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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 .ستیقصه تلخ 

 خورده!  بیقصه ها دختر ها پاک اند و معصوم و فر در

 قصه ها آدم ها مهربانند و ساده!  در

 مرده است. تمیقصه ام.آما انسان نیهم آدم هم من

 زده است. خیدارم،اما  قلب

 .یا شهیام و ش بایو ز دخترم

 که برنده است. یا شهیو پر از خورد ش دمیدخترم و پل اما

 .دانمیم روزیپ شهیکردم هم یقصه ام و گمان م نیدختر بد ا من

 گرچه من بدم!  ی.تو ثابت کردیتو آمد اما

 ! یتو بد تر اما
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 دختر بد شدم و تو پسر بد تر. من

 .میخورد یادیو تاب ز چیقصه پ نیا انیکه تا پا هرچند

 نه من باختم و نه تو. اما

 شود. یم روزیپ یو پاک یخوب شهیاگر چه هم چون

 .میبرنده شد دانیم نیمن و تو ام در ا اما

 

 شدم. روزیبا بد بودنم تو را پ من

 .یبا بد تر بودنت قصه را فتح کرد تو

 زند!  ینمکه رقم یبد و بد تر کنار هم چه قصه ا نیا

 

 . یدیمرجان فرقلم به

. 

 : خالصه

وقت  چیرو در گذشته مبهمش تجربه کرده.اما ه یادیز یکه اگر چه سخت هیخود ساخته و جوون یدختر ازین

 نشکسته! نشده. در همخم

 کنه. یم یزندگ یبد شده و با بد تنها

 داره. یدروغ ساخته شده و با گول زدن و گناه و هرچه که نادرسته احساس خوب هیبر پا شیزندگ کل

 شه؟  روزیپ ازیقراره ن شهیهم ایآ اما

 احساس بمونه؟  یدل سنگ و ب شهیهم قراره
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 !ازیبد تر از ن یلیپسر خ هیوجود  با

 کنم! یطور فکر نم نیمن که ا 

 

  یدیقلم مشترک:مرجان فر به

 مقدم. ییقرا دیمهش 

 

 کردن ماجرا : فیپاک کردمو با هق هق شروع کردم به تعر اشکامو

 

 رو به هم زد. یخواد و عروس یمن و نم گهیموقع بود که اومد و گفت د نیهم قایپار...پارسال دق  _

 

 هق هقم اوج گرفتو باعث شد که پسره هل بشه و دست پاچه گفت: دمیک رس نجایبه ا 

 

انقدرم که  یشد ینگاه کن االن چجور ش؟یمهمون یاما آخه چرا امروز رفت یایباهاش کنار ب دی.  باایباش در آروم-

 .شیماشاال خورد

 تو نقشم فرو برم شتریکردم ب یسع

 گفتم : دمویکش یغیج

 

 آروم باشم؟ چطور آروم باشم ها؟ چطور؟ -
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هام گفتم که من و برسونه خونه و  هیگر نیکردنم ادامه دادم و ب هیصورتم گذاشتم بلند بلند به گر یدستام و رو و

 روند. بگه به سمت خونه یزیچ نکهیآدرسو بهش دادم اونم بدون ا

  میدیرس ایدر _

 

 یرو که وقت فمیگفتم ممنون و به سمت عقب برگشتم تا ک یخفه ا یپسره چشمام رو باز کردم و با صدا یباصدا

 .دمیصورتم د یرو جلو یو برگردوندم کارتکه صورتم یسوار شده بودم اونجا گذاشته بودمو بردارم و وقت

 ه؟یچ نیا _

 گفت: بهم دوخت و  یکیو تو تار شیقهوه ا یچشما

  میباهم اشنا بش شتریب شهیشمارمه خواستم اگه م _

رنگ به راه  یشدم و به سمت در قهوه ا ادهیپ نیاکتفا کردمو از ماش یگرفتم و تنها به خدافظزدمو کارت رو یلبخند

کردم  فیدر کنار اومدمو اشکامو پاک کردم و دستمو داخل ک یدور شد از جلو یزد و رفت وقت یبوقافتادم اونم تک

 یوارس فویبرم خونه داخل ک رمویبگ یتاکس هیتا  رفتمیم ابونیپولو برداشتمو همونطور که به سمت سر خ فیو ک

که باعث شد  دنیشروع کردم به بلند بلند خند شیکارت مل یاسمش رو دنیتومن پول خب خوبه ، با د صدیکردم س

ادامه  دنمیبهشون به خند تیاهم یگام کنن اما من برو بودن به سمتم برگردن و چپ چپ ن ادهیکه تو پ ییهمه کسا

بود و لباس  یمیمدل قد یلیکه خ خیس خیس یموهااون پسر با اون ومدیاصال نم ششیت یت افهیدادم اخه اسمش به ق

 ابهت کجا! نیبا ا ریکجا ، اسم اردش دیزردو شلوار سف

پول هم همونجا پرت کردم و لبخند  فینداشت پول هارو برداشتم و ک یبدرد بخور زیپول و نگاه کردم چ فیک هیبق 

 زرد رنگ تکون دادم یتاکس یزنون دستم رو جلو

 

 گفتم دمیخند یکه م یباز کردم و در حال دیخونه رو با کل در

 

 باشه ایدرصد فکر کن اسم من در هی
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مانتوم و باز کنم  یکردم دکمه ها یم یکه به زور سع یخنده خودم و رو کاناپه بنفش رنگ خونه ولو کردم و در حال با

 بلند بلند خوندم

 

 یرو م دمی...سع ستشیاگر ن رمیخوام،ام یرو م رمیاگر خوابه، ام بمیخوام حب یرو م بمیامشب شب مهتابه.حب -

 خوام! 

 مبل گرفته بودم خودم و به توالت رسوندم . یکه از دسته ها یو ول و منگ در حال شل

 

 کردم گفتم: یکه با خودم اروم اروم زمزمه م یشستم و در حال خیو به زور با اب  صورتم

 

 ؟یکن یبهش اعتماد م ی.واسه چلهیکه نصفه شب مست و پات یکودن،اخه،دختر یپسره  -

 

راست به سمت اتاق رفتم و خودم و پرت کردم رو  تخت خوابم وچشمام و بستم  هیاومدم  رونیک ب ییدستشو از

 زود خوابم ببره!  ستیسگ مستم و قرار ن دونستمی.م

 کنم به فردا.مخم اون قدر هنگه که فکر نکنم بتونم اهنگ بسازم! یم فکر

 :گمیلب م ریکنم بخوابم و زمزمه وار ز یم یبندم و سع یو م چشمام

 

 گهید یشب سگ هی نمیا  -

 

 زنگ چشمام و باز کردم. یصدا با
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حوصله و به زور  یتو خوردن الکل بود ، ب میرو ادهیکرد که بخاطر ز یم و گنگ به اطراف نگاه کردم سرم درد جیگ

 حرکت کردم . ییرایپتو رو از روم کنار زدم و آروم آروم به سمت پذ

 پشت در بود انگار دست بردار نبود! ی.هرکیو با دست چنگ زدم رو به باال و رفتم سمت در وردو موهام

 داخل و با حرص  گفت:درو باز کردم روهام خودشو پرت کرد  تا

 

 موقع! نیتا ا یدیکه خواب یباز سگ مست کرد -

 

 

 اخم گفتم: با

 

 ؟یکار دار یجا چ نیا  ؟اصالیتو هم باز دخالت کرد-

 

 کالفه داد زد: روهام

اومده بود دم رستوران.کم  مونده بود رستوران و رو سرمون  یزد غشیکه ت ییاز اونا یکی! ازینرو رو موخ من ن یه-

 !میشده بود چارهینبود وگرنه ب سیرئ میخراب کنه شانس اورد

 

قلب   نگیرسیکه آخرم رفت باال و نافم با پ نییپا دمیو از رو شکمم کش میحوصله نگاهش کردم و تاپ زرشک یب

 شد. دهیشکلش د

 پزخونه و قهوه سازو روشن کردم.به روهام نکردم و رفتم تو آش یتوجه

 پشتم اومد و گفت: روهام
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 ؟یقهوه درست کن یرینمونده تو برا من م یزیتا اخراج شدنت چ گمیآخه!من بهت م ینطوریتو چرا ا -

 

 پوزخند گفتم: با

 دو درش کردم! ینجوریزده بودم نگفت چرا ا غشیکه ت یاون -

 گفت:  یو عصب کالفه

 نه!- 

 

 و گفتم: ستادمیروهام ا یعمق گرفت.رفتم جلو پوزخندم

 

 اگرم از دست بدم.. دمیحقش بود ..اصالحق همشونه ، درضمن من کارم و از دست نم -

 بهش زدم و ادامه دادم: یچشمک

 کسب درامد رو خوب بلدم.. یراه ها -

 

 شد و گفت: رهیناراحت بهم خ روهام

 

 بکن! یدوست دار کنم.هر کار یتو کارات دخالت نم گهیباشه د  -

 سمت در رفت و از خونه خارج شد. به

 کردم خوندم: یزمزمه م  رلبیکه ز یحال در

 !شمینم ریازت من ...س یدونیم ی...وقتشمیپ یستیتو چرا..ن -
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 !یمون یباهاش نم یدون یم ی...وقتیریگیچرا دستاشو م تو

 زدم و گفتم: یلبخند

 

که به سمت اشپزخونه  یبرداشتم و در حال یپاتخت یزود دفترچه مخصوصم و از تو کشو شهیشعرش قشنگ م ولیا

 نره. ادمیرفتم شعر و نوشتم رو کاغذ تا  یم

 ینطوریقهوه ا دنیدادم شروع کردم به هورت کش یکه سرم و مالش م یکه اماده شد نشستم رو مبل و در حال قهوه

 !دیچسب یم شتریب

 

 فمیکه به سمت ک یو در حال دمیچیموهام و خشک کنم حوله قرمزم و دورم پ نکهیدون او ب رونیحموم اومدم ب از

 کردم به ساعت نگاه کردم . یرو باز م پشیرفتم و ز یم زیم یرو

 ساعت وقت داشتم. مین

 دارم روشنش کردم. نیو نگ یدونه درآوردم و با فندک صورت هیو  دمیکش رونیب فمیو از تو ک گارمیس بسته

 گرفتم به سمت اتاقم رفتم . یکام م گاریکه از س یحال در

و  دمیپوش یرنگارنگم  خوب م یاف افا یبود به لطف ب کیرنگارنگ و ش یدر کمد و باز کردم .کمد پر از لباسا و

 گذروندم. یخوب م

کمد  یز توزانو بود رو ا یباال میوجب و ن کی بایکه تقر میچارخونه قرمز مشک رهنیو به همراه پ میمشک نیج شلوار

 کردم و رو تخت انداختم. دایرنگم و هم  به زور پ یبرداشتم  و شال مشک

 پخش شد. کهیرفتم و اهنگ  مورد عالقم از انر یرو پاتخت کرمیسمت اسپ به

انبوه  نیرنگمو از ب یرفتم و رژ لب قهوه ا شمیآرا زیو بعد به سمت م دمیلباسام پوش دمیرقصیکه با آهنگ م یدرحال

 گهید یقرار نبود برم نگاه یخاص ینبود چون جا شیب آرا یازین دمیلبهام کش ینگاوارنگم برداشتم و رور یرژ ها

 رو برداشتم و از خونه خارج شدم. چیوئس ستین یمشکل دمیفهم نکهیانداختم و بعد از ا نهیبه آ
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 شدم گفتم:  یم کیک به موتورم نزد یدرحال

 

 

 عروسک؟  یچطور  _

 

 

دمو به سمت  یدستکشام گاز م دنیو بعد پوش زارمیسرم م یرنگم رو هم رو یو کاله کاسکت مشک شمیم سوار

 یبه طرف در پشت کنمویموتورو پارک م رسمیکردن ب رستوران م رید نیده م بایو بعد تقر کنمیرستوران حرکت م

 :گمیم زارمیم زیم یک کالهم و رو یدرحال شمیوارد م یو وقت رمیم

 

 ه؟یسفارش چ یسالم به همگ _

 

بدون توجه بهم.سه بسته غذا رو گذاشت تو صندوقش و صندوق رو به دست گرفت و از کنارم رد شد برگشتم  روهام

 که رفت سمت موتورش و صندوق و پشت موتور گذاشت و حرکت کرد و رفت. دمید

 مونده بود که باهام قهر کنه! نیرفت تو هم.هم اخمام

 

 زد و گفت: یلبخند گنده ا دنمیبا د اسمنی

 

 

 !یبالخره اومد یوا -
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 زدم و گفتم: یلبخند

 

 

 .دمینچ ، هنوز در حال اومدنم نرس -

 

 

 رو در اورد و خواست بدوئه سمتم که سلطان گفت: ییظرف شو یدست کش ها اسمنی

 

 

 .دیجو و به هم زد دیمهد کودک؟خانوم آرام باز اومد ایآشپزخونست  -

 

 

 لب گفتم: ریاعصاب رستوران زل زدم و ز یو ب ریاخم به آشپز پ با

 

 راحت شم؟  یریبم یک  -

 

 که توش غذا بود رو به دستم داد و گفت: کیو رفت سمت سه تا پالست دیخند زیر اسمنی
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دونم چرا به تو کار نداره و اخراجت  یکنه!البته که نم یسفارش ها مونده داغ م نهیبیم ادیم سی.االن رئازیبدو ن  -

 کنه!  ینم

دونستم زن و بچه داره و سرش تو الک تودشه  یکنه. م یاخراجم نم سیدونستم چرا رئ یگفت.خودمم نم یم راست

 هوام و داره! ینشده.پس واسه چ ییدلش هوا یعنی

 

 شدم گفتم: یکه از رستوران خارج م یحال در

 

 داغشم.دوست دارم! -

 

 عقب  موتور وصلش کردم و غذا هارو گذاشتم داخلش. ی.صندوق و برداشتم و به صندلدیخند اسمنمیو  دمیخند

 سمتم و داد زد: دییدو اسمنیکه  افتمیموتور شدم و خواستم را ب سوار

 .ازین ریادرس و بگ ایب -

 که سفارش داده. یکس نیرو ازش گرفتم و گازو گرفتم و رفتم سمت  خونه اول آدرسا

 کرد. یکارم و راحت تر م نیرستوران بود و ا کینزد

 کردم و رفتم زنگ در و زدم. یشدم و پوف رهیدر بزرگ خونه خ به

 :دیچیپ فونیاز ا یزن یصدا

 دیکار دار یبا ک -
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 د؟یاز رستوران مخصوص اومدم.سفارش داشت -

 

 امیبله االن م - زن

 

گذاشته بود   ییبایکه رو صورتش ماسک  ز یزن قد بلند در حال هی نیدادم بعد دو م هیحوصله به بدنه موتور تک یب

 درو باز کرد .

 !ومدینم هیتو زعفران یخونه ا نیبه همچ شیژاپن یگرفت صورت سبزش و چشما خندم

 زد و گرفتشون و پول وگرفت سمتم. یهارو گرفتم سمتش که لبخند غذا

 و گرفتم گذاشتم تو کولم و بعدش دو تراول گرفت سمتم و گفت: پول

 انعام! نمیا -

 

 گرفتم و گفتم: ازش

 !یاب -

 

برم!  شیقربون صدقه صورت ماسک یکل ایتوقع داشت از انعامش ذوق مرگ شم!  دیکرد شا یبا تعجب نگاهم م زن

 حرکت کردم. یبه سمت مقصد بعد رشیسوار موتور شدم و در مقابل نگاه خ

*** 
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 دوازده شب بود. قیرو تو قفل در چرخوندم دق دیساعت نگاه کردم و کل به

بازوهامو ماساژ  یپرت کردم و شالم رو از سرم برداشتم و با خستگ یوارد خونه شدم و کفشام و در اوردم و گوشه ا 

 دادم 

 رنگا رنگ جلوم .اخمام رفت تو هم. یپر از غذا ها زیفرد رو به روم و م دنیسالن و روشن کردم که باد یبرقا

 

 ؟یکار دار یتو خونه من چ -

 عجله بلند شد و گفت: با

 به حرفام گوش بده من... زمیعز ازین -

 زدم: داد

 !رونیبرا من ، من من نکن از خونه من بکن ب -

 و گفت: هیگر ریز زد

 کار و نکن! نیدخترم باهام ا -

 یتتو کردش ، به لباسا یرنگ شدش ، به ابرو ها یپهن و گردنبند بزرگ طالش نگاه کردم ، به موها یالنگو ها به

 !شیگرون و دماغ عمل

 زدم و رفتم جلوش و گفتم: یپوزخند

 !ستمی! اصال من دختر نیتو مگه دخترم دار کهیدختر؟! زن-

 تو صورتم. دینگاهم کرد و دستش و برد باال و کوب رتیح با

 بلند کردم و گفتم: یو فور سرم

 

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
16 

 

 !رونیگمشو از خونم ب-

 

 گفت: هیگر با

 

 !یکار کرد یتو چ نی.تا رابطمون و درست کنم بعد بب دمیمن اومدم برات غذا درست کردم .برات کادو خر _

 

 و به هم گره زدم و گفتم: ابروهام

 

 غذا؟کادو؟رابطه! -

 

 خنده با تمسخر گفتم: نیخنده و ب ریز زدم

 

 که رابطه! -

که کل  دمشیو به چنگ گرفتم و با شدت کش یزیو رو م زیبر داشتم سمت م زیخ هویکرد که  ینگاهم م رتیح با

 کردن . دیو تول یبد یو صدا نیرو زم ختنیظرفا و غذا ها به شدت ر

 خوش رنگ و غرق اشکش نگاهم کرد و داد زدم: یچشما با

 ؟یگفت یغذا هارو م نیا -

 ردم داد زدم؛ک یکه لگدش م یو در حال نیرو زم دمشیرو برداشتم و کوب ییسمت کانتر و جعبه کادو دمییدو
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 ؟یگفت یکادو رو م نیا -

 که از خشم سرخ شده بودم با دست به گونم اشاره کردم و  داد زدم: یجلوش و در حال رفتم

 ؟یگیرابطه رو م نیا -

 

 و مبهوت زل زده بود بهم که ادامه دادم: سینگاه خ با

 

 وجود نداره. یوجود نداره.دختر یرابطه ا -

 بغض گفت: با

 

 !ازین یچه قدر عوض شد -

 

 پوزخند گفتم: با

 

 شدم یعوض نشدم.عوض _

 رفتم گفتم: یکه به سمت اتاقم م یپوزخند در حال با

 شدم! یروحتم خبر نداره چه قدر دختر بد یحت-

 

در اومد که خبر از رفتنش  یرفتم همون موقع صدا تارمیاتاق شدم و درو محکم پشت سرم بستم و به سمت گ وارد

 .دادیم
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اهنگ  یتخت نشستم و شروع کردم به کار کردن رو یبرداشتم و رو هیپا یو از رو تارمیبدون توجه به رفتنش گ 

 . ساختمیکه داشتم م یدیجد

 من خط خورده بود. یزندگ یزایکردم.اون اسمش از عز یبهش فکرم نم ینداشتم.حت یحس چیبهش ه گهید

 لرزونش اومدم تو اتاق و حاال ام که رفته!  یبودم که بدون توجه به کمر خم و زانوها الشیخیقدر ب اون

 اضافه شد،  نمیشد و واقعا رو مخم بود کم اعصابم خورد بود ا یکردم درست نم یقسمت از آهنگ بود که هرکار م هی

 هیاتاق کارم. یاومدم و رفتم تو رونیکرد.از اتاق ب نی.تمرشدیجا نم نیسرجاش گذاشتم ا تارویاز جام بلند شدم گ 

که واقعا بهم حس  یبابا بود. اتاق ادگاریخوشگل که  یو با سقف نم زده.اما پر از ساز ها کیکوچ یلیاتاق داغون و خ

دو حرفه استعداد داشتم پنج  نیا یبودم و واقعا هم تو زایچ نیعاشق سازو رقص و خالصه ا یداد از بچگ یآرامش م

 م.بزن تونستمیسازو م

 یکه برا نیانجام بدم جز ا یکار چیه تونستمیمتاسفانه نم یول ست،یتوش ن ی. و رقصمم که حرفیبه طور حرفه ا 

 برم  رانیک فرستادم قبول کنن تا بتونم از ا یکه چندتا اهنگ نهیا دمیآهنگ بسازم.تمام ام ینیزم ریز یخوانده ها

 !رنیکه دوست داشتم بم ییکسا افهیبود با هر روز تحمل ق ی.مساودنیبود با هر روز درد کش یبودنم مساو رانیا

 .رونیب امیم الیدم و  از فکر و خ یتکون م یسر

 دنیاما االن فقط به خاطر د دمیکش یخوردن به دست مادرم عذاب م یلیبود از س شیسال پ نیاگر چند دیشا

 .میعصب افشیق

 ! یا شهی...چه اسم کلمادر

گذاشتم و شروع کردم به  هیپا یام که نصفه درست کرده بودم رو رو ییشتمش و نت هاکارم رفتم بردا تاریسمت گ به

 درست کردن اشکال هاش.

 

 شیهنگ کردم ش دنشیانداختم که با د یسرجاش گذاشتم به ساعت نگاه تارویمچ دستم گ یاحساس درد تو با

 .شمیاصال خسته نم نکارمیسر ا یوقت شهیمثل هم دادیساعت گذشته بود وساعت پنج صبح رو نشون م
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 نکهیکه برم بخوابم بعد از دیارز ینم گهیبودم د داریقهوه بخورم من که تا االن ب کمیتا  رمیو م شمیاز سرجام بلند م 

 فکر رفتم. یمبل خودم و پرت کردم و به سقف زل زدم تو یقهوه جوش رو به برق زدم رو

 

 .شدیم دینا ام دمیکردن کل ام یقبولم نم اگر

 بود با...  یدرست مساو یزندگ یبرا دممیشدن ام ومتم

 کنهیو محکم تر م ششیاز قبل ر شتریکرده و هر روز ب شهیوجودم ر یکه چند وقته تو یدختر بدشدن دختر همون

 لشهینت هارو کامل کنم چون پس فردا وقت تحو نیسر برم باشگاه و ا هی دیکار دارم با یفردا کل الشیخیهوفف ب

 یبا صدا گهید یداریشب ب هی یعنی نیو ا رهمن ب یبگم بجا شهیدارم با روهامم که دعوام شده نم فتیشبم که ش

 کرده بودمو برگشتم یط شیپ قهیکه چند دق یقهوه جوش از جام بلند شدم و راه

 

 نوریچون با موتور ا یو کاله مشک یل رهیت یآب رهنیزاپ دار و پ یشدم شلوار ل رهیبه خودم خ ستادمیا نهیآ هیجلو

برداشتمو از خونه  موینداشتم کوله مشک نارویمانتو بپوشمو ا نکهیبودم حوصله ا ریو تا اخر شبم درگ رفتمیاونور م

 زدم و به سمت باشگاه راه افتادم رونیب

**** 

و به سمت راه  پارم کردم و کاله کاسکتو از سرم برداشتم و بعد کاله خودم رو روسرم گذاشتم نگیپارک یتو موتورو

 کرد مجبورم . شهینم شمیکنم متنفر بودم اما خب کار یهمه پله رو ط نیا دیقسمت که با نیاز شهیپله رفتم هم

 

 باشگاه زدنه؟   یجا شمیآخه چرا انقدر باالس طبقه ش ستادمیدر ا ینفس زنون جلو نفس

خندون شاداب روبه  افهیبا ق هیبعد چند ثاننفس بکشم زنگ و زدم و  یکه نفس گرفتم و تونستم عاد نیبعد از پنج م 

 .خوردیرو شدم واقعا ک اسمش به رفتارو چهرش م
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  ؟یایم ونیدر م یکیو بچه ها ماست! چرا  کهیمسابقه نزد یدون یخانم چه خبرا؟ تو که م ازیسالم ن _

 برو گمشو اونور از نفس افتادم! _

 و گفت؛  دیلحنم بلند خند دنیشن با

 منم خوبم منم دلم تنگ شده بود. _

 قدر حرف نزن!  نیکنم.و ا یکه لباسمو عوض م یتا موقع اریآب پرتغال برام ب وانیل هیشاداب  _

 

 

  زنمیدارم باهات حرف م ازین _

 

 

موهامو هم از پشت با کش  یآب یبا سرهم یتنه مشک مین کیکوله دراوردم  یتوجه به شاداب لباس هام و از تو بدون

رفت تا برم آب پرتغال  دمیبه حرفاش گوش نم دید یبستم و بعد ب سمت ضبط رفتم و روشنش کردم شادابم وقت

 یکار م یک رقص گروه میکال پونزده نفر بود انیبچه ها ب هیک بق یمنم شروع کردم به گرم کردن بدنم تا موقع ارهیب

بود و  گهیماه د کیکه مال  میکرد یکار م یابونیمسابقه خ کی یبرا میالنم داشتتا دختر ا شینه تا پسر و ش  میکرد

 برم. رانیاون اهنگ ها از ا یبدون قبول یراحت حت تونمیم ینجوریکه ا ادیم رمونیپول گ یکل میاگه ببر

 کوفت کن. ایب _

 

 رو ازش گرفتم. وانیاومدم و ل رونیشاداب از فکر ب یصدا با
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 دمت گرم. _

 

 داد معموال همشون  یزنگ اومد که خبر از اومدن بچه ها م یموقع صدا همون

 .دنیرس یم باهم

 

و داد بچه ها اومد که داشتن با  غیج یشدم که صدا رهیو به پارکتا خ ستادمیو بزرگ سالن ا یسراسر نهیآ یجلو

 کردن. یم یذوق احوال پرس

که  نیکردن و از ا یباهام احوال پرس یدورم جمع شدن و به گرم الیو سه شیو ستا سنایسمتشون که  برگشتم

 کردن.  یکالس قطع بوده ابراز ناراحت دیع التیتعط

 باز نگاهم کرد و گفت:  شیبا ن  الیسه

  م؟یکن یم کاریامروز چ -

 

 با لبخند گفت: بهرام

 

 خوبه؟ کهیانر دهیاهنگ جد-

 

 بهم نگاه کرد و با لبخند گفت: بعد

 

 دلبر خانوم! سالم بر -
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 جلب توجه داشته باشم یذره ا یکه حت نیزنم و بدون ا یم یپوزخند

 کردم و لبم و به دندون گرفتم و گفتم: یموهام باز با

 مکمل! یچطور -

 بهم زل زده بود گفت: یخاص جانیکه با ه یو در حال دیخند بهرام

 

 خوب شدم! دمیتو رو د -

 

 .میکرد یمثال ابراز دلتنگ یو به قول روهام الک میو سجادم به سمتم اومدن و باهم دست داد نیاسیو  یمان

همه  یو من جلو میشون اومدن اهنگ و گذاشت نیسما و رام پیاک یو وقت میهم.منتظر شد گهید قهیدق چند

 . ستادمیا

 

 .دیکه هست ییجا نیاالن و ا نیهم یبرا دیو بزار تونیخوام  کل انرژ یخب.م _

 

 زدم و ادامه دادم: یلبخند

 

 .دیستیخب.زوج ، زوج کنار هم وا -

 

 ستادنیرفتن و کنار دختراشون ا جانیدر اوردن و با ه یبامزه ا یصدا ها پسرا
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 دکمه رو زدم و گفتم: موتیر با

 

 .مرحله به  رمیحرکت و اروم اروم م _

 جلو دیایبا من ب مرحله

 

 

بار روشونه  کیدستام و عوض کردم . یصورتم گذاشتم و آوم آروم جا یهم جلو یکه پخش شد دستام و رو آهنگ

 بار رو گردن هی

 آهنگ حالت ضرب گرفت. هویکمرم شد  ی مهیگردنم هم تراز با ن یرو به عقب خم شدم و وقت هویخوردم و  چرخ

 کوبش ضربان قلب بود . یضربش صدا یبود و اون قسمتا  °حانایر آهنگ

 طور که خم بودم مرحله به مرحله حالت شوک وارانه باال اومدم مثل طپش قلب. همون

 اهنگ و استپ زدم و گفتم: موتیگرفتم و با ر یپا که شدم نفس سر

 خب؟ -

 گفت:  یم غیو با ج یزیچ هی یزدن هر کس غیج جانیبا ه دخترا

 

 !هیعال -

 

 جذب کنندس! یلیشروعش خ -
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 .یبود ییکایآمر یحرفه ا یمثل رقاص ها -

 

 زدم و گفتم: دست

 

 ادیم رمونیگ میشه.و پول خوب ی.کالس رقصتون معروف ممیبه مسابقه نمونده .اول بش یزیحواس ها جمع.چ -

 میش یخودمونم معروف م

 !دیبد یتکون هیرو فرمتون و  یچرت.اون بدنا یحرفا یبه جا پس

 

 زدم و گفتم: سوت

 

 نی.دخترا همه سمت راست با من حرکت طپش قلب و تمرمیش یم فیخب دو رد -

 کنن و پسرا هم اون طرف با بهرام یم 

 دیکن یکار م 

 رفتن اون طرف. زدنیتکون داد و با پسرا که مدام غر م یسر بهرام

 زدم و گفتم: یلبخند

 .1.2.3.4خب...بامن!.. _

 چرخش  هیراست رو چپ...چپ رو پا....راست رو گردن.. دست

- 321 

 طپش و بزنه.. نیاهنگ اول دی.منتظر شدیحاالخم ش-
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 ...درسته..  دیبه خارج ضربه بزن نتونیاروم و با قفسه س حاال

 فشار اوردم و گفتم: نشیو به س ستادمیساغر ا کنار

 

 

 بزرگش کن. یزنیم کیکوچ ادیضربات و ز -

 

 

 نازک کرد و  گفت: یپشت چشم ساغر

  رمینظر من که من از تو بهتر م به

 که همه بشنون گفتم: یطور یبا خونسرد من

 

 

 !یضربه بزن یتون یبه نظر منم تو ام چون باال تنه ات تخته نم -

 

 

 کردم همه ساکت شدن به صورت سرخ شده از خجالت ساغر چشم دوختم و گفتم: حس

 

 .ستیمق نلوس و اح یپولدارا یجا جا نیبرو!ا ایبرقص  ای.من من نکن.حاال هم میجا منو تو ندار نیا _
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 کردن داد زدم: ینگاه م رهیهمه بهم خ رونیاز سالن ب دیینگاهم کرد و دو یاشک یبا چشما ساغر

 

 

 .میکن یدوباره شروع م -

- 4      3    2    1 

 

 .ومدیکرد کال ازش خوشم نم یم نیهاپ تمر پیاون طرف من. با سرعت داشت ه بهرام

 خب بچه پولدار بود و خوشگل اما

 .اصال مگه اخالق و عشقم مهمه!ناستیم هماصل کار که

 عرق شده بودم. سیکه نه. خ معلومه

 بچه ها داد زدم: رو

 

 واسه سه شنبه شی.بقهیکاف نیبچه ها تمر -

 

 و رو هوا زدن. شنهادمیپ همه

 بهش نگاه کردم که گفت: ستادیکه جلوم ا خوردمیابم اب م یکنار پرهام رد شدم و داشتم با بطر از

 داشتم! ازیبهت ن یلی.خازیدلم برات تنگ شده بود ن _
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 یکه من و با خنده م یدور کمرم و در حال ندازهیدست م نیاسیبدم که  یجواب خوامیو م کنمیو پنهون م پوزخندم

 :گهیکشونه سمت بچه ها م

 

 دربند؟ میبر ستیپا یک -

 

 زنن که ما..ما.. یم غیهمه ج بایتقر

 :گمیم رونیب امیب نیاسیدارم از تو بغل  یکه سع یزنم و در حال یم یلبخند

 

 !شهیم رید امیتا  ب ستیمن زعفران یخونه  _

 .هست!؟ستیکه هناق ن دروغ

 

 بهارام و هول داد و اومد جلو و گفت:  پرهام

 !متیرسون یم-

 

نبود که کالس بزارم و  نی.کال قصدم استیگم ن یکه م ییبفهمن خونم اون جا دیکنم ظاهرم و حفظ کنم نبا یم یسع

 ...نایا

 شدم. یکردم م یکه کار م ییهم رنگ مردم تو هر جا دیدر اوردن پول با یمن برا نه

 بودم. یساده و کوچه بازار ازین هیبودم  یموتور کیپ یوقت من

 با کالس و پولدارم!  ازین هیحاال تو کالس رقص مختلط تو باال شهر تهران  و
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 باهام رفتار کنن. هیبودم تا مثل بق یمثل خودشون م دیبا پس

 

 گفت:  زونیآو یناراحت و با لبا سنای

 .گذرهیتو خوش نم یب ای...بگهید ازینکن ن تیاذ - 

 

 گم: یکنم م یکه با حوله دور گردنم و خشک م یو در حال زنمیم لبخند

 .امیگور باباتون...م-

 

 .کشنیبا هم هورا م همه

 

 گفت؛  یبا لبخند جذاب پرهام

 .رسونمتیپس من م-

 

 سمتش به چشماش زل زدم و گفتم:  برگشتم

 

 

 ندارم!گفتم راه دوره! لهیپرهام من نگفتم وس -
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 گردوند و با تعجب گفت:  یچشما جیگ  پرهام

 !دمیوقت ند چیه یا گهید نیماش نگیخودمون تو پارک ینایمن که جز ماش -

 

 گم: یو م زنمیکنجکاو همه زل م یزنم و به چشما یم یلبخند

 دارم! نیمنم نگفتم ماش -

 

**** 

 

 

 کردنیو عروسکم نگاه م اهیهمه باز بود و با تعجب به موتور س دهن

 لبخند کاله کاسکتم و روسرم گذاشتم و گفتم: با

 

 عروسک... نمیشما.ا نیا -

 سوار موتور شدم و گفتم: رفتم

 

 شاخ باشم؟ خورهیبه من نم دیبازتون و ببند یدهنا -

 

 :گهیکه پرهام با لبخند م خندنیم همه
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 !یتو حرف ندار -

 

 با تشنه کردن طرف! یکنم.قانون اول.محل ندادن مساو ینم یتوجه

 

 دربند. امیم میخونه.ساعت هفتم مستق رمیخب من االن م -

 و به سمت خونه دمیگاز م یو منم بعد خداحافظ رونیب انیو شور و شوق موتور داشتن من م جانیکم کم از ه همه

 کنم. یحرکت م

 من فقط محل  خواب بود و بس. یاون جا برا البته

 آواره بودم! یادیز من

 

 بودم. ستادهیکمد لباسم ا یجلو

 خوشگل کنم. یلیچرا اون لحظه دوست داشتم خ دونمیبپوشم.نم یگرفتم چ میفکر تصم یاز کم بعد

دل خودم باشم.خوش  یشبم که شده برا هیداشتم قصد داشتم  لیدل هی میهر کار یکه برا شهیهم برخالف

 بگذرونم.خودم باشم! 

 برداشتم. یشلوار چرم مشک هی

 دمیکش رونیکنارش داشت و از تو کشو ب یگرگ نقره ا هیو که  اهمیمخمل س یبوتا

وجب  میبه زور قدش ن دیتنگ برداشتم که فوقش و فوقش شا ینازک و شل مشک یلیبافت خ هیفکر کردم و  یکم

 .دیرس یم باسنم ریز

 لباسارو تن کردم. همه

 داد. یتر نشون م یتر و وحش دهیکار چشمام و کش نیو لخت لخت کردم و محکم باال بستم که ا موهام
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 کرد یچشمام رو جذاب م نی.و ادمیتنها خط چشمم و پهن کش میگر یها هیتو ما شیارا هیاز  بعد

 .رنگ رژ لبم.یگریچرمم و دستم کردم و الک تضاد لباسام و زدم.ج  یدستکشا مین

 و سرم کردم . خوردیرنگش م یگریبه ج یفقط کم یرنگم و که کم یاخر شال مشک در

 یتومن هیبود کم کمش  یکردم.واقعا ادکلنش عال یدوست پسرم بود و رو خودم خال نیمحبوبم و که مال اخر ادکلن

 ل بود.بود اخه اص یپولش م دیبا

 

 فیاز خونه خارج شدم کال با ک دایو کل میام رو تن کردم و بعد برداشتن گوش یگریج  یکوتاه و چرم مشک کافشن

 نه! فیاما ک داشتمیکوله بر م دیمخالف بودم و زور زورش شا

 راک شده! یخواننده ها هیشب پمیکردم ت یرو سرم کردم .حس م میموتورم  شدم و  کاله کاسکت مشک سوار

 بود ! یچرم و مشک اخه

 بادشم خنک و خوب بود. یول ومدیخوب بود و فقط باد م هوا

 هیزایچ نیموتور بودن هم سوار

 .دهیکه بهت لذت م خوبشه

 .میرفتم که دفعه قبل با بچه ها رفت ییبه سمت همون جا دمیرس یوقت

کردم بهش  یو حدقه چرخوندم و سعفرد روبه روم چشمام و ت دنیبچه ها با لبخند رفتم سمتشون که با د دنید با

بهم  یخواستم بدون توجه بهش از کنارش رد بشم که تنه ا دونهیبشر متنفر بودم که خدا م نیتوجه نکنم انقدر که از

 زد

 

 ؟یچته باز هار شد _
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 خانواده متنفر بودم. نیباباش بود.و من چه قدر از ا ینگاه کردم.رنگ چشما شیا لهیت یچشما به

 گفت:  شخندین با

 و هار نشه؟ نهیتورو بب هیک _

 بهش توجه کنم و جوابش و بدم به سمت بچه ها رفتمو سالم کردم. نکهیا بدون

 یسر و کله  ایخودش  ای دیکرد.هر جا من هستم با یم یکردم.دربند چه غلط ینگاهش و از پشتم حس م ینیسنگ

 شه. دایپدر احمقش پ

 

 بلند شد و گفت:  نیاسی

 ؟ یدیسر ریچه قدر د _

 پرواز ک... گهید دیتا حاضر شدم و از اونجا اومدم طول کش _

 

 نصفه موند. اوشینحس س یبا صدا حرفم

 کردن. یپسر قد بلند و جذاب و رو اعصاب من راه رفته نگاه م نیکنجکاو به اها ام بچه

 

 ادیبگم ز دیاما خب با نیرو ببر ندهیکه مسابقه ماه آ نینکنه سخت در تالش نیومدین نجاهایوقته ا یلیچه عجب خ _

 . نیشیشما اصال حساب نم میآخه تا ما هست نیتالش نکن

 

جعبه دست ساز چرمم درآروردم و با فندک ستش روشنش  یازتو یگاریکردم س ینگاهش م رهیکه خ همونطور

 دادم گفتم: رونیب کیازش گرفتم و دودش و ماهرانه و ش قیعم یپک نکهیکردم و بعد از ا
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 درصد! کی یحت یستیدود هم ن نیاندازه ا به _

  مییمسابقه برنده ما نیا یمطمئن باش تو 

 زد و گفت:  شخندیگرفت و ن گارمیحرص چشم از س با

 

   ؟یب خودت مطمئن یلیخ _

 

 !  یکنیآره اونقدر که فکرشم نم _

 

 اخم کرده  گفت: دویوسط حرفامون پر پرهام

 

 .میبر ایب یفتیباهاشون در ب یکه بخوا ستنین ی. در حدمیبر ایب الیخیب ازین _

  میآره بر _

 

 گفت: اوشیدنبال پرهام ب راه افتادم که س و

 

 بهتره!  یک میشیفقط منو تو اونجا متوجه م میمسابقه بد هیکلوب  ایفردا شب ب یحاال که انقدر به خودت مطمئن _

 و گفتم : دمیپاشه پا چرخ یرو خواستمیم نویلبام نقش گرفت خودشه هم یرو یحرفش لبخند با

 

 . بازنده!نمتیب یقبوله. فرداشب ساعت دو م _
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 بهش زدم و راهم و ادامه دادم. یو چشمک 

 

 با اخم رو به من گفت:  پرهام

 اون پسر... ازین یکردیقبول م دینبا _ 

 

 بچه ها. شیپ میبر ایشو ب الیخینکنم حاال هم ب کاریکنم و چ کاریدونم چ یپرهام لطفا بس کن من م _

 

 

همون خفه شو باال آوردم و قدم هام و تند کردم ب سمت  ایبگه که دستم و به نشونه ساکت  یزیخواست چ پرهام

 ک بچه ها روش نشسته بودن رفتم. یتخت

 

 با لبخند نگاهم کرد و گفت:  سروش

 ؟  یمفنگ نیگفت ا یم یچ _ 

رقصمون تو مسابقات بود.گروهشم  بِیلج بودن.چون رق اوشی.بچه ها با سدمیداده بود.خند اوشیکه به س یبه لقب 

 بودن. یقو

 

 مسابقه دو نفره. کیفردا دعوتم کرد به  گفتینم یخاص زیچ _
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 و شوت کرد تو بغل بهرام و گفت:  ونیقل یخم شد و ن  سنای

 ؟ یخل شد یمسابقه بد اوشیبا س یخوایم ازین ؟یچ _

 

 ن؟یریگیم نییچرا انقدر خودتون و دسته پا میبر یبچه ها ما ازونا م یوا _

 

 

 اسمنیجمع فقط من و  نیکار تو رستوران بود و تو ا یگود رفته بود.برا یچشماش کم ریابرو باال انداخت و ز اسمنی

 خبر نداشت. یو کس میداشت یاوضاع داغون

 نیبهتر ؟بایدوئل گذاشت کی یبا ک یدونیتو م میازشون ببر میخوایم یاونا پنج دوره است که  قهرمانن چجور ازین _ 

 کلوب!  یابونیرقاص خ

 

 . نیمطمئن باش شناسمشیبهتر از شما م یلیخ هیاون ک دونمیمن م _

 که فقط خودم بشنوم گفتم :  یطور یآروم تر یبعد با صدا و

 .شناسمشیم شتریداد.من از همه ب یم ادمیو رقص  دمیرقص یروز با خودش م هی-

 .دیصدام و تو اون سر و صدا نشن یرو شکر کس خدا

 

که قرار بود  ینزدو بحث عوض شد و بچه ها شروع کردن از حرف زدن راجبه مهمون یحرف یکس گهیاز حرفم د بعد

 یک تو جمعشون تو یو تنها کس گرفتیم یمهمون هی شونیکیدوره بود هر ماه  کیکال مثل  رهیبگ گهیپرهام هفته د

بابت  نیو منم از ا هیچ لشیکه دل شدنینم چیپاپ ادیمن بودم اونا هم ز گرفتینم یونکرد و مهم یدوره شرکت نم نیا

 گفت: سنایکه  ارمیجعبه در یاز تو یا گهید گاریس خواستمیکردم م یخداروشکر م
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 .ارنیب ونیقل مینکش گفت ازین _

 

 ... نیاالن ا یول کشمیاونم م ارنیخب ب _

 دادمو بعد ادامه دادم:  یرو تکون جعبه

 مهم تره. -

 ونیهم که قل هیو سروش برداشتن و بق اسمنینخ از توش دراوردم و بعد هم ب طرف بچه ها گرفتم پرهام و  هیو بعد  

 . کشنیم

 .کنهیمحشره آدم و جذب م دنتیکش گاریژستت موقع س _

 

 ادیو روهام بهم  دنیکش گاریژست س نیاکتفا کردم ا یمرس کیو تنها به  دمیحرف پرهام به طرفش چرخ نیا با

 هی. اما کیبکش گاریمدل س نیو با ا ینجوریا یحق ندار گهیکشم گفت د یم یچجور دید نکهیداده بودالبته  بعد از

 که گوش کنه! 

در  گهید یداریشب ب هیمن وقت نکردم نت هارو درست کنم و باز هم  نکهیفقط ا فتادین یاتفاق خاص گهیاون شب د 

 داشتم. شیپ

  *** 

 

بود ک به طرف اشپزخونه  نیکه کردم ا یکار نیقفل چرخوندم و وارد خونه شدم و اول یرو تو دیکل ادیز یخستگ با

اومدم و  رونیکنم از اشپزخونه ب ستیبمونم و کارام و راستو ر داریبرم و قهوه جوش و به برق بزنم تا بتونم با قهوه ب

که اومدو برگشتم و  یعوض کردم و باز راه دیتنه سف میو ن یفرشرتک فس کیفتم و لباسامو با به سمت اتاق خوابم ر

 دیبهش ثابت بشه با دیمسابقه با یبپوشم برا یفردا چ دونمیآشپزخونه منتظر درست شدن قهوه شدم ، نم یتو
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گذاشتم  ینیس یو رو ختمیر وانیل کیبفهمه که از اون بهترم از هر لحاظ هفف به سمت قهوه جوش رفتم آماده بود. 

 و کنارش گذاشتم و به سمت اتاق کارم رفتم. میصورت گاریو جعبه س یگاریس ریز نارشمک

 

 برداشتم و شروع کردم. تارویگ

 

 سه ساعت باالخره درست شد و  بایتقر بعد

 یرو تارویرفت گلبهام شکل گ یرو یا تمندانهیلبخند رضا یاشکال چیشد بدون ه یعال شهینظر خودم مثل هم به

که  ومدیم رمیگ یهفت هشت تومن کیکار  نیا لیگذاشتم و نت هارو برداشتم و رفتم تا بفرستمشون.با تکم هیپا

 خوب بود برام چون واقعا الزم دارم. یلیخ

تا نه ده بخوابم  به سمت توالت رفتم و  تونستمیصبح بود م میانداختم پنج و ن یاز ارسال نت ها به ساعت نگاه بعد

 و به محض بستن چشمام به خواب رفتم. دمیتخت دراز کش یبعد از زدن مسواک رو

 

* 

 

 منو یو کشت یو خستم کرد یتو با اون چشات مستم کرد -

 ..ویروان وونهی..منو..من دنیبب

 که د... همون

 داد صالح ساکت شد. یصدا با

 د و با داد گفت: عالمت دا شهیاز پشت ش صالح

 ؟یخون یمثل متسو خون ها م یقسمت و داد نی.بابا ا یخون یفالش م ی.بازم دارادیفر-
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 لب گفت:  ریگوشاش برداشت و ز یبا حرص هدفون و از رو  ادیفر

 التو..متسو..التو..سوپرانو..فالش..اشتباه.-

 و داد زد:  نیرو زم دیهدفون و کوب هوی

 بابا. دیجمع کن-

 و گفت؛ ستادیصالح ا یو روبه رو رونیاز اتاق ب رفت

 .من درستنیفهم یکه نم نیقدر خر نیا-

 اشتباهه. یخونم.آهنگ ساز یم 

 ساستیمثل ناقوص کل تمیمسخره اس.ر کیموز

 ندازه.خسته کنندس. یدبستانم م یشعرا ادیمنو  شعرش

 رمیاهنگ رسما م نیمعروف شدم با خوندن ا ینیرزمیشه بدون کنسرت ز دهیکه چهرم د نیکه با اهنگام بدون ا یمن

 قبرستون! 

 کاناپه خودش و پرت کرد و گفت:  یکالفه رو صالح

 یلنگ م ستیاون بود حاال که ن یبه عهده  تیکار کنم داداشم.ساسان رفته اون ور آب کل اهنگ ساز یچ یگ یم-

 .میزن

 .میکن دایو قابل اعتماد پ یاهنگ ساز حرفه ا هی میبخوا تا

 .ادیفر میگزره.وقت ندار یم کایرفتنت به امر وقت

 .یشیفراموش م رونیب یاهنگ ند اگه

 و گفت:  واریبه د دشیو کوب دیصالح و کش ی قههی هویو دیزبونش و رو لبش کش ادیفر

همتون و به  ای... یکن یم دایپ یاهنگ ساز درست حساب هیبرام  ایکنن جرمم حبسه.پس گوشاتو واکن.  دامیمن و پ-

 زنم.  یگره مهم 
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 با بهت گفت؛ صالح

 ...ای...فریگ  یم یچ-

 

 داد زد. ادیفر

 افتاد؟-

 

 گفت:  یبا ناراحت صالح

 

 افتاد داداش..افتاد.-

**** 

 

 

 که شب نما بود. دی.تاپ سف یمشک نی.شرتک جستادمیا نهیا یجلو

 .اهیلنگش س کی دیلنگش سف کی میکیخصوص تار یکفشا

 داد. یو نور م زدیتهش برق م یلژا که

 یجلوم و باز کردم و دستم و بردم داخلش و پودر ها شهیش در

 دهی.مثل پودر پنکک بود و ددمیقسمت از گونم پودرا رو مال هیرو بازوهام و  اطیآوردم و آروم و با احت رونیو ب دیسف

 شد. ینم

 شدن. انیبودم نما دهیپوستم پودر مال یکه رو ییقسمتا قایبردم و چراغ اتاق و خاموش کردم که دق دست

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
40 

 

 ریو ز اهیس هیسا اهیشد به چشمام. مداد و خط چشم س یمحدود م شمیزدم و برق و روشن کردم.آرا یلبخند

 کرده بودم. دیچشمام و سف

 .نی...همملیر و

 . کردم دیو در اوردم و دو گوشه از موهام و سف دمیسف یکرده بودم و دورم بودم.گچ مو سیو خ موهام

 چرمم دست کردم. دیو سف اهیس یدست کش ها میتموم بود.ن کارم

و تن کردم و کمربندش و و بستم شال  دیرس یبلندم و که تا مچ پام م یبودم .زنگ در که به صدا رر اومد مانتو اماده

 سرم انداختم و از خونه خارج شدم . یبلندم و شل رو

خاصه بهش نشون  یادیرو از دست داده که ز یاز دست داده و کس کردم که من و یبه اون اشغال ثابت م دیبا امشب

 دادم با رقصم .با نگاهم. یم

 .ستمیعاشقش ن گهیو د ستمین ازیاون ن گهیو د ستمیدختر عموش ن گهیبفهمه د دیبا

**** 

که  ینیزم ریتو ز میخارج از شهر بود ییجا هیفرو رفته بود. یکیدر تار زیمن و با اخم و تخم رسوند و همه چ روهام

بود.لباسام و عوض کرده و به سمت  زیو رقص و دود و موادو ...همه چ غیو ج تیشد.جمع یتوش برگذار م ایمهمون

و به  اوشیکه من و س یج ید یبردم.با صدا یم دی.بامداشتن و خودمم استرس داشت جانیبچه ها رفتم همه شور و ه

 .میسن رفتسال به سمت  یهر دو از گوشه ها دیطلب یمسابقه م

 

 .میستادیا ستیهم تو پ یهمه دوتامون روبه رو قیو تشو غیو ج نیب

 طور بود  نیو نگاهم و پر از اعتماد به نفس و غرور بود اونم هم دمیکش یقیعم نفس

 بد تر! دیشا و

 بدم.اما االن... ممیپسر بخوام زندگ نیا یروز برا هیکنه که من  یفکرشو م یک

 بود . اوشیبد شدن من ، س لیاز دال یکی دیشا
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 اهنگ عوض شد و اهنگ اون پخش شد. اوشیدر خواست س به

 نگاهش کردم. نهیبا پوزخند و تمسخر دست به س منم

 بود. نمیاز ام یاهنگ

 ..دیرقص یم یو حرفه ا عیسر یلیخ یلعنت

سوت و دست  اقیکرد رفت که همه بااشت یم یکه با کالهش باز یجکسون و  در حال کلیقسمتش حرکت ما هی یحت

 زدن.

 دادم. یو سرم و تکون م شدمیرفتم جلو به حالت تمسخر خم م یم یه منم

و نرم  یحرکاتش واقعا حرفه ا دنیشروع کرد به رقص عیو دوباره سر دیپر یجا رو دستش بلند شد و و بعد حرفه ا هی

 بود.

 

طرف و اون طرف خم  نیکه نرم و اروم ا یجلوش و در حال دمیپر پا هیعوض شد و من با  یقیموس هویاهنگش  یاخرا

 شدیم نییباال و پا عیاونم از نفس نفس زدن سر نهیگذاشتم و س نشیتو چشماش زل زدم و دستم و رو س شدمیم

 شدم و اهنگ اولش اروم بود . کینزد بهش

 رفت . یمسخ چشمام بود و عقب نم اونم

تفنگ و دراوردم و  یو با دست ادا دمیو محکم باال کوب نمیاهنگ قفسه س ییهویبا ظرب  هویچشماش زل زدم و  به

 بعد اهنگ 

 درواردم. کیشل یگلوله داشت که همون موقع دستام و رو قلبش گذاشتم و ادا کیشل یصدا

 و دست زدن. غیج جانیکرد همه با ه یبه من نگاه م مبهوت

.طبق  عالقه دمیرقص یو ربات وار م دادمیدستام و تکون مپا ازش دور شدم و با اهنگ پاهامو  عیحرکات سر با

مبهوت و خشک زده همه رو رو حرکاتم ااسکن کردم و بازم خوش حال شدم که همه  یرقص چشما نیب میشگیهم

 کنن. یمبهوت و خشک شده نگاهم م
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 رفتم. یم نیبا زانو رو زم دیسخت با یلیحرکت خ هی

 زانوم و بلند کردم . تا

بود و داشت با تمسخر و پوزخند  یازش خاکستر یکه قسمت یمشک یبا موها تیجمع نیروبه روم ب یپسر دنید با

 کرد . ینگاهم م

 تو ذهنم بود. زیچ هیبردم تنها  ادیحرکت و از  کل

 کرد! یسال رقصم.که اون قدر بد و با تاسف نگاهم م شیش ینفر ط نینفر بود.اول نیاول

 گند زدم یعنی..ومدیزانوم خوب از اب درن حرکت

 تموم کردم که  یشونه ا  کیحرکت ربات هیو با  رقصم

 شروع کردن به دست زدن. جانیو ه اقیبا اشت همه

 هیداشت  ازیبه اسم ن کیکوچ یکارتا یکیبزرگ بود که  یا شهی..دوتا ظرف شزیم یرو یرفتن سمت ظرفا همه

 .اوشیظرفم س

 کنارشون. یخوششون اومده کارتارو برداشتن و انداختن تو سطال یکه از رقص ک نیبا توجه به ا همه

 کنم. دایکه دورم و گرفته بودن تا عامل خراب شدن رقصم و پ یتیجمع نیچرخوندم ب یم چشم

 .!شیرنگ یو موها اهیازش متنفر شده بودم از اون نگاه س ناخواسته

 چشم دوختم. اوشیه کرد و من به سمنتظر نگا تیو به جمع ستیپ یرفت رو یج یشمرده شد و د کارتا

 با پوزخند به من. اوشمیس و

 .دمییجو یو از استرس م لبم

 

 کرد و داد زد:  نییو باال و پا نکشیع یج ید
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 برده؟ یبه نظرتون ک -

 اعتراض کردن که زود تر بگه.. همه

 : دیچیزده پ ترسیتو سر من خشک شده و ا یج ید یصدا

 ...اوشی.هست....سباشه..باشه..نفر اول امشبمون.-

 

 بودم. دهیکرد من از اون بهتر رقص ینگاهم م یروزیبا پ اوشمیس دنیشروع کردن به دست زدن و هورا کش همه

 .یبود.گند زد به همه چ یو نگاهم که وسط رقص مدام دنبال او ن پسره لعنت یلعنت یاون حرکت زانو یول

 رفتم. یبه سمت در خروج عیسر یلیچنگ زدم و خ زیکوله و مانتو شالم و از رو م سنایپرهام و   یصدا زدنا نیب

 اون جا بودن و نداشتم. تحمل

 زدم. رونیو منم از پله ها باال رفتم و از کلوپ ب دنیبهم نرس اسمنیو پرهام و  سنای

 که  رمیبگ یزیچ ینیسمت جاده رفتم تا ماش به

 داد زدم. یعامل شکستم عصب دنید با

 

 ...!ی..کله رنگیه-

 

حالت و مات به صورتم  یو برگشت سمتم .ب نیانداخت رو زم گارویتوجهم و جلب کرد س گارشیرنگ س یآب یدودا

 نگاه کرد

 حرص گفتم؛ با

 

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
44 

 

 !ی.کردمیشا ای ؟یالل-

 نگاه کردم شیخاکستر یها کهیو ت اهیس یموها به

 زد و گفت: یفرو کرد و پوزخند شیخی نیتو شلوار ج دستاشو

 کنم! یاستفاده نم ستنیکه مهم ن ییصحبت با اونا یمعموال از هنجرم برا-

 و گفتم؛ ستادمیرفتم جلوش ا تیگرفت با عصبان شیوجودم ات کل

 !یاالن که استفاده کرد-

و باز کرد .تازه  نشیسانت بهم برخورد کنه کنارم زد و در ماش هی یبرا یکه دستش حت نیتوجه به من بدون ا بدون

 زدم.نکبت پولدار! یافتاد پوزخند نشیماشچشمم به 

 سوارشدن شد. الیخیجملم و بلند گفتم که ب انگار

 زد و گفت؛ یو پوزخند بشیسمتم و دوباره دستاش و گذاشت تو ج برگشت

 اره من نکبت پولدارم -

و به  نییطرف خودش و داد پا شهیو روشن کرد و ش نیشد و ماش نشیبهت زدم سوار ماش یبعد در مقابل چشما و

 چشمام زل زد و گفت؛

 !یارزش یدختر ب هی.تو هم یول-

 زد و با سرعت گاز داد و ازم دور شد. میبه نگاه خون یپوزخند

 شدم. رهیخ شدیکه هر لحظه ازم دور تر م نشیبه ماش تیو عصبان رتیح با

 کنم. کشیت کهیو ت یاون کله رنگ یخورم اون لحظه حاضر بودم حبس ابد و تحمل کنم ول یخورم .قسم م یم قسم

 

 نکرده بود. نیتوه  یقدر بهم در کمال خونسرد نیا یتو عمرم کس دیشا
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 ..رسونمتیموقع شب خطرناکه م نی... ایخوبه نرفت-

 به دست گرفته بود نگاه کردم. چشویو با حرص به پرهام که کت و سوئ برگشتم

 شو سوار شدم. یبلند مشک یحرف و کامال حق به جانب رفتم سمت شاس بدون

 گفتم؛ یبزنه که جد یاروم اومد و سوار شد خواست حرف اونم

 

 پرهام واقعا حوصله ندارم.پس تا اخر راه لطفا ساکت باش.-

 کرد بابت مسابقه سگ شدم زود ساکت شد.راه افتاد. یکه فکر م پرهامم

 کنم! دایپسره رو پ یکه چه جور بودم نیو تو فکر ا دمییجو یکل راه و ساکت بود و منم با حرص لبم و م پرهام

 شم که ... ادهیخواستم در و باز کنم و پ میدیرس یوقت

 

دل برو و  با،جذاب،توی. زیخطرناک بود یها یشکل پر ستیتو اون وسط تو پ یبود ول یدونم شب بد یامشب م-

 .یدیرقص بایز یلیو بدون خ ینیب شیقابل پ ریغ

 زدم. یچرتش پوزخند یسمتش تو دلم به حرفا برگشتم

 در ظاهر لبخند زدم:  اما

 .زیممنون پرهام.به خاطر همه چ-

 شدم ادهیپ نیاز ماش عیو سر دمیبزنه خم شدم و گونش و بوس یکه فرصت کنه حرف نیقبل ا و

 بود. رهیکه من نشسته بودم خ ییو اون مبهوت به جا 

 و با حرص گفتم؛ دمیستم و با خشونت  رو لبام کشباز کردم و وارد خونه شدم و با حرص د دیرفتم و درو باکل 
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 احمق! پسره احمق.-

 

 و که خارج از کشور بود و داد بودم یادرس خونه دوستم ملود نمیشیشهر م نییپرهام بچه ها خبر نداشتن پا چون

 رفتمیدستم بود وگرنه  لو م یملود یدایبه طرف در سالن رفتم خداروشکر کل 

کردنش و روشن کردن برق  دایو بعد از پ دمیبرق کش دیبه دنبال کل وارید یم و دستم رو رودروباز کردم و داخل شد 

استراحت  یروشون ولو کردم چشام و بستم تا کم ادیز یوسط حال رفتم و خودم و از خستگ یبه سمت کاناپه ها

نت هارو  سیتا دست نو یمانیرفتم دفتر سل یم دیکنم که برم خونه فردا با دایپ یشماره آژانس کیکنم بعد برم 

 بهش بدم.

و باعث  دمیفوق العاده خونسرد رو د یبراق و چهره ا یبا چشم ها یپسر مو رنگ هی ریبه محض بستن چشمام تصو اما

بردم اون  یمسابقه رو م نیشد با حرص چشمام رو باز کنم و از جام بلند بشم اگه اون نگاه پر تمسخرش نبود من ا

که تاوان پس بده.به خاطر  کنمیم یشد و منم کار مباعث باخت یاون نگاه اون کله رنگ یخال یاون چشما یلعنت

 جواب پس بده دیک زد با ییحرفا

 منتظرم باش  -

 ییکلوپ که آمار همه اونا یاز بچه ها یکی یو برداشتم و به کام میحرفم بدون توجه به ساعت گوش نیبه دنبال ا و

 امروز نبود یپاک فراموش کردم که کام اونجا رو داشت زنگ زدم و ومدنیکه م

  دم؛یچند بوق صداش و شن بعد

 

 از؟یجونم ن _ 

 

 زنگ زدم. یکه چه موقع دمیخواب آلودش تازه فهم یصدا دنیشن با
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 موقع زنگ زدم اصال حواسم نبود. نیشرمنده ا  ؟یخوب یسالم کام _

  دن؛یبار بعد چند لحظه شن نیو ا صداش

 خانوم افتخار داده زنگ زده به ما؟  ازیکه ن شدهیبودم. چ داریب ستینه مهم ن _

 مسابقه داشتم... هیراستش امشب  _

 

 به من نگفت؟  یععه پس چرا کس _

 

 گوش کن  زنمیخفه شو.دارم حرف م یکام _

 

 : دمیآروم و پر خندش و شن یصدا

 دیآ.. باشه ببخش _ 

 

 پسر.... کیبعد موقع مسابقه  گفتمیخب داشتم م _

 

 کردم. فیمام موضوع رو براش تعرت و

 

 توپت پره ها  یاوه اوه حساب -

 

 نه؟ ای یکن داشیپ یتونیم یکام _
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 .فهیفردا صبح بهم زنگ بزن آمارش برات رد دمشید یچند بار تونمینزن ، آره م _

 زنمیپس من ساعت هفت بهت زنگ م _

 : دمیدادش از جا پر یصدا با

 ؟یبه ساعت نگاه کرد ازیجان ساعت هفت؟چه خبره ن _

 

 زدم! یحرف مزخرف یلیکه خ دمیو فهم دادیحرفش به ساعت نگاه کردم که سه رو نشون م با

 

 

 به من خبر بده  ازدهیاما تا قبل ساعت  یخب حاال هر وقت ک تونست _

 

 فعال  یاوک _ 

 گفتم:  یو با لبخند محو اروم

 یبا-

 

 امکیچشم باز کردم.پووف پ میام گوش یپ یبودم که با صدا دهیدونم چه قدر گذشته بود و تو همون حالت خواب ینم

 !'رانسلیا

 .شدیو نداشتم دستم جلو پرهام رو م یخونه ملود یدایانداختم اگه کل یشدم و به خونه نگاه دنیدراز کش الیخیب

 داد به من. دارویمادربزرگش کل دنید یبعد از رفتن به خارج برا یحالم که ملود خوش
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آژانسم که  کردمیغش م یبخورم وگرنه که از گشنگ یزیچ هیاز زنگ زدن به آژانس به سمت آشپزخونه رفتم تا  بعد

 .رسهیم گهید قهیگفت ده دق

 !یزندگ ی... هیهمه خوراک نیبعد ا ستیخونه ن یچکیه نهیا گنیک م یو باز کردم نگاه تروخدا پولدار خچالیدر  

گذاشتم و شروع کردم به خوردن و بعد از  زیم یکنارش برداشتم و رو یشکالت کیپاکت آب پرتغال رو به همراه ک 

اف اف بلند شد  یکه همون موقع صدا کردمیو داشتم دست هام و خشک م دمیآب کش عیتموم شدم ظرفه ها رو سر

کردن در سالن از خونه خارج شدم و سوار  قفلو کاناپه برداشتم و بعد از خاموش کردن برق  یرو از رو فمیک عیسر

 بخوابم  یبه مقصد کم دنیزرد رنگ شدم و بعد از دادن آدرس چشم هام و بستم تا بتونم تا رس نیماش

 خانوم. ..خانوم  _

 راانده دوختم وگفتم :  یبادم ینگاهم و به چشما جیگ 

 بله؟ _

  میدیرس _

 اومدم. ادمیرو  تمیموقع تازه

 شه؟یچقدر م یآها مرس _

 نداره پونزده تومن. یقابل _

رم و  یراست به طرف اتاق م هیو بعد  رمیوبه سمت خونه م شمیم ادهیپ نیاز دادن پول و تشکر از راننده از ماش بعد

 بره . یخوابم م دهینکش هیو به ثان شمیتخت خواب ولو م یو بعد رو ارمیتنها مانتوم و از تنم در م

**** 

سرجام  نیلعن و نفر یاه من تازه خوابم برده بود با کل کنمیچشم هام رو باز م میخرف ساعت گوشآالرم مز یصدا با

 میسه ساعت و ن یفقط بتون یبش داریب دیآخه ساعت هفت صبح با  ؟یشد زندگ نمیا کنمیو اخم م نمیش یم

  ؟یبخواب
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به  کنمیو بعد از مسواک زدن و شستن دست و صورتم شروع م رمیو به طرف توالت م شمیبا غر غر از جام بلند م 

رنگمم که انتهاش  یو شال مشک کشمیم رونیرنگم از کمد ب یو با شلوار خاکستر میمشک رهنیانتخاب لباس خب پ

 یم نهییآ یو بعد جلو کنمیلباس هام م دنیو  شروع به پوش دارمیداره رو بر م یکوتاه و نازک خاکستر یخط ها

 .نمیش

بعدم خط چشمم رو برداشتم و پشت چشم هام رو  رهیروح بگ کمیکشم تا صورتم  یلباهام م یرژ لب قرمزم و رو و

 میکوله خاکستر یرو برداشتم  تو یمانیسل یاومدم به سمت اتاق کارم رفتم نت ها رونیو تمام . از اتاق ب دمیکش

 راه افتادم. فتردزدمو به سمت  رونیاز خونه ب چیگذاشتم و بعد از برداشتن سوئ

و توجهم و جلب کرد  ستادیکنارم وا یدود یها شهیرنگ با ش یمشک نیماش کیراه پشت چراغ قرمز بودم که  یتو 

 و بعدم که چراغ سبز شد با سرعت از کنارم رد شد! نمیاما هرکار کردم نتونستم داخلشو بب

 راه افتادم یمانیشدم و به سمت دفتر سل الشیخیب

اومد  ادمیوارد شدم تازه  یو بعد از درست کردن شالم به طرف ساختمون به راه افتادم وقت ستادمیدر دفتر وا یجلو

 پکر به سمت راه پله ها رفتم. یخدا بعد با صورت یپله رو باال برم ا یکل دیکه با

جزو طبقه  دیکنم همه با یکه کار م یچرا من با هرک دونمیاستراحت کنم نم یپله نشستم تا کم ینفس زنون رو نفس

جلو  شمیطبقه ش یعنیبه طبقه مورد نظر  دمیآخر باشن از جام بلند شدم و راهم و ادامه دادم و باالخره رس یها

 باز شد درو هل دادم و وارد شدم . یکیت یادر با صد هیزنگ گذاشتم و بعد چند ثان یرفتم و دستم رو رو

 سالم  _

 زدوگفت :  یلبخند دنمیسرش و باال آورد و با د یمانیسل یشگیخوش پوش هم یمنش

 منتظرتن .  یمانیسل یآقا یجون خوش اومد ازیسالم ن _

 .  زمیعز یمرس _

بود و  یدختر آروم و خونگرم شیو دوست داشتم برعکس خودش ،منش شیرفتم منش یمانیبعد به طرف اتاق سل و

شده بود  دهیپوش یمشک یو پارکت ها یقهوه ا یذ هاکه با کاغ ییکردن راهرو ی،  بعد ط نشستیواقعا به دل م

 و در زدم  ستادمیدر اتاق ا یجلو
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 دییبفرما_

 اتاق شدم و درو پشت سرم بستم. وارد

 سالم _

 وگرنه... فیح رهیگ ششیپولم پ فی... ح کهیبه نشونه سالم تکون داد مرت یسر یمانیسل

 خب خانوم آرام نت ها؟ _ 

دراوردم و جلو رفتم و به دستش دادم اونم شروع کرد  فیک یکرد منم  نت هارو از تو بعد دستش رو به طرفم دراز و

داخلش  یاتاق نسبتا بزرگ که طراح هیمدت شروع گردم به کنکاش دفترش  نیا یبه نگاه کردن برگه ها و منم تو

به رنگ قرمز و  ییها وارید رونیبرعکس ب قتیروشن استفاده شده بود دق یاز رنگ ها نجایفرق داشت ا رونیکال با ب

شد و مبل  یشدنشون م فیکه مانع کث ییرو یا هیبا ال دیسف ییشده بود و پارکت ها یقشنگ نقاش یلیک خ دیسف

 وارید یچه رو ییبایمتفاوت اما فوق العاده ز یوسط رو پر کرده بود و قاب عکس ها یخال یقرمز رنگ که فضا ییها

 داشت. یقشنگ  یدر کل طراح دادیرش نما مبه دفت شیاز ب شیبود و ب هرو پر کرد

 بدم.  تونمیاز چهار تومن نم شتریب نایبازم اشکال داره من واسه ا _

 بهت گفتم : با

 ه؟یاصال اشکالش چ دمیزخمت کش یکمه من کل یلیخ ؟چهار؟ییچ _

 شدم. رهیکله کچلش خ به

 متاسفم.  نیخوایکه گفتم خانوم آرام اگر نم نیهم _ 

 و بعد برگه هارو به سمتم گرفت. 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 تونستم خودم و کنترل کنم. ینم اما
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 یوفقط چون پارت شناختمیمن کارم و م یمورد بودش.ول یب تمیعصبان ایلیبه نظر خ دیحرص قرمز شده بودم.شا از

 از کارم سواستفاده شه شدینم لیدل ینداشتم و پول آنچنان

 دم با سه اهنگ من  معروف شده. یکه دارم بهش نت ها و متن  اهنگ و م یننده ادونستم خوا یخوب م خودم

 .بودیم نیحقوق من سه برابر ا دیاالن با و

 دود شد رفت هوا. میرفت.خونسرد نیاز ب صبرم

 گذاشتم و گفتم:  زشیو رو م دستام

 باشه. گهیبگو دنبال اهنگ ساز د شیبزغاله ا یبا اون صدا  تمیزوریبابات به اون خواننده پ ه؟گوریچ یدونیاصال م -

 

 با بهت گفت؛ یماتیسل

 

 ؟یچ -

 

 گفتم؛ شدمیکه ازش دور م یبرداشتم و تو کولم گذاشتم و در حال زیزدم و نت ها رو از رو م یپوزخند

 

 !چارهیکار خوانندت و خودت تمومه ب یعنی -

 

 .دمیدیو ترس و م ینگاهش ناباور تو

 نکن دختر خوب! تیبدم.خر شتریبهت ب کمیتونم  ی.میشیم ونمیکارت پش نیاز ا  -

 و کرباتش و به دست گرفتم و ترسناک نگاهش کردم و با نفرت گفتم؛ زشیو خم شدم رو م دمیخند بلند
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  م؟یمن...دختر بد یدیهنوز نفهم  -

 

 گفتم؛ شدمیکه از اتاق خارج م یبهت نگاهم کرد که ازش فاصله گرفتم و در حال با

 

 !ادیعزت ز -

 

 کرد. یکه با بهت نگاهم م دمیرو د یاومدم منش رونیاتاقش که ب از

 لب گفتم؛ ریز

 کچل! یتو یبرا یا یمنش نیهمچ فیح -

 

 .رونیتوجه از دفتر اومدم ب یب یصدام زد ول یمنش

*** 

 شدم. رهیروبه روم خ دیدادم و به مرکز خر هیموتورم تک به

 زدم! یلبخند م یهر از گاه لیدل یب

 بود. یزنگ خورد.کام میگوش

 

 بگو؟ -

 

 !ایسالم نکن - 
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 !یکام -

 خش خش و بعد چند لحظه جملش:  یصدا

 

 آتشزاد! لشمیو فام ادهیاسم پسره فر میبابا سالم نخواست یاوک  -

 داره و داداششم فربد اتشزاده که یقیآموزشگاه موس دوتا

 یم ییرایچ هیخانوادشم  هیداره. از بق مارستانیو تو نروژ ب رانهیا یدرس خونده و جزو نخبه ها کانیدانشگاه مت تو

 .نیتیدونم.خانواده پر جمع

 تهرونه. یبگم.طرف از اون گردن کلفتا خالصه

 .شهینم دهید ادیجاست که مثل روحه.ز نیا جالب

 ه کلوپ..به خاطر دوستش صالح اومده بودشهیحاضر نم میدون یکه نم یلیتو اجتماعم به دال یخنث رفتارشم

 رو فرستادم برات! دهیدرس م انویکه پ یاموزشگاه ادرس

 زدم و گفتم ؛ یلبخند

 

 ها! یپا کاراگاه گجت هی-

 

 !مینیما ا -

 گفتم: آروم یروزیلبخند پ با

 !یبا-
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 شده بودم لب زدم: رهیکه با لبخند به آسمون خ یو قطع کردم و در حال تماس

 

 !مینیهم و بب ادیآتشزاد قراره ز ادیتو راهم فر-

 

 شدم. ادهیپارک کردم و پ یو گوشه ا موتور

 کردم. یم یباز یو باهاش باز چوندمیپ یو دور انگشتم م چیسوئ

 زدم! یدر اموزشگاه نگاه کردم و سوت به

 !هیجا عجب

 .یا شهیبزرگ و ش یها نهیو آ یکرم کارامل یوارایبود د زیو تم کیسمت اموزشگاه رفتم  و وارد شدم .همه جا ش به

 زده شده بود . واراید یمعروف به صورت بزرگ رو یخواننده ها و نوازدنده ها عکس

رو دوشش و دستش  تاریو گ النیو من و شدینفر از کنارم رد م هی یکردم.هر از گاه ینگاه م واریتعجب به درو د با

 .دمیدیم

 !کایتو امر یقیاومده بودم دانشکده موس انگار

 !یاموزشگاه نیهمچ یپول دادن برا اردیلی.ماردیلیاحتماال م ییجا نیتو همچ شیتجر تو

 .زدمیمتنفرم وگرنه مخش و م اروی نیاز ا فیح

 .انویپ یرفت رفتم دفتر مخصوص اموزشگاه و ثبت نام کردم برا شیپ عیسر یلیخ کارا

 همون اول سه تومن تومن رفت تو پاچم. هرچند

 کینزد یکله رنگ نیهم به ا رمیگ یم ادیتر  یرو بهتر و حرفه ا انویخب ارزش داره هم فاله هم تماشا.هم پ یول

 .شمیم
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 باشه. کیکوچ یکم یهمه مسخره باز نیا یبرا لمیدل دیشا

تازه  یاون همه دوست و اشنا تو کلوپ خورد شدم به خاطر نگاه اون عوض یداغون شدم.جلو اوشیس یمن جلو یول

 رم زنگ خورد و رفت رو نروم!بعدشم.بهم اون حرف و زد اون جمله.بار ها تو س

 و رفتم سمت موتورم . رونیاموزشگاه اومدم ب از

 شدم و کاله و روسرم گذاشتم و دنده عقب اومدم. سوار

 برخورد کردم و موتور و نتونستم کنترل کنم. یزیمحکم با چ که

 

 دمیو با درد نال نیاز رو موتور افتادم.رو زم و

 

 تو روحت!-

 

 .دمیشند نیدر ماش یصدا

 شلوارمم پاره شده بود. یدستام زخم شده بود و زانو کف

 لب گفتم:  ریبا بهت ز دنشیزور بلند شدم و برگشتم و با د به

 !یکله رنگ-

 منو نشناخته بود کاله کاسکت سرم بود. اون

 

 سمتم و با نگاه سرد و خونسرد گفت؛ اومد
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 ؟یخوا یخسارت م-

 حرص دست بردم سمت کالهم و کالهم و از سرم دراوردم با

 شدن کاله شالم از سرم دراومد. دهیبه خاطر کش که

 داشتم تعجب کنه. توقع

 اوال احتماال فکر کرد پسرم و دوما حتما شناختتم! چون

 صاحابش! یب ینگاه تو چشما ریذره تغ هیاز  غیدر اما

 

 کرد گفت؛ یطور که زل زده براندازم م همون

 

 دوباره سوالم و تکرار کنم؟-

 چشماش و گرد کرد و گفت؛ بعد

 کشم! یکار نم ادیها ز تیاهم یب یالبته قبال بهت گفتم که از هنجره ام برا-

 !دمیحرص رفتم جلوش و از درون به خاطر درد زانوم نال با

 ته؟ی.حالیکن نیبه من توه یخوب گوشات و وا کن حق ندار-

 

 حت گفت؛و نارا ستادیجلوم ا اومد

 ؟یاز حرفم  دلخور شد-

 حرص گفتم؛ با

 هستم. میمعلومه که دلخورم اعصابن-

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
58 

 

 

 زد و گفت؛ یپوزخند هوی

 

 به درک!-

 کردم که  سرش و خم کرد و گفت یبهت نگاهش م با

 ابو قراضت و جمع کن کار دارم!-

 .کل غرورم و داغون کرد.هیکرد  تو چند ثان نی...توهتمیموتور من!به من! به شخص به

 حرص داد زدم: با

 

 .یرو شروع کرد ی.بد بازنیحاال بب یدیکارت و پس م نیجواب ا-

 

 تمسخر نگاهم کرد و گفت؛ با

 !یباز-

 صورتم خم شد و گفت.؛ تو

 

 من...برندم. شهیشه،همیم یکنم و حدس بزن چ یواسه بچه هاس! من حمله م یباز-

 آروم گفت؛ شدیم نشیکه سوار ماش یه در حالبه چشماش زل زدم ک ینگاه خون با

 

 همه از هنجره ام استفاده کردم! نی.ا یک یبرا نیبب-
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رفت رو فرمون  نشیماش یکایاومد جلو و با الست هویو بست  و دنده عقب گرفت و  نیزد و در ماش یپوزخند بعد

 موتورم !

  میزد و در مقابل نگاه بهت زده و خون یو بعد بوق 

 زد و رفت. دور

 

 کشمت. یم-

 

**** 

 زنگ گذاشتم یو دستام و رو  ستادمیواحد ا یرو روبه

 باز شد . یکیت یبا صدا در

 غذا رو برداشتم و وارد خونه شدم . لونیحرص رفتم سمت موتورو و نا با

 بود  پر از غذا! لنیشکست چهار تا نا یداشت م دستام

 راه رو گذشتم  و وارد خونه شدم. از

 .طبق معمول شال از سرم افتاده بود. اوردمیدر ن و کفشام

  د؟یببخش-

 گفت؛ زدیداد م ییرایو رو به طرف پز دیخند یکه م یوارد راه رو شد و در حال افهیپسر الغر و خوش ق هی هوی

 

 مببن! سیدهنت سرو-

 کردم که برگشت سمتم که خشکش زد. یبهت نگاهش م با
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 و پسره خشک شده گفت؛ ومدیم ییرایپسرا از اون طرف پز دادیخنده و داد و ب یصدا

 

 !؟یرستوران یموتور کیتو پ-

 

 کرد با حرص گفتم.؛ یم ینیها تو دستم سنگ غذا

 

 !دیریغذا تون و بگ شمیاول خوش حال م یبله ول-

 گفت؛ عیو از موها و چشمام گرفت و سر رشیخودش اومد و نگاه خ به

 

 .دیببخش-

 کردم. یاستفاده نم دیوقت از لفظ ببخش چیزدم .من ه یپوزخند

 رو گرفت لونایکرد نا ینگاهم م رهیکه خ یسمتم و در حال اومد

 !وشیدار گهید ایب-

 زد و گفت؛ یسوت دنمیبا د دمیو د کلیپسر موفر و ه هیبرگشتم و عقب و نگاه کردم .که  یپسر یصدا با

 

 م؟یمهمون دار-

 وستش گفت؛روبه روم ازم فاصله گرفت و رو به د پسر

 

 !یموتور کینه پ-
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 و در اوردم   و گفتم؛  لمیزدم و از تو کولم موبا یپوزخند

  

 حساب شده. ینترنتیا-

 کیاز رستوران و پ دیو بگ دیبهم از چهار . نمره بد دینرم افزار رستوران که باهاش غذا سفارش داد نیتو ا  فقط

 نه؟  ای دیبود یراض

 وشیپسر مو فرم کنار پسر الغر که فکر کنم اسمش دار حاال

 کردن. یبود و هردو اسکنم م ستارهیا بود

 زد. دیاستفاده رو  برد و خوب لب و لوچم و د تینها زشمیور بفت و دوست ه یو گرفت و باهاش کم میگوش وشیدار

 

 بوده. یکه از چهار نمره چهارو داده و از خدمات راض دمیو گرفت سمتم و د میگوش وشیدار

 زدم و گفتم؛ یلبخند که نه پوزخند 

 فعال!-

و من بدون توجه بهشون از راه رو خارج شدم و بعد از خروج از خونه کاله و رو سرم  کردنینگاهم م رهیخ هردو

 لب گفتم؛ ریز شستمیکه رو موتور م یگذاشتم و در حال

 میتا س شیاحمق .من ش ی.  پسره افتهیانداخت تا شمارم براش ب سیبه خطش م میکه با گوش دمیفکر کرد نفهم-

 !یکارت دارم و سه تا گوش

 

**** 

 زد. یرو صدا م یلب اسم ریکوبوند و با هر ضربه با حرص ز یبکس م سهیبه ک وستهیو پ عیهاش و سر مشت
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 بهار..بهار....بهار.....بهار...-

 

 نم دارش. ی نهیو س سیخ یو موها شاهیو س یاندام یرکاب

 تر کرده بود.. افهیو همه اون و خوش ق همه

 رو صورتش. ندازهی.نور و م شهیم نیرزمیکه چراغ قوه در دستش داره وارد ز یو صالح درحال شهیباز م نیزم ریدرز

 نه بوکسر! یبشه.تو خواننده ا یکه چ نیزم ریتو ز یاومد یکیتو تار یبارون یهوا نیتو ا اد؟یحالت خوبه فر-

 

و از  زنهیکه صالح و کنار م یکنه و در حال یپرت م یو گوشه ا ارهیو مخصوصش و درم اهیس یدستکشا ادیفر

 گه؛یم شهیخارج م نیرزمیز

 

 !یقدر فضول نیچرا ا دمیوقت نفهم چیه-

 

 شدن الیوبا خنده چراغ قوه رو خاموش کرد و هردو از پله ها باال رفتن و وارد  صالح

به اون بخت برگشته.تا  زنهیبوکس م رهیو داد نزنه م تشیکه اعصبان نیا یبرا مونیرفته بود خواننده پنهون ادمیاها -

 خراب نشه! شیمخمل یوقت صدا هی

 : گهیکنه و م یصالح و برانداز م یو با نگاه سرد گردهیبرم ادیفر

 ! مثل دخترا!یقدر پرحرف نیچرا ا دمیوقتم نفهم چیه-

 کنه:  ینگاه م ادیو و با حرص به فر رهیصالح تو هم م یاخما 
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 ؟یریگیخوادت چرا پاچه من و م یداداش.بهار نم-

 اروم و گرفته گفت؛ زدیم شیو ات شیرنگ گاریکه س یکاناپه نشست و در حال یرو ادیفر

 کنمش! یبهار مال منه من دوسش دارم به زورم شده مال خودم م-

 نشست و گفت؛ ادیفر یبا اخم رو به رو صالح

 

زن و بشنون تا بتونن  ادیاهنگ فر نیزود شروع شد شهرتت  مثل بمب بود همه منتظرن اخر تتیمحبوب ادیفر-

 .کنهینامزد م دیو بهار داره با وح مینکرد دایو ما هنوز اهنگ ساز مورد اعتماد پ ننیبعدش طبق قولمون چهرت و بب

 پسر! یدیاز دست م یچیرو سر ه یهمه چ یو دوست دارن.دار هم

 و فوت کرد و گفت؛ گارشیرنگ س یزد و دود اب یپوزخند ادیفر

 

خوره  یم یاضاف زیبگم که  بهار   چ میکه زد یزر نیا یخودش. درضمن برا یخودش بهارم جا یجا یخواننده گ-

 .شمیمن دارم به خاطرش عوض م نیشه.بب ینامزد اون عوض

 خورم.  یزنم.قرصام و م ینم داد

 کنم. یو دارم خوب م سممیزنم .ساد یرو نم یکنم.کس ینم تیرو اذ یرم.کس یم ردکت

 اگه ولم کنه... اما

 صالح دوخت و اروم گفت؛ یروشنش و بخ وارانه اش رو به چشما یچشما

 

 کنم. یجا تو وجودم چالش کردم و زندش م هی...نه بزار جملم و اصالح کنم.اون پسر بد و که شمیدوباره بد م-

 .ارنیاسمش و ب دنیترس یکه همه م یاتشزاد ادیهمون فر شمیکنم.م یخون هم زندش م با
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 رفت لب زد:  یو به سمت اتاقش م شدیکه از جا بلند م یحال در

 

 کنم. یرو رو سرتون خراب م ایدعا کن بهار برگرده وگرنه دن-

 گفت؛ یناله وار یکه رفت صالح با صدا ادیفر

 

 .یسمیساد  نیا شی. بهار برگرده پ ایخدا-

 !نییکنم پا یپرت م الدیاز برج م وونهید نیباشه خودم ،خودم و قبل از مرگ به دست ا نیا ریغ

 

*** 

رفتم لباسام و ببن را در اوردم و  یکه به سمت اتاقم م یباز کردم و وارد شدم و با سرعت در حال عیدر خونه رو سر 

 دوش ریخودم و پرت کردم تو حموم و اب سرد و باز کردم و رفتم ز

.. 

 دمیچیقرمز و کوتاهم و دورم پ یاومدم و حوله  رونیحموم ب از

 ساعت نگاه کردم. به

کردم االنم که  نیبچه ها و تمر شیساعت ده تا چهار عصر رفتم رستوران و از اون جا رفتم اموزشگاه رقص  پ از

 .شهیساعت ش

 بود. نیبرا هم دنامیهمه عجلم و دو نیو در اصل ا شهیشروع م انومیکالس پ نیاول گهید قهیدق یمن س و

و  اهمیکوتاه و جلو باز س یو مانتو دمیرنگم و پوش یشرت لجن یرنگم و پام کردم و ت یسرعت  شلوار چسب لجن با

  شرتیت یرو

 باز و لخت شدم انداختم. یموها یمو رو  یمشک یکردم و شال لجن تنم
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 و کار تموم بود . اهیو به خط چشم س دمیمو رو لبام کش یقهوه ا رژلب

 و رو دوشم انداختم و از خونه خارج شدم. اهمیس یکردن ادکلنم رو لباسم کوله  یاز خال بعد

... 

 مثل دانشگاه بود . یو دنبال کالسم بودم لعنت دمییدویسرعت تو سالن اموزشگاه م با

 کردم در و باز کردم و وارد شدم . دایکالس و پ اخر

اون طرف تر رو  ینفر بودن کم شینشسته بود و شاگردا هم که سر جمع ش انویو بور  پشت پ یپسر چشم اب هی

 نشسته بودن. دیسف یها یصندل

 سالم-

 ت؛زدن برداشت و سر بلند کرد و بهم نگاه کرد و گف انویدست از پ پسر

 بار اولته؟ ؟یکیترم -

 گفتم؛ یجیگ با

 بله.-

 حوصله گفت؛ یکرد و ب نگاهم

 اتاق اون طرف تر برو . دوتا

 رنگ زل زدم . دیبهت در و بستم و به در سف با

 شدم. یفرد نهیبه س نهیبرگردوندم و برگشتم که س سر

 

 ؟ یکنیم کاریجا چ نیتو ا  -

 !یبهت به چشماش زل زدم و تو دلم گفتم عجب شانس توپ با
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 چهرم و حفظ کردم وبا حرص گفتم؛ اما

 .انویبه توچه مگه مال باباته اومدم کالس پ-

 

 !ادی.فر دونستمیاسمشو م حاال

شدم و با  رهیشده بود خ یسورمه ا کیو ش یحرفه و ا یلیاز باالش خ یکه قسمت شیمشک یبه موها ناخواسته

 پوزخند گفتم؛

 !یکله رنگ-

 براندازم  کرد و گفت؛ یخونسرد با

 

 برو سر کالست کوچولو. دمیباز از هنجرم به خاطرت کار کش-

 نداره یکل کل نکن .عواقب خوب ادیمنم ز با

 و خم کرد تو صورتم و گفت؛ سرش

 .ریدوستانه در نظر بگ حتینص هیو  نیا-

 شد بلند گفت ؛ ازم دور یکنارم رد شد و وقت از

 یفرضش کن دیتحد دمیم هیالبته ترج-

 ازم دور شد اروم گفتم؛ یوقت

 قانون فرض کن! هیو  نی. اریتو هم من و دست کم نگ-

 

 که اون پسره گفته بود رفتم ییسمت جا به
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بود.به سمت  ومدهی.هنوز استاد ن دنیرسیکالس بودن و سرگرم حرف زدن و بنظر م یکالس شدم. چهار نفر تو وارد

هم روبه رو  یکیبود که پنج تاش کنار هم قرار گرفته بود و  انویتا پ شیرفتم و پشتش نشستم کال  ش انوهایاز پ یکی

 بود مال استادِ  نیکه نشون دهنده ا

 سالم _

 ک بهم سالم کرد به سمتش برگشتم یدختر یصدا با

 سالم _

 جلو آورد و گفت: دستشو

 و؟من پگاهم، پگاه مقدم و ت _

 جلو بردم و گفتم: دستمو

 آرام ازین ازم،یمنم ن _

 بهش زدم یلبخند و

 ومدیبنظر م یدخترخوب

 که با مهارت بلوند شده بود ییو موها دیسف یو صورت یآسمون یآب یها چشم

 مثل خودت یدار یقشنگ لیچه اسم و فام _

 اکتفا کردم یلبخند کوتاه به

که  نیآشنا وارد کالس شد ا یلیپسر الغر اندام و خوشگل و خ کیبه در خورد و  یبزنه که تق یدوباره حرف اومد

  انویهمون پسره اس که پ

 زد. یم

 سالم _
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مکث کرد و بعد نگاهشو به سمت همه  یکم یبا تعجب و لبخند خاص دیمنو د یبه هممون انداخت که وقت ینگاه و

 چرخوند و ادامه داد:

 نیساز دار نیراجب ا ییک چقد آشنا دیو بگ دیکن یخودتون و معرف شهیخب حاال اگه م م،یروانیس نیمن سار _

 .دیمسائل، خب شما شروع کن نیو ا نیوچند تا ساز بلد

 نشسته بود اشاره کرد انویپ نیکه سمت راست پشت اول یبه پسر و

 پا انداخت و هول شده گفت:  یو الغر اندام پا رو ییمو خرما پسر

 و فلوت تاریسنتور گ زنمیسه تا ساز م نم،یشرو ایبرد _

 و به پسر دوخت و گفت: شینگاه اب نیسار

 ن؟یدار یتییاشنا انویراجب پ هیخب عال -

 آروم گفت:  پسر

 نه _

 چشم ازش گرفت و گفت:  نیسار

 خب نفر بعد اریبس _

 بلد نبودن. شتریب داشته باش و از سه تا ساز انویراجب پ یتیینبود که اشنا یهمه گفتن و کس بیترت به

 خب نوبت شماس _

 پا انداختم و موهام و اروم پشت گوش زدم و گفتم:  یپا رو یخونسرد با

 یو آهنگساز یرو هم به طور مقدمات انویسل پ ولونیو سیتاربیسنتور گ ولنیو تاریتا ساز بلدم، گ شیآرام، ش ازین _

 .کنمیهم م

 .کردمیهمه رو  رو خودم حس م ی رهیحرفم نگاه خ نیاز ا بعد

 از پسرا مزه پروند: یکی
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 !گهید مینیتو اموزش بب شیپ میایب یگفتیخب م -

 .دیزدم که لبخند رو لباش ماس یو من به پسره پوزخند دنیخند همه

 کنهیداره با لبخند نگاهم م نیسار دمیکه د برگشتم

 داد. یو درس م نشسته بود انویبرگشت و شروع کرد به درس دادن.پشت پ نیسار

 ی... نوع نشستنتون... جایکیکنیباشه... کامال ت عیو سر فینرم و لط دیانگشتاتون با نکهیخب  نکته اول... ا-

ساز  یلیو خ ستیساز ها ن یمثل باق انوینره... پ ادتونیمهمه  یلیخ یلیقرار گرفتن دستاتون خ هیپاهاتون... زاو

 .هیسخت و مُهم

 .میکرد دییحرفاشو با سر  تا همه

 

 دی: خسته نباشنیسار

 بهم دادن ارویحرفش انگار دن نیا با

 ساعت نگاه کردم به

 دادیرو نشون م میو ن هفت

 شاداب. شیلباس بپوشم و عوض کنم برم باشگاه پ عیبرم خونه سر دیبا

 جام پاشدم و به سمت خارج از اموزشگاه پا تند کردم از

 ازی...ن ازین _

 دمیو به سمتش چرخ ستادمیصدام توسط پگاه سرجام ا دنیشن با

 جانم؟ _

 کرد و گفت: یبود رو ط نمونیکه ب ینفس زنون چند قدم نفس
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 یریدختر مگه دنبالت کردن انقدر تند تند راه م یوا  _

 کار دارم یپگاه بگو که کل _

 یبهم بگ شهیبگم شمارتو م خواستمیاها باشه م _

 093..........سیآره بنو _

 فعال یمرس_

 فعال _

 ازش فاصله گرفتم و به سمت خونه راه افتادم عیسر و

 

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

 

 

 دمییمحکم بستم و به سمت اتاقم دو درو

 رونیرو ب یمشک یو ال استارا یشال مشک یمشک کیبه همراه تون مویمشک بیج شیکمدو باز کردم و شلوار ش در

و بعد از برداشتن  ختمیو کش موهامو باز کردم و موهامو دورمو ر ادمستیوا نهیآ یلباس جلو دنیو بعد پوش دمیکش

 موتورم از خونه خارج شدم چیسوئ

 

 

-------------- 
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 رو به موت بودم گهیمعمول چند تا پله اخر د طبق

 زنگ گذاشت یرو دستمو

 چه خبرته اخه؟ ؟ییتو ازی... عـــه نیچته مگه سر آورد _

 نییباال برم پا امیهمش ب دیهمه پله رو من با نیباشگاهت که رو برجه، ا نیبا ا یریشاداب بم یوا _

 : شاداب

 یترسیبه من چه که تو از آسانسور م-

 

 : سروش

 .یکنیغر غر م یومدین ازیچه خبره ن-

 حرص گفتم:  با

 نیباشگاهو عوض کن دیبا گمیم یجد د،یخفه شو سروش، خفه نفسم بر _

 کردماومد ک سالم ن ادمیبعد تازه  و

 سالم  یراست _

 نایبعد جلو رفتم و شروع کردم به دست دادن و ا و

 نبود تیمیبا صم شهیدستمو جلو بردم دستشو جلو اورد اما مثل هم ستادمیبهرام که ا یجلو

 حفظ ظاهر بود فقط یبرا انگار

 بود یمصنوع لبخندشم

 دمینپرس ینگاهش کردم اما سوال یکنجکاو با
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مات عوض  یو شرتک مشک یتنه سبز فسفر مین کیبه سمت اتاق رفتم و لباسامو با  یاز سالم و احوال پرس بعد

 سرم گذاشتم یرو مویکردم و کاله مشک

 راست به سمت ضبط رفتم کیکه اومده بودمو برگشتم و  یراه بعد

 خب بچه ها زود زود همه سرجاهاشون باشن _

 شروع اهنگ شروع به حرکت دادن بدنم کردم با

 نیچپمو جلو بردم و ا هیقرار دادن و پا گمیخط در امتداد دست د هیاال بردم و دست چپو به صورت راستمو ب دست

 حرکت و به عکس انجام دادم

 کردنیو جفت اجرا م یو به صورت مواز رفتنیم دیک با ییها هم هر کدوم حرکت ها بچه

 

چرخ بزن بعد  هیبپر باال  عیبعد سرراست عقب و باز برعکسش .برا دستات  یچپ و جلو بزار و پا یشاداب پا _

 .یچرخونیباال و همراه با کمرت م یبریدستات و م

 و حرکت رو براش اجرا کردم 

 چشماش کنار زد و گفت؛  یکالفه موهاش و از جلو شاداب

 .گهیرفتم د نویخب منم هم-

 : ستادمیکالفه تر از اون بودم.روبه روش ا منم

 .نمیبرو بب گهید باریحاال  یچرخونیتنه بچرخه اما تو باال تنتم م نییفقط قسمت پا دیبا  _

 .شدیرفع م گهید ینایتمر یکه اونم ط یاشکال جزئ کمیکه براش اجرا کردم و رفت البته با  یهم همون حرکت شاداب

 خسته و نفس نفس زنون گفت:  یدیبا نگاه تا ام شاداب

 خوبه؟ -

 کردم و گفتم: پشت
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 زمیآره عز _

 ادامه حرفم گفتم:در  و

 .میاجرارو بر کباریبعدش  نیاستراحت کن نیخب خب بچه ها ده م _

 گاریس هیکه وقت  استراحته  یولو شدن منم به سمت کولم رفتم و تا موقع نیزم یک زدم بچه ها همه رو یحرف با

 بکشم.

 دمید مویاون دود زندگ یدادم تو رونیازش گرفتم و بعد دودشو ب یقیروشن کردمو کام عم گارویس

 خوشبخت. لیداشتم. اوا یبیعج یزندگ

لذت بخش  ینیری. اما االن تلخ شده بعد از اون شیدوست داشتن کویخانواده کوچ هیو یکه فارغ از همه چ اونقدر

 زهر هیاالن شده شب

 نکش گاریانقدر س _

 شدم رهیبه روبه روم خ بهش انداختم و بعد دوباره ینگاه میپرهام به سمتش برگشتم و ن یصدا با

 تو کارام دخالت بشه ادیخوشم نم یدونیم _

 ؟ینجوریچرا ا _

 ؟یچجور _

 ؟یداریصورتت بر نم ینقابو از رو نیچرا ا خیسرد  _

 نهیبد ذات من ا نقدریاحساس هم یب نقدریهم نمیندارم پرهام من هم یمن نقاب _

 بچه ها رفتم. هیکنار پنجره خاموش کردم و به سمت بق زیم یگاریجا س یو تو گارمیبعد از کنارش بلند شدم و س و

 .زود... زود نیخب بچه ها بلند ش _

 میاجرا کن یکی یکیاز جاشون بلند شدن و پشتم واستادن تا اجراهارو  همه
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متفاوت  دیاضافه شده باشه ک اجراها با میت هیچون ممکنه  میتا کار کرد شیک ما ش میمسابقه دار یاجرا  تو چهارتا

 .کردیکارو سخت م نیباشن و ا

با استاداشون مسابقه  یبه عنوان مهره اصل دی.و من باکنمیمختلف کار م یاجراها یدارم رو مهیسال و ن کی کینزد

 زاشتم یم

 رفت ستادیا یم دیکه با ییبه سمت جا عیکرد و سر یاولو پل یآهنگ اجرا سروش

 دو سه شروع کی _

 

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

 

 درو باز کردم و داخل شدم. 

 رستوران رفتمیو م گرفتمیدوش م هی عیسر دیتکون خوردن نداشتم اما با ینا یخستگ از

 قهیدوش پنج دق کیو بعد  ستادمیدوش ا ریسبد انداختم و ز یسمت حموم راه افتادم و لباسام و در اوردم و تو به

 کردمیرد م یکی یکیو لباسارو  ستادمیکمد ا یو جلو دمیچیاومدم و حوله کوتاهم و دور خودم پ رونیاز حموم ب یا

 رهنیپ کیو با  میآسمون یفکر کردن شلوار آب قهیکنم و باالخره بعد دو سه دق دایرو پ لمهیکه باب م یزیتا بتونم چ

 دمیکش رونیاز کمد ب نمیبه همراه کت ج رهنویست پ یتر بود و کفش ها رهیکه چند درجه از اون ت

 داشتم زایچ نیلباس و کفش و ا یادیپولدار و ولخرجم ز یلطف دوست پسرا به

 سرم گذاشتم. یطرف بافتم و بعد کاله هم رنگ شلوارم و رو کیلباسام موهام و خشک کردم و از  دنیاز پوش بعد

 کنمیشب کارم اکثرا شال سرم نم چون

 دهینم ریگ یکاله کاسکت هم هست کس تازه

 اومدم رونیموتورو برداشتم و از خونه ب چیسوئ نهییآ یدم توخو یینها یاز بررس بعد
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------------- 

 

گفت  یبرامون مهمه پس هرچ تشیرضا میلیو خ امونهیمشتر نیاز بهتر یکی یمشتر نیا دما،یتذکر نم گهید ازین _

 مکث ادامه داد:  هیگوش بده و بعد چند ثان

 لطفا _

 گهیبده برم د دمیباشه روهام باشه فهم _

 هارو به دستم داد غذا

 سرک... ازین _

 ها یکنیم میعصب گهید یروهام دار _

 زد و رفت سمت آشپزخونه و گفت:  یلبخند

 باشه باشه برو _

رستوران خارج شدم و به طرف موتورم رفتم و بعد گذاشتن غذاها پشت موتور نشستم و استارت زدم و به سمت  از

 که روهام گفته بود راه افتادم یادرس

 ستادمیعمارت ا کی یگفت جلو شهیخونه ک نم کی یرُبع جلو کیاز  دبع

 

 زدم یپوزخند شدم و رهیبه روم خعمارت رو به

 که توش بزرگ شدم هیعمارت شکل

 بابا توش مثل پرنسس ها خوش بخت بودم که تا قبل از مرگ یعمارت همون
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به سوزش کف دستم  تیاهم یرنگم تو کف دستم فرو رفت اما من ب ینسبتا بلند زرشک یمشت کردم و ناخنا دستامو

 محکم فشار دادم و به سمت در رفتم  گمیهارو  تو دست د لونینا

 باز شد یاروم کیت یروشن شد و در با صدا فنیا نیدورب یزنگ گذاشتم و بعد چند لحظه قسمت باال یرو دستمو

 وارد عمارت شدم و در خودش بسته شد یحوصلگ یکه سفارش غذا داده با ب یکس یاز تنبل کالفه

 ! تهیاهم یب یلیمن خ یبرا نیبود و البته که ا یبارون یکم هوا

 دهیسر به فلک کش یبه درختا ادیکردم  ز یکردم و سع یسنگ فرش شده رو تا خونه قدم قدم ط یاروم جاده  اروم

 نگاه نکنم

 ترسم. یها م هیسن هنوزم از سا یو اند ستیمسخرس که با ب یلیخ اخه

 اومد رونیاز خونه ب  یدوباره بردم سمت در که در باز شد و پسر دستم و دمیکه رس یدر ورود به

.زانوم به دمییچس نیو خودمم که کال رو زم نیزم افتنیها از دستم ب لنیزد که باعث شد نا یمن محکم تنه ا به

 شدت درد گرفت

 یزخم یوحش هیو حاال هم که به خاطر  دید بیفتادن  از رو موتور اسکه اون روز به خاطر ا ودی ییهمون زانو نیا

 شدم دوباره !

که منو انداخته بود و گرفت و برش گردوند و  یاون پسر یبا سرعت رفت بازو گهیپسر د هی دمیبلند کردم که د سر

 داد زد:

 !یبهارو برگردون یتونیتو نم ادیبس کن فر _

 لب گفتم: ریچشمام کنار زدم و ز یمو از جلوپسره با بهت موها یچهره  دنید با

 ! ادیفر _

 دوتاشون برگشت سمتم سر

 و گفت: یرنگش و کنار زد و پسر کنارشو هول داد کنار یمشک یو آشفته  سیخ یموها ادیفر
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 برو اون طرف صالح ! _

 گفت: یسمتم و با خشومت بازوم و گرفت و بلندم کرد با نگاه مات اومد

 نه! شهینم نمیروز نب هیمن تو رو  _

 کردمیگرد شده نگاهش م یچشما با

 و گفت: ادیفر یاومد سمتمون و دست گذاشت رو شونه  صالح

 ؟یدار کاریبدبخت چ نیبابا به ا _

 که اسمش صالح بود و گفتم: یچرخوندم سمت همون پسر سرمو

 ! تهیدوست وحش نیهوش ... بدبخت ا _

خالص کردم و با نگاه تمسخر  ادیفر یو منم با زور خودم و از دستاکه اسمش صالح بود گرد شد  یپسر یچشما

 گفتم: یزیام

 ! نمیتو رو بب ختِیر یب ختِیر ومدمیمن غذا آوردم ، ن _

 و گفت: شیسورمه ا نیشلوار ج بیبرد تو ج دستاشو

 ! یام که هست یموتور کیاِ پ _

 گرفتم! شیآت

 کردیبا پوزخند من و نگاه م ادمیخواستم برم سمتش که صالح از پشت منو گرفت و فر غیج با

 زدم: داد

 رفت که ولت کرده ! ادمیبهار خانوم ... اخ  شیپ ینه تو بهتره بر _

نگاه مبهوت صالح و نگاه  یول ستمین مونی. پشهیچ انشیدونستم جر ینم یهستم و از حرفم حت یکال ادم بد درسته

 شمیم مونیاومدنمم پش ایاز به دن چیاز حرفم که ه گهید یبهم نشون داد که تا چند لحظه  ادیفر یسوخته 
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 شدم رهیاش خ رهیت یترسمو نشون بدم به چشما نکهیا بدون

 گفت: کردینگاهم م یکه با نگاه خونسرد و ترسناک ادیرو به فر و ستادیبا ترس اومد جلوم ا صالح

 ولش کن دختره ! ادیفر _

 که به چشمام زل زده بود سرشو کج کرد و اروم گفت: یها در  حال وونهیمثل د ادیفر

 دختره ! _

 کردمیو منم همون طور با سماجت نگاهش م بشیاروم اومد سمتم و دست برد تو ج اروم

 بود ستادهیجلوم ا دیدر اورد و با دو قدم بلند رو به روم قرار گرفت و صالح هنوزم با ترد یتا تراول پنجاه سه

 بشیتو ج گشویدست د کهیشد و در حال رهیوارش بهم خ وونهیپوالرو گرفت سمتم و با همون نگاه اروم د ادیفر

 گفت: زاشتیم

 ! رونیو گم شو ب ریپول غذاتو بگ _

 گفتم: گرفتمیپول هارو ازش م عیسر کهیدر حال یلحن حرص دراور و خونسرد با

 کنم؟یکلکل م وونهید یو با تو مونمیم نجایا یفکر کرد هیچ _

 سمتم که صالح زود دوباره جلوم سنگر گرفت. اومد

 دوباره گردنش و کج کرده بود گفت: که یبا پوزخند در حال ادیفر

 ! یدیند و یواقع ی وونهیکه تو هنوز د دمیبهت قول م _

دردناکم به زور  یم. با زانورو کولم انداخت برداشتم و و اهمیس یبه زور چشم ازش گرفتم و خم شدم و کوله  دیترد با

 با حرص گفتم: داشتمیقدم بر م

 ! یدیند منو یهنوز اون رو دمیمنم بهت قول م _
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 دهیمحکم د و ستادهیمقاوم و ا شهینشون ندم و مثل هم لنگ بودنمو ادیز کردمیم یاروم ازشون دور شدم و سع اروم

 بشم

 بشم کیکوچ یاون روان ینداشتم جلو دوست

 یکل برنامه هام برا بایبرخالف ظاهرم داغونه تقر میوضع مال نکهیاه در بساط ندارم و ا نکهیو ا میرفتن شغل اصللو با

 رفت نیاز ب ادیخورد کردن فر

 دمیکشینقشه تازه م هی دیبا

خوب  ستیقرار نمسابقه بود و زانوم که حاال حاالها معلوم بود  مینگران به سمت موتورم رفتم تنهاو رونیدر زدم ب از

 بشه

 دور شدم یبا سرعت از اون عمارت لعنت و موتور که شدم گازشو گرفتم سوار

 رستوران گذاشتم دادم و صندوق پشت موتورو تو لیتحو پولو و راه رفتم رستوران سر

 نبود هیهم از بق یو خبر و نبود روهام

 کردنیم زیتمرو زایو م شستنیم داشتن ظرفارو چند تا خدمه بودن که فقط

 خارج کردم میَنفسمو آه مانند از ر ساعت نگاه کردم و به

 شهیم لیپنج شنبه رستوران زود تعط یفراموش کرده بودم که روزا پاک

 یپوزخند شکل رستوران زل زدم و یبلوط یو به نما برگشتم شهیو قبل از خروج مثل هم رستوران خارج شدم از

 خوش کرد لبام جارو

 نیافتاد زم فشیبرخورد کردم و ک یسمت موتورم که رفتم به زن به

گفتم و به سمت موتورم  یکنم یبهش دادم و ازم تشکر کرد و من با پوزخند خواهش م عیسر فشویشدم و ک خم

 و نشستم رفتم

 شد و رفت نشیزن سوار ماش یوقت
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 رونیرنگ و ب ییپول طال فیک زمیبول نیآست دست گرفته بودم از تو هیکاله کاسکتو با  کهیراحت در حال الیخ با

 با لبخند گفتم: و باز کردم پشویو ز دمیکش

 ! میخوبه چهارصد کاسب شد _

پولم شوت کردم تو سطل اشغال و  فیانداختم تو جوب کنارم و ک زنه رو یو عکس بچه  دایو کل ییشناسا کارت

 دم.به سمت خونه راه افتاگذاشتم و  بمیاسکناس هارو تو ج

 

که پشت  یرنگش جابه جا کرد و در حال یقهوه ا یچشما یرنگشو رو  یسورمه ا یبا دسته ها یمکعب نکیع دکتر

 گفت: نشستیم زشیم

 ده؟ید بیقبال زانوت آس یگفت _

 گفتم: نشستمیرنگ م یقهوه ا یمبل چرم یرو به روش رو و ومدمیم نییاز رو تخت اروم پا کهیحال در

 افتاد که... یاتفاق هی شیاره چند سال پ _

 ادامه دادم: کردمیم یباز رنگم یزرشک یبا ناخنا کهیدرحال انداختم و نییپا سرمو

 اما بعد از چند وقت خوب شد دید یا یجد بیکه... از پله هه افتادم و زانوم آس _

 و به هم قالب کرد و بهم زل زد و اروم لب زد: دشیکش یدستا دکتر

که از پاهات  یانجام بد ییو کارا یاز خودت کار بکش یطور نیاما اگه هم دهیند یا یجد دانچن بیزانوت االن آس _

 خوب بمونه اوضاعش! یطور نیکه زانوهات هم دمیبهت قول نم اد،یاستفاده بشه اونم ز

 گفتم: یلحن سرد و تیجد با و شدم لیبه جلو متما یشدم و کم رهیبه دکتر خ یعصب

 !یبرو سر اصل مطلب دُک _

 گفت: کردیم یباهاش باز کهیبرداشت و در حالو زیم یشد و خودکار رو رهیبا تعلل بهم خ یکم دکتر

 !یزیهرچ ای... حاال رقص یورزش کن دیمدت نبا هیبگم که تا  یطور نیا_
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 و خاروندم و گفتم: میشونیو با انگشت سبابم پ دمیجلوم کش یدندونا یرو زبونمو

 تا چقدر؟ _

 و از چشم برداشت و اروم گفت: نکشیگذاشت و ع یزل زد و خودکار و کنار بهم

 !یاستراحت داشته باش نایاز ا شتریب دیبا گمیکه دارم بهت م هیمدت نیکمتر نیدو ماه... ا دیشا _

با تمام توانم در و به  و رونیدکتر از اتاق رفتم ب یو از کنارم چنگ زدم و بدون توجه به درد پاهام و صدا زدنا کولم

 دمیهم کوب

 :گفتمیجمله م هیلب تنها  ریز

 !میبه زندگ ی... باز گند زد ادیتوعه فر ریبازم تقص _

 رنگ زل زدم یریمجلل ش به در بزرگ و کنار عمارت پارک کردم و موتورو

 دمیساب یهم م یو روو دندونام عرق کرده بود دستام

 کردم دایو پ یمیقد دیکل کولم و تو بردم دست

 خونه اومده بودم نیچند سال دوباره به ا بعد

 که توش بزرگ شده بودم ییجا

 برداشتم قدم یکه شدم اروم اروم به سمت در اصل وارد

 باغش پر از خاطره بود برام یجا یجا

مدرسه رو دوشم بود  یکوله پشت کهیدر حال مایو منم مثل قد زدیکارگاهش داشت طرح م بابا بود االن احتماال تو اگه

 بابا شیپ رفتمیاول م

 !ستمین یدختر دبستان هی گهیو منم د ستیبابا ن االن

 لیکه شوکت وسا دادیدستور م تیمامان بود که داشت با جد دمیکه د یزیچ نیباز کردم و اول خونه رو یاصل در

 خونه رو جابه جا کنه.با نفرت نگاهش کردم
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 ده بود!باعث مرگ بابام ش اون

 

 خونه سراشون به طرفم برگشت یدر همه افراد حاضر تو یصدا دنیشن با

گذاشتن و  نیو زم لیو وسا دنیفهم ییزایچ هیام  یترسناک و عصب یرو کارگرا چرخ خورد که انگار از چهره  نگاهم

 به سمت آشپزخونه و اتاق خدمه رفتن.

 دونستمیقانوناشم م یخونه رو حفظ بودم و حت یهمه جا هنوزم

 خارج شده بود شیو خودمون یمیاز حالت صم زیچ همه

 و کالس داشت یجلوه اشراف حاال

 داد بزنه من پولدارم !  خواستیم زمیمادر عز انگار

 شدم. رهیمادرم جدا کردم و بهش خ دیکاخ جد تیاش و که حس کردم نگاه پر از تمسخرم و از اشراف رهیخ نگاه

 قبلو نداشت. یمادرانگ یبود ول اتربیکه از قبلم ز یاون چهره ا به

کرده بود رفتم و تمام نفرتم و که تو چشام جمع شده بود به سمتش پرت کردم  اهیو س میک تمام زندگ یطرف زن به

 گفتم:  دادمیکه دستامو با تمسخر جلوش تکون م یو در حال

 خودت !  یبرا یساخت یچه کاخ _

 غم بهم نگاه کرد و چشماش پر از اشک شد و گفت:  با

 ...زنیمادر چرا لنگ م _

 مادرانه خرجم کنه چون مادر نبود نزاشتم

 زد شمیانگشتش. ات یحلقه ازدواجش تو دنید

 زدم: غیهمه تواتم ج با
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تباه شدن  یفهمیها؟  م ؟یفهمی! میو تار کرد رهیت اموی! دنینابود کرد مویزندگ ؟یاره؟ راحت شد یراحت شد _

خوشحال و  ،یکنیم تویزندگ ی! تو داریبدون یخوایاز کجا م ،یدونیتو نم ،یدونیها؟ نه، نه تو نم یچ یعنی یزندگ

 کردمش غی! که ازش درتمشپدر مرده اش که کش یگور بابا از،ین یگور بابا یگیراحت و م

 کم اوردم. نفس

 دست گذاشته بودن رو گلوم. انگار

 شدم چارهیب یچه جور نجایا ادین ادمیبزنم و  شیداشتم کل اون عمارت و آت دوست

 دی... نبادی.نباکردمیم هیگر دیبه گلوم چنگ زد اما من نبا یشتریبا قدرت ب بغضم

 دمیکشیم قینفسم گرفته بود و تند تند نفس عم 

 .ادیبه طرفم ب عیخس نفس هام باعث شد ک سر خس

 :دیمام دوخت و نالو به چش ونیگر یها لهیت اون

 کنمیکه شده به حرفام گوش بده خواهش م بارمی یبرا نیبش ایب ست،ین یگیکه م نطوریبخدا ا ازیدخترم، ن _

که از ته  ییو با صدا دمیکش رونیاز دستش ب دشونیبوسیدستاش گرفته بودو مدام م یکه موقع صحبت تو دستامو

 گفتم: ومدیچاه درم

 رهیم شهیداره دود م میزندگ یبخاطر تو تمام زحمتا یفهمیگوش بدم؟ به حرفات؟ هه! به همون چرت و پرتات؟ م _

 ینجوریاالن من ا یمرد نبود هیسالت با  16چشم دختر  یاگه جلو ینبود کهیهوا؟ اگه تو اون روز با اون مرت

 خورهیحالم ازت بهم م شدم،ینم

 گفتم:  کردیکه انگار داشت حنجره امو پاره م یبا بغض اشاره کردم و یسراسر یپله ها به

 پنجاه و سه تا پله رو سقوط کردم _

 و ادامه دادم:  ستادمیا دیلرزیم هیاون که شونه هاش از گر یبه رو رو

 ! نمیدادم سقوط ازاد کنم تا مادرمو با عموم بب حیترج _
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 : دیو نال کردیهق هق م هیزدم و اون با گر ششیو در اوردم و با فندکم ات گارمیس

  ؟یشد یگاریدخترم س _

پارکت  یرو گارویس لتریفوت کردم و ف ونشیدودش و تو صورت گر تموم کردم و گارویدوبار کام گرفتن کل س با

 کف سالن انداختم و با کفشام لهش کردم و با تمسخر گفتم:  یچوب

 ادامه بده ملکه اتیبه خوش گذرون _

 تاد و من به سمت در رفتماف نیبا زانو به زم اون

 من مرده بود یحرومم کنه.اون برا رشویکنه.بزار ش نیاقم کنه.بزار نفر بزار

 

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

 

 صفحه نگاه کردم و شروع کردم به زدن. یبرداشتم و به اهنگ رو هیپا یاز رو تارویگذاشتم و گ زیم یرو رو قهوه

 نهیهم شهیکرده بود.هم یگذاریبود ک آکوردا رو اشتباه جا شییجاها هی

 زارهگیآکوردارو برام درست کنه اشتباه م دمیوقت بهش م هر

 سرجاش گذاشتم و به ساعت نگاه کردم تارویاز درست کردن اکوردا گ بعد

 بودم رشیکه درگ شدیم یساعت دو

 دمیکش یا ازهیب بدنم دادم و خم یسر جام بلند شدم و کِش و قوس از

 بهش انداختم یرفتم و نگاه میبه طرف گوش بعد

 رهیازم خبر بگ ستین میچکیه هُـــــــــف

 دوست پسر نداشتنم دردسر داره. ؟یبود زندگ نیا
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 مدت حوصلش و نداشتم هی اما

 

 به سمت آشپزخونه رفتم کردمیشونم درست م یبند تاپمو رو کهیبرداشتم و درحال زمیم یقهوه رو از رو وانیل

 پر از ظرف گذاشتم نکیس یتو وانویل

 چون حس شستنشونو ندارم و جدا ازون وقتش رو ییتو ظرفشو نمیسر فرصت ظرفارو بچ دیبا

 دمیسر کش وانیباز کردم و پاکت آب پرتغال رو برداشتم و بدون ل خچالویو در  دمیموهام کش یدستمو ال کالفه

شدم  ییکردم وارد دستشو یتا اتاقم داشتو طکه  یاومدم و مسافت کوتاه رونیاز گذاشتن پاکت از اشپزخونه ب بعد

 دمیدندونام کش یبرداشتم رو یو صورتمو اب زدم و بعد مسواکم و جا مسواک

ک البته  یگشاد عوض کردم تا راحت تر بخوابم اما خب طبق عادت یاز تموم شدن کارم تاپ و شلوارکمو با لباس بعد

 دمیموهام کش ینشستم و بُرِسو رو شمیآرا زیم یصندل یشده بودم رو الشیخیبود ب یچند وقت

 دادیبرام انجام م نکارویبابا ا شهیهم قبال

 مرتب باشه دیبا یادم در هر زمان و مکان گفتیم

 نصفه شب موقع خواب یحت

 لب هام نقش بست یآوردن اون موقع ها رو ادیاز به  یلبخند

 تلخ و درد آور یلبخند

 کنمیروزا باهاشون شب و روزامو سر م نیک ا ییتر از همه قهوه ها تلخ

 دمیباشم که خودمو نشون م یهمون دختر تونستمیکاش م یا

 مغرور اما حساس طونیسخت اما ش یدختر هی

 من اون ادم نبودم اما
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 بود یساختگ ازین هی اون

 دمیچهرم قرارش م یرو رونیب زارمیپامو از در م یکه هر روز وقت یماسک ی

 برن رونیمغزم ب یافکار از تو نیتکون دادم تا ا سرمو

فرو  یخبریب یایهم گذاشتم و ب دن یتخت انداختم و چشم هامو رو یحوصله رو یسرما بلندشدم و خودمو ب از

 رفتم

 

---------- 

 

هم فشردمشون اما مجبور بودم که  یچشامو باز کردم که بالفاصله بخاطر نور چشمامو رو میآالرم گوش یصدا با

 امیباهاش کنار ب

شد از سرجام بلند شدم و  یعیبرام طب نکهیچندبار پشت سر هم پلک زدم تا به نور عادت کنن و بعد از ا نیهم یبرا

 ب سمت حموم رفتم اوردمیلباسمو از تنم در م کهیدرحال

اومدم و همونجور ب سمت  رونیبودم از حموم ب دهیچیحوله رو دور خودم پ کهیساعته درحال میدوش ن کیاز  بعد

 ونه رفتماشپزخ

ک  ییو کره و مربا رو برداشتم و بعد از اون ظرف گردو ریرفتم و پن خچالیجوشو روشن کردم و بعد به سمت  قهوه

 یصندل یوسط آشپزخونه گذاشتم و رو کیگرد کوچ زیم یرو هیدر اوردم و کنار بق نتیقبال شکسته بودم رو از کاب

نون برداشتم  کهیدو ت یسرجام بلند شدم و از تو جا نون زدوباره ا نیهم یاومد که نون بر نداشتم برا ادمینشستم اما 

 و شروع به خوردن صبحونه نه چندان شاهانم کردم

 ختمیخودم ر یبرا یاز خوردن صبحونه قهوه ا بعد

 به طرف اتاقم رفتم تا لباس تنم کنم زیجمع کردن م بدون
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کِشو  یکه شرتک بود سشوارو از تو یمشک یسرهمو  یتاپ نارنج هی دنیو بعد از پوش ستادمیکمد ا یبه رو رو

 تارمویاومدم و ب سمت اتاق کارم رفتم و گ رونیموهام گرفتم و بعد از خشک کردنشون از اتاق ب یبرداشتم و رو

 برداشتم

 کار کنم ناشیا تمویر یرو دیآکوردارو درست کردم االنم با شبید

 داشته باشه بیترک تمیبا ر خوانیم قبال براشون فَکس کرده بودم اما گفتن که شویمِلود

 سه مدل باشه یعنی

 تنها یمدل ملود هی

 کردمیکار م تمیر یدوتا که  من هنوز داشتم رو نیا بیترک گهید یکیو  تمیر یکی

 کنم ادهیروش پ 4/3 خاستمیم

و من واقعا مونده بودم  6/8 گفتیسواد م یب کهیاهنگ و لحن نبود البته اون مرت نیمناسب ا 4/4بنظرم  چون

 بزاره تمویر نیبا اون اهنگ ا خواستیم یچطور

 دو هزار بمونم ریگ دیبعد من با برنیم شیفقط با پول کاراشونو پ ایکه بعض واقعا

ـُــــــــف  هــ

 به دو طرف چرخوندم گردنمو

 ستیرقصم خوب ن یکه اصال برا نهییپا یادیسرم ز ایتازگ

 میدار ادیحرکات گردن ز چون

 یکه براش کل یباالنسو صد و هشتاد درجه ا هیسرمو چندبار بچرخونم و بعد  دیتو پارت اخرمون که با مخصوصا

 شمیاضافه بشه با زانوم واقعا نابود م نمیاگه ا دمیزحمت کش
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دوست پسرم بود و از چشمام  نیاخر ادگاریمارکمو که  یدود نکیو ع دمیکش دمیسف نیشلوار ج یرو دستمو

 اموزشگاه باال رفتم یورود یلخت شدم سُر دادم و از پله ها یموها یداشتم و روبر

 شد یکه شدم دوباره همون فضا برام تداع وارد

 بود ییاروپا یکشور ها یقیموس یدانشکده ها مثل

 بهتر شده بود زانوهام

 کنم نینشسته تمر کردمیم یسع شتریو ب اوردمیگفته دکتر روش فشار نم طبق

 تو ذهنم نقش بست یگذشتم و ناخداگاه اسم کله رنگ یصورت یبا موها یکنار دختر از

 تموم بود یواقعا همه چ ادیپسره فر نیا

 شیو پول دار کشیاسپرت و ش پیجذاب و ت یخوشگل و هلو باشه نه به خاطر صدا ایجذاب  یلیخ نکهیا نه

زدن  غیماه ها ت یتومن بود االنم کل جمع آچر هیجلسه اول که  شیشدم و پول پ ریراهرو گذشتم و از پله ها سراز از

 داشتم ادی شتریکه از استادشم ب ییانویماه کالس پ کی یو کار کردنم و دادم برا

بامزه است نشستم پشت  کردیفکر م یلیبلندش خ یکه با موها یپسر رهیکالس شدم و بدون توجه به نگاه خ وارد

 انویپ

 بمیگذاشتم و گذاشتمش تو ج برهیرو و مویکردم و گوش میام رو تنظ یدقت صندل با

 و سر جاشون نشستن دنیهم رس هیکم بق کم

 رفته بود رو اعصابم گهیهمون پسر مو بلند د نگاه

زدم و  یزد و من پوزخند یبهش دوختم که هول شد و لبخند احمقانه ا مویبلند کردم و نگاه سرد و وحش هوی سرمو

 تمچشم ازش گرف

 موند رهیخ دشیکرده بود وارد شد و من نگاهم به کت تک و مخمل سف یمعرف نیکه خودشو سار استاد

 ! افهیبود و خوش ق پیت خوش
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از بچه ها حال و احوال کرد و بعد نگاهشو به من دوخت و  یبا بعض ییداد و با خوشرو یزدم و اونم سالم یشخندین

 نگاهم کرد رهیچند لحظه خ

 انداختم ریزدم و سرمو ز یاروم لبخند یا کمبا غرور ام منم

 !  میدختر آروم و مهربون مثال

نحو انجام دادم و من که  نیبه بهتر نامویگوش دادم و تمر جانیبا ه یهمشو بلد بودم ول نکهیشروع کرد و با ا دَرسو

 استفاده کنم؟  دیدارم چرا نبا انویپول کالسو دادم و حاال که پ

 خونه اون زن بود یداشتم ول انویپ خودمم

 مال من نبود گهیبود د دهیکه بابا برام خر دیبزرگ و سف انویعالوه اون پ به

 اون زن و شوهرش و بچه هاش بود ! مال

 بود اوشیس مال

 من !  نه

 دمیرو کولم انداختم و بلند شدم که پگاُه د دمویو سف کیاز کالس کوله کوچ بعد

 زدم و از کالس خارج شدم یلبخند مچهیمنم نبهم زد و برام دست تکون داد و  یلبخند

 بود یروز کسل کننده ا برام

 بد بود!  نیبودم و ا دهیند ادُیفر

 خانوم ارام؟  _

 باال رفته نگاهش کردم یو با ابرو ها ستادمیا

 ارومش گفت:  یو با صدا دیبورش کش شیبه ته ر یو دست ستادیا یروم با فاصله کم روبه

 شرمنده مزاحم شدم!  _
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 زدم و گفتم:  یتکون دادم و لبخند محو ینشانه ادب سر به

  د؟یی! بفرماهیاستاد مزاحمت چ _

 زد و تو دلم گفتم: یبزرگ لبخند

 ببند شتوین _

 به چشمام گفت: رهیموهاش برد و خ یال یدست نیسار

 کالس؟  دیچرا اومد دیهست یحرفه او دیمهارت دار انویتو پ نقدریشما که ا _

 اروم و کامال مودب و خانومانه گفتم: یلبخند گنده بزنم و بگم به تو چه؟ ول هیداشتم  دوست

 ندارم، بعدشم عالقه دارم!  انویکالس چون پ امیب نیتمر یبرا کنهیم جابیا میمال طیشرا _

 باهاش اومدم کالس!  یو لج باز ادیسر در اوردن از کار فر یبرا گفتمیمعلومه که بهش نم خب

 بگه که... یزیتکون داد و خواست چ سرشو

 کارت داشتن تیفکر کنم مدر نیسار _

 نشنوه گفتم: نیکه سار یبرگشت و من با حرص لپمو باد کردم و کالفه برگشتم سمتش و اروم جور نیسار

 ! یکله رنگ _

 

 عطر جذب کنندش رفت تو هم یو اخمام از گرون دیچیپ مینیعطرش تو ب یو بو ستادیا کنارم

 بهش دوختم ونگاهم

 شده بود یباال رفتش سورمه ا یاز موها یکه قسمت شیمشک یموها به

 دشیبراق و پوست سف یچشما به

 نقصش یب تینها یب پیت به
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 اسپرت نبود.مثل مدل ها میلینبود خ یرسم یلیخ پشیپولداره و ت زدیزدم از دور داد م زل

 !  شینقص یحرصم گرفته بود. از ب واقعا

 گفت: یدوستانه ا و یمیگذاشت و با لحن صم ادیشونه فر یرو لبخند مهربونش و دوباره تکرار کرد و دستشو نیسار

 مناسب باشن. نجایاستاد شدنم ا یبرا دیبا استعدادن شا یلیداداش با خانوم آرام آشنا شو خ _

 خبر از همه جا گفت: یبرگشت سمتم و ب بعد

 سطح باالن. دیاز اسات یکیو  اننجیگل ما، صاحب ا ادیاقا فر نمیا _

 گفت:  یبا نگاه سرد اما لحن وحشتناک شرورانه ا ادیچپم و باال انداختم و فر ابرو

 ! خوشبختمیعـــــه چه سعادت بزرگ _

 زدم یحرص نگاهش کردم و لبخند حرص با

 همون لبخندا که از صد تا ازت متنفرم بدتره از

 منم خوشبختم _

 رو به من گفت:  یبرامون تکون داد و با لحن اروم یسر نیسار

 تا فردا زارم،یمن شمارو تنها م _

 داد و رفت. یدست ادیمنم براش سر تکون دادم با فر کنارم گذشت و از

کامال ژستم طلب کارانه  دادم و رونیبا زبونم ب یبهش دوختم و لپ چپم و کم شدم و زینگاه ر شدم و نهیبه س دست

 بود.

 داشت گذاشت و یچرم قرمز مشک یچهار خونه ها بشیکه قسمت ج شیمشک نیشلوار ج بیتو ج دستاش و اونم

 نگاه مغرورش و بهم دوخت و گفت:

  رقصه؟یواسه پسرا م نیزم ریشبا تو ز زنه،یکه ازش به عنوان هنرمند حرف  م یخبر داره کس نیسار _
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 رفتم قدم عقب هیمن با حرص  شد و کیقدم نزد هی بهم

 از کالسا یکیبه در  دمیشد و من دوباره عقب رفتم تا چسب کینزد دوباره

 بود که استرس گرفته بودم کیفاصلمون نزد اونقدر

 پرت شدم تو. در کالس باز شد و من نفسم قطع شد و و دیبهم چسب ادیفر هویاز استادا از راهرو اومد که  یکی

 در کالسو بست. یشده بود در کالس و باز کرده بود فور کیبهم نزد یوقت

 داد و ادامه داد:  هیرنگ پشتش تک دیکه به در سف کردمیگرد شده نگاهش م یچشما با

  ؟یشیم یموتور کیشبا پ یبعض ینگفت نیبه سار _

 زخم کرده بودن. مشت کرده بودم و ناخن هام کف دستم و حرص دستام و از

زد و انگشت  یشخندیو بهش دوختم که سرشو کج کرد و ن میعقب نرفتم و نگاه عصب نباریا من شد و کینزد بهم

 و گفت: شیشونیسبابش و گذاشت رو پ

 یرقصیجلو اون همه آدم م یدوست دارم وقت شتریدختر خراب بودنت و ب پیالبته من اون ت _

 خم کرد جلوم و با تمسخر گفت:  شد و سرشو کینزد بهم

 و پاکه و شرافت داره!  هیموتور کیکه پ یساده اتا اون دختر  _

 صدام انگار خفه شده بود ومدیباال نم نفسم

 .کردمینگاهش م تنها

 رفتیعقب عقب م کهیدر حال در همون حالت برگشت سمتم و زد و به سمت در رفت و یشخندیفاصله گرفت و ن ازم

 سمت در گفت: 

 نگم!  یزیشرافتمندانت بهشون چ یراجب شغل ها دمیچون قول نم ینزن رو یمخ کس  نجایکن ا یسع _

 درُ بست و رونیکالس رفت ب از
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 خشکم زده بود واقعا

 یبه روح بابام  که ب خورمیحاال بعد از امروز قسم م یول کنم تشیاذ تشینها کنم و هشیقسم خورده بودم که تنب من

 چاره اش کنم

 کنمیخودشو نابود م یغرور ب اون

محکمم از سالن خارج شدم و از پله ها  یرو شونم گذاشتم و درو باز کردم و با قدما و کولمو دمیرو هم ساب ونامودند

 اومدم رونیاومدم و از اموزشگاه ب نییپا

 گرفتم یبودم پس در بست اوردهین موتور

 و دادم اسمنیخونه  ادرس

 بده یانرژ کمیبخندونتم. اسمنیداشتم  ازین کمی

 خودم باشم. کمی

 خودم باشم اسمنیکنار بزارم و کنار  رو یرنگ یرنگ ینقابا نیا

 نگه داشت. اسمنیخونه  کیتهران سر کوچه تنگ و تار یتو نقطه جنوب نیماش

 به سمت خونش رفتم شدم و ادهیحساب کردم و پ پولو

قواره با  یگشاد و ب یا با لباس هادامن کنار خونشون دور هم نشسته بودن و بچه ه یکوچه زن ها با چادر و بعض تو

 زدم ی. لبخند محوکردنیم یباز یادیز یو با سر و صدا دنیخندیم شونیکیپالست هیتوپ دو ال

 خود خودم بودم. نجایا ینبودم ول نجایمتعلق به ا درسته

 

 هامو تند کردمو به سمت ته کوچه به راه افتادم قدم

 کردمیرو رو خودم حس م هینگاه بق ینیسنگ

 بخاطر نوع لباسام بود اونم
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پام بود لگد زدم و  یکه جلو یسنگ کهیگرفته بود کنار زدم و به ت دموید یاز موهام و که جلو ینکردم و تره ا یتوجه

 به جلو پرتش کردم

 ستادمیرنگ زنگ زده ا یدر قهوه ا یجلو

 افتاد که خرابه. ادمیو به طرف زنگ در بردم اما  دستم

 برداشتم و به در زدم. نیزم یرو از رو کردیم میهمراه نجایکه تا ا یسنگ کهیخم شدم و ت نیهم یبرا

 :زدیبلند شد ک داد م اسمنی ریز یچند باز در زدن باالخره صدا بعد

 ه؟یک _

 . درو باز کن تلف شدم از گرمایاسیمنم،  _

 کیبا  یاسیدر باز شد و  هیانها.بعد چند ث ییو لخ لخ کف دمپا دیبه گوشم رس دنییدو یحرفم صدا نیاز گفتن ا بعد

 تو چارچوب در ظاهر شد. یچادر گل گل

 نورایچه عجب از یسالم چطور _

 داخل شدم و گفتم: زدمیبهش م یکه تنه ا یجلو رفتم و درحال 

 .نمینحست و بب افهیق کمی امیدلم گرفته بود گفتم ب _

 نشستم. اطیوسط ح کیتخت کنار حوض چه کوچ یدر همون حال رو و

 چشم دوختم. رفتنیو اونور م نوریا ادیقرمز که با جنب و جوش ز یها یماه به

 تخت انداخت و به طرف اشپزخونه رفت. یبدون حرف درو بست و چادرش و رو ستیحالم خوب ن دیکه د اسمنمی

 و قند و سوهان  بود برگشت ییکه داخلش دوتا چا ینیس کیبه همراه  قهیپنج دق بعد

 بخورم و حرف بزنم یزیچ کی نمیبش دیناراحتم با ای میعصبان یوقت دونستیم خوب

 و ب طرفم هل داد ینینشست و س کنارم

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
95 

 

 مقدمه شروع کردم ب حرف زدن: بدون

خودم  یگرفتم رو پا ادی یکه از بچگ نیاز ا،یاریبد ب نیاز ا م،یزندگ نیاز ا ،یاز همه چ یلیخستم، خ یلیخ یاسی  _

اوقات،  یدوست پسر دارم بعض کنم،یم یمن تنها زندگ یاسیدرد رو شونم تلنبار شد.  یکه بعد از بابام کل نیباشم، از

 تیاما ارزشو شخص برمیخودم ارزش قائلم، لذتمو م یبرا اام کنمیتو کلوب و مسابقه ها شرکت م یمحض سرگرم

 کنمیخودمو خورد نم

 کهیفرو دادم و در حال  ییبه شکسته شدن داشت رو به همراه چا یادیکرده بودو اسرار ز ریگلوم گ یک تو یبغض

 کردم ادامه بدم اما نتونستم یسع دادمیهم فشار م یچشمامو رو

 که به مادرم داشتم بگم... یبگم.بغض نراشت که از حس نتونستم

 جلوم گرم کردم کیلبهام زدم و سرمو با فنجون کمر بار یرو یمهر خاموش بازم

 نداره یا دهیفا نایو با اسرارو ا زنمینخوام حرف بزنم حرف نم یوقت نستدویکه م اسمنمی

 نگفتو بحث رو عوض کرد:  یزیچ

 اون پسره! انوت؟یچه خبر از کالس پ _

از آسمون افتاده و  کنهیهــــُــــف اصال راجبش حرف نزن، واقعا ازش متنفرم متنفرم، پسره مغرور احساس م _

 ! یچیه ستین یچیو تنها نکته مثبتش پولشه اگه اون نباشه ه شعورهیادم ب کی نایا دستشن و جدا از همه ریهمه ز

 شده و براقش و بهم دوخت:  زیر نگاه

 هیبا نفوذ یلیادم خ اروی یکرد فیاونجور که تعر از؟ین یکن کاریچ یخوایخب تو االن م _

 زل زدم و گفتم:  میصورت یکالج و کوچولو یجورابا به

 کنم دایبرم تا ازش آتو پ خوامیفعال که فقط م _

 جمله اکتفا کرد: نیفقط به ا کردیجمع م لویوسا کهیدرحال یاسی

 مواظب باش، نزار گذشته تکرار بشه یکنیهرکار م _
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.. 

 مواظبم و عمرا بزارم گذشته تکرار بشه - 

 

 گفت: کردیدستش جابجا م یو تو ینیکه س یدرحال یاسی

 

 دوارمیام_

 

 نه رفت .بعد به سمت اشپزخو و

 یلیندونستم درسته من با پسرا خ زیموندم اما با اومدن داداشاش موندن و جا یاسی یهم جا گهیدوساعت د یکی

تا پسر  میاما پسر دار رمیخوب مخشونو به کار بگ یلیخ قهیدر عرض ده دق تونمیو م کنمیخوب ارتباط برقرار م

بود اما بازم داداش  گوشتریباز کمینشون بود اون  نیکتریاسرکوچی ریاصال ازوناش نبودن البته غ یاسی یداداشا

 خط قرمز بزرگ دورش .  هی یعنیبود پس  یاسی

 

 

*** 

 

و نداشتم فقط دوست داشتم بخوابم شبم که  یکار چیحوصله ه دمیخونه رو باز کردم و تن خستم و داخل کش در

تخت نرمم رها کردمو به  یانداختم و بعد خودم رو رو یتنها مانتومو از تنم کندم و گوشه ا نیهم یبودم برا فتیش

 خواب رفتم .
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 گفتم: یخواب آلود یوقت شب اخه جواب دادم و با صدا نیا هیک نیا دمیاز خواب پر میزنگ گوش یصدا با

 

 بله _

 

 ؟ یتو هنوز خواب ازین _

 

 شما؟ _

 

 منم روهام  ازین _

 زدم. هیشدم و به تاج تخت تک زیخ مین یکم

 

 اد؟یبگو خوابم م یخوایم یاها چ  _

 

 گفت: یآروم یبا صدا روهام

 

 کردم؟ دارتونیسرکارخانم از خواب ب دیعع ببخش _
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 داد زد: هویمنم  اومدم جوابشو بدم  که  

 

 خراب شده!  نیاز ا رونیب کنهیپرتت م یدالور یرستوران نباش هیساعت د میاما اگه تا ن_

 

و  یگوش نکهیتوپ بسکتبال گشاد شد بدون ا یچشمام اندازه  دمویاز جام پر عیسرکه روهام زد و حرفاش  یداد با

اومدم  رونیرفتم و صورتم و شستم و ب ییبه سمت دستشو عیپرتش کردم و سر یبزنم به گوشه ا یقطع کنم و حرف

 یانبوه شالها نیاز ب ممیو شال خاکستر دمیپوش و دمیسف یکنون پام کردم و بعد مانتو کت یل یو ل میشلوار خاکستر

 عیسر نیهم یرفت اونجا برا شهیوضع نم نیاومد موهام بازه و با ا ادمیو سرم کردم که  دمیکش رونیام ب هیهد

از  میطرفم انداختم و بعد زدن برق لب و برداشتن جسد گوش کیو بعد بافتمو  دمیبرس کش شیارا زیم یموهامو جلو

 زدم . رونیموتورم و برداشتم و از خونه ب چییسو یدیجاکل یرو اومدم و از رونیاتاق ب از واریکنار د

 تونستم گاز دادم تا سر وقت به رستوران برسم.  یک م یتمام سرعت با

 داشتم. ریانداختم .تاخ میبه ساعت گوش یو نگاه ستادمیدر رستوران وا یساعت جلو مین بعد

 

به راه افتادم ک  یاسیجوابمو دادن ب طرف  ییهم با خوشرو هیکردم بق یقسمت سفارشات شدم و سالم بلند وارد

 روهامم کنارش بود 

 

  دمیسالم من رس _

 

 زدم. ییبعد لبخند دندون نما و
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بند  هی نجوریو هم دنیکردو بعد شروع کرد به خند یمکث هویرو سالم کنه اما  ارهیخواست  سرشو رو باال ب یاسی

 و گفت: اوردیو روهام اخم کرده طاقت ن میشدکه از اخر منو روهام کالفه  دیخندیم

 

 ؟  یاسیچته _

 

شدم و داد  یکفر نیهم یبرا میدیشن نشیب ازیکفش و عجله و ن یکه ما فقط  دیخند نشیجواب داد اما انقد ب یاسی

 زدم:

 

 روهام سفارش منو بده ببرم  الیخیرو مخم ، اه اصال ب یریم ینه؟دار ایچته  یگیم یاسی_

 

 گفت: دهیبر دهیشروع کرد به حرف زدن و بر یاسیخواست که بلند بشه و برگه رو بده که  روهام

 

 ...اتییت... ت...تو فقط برو سفارش بب... ب...ببر مخصو...صا با..با... اون دمپا ازی... ن ین یوا _

 

 .دنیبعد باز شرو کرد ب خند و

 ییوا میمن نگاه کرد یو به پاها میانداخت نییرمون و پاحرفاش متعجب به روهام نگاه کردم و بعد هردو س دنیشن با

 پشمالو! یعروسک یها  ییمن پامه!  دمپا هیچ نایا

 

... 

 و پشمالوم بود. یعروسک یپاپوش ها خیگرد شدم هنوز م یچشما
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 بود!  زونینوکش او یرو دیسف یخرس گنده  کی که

رو هم جلب کرده  هیکه توجه بق دیخند یزدن و اون قدر بلند م یبرق م شیعسل یخنده و چشما ریبلند زد ز یاسی

 بود.

 .دیلرز یو شونه هاش از زور خنده م نییخندش گرفته بود و سرش و انداخته بود پا روهامم

 حرص نگاهشون کردم و گفتم:  با

 زهر مار! _

 دنیو اون با تعجب دست از خند یبازوش و گرفتم و نشوندمش رو صندل دیخند یو اون هنوزم م یاسیسمت  رفتم

 برداشت و به من نگاه کرد.

 و از پاش در اوردم. با بهت گفت:  شییمویل یعروسک یشدم و با حرص پاش و بلند کردم و کفشا خم

  ؟یکن یکار م یچ_

 و گفتم:  یاسیپشمالوم و در اوردم و پرت کردم تو بغل  یو با حرص پاپوشا نیرو زم نشستم

 بدم؟  لیبرم سفارش تحو نایبا ا یتوقع دار_

 اون و پام کردم. یو من کفشا دیمن و با خنده پوش یپاپوشا اسمنی

 اخم کرد و گفت:  هوی

 رو زشته من بپوشم که!  نایخو ا_

 رفتم گفتم:  یکه به سمت در م یدر حال یکالفگ با

 ر کن.پاپوشا س نیامروز و با ا هیدم برا خودت،  یو م میصورت یاون ال استار شب رنگا_

 و شل کرد و با ذوق گفت:  ششین

 جان! من ک از خدامه. یا_
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 و گفتم:  یحوصله رفتم سمت طاهر یب

 سفارشا؟ _

 نوشت گفت:  یم یزیدفتر چه دستش چکه تو یحال در

 دن. ی، اول اون و بده انعام باال م هیبره زعفران دیبا یکی زن،یرو م_

 گفتم:  یخونسرد با

 بِ درک! _

که خوش  یباال اوردم و به پسر جوونبرخورد کنم سرم و یها رو برداشتم و برگشتم که کم مونده بود کس سفارش

 خورد ینوزده ساله م جدهیبود اما ه افهیق

 .شیفرم گارسون یونیشدم و بعد به  رهیخ

 ! یفتیبپا ن_

 کرد. ینگاهم م یشدگقرمز شده از خجالت و هول  یطور نیاون همبهش گفتم و از کنارش رد شدم وو نیا

 پسرا؟  نیاز ا میدار مگه

 

 نهینب بیسوار موتور شدم تا زانوم دوباره اس یرو تو صندوق وصل شده به عقب موتور گذاشتم و به اروم سفارشا

 رو سرم گذاشتم.کاله کاسکت و اروم

 نبودم!  یاصال راض پمیت از

 .ومدینم جامچیکفش ها که رنگش به ه نیا با

 به راه افتادم. رمیمس نیسمت اول به

 سر راست بود و قبال اومده بودم. ادرس
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نه انعام داد نه  یشعور یدادم و اونم در کمال ب لیتحو یدختر جوون و عمل کیسفارش و به  نیو اول دمیرس بالخره

 تشکر کرد! 

 صابش.رفتم رو اع ینگاه کردم که حساب شیعمل یبا تمسخر به دماغ بند انگشت یجور هیکه منم  البته

 کردم. دایپ قهیبعد پنج دق یو ادرس و اول گم کردم ولرفتم هیسمت زعفران به

 انداختم. نییپادادم و سرم و هیحوصله به موتورم تک یمنتظر و بخونه رو زدم و زنگ

 باز شد و من سرم و بلند کردم که خشکم زد. در

 ! اوشیس

 افته. یو کم مونده بود سفارش از دستم ب دیلرز دستام

 دستم. یغذا لونیبه  نا دیرفت و رس نیینگاهش روم خشک شد و نگاهش کم کم پا رتیبا حو دیرو لبش ماس لبخند

 رقصم .خورد شدم. بیاشغالم و رق یعشق صابقم . پسر عمو یخورد شد ، جلو غرورم

 بهت گفت:  با

 ! ازین_

 گفتم:  ینفرت نگاهش کردم و سرد و معمول با

 سفارشتون و اوردم!_

 پاش بود دیو شلوار  سف اهیپوش س ریز هیاومد و  رونیبهت از خونه  ب با

 زد و گفت:  شیشونیپ روشده ختهیر یبه موها یچنگ

  ؟یشد  یموتور کیپ_

 تمام سفارش ها رو گرفتم سمتش و گفتم: یسرد با

 .دیری.  پس سفارشتون و بگ دیحساب کرد ینترنتیا_
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 ون کرد و داد زد: پرتشو از دستم گرفت و لونیحرص نا با

 ها؟  ؟یکن یزندگ یطور نیاز خونه، که ا رونیب یبه تو داشت که زد یمن با مامانت ازدواج کرد، چه ربط یبابا_

 

 حرص نگاهش  کردم و اروم گفتم:  با

 خوش!  دادم. شب لیمن سفارشتون و تحو_

 حد عوض شده باشم. نیشد در ا ینگام انگار باورش نم یخیصدام به  یبهت نگاهم کرد، به سرد با

 روشنش کردم که اروم و گرفته گفت: روش نشستم وزدم و رفتم سمت موتورم و یپوزخند

 ! ازین یعوض شد یلیخ_

 بار بزرگ تر گفتم:  نیا یسمتش و با پوزخند برگشتم

 شدم!  یعوض ن،یعوضم کرد_

 با سرعت ازش دور شدم.نگاهم کرد و من راه افتادم و رهیبهت و خ با

 بود.عوض شده زایچ یلیخ

 

 ک داشتم برگشتم رستوران. یسردرد با

 اومدم. نییو باز کردم و از پله ها پا در

 کردن. ینگاهم م رهیو از راه رو گذشتم و آشپزا  خرد شدم گیو بخار برنج زد تو صورتم از کنار د ومدیجوجه م یبو

 ک داشتم داد زدم:  یببره با اعصاب خورد رو یشد سفارش بعد یکه داشت اماده م دمیشدم و روهام و د وارد

 .یاسی_

 سرش برداشت و گفت:  و از رو شیکاله بزرگ آشپزو رونیاومد ب زیاز پشت م اسمنی
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  ه؟یچ_

 حرص نشستم و کفشاش و در اوردم و گفتم:  با

 خوام برم خونه. یم ریبگکفشات و ایب_

 گذاشت و گفت:  زیم یبزرگ برنج و رو سهیبا بهت ک اسمنی

 ! ایش یتموم نشده! اخراج م فتتیهنو که ش_

 پا برهنه به سمتش رفتم و گفتم: حرص کفشا رو هول دادم سمتش و با

 .دیند ریاعصاب ندارم گ گهیب درک االن د_

 گذاشت و بهم کالفه نگاه کرد و گفت: زیم یکاله کاسکتش و  رو روهام

 شده؟  یباز چ_

 گفتم:  یکالفگ با

 چه؟ به تو_

 . دیخودش و پوش یپشمالو خز من و از پاهاش در اورد و کفشا یهول زده نشست و پاپوش ها اسمنی

 .رونیو باسرعت اومدم ب دمیپوشپاپوش هارو عیخم شدن سر بدون

موتو. رو به زور باز کردم و برداشتم و به سمت  یرستوران خارج شدم و رفتم سمت موتور و صندوق غذا رو از

 رستوران رفتم.

 .زیبردم و گذاشتم رو مو نیسنگشدم و اون صندوق گنده و وارد

 مالقش و انداخت تو دست شور و گفت:  یافسر

 برو بخش خودت!  میزار یمرو ییمواد غذا زیما رو اون م ازین_

 شدم. رهیاون زنه گرد و غلنبه خ به
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 شطرنج بود!  هیشب دیبود که با اون روپوش سف اهیقدر س اون

 تونستم راحت برم. یاحمق نبود . پس م کهیو زن یعقده ا کهیاز اون مرت یخبر

 .رونیوِر وِراش شدم و  از رستوران زدم ب الیخ یب

 که باعث شد چهره ام از درد بره تو هم. دیکش ریسرعت سوار موتور شدم که زانوم ت با

 !ازین_

 سمتم و منم ک اصال حوصله اش و نداشتم با سرعت گاز دادم و ازش دور شدم. دییدو دمیو روهام و د گشتمبر

 .دمیدر خونه رس یبعد جلو نیم چند

 .ارمیدر ب دارویشکل و کوتاهم تا کل یمانتو کت بیجکردم تو  دست

 بود. یخالبامیگشتم ج یهر چ یول

 موتورم دوختم. یبه دسته هاگرد شدم و یبهت چشما با

 رو تو خونه جا گذاشتم! دایکل

 بهت به در نگاه کردم. با

 !افهیو ق ختیر نیبرم با ا کجا

 

 فکر کردم کمی

 که اصال ! اسمنی ی خونه

 اول که رفت ی نهیدوره، هم جنوب تهران خطرناکه.گز داداشش، هم هم

 پسرم که نه!  خونه

 ؟یکار ندار تو کس و گنیپولدارمم نم یدوستا
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 خونت کجاس؟ ای

 شهیدستم رو م جهینت م؟دریاریقفل ساز ب ای

 و شروع کنه!  حتاشیرفتم و نص یکه خونشون دور بود و عمرا اگر م رُهامم

 نزنم. غیتا ج دمیکش یم قیعم یدسته موتور گذاشتم و نفسا یسرمو کالفه رو 

 به در دمیسالمم محکم چند تا کوب یو با حرص با پا نیینتونستم تحمل کنم و از موتور اومدم پا اخر

 شانس نیتف به ا _

 به ذهنم خورد که باعث شد سر جام بپرم. یجرقه ا هوی

نسل  یاز خواننده ها یکی یرو برا یاهنگساز نیاول شیبود که چند سال پ یا یمیمتروکه و قد ینیزم ریز ویاستاد

 جَوون اونجا ساختم

 .کهیهم نزد نجایدرش و باز کنم و به ا تونمیم مطمئنم

 و به حالت دو رفتم سمت موتورم دمیذوق دستام و به هم کوب با

 .ویاستاد رهیشب نم کیساعت  دشیصاحب جد مطمعناً

 مونده باشه ادمیبودم که راهو  دواریام فقط

  دمیترسیدختر اون موقع شب م هیاندازه  یفقط کم یخطرناک و منم کم یوقت بود و حساب رید

 که موتور داشتم هرچند

زدم.دمت  یرنگ جلوم لبخند محو اهیدر بزرگ و س دنیرفتم و با د کردیم یاریکه حافظم  ییبه جا نیاز چند م بعد

 ی.درست اومدازیگرم ن

 پارکش کردم یجور هی یموتورُ اروم اروم بردم و گوشه ا و نییموتور اروم اومدم پا از

 بستم و قفل زدم. ارویبه د دهیچسب یدورِ لوله  عیو سر رشیزنج
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 و روشن کردم و رفتم سمت در. مینور چراغ قوه گوش یکیاون تار اروم تو اروم

 بود. میاگر هنوزم مثل قد شناختمیدرش و م مُدل

 به سمت جلو هول دادم عیو بعد سر دمیِگرد در گذاشتم و با همه توانم درُ به سمت خودم کش ی رهیرو دستگ دستامو

 قفل درُ عوض نکردن! سایهنوزم خس دمیفهم اطیپرت شدم تو ح یوقت

 زدم ییو دندون نما قیعم لبخند

 بودُ باز کردم نیکه کف زم اطویوسط ح یاروم در انبار جانیه با

 پله گذاشتم نیرو اول و پاهامو نینشستم رو زم شییو کشو یآهن یرفتن از پله ها نییپا یبرا

 .نییپا رفتمیو م ذاشتمیپله ها م شده بودم پاهام و رو که خم یها گرفتم و اروم اروم در حال لهیم از

 شدینم دیجا د چیبود و ه کیتار یلیخ

 نمیروشن کردم و تازه تونستم اطرافو بب مویگوش یآخر نشستم و چراغ قوه  یپله  رو

 دمیبرقو د دیچرخوندم تا باالخره کل یشدمو به اطراف م زیر یو چشما دمیکش واریرو د دستمو

 زدم که همه جا روشن شد دُیو کل دمیکش یراحت نفس

 شده بود باتریهمه جا مدرن تر و ز یدر کمال ناباور 

 رو پله بلند شدم و از راهرو گذشتم از

 شده بود کیش یرنگ یرنگ یشده بودن و همش پر از پُستِرا یخاکستر واراید

 وضعش خوبه!  ینیرزمیز یویاستاد نیا دیصاحب جد پس

 فضارو یسقف کم یو بنفش رو یآب یرنگ یو کم نور شد و تنها چراغا کیکه گذشتم دوباره همه جا تار راهرو از

 کردیروشن م

 بمونم نجایراحت تا فردا صبح ا الیبا خ تونمیمو ستین نجایا یشده بود و خداروشکر کردم که کس گرمم
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 زدم دیخودمو د شدیم میکه پشتش صداها تنظ یبزرگ ی شهیگذشتم و تو ش ویاستاد از

 مانتومو باز کردم و از تنم درش اوردم یدکمه ها از سرم برداشتم و شالمو

 تنم بود دیباز سف قهیشرت  یت هی رشیز

 خالص شم یکم یسر درد لعنت نیو سرمو ماساژ دادم تا از ا بازم فرو کردم یموها یهامو ال پنجه

 یکوسن ها یپشمالوم سرمو رو یلم دادم و بدون در اوردن پاپوش ها یمشک دیو نرم سف یراحت یکاناپه ها یرو

 راحت چشمامو بستم الیبزرگ و مخمل پشتم گذاشتم و با خ

 داشتم چند ساعت فقط چند ساعت استراحت کنم ازین

 سوختیم یلیخ چشمام

شد و موهامم  نزویکوسن کنارمو بغل کردم و پاهامو دورش انداختم و سرم از کاناپه او میشگیعادت هم طبق

 موند زونیاو یهمونطور

 همون حالت خوابم برد که قدرت تکون خوردن نداشتم و تو ومدیخوابم م اونقدر

 

 به اطرافم نگاه کردم یجیکه حس کردم با ناله چشمامو باز  کردم و با گ یدرد بد با

 مکرد زیچشمام و ر دادمیکمرم و ماساژ م کهیدر حال همون حالت نشستم و تو گنگ

 اومد کجام!  ادمی تازه

 رو کاناپه افتاده بودم. از

 دوباره ماساژ دادم. و با حرص نشستم رو کاناپه و کمر دردناکم و دمیکش یپوف

 هیدست بردم و آباژور پاو دمیبا وحشت تو جام پر ومدیراهرو م که از تو یو خِش خِش یکس یقدما یصدا دنیشن با

 دارِ بلندُ برداشتم و تو دستم گرفتم.
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کرد  جادیا یآروم یکه پشتم بود کَنده شد و صدا مشیو آباژورُ بلند  کردم که س ستادمیا واریپشت د عیسر یلیخ

 شد. دهیکه تو اون سکوت مطمئنًا شن

 .دمیآباژورُ چسب هیمحکم تر پا دهیدهنم و قورت دادم و ترس آب

 حکم بزنم تو سرش و فرار کنم.بودم طرف وارد شه تا م منتظر

 شده شده بود. شتریکه ب ییقدما یشد و صدا کیکه نزد دمید یُا هیبودم که سا ستادهیهمون حالت ا تو

اومد و منم  اومدم آباژورُ  رونیهول کردم و آباژورُ بلند کردم و اونم از راهرو ب دیرس میقدم هیشد و به  کینزد تا

و آباژور  واریشدم به د دهیکنم کوب یحرکت نکهیشد و قبل از ا یقدرتمند یدستا ریبکوبم تو سرش که مُچ دستم اس

 و داد زد:  چوندیدستشو دور کمرم پ ردهکه حاال شک نداشتم مَ  هیاز دستم افتاد و  اون سا

  ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا _

 دیانگار سوت کش گوشام

 زدم و تقال کردم که منو محکم تر گرفت یغیج

 یوضولم کن ع _

 که نابود شدم. نیتو چنگش گرفت و پرتم کرد رو زم موهامو

 گفتم:  غیج غیو با حرص و ج دمیچیدرد به خودم پ از

 وونیح ی کهیمرت _

 .شدینم دهیو بدون نورِ آباژور چهره اش د یکیسمتش...تو تار برگشتم

 یجور ینیزم ریز ویاِستاد نیا دونستمیبود م نجایعقب عقب رفتم و جالب ا غیج غیسمتم و من با ترس و ج اومد

 اس! دهیفا یب غامیج غیج جهینره، در نت رونیساخته شده که صدا ازش ب

 دمییبلند کنارمو پرت کردم سمتش و بلند شدم و دو هیپا یباند ها عیحرکت سر هیاروم اومد سمتم و منم تو  اروم

 سمت راهرو
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 سرم بود پشت

 دمیتند و پاهاش فهم ینفسا یاز صدا نویا

 باال دمییدو دمیپله ها که رس هب

 و بلندم کرد دیچیدور کمرم پ یپله چهارم بودم که دست رو

 ولم کنه دیتا شا پروندمیکه پاهام رو هوا بود و به هوا لگد م یجور

 رونیب بردیمن داشت منو از راهرو م یغایج غیج ونیعقب م عقب

 آشغال هیولم کن عوض _

 منو بکشه ببره کردیم یاونم سع و دمیگرفتم و محکم به نرده ها چسب واریراهرو دستمو از د چِیپ تو

 ولم کن _

 کردمیبرقُ برقا روشن شد و من همچنان تقال م دیخورد به کل دستم

دستامو رها کردم  هویحرکت از نرده ها جدا کرد که چون  هیزور و  هیمنو با  زد و یکردم که داد شیعصب ادیز انگار

 نییپا میو از پله ها افتاد میرو به عقب پرت شد

 : دمیبسته غر یو با چشما دمیبا درد نال میاون بودم و هردو چهار تا پله رو قِل خورد یرو من

 ...یمگه... آخ کمرم آ یضیتف به روح نداشتت، مر _

 تَن له شدم بود رو نشیمن افتاده بود و وزن سنگ یباز کردم و اون رو چشمامو

 از رو صورتم کنار رفت و من خشکم زد و انگار زمان متوقف شده بود موهام

 ! ـادیفـر

 

 !  شدینم باورم
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 خونسرد اما ترسناک بهم زل زده بود. یو با نگاه رهیدر سکوت خ اونم

 به عقب هولش دادم و داد زدم:  روشونه هاش گذاشتم و خودم اومدم و دستام و به

 پاشو از روم له شدم _

 کردینگاهم م رهیطور خ نیهم

 زدم:  غیدرست نفس بکشم ج تونستمیکه کمرم له شده بود و نم یحرص در حال با

 با تو ام ! _

 :دیبراق و ترسناکش اروم غر یدستشو رو دهنم گذاشت و با چشا هوی

 گوشام !  _

 کَر کنندم بود غیج منظورش

 از دست دادم ! ژنمیذره اکس هیهمون  گهید حاال

 گُندش و برداره تا بتونم نفس بکشم یکردم تا از روم بلند شه و دستا تقال

 گفت: یبه پَر پَر زدنم نگاه کرد و در اخر با پوزخند با خونسرد رهیخ یکم

 ! یجوجه رنگ _

 داد گفت: یو تکون م شیخاک یلباسا کهیشد و در حال بلند

 ؟یکنیم بمیتعق _

 شدم. زیخ میرو کمر دردناکم گذاشتم و ن و دستم و دمیتند نفس کش تند

 فتمیُبلند شدم و دستم و از نرده ها گرفتم تا ن اروم

 زل زدم و با حرص گفتم: بهش

 ام؟ یمن جوجه رنگ _
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 !دمیرسیجلوشو به زور چونش م رفتم

 یاز تو که بهترم کله رنگ _

 شده یخاکستر هیال هیو پر تمسخرم و به موهاش دوختم که مشخص بود ال یحرص نگاه

کنارم  یترسناک شده بود دستاشو دو طرف نرده ها یکه کم ییپهنشو باال انداخت و با تمسخر و صدا یابروها

 بودم ریگذاشت و من انگار دستش اس

 کرده بودم ریدستاش گ دو نیب و

 آورد جلو و آروم و شمرده شمرده گفت:  سرشو

 یکه بتون یهست نمیکوچولوتر از ا ،یمن یتو دستا م،ینیزم ری، تو زب حرفاتم دقت کن ،یدقت کن جوجه رنگ کمی _

 یفرار کن

 و گفت:   میشونیانگشت سبابش چند ضربه آروم زد رو پ با

 ! یعقل ندار ه،یجات خال نیا ن،یبب _

 حرص نگاهش کردم با

 رفت وی! ازم دور شدبه طرف استددمیترس یلیکه خ رمیبگ دهیناد نویا دینبا

 کنهیدرد م یلی.انگار ک خدادیو مدام دست راستشو تکون م زدیلنگ م کمیراه رفتن  موقع

 سرم ی.اصال فدارفتیچهرش درهم م اخه

 .یوحش ابوی پسره

ک بعد دو  یچهره ام گذاشتم و قدم هامو تند کردم جور یام و رو یتفاوت یبه صورتم زدم و نقاب ب یضربه ا اروم

 و حس کردم رشیو نگاه خ شیا هیمکث چند ثان دمیچند قدم جلوتَرش رس یاز کنارش رد شدم و وقت هیثان

 بدون توجه بهش راهمو ادامه دادم اما

 ذاشتمیداخل بود وگرنه عمرا پامو داخل اون خراب شده م لمیوسا
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 درو با پام باز کردم و داخل شدم 

 گفت: یِخش دار یدر دوباره بلند شد و بعد صدا یصدا هیاز چند ثان بعد

 ها؟ یچرا همه جا دنبالم ؟یکنیم کاریچ نجایو ات _

 منه؟ ویاِستد نجایا یدونستیاز کجا م 

 از کنار حرفاش بگذرم اما با حرف اخرش شاخکام به کار افتاد خواستمیتوجه م یب

 گفتم: دمیپوش یو مانتوم و م  زدمیشرتم و داخل شلوارم م یت یکه گوشه  یبهت برگشتم و درحال با

 معروفه! یادیز ،یبشناس دیبا گه،ید شیشناسیم ،یمال ماهانه، ماهانه سراب نجایتو ؟ ا ویاستود ؟یچ _

مال اون بوده االن مال منه و درضمن مطئمن باش انقدر هستم که اونو از  شیجا چند ماه پ نیاره مشناسمش و ا _

 دختر کوچولو ک دوسش داره کیبشناسم نه فقط به عنوان  کینزد

 که زد خونم به جوش اومد یحرف با

 دوختیو م دیبُریخودش م یو برا زدیحرف م یکه الک دونستیم یچ نیا

 هیبلد نبود قاف یرو که حت یماهانه سراب میمن بودم ک با اهنگ ساز دیفهمیبزنم وگرنه م یحرف تونمیکه نم فیح

 کردم یماهان سراب نهیبچ

 شکوننیکه االن همه براش سر و دست م یکس

که با وجودش  یخَِفقان آور یفضا نیبهش به سمت در رفتم تا هرچه زودتر از ینگاه میو برداشتم و بدون ن لمیوسا

 .یآشنا بود لعنت یادیصدا ز نیخش دارش متوقفم کرد.ا یکه صدا امیب رونیشده بود ب جادیا

 نمتینب نجایا گهید _

 لب گفت :  ریبعد ز و

 ! دمیارزش هدر م یموجود ب نیا یهمش دارم هنجره امُ برا-

 زدیداشت حرف م یادیز گهید
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 گفتمیبهش م یزیچ دیبا

 هم فشار دادم و گفتم: یهامو رو چشم

پولت، که انقدر  ای تیَخش یصدا نیبه ا ای تیسوسول افهیها؟ به اون ق ینازیم تیتو خب!  به چ یشعوریچقدر ب _

 ینازیبهش م

 نگاهم کرد رهیخ

 شده بود بیعج ییهوی نگاهش

 ترسناک !  یلیخ یلیحالت خ هی

 دمیکه با وحشت عقب عقب رفتم و به در چسب یجور

 لرزون درشو باز کرد یبا دستا عیمثل جعبه در اورد و سر یزیچ هیو  بشیدست کرد تو ج هوی و

 و کبود شده بود دیکشیتند نفس م تند

 گردنش متورم شده بود رگ

 جا تو دهنش کرد هیتا قرص و  چند

 داد زد:  هویچشه که  نمیقدم رفتم سمتش بب هی

 برو _

 و با بهت گفتم:  دمیتو جام پر ییهویترس و شوک  از

  ؟یچ _

 شد و چنگ زد ب موهاش و داد زد:  خم

 برو ... تا نکشتمت !  _

 دور شده بود تیکه انگار از انسان یموند و نگاه رهیخ شدنیم دهیرو اون چشم ها که حاال قرمز د نگاهم
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 بود ! ضیمر اون

 

گره شده اش به  یگردنش و دست ها یقرمزش و رگ متورم شده  یچشم ها دنیبا د نکهیتا ا کردمینگاهش م رهیخ

 دنییخودم اومدم و شروع کردم به دو

 دمیشنیکه نه حالت دو داشت نه قدم زدن، رو از پشت سرم م نشیسنگ یقدم ها یصدا 

 و سرعتمو باالتر بردمپاهام جمع کردم  یتمام قوامُ تو نیهم یبرا

 و قورت دادن آب دهنم برام سخت بود دنیکه نفس کش یجور

بشم اما خودم و به هر  یکی نیکف زم یها کیبود با سرام کینزد یپشمالو چندبار سکندر یبا اون پاپوش ها 

 به راه پله ها دمیبود جمع و جور کردم که باالخره رس یبدبخت

عادت به پشت سرم نگاه کردم که باعث شد از قدم گذاشتن رو پله ها  کی یخواستم برم باال اما از رو یخوشحال با

 دست بکشم

 خوردیافتاده بود و چشماش بسته بود و تکون نم نیزم یرو ادیفر

 ستادمیسرجام ا دیجلو رفتم اما به دو قدم که رس یکم یحس کنجکاو یاز رو 

 ...و صداشو نشوَ فتهیممکنه ب چطور

مانند  نهیو آ دیسف یها کیرنگم مثل سرام دنشیکفش سرمو باال اوردم تا به منشاء صدا نگاه کنم ک با د یصدا با

 شد  نیکف زم

 ها ! وونهیمثل د درست

 کرده بود لیبه سمت کج متما یبود و سرش و کم ستادهیا

 : دمیو شن دشیخراش یصدا

  م؟یکن یباز یدوست دار_
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 کردمیبهت نگاهش م با

 شده گفتم:  و خشک زدیلگد م نمیوار به س وونهید قلبم

  ؟یچ _

 خونسرد اما وحشتناک زد و گفت:  شخندین هیکج کرد و  سرشو

 ! کنمیمچاله ات م رمت،یدنبالت، فرار کن، اگر بگ َامدوی... تو بدو، منم منهیا مونیباز _

 ! هیپسر روان نیا

 به سمت پله ها رفتم عیقورت دادم.به خودم اومدم و سر دهنمو اب

قدماش باعث شد سرعتم و چند  یصدا باال رفتم و روپله ها ونیو دوتا در م دمیکش یخفه ا غیاز ترسم ج ناخداگاه

 برابر کنم.

به  دمیکه با پام کوب نییبِکشه پا پله ها کم مونده بود منو با زانو افتادم رو و دمیکش یغیشد ج دهیپام که کش مچ

 و درُ بستم رونیپرت کردم ب و خودمو باز کردم رو یشونش و با سرعت درِ آهن

 و گفتم:  دمیکش غیحرص ج با

 یروان یپسره  _

و با  بستم و درُ محکم بستم یلباسم و م یو دکمه ها کردمیدرُ باز م کهیو در حال اطیسمت در ح دمییسرعت دو با

 سمت موتورم. دمییحرص و استرس دو

 نگاهم به در بود. مدام لرزونم باز کردم و یو با دستا شقفل

 چطور سوار موتور شدم دونمینم

 و اونا همونجا مونده بود ستیچپم پاهام ن یپاپوش پا دمیکناره موتور گذاشتم فهم یکه پام و رو یوقت فقط

 تمام سرعت به سمت خونه رُهام به راه افتادم با

 خودم حس کردم یهارو رو یلینگاه خ ینیچراغ قرمز ها سنگ یتو
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 اون لباسا و موتور و بدون کفش واقعا مزحک بودم با

جواب  یرُهامُ گرفتم اما کس یو شماره  دمیکش رونیمانتوم ب بیو از ج میرُهام ترمز گرفتم و گوش یخونه  یجلو

 نداد

 :دیچیپ یگوش یخمار و دو رگش که بخاطر خواب بود تو یدوباره شمارش و گرفتم که بعد سه تا بوق صدا نیهم یبرا

 اج؟یجانم احت _

 که بابا رفته بود یوقت بود بهم نگفته بود.ازوقت یلیلبم نشست.خ یرو یلبخند

 گفتم: یعاد یصاف کردم و با لحن صدامو

 اریمونده رَها برام ب یجفت کفشم از کفشا هیمنتظرتم  نییپا ایسالم ب _

 قطع کردم ویگوش اومد جوابمو بده تا

 بودن. شهیهم اسمنیکارام عادت داشت.اون و  نیبه ا رُهام

 مزخرفم کمکم کردن یتمام کارا تو

 َگندم ساختن اتیتمام اخالق با

 افتادم ادیفر ادی هویکه  کردمیفکر م میباهم چقد خوش بود ییراجب گذشتمون که سه تا داشتم

 بود؟ یاونجور چرا

 و خشن؟ یطوفان باریو  هیآفتاب باری چرا

 مثل هالک بود بنظرم

 شهیاحساس اروم م کیکرده اما مطمئنم اونم با  میقا گهیجسم د کی یکه خودش و تو نیمرد خشمگ هی

 شدیک هالک با پرنسس قصه اش اروم م همونجور

 ه؟یپرنسس قصه اون ک یعنی
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 قبول کنه؟ اتیاخالق نیاونو با ا تونهیم یک

 ؟یک

 ازین _

 و َدرهَم رُهام رو به رو شدم دهیژول یشدن اسمم سرمو باال آوردم و با چهره  دهیشن با

 به صورتم دادمو گفتم: ینیچ

 ؟ ییکارگرا هیچرا شب _

 و کنار جدول نشستم تا پام کنم دمیکش رونیرو از دستش ب یمشک یدرهمون حال جلو رفتم و کفشا و

 یپوشیمدل لباسُ نم هیپشت هم و  یوقت تکرار چیتو ه اس؟یروزیچرا لباسات همون د _

 کردم که چشماش و تنگ تر کرد و ادامه داد: نگاهش

 ها؟ از؟ین یکجا بود یخونه نرفت روزیتو د یعنی... یعنی یتو کفش ندار نکهیو ازون جالب تر ا _

  ؟یکن یکار م یجا چ نیموقع صبح ا نیا

 ادا کرد یو ناراحت یاخرش و با لحن عصب کهیت

 و تو حلقه چرخوندم و گفتم: چشمام

 نداشتم دیخونه نرفتم... کل شبید  _

 حرفم بپره دستم و باال بردم و ادامه دادم؛ یاومد تو تا

 

 شماها. یجا امیب تونستمینم نیهم یداداشاش هستن، برا اسمنمیخونتون،  انیخواهرت و شوهرش م یگفته بود _

 تو وساکت شدم یکه شد اومدم جاصبحم  ،یماهان سراب ادته؟یماهان،  ویاستد رفتم

 رهیکه جلومو بگ کردیم یبه روهام نگم چون سع یزیچ ادیدادم هنوزم در رابطه با فر حیترج
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 باال اوردم و نگاهش کردم سرمو

 کردینگاهم م رهیخ اونم

 چپ زدم یمعروف عل یاما خودمو به کوچه  یخر خودت زدیداد م یکیچشماش انگار  یتو

 کِتفِش زدم و گفتم: یدستمو رو سرجام بلند شدم و از

 دمت گرم. _

 گشاد بود. یو کم دمیرو درست پوش کفشا

 سوار موتور شدم و

 که باالخره سکوتشو شکست و گفت:  فتمیراه ب خواستم

 ریبگ نارویا ایب _

 دسته اسکناس به طرفم گرفت هی

 بهش انداختم و دستشو پس زدم که گفت: ینگاه مین

 شهیالزمت م رشونیبگ ایب رم،یگیبعدا ازت م _

 ممنون اکتفا کردم کیزبونم با چشمام و دلم همراه نبود و فقط به گفتن  شهیبهش انداختم اما مثل هم یقدردان نگاه

 از کنارش رد شدم یگاز فشردم و بدون خداحافظ یپامو رو بعد

 بهش انداختم یاخر برگشتم و نگاه لحظه

 رنگش فرو برده بود یمشک یشلوار ریز بیج یو دستاشو تو کردینگاهم م رهیخ رُهام

و بوسش  شمیکولش سوار م یبا رفتارم که مثل بچه ها رو نویمثل قبل ا شدیکاش م یازش ممنون بودم و ا واقعا

 خیمثل  یو لحن یکلمه پنج حرف کینه با  دادمینشونش م کنمیم

 ...فیاما ح کردمیو بوسش م شدمیکولش سوار م یداشتم مثل بچه ها رو دوست
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 خونه به راه افتادم کینزد یساز دیدادم ک به سمت کل رونینفسمو ب یعصب 

 بازش کردم یو به سمت در رفتم و با سخت ستادمیا یساز دیمغازه کل یجلو

گونه هاش  یکه کنار چشم هاش و رو یگِرد و ته استکان ینکیافتاده با ع یرمردیشدم که پ یمغازه دخمه مانند وارد

 نشسته بود شخونیداشت پشت پ نیچ

 صدامو باالتر بردم و گفتم: نیهم یبرا دمیازش ند یسالم کردم که عکس العمل یاروم یصدا با

 ســـالم _

 صدام سرشو باال اورد که متوجه شدم کم شنواس با

 دمیگوشاش بود فهم یکه تو ییاز سمعک ها نویا

 بود گفت: ادشیکه حاصل از سن ز یگرفته ا یبعد از باال اوردن صورتش با صدا البته

 ؟یخوایم یزیسالم دخترم چ _

 گفتم: ییباال یصدا با

 و داخل جا گذاشتم دیاخه کل دیک برام در خونمو باز کن خواستمیبله م _

رفت و  رونیرفت و برداشتش و از جلوم رد شد و ب زیو زنگ زده کنار م یآهن یتکون داد و به سمت جعبه  سرشو

 که از کنارم رد شد گفت: یوقت

 دخترم میبر _

 رنگ رفت بلند بهش گفتم: دیسف یکانیبه سمت پ دمیاومدم که د رونیپشت سرش ب منم

 نیایشما پشت سر من ب رمیحاج اقا من با موتور م _

 بود بیعج کمیتکون داد  یدوباره سر اونم

 به سمت خونه به راه افتادم نباریگاز فشار دادم و ا یباال انداختم و سوار شدم و پامو رو یا شونه
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 تند برم  شدیدرحال حرص خوردن بودم چون نم ریمس تمام

 ومدیاروم پشت سرم م انقدر

 معطل شدم قهیدق ستیو ب امیب قهیده دق یتو شدیکه م یراه ستادمیجلو خونه ا قهیدق ستیبعد از ب باالخره

و جعبه اش و باز کرد که به  ستادیدر ا یجلو یاَالف یو باالخره بعد از کُل ادیو منتظر شدم که ب ستادمیدر ا یجلو

 شکل طبقه طبقه دراومد و شروع کرد به وَر رفتن با در

 ضرب گرفتم نیزم ینشستم و با پام رو یجدول کنار یرو کشهیطول م یادیداره ز دمید یوقت

 قفل بود. کیت یاز سرجاش بلند شد ک همزمان با صدا قهیچهل دق ایساعت  مین بایاز تقر بعد

 گفت: کردیلوازمشو جمع م کهیدرحال

 دخترم ایب _

 زدم و گفتم: یتصنع لبخند

 یممنون حاج _

 یپنج کیچرکش  دیسف رهنیپ بیجلوش گرفتم که ازم گرفت و بعد از داخل ج یبعد دو تا اسکناس ده تومن و

 اورد و به سمتم گرفت رونیچروک و پاره ب

 ازش گرفتم و ممنون گفتم پولو

 رفت نشیدخترم اکتفا کرد و به سمت ماش کنمینها به جمله خواهش مت اونم

 رفتم اطیح یخونه شدم و با سرعت به سمت در ورود داخل

 در باز بود نیا خداروشکر

رَهارو از پام در اوردم و به دو طرف خونه پرت کردم و بعد ب  هیخونه شدم و لنگون لنگون کفشامو البته کفشا وارد

 و آب داغُ باز کردم دمیدوش کش ریردم و خودمو زسمت حموم پا تند ک

 امروزم باهاش رفت یتمام اتفاقا ختیریتنم م یقطرات آب رو یوقت
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 دوش بودن با لباس درشون اوردم ریز قهیاز دو دق بعد

 

امروز که هنوز به طور کامل شروع نشده بود رو شُست و با خودش  یو و اتفاقا یگرفتم که خستگ یساعت کی دوشِ

 برد

انتخاب کنم به  یلباس نکهیو بدون ا دمیچیو دور خودم پ دمیکش رونیکمد داخل حمام ب یکوتاهم و از تو ربدوشامبر

 طرف اشپزخونه رفتم

 رو باز کردم خچالیهدف در  یب

 گذرا به داخلش انداختم ینگاه

 میباطن لیرقم م یمجبورم کرد که عل اوردیکه معدم داشت بهم م یهم رو جلب کنه اما فشارنبود که توج یزیچ

 بود شیبردارم که از چند روز پ کیک یا کهیت

رو تا نصفه داخل دهنم  کیو بعد درو با پام بستم و ک دمیکش رونیب یپرتغال وهیابم کیها  وهیابم لهیاز داخل ش بعد

 زهیبر نیفرو بردم که باعث شد ذره هاش روز زم

.واقعا دمیرو داخل دهنم بردم و هورت کش یرو باز کردم و نِ وهیگذاشتم و بعد ابم زیم یرو رو کیتوجه بهشون ک یب

 چقدر خوب بود

 بود ینجوریا شهیم ییتنها یراحت و بدون قل و غش بود اما فقط تو ینجوریا

 همرنگشون شد دیجامعه و افرادش با نیا یتو

 یگدا بش رنیاگر فق دیبا

 یبش ادریلیم پولدارن

 مونهیبرات نم ییبقا یمتفاوت باش یاگه با کس نجایا

 لبهام نقش بست یرو یشگیهم پوزخند
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 یسبز فسفور یکردم و در کمد رو باز کردم و ِست یاتاق رو ط شهیاز خوردن صبحونه نه چندان دلچسبم راه هم بعد

 دمیکش رونیب

 یو موهامو داخل کاله آب دمیداشت پوش یرنگ یرنگ یبندها نشیس یکه جلو غیج یتاپ و شرتک صورت بعد

 چشمم کنار برن یتا از جلو دمیچیپ

 کنم نیتمر کمی دیبا

 بودم و برام واقعا سخت بود.رقص مثل مواد مخدر برام بود دهیوقت بود که نرقص یلیخ

 شد. یانگار روحم تازه م دادمیانجامش م یکه وقت یزیچ

 یرفتم که با کل یمانند یانبار یآوردم و پام  کردم و بعد به طرف اتاق کوچولو رونیسبزم رو ب یشدم و کفش ها خم

کنم و خدارو شکر  یکار نهیدانشکده هنر تونستم کل اتاق و با پول اون آ یاز دوست پسرا یکی برزیرو موخ رفتن فر

 شد ینم دهید واراید یرطوبت و کپک زدگها نم و  نهیبا وجود آ

 

 نثار خودم کردم یزل زدم و با اعتماد به نفس پوزخند مینگاه رنگ به

 کردم یپِل ظبط رو برداشتم و کنترل

 پخش شد حانایاز ر مینیمخصوص و تمر اهنگ

 و بلند گفتم: دمیکش قیتا نفس عم سه

 دَم... بازدَم _

 کردم که اهنگ تموم شدگرم کردم و اونقدر گرم  یو کم پاهام

 کردم یپل رو اهنگ دوباره

 پر شرارت زدم یشروع دوباره اهنگ لبخند با

 کردمیکار م شتریو حرکات چهره ام ب سیرو فِ دیبا
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 صورت مهم بود. تیو جذاب یاز رقص ارتباط چشم قبل

 دنیاروم شروع کردم به رقص اروم

 رو حرکات باال تنم کار کردم شتریپاهامو کمتر کرده بودم و ب حرکات

 کردم نیعوض کردم و بارها و بارها تمر یو کم کمیتکن

 شمیم یبستر مارستانیبرقصم صد در صد ب گهید یکه حس کردم اگر کم اونقدر

 و به دست گرفتم و خسته و کوفته از اتاق خارج شدم میآب معدن یبطر

 خوردیزنگ م میشدم.گوش ییرایپز وارد

 سبز رنگو لمس کردم رهیشدم و با تعجب دا رهیاز رو کانتر برداشتمش و به صفحه اش خ 

 دمیشن اسمنُیپر اضطراب  یصدا دیکه به گوشم چسب یگوش

 !  ازین _

 و کهنه ام خودمو پرت کردم و گفتم:  دیسف یرو کاناپه ها یالیخیب با

 بگو _

 و نگران کرد یمنو جد یپُر استرسش کم یصدا

 حذفمون کنن !  ینیزم ریاز مسابقات ز خوانیم ن،یآب دستته بزار زم ازین _

 داد زدم:  بایتقر دنیلغز یو م خوردنیم زیکمرم ل ی رهیقطرات عرق رو ت کهینشستم و در حال خیگفت س نویا تا

 ؟  یچــــــ _

 دمیشن یو م ابونیخ یاهویو ه نیماش یو صدا رهیکه معلوم بود داره راه م یلرزون در حال ینگران و با صدا اسمنی

 گفت: 

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
125 

 

گروه ها با هم  مسابقه بدن، اگر سه  یاستادها دیفقط با ،یآب نیزم ریمسابقه گذاشتن تو همون ز گهیساعت د کی _

 نالیف میریبا گروه م یتا مسابقه رو ببر

 گفتم: فرستادمیلعنت م نیهمه تمر نیو به خودم بابت ا کردمیهنوزم درد زانوم د حس م کهیدرحال

  گه؟یچند ساعت د یگفت _

 داد زد:  اسمنی

 !  یتاکس _

 گفت:  شدیم نیهمون حالت که انگار سوار ماش تو

 یاگر نتون از،یهمه زحماتمون به تو وابسته است ن ان،یهمه م م،یساعت وقت دار هی ن،یزم ریز میریم میهممون دار _

 ! میهممون باخت

 و نگاهم رو زانوهام خشک شد زدمیتند پلک م تند

 با حرص قورت دادم و گفتم:  بغضمو

 سر ساعت اون جام _

به سمت اتاق  دادمیو فحش م نیرزمیز سیشده بودم و رئ جیکه گ یرو با حرص پرت کردم رو کاناپه و در حال یگوش

 خواب پا تند کردم

 زدم:  غیج دمیکشیکه تند تند نفس م یسرعت در کمدم و باز کردم و در حال با

ـُــنــه _  خـــــدا لــعــنــتــتــون ک

 دمیکش رونیو ب میزاپ دار و مشک نیانبوه لباسام شلوار ج نیسرعت خم شدم و ب با

 دمیکش رونیقرمزم و با سرعت از کِشو ب یشرت باال ناف یت

 دوش گرفتن نبود وقت

 دمیپوش سرعت بدنمو با دستمال خوشبو کننده پاک کردم و لباسا رو با
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 شونه هام ردشون کردم و چرممو به جا کمربند شلوارم وصل کردم و از رو یمشک یها بندک

 صورتم بود شیماتم ارا سرعت موهامو شونه کردم و ژل زدم و تنها خط چشم و رژ لب قرمز و با

 دستم کردم یکردم و تو دایدستکش چرممو پ مین

 شه شتریباعث شد حرصم ب نیقرمزم چروک بود و ا مانتو

 با سرعت رو سرم انداختم و شالمو دمیپوش مویپَشم مانتو

 پام کردم مویمشک یاستارا آل

 نی.من ادمیرسیسمت در خونه، با موتور زودتر م دمییو دو دمیکش یخفه ا غیبه اژانس زنگ نزدم ج نکهیا یادآوری با

 بُردمیمسابقه رو م

 از دست دادن پاهام ! متیبه ق یحت

 

 گذاشتم و تعادل موتورُحفظ کردم نیپاهامو با پنجه رو زم و نگه داشتم موتورُ

 امشب قراره طوفان شه! دمیکه پارک شده بودن فم یادیز ینایماش دنیسرم برداشتم و با د کاسکتو از  رو کاله

 رفته رفتم رنگ و رو و یمحکم به سمت در آهن ییقدما با

 در زدم و از پشت در گفتم:  یرمز حالتبه

 ازمین _

زد که منم بدون توجه بهش از کنارش رد شدم و  یمسخره ا لبخند پر ذوق و دنمیبا د کریباز شد و نگهبان غول پ در

 بهش تنه زدم

 رو باز کردم یدر َبعد دمیچیکه پ پله رو چیرفتم و پ نییپله ها پا از

 دیبمب ترک هوی انگار
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 تا در باز شد حس کردم گوشام کر شد یول ومدیبود صدا نم قیعا وارایکه د ییاون جا از

 پسرا دختر و دنیپر نییپا اهنگ و باال و کسیو م یج ید یصدا

 تکشونو بکَنمبود که کَله تک ادیحرص چشمامو بستم و امشب قدرت وحرصم انقدر ز با

 گرفتم مشت تومانتو و شالمو کندم و یپُرو لباس درست سمت راستم بود اما عصب یاتاق ها برا نکهیا با

 بغلش و رفتم سمت بچه ها پرت کردم تو که به سمتم اومد بدون توجه به سالمش لباسامو نینسر

 کالفه بودن و بودن ستادهیا یبغ کرده کنار همشون

 بهرام

 پرهام

 ایس

 اسمنی

 بودن همه

 بردن و من با حرص گفتم:  ورشیبه سمتم  دنمید با

  شه؟یشروع م یک _

 نگاه کالفه اش رو بهم دوخت و گفت:  پرهام

گروه ما و  نال،یام رفت ف یباخت داد و حذف شد، گروه مهد ایدو دور رو بردن، گروه لع اوشیشروه شده، گروه س _

 دور و ببره تمومه! هیبُرده فقط  بایتقر اوشیمونده، س اوشیگروه ستاره و گروه س

 حرص لپمو باد کردم با

 و بازوم گذاشتدستشو ر یبا نگران اسمنی

 بودن خبریب هیو بق میاز قشر مُرَفَه نبود اسمنیمن و  تنها
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 دمییبا حرص جو لبمو پوست

 دادن به منِ پر از حرص هیدادن و روح دیها همه شروع کردن به ام بچه

 اهنگ که قطع شد به خودم اومدم و دمیو که شن یح ید یصدا

 کنن یخال نگویدورِ ر یخب خب، استراحتمون تموم شد، همگ_

 وسط سالن با حرص گفتم:  نگیر دنیمن با د پسرا از وسط پراکنده شدن و و دختر

 کَجه یمگه کشت _

 بلند اعالم کرد: یج ید

  ؟یکنیمبارزه م یحق انتخاب با توعه، با ک د،ییدور جلو شما دو اوشیس _

 دمید یج یو کنار د اوشیس

بلند در  یج یگفت که د یزیچ یج یرو به د اون نگاه پر شور و حرارتشو بهم دوخت و و بهش زل زدم یحس یب با

 داشت داد زد: یلبخند مسخره ا کهیحال

 دوباره در مقابل هم ازیو ن اوشیو حاال س_

 تفاوت گفتم:  یکردن و من ب قیتشو جانیبا ه همه

 اوشیس یبازیم نباریا _

 نگیسمت ر دمییدو دادنیکه بچه ها بهم م ییها هیتوجه به روح بدون

 عطرشو که حس کردم انگار به عقب سفر کردم یبو ستادمیبه روش که ا رو

 :زدیتو گوشم زنگ م ششیسال ها پ یحرفا
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به دوستام بگم  رمیباشم که مادرش باعث مرگ پدرش شده! دستتو بگ یبا دختر یچطور تونم،یمن با تو نم از،ین _) 

 بگم؟ بگم مامانت همخوابه برادر شوهرش بوده؟ ( یدختر زن بابام!؟ برم چ ایدختر عموم!؟  ای!؟ عشقم ؟یهست یک

 

 اوشیو از گونه هام سر بخوره و نگاه س زهیبر نییپا یزنگ مسابقه باعث شد قطره اشکم از چشمام به اروم یصدا

 خشک شه

 پخش شد آهنگ

 پنهون کردم صورتم گذاشتم و صورتمو یرو یبه اروم دستامو

 مویاز دستامو برداشتم و با ضرب دوم دست بعد یکیضرب اول اهنگ  با

 خرچوندم نمویو پاهامو گذاشتم رو قفسه س دستا

 همه رفته و جاشو سکوت گرفته بود یکه صدا رقصمیو پروانه وار م یاهنگ اونقدر نرم و حرفه ا با

و  شدنیسرم مماس با زم یشده به عقب خم شدم و وقت عیسر یکم اهنگ که تمیو پل وارانه به عقب با ر یاروم به

 زدن غیهمه ج

 دمیچرخ و با سرعت بلند شدم و کردمیرو تو زانوم حس م یوحشتناک درد

 کردینمنگاه خشک شدش رو ازم جدا  بست و تب دارشو یاز حرکتام به صورتش خورد و چشما یکی تو موهام

 کردن قیو تشو غیکه با خم شدن من تموم شد همه شروع به ج اهنگ

 دنیبه رقص کنهیو شروع م ادیبه خودش م جیپخش شد و اون گ اوشیسر اون، آهنگ س پشت

 نه!  یکیاما تکن عیسر

 شدنیکند م یگاه حرکاتش

 شده بود جیو کال گ موندیاهنگ جا م از

 ستیحواسش ن انگار
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 زدم پوزخند

 کردن قشیکه تموم شد همه تشو اهنگش

 هیپر استرس قیدقا

 یتو ظرف من و گاه رو یکارت صورت یکه گاه کردمینگاه م ییتفاوت به دختر و پسرا یمن بود و من ب خِیهنوز م اون

 نداختنیم اوشیکارت قرمز رو تو ظرف س

 کردنیم فیتعر میها دوره ام کردن و از رقص عال بچه

 من استرس داشتم یول

 برداشت کروفنویم یج ید اوشیس ینگاه غم زده  ینیساعت استرس و تحمل سنگ کیز ا بعد

 گفت: جانیه با

 بَرنَدست؟ یک دیزنیحدس م _

 اوشویاسم س یو عده ا زدنیم غیاسم منو ج یا عده

 مکث که باعث شده بود جد و ابادشو به فحش بکشم گفت: یبعد از کم یج ید

 مسابقه... نیبرنده ا _

 دست راستمو گرفت باال اسمنی

 دستاشو دور شونه هام حلقه کرد پرهام

 ادامه داد:  ادیبا فر یج ید

 ازیجز...ن ستین یکس_
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تو بغل پرهام که چِلونده  لمیهمه که بلند شد، بر خالف م یاهویو ه غیج ینگاه کردم و صدا یج یزده به د رتیح

 دور بردم!  هیکه  دمیشدم فهم

 هینه به اندازه بق یزدم و همه خوشحال بودن و منم خوشحال بودم ول یمحو لبخند

 گهیدوبار د ییتوانا گشتیو برنم رفتیکه م یپر درد و بدن کوفته و نفس یزانو نیکه من با ا دونستنیاونا نم چون

 نداشتم دنویرقص

هممونو به  یج ید یکه صدا کردینگاهم م رهیو خ جیبودم که هنوزم گ یاوشیبردن از س ریو بهت هنوز در گ جیگ

 خودمون اورد

 ! ازهیاستراحت ها تمومه، نوبته ستاره و ن _

 به سمتم پا تند کرد و دستاشو دور صورتم قاب گرفت و من چرا انقدر عرق کردم؟  اسمنیحرص چشمامو بستم و  با

 : دمیدورم شن یاهویه نیمانندش و ب ادیفر یصدا

 ! دهیپر یلیرنگت خ ازین _

 بترکونم فمویو حر نگیبرم تو ر خواستنیکشون ازم م غیحواس ج یها ب بچه

 گفتم:  رفتمیم نگیاروم اروم به سمت ر کهیفاصله گرفتم و در حال اسمنیاز  جیگ

 دارم ازیببرم، به پولش ن دیبا _

 : گفتمیلب تنها م ریو من اما ز کردنیم قمیهمشون دور شدم و همه تشو از

 ببرم!  دیهمه خاطرات پوچ، با نیببرم تا دور شم از ا دیبرم، با رانیببرم تا از ا دیبا _

 ستادمیدرست رو به رو ستاره ا نگیر وسط

 و گردشو بهم دوخت و کاله کپشو رو سرش جا به جا کرد یقهوه ا یچشما

 قدم عقب رفتم. هیزدم و  یبه دستش پوزخند پر تمسخر رهیبه سمتم اورد تا دست بده و من خ دستشو

 کردن قیو خنده منو تشو غیهمه با ج انداخت و نییو دستشو پا شد یعصب
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 به صدا در اومد و اهنگ اون پخش شد زنگ

 داشت یو جذاب بیو حرکات جالب و عج رفتیو اونور م نوریو با سرعت ا دیرقصیهاپ م پیه

 هم ساده!  یو گاه شدیم کیربات یگاه

 .شدیمنِ داغون سخت م یبرا نیبود و ا یقو رقصش

 تا اعتماد به نفسشو از دست بده کردمیبا پوزخند نگاهش م و بیبه ج دست

من  اهنگ یچرخش کوتاه و برداشتن کالهش رقصشو تموم کرد و قبل از پلک به هم زدن و انجام کار هیاخر با  در

 پخش شد

 ازین یبتون دیبا

 دارن ازیبهت ن همه

 یکیاهنگ کامال تکن تمیدردناکم نشستم و با ر یتوجه به زانو یاهنگ ب تمیو من با ر شدیلوپز پخش م فریجن اهنگ

گره خوردم و به حالت بُکس جلو عقب  یو مشتا دمیکمرم کش یبه چپ و راست بلند شدم و دستامو از زانو تا باال

 کردنم کردن قیشروع به تشو رتیح اجهش بلند با پرش زدم که همه ب هیبردم و با کمر خم شدم و 

به  دادمیو به بدنم موج م رفتمیشافل م کهیمن با اعتماد به نفس در حال یو ول کردیام با پوز خند نگاهم م دختره

و رقص تو دستم جا به جا  یکیکالهشو از سرش برداشتم و کالهو با حرکات تاک ت عیحرکت سر هیسمتش رفتم و تو 

 باال نداختمیو م کردمیم

 کردن. قمینگاهم کرد و همه تشو یکه خورد به شکمش و طوفان پرت کردم سمتش زیت یلیاخر کالهو خ در

 رم؟یم یو درد زانو م یتگیدارم از خ دیکه نفهم یتموم کردم و کس ییهوی ستیا هیحرکت شافل و  هیبا  رقصو

 !؟دیفهم

 ها یو همکاراش تو اتاق مشغول جمع را یج یو د میمنتظر جواب بود همه

 دهیکه تو اتاق پرو دراز کش کردیپاهام درد م شم و من اونقدر زانو و یرقص بعد الیخیب گفتیمدام بهم م اسمنی

 و من از درد چشمامو محکم بسته بودم! دادنیو سنا پاهامو اروم ماساژ م سنایبودم و بچه ها رو سرم  بودن.و 
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 با استرس گفت:  خاروندیسرشو م کهیوارد اتاق شد و در حال سروش

 م کنناعال جویخوان نتا یم _

 گفتم:  یبرداشتم و با خستگ اسمنی یسرمو از رو زانوها 

 مونده گهیدور د هی _

 برداشتم اسمنی یدستمو از رو شونه ها میکمک بچه ها از اتاق خارج  شدم و تا وارد سالن شد با

 .دیدیضعفمو م یکس دینبا

 بود. یپسرا مساو داد دختر وو اسپرت داشتن و تع متیگرون ق یجمع شده بودن و لباسل نگیساکت دور ر همه

شد و  رهیدستش خ یکرد و با لبخند به کاغذ تو نییپا باال و شویرنگ یتالیجید نکیبرداشت و ع کرفنویم یج ید

 گفت: 

 میبرنده دار هیخب خب، ما  _

که مبارزه رو باخته و حذف شده بود و هنوز  یاوشیسمت س دیمن و ستاره چرخوند و من نگاهم چرخ نیب نگاهشو

 دیلرزیبود که من دلم نم نجایو جالب ا داشتینگاهشو از من بر نم

 مگه من دل دارم! اصال

 ازهیمسابقه .... بازم ن نیبرنده ا _

به اغوشم  یکی یکیو بچه ها دوره ام کردن و  دمیمن به خودم اومدم و خند و قیو تشو غیشروع کردن به ج همه

 دنیکش

 اعالم کرد:  یج یبودم که د ومدهیبه خودم ن هنوز

 دوباره با ستاره مسابقه بده دیبا ازینوبت مسابقه اخرمونه و ن_

 مسابقه بدم!  یحرص چشمامو بستم و ذوق بُردنم کور شده بود حاال چجور با
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 کرد و گفت:  یخنده ا دینگاهمو که د یج ید

 دیساعت فرصت استراحت دار مین _

 داشت رفتم یکه استخر بزرگ یپشت اطیتوجه به همه به سمت ح یو ب دمیکش یراحت نفس

 بود دهیسر پوش یو استخر.ول اهیگ و گل و مثل باغ درست کرده بودن و درخت فضارو

 !کنمی.نکنه دارم قش مشدیبسته م هیچند ثان یپلکام برا داشتمیکه برم یقدم هر

 ! رنیمیکه دارن م هییاونا هیشب افتیق _

 دیشرت و کت سف یو ت یخاکستر یبا موها بیداده بود و دست به ج هیتک واریکه به د دنشیبهت برگشتم و با د با

 خشکم زد!  کردیجذاب تر شده بود و تو همون حالت نگاهم م

 ت...تـــــو!  _

باهاش با وحشت دو قدم بلند به عقب برداشتم که پام به شلنگ  یکینزد یسمتم پا تند کرد که با توجه به تجربه  به

به ته استخر  میاز آب فرود اومدم و مستق یمیبزنم تو حجم عظ غیج یحت نکهیکرد و قبل از ا ریکنار استخر گ

 .شدم دهیکش

امو تکون دادم که با سرعت پاه دمیو دهنم پر از آب شد و اونقدر ترس دمیقدر بهت زده بودم که تو آب نفس کش اون

 پاهام انگار رگ به رگ شد و گرفت. هویکه 

که دست به  دمید ادُیته استخر مونده بودم و کم کم نفسم گرفت و از ته استخر فر یشنا کنم و همونطور تونستمینم

 شده بود رهیباال رفته بهم خ یو با ابروها نهیس

 !کردیکمکم نم چرا

 بد باشه!  تونهیچقدر م ادم هی

 رفت و ... ژنمیمحو شد و اکس رشیو همون حالت نگاهش کردم که کم کم تصوت اونقدر

 فرو رفتم یخبر یو من چشمام بسته شد و تو ب دیچیدور کمرم پ یلحظه اخر دست تنها
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.. 

 رو که تا گلوم باال اومده بود و با سرعت باال اوردم. یعیما دنمیهم زمان با نفس کشسرعت چشمام و باز کردم و با

 کردم!  زیچشمام و تم سمیخ یخارج شدن حجم اب با سرعت شروع به صرفه کردم و تند تند با دستا با

و رنگ موهاش انگار  دیچک یزل زدم که کنارم نشسته بود و از موهاش آب م یادیتارم واضح شد و با بهت به فر نگاه

 رفت. یداشت م

 تفاوت و سردش و بهم دوخت و گفت؛  یب نگاه

 ! یتدست و پا چلف_

 بهت نفس نفس زنون از جام بلند شدم و با حرص گفتم؛  با

 ! یکم مونده بود من و بکش ،یاحمق روان_

 کرد و گفت؛ فرو سشیخ نیشلوار ج بیو تو ج دستاش

 ! ندرالیو بهت بدم س نی، من اومدم سمتت ا یدونم، خودت افتاد یکه من م ییتا جا_

 ! دیچک یشده بود و از موهام اب م نیو به چشماش دوختم. بدنم سنگ جمیگ نگاه

 در اورد. یصورت یپشمالو زیچ هی بشیافتاده بود و برداشت و از داخل ج نیشد و کت تکش و که رو زم خم

 جا گذاشتم. نشیزم ریبود که اون شب ز یتعجب به پاپوشم نگاه کردم. همون لنگ پاپوش با

 با حرص از دستاش گرفتم و پاپوش و پرت کردم تو استخر و داد زدم:  

 سمتم، نگات کنم!  یایمثل هرکول م یوقت ی، توقع داشت یزهر ترکم کرد نیزم ری، کم تو ز یروان_

 زد و گفت:  یترسناک شخندین

  ؟یترس یپس از من م_
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 حرص نگاهش کردم و گفتم:  با

 تو ام از من بترس!  یول ،یمون یم والیاره، مثل ه_

 روشن و براقش زل زدم و گفتم:  یو تو چشما ستادمیا شیقدم هیو تو  رفتم

 . حواست و جمع کن! دمینمه پل هی یدرسته فرشته ام! ول_

 و مبهوت گفتم:  نشیانداخت دور کمرم و من محکم خوردم به تخت س هویو  دستش

  ؟یکن یکار م یچ_

 و تو صورتم خم کرد و اروم خشن گفت:  سرش

 فرشته هام!  یمنم عاشق پر پر کردن باال_

 شد خشکم بزنه! باعث ییجوابش و بدم که صدا خواستم

 جا چه خبره؟  نیا_

 دوختم. اوشیس یبودم برگشتم و نگاه سردم و به نگاه خون زده  ادیبغل فر بایبهت تو همون حالت که تقر با

 ه گرفتم که موچ دستم و محکم گرفت.فاصل ادیاز فر یفور

 باعث شد چشمام گرد شه!  ادیخش دار و اروم. اما ترسناک فر یصدا

 خوب خوب!  یخبرا_

 و من چشمام گرد شده بود!  ادیگردنش متورم شده بود اومد سمت فر که رگ یبا فک منقبض در حال اوشیس

 استرس گرفتم!  و نه دمینه نگرانم. نه ترس یلحظه بر عکس هر دختر نیا در

 کنن و منم با لذت نگاهشون کنم!  کهیت کهیرو ت گهیخدامه بزنن هم د از

 و غرور سرش و کج کرد. یبا خونسرد ادیفر

 شد و گفت:  رهیبود خ ادیفر یدستا ریبا حرص به دستام که اس اوشیس
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 دستاش و وِل کن! _

نگاه کرد و  اوشیبه س شخندیشد و بعد با ن رهیفکر کردن دراورد و بعد از چند لحظه بهم خ یادا یبا خونسرد ادیفر

 گفت: 

 کنم. کارم تموم شد مال تو!  یباهاش باز کمیفعال عروسک منه. بزار _

 محکم تر موچ دستم و گرفت. ینگاه کردم و با حرص اومدم دستام و از دستش خالص کنم ول ادیبهت به فر با

 : دیو گرفت و غر ادیفر قهیبا حرص  وهی اوشیس

 دستش و ول کن آشغال._

 پوزخند زد و گفت:  یبا خونسرد ادیفر

 اگه نکنم؟ _

زدم دستم  و ول کنه و  یتعادلش و از دست داد و چون منم زور م ادیو هول داد که فر ادیفر هویزد و  یداد اوشیس

 تو استخر!  میو دو تامون افتاد میاددستم و ول کرد دو تامون تعادلمون و از دست د هویاون 

 شد. یم یآب چهار پنج متر عمق

 نداشتن شنا لعنت کردم. ادیآب و خودم و به خاطر  ریرفتم ز دوباره

 یدور کمر کسدور کمرم حلقه شد و با وحشت پاهام و ییزدم که دستا یآب چشمام و بسته بودم و دست و پا م ریز

بلند شروع کردم به نفس  یو من با وحشت با صدا میاومد رونیکه من و گرفته بود حلقه کردم و همون لحظه از آب ب

که با  دمیو د اوشیبا حرص به اطرافم نگاه کردم و س ادیفر جینگاه گ دنیچشمام و ناباور باز کردم و با د دنیکش

 خارج شد.لب گفت و از اون جا  ریز یزیحرص به موهاش چنگ زد و چ

 زدم:  غیو ج نشیبه س دمیکوبو تپش قلب دستام و یکیو گنگ از اون همه نزد جیگ ادیفر دنیبهت برگشتم و با د با

 ولم کن! _

 زد و گفت:  یلبخند هویرو اعصاب شد و نگاهش خونسرد و دوباره
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 ! یبگتو یباشه هر چ_

 و دوباره افتادم تو آب و رفتم ته استخر.خوردم  زیو گفت دستاش و از دور کمرم باز کرد که ل نیا تا

 داشتمم فراموش کردم! ادیکه  میزیذره چ هیهمون  یکردم شنا کنم ول یبهت شروع کردم به دست و پا زدن و سع با

 

.. 

 وحشت دست و پا زدم چشمام بسته بود. با

من تو آب استخر پخش شده بود و باعث شده بود نتونم چشمام و باز کنم و  یموها یو رنگ فانتز ادیفر یموهارنگ

 .نمیرو بب ییجا

 سطح آب. یاورد رومن ودور کمرم حلقه شد و ادیفر یدستا دوباره

 و قرمز شده بود. یکل آب خاکستر دورمون

 من. یته موها یو رنگ فانتز ادیفر یموهارنگ

 با حرص چشم دوختم و با حرص گفتم: رو اعصابش خونسرد و یبه چشما دوباره

 ! یروان_

 مسابقه افتادم و با عجله و استرس گفتم:  ادیو من  ومدیم رونیتند از ب کیموز یصدا

 مسابقه! یوا _

 و اهنگ قطع شد و با بهت گفتم:  دمیدخترا رو از داخل سالن شن غیج یو گفتم صدا نیا تا

 چه خبره! _

  نیو اون قدر سنگ دمیخودم و باال کش عیمن و برد سمت لبه استخر و من سر همون طور که تو بغلش بودم ادیفر

 رفتم!  یبودم که به زور راه م
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 بازوم و گرفت و گفت:  یفور ادیبرم سمت در سالن که فر خواستم

 احمق!  یر یکجا م_

 که روش بود در و بست. یرفت سمت در سالن و با قفل یفور

 .ومدیهنوزم م غیج غیج یصدا

 نگاه کردم و گفتم:  ادیاعتماد به فر یو ب دهیترس

 چه خبره! رونی! اون بیچرا در و قفل کرد_

که چهره اش هنوزم خونسرد بود به سمت کتش  یدر حال ادیکه به در خورد من و از جا پروند و فر ییضربه ها یصدا

شکل ته  یانبار وکیکشون کشون من و برد سمت در کوچ من هنگ کرده رو گرفت و یرفت و کت و برداشت و بازو

 ! اطیح

 زدم:  غیخودم اومدم و با ترس ج به

 ولم کن! _

 اون من و کشوند سمت در. اما

 رو در اورد و در و باز کرد. یکیوکوچ ییطال دیمکس کل یو بعد کم سشیخ بیکرد تو ج دست

 ولم کن._ 

 مبهوت و انداخت داخل!و گرفت و من وحشت زده و اون بازو هام اما

 که جلوم بود. یبیو عج یاهن یپله هاافتم رو یمونده بود ب کم

 لب گفت:  ریاز پشت دست انداخت دور کمرم و ز ادیفر یول

 ! یدست و پا چلفت_

 و منگ و کشون کشون از پله ها باال برد. سیبزنم که دستاش و رو دهنم گذاشت و من خ غیخوردم و اومدم ج حرص
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ام بدجور  یکیجذاب ترش کرده بودن و اون نزد سشیخ یبود و باز کرد و  موها یاهن وکیرو به رومون و که کوچ در

 جنبه کرده بود بهش زل زده بودم. یمن و ب

 سمتم و گفت:  برگشت

 ! رونیبرو ب_

رفتم درست  رونیو از در که ب رونیو خم کرد و هولم داد بنگاهش کردم کردم که شونه هام و گرفت و من  جیگ

 پشت بوم بودم! رو

 و گنگ گفتم:  جیمن گپشت سرش بست وپشت سرم اومد و در و ادمیفر

 !یدزد یمن و م یرسما دار_

دهنم گذاشت و از رو زدم که چنگ زد به کمرم و دستاش و غیحرص اومد سمتم و من از شدت شوک و ترس ج با

 : دیصورتم غر یه پنج سانتفاصل

 خفه شو! _

 ی. نصفه و کمنیچ وارید یتو همون حالت کشون کشون برد پشت حصار هاوکردم که من یگرد نگاهش م یچشما با

 یسوار وَن ها مبردن و ینگاه کردم که داشتن بچه ها رو دستبند زده م ییها سیمن با وحشت به پلخمم کرد و

 کردن.

 غرق اشکش سوخت. یعسل یبرا یفقط کم ینگاهم پر افسوس شد و دلم کم اسمنی دنید با

 جدا کرد و بر گردوند سمت خودش و با پوزخند اروم گفت:  واریو از د من

 باندم که تو رو بدزدم!  مزیمگه من ج_

 با تمسخر گفت: تو صورتم خم شد و کمی

 !یونینکنه تو دختر شاه پر ای_

 م و گرفت. و کشون کشون برد اون سمت پشت بوم.کردم که دست یحرص نگاهش م با
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 ور و اون ور!  نیا دیکش یمن و م یکردم. ه یم فایکش  و ا نقشِ

 !دیپرحرکت اون همه ارتفاع و هیتو زد و یشخندینگاه به من کرد و ن هیلبه پشت بوم نشست و  رفت

 ها اون طرف!  سیپلو میپشت ساختمون بود درست

 سرش و بلند کرد و اروم گفت:  نییاز پا ادیفر

 .رمتیگ یلبه، بپر. م نیبش_

 بهت به اون همه فاصله نگاه کردم و نشستم رو لبه و گفتم:  با

 شم!   یتا ضربه مغز رنمیدم بگ یم هی! ترجیشد وونهید_

 چنگ زد و گفت:  سشیخ یحرص به اطرافش نگاه کرد و به موها با

 . بپر! رمتیگ یگم، م یم_

 ندارن. یکردم پاهام سر شدن و حس یو حس م دمیلرز یدستام مون همه فاصله نگاه کردم وترس به ا با

 گفتم:  لرزون

 شه. یافتم استخونام خورد م یقدتم بلند تره...من اگر ب ،یپسرتو اد،یف..فر_

 وحشت ناک گفت:  یو لحن یحرص اما به اروم با

 کنم!  یو خورد م که خودم استخونات رنیمن و بگدِ اگه واس خاطر تو، _

 و داد زدن:  رونیدر پشت بوم شکست و چند تا مامور اومدن باومد و یبد یصدا هویکردم که  یترس نگاهش م با

 ! ستیتکون نخور، ا_

 .نییپرت کردم پازدم و چشم بسته خودم و یغیج رنمیبگ ای ننمیکه بب نیا قبل

 

 ! ستادیا یلحظه ا یکردم قلبم برا حس
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 . چشمام و باز کردم.دیلرز یکه واضح م یوحشت و بدن با

 مبهوت گفتم: که دور کمرم حلقه شده بود لرزون و شیقو یو دستا ادیفر ینگاه آب دنید با

 د..مت گرم! _

 ! ستیا_

به خودمون  دنییدو یکه از ته کوچه به سمتمون م ییپشتبوم و مامورارو یمامورا دنیو با د میبرگشت دوتامون

 ! میاومد

 بدوم!  دیبا دمیخورد و دستاش که از دور کمر دور موچم حلقه شد فهم نیبه زم که پاهام

کرد و  اون.دستام و  یسه قدم عقب تر بودم و پاهام درد م کیو من ازش نزد دنییبه دو میتامون شروع کرد دو

 ! دیکش یگرفته بود و م

 ! ومدمیکش م داشتم

 ! دمیشن یمرو سایپل یپا یگرفته بود و صدا نفسم

 : دمیشده بود نال کند دنمییکه دو ینفس نفس در حال با

 تونم!  ینفسم گرفت، نم_

 .میجلو افتاده بود یلیخ سایپل از

 که کمرم خورد شد!  یمانیس واریو چسبوندم به د واریمن و کشوند گوشه دو گرفت وبازوم هویکوچه  چیپ سر

گوشم  یاون قدر که کامال تو بغلش بودم و هرم نفس هاش و رو دیچسبحالت ممکن بهم نیتر کیدر نزد خودشم

 کردم. یحس م

 ! دیکوب یقرار م یب یکیو هم از اون همه نزد جانیهم از ه قلبم

 همه تپش قلبم و حس کنه!  نیاونم ا دمیترس یکردم، م یو حس م ادیکه تپش قلب فر ییاون جا از

 گذاشتم. ادیفر نهیرو سگرد شدم و بستم و دستم و یبا وحشت چشما دمیرو که شن سایپل یپاها یصدا
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 : دمیشن کمونیرو نزد یکلفت یصدا

 فکر کنم از اون طرف رفتن! _

 دمیچنگ زدم و سرم و کوب ادیشرت نم دار فر یشد و من به ت یم کیپاها بهمون نزد یو به دندون گرفتم و صدا لبم

 بودم!  دهیهمه نترس نیو تا حاال ا نشیبه س

 شدم!  یخوردم و باز داشت م یشالق م یگرفتن کل یمپول نداشتم. اگر وضع و لباسا من وو یرتکه پا من

و از  یمرد یدور کمرم حلقه شد و همون لحظه صدا ادیفر یافتم که دستا یمونده بود از شدت ضعف و ترس ب کم

 : دمیدور شن

 ! دییدو تا پسر از دست مامورا فرار کردن رفتن سمت جاده. بدو یکیشما ها،  دیر یکجا م_

 و با بهت گفتم:  دمیکش یو بلند قیشد و ازمون دور شد و من نفس عم ادیپاها ز یصدا

 کم مونده بودا! _

 کردم!  یو مبهوت به رفتنش نگاه م جیرفت سمت ته کوچه و من گ بیدور شد و بدون توجه بهم دست به ج ازم

 همه دنبالم بودن!  شهیکه هم یبه من یکیهمه نزد نیا پسر بود! اواقع نیا

 نشد!  جیگ ایلحظه هم وسوسه  هی میهمه چفت تو چفت هم بود نیا

 که ولم کرد رفت!  االنم

 زدم:  غیشدم و ج رهیسر و وضعم نگاه کردم و با ترس به اطرافم خ به

  ؟یر یکجا م_

رو رفته رو باز کرد و رفت وو رنگ یو در اهن یرفت سمت گاراج پشت میو از کوچه که خارج شد دمییدو دنبالش

 داخل.

 موتور اومد. یصدا هویبودم که  ستادهیکنار گاراج ا یو مبهوت همون جور جیگ من

 شدم. رهیاومد خ یگاراج به سمتم م یکیکه از تار یرنگ یبهت به نور آب با
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 خشکم زد.موتورش  دنیاومد با د رونیکه موتور سوار ب ادیفر

 .دمیرفته بود نال ادمیکه پلک زدن  یگردم و به موتورش دوختم و در حال یچشما

 تف تو روحت!_

 

.. 

 برده بودم!  ادیمودل موتورم از  یقدر تو شوک بودم که حت اون

 هست!  رانمیمودل تو ا نیا مگه

 حد پولدار! نیبود! در ا ادیموتور مال فر نیواقعا ا یشد، ول ینم دهیبود و خوب د کیچند که هوا تار هر

 و نگه داشت و من تازه سرما رو حس کردم. با دستام خودم و بغل کردم و بهش نگاه کردم و گفتم: موتور

 .نهیزم ریز یموتور من روبه رو_

 ؟یبرسون ییجا هیتا من و یتون یتونم برش دارم. م ینم

 زد و گفت:  یلبخند حرص درار هویه نگاهم کرد و باال رفت یزد و با ابرو ها ینگاهم کرد و به موهاش چنگ رهیخ

 

 نُچ!_

 لرز کردم و دستام و دورم محکم تر کردم و با حرص گفتم:  شتریگرد شد و ب چشمام

 !یجا وِل کن نیمن و ا یخوا ی،میروان_

 رنگش و برداشت و رو سرش گذاشت و گفت:  یرو اعصابش بهم زل زد و کال کاسکت آب الیخ یب با

 !یاشم به زور تحملت کردم جوجه رنگج نیتا هم_

 بهت نگاهش کردم،هنگ کرده بودم!  با
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 !هیزیچ یوونیواقعا ح ایآدمه،  نیا

 زدم:  غیحرص ج با

 ! یولم کن ،یحق ندار_

 زدم:  غیتوجه بهم موتور و روشن کرد و با بهت ج بدون

 ! ادیفر_

 بهم گاز  داد و ازم دور شد. توجهبدون

 زانو افتادم. خورد و با چیکه پاهام پ دمییدو دنبالش

 زدم:  غیحرص ج با

 ! ی،عوض هیکله رنگ_

 همون حالت چند لحظه با حرص چشمام و بستم. تو

 کار کنم؟  یچ دیبا حاال

 سر و وضع، خارج شهر!  نیدختر، با ا هی

 موتورم و با خودشون بردن! احتماال

 کار کنم! یحاال چ یوا

 و گنگ دستم و از سطون گرفتم تا بلند شم. جیگ

 .دمیکش یخفه ا غیکه حس کردم ج یوحشت ناک دردودمیکه از زانوم شن یتق یبا صدا یول

 وحشت نگاه مبهوتم و به زانوهام دوختم!  با

 گذاشتم. نیرو زمو پاهاموگرفتم و بلند شدم واریزور از د به

 .دمیساب یهم مروکردم و دندونام و یرو حس م یداشتم درد وحشت ناک یقدم که بر م هی هر
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 شن!  یم دهیهم سابکردم استخونام رو یبه موت بودم. حس مدرد زانو هام رو از

 کنم!  یمن االن چه غلط ایخدا

 نم!کردم هر لحظه ممکنه قش ک یو حس م دمیکش یم واریهمون حالت بودم و اروم اروم خودم و از گوشه د تو

 کوچولو!  یازمامورا فرار کرد _

به هم  یجور هیبودن و  نیزم ریمعلوم بود تو ز پاشونیدو تا پسر که از ت دنیبرگشتم و با د یتعجب و هول زدگ با

 ! واریبه د دمیکردن با وحشت چسب یدادن و نگاهم م یعالمت م

 پرت!  یجا نیتو ا ،یکیاون تار تو

 ! میو وضع داغون جسم پیت نیو ا من

 گشتن. یحتما همون پسران که مامورا دنبالشون م نایکردم. ا یم دیبا یغلط چه

 با حرص گفتم: وخودم اومدم به

 کارتو...!  یپ دیبر_

زده عقب رفتم که  رتیماست بود اومد سمتم و من حشون که بد جور بور و یکیهنوز جمله ام و کامل نگفته بودم  اما

 .نیزم افتمید ضعف کنم و بو دردش باعث ش دیکش ریپاهام ت

 اومد جلو! فشیبا لبخند کث اونم

 

 یاومد سمت کمرم که صدا تشیزدم و تو خودم مچاله شدم و د غیکه ج دیرو گونم کش هویسمتم و دستش و  اومد

همون حالت زد. تو یپسره مزاحم و م یکیکه تو تار یا یو داشت و ناج تمیکه قصد اذ یاومد و داد پسر ییپاها

 ،لرزون و پر درد نگاهم و بهشون دوختم.

 ام نشد!  ادهیپ نیاز ماش یالغر اندام حت پسر

 ! نیپسر مزاحمه گرفتش و سرش و محکم کوبوند به کابوت ماش قهیاز  میناج
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رت کرد تو و از فرصتش استفاده کرد و خودش و پ میلحظه با پا زد تو شکم ناج هیزدم و پسر مزاحمه  یمحو لبخند

ما  یبا سرعت از جا کنده شد و رفت و تنها خاک و گرد غباراش و برا نیبسته نشده بود که ماش نیو در ماش نیماش

 به جا گذاشت! 

  ؟یکن یکار م یجا چ نیا_

 دوزم! یکنم و به محمد چشم م یو بلند م سرم

 زنه:  یو تو صورتم داد م رهیگ یسمتم و بازوم و با خشونت م ادیندازم که م یم نییسرم و پا اروم

  ؟یکن یکار م یجا چ نیبا تو ام، ا_

 ! فمیضع بیپسر من عج نیکنم، در مقابل ا یم بغض

 گم. یتوجه به درد وحشت ناک کمر و زانوم م یو گرفته ب اروم

 مسابقه داشتم! _

 زنه!  یو براقش تو شب بد جور چشمام و م رهیکنه و نگاه ت یحرص نگام م با

 ره سمت موتورش. یتوجه بهم م یدستم دلخوره، که ب از

 شم. یم رهیخزنم و به راه رفتنش یکافشن چرمش زل م به

 شه. یزنه و سوار موتورش م یبه موهاش م یچنگ

 بودم. دهیموتور محمد و نشن یصدا یریکردم که موقع در گ یم غیج غیفرار بودم و ج ریقدر درگ اون

 زدم. یم جیگ شرف افتادن بودم و بد جور در

 افتم! یب رتیدادش کم مونده بود از شدت شوک و ح یصدا با

 سوار شو!  ایب_

 یمونده بود من و بدزدن و واقعا بهش حق مسر و وضعم ، کم نیدم ، با ا یرم سمتش و بهش حق م یاروم م اروم

 دادم بخواد سرم و بکنه.
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 زور خودش و کنترل کرده بود نزنه تو گوشم. به

 ! دهیو د تمیوضع نیدلش سوخته ا حتما

 گه. یشدش م دیکل یدندونا یخوام سوار موتور شم که کالفه از البه ال یم

 لباسات!  نیبا ا_

 بندم. یدوزم و با حرص چشمام و م یو به لباسام م نگاهم

 و به زور تا شونه هاشم!  ستهیا یو جلوم م نییپا ادیموتور م از

 گم:  یبا حرص م کشه. و من یم یکالفه و عصب پوف

 ! یمهد_

 بندم. یبا ترس مزنه که چشمام و یسرم داد م یجور

 خفه شو! _

کنه و من تو کافشن بزرگ و چرم  یتنم م یبه راحتو کافشن و با خشونت و رهیگ یمو بازوم و ارهیو در م کافشنش

 شم. یرنگش گم م یمشک

ده به دستم و با حرص به  یداره و م یقب موتور بر مکشه و کاله کاسکت و از ع یو با حرص تا گلوم باال م پشیز

 گه:  یزنه و م یپاره پورم زل م نیشلوار ج

 کار کنم!  یو چ نتییدرست کنم، پاباال رو_

 کنم. ینگاهش م یطور نیدم و هم یو موهام و داخل مزارم یکاسکت و رو سرم م کاله

 زنم:  یصداش م اروم

 ! یمحمد مهد_

 شه. یکنه و سوار موتور م ینم یتوجه بهم
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 زدم تو سرش!  یکشم و اگر نجاتم نداده بود م یم یکالفه ا پوف

و  رمیگ یشم و از شونه هاش م یدم باال و سوار م یداغون و لهم و م یپاها غیج غیاخ و اوخ و ناله و ج یزور با کل به

 افته!  یاون با سرعت راه م

و بگم از موتور  نیکه ازش دارم تا ا یبا توجه به شناخت ینباش، ول یدارم بهش بگم صدا خسته از دستم عصب دوست

 ! نییکنه پا یپرتم م

 وقت داداش نداشتم. چیه درسته

 بود. زیاون خودش برام همه چ یول

 دوست، هم کار!  دادلش،

 .میکرد یتا مرز مرگ باهم دعوا م یگاه

 خب، بهش عادت کردم!  یول

 کجاست!  یداشتم بپرسم هست دوست

 ! نییموتور پاکرد از رو یگفتم بازم پرتم م یو م نیخب احتماال تا ا یول

 .ستادیا یپشت چراغ قرمزم نم یشد و حت یها رد م نیماش یاز البه ال ییسرعت و مو با

 من، تیو وضع پیبه خاطر ت دیشا

 به خاطر اعصاب له شدش!  دمیشا

 خورد. یتو سرم چرخ مفکر  کیو دردم، تنها  یو با اون همه خستگ تمیوضع اونتو

 کنم. یو تالف ادیکار فر یجورچه که

 نبود، االن من و .. یمحمد مهد اگر

 !یتالف یدارم برا یادیز یو نقشه ها رمیگ یبندم و محکم تر از محمد م یو م چشمام
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... 

 خونه نگه داشت. یو رو به رو موتور

 هیکردم  یو سع دمیکش یقیو نفس عم نییگذاشتم و از موتور اومدم پا نیو اروم پاهام و رو زم دمیکش یقیعم نفس

 درد پاها و کمرم و تحمل کنم. گهیکم د

 : دمیخشنش و شن یبردم کاله و از سرم بردارم که صدا دست

 .ننتیب یم ،یبرندار،سرُلخت_

 سه قدم تا بهشت بود. لمیف یاصل تیشخص هیشب بیکاله زدم و عج ریاز ز یمحو لبخند

 خش دارو خشنش گفت:  یبه موهاش چنگ زد و با صدا بارهدو

 شکونم!  یپاهات و م نمتیبب تیوضع نیتو اها و یجور مهمون نیتو ا گهیبار د هیاگه _

 ! رهیگ یخنده ام م شیو از لحن ترسناک و جد شهیگرد م چشمام

و از  دیدارم و کل یو بر م کیکوچ کیسرام فنیا یرم و از قسمت باال یکنه و منم به سمت خونه م یروشن مو موتور

 کشم. یم رونیب رشیز

 جا!  نیزارم ا یم شهیهم یاضاف دیکل هیاز اون شب که پشت در موندم،  بعد

 کنم. یگردم تا ازش تشکر و عذر خواه یرم داخل و بر م یکنم و م یو باز م در

 ! ستیازش ن یشنم و در مقابل بهتم خبر یو م کاشیموتورش و الست یگردم، صدا یتا بر م یول

 !وونهید ی پسره

 شم. یبندم و وارد خونه م یو زود م در

 بود!  فتادهیشب برام اتفاق ن هیهمه تو  نیوقت ا چیدارم،ه یو از سرم بر م کاله
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به زور از  کنم و لباسام و یو خودم و رو کاناپه پرت م کنمیپرت م یو کفشام و هر کدوم و سمت ارمیو در م کافشن

 رم. یکشم و لنگون لنگون به سمت آشپزخونه م یم یخفه ا غیورم کرده و کبودم ج یپاها دنیو با د ارمیتنم در م

تونم با  یکه م ییزنم و حوله رو تا جا یو به برق م ارمیندازمش رو کانتر و اتو رو م یو م دارمیرو بر م ییرو شو حوله

 زارم. یمشم و حوله رو رکب پاهامک یکنم و رو تختم دراز م یاتو داغ م

 سابم. یبندم و دندونام و رو هم م یو م چشمام

 برداشتم و شماره روهام و گرفتم. یو از رو عسل تلفن

 .دمیشنسه تا بوق صداش و بعد

 الو._

 بود!  داریصبح بود و اون هنوز ب کی ساعت

 خسته و گرفته ام گفتم:  یصدا با

 داداشاش خبر دار نشن، رون،یب اریو از بازداشت گاه ب اسمنیفردا برو _

 گه:  یو با بهت م شهیم یجد صداش

 شده؟  یچ ه،یطور نیتو چرا صدات ا از،ین_

 و گنگ کش دار و با حرص گفتم:  جیگ

 گرفتن همه رو، من فرار کردم. م،ی،مسابقه داشت نیرزمیتو ز_

 حرص گفت:  با

 رو از گوشم دور کردم و با حرص گفتم:  یحوصله گوش ی...بمهمو نیتو ا دینر یچند بار بگم، ه_

 وِر، وِر، ِور! _

حوله  یبرم مسکن بخورم، بدنم کم کم به گرماحال نداشتم بلند شم و یرو قطع کردم و انداختم کنارم وحت یگوش

 عادت کرد و منم تو همون حالت خوابم برد!
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چند بار پشت  کنمیهام حس م قهیشق یو تو یو همزمان درد کنمیچشمام رو باز م میکر کننده زنگ گوش یصدا با

و  دارمیبرم یزعسلیم یرو از رو میو گوش شمیم زیخ میتا چشم هام ب نور اطرافم عادت کنن ن زنمیسر هم پلک م

اب  یو بعد به خودم کمپرس ها ندازمیم یگاهمزخرف راک قطع بشه به اطرافم ن یتا اون صدا زنمیدکمه توقف رو م

تک تک  یتو یکارم درد بد نیکه با ا دمیم یتن کوفتم و تکون ندازمشونیم یو کنار دارمیو از کنار پاهام برمشده ر

و باخودم  چرخونمیحدقه م یچرخ از روم رد شده چشمام هام رو تو جدهیه یلیتر هیانگار که  چهیپ ینقاط بدنم م

 بود. یاز روم هم نبوده چه شب افتضاح یلیتر هیکمتر از رد شدن  یزیچ شبیاتفاقات د گمیم

نچندان  یگاه هیب عنوان تک زارمیتخت م یو دستم رو رو یتا از تخت بلند بشم با خستگ رمیگیم میتصم باالخره

بد تا مسابقه  یلیخ نیو ا زدمیراه رفتنم لنگ م یهنوزم تو رمیو به سمت حموم م کنمیمطمئن ازشون استفاده م

و االن همه وزنم و  گرفتمیکمک م واریرفتنم از د راهتا اون موقع واسه  دمیه به در حمام رسنمونده بود باالخر یزیچ

اب همونجا کنار وان نشستم تا  میوان رو باز کردم و بعد تنظ ریدر تنداخته بودم وارد حموم شدم و ش رهیدستگ یرو

متفاوت  یحرص خوردن و نگاه ها مبردیکه داشتم م یکشوندم مسابقه ا شبیپر بشه و ذهنم و به سمت اتفاقات د

لومون  یک یعنیها  نیزم ریز نیاز امن تر یکیاستخر اومدن مأمورا به  یتو ادیشدن حالم و افتادنم با فر بد اوشیس

تاحاال  یاما کس شدنیها جلوش خم و راست م یلیآدم کله گنده که خ هینبود  یمال کم کس نیزم ریز نیداده ا

مسابقات و  یها بود تو یافراد شرط بند نیگتراز بزر یکیاون  زدنیکه داشت حرف م یبودش اما همه از قدرت دهیند

بود  نیتر ا بیبود اما عج بیاون واقعا عج یاز مکانا یکیبه  سیو االن نفوذ پل دیرسیبهش م یپول هنگفت شهیهم

 یم نییذهنم باال و پا یسواالت مدام تو نیداد ؟ چرا کمکم کرد ؟ چرا ؟؟ ا ی!  چرا من و فراردیفهم یچطور ادیفر

مونده  یباق یاب و بستم و لباس ها ریبرگشتم وان پر شده بود ش تمیاب به موقع یبا احساس چکه ها نکهیشد تا ا

وورد انگار که بدنم به وجود ا یو تو یاب لذت یتنم رو کندم و وارد وان شدم برخورد پوست سرد بدنم با گرما

 یکردم ذهنم و از همچ یو بستم و سع امافتادن کرد چشمه انیبه خونم زده باشن. خون بدنم شروع به جر نیادرنال

و  کردمیم هیتک یالیخ یکه به ب شهیموفق بودم مثل هم نکاریا یو خوشبختانه تو یمحمد مهد دنید یپاک کنم حت

 ....یالیخیکه قبال ازش متنفر بودم ب یسپردم به کلمه ا یو به اون م یهمه چ

 

کاله حمومم  یرو تو سمیخ یو موها دمیچ یکوتاه دور خودم پ یاومدم و حوله ا رونیب یحمام طوالن کی بعد

از زمان بودم اما فکر کنم  یخبر یب ینشه به طرف کمدم رفتم همچنان تو دیچپوندم تا سردردم در اثر سرما  تشد

بودم بخاطر حال خرابم کمرو  شرتیشلوارو ت دنیو داخل کمد فرو بردم و  مجبور به پوشده باشه سرم  ایساعت نه 
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 یگشاد لشم و برداشتم تا توش راحت باشم حوصله لباسا شرتینشونه برام بود ت نیبدتر نیدلمم درد گرفته بودو ا

 م.و داخل شلوارم فرو برد شرتمینصفه ت دمیتنگ و نداشتم و بعد شلوار دمپا گشادمم پوش

 

رفتم و بر داشتم و  شمیارا زیکنار م یواریلباس کاله حموم رو از سرم برداشتم و به سمت سشوار د دنیاز پوش بعد

خشک شد و تنها  یوباالخره موهام کم دنیسشوار کش قهیبعد پنج دق رهیرو بگ ادشیز یسیموهام گرفتم تا خ یرو

 موند. یروش باق ینَم

 دنیصفحه زدم تا روشن بشه با د یبه رو یبرش داشتم و ضربه ا یعسل یرفتم و از رو میبه سمت گوش باالخره

ساعت نه صبحه اما  کردمیو من فک م دادیظهر رو نشون م 1گشاد تر شد ساعت  یساعت چشم هام از حالت عاد

نداختم و تا خواستم باال ا یشونه ا تفاوت یب دیرسیب ذهنم نم یزیموقع فعال بشه واقعا چ نیا میزنگ گوش دیچرا با

 خبر ندارم. اسمنیافتاد از  ادمیتخت پرت کنم  یرو رو یگوش

 تونستمیو رهام نم نیاسمیتفاوت باشم به  یتخت نشستم تا جواب بده هرچقدر که ب یشمارش و گرفتم و رو عیسر 

 تفاوت باشم. یب

 :دیچیپ یگوش یتو یاسیگرفته  یتخت نشستم و بعد از چندتا بوق صدا یرو 

 

 

 ؟  ازیجانم ن _

 

 

 گفتم : هیهم فشردم و بعد چند ثان یصداش باعث شد تا به خودم لعنت بفرستم چشم هام رو رو دنیشن
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 ؟  رونیب یاومد یحالت چطوره ؟ ک _

 

 

 خوبم صبح ساعت هشت رهام و مامانش اومدن دنبالم االنم خونه رهامم _

 

 

 

 : دمیداشاش تند پرساوردن دا ادیاما با به  دمیکش یاز سر اسودگ ینفس

 

 

 ؟ یگفت یبه اونا چ یداداشات چ _

 

 

 پربغض گفت : ییبا صدا قهیدق کیو بعد  دیکش یقیعم نفس

 

 

با پرستو مامانش حرف زدن  یگفتم خونه پرست و بودم گوش ندادن حت یخونت حاللته هرچ یگفتن برگرد ازین _

 خبر داشتن گفتن اره . نکهیاونام برا ا
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گوشم  یهق هقش تو یصدا دیکه رس نجایترسم برم خونه به ا یم ازین ستیحرفا بدهکار ن نیگوششون ب ا اما

ک  ازیگندت بزنن ن تهیوضع نیا یکرد اون بخاطر منه که تو یم هیگر یاسی یکرد متنفر بودم وقت دایپ یسمفون

نبود واقعا تا بتونم  یبگم حرف هشنداشتم که ب یزیچ ،یبه همه چ یزن یگند م یکنیو خراب م یهمه چ شهیهم

 کردو گفت : ینیف نیف یاسیسکوت کردم که  نیهم یارومش کنم برا

 

 

 خودت و ناراحت نکن خواهرم. ازین _

. تو حالت چطوره؟ الیخیاصال من و ب زمیمامان پرستو هم هست نگران نباش عز اد،یمامان رهام گفته که باهام م 

  ؟یفرار کرد یچطور

 

 

 ارامش بخش بود  یاسیمثل  یخوب بود چقدر داشتن دوست چقدر

 

 

 اونجا بودو.... ادمیاستخر که فر یجا نیزم ریحالم بد شد رفتم ته ز _

 

 کردم  فیکل ماجرارو براش تعر وبعد

 

 

 ام؟یمن ب یخواینشده باشه م تیزیاالن حالت چطوره حتما برو دکتر چ _
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 بود  تمیو فقط نگران وضع دینپرس یزیماجراها چ زدم ممنونش بودم که در رابطه با یلبخند

 

 

 خوبم تو ام... ستینه الزم ن _

 

 کامل کردم: نطوریحرفم رو ا نیهم یبرا کردیناهار صدا م یرو برا یاسیرهام نصفه موند که  یحرفم با صدا ادامه

 

 منم برم که کار دارم. هیتوام برو ناهار د _

 

 

 مراقب خودت باش حالت خوب نشد خبرم کن حتما  زمیباشه عز _

 

 

 باشه به رهامو مامانش هم سالم برسون فعال _
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بودم باعث  انمیاطراف یباعث ناراحت شهیرو قطع کردم واقعا چرا من هم یگوش یاسیخداحافظ  دنیبعد از شن و

 .میبه ذهنم اومد چون من دختر بد نیو تنها ا گهید یزهایچ یلیازارشون و باعث خ

 نیچه خواسته و چه ناخواسته سرم ب کنهیم یرو زخم انشیهاش، اطراف کهیدختر زخم خورده و شکسته ک ت کی

 هام رو ماساژ دادم. قهیدستهام قرار دادم و شق

 ندارن! یخوب ندهیبد آ یدختر بد قصه ام، دخترا من

 

و  میدا کردن کرده بود و اعالم گشنگبخورم معدم شروع به ص یزیو از جام بلند شدم تا برم چ دمیکش یقیعم نفس

بهتره  ایبعد گم شدن  نارویهام و که کنار مبل بود پام کردم ا ییراه دمپا نیبه سمت اشپزخونه رفتم و ب کردیضعف م

و کم  کردیاشپزخونه شدم دلم و کمرم  واقعا درد م وارد دمشونیپشمالو خر یها ییبگم جا گذاشتن لنگه اون دمپا

و در  کنمیم ینبود اخه االن اصال وقتش نبود کالفه فوت نیشانس گندتر از شدیوع هامم شروع مکم داشت حالت ته

 میس یب یرو ندارم برا هم یزیک اصال حس درست کردن چ رسمیم جهینت نیبه ا قهیبعد چند دق کنمیو باز م خچالی

انقدر گشنمه که االن  دمیخودم سفارش م یو مخلفات برا دهیپرس کوب هیو  رمیگیشماره رستوران و م دارمیو برم

دارم  انویبعدازظهر کالس پ کنمیامروزم فکر م یو به برنامه ها نمیشیم ی. صندلیرو خورمیو جلوم بزارم م یزیهرچ

با کلنگ  کنمیاحساس م شینجوریموتور بشم هم واراخه س یکبود چطور یپاها نیبرم رستوران اما با ا دیازونورم با

بعد گذشت  ارنیبندم تا ناهارو ب یو چشمام و م زارمیم زیم یوزنه بهشون وصله سرم و رو ایافتادن ب جون پام 

رو  یروپوش مشک یجا لباس یو دم راه از رو شمیاز جام بلند م ادیبه صدا درم فونیا قهیچهل دق ایساعت  مین بایتقر

 رم . یدازم به سمت در من یسرم م یو رو یسه متر یو شال مشک دارمیبرم

 پرسم : یکنم و م ینگاهش م خی زنهیم یلبخند دنمیدر با د یجلو کیپ

 

 چقدر شد؟  _

 

 : گهیو م کنهیگرفتم اخم م دهیجواب سالمش و ناد نکهیره به خاطر ا یهم فرو م یتو چهرش
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 تومن 50_

 

 

بندم صداش  یغذاها درو م هیحاو کیگم و بعد گرفتن پالست یم یخشک و خال یو ممنون رمیگ یو به سمتش م پول

 : گهیشنوم ک م یو از پشت در م

 گند دماغ! _

ناهار  زیکنم و پشت م یاز تنم م عیشم و لباسام و سر یم الیخ یخب حقم داره چون هستم حرف اون مرد و ب اره

 .نمیچ یم زیم یرو رو کیپالست اتیو محتو نمیش یم یخور

و  نمیش یدارم و دوباره سر جام م یبود برم یکه داخل فرو رفتگ خچالیکنسول کنار  یرو از تو و چنگال قاشق

رو جمع کنم به سمت اتاق سازهام  لیظرفها و وسا نکهیشم بعد تموم شدن ناهارم بدون ا یمشغول خوردن کبابم م

 داشتم به ارامش. ازین رمیم

 .تارمیگ یها میس یصدا به

 منصور و کرده بودم. خیهوس اهنگ گل  بیعج کنمیم مشیبغلم تنظ یو بعد کوک کردنش تو نمیشیم یصندل یرو 

بندم و انگشتم  یخوب بودو ارامش داشت چشم هام رو م یلینداشت اما خ یخاص زیبود و چ یاهنگه راحت نکهیا با

به خوندن و  کنمیو شروع م رمیگیو م نوریم یکشم و بعد اکورد م یم نییها از باال به پا میس یتمام یشصتم و رو

 زدن : تمیر

 

  یزمستون نیعابر    از نیآخر تو

 

 یدونیکه م ییرو     تو خیگل  نام
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  دمینفس م تمیو اخر هر ر کنمیاکورد هارو عوض م عیسر نشیب

 

 توفصل سرد من    یتونیکه م ییتو

 

 باعشق   به مرز درد من یکن طلوع

 

و  دمیم ریبا آپاگادوتغ4/4ساده به 4/4رو از تمیک ر زنمیپاساژ م یزدن خال تمیر کیو بعد  ارمیم نییرو پا صدام

 برمیصدامو باال م

 

 از سرما زونیاما    گر خمی گل

 

 دستات   اب بشم از گرماااا  یتو بزار

 

 یمنو باخود    به فصل آفتاب ببر

 

  یتاب یبده من رو   با عشق و ب یآشت

 

  دمیو ادامه م دمیو بعد صدام واوج م ارمیم نییاخرش صدام و پا کنمیاخر رو دوباره تکرار م کهیت
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 آخر  نیبهتر یمنو با خود    ا ببر

 

 .اوری نیاخر یمن مرگه   ا موندن

 

اونا حلقه زده  یو بعد چشم هامو که اشک تو دمیها کش میس یرو نییتمام شدن آهنگ شصتمو دوباره از باال به پا با

 بود باز کردم

 کردیم انیآهنگ واقعا آرام بخش بود و حال و روز منو ب نیا

 

 بودم خی) من اون گل 

 خوادیعابر م هیزمستون و تنها  یتو خی یتو یاما محکومه به زندگ ادیک از سرما بدش م یخیگل  اون

 عابر که منو با تابستون با عطر گل ها اشنا کنه هی

 درونمو آب کنه ( خیوجودش  یکه بتونه با گرما یکس

 

 زدم یپوزخند

 قصه هاست یفقط تو زایچ نیا

 درده یب یذهن دخترا یکه تو دیسوار بر اسب سف یمرد

 تنشون کردن خبر ندارن یزادیکه لباس ادم ییاز دور و ورشون و گرگ ها یزیکه چ ییدخترا

 ستمیدخترا ن نیمن از اما

 زنمیم شیات گاریکه نخ به نخ س میدختر من

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
161 

 

 زنهیپرسه م ابونایبوق سگ تو خ که تا یکس

 فنیرنگارنگش رد یکه دوست پسرا یکس

 فرق دارم با همه! من

 فکرها از سرم بپره نیو سرمو تکون دادم تا ا کنمیم یپوف 

 دهیکه چهار عصر رو نشون م کنمیساعت نگا م به

 کالس داشتم گهیساعت د دو

 ساعت وقت بود کیهنوز  پس

 که گوشه اتاق بود رفتم و روشنش کردم وترمیاش گذاشتم و سمت کامپ هیپا یرو تارویگ نیهم یبرا

 صورتم نباشه یتا تو دمیچینشستم و تا روشن شدنش موهامو باال آوردم و پ زیم پشت

 هام رفتم لیمیروشن شد به قسمت ا نکهیاز ا بعد

 نداشتم یخاص لیمیا

 خورد یمانیسل لیمیکه چشمم به ا رونیب امیب خواستم

 شهینم الیخیچرا ب نیا

 شدم یشیآت شتریو باز کردم و با خوندن هر جملش ب امشیپ

 یعوض کهیمرت

 کشمیاونو م من

 بلند شدم و به سمت اتاق خوابم رفتم زیخاموش کردم و از پشت م وترویدرهَم کامپ یچهره ا با

 بپوشم یچ نمیتا بب ستادمیکمد ا یجلو

 بپوشم زارویچ نیبهتر دیاونجا برم با نکهیا یبرا
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 یرنگ با گل ها دیبود و جنس پارچش خنک بود و سف یرو که دامن شلوار میرهنیپ یگرفتم سرهم میتصم باالخره

 کیقرمزش با  یزانو به رنگ گل ها یوجب باال کی بایتقر ییکه روش مانتو گهید یدرشت قرمز و رنگ ها زویر

 ختمیکه لَخت کرده بودم دورم ر موو موها دمیبود پوش یکه هم رنگ سرهم ییو طرح گل ها دیبزرگ سف یروسر

 زدم یبه روسر یباز ی گِره

 فیکردم و بعد ک یبه همراه خط چشم، چشم هامو طراح یلیمیو بعد از اون با ر دمیلب هام کش یقرمز رنگمو رو رژ

 کانتر برداشتم یاز رو ممیرفتم و گوش رونیبا صندل هام از کِشو برداشتم و از اتاق ب مویریحص

 سوار موتور بشم تونمیکه نم پیت نیبا ا خب

 ! جمیکه چقدر گ منم

 موند نیزم ریتو کوچه ز موتورم

 ادیبه آژانس زنگ زدم و منتظر شدم تا ب نیهم یبرا 

 وقت داشتم گهیساعت د مین

 به صدا در اومد فونیساعتم نگاه انداختم که همون موقع زنگ ا به

به  دنیرنگ شدم و ادرس رو گفتم و بماند که تا رس ینقره ا دیسمت در رفتم و بعد قفل کردنِ در سوار پرا به

 آموزشگاه راننده قورتم داد

 کردمیواقعا خفش م دیکشیراه طول م گهید کمی اگه

نگاه  یکامل از خودم وارد شدم که کل تیانداختم و بعد کسب رضا یگوش یبه خودم تو یدر آموزشگاه نگاه یجلو

 به در کالس دمیراهمو رفتم تا رس زیر یباال و اخم یبا سر شهیخودم حس کردم و مثل هم یرو رو

 قرار گرفتم انومیندادم و پشت پ یتیاما اهم دمیرو در مورد خودم شن یزیر یکه شدم صدا وارد

 ( وقت بودزمونی)همون استاد عز نیتا اومدن سار قهیدق پنج

 اسممو به زبون اوورد: یپر انرژ ییصدا هویکه  کردمیبا خودم فکر م داشتم

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
163 

 

 خوشگله ازین یوا _

 چرخوندم که با چهره خندون پگاه رو به رو شدم یپر انرژ یتعجب رومو به سمت صدا با

 زدم و گفتم: یتصنع لبخند

 زمیسالم عز _

 دستمو به سمت دست دراز شده اش بردم و

 نگ شده بود براتدلم ت یلباست خوشگله ها، راست یلیخ ،یچقد تو خوشگل یوا ؟یخوب یچطور _

 دمیشنیهمونجور شروع به حرف زدن کرد و ادامه داد نصف حرف هاش رو نم و

 بود! یدختر ته انرژ نیا واقعا

 

 دمیو من فقط به چهرش زل زده بودم که انگار دارم گوش م زدیهمچنان داشت حرف م پگاه

کالس پخش شد و پگاه باالخره دست از صبحت  یتو نیسار یحرفاش صدا نیکه ب کردیتند تند صحبت م واقعا

 برداشت و گفت:

 خب من برم _

 زد و رفت یبعد چشمک و

 چرخوندم که با چشم هاش که بهم زل زده بود رو به رو شدم نیبه سمت سار سرمو

 حینشست و شروع به توض انوشیرو کرد و بعد پشت پ نکاریتکون دادم که اونم متقابال ا یاحترام سر ینشونه  به

 دادن و حرف زدن کرد

 دقت به حرف هاش گوش سپردم با

 بشه لیتکم دونستمیم انویکه راجب پ ییزایچ شدیو باعث م دادیم حیخوب توض یلیخ
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 حرفش راحت شدم نیگفت و با ا دیدیساعت باالخره خسته نباش کیاز  بعد

 رونیگذاشتم و از کالس ب فمیک یتو که بهم داده بودو یدوشم انداختم و جزوه ا یرو رو فیسرجام بلند شدم و ک از

 کردم یرفتم و قبلش از پگاه خدافظ

 صدا کرد مویلیبم و مردانه فام ییکه صدا رفتمیم یراهرو به سمت پله برق تو

 بود نیصدا متعلق به سار نیا

 پشیبه ت یلبهام نشوندم و نامحسوس نگاه یمضحک رو یو لبخند دمیپاشنه پا چرخ یو رو ستادمیجام وا سر

 انداختم

 به همون رنگ ییو کفش ها یآب یرهنیبه همراه پ یکتون مشک شلوار

 کردیم ییمچ دستش که خودنما یاپل رو یساعت

 مردانه و جذاب بهم زد: یشد و لبخند کمینزد

 سالم _

 درست کردم و در همون حال جواب سالمشو دادم و گفتم: مویروسر گره

 ن؟یداشت یکار _

 انم...خ ازیاممم بله، راستش ن _

 هل گفت: یلیبعد خ و

 که به اسم صداتون کنم؟ شهیم _

 بود دیتکون دادم که به نشونه راحت باش یسر

 و مِن و مِن کنان ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

 بگم یچجور دونمیسخته نم کمیبهتون بگم و خب خب  یزیچ هی خواستمیراستش م _
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 دیموهاش کش یو بعد دستشو تو 

 کج کردم و گفتم: یکم سرمو

 شده رمیمن واقعا کار دارم د دیحرفتونو بگ شهیم _

 فوت کرد و تند تند گفت: رونیسرشو تکون داد و نفسشو به ب کالفه

نه متوسط! اه خب من از شما خوشم اومده  ی! وایلیخ یعنیکم نه!  یلیخ د،یشا کمیاز  شتریخب ب یعنی کمیمن  _

 شمارتونو داشته باشم؟ شهیم

 دیکش یقیبعد از اتمام حرفش نفس عم و

 خندم گرفته بود واقعا

 آروم گفتم: یینشون دادم و بعد با صدا یخجالت یمونده بود بپوکم از خنده اما خودمو کم کم

 دیمن با گهیشماره تماس متاسفم واقعا و د یمتعجب شدم و برا یلیکه نه! خ کمیبگم،  یچ دونمیخب من واقعا نم _

 برم

 رومو برگردوندم و رفتم و

 دمیشنیکالفش رو م ینفس ها یصدا

 زدم یلبخند

 دهیهمه جواب م یها رو نکیتکن نیا واقعا

 نوعش که باشه هر

 ستمیموفق ن ادیبرخورد با فر یچرا تو دونمینم اما

 تونمیمن م اما

 بتونم دیبا
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 کنمیم کسانیمزخرفو با خاک  هیاون کله رنگ من

 ازمین من

 شمیموفق م پس

 گرفتم و ادرس خونه رو دادم یدر تاکس دم

 برم رستوران که! توستمیوضع نم نیا با

 

 در ترمز زد یراننده جلو قهیاز چهل دق بعد

 رو مخ بود شیرانندگ واقعا

 بردیعروس م انگار

 شدم و قبل رفتن خم شدم سمتش و گفتم:  ادهیپ نیاز ماش عیحوصله پولو بهش دادم و سر یب

 دمیپولشو م گهید یجا هیبه  دیمنو ببر دیظر باشمنت قهیاقا ده دق _

 من با سرعت وارد خونه شدم تکون داد و یسر راننده

مردانه  رهنیزاپمو به همراه پ لیپرت کردم و شلوار مام استا یلباس هامو در اوردم و هر کدومو به طرف یهُلک هُل

 دیبا بند سف یمشک ییبود و کفش ها یمشک نشیس یرو بیکه ج دیگشاد سف

 اسپرتم رو دستم کردم یطرفه بافتم و ساعت و دستبند ها کیهم  موهام

 دیطول کش قهیکارها ده دق نیا تمام

 شدم و گفتم:  نیزدم و سوار ماش رونیبرداشتم و از خونه ب یدیجا کل یموتورو از رو چیسوئ

 دیبر _

 منم چشم غره رفتم!  نگاهم کرد و راه افتاد و نهیاز ا نیهمچ راننده
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 نیبوق کر کننده ماش یصدا یو گاه دمیرسیم ریساعت راه بود و طبق معمول د میتا ن قهیدق ستیتا رستوران ب 

 دمیشن یهارو م

 رفتیراننده کند م نیکه ا بس

 رستوران ترمز زد یجلو باالخره

 که اماده دستم گرفته بودم رو بهش دادم یسرعت پول با

 دو خودمو به قسمت اشپزخونه رسوندم با

 سالم  _

 دیسالمم سرها به طرفم چرخ یصدا با

 با غضب یدوستانه جواب دادن و عده ا ایبعض

 و روهام رفتم و دستمو به سمتشون دراز کردم یاسیتوجه به اونها به سمت  یب

 رفتم رونیغذارو از روهام گرفتم و به همراه صندوق ب یز طرف اونها ظرفهاگرم ا یسالم احوال پرس هیاز  بعد

اومدن و  رونیرنگ ب یزباله مشک سهیاز اشپزخونه به همراه ک یبستن صندوق بودم صدف و شاد ریدرگ کهیحال در

 کوتاه به من شروع به پچ پچ کردن یبعد از نگاه

 کنجکاو کرد یلینها منو خاو نیب یباشم اما حرف الیخیتا طبق معمول ب اومدم

 ستیمهم ن نیبهم زد اما االن ا مویک زندگ یآرام ( اسم برزیاس ) فر بهیغر یلیکه خ ییو اسم اشنا لیفام کی

 شناسنیاونا اونو از کجا م نهیا مهم

 هیبه چ یچ فهممیدادم م لیو سوار موتور شدم سفارشو تحو دمیهم کش یرو تو اخمام

 در کرم رنگ توقف کردم هی یجلو قهیراه افتادم و بعد از ده دق ریدستم نگاه کردم و به سمت مس یادرس تو به

 سفارش بده پس حتما پولدارن یرستوران نیاز همچ تونستیاز قشر من نم یبود اما رو به باال کس یمعمول خونه
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 یچهرم افتاد و بعد صدا یرو ینگر یزنگ فشردم که به محض به صدا در اومدن زنگ نور آب یرفتم و دستمو رو جلو

 خواستیم تیکه ازم اعالم هو یدختر زیر

 سفارشتونو آوردم کمیپ _

 رنگ هم محو شد یرو گذاشت و نور آب فونی{ گفت و آ امی} االن م یبعد از مکث کوتاه دختر

به  یمعمول کلیبا چهره و ه یزده بودم در باز شد و پسر جوون میساعت تا یکه از رو قهیاز گذشت چهار دق بعد

گنگ بهم نگاه  یبا تعجب و چهره ا دنمیچارچوب در ظاهر شد و به محض د یتو یآب یشرتیقرمز و ت یهمراه شلوارک

 کرد

 رو به سمتش گرفتم کیبهش چشم دوختم و بعد پالست سرد

 سفارشتون _

 گفت: ومدیبه چشم نم ادیکه ز یهمون حالت گنگ و لکنت با

 ؟یکیت ... تو پ _

 دمیهام رو درهم کش اخم

 سوال متنفرم نیاز

 هست؟ یبله مشکل _

  ینه چ ... چه مشکل _

 بهم انداخت و پول رو به طرفم گرفت یمظلوم نگاه یبعد با چهره ا و

تشکرش و جواب ندادن من درو بست و من هم سوار موتور شدم و به سمت رستوران  دنیاز حساب کردن و شن بعد

 رفتم

 هیموتور کیدختر پ کیکه  کننیعجب مت دنمیهمه با د شهیهم

 !؟هینظر خودمم جالب بود که منو استخدام کردن اما خب باالخره مگه چ از
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 که ستین یخاص زیچ

 حرف صدف شیموضوع بودم که ذهنم رفت پ نیفکر کردن به ا درحال

 آرام رو بعد بخاطر دور شدن از...... بزیفر دمیآره بابا خودم شن _

 محو شد برام صداها

 راست به سمت صدف هیگرفتم اما  شیدادم و راه اشپزخونه رو پ نییرستوران ترمز زدم و جک موتور رو پا یجلو

 کرد و گفت: زیر یاخم دنمیشونش زدم تا به سمتم برگرده با د یرو یدست

 ؟یدار یکار _

 ابروهام انداختم و گفتم: یمتقابل اما تند تر از خودش رو یاخم

 ؟یشناسیجا مآرام رو از ک برزیفر _

 دیحرفم رنگ چهرش به وضوح پر دنیشن با

 قفل شدم گفتم: یدندون ها نیهست و از ب یزیکردم که چ نانیچهرش اطم دنید با

 نه ای یگیم _

 با تنه پته گفت: دیلرزیصداش م کهیدرحال

به  یفرد نکهیکه ... که داشت راجب ا شدمیرد م ریاز دم در دفتر مد روزیفقط د دونمینم یخاص زیبخدا بخدا چ _

 ارام پول داده تا ... تا تورو ... تورو بزریاسم فر

 هیمگه بگو د یاه الل _

 بهم انداخت و ادامه داد: یلرز نگاه با

 استخدام کنن نجایپول داده تورو ا _

 رو پاهام برا سخت شد ستادنیحرفش وا نیا با
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 !؟ کهیمرت اون

 باعث استخدامم شده؟! اون

 نه یوا

 نه نه نه

 گفتن صدف به سمت دفتر رفتم ازیتوجه به ن یکردم و ب تشونیو به عقب هدا دمیموهام کش یتو دستمو

 

 ! شدینم باورم

  خواست؟یم یمن چ یاز زندگ کهیمرت نیا

 بکنم؟  مویزندگ ذاشتنینم چرا

 خواستم؟ من از اون و زنش کمک مگه

 !  کشهیم ریپاهام ت کردمیو حس م زدیهام نبض م قهیشق کنار

 رو تموم کردم انگار جون دادم!  یکوفت یراهرو اون تا

 چشمام اکران شده بودن یانگار جلو خاطرات

 ! میمزخرف زندگ الیاز سر گهید یپرده هی

 

 ازین _) 

 بزنم یبابا باعث شد لبخند پر ذوق یبلند کردم و صدا سرمو

 و با ذوق خودمو تو بغلش پرت کردم دمییبلند شدم و به سمت بابا دو انویپشت پ از
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 یموها یسرشو ال جانیبابا با ه جدا شدم و نیاز زم یکه به راحت یکلیه بابا قد بلند و بود و زهیپ زهیاندامم ر اونقدر

 رنگم فرو کرد ییلخت و طال

ذوق به سر تا پامو با  ذاشتیم نیزم یرو منو کهیداد که چشماش براق تر شد و در حال یعطرم بهش انرژ یبو انگار

 گفت: نگاه کرد و

 شهیپرنسسم روز به روز خوشگل تر م _

 رفت و گفت:  عشق به فکر فرو با

 مثل مامانت _

 گفتم: دمیپریم نییپا باال و کهیزدم و در حال یپر از عشق لبخند

  ؟یاومد نیاز چ یکِ _

 ش نشوند و گفت:پاها یرو منو و مخصوصش نشست و رنگ ییدگردوبزرگ و یصندل یرو

 ازمین دمیتازه رس _

 با ذوق گفتم: لبخند انگشتمو رو چال گونش گذاشتمو با

 ؟یدیسنگ خر _

 بهم دوخت و گفت: شویا روزهیرنگش کرد و نگاه خوش رنگ و ف یکت سورمه ا بیج لبخند دست تو با

 تو و مامانته یکردم که درست رنگ چشما دایپ ییسنگا _

 که کف دستشن زل زدم ییذوق به سنگا با

 اهیو س یمثل الماس، آب ییسنگا

 و گفتم: دمیخند جانیذوق و ه با

 ! موننیهمه انگشت به دهن م رهیقرار بگ اتیطراح یها روسنگ نیا ینگاه ، مطمعنم وقت هنرمندمو یبابا _
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 و گفت: ختیبهم ر موهامو و دیخند

 مامانت کجاست؟  _

 به اطراف نگاه کردم و گفتم: جیگ

 ! رونیب رهیم ادیز دایجد دونم،ینم _

 زل زد انویانگار چلچراغ چشماش خاموش شد و با غم به پ بابا

 خورد بابا زنگ یگوش

 لب با تعجب گفت: ریشد و ز رهیشماره خ به

 !  بزیفر _

 به گوشش چسبوند و گفت: رو یاون گوش شدم و رهیبه بابا خ جانیذوق و ه با

 الو، سالم داداش... _

 رفت و من با ترس بهش نگاه کردم بابا توهم یاخما

 چشمام جمع شد حساسم که اشک تو اونقدر

 گفت: یاما با نگران یو عصب اروم بابا

  مارستان؟یکدوم ب _

 راه رفت و گفت: یزد و کم به موهاش چنگ یعصب مبل و انداخت رو رو یترس دستمو ردهنم گذاشتم و بابا گوش با

 ! سیاره پلبرم اد دیبا _

 وحشت گفتم: ترس و با

 گفت؟  یشده بابا؟ عمو چ یچ _

 بهم دوخت و گفت: نشویغمگ نگاه
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 برم ازادش کنم دیمست گرفتن، با یمامانتو تو مهمون _

 برام متوقف شد ایزد و دن خشکم

 شد ( ریبابام در لحظه پ انگار

 

 د؟یخوایم یزیخانوم آرام، چ _

 دمشیرستوران انداختم و خوشحالم که تو راهرو د ریترسناکمو به مد سرد و نگاه

 از گذشته به حال پرت شدم! انگار

دندونام  یپشتم و از البه ال یشده  یچوب کار واریمرد جلومو گرفتم و کوبوندمش به د ریپ ی قهیحرکت  هی تو

 :دمیغر

  د؟یریبهم سخت نگ و دیآرام باعث شده که به من کار بد برزیفر پرسم،یم کباری _

 مِن مِن کنان گفت:  دهیپر یگرد شده و رنگ یبا چشما ریمد جناب

  ؟یکنیم کاریچ _

 صورتش داد زدم:  تو

 نه؟ ایگفتم آره  _

 محکم من گذاشت و گفت:  یقو یدستا یرو چروک و لرزونشو یوحشت دستا ترس و با

 کردمیانتخاب نم کیپ یپول داد، وگرنه دختر براآره، بهم  _

 ن گفت: ترس و لرزو با

 باهات داره؟  ینسبت یچ _

 : دمینفرت و سرد غر با
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 عمومه _

 : دمیآزاد کردم و ازش فاصله گرفتم و پشتمو کردم که صداشو شن قشیاز دور  دستامو

 کارت کرده؟  یچ _

 اروم و سرد جواب دادم:  زدمیپلک م یتند تند و عصب کهیهمون حالت موندم و در حال مکث تو با

 ! دهیبا مامانم خواب _

 

 بودن ستادهیهم پشت در ا یمنش یراهرو خارج شدم و تا در رو باز کردم همه گارسون ها و آشپز ها و حت از

 بودن ستادهیفال گوش ا رسما

 دمیرو د اسمنیروهام و  نشونیب

 عالمت داد:  یبا نگران اسمنی

 شده؟ یچ _

 زدن غیودن جکه دورم ب ییداد زدم که همه اونا یبا حرص جور 

   د؟یکنیم یچه غلط نجایا _

 به در زدم و داد زدم:  یبا پام لگد 

  د؟یدیهمتون، شن _

 زدم:  غیناباورشون زل زدم و ج ینفرت به چشما با

 کاره انتیمادر من خ _

 شد و گفت: رهیبا بهت بهم خ صدف

 !؟ یچــــ _
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 گفتم:  دمویهم سابچشم دوختم و دندونامو رو زشونیو با بغض به نگاه  ترحم آم دیاز چشمام چک یقطره اشک 

 تموم شد لمیف _

 از پله ها باال دمییدو خشونت همه رو کنار زدم و با

 دمییدویو برام مهم نبود و فقط م دمیشنیروهامو م یصدا

 اسمنی یتوجه به صدا یپاهام، ب توجه به درد یب

 دمییدویم فقط

 شد و با شدت برگشتم دهیکه بازوم کش دمییدو یلاص ابونیموتور نداشتم و تنها  به سمت خ 

 زدم:  غیروهام ج سینگاه خ دنید با

 دلت برام نسوزه _

 رو صورتم گذاشتم و گفتم:  هقهقه دستامو با

 کنمینم هی... آبروم رفت ... گر کنمینم هی... گر میَمن قَو _

 زدم:  غیج هیگر با

 کنمینم هی... گر دهیمامان ... نم یخونم ... بو _

 من هق زدم:  دستامو گرفت و اروم بغلم کرد و  

 کنمینم هیندارم ... گر یچیه_

 : دمیبغض نال با

 کنمینم هیبابا ندارم ... گر _

 ازیآروم ... ن سیه _

 و گفتم: دمیکش سمیبغض ازش فاصله گرفتم و دستامو محکم رو صورت خ با
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 ریبگ نیماش هیبرام  ایخونه؟  یرسونیمنو م _

 شونم گذاشت و گفت:  رو ن داد و دستاشوتکو سرشو

 به من نگاه کن _

 نگاهم دوباره سرد و سنگ شده بود بلند کردم و نگاهمو بهش دوختم و سرمو

 هیچ _

 گونه هام گذاشت و گفت:  رو دستاشو شد و رهیچشمام خ به

اونقدر  یدادیحرصم م یدادم و تو کل ادی یآموزشگاه رانندگ که من بهت تو یهست ییتو همون دختر کوچولو از،ین _

 ! یدرد یمُرَفه ب هی کردمیفکر م لیاوا ،یکردیم یطونیو ش یدیخندیم

بعد از ترک خونه  دم،یند ازویاون ن گهیدم خونمون! د یچمدون اومد هیروز مثل مرده ها نصف شب با  هی یوقت یول

همش شام  و زدیمن همون روهامم! مامانمم همون مامانه که دخترم صدات م ی! ولینشد ازیاون ن گهیتو د تیپدر

 ! شمیعوضم نم از،ی! من همونم نیایو تو نم کنهیدعوتت م

 و گفت:  دینوازش گونه رو گونه هام کش دستشو

 بدون من پشتتم! ،یدوسم نداشته باش ای ،یغرورمو بشکون ،یاگر ولم کن یحت مونم،یداداش روهامت م شهیهم _

 شدینم یداشتم لبخند بزنم ول دوست

 نکنم گفتم:  هیخودمو به زور کنترل کرده بودم تا گر کهیتکون دادم و در حال خالف تصورم تنها سرمو بر

 برم خونه خوامیم _

به رو راه  رو ابونیشدش تو خ پارک دیدور شونم حلقه کرد و به سمت پرا باشه تکون داد و دستاشو یبه معنا سرشو

 میافتاد

 گفتم:  شخندین با

 !؟یابوقراضه رو دار نیهنوز ا _
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 گفت: یباز یو با لوت دیخند

 ! ونهیچهل مل دیپرا نیهم شم،یدختر؟ من االن پولدار شمرده م یگیم یچ _

ن اونم نشست و در سکوت راه افتاد و م باز کرد و من نشستم و نشویو در ماش شهیبه لبخند م لیتبد شخندم،ین

 دادم هیتک یگاه صندل هیبه تک سرمو

  ؟یو محمد مهد یچه خبر از هست _

 چشمامو بستم اروم گفتم: کهیحال در

که  یعشق کردمیفکر نم دن،یهنوزم برا هم جون م یاهنگاشه ول ریمحمدم که در گ ره،یکه دانشگاه م یهست _

 ! ارهیهمه دووم ب نیشروع شه ا یمجاز

 و گفت: دیخند

 ! ستیبد ن زیکه همه چ شهیهم _

 زدم و با طعنه گفتم: یپوزخند

 !دید دیبا یگریشست، جور د دیاره چشم ها را با_

 کردم کالفه شده و منم اعصاب ندارم حس

 !ستیوقت خوب ن چیه زیچچیه

 

* 

 عشقش دوخت و اروم گفت:  رهیت یبه چشما الشویخ یب نگاه

 ! یمال منرو خط بکش بهار، تو دیدور وح _

 گذاشت و گفت:  نیداشبورد ماش یبا بغض دستشو رو دوخت و ادیبه فر نگاه ملتمسشو بهار
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 ! خوامینکن، من تو رو نم دمیانقدر تحد ر،یانقدر سر راهم قرار نگ ؟یفهمیمن تورو دوست ندارم، چرا نم ادیفر _

 :دیدوناش غردن یفرمون گذاشت و اروم از البه ال یمشت شدشو رو یبست و دستا چشماشو ادیفر

 بهت معتاد شدم ،یخودت کرد ضیمنو مر ،یتو خوب کرد ویمنِ روان ،یبهار تو منو خوب کرد _

 بهارو به چنگ گرفت و داد زد: فیظر یبرگشت سمت بهار و بازو هوی

 بفهم!  ،یشیتو مال من م یول برمش،یچاکت رو زنده زنده به گور م نهیاگر الزم باشه اون عاشق س _

 نگاه کرد و اروم گفت:  ادیت به فربا وحش بهار

 دارم! یمن چه حس یو بفهم یبه عشقت نرس رتش،یاونو ازت بگ یکیو  یبش یکیعاشق  کنمیارزو م _

 خشکش زد ادیفر

 قابل باور بود! ریبهارش براش غ یصدا نفرت

با حرص مشتشو به فرمون  ادیشد و فر ادهیپ ادیفر یاردیلیم نیبا حرص بازوشو ازاد کرد و با سرعت از ماش بهار

 و داد زد:  دیکوب

 اَه _

 

* 

 

 هیمسابقه ام کِ نیشد، خبر بده اخر یپس عال_

 زدم یرو از گوشم فاصله دادم و لبخند محو یگوش

 هیبرام عال نیماه بعد و ا یمسابقه اخرم افتاد برا نیزم ریرفتن ز لو انیاز جر بعد

 رفنیتر مباال میو امادگ شهیموقع پاهام خوب م اون تا
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 لو رفت نیزم ریکه ز خوشحالم واقعا

 به رقصم زدمیم افتادم و گند یاحتماال از پا م میخستگ با اون همه درد و وگرنه

 زدمیچرخ م نستاگرامیتو ا زدمیگاز م میبه دونات خوشمزه و شکالت کهیو در حال کاناپه پرت کردم رو خودمو

 کردم افتیام از پرهام در یپ هی هویلحظه  همون

 امو خوندم یو پ شیو یداخل تلگرام و رفتم تو پ رفتم

امساله، چون بالماسکه  ینیزم ریخواننده ز نیبزرگ تر یراهه، بالماسکه، مهمونتو یمهمون هیسالم خوشگل خانوم،  _

فقط افراد خاص دعوت نامه دارن،  ،یدیاز دستش م یایگرفته، اگر ن یمهمون نیهم یبرا نهیبینم افشویق یست کس

پرنسس، پس فردا منتظر خبرتم، اگر  یدستش بد ازتو  فهیخواننده دعوت شدم، گفتم ح یاز دوستا یکیمنم از 

 دنبالت!  امیخبر بده م یایم

 

 هیجا لباس یو نگاهمو به کافشن محمد دوختم که رو دیباال پر ابروهام

 حرف گوش کن بودم؟! یخب من کِ یول کنهیپارم م کهیاگر محمد بفهمه ت خب

 

 کردم: پیپرهام فقط تا یمحمد شدم و برا یحرف ها الیخیب پس

 امیم _

 مبل پرت کردم یرو رو یو گوش امیم رونیب نستایبعد از ا و

 بپوشم یچ نکهیرفت به سمت ا ذهنم

 انیم یپولدار و معروف یکه پرهام گفت آدما اونجور

 لباس خوب بپوشم هی دیبا پس

 رفتم میمجلس یفکر از جام بلند شدم و به سمت کمد لباس ها نیهم با
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که به نظرم مناسب اونجاست رو از  ییو دَرِ کمد رو باز کردم و دوتا لباس ها ستادمیرنگ وا یکمد بزرگ قهوه ا یجلو

 تخت انداختم یو رو دمیکش رونیکمد ب

 دم گرفتمخو یمد نظرم تک تک برشون داشتم و جلو یاز تموم شدن لباس ها بعد

براق که تراش  یبه رنگ مشک یزانو داشت و دور کمرش ربان یتا باال یبود که چاک یشب بلند راهنیلباس پ نیاول

 ومدیم نیسنگ یادیداره اما بنظرم ز یدلبر یا قهیو  دیکشیکمرمو به رخ م یکار

 تنها سه تا چشممو گرفت نشونیلباس هارو امتحان کردم که ب هیگذاشتم و بق یکنار لباسو

 زانو و قرمز رنگ و ساده اس و قسمت دامنش پف داره یکوتاه که قدش تا باال یدکلته ا یکی

حالت پف و هالل بود و  نییبود که تا قسمت کمر چسب و از کمر به پا یاسمون یبه رنگ اب یشب راهنیدوم پ لباس

 رم باز بودچسبون داشت و پشتش تا چال کم ییها نیباز و است یا قهی

قرار گرفته بود که  یزانوم بود و روش تور یتا رو شیداشت و دکلته بود و کوتاه یازیپوست پ یلباسم رنگ نیاخر و

 دیرسیتا مچ پام م

 ضرب گرفته بودم نیزم یبودم و با پام رو ستادهیتخت ا یجلو

 گم داشترن یسرخاب ییرو بپوشم که دستکش ها میازیپوست پ رهنیگرفتم پ میتصم باالخره

مشابه لباسم  یکه رنگ یسانت 10 یبا پاشنه ها یو کفش دمیکش رونیاز انتخاب لباس، کِشو کفش هام رو ب بعد

 داشت انتخاب کردم

که همرنگ دستکش هام بود و فقط چشم  یسرخاب ینقاب دیرسینقاب هام که تعدادشون به ده تا م نیاز اون از ب بعد

 انتخاب کردم گرفتیهام رو دربر م

 نیاز نمیا خب

 رو سرجاشون گذاشتم هیگذاشتم و بق یصندل یرو رو ازمیمورد ن لیوسا

 بلند شد میگوش یاومدم که صدا رونیاز مرتب کردن اتاق ب بعد

 رفتم و به صفحه چشم دوختم شماره ناشناس بود یطرف گوش به
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 و جواب دادم: دمیصفحه کش یرو دستمو

 دییبفرما _

 خانوم آرام نیسالم خوب هس _

 :دمیو محکم پرس دمیاخمام رو درهم کش کنجکاو

 شما؟ _

 هستم نیمن سار _

 حواس و بدون دقت به اسمش تکرار کردم: یب

 ن؟یسار _

 ...ایکالس پ یقیاموزشگاه موس روانیس نیسار ن،یبله سار _

 حرفشو کامل کنه گفتم: نکهیآوردم و قبل از ا ادیبه  عیسر

 اها بله امرتون _

 گفت: جانیآهسته و بدون ه یحرفم انگار که خورده باشه تو برجکش با لحن نیا با

 ییهوی یلیو خ هییپرو دونمیم د،یجشن دعوت کنم که به عنوان پارتنر من باش هی یازتون برا خواستمیراستش م _

داشتم بازم ها بر یثبت نام ستیشمارتونو از ل نیهم یبرا دیجز شما به ذهنم نرس یاما کس گمیمقدمه دارم م یب

 خوامیعذر م

بوده  یواقعا کار نادرست دیمنو برداشت یشماره  نکهیمن حرفامو اونروز بهتون گفتم و ا روانیس یجناب اقا دینیبب _

 خدانگهدار شمیممنون م دیریتماس نگ گهیلطفا د

 رو قطع کردم یجواب حرف هامو بشنوم گوش نکهیقبل ا و

 احمق!  ی پسره

 رو نداشتم یپسر چیخوشگلم، حوصله ه دوست پسر پولدار و نیبعد از اخر یبود ول ینرم چرب و یکه لقمه  درسته
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 شم عاشقشون شدیبودن که خب از شانسم نم یمحمد مهد و من روهام یخاصِ زندگ یپسرا تنها

 رو داشت و حاال برام داداش بود یمحمد هست چون

 بودن یدوست داشت و در شرف نامزد رو یکس روهامم

 دمیکش یحوصله ا یب پوف

 خواستیاتفاق تازه م هیدلم  دایشد

 کنه! یم رو و ریز مویاتفاق تازه زندگ نیکه ا دونستمیم کاش

 

 هیو بق دمیدراز کش ونیزیو کاور به سمت حال رفتم و جلو تلو یچوب لباس یاز انتخاب لباسم و قرار دادنش تو بعد

 گذروندم الیسر دنیروز رو به د

 ادیرقصمو کم کنم که به پام فشار ن نیگرفته بودم تا چند وقت تمر میتصم

 نداشتم یکه فعال کار خاص تارمیگ

 بود انومیکاش پ یا باهاش

 نحس یاون خونه  نتیاما االن شده بود ز دهیکه بابام برام خر ییانویپ

 به بدنم دادم و به ساعت نگاه کردم یو قوس کش

 دادیده شب رو نشون م ساعت

 رفتم  سیجام بلند شدم و به سمت سرو از

 دمیکش دمیسف یدندونا یدندون رو روش زدم و بعد از مسواک رو ریبرداشتم و خم یاز جا مسواک مسواکمو

و چشم  دمیتخت دراز کش یاومدم و بعد از شونه کردن موهام رو رونیب ییمسواک زدن از دستشو قهیاز پنج دق بعد

 فرو رفتم یخبر یاز ب ییایدن یهامو بستم و تو
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 بابا، باباجون _)  

 دور و برم نگاه کردم به

 مطلق یاهیس

 چشم هام حلقه شد و بلندتر داد زدم: یتو اشک

 ییبابا کجا _

 همراه با نور وارد اتاق شد یکردن که در باز شد و آرامش هیبعد شروع کردم به بلند بلند گر و

 ازمیجونم بابا، جونم ن _

 بازوهاش فرو رفتم نیبه سمتم اومد و ب و

 یبمون شمیپ شهیم ترسم،یمن م ییبابا _

 جدا کرد کمیکوچ یدستش رو از دست ها بابا

 رفت نیموهام ازب یچشم هام نقش بست که با فرود اومدن دست بابا رو یتو یترس

 یدخترم، چرا بترس نجامیمن هم _

 و لرزون جواب دادم: ریز ییصدا با

 کنهیم تیبابا اون منو اذ _

 ومدیاز جانب بابا ن یحرفم جواب نیا با

 دمیبلند کردم که چهره اون مردو د سرمو

 آرامش نبود گهید

 نبود نور

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
184 

 

 که به سمت بدنم در حرکت بود ییلبخند رو به روم بود و دستا کیمرد با  هی فقط

 کرد و .... ( دنیوجودم پخش شد بدنم شروع به لرز یدست ها اون نوازش ها همه و همه تو اون

 

 شدم داریاز خواب ب یخفه ا غیج با

 از اشک شده بود سیتنم عرق کرده بود و صورتم خ تمام

 صورتم کنار زدم یبود رو از رو دهیکه از شدت عرق به صورتم چسب ییتار مو چند

 زدیسرعت م تیهام همچنان تند تند بود و نبضم با نها نفس

 گذاشتم میشونیپ یهام رو رو دست

 کل بدنمو در برگرفته بود یفیخف لرزش

 که اون باعثش بود ییلرزشا همون

 لب تند تند تکرار کردم ریز

 اون وجود نداره، وجود نداره ره،یمیاون م کشم،یاونو م ستم،ین فیمن ضع ستم،ین فیمن ضع _

 طاقت داد زدم: یب و

 وجود نداره _

 جام بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم  از

 فرو دادمش نییبه پا یآب وانیبرداشتم و با ل یقرص آرامبخش خچالیدر زدم و از  یآب صورتمو

بار  زیپر هراس پرسون پرسون به سمت م یلرزون و ذهن ییعادت کرده بود و دست ها یکیکه به تار ییچشم ها با

 گرفتم رشیز یو بعد فندک دمیکش رونیب یبرداشتم و نخ گارمویکنار خونه رفتم و جعبه س

 بهش زدم یبغض پک محکم با
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 :کردمیلب باخودم زمزمه م ریز همچنان

 نداره، تموم شده اون روزا، تموم شده گذشته  یاون وجود نداره، االن به من کار _  

 رمیاشکم رو بگ یقطره ها یجلو تونستمینم

 خوردنیگونه هام سر م یمسابقه گذاشته بودن و رو گهید یکیبا  هرکدوم

 برگم زدم گاریبه س گهید پک

 اوردمیتنش ها بهش پناه م نیکه فقط موقع ا یگاریس

 چشمام عبور کردن یشد و حرفاش و همه خاطراتم از جلو دایچشمم پ یهم فشردم که چهرش جلو یهامو رو چشم

 

 ولم کن. کنم،یولم کن خواهش م _

 کارتون ها بود یمنف تیذهنم مثل شخص یچندش زد که تو یلبخند

 گرجادو ای ندرالیس یلبخند نامادر هیشب

 ازونا نبود چکدومیاون ه اما

 ترسناک تر ازونا بود یحت اون

 گفت: دهیو کش حالیسست و ب یلحن با

 مال من ... ،یتو االن مال من ست،ین نجایاون بابات که ا _

 چوندیدستش گرفت و دور انگشتش پ یاز موهام رو تو یتلو تلو خوران به سمتم اومد و تره ا و

 ندارم من... تییها؟ چرا؟  من که کار سهیمن چرا چشات خ ییموطال _

 کرد کیخمارش به صورتم نزد یها چشم

 لرزون تر از قبل بشه کمیتن کوچ شدیو باعث م خوردیکه هرم نفس هاش به صورتم م یجور

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
186 

 

 اشک الود گفتم: ییو چشم ها دهیبرچ ییکه بابا عاشقش بود و لب ها یهامو بستم و با لحن مظلوم چشم

 کنم. یم ین عمو ، خواهش منک تمیتوروخدا اذ _

 

* 

 هامو باز کردم چشم

 همچنان درحال سوختن بود گارمیس

 قلب من مثل

 ذره ذره وجود من که اون زمان سوخت و رفت مثل

 

 بلند شدم یصندل یفرو کردم و از رو یگاریجا س یتو گارمویس ته

 رفتیم جیگ سرم

 بود که خوردم ییودکا وانیل کی بخاطر

 قصد کردم که به ساعت نگاه کنم باالخره

 دادیچهار صبح رو نشون م ساعت

 بود و تب دار نیهام سنگ چشم

 و به سقف نگاه کردم دمیطرف تختم رفتم و دراز کش به

 بکشم رونیکردم ذهنمو ازون خاطره ها ب یسع

 برام به همراه نداشت یزیکه جز عذاب و تنش چ ییها خاطره

 هامو اروم بستم چشم
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 خوابم که موفق هم شدمکردم ب یسع

 محضه  یکیتنها تار قهیاز چند دق بعد

 

Amormio  Amor mio por favor Touno tevos yo cunta.... 

 

 شروع کردم لمیموبا یاهنگ اسپرادو پلک هامو باز کردم و صبحم رو با قطع کردن صدا یصدا با

 کوک کردم ازدهی یساعت رو برا شبید

 زدیهام نبض م قهیو کنار شق کردیدرد م شبید یبخاطر اتفاق ها سرم

خودم اماده  یبرا یچیجام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم و مسواک زدن به اشپزخونه رفتم و ساندو از

 کردم

 که درست کرده بودم گاز زدم و همراه با اب پرتغالم وارد بدنم کردم یچینشستم و به ساندو زیم پشت

 نگاه کنم الیسر یتم تا کماز تموم شدن صبحونم رف بعد

 موندیم یباق انومیو فقط کالس پ شدیامشب وقتم ازادتر م از

 نبود که بخوام برم یرستوران گهید

 دنبال کار که با موتور باشه رفتمیم دیبا

 به سرم زدم  یاوردن اسم موتور ضربه ا ادیبه  با

 خدا یا

 موتورممممممم

 رفته بود ادمی پاک

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
188 

 

 یزدم و راهمو به سمت آژانس رونیلباس از خونه ب دنیو به طرف اتاق رفتم و بعد از پوشاز جام بلند شدم  عیسر

 دمیخونه کش کینزد

 شدم و گفتم: وارد

 خواستمیم سیسرو هیسالم جناب  _

صدام باال آورد و همراه با گفتن سالم سرشو تکون داد و بعد  دنیبود سرش رو با شن زیکه پشت م یسالخورده ا مرد

 از افراد حاضر در اونجا چرخوند و گفت: یکیصورتشو به طرف 

 عباس خانمو ببر _

 طرف خانم [ ازم سبقت گرفت نیکه عباس خونده شده بود از جاش بلند شد و به طرفم اومد و با گفتن ] از یمرد

 دادم هیتک یصندل یرنگ شدم و بعد از دادن ادرس سرمو به پشت یره انق یرفتم و سوار پژو ا دنبالش

........ 

 ستمیوا نیخوایخطرناکه ها م کمی نجایاما ا م،یدیخانم رس _

 تکون دادم و گفتم: یسر

 نه ممنون _

 شدم ادهیپ نیاز ماش هیاز دادن کرا بعد

 گاز گذاشت و رفت یکوتاه پاش رو رو یهم بعد از مکث اون

 پا تند کردم نیزم ریسمت ز به

 شیکه با حروف بزرگ ]پلمپ شد[ رو به نما ییزرد توجهمو جلب کرد و بعد تابلو ینوار ها دمیرس کشینزد یوقت

 گذاشته بود

 لو رفته نجایهم در عجبم چطور ا هنوز

 بود راه افتادم نیزم ریکه ته ز ییباال انداختم و به سمت بوته ها یا شونه
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 آوردم رونیو موتورمو ب ختمیرفتم و برگ هارو کنار ر جلو

 کنه میتا موتورمو قا دادمیم یرو به عل چیسوئ نیزم ریداخل ز ومدمیم یوقت شهیهم

 کنمیبابت خداروشکر م نیاز

اموزشگاه[  تیریزنگ خورد و اسم ]مد میگاز گوش یو سوار شدم اما به محض گذاشتن پام رو دمیکش رونیب موتورو

 نقش بست یگوش یرو

 صاف کردم و جواب دادم: صدامو

 دییبفرما _

 آرام؟ ازیسالم خانم ن _

 دییبله خودم هستم بفرما _

وارد  یبگم که کالساتون تموم شده و از دوره مقدمات خواستمیم رم،یگیتماس م یقیمن از طرف اموزشگاه موس _

ازون  یکیو شما  زارنیباهاشون کالس م یصوصکردن و بطور خ نیهمه چند نفر رو گلچ نیشده و استاد از ب یحرفه ا

 اسمتون و اگرم نه ک... سمیکه بنو دیلیاگه ما دیها هست

 و گفتم: دمیحرفش پر نیب عیسر 

 دیسیبله بنو _

 ادیجلستون امروزه و استاد م نیکه اول دیبگ تونویخال میتا شهیچشم فقط اگه م _

 و گفتم: دمیحوصله کش یب یپوف

 شمیساعت پنج باشه ممنون م _

 ممنون خدانگهدار یلیاها خ _

 شلوارم چپوندم بیج یقطع کردم و تو ویگوش یخدافظ بدون

 گاز فشار دادم و به سمت خونه راه افتادم یلذت پامو رو با
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 خونه ترمز زدم یدادن و لذت بردن از موتورم جلو راژیو یاز کل بعد

 دماز پارک کردن موتور وارد خونه ش بعد

 دو بود اما اشتها نداشتم ساعت

 لباس شروع به جمع و جور کردن خونه کردم ضیبعد از تعو نیهم یبرا

 وقت بود خونه رو جمع نکرده بودم یلیخ

 کار بود یکل

 گرفتم اول از اشپزخونه شروع کنم میتصم

 دمیدراز کش ییراینفس زنون کف پذ نفس

 دادیگند م یشده بود و بو فیبدنم کث تمام

 دمیساعت که چهار و ربع بود مثل فنر از جام پر دنیبخوابم اما با د یچشم هامو ببندم و کم تمخواس

 گرفتمیدوش م دیبا

و  دیسف راهنیپ یاومدم و هل هلک رونیاز حموم ب عیگرفتم و سر یدو وارد حموم شدم و دوش گربه شور شده ا با

 زنگ بلند شد یطرف حاضر شدم که همون موقع صدا هیرو پام کردم و بعد از بافت موهام از  میاب نیج

 دمییدو فونیبه سمت ا عیسر

 

 ! هیعال میانداختم و کامال مطمعن شدم که همه چ نهیتو ااخر و نگاه

 کردم و از اتاق خارج شدم. دیلبم و تجد رژ

 شده. ی. چون حاال کالس ها خصوصمیحرف بزن انویکار با پ یتا برا ادیقرار بود ب نیسار

 شه تو جام بپرم!  یباعث م فونیا یاصد
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 ندم. یکردم سوت یحواسم و جمع م دیبا

روبه رو  اطیح یتو نیرو باز کردم و با قامت سار یدر ورود فونیاس و پاسم! بعد زدن دکمه آ دیفهم یم دینبا نیسار

 چارچوب در قرار گرفت با همون لبخند گفت : یتو یزد. قدم هاش و بلندتر برداشت و وقت یمن لبخند دنیشدم با د

 

 سالم  _

 

 در کنار رفتم و گفتم : یزدم و جوابش و دادم و از جلو یلبخند متقابال

 

  دییبفرما _

 

نشست خواستم  یوقت نهیبهش کردم تا بش یتعارف میکه شد ییرایبعد جلوتر از خودش وارد به راه افتادم وارد پذ و

 با حرفش مانعم شد به سمت اشپزخونه برم که 

 

 

  اریب یخواست یبعد برو هرچ میاول کارمون رو انجام بد نی. بششهیاگه م _

 

 

 نثارش کردم.  ییدلم پرو یزدم و تو یتصنع یلبخند

 شدم نگاهم و دنبال کردو گفت: رهیک همراه خوش اورده بود خ یدینشستم و به صفحه کل شیمبل روبه رو یرو 
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 ت:گذرا به دور خونه انداخت و گف یو بعد نگاه میکار کن نیاول با ا ینداشت انویاوردم که اگه پ نویا _

 

  یو فک کنم که ندار _

 

 گفتم: کردمیم تیاز موهام رو به پشت گوشم هدا یکه تره ا یدرحال

 

  میراحت باش ناتیکه برا تمر رمیگیم گهینه ندارم اما تا هفته د _

 

  میخونه من بزار یکالس هارو تو میتونیم یکه بخر ستیالزم ن یاگر ندار _

 

 

 مکث گفتم : یکم با

 

 انومی. خونه خودمون فرشته است  و پناهاسیو ا یخونه قط مال استراحتم و مجرد نیبخرم راستش ا خوامینه نم _

 برام. ارنیب گمیهم اونجاس که م

 

 سرش رو باال اورد : ادیب ادشی یزیانگار که چ هیگفت و بعد چند ثان یآهان
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 پروندت. یتو یهم داشت گهیادرس د هی نیهم یپس برا _

 

 بله درسته  _

 

من خودم دارم و بعد از جام بلند  ستیکه گفتم الزم ن ارهیدرب فشیک یاز تو دویزد و بعد خواست صفحه کل یلبخند

 شدم و ادامه دادم:

 

  دیایدنبالم ب _

 

پشت سرم راه افتاد درو  عیمط یمثل جوجه اردک هاهم  نیگرفتم و سار شیدر پ میقیراهم رو به سمت اتاق موس و

و بعد انگار ک با خودش  دمیچشم هاش د یاتاق تعجب و تو دنیبا د دمیباز کردم و داخل شدم و به سمتش چرخ

 حرف بزنه زمزمه کرد 

 

 واو فوق العاده اس  _

 

 بعد سرش رو به طرفم چرخوندو بلند گفت:  و

 

 یدار ادیساز هارو  نیا یتو همه  _
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 مغرورانه زدم و گفتم:  یلبخند

 

 آهنگسازم هستم  نکهیو ا یبله همه رو در حد حرفه ا _

 

 از قبل شد شتریحرفم تعجبش ب نیا با

 

 نشستم  تارمیگ یصندل یبود رو نشونش دادم و خودمم رو دیصفحه کل زیکه پشت م یا یو صندل دییخب بفرما _

 هم بعد از نشستن گفت: نیسار

 

  میخب شروع کن _

 

 

 جلسه بعد گذاشت. یدرس و برا هیگفت و بق یدیخسته نباش نیدو ساعت باالخره سار بایتقر بعد

 

 کوفته از سرجام بلند شدم و گفتم :  یبدن با

 

 ن؟یراحت تر ییرایپذ ای نینیش یم نجایهم نکهی، شربت،  آب؟و ا ییقهوه ، چا _

 

 تره فک کنم  راحت ییرایتو پذ نکهیشربت باشه و ا شمیخب ممنون م _
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کامل به اشپزخونه داشت  دیمبل ک د یحرفش از سرجاش بلند شدو پشت سرم راه افتاد و بعد رو نیبه دنبال ا و

 نشست 

و باز کردم و  خچالیبرداشتم و بعد در  نتیکاب یمخصوص از تو یها یبه همراه ن وانیاشپزخونه شدم و دو ل وارد

ظرف  یتو کیاووردم و بعد درست کردن شربت و گذاشتن دو برش ک رونیشربت ب یو به همراه بطر کیظرف ک

 و جلوش گرفتم ینیرفتم و س ییرایگذاشتم و بطرف پذ ینیس یاونهارو تو

 

 دییبفرما _

 

 ممنون  _

   

 

 شدم. رهیگذاشتم و بهش خ زیم یرو ینینشستم و ظرف خودم رو به همراه س جلوش

 ! بچه سوسول!اوردیبه روم نکه بهش زدم و یو زد حال یبود که تماس تلفن بیعج

 

 و بدرقه کردم. نیدم در سار تا

 ! میجلسات و بر گذار کن یاز خونه خودمون خونه اونا باق انویک نفهمه موخش و زدم ک تا اوردن پ یشکر جور خدارو

 !یا یپدر یاخه چه خونه  هه

 کردم!  یزدم و از داخل پوزخند به سمتش پرت م یزد و منم لبخند خجللبخند جذاب و مهربون هی
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جمع شده  نیبزرگ و لوکس سار نیدوره ماش یکردن و عده ا یم یتو کوچه باز یها با سر ووضع داغون و خاک بچه

 بودن.

رفت با چشما گرد شر وع  یم رونیکه از خونم ب نیسار دنیدوره هم جمع شده بودن با د یکه گوشه ا هیهمسا یزنا

 پچ پچ.کردن به 

 رفت و اروم گفت: نشیدست دادم و اونم به سمت ماش نیبا سار تیاهم یب

 .نمتیب یم_

 هیهمسا یبه زنا یو تا نشست با سرعت راه افتاد و من نگاه پر پوزخند و حرص درارآره سرم و تکون دادم یمعنا به

 انداختم و در و محکم بستم.

 سمت خونه راه افتادمم. به

 رو هوا! بود و منم  امشب،جشن

 شکستم. یمبا دمم گردو رسما

 .ستادمیا نهیا یمو تنم کردم و جلو یپوش صورتخارج شدم و تنتو حموم و بعد گربه شور کردن  از حموم دمییدو

 و هم شونه.کردم یو به برق زدم و هم زمان هم موهام و خشک م سشوار

 شون برگشته بودن زل زدم. یکردن کارم به موهام که به رنگ اصلتموم بعد

 خالص!  ییطال

مو از تو  یصورت یبردم و لنزا دستودمیپر رنگ کشنقص و یکردم و تنها خط چشمم و ب یمحو شیسرعت ارا با

 لسته اش در آوردم و اروم لنز و تو چشمام گذاشتم.

 داشت. یکم حال بود و رنگ خاص یصورت لنز

 گرفت. یو برجسته ام جا یگوشت یلبم  سرخ مات ، بود ک رو لبا رژ
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بلندم و  ی. دستکشام و دستم کردم و مانتودمیپوشوکردم و کفشام تنمورهنمیکردم و پ یلخت شالق وموهام

 انداختم. کمیقرمز کوچ یدست فیک یو نقابم و توسرم انداختم یو شالم و شل رو دمیپوش

 م.موچم زدم و چشمام و بستو خاصم و رو گردن و متیگرون ق عطر

 شب منه. امشب،

 گفت:  یو کشدارو اون با احن لوسپرهام و گرفتم ی شماره

 ! زمیسالاام عز_

 جمع شده اما با ناز گفتم:  افهیق با

 دم بهت. یدنبالم، ادرس م نجایا ایمن اومدم خونه دوستم آماده شدم، ب_

 و قطع کردم.حرف بزنه و ادرس و دادم ادیگفت و نزاشتم ز یکشدار چشم

 خاص باشه، ، یلیگفت، امشب قراره خ یبهم م یحس هی

 عوض شه، مطمعنم! یقراره همه چ امشب

 

.. 

تونستم اعتراف  یو در وباز کردم و وپرهام برگشت و م رونیو رفتم بنگاه اخر و به خودم انداختم فونیزنگ ا یصدا با

 جذاب شده بود. یخاکستر  کیکنم تو اون کت شلوار اسپرت و ش

 شد!  خیخشکش زد و نگاهش روم م یکه اون طور دهیگار جن دبرگشت ان تا

 بهت گفتم:  با

 چرا خشکت زد! ؟یدیجن د_
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 نگاه کرد و تو همون حالت گفت:  رهیخ بهم

 ! یقدر دلبر نشده بود نیا وقتچیه_

 یکارو زندگ نای! ادمیرو تو همون حالت د هیهمسا یو برگشتم که زناو در و بستم رونیزدم و رفتم ب یخند شین

 ندارن!

 کنه سر ما نخورم، حاال واجبه دو بار برم حموم!  خدا

 رفتم و راحت!  یدو بار م یک وسواس دارم وگرنه سال فیح

کردن  یپچ مهمچنان پچ هیهمسا یبلندش شدم و زنا یسوار شاست یو برام باز کرد و به سخت نیدر ماش یسر پرهام

 دادن. یمنشونم یو با دستاشون ه

 

 عطرم کار خودش و کرد!  یزدم، بو شخندیمن نو دیکش یو اروم راه افتاد و تند تند نفس م نیهام نشست تو ماش پر

 رو ارامشم: دیخط کش صداش

 ! یخوشگل یلیخ_

 گفتم: یعاد یلیخ

 ! یمرس_

 کرد و گفت:  ادیسرعتش و ز دیکه رس ابونیخ به

 ! رنیبود، دوستات چه فق یچه محله داغون_

 گم:  یسابم و م یو رو هم م دندونام

 یمن همه بچه ها یمیو صم یواقع یکنم، برعکس شما، دوستا یانتخاب نم شونیپول اریمن دوستام بر اساس مع_

 ! ننییپا

 هول زده گفت:  پرهام
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 مثل تو .. یمنظورم و بد برداشت نکن، آخه دختر_

 ممکن بلند کردم و اونم کالفه ساکت شد!  یضبط و تا حا یادامه بده و صدا نزاشتم

و در اوردم و شالم دمیکش رونینقابم و ب فمینگه داشت از تو کو نیماش یوقت میساکت بود یبه محل مهمون دنیرس تا

 .فتهیرنگش و از پشت محکم گره زدم تا ن یو نقاب و به صورتم زدم و رمان مشک

 شدم. ادهیمنم پشد و ادهیپ نیگذاشت و از ماش رنگش و یسرم کردم و پرهامم نقاب مشک وشالم

 .میشد، انگار تو باغ بود یم دهیاز شهر بود و دورمون تنها درخت د خارج

 نگاه کردم.پام گرفتم و باال رو یچشم از جلو میدیتفاوت باهاش همراه شدم و به ته باغ که رس یو گرفت و من ب بازوم

 عمارت بزرگ و مجلل!  هی

 .میباغ شد یاصل طیها توسط نگهبانا باز شد و تازه وارد مح در

 بار که دور تا دور استخر بود. یها زیو م یقیموس یصدا

 ! دنیرقص یم یخوردن و گاه یم یدنیمجلل و با نقاب بودن و نوش یبا لباسا همه

 موند. رهیها رومون خ یلیورودمون نگاه خ با

 تو عمارت و من چشمام گرد شد: میرفت

 گاد! یو ماا_

 

... 

 خونه کار نداشتم. یو مجلل یکیش به

 بودم. رهیبود خ ونیلیکه لباسلشون کم کم سه چهار م یبه افراد تنها

 و ماسک زده. کیش ییمرداوزن

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
200 

 

 بود که تا به حال رفته بودم. یا یمهمون نیتر کیو ش نیتر مجلل

 رنگ بود و دور تا دور پله داشت. دیرقصش بزرگ و سف ستیپ

 بود. یرقص نوران ستیبود و تنها پ کیسالن تار همه

 بزنم. یشخندیو باعث شد ن دنیرقص یعاشقانه با هم م ییبایها به ز زوج

 مشروب و مزه بود. یها کیدستشون پ ینیداشتن و تو س دیو نقاب سف دیسف یدامن مشک زیکار ها بول خدمت

 خانوم._

 سمتم و مودب گفت:  برگشت

 ! دییبفرما_

 و جمع کردم و گفتم:  لبام

 کجا لباسام و عوض کنم؟ _

 از سالن بود اشاره کرد و گفت:  یکه گوشه ا یزد و با دست به راه رو ا یلبخند

 رنگ. دیراه رو سمت چپ در سف_

 رو موخم بود!  یاهنگ کم ادیز یتوجه به پرهام رفتم سمت راه رو و صدا یبراش تکون دادم و ب یسر

دو تا پسرم که  یکیو  دنیخند یافتاده بودن و بلند بلند م یم و چند تا دختر مست گوشه ابه سمت ته راه رو رفت 

 کردن!  ینازشون م

 توجهم و جلب کرد. دیدو تا در سف دمیتکون دادم و از کنارشون گذشتم و ته راه رو که رس یتاسف سر با

 بود!  یکی کدوم

 نگفت!  قیاحمق،چرا دق خدمتکاره
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و پرت کردم تو اتاق و در سمت راست و باز کردم و خودم عیشد ، پس سر کیمستانه پسرا بهم نزد یخنده ها یصدا

 .دمیکش ینفس راحت

حالتشون دادم و لباسام  و به  یو کم دمیبه موهام کش یمانتو و شالم و در اوردم و دست عیخاموش بود و منم سر برقا

کردم و تو همون حالت با حرص در  دایو کمد و پ دمیکش وارید کورمال کورمال دستم و رو یکیدست گرفتم و تو تار

 .ستمکمد و باز کردم و لباسا رو انداختم تو کمد و در و ب

 برق. دیلحظه دستم خورد به کل همون

 گفتم:  یخوش حال با

 خوبه حد اقل برق دارن! _

 دم!ز غیکه جلوم بود با همه توانم ج یزیچ دنیبرق و زدم و برگشتم که با د دیکل

 

.. 

قدم بلند  هیسمت در اتاق که با  دمییبودم که تنها دنباله لباسم و چنگ زدم و دو دهیقدر مبهوت بودم و ترس اون

 برهنه اش ی نهیرفتم خوردم به س یو من که با سرعت داشتم م ستادیجلوم ا

 گنده اش باعث شده بود از ترس نتونم نفس بکشم. کلیبراقش و ه یو چشما اهشیس نقاب

 خوام برم. یب..بکش کنار، م_

 قدم اومد سمتم. هیزد و  یشخندیسکوت سرش و کج کرد و نگاه براقش و بهم دوخت و ن در

شد دستام بدنش و لمس  یقرمزم باعث م یگذاشتم و به عقب رفتم و خدا رو شکر دست کشا نشیو. و س دستام

 نکنه! 

 پسر چه قدر گنده است!  نیا

 .دیلرز یام مو لب دمیکش یتند نفس م تند
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 به کمد. دمیقدر عقب رفتم و اون قدر اومد جلو که چسب اون

 ! لیگ..گور یکن یکار م یچ..چ_

 دهیدر مقابلش کوچولو بودم و به خاطر خم شدنمم کوچولو تر د یلیو دو طرف بدنم رو کمد گذاشت و من خ دستاش

 شدم!  یم

 : دمیاشنا و خش دارش و کنار گوشم شن یصدا

  ؟یکن یم یتو اتاق من چه غلط ،یبد حیتوض یفرصت دار هیده ثان_

 نداخت!  یو دلبر م وید لمیتو ف وید ادی بیزل زدم و من و عج شیبهت به نگاه رنگ با

 ! بیقدر گنده و همون قدر عج همون

 خودم اومدم و با حرص گفتم:  به

 لباسه!  ضیواسه تعو نجایاتاقت و که نخوردم، فکر کردم ا_

 و برنزه اش زل زدم و ادامه دادم:  کهیت کهیام تبه اند بعدشم

 شده؛!  میاتاق قا نیا یکیلباس با نقاب تو تار یب لیگور هی،من از کجا بدونم  هیمهمون رونیاون ب_

 گفت: شخندیو گرد کرد و با ن چشماش

 اومم،قانع نشدم! _

 زدم:  غیبازوم و گرفت و من و پرت کرد رو تخت و با بهت ج هوی

  ؟یکن یکار م یچ_

شده بود د و پس  یکه روش صورت دمیتخت و د یرو دیسف رهنیمن پو زیم یرو یسکیو کرد و رفت سمت و پشتش

 شده. فیکث رهنشیلباسش و در اورده بود، پ نیهم یبرا

 ! نمتینقابت و بردار بب_
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 زم:  غیاستفاده کردم و ج شیحواس یب از

 ! لیگور_

 .رونیاتاق زدم ب سمت در و در و باز کردم و از دمییدو

 و با حرص گفتم:  دمیکش یاز راه رو خارج شدم و خودم و رسوندم به سالن و نفس راحت عیسر یتند با قدما تند

 !یعوض_

 

 زدم. شخندین د،یرقص یم دیسف یدختر مو شراب کیپرهام که با  دنیو تو سالن چرخوندم و با د نگاهم

 پسرا به ما ثابت شدس!  یدار وفا

 ! ازین_

زدم  صشیزاشت تشخ یو بزرگش نم دیسف یشدم. نقاب مشک رهیبهت برگشتم و به پسر قد بلند و بور جلوم خ با

 دادم. صیصداش و خوب تشخ یول

 استاد! _

 گفت:  جانیبا ه نمیتونستم بب یزد و حالت صورتش و نم یلبخند نیسار

 واقعا خوش حال شدم!  مت،نیب یجا م نیدعوتت کردم، خبر نداشتم ا یمهمون نیهم یمن اون شب برا_

 ! یمونده بود بگم، خوش حال شد کم

 به درک!  خب

 زدم و گفتم:  یکردم و لبخند لوس و دخترانه ا یخب آبرو دار یول

 ! دنتونیمنم خوش حال شدم از د_

 ذوقش انگار رو هوا بود!  از
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 ! نمیتونستم بب یو م دشیو سف فیرد یاون قدر شل شد ک همه دندونا ششین

 خم شد و دستش و گرفت سمتم و گفت:  یبا احترام کم نیسارپخش شد و کیو ش کیکالس یقیموس هی

 بانو؟  دید یافتخار م_

 که مگس بپرونم!  نیجا خوش بگذرونم، ن ا نیکه بهتر بود، اومده بودم ا یکار یفکر کردم، از ب کمی

تا  میرفت یکه با هم از پله ها باال م یو در حالتو دستش گذاشتم  دیو خجالت زده نشون دادم و دستم و با ترد خودم

 گفتم:  ستیبربم وسط پ

 ! دیمن و چه طور شناخت_

و دستامون به هم گره خورد و دست چپش دور  ستادیفاصله مون و کم کرد و رو به روم ا میستادیکه ا ستیپ وسط

 به حرکت. میشروع کرد کیو ش یکمرم حلقه شد و رسم

 .رهیدا مین هیعقب ،  یکیتا جلو،  دو

 بود و اونم بلد بود. نیرقصش هم فرمول

 زد گفت:  یکه چشماش برق م یزل زد و در حال یفتگیچشمام با ش به

تو  دیبا یپر نیتوجه همه رو جلب کرده بود و من حدس زدم اکه فیو ظر زهیپ زهیر ییمو طال یکوچولو یپر هی_

 ! یباش

 خب من اون لحظه تنها تو دلم گفتم:  ی، ولشد یم جانیمن بود غرق ذوق و ه یهر کس جا خب

 خفه شو بابا! _

همه  دمیو من سرم و چرخوندم که د میدیوسط اهنگ شن یبوق یکه صدا میدیرقص یم یطور نیندادم و هم جوابشو

 ! ستادنیهم ا یرودو تا دوتا رو به

 نه قراره زوج ها جا به جا بشن!  یوا
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ولم  نیچرخش سار هیتو  هویو تو حال خودم بودم که  میدوباره اهنگ دوباره حرکت کردو با شروع ستادمیام ا ما

 .گهید یکیکرد و رفتم تو بغل 

روم رنگ پسر روبه یشیم یسرم و بلند کردم و به چشما میخورد یاهنگ تکون م تمیبا ر عیکه با رقص سر یحال در

 داشت زل زدم. یکه مقاب خاکستر

 ! گهید یکیچرخ خوردم و رفتم تو آغوش  هینداده بودم که  صیگ چشماش و تشخخوب رن هنوز

 ! یمرد سکم گنده و کچل با نقاب قهوه ا هیو با حرص بستم، چشمام

 : دمیکردم و صداش و شن یزور باهاش همراه به

 جون! _

شدم تو بغل فرد  هدیکش یو با پاشنه کفشم محکم لگد کردم که موقع چرخش تعادلم به هم خورد و جور پاهاش

 سوم که کامال تو بغلش حل شدم.

 تو بغلش بودم!  رسما

 ! دمید ینم دشیشل سف قهیشرت  یجز ت یچیاون قدر بزرگ و قد بلند بود که تو اون حالت ه طرف

  دم؛یکردم غر یکه باهاش حرکت م یلب د. حال ریز

 !لیگور_

 

 زدم. شخندین د،یرقص یم دیسف یدختر مو شراب کیپرهام که با  دنیو تو سالن چرخوندم و با د نگاهم

 پسرا به ما ثابت شدس!  یدار وفا

 ! ازین_

زدم  صشیزاشت تشخ یو بزرگش نم دیسف یشدم. نقاب مشک رهیبهت برگشتم و به پسر قد بلند و بور جلوم خ با

 دادم. صیصداش و خوب تشخ یول
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 استاد! _

 گفت:  جانیبا ه نمیتونستم بب یزد و حالت صورتش و نم یلبخند نیسار

 واقعا خوش حال شدم!  نمت،یب یجا م نیدعوتت کردم، خبر نداشتم ا یمهمون نیهم یمن اون شب برا_

 ! یمونده بود بگم، خوش حال شد کم

 به درک!  خب

 زدم و گفتم:  یکردم و لبخند لوس و دخترانه ا یخب آبرو دار یول

 ! دنتونیمنم خوش حال شدم از د_

 ذوقش انگار رو هوا بود!  از

 ! نمیتونستم بب یو م دشیو سف فیرد یاون قدر شل شد ک همه دندونا ششین

 خم شد و دستش و گرفت سمتم و گفت:  یبا احترام کم نیسارپخش شد و کیو ش کیکالس یقیموس هی

 بانو؟  دید یافتخار م_

 که مگس بپرونم!  نیش بگذرونم، ن اجا خو نیکه بهتر بود، اومده بودم ا یکار یفکر کردم، از ب کمی

تا  میرفت یکه با هم از پله ها باال م یتو دستش گذاشتم و در حال دیو خجالت زده نشون دادم و دستم و با ترد خودم

 گفتم:  ستیبربم وسط پ

 ! دیمن و چه طور شناخت_

و دستامون به هم گره خورد و دست چپش دور  ستادیفاصله مون و کم کرد و رو به روم ا میستادیکه ا ستیپ وسط

 به حرکت. میشروع کرد کیو ش یکمرم حلقه شد و رسم

 .رهیدا مین هیعقب ،  یکیتا جلو،  دو

 بود و اونم بلد بود. نیرقصش هم فرمول
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 زد گفت:  یکه چشماش برق م یزل زد و در حال یفتگیچشمام با ش به

تو  دیبا یپر نیتوجه همه رو جلب کرده بود و من حدس زدم اکه فیو ظر زهیپ زهیر ییمو طال یکوچولو یپر هی_

 ! یباش

 خب من اون لحظه تنها تو دلم گفتم:  یشد، ول یم جانیمن بود غرق ذوق و ه یهر کس جا خب

 خفه شو بابا! _

همه  دمیو من سرم و چرخوندم که د میدیوسط اهنگ شن یبوق یکه صدا میدیرقص یم یطور نیندادم و هم جوابشو

 ! ستادنیهم ا یرودو تا دوتا رو به

 نه قراره زوج ها جا به جا بشن!  یوا

ولم  نیچرخش سار هیتو  هویو تو حال خودم بودم که  میدوباره اهنگ دوباره حرکت کردو با شروع ستادمیام ا ما

 .گهید یکیکرد و رفتم تو بغل 

روم رنگ پسر روبه یشیم یم و بلند کردم و به چشماسر میخورد یاهنگ تکون م تمیبا ر عیکه با رقص سر یحال در

 داشت زل زدم. یکه مقاب خاکستر

 ! گهید یکیچرخ خوردم و رفتم تو آغوش  هینداده بودم که  صیخوب رنگ چشماش و تشخ هنوز

 ! یمرد سکم گنده و کچل با نقاب قهوه ا هیو با حرص بستم، چشمام

 : دمیکردم و صداش و شن یزور باهاش همراه به

 جون! _

شدم تو بغل فرد  دهیکش یو با پاشنه کفشم محکم لگد کردم که موقع چرخش تعادلم به هم خورد و جور پاهاش

 سوم که کامال تو بغلش حل شدم.

 تو بغلش بودم!  رسما

 ! دمید ینم دشیشل سف قهیشرت  یجز ت یچیاون قدر بزرگ و قد بلند بود که تو اون حالت ه طرف
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  دم؛یکردم غر یباهاش حرکت م که یلب د. حال ریز

 !لیگور_

 

.. 

 پسر رو به روم شناختمش. بینقاب عج دنیبا سرعت بلند کردم و همون اول با دگرد شد، سرم و هوی چشمام

 . بیبراق و عج یچشما همون

 چهار شونه. کلیو ه دهیفک تراش همون

چوند و  یدستاش و مثل طناب دورم پ بکشم که رونیو دستم و از تو مشتش ب رمیبهت خواستم ازش فاصله بگ با

 :دمیلحظه قطع شد و نال هیمن و چسبوند ب خودش که نفسم  یجور

 ! یآ_

 .رمیپسر تپش قلب بگ هیبا  یکیبار از نزد نیاول یباعث شده بود برا یکیو خنکش و اون همه نزد بیعطر عج یبو

 ولم کن! _

 ارومش باعث شد لرز کنم:  یو خم کرد تو صورتم و صدا سرش

 ،برو!  یتونست_ 

و پسر قد بلند و بور دختره همراهش  و ول کرد و منتظر  دیو موقع چرخش رس دمیحرص دندونام و رو هم ساب با

 ولم کنه و با اون همراه شم. لیتا گور ستادیا

 .میولم نکرد و خودش من و چرخوند و از اون زوج رد شد لیگور یول

 نفهمه گفتم:  یکردم کس یم یکه سع یحرص در حال با

 .یولم کم، روان_
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 گفت:  یزیسرمون زل زد و با لحن تمسخر آم یباال یزد و به لوستر ها یشخندین

 باشه!  یچون تو گفت_

 .سمیو منم مجبور شدم وا دیو دست از رقص کش ستادیا هویحرص نگاهش کردم که  با

 نگاه کرد. یج یکردم که برگشت و به د ینگاهش م یطور نیهم

 پسر با کاله کپ و ماسک اژدها بود سرش و تکون داد. کیکه  یج ید

 نور افتاد رو من و اون. هویضکل چنگ زدم و  لیپسر گور اهیخاموش شد و من مبهوت به کت تک و س برقا

 گرد شده گفتم:  یچشما با

 ! یکن یکار م یچ یدار_

حلقه شد و دست من و که به کتش چنگ زده بودم و تو  پخش شد و دستاش دور کمرم کلیمورد عالقم از ن اهنگ

 کردم!  یگرد تنها نگاهش م یگرفت و من با چشما گشیدست د

 خوردم!  یتکون م کیمسخره و ربات یلیو منم با اون ه دنیو نرم شروع کرد به رقص یحرفه ا یلیخ

 و خم کرد کنار گوشم و گفت:  سرش

 خوره؛  یمثل احمقا تکون م ستیگن، دختره رقص بلد ن یاالن همه م_

 و نگاهش کردم. دمیحرص دندونام و رو هم ساب با

 زد و گفت: یا گهید شخندین

 احمق! _

 حرص داغ شدم و با حرص گفتم:  از

 زنه!  یاهنگ با من حرف م_

 زدم و گفتم:  یشرارت بار شخندیبراقش و بهم دوخت و گنگ نگاهم کرد که ن یچشما
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 !؟ میبد ،دختریدونست ینم_

 تو اغشوشش به عقب خم شدم. هویکرد که  ینگاهم م یطور نیهم

 کردن. قیشد و دستام و رها کردم و اون کمرم و گرفته بود. همه تشو نیقدر خم شدم که گردنمم مماس با زم اون

 .دمیو چرخ دمیحالتش زل زدم و هولش دادم و چرخ یب یشدم و دستم و رو چونش گذاشتم و به چشما بلند

 باله. مثل

 چرخش گرفت که چرخ خوردم و از پهلو رفتم تو بغلش و تو همون حالت خم شدم. نیدستم و ب هوی

 رقصم بود!  نینقص تر یب رسما

 و جذاب بود!  یپارنترم حرفه ا چون

 فضا ام آماده!  و

بلندم کرد و من و چرخوند و من  نیدست انداخت دپر کمرم و از زمو دیکه زود فهم دمیپر کمیچشماش زل زدم و  تو

 دستام و ازاد کردم و خم شدم.

 کردن یم قیو هورا  تشو غیبا ج همه

 

 .میدیگذاشت و با هم .هم قدم تانگو رقص نیاهنگ بود و من و زم یاخرا

 برام خاص و منحصر به فرد بود. بیعطرش عج یبو

 قابل نفوذ بود. ریآشنا و غ بیچشماش عج و

 من و اون بود. یبود و فقط نور رو کیو همه اطراف تار میستادیفس زنون اهم مفس ن یرو روبه

 چنگ زد به کمرم و.. هویکه  دمیکش یقیزدم و نفس عم یمحو لبخند
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 نقابم و برداشت. ییهویحرکت  هی تو

 کردن و دست زدن. قیدوباره توشو همهکه

 کردم!  ینگاهش م رتیح با

 .یروان ی پسره

 حالت زل زده بود بهم. یو ب رهیو اونم خ میدیکش ینفس م تندتند

 گرگ!  مثل

ازش فاصله گرفتم و با سرعت از  عیگذاشتم و به عقب هولش دادم و سر نشیتند پلک زدم و دستام و رو س تند

 کردن گذشتم. ینگاهم م رهیکه خ ییدختر و پسرا نیرفتم و از ب نییپا ستیپ

 .ومدیباال نم نفسم

 دور شم. طیخواستم از اون مح یم و تنها مو گرفته بود رهنمیپ دنباله

 نداشتم. یحس نیحاال همچ تا

 رو تجربه نکرده بودم. یرقص نیکسم همچ چیه با

 !لیاون گور یقدر تند بزنه برا نیشد قلبم ا ینم باورم

بازوم و گرفت و من و کشون کشون برد سمت  یکی هویاز اون فضا دور شم که  کمیرفتم تا  یبه سمت بار م داشتم

 که استخر داشت. ییاز سالن،همون جا رونیب

 خلوت بود و تنها دو تا زوج بودن که نشسته بودن لب استخر. رونیبار ب نیا اما

 گفتم:  یشکل یغیخفه و ج یبکشم با صدا رونیکردم دستم و از تو دستش ب یم یکه سع یبهت در حال با

 ! یا یولم کن، تو ک_

 نه پرهام!  له،ینه گور نه،یمطمعن بودم نه سار فقط
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 ! هیک نیجاست که ا نیا نکته

رسما چشمام افتاد جلو  دنشیهمون طور که دستم و گرفته بود برگشت سمتم، با د هوی میدیاستخر که رس کینزد به

 پام! 

 ! یکله رنگ_

 اش رو بهم دوخت و گفت:  یسرش و نگاه آب یحرص دست برد و نقابش و در آورد و داد باال با

 نه!  شهینم نم،یروز تورو نب هیتونم  یمن نم_

 و گفتم: دمیرو هم سابحرص دندونام و با

 ! ومدمیعمرا م ییجا نیمطمعن باش اگر خبر داشتم ا_

 با حرص هولش دادم و گفتم:  بعدشم

 ! ارنیسرم ب ییکم مونده بود چه بال یدون یم ،یولم کرد تیکه من و اون موقع شب با اون  وضع یاون قدر اشغال_

شلوار  بیتو جو دست ازادش و دیرنگش کش یکت تک زرشک یقهی یخونسردش و بهم دوخت و دستاش و رو نگاه

 کرد و گفت: شیتنگ مشک نیج

 ! ستیباور کن برام مهم ن_

 ومد،یحرص کم مونده بود بترکم،چرا از من خوشش نم از

 .تهیاهم یافتن دنبالشون براشون ب یگر نود و نه تا پسر بافتادم،دخترا ا یجمله ا هی ادی

 ده!  یشن که بهشون محل نم یم یپسر نیعاشق همون اخر یول

 ! بنیواقعا عج دخترا

 من اون لحظه، درست ساعت دوازده شب،کنار استخر وسط باغ و

 که دوستم نداشت. یادیفر ید،برایلرز دلم
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منم دوست  دیکه اون دختره بهار و دوست داره، با یکنم که دوستم داشته باشه، همون قدر یم یمن هر کار و

 داشته باشه! 

 باال رفته گفت:  یزد و با ابرو ها یشخندین ادیفر

 کنم!  هتیبار توج نیبزار ا یول نمت،یب یم یکیجالبه که هر بار تو بغل _

 ند تند پلک زدم.و دستام مشت شد و ت ختیشد و قلبم فرو ر کینزد بهم

 : دمیارومش و کنار گوشم شن یصدا

 منم!  شونیکی شون،یو عاشق خودت کن یموخشون و بزن یباشن که نتون ایدن نیاگر دو نفر تو ا_

 کردم و با پوزخند گفتم؛  زیو ر چشمام

  ه؟یک یکیاون _

 زد و گفت:  یچشمک شخندیازم فاصله گرفت و با ن ادیفر

 ! یدیرقص یباهاش م یداشت شیپ قهیبچه زرنگ که چند دق هی_

 و اون با همون پوزخند رو اعصابش ازم دور شد و برگشت تو سالن. دیباال پر ابروهام

 شده گفتم:  زیر یو باد کردم و با چشما لپم

 !دمیم ،قولیش یتو عاشق من م یندارم،ول یبچه زرنگ کار لیبه اون گور_

 

 صحنه رو به. روم چشمام گرد شد. دنیبودم که با د ستادهیهمون حالت ا تو

 ! نیقدر عوض نیپسرا چرا ا نیا ایخدا

 نه همه!  البته
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گفت دوست دارم و به من  یکرد و به من م یزد و به من ابراز عالقه م یها بود،با من الس م یپرهامم جزو عوض یول

 گفت عاشقتم!  یم

 ! دیبوس یرو م یباغ دختره مو شراب یگوشه  بعد

 مشغول بودن!  یطور نیهم

 بود و با تعجب گفتم: دهیباال پر ابروهام

 شم! ازت خسته شدم پرهام،بهتره از شرت خالص_

 شدم. رهیو به ساعت دور موچم خ دمیکش نییپا یزدم و دستکشم و کم یشخندین

 لذت بردم!  میمن که از مهمون هووم

 رفتنه!  وقت

 سیشدم و کم کم چونم و لرزوندم و چشمام خ رهیستخر خدور تا دور ا یرنگ یبه المپ ها یزدم و کم یشخندین

 شد! 

 و معصوم و شکست خورده کردم و اروم اروم رفتم سمتشون. نگاهم

 گفت. یزیزد و چ یبرداشت و لبخند یدستش و از رو چونه دخترک موشراب پرهام

 نگاهم کرد. رهیموند و با اخم خ رهینگاهش از پرهام رو من خ دختر

و هول شده از دختره فاصله گرفت  دیرنگش پر هوی دیبه من که رسدنباله رد نگاه دختر و گرفت وبرگشت و  پرهامم

 و دو قدم به سمتم برداشت و با بهت گفت: 

 ! ازین_

و با چونه لرزون و  ختیاز چشمام فرو ر ی. اما در ظاهر قطره اشکدمیخند شیمونیدلم به ترس و وحشت و پش تو

 کردم بغض ، دار باشه گفتم: یم یکه سع ییصدا

 تا باهات باشم و انتخابت کنم!  یمون یمنتظر م ی،گفتیدار ،دوستمیبهم گفت_

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
215 

 

 به موهاش زد و گفت: یهول شده چنگ پرهام

 .ازین..ن_

تو چشم بود و تکون  بیعج یو که با اون دکلته بادمجون دشیو سف یگوشت یزد و پاها یشخندین یموشراب دختر

 گفت:حوصله  یداد و ب

 !میپرهام،ردش کن بره،به کارمون برس_

و لعاب صورتش و با رنگ واریو بکوبم تو د رمیقرمزش و بگ یخودم و کله  تیداد برگردم به شخص یحال م اخ

 بسازم!  واریعکسش و رو د

 لذت بخش ار بود!  شیبود،تصور پرهام و التماساش و پشبمون شتریخب ارزش نقشه ام ب یول

 ! میگفته من دختر بد یک

 دختر بدم!  هیفراتر از یلیخ من

 برگشت سمت دختره و داد زد: پرهام

 دهنت و ببند ،گمشو!_

 گرد شده با بهت گفت: یبا چشما دختر

 ؟ی..گیم یچ_

 بازوش و گرفت و با حرص هولش داد و داد زد: پرهام

 گمشو،برو!_

 !ییپسرا نیاز همچ ومدیم بدم

 یجلوش بود،از ترس از دست دادن لقمه اش،به دختر یو کرد و استفادش و از دختره کرد و حاال که لقمه بهتر حالش

 گه، گمشو! یم دشیبوس یعاشقانه م شیپ قیکه تا دقا

 .رمیگ یپوزخندم و م یجلو
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 شه! یره و ازمون دور م یگه و با سرعت م یلب به پرهام م ریز یبا حرص آشغال دختر

 یم یمونیزنه و با حالت پش یزل م میبه نگاه مظلوم و اشکو رهیگ یو بازوم و مجلوم ادیمگرده سمتم و یبر م پرهام

 گه:

 کردم،من فقط تورو.. زم،اشتباهیعز ازین_

 گفتم: هیحرص هولش دادم و با گر با

 تموم شد!  زیچ ،همهیدیار،فهمیاسمم ن گهید_

به  عیشل شد و سر شمیپشتم و کردم و ن مونشینگاه ملتمس و پشو بدون توجه به نشیبه س دمیکف دست کوب با

 سمت سالن رفتم.

 ندادم. یتیصدام زد اهم یهر چ پرهام

 رهیتونه جلوم و بگ یدونست نم یم خودشم

 

 کردم. یبه سمت راه رو رام و کج کردم و چون نقاب نداشتم،جلب توجه م عیو منم سر ومدیدنبالم م پرهام

رو اعصابم خش  یخارج یشده کسیماهنگ یگمم کرد و منم با سرعت راه رو رو گذشتم و صدا یشلوغ نیب امپره

 انداخت. یم

 بود که صداها قطع شد. قیاتاق و باز کردم و وارد شدم م در و پشت سرم بستم و اتاق عا در

 و برداشتم.سمت کمد و مانتو و شالم دمییدوودمیکش یراحت نفس

 سرم انداختم.و شالم رورو تنم کردم مانتو

 نبود!  لیاز گور یشکر خبر خدارو

 موند. رهیخ یرنگ ییطال و براق جسم  که چشمم رو رونیاز اتاق برم ب خواستم

 .رفتمزیسمت م به

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
217 

 

 زد! یبرق م یبیبود که به طرز عج ییادکلن به رنگ طال شهیش هی زیم یرو نهیآ یجلو

 کردم و بوش کردم. کینزد مینیدکلن و باز کردم و ادکلن و به بباال رفته در ا یابرو ها با

 داد!  یو م لیگور یبو

 برام خاص بود!  یبیبه طرز عجبود و یام گرفته بود،بوش عال خنده

 و گاز گرفتم!  لبم

 ! دینقاب من و دزد اون

 دزدم!  یادکلن اون و م منم

 .میدست فیبرداشتم و انداختم تو ک یو فور ادکلن

 و کردم برم که .. پشتم

و خوش بوم و که همه عاشقش بودن و از  متیو دست کردم و عطر گرون قزدم یطونیکردم و لبخند ش زیو ر چشمام

 .زیرو مدر اوردم و گذاشتم فمیتو ک

 بزرگ نوشتم. شیقد نهیا یرژ لب قرمزم و برداشتم و رو وفمیبردم دوباره تو ک دست

 تو!  یمن برا م،عطریچون دختر خوب یدم،ولیزدادکلنت و د ،منمیدینقابم و دزد_

 بد. دختر

از اتاق  یبرق و خاموش کردم و فور وو رژلب داغون و همون جا انداختم دمیشکلک لبخند کش  هیدختر بد  کنار

 خارج شدم.

 گشتم یم نیسالن چشم گردوندم و دنبال سار تو

 بابا کجاست! یا

 دستش بود. کیکه پ دمشیبار د زیحرص خواستم از سالن خارج شم که کنار م با
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 .و عوض کردم رمیشده نگاهش کردم و مس زیر یچشما با

 خروج از سالن از جلوش رد بشم. یکه برا یجور

 کر دم و با سرعت از کنارش گذشتم!  ونیو دوباره ناراحت و گر نگاهم

 ردم خونه! برگ یچه جور د،حاالیمن و ند پووف،چرا

 ! ازین_

 شکر. خدارو

 و ناراحتم با بهت گفت: سیخ یچشما دنیو با د دیبهم رسو ستادمیا

  ؟یر یشده؟ کجا م یچ_

 بغض و مظلوم گفتم: با

  د؟یریبگ نیشه برام ماش یاستاد م_

 خونه!  برگردم

 :دمیرو شن ییبگه که صدا یزیچ خواست

 رسونمت!  یدونم، م یخونت و م ریمس_

 خونسردش!  یها یو به نقابش زل زدم و بعد به آببهت برگشتم با

 با اخم گفت: نیسار

 ! امیم اد،خودمیفر ستین یازین_

 موچ دستم و گرفت و به چشمام زل زد و گفت:  هوی ادیفر

 نه؟  ،مگهیایبا من م_

 سمتم خم شد و اروم گفت: یکم بعد
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 بهش بدم!  و یرقص یکه م ییببرتت آدرس خونه و جا یخوا یاگر م_

 کرد. یم دمیداشت تحد رسما

 جذاب شده بود! بیبرام عج داشمیتحد یخب،حت یول

 زل زدم و اروم گفتم: نینگاه اخم الود سار به

 ! دمینمبه شما زحمت یمرس_

 از سالن!  رونیموچ دستم و گرفت و کشون کشون من و برد سمت ب یبدون خدافظ ادیاخم کرد و فر نیسار

 !وونسیپسر د نیا

 

 چشمامو با حرص بستم میدیکه رس نشیماش به

 انقدر پولداره؟ چرا

که تو رفتارش بود، البته فاکتور از  یشگیبا آرامش هم ادیاما فر دمیرو محکم به هم کوب نیدر ماش نویتو ماش نشستم

با آرامش راه  یلیبدون حرف خ نیشد و درو آروم بست و بعد از روشن کردن ماش نیسوار ماش  و،یاستد یاون روز تو

 افتاد

 کردمینگاه م رونیهمچنان با اخم به ب منم

 چقدر گذشته بود دونمینم

 میکه کم کم وارد شهر شد قهیچهل دق ایساعت  مین

 شدم رهیخ زدنیوقت شب پرسه م نیا ابونیخ یک تک و توک تو ییبه آدما 

 دغدغه بودنارو دوس داشتم یب نیپرسه زدنارو، ا نیا

 دور بود یلیمن خ یاز زندگ زایچ نیا اما
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 !یلیخ

 ؟یهست یتو واقعا چطور دختر _

 رونیبدم دوباره به ب یجواب نکهیبهش انداختم اما بدون ا ینگاه میصداش سرمو به سمتش چرخوندم و ن دنیشن با

 نگاه کردم

ساکت  یضاف یخش دارش تو یاز حنجره اش کار نکشه چون بازم صدا شیپ یقرار نبود امشب مثل دفعه ها انگار

 دیچیپ نیماش

 برسونه گرفته منو میچرا تصم زدمیم حدس

 : منو از دوستش دور کنهکی

 کنه تمی: با حرفاش اذدو

 شهیفعال م تیهار یدکمه  رسهیبه ما ک م یریاونور م نوریتو بغلشون ا ،یزنیبا همه خوب الس م _

 حرفش تند به سمتش برگشتم دنیشن با

 دمیگردنمو شن یمهره ها یکه صدا یجور

 شدم و تنها گفتم: مونیخشم جوابشو بدم اما پش تیخواستم با نها اول

 یدونینم یچیتو ه _

 صدا دار زد و گفت: یرو لبه پنجره گذاشت و پوزخند یبا ژست خاص آرنجشو

 کنه،یراج مو خودشو ح زنهیالس م یدختر که با هر پسر هی ،یدختر رقصنده ا هیتو  دونم،یم زایچ یلیچرا اتفاقا خ _

 نه! ایدختره  دونمیوقتا نم یبعض یکه حت یدختر

 باز نگاهش کردم یاومد با دهن رونیکه از دهنش ب یحرف اخر دنیشن با

 گفت؟؟؟یم یچ اون

 کرد یکی یابونیدختر خ هیمنو با  اون
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 لرزون گفتم: ییو با صدا یعصب

به  یاما حق ندار ستمیالهه ن هی ستم،یفرشته پاک ن هی ستم،ین سهیقد هیها؟ اره من  یدونیم یدهنتو ببند، تو چ _

کار  تیو از حنجره کوفت یپس بهتره ساکت باش یدونینم میاز من و زندگ یچیتو ه ؟یدیفهم یبد یابونیمن لقب خ

 ! ینکش

 نگاهم کرد و با تمسخر گفت: شخندیسمتم و با ن برگشت

 یستین سهیقد هیآره تو  _

 گفت: یآروم تر یبعد با صدا 

 ستیمثل بهار من ن یچکسیه _

 زدم و گفتم: یحرفش مثل خودش پوزخند دنیشن با

 ... گهینفر د هیهمون که عاشق  ؟یزنیهمون که دنبالش له له م کنه؟یکه ولت کرده و آدم حسابت نم یهمون کس _

 فاصله داره شهیبا ش یمتریلیکامل نشده بود که احساس کردم سرم م حرفم

 ! رفتیکه تند م اونقدر

 به سمتش برگشتم و گفتم: یعصب 

 آروم مگ... یچته وحش _

 چهرش که سرخ شده بود دهنمو بستم دنیبا د اما

 :دیقفل شدش غر یدندون ها نیمنقبض شده از ب یفرمون قفل کرده بود و با فک نیانگشت هاشو ب کهیدرحال ادیفر

بهار  کشمت،یبه جون بهارم که م کشمت،یم یاریب فتیمنو با اون دهن کث یاسم بهار زندگ گهید کباریفقط  کباری _

 ؟یفهمیمن پاکه م

 گرفت یفیکه زد بدنم لرز خف یادیفر با

 رفت و چشم هام پر شد نییگلوم باال پا یتو یا توده
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 دمیکش یقیعم نفس

 بزنم نیپسرو به زم نیدلم عهد کردم ا یکه زد تو یحرف با

 کنمیکه االن هست م ینیپسرو داغون تر از ا نیا من

 ک بهار کرده ینیتر از ا له

 ستیقصه ها و رمان ها ن سهیاون قد چکسیه سیمقدس ن میمر چکسیه کنمیبهش ثابت م من

 !چکسیه

 نگه داشت نویماش

 ادرس گفتن درست اومد دم خونه!  کباری با

که درو بستم همزمان شد با به صدا  یشدم اما موقع ادهیبدون حرف پ نیزدم و از ماش میدست فیبه ک یخشم چنگ با

 :گفتیکه م ادیفر یصدا مویگوش امیدراومدن پ

 ! کنمیلهت م نمتیبب نیطرف سار گهید کباریاگه  _

 زدم شخندین

 کوچه تا خونه مونده بود.پا تند کردم تا زودتر برسم هیدور شدم.به اطرافم نگاه کردم. نی! از ماشیدید کجاشو

 بدبخت بودم گرفتنمیساعت اگه م نیلباس ا نیمنطقه با ا نیا یتو

 که برام سند شده بود نگاه انداختم یامیدر اوردم و به پ فمیک یاز تو مویگوش نیح نیهم در

 دم خونتم کافشنم و  اماده کن. گهید قهیدق ستیتا ب _

 سرم اکو شد )محمد( یتو یبست و اسم خیرگ هام  یخوندن کلمه اخر خون تو با

 کردم دنییبا تمام توان شروع به دو هیو بعد از چند ثان ستادمیکه اون شب بهم زد با بهت سرجام وا یبعد اون حرف و

 لرزون درو باز کردم و خودم رو داخل خونه پرت کردم ییو با دستا ستادمیدر خونه ا ینفس زنون جلو نفس
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 گهید قهیدق ده

 تم زدمتخ یرو یبه لباسا ید پرت کردم و بعد چنگکم یبه سمت اتاق رفتم و لباس هامو با هل دراوردم و تو عیسر

 دمیصورتم کش یرو رو رپاکنیو ش ستادمیا نهیا یتخت چپوندم و بعد با سرعت جلو ریز کفشامو

 نگاه کردم یواریساعت د به

 قهیدق پنج

 خدا یوا

 نگاه کردم نهیا یچهره ام تو به

 فاتحم خوندس نهیبب ینجوریمنو ا محمد

 !ایخدا

 

دستم  یرو هییدستشو عیما نکهیو بدون توجه به ا دمییپرت کردم و به سمت توالت دو زیم یکن رو رو رپاکیش

 و بعد به صورتم زدم ختمیر

 نداشت تیپاک بشه برام اهم یلعنت شیارا نیا نکهیجز ا یچیزمان ه نیا یتو

 زنمیرو به صورتم نم عیما چوقتیمن ه نکهیا یحت

اومدم و چند بار  رونیاز پاک شدنش صورتمو خشک کردم و از توالت ب نانیصورتم و اطم دنیساب قهیاز دو دق بعد

 ادیدر ب یدگیصورتم زدم تا از رنگ پر یتو

 بلند شد فونیزنگ آ یصورتم کردم که همون موقع صدا یمضحک چاشن یلبخند بعد

 به ساعت کردم ینگاه مین

 و سروقت میآن تا شهیهم مثل
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 کردینم رید چوقتیبشر ه نیا

 چوقتیه

که منجر به  قیکردم و بعد از دوتا نفس عم شونشونیپر یو کم دمیموهام کش یتو یدرو باز کنم دست نکهیاز ا قبل

و به قامت مردونه و  ستادمیرو باز کردم و جلو در ا یبلند شدن دوباره زنگ شد درو باز کردم و بعد هم درِ ورود

 شدم رهیچارچوب در بود خ یچارشونه محمد که تو

 سالم _

 داد و بدون حرف از کنارم رد شد و وارد خونه شد یسالمم سرشو تکون یصدا با

 رفتم ییرایحرف درو بستم و به سمت پذ یچشم دوختم و منم طبعا ب شیشگیکج به رفتار مزخرف هم یدهن با

پا انداخته و  یومبل نشسته بود و پا ر یصورتش بود رو یچاشن شهیکه هم یبا همون صالبت گذشته و اخم محمد

 دادیراستشو اروم تکون م یکه اکثر مردم به خصوص مردا دارن پا یکیطبق ت

 هم قالب کردم یمبل رو به رو نشستم و دستامو تو یرفتم و رو جلو

 ؟یچطور _

 اریشربت برام ب وانیل هیخوبم حاال  _

 دراوردم و به سمت اشپزخونه رفتم یشکلک

 نییپا ادیچهره مردانش ب ونیتو صورتش که کل دکوراس دمیکوبیم زویمحمد بود م یجا یهرک اگه

 متاسفانه محمد با همه پسرا فرق داشت اما

 با روهامم متفاوت بود یحت اون

 و تاپ دو بنده بود  نیبا شلوار ج یشکالت یو صورت یخرگوش یدختر کوچولو با موها کی یایپسر دن اون

 ش بست که با حرف محمد محو شدصورتم نق یاونروزا رو یاداوریاز به  یلبخند

 اریتموم شد شربتو ب دنتیاگه خند _
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 باز کردم خچالویگفتم و در  یبلند هفففففففف

 محمد بردم یبرا ینیس یو بعد از گذاشتنش تو ختمیر وانیدو تا ل یاوردم و تو رونیب خچالیاز  پاکتو

 یریبخور نَم ریبگ _

 گفت: یخنث یچهره ا با

 داره یرادیا هیکه به دست تو درست بشه مطمئن باش  یزیچ _

و بعد از گرفتن نفس  دیازش سر کش یشربت رو برداشت و قلپ وانیاورد و ل نییپا یبعد دستشو با حالت خاص و

 همش رو خورد یکوتاه

 حق به جانب بهش نگاه کردم و گفتم: یچهره ا با

 نگار قراره از دستت بقاپنکه ا یخورد یداشته که همه رو جور رادیا یلیاره خ _

 ....زیچقد حرف م ازین _

 رو نصفه ول کرد که باعث شد بهش نگاه کنم حرفش

 نقطه بود کیبه  رهیشده بود و نگاهش خ شتریب اخمش

 یبرا یدلم اشهد یو فندک کنارش و اون لحظه تو گارمیس نهیبه جعبه چوب دمیترس نگاهشو دنبال کردم و رس با

 خودم خوندم

 هم فشار بدم یزد که باعش شد چشم هامو رو یادیمشت شده فر ییبا دستا یبعد از مکث نسبتا طوالن محمد

 ها؟ از؟ین هیچ نیا _

 دیچیگوشام پ یصداش تو گهیکه بار د گفتمینم یزیچشم هامو بسته بودم و چ همچنان

 به من نگا کن ه؟یچ نیا گمیم ه؟یچ نیا از،یبا توام ن _

 گفتمینم یزیو چ دادمیفشار ممن مصمم چشم هامو  اما
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 چشماتو باز کن _

 شده بود یدستاش زندان یبهش نگاه کردم و بعد به جسم مورد عالقم که تو یاشک ییچشم ها با

برگ  گاریوجب قدت س مین نی!؟ اونم برگ؟! تو با اگارهیس نیا ازی!؟ نگار؟یس ه؟یچ نیا ؟یدیچرا جوابمو نم _

 ها؟ ؟یکشیم

 گفتم: ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 بدم حیمحمد بزار توض _

 لرزون که باعث تعجبم شد و نگاهمو به خودش جلب کرد گفت: ییصدا با

 ؟یفسقل هیچ نیها؟ ا ازم؟ین هیچ نیا _

 اورد دیگوش هام پد یتو یشده اش سوت دیتول یپرت کرد که صدا یدوتا پاش نشست و جعبه رو سمت یبعد رو و

 ش زد که دلم براش ضعف رفتسر یتو دستشو

 خبرم یخاک تو سر من که من انقدر از تو ب ،یکشیم گاریخاک تو سر من، خاک تو سر من که تو س ازین _

 زدیبا هر جملش به سرش م و

 و شروع کردم به حرف زدن: دمیکش ینفس

من فرق  یباش دهیفهم دیخودت با نویا ستم،ین میقد ازیبگم محمد من اون ن خواستمینم ،یدونینم یچیمحمد تو ه _

من  ستم،ین یکردیو با شکالت و لواشک آرومش م یکردیبغلش م کردیم هیگر یکردم، من اون دختر کوچولو که وقت

ک اونشب با  میمن اون دختر ستم،ین گفتینمبخاطر وجود باباش از گل نازکتر بهش  یکه کس یاون دختر خرگوش

براش مهم  یچیه که انقدر  بده یلیاون دختر فرق داره، اون بده، خمن اون دخترم،  ش،یدید ابونیخ یاون وضع تو

 یچیه ست،ین

 

 زدم و ادامه دادم: یداد
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داداش  گمیمغرور م ازیآره دورادور حواست بهم هست، من ن م،یزندگ یتو یستیتو ن یمحمد، لعنت یستیتو ن _

 دارم اما... نانیبهش اطم شتریکه من از چشمام ب یینوکرتم هستم تو ادم

 مگه من مُردم؟ ها؟ ؟ینداد حیمن توض یبرا یچرا؟ مشکل داشت ؟یچرا به من نگفت _

 رو پس زدم خوردیگونم سر م یکه رو یزدم و قطره اشک سِمِج یپوزخند

با  نکهیاز ا یهست خوامیمن نم تونم،ینم نتون،یبِ امیب تونمیمن نم ،یدار۷رو  یتو هست ،یدار یمحمد تو هم زندگ _

تو گل و بلبل  یبشه اما زندگ دهیبه گند کش میمن مهمه و حاضرم زندگ یتو برا هیزندگ خوام،یناراحت بشه، نم یمن

 خوامیم نویباشه من ا

ندارم،  ینره االن حرف ادتی ،یهمه ،عشقمه ک هست اما تو مثل خواهر من یو بس، گور بابا گمیم یزیچ هی ازین _

 باهات حرف بزنم تیتو عصبان خوامینم

 رفت رونیدَِم راهرو برداشت و از خونه ب هیچوب لباس یکاپشنش رو از رو یحرف چیبعد بدون ه و

دوست  دمیکه فهم نیمون.بعد ا یخرج کرده بود.بعد هم کار یهمه سال برادر نیدو زانو نشستم و محمد برام ا یرو

 بودم؟  یروهامه.محمد برادر بود و من چ

 

 پشت دست صورتمو پاک کردم با

 مثل اون موقع ها بود مهنوز

 از دست دادم مویبود اما من االن ناج میناج شهیاخم داشت و مهم تر از اون هم شهیهم

 گونم روون شد یدوباره رو یاوردنش قطره اشک ادیبه  با

 

 کفشمو دوست داشتم یپاشنه ها یصدا

 و پاشنه بلندم بدجور سر و صدا راه انداخته بود دیسف یها بوت
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شکل ساختمون زل  یو َمرمَر دیسف یرنگ گذشتم و به نما دیکردم و از کنار حوض بزرگ و سف یرو ط اطیح طول

 زدم

 مشخص شد بچه پولداره!  نمیا

شکل  یانگور یها زیموهامو پشت گوش دادم و با انگشتم آو ییلخت طال یباال رفتم و تره  یسنگ یپله ها از

 شدگوشوارم رو لمس کردم و خواستم در بزنم که در باز 

 زدم و گفتم: یدر لبخند مسخره ا یجلو نیقامت سار دنید با

 سالم _

لبام شد و من تو دلم پوزخند  یسرخ ی رهیلحظه نگاهش خ هیزد و با چلچراغ چشماش نگاهم کرد و  یپهن لبخند

 زدم

 تو ایب ،یسالم، خوش اومد _

 و من وارد شدم ستادیبراش تکون دادم و کنار ا یسر

 نیبه سمت گوشه سالن رفتم و با تعارف سار هیمجرد زدیو مدرن خونه که داد م کیش ینگاه کردن به فضا بدون

 رنگ ینشستم رو مبل زرشک

 رفت و پشتش به من بود داد زد: شییرایپذ کیکانتر و کوچ یسمت آشپزخونه ب به

 ؟یخوریم یچ_

 تازه از حموم اومده دادیشون من سشیخ یشدم و موها رهیخ دشیسف نیو شلوار ج ییمویل شرتیت به

 گفتم: بلند

 آب، فقط! _

 اومد سمتم ینیبا س قهیاز پنج دق بعد

 رو گذاشت و تعارف کرد تا آب پرتغال بخورم ینیجلومون س زِیمرو
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قرمزم رو تو  یته مانتو یو گاه کردمیم یرنگم باز یمشک هیو من با شلوار دامن کردینگاهم م رهیخ یطور نیهم

 گرفتمیچنگ م

 فکر کنه استرس دارم و معذبم ینطوریا بزار

ـِـــه  ! هــ

 خوردن آب پرتغال رو بهش گفتم: بدون

  م؟یرو شروع کن نیتمر میتونیم_

 نگاهم کرد و گفت: جیخودش اومد و گ به

 آره آره _

 میگوشه سالن رفت یانویسمت پ به

 نشستم انویتا پله رو باال رفتم و طبق گفتش پشت پ چهار

 زدم یو لبخند محو دمیها کش هیالوک یرو دستمو

 بلند و کوتاه یکنارم نشست و شروع کرد به زدن قطعه ها نیسار

 دادمیو منم گوش م دادیم حیاروم توض برام

 و گفت: ستادیساعت بلند شد و رو به روم ا هیاز  بعد

 رو بزن، به عنوان استراحت! یکه ساخت ییاز اهنگا یکیبرام _

 زدم و شروع کردم یشرارت بار لبخند

 و اروم نرم

 احساس با
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 کیبابا انگار من خالق  یو به گفته  دادیو روح م کردیصدا خلق م کی دیرقصیم هیانگشتم که رو هر کالو هر

 و صدا بودم یقیموس

 دادمیم یروح و زندگ بهشون

خودم خلقش کرده بودم که بودم که  یا یقیتوجه تنها غرق موس یبسته بودم و شالم از سرم افتاده بود و ب چشمامو

 ...!هوی

 

 دمیدست زدن شن یصدا

 بهت برگشتم با

 ها خشک شد!  هیدستام رو کالو کردینگاه م رهیداده بود و بهم خ هیتک یکه به در ورود ادیفر دنید با

 باال رفته گفت: یبا ابروها نیسار

 ! ادیفر _

 گذاشت و اروم به سمتمون اومد و گفت: شیخاکستر نیشلوار ج بیدستاشو تو ج ادیفر

 جا گذاشته بودم !  مویگوش _

 بشیرو برداشت و گذاشت تو ج یرنگ یبزرگ و سورمه ا فونیا زیم یکج کرد و خم شد و از رو راهشو

 گفت: ینگاه کرد و با خونسرد نیسمتمون اومد و به سار به

  ! یکرده باش شرفتیپ یهمه تو آهنگ ساز نیا کردمیفکر نم _

 زدم شخندین

 نداشت که من اهنگو ساختم! خبر

 با افتخار و لبخند بهم نگاه کرد و گفت: نیسار
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 تره یخودش از من و تو حرفه ا ازین _

 شده به من اشاره زد و گفت: زیر یو با چشما دیباال پر ادیفر یابروها

 ؟یآهنگ ساز ؟یتو ساخت _

 زدم و گفتم: یشخندیو غرور ن یخونسرد با

 و اهنگ ساز!  نیسیموز _

 زد و به سر تا پام نگاه کرد و گفت: یمسخره ا شخندین

 !  ازیهمه استعدادا خالصه شده در ن _

 طعنه و تمسخر داشت یکامال بو حرفش

 بود میکاملشم به رقاص اشاره

 گفت: رفتیو به سمت در م کردیپشتشو م کهیزد و سوت زنان در حال یحرص نگاهش کردم که چشمک با

 ه !خوش بگذر _

 کنم یریتا از انفجارم جلوگ زدمیتند پلک م تند

 رفت و درو بست از جا بلند شدم و با حرص گفتم: تا

 برم گهیمن د _

 با تعجب گفت: نیسار

 کجا؟ هنوز قطعه اخر مونده _

رنگمو چنگ  یرفتم سمت سالن و کوله کوچولو و مشک عیسر یسرم انداختم و با قدما یرو عیرنگمو سر یمشک شال

 نیانداختم و برگشتم سمت سار ییو دوتازدم 

 کردیشده نگاهم م جیبهت و گ با
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 زدم و گفتم: یا یزورک لبخند

 برم، ممنون استاد، روز خوش دیبا ییجا هیاومد  ادمی _

 که بهش فرصت بدم درو باز کردم و با سرعت از خونه خارج شدم نیا بدون

 رو باز کردم یو در خروج دمییرو دو اطیح ریمس

 نگاه کردم عیتو کوچه رو سر و

 اووف

 بود رفته

 ! دمیترکیم دادمینم اگر جوابشو من

 !دمیمتر پر هی ینیبوق ماش یصدا با

 چشمام گرد شد نیو خودش تو ماش ادیلوکس فر نیماش دنیرو فحش کش کنم که با د برگشتم راننده یعصب

 از حرص دمیرو هم ساب دندونامو

 ! نیبش ایزد که ب اشاره

 ستادمیا یمن با حرص همون طور یول

 شد و اومد سمتم ادهیپ نیچرخوند و از ماش یتو حدقه با کالفگ چشماشو

 حرص داد زدم: با

 ؟یدیفهم یبنداز کهیبار اخرت باشه به من ت _

 گرد کرد و گفت: چشماشو

 دمیترس نا،یمامانم ا یوا _

 گفت: هویحرص نگاهش کردم که  با
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  ؟یکنیمن کار م یبرا_

 بود گرفتم و گفتم: دهیکه روش پوش یرهنیپ و دیشرت سف ینگاهمو از ت بهت با

  ؟یچه کار _

 بهم دوخت و گفت: نگاهشو

 ! یشیاهنگ ساز من م_

 گفتم: یجیگ با

 !؟یتو خواننده ا _

 نگاهم کرد هیجواب عاقل اندر سف بدون

 پشت کردم و گفتم: بهش

 عمرا برات کار کنم خوام،ینم _

 : دمیشن صداشو

 باشه _

 گرد شد چشمام

 اصرار نکرد؟ چرا

 و گفت: شیشونیسمتش که انگشتشو برد کنار پ برگشتم

 که ! یمخ ندار _

 روشن کرد و گاز داد و رفت! نویو در مقابل نگاه مبهوتم ماش نیتو ماش نشست

 

 دیبلندش بدنم لرز یمحکم بستم که از صدا درو
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 یپسره کله رنگ نیاز دست ا بیبودم عج یکفر

 کنهیبا من رفتار م ینطوریباشه که ا یک اون

 کردم  یفوت کردم و راهمو به سمت اتاقم ط رونیبه ب یحرص نفسمو

 خونه رو اعصابم بود نیا واقعا

 یتکرار همش

 خواستیتنوع م دلم

 برم نجایداشتم از دوست

 ُسر خورد ادیفر شنهادیپ شیتخت ولو شدم که ناخودآگاه فکرم پ یپرت کردم و خسته رو نیزم یرو لمویوسا

 شهیم یآهنگسازش بشم واقعا عال اگه

 به کنار نایا اصال

 نگفته بود؟! یزیچ یخواننده بود اما چرا راجبش کس اون

 دمیمن عکسشم تاحاال ند یحت

 باال انداختم یا شونه

 ستین مهم

 بده شنهادیکنم که بازم بهم پ کاریچ نهیا مهم

 مونهیبرام نم نیبهتر از سار یپل ارتباط چیکشم و هجلو چشمش باشم و کارامو به رخش ب شتریب دیبا

 گرفتم و بلند با خودم گفتم: یناراحت کننده مسخره ا ی چهره

 شهیمن م ینقشه ها یخوش قلبم قربان نیسار یطفل _

 زدم و ادامه دادم: یبعو لبخند و
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 حقشونه ادیسرشون م یحقشونه، همه پسرا هرچ _

 لباسهام کردم ضیبه خودم اوردم و از سرجام بلند شدم و شروع به تعو یفشار

 ورزش کنم کمیگرفتم  میگرفته بود پس تصم بدنم

 پام بهتر بشه زاشتمیم دیذهنم به رقص فکر کردم اما نه هنوز زود بود با یتو

مخصوصم به سمت  یش هاکف دنیو بعد از پوش دمیکش رونیرو از کمد ب pumaتنه با مارک  میفکر تاپ و ن نیا با

 شروع به طناب زدن کردم هیاول یرفتم و بعد نرمش ها نیزم ریز

و فرمان به  گرفتیاهنگ تمام عضالت بدنم و تک تک سلول هام خواستار رقص بودن اما مغزم جلوشون رو م تمیر با

 ورزشِ تنها کرد

وزنه  ریساعت ز میاهارو رفتم و بعد از ندوچرخه نشستم و بعد تک تک تمام دستگ یطناب زدن رو قهیاز پنج دق بعد

 وزنه زدم یو کم دمیدراز کش

 یاما بعض ومدیدختر اصال خوشم نم یو از بازو دراوردن برا شدیم یچون بدنم عضله ا کردمینم یبدن ساز یکارا ادیز

 فرم بمونه یاوقات الزم بود تا بدنم رو

 ساعت ورزش کردم کی حدودا

 دمیو تند تند نفس کش دمیدراز کش نیزم یرو

 باعث شده بود خسته بشم نیوقت بود ورزش نکرده بودم و ا یلیخ

 بستیتمام بدنم م دمیکشیدراز م گهید کمیچون اگه  رمیدوش بگ کیسرجام بلند شدم تا  از

 تکامال در رف میگرفتم که خستگ ینسبتا طوالن یآب وارد حموم شدم و دوش وانیل کیرفتم و بعد از خوردن  باال

 باز کردم خچالویلباس وارد اشپزخونه شدم و با پام در  دنیرو تنم کردم که بدون پوش میگُلبِه ربدوشامبر

 زل زدم اتسیمحتو به

 نداشتم یچیه بایتقر
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 تر پر بشه عیهرچه سر دیو با ستیاالن وقتش ن کردیشکمم اعالم م یاما صدا دیخر رفتمیم دیبا واقعا

با مخلفاتش به طرف اتاق رفتم تا اماده  تزایپ کیدرو بستم و سراغ دفترچه تلفن رفتم و بعد از سفارش  یدینا ام با

 بشم

موهام  نیو کاله حماممو ب دمیتوجه بهش لباسامو پوش یبلند شد اما ب میگوش امیپ یمحض وارد شدنم صدا به

 م اس رو باز کردمرفتم و اس ا میو بعد از زدن مام و نرم کننده به سراغ گوش دمیچیپ

 فرصت بهش زنگ بزنم نیبود که گفته بود در اول روهام

رو بعد  یموکول کردم و گوش یا گهیتماسو به وقت د نیهم ینداشتم برا ویشدم اما حوصله حرف زدن با کس کنجکاو

 اومد فونیزنگ ا ینگاه کنم که صدا الیسر یانداختم و رفتم تا کم یاز خاموش کردنش گوشه ا

 رفتم اطیو به سمت در ح دمیسرم کش یدوشم انداختم و کالهش رو رو یرنگمو رو اهیجواب دادن شنل س بدون

رو دستش گرفته بود و به دورو برش  یکیصورتم ظاهر شد که پالست یجلو یچهره پسر جوون اطیباز کردن در ح با

 کردینگاه م

 ن دادم و گفتم :تکو یکرد منم تنها سر یو سالم دیدر به طرفم چرخ کیت یصدا با

 شه؟یچقد م _

_ 56 

کردم و درو  یآوردم و به طرفش گرفتم و تشکر کوتاه رونیب یتا ده شیشنل فرو بردم و ش بیداخل ج دستمو

 بستم

 بدم صیتشخ تونمیجا هم م نیمتعجبشو از هم چهره

کردم و  یخال زیم یرو رو کیپالست اتیمبل ولو شدم و محتو یتوجه وارد خونه شدم و لباسامو در آوردم و رو یب

 کردم ذمیلذ یتزایشروع به خوردن پ المیبعد از گذاشتن سر

 دمیکش یا ازهیخم

 ومدیخوابم م واقعا
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 کردیم دیخوابو تشد نیهم ا لمیف دنیشدم که باعث خوابالود شدنم شد و د نیسنگ یاز خوردن غذا کم بعد

 فرو رفتم یخبر یب یستم و توو چشم هامو ب دمیرو خاموش کردم و همونجا دراز کش یو یت

 

 پرمیاز خواب م غیج با

 شدیحس م میشونیپ یعرق رو یو دونه ها رفتیم نییاز ترس تند تند باال پا نمیس قفسه

 لرزوم از جام بلند شدم یهم فشار دادم و با بدن یملتهبم رو رو یها چشم

 کابوس بازم

 اون مرد بازم

 ... بازم

 ترس بازم

 دمیصورتم آب پاش یو رو ستادمیوا نکیس یجلو

 کردم دایپ یعیاز چند بار تکرار باالخره حالت طب بعد

 رفتم و به ساعت نگاه کردم رونیب

 دادیعصر رو نشون م شیش

 کنم دیخر یرفتم تا لباس بپوشم و برم فروشگاه کم نیهم یخونه رو نداشتم برا حوصله

از خونه  یو ساعت مشک یمشک ییرنگ و کفش ها یمشکو شال  یبه همراه مانتو کوتاه ل یل یسرهم دمیاز پوش بعد

 رمیبگ نیحرکت کردم تا ماش یاصل ابونیبه سمت خ ادهیزدم و پ رونیب

 یمزاحم تاکس یادیو دستمو تکون دادم و باالخره بعد از رد کردن تعداد ز دمیرس یاصل ابونیبه خ قهیاز دَه دق بعد

 پام ترمز زد یجلو یزرد رنگ
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 دادم هیتک یگوشام گذاشتم و سرمو به پشت یتو مویبعد از دادن ادرس هندزفر منم

 راه بود تا اونجا قهیدق 20 حدود

 راحت چشم هامو بستم الیبا خ پس

... 

شدم و وارد فروشگاه شدم و بعد از برداشتن  ادهیپ یتاکس نهیچشم هامو باز کردم و بعد از دادن هز نیماش ستیا با

 ها راه افتادم قرفه نیب یچرخ دست

 بود یکار لذت بخش واقعا

 انداختم یچرخ دست یتو یکی زیشدم و از هرچ رهیخ یلذت به مواد خوراک تینها با

 مرغ ریتا ش زادیجون ادم از

و بعد از حساب با پنج تا  دیصف باالخره نوبتم رس یتو قهیفروشگاه معطل بودم و پنج دق یربع تو هی حدودا

 گرفتم  یدربست یاومدم و تاکس رونیاز فروشگاه ب نیسنگ کیپالست

 

* 

 

 فرو برد دشیتو آغوش وح شتریکرد و خودشو ب یمستانه ا خنده

 دادینم ایآغوش رو به تموم دن نیا آرامش

 شه الیخیپسر رو ب نیا تونهیم یخودش فکر کرد که چطور با

 بود کشیقلب کوچ یایپسر دن نیا

 بهار بود  یِبهار میباعث وزش نس اون
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 گفت: یشگیانگشتاش گرفت و فشرد و با لحن هم نیبهار رو ب ینیطبق عادت ب دیوح

 فسقل؟ یزل زد یبه چ _

 فسقل گفتن هاش بود نیا عاشق

 لحن و نگاه نیا عاشق

 و تار رو به رو شد رهیت ینگفت و چشم هاشو بست اما با چهره ا یزیزد و چ ییدندون نما لبخند

 رنگ یآب ییها چشم

 تند خروشپر

 انداز بشه نیدر گوش هاش طن دینگران وح یکه باعث شد صدا دیهاشو باز کرد و از جا پر چشم

 بهارم؟ شدهیچ _

 شد و گفت: رهیخ دیوح مینگاه مال به

 ستین یزیچ زم،یعز یچیه _

 گفت: رفتیبه سمت اشپزخانه م کهیبعد از جاش بلند شد و ادامه حرفشو درحال و

 میتا بخور ارمیب یدنینوش کمی رمیم _

قرمز رنگ رو  اتیسبز رنگ رو برداشت و محتو یآورد و بطر رونیب کیاشپزخونه شد و جام هارو از بار کوچ وارد

 کرد یداخل جام ها خال

 بودند ختهینامنظمش اعصابش رو بهم ر یها نفس

 کندیرو م هیقض نیهرچه زودتر قال ا دیبا

 یخالص م ادیاز شر فر دیبه راه افتاد.با دشیو خندان به سمت وح متفاوت یهارو تو دستش گرفت و با چهره ا جام

 کرد. یم یرو علن دیاش با وح یتر نامزد عیشد و هر چه سر
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* 

 

 میو بعد تصم دمیبه کمک راننده داخل خونه اوردم و بعد از تشکر به اشپزخونه رفتم و لوازم رو سرجاشون چ لویوسا

 اجاره خونه بودم یلباس گرفتم. و از االن نگران اخر ماه و پول نداشته  ضیبه تعو

 

*** 

 انداختم گفتم: یشونم م یرو فمویک کهیشدم و در حال رهیچشماش خ به

 بود یاستاد کالس خوب یمرس _

 زد و گفت: هیشد و دستشو به قاب در تک رهیبهم خ ینگاه دلخور با

 صدا بزن؟  نیچند بار بگم منو سار _

 رو هم فشردم و اروم گفتم: لبام

 کنمیم یباشه سع _

 پوزخند زدم و اروم گفتم: شیهمه سادگ نیدلم به ا تو

  ؟یرو بد ادیفر یشماره  شهیم نیاُس... سار _

شکلم حلقه کردم و منتظر  یکوله ا فیک یشدم و دستمو دور دسته  اطیدر فاصله گرفت و منم کامل وارد ح از

 نگاهش کردم

 گفت: یرفت تو هم و با لحن حساس اخماش

  ؟یخوایچرا شمارش رو م _
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 بهش رو بدم تونستمینم نیاز ا شتریب

 نداشتم یازیبه اون ن گهید من

 گفتم: یتو هم رفته و جد یاخما با

 کارش دارم _

 گفت: یا یو با لحن حرص دیلباش کش یرو زبونشو

 یمیچقدر صم _

رو برداشت و به سمتم اومد و منم  شیو از روش گوش انویسمت پعقب عقب وارد خونه شد و برگشت و رفت  بعد

 کردمینگاهش م یهمچنان جد

 شد و بعد از چند لحظه گفت: رهیخ شیصفحه گوش به

_ ۰۹... 

 رو وارد کردم و روش زدم: شماره

 یکله رنگ _

 نگاهش غم زده بود بیدوختم و اون عج نیبه سار یسرد نگاه

 گفتم: اروم

 خداحافظ _

 برم که صداش مانع رفتنم شد اطیکردم و خواستم به سمتِ درِ ح پشتمو

 ازین _

 صدا زد که ناخداگاه اخمام رفت تو هم ازمندیاسممو ن اونقدر

 کنهیاروم و غم زده داره نگاهم م دمیسمتش که د برگشتم
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 گفتم: یسمتش رفتم و جد به

 بله؟ _

 گفت: یآورد و مشت کرد و به زور و با بدبخت رونیرنگش ب یسورمه ا نیشلوار ج بیاز تو ج دستاشو

 ادیمن...ازت خوشم م _

 گفت: دیپر ترد یکه اروم تر با نگاه کردمیگرد نگاهش م یچشما با

 کنمی...فکر کنم دوست دارم، همش بهت فکر میعنی _

 دیباال پر ابروهام

 ُمخشو بزنم عینداشتم انقدر سر انتظار

 کردم! شرفتیپ

 دود کنمبرا خودم اسپند  دیبا

 سرد به نگاه ملتمسش زل زدم و گفتم: یکامل، با نگاه یخونسرد با

 ! یباشه، مرس _

 زدش ! رتیکردم به نگاه ناباور و خ پشت

زل  میسورمه ا یمشک یمحکمم از خونش خارج شدم و درو پشت سرم بستم و به آل استارا یاروم اما با قدم ها اروم

 سرم گذاشتم یزدم و اروم سوار موتور شدم و کاله کاسکت رو رو

 روشن کردم و راه افتادم دراوردم و موتور رو چمویسوع بشیو از ج دمیکوتاهم کش یو ل یکت سورمه ا یرو یدست

به زور در تنگم  نیشلوار ج بیاز تو ج مویصد متر جلوتر موتور رو نگه داشتم و کاله رو از سرم برداشتم و گوش چند

 اوردم و جستجو اسم

 ( رو زدمی)کله رنگ 
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 پسر، حوصله نداشتم دنبال اسمش بگردم بیغر بیاون همه اسم عج نیب

 بود یبالک ستیجاست همه اون پسرا هم شمارشون تو ل نیا جالب

 رو چسبوندم به گوشم یکردم و رو شمارشو لمس کردم و گوش دایپ شمارشو

 تا بوق خورد چهار

 کردمیم یو با ناخنم باز گرفتمیامو گاز ماسترس لب از

 !وفتمیسردش باعث شد تعادلمو رو موتور از دست بدم و پامو برداشتم که کم مونده بود ب یصدا

 الو _

 و اروم اما محکم گفتم: نیبه زور کنترل کردم و پامو چسبوندم به زم خودمو

 ازمین _

 :دمیپر تمسخرشو شن یصدا هوی

 ادیب ادمیصبر کن  از؟ین _

 :دمیپر تمسخرش و شن یحرص منتظر چشمامو بستم که دوباره صدا با

 خدافظ ! شناسم،یاووم...نم از؟ین _

 زدم: غیانفجار ج تیمونده بود قطع کنه که با نها کم

 .قطع نکن کارت دارم!یروان _

 حوصله و خونسرد گفت: یب

 زود _

 و گفتم: دمیو رو هم سابحرص دندونام با

 کنمیقبول م شنهادتویپ _
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 پر تمسخر گفت: دوباره

  شنهاد؟یصبر کن فکر کنم، اوم...کدوم پ _

 وزق شده گفتم: یبهت و چشما با

 !یشعوریکار، اخه تو چقدر ب شنهادیپ _

 شده گفت: دهیکش ییو صدا یخونسرد با

 ییفردا هشت شب اونجا فرستم،یحرف بزنه، آدرسو م ینجوریا سشیآدم با رئ ستینُچ نُچ، خوب ن _

 ...یم یچ _

 ! ادیبوق م یصدا دمیجمله ام تموم نشده بود که د هنوز

 قطع کرده بود ! تماسو

 االن منو قبول کرد؟  هیچقدر روان اخه

 نیا یوگرنه عمرا برا خوام،یرفتن به خارج و اجاره خونه  پول م یتموم شده و کار ندارم و برا که پس اندازم فیح

 کردمیکار م یروان

 ول بزنمخودمو گ تونستمینم یول

 دوست داشتم مال من باشه بیعج

 داشتم منم دوست داشته باشه دوست

 بهار منو بخواد و بهش ثابت کنم که من بردم که عاشقم شده یداشتم اندازه  دوست

 ومدیخوشم م ازش

 کرده بود والیمنو ه بیموضوع عج نیو ا دادینم تیبود که بهم اهم یپسر نیاول
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 به ساعت دوختم جیباز کردم و نگاه خمار و تارمو گ چشمامو

 بود شیرو عدد ش کیکوچ عقربه

 صبحه!  شیش

 ادیخوابم م نیواسه هم حتما

 دستم رو کمر دردناکم بود به سمت حمام رفتم کهیبلند شدم و در حال جیگ

 سپردم خیروشن کردم و لباسامو دراوردم و خودمو به دست آب  رو برق

 شدمو چشمام باز شد و از سرما تو خودم جمع شدم ریکم اج کم

 ولرم کردم و چشمامو با ارامش بستم آبو

 

 

و اروم اروم موهامو با  ستادمیا نهیآ یاز حموم خارج شدم و رو به رو یو با خونسرد دمیچیرو دور خودم پ حوله

 سشوار خشک کردم و شونه زدم

 ! کهیتار نقدریچرا هوا ا پوووووف

آشپزخونه رو به سمت  یشکل پنجره یو مخمل میزخ یپرده ها ییرایروشن شدن پذ یشدم و واسه اتاق خارج  از

 منظره رو به روم خشکم زد دنیکه با د دمیراست کش

 باز مونده بود مهین دهنم

 ! کهیهوا تار چرا

 وزق شده به ساعت نگاه کردم یبرگشتم و با چشما رتیح با

 شب!  هفت
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 شب بوده!  شیموقع هم ش اون

 زدم: غیج هویشدم و  رهیبه پنجره خ جیلحظه گ چند

 باشم! ادیفر شیپ دیبا گهیساعت د هی _

و تند  زیبه م دمیبودم و با سرعت در آوردم و چسب دهیکه پوش ییو همون لباسا دمییتموم سرعت به سمت اتاق دو با

و قد نود سورمه  دمیمو پوش یکوتاه مشک کیتون زدم و در کمد رو باز کردم و رهیرژ لب ت هیو  دمیتند خط چشم کش

 رو سرم انداختم مویمشک یترتنم کردم و شال دو م مویو پانچو سورمه ا دمیمو پوش یا

 و انداختم توش دمیکل مویچنگ زدم و گوش میمشک فیسرعت به ک با

 

 

 خارج کردم و دور زدم و گاز دادم عقب عقب از کوچه موتورو

 کردمیمَردارو خودم حس م جوونا و زن و نگاه

 .فتمین سیپل ریبود. و خدا کنه گ عیضا دیکاسکت دختر بودنم شد و بدون کاله پیت نیا با

 حفظ بودم ادرسشو

 دور!  یباال شهر ول یجا هی

 ! کردمیو مدام به ساعت نگاه م رفتمیتموم سرعت م با

 ! قهیپنج دق و چهل و هفت

 ! یخوابیس مک مثل خر ازین یریبم

 شه؟یتموم نم کیتراف نیا چرا
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 متحمل شم!  رو یمسن و عوض ونیپسر ها و اقا یمنزجر کننده  یها و حرف ها کهیچراغ قرمز مجبور شدم ت پشت

 نمیشیپشت موتور م پیت نیخودمه که با ا ریتقص

 خب مجبور بودم یول

 تا اومدن اژانس صبر کنم تونستمینم

در اوردم و  مویاومدم و گوش نییبود که موتور رو تو کوچه نگه داشتم و ازش به زور پا قهیدق ستیهشت و ب ساعت

 دوباره آدرس رو چک کردم

 شده بود کیو چون هوا تار دیته کوچه رس به

 خونه ها سخت بود صیتشخ

 ستادمیرنگ ا دیدر سف یجلو

 باشه!  نیکنم هم فکر

 زنگ گذاشتم یرو دستمو

 شهر بود و خلوت!  باال

 شدم دیدچار ترد یفقط کم یکم

  شدم؟یتنها م ادیدوباره با فر دیبا یچه اعتماد رو

 !؟ شدینم یکجا معلوم دوباره روان از

 در باز شد هویافکار بودم که  نیهم تو

 زل زدم و گفتم:  یکیبراقش تو تار یرنگش جدا کردم و به چشما یاز بافت مشک نگاهمو

 سالم _

 باال انداخت و گفت:  ابروهاشو
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 ! یکرد رید قهیو چهار دق ستیب _

 گرفتنش میگرفت از تا حرصم

 و گفتم:  دمیدندونامو رو هم ساب نیهم یبرا

 ! کیمعروف تو تهران وجود داره به اسم تراف زیچ هی _

 خندهیداره م دمیبلند کرد د یو وقت نییانداخت پا سرشو

 دهیانگار نه انگار خند هویکه  کردمیگرد شد و بهت زده به خنده خوشگلش نگاه م چشمام

 داخل گفت: گفتیو م کردیپشتشو م کهیکرد و در حال بشیدستاشو تو ج خونسرد

 ایب _

 رفتم داخل و در رو بستم دیبه رفتنش نگاه کردم و با ترد جیگ

 و اون نرفت سمت خونه میگذشت اطیح از

 باز کرد و رفت داخل کویدر کوچ هیبه سمت راست کج کرد و  راهشو

 باز کردم و رفتم داخل نیو سنگ یلختمو پشت گوش دادم و در آهن یموها جیگ

 جلوم بود یتا پله چوب پنج

 دمیبلند و شن کیموز یرفتم که صدا نییها رو پا پله

 ! قهیعا واراشیپس د هووم

 بود یچوب یسالن بزرگ با پارکتا هیاومدم رو به روم  نییپله ها که پا از

 بود زونیگرد و آو یسقف پر از چراغ ها یسرمون رو یکوتاه بود و باال سقف

 نشسته بود دیسف اهیس یشطرنج یکاناپه  یرو ادیفر

 بود یکیش یلیمجهز و خ ویسرش استد پشت
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 ناخواسته گرد شده بود چشمام

 بود ییجا عجب

 براق بود یلیخ نگاهش

 و بهش دوختم و گفتم: جمیگ نگاه

 خب؟  _

 کرد و اروم گفت:  زیر چشماشو

  ؟یینجایرفت چرا ا ادمیاوووم،  _

 شد و اروم و پر تمسخر گفت: لیبه جلو متما کمی

  ؟یینجایا یخب واسه چ _

 ! شعورهیپسر ب نیاخه ا چقدر

 که خودم با زبون خودم بگم که اومدم براش کار کنم خواستیم دلش

 غرورمو شکستم که

 باختم که

 هیخب اون خبر نداشت قصد من چ یول

 گفتم:  دمیسابیدندونامو رو هم م کهیحال در

 اومدم که اهنگ سازت بشم _

 باال انداختم و ادامه دادم: ابروهامم

 یداد شنهادینقص بود که خودت پ یخودت بود، اونقدر کارم ب شنهادیالبته پ _

 باال انداخت و گفت: ابروهاشو
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 یزنیحرف م یلیخ _

 خودکار برداشت کیبرگه و  کیو  زینگاهش کردم که بلند شد و رفت سمت م یحرص

 ستادیسمتم و رو به روم ا اومد

 چشمام زل زد و با تمسخر گفت: تو

 اونجاست _

 که بهش اشاره کرده بود نگاه کردم و گفتم: یبه کاناپه ا جیگ

 خب؟  _

 تو حدقه چرخوند و گفت: چشماشو

 روش نیبشبرو  _

 گرد نگاهش کردم و با حرص رفتم و رو کاناپه نشستم یچشما با

 به روم نشست رو

 عطرشو دوست داشتم یبو

 نگاهم کرد و گفت:  نهیزد و دست به س هیمبل تک یرو گرفت سمتم و به پشت برگه

 قرارداده، بخون _

 باال رفته قرارداد رو برداشتم و شروع کردم به خوندن یابروها با

 اههم شیش

 بود یبود و پورسانتشم عال یعال حقوقش

 بود یدرست و عال یچ همه

 کردینگاهم م زده بود و شخندیبستم و بعد از چند لحظه بهش نگاه کردم و اونم ن چشمامو
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 واسه کالس گذاشتن و دست دست نبود جا

کاغذ رو امضا زدم و خودکارو پرت  نییخودکار نگاه کردم و پا بیبه مارک و شکل عج یجیبرداشتم و با گ خودکارو

 زد و گفت: یا گهید شخندین ادیکه فر زیکردم رو م

 مواظب باش، پنج تومن پولشو دادم!  _

 شدم که ادامه داد:  رهیبهت به غرور مسخره نگاهش خ با

 پول آدامسمه!  نیالبته ا _

 اشتم و گفتم: برد زیاصل قرارداد و از رو م یچنگ زدم و کپ فمیجا بلند شدم و به ک از

 نقدریپول و قدرت مسخره ام و ا کنمیم یسع یکیمن  یول ،ییبجو یونیلیآدامس پنج م یتونیچطور م دونمیمن نم _

 به همه نشون ندم! 

 پوزخند ادامه دادم: با

 ها!  یمثل عقده ا _

 لَم داد و گفت:  شترینگاهم کرد و ب یخونسرد با

 ! کنمیبود، حتما بهش فکر م ینیهوووم، جمله سنگ _

 و باز کردم اطیحرص بهش پشت کردم و از پله ها باال رفتم و درو باز کردم و با سرعت از اونجا خارج شدم و در ح با

 برخورد کردم و.. یو با سرعت برگشتم که محکم با کس دمیو پشتمو کردم و درو محکم به هم کوب رونیب اومدم

 

 فتادنمین یدور کمرم حلقه شد و تعادلمو از دست دادم که برا یبزرگ و سرد یو دستابرخورد کردم  یبا کس محکم

 به در میدیشد و چسب دهیبا من کش که اونم دمیکش یخفه ا غیرو به روم و ج چنگ زدم به کت مرد

 ! شدیبود و انگار جدا نم دهیچسب مینیبه ب یبیخاص و عج یبو
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 بزرگ کلیشدم و ه رهیمثل گرگ بهم زل زده بود خ یکیکه تو تار یاقبر یحدقه شده به چشما یوحشت و چشما با

 نمیچهره اش رو بب ذاشتیانداخته بود و نم هیسا یکیکه رو صورتش تو تار شیبلند لخت مشک کهیت کهیت یو موها

  !اوردیچشمام م یاسم و جرقه زنان جلو هیو خاصش و اون چشم ها، تنها برام  بیعطر عج یو بو کلیه یبزرگ

 !  ـــلیگ...گـــور _

 : دمیخراش خورده اش و کنار گوشم شن یکج شد و چشماش درشت شد و صدا سرش

 !؟شهیاتاقم پاک نم نهیداشت که از آ یرژ لبت چه جنس _

 گشتمیاطراف دنبال برق چشماش م یاهیس و یکیگرد شده نفس نفس زنون تو تار یچشما با

 و..ولم کن _

خفه  غیدستمو محکم فشار داد که ج موچ هویموچ دستمو گرفت و از کتش فاصله داد و و اروم  دیچسب شتریب بهم

 و موچمو چسبوند به درو اروم گفت: دمیکش یا

 صداتو بِبُر _

 دهنم گذاشت که کل صورتمو گرفت! یبکشم که دست گنده اشو رو غیزده خواستم ج رتیح

 !ذاشتیبزرگش نم یدستا یکردم نفس بکشم ول یبهت سع با

 بکشم غیج تونستمینم یحت

 تقال کردم و شلنگ و تخته انداختم انگار نه انگار یچ هر

 درد گرفته بود کمرم

 اوردیکنار در به کمرم فشار م دیسف ینیتزى یها لهیم

 :دیدم گوشم غر اروم

 یخوشگل تر یساکت ی... وقتنیآفر _
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 رفتیم یاهیس ژنیگرد شد و دوباره دست و پا زدم و چشمام از کمبود اکس چشمام

 دیام رس هیبه ر ژنیو اکس دمیاز رو دهنم برداشت و تا نفس کش دستشو

 داد زد: یخفه ا یبا صدا بایداد بزنم که دم گوشم تقر خواستم

 گفتم دهنتو بِبَند _

 و وحشت زده نگاهش کردم که چشماش براق تر شد ساکت

 کردیداشت ترسناک نگاهم م انگار

 شدمیقبض روح م داشتم

 :دمیشن صداشو

 ؟یدیفهم یشیم نیو سوار ماش یایبا من م _

 زدمیباور حرفش پلک م یوار برا وونهیزده بود و د خشکم

 به زور متوصل نشه اروم گفتم: نکهیا یبرا

 ب ..باشه _

 براق و ترسناک بود چشماش

 ادیز یلیخ

 :دیغر اروم

 به حالت! یوقت واکوچولو، اون کنمیم داتیپ یاگر فرار کن _

 ن گفتم:و لرزو اروم

 ب...باشه _

 دستمو ول کرد که نفسم ازاد شد موچ
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 غول هیوحش

 فاصله گرفت و اروم گفت: ازم

 افتیراه ب _

 کردم و کل حواسش به من بود اروم کنارش شروع به راه رفتن اروم

 چراغ برق بود ریمتر جلوتر ت چند

 مو در آوردم و گرفتم سمتش و دکمه اشو فشردم یکردم و اسپر فمیلحظه اروم دستمو تو ک هی تو

 حواسشو پرت کرد یتو چشمش ول نرفت

 دنییرو پرت کردم سمتش و شروع کردم به دو یبا سرعت اسپر منم

 ومدیوحشتناک اروم اروم پشتم م یلیخ

 دمییمن برنگشتم و با سرعت دو یشد ول دهیلحظه د هینور  اش تو چهره

 و ارامش !  یمال خونسرددنبالم اما با ک ومدیم اونم

 موتور رو در آوردم و با سرعت خودمو پرت کردم رو چیسوى

 وقت نبود!  یرو حس کردم ول یگرفت و درد وحشت ناک زانوم

 ستادهیا یهمونطور دمیپشتمو نگاه کردم و در همون حال با سرعت موتور رو روشن کردم و د و برگشتم

 شبح بود ! مثل

 ک بودترسنا بیبراقش عج یچشما

 دادم و با سرعت از اون کوچه دور شدم گاز

 بود یک گهید نیا ایخدا

 بد تره! نیقدر من بدم انگار ا هرچه
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 کردم و وارد خونه شدم یرو ط اطیح ریلنگون مس لنگون

 کردیم وونمیزانوم داشت د درد

 همه استراحتم دود شد رفت هوا نیا لیاون گور بخاطر

 فرستادم رونینفسمو ب کالفه

 ادیجالب و جذاب فر یمبل ها ادیکه منو  یکوتاه و شطرنج یلباس هام با تاپ و دامن ضیاتاق شدم و بعد از تعو وارد

 رفتمیو همچنان لنگون راه م دمیپوش نداختیم

 سرم جمع کردم یباال یا رهیموهامو با گ رفتمیکه به سمت اشپزخونه م ینیح در

 که اومدم رو برگشتم یریآب درو بستم و بعد باز مس یطررو باز کردم و بعد از برداشتن ب خچالی در

 یدندون هام ب یشدم و مسواکو رو ییکنار تخت گذاشتمش و وارد دستشو یپاتخت یو رو دمیسر کش یا جرعه

 تخت ولو کردم یکوک کردم و خودمو رو مویاومدم و گوش رونیب قهیو بعد از پنج دق دمیحوصله کش

 یبراق جلو ییدرشت و چشم ها یکلیخشن با ه یهم گذاشتم که به محض بسته شدنشون چهره ا یهامو رو چشم

 صورتم شکل گرفت

 خشن و پر خش یصدا اون

 ادیفر یخش دار و خراش دهنده تر صدا یحت

 ساخته شده تر از محمد بود دیکه شا یکلیه

 که هنوزم برام گنگ و پر ابهام بود یا چهره

 کردیم کاریاون اونجا چ نکهیشد به سمت ا دهیذهنم کش ناخوداگاه

 یتو یسوال هیو هر ثان کردمیبه امشب فکر م کهیسرم گذاشتم و درحال ریو دستمو ز دمیپهلو راست دراز کش به

 کم کم چشم هام گرم شد و خوابم برد بستیذهنم نقش م
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 و چشم هامو باز کردم دمیکش یا ازهیو بلند اسپرادو خم دهیخراش یصدا با

 تونستم راحت بخوابم باالخره

 شد یکابوس سپر یبود که ب ییجزء معدود شب ها امشب

 لب هام بود ینادر رو یلبخند نیهم یبرا

راه اشپزخونه و  نیرفتم که ب ییرایجام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم و مسواک زدن به سمت پذ از

 بلند شد فونیزنگ ا یصدا ییرایپذ

 اه کردمتعجب به ساعت نگ با

 بود میده و ن ساعت

 باز کردن در رفتم یبه ذهنم برسه برا یکس نکهیباال انداختم و بدون ا یا شونه

 بهتر شده بود یلیخ شبیاما دردش از د دمیکشیم نیزم یپامو رو همچنان

 اِف ِاف خوشحال درو باز کردم LCD یتو یاسی دنید با

 چند وقت نیاومد که بتونم باهاش حرف بزنم راجب موضاعات ا یکی باالخره

 یاسی یبلند و پر انرژ یوارد آشپزخونه شدم صدا یرو باز کردم و راهمو به طرف اشپزخونه گرفتم که وقت یورود در

 :دیچیخونه پ یتو

 یرانیجوان ا ریسالم صبح بخ _

 دیبعد به حرف مسخره خودش بلند بلند خند و

 گفتم: زدمیقهوه جوش رو به برق م کهیکنه درحال یمزه پرون خواستیش که مثال متوجه به حرف یب

 نورا؟یا ؟یسالم چطور _
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 گفت: دادیپاهاشو مثل بچه ها تکون م کهیاُپن نشست و درحال یرو یوارد آشپزخونه شد و با پَرِش یاسی

 یدلم برات تنگ شده بود بلوند ،یچیبه ه یچیه ،یزنیزنگ نم ،یریگیاومدم حالتو بپرسم، تو که خبر نم _

 اخر حرفش اخم کردم که خودش متوجه شد و سوت زنان سرشو به اطراف چرخوند کهیت به

 :دمیپرس اوردمیم رونیصبحونه رو ب لیوسا کهیرفتم و درحال خچالیسمت  به

 ؟یخوریم _

 چرا خودمو تلپ کردم یآره پس فکر کرد _

بلند شد که  میاس ام اس گوش یمبل پرت کرد که همون موقع صدا یزد و لباس هاشو دراورد و رو یبعد جهش و

 گفتم:

 اریاز تو اتاق ب مویگوش یاسی _

 زیاومد و بعد از نشستن پشت م رونیبا اخم از اتاق ب یا هیبه طرف اتاق رفت و بعد از ثان یهم بدون حرف یاسی

 به سمتم گرفت ویگوش

 گفتم: رمیازش بگ ویدستمو به طرفش دراز کرده بودم تا گوش کهیدرحال

 هم؟ یتو یدیچته؟ چرا سگرمه هاتو کش _

 بوده یاخمش چ لیکه دل دمیچشم دوختم و فهم میبه صفحه گوش بعد

 کردیم ییخودنما یگوش یرو ایس اسم

 چشم دوختم: امیو بعد از باز کردن قفل به مضمون پ دمیصفحه کش یرو یا ضربه

که  دونمیحرف بزنم و خب م یزیباهات راجب چ خواستمیراستش چند وقت بود م زم؟یعز یخوب ازی: سالم نای] س

 [ یو قبول کن یاما فکر کنم اگه بگم راجب برگشتمون به همه خوشحال بش یممکنه قبول نکن

 پروعه یلیبشر خ نیخدا ا یوا _

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
258 

 

برداشت و اونم بعد از خوندن  ویبخوره و بعد کنجکاو گوش یپرت کردم که باعث شد تکون زیم یرو ویگوش یعصب

 ایهم رفت و شروع کرد به غرغر کردن و فحش دادن به خاندان س یچهرش تو امیپ

 گفتم: یاسیرو به  ینسبتا بلند یبا صدا کالفه

 دو دقه ببند یاسی _

 که زدم ساکت شد و تازه به خودش اومد و اروم گفت: یهم باالخره با حرف یاسی

 رهیفعال بهش فکر نکن صبحونتو بخور معدت درد نگ ازین _

 خودش یبعد شروع کرد به لقمه کردن برا و

 شهیم دنمیبعدش باعث درد کش شمیم یعصب یخال یبا معده  یکه وقت دونستیم خوب

گفته بود  ییپرو تیکه در نها ایکردم به حرف س یشروع کردم به خوردن صبحونم و سع یاسیبه طبع از  نیهم یبرا

 فکر نکنم

 یبا صدا دیراه رفتنمو د یکه وقت زیهم شروع کرد به جمع کردن م یاسیاز خوردن صبحونه از جام بلند شدم و  بعد

 گفت: یبلند

 ها؟ شده؟یپات چ ازین _

 گفتم: یعصبان دادمیهم فشار م یچشم هامو رو کهیگوشم گذاشتم و درحال یرو دستمو

 بعدا گمیساکت باش اه، بزار برات م کمی ،یکنیم غیج غیج یبند دار هی یاومد یاز وقت یاسی یوا _

 دست لباس برداشتم هیبعد به سمت اتاقم رفتم و  و

 شهیم تیاذ یبه اون تنگ یتلپه و با شلوار ل نجایحاال حاال ا دونستمیم

 

 شویبق کنمیمن جمع م نارویبرو بپوش ا ایب _
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کنون  یل یکرد و ل یدلخور باشه تشکر ای ارهیحرف هامو بروم ب نکهیبه لباسا زد و بدون ا یچنگ یبا خوشحال یاسی

 به سمت اتاقم رفت تا لباساشو عوض کنه

 داد ادیرفتارارو بهش  نیبودم که ا یاومد من کس ادمیتاسف به حرکاتش تکون دادم که بعد  یاز رو یسر

 بدتر بودم یاسیاز  یروز هی من

 و پر جنب و جوش تر شادتر

 االن ... ! اما

اومد و بعد  یاسی یقدم ها یمبل ولو شدم که صدا یرو نکیس یها تو فیهارو جمع کردم و بعد از گذاشتن کث ظرف

 بود یاسیرفتن مبل که بخاطر نشستن  نییپا

 عی... سرشدهیچ نمیبگو بب ازیخب ن _

 بهش انداختم ینگاه

 کردن فیشروع کردم به تعر نیهم یبرا کنهیاگه نگم تا شب کالفم م دونستمیم

 اتفاق ها راجب

 که پرهام کرد یکه با پرهام رفتم و کار یمهمون راجب

 لیبه اسم گور یرقص فوق العاده ام با شخص درباره

  ادیبا فر قراردادم

 شبیاتفاق د و

 گفت: جانیتند تند پلک زد و با ه یاسیاز تموم شدن حرف هام  بعد

 پسره هرزه، اه ازش بدم اومد وونته،ید کردمیرد؟ من فکر مپرهام واقعا اونکارو ک ییییوا _

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 گشتم مطمئن باش ادیز م،یپسر خوب ندار ،یاسی ننیهمه پسرا هم _

 گفت: عیضا یلیبحث رو عوض کنه خ خواستیم کهیدرحال یاسی

حس  لیچرا به گور دونمیاما نم ادیجذاب م یلیبنظر خ نمش،یدوست دارم بب یلیچقدر خوبه خ ادیفر نیخدا ا یوا _

 ندارم یخوب

 کردم نییجواب گذاشتم و کانال هارو باال پا یب حرفشو

 

 بلند شد میزنگ گوش یصدا میکردینگاه م ونیزیو تنها به صفحه تلو میحرف بود یساعت که ب کیاز حدود  بعد

 هم رفت یتاد اخم هام تونگاهم به صفحه اف یبرداشتم و وقت زیم یاز رو مویجام بلند شدم و گوش از

 بارهیداره م واریشروع کنم از درو د یامروز اومدم روزمو با خوشحال هی ایخدا

 با خودم اوردم که اگه زنگ زد بالک کنم مویدادم و گوش رد

 بلند شد که گفت: یاسی یمبل نشستم باالخره صدا یرو یوقت

 ؟یدیچرا جواب نم هیک _

 ظرف ماست زد  یبسته بزرگ پفک فرو برد و بعد تو یبعد دستشو تو و

 گفتم: داشتمیِاستُپ برم یاز رو لمویف کهیدرحال

 به اسم مادر یکس _

 حرفم کردم  یچاشن یبعد پوزخند و

 و با هل و هوا گفت: دیو به ساعت نگاه کرد و بعد مثل فنر از جاش پر دیکش یقینفس عم یاسی

 ! ازین یوا _

 شدم تا ادامه حرفشو بزنه رهیکنجکاو بهش خ یب یصورت با
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 و ادامه داد: دییو بعد مثلل بچه ها به طرف اشپزخونه دو دیدهنشو قورت داد و دستاشو بهم کوب اب

 میدرست کن تزایبعدشم پ میدرست کن کیک ایب _

 هارو در اورد لهیو وس دییبه اونور اشپزخونه دو نوریاز وی ویبپر بپر کنان مثل  و

 دادم و گفتم: هیمبل تک یتوجه به پشت یتاسف تکون دادم و ب یاز رو یسر

 حوصله ندارم _

 دیحرفم جنب و جوشش خواب نیا با

 دمیصدا شدن زمزمه اش فهم یاز ب نویا

 شده رهیبغ کرده بهم خ دمیطرفش برگشتم که د به

 اما ... بودمیونه ماشپزخ یو زودتر ازون تو دمیپریاونور م نوریبود مثل خودش ا شیچندسال پ اگه

 بشه شیو خوشحال یجا بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم که باعث ذوق از

 گفتم: زاشتمیم زیم یو رو اوردمیم رونیب نتیکاب یاز تو کویمواد ک کهیحال درحال یب

 کنمیآماده م تزارویپ لیموادشه، تو درست کن منم تا اماده شدنش وسا نیا ایب  _

 برم که دستمو گرفت و گفت: خواستم

 میباهم درست کن ایب ده،یتنها که حال نم _

 بعد سرشو خم کرد و مثل خر شرک گفت: و

 خواهش _

اکتفا کردم که باعث شد از سر و کولم باال بره و  یاوردم و تنها به باشه ا رونیو دستمو از دستش ب دمیکش یهُف

به درست کردن  میخودشو جمع و جور کرد و باالخره شروع کرد مکیسرش زدم و اونم  یکه داد زهیاعصابمو بهم بر

 ختیریبود که م یآرد مونشد و سر و صورت دهیو بماند که کل اشپزخونه به گند کش کیک
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 نشستم یصندل یقالب و فر باالخره رو یو گذاشتنش تو کیک عیساعت درست کردن ما کیاز  بعد

 بود یهمچنان پر انرژ یاسیخسته شدم اما  واقعا

 نداشتم تزارویحوصله درست کردن پ گهید

 گفتم: رفتمیبه طرف حمام م کهیدر اوردم و درحال شبندویجا بلند شدم و پ از

 خودت درست کن ایسفارش بده غذارو  ایتو هم  رمیدوش بگ رمیمن م _

 بعد وارد حموم شدم و درو بستم و

 فتمدوش قرار گر ریندادم و ز یتیاما اهم ومدیغر غراش م یصدا

 

--- 

 

 ایتوهم اونورا ب _

 و گفتم: دمیکش سمیخ یموها یتو دستمو

 ازم نداره یدله خوش ادیز یدونیداداشتم که م شن،یاونا معذب م امیمن ب ا،یداداشات هستن، تو ب _

 گفت: زدیگره اخرو به بند کفشش م کهیدرحال یاسی

 یباشه هرجور راحت _

 زد و دستشو به سمتم دراز کرد و ادامه داد: یاز جاش بلند شد و لبخند پت و پهن و

 میحرف بزن میدور هم باش کمی ارمیدفعه بعد روهامم م _

 درو بستم ینسبتا کوتاه یگرفتم و باشه گفتم و بعد از خدافظ دستشو

 که حمام بودم اشپزخونه رو جمع کرد و بعدم سفارش غذا داده بود یمدت یط خداروشکر
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 ساعت نگاه کردم به

 دادیرو نشون م عصر پنج

 به خواب داشت ازیهام خابالود بود و واقعا ن چشم

 صداش درومد میبه سمت اتاق رفتم که گوش نیهم یبرا

 صفحه روبه رو شدم یداشتم که بازم با اسم گندش رو برش

 گفتم: یگوشم گذاشتم و با لحن سرد کینزد ویصفحه رو لمس کردم و گوش یسبز رو عالمت

 بله ؟ _

 شروع به حرف زدن کرد: یزار یصدا معمول با طبق

 یبا من من که مادرتم، همون ؟یکنیم نکارویباهات حرف بزنم، چرا ا خوامیقطع نکن م کنمیخواهش م ازیدخترم ن _

و بابات نبود  یناراحت بود یکه وقت یهمون ،یکردیسمتم و بوسم م یومدیبعدش بدو م یخوندیاهنگ م یکه وقت

 من همونم خونمب یرو پام تا موهاتو ناز کنم و برات الال یزاشتیسرتو م یوندیم

 کرد دنیشدم و دست هام شروع به لرز یحرفاش عصب دنیشن با

 :دمیقفل شدم غر یدندون ها نیب از

 به من زنگ نزن گهید ؟یفهمیمن مرد، م یبرا شیبود مرده، اون زن سالها پ ینجوریکه ا یاون زن _

 پرت کردم یقطع کردم و به سمت ویبعد گوش و

 رفتم خچالیشل و وارفته به سمت  یقدم ها با

 دمیاب فرو دادم و بعد به سمت تختم رفتم و دراز کش یوانیدهنم گذاشتم و با ل یبرداشتم و تو یارامبخش

 نداره یریتاث گهیارامبخشم د نیا یحت

 برداشتم گارمویس پاکت
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 سرم داد زد دنشیکه اون روز محمد با د یپاکت

 نخ اول دنیکش یشگیزدم و شروع کردم با ژست هم شیات ینخ

 

اغوش سوپر من  یدو پله اخر خودمو تو یو تو دمییپله ها دو نییو به سمت پا دمیپر نییدر از تختم پا ی)با صدا

 پرت کردم میبچگ

 خوشحال کرد تینها یمنو ب نیزود اومده بود و ا یلیخ امروز

 هامو دور گردنش قفل کردم دست

 :دیگذاشت و پرس نیزم یسرم زد و منو از خودش جدا کرد و رو یرو یبا خنده بوسه ا بابا

 عروسکم؟ مامانت کجاست؟ یچطور _

 

 کنم و باال برم گفتم: یبابا پله هارو ط یپا به پا کردمیم یسع کهیدرحال

 اومدم خونه، مامانم احتماال تو اتاقه اوشیس شیمنم تازه از پ ،ییخوبم بابا _

 میدیبه پله اخر رس باالخره

 به سمت راهرو اتاق خوابشون رفت بابا

 بلندش ازش عقب موندم ( یبخاطر قدم ها اما

 

 دوم  نخ

 

 در گذاشت اما درو باز نکرد گرهیدست ی) بابا دستشو رو
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 کرد مکث

 دیلرز دستاش

 !ومدیمامان م فیخف یغایج یصدا

 که روحمو کشت یبیعج یصداها

 و بابام تحملشو داشت؟!؟ دادنیم انتیخ یکه بو ییصداها

 ! نداشت

 هم رفت یاخم هاش تو 

 چهره بابارو دوست نداشتم نیا

 ستادمیوا سرجام

 درو اروم باز کرد بابا

 برمینم ادیصحنه رو از  نیا چوقتیه

 خواب قرمز مامان!  لباس

 برهنه عموم!  تن

 اتفاق افتاد هیثان هی زیچ همه

 مُرد هیثان هیروح و جسمم تو  کل

 مامان بود یمثل صدا تینها یکه ب فیظر یغیج یافتاد و بعد صدا نیزم یرو هیثان کیدرست تو  بابا

 مامان؟

 ! یزیواژه نفرت انگ چه

 !ستیامشب ن یمگه نگفت گفتیعمو که م یشد و پشت سر اون صدا بلند
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 شده بودم رهیبود خ نشیس یمن تنها به جسم بابام که دستش رو اما

 اومد رونیبه سمتش رفتم که همون موقع عمو ب هیبا گر قهیاز چند دق بعد

 ها برق زد والیمثل ه شهیچشم هاش مثل هم دنمید با

 باعث شد عقب عقب برم نیجنن و ا گفتنیکه م همونا

 رفت و... ( جیکه داشتم سرم گ ییانتها یترس وحشت ب از

 

 بود دهیسوم هق هقم به اوج رس نخ

 

 ادیمضاعف و ز یو درد یکیکوتاه بکشم و بعد تار یغیا معلق بشم و جهو ی) قدم اخر به سمت عقب باعث شد رو

 ...( دیچیزانوم پ یتو میسرماخوردگ یدردناک تر از امپول ها یحت

 

 از اشکمو پاک کردم سیپشت دستم صورت خ با

 تموم کرده بودم گارویبار کام گرفتن س سه تو

قورت دادم و دلم  گارمویمچاله کردم و بغض مخلوط شده با دود س میداغون و فلز یگاریتو جاس گارویس لتریف

 بابارو کرده بود یهوا بیعج

 ندارن شونیزندگ رو تو ییزایچ هی اقتیل یعده افراد هی

 مرد خوب و خوش قلب مثل بابامو نداشت هی اقتیمامان من ل مثال

 مثل مامانم نبود یکار انتیزن خراب و خ اقتشیل بابامم

 مامان من خاله بود دیبا دیشا
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 رُهام مامان

 که اون برام مادرانه خرج کرده بود مادر خودم نکرده بود یاونقدر

 زدیهام نبض م قهیو شق کردیدرد م سرم

 گرفتم بخوابم میتصم

از کله  امیپ هی دمیچک کردم که د مویو گوش دمینرم و بزرگم دراز کش یکاناپه داغون ول خواب خوردم و رو قرص

 دارم!  یرنگ

 باز کردم امویبهت پ با

 خوندم و چشمام گرد شد!  عیرو سر متن

 !رونیب ندازمتیم یکن ریسابق، د نیزم ریفردا ساعت ده صبح همون ز_

و کم  و چشمامو بستم دمیرو به شارژ زدم و رو کاناپه دراز کش ینثارش کردم و گوش ییو بچه پرو پلک زدم بارچند

 شناور شدم ایو رو یخبر یب نیکم محو شدم و ب

 

--- 

 

 دوختم ادیقابل کنترلمو به فر ریزده و غ جانیزل زده بودم که در باز شد و نگاه ه میسورمه ا یپاشنه بلند ها به

چنگ زد و  شیو قهوه ا شونیپر یچشمام کرد و بدون سالم دستشو برد باال و به موها خیسرد و خونسردشو م نگاه

راحت و خونسرد سوت زنان رفت  یلیکرد و با چشماش به داخل اشاره کرد و پشتشو کرد و خ تیاونا رو به باال هدا

 داخل ! 

 !  کنهیسالم نم هی شعوریب

 به داخل دعوتمم نکرد !  یحت
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 و پشتش رفتم داخل دمیکوب نیپشتشو کرد و رفت داخل و منم با حرص پاهامو به زم اون

 ش فرار کردمشد و از دست وونهیاون شب افتادم که د ادی

 جا بود نیهم

 شیخی نیشلوار ج بیرو باز کرد و دستاشو تو ج یحوصله خم شد و در آهن یشدم و اونم ب اطیسرش وارد ح پشت

 نییفرو کرد و از پله ها رفت پا

 با اخم اروم اروم پشت سرش رفتم منم

 بار برق ها روشن بود نیرفتم و ا نییپله ها پشت سرش پا از

 و... کرده بود. و بنفش یراهرو روشن بود و فضارو آب تو یرنگ یرنگ یشدم و چراغا وارد

 

 سرش وارد شدم پشت

 سمت کاناپه ها رفت

 بار قبل خودشو رو کاناپه پرت کرد مثل

 زد و گفت:  یباال انداخت و چشمک ابروهاشو

 بغلت کنم بزارمت رو کاناپه؟  امیب _

 چشماشو گرد کرد و گفت: هویکه  کردمیگرد شده نگاهش م یچشما با

 !  شهیخب نم یول _

 فکر کردن در اورد و با تمسخر گفت: یجرد تر شد و اون ادا چشمام

 !  ادیچون ازت خوشم نم _

 کردمینگاهش م مبهوت
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 زبونم بند اومده بود یبودم و از حرص رو به انفجار بودم ول ستادهیا یهمونطور

 :دیدندوناش غر یو ترسناک از ال به ال اروم

 گهید نید بش _

 زده به سمت کاناپه رو به روش رفتم و نشستم رتیح

 روشنش زل زدم که چشماشو جرد کرد و گفت: یچشما به

 انجام بده شمیاهنگ ساز س،یمتن اهنگو برام بنو _

 داداشام شیپ رمیدارم م ران،یبا ا یخدافظ یبرا خوام،یتوپ م زیچ هی ،یهفته وقت دار کی

 شدم و گفتم: لیبه سمتش متما یرونم گذاشتم و کم یرو گرد شده دستمو یبهت و چشما با

 ؟یکنیم یهفته؟ شوخ کی _

 کردمیحس م داغشو یعطرش و نفسا یبو شد و اونقدر جلو که چشمام گرد شد و لیاونم به سمتم متما هوی

 گفت: زیتعجب آم یگرد کرد و سرشو کج کرد و با حالت چشماشو

 ؟ دارم یمن با تو شوخ _

 گرد شد و تو همون حالت خشکم زد چشمام

 زد و گفت:  هیکاناپه تک یفاصله گرفت و به پشت ازم

کوچولو خالف و رپ هم داره که برا  هیطرف دارام منتظر موندن، سبکم پاپه،  ادیبرم، ز عیسر دیبرنامه عوض شد، با _

 رونیب دمیآلبوم م یمخف نیهم

 وشیبلند شد و رفت سمت استد هوی

 پخش شد یاروم یقیبلند موس یاصد هوی

 محترمانه با لبخند گفت:  یلیاومد جلو و خ خودشم
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 آب پرتغال؟  ای یدار لیقهوه م _

 و آب دهنمو قورت دادم و منم لبخند زدم و گفتم:  براق و قشنگش زل زدم یزده به چشما خشک

 قهوه لطفا _

 گفت:  یالیخ ینشست رو کاناپه و لم داد و با ب هوی

 زیپاشو برو برا خودت بر _

خواننده کل  یآهنگ تموم شد و صدا یقیموس هویبدم که  شویشعوریو خواستم جواب ب کردمینگاهش م رتیح با

 رو پر کرد نیزم ریز یفضا

 شهرم یمن همون تنها _

 عااالم یرسوا همون

 عاشق احمق همون

 زل زدم ادیگرد شد و به فر چشمام

 بود؟  ادیاهنگ مال فر نیا

 اهنگ که ترکوند؟  نهمو

 من یخدا

 آشنا بود نیهم یبرا صداش

 زد و نگاهم کرد یشخندین ادیفر

 اخر اهنگ در سکوت به متن اهنگ گوش دادم تا

 خوند:  یباحال یلیخ یلیخ یجاش رپ شد و صدا هی

 هنووز بدون تو... من سر درد دارم _
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 ترس رفتنتو هر لحظه دارم هنووز

 من دوخته شد به ادیفر زینگاه ت و زدم لبخند

 

*** 

 دمیروز نخواب چهار

 خاطر پول به

 !  ادیخاطر اهنگ فر به

 شده بودم وونهیکلمه د یواقع یمعنا به

 طی، شرا،صداش ،فضا سبکش

 کردمیم باهم مَچ دیبا رو یچ همه

 داشته باشه یهم خون دیبا یچ همه

 :گفتیم عیسر یلیپو خ یمثل اون باز یفور ومدیاز متنش خوشش نم ای ومدیاهنگ به صداش نم اگر

 نــــه ! _

 فرستاد یبراش فرستادم و اونم تنها اوک اهنگ و متن شبید اخر،

 ستین انیذوق زده شدم که قابل ب یگونه ا به

 خونه بازار شام شده بود کل

 ساختمیرو پاهام بود و با توجه به متن اهنگ، اهنگ م تاریسرم بسته بودم و گ یباال یگوجه ا رهیبا گ موهامو

 ومدیازشون اشک م یخواب یداشت از شدت ب گهید چشمام

 کردیو سرم به شدت درد م سوختیم
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 !  کشنیم شهیتار تار موهامو دارن از ر کردمیم حس

تو  زاشتمشیم دمیشنیو صداشو م داشتمیو تا برم زدیم بهم زنگ دیشماره جد هیهر شب با  اوشیس نجاستیا جالب

 اهیس ستیل

 از اون نداشت یپرهامم دست کم البته

 ترک کرد و شکست میروح طیشرا نیمنو تو بدتر اوشیچون س دادمیم هیترج اوشیمن پرهامم به س یحت

 منو خورد کرد یول فه،یآدم هرزه کث هیپدرش  دونستیم نکهیا با

 دوست دختر پسرش بودم نظر داشته !  به من که برادر زاده و زشیچند خبر نداشت پدر عز هر

وارانه جمع  نیو تو خودم جن نیگذاشتم رو زم تارویسرم گذاشتم و چشمامو بستم و گ ریهمون حالت کوسن رو ز تو

 کم خوابم بردو کم شدم

 

 

 

 دوختم ادیبه فر شهیام و از پشت ش یو نگاه عصب دادمیصبرانه تکون م یب پاهامو

 کردیدستش نگاه م یتو یداشت به برگه  گوشاش گذاشته بود و با اخم و رو هدفون

 داشت یقشنگ یقهوه ا یکنار من بود و چشما ادیدوست و همکار فر صالح،

 زد و گفت: یشخندیو ن ستادیمن قبلم ا سرش و بلند کرد و ادیفر

 شروع _

 نشست و منم کنارش توری. صالح پشت مانهی.پس راضدمیدستام و به هم کوب جانیه با

تا  خوندیم اروم اروم زمزمه وار اهنگ رو ادیو فر میکردیم میرو گوشام  گذاشتم و با صالح اهنگ رو تنظ و هدفون

 بخونه دیبا یکه چه جور ادیدستش ب
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جلوش وصل شده بود،  بیعقبش به ج بیاز ج ینقره ا ریزنج هیکه  یخاکستر نیو شلوار ج دیشرت سف یاون ت تو

 تموم کرده بود تویجذاب

 کرده بود یاستخون یموهاشو خاکستر یباال یهمه بدتر موهاش بود که انتها از

 بلند گفت:  صالح

 !  ادیفالش نخون فر _

 دستشو اورد باال و تکون داد و با تمسخر گفت: ادیفر

 وِر وِر وِر !  _

 رو گوشاش گذاشت حوصله دوباره هدفون و یب ادیقورت دادم و فر خندمو

 اروم شروع کرد به خوندن: ادیو فر میدوباره گذاشت رو اهنگ

 

 ارزه به صد تا خوب یدختر بد م هی _

 بود یهرچ شهیهم مونهیم که یاون

 بود یهرچ

 

 یدخترِ ... دخترِ بدِ من تو

 یدخترِ ... دخترِ َگنگِ من تو

ـِــــــی یدخترِ ... دخترِ بدِ من تو  یـــــ

 

 دست به من یزنیم یتند قلبم وقت تپهیم
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 غرق بشم ایتو در یتو حاظرم حت با

  یخود من مال

 حق من یمن مال

 دمتینم یکس به

ـَــن!  سـَــهــَـم  م

 

 افتاد یانگار فشارم م ،یتو دختر بد من گفتیبار که م هر

 من بخونه یبرا نویدوست داشتم ا بیشده بود و عج ونیدرم یکی نفسام

 مخاطب اهنگش من بودم کاش

 !کاش

 

 با خنده زد رو شونم گفت:  صالح

 شده یدمت گرم، عال _

 بهش زدم و گفتم:  یسرد لبخند

 هووم  _

 اهنگ میو شروع کرد به تنظ تورینگاهم کرد و بعد دوباره برگشت سمت مان رهیچند لحظه خ متعجب

 میدیبود هم من هم صالح از جا پر ادیز یلیتق تق در اومد و چون شدتش خ یصدا هوی

 باشه!  سینکنه پل که

 با دست عالمت داد ادیبلند شد و به فر یفور صالح
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 شده گفت؛  زیر یو بست و با چشما یا شهیهدفون رو برداشت و به سمتمون اومد و در ش یفور ادیفر

 شده؟  یچ _

 گذاشت و گفت: زیهول شده هدفونو رو م صالح

  اد؟یقرار بود ب یکس _

به سمتم اومد و تو به حرکت بازومو گرفت و دستشو برد باال و چونمو گرفت و  هویبود  دهیدر رو شن یکه صدا ادیفر

 قفل شدش گفت: یدندونا یفشرد و از البه ال

 مون؟یلو داد _

 کردمیگرد شده نگاهش م یوحشت و چشما با

 چونم هم بازوم درد گرفته بود هم

 : دمینال اروم

 ! یآخ...ولم کن روان _

 تو صورتم داد زد:  هوی

 بشکونم چوَنتو؟  ای یدیجواب م دم،یوال پرسس _

 یعصب یو به اون نگاه آب کردمیگرد شده نگاهش م یچشما با

 کرد جداش کنه یگرفت و سع رو ادیفر یبازو صالح

 ولش کن داداش _

بار خشن تر  نیبا دست ازادش صالح رو هول داد و دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو چسبوند به خودشو ا ادیفر

 :دیغر

 جواب بده!  _
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 اروم گفتم:  کردیم وونمیعطرش و نفساش داشت د یحرص چشمامو بستم و بو با

 ! ستمیمن آدم فروش ن _

 شده نگاهم کرد و اخر نگاهشو ازم گرفت و برگشت سمت صالح و گفت:  زیر یبا چشما یکم ادیفر

 برو در رو باز کن!  _

 گرد شده گفت: یبا چشما صالح

 ! یچ _

 د زد:دا هوی ادیفر

 که گفتمو بکن، انقدر وِر نزن در گوش من!  یکار _

 برگشت سمت منو چشماشو گرد کرد و گفت:  ادیبا حرص به سمت پله ها رفت و فر صالح

 !نهییآ یجلو ینر چوقتیه کنمیم یکار نباشه، که اگر باشه سیدعا کن پل _

 حرص نگاهش کردم با

 بودم گفتم:  ریچنگش اس رو هم فشردم و تو همون حالت که تو دندونامو

 نه واسه همه !  یول میمن دختر بد _

با بهت  ادیسمت پله ها و فر میاومد و هر دوتامون برگشت یکس غیج یصدا هویکه  کردینگاهم م یهمون طور ادیفر

 به فرد رو به روش نگاه کرد و گفت: 

 بهار ! _

 

 !  ادیبه فر دمیچسب شتریگرد شد و ناخواسته ب چشمام

 حرکتم متعجب شدم !  نیاز ا خودمم
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 دوخته بود ادیبه فر شویوحش یو چشما یلخت و قهوه ا یدختر قد بلند و سبزه رو به روم که موها هی

 زده بود خشکم

 بهار بود نیا

 منو برده بود!  یکه دل کله رنگ یدختر

 وست داشتم بزنمش ! د حرصم گرفته بود و ناخواسته

 شده بود خیفاصله گرفت و به بهار م یازم با خونسرد ادیفر

 :دمیاروم و پر احساسشو شن یصدا

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا _

 داده بود هیتک واریبه د نهیدست به س صالحم

 نکردم! دایپ ادینسبت به فر یحس چیبهار ه یچشما تو

 !زدیم ادیتنها بهار رو فر ادیفر یبرعکس اون چشما درست

 گفت:  یزل زد و عصب ادینگاهشو از من جدا کرد و به فر بهار

 ؟یتازه تو کارش جا افتاده بود، چرا اخراجش کرد دیوح _

 ابروهاشو باال انداخت و گفت:  ادیفر

 یچون تو مال من _

 بهم دست داد یلحظه گرفت و احساس بد هی قلبم

 زدم خیکردم  احساس

 شدم !عاشق  نکنه

 زد:  غیقرمز شد و ج بهار
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 دمیازت سوال پرس _

 چشماشو گرد کرد و گفت:  ابروهاشو باال انداخت و یبا خونسرد ادیفر

رو تو شرکتش  یپسر هیدوستم گفتم که  یاز دوستا یکینکردم فقط به دوستِ، دوستِ  یبعدشم من کار خاص _

 رو ادب کرده! دیادب کنه! نگو از شانست وح

 گرد شد ادیفر ییمن و صالح و بهار از پرو یچشما

 دهیکامل انجام م یبا خونسرد زشویبشر همه کاراشو همه چ نیا ایخدا

 دییدویرو اعصاب ادم م رسما

 

 زد و گفت:  یغیدوباره ج بهار

 میدوست دارم، ما با هم دویدست از سرم بردار، من وح اد،یخدا لعنتت کنه فر _

 دوخت و گفت: نگاه براقشو به بهار  ادیفر

  ؟یدوسش دار _

 دیانگار ترس بهار

 اروم گفت:  خمارشو مظلوم کرد و نگاه

 آره _

 با لبخند اروم گفت:  هوی ادیفر

 من دوستت دارم! نهیبه چَپم، مهم ا _

 ادب بود هم خودخواه یب هم

 ولش کن خوادتیدختره که نم خب
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 کمتره ! میمن چ مگه

 افکار خودم خنده ام گرفته بود از

 زد:  غیو نشست رو مبل و ج هیگر ریزد ز هوی هارب

 نکن تیاذ دویدست از سرم بردار، وح گه،یولم کن د _

 بهار و اروم گفت:  ونیناز و گر یزل زد به چشما ادیفر

 برگرده سر کارش؟  یخوایم _

 براق از جا بلند شد و گفت :  ییزده با چشما جانیه بهار

 آره _

 میکردیم فایرو ا جیوسط من و صالح نقش هو اون

 نگاهشو به بهار دوخت و اروم گفت:  ادیفر

 !  یایتوچال، توام با من م میریم میاهنگ اخرم دار میبه مناسبت ضبط و تنظ _

 شدیو من چشمام گرد م زدیحرف م ادیفر

 بهارم خشکش زده بود خود

 با بهت گفت: صالح

 ادیفر _ 

 بدون برگشتن سمت صالح اروم گفت:  ادیفر

 خفه شو _

 با بهت گفت:  بهار

 یا وونهیتو د ادیفر_ 
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 اروم گفت:  ادیو فر دمیدندونامو رو هم ساب من

 نظرت؟  _

 نگاه کرد و با بغض گفت:  ادیناچار به فر بهار

 چند روز؟  _

 گفت: یثیچشماشو گرد کرد و با لبخند خب ادیفر

 سه روز _

 ت: به من نگاه کرد و گف هویچشمام گرد شد و بهار  منم

 عنوان! چیبه ه شم،یمن با شما تنها نم اد،یدختره ام ب نیا _

 گفت هیجمله رو با بغض و گر نیا

 کنه نکارویبود که حاضر بود به خاطرش ا دیعاشق وح چقدر

 شده لب زدم:  خشک

 امیجا نم چیمن ه _

 کرد و گفت:  زیبرگشت سمتم و خونسرد چشماشو ر هوی ادیفر

 خفه شو _

 ون برگشت سمت بهار و اروم گفت: گرد شد و ا چشمام

 حله؟  اد،یم ازمین _

 رو شونش انداخت و گفت:  شویزرشک فیبهمون نگاه کرد و ک وسیما بهار

 قبوله _

 ادیلب داد و از پله ها با سرعت باال رفت و من موندم و صالح و فر ریز هیبا گر یفحش
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 گذاشت و گفت:  دشیسف نیشلوار ج بیبرگشت سمت صالح و دستاشو تو ج ادیفر

 برو دنبالش، تنها نره _ 

برداشت و تند  یبرداشت و چنگ زد به کتش و کتشو از رو دسته صندل زیاز رو م نشویماش چیکرد و سوع یپوف صالح

 تند از پله ها باال رفت

 و داد زدم: ادیسمت فر برگشتم

 هات نکن یمسخره باز یمنو قاط ام،یجا نم چیمن ه _

 !تشیبه بهار برام شکنجه بود چه برسه واقع ادیرف یعاشقانه ها تصور

 با اخم اروم گفت:  ادیفر

 رو حرف من حرف نزن _

 زدم:  غیحرص ج با

 زنمیحرف م _

 اروم تر اما ترسناک تر گفت:  ادیفر

 حرف نزن _

 و داد زدم:  نشیبه س دمیشدم دستامو کوب کینزد بهش

 ! زنمیحرف م زنم،یحرف م زنم،یحرف م _

 کرد و چشماشو بست و گفت:  سیخم کرد و لبشو با زبونش خ نییبه سمت پا یکم سرشو

 دوباره بگو _

 و اروم و شمرده شمرده گفتم:  شیوحشتناک و آب یترس زل زدم تو چشما بدون

 ز ن م یحرف م  _
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گرفته بود گردنمو  یهمون طور کهیو در حال زیحرکت بازومو چنگ زد و گردنمو گرفت و منو پرت کرد رو م هیتو  هوی

 روم خم شد و داد زد: 

و دورشون  یزد غیسه تا پسر پولدارو ت نکهیمامانت زن عموته، ا نکهیا دونم،یتو م یخوب گوشاتو باز کن، همه چ _

کالس رقصت، آموزشگاهت، محل سابق  ،یپریم ایو با ک یکجا و ک نکهیا زن،یو در به در دنبالتن تا خونت بر یزد

 مارک عطرت یحت رنگارنگت، یکارت، دوستا

 : دیکرد و غر شتریدستشو رو گردنم ب فشار

 نکهیا یحت ،یو خودم خواستم که بدون یدونیم یهرچ ؟یدونیم یتو ازم چ دونم،یتو م یآرام، من همه چ ازین _

 یبخوام نابود ار،یزرنگارو در ن ی، پس ادااموزشگاهم کجاست

 و کبودم گذاشتم و شروع کردم به سرفه گردن دردناک یرو دستم و شدم و زیخ میولم کرد و من زود ن هوی

 شکستیداشت م کمرم

 خشکم زده بودم  نشیسنگ یتو حجم حرفا یاز طرف و

 بهم کرد و اروم گفت:  پشتشو

 چشم یگیفقط م زنمیم یپس هر حرف _

 رمیحالشو بگ یدارم چه جور نیکه دست ا ییهمه آتو نیمن با ا ایخدا

 شدم چارهیب رسما

 

از  لمویوسا هیو بق فمینشونده شده بود ک میشونیپ یکه زده شده بود رو ییکه بخاطر حرفا یاز رفتن بهار با اخم بعد

 ستادمیبه سمت در رفتم که با صداش سرجام ا یچنگ زدم و بدون خدافظ زیم یرو

 یشیحاضر م دمیم امیکه بهت پ یفردا راس ساعت _

 کوتاه کرد و ادامه داد: یمکث و
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 روحاالم ب _

 که بخواد من نشنوم زمزمه کرد: یلب جور ریو ز دیکش یقینفس عم و

 بوش هنوز هست _

 دیکش قیبازم نفس عم و

 اومدم رونیب ویداغون از استد یلیخ یاعصاب با

 مجذوبشه؟! ادیداشت که انقدر فر یدختر مگه چ اون

 داشته؟! یچ

 گرفتم شیسردرگم و کالفه سوار موتورم شدم و راه خونه رو پ یذهن با

 مقابل بهار فکر کردم ادیراه به رفتار فر یتو

 رفت نیبهار اومد از ب یو غرور وقت یخیکوه  اون

 کردم حسش

 قبلش تپش

 جانشیه

 زدیباهاش حرف م یکه وقت دمیهاشو د قهینبض زدن کنار شق یحت و

 در رابطه با اون نبود یغرور یبو

 برق داشت شیرنگ یچشا

 واستمخیداشت و من اون نگاهو م عشق

 اوردمیو بدستش م خواستمیخودم م یاون توجه رو برا من

 ازمین من
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 ارمیبخوام و بدست م یهرچ

 رو ادیفر یحت

 درست مثل خودش و زمزمه وار ادامه دادم: دمیکش قیعم ینفس هی

 یشیمن انقدر شکننده م یروز هم جلو هی  _

 راه به سفر فردا فکر کردم هیبق

 شد دهیفضول به سمتم چرخ یدر خونه ترمز زدم نگاه زن ها یجلو یوقت

 نگاه و زمزمه ها متنفر بودم نیاز

 شدم ادهیتوجه بهشون از موتور پ بدون

 :گفتیکه م دمیکدومشون رو شن کی یصدا بردمیداشتم موتورو داخل م یباز کردم و وقت اطویح درِ

نگا کن  کشه،یجلو در خونشه، خجالتم نم پیو ت نیمدل ماش هیپسر با  هیکرده خونه فساد، هروز  نجارویدختره ا _

 تروخدا واه واه

 ادامه داد: کردیسرش مرتب م یچادرشو رو کهیدرحال و

 فتنیدختر م نیا ریترگل ورگل گ یاون پسرا فیح _

 و وارد خونه شدم دمیدرو بهم کوب شیتر از پ یعصب

 سرجاش نشوندنشیو اونو ندارم وگرنه م نیفعال وقت کل کل با ا فیح

 خبر ندارن یچیمردمه و از ه یفقط تو زندگ سرشون

 کننیراحت راجب ادما قضاوت م ینجوریادما که ا نیاز متنفرم

 اماده کنم لمویتا وسا دمیکش رونیتخت ب ریاز ز کمویعوض کردم و چمدون کوچ یهامو با لباس راحت لباس
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چمدون جا  یبرداشتم و تو شدمویم یبنظرم توش عال و گرفتیکه چشممو م یزیکمد لباسام نشستم و هر چ یجلو

 دادم و بعد داخل چمدون کفش هام چهار جفت کفش قرار دادم و همه رو گوشه اتاق مرتب گذاشتم

 بلند شد میزنگ گوش یصدا امیب رونیخواستم از اتاق ب یوقت

 دیاسم شخص مورد نظر بادم خواب دنیرفتم اما با د یپا تند کرده به سمت گوش ادهیفر نکهیفکر ا با

 نهیبیاخم و م نیو ا نجاستیکردم که انگار االن ا یتخت نشستم و بعد از جواب دادن و نشستن رو تخت اخم یرو

 بله؟ _

 ملتمس گفت: ییصدا با

 به حرفام گوش بده کنمیخواهش م ازین _

 گفتم: شدمیاز سرجام بلند م کهیدرحال

 چند بار بگم؟ ،یبزن ینمونده که بخوا یحرف _

 کنمیخواهش م _

 هید الیخیب م،یَ پِ یدم خر افتاد هیشب ،یکرد لهیبابا پ یا ه،یما شو د الیخیداداشِ من ب نیبب _

 بدم صیاز اونور خط تشخ تونستمیحرف زدنم بُهتشو م نیا با

 قطع کردم ویزدم و گوش یپوزخند

 ناهارم نخوردم یسفرمو انجام دادم و حت یشب کارها تا

 خوردم یلیم یمونده بود رو با ب خچالیاماده که تو  هیظرف ساالد الو کیشامم  یبرا

 دم خونه اس میداده بود راس ساعت هفت و ن امیپ ادیو جدا ازون فر ومدیخسته بودم و خوابم م یلیخ

م و به تخت ولو شد یرو یا هیچند ثان یبعد از زدن مسواک زیاز سرجام بلند شدم و بدون جمع کردن م نیهم یبرا

 سقف زل زدم
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 فردا استرس داشتم واسه

 داشته باشم یچجور رفتار دیبا دونستمینم

 بودم گهید یکی ادیواقعا در مقابل فر من

 که دوستش نداشتم یکی

 اما هست بودیم دیکه نبا یکی

 فرو رفتم یخبریب یفکرها خوابم برد و تو نیکم با هم کم

 

 باز کردم چشمامو یزنگ گوش یصدا با

 نداختیرو موخم خراش م سایو صداش مثل زنگ کل خوندیبلند اهنگ م بلند غوشیج غیج یاُپرا با صدا خواننده

 که صداش خفه شد نیپرت کردم رو زم مویدستم گوش با

 آلود به زور چشمامو باز کردم و گفتم:  خواب

 ـادیتو روحت فـر _

 رفتم سیخ ِلخ کنان به سمت سرولِ شدم و چشمامو بستم و چشم بسته اروم اروم و زیخ مین

 و چشمامو باز کردم دمیکش یغیرو باز کردم که ج خیآب  میمستق در اوردم و لباسامو

 سرحال شدم ! کامال

 دیاز سرم پر خواب

 کردم و خودمو به آب سپردم میتنظ رو آب

 

 دمیکش رونیحمام خارج شدم و سشوار رو از تو کِشو ب از
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 روش کپک بود بایبود و تقر میسالگ فدهیمال زمان شونزده ه سشوار

 کردیخب هنوزم کار م یول

 انداختم ینگاه میاز خشک کردن موهام به ساعت گوش بعد

 ساعت وقت داشتم مین

 از شماره ناشناس داشتم اممیپ دوتا

 کردم بازشون

 نی.... سار نمتیبب خوامیم ازین _

 رو باز کردم:  یبعد امیباال رفته پ یابروها با

 آموزشگاه؟  یایچرا نم شم،یم شم خطرناک وونهید ،یکنیم وونمید یپرهامم، دار ازین_

پشمالو  یو خوشگلمو که خزها دیو کافشن سف دمیپوش یخی نیشلوار ج هی الیخیمسدود کردم و ب شماره رو دوتا

 داشت و تنم کردم دیسف

 تنم کردم دیژاکت سف هی رشیز البته

 بود یخاکستر دیمحو و سف شممیلخت کردم و آرا موهامو

 باشم یراض شمیو خوش رنگم باعث شد از ارا رهیلب ت رژ

گذاشتم  دممیپشمالو سف یسرم گذاشتم و دست کشا یرو دمویسف یکاله منگوله اشونم انداختم ورو و بافتم موهامو

 کافشنم بیتو ج

 بودم یراض پمیاز ت بیکردم و عج و خوشگلمم پام دیسف یها چکمه

 بود دهیخربرام از دوست پسرام یکی  یمهد ریرو ام یِست زمستون نیا ادمهی

 ! کنهیچکمه م کنه خودمو دامیزدم احتماال اگر پ غشیو ت چوندمشیکه من پ یجور البته
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و جمع و جورمو برداشتم و بعد از قفل کردن  کیچمدون کوچ عیمنم سر افتاد و ادیزنگ خورد و شماره فر میگوش

 خونه خارج شدمدرا از 

 بود ادیفر یاردیلیم نیماش چشم بود تو یکه مثل چ یزیچ نیکوچه اول تو

 ! یسورمه ا یآئود

 بلند صالح بود یشاست نیپشتش ماش البته

 توش نشسته بودن گهیپسر د هیو  صالح

 بهار کنارش نشسته بود ادم،یفر نیماشتو

 نگاهم کرد و گفت:  شخندیبا ن ادیفر شدن و ادهیپ نیو صالح از ماش ادیفر

 ! رنتیبا برفا اشتباه نگ _

 حرص چشمامو بستم با

 بود دمیسف یبه لباسا منظورش

 زد و گفت:  یلبخند صالح

 ازین ایب _

 گفت:  یشد و بغ کرده و عصب ادهیپ یبه سمت صالح رفتم که بهار فور ادیتوجه به فر بدون

 کجا؟ _ 

 تعجب و حرص گفتم:  با

  ؟یایخونه آق شجاع، م _

 گفت:  ادیو چمدونمو دادم بهش که بهار با بغض رو به فر سمت صالح رفتم به

 نجایا ادیب ازیبگو ن ن،یماش هیتو  نمیشیمن با تو تنها نم _
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 برگشتم سمتش و گفتم:  یگرد شد و عصب چشمام

 به من چه که... نم،یشیهرجا دوست داشته باشم م _

 کامال نصفه موند حرفم

 نشیبازومو گرفت و کشون کشون منو برد سمت ماش ادیفر چون

 :دمیبهت غر با

 یولم کن روان _

 توجه به حرفم خونسرد گفت:  بدون

 خفه شو _

 دیزورم بهش نرس یرو باز کرد و من تقال کردم ول نیماش در

هوت تنها و چمدونمو گذاشت تو صندوق عقبش و من مب دیو درم بست و صالح خند نیپرت کرد تو ماش بایتقر منو

 زل زده بودم! ادیبه فر

 روشن کرد نویپشت فرمون و ماش نشست

 حرص گفتم:  با

 یروان _

 خونسرد گفت:  ادیخوشحال نگاهم کرد و فر بهار

 !  شمیم یرو اعصاب من، به موقعش واست روان برو یحاال ه _

 چشماش گرد شد و من الل شدم بهار

 خودمو به خودت سپردم ایخدا

 ! هیروان نیا
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 !نمشونیخودم مچاله شده بودم و دوست نداشتم بب تو

 بهش ! ادیگاه به گاه فر رهیخ یبهار و نگاه ها یگرفته  نگاه

 زاشتنیکار م نیم دوتا رو مغزم نیا یبیطرز عج به

شد و منم به چشماش زل  رهیبهم خ نهیاز آ ادیو براق فر زینگاه تشد و بلند میگوش یو صدا دمیرو هم ساب دندونامو

 و اروم گفتم: دمیکش رونیب مویو گوش بمیدست بردم تو ج زدم و

  گه؟ید هیک نیا _

 شد روزیپ میکنجکاو یخواستم جواب ندم ول اول

 الو؟  _

 بزنم یطرف مقابلم باعث شد لبخند شرارت بار یاروم و گرفته  یصدا

 دوخته بودم از عمد بلند گفتم:  ادیبه فر ثمویشد و من همونطور که نگاه خب خمیم ادیفر نگاه

  ن؟یسار _

 گرفته تر شد نیسار یصدا

 گفت: اروم

 کردم؟  تتیکردم؟ اذ یاحترام یبهت ب ؟یکنیکارو م نیچرا باهام ا از،ین _

 افتادم! ادیفر یینقطه ضعف طال ادیرفته بود تو هم و من  ادیفر یاخما

 ! نیسار زشیعز دوست

 برسه گفتم: ادیکه به گوش فر یجور

 رفتار کردم یاون طور نیهم یرابطه رو ندارم، برا یمن واقعا آمادگ ن،یسار _
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 رنگ شده بودن یو ب دیقفل شد که دستاش سف یدور فرمون جور ادیفر یدستا

 : دمیاز چند لحظه صداشو شن بعد

 بهم فرصت بده، لطفا م،یریم شیندارم، اروم اروم پ یباشه، منم عجله ا_

 مونده بود بگم ببند بابا بچه سوسول کم

 گفتم: یناز و عشوه به اروم تیبا نها یول

 کنمیباشه، راجبش فکر م _

 گفتم و بهش اجازه حرف زدن ندادم و تماسو قطع کردم یخداحافظ اروم

 دوختم نهیبه آ نگاهمو

 حالت و ترسناک شده بود یدوباره ب یبه سمت من نبود ول چشماش

 شد رهیخ رونیکرد و دوباره به ب بهم ینگاه مین بهار

 لرز به تنم انداخت ادیخش دار و گرفته فر یصدا

 بهار _

 با حرص اروم گفت:  بهار

 بله؟  _

 اروم تر و سردتر گفت:  ادیو فر کردمیمنتظر نگاهشون م و رهیخ

  شم؟یم یشم چه شکل یعصب یمن وقت _

 تو خودم جمع شدم و دمینگاه کرد و من لرز ادیفر مرخیبه ن رهیخ یکم بهار

 اروم و مظلوم گفت:  بهار

 ! شیکشی... میباش ینه، اگر اون لحظه عصب ایگناهه  یطرف ب یکنینگاه نم یها، حت وونهید هیشب _
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 رسما خشکم زد دمیکه د ادویدوختم و نگاه ترسناک و سرد فر نهیگرد شدمو به آ یچشما

 که دوستشو عاشق نکنم! کردیم دمیتهد ینطوریداشت ا یروان

 باز کردم هواسش به جاده بود یحرص چشمامو بستم و وقت با

 شدیمورد عالقم پخش م آهنگ

 اشوان از

 همون حالت خوابم بردهمون حالت کم کم چشمام خمار شد و در اخر تو تو

*** 

 

 با تو ام _

 رو تو سرم حس کردم یبد درد

 دوختم ادیو مبهوتمو به فر جیکردم و نگاه گزدم و چشمامو باز  غیشدن موهام ج دهیکش با

 و من نگاهمو از اون به دستاش سوق دادم کردینگاهم م رهیخ

 موهام تو دستش بود ! بافت

 بود !  دهیکش موهامو

 گفتم:  کمونیحرص بدون توجه به فاصله نزد با

 یوحش _

 گرد نگاهش کردم یو با چشما دمیچسب یصندل یشد سمتم و من به پشت خم

 دیگردنم رس یخم شد سمتم که سرش به گود اونقدر

 داغش یهمراه با نفسا دم،یبستم و صداشو شن چشمامو
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 !  میرسینگران  نباش به اونجا ام م ،یدیند یوحش_

 مبهوت باز کردم و.... چشمامو

 

 شدم ادهیپ نیاز ماش یبه شونه هاش و هولش دادم و فور دمیکف دوتا دستم کوب با

 میبوددهیرس

 کنه داریسرش منو ب ریبود خ هاومد

 حرص چشمامو گرد گردم وگفتم:  با

 نشو کیبهم نزد _

 گرد کرد و گفت:  کج کرد و چشماشو سرشو

  ؟یکنیم کاریشم چ کینزد _

 نگاهش کردم رهیخ یکم

 بند اومده بود زبونم

 کنم؟  کاریچ تونستمیم واقعا

  د؟یرسیمگه من زورم بهش م اصال

 هزارم قدرتشم نداشتم!  هی یو ن اقتصاد یجسم نه

 ازمیمن ن اما

 ازمندنیبهم ن همه

 ارمیو بخوام به دست م یدارن و هر ک ازیبهم ن همه

 تو مشتم بود!  ادمیضعف فر نقطه
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 گفتم:  شخندیباال انداختم و با ن ابروهامو

 داد... شنهادیبهم پ نیگفته بودم، سار یراست _

رفتم پشت  و دمیکش یخفه ا غیج دمینگاه ترسناکشو که د مشت شدش و یبه سمتم اومد و دستا هوی نیهمچ

 و بلند گفتم:  نیماش

 یموج _

 چه خبرتونه؟  _ 

 و به صالح نگاه کردم تو دستش دوتا چمدون بود برگشتم

 سرما تو کافشنم جمع شدم و لرزون گفتم: از

 بپرس ضتیدوست مر نیاز ا _

 زد و گفت:  یا یشده لبخند حرص دیکل یبه صالح نگاه کرد و با دندونا ادیفر

 نگاش کن، انگار ساخته شده بره رو اعصاب من _

 زدم و با حرص گفتم: یشخندین

 که هست نهیهم _

 اروم و ترسناک گفت:  برگشت سمتم و ادیفر

 بعد منجمد یاول خفه ش ژنیبرفا از سرما و کمبود اکس ریفکرشو بکن ز ازین یوا _

 گرد کرد و گفت:  چشماشو

 بهتره فکر کنم؟  ینطوریا مرگ_

 متفکر به صالحه مبهوت زل زد و گفت:  بعد

  ؟یندار یشنهادیاووم، تو پ _
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 با بهت گفت:  صالح

 ادیفر _

 و گفت:  الیرفت سمت و بیپکر شد و دست به ج هوی ادیفر

 خفه شو _

 گرد شد و صالح با حرص گفت:  چشمام

 شد باز وونهید _

دقت  یو با دستش کالهشو درست کرد و بهم نگاه کرد و سالم داد و منم با کم رونیاومد ب الیپسر قد بلند از و هی

 کنار صالح نشسته بوده نیکه تو ماش دمیفهم

 کالفه گفت:  صالح

 هستن، عارف ادیاز همکارا و دوست من و فر یکی شونیجان ا ازین _

 با لبخند باهام دست داد و منم نگاهش کردم و اروم گفتم:  بهم دوخت و شوینگاه قهوه ا عارف

 ازمین _

 با لبخند گفت: صالح

 قبال کردم فتویتعر _

 رو به روم زل زدم یالیزدم و به و یسرد لبخند

 ! نایا خرپولنچه

 شییطال یو درا اهیس یسنگا

 شکلش یوونیا سقف

 نخورم زیعارف گذاشتم تا ل یرو جا پا زور پاهامو به
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 بود یبرف و دیجا سف همه

 بود یقشنگ یلیخ ی منظره

 نشون بدن شونویپول دار و یام پارت نجایا کردمینم فکر

 شدم و واقعا سرد بود الیاشون وارد و رهیتوجه به نگاه خ بدون

 سرخ شده مینیبودم نوک ب مطمئن

 صحنه رو به روم خشکم زد دنید با

 

 جام مبهوت به صحنه رو به روم چشم دوختم سر

بهار  یموها یچشم هاشو بسته بود و سرشو تو شدیکه م یدستاشو دور کمر بهار قفل کرده بود و با تمام حس ادیفر

 دیکشیم یقیعم یفرو برده بود و نفس ها

هاش توجه  غیا زدن بهار و جاصال به تقال و دست و پ نیب نینفس بکشه و در ا تونهینم گهینفس هاشه و د نیاخر انگار

 کردینم

انداختن و از پله  نییبشن اما هر دوشون سرشونو پا ادیبزنن و مانع کار فر یحرف دیصالح و عارف نگاه کردم که شا به

 باال رفتن الیو یگوشه  چیمارپ یها

 :دمیشن ادویخش دار و ملتمس فر یبه طبع ازون ها خواستم باال برم که صدا زننینم یحرف دمید یوقت

 نداره؟ یچکیکه ه یدار یتو چ یاخه لعنت _

 که زد: یو حرف خواستیم ادیفر یدست ها نیاز ب شویگرفته و ناراحت بهار که با التماس آزاد یبعد صدا و

 شو، من دوست ندارم المیخیمرگ من ولم کن، ب ادیفر _

 دمیشن کردمینگاه م نییپله بودم و به پا چیپ یرو کهیحرفارو درحال نیا
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که فقط مختص بهار  یبهارو از آغوشش جدا کرد و بازوهاش رو گرفت و با همون لحن ادیاز تموم شدن حرفش فر بعد

 :دیقفل شدش آروم غر یدندون ها نیبود از ب

 یحرفو بزن نیا یحق ندار گهید _

 ادامه داد: ادیبعد با فر و

 ؟یدیفهم _

بازو هاشو ول  یبا گفتن خوبه ا ادیبود سرشو تکون داد و فر یگربه وحش کیدست  کیکوچ یگنجشک هیکه شب بهار

لباسشو نا  یها نیبه موهاش زد و بعد آست یبودم چندبار پشت سرهم چنگ دهیکه ازش فهم یکرد و طبق عادت

 کجا بود دونمیرفت که نم الیو ییانتهامرتب باال برد و تا زد و با چند قدم بلند از بهار دور شد و به سمت 

 کنمیتما نگاه مح بعدا

 هیصورتش گذاشت و بلند بلند شروع کرد به گر یافتاد و دست هاشو رو نیزم یرفت بهار رو ادیکه فر یموقع قایدق

 کردن

دلم  نیسرم جرقه زد و همچن یتو یقرار بدم اما نا خوداگاه فکر تیبهش نکنم و تنفرمو الو یخواستم توجه اول

 سوخت یاون دختر فقط کم یبرا

 و تازه منو سرجام متوقف کرد دیجد ییکه بعد چند از پله صدا امیب نییاومدم که از پله ها پا نیهم یبرا

 دخالت کنن شیمسائل خصوص یتو هیبق ادیخوشش نم ادیفر ،یبهتره نر _

 دمیسمتش چرخ به

 شیشونیپ یرو سشیخ یفرو برده بود و موها داسشیاد یشلوار ورزش یبود و دست هاشو تو ستادهیپله ها ا یباال

 شده بود دهیچسب

 بود ادامه داد: نطوریاومد و روبه رو قرار گرفت و همچنان که به بهار زل زده بود البته از نظر من ا نییپله پا چند

 مشکلشو حل کنه دیبهار خودش با _

 به سمتم نشونه گرفت زشویبعد نگاه ت و
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 پشت گوشم دادم و بدون حرف زدن از کنارش رد شدم که صداش بلند شد موهامو

 یاونو عاشق کن یتونینم زایچ نیحرفاس و با ا نیتر از وونهینکن، اون د نکارارویا ادیفر یاما جلو یدختر سرکش _

 رفت و بدون توجه از کنار بهار رد شد نییپا عیسر یلیبعد خ و

 شدایم ریعارفم زود جوگ نیا

 کردم یفپو یعصب

 ادیهمشون بدم م از

 مشت ادم پولدارِ مُرَفَه و گند اخالق هی

 و راه افتادم دمیکوب نیزم یرو پامو

 سوت زدنمو به زور گرفتم یوارد خونه شدم و جلو باالخره

 ببره ادمیاستخون سوز رو از  یگرم خونه باعث شد سرما یفضا

 سرما ! نیبود تو ا سیعارف چرا موهاش خ نیا

 اروم باال رفتم یچوب یپله ها از

 ! یخونه ا عجب

 ستادمیپاگرد اول ا یتو

 برم دیکدوم اتاق با دونستمیپاگرد بود اما من نم دوتا

درها  هیکه رنگ درم نسبت به بق شونیکیشروع کردم به باز کردن در تک تک اتاق ها که با باز کردن در  نیهم یبرا

 منسبتا پر رنگ تر بود حداقل دو درجه مبهوت موند

 

 کامل باز کردم و داخل شدم و با تعجب به اطراف چشم دوختم درو
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جاها  یجاها خندونه و بعض یکه بعض یمتفاوت چهره دختر یایمتفاوت، از زوا یپر از عکس در اندازه ها یاتاق

 نیغمگ

 چهره رو نشون کیبهش وصل بود و همشون  رهیعکس با گ یبود که کل یمتعدد کنف یوسط اتاق طناب ها یحت

 اونم بهار بود  دادیم

 

 یکنیم یچه غلط نجایتو ا _

 رو به رو شدم ادیترس به پشت سرم چشم دوختم و با فر با

 و سرد بود خیمعمول نگاهش  طبق

 شدمیبود که الل م ادیو منم تنها در مقابل فر شهیفقط با نگاه کردن به بهار گرم م افهیق نیا انگار

 اروم به سمتم اومد ییاروم درو بست و با قدم ها ادیفر

پروسه انقدر ادامه داشت که منجر به برخورد من به  نیقدم من به عقب و ا کیقدم اون به سمت جلو برابر بود با  هر

 من یشد و قرار گرفتن اون رو به رو وارید

 نگاه کردن به چشم هاشو نداشتم تاب

و بهش نگاه  دمیر گرفتن دست هاش دو طرفم از جا پربا قرا هویگرفته بود و زبونم بند اومده بود که  یفیلرز خف بدنم

 کردم

 شده بود و عطر تلخش مشاممو پر کرده بود خیچشم هام م یتو زشیت یها چشم

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا دمیازت پرس _

باعث  نیو ا کردیم کیبه صورتم نزد شتریو با هر حرفش صورتشو ب گفتیآروم و شمرده شمرده م یلیخ حرفاشو

 چشم هام شد یازم فاصله گرفت که منجر به باز شدن ناگهان هویشد چشم هامو ببندم که 

فرو برده بود با پوزخند بهم  بشیج یکرده بود و دست هاشو تو لیباال تنشو به عقب ما کهینگاه کردم در حال بهش

 زل زد و گفت:
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 !میکن یباز ایب _

 گرد شد و وحشت زده نگاهش کردم چشمام

 شد! وونهیباز د یوا

 

 گرد کرد و گفت: چشماشو

 هان؟  میمن ک یفکر کرد _

 کردمیگرد شده نگاهش م یچشما با

 :دیکنارم و غر واریبه د دیاروم کوب مشتشو

 عروسک کنمیم ینکن که باهات باز ی. با من بازکنمیلهت م یپا رو دمم بزار _

 که ازم دور شد و اروم گفت: کردمیبهت نگاهش م با

 !شهیم یعروسکا چ یته زندگ ینم بدونفکر ک _

 گفت: شخندیلب با ن ریاتاقو باز کرد و ز در

 ! یآشغال دون _

از  یکه محکم بست نفس حبس شدمو خارج کردم و دست لرزونمو رو صورتم گذاشتم و همون لحظه قطره اشک درو

 ختیچشمام فرو ر

 بند اومد نفسم

 ازین یوا

 یوا

 گسید یکیشدم که عاشق  یعاشقِ کس من
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 بهار زل زدم و با حرص چشمامو بستم یعکسا به

 داره ...! یغم چه

 من به اون ...! احساس

 به اون اون

 اون به اون و

 از اتاق خارج شدم و برگشتم که به بهار برخورد کردم یفور

 و گفتم: دمیباال کش موینیازش فاصله گرفتم و ب زود

 اتاق من کجاست؟  یدونینم _

 قرمز من دوخت و گفت: یبه چشماگنگ  سشوینگاه خ بهار

 یاتاق هیبا من تو  _

 کردچشمامو با حرص بستم و اونم در اتاق رو به رو  باز کرد و منتظر نگاهم کالفه

 رفتم تو اتاق و چمدونم کنار تخت بود باحرص

 یزرشک یاتاق مشک هی

 کیو ش ساده

 رنگ چنگ زدم و با حرص به بهار زل زدم یزرشک یرو تخت گوشه اتاق و به رو تخت نشستم

 از من سر نبود شیچیه

 قدش دراز بود ! فقط

 کوچولو بودم کمی من

 حرص اروم گفتم: با

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
302 

 

  د؟یآشنا شد یچه جور ادیبا فر _ 

 باز کرد و در همون حال گرفته گفت: شویو مشک کیچمدون کوچ پیدر آورد و رو تخت گذاشت و ز کافشنشو

حمله بهش دست داده  ادیروز اونجا فر هیشرکتشون،  رفتمیم ادیز د،یش بود، منم عاشق وحکارمند دوست دیوح _ 

 آسممو گذاشتم تو دهنش یرفتم بغلش کردم اسپر یبود نفس کم اورده بود منم آسم داشتم، فور

 شد و بعدشم عاشقم شد کینزد بهم کمبعد از اون ماجرا کم کرد،ینگاهم م یطور نیهم

 باالش نگاه کردم و گفتم: حرص به قد و با

 کیهووم...چه رمانت _ 

 با غم چشماشو بست و اروم گفت: بهار

 کارو کردم نیمن به خاطر خودش ا یول شهیم یبفهمه از دستم عصب دیاگر وح _ 

رو به روم زل  یبرف یو به نما دمیکافشنمو با حرص باز کردم و پشتمو کردم و پرده رو کش پیاروم بستم و ز چشمامو

 زدم

 کردنیم یصد متر جلو تر همه اسک چند

 میکیبه اونجا نزد دونستمیفقط م دمشونیدیخب نم یول

 لب گفتم: ریک ز دمیاروم گز لبمو

 ! دمیقول م اد،یفر یشیعاشق من م _

 

 ؟یگفت یزیچ _

و بعد از  رمیودم بگکردم چهره خونسردمو به خ یباشه اما سع دهیحرفش ترس برم داشت که حرفمو شن دنیشن با

 به سمتش برگشتم و گفتم: یا هیثان

 گشنمه یلیگفتم خ _
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کوتاهم برداشتم و موهامو از دو طرف  دیبه همراه بافت سف مویآسمان یبه طرف چمدونم رفتم و از داخلش شلوار آب و

انگشتم کردم و  یرو تو ناشیآست یبافتمو بستم و انگشت یسرم انداختم و بعد دکمه ها یو کالهشو رو ختمیدورم ر

 کرد متوقفمبرم که صداش  رونیخواستم بدون توجه به بهار از اتاق ب

 میباهم بر ستایوا _

 از کاسه در اومده رومو به سمتش برگردوندم و گفتم: ییچشم ها با

 ستم؟یوا دیمن با یلیاونوقت به چه دل _

 گفت: دادیلباسشو باال م قهیو  شدیاز جاش بلند م کهیدرحال

 من اومدم لیدل نیبه ا ،یبا من باش دیگفتم هرجا برم و باشم توام با ادیمن به فر _

 یبرا گاردیباد کیمنو فقط به عنوان  ادیفر نکهیاما ا کردمیقصد و قرضه احساس م یکه حرفاش ب نویصداش ا یتو

 داشتم گفتم: نشییدر نگه داشتن تن پا یکه سع ییو صدا یعصب یعشقش اورده رو نه با چهره ا

 فتمیو راه ب امیکش ب یکه دنبال کس ستمیبند و کش شلوارتم ن ستم،ین یو محافظ کس گاردیمن باد زمیعز _

 بعد از گفتن حرفام بدون در نظر گرفتن صورت بهت زدش از اتاق خارج شدم و

 ادیفر نیچقد پرووعه ا یوا

 بودم ؟! نجایبهار ا یمن فقط برا یعنی 

 ب داد:از درونم جوا ییصدا

 یایب یگفته بلندش ادیازت خوشش م یلیپ ن پ عاشق چشم و ابروته، خ _

 اومدم و به سمت اشپزخونه رفتم نییپا چویمارپ یدادم و راه پله ها رونینفسمو ب کالفه

 ومدینم یکس یصدا

 رفتم خچالیراست سمت  هیباال انداختم و وارد آشپزخونه شدم و  یا شونه

 دیبادم خواب خچالیداخل  دنِیگشنم بود اما با د یلیخ
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 اب یبطر کیاز  غیدر

 پسیچ یکل شیکیبازشون کردم که باالخره داخل  یکی یکیها رفتم و  نتیپژمرده درو بستم و سراغ کاب ییلب ها با

 کردم  دایو پفک و هله هوله پ

 دیرسیبردارم اما قدم نم نتیرو از داخل کاب یلونینا سهیدستمو جلو بردم که ک خوشحال

 انگشتمم بهش برسونم یحت تونستمینم زدمیزور م یچهر

 نبود یصندل چیاشپزخونه هم ه داخل

 بردارم دنیباعث شد دست از پر ییدرحال تالش بودم که صدا همچنان

 

 یتو چشمم باش دیبا رمیهرجا م _

 سمتش برگشتم و نگاهش کردم اما جوابشو ندادم به

 برداشت نتیرو از داخل کاب پسیبسته چ کیکه  یو بعد دست دمیپاشو به سمتم شن یکارم شدم که صدا مشغول

 مزه مورد عالقم اونم

 یفلفل

 حرفش وا رفتم: دنیکه با شن رمیبه سمتش برگشتم که بسته رو ازش بگ یخوشحال با

 اریبراش ب ریماست موس هیدوس داره، توام برو  یفلفل یلیبهار خ _

 نتونستم صدامو کنترل کنم گهید

 گفتم: دادمیو هلش م زدمیمشت م نشیو به قفسه س زدمیداد م کهیدرحال

 ستمین ؟یفهمیم ستمیمزخرفت ن یالیمن نوکر و کُلفَت تو و اون عشق خ ؟؟یروان یگیم یتو ها؟؟ چ یگیم یچ _

 یییروان یحرف نزن، روان ینجوریبا من ا گه،ید
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 آشپزخونه اومدن یدادم بهار و صالح و عارف با حالت دو تو یصدا با

 چشم دوختم ادیترسناک فر یاز زدن حرفام نفس نفس زنون به چهره  بعد

 نترسم خواستم

 تونستمینم ادیقبل باشم اما در مقابل فر ازیمثل ن خواستم

 به خودم اومدم  یزیپرت شدن چ یصدا با

 بازومو گرفت: ریکه به سمتم اومد و ز یبعد دست و

 ها؟ یحرف بزن ینجوریبا من ا یتو چطور جرعت کرد _

 زدینم یحرف یبرد و بچه ها همونطور مجسمه وار بهمون زل زده بودن و کس رونیبعد کشون کشون به سمت ب و

 گفت: جانیکه با صدا شدنش از جانب بهار، ولم کرد و با ه رونیدرو باز کرد و خواست ببرتم ب میدیبه در رس نکهیا تا

 جانم ؟ _

 جلو اومد و دستمو گرفت و به طرف خودش برد بهار

 دستشون یتو وی ویبودم مثل  شده

 شدم ؟؟ ینطوریا یمن کِ ایخدا

 یکن یکار یپس حق ندار ،یبا منه، تو بهم گفت ازیولش کن ن _

 ادامه داد: یبعد با لحن اروم تر و

 بخر یزیچ شهیمن گشنمه اگ م _

 رفت الیال مانند وسط و یبعد به سمت کاناپه ها و

 ؟یدیصالح مگه نشن _

 :دیاز بهار پرس میمال بعد بلندتر اما و
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 ؟یزندگ یخوریم یچ _

 به صالح گفت: خی یخوشحال اما لحن ییبا چشم ها ادینداد اما فر یجواب بهار

که سرما نخوره و گلوش باز باشه، کنارشم حتما  ریغذا، هم سوپ بگ شیمخالفاتش برا پ چهیجوجه و برگ و ماه _

 خورهیبهار نوشابه نم ر،یبراش دوغ بگ

 بعد به سمت بهار رفت و خودشو کنارش انداخت و دستشو پشت بهار گذاشت و

 کنار بکشه ادیکه بازم باعث نشد فر دیبهار خودشو کنار کش اما

 کردمیحرص به همه ماجرا نگاه م با

 میو منتظر صالح شد میکاناپه نشست یطبع ازونا من و عارفم رو به

و کالفه شدم بخاطر توجه  یو بماند که چقد من حرص خوردم و عصب میبعد از دو ساعت اومد و ناهار خورد صالحم

 به بهار ادیفر یها

 گشتیمثل پروانه دورش م نکهیا

 که مختص اون دختر بود نشیداشت ب ییبودن گرما خی نیخشن بودن، در ع نیع در

 کردیتوجه نم نایبه ا یدختر که ذره ا اون

 شدینفر روشن م کی یفقط برا شیبود و اون ات شیبود که داخل ات خیتوده  کیمثل  ادیفر

 بهار بود اونم

 میشده بر نییبه قسمت تا یبرف باز یو بعد برا میاستراحت کن یساعت کیاز خوردن ناهار قرار شد  بعد

 

 رو به روم دوخته بودم یبرف یچونم گذاشته بودم و نگاه خمارمو به فضا ریز دستمو

  ؟یکنیفکر م یبه چ -
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 تو خودم جمع شدم و گفتم: یکه کردم کم ییهویکردم و از سرما و لرز  میقا بمیتو ج دستامو

 با سکوت و سرماش آرامش داره نجایا ،یچیه - 

 شد و گفت: رهیاش زل زدم و کنارم نشست و مثل من به پنجره خ رهیت یچشما به

  ؟یعاشقش -

 و برگشتم سمتش و گفتم: دمیگرد شد و با بهت تو جام پر چشمام

 ؟یچ -

 و گفت: بشیبرگرده سمتم دستاشو مثل من گذاشت تو ج نکهیا بدون

 عارف صداقت، معروفم تو کارم ادم،یروانشناس فرمن -

 گرد شدم و گفت: یو زل زد تو چشما برگشت

 یدوست دار ادُیفر دونم،یم یعنی -

 بهت نگاهش کردم با

 زده با حرص گفتم: هول

 به من چه؟  ،یکه روانشناس یروانشناس -

 دوخته بود بهم زشوینگاه ت باال رفته یابروها با

 و هول زده گفتم: اوردمینگاه مرموزش تاب ن ریز

 یندارم، َتوَهُم زد یروان به اون یحس چیمن ه -

 به چشمام زل زده بود رهیهمون نگاه خ با

 جدا کرد و گفت: نگاهشو ازم باالخره

 ! شهیمعلوم م -
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که  دمید ادُ یلب بهش دادم و با سرعت از پله ها باال رفتم که صالح و فر ریز یبلند شدم و فحش حرص از جام با

 نییپا ومدنیداشتن م

 و گفت: دیباال کش وشرتشویس پیدوخت و خواستم از کنارشون رد شم که صالح ز بهم زشوینگاه ت ادیفر

 یاسک میریم گهیساعت د میآماده شو، به بهارم بگو آماده شه، تا ن ازین -

 کردمیحس مرو خودم ادُیفر نیبزنم با عجله از کنارشون گذشتم و نگاه سنگ یحرف نکهیبدون ا 

 :دمیصالحُ شن یاتاقُ با حرص باز کردم و رفتم داخل که صدا در

 چِش بود؟  -

 ! کنهیم هیبه دست رو تخت نشسته و داره زار زار گر یبهار گوش دمیاتاقُ محکم بستم و برگشتم که د در

 کردمتعجب نگاهش  با

 کردیم هیو گر نشیرو چسبونده بود به س یساده بافته بود و گوش موهاشو

 مهم نبود برام اصال

 جهنم به

 کنه تا خفه شه هیگر اونقدر

 ! کردمیم هیپا به پاش گر شستمیاگر مثل قبل بودم م حاال

 کردم و لباسمو در آوردم داشیپ گشتمیم میرو تخت خودم نشستم و درِ چمدونمو باز کردم و دنبال بافت مشک رفتم

 :دمیگرفته اش رو شن یکه صدا دمشیپوشیم داشتم

 مسافرت که اومدم با خانوادم تنگ شده، مجبور شدم بهش دروغ بگم دیوح یدلم برا -

 :دیکرد و با بغض نال نیف نیف

 کنمیدارم دِق م -
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 کردمیباال رفته نگاهش م یابرو ها با

 فتم:مسخره اش گ یتوجه به ناله ها بدون

 یاِسک میبر میخوایپاشو آماده شو م -

 دنیو مظلومشو بهم دوخت و اروم بلند شد و شروع کرد به لباس پوش سیخ یچشما

 بود جالب

 کردیبه لباساش توجه نم اصال

 بود یانگار حضورش اجبار واقعا

 دوست نداشت؟  ادُیفر شدیم مگه

 ! دهیواقعا عاشقه وح حتما

 زدم یکردم و رژ لب قرمز و مات یمحو شیتو هم آرا یاخما با

 دمیچرم و کوتاه قرمز پوش کافشن

 دستم کردم اهمویس یو دستکش ها دمیپوش یمشک نیج شلوار

کردم و موهامو فرق کج  که منگوله پشمالو قرمز داشت رو اروم سرم مویبافتم و کاله مشک یماه غیت یور هی موهامو

 کردم

 نمرو هم انداختم دور گرد میگردن مشک شال

 هم پام کردم مویپاشنه مشک یب بوت

 کردم و از اتاق خارج شدم یزل زدم و پوف کردینگاهم م شیقهوه ا یساده و مشک پیبهار که با ت به

 ! رونیاز اتاق ب دییمثل بچه ها دنبالم دو اونم

 نییپا میو رفت میشد ریپله ها سراز از
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 کردم یو عارف و صالح پوف ادیفر دنید با

 نفسم گرفت ادیفر پیت دنیلحظه با د هی

 نبود و چهره صالح و عارف برام مهم پیلباسا و ت اصال

 شده بود یموهاش بادمجون یو موهاش که قسمت جلو ادیفر یسورمه ا کافشن

 خوشگل و بامزه اش کرده بود یلیکه خ شیمشک زونیو کاله آو شیمشک نیج شلوار

 اون لحظه دلمو بُرد !  بیعج

 ه بودبه بهار زل زد ادیفر

 باز به بهار نگاه کرد عیلحظه از بهار چشم گرفت و به من نگاه کرد و سر هی

 من نگاه کرد چرا خشک شده دوباره برگشت و به دونمینم

 کم اومد باال و نگاهش که رو لبام خشک شداول از پاهام شروع شد و کم نگاهش

 زدم خیکردم  حس

 زدشو به چشمام دوخت و گفت: خی نگاه

  ؟یعروس میریبچه ها م -

 کردمیتعجب نگاهش م با

 با تعجب گفت: صالح

 نه ! -

 بهم زل زد و گفت: یبا خونسرد ادیفر

 رو زده؟  یعروس رنیکه م ییاونا پیت ازیپس چرا ن -

 کردم و نگاهش کردم زیدر سکوت به من زل زدن و من با حرص چشمامو ر همه

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
311 

 

 گرفتمیم شیآت داشتم

 که شده من بسوزونمش بارمیگرفتم  میتصم

  ارم؟یآب ب -

 شده گفت: زیر یبا چشما ادیفر

  ؟یواسه چ -

 از کنارش گذشتم و گفتم: شخندین با

 چون اون جات سوخته !  -

 دلم صلوات نذر کردم که نزنه لهم کنه تو

 

چشم  یدیمورم شد و سف سوزش کردم و مور لرز و احساس رسوخ کرد و تنم تو ییهویدور شدم و سوز و سرما  ازش

 کنم زیباعث شد چشمامو ر انداز جلوم

 ستادیبا سرعت پشتم اومد و کنارم ا بهار

 :دمیصالح رو از دور شن یصدا

 نداشته باش، دختره! شیکار-

 با بهت اروم گفت: بهار

 تو یدار یچه دل و جرعت -

 با پوزخند گفتم:  ش وسمت برگشتم

 ستمیخور ن یچون من مثل تو تو سر یتعجب کن دیخب معلومه که با -

 شد قطره اشک جمع شیگرد و قهوه ا یبهت نگاهم کرد و کم کم تو چشما با
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 داشت لنز سبز گذاشته بود ادیکه تو اتاق فر ییاز عکسا یلیخ تو

 بود یدر اصل چشماش قهوه ا یول

 بود خوشگل

 من یه اندازه نه ب یول

 به چونه لرزون و نگاه مظلومش بهش پشت کردم توجه بدون

 باشه یکه قو گرفتیم ادی دیبا

 و صالح و عارفم اومدن ادیفر

اما نشست و منتظر منو  نیو بهارم با بغض رفت سمت ماش نشیرفت سمت ماش توجه به من با سرعت بدون ادیفر

 نگاه کرد

 دیکالفه مشتشو به فرمون کوب نیتو ماش ادمیفر

رفتم و در عقب رو  ادیفر نیعارف و صالح به سمت ماش طونیش نگاه ینیکردم و بدون توجه به سنگ یکالفه ا پووف

 با حرص نشستم و در رو محکم بستم باز کردم و

 بهم انداخت و چشماشو با حرص بست ینگاه مین ادیفر

 کرد زد و چشماشو باز یترسناک شخندیسرشو اروم تکون داد و ن هویچشماش بسته بود که  یطور نیلحظه هم چند

 خدا ای

 داره؟  ینقشه ا چه باز

 رفت برهیکافشن کوتاه و قرمزم و بیتو ج میگوش

 داشتم و به صفحه اش زل زدم برش

 (ی)محمد مهد
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 :دمیخش دار و خستشو شن یسبز رو لمس کردم و صدا یبا تعجب دکمه  یفور

 الو؟-

 م: گفت آروم

 محمد؟  -

 جلو حس کردم نهیاز آ شوینگاه آب زیت برق

 کردمیخورده و شکسته حس م شهیش یتفلن صدا پشت

 رهیداره روشون راه م انگار

 شده؟  یزیمحمد چ -

 : دمیخسته و کالفشو شن یصدا

 ون،یرو شکستن، قل یکه فکرشو بکن یهرچ ختن،یر سایپل گرفتم،یدوستام مهمون از یکیبرا  تو باغم شبینه، د -

 ختیر خسارت زدن، اعصابم به هم یمشروب، کل

 زمان و مکان بلند گفتم:  توجه به یباال رفته ب یابروها با

 شکستن؟  یخو واسه چ نییَچه نامردا -

 با حرص گفت: کرد و یپوف عصب محمد

 یدوباره مهمون ارن،یم ویچ همه گهید قهیکلفت هست و اونقدر دارم که تا دو دق میقدر پارتنباش، اوننگران -

 رمیگیم

 شیگرفت از تُخس امخنده

 شدم و گفتم:  طونیش

 ام بره؟  یهست یزاریم ،یمهمون یریم خودت که تو -
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 بلند گفت: و عیسر

 نه-

 خنده گفتم:  با

 داره؟  یچرا؟ چه فرق -

 گفت: دهیحرص و خراش با

اونم  کنم،ینکردم و نم انتیخ چوقتیه یول نمشیبیم ریو د میاز هم دور نکهیمن باخبره، با ا هیهمه چاز یهست -

  ؟یاوک نطور،یهم امبره، تو ییحق نداره جا

 گفتم:  ریکنم ناگز شیعصب نخواستم

 باشه باشه، آروم صدا خسته -

 کرد و گفت:  یپوف

 باز؟  ینزد گند که ؟ییکجا تو -

 سرجام نشستم و هول شده گفتم:  خیس 

 توچال میبا دوستام اومد ،یگند نه چه -

 کرد و گفت:  یعصب پوف

 فعال من کار دارم ،یبگ حالت دروغ به یوا -

 یسالم برسون با یباشه به هست -

 شدم خودم به نهیاز آ ادیفر نیسنگ نگاه و نیماش رو از گوشم فاصله دادم و تازه متوجه سکوت یگوش

 پووف

 زدم گند
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 زدم حرف بلند همه نیا چرا

 سرم تو خاک

 زل زدم رونیب یجدا کردم و به منظره  ادیحرص نگاهمو از فر با

 یفضا رو باز کردم و از اون نیشده با سرعت در ماش که آزاد یزندون مثل نگه داشت و من نویبعد ماش قهیدق چند

 خفه خارج شدم

 بهم زد یزیتمسخر آم شخندین ادیفر

 دمیساب رو هم دندونامو

 که دوسش داشتم فیح

 ـــفیحـــ

 شلوغ بود یلیخ دورمون

 شدن ادهیپ نیو عارفم از ماش صالح

 دمیکوب نیبه زم اشاره کرد و من با حرص پامو ادینگاهم کرد و به فر طونیرفته ش باال یبا ابرو ها عارف

 ادیرو به فر جانیباز شد و صالح با ه نیخوشگل کنارمون پارک کرد و در ماش یآشنا نیماش هی هویلحظه  همون

 گفت: 

 ادیب کنم، بهش خبر دادم زتیخواستم سوپرا -

 به صالح زل زد و گفت:  جیگ ادیفر

  ؟یک -

من  زیرو لبخند شرارت آم ادینگاه فر بزنم و یبار لبخند شرارت اومد که باعث شد من رونیب یفرد نیتو ماش از

 زمان بهار با لبخند گفت: خشک شد و هم

 نیسار -
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 باال انداختم و گفتم: طنتیمن خشکش زد و من ابروهامو با ش دنیبا د نیسار

 نیسالم سار -

 بشه و دِق کنه! تمونیمیمتوجه صم ادیاستاد تا فر نگفتم

 کردمیرو حس م ادیفر زینگاه براق و ت ینیسنگ

 روشن اروم گفت: ییمبهوت با چشما نیسار

 !؟یکنیم کاریچ نجایا ازین -

 زدم و با عشوه و اروم گفتم: یحیمل لبخند

 ادمیهمکار فر -

 دوخت و گفت: ادیبه فر جانشویو پر ه رهینگاه خ نیسار

  اد؟یفر یپس چرا به من نگفت -

 زدم و گفتم: یزیتمسخر آم شخندیکه گفت از عمد ن نویا

 رفته ادشیحتما  -

 برگشت و نگاهم کرد ادیفر

 دیماس رو لبام شخندینگاهم کرد که ن یجور

 زد و گفت: یشخندیو ن نیسمت سار برگشت

 نبود که بگم یمهم زیچ -

 و گفت: نیدستشو گذاشت رو شونه سار بعد

 یخوش اومد -
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 وختمسیحرص م شیدست داد و با عارفم خوش و بش کرد و تنها من بودم که تو آت نیبا لبخند به سار بهارم

 دمیبه زور پوش تامویو منم اِسکِ  میبود وارد شد یهر بدبخت به

 گرفتمیو اونو م نیو ا واریو مدام از در و د خوردمیسر م همش

 دادمیخودمو به جلو حرکت م یو کم دمیکوبیچوبم دستم بود که اونارو تو برفا م هیشب زیچ دوتا

 بودن ادیبازم ز یشلوغ نبود ول یلیخ

 بودن یحرفه ا ایشتریب

 رمیبگ ادی کردمیم یو منم سع کردیم یاسک یقشنگ و حرفه ا یلیبدون اشتباه خ بهار

 کردنیو سر همو تو برفا فرو م دنیپریم هم یبه سر و کله  و صالح که مدام عارف

 و من حرص خوردم نیبهارو برد تلکاب ادیفر

 کردیبا لبخند و ماست نگاهم م نیسار

  ارم؟یدرب ادویکه من حرص فر کنهینم یکار چیاحمق چرا ه نیا

 پـُـــــف

 کنهینگاهم م یکی کردمیهمش حس م تیجمع تو

 شدمیمواجه نم یچکسیبا ه گشتمیهربار که بر م یول

 یرو سرم مرتب کردم و دوباره شروع کردم به اسک کالهمو

 کردنیاون طرف تر کنار کافه بودن و به من نگاه م یچندتا پسر کم هی

 زیرو برفا تا ل دمیکوبیو محکم م کردمیتو برفا و به حالت قدم زدن پاهامو بلند م دمیحرص برگشتم و چوبو کوب با

 نخورم

 اون قسمت فاصله گرفتم و رفتم سمت بچه ها از
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 و بهارم برگشته بودن ادیفر

 ستادیو کنارم ابه سمتم اومد  عیمن سر دنینگاه کردم و چهره بهار از حرص قرمز شده بود و با د بهشون

 نیانداخته و بردتش تلکاب رشیگ ییاز نبودم استفاده کرده بود و تنها ادیفر

 با حرص به بهار نگاه کرد و بعد نگاه سردشو به من دوخت ادیفر

 خوردمیم زیکنم و مدام ل یمثل اون اسک تونستمیدستمو گرفت و منو کشون کشون از اونا دور کرد و من نم بهار

 یولم کن روان -

 کشوندیتر بود و راحت منو م یکلیاز من قد بلندتر و ه بهار

 : گهید زدمیم غیکم ج کم

 یروان وونهیبا تو ام ولم کن، د -

 بازومو ول کرد و با بغض داد زد: هوی

 ؟یومدیچرا باهامون ن -

 زدم:  غیج منم

 توام؟ گاردیبه من چه؟ مگه من باد -

 زد:  غیوارانه ج ناله

 تحملش کنم تونمینمگهیل کنم، منو به زور بغل کرد، دتحم تونمینم گهید -

 زدم یلینتونستم خودمو نگه دارم با همه قدرتم به سمت راست صورتش س گهید

 بخوره نیمحکم که کم مونده بود به خاطر از دست دادن تعادلش زم اونقدر

 نگاهم کرد هیمبهوت و مظلومانه رو صورتش گذاشت و با گر دستشو

 دورمون جمع شدن ایلیخ دمیلحظه برگشتم و د هی
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 نگاه کردم رشونیبهت به نگاه خ با

 بودن ادمیو فر نیصالح و عارف و سار ببنشون

 کرد و ازمون دور شد یعقب عقب رفت و با سرعت اسک هیبا گر هوی بهار

 بازوشو گرفت و گفت: نیخواست بره دنبالش که سار ادیفر

 بزار تنها باشه -

 : دیگرفت سمتم و غر زیرها کرد و خ نیبازوشو از دست سار با خشم هوی ادیفر

 روش؟ یکنیدست بلند م یبه چه جرعت -

 داد زدم: تیحرص و عصبان با

 باشه یقو رهیبگ ادی دیبا -

 گرفتن و گفتن:  ادویفر یدوتا بازوها نیو سار عارف

 آروم س،یه -

 داد زد:  تیرو به جمع صالح

 دینیبیکه نم لمیکارتون، ف یپ دیبر -

 ازمون دور شدن کردنیکه با خنده و تعجب نگاهمون م ییکم دختر و پسرا کم

 : دیغر سمتم اروم ادیب کردیتقال م کهیقرمز شده در حال ادیفر

 گفتم! یکِ نیبب ،یا چارهیب یایدستم ب -

 بردن سمت کافه و من با حرص همون جا رو برفا نشستم ادویفر نیو سار عارف

 کنم هیداشتم گر دوست

 چقدر گذشته بود دونمینم
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 پنج ساعت ای چهار

 گشتنیمثل مرغ پر کنده دنبال بهار م همه

 نتشیتا اگر اومد اونجا بب الیرفته بود و عارف

 گشتنیو صالحم اطرافو م ادیو فر نیسار

 همون جا نشسته بودم شناختمیرو نم ییجا ادیبلد نبودم و ز یچون اسک منم

 خار شده بود تو گلوم بغض

 بلند شدم و نگران گفتم:  دهیاومد و من رنگ پر ادیداد فر یصدا هوی

 شد؟  دایپ -

 شد لیبه سمت چپ ما که خوردم سوخت و سرم یلیو صورتم از س دیبهم رس هیثان تو صدم ادیفر

 و داد زد:  ادیفر نهیزد به س نیخورد و سار زیاز چشمام ل یاشک درشت قطره

 ؟یکنیم کاریچ -

 

 و از سرما تو خودم جمع شدم دینگاه کردم و چونم لرز ادیبغض به فر با

 هول داد و داد زد:  نویسار هوی

 !ارمیاسمتم نم گهید یریجلومو بگ -

 بازومو گرفت و داد زد:  هویسمتم و  برگشت

 یکن، خودت گند زد داشیبرو پ -

 بهت نگاهش کردم که هولم داد که افتادم رو برفا با

 با بهت گفتم: و
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 م... م -

 داد زد: هوی

 ! کشمتیم یبهار برگرد خفه شو، بدون-

 مبهوت گفت:  نیسار

 فر... -

 نعره زد:  ادیفر

 خفه شو توام -

 با حرص گفت: نیسار

 ...یواسه چ ازین م،یدنبالشن، هممون گشت نجایا یداداش کل مامورا -

 : دیرو گرفت و غر نیسار قهی ادیفر

 کنهیده، خودشم جمعش مز خودش گند -

 بغض نگاهش کردم با

 شده بودم؟  فیهمه ضع نیدر مقابلش ا چرا

 داد زد:  بردشیو م دشیکشیم کهیرو گرفت و درحال نیسار یبازو ادیفر

  ؟یدیفهم ،یکنیم داشیپ -

 یبرف یو فضا یکیمن رفتن و من موندم و تار یزده  و خون یمقابل نگاه اشک در

 دونستمیکه نم یرو از پاهام باز کردم و بلند شدم و تو خودم مچاله شدم و به سمت یاسک یزور بلند شدم و چوبا به

 : زدمیداد م یکجاست رفتم و هر از گاه

 بهار -
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 اونجا به سمتم اومد و گفت:  یاز مامورا یکی

 خطرناکه کننیم ریتعم نارویارن تلکابه دتپ نیا ن،ییبرو پا ایخطرناکه، ب ؟یکنیم کاریچ نجایممنوعه، ا دخترم -

 تکون دادم و گفتم:  یسر براش

 رمیم بله بله االن -

 تکون داد و رفت سمت کافه برام یسر

 پشتمو بهش کردم و به راهم ادامه دادم یفور

 دادمیبه رفتنم ادامه م یول شدمیسرما داشتم منجمد م از

 و همه جا فقط برف بود و برف! دیدیرو نم ییجا چشمام

 رفتمیچند ساعت راه م دونمینم

 کردمیبدنم حس م یتک استخونا با تک سرمارو

 قدم بردارم تونستمیو نم کردنیم زیج زیج دستام

 واقعا سردم بود یاز درون داغم ول کردمیو حس م کردمیسر هم عطسه م پشت

 برگردوندم و داد زدم:  سرمو

 ب...هار -

رو به  یادیشد و سرخوردم ک با سرعت قِل خوردم و مسافت ز یپام خال ریرو برداشتم ز یقدم بعد برگشتم و تا

 کتفم حس کردم هیرو تو ناح یدلخراش و وحشتم درد بد یها غیج نیسقوط کردم و ب نییپا

 ! یآهن زیچ هیخوردم به  انگار

 شدم ریاس یاهیسرما و س نیتب دارم اروم اروم بسته شد و ب یچشما
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 ارمیبه دست ب مویاریباعث شد کم کم هوش نیبدنم حس کردم و ا یرو با تک تک سلوال یو درد وحشتناک سرما

 یآ... آ -

 دمینشن خودمم یبود که صدا فیجونم اونقدر آروم و ضع یب ناله

ودم تا نخوره رو کتفم بود و گردنمو کج کرده ب یبزرگ و آهن زیچ کیبرفا فرو رفته بودم و  یهمون قسمت ال به ال تو

 به آهن

 کنم هیگر تونستمینم یحت

 ! موندیبرام نم هیبود که گر زیهوا سرد و انجماد آم اونقدر

 تکون بخورم کردمیم یبغض کرده بودم و وحشت زده سع تنها

 ذاشتینم یبزرگ و آهن لهیبدنمو اون م یدرد و خشک یول

 سوختیم خودم یو دلم برا کردمیصدا هقهقه م یو خفه و ب اروم

 : زدمیداد م یو گاه کردمیاز شدت سرما و وزش تند باد بسته بودم و تنها آروم آروم ناله م چشمامو

 ک... کمک -

 داشتم یقلبم نامنظم بود و نفس تنگ ضربان

 گرفتیم و نفسم رفتیباال نم نمیس

 کردمیسرما منقبض شده بودم و بدنمو حس نم از

 حرکت بدم!  انگشتمو تونستمینم یحت گهیفت و در نیآرومم هم از ب یکم همون تقالها کم

 رنگ از برف  نشسته بود که باعث انجمادم شده بود دیسف فیظر هیال هیبدنم  کل

 زدم شخندیاون حالت به بخت قشنگم ن تو
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لحظه سرد بود که همشون منجمد  اونقدر آب و هوا اون یعنی گفتمیم و با خودم دمیدیرو م کیتانیتا لمیف یروز هی

 شدن؟ 

 ومدیسر خودم داشت م حاال

 دادمیو  جون م زدمیم خیزنده زنده  داشتم

 گفتم:  یخفه و آروم یباصدا شکست و تو همون حالت اروم بغضم

 چ... چرا...م...من؟   -

 خودم حرصم گرفت و با حرص و بغض چشمامو بستم یناتوان از

 رفتمیرو به مرگ م شتریمن ب گذشتیاعت و هر لحظه که مس هر

 شدیم جونم کم کی یوتریکامپ یها یمثل باز انگار

 !دونمینم شدمویاُور م میگِ یکِ حاال

 باز کردنشون رو نداشتم ییتوانا گهیکم ضربان نامنظم قلبم کند شد و چشمام بسته شد و د کم

 بخوابم خواستیدلم خواب م فقط

 ومدیم خوابم بیعج

 یکل جونتو بد یحاضر شتریخواِب ب قهیپنج دق یمدرسه و برا یبر یخوایکه صبح م ییهمون وقتا مثل

 ومدیحد خوابم م نیا در

 ...ازین -

 زدمیدست و پا م یداریچشمامو باز کنم و تو خواب و ب تونستمینم

 اااازین -

 دمیشنیرو م یادیز تیجمع یاهویداد و ه یصدا
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 زدنیم صدام یجمع دسته

 ازین -

 رمیمیدارم م ن،ییپا دیایجام، ب نیداشتم چشمو باز کنم و بگم من ا دوست

 شدینم یول

 مردمیداشتم م من

 ! یراحت به

 کنه فیبهار تعر دیته قصه منو با دیشا

 نبودم قصه ام یمن نقش اصل دیشا

 ااازین -

 نجاستیا -

 پا یصدا

 نفس نفس

 بود ستادهیقلبم که ا ضربان

 کنمیجا چالت م نیچشماشو باز نکنه هم ادیفر -

 :ادیداد مسترب فر یصدا

 نجایا انیرو خبر کن با گشت ب نیصالح برو سار -

 پا... یصدا

 : یمرد عصب دهیخراش یصدا بازم

 کشمتیم ادیسرش ب ییاحمقِ کثافت بال -
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 : دمیرو شن ادینگران فر یصدا

 ! کشهینفس نم کنمیحس م میآهنو بردار ایداداش ب -

 پا... یصدا

 نفس نفس

 آشنا بودن برام بیتا مرد که عج دو

 آشنا ی بهیغر یکیآشنا و اون  یکی

 چه برسه به چشم باز کردن دمیکشینم کم نفسم کم یآزاد شد و دوس داشتم چشمامو باز کنم ول کتفم

 خوردیداغش که به صورتم م یصورتم حس کردم و نفسا یرو رو ییدستا

 که دور ُمچم حلقه شد و غرش خشنش:  یبزرگ و زبر یدستا یداغ

 یاحمِق عوض رهیمیداره م -

هام  هیلباش و رو لبام حس کردم و نفساش که وارد ر یبشنوم داغ ادویجواب فر ایگفته  یبپردازم چ نکهیاز ا قبل

 کردیم ایکه مرده بودم و اح یو من شدیم

شد و گنگ شد و چشمام بسته شد  جیو نگاهم گ دمیکه ازش گرفتم چشمامو باز کردم و چشماشو د یا گهینفس د با

 شدم هوشیو ب

 

 پلک هامو باز کردم یادیدرد ز با

 دیکشیم ریو تمام بدنم ت کردیدرد م سرم

 زدنیداشتن با باتوم بهم ضربه م نکهیا ایاز روم رد شده بود  یلیتر هیکه انگار  یجور

 از درد بدنم گذشتم به اطرافم چشم دوختم نکهیاز ا بعد
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 مارستانمیب یکه تو دادیالکل نشون م یدورم به همراه بو دیسف طیمح

 و احساس کردم تک تک استخونام ترک خورد دیچیبدنم پ یتو یحیشدم که درد فج زیخ میجام ن یتو

 دیطلبیآب م دایو شد سوختیخشک بود و واقعا م گلوم

تو جام بلند شدم و دستمو به طرف پارچ آب کنار تخت کشوندم و  یکه تو بدنم بود کم یبا تمام درد نیهم یبرا

رفتن سرم پارچ از دستم افتاد و صداش مثل  جیچشم هام و گ ی کبارهیکردم برش دارم که بخاطر ضعف  یسع

 دیچیسرم پ یتو یناقوس

 تخت افتادم یحال رو یب

 دنیاتاق پر یتو ادیل زباز شد و سه نفر با ه یادیشدن پارچ در با ضرب ز کهیت کهیمحض ت به

 تب حال بهشون نگاه کردم ییچشم ها با

 دیباریم یکه از چهره تک تکشون نگران نیو صالح بودن و جلوتر از همشون سار عارف

 گشتم گهینفر د کیتوجه به اونا با چشم دنبال  یب

 بشه  نییگلوم باال و پا یتو ینکردم که باعث شد بغض داشیکه باعثش بود اما پ یکس

 و التماس صدام زد: یپر از نگران ییبا صدا نیسار

 حالت خوبه؟ ازی... ن ازین _

 نشونیاز ب ییصدا چیو ه شدیخمار نگاهش کردم و جوابشو دادم اما تنها لبام بود که باز و بسته م یچشم ها با

 ومدینم رونیب

 زدنم بود حرف یاز تالش برا یناخوداگاه از چشمم روونه شد و بخاطر درد ناش یاشک قطره

 که خش توش افتاده بود گفت: ییحرف بزنم با صدا تونمینم دیکه د نیسار

 خوادی... نم یحرف بزن خوادینم _

 :دیلب غر ریز تیبعد با عصبان و
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 کشمشی... م کشمشیم _

جلوشو  کردنینم یاز جاش بلند شد و به طرف در رفت که عارف و صالح که تا اون لحظه ساکت بودن و کار کبارهی و

از اندازه اروم  شیو پچ پچ کنان شروع کرد باهاش حرف زدن که بخاطر ب دیکش یگوشه ا نویگرفتن و عارف سار

 کردن گوشهامو نداشتم زیو اصال هم حال ت دمیفهمیبودن صداش نم

 نگاه کردم رونیمتشنج به ب یاعصاب با

 سرم یبود باال ومدهین یحت

 بپرسه ومدیحالمو ن یحت

 خب اره

 رفته دنبال بهار مطمئناً

 اونه کنار

 بهارو ول کنه چسبهیمنو نم اونکه

 

 تشنمه دایافتاد که شد ادمیکه باعث سوختن گلوم شد و تازه  دمیکش قیعم یها نفس نیفکر کردن به ا با

 خوامیم یزیکه بفهمه ازش چ یچشم به صالح نگاه کردم جور با

 :دینگاهم جلو اومد و پرس دنیبا د صالحم

 ؟ ازین یخوایم یزیچ _

 شدم رهیبود خ نیزم یشده که رو کهیت کهیتکون دادم و به پارچ ت سرمو

 ؟ یخوایآب م _

 حرص نگاهش کردم با
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 باشه تونستیم نیا ریغ یزیچه چ خب

 خوام؟؟یم نویزم یرو یخورده ها شهیش مثال

 حرف بزنم تونستمیکه نم فیح

 مو تکون دادمبهش دوختم و کالفه سر مویفقط نگاه حرص نیهم یبرا

  ارمیاالن برات م _

 :دیاز حرف زدن با عارف دست برداشت و  پرس نیاز جاش بلند شد و به سمت در رفت که سار و

 ؟یریکجا م _

 به من انداخت و گفت: ینگاه مین صالح

 کنه زیهارو تم شهیش ارمیب میکیو  ارمیآب ب رمیتشنشه م ازین _

 تکون داد که عارف گفت: یسر نیسار

 بهوش اومده ها مارشیمثال ب ان؟یچرا دکتر نم _

 گفت: ومدیبه طرف تخت م کهیدرحال نیسار

 ادیم گهید قهیچند دق _

 با چشم و ابرو به عارف اشاره زد بعد

 نگاهشون کردم جیگ

 حرف بزنم تونمیسخته که نم چقد

 نفر زنگ بزنم کیداشتم به  دوست

 که باهاش راحت باشم یکس

 االن بفهمتم که
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 دونمیراجبشون نم یزیچ چیباشم که ه بهیادم غر یکل نیب نکهیا نه

 کنارم بودن  یاسی ایداشتم محمد، رُهام  دوست

 چقدر من بدبختم اخه ایخدا

 دلم زدم یتو یپوزخند

 بدتر شد ادیخواستم استراحت کنم که زانو هام خوب بشه که اونم ب لطف فر مثال

 ادیفر

 ادیفر

 ادیفر

 میبه زندگ زنهیه گند مداره مرحله به مرحل اون

 و گذاشته رفته یچیگچ باشه و سرم باند پ یدستم تو هیتخت و  یرو فتمیب ینجوریحاال که باعث شده ا یحت

ک صالح رفته آبو  دمیداشت فهم دیکه رو پوش سف یمرد دنیباز شد که فکر کردم صالحه و برام اب اورده اما با د در

 ارهیاز سر چشمه ب

 خندون به سمتم اومد و گفت: ییبا لب ها دکتر

 نگرانت بودن مخصوصا ... ایلیخ ،یسالم خانوم چه عجب بهوش اومد _

 حرفشو خورد یخش دار فرد یبا صدا که

 نیمخصوصا ا _

 اشاره کرد نیبعد با دست به سار و

 از در وارد شد ادیفر

 چشم هام برق زد دنشید با
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 وهیاب م سرش صالح وارد شد و به همراه چندتا کمپوت و پشت

 دهیکه انقد طول کش دیرفته خر پس

 بهم انداخت و بعد رو به دکتر گفت: یجلو اومد و تنها نگاه کوتاه ادیفر

 چطوره؟ تشیوضع _

 گفت: نوشتیم یزیدفتر دستش چ یتو کهیدرحال دکتر

 نشیببر نیتونیم شه،یمرخص م گهیخوبه دوساعت د _

 بعد رو به صالح گفت: و

 زایچ نیو کمپوت ا وهیاب نخوره، فقط ابم _

 گفتن یباشه ا همشون

 نه انگار که طرف مخاطبش صالحه انگار

 

 وهیپاکت آبم کیکنار تخت گذاشت بعد از توش  زیم یرو رو کیتختم اومد و پالست کیاز رفتن دکتر، صالح نزد بعد

 نیو به دستم بده که سارر وانیاومد تا ل کمیداخلش گذاشت و نزد یقرمز رنگ یو بعد ن ختیر یوانیل یبرداشت و تو

شد و  کمینسبت بهش نزد الیخیب نیبهش رفت اما سار یاز صالح گرفت که صالح چشم غره ا وانویو ل دیاز جاش پر

 دهنم گذاشت یرو تو وهیابم یو باالخره ن نمیجام بش یسرم گذاشت و کمکم کرد تو ریدستشو ز

 اب دادن کمیبهم  باالخره

 شدمیهالک م یاز تشنگ داشتم

 دمیدوباره سرجام دراز کش میو رفع تشنگ وهیپر از آبم وانیاز خوردن دوتا ل بعد

 مردهیبدبخت داشته م _

 زد یحرف هیصداش در اومد و  باالخره
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 هم نکرده بود یمعذرت خواه کیاومده بود  یاز وقت یحت

 زدنینم یساعت بود که همه ساکت شده بودن و حرف مین حدودا

 حرف بزنم تونستمینم خواستمیاگه م یکه حت منم

 در سکوت به سقف زل زده بودم که عارف از جاش بلند شد و گفت: نطوریهم

 رو انجام بدم صیترخ یکارا رمیمن م _

 عارف گذاشت یشونه  یاز جاش بلند شد و دستشو رو ادیفر که

 رمیمن م _

 بعد نگاهشو بهم دوخت و گفت: و

 زود حاضر شو  _

 تعجب نگاش کردم با

 احساس نداشت زهیر هیبشر  نیا

 دنیپوش یپرستار صدا زد که تو هیکمکم کرد که از جام بلند شم و بعد ازون عارف رفت و  نیسار ادیاز رفتن فر بعد

 لباس هام کمکم کنه

 هم مسئول هل دادنم شد نیاورد و سار یلچریلباس هام صالح برام و دنیربع طول کش هی بایاز تقر بعد

 میشدم و به طرف تهران راه افتاد نیسوار ماش دادیبه خرج م نیکه سار یاطیبا احت تانمارسیاز خارج شدن از ب بعد

 میبود نیماش هی یتو ادیو فر من

 خودشون نیماش یهم تو نیو سار صالح

دوست نداشتم با  نکهیو ا ادیفر یبود برا رهیدا یمن رو یکه زندگ ییباشم اما ازونجا نیسار نیماش یبود تو قرار

نشون  لیکار تما نیبار به ا نیاول یهم برا ادیفر نکهیشدم و ا ادیفر نیاون محله بزارم سوار ماش یدوباره پا تو نیسار

 داد
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 و کمپوت خوردم که باعث شد گلوم باز بشه و بتونم حرف بزنم وهیانقدر ابم نیراه به سفارش سار یتو

 کرد؟ دامیپ یک _

 خودم هنگ کردم یصدا دنیشن با

 عاده خش دارفوق ال ییصدا

 راک یخواننده ها تاریخش دار و گوشخراش مثل گ ادینه خش دار مثل فر البته

 رغبت جواب داد: یبا چندش بهم انداخت و ب ینگاه

 نجاتت داده؟ یک کنهیب حالت م یفرق _

 ادامه داد: عیجوابشو بدم که سر اومدم

 دهیحرف نزن لطفا صدات گوشامو آزار م_

 بهم انداخت و دوباره به جاده چشم دوخت یچشم ریز یبعد نگاه و

 من نجاتت دادم _

 حرفش کرد یچاشن یمتاسفانه ا هیبعد از چند ثان که

 تعجب نگاهش کردم با

 کرده نکارویا یا گهیشخص د کردمیمن حس م نکهیکه زده بخاطر ا ییبخاطر حرف ها نه

 مطمئنم من

 بود، شک ندارم یا گهید یصدا هی ،یاما تو نبود _

 وحشتناک پشت سر هم کردم ییز گفتن حرف هام سرفه هاا بعد

 برداشت و به طرفم گرفت: یدستمال

 ؟یریندادن جلو دهنت و بگ ادیبهت  _
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 توجه به حرفش دستمالو گرفتم و گفتم: یب

 جوابمو بده _

 و گفت: دیچیدستاشو دور فرمون پ دوتا

 واقعا ازار دهنده و رو مخهنبود، حاالم ساکت شو صدات  یا گهیبهت گفتم من بودم، شخص د _

 نزدم یحرف چیتا تهران ه نیهم یبرا دمیترسیم شیاز حالت روان نکهیدادم حرف نزنم و ا حیگلوم ترج بخاطر

 در خونه ترمز زد یجلو باالخره

همچنان مصمم سر جاش  دمیاما د ارهیبرام ب لمویتا وسا ستادمیاومدم و وا نییپا نیباز کردم و از ماش کمربندمو

 نشسته

 بردارم لمویازش از جام تکون خوردم تا وسا دیناام

 کیگاز گذاشت و با ت یلوازمو برداشتم و به محض بستن در پاشو رو یو درد فوق العاده ا یباز کردم و با بدبخت درو

 کوچه محو شد یتو یزیاف ر

 هم براش ارزش نداشتم ارهیکمکم کنه و چمدون هامو برام ب نکهیدر حد ا یحت

 نبودم براش یچیه من

 یچیه

 صورتم روونه شد یسمج رو یاشک قطره

چمدون هارو داخل بردم و همونجا دم در  یکی یکیو به سمت در رفتم و با اون دست چالقم  دمیکش یقیعم نفس

 گذاشتمش و وارد خونه شدم

 بدجور رو اعصابم بود زیچ هی تنها

 دنبالش نگشتن؟ گهید هیو بق ادیکجا رفته بود که فر بهار

 کجاست؟ دنیفهم یعنی
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 بودش! یعصب نقدریا ادیفر نیهم یبرا دیشا

 رو گرفتم یاسیراست به سمت تلفن رفتم و شماره  هی و

 

 گرفتم اسمنُی شماره

 شدیپخش م شیگوش شوازیمعروف شده به عنوان پ بودم دهیکه شن یدیخواننده پاپ و جد یصدا

 کردم برنداشت و در آخر ارتباط قطع شد صبر یچ هر

 شدم رهیخ نهییتو آ و به خودم دمیکش یپوف

شده بود و کتفمم بسته بودن و دستمم که کامل باند  یچیخورده بود و باند پ هیبخ میشونیو پ ومدمیبه نظر م زرد

 بود یچیپ

و بعدش  یعکس بردار یبودم تا برم برا یممراقب  دیکرده بود و با هیکه فک کنم مو ییخب تا جا یبود ول نشکسته

 یسنوگراف

 تخت نشستم یرو به چمدونم زدم و یلگد محکم یعصب

ـُــــف  پـــ

 شده بودم !  ادیعاشق فر من

 خود فاجعهُ! یعنی نیا

 گذاشته بودن پخش شد امیکه پ ییاونا یتلفن کنار تخت رو زدم و صدا دکمه

 رونیو باهاشون ب یدر ارتباط یادیز یبا مَردا گنیم میدیهات پرس هیاز همسا م،ی... دخترم... منو عموت نگرانتازین -

  ؟ییدخترم...کجا ازین ،یریم

 و چشمامو با حرص بستم دمیرو هم ساب دندونامو

  ؟یداریبر نم چرا دست از سرم مامان
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 : یبعد غامیرو پ رفت

 ستیازت ن یآجو؟ خبر ییخانوووم... کجا ازین -

 رو لبام شکل گرفت ادامه صداشو گوش دادم:  یلبخند

محمدم که  وفته،یمنم انقدر درس خوندم چشام داره م ،یستیکه ن . توامگهینم یزیکه ازت چ یمحمدمهد نیا -

 ندارم، خدافظ آجو دتویزنگ بزن بهم، شماره جد یکار و باغ و...، هر وقت گوش داد رهیهمش درگ

 گرفت خندم

 بود یواقعا بمب انرژ یهست نیا

 برخالف من درست

 داشت اسمنیبا  یادیشباهت ز یول

 بودم ینطوریقبال ا منم

 کردم: خیلبخند رو لبام خشک شد و  یفرد بعد یصدا دنیشن با

 اوشیبرام، س یا گهید زیچ هیتو  یول خواستمشیمامانتو تحمل کنم، بخاطر شباهتش به تو م تونمینم گهی... دازین -

 کنم،یکه خوشبختت م میمن تنها کس ؟یدیفهم یحق ندار شش،یپ یبرگرد خوادیم  زنه،یاره حرف از تو مدوب دایجد

 دم،یبهت م زی... همه چتیفکر کن، پول... شهرت... موقع کمی

 کنمیاتم م غهیص یبخوا میَمحرم ست،یمن عموتم، گناهم ن

 دیلرزیم بیاز شدت پلک نزدن به سوزش افتاده بود و دستام عج چشمام

 مرد عموم بود و به من چشم داشت ! نیا

 عشقم بود و به من چشم داشت ! یبابا یمرد روز نیا

 کردیم میدستمال یبچگ از

 شدم کینزد اوشیبه س نیهم یبرا دیشا

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
337 

 

 اگر بفهمه پسرش عاشقمه و پسرشو دوست دارم دست از سرم برداره دیشا گفتم

 کارو نکرد نیا یول

 سفر کردم شیو من به سال ها پ ختینفرت زده ام فرو ر یااز چشم یاشک لجوج قطره

 

 و من مثل مُرده ها رو تخت افتاده بودم کردینگاه م زانوهام ی) دکتر داشت به عکس ها

 بابام کجاست؟  گفتینم یکس چرا

 کردیشده بود منو نگاه م اهیو خط چشم س ملیر زشیکه از ر یاز پشت در اتاق با صورت مامان

 ومدیم بدم ازش

 با عموم به رختخواب رفته بود اون

 برادر شوهرش با

 دادیعاشقانه م یها امیپ و شب گذشته بهم کردیم یکه منو دستمال یمَرد با

 تونست دل بابامو بشکنه چطور

 بابامو له کنه غرور

 درست حرکت بدم تونستمینم پامو

 شدم هوشیکرده بودم که ب هیجون بودم و اونقدر گر یحال و ب یب اونقدر

 که باز کردم خونه بودم چشم

 اتاق خودم تو

 از اتاق خارج شدم همیاعصا که لنگ لنگ کنان با درد و سر درد فج با

 سمت اتاق کار بابا رفتم میمستق
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  گفت؟یاز بابا نم چکسیه چرا

 باز کردم درو

 از بابا نبود یخبر یخودش بود ول یسرجا زیچ همه

 بغض داد زدم:  با

 بــابــا -

 

 و دستام زور نگه داشتن اعصام رو نداشت دیلرزیم پاهام

 داد زدم:  دیلرزیکه از بغض م یخفه ا یاومدم و با صدا رونیاتاقش ب از

 یــیبــابــا -

 نبود

 صداش

 چشماش برق

 ازش نبود زیچ چیه

 عطرش یبو یحت

 ! چرا

 عطرش هنوزم بود یبو چرا

 نفساش بود یصدا هنوزم

 زدم:  غیج

  ؟یــیـجــابــابــا کـ -
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 دییدو پا اومد و مامان با عجله به سمتم یو صدا زدمیافتادم و زجه م نیزم رو

 بود و چشماش قرمز! دهیبود و صورتش رنگ پر دهیپوش یتا پا مشک سر

 سرش عمو بود پشت

 به بابا نداشت یشباهت

 همونقدر قد بلند بود و همونقدر جذاب یول

 نفرت نگاهش کردم با

 خونسرد و براق عمو چرخوندم یمامان به چشما مونیو پش ونیگر یاز نفرتمو از چشما زیلبر نگاه

 زدم:  غیو ج رونیب دمیمامان کش ینفرت و بغض دستامو با شدت از دستا با

  مارستانه؟یهنوز ب ایکجاست؟ مگه حالش بد نشده بود؟ مرخص شده  بابام -

 دوختبا بغض نگاهم کرد و نگاه ملتمسشو به عمو  مامان

 شونه هاشو باال انداخت !  یعمو با خونسرد اما

 به نگاه منتظر و ناباور من زل زد و اروم اروم و شمرده شمرده با بغض گفت:  مامان

 ... بابات....... زمی... عزازین -

 زدم:  غیج یباور و حرص نا

  ؟یبــابــام چــــ -

 زل زد و اروم گفت: میطوفان یچشما به

 ( بابات... مُرده -

 

 رو تلفن بود میو پر بغضم مستق یطوفان نگاه

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
340 

 

  فرستاد؟یم امیمن پ یبرا یچه جرعت به

 زدم:  غیو بهت زده بلند شدم و ج ناباور

 وونیآشغاِل ح -

 زدم: غیو ج واریبه د دمشیزدم و کوب رو با دست ازادم چنگ تلفن

  ؟یزنیچرا بهم زنگ م -

 زدم:  غیو ج نینفس زنون سر خوردم رو زم نفس

  گه؟ید هیا یچه باز نیا -

 بغض داد زدم:  با

 پول نداره نون بخره یکی... نالهیم ادشیز یاز پولدار یکی -

 و داد زدم:  دمیبه پام کوب مشتمو

 غرق گناهه و خوشبخته. یکی- 

 دهیجون م یچارگیاز ب ابونیگناهم نکرده و داره کنار خ هی یکی

 و اروم تر گفتم: دمیپشتم کوب واریاروم به د سرمو

 .شهیدرست م زینداره که االن بهش بگه آروم باش همه چ ویمثل من کس یکی -

 :دمیو با بغض نال نیرو زم دمیاروم تو همون حالت دراز کش اروم

 میدی... تاوان اشتباه اونارو قرن هاست که ما مخوردیممنوعه رو نم بیکاش حوا س -

 بستم و با بغض گفتم:  چشمامو

 ی... خوب بخوابازین ریشب بخ -

 شدم هوشیب بایگرفت و تو همون حالت تقر مییاز تنها دلم
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 دمیشنیزنگ درو م ینداشتم و صدا حرکت ییبود و توانا نیو سرم سنگ زدیتند م نبضم

 حرکت نداشتم ییتوانا یول

 شده بودم گم یداریو ب یهوشیخشک شده بود و تو ب بدنم

 همه درد نیو خالص شم از ا رمیداشتم بم دوس

 شدیزنگ و در تو سرم اکو م یصدا

 ومدیداد م یصدا

  از؟ین -

 حرکت نداشتم ییتوانا

 بخوابم شتریشه و من ب المیخیدوست داشتم فرد موردنظر ب تنها

 خش دارم لب زدم:  یباز کردم و با صدا حالیخمار مو ب یدور کمرم حلقه شد و منو برگردوند و چشما ییدستا

 ..رمیب..زار  بم -

 بود که نفوذ کرده بود به تار تار وجودم ادیبراق فر نگاه

 زانوم گرفت و بلندم کرد و منو گذاشت رو تخت و گفت:  ریحرص از کمرم و ز با

 ؟یاحمق -

 : دمیچشمام و باز کردم و نگاهش کردم و شل و ول غر یحال یو ب یجیگ با

 رمی... ب..مخوامیم -

 م و با حرص گفت: شد رومو دستشو گذاشت رو دهن خم هوی

 خفه شو -
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 حال چشمامو بستم و اونم ازم دور شد یب

 رو نداشتم یانجام حرکت ییهمون حالت افتاده بودم رو تخت و سست بودم و توانا تو

رو لبم  وانُیل یا شهیلبه ش یشد و نشست کنارم و سرمو بلند کرد و سرد نییو تخت باال و پا دمیقدماشو شن یصدا

 حس کردم

 و تو دهنم حس کردم و مجبور شدم قورتش بدم یخنک عیما ینیریش

 شدم ادیجون تازه گرفتم که چشمام و اروم باز کردم و رخ به رخ فر انگار

 کردینفساش به صورتم برخورد م یقرار داشت و گرما کمینزد یفاصله  تو

 رو نگاه کردم یآب لهیون دوتا تو بهش دوختم و به چشماش زل زدم و اونقدر فاصلمون کم بود و اونقدر ا جمیگ نگاه

 و انجام دادم دیکه به ذهنم رس یبرام گنگ بود که تنها کار زیلحظه اونقدر همه چ اون

 .دمشیحرکت اروم خم شدم و بوس هیزده و لرزونم و رو صورتش گذاشتم و تو  خی یدستا

 ستادیبرام ا زمان

 و نفسم گرفت ستادیا نفسش

 رونیخودشو بندازه ب نمیانگار قصد داشت از س قلبم

 کردیم حالت نگهم یازش فاصله گرفتم  و نگاه نم زدمو بهش دوختم و اونم ب یفور

 گفتم:  و اروم دمیرو لبام کش زبونم

 م..ن.. -

 گرفتش خفه ام کرد:  یصدا

 نداشت ریاومم... روم تاث -

 ت و گفت: گذاش بشیشده نگاهش کردم که بلند شد و لباسشو صاف کرد و دستاشو تو ج خشک
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 من دوست ندارم، تالش نکن ! -

 و گفت:  دیمکث برگشت سمتمو شصتشو رو لبش کش هیکرد و دو قدم برداشت و بعد از دو ثان پشتشو

 اومممم.. البته تو به تالشت ادامه بده -

 بود اشاره کرد و گفت:  یپا تخت یکه رو ییداروها لونیکرد و با دستش به نا یزیخنده تمسخر آم بعد

 یجا گذاشته بود نارویا -

 باال آورد و گفت: یبه حالت خدافظ دستشو

 یبا -

 زل زدم شیخال یو من و تو همون حالت رها کرد و من خشک شده به جا رفت

 !ازین

 !؟یکرد کاریچ تو

 کردم! کاریچ من

 له شد غرورم

 شدم مچاله

 ؟یمتیچه ق به

 بهارو دوست داره دونستمیکه م من

 گهید هیچه حس مزخرف نیا

 عشقه؟  نیا

 لعنتم کنه خدا

 کردم؟ کاریچ من
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 کردمیفکر م شمیپ قهیوا رفته به در زل زده بودم و به کار چند دق سرجام

 بود یچه کار نیا اخه

 شد یچشمم تداع یهامو رو هم فشار دادم که اون صحنه بازم جلو چشم

بهش فکر  خواستمیبخورم چون واقعا نمبردارم و  یاز جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا قرص خواب یعصب

 کنم

 افتضاح فرو برم نیاز ا یخبر یب یایو چشم هامو بستم تا به دن دمیمبل دراز کش یاز خوردن قرص رو بعد

 

------ 

 

 مشت زدن به در خونه چشم هامو باز کردم یصدا با

 کشتیپشت در داشت خودشو م یکی

 دونستمینم تمویکوفته بود و موقع بدنم

 شب ایصبحه  دونستمینم یحت

 از جام بلند شدم و به سمت در رفتم جیگ

 و مشت به در زدیبند زنگ م هیو  دادیهم به خودش استراحت نم قهیدق کی

 برداشتم و بدون نگاه کردن به صفحه گفتم: فونویا

 ؟یچه خبرته مگ سر آورد _

 تو یکنی... چرا درو باز نمیمردم از نگران ی... واازین یوا _
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 بردم و درو باز کردم دیروهام دستمو به سمت کل یصدا ندیشن با

 رو باز کردم یگذاشتم سرجاش و بعد در ورود فونُیا

 چارچوب در حاضر شدن یتو یو محمد مهد یو هست یاسیبه همراه  روهام

 کننیم کاریچ نجایا نایا

 سمتم اومد رکشونیبود که آژ یاسینفر  نیمن چهره همشون بهت زده شد و اول دنیمحض د به

 تو دختر؟ هااا؟ یشدیچ اااااازین _

 یبا دو به طرفم اومد و بعد از اون هست و

 دنیپرسیبند سوال م هیرو سرم تلنبار شده بودن و  هردوشون

 نفس بکشم قهیعقب دو دق نیبر نیکرد وونمیبچه ها د یییییوا _

 ساکت شدن و مات بهم نگاه کردن یو هست یاسیکه زدم  یداد با

 کردنیو محمد هم که از اول فقط نگا م روهام

 کنم منتظر بودن اون دوتا کپنشون تموم بشه که شروع کنن فکر

 خوندمیچشم هاش م یخودم( از تو کشمتیکه )م نویو ا کردینگام م یعصب یبا چهره ا محمد

 خونه شدم و اونام همچنان در سکوت پشت سرم اومدن و رو مبل نشستن که روهام باالخره گفت: وارد

 ه؟یچه وضع نیا از؟ین شدهیچ _

 بعد به چهره درب و داغونم اشاره کرد و

 جا به جا کردم و گفتم: یکم دستمو

 نشده یزیخوبم چ _

 افتوینشده؟؟ نگاه کن ق یزیچ _
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 گفت: کردیقط نگاه مکه تا اون لحظه تو چشام ف محمد

 و اومدم با دوستام؟مگه نگفتم دردسر درست نکن ها؟؟ نگفتم؟؟ ستین میزیچ یمگ نگفت _

 نداشتم بهش بزنم و فقط نگاش کردم یحرف

 نگفتن یزیچ گهید زنمینم یحرف دنید یوقت

 میاورد تا بخور یخوراک کمیرفت و  یهست

 ادیبرد که  یهست کیمحمد سرشو نزد هویو بغل محمد بود و ت یساکت بودم و نظاره گر کاراشون بودم که هست منم

 افتادم ادیفر

اورد و من چشم هامو بستم و اون کار احمقانه رو کردم دستم که رو گردنش گذاشتم چشم هامو  کمیسرشو نزد یوقت

 لباش...! یبستم و بعد گرم

 بره رونیتکون دادم تا اون افکار و اون خاطره از ذهنم ب سرمو

 خل شده ازیبچه ها ن _

 :دمیبهش نگاه کردم و گنگ پرس یاسی یصدا با

 ؟؟یگیم یچ_

 ها؟؟ ینکنه ضربه به سرت خورده؟ عکس گرفت ؟یدیتکون م یسرتو ه یچته؟ چرا چشات و بست ازین -

 ستین یزیچ ،یچیه _

 منو نشون داد تیباال کردم که اونم موقع نیینگا کردم و شبکه هارو پا ونیزیبعد به تلو و

 شهیم یصحنه همش برام تداع نیچرا ا ایخدا

 نمیبب لمشمیاالن ف دیبا چرا

 دنیاز جام بلند شدم و دور خودم شروع کردم به چرخ کالفه
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 شمیم وونهیدارم د ایخدا

 کنم کاریچ

 میبچه ها نشستن و حرف زد یساعت سه

 حیگفتم بعدا براش توض یاسیو اشاره به  ماینگفتم و با ا یزیکردن از زبونم بکشن اما چ یسع یلیحرفاشون خ نیب

 دمیم

 

 بودم ریروز گذشته بود و من مدام با خودم درگ سه

 اصفهان رفتنیهمه م دیبا ادیفر یویدیو کیموز یبرا

 کنه یبردار لمیف ابونشیو ب ریتو کو خواستیم

 بره رانیاشو نشون بده و بعدش از ا چهره

 دمشیدینم گهیماهه شده بود و د کیداد شش ماهمون حاال  قرار

 کردمیکه گذر زمانُ حس نم مچاله شده بودم بودم و اونقدر تو خودم ریدرگ اونقدر

 افتادن یده شب همه راه م ساعت

 برم؟

  نرم؟

 بشه؟ یو غرور خورد شدم برم که چ یزیاون آبرور با

 که بهش نشون بدم منو شکست داده؟  نرم

 کنم دوسم داشته باشه؟  یرار نبود کارق مگه

 فرصته هیسفر  نیا پس
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 تا دوستم داشته باشه کنمیم یطور که شده کار هر

 تموم کرده بودم ویجعبه دستمال کاغذ کی

 ضعف خودم متنفر بودم از

 که دوسش دارم نیا از

 کنمیطرفه رو تجربه م هیدارم عشق  نکهیا از

 بده یلیخ واقعا

 تلخه یلیخ

 کردمیو مسخرشون م خوندمیکه تو کانال ها م ییمثل همون تکس ها درست

 تلخه

 تلخه عشق

 طرفه اش!  هیبرسه  چه

 باخته بودم ادیبه فر من

 خواستیمنو نم شده بودم اما اون عاشقش

 ازیباش ن زود

 کن یکار هی

 دستش نده از

 و آروم بلند شدم اطیبه دندون گرفتم و با احت لبمو

 زدمیشدت قبل لنگ نم به

 راه رفتنم کند شده بود فقط
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 اووووف

 ! هیینها یمسابقه  گهیروز د ستیب خدا

 باز کردم و بازو و کتفمو یشونیبانداژ دور پ اطیتو اتاق و آروم و با احت رفتم

 تحملشون کنم تونستمینم

 ندارم یرفتم عکس گرفتن و گفتن مشکل بعدشم

 تحملش کنم؟  دیچرا با پس

 وارد حموم شدم و خودمو به دست آب سپردم اطیو با احت آروم

 

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

 

 از حموم خارج شدم ساعت نُه بود یوقت

 کرده بودم با دندون از شدت استرس و حرص رخم لبمو

 ازمین من

 ازمین من

 ارمینم کم

 بازمینم

 مییمویو جمع و جور ل کیدم دستم بود و تو چمدون کوچ یمحکم بستم و ُمصَمَم در کمدمو باز کردم و هرچ چشمامو

 تنم کردم مویشکالت بلند و کرم قهیو روش جل دمیپوش دیبافت تنگ سف هیپام کردم و  یکرم نیج هی عیو سر ختمیر

 رژ لب مات بود کیتنها خط چشم و  شمیلخت شده و بازم قرار دادم و آرا یموها یرو مویمشک شال
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 سوار کارها شده بود هیشب پمیت

 دهیتا د ختمیپوشوندم و موهامو فرق کج کردم و ر مویشونیکنار پ ی هیرد بخ یرو یزدم و با کرم پودر کم یشخندین

 نشه

 و شماره آژانسو گرفتم دمیپوش مویو تخت مشک یعروسک یکفشا

 شلوارم گذاشتم و از خونه خارج شدم بیتو ج مویبه دست گوش چمدون

 گره خورد نمیو سمحکم بستم و قفل کردم و برگشتم که نفس ت درو

 کردنیشده مارو نگاه م خیکه تو کوچه بودن م ییلوکسش فاصله گرفت و زن و بچه ها نیماش از

 آروم اومد سمتم و من الل شده بودم آروم

 زدیو مارکش تو کوچه برق م کیفرو کرد و کت ش شیشلوار راسته مشک بیتو ج دستاشو

 ستادیا میقدم هیتو  درست

 حد بدبخت باشم!  نیدر ا کردمینم باور

 جاست؟  نیا چرا

 و تمسخر گفتم: نهیحرص و ک با

 عمو؟ ؟یراهتو گم کرد -

 

دور هم جمع شدن و نظاره گر ما هستن نگاه  یسبد پر از سبز کیفضول کوچه که طبق معمول با  یبعد به زن ها و

 کردم

 واقعا چقدره! شونیمصرف سبز نایا

 نفسِ عمو یچقد خوشگل شد _
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 گاه کردمچندش بهش ن با

 به تنم افتاد یحرفش لرزه ا از

 باشه فیکث تونستینفر م هی چقد

 نگاش کردم و گفتم: یصورت مچاله ا با

آبم روش  هیو  شیدیاز کاخ بزرگت آاا نه نه منظورم کاخ بزرگ بابام که تو باال کش نجا؟یا یاومد یخوایم یچ _

 فقرا !؟ ریکوچه فق یو اومد یدل کند یخورد

 کوچه. یو بازم نگاه و پچ پچ خاله زنکا دمیاورد که با انزجار خودمو عقب کش به سمتم دستشو

 از حرکت دستش فرار کردم گفت: نکهیبه تن مچاله شدم انداخت و بدون توجه به ا ینگاه 

 م؟یکه ما باهم حرف بزن هیخوب یجا نجایبنظرت ا _

 بشه ادامه داد: جادیبدنم ا یتو یکه باعث شد لرز یگوشم اورد و زمزمه وار جور کیبعد سرشو نزد و

 التیو تشک پیت نیبا ا یبا مرد یادیدختر ز هیبفهمن  نورایا دمیشن _

 اشاره کرد: نشیبه لباس و ماش و

 شهیحرف بزنه براش بد م _

 دیکشیتن نجسشو عقب م کهیدرحال و

 زد: یچشمک

 یخود دان _

 گفتیم راست

 بخوام تو خونه هم راش بدم...! نکهیاما ا رفتنیو م ومدنیم پیت نیکه انواع پسرا با بهتر امیتازگ

 شمیدارم خل م ایخدا
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 کردینگاه کردم که سوت زنان دور و برشو نگاه م زیساعتم و بعد به اون مرد نفرت انگ به

 قفل انداختم یدراوردم و تو دهامویکل ناچار

 برو تو _

 دیبه رخ کش دشویسف نتیلم یزد که دندون ها یلبخند 

 ستادمیدر وا یخونه شد و منم به دنبالش داخل شدم اما درو نبستم و همونجا جلو ینقل اطیبلند وارد ح یقدم ها با

 ستیپشت سرش ن یکه احساس کرد کس رفتیداشت م یو اونم همونجور به سمت در ورود

 :دیباال رفته پرس ییو نگاهم کرد و با ابرو ها برگشت

 تو خونت؟ یعموتو دعوت کن یخواینم _

 زدم و گفتم: یدپوزخن

رد  شهیجا برم چون غسل دادنشم باعث نم نیاز دیتو، با یبر یاگه بخوا ست،یمثل تو ن یادم لجن یمن جا یخونه  _

 بره نینجاستت از ب

 واکنش به حرف هام بهم نگاه کرد یدقت و ذره ا بدون

 ستادمیجلوش وا یلباس چیکه احساس کردم بدون ه یجور

 و بعد اروم لب زد: کردینگاهم م خمار

 داره ازیعمو، عمو بهت ن ازیمن ن ازیآخه، ن یچرا تو انقدر خوب _

 سوختیو م شدیاز قلبم خورد م یا کهیبا هر حرفش ت و

 مرد نیو داغون ا ضیذهن مر یبرا نه

 بابام یبرا

 که با تموم وجودش به برادرش اعتماد داشت یپدر یبرا
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 سپردیادم م نیکه زن و بچشو به ا یپدر یبرا

 دخترتم یها؟ من برادر زادتم، محرمتم، من جا یههست یتو چطور ادم_

 داد زدم و

 !؟یفهمیکه قرار بود بشه عروست، نامزد پسرت، م یمن عشق پسرت بودم، کس یلعنت _

 هم رفت یتو چهرش

 بردم: یمرد پ نیبودن کامل ا حیاما بعد از حرفش به وق مونهیلحظه فکر کردم پش هی یبرا

تازشم هم عموتم و محرمت هم پدرشوهرت، حالل تر  ست،ینداره که عروسک، پدرشوهر و عروس قشنگ ن یبیع _

 ن؟یاز

 ادیبزرگ شده بود که هر آن امکان داشت از جاش در ب یچشم هام طور حدقه

 رو به مرزش رسونده بود وقاحت

 ایخدا

 پر از نفرت گفتم: ییداد و صدا با

 یتر از خودت ساخت فیکه با اون زن کث یبرو تو همون جهنم رون،یمن ب یگمشو گمشو از خونه  _

 وار تکون دادم و گفتم: دیبعد انگشت اشارمو تهد و

 یبرا یکس کنمیبکنن، البته فکر نم یبرات عذادار ایکه کل دن ارمیسرت م ییکه به وَاهلل بال ایسمت من ن گهید _

 همون حد قایدق ،یکنه، تو در همون حد یعذادار دیزی

 جلو اومد و بغل گوشم خم شد: خونسرد

 ارمیتکرار کن، من هرجور شده با کشتن مادرت هم تورو بدست م ،یتو مال من _
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 دیچیکوچه پ یافش تو کیت یبعد صدا یا قهیرفت و دق رونیبعد از خونه ب و

 افتادم نیزم یدوپا رو یرو

 ایخدا

 من؟ چرا

 من انقدر بدبختم؟ چرا

 باشه؟ دیمن با یزندگ یتو یادم نیهمچ چرا

 ؟ گستید یکمتر ازون دخترا میمن چ مگه

 کننیم فیخوبش از پدر و مادر خوبش تعر یداستانا از زندگ یتو شهیکه هم همون

مبل نشسته و با داداشش  یو باباش با روزنامه رو دهیچیمامانش پ یقرمه سبز یو بو شهیکه با دو وارد خونه م همون

 شنوهیو گل م گهیگل م

 !ست؟یمن مثل اونا ن یزندگ چرا

 چرا؟

 !؟ادیمن نم یشاهزاده برا کی چرا

 چرا؟

 شاهزاده ها که مغرورن اما عاشقتن ازون

 تمومن یکه همه چ ازونا

 زدم یزهرخند

 نامیهمه ا یمواز من

 ستمیمامانش ن یو عشق قرمه سبز دهیاون دختر پاک و افتاب مهتاب ند من
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 شهیدختر بدم که از مادرش چندشش م کی من

 واژه رو نداره نیا اقتیل یکه حت یکس ازون

 دمیکش یقیجام بلند شدم و نفس عم از

 ازمیاما من ن ستمین یمن اون دختر درسته

 و خواسته همه است اجیکه احت یکس

 دستم جابجا کردم یاشک سمج گوشه چشم هامو پاک کردم و چمدونمو تو قطره

 دادم ادویاز آژانس ادرس خونه فر نیدرر خارج  شدم و بعد از گرفتن ماش از

 

---------- 

 

 کردمیوابسته خودم کنم فکر م ادویفر نکهیکارم و ا یکردم و فقط رو یخال یراه ذهنمو از همچ یتو

 کردم رید میاز تا قهیدق ده

 فتنیراه نم انیگفتن تا همه ن اما

 دمیرس باالخره

 فتنیو راه م شنیم ناشونیهمه دارن سوار ماش دمیاومدم که د نییپا نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا

 جمع پنج تا پسر و چهار تا دختر بودن سر

 کرده بود شیسورمه ا نیشلوار ج بیدستاشو تو ج ادیفر

 شده بود قراریچه ب قلبم

 بشن گفتم:  نایسوار ماش نکهیبه نفسمو جمع کردم و غرور گم شدمو به چشمام برگردوندم و بلند قبل ا اعتماد
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  د؟یبدون من بر دیخوا یم -

 بلندم توجه شونو جلب کردم یبا صدا 

 رو سرش جا به جا کرد دشویبا بهت نگاهم کرد و کاله گپ سف نیسار

 نفر به سمتم اومد نیاول

 زده نگاهم کرد و با ذوق گفت: جانیه

 ! حالت خوبه؟ ازین _

 کردم و گفتم: زیباال انداختم و چشمامو ر ابروهامو

 ! یآره مرس -

 کردنینگاهم م رهیخ ینطوریهم یول شناختنیمنو نم ایلیخ

 نگاه پسرا و پچ پچ دخترا برام جالب بود ینیسنگ

 کردمیحس م ادوینگاه فر ینیسنگ

 اش رو شکار کردم رهیو نگاه براق و خ برگشتم

 گفت:  دستشو آروم رو شونم گذاشت و آروم صالح

 خوبه که حالت خوبه، بدون تو دست تنها بودم ،یخوشحالمون کرد -

 به سمتم اومد و گفت: نشونیزدم و عارف ب یو محو یزور لبخند

 برمیسر پا نمون، چمدونتو م ادیز نا،یاز ماش یکیتو  نیبرو بش -

 دمیکه دستمو عقب کش رهیبعد خواست چمدونمو بگ و

 ندارم نیمن ماش _

 همه گفت: نیار از بخش د ییبعد به جمع نگاه کردم که صدا و
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 نیبش نایاز ماش یکیبرو تو  ر،یوقتمونو نگ یحاال که اومد _

 کردم نگاهش

 زل زدم شیآب یچشما به

 تنگ شده بود یلیبراش خ دلم

 شد نیسوار ماش یگرفت و با پوزخند نیاش و از ماش هیو تک دیبه لبش کش یدست دینگاهمو د یوقت

 

 نزدن زاشتنیداشتن جام م نکهیاز ا یحرف یدورم جمع شدن و شروع کردن به حال و احوال و حت همه

 گفتم: نیجواب دادم و بعد رو به سار یهمشون سر سر به

  نم؟یبش یک نیتو ماش -

 و بازومو گرفت و با تعجب نگاهم کرد و گفت :  دیکش رونیشلوارش ب بیاز تو ج دستشو

 !نیه ماشهم نیا ه؟یچه سوال نیا _

 به دنبال حرف اون صالح گفت: و

 برو نیبا سار ایب گه،یراست م _

 کم کم اکثر بچه ها تعارف زدن که باهاشون برم و

 نکردم یتوجه اما

 گرفت و گفت:  نویسار یبهم زد و بازو یجمع لبخند حرص یاز دخترا یکی

 ! امیجون قرار بود من با تو ب نیسار -

 توجه برگشتم سمت صالح و صالح لبشو گاز گرفت و گفت:  یبهم بگه که ب یزیخواست چ نیسار

 و سهند و روزبه هستن الیمنم عارف و سه نیتو ماش -

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
358 

 

 که پر بود نمیسار نیماش تو

 کم حرصم گرفته بود کم

از ب شیداشت بازومو گرفت و با ن یو مسخره ا یپف پف کلیبسته بود و ه یجمع که موهاشو دم اسب یاز پسرا یکی

 چشمک زد و گفت: 

 ادیجون با من ب ازیمن که تنهام، ن -

 رفت تو هم نیسار یساکت شدن و اخما همه

 لپشو باد کرد و ابروهاشو باال انداخت عارفم

 نداشتن!  یپسره دل خوش نیاز ا نکهیا مثل

 نداشتم یراه

شد و چون توقعشو  دهیبازوم کش هویکه  نشیچمدونمو برداشت و رفت سمت ماش براش تکون دادم و اونم یسر

 زدم یخفه ا غینداشتم ج

 کردمیبچه ها نگاه م افهیکه بازومو گرفته بود منو کشون کشون برد و من با بهت به ق یکس

 نفسم رفت ادیفر دنیلحظه برگشتم و با د هی

 : دیرو باز کرد و بازومو رها کرد و بدون نگاه کردن بهم غر نیماش در

 ! نیبش -

 زل زدم و گفتم:  شیطوفان یها یشک شده به آبو خ مبهوت

  ؟یچ -

 نگاهم کرد که کال خفه شدم یو جور برگشت

 !؟کنهیم یطور نیا چرا
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 :دیخط کش ادیرو اعصاب من و فر نمیبش نشیکه قرار بود تو ماش یپسر یصدا

 گهید ایجان ب ازین-

 من راه نندازه یجان واسه  ازیجان ن ازین یداشتم پاشنه کفشمو بکوبم تو دماغش تا ه دوست

 چشماشو بست و آروم گفت: یدوباره بازومو گرفت و تو همون حالت عصب ادیفر

 نرو رو اعصابم نتیتو ماش نیبرو بش-

 نگاه کرد و گفت: ادیبا تعجب به فر پسره

 !؟یچ-

 شدش گفت: دیکل یدندونا یبرگشت سمتشو چشماشو درشت کرد و اروم از البه ال هوی ادیفر

 که الزم باشه حرفمو تکرار کنم دندون نمونده تو دهنت! گهید یدفعه -

 گرد شد چشمام

 اما آروم گفت:  یبرگشت سمتمو چشماشو بست و عصب هوی ادمیو فر کردینگاه م ادیمبهوت به فر پسره

 ن؟یمن به تو نگفتم بش ازین -

 و خشک شده نگاهش کردم جیگ

لب  ریو ز نیباز کرد و گردنمو گرفت و با خشونت خم کرد و هولم داد تو ماش با حرص نویلپشو باد کرد و در ماش ادیفر

 گفت:

 برو رو مخ من! یه ن،یآفر ن،یآفر -

نشستن و پسره نگاه خشک  رفتن یفور ام هیهمه زد و با سرعت دور زد و بق یبوق برا هینشست و  یفور خودشم

 !نشیرفت سمت ماش خم یشدش رو از ما جدا کرد و با شونه ها

 تو شوک بودم! خندم گرفته بود هم هم
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 برگرده سمتم آروم و سرد گفت: نکهیبدون ا ادیفر

 من ببندم؟ نمیا -

 بهش نگاه کردم و گفتم: جیگ

 و؟یچ-

خم شد  هویدستش به فرمون بود  کهیو چشماشو تو کاسه چشماش چرخوند و در حال دیبا حرص رو لبش کش زبونشو

 گرد شده نگاهش کردم یبا چشماو  یبه صندل دمیرومو من چسب

 قلبم رو هزار بود !  ضربان

 و داد تو دستمو برگشت سر جاش دیزد و کمربندمو گرفت و کش یزیتمسخر آم شخندیچشمام زل زد و بعد ن به

 متوجه منظورش شدم تازه

 و چند لحظه چشمامو بستم دمیمهار ضربانم کش یبرا یقیتند پلک زدم و کمربندمو بستم و نفس عم تند

 دمییلبمو جو گوشه

 بد بود همزمان داشتن و نداشتنش! چقدر

 قدر سخت بود چه

 شستیپشت فرمون م یژست خاص با

 اش هیکنار شق یموها یو دستش چنگ شده ال شهیرو لبه ش آرنجش

 روندیم یو نرم یدستشم که رو فرمون بود و با خونسرد هی

 بود نیریاون لحظه واسم ش زشیچ همه

 گفتم: آروم

  د؟یکرد دایروز پ بهارو اون یکِ -
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 و خش دار گفت: زد و آروم خی هیتو صدم ثان نگاهش

تورو  نکهیاصال گم نشده بود، عارف رفت کمدشو نگاه کرد اصال چمدونش نبوده، برگشته بوده تهران، بعد از ا-

 برگشته تهران میدیفهم مارستانیب میرسوند

 ت:و آروم گف دییجو لبشو

 دیرفته بود خونه وح -

 باال انداختم و بهش زل زدم: ابروهامو

 زده بود خی نگاهش

 لحظه حس کردم بهار از چشماش افتاده اون

 داشتم یحس نیهمچ واقعا

 نگفت یزیچ گهیزدم و اونم د یآروم شخندین

 !اوردهیشب و اون بوسه رو به روم ن بودم که اون خوشحال

 

 هتل لوکس نگه داشتن کی یبود بچه ها خسته شدن و جلو کیساعت گذشته بود و چون هوا تار سه

 میو به سمت هتل رفت میشد ادهیپ هممون

 چشماش قرمز شده بود ادمیو فر ومدیخوابم م یلیخ

 ییاتاق گرفتن و دخترا ام دوتا ییدوتا پسرا

 بلند گفتم:  کیسرد و ش یلیکه خ من بودم فقط

 تحمل کنم!  یاتاق هم تونمینم -
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اسمش پژمانه گرفتم و بدون توجه  دمیکه فهم یپسره مو اسب و اون ادیو فر نیسار نینگاه سنگ رینفره ز کیاتاق  هی

 و برگشتم هتل و همه رفته بودن اتاقاشون دمیکش رونیپژمان ب نیبهشون چمدونمو از عقب ماش

 و رفتم تو اسانسور دمیکش یپوف

رفتم و در اتاق رو با کارت باز کردم و بدون  ۸۸۶۷اومدم و خسته به سمت اتاق  رونیهشتم اسانسور ب یطبقه  از

 اتاق خودمو رو تخت پرت کردم و چشمامو بستم یبایو ز کیش ونیتوجه به دکوراس

 

---------- 

 

 مارکمو رو موهام سُر دادم و دسته چمدونمو گرفتم و از اتاق خارج شدم یآفتاب نکیع

 میفتیُ تر راه ب عیسر میخواستیشده بود صبح م ریرو همه تو اتاقاشون خورده بودن و چون د صبحانه

بودم  دهیپوش یمردونه مشک رهنیپ هیبودم و  دهیپوش یمشک شرتیت هیو  یذغال نیج هیسر حال بودم و  یحساب

 که تا اواسط رونم بود

 تا زده بودم ناشویهاش باز بود و است دکمه

 بود میتنها خط چشم پر رنگ و ذغال شمیآرا محکم باال بسته بودم و موهامو

 و عارف بودن ادیمونده فر یهمه بچه ها جمع بودن و تنها افراد باق یالب تو

 زدم شخندین پشیت دنیبه سمتم اومد و من با د پژمان

 زردش!  شرتیشده بود با اون ت یباب اسفنج هیشب یبادکنک کلیاون ه با

بود گرم گرفته  ستادهیکه کنارش ا یو بامزه ا ینکیو صالح با دختر سبزه و ع کردینگاه م یبا لبخند محو بهم نیسار

 بود

 یچقدر خوشگل -
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 پژمان نگاه کردم و سرد گفتم:  یباال رفته به سر تا پا یو با ابروها برگشتم

 !  یمرس -

 داد:  ادامه

 و.. یواقعا جذاب -

که رو سرش بود  یو کاله یمشک  نیو جذب و شلوار ج رهیت شرتیبودم که با ت ادیفر رهیخ و من زدیم حرفاون

 تموم کرده بود تُیجذاب

 دنیکه با د دادیسرشو داشت تکون م دیهمه سر تکون داد و به من که رس یاومدن و برا رونیعارف از اسانسور ب با

 یو چشماشو بست و با صدا دیو رو لبش کشتو همون حالت موند و زبونش زدیفک م کیپژمان کنارم که با فاصله نزد

 گفت: یآروم و گرفته ا

 میبر -

 خشک و سرد گفت که همه راه افتادن اونقدر

 نگیسمت پارک میو رفت میرفتم و از هتل خارج شد ادیدست از فک زدن برداشت و منم دنبال فر پژمانم

 رفت نشستبدون نگاه کردن بهم با حرص چمدونمو گذاشت تو صندوق عقب و  فرباد

 نشستم رفتم منم

 دستش بود اومد سمتمون و با خنده گفت: نیدورب کهیباز درحال شِ یبا ن صالح

 مقصد کجاست؟  -

 زد و گفت:  یشخندین ادیفر

 جهنم -

 نینشست تو ماش نشیو رفت با دورب دیزد و صالح خند خشکم

 زد ینگاهم کرد و لبخند محو دمید یچشم ریراه افتاد و منم کمربند زدم و ز ادیفر
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 : خونهیو بلند بلند م رهیگیم لمیدر آورده و داره ف نیصالح سرشو از ماش میدیراه د اواسط

 ! یمگور یکاکل به سر گوگور ... همشون یدسته حور هی ادیاز اون باال داره م -

 گفت: شخندیکج کرد و رو بهش با ن یسرشو کم ادیگرفت و فر خندم

 که دهیشفا نم -

 دمیکه درست شده بود منم خند یجو شاد از

 

طاقتش طاق شد و به عارف زنگ زد و گفت که تمومش  ادیساعت فر میدراوردن که بعد از ن یمسحره باز کمیها  بچه

 کنن

 شد و سرجاشون اروم گرفتن یبادشون خال اونام

 دادم و چشم هامو بستم و به فکر فرو رفتم هیتک شهیبه ش سرمو

 انقدر مشغول بود که خودمم توش گم بودم  ذهنم

 بودم یخودمم نقطه کمرنگ یاهایتو رو یحت من

 شد دهیکش روزیبه د ذهنم

 نگاه ازون

 بابام بود یصدا هیاندازه تُنِش شب یکه ب ییصدا ازون

 گذشته: یذهنم پرت شد تو ناخوداگاه

 

 :دمی) با ذوق نگاهش کردم و پرس

 شدم؟ یچطور _
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 و برق چشم هاش شدم یشگیهم دییشدم و منتظر تا رهیودم زدم و به چشم هاش خدور خ یبعد چرخ و

 گردنم فرو برد یگود یاومد و سرشو تو کمینزد شدیاز جاش بلند م کهینگاهم کرد و درحال خمار

 ومدیخوشم ن ادیز یکینزد نیاز

 اومدم و گفتم: رونیبا خنده از بغلش ب نیهم یبرا

 یگفتم بگو چطور شدم نکه بغلم کن ایعــــه س _

 به عقب برداشتم گهید یقدم و

 که متوجه ترسم نشه یجور اما

 گفت: شیشگیو بعد با لحن مهربون هم دیمرتبشو به رخ کش یزد و دندونا یلبخند

 یعروسک شد شهیمثل هم _

 کرد و گفت: یتصنع یبعد اخم و

 دوست ندارم یتو چشم ینجوریاما ا _

 کردم ذوق یو کل دمیخند

 مسئله احمق بودم نیکه روم حساسه و چقدر راجب ا نیبودم از خوشحال

 نگاه کردم نهیآ یرفت به انعکاس خودم تو رونیاز اتاق ب یوقت

کرده بود و دامن ستش به همراه  دایپ یقشنگ یداشت هارمون یدلبر یا قهیتنم که  یپوستم با تاپ مشک دیسف رنگ

 کرده بود جادیو ا یتضاد خاص غیو به همراه الک ج میمشک یکفش ها

 داشت ییکرده بودم که کناره هاش بافت ها یلخت شالق موهامو

 روش حک بود اوشیکه اسم س یهمراه دستبند به

 دمیپوشیرو م نیبهتر دیبابا بود و با تولد
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 اومده بودن بایتقر مهمونا

 کردیبهم اعالم م نییپا یسر و صدا نویا

 رونیگرفتم برم ب میتصم باالخره

 یلرز شهیمثل هم هیک دمیفهم یافتادم و وقت یاغوش کس یاومدم که تو رونیاز اتاق ب یا گهیاز نگاه کوتاه د بعد

 حلقه بود کمیکردم ازش جداشم اما دستاش همچنان دور کمر لخت و بار یبدنم افتاد و سع یتو

 کردیحالمو بدتر م شدیموهام پخش م یهاش که تو نفس

 اروم گفتم: ییالتماس و صدا با

 ولم کن _

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 !یینفس ها نیا لیولت کنم ها؟ تو دل یچطور _

 تمام زورم هلش دادم اما زور اون کجا زور من کجا با

 نجاتم داد: ایس یبغلش جا بشم که صدا یتو شتریباعث شد ب یحت

 بابا؟ _

 زد: یثیلبخند خاص و خب شدیازم دور م یباالخره ولم کرد و وقت عمو

 چقدر خوشگله، ماشاال دخترم به مامانش رفته گفتمیو م کردمیداشتم عروس گلمو بغل م _

 لفظ }دخترم{ که گفت صورتمو جمع کردم از

 اومد و گفت: کمینزد ایس

 خانوم من تکه ر،ینخ _

 بهم زد یبعد چشمک و
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 به روش زدم یزور یلبخند

 ایخدا

 پسر راجب باباش بگم؟! نیچجور به ا من

 به عشقم بگم باباش به من چشم داره؟! چطور

 ! (چطور؟

 

 ازین ازین _

 حال اومدم که چندان جالب تر از گذشته نبود یایخش دار به دن یصدا با

 بهش دوختم مویسوال نگاه

 نگاهم کرد و گفت: یخنث

 از دستت میراحت شد یفکر کردم مُرد _

 لبمو کج کردم و گفتم: گوشه

 یدار کارمیکه زندم، حاال بگو چ ینیبیم _

بود مرتبشون  ختهیبا چنگ زدن به موهاش که در اثر باد بهم ر کردیم یو سع کردیخودشو نگاه م نهیآ یتو کهیدرحال

 کنه گفت:

 یفهمیم یبه دور و برت نگاه کن _

 بعد از جاش پا شد و گفت: و

 صفر شده تیچُالق یدرجه  گهیفکر کنم د ار،یچمدونتم بردار ب م،یکار دار یکل نییپا ایب _

 شدم و بعد از برداشتن چمدونم راه افتادم به سمت هتل ادهیپ نیاز ماش ضیبا حرص و غ 
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 کردمیگشنه بودم و داشتم ضعف م واقعا

بعد از  ادیو فر میرزرو کرد میهم طبق همون دفعه که اتاق گرفت ادیو فر میبود دهیاز همه زودتر رس ادیو فر من

ون توجه بهم به سمت اتاقش رفت و منم دنبالش راه افتادم و متاسفانه مث داستانا اتاقمون نه کنار بد دیگرفتن کل

 هم بود یهم نه رو به رو

 نداشتم یو برخورد کنم شانس نمشیبب نکهیا یهم برا یذره ا یچهارم بودم و حت یدوم و من طبقه  یطبقه  اون

 دادم یزیشتم و سفارش چگذا یچمدون رو گوشه ا عیوارد اتاق شدم سر یوقت

 سفارش بدم شدیهنوز وقت نهار نبود نم چون

 

 دمیکه تا اواسط رونم بود پوش یگشاد مشک زیبول هیو  یخی نیج هیساعت گذشته بود و من دوش گرفته بودم و  هی

 هوا گرم تر بود نجایا

 و اونور شونم نوریگذاشتم و بافت موهامو انداختم ا یکاله پسرونه مشک هیبافته بودم و  ییدوتا موهامو

 و مات زدم رهیرژ لب ت هینداشتم و فقط  یشیآرا

 دمیمو پوش یمشک یاستارا ال

 کردیم ییخودنما یلیشلوار خ یبه خاطر قد نود دمیسف یپاها موچ

 محبوبمو زدم و از اتاق خارج شدم عطر

 و سبزه که با صالح گرم گرفته بود از اتاق خارج شد ینکیختر عباز شد و همون د ممیبا من در اتاق کنار همزمان

 زد و گفت:  یلبخند بهم

 سالم -

 زدم و ساده گفتم:  یا یمحو و زورک لبخند
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 سالم -

 میقشنگ یپامون بود و تابلو ها ریز یو فرش قرمز و مخمل میکرد یرو ط یو طوالن ضیعر یهمراه شد و راهرو باهام

 مجلل نصب شده بودن یوارایرو د

 بود!  یهتل گرون کال

 گشتمیبرم یدست و دل بازه وگرنه از همون دم ورود ادیفر خداروشکر

 پس اندازم پونصد هزار بود!  کل

 ! ونمیدختر شاه پر کردیفکر م دیدیم پمویت یهرک حاال

 شل گفت:  شیو دختر برگشت سمتمو با ن میآسانسور شد سوار

 ساره ام، دوست دختر صالحمن  م،یبا هم آشنا نشد -

 دیباال پر ابروهام

 کارا ! نیو ا صالح

 گفتم:  دادمیباهاش دست م کهیباال رفته دستمو بردم سمت دست دراز شدش و در حال یهمون ابروها با

 ادی.، اهنگسازِ فرازمیمنم ن -

 گفت:  یگفت و اروم و با لبخند ساده و با مزه ا یاهان

 خوشبختم -

 تکون دادم یسر براش

رنگ  ییبزرگ و طال یو درا میو از سالن گذشت میرو دور زد یو الب میبا هم از اسانسور خارج شد ستادیکه ا اسانسور

 میو وارد رستوران شد میرو باز کرد

 خوردنیدور هم نشسته بودن و ناهار م پیاک پیبچه ها اک شتریب
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 دستشو بلند کرد و بهم عالمت داد عارف

 : بلند گفت صالحم

 ساره -

 میرفت زشونیزد و هر دو به سمت م یلبخند ساره

 کنار عارف نشستم و رو به روم ساره و صالح بودن من

 از تو گاز گرفتم لپمو

  اد؟یکو فر پس

 گفت:  یبا لبخند محو عارف

 ! ییدختر بچه ها هیشب -

 و بافته شدم اشاره کرد ییطال یبه موها و

 زدم یتلخ شخندین

 !من

 بچه؟

 هه

 و گفت:  دیخند صالحم

 به قول فره... هیکوچولو ام هست، توبغل -

 شده گفتم:  زیر یساکت شد و چشماش گرد شد و من با چشما هوی

  ؟یبه قول ک -

 با تاسف به صالح نگاه کرد عارف
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  《!یزد گند》زدیانگار داد م نگاهش

 کردیبه صالح نگاه م جیهول شده منو نگاه کرد و ساره ام مثل من گ صالح

 عتون جمعه! جم -

 ستادیسرم قلبم ا یباال ادیفر دنیبهت برگشتم و با د با

 کنارش بود نمیسار

 بافت موهامو گرفت و گفت:  هوینگاهم کرد و  جانیبا ه نیسار

 یشد یچقدر گوگول -

رو لبش و  دیگرفت و چشماشو بست و شصتشو کش نویموچ سار ادیفر هویکه  کردمینگاه م نیگرد به سار یچشما با

 گفت: 

 ! نیسار نیبش -

 نشد و بهم لبخند زد و نشست ادیشدن فر یعصب هویمتوجه رفتار و  نیسار

 کنارم درست سمت چپم نشست ادمیفر

بود با لبخند  دهیپوش رهنشیپ یرو یقرمز غهیتنش بود و جل دیسف رهنیپسر الغر و جوون بود که پ هیکه  گارسون

 به سمتمون اومد و گفت:  یشاد

  د؟یانتخاب کرد -

 شدم زیمتوجه دفترچه منو رو م تازه

 آروم گفت:  ادیو صالح جوجه سفارش دادن و فر نیسار

 با دوغ یسلطان -

 زدم یمحو لبخند
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 ام ساالد خواست ساره

 داشت میرژ انگار

 گفتم:  ادیجلب نظر فر یلپمو گاز گرفتم و آروم برا منم

 با دوغ !  یسلطان -

 !  یکه نه دوغ دوست داشتم نه سلطان یدرحال

 گند زدم به غذام رسما

 کردیم یقرمز باز دیسف یزیتوجه بهم با روم یب ادیفر

 شدم؟ نیا هیمن عاشق چ اخه

 

 آخر_غول_یباز_شروع#

 

 

 زدنیحرف م یریتصو کیموز و بچه ها هم راجب تم کردمیم یحرص با ته بافت موهام باز با

 خوردیساکت غذاشو م ادمیو فر میارو خوردآوردن و در سکوت غذ غذارو

 یسرد گفتم و رفتم سمت خروج یخداحافظ هیبا حرص بلند شدم و  زیسر م از

 دوسم نداشت؟ چرا

 داد؟ینم تیبهم اهم چرا

انگار نه  نیبعد ا دادنیم کل مدت غذا خوردن داشتن با چشماشون قورتم نیرستوران از جمله سار یپسرا نصف

 انگار
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 آسانسور خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم از

 لعنتت کنه خدا

 به اعصابم یزنیگند م همش

 

---------- 

 

 سمت اتاقش رفت و درُ با کارت مخصوصش باز کرد به

 و چشماشو بست دیتخت دراز کش یخمارشو به تخت دوخت و رو نگاه

 زدیبهار مدام تو سرش چرخ م فکر

  ده؟یاالن با وح یعنی -

 تو گلوش چنگ زد یمردونه ا بغض

 بهار دوستش نداشت؟  چرا

 دادیافکار تو سر دردناکش جوالن م نیا همه

 بهار رو کرده بود یعطر موها یبو یهوا دلش

 بهارو تصور کرد یموها یو لحظه ا دیکش ریت سرش

 یو وحش یآب لهیدو ت تار و پودش یشد که از البه ال یرنگ ییطال شمیبهار ناگهان ابر یقهوه ا یموها ریتصو اما

 کردینگاهش م

 گاز گرفت و با حرص چشماشو باز کرد لبشو

 به موهاش چنگ زد و با حرص گفت:  جیگ
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 !یخوایتو فقط بهارو م اد،یفقط بهار فر -

 

---------- 

 

 کرد زیفرو کرد و چشماشو ر شیمشک نیشلوار ج بیتو ج دستاشو

 به دختر دوخت شویبه باال چنگ زد و نگاه وحش شویو مشک کهیت کهیت یموها

 با بغض گفت:  دختر

 ف...فرهان!  -

 درشت گرد و گفت:  شویچشم ها پسر

 سیه -

 رو به روش چشم دوخت و گفت:  ی وونهیبه پسر د ونشیبا بغض و با چشمان گر دختر

 کوچولو یبیبِ  هی م،یبچه دار ؟یفهمیم من... من ازت حامله ام -

 زد و گفت:  یشخندیگذاشت و ن نشییب پال یرو شصتشو

  ؟یکه حامله ا -

 با وحشت به نگاه خونسرد و ترسناک پسر زل زد و گفت:  دختر

 آ... آره -

 به سمت دختر خم کرد و چشم هاشو با آرامش بست و آرام و شمرده شمرده گفت:  یسرشو کم پسر

 خب... به... دَرَک -

 : دیاحساس و سنگدل رو به روش چشم دوخت و مبهوت نال یگرد به مرد ب یبا چشم ها دختر
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  ؟یچ یعنی... ی... ی -

زد و چشم هاشو گرد  یشخندیبلند از دختر فاصله گرفت و شصتشو به عادت گوشه لبش گذاشت و ن یبا قدم فرهان

 کرد و گفت: 

 ... دَرم پشت سرت ببندیعنی -

 شکم برامده اش مشت کرد و بغضش شکست و با هقهقه گفت:  یدستشو رو دختر

 کنم فرهان؟  کاریمن حاال چ -

 متفکر به دختر زل زد و گفت:  یکم یو مظلوم دختر نگاه کرد و با خونسرد سیخ یبرگشت و به چشم ها پسر

 اشیبه دن یدوست داشتانتخاب با خودته  زاشتم،یم به نظرت احترام شهیکه کال من هم یدونیم زمیاوممم... عز -

 بکشش!  یدوست نداشت ار،یب

 تو تنش مرتب کرد و در همان حال ادامه داد:  اهشویاز اتمام جملش کت مارک و س بعد

 یسومم دار نهیاها گز -

 شد دیدختر پر از شعف و ام دیناام نگاه

 به فرهان زل زد جانیه با

 رهیبه دختر خ نهیاز آ دادیموهاشو با دست حالت م کهیشد و در حال رهیبه خودش خ یکم یقد نهیآ یجلو فرهان

 شد و گفت:

 توپن یلینروژ خ یپرورشگاه ها دمیشن -

چنگ زد و  زیم یاز رو چشویو سوئ لیزد و موبا یشخندیموند و فرهان ن رهیبه فرهان خ دهیخم یناباور با کمر دختر

 زد و گفت: یو چشمک دیبوس عیبه سمت دختر رفت و گونه اش را سر

 یبیخدافظ ب -

 گفت:  اتاق رو باز کرد و بلند و ترسناک در
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 یتو خونم باش خوامیاز باشگاه برگشتم نم یوقت -

 دَر رو به چنگ گرفت و برگشت سمت نگاه غرق اشک دختر و گفت:  رهیدستگ

  شه؟یم یشم چ یعصب یکه وقت یدونیم زمیعز -

 : دیهاشو درشت کرد و نگاه ترسناک و سردشو به دختر دوخت و آرام غر چشم

  وونم؟یکه د یدونیم -

 افتاد و فرهان سوت زنان از اتاق خارج شد نیچونه لرزوند و بغضش دوباره شکست و به زم دختر

 اورد رونیب بشیاز ج شویگوش

 رو گرفت یشماره ا رفتیبه سمت آسانسور م کهیحال در

 دیدخترا شن غیج غیو ج کیموز یاهویخندان مرد رو همراه با ه یق صدااز سه بو بعد

 جونم داداش -

 حوصله لب زد:  یب

 فرهاد -

 شد یمرد پشت خط جد یصدا

 مرد واضح تر یکمتر شد و صدا اهویه یکم

 شده؟ یزیچ -

 دکمه اسانسور رو فشرد و در همان حال گفت:  فرهان

  شد؟ینروژ پس چ ادیتر ب عیقرار بود سر ست،ین ادیاز فر یخبر -

 فرهان از حرص بسته بشه یباعث شد چشما یخنده مرد از پشت گوش یصدا

 واال داداش من سرگرم دخترامم -
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 : دیغر یو فرهان عصب دیخند دوباره

 فرهاد -

 دیرو اعصاب فرهان خط کش یآرومش از پشت گوش یتر شد و صدا یجد فرهاد

 ازش خبر ندارم ادیز ممیبدن ساز ریگاخرش رفته اصفهان منم در ویدیبرا و -

 لب گفت:  ریرو از گوشش فاصله داد و تماس رو قطع کرد و ز یگفت و گوش یسرد باشه ا فرهان

 باشگاه!  رهیم شده بازم لیهمه گور نیا -

 لب گفت:  ریزد و سوار آسانسور شد ز یشخندین

 !شهیداره شروع م یباز -

 

 به در اعصابم رسما اسفالت شد یا گهید یتقه  یصدا با

 داشتم صالحو بکشم دوست

 صالح بلند شد: یبه کارم ادامه دادم که صدا عیسر

 امیاالن م یگیم یسه ساعته ه یکنیم کاریچ گهیبدو د ازین _

 داد زدم: داشتمیبرم رهنمویبا پا پ کهیحرص ته موهامو بافتم و درحال با

 تکشمیبخدا م ادیصدات ب گهید باریصالح  _

 ضبط یبرا میبود بر قرار

 یساعتش فقط تو میکه اونم ن میقبل از رفتن خبرم کردن و قرار شد همه برن و من و صالح باهم بر قهیدق ده

 ساعت و رب کیگرفته بودم و االنم تا موهامو ببافم و کارامو بکنم شده  چهیدلپ دایبودم چون شد ییدستشو
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رو با شلوار  ممییمویل رهنیبستم و بعد پ ییمویبا ل ویکیرنگ اون  یبافت موهامم زدم و با کش مشک نیاخر باالخره

به همراه  یداشت پام کردم و در اخر شال یکم یکه ساق ها یو مشک ییمویل ییزاپ دارم و به همراه کفش ها یمشک

 ارمیسرم گذاشتم که اونجا شالمو درب یکاله رو

 خونسرد گفتم: یلیو کارتِ اتاق، دُر باز کردم که با چهره قرمز صالح رو به رو شدم خ میگوشاز برداشتن کوله و  بعد

 میحاضرم بر _

 حرف دنبالم اومد یاز جلوش رد شدم و به سمت اسانسور رفتم و اونم ب و

از هتل ببرون  رش،یصالح کارت هارو گرفت و بعد از دادنشون به پذ میشد یو وارد الب میاومد رونیاز اسانسور ب یوقت

گاز گذاشت و باعث شد به جلو پرت بشم با  یکه به محض بستن در صالح پاشو رو میشد نیو سوار ماش میاومد

 داد زدم: تیعصبان

ـِــتــــه _  صالح چـ

 در حرکت بود گفت: ابونیساعت و خ نیچشاش ب کهیدر حال صالح

 نفر نینفر اونجا باشم نه اخر نیاول دیبا دئوامیو کیموز نیکننده ا میبرنامه و تنظ ریمن مد ازین _

 گاز فشرد یرو شتریبعد پاشو ب و

 باال انداختم و گفتم: یشونه ا یحالیب با

 سهیوا گهینفر د هی ینسیوا یخواستیم _

 نزد یحرف گهیکه بهش کردم جمش کرد و د یا یبهم رفت که با نگاه خنث یغره ا چشم

 :دمیپرس قهیدق ستیاز حدود ب بعد

 ه؟یاسمش چ _

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مین

 ازگهیس ریکو _
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 ازگهیس ؟؟یچ _

 دنده گذاشت و گفت: یدستشو رو 

 بکره و البته خاص یلیاما خ ستیشناخته ن ادیز ازگه،یاره س _

 گفتم یاهان

 دایچون فر هیناب یلیخ ینه اما هرجا که هست حتما جا ازگهیبودم اما س دهیشن نارویمصر و مرنجاب و ا ریکو اسم

 انتخابش کرده

 فکرا چشام کم کم گرم شد و خوابم برد نیهم با

 متوقف شد نیچقد بود، ماش دونمیکه نم یاز مدت بعد

 اروم باز کردم و چندبار پلک زدم و بعد به دور و برم نگاه کردم که باعث تعجبم شد چشامامو

 ییبود و خط ها نیدست زم کی یاهیس کردیدو چندان م تشویکه جذاب یزیالعاده بود و به قول صالح بکر و چ فوق

 که انگار مثل لبه چاقو برنده بودن

 نابه نه؟ یلیخ _

 ربات زمزه کردم هیصالح به سمتش برگشتم و مثل  یصدا با

 هیعال _

 کرد و گفت: یتک خنده ا صالح

 کشتمون ادیفر م،یشو که برس ادهیبدو بدو پ _

 

کفشام با صالح به راه  نیتن کولم و در اوردن شالم و همچنشدم و بعد از برداش ادهیپ نیگوش کن از ماش حرف

 میداشت یرو ادهیساعت پ مین بایو تقر میافتاد

 هم که اومد شاهکار بود ییو همون جا خوردینم ریصالح به درد کو نیماش چون
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 میدیرس قهیچهل دق_ساعت میاز ن بعد

 سرجاش بود یچ همه

 برده بود نیرو از ب ریصدا و جنب و جوش بچه ها سکوت لذت بخش و بکر کو سرو

فردا صبح  نیزاشتیم نیاووردیم فیتشر رترید کمی نی)چه عجب اومد نکهیبر ا یمبن یا کهیت دنمونیبا د همه

اره شده و لباس اج میگر یکه مثل ون بود و برا ینیراست به سمت ماش هینکردم و  ی( بارمون کردن که توجهنیایب

 بود رفتم

 شده یطراح ریکو یکه برا دادیاز حد معمول بزرگتر بود و نشون م کاشیالست

 نیبود و سار موریدست گر ریکه ز دمیدنبالش بودم رو د دمیکه به جمع رس یکه از اول یوارد شدم باالخره کس یوقت

 رهیو خ دیکه با وارد شدن من دست از حرف زدن کش زدیانجام بده باهاش حرف م دیکه با ییهم داشت راجب کارا

 نگاهم کرد

 سالم _

شده بود و  رهیبود خ نهیهمچنان به رو به روش که ا ادیسالم کرد اما فر یسالمم به خودش اومد و با گرم یصدا با

 نگاهم نکرد نهیانعکاس ا یبه طرف من از تو یحت

 !کار؟ی! چکه اون بهم توجه کنه؟ گهید کردمیم کاریچ دیبا من

 نیچه عجب اومد _ 

 کرد جادیگوشام ا یرو تو یمیخش دارش انعکاس مال یصدا

 نهیهم نیدیقبل از ضبط خبر م قهیده دق یوقت گه،یشد د رید _

 صدا دار زد و از جاش بلند شد و به سمت در رفت و قبل خارج شدن گفت: یپوزخند

 یواقع بش دیکن مف یسع یاما حاال که اومد کردینم یکه بخوام زودتر بگم، بود و نبودت برام فرف یاوم مهم نبود _

 ادامه داد: یبا مکث و
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 یایالبته شک دارم به کار ب _

 شد ادهیپ نیبعد از ماش و

 کردمیتعجب بهش نگاه م با

 صداش درومد نیکه سار ومدیداشت به لرزش درم چونم

 ضبط استرس داره یبهش توجه نکن برا ازین _

 بعد رو به روم قرار گرفت و

 زدم یزورک یلبخند

 اومدم رونیرد شدم و ب نیسار یحرف از جلو بدون

 خوشگل شده بود چقد

 جذاب و جذب کننده بود شتریب ادیفر البته

 کرده بود جادیبا شن و ماسه ها داشت ا یرنگ تضاد قشنگ دیسف یاون لباسا و موها با

 رفتم یبردار لمیگروه ف سمت

 به نسبت کامل آماده شده بود بایسرجاشون بودن و صحنه تقر همه

 صدابردار بودن که هنوز سرجاشون قرار نگرفته بودن یفقط بچه ها و

 

 بود یمبهم زیچ ویدیو کیکنار چادر نشستم و موضوع موز یتاشو هیحوصله رو صندل یب

 داشت    یمعصوم یخوشگل و لوند بود و چهره  یلیکه آورده بودن خ یمدل

 مثل شنل پشتش بود یزیچ هیبود و  یبود که پارچه ا دهیپوش یمشک یسرهم هی

 بودن ختهیداشت که ازادانه دورش ر یقشنگ ییطال یو موها شدیم دهیشن ها کش یتور بود و رو شکل
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 کردینگاه م که به اون دادیم رو نشون ادیشروع شد و بعد فر ریاز راه رفتن اون تو شن ها و کو یبردار لمیف

 اشک تو چشمام جمع شده بود ناخداگاه

 کردنیکات م یو گاه گرفتنیم لمیمختلفو ف یها مدام صحنه ها بچه

 زل زده بودم ادیغرق اشک به فر من

 دوسم نداشت؟  چرا

 دختر بچه لوس با عشق زل بزنه نیبه ا لمیف یتحمل کنم برا تونستمینم اصال

زده بودن و دست  شیدور تا دور دختره رو آت ویدیاکشن و جذاب و یصحنه  یو برا کردمینگاهش م یطور نیهم

 زل زده بود نیمعصوم به دورب یلیدختره مشعل بود و خ

 !رفتیکه هدفون گذاشته بود و انگار نه انگار تنها راه م عارف

 ور و اون ور نیا دییدویعرق شده بود و مدام م سیکه خ صالحم

 !زدیو با حس به دختر بَدش زل م کردیم یبا اهنگ لب خون ادیکردم و فر یرو پل اهنگ

 

 یدختر دختر بد من تو

 یدختر دختر گنگ من تو

 

 سوزوندیدور دختر م یشایمنو مثل همون آت نینبود و ا حواسش بهم اصال

 حرص داد زدم: با

 کات -

 گفت: رو شونش گذاشت و نویبا تعجب اهنگ رو قطع کرد و فرشته دورب صالح
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  شد؟یچ -

 کردیمنتظر و کالفه نگاهم م ادیفر

 و گفتم:  دمییحرص لبمو جو با

 ! دهیدختره حس نم -

 رد شد و گفت:  شایساکت شدن و سوسن با حرص از راه کنار ات همه

  ؟یچ یعنی -

 حرص بهش نگاه کردم و گفتم:  با

چهره ات  یزنیمعصوم تو هر چقدر زور م افهیدختر بد ساخته شده نه ق یکردم برا یآهنگ رو من طراح زمیعز -

 ! شهیو جذاب نم طونیش

 خنده و سوسن برگشت سمتش و گفت:  ریزد ز یپق عارف

 کوفت -

 گفت:  یسمتم و سرخ شده و عصب برگشت

 کنمیخوب اجرا م میلیمن خ -

 گفت:  کردینگاه م نویخم شده بود و دورب کهیدستشو رو چونش گذاشت و در حال صالح

 معصوم و سادس چهره ات!  یلیخ ازهیاومم حق با ن -

 اومد جلو و گفت:  بیدست به ج ادیفر

 کنم؟ برم بهش آموزش بد بودن بدم؟ کاریاالن من چ دیگیم -

 نگاه کرد و گفت:  ادیگرد به فر یبا چشما سوسن

 ! ایهست یا یچه عوض -
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 زدم:  غیحرص موهاشو گرفتم و ج با

  ؟یعوض یگیم یآشغال به ک -

 : دادیکشون فحش م غیو ج زدیبال بال م دختره

 یولم کن روان -

سوسنو به زور از دستام  یمچاله شده  یسوسن کمرمو گرفت و صالحم موها یغایج غیج نیاومد سمتم و ب نیسار

 دیخندیو عارف هر هر م رونیب دیکش

 کردیلبخند محو نگاهم م هیجمع با  نیکه ب دمید ادویشده بود و فر همهمه

 شل شد و سوسن رو ول کردم دستام

 مبهوت منو گرفته بود نیو سار زدیم غیو ج کردیم هیتو بغل صالح زار زار گر سوسن

 زد:  غیصالح رو هول داد و ج هوی سوسن

 آشعاال مونمینم نجایلحظه ام ا هیمن  -

 گرفتم تا دهنشو ببندم که عارف با خنده و قرمز شده جلومو گرفت زیسمتش خ به

 کردمیرو خودم حس م ادوینگاه فر ینیو سنگ کردنیسمت ون و همه مبهوت منو نگاه م دییدو سوسن

 و لباساشو عوض کرده بود رونیاز ون اومد ب قهیاز چند دق بعد

 کنان کولشو انداخته بود پشتش نیف نیف

 نیدختره ام باهاشون رفت سمت ماش هیو  دییو پژمانم دنبالش دو یبلند نوک مداد یسمت شاست دییدو

سوسن با  نیماش یکنه نره ول شیتا با سوسن حرف بزنه و راض شهیو زد به ش نشونیرفت سمت ماش دییدو صالح

 جلوش زد و مبهوت گفت:  یها زهیبه سنگ ر یسرعت از صالح دور شد و صالح لگد

 و؟یدیبرا و میاریحاال دختر بد از کجا ب -
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 اعث شد برگردم سمتشب ادیخش دار فر یصدا

 گفت:  شخندیبه من زل زده بود با ن کهیحال در

 سر جاشه م،یکن دایپ ستین یازین -

و مبهوت و  دیدنبال کرد و به من رس ادویو بعد رد نگاه فر ادیاول به فر یجیکه صالح با گ کردمینگاهش م مبهوت

 گرد شده من گفت:  یشل شد و در مقابل چشما ششیکم ن خشک شده کم

 خودشه -

 

 زل زده بودم ادیبه فر مبهوت

 گفت:  شخندیباال انداخت و با ن ابروهاشو

 زود باش -

 گرد شده گفتم:  یچشما با

 ها؟  -

 باز نگاهم کرد و گفت:  شیبا ن نیخنده و سار ریها زدن ز بچه

 یبرو که قراره معروف ش -

 سرش جا به جا کرد و با لبخند گفت:  یکالهشو رو ساره

 نداره یپس مشکل ،یرفت رونیب ادیب ویدیتا و ،یبر رانیاز ا یخوایه مک توام -

 چشماشو درشت کرد و گفت:  ادیفر

 داره میپول خوب -

 محاله!  یهمه خوش بخت نیا منو
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 من؟

 اد؟یفر

 باهم؟

 مجبوره عاشقانه نگاهم کنه؟ اون

 کردیم بغلم دیاز صحنه ها با یبعض یحت

 شهینم باورم ایخدا

 باال انداختم و اروم به سکوت جمع گوش دادم و گفتم: ابروهامو

 باشه -

و منو برد  دیدستمو کش یزد و پشتشو کرد و سما فور یشخندین ادیو دست زدن و فر غیج جانیبچه ها با ه همه

 سمت وَن

 شل شده بود شمیو منم خود به خود ن میپله ها باال رفت از

 نشسته بود ادیکه فر یا یرو همون صندل نشستم

 از سرم برداشتم و ساره با لبخند موهامو باز کرد و شونه کرد کالهمو

 مو رو برداشت و شروع کرد به لخت کردن موهام اتو

 دمیبه خودم زل زدم و خوشحال بودم که حساب اون دختره رو رس نهیآ یتو از

 بود شیو آرا میجلوم پر از کرم پودر و رنگ و گچ مو و لوازم گر زیم رو

 متفکر بهم زل زد و اروم گفت: یچرخوند و کم مویکه لخت کرد صندل موهامو

 و جذاب حیمل -
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 کهیبرداشت و درحال لهیاز رو م شیو با چوب لباس ینگاهم کرد و در اخر کاور رهیخ یسمت رگال ته ون رفت و کم به

 گفت:   ومدیبه سمتم م

 بپوش رهنُیپ نیلباستُ عوض کن ا -

گرفتمش و لباسامو پشت پرده در  رهنیداشتم که بدون توجه به طرح و شکل پ یپوست ریز جانیذوق و ه اونقدر

 نشستم نهیآ یو دوباره جلو دمیپوش رهنُیاوردم و پ

 ممیدوباره شونه کرد و بعد شروع کرد به گر موهامو

 شدمیم دهید طونیکه چهره امو عوض کرده بود و ش یجالب و جذاب شیارا

 گفت:  طنتیبا ش فشویدست کرد تو ک هوینگاهم کرد و  طنتیبا ش کمیحالت داد و  کمی موهامو

 یراه بر ادیرو اعصاب فر کمی زنمیخب حاال ازش بهت م یصالح ول تیاذ یادکلنم مخصوصه خودمه برا نیا -

 گهیم یچ دمیلباس و استشمام بوش تازه فهم یکه با زدن ادکلن به گوشه گردن و جلو کردمینگاهش م متعجب

 بود یعال

 فوق العاده بود جذبش

 شدم چه برسه پسرا جیکه دختر بودم گ من

 زدم و رو به ساره گفتم:  یزیآم طنتیش لبخند

 یهـــوم مرس -

 و دستمو گرفت و بلندم کرد دیخند

 یعال ممیگر نکهیواقعا خوشگل شده بودم عالوه بر ا دادینقص تر نشون م یب کلمویجذاب و لَخت که ه رهنیاون پ تو

 بود

 مگه عروس در... گهیساره زود باش د -

 کنهینگاهم م ینطوریباز هم مهین خشک شده با دهن دمیبرگشتم که د ادیفر یصدا دنیشن با
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 با ناز پشت گوش زدم یعیطب یلیامو قورت دادم و بهش نگاه کردم و از عمد موهامو خ خنده

 گفت:  طنتیبا ش ساره

 لهیعروسمون تکم میایاالن م -

 گفت:  جیشده و براقشو ازم جدا کرد و چندبار پلک زد و گ خینگاه م ادیفر

 کارتون تمومه پس... من...برم یعنی زهیآره عروس کامل..ه...چ -

 با خنده گفت:  ذاشتیسرش م یکالهشو رو کهیخنده و ساره درحال ریزدم ز یرفت و من پق عیکرد و سر پشتشو

 بََچم هنگ کرد -

 و همه بچه ها با لبخند نگاهمون کردن رونیب میبا ساره از وَن اومد همراه

 بود زونیآو نیسار یجز اون دختره که همش از بازو البته

 و من بدون نگاه کردن بهش رفتم سمت فرشته زدیو تند تند پلک م کردیخشک شده منو نگاه م نیسار

 کرد و گفت:  میتنظ نُیدورب فرشته

 شیتو حلقه آت یبر دیبا شده، قسمت دومه االن گرفته پیقسمت اول کل -

رو  یشیات رهیو دا ستادمیو وسطش ا شیرفتم سمت حلقه ات اطیبا احت ادیگفتم و بدون نگاه کردن به فر یا باشه

 کامل کرد و مشعلو روشن کردن و دادن دستم

 زد:  و فرشته داد ستادنیمختلفم ا یها هیتو زاو لمبردارایپخش کردن و سه تا ف آهنگُ

 ازیبزن ن شخندیزل بزن و ن هی نیبه دورب -

کج کردم و  یزدم و سرمو کم یثیخب شخندینگاه کردم و ن مایدستِ ن نِ یتکون دادم و تا شروع گفتن به دورب یسر

 جا به جا کردم و اروم پلک زدم یمشعلُ کم

 ومدیکم داشت از چشمام اشک م کم یرگیشدت خ از
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 کات -

 پلک زدم و فرشته با لبخند گفت:  تند

 حله، پارت دو -

 کنهیلبخند محو داره نگاهم م هیبا  ادیفر دمیزدم و برگشتم که د یلبخند

 وونشم؟یداره که د یپسر چ نیا ایخدا

 

 کردمیکه رو هزار بود به چشاش نگاه م یضربان قلب با

 که انقد نافذ بود تو تموم وجودم رخنه کرده بود ییچشا

 بگه یزیو منتظر شدم چ رفتیم نییتند تند باال و پا نمیس قفسه

 نیسار یکه بلند شد صدا ییو صدا ومدین رونیحس ازش ب یخش دار و ب یشروع کرد به حرکت اما اون صدا لباش

 :گفتیم زیطعنه ام یبود که با لحن

 تو حس رفتن یلیفکر کنم خ ادیو فر ازیسکانس تموم شده اما ن _

 زمان حال یتو ادیخورد و انگار که ب یتکون اروم ادیزد فر نیکه سار یحرف با

 به سمت وَن رفت دیکشیموهاش م نیب یکه دست یدرحال ینگاه میازم جدا شد و بدون ن جیگ

 انداختم و از کنارش رد شدم ینگاه نیحرص چشمامو بستم و به سار با

 اما برام مهم نبود دمیچشاش د یتو غمو

 بود ادیتوجه فر مهم

 صورتم باشه یرو یضیباعث شده بود لبخند عر نیو ا شدیخوشحال بودم که تمام بدنم مور مور م انقدر
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چهرش لبخندم  دنیاومد اما با د رونیب ادیباز به سمت ون رفتم تا لباسامو عوض کنم و همون موقع فر شیهمون ن با

 محو شد

 انداخت که بهار گم شده بود ییاونجا ادیکه داشت منو  ییها اخم

 ترسناک همونقدر

 خشن همونقدر

 ته ته نگاهش غم بود اما

 رفتم  جلو

 خواستم از کنارش رد بشم بازومو گرفت یوقت

 سمتش برگشتم یخوشحال با

 نگاهم کرد و گفت: یمکث با

  دمیتو د یلحظه بهارو تو هیچرا  دونمینم _

 اروم تر ادامه داد: و

 ریپس به خودت نگ یشیاون نم چوقتیتو ه یول _

 د دستمو ول کرد و از کنارم گذشتبع و

 رفته به رو به روم نگاه کردم وا

 زدیتند نم گهیقلبم د ضربان

 شده بود اروم

 تر حد معمول اروم

 پرت کردم و مات به رو به روم چشم دوختم یصندل یتلو خوران جلو رفتم و درو باز کردم و خودمو رو تلو
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 چرا؟! واقعا

 پسر بشم؟! نیعاشق ا دیبا چرا

 همه پسر نیا

 شهیهمه عاشق پ نیا

 !اد؟یفر چرا

 !چرا؟

 با دستام گرفتم سرمو

 جلوش وا دادم یلیخ کردمیم احساس

 خودم و غرورمو شکستم یلیخ

 بسه گهید

 صورتمو پاک کردم یسمج رو یها اشک

 فتهیمغرور ب ازین یبه دست و پا دیاما اون با کنمیعاشقش م من

 ازین نیا نه

 جام بلند شدم و لباسامو عوض کردم از

 شماله یبعد تو یها سکانس

 زدم یلبخند

 حرص دادنشونه یبرا یخوب نهیگز مهران

 رفتم و شمارشو گرفتم میسمت گوش نیهم یبرا

 :دیچیگوشم پ یتو شیپر انرژ یاز چهارتا بوق صدا بعد
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 زنگ زده یک نیبه به بب _

 زدم: یلبخند

 یخوب یسالم چطور  _

 تهران؟ امیتو دردسر باز؟ ب یافتاد شدهیها؟ چ یدیاز ما پرس یحال هی شدهیچ ؟یخوبم تو چطور _

 قهیمهران ساکت باش دو دق _

 کرد و گفت یخنده ا تک

 باشه باشه اممممم ساکتم بگو _

 گفتم: کشمیلبام م یو رو داشتمیبرم زیم یرژ رو از رو کهیدرحال

 که... خوامیبرنامه دارم م هینه؟  یشمال، توام که مطمئنًا رامسر امیم یلمبرداریگروه ف هیدارم با  _

 رو گرفتم قطع کردم دییتا نکهیدادم و بعد از ا حیبعد موضوع رو براش توض و

 اومدم رونیشباهت به لبخند دختر بد نبود از در ب یکه ب یپرت کردم و با لبخند یرو گوشه ا یگوش

 ازین از در گذاشتم شدم همون رونیکه ب پامو

 باال گرفتم سرمو

 پر شد از غرور چشام

از خرت و پرت  یانبوه نیگم شده بود و االن ب فمیمهربون ضع ینقاب ها یوقت بود که البه ال یلیچهره خ نیا

 کردم داشیپ

 رفتم نیاومدم و به سمت عارف و صالح و سار نییپله ها پا از

 کردم تفاوت چهره و رفتارمو حس کردن احساس

 به طرفم برگشت و گفت: صالح
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 نه؟ یایتو که با من م ازین _

 شده بودم سرمو تکون دادم رهیخ یبه نقطه نامعلوم کهینگاه کردن به صالح درحال بدون

 

ام رفتن نشستن تو  هینشستم و بق نیماش هیو چادرارو جمع کردن و منم با صالح و ساره تو  لیها همه وسا بچه

 میو راه افتاد ناشونیماش

 تو کل وجودم کنهیجاش درد م نقدریبوده که ا یرو قورتش دادم که زهر یبغض کردمیحس م ریکل مس تو

 زنهیگند م ادیفر شهیداره درست م یهمه چ کنمیبار که حس م هر

 خسته بودم گهید

 دوسم نداره؟  ادیکه چرا فر دمیسوال رو از خودم پرس نیکه ا اونقدر

 زدنیلح با لبخند باهم حرف مدادم و ساره و صا هیتک شهیبه ش سرمو

 گفتنیبرنامه هاشون م از

 که تو روز گذروندن یاتفاقات بامزه ا از

 صالح یها یمامان ساره و شلختگ یدستپخت خوشمزه  از

 کردمیو من داشتم دق م زدنیحرف م اونا

 تجربه کنم ادیرو با فر یا یزندگ نیهمچ دیچرا من نبا نکهیحرص ا از

 به صورت زده بودم مویتفاوت ینقاب ب همچنان اما

 هتل میدیرس باالخره

 به سمت اتاقاشون راه افتادن یو همه با خستگ میگرفت رشیهامون رو از پذ کارت

 میاومد رونیاسانسور با ساره ب از
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 دست دادم و اون با چشمک گفت:  باهاش

 نمتیبیفردا م -

 گفتم:  زدم و اروم یسرد شخندین

 باشه -

 پرت شدم رو تخت میساره درُ بستم و مستق جیو درُ باز کردم و وارد شدم و بدون توجه به نگاه گ رفتم سمت اتاقم به

 عذاب نکشم نقدریداشتم خودمو مچاله کنم بندازم سطل آشغال تا ا دوست

 خالصه شده ادیتو فر میزندگ کردمیم حس

 دمیشن مویاس گوش اس ام یصدا

 خوندم امویو بعد از باز شدن قفل، پ دمیکش رونیشلوارم ب بیاز ج مویگوش

 طرف مهران بود از

 افتم عروسک، آدرس محل ضبط رو بده یمن فردا راه م -

 انداختم رو تخت مویحرف آدرسو براش فرستادم و گوش بدون

 دانشگاه رفتم کسالیکال  من

 کردم یع به مخ زنو از همون موقع ها شرو ارمیدر ب تونستمینم ادشویز یها نهیدرس خوندم و هز هنرستان

 و در آوردم و بعدشم دانشگاه آزاد آوردم رستانیدب خرج

 موندیدرس خوندن نم یبرا یو کار کردن من وقت یو خوش گذرون حیاون همه تفر با

 دانشگاه آزاد رفتم نیهم یبرا

 دوسم داشت یکه حساب دادیم میپولدار و الکچر یاز دوست پسرا یکیدانشگاهمو  مخارج

 اوردمیخب تو دانشگاه دووم ن یول
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سه تا از دوست پسرام که تو  یحراست دادم و دعوا شیپ یکه بابت بد حجاب یادیز ینشده به خاطر تعهد ها کسالی

 دانشگاه بودن و رابطه با استادم از دانشگاه با افتخار کامل اخراج شدم! کی

 میشناختیهمو م یو... بودم ول یو من مجسمه ساز خوندیم یمهران کارگردان نکهیدانشگاه با ا تو

 دونستمیفقط من م دونستینم نویا چکسیترنس بود و به خاطر چهره مردونش ه مهران

 خوامیو تورو نم دمهیمهران دوست پسر جد گفتمیم اوردمیمهرانُ م شمیریس یپروندن دوست پسرا یبرا معموال

 به مهران داشتم ازین ادیقلقلک دادن احساسات فر یو االنم برا میبود که با هم دوست شد ینطوریا

 کنم یهمه نقشه هامو عمل نیبا سار تونستمینم یبود ول یخوب ی نهیگز نیسار

 زدم یا یطانیش شخندین

 دارم ادیکارا با فر یلیخ من

 کارا یلیخ

 

 از چند لحظه بلند شدم و به سمت حمام رفتم بعد

 اونجا عرق کرده بودم یمابود و تو گر هنوز رو صورتم میگر ینیسنگ

با  سمویخ یموها کهیو رو کردن چمدون در حال ریاز حموم خارج شدم و در چمدونمو باز کردم و بعد از ز چیپ حوله

 دمیکش رونیب یخاکستر زیبول هیبا  یقد نود زرشک هی بستمیباال م رهیگ

 بافتم یماه غیطرفه ت هیهمه لباسام موهامو با سشوار خشک کردم و  دنیاز پوش بعد

 رنگمو شل انداختم یو روش شال مشک دمیپوش ینازک و لَش مشک وشرتیس هی میخاکستر زیبول یرو

 و مات و خوش رنگم بود یرژ لب زرشک شمیرنگمو پام کردم و تنها آرا یمشک یاستارا آل

 اتاق خارج شدم وقتِ سِرو شام بود از
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 نییاسانسور شدم و رفتم طبقه پا سوار

رفتم کاخ  کنمیحس م نمیبیرو م تیهمه اشراف نیفرش قرمز رو ا نیراهرو گذشتم و درو باز کردم و هروقت ا از

 دیسف

 دهیبهم دست م زایاحساس مونال میگاه

 به افکار احمقانه ام زدم و وارد رستوران شدم یشخندین

 جور شده بودن با هم شتریبودن و حاال همه ب دور هم ایلیبچه ها اومده بودن و خ شتریب

 دیبا من رس عارفم

 زد و گفت:  یمحو لبخند

 مینیبش میبر ایب -

 سالن نشستم یو  گوشه  یزیبراش تکون دادم و رفتم سمت م یسر

 به دست خارج شد یگفت و از رستوران گوش یدیزنگ خورد و ببخش شیگوش عارف

 دمیگوشه ته رستوران د و ساره رو اون صالح

 دنیبودن و منو ندخودشون  سرگرم

 و پشتمو کردم دمیچسب واریمچاله شدم و به د خودم تو

 رو یا گهینه کس د نمیبب ادُیفر خواستمینه م اصال

 کردیدرد م سرم

 نشست جلوم یو کس دمیرو شن یصندل دنیکش یصدا

 گروه نبود یپسر جوون بود که از بچه ها هی

 یکرده و فندق رنگ یموها
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 حوصله اش رو نداشتم تیوضع نیبا ا طیشرا نیتو ا یداشت ول یخوب ی چهره

 نگاهش کردم و گفتم:  یسوال

  د؟یکار داشت -

 شد و گفت:  رهیبه چشمام و بعد لبام خ اقیبا اشت  

  د؟یداشت یکار یگی! بعد میعطر کل رستورانُ ترکوند یبو نیلبا و ا نیو ا یکه تو زد یپیت نیبا ا -

 کردیم یمنو عصب نیو ا دیباریم یزیچشماش شرارت و ه از

 نگاه کرد و گفت:  دمیسف یپاها مُچ به

 یباش یفکر کنم تهران م؟یبا هم آشنا ش شهیم -

 گفتم:  اروم یحرص بهش نگاه کردم و عصب با

 اوردمیکن تا از کاسه درشون ن شی.، چشماتو درومییو کجا میو چ مینداره من ک یبه تو ربط -

 نگاه کرد و گفت:  اقیبا اشت کلمیباال انداخت ک به ه ابروهاشو

 !یخوره خشن باش یجوون بهت نم -

 حرص چشمامو بستم و لبمو گاز گرفتم با

 شده بودم یعصب یلیخ

 رفتیرو بدنم هرز م نگاهش

 باز کردم که همون موقع دستاشو رو رونم حس کردم چشمامو

 زدم:  غیخودمو کنترل کنم و ج نتونستم

  ؟یکنیم کاریچ -
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نگاه همه رو حس  ینیو سنگ دیرستوران خواب یهمهمه  به ضرب بلند شدم و کل یحرفم از رو صندل نیبا ا همزمان

 کردمیم

 گفت:  یگرد شده نگاهم کرد و عصب یبا چشما پسره

  ؟یدار یتوقع چ رونیب یندازیو لنگ و پاچتو م یزنیم پیت ینطوریا یهرزه؟ وقت یاریدر م یباز طهیچرا سل -

 زدم:  غیر و رفتم سمتش و جهول دادم کنا زُیم

 اصال دو.. یداره عوض یبه تو چه ربط -

  ؟یگفت یزیتو چ -

 کنهیبا سر کج شده به پسره نگاه م ادیفر دمیبهت ساکت شدم و برگشتم د با

 نگاه کرد و گفت:  ادیبه فر یو عصب رهیخ پسره

 تو؟  یگیم یچ -

 ینایاست کهیمنو برگشت سمت پسره و در حال یلپشو باد کرد و کامال خونسرد کتشو گذاشت رو دستا ادیفر

 تا آرنج رو به پسره گفت:  زدیآروم آروم تا م رهنشویپ

 ستین یخاص زیچ میزنیبا هم حرف م کمی -

 نگاه کرد و گفت:  ادیبه فر جیگ پسره

  ؟یگیم یچ ؟یچه حرف -

 باال رفته با لبخند گفت:  یابروها برگشت سمتمو با هوی ادیفر

 ! یکنیم ییمنو مجبور به چه کارا ازین نیبب -

 و مبهوت گفتم:  جیگ

  ؟ییچه کارا -
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تو سر پسره و گردنشو گرفت و اروم  دیرو برداشت و کوب یکنار زینوشابه م شهیش هویسرشو تکون داد و  ادیفر

 :دیغر

 !  دیکنیم کارا مجبورم نیبه ا -

 به کمر پسره دنشیو کوب ادیفر لهیبه وس یمن همزمان شد با بلند کردن صندل رتیدخترا و ح غیهمهمه و ج یصدا

 و خشک شده گفتم:  مبهوت

 ! ادیفر -

 

 کردیبهش نگاه م ادیو فر نیافتاده بود زم پسره

 گرفت و مبهوت گفت:  ادویفر یو بازو ادیسمت فر دییبود دو دهیانگار تازه رس عارف

 ه؟شدیچ -

 زد و گفت:  یشخندیانداخت و ن نییشصتشو گذاشت رو لبش و سرشو پا ادیفر

 حرف زدم!  کمیباهاش  یچیه -

 و مسن داد زد:  یمرد کت شلوار هیدورمون جمع شده بودن و  گارسونا

 ۱۱۰زنگ بزنه  یکی -

 دیچیپیو به خودش م کردیو ناله م نیو افتاده بود زم ومدیسر پسره خون م از

 گفت:  ادیرو به فر صالح

 داداش چته؟  -

 شد سمت پسره و گفت: خم

 یآروم باش تورو خدا، دردسر درست کرد -
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 برد باال و گفت:  میدستاشو به حالت تسل ادیفر

 آرومم، آرومم -

 چشماشو بست و با حرص داد زد:  هوی ادیو فر میدیکش ینفس راحت هممون

 بگو گوه خوردم -

 پسره زد  یبه پهلو یمحرف لگد محک نیبا ا همزمان

 قرمز شده داد زد:  ادیگرفتن و فر ادویفر یهمهمه شد و صالح و عارف دو طرف بازوها دوباره

 خورش کنم زیچ دیبا دیولم کن -

 ومدیبا ناله تو خودش جمع شده بود و از دهنش خون م پسره

 کردنیبه من نگاه م ایلیخ

 با حرص داد زد:  یکت شلوار مرد

 دیتمومش کن ادیم سیاالن پل -

 کردیداد م یهمچنان داد و ب ادیتا باهاش حرف بزنه و فر دییدو یبه سمت مرد کت شلوار ساره

 کن ازش!  یمعذرت خواه -

 بالخره موفق شد و تونست عارف و صالح و پس بزنه ادیفر

 : دیپسره گرفت و سر پسره رو بلند کرد و غر یاز موها رتشیبگ یکس نکهیسمت پسره و قبل از ا دییدو

 ازش معذرت بخواه!  -

 باز ناله وارانه گفت:  مهین یبا همون چشما پسره

 ... خانو..م.. دیب..بخش -

 و گفتم: ادیسمت فر رفتم
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 شیولش کن کشت گهیب سه د-

و  یا لهیت یسمت خودش با همون چشما دیرو شونشو گرفت و بلند شد و منو کش دستمو که گذاشته بودم هوی

 شدش گفت: دیکل یدندونا یترسناکش بهم زل زد و از البه ال

 با توام کار دارم ! -

 :دمیرو پشتم شن نیسار یبهت نگاهش کردم که صدا با

 شده؟یچ-

 نگاه کردن بهم گفت: بدون ادیفر

 دیرو حل کن کهیمرت نیا مارستانیو ب سیپل انیجر -

 شدم دهیمثل ِکش، کش هوی شدیفهمم چب نکهیاز ا قبل

 کشوندیم یبه سمت خروج منو

 با حرص گرفت و گفت: ادویفر یو بازو دییدو نیسار

 اد؟یفر شیبریکجا م-

 باال رفته شمرده شمرده گفت: ینگاه کرد و چشماشو گرد کرد و با ابروها نیبه سار یعصب ادیفر

 به...تو...چه؟ -

 :دمیشده بود نال جادیکه از فشار دستاش دور بازوهام ا یبهت از درد با

 ادیفر -

 و در همون حال خطاب به من گفت: نیسار یبرگشتن سمتم همچنان زل زده بود به چشما بدون

 شو سیه -

 گفت: یبا خونسرد ادیبگه که فر یزیسرخ شده با حرص خواست چ نیسار
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 !یکند یلیشد، خزمانت تموم -

 رفت یرو هول داد و باز منو کشوند دنبال خودش و با سرعت به سمت در خروج نیش سارحرف نیبا ا همزمان

 کمکش کنن کردنیم یعده دور پسره جمع شده بودن و سع هی نیب نیو تو ا کردنیساکت بودن و به ما نگاه م همه

 میسالن خارج شد از

 :دمیکش یخفه ا غیوار ج ناله

 یدستمو کند ادیفر -

 حرص آروم گفت: با

 خفه شو -

 تا خروج کامل از هتل ادامه داد من دنیشده ساکت شدم و اون به کش خشک

 و دوتامون خشکمون زد میدیشن سُیپل ینایآمبوالنس و ماش ریآژ یصدا رونیب میاز هتل اومد تا

 بودم ادیپشت فر من

 یمو گرفت و انگشتاو دست نییپا دیو دستشو از رو بازوم آروم کش ختیبا دستش موهاشو به هم ر هوی ادیفر

 سمت خودش و آروم گفت:  دیسردم فرو برد و منو کش یانگشتا یالبه ال دشویکش

 ایآروم کنارم راه ب -

 میرفت نییمثل دو زوج عاشق از پله ها پا نییبا سر پا یعیطب یلیبه سمت ما اومدن و ما خ سیپل نیمامور

 ام از ما گذشتن و رفتن داخل مامورا

 گاز گرفتم و با حرص گفتم: لبمو

 ولم کن -

 شده بود که کال هنگ شده بودم وونهیو د یعصب اونقدر
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 بره؟یداره منو کجا م نیا ایخدا

 

 زدم:  غیحرص ج با

 ادیفر -

 رو باز کرد و گفت:  نیزد و با حرص در ماش رویو دزدگ نشیتوجه بهم رفت سمت ماش بدون

 نیبش -

 و گفت: ستادیسمتمو رخ به رخم ابرگشت  هوینگاهش کردم که  مبهوت

  ؟یدوست دار -

 شده و مبهوت نگاهش کردم خشک

 شیگرد و آب یها لهیت به

 گفتم:  اروم

 رو؟  یچ -

 :دیشدش غر دیکل یدندونا یرو باال انداخت و از البه ال ابروهاش

 رفتن رو اعصاب منو -

 نشیو در ماش دیحرفش بهش زل زدم و هنوز حرفش رو درک نکرده بودم که بازوم رو کش لیو تحل هیتجز یبرا جیگ

 رو باز کرد و هولم داد و خشن گفت: 

 نیبش -

پدال گاز  یرو روشن کرد و با قدرت پاشو رو نیکه نشوند خودشم با سرعت نشست و در رو بسته نبسته ماش منو

 گذاشت
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 و حس کردم کمرم تا شد یبه صندل دمیچسب

 زدم: غیگرد شده ج یچشما با

 ادیفر -

 گفت:  دیکش یم ییال نایماش نیطور که با سرعت ب همون

 رو اعصاب من ها؟  یچرا چند وقته رفت -

 گرفتم و بهش زل زدم و گفتم:  رهیرو از دستگ دستم

  ؟یگیم یچ -

 زدیبا خودش حرف م انگار

 گفت:  یتند م تند

 همن فقط بهار مهم یفقط بهار.... برا -

 گرفتمیم شیآت داشتم

 زد یخودش رو گول م یول کنهیم دایدونستم داره بهم احساس پ یم

 خواست باور کنه ینم

 سمتشو با حرص گفتم:  برگشتم

 کدوم بهار اخه؟ -

 بود رهینگاه کردن بهم به جلو خ بدون

 حرص گفتم:  با

 خواد یرو م دیخواد وح یاصال دوست نداره، تورو نم -

 بود رهیبرگرده سمتم به جلو خ نکهیا بدون
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 شیشونیبود رو پ ختهیشد و سرخ شده بود و موهاش شلوغ و در هم ر یم دهیقرمز چشماش د یها رگه

 :دیغر اروم

 خفه شو -

 زدم:  غیتر شدم با همه وجودم ج بد

 اون دوست نداره، اون دوست نداره ن،یچشمات رو باز کن، منو بب -

 شهینگرفته بودم پرت شده بودم تو ش رهیزدم و اگه از دستگ غیپاشو گذاشت رو ترمز و من ج هوی

 حبس شده بود نمیتو س نفسم

 زدن یپشت سرمون بوق م ینایماش

 : دیغر یبهم نگاه کرد و عصب ادیفر

 رونیبرو ب -

 : دمیو وحشت زده نال دمیکش یقیعم نفس

  ؟یچ -

 رو فرمون و داد زد: دیمشتشو کوب هوی

 تا نکشتمت رونیگمشو ب -

 رونیبود که در رو باز کنم و خودمو پرت کنم ب نیکه تونستم بکنم ا یترسناک و قرمز شده بود که تنها کار اونقدر

 نخوره بغلش بهم نهیزدم و رفتم عقب تا آ غیگاز داد که با وحشت ج یجور دهینرس نیبه زم پام

 ناجورم بهم پروندن یها کهیت ایراه از کنارم گذشتن و بعض یبوق و فحش و بد و ب پشت سرش با بوق ینایماش

 و با حال بد با دستم به گلوم چنگ زدم نیافتادم زم ابونیخ کنار

 کشتیبغض داشت منو م نیا
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 نکنم هیزدم تا گر یم غیلب و خفه با حرص ج ریبود تو صورتم و ز ختهیر موهام

  ه؟یطور نیطور ا چه

 اخه؟  یطور چه

 دوستم نداره؟ چرا

 خواد؟  یبهار رو م چرا

 شدم یاز حجم بغض خفه م داشتم

 کرد یشد و بعد بهار بهار م یم یرتیمن غ سر

 طرفه کیداره عشق  یبود و حس کرد که چه درد یمن م یجا دیبا

 گرفت یم شیداشت آت قلبم

 زدن و من تو حال خودم بودم یداشتن و بوق م ینگه م برام نایماش

 زنگ خورد و شماره مهران بود میوشگ

 و لمسش کردم دمیسبز رنگ رو د رهیدرد ناکم دا یاشکا یالبه ال از

 الو مهران -

 ه؟یچرا صدات خروس نمیهتلم... صبر کن بب کیاصفهان نزد دمیمن رس -

 زدم:  غیج هیگر با

 دنبالم مهران، حرف نزن ایب -

 

----------- 

 

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
407 

 

 ها چرخ زد ابونیشب تو خ یکیتار تا

 کرد و دوست داشت برگرده یها عبور م نیماش انیسرعت از م با

 رو تنها گذاشته بود ازین

  ؟یشد چ یم شیزیچ اگر

  ؟یچ ومدیسرش م ییبال اگر

 به موهاش زد یچنگ

 تر شده بود آروم

 کرد یناآرومش م بهار

 کرد! یآرومشم نم گهیکه د هرچند

 رفت برهیو شیگوش

 بود تماس رو برقرار کرد و بلندگو رو لمس کرد رهیخ شیجلو کیتار یآشنا به جاده نا کهیحال در

 دیاز افرادش رو شن یکیزده و پر استرس  جانیه یصدا

 دمیتازه فهم بگم، منم یچجور دونمینم ادیاقا فر -

 خونسرد اما کالفه چشم هاشو درشت کرد و گفت:  ادیفر

 د؟یبگو مج -

 کلفتش از پشت خط ِمن مِن کنان گفت:  یبا صدا دیمج

 دهیبهار خانوم و اون پسره وح هیعروس شی... فردا تو کزهیچ -

 دینشن یزیچ گهید ادیفر

 شد: یاکو م نیو انگار صداش تو ماش زدیقلبش رو آتش م ازین یبراق و وحش نگاه
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 خواد( یرو م دیخواد وح ی)اصال دوست نداره، تورو نم

 .دید کشینزد یقرمز رنگ رو در فاصله  ونیمکرد و در لحظه کا بغض

 شده بود. رید اما

 ها که خورد شد. شهیش

 که از جاده منحرف شد. ادیفر نیماش

 گوش خراش بود. ادیفر نیبا ماش ونیبرخورد کام یصدا

 ها که خورد شدند شهیش

 دیو چرخ دیو چرخ دیکشان در آسفالت چرخ غیکه ج نیماش

 دیشد رو شن یضربان قلبش که کند تر و کند تر م یشد صدا دهیکه به فرمان کوب سرش

 است یدر حال متالش شیکرد استخوان ها یکرد و هر لحظه حس م یرو حس م یسرش درد وحشتناک در

 : دینال دهیبر دهیاش با درد ارام و بر یهوش یاش راه گرفت و قبل از ب یرو باز کرد و خون از گوشه لبان زخم دهانش

 ت...موم شد -

 

 نگه دارن برام نایتا کمتر ماش کرده بودم میدرخت قا هی ریز یسوخت و خودمو گوشه ا یم چشمام

 کردمیگره خورده به دور و برم نگاه م ییاخم ها با

 که از همه طلب داشتم انگار

 دادمیدستامو فشار م تونستمیکه م ییفرو برده بودم و تاجا شرتمییسو یدستامو تو 

 کش اومده بود شرتمییه سوک یجور

 نبود داشیاما پ رفتیم یکیرو به تار کم دو ساعت بود که منتظر مهران بودم و هوا کم کینزد
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 دادیجواب نم زدمیزنگ م میهرچ

 کردمیتحمل م زویمشت مرد ه هی یو حرف ها کهیت دیشلوغ بودم و با ابونیاون خ کنار

 زدم یپوزخند 

 کرده ولم نجایحاال ا رونیپسر منو از رستوران آورد ب هی بخاطر

 من دوسش دارم! فهمهینم 

  خواد؟یچرا انقد اونو م 

 دور کمرم اومد یسرمو تند تند به دو طرف تکون دادم که همون موقع دست 

 ستادیلحظه از شوک و وحشت ا هی یبرا ترس برگشتم و قلبم با

 دیچیگوشم پ یتو ییاخ بلند و اشنا یکه صدا مدیکه پشتم بود کوب یصورت کس یتو محکم

 نگاه کردم هیکه مطمئن بودم ک یهامو باز کردم و به شخص چشم

 :کردیم نمیو فحش و نفر کردیصورتش قرار داده بود اخ و اوخ م یدستشو رو کهیدرحال مهران

 وان؟یچه خبره اخه ح یو کپک بزن یریبم یاله _

 بشم بهش چشم دوختم زششونیکه درحال کنترلش بودم تا مانع ر یاشک یچشم ها با

اومد و بدون توجه به دور و برمون دستاشو دو طرف صورتم  کمیچهرم دست از کاراش برداشت و نزد دنیبا د مهرانم

 گذاشت و گفت:

 اج؟یاحت شدهیچ _

 شعوریاسم منو مسخره کرد ب باز

شده  یبه شلوارکش که عکس شرک روش طراح بود که نه به حرفش توجه کنم نه ختهیاونقدر اعصابم به هم ر یول

 بود
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 گفتم: رفتمیم نشیو به طرف ماش گرفتمیازش فاصله م کهیتکون دادم و در حال یسر

 برات دمیم حیتوض ایب -

 ومدیشدم اما مهران ن نیبا دست اشاره کردم که درو باز کنه و بعد سوار ماش و

 نگاه کردم تعجب به اطرافم با

  ومد؟ین چرا

در صندوق عقب  یصدا هویدادم و به اطرافم نگاه کردم که  هیتک ینکردم سرجام نشستم و به صندل داشیپ یوقت

 رو به طرفم گرفت و گفت: سهیشد و ک نیبزرگ پر از هله هوله وارد ماش یا سهیاومد و مهران با ک

 خب شروع کن _

 زدم یلبخند

 بخورم و غر غر کنم دیبا میعصب یوقت دونستیم

 کردنیم تیرعا شهیموضوع رو هم نیمحمد هم مهران هر دوشون ا هم

 متورم شده بود کردم و چشمام نیف نیف یکم

 اوردم و شروع کردم به حرف زدن رونیتوز ب یپفک چ کردمیبافت موهامو باز م کهیحال در

 زدم و غر زدم و غر زدم غر

 گفتم یهمه چ از

 االن نیتا هم قصه رو به رو شدم یو گند زدن رقصم که با کله رنگ بیعج هیهمون مهمون از

 !کنهیمهران با ترس نگاهم م دمیکه د دمیکش یحرفام تموم شد و نفس راحت باالخره

 گفتم: مبهوت

 چته؟ _
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 دهنشو قورت داد و گفت:  اب

 ازین _

 نگاهش گردم گفتم: پکر

  ه؟یچ _

 گرد براندازم کرد و گفت: یهمون چشما با

 ؟یواقعا چطور تونست _

 گفتم: یا یحرفش با حالت زار و عصب ببن

 بوسش کردم واقعااا نمدو... دمید هویاصال دست خودم نبود  دونمیمهران نم دونمینم _

 و گفت: دیوسط حرفم پر کردیبا بهت نگاهم م کهیدرحال مهران

 گمیم نارویاومده، ا شیپ برام ادی! اون زهیعیکه حاال لب و ماچ و بوسه که طب گمیخره اونو نم _

 و پفک و لواشک و شکالتا اشاره کرد پسیچ یبعد به بسته ها و

 حرص گفت:  با

  ؟یچطور همشونو خورد یبترک -

 گفتم:  یحرص و جد با

 مهران! _

 سرشو به سمتم برگردوند هویبه حالت باشه و ارام تکون داد و  دستشو

 زد و گفت: یزل زد بهم و بعد لبخند یحالت متفکرانه ا با

 بس که خوب بوده _

 داشتم بهش ازیواقعا ن یلیاره خ _
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 مث دخترا لبشو گاز گرفت:  مهران

 واه واه واه ازین یشد ایح یچقد ب _

 نگاش کردم و گفتم: یجیگ با

 ایدیخوردن بده؟ خودت خر یمگه خوراک ؟ییایحیب _

 گفت: یشکل یغیج یزد و با صدا شیبه پششون یدست

 !ینه خوراک گمیرو م یکله رنگ دنیمن بوس _

 داد زدم: کالفه

 مهران _

 

 با من مهرانم شروع به داد زدن کرد همزمان

 گوشم گذاشتم و داد زدم: یرو دستمو

 چته؟ _

 دادیهمچنان ادامه م اما

 شد و شروع کرد تند تند نفس نفس زدن الیخیب هیبعد از چند ثان باالخره

 و تند گفتم: یعصب

 کر شدم یزنیچته چرا هوار م _

 گفت:   زدینفس نفس م کهیدرحال مهران

 ینه اخه .... دا.. د زد _

 و ادامه داد: دیکش قیعم ینفس 
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 فکر کردم مسابقه اس!  _

 سرشو خاروند و گفت:   یتا بناگوش باز کرد و با حالت بامزه ا ششوین و

 گهیخب بخند د _

 کردمیدرکش نم واقعا

 عادت کنم؟  تونستمیکاراش نم نیواقعا به ا چرا

 بود میعیالبته طب خب

 نداشت یحالت ثابت مهران

 دخترا هیوقتا شب یبعض

 پسر یگاه

 و جنتلمن یجد یگاه

 موقع خوشحال و گوله نمک هیموقع خشن و  هی

 مهران دست برداشتم و به ساعت نگاه کردم تیفکر کردن به شخص از

 شدهیبپرسه چزنگم نزد  یجدا شدم اما حت ادیبود از فر میساعت و ن چهار

 حالم خوبه بپرسه

 هه

 فقط به فکر بهاره نه من اون

 ستمیاصال مهم ن من

 کردمیم یکه احساس خفگ یداشتم جور یبیدل شوره و استرس عج احساس

 میراه افتاد باالخره
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 بود ! کیتراف نقدریچرا ا دونمینم

 ک؟یساعت تراف مین اخه

 دادم هیتک شهیسرمو به ش 

 میکرده بود ریگ کیتراف تو

 تصادف شده! دادیو امبوالنس که پشتمون بود نشون م سیپل ریاژ

 کن! یبگه خب درست رانندگ سین یکی 

 بمونن کیهمه ادم تو تراف نیا یشد باعث

 دمیرو د یتصادف نیکه ماش میجلوتر رفت یکم

 دورش... یبا وجود مچاله شدنش و شلوغ نیشکل ماش ن،یماش رنگ

 

 شده بودن خیچشمام م یو همه انگار جلو همه

 از اطرافم نداشتم یدرک

 بست خیبدنم  دنشیاما با د 

 تار شد و دستام شروع کرد به لرزش چشام

 دست خودم نبود حالتام

 دست خودم نبود دمیکه کش یغیج یحت

 بزنم:  غیتونستم ج فقط

 ادیفر -

 رونیها خودمو پرت کردم ب نیتوجه به انبوه ماش یدرو باز کردم و ب 
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 دمیفهمیو من نم زدنیپشت سر و کنارم بوق م یها نیخوردم و ماش نیبه زم که با زانو یجور

 زدیداد مهران بود که صدام م یسمت آمبوالنس رفتم و تنها صدا صدا به

 سرعت جلو رفتم که چند نفر جلومو گرفتن با

 شدنیداشتم برم جلو اما مانع ام م یداد و زور سع با

 که لباس مخصوص داشت التماس کردم:  یبه مرد هیگر با

 سالمه فقط نمیاقا برو کنار بب-

 دادیدستش شونمو ماساژ م هیبود و با  ستادهیکنارم وا مهران

 کردمیو ازشون خواهش م گردمیم هیگر

 کردم هیبا همون دستش که رو شونم بود منو به سمت خودش کشوند و تو بغلش جا شدم و گر مهران

با داد زدن ها و دست و پا زدن هام کنار رفتن و پسشون  تیبا التماس نگاهش کردم که در نها کردم و هیگر اونقدر

 زدم و جلو رفتم

 خواستم سوار آمبوالنس بشم که مانعم شدن 

 دیکش یهاشون رو اعصابم خط م ریاژ غیج یصدا

 نشه شیزیچ ایخدا

 بارو به حرفام گوش کن هی نیهم ایخدا

 و خواهش اجازه دادن برم تو آمبوالنس ادیداد و فر یبعد از کل 

 شد یمهران چ دمینفهم یحت 

 شدم و خشکم زد سوار

 بود خودش

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
416 

 

 بود ادمیفر

صورتش باعث شد جون از  یرو یبود و چشماش بسته بود و زخما دهیدر اورده بودن و رو تخت دراز کش راهنشویپ

 تنم بره

 چشم دوختم میزندگ یاهویه ونیدر م یکی یو نفس ها یتن زخم به

 نشستم و دستاشو گرفتم کشینزد

 کردنیجونش وصل م یو به بدن ب اوردنیرو م ییزایکه فکر کنم دکتر اورژانس بودن مدام چ ییکسا

 اما خشکم زده بود من

 شهیدرست م یهمه چ ادیبهوش ب 

 شهیخوب م زیبمونه همه چ زنده

 دمیکردم دارم جون م یو حس م دیلرز یدستام م 

 زدم خیها نشون دهنده مرگ بود  لمیتو ف شهیکه هم ییصدا دنیشن لحظه با همون

 زل زدم ادیو من فقط به فر دیتار وجودم از هم پاش تار

 خس خس نبود یصدا گهید

 دیشن زیو فقط گوشام دو تا چ کردمیبهش نگاه م جیگ

 !یقلب ستیگفت ا یکه م یمرد داد

 بوق متمدد یجنب و جوششون و صدا و

 نه؟ اسیته دن نجایا

 

 سرم یشده بود تو یباهم قاط نیماش ریبوق دستگاه و اژ یصدا
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 شدیناقوس مرگ اکو م مثل

 شدیم شیاز پ زتریکه هر لحظه صداش بلندتر و ت یناقوس

 شدیرد م یچشم هام آروم شده بود و به کند یجلو یزل زده بودم و همه چ ادیو مبهوت به فر مات

که به راننده  گهیباال بردن درجه و با داد پزشک د یبرا اداشونیو جنب و جوش دو تا پزشک و داد و فر حرکت

 بکشم میاشک یچشم ها یو پشت دستمو رو امیب رونیتر بره باعث شد از بُهت ب عیسر گفتیم

 کردمیم هیگر دینبا من

 دینبا

 نمیقفل زبونم شکسته شد و تونستم کلمات رو کنار هم بچ باالخره

 دوتا فرد رو به روم داد زدم: یسر و صدا نیپر از بغض ب ییصدا با

 کنمیشو، خواهش م داریب ــــادیفــــر ــــادیفــــر _

 کنم هیگر تونستمینم یحت

 !کنن؟ینم یچکاریه چرا

 !کنن؟ینم دارشیب چرا

 و گفتم: دمیبه سمتشون پر تیعصبان با

 !اد؟ی! چرا بهوش نمن؟یکنیم کاریها؟ چ نیکنیم کاریپس شماها چ _

 ادمیجون و زخم خورده فر یبدن ب یو بعد از اون رو زدنیشوکر ها م یتوجه به من ژل رو رو یاون دوتا ب اما

 ذاشتنیم

 !؟یچ ومدیبهوش نم اگه

 !؟یچ کردیچشماشو باز نم اگه
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 زدم یذهنم پوزخند یتو

 !ادیاگه بهوش ن یچ یچ

 رفتیم نیاز ب ممیزندگ یاهویو ه ادیذره فر هی نیهم

 نداشتم تحمل

 بدنم سست بود همه

 نمیساکت بش تونستمیهنوزم نم اما

 مخلوط شده بود یبا اون ناقوس لعنت ادمیداد و فر یصدا

 سوم سمتم اومد و به ارامش دعوتم کرد پزشک

 که شهیدرست نم یزیچ یزنیکه داد م ینجوریآروم باش، ا زم،یآروم باش عز _

 انزجار نگاهش کردم با

 ارومش بدم اومدلحن  از

 سمتش برگشتم و گفتم: یتند به

 !؟یاروم باشم ها؟! چجور یچجور _

 :دیچیسرم پ یصدا بزنم حرف دکتر تو ادویبهش زدم و تا خواستم فر یبعد تنه ا و

 میاز دستش داد _

 سرم دور زد یچند حرف صد بار تو نیا و

از پشت گرفتمو  یکه شخص دمیکم پر یهمون مقدار جا یحرفو زد تو نیکه ا یو به سمت دکتر دمیکش یبلند غیج

 شدنم شد و در اصل مانع قاتل شدنم شد کیمانع نزد

 !؟یا کارهیها؟! چ نجایا یا کارهیها؟؟؟ پس تو چ میاز دستش داد یچ ینی! ؟یگیم یچ _
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 داد زدم: بلندتر

 یگردوووووووونبرش  یفهمیم یبرش گردون دیتو با ره،یمینمرده و نم ادیفر ؟یفهمیم یتو چ _

برگشت و گفت دستگاه رو بزار رو درجه  ارشیتکون داد و به سمت دست یشک زده بود سر مییهویکه از رفتار  دکتر

 باالتر

 اما دکتر .... _

 زد و گفت: یداد دکتر

 زود باش _

 دستگاه رو برداشت و ژل رو روش زد عیبعد سر و

 دو سه کی _

 اول و بازم اون بوق ممتمد شک

 باالتر _

 گذاشت ادیفر ی نهیقفسه س یهم زد و بعد رو یدوباره شوکر هارو رو و

 صاف بود یهنوزم اون خط لعنت اما

شد و  یهم قاط یگفتم تو ادویمن که اسم فر یشک رو باالتر ببرن و صدا دادیدفعه سوم داد دکتر که دستور م که

 بعد...

 

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

 

برخالف  یاطرافش باز کرد و نور زننده ا یاهویه نیناگهان در ب شویاش چشم ها نهیقفسه س دنیهمزمان با باال پر 

 قرار گرفت شیچشم ها یمحض بود جلو یکیقبل که تار یا هیثان
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و  یاشک ییبا چشم ها یدختر یچهره  نیب نیاطرافش تار و تنها در ا طینامفهوم بود و مح شیو حرف ها برا صداها

 فرو رفت یکیرا تحمل کند و دوباره در تار شیپلک ها ینینتواست سنگ گریشد و بعد از آن د یتداع ییطال ییموها

 

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

 

بسته  یگرفت اما وقت یخودم حس کردم قلبم تپش دوباره ا یمکثش که رو یو لحظه ا ادیفر یباز شدن چشم ها با

 ت و گفت:به سمتش رفتم که دکتر جلومو گرف عیسر یلیخ دمیشدن چشم هاشو د

 یاروم باش کمیو  ینیتا اون موقع بهتره بش ادیببرنش بخش بهوش م میدیرس یشده، وقت هوشیب _

 سرجام نشستم یبهم زد و منم بعد از مکث یدواریبا ام یبهم کرد و لبخند یبعد نگاه و

 کردمینگاه م ادیبه فر فقط

دکتر دنبالشون  ی هیبردن و منم به توص نییو دوتا دکتر تخت رو پا میدیرس مارستانیبه ب هیبعد از چند ثان باالخره

 نشستم اطیح ینرفتم و تو

به سمتم  گارویس یفقط جعبه  نیهم یکه چه خبره و برا دیچهرم فهم دنیاومد و با د کمیموقع مهران نزد همون

 گرفت

 نزد یحرف

 رونیازش گرفتم و دودشو اروم ب یقیزدم و بالفاصله کام عم شیات گارویهمراهم بود س شهیکه هم یبا فندک منم

 فرستادم

 لبات ارومه و واقعا... نیحرکت دود ب ،یدیکشیم گاریخاص س شهیهم _

 نصفه گذاشت و بجاش گفت: حرفشو

 برات رمیبگ یزیچ یا وهیآبم رمیم_
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 تکون دادم یسر

 چرا دونستمیو واقعا نم تونستمیبپرم اما نم نییبکشم و باال پا غیج یداشتم از خوشحال دوست

 زدم گارمیبه س یا گهید قیعم کام

 دمید نمیدود پک سنگ یتو لمیهمه لحظه هارو مثل ف نباریا

 نجات بدم مارمویممکن بود من نتونم ب یاگه تو نبود _

 پام له کردم ریانداختم و ز نیزم یرو گارویچشمم بود س شینقشه قتلش پ شیپ یکه لحظه ا یشخص یصدا با

 چشام جمع شد یصداش اشک تو دنیچرا با شن دونمینم

 کردم نگاهش

 بود ادینسبتا ز سنش

 شونم گذاشت و گفت: یاومد و دستشو رو کیچهره ام نزد دنید با

 نهیبینم ینشون بده کس تیَبا گر تویکن، نزار بمونه تو دلت، خوشحال هیگر _

 هیبغلش رفتم و شروع کردم به گر یاشکام برداشته شد و تو شیپ یحرفش انگار که سد بزرگ نیمحض گفتن ا به

 کردن

 

  از؟ین -

 به صالح زل زدم یکیاز دکتر فاصله گرفتم و تو تار یداد فرد یصدا دنیشن با

 فرو خوردم و صالح با بغض گفت:  بغضمو

 شده؟ یچ...چ -

 سمتمون ومدنیبچه ها با فاصله از صالح با سرعت داشتن م ی هیو بق ساره
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 حرف بزنم دادیصالح زل زدم و بغض اجازه نم هب

دکتر رو حس  یخال یو من برگشتم و جا دیبود بهمون رس ختهیلباساش چروک و به هم ر کهیهول زده در حال نیسار

 کردم

 بود رفته

 ستنین یفانتز میلیخ یو هند یرانیا یلمایف نیا پس

 !میدکتر مهربون دار هنوزم

 داد زد:  نباریا صالح

 ازیبا تو ام ن -

 ! شتریآروم تر بود و کنترلش ب عارف

 سمتم اومد و بازومو گرفت و گفت:  به

 میشده؟ همه نگران یچ یبگ شهیم ازین -

 زل زدم و گفتم: یکیبراقش تو تار یقورت دادم و به چشما بغضمو

 ادیفر نیتصادف شده ماشتو جاده  میدیشدم، مهران دوستم اومد دنبالم چند ساعت بعد د ادهیپ نشیمن از ماش -

 بخش ارنشیو دارن م مارستانیبود، رسوندنش ب

 بازومو گرفت و گفت:  نیو پشت کردم تا برم و از حجم سواالشون خالص شم که سار دمیکش یراحت نفس

 یحال یب یلیتو حالت خوبه؟ خ -

 بکشم از حرص غیمونده بود سرش ج کم

 !یحال یچرا ب گهیاومده م نیا رهیکم مونده بود بم مارستانیمن رو تخت ب یاهویه

 نگاه کرد و گفت: نیبه سار یسمت خودش و جد دیو بازومو گرفت و منو کش دیبه دادم رس مهران
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 حالش خوبه!  -

 ! شهیپسرک عاشق پ هی یزود رفته بود تو نقشش برا یلیمن خ قیرف

 مارستانیتو ب ندییدو هیبه مهران نگاه کرد و عارف و صالح و بق یبا تعجب و کالفگ نیسار

بود اومد جلو و  دهیبهش چسب شهینگاهم کرد که همون دختر کَنه که هم رهیخ یازم فاصله گرفت و کم نیسار

 گفت:  یبازوشو گرفت و با عشوه اما لحن حرص

 میبرس ادیبه فر دیجان االن با نیسار -

 یازینگران ن یواسه چ یعنی نیا

 دختره خالص کرد و با حرص داد زد: یدستشو با ضرب از پنجه ها هوی نیسار

 چند بار بگم به من دست نزن قاصدک؟ -

 نداشتم پسر بدم حالش خوب نبود! ششونویو من حوصله نما دیتو جاش پر دختره

 میشد مارستانیکردم و دست مهرانو گرفتم و با هم وارد ب پشت

 آروم گفت: مهران

 یبودا به چشم خواهر یچه پسره ناز -

 موهاش و چشمک زد یال دیو اون دست کشام گرفت  خنده

 زدیکه داشت با صالح حرف م دمید ادویو من دکتر فر میبخش شد وارد

 :دمیو شن دیسف شیدکتر مسن و قد بلند و ر یو صدا میدیرس بهشون

داشت  دیرو با پرا یتصادف نیاگر همچ دیشا ده،یند بیآس یلیمدل باال بوده خ نشیخوبه، چون ماش یلیحالش خ -

مطمئن تر جواب  دمیکه د شاشویداشته، جواب آزما هیدست و بخ یداره و در رفتگ یکوفتگ یدر جا مرده بود! کم

 شهیدر کل با چند روز استراحت رو به راه م یول دمیم

 با هل گفت:  صالح
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 کرده؟  یقلب ستیپس چرا ا -

 گفت:  لکسیرو چشماش جا به جا کرد و ر نکشویع دکتر

 باشه به عنوان مراقب ششیپ تونیکیامشب  اد،یم شیموارد پ یک تصادف باعثش شده در برخاحتماال شو -

 استرس گفتم:  با

 مالقات؟  -

 آمبوالنسو گذاشته رو سرش یک دیانگار فهم دنمیو بچه ها برگشتن سمتمو دکتر با د دکتر

 زد و گفت:  یمحو لبخند

از  یکیصورت  نیا ریدر غ دیخواهرش باش ایکه همسر  نیمگر ا دیتا فردا مالقاتش کن دیتونیخانوم قهرمان فعال نم -

 مراقبش باشن تا صبح دیبا انونیاقا

 و گفت:  دیزود جلو پر صالح

 مونمیداداشاش ُنروِژَن، من دوست و همکارشم من م -

 روپوشش َازمون فاصله گرفت بیتکون داد و دست به ج یسر دکتر

 ده تو گلوم خالص شدمو از حجم بغض گرفته ش دمیکش یراحت نفس

پاره شه و من به جاش برم  کهیو من ارزو کردم صالح ت دییکه بهش نشون دادن دو یبا سرعت به سمت اتاق صالح

 اهویه شیپ

 گفت: یرنگ انتظار و عارف رو بهشون به آروم یآب یها یها نشستن رو صندل بچه

امروز تو رستورانم با پول حل  یدعوا انیهتل، جر دینداره بهتره برگرد یا دهیفا یول دیکه اومد یبچه ها مرس -

 دیایمالقات ب یبرا دیتونیفردا م م،یکرد

 نگاه کردن و منم سر تکون دادم به هم دیها با ترد بچه

 به سمتم اومد و گفت:  ساره
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 ازین ایتوام با ما ب -

 نگاه ها متوجه اونا شد ستادنیو اون دختره که اون سمتم ا نیسار

 اره گفتم: رو به س اروم

 ساره مونمیمن م -

 با تعجب به صورتم نگاه کرد و گفت:  ساره

 یحالیب یلیخ ،یشیم هوشیب یسر پا بمون گهیساعت د میاگه ن ازین -

 ام به سمتمون جلب شد هیبق توجه

 با اخم گفت:  نیسار

  ؟یدید تتویبا ما وضع میبر ایب ازین -

 گفت:  یوارد نقشش شد و عصب مهران

 ارمشیاگرم بخواد برگرده هتل خودم م مونه،یهرجا بخواد م ازین -

 شده به مهران زل زد و گفت:  زیر یبا چشما نیسار

 شما؟ دیببخش -

 گفت:  شخندیبا ن مهران

 به تو چه؟  دیببخش -

 گرفت و گفت:  نویسار یبازو عارف

 بچه ها الیخیب -
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و با  نیبه دست سار دیرو گرفت و قاصدک چسب نیسار یهمچنان به هم زل زده بودن که عارف بازو نیو سار مهران

 گفت:  دهیکش دهیعشوه و کش

  ؟یکـنـیمـ ـنی...چـــرا هـمـچـ ــــنیســـار یوااااا -

 زدم:  غیج یگرد کردم و عصب چشمامو

 هتل دیهمتون برگرد -

 به عارف زل زدم و گفتم: یشیو مبهوت نگاهم کردن و من آت دنیجهش پر هی همشون

من  دیفردا که شما اومد رهیو دوست منه اتاق بگ اریدست اد،یبچه هارو برگردون هتل، مهرانم باهاتون م یهمه  -

 ! زنمیم شتونیآت نجایکلمه حرف بشنوم هم کیاگه  گردمیبرم

 کردنیکه همه ساکت شده بودن و منو نگاه م بودم یحالم بد بود و عصب اونقدر

 کردیانگار درکم م عارف

 دیفهمیو م یمن همه چ یو هر جا انگار از چشما شهیهم پسر نیا

 بگه که عارف بازوشو گرفت و گفت: یزیخواست چ نیسار

 نشده ریتا د میحرف نزنه لطفا، بر یکس م،یمانعش بش دیحاال که دوست داره بمونه نبا ازهیحق با ن -

گرفت و  (coffee) یگفتن و عارف قبل از رفتن برام کاف یزیچ هینگران نگاهم کردن و هر کدوم  یها کم بچه

 باز زل زد و با چشمک آروم گفت: شیمن و صالح گرفت و بهم با ن یبرا چیمهرانم ساندو

 ایبهش تجاوز کن یاستفاده کن شیهوش یاز ب ادیتو اتاق فر ینر -

 فت:گ یعصب نیبهش زل زدم و تا منظورشو گرفتم خواستم به سمتش برم که سار جیگ

 ازیمراقب خودت باش ن -

 نگاه کردن بهش آروم گفتم:  بدون

 باشه -
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 دادیم یکه بهم انرژ یادیو در اتاق فر مارستانیو خشک ب یآب یها یرو صندل با بچه ها رفت و من موندم مهرانم

 کردمیدر نگاشون م یو از البه ال شدمیم زیخ مین شدیپرستار وارد اتاقش م هیبار که  هر

 نمشیلحظه برم و بب هیکه  رونیب ومدیصالح نم چرا

 نمشیبب فقط

 برمیاون حجم نرم و براق موهاش فرو م یو نه دستمو ال به ال کنمینه لمسش م کنمینه نازش م کنمیبوسش م نه

 هامو انجام ندم یفانتز نیکدوم از ا چیه خورمیمقسم

 نمشیبب فقط

 و ...داشتم یو هست یو محمد مهد اسمنیپاسخ از ُرهام و  یتماس ب یکل

 رو نداشتم هیمهم بود و حوصله بق فقط اون برام یول

 

---------- 

 

 شدن که توان باز شدن ندارن نیپلک هاش اونقدر سنگ کردیهاشو آروم باز کرد و حس م چشم

پلک زد و سر برگردوند و بعد از چند لحظه  جیروشن رو به روش  دوخت و گ مهیو ن دیسف یتارشو به فضا نگاه

 کنهیو خر و پف م دهیپتو پنهون شده و خواب یکنارش ال یکه رو صندل نهیصالح رو بب یتونست چهره 

 لب گفت: ریز

 باشه ! مراقب من دیمثال با شعوریاحمق ب -

پر آب رو  مهین وانیرفته بود لاز درد سرش اخماش تو هم فرو  کهیکنارش درحال زیم یدستشو بلند کرد و از رو جیگ

آب که تو  یرو به سمت لباش برد و گرما وانیگلوش کالفه شده بود ل یو خشک یاز تشنگ کهیبلند کرد و در حال
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حال  یب ذاشتیرو با حرص سر جاش م وانیل کهیالدر ح ادیو فر دیدهنش حس کرد سرفه اش گرفت و صالح تو جا پر

 با حرص گفت:

 ینشو داداش بخواب من مراقبم بد خواب نش داریتو ب -

 رفت و با لبخند گفت: ادیبا هول پتو رو کنار زد و به سمت فر صالح

  ؟یداداش به هوش اومد یوا -

 که تصادف کرد ! شدیچشم هاش و بست و فکر کرد که چ ادیفر

 همون حال آروم گفت:  در

 میکنیمبا هم اختالط  ایتو رو یهوش شد یب هوشم تو ام ینه ب -

 دیخند صالح

 تنگ شده بود قشیاخالق گند رف یبرا دلش

 گذاشت و در همون حال گفت: ادیفر یشونه  یدستشو آروم رو صالح

 نجاتت داده ! یک یشده و بدون یبدونم چ دیکنه، بعدش حرف دارم باهات، با نتیمعا ادیبرم دکترتو صدا بزنم ب -

 ح از اتاق خارج شدبدون چشم باز کردن سر تکون داد و صال ادیفر

 

---------- 

 

 دوخته بود ادیجمع شده بود و نگاه خمارشو به در اتاق فر وشرتشیحجم س تو

 یو از شدت خشک شدن و گرفتگ دیتو جا پر رفتیصالح که با لبخند به سمت ته راهرو م دنیاتاق باز شد و با د در

 کرد یفیضع یعضالتش صورتش مچاله شد و ناله 
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 لب گفت: ریبه دندون گرفت و ز لبشو

 ادیفر -

 سمت اتاق و وارد اتاق شد و در رو آروم بست دییسرعت دو با

 یبود و موها دهیتخت دراز کش یکه رو یاون حجم دنیبرگشت و با د کردیکه نامنظم تاپ تاپ م یو قلب جانیه با

 شده بود نفسش گرفت ختهیرو صورتش ر دهیچیلخت و براقش که شلوغ و پ

حوصله اشو نداشت و همچنان چشماشو  یول یمونده بود چشماشو باز کنه و به صالح بگه چه زود اومد کم ادیفر

 بسته بود

زل زد و  ادیفر یتاب دار و صورت زخم یتخت گذاشت و به مژه ها یلرزونشو رو یرفت و دستا ادیبه سمت فر ازین

 آروم گفت:

 یبَد یلیخ -

 چشماشو باز نکرد یول ستادیو قلبش ا دیپلکش لرز ادیفر

گذاشت و به تاپ تاپ تند قلب  ادیفر ی نهیو سرشو خم کرد و سرشو رو س دیرو باال کش شینیآب ب نیف نیبا ف ازین

 خشک زده چشم باز کرد ادیگوش داد و فر ادیفر

 

 ستادهیزمان ا کردیو حس م دادیگوش م ادیتاپ قلب فر به تاپ ازین

 بخوابه ادیمنظم تپش قلب فر در حال گوش دادن به آهنگ حجم آرامش و داشت تو اون دوست

 یخواب طوالن هی

 بود رهیشده بود خ ختهیر نشیس یکه رو یرنگ ییطال یو مبهوت به حجم موها جیگ ادیفر

 شده بود جیگ
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رو به روش و از  یدختر کوچولو یموها ییطال یالبه ال نیب دنیخز یبرا خواستیم یدلش سرکش بیعج دستش

 خشکش زده بود یطرف

سرشو از رو  یفور ازیچشم هاشو بست و ن یفور ادیفر دنیاز اتاق شن رونیرو که از ب یحرف زدن صالح و مرد یصدا

شه و دراز  میقا ادیتخت فر ریبود که ز نیکه تونست بکنه ا یبلند کرد و اونقدر هول شده بود که تنها کار ادیفر نهیس

 بکشه

صالح و  یبه کفش ها زدیبا دست به کمر دردناکش چنگ م کهیدر حال ازیوارد شدن و ن اتاق باز شد و صالح و دکتر در

 تخت زل زد ریدکتر از ز

 چشم هاشو باز کرد و صالح با لبخند گفت: ادیفر

 چطوره دکتر؟  تشیوضع -

 شد و گفت:  رهیخ گشتیم یزیچ هیکه انگار دنبال  جیگ ادیبه فر بیبا لبخند دست به ج دکتر

 مرخص شه البته اگر فردا رو هم بمونه بهتره تونهیرو نشون نداد، فردا م یبد زیچ شاشمیخوبه آزما مارمونیحال ب -

 به صالح دوخت و بعد از اون به دکتر زل زد و گفت: جشوینگاه گ ادیفر

 باشه -

 زد و گفت: هیدستشو به شونه دکتر تک صالح

 دکتر یمرس -

 نکردم از اتاق خارج شد یزد و با گفتن کار یلبخند دکتر

 گفت:  آروم جیگ ادیکنارش پرت کرد و فر یخودشو رو صندل صالح

 کجا رفت!؟  ازین -

 آروم گفت:  صالح

  ؟یگفت یزیچ -
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 سرشو برگردوند و به صالح نگاه کرد و گفت:  ادیفر

 ن...نه -

باعث شده بود از سرما و درد کمرش تو خودش جمع بشه  نیو سرد زم دیسف یها کیسرام کهیتخت در حال ریز ازین

 دادیشدنش فحش م میبا حرص چشم هاشو بست و تو دلش خودشو به خاطر قا

 شدینم ینطوریو چک کنه ا ادیفر تیاومده وضع گفتیو به صالح م ستادیا یسر پا م یعیطب یلیخ اگر

  ؟کردمیم کاریچ بگه داشتم رونیب ادیب ادیتخت فر ریاز ز االن

تخت باعث شده بود نفسش  ریتنگ ز یو فضا نیزم یو خشک کیسرام یو سرد دادیفکر ها تو سرش جوالن م نیا

 و از حرص قرمز شه رهیبگ

 

 درد گرفته بود دایتکون بخورم شد تونستمینم نکهیو از ا کایسرام یاز سرد کمرم

 هیگر ریز زدمیاگه جاش بود م یکه حت ییجا تا

 جا ثابت بمونمو نداشتم و برام سخت و طاقت فرسا بود کیانقدر  نکهیا تحمل

 تر کرد یمنو عصب نیو ا دینداشت اما صالح به محض رفتن دکتر گرفت خواب دنیقصد خواب ادمیفر

 !گهینمون د یمراقب باش یتونینم یوقت خب

موقع اومدن پرستار  اتاقو یذهنم فضا یسرم زل زده بودم و تو یباال یها لهیساعت بود که به م کیفکر کنم  حدود

 یپاشنه ها یصدا کردمیو تصور م ادیفر نهیمعا نیبودن و همچن ادیمراقب فر یها و تذکر دادنشون به صالح برا

 بود هشدنم شد یباعث روان کردیم دایگوشم انعکاس پ یکفششون که تو

 دیکشیمغزم سوهان م یداشتن رو ادیموقع حرف زدن با فر اشونیکه بعض ییناز کردن و عشوه ها نیهمچن

 پلک بزنم چه برسه بخوابم تونستمینم یکمرم بود حت یکه تو یکردم که بخوابم اما از درد یچند بار سع 
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اومدن تخت  نییتکون بخوره وگرنه ممکن بود صورتم بخاطر پا ادیز تونهینم ادیخوشحال بودم فر نایتر از همه ا مهم

 تکوناش داغون بشه یبرا

 شد داریسه چهار صبح بود که صالح از خواب ب یکایذهنم داشتم ساعت نزد یکه تو یتوجه به زمان با

 یشد داریچه عجب ب _

 گهیم شهیحس مثل هم یب یبا صورت نویا ادیاما مطمئن بودم فر نمیبب تونستمیحالت چهره هاشونو نم نکهیا با

 بابا خسته بودم _

 اومد و خودشو روش پرت کرد ادیکه بود بلند شد و به سمت مبل کنار تخت فر یتخت یبعد از رو و

 ؟یهست ایچطور _

 خوبم _

 پاش انداخت و گفت: یصالح پاشو رو 

 ؟یندار یزیچ یدرد _

 خورد و گفت: یتکون اروم ادیفر 

 ستین میزینه چ _

 اممم خوبه _

 کرد و گفت: یبعد مکث کم و

 کجا رفت دم در بود ازین دونمینم _

 حرف صالح تپش قلبم باال رفت نیا با

 کننیتخت رو نگاه م ریو ز شنیکه حس کردم االن هر دوشون بلند م انقدر

 گفت: زدیتعجب موج م یکه توش کم ییبا صدا ادیفر
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 بوده؟ نجایمگ ا _

 گرفت و گفت: زیمخیحالت ن یگذاشت و کم نیزم یکرده بود پاشو رو دایپ یصالحم که انگار موضوع جذاب 

 بوده نجاینفر اون ا نیاول یفکر کرد یآره پس چ _

 چطور؟ _

 گفت: زدیم یبه حرص و کالفگ یکه کم ییبا صدا صالح

 بوده؟ یک یکه نجاتت داده فکر کرد یکس _

 که براش گفته بودن ییزهایهمه چ فیبعد شروع کرد به تعر و

بودم که با حرف  گهیها م نیدر جواب ا ادیکه فر ییرف هاصالح و بعد ح یمنتظر تموم شدن حرف ها یخوشحال با

 خودم فرو رفتم یاز قبل تو شتریب ادیفر

 ینکبت یزندگ نیانتظار تشکر داشته باشه که منو دوباره به ا دیبوده و درضمن االن با شیانسان فهیخب؟ وظ _

 برگردونده؟

 قشنگ تصور کنم گفت: تونستمیپر از عالمت سوال که م یپر از تعجب و صورت ییبا صدا صالح

 پسر؟ یکنیم ینجوری! واقعا چرا اادیفر _

 که من عاشقش بودم گوشه لبشه یدر مقابلش فقط سکوت کرد و مطمئن بودم االن پوزخند جذاب ادیفر اما

 ادامه داد: یبار طنتیبا لحن ش گهینم یزیچ ادیفر دید یوقت صالح

 بهش! یدیشَن من موندم چرا نخ نمکَفِ یتو پیعروسکه کل اک یلیبابا دختره خ _

 ادامه داد: یبعد با لحن خاص و

 نیالمصب چشاشم که به قول سار مونهیم شمیابر هی! موهاش که شبگرفتمشیبخدا اگه عاشق ساره نبودم م _

 کمرشم که... یو وحش دهیکش ه،ییایدن

 گفت: یعصب ادیفر
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 بس کن گهیباشه د-

 ادامه داد: یو بعد با لحن اروم دیخند صالح

 نعمتو نداره ها  نیا یهرکس _

 سرم زل زدم یگرد به باال ییچشم ها با

 حرفا نیو ا صالح

 حرص دستامو مشت کردم از

 تو خلوتشون! زدنیم ییچه حرفا پسرا

 صورتم نشست یرو یهمزمان لبخند و اخم ادیحرف فر با

 

 تو سرم اکو شد: صداش

 ... خوشگلهیلیباشه قبول دارم خوشگله! خ _

 دلم قند آب کردم تو

 اورد:  نییبعد مثل خود صالح صداشو پا و

 آدم دوست داره... گهید زنهیرژ لبم م ادیم هیتازه دختره احمق لباش اون شکل _

 گفت: یبعد از مکث و

 لباش ادم دوس.... _

 دنیبلند شروع کرد به خند یکامل بشه و با صدا ادیصالح نذاشت حرف فر 

 دمیهم کش یهامو تو اخم

 زدن؟یراجب من حرف م ینجوریداشتن ا یبه چه جرعت نایا
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 تا تذکر پرستارارو نشنوه گفت: ارهیب نییداشت صداشو پا یسع کهیدرحال دهیبر دهیاروم و بر صالح

 یکنیپس تو هم بهش فکر م _

 و ادامه داد: دیبعد دوباره خند و

 ها؟ یپس چرا انقد باهاش بد _

 میاون قبل یرو ندارم هنوز خسته  گهینفر د هیم کردن من حوصله را یدونیچون سرکشه و م _

 حرفش ذهنم بطور اتومات به سمت بهار رفت با

 تصور کنم ادویصورت فر تونستمیو من م زدیصالحم حرف نم یقلبم اروم شده بود و حت تپش

 شیچاشن یو با اخم یحس و خنث یب

 شد؟یچ ادیفر _

 اومد نییاز گوشه چشمم پا یکه باعث شد قلبم مچاله بشه و قطره اشک دیکش یقیعم نفس

 تموم شد _

 ه؟یتموم شد منظورت چ یچ _

 اون پسره یاز امشب شد برا ست،یمال من ن گهیبهار تموم شد، د _

 نسبت به قبل گفت: یسکوت کرد و با لحن خسته تر یا هیبعد ثان و

 کردن یعروس _

 م زل زدمحرفش بهت زده به دور و بر با

 خوشحال بودم و هم ناراحت هم

 االن چقدر حالش بده نکهیبهار تموم شدست و ناراحت از ا دونهیم ادیفر نکهیاز ا خوشحال

 بود تصادفش؟ نیهم یبرا پس
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 بهار بوده؟ یبرا

 زنده بمونه؟ خواستهینم یرفته و حت شیاون تا مرگم پ بخاطر

 عوض کرد ییخورد و پهلو یهم تکون ادیرفت و فرنگفت به سمت تختش  یزیچ گهیاز اون صالح د بعد

 شدن تخت حس کردم نییاز باال پا نویا

 جا شدم ریز نیا یفشار اومد و من موندم چجور میشونیپ به

و صالح بود که  ادیمنظم فر یساعت و نفس ها یعقربه ها کیت کیو سکوت محض بود و فقط ت یکیتار یتو اتاق

 بود دهیچیاتاق پ یتو

 ختهیآشفته بود و بهم ر ذهنم

 ... ایهوسه  کی یفقط برا نکهیو ا خوادیاما بهارو م کنهیبه من فکر م ادیفر نکهیا ریدرگ

 شدیبکشم اما نم غیسرم بزارم و ج یداشتم دستامو رو دوست

 تخت صالح بلند شد یکردم بخوابم که صدا یهم گذاشتم و سع یهامو رو چشم

 و به سمت در رفت دیکش یا ازهیخم

اومدم و از جام بلند  رونیتخت به زور و ضرب ب ریاز ز قهیشده اروم بعد از چند دق بمیکه نص یتیاز موقع خوشحال

 منظره رو به روم سرجام خشکم زد دنیشدم و خواستم به سمت در برم و برگشتم که با د

 

 متوقف شده بود زمان

 شدیو ضرب صداش انگار تو سکوت اتاق اِکو م دیکوبیم قراریب قلبم

 نجات بدم یریلبامو از کو یحت تونستمیاونقدر خشک شده بود و اونقدر خشکم زده بود که نم لبام

 قدم عقب رفتم هیشده  جیترس و شوک گ از
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 گفت:  یبراقشو بهم دوخت و با خونسرد یچشما

 شب تا صبح! هی یجا بش ریحد که اون ز نینه در ا یول ییکوچولو دونستمیاومم م -

 شد و چشماشو گرد کرد و گفت:  زیخ مین یتند پلک زدم و نگاهش کردم و کم تند

 عاشق شدن!  خورهی... آخه به تو نمیوا ازین یوا -

 ستادیا قلبم

 انکار کنم؟ تونستمیم

 تونستمیکه نم بخدا

 به جون بخره؟ دنشید قهیدق هی یبشه و درد و سرما رو برا میقا یکیتخت  ریکه شب تا صبح بره ز هیک

 کنه؟یکارو م نیا یعاشق احمق مثل من ک هی جز

 مِن مِن گفتم:  با

 ..زه..یمن ..چ -

 از خنده گفت: زیشدش و خاروند و با همون لحن لبر یوَر هیزد و با شصتش به عادتش گوشه لب  یشخندین

 باحال شده یلیخ افتیق یوا ازین یوا -

 رفت تو هم اخمام

 بودم یاحساس عوض یموجود مغرور و ب نیفقط نگران ا من

 حال ازش متنفر بودم نیو دوسش داشتم و در ا کردیموجود که مسخره ام م نیهم

 بستم و گفتم: چشمامو

 تو؟  یگی... میچ -

 نگاهم کرد و با لبخند گفت: مشتاق
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به  تخت ریزار و خسته از ز ی افهیتختت برات دل دل بزنه و اخرش با ق ریشبانه روز ز کی یکیاومم تصورشو بکن  -

 ...رونیب ادیفرار ب دیام

 گفت:  زدیکه دست م یخنده و در حال ریحرفش زد ز نیب

 دختر یفان یلیخ -

 مچاله شد تو وجودم ییجا هیشکست تو گلوم و قلبم  بغض

 موجودو هنوزم دوست داشتم؟ نیا من

 بودم وونهید قطعا

 گرفتمیمحکم گاز م لبمو

 تارم بهش زل زدم و لب زدم: دیبا د زدیکه به گلوم چنگ م یبغض با

 نه؟  یهنوزم... بهارو دوست دار -

 مونده چنگ زدم یباق سمانیر نیحماقت به اخر نیا در

 بودم دهیجوابشو به تنم مال یپ

و احتماال  شکستمیم شهیهم یبرا شکوندیم منو در هم دادیکه م یاز دست دادن نداشتم و اگر جواب یبرا یچیه من

 شدمیوقت سر پا نم چیه

 که بدون تالش نباختم! بزار بدونم اما

 شد یجد

 شد سرد

 شد درد

 شد ادیفر
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 من شد و بهم زل زد و گفت:  یچشم آب یاهویه

 دوسش ندارم گهینه د -

 و ناباور و با شوک لبخند زدم دیو اشکم رو گونم غلط دیلرز پلکم

  ده؟یبه اخر رس ایدن

 زهر شد میلحظه ا یو حس خوشبخت دیکل ام شیجمله بعد با

 شد درد

 شد زخم

 شد! مرگ

 برات؟  رمیبم یتوقع داشت ه؟یاز توام متنفرم! هوم؟ چ یول -

 هام یحجم شکستگ نیو من محو شدم ب ستادیا زمان

 دیلحظه برام زمان بر اون

 زمان دفن شدم یشن ها نیشکستن و ب یساعت شن یها شهیش

 دیکشیخودش درد م یبست و انگار با جمله ها یشد و چشماشو لحظه ا زیخ مین

 نکهیقبل از ا اد،یم ندارم، ازت بدم ازین رهیم دختر مثل تو که هرز هیندارم به  ازیبه تو ن من از،یگمشو ن میاز زندگ -

 ازیبشکنمت برو ن نکهیکنم و قبل ا مونتیپش

 ام مونده بود؟ یازین مگه

 ام مونده بود؟ یمن مگه

 نابود شدم! من

 دختر بد منِ
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 دوست بودم اردریلیتا پسر م نیکه همزمان تو دانشکده با چند یمن

 استاد دانشگاه رو فتح کردم نیکه جذاب تر یمن

 دمیهامو با پول خودم نخر لهیاز لباسام و وس چکدومیکه ه یمن

 شکستم ادیفر یجلو من

 دیپسر من از خودم گذشتم و ند نیا یجلو

افتاد و شکست و منم  نیو پارچ آب و هر اون چه که روش بود به زم زیزدم و عقب گرد کردم که خوردم به م پلک

 شکستم

 من صدا نداشتم یول

 باال بردم و اروم و هول زده با بغض گفتم:  دستامو

 دی... ببخشدیببخش -

 : دیشد و نال زیخ میمبهوت پلک زد و ن ادیفر

 ازین -

 ادیفر یصدا نیبود هم مبهوت هم ب دهیو مزخرف رو د یینمایس لمیپارت ف نیمبهوت صالح که انگار کل ا یصدا

 :دیچیپ

 ! یکرد کاریچ ادیفر -

 اومد نییکرده که به زور از تخت پا کاریچ دیانگار فهم ادمیفر

 کردم دایمن خودمو پ اما

 بدو... ازین بدو

 دمییو من دو رهیو صالحم نتونست جلومو بگ دمییدو
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 دمییهمه توانم دو با

 شد تموم

 ادیفر یکنینم دامیپ گهید

 تموم شد گهید

 

 دمیشنیفاصله صداشو واضح م نیاون موقع صبح مثل زلزله عمل کرد و با ا مارستانیمسکوت ب یتو فضا ادیفر داد

 با گوش هام بلکه با قلب خورد شدم نه

 ساعت نیبرو خطرناکه ا گمی...میکنیبرو دنبالش صالح، احمق چرا منو نگاه م -

 بود؟ نگرانم

 نه

 از مرگم ! رهیعذاب وجدان بگ دیترس یم ماالاحت

صبح به  یهوا یو خنکا ییو روشنا کیتو تار لیدل یکه داشتم خارج شدم و ب ییبا همه زور و توانا مارستانیب از

 رفتم یاصل ابونیسمت خ

 دمیدیم یزینه چ دمیشنیم ییو نه صدا ختنیریاز چشمام فرو م یدر پ یاشک پ یها قطره

 ! دمیکشینفس م فقط

 حق داشتم که بد شم!  من

 پسر عمومو دوست داشتم تا عموم ازم دل بکنه یکه تو اوج نوجوون یمن

 بودم یهاش فرار یهرزه عموم و دستمال یکه از نگاها یمن

 دمیکثافتمو تو تخت خواب د یبا عمو انتشیمادرمو با خ ا،یموجود دن نیپاک تر انتیکه خ یمن
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 برام پاک دامن نبود گهید اون

 مقدس نبود برام

 لکه ننگ بود برام

 شدیپاک نم یا ندهیشو چیبود که با ه دیلباس سف یرو یاهیمثل چرک و س برام

 دمید کیکه مرگ پدرمو از نزد یمن

 من؟

 گذاشتن خوب باشم؟؟!! مگه

  رم؟یهرز م گهیم خبر داره که بهم نایاز ا کیاز کدوم  ادیفر

 نذاشتم دستشون بهم بخوره چوقتیه یبد کردم ول ایلیها بودم و به خ یلیبا خ من

 پا کج بزارن نذاشتم

 خودمو داشتم یخصوص میحر من

 هرزه نبودم من

 نبودم

 رفتمیرو گوشام گذاشته بودم و تند تند را م دستامو

 رمیبه کجا دارم م بیتو شهر غر دونستمیانتها بود و نم یب مقصدم

 زدم غیزدم و ج غیزدم و ج غیج جیشد گ دهیکه کش بازوم

 کنمیم کاریچ دمیفهمینم

 نداشتم یتوجه زدیاسممو صدا م ادیکه مدام با فر یفرد یصدا به
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که  دمیباز کردم و صالح رو د جیافتادم و چشمامو گ میزدم و دست و پا زدم که شل شدم و تو آغوش ناج غیج اونقدر

 دمینشیو من نم زدیحرف م دهیپر نگران و رنگ یتند تند و با چهره ا

 خوردیلباش تکون م فقط

 : گفتمیو فقط آروم و ناله وار م زدمیم که داشتم دست و پا ام یا یجیگ نیشدم و ب دهیهمراهش کش به

 منو برگردون ه..هتل -

 دمیشنیصداشو نم بازم

 میچقدر راه رفت دونمینم

 ! دیرسینم نیپاهامم به زم یرو هوا بودم و حت بایمن تقر البته

 شده یچه خبره و چ دمیکه نشستم و درا رو که بست و تخته گاز که رفت تازه فهم نشیماش تو

 همه غرورمو نابود کرده بودم یبلکه جلو ادیفر ینه تنها جلو من

 نگفتم یچیو منم ه گفتینم یچیراه ه تو

و تلخم حس کردم  آب انارو که تو دهن بد مزه یقورت خوردم و ترشا هیگرفت و به زورش تنها  وهیراه برام آب م نیب

 انگار جون گرفتم

 و هم زمان صالح گرفته و هول زده گفت:  رهیهتل متوقف شد دستم رفت سمت دستگ یکه رو به رو نیماش

 یداره تا بفهمه که براش مهم اجیبه زمان احت کمیبدون اون  یول دمیچشه، حرفاتونو شن ادیفر فهممیمن نم ازین -

 بستم هیچند ثان چشمامو

 گفتم: بودم دهیممکن که از خودم تا به حال ند یصدا نیو گرفته تر نیخش دار تر با

 ! دیداشته، شا یاحساس هیچند وقت بعد بفهمه بهم  دیشا -

 شدن گفتم: ادهیباز کردم و همزمان برگشتم سمتش و همراه با پ درو
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 !رهید یلیخ یول -

 هتل رفتم یشدم و به سمت ورود ادهیپ نیماش از

 شده بود ادهیپ نیباال رفتم و صالحم از ماش یکیو دوتا هار پله

 برسه درها بسته شدن صالح بهم نکهیگرفتم و به سمت اسانسور رفتم و قبل از ا رشیسرعت کارتمو از پذ با

 کف اسانسور و با همه توانم زار زدم رو زدم و افتادم درها بسته شدن دکمه طبقه ام تا

 رمیخودمو بگ یجلو تونستمینم

 تحملم تموم شده بود گهید من

 ! دمیبودن انصراف م یاز قو من

 گهید بسه

 تمومه

 

پر از اشک که انگار باهم مسابقه گذاشته  ییوصله و چشما ییلویصد ک یکه انگار به هر کدومش وزنه ا ییپاها با

 یدرِ اتاقو باز کردم و واردش شدم و ب خوردنیگونه هام سر م یرو ینسبت به قبل یشتریبودن و هر کدوم با سرعت ب

 کاناپه پرت کردم یحال خودمو رو

 خوردیسرم چرخ م یتو زایچ یلیآشفته بود و خ ذهنم

 من؟ چرا

 چرا؟

 شدیم یذهنم تداع یتو یمختلف یو صحنه ها شدیم دهیلحظه ذهنم به گذشتم کش هر

 که باهاشون بودم یجور واجور یپسرا
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 مختلف یبا مدل ها ییها نیماش

دختر وجود  کیها باز  نیهمه ا نیغرورم اما ب نیو شاد بودنم در ع رفتمیکه م ییشبانه و کلوب ها یو رقص ها یپارت

 داشت

 فرد بود نیتر یکه عموش عوض یدختر

 داستان ها نبود یها یعمو مثل

 پدراشونن نبود هیکه شب ییاونا مثل

 که عموهاشون پشتشونن نبود ییاونا مثل

 بود امیتخت بچگ ریز یوالیمن اون ه یعمو

 شبونم بود یاهایدزد رو اون

 شده بود شتریاشک هام ب سرعت

 مثل من کردنیکه اونام داشتن فرار م انگار

 دوباره پرت شد به قبل ذهنم

 قبل یلینه خ اما

 شیپ قهیچند دق نیهم

 نموند یازم باق یزیکه خورد شدم و چ شیپ قهیچند دق نیهم

 همه اونا برام پر رنگ تر بود نیاومد از حرفش که ب ادمی

 ) هرز...هرز...هرز (

 ذهنم پخش شد یبارها و بارها تو و

 هقم که تا اون موقع خفه بود اوج گرفت هق
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 هرز نبودم من

 بودم ایلیبا خ اره

 و امد داشتم رفت

 از خودش نداشت یچیکه ه یدختر یرنگ یپسرا دوست

 رفتمیهرز نم اما

 درازتر کنه اما اون گفت ...! مشیپاشو از گل یکس زاشتمینم

 دیچیتُنگ مانند اتاق پ یفضا یتو غمیج یصدا دمیکه رس نجایا به

 تنفس کنه تونستیبودم که نم یماه مثل

 دیکشیمغزم خط م یرو خوردیکه مدام زنگ م میگوش یصدا

 شدنش نگاه کردم کهیپرت کردم و به هزار ت واریرو برداشتم و به سمت د یلرزون گوش ییدست ها با

و پشت  دادمیبود که هر لحظه امکان شکستنشو م ینبود جور هیشب یدر اومد اما به در زدن عاد یموقع صدا همون

 که مثل من خورد شده بود چشم دوختم مینکردم و همچنان به گوش یمهران اما توجه یو صدا دادیبندش داد و ب

 تروخدا درو باز کن اجیاحت زدلمیعز ازین ازین _

 در زدنش یبعد بازم صدا و

 کردینم یاریداشتم برم و درو باز کنم اما پاهام  دوست

 نفس کم اوردم دوباره

سست و لرزون به سمت در رفتم و درو باز  ییو پاها نیسنگ یو با بدن دمیگلوم کش یخس کنان دستمو رو خس

 ان پرت کردمبغل مهر یکردم و به محض باز کردنش خودمو تو

 مثل مامانا دیکشیموهام م یاروم دستشو رو مهران
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 کردم یخنده ا تک

 کنه نکاروینداشتم برام ا یکه مامان من

 کردم نشیاصالح کردم و کلمه پدرو جانش حرفو

 کردن اما فرستادمشون برن یکنجکاو یلیهم خ هیاومدم، بق یچجور دمینفهم دمیشن غتویج یصدا شده؟یچ ازین _

 به مهران نگاه کردم و گفتم: یاشک ییاومدم و با چشم ها رونیتوجه به حرفاش از بغلش ب یب

 ؟؟ رمیمهران من هرز م _

 حرفم مهران با تعجب نگاهم کرد و... نیا با

 

 و گفت: دیبازوهام گذاشت و منو عقب کش یرو دستاشو

 ه؟یحرفا چ نیدختر ا یگیم یچ _

 که باز هم بدون توجه بهش ادامه دادم: دمیمانند رو صورتم کش یعصب دستمو

 اره پرمیمن هرز م رمیمنم مثل مامانم نه؟؟ من هرز م _

 توش بود داد زدم: یبیکه خش عج یبلندتر یبعد با صدا و

 بهش بگو ستم،ین ینجوریبخدا، من ا رمینم رم،یمهران من هرز نم _

 :کردمیبم مدام زمزمه مل ریخودم جمع شدم و ز یتو نیبعد پاهامو جمع کردم و مثل جن و

 رمیمن هرز نم _

 و اروم گفت: دیبوس مویشونیاومد و اروم پ کمینزد مهران

 ؟یریگفته تو هرز م یجهنم کنم، ک شویحرفو زده؟ بگو تا برم و زندگ نیا یها؟ ک شدهیچ یبگ یخواینم ازین _

 کردم فیهق هق هام تعر نیکردم و بعد ماجرارو براش ب ینیف نیبغلش جمع کردم و فشار دادم و ف یتو خودمو
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 دیرسیکه به ذهنم م یو گفتم از هرچ گفتم

 وار تکرار کردم  یکه بارها بهش گفته بودم دوباره طوط ییحرفا یحت

 گهواره مانند مهران خوابم برد یتکون ها یکردم و حرف زدم که اخر تو هیگر انقدر

 

---------- 

 

 شد رهیعارف که رو به روش نشسته بود خ به

 ارهیرو ب صیساعت بود که معطل صالح بودند تا نامه ترخ مین

 کوفته و خسته بود شتریداشت اما ذهنش از بدنش ب یدرد مزخرف بدنش

 کردیفکر م ازیبه ن شبید از

 موفق نبوداما  رهیبهارو بگ یکرد جا یشد و سع شیوارد زندگ ییهویکه  بیعج ییدختر مو طال اون

مثل اومدنش  عیسر یلینقش بست که خ یذهنش )موفق بوده( ا یتو یا هیثان یکرد و برا یحرف مکث نیاز ا بعد

 محو شد

 بردنش رونیرو گرفتن و اروم اروم به ب ادیفر یپهلو ها ریصالح وارد اتاق شد و بعد به کمک عارف ز باالخره

 زدینم یحرف چکسیه نیماش یتو

 بود یتمام توجهش به رانندگ صالح

 شبشید یحرف ها یبرا یو منطق لیهم در ذهنش دنبال دل ادیو فر خواندیمرتبط با رشته اش را م یهم کتاب عارف

 گشتیم

 گفتیحرف ها را م نیا شهیهم
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 ... ازیحرف ها دک شده بودند اما ن نیبودند که با ا یادیز یدخترها

 دیکش شیموها یالبه ال یدست یعصب

 

---------- 

 

 شدم داریاز خواب ب یبیسر درد عج با

 کردیکوفته بود و درد م بدنم

 جام خوردم که چشمم به مهران افتاد یتو یتکون

 بود دهیکاناپه وسط اتاق خواب یرو

 چشمم نقش بست یجلو شبید یها اتفاق

 بست و حالت انقباض گرفت خیدوباره  بدنم

افتادنم مهران رو از جاش پروند و  یافتادم و از صدا نیزم یبودنم رواز جام بلند شدم که بخاطر سست  یسخت به

 صورتم نشوندم یرو یاخم

 ضعف متنفر بودم نیاز

 نزد و فقط کمکم کرد که از جام بلند شم یحرف دیدرهممو د یاخم ها یسمتم اومد و وقت مهران

 کردیبود و شکمم قر قر م گشنم

 معلومه دو روزه غذا نخورده بودم خب

 ارم؟یبرات ب یخوایم یزیچ _

 با زبون تر کردم و گفتم: لبامو
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 نه _

 تو هم نگاه کردم یساعت با اخما به

 گرد شد! چشمام

 شب بود!  میهشت و ن ساعت

 بهت برگشتم و به مهران نگاه کردم با

 لب تاب رو از جلوش برداشت مهران

 نگاه کرد و گفت: بهم

 ریرفتن کو یبردار لمیپارت سه ف یکردن، برا ساعت چهار مرخص شد، تا االن استراحت ادیفر -

 سرمو خاروندم و گفتم: یجیگ با

 گرشمیمن باز -

 چشم بست و گفت:  مهران

 رنیرو بگ هیو بق رهیو غ ادیکه فر یفعال قراره صحنه ا -

 تو هم نگاهش کردم و گفتم:  یاخما با

 رفته؟  یبا زخم و... چجور ست؟ین ضیمگه مر ادیفر -

 و گفت:  دیخند

تا لو  ولمیف دیپوشوندن و کاله سر کرده و خالصه با میهاشو با گر هیبخ یرو ،ینه بابا...از من و تو سالم تره عوض -

 تموم کنه اینرفته گو

 حرص چشم بستم و گفتم: با

 میریما هم م -
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 مبهوت گفت:  مهران

 کجا؟ -

چند دست  کهیسمت چمدونم و برش داشتم و به زور بلندش کردم و انداختمش رو تخت و در حال دمییحرص دو با

 رو تخت با حرص گفتم:  نداختمیلباس م

 تهران میگردیتموم شده، بعدش باهم برم نهیبب ه،یکنم ازش و بق یخداحافظ ریکو میریاول م -

 گفت:  یجیبا گ مهران

  م؟یبرگرد یخوایم یعنیاالن  -

 برداشتم و به سمت حموم رفتم و با حرص گفتم:  لباسارو

 کرده یچه اشتباه دمیبهش نشون م -

 

 گرد شده گفت:  یو آشفته رو برگردوند سمت خودش و با چشما یبه سمتم اومد و بازوم و گرفت و منه عصب مهران

  ؟یاریمگه قرار نبود با من حرصش رو درب-

 و کالفه پسش زدم و پشتم رو کردم و گفتم:  یعصب

 نداره بهش ثابت کنم که دوسم داره. یلیدل گهید-

 زد خفه گفتم:  یکه داشت به گلوم چنگ م یرو تو مشتم فشردم و با بغض مانتوم

 دوسم نداره!  دمیچون فهم-

 و گفت:  دیخند یکالفه عصب مهران

 تونم درک کنم. یرو م ادیفر تو رو هم دختر جون من االن هم زمان هم نیبب-
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 یبوده و بس.چه توقع الیبهارش خ یصورت یایکه رو دهیعشقش ازدواج کرده و تازه فهم دهیپسره تازه فهم زمیعز

 ! یریبگ میبا عجله تصم دیکرده اما نبا تتیاذ یلیتند رفته خ یلیدرسته خ ؟یدار

 و با بغض رو گوشام گذاشتم و خفه و لرزون گفتم:  دستم

 ن مهران تموم شد تموم شد.بس ک-

 داد زدم:  بایو کالفه تقر یبگه اما عصب یزیدهن باز کرد تا چ مهران

 حرف نزن! -

دوش آب و.  ریو کردم و به سمت حمام رفتم و در رو محکم و با حرص بستم و دوش آب و باز کردم و رفتم ز پشتم

 شه. یمآب باعث لرزم ی.مهم نبود سرداوردمیتنم رو در ن ینبود لباسااصال مهم

 بتونم. دیبا امیبه خودم ب دیباسرما من نیداشتم به ا ازین من

 تونم. یم یول رمیم یم

 شدم. یاون من سابق نم گهینداشتم من د یلیدل گهیکردم.چون د یتمومش م دیبود من با یکه داشتم جد یقصد

 گهیجا گذاشتم من د مارستانیمن تو اون ب پاره شدم و کهیبود قلب ت یخال نمیتو س ییروز جا کیتا عبد و  من

 نداشتم. یلیدل

 

 بودم. دهیحموم خارج شدم ،تو حموم لباسام و پوش از

 ست کردم. دمیتخت و سف یکتون یو با کفشا رشیز دیشرت سف یو ت دمیکش میجلو باز زغال یمانتو یرو یدست

 حوصله محکم باال بستم. یب سیو خ موهام

با  تزایجعبه پ هیتخت  یاز مهران نبود و رو یانداختم و خبر یو رو سرم انداختم و تو اتاق و نگاه میمشک شال

 بودم. لیم یرفت و اما بازم ب یدلم ضعف م بینوشابه بود و من عج

 شدم. رهیافتاده بود خ نیکه رو زم میکردم به جسد گوش یتخت نشستم و همون طور که در جعبه رو باز م یرو
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 برداشتم و همراه با اون بغضم و هم قورت دادم. تزایپ یا کهیت

 مخصوص با طعم بغض!  تزای! پیدیطعم جد چه

شکمم خوردم و از جا بلند شدم و چمدون جمع شدم و  یبردن ضعف و غر غرا نیاز ب یبه زور برا کهیتا ت سه

 برداشتم و دسته اش و به دست گرفتم و کشون کشون بردمش سمت در.

 در زدن باال آورده بود. یشدم که حاضر و آماده دستش رو برا یمهران نهیبه س نهیو باز کردم و س در

 حالت داده اش حالت داد و گفت:  یشل دستش و برد باال و به موها شین با

 جون چه هم زمان! -

 تکون دادم و گفتم:  یزدم و براش سر یشخندین

 .میبر-

 ! یزده بود به در بانمک باز

 و دستش و دراز کرد و گفت:  شد خم

 .ییمو طال یدیل دییبفرما-

 لب گفتم:  ریحرص ز با

 عمت و مسخره کن.-

 یجلو تر از من به سمت اسانسور م بیو انگار نه انگار من چمدون دستمه! دست به ج میو با هم خارج شد دیخند

 زد. یرفت و سوت م

 حرص گفتم:  با

 شعوریب-

 بشر! نیا دیخند یبه هوا رفت و از دخترا قشنگ تر مخنده اش  کیو شل دیو شن صدام
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 ور.تو اسانس دشیو خنده کنان دسته چمدون رو گرفت و کش سمتم اومد

 داره؟  یلیچه دل شونیبردار لمیف ریشب تو کو موندم من

 .ارنیخواستن ب یو آسمون م یکیتو تار شیآت یصحنه  یتو صحنه پرداز ادمهی

 امشب اون جان. نیهم یبرا احتماال

 زل زدم. دمیاسانسور به صورت رنگ پر نهیو به دندون گرفتم و تو آ لبم

 رو اون قدر دندون کنده بودم و رژ نخورده خشکه زده بود و ترک ترک و خون مرده شده بود. لبام

 کرد و گفت:  یشد و نچ نچ رهیخ نهیبه من از تو آ مهران

  ؟ییجو یمگه آدامسه که دائم لبات و م-

که بفمم  نیشل بهم زل زد و قبل ا شیانداختم و با اخم به کفاشم زل زدم که مهران چونم و گرفت و با ن نییو پا سرم

 و رو لبام حس کردم. یزیچ یسیو خ یکار کنه نرم یخواد چ یم

 گرد شده به مهران زل زدم!  یچشما با

داد انگار داره اتم  یمبا دقت کارش و انجام یو جور دیکش یم لب و که شکل رژ لب بود و تند تند رو لبام نیتامیو

 کنه!  یکشف م

 کردم. یو روش حس م یشکل عیما میزخ هیو سوزش در اومد و حاال ال یاز خشک لبام

 شدم و گفتم:  رهیخ بشیزاشتش تو ج یبست و م یگرد شده به مهران که در رژ لب و م یچشما با

 لب!  نیتامیو-

 و گفت:  دیخند

 آره-
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 زدم. ینگفتم و فقط بهش لبخند محو یچیه

 .میآسانسور باز شد و هر دو خارج شد در

 داده شده بود. ادیو قبال پول اقامت من توسط فر میداد لیاتاقمون رو تحو کارت

 .میمهران رفت ینوک مداد L90و به سمت  میراحت از هتل خارج شد الیبا خ پس

 .میو زد و در صندوق عقب و باز کرد و دوتامون چمدونامون رو گذاشت ریدزدگ

 داشت. یو دست کیساک کوچ هیکه من چمدون داشتم و مهران  هرچند

 یول ومدینمو من کمربندم و بستم و چشم رو بستم و خوابم دیرو پرس ریو آدرس کو نیتو ماش میدو نشست هر

 خواست و سکوت یتنها سکوت مکرد  و دلم یسرم درد م بیعج

خنگ بود  یلیکه خ ییو از اون جا دیادرس پرس یلیمهران خ ریکردن مس دایپ یبود و جاده نا اشنا و برا کیتار هوا

 .دیطول کش دیاز اون چه که با شیب رمونیمس

 بمونن. ریبود که بچه ها شب قراره تو چادر هاشون تو کو راحتالمیخ

 .میدیشب بود که رس ازدهیساعت  حدودا

 .میبود  با هم راه افتاد ادمیو  ریو نگه داشت و چون من مس نیماش

 بود و اسمون پر ستاره. کیتار هوا

و  کینقاط کوچآسمون و اون هیو سورمه ا نیزم اهیس یدوخته بودن از دور تنها، خاک و اسمون و به هم نیزم انگار

 شد. یم دهیبزرگ چشمک زن د

 خارج شم. میدپرس هیباعث شد از اون حالت اول یفقط کم یصحنه کم نیقشنگ بود و ا یلیخ یلیخ

 زد:  یمدام حرف م مهران

 ! میومدیاسمون چه قشنگه کاش زود تر م ازین یچه خوشگله وا یوا-

  م؟یگرد یبر م میدار یقدر عجله ا نیگن چرا ا یبچه ها نم االن
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 و..؟  یگن چرا تا فردا صبر نکرد ینم

 .میشد یم کیزد و هر دو کفش به دست به سمت چادر بچه ها نزد یتند حرف م تند

 شد. یم دهیکه با باند هاشون گذاشته بودن شن یآهنگ یشد و صدا یم دهیکه درست کرده بودن د یشیدور آت از

بود و رو  دهیچیدور خودش پ ینازک آب یپتو هیکه  دنشیمهران پلک بستم و نفسم حبس شد با د یاز حرفا خسته

 نشسته بود. هیکنار بق یصندل

 اطرافش دور بود. یو سر و صدا ینبود و از شلوغ ایدن نیزل زده بود و انگار تو ا شیات یبود و به شعله ها شیات کنار

 چونش هم. ریداشت و ز هیبخ شیشونیپ

 شونیشیآت یها ینیزم بیتوجه همشون و از س نیبلند و خوش حال سار یکه صدا میشد کیقدر بهشون نزد اون

 پرت کرد: 

 ! ازین-

شده بود با خنده و ادا و اطفار  قیبا همشون رف ایو مهران که گو دنیو خنده هو کش یبرگشتن و با خوش حال همه

 .شیکنار ات نیداد خودش و پرت کرد رو زم یکه با اهنگ قر م یرفت سمتشون و در حال

 اهش نکردم.کردم اما نگاهش نکردم، مردم ! اما نگ ینگاه داغش و حس م ینیسنگ

 داشت اما نگاهش نکردم. درد

 زدم و گفتم:  نیبه سار یمحو لبخند

 سالم.-

کردن بعد اون  ی.فکر مششونیکردن و خوش حال بودن که حالم خوبه و اومدم پهمه بچه ها سالم نیبر سار عالوه

 یضیشده بودم اما نه اون مر ضیکردم.اما خبر نداشتن که من مر یاستراحت م  مارستانیشدم تو ب ضیشب که   مر

 کردن!  یکه اونا فکر م

 کرد یشده بودم.که ذره ذره وجودم و نابود م یو چشم آب یپسر عوض هی ضیمرمن
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 و رو به بچه ها با حرص گفت: رونیلپ تاپ به دست از تو چادر اومد ب صالح

 االن خاموش شد ک... نی. ادیمگه نگفتم لپ تاپاتون و شارژ کن -

 یزل زد و نگاهش و طوالن ادیگرد اول به من و بعد به فر یمن ساکت شد و ادامه حرفش و خورد و با چشما دنید با

 چشم گرفت و دوباره به من زل زد و گفت: ادیکرد و از فر

 ! ازین -

 نگاهش کردم و آروم گفتم: یباال انداختم و معمول ابرو

 یاز لپ تاپ من استفاده کن یتون یسالم. م -

 نگاهم کرد. ینیب زیو ر یرگیجمع اومد سمتم و با خ نیاز ب عارف

و بفهمه و از حالت نگاهش کامال مشخص بود که صالح لطف کرده و همه  زیداره از چشمام همه چ یدونستم سع یم

 و گذاشته کف دستش. زیچ

 .دمیتکون دادم و چشمام و ازش دزد یعارف آروم سر یبرا

 .میکن یخودمون ضبط و تموم م ،یایالزم نبود ب -

 اطرافم گوشام و سوراخ کرد. یاهویه نیبود که ب ادیفر یخش دار و گرفته  یصدا نیا

 قلبم سوخت. یخال یو بعدش جا نمیگرفت تو س شهیدرد گرفت و بعدش ر مغزم

 زدم و برگشتم و به نگاه براقش زل زدم و گفتم: یزدم و با حرص چشم بستم و لبخند آروم پلک

 کنم!  یاومدم خداحافظ -

 و مهرانم بلند شد اومد سمتم. دیبچه ها در لحظه خواب یاهویه

 گفت: جیو تند تند پلک زد و گ دیموند و پلک چپش پر یباق خشک شده رو صورتم ادیفر نگاه
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  ؟یچ یعنی! یچ..چ -

 گرفت. شیشد و داغ شد و آت خیم ادیاومد سمتم و شونم و گرفت و نگاه فر شخندیبا ن مهران

 .فمیظر یشده مهران دور شونه ها دهیچیپ یشده بود به دستا خیم

 زل زد و گفت: ادیبا لبخند به فر مهران

 کمیگردونم تهران، خسته شده   یو برم ازیدارم ن -

چشماش و بست و بلند شد و به آسمون نگاه کرد و بعد از چند لحظه در  ادیشد و فر کیبا تعجب بهمون نزد صالح

 اما خفه رو به مهران گفت: یزد عصب یتند تند پلک مکه  یحال

 اون وقت؟  یا یاومم تو ک دم،ی! نفهمدیببخش -

 گفت: یابرو باال انداخت و با لبخند رو اعصاب مهران

 دوستشم!  -

 نگفت به تو چه! ادیفر به

 از همه مهم تره. ادیدونست االن فر ینگفت چون م ادیفر به

 شده! وونهیو د یعصب یاهویه نیشدم از ا میو من انگار پشت مهران قا سادیجلوم وابه سمتم اومد و مهران  ادیفر

 جلو اومد و با حرص گفت: نیسار

 ؟یچ یعنی! از؟ین یبر یواسه چ -

 دشیو گرفت و اروم به عقب کش نیسار یبازو صالح

 !یستیجواب پس بده تو ن یبه کس ازیحرکتش نشون داد اگر قراره ن نیا با

 آروم گفت: عارف

 د؟یزن یدختر عاقله، دوست داره بره، شما چرا جوش م هی ازین -
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 ادیزل زد به فر میحرفش مستق نیاز ا بعد

 ؟یبره چرا حاال داغ کرد یبه روحش و گفت یزد که تو که گند زد یچشماش داد م رسما

 چشم بست و گفت: ادیفر

 ! ازین میداشت یقرارداد هیما  -

 گرفت. دهیرو ناد هیحرفش وجود مهران و بق نیا با

 زل زدم و با حرص آروم گفتم: بهش

 گهید ست،یبه موندنم ن یازیضبط اولم همه کارا رو انجام دادم، حقوقمم گرفتم، ن یدادم، برا لتیمن آهنگ و تحو -

 بود ! یبخو یکنم و بگم همکار یاومدم خداحافظ م،ینیبیهم و نم گهیام فکر نکنم باهات کار کنم، د

 .رونیزد ب یم شیچشماش آت از

 و با حرص گفت: شیشونیبه سمتم اومد و با کف دست زد به پ هوی

 ازین یوا ازین یوا -

 کنه! یمن و نصف م ادیم رنیو نگ ادیو اگر فر ستیمکالمه ساده ن هی نیا دنیهمه فهم انگار

 اروم با حرص تند تند گفت: ادیرو گرفت و فر ادیفر یبازو عارف

 آرومم آرومم. -

 حرص داد زدم: با

 .میبهتره بر م،یو کرد مونیخداحافظ گهیخب د -

 و گفتم: دمشیمهران و گرفتم و کش یسورمه ا راهنیپ

 مهران. میبر -

 با حرص رو به صالح گفت:  ادیفر
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 ! باز گفت مهران!میباز گفت بر -

 داد زد: هوی

 اخه! یچه مهران -

 آروم برگشت سمتم و گفت: مهران

 زمیشد عز یجان عصب یا -

 ها همه ساکت شده بودن و جو متشنج شده بود! بچه

 

 به مهران زل زدم و گفتم: کالفه

 .ریخودت و بگ یجلو گه،یمهران بس کن د -

 زد و گفت: یچشمک با مزه ا مهران

 بسپرش به من. -

 زل زد و گفت: ادیفر یبراق شده  یبه چشما یو با خونسرد ادیسمت فر برگشت

 خودت و کنترل کن! ؟یشد یتو چرا عصبحاال  -

 زدن شیو انگار آت ادیفر

 :دیبرداشت و غر زیسمت مهران خ به

 بچه! یزن یحرف م یلیخ -

 بهت گفتم: با

 چته؟  ادیفر -

 گفت: ادیفر بیحد و اندازه و عج یب تیکالفه از عصبان نمیسار
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  اد؟یگه! چته فر یراست م -

 :دیغر ادیفر

 .ازین میما قرار داشت -

 نگاهش کردم و گفتم: عقب رفتم و با غم عقب

 مونه!  ینم یقرارداد دمیو ازت شن ادمهیکه  ییزایدونم و چ یکه من م ییخب تا جا یآره ول -

 خشکش زد. ادیفر

 موند. یگلوم باق نیب ییجا هیاما  همون حالت موند و عارف ولش کرد و بغضم و به زور قورت دادم تو

 و ناباورش زل زدم و اون آروم گفت: جیگ یو گاز گرفتم و به چشما لبم

  ؟یعنی نمتیب ین...نم -

 زاشت حرف بزنم. ینم میو بغض کوفت دمیو رو هم ساب دندنام

 حرف زدم. اما

 همون بغض آشکار و مسخره حرف زدم: با

 .مینیب یهم و نم گهید -

 هست. ییخبرا هی دنیبچه ها ام فهم انگار

 .دنیبود که احتماال همه فهم عیضا ادیمن و فر یالتاقدر ح اون

 زد و پشتش و کرد و رفت. یپاش لگد یبه سبد جلو یکه عصب دیفهم نمیسار

 نگاه کردم و گفتم: ادیکردم و با بغض به فر سیبا زبونم لبام و خ من

 مهران. میبر -

 دستامون شد. خیم ادیتکون داد و دستم و گرفت و نگاه فر یسر مهران
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 که لرزم گرفت. خیقدر م اون

 دستام و جدا نکردم و بر عکس دست مهران و محکم تر فشردم. اما

 دادم. یجونم و از دست م هیقدمِ دور شدنم انگار  نیو پشت کردم و با اول میبچه ها فاصله گرفت از

 که چند تا جون دارن. یوتریکامپ یها یباز یتایشخص هیبودم شب شده

 دادم. یجونم و از دست م کیشدم  یدور م میبدجنس و چشم آب یاهویهکه از  یبا هر قدم من

 پاهام سست شد. ننمونینب گهیکه د میدور شد یازشون اون قدر یوقت

 جونم بود اما آخراش! نیآخر

 واسم نمونده! یمتوجه شد که توان مهران

 زدم. یو گنگ تنها پلک م جیداد و من گ یم یزد و دلدار یو اون حرف م دیشده رو کش رونیو من

 داشتم. یکمربندم و بست و من چشم بستم و بغضم هنوز سر جاش بود و احساس خفگ میکه شد نیماش سوار

 زاشت برم. ینم کاش

 زد. یم صدام کاش

 گفت بمون. یم کاش

 گفت بمون نرو... یم کاش

 کشت منو یم کاش

 زد منو یم

 زاشت برم یزد سر من و نم یم داد

  ؟یر یگفت چرا م یزد تو گوشم م یم ومدیم کاش

 زد بمون یداد م کاش
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 گفت بمون یم کاش

اگر اون  یاگر کل غرورم به تاراج بره، حت یو دوست داشتم و خواست بره، حت یکیخورم اگر  یجا قسم م نیهم من

 زنم بمونه. یاگر من مقصر باشم، داد م یرو کرده باشه، حت ایاشتباه دن نیبزرگ تر

 زارم بره. ینم

 کشه. یدرد م چون

 گفت بمون. یم ادمیفر کاش

 گفت دوست دارم نرو. یم کاش

 ته قلبمونن. شهیرو که هم یلعنت یکاش ها نیلعنت کنه ا خدا

 بود. دهیشب رس یکیبه تار امیانتها بود و شب بود و منم دن یب جاده

 پر از ستاره بود. امیشب دن یشب بود ول امیام دن مایقد اون

 باشم. یشد خوش بگذرونم و راض یکه باعث م یبراق و رنگ یسوژه ها از پر

 من شد. یاومد، ماه شب پر ستاره  ادیفر اما

 شدن. ینم دهیبود که ستاره ها اصال توش د یقدر شبم و روشن کرد و اون قدر بزرگ و نوران اون

 از چشمام افتادن، اما ماه موند و شب موند و من موندم. یکی یکیها  ستاره

 نداشت بود و نبودشون. یمن فرق یرفت و شب موند و من موندم و ستاره ها ام بودن اما برا ماه

 خوام اما من ماه عشقم نبودم. یفقط ماهم و م من

 نبودم. من

 نبودم... من
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شد من و دنبال کرد که چشمام آروم  یم دهید نیماش شهیز شکه ا یماه لعنت نیقدر به ماه زل زدم و اون قدر ا اون

 آروم بسته شد.

 چیشد و من به خواب رفتم و کاش که ه ریچشمام سراز یکه از گوشه  یشکست و شد قطره اشک پر غصه ا بغضم

 طرفه رو تجربه نکنه. کیکس عشق 

 ...کاش

 درد داره. چون

 

 بودم خوابم دهیخواب یبود خوابش گرفته بود و چون من کل کیراه مهران خسته شده بود و چون هوا تار اواسط

 ومدینم

 میشد ادهینگه داشت و هر دو پ یفست فود هیرو کنار  نیماش

 یباق گهید یها یمشتر یبرا ییمهران کل رستوران رو جارو کرد و قطعا غذا یبخورم ول یچیکه نتونستم ه من

 نذاشت اونقدر که خورد!

 و حذف گروه ها عقب افتاده بود وگرنه رسما کل زحماتم یینها نیرقص به خاطر تمر یینها یکه مسابقه  خداروشکر

 رفت یبه باد م

 کردم بهش فکر نکنم یرو م میسر درد داشتم و تمام سع یلیخ

 ستادم یم یوا رو پاهام دیبا من

 باشم یقو دیبا من

و من که چشم بستم و به  مینشست نیماش دو ساعت تو یکیو بعدشم که  میساعت که تو رستوران عالف شد کی

 دیعقب خواب یافکارم سفر کردم و مهرانم رو صندل

تونستم با اون  یداغون شده بود و نم ممیکردم و متاسفانه گوش یدندون غرچه ا یحوصلگ یاز دو ساعت از ب بعد

 رو روشن کردم و راه افتادم نیسرگرم بشم، پس ماش
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 به تهران نمونده بود یزیچ چون

 میدیروندم و ظرف دو ساعت به تهران رس یبا سرعت م خلوط بود و منم طبق عادتم جاده

 یخونه  یبه جنوب تهران برا دنیاول صبح تو شهر و رس کیبود و تا خونه کم مونده بود اما تراف شیگرگ و م هوا

 باعث شد اعصابم خورد بشه یمن حساب

 داشتم یبر نم رو بوق گذاشته بودم و کیدستم رو پشت تراف رسما

رو که  یا یعرضه و فس فس یکه هر لحظه امکان داشت قفل فرمون رو بردارم و زن ب یداغون بودم و حرص اونقدر

 پاره کنم کهیافتاد رو ت یساعت بود راه نم کیپشت پژو نشسته بود و 

 زدم!  یتند با انگشت اشارم به فرمون ضربه م تند

 خودم رفتم یبه سمت خونه  تموم شد و من با سرعت کمیتراف بالخره

بود و دهنش اندازه غار  دهیراحت خواب یلیرو نگه داشتم و برگشتم سمت مهران که خ نیکوچه که شدم ماش کینزد

 چروک شده اش رهنیرو پ ختیر یشده اش م یوَر هیباز بود و آب دهنش از زبون 

 سمت! نیرد کرده بود ا یرو در اورده بود و پاهاشو از رو صندل کفشاش

 زدم:  غیج هویتو حدقه چرخوندم و  چشمامو

 مهران -

 یها بودن نتونست تعادلش رو حفظ کنه و از رو صندل یسمت صندل نیکه پاهاش ا نیکه به خاطر ا دیاز جا پر یجور

 زد: غیج ریو خفه از اون ز نییافتاد پا

 زهر مار -

 زدم و گفتم:  یشخندین

 برو خونتون شم تو ام یم ادهیمن پ میدیپاشو رس -

 پوکر نگاهم کرد و با حرص گفت: یو با چهره ا رونیاومد ب نییزور از اون پا به
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 غویج غیج -

 رو باز کرد و نشست پشت فرمون نیاومد و در ماش رونیشدم و اونم خواب آلود ب ادهیپ نیماش از

 شدم و گفتم: خم

 صندوق رو باز کن -

 کرد در رو باز کرد یو شکسته اش رو درست م ختهیبه هم ر یموها نهیآ یجلو کهیتکون داد و در حال سر

 پاهام خشک شده بود. ادیجا نشستن ز کیو  یگرفته بود و از خستگ کمرم

 سمت صندوق عقب و چمدون رو برداشتم و به زور بلندش کردم رفتم

 دسته اش رو گرفتم به سمت مهران پشت فرمون رفتم نیگذاشتمش رو زم یوقت

 م و گفت: برگشت سمت مهران

  ؟یکار ندار -

 خسته و خواب آلود بود یلیخ

 دادم. یحق م بهش

 و باهام دست داد و با لبخند گفت:  رونیرو آورد ب دستش

 مکه ها یحاج یحاج یبهم زنگ بزن، نر یرو درست کرد تیگوش -

 زدم و خم شدم سمتش و گفتم:  یمحو لبخند

 دمت گرم -

 وس فرستاد و گفت:زد و لباشو غنچه کرد و برام ب یلبخند

 که کجام؟ یدون یم یمراقب خودت باش، هر وقت کارم داشت -

 فاصله گرفتم و با لبخند گفتم: نیماش از
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 گرفته!  تئاتر خاک آره همون -

 زد لبخند

 زدم لبخند

 تکون داد و دست تکون دادم و بوق زد و راه افتاد دست

 ه کوچه راه افتادمتند کردم و به سمت ت چمدون رو گرفتم و قدم ی دسته

 کنم!  یکنن رو درک نم یپاک م یجمع شدن و سبز زن ها رو که دور هم نیموقع صبح حضور ا نیا

 کنن به پچ پچ. یکنن و تند تند شروع م یطبق معمول سر تو گوش هم فرو م ننیب یمنو م تا

رو از  دایکنم و کل یچمدونم م کیکوچ بیموهام درست کردم و دست تو ج یکنم و شالم رو رو یم یحوصله پوف یب

 زارمش. یکشم و تو قفل در م یم رونیب میهندزفر نیب

 شه! یچرخه و در باز نم یتو قفل نم دیکنم کل یم هرکار

 کنم تا در و باز کنم. یکنم و تقال م یو دسته چمدون رو ول م ارمیبه در فشار م مبهوت

 کرده!  رونتیدختر، صاحب خونت ب یه -

 سوال تو ذهنم نقش بست! هیجام خشکم زد و تنها  سر

  گه؟یم یچ نیخونم رو دادم پس ا هیکه کرا من

 یم شیچادر کهنه و سورمه ا یو از البه ال دشیبزرگ و سف یرو به روم که بازوها یشل زن چادر شیو به ن برگشتم

 شدم. رهیخ دیشد د

 تمسخر گفت:  با

از خاطر  یکیرو انداخت تو کوچه و  التیخراب بودنت، صاحب خونتم وسا یها امضا جمع کردن برا هیهمسا -

 بدبختت اومد جمعشون کرد رفت. یخواها

 شده بود! زیصبرم لبر گهیشده از در فاصله گرفتم و د خشک
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 اش زل زدم و گفتم:  رهیو ت زیر یحرص به چشما با

و به تنش  تمیشکا یو پ رونیحضورم انداخته ب من رو بدون که صاحب خونم دیجمع کرد ییاون وقت چه جور امضا-

  ده؟یمال

 گفت:  یشد و حرص رهیبغلش زده بود بهم خ ریصبح ز یدم دما یبچه غنداق و تو اون سرما هیکه  یکنار زن

رنگارنگ و  یو دوس پسرا اتیو مدرک آورد گند کار لیصاحب خونت دل یبده اومد برا رشیخدا خ یمرد هی-

 خونت و بهش نشون داد. یبر یپولدارت رو  که م

 گنده اش تو جاش جابه جا شد و با تمسخر گفت:  کلیبا اون ه یقبل زن

هات به  یمحل و با پول کم با عشوه خرک یخونه  نی! بهتریدیمحله رو به گند کش هیدو تا ام نبودن که  یکیواال -

 و هر کثافت کا... یچنگ آورد

 زدم:  غیجلوشون لگد زدم و ج دهیپالس یها یبه سبزسمتش و با پامحرص رفتم با

خواد  یدلم م یچادر هر غلط ریز ستمیمثل شما ن هیکیهستم ظاهر و باطنم  یمن هر چ کهیحرف دهنت و بفهم زن-

  ؟یاریچاره اش در م یب ریبغل زن پ ریرنگا رنگت و از ز یو طال ها یجون محل شد یحاج غهیدونن ص یم هیبکنم.بق

 زدم:  غیشدم و ج رهیبه صورت مبهوت و سرخ شدش خ یعصب

 و اون باشه!  نیسرم تو الک ا ستمیکار و بدبخت ن یمثل شما ب یبارمه ول ییزایچ هیخانومم منم  ینیب یم-

 گفت:  یکه بچه به بغل داشت حرص یزن

 شده حالل حالل!  غهیرو نگاه کن خالف شرع که نکرده. که ،ص طهیسل یواه واه واه چه حرفا ،دختره هرزه -

 زد:  غیبه خودش داد و بلند شد و ج یزحمت ام یشده و چاغ و چادر غهیهمون خانوم ص خود

 نداره هرزه هر شب هر شب خونت پسره!  یکردم که کردم به تو ربط غهیص-

 زدم:  غیشدم اما هولش دادم و ج ینمکلشمیسوم ه کیکه  نیشده با دو دستم با ا قرمز
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داداش منه خودش زن داره آشغال من  ی!روهام داداش منه محمد مهد یدیشرف دارن فهم یگ یمکه  ییاون پسرا-

که دم خونم پارک بود؟ اون  یا یونیلیم نیچشمتون افتاد به ماش هیخونم چ اوردمیبخورم پسر ن رونیب یهر گوه

و دو دو تا چهار تا  بتایغ نیهمون بهتر که با ا بدم حیبراتون توض نمتونیب ینم یاصال در حد مهیقیاستاد موس نیماش

 .دیریکردناتون بم

زده بود و به چنگ گرفت  رونیشد و دستش و بلند کرد و موهام و که از شال ب یاقیکه هولش داده بودم  نیخاطر ا به

که  یاما زن موهام درد رو با همه وجودم حس کردم و دست و پا زدم ی شهیزدم و از ر غیو من ج دیو موهام رو کش

روبه روم اومد و از  کلیو ه یبه کمک زن وحشو اونم ادبچه داشت بچه اش و به دختر بچه چهار پنج ساله کنارش د

 کردن!  ینم یکار یها دورم جمع شده بودن ول هیزدم و همسا یم غیپشت کمرم و گرفت و من ج

 تو صورتم. دیدستش و برد باال و محکم با پشت دستش کوب دیکه خوب موهام و کش نیبعد ا زن

 کرد!  ینم یکار چیکس ه چیزدم و ه یبه صورتش چنگ زدم و دست و پا مزنون با دست آزادم غیج

 گرفتن!  یم لمیف دنیکش یزحمت م ایچرا بعض البته

ترش کرد و منم که  یوحش نیمن خون آلود کرد و ا ینیب ریکه به صورتش زدم.صورتش و مثل گوشه لب و ز یچنگ

 از درد صورتم سر شده بودم جون تقال نداشتم.

 زد:  غیکه من و از پشت گرفته بود ج یزن

 محل و از راه به در کرده. یبزنش دختره هرزه رو کل جوونا یعاط-

تادن و منم اف یمن تا خونه راه م کردن اما پشت یم نیبودن که به اونا توه ییاز جوونا همون الت و لوتا منظورش

 کرده باشم تا اونا رو جذب کنم!  یکار ادینم ادمی

 نیشدن موهام به عقب سرم بلند شد و از ب دهیباز شدم و گرفت و با کش یکه من و از پشت گرفته بود موها یزن

و کبود زن روبه روم زل زدم و دستش و برد باال تا  یشده بودن به صورت عصب سیخ میکس یکه از ب سمیخ یچشما

سرم و  سمیخ یو با بغض و چشما رونیح نشد و م دهیکه موچ دستش به شدت کش ارتشیدوباره رو صورتم فرود ب

 شدم. رهیخ میبرگردوندم و به ناج

 گفتم:  هینفس نفس زدنام با بغض و گر نیب
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 ادیف..فر-

 

که من رو گرفته بود و با حرص اما  یسرش رو کج کرد سمت زن ادیشدم و فر رهیبا بهت خ شیو عصب یآب یچشما به

 فک قفل شده اش گفت: یاروم از البه ال

 ولش کن -

قدم اومد جلو و  هی ادیافتم که فر یکه داشتم پاهام سست شد و کم مونده بود ب یولم کرد و به خاطر ضعف یفور زن

 تو آغوشش سقوط کردم.

 سقوط آزاد مثل

 عیقدر سر همون

 قدر قشنگ همون

 و چروکش. دیسف راهنیلرزونم چنگ شد به پ یو دستا دیچیرو دور کمرم پ دستش

 رو نگذرونده بود! یمثل من شب خوب اونم انگار

 ازش فاصله گرفتم و همه سکوت کرده بودن. نییو با سره پا ختمیخودم اومدم و تمام توانم رو، رو پاهام ر به

 .کشهینم کس نفس چیه کردمیم حس

که از حرص و خشم تند تند  یا نهیو اون رگ برآمده و اون س یرخ طوفان میو به ن فتمیگرفتم تا ن واریرو به د دستم

 رفت زل زدم. یم نییباال و پا

 م؟یمگه دار تیهمه جذاب نیا

 شدم نه؟ وونهید

 در صد زده به سرم!  صد
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که حس کرده بودم به  یا ییآبرو یبود و درد و ب ریو گوشه لبم سراز ینیکه از ب یبه سرم که با وجود خون زده

 کردم! یعشق سنگ دلم فکر م تیجذاب

بود و موچ دستشو  ستادهیا یو سکوت گوشه ا رتیکه منو زده بود و حاال با ح یبرگرده رو به زن نکهیبدون ا ادیفر

 گرفته بود گفت:

 چرا؟  -

 چه برسه اون زن! دمیآروم گفت که من لرز رو ترسناک و یکلمه سه حرف نیا اونقدر

 انگار زبونش و قورت داده بود. زن

 بودن!  ریآزار ش یمنه تنها و ب یفقط برا نایا انگار

 چرا؟  یچ..چ -

و چرِکشو گرفت تو مشتش رو سر زنو به سمت  یخاکستر یروسر یبرداشت و دو گوشه  زیبه سمت زن خ هوی ادیفر

 :دیدندوناش غر یکرد و از البه ال لیصورتش ما

 .نهیآ یجلو یبر یکنیوقت رغبت نم چیه گهیدفعه بعد که جمله رو تکرار کنم د -

 اومد و با اخم گفت: ادیبه سمت فر کردیکار م یمحل که تو سوپر یاز جوونا یکی

 آقا ولش کن!  یهو -

 جلوش داد زد: یو موش شده  دهیبدون برگشتن سمت پسره با حرص رو به زنه ترس ادیفر

 بگو...  -

 زل زد و گفت: ادیگرد شده به فر یمِن مِن کنان با چشما زن

 هر روز هر روز با... ه،یا طهیدختره چه سل یدونیآقا شوما که نم -

 دستشو کنار سر زن گذاشت و سمتش خم شد و چشماش و گرد کرد و گفت: ادیفر

 به تو چه؟  -
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 :دیخم کرد و غر شتریب سرشو ادیخشکش زد و فر زن

 منو نیبب -

 به من دوخت. دشوینگاه ترس زن

 دوباره سکوت جمع رو شکست: ادیفر داد

 منو!  نیگفتم...بب -

 زل زد و گفت:  ادیبه فر دهیو ترس دیمثل من از جا پر زن

 بله؟-

 : دیغر ادیفر

دختر بچه رو  هیو کتک خوردن  سادنیکه مثل ماست وا یتیهمه جمع نی،ای...دقت کن! اگر مرد بودیاگر مرد بود -

زنده  اوردنیو از جاشون تکون نخوردن، اون موقع که اگر خدا رم م دنیزنِ آشغال د ریپ یتو یدست و پا ریز

اما من  یارزش یارزش داره، هرچند که تو ب نندادن دست رو زن بلند کنم، ز ادمی ،یچون زن کشمتینم ،یموندینم

 که آدمم!

 گفت: ادشیبا فک لرزون از حرص زو  دیلبشو گز ادیفر

 کوچه!  نیتو هم خوردنیالشه ات و الش خورا م یوگرنه اگه مرد بود دیدعا کن به جون خدات که تورو زن آفر -

 .دشونید یو چشمام تار م دیلرز یم پاهام

 حال خوب. هیخواست و  یلبخند م دلم فقط

 رو... ییو مو خرما یحجم چشم آب نیبدواَم سمتشو با همه توانم بغلش کنم ا تا

لخت و در هم بر  یموها یدلم تو اون غلغله برا بیکرد موهاشو رنگ کنه و من عج یروز هام وقت نم نیا یرنگ کله

 رفت. یم شییهم خرما
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گاه زاشت از خودم دفاع کنم با حرص ن یگرفته بود و نم ادیکه منو تا قبل از فر یبا ضرب زن رو رها کرد و به زن ادیفر

 کرد و گفت:

 !یا یباز طهیو غرق سل یفهم ینم ام رهیبم کتیکه بچه کوچ یارزش یاون قدر ب -

 زد: غیج هویانگار به خودش اومد و  زن

  ؟یبچه رو کجا برد شیابولفضل...ستا ای -

 گشت. یم شیبه اسم ستا یتند دنبال دختر بچه ا تند

پچ پچ  یزدن و گاه یبا خودشون حرف م یموقع صبح جمع شده بودن و گاه نیکه ا یزن و مرد تیرو به جمع ادیفر

 گفت: گرفتنیم لمیف یکردن در گوش هم و گاه یم

سر بلند  دیجا نتون چیه کنمیم یکار کنم،یتک تکتونو آواره م دیپرست یکه م ییپخش بشه، به اون خدا لمیف هی -

 .لمارویاون ف دیپس به نعفتونه پاک کن د،یکن

 با حرص گفت: ادیشد و فر ههمهم

 رتتونیتف به غ -

 و تو خودم جمع شدم و چشمامو بستم. دمیحالتش ترس نیچرا اما از ا دونمیبا حرص به سمتم اومد و من نم و

 واضح بود: یلیجمع شده بودن خ که دورمون یپچ پچ افراد یصدا

 !کنهیجلز و ولز م نقدریدختره است که ا ی کارهیچ ستیمعلوم ن -

 زدن ششیانگار آت ینجوریکه ا کنهیم کاریدختره براش چ ستین معلومه خر پوله، معلوم افشیو ق پیپسره از ت -

 .رهیبودا داره از محل م یشد دختره چه داف فیح -

 دمیشنیمختلف و م یزننده  یمختلف و لحن ها یها صدا

 شد دهیکش بازوم

 تا از کوچه خارج شه. بردیم منو کشون کشون ادیو فر دمیشن یچرخ چمدونمو م یصدا
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 .ومدیقطع شده بود اما همچنان از لبام خون م مینیب خون

 نگاهش کنم نداشتم جرعت

 

 که پارک شده بود دمیرو د نشیاز کوچه ماش رونیب

 .نیو سرم رو خم کرد و نشوندتم تو ماش دیو با حرص درو باز کرد و بدون حرف بازوم رو کش میرفت نیسمت ماش به

 محکم بست و رفت چمدون رو بزاره صندوق درو

 و لبم. ینیب ریز یلرزونم رو بردم سمت خون خشک شده  یدستا من

 .ومدیهنوزم از لبم خون م البته

 رو هزار بود و بدنم انگار داغ شده بود. رو محکم رو هم فشردم و ضربان قلبم چشمام

 !ستادیم ابرگشت نگاهم کرد که قلب یجوریباز شد و نشست و  نیماش در

  ؟یکنیچرا باهام لج م -

 بود. رهیزدم و اونم به جلوش خ هیتک شهیرو به ش سرم

 گم شدم! تیرو انجام دادم. از زندگ یکه گفت یلج نکردم، کار -

 سمت خودش دیگرفت و منو محکم کش هویرو  بازوم

 که نفسم از ترس و شوک رفت. یجور

 صورتم داد زد: تو

 نبود، انقدر چرت نگو نیمن منظورم ا -

 بستم یآب یِچشماش درش و ترسناک شده بود که هول زده چشمام رو از ترس اون برق طوفان اونقدر

 لبم حس کردم و شک زده چشم باز کردم. یرو رو یزیچ
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 اما خمارش به لبام زل زد. یعصب یگذاشته بود رو لبم و با چشما دستمال

 راجب لبام افتادم و داغ شدم. مارستانیحرفش تو ب ادی

 بهش. لعنت

 وا بدم. تونستمینم

 .تونستمینم

 رو دستمال گذاشتم و ازش فاصله گرفتم. دستمو

 کردم. زیو گوشه لبم رو تم ینیب ریتند تند خون ز یزل زدم و با حرص و عصب نهیآ به

 شکست. یرو م نیبود که سکوت ماش یزیتنها چ شیتند تند و عصب ینفسا یصدا

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیو ماش دیکرد و با مشت آروم به فرمون کوب یپوف فهکال

 کجا ببرمت؟  -

 نبرم گفتم:  ادیتا از  کردمیعطرش رو با همه وجودم حس م یبو کهیبسته در حال چشم

 .امیق دونیبرو سمت م -

 : دمیشن نیم میخسته اشو بعد از ن ینگفت و صدا یچیه

 کجاست؟ مورد اعتماده؟  یریکه م یینجایا -

 بدجنسم نگران منه!؟  یِپسر چشم آب ایشدم  وونهید من

 شدم! وونهید قطعا

 به اسم! ی! گاهیمامان یگاه کنم،یداداش، مادرش رو خاله صدا م ،یخونه روهامه. دوست بچگ -

 ادامه دادم: یپر درد شخندین با

 کنم. یکه هرزگ ییجا رمی... نگران نباش نمیعنی -
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 متوقف شد. شدیم نییباال پا دنشینفس کش یکه برا یا نهیم سکرد حس

 نفسش گرفت. یعنی

 جمله ام براش درد داشت. یعنی

 داشت؟ حق

 حق داشت. آره

 اون درد داشت، اما منو کشت. یکه توش بود، اگر چه برا یا یچند حرف یجمله، اون کلمه  نیا

 .رهیحق داشت که نفسش بگ پس

سرخ چشماش و فک  یرگه ها دنیخنک شده بود از د کمیرو گاز فشرد و سرعت دو برابر شد و من اما دلم  پاشو

 قفل شده اش.

 دوباره بستم و گفتم:  چشمامو

 یخوایکه برم خونمون، نم یکرد نیدم کوچمون مثل محافظا کم یدنبال ما اومد یدیهمه راه از اصفهان کوب نیا -

 کردم؟ دایرو پ تیلطف و بزرگوار همه نیچطور استحقاق ا یبگ

 گفتم: یتلخ شخندیهامو باال دادم و برگشتم سمتش و با ن ابرو

 !یمنو با بهار اشتباه گرفته باش فکر نکنم ،یکله رنگ هییمن موهام طال -

 شده بودم تلخ

 قهوه... مثل

 خب اون باعثش بود یول

 سوختم. یگرفتم و م یم شیوگرنه آت کردمیم دلم رو خنک دیبا

 :دیدندوناش غر یالبه ال از
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 .یتختم له شد ریشب تا صبح ز هیو  ینجاتم داد نکهیحساب ا هیتسو یبزارش پا -

 گفت: یا یحرص شخندیسمتم و با ن برگشت

 !یریپذ تیمسئول خوردینم یخونه، به اون بچه قرت یگفتم حواسم بهت باشه تا برس -

 نگفت. یچیه گهیچشم بستم و اونم ساکت شد و د دمیرو نشن دیاون چه که با نکهیاز ا یعصب

 رو تو کوچه رُهام نگه داشت سر بلند کردم و بهش نگاه کردم: نیماش یرو بهش دادم و وقت قیدق آدرس

 یمرس -

 گفتم: کردیم یقراریکه تو گلوم ب یتکون داد و درو باز کردم و قبل از خروج با بغض سر

 شهیهم یخداحافظ، برا -

استخونام رو  کیت کیت یبرم گردوند که صدا یشد و جور دهیبرسه بازوم به شدت کش نیپام به زم نکهیاز ا قبل

 ینم دارم رو گونه ها یاز چشما یو ناخداگاه بغضم شکست و قطره اشک دمیکش یخفه ا غیو از وحشت ج دمیشن

 خورد. زیمتورم و قرمزم ل

 گفت: آروم شیا یگرد و عصب یپلک زد و با چشما تند

  شه؟یهم یبرا یچ یعنی..ی -

 توجه آروم گفتم: یو دردم اومد از فشردن زخم لبم اما ب دمیزدم و لبمو گز پلک

 تموم شد ،یتموم شد کله رنگ -

 و منتظر نگاهش کردم. دیزل زد و پلکش پر بهم جیگ

 بمون بگو

 بگو

 نرو بگو
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 دوست دارم بگو

 خوامیتورو م بگو

 یلعنت بگو

 متفاوت بود که بغضم تو گلوم شکست. یو پر از حس ها بیو اونقدر چشماش عج کردینگاه م رهیخ بهم

 قلب شکستم درد گرفت. یجا

 نگفت یچیه

 ییییچیه

 رو تکون دادم و اروم ازش فاصله گرفتم سرم

 کرده اشو لمس کردم. خی یرو، رو دستش که دور بازوم حلقه شده بود گذاشتم و دستا دستم

 یو پنهون دمشیو نقره ام و کش فیو قبل رفتن دست بردم سمت گردنبند ظر رو کنار زدم و برگشتم دستش

 خارج شدم. نیو از ماش یانداختمش رو صندل

 ازم براش بمونه. یزیچ هی دیبا

 بمونه ادشیمنو  دیبا

 دوسش داره. ایاز دن ییجا هی یکیبدونه  دیبا

 ته کوچه رفتم کیرنگ و کوچ یسمت در انار به

 ته کوچه بود. نشیماش هنوز

 زدم و چشم بستم و بغض کردم. در

 ه؟یک -
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 یرو یچشم هام که پر از اشک بود رو پاک کردم و اب دهنمو قورت دادم و لبخند فونیخاله از آ یصدا دنیشن با

 گرفتم ادیفر نیلبم نشوندم و چشم از ماش

 بردیم یبودن لبخندم پ یبه تصنع دیدیاز دور م یهرک

 ود تا لبخند!پوزخند ب هیشب شتریب

 !؟؟هیک _

 دوباره خاله به خودم اومدم و تند گفتم: یصدا با

 منم خاله جون _

 قربونت بشم ایتو، ب ایآخه؟ ب یزنیمادر؟ چرا حرف نم ییتو ازیعه ن _

 درو باز کرد و

 باز کردم و رفتم داخل درو

افتاد  اطیتو ح کیبزرگ و کوچ یرو لمس کرد و چشمم که به درختا یخال خال دیو سف اهیس یکه سنگ فرشا پام

 به گلوم چنگ زد شتریبغضم ب

 قدر شکسته بودم نیخونه پناه آوردم هم نیبه ا یوقت شیها پ سال

 خاله کنترل کنم یخودمو جلو تونستمیکه رُهام هم خونه باشه وگرنه اصال نم دوارمیام 

 خاطره روبه رو شدم یکه شدم با کل اطیح وارد

 شتنبا سرعت از ذهنم گذ همه

 دمیکش یقیعم نفس

 هم فشردم و به سمت خونه رفتم یهامو رو چشم

کرده بود  ریروزگار دورشو چروک و پ یها یکه گذر زمان و سخت شیبراق و قهوه ا یدر بود و با چشما یجلو خاله

 نگران بهم چشم دوخته بود یو نگاه دیشرت بزرگ و گشاد سف یکرد و پشت سرش رُهام بود که با ت ینگاهم م
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 سالم کردم ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

صورتش زد و  یدستشو تو دنمیبود اما به محض سالم کردنم سرمو باال اوردم که خاله با د نییتا اونموقع پا سرم

 گفت:

 نمیبب ایتو ب ایب ؟یشدیخدا مرگم بده مادر چ _

 و به سمت اشپزخونه برد و مانع حرف زدنم شد دیگرفت و کش دستمو

 دیپرسیجور واجور م یمدام سوال ها یو ه ومدیهم پشت سرم م رُهام

  گهیجواب بده د ازین ازین ؟ینکنه دعوا کرد ؟یتصادف کرد ازین شده؟یچ _

 کنمیم فینشستم و با چشم هام به رُهام گفتم که براش تعر یصندل یو رو دمیکش ینفس میاشپزخونه که شد وارد

 حرف نزن گهیپس د

 کرده اخه صورتتو ینطوریا یدر  بشکنه دستش، کرَد ناخونه ما نایا _

همه وجودمو  یصورتم گذاشت که همزمان با قرار گرفتنش درد و سوزش یبود رو نیبعد پنبه رو که روش بتاد و

 از اون اتفاقا نبود شتریگرفت اما دردش و سوزشش ب

 از هرز بودنم نبود شتریب

 از پس زده شدنم نبود شتریب

 شده بودن ریچشمام اس یکه تو ییاشک ها  ختنیر یدردو بهانه کردم برا نیو ا دمیکش یقیعم نفس

کار بوده رو  نیکه مسبب ا یکس یو گاه زدیلب حرف م ریز یه زدیو چسب م کردیم زیکه داشت صورتمو تم خاله

 کردیم نینفر

 خوندیلب تند تند م ریز یبه عرب ییحرفا

 و فقط به رُهام اشاره کرد که منو ببره تو اتاق دیازم نپرس یزیربع کار خاله تموم شد اما چ هیبعد از  باالخره

 خوشحال بودم یلیخ کردیکه درک م نیاز
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 میدستمو گرفت و به سمت اتاقش رفت رُهام

 گونه هام روون شدن یتر از قبل رو عیتخت نشستم و اشک هام سر یمحض وارد شدنم رو به

 اشک هام بود نیاخر نایمن سخت بود اما ا یبرا نیو چقد ا ومدیم نییبا اشک هام غرورمم پا همراه

 شکستنم بود نیاخر

 خورد شدنم بود نیاخر

 و باالخره خودم به حرف اومدم گفتینم یزیو چ کردیروبه روم نشسته بود و فقط نگام م یصندل یرو رُهام

 

 و گفتم و گفتم گفتم

 که احساس کردم سبک شدم انقدر

 پر کی هیشب

 م سر تا پا گوش بودطول حرف زدنم رُها تمام

 از تموم شدن حرفام کنارم اومد و بغلم کرد بعد

 دیموهام دست کش یو نرم رو اروم

 ناراحت نباش نگفت

 من که بهت گفتم نگفت

 کارت اشتباه بوده نگفت

 نگفت و خوشحال بودم از نگفتنش یچیه

 ربع رُهام به حرف اومد و گفت: هیاز  بعد

 ؟یکن کاریچ یخوایم _
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 تو جام جا به جا شدم و گفتم: یکم

 نکارویبوده که با من مشکل داشته، چرا ا یبدونم ک دیزده و امضا جمع کرده، با رابمویکه ز یبرم دنبال کس خوامیم _

 کرده

 کرد و بعد گفت: یمکث رُهام

 ینمویم نجایتو انبار هم میزاریم لتویتو نگران نباش، تا اونموقع هم وسا کنمیم فیرد نکارویمن ا _

 شمیمزاحم شما نم گردمیدنبال خونه هم م جای برمیم لموینه وسا _

 چونم گذاشت و با اخم گفت: ریدستشو ز رُهام

 نشنوم گهیحرفو د نیا ؟یچ یعنیمزاحم  ؟یگفت یچ ازین _

 زدم و گفتم: یلبخند

 امیزنگ بزنم، م هیمن برم  _

 گفت یا باشه

 سوخته میندارم و گوش یاومد گوش ادمیجام بلند شدم و تازه  از

 و گفتم: برگشتم

 شکسته واریزدم به د مویبده گوش تویرُهام گوش -

 نگاهم کرد و با تاسف برام سر تکون داد و گفت: رهیخ کمی

 !؟هیکی هیبا کل یگوش متیاالن ق یدونیم ،یفکر نکن پولدار -

 رونیگرفت سمتم و لبخند زد و رفت ب شویو گوش دمیخند

 تولدشو وارد کردم و شماره محمدو گرفتم خیروشن کردم و تار شویگوش ی صفحه

 :دیچیگوشم پ یخمار و خوابالودش تو یاز چندتا بوق صدا بعد
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 همم؟ _

 جواب دادنش خندم گرفت از

 وجه چینداشتم به ه نکارارویکنم مثل قبال اما االن حال ا تشیداشتم اذ دوس

 ؟یخوب _

 همم _

 خامیخونتو م یدایکل _

 محمد واضح شد یصدا هیو بعد از چند ثان ومدین ییصدا یلحظه ا 

 شده؟یچ_

 دمیفهمیم نویکه اخم کرده ا انگار

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 بعدا بگو کجاست گمیم _

 بگو _

 خونه الزم دارم فعال هیرُهامه،  یخونم تو انبار لینکن وسا تیمحمد اذ _

 دیزد که گوشم سوت کش یحرفم داد بلند نیا با

 کردم یاخم

 هاا؟؟؟ ؟؟؟یچ یعنی ؟؟یتو انبار ؟؟؟؟یییچ _

 محمد بگو کجاست حوصله ندارم االن _

ام،  یهست شیپ نجایدادم دستش، خودمم که ا دارویآب دادن به گل ها کل یبرا ر،یطبقه باالم بگ هیبرو از همسا _

 د بهم زنگ بزندست اونه، الزم ش ریازون بگ دارویشده اومدم حواسم بهش باشه، برو کل ضیمر
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 کردم یگفتم و بعد خدافظ یا باشه

 پوف

 زده تو محل! رآبمویز یک فقط بفهمم من

 

 دمیبه صورتم کش یدست

 هام بود هیگرفته بودم که بخاطر گر یمزخرف سردرد

 رو به رُهام دادم یاتاق شدم و گوش وارد

 کن دارمیب گهیدو سه ساعت د خوابمیمن م _

 به سمت تخت رفتم و خودم رو پرت کردم و

 رفت  رونی[ از اتاق بیتنها با ]باشه خوب بخواب رُهامم

 کردم بخوابم یاز رفتن رُهام چشم هام رو بستم و سع بعد

 خسته بود بدنم

 خسته بود روحم

 که ساعت ها مشت و لگد خوردم انگار

 شهیادم م یکه باعث کوفتگ گهید یزهایچ یبارها و بارها از روم رد شده و کل ونیکام کیکه  انگار

 و ظلمت فرو رفتم یکیتار یایدن یفکر کردن باالخره چشمام گرم شد و تو یاز کل بعد

  دارشویب ازین ازین _

 گفت چشم هامو باز کردم یبند اسمم رو م هیکه  ییصدا با

 دمیفهمینم تمویبودم و موقع جیگ
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  ازین _

 هوا تکون دادم و گفتم: یدستم رو رو یکه ُرهام زد عصب یداد با

 یزنیچرا داد م گهیشدم د داریاه ب _

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست رُهام

 توام استراحت کن  ییتا جا رمیخوبه، من دارم م _

 گفتم: کردمیکه لباسم رو درست م یجام بلند شدم و درحال از

 رو شروع کنم، تا االنم شانس اوردم مسابقات رو انداختن عقب نامیتمر دیکالس، با رمیم _

 ...یاما ن _

 و گفتم: دمیدور خودم چرخ کالفه

 که لباس بپوشم رونیاالنم لطفا برو ب رمیرُهام بسه، من م _

 رفت گفت: یکه به سمت در م یکرد و درحال یاخم رُهام

 یوفتیَپس ن یرب یخوایکه م یاماده کنم بخور یزیچ هیبرات  رمیباشه م _

 رفت رونیبهم کرد و از اتاق ب ینگاه میبعد ن و

 ستین دمیتوجه به نگاه اخر رُهام به سمت چمدونم رفتم تا لباس بردارم که د یب

 جا مونده ادیفر نیماش یتو لمیاومد چمدون و وسا ادمی هویدور و برم رو نگاه کردم که  یکم

 پوووووف

 پام رو تکون دادم ینشستم و سرم رو با دستام فشردم و عصب نیزم

 کنم؟ کاریچ

 کنم!؟ کاریچ
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 باز؟؟ نمشیبب دیبا یعنی

 محاله نه

 عالوه بر اون گردنبند لباسام و عکسامم براش بمونه بزار

 و عذاب بکشه نهیاونارم بب بزار

 زدم یبعد پوزخند و

 اگه براش مهم باشه البته

 کردم نمیبدن سنگ هیتک دستمو

 که پُرَم کرده بود ییاز لحاظ حرفا نیسنگ البته

 دلم جمع شده بود یکه تو یا غصه

 کرده بود نمیبود که سنگ نایا

 خودم برداشتم و تنم کردم یبرا یراهنیسمت کمد رُهام رفتم و پ به

 مردنه خودم بود یها رهنیپ هیشب

 و راحت گشاد

 نداشت یمشکل پس

 رفتم رونیسرم انداختم و از اتاق ب یرو نامنظم تا زدم و شالم رو، رو ناشیاست

 چقد اشناس _

 اشپزخونه بود نگاه کردم یصندل یرُهام که رو به

 ایگرفت لمیتحو یادیز _

 و شروع کردم به خوردن دمیبرداشتم و شکالت رو روش کش ینشستم و نون تُست زیاشاره کردم و پشت م زیبه م و
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 چند روز رو جبران کردم نیغذا ا یو ساالد و نوشابه خوردم و کسر هیالو یاز اون کم بعد

 جام پا شدم و گفتم: از

 شهیم رید گهیمن برم د _

 رسهیبه سمت تلفن رفتم و اژانس گرفتم که گفت االن  م و

 من رفتم، منتظر خبرتم هستم  _

 دیرس نیرفتم ماش رونیاومدم و به محض ب رونیاز خونه ب و

 چشم دوختم رونیو به ب شهیدادم به ش هیشدم و بعد از گفتن ادرس سرم رو تک سوار

 

--- 

 

  میدیخانم رس _

 رو حساب کردم هیبرداشتم و کرا شهیش یهُل سرمو از رو با

 زنگ گذاشتم یدستم رو رو دنمیباال رفتم و به محض رس یمنزجر به سخت یساختمون شدم و ازون پله ها وارد

من، بچه ها شروع  دنیبه سمت در اومد و به محض باز شدن در و د یو کس دیزنگ خواب یصداداخل با  یصدا سرو

 زدن غیکردن به ج

 وارد خونه شدم غاشونیج غیتوجه به ج یب

 

--- 
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اب  یکنار اتاق بطر کیکوچ خچالیدوشم انداختم و از داخل  یو گردنم رو با حوله خشک کردم و حوله رو رو سر

 برداشتم یپرتغال

 !دمیجا ند نیلباس و حوله اضافه داشتم.باز خوبه پرهام و ا شهیهم روشکرخدا

 

 رو باز کردم و در همون حال به سمت شاداب رفتم و اروم بهش گفتم: یبطر در

 زنگ بزنم هی دیبا ؟یرو بهم قرض بد تیدوباره گوش شهیشاداب م  _

 رو برداشت و سمتم گرفت: شیگوش یبا لبخند شاداب

 زمیعز ایاره چرا نشه ب _

 گفتم و به سمت اتاق رفتم یممنون

 دیکجاس نپرس تیکه گوش نیراجب ا یکه سوال خوبه

 :دیچیپ یگوش یتو شیعصب یرُهامو گرفتم و بعد از چند بوق صدا شماره

 ازیجانم ن _

 کردم یاخم

 بود؟ یعصب چرا

 تموم شد؟ یرو برد لیوسا _

 کامال جا شد التیکف دست صاف بود وسا هیشب یتو خونه، خداروشکر خونه محمد مهد میدیآره همه رو چ _

 بوده؟؟ یکار ک یدیهوم خوبه، زنگ زدم بپرسم فهم _

 نزد یحرفم رُهام ساکت شد و حرف دنیشن با

 رُهام _
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 نداشته باش یتو کار کنمیم یدگیخودم بهش رس ازین _

 کردم کنترل کنم گفتم: یکه سع ییکردم و با صدا اخم

 بوده یرُهام بگو کار ک _

 تند گفت: یلیکرد و بعد خ یمن من

 عموت _

 ذهنم تکرار شد یرو تند گفت اما اسلومشن وار تو ههیواژه کر نیرُهام ا نکهیا با

  خوادیاز جون من م یموجود چ اون

 فرستادم و فقط گفتم: رونیب یرو عصب نفسم

 کشمشیم _

رو قطع کردم و به سمت لباسام رفتم و با عجله تنم کردم  یگوش عینکردم و سر یُرهام توجه ین هاگفت ازین ازیبه ن و

 اومدم رونیو از اتاق ب

 کجا؟ ازیعه ن _

 رو به طرفش گرفتم و گفتم: شیلبم نشوندم و گوش یرو یکج لبخند

 اومده شیبرام پ یبرم، کار دیمن با _

به  دنمیرفتم و به محض رس نییاومدم و تند تند پله هارو پا رونیاز خونه ب عینشدم و سر شونیمنتظر خدافظ و

 دمیکش یقیازاد نفس عم یاستشمام هوا رونیب

 شه؟یچرا تموم نم ایخدا

 شه؟یمن نم الیخیب چرا

 رنگ بلند کردم و سوار شدم یزرد و مشک نیماش نیاول یرفتم و دستم رو برا جلو
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 خانم؟ نیریکجا م _

 فتمرو بهش گ ادرس

 باعث شده بود تند پامو تکون بدم و انگشتام رو بشکنم نیبودم و ا یعصب

 م؟یدیرس یچرا نم 

 !میدیرس ینم چرا

 گذشت یبرام اروم م ساعت

 رو نابود کرده بود میمرد همه زندگ اون

 رو میبچگ

 رو عشقم

 رو ازم گرفت همه

 میبه زندگ زدیداشت بازم گند م االنم

 برام اشنا شد کم کم فضا

 مال بابام بود نجایا

 که اون مرد گرفت یشرکت

 دوست داشتم چون بابام بود نجارویا

 اما االن..! نجایا امیبودم ب نیعاشق ا شهیهم

 خانم میدیرس _

 متوقفم کرد ییرفتم که صدا یبه سمت ورود عیشدم و سر ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا

 با شمام یریم یخانم خانم کجا دار _
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 برگشتم و گفتم: زدینفس نفس م دنییکه دستش رو زانوش بود و از دو یرمردیبه سمت پ تیو عصبانخشم  با

 شرکت کار دارم سیبا رئ _

 هماهنگ کنم دیبا شه،یکه نم ینجوریخانم جان ا _

 مزحک بود  یلیزدم که مطمئنم خ یزور یلبخند

 منتظرم _

 دم در رفت کیبا حرفم به سمت اتاقک کوچ اونم

 و وارد شدم دمییکامل وارد اتاقک شد به سمت ساختمون  دو یوقت گذاشتم

 تر شده بود اما گرفته مجلل

 رو نجایکنه ا کاریچ دونستهیواقعا م طراحش

 کیگرفته و تار سشیمثل رئ قایدق

 خودم رو داخل اون الونک تنگ و گرفته انداختم عیو سر ستادمیاسانسور ا یجلو

 دمیاالخره اون زن اعالم کرد که به طبقه مورد نظرم رسضرب گرفتم که ب نیزم یپام رو با

 بلند شد: یزن یرفتم که صدا استیاومدم و به سمت دفتر ر رونیاسانسور ب از

 خانم کجا؟ _

 بود برگشتم و گفتم: زیسمت زن که پشت م به

 تو دفتر رمیم ؟یکور _

 به در اشاره کردم و

 هم گره زد و گفت: یتتو هاشور زدش رو تو یابرو ها زن

 جلسه دارن سیرئ یداقایستیوا دیخانوم، با ستیکه ن لهیطو نجایاما ا دونمیم _
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 زدم و گفتم: یپوزخند

 سرم یفدا _

 شد دهیاون موجود قد کوتاه کش لهیبه سمت اتاق برم که دستم به وس خواستم

 زدم: غیج یعصب

 ولم کن یچته وحش _

 داخل یبر یتونینم گمیم ،یخودت یوحش _

 دیچیراهرو پ یتو غمونیج غیج یصدا

که با کت و شلوار  یاما من فقط به اون فرد دیدست زن رو هل دادم و وارد دفتر شدم که چندتا سر به سمتم چرخ با

 نشسته بود چشم دوختم زیدر صدر م یونیلیو م یطوس

 

... 

 کردن. یباال رفته نگاهم م یباز و ابروها مهین یاطرافشم با دهن یشده نگاهم کرد و مرد ها زیر یچشما با

 حرص گفتم:  با

 .میحرف برن دیبا-

 نفس نفس زنون و با حرص بازوم و گرفت و گفت:  یمنش

 به حر...کنم گوش ندادن یم رونشونیآرام االن ب یاقا دیببخش-

 یروزیزد و با نگاه پ هیتک شیصندل یباال رفته خودکارش و انداخت رو دفتر جلوش و به پشت یزل زد و با ابرو ها بهم

 شد و گفت:  رهیبهم خ

 .دیبر دیتون یامروز جلسه تمومه م ی.براستین یازین-
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چشم غره به عمو رفت و من مطمئن بودم باهم رابطه  هیتکون داد و  یکبود شده و با حرص نگاهم کرد و سر یمنش

 داشتن.

نگاهم  رهیخ یبلند شدن و کم زیبودن از پشت م کیو ش ینشسته بودن و همه کت شلوار زیکه دور م ییها مرد

 به هم از کنارم گذشتن. یمعنا دار یکردن و دفترا و پوشه هاشون و برداشتن و با نگاه ها

 نشست.اتاق که بسته شد لرز تو بدنم در

تونستم از  یپاهام نم یدگید بیبابا مرد به خاطر آس نیبود.درست بعد ا شیبار که باهاش تنها شدم سال ها پ نیاخر

 خونه برم.

 ولم کرده بود و تنها بودم و تنها روهام و داشتم. اوشی.سدمیخواب یکردم و با ترس و لرز م یاتاقم و قفل م در

 ام بود اما دور بود. یمحمد مهد البته

و سند ازدواجشون و که بهم نشون دادن و  دیکه به اوج خودش رس مشیمستق ریغ یها یهرزش و دستمال ینگاها

 و چشمک گفت:  فیکه به سمتم اومد و با لبخند کث یوقت

 .میسقف هی ریو همه با ام ز یحاال دخترم شد-

بود  میسالگ جدهیه کیو جمع کردم و رفتم خونه روهام و چون نزد لمیو اون و همه متنفر شدم.شبونه وساخودم از

و مامانم عمو رو مجبور کرد که من و به حال خودم  یکردم به خود کش دشونیکنن.تحد یکارنتونستن گهید

 هرچند که باور نداشت که معشوقه آشغالش به دخترش نظر داره.بزاره

 هندستون کرده بود!  ادی لشیهمه مدت دوباره ف نیام که بعد ا حاال

ام داشت اما بابام با باب یکلیو ه یشدم.شباهت چهره ا یکردم ازش متنفر م یبراقش نگاه م یها لهیبه اون ت یوقت

 آشغال کجا!  نیکجا و ا

 ! دنمید یشرکتم فقط برا یایهمه راه و ب نیکردم ا یفکر نم-

 دمیبلند شد و من دندون رو هم ساب زیپشت م از

 قدر دلت برام تنگ شده بود؟  نیا یعنی-
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 : دمینفرت بهش زل زدم و غر با

  ؟یکه ...تو هست یتو خونه ا امیم یاگه من و آواره کن یفکر کرد التیبه خ-

 گفتم که صورتش از انزجار تو، حرفم مچاله شد. دهیتو، رو کش یجور

 رو فشرد و گفت:  یبرداشت و دکمه ا زیم یرو از رو یموتیزد و ر یشخندیزل زد و ن بهم

 شده؟  یصورتت چ-

 حرص بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 سرم. ختنیر یکه در مقابل من تو محل جمعشون کرد ییهمونا-

 : دمیو غر دمیو به در محکم چسب دمیکه بخوام لرز نیتو هم رفت و به سمتم اومد و من بدون ا اخماش

 .رونیمن بکش ب یو از زندگ فتیکث یجلو.فقط اومدم بگم پا این-

 به چشمام زل زد و گفت:  یروزیاومد سمتم و با نگاه پتوجه بهم یب

خوام  یخواستم.هنوزم م یتو رو م یخواستمت.خوشگل تر از توام بود.ول یم یازهمون موقع که سه جهار ساله بود-

 یمادرت به اندازه تو دلبر و وحش یول یمادرت هیکه زنمم طالق دادم .و با مادرت ازدواج کردم.شب ییتا جا

 زدم:  غی.چشم بستم و دستم و رو گوشام گذاشتم بابغض جستین

 .یهست  یوونیزنم تا کارمندات بدونن چه ح یم غیخفه شو ...خفه شو...ج-

 گرد و مبهوت من زل زد و گفت:  یو به چشما رهنشیو باال انداخت و دست برد سمت دکمه اول پ ابروهاش

 ینم رونیدر ب نیصدا از ا یگلو تو پاره کن یعنی.میکرد قیاتاق و عا نیا میجا رو ساخت نیکه ا یموقع شیده سال پ-

 اتاق من. یسر و صدا ها نی.که اونم عادت داره به استین یکس میطبقه جز منش نین تو امن.در ضم ییره موطال

 زده ام شد. خیروح و  یگفت که اشکام روونه صورت ب فیآخر و اون قدر  منزجر کننده و کث جملهنیا

 زدم:  غیج لرزون

 .وونیآشغال ح-

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
495 

 

 باز نشد. دمیکش یگرد در و گرفتم و هرچ رهیسمت در و دستگ برگشتم

 بسته بود. خیتو تنم  خون

 کردم اما در قفل بود. یم نییرو باال و پا رهیو دستگ دمیکوب یتند به در م تند

 .یرو باز کن عوض یدر کوفت نیاشه یچرا باز نم-

 تالش نکن قفله.-

 کردم.دندونام قفل شد و نفسم گرفت. خیزد. خشکم

 افتاد. رهیدستگ ریبه چراغ قرمز زنگاهم تازه

 و برداشته بود در و قفل کرده بود. موتیکه ر یقفل شده بود.موقع در

 زدم و ناباور لب زدم: ام چنگ قهیکنار شق یوار به موها وونهید-

 در قفله.در قفله...-

 زدم:  غیج هیو با گر برگشتم

 .ی.تو عموموونی..مامانم زنته.حی..تو عمومیخدا لعنتت کنه.تو عموم-

 

 .تله گذاشته بود.تله گذاشته بود.خدا لعنتت کنه.ومدمینم کاش

حال  یو ب دیلرز ی.از ترس بدنم مدمیو به در چسبنگاهش کردم به سمتم اومد و من مچاله شدم هیو با گر برگشتم

 .نیشدم و افتادم زم

 

 به فرارم نداشتم! یقدرت بلند شدن و سع یو حت دمیلرز یم کیریستیو من ه ومدیبه سمتم م اون

 زد و لباش کش اومده بود. یمن چشماش برق م یحالت ها نیا دنیو پست بود که با د حیقدر وق اون
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 ن..نه. -

 اد؟یب ادیفر شهیم ایخدا

 و نجاتم بده؟ ادیکه نجاتم داد ب روزید مثل

 خوش باشه انشیو قصه پا ادیب

 ایب ادیفر

  ایب ادیفر

 زدم و سرمو چسبوندم به در یخفه ا غیرو زانو هاش نشست و دستش رو به سمت چونم آورد که ج جلوم

 .کردیم بچه بودم بغلم یلیخ

 زدمیم لبخند

 بود عموم

 بود عموم

 سمت ممنوعه هام رفتیم دستش

 بود عموم

 داشت؟ یرادیا چه

 بابا بود مثل

 کرد؟  یبغلم م ینجوریمگه بابا ا یول

 بود مگه نه؟ عموم اون

 زد؟  یچرا اون حرفا رو م پس

 بودم بچه
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 بچه بودم یلیخ

 کنه؟ یباهام باز ادیشه ب والیبخوابم که نکنه عمو باز ه دمیترس یم شبا

 ،هیباز ست،ین یچیگفت ه یکه در گوشم م ییها یهمون باز از

 که من ازش وحشت داشتم ییها یهمون باز از

 ؟یکن یم یپس چرا باهام باز ست؟ین یواقع یایجا دن نیمگه ا عمو

 ساختن؟ لمیکه براش ف ستین ییایجا همون دن نیا مگه

 بود؟ یچ لمهیف اسم

 بود؟ یچ لمهی.اسم فدهیرو صورتش و اون به کاراش.ادامه م شهیچنگ م دستام

 نبود.دختر داشت سینه ه س؟یه

 اومدادمی

 زنند!.همه دخترا مجبورن خفه شن.الل شن ینم ادیدختر ها فر سیه

 یشیم تی، خودت اذنزن غیج -

 نزنم؟ غیج

 جسمم بکش یروحم رو کشت یتو ام همون طور که تو بچگ شمیمنم الل م باشه

 بکش

 بکش

 زنمیپا م دستو

 .لرزمیوار م وونهیو من د نهیش یرو بدنم م دستش

 واقعا دختر بد قصه ام؟ من
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 چاره ام پس خوبا در چه حالن! یکشم و ب یم همه درد نیکه بدم و ا من

 نجاتم بده؟  ادیب یکی شهینم

 لمایف مثل

 رمانا مثل

 قصه ها مثل

 !ادیب ادیفر

 !ادیب روهام

 !یمهد محمد

 پرهام! یحت

 !مهران

 ل؟یاون پسر گور یحت

 نجاتم بده ادیب یکی

 هام... غیاز ج سوزهیم گلوم

 پاره شده.  یسر جاشه؟آره هنوز سر جاشه.اما کم لباسام

 مونده به هدفش برسه. کم

 رو ببره و منو نابود کنه یمونده باز کم

 ...کم مونده یلیخ

 

 ادیدر اتاق م یصدا
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 .شهیمحو م اش از جلوم هیسا

 رو ندارم. دنشیو من قدرت د شهیبه داخل اتاق پرتاب م ی.جسمکنهیباز م درو

 دنیکنن قطعا قدرت برگشتن و د یبرخورد م ه شدت به هملرزه و دندوناش دارن ب یکه م ی.کسلرزم یم چون

 فرشته نجاتش رو نداره!

 .شنومیصدا هارو م اما

 ست؟ین یمنش یصدا صدا نیا

 رهیمیدختره داره م ؟یچ نهیبب ادیب یکی ؟یکنیم کاریچ یدار یاحمق روان -

 دخالت نکن. رونیبرو گم شو ب -

 ازیشو ن بلند

 شو بلند

 ازین رینم

 رینماالن

 ریو با شرافت بم کن فرار

 رینم نجایا یخودتو بکش ول اصال

 مرد جون نده نیا ریز

 نجاینه ا یول ریبم

 گردونمیخشک شدم رو بر م گردن

 به من در حال بحث و جدالن پشت
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 و پاهام رمیگ یم زیو از م گردمیو برم دمیم هیتک نیلرزونم رو به زم یو من دستا کنهیم غیج غیبا حرص ج دختره

 برم دیمن با یبلند شدن ندارم ول یو آمادگ لرزنیم

 افته. یبه من م غاشیج غیج نینگاهش ب یکه منش نمیب یگردم و م یو برم رمیگ یمانتوم رو با دست م یجلو

 با مکث ازم چشم یشورن و منش یداغم صورتم رو م یافتم و اشکا یو از وحشت کم مونده ب شهیخشک م پاهام

 : زنهیم غیو ج کنهیو حواسشو پرت م رهیگیم وونویاون ح ی قهیو  رهیگیم

 ...یعوض یتو به من قول داده بود -

 یدوست داشتن یمنش یمرس

 یکه نجاتم داد یمرس

 منافع خودت وسط باشه. یمن نباشه و پا یکه برا هرچند

 ینجاتم داد اما

 .دوامیم رونیانتظار دارم به ب که از خودم یو با تمام سرعت رمیگیفاصله م وارید از

 ازین رینم

 رینم االن

 .فتمیسمت اسانسور رفتم و دستم رو به درش گرفتم که ن به

 باز کردم و خودمو پرت کردم داخل درو

 : دیچیاسانسور پ یداد اون تو فضا یمحکم بسته شد و صدا در

 از؟یکجاس؟ ن ازین -

 نییشدن دستاش به در اسانسور همراه شد با پا دهیکوب یخورد و افتادم کف اسانسور و صدا زیوحشت دستم ل از

 رفتن اسانسور.

 مانتوم چنگ زدم یدستم به جلو هیرو رو گلوم گرفتم و با  دستم
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 هاش کو؟  دکمه

 تونستم نفس بکشم؟ یبه خودم افتاد و من چرا نم اسانسور نگاهم نهیآ تو

 ینگاهم کردن و من تند تند نفس م مبهوت ودنکه تو اون طبقه ب ییو اونا ییاسانسور که باز شد همه کارمندا در

 .دمیکش

 شدینم هام هیوارد ر یژنیاکس اما

رو  یباز مانتوم رو رد چنگ و کبود یبازوم و گرفتن و مبهوت جلو ریو ز دنییزن به سمتم دو یتا از کارمندا چند

 شکمم شدن

 اورژانس دیزنگ بزن یحالتون خوبه؟ خانوم کرمانخانوم -

 کنارم و هول دادم و از بدنه اسانسور گرفتم و بلند شدم. یزده دختر جوون و چادر وحشت

 کردم. ینگاه همه رو رو خودم حس م ینیسنگ

 ولم کن -

 .دمییدو یدادم و با همه توانم به سمت در خروج هولشون

 مانتوم یشال رو رو جلو یمانتوم رو رو هم گذاشتم و شالم رو از رو گردنم رو سرم هول دادم و گوشه ها یجلو

 انداختم.

 بار صدا داشت نیو هقهقه امم ا دمیکش یبود و بلند بلند نفس م نییپا رفتم و سرم یرو راه م ادهیپ تو

 بار غرور مهم نبود نیا

 .ععی...هعیه -

 نفس بکشم. تونستم ینم

 گفت: نشست و  کنارم یمرد ریمعدم رو گوشه جوب باال اوردم و پ اتیشدم و محتو خم

  ؟یدخترم خوب -
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 و هقهقه گفتم:  هیگر با

 بگ.. نین...نه برام ماش -

 گفت:  یو با نگران دیفهم منظورمو

 .یزیچ یمارستانیببرمت ب ایمادر پدرت  تلفنت رو بده زنگ بزنم -

 زدم: غیج هیاش زل زدم و با گر رهیخ یحرص برگشتم سمتش و به چشما با

 ..بگ..نیماش -

 دورمون جمع شده بودن. مردم

 هیبودم و هرکس  دهیمانتوم رو چسب یبود و جلو نییپا و من سرم ابونیمرد با عجله بلند شد و رفت سمت خ ریپ

 گفت: یم یزیچ

 ! دهیمعتاده بهش مواد نرس دیشا -

 ...هیزیچ یا یاحتماال دختر فرار -

 : دمیمرد و شن ریو نگران پ مهربون یزدم و دست و پا زدم که صدا غیشد ج دهیکه کش بازوم

 گرفتم. نیماش ایمنم..دخترم. ب -

زرد رنگ گوشه  نیو به کمکش بلند شدم و من و برد سمت ماش دمیمرد چسب ریبه پ دهیبلند کردم و ترس سر

 گفت: و در و عقب و باز کرد و نشوندم و رو بهم ابونیخ

 رو حساب کردم دختر جان آدرس خونت رو بده. هیکرا-

 م بستمچش جیگ

 نداشتم که!  خونه

 کشت یعمو رو م  دیفهمیمروهام
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 ..شدیم قاتل

 رم؟یم یراه افتاد و من چرا نم نیدادم و چشم بستم و ماش یجون یرو با ب یخونه محمد مهد ادرس

 ازین ریبم االن

 ریبم االن

 

 کردم. یخودم به باال استفاده م دنیکش یبرا واریباال رفتم و اونقدر حالم بد بود که از نرده ها و د یکیهارو دو تا  پله

 شده بودم. الیخ یمانتومم ب یرفت و جلو یم یاهیس چشمام

 لرزونم رو بردم سمت زنگ و زنگ رو زدم. ینگاه کردم و دستا روبه روم رنگ یدر کرم به

 .رمیرو بگ یلعنت جهیسرگ نیا یشدم و چشم بستم تا جلو مانتوم سر دادم و خم یرو جلو شالم

 دیچرخ یم دور سرم ایدن

 چرخ و فلک مثل

 وی وی مثل

 که در حال حرکت باشه یزیهرچ مثل

 سر بلند کردم و به دختر جوون روبه روم زل زدم. دمیدرو که شن یصدا

 دختر صاحب خونست سخت نبود. نکهیا حدس

 بهم دوخت و با بهت و خشک شده گفت:  شویعسل یچشما

 ! دییسالم...بفرما -

 شد. یم دهید شیشرت صورت یچادرش ت یرو سرش بود و از البه ال یچادر گل گل هی

 قورت دادم و خفه و با بغض گفتم:  یدهنم رو به سخت آب
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 آب دادن گلهاش داده بوده به بابات. یرو بده، برا یمحمد مهد یخونه  یدایکل -

قرمز و اشک آلودم خشک شده  یو چشما متورم و کبودم یو چشماش رو لبا کردینگاه م رهیخ و مبهوت بهم جیگ

 بود.

 ؟یدینشن -

 گفت: جیخودش اومد و گ به

 ..یبزنه به اقا مهد بگم زنگ به بابام دیصبر کن -

 و گفتم:  واریبه د دمیحرص دستمو کوب با

 کنم. یم یزندگ نجایمدت ا هیخونه، من  نیمنو گذاشت تو ا لیامروز صبح رُهام اومد وسا نیهم -

 با صورت باز شده گفت:  هوینگاهم کرد و  جیگ دختر

 خانوم؟ ازیآهان...ن -

 لب گفتم:  ریز

 جون بکن -

 حال خم شدم و رو پله ها نشستم. یتو خونه و من ب دییگفت و دو یدیگاز گرفت و ببخش لباشو

 کرد. یتهوع داشت داغونم م حالت

 ازین ریبم

 ریبم

 .رونیباز شد و دختره اومد ب در

 انداخت و دلسوزانه رفت سمت در و در رو باز کرد و برگشت سمتم و گفت: یحال زارم نگاه به

 حالتون خوبه؟ -
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 شد گفتم:  یکه لرزم داشت آشکار م یرنگ گرفتم و بلند شدم و درحال یو مشک یفلز یزور از نرده ها به

 خوبم برو کنار -

بغلم رو گرفت که چادر از  ریافتم که زود ز یمونده بود ب رفت و کم یاهیلحظه چشمام س هینگاهم کرد و  ینگران با

 موند رو شکم برجسته اش. رهیسرش افتاد و نگاهم خ

 بود! حامله

 زدم و ازش فاصله گرفتم و با بغض گفتم: یتلخ شخندین

 بچت دختر نباشه. دوارمیام -

پشت در سرخوردم و  نیو محکم بستم و رو زمبگه در ر یزیکه چ نیشده نگاهم کرد و رفتم داخل و قبل از ا خشک

 سرمو رو پاهام گذاشتم.

 ازین ریبم -

 ریبم

 

----- 

 

 ستادمیدوش ا ریز

 داغ رو باز کردم آب

 خالص داغ

 سوختم

 سوختسرم
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 کرد. یانگار ذوق ذوق م پوستم

 رو برداشتم و خودم رو شستم. فیو ل نیکردم و نشستم رو زم یخودم خال یبدن رو رو شامپو

 ! شمینم زیتم

 رو بدنمه دستاش

 شمینم زیتم

 : زنمیم غیج

 شمینم زیتم -

 داشتم سبک شم دوست

 شم راحت

 شدینم

 شدینم

 شمینم پاک

 به دستاش آلودم

 فشیبه نگاه کث آلودم

 ..ادیفر -

 کردم هقهقه

 گفتیم راست

 گفتیراست م ادیفر

 هرزه ام من
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 هرزه ام من

 .زدیم یو به خودم چنگ زدم که پوستم قرمز و به کبود دمیبدنم رو شستم و ساب اونقدر

 زده و سرخمو به اطراف دوختم. خیشدم و نگاه  حموم برهنه خارج از

 اتاق به صورت نامرتب کمدم رو گذاشته بودن. وسط

 خش افتاده بود. روش

 داغونش کردن. ییجابه جا موقع

 موضوع مهم بود؟ نیا

 که نبود!  معلومه

 و سردم شده بود. دیچکیباز کردم و از سر تا پام آب م انهیباز کردم و چسبارو وحش دشیکمد رو با کل قفل

 بود؟ مهم

 که نبود!  معلومه

 مچاله شده و در هم تو کمد بودن. لباسام

 .کشمشیم رونیب میقرمز و سورمه ا یلباس مجلس نیچنگ زدم و از ب دمویسف تنپوش

 دادم. هیتک واریو گنگ به د جیرو تنم کردم و گ حوله

 شدن میزخم یگونه ها یانداختم و بغضم دوباره شکست و اشکام آروم از چشمام رَوونه  نییپا سرمو

 از حال بدم براش گفته. هیدختر همسا دونمیکه م یداد رُهام یدر خونه اومد و داد و ب یصدا

 .دمیگذاشتم و از درون لرز رو رو چشمام دستم
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تونم خودم و کنترل  یکشه که نم یهام واضح شد و رو اعصاب نداشته ام خط مرو یدادا یداد و ب یقدر صدا اون

 دارم. یکنم و به سمت در قدم بر م

 مونده به در...درست سه قدم اما

 یشه و بدنم درد م یم اهیشه و همه جا س یشه و در محو م یم تاردمیشه و د یره و در دوتا م یم یاهیس چشمام

 شم. یهوش م یب تیو ... در نها رهیگ یو سرم درد م رهیگ

 

*** 

حمام و جز تموم شدن  ریده و چشم بسته و فکرش همه جا هست جز ز یآب ولرم ماساژ م ریدستاش موهاش و ز با

 موهاش. یشامپو رو یکف ها

 هاش زدنش؟  هیچرا همسا ه؟یکجا رفت؟ روهام ک ازین

 ی، عصب ومدنیفرود م شییموطال دیرت نرم و سفکه رو صو یاهیبزرگ و س یاون صحنه...اون دستا یآور ادی با

 ده. یم هیروبه روش تک یکیسرام ی وارهیشه و دستش و به د یکنه و نبضش تند م یبنده و سرش و خم م یچشم م

 کشه. یتند نفس م تند

 بد بود؟ آره بد بود. ازین حال

 گه:  یلب م ریز یعصب

 ! ازی...همش نازیهمش ن-

 ذهنش. یپر رنگ تو یها ازین نیاز ا رهیگ یحرصش م خودشم

 لوسش. یکنه با صدا یم یدلبر یبدجنس که حساب یکوچولو ییدختر مو طال نیشه از ا یم یعصب خودشم

 بهار بهتره...بهار بهت...-

 کنه. لیتونه جمله اش و تکم ینم
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بود امکان  شیسه ماه پ ادیغافل شده بود اگر فر دیاواخر از بهار و وح نینبود.خودشم قبول داشت احاال مال اون بهار

 عمل بده. ینداشت که از بهار دور بشه و بهش ازاد

 حاال؟  اما

 شد. یدور م دیکرد به خاطر برادرش با یم یدور ازیاز ن دیبا یطرف از

 سخت بود. ییاز اون حجم بدجنس مو طال یشد! دور ی...نمیطرف از

 نبود! بود؟  عاشقش

 زل زد و گفت:  شیمحو و آب یاطرافش به چشم ها یبخار ها یزل زد و از البه ال نهیبه آ یحرص شخندین با

 

 باشه. دیاگه مال وح یهه من فقط عاشق بهارم حت-

 داد زد:  یو حس کرد و چشم باز کرد و عصب ازین یعطر معرکه  یرو بست و بو چشماش

 فقط بهار! -

 

 .دیزنگ و شن یکرد که صدا یکالهش موهاش و خشک متنش کرد و با   شیخارج شد و تن پوش سورمه احمام از

زد به سمت در سالن رفت و  یکه بهش گاز م یکانتر بود برداشت و در حال یکه رو یا وهیاز رو سبد م یبیس یعصب

 در و باز کرد و کالفه با دهن پر گفت: 

 شمال... یبردار لمیخوبه گفتم ادامه ف-

روبه روش  یکه جد دیرو د یساده ا یپسر قد بلند و چهار شونه  یصالح چهره  یچهره  یصالح بود اما به جا منتظر

 بود. ستادهیا

 

 باال رفته گفت:  یزد و با دهن پر و ابروها یگاز بشیبازم به س الیخ یب
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 بله؟ -

 گه:  یدوزه و آروم م یم ادیشده اش و به فر زینگاه ر پسر

 .ازین یمن روهامم ، برادر خونده -

 جا مونده بود اومدم برش دارم. نتونیکردم.چمدونش تو ماش دایپ ازیاز تو قرارداد ن رو آدرستون

 گه:  یشه و م یم رهیروهام خ یآشکار به سرتاپا یتیگزه و با حساس یلپش و از تو م ادیفر

 خودش پا نداشت؟ -

 یره م یکه به سمت اتاقش م یزنه و در حال یزنه و در رو پس م یپوز خند م ادیره و فر یروهام تو هم م ی چهره

 گه: 

 .نهیموقع رفتن چمدون و بهت بدم تو ماش نگیصبر کن آماده شم از تو پارک ویخوام برم استاد یم-

 شه. یکله شقش رو برده وارد خونه م یکه دل خواهر کچولو یاز غرور و اخالق مزخرف پسر یحرص روهام

 زنه. یم هیتک واریبه د ادیفر یخونه  کیتوجه به ظاهر لوکس و ش بدون

رو  یزنه و اسم محمد مهد یزل م یکنه و به صفحه گوش یم بشیشنوه دست تو ج یرو که م شیزنگ گوش یصدا

 زنه. یصفحه چشمک م

 الو داداش.-

 کنه. یروهام خشک م یلبخند رو لبا یخشن محمد مهد یصدا

پاره  یبا سر و وضع داغون و لباسا ازیزنگ زد بهم گفت ن مونیهمسا یمن، دختر حاج یبرو خونه  یروهام فور-

  ؟یدون یم یزیمن تو چ یپوره رفته خونه 

 

 گه:  یزنه و با بهت م یروبه روش زل م یآماده و اخم کرده  ادیخشک شده به فر روهام
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 ابلفضل. ای-

 زنه:  یشه داد م یخارج م دهیو تب کرده خواب ضیمر یکه هست یکه از اتاق یتوانش در حال تیبا نها یمهد محمد

 تهران. امینکن پاشم ب یشده؟ کار یگم چ یروهام م-

 زنه:  یخشک شده و مبهوت لب م روهام

 ! وونیاون ح شیرفته بود شرکت عموش،رفته بود پ ازین-

 .یو عصب جیگ ادیکنه به فر یده و پشت م یرو از گوشش فاصله م یشه و روهام گوش یالل م یمهد محمد

 .نمیبب سایوا-

زنه از رو کاناپه و  یشرتش و چنگ م ویو س چیسوئ ادمیشه و فر یتونه صبر کنه با دو از خونه خارج م یاما نم روهام

 شه. یبه دنبال روهام از خونه خارج م

رو  شونیروهام کالفه و پر یحرکت بازو هیو تو ادیم نییپله رو با ضرب پشت به روهام پا نیاخر ادیهم کف فر طبقه

 ه: گ یو با نفس نفس م رهیگ یم

 ! یریشده؟ قرار بود چمدون و بگ یچ-

 گه:  یو کالفه م یعصب روهام

 برم. دی.االن بارمیگ یبعدا م-

 زنه:  یرو به انفجاره با حرص داد م تیکه از حرص و اعصبان ادیفر

 منم همون سمتاست. ریمس یکن یحالت تصادف م نیرسونمت با ا یم یر یم یهر جا دار-

 گه نگفت! گفت؟  دروغ

 یزنه و عصب یشن روهام به موهاش چنگ م یم ریکه جا گ ادیافته و  تو فورد فر یراه م ادیپشت سر فر جیگ روهام

 گه:  یم

 برو تند برو.-

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
512 

 

 یکار کرده؟  اسم عمو که تو ذهنش نقش م یچ ازین یعمو ه؟یک یمحمد مهد رهیگ یلبش و از حرص گاز م ادیفر

 کنه اگه فرهاد یم و نفرت تو چشماش خونه رهیگ یبنده مغزش درد م

 مرد! یجا بود احتماال از حرص م نیا

 بود. ییتنها نگران موطال ادیداد و فر یآدرس م عیگذروندن روهام سر تیو هر دو در حرص و اعصبان ریمس کل

 یدونست چرا م یشدن روهام م کیشل رونیبه ب نیاپارتمان ساده و سه طبقه که نگه داشتن هر دو از ماش یرو روبه

 دونست!  ینم ادیفر یدوهه ول

کرد و  یداد م یو هر دو نفس نفس زنان دست رو زنگ و در گذاشتن روهام داد و ب ستادنیرنگ ا یدر کرم یجلو

 خورد. یحرص م ادیفر

 گفت:  یو عصب دیروهام و کش یبازو ادیفر

 مثل دختر بچه ها؟  یو داد کن غیج یخوا یمتا فردا -

 

زد که قفل در  یدر لگد زد و با دو به سمت در حرکت کرد و با شونه به در ضربه محکمحرفش به  نیا بازمانهم

 .ستادنیصحنه مقابلشون شک زده ا دنیشکست و هر دو با د

 

 یهم چنان  بهت زده به جسم ب روهام

اومد و  رونیزودتر از شک ب ادیاما فر نیب نیبراش سخت بود توا تیدرک و هضم موقع کردیروبه روش نگاه م جون

  ازیتنها با گفتن اسم... ن

 

به  ادیفر دیایحرکتش باعث شد که روهام هم به خودش ب نیو ا دیخراب شده بود دو ییسمت عروسکش که گو به

حرکت بلندش  کیرا به سمت پاهاش برد و با  گرشیو دست د ازیسر ن ریاش دستش را ز ییبه موطال دنیمحض رس

 ام گذشت. توجه از کنار روه یکرد و تند و ب

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
513 

 

شد  ریاومد و بدون بستن در از پله ها سراز  رونیاز خونه ب ادیزد وبه طبع از فرو چنگ لیرو م یمالفه  یفور  روهام

 .دیکش یگفت و نقشه قتلش رو م یصفت ناسزا م وانیح زیهمه چ یلب به آن مردک ب ریمدام ز

رو، رو  ازیگرفته بود ن بیته بود و نفسش عجفرو رف در هم شتریدست هاش درهم گره خورده بود و اخم هاش ب 

 منتظر روهام بود. یعقب گذاشته بود و عصب یها یصندل

رفت و خودش را درون آن پرت کرد و به محض نشستنش و قبل  نیبه سمت ماش عیسر دیپاگرد که رس بهروهام

 نگیرا بلند کرد از محوطه پارک نیلنت و گرد زم یکه بو یاف کیگاز گذاشت و با ت یرا رو شیپا ادیبسته شدن در فر

از تن  یبا سکوت خواهر ناتن یو وقت زدیگشت و اسمش را صدا م یبرم ازیخارج شد روهام هر چند بار به سمت ن

 .شدیاز قبل پر م شتریچشمه اشکش ب شدیمواجه م کتریبهش نزد

 

شرکت بود و  کیافته؟ اونجا  یم یاما با خود گفته بود چه اتفاق بودیکنارش م دیرفت با یدنبالش م دیصبح با 

 پست نجات بِدن نبود؟ وونیدختر رو از چنگ اون ح نیهم بودند که ا یبا شرف یباالخره ادم ها

گاز گذاشت بود  و انقدر  انگشتانش را که دور  یرا رو شیاز قبل پا شتریانداخت که ب ادیبه فر ینگاه مین روهام

زد و هر  رونیبود ب انینما شینهایدستش که بخاطر باال بودن است یحلقه شده بود فشرده بود رگ ها نیفرمون ماش

 کردیرا حس م شیلرزش دست ها دیکشیم قیعم ینفس کباری قهیچند دق

 

 . شدیتر م قیعم ازین انیخط در م یهر بار با نفس ها که

  دیبار یرنگش  اتش م یاب یاز چشم ها  و

را برداشت و  ازیبا سرعت کمر بندش را باز کرد و در را  بدون بستن رها کرد و ن ادیفر دنیرس ستانماریبه ب باالخره

روهاهم هم ناچارا شروع کرد به جابه جا کردن  دییبه سمت ساختمان نحس دو نیتوجه به ماش ایبدون قفل کردن 

 ....نیماش

 

 زد:  ادیوارد ساختمان شد فر نکهیمحض ا به
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 کمک کنه  یکی-

 

 ازیجون ن مهیو به محض قرار گرفتن جسم ن دنییحرفش چند پرستار با برانکارد به سمتش دو نیهم زمان با ا که

شده  دهیچیپ یمالفه  یصورت و گردن و لب هاش که از البه ال یها یبرانکارد نگاهش خشک شد رو کبود یرو

رگ گردنش برجسته  دیکش وهاشم نیب یدست یمحو شد عصب شیچشم ها یکه از جلو ازیشد.ن یم دهیدورش د

 میشده بود و باعث لرزششون شده بود و ناگهان تصم یشده بود انقدر انگشتاش را فشرده بود که کف دستش زخم

 لرزش مزخرف رو مهار کنه. نیا واریدستاش به د  دنیگرفت که با کوب

افراد به سمتش برگردند اما نبست به همه  شتریکه باعث شد ب دیکوب واریمحکم  و با همه قدرتش مشتش رو  به د 

 توجه بود . یآنها ب

 شتریبود که چرا رعشه بدنش ب نیتوجهش به ا کردیبود هم توجه نم یانگشتانش جار یکه از البه ال یبه خون یحت

 شده بود؟ چرا ذهنش مغشوش تر شده بود چرا؟  چرا ! چرا؟ 

 

 .دشید ینم یشد و کس یدوست داشت محو  م دیچرخ یها همه در ذهنش م نیا

چشم  نیهم یبرا نتشیبب تواندینم یکس شیبا بسته شدن چشم ها کردیکه احساس م یمثل زمان شیها یمثل بچگ 

 هاش رو بست و  شمرد: 

 

- 1 2 3 4 5  

 

 بود . دهیمحو شدن رس یها مهینمونده بود به ن یزیچ گهید

-.....6 7 8 9  
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 اومد و به روهام نگاه کرد.  رونیپسرک مجهول معلوم شده اش از فکر ب یبا صدا اما

  

   اد؟یبه کارش ب یلعنت یقراره اون ترفند کودک یبشه بازم نتونست  پس ک بینتونست غ بازم

 

 :  دیبه افکارش کش یروهام خط یصدا

 

 ازش. ادیخون م نیتو ؟ دستت و بب یکرد کاریچ _

 

 بعد پرستار را صدا زد. و

 یعاد شیها برا نیزد ا یشد پوزخند رهیدستش خ یلزج رو عی؟ پس چرا خودش احساس نکرد و بعد به ما یخون 

 بو... دهیبهار کش یدرد راهم از دور نیبود بدتر از

 

 ذهنش توقف کرد بهار؟؟ در

  یخال بهار

 کجا رفت؟ تیمالک میآن م پس

 

  دیریاقا لطفا دستتون و سفت نگ_
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 شد. رهیخ شیبه روبه رو یاومدو دستش را شل کرد و ته رونیاز فکر ب شیرودختر روبه  یصدا با

 

 یم شیموها نیرو مدام ب شیزده نشسته بود و دست ها خیسرد و  یها کیموزائ یاون طرف تر رو یکم روهام

 .دیکش

بود، ناراحت بود،  ی. عصبادیب مارستانینگران زنگ زده بود و ازش خواسته بود تا به ب اسمنیلحظه قبل به  چند

به دروغ  ازیکه ممکن است درش وجود داشت اگر خودش سراغ اون مرد رفته بود اگر به ن یبود هر حالت نیخشمگ

 .... دهینفهم یزیچ گفتیم

شده بود و ذهنش را به انفجار رسانده بود بخاطر اون  جادیدر ذهنش ا گریرفت و هزاران اگر د یهمراهش م اگر

 کنه. یبود و او نتوانسته بود کمک مارستانیب ینتتخت  لع یخواهرش رو

 

در آن لحظه  زیچ نیکردند و زمان را احمقانه تر یانداخت  عقربه ها  مثل الک پشت دنبال هم م یساعتش نگاه به

پوش رفتند و  دیو روهام به حالت هجوم به سمت مرد سف ادیاومد و فر رونیدادند باالخره دکتر از اتاق ب ینشان م

 چند سوال گفت:  دنیمرد بعد پرس

و  ستیشده که علتش معلوم ن یبدنش دچار شوک خاص نکهیو ا ادیبه هوش م گهید کمیو حدودا  هوشهیب -

 .مهیبدنش وجود داره که قابل ترم یزخم رو یچند اثار کبود نیهمچن

اون پسر چشم  توانستینم یگریو پرتالتم و د یطوفان یکیگردش به دو پسر جوان نگاه کرد  نکیع ریسپس از ز 

 مرموز بود اما چرا؟ یادیرا حدس بزند...اون ز یاب

 

 و گفت:   دیاش دست کش یپرفسور یها شیشد به ر الیخیب

 

 اطالع بدم. سیبه پل شمیوگرنه مجبور م ادیداره همراه من ب ماریبا ب یکتریکه رابطه نزد تونیکیلطفا  _
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اما سست به سمت اتاق  نیسنگ یبا قدم ها ادیداوطلب شد و پشت سر دکتر به راه افتاد و اما فر عیسر یلیخ روهام

 رفت. ییعروسک موطال

 

 نگاه کرد ازیحال ن یاتاق شد و به جسم ب وارد

 اروم به سمت تخت رفت ییقدم ها با

 که در اثر ... ازین دیکج کرد و به صورت سف یرا کم سرش

 اثر چه؟ در

 زند؟یکند مغزش را اتش م یبهش فکر م یه وقتک ییها همان

 بود که ناگهان ... طونیدرحال نگاه کردن به آن صورت آرام اما ش همانطور

 

---------- 

 

 باز کردم یصورتم چشم هام رو به سخت یرو یزیچ ینیاحساس سنگ با

 لهیبا دو تا ت دمیکه به محض واضح شدن د نمیاطرافم رو بب طیپشت سر هم پلک زدم تا بتونم باالخره مح چندبار

 لخت اما درهم مواجه شدم ییدرهم و اخم الود و در اخر موها یرنگ و بعد چهره ا یآب

 رمق بود و مرده یبهش ب نگاهم

 یبود از هر حس ینگاهم خال اره

 دست هاش رو مشت کرد یا هیرو متوجه شد چون بعد از ثان نیاونم ا انگار
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 زل زدم واریم و به درو ازش گرفت نگاهم

 نامعلوم ینقطه  کی به

 شینما نمایس نچیکه سرم اومده بود رو برام واضح تر از هر پرده چند ا یهمه اتفاقات نمایکه مثل پرده س یا نقطه

 دادیم

 مور مور شد.از حس اون دست ها بدنم

 شدن اون بوسه ها... یاون نگاه ها از تداع یاداوری از

 ...و

 زدینم یسرم بود و حرف یهمچنان باال ادیفر

 [ ؟یاز چهار حرف نبود ] خوب شتریکه ب یکلمه ا کی یحت

 ؟یخوب _

 گشادتر شد اما قلبم تپش نگرفت یحرفش مردمک چشم هام کم دنیشن با

 دیاطرافش نکوب یاستخون واریو خودش رو به در و د دینلرز

 چرا؟

 زدم و با خودم گفتم: یلبخند

 مرد یاون تاکس یتو ازیمعلومه چون ن خب

 مرده که ضربان و تپش نداره داره؟ ادم

 !یزدیحرف م ادیقبال ز _

 خشدار تر شده بود و لرزش داشت. صداش

 کردم یفکر م نطوریمن ا دمیشا
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 نخوام نه!  نکهیندادم نه ا یجواب

 ته شده بودممکن بهم دوخنخ  نیحس شده بود و لبهام با محکم تر یشده بود و ب ریانگار زبونم قل و زنج نکهیا فقط

 اس گهید یژگیو هی نمیا دیشا خب

 زنن؟ی! مزننیها که حرف نم مرده

 قدم هاش بلند شد و به سمت در رفت.  یصدا

 ...حرف بزنازیبزن ن حرف

 بره... نزار

 که اومده نزار بره  حاال

زنده بودن و با اون  یعالئم داشتم برا یفقط کم یدوباره گرفتم اما فقط کم اتیزبونم رو تکون دادم و ح یسمت به

 بگم خوبم  خواستمیمقدار کم فقط م

 خوبم یینجایچون تو ا بگم

 زنمیحرف م ادیهنوزم ز بگم

 ییاز اون ها چکدومیکه زدم ه یرو فراموش کرده بودم چون حرف نششونیبرده بودم و چ ادیانگار حروف هم از  اما

 بود نبود یم دیکه با

 ؟یمنو دوست دار _

 حرفم به سمتم برگشت و نگاهم کرد با

 نبود... اروم

 بود ینبود .عصب یختث

 بود ترسناک بود یوحش
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 همون روز که بهار گم شد مثل

 نزد یحرف شهیبرخالف هم نباریاما ا ویاستد یاون روز تو مثل

 نزد ... داد

 فقط نگاهم کرد. دیاسمش رو به رخم نکش یمعن

 زدم اون دوستم نداره یپوزخند

 یمزخرف یای،چه رو یباطل الیخ چه

 مردم و تپش قلبم از کار افتاد دوباره

 

---------- 

 

 :افتیگفت در سرش پژواک  ازیکه ن یا کلمه

 ؟یمنو دوست دار _

 کرد نگاهش

 دیبگو دیدانست چه با ینم

 !دیبگو دیاست چه با رشیروزها درگ نیکه خودش هم ا یسوال به

 شهیتوانست اخم کند مثل هم تنها

 مام طول عمرشت مثل
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از اتاق  کردیرا آب م یکه زهره هر مخاطب ییبا چشم ها یحرف چیدر گذاشت و بدون ه رهیدستگ یرا بر رو دستش

و با خارج شدن او به  ستادهیدر ا یروبه رو شد که تا االن جلو یرفت و به محض خارج شدنش با چهره دختر رونیب

 سمت اتاق پرواز کرد

 

*** 

و من خسته به پنجره چشم دوختم و دلم زهر  دیکش یبه گلوم چنگال م بیتب دارم رو بستم و بغض عج یچشما

 شدم یم رهیو مزحکش خ یبنفش صورت یبه پرده ها یخواست وقت یخنده م

 در اتاق اومد اما برنگشتم. یصدا

 لهیش یدوسته ب نیا یود برااما دلم تنگ شده ب دیاگر چه رو اعصاب نداشته ام خط کش اسمنی ونیو گر غیج یصدا

 یو لوده و چشم عسل لهیپ

رو، رو  شیو کوله پشت دییچشم بستم و اون به سمتم دو دمیرو که د سشیبرگردوندم و نگاه اشک آلود و خ سر

 رمق رو به آغوش گرفت. یپرت کرد و کل وزنش رو روم انداخت و محکم من خسته و ب نیزم

 بودم. رتیزد و من در بهت و ح یزد و نه من اون تو بغل من زار م یاون حرف م نه

آبروم  یچاره و همسر مادر ب یمحرم و مورد اعتماد پدر ب یمن؟ من مورد تجاوز عمو ایکرد  یم هیگر دیاون با االن

 اون؟  ایقرار گرفته بودم 

 اون؟  ایطرفه بود  کی  یعاشق شدم و عشقم مثل جاده اون! من ایداغون بودم  من

  اسمن؟ی ایزدم  یزار م دیچاره ، درمونده با یخسته و ب منِ

 که فاصله گرفت دوباره چشم بستم. ازم

 ننیبب یقو دیو بانگاهش کنم من دینبا

 سرم نه له و لَوَرده... رینه ز فیقدر ضع نینه ا ننیسر پا بب دیرو با من

 نه شکسته. ننیسنگ دل بب دیبا ومن
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 گه: یشنوم با بغض م یو م صداش

 یدق م ایداره اون سر دن یمحمد مهد میکن یدق م میشده هممون دار یفدات شم چشمات و باز کن بگو چ ازین-

 کار کنه. یدونه چ یشده آنفالنزا گرفته و محمد نم ضیمر یکنه هست

 عموت و نفهمه. نایجر ادیفر می.تمام تالشمون و کردوونیو به زور نگه  داشتم نره دم خونه اون ح روهام

 یفرا یگ یکه م وونیح نیکه ا یکن ینممطمئنم فکرشم هام یبچه گ زیلرزه دوست عز یکنم و چونم م یم بغض

 .یموجود جهنم نیشرف داره به ا وونی. حوونهیح

 ده: یلرزونم و اون ادامه م یم چونه

تو  ادیشه ب یشده که روش نم وونهیشده بگو دکترت دروغ گفته به روهام د یبگو چ یچشمات و باز کن آبج ازین-

 اونه. ریتقص گهیاتاقت م

کنه پوست خش دار و  یو نوازش م نهیش یسردش رو صورتم م یشه و دستا یو دستام مشت م رهیگ یدرد م قلبم

 و.. میزخم

 ..یاریچشماشون رو درب یبر یسیرو پاهات وا دیتو با هییمسابقه نها گهیسه روز د نیفدات شه بگو ...بب یاسی-

 زد. غیج بایاخرش و با بغض تقر جمله

 هام و محکم تر رو هم فشردم. پلک

 باش. یقو ادیبه تو نم یفیتخت، ضع نیبلند شو از رو ا-

 شد. ریاز گوشه چشمام سراز یاشک لجوج قطره

 و لرزون چشماش زل زدم و آروم و گرفته گفتم:  یعسل لهیقطع شد و به ت اسمنیچشم باز کردم و هقهقه  آروم

.از میگ ینم یچیکس ه چینه به محمد و نه به روهام و نه به ه دیکاراش و زود تر انجام بد دیکن تیازش شکا-

 .تیشکا

 دستام و گرفت و کنارم نشست و با ذوق گفت:  جانیبا ه اسمنی
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 یم شیسالخ دهینرس تشیبه ن نهیمهم ا میکن یم تیشه ازش شکا یهمون م یبگ یدلم هر چ زیباشه باشه عز-

 اصال. میکن

 حس گفتم:  یو ب دمیشدم و دندونام و رو هم ساب رهیپنجره خ به

 مسابقه آماده شم. یبرا دیبا اسمنیو انجام بده  صمیترخ یکارا-

 نگاهش زل زدم و گفتم: گرم یزده به عسل خینگاهم کرد و مبهوت اسمنی

 باشه. یدنید دیرقصم با نیاخر-

 

 بود که رفته بود یبرگشت و چند ساعت اسمنی تیقدر تو همون حالت  به پنجره زل زدم که در نها اون

 داد یو انجام  م صیترخ یکارا

 شناختم...لجند! یعطرش رو م یاتاق که شد چشم از پنجره گرفتم بو وارد

 

 غم زده. بیبود و چشماش عج یبود  لبخندش مصنوع کیساک کوچ هیسمتم اومد و دستش  به

 که ممانعت کردم. ادیشدم و خواست به کمکم ب زیخمین

 گرسنه بودم. یاومدم و حالم خوب بود فقط حالت تهوع داشتم و کم نییاز رو تخت پا خودم

 گذاشتم کفش نداشتم. نیتخت گرفتم و پاهام رو ، رو زم هیا لهیو به تاج کوتاه و م دستم

 ساک و باز کرد و گفت:  پیز اسمنیو حس کرد لرزم گرفت و  نیزم یو زبر یداغم که سرد یپاها کف

چرا حالت بده  میبهش نگفت یشد وقت یدونم چ ینمادمیزنه اون پسره فر یها شده حرف نم وونهیروهام مثل د-

 ور، و اون ور و رفت. نیهارو با پاهاش پرت کرد ا یصندل

 ت داشت و ازش گرفتم.که به دس یا یمشک یتوجه به حرفاش مانتو یحس و حالت ب یب
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رو، رو  اسمنی ینگاه اشک زده  ینیشد و از تنم در اوردم و سنگ یمن توش جا م یکه سه تا یا یصورت یلباسا

 .دمیتوجه مانتو رو پوش یکردم اما ب یشکم و شونم حس م یرو یزخما

 بود. دهیبرام خر ستینادمیکه اسمش و  ییاز دوست پسرا یکی شیخودم بود چند ماه پ یمانتو

خواست کمکم  اسمنی یو هرچ دمشیکه اورده بود ازش گرفتم و به زور پوش یراحت یو ساپرت یکش مشک شلوار

 کنه نزاشتم.

و  ارهیروهام رو فرستاده بود از خونه برام لباس ب اسمنیبود  کیبرام کوچ یکردم کمو تختم و پام یعروسک یکفشا

 .ستین کفش ها اندازم نیقطعا روهام خبر نداشته که ا

 .ختمیآشفته و نا مرتبم ر یموها یرو، رو یخاکستر یشدم و هر جور شده پا کردم و شال چروک شده  الیخ یب

 .دمیرو به رو د واریزده به د هیو روهام رو تک میاز اتاق خارج شد اسمنیکمک  به

حالتش اصال جذاب  نیا لمایبود.بر خالف رمانا و ف ختهیر شیشونیسرخ سرخ بود و موهاش نا مرتب رو پ چشماش

 شد. یم دهینبود و به نظرم مفلوک د

 گفتم:  شهیزدم و مثل هم یشخندین

 .می!من خوبم بر یچته تو َلک-

 یو داد م غیج ریدل س هیخواستم ؛  یم هیگر ریدل س هیو نگرانش و بهم دوخت و من  نیبلند کرد و نگاه غم گ سر

 زنن! ینم ادیدختر ها فر سیخواستم اما خب ه

 پسر ولش کرده باشه؟ نیشه که نامزد ا یباورش م یحرکت بغلم کرد و ک هیحرف به سمتم اومد و تو یب

 مارستانیب یبه سمت خروجحرف در سکوت با هم یاز چند لحظه با بغض و احساس آرامش ازش جدا شدم و ب بعد

 .میرفت

 و اومد دیکجا فهم ازدمینه؟ نپرس ایشد نگرانم دمیچرا رفت! نپرس دمیکجاست؟ نپرس ادیفردمینپرس

 دل نبندم. ستیکه مال من ن یزیگرفتم که به چ یم ادی دیبامن
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تو کمتر  از دو روز سر پا شم و  یابن که چه جور یکردم برا یزیچشم بستم و برنامه ر میشد ریکه جا گ نیماش تو

 که بودم تا مسابقه رو ببرم! یبشم همون

 

 رفته بود. خونه بود و روهام اسمنی

 که خوبم. کردمشونیو محمد حرف زدم و راض یبه زور فرستادمش رفت با هست یعنی

 و دوباره دوش گرفتم حمومرفتم

نه...االن وقتش حساب با خدا نبود االن هیمتنفر بودم اما االن وقت تسواز خودم دمیرو نساب مثل قبل بدنم بارنیا

 نبود.

 .نهیچ یرو م الیداره وسا اسمنی دمید رونیکه اومدم ب حموم از

 نداشت،خبر نداشت. خبر

زخمام  یاز جا یو حس دمیشرتک و تاب پوش هی اسمنی لهیبه وسروح بهش زل زدم و از تو کمد مرتب شده ام یب

 نداشتم.

 

آرامش قبل  نیدونه ا یکه مدونستم یکرد منگاهمبا غم اسمنیو روزنانه هارو از روش برداشتم  نهیسمت آ رفتم

 دونست یدونست،م یطوفانه..م

 بود !نبود؟ معلومه که بود! الغر شده بودم مهم کمیخودم زل زدم  به

 

 درست کردم. یراشکیپ ایب-

 .فهمه یو پلک آرومم م رهیرو از نگاه خ نیکنم ا یزنم و با چشمام ازش تشکر م یم یروح و محو یب لبخند
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به خوردن خوش مزه است اما  میکن یحرف شروع م یو ب مینیش یم ینگر یبلند رنگ یها یرو صندل کانترپشت

هاش  یطونیکنه و از برادر زاده اش و ش یم یزنه و شوخ یخنده و حرف م یم اسمنی ستمین ایدن نیتو ا خوب من

 هستم؟  ستمین ایدن نیزنه و من تو ا یحرف م

 ستمیکه ن معلومه

.لحظه ومدیمحالتشون بدم نیدست از حرف زدن برداشته بود از ا اسمنمیخوردم و  یراشکیبزرگ از پ بایتقر کهیت هی

 به ترهم بود. ختهیلحظه و تک تک کاراشون آم

 میکرد زیبر خالف غر غراش مبنا بر استراحت کردنم خونه رو تم اسمنی با   گذشته بود قهیاز غذا حدودا چهل دق بعد

 .نیتمر یو بعدش آماده شدم برا

 ترش کنم. یکیخواستم تکن یاما جذابم و م یمیقد یاز رقصا یکی

 مسابقه شم. الیخ یکرد که نرقصم و ب یمدام غر غر م اسمنی

 محال بود محال!  ؟یالیخ یمن و ب اما

 کرد. یکمکم م اسمنمی دمیکردم رقص یو پل آهنگ

 .میدیخند یم میزاشت یکه رو حرکته م یو بلند بلند به اسم میکرد یاختراع م دیحرکت جد یگاه

 ! یمنگنه ا هی! ضربه باال تنه ای! حرکت موج رود خونه ایبال مگس حرکت

 ام داشت نداشت؟  خنده

 اما من فرق داشت خنده هام. میدیخند یشوم...م یو من پر از نقشه ها دیخند یم  یواقع اسمنی

من خواسته  یاز کارش اخراج شده و عمو اسمنیکه انگار نه انگار که  میکرد نیو تمر میدیو خند میدیقدر رقص اون

 کرده و دوسم نداره و انگار نه انگار که دوسش دارم ولم یبهم تعرض کنه و کس

 !رمیمن قراره بم که

 یرو م یدختر هیهقهقه گر یدم و صدا یرم و شماره ناشناس و جواب م یبه سمت اتاق م میزنگ گوش یصدا با

 لرزونش رو:  غیج یشنوم و صدا
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  ؟یدراحت ش-

*** 

 

.... 

 

 کنه. یبا استرس نگاهم م اسمنی

و  عیگه و تو هر جمله سر یعموم م هیعل تمونیپرونده شکا لیترسه اون از تشک یترسه از نگاهم از هر حرکتم م یم

 پر از استرسش ترس نهفته بود.

 

 بشه. یزیچ هیدونست قراره  یم یساله چشم عسل لیدوست چند نیدونست ؛ا یم

 یو رقصا روننیگروهمونم ب ادیاز اتاق به گوش م رونیو سر و صدا ب اهویه یکشه و صدا یرو لبام م لب رو آروم رژ

 کنن و خوش حالم که تا االن گروه اول انتخاب شدن. یو اجرا م یگروه

 سمتم ادیاما بچه ها به خواسته من اجازه ندادن ب رونهیاون ب ییجا هی پرهامم

 نشستم و دست چپم رو پاهامه. یگرد صورت یرو اون صندل اسمنیکنار اما تو اتاق پرو  من

 شه. دهیگونم د یرو یو خراش ها یکبود یخوام جا یکنه نم یصورتم پخش م یو رو میداره کرم گر اسمنی

از  شیب یخونسرد اون قدر که از خونسرد یلیبد جور تو چشمه ،خونسردم خ میقلوه ا یرژ لب خوش رنگم رو لبا   

 حدم متعجبم

 یو ارائه م نشیدونم بهتر یرقصه م یداره م رونیاون ب ییجا هی اوشمیشرکت کنم س دیاما با ستیو باختم مهم ن برد

 .ستیمهم ن یچیبرام ه ستیمهم نده برام

 ازینوبته توعه ن-
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ندازم و لباسم  یدم مبه خو نهینگاه و تو آ نیشم اخر یبلند م چهیپ یرو بازوم م اسمنی خی یبندم و دستا یمچشم

 یفشرده م اسمنیشه و تو آغوش  یم دهیدارم که بازوم کش یکنم و به سمت در اتاق قدم بر م یصاف متنم یرو رو

 شم.

 شم. یحرف از اتاق خارج م یو ب رمیگ یفاصله م ازش

 

 آهنگ. تمیبا ر دنیپر یم نییجمع شده بودن و باال و پا جیبه هم دور  است دهیچسب یادیز تیجمع

 دما باال بود. بیو عج ومدیگرم تر به نظر م یو انرژ دنایپر نییو باال و پا تیاز شدت تجمع جمع هوا

اعالم کرد  یج یدست داد و اومد سمتم و د دیبا اَسات سیخ یاومد و عرق کرده و با موها نییپا جیاز است اوشیس

 نوبت رقصنده اخره.

 از گردنم زل زد و گفت:  یقسمت و خشک شده به صورتم و ستادیبه روم ا رو

 ، نه؟  هیبابام واقع هیبر عل تتیشکا-

 ملتمس و پر عذابش زل زدم. یروح و سرد به چشما یب

چون مامانم  میبا هم باش میتون یکه بهم گفت نم میکرد یفکر م یبه اون روز میچشماش زل زدم  هر دو داشت به

 رابطه ندارم. یهرزه است همون روز که به چشمام زل زد و گفت بچه ام و آمادگ

 نکردم. یکرده و من بچه گ یبود باباش هرزگ دهیحاال فهم و

 گفت:  دیبار ینبود صد در صد م شیکردم اگر مردونگ یکه حس م ییو چشما یگرفتگ با

 بود در به در دنبالته یبستر مارستانیمن متاسفم مامانتم درخواست طالق داده ب ازین-

شم و از پله  یتوجه به نگاه گردش از کنارش رد م یشه و ب یبه قهقه مستانه م لیتبد شخندمیزنم و ن یم شخندین

بلنده که  زیم هیشن و روبه روم  یو همه دور نرده ها جمع م ستمیا یم جیرم و لبخند به لب وسط است یها باال م

 را نشستن.پشتش سه نفر از داو

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
529 

 

 دییشم و سرم و به عنوان تا یم رهیخ یج یکنم و به د یکشم سر بلند م یم قیاندازم و نفس عم یم نییو پا سرم

 دم. یتکون م

 شه. یپخش م حانایو ر نمیام آهنگ

و برقا خاموش  امیخواننده آروم باال م یصدا دنیشم و با شن یخم م کیزارم و به حالت ربات یو دو طرفم باز م دستام

 شه. یم میشه و نور رو من تنظ یم

 نقص. ی،نرم،آروم اما باسترس یکردم ب نیهمون طور که سال ها تمر دنیکنم به رقص یاهنگ شروع م با

 نمیدم قسمت رپ آهنگ که با سرعت ام یاهنگ انجام م تمیبا هر ر قیعجله و دق یو ب یکیکنیحرکتم و ت هر

رقصم که حتم  یکنم و م یم بیو شافل و ترک کیربات یکیکنیت عیدور تند اون قدر سررو رم یشه منم م یخونده م

 دارم همه خشکشون زده.

زنم و دونه  یرسونم.تو همون حالت نفس نفس م یاهنگ  و خم شدنم همراه بلند کردن دست چپم  به اتمام م اخر

 .ادینم ییصدا چیکنن.ه یسقوط م نیو از اون جا به زم مینیب غهیبه ت میشونیدرشت عرق از پ یها

 یکنه شروع م یکه خشک شده به من نگاه م یو در حال شهیاز جا بلند م یاستاد سوم یعل ریکنم ام یکه بلند م سر

 کنه به دست زدن.

 .ستمینبمب اما من خوش حال یها هیتوما یزیچ هی قیتشو یفرا یزیچ هیکنن. یکار و م نیسرش همه هم پشت

 شه؟ یشه م یکه مرده خوش حال نم یکس

 

 یاز رو ادیم رانیبه ا هیمسابقه از ترک نیا یو پنج ساله که هر سه سال برا یس یعل ریام یزنم و برا یم شخندین

شم همشون بازو هام  یزده که رد م جانیه یو از کنار دختر و پسرا امیم نییدم و از پله ها پا یتکون م یتشکر سر

 دن که عاشق رقصم شدن و خوششون اومده. ینشون م رکا نیزنن با ا یسر شونه هام دست مکنن و به  یو لمس م

 زنن. یم غیشن و مدام ج یم زونیو صبا از بازو هام آو سنایرن و  یم رجهیش بایگروه به سمتم تقر یها بچه

 قدر خوب نبودم. نیوقت ا چیگن ه یکنن و م یم فیزده از هر حرکتم تعر جانیهم همشون ه هیو بق لیسه
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 جلو. ادیدونم که دوس داره ب یکنه و م ینگاه مزنه بهم یکه برق م ییبا چشما هیدور از بق یگوشه ا پرهام

که با استرس داره  یاسمنیبه  کیدور نزد ییجا هی ییایبراق در لهیجفت ت هی دنیکنم تا برم تو اتاق که با د یم پشت

 زنه! یکنه خشکم م یمنگاهم رهیخ دهیم حیو تو ض یزیبراش چ

 شم که تو همون حالت یقدر حول م اون

 ادیفر رهیکه متوجه نگاه خ یاسمنیتونم چشم از اون و  یکه نم یزارم و با سرعت در حال یدر م رهیرو دستگ دست

گردم  یم یرم هر چ یم یبندم و با سرعت به سمت جالباس یو در و محکم م شمیشده رو من مبهوت وارد اتاق م

 کنم. ینم دایو پ کمیکوچ یساک دست

تونه  یکه م هیدونسته تنها کس یچون م دیشا اد؟ی.چرا فرو خبر کرده ادیکه فر دهی...فهمدهیفهم اسمنیمن  یخدا

 .رهیجلوم و بگ

 .ستمی،ن ستمین یبار موندن نیکرده که که نرم اما من ا میو قا لباسام

 یم رونیرو ب یا رهیت یدمپا نیکنم و شلوار ج یم یصورت لونیانبوه لباسا با سرعت دست تو نا نیب یرو جالباس از

 گشاد بود.برام یکمکنم یمو شلوار و پام ارمیکشم و با سرعت شرتکم و در م

اد و گشکنم و برام یم دایپ دیمردونه سف رهنیپ هی نهیکنار ا یگردم و از رو صندل یاش و بسته نبسته بر م دکمه

 هیها  لونیو نا فیانبوه ک نیگردم و ب یکنم و دکمه هاش و بسته نبسته بر م یمبا سرعت تنم هیبلنده اما مثل مانتو

 یاندازمش و در اتاق و باز م یمکنم و رو سرم یو دست دراز م نمیب یم نیکج شده رو زم لونیافتاده از نا رونیشال ب

 کنم. یحرکت م تیانبوه جمع نیزارم و با سرعت ب یاندازم و دستم و رو صورتم م یم نییکنم و سرم و پا

 .فتمیتا ن رمیگ یم یفلز یلرزونم و از نرده ها یرم و دستا یپله ها باال م از

تا وسط  قهیهمه و همه باعث شده سرم از شق یج ید یو سر و صدا اهویو ه غیمتفاوت و ج یالکل و ادکلن ها یبو

 و دردناک شه. داغ میشونیپ

 .دمیشن ادیو از فاصله ز یج ید یصدا دمیپله که رس نیاخر به

شد  یو که قراد بود به برنده همراه اقامت نروژ بهش داده م یادیکرد داشت پول ز یمبرنده مسابقه رو اعالم داشت

 گفت. یرو م
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 زده بودم. هیتک وارینبودم فشارم افتاده بود و چشم بسته بودم و به دمن کردیمنفر سوماعالم داشت

 کرد. یم نییبود نفر اول و تا یدوم هر ک نفر

 نفر دوم هست...اسمش...-

 زنم. یروبه روم زل م واریکنم و به د یباز م چشم

 اوشیس-

 شه. یتو سرم اکو م اهویو ه غیو ج یج ید یصدا

 شه . یمهام خم زانو

  نمش؟یب یدختر نفر اول شده پس چرا نم نیا ازیجز ن ستین ینفر اولمون کس-

 

خورد شدم و  یزارم رو آرزو ها یتو پاهام و پا م زمیر یکنم و م یزنه به گلوم و تموم قدرتم و جمع م یچنگ م بغض

 یگردن سمتم و برام سر یبر م ستادنیا یکنار در اصل میس یکه پشت به من با ب یگاددیکنم و سه باد یدر و باز م

 .شم یکنن و من با سرعت خارج م یدن و در و باز م یتکون م

 ...زهیبر دیپاک شه...نبا ملمیر دینبا زمیر ینم اشک

 دو ام. یبندم و با سرعت م یکنم وچشم م یمشت م دست

دو ام  یشم و م یج مکنن و خار یدر و باز م ستادنیکه کنار در ا ییگاردایدو ام باد یو کل باغ و م میشهر خارج

 پارک شده. ینایسمت انبوه ماش

 .مشیقرض گرفت یاومدن به مهمون یکنم برا یم دایروهام و پ دیپرا

 کنم. یدارم و در و باز م یو برم چیو سوئ رشیگل گ ریکشم ز یشم و دست م یم خم

 .ازین-

 .ادهیداده فر ی...صداادهیداد فر یصدا
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 ظالم برنگرد. یها یاون آب دنید یوسوسه نشو برنگرد برا رهید یلی!خ ازین رهید گهیبرسه د دیبدو نبا ازین بدو

 .ریبم ازین ریبم

 کنم. یبه در و با سرعت در و قفل م شهیم دهیبندم و مشتش کوب یکنم و در و م یپرت م نیو تو ماش خودم

 یترک  بر م شهیکنه و ش یبر خورد م شهیکنم و مشتش دوباره به ش یروشن م یقابل باور ریو با سرعت غ نیماش

 یدوست داشتن یهمون موها شونیزنه با داد با خشونت صداش گرفته است و موهاش پر یداره و همچنان صدام م

 .رهید یلیخ ادیفر رهیمن د

 .ازیدرو..ن نیباز کن ا-

 شیزخم یدستا یشه برا شیمشت بکوبه و دل من ر شهیکه بتونه دوباره به ش نیزارم و قبل ا یو رو پدال گاز م پام

 رمیبم دیکنم و با یم هیکوبم به فرمون و گر یو مشت م نمشیب یبغل م نهیدوعه و تو آ یشم و اون م یازش دور م

 

 روندم . یشب م یکیسرعت تو تار با

 دونم! یخواستم برم...به کجا؟ نم یشدم و تنها م یرد م ییشد مو یم دایکه تو جاده پ یینایمعدود ماش نیب

 کرده بود. سیکل صورتم و خ اشکام

 توعه عمو. ریهمش تقص-

 و گفتم:  دمیبغض به فرمون کوب با

 .ی.بابا رو کشتمیبه زندگ ی،گند زد یتوعه مامان گند زد ریهمش تقص-

 لرزم. یزارم و م یم  و رو دهنم چپمدست

 زدم:  غیج هی.با گررمیگ یسبقت م ونیدارم و از کام یو بر م دستم

 کردم مامان. یکردم.ولشون م یکردم و ازشون سواستفاده م یممامان عاشقشون دل هزار نفر و شکستم-

 زدم:  غیبغضم ج نینفس زنون ب نفس
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 .یازت متنفرم که باعثش شد-

 

 خودش و کشته. نیآر دمیفهم روزی.ددمیفهم روزید

 کشم. یزارم و تند تند نفس م یملرزونم و رو دهنم دست

 .عععی...هعععیه-

هام  هیگر ونیبر خورد کنم.به موقع مرو به رومرنگ یآب سانیمونده با ندم و کم یو از دست م نیلحظه کنترل ماش هی

 کوبم. یو پاهام و محکم رو ترمز م یزنم تو خاک یچرخونم و م یفرمون و م

 

 کشم. یتند تند نفس م یعصب

 زارم. یفرمون م یو رو سرم

 

 تو بود. ریت..تقص-

 

 باهاش آشنا شدم. شیپ سال هی

 و چهار ساله. ستیپسر ب هی

 و آموزش بدم. تاریده اگر بهش گ یم یو گفت که پول خوب میآشنا شد ایاز مهمون یکیبود و مهربون.تو  پولدار

 

 وونیاون ح یدستا یجا نیآوردن آر ادیبندم.هم زمان با به  یو چشمام و م رمیگ یگذشته حالت تهوع م یآور ادی با

 .دمیلرز یزدم و م یکردم و به بدنم چنگ م یحس مو رو تنم
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 .هیبود هم پا هیبود ساده و پولدار هم ما یکردم سوژه خوب قبول

 

 گفت برم... ادیگفت هرزه.فربهم ادیشه به گلوم فر یچنگ م بغض

 گفت گم شم... ادیفر

 

 .ارمیم ادیزارم و بازم به  یو رو قلبم م دستام

 باهاش کات کردم.که ازش خسته شدم نیچند وقت باهاش وقت گذروندم و در اخر بعد ا بود یخوب سیک نیآر

 کرد. یم هیزد گر یمگشت زنگ دنبالم

 گفت دوسم داره. یم رهیم یگفت م یم

 گفت گناه داره. ینگران بود م اسمنی

 .کنه یم یخدا تالف یروز هی ییجا هیرو شکوندم و  نیسرد شد گفت دل آرباهام محمد

 

 زنم. یم غیکوبم رو فرمون و ج یو م سرم

 بسه.-

 

شه.با  تیاذ دنمیخواستم با د ینمبود. و نگرانش بودم.دوسش نداشتم ریگ یلیخ نکنهدامیو عوض کردم تا پ خونم

 یزیزدم چ یاواخر الغر شده بود و حدس م نیداشت. ا یبود و افسردگ یمشکل داشت و پدرش الکل شیمادر ناتن

 مصرف کنه.
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 روندم. یمهبا م یدستام گرفتم و پام و دو باره رو پدال گاز فشردم و وارد جاده شدم ب نیو ب سرم

 دونم. یساعت گذشته بود نم چند

 .رمیکاش بم رمیروندم کاش بم یکردم و م یم هیگر

 لرزم. یزنم و م یو هق م ارمیم ادیو به  اهشیدرشت و س یچشما

 گم:  یو نا باور م رمیگ یسبقت م ینقره ا دیپرا از

 .رهیم یگفته بود م رهیم یگفته بود م-

 داشتم. ریداشت اما.منم بودم.منم تاث یخانوادگ شهیمشکلش ر دیمن نبود.شا ریتقص دیشا

 

 بود... شبید

 زد. یم غیکرد ج یم هیزد گربود !خواهرش زنگ شبید آره

 شه. یتو سرم اکو م غاشیج یصدا

 زنم خواهرش گفت مرده! یم غیجمنم

 

 

 کرده بود؟  انتیختجاوز کنه! مامانم به بابامخواست بهم یگفت هرزه؟ عموم م ادیفر

 

ازش  تیمامانم تو اون وضع دنیکه به خاطر د ییشد مثال اون پله ها یم دهیزمان به هزاران مکان کشهم ذهنم

 سقوط کردم.
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 و گفت گم شم.بهم زل زد  ادیکه فر یمارستانیالکل و ب یبو ای

 به خاطر بهار حس کردم. یروز برفاون یکه تو سرما  یا یلیمثال سوزش س ای

 

 کرد؟  یاتاق جلسه کنار در افتاده بودم و عموم داشت دکمه هاش و باز متو اون دمیشا

 تو جاده شمال؟  نیکجا بودم تو ماش من

مواد زده بوده و خودش و از هفت طبقه پرت کرده  نیزنگ زده بود و گفته بود که آر نیتو خونه بودم و خواهر آر ای

  ن؟ییپا

 

 .رمی...بمرمیبم-

 شن. یم نیگزیتازه ام جا یکنم و دوباره اشکا یو با حرص از رو صورتم پاک م اشکام

 !به خاطر من مرد. مردنیآر رمیبم دیبا

 قدر بد نبودم. نیبَدم.کاش ا واقعامن

 .رمیبم دیبا

 کرد من آشغال شدم چون عموم به برادر زاده اش نظر داشت. انتیمن بد شدم ، من بد شدم چون مامانم به بابام خ 

 زنش و داداشش رو تخت خوابش مرد. انتیخ دنیهرز شدم چون بابام با د من

 کثافت شدم چون ... من

 کنم! یحال و روزم تصادف نم نیو با ا چیدر پ چیجاده پ نیکه چه طور تو ا بهیعج برام و  زنم یم هقهقه

  م؟یکش یدارم که نم یدارم! چ یمن چ خدا

 کامل بد شم؟  یخوا یگناهمم بکنم؟ م نیآخر یخوا یم ایدارمَ خدا یچ
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 ...پس منم به میبر ی.حاال که نمیتو بخوا ی...هر چیتو بگ یهرچ

 .شتیپ امیم زور

 

 چه قدر رفتم.دونم ینم

 .رسوندمتا جاده رو به اتمام چند

 بود؟  صبح

 صبح بود. آره

 ندارم. نیبنز دمیو استارت که نخورد فهم ستادیکه کم کم ا نیماش

 شدم. ادهیپ نیماش از

 و شل به سمت مقصدم قدم برداشتم. اروم

 دور نبود. یلیخ

 .انیجا مطمئن بودم بچه ها پشت سرمن و دارن م نیهم میومدیبا بابا م مایقد

 .رمیو بم امیبار ب نیآخر یآرزو داشتم برا شهیشناسه که بگه کجا هم یمن و م یاون قدر اسمنی مطمئنم

 کنن یگفتم که انسان ها خودشون نوع مرگشون و ناخواسته انتخاب م یمن م بود مونیشگیهم بحث

بار من  نیاول یکه بابام برا رمیبم ییگفتم من دوست دارم همون جا یمتفکر م اسمنی یحرص خوردنا نیب شهیهم و

 و اون جا برد.

.مطمئنم تا ستیروح بود اما قشنگ مرگ اون قدرا هم ترسناک ن یبرام ب زیکردم.همه چ ی...حسش مایدر یبو

ساده تر از آب  تونست وجود داشته باشه یبود که م یزیچ نیاون لحظه مرگ برام آسون تر یفهم ینم یحسش نکن

 فتن مرگ آسون بود.خوردن راحت تر از راه ر
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شدن رو اعصابم خط  یم یو متالش دنیکوب یکه با شدت خودشون و به سخره ها و سنگ ها م ایدر یموج ها یصدا

 .دیکش یم

 کنم. یو آسمون رهاش م نیزم نیب ییجا هیو  ارمیو از سرم در م شالم

 .نمشیتونم با چشم بب ینم گهیکه د ییدور...جا یجا هیبرتش  یم باد

 بلند و با ارتفاع. یجا هیام... یبلند رو

 شه آبه و آب و آب. یم دهیکه د یزیپاهام تنها چ ریز

 ! هیکنن و روز قشنگ یطرف و اون طرف پرواز م نیرقصه و موهام به ا یموهام م نیزنم و باد ب یم لبخند

 جا. نیبابا من و اورد ا شیسال پ دوازده

 هشت آذر. درست

 بود. ریقدر نفس گ نیسرد بود اما منظره اش هم هوا

 دوخت و گفت: خوش رنگش و بهم یکوتاه تر بود چشما یلیو گرفت و قدم ازش خ دستم

کنن زنده  یم یهمشونم سع بهیغر بی.توشم پر از موجودات عجیبزرگ و آب استیدر نیمثل هم ای.دنازمین نیبب-

 بمونن.

 و بغض کرده لب زدم:  اروم

 قشنگه. یلیخ-

در همون حال  فتمیرو گفتم بابا کنارم رو لبه پرتگاه نشست و محکم چنگ زد به کمرم تا ن جملهنیموقع با ذوق ا اون

 گفت: 

 یآروم و قشنگه و گاه یگاه استیمثل در ایتو و مامانت اما گفتم که دن یقشنگه مثل چشما یلیخ ایدرسته، در-

 و کشنده. یطوفان

 : گفتم یبار طنتیرو شونه بابا گذاشتم و با لحن ش سر
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 .میش ی.ما برنده ممیش یغرق نم میش یم قیشه قا یطوفان ایاگه در-

 .خنده یم

 خندم. یخندم بلند و با بغض م یم

 زنم:  یخندم و داد م یهام م هیگر نیب

 من باختم.-

 زنم:  یم غیج هیشم و با گر یشه و خم م یمنقبض مدلم ریخندم اون قدر که ز یمبازم

 طوفان باختم غرقم کن. نیمن تو ا-

 جلو تر. یلیرم خ یتر م جلو

 !یریم یافت م ینرو جل .م از؟ین یکن یکار م یگن چ یم دیزنن شا یم یلیمدام به صورتم س شونمیپر یموها

 .دمید یرو نم یبودم که خط دهیبودم.اصال اون قدر به اخر خط رس دهیبه آخر خط رس گهیمن د اما

 

 شنوم. یو م سیپل یها نیماش ریآمبوالنس و آژ ریآژ یصدا

 زنه به گلوم. یشم بغض چنگ م یتر م کیو نزد کیبندم و به لبه پرت گاه نزد یمچشم

 نایو ...از ماش سایشن و پل یمتوقف مبهم کینزد ییجا هی یگریپس از د یکی نایکه ماش نمیب یگردم و م یم بر

 .انیمحتاط آروم جلو م یلیشن و خ یخارج م

 .رمیزاشتن با آرامش بم یصدا ها قطعا نم نیداشته باشم.ا یبا ارامششته بود مرگگذا اسمنی کاش

 گردم. یشنوم و بر م یرو م ینیدر ماش عیو باز شدن سر یخیترمز م یصدا

 زنه! یداره باهام مثال حرف م سیپل نیاز مامور یکی

 ما بهت کمک... یام دار گهید یست،انتخابایراهش ن نیا-
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 شد نگاهش مبهوت بود. ادهیبا عجله پ نیبود که نا مرتب از ماش یادیفر رهینگاهم خ دمیشن یو نم حرفاش

 .یکله رنگ رهید کمی.دمشید یشلخته و نگران م حدنیبار بود که تا ا نیاول

 کنم. یدوعه سمتم و بهش پشت م یم

 زنه:  یرو به زور کنار م سایپل

 کن! گم ولم یباهاش حرف بزنم دِ م دیولم کن... با-

 سمتش.گردم یبر م کمینزد ادیشه م یم موفق

 زنه نگرانه! یکنم نفس نفس م یم نگاهش

 باشه؟ شتمی...اگه به خاطر اون آشغاله نگران نباش...من پازین..ن-

 زنم و بعدش بلند بلند قهقهه... یم لبخند

 شم!  یزنه نگران هنجره اش م یشه نعره م یم یعصب

 .ایندارم...ب تیرسم ، فعال کار یکارت بعدا حسابت و م نیرو سگ نکن به خاطر اجا من  نیا ایب ازین-

 نرسه؟  بیداد تا به هنجره اش آس یکه جوابم رو نم هیپسر همون نیا

  ؟یکن یگلو تو پاره م یدار یک یمن حاال برا یآب چشم

 گم:  یکنم و م یلبخند بهش نگاه م با

  ؟یدیداستانه رو شن-

 ها و هم همه شون رو اعصابمه. میس یب یشن..صدا یازمون دور م یکم سایپل

 گه:  یزنه و م یپلک م یعصب

 .میبر ایکن ب فیبرام تعر نیتو ماش-

 گم: یزنم و بغض کرده م یزل م بهش
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 پروانه عاشقه خرسه بود.به خرسه گفت: دوست دارم.-

 کنه یشه و نگاهم م یم ساکت

 دم:  یزارم و ادامه م یمکرده و لرزونم و رو قلبم خی یگزم و دستا یم ولبم

 .میزن یگه باشه ممنون بزار بخوابم.بعدا راجبش حرف م یکنه و م یبه پروانه نگاه م کمیخرسه -

شه  یبلند م یخوابه و وقت یماه م نیخرس چند مونه یشدن خرس م داریمنتظر ب نیگخوابه و پروانه غم یم خرسه

 زنه.پروانه...پروانه...منم دوست دارم. یداد م

 پروانه... اما

 گم:  یو بغض م هیکنان با گر هقهقه

 غم. ایدن هیمونه و  یاما..پروانه مرده عمر پروانه فقط سه روز بود.خرس م-

 گه:  یم یگرفته ا یو با صدا ادیمره و کالفه به سمتم یقدم عقب م ادچندیفر

 س احمق قصه ام.دستت رو بده.باشه...من خر ازیدستت رو بده ن-

 کنم. یبه سمتش دراز مو آروم دستم

 سمتم رهیگ یدستش و م محتاطانه

 تا زنده بمونم. موندهکمی دستلمون کمه فاصله

 گه برو گم شو. یباز م گه هرزه یماون االن مهربونه اگه برگردم باز بهم یول

 گم:  یزنم و با بغض م یشدش زل مخشک  یکنم و به چشما یو تو لحظه اخر ازش دور م دستم

 شم. یگُم شم...منم گُم م یگفت-

 کنه... یفهمه...حسش م یم

 کنن. یتونن کار یام نم سایکنم پل یدوعه دستام و از دو طرف باز م یمسمتم به
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 کنه. یتونه کار یکس نم چیه

 نفسمه نیکشم آخر یم قیعم نفس

 لحظه. نینفس...آخر نیآخر

 شنوم. یکه م ییصداها نیشه آخر یم ادمیاد،فریفر یو صدا ایپرنده ها...موج در یصدا

 

*** 

 ییتو اسمان و محو شدنش چشم دوخت مغزش توانا شییطال یبه پرواز عروسک روبه روش و رقص موها ریمتح

 که متشکل از دو حرف بود  اوردیرا بر زبان ب یفرمان را نداشت و تنها توانست واژه ا

 ! ازین _

کنده شد و همچون عروسک محو شده اش به سمت صخره  شیاز جا یا هیداد اطرافش پس از ثان یداد و ب یصدا با

 رها کرد.  شیپاها ریکران ز یب یو خودش را درون آب دیدو

اش را با  یشانیبه پ دهیچسب یگرفت موها یباال آمد و نفس عیسر یلیآب فرو رفت و خ ریمحض فرودش در ز به

 گشت . یم ازشیچرخاند و به دنبال ن یحرکت تند سرش به کنار زد.سرش را به اطراف م

 شد. یم نییاش با سرعت باال و پا نهیزد و س ینبود.تند تند نفس نفس م اما

 !ازین-

 بود؟ سوخت مهم شیگلو

 !ازین-

 رودآب ن ریو دوباره اسمش را صدا زد دستش را به صخره گرفت تا به ز دوباره

 !ستیشنا بلد ن-

 خواست اما... یم هیخواست دلش گر یم هیگر دلش
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 شنا کرد. قیبه سمت قا دید شیبزرگ و غواصان را که رو قیقا

 کمک کردنند. قیباال رفتن از قا یبرا ادیفر به

را در آورده بود  راهنشیکرد پ یبه اطرافش نگاه م انشیاطراف یتوجه به حرف ها یها گرفته بود و ب لهیرا از م دستش

 به تن داشت. یگریو لباس د

 بود،چه قدر گذشته بود؟  یآفتاب هوا

 دیکوب یقرار م یب قلبش

 زد و چشم بست. هیرا به سرش تک دستش

 بدون عروسکش!  امدنیم رونیاز آب ب یکی یکیها  غواص

 شد ،طوفان شد! ادیشد فر یعصب

 شما. دیخور یم واریجرز د یبه درد ال-

 تونه آب دورش کرده باشه؟  یمگه چه قدر م دیکن داشیدخترکوچولوعه ..پ هی!  دیکن داشیپ

 بغضش گرفت. دیعروسک کوچولو که رس به

 کرد. یخودش را جمع و جور م دیبا اما

هم  یرا رو شیشد و دندان ها رهیبه دور دست ها خ زشانیترحم آم یو نگاه ها انشیاطراف رهیتوجه به نگاه خ بدون

کرده  دایرو پ یو بلند یشد بعد رفتنش گردنبند نقره ا ادهیپ نشیبا عجله از ماش ازیافتاد که ن یروز ادی.دیساب

 داد. یعطرش را م یگردنبندم بو یبود.حت

 و دست برد و گردنبند را دور گردنش لمس کرد. دیگز لب

 کشمت احمق! یمکنم..خودم داتیکنم...زنده پ داتیپ-

 ل وجودش منقبض شده بود.قدر گذشته بود.رو به مرگ بود.ک چه

 نبود همه جا را گشته بودنند  ازیاز ن یساعت گذشته بود؟ خبر چند
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 باالست !  یلیخ هیناح نیا یگفتنند سرعت موج ها یها و غواصان م سیپل

 شود... یان ها کم تر م یشدن هوا دسترس کیگفتند با تار یگفتند احتمالش کم است که زنده مانده باشد.م یم

 زدنند!  یشد و آنها تنها حرف م یم وانهیداشت د ادیفر

آمدند و هر لحظه  یم رونیآب ب ریچراغ دار از ز یمخصوص و کاله ها یکه با لباس ها یقوه به دست و غواصان چراغ

 شد. یتر م دینا ام

 : دیغر

  ؟یی...کجاازین ییکجا-

که  یا ییحجم طال خینگاهش م یتوجهش را جلب کرد و در لحظه ا یصخره ا یچرخش نور چراغ قوه رو یا لحظه

شده بود شد. چند لحظه خشک شده به  شانیپر ایبه در کینزد یصخره ا یبه رنگ  قرمز آغشته شده بود و رو یکم

 شد و به خودش که آمد با همه توانش داد زد:  رهیآن نقطه کور و دور خ

 اون جاست!-

 !ندیایعرضه ها به خودشان ب یتوانست صبر کند تا به قول خودش آن ب ینم

 قیقا یبرداشت و به سمت لبه  یو لباسش را از تنش دراورد و طناب و چراغ قوه ا قیسمت داخل اتاقک قا دییدو

 شتافت

ت و نسبت معنا نداش شیآب فرو رفت و به سمت صخره ها شنا کرد زمان برا ریزد و ز رجهیگرفت و ش ینفس عیسر

بود باالخره به مقصدش  ازشیبه ن دنیسوخت  و تنها هدفش رس یکه م شیکه گرفته بود و چشم ها شیبه  نفس ها

چنگ انداخت  ازین فیو نح کیو به کمر بار ترف ازیو با زانو به سمت ن دیصخره کش یو  با سرعت خودش را رو دیرس

را رو هم گذاشت و  شیمزاحمش را کنار زد و سپس دست ها یاش زد وموها یشانیبه پ یکرد. دست شیو جابه جا

 اش گذاشت شروع کرد  نهیسپس کنار قلب دختر  وسط س

 دو سه  کی

 دو سه  کی
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 زود باش،چشمات رو باز کن. _

 بغض که نگفت؟ گفت! با

 .است اما  .. شیداشت خود را قانع کند بخاطر سوزش چشم ها یترشح شده بود که سع شیدر چشم ها یعیما

 و نعره زد:  دیرا گز لبش

 .یریبم یحق ندار-

 بار دوم نفس داد. یگذاشت و برا ازیرنگ ن یب یلب ها یرا با سرعت رو شیاش را با انگشتانش گرفت و لب ها ینیب

 آورد اما نفس داد.کم نفس

 را باال اورد. سرش

 یدستش برداشتند و رو شیاش را از پ ییعروسک موطال ادیفر یو در مقابل تقالها دندیامداد باالخره رس یروهاین 

 برانکارد گذاشتند.

از  یرا بشکند به سخت شیرو شیمصر بود که سد پ یلعنت عیبلند شد و دنبالشان رفت آن ما شیاز جا یسخت به

 صحنه متنفر بود قلبش مچاله شده بود نیصخره ها باال رفتند و از ا

 چرا؟ 

 اعتراف کند؟ ستیقرار ن هنوزهم

 دانست ینم چیبود و سردرگم ه جیگ

 !نیبود هم ازین دنیشد.نفس کش یم نییمغشوشش باال و پا که در آن هنگام در ذهن یزیچ تنها

 

 شده بود. انیبرهنه و صورتش نما نهیاز س یقسمت یرو ازیروش خون نشدنو خم ازیخاطر بغل کردن ن به

 رفت. یم جیگ سرش
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گشت و آمبوالنس باعث شد  یها نیسرعت به سمتشان آمد و نور چراغ ماشآمبوالنس با  دندیتپه که رس یباال به

باهاش تماس گرفته و گفته بود اگر  اسمنیبه اسم یکه دختر شبیشد از د شتریاش ب جهیچشم هاش و ببنده.سرگ

 .ددهد برسان یکه به او م یتر خودش رو به آدرس عیبراش مهمه سر ازین

 نداشت!  یتیبراش اهم ازین نایقیچه ساعت ها با خودش کلنجار رفت تا به آن آدرس نرود.چون  اگر

 در آخر خودش را با سرعت به آن آدرس رساند. اما

شده و مثل  بیکه سرش آمده رفتارش عج ییبعد از بالها  ازیکرده و گفته بود ن یمعرف ادیخودش را به فر اسمنی

 برساند. بیترسد به خودش آس یم یکه حت شده بیو آن قدر عج ستیقبل ن

داشت تماس گرفت و  اسمنیکه از  یکرد با شماره اراه اورا گم نیبه سمت جاده شمال راند و ب ازیدنبال ن یوقت

 خواد خودش رو بکشه!  یم ازیزده بود که ن غیداده و ج هیرا با گر یآدرس مکان اسمنی

... 

 هوش شده بود؟  یگوش خراش آمبوالنس چشم باز کرد.ب ریآژ یصدا با

 شده بود کجاست؟  جیگ یکم

 بده که تو آمبوالنسه. صیتوانست تشخ یسرش نشسته و دستش شلنگ سرم بود زل زد و م یکه باال یمرد به

 چه خبره؟ -

 آورد. ادیو در لحظه به  زیهمه چ ادیشد و فر لیبه سمتش متما مرد

 .ازین..ن-

 مرد:  گرفته یصدا

 فشارتو.. دیباشآروم-

 شد. زیخ مین یحرفش تمام شود کم نزاشت

 کجاست؟  ازین-
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 ...ریآژ یرو حس کرد.احساس سرما صدا یقابل وصف ریو غ بیکم ترس عج کم

 کرد!  یکرد؟ نم یرو حس م ازین ی..بوشینفس ها نفس

 ولم کن...با تو ام.-

را  ازین دیو سف فیظر یدر امبوالنس بود دست ها یکه گوشه ا یتخت کوچک یاش رو یکیبرگشت و در نزد یا لحظه

 .دید

و  دیرقص یم نیو آسمان با هر حرکت ماش نیزم نیو آغشته به خونش ب ییطال یرو به سمت در بود و موها ازین سر

 یه دستگاه کمبا هر ضرب ازیو ن دیکوب یبا ضرب م ازین نهیس یبود. و دستگاه را رو ریدرگ یبا دستگاه ازیکنار ن یمرد

 شد. یم زیخ مین

 بود؟ شوک بود!  شوک

 مرد!  یداشت م ازشین

 زد؟ نزد! قلبش

کرد هم  یکه خود کش یلحظه ا یحس نکرده بود.حت کیقدر نزد نینمرد! ترس از دست دادنش را تا به حال ا مرد؟

 بود. دهیاندازه نترس نیبه ا

 کرد!  هیکرد؟ گر هیگر

 کرد!  هیکند؟ گر یم هیگرهم ادیکند؟ مگر فر یم هیمرد هم گر مگر

 ...ازیولم کن ...ن-

 بود. شتریرا لمس کرد اما نتوانست بلند شود.مرد زورش ب ازین یدستا یا لحظه

 توانست آرامش کند. ینمکرده بود هم قیکه مرد بهش تزر یدارو و خواب آور اثرات

 ..ر منه...یولم کن..همش تقص-
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. یو شکستگ یگرفتگ انیم یزیچ هیبود  یبعد از تب سرما خوردگ یگلو یگرفتگ هیشب شیزد و صدا ینفس م نفس

 پر بغض بود.

 : شیمرد پژواک مرگ بود برا یصدا

 آرو... دیکن یپرت م کارا حواس مارم نیبا ا ستیحال دوستتون خوب ن-

 : دیفهم ینم

 کش.. یگم ولم کن..من تو رو م یم-

 کرد. یو دارو داشت اثر م دیاش با بغض سرش را به تخت کوب هیگر نیب

 ...کش..م.یهمتون رو م-

 را کج کرد سرش

با بغض و  شیچشم ها یو تار سیو خ شیچشم ها یخمار نیزل زد و ب ازین نهیبه س یضربه اون دو دسته فلز به

 گفت:  دهیکش

 بر..گرد-

 

 یلحظه ا یباز کرد برا دادیزششان مغز استخوانش را هم ازار مرا که سو شیچشم ها نیتکان ها و تاب خوردن ماش با

 ییو پتو دیپر شیشباهت به ناقوس مرگ نبود از جا یکه ب ریآژ یصدا دنیرا فراموش کرده بود اما با شن تشیموقع

 زد ادیکنار زد و فر یشده بود را به تند دهیکش شیکه رو

 ازین از،ین _

 زدیتوجه به مرد همچنان داد م یکرد که آرامش کند اما او ب یجلو امد و سع یمرد

 کجاس ها! حالش چطوره ؟ ازین _

 زد یبلندتر ادیبعد فر و
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 حالش چطوره؟ گمیم_

 مرد را گرفت قهیسپس  و

 ها ! ستمیمگه با تو ن _

 امد  نییلجوج از گوشه چشمش پا یحرف ناخودآگاه قطره اشک نیا با

 را ترشح کرده است ! عیما نیا شیسوزش چشم ها ایبود؟  اشک

 مطمئنن اشک نبود نه

 بغض داشت چرا مخلوط آن بغض درد هم داشت؟ نداشت !  شیچرا صدا اما

 .داشت.افتیدر سرش انعکاس  ییصدا

 درد داشت. یلیخ

 ارام گفت: یکتفش گذاشت و اورا به آرامش دعوت کرد و  سپس با لحن یدستش را رو دپوشیسف مرد

 کرد یدگیرس تشیبهتر به وضع شهیاونجا م میمارستانیب کیحالش خوبه خطرش رفع شده فعال، االنم نزد _

درنگ   یحرف مرد تکان داد و بعد ب دییاب دهانش را قورت داد و همراه آن سرش را به تا زدیکه نفس نفس م یدرحال

با  شیبود و موها سیشد صورتش خ رهیبود خ افتهی نتیقرمز رنگ ز یعیما لهیکه به وس شیروبه رو ییبه خرمن طال

امد و  رونیخورد دست فرشته از تخت ب چیدر پ نیاشکه م یشده بودند با تکان دهیاش چسب یشانیتمام به پ یسمج

اش در تالتم بود. ناگهان  شهیتر از هم دهیو دست رنگ پر دهیصورت خراش نیدر ب یقرار گرفت چشم ها شیجلو

آن انگشتان  یبهش وصل شده باشد کمر بند مزاحمش را باز کرد و دستش را جلو برد و به ارام یانیانگار که جر

 شد... نییباال و پا یتنها کم یکم شیگلو بیکار س نیمحصور کرد که با ا دستانش نیرا در ب فیضع

 

 کوچک دستش را فشرد و قلبش هم همزمان با ان فشرده شد.. یدست ها آن

 نییهم تخت را به سرعت پا هیامد و بق نییپا نی؛ با عجله از ماش دندیرس مارستانیخره به بباال قهیدق یاز س بعد

در بدنش  یدرد دیکوبیم نیو با هر قدم که بر زم دییدویاوردند و به سمت در اورژانس روانه شدند پشت سرشان م
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بزرگ به همراه  یدرش عالمت یبردند که بر رو یرا به سمت اتاق ازینداشت وارد که شدند ن ی. اما توجهشدیم دهیچیپ

نداشت  ستادنیتوان ا گرید ستادیپشت در ا دادیم شیکه ورود ممنوع بود را نما ازین یموها نتیبه رنگ ز یحروف

 نیهم گذاشت و سرش را به ا یرا رو شیو پشت سر هم بود چشم ها قیعم شینشست نفس ها شیدو زانو یرو

 نیزم یهمانجا رو شدیم نییباال پا ینامنظمش به تند یاش بر اثر تنفس ها نهیه سداد قفس انطرف و آنطرف تک

 شیکرد چشم ها یرا دراز کرد و سع گرشید یگاه دستش کرد و پا هیچپش را تک هیداد و  پا هیتک وارینشست و به د

 شد؟یبخوابد اما مگر م یهم بگذارد و کم یرا رو

 قرار گرفت  شیو روبه رو دیپر شیبه سرعت از جا ادیامد و فر رونیلحظه پزشک از اتاق ب همان

 !یک اد؟یحالش چطوره ؟ بهتره، بهوش م _

  دیپرس یرام شیپشت هم سوال ها نطوریهم و

 پاسخ داد یدکتر به ارام که

اب شور  نکهیشده و ا هوشیشدن از شدت شوک تو آب ب هوشیچون قبل از ب دهینرس یبگم به خفگ یچ دونمینم_

 ث شده....هم باع  ایدر

 کشه؟یدکتر خفه شووو خفه شووو زنده اس؟نفس م _

 دوخت و اروم و گنگ گفت: ادینگاه ارومش رو به فر دکتر

 نانیبا اطم تونمیبهش دست داده نم یادیکرده شوک ز یدختر خودکش نیا ستیمعلوم ن یچیه یاره زنده اس ول_

 بگم یزیچ

 چرخ دور خود زد و سپس دستش را به سمت صورت پزشک نشانه برد و گفت: یعصب ادیفر

 !یسیبگم ها ؟ مگ تو دکتر ن نانیبا اطم تونمینم یچ یعنی _

 زدیم ادیکردند که عقب بکشندش اما همچنان فر یکه اطرافشان بودند جلو امدند و سع ییها پرستار

 !یپس ها چ یبگ یتونیو م یبا توام تو چ _

 را پس زد انشیدستانش را باال برد و اطراف یبعد عصب و
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  دیولم کن گمیم دیولم کن _

لباسش  قهیدر حفظ چهره ارامش داشت کرد و بعد  یاز احساس به دکتر که همچنان سع یخشمناک و عار ینگاه و

و راه  دیجلو کش یبود را کم دهیپوش مارستانیب سیلحظه به او داده بودنند و در سرو نیدر اخر سیپل نیرا که مامور

 گام برداشت مارستانیتنعس را باز کرد و به سمت محوطه ب

سوخت و طعم دهنم اون قدر تلخ و وحشتناک بود که دوست  یزدم گلوم م یزد.نفس نفس م یقلبم تند م ضربان

 کنم. هیداشتم گر

 تونستم تکون بدم. یچپم و نم دست

 دارم...درد دارم...من زنده ام! درد

 گرفته؟ من زنده ام! تیشوخ ایخدا 

 ! یریگ یجونش و م یانجام دادن داره و به راحت یکار برا یداره و جوونه و هزار تا آرزو و کل کیدو تا بچه کوچ یکی

 ! یباهام قهر ؟یچرا من و نبرد حاال

 باز کردن چشمام و نداشتم. ییتوانا

 بازشون کنم. دیرس یسوخت اما زورم نم یم چشمام

 و زخمم و از هم باز کردم. دهیخشک یلبا

 .رمیتالش کردم تا کمک بگ میهمه سع با

 مثل خس خس. یزیاز هنجره ام خارج نشد جز چ ییصدا اما

دهنم بود  یکه رو یزیچ ینیکه استشمام کردم و سنگ ییکرد و تازه از بو یدرد م نمیشده ام و س زیخ مین یکم

 .ژنهیرو دهنم ماسک اکس دمیفهم

 دست چپم و تکون دادم. یباز کردم و انگشتا تونستم چشم بالخره

 و به خاطر سوزش چشمام چند بار پلک زدم. دمید یلحظه اول تار م چند
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 و برداشتم. ژنیآزادم و بردم باال و ماسک اکس دست

 د..ک..-

مخصوص به  یبا لباسا ینقش زهیجلوم دختر ر بیعج یکامل نشد.در بزرگ اتاق باز شد و از پشت پرده ها حرفم

 چپش و باال انداخت و گفت:  یابرو دنمیمتم اومد و با دس

 ! یبهوش اومد-

 گفتم. یداشتم و بهش م یدوست داشتم حال خوب یلیخ

 کنه!  یاالن مرده ام روح مرده ام رو تخت داره نگاهت م نه

 سمتم اومد و به دستگاه کنارم زل زد و با سرعت از اتاق خارج شد. به

 ییخس خسا نیکردم.ب یکه روش حس م یام و فشار نهیدرد قفسه س ونیگرفت و مبستم.آروم آروم خوابم چشم

 شدم. هوشینبود ب یعاد دنینفس کش هیکه اصال شب

 

 نیمثل ا یزیچ ای ژهیو یاحتماال قسمت مراقبت ها یبودم.اتاق قبل گهیاتاق د کیدوباره چشم باز کردم.تو  یوقت

 م.بود.وارد بخش شده بود

 راستم و کامل گچ گرفته بودن. دست

 خورده بود. هیبخ ممیشونیپ

 که نگم بهتره!  صورتمم

 مهم بود؟ معلومه که نبود!  نیخوب نبود ا حالم

 شدن دوختم. یوارد اتاق م یکی یکیکه  یام و به افراد دهیمالقات که شد در اتاق باز شد و نگاه خشک وقت

 !اسمن،مهرانی،روهام،ی! هستیمهد محمد

 .دمیمامانم د نشونیبودن ب همه
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 و جهنم کرد! میکه زندگ یاسم پنج حرف هی مامان؟

 حرف دستم رو گرفت.فضا بد جور گرفته بود. یبا لبخند کنارم نشست و ب اسمنی

 .یهست نیمحمد و غمگ یاخمو نگاه

 دونستم براش تموم شدم. یبخشتم.م یوقت نم چیمحمد ه دونستم یم

 از دوستاش انجام داده بود و زنده نمونده بود. یکی شیپ و کردم که سال ها یکار

 کردم. یو ناراحت بود درکش م یاون حاال ازم عصب و

 کنارم خم شد و موهام و ناز کرد. روهام

 پچ گونه گفت:  پچ

 رسم. یبعدا حسابت رو م-

 اما چشماش مهربون بود. شونیصورتش اگر چه گرفته بود و پر شیدیجمله تحد برخالف

 که ماسک زده بود به خاطر آنفالنزاش. یا یهست یآشفته بودن حت همشون

کنار تخت گذاشته بعدش ساکت و  زیم یو کنارم رو دشیرز سف یکه اومده بود اول گل ها یکه از موقع یمهران یحت

 گرفته به پنجره زل زده بود.

 با مرده نداشت!  یکه فرق یمامان یحت

 جذبش نبود. یو لباسا متیو جواهرات گرون ق شیاز آرا یبلوند و لختش نبوددخبر یاز موها یخبر

 مامان نبود!  گهی..دمامان

 نبود. یحلقه ازدواج گهیانگشت دست چپش د تو

 قصد تعرض بهم داشته و اون عموم بوده. یکردن کس دییو اونجا تا یقانون یپزشک میرفت اسمنیکه با  یاون روز 

 مرد.زن  نیرفتن و عمو رو بازداشت کردن ا یوقت
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 .ضیمر هیکرده بود که دنبال دخترش بوده!  انتیبه شوهر و بچه اش خ یمردم به خاطر مرد یمبودم منم

 .ومدیهم رنگ چشمام اشک م یبود و به چشمام زل زده و از چشما اهیچشماش س ریز

 کرد؟ هه یم هیگر

 بود؟ آره بود. مونیشکست.پش یمامان سکوت اتاق و م ی هیگر یذبلند شده کمکم یساکت بودن و تنها صدا همه

 بود! رید یلیبود؟ خ رید

آروم دستم و فشرد و پشت سر محمد از اتاق  یبا نگاه یتحمل نکرد و با حرص از اتاق خارج شد و هست یمهد محمد

 .دمشونید ینم گهیخارج شد د

 بودم!  مطمئن

 درهم رفت سمت مامان و گفت:  یبا اخما اسمنی

بهتره  ستیخوب ن ازمیشه حال ن یدرست نم یزیهات چ هی!با گر یت دخترت خب اومدمالقا یایکه ب یکرد لهیپ-

 !یبر

 

 لیدل یها هیاز گر اسمنی تیروهام و نه اعصبان یمهران و نه اخما هیریمامان مهم بود و نه دلگ یها هینه برام گر من

 رهیتا دستام رو بگ دییاز دره به سمتم دو دنمیبار قبل از پر نیسنگ دلم بود که آخر یمهم چشم آب.براممیخود کش

 !ستیحاال ن یول

 

  دمیبه دستم زد دستم و با انزجار عقل کش یو به سمتم اومد و چنگ دیمثل فنر از جاش پر یاسیبا حرف  مامان

 شروع کرد به حرف زدن تیاهم یبه دستم و دستش انداخت و ب ینگاه

  کنمیمنو ببخش خواهش م دیدخترم ببخ...ش _
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 کی دمید یاب یروبا دوتا گو ادیچشم هاش فر یگود یگود افتاده از اشکاش نگاه کردم تو یبه هق زدن و چشم ها 

  دمیرنگ و پرشون و د یب یمو رنگ کیدره و 

 

  شدیکه ...که باورم م کردیرفتار م یمامان ببخش من رو اون جور یزندگ فتمیبه پات م یبخشیدخترم من و م _

 

 زجه کنان نشست نیزم یرو و

 نشسته؟ نیزم یمن افتادم و پرت شدم زجه کنون رو یوقت ادمیفر 

 

  یریاون رو ازم بگ یخوایتو م یباعث شد من فک کنم که تو بد _

 رونیکرد از اتاق بندازش ب یوشروع کرد به بحث و سع دیجلو اومد و دستش و گرفت و کش یاسیحرفش  نیبا ا 

 

مغزم خط  یرو بیو مامان دوخته بودم که درحال بحث بودن صداشون عج اسمنیروحم رو به  یب یها چشم

قورت دادم و نسبت به  یبرد اب دهنم رو به سخت رونیدست مامان رو گرفت و از اتاق ب یاسی. باالخره دیکشیم

توجه  یکردم ب یسع شدیم صورتم یها یابروهام بود و باعث درد کبود نیبهوش اومده بودم ب یکه از وقت ینیچ

خودش رو داره به روهام و  یکه جا یتوجه بودم درد کبود یب ممیبه زندگ یحت شهیم یعنیچند وقت  نیباشم ا

 کردم  ییبودن نگاه گذرا ییایدن یمهران که هرکدوم تو

 شه؟ینم شهیبراشون تنگ م دلم

 مهران  یو کارها یمسخره باز یبرا

 وار کننده روهام دیام یصبر و حرف ها یبرا
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 یاسینفس  کیتند تند و  یغر غر ها یبرا

 مهران  یشگیهم یها یمیدلگر ای

 ؟ شعیکه ازم متنفره هم تنگ م یمحمد مهد یدلم برا گهید یزایچ یکل ای...  ای

 ادیب رونیخشک شدم ب یلبها نیناخوداگاه از ب یاخ شهیو باعث م رهیگیدرد م نمیکه قفسه س کشمیم یقیعم نفس

  ختهیبهم ر بیعج دمیاوا هم فهم کی دنیبا شن یکه حت ییصدا

وارد شد و با تعجب به  یاسیکه دستم و اروم باال اوردم و همون لحظه  شدهیچ ننیو مهران سمتم اومدن ک بب روهام

صورتم بردارم  یرو از رو ژنیداشتم اون ماسک اکس یمهران و روهام چشم دوخت و بعد به من که سع زیمخیحالت ن

که انگار  ییق شروع کردم به حرف زدن با صدایچند نفس عم دنیو باالخره موفق شدم و بعد چند لحظه با کش

 بود اهیتخته س یشدن گچ رو دهیحاصل کش

 

رقصشون بهم  یکمپان ینروژ و گرفتم. اقامتم جور شد.و اون جا تو طیبردم.بل یادیمسابقه پول ز یمن قراره برم تو _

 ... کی دیبرم فقط با تونمیدن.و حاال م یکار م

 

 بود نمیخشک کردم که از اعماق قفسه س یا سرفه

 بعد ادمه دادم و

 

  گهید استیچ یدونیخودت م یاسیگاوصندوقه  یخونه تو یمدارکم و حکم و همچ _

 

 هم بود اما مهم بود ؟ یبعد نگاهم و به مهران دوختم اخماش تو و
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 هم برام انجام بده  زایپاسپورت و و یمهران کارا _

 

 کردم و گفتم : یا گهیدر اخر سرفه د و

 

 نیکن دامیپ نیوقت نتون چیکه ه رمیو م شمیم دیناپد یجور نیو مانع رفتنم بش نیاریب یحرفم نه ا یو اگر تو _

خرابه  خوامیو از نو بسازم م میام من قراره برم اونجا زندگ یکه جد نیدونیکه انگار اصال وجود نداشتم و م یجور

 نروژ بردارم  یتو دمیجد یزندگ یو به عنوان مصالح برا یزندگ نیا یها

 

  دمیکش ینفس خش دار

نروژ قبولم  یقیرقص و موس یکمپان رمیروزاهم بگ نیو عذا ا نمیبش ستیبره اما قرارم ن ادمی ستیرو قرار ن یچیه _

 شهیو دولت متحمل م یو همچ نیکرده کار دارم اونجا خونه و حقوق و ماش

 

 بودنش و حفظ کرده بود گفت : زیخ میکه تا اون لحظه ن مهران

 

 ..یب یایاونجا بزار ب یبر یخوایم یچجور ییحال و روزت رو نگاه تو تنها ازین یچ یعنی _

 

 بود  ادمیز یو بخاطر حرف زدن ها سوختیو گلوم م کردیدرد م نمیقفسه س دمیحرفش پر وسط

 

 ممیتصم امیاز پس خودم بر ب تونمیم ستیتازه ن نیا کنمیم یزندگ بیمملک غر کی یتو  هاست دارم تنهامن سال _

 گرفتم 
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 ک بشنوم گفت: یبلند جورد زنهیزد و انگار که داره با خودش حرف م یپوزخند روهام

  شیخودکش میگرفتع هه مثل تصم میتصم _

 بعد نگاهم کرد و گفت : و

 گذرهیمرگ نم یبرا تیقبل میهنوز دو روز از تصم یگرفتینم میتصم عیسر نقدیقبال ا _

 

 داشت اما یزیزهر داشت درد داشت زخم و ت حرفاش

عموم  یکرد مردم وقت انتیمامان خ یبابام مرد مردم وقت یسالها هزار بار مردم وقت یمردم و تموم شدم من در ط من

که هرزه خونده شدم از دهن  یخوردم و زمان یلیس یدرحال فرار بودم وقت یتاکس یتو یبهم دست زد مردم وقت

 از دره افتادم من هزاران بار مردم  یو وقت ادیفر

 مرده ها احساس ندارن  کنمیبرام درد نداره من حس نم نایا پس

 دوختم و گفتم:  یچشم هام رو به نقطه نامعلوم نیهم یبرا

 اجرا کنم ینشد بعد شیکیو اگه  نمیبچ تیرو با الو ماتمیگرفتم تصم ادی  _

 در بود که گفتم: کینزد رونیمحض تموم شدن حرفم روهام از جاش بلند شد که بره ب به

 بگه که قرار کجا برم  ادیحق نداره به فر چکسیه _

 

 تذکر پرستار بلند بشه  یو درو باز کرد و محکم پشت سر خودش بست که باعث شد صدا دیکش یقینفس عم روهام

 

چشام جمع بشه مگ لبخند نبود پس چرا اشک هام اشک شوقه، شوق  یباعث شد اشک تو شیلخزدم که ت یلبخند

 رنگاوارنگ و .... یموها یاب ییچشم ها ییشوق از تموم شدن شوق از محو شدن شوق از رها ییاز جدا
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 رفتن رونیاز اتاق ب زنمینم یحرف دنید یوقت یاسیو  مهران

 

 شدم. مرخص

 موندم و مرخص که شدم. مارستانیروز و پنج ساعت تو ب چهار

 گردوندن تهران. و روهام و مهران برم اسمنی

 لحظه ام ازمون دور نشد. هیو  ومدیمامانمم بود ! با پورش قرمزش پشتمون م مامان؟

 پاهاته! ریز یبود بهش بگم.مامان چه عروسک خوشگل و توچشم موندهکم

 نگاهش کردم. رهیتنها خ اما

 زل زدم. شیشکزده و اغم یچشما به

 کردم،نگاهش کردم نگاهش کردم. نگاهش

 خودش. یبود برا یو داغون مهران غول کیکوچ دیدوختم که کنار پرا نشینگاهم و به ماش بعدش

 زل زدم،زل زدم،زل زدم. یطوالن نشیماش به

 شدم لبام کش اومد پوزخند زدم. رهیخ ونشیو به نگاه قرمز و گر برگشتم

گفت با  یگفت مواظب باشه با عشق م یتوجه جلب کنه م غیگرون و ج ینایبا ماش ابونیو خت دیگفته بود نبا بابام

 گفت. یم یو مردونگ رتیغ

 پاش بود آره خب،بابا نبود!  ریز غیگرون و ج نیماش هیحاال  اما

آماده کرده بود  میراحت یعقب برا یکه رو صندل یو تشک مخصوص و بالشت نشیماش یتوجه به در باز شده  یب

مهران  نیکرد.تو ماش دییاون راحت تره و روهامم تا نیروهام که مهران اومد جلوم و گفت ماش نیسمت ماشرفتم

 و درد داشتم. دمیشد بالشت سرم و دراز کش اسمنی یشدم و پاها ریجاگ
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 داشت!  یمونده بود.چه توقع نشیباز ماش مهیخشک شده کنار در ن مامان

  م؟یخوب تجربه کن یزندگ کیو  میدر لحظه ببخشمش و با اشک بغلش کنم و به هم برس یترک یلمایف مثل

 !ییایرو چه

 که داشتم... یدارو ها و حال بد ریخواب بودم.تاث ریمس کل

 بود. دیکل زینبودم فکرم رو دوتا چ ایدن نیتو ا کال

 پس چرا نبود  ا؟یتو در دهینگفت که نجاتم داده! مگه نگفت برام پر اسمنیچرا نبود؟ مگه  ادیفر

 کار کنم؟ یچ دیکه...حاال با نیا دوم

 نروژ؟ برم یچه طور 

توش نفس  یکه چشم آب ییتونستم راحت برم اما سخت بود،سخت بود دل کندن از هوا یکه مسابقه رو بردم م حاال

 .دیکش یم

 

بود.خونه محمد  المیکه وسا ینه ااندازه ام من و بردن خو یتهران و به درخواست که نه دعوا و اسرار ب میدیرس

 !یمهد

وقت  چیتمومه رابطه امون سرد شده بود.آدم ه زیدونستم ک همه چ یبرگشته بودن و من م یو هست خودش

 ممکنه! ریکرد غ یفکر م یجدا شه که روز ییکنه از کسا ینمفکرشم

 حاال...همشون شدن خاطره!  اما

 .ارهیموندن و روهام رفت تا خاله رو ب شمیو مهران پ اسمنی

 ساکت بود! بیبود که عج یمهران ب،یدوش گرفتم و عج اسمنیکمک  با
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 یمرغ درست کرده بود و هرچ یپا کرد و سوپ یم هیگررفت و مدام یمو خاله اومدن و خاله قربون صدقه ام روهام

 شد. ینمکردم یبه فرار م یمن سع

 دم دادن.اخر دو ظرف کامل به خور در

 

 شد؟  یپاسپورت چ یمهران کارا-

 نگاه کرد و آروم گفت: و برگردوند سمتم و بهم سرش

 .رهیم شیتر پ عیکارا سر یکنم.چون گذرنامه دار یدارم حلش م-

 نره!  شیشم.کاش پ یم رهیخ بهش

 ... کاش

 

و مهران هم بعد از جواب  مدادیقورتشون م یو تنها به سخت دمیازش نفهم یخاله که طعم یاز خوردن سوپ ها بعد

 شد رهیخ یخودش فرو رفت و به نقطه ا یچند وقت بازم تو نیدادن به سوالم مثل ا

 ونیزیتلو دنیتوجه به مهران شروع کردم به د یب

 یبود که همه کارکترا افراد نیبخاطر ا دیاما مشتاقانه به صفحه زل زده بودم و شا دمیفهمیازش نم یچیه نکهیا با

 خش دار ییموج صدا یو حت یرنگ یموها ،یاب یبودن با چشم ها

چشم  نکهیبدون ا زدیکه بطور مداوم اسممو صدا م یکس یمانند صفحه گم بودم که با صدا یشفق یرنگ ها یتو

 گفتم: رمیهامو از صفحه بگ

 بله؟ _

 سرد بود که جوابم رو داد: ییدرجوابم صدا و
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اشعه هاش  ،یبش رهیخ یهرچ ای یگوش توریو به صفحه مان یباش داریب دینبا 10از  شتریدکتر گفته ب ،یبخواب دیبا _

 اما وا.. دهیند یبرات ضرر داره، سرت ضربه خاص

 جام بلند شدم و بدون توجه به حرف زدن رُهام به سمت اتاق رفتم از

 ادیاز فر یکه به سخت یریبکنم تصو نکارویتصور کنم اما نخواستم چون اگر بخوام ا تونستمیبهت زدش رو م چهره

 شدیساخته بودم محو م

 به همه به جز... یاسیتوجه شده بودم به رُهام به مهران  یروزا همش ب نیا

 اتاقم شدم وارد

 شده بود دهیچ مرتب

 .... ایبوده باشه  دیبا یاسی کار

 یهرک ای

 باال انداختم یا شونه

 هم داره؟ یفرق مگه

 نشستم توریمان پشت

 داره اما مهم نبود گفت ضرر رُهام

 چشمم خورد  یرنگش تو یرو روشن کردم که رنگ اب سیک

 یآب یآب یآب

 بود! یآب یهمچ چرا

 بود!؟ یگچ دستمم اب یرو یحت وارایرنگ د سیدکمه ک وریصفحه مانت چرا

 روشن شد صفحه
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 )نروژ( دمیکردم و شروع کردم به گشت زدن راجب محل تولد جد تیرو به سمت گوگل هدا موس

 موضوع مهم بود کیچرخ زدن  یاز کل بعد

 نیازدواج کنم در ا هیکه نروژ یکه با کس نهیا طیخوب نبود و تنها شرا نیو ا دنیم تیسال بعد اقامت تابع 7 نکهیا

  رمیرو بگ تیتابع تونمیسال م 3صورت بعد از 

رو زبان  یلیخ یبابا بچگ نکهیو منم خداروشکر بخاطر ا کردیقبول م لتسیا 6باال  یزبانم که ب هر کشور مدرک

  کردیو پاسپورتمم که مهران درست م زایحساس بود مدرکم رو داشتم و و

 جام بلند شدم از

 دمیتخت دراز کش یرو

 مهم بود یو شهروند تیاما تابع دادمیاقامت نم یبرا یا نهیهز

 باشه  یکه نروژ یکی

 ذهنم نقش بست یتو کیگاه اسم ماو چشمام رو ببندم که ناخودا امیب رونیکردم از فکرش ب یسع

 بود ینروژ اون

 کمکم کنه تونستیم

 

 روز گذشته بود؟ چند

 هفته! کی

 دو هفته؟ دمیشا

 کنم. یتر از حد معمول کارارو اوک عیسر یلیپسر دوست سابق بابا تونستم خ کیکمک ما با

 بارم از خونه خارج نشده بودم. کی یچند وقت حت نیا تو
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 خونه!  گفتم

 چنگ زدم و به صفحه لپ تاپم زل زدم. قمیکنار شق یبار نشسته بودم و به موها یصندل یرو

 .که برام اجاره کرده بودن تو نروژ رو فرستاده بودن یخونه ا عکس

 کردم. یحوصله عکس رو رد م یب

 گلخونه قشنگش بود!  اشیمزا تنها

 بود.خوابش برده  نیمثل اون دفه تو ماش ونیزیرو کاناپه کنار تلو مهران

 رونش. یمبل بود و شلوارکش رفته بود رو یلنگش رو هیشده بود و  زونیآو گردنش

 برم. یگرفتم از خونه محمد مهد میتصم

 جلو چشم محمد نباشم. نیاز ا شترینکنه و هم ب دامیپ ادیهم فر تا

 برد. یرو م الیام وسا یرفتم...و سمسار یم فردا

 خوب فروختم. یسمسار هیرو به کمک روهام به  المیوسا

 تومن شیشد ش سرجمع

 ! دیصد به زور ازم خر شیبود رو ش ونیلیده م کیکه االن نزد یخچالی

 بردن. یهارو م لهیو وس ومدنیرفتم اونا ام م یکه من م فردا

 خب مهم نبود. یول

 رفتن به نروژ تو مسابقه برده بودم رو گرفت یکه برا ییها زیو چ یرفت و از رابطمون مدارک مهران

 تر کردم. رهیت یالغر تر شده بودم و موهام رو کم ی.کم

 وقت رفتن بود. گهید
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آورده بود و  اسمنیکه  یا یو گل گل یرنگ ینرم و رنگ یمثل جغد رو تشک ها اسمنیساعت سه صبح هم من هم  تا

 میفرشم پهن کرده بود نشست یب ییرایوسط پذ

 هنوزم رو کاناپه خواب بود. مهران

 شد. یساعت تو سرم اِکو م یعقربه ها یصدا

 ...تاککی...تاک...تکیت

 سوخت یم چشمام

 کرد. یم هیدو ساعت سر رو زانوهام گذاشته بود و گر کینزد اسمنی

 نکردم. هیمن گر یول

 رفتم. یم دیخواستم با یچه نم خواستمیم چه

 گذاشتم. یکنارش بلند شدم و لپ تاپ رو کنار از

 بود که جمعش نکرده بودم و روشن کردم یزیساز رو که تنها چ قهوه

 اومده بود رونیاز بازداشت ب عمو

 مختومه شده بود. دادگاه

 گم شانس منه!  یو...م هیگم کار پول و پارت ینم

 نداشتم. یشاهد

 بدنم. یرو یها یها رابطه دارم و ممکنه کار اونا باشه چنگ ها و کبود یلیبرده بود که من با خ شاهد

 مختلط گرفتنم. یپارت یو ثابت کرده بود که سه بار گشت ارشاد و دو بار تو برده بود مدارک

 نداشتم!  یچیه من

 .کریگرد شده زد رو اسپ یبا چشما اسمنیزنگ خورد و  اسمنی یو گوش رونیعصر اومد ب روزید

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
566 

 

 کنم. یعمو رو هنوز تو گوشم حس م یصدا

 داتیشه من پ یمامانت داره جدا م یکنم؟ آبروم رو برد یمن تو بازداشتگاه ولت م و انداختن تیبا شکا یفکر کرد -

 ازیکنم ن یم

 .ستین ادمیرو  شیبق

 .نیبه زم دیرو کوب شیکنان فحشش داد و گوش غیج غیداد کرد و ج یداد و ب اسمنیکرد و  دمیکه تهد ادمهی فقط

کرد  یکرد و صلوات نذر م یرفت و قطعاتش و به هم وصل م یم شیبعدش قربون صدقه گوش قهیچند که پنج دق هر

 نسوخته باشه. شیتا گوش

 ها امکان نداشت بتونه بخره!  یگوش ینجوم متیاحتماال با ق چون

 و به سمت پنجره رفتم. ختمیرنگم ر یماگ شکالت یام و تو قهوه

 و خلوت زل زدم. کیتار یزدم به قاب پنجره و به کوچه  هیتک

 افته. یصحنه مقابلم کم مونده بود ماگ از دستم ب دنیچشم گردوندم و با د حواس یب

 بود! ادیفر

 بود و حواسش به من نبود. ستادهیا یگوشه ا نشیماش کینزد

 بود. رهیبه جلوش خ نگاهش

 سرد بود! هوا

 بود؟ نییاون پا چرا

 موقع شب! نیا

 .دیکوب یقرار م یب قلبم

 سرد پنجره گذاشتم و بدنم از سرما مور مور شد. ی شهیرو گاز گرفتم و دستم و رو ش لبم
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 ؟یچشم آب ییجا نیا چرا

 تو خودش جمع شد. یکه داشت و تو تنش مرتب کرد و کم یا رهیسردش شد که کت ت انگار

 شد عاشقش نبود! یم مگه

 کنم موچم رو گرفت. یکه کار نیسرش رو بلند کرد و قبل ا یا لحظه

 .نمیتونستم بب یبراقش و تو شبم م نگاه

و ماگ از دستم افتاد و دست چپم سوخت و قلبم سوخت و خم شدم و با زانو افتادم  ستادیو زمان ا ستادیا قلبم

 .نیزم

اما همچنان  اسمنیبه اطراف نگاه کرد و  جیو هول شده و گ نییشکستن ماگ مهران از رو کاناپه پرت شد پا یصدا با

 خواب بود.

 شدم. رهیخ رونیو به ب دمیکش بلند شدم و پرده رو یفور

 !شیخال یو جا نشیماش یکایالست یصدا

 

 بود. گهیچند ساعت د پروازم

 .یبرگشتم خونه محمد مهد یزدن سمسار خاطر زنگ به

 خونش. میرفت اسمنیو جمع کرده بودم و با  لمیوسا صبح

 برگردم. دیداره و با رادیا ییلباس شو نیسعادت زنگ زده بود و گفته بود ماش شیساعت پ مین اما

 درستش کنم. ایو برگردونم  نیپول ماش ای

 .یمهران و برداشتم و رفتم خونه محمد مهد نیماش

ندادم و با سرعت از پله ها باال رفتم و دم واحد صاحب خونه  سمسار  تیرنگم از سرم افتاده بود اما اهم یزرشک شال

 .دمیهارو د
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 از دختر حامله اش نبود. یخبر

 نه شدم.خو وارد

 .نییبردن از پله ها پا یداشتن اسباب و م کارگرا

 با شکم گنده اش به سمتم اومد!  سعادت

 شد! یگم شکم گنده اش چون قبل خودش شکمش وارد م یم

 مرد پنجاه ساله و کچل!  هی

 س.. هیخانوم  ییکجا -

 .ییلباس شو نیحرف بزنه از کنارش گذشتم و رفتم سمت ماش نزاشتم

 سمتش و گفتم:  برگشتم

 شده؟  یچ -

 نگاه کرد و گفت:  آزادم یاخم به موها با

 شه. یروشن نم -

 ساعت تا پروازم مونده بود و وقت نداشتم. چند

 و زدم اما روشن نشد. ییلباس شو نیدکمه ماش یحوصله و عصب یب

 جاش و چک کردم. همه

 کرد. یکار نم اما

 تو دلم لعنت فرستادم. میشانس کوفت به

 از خونه خارج شدم. کهیمرت یکارگراش و اخما رهیاز نگاه خ یکه داده بود کم کرد و منم حرص یپول از

 .نییپله ها با سرعت رفتم پا از
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اومد و بعدش باز شدن در  ینیماش دیترمز شد یصدا هویکه  نمیمحوطه ساختمون خارج شدم و رفتم سمت ماش از

 هاش.

 تو ساختمون نفسم رفت! دییسرعت جت دو که با ادیفر دنیتعجب برگشتم و با د با

 رفت؟ کجا

 جا! نیاومده ا چرا

 کیاز پله ها رفتم باال و به خونه که نزد اطیتو ساختمون و با احت دمییبا سرعت دو رمیو بگ میکنجکاو یجلو نتونستم

 نرده ها به باال نگاه کردم. یشدم کنار نرده ها خودم رو خم کردم و از البه ال

 از تو خونه: ادیفر یاومد و نعره  یزیشکستن چ یصدا

 فروخته؟ یکجاس؟ واسه چ الیوسا نیگم صاحب ا یم -

 قرار شد. یب قلبم

 کردن. یبودن و به داخل نگاه م ستادهیدم خونه ا کارگرا

 : ادیداد فر یصدا دوباره

 بزنم؟ شیرو آت نایهمه ا ای یگ یم -

 داد سعادت:  یصدا

 ؟یروان یکن یکار م یچ -

پنهون کردم اما همچنان نگاهم به در واحد  شتریخودم و ب یاومد و کم یزیچ دنیکش یصدا صدا نیبا ا زمان هم

 بود.

 ! نییاز چند تا پله هم رفت پا یو حت نیبا قدرت افتاد زم خچالمیبا سرعت رفتن کنار و تا رفتن کنار  کارگرا

 باعث شد دستم و بزارم رو دهنم. هشیفج یو خاک و صدا گرد

 : ادیفر ینعره  یصدا
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 کجاست؟ ازیگفتم...ن.. -

 آزادم و رو قلبم گذاشتم. دست

 .ومدیشکستن م یبا سرعت رفتن داخل و صدا کارگرا

 شکست. یو داشت م زیهمه چ انگار

 :ومدیم ادمیداد فر یشکستن ها صدا یصدا نیب

 همه شون و پودر کنم... ای یگ یم -

 انگار به خودش اومده بود. سعادت

 هارو هم کنار در واحد جمع کرده بود. هیداد همسا یداد و ب یصدا

 هیخرما هیکنم. پولشون رو دادم. صاحبشونم  یم تیتومن پولشه. ازت شکا کی که،ینشکن مرت شناسم،ینم ازینمن -

 رفت اون ور آب. یبود داشت م

 شکستن ها قطع شد. یصدا

 از ساختمون خارج شدم. یدونم چه جور یشدم و نم ریسراز نییوحشت و سرعت از پله ها به پا با

 مهران پنهون شدم. نیو پشت ماش دمییدو

 از ساختمون خارج شد. ادیچند لحظه بعد فر درست

باال  تیتند تند از نفس نفس زدن و عصبان نشیبود و س دهیچیبه هم پ رنگش شلخته و در هم ییخرما دایجد یموها

 شد. یم نییو پا

 زد و سرش و رو دستش گذاشت. هیتک نیلحظه دستش و رو سقف ماش و باز کرد و چند نشیماش در

 مچاله شد. قلبم

 تو چشمام جمع شد. اشک
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 توهم زدم دیشا دونم ینم

 .نمیفاصله دور باعث شد اشتباه بب دیدونم شا ینم

 بود! یچشماش اشک اما

 به رو به روش بود. رهیو از سرش فاصله داد و نگاهش خ دستش

 و رو دهنم گذاشتم و هقهقه ام و خفه کردم. دستم

کوچه گم شد  چیکه تو پ نشیشد و ماش نشیبه موهاش زد و با سرعت سوار ماش یحرص چشماش و بست و چنگ با

 افتادم و بغض کرده لب زدم:  نیبه زم

 ادیفر -

 

 مهران رفتم. نیبه سمت ماش قهیچند دق بعد

 تم.و در و محکم بس نیو پرت کردم تو ماش خودم

 و گذاشتم رو فرمون. سرم

 .دمیشن یقلبم و م یصدا

 ..بوم..بوم.بوم

 .میساعت موچ یعقربه ها یصدا

 ..تاککی..تاک..تکیت

 نفسم گرفت. 

 ازیعاشق نباش ن ازین از،نمونین بسه

 ولش کن دل بکن برو... 
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 .دمیکش یقیعم نفس

 وقت کنم بغضم و قورت بدم و اشکام رو پاک کنم. نشیکه ب قیقدر عم اون

 بازم ینم م،منی...من قومیقو من

 رم یبار م نیرم ، من ا یم من

 ...رهید یلیاد،خیفر رهید گهید

 روندم. اسمنیرو روشن کردم و پام و رو پدال گاز گذاشتم و با سرعت به سمت خونه  نیماش

 خوره. یزنگ م بمیمهران توج ییاهدا یگوش

 چسبونم. یرو به گوشم م یکنم و گوش یسبز رو لمس م رهیشم دا یکه از کوچه خارج م یلحا در

 بله روهام؟-

 شه:  یشکل روهام  تو سرم اکو م یادیفر یصدا

 تو؟  ییاست،چند ساعته کجا گهیساعت د میپروازت ن ازین-

 نگاه کردم. میبا استرس به ساعت موچ   

 با مدارکم. دیفرودگاه چمدونم رو برداد امیم میتوراهم،مستق-

 گفت:  یبا حرص و عصب   

 زود باش. میفرودگاه م،مایبرداشت-

 

 رو پرت کردم کنارم و پام رو گذاشتم رو پدال گاز و دنده رو عوض کردم و دور برگدون رو دور زدم. یگوش

. 

 مورد عالقم و با حرص و بلند شروع کردم به خوندن. یاز آهنگا یگی
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 گهید یجا به جا نیرم از ا یم

 

 گهیتورو بار د یرو نمینب که

 

 یکابوس تکرار هیکه با تو بودن  چون

 

 هیاجبار یکه تو توش باش یخاک ترک

 

 کنم پشتم رو نگاه. یرم و نم یم

 

 طرفه دارم به اون دور دورا هی طیبل هی

 

 به روزم یآورد یچ یدینفهم اصن

 

 زدم:  غیو رو بوق گذاشتم و ج دستم

 گهیبرو د-

 

 خندم یکه دارم من م گهیدفه د-
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 تورو  ادیخوام بکنم  ینم

 

 و گاز گرفتم و بغض نزاشتت ادامه بدم لبم

 رفتم یهر کوچه پس کوچه ا از

 یانبریهر م از

 رفتم یم دیبا من

 رفتم. یم

 قدر گذشته بود؟  چه

 قهیدق ستیب

 

 فرودگاه. یسمت ورود دمیسرعت دو با

 گذشت امکان نداشت تنه نخوره. یاز کنارم م هرکس

 دمییدو یسرعت م با

 کردن. یم یافتاد که با لبخند داشتن از هم خدافظ یم ینگاهم به افراد نشیب

 گرفتن. یم عکس

 کردن یهم و بغل م  یگاه

 زدن یحرف م یگاه 

 ها...قدم ها...آدم ها چمدون

 کرد. یکه  مدام پروازا رو اعالم م یمانند زن غینازک و ج یصدا
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 چک کردم پروزارو

 ..رفته بود.یدب

 .ازین-

 .اسمنیسمت  دمییسرعت برگشتم و دو با

 کرد. ینگاهم م هیبه دست با گر چمدون

 زل زدم. ونشیسمتش و به نگاه گر دمییدو

 سمتمون و نفس نفس زنون مدارکم و داد دستم و گفت: دییاز سمت راست دو روهام

 

- 

 

 

 یمدارکت رو ببر دیبدو با-

 .رشیسمت پذ دمییگرفتم و دو ونیگر اسمنیتکون دادم و به زور چشم از  یسر

 اش گفتم:  رهیدختر جوون با مغنعه ت روبه

 پاسپورت و.. نمیپرواز به نروژ،ا -

 رو گذاشتم جلوش مدارک

 کرد و دفتر چه رو باز کرد و گفت:  نگاهبهم

 گرفت. ریتاخ یپروازتون کم دیشانس آورد-

 .دیقبلش آماده باش قهیچهل دق کینزد دیبا یجخار یپرواز ها وگرنه
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 .دمییتکون دادم و لبم و جو یسر

 .یو چک کرد و گفت برم قسمت بعد مدارک

 . دمیچرخ یدور خودم م جیگ

 کردن. یو چمدونم رو برس لیرو دادم و وسا طیبل

 سالن انتظار. فرستادنم

 .دمیکرد و من خارج شدم و بچه ها رو د ییزن پرواز و اعالم کرد نگهبان همه رو راهنما یوقت

 کردم،اما لبخند زدم بغض زده  نگاهشون کردم. بغض

کرد بعدش خاله رو که  یم هیتو بغلم حل شد و بعدش مهران که سرش و رو شونم گذاشت و گر اسمنینفر  نیاول

 کرد. یم هیخوند و مظلومانه گر یهمش دعا م

 !در آخر روهام و

 یوت نامه نفرستاگه دع ینامرد یلیخ-

 خندم!بلند و شاد،شاد اما تلخ!  یم

 کنم:  یو نگاهش م رمیگیرو م اسمنی شونه

 دیتحد یقدر اس ام اس ها نیکن به پرهامم بگو بره به جهنم و ا یخداحافظ هیباشگاه و بق یاز طرف من از بچه ها-

 نده!  زیآم

 خندن ،اما تلخ. یم همشون

  ؟یر یبا ما م یبدون خداحافظ-

 کنم. ینگاه م یبه محمد و هست یگردم و با لبخند آروم یم بر

 کنن یلبخند نگاهم م با
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 و محکم.بوسه،برادرانه یم یو نرم و طوالن میشونیو پ ادیبه سمتم م محمد

 گه:  یکنه و با خنده م یبغلم م یهست

 لب ساحل و استخر لخ... ینر-

 خنده. یم زیرشه و  یساکت م یکنه که هست یو نگاه م یهست یجور محمد

 زنم یم لبخند

 گه:  یخنده و م یکنه و م یاشکاش و پاک م مهران

 اون جا... ینر دیگه،چشم سف یراست م-

 

 خندم. یشه و من م یره  و مهران ساکت م یمحمد چشم غره م باز

 گم:  یلبخند م با

 و به تو. اسمنی.روهام،مهران و سپرمیرو به تو م اسمنیمهران، -

 گشتم و به محمد نگاه کردم و گفتم:  بر

 سپرم. ی، مهران و روهام رو هم به تو م اسمنیو  یمحمد،هست-

 لبخند زد و مادرانه دستش و رو شونم گذاشت و گفت:  خاله

 دردونه؟  زیعز میبسپر یما تورو به ک-

 شه. یتلخ م لبخندم

 .رمیگ یکنم و ازشون فاصله م یهمشون رو بغل م دوباره

 و سرش و تو بغل روهام پنهون کرده. کنهیم هیبلند بلند گر اسمنی

 .ستیکنه.اما مهم ن یداره خفم م بغضم
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 .ازین-

 .ستهیم یگردم و قلبم وا یبرم

 جام؟  نیدونست که من ا یاز کجا م اون

 

 من رو ببخش،نرو دخترم برگرد.-

 کنه یکنه و دستاش رو به سمتم دراز م یم هیافته و گر یم نیزانو به زم با

 ! دهییزجه هاش دو نیب زنهینفس م نفس

 تا بگه نرم؟  دهییدو

 ! یمامان مهربون چه

 رم. یکنم و م یبلندش کنه و پشت م دمیزنم و به محمد عالمت م یم شخندین

 .نمیب یها م شهیشم و حاال همشون رو از پشت ش یدوباره از نگهبان ها رد م 

 رم. یم یدم و به سمت پله برق یدست تکون م براشون

 شنوم. یداد نگهبان هارو م یداد و ب یصدا

 

 ازین..-

 

 برگشتم و به پشتم نگاه کردم. رتیح با

 جمع شده بودن. ادیدور فر ایلیخ
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 بود!  یم یعموم یتو فضا دینبا اون

 !رونیداده بودن ب شیو سه روز پ پشیکل

 .شناختنشیم مردم

 و رو دهنم گذاشتم دستم

 و داد زد:  دیکوب شهیو به ش مشتش

 ـازینـ -

 .نمیسرخش و بب یآشفته و چشما یکالهش رو،رو سرش جا به جا کرد و تونستم موها دمشیکه د دیفهم یوقت

 گرفته بود. صداش

 ...نرو.میزن یبا هم حرف م -

 کردم و با اشک نگاهش کردم. بغض

 ! ریقدر د چه

 گرفتن. لمیردن و شروع کردن به فو دراو اشونیتوجه هارو جلب کرد و گوش ادیفر یکم سر و صدا کم

 بود. ینیزم ریز ادیفر

 شد. یبراش بد م گرفتنشیم اگه

 کرده با دست عالمت دادم برو. بغض

 : دمیدادش و شن یو کردم و راه افتادم که صدا پشتم

 نرو -

 تونستم صداش و بشنوم. یزد م یداد م چون

 زدم:  غیو برگشتم سمتش و ج دمیاز اشکم کش سیو با حرص رو صورت خ دستم
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 ادیبرو فر -

به  دیتوجه بهشون دوباره مشت کوب یب ادیدورش و کنار زدن و فر تیرفتن و جمع ادیبه سمت فر یحفاظت یمامورا

 و داد زد:  شهیش

 ....نرومی...برگرد حرف بزنازین -

تو صورت  دیش و باال آورد و کوبشده که آرنج وونهیو د یاون قدر عصب ادیو فر رنیگ یو م ادیفر یبازو مامورا

 داشت ببرتش. یکه سع یمامور

 .رنیو بگ ادیتا فر دنییمامورا دو هیو بق نیافتاد زم ومدیکه ازش خون م یا ینیبا ب مرد

 .دنییهولشون داد و شروع کرد به دو ادیفر

 گرفتن. یم لمیو همه داشتن ف دنییو زد و دنبالش دو ریآژ یفور مامورا

 .نمیرو بب ادیتا فر شهیبه ش دمیزده چسب وحشت

 رو دور بزنه و به من برسه. شهیکرد ش یم یزد و سع یو کنار م تیجمع

 .میدیرس یتا به قسمت ورود دمییهمراهش دو منم

 سمت خودش. دیلحظه نگهبان و کنار زد و سرخ شده و نفس نفس زنون دستم و گرفت و منو کش هی تو

 و داد زد:  دیچیو دستاش و دور کمرم پ دیشدم تو بغلش و بغضم ترک دهیو محکم که کوب عیقدر سر اون

 ...ینم ؟یدیفهم یبر زارمینم -

 کرد. یولم نم یعقب ول دنشیو گرفتن و کش ادیو فر دنیرس مامورا

 شم. الیخ یتونستم ب یعطرش و نم یبو یسخت بود ول دنمیدرد گرفته بود و نفس کش کمرم

 گوشم داد زد:  دم

 ...ازی...ندیکنم. ولم کن یکارتون م یکشم. از کار ب یمهمتون و  -
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 عقب. دنشیو جدا کردن و کش ادیکردم و موفق شدن و فر هقهقه

 زد. یزد و کبود شده داد م یو پا م دست

 !ازی...ندیولم کن -

 کردن. یم غیج غیدورش جمع شدن و شلوغ شده بود و دخترا ج تیجمع

 نگاه کردم. ادیبه فر هیعقب رفتم و با گر عقب

 شده. جیاالن گ اون

 ازیبرو ن گهیبرگردم م اگر

  ؟یچرا موند گهیم

 کار کرده. یبرم تا بفهمه که چ دیبا

 عذابم نداد کم

 خوب!  ازین شمیم بمونم اگر

 خوب! دختر

 من بدم. اما

 برم. دیبا

 کنه. تمیاذ زارمینم

 شم. یعاشق نم گهید یول ارمیدر م نهیقلب و از س نیا

 ، من مغرورم.مغرورم من

 کرد. یداشت خفم م بغض

 زد و به زور گرفته بودنش. یدست و پا م ادیفر
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 کرد. یم دیزد و اونارو تهد یاسمم و داد م همچنان

 .یسمت خروج دمییپشت کردم و دو بهش

 که... عیقدر سر اون

 کارو کردم؟ نیا چرا

 و عوض کردم. زیهمه چ رانیبا رفتن از ا من

 .زیچ همه

 که شدم. مایهواپ سوار

 سوخت و که حس کردم یبو

 و که بستم، چشم که بستم. کمربندم

 از وجودم و جا گذاشتم. یمین که بلند شد، من مایهواپ

 روز ها ورد زبونم شده بود و آروم خوندم. نیکه ا یزدم و آهنگ هیتک یصندل یکرده سرم و پشت بغض

 

 سمت در یبر یبخوا ینکنه فک کرد -

 بنده. یدر و م و رسهیم یکی دوباره

 جنبه یب نرو

 جنبه یب نرو

 .تیلعنت یاون چشا ینه ول خودت

 فهمه. یمن و م یطیتو هر شرا شهیهم

 جنبه یب نرو
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 جنبه یب نرو

 منم مجبورم برم. یاگه تو بر کمیمغرورم  من

 بشن. ونمیاون چشما مد نزار

 دست تو دست هم. میبمون نرو

 

 چشمام کم کم گرم شد کردمیلبم زمزمه م ریکه اهنگ و ز یدرحال

 

 

 کرده بود نگاه کردم  دارمیکه از خواب ب یچشمام رو باز کردم و با اخم و حالت منگ به کس یفرد یتکون ها با

 

که  ییو صدا یادیز نیحاصل تمر دادیتوش نهفته بود رو نشون م یکه عشوه خاص یبازم لبخند یچشم ها دنید با

 با ناز بود گفت : یلیخ

 

  دیروبروتون رو جلو بکش زی، لطفا م نیشد داریباالخره ب _

 

کردم که  یلب ریو به سمتم گرفت تشکر ز ییگفت انجام دادم هنوز کامل لود نشده بودم ظرف ها یوار هرچ ربات

 شروع کردم به خوردن  نیهم ینداشتم اما گشنم بود برا لیغذا نگاه کردم م یزدو رفت به ظرف ها یلبخند
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 یها رفتم و رو دئویقسمت و یرو برداشتم و تو میغذام تموم شد و اومدن و ظرف هارو جمع کردن گوش نکهیااز  بعد

 ادیفر یگوشم گذاشتم و بعد صدا یرو لمس کردم و هدفونم و رو میچند وقت شده بود همه زندگ نیکه ا یا دئویو

  دیچیگوشام پ یتو

 

 شهیهم یطوفان یایپرتالطم  بود نه در یایدر هیکه شب یآب یاهام و بستم و ذهنم رفت سمت فرودگاه اون چش چشم

 یبرا شدیاون چشما تنگ م یدلم برا نیهمونقدر تلخ و غمگ زیغروب کرده بود همونقدر دلنگ ایدر دیانگار که خورش

وقت دلم  هیبستم که  ویدیو یچشم هام رو رو نیهم سهوا موندیم  ادمی دینبا دمید یم دیاما نبا یرنگ یاون موها

  ومدیبدم م یشمونینشم از پ مونینلرزه و پش

 

 و فکرش دوباره خوابم برد  ادیفر یصدا با

 

 

 لطفا کمرب.... یگرام نیمسافر _

  

به طبع از حرف  ومدیفرود م مایهواپ گهید قهیو تا چند دق میبود دهیشدم رس داریب دیچیگوشم پ یخلبان تو یصدا

 خلبان کمربندم رو بستم و منتظر شدم 

 

از منظره پشت پنجره لذت ببرم و اصال  یبمونم به قول داریب تونستمیو اصال نم گرفتیخوابم م مایهواپ یتو شهیهم

 لذت ها محروم بودم  یلیاز خ میزندگ یهم تو شینجوریمهم نبود من چون من هم

 

*** 
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به دورو برم نگاه  رهیبودم تا چمدونم روبه روم قرار بگ ستادهیچمدون ها وا لیر یجلوکه مدارکم دستم بود  یدرحال

 بهیبه گوشم هفت پشت غر ایو بعض دمیفهمیرو م ایو لهجه ها بعض شیبود برام نوع پوشش و گو یدیجد یکردم فضا

 بود 

 

قرارش دادم و  نیزم یو گرفتم و رو میرنگ چمدون صورت یدست بردم و دسته خاکستر دیچمدونم رس باالخره

 یگشتم و باالخره تونستم گوشه  یدنبال خودم کشوندمش با چشم دنبال پسر قد بلند و چهارشونه و نسبتا بور

 کنم  داشیستون پ

 

 به سمت حرکت کردم  دنمیرفتم و اونم با د جلو

 

 حرف زدن  یسیلینگیبه ا کردمیشروع م دیزدم و دستم و جلو بردم از االن با یلبخند

 

 ؟ یچطور کیسالم ما _

 

 کنار لبش شکل گرفت  یزد که خط یلبخند کیما

 

  ؟یخوبم تو خوب یخوش اومد ازیسالم ن _

 بوده باشه یپرواز خوب دوارمیام
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 چمدونم رو گرفت  دسته

 

 زنم! یاومدم لبخند تلخ م یفکر کردم چقد از وقت نیزدم و به ا یلبخند

 

 رو دادم  کیگذاشتم در همون حال جواب ما میدست فیک یسرم برداشتم وتو یو از رو شالم

 

 خواب بودم همش  دمیازش نفهم یزیخوبم پروازم خوب بود من چ _

 

 یکم دیچیتنم پ یتو ییاومدم سرما رونیفرودگاه ب یاز فضا یرد و بدل نشد وقت یحرف گهیگفت و د یخوبه ا کیما

کشور  کیبود که نروژ  نیداشت که بخاطر ا یخودم جمع شدم هوا نسبت به تهران فوق العاده بود اما سرد یتو

 کشور قرار داره سردتره  یو برگن هم چون قسمت باال یشمال

 

 یسخت یلیبه راننده داد زبان خ یادرس رو به نروژ کیما میو سوار شد میزرد رنگ رفت یبه سمت تاکس کیما همراه

 مسلط هستن. یسیلیاکثر مردم البته اغلبشون به انگ دمیا خوشبختانه اونجور ک شنبود ام

 

متضاد  اون با تاپ و شلوار  یکی. و یمشک قهیبا جل یقهوه ا ییچکمه ها یکیبود  جوری یزل زدم هرک رونیب به

بود که  نیچشم، و  ا یبد بود و تو یلیخ یزیچ هی نایهمه ا نینداشت اما ب یکار یبه کس یبود و کس جوری یهرک

 وجود داشت... نجایا یادیز یها یچشم اب
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از  یبود با تشکر یقشنگ و اروم طینگهداشت به اطرافم نگا کرد. مح یخونه ا یجلو نیماش قایدق 40 بایتقر بعد

بهم زد و جلو تر از  یلبخند کمیاومد و بعد برداشتن چمدون کوچ نییپا نیاز ماش کیشدم و بعد من ما ادهیپ نیماش

بود و  نگایکیاز نژاد وا ینروژ هیخب معلوم بود اون  بودم کیکوچ یادیمن راه افتاد کنارش گام برداشتم در مقابلش ز

 یدهکده ها یشده کنار هم نگاه کردم شب دهیچ یبه خونه ها دیفهم شدیم شیرو در نگاه اول از صفات ظاهر نیا

که  یزیچ نیزرد رنگ باز کرد و دست شو جلوم گرفت وارد شدم و اول یدیجلو رو با کل کیبود در کوچ کیکوچ

 میداشت . جلو رفت یچشم خاص یتو  ییبایخونه بود که ز یجلو کیگلخونه و باغچه کوچ رفتچشمم رو گ

 

 

 یدیل دییبفرما _

 

 شد  فیرد دشیسف یزد که دندون ها ییبعد لبخند دندون نما و

 

 یمرس _

 

بودم تا راحت باشم و  دهینداشتم خونه رو مبله خر یتعجب خاص چیبودم پس ه دهیخونه شدم عکسارو از قبل د وارد

 بگردم  لیدنبال وسا ینباشه ه یازین

 

 بابت تمام کمک هات  کیما یمرس _

 

 و بعد به ساعتش نگاد کرد و گفت: ذاشتیکه چمدون رو گوشه خونه م یدرحال کیما
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 البته  یکنیتعارف م یدار یلیخ گهید ازیاوه ن _

 

 سرش و باال اورد و ادامه داد... و

 

 اسیرانیهمه اش تعارفات ا نایا _

 

 ! یشباهت چیه دمید ینم یو اون اب یاب نیا نیب یشباهت چیبود اما من ه یزدم و به چشماش نگاه کردم اب یلبخند

 همش سرما بود  کیداشت اما ما یریدلگ یسرد بود اما مرکزش گرما ادیفر یچشم ها یاب

 

 صورتم به خودم اومدم  یجلو یتکون خوردن دست با

 

 بهم  یدختر دو ساعته زل زد ییکجا _

 

 زد و گفت : یبعد چشمک و

 

 کن  تیرعا کمی گهیاما د پمیخوشت یلیخ دونمیم _

 

 زدم  لبخند
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 ؟ هیچ یلبخندا برا نیا

 

 

 دادم  هیبه کانتر تک دستم

 

 بهم زنگ بزن و بگو  یخواست یبرم کار دارم هرچ دیمن با ازین _

 

 رفتم که ادامه داد: کینزد دیدم در که رس به

 

 ... یو خالصه همچ یمارکت، شماره تاکس پریدفترچه گذاشتم آدرس ها هی یراست _

 

 رو جلو بردم  دستم

 

  یواسه همچ یمرس _

 

 اما.. ستیاز قصد ن دونستمیگونم زد م یرو یکرد و ناخودآگاه جلو اومد و بوسه ا یخنده ا کیما

 

  یاریدو روزم دووم نم یانقد تعارف داشته باش یانقدر تعارف نکن بخوا ازین الیخیب _
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 گفتم: کردمیکه دکمه باال لباسم رو باز م یدرحال

 

  کنمیم یسع _

 

 باز کرد و گفت : درو

 

 خدافظ  گهیخب د _

 

 تکون داد و رفت. یدست و

 

برداشتم و   یباز کردم و لباسم و دراوردم و بجاش تاپ یشتریبستم و وارد خونه شدم و دکمه ها رو با سرعت ب درو

داشت و  یضرور لینبود سمت اشپزخونه رفتم فقط وسا یکار زیبه تم یازیو ن زدیبرق م یزیهمه جا از تم دمیپوش

 نگاه کردم  اتشیمحتو هو باز کردم و ب خچالیاشپزخونه نبود  یاضاف لیاز وسا یخبر

 

 بدم  کیپولش و به ما دیکه ممکنه وجود داشته.. باشه با یزیو هرچ وهیم جات،یسبز گوشت،

 

کنار خونه افتاد انقدر حواسم  کیبه باغچه نگاه بندازم که تازه چشمم به پله ها کوچ یو کم اطیح یبرم تو خواستم

که  گهیقدم برداشتم  باال رفتم دو تا اتاق بود و دوتا در دبه سمتشون  یکنجکاو یبودمش از رو دهیپرت بود که ند

 بهت زده به اطرافم نگاه کردم  مبود وارد اتاق اول که شد ییروش برچسب حمام و دستشو
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 ... یقیموس یها ساز

 

 بود  نیسنگ یلیبرام خ نایا نهیخبر داشت اما هز یقیبه موس دمیبوده اون از عالقه شد کیکار ما مطمئنم

 

 و رگال لباس بود.  ینداشت و فقط تخت و پاتخت یخاص زیچ گهیاومدم اتاق د رونیب

 

 خوردینم نجایاونورم به درد ا یاز لباسا یچیه دمیخریلباس م رفتمیم دیبا دمیکش یرگال لباس آه دنید با

 

*** 

 

 

 

 

که  یه کرده بودن درحالسر کی میاومدم سارا و جان رو گوش رونیسرم گذاشتم و ازخونه ب یعجله کاله رو، رو با

 و جواب دادم. میسردم نشه گوش یرنگ موقع موتور سوار یتنه مشک میکه بخاطر ن بستمیرو م شرتمییسو پیز

 

 سارا رسمیم گهیتا ده دقه د _

 جا بودم. نیماه بود که ا کی حدودا
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 کردم. یم یمردم! اما زندگ یم

 ام داشتم؟  یتنگ بودم،اما راه دل

 !نداشتم

 

 یرنگم رو از سرم برداشتم و سرم رو تکون دادم که حالتشون عاد یکاله کاسکت مشک دمیرس میدر باشگاه ت دم

 بشه 

 یازاد نجاینبود ا زیه یو نگاه ها یدم گوش ینگاه کردن و پچ پچ ها یچشم ریاز ز یراحت بودم خبر گهید نجایا

 ،یحق هر ادم حق زندگ نیداشتم حق تنفس و کمتر

 رفتم یباشگاه گذاشتم و با حالت دو به سمت سالن اصل نگیارکداخل پ موتورو

 نجایماه بود ا کی زدنیحرف م یچون نروژ دمیفهمینم یزیاما چ دیرسیبچه ها و صداهاشون به گوش م یاهویه

بچه ها معموال  نیهم یزبانشون بود .برا ادیز یاونم بخاطر سخت رمیبگ ادیرو  یاتیبودم اما تنها تونستم چند کلمه ح

 کردن. یصحبت م یسیانگلباهام

 سالم _

 حرف زدن دست برداشتن یوارد شدنم همه سالم کردن و از نروژ با

 شده بودم جلو اومد دست داد و گفت: یمیچند وقت نسبتا باهاش صم نیکه ا سارا

 ازین _

 ساعتش نگاه کرد و ادامه داد: به

  ؟یدار یاومدنت چه عذر ریساعت د مین نیا یبرا _

 گفتم: شدمیکه از کنارش رد م یشونش گذاشتم و درحال یو رو دستم

 سارا انقدر حساس نباش الیخیب _
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 نکردم یپشت سرم اومد و شروع کرد به غر غر اما توجه سارا

چقدم دلم  کردیاومدم و باز و خواستم م یم ریکه د ییمثل وقتا قاینداخت دق یم اسمنی ادیمنو  بیکاراش عج نیا

لباس  دنیتا پوش شیرتیغ یو حرص خوردناش از داداشا اشیغر غراش و اعصاب خورد یبراش تنگ شده بود برا

 خونشون یجا یزرد سوپر مارکت رهنیسبز با پ

حالش خوب  یهست میزدیباهم حرف م یریدر تماس بودم و اکثر وقتا هم تصو یچند وقت با همشون فقط تلفن نیا

 دهیهم از رهام فهم ییزهایچ نیب نیدرا یحت کردیخوشحال م یلیمنو خ نیو ا رنیبگ ید عروسشده بود و قرار بو

 بودم ک هنوز مطمئن نبودم راجبش.

 بود اومد و چند بار پشت سر هم  میحال فکر کردن راجب بچه ها بودم که  الکس که سرگروه ت در

 میدو سه الکس شروع کرد کیو با  ستادنیسر جاهاشون وا بیکارش همه بچه ها به ترت نیرو بهم زد و با ا دستاش

 میمسابقه باشگاه ها آماده کرده بود یکه برا یرقص دنیبه رقص

 

---------- 

 

 کیدارم  نجایکه ا ینیو تمر یانرژ زانیواقعا خسته شده بودم م مینشست نیزم یالکس همه رو دیخسته نباش با

 نداشتم  رانیا یدرصدم تو

 اندازه نبود نیهم به ا کردمیقد با بچه ها سخت کار ممن که اون یحت

 ازین _

 شدیو در لحظه اول از لهجه خاصش م نیبود و ا یجنوب یکایرو بر گردوندم و به انزو رو نگاه کردم اهل آمر سرم

 دیفهم

 بله؟ _

 حرفم انزو و سارا و الکسندرا ، جوزف دورم حلقه زدن با
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 تعجب نگاهشون کردم و گفتم: با

 افتاده؟ ی؟ اتفاق هیچ _

 شدو گفت: رهیبهم خ شیشمیسبز  یبا چشم ها سارا

 با بچه ها قراره _

 گرفت و گفت: شیادامه حرف سارا و پ انزو

 بعد باشگاه _

 

 :جوزف

 کلوپ میبر _

 در اخر الکسندرا حرف همشون رو کامل کرد. و

 ستیکار ن یو نه! تو _

 زدم یکیکوچ یلبخند

 ییکه به چشم همه شاده اما به چشم من تلخ لبخند ها ییماه شمار لبخندام از دستم در رفته بود لبخند ها یکی نیا

 ها باهاشون فاصله دارم لیکه حاصل خاطرات چند سالمه و االن ما

 دیدفعه معاف کن نیکار دارم منو ا ییبرم جا دیجا با نیواقعا خستم و از الیخیاوه بچه ها ب _

 انزو تند گفت:گفتن حرفم  با

و ممکنه  میشرکت کن میتونیمسابقه اس م کی یایب دیبار با نیاما ا نیمنو معاف کن یگیم شهیهم یایب دیبا ازین _

 یسنت مر سایکل میفروشا و بعدم بر یبازار ماه میبا پولش شب بر میتونیمال ما و م شهیها م ینصف پول شرط میببر

 شنبه است  کیامروز  یناسالمت میدعا کن کمیو 

 کرد و گفت: یخنده ا سایسارا با حرف کل 
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 به الکسندرا و انزو نگاه کرد  یو با لخند یبکن ویبخشش چ یتقاضا یاز پدر روحان یخوایم _

 و گفتم: دمیحرف سارا پر وسط

  نیفقط ادرس و بهم بگ امیبرم خونه از اونجا م دیاما با امیباشه م _

 از جاش بلند شد و گفت: جوزف

  میخونت از اونجا باهم بر امیمن باهات م _

ساکت  یاهویه یبه چشم ها  یچشم ها که شباهت فوق العاده متفاوت نینگاه کردم ا شیاب یو به چشم ها برگشتم

که اکثرن  ذاشتمیپا م یکشور یحتما تو دیبا گمیوقتا با خودم م یبعض نداختیم ادشیمن داشت مدام منو  یزندگ

 ؟ دیرنگ و ند نیرفت که ا ییجا شدینم ن؟یچشم اب

اما  کردیم جادیمزاحمت ا یو به قول کردیم یریگیپ یلیاوال خ گفتنینداشت بچه ها م یهم از جام و مکانم خبر هنوز

 ازش نشده  یخبر گهیشده و د الیخیبعد چند وقت ب

 نداشتن  یفرهنگشون بود که تعارف نینشون ندادم ا یتعارف بودن جوزف عکس العمل یب به

  میباشه پس بر _

  امیتو برو من االن م _

باعث شد با سر  نیرفتم و حواسم اصال به جلوم نبود و ا نگیکردم و با دو به سمت پارک یگفتم و از بچها خدافظ باشه

بازشون کردم و بع مانع سخت  یا هیکه داشت چشم هام رو بستم و بعد ثان یفرو برم از درد جزئ یاغوش کس یتو

 خشک و بهت زده بودم که ... نقدفرد روبه روم خشک شدم ا دنیکردم که با د روبه روم نگاه

 

 تکون خوردنم نداشتم!  ییتوانا

 پسر نوجوون روبه روم بود. هی

 درشت بود. کلشیوجود سن کمش قدش از من بلند تر و ه با
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دندوناش  یبود که البه ال یکامل و قرمز رنگ بیکه باعث شده بود خشکم بزنه س یزیداشت و چ ییبایو ز یرنگ نگاه

 کرد. یگرد شده نگاهم م یو آسمون مونده بود و با چشما نیزم نیمونده بود و دستشم ب

 رهیدندوناش جدا کرد و خ یرو از ال بیخودش که اومد ازم فاصله گرفت و هدفون رو از رو گوشاش برداشت و س به

 نگاهم کرد و هول شده گفت:

 

- Beklager 

 

 گفت!  یچ نمیفکر کردم بب یکم

 (دی)ببخش گفت

 زل زدم و ناخداگاه لبخند زدم و سرم رو تکون دادم  طونشیش یچشما به

فکر  یبه زبونشون گفت که هرچ یعیو سر یاز کنارش رد شم که بازوم رو گرفت و با لبخند جمله طوالن خواستم

 کردم نتونستم جواب بدم.

 گفتم: یسینگاهش کردم و به انگل یسوال

 

-Excuse me? 

 

 فهمم. یرو باال انداخت و انگار متوجه شد زبانشون رو خوب نم ابروهاش

 خم شد سمتم و گفت: یکم مودب

 

- I'm sorry. I was afraid. 
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 )متاسفم.اشتباه از من بود(

 

 زدم و گفتم: یلبخند نگاهش کردم و دو ضربه رو شونش به آروم با

 

- Your mistake was not. 

 )اشتباه تو نبود(.

 

 معلوم شد. دشیسف یدندونا فیزد و رد یمهربون بخندل

بهش داشته  یشد احساس خوب یبامزه اش باعث م یبور بود اما چهره  یزد و کم یم یبه قرمز یکم ادیز یدیسف از

 باشم.

 :دمیپر از خنده اش رو از پشت سر به حالت داد شن یرفتم که صدا نگیپارک یرو کردم و به سمت خروج پشتم

 

- I do not even know your name. 

 دونم!( یاسم تورو نم ی)من حت

 

 توجه به حرفش از پله ها رفتم باال. یو براش دست تکون دادم و ب دمیخند

 داده بود. یبهم انرژ ناخداگاه

 سالش باشه. جدهیخورد ه یپُرش بهش م خونه

 سمت خونه رفتم. به
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 شتم.گرفتم و بعدش با بچه ها قرار دا یدوش م دیبا

 و نداشتم. حیرفتن و تفر رونیو دماغ ب دل

کردم تا فقط  یدست کج یگاه یو کار کردم و حت دمیزدم و رقص غیپولدار و ت یسال تالش کردم و پسرا نیچند من

 خوب دور از گذشته ام داشته باشم. یمجرد یزندگ هینروژ و  امیمسابقه رو ببرم و ب

  ؟یبود.اما حاال چ یخوش گذرون برنامم

 .میکن یم نیکالس رقص و با بچه ها تمر رمیکه اومدم مدام م یوقت از

 کنم. دایام پ گهیوقت د مهیکار ن هیتا بتونم  رمیگ یم ادیدارم آروم آروم زبونشون رو  و

 خرج داشت!  یزندگ

 و داشت. ادیفر یآب یچشما یهوا دلم

 پسر با من چه کرده بود؟ نیا

 خونه رو که باز کردم در

 م و درآوردم و خودم رو پرت کردم تو حموم.لباسا یفور

 

 )فصل آخر(

 ( یینها ی)شروع باز

 

 

 رفتم. ییرایو با تعجب به سمت پذ زیرنگم و انداختم رو م یدر خونه رژ لب زرشک زنگ یصدا با
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که قرار بود منتظر جزف باشم تا باهم  نیا یاور ادیجزف اخمو و کالفه .چشمام گرد شد و با  دنیرو باز کردم و با د در

 و با خنده گفتم:  میشونیزدم به پ میایبه خونم ب

 .دیجزف ببخش یوا-

 اون رند تر بود با سرعت گفت:  یسیانگل

 واقعا ممنون!  ازین-

 بود. دهییجا دو نیجا گذاشته بودمش احتماال تا ا دمیخند یشده بودم و م خم

 .ارنینبود که کفشاشون رو درب رانیجا ا نیدر کنارم زد و وارد شد و خب ا یرو گرفت و از جلو بازوم

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 .میکه بر یاگه آماده ا-

 بدم چرا فراموشش کردم. حیساعت براش توض هی ستیحالم که قرار ن خوش

 به سمت اتاقم راه افتادم و اونم نشست رو کاناپه. الیخیب

 وهام رو حالت دادم بلند شده بود و لخت.رو عوض کردم و م نمیج شلوار

 خورد. یم زیم یمن رو یخورده  مهین پسیاتاق خارج شدم و جزف پا رو پا انداخته بود و از چ از

 جا شه. زیقدر قد بلند بود که پاهاشر و جمع کرده بود تا پشت م اون

 زدم و بلند گفتم:  یمحو لبخند

 .گهید میپاشو بر-

 موند تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن. پسیو چ دیجا پر از

 و از خونه خارج شدم. دمیخند

 پشتم اومد و در رو که بست با حرص نگاهم کرد و گفت:  اونم
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 یوحش-

 .میرد شد ابونیو با هم از خ دمیخند

 کلوپ بود که معموال هرشب توش برنامه بود. هیمحلمون  کینزد

 .گرفتنیپول م ایبردن  یم یو شرط بند یو سر رو کم کن دنیرقص یو م ومدنیرقص مختلف م یها پیاک از

 نییپا میو از پله ها رفت میدر رو باز کرد میدیکلوپ که رس به

 شکل به شکل راه رو جلومون بود. یبنفش و نوران یفضا هی

 میدیرقص بودن اندرو و سارا  رو د ستیکه تو پ یتیجمع یاهویه نیبار ب زیکنار م یکیتار نیب میکه شد وارد

 نیسارا نشون دهنده ا یشده  زیاون نگاه ر دوارمیو با لبخند براشون دست تکون دادم فقط ام میسمتشون رفت به

 ! هیلبخندم مصنوع دهینباشه که فهم

 

*** 

 

 رو به عکس ها دوخت نگاهش

 که بهش داده بودن. یزیها،نقشه،هرچ روزنامه

 نبود خونش رو عوض کرده بود محل کارشم عوض کرده بود. اسمنیاز  یخبر

 نداشتن. ازیاز ن یو پول رو فراهم کرده بود آدرس طشیفقط اقامت نروژ و بل یمسابقه کوفت اون

شهر  کیبود که  یبه اسم محمد مهد یبود و صاحب خونه فرد یتوش چند روز مونده بود خال ازیکه ن یخونه ا اون

 کرد. یم یزندگ گهید

رو دراورده بود پرهام رو همه  ازینداشت دونه به دونه سوابق افراد باشگاه سوابق ن زیچ چیجا نبود!ه چینبود...ه روهام

 نداشت. ازیاز ن یکس خبر چیرو ه

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
601 

 

 افتاد. زیم یرو یرو گاز گرفت و نگاهش به رنگ موها لبش

 داشت! مو رنگ کنه!  یچه حوصله ا قبال

 .ازین بود و ازیاالن همش ن ؟یچ االن

 بود نروژ. اومده

 فرودگاه. انینداشت بعد جر رانیام تو ا ییجا گهیبود البته د ازیک ن ییجا همون

 خالص شه. یها پول خرج کرد تا تونست بدون شالق و زندان ونیلیم

 : دیبه موهاش زد غر یچنگ

 !یی! کجاازین ییکجا-

 نگاه هم رو اون ییطال یخواست اون موها یعطر رو م یتونست..اون بو یتحمل کنه چشم هاش رو بست نم نتونست

 خواست. یرنگش رو م

زد  ینعره ا نیو همه نقشه ها و عکس هارو تو مشتش مچاله کرد و پرت کرد رو زم دیحرص دستش رو به تخته کوب با

د کرد. با پاش بود رو نابو ازین یکه مربوط به جست و جو یزیپرت کرد و هرچ نیکه جلوش بود رو به زم یزیو هرچ

 زیم یو نفس نفس زنون ساعدش و رو دیکوب واریدبه  دهیمحبا به مجله چسب یرو پرت کرد و  مشتش رو ب یصندل

 خواست یعطرش رو م یخسته بود بو یلیگذاشت و نفس نفس زد خسته بود خ

 .خواستیرو م ازیخواست بهار و نه ن ینرمش رو م یموها

 بود. ادیخواست اما مرد بود فر یم هیساعدش گذاشت دلش گر یرو رو سرش

 خواست رو برداشت و با سرعت از خونه خارج شد. یکه م یزیتحمل بس بود دست برد و در کشو رو باز کرد چ گهید

 کرد.اما تنها راهش بود. یم سکیفرهاد بود ر ازیکردن ن دایراه پ تنها

 بود ادیخواست حاال مال فر یخواست و چه نم یچه م ازین

 تازه شروع شده بود... یباز نیا
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 پارک شده اش رفت. نیسرعت به سمت ماش با

 رو باز کرد و با حرص سوار شد و در رو محکم بست. نیماش در

 فرمون گذاشت. یشد و نفس نفس زنون دستش رو رو رهیخ شیلحظه به جلو چند

 رو روشن کرد و به سمت باشگاه راه افتاد. نیبا سرعت ماش یآن میتصم کی تو

کرد  یو رو م ریرو ز نشیکه مخاطب یو درحال دیکش رونیب نشیشلوار ج بیاش را از ج یان دست برد و گوشزم هم

 از چهار راه گذشت

 فرهاد رو گرفت! ی شماره

 بوق..دو بوق...سه بوق... کی

 داشت! ینم بر

 بود نیهم شهیهم

 : دیلب غر ریز

 .یبندازش سطل آشغال راحت تر یداریبرنم ایاون ماسماسکت خاموشه  ای -

 رو از گوشش فاصله داد. یگوش

 کرد. دایپ یگوش یصفحه  ی)مامان ( رو رو اسم

دست فرمان رو با سرعت چرخاند و دور برگردون رو  کیرو به گوشش چسبوند و چراغ قرمز رو رد کرد و با  یگوش

 رد کرد.

 بوق...دو بوق...سه بوق.. کی

 بردار...بردار -
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 ! دایالو فر -

 گفت:  جانیبه فرمان زد و با ه یدست راستش ضربه ا با

 فرهاد باشگاهه؟  -

 الیسه یو بعد صدا دیرو شن زیبه م یزیبرخورد چ یصدا

 !یشده؟ پول دار یزیچ ستیرفته پ -

 و گفت:  دیکش ابشیاس یدندون ها یچشم بست و زبانش رو از عادت رو یعصب

 رو برام بفرست ستیندارم آدرس پ اجیبه پولت احت -

 .دیشن یرو هم م شیبلند کفش ها یپاشنه ها فیضع یصدا یحت

 شده؟  ازیاز ن یپسرم، نگرانم نکن خبر -

 و نعره زد: دیسه بار با کف دست محکم به فرمان کوب ادیفر

 دینه...نه دست از سرش بردار -

 اروم تر و ترستاک تر گفت: دیرو که نشن الیسه یصدا

 زنگ بزنم به فرهان؟  ای، فرهاد کجاست یگ یم -

 :دیشن الرویلرزون و متاصل سه یصدا

 مشکل عص... یکه خانوادگ یدون یخودتم م ؟یش الدیمثل م یخوا یب..باشه،آروم باش نکنه م -

 و با حرص چشم بست و گفت:  دیترمز کوب یرا رو شیپا ادیفر

 به من چه؟ ها! نیداره ا یتیمشکل حاد شخص الدیمامان...مامان..بحث نکن با من ندو رو نِرو من...م -

 تا خودش رو کنترل کنه. دیکش قیعم ینفس

 فرهاد کجاست؟  -
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 : دیاعصاب نداشته اش خط کش یرو الیسه یبغض کرده  یصدا

 داش... یمسابقه موتور سوار -

کنارش پاش و رو پدال گاز فشرد و  یاز گوشش فاصله داد و پرت کرد رو صندل الیتوجه به سه یرو ب یگوش ادیفر

 دنده رو عوض کرد.

 راند. ستیسرعت به سمت پ با

 

 رفت. ستگاهیرو پارک کرده و نکرده با سرعت به سمت ا نیماش

 اون سمت. دینرده گذاشت و پر یدست راستش رو رو 

 کیو با پاش به الست دییتوجه به او به سمت راه پله ها دو یب ادیآمد و سوت زد و فر رونیاز پشت اتاقک ب نگهبان

 نگاه کرد. نییشد و به پا زونیباال آو یو از نرده ها دییهم لگد زد و دو یشده رو دهیچ یها

 داد. صیفرهاد رو تشخ موتور

خشک داد و موهاش رو از حالت  یرو به اطراف دوخت و به سرش حرکت شیرو از سرش برداشت و نگاه آب کالهش

 شده خارج کرد.

بغل زد و به سمت دختر ها  ریبا ژست مخصوصش کاله کاسکتش رو ز ومدیمخصوص تنش بود و خسته به نظر م لباس

 رفت.

 چشم هاش رو با حرص بست و گفت:  ادیفر

 ! فتهیخودش -

 گفتن:  ادیفر دنیو کنار فرهاد فرود آمد و دختر ها با صدا با د نییپا دینرده ها پر از

 وه.اووو -

 گفت:  یدوخت و با خنده به فارس ادیبود و فرهاد برگشت و نگاهش رو به فر ادیفر یدخترا رو نگاه
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 ادیدسته فر هی ادیاز اون باال داره م -

 .دیفرهاد رو گرفت و اون رو به سمت خودش کش قهیگوشه  ادیفر

 اهل ورزش نبود یلیخ ادیفر

 بود ختهیر یقیخودشون بودن، اون عالقش رو تو موس یکه هرکدوم موخ رشته  اریفرهان و فربد و مه برعکس

تو  یمتخصص مغز و اعصاب و نه مثل فرهاد ورزشگار حرفه ا نیمثل داداش بزرگه نخبه بود، نه مثل فرهان بهتر نه

 دان بود!  یاضیر هیاضیکه از االن مشخص بود موخ ر اریمثل مه یهمه رشته ها.. و نه حت

 بود! ادیفر اون

 داشتن. ییباال یهوش بیضر یخانوادگ

 ...الدیعمو و پسرعموش م یحت

 یبرا دیشا  کردنیاجرا م یشیو حرکات نما دنیخند یرفتن و دختر ها از دور بلند م ستیپ یهم به سمت گوشه  با

 جلب توجه! 

 با حرص گفت:  ادیفر

 یکن داشیبرام پ دیبا -

 پهنش رو باال  انداخت و گفت:  یابروها فرهاد

  ؟ینکنه دنبال دختر کوچولوت  ه؟یچ -

 رو گرد کرد و با لبخند ادامه داد:  چشماش

  ؟یاها گمش کرد -

 زل زد و گفت:  ادیلبخند به نگاه ترسناک فر با

 میکن یم داشینگران نباش،ما واست پ-
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 گفت:  یزد و با لحن ترسناک یچشمک

خودش  یخودش با پا یبد شیفرار یتون یبار رو نم نیا ی...ولم؛شرمندهیو وارد عمل شد میکرد داشیقبال پ یعنی -

 ! ریاومده تو دهن ش

 به فرهاد نگاه کرد و گفت:  ضیبا غ ادیفر

 .دیکن چهیو باز ازیزارم تو و اون قول احمقت ن ینم ادم؛کهیکنم.اگه من فر یرو شروع نشده تموم م یباز نیا -

 

 فصل آخر( می)شروع ن

 

*** 

  

 لختم رو دوباره و سه باره و چهار باره شونه کردم . یموها

 رو رنگ کرده بودم موهام

 تر از قبل شده بود رهیت یکم

 شد! یمثل قبل م گهینزده بودم و تا چند وقت د یاخالقم رنگ دائم نیهم یشده بودم برا مونیپش هرچند

 کس رو نداشتم. چیو ه زیچ چیروز ها حوصله ه نیا

 

 زل زدم و لبم رو گاز گرفتم. نهیتو آ میوحش یپرت کردم و به چشما زیم یز کندن موهام شونه رو روا خسته

 

 ضبط و بلند تر کردم. یصدا
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 غرق بشم ای...تو دریبا تو حاضرم حت-

 حق من... یمال من یمال خود من-

 

 چنگ  قهیموهام از کنار شق شهیر به

 زنم. یم

 ادیو ...فر ادیخواد فر یو م ادیفر دلم

 .ومدیباال نم نفسم

کردم از مامان و اون مردک و  یم یکردم آزادانه موتور سوار ی!مست مدمیرقص یکردم،م یم ومدم،کاریرفتم...م یم

 بود دور شده بودم. رانیکه تو ا یهرچ

 خوش حال نبودم! اما

  ه؟یعشق چ نیخواست ا یو م ادیفر دلم

  ه؟یچ یعشق کوفت نیا

 .دیکش یرو اعصابم خط م آهنگ

 : ادیفر یکام هم زمان شد با صدا نیبرداشتم و با فندکم روشنش کردم و اول یرو از کنار عسل گارمیس

 یتو دختر..دختر بد من-

 یتو دختر..دختر گنگ من-

 

 اهنگ رو به منظور نوشته بودم ! اما اون احمق بود نیدونست من ا یکه نم اون

 ...احمقاحمق
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 دوست دارم؟  یدیفهم رید چرا

 کامل پخش شده بود ویدیو کیموز

 شیآب یآتشزاد و چشما ادیها همه جا... همه جا پر بود از اسم فر تیگوگل سا تو

 و داشت. شیعیوقت بود رنگ خوش رنگ طب یلیکه خ ییموها و

 

رو روشن  ونیزیزاشتم تلو یدوم رو، رو لبم م گاریکه س یدرحال موتیاهنگ دست بردم و با ر یزمان با صدا هم

 کردم.

 کردم. یپل ویدیو کیفلش رفتم و رو موز یالیفا تو

 ادی، فر ریبودم و کو من

 کرد من بودم و دستامون یکه نگاهم م یادیها و فر شیآت نیبودم ب من

 شیبود و نگاه آب اون

 زدم. شیرو هم آت یبعد گاریس

 دیکشیو ضبط رو قلبم چنگ م ونیزیتلو یصدا

  لیکرکود نیما ا میترسناک-

 ...ایپس نخند ن_

 

 زدم:  غیآهنگ ج ونیم

 من .. یتو ب یی! کجاییکجا قای؟دقییکجا ادیفر-

 زل زدم. نهیو به آ زیرو انداختم رو م گاریو س دمیخوندم خند یکه م یبه آهنگ بلند
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 زل زدم و گفتم:  زمیترحم آم ریبغض و چونه لرزون به تصو با

 نکن! هیگر-

 خواست بفهمه!  یبود نم نهیکه تو آ یانگار کس اما

 زدم:  غیج ضیغ با

 نکن... هیگر-

 .دمیکوب نهیزمان مشتم رو باال بردم و با شدت رو آ هم

 یخورد شد شد و من هق زدم و چند لحظه بعد کف اتاق افتادم و صدا یوحشت ناک یبا صدا نهیقدر محکم که آ اون

 همچنان تو سرم بود. ادیفر

 تپه تند قلبم یم-

 مندست به  یزنیم یوقت 

 ...یتو حاضرم حت با

 غرق بشم! ایدر تو

 

که  دستمال آغشته به  یو در حال دمیشرتم و باال کش ویس پیو با حرص با دست سالمم ز دمیو باال کش مینیب آب

 خون و تو دستشور

 موتور چنگ زدم و از خونه خارج شدم. چییانداختم به سو یم 

.با  میخون یداغون و دستا تیوضع دنیکرد با د یم یتو محوطه روبه رو باز وریآلِن که داشت با سگش جون خانوم

 گرد شده به سمتم اومد و وحشت زده گفت:  یچشما

 به سرت اومده؟  یچ ازیاوه.ن-

 زبونشون مشکل دارم. دنیدونست که هنوز تو فهم یگفت.م یسیانگل به
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 گفتم؛ یخروس ی.کالفه و با صدا یسیخودش به انگل مثل

 بخواد. هی...پانسمانش کنم فکر نکنم بخیزیچ یدرمانگاه یمارستانیبرم ب دیبا دمیبر یو اتفاقدستم -

بازوم و  یگرفتم و به سمت موتورم رفتم که فور شیشراب یها یچشم از فر فر شیتوجه به نگاه گرد و قهوه ا بدون

 دوباره خون زده ام گفت؛  یبه دستا رهیگرفت و خ

 نیهم کیدرمانگاه کوچ کیرسونمت  یبا موتور خطرناکه من م یرانندگ تتیوضع نی.با ایمراقب باش شتریب دیبا-

 هاست. یکینزد

 اهل تعارف نبودم!  رانمیزدن! منم که تو همون ا یتعارف نم ایخارج

آلن  نیدستم چپوندم و به سمت ماش یدستمال تو یو ال میخون یو  دستا دمیحوصله آب دماغم و دوباره باال کش یب

 .رفتم

جا  نیا یها هیجاست همسا نیکرد و حالم خوب نبود.جالب ا یو برداشت و پشت سرم اومد.سرم درد م وریجون اونم

 ! دمیکنجکاو نشد که چه طور دستم و بر ی! حتستنیفضول ن

 شدم و قصد حون خودم و کردم!  وونهید میچشم آب یطرفه به کله رنگ کیمنم قرار نبود بگم به خاطر عشق  البته

 مخصوصش.انگار بچه است! یعقب گذاشت و گذاشتش تو صندل یو رو صندل وریاومد و جون بالخره

 انسان تر بگن نجس!  یموجودات پاک. و از هر انسان نیگرفتن به ا ادیکشور من که  تو

 دوسشون داشتم. شهیمن هم اما

 چه قدر سخته! روز ها  نیبودن ا یباشم! و قو یکردم قو یراه افتاد و منم چشم بستم و سع 

 .مینزد یحرف رشیراجب زخم دست و راه و مس یمعمول یراه جز حرفا یتو

 گرفتم و برگشت سمتم گفت:  شیو آرم آب مارستانینگه داشت برگشتم سمتش و چشم از ب یوقت

 .میبر-
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جا  نی.از ایکردبار سگت و برات نگه داشتم و ممنونم که با اوردنم به درمونگاه جبرانش  کینه ممنونم آلن.من فقط -

 به بعدش با خودم.

 زد و گفت:  ینگران نگاهم کرد و در آخر لبخند یکم

 .یرونیرو از دور خودت باز کن دختر ا لهیپ نی.ایاز دستم براومد بهم بگو.شمارم و که دار یباشه اگر کمک-

 اما تلخ گفتم:  یسیو مثل خودش به انگل دمیخند

 .راحت ترم! یصدام کن یدختر فرار-

چشمام محو شد به  یرنگش که از جلو یلیف کیو کوچ بیغر بیعح نیشدم و برام بوق زد و ماش ادهیپ نیماش از

 رفتم.درمانگاه شلوغ بود. مارستانیسمت ب

 راحت تر بودم!  مارستانیب با

 .دهیرفت و حتم داشتم رنگم پر یم جیگ یپله ها باال رفتم و سرم کم از

 یزیبازوم و گرفت و تند به زبون خودشون چ یگذشت فور یکه داشت از کنارم م یکه پرستار افتمیمونده بود ب کم

 .دمیگفت که نفهم

 گفتم:  یسینگاهش کردم و به انگل جیگ

  ؟یچ-

 گفت:  یسیبه انگل یبرد سمت اتاق یآروم آروم م ینسبتا شلوغ یکه من و از راه رو یحال در

  ؟یمواد مصرف کرد-

 بودن دستم شد. یو تلو تلو خوران به شونش چنگ زدم که متوجه خون جیگ

 : دمیو چشم بستم و صداش و شن دمیدراز کش ینشوند و فور یچمه! من و رو تخت دیفهم تازه

 .فشارت ...یکرد یزیخون ر-

 شدم. هوشیو ب دمینشن گهید
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و سرم و کند زدم و کفشام و  دمیکش ینفس یشده بود.عصب یچیتخت بودم و دستم باند پ یکه باز کردم رو چشم

 نبود.اما حالت تهوع داشتم. جهیاز سرگ ی.تشنه ام بود و حالم نسبتا بهتر بود و خبردمیپوش

 رنگ شده بودم. یو ب ختهیدورم ر شونیپر موهام

رفتم  یخروج یدرمان و پرداخت کردم و به سمت پله ها نهیو چک کرد و هز تمیاتاق خارج شدم و پرستار وضع از

فقط گردن و چونش معلوم بود با شدت از کنارم رد شد و چنان  شییهوی یکیفرد که به خاطر قد بلندش و نزد هیکه 

 .نیو پرت شدم رو زم دمیکش یغیبهم زد که ج یتنه ا

مثل  یتوجه به دردم عصب یکرده بود که ب میو سوزشش حرص نیقدر دردم گرفته و اون قدر برخورد دستم با زم اون

 زدم:  غیکه بهم تنه زده بود و گرفتم و ج یفرد قهیو برگستم و  دمیاز جام پر یماده ببر وحش

 یجلوت و نگاه کن عوض..-

 گرفت و الل شدم!  زبونم

 و از دست دادم. تیلحظه موقع هیکردم و  هنگ

 نه؟یگن گرده ا یکه م نیجا؟ زم نیا اون؟

 

 بگم. یزیتونستم چ یزبون گرفته بودم و نم لکنت

لقبش مبهوت و  یآور ادینگاه کردم و با به  کلشیبه قد و ه کمیگفتم؟  یبهش م یدونستم! چ یاسمشم نم یحت من

 آروم گفتم: 

 ! لیگور-

 گرفت!  یپاچه م بیسگ دارش عج یپهنش و چشما یشده نگاهم کرد و ابروها زیر یچشما با

 شد. دهیدستام کش یتو رهنشیپ یمچاله شده  قهیو پر تمسخرش به  رهیدهنم و قورت دادم و نگاه خ آب

 گفت:  ینگاهم کرد و به فارس رهیخ یدردمم فراموش کرده بودم.کم یو جدا کردم و ازش فاصله گرفتم و حت دستم
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 ! لیگور-

کرد! اما نگاهش  یمسخره ام م یوقت ادیفر یها هیتوما یزیچ هیداشت  یفرق داشت.تمسخر و پوزخند خاص نگاهش

 اون شب تو اون کوچه رو نداشت. ایو  رانیبالماسکه ا یتو مهمون طنتیش اون خباصت و

 من کنان گفتم:  من

 لیگور کیدر هر صورت مثل  پیت نیبالماسکه چه االن با ا ی.چه با کت شلوار و ماسک تو مهمونیلیگور هیشب-

 ! یگنده و زشت

 و مرموز نگاهم کرد. رهیو خ دیباال پر ابروهاش

باز دو بار  یموهاش بسته بود از پشت.قبال مثل تارزان با موها دیچپش و باال انداخت و به موهاش دست کش یابرو

 بودمش. دهید

 زد و سرش و خم کرد تو صورتم و گفت:  یصدا دار شخندیبهم زل زد و در اخر ن یکم

 خانوم کوچولو. شناسمیمن تو رو نم-

 ! شناختیگرد شد.نم چشمام

 دهیو عطرش و دزد میبود دهیتو بالماسکه رقص شناختم؟یکنتم و حاال نم نشیزور اون شب سوار ماشبود به  موندهکم

  شناخت؟یبودم و حاال من و نم

 باشه!  ادشی دیحق با اونه! چرا با دیفکر کردم.شا یکم

 کرد و عقب عقب رفتم و گفتم:  یاخم

 .فقط.مثل آدم راه برو! ستیمهم ن-

و به نگهبان  یکه کارت یدر حال یفرو کرد و زن شیسورمه ا نیشلوار ج بیبزرگش و توج یو دستا دیباال پر ابروهاش

 انداخت و گفت:  ینگاه لیداد به گور ینشون م

 حالتون چه طوره دکتر؟ -
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 دکتر بود؟  لی.گوردمیمکس حرفش و فهم یکم با

و نگاهم رو برق  دیباال رفته چرخ یکرد و با ابروها زیتکون داد و نگاهش و به من دوخت و چشماش و ر یزن سر یبرا

 موند. رهیخ شیمشک یکفشا

 خارج شدم.پسره احمق!  مارستانیو کردم و از ب پشتم

 .شدم طی! خشناسمشیگفتم م ینم کاش

رم چند  یدادم وسه تا مسکن خوردم و به بچه ها زنگ زدم و خبر دادم که نم یو فحش م لیخود خونه دکتر گور تا

 روز باشگاه.

* 

گونه  یپوست ریز یکم پشت و بور.نگاهم و از کک و مک ها یدرشت و سبز و مژه ها یپرستار نگاه کردم و چشما به

 گفتم:  یهاش گرفتم و با اخم و بد خلق

 تموم نشد؟ -

 ها نگاه کرد و گفت:  هیکرد و به رد بخ زیو تم دستم

 تموم.-

 گرفتم یم ادیون و حرف بزنه و منم کم کم داشتم زبونش یسیتونست انگل ینم خوب

ضربه زدم و  یکم نیفرو کردم و با چکمه هام به زم میمشک نیمو تو شلوار ج یرو تخت بلند شدم و تاب کاربن از

 ! دیطلب یشد و دقت م ینم دهید یلیرو باز کرده بود و ردش خ هیکارش که تموم شد .دستم و نگاه کردم.بخ

اومده بودم.از  ینداشت و منم با تاکس نیخارج شدم و موتور بنز ارستانمیاتاق خارج شدم .بعد از انجام کارا از ب از

 گرفته بودم. یدستام مرخص یبود که برا یرفتم باشگاه چند روز یم دیجا با نیا

روبه  دیبزرگ و سف نیو برگشتم و به ماش دمیو از کنارم شن ینیبوق ماش یدست تکون دادم که صدا یتاکس یبرا

 زیر یبا چشما دنشیطرف خم کردم و با د دنید یاومدن و سرم و برا نییپا شیدود یها شهیشدم و ش رهیروم خ

 شده و متعجب ابروهام و باال انداختم.

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
615 

 

 : دمیو شن صداش

 .نیبش-

 پوزخند و تمسخر گفتم:  با

 دکتر جوون؟ یچ گهید-

 

 گرد شده گفت؛  یو جابه جا کرد و با چشما نکشیهاش و باال انداخت و ع ابرو

داداشم و  مارستانیب ضیخوام مر یم یروز بد جور بهت تنه زدم فکر کن به عنوان عذر خواه.اوننیبش ایم بگ یم-

 برسونم خونش! 

 هیگم خوشگل! چون خوشگل نبود فقط  یجذابم بود.نم ییدار باشه و خب خدا هیخورد ما یم پشیو ت ژیپرست به

 چهره جذب کننده داشت.

 دوست شم. ایکنم  سهیرو سر ک یقصد نداشتم پسر ادیفکر کردم.بعد فر یو کم دمییو جو لبم

 هوا انجام دادم!  یکیو تار یو به خاطر تنبل میاز اشتباهات زندگ یکیبود که  یجور طمیشرا اما

 شدم. نشیماش سوار

بودم اما االن؟  فیپولدار دکتر خرک گریج هیصابق بودم از تور کردن  ازیحوصله نشستم اگر ن یو باز کردم و ب در

  ؟یکار کرد یباهام چ یچشم آب

 ک داشت گفت:  ینرم و جذاب یافتاد با صدا یکه راه م یو دوباره به چشم زد و در حال شیدود نکیع

  م؟یخب خانوم کوچولو کجا بر-

کرد.زرنگ و  یبود انگار حساب شده کار م یمودل هینبود که بشه افکارش و خوند. ییها سیکردم.از اون ک نگاهش

 مرموز! 

 برو. میراه و مستق نیبرم کالس.هم دیبا-
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 کرد گفت:  یتر م ادیکه سرعتش و ز یکرد و در حال زیو ر چشماش

  ه؟یاسمت چ-

 کردم گفتم:  یم یلختم باز یکه با گوشه موها یحوصله در حال یو ب خونسرد

 .ازین-

 گفت:  دهیزد و بدون نگاه کردنم آروم و کش یشخندیشد.ن ونیدر م یکیو نفساش  دیپلکش پر گوشه

 ! ازین-

 زل زدم که گفت:  رونیبه ب بشیتوجه به حرکات عج بدون

  ؟ییجا نیچند وقته ا ؟یا یرانیا ؟یدیتو من و قبال د-

خواست.آرنج  یو موقع پشت فرمون نشستن م ادیفرمون بود.دلم ژست فر ی! دستش رودیپرس یقدر سوال م چه

 خواستم. یو م ادیچونش و اون دستش رو فرمون.من ژست فر ریپنجره و دستاش ز نییقسمت پا یچپش رو

  ؟ینگفت-

 و کالفه گفتم:  جیخودم اومدم و گ به

 چهار راه اول سمت چپ.-

 گم!  ینماز خودم یزیتا دلم نخواد بهش چ دیزدم.فهم شخندیزد و ن شخندین

  اد؟ینم ادشیتعجب بودم چه طور من و  در

 گفتم:  میبردن کنجکاو نیاز ب یلب برا ریز

 یعطر م کی یها برا وونهیشبم مثل د هی میدیبالماسکه.تو اتاق و بعدش رقص ی.مهموندمیتو رو تو تهران د-

 ! میبکن نتیبه زور سوار ماش یخواست

 .هیو گردنش و کج کرد و لپش و باد کرد.حس کردم عصب دیشد و دندوناش و رو هم ساب زیر چشماش
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 اون من نبودم.داداش دو قلوم فرهاد بوده.من فرهانم.-

کرده  میکه از وسط دو ن یبیمن! مگه امکان داشت؟ درست مثل س یگرد شد و با بهت نگاهش کردم.خدا چشمام

 باشن! 

 بستش بود. یتنها فرقشون موها دیتر.شا بیمرموز تر و عج یقدر گنده! همون قدر با جذبه! و حت همون

 ردم: لب تکرار ک ریز

 عجب! -

 زد و گفت:  یباشگاه نگه داشت و برگشت سمتم و چشمک جذاب یجلو

 خانوم کوچولو. تییدر هر صورت خوش حالم از آشنا-

 موند. رهیزدم و به چشماش زل زدم.نگاهش رو موهام خ شخندین

بلوند به  شتری.بومدینمروشنم یو چشما دیرنگ بود و به پوست سف ییخرما بای.تقرادیرنگ مو بهم نم نیا دونستمیم

 کردم. یتر دوباره رنگشون م عیهرچه سر دیبا ومدیصورتم م

 منم خوش حال شدم دکتر جون.-

 و گفتم:  شهیشدم و خم شدم سمت ش ادهیپ نیماش از

 سالم برسون!  لمیبه گور-

 زد و گفت:  یمرموز شخندین

 رسونه!  یاونم بهت سالم م-

برگشتم که  دمیو قدماش و شن نشیدر ماش یو ازش دور شدم و به سمت باشگاه رفتم که صدا دیباال پر ابروهام

 خورد. نشیبه س مینیخوردم و ب یروبه روم و سکندر دمید

 نگاه کرد و اخم کردم.عقب رفت و از باال بهم یکم

 کارت گرفت سمتم و گفت:  هیزد و  یبیعج شخندیشد و ن یوسط خنده جد هویو  دیخند
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 میهمراه شمیخوب دعوتم مربوط به پزشکاست و منم پارنتر ندارم خوش حال م یلیخ یمهمون هیهفته  آخر-

 بهم زنگ بزن. یبود ی.اگر اوکیکن

 و کارت و ازش گرفتم و عقب عقب رفت و گفت:  دیباال پر ابروهام

 خدافظ خانوم کوچولو.-

 لب زدم:  ریکوچه گم شد با تاخ چیتو پ نشیماش یسکوت رفتنش و نگاه کردم و وقت در

 !بهیعج زیهمه چ-

 

 دادم هیتک واریالکس به د یشگیهم دیخسته نباش با

 شد یعرق کرده بود و باعث سوزش دستم م ادیاز حجم تحرک ز بدنم

 نکردم یبچه ها گفتن کار نکن توجه یهرچ

 نه استراحت  نجامیکار کردن و جون کندن ا یبرا من

 دستم و گرفت و نگاه کرد و لب زد: یسیاومد و بدون هچ رودروا کمیبودم که جوزف نزد ور رفتن با دستم درحال

 ؟یکرد یخود کش _

 به چشمام نگاه کرد ینگاه خاص چیبدون ه و

 گفتم: دمیکش یم رونیکه دستم و از دستش ب یزدم و درحال یپوزخند

 اتفاق بود هیفقط  نیا الیخیاوه جوزف ب _

 لباس شدم ضیبه سمت رختکن دخترا رفتم و مشغول تعو و

 اومدم رونیکردم و از رختکن ب یخودم خال یعطر رو، رو رمیدوش بگ نکهیاز عوض کردن لباسام بدون ا بعد
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باشگاه بودن  یسراسر نهیا یاضافه جلو یدر حال حرکت زدن ها یبودن و برخ دهیدراز کش نیزم یها هنوز رو بچه

 گفت:  دنمیکردم الکساندرا با د تشونیو به باال هدا دمیم کشموها یدستم و ال

 میزنیدور م میریبمون بعدش م ،یریچقد زود م ازین _

 در عجب بودم نایا یخوش از

 یور اون ور و مست کردن و مهمون نیدرحال دور زدن و ا شهیهم

 یبهره بمونن لبخند یب زایچ یلیاز لذت خ دیخودم که چطور با یبه حال خودم و همسنا خوردمیوقتا تاسف م یبعض

 زدم 

 برم  دینه با _

 رفتم شیجلو رفتم و بعد دست دادن به طرف در بزرگ باشگاه پ و

از دختر ها و پسر ها در حال رقص بودن و در  ییها وارکوبینبود د نهیکه آ ییبود و جاها یکار نهیباشگاه آ سرتاسر

 رو به باال و در حال چرخش بودنبود که دستاشون  ییدر دخترا و پسرا یقسمت باال

 کرده بود جادیرو ا یقشنگ یبود که واقعا نما دهیکش بیبه صل حیدستاشون مس یباال

 تر قیو تاسفمم عم شدیم شتریب رانیبا ا سمیلحظه مقا هر

 

---------- 

 

کاناپه ِال مانند وسط خونه پرت  یوارد خونه شدم و خودم رو رو تمیبر وضع یازجواب به سوال خانوم الن مبن بعد

 کردم

 دو چهره دمیچهره شا هیصدا و  هی ریعطر درگ هی ریگ در

 چهره جدا اما مشابه دو
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 کرد انگار قرار نبود دست از سرم بردارن یم ییبود که خودنما یاب لهیها دوتا ت نیا نیب اما

 سوزش قلبم باشه یتونست همپا ینم یچیه

 رفتم پیکل یسارو برداشتم و قسمت عک یگوش

 داد!  یبهم روح م پیکل نیا دنیلبخند خاص د رهینگاه خ اون

 .ادیفر جیرفتم و رفتم تو پ نستاگرامیا تو

 .ختنمیو لمس کردم و همزمان همراه شد با فرو ر دشیهمزمان قلبم شروع کرد به تند زدن پست جد  

 دختر کنارش بود شد یلب هاش که به لبخند باز بود و دستش که حصار بازوها رهیخ چشام

  د؟یخندیم یاب لهیت یچشا اون

 زاشت؟  یو م دشیگرامش عکس بغل کردن دوست دختر جد نستایکردم و اون تو ا یجا دق م نیا من

 خنده یاون بدون من نم نه

 ستیبدون من شاد ن یاب چشم

 شد  لیتبد ادیارومم به فر یها زمزمه

 !!خندههینم خندهینه نم _

 م روون شدگونه ها یرو اشکام

رو برداشتم  یرفتم و جام دیجام بلند شدم و به طرف بار کنار خونه که بعد چند روز از اومدنم انزو زحمتش رو کش از

گلوم از حجم  دمینفس سر کش هیکردم و  رشیجام سراز یالکس رو برداشتم تو یمیو ودکا مرغوب قد شهیو ش

 سوخت شیتلخ

نفس دوباره سر  هیروشن کردم و جام رو  گارویس کردمیجام رو دوباره پر م نکهیرو برداشتم و همراه ا گارمیس جعبه

 دیرس یم دیرس یبه اون عکس نم شیتلخ دمیکش

  دنیشروع کرد به لرز دستام
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 دیچیگوشام پ یو صداش تو ختیر نیزم یو رو یو همچ دمیکش زیم یرو رو دستم

 لرزشم نداشت!! گهید یو دستام از اون بدتر اما قلبم ؟حت دیلرزیچشام م دمیکش یقیعم نفس

 زدم از کار افتاده بود  یجون یب لبخند

رو کانتر و برداشتم و انگشتم رو   کیو کوچ دیسف یگذاشتم و کارت مشک گاریجاس یتو گارویرو برداشتم س میگوش

 دیچیگوشم پ یاشنا تو ییصدا قهیبه حرکت در اومد و بعد چند دق میصفحه گوش یرو بهیغر ییشماره ا یرو

 بله؟ _

 روح لب زدم یاطرافش توجه نکردم و ب یخنده ها به

 .امیم تیآخر هفته کوفت یمهمونبه اون _

 بده آدرس

 

**** 

 

 یادیکه خورده بودم ز ییکاناپه انداختمش سرم درد گرفته بود و بدنم داغ شده بود ودکا یرو قطع کردم و رو یگوش

 واریخوردم و حالتام شل و وارفته بود با کمک د یتلو تلو م یکه کم یدرحال گرفتید ادم رو مزو یلیاصل بود و خ

 نییمسکن رو بدون اب پا کردیبرداشتم سرم درد م یکنو باز کردم و مس خچالیخودم رو به اشپزخونه رسوندم در 

خوردم اما تعادلم رو حفظ  یاومدم و اروم به اتاقم راه افتادم و چندبار هم سکندر رونیفرستادم و از اشپزخونه ب

از جلو چشمام  ادیسقف زل زده بودم عکس فر هی دمیخودم و روش پرت کردم و دراز کش دمیکردم به تختم ک رس

ن و لبخند به خندو ینداشتم اون چشم ها یحس یحت گهینبودم لرزش دستام قطع شده بود د یرفت عصب یکنار نم

گرفته  دهیشد ناد یکه نم ییبایاهاتش کرده بود و ز ادیفر یکه دستا یاون دختر شهیصورت متفاوت از هم یپهنا

که از زمان مرگ بابا داشتم کم کم  ینکبت یزندگ نیکردم فکر نکنم به ا یهم گذاشتم و سع یبشه چشم رو رو

 بشم . اهایرو کیتار یایو وارد دن بشه نیکه خوردم اثر کرد و باعث شد پلکام سنگ یمسکن
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__ 

 

زدم و به  یو چرخ دمیموهام کش هی یدست یجیشدم با گ داریاتاق از خواب ب یشده تو دهیدرد بدنم و نور تاب با

 یبه سخت کردیبدنم کوفته بود و درد م دمیکش یا ازهیخم دادنیرو نشون م میساعت نگاه کردم که عقربه ها ده و ن

پوست سرد بدنم رو اروم  یقطرات اب گرم رو خوردبر ستادمیدوش  ا ریاز جام بلند شدم و به طرف حمام رفتم ز

اومدم و ربدوشامبر کوتاه  رونیاز حموم ب دیطول کش یساعت و خورده ا کی کیکه نزد یدوش حساب هیبعد  کردیم

غر غر شکمم خبر از ضعف  یاومدم صدا نییها پا کاله حمومم فرو بردم و از پله یرو تنم کردم موهام و تو میگلبه

 داد  یاز حدم م شیب

اوردم مشغول درست  رونیرو ب کیپنک لیگرفتم روزم رو بهتر از قبل شروع کنم وسا میاشپزخونه شدم و تصم وارد

 یحساب سر انگشت هیبا  خوردمینشسته بودم  و صبحونه م یک پشت صندل یرب در حال هیکردن شدم بعد 

 که فرهان گفته بود امشبه!  یهفته ا آخردمیفهم

انتخاب لباس برام  نیهم یجشن چجوره و برا دونستمیبپوشم فکر کردم نم خوامیک م یپسر خله؟  به لباس نیا

 واگذار کردم. یا گهید میبه تا زویکردن م زیمشکل بود از جام بلند شدم و تم

 

نشستم و شروع به سشوار  نهیا یو تنم کردم جلو دمیشک رونیو ب یاتاقم شدم بدون وسواس تاپ و شرتک وارد

و گذاشتم تا دم اخر بازشون   دمیچیدرشت پ یها سیکردم و بعد از اون دسته دسته کردمشون و دور بابل دنیکش

پرهام بود باعث شد  هیکه هد ییبایو ز دیسفکنم و بعد به طرف کمدم رفتم و همون اول که در کمدو باز کردم لباس 

شد و  یم دهیکش نیزم یرو یبود و جلوش کوتاه تر از پشتش بود و پشتش کم یحلقه ا نیچشمام برق بزنه آست

رنگ بود برداشتم بعد  یجلو بازم رو که نقره ا یپاشنه ده سانت یپارچش حالت تور مانند داشت همراهش کفش ها

 سرگرم کنم شیخودم رو تا ساعت ش ردمک یرفتم و سع نییاون پا

 کردم!  یم یسع رم؟یبگ دهیرو ناد ادیکردم فر ینم یکه سع من

زنگ بلند شد از جام بلند شدم با باز کردن در با چهره الن مواجه شدم به  یبودم که صدا لمیحال نگاه کردن ف در

 انداخت یم یگینیکیوا یها لمیف یها گریباز ادیمن و  شیو شراب یفرفر یصورتش نگاه کردم و موها یکک ها
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 : دمیتعجب پرس با

 

 اومده ؟  شیپ یسالم الن مشکل _

 

 گفت:   زدیبغلش بود سرو کله م یک تو وریکه با جون یدرحال الن

 

داره  یو متاسفانه به سگ الرژ ایبگم امشب قراره برم جشن سوف خواستمیم ستین ینه مشکل ازیسالم ن _

 ؟ ینگهدار ورویبرام امشب جون یتونیبدونم م خواستمیم

 گفتم:  یرو ناراحت نشون دادم و با تاسف ظاهر خودم

 تونمیام و واقعا نم یمتاسفم الن من امشب مهمون _

 گهیمچش د یرو یخالکوب دنیگذاشت با د شیدستش رو به نما یدستش رو به سمت موهاش برد که خالکوب الن

 تموم بشه؟  شهیم ایخدا دمیالن نفهم یاز حرفا یچیه

و خراب کرد اون  میک زندگ یاون بود همون یکامال خالکوب یدادم اون خالکوب هیبعد رفتن الن و بستن در به در تک 

مچ  یرو یخالکوب دیرو بهم نشون بده چرا با امینحو  بدبخت نیقراره به بدتر شهیمن  هم یمردِ به ظاهر عمو ، زندگ

به  الیخیمنحرف بشه و ب یحت تونستیخسته بود ک نم نقدرو مچ عموم باشه؟  ذهنم ا یخالکوب هیام شب هیهمسا

 دنیشده بود از پله ها باال رفتم بعد پوش ریکه درگ یاماده شدن داشتم همراه با ذهن یبرا یساعت نگا کردم زمان کم

موهام شدم به محض تموم شدن کار  چیکردم و بعدمشغول  باز کردن پ یمیمال شینشستم ارا نهییا یلباسم جلو

 یو داشتم عطر م دمیلبام کش یو رو میخوش رنگ صورت یلیو خ عیکردم و برق لب ما یو خاص حیمل شی.آرامموها

 یدست فیبه خودم انداختم و بعد برداشتن کتم و ک یا گهیکوتاه د یزدم که زنگ در به صدا دراومد نگاه اجمال

 اومدم و در و باز کردم. نییاز پله ها پا کمیکوچ
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 و بلند کردم که خشکم زد!  سرم

 هیبود و پشتش  دهیپوش دیسف نیبا شلوار ج یشرت جذب مشک یت هیموهاش رو باز گذاشته بود و  ؟یچ یعنی

 موتور مسابقه بزرگ بود! 

 و مبهوت گفتم:  جیگ

  ؟یجشن کار یبر یخوا یم یطور نیا-

 و گفت: زد  یبیو عج طونیو براقش و به سرتاپام دوخت و لبخند ش رهیخ نگاه

 .گهید یمهمون هی مینکنم اومدم بر یکه بد قول نیا یاومم...برنامه عوض شد اون جشن کنسل شد برا-

قدم عقب رفتم  هیکرد.سرش رو خم کرد تو صورتم که اخم کردم و  جمیو آشنا عطرش گ بهیغر یشد و بو کینزدبهم

 نبود!  ادیفر یبود ول یچشماش آب

 زد و حس کردم بوم کرد!  یشخندیو ن دیحرکتم ابروهاش باال پر از

 .ستینمیر یم که االن یا یمهمون نیمناسب ا نیبرو لباست و عوض کن ا یول یخوشگل شد-

 کرده گفتم:  اخم

 لباسم رو عوض کنم؟  ؟یمن رو مسخره کرد-

 نشونه آره سر تکون داد! با حرص گفتم:  به

 تو ام برو.  امیاصال نم-

 .دمیکش یخفه ا غیبرخورد کردم و ج نشیکه به س دیرو کش بازوم هویو کردم که  پشتم

 ! یایم-

 بود!  یداشت.خوشگل نبود اما وحش یخاص یبودم وحش دهیداشت که تا به حال د یطرح نیتر بی!عجچشماش

کرده بودم و حوصله خونه موندن نداشتم با حرص دستم رو خالص کردم و رفتم  سهیکه کامال ماستم و ک ییاون جا از

 طبقه باال. دمییتو خونه و دو
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 بپوشم!  یدراوردم و با سرعت در کمد و باز کردم خدا لعنتت کنه حاال چ یرو فور کفشام

بود  یکیش یلیخ زیاشت چد ییو حالت پالتو یو مشک ومدیمکه تا رونم یکنم البته کت دایکت پ هیتونستم  بالخره

! با سرعت اتو مو رو در اوردم و تا روشنش کردم خوردیمودل مو بهش نم نیو با حرص به موهام نگاه کردم.ا دمیپوش

 گشتم. میچرم مشک یدنبال بوت ها

و با سرعت موهام رو لخت کردم.چون  دمیتازه رنگ صابق شدم. خوشگلم کرده بود.کفشارو پوش یشکر موها خدارو

 رفتم. نییلخت شد دوباره عطر زدم و از پله ها پا عیجنس لخت داشت سرموهامخود 

 کرد. یم نگاهونیزیکه رو مبل نشسته بود و به صفحه تلو دمشید

 .رونیب امیکه رو چهره اش زده بودم ب یرو استپ ادیآهنگ فر پیرفته بود از کل ادمی یلعنت

 و بهم زل زد. گرفتونیزیزد و بلند شد و نگاهش رو از تلو یپوزخند

 گفت:  یا بهیخش دار و غر یبا صدا یحرف چیه بدون

 .میبر-

 پشت موتورش نشستم رسما فاتحه موهام رو خوندم! یتکون دادم و وقت سر

 موتور؟ دکتر رو موتور؟  آخه

  ؟یومدیبا موتور م دیحتما با-

 افتاد داد زد:  یکه راه م یحال در

 آره.-

 و عضالت سفت شکمش باعث شده بود دندونام و رو هم بسابم همش. رمیشدم از کمرش بگ مجبور

 گذروندم؟  یخوش م دیزاشت من چرا نبا یم یرنگ یرنگ یپست با دخترا نستاشیکه تو ا ادیداشت؟ فر یرادیا چه

معروف نگه داشت با  یاز کلوپ ها یکی یجلو یلباسم بود وقت یزدم و مدام حواسم به کوتاه خیرو  ریمس کل

 باال رفته گفتم. یابروها
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 ! ستایشما ن یجا جا نیدکتر جون،ا-

 و گفت:  دیکش یآشفته اش دست یو اونم موتور و پارک کرد و بهم زل زد و به موها نییپا اومدم

 دزد کوچولو!  ستمیمن دکتر ن-

و نگاهش و به جز جز صورتم دوخت شد و با ولع بهم زل زد  کیبهم نزد یو خشک شده نگاهش کردم که کم مبهوت

 و گفت: 

 و از دست بدم!  تیموقع نیخواستم ا یو خودم اومدم دنبالت نم چوندمیفرهان زو پ-

 قدم عقب رفتم که موچم و گرفت و آروم و مرموز گفت:  هی جیگ

 .میذرونگیندارم فقط تو کلوپ خوش م تیاون خطرناک تر از منه.کار میندار ینترس من و فرهان فرق چندان-

 بود؟ اره خب موهاش زو باز مثل تارزان باز گذاشته بود. نیخوان ا لیجناب گور پس

 استرس دارم هولش دادم و درحال ورود به کلوپ گفتم:  ای دمیخواستم بفهمه ترس یاخم نگاهش کردم.نم با

 ! میبدزد یخواستیها م یازت بترسم.تو از من بترس بابت اون شب که مثل روان دیبود چرا با کیعطر کوچ هی-

 و پشت سرم وارد کلوپ شد. دیخند

 انیوارد جر نیکرد باعث شد آدرنال یبا آهنگ م یج یکه د یکسیبلند و م یقیو موس اهویه یورودمون صدا با

 خونم بشه و ناخدا گاه لبخند بزنم.

 جاها تعلق دارم. نیمن به ا دختر بدم من

سمت  دیدستم و گرفت و کش لمیو گور دمیکه ناخداگاه خند دنیپر یم نییپابود و همه باال و  ادیز تیقدر جمع اون

 بار.

 داد زدم:  بلند

  ل؟یگور یاقا هیاسمت چ-

 ! دیخند یترسناک  م ی.کمدیخند بلند
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 زد: داد

 فرهاد.-

 فرهان بود!  هی.واقعا شبدمیخند

 و خاص!  بیعج یقلو ها دو

که خودش و  یو در حال دنیپر نییدر حال باال و پا تیسمت  جمع دیو در اخر من خندون رو کش میخورد کیپ دو

 داد داد زد:  یتکون م

 برقص.-

 دنیو شروع کردم به رقص دمیخند

 

 **** 

 

 .دمیرقص یو م دمیخند یماه بلند بلند م نیکرد و منم بعد چند یکه برقصه نگام م نیاز ا شتریب

 است. گهید یبه درک که ولم کرد به درک که دوسم نداره به درک که با دخترا ادیفر الیخ یب

 ! رمیعمر هر روز بم کی تونمیامشب بعدش م نیخوش حال باشم.البته که فقط هم دیبا من

 زد و گفت:  یبار و بارمن بهم لبخند زینفس زنون رفتم کنار م نفس

  ؟یخوا ینم یزیچ-

 وودکا اشاره کرد. و نیبار به شامپا زیاز پشت م و

 گفتم: خنده به زبون خودشون با

 اوه!نه ممنون.-
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دختر مو  کیلختم رو از صورتم کنار زدم و نور رو صورتم افتاده بود نگاهم رو به فرهاد دوختم که داشت با  یموها

 .دیرقص یم زهیم زهیر یفرفر

اروم رو به  قهیو موهام رو از کنار شق دمیگردنم کش یکنم دستم و رو یو رقص باعث شده بود احساس خفه گ گرما

 و نفس بکشم. رهیاز گردنم فاصله بگ یتا کم دمیباال کش

رفتارا  نیبه ا گهید ییجورا هیکارا رو کرده بودم  نیکردم ناخواسته با ناز ا یچند تا پسر و رو خودم حس م نگاه

 عادت کرده بودم

 

 شد و دستم و گرفت. رهیخ یبه نقطه ا هویداد و نفس نفس زنون  هیتک زیاومد سمتم و لبخند زدم و کنارم به م فرهاد

 بود. رهیخ یکارو نکرد و هم چنان به نقطه ا نیتا دستم رو ول کنه اما ا دمیبلندم رو، رو انگشتاش کش یناخونا

 نیهم یج یانگار همه روهوا مونده بودن و د ستادیاز حرکت ا زیو نگاهش رو دنبال کردم نفسم رفت.همه چ برگشتم

 مونده بود انگار آهنگ رو دور کند رفته بود. نروفونشیدستش رو م یطور

 نیا میاش چشم آب رهیو نگا خ رهیشرت ت یموهاش که کوتاه تر شده بود ت دیشد د یمفاصله ام نیرو از ا شیآب نگاه

 کرد؟  یبود و نگاهم م ستادهیا تیجمع یالبه ال میجا بود؟ تو فاصله ده متر

 .دمیکش یو نفسم...من نفس نم دیلرز نگاهم

  دم؟یکش یم

 چشم باز کردم نبود. یلحظه پلک زدم و وقت هی

 چشم  گردوندم و حواسم نبود هنوز دست تو دست فرهادم تیزده سرم رو چرخوندم و دنبالش تو جمع وحشت

 و با اخم گفت:  ستادیجلوم ا فرهاد

 برم. دیمن با-

 کردم. یبه پشت سرش نگاه م ادیدنبال فر نگاهش کردم و بدون توجه به حرفش به جیگ
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 از فرهاد نبود یبه خودم اومدم که خبر یوقت

 ! دیکش یمشروب و سر م شهیو دوباره نفسم گرفت داشت ش دمیرو د ادیلحظه فر هی تو

 دهیبا شدت کش فمیک هویچنگ زدم و با سرعت به سمت پله ها راه افتادم که  میدست فیبار پلک زدم و به ک چند

 زد. یشد که دلم براش پر پر م یداغ یدستا ریشد و از دستم افتاد و چونم اس

 شد. یم نییتند تند باال و پا نشیو س دیکش ینفس م ینیو از ب دیلرز یم فکش

 و..ولم کن.-

داشت  یشد انگار سع رهیو به سقف خ دی! درست کنار سرم و زبونش رو، رو لباش کشواریبه د دیدستش و کوب کف

 و کنترل کنه.خودش ر

نگاهش عوض  هویبهم زل زد و  کمیسرش و کج و راست کرد انگار نتونست خودش رو کنترل کنه  یکم

 شد.سرد...سرد.

 :  دیدندوناش غر یزده به چشمام آروم و ترسناک از البه ال زل

  ؟یخشونت رو دوست دار ای یایخودت باهام م-

 و خشن و ترسناک گفت:  دینگاه تارم زل زد و دستش و اروم رو گونم کش به

 .زمیدم عز یم هیالبته من خشونت و ترج-

 غلط کردم! ایبود.خدا نیا شدیم نییکه تو ذهنم باال و پا یزیچ تنها

 **** 

 

 و وحشت زده گفتم:  لرزون

 ادیف..فر-

 حرص و تمسخر ادام رو در اورد و گفت:  با
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 تا اون روم رو نشونت ندادم. افتیرو زهر مار راه ب ادیف..فر-

 

سمت خودش و با اون  دیاز حدقه در اومده نگاهش کردم که موچ دستم رو گرفت و محکم من رو کش یچشما با

 .نییدستش بازوم رو گرفت و من رو دنبال خودش از پله ها با سرعت کشوند پا

شم اما تونستم خودم رو کنترل  کسانیاک با خ یده سانت یمونده بود با اون بوت ها خوردم و کم یبار سکندر چند

 کنم.

 : دیبا حرص غر ادیفر میکه خارج شدکلوپ از

 کنم. یچاره ات م یکلوپ ها؟ ب شیاریحاال م-

 !ستمیمخاطبش من ندونستم یفقط م هیمنظورش با ک دمیفهم ینم

زد و هولم داد تو  یرو باز کرد و بازوم رو رها کرد و با دستش به کمرم ضربه ا یرنگ یمدل باال و مشک  نیماش   در

 : دیو غر نیماش

 .نیبش-

 تر از قبل! بیمتفاوت تر و عج هیجور هیکردم  یبودمش حس م دهیند یطور نیحاال ا تا

 از ترس زهره ترک شم؟  ای دنشیاالن ذوق مرگ باشم از د ایخدا

 .دمیجام پر رو محکم بست که تو نیماش در

خواست  یفرمون گذاشت انگار م یو سرش رو رو دیکش قیدور زد و اومد خودشم نشست و چند تا نفس عم اومد

 نزنه بکشتم!  هویخودش و کنترل کنه که 

 چند لحظه سرش و بلند کرد و از قبلم ترسناک تر شده بود!  بعد

 هیگر ریزد ز یمن بود م یاگر اون لحظه جا یو هرکس بودم ییجنبه و کم دست و پا یافتاد و مطمئنم اگر دختر ب راه

که  نیو مطمئنم بودم بدون ا دمید یم دیقرمز وسف ینم نم بارون تنها چراغا نیبود که ب ادیچون سرعتش اون قدر ز

 دادم نداشتم. یداد و ب ایناله  یحت ییتوانارونه نفسم گرفته بود و  یداره مثل جت م نهیبب یزیچ
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 شدت گرفته بود. بارونم

 کردم. یکنارم چنگ زده بودم و خشک شده به جلوم نگاه م رهیتنها به دست گ لرزون

دست و کتفم شدم اون قدر خودم رو منقبض کرده بودم  دیترمز گرفت به خودم اومدم و متوجه درد شد هوی یوقت

 که عضالتم گرفته بود.

زل زدم  یادیپاک کن و قژ قژش وحشت زده به فر شهیتند ش و حرکت یکیشد و تو تار ادهیو باز کرد و پ نیماش در

 کرد. یبود و به اسمون نگاه م ستادهیبارون ا ریکه ز

اطرافم  دمید یخوب نم یکیزد برگشت سمتم، چشماش و تو تار یشدم و بارون شالق وار به سر و بدنم ضربه م ادهیپ

 .دمید یخوب نم

 بکشم:  یفیخف غینعرش باعث شد ج یصدا

  ؟یکار کرد یباهام چ یدون یم-

 رو کنار زد و داد زد:  سشیخ یو با پشت دست موها ستادیکه اونم جلوم ا دمیچسب نیزده به بدنه ماش بغض

  ؟یچ یعنی دنیشب تا صبح نخواب یدون یم-

قط ف دمیو فهم ازیدست دخترا رو گرفتم و داد زدم ن ابونیچند بار تو خ یدون یم ؟یچ یعنی دنید ییموطال دختر

 موهاشون رنگ توعه! 

 و داد زد:  دیگذاشتم که مشتش رو به کاپوت کوبگوشم یزده دستم رو رو بغض

 داره؟  یکه خودش ولت کرده گشتن چه حس یدنبال کس یدون یم-

 چونم رو با خشونت گرفت و با حرص گفت:  هویشد  یم نییتند تند باال و پا نشیس

 یاحد چیه زارم یو نم میزندگ نیتریخوام بزارمت تو و یکردن ، م یباز ی!نه برایخوب گوش بده تو عروسک من-

 تار موت برسه. هیدستش به 
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 طور. نیاونم هم دیچک یتند پلک زدم و از کل بدنم و موهام آب م تند

 گفت: کرد و آروم کیو بهم نزد سرش

 .فقط من!یتو عروسک من-

 

 و خشک شده نگاهش کردم. مبهوت

 شده.آروم یکمانداخت و حس کردم نییرو پا سرش

بود  که  کیمثل خونه باغ بود. هوا اون قدر تار یدستم رو گرفت و من رو اروم کشوند سمت در بزرگ خونه ا مچ

 شد. ینم دهید یزیچ

 

 : دمیاز سرما  نال دهیو لرز میخونه شد وارد

 جا ک...کجاست؟  نیا-

 بود. نیکشور هم نیا یشده بود بد یو کل کفشام گل میکرد یرو ط یاهیپر درخت و گل و گ ریجواب دادن مس بدون

 .یو بارون ریو دلگ کیمواقع تار شتریب

 وارد شد. شیگل یرو  باز کرد و بدون دراوردن بوت ها  یخونه ا در

 رفتم. یم برهیداشتم و نایقیو کوتاه  یشرت تنش بود و منم با اون لباس مشک یت هی اون

 و گردنم. یشونیبود به پ دهیمثل گربه چسب موهامم

 رنگش توجهم و جلب کرد. یبزرگ مشک انویخونه بزرگ بود که اول از همه پ هیروشن شدن و  کیاتومات  برقا

 .کیو کالس کیخونه رو دلباز کرده بود ش یجالبش نما ییرایبزرگ و پذ یها پنجره

 رو روشن کنه. یشیگرما ستمیرفت و تا س ادیرو بغل کردم و فر خودم
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 دیلرز یم عیکردن چونم اون قدر سر کیت کیو دندونام کم کم شروع کردن به برخورد و ت دیچک یموهام آب م از

 که خندم گرفته بود

 کرد. یمکث کرد و همچنان نگاهم م هینگاهم کرد و چند ثان رهیخ یسمتم و کم برگشت

 : گفتآروم

 لباست رو عوض کن.-

 وختنم.نگاهش کردم و نگاهم و به لباسام د جیگ

 بودم!  دهینپوش رشیز یزیچ کهمن

 گفتم: و گاز گرفتم لرزون لبم

 ل...لباس ندارم.-

 انداخت گردنش و کج کرد و کالفه به موهاش چنگ زد و گفت:  ریکرد و سرش رو ز نگاهم

 .ایدنبالم ب-

 رو کرد و رفت سمت اتاق. پشتش

رو باز کرد و منم با فاصله پشتش  یو در اتاق میرفت نییگوشه سالن پا یپشت سرش راه افتادم و از پله ها  نامطمئن

 وارد شدم.

 به کف سالن رسما گند زد!  کفشامون

 جلوم زل زدم. رهیت ییمویل یاتاق مشک به

 شد تا پسونه!  یم دهیدخترونه د شتریب

 .دمیبهم غلبه کرد و با حرص لبم رو به دندون کش حسادت

انداخت و  نمیشلوار ج هیانداخت رو تخت و  دیپسرونه سف رهنیپ هیبهش نگاه کردم که در کمد رو باز کرد و  یحرص

 برگشت سمتم و گفت: 

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
634 

 

 بپوش،نو هستن-

 یعنیتنگ و کوتاه بود پس  یلیپسر احتماال خ کی یبود برا یجور هیشلوار  یکردم .پسرونه بود،ول نگاهراهنیپ به

 شلوارش دخترونس! 

  ه؟یمال ک یتاق کوفتا نیا

 حرص گفتم:  با

  ن؟یمال ک-

 اعصابش زد و گفت:  یو رو یمیقد یشخندایباال رفته نگاهم کرد و از اون ن یابروها با

  ؟یفضول-

 گفت:  یکه عصب دمیکردم و دوباره از سرما لرز یقرچه ا دندون

 .یزود بپوش سرما نخور-

 شه نگرانم باشه؟  یم ایبود؟ خدا نگرانم

 تخت چنگ زدم و داد زدم:  یرفتم و لباسا رو از رو یعصب

 تا عوض کنم. رونیبرو ب-

 نگاه کرد و گفت: حالت تعجب بهم به

 خب جلوم عوض کن.-

 زد. یزیآم طنتیش شخندین و

 .ستمین ازیننکنمو کم نیا یحرص نگاهش کردم من رو با

 لباسم و با حرص گفتم:  یرو بردم سمت دکمه ها دستم

 باشه! -

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
635 

 

کنارش لگد زد و از اتاق رفت  یبه عسل یاش رو به گردنم دوخت و عصب رهیو فکش قفل شد و نگاه خ دیپر کشپل

 .رونیب

 کردم. یو خدارو شکر که رفت وگرنه عمرا دکمه دوم و باز م دمیکش یراحت نفس

 پسرونه. ایدخترونست  دمیفهم یعطر سرد نم هیو بو کردم  راهنیپ

 .دکمه هاش رو بستم.دیرس یمتا رونم دمشیمشت زدم و لباسم رو در اوردم و پوش دیسف راهنیبه پ یعصب

 روبه راهش کردم. راهنمیگشاد بود اما با کمربند پ یکم دمیرو پوش نیج شلوار

 یفیخف غیخوردم و ج ادیفر نهیسرم جمع کردم و از اتاق خارج شدم که محکم به س یباال کمیرو با پنس کوچ موهام

 و خواستم برم عقب که دستاش دور کمرم حلقه شد. دمیکش

 شرتش تنش نبود! یصورتش و ت یبود رو ختهینم داشت و ر موهاش

 

تونستم حسش کنم. نفس  یتنمم م راهنیپ یاز رو یبود و حت ادیز یلیسردش خ یبدنش برعکس چشا یگرما

 دیچیپ مینیب یبدنش تو یشامپو یکه بو دمیکش یقیعم

 نخورد یتکون یشل شد ول یاون کم یاما دستا دیچیپ شیدستام دور کمر سفت و عضالن ناخوداگاه

 میکنار بر میقصد نداشت چکدوممونیه انگار

 کرد. ینگاهم م رهیخمار شده بود و خ چشماش

 دمیبه خودم اومدم و کنار کش یکم باالخره

 تند شده بود نفسام

 مثل من ادمیفر

 رد شدمانداختم و از کنارش  نییو پا سرم

 بود. ییرایبزرگم کنار پز نهیشوم هیبود اما  یشیگرما ستمیبخاطر س نیگرم شده بود و ا خونه

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
636 

 

 دور تا دور خونه نگاه کردم به

 و به روز بود کیش یلیخ رونشیخالف ظاهر ب بر

 بود یکه بکار گرفته شده بود عال ینیزاید

 رفتم و پشتش نشستم انویآهسته به سمت پ یبا قدم ها اروم

 صفحه نشست و روون شد یها دیکل یدستام رو ناخوداگاه

 شد یم یانگشتام ناخواسته جار یاهنگ دختر بد تو یملود

 خودم نبود دست

کنارم نشسته چشم هام و باز کردم  یکس نکهیبستم و تندتر انگشتام رو تکون دادم که با حس ا یهام رو کم چشم

 بود. دایپ انویپ یها دیبلند کل یصدا نیبنظر ب یضربان قلبم انقدر تند بود که حت یصدا

 اخر گذاشتم و اهنگ تموم شد! دیکل یو رو دستم

 میزدیحرف نم چکدوممونیدستم نشست ه یبود که رو ادیبا اون دست فر همراه

 دادیو نشون م ادمیرفت و استرس ز یم نییباال پا نمیقفسه س قمیعم ینفس ها  بخاطر

 نبود یعیبرام طب یکینزد نیا

 آهنگ باعث شد لبخند بزنم. یگذاشت و صدا انویپ یرو رو شیدستم قفل شد و گوش یپنجه ها نیب  دستش

 جاش اروم بلند شد از

 انگار که مسخ شده بودم بلند شدم منم

 چسبوند میشونیرو به پ شیشونیپ

 .میو موزون با اهنگ تکون خورد دیچیو پشتم قرار گرفت و دستاش دور کمرم پ میدیلحظه دوتامون خند هی

 م؟یما بود نیا ایخدا
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 شد!  یبد داستان داشت خوش بخت م دختر

 شد. یمور مور م تنم دیکش یموهام فرو برد با هر نفس که م یتو سرش

 تنم لرز گرفته بود. تمام

لب  ریو ز دیکش یا گهید قینفس عم شهیبخاطر رقص تندتر از هم یشده بود و حت یکینفساش با ضربان قلبم  هرم

 زمزمه کرد:

 ...یاما نباش یکنیم تمیاذ یکنیم میعصب یکنیکالفم م _

 دیموهاش کش نیب یازم فاصله گرفت و دست هوی و

 کردمیتعجب نگاش م با

 بود؟ ادیفر نیا ایخدا

 سرد و مغرور! یچشم اب همون

 به سمتم برگشت ناخوداگاه

 کرد و بعد اروم تر از قبل گفت: یصورتم رو برس یچشاش تمام اجزا هیقرن

 وقت! چیوقت موهات رو رنگ نکن ه چیه _

 کردمینگاش م مبهوت

 کنم!  یزد: پس حتما رنگ م یتو سرم داد م یکس هی

 بودم خکوبیاومد و من همچنان سرجام م کمیقدم نزد چند

 لحظه ها مگه همش تو خوابام نبود؟ نیا

 االنم خوابه؟پ! یعنی

 و ساعت ها بخاطر فکر کنم و حسرت بخورم؟ رشمدایبعدش ب دیبا یعنی
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 اخم کرد و ازم فاصله گرفت و گفت: هویکلنجار رفتن با خودم بودم که  درحال

 .یخوریسرما م سهیموهات خ نهیکنار شوم نیبش میدرست کنم بخور یزیچ هی رمیم _

 شیبرداشت و دو طرفم انداخت و بعد راه اشپزخونه رو پ یمبل شنل یاز رو شدیکه از کنارم رد م یبعد درحال و

 گرفت

 نشستم. نیزم یرو یرنگ یرنگ یکوسن ها یرو نهیبه طرف شوم اروم

 کردیم قیو به وجودم  تزر یها حس خوب زمیه دهیترک یو صدا شیات یگرما

 شده یمال قصه ها بود اما االن واقع نایا

 من خوب باشه یامشب برا هی شهیم

 خوش باشمامشب  هی

 مثل قبل بشه اما االن خوب باشه  یهمه چ فردا

 اومد ادیفر یفکر ها بودم ک صدا نیهم تو

 دستش بود یتو یبزرگ ظرف

 فکر بودم؟ یهمه مدت تو نیچقد گذشته بود ا مگه

 

 به خودم فشردم شتریجام خوردم و شنل رو ب یتو یتکون

 دیرو وسط کش نهیکنار شوم زیگذاشت و بعد م یظرف رو کنار ادیفر

 .ومدیبهم خوردن قاشق و چنگال و نفس هامون نم یصدا ریغ ییصدا چیه

 درست کرده بود! ادیکه فر یمن در اورد یغذا هیو... یو همبرگر و سبز ینیزم بیس
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 یو قارچ تو ینیزم بینشستم و به همبرگر ها که همراه س یعسل کیکوچ زیاز جام بلند شدم و پشت م اهسته

 ه بود نگاه کردمشد دهیبشقاب چ

 کردمیاما توجه نم کردیوقت بود که اعتراض م یلیخ معدم

 رو جلو بردم و نون باگت رو برداشتم و شروع کردم به خوردن. دستم

 زد و نه من. یغذا خوردنمون نه اون حرف یط

 رهینافذش بهم خ یها یداد و با آب هیتک شیصندل یو به پشت دیزودتر از من غذاش رو تموم کرد و عقب کش ادیفر

 شد

 تکون داد. یلب گفتم و اونم سر ریز یو ممنون دمیاش دست از غذا کش رهیخ ینگاه ها ریز

 !یجو مغرور

 کنم. یرو بگو ازش تشکر م من

 انداختم یجام بلند شدم و شنل رو گوشه ا از

 ریبخوابم شب بخ رمیمن م _

 مانعم شد ادیفر یبرم که صداکه اول لباس هام و عوض کردم  یبعد خواستم به سمت اتاق و

 ستیاتاق ها فعال ن یشیگرما یها ستمیاز کاناپه ها بخواب، س یکی یرو _

 بهم انداخت و ادامه داد: یبعد نگاه و

 .یبندیم لیو سرو وضعت تا صبح قند ستیخ یبا اون موها _

 رفتم و روش نشستم ییرایعقب گرد کردم و به سمت کاناپه وسط پذ یحرف بدون

اومد و بهم داد و بعد  رونیب ییبه همراه بالشت و پتو ها هیرفت و بعد چند ثان یبه طرف اتاق نیب نیهم در هم ادیفر

 از آباژور هارو خاموش کرد. ریهمه برق هارو غ موتیمن بود رفت و با ر یکه رو به رو گهیخودش به سمت کاناپه د

 زل زدم شیبه چهره مصمم و جد یکیتار یتو
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 هم بود یتیمظلوم یچهره جد نیهمراه ا ایتازگ

 من مبهم بود یبود و درکش برا دیجد یچهره  نیا ینوع حس خاص تو هی

 فکر کردن بودم که ناخواسته گفتم: درحال

 ؟یآهنگ بخون کیبرام  شهیم _

 متعجب شدم یحرف خودم کم از

 دادیهدر نم یهر کس یبرا یمن هنجرش و الک یرفته بود مو رنگ ادمی انگار

 .دیچیپ ییرایپذ یفضا ینرمش تو یبشم که صدا الیخیب خواستم

 خوند. یآهنگ م دهیدراز کش شخندیبراقش زل زدم و با ن یچشما به

 

 بودن حسودم هه یتو لک بودَهم/ دوستام تو زرد بودن /ه یلیکه سرد بودم/ خ یوقت  _

 تو شب من یتو طلوع کرد هوی/

 دیشابرا رو از جِلو خور یو کنار زد ی، شد دیام نور

 ادتیبگو  یبیمنم روت آره قفلتم بِ زوم

ستارت  یو نگاه به آسمون داد میپنجره بود ریز یعنیسر تو بود  ریتخت و بازوم ز یهنو اونشب و که، باهم رو ادیم 

 * یرو نشون گفت

 

 بود دهیو اونم به سمت من چرخ دمیپهلو راستم چرخ به

 زدیبرق م شیآب ینور آباژور ها چشا یتو

 شدیاون قشنگ تر م یآهنگ , آهنگ مورد عالقم بود و چقد بنظرم با صدا نیا
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 آهنگ رو که خواننده دختر بود رو شروع به خوندن کردم: گهید کهیهام رو بستم و اون  ت چشم

 

 ام  ییایبا تو من رو یول میدختر بد _

 تمیروان یدونیم یهمه برام بهتر از

 

 ادامه داد: یخنده بامزه ا با

 

 .تمیروان یدونیم یام از همه برام بهتر ییایبا تو من رو یول میبد پسر  _ 

 

 ادامه دادم: یآروم تر یاز اون با صدا بعد

 

 تو یهم / مالمه لبا یبرا میمونیتو / م یبرا مونمیمن / م یبرا یمونیم_

 

 زد و با چشم بسته خوند: شخندین دوباره

 

 تو یهم / مالمه لبا یبرا میمونیتو / م یبرا مونمیمن / م یبرا یمونیم  _

 

 هم گذاشتم و لب زدم : یهام و رو چشم
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 لحظه نه هیتو  یب

 ترک تو سخته ... یسرده مثل مخدر شهی+ نم

 دمیخوند و نشن یم که یلحظه اهنگ هیو نگاهش کردم و  برگشتم

 خوند. یخاصش که آهنگ و م شخندیبسته و ن یاون بود و چشما فقط

 صداش نه تو گوشم بلکه رو قلبم ضرب گرفت:  دوباره

 

 اد؟یم شتریمن به تو ب یچرا لباسا _

 ها؟ ادیعطرت م یبو کنمیبهت فکر م چرا

 جز تو کنم من اون شمعارو فوت یک با

 بوس یحلوا عیسر شهیلبامونم بشه م 

 تار موت رو هیمن  یدونیخودت تَش م 

 جات رو رهیکه بخواد بگ یبه کس دمینم 

 تووو یامیمثل در میبوسه زخم هیتو  یبا تو اخه هوام ونهمیم یکی

 

 روبه رو شدم  ادیفر یچشم ها رهیتموم شدن اهنگ چشم هام و باز کردم که با نگاه خ با

 میکردیفقط بهم نگاه م هردومون

 اول کنار رفت و تنهام گذاشت و چشم هاش و بست شهیبود که مثل هم ادیفر نیا اخر

 کردمیبهش نگا م همچنان

 افتادم قشیعم یبدنش و نفس ها یگرما ادی
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 قدر زود تموم شد چه

 خوندیکاش بازم م یا

 جبران بشه. نمشیکه تا اخر عمرم ک قرار بود نب خوندیم انقدر

 لحظه مکث کردم تا اخر عمرم؟ هی

 نمش؟یشب به بعد نب نیاز ا گهیقرار بود د ینی

 خاطراتم باهاش؟ نیممکن بود بشه آخر نایا یعنی

 کنم و بگذرونم؟ یخاطرات و زندگ نیقراره با ا یعنی

 نشون از به خواب رفتنش بود ادیمنظم فر یها نفس

 بود بهش زل زدم . لیما یکه کم ینشستم و با سر نیزم یجام بلند شدم و کنارش رفتم رو از

 

شده بودن باعث  دهیطرف و اون طرف کش نیبود و شلوغ و شلخته وار به ا ختهیر شیشونیپ یرو یکه کم موهاش

 بزنم. یشد لبخند تلخ

که دارم دوسش  یزیاز هرچ شتریاز جونم.ب شتریپسر و دوست داشتم ب نیتخص بود.من ا یپسر بچه ها هیشب

 من و دوست نداره.داشتم.اما اون

که با  لیانکرده بود.او تمی.کم دلم و نشکونده بود.کم اذ دهید یبوده ومن و تو مهمون یجاست احتماال اتفاق نیا اگرم

 بهار عذابم داد و بعدشم که چند بار پسم زد.

 پنج صبح بود. کیشد.نزد یلرزونم و بردم سمت صورتش.هوا داشت کم کم روشن م یدستا

 فر دارش و با سر انگشتام لمس کردم و دوباره لبخند زدم. یها مژه

هم زمان  ادمیو فر نیهول شده افتادم زمو  دمیخورد از جا پر یکه با سرعت به در م یبلند زنگ در و ضربات یصدا با

 بلند شد و موچ دو تا دستام و محکم گرفت.
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 ادیو فر میخورد و هر دو به خودمون اومد مینیبه ب شینیکم تر از دو بند انگشت فاصله داشت و نوک ب صورتامون

 یتند مخمارش و با پشت دست مثل بچه ها مالوند و منم وحشت زده و با استرس ازش فاصله گرفتم.قلبم یچشما

 نیو خواب زده بود که متوجه ا جیاون قدر گ ادیخدارو شکر فر دیکش یاعصابم خط م یضربات در هم رو یزد و صدا

 سرش بودم!  ینبود که مثل جغد باال

 زد و گفت:  یجلوش لگد زیزد و به مبه موهاش  یجاش بلند شد و چنگ از

 موقع!  نیپرونه ا ی.جفتک مهیک-

 

چشمم چنگ زدم و به پشت گوشم  یجلو یرو مبل نشستم و کالفه به موها جیسمت راه رو و من گ رفت

 فرستادمشون.

شرت  ویبود با س فر و  حالت داده شده مهیکه رو به باال ن ییبا  موها دیپسر الغر اندام وسف هیباز شد و  هویخونه  در

 شد. داشیپ یکه تنش بود تو ورود یدیتنگ سف نیو شلوار ج یبزرگ و خاکستر

 .پسره بودن نگاه کردن بهم بلند داد زد:  دمیشده از جا پر هول

 بدو.-

 داخل و رفت سمت اتاق خواب. دییپشت سرش دو ادیفر

 زده گفتم:  رتیح

 چه خبره! -

 زد و دستش و باال برد و تا شکم خم شد و گفت:  یبرگشت سمتم و لبخند با مزه ا پسره

 ! یدیسالم ل-

 دخترا! یها هیبود.توما یجور هیو خندش  دیتعجب نگاهش کردم که خند با

 لباسام نگاه کرد و گفت:  به
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 !  ادیلباسام بهت م-

 گرد شده داد زد:  یشد و با چشما یصورتش پوکر و جد هویزد و با لبخند نگاهم کرد و  یچشمک

 !ادیفر-

 : دمیو از اتاق شن ادینعره ترسناک فر یصدا

 زهر مار.-

 پسر بود!؟ نیلباسا مال ا نیکردم.پس ا یاز حدقه در اومده پسره رو نگاه م یچشما با

 بود رهیتفاوت که چشماش ت نیبود با ا ادیفر هیشب یبود و چشماش تا حدود سیف یبیب یلیخ

 با دو وارد سالن شد و داد زد:  ادیفر

 بخور یدرد کیو روشن کن.به  نیبدو ماش اریمه-

 زد و گفت:  یبامزه ا شخندیبود ن اریکه انگار اسمش مه یپسر

 کرده بودن. کهیت کهیرو ت ییاالن با جالداشون مو طال یافسانه ا یاگه من نبودم که دو قلو ها-

 و داد زد:  اریکه دستش بود و پرت کرد سمت مه یاهیس یکوله پشت هوی ادیفر

 ! گهیدِ گمشو برو د-

 .رونیاز خونه زد ب یو با کوله پشت دیخند اریمه

 بهت گفتم:  با

 ! ادیچه خبره فر-

 گفت:  یو دستاش و قاب صورتم کرد و نفس نفس زنون و عصب ستادیروبه روم ا 

 باشه؟  میبر دیبا میبدم اما االن وقت ندر حیبرات توض دیو با هیماجراش طوالن-

 گفتم:  یبه چشماش زل زدم و با لبخند محو کمی
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 معلومه که...-

 زدم:  غیج هوی

 دونم و تو یخونم وگرنه...من م یگردونیاالن من و بر م نیهم ادی.فرامیباهات نم-

 نگاهم کرد و به حالت فکر کردن گفت:  کمی

 پرسم؟  یاخه من چرا از تو اصال نظر م-

 کند زد و انداخت رو شونش. نیاز زم رونیرم و من حو گفت و هم زمان دست انداخت دور کم نیا

 زدم:  غیج

 .ی! و..ولم کن روانادیفر-

 شد گفت:  یکه با سرعت از خونه خارج م یزد و در حال یدستش به رونم ضربه ا با

 .سیه-

 گرفته بودم. جهیگرفته بود و حالت تهو و سرگ نفسم

 جا چه خبره؟! نیا ایخدا

 

 بودم تو مشت هام و به جون شونه هاش افتاده بودم. ختهیزورم رو ر برد و تمام اطیرو به زور به سمت در ح من

 تو ام اد،بایولم کن فر-

با سرعت در عقب  ادیو ترمز کرد و فر دیچیبا سرعت جلومون پ ادیفر اهیس نیرو باز کرد و تا در باز شد ماش اطیح در

 عقب. یها یو پرتم کرد رو صندلزانو و دور کمرم گرفت  ریاز ز یرو باز کرد و به راحت

 که پشت فرمون بود در رو قفل کرد. ارمیدر رو بست و مه رونیخواستم بپرم ب تا

 و گفت:  اریکنار راننده نشست و برگشت سمت مه یبا سرعت رو صندل ادیفر
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  ؟ینامه دار یتو مگه گواه-

 زد گفت:  یکه دور م یفرمون رو چرخوند و درحال ادیبدون نگاه کردن به فر اریمه

 گرفتم جهت اطالعت. ادی یرو هم از دوازده سالگ یممنون واقعن داداش من نوزده سالمه! رانندگ-

رخ دوتاشون زل  میخم شدم و به ن یدو صندل نیو نفس نفس زنون ب یرو نگاه کرد و من عصب اریمه رهیخ یکم ادیفر

 زدم:  غیزدم و ج

  د؟یبر یمن رو کجا م دیدار-

 گفت:  یا یخفه اما حرص یموچ دستم رو گرفت و براق شده نگاهم گرد و با صدا یعصب ادیفر

 خفت کنم. کیروش رمانت هیبا  خورم یمقسم یبزن غیگوشم جدم گهیبار د هی ازین-

 ریزد ز یپق اریکردم و مه ینیو به لبام دوخت و من خشک زده عقب نش رشینگاه خکردم و اون یبهت نگاهش م با

  خنده و گفت:

 ! یشد کیچه رمانت ادیداداش فر-

 گاه سرش کرد. هیآرنجش رو تک شیشگیزد و به حالت ژست هم یشخندین ادیفر

 ! هیچ انیجر نمیگوش بدم ببدن به حرفاشون یکردم حاال که به حرفام  گوش نم یسع

 گفت:  اریآروم و سرد رو به مه ادیفر

 دونه؟  یمامان م-

 دور برگردون و دور زد و گفت:  اریمه

 آره،از خداشم هست.-

 .هیدونستم انگار عصب یکالفه به موهاش چنگ زد و م ادیفر

 : دیدندوناش غر یو از البه ال آروم
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 تور کرد!  گهیچرا از خداشه؟ براش که بد نشد؟ بعد شوهرش دو تا لقمه چرب و نرم د گهیاون د-

 گفت: کرد خندش رو کنترل کنه یم یکه سع یدهنش گرفت و در حال یدستش رو جلو اریمه

 کدوممون رو پس انداخته!  کیباالس از هر کدوم  شمییبزنم به تخته توانا-

 اخم کردم. جیزد و من گ شخندین ادیفر

 کار کرده بود؟  یزدن؟ مگه چ یحرف م یجور نیمامانشون ا راجب

 

 گفت: آروم اریمه

ترسن چون  ینم از تو ام گهیآدرسش رو نداره .دو قلو ها در به در دنبالشن د یمن کس یخونه مجرد میرو ببر ازین-

 آب از سرشون گذشته.

 

 دنبال منه! یکنن؟ ک یم میچرا دارن من و قا ه؟یچ انیکردم جر یبهت نگاهشون م با

 و گفت:  دیکش یقیچند بار با کف دست به پاهاش زد و نفس عم یعصب ادیفر

 یدوست پسرا یدید هوینداره که  تیباز خونه تو امن هیبستر مارستانیخودش ت الدیتو نه برو خونه م یمجرد خونه-

 شد. داشونیمزخرفت پ

 

 زل زدم. اریرو عوض کرد و شوک زده به مه ریو مس دیخند اریچشمام گرد شد و مه باز

 ترنسه؟ مثل مهران! اریمه

 

 در سکوت گذشت. ریپچ پچ هاشون تموم شد و کل مس قهیچند دق بعد
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 خورد ترنس باشه!  ینم اریمه به

 یمودل سوسول نیظاهرش پسرونه بود فقط از ا اریکنن.اما مه یجنس مخالفشون م هیترنسا ظاهرشون و شب چون

 پسندا بودجوون

 گفتم ترنس. یمهرانم ترنس نبود.اما خب من چون عادت کرده بودم م یحت

 نگه داشت. یدر بزرگ یو جلو نیم چه قدر گذشته بود که ماشدون ینم

 بود. یتا دورمون باغ بود و هوا باز بارون دور

 .دیباال پر واریکنار در بند کرد و از د ینییتز یشد و رفت سمت در و پاش و به سنگ ها ادهیپ ادیو فر دمییو جو لبم

 از آب در اومد! دزدم

 تم: دوختم و گف اریو به مه رمیخ نگاه

  ؟یهست یتو گِ-

 گفت:  ینگاهم کرد و با لبخند شل و وارفته ا برگشت

 دونم واال.هم دخترا رو دوست دارم هم پسرا رو. ینم-

 .دمیقدر لحنش بامزه بود که ناخداگاه بلند خند اون

 و باال انداخت و گفت:  ابروهاش

چشم  کهیت شیش یگه پسرا یمور دلم نی.اییبرنزه و خوشگل طال یگه دخترا یمور دلم نیگم.ا یجون تو راست م-

 !یرنگ

 

 .پس مثل مهران بود.دمینگاهش کردم و باز نتونستم خودم و کنترل کنم و بلند خند رهیخ یکم

 و مشخص نکرده بود! فشیتکل هنوز

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
650 

 

 انداخت و دلم براش تنگ شده بود. یممهران ادیو  من

 .میافتیباز من عالمت داد راه ب شین به یو باز کرد و با اخم و چشم غره ا اطیدر ح ادیفر

 و راه افتاد. دیخند اریمه

شدم و برگشتم که رخ به  ادهیپ یو نگه داشت فور نیکه ماش اریو مه میبزرگ و پر دار و درخت و گل شد اطیح وارد

 .میداشت یکیزیبرخورد ف یکم یشدم و حت ادیرخ فر

 نگاه کردم. ارینازک کردم و پشتم و بهش کردم و به مه یاخم نگاهم کرد و منم اخم کردم و پشت چشم با

 کردم یو داغش و پشت گردنم حس م یحرص ینفسا

رو  یدیرنگ کنار در و برداشت و کل یرفت سمت خونه و خم شد و  گلدون بزرگ و سورمه ا اریزدم و مه یشخندین

 کرد گفت:  یرو باز م یکه در بزرگ ورود یو در حال دیکش رونیب رشیاز ز

 شده. ی.باز بسترالدیم چارهیب-

 

 : دمیو پشتم شن ادیفر یوارد خونه شدم و صدا اریپشت سر مه منم

 .الدهیمخ تر م یما ب یزنه.از همه  یم دیگند جد هی رونیب ادیتونه اون تو بمونه.با پول م یخودشه.دو روز نم ریتقص-

 بازم داداش داره؟  ادیخودم فکر کردم نکنه فر با

 داداششه؟  الدمیم

 خونه نگاه کردم.اوپس!  یفضا به

وار دور تا دور خونه شکسته  نهیا یها شهیاز ش یلیشده بود و خ دهیپوش اهیکه همه با رنگ س نهیا یها شهیش

 بودن.

 مارک و چند تا فندک!  گاریس یبود و بسته ها یمشروب رو کانتر چوب شهیش یکل

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
651 

 

کلمه  یواقع یبودم.به معنا دهیند یهمه نقاش نی.تا حاال ایز نقاشسمت چپ پر بود ا واریبهت چشم چرخوندم.د با

 زشیم یمخه! چون قلمو و مداداش رو یب الدیم نیبود کار همکه معلوم دیو سف اهیخاص و س یها یبودن.نقاش بایز

 بودن. ختهیر

 بود. زیتموم رو م مهین ینقاش هیرفتم  زیسمت م به

 نازش کرده بود. یلیکه خ یخوشگل و مظلوم و لبخند محو یلیخ یپسر.با چشما هی عکس

ترسناک و لبخندش به حالت  یشده بود.چشما دهیکش یعکس چهره همون پسر اما به شکل متفاوت گهید مهین اما

 پوزخند بود.ترسناک! 

تا  ستین دیبع شناسمیکه من م ییکرده از پسر عمو ریتو خونه جاش تغ یزیچ نهیبب ادیدست نزن.ب شیبه نقاش-

 کشتنت!  یدنبالت برا ادین یریکهکشان راه ش

 زل زدم. اریباز مه شیو با بهت به ن برگشتم

 نگاه کرد و گفت: بهم ادیفر

 سر جات. نیگه.بش یراست م-

 جلوم لگد زدم و انداختمش و داد زدم:  یچوب هیکرده بهش نگاه کردم و با پام به چهار پا اخم

 من یبه من دستور نده به چه حق-

 جا؟ نیا یو آورد 

 به موهاش چنگ زد و گفت:  یکرد و عصب نگاهم

 کشم. یم یمن چ نیبب اریمه-

 حرص گفتم:  با

  ؟یکش یم یچ -

 و گفت:  دیخند اریمه
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 .ینقاش-

و با  دهیهول زده رو هوا گرفتش و با لحن ترس اریو مه اریبرداشت و پرت کرد سمت مه زیم یکنترل و از رو  ادیفر

 ت: گف یمزه ا

 جر... ادیم ستینکه آدم الدی.مدینزن بیخونه آس نیبابا به اموال ا-

 .اریمه-

کاناپه  یگرفتم و خودم و رو ادیاز خنده زدم و با اخم چشم از فر یشخندیساکت شد و من ن اریمه ادیداد فر یصدا با

 رها کردم.! نهیو نرم کنار شوم یسورمه ا

 

 هارو باز کرد. نتیو باز کرد و بعد از چند لحظه بست و کالفه در کاب خچالیبلند شد و رفت تو آشپزخونه و در  ادیفر

 و گفت: ارینکرد که کالفه برگشت سمت مه دایپ یزیچ انگار

 یزیچ هیصبحانه و ناهار  ینزاشته تو خونه. برو برا یچیه هیانگار جاروبرق الدیساعت هنوز هفتم نشده گرسنمه م -

 ریبگ

 نگاه کرد و گفت:  ادیبه فر یکه تازه پاش و رو پاش انداخته بود با چهره پوکر اریمه

  ؟یر یچرا خودت نم -

دوخت  اریو نگاه سرد و ترسناکشو به مه اریگردوند دوباره سرش و چرخوند سمت مه یکه داشت سرش و بر م ادیفر

 و گفت: 

  ؟یگفت یزیتو چ -

 نگاه کرد و گفت:  ادیگرد به فر یبا چشما اریمه

 همبر؟  ای رمیناهار کالباس بگ یگفتم برا -

 خنده. ریخودم و کنترل کنم و زدم ز نتونستم
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 اخم کرده گفت:  اریزد و رو به مه یشخندین ادمیفر

 .عی.فقط سرریهمبر بگ -

با ادا و رفتار  ادیراز ف یلحظه برگشت سمتم و پنهون هیزد  یچنگ م چییکه با حرص به سو یبلند شد و در حال اریمه

 گفت:  یمسخره و دهن کج یها

 .عیفقط سر -

 نگاهم کرد و گفت: با اخم ادیاز خونه خارج شد و فر اریو مه دمیخند

 ! یخوش خنده شد -

 شدم و با اخم گفتم:  یجد

 شاد شده. میاز توعه.کال زندگ یاثرات دور -

 بلند خودش و بهم رسوند و دست چپش و رو دسته کاناپه گذاشت و تو صورتم و دو قدم عیحرکت سر هیتو  ادیفر

 : دیزل زد و غر یبا خشونت چونم و گرفت و به چشمام عصب گشیخم شد و با دست د

 گرون شده. -

 زد با استرس گفتم: یکه تند تند م یو با قلب جیگ

  ؟یچ..چ -

 و به لبام دوخت و گفت:  نگاهش

 .یزشکدندون پ -

 چند بار پلک زدم و گفتم:  جیگ

  ؟یچ -

 و خم کرد رو صورتم و گفت:  سرش
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 . یکن مونه رو دستت تا درستشون یخرج م یلیدندونات و اگر بشکونم خ -

 هنگ کردم رسما

 نگاه کردم. شیطوفان یشده به چشما الل

 نشست و گفت:  زیو با حرص ول کرد و جلوم رو م چونم

 .یر فرهان و فرهاد باشدور و ب دینبا گهید -

 : دمیخارج شدم و نال شیاز شوک حرف قبل رتیح با

 ؟یشناسیت..تو اونا رو از کجا م -

 گفت:  شخندین با

 بدم! حیو بهت توض زیهمه چ ستیقرار ن -

 حرص از جام بلند شدم و داد زدم:  با

 بیخونت.بعدشم با داداش عج میبه زور برد یگرفت یدست منو از مهمون ی.بعد اومدی.من و پس زدیمجبور -

 یبد حیبرام توض یخُلت.تو مجبور یخونه پسر عمو میآورد بتیغر

 جاش بلند شد و داد زد:  از

 من باال نبر. یپس صدات و برا ،ییهمون جا هر جا من باشم توام -

 : دمیشده نگاهش کردم و غر دیکل یدندونا با

 بهار حق داشت ولت کنه. -

 کمیسرش به هم قالب کرد و  یو به موهاش چنگ زد و  دستاش و رو دینفس کش قیو چند بار عم دیچپش پر پلک

 نعره زد و هم زمان به  کاناپه لگد زد:  هویراه رفت و بعد چند لحظه 

 دو... گهی. االن داری. اسم اون و نازیدهنت و ببند ن -
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 زدم:  غیادامه بده و با حرص ج نزاشتم

 ترسم؟ یازت م یخودت دهنت و ببند.فکر کرد -

 حرص گفت:  با

  ؟یترس ینم -

 زدم:  غیج

 ترسم. ینه...نم -

 زد و نفسم رفت. خیانگار  و قلبم ستادیسمتم و زمان اگرفت  زیحرکت خ هی تو

 قرار شد. یب و قلبم دی.منوو بوسستادیو زمان ا دیو بوس من

کشتم که ولم  یم کیکنه و رمانت یم یو علن نیتو ماش دشیداره تهد دیمشت شد و باالخره فهم نشیرو س دستم

 کرد.

 کردم. یشد و من مبهوت به گردنش نگاه م یم نییتند باال و پا نشیس

  اه؟یدنبال نخود س نمیدلتون اومد بفرست ییخدا -

باال رفته نگاهمون  یزده بود و با ابرو ها هیباز به در تک شیکه با ن دمیو د اریبهت و وحشت برگشتم سمت در و مه با

 کرد. یم

 !یوا

 

نجات  تیموقع نینشون بده و من و از یعکس العمل هی ادیکردم و منتظر بودم فر ینگاه م اریبهت و استرس به مه با

با  دایکرد که فر یام م وونهیداشت د کنهیم دایپ یراجبم چه برداشت اریمه نکهیهم فکر ا دمیکش یبده هم خجالت م

 خود فرو برد یتو شتریحرفش من و از قبل ب

 . ستیرو بزار کنار پسر اونقدر خوب ن ایآره بنظرم نظرتو عوض کن و س _
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 زدو ادامه داد : یبعد به چهره هنگ من نگاه کرد پوزخند و

 

 نمیبب ایب یگرفت ایچ _

 

 دیاز کنارم رد شدو لپم و کش دیخند یکه م یدر حال اریبه سمت آشپزخونه راه افتاد مه و

 مدلشه  ییباش طال لکسیر _

 

 ان ؟؟ وونهیخانواده د نیا ایاز کنارم رد شد خدا و

 آخه؟ فتمیب نایا ریگ دیبا چرا

 کیبود  بیعج یخونه زل زدم همه چ واریمبل پرت کردم به درو د یخودم و رو تیهمشون مشکل دارن، با عصبان 

طرف رنگ  هیتند ،  یرنگ ها واریطرف د هی،  یگرفت یآرامش م یکرد ینگاه م یکه وقت یبود طور میجا رنگ ها مال

ها چهره  یمتفاوت درست مثل نقاش یمختلف بودو در سبک ها وارایها نسبت به رنگ د لیو افسرده ، وسا رهیت یها

 در تضاد بود چرا ؟؟ یخشن همه چ ایو  میمال یو منظره ها

 

محو به گوشم  ینوا هیبود که فقط  نییپا یبه قدر اریمه ادویپچ پچ فر یکرد ، صدا یام م وونهیداشت د یکنجکاو

 باعث شد سرم و برگردونم  ییفکر بودم که صدا ی، همچنان تو هیک الدیم نیدوست داشتم بدونم ا یلیخ دیرس یم

 

 قاروقور شکمت کل خونه رو برداشته  یگشنته صدا یلیفک کنم خ _
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 مم بلند شدشک یبعد از حرفش صدا و

 گفتم : اریبامزه مه شخندیتوجه به ن ینخورده بودم ب یچیدلم به خودم لعنت فرستادم که چرا ه یتو

  هیعیامر طب هیو  فتهیاتفاق م نیا شهیگشنش م یآدم نرمال وقت هی _

 

 به سمت آشپزخونه رفت و گفت: دیخند یکه همچنان م یدرحال هاریم

 

 بدنت ک... تیصبحونه تا نرمال ایباشه خانم نرمال ب _

 

 دهنتو ببند  اریمه _

 

 نیاز ا شتریوارد آشپزخونه شد از جام بلند شدم و دنبالش رفتم تا ب دویخند زیزریر اریادمهیمحکم فر یصدا از

 شکمم ابروم رو نبره.  یصدا

بودن  لیبود وسا بیکه عج یزیو مرتب سرجاش بود اما چ زیتم زیشدم همه چ خکوبیآشپزخونه م دنیمحض د به

اونو  یلیپاست یبود که رنگ ها یدرهم و ابرو باد ییشده بودن طرف راست پوستر ها دهیچ یخاص یکه با مدل ها

قاب عکس  وارید یهمون رنگ بود و رو به لشمیوسا یحت واریها نرمال بود اون د وارید هیدادن اما بق یم لیتشک

 خودش جا داده بود یرو تو یکه عکس تار یکینصب بود به جز  یخال دیسف یها

و جالب  ومدیبهم م یلیدر چهار شکل و رنگ اها فوق العاده قشنگ مدل و رنگ ها خ ینگاه کردم چهار صندل زیم به

  یبا چرخوندن صفحه بردار یبتون یخواست یصفحه گردون داشت ک راحت هرچ زیم یبود رو

 گفت: اریمه نکهیو ساکت بودن تا ا زدنینم یحرف چکدومشونینشستم ه زیم پشت
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 ؟یریم الدیم دنید _

 گفت : دیکش ینونش م یداشت و رو یکه مربارو برم یدرحال ادیفر

  رمیاره م _

 ادین رونیوقت ب هیذهنم بود  یکه تو یدهنم چپوندم تا سوال یو گردو بود رو تو یخامه ا ریتست و که روش پن نون

صبحونه ام و بخورم   یشتریب اقیکردم با اشت یسع نیهم یگس دهنم کم بشه برااز طعم  یمزه گردوها باعث شد کم

. 

 جشهیهو ینگاه کردم که تمام حواسش به خوردن کره و مربا ادیبه فر یچشم ریز نیه نیهم در

 میتصم شمیم وونهیدوتا د نیا نیمهر زده دهنش و کالفه شده بودم هفف خدا من ب نمینگاه کردم چرا ا اریمه به

 که انگار صدَمن زهرمار قورت داده  ادیاون جوابم و داد فر دیحرف بزنم شا اریبا مه نمیگرفتم بعد صبحونه بش

 ؟؟ شهیم یعصب گنینزد مگه نم زیدست به م یو کس میرب هممون  بلند شد هی بعد

 

 نداشت  یباال انداختم به من ربط یا شونه

مبل کاناپه  یک رو ادمیفکره فر یخودش و کنارم پرت کرد ساکت شده بود انگار که تو ارمیمبل نشستم و مه یرو

تعداد  دنیگرفتم از پرس میفکر کردم و تصم یچشااش گذاشته بود کم یبودو ساعدش و رو دهیسه نفر دراز کش

 بحث و شروع کنم زهایچ نیدادشاش و ا

 

 ؟ نیچندتا داداش _

 

 زد و گفت: یلبخند دویبه سمتم چرخ اریمه
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 میادیز یادیز _

 

 مکث گفتم : یکم با

 

 چندتا یعنی _

 گفت : دویرو لباش بود چهارزانو زدو به سمتم چرخ طونشیک لبخند ش یدرحال دویبه سمتم چرخ هویسوالم  با

 

 برو سمت اصل مطلب راحت باش  _

 

  دیشد و خند رهیکج شده بهم خ یبا سر و

  

 نیهم یو برطرف کنم برا میرفتم سر اصل مطلب تا هرچع زودتر کنجکاو یفرع یااز بحث الیخیمنم ب اریحرف مه با

 : دمیپرس

 

و مدل هست  قهیمتفاوته انگار چند سل یمثال خونه اش چرا انگار همه چ بهیعج هینجوریچرا ا یعنی هیک الدیخب م _

  ستیمد سال ن نیزاید نیخونه و مطمئنم ا نیتو ا

 

 از قبل تندتر شد یکم ادیفر ینفس ها یتموم شدن حرفام صدا بعد
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 شدو گفت : نهیدست به س اریمه

 مارستانیت یلیخ نیهم یهنرمند نابه اما مشکل داره برا هیپسر عمومونه  الدیم نیخب بزار از اول برات بگم بب _

 رونیب ادیدرمان بشه با پول م نکهیو هربار بدون ا شهیم یبستر

 

 و گفتم : دمیحرفش پر وسط

 ؟ هیمشکلش چ _

 و منتظر شدم برگرده بهم بگه به توچه دمیخجالت کش یسوالم کم از

 

 نگام کرد انگار مردد بود اما باالخره ادامه داد: یفقط کم اما

منم  یحت یفداش بش یبار مهربونه انقدر که دوست دار کی یکه اسمش و بزار یهرچ یفاز یموج هیتیچند شخص-

 زد  یسمتش و بعد حرفش چشمک رهینظرم م

 

 ادامه داد و

 

 انقد خشن که .... باری _

 و راحت  الیخیبار ب کیو حساس  یبار وسواس کیمامانش رحم نداره  یبه خواهرو برادرش حت یحت که

 

انقدر حاده  یعنی ادیم تیشخص کیمدله و به  هیخونه  یهرجا نهیهم یدادم برا یگوش م اریمه یتعحب به حرفا با

 داشته ؟؟ ریتاث نامیا یکه رو
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 ادامه دادم : یپاسخ دهنده خوب اریمه دمید یوقت 

 مشکل و داره ؟ نیچرا ا _

 

 هم رفت و گفت : یتو یکم اریمه چهره

و بعد  مارستانیب سیکه نامزد داره و رئ هیکل نسلمون فربد اول یعنیپسر عمو  کیو  میما چهار تا داداش نیبب _

هم منم  یخودت و آخر یدونیکه م ادیبزرگتره و بعد فر هیهمسانن وفرهان چند ثان دایفرهاد که دو قلو شدفرهان و 

  معنانخبه به تمام  هیو  ادهیفر یهمسن و ساال الدیو اما  م

 نگام کرد  یشدو کم ساکت

 

  ستیاما خب مهم ن یکنیباور م ای یخندیم یحرفام و بشنو دونمینم _

 

 ؟ هیباور کنم مگ چ دینبا چرا

 

 داد: ادامه

و بابا بزرگم  نیو هم دوننیو بابا بزرگ و مامان بزرگ مامانم م لشیتنها دل نمیا زهوشنیت یعنیژن خانوادمون برتره  _

  دونهینم یو کس لشیو دل زنهیحرف نم یکه مرده و مامان بزرگم که اونم چند ساله با کس

 و گفتم  دمیحرفش پر وسط

 قبلتونم بوده پس یخانوادتونه پس نسل ها یاگه تو _

 دستش و باال اوورد اریمه
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که فوق العادس اما  نیا یبا خودت بگ دیشا نهیهم ینسل قبل بابا بزرگم نبوده و بحث اصل یژن تو نیا ن،یهم _

 و گذاشته  یماریب هیهرکدوممون  یتو یعنیشده  ایضیمر نیباعث ا یزهوشیت نیهم

 تعجب گفتم : با

 

 نه؟یهم یبرا شیتیاختالل شخص یعنی _

 سرش و به نشونه مثبت تکون داد  اریمه

  دمیپرس شتریب یکنجکاو با

 

  ادهیهم ژن تو بدن بابات هم مامانت بوده که انقد ز یعنی؟  نیپدرو مادر هیهمتون از  _

 

 جا خوردو گفت : یبا حرفم کم اریمه

 

 بهش فکر نکردم  _

 بهیعج یاز سوال ول کرد چقدر همه چ یایدن یشد و منو تو رهیخ روبه روش کیتار یبعد به نقاش و

 

 یمتفاوت و ترسناک اطرافم وقت یها یبود که همه ساکت بودن و منم کارم شده بود نگاه کردن به نقاش یساعت چند

 یلیدرد که ، که خ هیحرف  هیهست  یزیچ ایعمق نقاش یانگار که تو ومدیدلت به لرزه در م یشدیمحوشون م

 . یلیمبهمه خ

 یتو اریخندون مه یبار دم بود صدا نیزنگ خورد ا اریمه یهاش بودم که گوش یو نقاش الدیحال فکر کردن به م در

  دیچیفضا پ

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
663 

 

 

 ؟ یسالم چطور _

 

 اونجام. گهیرب د هیمن  یاها اوک _

 

 خدافظ _

 

 مخاطب قرار داد ادویردسته مبل برداشت و به سمت در رفت و ف یحرفش ژاکتش و از رو نیبه دنبال ا و

 

 ممکنه برنگردم  ایس یجا رمیمن م _

 

 انداخت و گفت : ادیبه من و فر یبا نگران یبعد نگاه و

 

 ترکونتونیم الدیوگرنه م نیخونه رو نترکون _

 رفت . رونیبه من بزنه از در ب یحرف نکهیبعد بدون ا و

 بود که اونم رفت . اریمه دمیتر از قبل به اطراف نگاه کردم تنها ام یعصبان

بم  یکنار خونه خونه حرکت کردم که صدا کیش یچوب یبزنم به سمت پله ها یخونه گشت یجام بلند شدم تا تو از

 متوقفم کرد  ادیفر

  یکن رونیو از سرت ب یباال بر نکهیکنم فکر ا یم شنهادیپ _
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 تعجب نگاهش کردم و گفتم : با

 

  نجایاز ا هیچرا مگه چ _

 

 طراف اشاره کردم و حرفم و ادامه دادمبعد به ا و

 

 تره؟ بیعج _

 

 بود براش نگاهم کردو گفت: یشگیکه هم یشدو با پوزخند زیخ میجاش ن یتو یکم ادیفر

 

 انقدر که مخت بوم  _

 

 در اوورد و ادامه داد یبا دست کنار سرش شکلک و

 

 منفجر بشه  _

 

بهم نگفته و خودم جواب مزخرف  اریهست که مه یزیچ یعنی هیمشکل چ یچ یعنیبهت به رفتارش نگاه کردم  با

  گهیو که به تو نم زیخودم و دادم اره احمق همه چ
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 گفت : ادیبه سمت کاناپه مورد قبلم رفتم که فر کالفه

 

 افتاد  یهمه اتفاق نم نیو بعد ا نجایا یایب یو بلند نش یلج نکن یتونست یم _

 کردم و گفتم  یحرفش تک خنده عصب با

 

 ایدن نوریکه من و کشوند ا یکس میافراد زندگ نیمن از بهتر یمسبب دور ییمزخرف تو یاتفاقا نیمسبب همه ا _

 تو  یفهمیم ییتو

 

 یو داد تو روش م غیهارو با ج نیا همه

  گفتم

 کرد نشونش نده  یم یمبهوت بود اما سع چهرش

 جاش جا به جا شدو گفت : یتو

 

 دونستم قبال  یمن من تورو آدمم نم _

 ... دمیکنم شا یدونم حس م یزد اما چهرش معلوم بود که حرفش فقط حرفه م یپوزخند و

 کنم  یدارم خودم و قانع م دمیشا

 گفتم : کردمیم هیوهمونطور که گر دمیکش غیگونه ها روون شد ج یچشام جمع شدو کم کم رو یتو اشک
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که با  ییتو یو نکبت تر از قبل کرد میاون پوزخند مزخرفت زندگرقصم با  نیاول یکه تو ییتو یلعنت یآره تو تو _

  یتر کرد فیو کث فمیکث یایدن ضتیحرکات زدو نق

 

  دمشیکوب نیبرش داشتم و به زم شهیم ینام عصب الدیگلدون رفتم برام مهم نبود اون فرد م نیسمت اول به

 

 و دستاش و باال اوورد  دیحرکتم از جاش پر با

 دلم تلنبار شده بود  یبود ک تو یمهم نبود مهم دق اما

 

 ها؟؟؟ یاریسرم م ییبا اون کارات چه بال یلحظه ام فکر نکرد هی یحت یفکر نکرد _

 یفضا منعکس م یتو لیو دادم و شکستن وسا غیج یرو که دم دستم بود پرت کردم صدا یا گهیشئ د غیو با  ج 

 داشتم گفتم: یمبل بر م یو از رو لمیکه وسا یحالشد اشکام و با پشت دست پاک کردم و در 

 

 ادیازت بدم م یتونینم یفهمیم ینگه دار نجایمن و ا یتونینم رمیمن م _

 

 بغلش پرت شدم  یشدو تو دهیکش ادیبه سمت در رفتم که دستم توسط فر و

 

 قفل شدش گفت : یدندون ها نیشده بودو قرمز از ب شیات چشماش

 

  یدیفهم یرینم ییتو جا _
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 دستش بود فشار داد  یهمراه با حرفش دستم و که تو و

 

 بشه که کتک بخورم اما مهم نبود  یانقدر عصب دیاکخ برم شا یمطمئن بودم حت شهیبودم کبود م مطمئن

 زدیگوش خراشش که اسمم و صدا م یداد ها یرفتم. به صدا اطیو به سمت ح دمیکش رونیزود خودم و از بغلش ب به

 توجه بودم. یکرد ب یبه مرگ م دیتهد میو گاه

 

 .نیسمت گلدون ها و با همه توانم بلندشون کردم و کوبوندمشون به زم دمییدو

 زدم:  غیج

 من از دست تو فرار کردم.به خاطر کارات.-

زدم و تقال کردم و برگشتم که  غیو ج نشیو بازوم و گرفت و برم گردوند و  کوبونده شدم به س رونیاز خونه ب دییدو

 زدم:  غینفس نفس زنون جکنم یکار م یچ دمیفهم یبود و نم ختهیدست انداخت دور کمرم و موهام رو صورتم ر

 تمومه. گهی.دیهزار بار خوردم کرد-

 برو.ولم کن. گمشو

 : دیگوشم آروم غر کنار

 .ریآروم بگ-

جون شدم دستاش شل شد و  یب یگرفت و  وقتنفسم قفل شد و فمیدور کمر ظر شتریتقالهام دستاش ب نیب

 نزاشت.دستاش قفل کمرم شد و نزاشت دور شم. کهرمیگردند و خواستم ازش فاصله بگبرم

 کن.ولم کن.و..ولم-

 : دیجسبوند و نال میشونیو به پ شیشونیپ

 .یزن یحرف م یلی.خسیه-
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 یول دونمیو نم نیمن؟ ا ایتر بود  یاون آب یا.چشممیزل زدهم یشدم و دوتامون نفس نفس زنون به چشما ساکت

 .یلیفرق داشت.خ یلیمن خ یاون فرق داشت.برا یچشما یآب

 یزد و دستم درست رو قلبش بود و ضربان قلبش و با حس المسه پوست کف دستم حس م یتند تند م قلبم

 بود.کردم.انگار قلبش تو دستم

 .بیو عح نیریش یسمفون هیزد.مثل  یو تند تند م کیمتیر

 با بغض گفتم؛ -

 کن.بخشمت.ولم ینم-

 نزاشت دور شم و دست ازادش باز حلقه شد دور کمر صاب مرده ام. بازم

 : دیو غر قشیازادش و اورد باال و انگشت سبابش و زد به شق دست

 شو.ولش کن. الشیخی.ببخشتتینمکل روز و شبش گفتم ؟یستی.چند ماهه نرهینم.تو موخمنیبب-

 نشد. یول

 کف دستم گذاشت و با فک قفل شده گفت؛  یو دستش و رو ستادیا قلبم

 .یمال من یچه نخوا  ی.چه بخوایگه تو مال من یمتوعه بهم نیکه ا یا یکوفت نیا-

 شه کرد. ینمشمی.کاریمن نه.مال قلبم مال

 

 خود خواه بود!جا ام نیلحظه و تو ا نیتو ا یحت

 من!  هیکله رنگ یچشم آب خودخواه

 .یو مزخرف اما مختص به کله رنگ یلقب طوالن هی

 بار پلک زدم و عقب رفتم و گفتم:  چند
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 من دوست ندارم.-

 ! هست؟ ستیکه حناق ن دروغ

 گفت:  سوزوندیکه داغ شده بود و با هر بار حرف زدن پوست صورتم و م یچشمام با حرص و نفس به

 .یمال من یمنم دوست ندارم ول-

 وارانش. یته جمله لوت تیاون مالک یاگر دروغ بگم اکه ته دلم ضعف رفته  برا ونمیمدگرفت و دق کردم و  حرصم

به در  کیوزق شده نزد یبا چشما اریازم فاصله گرفت و مه ادمیاومد و با وحشت برگشتم و فر یزیافتادن چ یصدا

 نبود. ادیفر یمن و نه رو یاز دستش افتاده بود و نگاهش نه رو چییو سو ستادهیا اطیح

 : دیشد و بعد چند لحظه من من کنان نال رهیخ نیزم یرو یخورد شده  یبه گلدون ها دهیرنگ پر یصورت با

 .امرزتمونیخدا ب-

 و گفت:  دیکالفه دستش و پشت گردنش کش ادیشدم و فر رهیکه زده بودم خ یباال رفته به گند یابرو ها با

 .ارنیگلدون ها رو ب نیهم هیشب زنمیزنگ م-

 نگاه کرد و گفت:  ادیبه فر یحیعاقل اندرسف افهیبا ق اریمه

 بشم. تیبلور یچشما یداداش خوشگلم فدا ادیفر-

 داد زد:  هوی

 یدونه پوزخند سگ هیکنه  یبه اطراف نگاه م کمیتا وارد خونه بشه  دمیکه من ازش د یزیچ ؟یشناسیو نم الدیتو م-

 سراغمون!  ادیم دارهیاز اتاقش برم ریهفت ت هی رهیم میو مستق زنهیم

 

 بهت گفتم:  با

 خواد بفهمه آخه؟  یاز کجا م-
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 اومد جلو و گفت:  یعصب اریمه

شرت و با همون مارک و  یهمون ت نیع رهیو م سوزونهیشرت محبوبش و م یبار بچه که بوده مامانش با اتو ت هی-

 .الدیتو کمد م زارهیعطر و م یحت

 گفتم:  نهیدست به س جیگ

 خب؟ -

 گفت:  ینگاهم کرد و بعد با لبخند مسخره ا رهیخ کمی اریمه

 کنه و حدس بزن چرا؟  یو سه تا پله قل قل سقوط م یاز س الدیهمون روز مامان م-

 گفتم:  رتیبهت و ح با

 چرا؟ -

 گفت:  یبا مزه ا شخندیبا ن ادیفر

 و زن عمو رو هول داده!  دهیفهم الدیم-

 گرد شده گفتم:  یچشما با

 ! دیکن یم یشوخ-

 با حرص گفت:  اریمه

 .یالیاز نوع قاتل سر یاره شوخ-

 شده گفت:  یمتالش یزل زده به گلدون هاا دینا ام اریو مه دمیهمه بهت خند نیگاه از حجم ا ناخدا

 خدا بهمون رحم کنه.-

 رفت تو خونه بلند گفت:  یکه م یدر حال ادیفر

 .نیآم یاله-
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 .دیبلند خند و

 

 .هیبود؟ حتم داشتم روان یروان الدیم نیا

 

 شل شده بود گفت:  هویکه  یشیاورد که با ن ادیو به  ادیمن و فر تیانگار وضع اریو مه میخونه شد وارد

 .اول دعوا بعد ماچ..ماچییاروپا یلمایمثل ف-

نه کتابخو ریز  یها لیاست یزد و رو شخندین ادیبشم اما فر شمیگرفتم تا مانع شل شدن ندهنم یو جلو دستم

 زل زدم و گفتم:  کینشست و به کتابتونه تا شو و ش

تو کتاب خونش  والیه نیکه ا هی.اما چه طورستین شیب ییوالی.ه الدیاز م دیکن یم فیکه شما تعر یتیشخص نیا-

 کودکانه داره؟  یقصه ها یشب و حت کیکتاب شازده کوچولو و هزار و 

 ابرو باال انداخت و رفت سمت آشپزخونه و گفت:  ادیفر

 مشکل داره. الدیچون م-

 نشستم و گفتم:  اریمه یکاناپه روبه رو یرو

  ؟یچه مشکل-

 به کتاب خونه  گفت:  رهیلپاش و باد کرد و خ اریمه

 ...یعنی.هیتیشد.چند شخص شتریبچه بودم مشکل داشت.اما بزرگ شد ب-

 هممون و از جا پروند. خوردیکه به در م یبرخورد ضربات یصدا

تابه رو انداخت رو گاز و رفت سمت  یماه ادیبه رفتنش نگاه کردم و فر جیسمت پله ها و من گ دییهول شده دو اریمه

 رو مبل و برش داشت و داد زد:  یکوله پشت

 .اریمه-
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 گفت:  دهیاومد و رنگ پر نییبا سرعت از پله ها پا اریکردم که مه یبهت نگاهش م با

 دو قلو هان! -

 اریو مه ادیکه فر نیو ا رمیکه از فرهان و فرهاد فاصله بگ نیشد.ا سینو ریذهنم انگار ز یتو ادیقلو ها؟ حرف فر دو

 دادن. میبزنن فرار بیآسبهمانگار طبق دونسته هام خواستنیکه م ییمن و از دست دوقلو ها

رفته بودم!چرا  میبا فرهاد مهمون یحتبودن! چه طور ممکنه.من جاست.اون دوقلو ها فرهان و فرهاد نیسوال ا و

 بزنن؟ بیبهم آس خواستنیم

 

 که از ما جلو تر از خونه خارج شده بود. اریزدم و به خودم اومدم و مه غیشد ج دهیکه کش دستم

 دنیپرسبودم که بدون طیشرا ریقدر تهت تاث.اونارهیو به خودم ب رونیتا من ح دیکش یبود که دستام و م ادیفر اما

 .دمییدو ادیدنبال فر یزیچ

بود که با  یادیفر یفعال دستا ایدن یجا نی.امن تر ادیمسرم ییبال هینباشم  ادیبود اگر با فر دهیناخداگاهم فهم انگار

 کشوند. یم نیمن و به سمت ماش یکش ازیبامزه و ن یاخما

 ن.پشت فرمو ادیکنار راننده نشست و من عقب و فر اریمه

 ضربات در . یبه در و صدا رهیخ ادیفر

 .گرفته ادامه داد:ارنیآدم م ایپرن. یاز دو در م ممیو گرفته اگه تو خونه بمون سرد

 نشه!  شونیزیوارم چ دیام-

 با استرس کمربندش و زد و گفت:  اریمه

 .نیهمچن-

  د؟یکار کن یچ دیخوا یم-

 رو دراورد و دکمه سبز و زد که در ها آروم باز شدن. یموتیر ادیکدوم جوابم و ندادن و فر چیه
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و نگاهم با  دیچیها تو سرم پ کیوحشت ناک الست یکرد.تا در ها کامل باز شد صدا یگاز و پر م ادیفر نیب نیا تو

 افتاد ک تفاوتشون فقط موهاشون بود و هر دو اسلحه داشتن!  یسان کی یبهت به دوقلوها

 زدم:  غیوند و من جبا سرعت به سمتشون ر ادیفر

  ؟یکن یکار م یچ-

 در بودن!  یها هم چنان جلو دوقلو

 بودن. ستادهیرفت.هم چنان ا یکه با سرعت نور به سمتشون م ینیترس از ماش بدون

 داد زد:  اریمه

 .یکن یمرشونیرن کنار االن ز ینم ادیفر-

 وحشت داد زدم:  با

 .ادیفر-

 بودن و ... ستادهیها اما هردو مصمم ا دوقلو

 سانت مونده به زانوهاشون ترمز کرد. کیزد.درست  ترمزادمی.نرفتن کنار.فرنشد

 کردن. یرو جدا کردم و انگشتام درد م یدو صندل نیچنگ شدم ب یزده دستا رتیبود و ح ستادهیا قلبم

 کرد. یبه فرهان و فرهاد نگاه م شیبا نگاه خون ادیزد و فر ینفس نفس م اریمه

 .دمیچسب ادیفر یزدم و به صندل غیبازوم و گرفت و ج شخندیمت من و باز کرد و با ندر س فرهاد

 .ادیفر-

 که همراه با اسمش انگار بهش فهموندم مراقبم باش. یجور هیصداش زدم. یجور هی

 و داد زد؛  نیفرهاد و گرفت و کوبوندش به بدنه ماش قهیشد و  ادهیپ هیبا حرص در صدم ثان ادیفر

 دستت هرز نره.-
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شدم و پشتش  ادهیپ نیاز ماش اریکج شده سر زانوهاش و با دستش تکوند و من لرزون با مه یو با سر لکسیر فرهان

 پناه گرفتم.

 شد  و گفت: رهیخ یعصب ادیمشت شده فرهاد تو چنگ فر قهیبه  فرهان

 .دیهم و ول کن قهی-

 کرد. یو رها نم قشیبود و  رهیرو اعصاب فرهاد خ شخندیاما همچنان به ن ادیفر

 زدم:  داد

 جا چه خبره؟  نیا-

 نگاه کردن بهم گفت: بدون فرهان

 خفه شو.-

 نگاهش کردم. یو مبهوت و حرص دیپر پلکم

 بار فرهان داد زد:  نیا

 ولش کن. ادیفر-

 فرهاد و با حرص ول کرد و داد زد:  قهی ادیفر

 ره؟ ها؟  یپوکتون نمکنم.چرا حرف تو کله  یبهتون گفتم خودم درستش م-

 گوشه لبش و خاروند و با تمسخر گفت:  فرهاد

 ! یکن شیتو ام قرار نبود از ما مخف ؟یجد-

 آروم گفت:  اریمه

 وسط ... نیا ازین-

 با حرص داد زد:  فرهان

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
675 

 

 تو خفه شو.-

 زدم:  غیرو به فرهان ج نشیتوه یو تالف یطرف دار به

 خودت خفه شو.-

 گفت:  یاسلحه اش و رو به سمتم گرفت و عصب فرهان

 برو تو.-

 فرهاد گرفت و گفت:  نهیچشماش زل زدم و فرهادم اسلحه اش و رو س خی یو خشک شده به آب جیگ

 داداش کوچولو. یبار و باخت نیا-

 اون؟  ایتر بودم  خیدستم و گرفت و من  اریکرد و مه یبا فک قفل شده نگاهشون م ادیفر

 نگاهم کرد و گفت:  نهیبا ک فرهان

 میبا پرنسس خانومِ باباش دارتموم مهیکار ن هی-

لحن ممکن که کل وجودم و لرزوند  نیخونه اشاره کرد و با سرد تر یشده نگاهش کردم که با اسلحه به تو خشک

 گفت: 

 .یلیآرام.خ ازینمیباهات کار داد یلیخ-

 نیبود.ا دهیچشم دوخته بود و انگار اونم کنار کش نیبه زم دشیدوختم که با نگاه سرد و جد یادینگاهم و به فر تنها

 جا چه خبره؟

 

 .دهیداشتم که رنگم پر حتم

 با اخم گفت:  ادیفر

 .ازیبرو داخل ن-

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
676 

 

 به حالت تمسخر گفت:  فرهاد

 داخل. یبر یتون یاقاتون دستور دادن حاال م گهیخب د-

 کردم!  یپسر که از قضا اسلحه هم داشتن چه م همه نیا نینداشتم.من ب یحرص نگاهشون کردم.چاره ا با

با لگد محکم بست و پشت سرمون راه افتاد و فرهاد و  یو عصب نیدر ماش ادیوارد خونه شدم و فر اریسر مه پشت

 فرهانم اومدن.

 کردم؟  یکار م یچ دیزده بود.حاال با خی دستام

پرتم کرد  کیفشار کوچ هیو رو شونم گذاشت و با و فرهان در و بست و قفل کرد و فرهاد دستاش  میخونه شد وارد

 چرا ساکت بود؟  ادیرو مبل و فر

 

 سرم گرفت و به چشمام زل زد و ترسناک لب زد؛  یاسلحه رو رو فرهاد

 خانوم کوچولو؟  یآماده ا-

کردم باهاش ترسم و پنهون  یم یکه سع یانجام نده.با حرص و خشم یبود تا به وقت کار ستادهیا ادیکنار فر فرهانم

 کنم داد زدم: 

  د؟یخوا یم یاز من چ-

 که به اسلحه اش زل زده بود گفت:  یزد و در حال یشخندین فرهان

 جونتو! -

.چشماش و درشت کرده دیکش یعرق کرده بود و تند تند نفس م ادیکردم و خشک شده نگاهشون کردم.فر هنگ

 کرد. ینگاه مبود و تنها به من

 

 : دمینال ادیرو به فر دهیترس
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  اد؟یفر-

 گفت:  دیلرز یکه م ییبا وحشت و دستا اریمه

  د؟یکن اهیارزش س یانتقام ب هیو  یقسم تو بچه گ هیو سر  تونیکل زندگ دیخوایم د؟یعقل ندار-

 گفت:  اریکرد خطاب به مه ینگاه مکه من یحس درحال یو ب لکسیدوباره ر فرهان

 خفه شو.-

زدم.اخه چرا؟ چه کرده  خیو من  میشونینشسته اسلحه رو چسبوند به پبه خون یبا فک قفل شده و چشما فرهاد

  شت؟یپ امیکه االن با گلوله ب مینبرد یبا خودکش ایداشته باشم! خدا یمرگ نیبودم؟ که همچ

 و پر بغض گفتم: سیخ یو با چشما دیلرز یداشته باشم م یکه بتونم کنترل نیبدون ا دستام

 چ..چرا؟ -

 صورتم داد زد:  یو به فاصله پنج سانت دیخند فرهاد

 ! یفهم یم ایاون دن-

 داد زد:  ادیفر

 فرهاد نکن.-

 چسبوند. میشونیدوباره اسلحه رو به پ ادیبدون توجه به فر فرهاد

 و گردنش داد زد:  یشونیپ یبرجسته رو یچنگ زد و با رگ یصندل یبه دسته ها ادیفر

 بچه بوده.مثل شما. هیگناهه.اون  یاون ب-

 گذاشت و داد زد:  ادیفر یشونیپ یاسلحه رو رو فرهان

 من قصه نباف.زود تر کارش و تموم کن فرهاد. ی.برامیما ام بچه بود-

 و من هق زدم و تو خودم با وحشت جمع شدم. دیاز جا پر ادیزد و فر یترسناک شخندینگاهم کرد و ن فرهاد
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 یتونست کار ینم ادیسرش گذاشت و فر یبرد و فرهان محکم گرفتش و اسلحه رو رو رشویسمت فرهاد  ادیفر

 کنه.با هقهقه گفتم: 

 کشنت ی.مایجلو.ن..ن این...ن ادیفر-

 شد. یم نییبا ضرب باال و پا نشیسرخ بود و س یپر از رگه ها چشماش

 برگشت سمتم و با لبخند گفت:  فرهاد

 سالم برسون. ییبه بابا-

 .تیانسان یحس.بدون زره ابه چشماش زل زدم.سرد.بدون دهیرفت و ترس نفسم

 جا بود؟ چرا بترسم؟ چرا بلرزم؟  نیا مرگم

گوشاش گذاشته  یکه دستاش و رو یاریو تقاال هاش و مه ادشیداد و فر ی.و صداادمیفر شیدارم.پ یمرگ خوب من

کاناپه  کیآواز خوندم.به فاصله  ادیکنار فر بشیزد و من خوش بخت بودم.من د یبود و چشم بسه فرهاد و صدا م

 کنارش بودم.

 بهتر!  نیام.چه از ا یاز مرگم راض من

 گلوله یبودم...منتظر صدا منتظرش

 باعث شد چشم باز کنم:  ادیداد فر اما

ش حرف اتاق باها هیبزار تو قهیافتم.فقط پنج دق یانتقام نم یوقت پ چیباهاش تنها باشم ه قهیپنج دق یاگه بزار-

 بزنم.

 نگاهش کرد. رهیباز کردم و نگاهش کردم و فرهاد برگشت و خ چشم

  ادم؟یپر اشک داد زد و صدات چرا گرفته فر یگرفته و چشما یبا صدا ادیفر

 .رمیتا اخر عمرم دنبالتونم تا انتقام بگ دشیبکشدنبالتون.اگر بدون وقت دادن بهم امیبه خدا م-

 شد. رهیلپش و باد کرد و چشم بست و بعد چند لحظه فرهاد خ فرهان
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با اخم بازوم و گرفت و کشون کشون بردم سمت اتاق پشت آشپزخونه و در و باز کرد و انداختم داخل و به اتاق  فرهاد

  در و محکم بست و داد زد: یاومد و فرهاد عصب ادیو فر رونیرفت ب ستین یمطمئن شد راه فرار یشد.وقت رهیخ

 .قهیفقط پنج دق-

 کار نکردم؟  یمردم وقت یم دی! و چرا باقهی.فقط پنج دقدارمونید نیزل زدم.آخر شیآب یبغض به چشما با

لحظه  کی یکه زد برا یو در اورد و با حرف شیو با سرعت گوش بشیدست کرد تو ج ینگاهش کردم که هول و عصب 

 متوقف شد وگفت: زمان برام

 .قَبِلتُ یبگ دیفقط با-

 !غهیزد.ص یاسم تو سرم چرخ م هیشده نگاهش کردم.فقط  خشک

 

 کردم. یسربلند م دیبا دنشید یرسوند و برابا چهار قدم خودش و بهمبه عقب برداشتم که اونمشده دو قدم خشک

 گفت؛  یآروم و گرفته ا یازادش و به چونه لرزونم بند کرد و با صدا دست

 .میکش یآرام و م ازیبه خاک باباشون قسم خوردن گفتن ن یندارن.وقت تیکار یاگه زن من ش-

 دم. ینجاتت م یکشنت.اگه زن من ش یم یبه بابات وصل یتا وقت گفتن

 : دمیکشش خالص کردم و نال ازیداغ و ن یشده دستم و بردم باال و چونم و از دستا زیر یچشما با

 کار کرده؟ ها؟  یچرا؟ مگه بابام چ-

رو با سرعت  یمتن عرب هیرو سرچ کرد و  یزیفرو برد و تو گوگل چ شیو سرش و تو گوش دیسابرو همدندون یعصب

 خوند و گفت: 

 قبلتُ-

 نگاهش کردم و گفتم: در هم یبا اخما دیلرز یم.پاهاممکرده بودم خیبود و  دهیپرنگام کرد.رنگم منتظر

 چند ماهه اس؟ -
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 چشم بست و گفت:  یو عصب کالفه

 .شیش-

 داشتم؟ به خدا که نداشتم. یو چاره ا دمییجو لب

 بودن رو!  یا غهینه صخواستم یو م ادیفر یهمسر من

 و گرفتم و گفتم:  ادیموچ فر دهیشد و هول زده و ترس نییمجبور بودم.دسته در باال و پا اما

 قبلتُ-

 و فرهان و فرهاد وارد شدن و فرهان با حرص داد زد:  دیکش یقینفس عم ادیفر

 ؟یو ازش نگرفت شیق چرا گوشفرهاد احم-

زد و به صفحه اش نگاه کرد و خشکش زد و تو همون چنگ ادیرو از فر یزد و گوش یلگد یبا حرص به عسل فرهاد

 حالت موند و فرهان داد زد: 

 خبر کرده؟  سیپل-

 گفت:  ادیتوجه به فرهاد رو به فر یب

 دن برادر احمقم. ینم لیتشکپرونده ام یرم اونا حت.من آدم دارهیتونه جلومون و بگ ینمسمیپل یدون یتو که م-

 ! دنیکش یبرادر بودن! برادر بودن و رو داداششون اسلحه م برادر؟

با اونا  ادیاشتباه کرده باشم؟ فر ادیجا چه خبره! وحشت بهم غلبه کرد و افتادم رو تخت.نکنه با انتخاب فر نیا ایخدا

 بود؟ 

 سر بلند کرد و مبهوت داد زد:  فرهاد

  ش؟یکرد غهیص-

 و خشک شده گفت:  دیفرهان رو لبش ماس شخندین
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  ؟یچ-

 : دیموچ دستم و گرفت و غر ادیفر

سه  ی. وقتدیریو انتقام خون باباتون و از قاتلش بگ دیبود؟ که از خانوادتون تا ته تهش مراقبت کن یقسمتون چ-

 .دیکن هیدخترش و وارد قض دیگرفت میتصم مرده ازین یبابا دیدیفهم شیسال پ

 دوقلو ها چشم دوخت و ادامه داد:  یبه نگاه خون شخندین با

 . زن منه! دیخانواده خودمونه.حق کشتنش و ندار یاز اعضا یکی ازیحاال ن-

 یاون زنم گفتن لوت یواسه  تیموقع نی! اصال وقت شناس نبود دلم. که تو اطیشرا نیگرفته بود تو ا شیباز قلبم

 بود. دهیسر ادیوارانه فر

و فرهاد اما  ختیو ر زیم یرو لیو انداختش و داد زد و کل ادکن ها و وسا دیکوب یزد و پاش و به عسل ینعره ا فرهان

 نفرت زده به من چشم دوخته بود.

 تک تکمون یرو برا یخونش چه مرگ دنیبعد از د الدیم کردم یفکر م نیمن به ا و

 کنه؟ یانتخاب م 

 دندوناش گفت:  ینفرت زده از البه ال فرهاد

 بعدش ... یازش محافظت کن یتون یماه م شیماه فقط...ش شیماهه؟ ش شیش-

 : دیگذاشت و غر ادیفر نهیس یسمتمون اومد و انگشتش و رو به

 .ینکن ییکشمش که صورتش و شناسا یم یجور-

 ناله و آخ گفتنم نداشتم. ییتوانا یموچ دستم و هدف قرار داد از حرصش و حت ادیو دست فر دمیلرز

  د؛یدرست مثل فرهاد غر ادمیفر

 !یباش یسگ گ-

 داد زد:  یعصب یبه دست وارد شد و به حالت بامزه ا نکفیاسلحه به دست که نه کالش اریاتاق باز شد و مه در
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 آب کشتون کنم؟  ای رونیب دیر یخونه م نیاز ا-

گرد  یبا چشما اریو ترسناک با اون فک قفل شده نگاهش کرد که مه رهیو اون قدر خ ستادیا اریمه یروبه رو فرهان

 و گفت:  نیشده اسلحه رو انداخت زم

 .انداختمش.یکن ینگاه م یطور نی...چرا اایب-

رفت انگشت سبابش و تکون داد و  یکه عقب عقب م یزد و از اتاق خارج شد و فرهاد در حال یتنه ا اریبه مه فرهان

 .رونیوارانه نگاهمون کرد و از اتاق رفت ب دیتحد

 با ذوق گفت:  اریسرم گذاشتم و مه یو رو دستم

 ...دییاثر کرد.مثل موش دو الدیم نکفیرفتن.کالش دنیی.از ترسم دودیحال کرد-

 : دیگرد شده نال یپشت سرش الل شد و با چشما یا هیحس سا با

  پشت سرمن؟-

 باال رفته گفت:  یبا ابرو ها ادیفر

 اره.-

 گفت:  یو چهره بامزه ا دهیپربا رنگ اریمه

 فرهاد؟  ایفرهان -

و  دیکش یبنفش غیج اریو فشرد و مه اریمه یبود شونه ها ستادهیا اریلحظه فرهاد که درست پشت سر مه همون

 فرهاد با حرص گفت: 

 .رونیکشم ب یزبونت و از حلقومت م نمتیبب گهیبار د کی-

 گفت:  یم غشیج غیببن ج اریمه

 ...غلط کردم.یآ-

 و هول داد و از اتاق خارج شد و رفت. اریبا ضرب ولش کرد و با سرعت مه فرهاد
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 زار بزنم! ایدونستم بخندم  ینمبودم که یطیشرا تو

 

 کرد. یم زیکه افتاده رو آنال یکه کردم و اتفاق یخورد بود و تازه مغزم داشت کار اعصابم

 .دمیدستام و رو سرم گذاشتم و دور خودم چرخ دمیاز جام پر هویبا فکر کارم سردرگم و  

 شده بود. نیکه افتاده بود سنگ یسرم از حجم اطالعات و اتفاقات 

 ام گرفته! هیگر یدونستم ک ینم یشده بود حت سیسرم گذاشته بودن گونه هام خ یرو تو یوزنه صد تن هیانگار که  

 ...زینه ترحم برانگ ایمهربون بود  اریکردن نگاه مه ینگام م یبا نگران اریو مه ادیفر

کرد  ینگاه م زیبود ترحم برانگ شونیکی غهیافتاده و حاال ص ریهمه پسر گ نیا نیکه ب یاره ترحم بود اون به دختر 

 صورتم بود. یبود که جلو ادیفر اریبعد از مه

 .دمیشن یخورد اما ، اما صداشون رو نم یهاش تکون مزد لب  ینگاهش آشوب بود اما برق م 

 

 . رهیکنه رو بگ تشیرو که انقدر دوست داشت اذ یبرق بزنه باالخره تونست دختر دمیاره  چشماش با 

داد حاال  یبهش محل نم ایک تازگ یاش کس غهیقصد کشتنش رو داشت حاال شده بود ص یحت لیکه اون اوا یکس

 .شیا غهیشده ص

 شونم گذاشت. یاومد و دستش رو رو کمینزد ادینشستم که فر نیزم یواژه تو ذهنم صدبار دور خورد رو نیا 

بود اما خوب نبود و باعث شد مثل فنر از جام  یدونم چ یشد. نم یجور هیبه محض خوردن دستش به بدنم حالم  

 و گفت : دیز جاش پرداد کردن و به سمتش حمله کردم با حرکتم ا یبپرم و شروع کنم به داد و ب

 

 ! ازیآروم باش ن _
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 کرد و فقط تونستم داد بزنم :  یذهنم کار نم یتو یچیه

 بس نبود ها؟  یو گند زد میخوره زندگ یحالم ازت بهم م _

 

 کل خونه رو برداشته بود. یهق هقم فضا دمیکوب نشیبا دست به قفسه س و

 ؟ یشدم خوبه االن خوشحال غتیحاال ص _

 کردنم بود. کیکوچ نیهم یها ام برا یباند باز مزیج نیهمه ا حتما

 . یانجام بد یتون یم یهرکار بخوا گهید حاال

 

مضطرب بهمون  یاوضاع نگاه دنیبا د اریمه دیلرز یشد و بدنم م یم یصورتم جار یروون تر از قبل رو اشکام

بودم ک دستام  دهیکوب ادیفر نهیبرام مهم نبود انقدر مشتام رو به س یچیرفت ه رونیب عیسر یلیانداخت و از اتاق خ

 ؟یکرد که آرومم کنه اما چه آروم شدن یم یو سع ودفقط نظاره گر ب ادیها فر نیکرد. اما دربرابر همه ا یدرد م

 ...ازیکن! ن از،بسین-

 حرف بزنه؛  نزاشتم

 ؟ یکرد کاریچ یفهمیم _

 ازم ها چرا ؟  ادیچرا انقدر بدت م یکرد نکارویکه ا یخارم کن یتو انقدر خواست میا غهیدختر ص هیاالن  من

 

 گفتن گفتم : یدو قلو ها چ نکهیاوردن ا ادیبعد با به  یا هیثان و

 

فرهاد و فرهانم  یخودت حت کینزد یبار نقشه بود که من رو بکشون یهمه اش نقشه بود نه؟  همش نقشه بود تو _

 .نیرو کنترل کنکه من  یکرد کمینزد
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 زدم:  غیآروم باش گفتناش ج نینفس نفس زنون ب نییدو تا دستام زو محکم گرفت و با سر پا موچ

 

 دمتیکه د یروزلعنت به اون _

 

 به عقب برم.  یزده بودم که باعث شد تلو تلو بخورم و کم غیبودم و ج ختهیرو رها کرد و اونقدر اشک ر دستم

 توان حنجرم داد زدم:   نینفس گرفتن بود با آخر یاکوتاه که انگار بر یمکث بعد

 

 ازت متنفرم! متنفر _

 

 .نیزم یرو ختمیر یبود و م زیم یرو یزدم هر چ یواژه رو داد م نیزدم و ا یم غیج

با سه قدم بلند اومد جلوم و موچ دستم و محکم گرفت و محکم خوردم  عیحرکت سر کینگاهم کردو تو  یکم ادیفر 

کردم از تو بغلش  ی! سعخیو دستاش قفل کمرم شد و بغلم کرد و نفسم رفت و بدنش داغ بود و من اما  نشیتو س

 حرفا بود. نیاما توانم کم تر ا امیب رونیب

 و گرفتش:  دهیخراش یشدو صدا یم دهیسرم کش یدستش که اروم رو 

 نکنمی..عصبش،آرومیه-

 هق زدنم گفتم : نیب

 

  ی..و بهم بگ یهمه چ ..چ دیبا... با .. _
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 گفت : دویموهام کش یرو یدست

 

 گم یرو م یگم آروم باش ، همه چ یم _

 

کرد و  یبودم درد م ختهیکه ر ییسوخت چشامم از اشک ها یکرد و م یداد گلوم خس خس م غیاون همه ج بعد

و پر  یعصب ییآروم اما چشم ها یبا چهره ا  ادمینشسته بودم و فر میقبل یصندل یمطمئن بودم دوتا کاسه خونِ رو

 یمن و نفس ها یدل زدن ها یصدا نمونیب یصداو تنها  میزد ینم یبود که حرف یا قهیتالتم رو به روم بود چند دق

 بود ادینامنظم فر

چارچوب در ظاهر شد  یکه تو اریشد و بعد جسته مه دهیکه به در خورد نگاهم به اون سمت کش یتق یصدا با

دوختم که با گرفته شدن آب روبه روم سرم و باال اوردم و  نیآب بود نگاهم و ازش گرفتم و به زم وانیدستش دوتا ل

و  ادیکردم و داشتم به فر ینگاه م یرفت به نقطه نا معلوم رونیاب از اتاق ب یها وانیلب گفتم بعد دادن ل ریز یممنون

هم  یسرم و به سمتش چرخوندم نگاهش به من نبود اخم ادیفر یکردم که با صدا یکه قراره بزنه فکر م ییحرفا

 پاش انداخته بود ینداشت و پاش رو رو

دانشگاه هاروارد درس بخونه  ینخبه بودنش باعث شد که تو نیبهت گفته بود مامانم نخبه است،خب هم اریقبال مه _

 شهیهم قاتشونیزرنگ بودن و تحق که فوق العاده ینفر آشنا بشه اونم مثل خودش نخبه بود دوتا آدم کیاونجا با 

 اول بود 

 هیباهم ازدواج کردن و صاحب  یسر اصل مطلب  بعد مدت رمیراست م هیو  گمینم زاشیچ نیو ا یاتفاقات عاشق از

 بچه شدن به اسم فربد که اونم مثل پدر مادرش مشخص شد نخبه اس

 یپاش رو رو نیکتش برد و و در همون ح یلباش بود دستش و تو یرو یساکت شد بهش نگاه کردم پوزخند ادیفر

 گاریبودم س دهیکه دستش بود و تاحاال ند یدراورد و بعد با فندک خاص یگاریکتش س یاش انداخت از تو گهید یپا

 باالخره بعد دوتا کام گرفتن ادامه داد: ردبهم نک ینگاه مین یکردم اما اون حت یزد کنجکاو نگاهش م شیرو آت
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چند سال بعد فربد ، مامانم دوباره صاحب بچه شد اما دوقلو که اسماشون شد فرهاد و فرهان دوتا دوقلو که به  _

 رونیدانشگاه دعوا کرد و از اونجا انداختنش ب یهم بودن همون موقع ها بود که باباشون تو هیشدت شب

 :دمینگاه کردم و وسط حرفش پر ادیتعجب فر با

 ه؟یباباشون؟! منظورت چ _

 سوالم و جواب بده به حرفش ادامه داد: نکهیجاش جا به جا شد و بدون ا یتو یبهم انداخت و کم ینگاه مین

داشت  یعصب یماریب هیاونها هم ازش مستثنا نبود  یهم داشت و بابا ینخبه بودن عوارض نیبهت گفته بود ا اریمه _

 بودن مثل باباشونن یفرهاد و فرهان از نظر عصب یعنیبچه هاش پراکنده شده بود.، دقت کن پراکنده!  نیکه ب

 الیخیبردارم اما ب گاریبه سمت منم گرفت دستم و جلو بردم که س نباریروشن کرد و ا گهید گاریساکت شدو س ادیفر

 شدم و بجاش گفتم:

 بوده؟ یلیدانشگاه خ یپس شدت دعوا تو _

 بود گفت: ریدرگ دشیجد گاریکه با س یدرحال ادیفر

 انقدر که طرف دو سال تو کما بوده یلیخ _

 دمیمردن اون مرد نپرس ایراجب زنده موندن  یزیلب دوسال و باخودم زمزمه کردم و چ ریتعجب نگاش کردم و ز با

 وجود داشت یمهم تر ازون یها زیبنظرم چ

 هاستفاده کن یا گهید یگرفت از مغزش جا میدرس رو زد و تصم دیاومد ق رونیاز دانشگاه ب یوقت _

ها که با حرف بعدش کال همه افکار بچگانم  رو پرت  نیکه گفت ذهنم رفت سمت خالف و باند و قاچاق و ا یزیچ با

 گوشه هیکردم 

شروع کرد و باالخره  دونمیکه نم گهید زایچ یلیو خ اقوتی روزهیمثل ف یکیکوچ یرفت تو کار سنگ با سنگ ها _

 یخوشبخت نیبودن مثل داستانا اما وسط ا یرو شد خانواده خوشبخت رویز شونیکارش گرفت انقدر ک وضع زندگ

کرد خودش رو از نظر اعصاب  یم یعس یلیاون سه تا بچه بودن باباشون خ یرگیهم هست اون ت یرگیت شهیهم

 بچه بودن نکهیگشت به ا یبرم نمیتونستن و ا یکنترل کنه اما بچه هاش نم
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جونم افتاده بود  یباباشون مثل خوره تو گهیبابا و م گهیچرا نم نکهیا نشیروجودم شده بود عالمت سوال ،مهم ت تمام

 خودم درست کنم یبرا هیو باعث شده بود هزار تا فرض

ساله دوتا بچه که به شدت به باباشون وابسته بودن اون موقع بود که باباشون با  11دوقلو ها شدن نکهیگذشت تا ا _

 شد کیدوتا داداش شر

کردم از جاش بلند شد انگار از نشستن  یحس نم یزینگاهش چ یبهم انداخت تو رهیخ ینگاه دیکه رس نجایا به

گفت احساس کردم  ادیفر یبود که وقت یاون دوتا داداش یخسته شده نگاهش همچنان به من بود و اما من حواسم پ

 یم گاریبه راه رفتن و در همون حال س کردشروع  ادیداستان فر یتو امیکه باعث شده من ب ییاونجا دهیرس هیقض

 کرد یم یو اتاق رو  ط دیکش

 بود اردیلیم 20 شیشنهادیانقدر که اون زمان رقم پ دهیارز یم یلیسنگ خبر دارشده بودن که خ کیاون ها از  _

 یتکرار کردم مگه اون سنگ چ گهید کباریلب  ریرو و ز اردیلیم 20 دیک گفت گوشم سوت کش یرقم دمیشن با

 بوده

که  ییکنن فرهاد و فرهانم از اونجا دایگرفتن برن هند و اون سنگ رو پ میهند بوده اون ها هم تصم یاما سنگ تو _

 وابسته باباشون بودن باهاش رفتن یلیگفتم خ

 

 گفت ادامه داد یو نم نیبود اما چشاش ا یانگار عصب دیموهاش کش یتو یواستاد دست سرجاش

 

 اون و حاضر بود بخره اما ... یباالتر متیکه با ق داشدیپ دارشمیخر یکردن حت دایرفتن هند و سنگ و پ _

 

 ینگاهش عصب دمیچرا ترس دونمینگاهم کرد از نگاهش نم رهیساکت شد سرجاش واستادو خ دیکه رس نجایا به

جام بعد مدت ها جابه جا شدم که باعث شد بدن کوفته  یتو یکم دمیحس اما من ترس ینبود ب یچیناراحت خشن ه

  رهیشدم درد بگ

 

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
689 

 

 ییباباش خودنما یصدا نهایا نیو چون ب شنوهیم یداد یدادو ب یروز مونده به معامله نصف شب فرهان صدا کی _

کنه و از  یباباشه داره با باباش دعوا م کیاز اون دوتا داداشا  که شر یکی نهیبیچ خبره که م نهیبب رهیداشته م یادیز

و داره باباش و  هیعصب رونیب ادیفرهان داره از کار م یباکه با نیباباش به خاطر ا کیشر شهیحرفاشون متوجه م

فرهان   یکرد انتیزنه که تو خ یکنه چون همش داد م یمرد همکارخواد با اون یفرهانم نم ی.و باباکنهیم دیتحد

سرش و باال  ادیو بعد ...فر کنهیباباش.باباش که قصد برگشت به اتاقش و داشته رو از نرده ها پرت م کیکه شر نهیبیم

 من طراح سنگه؟  ی.و چرا بابا دمیترس یم زدمیبگه و حدس م خواستیک م یزیاورد نگاهم کرد از چ

 نهیبیداداشش که م یگرده تا بره جا یافتاده و دورش پر خونه برم نیزم یکه رو نهیب یبعد جسم باباش و م _

 هل داده. یکه باباشون و ک ننیب یاون ها م یفرهادم پشت سرشه هر دو

 کرد و گفت: یمکث ادیفر

 ازیو کرده ن نکاریتو ا یبابا _

 یکه حت یمهربونم که اسطوره من بود کس یمن؟ بابا یبهت زده نگاهش کردم خشکم زده بود بابا ادیحرف فر با

 تکون بخورم. تونستمینم یبدنم لمس شده بود و حت دیرس یورچه نمآزارش به م

 اومدو گفت:  کمینزد یکم ادیفر

 ؟  یبشنو شمیبق یخوا یم _

  دمیمکث سرم و تکون م یو با کم آروم

 به حرف زدن  کنهیو دوباره شروع م گهیم یا باشه

گردن به  یکنن. دو قلو ها ام برم یفرار م کیو دو شر مارستانیبابا باشون برن یفرهان و فرهاد همون شب م _

 یوقت خورنیو اونجاست ک قسم انتقام م گنیو تنها به برادرشون م زننیبه مادرشون نم یحرف چیکشورشون و ه

و بعد مامانم به  میکن دایاونهارو پ میتونیگه که نمیو به بچه هاشم م ومدهیاز دستش برنم یکار گهیکه د فهمهیمامان م

 :دهیو ادامه م زنهیم ی...پوزخندیفاصله کوتاه

 خواننده!   هینخبه.اما  یلی.نه خامیم ایو بعدش من به دن کنهیآهنگساز مشهور ازدواج م کیبا  _

 ده : یادامه م ادیفر شهیکه برام راجب لفظ باباشون درست شده بود محو م یحرفش مسئله مجهول با
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که ما چهارتارو باهم بزرگ  کردیم یسع یلیآهنگساز از ژن پدر.مامانم خ هیبچه زرنگ از ژن مادر و  هیشم  یمنم م_

باعث شد مامانم  نیو هم میباهم نداشت تیمیبه صم یلیکنه اما موفق نبودو چون ما تما یمیصم یکنه و به نوع

 یرفت برا یجوب نم یآبمون باهم تو ادیفرهان ز ادوبرداره من و فره هودهیبشه و دست از زحمت ب نکاریا الیخیب

 اونها بعد چند وقت ازمون جدا شدن. نیهم

 کم نقش داشت  یلیخ یکی نجایا دمیحرفش پر وسط

  ومده؟یانتقام ن یاون کجاست چرا اون برا یپس فربد چ _

 شدو گفت:   لینشسته بود به جلو ما یصندل یبود دوباره رو یکه مدت ادیفر

بچه  هیو بعدم ازدواج کرد االن  ینخبه کشور هیو  مارستانیب سیدرس بود انقدر خوند که شد رئ یاون سرش تو _

 .شهیزندگ ریکنار و درگ دهیکش هیقض نیخودش و از نیهم یداره برا

 فرد برد و گفت:  بشیج یدادو دستاش و تو هیتک یبه پشت ادیفر

 تموم شد.  _

 : دمیمکث ازش پرس یگه زد بدون لحظه ا یحرف با

 ؟ اونم داداش توعه یچ اریپس مه _

 زد و گفت : یشخندین ادیفر

 آشنا شد و باهاش ازدواج کرد!  یقیاز دوستام تو کالس موس یکیبعد مرگ بابام بر اثر سرطان. مامانم .با  _

 .ذهنم هنگ کرد. چه خبره! ادیدوباره اسم ازدواج اونم با دوست فر دنیشن با

 یو دوز ها باال انرژ یتیهوش بودو با سرم تقو یسخت بود انقدر که تا سه روز ب یلیخ اریمامانم واسه مه یحاملگ _

 مسافرت. یرفته آلمان برا اریمه یشه که بابا یم یدو ماه کیگرفت و حاال ام نزد یم

 هویکرد که  ینم یاریبودم مغزم  دهیکه شن ییزایخودم جمع شدم از حجم اطالعات و چ یتو ادیاتمام حرف فر با

 ذهنم جرقه زد   یتو یسوال

  ؟یازهمون اول ؟ با قصد انتقام جلو اومد یشناختیتو من و م _
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 زد گفت : یو تا م رهشیپ ینایکه است یبا حرفم برگشت و نگام کرد درحال ادیفر

  ستیمن مهم نبود و ن ینه اون انتقام برا _

 دونستم یازت نم یچیه دمیتورو د یوقت من

 اومده گفت:  ادشی یزیاخر رو که زد نگاهم کردو انگار که چ تا

شدن  الیخیبابات مرده تا اون موقع در به در دنبال بابات بودن اما بعدش ب دنیفهم شیفرهان و فرهاد دوسال پ _

 .دمیقاتل باباتون و د لینفر با فام کیمن خبرشون کردم که  نکهیتاا

کرده نشون  یمن و به اونا معرف ادیفر نکهیبر  به ا یمبن یقدر که عکس العملبود ان نیقاتل پشت اسم بابام سنگ لفظ

 ندادم

شن.که  کیو خواستن بهت نزد یبچه قاتل باباشون دنیکردن و فهم قیو تحق رانیبهشون گفتم اونا اومدن ا یوقت _

 بهت عوض شده بود. دمیهرجور شده نزاشتم.چون د

 

 برام گنگ بود  زیگونه هام روون شده بود همه چ یگم و اشک هام رونداشتم که ب یچیتموم شدن حرفاش ه بعد

 شده بود. کیچشمم کوچ یچقدر االن تو نکهیبودن بابام... ا قاتل

  ؟یمن خوب بود ی.نکنه فقط برایقدر مهربون بود نیکه ا ییمن؟ بابا اخه چرا؟ تو چرا

 ؟یمن و دار ؟یدار یهمه پولت چ نیپول؟ حاال از ا ی.براییبابا ی.نابودم کردییبابا میبه زندگ یبابا؟ گند زد چرا

  ؟یمامان و دار

 آه فرهاد و فرهان و فربد بود. دیشا

 شد. یمتالشمونیزندگ که

 .و چه قدر حق دارن! ادیفرهاد و فرهان چقدر ازم بدشون م  

 شده!  امیبدبخت نیباعث ا ومدمیاالن زنش به حساب م یکه دوستش داشتم و حت یکس نکهیا
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 جلوم نشست و گفت : ادیفر

 

که اونها سالهاست توش  یپا گذاشت یتو کشور قاینروژ هرجور شد خودم و رسوندم تو دق یرفت دمیفهم یوقت ازین _

سرت  ییکه داداشام بال ازین دمیمن ترس دنیاونها فهم یکشور شد نیوارد ا یو مطمئن شدم وقت کننیم یزندگ

شده و االن اوضاع  داشونیکنم اما متاسفانه اونا پ دورکه اومدم نروژ تمام تالشم و کردم ک اونارو ازت  میو وقت ارنیب

  ینیب یکه م هینیا

 

سرم گذاشنم  یدستام و رو نیهم یشد برا ینم یاما دلم راض گهیو م قتیداد حق ینگاه کردم چشاش نشون م بهش

 و گفتم: 

 

  یبالهارو سرم اورد نیو ا نجایا یکشوند من و یداد یتو تموم مدت من و باز _

 

 اخماش تو هم فرو بره. ادیکه باعث شد فر دمیها. از جام پر ووتهیمثل د هوی و

 اومد سمتم و داد زد:   یبند و عصب یصدا با

 

 گفتم.و بهت زیچرو اعصابم.من همه یر یم یدار _

 

 و به شدت تکون دادم و با حرص گفتم:  سرم
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کرده به من  یمن هرکار ینه تو نه اون داداشات وبابا نمتیبب خوامیبرو برو گمشو نم فهممینم یچیه فهممینه نم _

  ؟یفهم ینداشته م یربط

 بودم!  ومدهین ایبه دن یحت دمیموقع بچه بودم.شااون من

 

 : دیشده نگاهم کرد و غر دیکل یدستش و جلو اورد با دندون ها ادیفر

 نداشته. یموضوعات به من ربط نی.اازیسگ من و باال ن یاون رو-

 زدن ؟ غیبهتر از ج یکنه و چ یخال یخودش و به نحو خواستیداد. و فقط م ینم یفرمان چیمغزم ه  

 زدم:  غیج

 

 منه؟  ریدارم ها؟ مگه من اون زمان بودم ؟ مگه من باباشون کشتم؟مگه تقص یمن چه گناه _

 

. بابامم که یحت یو سخت ریهمه تحق نیهمه اشک از نیهمه ضعف از نیافتادم خسته شدم از نیزم یزدم و رو هق

 نیا یکس تو چیهم قاتل بود ه هیاسطوره پاک کردمیکه فکر م ییبود تا االن دود شدو رفت هوا بابا میاتنها دلخوش

 ! ستیکس فرشته ن چیه ستیخوب ن ایدن

از اونم بدم  یشد حس کردم اما االن حت یم کیکه بهم نزد ادویجمع شدم فر واریو بغل کردم و گوشه د زانوهام

 .ومدیم

 .نی.فقط همرمیدوست داشتم بم من

 

 ازم دور شده بود و فکر کنم گذاشته بود تو حال خودم باشم. ادیزانو هام بود و فر یرو سرم

 بد؟  ایخوب بود  نیاتاق رفته بود و ا از

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
694 

 

 خوب بود. یلیبودم.خوب بود.خ جیکه گ یمن یبود.برا خوب

 نکرد. یمخالفت ادیتونه برم گردونه خونم و فر یگفت که م اریدونم چند ساعت گذشته بود.اما مه ینم

 و من چشم بستم  فکر کردم و فکر کردم. میشد نیماش سوار

 نبود. نیا تمونیدونست و اگر گفته بود االن وضع یو م زیمدت همه چ نیا همه

 یدادن برا یمختلف م یقهر بودن و دوتاشون راه ها ادیشون با فرمغزم هم قلبم دوتابود.هم ادیفر هیبر عل زیچ همه

 .ادیاز فر یدور

گلدون  ریکه ز ییدایو با سرعت رفتم سمت خونه و در و با کل رونیشدم ب کیبدون توجه به دوتاشون شل میدیرس تا

 زده بود. هیتک نینگاه کردم که با اخم به بدنه ماش یادیکه در و ببندم به فر نیبود باز کردم و قبل ا

 محکم در و بستم. یبستم و عصب چشم

 کردم؟  یکار م یچ دیبا

 .روهام...همه...یبود که بچه ها گذاشته بودن.محمد...هست ییها غامیخونه پر از پ تلفن

 بگم؟  یدونستم چ یمن نم و

کارت صابقم و روش  میهنگ بود.س یلیکردم و روشنش کردم و خ دایتلفن پ زیم یصابقم و از کشو یگوش فقط

 نوشتم:  امیپ هیگذاشتم و 

 خوام تنها باشم و استراحت کنم.مطمئن باش حالم خوبه. یمدت م هی.ازمیسالم...ن-

 یکه رو یو از جعبه ا گارمیهمه فرستادم تا دست از سرم بردارن و بعدش با سرعت رفتم تو اتاق و س یو برا امیپ نیا

 .دمیافتاده بود در اوردم و شروع کردم به کش یعسل

 رسوندم و دست خودم نبود. یم لتریرو به ف گارهایس یکی یکیبودم و  دهیبسته رو تخت دراز کش چشم

  ؟یکار کرد یخراب بود.بابا تو چ بیعج حالم

  ؟یمتیبه چه ق ؟ییبابا یمتیچه ق به
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 حالت بودم که بالخره خوابم برد نیقدر تو هم اون

**** 

 کردم. یباال و گوجه ا چوندمیو تو تنم مرتب کردم و موهام و پ دمیسف تاب

 شدم. رهیخ رونیپنجره به ب از

 زده و مثل خون آشام ها دم خونم  هیتک نشیهفته به ماش کی نیبود.درست مثل ا ادیفر

 داد!  یم کیکش

و نه  رونیکرده بودم و نه رفته بودم ب ریهفته بود که تو خونه خودم و اس کیقرار بود! یزدم.دلم چه ب یمحو لبخند

 اون اومده بود داخل! 

 .امیخواست به خودم ب یم دی.شامیکرده بود سکوت

طرف و و اون   نیپاهاش و  ا یجلو یها زهیگذاشته بود.با پاهاش سنگ رکه بود من و به حال خودم یدونم.هر چ ینم

 من. یتخص چشم آب یکرد!پسر بچه  یطرف شوت م

 .دنشید ینبود که چشم شده بودم برا یبود و حواسش به منهمتو  اخماش

 شده بود. داشیشده بود.عموم دوباره پ داشیبود که دوباره پ یخورد.چند وقت زنگمیگوش 

 دنبالم. ادیگفت م یداد.م یمامیزد.پ یمزنگ

 کنه... یم یگفت تالف یگفت مامانم کل اموال و ازش گرفته و طالق گرفته و م یم

 کنه. یم یگفت ورشکست شده و تالف یم

 داد!  یم کیتخص پشت پنجره اتاقم کش یکله رنگ هیکه  یمهم نبود.نه تا زمانبرام گهی.ددمیترس یاما نم من

 گرفتم. شیسبز و جاده مانند پشت خونه رو در پ ریخارج شدم و مس یو باز کردم و از در پشت اطیح در

 متوجه خارج شدنم بشه. ادینکنم فر فکر
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 کردم. یفکر م یزدم.کم یمقدم یکم دیبا

 قدمام و نور ماه. یبود و صدا یبود و منظره جالب کیتار هوا

شد و برگردونده شدم  دهیشد بازوم کش یکه بفهمم چ نیرو پشت سرم حرس کردم و قبل ا یکس یقدما یصدا هوی

 هیدونستم صاحبش ک یشدم که م یآغوش ریو اس

 

 که نگهم داشت. وفتمیشد پاهام ضعف بره و کم مونده بود ب یباعث م نیدونستم و ا یم

 زنه چشماش. یکه فاصله گرفت به چشمام زل زد و به چشماش زل زدم و چه قدر برق م ازم

  ؟یکن یکار م یچ...چ-

 برد گفت:  یشدم به کار م دیجمالت کل نیکه ب ینفس نفس و حرص با

  ؟یکن یکارم یجا چ نیموقع شب ا نیخودت ا-

 گذاشتم و ازش فاصله گرفتم و داد زدم:  نشیتو هم رفت و اخماش تو هم رفت و دست رو س اماخم

 فسخ شه ازم دور شو. تیکوفت غهیکه اون ص ینش!.تا زمان کیبه من نزد-

 سمت خونه. دمییزدن نگاهم کرد و با حرص پشت کردم و دو یکه برق م ییچشما با

 کنه. ینگاهم م رهیچه مظلوم شده بود.مطمئن بودم داره خ نگاهش

 قدر دوسش داشتم چه

 بود؟ یعشق چ نیا ایخدا

 قلم کم بود؟  هی نیو هم میداشت یچاره گ یواقعا ما انسان ها کم ب 

 خونه شدم و با حرص در رو محکم بستم. وارد

 تو خونه. دمییبدون برگشتن دو و
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 خواست. یم هیگر دلم

 کار کنم! مونده بودم. یخواست مونده بودم چ یها م زیچ یلیخواست ،دلم خ یمرگ م دلم

  ؟یو آزار! چ تیاذ ؟یوابستگ ؟یعاشق ؟یو بزارم به چه حساب کاراش

بسته شدن در اومد و وحشت  یصدا هویحالت بودم و سرم و به دست گرفته و رو تخت نشسته بودم که  نیهم تو

 و برگشتم. دمیکش یخفه ا غیو ج دمیزده از جا پر

 کرد. یزده و نگاهم م هیبه در اتاق تک ینگاه کردم که عصب یادیشده و با ترس به فر الل

 ..ت...تو؟یاومد یچ..چه طور-

 ;و اروم گفت لکسیر یلیسمتم آروم آروم قدم برداشت و با سر کج شده خ به

 ممکه بسته نشه! یمحکم ببند یلیدر و خ یوقت-

 قدم عقب برداشتم و گفتم:  هیحرص خوردم و  خودم یها یبه کودن باز یعصب

 تو؟ یبا سر بر دیمگه هر جا در باز بود با-

 

 قرار بود!  یو قلبم چه ب ستادیباال انداخت و روبه روم ا ابرو

 شد و شصتش رو بند چونم کرد و گفت:  رهیچشمام خ به

 رم!  یباشه م مییاگه تو همه اون خونه ها عروسک مو طال-

 شه،نکن یفهمه!خر م یقلب که جنبه نداره...نم نیکار و نکن؛ا نی..با قلبم انکن

 

 دییو انگار بو دینفس کش قیلرزونم خواستم دستش رو جدا کنم که چشماش رو بست و کنار گردنم رو عم یدستا با

 و گفت: 
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 کردم تا مال من شه. یهمه کار یخواستم...تا حدود یبهار رو م یوقت-

 رو باز کرد و برق چشماش و به چشمام دوخت و گفت: چشماش

 .یمال من ش کنم یم یاز اون سع شتریخوام.پس هزار برابر ب یاز اون م شتریحاال...تو رو هزار برابر ب-

 جا اخر راهه؟ من مردم! نیاستپ...ا دیببخش

 شنوم. یهارو م نیمردم و ا من

 جا بهشته؟  نیا ستادویو زمان ا دیو بوس میشونیگذاشت و پ میشونیپ یتند پلک زدم و لبش و رو تند

 !ادیف...فر-

 و بلند کرد و آروم گفت:  سرش

 شو!  سیه-

 !ستادیشدم قلبم وا دهیبار سوم بوس یبرا یوقت

 نکرد اروم شد اروم اروم.ام یقرار یب یحت

 حاال عاشقانه بود. 

 ...فقط عاشقانه بود.یبوسه نه به خاطر خفه کردن بود نه دلتنگ یکی نیا

 دونستم دوسم داره. یم حااال

 دونستم. یم

 کردم نگاهش

 قدم عقب برداشتم. هی

 زدم و گفت:  لبخند

 دوست دارم. ییطال یطور نیدار و هم چیکنم موهات رو پ یم دیتاک گهیبار د هی-
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 نم! موهام رو لخت کنم و رنگ ک دیکوچولو تو وجودم چرخ خورد که حتما با طونیش هیباز  و

 و گفت:  دیو اونم خند دمیخند

 تونم دانلودش کنم. یم ی.تا تو پاپ کورن درست کندمیرو د زرشیت ادیخوب ب یلیخ لمیف هیقرار بود امشب -

 آتش بس بود!  نیا

 کردم؟  یکار م یچ

 اخم نگاهش کردم و گفتم:  با

  ؟یچ گهید-

 اخم کرد و گفت:  هویو  دیو کش مینیو نوک ب دیخند

 ...یا گهید زیحاال هر چ ای رونیاز خونم برو ب یاگه بگ-

 : دمیچسبوند و نفسم گره خورد و صداش و شن مینیو به نوک ب شینیبه سمتم برداشت و نوک بقدم هی

کس بهت نرسه.اون وقت تا هر وقت دلم  چیکه دست ه ییجا هیبرمت  یندازمت رو کولم م یخورم م یقسم م-

 .نمیب یم لمیبخواد باهات ف

 

 .می! به خدا ندارمیقشنگ تر دار نیاز ا دیتحد م؟یردا

 داد زدم:  یضعف رفت و اما اخمام و حفظ کردم و کنارش زدم و بلند و جد دلم

 زود تر دانلود کن.-

 و منم لبخند زدم. دمیخندش و شن یصدا
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بودم و نگاهش  ریکرد و منم با پاپ کورن ها درگ یو دانلود م لمشیرو کاناپه لم داده بود و با لپ تاپم داشت ف ادیفر

 کردم. یم

 نگاه کرد و گفت:  بهم

  ؟یفلش دار -

 تو قابلمه و گفتم:  ختمیو ر نمک

 .هیپاتخت یتو اتاق طبقه باالست، رو -

 در حال باال رفتن از پله هاست. دمیو د برگشتم

که همه رو چسبونده  ادیفر یعکس و پوستر ها یاور ادیذرت ها رو هم زدم و به ته قابلمه زل زدم که با  ریکفگ با

سمت پله ها و کم مونده بود  دمییو با سرعت دو دمیکش ینیو انداختم و ه ریاتاقم خشک شده کفگ یوارایبودم به د

 شم. یکیبخورم و با پله ها  زیسه بار ل

 زدم:  غیزده و نفس نفس زنون ج وحشت

 دم  یخودم بهت فلش و م الیخیب ادیفر -

 واریزل زدم که پشت به من به د یادیو خم شده و نفس نفس زنون به فر فتمیگرفتم تا ن واریوارد اتاق شدم از د تا

 بود. رهیخ

 که عکس چشماش بود. یوارید همون

 و گاز گرفتم. لبم

 زدم. گند

 به شانس خرم. تف

 .شدمیاز شدت استرس و خجالت اب م داشتم

 ذره غرورمم به فنا رفت. هی همون
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 شده و من من کنان گفتم: خشک

 از د...دوستامه.طرف دارته یکی...کار نایا -

 سمتم و چشماش قرمز بود. برگشت

 خم شد. ییابرو یهمه ب نیشد سمت ضبط و دکمه سبز و زد و آهنگ تو کل اتاق پژواک شد و کمر من از حجم ا خم

 

 .(ی)تو دختر...دختر بد من

 (ی)تو دختر...دختر گنگ من

 

 .ستادیا میقدم هیو اومد سمتم و تو  دمید و من لب گزکر نگاهم

 شده پلک زدم و گفتم:  هول

 دم. یگ...گوش م نیهم ی.خ..خودمه.برایآهنگ...طراح نیا -

 و اروم گفت:  دیتو چشمام چرخ نگاهش

 ازین -

 .دیو بوس میشونیو سرش و خم کرد و پ دیو مردونه خند زیر هویکردم که  نگاهش

 یو طوالن نرم

 سرم و گفت؛  یبود لبش و جدا کرد و چونش و گذاشت رو یجیاز چند لحظه که برام مرگ تدر بعد

 خوامت. یم یلیو خ یزن یحرف م یلیخ -

 گرفته؟ تیشوخ ایخدا

  ه؟یمخف نیدورب
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 کات. ینگ هوی

 ندارم. یامادگ من

 جا باشم. نیخوام تا ابد هم یم من

 گفت:  هویکه  رمیزش فاصله بگحفظ ظاهر ا یگذاشتم تا برا نشیاخم دست رو س با

  ه؟یچ یصدا نیا -

 زدم:  غیفکر کردم و با بهت ج یکم

 ذرت ها !  -

تو اشپزخونه و  دمییاومدم و دو نییپا یکیو از پله ها دو تا  رونیاز اتاق ب دمییبهت هولش دادم و با سرعت دو با

 از پاپ کورن ها تو صورتم. یکیورودم همراه شد با خوردن 

 یقابلمه م یکه با جلز و ولز از تو ییاز پاپ کورن ها گهید یکیقدم رفتم عقب که  کیزدم و  غیداغ بود ج چون

اومد تو اشپزخونه و اطرافمون پر از پاپ کورن بود و  ادمیزدم و فر غیخورد به بازو و گردنم که باز ج رون،یب دنیپر

 کال انگار بارون پاپ کورن بود! 

 و گفت:  دیخند ادیفر

 درِ قابلمت کو؟  -

 و سرم و گرفتم و خم شدم و گفتم:  دمیخند تیوضع نیاز ا منم

 .نتیتو کاب -

و  نیقابلمه و من با خنده افتادم زم یو در قابلمه رو برداشت و گذاشت رو نتیسمت کاب دییکنارم گذشت و دو از

 کرد. یزده و با لبخند نگاهم م هیبه کانتر تک ادمیفر

 برداشتم و خوردم و با خنده گفتم:  نیزم یاز پاپ کورنا رو از رو یکیخنده  با

 خوشمزه شده. -
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 کانتر برداشت و پرت کرد سمتم. یو چند تا پاپ کورن از رو دیبار اونم خند نیا

 

 گاز و خاموش کردم و در قابلمه رو باز کردم و گفتم: ریشدم و ز بلند

 مونده. کمی -

 و گرفت سمتم و گفت: فلش

 .ارمیتو فلش منم پاپ کورن م زیبربرو  -

 .رمیبگ دهیو ناد طونشیکردم نگاه ش یگفتم و سع یا باشه

 سمت لپ تاپ و فلش و زدم بهش رفتم

 جلوم بود. زیم یرو ادیفر یمن هم گوش یگوش هم

 .نهیتونست من و بب یپشتش بود و نم ادینگاه کردم و فر شیبه گوش ینیب زیر با

 شد. انیصفحه نما یخوانده نشده رو   یام ها یو روشن کردم و پ شیصفحه گوش یفور

 ام داده بود نگاه کردم. یکه پ یو استرس به اسم کس جانیه با

 ) صالح (

 افتاد: امیارامش خاطر لبخند زدم و خواستم صفحه رو خاموش کنم که چشمم به متن پ با

 

 ( ؟یو بغل کن ازیاون ن یم که به بهونه کن دایترسناک از کجا واسه تو پ لمی) داداش من االن ف _

 

 رو خاموش کردم و گذاشتم اون طرف. یگرد شد و زود گوش چشمام

 بود. شیساعت پ میمال ن امیپ
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 تو فلش نگاه کردم. ختمیر یم که داشتم یلمیاسم ف به

 ) غار ! (

 دهنم گرفتم تا نخندم. یبُهت دستم و جلو با

 پسرا چه قدر مارمولکن!  نیا

کردم و چراغ  یو پل لمیوصلش کردم و ف یو یو فلش و جدا کردم و به ت دمیخند زیخودم و کنترل کنم و ر نتونستم

 هارو خاموش کردم و تنها آباژورا روشن بودن.

 کشتمش. یشماره اخم کردم و تو دل حرص خوردم و اگر جلوم بود م دنیزنگ خورد و با د میگوش

 آشغال. کهیمرت

به  دمیشد و کنارم رو کاناپه نشست و من چسب ییرایپاپ کورت وارد پذ یبا ظرف ها ادیدم و فرو خاموش کر میگوش

 مبل و اندازه دو نفر باهاش فاصله داشتم. یدسته ها

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین

 کن. یپل -

 زل زدم. ونیبه صفحه تلوز یکیکردم و تو تار یو پل لمیف

 نداشت. یخاص زیکه چ لمیف لیاوا

 کردن یکشف م دیجد یزایتا دختر کوهنورد بودن که چ دچن

 .فتنیم ریغار کشف نشده و تو غار گ هیجنگل و تو هیتو  رنیم

بغلم کنه اما من با  ای کمینزد ادیبزنم و ب غیتوقع داشت ج لمیکرد و هر قسمت ترسناک ف ینگاهم م یرکیز ریز ادیفر

 .دمید یو م لمیف الیخ یخوردم و ب یتند تند پاپ کورن م یلبخند مرموز

 .ستمیمن اصال ترسو ن ،یرفت بهت بگم کله رنگ ادمی یراست
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غار  یهمه دخترا تک به تک به دست موجودات ترسناک و ادم خور تو لمیزدم و اواخر ف شخندیافکار خنده دارم ن به

 افتاد. ریگ شهیهم  یتو غار برا لمیاز دخترا که اخر ف یکیکشته شدن جز 

 نگاه کردم. ادیکه تموم شد برگشتم و به فر لمیف

 پسر بچه ها شده بود. هیکرد و شب ینگاه م یو یو بغ کرده به صفحه ت نهیبه س دست

کاناپه به حالت غش  یتو صورتم و من رو دیبرگشت سمتم و کوسن و برداشت و کوب یخنده و عصب ریزدم ز بلند

 خورد یو اونم حرص م دمیخند یکرده م

 

 با حرص کالفه گفت:  و اونم دمیخند یبهش م یطور نیهم

 ! ازینخند ن-

 گرفت. یافتادم و خندم شدت م یکه صالح داده بود م ییاما یپ ادیچم شده بود اما همش  دونم ینم

شد و پرت شدم تو بغلش و دستاش سفت و محکم دورم حلقه شد و نفسم رفت و کال خندم قطع  دهیدستم کش هوی

 شد.

 گذاشتم و به زور و با نفس نفس گفتم:  نشیس یرو بهت دستم رو با

 خفه شدم. ادیف...فر-

 یطونیو من خشک شدم و اون با لحن بامزه و ش دیکش یقیگردنم فرو کرد و نفس عم یتو گود ییجا هیرو  سرش

 گفت:  صانهیخب

 چه قدر برام کار داره تو بغلم مچالت کنم؟  یفکر کرد ؟یدیخند یم یبه چ-

 شدم که تا به حال تجربه نکرده بودم. یگرفت و غرق لذت خندم

 ن...نفسم گرفت-
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و کمرم درد گرفته  دمینگاه کرد و من با خنده تند تند نفس کش هول شده من رو  از خودش جدا کرد و به صورتم هوی

 ! رهیکه...قفل و زنج ستیبود دست ن

  م؟ییایفکر کردم که االن تو رو نین به او م ختیشد و موهام رو به هم ر طنتینگرانش پر از ش نگاه

 شه من خوش بخت بشم؟  یاخه مگه م شهیبا کابوس تموم م ایرو نیگفت ا یم یحس هی یول

 م؟یشه؟ مگه دار یم مگه

 به چشمام زل زد و گفت:  یچشماش زل زدم و لبخندم محو شد و اونم جد به

 من؟  ایتره  یتو آب یچشما-

 باز گفتم:  شیتو صورتش خم شدم و با ن ییکردم و با پرو زیزل زدم و چشمام رو ر طنتیچشماش با ش به

 اووم...-

 کرد و با خنده گفتم:  یشده و نگاهم م زیر چشماش

 تره. یمن آب یزشته چشما یلیچشمات خ-

 ! کرد ینگاهم م رهیو اون خ دمیخند یو هولم داد و من م میشونیو با انگشت سبابه زد به پ دیخند بلند

 چت بودم. یچِت بودم! آره من چِت شده بودم از خوشحال دیشا

 .نمیاخم کرده عالمت داد بش ادیو فر میدیزنگ در هر دو از جا پر یصدا با

 ادیرخ فر میزل زد و من استرس گرفته به ن رونیبه ب یکند رفت سمت در و از چشم یبا قدما ادینشستم و فر منم

 زل زدم.

 

 پشت دره. یکه ک نیا دنید یسرم رو بلند کردم برا یتو هم نگاهم کرد و بعد در رو باز کرد و من کم یبا اخما ادیفر

 شخص روبه روم الل شدم. دنیبا د که
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 !؟ هیک نیکنم که ا ییشناسا تونستمیحاال نم و

 فرهانه!  ای فرهاده؟

 بود!  یدستش خونبازوش بود و  یبسته بود و عرق کرده و خم شده رو دستش رو مهیموهاش ن چون

 : دیبا سرعت بازوش رو گرفت و کشوندش سمت خودش و غر ادیبهت نگاهش کرده و از جا بلند شدم و فر با

 فرهاد! -

 داداشاش رو داشت. ییشناسا تیقابل ادی...معما حل شد انگار فرخب

ه پرت کرد و کم مونده بود کاناپ یو بدون نگاه کردن بهم خودش رو رو ییرایاومد تو پذ دهیخم شده و رنگ پر فرهاد

 ! یبگم تن لشت رو جمع کن مرد به مبلم گند زد

 کردم!  یخانومانه رفتار م کمی دیخب با یول

 کرد گفت:  یفرهاد رو پاره م یسورمه ا زیبول نیکه آست یدرحال ادیفر

 ؟یکار کرد یباز چ-

 چشم بسته با حرص گفت:  فرهاد

 ! یکن یم دایو موفق دشمن پ یباش پیخوش ت یداداش کوچولو،وقت-

و گرفتم  رونیب دمیکش نتیکاب ریرو از ز هیاول یکرد و من بلند شدم و رفتم جعبه کمک ها یخنده با تمسخر ادیفر

 .ادیسمت فر

 کرد گفت:  یکه در جعبه رو باز م یبا تشکر  نگاهم کرد و رفت سمت فرهاد و کنارش نشست و در حال ادیفر

 جا؟  نیا یچرا اومد-

 داد؟ یم رتیغ یجملت بو نیا ایبرداشت کردم  یطور نیمن ا زمیعز یرنگ لهک

 زل زد و گفت:  ادیفر یچشم باز کرد و اخم کرده به اخما فرهاد
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 یدختره پالس نیخانمانا دم خونه ا یکه هر شب مثل ب میآمارت رو دار یداداش-

 بپرسم!  یحال هیگفتم  ییجا نیزدم ا حدس

 

 انداختم ریگرفت و سرم رو ز خندم

 خانمان!  یگفت ب یم ادیفر به

انگشتش رو رو زخم فشرد  هویفرهاد چشم دوخت و  یگنده  یبازو یرو یبه زخم خراش خورده  یبا خونسرد ادیفر

 زد و گفت:  یداد و داد یفحش ناموس هیکه فرهاد 

 گور بابات-

رو نخورده و پدرشون رو نکشته بود االن  اگر بابا حقشون دیکرد و شا ینگاهمم نم یخندم گرفت و فرهاد حت دوباره

 ! میباش یخوب یدوستا میتونست یم

 گفت:  یو فرهاد عصب دیفرهاد کش یو بانداژ رو دور بازو دیخند زیر ادیرو به دندون گرفتم فر لبم

باز باز خواست  ایکرد  یم یآورد و احتماال به مامان چوغول یآمارم رو در م یفربد فور مارستانیتونستم برم ب ینم-

 شدم. یم

 جعبه و در همون حال گفت:  یرو انداخت رو یخون یدر جعبه رو بست و پنبه ها ادیف

 خب؟ -

 تر گفت:  یبه عقب هول داد و عصب شیشونیپ یبا پشت دستش موهاش رو از رو فرهاد

من تلپ  یه خونه دم خونش اومد ادیاومد فرهان چون  دوست دختر حاملش همش م ادمیبعد گفتم برم خونم...-

 شده.

 که خارج شهره.پ ارمیمه

 .نمیتونستم پشت فرمون بش ینم
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 جا. نیا کم،اومدمی مستم

 زده به کانتر دوخت و گفت:  هیمنِ تک یبعد نگاه نفرت زدش رو به چشما و

 رو تحمل کنم. نیو مجبورم ا-

 گرفت. خندم

 تونه من رو تحمل کنه چه جالب!  یخونم و نم اومده

 کانتر گذاشت و آروم و سرد گفت:  یجعبه رو رو ادیفر

 .رهیتقص یب ازین-

 با اخم بلند شد و گفت:  فرهاد

 کنم. یهربار که به چشماش نگاه م-

 نمیب یباباش رو م یچشما

 که کرد . ییایدستش. با همون کثافت کار یچندش رو یبا همون خالکوب یهمون خوشگل با

 چنگ زدم و از پله ها رفتم باال. قمیکنار شق یموهابه  یانداختم و عصب نییزده سر پا غم

 .نمشونیخواستم بب ینم

 : دمیشن نییو از پا ادیفر یبعد صدا قهیبودم و چند دق دهیتخت دراز کش یرو

 .نمتیب یبعدا م میر یما م ازین-

 نگفتم و بغض کرده چشم بستم. یچیه

 دونم چه قدر گذشته بود که خوابم برد ینم
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و  دمیکش یا ازهیدوختم و خم یو به چراغ خواب صورت نمیخمار و سنگ یبودم و چشما ریاس یداریخواب و ب تو

 .دمیشن نییرو از طبقه پا ییپا یغلت زدم که صدا

 خش خش لباس. یحت ایتق تق.گ  مثل

 .دمیدونم اما شن ینم

از بغل  ینستم به راحتتو یم موندمیخودمم اگر پشت در م ینداشت و حت یو قفل ان چنان تیمن امن یخونه  در

 تو خونه. امیب نیچ وارید

 و چراغ خواب و برداشتم و به سمت در اتاق رفتم و در و اروم قفل کردم. نییپا دمیتخت پر یزده از رو وحشت

شده  کیپاها نزد یو صدا دمیکوب میشونیبه پ ینرده هاش عصب یاور ادیسمت پنجره ها و با  دمییزده دو وحشت

 بود.

 ایخدا

 بود. زیم یرو نییطبقه پا ممیگوش

 زده بودم. هیتک واریعرق و خشک شده به د سیکه خ یکه به در خورد و من ییتقه ها یصدا

 زدم: غیج

 گورت و گم کن. یهست ی. هر کسیزنگ زدم به پل -

 .دیکوب یبود و قلبم جوجه وار م دهیچسب قمیگردن و شق یزدم و موهام به کناره ها غیج یسیو به انگل نیا

 کشون. غیچند تقه به در و مِن ج یصدا وبارهد

 صدام و بشنوه! یها از فاصله صد متر هیاز همسا یکیو  رهیدر هزارم شانسم بگ کی دیشا تا

  ؟یمهمونت باز کن یدر و برا یخوا ینم -

و کمرم درد گرفت و چشمام  نهیرفت و قلبم گرفت و وحشت زده و خشک شده به عقب رفتم و خوردم به آ نفسم

 زدم:  غیسوخت و ج
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 ت...تو. -

 زدم:  غیهام گذاشتم و باز ج قهیو کنار شق دستم

 کمک. -

کرد و رو تمام اعصاب داشته و نداشتم راه رفت و باز  نییمن باال و پا شتریترسوندن ب یبرا یدر و به اروم رهیدستگ

 دفتر کارش سرم اومد تکرار نشه. یکه تو یاقاتزدم و حاظر بودم خودم و بکشم اما دوباره اتف غیج

از دست دادن  یبرا یزیچ گهی. من ددمیشبم نخواب کی یباهات کار دارم. حت یلی. خازمیعموت باز کن ن یدر و برا -

 ندارم. ورشکست شدم. پسرم ولم کرد. مادر...هرزه ات ولم کرد.

 زدم:  غیج انهیدستام گرفتم و وحش نیسر خوردم و سرم و ب نیزم یرفت و هقهقه کنان رو نفسم

 راهن. گم شو برو. یتو سایپل -

 که به در کوبوند:  یبلندش و لگد یخنده  یصدا

 ؟ینکنه تلفن دار ؟یزنگ زد سیبه پل یبا چ هییرایپذ زیم یرو تیگوش یخوشگلم...وقت -

دم و جعبه بزرگ و از سمت چپ تخت و خم ش دمییکه تو ذهنم جرقه زد  دو یزیخشک شد به در و با چ نگاهم

 .دیپوک یو قلبم از استرس داشت م رونیب دمیبه زور و با هن هن کش رشیز

 یم غیو دلم ج دمیشن یو زدم به برق و صداش و م دمیکش رونیو از کار افتاده اتاق صابقم و ب یمیسرعت تلفن قد با

 خواست! 

 دم باهات خشن رفتار نکنم. یچه مهربونم. قول م نی. ببزمیدر و باز کن عز -

ام  یگوش یرو که حت یلرزون تلفن یو قلبم نزد و چشمه اشکم خشک شد و با دستا دیو گفت و من دلم پوس نیا

 جا چنده؟  نیا یسایو زدم و شماره پل فونینداشت روشن کردم و دکمه آ

 .هیگر ریخودم حرص خوردم و بلند تر زدم ز یاحمق از

 حفظ نبودم.جا  نیکس و ا چیه شماره
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 زد. یک داشت به درِ رو به کنده شدن م ییو لگدا دمیدادش و شن یو صدا دمیو کش قمیکنار شق یموها

 یکه رو یکارت دنیرو بشکنم که با د نهیو شونه رو برداشتم تا  آ نهیزدم و بلند شدم و رفتم سمت آ یتلفن لگد به

 بود چشمام برق زد. زیم

 بهم داده بود!  یدعوت به مهمون یکه فرهان برا یتیزیکارت و همون

لرزون نگاه تارم و به  یو دستا هیشکست و من با سرعت کارت و برداشتم و پشت تخت نشستم و با گر یداشت م در

 شماره ها دوختم و تند تند شماره گرفتم.

 شکست! یو در داشت م دیچیبوق تو اتاق پ یصدا

 شدم. رهیبه تلفن خ دینا ام هیگر با

 حمله به سمت تلفن:  ِونیشده و منِ گر داریو گرفته فرهانِ احتماال تازه از خواب ب خش دار یصدا

 بله؟  -

 هقهقه آروم و خفه گفتم:  با

 ...یخواد بهم دست دراز یکرده. تو خونمه، م دامیبگو عموم پ ادی. به فرازمیفرهان..ف...فرهان.ن -

 زد:  یم یحرف یو سر حال تر شده بود انگار داشت با کستر  یجد یو صداش کم هیگر ریادامه بدم و زدم ز نتونستم

 شده خودش. داشی. پازهیکه بابا رو کشت خونه ن ارویبا تو ام. داداش اون فرهاد...تنه لش پاشو...فرهاد... -

 هق زدم:  هیگر با

 من و... نینزار ا یخودت من و بکش ول ایتوروخدا ب یول یدونم ازم متنفر یم -

 .نهیتا اون تلفن و نب ستادمیزدم و ا غیلحظه در شکست و وحشت زده ج همون

 

 من انگار دو قلوها ام پشت خط ساکت شدن. غیج یخوبا صدا تو
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 بود که عمو نبود... یمرد یچشما یبه خون زدگ نگاهم

 بود. طانیش

 شه عمو به برادر زادش چشم داشته باشه؟  یم مگه

 شه؟  یم مگه

 : دمیو نال واریبه د دمیچسب هیگر با

 جلو. این...ن -

 ...اومد

 جلو. اومد

 نامنظم در اومده و الغر شده بود شاشیو ر ختهیچروک و به هم ر رهنشیپ

 نبود. یو جواهر ساز یتجار یاون ابر قدرت شرکت ها انگار

 مفلوک احمق!  هی

 زدم:  غیج

  ؟یخوا یاز جونم م یچ ؟یچرا اومد -

 داد زدم. هیجمله اخر و با گر نیا

 خواست؟  یازم م یچ واقعا

 الکل و ... یو بو واریبه د دهیخنده مستانش و سر خم شدش رو صورتِ من چسب یصدا

  ؟ییجا نیا ایخدا

 شنون یدونستم فرهان شون هنوز پشت خطن و حرفامون و م یم

 دنباِل انتقام بودن و بس. یدو قلوها نیفعال هم دمیام تنها
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 تخت و داد زد:  یپرتم کرد رو و به چنگ گرفته بازوهام

 خوام. یخوام. جونت و م یجونت و م -

دفاع از  یو دستش و به سمتم اورد و من مچ دو تا دستاش و برا دمیتخت عقب کش یزدم و لرزون خودم و رو هق

 خودم گرفتم.

 موند. رهیدور موچ دستش خ یو دستام و پس زد و لحظه اخر چشمم به خالکوب دیچرب زورش

 رفت. نفسم

 فرهاد تو سرم چرخ خورد. یصدا

 دستش ( یچندش رو یو خالکوب ی. با همون خوشگلنمیب یباباش و م یکنم. چشما ی) هربار که به چشماش نگاه م

 شد. لیحل نشده ذهنم تکم یمعما

 من خوشگل نبود! یبابا

 داشت. یمردونه و ساده ا چهره

 به بابام. هیترش و ته چهره شبعمو درست شباهت بابا رو داشت اما ورژن خوشگل  اما

 به من! هیشب یعمو رنگ چشماش فرق داشت و حالت چشما اما

 داشت!  یخوشگل بود و عمو خالکوب عمو

 شونش بود. یداشت اونم رو یخالکوب کیمن  یبابا

 کشت. یرو نم یپول کس یمن برا یبابا

 عمو چرا !  اما

 قاتل بود. عمو

 .میداد یتقاصش و پس م میرم داشتقاتل بود و من و پد وونیمردک ح نیا
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به گردنش و شل شد و عقب  دمیتابم برسه دست دراز کردم و نفرت زده چراغ خواب و کوب قهیکه دستش به  نیا قبل

که چراغ  یبه تلفن کینزد ییو جا نییتخت پرت کرده پا یو خودم و از رو دهیو لرزون تن عقب کش ونیو گر دیکش

 داد فرهان هنوز پشت خطه داد زدم:  یسبزش نشون م

 !یتو کشت -

 

 : دیگردنش برداشت و شل و با ناله برگشت و نال یو از رو دستش

  ؟یگ یم یچ -

 زدم:  غیهمه نفرت از خود انتظار داشته ج با

ه ها هولش کردن سنگ. تو از پل دایپ یکه با تو بابام اومده بود برا یکی. همون شریفرهان و فرهاد و کشت یتو بابا -

 .هیموچ دستت خالکوب یکه رو ییتو نی. ایداد

 گرفت و بلند شده و خشک شده گفت: رتیرنگ بهت و ح نگاهش

  ؟یدون یتو از کجا م -

 : دمیبغض نال با

 نکرد؟  تیمعرف سیبابام چه طور باهات راه اومد و به پل ؟یچه طور تونست -

شد و با سر کج شده  یجد هویخنده  نیو ب دیبهت زدش پر از خنده و خباصت شد و سر عقب برد و بلند خند نگاه

 گفت: 

 . چون بابات خبر نداشت! زمیاوه عز -

 گفت: یتوزانه ا نهیگردنش گذاشت و با لحن ترسناک و ک یو رو دستش

 دل مامان. زیفرزند خانواده. دست راست بابا. عز نیبهتر شیتر کیبا کوچ یداداش خوبه بود. حت یاز بچه گ -

 زده تو خودم جمع شدم و داد زد:  غیو من ج یرو پاتخت دیمشتش و کوب هوی
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 اخرم دختر خوشگله دانشگاه و تور کرد. مامانت و دوست نداشتم اما جذاب بود و منم که اهنربا ! -

 پدر و مادرم زل زدم. یدشناک و کثافت زندگکرده و به اون توده چن زیو من نفرت زده چشمام و ر دیخند

 برگردوند و گفت:  سر

سنگ  کیدنبال  دمونیجد کیکشور دور تا با شر هی میکه مامانت تورو حامله بود رفت یبعد ازدواجشون موقع -

 پولدار بود. کمونی. اما شرمیبود ینبود. معمول توپ مونیاوضاع مال یلی. خمیبگرد

 اومد. شیحروم یدوتا بچه ها با

 .دمیخش خش و از تلفن شن یتلفن نشسته بودم صدا کیکه نزد یمن و

 و گرد کرد و گفت:  چشماش

موزه و  لیتحو دیو با هیاثر باستان هیسنگ  دیفهم کمونیشر یاون سنگ داشتم. اما وقت یبرا یبزرگ یمن نقشه ها -

و شبونه  دیمامانت و شن مانیمون روز خبر زاتو ه ی. بابامیسنگ بش الیخیزد رو دنده لج که ب مشیباستان شناسا بد

 .بمونَقدَر و سگ اعصا کیراه افتاد تهران و من موندم و شر

 کرد و پشت به من گفت:  یوار وانهید خنده

 دیفهم اریدالل که همون موقع کام کی شیاز افرادم ببره پ یکیبدون خبر بهشون سنگ و دادم  -

 و ... میشد ریدم اتاقم و درگ اومد

 شد و گفت:  رهیو پر نفرتم خ سیخ یچشما به

 بود؟  یعمد ریخورد و غ زیبگم پاش ل لمایکه مثل ف یخب توقع ندار -

 شد و گفت:  کیمبهوتم زل زد و بهم نزد یچشما به

بود و  یپروند. هم پولدار و ادم حساب یازم سر بود و دخترا رو از دورم م افشی. هم قومدیواقعا ازش خوشم نم -

 رفت. یمخم م رو میلیخ

 با خنده گفت:  دیدستاش و به هم کوب کف
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 کشتمش!  نیهم یبرا -

 زده داد زدم:  نفرت

 .وووووونیح -

 و گفت:  دیخند

و اون سنگ  میاشتباه کرد میدیموزه و فهم میخبرت گفتم سنگ و برد یاز همه جا ب یبه بابا رانیبرگشتم ا میوقت -

 مرده. یبر اثر سکته قلب زشیعز کی. منم فروختمش. و گفتم شرستین یقدمت

و با شستش گونم و ناز کرد که با حرص سرم و چرخوندم و اون  ستادیشد و رو به روم ا رهیگرد شدم خ یچشما به

 گفت:

 ام اون پول و نصف کرد و باز به خودم داد. چارهیسوم پول و دادم و اون ب کیشک نکردنش  یو به بابات برا -

 هش کردمزد و من با حرص نگا قهقه

 اوردم؟  یاگر با انگشتام چشماش و از کاسه در م شدیم یچ

 تخت و به چشمام  زل زد و گفت:  یکه از دور کمرم گرفت و پرتم کرد رو دمیکوب نشیزدم و نفرت زده به س غیج

 .یریبم دیخانوم کوچولو... با یدون یرو م نایو حاال که ا -

سرم گرفت و  یزد و دو تا دستام و باال مهیشده نگاهش کردم و وحشت زده دست و پا زدم که کامل روم خ خشک

 .استهیشد و قلبم کم مونده بود از وحشت ب یم نییبا ضرب باال و پا نمیس

خفه  یصورتم برا یبالشتِ رو یو فشار و قدرت دستاش رو یژنیاکس یصورتم و حجم ب یقرار گرفتن بالشت رو با

شد و مرگ  ینم نییباال و پا گهیکه د یا نهیبالشت و نفس قطع شدم و س یخفه شدم البه ال یغایکردنم و ج

 و ارومم... یجیتدر

 

 کردم نبود!  یخس خس افتادم و اون لحظه اصال اون طور که فکر م به
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 نیا ارم،امایم ادیمرم رو به احتماال کل ع هیچند ثان یکردم موقع مرگم تو یفکر م شهینبود. هم یشکل نی...امرگ

دستام جون چنگ  گهیکردم و د خیجا که  نیره؛همیم یلحظه که سلول به سلول بدنم داره م نیلحظه درست هم

 نگاهش و... یآب نمیب یرو م ادیفر یجا من فقط چشما نیزدن به بالشت رو نداره درست هم

 کنم. یکه دورمون رو گرفته دارم بهش نگاه م ییشایآفتاب و آت ریو ز ستادمیداغ اصفحان ا یماسه ها یالبه ال انگار

 کردم. یبود که فکر م یزیسرده مرگ آسون تر از اون چ یلیسرده!خ اما

 زیهمه چ زیجون دادم،تموم شد!جدا شدن روح از کالبدم ر حس کردم؛تموم شد همه چ و

 تموم شد! یراحت به

 

 

زده و تنم داغه و  مهیماسه ها داغن و آفتاب رومون خ میر یزار راه مزارم و با هم تو شن  یدستاش م یرو تو دستم

و پشت  گذرهیلحظه با سرعت از کنارم م یو تو  شمیهم قدم م یادیو با فر رمیگ یرو دستم م دمیدنباله لباس سف

 زارمیکمرش م یک دستم رورو یو من ستهیا یبهم م

 شه. یشه الغر تر م یم یشم اما موهاش جو گندم یم رهیخوش رنگش خ یلبخند به موها با

 شه. یگرده دستم خشک م یم بر

که راه افتاده  یبره و من رو کشون کشون به سمت گردباد شن یخنده دست دور موچ دستم م یکنه م یم نگاهم عمو

 زنم. یم غیبره ج یم

 خوام باهاش برم. ینم

 شنوم:  یو م ادیفر یصدا

 ازمیو باز کن ...ن!تو رو خدا چشمات رازین-
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زنم و  یرو صدا م ادیزنم و فر یکشم و هق م یم نیزم یزنم و خودم رو، رو یعمو چنگ م یزنم و به دستا یم غیج

 کنم. یم یاحساس خفه گ

 مغزم. یتو ییجا هیشنوم  یرو م ادیفر یصدا دوباره

 فرهان نجاتش بده فرهان کبود شده فرهان عروسکم مرد! فرهان-

و  یکه بدون نگاه کردن با اون کت شلوار مشک ییو شکستن و خورد شدن و من و تقالهام و عمو ادیداد فر یصدا

 بره. یسوختش داره من رو به سمت گرد باد م

 شه. یزنم و نفسم قطع و وصل م یشه و هق م یپاره م راهنمیندازم و پ یچنگ م نیزم به

 شه. یکنم لبام تر م یکنم و حس م یحس م نمیس یرو رو یدرد هی

 شنوم:  یداد فرهان رو م یکشونه و صدا یهمچنان من رو به سمت گردباد م عمو

 گردونم. یرو بر م ازیکشه من ن یاالن خودش رو م ریرو بگ وونهیفرهاد برو اون د-

و  زنیر یسوزه قطرات اشکم فرو م یره و چشمام م یچشمام م یکم مونده....خاک تو میبه طوفان برس موندهکم

به مرد  دهیشم و عمو ترس یپرت م یشه تو آغوش مرد یم دهیطوفان دستم کش یقدم کیلحظه اخر درست تو 

شه و با  یم دیکنه و نا پد یم لتماسزنه و ا یشه و داد م یم ریره و تو طوفان شن اس یشه و عقب عقب م یم رهیخ

 زنم و... یزنم و هق م یگردم و بابا پشتمه و چشماش مهربونه و هق م یوحشت بر م

 شنوم. یدرهم اطرافم م یاز صداها یامواج نیو صداش رو ب رهیگ یشم که چونم رو م یآغوشش  حل م تو

 برگرد...برگرد-

 .رهیگ یکنه. ازم فاصله م یکنه با مهر نگاهم م یزنه و موهام رو ناز م یم لبخند

 یمرد روبه روم چنگ م راهنیکشون به پ نیه یقیکنم و با نفس عم یشم و چشم باز م یشه پرت م یم یخال رمیز

 کنم. یشم و سرفه م یم زیخ میزنم و ن

 کنه. یمبهوت نگاهم م فرهان
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تارم به فرهان  یبلعم و نفس نفس زنون با چشما یم ژنیسرفه هام اکس نیکنم و کبود شده و ب یتند سرفه م تند

 شم ، من زندم! یم رهیخ

 !هیعطرشم زندگ یرم که بو یفرو م یادیشم و تو بغل فر یم دهیازکمر کش هیصدم ثان تو

قفل شده دور  یسوزونه و دستا یتند و وحشت ناک قلبش که پشت کمرم رو م تمیداغ و اون ر یبرسه اون نفسا چه

 گردنم. یکمرم و سر خم شدش تو گود

 کابوس بود! خود  نیپوشونم ا یکنم و با دستام چشمام رو م یم هیبغلش همون طور از پشت گر تو

 مردم! اما زنده شدم. من

 شنوم درست دم گوشم:  یرو م ادیفر یکنه و صدا یم تشونیزنه و به باال هدا یکالفه موهاش رو چنگ م فرهان

 کار؟ یکردم ها؟ چ یکار م یچ یمرد یاگه م-

 زنه:  یزنه و داد م یم یکج شده و افتاده وسط اتاقم لگد یبه پا تخت فرهاد

 کجا رفت؟ -

 غره؛  یو با سر خم شده م نمیبدون آ ی نهیچسبه به ا یکنم و فرهان با فک قفل شده م ینگاهش م مات

 رو کشته و در رفته. ازیآشغال فکر کرده ن-

 گه:  یشدش م زیسرخ و ر یو با چشما رهیگ یرو قاب م سمیو صورت خ نهیش یکنه و جلوم م یرهام م ادیفر

  اره؟یکثافت قاتل  کام نیجا؟ ا نیم اومده بود اکرده بود؟ االن تتیتهران اذ یتو نیا-

کنم که  یفکر م نیکوبه در کمد از جا کنده شدم و من به ا یزنه و مشت م ینعره م ادیدم و فر یبغض سر تکون م با

 ! هیشکل نیچرا اتاقم ا ده؟یطوفان شنِ کابوسم به اتاقمم رس

 زنه:  یو داد م رونیزنه ب یاز در م فرهاد

 کنم. یم داشیپ-

 ...خدا کنه!دیکن داشیکنه پ خداا
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 روز گذشته؟  چند

 کردن. تیو دوقلو ها ازش شکا سهیپل بهیروز؟ دو روز! نه چهار روز گذشته و عمو تهت تعق کی

 جاست!  نیکشور رو نداره پس هم نیحق خروج از ا میدون یم و

 دو تا محافظ گنده گذاشته دم خونم  ادیفر

رو  زیو ...با بچه ها صحبت کردم و همه چ مویا قیبرم کالس رقص از طر دیکه با یشم جز زمان یاز خونه خارج نم ادیز

 جا. نیا ادیب دشیاهنگ جد یبرا ادیکمک به فر یبا صالحم در ارتباطم و قراره برا ینگرانن حت بهشون گفتم و اونا ام

 طرف دار داره ونیلیم نیگرفته و چند یآب کیگرامش ت نستایا یشدن جور ادیز یلیخ رانیتو ا ادیفر یدارا طرف

 یگه تو همون یکنه و م یخوان و فرهاد مدام مسخره اش م یدارن و ازش امضا م یوقتا نگهش م یلیجا ام خ نیا

 تو شلوارت یکرد یم شیج یکه بچه بود یبود

 ندارن!  یلیچون دل ستنیازم متنفر ن گهیو دوقلو ها د میخند یما م و

 خورن. یم پسیبه فوتبال چ رهیلم داده و دوتاشون خ ادیبرگشته و االنم رو کاناپم کنار فر ارمیمه

سالشون  یس ایو نه  ستیرو داشت!  دوقلو ها حد اقل حد اقل ب شیو ش ستیشم حد اقل ب یم رهیخ ادیبه فر یکم

 بود! 

 دواج نکرد؟ از ادیفر یبا بابا اریبعد از مرگ کام ادیچه طور ممکنه! مگه مامان فر پس

 تر از من باشه!  کیکوچ ایاالن هم سن و سال من  دیبا ادیباشه که فر یطور نیا اگر

 شه؟  یم مگه

 بود. ریدرگ بیو موهام رو بازکردم و دوباره بافتم و فکرم عج ستادمیا نهیبلند شدم و رفتم طبقه باال  تا  جلو آ جیگ

 کش و لبخندِ من ازیژست ن هیزده با  هیبه قاب در تک ادهیتق تق و در باز شد و فر یصدا

 فوتبال تموم شد؟ -
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 تختم نشست و گفت:  یرو

 نه استراحته-

 مردم!  یم دمیپرس ینم اگر

 فضولم؟ یلیبودم خ گفته

 کیباشه که تو االن از من کوچ یطور نیمامانت بعد مرگ شوهر اولش با بابات ازدواج کرد؟ اگر ا یتو مطمئن ادیفر-

 ! یباش کیو  ستیب ای ستیب دیبا یعنی! یتر

 زل زدم و گفت:  شیطوفان یتخت نشستم و به چشما یهم رفت و فکش قفل شد و کنارش رو یتو اخماش

 یدو قلو ها دلش رو زد وقت یمدت شوهر اولش...بابا هیاز مامانم متنفرم هوس بازه! خوشگله و باهوش و پولدار،بعد -

 ! شونیکثافت کار جهیرو هم منم شدم نت ختیر شیقیکرد و با استاد موس انتیخ اریدوقلو ها دبستان بودن به کام

 یلیاز من! اما فربد خ نیجدا شد و دو قلو ها ام از مامانشون متنفر شدن و همچن اریاومدنم مامان از کام ایبه دن بعد

که بچه و دوقلو ها ام با  مامان موند و منم شیکرد دوسم داشته باشه فربد پ یم یخطا نبود بزرگ تر بود و سع نیتو ا

ما  شیعموت برگشتن پ لهیداشتن بعد مرگ باباشون به وس دوست یلیرو خ اریکام نیهم یباباشون رفتن و برا

 یخوام فکر کن یچون نم هیچ انیازدواج کرد بهت نگفتم جر اریمه یمامانم چند سال بعد با مرگ بابام رفت و با بابا

 آشغال.. هی انتمیحاصل خ

 لبش گذاشتم و با اخم مثل خودش گفتم:  یدامه بده و دستم رو روا نزاشتم

 ! یزن یحرف م یلیخ-

 و از جا بلند شدم و گفتم:  دمیشدم و گونش و بوس خم

 .میدرست کنم بخور یزیچ هی نییپا میبر-

 خواست. یخواست عشق م ینداشت اون ترحم نم یبه دلدار ازیندادم اون ن یبهش نزدم دلدار یحرف

 ...نییطبقه پا میاز حرکتم خوشش اومد ک با لبخند دست دور شونم انداخت و با هم رفت انگار
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 داد زد:  اریمه

 شروع شد. ادیبدو فر-

 برداشت و گفت:  پسیو چ اریرو کاناپه کنار مه دیبلند کرد و پر یاز دسته مبل گرفت و پاهاش رو حرفه ا یبا انرژ ایفر

 چند چندن؟ -

 درست کنم راحت و خوش مزه!  یو قصد داشتم ماکاران ستادمیو پشت گاز ا دمیخند زیر

*** 

 دق بدم!  یو حساب ادیداشتم فر قصد

 کنم!  تشیاذ کمینکرده بود منم  تمیاذ کم

موهام رو لخت کرد و خدارو شکر مثل  یو حرفه ا عیسر یلیخ شگریکرده و آرا یبودم و موهام و قهوه ا شگاهیآرا تو

 ! دیکش یده ساعت طول نم رانیا

لخت شدم باعث شده بود موهام  یبستم و موها یو دم اسب دهیجام بلند شدم و کل موهام و محکم باال کش از

 شه. دهیکامال د شیبلند

و  میمشک یو چکمه ها دمیدست کش دمیو به شلوار کتون جذب سف دمیرنگم کش یکت مشک یو رو دستم

 رشون اورده بودم.بودم د تی.چون باهاشون اذدمیپوش

 خارج شدم. شگاهیحساب کردن از ارا بعد

 بود. ستادهیگذاشته بود دم در ابرام ادیکه فر یمحافظ

ها با کت شلوار و  لیاسپرت و ساده داشت و خدارو شکر مثل ف یبود،لباسا پیبود و خوش ت یکلیبور و ه پسر

 بود. نستادهیاسلحه وا

و با لبخند  میستادیفروشگاه بزرگ ا کیو به اسرار من کنار  میرد شد ابونیزدم و با هم از خ یزیتشکر ام لبخند

 .ادیاشاره کردم دنبالم ب

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
724 

 

 .ینیولنتا ناتیفرشگاه بزرگ و خوشگل بود با تزئ هی میفروشگاه شد وارد

 نخوره.بهم یوقت کس هی ستادیم یپشت من وا یمغازه دور زدم و پسره بدبختم ه تو

 دادم. یقیو به آالت موسکردم و نگاهم ر یزیر خنده

 که همشون رو داشت!  ادیفر

 موند. رهیقرارداشت خ یا شهیمکعب ش کی یکه رو یبنفش یصورت یرو نداشت! نگاهم رو ساز دهن زیچ هی اما

 داشت. یفیظر یها یکنده کار یلیکار شده و خ نیقشنگ.روش با نگ یلیبود.خ قشنگ

 و به دندون گرفتم خود خودش بود. لبم

 یبود عالمت دادم و ساز دهن ستادهیقرمز کنارم ا یشلوار مشک زیاز فروشنده ها که با بول یکیسمتش رفتم و به  به

 .دیرو گفت و موخم سوت کش متشیرو برداشت و ق

 !ومدیم شی! مگه چند بار در سال پیکله رنگ کیعشق به  کیپسر به  کیکادوم به  نیاول دیارزیم اما

 لونینا کی یکرده و تو چیکادو پ یآب یباکس صورت کی یرو تو یم کردم و ساز دهنپس اندازم رو تمو نیاخر

 .میخارج شد گاردیشل شده و با باد شمیخوشگل گذاشت و لبخند زدم و ن

 ملوس و لبخند بامزش بود. یچتر یدختر فروشنده با اون موها رهیو خ گشتیبرم یپسره هر از گاه ینگاه رنگ و

 : دمیپسر زنگ زد و به زبون خودش صحبت کرد و حرفاش رو شن یزدم و گوش یمحو لبخند

 .وتونیهمون بازار پشت استاد میجان!اومد نیبله؟ا-

 و به پسر دادم و جلو تر از پسره راه افتادم و با لبخند گفتم:  لونیرو به سمتم گرفت و نا یگوش

 یبه! کله رنگ-

 که انگار کنارش بود:  یفرهان یو خنده من و صدا زشیام دیگفتنِ اروم و تحد ازیخندش و ن یصدا

 زنه. یزنگ م قهیهر پنج دق نیکنه رو نده ا نیبه نظرم جواب تلفن ا ازین-
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 قهقه هام خشک شد و مبهوت و شک زده گفتم:  نیو خندم ب دمیخند

 ادیف...فر-

 زدم:  غیکه ج یو من ادیفر الیخیجانم گفتن ب یصدا

 جاست نیعموم ا-

بود.  هدفم فقط اطالع دادن به  ستادهیرخ .کنار خودپرداز ا میکه ن یوونیتا برسم به اون ح ابونیسمت خ دمیدو و

 کنار در بانک بود. یسایپل

 چند سانت مونده بهم.خشکم زد. نیماش دنیبرگشتم .با د گاردیداد باد دنیبا شن ابونیخ وسط

 فیخف غی.ج نیماش شهیشدم به ش دهیوا ملق شدم .کوبکه احساس کردم. رو ه یکه به پهلوم خورد و درد یضربه ا 

 کرد. دایانعکاس پ ابونیکه تو کل خ یپر از درد

که کل وجودم و در برگرفته  یریراه گرفت . درد نفس گ میکه از گوشه پشون یخوردم و افتادنم رو آسفالت و خون قل

 بود. 

 ....دمینفهم یچیه گهیچشمام بسه شد و د و

 

 بود رهیخ شیخشک شده به صفحه گوش ادیفر

 نگه داشت و گفت: یگوشه ا جیفرمون رو چرخوند و گ فرهان

 چت شد؟ -

 و داد زد:  دیبه خودش امد و نفس نفس زنون به داشبرد کوب ادیفر

 زود باش فرهان ویبرو بازاِر پشت استد-

هم با سرعت  یتو یهان با شدت و اخمااش باعث شد فر یشنانیکبود شده و رگ متورم کنار گردن و پ ادیفر ی نعره

 .فتهیبه سمت بازار راه ب

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
726 

 

 پسر بد قصه و دست لرزون؟  د؟یلرز یگرفت و دستاش چرا م یتند تند شماره م ادیفر

 خودش خفش کنه؟  یروز دوست داشت با دستا کیکه  یهمون دختر یبرا

 کنه. یم شکونه و کمر خم یکنه ؛چه تلخ دل م یعوض م ریکنه چه بد تقد یم یچه بد باز سرنوشت

 نشه. شیزیچ ازشین دیکوب یقرار م یب قلبش

 دلش بزاره؟  یو کجا نیماش یکایالست غیو ج ازیداد محافظ ن یو صدا غیج یصدا اون

 منقبض داد زد:  یبرجسته و فک یداد فرهان به خودش اومد و فرهان با رگ یصدا با

 ! برزهیفر-

 رهیمتوقف شده بود خ تیتجمع جمع نیکه چند متر اون طرف تر ب یمبوالنسو بعد آ بزیاول نگاهش به فر ادیفر

 موند.

 شد. یرنگ دیسف نیکه با سرعت سوار ماش دیرو د یبرزیو نه فر دیداد فرهان رو شن ینه صدا ادیفر

 و نعره زد:  دیکوب شهیبه ش ادیکنه و فر بیو تعق برزیدور زد تا فر یعصب فرهان

 باشه؟  ازین دیشا سادهیآمبوالنس وا ؟یریکجا م-

 با سرعت خم شد و در و باز کرد و داد زد:  فرهان

 رم دنبالش. یمهم تره خودم م ازین نییبرو پا-

 شد و با استرس و هول گفت:  رهیخودش خ یهم رنگ  چشم ها یشد و لحظه اخر به چشما ادهیبا سرعت پ ادیفر

 مراقب باش-

 زد و گفت: یلبخند فرهان

 مراقبم برو-

 رفت. برزیفر نیفرهان از جا کنده شده به دنبال ماش نیفاصله گرفت و در رو بسته نبسته ماش نیاز ماش دایفر
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 ستبرش. نهیبه س دیکوب یرو کنار زد و قلبش چه بد م تیبا سرعت جمع ادیفر

 شده بود؟ ری.مگه پدیلرز یچرا م دستاش

 .رهیکه حاضر بود براش بم دیرو د یو مچاله شده ا کیرو بالخره کنار زد و حجم کوچ تیجمع

 دیرو فهم تشیبرانکارد گذاشتن تازه موقع یمخصوص عروسکش رو جابه جا کردن و رو یبا لباس ها ییمرد ها یوقت

و  دییبا سرعت شروع به گذر کرد و به خودش اومده و، وحشت زده داد زد و به سمت آمبوالنس دو ستادهیزمان ا

بغض کرده مشت به چونه  ادیو فر ستادیروبه روش ا سیخ یبا چشما ازیچند نفر از پشت سر گرفتنش و محافظ ن

 و نعره زد:  دیپسر کوب

  ؟یچ رهیعروسک من اگه بم ؟یحالش خوبه؟ مگه قرار نبود مراقبش باش یمگه نگفت-

 کردن . یو همه بهت زده نگاهش م دیفهم یکس زبونش رو نم چیه

 اش رو گرفت و داد زد:  قهی ادیانداخت و فر نییعقب عقب رفت و بدون دفاع از خودش سر پا هیبا گر پسر

 کار کنم؟  یکار کنم؟ ها؟ اگه نفس نکشه چ یچ رهیاگه بم-

 : دیافتاد و به موهاش چنگ زد و بغض کرده نال نیزانو به زم با

 ازین رینم-

آسفالت  یبه خون رو رهیحس و خ یب ادیش کرد و فررو گرفت و بلند ادیفر یحرکت کرد و پسر بازو آمبوالنس

 برد. نشیرو به سمت ماش ختهیر

 نشست و چشم بست و خش دار گفت:  ادیرو باز کرد و فر نیماش در

 برو دنبال امبوالنس-

 

 زده بود. هیتک واریبغض کرده روبه روش به د اریرنگ انتظار نشسته و مه یب یها یصندل یرو ادیفر
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و  دنشیجنب رید ینشسته بود و برا ادیاون ور تر کنار فر یگونه ورم کرده اش گذاشته و چند صندل یدست رو یبِرس

 کرد. یعذاب وجدان داشت و هر چند لحظه بغض م ازینجات ندادن ن

 

راه رو گذشتن  چیکه تازه از  سفر برگشته بود وارد شد و هر دو از پ یشده و پشت سرش فربد مارستانیوارد ب فرهاد

 و کت شلوارش رو مرتب کرد و گفت:  دیکوتاهش کش یبه موها یبد دستو فر

 با همن؟  ازیدختره ن نیو ا ادیفر-

 شیبغض کرده قدم ها ارِیداغون و مه ادیفر دنیکرد و با د یبا استرس سر تکون داد و با سرعت پله ها را ط فرهاد

 سست شد و گفت: 

 شده؟  یچ-

 ابرو باال انداخت در دل گفت:  ادیحال و روز فر دنیخبر از ماجرا با د یب فربد

 داداش کوچولو؟  یتو ام عاشق شد-

 یداد و فرهاد عصب حیفرهاد و فربد توض یتند تند ماجرا رو برا اریگذاشت و مه ادیفر یشونه  یفربد دست رو 

 و داد زد:  دیکوب واریمشت به د

 .وونهیح ی کهیهمش به خاطر اون مرت-

 از جواب نبود. یو خبر دیچیپ یبوق در سرش م ینگرانه فرهان بود و تند شماره اش را گرفت اما فقط صدا فربد

 ادیاش را به فر رهیاز اتاق خارج شد و نگاه خ بیقد بلند و الغر اندام بود دست به ج یاتاق باز شد و دکتر که مرد در

 دوخت.

*** 

 جاده رو رد کرد و داد زد:  چیپ فرهان

 ها؟  ؟یفرار کن یخوا یا متا کج-
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 خواد ادامه دهد. یتا کجا م برزیدانست فر یکرد و نم یرا دنبال م برزیفر  دیسف ی تایتو

 شیسال ها پ نشیکه سرنش ینیدوخته بود ماش شیرو به رو نیمشت کرده و نگاه غرق خونش را به ماش فرهان

 رحمانه کشته بود. یپدرش رو ب

 گذشت. یمردک نم نیاز گناه ا دیبخش ینم

 جهنم بود و بس!  اقتشیمرد ل نیا

 زد و گفت:  یترسناک شخندین فرهان

 شم!  ی...من دست به کار میدار یحاال که خودت نگه نم-

که به  یچسباند و گاز داد و ضربه ا برزیفر نِیرا به سپر عقب ماش نیماش یپدال گاز فشرد و سپر جلو یرو رو پاش

 از جاده شد. نیث منحرف شدن ماشوارد کرده بود باع نیماش

 برزیفر یجاده منتها به دره چرخ خورد و چهره وحشت زده  چیدر پ برزیفر نیترمز کرد و لبخند زد و ماش فرهان

 ! دیبود که فرهان د یزیچ نیآخر

 ! نیدرست مثل زم ریچرخ خورد و چرخ خورد درست مثل تقد نیماش

کج شده به  یسقوط کرد و فرهان با سر نییاز پهلو به حفاظ ها برخورد کرد و چپ شد و از دره به پا برزیفر نیماش

 شد. رهیخ شیمنظره روبه رو

 تموم شده بود. یباز

ها بود که بسوزه.اما  نیاز ا شتریقاتل...ب کیکنه و  انتیخائن که به برادر خودش خ کیمتجاوز  و  یعمو کی حق

 کرد. یخنک م یرا به اندازه کاف مرگ هم دل فرهان نیهم

 هم خوب بود.... نیهم

 

 رنگ دوخت. دیوارد اتاق شد و نگاه خشک شده اش و به مالفه نازک سف ادیفر
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 زد. یقرار م یب قلبش

 جونش دوخت. یعروسک ب یبسته  یو به چشما نگاهش

 رفت. جیگ یضعف رفت و سرش لحظه ا دلش

 .دیدور سرش چرخ ایدن

 با خدا داشت؟ نداشت؟ داشت.داشت. یحرف

 حرف ها با خدا داشت. یلیخ

صورت  یتارش به جز به جز اعضا یشد با چشم ها رهیخ ازین یرنگ و رو ینشست به صورت ب ازیکرده کنار ن بغض

 شد. رهیخ ازین

 .طونیاون برق ش یبرا یآب یباز شدن اون چشم ها  یبرا دیپوک یداشت م دلش

 و دستاش مشت شد. دیو لبش رو گز دیکش ازیگونه سرد ن یرو نرم رو دستش

 .دیشن یاتاق م رونیپسر هارو از ب یداد و سر و صدا یصدا

 خواست. یدلش فقط باز شدن اون چشم هارو م 

 رفت سمتش... یبود و م نیزم یخدا رو کاش

 زد. یم ادیو با همه توانش بغض مردانه اش را فر ستادیا یاش م یقدم کی تو

 حجم شکل گرفته تو کل وجودش. نیشد از ا یم یخال دیشا

 تونستم. یبدجنس نم یدختر کوچولو نیمن بدون ا ینوکرتم که برش گردوند ای...ممنون خدا ایخدا-

 گذاشت و گفت: ازین دهیصورت رنگ پر یرو دست

 من. ینشده عروسک کوک تیزیکه چ یمرس-
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که تا االن از وحشت از دست دادن  یچشماش برق زد و بغض دید شیخشک و قلوه ا یلبا یرو که رو ازیمحو ن لبخند

دوخت و با لبخند و  ادیفر ییایرو به نگاه در شیدرشت و آب یچشما ازیرفت و ن نیکرد از ب یتو وجودش حس م ازین

 خش دار و گرفته گفت:  یصدا

 دونستم؟  یو نم یبود کیرمانت-

 گه: یکنه م یمرتب م ازین یبوسه و مالفه رو رو یرو م ازین یشونیشه و پ یخنده و با لبخند خم م یم زیو ر مردونه

  ؟یش یخوب م یک-

 اروم پلک بست و بدون توجه به سر دردش گفت:  ازین

 بگه یهر وقت کله رنگ-

 و گفت:  دیو بوس ازین یبانداژ شده  یشونیو هم شد و پ دیهم خند باز

 پس االن خوب شو.-

 گفت:  یسناکبعد سرش رو کج کرد و با لحن تر و

 بزنمت. یخوام به خاطر رنگ کردن و لخت کردن موهات تا جون دار یچون م-

 لبخند زد و گفت:  نیریحجم ش نیبه ا ادیخنده هاش از درد پهلوش اخم کرد و فر نیو ب دیچشم گرد کرد و خند ازین

که برام  یا یبعد برام با سازدهن میکن یم یموهات رو مثل قبل عروسک میر یاول م یکه مرخص شد گهیهفته د-

 .یزنیمآهنگ یگرفت

رو که تنها  یکیکرد و حلقه  ساده و ش بشیدست تو ج ادیشد و فر ادیفر یاروم چشما یایلبخند زد و غرق در ازین

 گرفت و گفت:  ازین یروش قرار داشت رو جلو کیکوچ یصورت نینگ کی

 .یش یجا زنم م نیشوهرت شم.حاال ا نیولنتا یبرا امی.اما قرار بود امروز بستین یخوب تیموقع-

 شده اش رو اروم باال برد و گفت:  یچیشده دست باند پ کیبار یو با چشما دیخند ازین

 نشم.  مونیاومم..باشه اما خدا کنه پش ؟یشوهرِ کله رنگ-
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 فرو کرد و گفت: ازیگردن ن یوارد کرد و سرش و تو گود ازیو حلقه رو تو انگشت ن دیخند زیر ادیفر

 دوست دارم. یلیمن بچه خ-

 با لبخند و ذوق گفت:  اریخنده و در اتاق باز شد و مه ریزد ز ادیفر ییهویو حرف  ییپرو دنیبا د ازین

 از جاده منحرف شده و افتاده ته دره و مرده! بالخره تموم شد!  برزیفرهان اومده فر-

 گفت:  زایباز ن یچشما دنیبه خودش اومد و با د اریمه

  ؟یخوب ازی.ندیعه ببخش-

 راحت شده بود. الشیو خ دیخند ازین

 همشون.... یشد! برا یداشت قشنگ م زیهمه چ انگار

 

اومدم انقدر حرف زده بودم که فکم درد گرفته بود ،   رونیب دیاز دفتر اسات دمیکش یموهام م نیب یکه دست یحال در

پروژه ام فرستاده بودم گرفته بودن اما خداروشکر بعد  هیرقصم که به عنوان طرح اول شنامهیچندتا مشکل راجب نما

 رفع شد. ادمیز حاتیتوض

 

به ساعت انداختم  یرفتم امروز واقعا سرم شلوغ بود نگاه لمیدوشم جابه جا کردم و به سمت کمد وسا یرو رو فمیک 

که کنار کمدشون بودن با  ایت کمدم رفتم اِلسا و آرسرخم نشوندم و به سم یلبا یرو یهنوز وقت داشتم ، لبخند

 کج کردم و گفتم : یبهم نگاه کردن با تعجب نگاهشون کردم و سرم و کم یکردن و با خنده خاص یسالم دنمید

 شده ؟ یزیچ _

 

 گفت : دیخند یکه م یو درحال دیموهاش کش یرو یدست اِلسا

  ستین یزینه چ _
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 دنیدر کمد باز کردم با د یقفل کمد گذاشتم چرخوندمش و رمز و وارد کردم وقت یباال انداختم و دستم رو رو ییابرو

صورتم  یتر از قبل شده بود گل و برداشتم و جلو قیکه عم یزد با لبخند یکتابام بود چشام برق یکه رو یشاخه گل

داده بود با  هیبه ستون رو به رو تک یکه با ژست خاص دمیرو د ادیسرم و باال آوردم چهره خندون فر یگرفتم و وقت

بلند  ییبا قدم ها ایاز السا و آر یکتابام رو برداشتم و بعد از خدافظ عیکه پر از ذوق بود بهش نگاه کردم و سر ییچشا

 غلشب یتو دیبغلش کش یشونم انداخت و من و تو یشدم دستش و رو کشینزد نکهیرفتم به محض ا ادیبه سمت فر

 راه رفتن کنترل کنم سالم کردم  یکردم تعادلم رو تو یم یجمع شدم و درهمون حال که سع یکم

 

 کنار  یبر کمی شهیافتادم م ادیفر _

 

 گفت:  ختیر یکه موهام رو به هم م یکردو در حال ییخنده با صدا ادیفر

 

 غر نزن _

 

اومدم و به سمت  رونیدستش ب رینداره خم شدم و از ز یچند ماه برو خاص نیحرفم طبق معمول ا دمید یوقت

 یبا خنده برگشتم تا شکلک ارمیرو در ب ادیبخوام حرص فر نکهیا یبرا دمیرس نیدم در ماش یو وقت دمییدو نیماش

موضوع  نیبه ا تیاهم یپر رنگ شد اما ب نمذه یچقد لوس شده بودم تو نکهیبراش و در همون لحظه فکر ا ارمیدرب

 نجایتاا یچجور ادیصورت فر ینچیا کیهمزمان شد با قرار گرفتن صورتم در  دنمیبرگشتم که چرخ ادیفر به سمت

 بود؟ دهییدو

 

 دم؟یمن چرا نشن 
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کرد  یفکر م دیدیاز دور مارو م یکه هرک یبود در حد کیبهش نزد یلیکه صورتم خ ییزد و ازونجا ینفس م نفس

 یبودو براشون مهم نبود و عاد یکشور خارج کیدرسته  شدیموضوع دردسر م نیو چقدر برام ا میبوسیهمو م میدار

محوطه  یموضوع بود که تو نیهم ا شیکیو  فتگر یم دهیاونارو ناد دیبود که نبا ینیدانشگاه قوان یبود اما تو

 نیا یتو دیو طبق گفته ها نبا ومدنیم دیبازد یکم هر روز برا نیسن یتو ییقدغن بود چون بچه ها نکاریدانشگاه ا

 داشته باشن  میمسائل برخورد مستق نیسن با ا

 

کردم  یسع رهیبه خودش بگ یضرب تمیخورد باعث شد قلبم تند بزنه و ر یکه به صورتم م ادیفر عیسر یها نفس

 گفتم : نیهم یکنترل کنم برا یخودم رو کم

 

 ستیبرام خوب ن نهیبب یبرو عقب کس ادیفر _

 

کج کرد و اومد  یشدم سرش رو کم یکیبا در  بایاومد انقدر که تقر کتریمرموز زدم و نزد یلبخند ادیفرحرف  با

رو  ییآورد که باعث شد چشام رو ببندم اما بجاش گرما کمیبگه که ساکت شد و به جاش سرش رو کامل نزد یزیچ

شد و منم به طبع از اون  نیبگه سوار ماش یزیچ نکهیزدم ازم جدا شد و بدون ا یموهام حس کردم لبخند یالبه ال

هوا پخش کرد از محوطه  یلنت و تو یکه بو یآف کیگاز گذاشت و با ت یسوار شدم پاش رو رو یسوار شدم وقت

 رفت  رونیدانشگاه ب

 

 م؟یریکجا م _

 

 گذاشت و گفت : نیدنده اتومات ماش یرو یشیدستش و به حالت نما ادیفر

 

 دور دور _
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 یمنطقه که پر بود از خونه ها هی hanseatic wharfرفت سمت   یراست م هیگفت دور دور  یم یوقت معموال

  دنیرقص یو م زدنیهم م یقدم کیکه  ییپر از گل و نوازنده ها کیبار یو کوچه ها یرنگ

 کرد   یکه  پارک م یشگیخونه هم یجلو

کرد کنار  قیرو به خونم تزر یادیفضا ذوق و شوق ز یتو یقیآالت موس یشدم صدا ادهیپ نیاز ماش عیداشت سر نگه

چشم دوختم  دنیچرخیور به اون ور م نیو بزرگ که از ا کیخوشحال کوچ یرفتم و به رقاصه ها یراه م ادیفر

همون موقع بود که  رمیکه دستش رو بگ تبرخورد کرد دلم ضعف رف ادیبه فر یشد چندبار یدستام که عقب جلو م

 یو باعث شد چرخ دیدستم رو کش ادیفر یناگهان یلیبعد خ هیرو خوند و دستم رو گرفت و چند ثانذهنم  ادیانگار فر

شده بود دستش که دور  یکه درشت شده بود نگاهش کردم صورتش جد ییبا چشم ها فتمیبغلش ب یبزنم و تو

 گفت : دیکش یم یرو یکه عصب ییدندون ها نیکردم که از ب یفشار داد با تعجب و بهت نگاهش م یکمرم بود و کم

 

  اریمگه صدبار نگفتم حلقت رو از دستت درن _

 

 زل زدم و گفتم : شیآب یها لهیزدم و به ت یطونیفوت کردم و لبخند ش رونیکه زد نفس حبس شده ام و ب یحرف با

 

 . پرنیم یاگه اون رو دستم کنم همه پسرا دانشکده و آکادم _

بهم کرد که قلبم  یکه کمرم درد کرد و نگاه یبغلش فشارم دادجور یتو شتریدندون نما بهش زدم که ب یلبخند و

 بمیج یو دستم و تو دمیکش رونیاز بغلش ب یوخودم رو با بدبخت دمیجلوه کنم خند یعیطب نکهیا یاما برا ستادیوا

 

 صورتش گرفتم و گفتم : یو حلقه رو در اوردم و جلو بردم
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 جاست نگران نباش  نیحلقم ا نجاستیا نیبب  _

 

 مینیو دو تا ضربه با انگشت به نوک ب دیموهاش کش نیب یکنم دست یم تشیدارم اذ دیکه فهم ادیزدم فر یلبخند و

 دم نکشمت!  ینم نیبهت تضم یکن یم تمیاذ گهیزد و گفت: بار د

 .دیزد و دستم رو گرفت و کش یگرد شده نگاهش کردم که لبخند یچشما با

 موضوع و عوض کنم گفتم:  نکهیا یبرا

 کار داره یلیخ دتیجد ویدیو کیموز میکار دار یکل ویاستود  میبدو بر _

 بدون توجه به حرفم گفت : ادیفر

 اونجا میبر ایاول ب _

 

دستام رو بهم  یکوچه اشاره کرد با خوشحال یو پشمک انتها یبستن دیسف یصورت کیبا دست به کالسکه کوچ و

جلو رفت و  میدیبهم کرد و دستم رو گرفت، به کالسکه که رس یقینگاه عم ادیفر نکارمیزدم با ا یو لبخند دمیکوب

زبونم واقعا  ریز تییستکوی، مزه کاکائو ب میناسکوپه گرفت با لذت شروع کردم به خوردن بست 4 یفیق یدوتا بستن

سکوت راه  یو تو  میزدیحرف نم چکدوممونیه میراه افتاد نیآروم به سمت ماش ییفوق العاده بود با قدم ها

 ها هم تموم شده بودن . یبستن میدیکه رس نیبه ماش میرفتیم

زل  ابونیبه خ میداد یشد گوش م یپخش م نیماش یکه تو یو به آهنگ فرانسو میهر دومون ساکت بود همچنان

بودم  نجایاما حاال ا دمیکه کش ییو دردا ایشد همه سخت یچشمام رد م یاز جلو لمیزده بودم همه اتفاقات مثل ف

با  شیکه زندگ ازیاون ن دیرس نجایبه ا یوردستم دوختم چط ینگاهم رو به حلقه تو یکنار مو رنگ میکنار چشم آب

 گره خورده بودچطور انقدر خوشبخت شد ؟ یبدبخت

 ترمز زد  ویاستود دیو سف اهیو س کیساختمون ش یجلو نیو همون لحظه ماش دمیکش یقیعم نفس
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 وقته منتظره  یلیصالح خ میبربدو  _

 

  میرفت ویتند به سمت استود ییبا قدم ها ادیاومدم و همراه فر رونیب نیاز ماش ادیحرف فر با

 ستادهیصالح وسط سالن وا میکه شد یبود وارد بخش اصل نیریدستش که قوص کمرم رو پر کرده بود برام ش حس

 کرد  یبود و با غضب نگاهمون م

 

 نیدیساعت رو د نیاوردینم فیتشر _

 

 کرد و گفت : ادیروبه فر یبعد با ژست عصب و

 

  میبد لیتحو دیبا ستیکه ن یالک ادیفر هیکمپان هی یبرا وتیدیو کیموز نیا _

 

 چیو بعد بدون ه دیرو بوس میشونینرم پ یلیبه کمرم اورد و خ یناگهان یبدون توجه به صالح با دستش فشار ادیفر

کرد اما کمتر به سمت صالح که  یقشنگ بود هنوزم غد بودنش رو حفظ م شییهوی یکارا نیجلو رفت چقدر ا یحرف

حس توله  گهیم شهیکه صالح ازش متنفره و هم یکار دیصالح کش یبه موها یرفت و دست زدیهمچنان داشت غر م

 راه افتاد ادیدنبال فر ومدیاز دستش بر نم یصالحم که طبق معمول کار دهیسگا بهم دست م

 

پرت کردم  یصندل یرو رو لمیگوشش گذاشت منم وسا یرنگ رو رو یشد و هدفون مشک کیوارد اتاقک کوچ ادیفر

چشم دوختم صالح پشت دستگاه ها نشست و بعد  ادیگذاشتم و به جلو خم شدم و به فر زیم یو دستام رو رو

به خوندن چشم هاش رو  کردشروع  ادیکردن چند دکمه انگشت شصتش رو باال اورد و همون موقع فر یدستکار

 کردم . یتنها حرکت لب هاش رو نگاه م شهیور ش نیو منم ا خوندیبسته بود و م
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 من رو بکشه! یبودحت کینزد ادیو فر دمیخواب ویاون شب ک تو استود دیبه گذشته پر کش فکرم

اصفهان   یکارمون باهم تو نیذهنم رفت به اول نیبعد از ا  م؟یبرس نجایکرد به ا یفکر م یو ک  دمیقدر ترس چه

پسر بد ساخت  هی... ازش یو خال یو ته یآب یخش دار و  اون چشا یاون صدا شیشد و اون لحن جد قیلبخندم عم

بهم زل زد با لخند اهنگ رو ادامه داد  زمانکردم که چشاش باز شد و هم ینگاهش م یرگیکه من عاشقش شدم با خ

 یهدفون رو ادیاستراحت فر یبرا ادیتونه ب یو م هیورد و عالمت داد که اوکبعد صالح دستش رو باال ا قهیو چند دق

 اومد. رونیب کیگردنش گذاشت و از اتاق کوچ

 

 رفتن... رانیاما واسه ا رهیکه هست باالتر م ینیاسمت از ا یترکونیم ادیکارت فر نیبا ا _

 

 و گفت: دیوسط حرف صالح پر ادیفر

 

  نجاستیمن ا یزندگ _

 

 بعدنگاهش رو بهم دوخت و ادامه داد: و

 برم ییجا ستیقرار ن _

خوشحال  یلیاول و صدرصد ک از رابطه ما خ یاز موافقا یکیبگم  تونمیتکون داد به جرعت م یبالبخند سر صالح

 یفقط برا ادیشام خونه مامان فر میجا بر نیبود قرار بود از ا ادیاتفاقات تلخ گذشته فر لشمیشد صالح بود و دل

 شب قشنگ رو بسازه. هی ستتون یم ادیبا من ابته که حضور چهار تا داداشا و فر ییآشنا

رفتم که بگم خجالت بکش اما اون  ینشست و بهم اشاره کرد اما براش چشم غره ا یصندل یاومد و رو کمینزد ادیفر

 نشوند. یو من و کنار خودش نشوند طبق معمول حرفش رو به کرس دیتوجه دستم رو کش یب
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 لحظه صالح سمت ضبط رفت و گفت: همون

 رسه. ینم نیبه پا ا یآهنگ چیه _

 کرد  یاهنگ رو پل یزیبعد با لبخند ر 

زل زدم دستم  شیآب یدستم رو گرفت و برم گردوند سمت خودش به چشما ادیلبخند زدم و فر یپخش شدن ملود با

 تمیکمرم بود و با ر یرو ادمیفر یکردم دست ها لیما بغلش یگذاشتم و خودم رو به جلو تو نشیس یقفسه  یو رو

 شدیم مخورد و مور مور یصورتم م یهرم نفس هاش تو رفتیم نییباال پا یخاص

 هم همزمان باهاش شروع کرد به لب زدن : ادیشروع کرد به خوندن و فر آهنگ

 ،  میما مال هم ساخته شد _

 ،  مییبد  واسه تو داستان

 نه نه  نه

 م،یو متحد َتش یتو اولش تازه

 ، میهمه حالم خوبه و ها ما بد بد با

 نه ،  نیذره کم هینه ،  نیذره کم هی 

 نه ، نیکرده کم یک مینیبب میمنتظر

 ... آرهیباشه کس تونهینم میت هی هیمارو عل یعوض کن یبخوا اگه

 دتی، عاشقم عاشق چهره سف میت هیعل خب

 و ادامه داد:  دیصورتم زل زد و با لبخند شصتش رو، رو پلکم کش به

  رهیت  یرنگ اون چشما یصورت 

 ، یدختر دختر بد من تو
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  ،یدختر دختر گنگ من تو

 . یدختر دختر بد من تو

  یباشه مث خود تون تیهم شب یکس

  میپلوتون یرو میکم اورد نیزم رو

 لیکروکد نهیما ع میترسناک

 یتو ن یجا نیچون ا اینخند ن پس

 زل زد و گفت:  طنتیچشمام با ش به

 بود. یهرچ شهیهم کهیارزه به صدتا خوب اون یدختر بد م هی-

 گفت: قلبش گذاشت و با اخم یرو رو دستش

حق من به  یمال من یغرق بشم. مال خود من ایتو در  یدست به من با تو حاضرم حت یزنیم یتند قلبم وقت تپهیم

 . دمت.. ینم یکس

 گفت: زد و دم گوشم لبخند

 سهم من...-

بود انقدر  ییایرو یبه خودش گرفته بود همه چ یتند تمیبه کمرم وارد کرد نفس هاش ر یحرف فشار نیگفتن ا با

 خوابه. هیقشنگ که انگار 

 :گفتماروم

 ...یتو پسر بد من-

 

 انیپا

www.romankade.com



 دختر بد پسر بدتر

 
741 

 

  

 همه شما  یتشکر از همراه با

 بد پسر بدتر به قلم مشترک : دختر

 .یدیفر مرجان

 مقدم. ییقرا دیمهش 

 : سندگانینو نستایا یدیا

 @marjan_faridi_m2 

 

@Mahshid.gh10 

 .دیهمراه ما باش یدیمرجان فر گرید یرمان ها با

 یکیبود  یکی_یانتقام آب-یگاریس ی)زندگ

 .(ایطالع در-ها یمارستانیت-سیبا هم در پار-کاله داران-نبود 

.که درخواست من و قبول کرد و دیمهشارمیها کنارم بودن ممنون از دست یهمه سخت ی.که تومیممنون از گروه عال و

 .هیمهد زمیعز راستاریو و گانهیو نداشتم کمکم کرد. و طراح خوشگلم  طشیرمان شرا یاز قسمتا یلیتو خ

 رمان کمکم کرد. یجمع بند یاکه بر دایاز طرف دار ها و حاال دوست خوشگلم آ یکیممنون از  و

 لطفاتون رو جبران کنم. یوارم روز دیام

.چون یرینه به صورت الگو گ ینشه.نه به صورت کپ دهیدزد یا سندهینو چیوقت حاصل زحمات ه چیوارم ه دیام

 نداره. انتیو خ یبا دزد یفرق

 بمونه. یو عشق باق رهینم  تیوارم انسان دیام
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 .نیریتون ش یدلتون شاد و زندگ 

 

 مبارک. نتونیولنتا

 بهمن. ۲۴

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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