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 ي وفاطمه محمدیقاسم) نایمب(ناینوشته م|رمان دختران بد
 

telegram.me/caffetakroman 
  نام خدابه
 
 ) هاسندهی نویبرگرفته از داستان زندگ...لی و از اردو به بعد تختی داستان واقعنی اياز اول تا اردو(
 
 نایم

 مادرم ومدمی نداشتم نمي چاره ای مراسما ولنجوری از اومدی بودن اوووووف چقدر بدم مدهی پوشاهی اطرافم نگاه کردم همه سبه
 شدیناراحت م

 م؟؟ی کمک نکردستیزشت ن:فاطمه
  داره؟ی چرا زشت باشه اصال به ما چه ربطنه

  خسته شدننای کمک کنم تو برو کمک کن خاله اتونمیمن سرما دارم نم!!!مادربزرگ مادرت مرداااا:فاطمه
 گه؟؟ی امر دبخو

  بلند شو زشتهنایم:فاطمه
  کن باباول

 نهی نن جان بشنی بلند شنا،فاطمهیم: الههخاله
 هی با گررهی خندم بگدمیترسی مادرم مي عمه هاي نشستم جلو روی داد بزنم از بدشانسهی خواستی بلند شدم دلم می کالفگبا
    نشسته بودم هر وقت که مداحينجوری همکردنی که مییها

 با زور خندم و کنترل ی ولکردمی به روضه خوندن منم از خنده داشتم غش مکردیشروع  م)عمه مادرم( عمه رعناکردی ممکث
   تو حال خودم بودم و تونستم خودم و!!کردم پدرم در اومد

)  مامانمگهید عمه هی( عمه نسادمی لحظه دهی بخندم راحت بودم خواستمی کنم البته دستمال جلو دهنم بود و هر وقت مکنترل
   واشی یلی البته خزنهیدستاش رفته باال و داره خودش و م

 نبود ي خبرركی مادرم حداقل اونجا از سشی بلند شدم رفتم پارهی خنده پدر رودم و در بنکهیقبل ا!!!! صورت حرکت آهستهبه
   ساله16 هستمی قاسمنایمن م: به خودم فکر کردمکمی

ساله دارم به 9 خواهرهی اسی پدر دننیساله باحالتر41ی مادر فوق العادس و پدرم رضا قاسمهیسالشه و 36ی ملکدهی سپمامانم
   یلی به خانواده مادرم رفتم خافهیاسم فاطمه زهرا از نظر ق

 لویک44 وزنم افتضاحی خوب بود ولکلمی خوشگل بود من الغر بودم نسبت به سنم هیلی بودم خواهرمم به بابام خدیسف
   ی عاللمی قوه تخکنمی میسندگیشتن هستم و نوعاشق نو...بودم
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 نبودم یی و ساکت بودم از اوناکردمی وقتا خودم و جمع و جور می بعضی داشتم ولطنتیتا رمان نوشتم ش23نی همي برابود
    گرد و خاك به پا کنم و همه بپوکن از خندهرمیکه هر جا م

 نای و اي اصال اهل دوست پسر بازکردمی می باهاش شوخسی اهل سو استفاده ندمیفهمی مشناختمی خوب اگه طرفم و میول
    اسپرت وپامی ترشتری بساختمی و نبودم کال باهاشون نمستمین

 لخت و بلوند باشه نه موهام یلی رمانا هم نبود که مو خنی مثله تو اي بود موهام حدودا تا کمرم بود البته تا حدودپسرونه
    موهامشدی خوب مدمیکشیود البته اگه اتو م بود و فر بییخرما
 مدرکم و شی ماه پهی و اتفاقا تاری کالس گرفتمی مقمی با رفنی همي بودم برای بودم و عاشق نوازندگینکی عشدی دار محالت

   شتری رو دوست داشتم آهنگ بیگرفتم رنگ هم فقط مشک
 ام بکس یتو،تی تاك،بهزاد پکس،بهزاد لکیاس،تی بعد می بگم عاشق گروه زد بازدی رپ باي و از  خواننده هادمی گوش مرپ

   شمی مهربون میلی وقتا خیو دوست داشتم اخالقم هم بعض
 نه از اون نظر برعکس مادر و پدر و ی زرنگم البته از نظر درسیلی از نظر همه خالمیخی وقتا ظالم اما تا دلت بخواد بی بعضو

   ي واژه شتریه بودن مغرور هم نبودم ب سادیلیخواهرم که خ
  خخخخخوردی بهم میعصب

  قبرستونمی برای بنایم:مامان
  تعجب گفتمبا

 !!!جانم؟؟
  ننهی سر قبر حاجمی برمییخوای مایب:مامان
 باشه
کفشم و !!! ننهی اسمش ننه زهرا بود حاال که مرد شد حاجرهی بمنکهی واقعا جالبه تا قبل اشمی شدم فاطمه هم اومد پبلند
   هی کفشم و ندزدن تو مسجد نکهی خدا رو شکر از ترس ادمیپوش

 دم در همه رفته بودن می شده بود رفتدهی بودم که پدر جدش در اومده بود لژش هم همه سابدهی و پوشمی کهنه و دهاتکفش
    وقف بدم خدا رو شکرطی شرانی کردم خودم و با ایمنم سع
 ننه جونش مرده بالخره اون دونهی آخه نممی کنکاری چمیدونی و ما نمادی خالم داره از کربال مهوفتی اتفاق خوب مهی امشب

    مامانمي خونه عمومیمراسم مسخره هم تموم شد و ما رفت
 برم دی فکر کردم که فردا بانی لحظه به اهی رهیگی نممی گردمی منم دکردی مي و زارهی هم گری اومده بود اونجا کلخالمم

    خودم ونقدری بود غش کنم اکی کردم نزدهیمدرسه خون گر
  که خاله هام از خنده غش کردنزدم

 ی خودت و کشتنایبسته م):مییدا(اوشیس
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 ي قسمت تمام حواسم به بچه نی اهی توکردنی رو بس کردم بعد اشکام و پاك کردم همه با تعجب بهم نگاه مهیگر  
   نی چرا ادمیپرسی از خودم میم هبود و تو ذهن)دخترعمه رعنا(ایرو

 کنه؟؟ی نمهی گردختره
**************** 

  اول علومزنگ
 کمی خواستم نی درس هم نداشتم بنابراي معلم سخت باشه حوصلم سر رفته بود حوصله نی تحمل اتونهی آخه چقدر ماخدای

  کنمدای پی سوتهی خانم دالرام تا يدقت کنم به حرفا
 منه؟؟خانم گوشت با :دالرام

  خانم دالرامبله
 نیشی نمیچیشما ها آخر ه:دالرام

 اووووف
 خوب درس امروز ما راجب کَهکَشان هاست:دالرام

 دنی هم خندي خنده مارال و نازری قصد بلند زدم زاز
  کَهکَشانمی برای بيناز:مارال

 باشه:يناز
 نیری از هم فاصله بگاسمنیبسته خانم غزل و :دالرام
 ه؟؟یچرا مگه چ:غزل

  هم گوش بدهاسمنی يذاری نمیکنی فقط تو خودت گوش نمیچیه
  کهنمی ببتونمیخوب من جلوتر نم:غزل

  شد و گفتی عصباندالرام
 شی اونجا نَنخوب

  خنده همه عصاب خانم دالرام و هدف گرفت که باعث شد حرص بخوره و بگهکیباز هم شل!!!!جاااااان؟؟؟
 دونهی که من از دست شما سکته کنم خدا مهیک.... از دست شمامی شدالل
 یکنی سکته نميدیما رو سکته م:يناز
 رفتم عی سردادنی سر مي شادادی بچه ها بلند شد که فرغی جي دفعه زنگ خورد صداهی زدم شخندی نهی لحن پر حسش به
    براشونلی دو روز تعطنی تا از اتفاقات ااسمنی غزل و شیپ

 بگم
  و بکششمسی علیغزل واسه من نقاش:اسمنی

 ول کن االن نه بذار درسم و بخونم:غزل
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  عود کرد؟؟تی باز تو مرض خرخوناووووف
  برام مهمه قراره ما رو ببرن قائم شهریلی آزمون خنی بخونم ادی دارم باشگامانی جفتتون آزمون پنیزر نزن:غزل
  بره الس وگاسخوادی قائم شهر انگار مگهی جور مهی کجا ببرن؟؟خوانی مگه محاال
 به هر حال:غزل

  ببرن اردوگهیروز د20 بچه ها قراره مارو یراست:اسمنی
  گفته؟؟یک!!؟؟يجد

 يچهار شنبه تو نبود:اسمنی
 گهی و مارال و شما دوتا دي من و نازولیا

 ؟؟یاسی ی ندارم تو چیمن که مشکل:غزل
  اونا موافقن؟؟ی ولنیمنم هم:یاسی

 کننی قبول مستنی ني اونجورنه
   چطور بودالتیخوب تعط:زلغ

  محمدزاده دختر کوتوله کالسمون خورد بهم منم با داد گفتمچون
 من تو قلدرا از همه هی اگه بحث به قلدرارای در ني قلدر بازنجای؟؟ايریگی می سارا کشت؟؟باي محمد زاده؟؟بچه اي کورمگه

 )باحال ترم(کُلُفت ترم
  خوردم بهتواشی یلیخ: زادهمحمد

  گفتم؟؟؟ی بهت چمن
 .. ساکت شدمحمدزاده

 بده من حوصله ندارم حی توضاسمنی رو هی بقنی حاال بريری خانم کثادی زنگ خورد و نوبت معلم کوتولمون بود تا بدمیخند
 !!میفعال کفر

*************** 
 اسمنی

و 160کپل خانقد  طالم خوشگل بالم معروف به گری شونزده ساله از محمودابادجي محمداسمنی ی بنا به معرفخببب
   یی و تو تنهانهی اشکمو نبی کسکنمی می سعمیکال ادم شاد69وزن
 نی غمگیلی اهنگم فقط حامد پهالن البته اگه خنمی همشهی کال همسی چرت و پرتا ننی کنم البته  مغرور بودن و ازهیگر

    هلن عاشق جک وای وشیباشم دار
 ساده پوشم خنده هم از شهی همستمی فضول مضولم نمی کال ادم با جنبه و با مرامخورمی می باشه دولپی غذا هم هرچجونورم

    پسراما حدی حتکنمی می با همه شوخرهههویلبم کنار نم
 ارمتنفرمی هم بسری پسر جماعت نکنم از دروغ و تحقری خودمو درگکنمی می سعادی و زدونمی مخودمو
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 ؟یی کجایییاسی یییاسی:غزل
  بوگونجامی ابله
 ادی ميری االن  کثسیانشاتو بنو:لغز

 باش
 ؟یسینوی بود که داخل کالس میخونه کارت چ..اری در بيهمش خنگ باز:غزل

  ثابت تلگرامم بودميپا
 تو همش تو تلگرام پرسه بزن... سیبنو:غزل

  جونت بخون با ساجده جونت برو قائم شهرشگامانی غر نکن تو علومتو واسه پغر
 : لب گفتری در اورد و زادامو

 حسود
 دمایشن

 يگفتم که بشنو:غزل
  اومديری رب خانوم کثهی بهش رفتم و مشغول نوشتن انشا شدم بعد حدود یی غره اچشم
 : گفتعی سرنیری خودشيالی وارد شد شکی سکوت کردم وقتی پاشنه کفشش رو اعصابم بودوليصدا
 دی ها معلم اومده هااا از جاتون بلند شبچه
 : گفتی نشست و با لبخند کامال مصنوعی صندلزی مي رويریم بلند شدم خانوم کث و از جادمی کشیپوف
  براتون بزارم؟ی صفر ستونشی که مثل هفته پنیخواینم

 رینععع خ: باهمهمه
 ان؟یخب داوطلبا ک..رمی از همتون بگموی تا من پرسش شفاهنینیشیپس از اول تا اخر کالس ساکت م:يری کثخانم

 : و بلند گفتدی کشههی اسب شنی غزل عهوی
   گذشت و گذشت تا تنبال موندنی نوبتنجوری ازشون بپرسه هميری شدن تا خانوم کثفی با چندتا از خرخونا کنار تخته ردمن
 : گفتيری خانوم کثکه

  پاشنهی حاال بقخب
  تکون نخوردیکس

 یانی مارال ک،ي محمداسمنی ران،ی قاسمایمی،کی قاسمنای مکنژاد،ی ندای اخونمیخب خودم اسم م:يری کثخانم
  گفتدای خواست که آلی دليری در اخر خانوم کثمی کدوممون بلد نبودچی همی تخته رفتيجلو

 می بخونمی ما نتونستدیببخش:دایآ
 چرا؟_يریکث
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منم عذاب وجدان گرفتم و نتونستم بخونم گفتم ... درس بخونه نکهی کنه نه اياخه مامانمون گفته دختر باس شوهر دار:دایآ
  به حرف مامانمون گوش کرددیبا
 : اخم کرد و گفتيری خنده خانوم کثری زدم زیپق

 نیشی ادم نمشما
 میستی کال ما ادم بشو نگنی مهمه

 : کالس بلند شد و گفتي از خرخونایکی هوی
جمع نبند ... تو کجا تی من کجا و شخصتی شخصستی من نهی مثل تو شبی نکن که اصال ادمسهی خودتو با من مقالطفا
 می همهی که شبی کني راجبمون فکردیتو اصال نبا...انقدر
  گلومو گرفتبغض
  چه طرز حرف زدنه؟نیا:يری کثخانوم

 : گفتمومدی که اشکم داشت در می بزنه با بغض در حالی حرفنذاشتم
 رون؟ی برم بشهی ميری کثخانوم
 دمیی دورونی اجازه بده به سمت بنکهیون ا بدبعدم

 زدم ی کردم و بعدش به صورتم ابهی درخت گرری زخوردهی هی گرری جلو بچه ها بزنم زخواستی کرد دلم نمسی گونمو خاشکام
    بندازم بای به کسی نگاهنکهیو به سمت باال رفتم بدون ا

  وارد کالس شدملبخند
 ي وارد شديممنون که پرانرژ:يری کثخانوم
 : نگفتم اما تو دلم گفتميزی زدم چيلبخند
   دختره رو ادم کنمنی پس بهتره که فردا اهی گرری ززنمی حال و هوام حوصله دعوا ندارم چون مطمعنم منی اصال با ااالن

 به ایثل وحش غم و غصه مالی خیبالخره زنگ خورد و ب!! بارش کنمچاری لی بود که فردا چنی اخر مدرسه فقط حواسم به اتا
    به خونه فقط جوراب ودمیسمت در حمله کردم بعد رس

 که ی که اخم کرده بودم با دهانی و مقنعمو پرتاب کردم و به سمت سفره رفتم و شروع به لمبوندن کردم در حالمانتو
 : رو به مامانم گفتمچرخوندمیم

  مامان بازم املت؟اهه
 ای توش رهی که املت مشهی مشی تو حالکمی نداشتم بعدشم مگه شیو وقت بخور حرفم نزن چون امروز کار داشتمو فعال

 کباب؟
 یکنی ترور مفقط
 به ي و جلددمی مانتو و شلوار پوشهی عی چپ نگاهش کردم و دوباره با اشتها مشغول خوردن شدم بعد خوردن غذا سرچپ

   بدو) کوچه باالتر از خونمونهی( رفتمنایسمت خونه دختر عمم ا
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 : هوا و گفتدی متر پرهی درو باز کردم ای پله ها رو رد کردم و مثل وحشبدو
  چه طرز در بازکردنه؟نیا

 ی عادت کرده باشدی کنم بافک
 : زد و گفتي لبخندهوی
  جوونییاسی

  شدم منظور؟خر
 ؟یکنی خرابه درستش منستامیا_

 مممم؟ی درست کنسی وهی ای بهدااا االن بخاااااا
 ؟یسیچه و_
 ی ملمی درست کنییی سالمتبه
 کنمی مدای متن پهی  خودم هیمی قدینه به سالمت_

******** 
 )نایم (
 چه تی هنر رزمنی ا؟؟اصالی من و بزني جرات داري کار،تکفاندوي ورزشکارشهی ادعات منقدری تو که انمیصبر کن بب:ریام

  هان؟؟ی پسر و بزنهی ی حتیتونی تو نمی وقتخورهیبدرد م
  جونی آبجی به خر بگتزنمی جور مهی ریام
  کشدار گفتیلی و خدی خندریام

  جووووونیآبج
 خوامی منم نمیشکنی دست بهت بزنم مهی ی که استخوننهی اي ندارم براي من اگه باهات کارتی شلِ چوب کبري پسره نیبب

   دی شايخوردی مي دردهی بدبختم عذادار شه اگه به يخاله 
 !! متاسفانهيخوری نممی بدردی ولسوختی مدلم

 ؟؟یکنی چرا قُمپز در می من و بزني جرات نداریآره تو حت:ریام
  بزن االغ و آبروش و ببرری بگنایم:مهسا

 رهیمی کن بابا مول
  با تمسخر گفتریام

 !!!رهیمی ماوهوع
 نطور؟؟ی اکه
 نطوریبله هم:ریام

 ی خودت خواستباشه
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 یلیخ... زدم بهشی چاگوی دولهی نی تر بشم بزنمش واسه همي جرشتری بشدی و باعث مکردی شدم و با تمسخر نگام مبلند
    بادی مهسا هم پردمیمحکم زده بودم شکمش و داشت ترس

  گفتمری و ترس به امدیتهد
 ؟؟يدی فهمزنمتی محکم تر میکی ی ازمن آورده باشی فقط بشنوم اسمریام

 ي داخل اتاق منم شروع کردم به نقش بازدنی همه پردیچی پری داد امي دفعه صداهیکه .. داخل هالمی رفتعی با مهسا سربعد
 کردن و خودم و نگران جلوه دادم و گفتم

 ؟؟ي شده؟؟چرا ولو شدی چيوا
 قربون صدقش رفت که حالم و بهم زد کمی خالم دیکشی نامحسوس برام خط و نشون میلی بزنه فقط خی حرفتونستی نمریام

    و برنامهمیست تو هال نشمیاه اه اه بعد من و مهسا رفت
  که گفتمتارهی لنگون لنگون اومد نشست تو هال و خالم رفت تا براش آب قند بری اممیدیدی مکودك

 !!ری امااااای نکردي باز کرددهن
 رو نجوریهم!! بودوی اکتیلی غرقش شده بودم اصال کودك درونم خدمیدی داشتم برنامه کودك مينجوریهم!! الل شدچارهیب

    محکمیلی خيزی چهی هویبرنامه کودك تمرکز کردم که 
 و دست کنهی باز نگام مشی با ناوشی سدمی به طرف نگاه کردم دتی داد زدم و با عصبانهی دی خورد تو مالجم سرم ترکدقققق

  با حرص گفتمدهیتکون م
 ! خجالت بکش؟یضی مرمگه

 فندك بده خجالت بکشم:اوشیس
 دل يا... داد و خورد به قاب مورد عالقه مادرجونمیگرفتم پرتاب کردم طرفش که جاخال شدم افتضاح توپ و یحرص
   لی مثه ذلاوشیمن و س!!!  در پناه توایخدا!!! جد سِد نساای!!!غافل
 کردی می سعی و در حالرونی داد بی نفسهیمادرجون ... حاکم شده بودي ایسکوت خرک!!می ها به مادرجونم نگاه کردمرده

 خودش و خونسرد جلوه بده گفت
 نمی ببدی نبانجایشما رو ا9 من تا ساعترونی باوشی و سنایم
  که مادرجون اومد سمتون و گفتمیرفتی ممی سر و صدا داشتیب

 مثه سگ و گربه گهی تا دنی بشهی تنبندفعهی انی داشته باشدی نبایچی هادی تو هم پولت و رد کن بنایم... و پولچیی سواوشیس
 عی بهم سرنینپر
  که گفتممیزدی چرخ ممی داشتابونی تو خرونی بمی به مادرجون و مثه بچه آدم رفتمی مظلوم دادیلی هامون و خلهیوس

 !!رونااای نوبت تو بود انداختمون بندفعهیا
 !!میگذرونی خوش ممیریباهم م!! نشدهيخوب حاال که طور:اوشیس

  کجا بود دلت خوشه؟؟گهی دی که گرفت خوش گذروننمی ماشچیی پولمون و گرفت سوباهوش
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  گفتطنتی با شاوشیس
 !ای نباشه فقط بتی کارتو
 زد و رفت طرفش منم با تعجب یثی لبخند خباوشی سمیدی درونیساله رو ب2 بچه حدوداهی که می کردی طی مسافتکمی

  خم شد طرف بچه و گفترفتمیهمراهش م
 ؟؟ی عمو خوبسالم
 یسالم عمو مرس:بچه

 !! خانم کوچولوعه خوشگلهی ي براهی هدهی نمیا!! ی عجب خانم خوشگلي واي وايوا:اوشیس
  داد بهش بچه هم با ذوق برداشت رو کردم بهش و گفتمپتوسی آدامس اکالهی و

 !!رهیمی مشهی االن خفه مي کردکاری چاحمق
 بند کفشت و محکم کن و بدو فقط!!شهی نمشیچیه:اوشیس

 چرا؟؟
  و گفتدی هم دواوشیس هی گرری زد زبچه
 ي کتک نخورنکهی اواسه

  که گفتمی تازه کردی نفسهی میستادی خودم و کشتم تا بهش برسم آخر سر کوچه عمه رعنا وادمی دوعیسر
 گرسنته؟؟

 می نداری شد پولفیح...اوهوم
  گفتطنتی با شاوشیس
 ؟؟؟!رهی داره کجا مزمی عزي جانم عمه يا

 با اوشی که سمی کردی سالم احوال پرسمیدی منم همراش رفتم به عمه رسنای رفت طرف خونه عمه رعنا اعی سربعد
  گفتتیمظلوم

 طفل مظلومم نی من و اامکهی دسته داداش سنممی منم از شناسم پولم و جا گذاشتم ماشستنی از صبح ننای جون مامان اعمه
  گرسنمونهیلیخ

  زد به صورتش و گفتیکی رعنا عمه
 نی بخورارمی بيزی چهی داخل براتون نییای برادرزاده هام بي برارمی من بمیاله
 می زود بردی بامیمونی منتظر منجای همینه مرس:اوشیس

 صبر کمی ارهی بچی نشوند و عمه رفت خونه تا برامون ساندوی حرفش و به کرساوشی تعارف کرد که آخر سی رعنا هعمه
   گنی چرا مفهممیحاال م!!! داشتاااااي عجب مغزیی خدامیکرد

 و جمع کرد و رفت سمتش و ششی بهش انداخت و نی نگاههی اوشی سشدی دختره داشت رد مهی!! رهی مشیی زاده به داحالل
 گفت
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  خانمسالم
 نییسالم بفرما:دختره

 نمی اضهی پدرش معتاده مادرش مرمیکنیپول جمع م)و به من اشاره کرد( دخترنی اي برامی و دارمی اومدهیریما از خ:اوشیس
    خدا بهشي رضاي براارهی پول در مکنهی مي کارگررهیم

 نی کنکمک
  گفتعیدوسری فهماوشی به سر و وضعم نگاه کرد که سدختره

  دختر مظلوم بال آوردهنی سر انقدری که ای الهنهی نبری امسال صاحبکارش لباس کهنه بچش و داده بهش خنی و همنیا
  نگام کرد و گفتيلسوز با ددختره
 کنمی کمک محتما
  داد بهمونیتا ده تومن3 فشی از کبعد
  و سالمتنی خوشبخت باششایا... باشهی خدا ازتون راضنی بهمون کردیواقعا ممنونم لطف بزرگ:اوشیس

  بود خدافظفهیممنونم انجام وظ:دختر
 به سالمت:اوشیس

  از رفتنش مطمعن شد با غرور بهم نگاه کرد و گفتی وقتاوشی رفت سدختره
 ؟؟ي کردحال

  تعجب گفتمبا
 ؟؟ی هستي چجور جونورگهی دتو
 ؟؟ي داری و باحالهی پایی دانی همچیکنی مفیک... درست حرف بزنتیی ادب با دایب:اوشیس

 تا میدی تنقالب خری با پول دختره کلمی رفتاوشی و با سمی داد و خوردچی چپ نگاش کردم که عمه اومد و بهمون ساندوچپ
  خونهمیرفت9 و ساعتمیذاشتیآخر هم سر به سر همه م

*************** 
 غزل

 ی اصال باهم نسبتستماااای نلی فاماسمنی هستم البته با يسالم من غزل محمد!!! جون بالخره نوبت من شدآخ
   ا هومن همه می داداش دارم به اسم ابوالقاسم ولهیسالمه 16؟!!میندار

قدمه  158 و لوعهیک50 وزنمستمی نیاسی مثله ی دارم ولطنتی البته شمی دختر مثبتياز نظر رفتار...سالشه20میزنی مصداش
    شونمهي دارم که البته تا روی رنگیی لخت و خرمايموها

 البته نه تو حجاب تو داشتن می محدودیلیتو خانواده هم متاسفانه دختر خ... فضولم و زبوندرازیلی تر خنیی پاکمی دمیشا
   تی اهمشتری به داداشم بیعنی زای چنجوری و لب تاب و الیموبا
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 یلی داشتماااا خي ای خوب بدبختی بودم ولکی با مامانم شرکردمی که ازش استفاده ملممی نظر تا به من موبانی از ادادنیم
   ي ساکت ترتی و شخصنای داشتم نسبت به می مهربونتیشخص
 کردمی بر خورد ميزی با هر چی احساسيادی زکممی و یاسیسبت به  نداشتم

  جونخواهرررر
  نگاه بهش کردم و گفتمهی

 بله
 م؟؟ینی ببلمی فمی برستی ننایبابا ا:هومن
 می برباشه

 اااای دست نزنيزی به چامیفقط صبر کن من ب:هومن
 نکهی اي منم برانمی من ببخوادی اونجاعه و نمي خاك بر سرنای به قول ميزای که چنهی حرف انی منظورش از ادمی فهمخودم

    بود بريزیاتاق تم... کرده باشم رفتم تو اتاقميحداقل کار
 ي زدم و حمله کردم به سمت ساعتایثی لبخند خبهی افتاد چشمام برق زد زشی که چشمم به منیهم!!! همه پسراعکس

    و گذاشتمیکیدوتا رو گذاشتم دست راستم ...خوشگل و مارکش
  هومن با داد گفتهوی که کردمی تو حال خودم داشتم بهشون نگاه منطوری چپم همدست

 ؟؟یکنی می چه غلطيدار
 ارهی ساعت و از دستم در بکردی می به دستم و سعزدی میکی اومد سمتم دست راستم و گرفت و دمی متر پرکی ترس از

 زدی غر هم منطوریهم
  آخه؟؟؟دنی مادی بهت ی تو اون مدرسه چی ادب و فضولی تو بنقدری مگه نگفتم؟؟چرا اریبگچند بار بهت بگم اجازه :هومن

  گفتی باحالي نگاش کردم که با صدای حرفچی بدون همظلومانه
 ؟؟؟ي خوردی گهنی نذاشتم تو چرا همچي تا حاال تو سوراخ آخرمن
  نزدم با حرص گفتی حرفبازم

  فضول خانم؟؟شهی که باز نمی بستيچجور
 اسمش و مسخره ی هگرفتی خندم موفتادمی مگفتنی که راجب هومن منای و میاسی ي حرفاادی نزدم ی حرفبازم

    بودی و بالخره با هر جون کندنزدیهومن داشت همونطور غر م!!!کردنیم
  و از دست راستم در آورد و گفتساعت

  نکنی غلطنی همچگهید
 فتم چپم و به صورت ناخدا گاه تکون دادم و گدسته

  شده؟؟؟یحاال مگه چ...وا
  هم زد تو دستم و مشغول در آوردن ساعت شدگهی بار دهی که به دستم افتاد نگاش
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 يری اجازه بگيریگی مادی که بهت تنقالت ندم ندفعهیا:هومن
  التماس گفتمای

 رمیگی به بعد اجازه منی باشه از اگهی تو رو خدا بد نشو دی داداشيواااا
  گفتدی با تهدهومن

  تکرار نشه هااااااگهید
 باشه

  بالخره ساعت و از دستم در آورد و گفتهومن
 مینی ببلمی فای حاال بنیآفر
  شدمدنی دلمی و مشغول فی ذوق رفتم نشستم رو صندلبا

******************* 
 )زنگ اول(یاسی
 : گفتمشدمی مادهی بابام پنی که از ماشی حوصله در حالیب

 پول؟
  که؟یگرفت ده تومن روزید:بابا

  گرفتمی و بستنلیپاست
 بخور بازم چاق شو:بابا

 بدههههه
 سی ني پول خبرگهی هفته دکی تا گهی دریبگ:بابا
  باشالی خنی همبه
 شهیخا معلوم م:بابا
  سالم رفتم کنار غزل نشستمی حوصله در کالسو باز کردم و بی و داخل مدرسه وارد شدم بدمی کوبنوی ماشدر

  سالمکیعل:غزل
 سالم
 ؟ی ناراحتروزیچته باز؟بخاطر د:غزل

 کنمی خرخون و ادم حساب نمي بابا من اون دختره نه
  کتابي و سرشو کرد الدیخند

 ؟یخونی مشگامانی واسه ازمون پي بازم دارياو
  بزار تمرکز کنمیاسی سسسیه:غزل
 : روشو سمتم کرد و گفتي و اداشو در اوردم رفتم پشت سر سوگند و دوبار رو شونش زدم با طلبکاردمی کشیپوف
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 هه؟یچ
 !یگفتی مییزای چهی روزی بچه خرخون دنیبب

 میستی هم نهیمن فقط گفتم که ما شب:سوگند
 نی ادونمیخوب م..اصن مادرم خبر نداره.. مثالیالک(ی چینی نی توهی بفهمارمیامروز مادرمو م.. ي حرف زدنی با توهشوما

 ) ترسونددی بايخرخونا رو چجور
 زمی به تته پته افتادبا غرور به سمت مترسنی مدرسمون مثه سگ مری مرغ شداز مدشی جهی شبافشی لحظه زرد کرد و قهی

 )   مدرسهیمعاون دست و پاچلفت(انی در باز شد و حداهویرفتم 
 بلند تی خنده با عصبانری بچه ها زدن زي شدهمه نی خورد و پخش زمي سکندرهوی شددستشو باال برد تا حرف بزنه که وارد

 :شد و گفت
  مارزهر

 : و گفتدی کشقی نفس عمدوبار
 ي و هفته میندازی رو جلوتر مزی برن حج ما اردو به تبرخوانی مگهی ماه دکیتا ) ریمد(ی خانوم سلطاننکهی الی ها به دلبچه

 میکنی حرکت مندهیا
 :و بغلشون کردم و گفتم رفتم و غزل نای به سمت مدادنی قر می رفت همه با خوشحالرونی بیوقت
  جووووون اردوواخ
  دی بادمون خوابنای سه تامون با حرف مهوی
 ؟ي دوري اردونی همچهی می بردنی پدر و مادرا اجازه میعنی
  حلههی هفته گرکی با
 نی من که راضيمامان بابا:نایم

 کننیتو وان رگمو بزنم قبول م:غزل
  خندهری زدم زیپق

 که فوق العاده دوسش دارم یتنها درس. بودیاضی شوخ بانمک توپولمون در حال حل کردن رری دبی گمنامي سوم بوداقازنگ
    کهیی امروز ازون روزاستهی بشهی نمرم همبای تقرهیاضیر

 : و رو به غزل گفتمدمی کشی پوفهی مرغزی چاخالقم
 خوادی با قلدر مدرسه می حسابي دعواهی دلم حی زنگ تفربزار
 : چپ نگام کرد و گفتچپ

 ای کن حوصله دارولش
 )پررو( نباشه پلوووحرف
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 بلند شد و نی نازنهوی تا زنگ مونده بود قهی کردن شدم به ساعتم نگاه کردمفقط ده دقی و مشغول نقاشنیی انداختم پاسرمو
 :گفت

 دی خسته نباشی گمنامياقا
 : دستاشو باز کرد و گفتی گمنامياقا

 ستمی خسته نمن
 : کرد و گفتيخنده ا نینازن

  موندهقهی ده دقفقط
 رهی تنبل بمرهی بمنی آ آ آ آ نازنآ

  جوونم گوناه دارمدیگی چرا می گمنامي اقااه
 کج و کولس اما خوردهی سوخته داره ابرو کمونه دماغش یی قهوه اي چشماادی خوشم منی به حرفش زدم از نازنيلبخند

    بلندش که تاي سرخه با موهایمتناسبه لبشم که متوسطه ول
چشم .. دوسش داشت تپلهیلی خشهی که مهی مارال جزو افرادادی در کل از حرف زدنش خوشم مهی دختره با نمکرسهی مکمرش

    و کج و کوله وی داشت و دماغ گوشتيزی ري چشمایمشک
 کنهی بدبختت مارهی بری اما خدا نکنه نقطه ضعفتو گهی دختره بامرامرسهی که تا شونش مزی موهاشم فر ری متوسط صورتیلب

   بشه نهادی قلقلک خوبه اما زي حدهی تا میمثال من قلقلک
  رو هر روز بدبخت کرده منو دارهنی مارالم اززنمیم
 نگگگگگی زنگگگگگیز

 :به سمتش رفتم و گفتم)  کالسی الغر مردنيکوتوله ( محمدزادهيری حالگي زنگ خورد برااوپس
  آهمون گرفتتیزنی بچه ها رو مرابی نمره علومت نوزده شد همش زروزی کردم دحال

 : به سمت باال برد و گفتدستاشو
  بابا حوصلتو ندارمابرو

 درشت يبرنزس بچم چشما.. باشه نایا30 باشه وزنشمنایا130 بگم قدش فک کنم گری جي محمد زاده افهی موخوام از قحاال
    سردی محکم کوبیمونیلب م و ی داره دماغ فندقییقهوه ا
 : و گفتشونمو

  اعصاب ندارمای محمدزنمتی مبرو
 اوهوووو

 ) دعوادهی کرم از خودمه اما حال مدنمیم( دلمری سمتم حمله کرد و کوبوند زهی زدم پس گوشش دونهی
  ماماناخخخخخ

 : دستاشو گرفتم و روبه سارا گفتممحکم
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  کنیسارا قمقمت و روش خال-
 تا کردی و تقال مخوردی محمدزاده وول مختی محمدزاده ري و کنار پاختی در کوچولو اب ري اورد و تو قمقمشو درسارا

   ی فضولرهی و مزنهی ها رو مچهی رابیازادش کنم حقشه همش ز
 خودشو ازاد کردو ی حرکت چرخشهی بارش کنم که محمدزاده به چاری لزهخاستمی اب و برتونستی سارا مثله خنگا نمکنهیم

    ودمی ساراقمقمه رو از سارا کشي مانتوي روختیکل اب و ر
 اتی دادم خصوصشی زدم و دل داريادلبخندی بود اشکش در بکی کردم سارا هم نزدی مونده ابو رو صورت محمدزاده خالته

    ابروی هم قد محمدزاده چشم مشکهی سارا دختريظاهر
زنگ کالس خوردبه ... بامزشههی خرگوشي درخشه دندونای که تو صورتش ميزیتنها چ لبشم خوبه اما ی دماغ فندقکمون

  زل زدمنی که در حال بحث با نازننای رفتم و به مزمیسمت م
********** 

 نایم
 ؟؟ی تو االغنقدری دختر چرا اي تو من و دق دادبابا
 رمی رو خودم بگتزای پدینه من حساسم حتما با:يناز

  و مارال با حرص گفتدی خندي زد که نازي به پشت نازیواشی با حرص مشت مارال
  تو دهنتاااا گوش کنزنمیم..سرطان،غده

 کترهیصبر کن من حرف بزنم دل من کوچ:يناز
  جنازه؟؟کهینره غول االغ دلت اندازه گاوه کجا کوچ:مارال

  غذا بخورممتونی بدون اون نمنیری پرورده هم بگتونی بگم همراه کباب زخوامی فقط منیبب:يناز
  يکوفت و بخور:مارال

  نه؟؟گهی دي آلوچه بخوردهی که مامانت اجازه مندفعهی اانای احيناز
  گفتي و با مرموزدی خنديناز

 !!فهمه؟؟ی اون از کجا محاال
 بعد ما می بهش آلوچه نددهی ما رو قسم مادی مامانش مي کردسی دهنمون و سروشی نخور دو سال پی شو تا اجازه نگرفتخفه

    دلمونمی ولمی بهش ندادگهی دمیهم چون قسم خورده بود
 کردی معصوم به ما نگاه مي آخه مثله آدماسوختیم

  و گفتدی خندمارال
  باحالهیلی مامانت خي نازياوووو

 نیاری من رون بي کباب حتما براي برایراست:يناز
 پررو!!گه؟؟یچشم امر د:مارال
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 میریگیخوب من رون دوست دارم ما به خاطر رون دعوا م: يناز
  و گفتدی خندي خنده که نازری زمی و زدمی نگاه بهم انداختهی و مارال من

 !! زهرمار
 نی هستییهمتون استثنا:مارال

 ی خوبیلیخفه شو تو خ:نینازن
  به مارال گفتنی نازنهوی شد که ي وسطا دعواشون جدی ولی شروع کردن به دعوا البته به شوخباز

 اری نجس من و تو دهنت ناسم
  رو کرد بهش و گفتي جدیلی بود بعد مارال خي ای هم خندش گرفت عجب سوتنی خنده خود نازنری زمیزد

  ترهزی من از سنگ توالت خونه شما هم تمدهن
 اومد داخل و يریزنگ خورد و کث...تی دادن تو اوج دعوا و جدیی های چه سوتیی سه تامی حرفش از خنده غش کردنی ابا

 نشست و گفت
 نی راجب اردوتون صحبت کنذارمی آزادتون مامروز

 حرف آخر ی به صحبت و بعد کلمی شروع کردیاسی و مارال و غزل و ي اشاره کردم و اونا اومدن و من و نازیاسی غزل و به
  خونهمی و زنگ خورد و رفتمی گرفتمیتصم

*********** 
 )طونکیاك ش تکیآهنگ ت (
  شب بودی از دور اونم وقتدمشید

  کم نور تل شم زرد بودچراغا
  من از روی ازم چرخوند ولروشو
  مجبور شدم که هر جورنرفتم
  از اون بخرم ارزون دلشو منشده

  رو کاغذ تلفنمنوشتم
  کتکری گرفت منو زدادم

  بلندغی زد سرم جبعدشم
 اری بدون از تو خشنوی اخانوم
  دنگ و فنگاتنی اي حوصله نداره

  طلبه تم همراهم باش ونیبب
  اشکام ده بارادی در می نشاگه

  هر بار از مايدی دي بددمی قول ماصال
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  دو روز برم واست برپا برجاتا
  از فرداشب بایکنی باور نماگه

  هر ماه هر سالتی خواستگارامی گل مهی
  من اومدم دنبالتي جورهر
  مث خمپارهي منو ترکوندتو
  کنجکاوهیلی که طرفت خیی اونجااز
  رخ دادهی هر چارهی رو خودش نمبه
  خلوتي کوچه هی دفه دنبالتم توو نیا
  مثل تونل وحشتکهی تارو
  نمکي گوله هی شبي هم بودتو

  دلقکهی مود ي اومدم جلو تومنم
 دی برمشی محوت شدم ترمز با سمن

 یی جلونی زدم ماشدمی دهوی
 دی که پکمی باتردی ترککیالست

 سی پلری آژي صداومدی دور ماز
  دنبالتودمی دوادهیز

  تماسو استادش کنری بگشمارمو
 يدی و خندي گاز دادی هیول

 يدی تو ترسنی صاب ماشی هچرا
  من مگه من چمهاز

  رفته اون فلسفه منطقتکجا
 پی دزد بودم که نبودم خوشتاگه

 Rose Beaf خوردمی شام نمو
  قاتل بودم چاقو همراهم بوداگه

  خفاش شب اربابم بودو
  االف بودمای من الت بودم اگه

  شب کار بودمای الوات بودم ای
  دار بودم که رفته پاسگاهسابقه

  رو گفتم خورده به سطل آشغالنایا
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 ی رفتي هم گاز دادتو
 ی مشتمی هستنی ما ماشآخه

  دلم رو ها ها ها ؟ی بشکندیبا
  بوداوشی نگاه کردم سیکی افتاد دست می تری دفعه ام پهی
 دمی مسخره دارم آهنگ گوش منمیبده بب..ا

 ؟؟يدی گوش میچ:اوشیس
  تاكکیت

  تولو خداکمیبذار گوش کنم :اوشیس
 ری دادن ذوق کرد و نشست و شروع کرد به آهنگ گوش دادن امتابی که بهش تي و اونم مثله خرمی تری بهش ام پدادم
 گفت

 ؟؟یکنی مي ام بازی پي داری کبا
  چش غوره بهش رفتم که با خنده گفتهی

 ي شدی گوجه فرنگهی کرده شبتی حرصنقدری که اهی بدونم کخوادی دلم میلی من بگو خجون
 !!خواداااای امشب بدجور دلت کتک مریام
  کنمي بازوترشیآره بزن آشغال و نذاشت با کامپ:اوشیس
  پست کنمهی و براش هدرمیدرد نکنه بهش بگم بعد آدرس خونش و بگ دستت هی طرف و بده ي ديپس حداقل آ:ریام
  نگاه کردم و گفتماوشی سبه
  از خواهرزادتنمیم؟؟ای دارلهی فک و فامایب

 رهی از کتکت صبر کن اگه ندادم اون حالت و بگکنمی مییدارم عقده گشا:ریام
  دوست دختر دارهری تو گروه جلو همه گفته امی فاطدونهی از اون دوس دخترش بود احمق نممنظورش

  تو رو خدا نگاش کناوشیس:ریام
  زدمداد

 اری برام آب بسحر
 !! اوضاع خرابهخوادیاوه اوه آب م:ریام
 نه؟؟ی تو ای؟؟چي اينطوری شده چرا ایچ:اوشیس

  خنده و گفتری زد زقهی و بعد چند دقدی و ازم گرفت و دلیموبا
 زاشتهیفک کنم داشته سر به سرت م... يدار)یباحال(ی عجب صاحبکار کُلُفتيوااااا

 نمیبده منم بب:ریام
  خنده و گفتری بهش نشون داد و اونم زد زاوشیس
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 تی حرصي جورشهیاصال باورم نم... کرد کارستوني کاریعنی ی واقعگهی الزم شد دهی و بده هدشی دي تو رو خدا آنای مولیا
 یکرده باشه که آب الزم شده باش

  شه های عقده ها سر شما خالنی تمام انی نکني کاراوشیر،سیام
  با تعجب بهم نگاه کردن با ذوق نوشتمری و اماوشی که سدمی پری ذوق و خوشحالبا

  با تعجب گفتاوشی شروع کردم به رقص که سبعد
 ؟؟!خونهی از پشت تلگرام داره برات آهنگ هله دان م؟؟نکنهي شدخل
  کفش کهنه نعمت استابانی بدر
  چک استکیبکن گوش وگرنه عاقبت :اوشیس

 ی و گفتم عوضدمیخند
  گفتاوشی شروع کردم به رقص که سی دهاتیلی و گرفتم و خری و قفل کردم و رفتم دست املیموبا 

 ي بدینیری شدی باحاال
  و گفتمدمی اعتراض دست از رقص کشبا

  االغ فقط به فکر شکمت باشکنمی برات خرج مرمی فقط چپ و راست م؟؟مني ندارینیری شیرمونی تو سیوحش
  با خنده گفتاوشیس
 !!متهی مو از خرس کردن غنهی
  دهن باز گفتمبا

 ي از بس موهام و کندي تو که کچلم کردآشغال
  و گفتدی خنداوشیس
 می خودمون و بخارونمی تا سرمون خلوته فردا شب وقت نداررونی بمی برنییایب

 می برولیا:ریام
  و بپوشری امي از لباسایکی یراست...اااای بذارلیبی پسرونه بزن سپیت:اوشیس
  آماده بشمرمی دارم خودم منه

************** 
 

 غزل
 ومدی منیی صدر باز شد اب از لب و لوچک داشت پای که دهنم اندازه غار علدمی کشیقی عمازهیخم

 خواهرجون،خواهرجون بلند شو:هومن
 روم با دی پتوم و کشعیسر!! مني وايا... پتوم و زد کنارهوی بهش نکردم که ی توجهنی رو اصال نداشتم بنابرایکی نی احوصله

 دیخنده بهش نگاه کردم که با حرص غر
  ادب؟؟ی بدنهی چه طرز خوابنیا
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  اتاق خودمه دوست دارم تو خواب راحت باشمخوب
  و با اخم گفتکردی فقط به چشام نگاه مهومن
 يدی خوابی بسته هر چگهی دپاشو
 اتاقم شستم و رفتم تو هال یی و دست و روم وتو دستشودمی کنار و شلوارم و پوشدمی پتو رو کشرونی شدم و اونم رفت ببلند

    اردوادی لحظه هی خوردنی ميمامان و هومن داشتن چا
  گفتمنی هميا برکردمی مشونی راضدی باافتادم
  بعد قراره ما رو ببرن اردوي هفته مامان

  گفتالیخی بیلیخ
 !!! به سالمتخوب

 خودم و لوس کردم و گفتم!!! توجهولیا
 روز3زی ببرن تبرقراره
  بهم نگاه کرد و گفتمامان

 !!خوب؟؟
  و مظلوم کردم و گفتمخودم

  برم؟؟تونمی ممن
 نه:مامان

  گفتمی شدم و با ناراحتولو
 چرا؟؟
 راه دوره:مامان

  بغض گفتمبا
 کنمی خواهش ممامان
 من حرفم و زدم غزل:مامان
  در اومد با التماس گفتماشکم
 می ما قول و قرار بسترنی مي و مارال و نازنای و ماسمنی تو رو خدا مامان
  گفتي با تندمامان

  بهت داد؟؟ي اجازه انی همچی کي کردخودیب
 شهی نممی ساله طورنی امسال آخرکنمی خواهش ممامان
 غزل:مامان
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 تونی هرسال اردو هم به زور راضنیذاری نمیی برم جاخوامیست؟؟؟می بست ننی محدودم کردن؟؟کمیکنی و منکاری با من اچرا
    داخل شهر بود االن اگه داداش بودنکهی با اکردمیم
 خوامی نمگهی دستمی خودم واي رو پانی بزرگ شم بذارنی بذارنی محرومم کردی بره مگه من چمه از داشتن همه چنیذاشتیم

 ؟؟یکنیتو خونه باشم خسته شدم مامان درك م
 یوقت...کردنی ذره درکم مهیانکاش ...کردمی مهی دوش گرری حوله گرفتم و رفتم حموم زهی رفتم تو اتاقم و عی گرفت سرمیگر

    و لباسمرونی بند اومد از حموم اومدم بمیآرومتر شدم و گر
  آروم گفتیلی داغون که مامان خیلی خي افهی و رفتم تو هال با قدمی پوشو
 ادی از دستم بر نمي کارگهی شد برو اگه نشد دی اگه راضکنمی بابات صحبت مبا
  بود رو بهش گفتموتری ماچش کردم و رفتم تو اتاق هومن سر کامپهی ی خوشحالبا
 ؟؟ي کردی مامان و راضتو

  و گفتمششی آره رفتم پیعنی دمی نگفت که فهميزی چهومن
 رون؟؟ی بيبری و ممن

 کار؟؟ی چيخوای مرونی بزی تبري بعد بري قراره هفته گهینه د:هومن
 !!ي بدیلیخ

 هی رفتم عیشد و بالخره بابا اومد سر7 ساعتادی منتظر بابام بودم تا بی نگام کرد که رفتم تو اتاقم و با خوشحاللکسی رهومن
  سالم بلند باال کردم که گفتهی براش درست کردم و ییچا

 ؟؟ي چطورسالم
  رفع شهنی آوردم خستگیی برات چانی بشایب..ی باباجونیمرس..سالم

 شام و که دمی رو بهش دادم تا موقع شام مثله پروانه دورش چرخیی چاشیشگی همي با تعجب بهم نگاه کرد و نشست جابابا
  به بابا گفتم دور هم کهمی نشسته بودمیخورد

  پات و ماساژ بدم؟؟يخوای مبابا
  با تعجب گفتبابا
 ؟؟يخوای می چنمیبگو بب... هستتیزی چهی امروز نکهی بابا مثله انه
  وباز کردم و گفتمشمین
  مارو ببرن اردوخوانیم

 ه؟؟ی کارا واسه چنی باز ايریخوب تو که م:بابا
 زی ببرنشون تبرخوانیم:مامان

  با تعجب گفتبابا
 !!ز؟؟یتبر
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 آره:مامان
 دل تو دمیچرخی رفتم تو اتاقم هومن هم رفت تو اتاقش دور اتاق معی تو اتاقامون من سرمی به من و هومن اشاره کرد بربعد

    در بازهوی خوردی مچیدلم نبود از بس استرس داشتم دلم پ
  و مامان اومد داخل و گفتشد

 زی تبريری خوب بردار ميزای و جمع کن و چلباسات
 و آرزو کردم زود صبح بشه تا ماجرا رو به بچه ها دمی منم دراز کشرونی و مامان با خنده رفت بدمی مامان و بوسی خوشحالبا

 ...بگم
************ 

 یاسی
 ری روز غذا نخوردن و مدرسه نرفتن هم تاثکی مونده تا اردو گهی هم مدرسه نرفتم امروز سه شنبس فقط پنج روز دامروز
    ازدواج کرده بود زنگ زدمی تک خواهرم زهرا که دوسالهینداشت

 : با اشک تمساح گفتمو
 ی من داغونممممم اجیی اجالوووو

  شده؟ننه بزرگ مرده؟یچ:یآج
 کنم؟ی مهی به نظرت من به خاطر کفتاال گرنععع

  ادب داشته باشیاسیخفه شو :یآج
 اردووووووووووو صحبت کن بگو بزارن برم نای با مامان اای بالیخی بنارویا

 اردو؟کجا؟:یآج
 زیتبر
  جا دور تر نبود؟زیاووووو تبر:یآج
  کنشونی جونم راضییییاج
 ادی داره متی ببند اجالتوی وسایباشه حله اج:یآج

 گری تو جی تک نازمعشق
 کنمی بابا باهاش صحبت مشی پرمی من ميقلفونت بابا:یآج

   حله خودت جورش کنگهی که دمامانم
 يخبب بابا:یآج
 :به سمت حال رفتم و گفتم) کردمهی مثال من گریالک( دستام دوبار تف کردم و زدم به صورتميتو

  من خودمو بکشم خوبه؟مامان
   گفتدیخندی که می حالدر
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  اردو؟واسه
 ی زندون لعنتنی خستم مامان افسرده شدم تو امن

 : مظلومم کرد و گفتي افهی به قی نگاههی
  به بابات بگومی راضمن

 زنهی حرف نمی که رو حرف اجیدونی مکنهی حله زهرا درستش ماوون
  نفلهي بابا دختره خاب

 ؟ی اون چي زنگ بزنم که خانواده من حله خانواده نای رفتم تا به ملمی به سمت موبای زدم و با خوشحاليلبخند
******** 

 نایم
 ز؟؟ی تبربرم
 شهی اگه بگم آره دلم برات تنگ ميای مرد بار بهی و مثله یستی خودت واي رو پاخوادی چون دلم مشهیاگه بگم نه نم:بابا

 ستی نشتریبذار بره بابا سه روز ب:مامان
  نداره باباجان برویاشکال:بابا

  کارتمی بدون سی ولي ببرذارنی ملی موبایراست
 میزنی زنگ می نداره ما به خانم سلطانیاشکال:مامان

  برهدمیمن اجازه نم:اوشیس
  آخه؟؟يا کارهیتو چ:ییزندا

  خودش و مظلوم کرد و گفتاوشیس
 شهی دلم براش تنگ مخوب

 کم کم داره حالم گهی ددمتی چند روز به خاطر اومدن خالجون از کربال دنی ای چون به اندازه کافشهی من دلم تنگ نمیول
 خورهیبهم م
 !!!نایم:مامان

 !! جان خودم مامانبه
  نکردم ازت کار بکشني اگه من امشب کارتی خاصی بی عوضيا:اوشیس
  ازم کار بکشنذارهی جونم نمی باش من فردا مدرسه دارم مامالی خنی همبه

  و گفتدی خندمامان
 کنهی اونجا فقط کادو ها رو جمع منایم
 می امشب مثله خر کار کندی که بامیی مانیخوش به حالش خر شانس ا:اوشیس

 !! دور از جون خرهه
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 که پرتت گمی بهش مییزای چهی... بگم بندازمش به جونتااااااارمی بری صابکارت و گيدی آلتی نکن برم تو موبايکار:اوشیس
  رمانتم بندازه سطل آشغالرونیکنه ب

 نگی ندادم بندازه سطل آشغال که شوتلشی که دفتر تحومن
 زی تبري بريخوای که می سه روز از رمانات دور بشیتونیاصال تو م..حاال کال:اوشیس
 برمی همراه خودم ملیبا تو موندازمشیم

  کجاعه؟؟مینی شماره خاله بهناز و بده ببنای کل کل ميبه جا: االههخاله
  آخه شماره پدر و مادر خودش و حفظه که شماره خالش و حفظ باشه؟؟نیا:اوشیس

  رو بهم گفتبعد
 سال سنته16؟؟یکشی نمخجالت

  به شماره حفظ کردن ندارم شماره خودم و فقط بلدم چون روندهي من عالقه اخوب
  با عجله گفتری شونه باال انداختم که امهی با تعجب بهم نگاه کردن که همه

  اومدنمیبر
  بود جواب دادمیاسی زنگ خورد نگاه کردم لمی موبامی بلند شدهمه

 هان؟؟
  سالمکیعل:یاسی

  کهمیدی صبح هم و دنی همی واس چسالم
  ننه بابات اجازه دادن؟؟گمیم....واقعا که:یسای

 آره
  کنهشونی تا راضادی زهرا من داره میاالن آج:یاسی

  حلهی بشی شدن تو هم راضی خدا رو شکر غزلم که پدر و مادرش راضخوب
 دعا کن:یاسی

 نمتیبی باشه بابا فردا ماوهوع
 باشه خدافظ:یاسی

 خدافظ
*************** 

  و گفتزی پور محکم زد رو ميمختار
 یییییییقاسم

  و چشمام و باز کردم و گفتمدمیپر
 بله؟؟
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 اد؟؟یخوابت م: پوريمختار
  گفتمقی تصدبا

 یلی خآره
  بخواب دختر جانریبگ:يمختار

  ذوق گفتمبا
 ی بده مرسرتی خخدا
  که گفتنیی سرم و انداختم پابعد
  دست و روت و آب سرد بزن خوابت بپرهنیی برو پانمی شو بببلند

  گفتیی صداهی هوی که شستمی و داشتم دست و روم و مرونی بهش انداختم و رفتم بی نگاه خنثهی
 ؟؟یکنی مکاری چنجای اتو
 نگاه کردم گرفتنی که داشتن دعوا مي وا رفتم به دو نفرری تمام تنم سست شد و مثله خمدنشی صدا نگاه کردم با دبه
    که به عقلم شکي جورافشی وحشتناك بود قیلی خشونیکی

 وحشتناکه به من نگاه کرد اروی همون هویچشمام و بستم و با وحشت دوباره باز کردم خواب نبود سگ لرز شده بودم ...کردم
    زدن هم نداشتم بعد اون خوشگلهغیدهنم قفل کرد توان ج

  رو کردم به دختره و گفتمدی نديزی که اصال چشدی اومد باورم نمیکی نگاه کرد بهم
 ؟؟ینیبی هم اونا رو متو

  با تعجب گفتدختره
 ست؟؟ی نيزی که چنجایکدوما؟؟ا

 نیی غزل اومد پاهی که روبرومه چییزای چنی فکر کنم اخواستمی نمی کرد حتخی تنم دمیلرز
 نا؟؟ی شده میچ
 می بریچی،هیچیه

 خواستم هی چزدمی باال نشستم سر جام حواسم اصال سرجاش نبود که اون موجود ترسناك اومد داخل چون حدس ممیرفت
    تا من قرآن بخونم که اجازه داد شروع کردم بهرمیاجازه بگ
 ي با صداکردی زدن دستش و گذاشته بود تو گلوم و داشت خفم مغی ناغافل پرت شدم همه جهوی بود ی عصبانافشی قخوندن

  گفتیبم و ترسناک
 رهی بمدی بانهی ما رو ببيای که دنیکس

********** 
 غزل

 : و گفتمدمی کشیغی پرتاب کردم و جنای دو خودمو به سمت مبا
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 ناااااای منایم-
 نای رو غزل داشت و سر منای مي گهی رو داشتم و دست دنای طرف دست مهی برد من ورشی پور به سمت دفتر ي مختارخانوم

    پر از اشک بهیی بود و مارالم داشت با چشمانیتو بغل نازن
 دستشو بلند و کرد و محکم زد تو یاسی هوی کردنی نگاه منای جون می ها با وحشت داشتن به جسم بکردبچهی نگاه منایم

    صورتش اورد تفي نشدکف دستاشو جلوداری بناینا،میگوش م
 :بهم رفت و گفت یی نگاهش کردم که چشم غره ای چندشکردبا

  کنتف
 و دوباره دی مالنای مي چشماي و رونای زد به صورت میاسی و ختی ری تف کردم مارال هم تفتشی از ترس از عصباناری اختیب

    چشاشو بازي الی که کمنایدو تا محکم خابوند تو گوش م
 : هول گفتمکردبا

 شده؟ی چنایم
 رونشونی اصرار کردن بمونن اما خب بیلی خنی مارال نازنمی کردرونی بچه ها رو برونی چشم اشاره کرد که بچه ها برن ببا

   نای گفتم که بره به دفتر بگه که حال مالمیکردم و به شک
 : و گفتمنای شده رومو کردم سمت مخوب
  کنفی تعرحاال

********** 
 نایم

 ترسناك و یلی خیکی خوشگل بود اما اون یلی خشونیکی رنیگی دارن باهم دعوا مدمی که دونفر و درونی برفتمی مداشتم
    اونم اومد و بهم حمله کرد ودمیوحشتناك بود اومدم داخل د

 رهی بمدی بانهیبی ما رو ميای دنی هرکگفت
 دی با وحشت بهم نگاه کرد غزل رو بهم پرسیاسی

 ؟؟ي که نکرديکار
  شدمالیخی بگهی بذار کنار دی به خدا بهم گفتنه

 ؟یمطمعن:غزل
  به خداآره

 ؟؟ینیبی و ماشونیپس چرا هنوز دن:غزل
 دونمی نمدونمینم

 سی دعا نوهی شی پمی بريخوایم:غزل
 ادی به سرش نزنه دوباره بدوارمی دعا خوندم رفع شد امهی خوادینم
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 خدا کنه:غزل
  و نفسم بند اومده بودزدی و قلبم تند تند می زور رفتم نشستم کل دفتر اومدن  صورتم کبود بود کمبا
 زنگ بزنم به مامانت؟؟:یجیینا
 مونمی مستی الزم ننه
 حالت بده هاااا:یجیینا
 مونمی مخوادینم

  اومد سمتم و گفتدای رفتن و بچه ها اومدن داخل که آهمه
  خوبه؟؟حالت
 زی عزخوبم

  گفتنی کرد فضا رو عوض کنه بنابرای سعدایآ
 یشی بزن خوب مبرو
 و نفسم سوختی قلبم می کمی من و بخندونن تا فراموش کنم ولکردنی میط نثارش کردم و بچه ها سع کثافهی و دمیخند

    زود حالم خوب شه چون کم کم دارهدوارمی امومدیکند م
  رو اعصابرهیم

************ 
 از گهی خدا رو شکر دکردنی مي رفتن به داخل اتوبوس لحظه شماري به دست با ذوق داشتن برافی مدرسه کاطی تو حهمه

   گهی ددوارمی نبود و امي خبربی و غربی عجيزایاون چ
 هی تارمی کولم دستم بود و گفی و فاطمه و مهسا اومدن تا بدرقم کنن کری و اماوشیمامان و بابام و خواهرم و س!!وفتهی ناتفاق

 گمیدست د
  همه برن تو اتوبوسمی بردی باگهیبچه ها د:یسلطان

 به شدی و مهسا نگاه کردم بغض گلوم و فشرد دلم براشون تنگ مری و فاطمه و اماوشی مامان بابا و فاطمه زهرا و سبه
   محکم بغلشون کردم و زدم!! نرهادمیچهرشون خوب نگاه کردم تا

  گفتمدمی به مهسا که رسکردنی مهی اونام پا به پام گرهی گرریز
 از مامانت خوب دفاع کن...ااای باشی خوبدختر

  رو به فاطمه زهرا گفتمبعد
 !! بهشون چپ نگاه کنهی کسنمی مواظب مامان و بابا باش خوب؟؟نبیفاط

  بستهنای مگهیبرو د:یسلطان
 کردی گذشت بازم بغض گلوم و فشرد و داشت خفم مکمی می کردم و با بچه ها رفتم داخل اتوبوس و اون ته نشستی خدافظهی

  گفتي گذشت که نازکمی!! برمکردمیل نمانکاش قبو
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 می بزن و بخون حال کنتارتی آهنگ با گهی نایم
  کن فلش آوردم بگو بزنهول
 دنیرقصی مزدنی همه مدیچی بعد آهنگ پقهی فلش و ازم گرفت و داد به راننده و چند دقيناز
  برو وسطایب...ری ماتم نگنایبسته م:یاسی
 جا نگه هی شب هم می خوش بودیلی خمیدیخندی و موردمی رپرا رو در ميبرداشتم و گذاشتم سرم و ادا)کپم( خنده عشقمبا

   می داخل اتوبوس و حرکت کردمی و بعد رفتمیداشتن غذا خورد
 میدی خوابو

************** 
 یاسی

 : محکم زد پس کلم و گفتهوی به مامانم کردم ی دادم و نگاهی بزرگعروق
  دخترونستیزی چهی کن ملت بدونن هی ذره گرهی که حداقل یشی نمادم

 : رو در اوردم و گفتمهی گري کردم و ادابغلش
 مامانن گلممم اودافظظظ_

 سوار اتوبوس شدم بچه ها ی تکون دادم و با خوشحالی بعد رفتم بغل خواهرم دستدمی بغل بابام و محکم لپشو کشدمی پربعدم
   نای براشون بخونه اما موافقت نکرد منو و منایاصرار داشتن م

 مدرك گرفته شی ماه پهی  شروع کرده و شی از دوسال پنای تفاوت که منی با امی هستیقی هر دو عاشق ساز االت موسبایتقر
    و مدرکش والنی شروع کردم به وشی من از دو سال پیول

 :د کردم و گفتم که مثل ننه مرده ها شده بونای سال گرفتم رو به مهی سر
  برو وسطایب...ری ماتم نگنایبسته م-

 دمی تخت خوابادی زي توجه به سر و صدای سرمو گذاشتم رو شونه غزل و بمیی وسط کال ادم خوابالودی پرنای حرفم منی ابعد
  نشدمداری واسه خوردن غذا هم بیحت

******** 
 غزل

 یدنی دي از جاهایکی بعد قرار شد ما رو ببرن می دوش گرفتهی اول می بودکی و مارال شري و نازیاسی و نای اتاق با مهی تو
   هی)البته اگه اشتباه نکنم(ی عون بن علنی به اسم تله کابزیتبر

 رونی بمی و باهم رفتمیدی پوشلباس
  و گفتی رو کرد به خانم سلطاننایم

 م؟؟ی سوار شنی تله کابدی بااجازه
 آره:یسلطان
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  من سوار نشم؟؟تونمیم:نایم
  با تعجب گفتیسلطان
 چرا؟؟

 ادیخوشم نم:نایم
  و گفتدی خندي با مرموزیسلطان

 ؟؟یترسی نکنه منمیبب
  با اخم گفتنایم

 ادی خوشم نمنه
 باور کردم اشکال نداره تو بمون اونجا:یسلطان

 باشه:نایم
  با چش غره گفتنای  شدم که مرهی بهش خکمی و نای لحظه نگام افتاد به مهی تو اتوبوس می و نشسترونی بمی رفتگهی همدبا

 شهی مرهی بهم خی کسادی بار گفتم بدم مهزار
 هی ومدی هم بدش میلی خیلی خومدی شدن بدش مرهی داشت مثال از خی به خصوصياصال اخالقا... رفته بودادمی باز دمیخند
    شد خوابوند تورهی بهش خشی از بچه ها دوسال پیکیبار 

  گفتمیاسیرو به ...گوشش
 ؟؟ي آوردنیدورب

 آره تازه مونوپاد هم آوردم:یاسی
 دیچی پیکی ي دفعه صداهی

 داداششششش
  پسرا بودهی شباهت رفتاراش شبی بنای چون مکردی رو داداش خطاب منای مشهی خنده به محدثه نگاه کردم همبا
  و گفتدی خندنایم

 بله
 ؟؟ي نداررتیتو غ:محدثه

 نه:نایم
 ماااای داداش دارن ما هم دارهمه:محدثه

 !!! کهیانی هم روشن فکره در جریلی خوشگله خیلی چون داداشت خي شانس آوردیلیآره خ:نایم
 ی کلنای خوشگل بود اونجا میلی خمیدی رسقهی به بازوش بالخره بعدچند دقدی کوبیکی با حرص بهش نگاه کرد و محدثه

   عکس گرفت از خودش و از ما تا بعدا به خانوادش نشون بده هر
 ختیری اشک مدیدی عکس همه رو ملشی سر آلبوم عکس موبارفتی هم مقهیدق
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 ستنی وانای مشی که دوست ندارن پمیی اونارنی بگطی سوار شن برن بلنی که دوست دارن برن تله کابییبچه ها اونا:یسلطان
  گفتنای رو به مبعد

  به تو حواست بهشون باشهسپارمی و مانی که نمیی اونانایم
  حوصله گفتی بنایم

 نی شما برباشه
  که مارال گفتنای مشی پمی رفتي و ماري و نازیاسی و من

 ؟؟يای نمیمطمعن
 امی چرا نمیدونیآره تو که م:نایم

  سر تکون داد و گفتهی مارال
   ندارهیاشکال

 مییایمواظب خودت باش تا ما ب:يناز
  خوش بگذرهنیباشه بر:نایم
 و مارال و ي نازمی خانم خاکپور باهم باشیعنی و معلم ورزشمون یاسی  قرار شد من و ی فروشطی سمت بلمی رفتگهی همدبا

    آروم ازم سوالیاسی باهم باشن ی مهتابیعنیمعلم هنرمون 
 کرد

 شه؟؟ی سوار نمنی تله کابنای می نظرت واسه چبه
  بهمون بگهخوادی داره که نمیلی دلهی دیشا....دونمینم
  گفت؟؟يچطور به مارال و ناز:یاسی

 گهیهر وقت دوست داشت م!!اایمی شدیمیدر ضمن ما تازه امسال باهم صم... هم گفتهدای حتما به ششنیمی صمي دوستاچون
  در بسته شد و حرکت کردمی شدنی کابهی سوار میرفت

 !! دفعههی میوفتین:خاکپور
 ترسمیمنم م:یاسی

 گهی دمیریمی مفوقش
 حاال کجا هست؟؟!!...گفتی و منی بود همنجای مطمعنم اااای رو تکرار کردنایحرف م:خاکپور

 ومدین:یاسی
 ترسه؟؟یم:خاکپور

 !!دی شامیدونینم
 نایم
 

  و مني بودنجای اکاش
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  نبودممهی و ننصفه
  تو گوشمدیچیپی منفست

  قلبنی ازدی صدات نمنقدریا
 توننی و بارون نمبرف
  از تو دور کننمنو

  راه موندنهی تو صدسال
  با توامی لحظه س وقتهی

 خوامی نمگمی رو بهم بدن مایدن
  توشی وقت تو نباشهی اگه

  منو و توئهنی بنکهی امواظبشم
 فتهی روش بی خراشهی زارمینم
 شنی چقد زود خسته مگهی ادما از هم ديدید
  نشه نهخوامی نشه نه،مخوامی نشه نه،مخوامیم
  بمونمشهی هموامخیم

  توی مننییهرو
  توي وقت نرهی کوی االن يدار
 بوی بهم اون حس غريند

 رهی که دگمی می وليگردی برمچون
 گردمی برنمگهی درمی و مرمیم

 توننی و بارون نمبرف
  از تو دور کننمنو

  راه موندنهی تو صدسال
  با توامی لحظه س وقتهی
با !!! کهمی آهنگ خوب خوب گوش کنهی ذارنی مدرسه بود استپ زدم آهنگ و نمي از بچه هایکی چند بار به دستم زد یکی

  گفتمیلحن عصب
 ه؟؟یچ

 شنی پسرا مزاحممون منی انایم:نگار
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 خواستم بگم به من چه اما بعد کردنی متی چند تا دختر که دور هم جمع شده بودن و پسرا داشتن اونا رو اذشی رفت پنگام
 و خاموش کردم و می تری کنم ام پی که داشتم و سر اونا خالیتی  عصباننی خواستم انی بنابراکشتمی می اومد خانم سلطانادمی

 م و گفتششونی و رفتم پبمیگذاشتم تو ج
 نمی اونور ببنی برشما
  رفتن اونور منم رو کردم به پسرا و گفتماونا

  بشهيری درگنکهی قبل انی برخودتون
  از پسرا گفتیکی

 شه؟؟ی می چمی نراگه
  گفتملکسی ریلی کردم خونسرد باشم خیسع

 نی بربهتره
  با تمسخر گفتگهی دیکی

 ؟؟یزنی رو م؟؟مایکنی مکاری چمی نراگه
 و لمی و موبامی تری ام پشمی کار اشاره کردم که اومد پی رزمي به چند تا از بچه هادنی با تمسخر اون و دوستاش خندبعد

  و زدم باال و گفتمنامیدادم به نگار و آست
  ضرب دستم وی بچشيخوای نداره مي ضررامتحانش

  لبخند مسخره زد و گفتهی بازم
 منتظرم

   کار رفته بودن تازهی رزمي نصف بچه هایچی هنای حاال امیتا بود8 مایتا بودن ول4اونا
  سوار شدننی رفتن تله کابشتراشونمیب
  گفتمتی عصبانبا

 ی خودت خواستباشه
 کردم ولش کردم ی قشنگ عقده هام و خالی نشه وقتي البته مواظب بودم دماغم طورزدمیتا م3خوردمیتا م2 حمله کردم بعد

   ستای مدرسه و چند تا از توري ازبچه های بعضنجاسیجالب ا
رفت که داد  پسره،پسره رو گقیرف!!! ي فداکار و مهربونن چه حس انسان دوستانه اتیچقدر جمع!!!گرفتنی ملمی داشتن فهم
 زدم

 مثال مرررررد!!ی آب بخور تا مثله االن تشنه کتک خوردن نشی کني به بعد گه خوارنی از انکهی ايحاال به جا.. جاننوش
 صفا دادم و هی چند تا فحش نثار پسره کردم و به مادر و عمه ش هم کردی درد میلی دستم خی برام دست زدن ولهمه

    زنههی هوی کبود شده بود ردکی درد میلینشستم دستم و داشتم خ
  ناز گفتیلی و با لبخند خشمی پاومد
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  خانم خوشگلهسالم
 با لبخند گفتم!!! چقدر خوشگل بوديوا

 سالم
 دستت درد اومد؟؟:زن
 ستی مهم ننه

  کنمیچی برات باند پای بزمیچرا عز:زن
 شهی بابا زحمتتون منه

  توهم مثله دختر خودمیچه زحمت:زن
  پماد زد که گفتکمی و گرفت و دستم
 ؟؟یی کجااهل

 مازندران
 يدی سفنقدریپس بگو چرا ا:زن
  خنده گفتمبا

  بدنصی لهجه مون و رنگ پوستمون و دماغمون تشخقی از طرتوننی ها رو می ما شمالدرسته
  که گفتمدیخند
 !! خوشگلنیلی خيزی تبري بودم خانومادهی جا شنهمه
  و گفتدی خندزن

 ؟؟!!ستنی مردا خوشگل نیعنی
 دمی شنشتری زناشون و بفی من تعری ولدونمینم

 زمی عزيلطف دار:زن
  بودقتیحق
  و گفتدی خندزن

 ؟؟ي اومداردو
 که اونا رو سپرد به من منم از ترس نمرم دعوا گرفتم وگرنه اهل دعوا رمونمیمتاسفانه بزن بهادرشون من بودم مد...اوهوم

 ستمین
  لبخند زد و گفتهیزن !! جون عممآره
  عوض بشهایزی نسبت به تبرتتی ذهنخوامی نمی ولزمی ازت معذرت بخوام عزدیبا
 !! تعجب ندارهي معلوم والحال تو شهر خودمونم هستن جاي پسرانی بابا از انه

 کال گفتم:زن
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  که تموم شد گفتمیچی پباند
 کنمی لطفتون و فراموش نمچوقتی ازتون ممنونم هواقعا
  خدافظزمی بود عزفمیوظ:زن

 خدافظ
 بودم چند بارم که به دهی شنیلی و خفشونی تعریعنی!! خوشگل بودنیلی ترکا خیعنی يزی تبري رفت چقدرم ناز بود کال زناو

 !!دمی رسنیقی به دمیچشم د
 !!نایم:یاسی

  خدا چت شده؟؟يوا:غزل
  طرفم و گفتدی دوی با نگرانمارال

  شده؟؟یچ
 میذاشتی تنهات مدینبا:يناز
  نشد حساب چندتا بچه پررو رو گذاشتم کف دستشونيزی بابا چنه

 !!ریچند بار گفتم دعوا نگ:مارال
  کردنمیعصبان!! بشه به خدا خودشون خواستننطوری اخواستمینم
 ؟یکنیچرا خشمت و کنترل نم:يناز

  شوالیخی بگهی دمیدونی و تو مي که من و نازیجون همون:مارال
 

 داد زدم..دادی مدی داد نه نباقسمم
  ندهمقسم

  تعجب نداشت براشوني و مارال نه جاي نازی و غزل شوکه شدن ولیاسی
 يدی جونش و قسم منکهی به جون اون قسمم نده متنفرم مارال متنفرم از ایعنی قسمم نده گهید

 گهی سمت دهی رفتم بعد
*********** 

 یاسی
 که باهمه هی البته بعد از ظهرامشب شبمیکردی و فردا حرکت ممیینجای بود که ای شبنی امشب آخرمیزی که تبرشهی مي روزدو

   نکهی از ای ندارم کسمدوستیبچه ها تو سالن جمع شد
 لب هام گذاشتم و شروع ي عاشقشم روی ساز دهننهی از هنر هام همیکی در اوردم موی داشته باشه ساز دهني بلدم خبرالنیو

   هوید  شده بود شروع به خوندن کرریکردم غزل که جوگ
 جفتک الی طرف شکهی شروع به رقص کردن از می که ما نشسته بودیی ارهی دست همو گرفتن و دور داالی و شکهیهان

    دستهی هانگهی اورد و از طرف دی و ادا رقص باله در منداختویم
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 موی ساز دهنتونستمی رو گرفت و شروع به رقص سلطان قلبها کردمن که نفس کم اورده بودم و از شدت خنده نممحمدزاده
    اورد و باتارشوی با لبخند گنای مهوی شدم الشیخیکنترل کنم ب

  شدمرهی و محمدزاده خهی وسط و من با خنده به هانختنی کل بچه ها رگهی دی شاد و رقصي شروع کرد به زدن آهنگاخنده
******** 

 غزل
 بود که داشت دور و ورشو نگاه یاسی تک چشم باز  که چشمم خورديزی چنی و چشامو باز کردم اولدمی کشیقی عمازهیخم

 : دورگه گفتي که به من خورد با صداکردچشمشیم
  چنده؟ساعت

 : کردم و گفتمدمی روز ازش دزدنی به ساعت داداشم که تو دستم بود و اخرینگاه
  دوازدههساعت

 : گفتغی و با جدی مثل جت پرعیسر
  وقت حرکتههههههههگهی دو ساعت ددی جمع کنلتونوی وسانی ها پاشبچه
 و به هم چشم غره می گفتی نشست که محکم خورد کلش به کله من که تازه کنارش نشستم دوتامون اخخی از ترس سنینازن
    نبود و مثل خرسالشونی خنی و مارال عنایمئمیرفت

 : زد و گفتیطانی لبخند شیاسی بودن دهیخواب
 : با اخم گفتنی نوش جان کنن نازنخی اب خوردهی بهتره سر صبح  نایا

   گناه دارنزارمی من نمنه
 زدی بزنه مثل مرغ دست و پا می گرفتم و نزاشتم حرفنوی داد که خوب متوجه شدم دهن نازنی عالمتطونی شیی با چشمایاسی
   خوی اتاق رفت و اب ي کوچولوخچالی به سمت یاسی

 : و مارال که همو بغل زده بودن رفتبا ذوق گفتمنای به سمت مدنی درخشی مطنتی که از شیی چشاگرفتبا
  سردهرونی مواظب باش اب تو موهاشون نره که سرما بخورن بفقط

 : زد و گفتيلبخند
 باشه 

 به یاسی کردی خالنای و اول تو صورت مارال بعدم تو صورت مختی اب ررهی دامی تو پارچ کرد و تو دستش به حالت ندستشو
  و مارال دنبالشنایم فرار کرد و رونیسمت ب

********* 
 یاسی

 کردمی واسشون زبون دراز مدمیی دوی که می حالدر
 : گفتزدی که نفس نفس می در حالنایم
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 ارمی نرتیکثافت اشغال دعا کن گ_
 : مارال زانو زد و گفتهوی

 دمیی مردم که چقدر دوخدااا
 : خنده گفتمبا
  کاااهی پوست پاره بمی مه بتآآآ
 )اااا پوست شکمم پاره شد که(

 به سمت اتاق رفتن منم به سمت سالن رفتم معلما و دانش اموزا در حال خوردن غذا بودن نای رفت و با میی چشم غره امارال
   ي برداشتم و جلوتزای رفتم و پنج تا پرس پزیبه سمت م

  بچه ها شروع به لمبوندن کردنایاقیمثل  غذا رو بردم ی از حدقه در اومده معلما به سمت اتاقمون بردم وقتيچشا
********** 

 نایم
 و رو کردم رونی رفتم بی سخت بود با ناراحتنجای تموم بند و بساط و واقعا دل کندن از امی و جمع کردلمونی غذا همه وسابعد

  و گفتمانیبه هدا
 م؟؟ی کجا بردی ما االن باانی هداخانوم

  خونهمیری بعد ممیهست4 جنگل تا ساعتمی بردیبا:انیهدا
  رفتم سمت بچه ها و گفتمی خوشحالبا

  خونهمیگردی بر مبالخره
 اهههههه:يمار

  دلم تنگ شدهزهرمار
 گمشو:يناز

 می نروفتهی بی اتفاقهیکه ...شایا:غزل
  چش غوره رفتم و گفتمهی

  نکنهخدا
 هم باهم هماهنگ ی قسمتهیبعد ... و غزل تو اتوبوسدمیرقصی آهنگ زدن من تو جام می تو اتوبوس کلمی باهم رفتبعد

   قهی باحال بود بالخره بعد چند دقیلی خمیدیرقصینشسته م
  گفتي که نازمی و نشستمی جا گرفتهی می و رفتمی بلند شدي بازی همه با وحشمیدیرس

 نای اهی هانشی پمی ها بربچه
 نای ای هانشی پمی مواظب بند و بساطمون باشن و بعد رفتمی گفتنای مونا ابه
 ن؟؟یبه به اومد:لوین
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  پفک برداشتم و گفتمهی و پرت کردم رو موکت و خودم
 ؟؟ی معلوم نمی هنوز تو راهنه
  زد به بازوم که محدثه گفتیکی لوفرین

 ؟؟یکنی مکاری دخترا چنی بیداداش
  و گفتمدمیخند

 ی برام زن بسونيتو که عرضش و ندار کنمی حاج خانم انتخاب میچیه
 !!؟؟ي کدوم و قبول ندارچیتو که ه:محدثه

 خوامی خوشگل مثه خودم میکی زشتن چون
  بخوووووورییی عایب:دایآ
  پفک پرتاب کردم و گفتهی خنده براش با
 کلتی تو دهنت تو هییع

  و گفتمی رو کردم به معصومبعد
 می بخون حال کناسی آهنگ هی برامون

 باهم دعوا گرفتن ی محمد زاده و بهراممیدی دهوی می رپرا رو در آوردن از خنده غش کردي ذوق بلند شد و شروع کرد ادابا
    در کمالششونی پمی رفتعی سرادی منجای تا ادصداشونیشد

مد زاده و  خداااا محای شد با شوك به صحنه نگاه کردم نی پخش زمی رو هل داده و بهرامی محمدزاده بهرامدمی دتعجب
    رفتم تای محمد زاده خندم گرفت ولي افهی قدنی دنکارا؟؟ازیا

 که دادی داشت بهش فحش می هی بهرامی ولمی موضوع شدالیخی بعد جداشون کردم و بدمی خندی کنم اول کمجداشون
   نکهی ايبرا... شدالیخی خفه شو بگفتی که مهیآخر با حرف هان

 بچه ی پارك من فقط تاب سوار شدم ولمی و بعد رفتمی خوردی اول بستنمی رفتیاسی و غزل و ي و ماري با نازمی دور شازجو
    تا سرسره وری بگی سوار شدن از کشتیها همه چ

 رفتن ي و ماري و نازمیبود ناهارمون و خورد1 سمت بند و بساط  ساعتمی برگشتشدمی سوار نمیلی دلهیبه .. منیول...نهیسف
    هم رفتن پارك منم خانمیاسی غزل و نای ای هانشیپ

 تو دستشه و اومده کناره زی چهی فاطره دمی ك دگرفتی سرم داشت از حرفاش درد مکردی داشت باهام صحبت میسلطان
 لمونیوس

 نا؟؟یگوشت با منه م:یسلطان
  نگاه کردم و گفتمبهش

  بلهبله
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 يزی ها کردم چلهی نگاه به وسهی کوچولو صحبت بالخره ولم کرد رفتم سمت موکتمون و هی سر از تاسف تکون داد و بعد هی
   زدی اومد نفس نفس میاسی ییهوی نشده بود ادیکم و ز

  نگاه پر اشتها انداخت بعد رو به من گفتهی انداخته بود رونی که بي اهی نشست و اون الوی از خنده اومد تلپدمیترک
  رفتهلی تحلمی نگام نکن انرژينطوریا

 که بالخره بعد می بودستادهی وانای به جشن مسخره با غزل امییای تموم شد صدامون کردن تا بی شروع کرد به خوردن وقتبعد
  گفتی خانم سلطانقهیچند دق

 میوفتی راه مدی و جمع کنلتونی ها وسابچه
 یاسی هوی که می تا گند نزنمیودمون و داشت و مارال گرفتن و ما سه کله پوك چمدون خي همه رو نازمی و جمع کردلیوسا

 گفت
 !!نایم

 بله
 شکمم اهم اهم:یاسی

 اوه:غزل
  و ببرنمردشورت

  کنم؟؟کاریچ:یاسی
 گهی کن خودت و دی خالیی دستشوبرو

 رنیآخه دارن م:یاسی
 یکنی مي پخ کنن ما ها رو قهوه اهی بعدا اونجا می برایب... باباکننی مستیا:غزل
  تا نرفتنمی زود برپس
  من خسته شدمیاسی حاال نوبت یی سمت دستشومی رفتعیسر

************ 
 یاسی

 پرت کردم و به سمت نای کولمو به سمت مدمییدوی مییاهم به سمت دستشو)اونجا( که دو تا دستم پشتم بود ی حالدر
 :گفتی مزدی غرلند می در حالنای حمله کردم مییدسشو

 میمونی وخ جا مهی یاسی باش زود
 : گفتمادی بود اشکم در بکی نزدکهی حالدر
  کردغزل بودزی گوشمو تیکی ي خنده ي صداهوی سره اسهالم هی بود که ی المصب چي غذانی تو ادونمینم
  غزل؟يکجا بود:نایم

 میی و دست شومویبی بگه که ما غاشمارنی اردو رو مي تعداد بچه های فاطره گفتم که داره وقتشیرفتم پ:غزل
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  گفت؟یچخب :نایم
 زی نمه مشکوك میگفت باشه ول:غزل

 وا چرا؟:نایم
 !!هی بودنش عادی رفتنش و اسهالیی گفتم دستشونا؟منمی چطوره و ایاسی گفتی و مدییجوی ناخنشو میه:غزل

 ... فکریی سمت دستشورهی با عجله میاسی که دهی ددین؟شایهم:نایم
 زدی مادی زثینه اخه لبخند خب:غزل

  بابا بش فکر نکنالیخیب:نایم
 : من گفتنافهی و غزل اومدن جلو با قنای مرونی اومدم بخوردمی که تلو تلو می حالدر

  انقدر زرد شده ؟؟افتی قچرا
 : رو  به غزل گفتمخوردمی سر منی که رو زمی حالدر

  هس برش دار پر از قرص و دارو هسلونی ناهی فمی از تو کغزل
 : باز گفتی و با دهاندی رو دی نسبتا بزرگیلونی ناسهی باز کرد و کفموی با عجله کغزل

  چقدر دارووو؟اهههه
 کنهی تو کولمو پر قرص مشهی همنی بخاطر همچسبهی بم می مرضهی هر جا برم دونهیمامانم م_

 ه؟ی قرص ابنی اای نیستامی هیخب خب حاال کدومه؟ انت:غزل
  که جلدش قرمزه قرصش کوچولوعهیاون

 نان؟یا: بسته باال اورد و گفت و گشت تا دو تا گشت
 سی چپسمت

 ي واي امی که حالم بهتر شد به سمت اتوبوسا رفتی شکمم و ماساژ دادم کمی خوردم و کمی قرص بهم داد با اب معدندونهی
   مونیی سه تاافهی اتوبوسا رفته بودن با قستیجا تره و بچه ن

 : بچه شده بود گفتمی پی پهی شبي بدجورکه
 .. نفر همرو به خاطر تو پس زدههی ینیبی مههههی خوبحس

 : غزل محکم زد پس کلم و گفتهوی
  جامون گذاشتنخنگ
 ...  کهی به دشمنمون گفتی رفتتی که با اون مغز فندقییخنگ تو:غزل
 : گفتی با لحن عصبنای حرفم تموم نشده بود که مهنوز
 ن؟یپری سگ و گربه بهم م مثلهنیاونوقت شما دار..  اونم بدون پولمی ما گم شددی خفه شبسه
 گهی ديزای چی و جنگلش ولی نه ادمی نه چراغیی نبودنه خونه ایچی جنگل هنی تو امی نشستنی همونجا رو زممونیی تاسه

   ادی لحظه با  هی واناتیداشت خرس و گرگ و گراز و انواع ح
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 ارنی برشونی دارن و اگه گيشتری ماده عالقه بيگراز ها به انسان ها" تو بدنم افتادیی رعشه ای گمنامي حرف اقااوردن
    که اشک تو چشمام جمع شدهیدر حال"کننی و پارش مکهیت

 : گفتمبود
 ؟!میریمی مما
 و نای منی با ترس و لرز بومدی میی قهقه اي مستانه ي صدادمی گرخیی اهی هق هق من و غزل بلند شدبا رد شدن ساهوی

   دمی جا کردم و سفت بهشون چسبنشونیغزل نشستمو خودمو ب
 چشماش به رنگ يدی بود و رنگ سفی رنگ اومد جلو چشماش مشکی مشکي موجودهی هوی دنیلرزی مي بدجورخودشونم

 : گفتمغیقرمز بودبا وحشت و ج
  ابولفضلای
 : گفتدیلرزی  از ترس مي که صداش بدجوری در حالنایم

 تــــــو؟..تــــــ..تـــ
 دی پس باي و ازون بدتر به منطقه ما جنگل ما اومديری بمدی بايدی مارو ديای تو دنکردمی که داشتم خفت می من هموناره
 يریبم
 : گفتی وحشت ناکي صدابا

 دی مرگ هستقی حق ورود به منطقه ما رو ندارد و شما الی کسشودی پنهان مدی خورشیدونندوقتی منطقه منی مردم اي همه
 به فرارساعت هفت شب بود تا می و زدمی دِ فرار هر سه تامون بلند شد3 و 2 و 1 و غزل واسه فرارنای چشم اشاره کردم به مبا

    کههی سوپر مارکت نسبتا بزرگهی ما هم ي مترستیدو
 اون موجوده دنبالمون بودو میدییدوی مدفقطی خریبرامون بستن) پلنگ مازندرانیی جوراهی مدرسه و ریمد(ی سلطانخانوم

    بخاطر ترس سهدمییدوی که می در حالدیری بمدیبا شما گفتیم
 مثل برخورد اهن با اهن انگار سه یی و صدادیپچی مي بلندي صداهی تو دهن اون برادر جنگفتمی مي و هر سردمی گوزيبار

 :  زد و گفتیغی جنای مهوی میشدی کر ممیتامون داشت
  شوووووووووخفه

********* 
 نایم

 بد شه چون اونا تونستن اون جن یاسی که نکنه واسه غزل و دمیترس...  دفعه صدا قطع شدهی دعا خوندم هی و گرفتم و گوشم
    خدا من که اون کار و انداختم کنار پس چرايوا...ننیو بب
  در هم رفته گفتميبا چهره !!کننی نمولم

 رونی بمی بری جهنمنی زودتر از ای هرچدیبا
 ؟؟يآخه چطور:غزل
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 انی انتقام بي اجنه ها برانی ما خطرناکه و احتماال شما دوست نداري موندن برانجای که انهی ادونمی که ميزیا چتنه...دونمینم
 بکشنتون

 به شهرمون تو اون می بر گردمیتونستی مي چطوري و غزل بغض کردن منم ناراحت بودم حاال ما سه تا بچه مدرسه ایاسی
    بغضمنی شه واسه همی ته دلشون خالزاشتمی مدینبا...ایسر دن

  و غزل گفتمیاسیرو به ... خردم تا نترسن و بتونن بهم اعتماد کننو
 می تا شب نشده حداقل به داخل شهر برسمیوفتی راه ببهتره
 و خوندی به جون پسرعمم دعا کردم که تو گوش بابام می کلمیرفتی ممی لحظات که داشتنیتو ا...می حرکت کردگهیباهمد

   دی باکاریوگرنه معلوم نبود چ...ن و فرستاد تکفاندوبابام به زور م
 که کم کم هوا داشت میرفتی راه می با زور و خستگينجوریهم...  رو دوش چپم کوله ام رو دوش راستمتارمیگ!!!کردمیم

  گفتمیاسی که رو به شدی مکیتار
  چنده؟ساعت

 دونمیچه م:یاسی
 ارمی منم تو کولمه حوصله ندارم درش بي برازهرمار

 خسته شدم:غزل
 نینی بشکمی خوب

  و گفتهی گرری که غزل زد زمی خدا خواسته هرسه تامون نشستاز
  کنممممم؟؟کاریچ...شگامانمممممی امتحان پيوااااا
  با تعجب بهش نگاه کردمزدی زار می هبعد

  محکم زد پس کلش و گفتیاسی
  واقعاي خریلیخ
  سر تکون دادم و گفتمهی

 می بموننجای امشب و ادی ها فکر کنم بابچه
  و قطع کرد و گفتشی گرغزل

  سرما؟؟نی تو انجایا
  هم با ترس گفتیاسی

 ... شب تو جنگلترسمی ممن
  و قطع کردم و گفتمحرفش

 ي بده خسته شدی بخواب غزل نگهبانری بگیاسی دمی میشب هم نگهبان..کنمیاالن من استراحت م...دمی می من نگهبانشب
  کندارمیب
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  و گفتمدمی و دراز کشنی کولم و گذاشتم زمبعد
 فعال

************ 
 غزل

کولم و ... نگاه به اطرافم کردمهی!!!چقدر چندش آورن... بودن کردمدهی دراز کشلکسی ریلی که خیاسی و نای تعجب به مبا
   ی خوردن بودم تا از گشنگي برازی چهی و دنبال نیگذاشتن زم

 ي زوزه ي بود و هوا مه داشت صداکی گذروندم هوا تاری بدبختیاون چند ساعت و با کل... کردمدای که خدا رو شکر پمیرینم
   ومدی داشت در ممی گررکایرجی جيگرگ و روباه بود و صدا

  رو صدا زدمنای معیام؟؟سری سفر بنی منه احمق قبول کردم به اچرا
 ناینا،میم
  گفتی بلند شد و با نگراننایم
  شده؟يزیچ
 ترسمیم..ه؟؟ی چیوندیم...نه
  و گفتدی کشي نفس آسوده انایم

 دمی می بخواب من نگهبانریتو بگ... روشکرخدا
 برهی خوابم نممن

  نشست رو تنه درخت و گفتنایم
  خوردن هست؟ي برايزیچ
  و گرفتم سمتش و گفتمي سرکه اپسیچ
 ایب

  دستم گرفت و شروع کرد به خوردن که رو بهش گفتماز
  سر رفتحوصلم

 !! و کم کن سر نرهرشیز:نایم
  بخون دلمون واشهکمی نکارای نباش عوض ایعوض

 خورمیدارم غذا م:نایم
  از دستش گرفتم و گفتمعیسر

 یاسی جان گهی دبخون
  و گرفت و درش آورد و نواخت و شروع کرد به خوندنتاری دست گهیبا
  لحظه رونی که با من همشهی میچ
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 ي آغوش من تن بديای دنبه
 کنمی تو که خو می حس بنی ابه
 ي حس مبهم نجاتم بدنیازا

  فاصله ستنی سهم من از تو اچرا
  شموونهی با خاطرات تو دکه
  از همه لحظه هام بگذرمخوانیم
  شمرونهی خونه ونی مثله اخوامیم

 يخوای مدونمی نمی دارم ولدوست
 يای باز باهام بای از دلم يبگذر

 ي اگه نخوای حتمیمونی تو ميپا
 يای اگه نی توام حتي هوونید

 رسمی از تو به آرامشم ممن
  خسته امامی حس دلتنگنی ااز
  ورمی بدون تو تقدخوامینم

  من به عشق تو وابسته امآخه
 يخوای مدونمی نمی دارم ولدوستت

 يای باز باهام بای از دلم يبگذر
 ي اگه نخوای حتمونمی تو ميپا
 يای اگه نی توام حتي وونهید
  تموم شد با لبخند براش دست زدم و گفتمو

  صدات خوب باشهکردمی نمفکر
 ياز بس کر:نایم

 رسهی من نمي صداییبای چند به زهر
 یگیآره همون که تو م:نایم

  صبح خوابمون برديکای نزدنکهی تا اکردمی متشی اذی همیدیخند
********* 

 نایم
  گفتغیغزل با ج... بودیاسی... خنده بلند شدکی شليصدا... روم با ترس بلند شدمختی ريزی چهی هوی
 کشمتتتتتیم
 



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 46 

 هی روش دمی هم پوشاهی مانتو کوتاه سهی جذب کوتاه بود یشلوارم که مشک... آروم بلند شدم و لباسم و عوض کردمیلیخ
   ی کپ لهی و گذاشتم و اهمی بعد شال سخوردی می لی آبقهیجل

به ... دمیخندی منم مزدی رو میاسی ی هنی بنی غزل تو امی و باهم رفتمیرو گرفت ها لهی وسدمی هم پوشی لی کتونهی و گذاشتم
  گفتغی با جیاسی...بود9ساعتم و نگاه کردم

 ی داخللل جاده اصلمیبالخره اومد... خدا روشکررررريوااااااا
 رو به بچه ها گفتم... بوددنی خندومدی که از دستم بر مي منم تنها کارغی شروع کردن به رقص و جی و غزل با خوشحالاون
  راه ومی نه بلدمی خونه؟؟ما که نه پول دارمی بر گردي چجورحاال
  شد که غزل گفتی بادکنک بادشون خالمثله

 نجای امیمونی زنده نمم؟؟مای کنکاریچ
 ..دیبا...دی بای حرف وبزنم ولنی اخوامینم
 ؟ی چدیبا:یاسی

 می بدزدنیماش
  با داد گفتغزل

 ؟؟ي شدوونهید
 می بکننکاروی ادی زنده موندنمون باي حداقل برامیمجبور
 کنمیمن قبول نم...نه نه:غزل

  محکم زد پس گردنش و گفتیاسی
 
 رمی بمخوامی من نمری بميری بميخوایم... نزن زغالزر

 می کندای کار پمیتونیم:غزل
  داد گفتمبا

 پارك کنار اون همه گرگ؟؟تو ؟؟توی بخوابيخوایکجا م... فرضم بدندن؟؟بهیساله کار م16 جامعه به دخترنی ا؟؟تويچجور
   ي کل حقوقت و بديری هتل بگياون سرما؟؟تو اگه بخوا

  زر مفت نزنیدونینم... کهي هتل و خورد و خوراکت و بدپول
 ... ناراحت به هردومون نگاه کردیاسی فکر کرد ی شد و کمساکت

 م؟؟ی کنکاری چدیبا:غزل
 نگ زدم و گفتم لبخند کم رهی

 یشی نممونی باش پشمطمعن
 سقف کروك بود ی ام و مشکی بنشی شد ماشادهی طرف پمی مغازه شدکی نزدواشی واشی می نقشه رو بهشون گفتم و رفتبعد

    با شالیاسیمن و .. ي دزداتی به سمت عملمیبا ذوق رفت
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 نی و سوار ماشنی رفتم طرف ماشعی کار و نکرد سرنیا.  در آورد ي بازستی غزل احمق آرتی ولمی و پوشونده بودصورتمون
   هی سوت زدم که هیشدم به دم و دستگاش نگاه کردم و 

  گفتییصدا
 ؟یکنی مکاری چنجایتوا
 در باز شد دستم خورد سقف باز شد غزل دختره رو هوی نی هم همیاسی که روبه روم بود نگاه کردم ی تعجب به دختر پلنگبا

  و گفترونیانداخت ب
 ی گالبنمی گمشو بوبر
  دختره داد زدهوی

 دزد...دزد
 با خنده یاسی که ومدنیداشتن پشتم م..گاز دادم... بعد زدم به سطل آشغال عقب یی جلونیاول زدم به ماش... هول شدممنم

 گفت
 ی غزل و جا گذاشتنایم
 و پشت نشست و بعد نی داخل ماشدی اومد جلو نشست و غزل پریاسی ومدی غزل با نفس نفس داشت پشتمون مستادمیوا

  گفتیاسی هویحرکت کردم که 
 رم؟ی زهی چنیا
 نی که صاحب ماشي که خورد به پسررونی و داد به غزل و غزل انداخت بریلباس ز... خندهری زدم زرهی لباس زدمی دهوی

   ومدیهنوز داشت همرامون م... بوداااي عجب پسراابوافضلی...بود
  گفتیاسی که
 ده گاز بنایم

 که غزل گفت... قدشمیزد...میدور تر شد... دادمگاز
 ؟ي دارنامهی گواهنایم

 دن؟ی منامهیسال گواه18ری زاحمق
  با شوك گفتغزل
 ؟؟يندار

  گفتملکسی ریلیخ
 نه

 ؟ی کنی رانندگيپس از کجا بلد:غزل
 البته نه کامل کامل... بلدمییزای چهی مامانم بودم ی آموزشي دوره هاتو
  خنده که گفتمری زد زیاسی شوك بهم نگاه کرد که با
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 رمیگی مادی دستمه نیماش... نشدهيزی که چحاال
 ه؟یقدم دوم چ:یاسی

 می و عوض کنپالك
  و غزل با تعجب گفتنیاسی

 م؟؟ی و عوض کنپالك
 آره

 ؟يچطور:یاسی
 بوسهی قسمت دست غزل و منیفقط ا..ی گوشتچی راحت با پیلیخ

 ستمیمن که بلد ن:غزل
 گمی مبهت

 یدکمه صندوق و با کل... سه تامونمی شدادهی و پارك کردم و پنی ماشدمی وانت دهی کوچه خلوت خلوت بود هی تو دمیچیپ
    کردم و فشار دادم و جعبه ابرازش و در آوردم و رودای پیبدبخت

  غزل گفتمبه
 ی راحت جابه جاش کنیتونی مادی راحت در میلی به پرچ و خخورهی که منشیی رو بزن به پای گوشتچیپ

  سه بشهادی نی کسنیفقط مواظب باش...یاوک:غزل
 باشه
البته اون وانت ... خودمون و در آورد و حاال مونده بود وانتهنی و ترس و لرز پالك ماشی با بدبختمیدادی می نگهبانیاسی و من
    چرا تودمیفهمی تازه مدنشی که با دي داغون بود جوریلیخ

  گفتی چقدر گذشت که غزل با خوشحالدونمینم..!!!می سوار شی مش ممدلنی ماشمیخواستی نمیبچگ
 !! شدتموم

 یاسی رو هیحاال بق... پشتیاسی غزل جلو نشست و ندفعهی ای ولمی شدنی و دوباره سوار ماشمی رو بغل کردگهی همدخوشحال
 تا بعد...کنهی مفیتعر

*********** 
 یاسی
 و غزل نای مي دوتا دستامو بردم باال و محکم زدم تو پس کله یییطانی جوو شهی با هوی عقب نشستم ي های صندلنیب

  روشو به سمتم کردندیباری که خون میییدوتاشون با چشما
 : گفتمغی با جنی ماشي جلوي منظره دنی دبا
  بوسووووو بپایییییینی منااااااااایم
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 از فلشم که قبل ی اهنگهویمت جدول و محکم خورد بهش  به سدیچی پهوووووووی گشاد به سمت جلو برگشت یی چشمابا
 ! به ضبط وصلش کرده بودم  پخش شدنمی پشت بشنکهیا

  نرمه نرمهایس
  توبه توبهایس
 ....اااایس
 : قطعش کرد و با داد گفتنای مهوی
 میری بود بمکی بود نزدي مزه ای بی چه شوخنیا

 : از ترس بود گفتمی که ناشی بغضبا
 ی عوضنمخوامممم

 : چشم غره نگام کرد و گفتبا
 پووووف

 تموم نی مارو تو شهر گردوند اخرشم بنزنای شب مره؟تای داره کجا مدونستی هم نمنایخود م! تو فاز سکوت بودي بدجورجوو
  دی به در سفت چسبستادغزلی ایشد و کنار پارک

 : گفتشی ذاتیالیخی با بنایم
 .. شبو تو پاركمی برنیی بپر پاغزل
 : و گفتدیحرفش پر نی بغزل

 میزنی مخی تا صبح ؟؟ماي شدوونهید
 می بزنخی تا صبح دی بانی تو ماشی ولمیکنی روشن مشی حداقل تو پارك اتبهتر

 : بود که چارتا مغازه روبرو داشتبا لبخند گفتمنی اشی تکون دادنپارکش مثه جنگل بوووداما خوبي سردوتاشون
 رمی تا من برم الکل و تنقالت از مغازه بگدی چوب جمع کندی ها بربچه
 : درشت گفتیی با چشماغزل
 ؟ي تو پول دارمگه

 : گفتمطونی شي نازك کردم و با چشای چشمپشت
 ؟ی عشوه چی پول ندارم ولمن

 : گفتطنتی و شجانی با هغزل
  هستممنم

 : رفت و گفتیی چشم غره انایم
 کنمی قول محمدزاده استغفراهللا من همون چوب جمع مبه
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 مقنعمو می نبودشتری نابلد بیی بچه مدرسه اهی مدوتامونی غزل دستمو گرفت و به سمت سوپر مارکت رفتمیدی غزل خندمنو
    بستمی و رو گردنم گذاشتمو موهامو خرگوشدمیعقب کش

درشت  یی کرد داخل با چشاقهی گذاشت دستشو از ي و مقنعه رو به صورت پرستارختی موهاشو باز کرد و دورش رغزل
 : رژلب در اورد با لکنت گفتمهی هوی کردمیداشتم نگاهش م

 ن؟یا..ـیا
  کنمی زندگنای بدون اتونمی بودد من نمرمی لباس زداخل
 به دی پشت پلکشم کشی کارو کرد البته کمنی غزلم همدمی گونم کشي و رودمی دستم کشي به لبم زدم و روی کمرژلبو

    سال بود مشخص بود20 تا 25 مرد جوون هی میداخل سوپر رفت
 يالی بشم به سمت وسادهی دنکهی که پسره نشسته رفته بود رفت بدون ايزی به سمت می زود تر از من با عشوه خرکهیعوض

    اتش زا سه تا پفک سههیسوپر مارکت رفتم خب خب 
 ادی زلونی ناي چون سوپرش بزرگ بود صداکیتا ک چهاری دوتا تن ماهمهی سه تا لواشک دوتا کنسرو قلی سه تا پاستپسیتاچ
   ي بشنوههمشو داخل مانتو جا دادم،جلواروی اون تونستینم

 غزل بگوش ي صدافتهی نالی شکمم گذاشتم تا وساي دستمم روهی کمرم گذاشتم و ي دستمو روهی حامله شدي مثه زناشکمم
 :دیرسیم

  یشی جذاب تر میلی خينجوری برو موهاتو بکار اــــزمی جـــــوووون عـــزاحســـان
   تو دستاتو تو دستام حلقه کن تا من نترسممممی روز باهام برهی ای گلم بدونمیم:احسان

 ؟یترسیوا احسان جووون م:غزل
 ممم؟یریاره عشقم ، حاالبا هم م:احسان

 آره..آ...آ:غزل
 . بعدشم برنامه دارميبرا:احسان

 ن..اان جووو احسااییچه برنامه ا:غزل
 ....رای اووووووم بعدششش دکمه پمی کني باهم لب بازیی خونه من دو تامی برای بمیبعد که مرخص شد:احسان

 : درهم گفتمیی غزل هم بدبخت هم قرمز شده بود هم زردبه سمتش رفتم و دست غزل گرفتم و با اخماطهی اوضاع خدمید
 خرهی ملوی وسارهیخودش م) تَوهم( داداشمی نداريدی خرمی بریغزل

 میبر: با ترس و لرز و تته پته گفتغزل
  اومديادی فري که صدامی سمت در حرکت کردبه

 نمی ببسایوا:احسان
 : و با اخم گفتاروی برگشتم سمتش میدی شندنی دوي که صدامی تند تر کردی کمقدمامونو
 ه؟؟یهاااا؟؟؟چ
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 پفک در اومد به شکمم با ي شکمم خورد و صدايه باال اما دستش بدمی خودمو عقب کشی به سمت شکمم اورد کمدستشو
 : گرد نگاه کردم و گفتمییچشما

 ياری از خودت در مهیی چه صدانی ای مامانوا
 : بلند شد و گفتاروی همون ای داد احسان يصدا

  نوشته؟؟؟يزی من چیشوووونی پيرو
 : گفتمیی پرروبا

  خرمهی من نوشته
 زد ی چشام برقومدی که به سمت مغازه منای مدنی پسره موهامونو از پشت گرفت با دمی شمی جمی غزلو گرفتم و تا خاستدست

 :و گفتم
 !می جورهی خب؟ ما با هم می ما چند تا بچه انی ببییییا

 ي برداشت موهای احسان رفت و چوبزی به سمت میواشکی اوضاع چه خبرهدی فهمدی مارو دی تو وقتادی اشاره کردم بنای مبه
 :نوز تو دست مردهه بودبا لکنت گفتممنو و غزل ه

 می ساده و مظلومنکهینه ا!میبندی دل مگه؟زودی دمی بچه ایعنی خب؟می همو دوست دارما
  کارشو کنهنای تا مگفتمی چرت مداشتم

************** 
 نایم

  غزل با ترس گفتدنی ترسیاسیغزل و ... شدهوشی گاه طرف که بجی گهی رو برداشتم و از پشت زدم به ناحیچوب
 مرده؟؟

 !!مونهی نمهوشی بادی اون زمی برنیری از دخلش پول بگکمی... شدههوشی بابا بنه
 ي بود صدانی تو ماشلمونی وسامی و روشن کردشی داخل جنگل شب بود آتمی رفتمی رفت پول گرفت ودر رفتعی سریاسی

    بهگهی من دی بودن ولدهی ترسکمیبچه ها ...ومدیزوزه م
 ومدی مستانه مي خنده هايصدا... نمه استرس داشتمهی خوب یول...دمی وحشتناك ترشم دنای عادت کردم و از ازای چنجوریا

    دعاهی بود بلند شدم و دهیرنگشون پر...یاسی به دیغزل چسب
 گهید... شد که صدا خنده قطعمی رو با ترس و لرز گذروندقهیچند دق... نرفتنی صدا از بی خوندم ولزای چنجوری هممخصوص

    رو شارژ کنم تا باز بایاسی کردم ی بودم و سعالیخیب
 یاسی و موقع استراحت بود و قرار شد من و می و خوردمی فضا رو عوض کنه که موفقم شدم غذا رو درست کرداشیشوخ

    شب بود کهمهیحول و حوش ن.... غزل ترسو بخوابهمی باشداریب
 بود دوباره دهی هم پریاسی رنگ دیکوبی منمی قلبم داشت تو سومدی اصال بند نمیول... انداز شدنی خنده طني دوباره صداباز

   شروع کردم به خوندن دعا غزل با ترس چشماش و باز کرد و
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 گفت
 ه؟؟ی چي صدانیا

 ي شلخ شلخ شکستن برگاي صدادیترسی هم میاسی غزل اشک جمع شده بود يتو چشما.... تر شدکی خنده نزديصدا
   انیانتظار داشتم از جلو ب...ومدی منی خشک رو زميشک و چوباخ
 دمی منم ترسزدنی مغی جهی با گریاسی به طرف غزل و دمی و محکم با مشت کوبدمی رو شونم خورد ترسی دستهی ییهوی...اما

   بهشون نگاه کردم سه تا دختر دانشجو...زدیو قلبم تند تند م
  گفتي با قلدرگهی دختر دهی که زدم تو دهنش افتاده بود و دستش رو صورتش بود ي ایکی معلوم بود اون کارن اون که

 ن؟؟ییخوای می چنجایا
 قد بلند تر بودم رو به ی رفته قد بلند شدم و از دختره کماوشی زل زدم بهش خدا رو شکر قدم به سي با قلدرمنمهمونجور

 دختره با اخم گفتم
 دته؟؟ی خر؟؟جنگلیمفتش

  بشه گفتکی بهم نزدکردیم ی که سعهمونطور
 ی طرفی با کشهی متی آدمت کردم حالنجای ای؟؟وقتي الت واسه من آدم شدجوجه

  خونسرد بهش گفتمیلی به ما نگاه کردن که خیطانی لبخند شهی با بعد
  االننی همی حتيری کنم بمي کارتونمی راحت میلی نکن خي بازری دم شبا

  با پوزخند گفتدختر
 ؟؟یجی بسای جمهور سیی ر؟؟دختري اکارهیچ

  اونوقته که عواقبش دست خودتهوفتهی واسه ما بی اتفاقای دستت به ما بخوره هیتو فقط کاف...سیرم،دعانویجنگ
 میری ممیریگی ازتون مزی چهی:دختر

 ؟یچ
 گردنبند تو)یاسی( دخترهنیگردنبند ا)غزل(ساعت اون دختره:دختر

  بهش گفتمرو
 هیادگاری بهت گردنبندم دمی گردنبند من حساب نکن عوضش ساعتم و مرو

  مال داداشمهسیآخه ساعت من ن:غزل
  زد پس کلش وگفتیکی یاسی

  از کجا بفهمه؟؟بدهخوادی اون محاال
  گهید 

د به  کرد و دای و بغض از ساعت داداشش خدافظی گردنبندش و در آورد داد به دختر غزل هم با نارحتعی خودش سربهد
    ودیچی خنده مستانه پهی باز هویدختره منم ساعتم و دادم که 
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 گفت
 نی امشب باششی نمامنتظر

 می گفتگهی و غزل باهمدیاسی خنده مستانه من و ي زوزه اومد وبعد باز هم صداي شد صدادی عقب عقب رفت و تو مه ناپدو
 !! امشب؟؟شینما

************* 
 غزل
  و گفتمهی گرری ززدم

 ترســــــــــــمی من ممی تو رو خدا برنایم
 !!وفتهی برامون نمی اتفاقچیه:نایم
  گفتمتی عصبانبا

 ؟ی ما دست اوناست اگه برامون دعا بخونن چلی نداشته باشن؟؟احمق االن وساتی بهت قول دادن کارچرا
  روگذاشتن دستشون پس االن مال اوناعه نه ماالیاون دخترا وسا:نایم
  رفتندنی ترسااای گفتيزی عجب چیراست....نیچی هم نپيپر و پا به نقدریا:یاسی
  با تعجب گفتنایم

 ؟يزی چچه
 يری جنگیگفت:یاسی
  بودم به چشمدهی تعجب نکردم چون خودم دنی بود بنابراری جن گنای مدونستمی خنده مرموز کرد من که مهی نایم
  نگاه کردو گفتنای با ترس به میاسی

 ؟؟يری داره تو جن گتیواقع
 ؟؟یکنی فکر میخودت چ:نایم
 ؟یچرا به من نگفت:یاسی
 چون الزم نبود گذاشتمش کنار:نایم
 کننی متتی و اونا اذینی جنا رو ببیتونی منی هميپس برا:یاسی
  راجب گذشته حرف بزنمخوامی نمالیخی بستیمهم ن:نایم
  مونده بگو که مثله االن شوکه نشميزیتو رو خدا اگه چ:یاسی
    و گفتدی خندنایم

 ستی نيزی چنه
  رو به من گفتیاسی

 ؟ی چرا ساکتتو
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 ؟؟ی ما چی جن داره تا نجاتش بدن ولقی چند تا رفرهی باشه جنگلکسی باشم؟؟حقم داره رلکسی خانوم رنی کنم مثله اکاریچ
  گفتی با لحن عصبنایم

 کننی هم کمک میاسیو و  به تکننی به من کمک ممی جني غزل مطمعن باش اگه رفقایکنی ممی عصبي کم دارکم
  بود؟ی امشب چشی از نمامنظورش

  شده بودنری تسخدیشا:نایم
  امام زمانای:یاسی
  گفتمغیبا ج... رو خودش نداشتی خنده که انگار کنترلي زوزه اومد و باز صداي دفعه صداهی
 نایم
  گفتلکسی ریلیخ

  ندارنمونیکار
  خش خش اومدي هم صداباز
  با ترس گفتیاسی

 ؟یمطمعن
  آروم گفتیلی خنایم

 نه
 اومد نای ممیدی به طرفمون پرت شد از ترس پريزی چهی هوی که می بودگهی دزی چهی با ترس و دلشوره منتظر یاسی و من

    سر از تنمیدی کشغی که نگاهم افتاد با ترس جنی همشمونیپ
  گفتختیری که از ترس داشت شر شر عرق منای پامون بود مي همون احسان االن جلوای شده صاحب مغازه جدا

 عی سرنی تو ماشمی االن برنی همدیبا
 خنده تو کل يصدا...دمی دوی می در اومد ولمی تر شده بود گری انگار جنگل بزرگتر و طوالنمی و رفتمی و گرفتلی دو وسابا

  ترسناك گفتي صداهی بعد دیچیجنگل پ
 ــــــــــــــــــنیریمی ها مشما

 میدی کشغی جیاسی شده بودن اعدامشون کرده بودن من و زونی سر راهمون اون سه تا دختر با جنازه سوخته از درخت آوهوی
  با استرس گفتنایم

 می برفقط
 که رفتمی رو انداختن داشتم مزدی سر احسان و که داشت دست و پا می جلو راهمون تن بهوی...ومدی بند نممی گرمیدی دوباز

    زدم گلومغی پام و گرفت با تمام وجودم جشی خونيدستا
  با ترس گفتنای که مزدمی مغی بود من فقط جدهی فای بیول..دنی دستم و کشیاسی و نای مسوختیم

 می بردی نشده باری تا دشنی مکی انگار دارن نزدکنمی رو احساس مییزای چهی دارم
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 گفت اللّه تو جنگل ی وقتی متوجه نشدم ولزدی لب داشت حرف مری زنایم...کردی ولم نمی محکم احسان و زد ولیکی بعد
    و احسان ولم کرددی من و محکم کشیاسی دیچی پغی جيصدا
 شهی رو شخوی ی لعنتشدی روشن نمزدی می هر چنای می ولمی سوار شدمیدی رسنی با تمام وجود بالخره به ماشمی فرار جردباز

    و دسترونی لحظه رفت بهی نای اومد می رنگي قرمزعیجلو ما
  و اومد داخل و گفتعی به مازد

 خون
  گفتتی با عصباننای که ممی روشن شد با سرعت دور شدنی کردم زجه زدم که ماشهیگر

  ندارهنی بنزگهی دنیماش
  جاست صبر کننی همنی پمپ بنزنایم:یاسی

حاال نوبت ....می و داد بهش و رفتمیدیسان دزد که از دخل احی زد بعد همون پولنی و بنزنی کرد و رفت داخل و ماشصبر
 یاسی

************** 
 یاسی

 : و گفتمنای رو کردم سمت مرهی داره منجوری هم همنای حدودا دور و ور پنج صبحه مساعت
 می کپمونو بزارمیری پارك کن بگهی که؟ ي برنجوری همیتونینم

 : زد و گفتیغی جغزل
  خفتمون کنن؟ی که بعد اون موجودات عوضسهی جا واهی آره
 : رو بهش گفتمادی فربا

 هم کارشونو انجام بدن و ما رو به درك واصل کنن انقدر ی در حال رانندگتوننی کنن متمونی شو غزل اگه بخوان اذخفه
   ای وارد کنن یبی به انسان آستوننیازون موجودات نترس جنا نم

 بکشنشون
 ... یکی تو يصال به حرفا هاااا؟من ایدونی کجا ماز

 ؟یفهمی نگفتم تو قرآن اومده ممن
 : گفتی بعد سکوتنای داد مهی تکی باشه تکون داد و به صندلي به معناسرشو
  بترسونتمونخوانی فقط مسی اونا کشتنمون نقصد
  شرش از سرمون خالص شه؟دی بايچجور:من

  را دارههی خالص کنم فقط شهی همي ندارم که شرشونو برانوی ندارن هدفشون منم که من توان ايبا شما کار:نایم
   ؟ی راهچه

 ..! بهم کمک کنهیی مسلط و حرفه اری و جنگسی دعانوهی نکهیا:نایم
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  هس اصن؟رانی اتو
  دارنتوی قابلنی فقط چند نفر هستن که همچیاووووو انقدر هستن که ول:نایم

 جا بزن کنار مثه ادم هی دمی چن شبه هم که نخوابکشهی سوت مشتری سرم بشمی مای قضانی اری درگشتری بی من هرچپووووف
 میبخواب

 : زدم و گفتميشخندی ادامه ندر
 ترسه؟ی خانوم که نمغزل

 : کرد و گفتیی خنده انایم
 دی خانوم خوابعروس

  خسته نباشن ولولهبعله
 باز کردم و مهیفامون راه افتاددددچشامو ن بعد خروپوقهی چند دیی خلوت پارك کردسه تایی گوشه انوی زد و ماشي لبخندنایم

   ي و غزل با حالت خنده دارنای به بدنم دادم میکش و قوس
 لب و لوچش کج و کوله شده بود و نفس نای کرده بودن غزل که دهنش باز بود و اب دهنش تا مانتوش راه افتاده بود و مالال

    وزدمی دستمو بردم باال و دس میطانی شي فکرزدباینفس م
 خوندمیم

 الالی الي الالي الي الالي اليهاالال
 که به ی درحالنای اشاره کردم منی زدم و به ساعت ماشي لبخند ژکوندکردنی نگام می و با منگدمی از خواب پردوتاشون

  گفتردیساعت نگاه م
 اووووووههه ساعت دوعههه 

 کنمی رستوران که دارم ضعف ممیبچه ها بر:من
 :رفت و گفت یی چشم غره انایم
  رفتنی که هم همش ماله بنزهی سوپر مارکتاروی کدوم پول؟اون پول اون با
  غذاشی پمیری که منی بپوشنوی که اردو اوردی لباسنی ترکی شهی دودشهی سقفو ببند شالیخی بناروی انیبب

 : گفتجانی با هغزل
  غذااااااي به سوشیپ
 : بهش رفتو و گفتیی چشم غره انایم

 ری گجو
 گهی دنییبدو:من

 ؟یپولش چ:نایم
 : گفتطونی شیی با چشاغزل
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 می شدیی باره دستمون کج رفته و حرفه اکی ما
 اره حتما که من جمعتون کردم_نایم

  زودنی اماده شگهههی دبسه
 غزلم ی مشکشهی مثه همنای مدمی  پوشکی مثال شیی اافهی با قمی که با خودمون اورده بودیی مانتو های به زور و کج خلقهمه

    به سمت رستورانی فاز قاطهی و منم تو یگل منگول
 باز شدددفوق صدری رستوران دهن سه تا مون به اندازه غار علدنی ددادبای اس نشون می پی که از داخل جیمئرستورانیرفت

    به بچه ها زدم به داخلیوشچشمکیالعاده بودهتل دار
 می ندی سوتوقتی که می خب خودمونو جمع و جور کردمامای واوووو فوق العادس سه تامون محصور شدمی رفترستوران

    چندی کشدی اروم و  پخش مکی خلوت بود و موزبایرستوران تقر
 يزی چدهی ور قلمبیی نگاهمون که به پسره افتاد هممون با چشاومدی خنده چند تا پسر مي شد صدای رفتن و کال خالينفر
 :میگفت

 ؟ی واقعای هی نقاشنی خدا ايوا:غزل
 : گفتطونی شیی و با چشادی دستاشو بهم کشنایم

 جوووووووووووووووون
 شوهر خودمه:من

 داشت چشماش ی خشني افهی پسمله بگم که دلمونو برده قنی محو شدشووون حاال ازافهی قدنی و غزل خندم گرفت با دنایم
   زی تمی خشگل و پر ولي مثله ته چاه ابروهای مشکیمشک
 کسی پک حاال اون داخل سکسی سي و دارایکلی و و هشی با ته ری خشگل و وسوسه کننده موها پرکالغیی و لباشده

   هیالقی دهی داره خالصه گهی خب حس ششم می ولدمایپکشو ند
 ینی سنگکردمی من هنوزم داشتم به پسره نگاه می شدن ولالشونیخی و غزل بنای جذابههه اوخودووو میلی خودش خواسه

    واسش درازینگاهمو حس کرد که به سمتم برگشت زبون
  کرد و روشو سمت دوستاش کردگارسون اومدیکردماخم

 ن؟ی دارلی می چخانوما
 .. وری و گوجه با پناریسه پرس خ:من

 : خنده گارسون نگام کرد و گفتبا
 می ندارزای چنی ازنجای اما

 به منو کردم و گفتم ینگاه
 !نیاری پرس بهی نی داری نه نه اصن از هر چيزی تا تبر8 اومم دهی تا کوب7 تا جوجه 5 کیشلیتا ش6

 د؟یمطمئن:گارسون
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 اره
 دی بردارنی که خواستی رستوران و هر چي سراشپززی مي رودییپس بفرما:گارسون

  گارسون صورت حسابو اوردمی به رفتن نمودمی تصمی سوووور مشتهی بعد می حمله کردای اخ نگم که مثه وحشاخ
  وعدههی هزار تومن واسه سه تا شکم؟اونم تو 875 اوووووووووهههههههه

 بله لطفا:گارسون
  باشالی خنی همبه
 رو از کولم در اوردم و توشو پر غذا داشتم یی زباله اسهی کردم و کثی خبی نگاهمی غزل اشاره کردم تا در برنای مبه
    خاستم منم در برم کهرجهی با شرفتنی داشتن در منای مکردمغزلیم

 :  اومد که گفتيادی فريصدا
 نتشونیریبگ
 به عقب برگشتم زدمی مثله سوسک دستو و پا مدنی غزل که خداروشکر فرارنایم! محکم گرفت و بلندم کردقموی از پشت یکی

  همون پسره خشنه و خوشگله مواجه شدمافهیکه با ق
 ره؟ی رستوران من دستت کج متو

************** 
 نایم

  گفتی که غزل با نگراننی ماششی پمیستادی امیزدی نفس منفس
  کجاست؟؟یاسی...يواااا

  شوك پشت سر و نگاه کردم با خنده گفتمبا
 !! باز اون جا موندي وايا

 ششی پمی بردیبا:غزل
 میریفردا م...ندازنی مرمونی گمی ما االن بري اوونهید

  کننتشیممکنه اذ:غزل
  و گفتمدمیخند

 ؟؟يدی نده چوب خدا صدا نداره دي تا اون باشه نقشه دزدحقشه
  لبخند زدو گفتهی غزل

 می برای بس کن بنایم
 می تعارفم نداره بهتره تا فردا منتظر بموني جای حتگهی نه دیعنی گفتم نه ی وقتمن

  نگرانشمیلیخ:غزل
 می مجبوری غزل ولنی هممنم
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 رپر باحال داشت رد هی االن وردمی از ذوق داشتم بال در مدمی که روبروم دی کسدنی با دییهوی...نی روکاپوت ماشمینشست
    که غزلگرفتنی از جوونا داشتن ازش امضا میبعض...شدیم

 گفت
 ه؟؟ی کاروی نیا

  خوشگلهنی گفتیاسی بار زدم تو و هی آهنگاش قشنگه آهنگاش تو فلشم هست نقدریا... پسرهخوانندس
 میری امضا بگمیبر...نهی ايواااا:غزل
  و گفتمدمی خواست بره که مانتوش و کشبعد

  کجا؟؟کجا
 امضا:غزل
 خودت و نگه دار و يپس آبرو...دمی نمي اجازه انی و به تو هم همچرمیگی معروف امضا نمهی وقت از چی بره،تنم بره هسرم

 زنمی کتکت منجاینرو و گرنه هم
 که چشمش به ما افتاد با نی همشدیداشت از کنار ما رد م)همون رپره(md بهرادییهویه ها نشست  مردلی مثله ذلغزل

  به من گفتطنتیش
 ی نشستنکی پشت عي دارنامهیگواه

  خنده با حرص گفتمریغزل زد ز!!! گفتیچ
 ؟؟ی گفتیچ
  و باز کرد و گفتششین

 !!!ی به به چه خانوم جذابگفتم
  من خرم؟؟ي کردفکر
  گفتنی بنابرارهی کنم دوست داشت دعوا بگفک
  خانومکنمی دارم فکر نمنیقی که ی من به مسائلکال
 منم ی بود ولیکلیاون قد بلند و ه...کردی بهم نگاه می خنده غزلم خندش و کنترل کرد و با نگرانری دوستاش زدن زبعد

    با زدنشنهی نداشت مهم ای اشکالخوردمیورزشکار بودم اگه هم م
 بود با عی ضایلی مسئله خنی قد کوتاه تر بودم و ایلی ازش خي و گرفتم وااااقشی تی بلند شدم و با عصبانشدی خنک مدلم
  تمام گفتميقلدر

 ؟؟يدی کن  فهمی جوجه خواننده برو با هم قد خودت شوخنیبب
  بلند گفتمی ولنشستمی و ول کردم و داشتم باز مقشی بعد

  نمکدونی با نمکنقدری ااری به خنمالنت
  خنده و گفتری زد زبهراد
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   ناموسنیی پرویلیخ
  برگشتم سمتش که گفتتی نکردم با عصبانیحرکت

  کوتولهی من و بزنیتونی مي کرده؟؟فکریها؟؟چ
 اون دمش گرم نزد ی ولزدمشی می با کله رفتم شکمش و شروع کردم به دعوا هنی حساس بودم بنابرایلیرو قدم خ!!!هاااان

   کردی مقمی به آسفالت غزل تشودمیچسبی مشدمیم)…(و گرنه 
 که کفشم و کردی بزنم تو دهنش  آبروم و برد زنا اومدن جدامون کردن بهراد داشت فرار مخواستیدلم م...ناینا،می مگفتیم

   پرت کردم که خورد به کمرش باخنده کفش و گرفت و
  زبون زد و گفتهی
 ی نزنروmd بهرادگهی دی تا ادب ششمی پمونهی منیا

  شوك گفتمبا
  کفشم و بدهشعوریب

  کثافط نثارش کردم بعد بلند داد زدمهی غی با خنده فرار کرد با جبهراد
  برام گشاد بودخوردی به درد نمادمیاون ز... دركبه
 کردمی منشی و داشتم نفرهی شروع کردم به گرغی جهی و محو شد بعد با دی اون بلند خندیول
  کنه،طرفدارات همه ولت کننتی خدا به االغ تبدلی،الهيریبم

  و گفتشمی با خنده اومد پغزل
  نشدهي که طورحاال

  غزل و گفتمي چشمم افتاد به مانتوهوی چش غوره بهش نگاه کردم با
  رو مانتوت؟هی چدهی سفنیا

  که انگار چندشش شده گفتی مانتوش نگاه کرد بعد با لحنبه
 ه؟ی فکر کنم چخوامینم

  خنده و گفتمری ززدم
  به لباست غزلدهی رپرنده
رو ... شد دوست داشتمشفی حدمی پوشگهی کفش دهی و نی کنان رفتم داخل ماشی لی منم لنی رفت داخل ماشغی با جغزل

 کردم به عزل و گفتم
 می کندای کار پدیبا

 کار؟؟یچ:غزل
 تارمهی گفی مدرکمم که تو کدمی و آموزش میقی آموزشگاه موسهی تو رمی من ممی که توش سرشته داريکار

 کنمی کار می نقاشي گالرهی رمیمنم م:غزل



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 61 

 ؟يری چرا نمي که زبان مدرك دارتو
  دوست دارم حرف نزنشتری رو بینقاش:غزل
  و روشن کردم و حرکت کردم آهنگ پخش شدنیماش

  از مردم شهرخسته
  من خودشموی بشيخوای از اونکه تو مخسته
 نه از دم پر شمع از الکل شرر پاك خوخسته

  نرو که رفت خودشمگفتی هدف کل شب اونکه مفکر
  دارن دستخورده شندوست

  بره با اونا که درخورشن بگو اصال با کل شهر ههبذا
  من چه هان بگو خودم چه مرگموبه

 ی مرتبه بگو برو راحتم بذار عوضهی بلند بگو
 نی بدتر از اگهی اوضاع دشهینم
  من چه هان بگو خودم چه مرگموبه

 ی مرتبه بگو برو راحتم بذار عوضهی بلند بگو
 نی بدتر از اگهی اوضاع دشهینم

 ی زندگتمی الگورنی ام از اخسته
 ی که بهم بگي از دوست دارم اونم هرطورخسته
 ي که بهم بدی هر گلگهی دکنهی نمآرومم

  من چه هان بگو خودم چه مرگموبه
 یبگو برو راحتم بذار عوض مرتبه هی بلند بگو
 نی بدتر از اگهی اوضاع دشهینم
  من چه هان بگو خودم چه مرگموبه

 ی مرتبه بگو برو راحتم بذار عوضهی بلند بگو
 نی بدتر از اگهی اوضاع دشهینم
  بردی باخت کی مرد کی من چه کبه
  ذوقی بنطوری امرغی گرفت سیک
 خودی بلبوردی ملبوردی اومد رو بیک

  خوردری دله سهی اومد ی کهر
  من چه اون چشه خودش خواست که تو چشهبه
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  خواسته سوژشهخودش
  بدن حق داره کوفته شهي بپرولیادیز

  خودش خواسته کوفتش شهاون
  حاله من چطور خوب بشهی من چه لعنتبه
  من چه هان بگو خودم چه مرگموبه

 ی مرتبه بگو برو راحتم بذار عوضهی بلند بگو
 نی بدتر از اگهیع د اوضاشهینم
  من چه هان بگو خودم چه مرگموبه

 ی مرتبه بگو برو راحتم بذار عوضهی بلند بگو
 نی بدتر از اگهی اوضاع دشهینم

 میگی می جا پشته هم بده همو ههمه
 میدی دی جا پشته غم غمه همو کهمه
 میری می فقط بد بدو هيدی جا مهمه

 يدی قلبه منو جر می شوخی شوخیزنیم
 میدی بند همو آب مییهوی خنده خنده
 میدی و پنجره رو خواب دوارهی جا دهمه

 مینیبی مرمردوی پهی ستادنهی واموینیشیم
 میریگی همو ملمهی فقط فی بدشانسدمه

 دنیی از پادنی از خواب ددنی ام از خوابخسته
 تمیی نه داتمی نه مامتمی آبجنه
  امي ام نه مادي عادنه
 دموی وا مرموی هر جا زود منه
 می روانلمی به فامدمی رو می نه حترمی وا منه
  من چه هان بگو خودم چه مرگموبه

 ی مرتبه بگو برو راحتم بذار عوضهی بلند بگو
 نی بدتر از اگهی اوضاع دشهینم
 ) به من چه هانرتتلویام(

 ومدیتوکه از تتلو خوشت نم:غزل
  از آهنگاش قشنگهی گفتم بعضادی خوشم نمنگفتم
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  فلش نداشت؟نشیپسره تو ماش:غزل
 گهی می چی هم باشه تا بفهمی تند باشه و بترکونه فارسدی آهنگ باادی بود منم بدم متی و الیسی همه انگلداشت
 مااایدی رو دزدي چه پسرنی ماشیول:غزل
 ش؟؟یدی دمگه
  براش زبونم انداختمي کاريکجا:غزل
 یی غزل خداي خریلیخ...دتتی دپس
 م؟ی کجا برمییخوایاالن م:غزل

  جا واسه شغلهی
 ؟ی چیاسی:غزل
 ششی پمیری ناهار مي که فردا صبح براگفتم
 ي ساکته دقت کردنجای استی نیوقت:غزل

 و قفل کردم و نی شدم و ماشادهی که پارك ممنوع نباشه بدبخت بشم بعد پستادمی واهجای لبخند زدم و سر تکون دادم بعد هی
 رو به غزل گفتم

 ی گمشياری در ني باش خنگ بازنجایهم4 دنبال کار ساعتمیریم
 نه حواسم هست:غزل
 میکنی شنبه کار و شروع میعنی گهیروز د5 بگو دلش بسوزه بعد بگوتی از بدبختکمی... جلوه بدهچارهی خودت و بکمی خوب
 دمی فهمیاوک:غزل
  گفته باشمکنمای ولت می کنری دای ی گم بشی باشنجای ادی نره راس ساعت چها باادتی...خوب
  و گفتدی خندغزل
  فعالباشه
 فعال

 می از هم جدا شدو
********* 

 غزل
 خندم وفتمی که منای مي کاراادی قلدر باشم ی کردم کمیسع... االنی برم ولیی استرس داشتم دوست نداشتم تنها جاکمی
    اخم تپل کردم وهی... مثله اون قلدر باشمی کمدی بایول!!رهیگیم
 نشستم چند تا پسر کمی رفتم داخل و عی سرانی پوی و نقاشی طراحی تخصصی موسسه آموزشدمی آموزشگاه دهی...رفتمیم

    احساسکمی دنشونیبزرگ و چند تا دختر بزرگ بودن با د
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 لبخند هیبا !!!رفتیخود من اگه جاشون باشم تو کلم نم!! بدهیلیخ!!دادمی مادی ی نقاشنای به اومدمی مثال من مکردمی مخجالت
 دمیکج و کوله پرس

 ه؟؟ی کنجای اری مددیببخش
  با لبخند گفتدختر
 تیری راست نوشته اتاق مدسمت

 دختر هی باز شد چند تا پسر جوون و شمی ناری اختی خوشگل بود بیلی پسر خهی ری تشکر کردم و رفتم تو اتاق مدهی لبخند با
   م جلب سالم کردم که توجهش بههیجوون هم اونجا بودن 

  خشک گفتیلی و خشد
 سالم

  بسته شد نشستم که گفتشمی نشعوریب...زهرمار
 ن؟؟ی ثبت نام کالس اومديبرا
 نی به معلم دارازی آموزش اومدم نوشته بود نيبرا...ریخ
  تعجب بهم نگاه کردن بعد پسره با پوزخند بهم گفتبا

 ن؟ی معلم بشنییخوای مشما
  غرور گفتمبا

 دمی دوره دهی عالمینقاش...بله
  زد و گفتشخندی نهی دوباره پسر

  چند سالتونه؟اونوقت
  آروم گفتمیلیخ!!گفتمی مدی بای خوردم حاال چجا
 سال16

  با تمسخر گفتپسر
 !!سال؟؟16
  گفتمعی سریلیخ
  دارمازی کار ننی به انی رو خدا استخدامم کنتو

  پوزخند مسخره زد و گفتهی پسره
 ستی کارا واسه بچه ها ننیا

  خودش و با کاراش مشغول کرد و گفتبعد
  دنبال کارتبرو
  سمت در که گفترفتمی تمام داشتم ميدی ناامبا
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  کنصبر
  نظرش عوض شده باشه گفتمنکهی از بابت ای خوشحالبا

 بله
  نگاه به سر تا پام کرد و گفتهی پسر

  برات دارم پولشم خوبهگهی کار دهی
  گفتمي کنجکاوبا

 ؟؟ي کارچه
 بود و شمی که پی گلدونتی با عصباندمی زد و به سر تا پام نگاه کرد چندشم شد منظورش و فهمزی لبخند سر تاسر ههی

  و گفتمنیانداختم زم
 تهی آبجي کارا برااون
 ...ی ولگهی دي بهش گفتم و رفتم جاهاي وري دری لب کلریز...رونی و رفتم بدمی در و محکم کوببعد
 که راس نی ماششی رفتم پعی سرنی کنه بنابرای حرفش و عملنای مدمی مونده بود به چهار ترسقهیدق5 ساعتیچی به هیچیه

 ؟؟ي کرددایکار پ:نای ممیدی همزمان رسنایمن و م4ساعت
  گفتمی ناراحتبا
 ؟یتو چ...نه
 نی تو ماشایب...منم:نایم

  نگاه کردم و گفتمکی غذا بود با تعجب به پالستکی پالستهی در و بست دستش نی داخل ماشمی نشستمیرفت
 ؟ي آوردي رو چطورنایا
  نگاه کرد و گفتکی به پالستی با ناراحتنایم
  استفاده کردماوشی روش ساز

  صداش پر از بغض بود با همون لرزش صدا گفتنایم.. زدمی تلخلبخند
 ... بابام و بگويوا!!!فاطمه!!!ریام!!اوشیس!! داره؟؟فاطمه زهرا؟؟مهسای االن مامانم چه حالیعنی

  که منم با بغض گفتمدی قطره اشک از چشماش چکهی بعد
  دوست دارم االن حال بابا و مامان و داداشم و بدونممنم

  خانوادمنمی تو زندگي آدمانی ترزیدلم براشون تنگ شده غزل بعد اون عز:نایم
  تعجب گفتبا

 ه؟ی از اون کمنظورت
  با هول گفتدمی وضوح هول شدنش و دبه
 یچی هیچیه



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 66 

  اومد بپرسم؟؟یاسی ی وقتای االن ای جواب بده ی ازت چند تا سوال ازت بپرسم تو هر وقت دوست داشتخوامی منایم
  و گفتدی آه کشهی نایم

 بپرس
 ؟؟ي ول کردهوی رو يری جنگچرا
 ؟؟یپوشی می مشکچرا
 ؟؟یستی نطونی شوخ و شمای مثله قدگهی دچرا
 ؟؟یشی سوار نمنی صبا و تله کابی کشتچرا

 ؟؟یشی می ك عصبانخورنی قسم می سر کي و نازمارال
  عالمه غمه؟؟هی تو چشات چرا
 ؟؟یستی خنده رو نیستی و مثله قبلنا گرم ني سردچرا
  دو تا حلقه به عنوان گردنبند تو گردنته؟چرا
 خودتم کنمی االن احساس می؟؟ولیگفتی مشی هست چقدر از عشق و قشنگادتی؟؟ي ابهی با عشق غرکنمی احساس مچرا

 ؟؟یکنی نم؟؟حسشیستی بلد نگهید
  لبخند تلخ زدو گفتهی نایم

 ؟يدی که دلت پر از سوال بود چرا زودتر نپرستو
 کردمی رو نگاه می منفي جنبه هاشهی به تو چه کال همی بگای ی کنعمی ضادمیترسیم
 !! که بعدا باز ازم نپرسهگمی اومد میاسی یوقت:نایم

  تو رو خدا به من بگوی از فضولرمیمی مدارم
  غزلدهی عذابم مشی آورادی:نایم

 نای میشی میخودتم خال... ازت نپرسهگهی تا دگمی میاسی من بگو منم به به
  و گفتدی آه کشهی

 تو دلم نهی کذاشتمی و نمدمیخندیدم م متنفر بورهی تي از رنگای واقعا عاشق باشنکهی عشق قشنگه به شرطه اگفتمی مشهیهم
    دوست داشتم عاشق بشم عشق و لمس کنمشهیهم...بمونه

 حال در نی کنه و من و به ااهی آرزو بتونه روزگارم و سهی کردمی فکرشم نمکردمی نمیی آرزونیانکاش واقعا همچ....اما
   ی دوست دارم و هیلی پسر و خهی گفتمی هست مادتی...ارهیب

 رفتمی صدقش مقربون
  و گفتمدمیخند
 میدیخندی باهم منی بود چقدر سر همی باحالی شوخیلی خآره

  لبخند تلخ زد و گفتهی
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  بودتی نبود غزل واقعی شوخهی اون یول
  تعجب گفتمبا
 ؟؟یچ

 اونم گفتمی مدای به شکردی ممی عصبدونستمی احساسش و نسبت به خودم نمنکهی بود که من دوستش داشتم ای پسر کساون
    رفاقت داد باهمشنهادی پسره بعم پنکهی تا اکردیبهم کمک م

ساله عاشق 14 دخترهی و درك کردم دمی عشق و فهمی خوب معنیلی خی سنم کم بود ولمیدیپرستی رو مگهی همدمی شدقیرف
    سر عشقم قسمشهی نبود و من همیعشقم اصال الک

 خبر يری و جنگجانی تو که از عالقم به هومدی از طرف اون انکاش اون روز نحس نمنطوری نبود همی الکدونمی و مخوردمیم
 رمی جن گیدونستی می حتیداشت

  سر تکون دادم که ادامه دادهی
 رفتمی نمنکاری دنبال اچوقتی هانکاش
  گلوش و فشرد دستاش و مشت کرد ادامه دادبغض
 کردنم بعد از تی کار دورم کنن شروع کردن به اذنی از انکهی اي جنا براگرفتمی منصفانه میلی پولم خدادمی و نجات ممردم

    کسمنی ترزی رفتن سراغ عزشمی نممی تسلدنی فهمیاون وقت
  کننممی از اون راه تسلتا
  گفتمی و ناراحتی با نگرانی چشدی اگه حالش بد مهی گرری ززد
 الیخی اگه حالت بده بنایم
  توجه به حرفم ادامه دادی بنای میول

 ی بود ولکتری دو سال ازم کوچمی خوب شد من و بچه دخترعمم باهم بزرگ شده بودنکهی دعا نوشتم همه کار کردم تا ابراش
   می بار رفتهی و دوستش داشتم می بهم وابسته بودیلیخ

 می صبا سوار شدیکشت
  باز گفتی شدت گرفت ولشیگر

 شده بود ی متالشزدمی زجه مکردمی مهی گرنیی کردن که بچه از باال پرت شد پاي کارهی و  کمربند و باز کردنای لعنتاون
   ی تحمل کنه ولخواستمی و مزدمی صداش میبغلش کردم هر چ

 می وابستگندفعهی خوب من هنوز عشقم و داشتم به اون دل خوش کرده بودم و ای داشتم ولی ماه افسردگهی بود دهی فایب
    شده بود گفتم خوبتی برام کم اهمی کمگهیشدت گرفت د

 .... اتفاقنی با دومی بود ولنی اسرنوشتش
  گفتمي کرد که با کنجکاوسکوت

  بود؟ی اتفاق چنیدوم
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 از مرگ فاطمه بچه دخترعمم به بعد یعنی اونموقع ی دوست داشتم ولیلی خدمیترسی نممی رفته بودنیباهم به تله کاب:نایم
   ی همه چمی سوار شدیخوب وقت... صبا سوار نشدمی کشتگهید

 ي اما عشقم برای به صندلدمی از ترس چسبيزی اومد مثله باز شدن چي صداهی هوی که می بودستگاهی ايکای بود نزدخوب
    کمربند رو بازی حتي نترسم شروع کرد به مسخره بازنکهیا

 کردم صداش زدم در بسته هی زدم گرغی جرونی بدی اون و کشییروی نهی باز شد و نی در تله کابهوی راحت بشه المی تا خکرد
    ها بازشی مونده بودم پس چطور اون لعنتشدیبود باز نم

 جونش تو بغلم بود ی اون مرده بود تن بمی رفتنیی گفتم و باهم با چندتا مامور به پاقشی به رفدمی که رسستگاهی به اکردن
   و بغلت تتی زندگي آدمانی ترزی سخته دو نفر از عزیلیغزل خ

 ادمی تو گردنم تا ری زنجهیحلقه خودم و اون و گذاشتم با .. کسات رو مانتوت باشهنی ترزی سخته لکه خون عزیلی بدن خجون
    دوتاشون و از دست دادمي احمقانم چجوري کارانیباشه با ا

 سرد بود دمیپوشی می مشکگهی رو گذاشتم کنار ديریجنگ..دی امي برایکی منه ي برایکی حلقه نی مال فاطمه و اری زنجنیا
   نی عاشق بشم برام سخت بود و هست اتونمی و نمتونستمینم

 تو خوب شدنم یلی چون خاوشی اول باباعه بعد مامان بعد خواهرم بعد سدمی تنها امنای بعد اناستی واسه اینیبی که مییغما
    بهخوانی جن دنبالمن و ملی اهی نکهیاالنم از ا... داشتنریتاث

 حقمه و دونمی ندارم چون مي گله اچی دارم هی بدبختی کلای ندارم برا ادامه یزنه،شانسی بدن،زمونه باهام ساز مخالف مکشتنم
    با کارام دونفر و بهی وقتدونمیخودم باعثش بودم چون م

 ... تر کنهادی عذابم و زی که کمنهی بکنه اتونهی که خدا مي دادم حداقل کارکشتن
  رو پاك کردم و گفتمدیچکی که رو گونم میی اشکای با ناراحتدیچی پنی ماشي تو فضایسکوت
 ي ناراحت شدکردمی مي کنجکاودینبا... متاسفمواقعا

  با لبخند تلخ گفتنایم
 می بدونگهی از همدکمی بهتره می نداره ما قراره حاال حاال ها باهم باشیاشکال

  گفتمنی بحث و عوض کنم بنابراخواستم
 م؟؟ی کنکاری چدی بااالن

  بهترم هستشترهی باال شهر چون حقوقش بمیریم
 ؟؟ی چیاسی
 ششی پمیرینگران اون نباش فردا م:نایم
  حرکت کردی حرفچی هی بنای نشد و می حرفگهید

********** 
 یاسی
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 :م که درد الود بود گفتیی با صدادتمی رستوران کوبواری به دمحکم
  ولم کن بزار برمیوحش

 : زد و گفتيشخندین
 ی نکنيدزد(....)  ي تویخواستی م؟ي بربزارم

 ..مادرته من کـــ(...) يهوووو
 .. واری گلومو کرفت و چسبوندتم به دهوی

 يخورد...  اشغال در مورد مادرم چه يتو
 شد و چشام نی سرم سنگدادی رو فرو ببرم اما اجازه نمژنی اکسیی تا ذره اکردمی و تقال مشدی باز و بسته می مثل ماهلبم
  رفتیاهیس

************* 
 ال؟یدان

 زهرمار
  هاشهی دختره بره واست دردسر مبزار

  وجب بچه سر من کاله بزاره؟می بزارم نیعنی بزارم بره وی چیچ
 ؟ی کنکاری باهاش چيخوایم

 انی نداره دای تو ربطبه
 اروی نی اومد اادمی ی به دوتا پسر در حال دعوا کردم بعلهه همچی کجاست؟نگاهنجای چشممو باز کردم من کجام اتک

    از جادمی کشیغی جکردی که داشت خفم میکیشغالس همون
 و با واری به ددتمی  محکم از پشت کوبزدمی مغی و جدمیکشی که پشت به من بود موهاشو مالی رو دوش داندمی و پردمیجه

 :گفت) انیدا( رو به اون پسرهتیعصابن
 سی زنگ بزن به پلانیدا
 : گفتدمینالی که از درد می حالدر
  توروو خدانه

 ي کاري کجایفهمی مي اب خنک بخوری وقتياری در ممی بازی وحشیکنی می فحاشیکنی ميدزد
 
 : گفتمتی عصبانبا

 ی کردم حقت بود چون جواب کار خودتو گرفتي کارهر
 : زد و گفتيشخندین

   صندوق باباتو زدم؟گاو
 : و گفتدی کشيادی فردوباره



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 70 

 گمی مسی زنگ بزن پلانیدا
 : حالت التماس گفتمبا
  نکننکاروی اما اکنمی می بگي تورو خدا هر کارنه
 : زد و گفتيشخندین

 ؟يهرکار
 :  توجه و بدون فکر گفتمیب

 ي باشه هرکارباشه
 يهر کار..  ییای کار مي هر جا من خواستمم برایحت..همه کار..یرسونگا..ياشپز.. بدون مزدیکنی ماه تو رستوران کار مکی

    کهعی برده مطهی مثل يدی انجام م،يکه خواستم هرکار
 ؟يدی منم فهمصاحبت

 ؟ي کاره رستوران چری غ؟یچ..چــ
  چشم چون من صاحب توامیگی بخوام مي نداره فقط هر کاری تو ربطبه
 ی چی بد خواستيزای اگه چکنمینه من قبول نم..نــ

  زنگ بزنانی نداره دای اشکالباشه
 کنمی نه باشه قبول منه
 : به سمتم تکون داد و گفتدی انگشتشو با تهدالی رفت دانرونی به تاسف تکون داد و به بي سرانیدا

  تا برگردمیمونی منجایهم
  پشت در رفتم و گوشم به در چسبوندمي رفت زودرونی سمت ببه
  کجا؟انیدا:الیدان
 امشب پرواز دارم:انیدا
 چقدر زود:الیدان
 ... دخترم مثل دختــنی ايخوای مالی دانخورهی بهم ماتیحالم از کثافت کار:انیدا

 ی صندلکی تخت و هی که کی و شکی اتاق کوچهی ي تخت رفتم من کجام اصن؟ توي  به روی کم صدا ها دور شد لعنتکم
    خرت و پرتا بود درو باز کردم و بنا بهنیو لپ و تاپ و از

 جلو تر از ی اتاق بود که درش قفل بود و کمنی اتاق کنار اهی شدی کوتاه باز مي راه روهی به رونی رفتم برونی به بیفضول
    عقبی بود که فکر کنم انبار باشه و کمی در اهنهیسمت چپ 

 رفتم و درو باز کردم که ی به سمت ته راه رو راستومدی سر و صدا از می بود که کلي درهی و اونطرف راه رو سمت راست تر
    رستورانه وااااااووووو چه بزرگهنجایاشپز خونه بوودد اِه وا ا

 : گفتتی جلوم و با عصباندی پریکی هوی زدن بودم که دی مشغول درتی خونه همه مشغول کار من با حاشپز
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 ؟ای نرونی نگفتم خبر مرگت از اتاق بمگه
 به ي درو بست و قفلش کردبا وحشت نگاهش کردم من واقعا چجورنی به پشت هلم داد که محکم با باسن خوردم زممحکم

   قهی دادم دستش از ارموی اعتماد کردم و کل اختبهی غرهی
و پرت کرد رو  کرد و پرتم کرد تو همون اتاقه کنار تخت پرتم کردکفششو در اورد و پرت کرد کنارم جورابشو در اورد بلندم

 :  گفتمتیسرم با عصبان
 ؟یکنی می غلطچه
 ي انجام بددی بخوام باي و من هر کاری نرفته که برده منادتی:الیدان
  رمیگی شدم حرفمو پس ممونیپش
 ي و تو مال من شدرهی دگهی دی وليکردی قبول مدی خانوم کوچولو همون موقع نبارهی دگهید:الیدان

  واسه خودت اشغالیگی می چيهووووو
 : محکم با پشت دست زد تو دهنم و گفتهوی
 ی با صاحبت حرف بزني چجوری زدم تا بدوننویا

 : و گفتمهی گرری ززدم
 خواممممی مامانمو ممن
  ي افتادی کری گيدی هنوز نفهمی طفلیاخ:الیدان
 : زد و گفتيشخندین
  ی پاهام شروع کندنیسی از لیتونیم
 هی برخورد کرد انقدر دردم اومد که ی خشم به سمتش حمله کردم که محکم پرتم کرد کنار تخت کمرم محکم با لبه اهنبا

 : به پام زد و گفتي رفت بلند شد و لگدیاهیلحظه چشام س
  که گفتم و کني کارپاشو

 مرم..  کــیعوض..عـ
 : م رفت که با تقال گفتم تخت نشست منو به پشت خابوند دستش به سمت مانتوي کرد روبلندم
 ي دارکارمی کن چولم
 ي واقعا ناقص شدای ی به موش مردگي خودتو زدنمی ببخوامیم:الیدان

 : زد و گفتيشخندی ندمی نپوشيزی باال زد چون مانتوم جلو بسته بود چمانتو
  يدی نپوشيزی چرشی قراره مانتوتو بکنه که زکلی و خوش هپی پسره خوشگل و خوشتهی شده بود الهام

 : گفتمغی جبا
   گمشوبرو
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 دوتا دستمو قفل کرد و کامل مانتومو از پشت زد باال شی دست غول تشنهی انداختم با ی دستش چنگي باال اوردم و رودستمو
 :و با خنده گفت

  پشتت اوف شده؟یشی اوخ پاوخ
 وول نی کنم به خاطرهمی کار خاصتونستمی چون غول تشن دستمو داشت و سرمو تو بالش فرو کرد نمدادمی تکون مخودمو

    بست و به سمتي دستمو گرفت و با بست کمربندخوردمیم
 خی تنم سي و به کمرم زدبا برخورد دستش به کمرم موهادی دستش مالي پماد دستش بود روهی که کنار تخت بود رفت کشو

    منم که تنبلدنی که ماساژ منای ادمثلیمالی منجوریشدهم
 بسته و سرم که تو بالش فرو رفته بود ي توجه به دستای خر و پفم راه افتاد و بدادی دستشو رو کمرم ماساژ م دو دوریکی

 دمیخواب
******************** 

 نایم
 !! شب شده هااانایم:غزل

 خوب؟
 میگردی و اونجا دنبال کار واسه تو منجای امی وقته داریلیما االن خ:غزل
  دراد دنبال کار بگردمدی راحته فردا منم که جونم باالتی خي کرددای برا خودت شغل پگهی دآره

  بزرگ روبروم انداختم و گفتمیقی نگاه به اون آموزشگاه موسهی ستادمی شد واساکت
 !!نجاستیهم

  با دهن باز گفتغزل
 اهههههه

 می ادهی ندیچی هگنی مار ببند گاله رو بعدا مزهر
 ؟يدی اطراف و دنی اينای ماشنایم:غزل

 رو کردم به غزل و گفتم200 ي اطرافم کردم همه باالينای نگاه به ماشهی
 !!اااای گند نزنامی من برم بنی بشنجای همگهی دنهی باال شهر واسه کار هممی برگمی میوقت

 ی بابا برو موفق باشیاوک:غزل
 یی عجب فضای ولخوردی که رفتم داخل باد کولر بهم منی شدم و در و بستم و رفتم داخل همادهی پي مرده الی ذلي افهیباق

    اززدی برق مکاشی بود و سرامي کارنهی همه آواراشیبود د
 ي همه از اون کلفتا بودن از اون پولدارای چقدرم خنگ و باکالس بود مدرکم و تو دستم فشردم و رفتم به سمت منشيزیتم

    خوشگل و بهیلی دختر خهی که ی رو به منشکیدرجه 
  بود گفتمی مهربونظاهر



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 73 

 ی خانوم خسته نباشسالم
  با لبخند مهربون گفتیمنش

 دییبفرما... ممنونی مرسزمی عزسالم
  صحبت کنمنجای اتیری با مدخواستمی مدیببخش
 ؟ی واسه کالسا ثبت نام کنيخوایم:یمنش
  اما گفتمدمی خجالت کشیکم
  دارمگهی کار دهی نه

  با همون لبخند گفتیمنش
  صبر کنقهی چنددقزمی عزدمی االن بهش خبر منیهم

  تموم شد بهم گفتی صحبت کرد و وقتری با مدی منتظر موندم که منشکمی
 دی سمت چپ در سفی داخل خانومبرو

 زی مي روبروستادمی به پشت بود رفتم وای با اجازه رفتم داخل در و بستم صندلهی و در زدم و با گفتم دی به سمت در سفرفتم
 و گفتم
 سالم
 !! کردیچی همون زنه س که دستم و باندپنیآهان ا... آشنا بودافشی زنه چقد قنیا... برگشت ایصندل
  من و شناخت و با لبخند گفتنکهی مثله ااونم

 ؟؟یخوب..سالم...ا
  خانمیمرس
 نمتی ببي روزهی کردمیفکرشم نم:زن

 می موندننجای فعال که ایهههع
 ا؟وا چر:زن

  رو سانسور کردم که با بغض گفتي دزدي کردم و قسمتاادی داغش و زازی هم پی دادم البته کمحی توضبراش
 رمممی بمیاله

 !! نکنهخدا
 ! نداره گلم اصال خودت و ناراحت نکنیاشکال!! کهيدی کشی سختیلیخ:زن
  باال سرم هستیکی دونمی می تا وقتستمی بابا ناراحت ننه

 ؟؟يای بنجای باعث شد که به ایخوب چ... خوبهنیهم:زن
 دیدونی شما که اوضاعم و مگشتمی کار مدنبال

 ؟ي داریمدرک:زن
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  وقته گرفتمیلی دارم ختاری مدرك گآره
 ی شروع کنیتونیاز فردا م...هیعال:زن

 فردا؟
 ی کالسهی نکهی به من بگو بعد ای داشتمی ببرمت به چندتا کالس هر کارتونمیم.. زودتر حقوقت و بدمدی بازمیآره عز:زن

    پولدارم هستن و عالوه بري بفرستمت که اونجا شاگرداخوامیم
 بعد ي هم بهشون درس بدی ممکنه ازت بخوان به عنوان معلم خصوصی خودشون و حتدنی اوناهم مدمی من حقوق منکهیا
    براتی کالس اولی ولذارمی کالس کودکان هم برات مهی

 بهتره
  ندارميزیفقط من شناسنامه و چ قبول یاوک
  با لبخند مهربون گفتزن

 ستی الزم نیچی ههی بقی فرم و پر کننی اهی کاففقط
  گفتمی لبخند قدر دانبا

  ازتون ممنونم خانمواقعا
  مهال صدام کننجای از ارونی هستم البته تو بمانینر:زن

 باشه
 زمی فرم و پر کن عزنی اایخوب ب:مهال

 فرم و پر کردم و دادم بهش که گفت... بسم اهی گفتن با
 ؟ي نداریمشکل..يایم5 ها ساعتکشنبهیو 4 و پنجشنبه ها ساعت5و4 به بعد سه شنبه ها ساعتنی از اپس

 امی بابا منه
  دفتر من باشه؟يای مي اومدنکهی فردا همزمیپس فردا منتظرتم عز:مهال
  بازم ممنون خدافظمانی خانوم نرچشم
  گلم خدافظ بودفهیوظ:مهال
  که غزل گفتنی و نشستم تو ماشرونی به اطراف نگاه کردم و رفتم بی با خوشحالرونی برفتم

  روباه؟ای يریش
 رمی شریش

  شد و بعد گفتی دادم چحی توضبراش
 گرسنمه

 ؟ي بعد در بريری بگیاسی غذا رو از سهی کدیرسی عقلت نمنقدری ایعنی..می گرفتم بخورلهی پارك وسمی برایب
 وفتهی مری گدونستمیمن چه م:غزل
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 الیخی بابا بخوب
  کنمدای تمرکز پکمی زدم تا آهنگ

  بازمی منو داشته باشيخوای اگه مرهی دگهید
  ببازمتی ندارم واسه خوشبختيزی چگهی دمن
  منو از دستي دادگهی خوب بودم اگه بد داگه

  نفر منتظرت هستهینهیبی وقت نمچی هگهید
 ي بودمو نگام نکردی اون روزو ندونستقدر
 يگردی دنبالم مي که با چشمات داررهی دحاال

 ی نشونی بارون گم شده تو بهی پاهام تويجا
 ی بمونيخوای اگه تو مستمی نگهی من دندفعهیا

 شهی تو واسه همشهی پهی من خاليجا
 شهی عوض نميزی چچی هاتمی با دلتنگیحت

  که با سرنوشت بجنگمخوامی نمگهی ام دخسته
  اما دوست دارم فقط بخندمادهی هام زغصه

  ها باشموونهی مثه ددی باگهی مروزگارم
  بازمی چرا تو خدتی شده داداشی چهیچ

 دهی دله تو رو شکست خدا جوابشو ماونکه
 گهی دنهیبی روز خوش نمهی بعد توام بدون
  با غماشرهیمی روز مهی دله تو رو شکست اونکه

  و براشهریمی روز مهی رهیگی مشی روز آتهی
  پسي توام خونسرديزیری اشک نمگهید
 رفتی چقد خونسرد مبهی با اون غرادی مادتی
 لهی تکمی و همه چهی آدمه خوبگنیم

 دتی تهدکنهی از اون میی ترس جدافقط
  موندمشهی تو همي پایی که خدامن
  خوندمشهی همی بودم ولای کسی بته
 نهی چونگه مرامت همي اگهی با کسه ديریم
 نهی خوب ذات خرابت همستی دست تو ننمیا

  سراغه منای نگهی داتوی خوشی پرو
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  نگو تو خواهشايزی چزنمی حرفامو مدارم
 ارمی بادمی خوامی خاطرست واسه تو نمی چهر
  انتظارمهی تو رو داشتم حاال توي روزهی که

  منو گرفتهي جای کی شد که تو خواستیهمون
  سختهیلی من خي واسه یی که جدایندونست

 دیلرزی شونه هام می صدات نکردم ولویرفت
 دیترسی ميگردی و برنميری منکهی از ادلم

 ی لحظه تا تو رفتهی تو دمی برای همه دناز
 ی گفتی چه ساده بودم باورم شد هر چدمیفهم
 شهی تو واسه همشهی پهی من خاليجا
 شهی عوض نميزی چچی هاتمی با دلتنگیحت

  که با سرنوشت بجنگمخوامی نمگهی ام دخسته
  اما دوست دارم فقط بخندمادهی هام زغصه

 ) پکس،بهزادی حاتميشهاب مقدم،مهد(
 و قفل کردم و نی بعد من ماشمی صبحم گذاشتي برای البته کممی ها رو در آوردم و خوردلهی پارك و وسهی شی پستادمیوا

 میدیخواب
********** 

 غزل
 و می خوردشبی دي از همون غذای و کممی و دست و صورتمون و شستیی دستشومی بلند شدم باهم رفتنای مي با صداصبح

  حرکت کرد سمت همون رستورانهنایم
  گفتمنای به مرو
  حالش خوبه؟یاسی نظرت االن به
  گفتلکسی ریلی خنایم

 نه
  گفتمی نگرانبا

 !!نه؟؟
 گذرنی ازش نمی به سادگکردهی مي رو که داشته دزدیمسلما کس:نایم
  استرس گفتمبا

 کنن؟؟ی مکاری چمثال
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 گهی هم دسی پلسی به پلزننی باشن که زنگ می چند روز بشور و برو اگه نه وحشي ظرفا رو براگنی باشن میاگه انصاف:نایم
 !!دهیمسلما به آدم دزد نقل و نبات نم

 !! که تنهاش گذاشتمدمیبخشی خودم و نم؟مطمئننی چشدی مشیزیاگه چ.. پر اشک شدچشام
  از کدوم نوع باشه؟؟یکنی فکر متو
 !! استفاده نکنهطی شرانی در اشی که از اون موزمارستی نی کسیاسی چون مطمئنن یمسلما اول:نایم
 ؟ی بدن چلشی اگه تحویول
  گفتلکسی ریلی خنایم

 !!ادی از دستمون بر نميکار
  گفتمشیلکسی رنی از ایعصب

 ؟یکنی براش نمي تو کارینی؟؟ی چینی
 دهنمون میوفتی مری بچه گسکهی رمیدی االنشم نشون منی هممی ما خودمون و دار؟؟اگهیکنی مشنهادی پیتو چه راه:نایم

 !!شهی مسیسرو
 !!ستی من مهم نيبرا
  با حرص گفتنایم

 شهی حرف نزن و رو اعصاب نرو چون من همیپس گوش کن و الک!!وفتهی نمی اتفاقنیمن مطمئنم همچ!! من مهمهي برااما
 ستمی خونسرد ننقدریا

 ولش ي وامی زده بودی باحاليپای تمی شدادهی و پارك کرد و پنی ماشمیدی بودم بالخره رسیاسی شدم و فقط نگران ساکت
    سمت پنجرهمیرفتی منای من و میِاسی مهم زیکن االن تنها چ

 ری زمی زدی پقنای هم من هم مهوی کنار پنجره میرفت.. استرسنی مغرور و محکم اه لعنت به انای با استرس اما میلی خمن
   ي لباس خدمتکاریاسی که غش کرده بود از خنده نایخنده م

 شد که ی چستی معلوم نهوی دادی که مطمعنم داشت فحش مزدی لب حرف مری زی و هدیکشی بود و داشت جارو مدهیپوش
    لحظههی دیرقصی لحظه مهی دیرقصی بلند شد با جارو میاسی

  هم رو به من گفتنای از خنده ممی ماهم غش کرده بوددنیخندی کل رستوران داشتن مدیکشی مجارو
  گفتم حالش خوبه؟يدید

  نه؟ای حالش خوبه مینی ببمیبر...دمی فهمباشه
 ششی باش تا من برم پنجایباشه تو ا:نایم

 رنی تو رو نگهوی مواظب باش باشه
 یخودت باش فعلننترس من مواظب خودم هستم تو هم مواظب :نایم

 فعال
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  چشم دوختمیاسی رفت و من منتظر به پنجره به و
******** 

 یاسی
 اکو ی پرتش کردم صداش تو ذهنم هواری دستم به سمت گلدون کنار تخت رفت و محکم به سمت دالی از حرف دانیعصب

    کفدنی پس جارو کشی هستیی تو فقط دختر هر جاشهیم
 بهم زده ی حرفنی همچی کسادی نمادمی بغضم گرفت یی هرجایی هه دختر هرجاستی بد نادمی ززی کردن مزی و تمرستوران

    پسر متنفر شدم بای از هر چی موقعهی که از یباشه  اونم من
 دمیدی می برم وقتای مسخره بازنی نکردم دنبال ای بازم سعی کالس دوست پسر دارن  ولي از بچه هایلی خدمیدی منکهیا
    اوردنادی زدهبا بی پسر بدجور بهش آسنی هست که همیکی

 رفتم دستامو به دو طرف صورتم گرفتم و لبمو کش نهی آي اشکامو پاك کردم جلوشمی می روانهی فقط من بازم خاطرات
 اوردم با خودم زمزمه کردم

  بخندنی تمومش کن خوشحال باش بخند افریاسی بسته
 هاشو جمع کردم و داخل کهیردم و به سمت گلدون خورد شده رفتم و ت دوباره بالفاصله پاکش کختی زدم و اشکام رقهقه

    که صبحي به سمت لباس نظافت کارختمیسطل زباله ر
 لباسو قهههی ی ولپوشمی منی استنی خوب من مانتو تا حد ای کوتاه بود ولنشی باز بود استیلی خقشی داده بود رفتم الیدان

    بهمیلی تپلم خ شدم مخصوصا چونیلی توش بامزه خدمیپوش
 ي دخترهی در اومد و بعدش دنی کشي گلوم کامال لخت صداي نازکه دستمال سر و گذاشتم وااایلی خدمی پوشادساپورتشمیم

 :وارد شد دختره با حرص گفت
  جون بگهلهی تا کارتو جمییای بشی ساعت پکی قرار بود ي طولش دادچقدر

 : سمتم اومد و خواست دستمو بکشه که مخالفت کردم و با اخم گفتمبه
 امی باز و ساپورت نازك نمقهی نی با امن
 می حاال هم از کارمون عقب افتادنی همرای شو من و المخفه

 یظی کامل و غلشی موهاشو باز گذاشته بود و ارای من بود ولهی کردم لباسش شبپشی به تی نگاهدی  دوباره کشدستمو
 ورتش دارهص

 :گفتم
 ستمی و بند ندی قی مثل تو بمن

 : زد و با حرص گفتيشخندین
  بود؟دهی خوابالمی دانشی عمم بود که پشبی مشخصه پس دکامال
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 حرصشو نکهی اي داره؟برای چ ربطنی به ای بود نه کنار من ولی تو اتاق بغلشبی دالی نگاش کردم خاستم بگم داني ناباوربا
 : گفتمي با لبخند ژکوندارمیدرب

  دارهی توپکلی هیلی خوشملمم خالی دانجوووون
 اخ و ی نشست هي بازی زد و با کولیغی تو باسنش جدمی نکردم و محکم با پام کوبي منم نامرددی حرص با پاش رو پام کوببا

 (...)ییی مامانگفتی و مکردیاوخ م
 دستش هی دستش رو باسنش بود و با هی شهی شستی عقب دو خنده مثله صندوقری زدم زی به باسنش کردم و پقینگاه

   یدستمو گرفت و منو به سمت اشپز خونه برد پرتم کرد رو صندل
 : چاق و چله بود گفتیلی داشت و خی پر پشتي زن که ابروهی رو به و

   اوردمشیبتی با چه مصی جون اگه بدونلهیجم
 : کرد و گفتی اخملهیجم
 ي کردری دیلی خنایمل

 نی اگفتمی بودم و با خودم مرهی به باسنش خنجوری کرد منم همفی تعرامونوی بازی کل موضوعو و وحشنای ملای دختره همون
   ينجوری دختر اهی افتادم که هر وقت دای آادیباسنه واقعا؟

 :گفتی مدیدیم
 جووووووووووون

 : به خودم اومدمنای ملي صدابا
  هستزمیخوبه واال ه.. حواست کجاستیه

 : گفتلهیجم
 تو هم کنهی خورده جمع مي که مشتریلی وسارای المندازهی برق منوی و زمکشهیجارو م) اشاره به من( دخترنیامروز ا..نای ملبسه

    فقط بهینیچی ماروی صندلیکنی و مرتب میکنی مزی تمزویم
 : دوباره اشاره کرد و گفتمن

 ترك نجاروی انی نرفتن حق ندارای کارتم تموم شد تا مشتری حترونی بی در رفتنی ازی وقتگمی بهت میدونی قانونو نمچون
   نی رفتنم نداررونی مخصوصا شما سه تا که اصال حق بنیکن

 تا دی کني و هرکاردی عشوه و رقصم کندی خوش گذروندن مهمونا باي با اقاست بعدشم طبق دستور اقا براارتونی اختچون
   صوص اقا که مخي شن مخصوصا مهمونانجای جذب ايمشتر
 دی براشون کنيهرکار

 : گفترایالم 
 چشم

 : زد و گفتيشخندی نلهیجم
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 رهی نمادمی دستمزدتون نی موقع خوابم نگه داری مهمونارو تا حتنی که ماشاهللا خوب بلدرای و المتو
 : کردم و گفتمی اخممن
 ..طی اصال نه لباس و نه شرامن
 : گفتادی با فرلهیجم

 ای پس افاده نیینجای که ای شو گستاخ تو خودت خاستخفه
  اروووومیاسی باش اروم
  ادی شنا بلدم گستاخم عمته افاده هم ننه بزرگت مشمی نمخفه
 تا 6 زی مهی اشپزخونه رفتم رستوران نسبتا شلوغ بود رونی دستش بود گرفتم و به سمت برای دراز کردم و جارو که المیزبون

   گریه تاشون روبروم بودن که ماشاهللا جپسر بودددن اوووف س
 و اون دختره رای هم با نامزد المي پاتوق  مجرد پجرد بود و چند نفرشتری بودن بگمی نبودن و چند تا مجرد ددمی تو داونا

    بهی که دوتاشون جور همن داشتن با عشوه خرکنایصندوق داره مل
 هی ي که رفت روشدی اهنگ پخش منجوری همهویرو کردن کردم  کنن شروع به جاشووونی دست مالدادنی اجازه مپسرا
    شروع بهری رعناسسسس منم بدجووور جوگي وووووویاهنگ

  کردمرقص
 رعنا…رضازیعل

 رعنا…نیاشک
 رعنا…نودوهشت

 رعنا…ینی حسيمهد
 رعنا…ستمگر

 رعنا…ظالم
  با ما بپر رعناای بگریباز

  ستمگري ارعنا
 گری بازرعنا
  ستمگري ارعنا
 گری بازرعنا

  رعنای کاسباری يوا
  رعنای ظالمیلیخ

  رعنای الزمکتک
  رعنای لوازمی پآه
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  ستمگري رعنا ااه
 گری بازرعنا
  ستمگري ارعنا
 گری بازرعنا

 )با جارووو غر کمررر(
 بابا

 يبری دال رو مویدمپر 
  ي سرسرمکن

 ي به هر دریزنی ميریگیم
 ي که هست خبریکنی مفکر

 ) که سه تا دختر دانشجو اومدن کنارم و شروع به رقص کرددمیرقصی منجوریهم(
 ی نه علیگی و مگمی میهرچ
  رضازهی اومده که علبحث

 سازهی فرازه با تو مدر
 ي به بازيبری ميریگی مهوی مارو ال

 ي خانوم آخه چقدر تو نازنکن
 رعنا…يستمگر

 رعنا…يبری مدل
 رعنا…یزنی مبی جيری محابده

 رعنا…یزنی مغی تمنو
 رعنا…یزنی مپی تیه
 يدی دانشگاه درس ميریم
 رعنا…يریستیمیک

 رعنا…يری مسی تنکالس
  يدی مستی پسرا ببه

  رعنا رعنا رعنارعنا
  رعنا رعنا رعنارعنا
  ستمگري ارعنا
 گری بازرعنا
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  رعنای کاسباری يوا
  رعنای ظالمیلیخ

  رعنای الزمکتک
  رعنای لوازمی پآه
  ستمگري رعنا ااه

 گری بازرعنا
  ستمگري ارعنا

 نای و الرای کف زدن بلند شدالمي صداهوی خندمی دارن مدمی خنده  نگاه به اطراف کردم که دری زمی زدییتا3 تموم شد اهنگ
    گاو به پارچه قرمزي نگاهاشون به من مثل نگاهانیمثل ا

 دراز کردم و رومو اونور کردم که دم پنجره ی زبونکردنی داشتن خشک نگام میی تا6 تا پسره خورد شی نگاهم به شبود
    به پشت رستوراندادی بود که عالمت منایچشام خشک شد م

 انی کردم باشاره
 باشه تا ي درکردمی باز کردم خدا خدا می حواسش نبوداز راه رو گذشتم  و در انبارو به سختی شدم خداروشکر کسمی جعیسر
    وکی پنجره کوچهی در بووود هی و غزل فرار کنم بعله نایبا م

 و باال دمی هم چي تا جعبه روددچندیرسی قدم نمی قفل درشت داشت به سمت پنجره رفتم ااااه لعنتهی کنارش بود درش تنگم
    ونایرفتم پنجره رو باز کردم خودمو بزور توش چپوندم م

 بکشم خودمو داخل غزل قالب گرفت و توستمی م برگردم داخل نهتونستمی خنده نه مری زدن زی پقدنمی و اومدن با دغزل
    شدننی پخش زمدمی  دهوی اما دی اومد باال دستموکشنایم

 خواستمی بگن که من مرای و المنای اخرش با خنده گفتم برن به ملشدی نمرونی منو بکشن بی تا غروب داشتن از هر راهییدوتا
   1 بعد خودشون در برن دنی دنجایدربرم و فالن منو ا

 رو با باسنم ی برخورد محکمنمی ببتونستمی چون کِدر بود پشتمو نمشهی باز شدن انبار اومد شي بعد رفتنشون شد صدایساعت
   نی کمک منو بکشهی چنی اییییییحس کردم که گفتم ا

   اومدالی دانی عصباني صدارونیب
 ؟ي از دست من در بریتیخوای ته که مهی تنبنیا

  گفتمغی تو باسنم با جدی با چوب کوبدوباره
  کنهی بعد تنباری حداقل درم بییوحش

  بهترهينطورینه هم:الیدان
 اومد کثافتتتت الی داد داني صدادمی به خودم فشار اوردم که بوووم گوزطنتی زدم با شیطانی دم باسنم لبخند شدی کوبدوباره

 :  و گفتمدمی خندطنتیبا ش
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 ستی نکن به نفعت نی من شوخبا
 ستادنی دم در وارای و المنای ملمیدی جونمه دی که بغل داننی نرم فرو رفتم اه؟ اي جاهی ي شدم و تودهی شدت از پشت کشبا
 : گفتمتی با عصبانالی گوش دانریز

  بودن ؟نجای اتازه
 : گفتوشی اونم

 دنته؟ی موقع گوزمنظورت
  کتک زدن تونه
   االن اومدننی نبودن همچکدومشیه

 با شدت به نای ملرای منو به خودش فشرد که المالی فرو بردم دانالی تو بغل دانشتری کردم و خودمو برای و المنای سمت ملرومو
    رفتن با خنده خودمو خاستم از بغلشنجوری رفتن همرونیب
 : بکشم که گفترونیب

 ی وقتگهی دیی دختر هرجاهی خب ؟مشخصهي دوس داریلی به سنت نکنم پس؟توهم خ؟نگاهي واردیلی خنکهی هم مثل اتو
.... 
 دختر خراب اون سه باره که هی گهی من مهی بارنی سومي و محکم زدم تو صورتش اون برادمی کشرونی خودمو بتی عصبانبا

 :گمی قرمز می با صورتکنهی حرفش له منیمنو با ا
 ؟یشکنی کهه انقدر راحت غرورممو  میدونی می؟چیزنی که انقدر راحت تهمت میدونی می از من چتو

 ری و به اتاق رفتم و بلند بلند زدم زدمی کشرونی بی لعنتي زودتر خودمو ازون انبارشدی مي گونم داشت جاري رواششککم
 هیگر

******** 
 نایم

  کردمری غزل ديوااا
 گهی دي کردری دقهی نداره فقط پنج دقیاشکال:غزل
  خدافظرمی من دارم مخوب
  زدن پشت گوش بنداز جواب نده خدافظی حرفیموفق باش:غزل

  و با لبخند گفترونی به در زدم که اومد بي تقه اهی بدست رفتم تو اتاق مهال و تاری شدم و گادهی و بستم و پدر
 ! کهي کردرید
  نه نصفه ولش کردم اومدمای رونی اومد بدمی آخرم نفهمدی طول کشمیاری درش بمی کرده بود رفتری گقامی از رفیکی

  و گفتدی خندمهال
  کرد؟؟کجا؟ریگ
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  کردری گشدی سوار مدهی داشت سرسره سر پوشیچیه
  خنده و گفتری زد زمهال

  رو سرشونذارنی شد االن بچه ها کالس و مری که کالست دمیبر...رمی بمیآخ
در .. داشته باشماستی سدیدار بودن و خودخواه پس با پولنای ارفتمی راه ماستی قدمام محکم بود و مغرور با سمی رفتگهیباهمد

    کالس و زد و رفت داخل چقدرم سر و صدا داشت منهی
ئه md که بهرادنیا... برام هضمش سخت بود اکمیبودن 20ي نگاه به همه کردن همه باالهی... رفتم داخل بعد مهال اومداول

  به مهال گفتطنتی نگاه خصمانه بهش کردم که با شهی
 !!هااا5سال ساعت12ری زي کالس بچه هاری مدخانوم

 !!نجاستی حرفش خفش کنم که شانس آورد مهال انی به انتقام از کفشام و اخواستی خنده دلم مری زدن زهی خودش و بقبعد
  ادبیبهراد ب...ا:مهال
  گلوش و صاف کرد و گفتبعد

 ان؟ی نمگهی دیعی ربي که آقانیدونیم
  گفتن مثله بچه ها با خندههمه

 !بعلللللله
  چش غوره گفتهیکه مهال با !! گربه رو دم حجله بکشمدی بخندم تا پررو بشن باخواستمی خندم گرفت هم نمهم

 !!کننی مسی تدرنجای ایعی استاد ربي به بعد به جانی از ای خانوم قاسمخوب
  با تعجب و شوك به من نگاه کردن که بهراد گفتهمه

 !!ـــــــــــــــــــــــن؟؟یا
  مودب باش بهرادنی نه اشونیبله ا:مهال
 ده؟ی رسی به سن قانوننیمطمعن:بهراد
  بزنه که رو بهش گفتمی خواست حرفمهال
 امی من خودم از پسش بر منی به کاراتون برسنی شما بهتره برمانی نرخانوم
  نگران نگام کرد و گفتکمی با لبخند و مهال
  خدافظنی شد بهم بگو موفق باشيزی باز چزمی عزباشه

  و گفتمزی و گذاشتم رو متارمی رفت و در و بست گو
  کالس مننی وقته گرفتم قوانیلی و مدرکم و خکنمی کار متاری وقته گیلی هستم و خی قاسمنای بنده می بنا بر معرفخوب

 نیبعد من حق اومدن به کالس و ندار_1
 نیاری در بي مسخره بازنیحق ندار_2
 نی حق اومدن به کالس و ندارگهی ددی که بکنی ادبیهر گونه ب_3
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  وسط حرفم و گفتدی بهراد پرهوی

  خانوم معلماجازه
  باز گفتمی بگم کوفت ولخواستی مدلم
 بله

  خودش و مظلوم کرد و گفتبهراد
 م؟ی غذا بخورنیزاری سر کالس؟؟منیدی هم مم؟؟استراحتی بریی دستشونیدی ماجازه
  منم خندم و کنترل کردم و گفتمدنی خندهمه

  قبول کنمتونمی غذا رو نمی و استراحت ندارم ولیی با دستشویمشکل
  رو کردم به همشون و گفتمبعد

  قانونخوب
 سی نهی قضنی هم تو ایی استثناچی نشنوم و هیی صداچی ساکت باشن و هدی همه بایعنی من گفتم سکوت یوقت_4
  پوزخند زدم و گفتمهی نخندم نکهی اي برادیباری بهم از چشاش شرارت مکردی میطانی نگاه شهی به بهراد نگاه کردم که و

 بدونم خوامی اول می بدم ولادی ي از اول شروع کنم و به شما به طور حرفه اخوامی منی همي خودم و دارم و براي روشامن
    جلسه س که مانیل اونکهی ايخوب برا.. تا چه حدهتونییتوانا
 ی آهنگهی جلو ادی بتونهی دوست داره می و بسنجم هر کتونیی تواناخوامی بهتون بدم اما عوضش می االن درسخوامی نممیباهم

   یکه دوست داره رو بزنه و اگه دوست داشت بخونه خوب ک
 داوطلبه؟

 از آهنگاش و یکی به بهراد اونم اومد جلو و شروع کرد به دی نفر دستاشون و بلند کردن و اومدن خوندن بعد نوبت رسچند
  بعد آخر آهنگ رو کرد بهم و گفتکردمیخوندن منم گوش م

 خوشبختم از رانی اي از رپر هایکیthe man of darkness يکوتاه شده md بهراد پارسا هستم ملقب به بهرادبنده
  استاددنتونید
  خند زدم و گفتمشی نهی

 ي مودب بودنطوری همشهی همانکاش
  و باز کرد و گفتششین
 شدمی نفر بلند منی وگرنه همون اولکردمی محشی تو جام داشتم تصحی که گفتم کلنمیا

 !! جالبهواقعا
 ؟یچ:بهراد

  رو خلق کنهی چه موجوداتتونهی خدا منکهیا
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 تونهیآره م:بهراد
  به خودش اشاره کرد و گفتبعد

 فرشته
  من اشاره کرد و گفتبه

 )ی مرده به زبان ترکلیذل(اولموش
  تعجب گفتمبا
 ؟یچ

 آخ:بهراد
 ؟ي حرف زدی ترکه؟بهی چشیمعن

  مهربون و دانایعنی شیآره معن:بهراد
  نگاه مشکوك بهش کردم و گفتمهی

  باشهنی اری به حالت اگه غيوا
  گفتلکسی ریلی خبهراد

 !!نی از من رد شونی بود با کامنی اریغ
 پرسمی ممانی قبول من بعدا از خانوم نرباشه
  اب دهن قورت داد و گفتهی بهراد
 باشه

  از دخترا به اسم طال رو بهم گفتیکی رفت جاش نشست و
 ن؟یی شما مال کجااستاد

 شمال،مازندران
 ن؟ی هستی پس مازنیچه عال:طال
 بله
 ن؟ی کردینی االن کوچ نشنجایا:دایش
 امیدم ب مجبور شقامیخودم تنها با رف...نه

  بهتون خوش بگذرهدوارمیام:طال
 یمرس

  که من بشنوم بلند بلند گفتي و جورقشی رو کرد به رفبهراد
  پشمالو؟نقدری اشهی مدخترم

  تا به حالدمینه واال منم ند):قشیرف(نایس
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 اونوقت دختره معلم ممکلت زهیری بگذرونه فکر کنم حق من و خورده من روز به روز داره موهام مری خدا بخییییه: بهراد
 صورتش مثله پاالز موکته

 ؟يخوری غصه میتو که موهات پر پشته واسه چ:سنا
  با عشوه گفتنگار

  منظور بهراد و از حرفاش؟یفهمی خودت نمیعنی
  اخم به نگار کرد و گفتهی سنا دمی به سنا اشاره کرد به من انگار مثال من نفهمبعدرو

 شده هم باشه خوشگله هست اگه با صورت پر ی چهر
  کارتم مشغول کردممی سی بلی باز نشه خودم و با موباشمی نهوی نکهی ايبرا

 ومدمی اردو نمنی وقت به اچی و هشدی قلم پام خورد مخواستی دلم مدمیدی خودم و خانوادم و که ميعکسا
********* 

 غزل
 دمی اومد داخل ساعت چند بود؟؟ازش پرسنای در باز شد و مییهوی

  شد کالست؟تموم
  االن تموم شدنیآره کالس بچه ها هم هم:نایم

  بود؟چطور
 ..واسه بچه ها خوب بود اما:نایم

  واسه بزرگا افتضاح بود نه؟زنمی محدس
  با حرص گفتنایم

  احمقيکثافطا
 دی هم غرنای خنده مری کردن زدم زفی با حرص شروع کرد به تعربعد

  شو غزلخفه
 دد بدجور حالت و گرفت بودددی عالنای ميواااا

 دارم براش جوجه رپر:نایم
  صورتت و بند کنمای بنایم
  عنوانچیبه ه:نایم

  رو بهش گفتممیکنی سرش بندش ممیزیری میاسی باهاش کل کل کنم خودم سر فرصت با نخواستم
 م؟ی برکجا

 م؟ی بخوريزی چمیتونی منمی رستوران ببمیبر:نایم
  تعجب گفتمبا
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  رستوران؟کدوم
البته اگه تا االن از اون پنجره درش آورده ... دوتا غذا بهمون بدهیکی تونهی احتماال مکنهی کار میاسی که ییهمونجا:نایم

 !!باشن
  و گفتمدمیخند
  بابا درش آوردنآره

 میخوب بر:نایم
 و نید ماش شب شده بومیدی چقدر گذشت که رسدونمی شده بود خدا رو شکر نمي حرفه ای تو رانندگگهی حرکت کرد دبعد

    اشاره کردیاسی به نای باز کنار پنجره ممی و رفتمیقفل کرد
  با بغض گفتممیدی رو دیاسی می رفتی بعد وقتی قبلي همون جامی بهمون اشاره کرد بریاسی

 ؟ی آبجیخوب
  گفتتی با مظلومیاسی

  خوبمی ابجآره
  چرت و پرتات تنگ شديدلمون برا:نایم

 ؟يای بزارهینم:غزل
  گفتی با ناراحتیاسی

 نه
 شناسه؟ی من باهاش صحبت کنم من و ميخوایم:نایم

 یکنی تو اوضاع و بدتر منای منه
  گفتی با کالفگنایم

 خواهرام شی پلهی که رستوران تعطیی و وقتادنی تمام وقت اما ناهار و خوابکنمیبگو کار م... خودت باهاش صحبت کنپس
 ي تو که بلداری در بي مظلوم بازی کمزای چنجوریباشم و ا

  با نم اشک گفتیاسی
 زنهی من و متونمینم
  با حرص گفتنایم

  اشغال؟نی اکجاس
 

  و گرفتم و گفتمدستش
  خودش بگهیاسی که هست بد تر نکن بزار ینی خودت و کنترل کن لطفا کار و از اتو
  گفتیاسی ساکت شد که نایم
 ارم؟ی براتون بنیخوری ميزیچ
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 ؟یتونیم:نایم
  ندارهيآره بابا کار:یاسی
 ده؟یبهت حقوقم م:نایم
  ماه آزادمهی ماه نه بعد هی ؛تایاسی
  فکر کرد و گفتی کمنایم
 می بموننجای دوسال ادی باما

 می با تعجب گفتیاسی و من
 !! سال؟؟دو
  خونهمی برمیتونی و راحت ممیریگی منامهی گواهشهیسالمون م18گهیآره چون دوسال د:نایم
 م؟یریخوب چرا االن نم:یاسی
 می کردي دزدفهمنی مهی دزدنی ماشفهمنی ممیشی بدبخت مرهی ما رو بگسیچون اگه پل:نایم
  کنم؟کاریمن االن چ:یاسی
 خوب لهی که رستوران تعطی و موقعدنیماه اول بهت حقوق نده عوضش بذاره شب خواب1 کار ي برایمونیبگو تا دوسال م:نایم

    ماشی تو پگهی دکنهی کار می زمان مشخصهیرستوران 
  حقوق به اندازه سه نفر بهت غذا بدهي و به جايایب
  با خنده گفتیاسی

 ااایکنی همه جا رو مفکر
 می تا جواب و بشنومی هستنی تو ماشدنی خوابنجای ما تا فردا هماری بدو غذا رو بگهی دمینیما ا:نایم

  گفتمیاسی به رو
 کنه؟ی کار میی چه وقتارستوران

 يروی نهیشب به بعد 10البته از11:00تا8:00 شاميظهر برا2:00تا12:00 ناهاريبرا10:00تا7:30 صبحانه يصبح ها برا:یاسی
 میلی هستن ما تعطگهیکار د
 اری بدو غذا رو بی کنکاری چیدونی می اگه زرنگ باشگهی دخوب

 گفت یاسی غذا رو گرفت و به نای رفت غذا رو آورد و داد به ما اوووووم میاسی
  انبارشی پمییایم11 قبول نکرد ما ساعتنی تو ماشای نره حرفام و هااا قبول کرد بادتی مینی تو ماشما
  خدافظومدی نیکی تا نی بریاوک:یاسی

 خدافظ
 خدافظ:نایم
 میدی و خوابمی و غذا رو خوردمی و نشستنی تو ماشمی غذا بدست رفتاطی با احتنای من و مو
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********** 
 یاسی
 کارم شروع گهی ساعت د1 شدم ي لباس خدمتکاردنی بودن به سمت اتاقم رفتم و مشغول پوشنجای انای انای م7 ساعت تا
    بعد از مرتبکردمی صحبت مالی با داندی و من قبلش باشدیم

 دنی وارد شدم با دهوی در بزنم پس چوقتی رفتم عادت نداشتم هی اومدم و به سمت اتاق بغلرونی خودم از اتاق بکردن
     با شلواركی گل گلشرتی بود از خنده ولو شم تکی نزدالیدان

 18 ي دزدنای دنی بوددهمه اختهی و کل پوست تخمه اطرافش رشکستی داشت تخمه مونی تلوزي رو به روی گل گلماماندوز
   هی سمتم اومد که گارد گرفتم ددبهی طول نکششتری بهیثان

  خندهری زد زی خودش کرد و پقي به بازو نگاههی به دست من نگاه
 !مسخره

 : گفتمتی و با جدستادمی بروش وارو
  با شما داشتمي کارهی من
 بگو:الیدان

 رونی موقع استراحت بتونم برم بخوامی ممن
 : زد و گفتيشخندین

 ؟یکنی از کجا بدونم که فرار نماها
  زارمی امانت مشتی پيزی چهی خب،خب

 امیبرو اتاقت االن م:الیدان
 باشه

  ی ست لباس ورزشهی با ندفعهی اومد البته اقهی سمت اتاق رفتم بعد چند دقبه
 تی امانتخب

  زد و گفتيشخندی در اوردم به سمتش گرفتم نموی سمت کوله رفتم و ساز دهنبه
 ي فک نکنم اونقدرا باارزش که بزارم برنکهی ان؟یا

 :با اخم گفتم رفت فمی بلند شد و به سمت کخودش
 يری من مفی سر کی با چه حقیه
  که من صاحبتمیبه همون حق:الیدان
 ؟ی نشه؟ ترش نکنتیادی ز؟ی گفته تو صاحاب منیک

  ها تلخن؟ی بکنم البته که بعضنیرینگران نباش من عادت دارم ش:الیدان
 : و گفتدی نوك دماغمو کشگهی می چنی نگاش کردم ها ایجی گبا



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 91 

  حرف زده باشم؟تی کنم باالتر از حد مغز فندوقفکر
 طنتی که دستاشو باال برد و شرمی بگنوی در اورد با اخم به سمتش رفتمو خواستم دوربنموی دوربفمی از کهوی در اوردم اداشو
 :گفت
 رشی بگیتونی ماگه
 ری که غافلگالمی خوردم و افتادم روش داني سکندرهوی که رمی تا بگدمی پردیرسی قدم نمی ولرمی از دستش بگکردمی میسع

    صورتش قرار داشتيشده بود افتاد رو تخت صورتم روبرو
 : اومدنای ملي نکره ي در به شدت باز شد و صداهوی جلو اورد که سرشو
 .... احـــي هشتههههههههه دختره ساعت

  بلند شدغشی جي صداهوی خشک شد تمونی وضعدنی دبا
 ن؟یکنی مکاری چنیداررررر

 : گفتنای کنارم زد و رو به ملالی که خشک شده بودم دانمن
  داشته باشه؟ی نکنم به تو ربطفکر

 : پر کرد با هق هق گفتهی اشک صورتشو در صدم ثاننایمل
 ؟یتونی تو چطور مم؟یکردی با هم تو خونت معاشقه مشبی مگه نه؟منو تو دمی ما همو دوست دار؟یتونی تو چطور مالیدان
  گفتم دوست دارم؟من گفتم دل نبند بعدشمی من کنایخفه شو مل:الیدان
 : ادامه دادشخندی نبا

 بندم؟ی به خدمتکارم به بردم دل میکنی فکر ممن
 ی دانی خودخواهیلیخ:نایمل

 کجا نوی بگم دوربی برداشت و رفت توانشو نداشتم حتنوی  دوربالی رفت من خشک هنوزم رو تخت ولو بودم دانبعدم
   ی داشتمممم داخلش ولی و لختی عکس شخصی کلوووف؟اويبریم

 رو مرتب زای فقط مدی امروز باومدمنی امروز نلهی خبر بدم جمنای انای به مدی رفتنم ازاد شد خوووب فردا بارونی اجازه بخوبب
   10 ساعت شدمی منای پر از نفرت ملي متوجه نگاه هاکردمیم

 من امشب کار ومدنی بهشون خبر بدم اونا صبح مخوامی نگفتم که منای انای به مگه؟امشبی شد خب اجازه داشتم برم دشب
    رفتم درو باز کردمالی دارم به سمت اتاق دانيمهم تر

 : گرفتم که گفتالی خانوم اشپز رفتم و سراغ دانالی سمت لنبووودبه
 کنهی که؟ چند تا باشگاه هم اداره مستی ننجای که فقط کارش االی دانزمیعز
 بوکسسس جوووون من عاشق بوکسمممم: که گفدمیب رشتتشو پرس تعجبا

 و با شلوار موی خوشملم و گردنبند نارنجي فاصله داشت مانتونجای با اابونی خکی بای بود تقرکی نزدشونیکی ادرسوگرفتم
   کی حرکت کردم نزدالی و به سمت داندموی و صندل پوشدیسف
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 دمی شنینی ترمز ماشي بودم که صداباشگاه
 خانوم خوشگله بپر باال_

  توجه به راهم ادامه دادمبدون
   با ماای خانوم  راه بگریج_

 : سمتشون کردم و گفتمرومو
 ؟یگفتی منوی من بود همي خواهر خودتم جااگه

 داد و ي هم دارن به سمت باشگاه رفتم صدارتی گازشو گرفت و رفت خوشحال بودم جامعم گرگ داره اما گرگاش غهوی
    پسره داشتن دعواهی و الی وارد شدم دانعی سرومدی  مدادیب
 رفتم محکم الی که دورشون جمع شده بودن کنار زدم و به سمت داني از دعواشون چند نفرجی با دستکش گگرفتنیم

   ي شدم تک تک اجزارهی به سمت خودم تو چشماش خدمشیکش
 هوی به چشمام بودرهی خالی داندمی دماغش کشي در اوردم و روفمی از کی دستمالومدی خون مشینی از بکردمی نگاه مصورتشو

 : انگار به خودش اومده باشه با داد گفت
 ؟؟؟؟یکککککککنی مکارررررررری چنجااااایتوووووو ا_

 : انداختم و با تته پته گفتمکردنی از پسر که داشتن با تمسخر نگام میتی به جمعنگاه
 ....من...من

 اومدن اشتباه بود  بغضم نجای از اولشم به ارونی اونم منو؟با دو رفتم بکردنی تو چشام جمع شد منو داشتن مسخره ماشک
    دستم ازهوی که مییدوی منجوری تو همهی گرریشکست زدم ز

که  رونی بکشم که محکم بغلم کرد خودم و خواستم بکشم برونی بودخواستم دستمو از دستش بالی شدداندهی کشپشت
 :آغوشش و  تنگ تر کرد و گفت

  باشاروووم
  اشکمو پاك کرد و گفتکردمی مهی هنوزم اروم گرمی حالت بودنی تو همیی اقهیدق 5
  سسسی نشده که؟ هيزیچ

 : که حالم بهتر شد گفتیکم
 ؟ي اومدی چي حاال بگو واسه خب

 : سکسکه گفتمبا
 ؟ي کارت تلفنتو بدشهی بگم ماومدم

  ؟ي اومدنجای تا انیواسه ا:الیدان
  مهمه برامیلی خاره
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 بود پس خواب نبودن کارتو داخل گذاشتم و با خونمون تماس می و ن10 پولشو در اورد و کارتو به سمتم گرفت ساعت فیک
    که گرفتهي مردي اومد صداي مردي بعد صدایگرفتم کم

 : کلفت کردم و گفتمی پدرم همه کسم صدامو کمبود
 ...  تا دختر گمشده3 نی بگشهی مرمیگی با شما تماس مزی هستم از تبريزدی اي جناب محمدسالم

   کردندای پزیدخترا مردن جسد سوختشونو تو پارك تبر:بابا
 .. نمردهدی شانیدونی اصال مشما
 : گرفته بود گفتیی صدابعد
 ی دخترا متشابه بود من حال مناسبلی با وسالشونی وسای از جنازه ها تا حتی همه چی وليزدی اي اقاکنمی می خواهعذر

   نی که مربوط به ایی اگهی دي مورد  از کسانی در انیتونیندارم م
 دی بپرسموضوعن

 بابام شکسته شده ي چت شده جواب ندادم چقدر صدادی پرسالی دانی برگشتم و هر چالی بوق بوق تلفن من مات با دانبعد
   يطورنی صدامو اشهی نداد من که همصیچرا صدامو نشخ

 به ی و در حسرت برگشتن همچی و تو زنده باشي که همه فکر کنن مردهی چه درد بدای خداکردمی متشی اذی و کلکردمیم
   میتونستی راحت میلی ما خکردی بچگونه فکر میلی خنایاول م

 صبح شد می ما مردکننی چون همه فکر ممی راه برگشت ندارگهی ما دی ولمی جا و خودمون با اتوبوس برگردهی می بزارنویماش
    کار قراری بعد کلرونی برم بتونمی خبر دادم که منای انایبه م
 بخندم خودمو با کار مشغول کردم ساعت سه کردمی می سعی من منگ بودم ولرونی بمی دنبالمون و برادی بنای م4 ساعت بود
   نای و دم رستوران منتظر مدمی پوششبوی همون لباس دمیو ن

 شدم
************ 

 نایم
 دنبالم ای بامی گفت نه بعد از ظهر مای االن بنی بهش گفتم همی احمق هر چیاسی رفتم دنبال عی زدم سرنی و که بنزنیماش

 غزل با خنده رو بهم گفت
 يخوری حرص مادی خوشم مچقدر
 يخوری که ازم کتک مادی از اون لحظه خوشم ممنم
 زدم پس یکی که سوار شد نی با کالس سوار شد همیلی هم زده بود اومد خیپی چه تمیدی نگفت بالخره رسيزی و چدیخند

 کلش و گفتم
 یی بچه کجامیدونی خوبه م؟حاالیکنی من ناز مواسه

  و گفتدی خندیاسی
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 زاشتمی که داخلن کالس مي ايریکبی اون دوتا اي شو داشتم براخفه
  و گفتمیاسی رو کردم به کردنی نگاه میاسی نگاه به داخل انداختم و حرکت کردم دو تا دختره چنان با حرص به هی

 ؟ي داراتاق
 اوهوم:یاسی

  داره؟حموم
 نییای بنیآره دوست دار:یاسی

  و گفتدی خندغزل
 میشیمزاحم م..شایا
 !! بچه ها پسره چقد باحالهيوا:یاسی

  پسر؟کدوم
  خوشگلهیلی خي رستوران وااااریمد:یاسی
  گفتمیاسی خنده رو به با
  تو رو بدمی االن خرج عروستونمی رو خدا فعال ول کن نمتو

  کنی خونه اونوقت عروسمی بذار برگهیراست م:غزل
  گفتی با ناراحتیاسی که نی تو ماشمی پارك و نشسته بودهی شی کنار پزدم

 ...الی با کارت تلفن دانامروز
 ه؟ی کالیاستپ داناستپ :غزل

 صاحبکارم:یاسی
 آها بگو:غزل

  زنگ زدم به خونمونالیبا کارت دان:یاسی
  که با بغض گفتمی حرفش بودمنتظر
  مالی شدن با وسادای گفتن سه تا دختر پمی فکر کرد ما سه تا مردبابام

 .... خدا بابام،مامانم،خواهرميوا... رو سرم خراب شد اشک تو چشمام جمع شد بابامایدن
  گفتیاسی که دی اشکاش چکغزل

 م؟ی چرا با اتوبوس نرنایم
  با لرزش گفتمدیلرزی مصدام
 رد سی پلستگاهی داشتم از کنار ایامروز وقت..دهی ما رو دمیدی و دزدنشی که ما ماشي ضمن پسر؟دري دار؟؟پوليچطور

    ازارهی عکس غزل رو گذاشتن اونجا شانس بدمی دشدمیم
 رونی کرد نندازنش بدای که کار پییاونجا
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  بهش گفتمرو
  بزك دوزك کنکممی بذار ری سر کار خبر اسبت لنز من و بگيری مي که دارفردا

 هی جدهیپس قض:یاسی
 زنمتی بندازن مثله سگ مری غزل اگه من و به خاطر تو گیول!!متاسفانه

  غزل و گفتي زد پس کله یکی یاسی
 ي خودت و بهش نشون بدافهی قدی نبايدی و دزدیکی نی ماشی وقتیدونی توئه گاو نمیعنی

 ؟ی باشه چدهیاگه اون دختره که جلو نشسته بود تو رو د:غزل
 حقته!!اری در ني بازستی آرتمیمگه بهت نگفت...می رو صورتمون شال گذاشتیاسی و من

  گفتیاسی که می شدساکت
  پس؟میری میک

 گهیسال د2میکنی صبر مگفتم
  گفتمواشی بعد

 ...کنمی هم می خودم و معرفاحتماال
  گفتجانی با هیاسی بعد وردنی خوشون ني به روی ولدنیشن

 نا؟؟ی چطور بود می تو که کار گرفتخوب
  خنده با خنده بهم گفتری تموم شد زد زی بهراد و وقتي متلکای کردم حتفی  و براش تعرستادمی جا کنار پارك واهی 
  هم هست که حرصت بدهگهی دیکی ی غالمي که به جز آقانمیبیم

 کنمی رمانم و باز دارم ارسال مي اومد من تمام فصالادمی ی غالمیگفت
 ؟يمگه دار:یاسی

 لمی گذاشتم تو موبااوهوم
 ؟یاسی می من االن تو چه فکریدونیم:غزل

  بهش نگاه کرد و گفتیاسی
 ؟یچ

  گفتطنتی شد و با شطونی هم چشماش شیاسی بهم کرد و طنتی اشاره با شهی غزل بعد
  غزلتمیپا
  شده؟یچ
 ؟ي الزم دارلیوسا:یاسی

 آره بابا:غزل
 م؟یخوب شروع کن:یاسی
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 میشروع کن:غزل
  گفتیاسی مشکوك اومدن سمتم که بعد

 می خوشگلت کنمییخوای منایم
  عنوانچی هبه

 نایم:غزل
 زارمی نمگهی درد داشت دنمی لحظه ببهی فقط
  گفتمغی نزاشت و گفت باشه بعد غزل اول بار کرد دردم اومد صورتم جمع شد با جیاسی کنه که ی خواست اعتراضغزل
 بسته
  که گفتمدی کشدست

  شدممونی پشخوامینم
 اهی جا سهی دهی جا سفهیبابا بدجور شد :غزل

  اصال ولم کنخوامینم
  دو تا دستم و گرفت و گفتیاسی

  دست توئهمگه
 نی هم بود از دستشون خالص شدم نصف صورتم بند کرده نبود و ایم با بدبخت طرف صورتهی شروع کرد به بند کردن غزل

    و فراررونی بدمی پرنی بود با داد از ماشعی ضایلیمسئله خ
  تا دستشون بهم نرسه پوستم و بکننکردم

  داد زدیاسی
 عسی احمق صورتت ضانایم

 نمی بنجای اایب:غزل
 دوهیکثافط مثله اسب م:یاسی

  دماغم به فنا رفت رو  سرم و بلند کردم و گفتمیکی شپلخ خوردم به هوی جلو که دمی و کششالم
 ي کورمگه

 و با دی که مانتوم و کشرفتمی خدا رو شکر شالم جلو بود من و نشناخت داشتم مکنهی خدا االن رسوام مای!! که بهراد بوددنیا...ا
  و غزل گفتیاسی به طنتیش

 دیی بفرمانییخوای خانم و منی اشما
  رفت عقب با داد گفتمشالم
 تی خاصی کن جوجه رپر بولم

  روبروش بهم نگاه کرد و با خنده گفتدی تعجب من و کشبا
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 ن؟یی شمااستاد
 ...!! مار ولم کنزهر

 گهی خوشگل بشه دنی نصفش خوشگله نصف زشت بزارافتونی قخوامی استاد من صالحتون و متونمینم:بهراد
  اصال به تو چه؟خوب
 استاد...ا:بهراد
 )مرض(یناخِش

  گفتیاسی و غزل گرفتنم که یاسی
 یمرس
  حواسش رفت به بهراد و با ذوق گفتهوی بعد
 ی که آهنگاش تو فلشته طرفدارشستی همون ننی انای مییییییییوا

  گفتمیاسی به ی هنوز تو دست بهراد بود با نگاه خنثمانتوم
  شوخفه

  خر اخالقنیمن طرفدارتونم هم من هم غزل هم ا:یاسی
  و گفتدی خندبهراد
 ستمی خوب ننی به من خانوم من همچنی دارلطف

 ...یشکست نفس:یاسی
  و چه برسه به عرض اندامي هستن بهراد ام داسی و بهزاد پکس و ي تا زد بازگهی دگهی راست مهی چی نفسشکست

  استادنیلطف دار:بهراد
 فت گیاسی با حرص دستم و گرفت بهراد هم ولم کرد و یاسی

 زمی عزمی که کار دارمیبر
  رو به بهراد با لبخند گفتبعد

 می تا ما برسنی و گرفتی جانور وحشنی ممنونم اواقعا
  پشت کردم و به بهراد گفتمبردنی همونجور که داشتن من و مدی خندبهراد
 کنمی من فقط پام به کالس نرسه پوستت و مبهراد
  و بلند گفتدی خندبهراد

  تا پنجشنبه استادنمی تون و ببافهی و مشتاق که قمنتظرم
 و افتادن به جون صورتم بالخره تموم شد صورتم همه قرمز نی دست تکون داد با حرص برگشتم من و بردن عقب ماشهی و

   شده بود ابروهام و دخترونه گرفت خوب شد چقدم خوشگل
  باز شد رو به غزل گفتشمی بودم نشده
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 !!! شدمايزی چعجب
  گفتطنتی با شیاسی جلو نشستم که غزل سقف و باز کرد و رفتم
  بزن آهنگ و غزلنای به افتخار بند کردن محاال
 دنیرقصی و غزل با خنده میاسی کرد و ی غزل آهنگ و پلبعد

  به خونمونرمی مدهی آسمون عي بهار ايا
  جاني جان اي جان اي ازنمی مداد

 ان به تهررمی به تهران دارم مرمی مدارم
  به تهرانرمی به تهران دارم مرمی مدارم
 ادی گل به سبزه زار مادی من بهار منازه
  اومد جوونه ها دلم پر از بهونه هادر

 ای ها عشق به من گفت که بیی از اون جدابعد
 ای به من گفت که بعشق

  به خونمونرمی مدهی آسمون عي بهار ايا
  جاني جان اي جان اي ازنمی مداد

  به تهرانرمی به تهران دارم مرمی مدارم
  به تهرانرمی به تهران دارم مرمی مدارم
 نبود همه با تعجب و اخم به ما نگاه الشونی خنی عرفتمی و تشر مرفتمی چش غوره می هر چدنیکشی و کل مدنیرقصی مباهم

    اومد بچه ها نشستن منمری آژي صدامی نهی هوی کردنیم
  گفتمی رو به اون دوتا مغز فندقمی که دور شدکمی و روشن کردم گاز دادم نی و خاموش کردم و ماشآهنگ
  بر سرتونخاك

  رو به غزل گفتمبعد
 ؟یکنی عرض اندام مسی جلو پلي داری خوبي پرونده یلی تو خآخه
  گفتمیاسی به رو
  لنزه بده بهشفمی کتو
 فتم شروع کرد به گشتن و داد به غزل غزل هم لنز و گذاشت رو بهش گیاسی
  سرتری کن خشی آراکممی

  گفتمیاسی که به شی شروع کرد به آراغزل
 شتی پدنی خوابمییای امشب مما
 !!امشب؟؟:یاسی
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  فقط واسه حمومآره
 ؟ی دعوا کنه چالی اگه دانیول...یاوک:یاسی

 م؟ی نباشه خوب االن کجا برتی تو کارمیدی عمل انجام شده قرارش متو
 رستوران باشم8 دیمن با:یاسی

  رستورانمیریم8میزنی دور مهی میری مخوب
 یاوک:یاسی

 ی بدبختمی اواخر هممون فقط داشتنیتو ا... بهشون بدم تا دلشون واشهی بستنهی تا دمیچی فرمون و چرخوندم تا پبعد
   نینی ببنیشما بر...من فعال حالم گرفتس بابت غزل...میدیکشیم

 !! خودش چطوره؟حال
*********** 

 غزل
  و داد بهمون با بغض گفتمدی خری بستنستادی وانایم..یلی ناراحت بودم خمی بودساکت

  دنبالمسایابوناپلی سر در مغازه ها و خوفتهی کنم،عکسم بي برسه که دزدیی کارم به جاکردمی فکرشم نمچوقتیه
 می و عوض کردنی کنن ما پالك ماشداتی پتوننینم:یاسی
  گفتی با لحن عصبنایم
 ...!!هی دزدنی ماشفهمنی خودشون مستنی ننجای ندارم پدر و مادرمون انامهی گواه؟منی چرهیو بگ ما رسی پل؟اگهی کتا
  گفتی با ناراحتیاسی
 ن؟یدی دیک
 سی پلستگاهیامروز دم ا:نایم
  گفتمهی گربا

 ...نجای اامی بکردمی و اصرار نمشدمی انکاش الل موفتهی اتفاق بنی اخواستمی نممن
  شکوندی و منی هق هق من بود که سکوت ماشنی سکوت فقط ابازم

 ری که با امیی کل کالاوشی سي های و شوخطنتای فاطمه زهرا شي هاي مامانم دلسوزي بابام طرفداری دلگرميدلم برا:نایم
 ... همه تنگ شدهکردمیم
  گفتمنای رو به مخوردی و مشی بستننی با نگاه غمگیاسی

 نا؟؟ی کنم مکاری چمن
 تو با زبون انداختن به پسره ی خوب بشه ولی کردم که همه چيزی برنامه ري رو طوری همه چیعنی ندارم ي نظرچیه:نایم

  غزليکار و خراب کرد
  گفتمنای نداشتم رو به میلی مچی رو انداختم هی و بستنکردمی نگاه مرونی گرفته به بغمباد
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  خونه؟؟میری چرا نمخوب
  گفتیاسی چند لحظه نگام کرد و به نایم

  چنده؟ساعت
 7:یاسی
  فکر کنمدی رستوران من بامیبر:نایم
 میبر:یاسی

 ي و دزدکردمی گوش نمچوقتی آخه چرا من؟؟انکاش های خداکردمی و نگاه مرونی بیچارگی حرکت کرد ماتم زده بودم با ببعد
    کهکردمی لج نمدادمی به حرف بابام گوش مکردم،انکاشینم

  گفتنای که مختمیری نم نم اشک مکردی بغض داشت خفم ماااای اردو خدازی تبربرم
  ما سه تا باهممیکنی نکن غزل درستش مهی گرحاال

  داد زدمهی گربا
 ي که کاري تو بودي مغازه دزدمی بري که مجبورمون کردي بودم؟توی کني دزدي که مجبورمون کردي بود؟؟تويچطور

    خانوادمونرنی جن دنبالمون باشن اون دخترا بملی اهی يکرد
 شهی درست میگی و میلکسی ر؟؟فقطیکنی باشن؟؟درك می االن ممکنه خانوادمون چه حالیدونیم...می کنن ما مردفک

 نیهمـــــــــــــــــــ
  شد و با داد گفتی هم عصبنایم
 خوبه کمی یاسیز  هان باکردمی مکاری بودن من چشمی دو تا ترسو پی بگم وقتیستی تو بگو؟بدون رو درباگفتم؟؟هانی میچ

   شنهادی اگه پ؟؟منيشدی سگ لرز میکه تو فقط اونجا داشت
 ادی به چشمتون نمنیری کردم نمي کارنکهی چرا ای ولدونمی کردم ميبدکار!!ن؟؟یمردی می واقعدی که تا االن بادادمی نميدزد

    مغازه با منشنهادی و دادم و اصال پنی ماشي دزدشنهادیمن پ
 شد اگه نی اون پوال خرج بنزي همه نی پول بردارکمی شه منم گفتم هوشی با چوب بزنم تو سرش بمی شماها بهم گفتنبود

    خود طرفلی نبود با مي گرفتم با دزدلهیبرات اون روز وس
!! داشتم که همراه شما بودم از کجا خبر ؟؟منی طرفیمگه اون دخترا رو من کشتم هان؟؟مگه من کشتم؟؟مگه با جان...بود

   ی به من ربطتهی عرضگی به خاطر بادی سرت مییهر بال
 کردی که جسد فروشنده االن پات و ول نمخوندمیاگه دعا نم!!نیموندی که شما زنده نمخوندمیمن اگه براتون دعا نم!!نداره

  رفته؟؟ادتی
  گفتي شدم که با لحن اخطارساکت

  تو دهنتزنمی میستی رو در بای بي زر مفت زدنمی ببگهی بار دکی
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 جلو یاسی داخل من و می رفتیی و سه تامی شدادهیبود پ7:30 ساعتمیدی بالخره رسختمیری حرف نزد باز اشک مگهی دبعد
    دختر ازهی هوی می پشتمون با اخم در و باز کردنای و ممیرفتیم

  جلومون و با عشوه گفتدی پلنگا پرنای به قول ماون
  باشن؟ی کخانما

  با اخم گفتعی سریاسی
 نای تو چه؟برو کنار حوصله ندارم ملبه
  مسافر خونه سنجای مگه اانی بذارمینم:نایمل
  رو مرتب کرد و گفتنای ملي قهی ي اومد جلو بازم قد بلندش بدرد بخور بود با قلدرعی سرنایم
  پس بهتره حواست به خودت و کارات باشهپرمی نمهی خونسرد با بقنقدری اشهی من همنیبب
 بهم جانی با هواشی یاسی پسره اونجا بود و هی پشتمون بود نای داخل بازم ممی پوزخند زدم و رفتهی و رفت کنار دی ترسخترهد

 گفت
 !!الهی داناون

  داغون بودافمی با اخم اومد سمتمون قالی زدم که دانلبخند
  خانم؟اسمنی نی آورديمشتر:الیدان
  با تته پته و هول گفتیاسی

 ..راستش...هی چنیدونیم...نه
 نجای امشیدوستمون حالش خوب نبود آورد:نایم

  با اخم گفتالیدان
  مسافر خونسنجای امگه

 دمی محی من بعدا به شما توضنیآقا اگه اجازه بد:یاسی
 رفت نای اول میاسی داخل اتاق می و قفل کرد باهم رفتالی نگاه مظلوم دهن دانهی با یاسی بزنه که ی خواست حرفالیدان

    روییرای پذي رفت برایاسی بعد یاسیحموم بعد من رفتم بعد 
  گفتنای که ممی با سه پرس غذا اومد نشستیاسی ساعت چند بود که دونمی استراحت کردم و بعد نمکمی بودم تخت

 نی و نظر بددیگوش کن... دارمي فکرهی االن من
 یاوک:یاسی
  حوصله گفتمیب

 باشه
تومن حقوق 400 هر ماه به من و غزلمی و برگردمی پول جمع کنی کممی که بتونی تا وقتمیمونی مجانیخوب ما چند ماه ا:نایم
    حاال ازستی ني ماه از حقوق خبرنی تو هم که فعال ادنیم
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 با اون پول بر میاری در بونیمل2 راحت میتونی ممی بموننجایماه ا5بعد ما.. چطوریدونی خودت مگهی به بعد بکن چهارصد داون
 ه؟ینظرشما چ... خونهمیگردیم
 شه؟ی می چه ماهقای دقیعنیم؟ی بمونی تا کدیفقط ما با.. ندارمينظر:یاسی
  با لبخند گفتنایم

 وری شهرقایدق
  بشه براشی عالزی سوپراهی که نای بشه روز تولد مقای که دقمی حرکت کنوریشهر2 نییایپس ب:یاسی
 ستیدل تو دلم ن:نایم

 !!رهیگی نقشت مگهی دیمطمئن
 می تا ما بدون دردسر بری بپوشوننقدری صورتت و ادی آره فقط تو بامیاگه خوب عمل کن:نایم
 ...اگه غزل و گرفتن:یاسی
 شهی دلخوشتون کنم درست می اگه بخوام الکی ولمی بکنمیتونی نمي کارچی رك و راست بگم هیلیاگه خ:نایم

  و گفتمختمی با ترس اشک ردی لرزتنم
 !؟ی چارنی برمیگ...اگه...اگه...اگه... برم بازداشتگاهتونمینم...تونمینم...امخویمن نم...من...من

 وفتهی برات نمی اتفاقچی و همیری میما زودتر از اون که فکرش و بکن...مثبت فکر کن غزل:نایم
 نقدری ای ولومدی صحبتشون مي صدای نصف شب کمدنی خوردم و رفتم رو تخت و بچه ها هم دراز کشلی می و بغذام

  شدمالیخی بگهی که دومدیخوابم م
************* 

 یاسی
 تا اب بخورم رفتمی مي رفتم اهسته اهسته داشتم به سمت غذا خوررونی باز کردم و به بی در اتاقو به آرومدی غزل خوابیوقت
   ی دهنم گرفت و به داخل اتاق بقلي جلوی دستهویکه 
 : گفتتیباعصبان! بودالی شدم داندهیکش

 ؟ي با خودت اوردنی کنایا
 دوستام

 ن؟ی کال رستورانو ترور کننیخوای من؟حاالی کردي بار دزدهی که ؟اوندفعهياری اونوقت دوستاتتم میخودت اضاف:الیدان
 : خشم گفتمبا
  خانومقهی بهتره بگم عتای خانوم؟نای اون معشوقت ملای کرد؟البد تو ي هس که بشه دزددتی هتل پوسنی مگه تو ایچ
 با الی دستشو روم بلند کنه دانییطرف صورتم سوخت چشام پر از اشک شد من انقدر پست نشدم تا هر مادر مرده ا هی هوی
    و همراه بادی روشو به سمت کرد و دراز کشيشخندین
 : رو لبش بود گفتشهی که هميشخندین
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  برقم خاموش کنيری ميدار
 دستم افتادبا همون مشت به سمت رفتم ي ناخونام روي سرشو تو بالش فرو کرداز بست دستمو محکم مشت کردم جابعد
    دستهی دستم گوششو و با هی کمرش نشستم و با يرو

 : زدم و گفتمیییغی کنارم زد و پرتم کرد کنار کمد محکم پشتم خورد به کمدجدممحکمیکشی گرفتم و مموهاشو
  کنهلتی خدا ذلالی دانيا..  ننهيوووووا

 و بستمش فحش به سمت اتاق رفتم بـــه دمیبا لگد به در کوب..!رونی بلندم کرد و از اتاقش مثله گربه پرتم کرد بقهی از
   داری همه سر صدا بنی دارن با ای مارو باش خواب خرسيقایرف

 و اب خوردتشی منای بود و منای دهن م لحظه کف اتاق ولو شدم از خنده انگشت شصت پاش توهی غزل دنی با دنشدن
    بود غزلوداری بنای رو صورتش راه افتاداگه االن میدهنشم کم

 چرا با اومدن اسمش دونمی نمبستی و جلوم نقش موفتادمی مالی داني چشاادی کردمی مي جا به جا شدم هر وری کمکشتیم
   ییجورای گفت دوسش ندارم؟شهی نمدی تپیقلبم بدجور تند م

 هم داره به من فکر الی االن دانیعنی کنارم باشه شهی کم دارم دوست دارم هميزی چهی انگار ستی نالی دانیعنی شدم
    دختر ارووووم چ خبرهی و با خودم گفتم هدمی کشیکنه؟پوفیم
  شدمداری بنای مغی جغی جيبالخره خوابم بردصبح با صدا... بکپری نباف بگالی خادیز
  باشه؟دی همه جا چرا تو دهن من بانیا:نایم

  که من بدخوابممممیدونیم:غزل
 رم؟ی تا صبح چرك شصت پاتو بگدی بدرك من بای که هستیهست:نایم
 هی برنامه بچه ها چدونستمی وضع حاد بود چون باال اورد نمنای ممی رفتیی و به سمت دست شومی عق زدیی حرفش سه تانیاز
    و رو ب بچهدمی پوشویکار لباس خدمترفتمی مدی من بایول
 :  گفتمها
  دی نداشته باشي فقط به عشقم کارنی بکننی خاستی پلنگا من رفتم هر غلطياو

 ه؟ی عشقت کدی چشم سفيهوووو:غزل
 : گفتمرفتمی مرونی به بنطوریهم
 گهی دیدان
 : گفتمي تاشون با دهن باز به پشت سرم اشاره کردن با لبخند ژکونددو

 ...والی هدی بانیکنی و به پشتم اشاره منی لوچ کردافتونوی االن که قنی زدم فک نکنی میلی کلکا من خنی ازخب
 ..!ي کردری که دهی ساعتمی کنم نفکر

  شدتی مثل مافمی لحظه قهی الی داني صدابا
 : با تته پته گفتمکنهی مسخرم می االن کلي بش گفتم عشقمه؟ ووووادی شنیعنی يوااا
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 رمیاالن م..بله ا..بــلـ..بــ
 : کرد و گفتی اخمدنمی با دلهی دو به سمت اشپزخونه رفتم جمبا

 ؟ي بودکجا
  نفس نفس گفتمبا

 نی پس حق دخالت ندارنی اشپز ساده باشهی کنم شما فقط فکر
 : بود گفتادی فرهی بند که شبیی صدابا
 ؟یکنی ممیاز دنبالت کرده زبون درابوی انگار يایحاال که م.. یکنی مرمید
 : بلند تر از قبل گفتيادی که مچ دستمو محکم گرفت و با فررفتمی داشتم مرونی توجه بهش به سمت بیب
  توام احمقبا
 :دمی قفل شده غری و فکتی عصبانبا

 کنمی و مراعاتتو مگمی بهت نميزی چي شدرکفتاری چون پفقط
 دی نبایی چه زرایفهمی پختمت دادم درس عبرتت کنم مگی دنی تو همی وقتکنمی ادمت مشعوووور؟یکفتاااااار منم ب:لهیجم
 یبزن
 : و گفتمدمی کشیغیج

 مثله تو بخاد منو یکی اوضام خفت بار نشده که ي داره؟بعدشم اونقدری کننیبی که مشخصه هه شعورم که ملت دارن مکفتار
 بپزه هه

 گوشم منم دستمو بردم باال و ریال و محکم خابوند ز دستشو برد باوردی طاقت نگهی به سرتا پاش انداختم دی نگاهری تحقبا
    محکم موهامو گرفت کههوی گوشش ریمحکم خابوندم ز

 و غزل نای متوجه مهوی محکم زد تو سرم که با لگد زدم تو شکمش نای اومدن که ملرای و المنای ملدمی به صورتش کشیچنگ
   خوادی اومدن اول فکر کردم منای و ملرایشدم که به سمت الم

 افتاد و نشست و شروع کرد هوی لهی جمزدمی رو داشتم کتک ملهی شروع کردن به کتک زدن منم خوب جمی مون کنن ولجدا
    نسبتنای شدم غزل و مالشیخیبه زدن تو صورت خودش ب

 زدنی رو مرای داشتن المیی داشتن دوتانای از اون دوتا قد بلند تر بود غزل و منای می بود ولزی ریلی جثشون خرای و المنای ملبه
    اومد و محکم زد تو سر غزل که غزل افتادمن بانای ملهویکه 

 افتاد با ناخنا و مشتم افتادم به ی خورد وقتي که سکندردمی رو از پشت کشنای ملي غزل چشام درشت شد محکم موهادنید
 زدی مغی اونم فقط جزدمیجون صورتشتا حد مرگ م

 شده بودم و ی شده بود وحشالیخی بنی نداره بنابراي ادهی که جدا کردنم فادهی انگار اونم دکردی با خنده به دعوا نگاه منایم
    نبودی کسدی منو محکم از پشت کشیکی هوی قابل کنترل ریغ

 : گفتمغی با جالی دانجز
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 کنمیرو ادم م(...)  نی کن بزار من اولمممم
 چکسی توجه به هی سرم گذاشت با خشم پسش زدم سمت اتاق رفتم و مانتومو برداشتم و بي بغلم کرد و چونشو رومحکم
    برگشتم به عقبومدی می قدم کسي صدای ولرونیرفتم ب

 :  گفتمنای به مرتی با حدمی رسی که به ابشار و جنگلروندی منجوری هممی شدنی با هم سوار ماشدمی رو دنای غزل و مکه
 ؟ي کرددای رو از کجا پنجایا

  زدو گفتیچشمک
  گهی دمینی اما
 سازمو در اوردم و می ابشار نشستنجاروکناری نکرد ادای اس پی پی اس افتاد پوووف بله اصالنم با جی پی چشمم به جهوی

   کردی سنگ تو اب پرت متی با عصباننایشروع به نوختن کردم م
 اورد تارشوی گارهی بتارشوی کردم و اشاره کردم گنای به می نگاهکردی مهی سرشو رو پاهاش گذاشته بود و اروم اروم گرغزلم

    و شروعمیی بزنه که سه تامون باهاش اشنای اهنگهیبهش گفتم 
  اهنگمنی اوووف عاشق امی خوندن کردبه

  دارمي در سر شورامشب
   دارمي در دل نورامشب

  امشب در اوج اسمانمباز
  باشد با ستارگانمیراض

  شوقا شورمکسری امشب
  دورمیی عالم گونی ااز
 رمی پر گي شاداز

   رسم به فلککه
  خوانم در بر هوت و ملکی هستسرود

 ... اسمانهادر
******************** 

 نایم
  چقدر گذشت که غزل گفتدونمی نممی اونجا موندکمی
  پنجشنبسي تو هم امروز کالس دارمی بردی بامهیون3 ساعتنایم
 نگاه رونی به بی نگاه کردم که با تخسیاسی ی به سر و صورت زخمنی درون ماشمیلند شدم و باهم رفت در هم بي افهی قبا
  با خنده گفتمکردیم

  که دخترمیی توی وحشهی ای بيری که تو دعوا گرنی من و تشر منایباز ا...ی و باز کن خروس جنگاخمات
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  هم لبخند زد و گفتیاسی دی خندغزل
 ؟ي کجا بريخوای ماالن
  برم آموزشگاهدی که گفت باغزل

  گفتطنتی با شیاسی
 ؟ي بهراد جون کالس داربا
  خنده گفتمبا
  اجازهبا
 !! خوشگله نه؟؟یلی خیول:یاسی
  جلوم نقش بست و با لبخند گفتمافشی لحظه قهی

 !!یلی خآره
  گفتیاسی و غزل با تعجب نگام کردن که یاسی

 جانم؟؟
  سرفه کردم و گفتمهی!! گفتمی چدمی فهمتازه

  شدرمی که دمی بریچی،هیچیه
 ی کشکنی رفتم مگه عشق به همارمی خودم بي به رونکهی دار بهم نگاه کردن منم بدون ای با لبخند معنیاسی و غزل

   نکهی رفتم تا ایالیخیبا ب!!میدی رو دگهیباز همد4ما تازه!!هاس؟؟
 ون گفتم شدم و رو بهشادهی و پارك کردم و پنیماش...میدیرس
 !!نجای انینی مثه آدم بشکشتمونی منی بزنگند
 ی تقه زدم و رفتم داخل و بعد سالم و احوال پرسهی 4 شدقای محکم و با غرور ساعت دقیلی بدست رفتم رفتم ختاری گبعد

    مزهیلی وسط بهراد خنیشروع کردم به درس دادن البته ا
 ی بره رو اعصاب البته کمی کمشدی که باعث مزای چنجوری و انی تر شددی سفدونمی و نمنی کردریی تغیلی که استاد خختیریم

    باز حرصمی ولدادمی کنارش بود منم جوابش و مکهیهم ت
 به چهرش نگاه کمی هی کردن بقتی آخر و استراحت دادم که بهراد شروع کرد به اذقهی درس تموم شد ده دقی وقتگرفتیم

   چی شد  هرهی بهم خدی من و درهی نگاه خیکردم اونم وقت
 لحن هی با کردی بعد همونطور که به من نگاه مارهی کم می کننی تا ببکردنی و بچه ها به ما دو تا نگاه ممیرفتی از رو نمکدوم

  گفتنایباحال به س
 کنه؟ی نگاه منی استاد چرا همچنایس
  بهراد بلند شد و با تعجب گفتهوی خندم گرفت اری اختیب

 !!سیممکن ن!!نه
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  شده؟یچ
 دنی باره خندنی دو جلسه اولنی اي چون استاد تونیری صحنه عکس بگنیبچه ها از ا:بهراد

  غرور گفتمبا
 دمی شد خندیکی هی شبافتی نه با کار آموزام االنم چون قی ولخندمی مادی زمن

  و گفتدی خندبهراد
  کردم استادباور
  گفتطنتی با شبعد

 نی من دارشی پی امانتهی شما استاد
  ابرو انداختم باال و گفتمهی
 ؟یچ

 يادگاری منم گرفتم نی به من پرتاب کرديزی چهی روز هی شما دیدونیخودتون بهتر م:بهراد
  گفتمدی تهدبا
 .... بهرادنیبب

  گفتطنتی با شبهراد
  نه جوجه رپربهراد
  خودم و گرفتم و گفتمي جلوی خودمم خندم گرفت ولدنی ها خندبچه
 ...يوردی ني که آوردي همون کفش من و آوردحاال
  ادامه ندادمگهی با نگاه بامزه منتظر ادامه بود دبهراد
 ؟!! کنهلمی خدا به االغ تبدنیکنی دعا موردمین:بهراد
  لبخند زدمهی بهش گفتم خخ  مونیی روز آشنانی رو زد که من اولی همون حرفقای دقدمیخند

 ن؟ی تافت ندارچکدومتونیدخترا ه:بهراد
 چطور؟:سنا

  خندون بمونهينطوری بزنم به صورت استاد همخوامیم:بهراد
 لبخندم و جمع کردم که بهراد حالش گرفته شد و عی بهراد برق زد سري ابرو باال انداختم چشماهی که لبخند داشتم همونطور

 گفت
 دمیان شام م رستوربرمشی شبشم مي شهربازبرمی تونست استاد و بخندونه من همه رو می هر کحاال
  گفتیچارگی به بهراد نگاه کردن بعد بهراد با بطنتی بچه ها چشاشون برق زد و با شي همه

  اگه من خندوندم به حساب استادیول
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حاال همه ....نفر آدم بزرگ12 بچه من پول ندارم خرج خودم و بدم چه برسه بهییکجا!!  بخندمدی خدا نباي گرد شد اچشام
    خودم و گرفتم باي جلویلیشروع کردن به خندوندنم منم خ

 خواست حرف نای سنکهی بعد همختمیری بهراد نخندم که از بس خندم و کنترل کردم قرمز شده بودم و شر شر عرق ميحرفا
    شده بود که بهرادریمام سراز خنده اشک از چشریبزنه زدم ز

  گفتی قهر الکبا
  نزدی هنوز حرفنای سستی نحساب

  نگفتیچی هگهید... داشتمي روزهینه اتفاقا حرف زد گفت :سنا
  من بازم قبول ندارمیول:بهراد

  بهش گفتمرو
 ! باش و عمل کنمرد
  باز گفتشی نگاه انداخت و با نهی بهم

  استادی شما گفتی هر چــمچشــــــــــــــــــــــــــــ
  بدست بلند شدم و گفتمتاریشد گ5ساعت
 !!لهی بچه ها کالس تعطخوب
 م؟؟ی قرار شام و بزاری استاد ما کنیصبر کن:آرش

 کارمی فرد همه روز بيجز روزا....آممممم
 ن؟ی بچه هم نداریعنی دیببخش...اِ...ن؟تولهیشوهر ندار...وا:بهراد

  گرد شد با تعجب گفتمچشمام
 ... خوبه من تازهحالت
 !!رفتیسالمه آبرو شرفم م16گفتمی حرفم و خوردم واال االن مادامه

  دادم و گفتمرونی بی نفسهی
 ... ندارم خانواده همنه

  و خوردم و گفتمبغضم
 ندارم
  که بهراد گفتکردنی نگام مي و کنجکاوی بچه ها ساکت شدن و با ناراحتهمه

  آموزشگاهنی دم همنییایب7 شما دوشنبه ساعتخوب
  گفتمعیسر

  خدافظباشه
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 چه نی اایخدا.... اونم مردی من مردم عشق داشتم ولکننی االن فکر می با اشک ازشون دور شدم چرا من خانواده داشتم ولو
    جفتهی هوی که نی سمت ماشرفتمیداشتم م!! بودیهیتنب

  گرفته گفتی سرم و آوردم باال و بهراد بودبهراد با حالستادمی وادمی جلو روم دکفش
 د؟یکنی مهی گراستاد

  اشکام و پاك کردم و گفتمعیسر
  شده؟يزی نه چنه

  کاغذ داد بهم و گفتهی نی بنابراارهی خودش ني کرد به روی سعبهراد
  بهمنی زنگ بزننی داشتکار
 رفتم تو عی سرکردمی انکاش شمارشون و حفظ موردمی کارتم و ممی انکاش سلمی رفت شمارش و گذاشتم تو موباعی سربعد
  بگم حرکت کردم و آهنگ زدميزی چنکهی بدون انیماش

 ! من لش زده رو توي جاگهی دیکیکه ... شباتوهی چند فقره شعره به گرمهی
 ....کنمی فکر به تو نمگهیمن د....نیبب.... داره خب هواتوایرتی غی الکنیاز

 ....خونمی نمبه عشق تو....من
 ! باهمشنی که همه آدما جفت می شبتو
 ....دونمی بود بگو اسمشو نمی ه ه ه چأ

 / ساختماتی روزا تورو شناختم و منم که همش با بدنی منم که تو ااون
 / شاد بود و منم که همش کناره تو باختمشهی که همی ادمهمون

 / برو خستم نکنزی اشک نرگهید.... دست دست نکنگهی واسه رفتنت دبرو
  خستم نه توندفعهیاون منم که ا....ستی تو ني جاينجای اگهی برو دآره

 .... آدم رد دادههی یی جاهی گوشه هی
 .... شراب چند سالهي با من

 .... شبه پر دادههی اروی فکره پر از دود اون که همه خوشهی شی آتهی گاری سهی
 .... باهاشي منم که تا پارسال بوداون
  باهاش؟؟؟ی خوبی راستگستی دیکی االن

 ؟؟؟(......) رنگ دهی خرهی هدواست
 .... هنوز رو ساعت مامانهي قفل کردتو
  کجا بود؟هان؟ي نشه قرار بعدری دکه

 ابوناس؟؟؟ی نه؟چشات هنوز قفل خای
 ؟؟؟ههي داریمونی فاز پشي حال نکردای
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 !ابونای گرگ بگهی حاال دمنم
 ....ینی بشقی تو برف تو آالچنهی فازت اتو
 ؟؟؟يری بگی روز ولن واسه اون کادو چای

 /نمیشی مییتو فاز تنها....  منیول
 ....رمیمی میی گوشه تنهاهی نی زمری زتو

 / ساختماتی روزا تورو شناختم و منم که همش با بدنی منم که تو ااون
 / شاد بود و منم که همش کناره تو باختمشهی که همی ادمهمون

 / برو خستم نکنزی اشک نرگهید.... دست دست نکنگهی واسه رفتنت دبرو
 .... خستم نه توندفعهیاون منم که ا....ستی تو ني جاينجای اگهی برو دآره

 .... حرفا پره گوشه همهنی ازمیبگذر
 .... روزگارم شده مثه حال و روز همهکه
 ... نموندمينجوری إدامشو گوش کن من انیبش
 .... همرو کنارت پروندماموی خوشکه

 ....دمیتازه عشقو فهم... اومدهیکی
 ....دنی که فازغم مستشی نای الکنیاز
 ....می سر فشار عصبخورمی قرص نمگهید
 ....دمی حسو بلعنی بهم امیرسی که نمنیا
 .... به بعدنی هست ازیی روزاهی

 .... به گوشت االن به شبرسهی مکه
 ....ستمی دپرس نگهی دمی شدکینزد
 .... از تو بود مرامه سگشتری بکه

 ....میی مرغای ما شو که قاطالیخی بخالصه
 ....می ماله تو ما دله پر داراشی خالهمه

 .... بهتر از خودم مثه کف دست صافهیکی
 ....میی رو فاز بردامی باختارو دادما

 / ساختماتی روزا تورو شناختم و منم که همش با بدنی منم که تو ااون
 / شاد بود و منم که همش کناره تو باختمشهی که همی ادمهمون

 / برو خستم نکنزی اشک نرگهید.... دست دست نکنگهی واسه رفتنت دبرو
 .... خستم نه توندفعهیاون منم که ا...ستی تو ني جاينجای اگهی برو دآره
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 )نیبهزاد پکس ولنتا(
*********** 

 دوشنبه
 شلوار کتان هی و دمی پوشی مانتو مشکهی دوست داشتم خوب باشم ی چرا ولدونمی لباس خوب بودم نمهی دنبال نی ماشپشت
    و شالمم کهی دار مشکي دي ال ای کتونهی و یمشک
 الی کنم بهراد ما رو ببره رستوران داني رو بردم رستوران و قرار شد کاریاسیقرار شد غزلم ببرم )طبق معمول( بودیمشک

 و به من گفتغزل ر...یاسی
  من خوبم؟نایم
  کردم و گفتمپشی نگاه به تهی

 خوبه
 ي استرس داشتم واکمی بچه ها دم در بودن می شدادهی پمیدی رسقهیبعد چند دق... نشستم پشت فرمون و حرکت کردمبعد
 ستادمی واکردمی مکاری و چنیماش

 می ما رو بردنی تا ندغزل
  با تعجب گفتغزل

 !چرا؟؟
 م؟ی کنکاری و چنیماش

  که بهراد گفتمی برمی بر گردمیخواست
 استاد

  گفتمی لحن عصببا
 )مرض(یناخش

 می کردم و باهم رفتی کردم و غزلم معرفی طرفشون و با بچه ها سالم و احوالپرسمی برگشتي با لبخند تظاهربعد
 ن؟ییای میاستاد با ک:بهراد
  گفتعی سرغزل
 می دارنیماش

  با تعجب گفتبهراد
 ن؟ی دارنیماش
 آره

 گهی دنییای پس پشت سر من بیاوک:بهراد
 باشه
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 !! خداي واي شهربازمیدی رسقهی شدم و پشتشون حرکت کردم و بالخره بعد چند دقنی سوار ماشبعد
  بهم گفتی در هم بود سنا با مهربونافمی شدم قادهی پی بدبختبا
  شده استاد؟يزیچ
  داخلمی بابا برنه

 تونل می سوار شدن بعد من و بهراد و مجبور کردن بری داخل بچه ها همه چمیرفت و ما دی خرطی واسه هممون بلبهراد
   ی از سر بدبختمیرفتی مادهی پي خودمون با پادی بانجای ایوحشت ول

 نیا...یول..ی ولدمی بلند کشغی جهی روبروم دی مثله جن پرزی چهی هوی بعد ی ولدمی رفتم داخل با بهراد اوالش نترسیچارگی بو
    کرده بودخی نبود به بهراد نگاه کردم بهرادم یکیجن پالست

  گفتی لحن عصببا
 !! هایلعنت
 می هر دومون همزمان گفتبعد

 می فرار کندیبا
 یی صداهی هوی که دست بهراد و محکم داشتم دمی ترسنقدری ادیچی زوزه پي صدامی کندای تا راه خروج و پمی فرار کردبعد

  گرفتادی تازه صحبت کردن یکی انگار دیچیپ
 !يـــــــــــــــریمی تو منایم
 حرکت کنم ذاشتی نمییروی نهی ی کردع بودم ولری گیی پام و داشت نه به جايزی مانع حرکتم شد نه چيزی چهی هوی

 دیچیپی تو گوشم مییصداها
 ! نکنيری نگفتم جنگمگه
 !دخترم االن کجاست:بابا

 !نــــــــــــــایم:مامان
 گفتی ماتم زده مشاویس

 !! مردهاون
  وحشتناك گفتغی فاطمه زهرا با جهوی و
 !! مردهنایم
 ری زدم بهراد زغی جشدی تو بدنم کل بدنم انگار داشت جدا مرفتی داشت ميزی چهی شد انگار لی شکل وحشتناك تبدهی به و

    بهنی واگن بدون سر نشهی هوی کردی تکرار مییزایلب چ
 من و اون پرت می قدمهی واگن اومد تو ی بهراد نتونست تکونم بده آخر وقتشدمی می بهم متالشخوردی اومد که اگه مسمتم

    افتاد رو من از دماغم خونقای سمت چپ و اون دقمیشد
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 استاد استاد گفتن بهراد بسته شد و ي چم بود و چشمام تو صدادونمی وزن بهراد هم بهش اضافه شد نمینی و سنگومدیم
 دمیفهم نيزی چگهید

********** 
 غزل

 سنا با دمی و برق رفت ترسدیچی پغی جي صداهی هوی بره داخل تونستی نمی دلشوره به در تونل وحشت چشم دوختم کسبا
 ترس گفت

  شده؟یچ
  استاد و بهراد داخلنيوا:نایس

 ي پارك و پر کرد که با صداي فضاي صداهی هوی شدی رقمه درست نمچی دلشوره داشتم که هنقدی ادی رنگشون پرهمه
 :گفتیوحشتناك م

 !!ــــــــــــــنای ميری بمدی باتو
  رفتم سمت تونل و گفتمغی جبا

 !نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایم!!!نــــــــــــــــــــــــــــــه
 میدی اومد و برق اومد دم در بهراد و دغی جي باز صداهوی!! بشه؟؟شیزیاگه چ!!نای مي واختمی ها جلوم و گرفتن اشک ربچه
    چشاش بازناچراینه م....ناینا،می رو بغل کرده بود اما منایکه م
  گفتمهی سمت بهراد و با گردمیدو...نبود

  چش شده؟نای مبهراد
 !!ستی نيزی شده چهوشیب:بهراد

 م؟ی کنکاریچ
 !ن نه حال من خوبه نه حال استاد خونه هامون چومیری خونشون ما هم منیبهتره استاد و ببر:بهراد

 !!ستمی بلد نی من که رانندگیول
  خونه استاد کجاست؟برمتونی نداره من میاشکال:بهراد

 !!ای خدايگفتم؟؟وای میچ
 رهی بهوش اومد می وقتنای رو مهی جا بقهی تا نی فقط ما روبرسونیچیه

  با تمسخر گفتبهراد
  دارهازی االن به خونه ناون
  و گفتمنیی و انداختم پاسرم
  کجاست؟نیدونیم...وشی سمت هتل دارنی فقط ما رو ببرششمی پمن

  گفتی با لحن عصببهراد
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 می برنی و نشونم بدنی ماشدونمی مآره
 دمی و بعد خودش رفت منم در و قفل کردم و خوابوشی ما رو برد به هتل دارنی سمت ماشمی و بهش نشون دادم و رفتنیماش

********* 
 ری ماه بعد اواخر تود

 نی بعد به من نشون بددی طرح و بکشنی ها ابچه
 و همش هم دیدی هر شب کابوس وحشتناك منایدو ماه گذشته بود از اون شب و اتفاقا م...دنی ها شروع کردن به کشبچه
   شدی می عصبی و وقتختیری شر شر عرق مشدی مریتعب

 خاطرخواش شده که نقدری ایعنی شده الی هم عاشق دانیاسی!! بود که خودش گفت کردهییرایی تغنای اکردی داغ مگوشاش
   ذارمی و لنز مکنمی مشیمنم که هر روز آرا!! تو هپروتهشهیهم

 پرده رو کنار زدم و مشغول واشی اومد منم که فضول رفتم سر پنجره اطی صحبت از تو حي صداهوی!! تا من و نشناسنامیم
   نه!.. نهدی زدن شدم لبخند رو لبم ماسدید
 !!میدی و دزدنشیهمونکه ما ماش!!خودشه!!همون!!نه

  با ترس گفتنای تدنی صدا داد بچه ها ترسکمی که زی عقب رفتم خوردم به معقب
  شده؟يزی چاستاد

  لبخند هول گفتمبا
 نی و بکشتونی نقاشستی نيزی نه چنه
 نجای اومدیاالن اگه پسره م!!شدی مشونی حالی از بدبختیسال بودن چ10ری بچه ها زنی امی ترس نشستم رو صندلبا
   ادی زود تر بگفتمی منایانکاش به م!!!نهیاگه من و بب...اگه...؟؟اگهیچ

 هنوز اونجاست و داره با صاحبکارم دمی نگاه به پنجره کردم دهی و گرفتم و خواستم برم قبلش فمیک!!دی خدا اشکام چکيواااا
   ی چدیدینتونستم برم اگه من و اونجا م!!کنهیکل کل م

زندان رفتن من و داغون !! بدبختمنقدریچرا من ا... کردمهی صدا گری و دستام و رو صورتم گذاشتم و بی رو صندلنشستم
    همموني ظاهري دو ماهم فقط ترس بود و لبخندانیا!!کردیم

 شما ي دستش و بزاره رو شونم و بگه خانم غزل محمدیکی دمیترسیهمش م...! بودی راه نجاتهی انکاش می بودداغون
   توننی میی ها سخته و فقط اونایلی خيدرکش برا!!نیبازدداشت

 ...!! کنن که مثه من باشه دردشوندرکم
 میاستاد ما تموم کرد:الدیم

  گفتمعید سربو5 و ساعتشی امضا زدم نقاشهی و پاك کردم و اشکام
 !!نی باشه جلسه بعد ساعت پنج شد برهی ها بقبچه
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 دادی و پسره داد و بزدنی شده هنوز داشتن باهم حرف می در برم چقدر راه طوالننجای تا از ادمی دوعی خودم سربعد
   بعد شالم و آوردم جلو و سرم و!!خودم و سپردم بهت!!ایخدا!!کردیم

  فرهمند رو بهم گفتي صابکارم آقاهوی و رفتم نیی پاانداختم
  شد؟لی کالستون تعطي محمدخانم

  اما روم و بر نگردوندم و گفتمستادمیا
  فرهمندي آقابله

  اتاق من کارتون دارمنییای کالس اول بنی اومدیفردا وقت:فرهمند
 نه با بغض گفتم...نه...نه!!دهی نکنه فهمختی ردلم

 چشم
  داخل و گفتمدمی دم در بود پرانی قدمام و تند کردم و رفتم مبعد

 !!نای ممی دور شو و گرنه بدبختنجای از افقط
  و گفتستادی وانای و مستهی گفت کنار پارك بایاسی می که دور شدکمی با تعجب گاز داد ی حرفچی هی بنایم

 ه؟ینطوری اافتی شده؟؟چرا قچت
  دم در بود فردا فرهمند به من گفت برم دفترش کارم دارهنی امروز صاحب ماشنای شد مری تعبخوابت

  سکوت و شکست و گفتنایبالخره م... اصالیچی هم که هیاسی ساکت شد نایم
 می تا برنی بپر داخل ماشعی سرارهی بسی معطلت کنه پلخوادی ميدی اگه دمونمی داره من دم در مکارتی چینی ببيری مفردا

    نهنجای امی هستیاسی من و شهی نمیچینگران نباش ه
 !!؟یاسی

  گفتتی با عصباننای مومدی نیاسی از یجواب
 !!اسمنی
  به خودش اومد و گفتیاسی

 ه؟یهان چ!هان
  و گفتدی کشی حوصله پوفی بنایم
 م؟یاالن کجا بر!!یچیه
  راجبشدیکنی رستوران بعد فکر منی من و برسونیچیه:یاسی
 کنهی مفی تعریاسی رو هیبق...میدی رسقهی از خدا خواسته به سمت رستوران حرکت کرد و بعد چند دقنایم

*********** 
 یاسی
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 ي اما من نتونستم جلودونمی خوشگلش شدم احساسات اونو نمي همه جا بودودمن غرق تو چشاالی که دانی ماه2 ماه 2 بعد
   خوامی و بهش دل باختم و اما امشب مرمیاحساساتمو بگ

 : اومدنای مي صدادمی کشیقی که گرفتم نفس عمهیمی اعتراف کنم تصمبهش
  وقت؟هی ی تعارف نزنيهووووو

  تو شلوارتيهو
 : بلند شدغشی جي حوصله به سمت رستوران رفتم صدای بو
 یاسی يشعوری بیلیخ

 : جلو اومددنمی با دنای توجه وارد شدم ملی و بدمی کشیپوف
 ؟ي احمق کجا بودیه
 ستمای عجوزه ني مود دعوا با توي من اصال امروز رونی به تو جواب پس بدم؟ ببدیبا

 : بلند شدغشی توجه رفتم که جی ببعدم
 شعوری بی خودتعجوزه
 دمی گرفتم توشو برنج با زرشک و رون مرغ چی گشنم بود به اشپزخونه رفتم بشقابکمی به نشونه برو بابا تکون دادم دستمو

   تم و به اتاقم برگشتمو و مشغول گذاشگی هم ته دیکمی
 شدم تک چشممو  باز داری در اتاق بدنی کوبي با صدادمی خوابالی داندنی شدم بعدشم کپمو گذاشتم و تخت تا موقع دخوردن

    البد اومدهههالهی دانست؟پسی نيکردم اتاق من که خبر
 هر حال من دادبهی تور بود که قشنگ بدنو نشون منشی از پشت کمر و استی لباس کوتاه قرمز کمهی از جام بلند شدم عیسر

    باشمنی بهتردی اعتراف کنم پس باالی به دانخوامیامشب م
 فر بود رو کنار صورتم نشیی پای نازك رنگ پارو موهامو که صاف صاف بود  کمي و بعدش جوراب شلواردمی پوشلباسو

   ي خط چشم کلفت هم روهی رژ لب قرمز زدم و هی ختمیر
 از دمی کشیقی زدم نفس عممویشگیهم) اسیگل ( از عطری کمهی نداشتزی مزی به چيازی لپام چون سرخ بود ندمی کشمچشما

    بدونه در زدن واردشهی اومدم و مثل همرونیاتاق خودم ب
 : با تته پته گفتمستادمی زدم و روبروش وايکردلبخندی بهم نگاه مرهی شوکه شدخدنمی شدم با دالی داناتاق

 زهیچ..الی داناوووم
 زه؟یچ:الیدان
 گه؟ی دزهیچ
 : تعجب گفتبا

 زه؟ی چخب
 !!!یاسی ي گند زديوااا
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 الی داندهیمن دلم برات سر... مزهیچ.. زیچ
 : گفتمضیبا غ... از خنده غش کردالی داندمی دهوی
 کنمای دارم اعتراف عاشقونه مشعوریب

 ست؟ی اعترافاتتم مثل ادم نیحت:الیدان
 کرد و لباشو کی زد و سرشو به سرم نزدي که دستمو محکم گرفت به طرفش برگشتم لبخندرونی کردمو خاستم برم بیاخم

    زمان متوقف شد چشامقهی دقکی لبم قرار داد در یرپ
 : گفتمزدمی که نفس نفس می شد محکم هلش دادم در حالدرشت

 ؟ي کردي کارنی همچی تو به چه حقتو
 کنهی براش مي دوست داشته باشه هرکاروی کسی وقت؟ادمي دار دوسمیمگه نگفت:الیدان
  داره؟ی چه ربطچه
 ؟ییای بگم میی خب واسه فرداشب جاگهیداره د:الیدان

  کجا
 ی مهمونهی:الیدان
  فکر کنمدیبا

 ادی بنای ملگمیمن حوصله ناز و ادا ندارم م:الیدان
  گرفتم که گفتمیی احمقانه امی حسادت تو وجودم جوونه زد و تصمشهی لحظه رهی
 امیم

 کنمیباشه پس لباسو برات جور م:الیدان
 ... من لباسیول
  ذره مدرن باشهی خورهیاون لباسا بدرد عمت م:الیدان
  برم که دستمو گرفتمرونی بسنده کردم و خاستم به سمت بیی باشه ابه
 م؟ی ببریی ازش استفاده اي خوشگل کردنهمهی خودتو ايخواینم:الیدان
 :اهش کردم که سرشو عقب برد و باخنده گفت خشم نگبا

   گربه خانوم پنجول نکشباشه
 کردم و ضی تعوی لباس خواب خرگوشهی خطرناکه ها لباسو در اوردم و با الی داننی سمت اتاقم رفتم و درو قفل کردم ابه
   ي با اون مژه هاالی داني رو تخت باز هم فکر چشمادمیپر

 واقعا خسته شدم نای از موضوع جن و اانی برم پس دنبالم نرونی بخوامی نمي گفتم دو سه روزنای انای پوووف من به منازش
    غزل که زندون نرهي و غرغراهی طرف گرهیپوووف از 

  شدمداری بالی داني با صدادمی جابه جا شدم وبعد خوابیناکمی غزل و می حتچکسی بگم به هی به کسالوی موضوع دانخوامینم
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  ي هوووووووییییییییییه:الیدان
 : حواسم نبودگفتماصال

  تو شلوارتییی و هویییه
  ازرو نرفتم و گفتمی گفتم سرخ شدم ولی چدمی شدم تازه فهماری هوشی اومدکمدنی غش غش خندي صداهوی

 ؟ی نشخفه
 : سرفه کرد و با اخم گفتیکم

 دمی نشو حاال به روت خندپررو
 : بزرگ کنار کمد کرد و گفتیی اشاره به جعبه کادوبعد

  که واسه امشب الزم هس گذاشتمی هرچداخل
 زدم یغی لباس جدنی نداره به سمت جعبه رفتم و بازش کردم با دی بچه تعادل رواننی وااا ادی و درو بهم کوبرونی رفت ببعدم

 :و گفتم
 الیدان
  تو و گفتدی پرالی دانهوی

 چته؟
  امشب بپوشم؟؟؟نوی امن
 شه؟مگه چ:الیدان
  بازههه؟یلیخ
 نه خوبه:الیدان

 امی لباس نمنی با امن
 پوشهی و لباس مورد نظرمم مکنهی نازم نمادوی منای ملایخب ن:الیدان
  چون انقدر صندوق عقب دارهشهی نمزشی سایول

 : گفتالی که تونستم باز کردم که دانیی تا جادستمو
 ..!ي اما تو همونم ندارمی صندوق عقبو داره باهاش حال کنهی اون خوبه
 امی نممن
  هستنایمل:الیدان
 امیم

 ؟ي اعتراض کردگهی بار دهی پس یاوک:الیدان
 : و گفتدی رو گلوش کشدستشو

  پخپخ
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 و مشغول کار شدم موقع ناهار غذا خوردم و دوباره دمی پوشي لباسو ول کردم و لباس خدمتکاررونی و رفت بدی بعددرو کوبو
   الی بچه خوب بعد استراحت مشغول شدمامروز دانهیمثل 
) نایمل(یشگی که مزاحم همرفتمی کن ساعت پنج شد داشتم به سمت اتاقم ملی کارتو تعط5 میری مرونی چون امشب بگفت
 :گفت

  که کارت تموم نشدهتو
 : عشوه گفتمبا

  کنلی پس کارتو تا پنج تعطرونی بمی برمیخوای جونم گفته امشب مالیدان
 : و گفتدی کوبنی به زمدی با حرص پاشو کوبنایمل
 رون؟ی ببره بوی دهاتيتو
  ببره؟وی دهاتي ن پ توپ

  تنه کوتاهمی به ندمی و به اتاقم رفتم لباسو پوشدمی با عشوه خندبعدم
 رژ هی گردنم کردم و دستبند و گوشواره ستشم گذاشتم زونی رو اودای مروارادی باالتر از زانو می که تا کمی دامن صورتهی و

    موهامم صاف کردمدمی کلفت کشملی رهی زدم و غی حیصورت
 الیکرددانی متمی پاهام و دستام و شکمم لخت بود اذی شدم ولگری جیلی خي وااادمی کفش پاشنه بلندمم پوشختمی  دورم رو

 : گفتدنمیبه داخل اتاق اومد با د
 ي العاده شدفوق

 ست؟ی باز نیلی خنی ااما
 هی عالنینه ا:الیدان
 گفت دمی سرم کشي رووی و شال نازك صورتدمی بلندمو پوشی صورتيرته؟مانتوی غی چرا انقدر بنی لحظه از ذهنم گذشت اهی

    به سمت انبارای از در انبار بای از جلو نایاز پشت ساختمون ب
 کردی می کچل داشت رانندگهی شدم قفل کودك خوردی مشکنی و از در انبار خارج شدم سوار ماشرفتم

  کچل دزديشعوری بیلی خ؟ي قفلو زد؟چرایکنی مکاری چالی داننی تو ماشی هستی تو کییییه
 اقا گفته ببرمتون خونشون:کچل

  جشن؟می ما قرار بود براما
 ، ی ساعت کُشتمی بعد نشدیباز نم ی ولرونی با مشت لگد برم بخواستمی و مدمی زد که بدجور ترسوندتم به در چسبيشخندین

    دره سمت منو باز کنهخواستی حاال کچله ممیدیرس
 رونی مانتومو گرفت و پرتم کرد رو را پله خونش مثله کاخ بود از بقهی رونی که پرت شدم بدی با شدت در و کشهوی ذاشتمینم
     توی ب فکر فرار باشم چووون فکر شومدی من االن بایول
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 که اونروز تو رستوران ي تا پسر6 دنی به در زد و وارد شد با دیی خواستم در برم که باز از مانتو بلندم کرد و تقه اسرشونه
    ونای در بلند شد و ملي بودم دهنم وا موندصدادهیموقع رقصم د

 : گفتدوی اومد جلو و کنارم زانو زد لپمو کشدنمی با دنای وارد شدن ملالی و دانرایالم
 ؟ی کوچولو قراره اوخ بشیشی پیاوووخ

 : شده بود و پاك کردم و گفتمجادی اخم خون کنار لبم که از برخورد صورتم با راه پله ابا
 دهییمادرنزا

  تا پسر؟7 مقابله با ؟اونمی از خودت دفاع کنيخایچرا تو تنها م:نایمل
 ...الی داننه
  ازت دفاع کنه؟ادی بعد بدی خودش نقشه امشبو کشالی دانیی بچه ایلیتو واقعا خ:نایمل

   زديشخندی شدم نرهی خالی به صورت دانمات
 ؟یی امشب آماده افاتیخب واسه تشر:نایمل
 : زدم و گفتميشخندین

 ه؟ی تو چهدف
 : زد و گفتشخندی متقابال ناونم

  توي ابروبردن
 رونی بعیه جا همراهمه سر همشهی فلفل که همي تو دستم گرفتم خودشه اسپره فمی بردم تو کیواشکی دستمو دمیخند
    پسرا بلندرای بعدم به صورت المنای و زدم تو صورت ملدمیکش

 رفتمی مرونیداشتم به سمت ب! نبودالی دانی لعنتشدنی داشتن کور میی که پنکه رو به سمتشو کردم و اسپره زدم هشتاشدن
    زدم و مشت لگد خواستم خودموغی گرفتتم جيزی چهیکه 

 ..نی زمي حس افتادم روی تو گردنم فرو رفت و بعد من بيزی چهی حس کردم هوی شدی اما نمرونی ببکشم
*** *** 

 نایم
 عزمم و جمع کردم و گرفتم!! از اون راه جواب دادندی زنگ بزنم به شماره خودم شاخواستیدلم م... شدمادهیپ
  انجام کارميمصمم بودم برا:0
 ختی لحظه دلم رهی:9
 باره قدرتم و جمع کنم کردم دویاما سع:0
 ؟یاگه خاموش بود چ:1
  کنم؟کاریاگه روشن بود و جواب دادن چ:0

 ؟یاگه نشناختن چ*:
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  من مردم؟کننی االن فکر میعنی*:
  صداشونيدلم تنگ شد برا*:
  مدت براشون افتاده؟نی تو ای چه اتفاقیعنی*:
 !!ختیبازم دلم ر*:
 .... شمارهنی آخرو

 !!تونمینه من نم... نگه داشتمدست
  رو گذاشتم که غزل آروم گفتیگوش

 !!نایم
 !! غزلتونمینم

 یکنی دفعه شماره آخر و نزده قطع مهی یزنی تلفن و ميای هر دفعه میکنی و منکاریچرا با خودت ا:غزل
 !! غزلیکنی نمدرکم

 بوق جواب داد4 که شماره بهراد توش بود و گرفتم و براش زنگ زدم بعدي افتادم کاغذيزی چهی ادی هوی شدم ساکت
 بله

 سالم
 سالم شما؟:بهراد
  و خشن کردم و گفتمم؟؟لحنمی کبگم

 ی خود داندمی تو دوجلسه کالس رات نميومدی ساعت پارك کنار آموزشگاه منتظرتم نمی جوجه رپر ننیبب
  قطع کردم که غزل با خنده گفتو

 ؟ي واسه طرف باهاش دعوا هم داریزنی مزنگ
  انداختم و گفتمی نگاههی بهش

 نی تو ماشمی بربپر
  رو بهش گفتممیدی رسقهیدق10 و حرکت کردم سمت پارك و بعدنی تو ماشمی رفتباهم

 !! باشنجای همتو
  غر غر کرد و بعد گفتی کمغزل

 ي برم گالردی و زود برسون باخودت
 !! بابا توهم با اون آموزشگاتباشه

 لنگه کفشم و به هی شدم و ی عصبانیلی شد خدای منتظر شدم که آخر بالخره آقا سر و کلش پی رفتم داخل پارك کلعی سرو
 سمتش پرتاب کردم که باخنده گرفتتش و داد بهم و گفت

 !نیشرمندم کرد!!ی استقبال گرمعجب
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 ي صدا بز بدزنمی مي در آوردي خوب با دقت به حرفام گوش کن خنگ بازنیبب!!یشی ترم مشرمنده
 و گفت!! و درشت کردچشاش

 ! گوشمبه
 ....دمی شماره مهی من االن بهت نیبب

 !!زنمی زنگ نمی من مزاحمنیی و از من نخوانیاستاد ا:بهراد
 ...نی ببنه

 !!دنی استاد مردم فحش مشهینم:بهراد
 ...نی گوش کن ببقهی تو دو دقخب

  روش و کرد به آسمون و گفتبهراد
  نه؟؟هیاله آزمون خدا
  رو به من گفتبعد
 !! استادنه
  حرص گفتمبا

 !قهی الل شو بهراد خفه شو بهراد زر نزن دو دقبهراد
  و در آورد که گفتمپی زدنی کشي با خنده با دستش ادابهراد

 ی بگییزای چهی دیاگه نبود با!!یچیاگه خاموش بود که ه!! به شماره منیزنی زنگ متو
  و در آورد و گفتپی باز کردن زي باز ادابهراد
  بگم؟دی باییزایچه چ!!اجازه
 !! هستمنای میقی کالس موسي از دوستایکی من یگی و میگی متیتسل!!یکنی می احوالپرسسالم
 !!اجازه دو تا سوال دارم:بهراد
 !بگو

 ن؟یی شمانای منکهی بگم؟؟و اتیچرا تسل:بهراد
 !! خواهرمهستمی نه من نمیجواب دوم... فعال تو بگوگمی بهت مي روزهی
 دی به صورت تمسخر بود اما بهراد باور کرد حاال خوبه تو تونل وحشت اسمم و شنستمی ننای من میعنی جمله دومم نکهی ابا

   حواسش!!البد هول بوده!!  آخهشهی خنگ منقدریپسر ا
 بعد ادامه دادم!الیخی بدیشا!!نبوده

  و بدهاوشیس بگو شماره رهیگی رو می که گوشی به طرفبعد
  کرد و گفتی اخمهی بهراد

 ه؟؟ی کاوشیس!!اوش؟؟یس
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  لبخند تو دلم زدم بعد رو بهش گفتمهی؟؟!! شدهیرتی غنی االن ایعنی
 !! های بود سوال نکنقرار
 و با اخم در آورد منم شماره رو گفتم و اونم منتظر شیگوش!! شد نترس پسر کوچولویرتی بچم غییی چش غوره رفت آخبهم

  گفتمیالیخیبود بردارن که با ب
 !!ری منظور بد نگمهیی دااوشیس
 و گفت و من حفظ کردم و اوشی رو برداشتن اونم شروع کرد به صحبت و شماره سی گوشنکهی مثله اهوی باز شد بعد ششین

 دمیبعد قطع کرد که پرس
  جواب داد؟یک

  و متفکر کرد و گفتافشی قبهراد
  شما بود اما بچگونه ترهی صداش شبیلی دختر بود که خهی يصدا

 دمی پرسواشیبغض کردم و !! زهرا بودفاطمه
  داشت؟ی حالچه

 ومدی قرآن هم ميصدا..داغون،خش داشت صداش:بهراد
  و با لبخند تلخ گفتمختمی راشک
 !ناستی چهلم مالبد

 دی ناراحت شد و آروم پرسبهراد
  مرده؟؟خواهرتون

  و تکون دادم و گفتمسرم
 اوشی حاال زنگ بزن به سگستی دزی چهی هی احمق قضنه

 هی صداش خش داشت انگار گرومدی قرآن مي رو داد به من  اضطراب داشتم جواب داد صدای با تعجب زنگ زد و گوشبهراد
 کرده

 الو:اوشیس
 !!ختیریاشکام م!!شدی بود باورم نماوشی سنی نزدم خدا جون ایحرف

 ؟يدیچرا جواب نم:اوشیس
.... 
 دیبهراد رو بهم پرس.. قطع کردو

  استاد؟نی جوابش و ندادچرا
  رو سمتش گرفتم و گفتمیگوش

 ...تونمینم
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 اشکام و پاك کردم و گفتم!! نگفتيزی چگهید
 !! هاااای بگی به کسنمی نبهی قضنی هم از اتو

 !! تختالتونینه خ:بهراد
  خدافظي بریتونیحاال م...باشه
  لحظه استادهی:بهراد
  نگاه کردم و منتظر حرفش شدمبهش
 !!نییای بنیتونی منی و دارم اگه دوست داردمیآمممم فردا صبح ضبط آهنگ جد:بهراد

 رو کردم بهش و گفتم!!کشنی جا دعوت کنن خجالت مهی خوانی که تا میی پررو بهم زل زد برعکس پسرایلی خو
  آموزشگاه منتظرتمشیپ!!میری من منی با ماشياری بخوادی نمنی دنبالم ماشایودت ب جوجه رپر فقط خباشه

  گفتنی خوشحاله بنابراارهی خودش ني کرد به رویسع
  خدافظنی شدم قبول کردخوشحال

  سه تا پسر با خنده چندش آور اومدن سمتم و به متلک گفتنهوی لبخند زدم و رفتم سر دروازه پارك بودم که هی
  المصببشی رو انداخته تو جي سازلی به کارخونه استبه
  اخم گفتمبا
 تی تربیب

  گفتیکی و دنی تا پسر به سمت من چرخسه
 ؟ی منبا
 شعوری بتمی با پشت سرنه

  شد منم با تمسخر رو کردم بهش و گفتمعی و ضادمی پخ کرد که نترسهیپررو زل زدم بهش بعد ... اومد جلو منم که ماشاپسره
 دم؟؟یترسی مدی صحنه من بانی تو ادی ببخشيوا

  پسره اومد سمتم و گفتدنی به پسره خنددوستاش
 ادی زبوندراز خوشم مي منم که از دختراي زبوندرازیلیخ

  گفتي صداهی دفعه هی سمتم که ومدی مداشت
 يآها

  بعد آخر پسره گفتنای دلم قرص شد هر سه تا رفتن سمتش و امضا گرفتن و عکس انداختن و ای کردم بهراد بود کمنگاه
  شده داداش؟يزیچ

  گفتطنتی هم با شبهراد
 !!می ادبش کنیی چهارتامی خانم بشنی اومدم مزاحم امنم

  نزنی حرفنی بهراد خان از رو ما رد شو همچییشما اوستائه ما:پسره



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 125 

  گفتگهی دیکی
  ماله خودت داشری بگاصال

 تا گوشت ببرن اون سه تا پسر دلقک رفتن و یمال تو که انگار اومدن قصاب بردار ای پاره کردن که بکهی عالمه تعارف تهی بعد
  شدم رو بهش گفتمی سمتم عصبطنتیبهراد اومد با ش

 زنمتی بهراد و گرنه مثه خر می االن جلو چشمم نباشبهتره
  و سوار شدم و حرکت کردمنی به حالت قهر رفتم سمت ماشو

  شد؟یچ:غزل
 دمی محی برات توضبعدا

 يباشه من و ببر گالر:غزل
  خودمونه روندمی نقاشيزوری غزل که همون آموزشگاه پي به سمت گالری حرفچی هبدون

********* 
 غزل

  گفتمنایرو به م... استرس کل وجودم و گرفتزدی نمی حرفنی ماشتو
 ؟ی چادی بسی اگه پلنایم
  با اضطراب گفتمدی کشی نگفت فقط پوووفيزیچ

 ... کننرمی دستگاگه،اگه
  نزد با بغض گفتمی حرفبازم
 ؟ی ببرنم زندون چاگه

  سرخ شد و گفتتی زد کنار صورتش از عصباننایم
  غزلکشهی رو نمی کسزندان

  بلند داد زدبعد
 ؟يدی فهمکشهی و نمی کسزندان

  بود ادامه دادی عصبانی داد نزد ولگهید
  حبس ابد ببرن؟؟ای که اعدامت کنن ي قتل کردمگه
  داد زدبعد

 !! من و بدهجواب
  گفتمهی گربا
 ترسمیم

  زدمداد
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 نیستی من ني کدومتون جاچی هیستی من ني تو جاترسمیم
تو ...میدی تاوانش و ممی دارمی غزل هر کدوم اشتباه کردمی خودمون و داری هر کدوم سختمیهر کدوم درد خودمون و دار:نایم
    کردن زنگرتی اگه دستگي هم نداری ترسچی و هيریم
  خوبه؟نجای اادی باوشی به سزنمیم

  و گفتستادی انای دل تو دلم نبود ممی حرکت کرد و رفتنایم!! شدمساکت
 برو

  با التماس بهش نگاه کردم که گفتدیلرزی مپاهام
 ه؟یچ

 ..!! بموننجایهم
  حوصله گفتی بنایم

 !! نگران نباششناسنتی نمیت و لنز گذاشي بزك دوزك کردنقدریتو که ا... غزلدمی مستی پللی و گرنه خودم تحوبرو
 تیری بالخره به دفتر مدواشی واشی نطوری ضربان قلبم شدت گرفته بود همرفتمی مواشی واشی!! شدمادهی و باز کردم و پدر
    به دري زدم و تقه اای آخر دل و به دردیلرزی دستم مدمیرس

 خانم فرهمند ي براي گالرنی فرهمند هر دو بودن البته در اصل اي سالم کردم خانم و آقاهی واشی و رفتم داخل و زدم
    سرنجای اوقات ای فرهمند گاهي آقای فرهمند بود وليهمسر آقا

  خانم فرهمند رو بهم گفتیبعد احوالپرس...زدیم
 مییخوای مییا خوب اونجي از طراحایکیو چون تو ...میری تولد بزرگ بگهی براش مییخوای دخترم تولد پسرمه و ما منیبب

   ی هم بکشی نقاشهی و ي نظر بدفاتی و تشرونیراجب دکوراس
 یشبشم دعوت...براش

 رو بهشون گفتم!! ؟؟ی چادی بسی بود که معطلم کنن تا پلنی قصدشون ااگه
 ه؟ی چه زمانمراسم
  گفتی فرهمند با مهربونخانم
  هفته دخترم پنجشنبهنی اآخر
  کارم و شروع کنم؟ی از کمن

 از فردا گلم: فرهمندخانم
  خونه حضور دارن؟پسرتون

  مطمئن باشزنهی بهم سر زد االن نمشی پي وقته که مستقل شده و خونه جدا داره و چون هفته یلیخ...ریخ: فرهمندخانم
 کنمی پس من از فردا غروب کارم و شروع مباشه
  تو به فکر جشن باشکنهی برگزار می رو خانم تالشحاال برو خونت استراحت کن امروز کالس بچه ها...باشه گلم: فرهمندخانم
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  گفتمیبا خوشحال!! نداشتنمی شدم پس کارخوشحال
  خدافظنی باشی جشن عالهی منتظر یمرس...چشم
 خدافظ دخترم: فرهمندي و آقاخانم

  و گفتدی پرنای منی نشستم داخل ماشي در و باز کردم و با شادرونی بدمی دوی خوشحالبا
  انداخت؟رتی گسی شد پلیچ
  گفتمی خوشحالبا
 گمی بهت ممی بابا برنه
 نای مي صبح با صدامیدی و خوابمی هم بود سر کردی کردم شب و با بدبختفی حرکت کردم و منم موضوع رو براش تعرنایم

    و کهمی و غذا خوردمی آب به دست و رومون زدهیبلند شدم و 
  گفتنایم

 رمی و خودم میاسی شی پرسونمی بعد تو رو مادی بکنمی برم سر ضبط آهنگ بهراد صبر مدی بامن
 یاوک

 نکهی مثله انای رفت جلو نشست و من پشت و بهراد پشت فرمون منای که بهراد اومد ممی آموزشگاه منتظر موندشی پکمی
   بهراد با لحن نرم!!باهاش قهر بود چون از رفتاراش معلوم بود

 گفت
 ن؟ی از من ناراحتاستاد

  نزدی حرفنایم
 استاد:بهراد

 ومدمی نمیی وقت باهات جاچیاگه قهر بودم ه:نایم
  گفتمواشی منم خواستی با التماس به من نگاه کرد و کمک منهی از تو آبهراد
  آروم شه بعدبذار

 مشغول ی الکی و خودم و الکستادمی اکمی نی االن سر کاره بنابرایاسی دونستمی نشد من و رسوندن و رفتن می حرفگهید
    خانملهی ساعت گذشت و رفتم داخل جمهی نکهیکردم تا ا

  دعوا گرفت رو کردم بهش و گفتمیاسی که با همون
  کجاست؟اسمنی هستم اسمنی قی من رفدی خانم ببخشسالم

  گفتي تندبا
 رونی برو بدونمی چه ممن

  کجاس؟قمی بدونم رفدی خانم من باکنمی مخواهش
 ستی که ننی اری و اون رفتنه غنی هرزه تو بغل ايجا:لهیجم
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  گفتمي تندبا
  خانمنی حرف زدنتون باشمراقب

  نشون داد گفت مهربونه رو بهش گفتمیاسی که هی خانومالی همون لنی فکر کنم اگهی زن دهی رفتم سمت بعد
  کجاست؟نی بگنیتونی مخبرمی ازش بهی چند روزمیاسی قی خانم من رفالیل
  دخترمدونمیبه خدا نم:الیل

  گفتمی داشتم با نگراندلشوره
  زنگ بزنمخوامی کجاست متلفن

  طرفنی دخترم از اایب:الیل
  شمارش و بهم داد بهراد جواب دادنای بهراد که می رو بهم داد زنگ زدم به گوشی و گوشی سمتهی و برد به من
 بله
  سالم بهراد خان استادتون اونجاست؟الو

 ی گوشد؟؟آرهییغزل خانم شما:بهراد
 نای رو داد به می گوشبعد

 الو غزل:نایم
 نجای زود خودت و برسون انایم
 چرا؟:نایم
 دنی جواب نمگمی هم می هر چستی نیاسی از ي اثرچیه
 امی صبر کن االن مهیمگه الک:نایم

 ای فقط زود بباشه
  من اومدم تو برو اتاقا رو بگردایباشه نترس:نایم

  فعالباشه
 فعال:نایم
  جلوم و گرفت و گفتلهی قطع کرد خواستم برم باال که جمو

 کجا؟
   جا به توچه؟هر
  گوشم و گفتری ززد

 ؟ی کنی احترامی بهم بيدی چطور به خودت اجازه مشعوری بي دختره
 ی آسونبه
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 تو همون رستوران دمی نرسیی به جای آخر وقتومدی دنبالم مالی و للهی جمزدمی رو صدا میاسی کردم کل سالن گشتن و وشروع
   دنی اومدن دونای در باز شد و بهراد و مهوی که ستادمیوا
  با هول گفتنای مشمیپ
  شده؟یچ
  کل سالن و گشتمستی ازش ني اثرچیه
 ؟یاتاقا چ:نایم

  اجازه ندادننه
  نکرد با داد گفتدای پیاسی از ي اثری رفت داخل اتاقا ر  گشت و وقتي با قلدرنایم
  کجاست؟اسمنی

 دونمیمن نم:لهیجم
  کنم؟تی شکاای دیگی االن منی همای

  رنگش زرد شد اما گفتلهیجم
 دونمینم
  و اون صاحب رستوران کجان؟يریکبیاصال اون دوتا دختره ا:نایم

  رو به بهراد گفتنای ساکت بود ملهیجم
 میبر
  گفتنای که ممی شدنی سوار ماشرونی بمی رفتیی سه تاو

  تو برو خونه صاحبکارتمیری و بهراد ممن
 امی ممنم

  بهراد بفهمه گفتنکهی بدون اواشی چش غوره رفت و نایم
 ای با اون پرونده خرابت بآره
 یاسی نوبت هی و رسوندن خونه خانم فرهمند و خودشون رفتن دل تو دلم نبود حالت بقمن

********* 
 یاسی

 کرد و بعد تجاوز هوشی االن منو بنی چشام گشاد شداالی داندنی و طبق عادت تک چشممو باز کردم باددمی کشیی اازهیخم
    و بعدمکنمی متی شکارمیکرد بهم االن؟اخجوون منم م

 زن رهیگی زن دوم مالی بعد دانرمیمی بعد من ممیشی بعدم نوه دار ممیشی بعد بچه دار مکنهی با من ازدواج مالیدان
    تو باز سر صبحیاسی.... از درون اومدیی نداهی خورهی گه میلیره؟خیگیم
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 من خودمو گفتی می و ههی گرری ززدی بود االن مي هستما هر دختریالیخی عجب ب؟پوووفي کرددای مزمن پيریخوددرگ
   نی نشستم االن اخی سرجام سهوی... و اِل و بِل و فالنکشمیم

 مالفه پالفه ننداخته هی چرا کنه؟پسی پس چرا اونجام درد نمکنهی دلم درد نمری رمانا زنی من تجاوز کرده؟پس چرا مثه ابه
   دی انگولک کرده باشه؟شادی که شاشهی نملی باشه؟دلیکه خون
 اول از الی سر داندمی پرزیزتیت...به ناخونام نگاه کردم... کردههوشمی واسه هفت هشت روز بسرهی دیشا... جرم پاك کردهصحنه

    تودبعدیبخت پر شروع به مشت زدن شدم که بدنشیس
 :گفتمی و مزدمی مغمی جزدمشی منجوریهم....سرصورتش

 که مجبور ی تو اونموقعنشونمتی ماهی به خاك سکنمی متی اشغال ازت شکاي صحنه رو پاك کردي متجاوز چجورکصافت
 ؟ی چینی تجاوز یفهمی می شوهرم بشیش

 ي شونه هاش بدجورهی گرری حرکت عوض کرد سرشو رو شکمم گذاشت و زد زهی تو دستاش قفل کرد و جامونو با دستمو
 دیلرزیم

 گفتم
   اوموقه که به من بدبخترهی دهی واسه گرگهید
  شروع کردم به فحشهوی
  عفتی بيای حی شعور نفهم بیب

 تو با خنده خودمو ی چه خوشملياندی ددم ي رو لبش بودوووواي بلند کرد صورتش سرخ سرخ بود و لبخند گله و گشادسرشو
 : با اخم گفتمرمی نشم و لپشو گاز نگریحفظ کردم تا جوگ

 اسی چرخش دور دنيدیفهمی مکردمی عفت میاره بخند اگه منم داداشتو ب_
 : مثل من کرد و گفتی خورد و اخملبخندشو

 سوما ضرب المثل بلد کنن؟ی عفت می تجاوز کنم دوماتو محل شما دخترا پسرارو بی وحشي غلط کنم به تویلی من خاوال
    دور چرخشه نه چرخشای درستش دناری به خودت فشار نیستین

 اسی دندور
 : نخورد  با خشم گفتمی تکونیهلش دادم ول....ي تا پسروووووا6 نای و ملرای افتادم المشبی دادی هوی

   فراموش کردم ازروم پاشوشبتوی من کار دی عوضاشغال
 به گلدون کنارم انداختم دستم ینگاه..) کهزارنینم... مودب باشیاسیاِه ...یروان( برد نخورد و سرشو تو شکمم فروتکون

    و تالش گرفتمش و محکم زدم تو پشتی با سعدیرسیبهش م
 : زد و گفتيشخندی فقط سرشو بلند کرد و نالی دانی گلدون خورد شد ولالیدان
 یشی پررو مي دارگهید

 : کردم و گفتمزی رچشامو
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 ه؟ی چنجای از اوردن من به اهدفت
 : سرد گفتیلیخ
 مرگ_
  بازم ادامه دادمی ولدمی لحنش واقعا ترساز
 ؟ی ؟ مگه مملکت قانون نداره که ادم بکشی چیعنی
 : گفتي زد و با لحن سرد تريشخندین

  هم دارمیی اگهی از داشتن باشگاه و رستوران کار دری هه من غگمی بهت ميری قراره بمچون
 ؟يچکار..چـ..چـــ

  باند مواد مخدرمنی بزرگترسییمن پسر ر...خالف:الیدان
 : گفتمنیبخاطر هم) خو ب عنم( نداشتم بگم جرعتشو

  به من داره؟ی چه ربطنیا
 : زد و گفتيشخندین
 يخوری پس بدرد کار ما مي کس و کاری دختر بهی تو یدونیم
  خشم گفتمبا
 ی عوضی کس و کار خودتیب

 :اورد و گفت با خشم جلو سرشو
 ینی بودنمو ببی مونده تا عوضهنوز
 هی چی عوضنی نقش من کنار ادونمی فقط نمنمیبی مدارم

 یعروسک کوک:الیدان
 یتی بامزه کی به لباسم نگاه کردم بلوز و شلوار صورتدتشی به سمت در رفتو محکم کوببعد

 و بند حجاب نبودم پس دی قادیز! بودختهی شلخته دور و ورم رشهی بلندمم که مثل همي لباسمم عوض کردموهااشغال
   ی نبود ولی داخل سالن رفتم کسرونی از اتاق اومدم بينجوریهم

 چونم ری مبل نشستم و دستمو زي روونمینی عاشق مشدمنی مرد شروووور پخش مشنیمی انییییی روشن بود و وااااااونیتلوز
   ی شروع به خوانندگوناینی مهوی شدن دنیزدم و مشغول د

 هوی بودوی اکتیلی کودك درونم خنای به قول مدمیرقصی و مزدمی و دست مکردمی منم پاشدم و با ذوق رو مبل بپر بپر مردنک
    به بهغی جغی خاموش شد و دو نفر شروع کردن به جونیتلوز

 با رونی بودن بختهی رشونوی کال همچدنشونی با ددممی من غشیعنی دنااااای جووون دوتاشو دوتا لباس خواب پوشرای و المنایمل
    رفتم کهرونی تاسف بار بهشون نگاه کردمبه سمت بینگاه



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 132 

 یلی خهی هم راه داشت نمیی راه پله به سمت پاری زی برگشتم و رفتم فضولاهی تا سگ س3 چند تا غول تشن تو باغ و دنی دبا
     ودمی رسيپله داشت که با نفس نفس رفتم بالخره به در

 تو استخر همه اب دی باممم پریییکی دمی دهوی استخر کف کردممم شلوارمو زدم باال و دم استخر نشستم دنی کردم با دبازش
    لحظه محوش شدم عجبهی پسره دنی رومبا ددیپاچ

 : بلند گفتمشهوی خالفکار خودم نمي گوزوالی داننی مثه ایچی هی بودا ولخوشگل
 ؟یی توگنی که مییای دري پرنیا

 : دوخت بهم و گفتشوی رنگيچشا
 یی توگنی کوزت که منی انه
 شعوریب
  شعوربا
 ؟یستیتو ک_
 ندتیشوهر ا_
 اِ تو شوهر من؟النگوهات نشکنه؟_
  شکنهینم_
   تودنی دو نفر پرهوی
 زهی بود اشکم برکی نزدنای و ملرای المدنی دبا

  ودی همون پسره دستشو رو شونش اروم کششی رفت پرایالم
 

 :گفت
  عشقمم_

   رفتن تو کار مثبت هجدههوی بعد
  تودی بامممم پرگمی دیکی

 الی نبود جز دانیکس
  شددنشی رو گرفت بغل خودش و مشغول بوسنای اول ملهمون

  چون دستمو گرفته بودم جلو چشممدمیشنی بگم من فقط صداشونو منمی االبته
   لحظه حسادت وجودمو پر کردهی

 ؟... رونای ملدی باالی دانچرا
 پووووف

  گرفت و پرت شدم تو استخریکی دستم محکم از پشت هوی بلند م برم که تمخاس
   نگاه کردمدیخندی که مالی خشم به دانبا
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 پوووف
 دهی هامو نشون می  و همه برجستگدهی لباسم به تنم چسبدمی که درونی بامی بخاستم

  تو ابدمی پرنی همواسه
   شدنرشونی وجب لباس خوابشونو در اوردن و مشغول باز کردن لباس زکی همون رای و المنایمل
 اب و در رفتم از ری رفتم زارهی تا خاست صورتشو جلو بواری و چسبوند به ددی دستمو کشالی زدم و خاستم در برم که دانیغیج

    زدم وغی افتاد که جنای که چشمم به ملرونیاب اومدم ب
 که ي اما درد پام فوق العاده بود به حدکردی خوردم و افتادم کمرم درد مزیدر که محکم ل به سمت دمیی گرفتم و دوچشممو

  تکونش بدمتونستمینم
 دی منو از بغلش کشتی با عصبانالی اومد طرفم و بغلم کرد که دانییای دري همون پسره پرکردمی مهی گرزدمی مغی جفقط

 : گفتیی دورگه اي وبا صدارونویب
  باالبرمشیخودم م_

 کردمی مهی گذلشتم و اروم گرنشی رو سسرمو
 : تخت گذاشتتم شلوارمو باال زد و گفتي اتاقو باز کرد و رودرو
  پاتو فقط تکون نخورنهی تا ببادیبزار به ارسام بگم ب_

  اسمش ارسامه اومد باالدمی که حاال فهمییای دري و همون پسره پرالی دانقهی دق10 بعد
 : با داد گفتالیشو خواست به پام بزنه که دان کنارم نشست دستارسام

 دست نزن_
  شده که؟بعدشم دکتر محرمهی بگم پاش چی چشمتونمیخو برادر من ،من که نم_

 : و گفتدی به پام کشی دستبعد
  جا بندازمری دستاشو بگای بالیدان..در رفته_
 : گفتمغی جبا
 ننننهه نههه_

  عمو اصن درد ندارهنیبب_ارسام
 یبچه خودت_ گفتمی تخسبا

 : به سمتم اومد و دستمو محکم گرفت که دوباره با ترس گفتمالیدان
 دی تر با پام رفتار کنی منطقای بنیبب_
  رفتیاهی زدم و چشام سیغی جدیچی تو کل وجودم پي درد بدهی هوی

****** ****** 
 سوم_پنجاه_پارت#
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 نایم
 
 میدی رسسی پلستگاهی ابه

  شوادهیاستاد پ:بهراد
  گفتمواشی شد رو به بهراد ی ته دلم خالدمی غزل و که دسعک

 می بردی نشو باادهیپ
  با تعجب گفتبهراد
 ه؟ی منظورتون چاستاد

 نی هممی فقط بریچیه
  گفتی حرکت کرد با لحن عصببهراد
 ن؟ی هست با خودتون چند چندمعلوم

 نی هممی فقط دور شسی از اداره پلمی کن بهراد فقط برول
 می اونجا رو بگردمی برشناسمی جنگل مهی:بهراد
 باشه
 ن؟ی بگسی به پلنییخوایچرا نم:بهراد

  آروم گفتمیلیخ
 گمی روز بهت مهی
 می شدادهی پشدی مکیهوا کم کم داشت تار...میدی رسقهی بالخره بعد چند دقختمیری نشد شر شر عرق منمونی بی حرفگهید

 ... نبودی ولمی داخل همه جا رو گشتمیرفت
 امی لحظه برم مهیاستاد من :بهراد
 ای بزود

 نااای نرییجا..باشه:بهراد
  اومد رو بهش گفتمقهی رفت و بعد چند دقو

 شهی شده برگشتمون سخت مکی هوا تارمی بربهتره
  آب دهن قورت دادم و گفتمهی کردی کل جنگل و گرفته بود به بهراد نگاه کردم مثله مسخ شده ها بهم نگاه ممه

 بهراد
 دمی نداشت ترسي اثری با مشت محکم زدم تو صورتش ولدمی کشغی بهم حمله کنه که جخواستی مهوی شد دی سفچشاش

   سی فنی صداش عکردی شد مثله مار حمله میعصب...!!اااایخدا
 هی دورم انگار ی بود ولدی گرفت مه شديدیسرم درد شد!! خدايوا!! نکنه جن زده شده؟؟گشتی وحشتناك بود دورم مسیف

  و گفتدی کشغی جدمی زن وحشتناك و دهیعده آدم بودن 
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 !!ـــــــــــــــشی کشتتو
بهراد بهم حمله کرد و دستم و محکم فشار داد ... رفت سمت بهراد و لباش و گذاشت رو لب بهراد و رفت داخل بدنشبعد

    تحملدیچــــــــــــــــک دستم شکست نفسم بند اومد با
  گفتمغی جای....کنم

 !!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایداخ
 يزی چهی و دنیکشی و زوزه مدنیکشی مغی و جدنیچرخیجنا دورم م...رونی بدمیکشی جن و از بدنش مدیبا!! دستم شل بودهی
    پاش و پشتمهی بهرادمن و انداخت زانو زدم خوندنیم

 گرم  کل صورتم و پر کرد از گوشم و دهنم و يزی چهی هوی کردمی رو دماغم احساس مینی تا حرکت نکنم سنگگذاشت
   نه.... تو بدنمرفتی داشت ميزی چهیانگار ....ومدیدماغم خون م

 هی اومد و غی جي صداهویسرم و کردم به آسمون و دعا خوندم !!بانمهیخدا پشت!!تونمی من متونمیمن م!! نه بهم توان بدهایخدا
   ه درخت سرم درد گرفت همه پرتم کرد بتیجن با عصبان

  کلمه رو گفتمنی و تکرار کردم دوباره بلندم کردن و چسبوندم به درخت و گردنم و گرفت با داد آخرکلمات
 اللّــــــــــــــــــــــــــــــــه

 دهی دي اثرچی ههوی!!شدی می من تمام صورتم خونگرفتی شدت مغشونی جی اومد گوشم کر شد هر چغی جي صداهوی
    بهراد هنوز جن تو بدنش بود خواست با چوب بزنه تویول!!نشد
 توان نداشتم با پام دستش و داشتم گهی که چند تا فن تکفاندو با زورم بود بهش زدم که همونطور اون افتاد منم افتادم دسرم

   عی سرشدمی حال میو رو شکمش نشستم کم کم داشتم ب
 اگه جن و ی ولشدمی مهوشی منم داشتم بومدی نمرونی بی به بهراد زدم ولیمحکم ي ناس و خوندم و با دست ضربه هاسوره

    بود دل و زدم بهی تا صبح مرگم حتموردمی نمرونیاز تنش ب
 دستم و گاز گرفت انگار انگشتم قطع شده هوی بود دهن بهراد و باز کردم و دستم و گذاشتم تو دهنش سکی رنکهی و با اایدر

   ي رویک...  شدریاشکام سراز....دمی دستم و کشعیبود سر
 نبود دستم و گذاشتم تو ي چاره ای ولختیری دلم داشت مومدی خون مرمی کردم با ناخن گجادی دوتا دستاش شکاف اپوست

   يدستا... جندنی ها و شروع کردم به کشیدگیهمون بر
 شدم هوشی تا صبح اگه بگهی دعا هم خوندم که دهی پشمالو و ترسناك همزمان ي االن تو دستام بود همون دستاوحشتناکش
    و باهامون کار نداشته باشن بعد با تمامانیتو بدن ما ن

 افتادم رو هوی شد منم هوشی بادی فرهی و دود شد پس مرد بهراد هم با رونی و جن اومد برونی بدمی و جونم جن و کشوجودم
 دمی نفهميزی چگهی و دنشیس

********** 
 چهارم_پنجاه_پارت#
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 غزل
 
 ... بود دنبالمومدهی هنوز ننای آخه شب بود و مزدی نگران بودم و دلم شور مکمی

  داخلایغزل جان دخترم ب: فرهمندخانم
 ادی االن بدی شانه

 ی لقمه نون خالهی داخل حاال ای بگردهی مقتی دنبال رفگهی دي داره جاهادمی اومده شاشی پی مشکلدیدخترم شا: فرهمندخانم
   نجای اومد شب و اری ديدیاگه هم د...گهی دیزنیبا ما م
 !! کهستی نيزی چبمون

 به پی فرهمند با خنده و پي گذشتم قدم به سالن قصر مانند گذاشتم آقایونی رفتم داخل و باز از اون راهرو هماي ناچاربا
 دست گفت

 نجای انی داخل دخترم بشای که بهت گفتم بمن
 تم روبروش و گفتم نشسرفتم

  که مزاحمتون شدمنی ببخشدیبا
  معذب نباشنقدری ایتو هم مثله دخترم: فرهمنديآقا

 ارهی بییمن بگم توران چا: فرهمندخانم
  به خانم فرهمند گفتمرو

 ستیخانم فرهمند الزم ن...ا
  و که بهت گفتمکمی بابا دختر جون مگه من به تو نگفتم تعارف نکن در ضمن اسم کوچيا: فرهمندخانم

  لبخند گفتمبا
 خوامی نمي جون من چابای دیمرس

  با لبخند گفتباید
 می راجب جشن صحبت کنای اصال بزمی عزیاوک

 چشم
  دخترم؟هینظرت چ: فرهمنديآقا

 نی تزئي براامی فردا منکهیبعد هم ا...نی و حاضر کننیری شما کارت دعوت بگخوب
 !! بودومدهی هنوز ننای می بهشون دادم ولدهی چند تا ابعد
  گفتبای گذشت و بعد صحبت دیکم...خوابنی منای بعدا اکردمی مکاریحاال چ... و خجالت زده خوردمیلی می و آوردن و با بشام
  تو اتاق پسرم بخوابای جان بغزل

 
 ادی مقمی االن رفمونمی نه من منتظر منه
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  تعارف نکننقدرنی بخواب انجای اری  بگادی نمگهی دقتیساعت دوازده شده دخترم رف:باید
 
  گفتمبای و پاش بود رو به دختی رفتم تو اتاق پسرش در و که باز کردم چشمام گرد شد چقدر ریچارگی سر باز
 نه؟ی چرا همچنجایا
  با لبخند تلخ گفتباید

  بهمش بزنمادی دلم نمهینطوری اتاق بود تا حاال همنی خونه و تو انی بار که تو انیآخر
  لبخند تلخ زدم و گفتمهی

  متاسفمواقعا
 کنمی که اومد صدات مقتی صبح رفي خسته ازمیبرو بخواب عز... گلمیمرس:باید

  ممنونم از لطفتون واقعا ممنونمباشه
 ری بخواب شب بخری بگی تو هم مثله دخترمهی چه حرفنیا :باید

 ری بخشب
 یلینه خوردم و خونه رو با کمک خدمتکارا درست کردم خ شدم صبحاداری که بنیصبح هم...دمی رفتم تو اتاق و خوابو

  گفتمبایخوشگل شد رو به د
  کار من تموم شدگهی دخوب

 ومدی نقتیکجا هنوز که رف:باید
  گفتمی نگرانبا

 ومده؟ی خواب بودم نمن
 نه به خدا:باید
  بابايا
  نداره گلمیاشکال:باید

 !! افتاده؟؟ی چه اتفاقنای مي برایعنی شدم و نگران بودم رهی خنی رو مبل و به تزئنشستم
****** 

 یاسی
 رای و المنای ملي صحبت کنم زمزمه هاالی با داني به صورت جددی روز رو پام باشه امروز با18 دی شدم به گچ پام بارهیخداااااخ

    من اصالی برن دبی قرار بود قاچاقومدی میواسه رفتن به دب
 دوسش ندارم  حاال انگار من قراره برم عصا رو گرفتم و لنگون لنگون به یگله ول خوشیلی خنکهی با اادی خوشم نمی دباز

    رفتم  با دستم عرقمو پاك کردم به سمت اتاقرونیسمت ب
 کردمی بهش بلند بلند صداش مدمیکوبی که می از عصا هامو در حالیکیچشامو بستم و ! تنش نبودیچی رفتم  هالیدان
  گوسفند هووووهووووپشمکککییییهو...  غرب زدهیییه
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 : اومديادی فري صداهی هووووی
 ؟یکنی مشتری روتو بي دارگمی بهت نمیچی هی چه طرز صحبت کردنه؟هرچنی اشعووووریب
 تا دی رو شکمش و د فراراز جا پردمی عصا کوبیاسی ارووووم باش اروووم باش گفتی درون مي لحظه بغضم گرفت نداهی

    حاالنی کردم بااام خورد زمری جا گهی پاش به رتمیخواست بگ
 ننه مرده هاخب بسه به طرفش رفتم دستمو به نی بامزه شده مثله ایلی خافشیرم؟قی گاز بگواروی دای بخندم دونستمی نممن

    از جاش بلندرهی دستمو بگنکهیطرفش دراز کردم که بدون ا
 : شدمرومو سمتش کردم و گفتمعی که ضاوردمی خودم ني جمع کردم و اصال به رودستمو

 الیدان
 : کرد و برگشت سمتمو و گفتزی رچشاشو

  ال؟ی دانی بهت اجازه دادم بهم بگی کمن
 : گفتیی پر جذبه اي بعد با صداو
  اقایگی به بعد به من فقط منی ااز

 : لب در اوردم و گفتمری زاداشو
  دوستامشیخورم و بخوابم پس بزار برگردم پ خونه بهی تو امی بستمی نکاری من مثل تو بالی اقا داننیبب

  کنن؟کاری شهر چنی تو اخوانی منی خانوادشون کستی که معلوم نکاری تا دختر عالف و بسه
  به خودمون مربوطهاونش

 ..!نطوری اکه
 : بهم زد و گفتيشخندین
  ي بریتونیم
 رونی عصامو گرفتم و به سمت بدمی رنگ پوشيگری مانتوجهی عصارو گرفتم و لنگون لنگون به سمت اتاقم رفتم ی خوشحالبا

    از باغ گذشتم از خونه تا دروازهومدی سگ نميرفتم صدا
 افهی قرفتمی جلوتر می بلنده هرچي داشت و دورش  پر از درخت هازهی راه پر از سنگ رهی فاصله داشت و وسطش یلیخ

    سه تا سگو داشتن وری سه تا نگهبان که زنجدمیدینگهبانارو م
 اهی زشت و سي سگانی با ایییی اومد که پارس سگا بلند شدای سوتيکردصدای داشت تماشا منهی نگهبان که دست به سهی

    بوودباستادهی کنار در قصرش واالی به پشت کردم دانینگاه
 : گفتادیفر

 دی رو ول کنسگا
 : نگهبان گفتهی

 کننی پاره مکهی نخوردن دختره رو تیچی سگا چهار روزه هنی ااقا
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 نی که گفتمو انجام بديکار
 ی بلند شدبه سختغمی جومدنی سگا که به سمتم مدنی به عقب برداشتم با دی رو سه تا نگهبان ول کردن از ترس قدمقالده

    لنگوننکهی انیبا عصا به سمت امارت راه افتادم در ح
 بعد زدن کردنی اومدن اول متعجب نگام مرونی برای و المنای  در امارت باز شد ملکردمی مهی و گرزدمی مغی جدمیدوئی ملنگون

    خوردمسه تا سگانی  روم محکم زميزی چدنی خنده با پرریز
 از يدی از سگا پاره شد و خون شدیکی مانتوم محکم توسط دندون نی استزدمی مغی و حمله کردن و من فقط جدنی پرروم

   ندی کوبي صداهوی شد مانتوم کال پاره شده بود يدستم جار
 خفه الی سوت داني با صدای فرو رفتم  سگا خواستن به اون شخص حمله کنن ولی اومد و تو بغل کسی کسدنی و دودروازه

  اومدالی دانيشدن صدا
  پسر؟ي اومدی تو کانی دایه

 الی داني ادم نشدهنوزم
 : کرد و گفتجونمی بي به چشمای نگاهالیدان

 ! بودهی تنبهی فقط نیا
  اومدمی داد ناجيصدا

 هی تنبیگی سه تا سگ گرسنه بعد مي جلويندازی دختر بچه رو مهی سال سنت باشه تو 28 کنمی من واقعا شک مالیدان
    بای از پشت بستدمیزی برادر من تو دست ي اهیبود؟اخه چه تنب

 اتی سنگ دلنیا
 ی بهتره استراحت کنی تازه از سفر برگشتانی نداره دای تو ربطبه

به سمت !  شدی ادم پستنی باشم خاك تو سر دلم که عاشق همچنی تو بغل اخواستی دلم نمرونی بدیش کش منو از بغلبعدم
   دهی ندي جدیبیاتاقم رفت گذاشتتم رو تختم جز بازوم اس

 باال رفت بعد بستن دستم خاست بره که مچ دستشو گرفتم به سمتم ادمی که فرختی زخم بازوم ري رو رونی بتادبودم
 :برگشت و گفت

 ه؟یچ
 : گفتمیی گرفته اي صدابا

  کارات بدونمنی هدفتو ازخوامی ممن
 ه؟ی هدفم چیدونیم:الیدان 

 : ادامه دادتی کرد و با عصبانیمکث
   عرب بفروشمتخی به چارتا شی بفرستم دبرای الم ونای که بخوام تورو با ملي درست درمونم ندارکلی و هیستی که نخوشگل

 : زد و گفتيشخندین
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 .. تا قلبتهی روز بفروشن از کلمتی به قارنی بدنتو درش بي کل اعضادمی مپس
  زدم و با نفرت گفتمغی به قلبم چنگ زد جیکی انگار دی از چشمم چکی نگاش کردم قطره اشکمات

 نمتی ببخوامی گمشو نمروووونی بگمشو
 کردم قلب عاشقمو لعنت نی کردم زجه زدم غذا نخوردم نفرهی خودمو حبس کردم گری اتاق لعنتنیروز بود که خودمو تو ا 4

 .... کم اوردمگهی دالیفرستادم به دان
********** 

 نایم
 

ستم احساس  رو،رو دینی سنگهی و باز کردم و دور و ورم نگاه کردم من کجا بودم بلند شدم تمام تنم درد گرفت چشمام
    ك بودمیی به دستم نگاه کردم گچ گرفته شده بود به جاکردمیم

 کجاست؟در باز شد و بهراد اومد نجای ایعنی... سازی و کلختهی بود و بهم ری ترسناکیلی کجا بود اتاق خگهی دنجای کردم انگاه
    اومدادمی ی شاد و خندون تازه همه چشهیداخل مثله هم

 برش زده بودم باند ی کمری دستم شکسته بود اون دوتا دستش که با ناخون گفی حی مثله سگ بزنمش ولخواستی مدلم
  شده بود موهاشم که پخش و پال بود رو بهم گفتیچیپ

  استادری بخصبح
  کجاست؟نجایا

 خونمه:بهراد
  خونت؟ي و چرا آوردمن

 مامان بابام هستن:بهراد
  نگاه مشکوك بهش انداختم و گفتمهی

  واسه من افتاده؟ی اتفاقچه
 دونمی که منم نمنهیجالبش ا:بهراد

  کنم واستفی پس بزار تعریگی راست مآها
  به دست شکستم و انگشت کبود شدم نگاه کرد و گفتطنتی تموم شد با شی کردم وقتفی همه رو واسش تعرو
 دنی مینیری کردم دل تموم کارآموزا رو شاد کردماااا اگه بدونن بهم شکاری به چبه
 کشتمتی زور اون جن و نداشتم و گرنه مفی حی بزنمت ولخواستمیم...يشعوری بیلیخ

 نی از گوشت دو تا دستام و کندی کمری شما با ناخن گگهی دنیاستاد نامرد نباش:بهراد
 !! چاره نداشتمی وحشتناك بود ولیلی خيوا

  گفتطنتی با شبهراد
  داشتگهی راه دهی
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  گفتمي رو تخت با کنجکاونشست
 ؟ی راهچه

 !!نیوردی مرونمی که جن رفت تو بدنم بيهمونطور:بهراد
  زدم به بازوش و گفتمیکی خنده با
 !!تی تربیب

 !! گفتمااااي من جدیول:بهراد
  چش غوره بهش رفتم و گفتمهی خنده با

  بشهادی زای کم يزی چنکهیالبته کامل کامل بدون ا!! کنفی رو حاال تو تعرهی بقخوب
 دختره چنان با هول بلند هی دمی دی رو تنمه احساس کردم بختک افتاده روم وليزی چهی دمی صبح شد من دیچیه:بهراد

    از خودممی داخل جنگلدمی دهویشدم که به خودم شک کردم 
 عذاب ی کرده باشم کلي نکنه کاردمی ترسنیی شمادمی که خودم و چرخوندم دکمی بعد کنمی مکاری من جنگل چدمیپرس

   بغلتون کردم و...دی ببخشزهیچ...ا... گرفتم آخر مثله برهوجدان
 زدم که دست دختره ی چه فنکردمی با خودم فکر می دستت و گچ گرفتن و انگشتت کبوده حاال هدمی دمارستانی ببردم

   ومدی منی منحرفي فکرایحاال ه...شکست و انگشتش کبود شده
 نجای اارشی بری منه بعد آوردمت خونمون مامانم که خودش گفت بگری هنوز عذاب وجدان داشتم فکر کردم تقصی ذهنم ولتو

    منکردمی تا االنم فکر منجایخودم مواظبشم منم آوردمت ا
 !! بوداااای اون عوضری همه تقصدمی بعدا فهمی کردم وليکار

  رو بهش گفتمی نگاه خنثهی با
  گرفتمجهی نتهی از کل حرفت من

 ؟ي اجهیچه نت:بهراد
 ییایحی پررو و منحرف و بیلی تو خکه

  خنده و گفتری زد زبهراد
 گهی به من چه فکره دخوب

 !!گهی رو به من منای داره اکشهی زدم دختره دستش شکسته خجالتم نمی باخودم چه فنگهی حد روش بازه که منی اتا
 !! همه رو بگونیخوب خودتون گفت:بهراد

 سرم و عی سرستی اصال شال سرم ندمی نگاه به سرم کردم دهی نگاه به سرم انداخت و منم هی چش غوره بهش رفتم که هی
  پتو و گفتمریانداختم ز

  کجاست؟شالم
 دونمینم:بهراد
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  و با شوك گفتمرونی و آوردم بسرم
 دونمی نمی چیعنی

  رو صورتم و گفتختی از موهام و رکهی تهی با خنده بهراد
 !! استادگهی ددونمی نمیعنی
  زدم به دستش و گفتمواشی یکی

  نکردن؟رتی دستگمارستانی بي و بردمن
  گفتطنتی شبا
  گفتم شوهرشم فکر کردن من شما رو زدم بعد گفتم نه از پله افتادنه
  تمسخر گفتمبا

  که مردم ساده لوحنچقدرم
  گفتلکسی ریلی خبهراد

 !! باور کردنیول
  رو گزاشتم رو سرم و گفتمپتو

  چنده؟ساعت
  دنبال قندهییچا:بهراد
  گفتمی با مسخرگمنم

  بندهي رودستم
  گفتطنتی هم با شبهراد
  بند؟کدوم
  به بازوش و گفتمدمی کوبواشی با مشت یکی گفتم سرخ شدم و ی چدمی فهمتازه

  نهیگی مییای حی بگمیم
 ن؟یخوری من؟؟ناهاریزنیخوب چرا م:بهراد

  غزل رو به بهراد گفتمی لحظه فکرم رفت پهی
 !! غزلي وايا

 ارمش؟ی برم دنبالش بنییخوایم:بهراد
 ؟یتونیم

 اوهوم:بهراد
  بروسی نی پس اگه زحمتباشه
 رمی اول به شما ناهار بدم بعد میباشه ول:بهراد
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 !! باشه پس زود ناهار و بدهخوب
 یاوک:بهراد

  به لباسم نگاه کرد و گفتطنتی با شبعد
 !!ادی بهتون میلی لباس خنی استادا

 بود؟؟لباس ی لباس پسرونه واس کنیا!! خدااااااااای روبه روم کردم ي قدنهی نگاه به آهی نگاه به لباس بعد هی رونی رفت ببعد
    اگه هم خمزدی پسرونه که تو تنم زار مدی و سفیمشک

 تنگ ی آبنیشلوارم که همون شلوار اون روزم بود ج!!! در آوردي خدا من چقدر خنگ بازيوا!!شدی تمام تنم معلوم مشدمیم
    انگار من ودادی می خوبي بویتنگ موهامم که باز بود ول

صورتمم !! امام زمانای!!!یمردمک چشام قرمز بود و دورش مشک!!ای خدادمی لحظه نگام به چشمام افتاد ترسهی حموم بردن
   ه بهراد فکر کردم لحظه بهی... خوب بودیرنگ گچ شده بود ول

 در باز شد و بهراد هوی!! تو ذهنم لبخند زدمرشی به تصورفتی میلی ویلی قیاسیهمونجور که دلم به قول !! مهربون بودچقدر
   بعد نشست رو تخت که رو بهش!! غذا اومد داخلینیبا س

 گفتم
 !!خورمی تو برو من خودم غذا مخوب
  با تمسخر گفتبهراد
  نه؟نی دوتا دست چالغ بخورنی با انییخوای حتما می ولدایببخش

 ...هیچی دست راستم شکستس دست چپم فقط دوتا انگشتم باندپرمی بگتونمیم
  حوصله گفتی قطع کرد و بحرفم

 !! بخور ناز نکن واسه منری ندارم باهات کل کل کنما بگی حوصله درست حسابمن
 که من دهنم و وا نی همی لحظه قاشق و آوردم سمتم ولهی خوردمی دهنم منم با اخم مزاشتی خوردم اون با اخم قاشق و مجا

   لکسی ریلیکردم قاشق و گذاشت تو دهن خودش خ
  با حرص بهش گفتمخوردی مداشت

 !!یی پررویلیخ
  شونه باال انداخت و گفتهی
 !ی بار گفتستی دودونمیم

  قاشق و گرفت سمتم که گفتمباز
  من بخورم؟يدی رو میدهن
  زدم به بازوش و گفتمیکی قورت دادم و یغذا رو با سخت!! تو دهنمختی همون لحظه که دهنم باز بود ربعد

 شورررررررررریب
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  گفتلکسی ریلی و خدیخند
 !! چون من عادتمهی عادت کندیبا
 !!خودیب

 !!مینیبیحاال م:بهراد
 من ای از موهام اومد جلو با دستش موهام و انداخت پشت گوشم قلبم تپش گرفت خداکمی سمتم که وردی غذا رو داشت مباز

    خوردم وی لقمه غذا رو با سختهی شدم نیچم شده چرا هم
 گفتم

 !! بخورمتونمی نمگهید
 ي بخوردی بامی ندارادی و دوست ندارم و خوشم نمخورمی من نمنجای انیبب:بهراد

  غذا نگاه کردم و گفتمبه
 !! همه بخورمنی اترکمی که م؟؟منی من و بکشيخوایم

 !!ستی نمی من حالي بخوردیبا:بهراد
 ....بهراد

 یکی خدا ي وادمی تو دهنم تا غذا تموم شد ترکختیری منجوری خوردم همی تو دهنم بازم غذا رو به سختختی غذا رو ربعد
  گرفتم تا دلم خنک بشه که گفتشگونشی نواشی
 !!ستی نی کار خوبي بازیشوح!! نباشی دخترم وحشنیبب

 !! هم خوبهیلی تو به کار بردن خيبرا
  گفتی لب به ترکری نگام کرد و زی جور خاصهی

من (سنی سئویرمر) ی من هستزیتو همه چ(سن منیم هر زادیم سان)  باشمتونمی منم نمیتو نباش( اولماسان منده اوالمامسن
 )عاشق تو هستم

  گفتمیجی گبا
 ؟یگی میچ

  گفتی و کالفگی حوصلگی با ببهراد
 !!یلی تعطیلی گفتم خیچیه
  چش غورع بهش رفتم که گفتهی

 قتی برم دنبال رفمن
 برو

  دنبالشرمی خودم منی نداره با ماشنی بنزنتی ماشیراست:بهراد
 ..!!زنمی منی بنزرمی فردا خودم مباشه



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 145 

 ؟یزنی منی بنزيریفردا م:بهراد
 !! برمدی چند مدت به تو خانوادت زحمت دادم بانی اگهی دآره

  و گفتدی کشی پووووفهی بهراد
 میزنی راجبش حرف مبعدا

  نا خواسته گفتمهوی که رفتی داشت مو
 !! خودت باشمواظب
  و گفتمدمی دراز کشعی گفتم سری چدمی خورد تازه فهماستپ

 ادی تا غزل بخوابمی ممن
  که بهراد گفتدمی خجالت کشتشیراست

  هم مواظب خودت باش خانوم کوچولووت
 ي اتاق و تختش و گرفته بود واي عطرش فضايولو شدم رو تخت بو...زدی ميقلبم داشت برام بندر.... رفت و در و بستو

    توينجوریهم!!.... با من پســـــــــــــري کردکاریبهراد چ
  گفتی بلند شدم غزل با نگران اومدن در باز شدقهی که بعد چند دقگذروندمی خودم بودم و مالیخ

 نا؟ی خوبه محالت
  بعد با اخم بهم گفتکردیبهراد با تعجب بهم نگاه م!!گاو اسممو گفت!! چش غوره مجبورش کردم سکوت کنهبا

 زارمی تنهاتون ممن
 !! اخمش چه جذابهی خدا وليوا!!قمهی و گفتم رفناستی بهش نگفتم اسمم منکهی شده از ای عصباندمیفهم
 نای ميهووو:غزل

  گفتمیجی گبا
 ه؟ی چهان
  مشکوك گفتغزل
 ؟یکنی به در نگاه مچرا

  هول گفتمای
 یچی هیچیه

  گفتطونی با لبخند شغزل
  شد؟ی چنمی کن ببفی حاال تعردانمی به نممی بابا ما که عر عر خودمون و زدخوب
  تموم شد گفتی کردم وقتفی و براش تعری چهمه

 !! وحشتناك شدهیلی خچشات
 دمی ددونمی مآره
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  تو تنم نگاه کرد و گفتشرتی تبه
 شرتشی قشنگه تچقدرم

 باحاله خوشم اومد...دی و سفی مشکآره
  نگاه کردم بهش و گفتمبعد
  نداره؟ی اشکالی صاحبکارت بموني چند روز خونه دی باتو

  ندارن اونایمشکل...نه:غزل
  بهشون زحمت دادمی بودم کلهوشی چند روز که بنی اامی زود تر بکنمی می چند من سعهر

 دنبالم خواهر جان دستت ای بعد بی ندارن تو بمون حداقل خوب شی فرهمند بنده خداها اصال مشکلي خانم و آقابایبابا د:غزل
  نه منی کنی رانندگدیشکستس تو با

  بمونم حالت خوبه؟نجایماه ا1 تاتونمی من که نمکشهی دوماه طول مای کی گرفتنش گچ
 میکنی مي فکرهی بعد حاال ی خوب شکمی بمون نجایفعال دوهفته ا:غزل
 ؟یشی نمتیاونجا که اذ...یاوک

 زای چنجوری و انی خونشون راجب تزئامی می و بعد وقترمی که کالس دارم میی ندارن روزاينه بابا بنده خداها باهام کار:غزب
 !!کنمیکار م
 !!خوبه

 بهراد اومد داخل اخم داشت نشست روبروم و گفت!!آژانس گرفت و غزل رفت و بعد بهراد براش می باهم صحبت کردیکم
 خوب؟
 !! به جمالتخوب
 !!ي بدهکاریحاتی توضهیتو :بهراد

 !!ناستی اسمم مگهی ديدیشن
 !!قمهی رفیتو که گفت:بهراد

  شدمساکت
 ؟یچرا دروغ گفت:بهراد

 !! نداشتمحی توضحوصله
 ؟ی هستیتو ک:بهراد

 ؟ي روز متوجه شدهی دیشا
 !! االن متوجه شمنی همخوامیمن م:بهراد

 ؟ی بدونيخوای میچ
 ؟ی هستی تو کنکهیا:بهراد
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  استادتی قاسمنایم
 ؟!!! بگوتی رو تسلنای بهش مرگ می گفتتیی به دامیچرا زنگ زده بود:بهراد

 !! بهراددسیچی موضوع پنیا
 ه؟ی چلتی دلیگیچرا نم:بهراد

  و با اشک گفتمدی بغضم ترکهوی
  قولدمی محی بهت توضي روز هی شو من خودم الیخی االن و بکنمی خواهش مدهی موضوع من و آزار منی اچون

  در گوشم گفتواشیتعجب کردم !!بهراد بغلم کرد... گرمي جاهی پرت شدم هوی ساکت بود ختیری اشکام منجوریهم
 !!خوامی ازت نميزی نکن من چهی گرفقط
  و در و محکم بست و من و با اون همه شوك و تعجب تنها گذاشترونی و رفت برونی من و از بغلش آورد ببعد

******** 
 غزل

 
 کادو و دی خري و برايخودشون رفته بودن گالر!! پسرشون بکشمي برای نقاشهی جشن تولد پسرشون بود و به من گفتن فردا

    نبودی کچی منم که تنها بودم و خونشون هومدنی مرید
  زدم تاحوصلم سر نرهآهنگ
  سرمههی هنوز توفکرت
  ازمي دوری وقتشهی پرت تو محواسم
  از دله مندونهی نميزی چی کسگذرهی بدونه تو مروزام
  انتظار خسته شمنی از انذار
  به دوده تلخ وابسته شمنذار

  و فکرمو خرابش نکنایب
  بهونه هاتم خواهش نکنواسه

  شبهامهی بگذرم از تو از پسه دلتنگگهی دسخته
 يایه بر م کیی توفقط
  تنهایمونی با من میوقت

  رو چشماتنهیشی قلب مشکله
 ای قلبه من کنار ببا

  داره هر باری کنار تو تازگخاطراتم
 شناسمتی عمره مهی من
  غرورت دست ورداراز
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  مني خوب مونده فقط روحه از دست رفته ظاهرش
  تو به مني داراجی دارم من به تو احتاجیاحت
  انتظار خسته شمنی از انذار
  به دوده تلخ وابسته شمنذار

  و فکرمو خرابش نکنایب
  بهونه هاتم خواهش نکنواسه

  شبهامهی بگذرم از تو از پسه دلتنگگهی دسخته
 يای که بر میی توفقط
  تنهایمونی با من میوقت

  رو چشماتنهیشی قلب مشکله
 ای قلبه من کنار ببا

 يدم؟؟وایپوشی میچ!!فردا دعوت بودم...!!یو شروع کردم به نقاش!! آهنگ شدمالیخیرفتم خاموشش کردم و ب! قشنگچقدر
    بکشم تاالیخیب!! بابايا....! نداشتم کهیلباس مجلس!!!ایخدا

 یی صداهوی گذشت که قهیچند دق!! تو اتاق پسرشون بودمی قلمو رو به پالت زدم و شروع کردم به نقاشیکم...ومدنی ننایا
 دمیشن

 دیببخش
 پسره با داد گفت!! امکان ندارهنیا!!!ای نه خدايوا!!!نه..!! و به صدا نگاه کردمدمی کشغی جهی...دمی پسر بود ترسيصدا

 ؟یکنی مکاری چنجای اتو
  تر و گفتکیاومد نزد!! بود به تته پته افتاده بودمدهی و قلمو از دستم افتاد رنگم پرپارت

 !!!ي خوب زبون باز کرده بوديدی و دزدنمی زبونت بند اومده؟؟؟اونروز که ماشهیچ
  داد زدهوی!! ترس سکسم گرفته بوداز

  ها؟؟ی کل خونه رو غارت کني اومدندفعهی انکنه
  شدریاشکام سراز!!غلط کردم!! خداجون کمکم کندیلرزی دست و پاهام مدمیپر

  زبونت باز شدي اونطوردی شاسی به پلزنمیباشه حرف نزن منم االن زنگ م:پسر
  که بلند گفتمرفتمی مداشت

 نه
 ستادیوا
 !! رو خداتو
  سمت در که گفتمرفتی داشت مباز
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 !! زنگ نزنسی به پلکنمی خواهش می من و بزن وليخوای می رو خدا هر چتو
  طرفم و گفتبرگشت

  هان؟خورهی تو چه به درد من مزدن
  و گرفتم و گفتمراهنشی پنیآست

 !!اول گوش کن بعد برو!! نروکنمی مخواهش
  ساکت بود با اشک گفتمکردی به من نگاه مستادیوا
 یی جوراهی می ماهم خوب اونجا بودکردنی متشی بود و جنا اذیسی طرف مدرسه ما رو آوردن اردو دوستم قبال تو کار دعا نواز

    تمام شب داخل جنگلمیتونستی و نممیدر معرض خطر بود
 نبود ي شدم چاره ای بعد راضی نبودم ولی من راضیعنی می اول بدزدمیاستخوی به خدا نمدی و دنتی ماشقمی رفنکهی تا امیبمون

    و بعد روز بعدشمیدی و دزدنتیماش...میمردیو گرنه م
 گهی دی ولمی وحشتناك افتاد و باز برگشتي اتفاقاي سرهی ی شد و اتوبوس برگشت ولی کرمهی دی همون جنگل شامیرفت
   ساله رفتن16تا دختر 3 فکر کنمی کار کنمی رفتمی نکرديدزد
 سر پنج ماه میخواستی تو رستوران میکی یقی تو آموزشگاه موسیکی قمی و رفکردمی مانگمانت کار مي کنن من تو گالرکار
   قامونی از رفیکی ی جا ولهی می و بزارنتی خونمون و ماشمیبر

  سالکی ای می شد و قرار شد بمونگم
  گفتتی با عصبانپسر

 !!ی کني دزدشدی نملی به من چه؟؟بازم کارت دلنای اخوب
 هر قمی من و رفی خونه ولي بری داشتی پولهی که ازت محافظ کنه ی و داشتیکی خونت ي بریتونستی مي بودنجای اهل اتو

    هر شب سر گشنه رو جامونمیدیخوابی تو منیشب تو ماش
 ....نکهیظر مائن تا ا خونه و خانوادمون منتمیگردی که بر ممی داشتدیام!!میزاشتیم

  گفتي با کنجکاوپسر
 ....نکهی اتا
 رو ي من که تو ناز و نعمت بزرگ شدم ضربه بعدي خراب بود براهی روحهی نی دنبال من عکسام همه جا بود ایگشتی متو

 می خوردم که پدر و مادرامون فکر کردن ما مردیوقت
  ساکت بودپسر

 ما یول!! ازت کم نشديزی چی غذا داشتی داشتنی چند وقت ماشنی تو ام؟؟تویدی کشی چند وقت چنی تو ایدونیم
   میاری لقمه در بهی نکهی واسه امیزنی سگ دو ممیدار!!؟؟یچ

 نکهی از ایکنی درك میتو چ....می دلسوزانه و سرزنشگر زنا رو تحمل کني چشمامی هرزه مردم و تحمل کنيچشما....میبخور
    دستش و بزاره رویکی میدیترسی مم؟؟همشیدی کشیما چ
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 دود بشه تو میسال ازش محافظت کرد16 کهی عفتنی اهوی میدیترسیم....!! و صدامون کنه و بعد دستبند بزنه بهمونشونمون
    تودی زنگ بزن شای زنگ بزنيخوایم!! جامعه پر گرگنیا

 !!خورمی و حرص و جوش نمسوزمی نمگهی من مردم ددوننی پدرو مادرم مدونمی منکهی مردم حداقل از ای زندون واقعاون
  نگاه بهم انداخت و گفتهیخودشم ساکت بود .... شدمساکت

 !! شرط دارههی پس
 ؟ی شرطچه

 هم ينجوری خونه من ايای بدی در عوض تو باکنمی نمتی معرفسی و به پلگمیدلم برات سوخت من به مامان بابام نم:پسر
   ی حداقل عقدم خالکشمی هم ازت کار میشیصاحب خونه م

 رونی بي بری مامانم کار کني گالري بریتونی مي بریتونی مي بریی جاي که بگم حق ندارستمی هم نیی پسرانیمثله ا...شه
    سوءاستفادهی ولدمی و مدی من بهت پول خری کندیخر

 ممنوع
  لبخند گفتمبا

 یمرس... ممنونمواقعا
  دستش و دراز کرد و گفتپسره

  فرهانممن
  دست دادم و گفتمنی بنابراکردمی به دستش نگاه کردم زشت بود اگه کنفش مدمرد
  غزلمنم
 !! دستش و ول کردم چقدر دستش گرم بودبعد

  شدمزی انگار سوپراامی هاااا من فردا منجای من اومدم ایبه مامانم نگ:فرهان
 باشه

  خدافظمیکنیفردا راجب خونه باهم صحبت م:فرهان
 خدافظ

  رفت و در و بست ولو شدم رو تخت و گفتمو
  شکرت ممنونتمایخدا
 !! گذشتری خبه

************ 
 یاسی

 الی نبود جز لی وارد شد کسی با صورت تپل و دوست داشتنیرزنی پهی در باز شد هوی دمی خسته کشی به تخت دادم آهمویتک
   يخانووم خواستم از جام بلند شم که فرصت نداد و منو رو
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  دادمی لب سالمریشوند خودشم کنارم ز نتخت
 ؟یشناسی دختر قشنگم منو مسالم

  که شما رو نشناسههیک
 نداشت ی بچه پدر و مادر دست و حسابنی تو دامن خودم بزرگ شده ای و از بچگدادمی  انجام مشی اقا رو از بچگيمن،کارا

    ماهشم نشده بود مرد پدرشم6که؟ مادرش که همون موقع 
  چرا انقدر لجبازهدونمی نمی اونم دوستت داره ولي تو دوسش داردونمیمن م..یاشی عدنبال

 : گفتمی خوشحالبا
  دوستم داره؟ي جديواقعا؟جد

 دی چشم سفی هیه
  خانومالی لااااه

 ن خبر که فقط به فکر تن و بدنتی ببره بده دست چارتا از خدا بي نزار تورم به خاطر لج و لجبازای با دل بچم راه بخوردهی
  کنهی نمي کارنی خانوم گفته همچالی لاه

  خبرای از خدا بزنتتی رو هوا می انقدر خانمیکلی انقدر خوش هي دخترم؟انقدره بر و رو دارچرا
   کردمسکوت

 نی مثل ادونمی می کنم ولتیی که راهنماستمی نادی برم رستوران  و زدی به اقا بزنم باي سرنجای دخترم من امروز اومدم انیبب
 یستی سانتال مانتال دنبال پول اقا نيدخترا

  خندهری زدم زیپق
  خانوم سانتال مانتال؟الی لیچ

  خندهری زدم زدوباره
 ری زانو غم بغل نگنی انقدر نشنجای تو ای ولرمی ببر من که دارم می مار به عمق حرفم پزهر

  خانومالی لچشم
  دختر گلنیافر

 پس ؟نووووچی بشمی تسليخوای تو که نمیاسی ای به خودت بگهی و با لبخند به رفتنش نگاه کردم اره راست مدمی بوسلپشو
    بهفففیییی به خودم و لباسم کردم ای اول نگاهممممیبزن بر
 سر دمی کشلونی چلمنگ که روش ناي کفه حموم با اون پاختمی شامپوووو همشو ریلی خهی حموم رفتم اوووف سمت

 خوردمیم
 وووووهوووووی

 اتاق رفتم خونه سوت و کور رونی تاپ و شلوار شلوارووو به زور تو پام کردم به سمت بدمی لباس خوشمل پوشهی ساعت 2 بعد
   ي موهاومدی منیی اروم از پاکی از موزیفی ضعيبود و صدا
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 که روزنامه دستشه پاهاشو تکون یر حال که رو مبل لم داده و ددمی دالوی رفتم داننیی پشت گوشم زدم و به سمت پاسمویخ
   هی با ششی بغلم و تک پا رفتم پری تک اعصامو گرفتم زدهیم

  دستمم زدم به کمرمهی به مبل دادم و موی تکدستم
  چناريهوووو

 شیییی کرد و روشو اونور کردای تک نگاههی
  سر رفتهحوصلم
  نکردنگاهمم

  باتوامیییییه
 : زد و گفتيشخندین

  تا خانوم حوصلش سر نره؟میچطوره برقص_
 :  اشارمو کردم تو دهنمو و گفتمانگشت

 هی فکر خوباوووم
 م؟ی برقصی واقعی جاش بلند شد و به سمتم اومد با تعجب نگاش کردم االن واقعاز

 قدم دادیم گذاشت به سمتم اومددستاشو دور کمرم حلقه کرد و اروم اروم خودشو تکون یمی عوض کرد و اهنگ مالاهنگو
    که پاهامودیکوتاه بود در برابرش منو به سمت خودش کش

 شدم و با لذت به حرکت لب رهی لب هام قرار داد تو چشماش خي اهنگ بود که لب هاشو روي پاهاش گذاشتم اخرايرو
    از خودم نشون ندادم  به کمرمی حرکتی ولدادمیهاش گوش م

 و من غرق و مست اغوشش و رفتی پام گذاشت و بلندم کردبه سمت اتاقش مریز دستشو هوی دی انداخت و منو باال کشچنگ
    تخت پرتم کرد خودش اومد روم ويعطر سردش رو

 کردم دستمو تو ی واسه با هم بودنمون باشه؟باهاش همراهی مانعدی لب هام شد من دوستش دارم پس چرا بادنی بوسمشغول
    ازهی لبهامو تکون دادم چند ثانیموهاش بردم و به اروم

 زود گذشت یلی که خقهی مشغول ادامه شد محکم به پشتم چنگ انداخت بعد چند دقانهی وحشهوی اما ستادی لبهاش اتعجب
    رومیزدی که دوتامون نفس نفس میلبهامو رها کرد در حال

 !!!زهی غرازی تو ذهنم زنگ خورد نيزی به سمت تاپم رفت که چمدستشی ولو شدتخت
 : گفتمیفی ضعي رو دستش گذاشتم و با صدادستمو

 !نه
 : کرد و گفتیاخم
  اونوقت؟چرا

  زدميشخندین
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  درسته؟یخودت گفت...افهی دارم نه قکلی نه همن
 م؟ی که آدم قانعیدونیم..می راضنمی با هممن

 : که گفتمدی کشنیی پس زد و تاپمو پادستمو
  باشمازاتی بر طرف کننده نخوامی من نمییه

 رونی گمشو بپس
 از پشت یکی هوی که رونی درو فشار دادم تا برم برهی گرفتم دستگواری افتاده دستمو به دیی شد با شونه اسی چشام خبازم

 بغلم کرد هق هقم بلند شد
 : گفتمنشوی رو سدمی مشت کوببا

  ناراحتم کن همش عذابم بدههمش
 :  تر بغلم کرد و گفتمحکم

 رهیگیدرد م نکن قلبم هی گرسسیه
 : گفت؟رو بهش با بغض گفتمی االن چنیا

 اد؟ی چرا از من بدت مالیدان
 دمی ارومشو شنيصدا
 اد؟ی بدش مشی مگه از زندگادم

********** 
 )فردا صبح(نایم
 

 االن صبحانم و داد و رفت تو هال منم تو نی منم همنجای اادی تا شب بتونستی جشن تولد پسر صاحبکار غزل بود و نمامروز
   هی در باز شد هویتو حال خودم بودم که ...اتاقش تنها بودم

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم!! که مهال خانومهنیا... کردم پدر بهراد و خود بهرادو خواهرش و انگاه
 !!مانی نرخانم
  و گفتشمی با خنده اومد نشست پمهال

  من مادر بهرادم؟یدونی مگه نمي چرا تعجب کردهیچ
  و گفتدی گرد شد با لبخند من و بوسچشمام

  دختر؟؟ي کردکاری با خودت چنیبب
  نشست و گفتنجای بهراد با لبخند مهربون ايبابا
  دو ماه دستت تو گچ باشهدیبا
 !!نیدی که واسه من کشیی دستتون درد نکنه بابت زحمتادونمیم

  بود گلمفهیوظ:مهال
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  لطفهمانی خانوم نرنیینفرما
 !! کهیکنی از آموزشگاه من و مهال صدا کنااا گوش نمرونیگفتم ب:مهال
  مهال خانمچشم

  بهراد رفت سمت در و گفتپدر
  سرمختهی بمونم کار رادی زتونمی نمدی ببخشیشی خوب مي خانم زودنایم...زارمی شما رو تنها ممن
 
 دی خجالتم ندنی از اشتری بنی پارسا شما به من لطف داري آقايوا

  بهراد با لبخند مهربون گفتپدر
  دخترم من رفتم خدافظفمهیوظ

 انی شوهرم هستن البته از بعد از ظهر ميالی فامهی ما مهموني جون امشب خونه نایم: که رفت مهالمی کردی خدافظباهاش
 ؟یشی نمتیتا شب بزن و بکوب اذ

 رمی بزنه من منی و بنزنمیاگه االن بهراد بره ماش.... باشم مهال خانمی کمن
 نا؟ی مهی مال کنیماش:مهال

  و حفظ کردم و گفتممیخونسرد!!گفتمی می خدا چيوا
  خونتوننی تا برگردنی داده بهمون گفت فعال داشته باشقمی رفصاحبکار

 یچه آدم مهربون...آها:مهال
 اوهوم

 نایاالن حتما ا!!ای بابا خداي اکردی بهراد با تعجب نگام مدمیبه افکارم خند)کنهی مچارشی بفهمه بصاحبکار غزل( دلم گفتمتو
   ي؟؟وا!! مال خودتهنی ماشی تو که گفتگهیرفتن م

 بهشاد خواهر بزرگتر و مجرد بهراد گفت...ایخدا
 مااای ندارمونمینم!!ی بموندی بانایم

 ی باشنجای حاال حاالها ادی تو باي بزنه تو برنی و بنزنی بره ماشکنهی حرفش افتادم بهراد غلط مادیاوه من تازه :مهال
  چشاش گرد شد و گفتبهراد
 !!مامان
 زنمی دارم حرف مسیه:مهال
  ساکت شد و که مهال گفتبهراد

  حموممتیبریم
  بپوشه؟امی خودم بيبرم براش از لباسا:بهشاد
  فکر کرد و گفتکمی مهال
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 خوشگل و خوبش و انتخاب هی برو میپوشی تو مي مهمونا اومدن براش از لباسای لباس آزاد بپوشه وقتدی بانای تو تنگه ميالباس
 اری بنای حوله هم واسه مهیکن بدو 

  رفت که مهال رفت سر کشوئه بهراد و گفتبهشاد
 یکنی بهشاد استفاده مي خونتون از لباساي دستت که خوب شد تا بریکنی بهراد استفاده مي دستت شکسته از لباساتا

  بمونمنجای خونمون ارمی تا مستی قرار نمن
  لبخند خاص گفتهی با مهال
 میکنی اون بعدا صحبت مراجب

 !!کردی به بهراد کردم مثله فلک زده ها نگاه مهی
  تو؟؟ی هسي بلند چه رپرنی،آستی مردونه،رکابراهنی پي داریاه بهراد توهم هر چ:مهال
 بدهکارم شدم؟:ادبهر

 آوردن و کی پالستهیبهراد و مهال هم .... آوردی حوله و شلوار و لوازم شخصهی کرد و داد بهم بهشاد دای پشرتی تهی بالخره
    سمت حموم کهرفتمی بستن داشتم مکیدست راستم و پالست

  باز گفتشی با نبهراد
 ن؟ییخوای کمک نماستاد
 !!ایحیب!!بهـــــــــــــــــــراد:مهال
 می بکنمیتونیکار خوبم نم:بهراد
  کار کجاش خوبه؟نیا:مهال
 کنمااااای چالغ کمک مهیدارم به :بهراد

 !! گرد شدچشمام
 !!الزم نکرده:مهال
 یهر جور راحت:بهراد
 رمیخودم م:مهال

  و گرد کردم و گفتمچشمام
 رمی خودم منه،نه
  لب بهش گفتمری بهم انداخت زی نگاه خنثهی بهراد

 ارماااای در م وچشات
 رونی حوصله تعارف ندارم بهراد برو بنایم:مهال
  رو به من گفتبعد

 امی بهراد که رفت لخت شو برو داخل منم منایم
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 !! خدااااای تا بنا گوش باز شد ومنم که سرخ شدم ششی نبهراد
 نییای بدنمی لباس پوشي شما براشهی فقط اگه مرمی راحت ترم خودم مينطوری خانوم امهال
  بابايا:مهال

  رو خداتو
  التماس بهش نگاه کردم که گفتبا

 می بابا تسلباشه
 نییای بگمی صدا زد به شما مدنی استاد براب لباس پوشمونمیمن تو اتاق م:بهراد
  نگاش کرد مهال با چش غوره گفتتی نگاه مشکوك به بهراد انداخت بهراد هم با مظلومهی مهال
 رونی ببهراد
 کار ی  با سه تا انگشت کلدمیکشی زجر و داشتم منیفکر کنم بدتر... انداخت و رفت منم رفتم تو حمومری سرش و به زبهراد
    و دستم دردتونستمی با دست چپم نمنکهیموهامم با ا...کردم

 درستش کنه بعد ادی تا مهال بدمی رو پوشگهی دیکی دمی رو پوشی اصلي لباساي کارزی زور شونه کردم بعد تمی با کلومدیم
  و در و زدم مهال اومد داخل و گفتدمیشلوار و پوش

 چطور بود؟... باشهتیعاف
  بودخوب
 ؟یمطمئن:مهال

  باباآره
 یاوک:مهال

 پسرونه گشاد شرتی تنگ و تی کردم شلوار برمودا لپمی نگاه به تهی رونیرفتم ب... برام خخخزدی خدا زار مي وادمی پوششرتمیت
   بعد مهال خانم...دمی خندی وسط کلنی اگهی میواقعا چ
  کرد سمت چپم انداخت رو بهم گفتسی و گدی و سشوار کشموهام

 بمونه غم باد قهی دقهی نجای کنج اتاق بهراد واال آدم ادیدلت نپوس...ای توهم همرام بکننی مکاری خدمتکارا چنمی ببنیی برم پامن
   هی گمی بعدا به بهشاد منیی پامی برایب!! مخصوصا منرهیگیم

  سوسول خانواده شوهرمي بهتر از دخترای بعد از ظهر تک باشي به خودت و صورتت بده براییصفا
  گفتکردی دستم و باز مکی که داشت پالستنجوریهم... زننی خنده بهش نگاه کردم چقدر باحاله ابا
  چندشاااشییییی کور خوندن ای ولرمیگی من اونا رو واسه بهرادم مکننی فکر مانی افه منقدریا

  و باز کرد و دستم و گرفت و گفتکی پالستدمیخند
 ؟يشنوی مادی صحبت مي کنم اومدن آخه صدافکر
  البته انگار چند نفر بودنومدی صحبت دختر و پسر مآره



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 157 

  هول گفتمبا
 انی قرار نبود بعد از ظهر بمگه
  استخررنی باهم مانیصبحا دخترا و پسرا م:مهال

 !!استخر؟؟
 نی اونجا غاطرنی تو خونش استخر داره میالبته هر ک...اوهوم:مهال

 مهال دستم و گرفت و من و برد اتاق بهشاد،بهشاد با لبخند مهربون بهن گفت!!!نی امام حسای گرد شد چشمام
  باشه عشقمتیعاف

  خوشگلهیمرس
 نیی پانی برس بعد برنایبهشاد بچه ها اومدن اول به سر و وضع م:مهال

  راحتالتیخ:بهشاد
 !! بگنيزی نکبتت بهش چيالی فامنمی نباااای باشنایمواظب م:مهال

  خنده و گفتری زد زبهشاد
  مامان حواسم هستچشم
  خندهری زمی رفت با بهشاد زدمهال

 ؟یکنی مشیآرا:بهشاد
 ادی خوشم نمنه

  بندت کنمایپس ب:بهشاد
  ابروها دخترونه باشه هااای ولباشه

 یاوک:بهشاد
  کرد به بند کردن صورتم و گفتشروع

 نهیمامانم به خاطر هم!!ری گفتن چه االن چه بعد از ظهر چه شام تو رو خدا به دل نگيزی من چيالی فاميدی جونم اگه دنایم
   ي بدیلی خي چون اخالقاادی پدرم خوشش نميالیاز فام
  گلممی هم نداري گله اچی و هی و بدون ما از خدامونه تو با ما باشنی اشهی همنکهیبعدم ا!!دارن

  عادت دارمشمی ناراحت نمنه
  لبخند زد و گفتهی بهشاد
  شمفدات
 !!بهشاد
 جان:بهشاد

 ؟ی ازدواج کنيخوای نمتو
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  و گفتدیخند
  شروفمدر

 ااااا؟؟
 واال:بهشاد

  کنی عروسشتونمی تا من پپس
  و گفتدی خندبهشاد
 حتما

 رقصمی دست شکسته برات مبا
  و گفتدیخند

 ي هر وقت خوب شدمیزاری مهی چه کارخوب
 رمی منجای من از ااونوقت
 زارمی گفته؟من که نمیک:بهشاد

  بابايا
 ي ناز شدیلیخ... از صورتتنمی اایب...واال:بهشاد

 بهشاد با لبخند گفت... شددتری صورتم نگاه کردم چقدر سفبه
 م؟؟یبر
 میبر

 استخر ی پارتنجای خدا اای استخر شی پرونی بمی خونه شدم و با بهشاد رفتالیخیب!! بودیییییی عجب قصري وانیی پامیرفت
   ي داشتن و پسرا هم شلوارك داشتن وااااویهمه دخترا ما!!بود؟
 هول ی به من کمشتری بیعنی تر همه به من و بهشاد نگاه کردن کی نزدمیبا بهشتد رفت!!اهههه!!!!یکلیعجب ه... وبهراد

 کردم که بهشاد گفت
  بچه هاسالم
  ادب گفتی پسر بهی کردن و که ی سالم احوالپرسهمه

 ه؟ی کگهی دنیا
  هم گفتگهی دیکی

 دهی بهراد و پوشلباس
  گفتی ادبه هم رو کرد به بهراد و با لبخند چندشی پسر باون

  دستش شکست؟ي کردکارشی دخترته؟؟چدوست
  گفتعی سردی و دتمی عصبانی که بهشاد وقترونی بادی کردم از کلم داره دود ماحساس
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 ... خانم استاد بهراد ونای مشونیا
  نذاشت بهشاد حرفش و ادامه بده و با خنده به بهراد گفتپسره
 ی نالوطیقی با استادت رفبهراد

  داد بزنم خفه شو که بهشادگفتخواستم
  بمونننجای ای مدت طوالنهی من هستن و قراره کی نزدي از رفقایکی شونیا

  و داد به بهشاد و گفتلشی که بهراد موبامی عنترااا بعد ما نشستششی اکردنی نگاه مي جورهی دخترا
 ری عکس بگبرام

 
  گفتمرلبی آوردم و زرونی زبون براش بهی کردی ادبه با پوزخند نگام میبهشاد هم براش عکس گرفت اون پسر ب 

 یزنی تو باز به من پوزخند مزنمی پوزخند مهی من خودم به بقپدسگ
 کنم رو به بهشاد با عی بهراد و ضانکهی اي نشست بعد براشمی نگاش نکردم بهشاد اومد پگهی چش غوره بهش رفتم و دهی بعد

  که بهراد بشنوه گفتمي بلند طوريصدا
 زنن؟؟ی می آفتابنکی شنا عنکی عي مد شده داخل استخر مردم به جادایجد...بهشاد
  ادبه گفتی با خنده رو به اون پسر بدی خنده بهراد هم که منظورم و فهمری زد زبهشاد

 دنی راجب من نظر مانی مدشونی با اون شلوار برعکس پوشنمیبی خودشون و نمي افهی و قپی تای بعضدینو
  گفتمواشی خنده رو به بهشاد ری بلند زدن زهمه

  بر عکسه؟شلوارم
 نه بابا درسته:مهشاد

 واری کله خودم و بکوبم به دخواستمی اعصابم خورد شد که مي به حدنداختی تا آخر داشت بهم متلک مکردی بهراد ول نمحاال
    باال و ناهارمیبا بهشاد رفت...که چرا متلک انداختم بهش

  و نداشتم رفتم تو اتاق بهراد بهراد اومد داخل و گفتنیی حوصله پامیخورد
  اتاقمانی بخوانی ها مبچه

 اد؟ی از دست من بر مي چه کارخوب
 ي رو وا کردیخودت سر شوخ... استادیکنی منی چرا همچيووو:بهراد
 ؟يدی و ملتیموبا

 ؟یواسه چ:بهراد
  بزنمزنگ
  و گرفتم بعد چند بوق جواب داداوشی و داد بهم شماره سلشی موبابهراد

 الو
  خش داشت شکسته بودصداش
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 الو
 دی چکاشکام

 ؟ی لعنتيدی جواب نمچرا
  نزدمیحرف

 ي کار نداری زنگ نزن وقتنقدری وجدان من داغونم اینامرد نباش ب:اوشیس
  گفتهی شدت گرفت که با گراشکام

  شوالیخی بای بگو زبی چای یزنی و از دست دادم خواهرزادم و از دست دادم بفهم تو رو خدا اگه زنگ ممی زندگمن
 واسه بابام مامانم خواهرم دهیدلم براشون پر کش... نبود عشقم بودمییدا... کردمهی هقم فضا رو پر کرد قطع کردم و گرهق

  و گفتشمی بهراد نشست پاوشیس
  خوبه؟حالتون
  و ندارمنیی حوصله پانجای اامی باز میول... تو اتاق بهشادرمی من مشمی نمنی بهتر از ای پاك کردم و گفتم عالعی و سراشکام

 و زی کردم و همه چهی شد؟؟منم گری گفت چدی که من و دنی بهشاد همخواستی مهی رفتم تو اتاق بهشاد دلم گرعی سربعد
   یی هاي تا االن و دزدمی قبلی و از زندگزیبراش گفتم همه چ

  گفتی تموم شد  با مهربونی کردم وقتکه
 شهی خوش متی خونتون و زندگيری بالخره مادی مشی پزای چنیا...نای و ناراحت نکن مخودت
  و پاك کردم و لبخند زدم که گفتاشکام

  لباست و بپوشمایب
 قشی عتيالی بود بعد رفتم تو اتاق بهراد خدا رو شکر نه خودش بود نه فامیکی شپی تیلی خدمی کمک کرد لباس پوشبهم
   چشمام و بستم و!! بهترهينطوری گرفتم بخوابم آره امیتقم
 دمیخواب

  بلند شوناینا،میم
  شدم و گفتمبلند

 ه؟ شدیچ
 8 ساعتنیی پاای بزمی عزیچیه:مهال

 !!دمی من چقدر خوابي وايا
  باال بخوری غرغر کنن شام و اگه دوست داشتدی بای بعدا کلنی بشکمی نیی پاای بی گرسنه بخوابومدی نداره دلم نيرادیا:مهال

 سالم کردم که جواب دادن و مهال خانومم هی نیی آدامس خوردم و رفتم پاهی آب به سر و روم زدم و هی لبخند زدم و رفتم هی
    کرده که قرارهیمن و دوست بهشاد و استاد بهراد معرف

  گفتسی مهال که عمه بهراد با فشی بمونه نشستم پنجای اي ای طوالنمدت
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  دختر؟ي کجا اومداز
 شمال
 قا؟یکجا دق:عمه

 مازندران
 کارست؟یآها بابات چ:عمه
  فروشیماه

  بود شغل بابام افتخارم بودنیاه کردن برام مهم نبود مهم ا با پوزخند بهم نگهمه
 ه؟ی چطورتونیوضع مال:عمه
 یعال

 ن؟ی دارالیو:عمه
 نه

 ن؟یچند تا خونه دار:عمه
  برا مامانمه دو تا واس بابامیکی تا سه

 ؟ي دارییچند تا عمه و عمو و خاله و دا:عمه
  کردم خونسرد باشم و گفتمی سعی کم کم ولشدمی می عصبداشتم

 ییتا دا2تا خاله4تاعمو2تاعمه5
 ه؟یمدرك مامانت چ:عمه

  گفتمی لحن عصبه؟؟بای کگهی دنی خدا اای
 پلمید

 ؟یبابات چ:عمه
  به خون نشست دستام و مشت کردم و گفتمچشمام

 کلیس
  پوزخند زد و گفتهی

 ه؟ی چنتونیماش
  از کوره در رفتم و گفتمهوی کردنی به عمه هه نگاه متی بهراد و مهال و بهشاد با اخم و هصبانپدر
اصل و نسب از !!دی معلوم کننییخوای و نصب مه؟اصلی سواال چنی شما از الیم؟؟دلییای ممیری خانم با فرغون ممی ندارنیماش

 !!زاسی چنینظر شما ا
  گفتي زد عمه با تندزی آمقی لبخند تشوهی بهرادم ي بابادنیرقصی شوکه شدن مهال و بهشاد تو جاشون مهمه
 ي نداری تو اصل و نسب درست حسابمیدیو ما االن فهم...بله
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 میبه بهشاد اشاره کردم و داشت!!کردی و ول نمراهنمی بهشاد پی بزنمش ولخواستی که دلم مختی عصابم بهم ري حدبه
  باال که با پوزخند بهش گفتممیرفتیم

 ای مثله بعضی ولرمی منم حاضرم بمرهی بره بمدی باشه باشعوری داشته باشه و بی اصل و نسب به قول شما درست حسابآدم
  اصل و نسبم نکنمي نباشم ادعاشعوریب
 بود نشستم باال منتظر شدم مهال غذا رو نی فالن معلومه که سوخته منم هدفم اي که دختره زدی غر می رفتم باال عمه هو
   ت و قاشق و پر اخم بهش کردم نشسهی اما بهراد آورد ارهیب

 رفت ی انداختم و وقتپشی به تیرکی زری نگاه زهی رفتی نزدم اونم داشت می حرفچی و هخوردمی و آورد سمتم با اخم مکرد
 دمیخواب

******* 
 غزل

 
  خانم،گلناز خانمگلناز
 بله خانم:گلناز

  هم درست کن قربونت برمگهی دي شربتازی شربت پرتقال فقط نروانای لي همه هی تو
  درست کنمییبا چه طعما...چشم غزل خانم:گلناز
 هی کافنایهم... نارنج،تمشکتو،نعنا،آلوورا،بهاریموه
 چشم خانم:گلناز
  تو سالن و گفتمرفتم

  جونپوپک
  و گفتشمی پاومد
 زمی عزجانم

  چطوره؟می شکل اف درست کنمیری رو بگي جون اون زرپوپک
  فکر کرد و گفتی کمپوپک

 هیعال
  گفتی که پوپک با خوشحالمی دور شدکمی تموم شد ی به درست کردن وقتمی و شروع کردمی رفتبعد
  شدیعال
  گفتیی صداهی قدش که می باهم زدبعد
  دخترانی کاشتگل

  زدم که گفتی لبخند مثال خجالتهی
 شگاهی آرامی برمی ناهار بخورایئه بدو ب12 ساعتغزل
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 ام؟؟ی چرا بمن
 يای بدیبرات لباس گرفتم با...يدی زحمت کشی جشن کلنی ايتو برا... غزلااایزنیحرفا م...په نه په بمون وا:باید
 خانوم بای و من و ددمی و من رفتم لباس پوشمی و غذا خوردزی سر ممی نشستمی سرتکون دادم و باهم رفتهی لبخند زدم و هی

   ن و من میکی کردی خانم و درست مبای دیکی شگاهی آرامیرفت
  گفتبای و که ددمیکار من زود تموم شد لباس و پوش!!  کنهمی مالیلی خشی آراهی گفتم موهام و فر کنه و که
 !! دختري غزل چه ناز شديوا
  زدم و گفتمی لبخند مثال خجالتهی

  خانمبای دیمرس
 می و من پول خودم و حساب کردم و اونم پول خودش  و رفتدی کاراش تموم شد و لباسش و پوشقهی خانومم بعد چند دقباید

   ي بازی کولی با کلی پول من و حساب کنه ولخواستیالبته م
 !! حوصلم سر نرهکردمی صحبت می شد که فرهان تک پسر بود اه االن با کفی خونه چقدر حمیاومد... خخخنزاشتم

 غزل جون:باید
 جانم

 نی رو ببنجای اایب:باید
 و گفتم ششی پرفتم

  شده؟يزیچ
  از نظر تو چطوره؟نمی ببخوامینه م:باید
  کردم و گفتمزی نگاه به مهی

 هیعال
  با عجله گفتباید
 !!االناست فرهان برسه7 ساعتيوا

  نشستم رو مبل در زده شد و فرهان اومد داخل و گفتمن
 سالم

  با خنده گفتبعد
 !! چه خوشگل شدهنجایا
  اومد بوسش کرد و گفتعی سرباید

 زم؟ی عزي گل پسر من چطورسالم
  و گفتدی مادرش و بغل کرد و دستش و بوسفرهان
  من؟ی زندگي مامان گلم خوبم قربونت برم تو چطورسالم
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  بغض کرد و گفتباید
  خوب باشم؟یستی نی وقتي دارانتظار

 با تموم رمی بغلش بگينطوری روز همهی شدی میعنی... ذره شدهی لحظه دلم گرفت و به فکر فرو رفتم دلم واسه مامانم هی
   ما.... که اومدم اردومونمیواقعا پش!!بغض گلوم و فشرد!!وجودم؟؟

 دلم گرفته یلیخ...می بموننجای سال اهی و قرار شد میتونی نمیاسی االن به خاطر ی خونمون ولمیرفتی مگهیماه د2دیبا
   تونمی مکردمی خانوادم لک زده بود چرا فکر ميچقدر دلم برا...بود

 ناراحت بودم؟؟االن حاضرم من کردی محرومم مزای چیلی از خنکهی اشدم؟ازی کنم؟چرا از دست بابام ناراحت می اونا زندگبدون
    لحظههی محروم کنه و من فقط بتونم یو از همه چ

 رو شونم ی دستهی هوی که جلوش و گرفتم دیچکی داشت ماشکام... نگاشون کنمی حتای کنم باهاشون حرف بزنم بغلشون
    لبخند زدم  و بلند شدم کههی خانم بود باینشست نگاه کردم د

  به من گفترو
  پسرم فرهاننمی ازمی جون عزغزل

  خانم رو به فرهان گفتبای و آورد جلو باهاش دست دادم که ددستش
 غزل جون بود واقعا خسته شدن دهی کردم کل مراسم با افی غزل خانومه همون که برات تعرینیبی خانم خوشگله هم منیا
 می بهشون زحمت دادی چند وقت کلنیا

  خودم و گرفتم که گفتي بکشم اما جلوغی جخواستی دستم و از حرص محکم فشار داد دلم مفرهان
  غزل خانمخوشبختم

  حرص و اخم گفتمبا
 نیهمچن
 بعد با پوزخند گفت...یم قرمز شده بود وحش و ول کرد دستدستم

 نیدی درد نکنه غزل خانم زحمت کشدستتون
  بودفمیوظ
کم کم مهمونا اومدن و فضا شد پر از دود ... زدم و نشستمی لبخند مصنوعهی بعد مونی تو دلم گفتم لطف کردم در حقت مبعد

   منم که... داشتنی آنچناني مختلف همه لباسايو عطرا
 همش دمی زحمت نکشنقدریمن جشن تولد داداشم ا!! حرصم گرفته بود که حد نداشتنقدری بودم ای فقط مشغول حمالاونجا

    کار داشتمفی حی برم برقصم ولخواستیدلم م...وسط بودم
با اون ...دنیرقصی داشتن وسط مای دختر و پسر بودن البته بعضیدورش کل.... شربت بهم داد تا بدم به فرهانهی خانم گلناز
   وفتمی وسط جمع بهوی دمیترسی مششی رفتم پی لعنتيکفشا
  و گفتدیکه خند... و جام شربت و دادم بهشششیرفتم پ... حواسم بودنی بره بنابراآبروم
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  کردمدای و پنی ها دزد ماشبچه
  پسر گفتهی که دنی کشغی براش دست زدن و جهمه

 ؟يچطور
  قلپ شربتش و خورد و گفتهی فرهان

  راحتیلیخ
  مجبور شدم  اونجا بمونمرمی جامش و بگنکهی ايبرا
  لوس گفتیلی دختره خهی

 ؟ی کنکاری باهاش چيخوای ماالن
  گفتطنتی با شفرهان

  کنی دلم سوخت گفتم خونم بمون حمالگهی دیچیه
  خنده و گفتری زد زیطانی پسره با لحن شهی
  فرهانيری براش در نظر بگی حسابهی تنبهی دیبا

  و گفتدی خنديبا موزمار فرهان
  فکرش هستمتو

 من و بندازه از قصد رو پاش لگد کردم و خواستی که پاش و جلوم احساس کردم مرفتمی جام و داد داشتم مدمی ترسدی لرزدلم
   جام و بردم تو!!رد شدم دلم خنک شد اهههههههه

 لحظه هی دنیرقصی الو تو الو میلی دختره خهی فرهانم داشت با دنیرقصی گوشه همه داشتن مهی ستادمی بعد واآشپزخونه
    زبون بهش انداختم که چش غورههیچشمش افتاد به من منم 

 کنهی خاص آماده مي مدالهی دوتا جام با دمی گلناز خانم دشی که رفتم پگذشتی ساعت از رقص مکی حدودا دونمی نمرفت
 که گفتم

 ه؟ی چي برانی خانم اگلناز
 که قراره باهم ازدواج کنن باهم شربت ي همون دخترای که تولدشه تو تولدش با نشونش یمه جوون خانواده رسنیتو ا:گلناز

   هزار تومن100 پدر و مادر پسر و دختر هم بهشونخورنیم
  ازدواج کننگهی با کس ددی باشن و نبابندی تا ابد بهم پادی و اونا بادنی مپول

  اومد داخل و گفتباید... که اونم دود شد خخخدداشتمی به فرهان امکمی!!ي ناراحت شدم چه رسم مسخره اکمی
  گلناز خانم دستت درد نکنهيوا

  رو به من گفتبعد
  جون تو با شربت برقص من با چاقوغزل
 ؟؟!! برقصممن
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 !! معطل نکنه؟؟بدویآره مگه چ:باید
 خانومم بای آهنگ خوشگل زدن من و دهی ندی خانم رفتم تو هال همه کل کشبای شربت و گرفتم و با دینی سی خوشحالبا
    ودنیکشیهمه کل م!! هماهنگ و باحالیلی خمیدیرقصیم

 لبخند هی.. از اون پلنگا بودیاسی و نایبه قول م... بودنی بود پس نشونش ای دختره سرتا پا عملهی فرهان شی پزدنی مدست
   زدم که دختره بهم چش غوره رفت چندش آور مگه من به تو

 بالخره تموم شد  شربت و دادم بهشون جامشون و زدن دمیرقصی خانوم مبای پوزخند بهش زدم و با دهی زدم خودمم لبخند
   نشستم....دنیبهم و با لبخند خوردن همه دست زدن و کل کش

م  پخش شد که مننایبالخره کارسون که تموم شد آهنگ موردعالقه م!! که نگوسوختی جاهام می مبل چنان داشت بعضرو
    که البته بادمیرقصی میلی و دوست داشتم و باهاش خنیا

 تو جام خوندیآهنگ م... دارنفی تفلون تشریلی خکردنی کال ذوقم و کور مشدمی و خندشون روبه رو میاسی و نای متمسخر
 کردی نگاه مهی بقدنی پاپ رقصپی و به هدمیرقصیم

  بال از سره جات پاشوی نشستچرا
  برقصم با توخوامی همه منی اوسط

  ما رویشناسی مهی چی دونی مپیتر
  تا صبحنجای امی خونه هستمیری نماالن
  بال از سره جات پاشوی نشستچرا

  برقصم با توخوامی همه منی اوسط
  ما رویشناسی مهی چی دونی مپیتر

  تا صبحنجای امی خونه هستمیری نماالن
  هستمی من کی کنی معرفستی نيازی نرقصنی همه دارن با هم وسط محاال

 نی گوشه با شامپاهی دافم نشستم با
   دونه ماچهی ذاره رو لبهام یم

  کتی دستم بخزه رو کمر بارکهی ببرم طرفه تارایب!  تو تو
 هی نرو حاشنقدری دختر انترس

 هی درست حسابینی بی که میدنی هنیا
  کننی بابا زاخارا ول نميا

  که دخترا بترکونننی وا کنجا
 نی زمي وقته رقصه روستی االن نگهید
 
 نی زمي با کفه سرت روی خواد بچرخینم
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   خوام شر بشمی لرز کنم امشب نمیلی ارك واسم خزهی تا همبرصاحبخونه
  مغزی دافم هست بی خانومدیببخش
  فقط تو برقص واسمپس
  بال از سره جات پاشوی نشستچرا

  برقصم با توخوامی همه منی اوسط
  ما رویشناسی مهی چی دونی مپیتر

  تا صبحنجای امی خونه هستمیری نماالن
  بال از سره جات پاشوی نشستچرا

  برقصم با توخوامی همه منی اوسط
  ما رویشناسی مهی چی دونی مپیتر

  تا صبحنجای امی خونه هستمیری نماالن
 من و یاصال دوست نداشتم برقصم تا بعدا فرهان و اون دختره عمل...کردی چرا فرهان با خنده بهم نگاه مدونمی نمفقط

   بلند شدم تا از... کردم بتمرگم سر جامی سعنیمسخره کنن بنابرا
 ومدی آهنگ مي و نشستم صدارونی جو دور شم رفتم باون
 رون؟ی بي اومدچرا
  صدا نگاه کردم فرهان بود با اخم گفتمبه

  ندارمی شلوغحوصله
 که گفت!!رونی پاهام من و نکشونه جلو برقصم اومدم بنکهی مثال واسه ایالک

 گه؟ی دیمونی منجای اامشب
  به خدمتکارا کمک کنم خونه رو جمع و جور کنندی باآره

 مگه اونا خودشون چالغن؟:فرهان
  شما چه تو خونه مادرتوني کار کنم چه تو خونه دی داره منم بای فرقچه

 !! خونه منمیری و جمع کن ملتیظهر وسا!!ومدهی بهت نیخوب:فرهان
  برم؟قممی رفدنی ددی بامن

  با پوزخند گفتفرهان
 ؟یگی دزد؟؟دزد راننده رو مکدوم
 کمی خودش داد بی از جقمی همش و رفمی استفاده نکردنتمی از کارت بنزی تو بود ما حتنی ماشمی که کردي اي دزدتنها
 !!هیزی خوب چتمیانسان

 !!جالبه!کنهیدزد داره از دزد دفاع م:فرهان
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  بلند شدم و گفتمختی بهم رعصابم
 و بهم محبت کردنی خرجم منهمهی مثله پدرو مادر داشتم که اي فرهمند منم اگه پشتوانه اي آقانی ندارنی حق توهشما

   تو شهر خودمون با پول...وفتادمی روز نمنی به اچوقتی هکردنیم
االن !! به حرف مامانم گوش کنمگهی حقمه تا من باشم دادی سرم بیهر چند هر چ.. تو رو بخرمنیاش صدتا مثله متونمی مبابام

    لحظههی درد بکشم فقط ی ذلت بکشم کلیحاضرم کل
  و صداش و بشنومنمشیبب
 انتظار نی ای کایخدا... کردمهی از قصد بهش تنه زدم و رفتم تو اتاقش و گررفتمی داشتم منیی سرش و انداخت پای ناراحتبا

   رم؟؟انکاشی من مامان بابام و بغل بگشهی میعنی؟!شهیتموم م
 که ساعت داداشم و گرفتم بدون اجازش حاال من و برگردون خونه بهشون بگو من زندم دی ببخشای به خدا بگم خداتونستمیم

   هق هقم کل فضا رو... داشته باشم واسه برگشتندیبذار ام
 !!گرفت

********** 
 یاسی
   شبه11 به ساعت انداختم تازه ساعت ی نگاهی حوصلگی ببا

  ادی من خوابمممم نمدمی کشیومدپوووفی چن تا پسر مادی فريصدا
 ومدی مانی داي صدانیی گرفتم و به سمت در راه افتادم از پله ها رفتم پاعصامو

  که صحنه محنه نداره؟لمی فنی ایارسام نگفت:انیدا
 م؟یدادا ما ازوناش:ارسام

 : و گفتالی روشو کرد سمت دانبعد
  اون دوتا عروسکات کوشن؟الیدان
 یدب

  از خالف نفرت دارهانی که چقدر دادونمی بلند شد خوب مانی دای عصبي نفس هايصدا
  شکه شدمدنشونی دبا

 زدم که ی فرابنفشغی جدنشونی با دشکوندنی تاشون لخت مادرزاد فقط با شلوارك رو مبل ولو شده بودن و داشتن تخمه مسه
    مثلهدنمی شدن با دنی از پشت با مبل پهن زمییسه تا
 : بود گفتنی که همونجور پهن رو زمی بهم کرد و درحالی زدن ارسام نگاهغی جدخترا

   مرگت نده دختر سکته کردم کهخدا
 : با خشم گفتشدی که از جاش بلند می در حالالیدان
 ؟يدی مگه نخوابتو
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 نوووووچ
  خوابت ببرهدمی شب نبایخوابی تا ظهر مثل خرس می وقتگهی دمعلومه

 : گفتمي که با لجبازکشوندی سمتم اومد و دستمو به سمت پله ها داشت مبه
 نمی ببلمی با شما فخوامی مبرهی خوابم نمخوامممینم

گشتم که  گرفتتم بریکی دستمو ول کردکه با شتاب پرت شدم که از پشت هوی با تموم قدرت که دمیکشی دستمو مهمونجور
 : زدم و گفتمي گله گشادي لبخندانِی دادمید

 ی ناجیمرس
 :  تعجب گفتبا
 ؟ی چیچ

 يدی نجات مثتی منو از دست داداش خبشهیتو هم...  یناج
 : گفتی زد و با لحن لوتینیری شلبخند
 میچاکر
 و انی مبل دونفره نشستم داهی ي بهمون چشم غره رفت به سمت مبل رفتم و روتی مشت شد و با عصبانالی دانيدستا

    اومد بغل من نشستالمی مبل سه نفره نشستن و دانيارسام رو
 ی اشتباهری و اون مسرنی می اشتباهری گروه دختر و پسر مسهی که نهی داستان ای اشتباهری ترسناك مسلمی رو زدفی پلارسام

    قسمت سکتهنی ادنی جنگله که پر از ادم خواره  با دهی
 زهیری تو شکمش و دل و روده دختر مدهی و چاقو رو فرو مادی ادم خوار بسمتش مهی وفتهی مابونی وسط خهویه  دخترکردم

    تو دهنزارهی مکنهی دختر هنوز نمرده که همون رودشو مرونیب
 یغی از پشت دو نصفش کرد جیکی دختره اومد به سمتشون که هوی چنگ زدم الی داني صحنه به پاهانی ادنی با ددختره

    و ارسام گنگ نگام کردن بعدانی داالی بغل داندمیزدم و پر
 گذاشتم و به الی شونه داني بود که سرمو رولمی في چپ چپ نگام کرد وسطاالی واسشون دراز کردم دانی خنده زبونری ززدن

   الویخواب رفتم با تکون خوردنم تک چشممو باز کردم دان
 تند و نامنظم نشیستادسی از جا انشی سي کمرشو بغل کردم و سرمو گذاشتم روالیخی ببرتمی جا مهی بغلم کرده و داره دمید
  اومدانی دايدصدایکوبیم

  سالن کارت دارمای بزارتش اتاقش بالی خشکت زده دانچرا
 امون ی بعد رفت چشمامو باز کردم فضولدوی بوسمویشونی شروع به حرکت کرددر اتاقو باز کرد و رو تخت گذاشتتم پالیدان
  شدمزونی از پله ها اودادینم
 ؟ی تموم کنوی دختر شروع کردنی مسخره رو که با اهی بازنی ايخوای می کالیدان:انیدا
 کشمشی اگه مخالفت کرد مای ی دبفرستمشی مای بزارم اون بره تونمی پس من نمهی کار من چدونهی اون مانیدا
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  حس رو راه پله نشستمی خوردم و بسر
 دیکشی کشتن مورچه زجر مدنی که از دیستی تو همون داداش من نالی برات دانمتاسفم

 ادگفتی فربا
 ستمی احمق و ساده نالی همون دانگهی وقته دیلی اره من خاره
 بلکه یستی نالی تو دانی االن هستی؟ولیفهمیم!ي نبودرتی غی بي ناموس نبودی بي قاتل نبودی ولي احمق و ساده بودتو
 رتی غی ناموس و بی مرد بهی ی مرد قاتلهی

 ختی صدا رو صورتم ری اشک بود که بلی زد پخش شد بغض نکردم زجه نزدم فقط سانی به داالی که داني ادهی کشيصدا
    به سمتمالی سست به سمت سالن رفتم نگاه دانییبا پاها

 و خون کنار لبشو با دستم پاك کردم ستادمی رفتم رو پنجه پا واانی زد به سمت داي شد با نفرت نگاش کردم پوزخنددهیکش
 : برگشتم و با غم گفتمالیبه سمت دان

 مثل ستی ننیری انگار عشق واسه من شیدونی پس مرگ بهتره مستمی من هرزه نستمی ننای دو تا انتخاب دارم نه؟من ملفقط
  تلخهمیکل زندگ

 : زدم و گفتمی تلخلبخند
 تره رو عشقش کشته دخگنی با کالسه میلی خرمی بمينجوری ایدونیم

  اومدي بعد خنده بلندقی تشويصدا
  من که اشکم در اومديشدی مگری بازدی دختر تو بابراوووو

 :اداشو در اوردم و دستامو به کمرم زدم و گفتم.. بود یپی مرد نسبتا سن باال و خوشتهی
  منی تو صحنه احساساتيدی؟ریی از پاکشوماشما؟نکنه

 : گفتدیخندی که میدرحال
 ؟ي قاشق نشسته شدنی عاشق اییخدا
 عاشق تو شه اما چون همسن گمی که خواست عاشق شه مندفهی که اری بگم خفه بمتونمی نمگهی کنم کار دله دکاریچ_

 کنهی نمی غلطنی دلم همچیبابابزرگم
 : مرده سن و سال داره بلند شدي صدادیکشی مرونی به سمتم اومد دستمو گرفت و به سمت بانیدا
 نمتی خوب ببيزاری سال نم2م بعد  پسرانیدا

 : سرد نگاش کرد و گفتیی با چشماانیدا))خوردی تو گوشم زنگ مرانی خالفکار انیبزرگتر(( بست خی بدنم
 .. ما بانی بی نکنم حرففکر

 : وسط حرفش و گفتمدمیپر
 اشهی آقاهه باباته همون خالفکاره همون عنی انیا
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 دستمو گرفت و به سمت انی شدم دایی چشم غره گنده بهم رفت که فکر کنم قهوه اهی پدره دنی خندزی رانی و داالیدان
 : سمتم کرد و گفتدروشوی کشرونیب
 دمی متی امشب اماده شو من فراریاسی

 ..ای دانی ببهن..نــ
 یتونی فقط دو طبقس لباساتو بهم گره بزن تو منترس

 ..نی ببانی دانه
 .. بازاه
 : بغض گفتمبا
  من دوستش دارمانیدا

 ...نکهی دوست داشته باش که دوست داشته باشه نه اویکی بدرك
  قبول کردمالی با بودن دانویسکی هرجور رمن

 : و گفتدی خشم دستشو از دستم کشبا
 نمی ببتوی تا نابودنمیشی پس من مباشه

رت رفتم کنار سگ ها رو  و به سمت پشت امادمی کشی رفت پوفرونی نکرد بعد به سمت بی صداش مردم توجهی چهر
   کی که نزدیی سگانی چه اروم بودن همدمی کشیسرشون دست

  ساعت چند بود که همونجا خوابم برددونمیکنمنمی بکشنم و حاال دارم بهشون محبت مبود
...... 

******* 
 نایم
 
امشب بله برون ... االغومدی اما نادی جشن مي گفت فردادنمی بود دومدهی هفته گذشت و امروز دوم مرداد بود غزل هنوز نهی

   همه... ناراحت بودم بهش عادت کرده بودمااانقدریبهشاد بود ا
  در باز شدهوی بودم که دهیبعد از ظهر بود تو اتاق بهراد پالس5ساعت... حال تکاپو بودندر

 سالم استاد:بهراد
  سالمکیعل

 !!اه اه چه خشن:بهراد
 و گفت رو در آورد ی خجالتي آدماي ادابعد

  لباسم و عوض کنمخوامی مواری به دنی روتون و بکناستاد
  پشت چشم نازك کردم و گفتمهی
  که چشمم روش باشهي داري بدن بلوریلیخ
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  با غرور گفتبهراد
 ؟!ندارم

  اونورکنمی روم و منمی بپوش بریبگ...ــــــــشیا
  دارمینی تا بهتون ثابت بشه چه بدن بلورنینیبب...نی کردنی من توهيبای شما به بدن زنیصبر کن..نه:بهراد
  بپوش حوصلت و ندارمری بگستی نالزم
 ي هم عجب دل خجسته انایا... و بزن و بکوب امشبی رو نداشتم مخصوصا مهمونیچیحوصله ه... روم و کردم اونوربعد

    خبرا نبود سال تا سال رنگنیتو خونه ما از ا!..اه!!دارنا
 !!می تا کل خاندان جمع ششدی و عذا می عروسهی تا میدیدی و نمالمونیفام

 !!نایریگیاستاد آرتروز م:بهراد
 ي گشاد نداشت همه راهنی پدیپوشی منی سنگي لباسایلی از رپرا خیلیبرخالف خ!! نگاه بهش انداختم لباسش جلف نبودهی
   نی همدیپوشی مردونه مراهنی مال تو خونه بود پشراتشیت
  باز گفتشی لبخند محو زدم بهراد با نهی!!کردی خاصش میژگیو

  شدماااا نه استاد؟پیخوشت
  پوزخند زدم و گفتمهی

 !!ي کلفت شدآره،آره
  با تعجب گفتبهراد
 ؟؟!! شدمکلفت

  حوصله گفتمیب
 نیگی که شما می باحالهمون
 ! باشه تو آهنگام استفاده کنمادمیکُلُفت؟:بهراد

 هه
 ؟ی کلفتی بگيخوایم:بهراد

  که گفتم گرد شدچشمام
  امشبه رو نباشم؟ی کندای جا پهی یتونی منی بباتی جفنگنی اعوض
 !!بدون شما که معنا نداره!!استاد؟؟...ااا:بهراد

  حرص گفتمبا
  وسط برقصم؟؟امی شده بیچی با دست شکسته و گچ گرفته و با دو تا انگشت باندپی باشم که چمثال
 تونهی چقدر مدمی تصور کردم دی خنده مطمئنم من و تو همون وضع تصور کرده خودمم وقتری فکر کرد و زد زکمی بهراد

 !! باشه و خندم گرفتعیضا



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 173 

 نیی پانییای بينطوریاصال هم..نی باشدیبه هر حال با:بهراد
  بهش انداختم و گفتمی نگاه خنثهی

  کارت دارمنجای انی چرت و پرت گفتن بشي جابه
  باز گفتشی و با ننشست

 دییرمابف
 دمی خونسرد پرسیلیخ
 کنه؟ی مکاری چنجای ايری مربوط به جن گي دعا هانیا

  وضوح هول شدنش و حس کردم با تته پته گفتبه
 ...راستش...من...هی چنیدونیم
  گفتمی حوصلگی ببا

 ؟ی چراستش
  چشماش و بست و گفتبهراد

 ...!!رمی جن گمن
  مدت با اخم گفتمنی تو ازدمی نشدم چون حدس مشوکه

 با نقدری رپر مثلما اهی؟؟ی و شوخي بار باهام صحبت کردنی اولي که اون روز برای نه؟از کجا من و شناختیشناختی من و متو
    مرضمیری در نظر نگنمیا!!کنهی رفتار نمیمی صمهیبق
 !!زهیرینم

  و مظلوم کرد و گفتخودش
 !! بودمدهی شنراجبت

  گفتمی لحن عصببا
  هان؟ينکنه تمام اون بالها رو تو سرم آورد!! کارات با نقشه بودي همه پس

  گفتی با لحن عصببهراد
  که من بهت بگم؟؟يری جن گی خودت به من گفت؟؟توي کردي فکرنی همچیرو چه حساب...نمی کن باستپ

 !! بودمکارهی من چدونستی جاخوردم پس اونم مارمی خودم ني کردم به رویسع
 ت با پوزخند گفبهراد

  من بدونم نه؟ی نداشته؟؟انتظاریچ
 ؟یدونی ازم می چتو

 ول نکهی ا،سهي و از دست دادزاتی کار دو نفر از عزنی به خاطر انکهی ا،دويری که تو جن گنی ایکی..زیفقط چند تا چ:بهراد
 ی هنوزم با جنا در ارتباطنکهی رو،پنج ايری جن گيکرد
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  گفتمي کاشتم با خونسردیی چه گالنجای که تو ادونهی رو نمهی خدا رو شکر بقی ولدونهی مسائل و مشتری خودم گفتم ببا
 ؟ي و بگو تو چرا دنبال کار من بودنی که ولش کردم حاال انهی امهم
 !! انسانمقیالبته نه رف... گفتقمیرف:بهراد

 !!یچه جرات... پوزخند زدمهی
  سراغ من؟ي رو بهت گفت چرا اومديزی چنی اون بهت همچخوب

 شهی هست که به دست تو حل می مشکلهی:رادبه
  پوزخند گفتمبا

  هنر کنم بتونم مشکل خودم و حل کنممن
 !ی رو شروع کنيری دوباره جن گدیبا!!تو جونت در خطره استاد:بهراد

 !! عنوان من قسم خوردمچی به خطر انداختن جون خانوادم؟؟به همتی قبه
 !!ستی نشونیاونا قسم حال:بهراد

  گفتمتی عصبانبا
 مهی که حالمن

 دی دوباره تا از خودتون دفاع کندی شروع کندی تا نجاتتون بدم استاد بالخره باستمی نشتونی پشهیمن هم:بهراد
  پوز خند به دستم و انگشتام اشاره کردم و گفتمبا
 !!ستیالزم ن..گهی دفاع توئه دجهی نتنمیا

  که گفترونی خواستم بلند شم برم ببعد
 !! خانمنایم

  لبخند زدم که گفتییهوی چرا دونمینم!!چه قشنگ اسمم و گفت!! خوردمتپاس
 ي و جون چند نفر و نجات بدی تا از شرشون خالص بشکنمیمن بهت کمک م!! فکر کنبهش

 از تونستی بهراد میعنی کردمی نشستم کنار استخر و نشستم پام تو آب بود و فکر ماطی محو شد و با اخم رفتم تو حلبخندم
    اخم کردم و موندمهی؟!شدی میعنی!! کابوس خالصم کنهنیا

  خدمتکار اومد سمتم و گفتهی دمی دهوی همونجا
 دیخواستی شربتتون که منمی اخانم

  و گرفتم دستم و گفتموانی تعجب لبا
 !!خواستمی من که شربت نمیشربت؟؟ول

  گفتی ترسناکي صداهوی
 درستــــــــــــه
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 دست ی هر چداشتی اون ته نگهم مییروی نهی!! خدا من که شنا بلد نبودميد هولم داد داخل آب وا از دستم افتاوانی لدمیترس
 . کلمی رو هینی سنگهیانگار !! بوددهی فای بزدمیو پا م

 نجایاگه من ا!!وفتهی بدینه نبا!!وفتهی اتفاق بنی ادی نبااینه خدا... رفت رو لبميزی چهی..گردنم سوزش اومد...کردمی ماحساس
  يزی چهی هوی مقاومت نداشتم ي برای حالچی بشم؟؟ههوشیب

 
 یلی موجود خهی هر دو تا ظاهر شدن دنیجنگی تو آب داشتن مشدی شد تو آب دو نفر بودن چشما داشت کم کم بسته مپرت

  اطی که من تو حهی همون جننیا...ا...ترسناك و طرف مقابلش
 

 ی کلنی من و گرفت و گذاشت رو زميزی چهی آب که يدم بردتم باال حواسش به مت جلب شد بلندم کرهوی!!دمشی دمدرسه
  گفتیبهراد بود با نگران...سرفه کردم و آب باال آوردم

 ؟یخوب
 .. خوبماوهوم

 دست هی جا هیمن نشستم !!دی و به گند کشاتی موج بلند زد و کل اون قسمت حهی شده بود چون ی تو استخر سونامهوی
   همون جنه بود در مقابلش گاردبای صورت زهی و دمی و ددیسف
 

  پوزخند بهم زد و گفتهی که گرفتم
 !! ندارم جوجهتیکار
  گفتمتی با عصبانمنم

 !!يمردی وگرنه مي جونم بودی ناجفیح
  گفتتیبهراد با عصبان!! انصافا واسه اون خطرناك تر بودی ولنی بهم انداخت منم همی نگاه عصبانهی
 !! و ادامه بدهتیری و جن گای دو بار بنمیا!! نرویی جایی هزار بار تنهانیا
 !!دمی پنج بار من ادامه نمنمیا

 تو اتاق یکی ي خس خس نفساينشستم رو تخت صدا!!وفتهی ترسناك ميچرا امروز داره برام اتفاقا... رفتم داخل اتاقشبعد
   شده بودن جرات تکونرهیبود انگار هزار تا چشم بهم خ

 
 خوردمیتکون نم!! بودننجایپس ا!!ومدی راه رفتن اسب ميصدا!! کرده بوددای جام نشسته بودم قلبم تپش پخی نداشتم سخوردن
  داشت شب!!کردیآفتاب داشت غروب م!!دیلرزیپاهام م

 
 ترسو شدم؟بلند نقدری کنم آخه چرا اي کردم دلم و قویسع!! گرفته بودمیی اوضاع دستشونیتو ا!!ومدی چقدر از شب بدم مشدیم

  رفتم!!ی از همه چدمیترسی پشتم باشن مدمیترسیم مشد
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 شده ی نگاه کردم چشمام کامال مشکنهی به آادی حالم جا بکمی تا زدمی داشتم دست و صورتم و آب میی و تو روشوییدستشو
   دست بههی ومدی چشمام از دماغمم خون ميدی سفیبود حت

 
 و داشت رونی بدی خودشو کشنهی از آهوی که ستادمی واخی؟؟با شوك س!!همزادمه...نیا...نینکنه ا... نبودي زدم اما نه خبردماغم

   با ناخوناش دستم وکردمی تقال منهی داخل آدیکشیمن و م
 

 بعد واری کر کننده ولم کرد که محکم بر خورد کردم به دغی جهی دمی کشغی جهی گرفت ناخوناش تو گوشتم فرو رفته بود چنگ
   فرار کردم چراعیت منم سردستش و تو گوشش گذاش

 
 یکی تخت فرو رفته انگار دمی دهوی قلبم تپشش و داشت دمیلرزی چرا؟نشستم رو تخت خواستن دراز بکشم مومد؟ی نبهراد

  نیتصور ا!! زدم تمام بدنم سست شدخی!!دسیروش دراز کش
 

 جرات نداشتم یحت!!ادی صحبت مي تخت صداریاحساس کردم از ز...کردی موونمی داشت ددسی جن کنارم دراز کشهی االن که
  غیدستم و گذاشتم رو دهنم تا ج!! و نگاه کنمنییپا
 

 واری تخت رو دری نفر از زهی هی صحبتشون قطع شد سايصدا!! کمکم کنایخدا!!دنی خدا شنيوا... عطسم گرفتهوی!!نکشم
   زدم وغی و پشمالوش دستم و گرفت جاهی سيبا دستا!!افتاد

 
 اون ي انگار پام و داشت نگاه کردم دست قطع شده يزی چهی هنوز یول!! بودشگاهیمت اتاق بهشاد نبود آرا کردم سفرار
   روم و که بهومدی می اره برقيصدا!! کردمهی زدم و گرغیج!!جن

 
 هی شدن بهشاد تو لباس عروسکهی تکهی جسد تدمی زدم و چشمام و که باز کردم دیغی روم جدی صدا کردم خون پاشطرف

   زدنم نداشتم پاهام سست بود اماغی توان جیزبونم بند اومد حت
 

 جن وحشتناك هیدورم داشتن اسم !! جن بودن که واقعا هم بودنی بود اومدم وسط سالن انگار دلم کلکی کردم خونه تارفرار
   فاتحم خونده بود باکردنی احضارش میعنی وردنیو م
 

 طرف هی رو سرش شاخ داشت و ومدی از دهنش می سوختگي جن ظاهر شد سرتا پاش سوخته بود و بوهی هوی!! اوناومدن
  همه انگار مسخ شده...صورتش تمام استخواناش معلوم بود 
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 بود کی حبس بود خونه تارنهی نفسم تو سرفتمی عقب عقب مومدیجلو جلو م!!ومدی طرف صورتش خون مهیاز !! دورمبودن
  زی مهی خوردم به ومدی اشکم داشت در مدمیدی رو نمییجا
 

 هی جلو ومدیفاتحم خونده بود داشت م!! دستم و داشت جرات نداشتم به پشتم نگاه کنمیکی انگار تونستمی برم اما نمخواستم
   نداشت اون جنا هنوز داشتن اون جندهی فایدعا خوندم ول

 
 خته شده بود با داد گفتم وحشتناك اون جن ساي پاهاي و اجزاکردنی و ظاهر موحشتناك

 نی امام حسای
  گفتمغیبا ج!!شتری بندفعهیباز حرکت کرد اما ا!!ستادی و گرفتو اگوشش

 ه الـــــــــــــــــــلّــــــــــــــای
  گفتی وحشتناکي از لباسم پاره شد با صداکهی تهی سوختش ناخوناش و تو بدنم فرو کرد ي بهم و با دستادیپر

 نـــــــــای ميری بمدی تو باگفتم
 داد هیبا .. گاز گرفتمممی بعد دست اون پشت سرنی دور شد و افتاد زمیبا پام محکم بهش زدم کم..تپش داشتم..دمیلرزیم

   بود محکم زدم بهزی که رو مییوحشتانک ولم کرد با چاقو
 

 یبود و تنش داشت تو خون مسر غزل االن رو تنش .. شد به غزللی تبدهویسرش از تنش جدا شد ... همون جنگردن
   وکی سد به جنگل تارلی خونه تبدهوی زدی  و دست و پا مدیغلط

 
 هوی جناره شینشستم پ...نکنه... نکنهومدی نمادمی یچیه...نکنه من ذهنم کنترل شده بود و من واقعا غزل و کشتن... از مهپر

  تن نگهم داشت و دراز کرد با داد گفتمیسر ب
 ــــــــــــــــاـــــــــــــیخدا

****** 
 )سوم خرداد( غزل

 
 بود دهیبلند شدم فرهان تو اتاقش خواب...فکر کنم باد زده بود..خوردی بهم میدر کمد کم...زدمینفس نفس م... زده بودمعرق

  هی دمی که دیبلند شدم تا با کابوس...منم تو اتاق خودم بودم
 

 ری سر بزنم اونم خوابم و تعبهی بهش ششی فردا برم پدیبا...برهی داره سرم و منای مدمیخواب د... به دست و صورتم بزنمآب
   آبری شهوی که زدی آب مهی داشتم صورتم و ییتو دستشو!!کنه
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 انگار ومدی تق تق مي رو تخت صدادمی پررونی رفتم بعی سرومدی خس خس مي رفت صدانی پاهام قوتش از بدمی شد ترسباز
  و باعث شد سکوت اتاق شکسته دیکوبی به در می هیکی

 
 دمینشستم رو تخت و چسب...کنهی بهم نگاه میکی احساس کردم هوی جرات تکون خوردن نداشتم ختمیریشر شر عرق م...بشه

  ي صداکردمیبه بالشتم و با ترس کل اتاق و کاوش م
 

  صدا زدمواشی...کرد؟ی صحبت می وقت شب با کنی فرهان بود؟؟ایعنی...ومدی مصحبت
 فرهان،فرهان

فردا حتما !! بودنجایانکاش ا!!نای ميواا!!نیی پاختی ريدلم هر!! بودیپس اگه فرهان نبود ک!!صحبت قطع شد...ومدی نییصدا
   اومدن ورونی باز شدن در کمد و بي صداهوی!!نمشی ببدیبا
 

 ارنی سوم بییاگه بال!!ایخدا!! به تخت حالم بدهدمی معلوم بود چسبیکی زرد براقش تو تاري نفر اومد چشماهی خس خس
   که پام وی همون صاحب مغازه بود همونرونی اومد ب؟؟سرشیچ
 
 شده بود و از چشمام کرم هی بود حاال سرش برعکس تو تنش بود و نصف لب و دماغش تجزدهی جنگل داشت سرش برتو
  گفتی بم و ترسناکيبا صدا!! زبونش مثله مار بودرونی بومدیم

 ـــــــــــــــــیریبم..بم..د..ـــــــــدی باتو
 دهنم قفل ختمیری و عرق مکردمی و فقط نگاه مدیلرزی توان حرف زدن نداشتم پام مشدی مکی داشت بهم نزدواشی واشی

  تونستی نمدمی کشغی اومد که بپره طرفم که جهوی!!کرده بود
 
 همه کنه خرناس تونستی نفر بود که نمهی دست ی سگ وحشهی شده بود انگار مثله ری طرفم دستاش به کمد زنجادیب
   در باهوی!!زدمی و خدا رو صدا مدمیکشی مغی منم فقط جدیکشیم
 

 غی از اون جن و کمد بسته سر و صدا صحبت نبود در کمد هم بسته بود جي اثرگهید... باز شد و فرهان اومد داخلشدت
  گفتی و با نگرانشمیفرهان اومد پ!!کردمی مهی و گرزدمیم

 ؟! خوبهغزل؟؟غزل؟؟حالت
  گفتمدهی بردهی ترس بربا

 دمشــــید...د...د...د...گمیراست م...خدا...به...به...د...بود....جا...اون...اون
  و کرد و گفتبغلم
 !! هستمنجای من اشتری نه کمتر نه بنی هميدی کابوس دهی آروم باش تو فقط غزل
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  بغض آروم گفتمبا
 ؟ي بود توکردی که صحبت می اونیعنی

  و گفترونی با تعجب از بغلش من و آورد بفرهان
 ....!! من کهصحبت؟؟اما

  و دلشوره گفتی اومد و با نگرانادشی يزی چهی انگار بعد
 !!من بودم نترس!!اون؟؟آره...آهان

  گفتممضطرب
 قمی رفشی برم پدی فردا حتما بامن

 ؟ی چيبرا:فرهان
  از دهنم در رفت و گفتمهوی

  مشکلم و حل کنهتونهی مرهی جن گاون
  گفتی جا خورد و با نگرانفرهان
 ستی نیچی هنجایا... غزلي شدیاالتی خمطمئنا
  من مطمئنم هستهست
  اونجا خودمم باهات باشم بهترهبرمیباشه فردا تو رو م:فرهان

  که گفترفتیداشت م!! راستشدمی گفت که نفهمی ترکزی چهی با خودش واشی لب ری زبعد
 !! بخوابری چشمات و ببند بگعیسر!! به اون خواب بدتی کن فکر نکنی بخوابم توهم سعرمی ممن

  با ترس گفتمکردی نگام متی احساس سرما کردم و نگام به کمد افتاد دو تا جفت چشم براق زرد با عصبانهوی
  بموننجای تو رو خدا شب و افرهان
  با اخم گفتفرهان

 ؟؟یچ
 ..!!کنمی بکنه خواهش مي کارهی برام نای بمون تا فردا منجای امشبه رو ايدار دوست یجون هر ک... رو قرآنتو

  نشست و گفتی نگاه مردد انداخت و دوباره اومد رو صندلهی فرهان
 اااای زود بخوابنکهی شرطه ابه
  گفتمعی ترس سربا

 خوابمی باشه فقط تو نرو من مباشه
 دمی کردم و خوابی چشمام و بهم بستم و فکرم و خالبعد

*********** 
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 عجب می فرهان نشستی مشکي تو فرارمی زدم و باهم رفتپی شدم و با فرهان صبحانه خوردم و با زور فرهان تداری زود بصبح
  ي نتونه برام کارناینکنه م... بودااا استرس داشتمینیماش
 

 و معدم به خاطر دادی کردنم ادامه بدن؟؟ترس و دلشوره داشت دلم و مالش متی کار و بدتر کنه؟؟نکنه به اذبکنه؟؟نکنه
  رو به فرهان که ساکت و متفکر نشسته..!!گرفتیاسترس درد م

 
  گفتمبود
 !زای چنجوری و ايراجب دزد!!ااای نگيزی چيدی رو دنای وقت مهی اگه

 !!نی و پس بدنی ماشدیفقط با...س گرفتم و پتمیشکا!!ستمی نرشیگی پگهی تموم شد منم دگهی دهیاون قض:فرهان
  گفتمی نگرانبا

 ....نای اما مشهی نممونی که طوریاسی و ؟؟منی چنای ممی و پس بدنی ماشاگه
 !! باشه نقشه از اون بود راننده هم خودش بودی خودمون هر چشی پمیاریاونم م:فرهان
 !!ی نداشتی خوبه مازاراتن؟؟حاالی ام و هم شد ماشیب... داغون بودنیخوبه ماش...!! بودهي چه تحفه انتیانگار ماش... حاالخوب

 از نی بهونه برام جور کردهی و بفروشم شما نی اومدی و عوض کنم دلم نمنی ماشخواستمیم!! همونم ندارن بخرنایلیخ:فرهان
  ازتون تشکر کنمدی بابت بانیا
 رمیپذیم

 ؟یچ:فرهان
  وتشکرت
  از اون بود هم راننده اون بوددهی چون هم ارهی بپذدی بانایم!!يری بپذدیتو نبا:فرهان

  اعتراض گفتمبا
 ]��Forwarded from ოɨŋﾑ[پس چرا....اااا

 س؟؟ی به پلي نشون دادي من و بردعکس
  هم مندید)نشونش( کردن خودشون و نشون ندادن اما تو رو هم مهتای زرنگیاسی و نایچون م:فرهان

 
 !! منهی از بد شانسنمیا

  ندم؟؟ی سوترمی مهیحاال اسم صاحبخونه چ:فرهان
 همون رپر معروفه...ئهmd صاحبخونش بهرادبابا

  با شوك گفتفرهان
 اونجا؟؟

  سر تکون دادم که گفتیالیخی ببا
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 کنه؟ی مکاری چاونجا
 کنهی مسی اونجا تدرنای که مهی آموزشگاهسیمادر بهراد هم رئ... استاد بهرادِنایم

 !! دارهیعجب شانس:فرهان
  زنگ به بهراد زدم که گفتهی فرهان و گرفتم و لیموبا....میدی نگفتم بالخره رسيزیچ
 الو

 غزلم... بهرادخانسالم
 !! عجبن؟چهییغزل خانم شما...اااا:بهراد

  داخلامی و باز من بدر
 ن؟؟ی اومدين؟؟چطوریااا؟؟شما دم در:بهراد

  داخلمییای بنیکن در و باز میستی من و آورده اگه مزاحم نصاحبکارم
  در بفرمانمی داخل انییای بنی باال سرمون جا دارهینه بابا مزاحم چ:بهراد

 دم در بهراد میدیبالخره رس..رفتمی داخل من تند تند ممی و دادم به فرهان و باهم رفتلی در و باز کرد قطع کردم و موباو
  ی با فرهان دست داد و با منم سالم احوالپرسرونیاومده بود ب

 
  گفتمی داخل با نگرانمی و رفتکرد

  حالش خوبه؟؟نایم
  و بگمنی رفت اادمی..آهان:بهراد

  و گفتستادی ای دم در اتاق که بهراد با ناراحتمیدیرس
 !!نی نرنی داخل اگه ندارنی برنی دلش و داراگه

  بهم نگاه کرد که با ترس گفتمی با نگرانفرهان
  اومده بازم؟؟یی بالنای مسر

  گفتی و کالفگی با ناراحتبهراد
 !!دمی رسعی سرش اومد شانس آورد سري بدي بالیلیخ

 رو به بهراد گفتم!!يواااا!!!ختی ردلم
  داخلمیبر
 بود بدون یچشماش کامال مشک!! داغون شده بودنای نه ميوا...!! نگاه کردمنای داخل با شوك به ممی و آروم باز کرد رفتدر
  دهیدستاش همه زخم بود و و انگار چنگ کش!!يدی سفچیه
 

 که نگار مثله ترك شده بود اهی سي با خطادی تمام گوشتش معلوم بود گردنش کبود بود صورتشم مثله گچ بود سفبودن
   بغلشدمی دستش کبود بود اشک تو چشمام جمع شد پريانگشتا
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  گفتی گفت بهراد با تگراني آهی رونیدم ب از بغلش اوممیختیری بود اشک مي ای بغلم کرد با هر سختاونم

  حالتون خوبه؟استاد
  روح گفتی و بدهی خراشي صدابا

 خوبم
  ترسناك شده بود رو بهش گفتمی کمصداش

  شده؟چت
  روح گفتی فرهان اشاره کرد منم همزمان به بهراد اشاره کردم که لبخند ببه
 ؟؟یکنی اشاره می واس چتو
  گوشش گفتمدر

  کهدونهی نمبهراد
  و گفتدی خندنایم

 !!دونهی ماتفاقا
  در گوشم گفتبعد

  آشنائه؟افشی قگه؟چقدری دهی کنیا
 دونهی اونم مکنمی مفی تعربرات

  تعجب گفتبا
 دونه؟ی از کجا ماون

 !! اول تو بگوگمی مبهت
  گفتنای تموم شد میوقت!!نای مچارهی بشدی من و فرهان گرد تر مي چشماکردی مفی هر لحظه که تعرفی شروع کرد به تعربعد

 ؟؟يدی رنگت زرده و ترسينطوری افتاد که ای تو چه اتفاقواسه
  چش غوره بهم رفت و گفتهی تموم شد ی کردم و وقتفی و براش تعرشبی اتفاقات دکل

  بودمکارهی من قبال چیگی مزی تو باشه به کل تبردست
  و مظلوم کردم خودم که گفتنیی و انداختم پاسرم
 ه؟ی کنی احاال
  گفتي رمزیلی به فرهان اشاره که خبعد

 و داد به ما تو نشونی فرهمند ماشي که آقانیهمون.... آقا فرهان پسر صاحبکارم هستن که فعال تو خونشون مستقلمشونیا
 می که نبودن ما به عنوان قرض داشتی مدتنیا
  و گفتدی جون زد فرهان هم خندی لبخند بهی جاخورد نایم

  خانم فرهان هستمنای مخوشبختم
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  با لبخند گفتنایم
 نیهمچن
  رو به من گفتبهراد
 ه؟ی کردن تو نقشت چدتی تهدشبی اونا داالن

  گفتمنایرو به م... خوردمجا
 ؟ی کمکم کنيخوای نمتو
  بهم انداخت که گفتمنی نگاه غمگهی

 کشنی من و ماونا
  که گفتکردمیغض نگاش م نگاه کرد و به من اشاره کرد منم با بنای مظلومانه به مبهراد
 کنمی دوباره کارم و شروع مجهنم
  گفتی با خوشحالبهراد

 !!ولیا
  داشت؟ری که زنجيدیتو االن روح اون صاحب مغازه رو د:نایم

 اوهوم
 !!کننی مدی کردن تو دازن من و تهدتیاونا با اذ:نایم

  رو به بهراد گفتبعد
 ه؟ی نظرت چتو

 هم به کمد ی نگاههی مییای من و استاد بدی بذاره تو اتاقش که شب سر و صدا و صحبت نداشته باشن بادمی دعا مهی:بهراد
  ندارمي ادهی خوابش اي برادونمی شب هم نميبرا!!میبنداز

  فکر کرد و به فرهان گفتی کمنایم
 و اون چاقو نی بکشی خط فرضهیل  و با چاقو دور غزنی بدون غلط و وقفه بخوندمی دعا مهی... غزل تو تخت خوابهی وقتشما

  بالشتشری زنیرو بزار
  رو به من گفتبعد
 آقا دنی نترسای نرفتن نی از بيدیاگه د... بکششوناری کردن چاقو رو در بتتی در صد اذکی به احتمال يدی خواب اگه هم دتو

  عیزنگ بزنه به بهراد من و اون سر...فرهان و صدا کن
 

 چند سال باهاشون در ارتباط نبودم و هیمنم چون !! مثله منکنهیترس اوضاعت و م!!فقط اصال نترس!!میرسونی و مخودمون
   برامنمشونیبی مییهوی االن ی نداشتم وقتشونیکار
 
 !!نی هم تنها اشتباهم ترس بود همشبیپر...دمی دادی زنای وگرنه من از ارمنتظرسیغ
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 ست؟ی دعا ها مخصوص جن ننی ا؟؟مگهی بودچری تاثی بنایاگه دعا و ا:فرهان
 آره:بهراد

 دهی غزل روح اون صاحب مغازه رو دیول:فرهان
  فکر کرد و گفتی کمنایم

اگر ...می نابودش کنمی و ما بتونادیجن از آب درب... انشانی روش و امتحان کننی شما ای ولستی احضار روح تو تخصصم نمن
 میکنی به حالش مي فکرهینه که خوب اون موقع 

 !!نیری جوانب و در نظر بگي همه دی بان؟؟شمای به حالش بکني فکرهی االن ستیبهتر ن:فرهان
  نظر بدمينجوری همتونمی کنم نمقی تحقزای چنجوری تا شب راجب روح و ادیمن با :نایم

  کنم؟کاری چدی من االن باخوب
 ینترس:نایم

  اون؟؟بعد
 یتوکل کن:نایم

 بعدش؟
 ی داشته باشدیام:نایم

 بعدش؟
  تو سرمزمی برتونمی می چه خاکنمی تا من ببی گمشيخبر مرگت بر:نایم

  که به زخماش نگاه کردم و گفتممیدیخند
 شه؟ی خوب می کنای و ازخمات

  هاي هم به داد کبودرسهی هم به داد زخمم مرسهی هم به داد دست شکستم مادی میکیامروز :نایم
  تعجب گفتمبا

  خوبت کنه؟خوادی مي چطور؟اصالی چچشات
  زد و گفتي لبخند مرموزنایم
 !!شهیبذار باشه خودش خوب م!! چشمام خوشم اومده خوفناك و باحالهاز
  خوبت کنه؟ادی بخوادی میحاال ک 
  دوست خودمم احضار کردم اونم بهم کمک کنهدمیشا..دوست بهراد:نایم
  گفتمی ترس و نگرانبا

 دوست؟؟احضار؟؟
 دی باکشهی جن باشه و روح نباشه و گرنه کارمون به احضار روح هم مارویتو فقط،دعا کن که ...تو نگران من نباش:نایم

  چه مرگشهمیبفهم
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  گفتنای و رو به بهراد و مدیفرهان هم نگران بود و رنگش پر!!دمیترس... پوزخند زدنهی نای برق قطع و وصل شد بهراد و مهوی
  مشکل اداره برق؟؟ای می کنی تلقدی و تهدنی ادی باما
  با پوزخند گفتنایم

 میکنی امتحان مگهی بار دهی!! دوستانه باشهادی نظر نمبه
  با داد گفتبعد

 !!ارمی پدرت و در مپدسگ
  گفتمنایضربان قلبم شدت گرفت پاهام سست شد رو به م... اومددنی خس خس و تق تق کوبيصدا
 !!!ترسمی ممن
 دیچی کوتاه پي خنده ايصدا

 ترسمیمن نم:نایم
  به من چش غوره رفتبعد

 و هر موقع از شب بود نی کنوی بود شماره بهراد و سی اگه مشکلنی که گفتم و امتحان کني راهکارنی و انیبهتره بر:نایم
 مییای و ممیدی جواب منیزنگ بزن

  نگاه دلگرمانه بهم زد و گفتهی انداختم که نای نگاه با ترس به مهی
 با دیاگه دست خدا نبود من با!! کارنچی ههی انسان دست اونه بقیفقط خداست که مرگ و زندگ!!نکن غزل رو فراموش خدا

  کردمی سکته مای مردمی منجای که سرم اومد ایی همه بالنیا
 

 کشمی هنوز نفس مرمی که بمخوادی خدا نمچون
  کردم و گفتمیباهاش دست دادم و خدافظ!! روشن شددی نور امهی دلم ته
 نمتیکه شب نب..شایا
  با لبخند گفتنایم

 !!شهینگران نباش درست م!! که از خدامهمن
  فرهان رفتمي و اضطراب پا به پای دستم و از دستش جدا کردم با ترس و نگرانو

********* 
 یاسی
   به بدنم دادمی شدم کل تنم خشک شده بود کش و قوسداری بيدادی داد و بي صدابا

 زنهی مي رنگش ب کبوددمی دالوی به سمت امارت رفتم داندمی خوابنجای اشبی من داوووف
 دادشو انداخته بود رو سرش به سمتش رفتم نگاهش با نگاهم کرد برخورد خدا مرگش نده حالم بهم خوردبه سمتم اومد فقط

   باال بادتمی کشی کمواری گرفت چسبوندتم به دراهنموی پقهی
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 : گفتادیفر
 ؟یییی بودی حاال کدوم قبرستونتا

  عمتسرقبر
 پرتم کرد رو مبل انگشت اشارشو به ننیی باال برد که بزنه که دستمو جلو صورتم گرفتم دستشو مشت کردو انداخت پادستشو

 :سمتم گرفت و گفت
 فرستادمتی از اول مدی که بایی جافرستمتی و فردا مکنهی گچتو باز منجای اارهی ملوی وساارسام
  اومدانی دايصدا

 کجا؟
 یدب:الیندا
 ...يخوای منمی اي رو بدبخت کردنهمهیا

 ادگفتی فربا
 انی داسی تو مربوط نب
  مات به انی داانی باال رفت و محکم خوابوند تو گوش داالی به سمتش حمله ور شد دست دانانی داهوی شد که ی چدونمینم
   و چشمش پر اشک شددی نگاه کرد چونش لرزالیدان
 

 : گفتدیلرزی که صداش از بغض می در حالالی رفت دانکردی صدا میمونی اسمشو با پشالی توجه به دانی گرفت و بچشویسو
  که روش بلند کردمی دستبشکنه
  تو سرتخاااك

 : پر خشم گفتی چشمبا
  توعه احمقه گمشو تو اتاقت اعصابتو ندارمری تقصهمش

 دستش  بهم برسه در رفتمدر اتاقو قفل نکهی زدم و قبل ايلگد الی رامو کج کردم و به دانرفتمی که به سمت اتاقم می حالدر
   بد وي خنده صداریکردم و کنار در سرخوردم و زدم ز

 
 شدکه دهی چروکی اوردپوستم کمرونی ساعت ارسام اومد با ابزارش پامو از گچ بکی نکردم بعد ی توجهومدی مالی دانيراهایب

  اونم بعد رفتن ارسام به حموم رفتم و خوب شد بعد شام
 

 هوی رفتم رونی به سمت بدمی لباس دمو دستم اومد پوشهی دمی کشیقی عمي ازهی و مسواك بعدم الالخمشی بعدم جخوردم
   جلو صورتم قرار گرفتم تقال کردم خودمو ازاد کنميزی چهی

 
  بدنم شل شد و افتادمهوی
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****** 
 ازش خوشم ستادی داشت باال سرمون وای درشتکلی که هییبای باز کردم چند تا دختر کنارم نشسته بودن زن نسبتا زچشممو

 ومدین
 نی مخصوصا استنی نی مالناهمی ادونمینم
 : بهش رفتم وگفتمیی من اشاره کردچشم غره ابه
 ه؟ی کدوم قبرستوننجایا

  قبر ننتسر
   چشامو گرفتخون
 :گفتم

 ؟ي خوردیچ گوه 
 .... ننگوهو

 : زد و گفتیغی حرفشو تموم کنه که محکم زدم تو گوشش جنذاشتم
 ؟ی وحشیزنی ممنو

 لگد هوی که چوندمی گرفتم گوششو پدموهاشوی زد تو پام به سمتش حمله ور شدم محکم دستشو گاز گرفتم موهامو کشمحکم
   ازي ب شکمم کردم اثری به شکمم زد نگاهیمحکم

 
  کردم از دردزانو زدم کم کم چشمام رو هم رفت و افتادم ضعفهوی نبوديزیخونر

***** 
 نایم
 
  گفتمقشیرو به رف...شی جن خوشگل عصبانقی نگاه هم به رفهی نگاه به بهراد انداختم هی

 اد؟ی بگم بقمی من به رفای؟ی خوبم کنیتونی میمطمئن
  اخم ترسناك کرد و گفتجنه
 !!تونمیخودم م!!ستی نالزم

  پوزخند گفتمبا
 !!ی کلفتمیدی بابا فهمیاوک
  گفتضی چشاش قرمز شد و اومد جلو و با غجنه

 ه؟ی زخمکجاهات
 دمی بره بهت نشون مبهراد
  حلش کنهخوادی می واست افتاد کی باشه که اگه اتفاقدی حرف نزن بهراد باخودیب:جن
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  روش و کنه اونورپس
  بهم کردن بعد بهراد گفتی نگاه خنثهی و جنه بهراد

 رونی برمی صالح من مالیخیب
 !!به درك... ناراحت شد؟؟یعنی رونی رفت ببعد

  رو به من گفتصالح
 ؟يدی فهمی مقاومت کندی تو بای درد داشته باشه ولکمی ممکنه نیبب
  دادم و گفتمرونی بی نفسهی

 باشه
  ادامه دادمبعد

 ؟ی چیشکستگ
 ؟يخوب آماده ا...شهیاونم خوب م:صالح

 آره
 ک،دو،سهی:صالح

  شدمهوشی بهوی و دمی کشي بلندغی روم از درد جدنی پاشدی مثله اسيزی چهی انگار بعد
****** 

 یول... صالح رفته بود به دست و زخمام نگاه کردم همه خوب شدکردی و باز کردم و بلند شدم بهراد بهم نگاه مچشمام
  گفتعیربهراد س!!همونطور بود....!!چشمام

  حالتون خوبه؟استاد
 ساعت چنده؟... خوبمآره

 بعد ازظهر5:بهراد
  به بهراد گفتمرو
  دنبال منن؟؟ی واسه چاونا

  دنبالتن؟ی چي پس واسه ي رو ول کرديری منم جالبه تو که جن گيبرا:بهراد
 ؟؟ی بفهمیتونیتو نم...دونمینم

  فکر کرد و گفتی کمبهراد
 می و احضار کنشونیکی دیبا
 ؟؟ی کنن چتمونی برگشتشون با خودشونه اذمی احضارشون کن؟؟اگهي شدوونهید

 مواظبمون باشه که من بازم ادی بگو بقاتی از اون رفیکی تو هم به ادی بمیگی دختر فوقش به صالح مییتو چقدر ترسو:بهراد
 نمیبیالزم نم
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  تمسخر گفتمبا
  مثال؟؟چرا

 میریچون دو تامون جن گ:بهراد
 !! قانع شدمواقعا
  و گفتدی خندبهراد

 م؟ی احضار کنیک
  از خوب شدنم استفاده کنم بعدی بزار حداقل کمالیخی و بامروز
 یاوک:بهراد
  که گفتمدیکشی موهاش و شونه مداشت
 !!بهراد
 !!هااا:بهراد

  کردمي خرابکارنجای ای من برم اونجا؟؟به اندازه کافی کندای رو پیی جاهی برام یتونیم
  چش غوره بهم رفت و گفتهی بهراد
 ی بموننجای ادیتو با... موضوع حرف بزنمنی راجب اخوامی نماصال

 !!کنمیخواهش م...تونمینم
  و گفتدی کشی پوووفهی نگاش کردم که تی با مظلومبعد
  خونه منمیریم... وقته به خونه سر نزدمیلی موندم خنجای خاطر تو ابه
  تعجب گفتمبا

 !! تو؟؟خونه
  موندمنجای چند وقتم به خاطر تو انیآره خونه جدا دارم ا:بهراد

 !! منظورم از رفتن خونه تو نبودمن
 !! وجود ندارهی خونه من راه سوميای مای یمونی منجای اای:بهراد

 کنمی مي دارم خرابکاری من هنجای ای خونه نبود ولشهی فکر کردم حداقل بهراد همکمی
 .... خونت فقطامی میاوک

 فم و قطع کرد و گفت حربهراد
  ندارمي راحت باشه من با شما کارالتیخ

 و شر شر عرق شدی صورتم قرمز مدمیکشی خجالت می متاسفانه وقترهی منظورم و بد بگخواستمینم...دمی خجالت کشیکم
  افتاد با خنده گفتافمی نگاهش به قنکهی بهراد همختمیریم

 ؟؟ي شدی گوجه فرنگهی چرا شبحاال
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  چش غوره بهش رفتم و گفتمهی
 می احضار کنمی برایب

  نهیتو که گفت:بهراد
 می بار برهی ونی بار شهی مرگ
 ظاهر ییهوی دلم هول افتاد کمی دمی چاقو هم گرفتم دستم و دورمون کشهی می الزم و برداشتلی وسارونی بمی رفتباهم
   ومی بعد خونسردیاول منگ بودم ول...چقدر ترسناك بود...شد
 

  شالم و سفت تر کردم که بهراد با اخم گفتکردی کردم جن با شرارت به گردنم نگاه محفظ
 )ستینام تو چ( اسمک؟ما

 انا مرگان: جن
  به من اشاره کرد و گفتبهراد

 )ستی خانم چنیمشکل ا( هو مشکلتها؟ما
 ) اويریحلقه و جن گ(حلقۀ طرد االرواح الشریرة وانه: مرگان
  با تعجب گفتبهراد

 )ستی حلقه چهیقض( الحلقۀ؟هو
 أن جین لدیها قوة دیحلقۀ نام..  جین هو قزم قوي الذي قتلد،یوالد ام...دیوکانت الفتاة صداقۀ مع صبی یدعى االم: مرگان

  هذه هی الطریقۀ التی تبحث عن... عظمى لدیها فتاة خاطئۀ
 

 جن قدرتمند که کی جن است کی دیپدر ام...ست بود دودی به نام امي دختر با پسرنیا( لهذه الفتاة والخواتم لهاالجنیات
   جن هاي برایمی انگشتر را که قدرت عظدیام..کشته شده است

 
 ) دختر و حلقه اش هستندنی جن ها به دنبال اي است که همه نگونهی دختر داده است انی به اشتباه به ادارد
  با اخم گفتدی حال خرابم و دی دو رگه بوده؟؟بهراد وقتهی دی امیعنی دیتپیقلبم تند تند م!! بهم داددی که امي احلقه

 ) ندارديگری دلیدل( سبب آخر؟أي
او ...دارد( اقرأ الجن هذه الفتاة الفردیۀ خطیرة... فهو طارد األرواح الشریرة یشکل مؤشرا لخطر اإلصابۀ الجنیات لدینا : مرگان

  يشگویپ... ما جن هاي خطر براکی است و ری جن گکی
 
 ) خطرناك خواندندي دختر را فردنیا انیجن

  گفتتیبهراد با عصبان!! حرکتاش کند شدقلبم
 )حاال برو( اذهباآلن
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  شرارت به ما دوتا نگاه کرد و گفتبا
 دختر را کشتم و انگشتر را نی تو و انکهیاما قبل از ا...خواهم رفت( وحصلت هذه الفتاة قتلت وخاتم...  قبل أن تذهب ولکن
 )گرفتم

 بهراد پرتم کرد اونور با داد گفتم...ه کرد سمتمون حملبعد
 !! نابودت کنه بــــــــــــــــــهرادخدا

 کردمی رو خودم احساس ميزی چهی ینی پرت شد سمتم و افتادم سنگيزی چهی هوی رفته بود که جی زور بلند شدم سرم گبا
   وکنهی باز داره نگام مشی بهراد با ندمیچشمام و باز کردم د

 
 گهیم

  استاددااایببخش
  حرص گفتمبا

 زهرمار
  گفتشدی که بلند منجوری بلندش کرد و بهراد هميزی چهی هوی
  ابوالفضلای
 دادی داد و بي صداهوی صحنه رو نی انمی اومد سمتم چشمام و بستم تا نبواشی واشی..دی داد کشهی واری پرتش کرد به دهوی

  رنیدرگ سه تا جن باهم دمیاومد چشمام و باز کردم د
 

  گفتمی بهراد و با نگرانشی رفتم پعیمن سر...زننی مرگان و میکی دارن اون دوتاشون
  حالت خوبه؟بهراد
 ؟یآره خوبم تو حالت خوبه؟سالم:بهراد

 ن؟یاون دوتا ک.. خوبمآره
  بودنمونهری همون جن گادی که بهمون نميزی تنها چرهی االن آبرو شرفمون ممیپاشو بر...دونمینم:بهراد
 دست اون دوتا بهش نکهیجنه قبل از ا...نی سوره خوندم بهرادم همهی...کی نزدمی و دستش و گرفتم و بلند شد و رفتدمیخند

  یکی صالح بود یکیجنا به ما نگاه کردن ...برسه دود شد
 

  بهش گفتمی با خوشحالقمی مرداس رفيوااااا
  مرداس؟؟دلم برات تنگ شديچطور

 ي وگرنه مرده بوددمیبه موقع رسخدا رو شکر ...خوبم:مرداس
  گفتمی ناراحتبا
 خوان؟؟ی می از من چنایا
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 که اون انگشتر و ی جني براشهی منبع قدرت مهی انگشتر نی رو ازهی خون تو که برکمی..ی حلقه لعنتنیخودت و ا:مرداس
 ارهیبدست ب

  گفتمیبا ناراحت!!ای خدادی دور سرم چرخایدن
 !! تمومهکارم
 میمن و مرداس و بهراد مواظبت...ستین:صالح

 گهیراست م:مرداس
 ی منطقهین؟؟ی کنارمشهی کنارمه؟؟مگه شما همشهی بهراد همن؟؟مگهی من برم خونم شما هستن؟؟اگهی کجا ها شما هستتو
  که قابل باور باشهنیاریب

  شدن که مرداس سکوت و شکست و گفتساکت
 می کني کارهی دیبا

  نگاه کردم که گفتبهش
  تو صبر خودشمی حلقه رو بزاردی و نبش قبرش بادی امروح
 با اخم گفتم!!گفتی می چدی لرزدلم

 !!ستی کار درست ننیا
 نیفعال تو نترس هم..میکنی مي فکرهیتا اون موقع :مرداس
 ه؟ی غزل چمشکل
 دونمینم:مرداس

 م؟ی کنکاری چدی باکنهی روح آدم و آزار ماگه
 که خودت ی اصليدعا4همون ..ی با دعا رفع و رجوع کنیتونی کنن متی اگه هم اذی ولکننی نمتی و اذیمعموال کس:مرداس

 یدونیم
 دمیفهم

 می بردی باگهیما د:مرداس
  به بهراد نگاه کرد و با تعجب گفتصالح

  شده؟ينجوری چرا اچشات
 بهراد شدی می چشماشم داشت مشکيدی و دورش قرمز شده بود سفشدی مرهی چشاش داشت تي نگاه کردم حلقه قهوه ابهش

 با اخم گفت
 یلعنت

 شهی خوب مستیمهم ن:صالح
  رو به مرداس گفتبعد
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 م؟؟یبر
  تکون داد و باهم گفتن خدافظ و رفتن رو به بهراد گفتمي سرمرداس

 ي کار دست خودت دادي شدی راضایب
  باز گفتشی با نبهراد
 با ابهت تر شدم... باباستی نمهم

 شده بود و کهی تکهی داخل اتاقش انگار بمب ترکونده بودن تختش تمی رفتعی داخل سرمی چش غوره بهش رفتم و باهم رفتهی
   سر از بدن جدا شده بود و خون کل ملحفه روهیروش 

 
ب سر  لزدی من که قلبم از شدت ترس تند تند ممی بودستادهی واخی سر تکون خورد من و بهراد سي چشماییهوی بود گرفته

 گفتی مواشیشروع کرد به حرکت و آروم و 
 ـــــــــــــــــــیری بمدی تــــــــــو بانایم

  گفتواشی بعد
 حلقه،حلقه،حلقه

  وحشتناك گفتغی شد و با جنی خشمگبعد
 ــــــــــــــیری بمــــــــــــــــــدی باتو

  رو به بهراد گفتمنیی پامی دست بهراد و گرفتم و فرار کردعی و پاهام سست شد سردست
 نی همرونی بمی برفقط
  شونیسوار ماش:بهراد

 جا هی هوی زدی دور مينجوری هدف همیب...رونی بمی و اونم نشست داخل و روشن کرد و رفتنشی نشستم داخل ماشعیسر
 !!حتما به خاطر استرسه...کردی میبی شکمم درد عجستادیوا

 امی معی باش سرنجایهم:بهراد
 و با شدت چنگ نی ماشی بزنم صندلادی از درد فرخواستی که دلم مي بود جوردهیرد شکمم امونم و بر درونی رفت بو

  رو داد دستم و گفتوهی بدست اومد و آبموهیبهراد دو تا آب م!!زدم
 ی زرشک سرد ترش با گلپر نمک بزن سرحال شآب
 صورتم جمع شد با درد گفتم...شی خوردم از ترشکمی داد بهم و شروع کرد به خوردن بعد

  حالم بدهبهراد
  گفتلکسی ریلی خبهراد
 چرا؟

 کنهی درد مشکمم
  نگاه کرد و گفتبهم
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 خوب؟؟
  حرص گفتمبا

 ری داروخونه واسم قرص بگمی داره بعد بریی پارك که دستشوهی و خوب اول من و ببر زهرمار
  گفتی با نگرانبهراد
  حالت بده؟ی واقعحاال

  گفتمغی جبا
 رمیمی دارم مبهراد
 یلعنت...رونی رفتم داخل و بعد اومدم بعی سرمیدی که رسنی آب زرشکش و خورد و حرکت کرد سمت پارك همعی سربهراد

  ی که بهراد با نگراننینشستم تو ماش!!!االن چه وقتش بود
 

 گفت
 ؟ي شد باال آوردیچ
 !!هی بابا باال آوردم چنه

 پس چته؟:بهراد
  و باز کرد و گفتششی نگفتم که نيزی شدم و چساکت
 نی هستی عصبگمیم!!دمی فهمآهان

  گفتمتی حرص و عصبانبا
 ي حاال برو دارخونه تا به کشتنم ندادازی صد امتنیآفر

  بازگفتشی با همون نبهراد
  چشــــــــــــــــــمباشه
 و بهراد رفت برام دارو ها میدیبالخره رس...دمکری مهی حرکت کرد به سمت داروخونه از درد اشکام در اومده بود و گرعی سربعد

   تامی دور زدیکم... نداشتيری تاثی منم خوردم ولدیرو خر
 
  خوب شدمقهی بعد چند دقنکهیا

 یی جاهی ببرمت خوامیامشب شام م:بهراد
 خورمی باهات شامم منمیشی گوشه مهی امی اوضاعممنی با اآره

 شهینگران اون نباش درست م:بهراد
 نکیهر دومون ع!!زورم کرد بلند شم و منم با تنفر بلند شدم!!یگرکی جهی ساعت من و آورد می و بعد نمی نشستم و رفتساکت

  یگرکی جهی... البته با اصرار بهرادمی گذاشتيدود
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 هیسر و دستم و گرفت و به زور من و برد داخل دو تا دختر پسر بودن و  سه تا پ!! تنفر داشتمگریاووووف خدا از ج!!فیکث
   کهکردمی به همه جا نگاه مینشستم و با تنفر و تخس...خانواده

 
  گفتبهراد

  کن اون اخمات و اهباز
  تموم شد بهم گفتی وقتکردمی و دخترا و اون خانواده اومدن باهاش عکس گرفتن و امضا گرفتن منم با حرص نگاش مپسرا

 ؟!!نایم...باز که اخمات تو همه...ااا
  شل شد که گفتشمین!!زدی قشنگ اسمم و صدا مچه
  رو شکرخدا

  اومد سمتمون و گفتی خوني و دستای بند خونشی پسره با پهی
  استاد؟نیخوری میچ... آقا بهرادسالم
  با لبخند گفتبهراد
  دلخیس4اری بگری جخیس10... آقا جوادسالم
  به چشميا:پسر

 رو به بهراد گفتم... رفتو
  از سرترونی رو بخورم بنداز بی لعنتگریدل و ج من اون نکهی افکر

  گفتي با خونسردبهراد
 مینیبی محاال

 گهی دمینی تا ببهستم
اصال از ... به زور تنم کرددمی پوشیچارگی و بی انداختم مانتو جلو باز بهشاد و از سر بدبختپمی نگاه به تهی گذشت قهی دقچند

   هرشمهی بهراد پی مخصوصا وقتادی مانتو ها خوشم نمنجوریا
 

 کشمی من خجالت می استاد ولگهی مشتری بزنهی کم صدا میلی بهراد بدبخت تا حااا سوءاستفاده نکرده اسمم خچند
  هی نگاه انداختم بهراد هی و دل و آوردن با نفرت گریبالخره ج...گهید
 

 وردن و گفت تو نون و خودش شروع کرد به خختی رخی بهش زد و نمک و فلفل و بعد از سنارنج
  بخورریبگ
  نون گرفتم خوردم و گفتمکهی تهی

  عنوانچی هبه
  بخورری تو حلقت پس تا وارد عمل نشدم بگزمیری به زور مکنمی درازت منجایهم...شهی به خدا من آبرو سرم نمنای منیبب:بهراد
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  و دل متنفرمگری اصال من از جنه،نه
 ادی بخور خوشت مری بگنیبب:بهراد

 نه
 رهیگی متی گرشهی موقع که منی خونت کمه ايخوری رو نمنای بخور همریبگ:بهراد

  بهراد اااا اصرار نکننه
 ی غذا رو گفتی کلي مدت که خونم بودنی تو فرهنگ لغتم وجود نداره صدبارم بهت گفتم تو اخورمی من اصال نمنیبب:بهراد

  نی تو حلقت پس تا تو اختمی من به زور ریدوست ندارم ول
 

  به کار نشدم خودت بخور دستمورد
 نه...نچ

  دستم و گرفت و گفتبهراد
 باشه
  گفتمهی دست داشت با گرهی سمت خودش و من و نشوند رو پاش و دستام و با دی من و کشبعد
 شهی بهراد حالم بد مادی بدم ممن

 تموم شد ولم کرد و پول و حساب کرد و ی کردم اصال گوش نداد آخر وقتهی هم گری تو دهنم هر چختی به زور ربهراد
  دستمال..می و حرکت کردنی داخل ماشمیدستم و گرفت و رفت

 
  ته مونده اشکام و پاك کردم که باخنده گفتگرفتم
  الزمتهنایدخترجون ا... الزم بودي بازی کولنهمهی اواقعا

  گفتمي تندبا
 ؟يدکتر
  تو حلقومتااازمی هم به زور برگهی دخیتا س10 نکن ببرمت يکار.... بابايا:بهراد
  نزدم که گفتیحرف

 ااای نکنهی گرگهید
  ندارهی به تو هم ربطکنمی مهی بخواد گردلم
  ادامه دادمبعد
 يریگی دستم و مکنمی ضمن من فرار نمدر

  با خنده گفتبهراد
  ندارهی به تو هم ربطرمیگی بخواد دستت و مدلم

  حرص بهش نگاه کردم که گفتبا
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  بهت بدم تازه که هم من زهرمارم شد هم تووهی آبمهی میری محاال
  شکمم پر شدگهی دبسته
 ؟يدی فهمی بشلویک55 خونتون حداقليگردی بر می وقتدیتو با...نای منو منیبب:بهراد

  دهن باز گفتمبا
 ؟ي آوردری بولدوزر گمگه

  نکن منصرف شمياره کار بگم بعد گفتم گناه دلویک70 اولخواستمی دادم مفی قدرم بهت تخفنیهم:بهراد
  و توجهش به دلم نشستشی لبخند رو لبم نشست چقدر نگراناری اختی نگاه به صورتش انداختم بهی

  بازه؟شتی تو صورتمه نیچ:بهراد
  زدم به بازوش و گفتمیکی حرص با
 شعوری بي نداراقتیل

  و گفتدی خندبهراد
 خوادای مگری بازم دلت جنکهی امثله

 به یگرکیبا دختر اومد جmd بهرادگنی باش ك فردا پس فردا تو رسانه ها منی فکر ای کندی و تهديزی مزه برنکهی اي جابه
 ختیریزور تو حلقش داشت غذا م

 ستیبگن مهم ن:بهراد
 خوشمزه بود و یلی که خدی و بازم از اون آب زرشکا خری قبلي دوباره رفت همونجارفتی و مری نگفتم و اونم فقط مسیچیه

 می و رفتمی گرفتشیمزه داد و بعد راه خونه رو پ
******* 

 غزل
 
 گفت و انجام داد نای که میی گذشت و اون شبش فرهان برام دعا رو خوند و کارانای مشی پمی که رفته بودي روز از اون روزدو

   نامزد نچسبنیاالنم شام ا...وفتادی نی اتفاقچی هگهیکه د
 

 دمیدی مونی نشسته بودم تلوزجی بود اونا در حال معاشقه بودن منم که هونجای مهتا هم افرهان
  و ردش کن برهنی ايفر:مهتا

  که فرهان گفتکردمی نگاه بهم کرد منم با پوزخند داشتم به مهتا نگاه مهی فرهان
  باشه عشقمنجای ادیبا

  و رو بهم گفتدی لب برچمهتا
 نمی باری بری مشروب تو کمدِ بگهی
  گفتملکسی ریلیخ
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  بهت داد؟؟یتا پا رو واسه چ4 اونخدا
  با تمسخر گفتمهتا
  ننوشتن برات انسان دو تا پا داره؟؟یی ابتداي جون تو کتابابچه
  با پوزخند گفتممنم

 تا پا داشته باشه2 کتاب ننوشته االغي جاچی هی آره دو تا پا داره ولانسان
  و اخم کرد و گفت خندش و گرفتي حرص بهم نگاه کرد فرهان جلوبا

 !!غــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل
  گفتملکسی ریلیخ
 ؟!ها

 مهتا دست هوی... شبکه آهنگ داشت گذاشتم باشههی هوی  کردمی و رو مری شبکه ها رو زی و هونی روم و کردم به تلوزبعد
  با حرص...دنیرقصی وسط و باهم مدیفرهان و گرفت و کش

 
 کردمی مي آهنگ خوشم اومد و گرنه حالتون و قهوه انی از افی حکردمی نگاه مبهشون

  برهی چهرت پر احساس که دردامو منقدیا
 شترهی عشق ساده بهی که من دارم به تو از یحس

 شکنهی لبخندت که اخمامو مباستی زنقدیا
  خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنهتن

  حرفامي به پانی بار بشهی واسه
 خوامیوم ته قلبم توراز

 ی مال من باشدی عشقم تو باونتمی شدم و به توکردم عادت دوابستت
  از تو بگذرهخوادی نمیچکی که هی مهربوننقدیا

 شترهی عشق ساده بهی که من دارم به تو از یحس
  با منهي که هر لحظه االتی خنی دلنشنقدیا

 زنهی زندم و نبضم فقط با وجود گرم تو متن
  حرفامي به پانی بار بشهی واسه

 خوامی ته قلبم توروماز
 ی مال من باشدی عشقم تو باونتمی شدم و به توکردم عادت دوابستت

آهنگ تموم شد و اون ...میکردی من و فرهان بهم نگاه مخوندی که آهنگ منی بنیالبته تو ا!! چقدر آهنگش قشنگ بوديوااااا
  منم شبکه رو عوض کردم تا...دو تا عنتر نشستن جاشون
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که مهتا !!می گذرونددهی ندیچی اون دو تا هيبالخره شام و با جلف باز!! بپرن وسطتی خاصی دو تا جلف بنیهنگ نزنه ا آهوی
 گفت
 ـــــــــــــــــــی برم فرخوامی نممن

  که فرهان گفتگفتمی مي وري حرص تو دلم بهش دربا
 گهی شب دهیبزار واسه ...ستی امشب وقتش نیبی بنه
  حرص رو به مهتا گفتمبا

  بخوابمدی من باستنیهمه که مثله تو جغد ن... ناز نکننقدری اگهی دبرو
 باز و ي صداهویرفتم تو تختم ... کردشی همراهنیی و رفت فرهان هم تا پادی چش غوره بهم رفت و لباسش و پوشهی مهتا

 بسته شدن در اومد که گفتم
 اری برام چاقو بشهی اگه مفرهان

  با حرص بلند شدم و گفتمدمیاوووف باز خودش و زد به نشن...ومدی نییصدا
 اهههه...ی بلندم کنيخوای محتما
 هوی... چاقو رو گرفتمعیجا خوردم سر.... بودی در چيپس اون صدا...پس...پس... از فرهان نبودي اثرچی رفتم تو سالن هبعد

   کوتاهغی جهی از جلوم گذشت عی سراهی سهی ساهیانگار 
 

 که به نجوریهم!!ستادی قلبم انیی پادی پرهوی...زدی پنجره که چشاش برق مي جلودمی گربه رو دهی... گربه اومديصدا...دمیکش
  پاهاش برعکس شد...شدی عوض مافشی قومدیسمتم م

 
  زدمغیج!!برق رفت!!ای وحشتناك بود خدایلی زده بود صورتشم خرونی از اسکلت بود و روده هاش بتنش
 !!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــیخدا

 ومدی سمتم متیدو تا جفت چشم قرمز داشت با خس خس و عصبان... زدمغی خورد به دستم با تمام وجودم جزی تزی چهی هوی
 که داد زدم

 !!فرهـــــــــــــــــــــان
 رو سرم خراب شد زانو زدم جنازه رو بغل گرفتم و با داد ایدن....نکهیا.. کهنیا!!دمی کشغیج.... پام جنازه بوديجلو... برق اومدهوی

 گفتم
 داداشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گفتمهیبا گر!!گفتی بهم ميزی چهی خودم فشردمش انگار داشت به
 رهی خواهرت بمرمی من بمیاله

 که بر نیهم!! نبودنجای لحظه استپ خوردم اما هومن که اهی!!مارستانی بمشیبردی مدیبا...گفتمی به فرهان مدی شدم بابلند
  يزی چگهی خورد به سرم و ديزی چهیگشتم به سمتمش 
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 دمینفهم

******** 
 نایم
 

  بهراد زنگ خورد جواب دادلیموبا
 الو
... 

  فرهان خانسالم
  که آخر گفتکردی بهش نگاه کردم هر لحظه رنگ عوض می نگرانبا

 مییای االن منای و ممن
  قطع کرد و با عجله گفتو

 برنی غزل و دارن مبدو
 زنگ زده اوشیبازم حالم خراب بود تازه واسه س... رفتعی سرنی تو ماشمینشست...رونی بمی برق گرفته ها بلند شدم و رفتمثله

   باهاشی بازم صحبتی ولکردیبودم و اونم ناله م
 

  داخل که فرهان در و باز کرد و با عجله گفتمی و رفتمیدی رسعیسر!!غزل در خطره شو االن جون الیخی بنای ميواا...نکردم
 نییایب

 دستم و چنگ گرفت بهراد رو به فرهان هوی که ششینشستم پ... شده بود پس رفته تو بدنشدی داخل غزل چشاش سفمیرفت
 گفت

  و نگه داشته باشدستش
 هم اون رمی و بگدنی هم انتقام چنگ کشنکهی حداقل واسه ارونی بادی بدی دست چپش و داشت و بهراد دست راست بافرهان

  غی جهی محکم زدم تو دهنش که یکی رونی بارمی رو بیلعنت
 
  رو به گفتمزد
 تی و کبراری برو آب بتو

  به فرهان گفتمبعد
 شی محکم داشته باشیتونیم

 آره:فرهان
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 غزل هویقرآن تو دستم گرفتم دلم بهش گرم شد ...کردیال م غزل تقارهی رو بلهی محکم بغلش کرد و بهراد رفت تا وسبعد
  پاش و زد به قرآن و قرآن پرت شد خون جلو چشمام و گرفت و

 
  گفتیفرهان با نگران... مشت محکم زدم بهشهی
 شی کشتیکنی مکاری چي دارنایم

 جنه که االن کنترلش کرده و قرآن و پرتاب کرده بعد با نی اکنهی رو احساس نمیچی مرده رو داره و ههی االن حکم غزل
   پدرسگم نثارش کردمهی هم زدمش و گهی دیکیحرص 

 
  گفتمدی و با تهددمشی سمت قرآن و گرفتمش و بوسورفتم
 يدی نجست به قرآن بخوره فهمي دست و پاارمی و در مپدرت
 با همون خوندی وقتا می خوندم که بابام بعضي ايهمونجور...تادوفی که تو خونه میی و خوندم بدون توجه به اتفاقانیاسی سوره

   منی ولدیکشی مغی و جکردی تقال میه...حس و با صوت
 

  تموم شد گفتمی تمرکزم به قرآن و خوندش بود که وقتتمام
 )ستی تو چنید( هو دینک؟ما
  آروم گفتي صدابا

 ) هستميهودی(الیهودي
  نفرت گفتمبا

 کثافط
  به بهراد گفتمرو

 ؟ی بگیتونی ماذان
  سر تکون داد که گفتمبهراد
  و با صوتبلند

  شروع کردبهراد
  اکبره اکبر اللّهاللّ

 !!گلدون شکست...دیکشی مادی و فرکردی تقال مغزل
 اشهد ان الاالاللّه:بهراد
مطمئنا واسه متوقف کردن ...دیچی پی گوش خراشي صداواری به ددیکشی ناخونش و میکی انگار هوی زدی مغی فقط جغزل
  کرد تمرکز کنهیبهراد سع...بهراد
 اشهد ان محمد الرسول اللّه:بهراد
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  داد و بدون وقفه گفتی جاخالعی مبل به سمت بهراد پرت شد بهراد سرهوی
  اللّهی ولی ان علاشهد

 و خوندی منطوری بهراد همکردی به خونه نگاه می فرهان با ترس و نگراندی رو من و بهراد و خونه به شدت لرزدی خون پاشهوی
   گلدونهی هوی رو خوندم که ی الکرستی تمون شد من آیوقت
 

  شد طرفم و خورد به کمرم نفسم بند اومد با حرص گفتمپرت
 ارمی نرتی سگ مگه گتوله
 و تاب چی پیه!! و سوخت و خاموش شدشیشونی و روشن کردم و زدم به پتی خوندم بعد رفتم سمت غزل و کبرنطوریهم

   آب دم زدم و بههی!! بودری تو خونه در گي بهراد با جناخوردیم
 

 به بهراد گفتم... اونم استفاده کنمي بهراد استفاده کردم براي که برای نداشت خواستم از روشدهی تو حلقش اما فاختمی رزور
  دو تا پاهاش و داشته باشایب

 از دستاش و برش دادم حواسم بود کنار رگ ی درازش کرد و دو تا پاهاش و داشت فرهان هم دستاش و با چاقو کمبهراد
  کیدستم و گذاشتم داخل اون خراش کوچ!!رهی بمهوینباشه که 

 
 !! بوددهی فای بیول
 رو به بهراد گفتم!! مشت زدم تو صورتشهی حرص با

 !!دسی فای ببهراد
  صبح واسهمیپس بذار:بهراد
 اوهوم

  رو به فرهان گفتمبعد
  به تختمشی ببندبهتره

  گفتی تو هال که فرهان با نگرانمی اون و بهراد بردنش سمت تخت و بستنش و ما سه تا رفتبعد
 ن؟یری ماالن
 ؟!میباش:بهراد

  کنمکاری شد من چشیآره اگه طور:فرهان
 دارمیالبته من که تا صبح ب...میمونی مباشه
 منم:بهراد

 برهیمنم خوابم نم:فرهان
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 اوشی و من و سمی پدر بودزدهی رو باز کردم سیاول...نمی هام و ببدئوی خواست وهوی و باز کردم دلم لمی رو مبل و موبانشستم
   وخوندمی من کروس و ممیخوندی رو ميآهنگ زد باز

 
دو تا آهنگ خونده ... البته با بغضدمی خندمیخوندی مي که چطوردیچیصدامون پ... باحالیلیالبته خ... رپش وي ورسااوشیس

   تموم شد همهی بهزاد پکس وقتیکی ي زد بازیکی میبود
 

  بغلم گرفت و گفتی قدش و بابا با خوشحالمی زداوشی کردن من و سقمونیتشو
 !! خودمهدختر

 اون گهی دختر خودمه؟؟مگهی هنوز باور داره من زندم؟؟ممیی بابااوشی بگم ساوشی به ستونستمیانکاش م!!نیی پادی چکاشکام
   باور نکرده؟؟انکاشای من مردم؟؟کنهی فکر ماد؟؟اونمیم
 
 و بمی و گذاشتم تو جلمی موباکردنی بهم نگاه میاشکام شدت گرفت بهراد و فرهان با نا احت!! بدون من حالش چطورهگفتمیم

 رو به فرهان گفتم
 ؟ي داررانی اکانال

 آره:فرهان
 3بزن
  محکم گفتي با صداي و روشن کرد و زد سه اخبار داشت و اون مجرونیتلوز

 نبی دفاع از حرم پاك حضرت زي براهی به سمت سورروهای ناعزام
 فکر دی که گذشت نبايزی به چالیخیب...!!میخوردی خند زدم چقدر بابا دوست داشت بره و من و فاطمه زهرا حرص مشی نهی

   وکردی نگاه به بهراد کردم اونم داشت بهم نگاه مهی!!کرد
 

 یاسی به سمت می شدم حاال بررهی لبخند زدم و به رو بروم خهی چشاش و از رو من برداشت کنمی بهش نگاه مدی دیوقت
******** 

 یاسی
  سگ مصب بازم کنياو
 !ي که افسار پاره کردباز
 یابونی خیی توکشمشی مي نفرنی به خدا من ازاد شدم اولنیبب

  کن بچهدی بعد تهد؟يری اول زنده در منی شو بابا ببخفه
  از پشت اومدییصدا

  نرسون؟بی وجه اسچی چهارتا دختر به هنی مگه اقا نگفت به ا؟ی دختره رو بستنی خزال چرا ایه
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 ژس؟ی باشه که ویی جز کسادی بانمی ای نگاه کن؟واسه چنوی ای خوشگلن ولیلی اون سه تا باز خهی سماخه
 کنهی فلکت مي چه بدونم خزال حاال هم دستشو باز کن اقا بفهمه کتکش زدمن
  داشته باشهي به من کارادی خبه اقا دلش نمخبه

 .. کهشهی نملی دلکلی و خوش هی چون خشگلخزال
  هرکولکلهی کجاش خوش هاکک
 کنم ي حوصلشو ندارم مثله صبح کتکار بازش کنن منانی بگو بگاردای از اون بادیکی برو حاال به دمی فهمهی بسه سمبسه

 باهاش
  اقا هممونو بکشهیکنی مي از مردا حق ندارن بهشون دست بزنن اخرش کاری گفت کساقا

  اصال خودت بازش کن من رفتمپوووف
 داشت به سمتم اومد و مشغول باز کردن دستو پاهام شدانگشت اشارشو به سمتم گرفت یی ازهی مزهی رکلی که ههی سمهمون
 :و گفت

  با مرگهي فرار مساويزاری نمرونی پاتو بنجایاز
 ی وحشي تهی باال زدم دور تا دور کمر و شکمم کبود عفری رفت لباسمو کمرونی بهم رفت و به سمت بیی چشم غره ابعد
  ش افتاده بودنگاهم تازه به دخترا از دست و پامم زخم خرایکم
 

 خوشگل یلی نبودخالشونی خنی که عگمی دي دو تاي که در حال اشک و زارشونیکی تا دختر 3 کنارم نشسته بودن افتادکه
   منی تنها چشم مشکی تاشون خوشگل و چشم رنگ3بودن 

 
  جوجه اردك زشت افتادمادی لحظه هی بودم نشونیب

 : رو لبم نشوندم و گفتميلبخند
  ساله از مازندران و شما؟16 میاسی من بای سالم خدمت شما دختران زبا

 : گفتعی سرکردی مهی دختره که گراون
  سالمه از تهران20 آنام من
 شی دستبغل
  از مشهد27 الی لی ولخورهی به چه دردت مدونمی نممن
  از مازندران19 هی سامنم

 : گفتمجانی هبا
 ؟ی بچه کجاشییجددد

 محموداباد
 ... خونمون تو؟یشناسی تو خانواده منو ميووووا



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 205 

  بچشونم فوت شده بود رفته بودمشناسمشی اره ماِه
 آره حالشون خوب بود؟..آ

 افتضاح
 جبران کنم و دکتر بشما تاموی اذخواستمی که مردم وگرنه مفی حییی هعدوستنی چقدر منو مدونمی تو چشمم جمع شد ماشک

   خرهالی داننی داشتم و اییر سرنوشت چه ارزو هابسوزه پد
 
 زشت دماغو ها؟ برن خا؟ازونی ازون ششی برم پدی من االن باینی که منو به ناکجااباد رسوند ی باد داد بسوزه پدر عاشقبه

   شبه8 خارج شم ساعت رانی از ازارمی نمرممیگمشن من بم
 

 ی دادم از خداشون بود  ولحی به دخترا کردم و کل نقشرو توضی شم نگاهمی بهتره منم  جخوابنی نگهبانا م1 تا احتماال
  الل شدنی جواب منطقهی که با دنیترسیم

  که؟نی دماغو شيخای عروسک شنیخواینم
 سرمو رو بالش سفت گذاشتم و کنمی خبرتون مدنی همه خوابی وقتدارمی و من بدیآنا گفت شما استراحت کن!ی منطقچقدرم

   شروع به تکونی ساعت چند بود که کسمدونی نمدمیخواب
 

  کرددادنم
 گمی پاشو ،پاشو می هیاسی یه

 می بخوابزارنی نمیکی ولم کن باوو ااااا
  نرفته که؟ادتی نقشه رو یاسی

  نشستمخی چه خبره سدمی فهمهی نگاش کردم بعد دو ثانگنگ
 ساعت چنده؟:من
 3 ای 2 دونمینم

  نبود؟1 قرارمون مگه
 د؟ی رفتن اتاق خزال سر و صداشون خوابشی ساعت پمی رقص نری احمق مست کرده بودن زدن زينگهبانا

   گفتمی منگبا
 هااا؟

 شکسته بود و از پشت قفل شده شی زد که تا ته ماجرا رو رفتم از جام پاشدم دخترا هم بلند شدن در شیطونی شلبخند
  رفت و با قفل ور ی که باز بود بردکمیی دستشو داخل جاهیبودسا

 
 :گفت
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  سنجاق داره؟یکس
 : دستشو تو موهاش کرد و سنجاق رو در اورد و به دستش دادمشغول باز کردنش شدبا تعجب گفتمانا
 ؟ي کارا مگه بلدنیاز
  مثل اب خوردنه براتنکارای ای عمر دزد باشهی

 وسط نجای واووو خرابه بود امی اومدرونی به سمت بیواشکی دی بری تونست درو باز کنه البته مچ دستشو کمقهی دق5 بعد
   نبود خلوتی تا جلو دو تا پشت کس2جنگل کال چهار تا اتاق بود 

 
 ي بلندي افتاد و صدانی که رو زميزی چهی انا پاهاش خورد به هوی میرفتی اروم اروم مومدی از اتاق می کمي فقط صداخلوت

  گفتمغی همهمه داخل اتاق بلند شدبا جي کردصداجادیا
 دییووووبد
 بودم یی حرفه ایلی خدنی دوئي به سمت جنگل فرار کردم توگهی اتاق دهی تو هی تاش تو اتاق خزال اومدن برق2 گاردیتا باد 9

   کنارشهی خورد ساچی پاهاش پالی لدمیدوئیاز همه جلوتر م
 

 و نه هی نه ساگهی که دشدی چدونمی کردم نمدنی نگهبانا شروع به دوئدنی اما با دستادمی لحظه اهی تا کمکش کنه من رفت
  پشتمون نبودنالیل

 : خم شد و گفتهوی دستشو تو دستم گذاشت انا
 یاسی تونمی نمگهید
  بلند شوانا
 تونمینم
 ...اســی

 : اومدشونیکی ي روبروم بودصداقای نگهبانا دقمی قائم شدی دهنشو گرفتم و پشت درختي جلومحکم
 می ناصر فرار کردن بدبخت شدي وايوا

 کنمی عطرشو حس مي جان بونی خفه شو صبر کن موش کوچولو ها همارسالن
 : گوش انا گفتمری حرکت کردزمی شده بودمی که ما پشتش قای سمت درختبه
 1،2،3 فقط فرار کن پشت سرتم نگاه نکنانا
  اومدی نگهباني هااا گرفتنش صدای انا اومدلعنتغی جي صداهوی تا از نگهبانا دنبالمون اومدن 5 دنی به دومی هم شروع کردبا

  بزنشنادر
 ... گفتناقا

 میری شو بزنش وگرنه در بره هممون لو مخفه
  دوم نخوردری بهم نخورد تدمی کشیغی اومد جيری تي صداهوی



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 207 

 زنمشیخودم م:ناصر
 و افتادم سه تا از نگهبانا بودن ارسالن نادر و دمی از درد کشیغی رو تو کتفم حس کردم جیقی پرتاپ شددرد عميریت

   داشت دستشوکلی هیناصرارسالن به سمتم اومد سنش کم بود ول
 
  ناصر اومدي کردم صدایی سمتم دراز کرد که پسش زدم و ناله ابه
  با محبت برخورد کرددی چموش نباي دختره نی ابا

 که تو کتفم بوداز جا بلند شدم ي ترگهی دی و از طرفدیچیسرم پ تو ي و حرکت کرددرد بدچوندی بلندمو دور مچش پيموها
  ي شوردیچیدستشو محکم گاز گرفتم دادش تو کل جنگل پ

 
 کمرم گرفت و انداختتم رو ری رو تو دهنم حس کردم که ولش کردم محکم پرتم کرد ارسالن به سمتم اومد دستشو زخون

 : گفتمنداختمی که جفتک میکولش در حال
  شپش ولم کنيهوووووووو

  که از هوش رفتمشدی چدونمی درد داشتم نمی به همون خرابه از طرفدنی رستا
** ** 

 الیدان
 در اوردم بمی تو ذهنم تکرار شداون فقط دردسره پوف فندکمو از جيزی چهی گم کردم کالفم ویزی چهی وجودش انگار بدون

  ي گرفتم صداگاری از سیقی زدم پک عمشی اتگارویس
 

  مضطربدیچی خزال پي بلند شددستمو بردم سمتش و وصل کردم صدالمیموبا
 .. اقامی همه رفتن دنبالشون اقا غلط کرددی فرار کردن اقا تو رو خدا ببخشنییایسالم اقا لطفا ب..س

  امی شو من دارم مخفه
 که از ستی نیون کس مطمئنم  جز ایاسی اونه ری نداشت اونم از دست من همش تقصچکسی قطع کردمسابقه فرارو هتلفنو

  ارسام اومدي رفتم صدانمیپوف به سمت ماش.. نیا
 ال؟ی دانکجا

 خرابه
 : زد و گفتيلبخند

 ش؟ی برگردونيخوای مي دوسش داردونستمیم
  مرگیعنی کردن گفتم که فرار فرار
 : زد و گفتيداد
 امیمنم م_
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 نی سرعت خودمو به خرابه رسوندم از ماشنی با اخری نفس نفس خودشو به سمتم رسوند سوار شدجفتمون با لباسمون ورزشبا
  ی کلتمو از داشبورد برداشتم اصال امشب شوخمی شدادهیپ

 
 زدی مي بودچشماش خمار بود چهرش به زرددهی رو لحاف دراز کشیاسی به سمت اتاق رفتم با لگد درو باز کردم  نداشتم

 :م زدم و گفتيادی خورده بود؟فررینگاهم به سمت کتفش رفت ت
  کرد هاااا؟کی بهش شلیک

 یاسی خود ی نزد حتی حرفیکس
 : سمتش برگردوندم و با خشم گفتمرومو

  کرد؟کی بهت شلیک
  نزد اسلحه رو گرفتم طرفش و گفتمیحرف

 کشمی خودم اول خودتو بعد همون اشغالو با هم مای یگی مای
  کرد رومو سمت خزال کردم ترسو و احمقیی دادم که ناله اي نزدبه سمتش رفتم کتفشو فشاری حرفاحمق
  بود؟ی کخزال

 .. دوستیاقا تو رو جون هرکس.. اقا
  حرفش تموم شه دستمو گرفتم و گلوشو محکم فشردمنذاشتم

  بود خزال؟یک
 .. خواهشاقا
  داد گفتمبا

  بودی کگمی مبهت
 ناصر..نا..نا_
  سمت ناصر برگشتمبه

  متوقف شدمیغی جي صدا کنم که باکی و باال گرفتم خاستم شلکلت
 یکشی نبخشتش منم نه تو که مثل اب خوردن ادم مدی که بایکینکنننن اگه _
  سمتش رفتم بلندش کردمبه

 : و دادم دستش و گفتمکلت
  نه منشیکشیتو م_
 : گفتی لرزوني صدابا
 من؟..مــ_
 بکشش!اره تو_
 ستمیمن قاتل ن_
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  کنکی شلی حاال هستیول_
 : و به طرف من گرفت وگفتکلت

 کشمتی وگرنه ممیبزار بر_
 : زدم و گفتميشخندین

 !یکنی نمنکارویتو ا_
  مطمئن باشکنمیم_
  سمتش رفتم کلتو باال اوردبه

 ایجلو ن_گفت
 دمی از دستش کشعیسر

  کردم و تمامکی به سمت ناصر شلو
  کردنهی به طرفش رفت تکونش داد و شروع کرد به گریاسی

 کنهی مهی مرگش گري اونوقت اون براکنهی مکی بهش شلیکی پووف بهی که عجواقعا
 نداختی جفتک می سمتش رفتم و بلندشم کردم و انداختم رو کولم وحشبه
 : به خزال گفتمرو
  سه تا رو رد کننیا_
 ؟ی دختره چنیاقا پس ا_
  خوادینم_
 ...اخه چرا شما_
  چشم احمقی بگدیفقط با_
 چشم اقا_
 

   نشده بودادهی کردم ارسام پنشی ماشسوار
 : گفتیاسی دنی دبا
 ش؟ی کشتيوا_
 نه هنوز زندس_
 : گفتیجونی بي با صدایاسی

 رمیمی تو قلبم مرهی مرهی تو دستم تامیسرقبر دوتاتون ب_
  اخمام رفت تو همرمشیمی گفتن مبا
 تشی چه برسه به واقعگرفتی تصورش نفسم ماز
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 :گفتم
 خدانکنه_

  نگاهم کردیبی بصورت عجیاسی زد و ي مرموزي لبخندارسام
 ... هامو انداختم باال و به سمت امارتم برگشتمشونه

******* 
 غزل

 دوم_شصت_پارت#
****** 

 غزل
 

؟خواستم بلند شم اما ! کردمکاریمگه چ!!کردیدستامم سوزش م!!کردیچقدر تن و بدنم و صورتم درد م.... شدم اهبلند
   و بسته شده بود بلندیچینداختم باندپ نگاه به دستم اهی!!نتونستم

 
  و صدا زدمفرهان

 فرهان،فرهان
  اومدن داخل رو بهشون گفتمنای و بهراد و مفرهان

 رونی بنیاری من و بنی شدوونهید
 خوب خدا رو شکر:نایم

  دستام و باز کرد و گفتبعد
 گری جي خالص شدگهید
  تعجب گفتمبا
 ؟ی چاز
 کردنی متتی که اذییایاز اون عوض:نایم
  باز شد نشستم رو تخت و گفتمشمین

  و پنجت طالدست
 میچاکرخوات:نایم

  به بهراد گفتمرو
  شما هم درد نکنه بهراد خاندست
  بودفهی وظکنمیخواهش م:بهراد

  نشست کنارم و گفتنایم



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 211 

  بدهحی حاال ماجرا رو توضخوب
  با خنده گفتنای دادم که محی رو براشون توضماجرا

 !! حساب شده کار کردنااایلیخ
 !!کنهی نمدی تو رو تهدي خطرگهیخدا رو شکر د:بهراد

 ن؟یدونی کجا ماز
 با استفاده از تو استاد خواستنی بود که منی اياگه هم رفتن تو بدنت برا..!! استاد بودنای هدف اي تو نبودنایچون هدف ا:بهراد

 !!و بکشن
 !! که جن رفته باشه تو بدنمشهی باورم نمواقعا

 که هی لطفینیبی منای که رو دست ممی زخمنی بهت زد و انای که مهیی صورتت به خاطر اون کتکاي هايتمام اون کبود:فرهان
 ي کردنایتو در حق م

 شوکه چارهی بنایم... چش غوره رفتنایبهراد با اخم به فرهان نگاه کرد و بعد به م!! کردم چنگ گرفته بودنای نگاه به دست مهی
  گفتنیبهراد با لحن سنگ!!شد
  غزل خانمنیشما هم استراحت کن!!فرهان خان خستن بهتره استراحت کنن...می برگهی دما
فرهان هم با خنده ..!! هم اضافه کنهنا،خانمی به مکردی کرد که فکر کنم داشت به فرهان گوشزد مدی تاککمی غزل خانم يرو

  خودمم خندم!!دیخودش و جمع و جور کرد فکر کنم فهم
 

 با خنده گفتم!! باشهیرتی بهراد غکردمیفکرشم نم!!گرفت
 دی ببخشمای زحمت دادنیشمام خسته شد...یاوک

 !!ای و روشن کنم استاد تو هم زود بنی ماشومیمن م..هی حرفا چنینه بابا ا:بهراد
  با خنده گفتنای منیی کرد و رفت پای با فرهان دست داد و خدافظو

  شد؟؟چش
 با خنده گفت فرهان

  کنم ناراحت شده به اسم صدات زدمفکر
  خنده گفتمبا
 !! شدهیرتی غی عبارتبه
  باز گفتشی با ننایم

 خدا رو شکر شانس آوردم...رتی غیمرس
  که گفتمکردی گنگ به ما دو نفر نگاه میلی خفرهان

 ي در اومدیدگی از ترشدی فرمون برو جلو شانیهم...آره
  و نامحسوس به فرهان اشاره کرد و گفتدی خندنایم
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 تو هم تا تنور داغه بچسبون...یاوک
  کرد و رفت که فرهان گفتی که ازمون خدافظمیدیخند

  خوبه؟حالت
 اوهوم
 شه؟؟یتا آخر هفته حالت خوب م:فرهان

 شمی؟؟نه بابا فردا خوب م!! آخر هفتهتا
 ی تخت باشنی رو همدی ماه تو بانی من فکر کنم تا آخر اي که تو خوردیی ضربه هانیبرو بابا، با ا:فرهان

 ؟؟ی داشتکاریحاال مگه چ..من حالم خوبه...رمی خنه
 نجای اانیآخر هفته بچه ها دارن م:فرهان

 ؟ی کنکاری سه،چهار روز چنی تو ايخوای آخر هفته س مگهیدوما سه،چهار روز د...ی خسته نباشاوال
 خونه رو يای که بنهی تو هم تنها کار سختت امیریگی مرونی هم که از بلهیوس..میدی سفارش مرونیخوب غذا رو که از ب:فرهان

 گهی دی کنزیتم
  گفتمزونی آوي لب و لوچه با

 رون؟؟ی بيباز غذا....اوووووف
  با تمسخر گفتفرهان

 کنمی برات غذا درست مامی مکلی سن و سال و هنی من با اری خنه
  اخم گفتمبا

 شه؟؟ی می چمگه
  غذا درست کنه؟؟يدی و ديکدوم مرد:فرهان
 زی گلرسامان
  با اخم گفتفرهان
 ه؟؟ی کگهی دزی؟؟سامان گلر!!زی گلرسامان

 کنهیتو شبکه سه تو برنامه بهونه غذا درست م...آشپزِ
 شناسمینم:فرهان

 یدونی رو حق نمیطن و ویرانی اي که شبکه هاي خاك برسريلمای دنبال فيگردی می اجنبي تو شبکه هانقدری اي دارحقم
 نمیبی نمزای چنجوریدر ضمن من از ا...ومدهی به تو نای فضولنیا:فرهان

  تمسخر گفتمبا
 خاك بر يزای مثله مهتا خانم هست چرا دنبال چیکی تا نی رو تو کاسه داري فول اچ دهی... ماشانینیبی نمونی شما تو تلوزآره
 ن؟؟ی بريسر
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  و گفتدی خندفرهان
 ؟؟یزنی حرفا رو منی ارسهیسنت م...ی ادبی بیلیخ
 فرهان مانتوم و پرت کرد تو صورتم و گفت!! سنم و بکوبن تو سرمادی حرص نگاش کردم چقدر بدم مبا

 ي سکته اش ندهوی ی بهتره جلوش ظاهر نشنجای اادی مهتا مامشب
  حوصله گفتمیب

 ادی باز اون داره ماووووف
  گفتي با تندفرهان

 غـــــــــــــــــــــــزل
  بخورم گشنمهاری بيزی چهیاالن ... بابا حواسم هستباشه

صورتمم که کبود ... بدجور بودیلی وحشناك بود چشمامم خافمی کردم قنهی نگاه به آهی رونی نگاه تند رفت بهی با فرهان
  رفتمی مينجوری وحشتناك شدم االن اگه همیلیاوووف خ!!بود
 
  بشکن زدم و گفتمهی یطانی به سرم زد با لبخند شي فکرهی..!! کردمافمی نگاه به قهیبا تعجب !!خخخ!!کردیم مهتا سکته شیپ

 !! مهتا خانمنتهی شب هالووامشب
 مسکن امشب هیفرهان برام سوپ آورد و !!یی خوشحال بودم که حس نکردم خدانقدری ای کوفته بود ولی و بدنم کمتن

   وخوردمیغذام و م...نیحاال بب... فرهان گوالخرمیگیانتقامم و م
 
  غذام تموم شد و قرص و خوردم فرهان گفتیوقت!!دمی نقشه توپ کشهیدر آخر هم ...دمیکشی نقشه میه

 !!اااای ندیسوت..قتی رفشی پی تو رفتگمی به مهتا م؟؟منيدی فهماایای نمرونی اصال از اتاق بامشب
  گفتمثی لبخند خببا

  لحاف تشکالتی خ جوني فرباشه
  و مظلوم کردم و گفتمافمی قبعد
  زنگ بزنمهی يدی و ملتی موبايفر

  و داد بهم و با عجله گفتلی نگاه مشکوك بهم کرد و موباهی فرهان
  نره هااا مواظب خودت باشادتی کنم واسه امشب سفارشام دی برم خردی بامن

  برو به سالمتباشه
 خدافظ:فرهان

  جواب دادنای رو گرفتم و زنگ زدم به بهراد که می از رفتنش مطمئن شدم گوشی رفت وقتو
 مااای اونجا بودشیساعت پ1خوبه ...بله

  لحظه خفه شو کارت دارمهی
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 یبنال عوض:نایم
  تموم  شد با خنده گفتی دادم که وقتحی رو براش توضنقشه
 کنهی مسی ما رو سروزنهیاون دوست پسر کلفتش م ؟؟بعداي شرو؟؟دنبالی ی سی سی اون بدبخت و بفرستيخوای مدختر

  التماس گفتمبا
  خواهـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــنایم
  خنده گفتبا

 !!نیکشی اونطرف بهراد قبولم نکنم شما من و میکنی تو اصرار منطرفیا...جهنم
  گفتمی خوشحالبا
 ولـــــــــــــــــــــــــــــیا
  تو فقط خودت و حاضر کنامیم9خوب من برم ساعت:نایم
  گفتمثی لحن خببا

 یاوک
 مواظب خودت باش فعال:نایم

  فعالنی تو هم همباشه
 که در باز دمیخندی مثانهی و خبکردمی و فکر مدمیرو تخت دراز کش...دمی فرهان تو اتاق کشومدنی ني نقشه براهی قطع کردم و

 شد و فرهان اومد داخل و گفت
 ؟یخوب

 اوهوم
 !!لیموبا:فرهان

  و گرفتم طرفش و گفتملیموبا
 خودم تا شمی تو با مهتا جون سرگرم باش مزاحمتون نمکنمی خودم درست ميشام و برا.. شب و تنها باشمخوامی من مفرهان

 فردا تو اتاقم
 زنمیمن باز بهت سر م!!دستت درد نکنه:فرهان

  گفتمعی سریلیخ
 نه،نه

  تعجب گفتبا
 چرا؟؟
  و مظلوم کردم و گفتمخودم



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 215 

 آزاد بخوابم امروزم که حالم خوش دی و تاپ بپوشم باارمی شلوارم و در بدی باخوابمیآخه عادتمه شب که م!! راحت باشمخوامیم
 خوابمی تخت مستین

 یاوک:فرهان
 ی اوکای تو اتاقم نی عنوانچی تحت هپس

  من ویباشه بابا کشت:فرهان
 تموم شد و یوقت... درست کردمی خودم ماکاروني تمام رفتم سمت آشپزخونه و برایستگ تنم کوفته بود با خی شدم کمبلند

   و گرفتمازی مورد نلی و آب و وساینیحاضر شد گذاشتم تو س
 
  داد بعد به خط بهراد اس دادمی مشکوك شد ولی و بده که کملشی رفتم تو اتاق بعد به فرهان گفتم دوباره موباو

  پنجره اتاقم تا بهتون عالمت بدمي روبرونییایب9ساعت... دست فرهانِستی دست من نلیموبا
  اومدامی پقهی چند دقبعد
  خدافظمییاونجا9 نده مایچی هگهی مکالمه رو حذف کن االنم دي تو هم همه دمی نمامی پگهی حله من دیاوک

 رو تخت و دمیبود دراز کش3 و بستم ساعت و دادم به فرهان و باز اومدم تو اتاق و درلی مکالمه رو پاك کردم و موباتمام
 دمیکوك کردم و خواب8ساعت و رو 
******* 

 آب به دست و صورتم زدم بعد افتادم به جون هی شدم و زنگ و خاموش کردم رفتم داری بعی زنگ ساعت اومد سريصدا
   خودم وشی با لوازم آراکممیصورتم چشمامم که وحشتناك بود 

 
 قرمز کی چشمم قرمز بعد رو گردنم  با موژری کردم زی و مشکمیشونیرسناك شد فکر کنم کل پ تی کردم البته کمترسناك
  هی... نبودی غمگهی چشمامم که وحشتناك بود ددمیرگ کش

 
 ثی لبخند خبهی شنل گذاشتم سرم هی اتاقم بود و گرفتم و مثله ونی تلوزي که روی زدم و چادر مشکنهی به خودم تو آزبون

   گذاشتم و با اوندیزدم متکا رو گرفتم و روش ملحفه سف
 

لپ تاپ فرهان و ... بودم تشکر کردمی استاد نقاشنکهی به خرج دادم چقدر از خدا به خاطر ای عالیتی دم دستم خالقيکایموژ
   که دانلود کردم وی وحشتناکيروشن کردم و اون صداها

 
 هم ترسناك شده باشه نایخدا کنه م..!! دور از دسترسي بودم و گذاشتم تو جاهاباندا رو به لپ تاپ وصل کرده... کردمآماده

   وحشتناكشهی مگه ماهشی کامال سي با اون چشمانایالبته م
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 نای برام دست تکون دادن و منایپنجره رو باز کردم بهراد و م!!بود9شام و تند تند خوردم و به ساعت نگاه کردم!! باشهنشده
 گفت

 !!ي کلفت شدچه
  خنده گفتمبا
 یکنی من بهت عالمت دادم تو حواس فرهان و پرت می داخل بعد وقتادی بنای واسه مریبهراد قالب بگ!!ي هم باحال شدتو
   و بعد ما کارا رو انجامکنهی برق و قطع مرهی هم منایم
 
 ؟؟يدی تموم شده فهماتی عملیعنی با خور قرمز به چشمت زدم نجایمن هر وقت اومدم ا...میدیم

  گفتطنتی با شبهراد
 حله
 شد به بهراد می بود قاي نقطه کوریلی درخت که خهی پشت نای داخل و مدی پرنای قالب گرفت و منای مي رفتن و برابعد

   شروع شد بهراد دري بسم اهللا گفتم بازهیعالمت دادم شروع کنه 
 
 گفتی مهتا اومد که مي فرهان جواب داد بعد صدازد

 !! عشقمای بزود
 کردن و بهراد شروع ی و با بهراد احوالپرسرونی بالخره فرهان رفت بکردمی نگاه مرونیمنتظر به ب!! در اومددنی کوبي صدادبع

   عالمت دادم اونم رفت سمتنایکرد به صحبت منم به م
 

 و لشی چراغ موبای مهتا با لباس لختژیییییییییو... اومد باال در و باز کردمعی برق و خاموشش کرد و برق رفت بعد سرکنتر
   گذشتم درهی ساای زدم و مثله يبا خباثت لبخند!!روشن کرده بود

 
  از اون قسمت دور شد که مهتا گفتعی اومد داخل و سرنای شد و مباز
 !! برق رفتااااي اومديفر

  گفتی و نگراندی خس خس در اورد که مهتا با تردي صدانایم!!ومدی نیجواب
 !!فرهان

  هاااا کردم که مهتا با ترس گفتهی
 !! ندارمی حوصله شوخرونی بای بمااایترسونی مي دارفرهان

  زد و گفتفی خفغی جهی از گلدونا رو شکوند که مهتا یکی طنتی با شنای راه رفتن در آوردم مي پاشنه پام صدابا
 !!فرهان

  کلفت گفتي با صدانای زد مغی مهتا با ترس جدیچی پغی جي صداهوی رفت صدا ها رو فعال کرد عی سرنای مومدی نیی صدابازم
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  مهتااااااايـــــــــــری بمدی باتو
  گفتهی و گرغی با ترس و جمهتا
 ؟؟ی هستیتو ک...رمی بمخوامی من نمنه،نه

 ای جن دنــــــــــــنیمرداســــــــــــ هستم قدرتمند تر:نایم
  زدغی با ترس جمهتا
  بود و با ترس با تته پته گفتدهی رو مبل مهتا بهم نگاه کرد رنگش پردمی قورباغه پرمثله

 ....تو...تو
 بود که انگار روح ي جورهی متکا رو به طرفش پرتاب کرد نای که مدیچرخی زد و فرار کرد دور مبل مغی طرفش که جدمیپر

   ولمگفتی مکردی و التماس مهی زد گرغیپرواز کرد سمتش ج
 
  کلفت گفتمي که خورد بهم با ترس روش و بهم کرد که با صداعقب عقب اومد!!نیکن

 ـــــــــــــــــــــری بممهتـــــــــــــا
 کردی التماس می افتاد و چراغش خاموش شد هلشی زد موباغیج

 !!کنمیالتماس م!!کنمیخواهش م..نی نداشته باشمیتو رو خدا کار:مهتا
 عالمت واشی نای رفت پشت مبل که مهی زد و با گرغی جهوی!!ومدمیم پشتش م اومد منکی مرده بود نزدي عروس هانی عنایم

   و هولش دادمختمی ربمی سس قرمز و تو جنایداد منم رو م
 

 هنه جا رو با کمک عی و رفت تو اتاق فرهان و در و قفل کرد سرزدی مغی خودش و زد به مردن مهتا با تمام وجود جنای مکه
   داخل اتاق من و لپ تاپ و خاموشمی و  رفتمی مرتب کردنایم
 

 کردم و زی آثار جرم و پاك کردم و صورتمم تمعی منم سرزدی و فرهان و صدا مکردی مهی تو اتاق و گرزدی مغی جی مهتا هکردم
   تخت و  چادرم گذاشتم روری زختی و رلی وسايهمه 

 
  پاك کرد و گفتنای صورتم و مونیتلوز

 رمیمن االن م... تو خودت و بزن بخواب و پتو رو تا گردنت بکشمی من و بهراد رفتنکهیهم...رمی  فردا پاك کن من مگردنت
  نهای ی و بزنزری که لدمیبهت عالمت م

  گفتمی خوشحالبا
  دارهی چند روز  که آخر هفته فرهان مهموننیبرم استراحت کنم ا... طالدستت

 ادی سرت نیی تو اتاق باش تا بالهی مرغ و خروسيدی از خودت کار نکش اگه دادی زیاوک:نایم
 باشه
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  مواظب خودت باش خدافظگهیمن برم د:نایم
  هم مواظب خودت باش خدافظتو
 نای بود مزری بودم و دستم لستادهی خسته بودم پشت پنجره وایلی خکردی مهی و گرزدی مغی در اومد مهتا فقط جي رفت صداو

   اونور ودی پرواریاول کنتر برق و روشن کرد بعد با زور از اون د
 

 سر تکون داد آخر دست دادن و فرهان اومد داخل کردی و زدم و بهراد همونجور که صحبت مزری بود تا فرهان بره لواری دکنار
   بهراد و برام دستشی رفت پعی هم سرنایو در و بست و م

 
 ومدی باال صداشون مدمی تو تختم و آباژور و خاموش کردم و پتو رو تا گردن کشدمی دادن و با سرعت رفتن منم با دو پرتکون

   و بعد صداشون قطع شدکردیفرهان داشت مهتا رو آروم م
 

  گفتی عصبیلی فرهان خرهی خندم نگهوی کردم ی باز شد سعي در اتاقم با تندبعد
 غزل،غزل

 دی دوباره پرسدمی جواب نمدید
 ؟؟يدیخواب
 مهتا نموند و رفت منم اون دمی گذشت از سر صداشون فهمری به خشی آخرونی در و بست و رفت بدمی نمی جوابدی دبازم

 دمی خوابی سرم و رو بالشت گذاشتم و با خوشیشب با خوشحال
******** 

 نایم
 سوم_شصت_پارت#

************* 
 نایم
 
 غذا ها رو از تو نت هیطرز ته... بلد نبودم خخخیچی چقدر باحال بود که هدمی ناهار و چزی تخت خواب بلند شدم و ماز
   بای بد بود ولیلی تجربه که خنی اولپختمی می و با بدبختگرفتمیم
 

 و تارمیگ!!) بود که بلد بودميتنها کار(دمی خوشگل چیلی و خزیم!! پختمیامروزم که ماکارون!! زمان کم کم خوب شدگذر
  یلی که خیبا دست نواختم و آهنگ!!گرفتم دلم براش تنگ شد

 
  داشتم و خوندمدوستش
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  باز با منیکنی لج مي تو دارسادمی تو وايپا
 
 )2( دارم ازی به تو نیدونی که می آزارم وقتيدیم
 
 
  از همدی تو پاشی بمی زندگسی اصن مهم نی نباشای ی باشگهید
 
  نزني هنو دوسم دارنکهی از ای حرفگهی ازت دی وقت نبودم راضچیه
 
  از همدی پاشمی زندگسی اصن مهم نی نباشای ی باشگهید
 
  نزني هنو دوسم دارنکهی از ای حرفگهی ازت دی وقت نبودم راضچیه
 
 

 اووی خواستی ماوو خوب انتخاب کن هرکی ساختی خراب کن هر چبزن
 

  بکنی خواستي برو اصن هر کاری خواستی هرکشی شب فرار کن پهی اصن
 
   اصن ازم حسابتو سوا کنگهی اشتباه کن دباز
 

 شدی داشت می سراغت هر چگهی دامی ندمی االن قول منی از هممنم
 
 مردی داشت مي تو اگه اردي ا دوریحت
 
 
  گله دارم دله پارم نشد اخر گره باز از کارشسهی امشب چته بازم بالش خیگیم
 

  االن از حالش با صد خواهش دستاتو گرفتمي خبری بکه
 

   باز از فردا همه حرفا زشت دعوا بحثا کشی صدتا چشم ولجلو
 
  چشم کبودری طرفه بودو شبا زهی هر بار عشق نبود اگه بود مومدیم
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  بجز عشقش نبوديزی تو تکسش نوشت تموم به اسمش قسم تو قلبم چهوی که
 
  مثلش نبودي اگهی دي جاچیفت باور کردم که ه ری وقتی شد حسش تموم ولهوی من به
 
 
  از همدی تو پاشی بمی زندگسی اصن مهم نی نباشای ی باشگهید
 
  نزني هنو دوسم دارنکهی از ای حرفگهی ازت دی وقت نبودم راضچیه
 
  از همدی پاشمی زندگسی اصن مهم نی نباشای ی باشگهید
 
  نزني هنو دوسم دارنکهی از ای حرفگهی ازت دی وقت نبودم راضچیه
 

 نی ادمی کجا ددونمی آشنا بود نمافشی دختره قزدنی دختره با لبخند برام دست مهیبهراد و !!دمی دست اومد با ترس پريصدا
  ؟اصال به من چه؟؟با پوزخند!نکنه دوست دخترشه!!المصب و

 
  و گفتمفمی و گذاشتم تو کتارمی نگاه کردم گبهشون

  سالمکیعل
  با خنده گفتبهراد
  استادسالم
 سالم استاد:دختره

  لبخند کج و کوله زدم و گفتمهی؟! استادگهی بهم می چي براگهی دنیا
 ؟ي مهمون دارینگفت

 دیآخ ببخش:بهراد
 !!)یرابیدارم برات س( لبخند زدمهی

 کردمی تا براشون غذا اضافه تر درست میگفتی انکاش می نداره ولیاشکال
 !!خورهینه رها کم غذا م:بهراد

  با حرص گفتمیلیخ)تی خاصیب!!آمار غذاشم چه خوب داره...اااا(
 !! ناهارنیی بفرماپس

 !!می کار داشتومدی نیبابا رها که مهمون:بهراد
  حرص گفتمبا
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 ؟!! مثالي دارکارشی چی خشک و خالنجای اي وقت ظهر آوردنی رو اچارهی بدختر
 !!) دارهکارشی چدمی بالخره پرسشیآخ(

  گفتطونی زد و با لحن شزی آمطنتی برق شهی چشاش خورمی دازم حرص مدی دی وقتبهراد
   رو نشونش بدمزنهی میی و که با ارزن رو پامی قنارخوامیم

 ؟با تعجب گفتم!! وجود دارهيزی چنیمگه همچ!! کرد نخنده تعجب کردمی سعرها
 نمی ببخوامی ممنم

  با خنده گفتبهراد
 !!دهی حرفا از شما بعنیا!!استاد!!ــــــــــــــــــــــــــــــنیه
  تعجب گفتمبا

 نمی تو خونته منم گفتم ببي موجودنی همچی گفتچرا؟؟تو
  خنده و گفتری زد زبهراد

 !!دمی وقت به رها نشون دادم تموم شد به شما نشون مهر
 یاوک

 !!کشهی مگاری که سدمیبه شما الك پشتم و نشون م:بهراد
  تعجب کردمبازم
  کار کنمتونمی نخورم نميزی من چمی ناهار بخورمی برای نکن استاد و بتیبهراد اذ:رها

  طرف بهراد و گفتمدمی حرص دوبا
 ؟ي من و مسخره کردتو

اد منم بهراد افت... کرد خوردم به بهرادری پام گهوی رفت تو آشپزخونه و گوشاش و گرفته بود عیرها سر... با خنده در رفتبهراد
   رفتيزی چهی لبام رو هوی!!ولو شدم روش چشمام و بستم

 
 باز شیبهراد هم با ن) منظور از تو جام نشستم همون تو بغل بهراد فلک زدس( مثله برق گرفته ها تو جام نشستمعیسر

  گفتطنتینشست و با ش
 !!کشهی مگاری الك پشتم که سنمی ابفرما
 ی خودش ماکاروني براکی شیلی زدم به بازوش و بلند شدم رفتم سمت آشپزخونه رها خیکی گرفت سرخ شدم و خندم

  بعد با خنده گفتخوردی و زاشت مختیر
 !!هی دست پختت عالاستاد

  لبخند کج و کوله هم به رها زدم و گفتمهی
  نامرد؟ی کني که تک خورنجای اياومد
  خنده و گفتری زد زرها
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  قطع شد؟هوی ادتونی داد و فري که صدانیدیجا رسشما ها به ک!! گرسنم بودیلیخ
  خودم و نباختم و گفتمیول!! بهم نگاه کرد سرخ شدمطنتی با شبعد
 !!گهی زدمش دیچیه

 !! سر و صدایچه ب:رها
  اومد نشست و گفتبهراد
 گهی سرو صدائه دی کتک بخوب

  فقط کتک بود؟؟یخوب مطمئن:رها
  باز گفتشی با نبهراد

 .... رو همکشهی مگاری لحظه الك پشتم و که سهی می خوب باهم رفتنه
 و با مزه زی آمدی که بهراد با لحن تهدکردی به دوتامون نگاه مطنتی گفت رها با شي آهی محکم زدم به پاش که زی مری زاز

 گفت
 !!دماااای رو بهت نشون مزنهی میی و که با ارزن رو پامی قناربرمتی مندفعهیا

  بعد با حرص گفتمدمیدم گرفت و خجالت کش خنده منم خنری زد زرها
 !! و بخور بهـــــــــــــــــــــــرادغذات
  مثل هم دارندی تولیی توانانکهیا... خوب دارهیلی خیژگی وهی که من دارم ییوونای حنی ضمن اه؟؟دریمگه چ...وا:بهراد

  اون گوشش بدهکار نبودی ولزدمی به بهراد تشر می و هخوردمی منم با حرص و خجالت غذا مدیخندی مرها
 !!نینی از شما ها اونا رو ببیکی داره کدوم ی خوشگلن البته بستگیلیبچه هاشونم خ:بهراد

 بالخره غذا رو خوردن کردی می شوخیبهراد ه!!کوفتم شد غذا!!با حرص به بهراد نگاه کردم!! نگاه به بشقابم کردم تموم شدهی
  رها نشستن توو من جمع کردم و شستم و بعد بهراد و 

 
 کردم مشی و در آوردم و تنظتارمی گی دخالتچی و بدون هششونی منم کارام و انجام دادم و نشستم پکردنی و صحبت مهال

 که بهراد گفت
 ؟؟ی آهنگ و واسه ما بزننی ایتونی تو ماستاد

  و بدهآکوردش
  کردم و گفتممی و تنظتاری نگاه کردم و گذاشتم روبروم و گهی و داد بهم گرفتم دستم و کاغذ
 ن؟؟بزنم؟؟یحاضر
 من حاضرم:بهراد

  لحظههی لحظه،هی:رها
  اومد نشست و برگه رو گذاشت کنارش و گفتبعد
  حاضرممنم
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 افشی چقدر قگمی اومد مادمی ضرب دست شروع کردم به زدن اول بهراد شروع به رپ خوندن کرد بعد رها خوند تازه با
   کردنشون تمومنی تمریوقت!!آشناس رها خواننده بود

 
  و گفتشمی اومد پدادی و بهراد داشت کاراش و انجام منی تو ماشنییجفتشون بلند شدن رها رفت پا!!شد

 ؟يای مهمرامون
 کجا؟
  ضبطي براویاستود:بهراد

  حوصله ندارمنه
 ادی حالت جا بمی بگردکمی تو خونه پاشو يدیپوس:بهراد

 امی نرونی من پشت دستم و داغ کردم با تو بی مرسنه
  ناز نکنگهی داینچ ب:بهراد

  ندارمـــــــــــــحوصله
 ؟يدی فهمکنمی خودم لباس تنت ميدی نپوشيدی که پوشيدی لباس پوششمرمیتا سه م:بهراد
  نگاه انداختم و ابروهام و انداختم باال که گفتهی بهش

 جنب پس بکنمی کار و منی که ایدونی مخودت
  بشه؟ی که چامیب

 رونی شام ببرمت بمی تا شب بمونایفکر کن اصال خواستم ببرمت بگردونمت :بهراد
  بود تا منصرف بشمی کافی مورد دومهمون
  و گفتدی خندبهراد

 خرمی تو دهنت کله پاچه هم مزمیری به زور مارمی کباب شده مگری امشب جياین
  باز گفتشی که با نرونی اومدم بدمی مانتو پوشهی رفتم تو اتاق عی سرنی رو حرفش هست بنابرادونستمی گرد شد مچشمام

  دختر خوبي شدحاال
 یعوض
 هستم:بهراد

 ی هم هستآشغال
 دونمیم:بهراد

  حرص گفتمبا
 ی هم هستزورگو
 انمیدر جر:بهراد
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 گفتمی گذاشتم تو چشمم خوش به حال بهراد همون روز به صالح گفت چشاش و خوب کنه انکاش منم می آفتابنکیع
   اونیهر چند چشمام خوب شده بود ول!!اهــــــــــــــــــ

 
  نگاه کرد و با حرص برداشت و گفتنکمیبهراد به ع!!زدی مرهی تکی کوچیلی خیعنی ی کمدشی سفقسمت

  بچه تو که چشات خوب شدهنمی بریبگ
  اخم نگاش کردم و گفتمبا

 !! شفاف نشدهدی خوبِ خوب سفدیدوما کجا خوب شده هنوز اون قسمت سف!!ی بچه خودتاوال
 که صالح واسه من ختمی رو ريزی به زور تو چشت همون چي که خواب بودشبید...ستی نگهی تر ددی سفنیبه خدا از ا:بهراد

  االن خوب شدهختیر
 گهی ديشعوری ب بساز

 کنمی تو فحش بده خوب منم شب موقع شام جبران منیبب:بهراد
  نگاه ملتمس بهش نگاه کردم و گفتمبا

  کردمغلط
  گفتطنتیحرکت کرد که رها با ش...نی تو ماشمی و در و بست و رفتدی خندبهراد

  بهراد؟ي نشون استاد دادی چندفعهین؟؟ای کردری چرا دباز
  خوشش اومدیلی رو نشونش دادم خي قناريبچه :بهراد

  از بازوش گرفتم و گفتمواشی شگونی نهی
 خفه

 گهی دمونهی مادمیاستاد امشب شام :بهراد
 داخل رها و بهراد می رفتمیدیبالخره رس!! بدهگری کرد ساکت بودم تا مبادا بهم شام کله پاچه و جی زد و شوخی هر حرفگهید

   بعد چندی وقت و آهنگ و خوندن وکیرفتن تو اتاق تار
 

  که بهراد گفتمی بودنی تموم شد رها رفت و من و بهراد تو ماشساعت
 م؟؟یخوب کجا بر6ساعت
 خونه
 ؟یی جامی بريخواینم:بهراد

 ي خسته االیخی بنه
 نما؟ی سمیبر!!یاوک!!يخوایپس م:بهراد

 ؟؟!!نمایس
 اوهوم:بهراد
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 ؟؟یلمی فچه
  شونه باال انداخت و گفتهی بهراد

 گهی داره دی چمینی ببمی بردونمی مچه
  و گفتدی و چشمام و بستم که خندی به صندلدمی گاز داد چسببعد

 ؟یترسیم
  گفتمالیخی بیلیخ

 آره
 ترسو:بهراد

 شدم و دستم و گرفت و ادهیپ!!میدی رسرفتی که اون میبالخره با اون سرعت!!شعوریب!! تر برهواشی خودش زحمت نداد به
  حسه( حس بز بودن بهم دست داددیکشیدنبال خودش م

 
  و گفتمستادمی ترسناك با اخم دستش و پس زدم و والمی گرفت واسه فطیدو تا بل!!)گهید

 امی نممن
 یکنی غلط میجنابعال:بهراد

 وجود نداشت همه ي بود اصال خانواده اادی زیلی و به زور من و برد داخل جمع خدی گرد شدم دستم و کشي چشماي جلوبعد
  بهراد نشست و من و هم...رد و دختر و پسر بودنزن و م

 
  کنارش با حرص گفتمنشوند

 !! بهرادي خریلیخ
 !! استادی ادبی بیلیتو هم خ:بهراد

 مودب تر نشسته ی من البته من کمنی بهراد هم عی خودم و ولو کردم رو صندلنهی چش غوره نثارش کردم و دست به سهی
  می تو زندگنکهیبا ا!! تخسي اون اصال مثله بچه هایبودم ول

 
با التماس رو به ... هم باشهي سه بعدنی انیمخصوصا اگه ع!!دمیترسی میلی ترسناك خلمی از فی سرکار داشتم ولنای جن و ابا

 بهراد گفتم
 !!ادی من از ترسناك خوشم نممینی ببگهی دلمی فهی می بربهراد
  من دوست دارمنهیمهم ا:بهراد

 باور کردمیم.... اگه بگم داشتم خودم ویعنی!!گذاشتم چشمم... زدن به چشم منم با بسم ا رونکای شروع شد علمیف
   همه الو تو الو بودنبای کرد چون تقرشدی و اونورم نمنوریا!!نیکنینم
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 هی که بهراد دنیخندی میاونام ه!!نای بغل دست بهراد دو سه تا زن بودن همسن مامانم اکردی باز به همه نگاه مشی با نبهراد
  و گفتدیآه جانسوز کش

 !!!ـــــــــفی رو حنجای اترکوندمی منای داف داشتم مثله اهی منم انکاش
  زبون انداخت بهم که زن با خنده گفتهی چش غوره بهش نگاه کردم که با
  خواننده؟؟ي آقاهی که غمت چي داف آس آوردهی که همراهت تو
 ؟؟چشمام گرد شد که بهراد با زنه زد قدش و با ذوق گفت!! من بودبا
 ولیا

  رو کرد به من و گفتبعد
 !!ادی ببده

  زبون به من زد و گفتهی اخم خطرناك بهش نگاه کردم که با
 !! بودمتی تو نبودم با پشت سربا

  که بهراد با ذوق گفتدمی خندشی به پشت سرمی نگاه کردم و پشت سرمی من به پشت سرهمزمان
  خنده هاتي جان فدايا

  چشمام گرد شد که گفتبازم
  بودمتی تو نبودم با پشت سربا

 پشت چشم نازك کردم و مشغول هی به بهراد نگاه کردم بعد شی به پشت سرمی نگاه کردم پشت سرمی من به پشت سربازم
  گفتی شدم که با تخسلمی فدنید

 !! تو حلقومت فرو نکردمگری اگه امشب کله پاچه و جضدحال
 ی واقعا تمرکزم وفت پگهید!! بودیی کردم لبخندم و جمع کنم دلم غوغای فقط سعدمی که شنارمی خودم ني کردم به رویسع

  ي جلودی قسمت جنه از کمد پرهی دمی ترسیلیداستان خ
 

 داشتم واشی واشی گرفته بود می بود که قشنگ گردهی رسیی به قسمتاگهی گفتم دي واهی من ی زدن ولغی همه جنیدورب
  ییاونم جا!! گرمي جاهی انگار پرت شدم هوی که رختمیاشکم م

 
  بود سرش و خم کرد و در گوشم گفتنشی رو سدسرمیتپی جز بغل بهراد قلبم تند تند منبود
 !! دختر کوچولوایکنی مهی آخرت باشه گردفعه
  گوشم زمزمه کردری شدم باز زداغ
 !!ستمی برو نرونی باش چون من بنجای تا آخرش همینی ببي دوست نداراگه

 پس چرا دهی؟اگه نترس!دهیاونم ترس!! اونم داغ کرده بودزدی قلبش تند تند مدی نثارش کردم که خندی وحشهی واشی خنده با
   اونجا بودم که بالخرهقهی چند دقدونمیزد؟نمیقلبش تند تند م
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  باز گفتشی که با نرونی تموم شد از بغلش اومدم بی لعنتلمی فاون
 ؟ی خوش گذشت به تو چیلی من که خبه

  زن با خنده گفتهمون
  خوش نگذره؟شهی تو بغلت باشه مگه می دافنیهمچ
  که زن گفتدی خندبهراد
  دوست دخترت؟ای زنته

 زدن دی به من نگاه کرد منم خودم و زدم به اون راه و خودم و مشغول دچکدوم؟بهرادی هگفتی مدمیگفت؟؟شای می چیعنی
 اطراف جلوه دادم که با خنده رو به زنه گفت

 !!زنمه
  که زنه گفتوردمی خودم ني به رویمنم از ذوق رو پام بند نبودم ول!!زدی مي بندرقلبم

 ي مجردی از مصاحبه هات گفتیکی تو
 !!استیتازگ:بهراد

 نیخوشبخت بش...شایا:زنه
 !!قربون شما:بهراد

  صدام زدبعد
 می خانومم برنایم

  که گفتمکردی بهم نگاه مطونی نگاه کردم با لبخند شبهش
 می بریاوک
  که گفترونی بمی باهم رفتبعد

 ..... رستومی برحاال
  خونهمی نه برنه

 ي درست نکرديزیتو که چ:بهراد
 کنمی مدرست
 م؟ی حاال برگری نه دل و جدمینه بهت کله پاچه م... و کم کن خواهشاتی غد بازکمی نای بابا ميا:بهراد

 میبر
 ای یگرکی جای ومدی از آب در میچی ساندوای رستوران رستوران گفتنش آخر نی چقدر دوست داشتم ایچی ساندوهی و برد من

  ی رستوران،رستوران و چگهی رو منای ای موندم اون وقتیطباخ
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 ها رو دوست نجایهم) متنفر بودمیبه عبارت(ومدی خوشم نمی رسمي و دوست داشتم خودمم از جاهانشی همیگه؟؟ولیم
   رو سفارش بده چند نفر اومدن عکسچایرفته بود ساندو...داشتم

 
 با حرص منتظر بهراد بودم که بالخره نشست و با لبخند گفت!!اووووف!! و امضاگرفتن
 دیببخش
  ندادم که گفتیجواب
 ؟يقهر
 مال بچه هاس قهر

 !!گهی نه دای ي قهرگمی منیخوب واسه هم:بهراد
  نگاه خصمانه بهش انداختم و گفتمهی

 !!یستی بشو نآدم
 شه؟یمگه فرشته هم آدم م:بهراد

 
 !! هم فرشته بودطونیش

 !! آدم نشدیآره بود ول:بهراد
  زدم به بازوش و گفتمیکی حرص با
 ياری بگو کم که نمزی چهی تو گمی مزی چهی من یه

 !!یاهــــــــ عوض!!دیخندیچقدرم قشنگ م...دی خندبهراد
 !!استاد:بهراد
 ها؟؟
 نا؟ی از آموزشگاه صدات کنم مرونی بيدیاجازه م:بهراد

  لبخند زدم و گفتماری اختی بگرفتی جانم داشت اجازه ميا
 نه

  چشمک زد و گفتهی بهراد
 چشم

  دوباره گفتبعد
 د؟ی خرمیری بعد بعد کالس مي هفته استاد

  گفتمی حسچی گرفت بدون هي بابا جدنه
 چرا؟
 آخر هفته عقد بهشاد:بهراد
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  رفتادمیآره بهم گفتااااا ....آخ
 م؟یریخوب حاال م:بهراد

 یاوک
 آقا بهراد غذات حاضره:فروشنده

 گهی می چیاسی مینی ببمیحاال بر... با لبخند بهش نگاه کردمارهی رفت  ببهراد
******* 

 یاسی
  هفته بعدهی

 شم که هی خوب شده بود بخبای به دستم نگاه کردم تقرومدی قهقه زن مي شد صدازی گوشام تهوی دمی کشي بلندي ازهیخم
   بدون توجه به وضع شلختم بهی با فضولدی ارسام کشروزید
 

 بهشون نگاه کردم رتی با حدی بوسالوی بود با تاپ و شلوارك لپ دانالی تو بغل دانی خزال با چه وضعي رفتم وانیی پاسمت
   شد دستمو گذاشتم رو دهنم و بادهی به سمتم کشالینگاه دان

 
 با دمی چهارچوب در دنی بالوی در باز شددانهوی زدمغی به سمت اتاق رفتم خودمو پرت کردم رو تخت زار زدم جهی و گريناباور

 : گفتمهیگر
 یکی با دنتی از دنهمهی پس حداقل بزار برم تا ايدوسم ندار دونمی من هزار بار غرورم و شکستم و گفتم دوست دارم ،مالیدان
  عذاب نکشمگهید
  هام شدت گرفت گفتمهی به سمتم اومد محکم بغلم کرد گرهوی

  وابسته ترم نکنی لعنتبسه
 !ي برزارمی باشه میکنی موونمی دي داریاسیبسه :الیدان
 رهی که نم داشت تو چشمش خیی نه؟با چشماای داشته باشم ي برام مهم نبود که غرورگهی دو تا دستام صورتشو گرفتم دبا

 :شدم و گفتم
 ي شده بهم بگو دوسم دارمی واسه دلخوشی بار الکنی اخرواسه

 : چشمم نگاه کرد و گفتتو
  ندارمدوست

  قلبم از کار افتاد ادامه دادستادی ها برام واهیثان
 تهی واقع بلکه خود خودستی نی الکنی دوست ندارم چون عاشقتم ااره
 ؟یگی ميجد..ج
 یدونی نمزای چیلی تو از خیاسی
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 فقط چند روز مونده تا می کرددای رو بعد سالها پوی اصلي و بالخره  مهره می باند شدنی ساله وارد ایلی خمیسی و پدرم پلمن
  ی حتدونهی نمچکسی هگمی که بهت میینای انی ببشیریدستگ

 
 ! تو مغزتم مرورش نکنی حتی بگيزی چچکسی به هدی نبود تا از شغلمون بدونه تو نباکمونی وقت نزدچی چون هانیدا

 : و مهبوت گفتممات
 ؟یستی تو خالفکار نیعنی

 نه
 ششی خالفکاره اندمی پس برو گمشو خوشحال بودم که شوهر ااه
 یی پررویلیخ
  واسه حلقه؟می بری حاال کدونمیم

 هااا؟
  حق دارم سفت کالهم و بچسبمي شدبمی عقل کل نصي توي شوهری بنی تو ازهر

  خزال افتادمادی هوی
 ..  با خزالي داردمی دگهی بار دهی  فقط
 هی روش تسلط داشته باشم اون معشوقه مهره اصلدی بامن
 ..گهی دیکی تحمل کنم که تو با تونمی من نممنن
 : و گفتدی دماغمو کشنوك

  هفته صبر کنهی خانوم فقط حسود
  فقط نزار ببوستت من فقط حق دارم ببوسمتباشه
  مات و مهبوت بهم نگا یی اافهی گونش بود و با قي دستاش روياداوری رفتم با رونی محکم لپشو ماچ کردم و به سمت ببعد

    رفتم بعدیی از خنده غش کردم به سمت دستشوکردیم
 سطل گرفتم توشو پر از هی صابون گذاستم دم در بعد هی الزمو از خدمتکار گرفتم اول لی فاضالب رفتم تو حال وسابیتخر

   یرکی و گوجه کردمباال در وصلش کردم با زایتخم مرغ و لوب
 خونه خوبه به خدمتکارم سفارش کردم نی بال واسه رفتنش از انی اشپزخونه وصل کردم همي و به وروددمی کنار در کشینخ

   رهیگی ملممی بود گفت فهی پایلیهواسش باشه خدمتکارم خ
 قی عمی تخت ولو شدم و با لبخند به خوابي کنم رويری اتاق رفتم و درشو قفل کردم تا از هرگونه احتمال اتفاقات جلوگبه

 رفتم
 
 نایم

  و گفتمدمی و بهم کوبدستام
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  نگهدارله،خدای بچه ها کالس تعطخوب
  که بهراد اومد سمتم و گفترفتمی و گرفتم و داشتم متارمی منم گرونی خدافظ گفتن و رفتن بهی همه

 م؟یبر
 امیفقط تو برو سر کوچه من م...میبر

 !!ایایزود ب..باشه بابا:بهراد
 باشه
انگار نه انگار ... سرد بودیلی هوا خرونی بدمیمنم پشت سرش آروم آروم حرکت کردم رس... به دست رفتتاری خودش گبعد

 اووووف...تابستونه منم که لباس گرم نداشتم
 استاد:سنا

 جانم
  زد و گفتییبای لبخند زسنا

 نییای شما هم بشمی جشن عقدمه خوشحال مچهارشنبه
  لبخند بهش زدم و گفتمهی منم

 زمی عزیخوشبخت بش...امی محتما
 ممنون با اجازه:سنا

 ی خانومخدافظ
 و اول گذاشتم پشت و تاری اخمم کرده بود گنی سرکوچه بهراد نشسته بود تو ماشدمی بالخره رسزدینم نم بارون م... رفتبعد

 بعد رفتم جلو نشستم و گفتم
 ؟چرا ابروهات کج و کوله س؟!هیچ

 ؟؟یزنی حرف ممایچرا با ن:بهراد
  ابروم و انداختم باال و گفتمهی

  حرف نزنمتونمی شاگردمه نمخوب
 کنمی لهش مزنمی م؟؟وگرنهيدی فهمای کنی باهاش بگو بخند نمگهید:بهراد

  گفتی لبخند زدم و به روبروم که بهراد با تخسهی؟؟!! گرد شد اونم بدون توجه به من حرکت کرد هنوزم اخم داشتچشمام
 م؟؟ی برکجا

 مگه گهی که لباس مردونه داشته باشه دیی جاهی برو دونمیخوب چه م!!شناسمی ها رو منجای انگار من امی کجا بریگی جور مهی
 ی کندی عقد بهشاد خري برایخواستینم

  با حرص گفتبهراد
  من فقط واسه خودم اومدم لباس بخرمیکنی فکر منکهی از اادی بدم میلیخ
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  گفتمالیخی با لحن بنی برا همشهی باحال مافشی قیلی خخورهی حرص می حرصش بدم چون وقتخواستم
 ؟؟ي بخريخوای نممگه

  چش غوره باحال و خطرناك بهم رفت که گفتمهی بهراد
 ؟! من نظر بدم نهيخوای مي دوست دخترت هم لباس بخري براياخویالبد م...آها

  قفل شدش گفتي داد و از پشت دندونارونی نفسش و با حرص ببهراد
 !! کتکت بزنماي همه آبروم رو بزنم و بزنم بغل تا جون داردی نکن قيکار

  پوزخند گفتمبا
 زنمی من چطور کتک می تا بدوناری بادتی رو ي که روز اول ازم خوردیاون کتک!! بده جراتخدا

 ی فرقچیاون ه... هام و انداختمکهی چزوندمش و بهش تنکهی ساکت شد و دستاش و کرد تو موهاش خوشحال شدم از ابهراد
   ی و بی بود معمولهی دور و اطرافم نداشت مثله بقيبا پسرا

دروغ چرا؟اما فرق ..!!؟؟قلبم به تپش افتاد! نداره فرقهی با بقیمطمئن: درونم گفتي نداهوی نگاه بهش انداختم که هی!!دهیفا
 داشت
 ؟ی شادهی پيخواینم:بهراد

 گرفتی قبلنا دستم و مرفتی داخل پاساژ از من جلو تر ممی و رفتمی شدادهیپس ازم ناراحت شده پ... آروم و دلخور بودلحنش
    ازم ناراحته؟؟ناراحت شدم و فقطینکنه واقعن.... حاالیول

 و نی متیلی خشونیکی... داخل مغازه دو تا پسر جوون بودنمیرفت...رفتمیساکت مثله جوجه اردك راه م یلی سرش خپشت
   خدا رو شکر نه...تی خاصی جلف و بیلی خشونیکیساکت بود 

 گرم یلیاونا با بهراد دست دادن و بهراد هم خ!! بشنچمی خوشگل بود که بخوان پا پیلی خافمی جلف داشتم نه قيپای اون تاز
    کرد و اونا باهم عکس گرفتن منمیباهاشون سالم احوالپرس

 می منم با زور و غر غر و اخم گرفتم براشون بعد رفتری جا به من گفتن از ما عکس بگهی البته کردمی نگاشون میالیخی با بکه
   ی از من نظر بخواد و بهم توجهنکهیسر لباسش بدون ا

 لباسش و باز قهیچند دق... بودختهی از بس اعصابم بهم رومدیاز کلم داشت دود م... پرو لباس گرفت و رفت توهی باشه داشته
    گرفت و رفتگهی لباس دهی و رونی و اومد بدیپوش

  تقه به در زدم و گفتمهی لباس براش انتخاب کردم و رفتم دم پرو و هی رفتم عیسر...داخل
  لباس و بپوشنی در و باز کن ابهراد
  باز به در زدم و گفتمگهی بار دهی محکم بزنمش با حرص خواستی نداد دلم می جواببهراد
 !! با توامبهراد
 ی تو برام انتخاب کنستیالزم ن:بهراد

 !ي بچه ایلیخ
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 بچه بودن بهتر از شکاك بودنه:بهراد
 با حرص گفتم!! گرد شد به من گفت شکاكچشمام

 تو کارات کنمی نمی هم دخالتگهی دمستمی وارونی برمی می نگرفتی از دستم که گرفتی لباس و گرفتنی اشمرمی تا سه مبهراد
 امی داخل نمی کندی هم تهدیهر چ
 ؟؟بای چادی کنه نعمیاگه ضا... به دلم نشستیلی لباس خوشگل بود خنی اشعوری تو دستم نگاه کردم بيبه لباسا... نزدیحرف

 حرص گفتم
 1بهراد
  باز گفتمومدی نیجواب

 2بهراد
 : دادمرونی بی نفسهی و بستم چشمام

 ...2/75بهراد2/5،بهراد2/25بهراد
 حاال برو3خسته شدم:بهراد

 لباس و عی اشک تو چشمام جمع شد سرکردی رحم بود بغض گلوم و داشت خفه می تو قلبم شکست لحنش چقدر بيزی چهی
    اون دو تا پسر با تعجبرونی و رفتم بیانداختم رو صندل

 بلند سر خواستیدلم م... چقدر غرورم شکست اهــــــــختی تو پاساژ اشکام رمکتی منم نشستم رو نکردنیه م نگابهم
   زشی ها نشستم به اشکام اجازه رچارهیمثله ب... داد بزنمیکی

 گلومم صاف کردم نیی اشکام و پاك کردم و سرم و انداختم پاعی اومد سردمی فهمی باز شدن در مغازه اومد وقتي صدادادم
  و گرفت سمتم و گفتچیکه سوئ

 می کندی دوست دخترم خري برامی تا برامی االن منی تو ماشنیبش
 و در و باز کردم و نشستم داخل فلشم و در نی رفتم سمت ماشی از دستش گرفتم و بهش تنه زدم و با اخم بدون حرفمحکم

   ز آهنگ انی و روشن کردم و آهنگ زدم اولنیآوردم و ماش
 کردم که ادی حالت خوب بشه آهنگ و زعی سریلی خي حالت بده با آهنگ زدبازی بود چقدر خوبه وقتي آهنگ زدبازشانسم

 خوند
  تا زود2 خط زنمیم! حواسه من کجا بوددونمینم
  با کوکا توشي دی جدیتا روش شا2تاروش 2
 شده رنگ اختاپوس/  چشا گودال پوستریز
 تا بوس2 رو لپام ذارنیتا بور م2 که ای ی مشکهی

 می چون الماسمیزنیبرق م/  می چون الماسمیزنی مبرق
 خوامی برم هرجا متونمیم/  بام ی هر دافکنهی نشو حال مناراحت
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 !!!ای افغانهیانقد چتم چشام شب/امی امشب باکدونمینم/  امی فردا ببرم
  شماره بعد به مندنی دافا مامی مهرجا

 ه در خمار در بي مشت گشنه هی مثه
  خوام بشم دوچار دردسری نمیول

 ...... بگن سهراب دوبارهفرداش
 زود خودموکنترل کنم/  کنم نتورولی فودیبا) اوه(

 دهی از اون قرا می سخته وقتچون
 گهی را دهی می برای بگهیم

 کهی ماتهیرو لپام /  کهی چونکه دم خونم ترافشهینم
 دانی روم مثه زانیبا کله م/  نصف تهران شناسنمونی که میدنیبا منو مهراد ه/  گهی سه تا دانیم

  بدهی خوبه چیبهم نگو چ/  منههیزندگ
  بهترهی چدونمیخودم م/  ماله منه یزندگ

 )بگذره(  خوام بگذره ی مخوادی مهرجور
 ملت جوادمون/  دواممون علت

  استونزنگیانگار دهه هفتاد ما هم رول/ بمبمی شدگهید
 )چون(تایییی شده پشت بونمی زندگتای سوال دولس وهو

  غولهی گروه نی ساختن از ازاخارا
  مثثه جوهود به پولدنی بهم چسبدافام
 نوی جی کمهی با کیتون/  نوی ترنتنویولنت

 نوی دم اونو دمه ارهی می جیج
 نوی همه ادوننی خوب مهاه

 ینی و مارتیسکیو/یستی و آرتیسکی من شده ریزندگ
 رمی بگي جداروی خنگ باشم دندیبا/ رمی بمی اگه قراره من فردا فرتی نی گارانتیچچیه

  بدهی خوبه چی منه بهم نگو چهیزندگ
  بهترهی چدونمی ماله منه خودم میزندگ

 )بگذره(  خوام بگذره ی مخوادی مهرجور
 نی منه اهی زندگنی ماله منه ای ماله منه زندگیزنگ

  منههیزندگ
  منههی زندگنی منه اهی زندگنی ماله منه ای ماله منه زندگیزنگ
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  خوام بودمو هستمی که مي جورهمون
  رنگ صورت و دستمکمی دهیپر

  رو دودمو مستمشهی مثه همچون
 !!!) انگار ماله منهي واي ماله منه اایانگار دن( 
 خوبه دونهی ممونهی مرهی خونه نمرونیب/  بوده وونهی مثه خودم ددمی هم دی خونه هرکوونهی دنی رو آوورد تو اوونهی منه دایدن
  دونه دونهی الکشنی وا مایبطر/ 

 ستی کمبوده پروپاچه برا ما نگهید/  می چون الماسمیزنی مبرق
 نی برا ماشی قروقاطکننیمثه زاخارا تو تهران که م/  غی درودافا برا ما جزننیم

 موی با لتایمارگار/  بود ی عالی همه چهرشب
 وودی هالمیانگار رفت/  مونی اصن حالستین

  برا منهایهمه دورو بره منن انگار دن/  نی کره زمنی خدا برا همه رو انداده
  رو پوستیی با هاواییرو چشا کاوا/  تو روزییدار،الالی بشب

 ) هه هه...( شده خودم کارگردانلمی فمیزندگ/  فرق داره با فردامیلی خامروزم
  فقط با مدل خودمکنمیمنم حال م/ محکم پره مدله دورم نوی جنیدافا گرفتن ا/  ورکمیوی نگهی شده دتهران

  خوشگله دل دو دله تو همشهیآب م/  که بخواد لو بره خولمنی ازاقبل
 دورتو لکسهیاتمسفر ر/ تو مود خودتو ول کن ) یه( خونهمیری که ماها مپیاگه تر/ پی که ترای/  بومه کی چکی چبرنامه

 حس کن
  کمه واقعا؟ی زندگهیچ/  همه آدم نی انی بگو ب بهمبهم
 جلی بوده سیک/  بد ی خوبه چی چیدونیخودتم مثه من م/  لبو راحتي بهم بديخوای میوقت

 شمی موونهی دورم دارم دزیموهاتو بر/ گری جمونمیم/  شمی پیمونیم
  بدهی خوبه چی منه بهم نگو چهیزندگ
  بهترهی چدونمی ماله منه خودم میزندگ

 )بگذره(  خوام بگذره ی مخوادی مهرجور
 )بگذره(  خوام بگذره ی مخوادی مهرجور

 نی منه اهی زندگنی ماله منه ای ماله منه زندگیزنگ
  منههیزندگ
  منههی زندگنی منه اهی زندگنی ماله منه ای ماله منه زندگیزنگ
 ) منههی بده چون زندگی بهم بگگهی دخوادی منه نمهی زندگنیا( 
 رعدوبرق زد گفتم با منن/  ابرا داد زدم به



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 236 

 ... منو منو منویشناسینم/  تو داغترمی سرد ولرونیب
 اومد و قهی که بالخره بعد چند دقانیمنتظر شدم تا آقا ب...ستی خوب مهم نی دلخور بودم ولکمی شد فلش و برداشتم تموم
   ی وقتی بزنه ولی حرفهی و گذاشت پشت منتظر بودم لیوسا

 نگاهش و عی با ترس سرکردی به ما نگاه می نگاه کردم البته هرکرونی شدم و به بالیخیرکت کرد و اخم کرده ب حدمید
   ستادی جا واهی می چون هر دومون مثله برج زهرمار بودداشتیبرم
  شدم که با اخم گفتادهی پاساژ با اخم پهی بازم
 ؟ي شدادهی پچرا
 شعوری داد زدم بهی رفت از حرص نکهیهم..در و باز کردم و نشستم خودش رفت داخل پاساژ!!ی کرد اه لعنتعمیضا

   الیخی رو هوا فرستادم بری سری خودش و عمه هاش و سیوقت...یعوض
 لشی اومد و حرکت کرد و موباقهی که بعد چند دقکردمی نگاه مرونی به بتی مشت کرده با عصباني دادن شدم و با دستافحش

 و باز کرد و شروع کرد به صحبت
 سالم رها:بهراد

.... 
  عشقم؟؟یخوب:بهراد

... 
 ام؟؟ی من بای ی خونمون پرو کنيای عقد بهشاد برات لباس گرفتم مي برانفسم

..... 
 امیباشه من م:بهراد

.... 
  تو بخرمي مشتاق بودن که برایلی خشونی؟آره اتفاقا ا!! استادیچ:بهراد

خواهش !!رهی بگمی گردی خداجون نبايبغض گلوم و گرفت وا.. تا نکوبم تو دهنشگرفتمی ناخنم محکم پاهام و چنگ مبا
    نداشت بدتري ادهی انگار فایول... خفه بهراد بستهکنمیم
 گذشتی م از صحبتشقهیچند دق... اهـــــــای نه خداختی قطره اشک رهی نشنوم يزیدستام و گذاشتم رو گوشم تا چ!!کردیم

    روم ومیستادی آزارم بده دم در خونه که واخواستیفقط م
  به در که با لحن سرد گفتکردم
 باز چکسی هي در و براکشهی احتماال تا لباسش و پرو کنه طول مدمی رها زنگ نزن چون جواب نمشی پرمی مامی مری دشب
 نکن

  و گفتنیی رو آورد پاشهی که شدمی و باز کردم و از حرص محکم کوبدر
 یوحش
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  آروم گفتمیلی لب خری حرص زبا
 ي... جونته الرها
 تلفن و زنگ زدم به شی رفتم پعیسر...ختمیری و بردم تو اتاقم و رفتم پشت پنجره و فقط اشک متارمی داد رفتم داخل گگاز
   بوق3 صداش تنگ شد شماره رو گرفتم بعدي دلم برااوشیس

  دادجواب
 الو

  کرد و گفتی خنده تلخاوشی نزدم سیحرف
 ؟یی توبازم

 ختی راشکم
 ی داغونکنمی چرا احساس مدونمینم:اوشیس

  شدت گرفت که گفتاشکام
  گرفتم از مرگ خواهر زادم؟ادی ی من چیدونیم

  گفتي شکسته ایلی با لحن خاوشی توان صحبت نداشتم سی؟؟ولی بگم چخواستی مدلم
 ی طرف روشنشهی همهی که دوست داشتناشهی سختنی با همای دنیدونیم... ها توجه کردی سختي به همه دی گرفتم که نباادی
   می رو از دست بدنای الزم بود ما مدیشا... الزمهیکی تارستین

 میدونستی رو نمنایما هم قدر م...می قدرش و بدونتا
  هق هقم و گرفتم که گفتيجلو
 دلت و شکوند جوابش و ی هر کزی کن زجه بزن تو خودت نرهی کن هر وقت دلت گرفت گرهی گرگفتمی منای به مشهی هممن

 بده نذار تو دلت عقده شه
  که گفتدیچیهق هقم تو فضا پ!! من بودي معلم برانی بهتراوشیس!!گفتی همه رو راست مادمهی

 ؟؟یعاشق... خوبهنیهم
  خنده تلخ کرد و گفتهی فوت کردم که بازم هی

 نیری از عسلم شانشی شو سخته اما پاالشیخی دوست نداره بینیبیاگه م... تو دلش و نشکونی ولي کن اگه ازش دلخورهیگر
 تره
 گهی دندفعهی به خدا اییبگم دا... گرفتار منمییبگم دا...نامی من همون مییبگم بهش دا.. عاشقتمیی بگم داخواستی مدلم

    لرزوني صدابغض تو گلوم و خوردم با...تحمل شکست ندارم
  گفتمدهی خراشو

  مال ساده لوحاست مگه آدم چقدر تحمل شکست داره؟آرزو
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 که بند اومد و میگر... غرورم بشکنهنکهی بلند بلند بدون ترس از اهی گرری زنگ زد جواب ندادم زدم زی قطع کردم هر چبعد
    و رواطی که تنم بود رفتم تو حیسبک شدم با همون لباس

  که خوابم بردکردمی و به آسمون نگاه مدمی دراز کشتخت
********* 

 مسخره یلی به هر حال اوضاعمون خی البته من که قهر نبودم اون بود ولمی هفته بود و بهراد و من هنوز باهم قهر بودآخر
    نداشتم ودنی پوشي برایچیامروز عقد بهشاد بود منم ه!!بود

 و با اخم پرت کرد تو صورتم و رفت کیبزنه اومد داخل اتاقم و دو تا پالست در نکهی اومدن نداشتم که بهراد بدون اقصد
    رو باز کردم لباس بودکای اخم کردم و پالستهیبا بغض ...رونیب

  و با خشونت باز کردم و لباس و پرت کردم طرفش و گفتمدر
ره لباساش و دوست پسرش براش  قرون پول هم نداره واسه خودش لباس بخهی و بده به اون دوست دختر گدات که نیا
   کنمی کار مستمی و اون مخصوصا تو ننی من محتاج ارهیگیم

 خورمی نون بازوم و مارمی در مپول
 هی اومد تو ي قدم رفتم عقب که با تندهی گه خوردم و ای طرفم با ترس تو دلم گفتم خدادی پرتی بلند شد و با عصبانعیسر
  و گفتمیقدم
 ؟ي کردی االن چه غلطتو
 ستمی ني تو اهل غلط کارنی داشته باش من عتیترب

 ي بهتره رو اعصاب من راه نرنای مکنمی کبودت مزنمیم:بهراد
  نه و استادنایدر ضمن م!!ی اضافي غلطاچه

  منتظرت بمونمتونمیبرو لباست و بپوش من نم... پارسايتوهم بهراد نه و آقا:بهراد
 امی دنبال رها خانم من نمبرو
 که مچ دستم و گرفت منم از حرص با همون دستم مچ دستش و گرفتم و محکم فشار داد مچم و ول کرد رفتمی داشتم مبعد
    رفتم تو اتاق و در و از ترس بستمعی داد زدم منم سرهیو 

 زدی به خون نشسته بود با ترس نگاش کردم قلبم داشت تو حلقم متی در و باز کرد چشاش از عصبانکشهی من و مادی باالن
    وواریومد دستم و گرفت و بلند کرد و من و چسبوند به دا

 گفت
 ؟؟ي کردی غلطچه

 گوشم چشمام گرد شده ری زد زیکی بعد کردی چشمم و باز کردم فقط با اخم نگام مهی دی و بستم اشک از چشمام چکچشام
    ندادم فقط با بغض نگاش کردم بازشیبود به اشکام اجازه ر

  گفتاخم
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  و زدم تا حواست به خودت و حرفات و کارات باشهنیا
  گفترفتی که داشت منطوری ولم کرد و همبعد

 ؟!يدی نباشه فهمظی غلشتمی و بپوش آرالباست
  برگشت طرفم و گفتتی و با عصبانستادی نگفتم که ايزیچ

 ؟ي شدالل
 عی داشته؟؟سرری روش تاثنقدری حرفم انی ایعنی تند سرم و تکون دادم و رفت و در و محکم بست چرا عوض شده بود؟؟تند

    نخورم بهگهی کتک دهی تا دمیرفتم با ترس لباسم و پوش
 کردم یمن سع!! بود که کتک نخوره نگاه کردمنی فقط دنبال اتی طرف صورتش قرمز بود و با مظلومهی روبروم که دختر

    نداشته باشه باهامي نگاهم و بهش بندازم تا کارنیمظلومانه تر
 و دی لباس مردونه سفهی باحال بود یلی خقشی دورم سلختمیموهام و همونطور ر!! رحم شدهی بیلی خگهی انگار بهراد دیول

   دینشستم رو تخت با... قرمزونی پاپهی و اهیسه شلوار کتان س
قرمز هم زدم البته  رژ هی زدم و ملی رهی و دمی مداد کشهی رفتم صورتم و بند کردم بعد تند تند عی سروردمی و در محرصش

   هی نگاه کردم خوب شدم نهی پر رنگ نکردم به خودم توآادیز
 ی  همون لباسنی من اي خداي بهراد هم اومده بود وارونی و برداشتم و شال و گذاشتم سرم و رفتم بفمی و کدمی پوشمانتو

    از سري کردم لبخندیبود که من براش انتخاب کردم  سع
  اخم کردم که بهراد هم متقابال اخم کرد و گفتهی عوضش ومدی نزنم چقدر بهش میخوشحال

  بشه؟؟ی که چي درست کردایابونی خهی جلف خودت و شبي دخترانی نکن اونوقت تو مثله اظی غلشی بهت گفتم آراخوبه
  اخم گفتمبا

 خوامی نداره میبه تو هم ربط... تا کار کنم آموزشگاهومدمی نمچوقتی رو کنم هنکارای اخواستمی دهنت و بفهم من اگه محرف
  نهای کنم ظی غلشیآرا

 یباشه خودت خواست!!نطوریکه ا:بهراد
  دستم و گرفت و خودش نشست رو مبل و منم نشوند رو پاهاش و دستام و گرفت که با ترس گفتمعی سربعد
 !! کن؟؟ولمیکنی مکاریچ
  تموم شد به شاهکارش نگاه کرد و با اخم گفتی که دستمال گرفت و شروع کرد به پاك کردن رژ لبم وقتکردمی تقال میه

 شکونمی مزنمی بزك و ملی اون وساي در آوردي حرف زدم سرتق بازنمی ببگهی ديدفعه !! رنگ دارهشمینجوریهم
 واقعا باهاش گهی دندفعهی شدم انی سوار ماش منم با اخم همراش رفتم ورونی داد بعد رفت بکی هول کوچهی ولم کرد و بعد

    رد شد برامگهی دکردمی ذره صحبتم که مهیقهر کردم اون 
 ...مرد

 ؟يدی و من فهمیدونی تو مي با پسر مسر صحبت کردنمیاونجا بب:بهراد
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  نزدمیحرف
 زنمی منمی ازت ببی حرکتنیکتری کوچيدی فهمااای و کنتمی مامانم شکاشی و پی با عمه هام کل کل کننمیدر ضمن نب:بهراد

 کنمیکبودت م
  که گفتکردمی نگاه مرونی تکون داد که با پسش زدم و به بی نزدم که با دستش شونم و کمی حرفبازم

 ؟؟ی تو دست چپت انداختي چرا تو دستته؟؟مگه نامزد کردحلقه
  نزدم که با پوزخند گفتی حرفبازم
 ...يکردی مدی زبونت و مار زده؟؟تازه که خوب تهدنکنه

 بشه زد بغل و دو تا ی عصبیلی کار باعث شد خنیهم!! انگار برام وجود ندارهکردی جور وانمود مهی برنگشتم نگاش کنم یحت
    کرد بهش نگاه کنم که بايشونم و گرفت و به زور کار

  گفتیکالفگ
 ؟؟یگی نميزی چچرا

 شد افتادم تو بغلش با دهی که از پشت دستم کشرفتمی منطوری شدم همادهی پنی و گرفتم و از ماشفمی و پس زدم و کدستش
    گفتميزیدستاش نذاشت حرکت کنم منم نه تقال کردم نه چ

  گفتتی با مظلومکه
  من غلط کردمنایم
  دست چونم و گرفت و به سمت خودش کرد و گفتهی کردم که با ابونی تفاوت سرم و به طرف خیب

 من گه خوردم تو رو خدا...ن غلط کردماصال م!! رو خدا باهام حرف بزنتو
 يزد،سردی مکرد،کتکی منیکرد،توهی متهمم مگفتی مخواستی ميزی انصاف بود خودش هر چی بیلی گلوم و فشرد خبغض

    سرم ودی اما توقع قهر نداشت اشکام چککردی مکرد،قهریم
  و محکم بغلم کرد و گفتنشی رو سگذاشت
 ؟! باشهگهیمن اشتباه کردم تو با من قهر نکن د!!اصال من غلط کردم... نکنهی جون بهراد گرنای نکن مهی گرکنمی مخواهش

 خودم و ي جلوی خندم گرفته بودم ولدادی لبخند زدم اما اون هنوز داشت با لحن بامزه ادامه مهی اشکام و گرفتم و يجلو
    ابروهی منم رونی من و از بغلش آورد بهوی قهقه نزنم هویگرفتم 

  بامزه گفتیلی باال و با لبخند بهش نگاه کردم بعد خنداختما
 ي خوشگل شدیلی خاستاد
  و صاف کردم و گفتمگلوم

 نی پارسا شما هم خوب شدي آقاممنون
  گفتی با ناراحتبهراد

 ؟! پارسايآقا
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  پارسا صدا کنم؟؟ي شما رو آقانی مگه خودتون نگفتگهی دآره
  ملتمسانه و مظلوم گفتیلی خبهراد

 !!نای مکنمی ماهشخو
 !! با منیکنی مينطوری تپش گرفت پسر چرا اقلبم
 امی من االن منیتو برو تو ماش:بهراد

  گفتمنی هم بندازم بنابراکهی تهی اوضاع نی تو اخواستم
 ؟؟ی به رها جون زنگ بزنيخوایم

  گفتي با دلخوربهراد
  کنم؟؟ي مردم بازي با دخترادی چرا باستم؟؟منی ننکارای من اهل ايدی تو خودت نفهمنای می بدجنسیلیخ
 !! نفسمشمی عاشق نمی من تو رو نشناسم؟؟من که الکشهی مگه مزمی عزدونمیم: لبخند زدم و تو دلم گفتمهی

 امیبرو من االن م:بهراد
  شاخه گل گرفت سمتم و گفتهی اومد نشست و عی سریلی  و نشستم و منتظر بهراد شدم که خنی رفتم سمت ماشمن

 ای استاد دننی به بهترمی تقدنمیا
  به گل نگاه کردم و از دستش گرفتم و گفتمی خوشحالبا

  ممنونم بهرادواقعا
  بودفهیوظ:بهراد

 برام کی گل کوچنی رو قلبم بود به گل نگاه کردم چقدر اقای که دقراهنمی پبی دسته گل و کوتاه کردم تا بعدا بذارم تو جکمی
   ایخدا!!ست داشتم گل و دونی ایلیخ!!ارزشمند بود

 خجالت کمی داخل راستش می و باهم رفتمی شدادهی و پمیدی رسقهیبعد چند دق!! رفتارش خوب شدنکهی از ایمرس!!یمرس
    مراسمنی مطمئنن االن اگه غزل بود بدون تعارف تو ادمیکشیم
پسرا ... خخخخترکونمی ملی فامی تا دلتون بخواد تو عروسیول!! برقصمبهی غری من برام سخت بود که تو عروسی ولدیرقصیم

    بهراد با اخمنداختنی ميزی هیلی خيدم در بودن و نگاها
 بود شمی بابام پی که وقتی مثله همون حسکردمی متی سپر جلوم بود چقدراحساس امنهی و مثله کردی می احوالپرسسالم
   ه مانتو لباس بهراد و گرفتم مثله بچه ها  کنیآست!!داشتم

 نی اخمش به همه سنگترسمی از نگاهاشون معذبم و می کندی دیبا تعجب به من نگاه کرد وقت!! و دارن تا گم نشنمامانشون
    بودیی غوغای به اون خونه لعنتمیدیتر شد بالخره رس

 دستم و گرفت و تی من بودم بهراد با اخم و عصباننشونی حجاب بود فکر کنم با حجاب تریهمه لباساشون باز و ب...داخل
 من و برد تو اتاقش و گفت

 يای و عوض کن من پشت درم تا بلباست
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  بهراد با لبخند بهم نگاه کرد و گفترونی منم مانتو و شالم و در آوردم و رفتم برونی خودش رفت ببعد
 ادی بال مال سرت بسمتری ميامشب از همه خوشگل تر شد!!اااای از کنارم جم بخورنمینب
 رفتمی مثله جوجه اردك دنبالش منیی پامی چقدر بهم مزه داد باهم رفتدونهی کرد چنان ذوق کردم که خدا مفی ازم تعرنکهی ااز

   میرفت!!کردمی مریدستم و گرفته بود منم که تو آسمونا س
  گفتی و با خوشحالدی من و بوسدی پرعی مهال خانم که مهال خانم سرسمت
  شما دوتا معلوم هستنی بودکجا

  شدری ددیببخش
  کهیشی ماه مکهی تهی ی کنی تو که عروسنای مي چقدرم خوشگل شديوا... ندارهیاشکال:مهال

  زدم و گفتمی لبخند خجولهی
 نی لطف داریمرس
 صورتت چرا قرمزه؟؟:مهال

  اونم باور کرد که بهراد گفتنی لب به دروغ گفتم که بند کردم واسه همریز
  حواست به استاد هست؟؟مامان
  گفتطونی شي خانم با خنده مهال

  مال خودمهنایم... بپرهذارمی از تو مواظبشم نترس نمشتری بآره
 بالخره بهشاد کردمی گنگ به اونا نگاه میلی منم خالشی رفت سمت فامعی و سردی بهتر بگم خجالت کشیعنی قرمز شد بهراد

   بهشاد من و با و می کردکیو شوهرش اومدن سالم عل
  بغلم کرد و گفتغی و جخنده

  کوچولوی آبجي اومدبالخره
  گفتطنتی گوشم با شری که زدمیخند
  بهتره بگم زنداداش کوچولوالبته

  گفتطونی با تعجب نگاه کردم که با لحن شبهش
 !!ای کردری داداشم و اسه؟خوبی چهان

  و گفتمدمی خجالت خندبا
 شه؟ی سبک سر منقدری عروس هم انمی برو بهی حرفا چنیا

  گوشم گفتری خنده و زری زد زبهشاد
  باشهنی نازنتونهی مرد مثله بهراد چقدر مهی یخدا داداش ما رو بندازه تو کاسه ات تا بفهم...شایا

  و بعد با خنده گفتدمیخند
 شمی پای ببعدا
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 یاوک
  و گفتشمی اومد پواشی کنه بهراد ی رفت تا احوالپرسبعد

 گفت؟ی می چبهشاد
  نگاه خندون بهش انداختم و گفتمهی!!زدی هول مافشی قکمی
 یچیه

 کننی بهت نگاه می آروم بخند پسرا هیباشه نگو ول:بهراد
 بعد موقع رقص با زور من و کشوندن وسط اما میدی و خندمی صحبت کردی بهشاد کلشی و رفتم پدمی رفت خندبعد

    پارسا وي خانم و آقا بهشاد و شوهرش و مهالیآخر وقت!!دمینرقص
 تکون ی مصنوعیلی البته اسمش رقص نبود دستام و که خدمی خجالت رقصی بودن من و به زور آوردن وسط با کلبهراد

    صورتمم که از خجالت سرخ بودخوردی و فقط پاهام وول مدادمیم
 و کردنی بهم اخم می بهراد هي تموم شد و رفتم نشستم عمه های اون آهنگ لعنتعی سرختمیری داشتم شر شر عرق مو

    نزنمکردمی خودم و کنترل می منم هرفتنیچش غوره م
 پدسگم هی لب ری زبون بهش انداختم و با چش غوره زهی دختر عمش با نفرت بهم نگاه کرد که هی نکنم آخر سشونیسرو

    دست و گذاشتهی...حقش بود)چقدر من مودبم(نثارش کردم
 سمتم که با ادی گفت و بهم نگاه کرد بعد بلند شد بـــــــــــــــــــــــنی ههی قبلش و دهن و چشام و باز کرد و رو
    کرد و باری و پاشنه کفشش گدی از جام پا شدم که ترسيتند

 خنده ی با کل اون شب ودمی خندی باال و نشستم کلدمی و مرتب کردم و شلوارم و کشونمی با خنده پاپنی خورد زمباسن
    جشن مفصل تو تاالرهی بعد شنبه يگذروندم و قرار شد هفته 

 ی غزل تا منم کپم و بذارم خدافظشی پنی فکم درد اومد شما برگهیحاال د....رنیبگ
******** 

 غزل
  غزليهووو:فرهان

  نگاش کردم و گفتمی نگاه خنثهی با
  تو کالتيهو

 ؟يای کنم مدی برم خرخوامیم...تی تربیب:فرهان
  گفتمی خوشحالبا

  آرهآره
 پس آماده شو:فرهان

  لحظه استپ خوردم و گفتمهی برم که خواستم
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 اد؟ی هم بگم بنای به مشهی ميفر
  گفتی با کالفگفرهان
 ادی از بهراد خوشم نماصال

  چش غوره گفتمبا
  کهیکشتی خودت و می داشتشیدی بار که دنیاول... از تواونم

  تفلوننقدری ادونستمیهمون اول نم:فرهان
 کنهی می شوخی که ه؟؟بدبختي اوونهید...ِوا

 ومدی خوشم نادی در آورد زي بازیرتی غمیزدی حرف ممی داشتنای که با مياز اون روز:فرهان
 ی تحملش کندی راجبش حرف نزن حاال حاالها بانقدی حاال بسته اخوب

  دستم و دراز کردم و گفتمبعد
 لیموبا

بعد چند ) زنگ زدم واسه بهرادیبه عبارت(نای و گرفت سمتم منم ازش گرفتم و زنگ زدم به ملی و موبادی کشی پوفهی فرهان
 بوق جواب داد صداش خواب آلود بود

 الو
   غزل هستمسالم
  با لحن خواب آلود گفتبهراد
 ادی حاال برو خوابم میاسمت و گفت... بهرادممنم
 که گفتدوباره زنگ زدم ... قطع کرد چشام گرد شدبعد
 الو

 نای خان من غزلم دوست مبهراد
 !!ه؟؟ی کدوم خرگهی دنایم:بهراد

  و گفتمدمی کشــــــــــــــــــنی ههی
  خر؟ی استاد بگم بهش گفتبه

  و تند تند گفتعی سربهراد
 غلط کردم غلط کردم....اااااا
  و گفتمدمیخند

  کجاست؟استاد
 شهیتو اتاقش داره آماده م:بهراد

  تعجب گفتمبا
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 !؟ی چي شه؟؟واسهی مآماده
 دی بره خرخوادیم:بهراد

 ؟! تنهاخودش
 نه با من:بهراد

 ؟؟ي که خواب بودتو
 آره:بهراد

 رهی رو بگی بگو گوشنای به مي کردجمی خدا تو گاووووف
 شهینم:بهراد
 ؟!چرا

  من خوابمکنهیفکر م:بهراد
 

 د؟ی خرنی برنییخوای مگه نمگهی االن بلند شو دخوب
 دارم؟ی بگم بششی اونوقت برم پدی من خودم و زدم به خواب تا استاد زورم نکنه ببرمش خروی کيآ:بهراد
  و گفتمدمیخند
  به خواباي خودت و زدگمی رو بده بهش و گرنه بهش می گوشبرو

 رمیچشم چشم تو نگو من االن م:بهراد
  گفتنای مهوی ومدی راه رفتن و باز کردن در مي ساکت شد صدابعد
 ؟ي شدداری بااا

  غزل خانم پشت خطهری رو بگی گوشایآره ب:بهراد
  و گرفت و گفتی گوشنایم

 !! چه عجبي شدلی غزل خانم ستاره سهسالم
 ی سالمتری خبر خي تو چطوریمنم خوبم مرس... استادسالم

 خوب حاال چته؟؟:نایم
 ؟؟يای مدیخر

  هر دوتامونمییای برم با بهراد آره مخواستمیاتفاقا م:نایم
  شما؟ای میاری بنی ما ماشباشه

  کردی من دلم هوس رانندگارهی و بنشی بگو ماشتی خاصی البته به اون فرهان بنیاریشما ب:نایم
  و گفتمدمیخند
 میی اونجاگهی دقهی ما ده دقباشه

  خدافظیاوک:نایم
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 يبا
  و گرفتم سمتش و گفتملی موباکردی قطع کرد و فرهان بهم نگاه منایم
  کنهی رانندگخوادی منای ماری ام و رو بیب

 رهی بهراد جونش و بگنیماش:فرهان
  تو کار کرده راحت ترهنی با ماشنای می ولنای و بده به منشی باش بهراد از خداشه ماشمطمئن
  برو لباست و بپوشي بابا تو بردیاوک:فرهان

 لبخند از سر هی و جنتلمن پیشده بود به به چه خوشت فرهان هم آماده رونی خوشگل زدم رفتم بپی تهی داخل اتاق و رفتم
   می و رفتمی شدنی و سوار ماشنیی پامیذوق زدم و باهم رفت

 گرم با فرهان و من یلی بهراد هم خمی سالم کردهی هر دومون می شدادهی و جلو پاشون نگه داشت و پنی اون دوتا ماشدنبال
    رو بهنای کرد که می هم شوخی کرد و کمیسالم احوالپرس

  گفتپسرا
 گهی دنهی غزل جلو بشکنمی می من رانندگنینی دوتا پشت بششما

 ؟ی چرهی ما رو بگسیاگه پل.... شوی رانندگالیخی بکنمیاستاد خواهش م:بهراد
 نی حرف نزننقدری پشت انی بررهیگی نمی نگران باشخوادینم:نایم

 ی بعد کمرفتی خوب میلی و روشن کرد و حرکت کرد خنی ماشنای جلو منای و بهراد رفتن پشت نشستن من و مفرهان
  رو به پسرا گفتنای شده میمسافت ط

  برم؟؟کجا
  دارهی باحالي اونجاها پاساژادونی برو ممیمستق:فرهان

 یاوک:نایم
  که بهراد گفتدنی راحت کشی که فرهان و بهراد نفسمی شدادهی و پارك کرد و پنی ماشنای ممیدی رسبالخره
  جون داداشلرزهی و پاهام همه مدست

  و گفتدی خندفرهان
 قایدق
  با چش غوره گفتنایم
 نی بدجی آب هوي که صدازنمتونی جور مهی

 کردنی پچ پچ می چستی معلوم نومدنی خنده می و اون دوتا پشتمون با کلمیکردی و باهم جلو حرکت مدی دست من و کشبعد
   میرفت... باز بودششونی نیکه خندشون باال گرفته بود و ه

 هم مثله نای منکهیبرم با حقوقم که جمع کردم بخرم مثله ا!! داشت اه چقدر ناز بودی قشنگي پاساژ که مانتو و پالتو هاهی تو
  چون گفتکردیمن فکر م
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 می بخريزی چهی می برایب
 میبر

  گفتواشی رو به من نایم... درون اون دوتا پت و مت هم اومدنمی رفتباهم
 هی البته نظر من رو اولری بگوشرتی سای پالتو هی
  تعجب گفتمبا
  گرما پالتو؟؟نی اتو
 شهی هم تابستون تموم مگهی ماه دهی لباس گرمه در ضمن هی االن می که نداريزی فعال تنها چمیمانتو که دار:نایم

 ی تو بگی هر چیاوک
 
 رمی فعال حقوق بگفی حی پول داشتم که همش و بخرم ولنقدری اخواستی بودناااا دلم مییگرای پالتو ها نگاه کردم چه جبه

   ي پالتو هانی خور بابام بودم به ارهیاگه مثله اون موقع ها ج
 ای ادی بهش منای پالتو منمی پالتو گرفتم و رفتم دم پرو تا ببهی گرفت و رفت تو پرو منم ی پالتو مشکهی نایم!!کردمی رحم نمناناز

    وزننی گوش هم حرف مری اون دو تا زدمی دهوینه که 
  که بهراد از قصد بلند گفتخندنیم

  شداهی تخمه سهی شباستاد
  گرفت اما جمعش کردم که فرهان هم با خنده از قصد بلند گفتخندم
  شدارشوری خهی هم شبغزل

 
 رو بهش گفتم!! ناز شدیلیخ!!ومدی در و باز کرد چه بهشم منای و بستن البته به زور مششونی اخم کردم به دوتاشون که نهی

 ي شدیعال
 نمیمن بب:بهراد

  اومد دم در اتاق پرو و گفتعی سربعد
 ست؟؟ی تنگ نادی زنیا
  چش غوره بهش رفت و گفتهی نایم

 !!بهراد
 چشم الل شدم خوبه؟:بهراد

  و گفتدی خندنایم
 هیعال

  انداخت و گفتنای مي نگاه به سرتا پاهی بهراد
 !! داره هااایاحمق بودنم واس خودش عالم!!یییییهععععع!!!کنهی ماستمی داره سی وجبمی نهی.... نچ نچ نچنچ
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  و گفتدی خندنایم
  لباسم و بپوشمخوامیدر و ول کن م... کنبس

  و باز کرد و گفتششین
  من مواظب استاد هستمنیغزل خانم شما بر... نداره من مواظبتونمتی امننجای انی عوض کنينطوری همخوب

  گفتالیخی بیلی خنایم
  ندارم پس باز باشهی مشکلمن

 بهراد تعجب کرد و گفت!!پس حتما نقشه داره!! حرفنی و انای کردم متعجب
 !!نی شالتونم همناااایاری پالتو رو در بدی شما االن بااستاد

  گفتی تفاوتی با بنایم
 گهی خوب در باز باشه دی مواظبم باشيخوای تو نممگه

  گفتي کرد و در و ول کرد و با لحن با مزه انای مي نگاه به سرتا پاهی دوباره بهراد
 آشغال دامش و پهن طونینچ نچ نچ نچ ش!!یکنی میی و راهنماینیبی من و مي تو داردونمی من مایخدا...هی امتحان الههی نایا

  برا تله انتخاب کردااااامی اکهیالمصب چه ت...کرد برام
  اما صداشون واضح بوددمیپوشی و من رفتم داخل و لباس مرونی و اومد بدیو پوش لباسش نای کردم از خنده مغش

 که؟؟ی تنیکه فرمود:نایم
  حرفانیغزل خانم گفت وگرنه من و ا!!؟؟نه به جون فرهان!من:بهراد

 !!شهی تو مهی شبهویآره غزل صداش :نایم
 !!دنی کرد غزل خانم آپشن جدشهی نمشمی کارگهی صداست ددیتقل:بهراد
 !!!! پسرنی بود اوانهی ددمیخند

 ؟؟ي آدم شدن نداري دکمه براهیتو :نایم
 یی که با ارزن رو پاي اي قنارتونمی که منهی و کارسازم اي تنها آپشن قوهیمینه متاسفانه من مال دهه شصتم آپشنم قد:بهراد

 !!! رو نشون بدمزنهیم
  نشون داد و رو به بهراد گفتکی عالمت الهی به من نگاه کرد و نای مرونی و اومدم بدمی کردم از خنده لباس و پوشغش

 !!کشهی مگاری که سی الك پشتای
 !!نیحاال شما که خودتون مشاهده کرد...آره:بهراد

 رفت و نی چش غوره سنگهی چشاش و گرد کرد و به بهراد نای ممی و بهراد نگاه کردنای و فرهان با خنده و تعجب به ممن
 گفت
 !!! بهرادبسته
 !!کنمی نداره برنامش و از بازار دانلود می استاد اشکالنیشیحاال چرا ناراحت م:بهراد
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 می و رفتمی و اون دوتا پالتو رو گرفترونی و رفتم بدمی خودم و پوشي و بعد من رفتم لباس و عوض کردم و لباسامیدیخند
    بهرادلی موبانی بنی واسه پسرا بود تو ادی حاال نوبت خررونیب

  قطع کرد و رو به بهراد گفتنای مقهی که بعد چند دقکردی و داشت صحبت منای خورد و داد به مزنگ
  بهراددی برام لباس خربهشاد
  هست لباست؟؟دهیحاال پوش...حاال فقط لباس من مونده....خدا رو شکر:بهراد

 !!ی و خوشگل کنی با من ست باشدی حتما بای گفت نه تو ساقدوشخوادی گفتم نمیهرچ...دونمینم:نایم
  گفتنای که مزدی غر می لب هری زبهراد
 !!هی اروزهی گفت رنگش ففقط
 ی لباس رنگ روشن بپوشهی رو شکر حداقل بهشاد مجبورت کرد خدا

  مانتو شلوار رنگ روشن براش بخرمهی خوامی غزل خانم االن مي کاريکجا:بهراد
 می بهش گفت بده واال ما که زبونمون مو در آورد از بستی سالمتخدا

 دی حال کنتونی خرگوشيای شما با روشمی لحظه ساکت منیمن تو ا:نایم
 هی گرفت و ی دست کت و شلوار مشکهی نای من واسه فرهان مکردی واسه بهراد انتخاب منای می داخل لباس فروشمیرفت

    بهراد رفت پرو منمي اروزهی کروات فهی و دی مردونه سفراهنیپ
 و دادم ی تک کت مشکهی که روش شعر حافظ نوشته بود و ی مشکشرتی تهی گرفتم و ی فرهان که شلوار کتان مشکواسه

    کهمی منتظر بودنای من و مگهی اتاق پرو دهیبهش و رفتم تو 
 و با می بشکن زدهی با لبخند نای من و منی خوشگل شده برد بهرادم همیلی هر دو تا همزمان اومدن فرهان خقهی چند دقبعد

 میهم گفت
 !!نهیهم

 بلند و ي مانتو و شلوار و روسرهی نای مي بهراد به زور براي و برارونی بمی لباسشون و در آوردن و حساب کردن و رفترفتن
    و مانتو سرمهد،کفشی و شلوار سفيکفش گرفت روسر

 جاتی مغازه بدلهی میباهم رفت...يا
  باالنیرای گردنبندتون و منیخانم ا:بهراد

 چشم:فروشنده
  گردنبند خوشگل آورد باال و گفتهی
  بذارندی گردنبند قلب جدائه و دختر و پسر بانیا

  گفتنای چشاش برق زد و رو به مبهراد
  دختره رو تو بذار پسره رو منپس

 یاوک:نایم
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  خر ذوق شد و رفت سمت حلقه ها و گفتبهراد
 نیاری ستتون و مي حلقه هاخانم

منم ...کردی به بهراد نگاه می هم با لبخند خاصنای که فروشنده با خنده انگشترا رو آورد باال ممیکردی تعجب به بهراد نگاه مبا
    زد بازم تپش قلببای لبخند زهی نگاه به فرهان انداختم هی

 هیمنم متقابال به فرهان !به؟؟یغر روزام نی ايچقدرحسا... چم شدهستیمعلوم ن!!تو آسمونا!!باز رفتم تو هپروت!!دی و برامونم
   نییلبخند زدم لبخندش کم رنگ شد و سرش و انداخت پا

 بهراد دو تا حلقه انتخاب کرد و داد به فروشنده و گفت!!  رفت سمت قفس گردنبندابعد
 شه؟ی رو من گرفتم چقدر منایا

  گفتطنتی با شفروشنده
 ؟!! خانم انتخاب کنهنییخواینم

  هول شد و گفتبهراد
 !!ستی مهم نادی خوشش مقمیاز سل!!زهیچ....آمممم

  گفتواشی و دی خندانهی موذیلی خنایم
 !! خوبهیلی خقتی سلآره
  چشمک زدمهی نای و به مدمی خندمنم

 !! اندازش نباشهدی خانوم امتحان کنه شانیخوب بذار:فروشنده
 قبال دستش حلقه رفته نایهر چند م!! دست راستش و آورد جلو خنگنای رو گرفت منای آب دهن قورت داد و حلقه مهی بهراد

    که  دست راستش و آوردهذارهیمطمئنن داره سربه سرش م
  گفتنای بعد فروشنده با خنده به مباال

  باالنیاری دست چپتون و بخانم
 میدی حلقه رو گذاشت خنددیخندیم نای می ولختیری جلو شر شر عرق مبردی با خنده و بهراد با خجالت داشت حلقه رو منایم

  داد و گفترونی بیبهراد نفس
  کم کردملوی شدم فکر کنم چهارکسی المصب سرواهــــــــــــــ

  که فرهان رو به من گفتمیکردیچش شد؟؟همه با تعجب بهش نگاه م...رونی رفت بعی انگشتر و در آورد و با اخم سرنایم
  خوبه؟؟نی اغزل

 ؟با لبخند گفتم! منای رهی بگخواستی خودش و مهتا مي برایعنی جدا از هم ی پالك خوشگل بود ولهی دستش نگاه کردم به
  قشنگهآره

 هم سرد و بداخالق شده بود خدا به نای لبخند کج و کوله زد و اونا رو حساب کرد بهراد هم ناراحت و ساکت بود مهی با فرهان
  سرد گفتیلی خنایم!! بگذرونهریخ
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  خونه؟؟میبر
 می برهآر

 تا اون دوتا میزدی حرف می من و فرهان همی هم نشست و حرکت کردنای نشستم جلو منی سمت ماشمی به دست رفتلهیوس
    گذاشتم که آخرنای سربه سر میلی بخندم خیبرج زهرمار کم

  گفتلکسی ریلیخ
 کنمی شل و پلت مزنمی مغزل

 رو سرم ای تمام دنيزی چدنی با دهوی میپشت چراغ قرمز منتظر بود!!می جمله کوتاه باعث شد من و فرهان الل شنی همکه
    نگاهنایروح اون فروشنده به م!!یهمون روح لعنت!!خراب شد

  آروم گفتمیلی درهمه رو بهش خافشی قدمی دکردم
 ش؟ینیبی هم متو
  زد رو فرمون و گفتیکی تی با عصباننایم

 !!یلعنت
  کردم بهش و گفتمرو

 !! ندارنمی کارگهی دی تو نگفتمگه
  و فرهان ساکت شدن با ترس گفتمنای و مبهراد
 ن؟ی بهم دروغ گفتشما

 نیدی نداشتن خودتون که دتونیدروغ نبود کار:بهراد
  چرا االن دوباره اومدن؟پس

 کردنی ولت مدی بگن وگرنه بايزی چهی خوانیحتما م:نایم
 ؟! بگندی بای چآخه

 ه؟ی چتی نگرانگهی دمیکنیاووووف غزل رو اعصابم راه نرو فوقش احضار روح م:نایم
 ...... اوقتکشنی خوبه؟؟به خاطر تو دارن من و محالت

 نای؟م! زدیلی نگاه کردم اون به من سنای محکم نشست رو صورتم صورتم داغ شده بود با بغض و تعجب به ميزی چهی هوی
  گفتی عصبانیلیخ

 گهی بار دهی گفتم که اگه نمی ای نه من حتتونهی عرضگی به خاطر بیاسی چه تو چه وفتهی که سرتون میی بار گفتم اتفاقاهزار
    و هم زدم تانی ازنمتی که بشنوم میی چرت و پرتانیهمچ
  غزل؟؟دفعه آخرت باشهيدی من حرفم حرفه فهمیبدون

 با یاون روح لعنت!! حقمهادی سرم بیی هر بالگفتیراست م!!تسوخی جاش مختمیری به روبروم نگاه کردم و اشک مشوکه
   دی پريزی چهی هوی چراغ سبز شد حرکت کرد کردیپوزخند نگام م
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 و ختیری شر شر عرق منای منیی پامی و گرفت رفتنی ماششهی خون کل شمی تصادف کرديزی چهی انگار با میدی ترسجلومون
   ي اثرنیی پامیهر چهارتا رفت... شده بودکیمضطرب بود تراف

 نگاه کردم هنوزم بود همه جمع نی و گرفته بود به ماشنیخون ماش!! شکستشهی؟ش!يزی چنی همچشهیمگه م!!! نبودی کساز
   نای و منی تو ماشمی رفتعیشدن تعجبم کرده بودن سر

 منم قلبم تند تند ختیری شر شر عرق منای شکسته بود مشهی هنوز  شی کرد ولزی رو تمشهی پاك کن ششهی کرد و با شحرکت
  خودت هوامون و داشته باشای خدادیتپیم

****** 
 یاسی

 در با هوی شکست نگاه کردم ی اومد با وحشت به در که داشت مالی در زدن و داد داني صداهوی کرده بودم نی اتاق کمداخل
   ی با کله تخم مرغالی قفل شکست دانشششیشدت باز شدا

 : با داد گفتالی دانکردی نگام مضی سمتم اومدخزالم اومد تو با غبه
 کنمی سر رو ادم مرهی خنی تو برو رانندم منتظرته من اخزال
 : به سمتم اومد شونه هامو تو دستش گرفت و گفتالی رفت دانرونی بهم رفت و به بیی چشم غره اخزال

  اس؟ی هی  چاتی حسودنی ایمعن
 : و گفتمدمی کشیغیج

 حق نداره ي احدچی هینی...مال خود خودم..  مال منهینی که مال منه یکس... من حســــــــــــــــــــــــــودم اره
    حقي احدچیه..ارمینگاش کنه ، چون چشاشو از کاسه درم

ـــــــــــــــسودم من ح.. حق نداره بش اشاره کنه ي احدچی هینی.. کنمی بش دس بزنه ، چون جفت دستاشو قلم منداره
  ،  قلبش.. مال خود خودمهزشی که مال منه همه چیکس..

 داشتنشو به ي آرزوی که مال منه ، حتیکس.. نفسهاش ی ، روحش ، حرفاش ، خنده هاش ، صداش ، دستاش ، حتمغزش
   خنده. که حسودمکنمیآره من حسودم و افتخار م..دمی نمیکس

 ... هات ، اخمات ، فقط مال خودمه هات ،غصه طنتی هات ، شهی ، گرهات
  کردسی رو بغل کرد اشکام گونمو خزدمی مي که رو به قرمزی  منی با همون کله تخم مرغالیدان
 شهی زود تموم میلی خی همه چکنمی حس ماسی روهی دوست داشتنت کنمی حس مترسمی من مالیدان
  افتادمانی داادی هوی دی بوسمویشونی پالیدان
  کووووش؟انی داالیدان
 می تموم شه ما تازه اول راهستی قرار نزی چچی زده بعدشم حسود خانومم هبشیغ
 و من غرق دی موهامو بوسي تو بغلش موندم روقهی چند دقدمی توجه به تخم مرغ و گوجه محکم بغلش کردم و گونشو بوسیب

   غی جيلذت شدم صورتشو به صورتم چسبوند که با صدا
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 : گفتمیی اغویج
 ي کردی برو حموم کل صورتمو تخم مرغالیدان
   گفتطنتی شبا
 م؟ی با هم برایب
 : رو بهش گفتمدی تهدبا

 هم نزن18+ ي توهمانی ازییای و ميشوری خودتو ميری ادم ممثل
 یکنی درست موی که به موهام زدي گندییای فقط مهیچ18+ منحرف اااه

 : زدم و گفتمي ژکوندلبخند
 سه موها خوبه وایلی کردم بهت تخم مرغ خلطف

 : گفتضی غبا
 گه؟ی دییای حاال ماره

 : گفتمدی اشارمو باال بردم و با تهدانگشت
  لباس کاملبا

 : به پهنا زد و گفتيلبخند
  قربونتباشه

 بعد رفتم تو قهی دق5 زد خندم گرفت رفت تو حموم پشت سرش رفتم ی نگاهش کردم که دوباره لبخند پت و پهنمشکوك
    لباساشواوردی بود اوووم خوبه در ندهیوان با لباس دراز کش

 کردم رو سرش هر ی چشمام برق زد چقدر شامپو سه چهاتاشو تو دستم گرفتم از هر کدوم نصفشو خالدمی هارو دشامپو
   ي و صداالی اخ و اوخ داني صدازدمی که به موهاش میچنگ

 به سمتش رفتم سرش ی گرفتم به سرفه افتاد با نگرانالی دوشو باز کردم و تو دستم گرفتم تو صورت دانشدی من بلند مخنده
    دورش پخش بود شونشو تکونسشی خي بود و موهانییپا

 :  سرمو اورد باال با سرفه گفتمهی گردنمو گرفت و سرمو برد تو اب بعد چند ثانهوی دادم
 الی دانيشعوری بیلیخ
 ساعت می رفتم بعد نالیمن حموم  بود به سمت حموم اتاق  دان که تو اتاق المی بود دانی حموم رفتم سرم کفرونی قهر به ببا

   نی پاورچنی حولمو جا گذاشتم پاورچي واااي اومدم ارونیبه ب
 در اتاقشو باز دمیچی دور خودم پالوی حوله دانرونی نبود تو اتاق نفسمو با شدت دادم بی اومدم کسرونی بدن برهنه از حموم ببا

    نبود تند تند به اتاقم رفتم در اتاقمو باز کردم و بهیکردم کس
 خودمو جمع و جور کردم با عی سرنی زممی برخورد کردم وجفتمون افتادی با جسم سختهوی خودمو پرت کردم توش شدت

    خنده انقدرری زدم زی پقمیونینی تو حوله زرد و مالی داندنید
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 : خندش گرفت در اتاقو باز کردم و گفتم خودشمالی دانومدی که از چشمام اشک مدمیخند
 طونهی دختر و پسر تو اتاق باشن نفر سوم شگنیم

 خوشگله موهامو یلی خی لی و روش سرهمدی سفشرتی تهی دمی زدم لباسمو پوشي رفت لبخندرونی زد و به بی چشمکالیدان
    رفتم به سمت پشت عمارت کهنییدورم باز گذاشتم و به پا

 شد با خنده به عقب ادی سرعتش زهوی تاب نشستم اروم اروم تاب خوردم دوست داشتم تند تر شه ي داشت رفتم روتاب
    قهقهم به اسمونادادی تابم منجوری همدمی دالویبرگشتم که دان

 .... برپا شهي که قراره به زودی خبر از طوفانی برفت
********** 

 نایم
 چشمات و باز کن خانم خوشگله:شگریآرا

 شده بود به روش ی نگاه به بهشاد کردم اونم عالهی!! لبخند زدم خوب شده بودمهی به خودم نهی و باز کردم و تو آچشمام
  و گفتمدمیخند
 ام؟؟ی بزنم بپی تينجوری الزم بود من اواقعا

  نزنه؟؟پی خواهر عروس تشهیمگه م!!یپرسی رو منای از صبح تا حاال اي تو دارنایم... خدايوااااا:بهشاد
  گفتطنتیبهشاد رو به من با ش... شدمبلند

  دنبالت؟ادیزنگ بزنم به شوهرت ب... دنبالمادی االن شوهر من مخوب
  تعجب گفتمبا

 ه؟؟ی کگهی دشوهرم؟؟شوهرم
  لبخند گل گشاد زد و گفتهی بهشاد
 گهی دبهراد
  و گفتمدمیخند

 زنگ بزن!!مسخره
 ی و بهشاد هزدنی حرف میگفتن چون فقط داشتن ترک ی چدنی با خنده زنگ زد بهش هر چند من نفهمبهشاد

    بهراد اومد وقهیبالخره قطع کرد و بعد چند دق!! باباالیخیب...دیخندیم
  که با خنده گفتنشی نشستم تو ماشرفتم
 !! استادنای کردریی تغچه

  گفتمالی خیب
  زشت بودم زشت تر شدمدونمیم

 ي هم خوب شدي کردشی االن آرای ولشی خوشگلتره تا با آراشی بدون آراافتینه ق:بهراد
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 تو اون لباس معذب بودم کمی هم داشت یرنگ قشنگ... به تاالر لباس من و بهشاد ست بودمیدیبالخره رس... لبخند زدمهی
    داخلمی نداشتم رفتی خوب حس خوبی چرا ولدونمینم

 یالبته ناگفته نمونه که بعد کم!! بهراد و خانوادش بودني مجلس عمه ي هانی از ضد حال تریکی مختلط بود مجلس
   نی خوبن و فقط ایلی خدمینشست و برخاست با خانوادشون فهم

 باهم ی و کلشناختنی بهشاد نشستم اونا هم که من و ميقای رفشی جداگونه پزی مهیمن که رفتم رو !! تفلونهیلی خعمش
    بهراد هم همش نگاش به من بودمیدیخندی و ممیزدیحرف م
 ته دلش ازم متنفره و دوست نداره سر به تنم بندنی حدس بود شرط مهی فقط نیالبته ا... نگرانِیی جوراهی کردمی ماحساس

  و گفتشمیمهال خانم اومد پ!!باشه
  دم در کارم دارنعی رو بده به بهراد داشته باشه منم برم سری گوشنی اای جون دخترم بنایم

  شدم و گفتمبلند
 نی شما برباشه
  رو به سمت بهراد گرفتم و گفتمیگوش!! خودت رحم کنای خدانای بهراد ازی با لبخند رفت و منم بلند شدم رفتم سمت مبعد

  داشته باشری مامانت و بگی گوشبهراد
  اون عمه نچسبش گفتهوی

 ی صدا نزنکی رو به اسم کوچبهی ندادن غرادی؟خانوادت به تو !بهراد
  و پر از حرص گفتمی لحن عصببا

 . وراج و داديرزنای جواب پدی دادن که نباادی بهم نمی ایول!! دادنادی چرا
  خنده که بهراد با خنده کنترل شده گفتری زدن زهمه
 لی از بابت آوردن موبای مرسنی بهتره براستاد

  بهراد با حرص گفتي دخترعمه
 ؟یکنی مادرم صحبت مي درباره ي با چه اجازه ای دهاتي دختره

  و گفتمدمی کشی پوفهی
  خوبه؟؟ی من دهاتتی جذابي تو خدانیی تو کوییبای تو داف تو آس تو خاص تو ملکه زاصال

 نی و از استمی که نکنمی بودم اقراق نمي انهیک... بودممیالی خیعاشق ب.. نبودالمی خنی عزی رفتم نشستم رو معی سربعد
    تا حالش وکردی باهام بدتا می بودم تا کسي انهی کیلیخزعبالت خ

 الیخی کنم نه اوال بسی دهنش و سروي فکر باشم که با چه نقشه انی به اشهی همنکهی نه ای دست بردار نبودم ولگرفتمینم
    ودمیکشی نقشه توپ مهی دیرسیبودم بعد زمان مناسب که م

اخالقم بده ...گرفتمی و طعنه حالش و مکهی با تارمیال سرش ب که بال مستی نی معننی البته نقشه به اگرفتمی و محالش
    اخالقم وکنمی نمی کرد منم سعشهی نمشی خوب کاری ولدونمیم



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 256 

 بالخره اون دوتا مرغ و خروس عاشق اومدن و جشن مسخره تموم شد و منم اون الیخیخوب ب!!هی کنم به نظرم عالدرست
  رو در آوردمیلباس لعنت

****** 
 اونم نه واسه خانوادم واسه کردمی می چرا احساس دلتنگدونمی بود نمی روز خاصهی ور رفتم امروز تاری گي با تار هاکمی

   چشمام افتاد به قاب عکسش چشمام برق زد)دمیخجالت کش(بهراد
ت نواختم ؟با ضرب دس!تونمی جلو خودش ابراز عالقه کنم خوب جلو عکسش که متونمی نمی عکسش وقتي رفتم روبروعیسر

 :و شروع کردم با لبخند خوندن
  احساسمشهی تو مرهی که درگیوقت
 شناسمی نمگهی رو دی تابی و بییتنها
  لب هامي اسم تو رونهیشی که میوقت

  من تنهامگهی دگمی آروم و نمخندمیم
  با تو تکرار روزامو دوست دارممن

 ذارمی زنده مشهی همنمی حسو تو سنیا
 خوامی امروزمو مي با تو فردامن
 نجامی واسه اثبات تمومه خواستنم امن

 نجامی اخواستنم
  هستای دنی تا وقتمونمی با تو ممن

  تو راه ما بشه بن بستدی از دی وقتتا
  لب هامي اسم تو رونهیشی که میوقت

  من تنهامگهی دگمی آروم و نمخندمیم
  با تو تکرار روزامو دوست دارممن

 ذارمی زنده مشهی همنمی حسو تو سنیا
 خوامی امروزمو مي با تو فردامن
 نجامی واسه اثبات تمومه خواستنم امن

 نجامی اخواستنم
 به لباش نگاه دیکوبی و قاب عکسش و گرفتم و به چهرش نگاه کردم قلبم داشت تند تند مزی و گذاشتم رو متاری شد گتموم

    چشمام و بستم و تو عکس لباس وطنتیکردم و با ش
 هوی گذشته بود که قهیفکر کنم دو دق... رو مبل و قاب عکس و بغل گرفتمدمیدراز کش!!باز به عکسش نگاه کردم..دمیبوس

    بلند شدم و قابعی سرنی همي بدبختم براادی اومد اگه بادمی



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 257 

 :زدمی و گذاشتم سرجاش و باز نشستم رو مبل و داشتم با خودم بلند بلند حرف معکس
نونت نبود،آبت نبود ...می چقدر خریبه عبارت!!می آخه؟؟اووووف ما دخترا چقدر ساده اشهیحمق م سبک سر و انقدری ادختر

   ي عاشق شدن و من کجاتی وضعنی بود؟؟تو ایعاشق شدنت چ
 ! دلم بذارمينه تو بگو کجا... بذارم آخهدلم

  به عکس بهراد نگاه کردم و گفتمخصمانه
  توئه بوفالوئه گرازری تقصهمش

  خودم و گفتمي زدم پس کله یکی
  از توئه خر حرص بخورم چقدررررردی خدا من چقدر بایییی واییییییی چقدر احمقتو
 حرفام و یعنی؟!کردی مکاری چنجایاون ا!!! خدا بهرادای!! و به در نگاه کردم عضالتم شل شددمی کشی از کالفگی پوفهی

    حفظ کردم ومیخونسرد... نه االن نهای؟نه خدا،اووووف خدا!دیشن
  گفتطنتی که بهراد با شختمیری عرق می که هدمیکشی و خجالت مخوردمی از داخل داشتم حرص منقدری ایول

 ن؟ی عاشق شداستاد
  گفتملکسی ریلیخ!! آروم باش آرومنایم
 ؟یینجای ای کاز

 !نیزدی با خودتون حرف منی که داشتییاز اونجا:بهراد
 رو بهش گفتم!! ناجور بودیلی قبل خي اون قسمتای درست کرد ولشهی رو منجای خدا رو شکر حداقل ااووووف

 دیشا
 ؟؟يزدی با عکس من حرف میداشت:بهراد
 !! نبود مجبور شدمي متاسفانه سنگ صبوراوهوم
  توئه؟؟ری تقصیگفتی ميدادی به من فحش میخوب پس چرا داشت:بهراد

  قورت دادم و گفتمی دهنم و به سختآب
 کننی نمراتیوا خ که حلتی تو عصبانخوب
 حیصح:بهراد
 ؟؟ی سرك بکشيای بهت گفت بیاصال ک...یناخش
 ناخواسته بود خو:بهراد

 بزنم شل و پلت کنم...خودیب
  بازو نشونم داد و گفتهی بهراد

 ي و ندارجراتش
  نشد با اعتماد به نفس رفتم عقب و گفتمی بکوبم به مغزش ولیکی تا دمی رفتم طرفش و پرعیسر
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 کردمی وگرنه کبودت مسوزهی دلم واست مفیح
  دلت نسوزهی نشونشیخانم دلسوز خوب زنگ بزن آت:بهراد

  شامت و کوفت کنای بامزه بهرهرهر
 م؟ی داریشام چ:بهراد
 کوفته
  دستپختت؟؟نی با ای درست نکنيزی غذا تبرشدینم... بگذرونهریخدا بخ:بهراد

  ابرو انداختم باال و گفتمهی
 ه درست کنم؟؟ اگشهی می چمثال
 ذارهی نمزی پاش و تو تبرگهی غذات و بخوره دی هر کیچیه:بهراد

 
 ارنی تلفن که هست برو سفارش بده برات غذا بخورمی تو نخور خودم مباشه
 و شروع کردم به غذا خوردن اونم رفتم لباسش و عوض کرد و به دمی و چزیم... و قهر رفتم تو آشپزخونهی به حالت ناراحتبعد

   لکشی اومد نشست روبروم به هشرتی شلوار و بدون تهی
  و گفتمنیی سرم و انداختم پاعی سریکلیاووووووه عجب ه!! کردم چشمام درشت شدنگاه

 خورمی من نمی که گفتتو
 مجبورم،مجبور پول براش رفته هاااا:بهراد

  گفتلکسی ریلی که خکردمی ابرو باال انداختم و با حرص نگاش مهی
 دی برات جور شد تا دي و خوب بهونه اکلمهی هشی و دلت پیکنی نگاه نمافمی تو االن به قدونمیهرچند م...ه کن آره نگاآره
 !!یبزن

  و گفتمنییسرم و انداختم پا!!جان
  توهماتت بگذرونتو

  تموم شد گفتی شروع کردم به خوردن وقتبعد
  نگاه کنکلمی به هری سری سشمی االن بلند مگمی نميزی نترس بهت چنیی پای گردنت کج شد از بس سرت و انداختنایم

 بشقابا رو جمع کردم که با خنده گفت... بزنمشخواستی مدلم
 یکنی عفتم نمی که تو بنهی هم برام داره اي ای خوبهی یکنی چند االن که نگاه نمهر
  ترس به خودش گرفت و گفتافهی حرص بهش نگاه کردم که با خنده قبا
 !!کنهی عفتم می االن بي وايا

  شوخفه
  با خنده گفتبهراد

 شهینم...نچ
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  چش غوره خطرناك بهش رفتم و اونم با خنده گفتهی
  حمومرمی دارم ممن
  حموم؟؟رهی با شکم پر می کدوم احمقآخه

  فعالرهی احمق منیا:بهراد
 دفعه بهراد هی آب پر کردم تا بخورم که وانی لهی گذشت که ظرفا تموم شد و قهی چند دقدونمی رفتم  ظرفا رو شستم نمبعد

 گفت
 ....استاد
  شد رو بهراد اون مات و مبهوت بود که با تته پته گفتمختهی آب رهوی و دمیترس

 .... لحظه کههی دمیترس...دی بهراد ببخشيوا
داشت من و برد سمت  ني ادهی غلط کردم فاگفتمی و مکردمی و داد مغی جی هبردی می سمتهی بغلم کرد و من و داشت به هوی

   در و باز کرد و من و انداخت تو وان و با... خدا نهيحموم وا
  گفتحرص

 ي من باور کنم تو از قصد نکردیعنی بچه؟؟یکنی مسی من و ختو
 با نمی شد گذاشت بشدهی تو آب آخر که خوب،خوب مثله موش آب کشدادی و باز هولم مذاشتی خواستم بلند شدم نمی چهر

    حرصمشتری بدی از بازوش گرفتم که خندشگونی نهیحرص 
  و نذاشت و گفتدی که پرت شد تو وان بعد بلند شدم  برم که دستم و کشدمی دستش و کشگرفت

 خواد؟؟ی مهی دلت تنبتو
 ي کردغلط
 !! تو آبااااکنمی سرت و فرو منایم:بهراد

 کشمتیم
 مردونه از کمد بهراد راهنی پهی و شلوارم شرتی عوض کردم رو ت البته با بدو بدو رفتم لباسم ورونی بلند شدم و رفتم ببعد

    موهامم باز کردم تا خشک بش بعد رو سرمدمیگرفتم و پوش
  هم اومد و با خنده گفتی بهراد عوضقهی سرم بستمش بعد چند دقي گذاشتم و باالشال

 ؟؟یکشتی من و می حموم داشتي االرض با من اومدی مامانم بگم توئه مفسدفبه
 !!کنهی توئه ناقص العقل چقدر گوش مي به حرفامامانتم

 رمیگیحالت و م:بهراد
 کشمتیم

 مینیبیم:بهراد
 مینیبب
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 دمی رو تختم و خوابدمی منم دراز کشرونی با خنده رفت ببهراد
********* 

 غزل
 ماه بعد5
 

 بشه و دای نبود شب و روزمون شده بود دعا تا پیاسی از ي اما هنوز اثرمیرفتی مگهی دو ماه ددی ماه بود و ما باي ديآخرا
    زنگنای به مدی باشدی نمينطوری نگاه به ساعت کردم اهی میبرگرد
  جواب دادقهی طرف تلفن و زنگ زدم به بهراد که بعد چند دقدمی پرعی سرالی رستوران دانمی بربزنم

 الو
  بهرادسالم
  محلیسالم خروس ب:بهراد

  کجاست؟نای می ادبی بیلیخ
 کنهی ميداره آشپز:بهراد
  رو بده بهشیگوش
 ؟ي دارکارشیچ:بهراد
  رو صدا کننای مگفتمی بگم که نمخواستمی می تو فضولآخه

 ناجونتی منمی اای بنائهی مثله میکی همون اقتتیل:بهراد
  گفتنای و منای رو داد به می گوشبعد

  غزلسالم
  جونمنایم...سالم

 ؟؟يخوای می چهیها؟؟چ:نایم
 ال؟ی رستوران دانمیبر
  بشه؟؟یکه چ:نایم

  االن چند ماهه گذشته؟؟تو رو خدایدونی ممیاسی واقعا نگران من
  دنبالتامیآماده شو من االن م...می بریاوک:نایم

  فعالباشه
 فعال:نایم

 رفتم پشت پنجره ی که بالخره وقتادی بنای شدم کل اتاق و دور زدم تا منای آماده شدم و منتظر معی کردم و رفتم سرقطع
    فقطنی و نشستم تو ماشنیی رفتم پاعی و سردمی بهراد و دنیماش

 باهاش دست دادم که حرکت کرد و گفت!!ومدی بود بهراد ننایم
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 ؟ی چادی سرش بیی واقعا بال؟؟اگهی نبود چاگه
  و گفتمدی هول افتاد و اشک از گونم چکدلم
 چوقتی هچوقتِی هنای موضوع فکر کنم منی به اخوامینم
 دادی که تو حرکاتش بی و ناراحت و نگران مخصوصا مورد اولی عصبنایمن ناراحت و نگران بودم م....دی کشی پوفنایم
    و در و قفل کرد دوشادوش هممی شدادهی و پمیدیبالخره رس!!کردیم
  خانم و با داد گفتالی با شدت در و باز کرد رستوران شلوغ بود رفت سمت لنای ممیرفتیم
  کجاست؟؟یاسی
  و گفتدی خانم ترسالیل

  خبرته دخترجون؟؟چه
  گفتدی با تهدنایم
 ؟؟يدی فهمکنمی مکسانی رو با خاك نجای وگرنه انی سرش آوردیی چه بالی بهتره بگنیبب

  خانم با لبخند مظلوم گفتالی که لکردنی به ما نگاه مهمه
 نی همی قرار شد برن عروسالیا آقا دان که گم شد بي که از روزدونمی دختر جون من فقط مدونمی نممن

  با شوك بهش نگاه کرد که گفتمنایم
  با اونا لج بودیاسی که یی دوتا دختره کجان همونااون

  خانم با تته پته گفتالیل
 ...زهیچ...راستش

  با داد گفتنایم
  کجاست؟اسمنی پرسمی بار آخر ميبرا

 دونمی بپرس من چه مالیخوب خانم جون برو از داداش آقا دان: خانمالیل
  سرش و ماساژ داد و گفتنایم

  کجاست؟داداشش
  الغر اشاره کرد و گفتیلی پسره خهی خانم به الیل

 اوناش
  و گفتواری و گرفت و چسبوند به دقشی برد و ورشی به طرفش عی سرنایم
  کجاست؟؟یاسی

  با ترس گفتپسره
 ...شیپ...شیپ...یاسی....یاسی
  تکونش داد و گفتنایم
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  د جون بکنزهرمار
 الِی دانشیپ:پسر

  داد زدنایم
  کجاست؟؟کهی اون مرتخوب
 دونمینم:پسر

 و پسره نای جداش کنم همه جمع شدن تا مکردمی می خون به چشاش نشست و شروع کرد به کتک زدن پسره منم سعنایم
    ازش بالخرهنای که مدمی رو کشنایرو از هم جدا کنن منم م

  با داد گفتنای شد مجدا
 زارمی زندتون نمنین،ندادی که دادنی من دادلی تحونجای رو همیاسی اگه دمی وقت متتی خاصی هفته به تو اون داداش بهی
 کنمی مکسانی رو با خاك نجایا

  تند تند گفتومدی همونطور که از لبش خون مپسره
 چشم...چشم

  به پسره گفتمرو
  نه؟ایخوبه  و بهم بگو که حالش نی رو خدا فقط همتو

  گفتی با ناراحتپسره
 دمشی وقته ندیلیخ... خدا خبر ندارم،به واللّه خبر ندارمبه
  رو برگردونهیاسی به داداشت بگو کنمی خواهش ممی برگرددی پدر و مادر ما تو شهرمون منتظر ما هستن ما بانیبب
  و من و به دست در برد و بلند گفتدی دستم و کشنایم

 ي پسره فقط تا آخر هفته وقت داريهوووو
  حرکت کرد که گفتمنای و ممی شدنی و سوار ماشرونی بمیرفت

  جواب بده؟یکنی مفکر
 جلو چشمم نباشه و گرنه از سگ کمترم اگه بذارم راست ارهی شانس بی عوضالی فقط اون دانکنمی مکسانشونیبا خاك :نایم

 کنمی ماهیراست واس خودش بگرده،روزگارش و س
 ه؟ی چامتبرن
 اگه میکنی متی پدسگم شکاالی دنبالش از اون دانمیگردی کردن که کردن نکردن مداشی پمیکنیتا آخر هفته صبر م:نایم
 .... نبود کهمیگردی زنده بود که برمیاسی
  و گفتمختیاشکام ر!! شهدای پکنمی خواهش مایخدا... نهیاسی حرفش و ادامه نداد بغض گلوم و فشرد نه گهید

  خونه؟؟يبری و ممن
  برم خونه کار دارمدیمنم با!!گهی خونه دي بردیحالت خوشه خوب با...گردونمتی تو شهر مبرمتی اوضاع منیپه نه په تو ا:نایم



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 263 

 یاوک
 قهی چند دقدونمی بود نمنی کجاست و تنها دقدقم همیاسی بودم تا بفهمم نی دنبال ای منم تو ذهنم هرفتی می حرفچی هیب

  گفتنایگذشت که م
 نییبپر پا...هوووووش

  خودم اومدم و گفتمبه
  دنبالمای اونجا بي بريخوایباز آخر هفته اگه م...ی؟؟اوک!هاااا

 ؟؟ي باريکار... دنبالتامیرم؟می مییباز مگه من بدون تو جا:نایم
  برو به سالمت مواظب خودت باش به بهراد سالم برسوننه
 توهم مواظب خودت باش به فرهان سالم برسون خدافظ:نایم

 خدافظ
  نگاه به خونه کردم و رفتم داخلهی و دمی بوق زد و رفت منم به رفتنش نگاه کردم و بعد چرخهی و

******** 
 یاسی

 
 یلی پنج ماه خنی کرد تو ادای کش پیلی به قولش عمل نکرد و موضوع خییجورای الی و من سرگردونم دانگذرهی می ماهپنج

    نسبت بهمالی دانشهی میی هفته اهی نمی خزالو ببشدیکم م
 تنها کارش شده پس زنهی پسم مپرسمی ماشوی سردلی دلزنهی پسم مبوسمشی مزنهی پسم مکنمی بغلش مفهممی نملشوی دلسرده

   کاری اما چادی به درد ماشی واقعا قلبم از سردیزدن من گاه
 با المهی در سالن اومد اخجون داني زدم صدایخاطر خواهشه امان از دست دِلَکَم لبخند تلخ ي دل المصب بدجورنی اکنم

    و با لبخنددمی از دستش کشفشویذوق به سمت در رفتم ک
 : گفتمینیریش

 ی خسته نباشمونیی اقاسالم
 : تو چشمم نگاه کرد و گفتسرد
 ه؟ی کارات چنی ایمعن
 : گفتمی گنگبا
  ،من دوست دارمالی باشه خب دانتونهی میچ
 : سرد گفتیی چشمابا
 ؟؟ی حرفاتو تمومش کندی که بای بفهمیتونیم
  گفتمرتی حبا
 ؟..الی ؟؟دانی چیعنی
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 ادی ازت بدم میعنی خوامتی نمیعنی دوست ندارم یعنی
 : گفتممات

 ؟... دوست دارم گفتناتیول
 رونی بمی دستمال چرك پرتت کنم از زندگهی مثل دیاره همش واسه سواستفاده بود حاال هم که تموم شده با:الیدان

 زانو افتادم ددبایدی چشمام تار مدیترکی داشت مدسرمیکوبی منمی قلبم محکم تو سدمیفهمی نمویچی انگار هکردمی درك نمانگار
   رهی خشدی تار به قدم هاش که ازم دور میی با چشمانیزم

  کردمی لب ناباور زمزمه مری و زشدم
  نداره؟دوسم

  تار شد و افتادمدمی رفت دجی سرم گهی گرری بالخره بغضم شکست بلند زدم زي خدا وايوا
***** 

 .. مرحم دردامشدی که مرحم می کردماهنگی و پلی کنار پنجره نشستم اهنگی اشکي چشمابا
  بدهگهی فرصت دهی من به

 نمونی نبوده بيزی چنگو
  بارهی خدا فقط واسه تورو

  بمونيزدی که میی حرفارو
 می جدا بشينجوری ادینبا
 )هی بلند گري پاهام و زدم با صدايسرمو گذاشتم رو(

  هنوزم عاشق توامآخه
  کهیدونی می بگيزی هر چتو
  جون و دل موافق توامبا
 )ده؟؟ی می تاوان دل شکستمو کااای خدا؟؟ینیبی تنهام میلی من خای؟خداااایییییییییفهمی من دوستش دارم ماااااایخدا (

 ری دستامو بگدوباره
 ی لعنتي روزانی تموم شه ابذار

  کهیدونی از همه ممی بردگهید
 ی تو دلم نداره طاقتبدوت

  تموم بشهينجوری اخوامینم
  که کنار تو قدم زدمییروزا

  چقد دوست دارم که بعد تونیبب
  خاطر تو با خودم بهم زدمبه
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 )کسم؟ی بازم بای ي هوامو دارای؟خدا دل عاشق هستنیخدا جونم حواست به من هست؟ خدا حواست به ا(
  مني روبه روینی بشدیبا

  حال و روزموینی ببخودت
  که آخرشیکنی مي کارهی

  بشکنم غرورمودوباره
  کهسوزهی واسه خودم مدلم

 نمتی ببتونمی نمگهید
 ی ولشهی درست مگنی مهمه
  از غمتشمی موونهی ددارم

 ری دستامو بگدوباره
 )شددددیکاشش م(

 ی لعنتي روزانی تموم شه ابذار
  کهیدونی از همه ممی بردگهید

 ی تو دلم نداره طاقتبدوت
  تموم بشهينجوری اخوامینم

  که کنار تو قدم زدمییروزا
  چقد دوست دارم که بعد تونیبب
  خاطر تو با خودم بهم زدمبه

 نهی هه با قدماس سست به سمت ايار اروم باش تا من هستم غم ندسی نبود بغلم کنه و بگه هی کسی زدم زجه زدم ولهق
   یی روح چشمای بی خودم بغضم گرفت صورتدنیرفتم با د

 مهی که درش نالی توجهمو از اتاق دانیی خواستم به اشپزخونه برم که صدادمی رو کشرهی دستگدهی ژولي باد کرده بود موهاکه
  باز بودجلب کرد

  نداره؟ی که به تو ربطیفهمی منه چرا نمی زندگنی اانیدا:الیدان
  و دعوا؟دادی امروز دوستاش اومدن رستوران شروع کردن به داد و بیدونی انقدر خودخواه نباش مالیدان:انیدا
 بندمی کردن خودم دهنشونو میغلط اضاف:الیدان
  بلند شدانی داادیفر

 ؟یکنی ول نمویاسیچرا  عقدت با خزاله پس وی شب عروسگهی هم خرمارو؟تو فرداشب ديخوای هم خدا رو مچرا
 خوردی تو مغزم زنگ مانی داي سر خوردم صداواری دکنار
  خزال عقدی شب فردا شب عروسفردا
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 زدمی مغی  حس جنون داشتم شروع کردم به زدن خودم جهی گرری بلند بلند زدم زستادمی واالی داني داخل اتاق رفتم روبروبه
    حالم خوش نبود اخرم تو بغلشزدمی مالوی داندادمیفحش م

 با حرفش و اموی اخرش دنکردی بود که مثل سنگ نگاهم مالی دانی ولانمی داداش داکردی مهی دلنازکم گرانی حس افتادم دایب
  نابود کردشخندشین

 ی تو هم دعوتمهیفرداشب ،شب عروس:الیدان
 سرد و یی با دستادی نم دارش بازم دلم لرزي چشمادنی به صورتش زدم با دی محکمیلی باال رفت و با تموم قدرت سدستم

   دمیلرزون صورتشو گرفتم و بارها و بارها گونشو با اشک بوس
 به سپارمی شکوندن غرورم بسته اره خودمو مگهی بسته  دهی گرگهی گرفت و منو از خودش جدا کرد اون بازم پسم زد ددستامو

 ریتقد
*** 

  نگاه کردمشگری از اشک به ارایی پرده ابا
 : بود گفتی که خانوم تپل و جوونشگریارا
  ماهي ماه شدزمیعز_

 که موژه هامو پرپشت یملی و ری مشکهی خط چشم و سايگری رژ لب جهی خودم شدم دماتی کنار کشنهی آي رو از روپارچه
    اشک ازیی قطره ای با لباس عروس مشکدهیتر نشون م

 وامروز دتشی برام خرانی کردم دامیا Huawei ی به گوشینگاه... ضد آبهملمی زدم خوبه که ری لبخند تلخدی چکگونم
    تموم شدشگاهتی دادگفت هر موقع وقت اراهیصبح بهم هد

 : به خودم اومدمشگری اراي با صداستمی داد تا بتونم امشب سر پا واي هم دلداری دنبالم کلادی بزنم تا بزنگ
  دنبالت؟ادی بستی نیدخترم؟کس

 : زد و گفتي تکون دادم لبخندي زدم و سری تصنعلبخند
 امی عروسم بزنم مي سر به مشترهی رمی من مپس
  تکون دادميسر

 عروس
  تکرار شد تو سرمبازم

  عروس عروسعروس
  بودزی مي ابرو که روغی نگاهم رفت سمت تهوی زدم انی به دای زنگتک

 ی لعنتی زندگنی خودمو از اگستی دیکی که دستاش تو دست دنشی اگه قبل از دشدی می دستم گرفتم چي برق زد توچشمم
   جادی ایکی زخم کوچدمی کنار رگم کشیخالص کنم؟کم
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 با دستمال دستمو پاك کردم و روش چسب نی پرت کردم رو زمغوی تکنمی مکاری دارم چدمی خون انگار تازه فهمدنی دشدبا
  اومدشگری ارايزخم زدم صدا

  خانوم داماد منتظرهعروس
  گرفتغضمب

  عروسش من باشم؟شهی میعنی خانوم؟عروس
  دنبال من؟ادی بالیدان

  توهمهفقط
 قائم شده بود زد و در و شی لبخند به صورت پژمردم که پشت اون آراهی و دی جنتلمنانه دستمو بوسانی رفتم دارونی سمت ببه

   برام باز کرد رفتم نشستم داخل سبد گل رز قرمز دستم بود
 :دیچی پنی ماشي آهنگ تو فضاي صداختمیری صدا اشک می بو

 ي کارو کردنی من ، چرا باعشقت اچرا
 ي حال و سردی بازم که بتو

 ها  بودهی من چری تقصبگو
 هات  از بهونهدمی فهمي بریخواستی متو

  کردم که دلت شکستکاری من ، مگه چچرا
  کرد که به دلت نشستکاری چاون
  بوده پسيو قرارات باز به من همه کارات قول بگو

  شدهينطوری حاال اتا
 ی عشقت باشمو حسش نکنکه

 ی چشمش نکني تونگاه
 ی بهش فکر نکنيکردی روزم فکرشو نمهی ی که حتیکس
  شبامومهی ني اشکايدیدی متو
  هواموی معرفت نداشتی بيتو
  تنهامویدونستی منکهی با ای رفتتو
  شکستناموي صدايدیدی متو
  به پات نشستنامويدیدی متو
  شدينطوری که ای مرد حسمو تو خواستییهوی
  شدهينطوری حاال اتا

 ی عشقت باشمو حسش نکنکه
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 ی چشمش نکني تونگاه
 ی بهش فکر نکنيکردی روزم فکرشو نمهی ی که حتیکس

  شدهينطوری حاال اتا
 ی عشقت باشمو حسش نکنکه

 ی چشمش نکني تونگاه
 ی بهش فکر نکنيکردی روزم فکرشو نمهی ی که حتیکس
  منچرا
  منچرا
  منچرا
 چرا
 چرا

  آهنگ و قطع کرد و گفتانی کرد دافیچقدر خوب حالم و توص!! چرا من؟واقعا حرف دلم بود آهنگشکردمی لب زمزمه مریز
 یاسی
  گرفته گفتمي صدابا

 بله
  گفتی با ناراحتانیدا

 !! متاسفمواقعا
  گفتمی لبخند مصنوعبا
 منه پس ي اون شادي براش خوشحالم اون مال من نبود شادیلیمن خ!! خنده هام ونیبب!!شحالم حرف و نزن من خونیا

  ندارمي ایناراحت
 شد و در و برام ادهی پانیدا!!شدی که عشقم داماد و قلبم خاك مییجا!! به تاالرمیدی اشک به چشماش نشست بالخره رسانیدا

   باز کرد دامن پف دارم و تو دستم فشردم و با اون سبد گل
 خواب نای ايکاش همه !! تنشهي عشقم لباس دامادنمی توان نداشتم ببنمشی  توان نداشتم ببدی داخل رفتم شونم لرزبه

   دیلرزیپاهام م... خواب باشهنای اي همه شدی کاش مایخدا!!باشه
 دستم و گرفت و انی که داوفتمی بود بکی لحظه نزدهی راه برم اون کفشا هم انگار براشون بهونه جور شده بود تونستمینم

 گفت
  حالت خوبه؟؟یاسی

  گفتمانی رو به داي شدن دادم و با لبخند کج و کوله اي جاري به اشکام اجازه دیلرزی مفکم
 شمی نمنی بهتر از امی عالهیعال
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خزال وسط داشت !! واسه مردن قلبم خوشحال بودنتی جمعنی بودن چقدر ایکوبی داخل همه درحال رقص و پامیرفت
    اومدن وسط و تانگوالی شد خزال و دانی رقص خالستی پدیرقصیم
 رو يزیانگار کفشام ذوب شده بود پاهام سست بود و چ!!گرفتی راحت قلبم و نشونه میلیاز همون رقصا که خ.دنیرقصیم

    نشستم و به رقص دو نفرهی رو صندلیچارگی با بکردمیحس نم
 گهی دندفعهی ای ولي پوش شداهی بازم سای بییبابا!! واقعا مردگهی دخترت دای بیمامان...ختمیری شدم اشک مرهی عاشقانشون خو

    و بازکردی بود موهام و نوازش منجایانکاش مامانم ا!!یواقع
 و با تمام وجودم احساس تیکاش بابام بود تا دوباره تو آغوش محکمش باز حس امن!!دادی مي خنده هاش بهم دلداربا
   بازم حس... بازم اون آغوشش و برام باز کنهالیکاش دان!!کردمیم

 کاش برگرده... جز خانوادم که دوستم داشته باشهای دننی هست تو ایکی که کنم
 !! کاش برگردهایخدا

  و گفتمی جيرفت سمت د وردمی تموم شد طاقت نرقصشون
  خواهشادی رو بزنیمی ابراهثمی آهنگ اونم رفت مآقا
 با الی شدن و دانرهی نشسته بود سبد به دست رفتم وسط همه با تعجب به من خالی باشه گفت دانهی با تعجب ی جيد

    وسطدمی و اخم آهنگ زده شد دستش و گرفتم کشیناراحت
  لرزون داد زدمي با چونه هاختمیری و گل مدمیچرخی دورش مکردی خزال با شوك نگامون مدیلرزی مچونش

  عشقم داماد شدهدی ، دست بزندی بکشکل
  داد زدمهی هم پشت سرش با گرهی بقدی دختر با اشک کل کشهی هوی با تعجب انداختن که ی نگاههمه

 ..شای بترکه الیچشم حسود و بخ...ادی چه بهش مدینی داماد شده ببعشقم
  تمومش کنگهی رفت دل من داونم
  که خوردمو خوبش کنی رفت زخماونم
  خواهش کنگهی کم دموندی ما مشی اگه عاشق ما بود پاون

  گفتمالی رو به دانهی گربا
 تو و ي واسه ی مزاحمگهیامشب د... کني بخند،عشقم شادزمیعز...ي بالخره توهم مستقل شدمی مبارکت باشه،زندگزمیعز

    پوشماهیس... پوش شدماهیعشقم س...ستیعشقت ن
 ادیعشقم به روم م...يکرد
 دنی با اشک کل کشهمه
  شمی چرا قراره خالهی با گرمن

 شمی عمره مثل اسفند رو آتهی
 شمی دل تنها رفته اون از پي اشهی باورت نمچرا
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لباس عروس بپوشم و تو  روز کنار تو هی دی من بای مگه نگفتانته؟؟عشقمی تنپوش خای تهی لباس دامادنیعشقم ا: زدمغیج
    مگه تو نگفتهی؟لعنتي پوشم کرداهیلباس داماد؟؟پس چرا س

  دوستميبود
  که گفتمدنی دست زدن و کل کشهمه
 شهی مگهی دیکی امشب عشقم مال دی کني امشب شب حجله عشقمه،شاددی بکشکل
  که ما قرارهاری دلت شکسته آره طاقت بدلم
  رسم تلخ روزگارهنی امی تو قفس بمونشهیهم
  بهارههی پشت هر زمستون شهیهم

  گفتمهی چرخ زدم و با گرهی و گرفتم و دستش
 ...پوشمی مدی مگه نه؟؟نترس بعدا سفادی روم مبه

 گمی و مکشمی و کل مزمیری و رو سرش گل مچرخمی و ول کرد و دورش مدستش
 ادشی اسمنی گهیعشقم د...ستی ناسمنشی شیپ گهی امشب دشه،عشقمی عشقم داره داماد مادی بدی شهر و خبر کنکل
  و دوست ندارهاسمنی گهی داد،عشقمینم

 دنیکشی هقم بلند شد کل مهق
 ستی نیوونگی واسه دیی جاستی نی که زندگی زندگنیا 

 ستی نی عشقتو خواست بگی سخته هر کچه
 : زدمداد

 ؟؟توکهیکنی مهی تو چرا گررمیمیمن اشب م!!توهم باش!! من خوشحالمنیبب!!؟؟بخنديخندی نم؟؟چرايزیری چرا اشک معشقم
    به عشقتگهیعشقم تو که االن د!! عشقمستیبرات مهم ن

 ؟يزیری چرا اشک ميدیرس
 می دل من هر دو گرفتاريانگار

 می داري بدي اون چه روزای بما
 میباری مشهی نمونده باهامون که مثل بارون همیچکیه

  جلو و اشکاش و پاك کردم و گفتمرفتم
 ..خوشحال باش!! نکنهیگر!!شگون نداره!! هاااتهیامشب عروس... اشکات و پاك کنعشقم

  شهیی دل من نکنه دلت هواي اباز
 شهی می چی دونی قصه آخرش منیا

 شهی شنی پشت همي روز ابرهی میریمی و تو تنها ممن
  که ما قرارهاری دلت شکسته آره طاقت بدلم
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  رسم تلخ روزگارهنی امی تو قفس بمونشهیهم
  بهارههی پشت هر زمستون شهیهم

 ستی نیوونگی واسه دیی جاستی نی که زندگی زندگنیا
 ستی نی عشقتو خواست بگی سخته هر کچه
  التماس گفتمبا

 خوامی من نمالیدان...الی دانرمیمیفقط تنهام نذار من بدون تو م...ی تو بکني هر کاری تو بگی غلط کردم،اصال هر چالیدان
  فکر کنمی زندگنیبدون تو به ا

  آروم گفتالیدان
 اسمنی
  اشک گفتمبا

  عشقم،جان دلمم،جانمی زندگجانم
  روش و برگردوند و گفتی با ناراحتالیدان
  واقعا متاسفمی من و ببخشدیبا
  گفتمهی با گرکردی بهت زدم و داشت دستاش و از دستم جدا مي مقابل چشمادر
 الیدان

 تا زدمی و زجه مکردمی مهی پوزخند بهم زد عاقد اومد زانو زدم فقط گرهی خزال ستادی و از دستم جدا کرد و کنار خزال ادستاش
  گرفته گفتميبرگرده با صدا

 !! کفندی لباس سفی عروسدیالبته نه لباس سف!! بپوشمدی لباسم و عوض کنم و لباس سفخوامی عشقم بله رو بگو مباشه
  آهنگ زدیجی کرد دقهی عاقد شروع به خوندن صدی امونم و برهی تفاوت روش و برگردوند بازم گری بالیدان

  تموم اون روزا رودمی از تو شد جلو چشمام دحرف
 

  گرفت و دوباره رفتم تو فکر تومی رو شد گردستم
  رو شدآخه قول داده بودم که به تو فکر نکنمدستم

 و من اثر نذاره رینی آهنگ غمگچی هگهید
  سر نکنمیی تو قول داده بودم با تنهابه

  بدتر نکنمنی و از امیزندگ
  بود رفتنمونی بی رفت هر چزود

  رفت چه آسون رفتعشقمون
  بود رفتنمونی بی رفت هر چزود

  رفت چه آسون رفتعشقمون
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 يری نمادمی چرا از رمی همش با خودم کلنجار مشمی از خودم کالفه مهمش
 يری نمادمی چرا از ارمی مادمی هر روز تو رو به ارنی اسمتو با من مهنوز
  بود رفتنمونی بی رفت هر چزود

  رفت چه آسون رفتعشقمون
  بود رفتنمونی بی رفت هر چزود

  رفت چه آسون رفتعشقمون
 ....روحش شاد!! شد عشقم جوون و نو پا بودفیح!!کردمیبا بغض به صحنه کفن کردن عشقم نگاه م!! تموم شدآهنگ
 لم؟یعروس خانم بنده وک:عاقد

  بلند گفتمهی گربا
 !! خانم رفته عشقِ دامادش و کفن کنهعروس

  گفتی با تعجب و ناراحتعاقد
 لم؟؟ی خانم بنده وکعروس

  نگاه ملتمس رو به خزال بلند گفتمبا
  سند مرگ عشقِ دامادش و امضا کنهخوادی خانم معروس

  زد که عاقد گفتگهی پوزخند دهی خزال
 لم؟ی عروس خانم بنده وکپرسمی بار سوم ميبرا
 !!یبله رو نده لعنت!!خدا جون!! بله رو نگوکنمیخواهش م!! نگونه

  رو بهم گفتشخندی با نخزال
 بله

  و گفتمالی بلند شدم و رفتم سمت دانی و دست زدن به سختدنی کل کشهمه
 ی باشخوشبخت

  رو به خزال گفتمبعد
  عشقم باشمواظب

  گفتم رو به جفتشونبعد
 ازم هی و به عنوان هدختمی که برات ریی پر از اشکاسهی کهی وارم قلب شکسته و دی امیول...وردمی نهی هدي برايزی چدیببخش

 شهی همي برانمیخدافظ نازن...یقبول کن
 بهش بگم من و الی به رستوران داندمی رسی کردم تا وقترهی ذخلمی بهراد و تو موباي شماره رونی سبد به دست رفتم ببعد

    خودت مواظب عشقمایخدا!! برمدی االنم بانای مشیببره پ
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 رسوندم و رفتم ي خودم و به در ورودی با سختوفتمی بود بکی جاها نزدیلی خنکهی شل و ول با ایلیلنگون لنگون خ!!باش
    اما من گوسمزدی مادی اسمم و فری پشت سرم هانی دارونیب

 که با داد دیچی تو گوشم پانی داادی فري صداهوی چوقتی هنمی تو خاطراتم ببي از اون دوتا اثرخواستمی نمگهی نبود دبدهکار
 گفت

  مواظب باشیاسی
  شدکی محو و تاری پر پر شده همه رو صورتم افتادن و کم کم همه چي و هوام گالنی کردم رو زمحس

******* 
 نایم

  بست راه به رومدوباره
  آروم گم شدمآروم
  به سمت آسمونچشا

 شدی می چنکهی فکر اتو
  آسون نهنی استین
  بسه راه رفتنگهید

  ، بال دارم جام باالست منآزادم
  بار آماده شدمنی کار زاده شدم من انی واسه امن
 تابمی تاب بی کار ساخته شدم من بنی واسه امن

  تختي توعتری سری برگردم هرچخوامی ِ سخت مدوران
  سقفي روي تلخ زول بزنم به چراغااوقات
  و روز قبلروزی دي پرت اتفاقاي پوچ فکرايفکرا
  سطلهی فکرارو تو نی ازمی که بریوقت
  سري مثبت توي صدازنهی مداد
  گودي مشکل توي ام که تویکس

  تو باتالق شنا کنمتونمیم
  اوجي پشتش رورونی بامیب
  شکار کنمرای شي التونمیم
  کنم اگه از باال نگاه کنمدایردمو پ که گم کيزی چشهیم

  مثه بمب صدا کنم لرزش تا صبح به پا کنمامشب
  بار آماده شدمنی کار زاده شدم من انی واسه امن
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 تابمی تاب بی کار ساخته شدم من بنی واسه امن
  درصد افراد هر روز صبح کار ظهر غذا شب خواب99 یزندگ

  کشندستنی روتهی خطرسکی مثلث رنی بمونم تو اخوامینم
  چقدر باهوش و پرمدونمی فک کنن هالو و خلم خودم مبزار

  خودم قانون خودميای شده چهارچوب دورم دنيتکرار
  بهم برسهي دو خطه موازخوامیم
  دودوتا بشه سهکنمی ميکاری
  هم استرسهنای اشهی بوده همنی و همشهی نکن نمگنی مایسری
  که نبوده جا پارمی میی جاهی

  که نشده تاحاالکنمی ميکار
  شهر چشم به پا کنمنی تو اتا
  اشک به راه کنمــلیس

  بار آماده شدمنی کار زاده شدم من انی واسه امن
 تابمی تاب بی کار ساخته شدم من بنی واسه امن
 ”خدا کمکم کن خواهشا”  دائماکنمی مدعا
  بهش دو راه جلوتهدنی بزرگه گفت برا رسامیرو

 نی بخواب و خوابشو ببای نی برنامه کارتو بچپاشو
  بار آماده شدمنی کار زاده شدم من انی واسه امن

  تموم شد خاموشش کردم که بهراد اومد نشست رو مبل و گفتآهنگ
 ن؟یدی سوال کنم جواب مهی استاد گمایم

  دارهیبستگ
  داره؟ی بستگی چیعنی:بهراد

  جواب ندمدی شایعنی
 گمیپس نم:بهراد
 بهتر
 ؟ي حرف شد؟کمیزنیچرا حرف نم:بهراد

  ندارمحوصله
 ؟ی چيواسه :بهراد

 ست؟؟ی ني خبریاسی چند ماهه از یدونینگرانم،م
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  ناراحت بهم نگاه کرد و گفتبهراد
 شهی درست می چهمه

 دوارمیام
  رو با تعجب برداشت و گفتی زنگ خورد بهش نگاه کردم گوشلشی موباهوی

 بله
.... 

 دییبفرما
.... 

  گفتی بلند شد و با نگرانهوی
 دیی هستم بفرماخودم
...... 

  گفتی و ناراحتی با سستهوی دادی و استرس بهش نگاه کردم دلم گواه بد می نگرانبا
 مارستان؟؟یب

.... 
 رسونمی االن خودم و منیهم

  کرد بهش نگاه کردم و گفتمقطع
  شد؟یچ

 ی آروم باشيدیقول م:بهراد
  رو بهش گفتمزدی تو چشمام جمع زد ضربان قلبم تند تند ماشک
 !!یکنی موونمی دي شده داری بگو چکنمی خواهش مبهراد
  اونجامی خودمون و برسونعی سردی بامارستانهی کردن بدای رو پیاسی:بهراد

 بهراد زنگ زدم ی با گوشعی سررونی رفتم تو اتاق شلوارم عوض کردم و با همون مانتو و شال رفتم بعی بود سری دلم آشوبتو
 به فرهان که بعد چند بوق جواب داد

 بله
  رو بده به غزلی گوشفرهان
  غزلنمی اای؟بيچته فلفل خورد:فرهان

 نایالو م:غزل
  خودت و برسونعی سرمارستانهی شد بدای پیاسی غزل
  که از صداش مشهود بود گفتي ای با نگرانغزل
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 ؟ی چي واسه مارستانی بکدوم
 ای تو هم زود بمیپرسی ممیری االن مدونمی،نم(..)مارستانیب

  اومدم فعاليباشه جلد:غزل
 فعال
 شد خدا جونم خودت مواظبش ریاشک از چشمام سراز!!شستنی میخیانگار تو دلم داشتن جا ... کردم بهراد حرکت کردقطع
    گذشتقهی چند دقدونمینم!خودت هواش و داشته باش!!باش

  غزل نگران و اشک آلود بود که گفتمدمیطه غزل و فرهان و د تو محومیدی رسکه
 ن؟یدی رسی کشما
  داخلمی نبود بری تا خونمون راهنجای االن از انیهم:غزل

 کردمی شد اگه االن دم دستم بود تمام دهنش و پر خون مشتری بالینفرتم نسبت به دان. داخلمی باهم رفتییچهارتا
   ختمیری و نگران بودم که شر شر عرق می عصبنقدریا...کشتمشیم

  گفتعی و سررشی رفت سمت پذبهراد
  تو کدوم بخشه؟دی رو چک کني محمداسمنی خانم

  با تعجب به بهراد نگاه کرد و گفتپرستار
 100 سمت راست اتاقباال
 الی دانکردی مهی و داداشش نگران اونجا بودن داداشش داشت گرالی دانمی دم در اتاق بودمی و رفتدمی دست بهراد و کشعیسر

    و نذاشترونی دکتر اد اتاق اومد بهوی...هم داغون شده بود
  سمت دکتر که گفتممیدی پرعی بگم من و غزل و داداشش سرالی به دانيزیچ

  دکتر حال خواهرم چطوره؟يآقا
 ؟یشما خواهرش:دکتر

 بله
  داره با اجازهی شما بستگيو االن خوب شدنشون فقط به دعا ها... رفتن تو کماشونیمتاسفانه ا:دکتر

 کردی مهیغزل زانو زد و گر!!ستیممکن ن! امکان ندارهنیا...نه...نه!!دی دور سرم چرخای رفت دنو
 دی بلند شو بایآج!!شمونی پی بالخره برگشتنیبب...می ما اومدنی تو رو خدا پاشو ببیآج... تو رو خدا پاشویآج...اسمنی:غزل

    مامانشی پمی وقتشه برگهی دیآج... خونهمیبرگرد
 اسمـــــــــــــــنی.. شدهتیزی چی مامان بابات منتظرن نذار فکر کنن واقعیباباهامون،آج

 تو دمی تو صورتش و حمله کردم با مشت کوبدمی و مشت و کوبدمی پرالی به سمت دانختمی از نفرت مشت شد اشک ردستم
  و با بغض و نفرت گفتمنشیس
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 نطوری دختر و اهی عشق ؟؟جوابي بدنطوری دختر و اهی ي که جواب محبتای پستنقدری واقعا ایعنی؟هان؟!ي و کردنکاری اچرا
  کمائه؟؟یاسی عشق ؟جوابيبد
 با داد گفتم!! نی محکم بود فقط چشاش اشک داشت همدی ما فکش نلرزختیری و گرفتم اشک مقشی

 که گم میرستانیپست فطرت ما سه تا دختر دب...دنی سال بچشون و ندکی بچه االن چشم به راهشن نیا پدر و مادر یعوض
  هست؟تی حالمیشد
 با اشک و نفرت گفتم...کردی اما بهراد با تعجب به من نگاه مکردی مهی جمع شده بودن غزل گرمارستانی بکل

 ؟؟یفهمیسال م16...سالشه16 فقطیاسی وونیح
  شوکه بود تکونش دادم و گفتمالیدان

 سه ی وقتیدونی مي کردلی تبدتی و به واقعزیتو همه چ...ی نذاشتی توئه لعنتیول... خونمونمیرفتی ماه بعد مدی ما باآشغال
    ومی که پدر و مادرمون فکر کردن ما مردمیدی فهممونییتا
 زنده بمونم تا مامان بابام من و دی هر طور شده باگفتی مشهی همیاسیم؟ی شدی رو خاك کردن چه حالگهی دیکی ما يجا
 نمی و من اونا رو ببننیبب
  مشت زدم تو دهنش و گفتمهی

 ی آرزو رو ازش گرفتنی تو ایول
  و گفتمی داغون با اشک نشستم رو صندلیلیخ

 جواب عشقش کما نبود...ي کردي در حقش واقعا نامردالی نبود داننی حقش اواقعا
  ازم دور تر نشست و گفتی صندلهین به حد فاصل  داغویلی خالیدان

 دونستمیمن واقعا نم!! بشهنطوری اخواستمی نممن
 بزنم چند تا رو ذاشتی چند تا رو مزدمی کتکش میوقت... نداشت محکم بود اما ناراحت و داغونی مردونش لرزشيصدا

    نشست والی من و داننیغزل نشست کنارم بهراد هم ب!!ذاشتینم
 خش دار يغزل با صدا!!کمک کن!!ایخدا...  نموندهشتریدو ماه ب!! کاش خوب بشهایاوووف خدا...الیت راست دان سمفرهان
 گفت

 م؟ی کنکاری چدی حاال بانایم
 دعا

  که گفتمدی کشی آهغزل
 شهی نمشیزی چهی اي دختر قویاسی نباش نگران
  با زار گفتغزل

 .....ـیزی چهی هوی اگه نای میدونی از کجا متو
  و قطع کردم و گفتمحرفش
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  بهت گفتم که مثبت فکر کنشهی و همنی اادی سرت می بد فکر کنی غزل به هر چسیه
 ...من واقعا نگرانشم:غزل

 نه غصه نی بنابراشهی که خوب مدونمی منمی جز دعا اادی از دست من بر نمي کاردونمی چرا؟چون میدونی مهی من عاديبرا
 شهی اون خوب مدونمی نه ناراحتم من مخورمیم

  و به در دوخت و گفتشی اشکي چشماغزل
  تودی به امایخدا
  پرستار اومد و گفتهی هوی که می ساکت بودهمه

  بموننتوننی فقط دوتا همراه مدی رو خلوت کننجای ادی بادیببخش
  به غزل گفتمرو
 ؟يدی فهميای بي حق نداري نشدلکسی که مثل من ری تا وقتي ای منفي برو خونتون همش انرژتو

  گفتمینی به حالت قهر رفت که رو به فرهان با لحن غمگغزل
 کی باهم نزدیلی خیاسی اون و نکهی مخصوصا اارهی بشه و اون نتونه تاب بيزی چهی ترسمی مهی ای دختر احساساتغزل
   نکهی بهش بگو ازم دلخور نشه و نترسه از اکنمیخواهش م...بودن

 شهی مشیزی چیاسی
  و گفترونید ب دای نفسفرهان

  غزل هم با من نگرانش نباششهیخودتم ناراحت نباش خوب م.. حتما بهم زنگ بزنیکمک داشت..باشه
  لبخند کج و معوج زدم و گفتمهی

 یمرس
 پسر تو هر نی ادنی خدا دي کرد و رفت به بهراد نگاه کردم مثل بچه مظلوما بود وای با پسرا دست داد و خدافظفرهان

    کردم لبخندم و جمع کنم کهیسع!!کردی حالم و خوب میطیشرا
  هم شدم و رو بهش گفتمموفق

 ؟ي بردی هم باتو
 پرستار گفت دو نفر... که تنهات بذارم استادشهینم:بهراد

 کنمی شل و پلت مزنمی به خدا مرنی عکس بگای ازت امضا انی بخوان بمارستانیاگه کل ب!!بهــــــــراد
 !ستی دست من نگهی دنکهیخوب ا:بهراد
 ي نه تو کتک بخورزهی پس برو تا نه اعصاب من بهم برخوب
  مظلومانه بهم نگاه کرد و گفتبهراد
  باشه؟اااای شد حتما بهم زنگ بزنیمشکل

  لبخند از ته دلم زدم و گفتمهی
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  حاال بروباشه
  که نشسته بود گفتمالی و جمع کردم و رو به دانمیتمام غرور و سرد... هم رفتبهراد

 ! و بروری تو هم دست داداشت و بگاروی یه
  خشن گفتیلی بلند شد و با اخم خالیدان

 ! من با حرف تو اومدم که با حرف توهم برممگه
  همونطور خشن گفتممنم
 ی چگهی کما حاال دشی بشه فرستادی که چنجای ایتو بمون...کردمی رو نمي کارنی همچچوقتی دست من بود که هاگه

   ش؟؟برو،خواهشی بکشندفعهی ايخوای از جونش؟؟ميخوایم
  بروکنمیم

  و گرفت و گفتالی دست دانداداشش
 مونمی تو برو من مخوب

  گفتي با غدالیدان
  برم مگه زورهخوامیان،نمی کن داولم
  به خون نشسته گفتي رو بهم با اخم و چشمابعد
 آدم ي و مثله بچه ي پس بهتره پا رو دمم نذارکنمی نمای کنمی مکاری چنجای نداره که من ای دختر کوچولو به تو ربطنیبب

    تازهيدیاگه د...ياری آدم بزرگا رو در ني و اداینیجات بش
 شمی استثنا قائل نمگهی دندفعهی ای وليزی براش عزدونستمی بود چون میاسی فقط به خاطر نزدمت

  گفتملکسی ریلی و اخم اما خيبا سرد نی خوب خشونت و بلد بودم بنابرایلی مثل خودش خمنم
 مال بچه هاس من دیتهد... آب از سرم گذشتهگهی که دی بکش که واقعا ازت بترسه نه منی زور و بازوت و به رخ کسبرو

    کهدونمی و منی بزرگ بودنم ندارم حداقل ايکنم،ادعایعمل م
 وقت تلف کردن يتو هم بهتره به جا...می از ما سه تا زنده نبودچکدومی وگرنه تا االن هامی بر مي و از پس هرکارخودساختم

 !ستی نمارستانی تو محوطه سگ جاش تو بيبر
 مثله خودم خدا نکنه من مثل اون باشم یکی از ومدی مشت شده بودنشستم جام از حرص قرمز شده بود چقدر بدم مدستاش

    که جوابمهی حالنقدری حداقل من اکنمیخودم و اعدام م
  و گرفت و گفتالی دست دانانیدا... و با عشق بدمقعش
 دمی افتاد بهت خبر می نباش هر اتفاقیاسی برو نگران کنمی تو برو من هستم خواهش مالیدان
  با خشونت گوشه مانتوم و گرفت و گفتالیدان

 ؟يدی فهمشکونمی خورد دستت و مانی دستت به دانمی ببگهی بار دکی ی به درك ولمن
  اخم گفتمبا
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  باوينم،هـــــــــــــــــری و بکش بدستت
  با حرص گفتالیدان

  هشدارم و دادممن
 بود که بهش زدم با ی لبخند زدم گوشه لبش زخم شده بود فکر کنم به خاطر کتکهی کردم انی نگاه به داهی!االغ... رفتبعد

  گفتمیلحن نرم
 ي داداش خسته شدنی بشایب

  گفتمیمونی با لبخند نشست کنارم که با لحن پشانیدا
 افتاد به جونم نمی رو نبیاسی گهی دنکهی بودم فکر ای عصبانیلی درکم کن خکنمیخواهش م... اون روز کتکت زدمدی ببخشدیبا

    بودم اونوقتی عصبانالی از دانیلی خکردی موونمیو داشت د
  من اشتباه کردمخوامیواقعا معذرت م... کردمی تمام عقده هام و سر تو خالي به جاش ظاهر شدتو
  زد و گفتي لبخندانیدا

 هم ی مثل تو مگه عذرخواهی که آدمبهی برام عجیلی خیول.. و کم کنمتی از ناراحتکمیخوشحالم که تونستم ... ندارهیاشکال
 کنه؟یم
 ی غرورمم شکسته بشه ترسنکهیاز ا...کنمی می منه معذرت خواهریمن هر وقت احساس کنم تقص...ستی نیبی عجزیچ

    نفر وهی که بخوام به خاطرش دل هیمگه غرورم چ...ندارم
 !! سوال ببرم اگه غرور من برام مهمه غرور طرف مقابلمم مسلما براش مهمهری غرورش و زبشکونم

 نجا؟ی انی شد که اومدیچ:انیدا
 نانی اطمی همی که گم شدیسال از وقت16یسایسالمه غزل و 17من... بزرگترشون منممی که گم شدمی طرف اردو اومداز

   میگردی ما بر مشهی نممونیزیخاطر بهشون دادم که ما چ
 ی خبر نداشتم ولندمی خونه هامون منم مثل اونا از آمی کنن و تالش کنن که برگردهی حرفام باعث شد اونا به حرفم تکنیهم
    رفتیاسی رنی کردم کار بگقشونی کردم تشودوارشونیام
 می گم شد و ما بدبخت شدیاسی هوی مدرس بود ي مدرس بودم و غزل تو گالریقی رستوران من تو آموزشگاه موستو
   یلی اون روزا خی ولهی درك نکنه که چقدر حال بددی شاچکسیه

 شد اما دای بعد چند ماه خبر دادن که پذاشتی نمیاسی طرف فکر هی از می برسمونی به زندگمیخواستی طرف مهی بود از سخت
 مارستانی تو بیچ
  گفتی با ناراحتانیدا

 دی ببخشدی رو ول کنه اما گوش نکردبازم بایاسی گفتم الی متاسفم من به دانواقعا
  به بازوش زدم و گفتمیواشی خنده مشت با

 یسای کنه اونم نه از من از ی معذرت خواهدی باالی که دانی کنی معذرت خواهدیدر ضمن تو نبا... بستسي داربخش
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 بخشتشی داره مطمئنم می قلب بزرگیاسی:انیدا
 درسته

  بخرميزی چهی کما من برم می ما هم بردی فکر کنم بامی گشنه بموننطوری تا آخر هممییاگه بخوا:انیدا
 

  بذار بهت پول بدمپس
  به حساب اونهزی همه چنی با مرد هستی وقتدی نکني چوب کارکنمی خواهش میول...دونمیاسمتون و نم:انیدا

  که گفتمرفتی مداشت
 نایم

  طرفم که با لبخند گفتمبرگشت
 !ناستی ماسمم
  زد و گفتی خوشگللبخند
  خانمنای مگردمی بر ماالن

چهرش جلو چشمام !! ادبی بي بهراد کوچولودمیخند!!شهی ادب خودم نمی بي بهراد کوچولویچی هیول!!چقدر مودب... رفتو
 نقش بست با لبخند گفتم

  حواست هست؟می زندگي و شدي اومدییهوی ادب ی بي کوچولوبهراد
******* 

 غزل
  روز بعددو
 

  جلب شد ناخداگاه بلند گفتمهی اعالمهی به توجهم
 ستای لحظه واهی نایم
 روند و پارك کرد و ي و به گوشه انی و خشن به من رفت و ماشی نگاه عصبهی نای بوق ممتد اومد مي ترمز زد صداهوی نایم

 گفت
  مرگته؟چه
 !! و نگاه کناون

 ه؟؟ی چمینی ببمی شو برادهیپ:نایم
 ...نکهیا...نکهیجا خوردم ا... خشکم زدمی شدکی نزدهی سمت اون اعالممی و قفل کرد و رفتنی ماشنای و ممی شدادهیپ
  گفتی با لحن عصبنایم
 ستن؟؟ی نمیدی که تو جنگل دیی سه تا دختر همونانیا

  گفتمی نگرانبا
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  گم شدهنوشته
  اومد و گفتادشی يزی چهی لحظه انگار هی نایم
 !!می خنگیلی غزل ما واقعا خي وايا

 چرا؟؟
 گمی کن من  بهت مادداشتی و نیآدرس ا:نایم

 لی حرکت کرد و با موبانای و ممی شدنی سوار ماشنی سمت ماشمی هم رفتي پا به پانای کردم و با مادداشتی آدرس و اون
  زد و گفتیکی به یاسی

 انی سالم داداش داالو
.... 

 مییای تا ما بی اونجا باشکمی یتونیم..مییای تر مری دکمی داداش ما نیفدات،بب
.... 

 شمی فقط تو باش اونجا ممنون مگمی مبهت
..... 

  خدافظی کُلُفتیلی خی مرسدستت
  گفتمیجی قطع کرد که با گو
  شده؟ی چی بگيخوای نمنایم
  درسته؟میدی ما تو جنگل سه تا دختر و دنیبب:نایم

 آره
  شده بودن فکر کنم بهتون گفتمریاونا تسخ:نایم

  تند سر تکون دادم و گفتمتند
 خوب؟؟

 نگهبان اون جنگل اون دخترا رو ی بماند ولنای امی جنا اون دخترا رو سوزوندن ما فرار کردی ما رو داشتن و وقتلیاونا وسا:نایم
    ما اطالع دادن ماي که خانواده هاییونجا کردن و از ادایپ

 نی بود تو تموم باوراشون بنابرای مهر محکمهی دست اونا لمونی ما فرستادن اونجا که وساي اون دخترا رو به جامی شدگم
    ما دفن هستن اون سه تا دختر توي که االن به جاییاونا

 جنگلن
 دمی ازش پرسعیسر!! حس شدمیب

 م؟ی کنکاری چدی ما االن باخوب
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 و نی اونا حق ارنی بگلی تا اونا برن جنازه بچه هاشون و تحومیدی محی و بهشون توضزی خانوادشون و همه چشی پمیریم:نایم
 دارن بدونن بچشون کجاست

  گفتمی نگرانبا
 ؟ی برامون بد بشه چاگه

صاحب مغازه رو هم ...ستی نی و مشکلدهی که االن صاحبش ما رو بخشمیدی دزدنیم؟؟ماشیم،کردی نکرديما که کار بد:نایم
   که دست ما نبود به ما چه؟دختراشونم که ما به جون جنا

 !!میننداخت
  رو سمتم گرفت و گفتیاسی لی موبانای کن کنم مشهی کردم ری دلشوره داشتم که اونم سعکمی

 !! دختراتون کجانمیدونی بگو ما مي کردادداشتی ي بزن به اون شماره ازنگ
  تپش گرفت و گفتمقلبم
 تونمی من نمنه،نه

  زنگ بزن نترس باش خدا پشتمونه زنگ بزنشهی نميزی نترس به خدا چنقدریغزل ا:نایم
 و ازش گرفتم و مشغول شماره لی رو بندازم کنار موبای ترس لعنتنی اکمیوقتشه ... تو دستش نگاه کردمی بودم به گوشمردد

 رفتاسترس کل وجودم و گ:گرفتن شدم بوق اول
  افتاد به جونمینگران: دومبوق
 توان صحبت کردن نداشتم: سومبوق

  قطع کنم که جواب دادنخواستمیم
 بله

  و حفظ کردم و گفتممی که معلوم بود خسته و ناراحته خونسرددیچی پی زنيصدا
  خانمسالم

  حوصله گفتی بزن
 دیی بفرماسالم
  راجب دختراتوننی داده بودهی شما اعالمدیببخش

 دی و خودتون و دخترامون جا نزندی نکنزی واسه مال و ثروت دندون تی بهتره الکمیشناسی خانم ما دخترامون و منیبب:زن
  سرشون اومدهیی دختراتون کجان و چه بالدونمی بگم من مخواستمی من فقط منه،نه
  گفتی با خوشحالزن

 واقعا
 گمی خدا راست مبه

 ؟يآدرس و دار:زن
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 امی دارم مبله،االن
 يباشه،باشه من منتظرتم با:زن

 خدافظ
  و گفتدی خندنای کردم که مقطع

  ترس نداشت؟يدید
 !! نگرانمکمی من می پسر برهی با ستی نبهتر

 می برادی االنم سر ضبطه زنگ بزن به فرهان بهیبهراد امشب مهمون:نایم
  شماره فرهان و گرفتم بعد دو بوق جواب دادعی و گرفتم و سرلیموبا
 الو

  فرهانسالم
  شده؟يزیسالم چ:فرهان

 ؟ییکجا
  خونهرمیشرکت بودم دارم م:فرهان

  ماشی پيای بیتونیم
 ن؟ییشما کجا:فرهان

  بلند بلند آدرس داد که فرهان گفتنایم
  اونجامگهی دقهی من پنج دقنیستیوا
  همرامون هستنیماش..ایای ننی ماشبا

  خدافظیاوک:فرهان
 خدافظ.. خودت باشمواظب

  و گفتموردمی خودم ني بهم نگاه کرد که به روطنتی زد بغل و با شنایم!! بود که گفتمی چنی اي واي قطع کردم اعیسر
 ؟!ها
  خنده و گفتری زد زنایم
  مواظب خودت باشیچیه
  گفتمي دلخوربا

 نای نکن ممسخرم
  و گفتدی خندنایم

  حواست هست؟ي کردریی تغیلی غزل خشناسمتینم
  آروم گفتمیلیخ
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 شناسمی وقته خودم و نمیلی خخودمم
  ولو کرد و گفتی خودش و رو صندلنایم

 نی هممنم
  برق گرفته ها نشستم جام و گفتممثله

 ...م...توهـــ...تو
  و گفتدی خندنایم

 می بدبخت شدیاسی من و تو یعنی غزل،آره ما سه تا آره
  و گفتمدمی و خندی دادم به صندللم

 آخه تو؟؟... جالبهبرام
  خودمم جالبهيبرا:نایم
  کجا شروع شد؟از
  با لبخند به سقف نگاه کرد و گفتنایم

 بودم ي مردنی برام خاصه من دنبال همچهیتنها کس.... دور و اطرافم فرق دارهي پسرايبا همه ... غزلهی عالیلی خاون
 ! کنمداشی روز پهی بالخره کردمیفکرشم نم

  شدم و گفتمرهی با لبخند به سقف خمنم
 وقتا یبعض. .. مهربون و دلسوزهیلی اون خستی ننطوری ای تفاوت و خوش گذرون جلوه بده ولی بکنهی میمهربونه سع یلیخ

    تمام خانوادم و پري چند ماه اون جانی تو اکنمیحس م
 !!کرده

  با خنده گفتممی دوتامون تو جامون نشستهر
 نای عاشق فرهانم ممن

  هم باخنده متقابال گفتنایم
  عاشق بهرادم غزلمنم
 هم حرکت کرد و نای که بالخره فرهان اومد و پشت نشست ممی رو با حرف زدن راجب حسمون گذروندقهی و چند دقمیدیخند

 اواسط راه گفت
اگه هم اومد و به فرض مثال کتک ...غزل تو ساکتِ ساکت باش اصال حرف نزن فقط گوش کن...نای باشه گند نزنحواستون

 ؟يدی فهممیمن و فرهان هست ای شد جلو نيکار
 و نای نگاه از سر تعجب به قصر روبروم انداختم با مهی...میدی رسعی سرم و تکون دادم دوباره دلشوره افتاده بود به جونم سرآروم

   یلی خافمی قنکهی زنگ و زد مثله انای ممی شدادهیفرهان پ
 دی غرتی با عصباننای بود چون معیضا
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 اری در ني بازعی گالت و ببند ضاغزل
 در خونه رو باز کرد و وارد خونه شدم البته خونه براش نایم... رو سرم نشستي داخل عرق سردمیرفت... جلوه دادمي عادیلیخ

   یلی پسر خوشگل اما خهی ومدی بهش مشتریقصر ب!!کم بود
 خوبه یلی خادی برشی پسره گنی هم مثلهیکی شهی مفی حنای دست مری فکر کردم که بهراد زنیبه ا... اومد استقبالموناخمو

    چشهی بهم نای توپوق زدم که مهیناخداگاه خندم گرفت و 
  و اخم رو به پسره گفتي با سردنای خطرناك رفت که خندم و جمع کردم مغوره
  برم؟دی باکجا

 تنه وحشتناك زد و هی هم بهش نای بزنه به رو به رو اشاره کرد می حرفنکهی ابرو انداخت باال با پوزخند بدون اهی با اخم پسره
    بهگایرفت پسره مبهوت بود منم خندم گرفته بود در حد الل

 جوون افشونی قی گفت همسن مادرمن بودن ولشهی جوون بودن مبای سه تا زن تقرمیدی خودم و کنترل کردم به سالن رسزور
   دوتا پسر و دوتا دخترهم... بودنریمردا هم نسبتا پ!!تر بود
  زن با لبخند داغون گفتهی!!ه جوون بودن کبودن

  بچه هانینیبش
 !! شکسته جوابمون و دادنیلی اونا هم خمی کردی احوالپرسسالم

 میخوب ما منتظر... دخترامون کجاننیدونی که منیتلفن زده بود:زن
  سوال ازتون بپرسمهی خوامی منیاگه اجازه بد:نایم

 دییبفرما:زن
 ارتباط بوده؟ در يزیشما دخترتون با چ:نایم

  گفتتی با اخم و عصبانزن
  نداشته؟ي من اصال با پسرا رابطه ادختر

  گفتلکسی ریلی خنایم
 ن؟؟یدیچرا جو م!! منظورم پسر نبودمنم
  آروم شده و گفتزن

 ه؟ی منظورت چپس
  تو جاش نشست و گفتنایم

 ؟! با جنِمنظورم
  گفتتی و بعد به شوهرش و اون پسر خوشگل نگاه کرد که پسره با عصباننای با ترس به مزن

 نی بهتره برنیدونی نميزی شما چنکهی امثله
  بلند شد و گفتلکسی ریلی خنایم
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 غزل..ستی شما براتون مهم ننکهی مثله ایاوک
  زنه گفتهوی که می اشاره کرد من و فرهان هم بلند شدبعد

  کنصبر
  و نگاه کرد که زنه گفتستادی انایم

 میدی مگوش
  گفتنای که منی نشست من و فرهان هم همنایم

 رمی جن گمن
  گفتلکسی ریلی با وحشت بهش نگاه کردن که خهمه
 ما تو شیشب بعد...می که اتوبوس رفت و ما گم شدزی تبرمی مدرسه اومدي اردوي باهم براگمی دقی رفهی غزل و قمی و رفمن

    بودم هنوزيری که تو کار جن گییا از اونجمیجنگل بود
 ی واسه دوستام مشکلدمیترسی منم ممی بوددهی ماهم ترسومدی خنده مي مزاحمت از طرف جنا رو داشتم اون شب صداکمی
    دعا خوندم صدا قطع شد وهی وگرنه من مهم نبودم ادی بشیپ

 هوی نداشت دهی فاخوندمی دعا می دختر اومد هر چغی خنده و جي باز صداهوی جنه بعد نصف شب هی سر ری همه زنای ادمیفهم
    دست از پشت نشست رو دوشم منمهی و کهی صدا نزددمید

  مشت کوبوندم به طرفهی و دمیترس
  با ترس گفتزن

 ش؟یکشت
  گفتی با نگاه خنثنایم

 ره؟؟یمی مشت مهی با ی بابا آخه کنه
 ؟یپس چ:زن

 ری خواستن متوجه شدم اونا تسخلهیتا وس3 افتاده بعد بلند شد و از ماشونیکی  سه تا دخترن کهدمیروم و کردم اونور د:نایم
    نبودميری تو کار جنگگهی که دیی از اونجایشدن توسط جنا ول

  نجاتشون بدمنخواستم
  گفتتی جوون با اشک و عصباندختر
 می داره اونوقت بهش کمک نکرداجی به کمک احتیکی نیدی شما دیعنی نیکنی مفی ما تعري خوب شاهکارتون و براچقدر

 نی حلش کننیتونستی راحت میلی که خیاونم مشکل
  با حرص گفتنایم

 بی شهر غرهیتو...میدر ضمن ما سه تا دختر بچه بود!! اون کار و انداخته بودم کنارگهی دکردم؟؟منی مسکی ردی چرا بامن
    ونکاری انی باشم؟؟شمایدادی خودمون و نجات ميچجور
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 نیکنی شرط ببندم نمن؟؟حاضرمیکنیم
  گفتی با نگرانزن

  ادامهخوب
 هامون دعا بخونن تا لهی وسي براخوانی مدونستمی بهشون که گرفتن ممی خودمون و دادلهیخوب نجاتش ندادم وس:نایم

   ی حسهیباز !! دختراتون و نگرفتمي باز جلویبدبختمون کنن ول
 بی اتفاق عجی گذشت و بعد کلقهیچند دق...نی امشب باششی دخترتون گفت منتظر نماهوی گفت نجاتشون بدم که بهم
 ...هوی...هوی  می جنگل بودي ما وسطابیغر
 ختیاشک از چشماش ر... مثله مندادی بغض گلوش و گرفت اون صحنه آزارش منایم

  گفتهی با گرزن
 !!يبگو دختر جون نصف جونم کرد..خوب

 براشون دعا خوندم تا یکل... سه تا دختر رو بستن به درخت و طناب دور گردنشون بود و جنازشون سوخته بوددمی دهوی:نایم
    نشسته هم تو دردسر افتادنجای که اقمی رفنیخوب شن اما هم

ون و   دختراتدمی و نجات دادم دقمی رفی هردوشون و نجات بدم اما نتونستم وقتخواستمی می نفر پاش و گرفت ههی جنازه
   نهی زنگ زد به خونشون تا ببقمی رفنکهیبردن گذشت تا ا

 تا میدونستی نمیچیما ه... هاشونم هستلهی ما رو آوردن و وسیعنی در چه حالن که گفت جنازه اون سه تا دختر خانوادهامون
    موضوع از چهدمی تازه فهمدمی رو دهی امروز اعالمنکهیا

  و گفتم بهتون خبر بدمقراره
 دی منم اشکام چکختیری هم اشک منای مزدنی مغی کردن زنا جهی گرهمه
 دی خوشگله با بغض پرسپسر

  خانم؟می کنکاریدچی االن باما
 نیاری از ما نی اسمی ولنیری بگلی جنازه رو تحونی بردمی شما مازندران تو شهرستان محمودآباد شماره تلفن منیشما بر:نایم

 کنمیخواهش م
  با تعجب گفتپسر
 ؟ی چي واسه

فقط !! بشه دوست ندارم شرمنده برگردمشیزی تصادف کرد و االن کمائه اگه چقمی رفهی میگردی ما آخر ماه برمنینه نگ:نایم
  جنازه اشتباه شدهنیبگ

  شماره داد و گفتهی رفت کنار پسره و بعد
  گفتمی نره چادتونیفقط ...نی و به اون بگزی همه چنی زنگ بزنی ملکاوشیس...مهیی داي شماره برانیا

 نی که بهمون اطالع دادیمرس:پسر
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 کنم،خدافظیخواهش م:نایم
  داد و گفترونی نفس راحت بهی نای که مرونی بمی و رفتمی کردی خدافظباهاشون

  راحت شدمشیآخ
  گفتمی ناراحتبا
  هاچارهیب

  همه بال سرتون اومده باشهنی اکردمیفکرشم نم:فرهان
 که نه ازت ي و دزدتی توئه قزمنی اتفاق افتاد که صبحش ما ماشی همون شبقای چون دقهیهمش به خاطر آه توئه عوض:نایم

 میقرض گرفت
  از تاسف تکون داد و گفتي که فرهان سرمیدی خندمونیی تاسه
 یی خدانیی پررویلیخ
 ؟؟یاسی شی پمیبر:نایم

 اوهوم
  اونجاستنمی شرکت ماشرمیمنم م:فرهان

 می خوب بربرتیم:نایم
 
 الیدان

 سرمو تکون دادم تا امی برونی چشماش بادی از تونستمی تو دست خزال رفتم وسط خزال شروع به رقص کرد نمدست
    تا شکستن دلشو بهارمی نادی ملتمسشو به يفراموشش کنم تا چشما

 و بغض دیرز چشم پر اشکش  دلم لادی چقدر خوشگل شده بود امشب با دی دلم لرزارمی نادی شدشو به کهی تا غرور تارمی نادی
    شدنیی گلوم بال و پابکی تو گلوم نشست سییمردونه ا
 میکردی فرار مای بدبختنی امشب ازنی و همگرفتمی تا تونستم بغضمو قورت بدم کاش انقدر کارم مهم نبود تا دستشو مبالخره
   ي روزنی باند صبر کردم تا به چننی ساله واسه ا10اما من 

 به ی هاشون نگاهی که مادرمو با امپول هوا کشتن با خودخواهیی از پدر بزرگم همونامییاز دا رمی تا بتونم انتقام بگبرسم
    که لبهاش رو لبهام قرار گرفتشدی چدونمیلبخند خزال کردم نم

 بلند شد قی تشويبخشه؟صدای مانتمی خنی اشه؟واسهی می چنهی ببیاسی که فکر کردم اگه يزی شدم تنها چرهی چشماش ختو
    خم شد و واسه همه بوس فرستادی زد و کميخزال لبخند

 ابولفضل ای ي صدادنی تاالر دورونی و چند نفر به سمت بی جي پخش شد هنوز شروع نشده بود که قطع شد که دیاهنگ
   ی  حس خوبغی جي صداانی داد داي اومد صدايگفتن بلند

 مردم جمع شده بودن یی عده ادمیه قراره باهاش مواجه شم به سمت در دو کی از اتفاقدیلرزید،میلرزی می دستم کمنداشتم
   با داد گفتمیدور کس
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  کناردی کنار برنیبر
 با جون کندن خودمو بهش نی زمي نداشت سرخوردم روستادنی پاهام توان استادی منظره روبرو دستم از حرکت ادنی دبا

    لباسشی بازش سر خونمهی نيرسوندم بغلش کردم چشا
 کرد سی پشت هم صورتمو خنجوری و همدی از گونم چکی اشکي سرخ کنارش قطره ي شده گالنی که با خون رنگشیمشک
    سرد و لرزونم رو،رو صورت کبود شدش گذاشتميدستا
م و  خدا باورش نکردم بغض گلوي نکردم،وارم،باوریمی بدون تو مداد،گفتی عشق من بود که داشت جون منی اشدی نمباورم

 فشرد اشکام شدت گرفت و با داد گفتم
  بلند شواسمنمینجام،ی من اناین،ای برگشتم ببای بلند شو،بابا بی چشمات و باز کن،لعنتاسمنی

 تکونش دادم نه،نه ی بهش کردم چشاش بسته بود کمی به امبوالنس خورد سفت بغلش کردم و بلندش کردم نگاهچشمم
    کبود تر شده بودیاون نمرده مات داشتم ب صورتش که کم

 ابونی غم وسط خي و بردنش خلوت شدو من موندم زانورونی بدنشی به زور از بغلم کشکردمی منگاه
********* 

 ي عذاب نکشم به درگهی بره،کاش دادمیکاش از ... روزامنی تصادف االن شده بود کابوس اي صحنه ،اونی خاطرات لعنتنیا
    آرومیلی کردم و خنگاه"ورود ممنوع"که روش نوشته بود 

  گفتمانی دابه
 ان؟ی داشهی حالش خوب ماسمنی

  گفتکردی به در نگاه مرهی همونطور که خانیدا
 دونمینم
  با اخم گفتانی داذارهی نمشی عوضقی اون رفای کنهی  مدی خزال کلای.. نتونستم بهش سر بزنمی چند روز حتنیا

  کار همه اشتباهه و کار تو فقط درسته؟یکنی چرا فکر مالیدان
  شدم که ادامه دادساکت
 دای برگشت خونشون مرد موردعالقش و پیمطمئنم اونم وقت...ی فکر کناسمنی به دی نباگهی دي من تو االن زن داربرادر

 !!کنهی و باهاش ازدواج مکنهیم
 دمی غرتی با عصباننیبنابرا!!کردی موونمی داشت دگهی دیکی ي بشه برااسمنی نکهی اتصور
  فقط مال منهاسمنی انی شو داخفه

  با پوزخند گفتانیدا
 یکنی مانی موضوع رو بنی عکس اي تو دستت داري که تو با ازدواجت و اون حلقه فعال

 بره م،وجودمی کنم که عشقم،زندگي باند برم کارنی به انکهی ايواقعا انصاف بود که من برا...یلعنت!! حلقم نگاه کردمبه
   ام،چقدری سکوت کرد،چقدر ساخت با بداخالقیاسیکما؟؟چقدر 
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 با عجز خندوندی من و مطی شرانی بودم تو بدترکرد،ناراحتی اما اون بازم ابراز عالقه مزدمی هر بار پسش منکهی اد،بایبخش
  و گفتمانیبرگشتم به طرف دا

  کنمی بدون اون زندگتونمی من نمانیدا
 و گفت داد رونی بی نفسانیدا

  و از اول شروع کنزی همه چپس
  و از اول شروع کنمزی همه چدیبا!!گهی فکر کردم راست مکمی
 نجای ايتو که باز اومد:نایم
  تنه محکم بهش زدم و گفتمهی بلند شدم و میشگی غرور همبا
  ندارهی تو ربطبه

  صداش اومدهوی رفتمی که داشتم مهمونجور
 می کردییرای ازش پذنقدرمیا..ماشا... بودشتونی به شما ربط داشت که پیوقت!!زدنی به من زنگ نمچوقتی ربط نداشت هاگه

 ؟یجالب ن!! افتاد تو کمای از خوشمی آبجچارهیکه ب
  دستام و مشت کردم و روم و بهش کردم و گفتمخوردیسر جام استپ خوردم خون خونم و م!!ختی زهرش و ریعوض

 رمی رو نگیکی تو  روز حالهی سگ کمترم اگه از
  زد و گفتي پوزخندهی

 بهش کنهی بهش محبت میکی نهی تا ببشهیآره حق با شماس باز سگ معرفت حال!!نی که از سگ کمترنیدی بالخره فهمجالبه
 دونمی مدی اما راجب شما من بعمونهیوفادار م

 سر الیخی بچست بهی اون الیدان: درونم گفتي ندااسمنی به قول هوی بخوابونم تو صورتش که یکی قدم برداشتم تا هی
    و از نوزی همه چدی االن وقت کارته،باریفرصت حالش و بگ

  که پشت سرم بلند گفترفتمی بود روم و برگردوندم و داشتم مستادهی والکسی ریلی زدم که خنای پوزخند به مهی..يبساز
نشونه ادب به ...دی خانم اون و شما جمع ببندهی تو گفتن به ي جا مودبانه تر باشه که شما بهیلی خان فکر کنم خالی دانيآقا

 ظاهر داشتتونه
 از گهی دياری حالش و جا بی روز وقتهی تخس و مغروره که ي بچه هی اون فقط الیآره دان... کردم و به راهم ادامه دادمیاخم

  کنهی که باهات شوخکنهی نمای غلط کارنیا
 
 نایم
 ) روز بعدهی(
 

 ریرفتم داخل و ش!!! و مثله آدم کار کنهارهی در نيخدا کنه امروز باز... و جمع کردم و به سمت حموم تو اتاق خودم رفتملباسام
   یپووووف....!! چکه آبهی از غیو باز کردم اما در
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حموم  برم خوامی امروز و فردا کرد االنم که می حموم و درست کن هنی بار من به بهراد گفتم استی دویعنی.دمیکش
    زودتردی به خودم نگاه کردم باي قدنهی و به آرونیرفتم ب..تونمینم
 گفتم يوا... هم بودي روبروقایتو راهرو در اتاق من و بهراد دق!! اهـــــــــیاسی شی پمارستانی بمی تا با غزل بررفتمیم

  بشکن تو هوا زدم و با خودم گفتمهی...بهراد
 ..امی مي اقهی حموم و پنج دقرمیمنم م!! اوباشش استخرهيقای که با رفبهراد

 زی باشه از حموم که اومدم تمادمی رفتم تو اتاقش بازم نامرتب بود ی که تو کلم افتاد ذوق کردم و با خوشحالیثی فکر خباز
   در حموم و باز کردم و لباسام و گذاشتم تو رختکن. رونجایکنم ا

 نبودم که تو ای بازی قرطنیهر چند من اهل ا!یواو عجب وان! سوت زدمهی! داشتایب حموماوه کثافط عج... تو حمومدمی پرو
    رنگ وی تشت نارنجهی تو خونمون شهیوان دراز بکشم هم

دوش و باز کردم و شروع کردم به حموم !! نَچائَمکنمی موهام و شونه می داخل تا وقتذاشتمی و تا آخر پاهام و مکردمی مپر
   کردن آخر از اون همه جنب و جوش خسته شدم و نشستم تو

 و منطق لی هم دلی کلدادمی هم جوابم و خودم مدمیپرسی که هم از خودم منجاسی و جالب ازدمی و با خودم حرف موان
   هوی)هی عادته دهی خب دیمسخرم نکن(دمیکشی و نقشه موردمیم

  و خودم و تو وان جا دادمدمی کشغی جهی در حموم و باز کرد یکی باز شدن در اومد انگار ي هام صدادهی حرفا و اوسط
 سکته کردم دختر چته؟:بهراد

  گفتمغی جبا
 رونی ببرو

 ؟یکنی مکاری چنجایچرا؟اصال تو ا:بهراد
 ی عوضگمی بهت مرونی ببرو

 خوب بابا آروم باش:بهراد
 بلند شدم و دوش آخر و گرفتم و لباسم و تو رختکن عوض عیسر!!ادی شب بی عوضنیاااا مگه قرار نبود ا...رونی رفت ببعد

    وی شلوار لهی! مزخرف بودیلی لباسم خرونیکردم و رفتم ب
 !! نبود لباسام و شسته بودميچاره ا!! بهراددی مردونه سفراهنیپ

  تو؟یکنی مکاری چنجایا:بهراد
  گفتمي طلبکاربا

 قرار نبود ؟مگهیکنی مکاری چنجایتو ا... حمومنجای اامیمجبور شدم ب!!یکنی بار بهت گفتم دوش خرابه مگه تو گوش مارهز
 ؟؟يایشب ب
  اومد طرفم و بغلم کرد و گفتعی نگاه کرد ساکت شدم سررهی بهم خبهراد
  برات تنگ شدهیلی دلم خدمتی چند شب که ندنی ااستاد
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 با حرص گفتم!!شدمی که داشتم خفه مکردی حلقه دستش و تنگ تر میه
 ي چه طرز ابراز احساساته آروم پسر لهم کردنی ابهراد
  و گفترونی با خنده من و از بغلش آورد ببهراد

 !!ی هر روز پوره بشدی که بایتو شوهر کن!!یشی زود له میلی بره باال چون خدی وزنت باگمی منی هميبرا!!گهی دي ازهی مزهیر
  تعجب گفتمبا

  چرا هر روز؟حاال
  و گفتدی آروم خندبهراد
 !! و اون نخواد هر روز تو رو بغل کنهی بشی تو زن کسشهی ممگه

 میریگی میمی تصمهی اون موقع با شوهرم تا
 ؟؟یمیچه تصم:بهراد

  ندارهی من و شوهرم به پسر عذب ربطنی رازه بهی گهی داونا
  و گفتدی ناز خندیلی خبهراد

 نمی و ببتی عروسآرزومه
 هم یلی بود من و خجالت اتفاقا خی از سر خجالت زدم که الکي لبخندهی!! عشقمینیبی بابام زود مهی دست بوسایب: دلم گفتمتو
 !! کردم با حرفشفیک

 رقصمی می کلتی تو عروسامیم:بهراد
 زدم و ي لبخندهیمنم با حرص !!،خر،گوالخی عوضوردی من بشم زنش ننکهی از ای درصد هم اسمهی یعنی نگاش کردم یخنث

 گفتم
  بشو ساقدوش شوهرمای بآره

  زد و گفتي لبخند حرص دراربهراد
 !ماسه؟ی به من میچ!!هی عاليوا
  گفتميبا لبخند اجبار!!ماسهیمرض بهت م: تو دلم گفتمادی حرص و فربا
 !! برات افتخار باشهدی بانشی همی باعث افتخارت باشه ساقدوش شوهر مندی بایچیه

 !!ـــــــــــــــــه صد البتهبعلــــ:بهراد
  حرص رو بهش گفتمبا

  کردمزی رو تمنجای امروز صبح انی هم؟؟مني و پاش کردختی رو رنجای اباز
  خودش و مظلوم کرد و با خنده گفتبهراد
 دیببخش

  در حموم اشاره کردم و گفتمبه
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 !نمی و نبختتی حموم فعال ربرو
 و از شرتشیبا حرص ت!! تو حمومدی و در آورد و پرت کرد تو صورتم و پرشرتشی حولش و گرفت و تطونی با خنده شبهراد

   سرم برداشتم و گذاشتم تو سبد رخت چرکا بعد شروع کردم به
نگام !! داشت بالخره کارم تموم شد و نشستم رو تختشی جاش خرابهی باز يکردیهر جور جمع م... کردن اتاقش که ماشازیتم

   ثی با لبخند خبزدی چشمک م که بهملشیافتاد به موبا
 رفتم تو فالوراش و همه رو عیسر!!اهــــــــــــــ چقدر فالور داشت..نستای و رمزش و زدم و رفتم تو الشی سمت موبادمیپر
  در حموم باز شد و گفتهوی زدم دید

 ؟یکنی مکاری چيدار
  گفتملکسی ریلیخ
 نستاتی به اکنمی دارم نگاه میچیه

 فضول:بهراد
 گردمی پسر خوشگل مهیدارم دنبال ...رمی خنه

  با تعجب گفتبهراد
 ؟ی چي واسه
 تا سرم کنمی مدای خوبش و پهی گردمی پسر خوشگل هست می من برام مهمه تو هم که تو فالورات کلي ندهی آیدونی مخوب

 !!کاله نره
 ! کندای دختر خوشگل هم واسه من پهیپس :بهراد

  حرص گفتمبا
 نیهمه عمل!!ستنی نیعی طبچکدومیه!! با گشتن تو فالورات متوجه شدم دخترا واقعا زشتنمن

  نکن همشون خوشگلننیتوه:بهراد
 !! باشهیعیدختر باس طب..موننی هم میلیخ
 

 مثله؟:بهراد
 !! و خوشگلنیعیمثال دخترخالم و دخترعموهام طب...ایلیخ

 ؟ي قرار داريخودت تو چه درجه ا:بهراد
  و زشتیعی طبیعنی درجه نی تو آخرمن

  چش غوره بهم رفت و گفتهی بهراد
 !!ي باال ترنی که عملیی و بانمکه و از اونای نگو تو چهرت معمولچرت

  تمسخر گفتمبا
 !!یگی همون که تو مآره،آره
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 ؟؟یاسی شی پي بريخوایاالن م:بهراد
 رمی شده فردا مری دگهی دنه

  بهم کمک کنایپس ب:بهراد
 ؟ی کمکچه

 ؟یکنی کمک مسمی و بنودمی متن آهنگه جدهی بسازم و تی بخوامیم:دبهرا
 !آره قبوله!! که بهترهيکاری باز

  جواب بدهي بدون سوال اضافه اپرسمینصفش و نوشتمااا فقط سوال م:بهراد
 یاوک

 دی سفهیهم قاف:بهراد
 دی شدای دیند
 کرد و ي هم خط کاری نوشت و کلزی مزی عالمه چهی کدوم و نوشت بعد سی لب خوند و معلوم نری خودش زي براواشی بار هی

 دیپرس
 خوره؟ی می به چبده

 افسرده
 هربار من و کردمی متفکرانه منم با تعجب بهش نگاه میلی کرد خیبگم نگاه... نوشتيزی چهی عی فکر کرد و سری کمبهراد

   ينطوری داشت ادیشا!! بودوانهی دنوشتمی مزی چهی دیدیم
 رو کردم بهش و گفتم!!مهم نبود!!الیخیب!!کردی متمرکز

 ست؟؟ی به من نيازی نگهید
 نه برو:بهراد

  تودی به امای خدادمی رفتم تو اتاق خودم و رو تخت دراز کشعیسر
******** 

 غزل
 ادی منای منمیبب...بود اهــــــــ حوصلم سر رفته بود7ساعت... زدمیاسی سر به هی مارستانی منم رفتم بادی گفت نمنایم
 رو به فرهان گفتم..رونیب

 لی موبافرهان
  و سمتم گرفت منم زنگ زدم به بهراد بعد چند بوق بالخره جواب دادلشی موبای حرفچی بدون هفرهان

 ؟!هان
 ؟یمنم خوبم تو خوب... سالمکیعل

 بنال کار دارم:بهراد
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 نای رو بده به می ادب گوشیب
  بلند بلند صدا زدبهراد

  زنگ زدیشگی مزاحم همایب ناینا،میم
  صداش اومدهوی
  رو سرت؟ی باز صدات و انداختهیچ

 غزل پشت خطه:بهراد
  رو گرفتی گوشنایم

 جانم
 رون؟؟ی بيای منایم
 گهی دومدمی میاسی شی که همرات پامی برونی بتونستمیآخه من اگه م:نایم
 !!گهی دای بابا خوب بيا
 بهراد استخر بود خسته ست:نایم

  گفتنای بهراد اومد که خطاب به ميصدا
  برن؟خوانی مکجا

 رونیب:نایم
  بلند داد زدبهراد
 مییایما االن م (...) پاركنی برغزل

  گفتمی خوشحالبا
  خدافظباشه،باشه

 خدافظ:نایم
 فرهان هم خطاب به من گفت... و دادم به فرهانی کردم و گوشقطع

  شد؟یچ
 مییایما االن م(...) برو پاركگفت

 به می خوشبختانه خوردایمتاسفانه !قلبم به تپش افتاد. لحظه به چهرش نگاه کردمهی... ادامه دادی به رانندگی بدون حرففرهان
    شل شدشمی ننمی بهتر چهرش و ببتونمی و من مکیتراف

  کرد و با پوزخند گفترمی با نگاهش قافلگهوی
 ي همه مدت بهم زل زده بودنی اي کرددای هم پيزی چحاال

  بغض دار کردم و گفتمی تفاوت صدام و کمی بیلی خنی کردم آروم باشم بنابرایسع!! بکنمیحاال چه غلط!! گند زدمي وايا
 ی داداشميتو جا!!وفتمی داداشم مادی نمتیبی میوقت
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 فرهان با حرص آروم گفت! و گفتم آره جون عممدمی دلم خندتو
 !شهی بهتر نمنیبله از ا!! داداشيجا

 چش غوره هی کجا؟ی عراقمونیتوئه م!!اصال داداش مهربون و خوشگل من کجا!!ی داداشم باشي خر از خداتم باشه جایعوض
    پر پسرمی بغلنیبهش رفتم و روم و به پنجره کردم ماش

ه من  پسر کور شده نگاش افتاد بهی لحظه هیحاال ...زدنی مادی و فردنیرقصی بود و داشتن مادی آهنگشون زي که صدابودن
   روم و کردم!! عالمت بدنی هم نگاه کنن و ههیباعث شد بق

  مزاحم نشن رو به فرهان گفتمگهی فرهان تا دبه
 ...فرهان

 نی فرهان اول به من نگاه کرد و بعد خودش و خم کرد و به ماشدادنی نگاه کردم بازم عالمت مهی بوق زد ی بغلنی ماشهوی
 پ رفت و گفت چش غوره توهی نگاه کرد و به من یبغل

 !!کارمی رو صورتت بادمجون مي و برگردوندسرت
 و نیی رو آورد پاشهی و شختی که فرهان آخر عصابش بهم رزدی بازم بوق می بغلنی ماشی نگاه کردم ولگهی و ددمی ترسمنم

   ي صفاهی کل خانواده طرف و فرستاد هوا و نایبه قول م
 می داشتیآخر وقت.. پارك مثله برج زهرمار بودمی آورد تا برسرونی بکی از اون ترافي جورهی بهشون داد و خودش و یحساب

  با حرص و اخم گفتمیشدی مادهیپ
 زنمی جمع کتکت مي بره عقب همونجا جلوکمی به قرآن شالت غزل
 يون تو رگام جار که دستام و گرفت خومدمیساکت بودم و داشتم کنارش راه م...ومدی جز گرد کردن چشام ازم بر ني کارمنم

   کل صورتم.. بودییتو دلم غوغا!!شد و قلبم به تپش افتاد
واقعا جالب بود .. سرتاسر وجودم و گرفتتی تر کردم احساس امنکی خودم و بهش نزدکمی... شده بود و داغ کرده بودمسرخ

   می اعتماد کرده بودم و االن شد تمام زندگبهی پسر غرهیکه به 
 دستشون بهم ی از هم فاصله گرفته بودن ولیلیخ!! مثله بچه تخسادمی و بهراد و دنای کامل بود متی امنهی وجودش برام و

   می کردی و سالم احوالپرسششونی پمی و رفتدمیخند...قفل بود
 می نشستمکتی نهی يرو!! بهش عادت کردمعیچقدر سر!! از قلبم و ازم جدا کردنکهی تهی فرهان و که ول کردم انگار يدستا

    باهاش عکسای گرفتنی از بهراد امضا مومدنیاال همه مح
 تموم شد بهراد با ی بالخره وقتکردی اخم و تخم کرده بود و به بهراد نگاه مدی هم که حرصش گرفته بود شدنای منداختنیم

 لبخند گفت
  بچه هادیببخش

  گفتنای می نداره ولی اشکالمی و فرهان گفتمن
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 ی وليزی چهی حاال اگه پسر بودن ندازنی و باهات عکس مرنیگی ازت امضا مانی موونهی مسخرست واقعا چهارتا دختر دیلیخ
  آخهمیدختر هم مگه خنگ دار

  باشه؟دی اما دختر نبايزی چهیحاال چرا پسر باشه :بهراد
  جواب دادي حسادت کرده اما خودش و نباخت و با غدنای قشنگ معلوم بود میلی خدمیخند

  که مثله پسرا جلف باشهدهی دختر بعهی اما از ستی ندی پسر بعهی ها از ي و سبک سرای خنگ بازنجوری انکهی اواسه
 !! تو دلت چه خبرهدونمی خانم من که منای و گفتم آره جون عمت مدمی دلم بهش خندتو

 میمونی منجای من و بهراد امی بخورنییای بنی بخريزی چهی نی شما دوتا برنا،غزلیم:فرهان
  گفتنای که ممیرفتی شونه به شونه هم راه ممی و رفتمی باشه گفتهی و می بهم نگاه کردنای و ممن

 پسرا نگاه ،بهي کردی،بدحجابيدی بلند خندنمی که تو پارك ببگهی بهم مگردهی بر منجای امیومدی ممی پسره داشتگاوه
 دمی مگری هرشب بهت دل و جي و ول کرد،دستميکرد
  و گفتمدمیخند

 کنهی داره از ضعفت استفاده مکثافط
 هست اصال امکان نداره شهیرو حرفشم هم.. منتظرمهگری شب دل و جکنمیهر موقع که به حرفش گوش نم...یآره عوض:نایم
  حرفش بزنهریز

  و گفتمدمیخند
  واسه آدم کردن تو روش حساب کردشهیخدارو شکر م...نای مسی سرودهنت

 : که ادامه دادمدیند خنایم
 !!بعدم دستم و گرفت...کارمی موهات معلومه رو صورتت بادمجون منمی هم به من گفت ببفرهان

  گفتشخندی با ننایم
 !!شدمی مدی از خودش نشون داد کم کم داشتم نا امي بخارهی بابا بالخره نه

  گفتمقی و با تصددمیخند
 !نی هممنم
 واسه بهراد،پرتقال واسه نا،اناری واسه من،زرشک واسه متویموه:می در بهشت گرفتخیتا 4 ی فروشی بستنهی تو میرفت

    خودمي پول و حساب کرد منم اصال به رونایم...فرهان
 و اهی تنها نباشه رفتم چون دست به سنای منکهی بود منم که اونجا فقط واسه انای شربت دست مینیس!!نای مچارهیب...وردمین

    کهکمیبالخره !!واری دادنم که روم به دموقع پول.. نزدمدیسف
 دختره دستش هی...رهی خندشون تا هفتا آسمون مي اون دوتا نشستن و صداشی دوتا دختر پدمی دنای به بهراد امی شدکینزد

   ي دختره دستش و گذاشته بود تو دستاهیرو گردن فرهان بود 
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 نگاه نایبه م!! از من بدترهنای شده بودم و مطمئنن می بود که وحشي و امروز اونروزخوردیمن که داست خون خونم و م...بهراد
   لکسی ریلی که خدمی سرخ شده بود خندتیکردم از عصبان

  گفتبهم
 غزل

 بله
  روت و کن اونورننتیفقط اون دوتا نب... در بهشتت و بخورخی:نایم

 . اعصاب بود بلندشون روي خنده هاي صدامی در بهشت و خوردخی اونور و می و کردرومون
 ؟يخورد:نایم

 آره
 ي با طلبکارنای سمت بهراد و فرهان ممی ما رو انداخت باهم رفتوانی و دوتا لینی در بهشت فرهان و داد به من و سخی نایم

 گفت
 گذره؟ی خوش مسالم

  بهراد بود با عشوه گفتشی دختره که پهی
 ؟! باشنی کخانم
 و شروع کردن دتشی و گرفت و کشقشی رو دختره و ختی در بهشت و رخی وانی باحرص لنای ممی نگاه بهم کردهی نای و ممن

    بعد روم وکردمی منم فقط داشتم نگاه ميبه کتک کار
 کردم تو ی در بهشت و خالخی بزنه کل غی زدم به پاش دهنش و باز کرد تا جیکی کردی به دختره که با ترس بهم نگاه مکردم

    امارمی دختره رو بگهقی نایدهنش بعد منم اومدم مثله م
آخر بهراد ...خوردمیتا م3زدمیتا م2 مثه سگ زدمش هرچند نای و بردمش کنار مدمی بود نتونستم عوضش موهاش و کشنیسنگ

    رو داشتنگهیو فرهان جدامون کردن اون دوتا دختر همد
  با داد گفتنای که مرفتنی و عقب عقب مزدنینفس نفس م.. بلند شنتا
  پدسگارمی چشات و در می دور و بر شوهرم بپلکنمی ببگهی بار دهی

  جو گرفتم با داد گفتممنم
 !!نی هممنم

  گفتمي بهم نگاه کرد به زور خودش و کنترل کرده بود تا نخنده بالخره همه متفرق شدن که با طلبکارنایم
 د؟؟ی کني دختر بازنجای که خودتون ااهی دنبال نخودسنی رو فرستادما
 گفت با حرص نایم
  تا با کتک نبردمتونمی برنییایب
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 و می شدنی سوار ماشبردمی و داشتم همراه خودم مدمی فرهان و کشنی و همراه خودش برد منم آستدی بهراد و کشراهنی پبعد
    بازششی اونم فقط نرفتمی بهش چش غوره می همینشست

 برق نجاسی بعله مهتا خانم اادی مالی گودزهی ي صدادمی هونه و من لباسام و عوض کردم که دمیدی شب شده بود زود رسبود
   اتاق و خاموش کردم که فکر کنه مثال من خوابم صداشون

 دمی شنو
 اون دختره کجاست؟:مهتا

  که خوابهدی فهمشهیاز چراغ خاموش اتاق م:فرهان
 اواخر که تا من بهت نیا خوشحال شدم یلی خینی من و ببيخوای می گفتي زنگ زدیوقت...ستیچه بهتر مزاحممون ن:مهتا

 يریگی نمی خونت اصال ازم سراغامیزنگ نزنم و ن
 ؟يمهتا تو من و دوست دار:فرهان

 یپرسی که مهی چه سوالنی اوونهیمعموله د:مهتا
 ؟ي مشترك معتقدی زندگهیچقدر به عشق تو :فرهان

 یلیخ:مهتا
 ستی مداوم نی طرفه باشه زندگهی که اگه عشق یدونیم:فرهان

 دی مشکوك پرسمهتا
 بود که من خودمم ییزای چنای؟؟ای رو بگنای تا اي وقت شب زنگ زدنیا!! واقعاکنمی فرهان؟؟درك نمهی حرفا چنی از امنظورت

 !!دونستمیم
  مکث گفتکمی بعد

 ه؟ی حسابت چحرف
  باهات ازدواج کنمتونمیمن نم:فرهان

  با حرص گفتمهتا
 !! بگوگهی بار دهی؟یچ

  شمرده شمرده گفتفرهان
 می باهم ازدواج کنمیتونی و تو نممن

  گفتتی با عصبانمهتا
 ده؟ی تو خونت لرزي اون دزد کوچولوي کاته؟نکنه دلت برای همه چیگی و االن مي شده؟؟سوءاستفادت و کردیچ

 دی غرتی با عصبانفرهان
  غزل درست حرف بزن مهتاراجب
 نیی پاارمی تا نزنم فکش و بي کردمشی قاستیالبد االن خوابم ن!!پس حدسم درست بود:مهتا
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  گفتمواشی پوزخند با
  جوجهي دعوا گرفتم زدم طرف و داغون کردم تو که باز از اون کمتریکیمن خودم امروز با !! غلطاچه

 می باهم خوشبخت باشمیتونی من و تو نمی باشنیمهتا بهتره واقع ب:فرهان
 ستی نی راهگهی فرهان دمی اگهی من و تو نشون همديت خورد اون همه تو تولدت باهام شربيتو جلو:مهتا

  پوزخند صدا دار گفتهی با فرهان
 می نداری راهچی همی راه جدا شدنش طالقه اونوقت من و تو که فقط نشون هم بودکنهی ازدواج مطرف

 
  فرهان با داد گفتهوی که ومدی نیی لحظه صداهی بعد

  فراموشت کرده حاال هم بزن به چاكگهی که دی قلبنمی حلقه،انیا
  گفتدی با بغض و تهدمهتا
 یلی تو خونته و قراره عروسش بشه خنتی بفهمه که دزد ماشبای که غصه بخورم مطمئنن اگه زنعمو دنمیبی الزم نمی حتمن

  نه؟؟شهی میعصبان
  با داد گفتفرهان

  شو مهتا خفه شوخفه
  تو تا آخر عمرت برقصزنمی از فردا من می ولرقصمیقط امروز و بزن من متو ف...آره حرف حق تلخه،مثله زهرمار:مهتا
 فرهان بلندشد ی عصبادی فريصدا... رو تخت و خودم زدم بخوابدمی پرعیسر...دی بهم کوبيادی رفت و در و با شدت زبعد

    رو زديزی چهی بود که ادی زتشی شدت عصباننقدریا
 اگه یول...یول!! به پا بود خدا جون عاشقتم خدا جون واقعا ازت ممنونمیتو دلم عروس!! فرهان من و دوست دارهیعنی!!شکوند

   نذاره من و فرهان...اگه...؟؟اگهی خانم اجازه نده چباید
 ياز بو..ز شد باواشی بود که در اتاق دی رو،رو سرم خراب کردن حالم خراب بود و مغزم پر اگه و شاایانگار دن!!می کنیعروس

    وشمی کردم نی خودشه سعدمیعطر جذاب و مردونش فهم
 !! کنم که موفق هم شدمجمع

  افتادمری گي به خاطرت تو چه دردسرنیبب:فرهان
 نمی نازندیببخش: دلم گفتمتو

  به تو باشه دختر کوچولودنی رسانشی من عاشق دردسرم مخصوصا اگه پایول:فرهان
  کردم پتو رو باال تو بکشمی باز نشه سعشمی ننکهی اي قنج رفت از حرفش و برادلم

 يدی راحت قلبم و دزدیلیخ... غزلی هستيتو دزد ماهر:فرهان
 ستی و اعترافاتم مثله آدم نفایتعر...شیدزد ننته گاوم: دلم با حرص گفتمتو

  کنهریبخخدا آخر و عاقبتمون و ...دمی کشینفس راحت... رفتهدمی پاش اومد و در بسته شد که فهميصدا
********* 
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 الیدان
 

  زدميشخندی به خزال خورد ننگاهم
 : گفتهی با گرخزال

 ...ي که واسه اون دختره ی ازون شب لعنتاد؟ی چطور دلت مالیدان
  دهنتو بفهمحرف
 ی اصن نکنه عاشقشگمی دروغ مهیچ:خزال
  زدم و خزالو بغل کردمی مصنوعيلبخند

   تو فقط اسمشو بگوزمیعز
  هق هق گفتبا
 الیپدرته دان)هیمدل گوش.. داره ها تی اسم واقعنی انیاصال حس نکن(p7  باندی اصلسییر

  اومدانی داي و مهبوت بهش نگاه کردم صدامات
 کردمی می سعشهی همی به بابا اعتماد داشتشهی تو همیدونی مدمی زود فهمیلی من خدادی متی باباجونت داشت بازالی اقا داناره

    که تو پنجستی نیی همون بابانینم که ابهت بفهمو
 با دمیدی اما من بودم که اونا با انواع مشروب ميدیدی خوب بابارو مي روشهی تو همالی دانیساختی ماهاتوی باهاش روتیسالگ
    واسم سخت نبودیکنی فکر مدمیدی معشوقه هاش ميهمه 

 ..ینی ببي نبودچوقتی هااااا؟تو هکننی ها براش پر میلی مادرمو خي جانمی ببی سالگ11 تو
 می بر گشتیقی تشوي صدابا

 نی ازم رکب خوردنیدی بالخره همتون زبوناتون باز شده و فهمخب
  و مهبوت نگاهش کردممات

  پدر منه؟نیا
  منه؟ي الگونیا
 اهامه؟ی قهرمان رونیا

 ي بده از خانوادت رکب بخوریلی خي وايوا
 : و گفتدی بهش نگاه کردم خندباخشم

  باش پسرم آ مامان قربونت برهارووووم
 : گفتي بعد با لحن جدو

  رومبلنینی بشجفتتون
  کنان ازمون دور شدغی جغی به چند تا از نگهبانا اشاره کرد که خزالو ببرن خزالم جبعد
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 و طنتی سرگرم ششهیم خانواده مرفه ههی تو جانی جوون پرشور و پر از ههی سالم بود 23 ادمهی از اول شروع کنم نیبزار
   دی روزم تو بالکن داشتم داداشمو تهدهی بودم گرانی دتیاذ
 بود ختهی بلندش که دورش ري خوردواقعا خوشگل بود موهای برفدی سفهی چشمم به هوی که نیی پاکنمی که پرتش مکردمیم

    و سرخش انقدر مات وکی کوچي و لباشی مشکيو چشما
 ی برفدی و مهبوت که سفجی نشد همونجا افتاده بودم و گمیزی ارتفاع نداشت چادی از بالکن زنیی بودم که پرت شدم پامهبوت

 : گفتمدوی که به ذهنم رسيزی تنها چیدونیاومد باال سرمم
 ؟ي حورتو
 بدونم خواستمی و منگ بودم و همش مجی ماه گکی ازش خوردم بعدش تا ی محکمدهی لباش نشستم که کشدنی قصد بوسبه
   ي دخترِ تازه از فرنگ برگشته دمی فهمه؟کهیک دختر نیا

 می کردغهی حاج محمد حرف اولو اخرو زد و ما صی نه ولی برفدی سفی بود ولی حاج محمد راضشی محمده رفتم خاستگارحاج
    و داداشموی برفدی روز به روز اب شدن سفمینامزد شد

 ی خجالتدی برده اما داداش بزرگم سعموی برفدی دل سفگهی دیکی که قبل من دمی فهمزدمی و دم نمدمیدی به چشم مبزرگمو
    ماه مسافرت رفتم اونم2 یدونیبود جرأت اعتراف نداشت م

 بارم باهاش هی که یدر حال)دیصداش از بغض لرز( حاملسدمیفهم.. وخوردیحالش بهم م) ی برفدیسف(دی برگشتم خورشيکار
    کتکش داشتم انقدررتی مرد بودم غیدونیرابطه نداشتم م

 من دوست داشتن گفت و گفت و من شکستم خورد دنی رابطه داشته گفت همو قبل از ددی تا حرف زد گفت که با سعزدم
    شدم که تا حد مرگ کتکش زدم و بچشیشدم انقدر عصب

 تا ستادمیپاش وا... کردم باهاشی کردم عروسشی من دستشو گرفتم و بردم خونم زندانی سرد شد ساکت شد ولدیافتادخورش
    بهمونالوی خدا داننکهی رفت فرنگ تا ادمیداشته باشمش سع

 دی هفت سال شدسعنکهی اومدتا اای باهام بهتر شده بودبچه به دنخوندی مییزدالالی سرد نبود لبخند مگهی ددی خورشیدونی مداد
    از طالقزدحرفی و کتک مالی بد شدداندیبرگشت خورش

 توان نگه داشتنشو ندداشتم طالقش گهی بود طالق من دیکی حرفش ی به پاش افتادم ول زدم زار زدم زجه زدمزدکتکشیم
    اومد دمسی پلکسالی بعد الی شد دانزمیدادم تموم چ

 و می دادشی ازمامی رفتنکهی نفرت داشتم تا اانی داغون شدم از دایدونی بچه دم خونه بود که مامانش فوت شده مهی خونمون
    اومدن بچهای بعد ب دندمی بچه خودمه خورشانی دادمیفهم
 ي کم با خالف اشنا شدم و مشروب و زناکردمکمی مي من شما دو تا رو داشتم و ازتون نگه داری دق کردولدمی شد سعفوت

 رنگ و وارنگ
 :دمی کشيادی در اورد از جام بلند شدم و فراسلحشو

 ی بکنيخوای مکاریچ
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 : پر اشک گفتیی چشمابا
  شمتیاعث شرمندگ بخوامینم

 کرد سی اومداشک چشمامو خسی پلری اژي شوك پشت شوك صداي کرد به سرش و من بودم و ضربه بعدکی شلبعد
   ي اشک رو کنار زدم بازم سرد شدم بازم جددمی پدرمو بوسیشونیپ

  اومدي جباري صداشدم
  شدنری سروان همه اعضا دستگجناب

 :گفتی که مومدی خزال مغی جي تکون دادم صدايسر
  گناهمی بمن

 یمارستانی گرفتم و به سمت بنموی کنه ماشکاری چدونستی خوب مي با من نبود سرهنگ قادرگهی دفشونی زدم تکليشخندین
  بود حرکت کردمي بستریاسیکه 

****** 
 نایم
 : نواختم و خوندمتاری ضرب دست رو گبا

  چند ساعتنی از نگاهت همبذار
  چند ساعتنی من بمونه با اواسه
  خونه روشن بمونهنی ايچراغا
  شهمی تمام تو سهم منو زندگشهی که نمحاله
  شهمی عشقو با چشمات سهنی چند ساعت نگاهم ابذار

  که باشم نه طاقت ندارمصبورم
 دی تورو اگه سنگ بارنمینب

  من نروی اومد تو بلی ساگه
  دورهیلی سخته اگه خیلی خاگه
  چند ساعتنی همر،ی دی حتاگه
 ری رو تو از من نگی دلخوشنیهم
  که بهش دچارمی سرنوشتنی ااز

  مشت خواب بد شدهی بد ترم بود مگه
  سرم بودي که توییاهای روهمه
  کردم اون آرزوتينجوری اتورو
 تی ترس دورنی نکردم ببچوقتی هکه
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  به دردمی کرده که راضي من کاربا
  که باشم نه طاقت ندارمصبورم

 دی تورو اگه سنگ بارنمینب
  من نروی اومد تو بلی ساگه
  دورهیلی سخته اگه خیلی خاگه
  چند ساعتنی همر،ی دی حتاگه
 ری رو تو از من نگی دلخوشنیهم
 

  که باشم نه طاقت ندارمصبورم
 دی تورو اگه سنگ بارنمینب

  من نروی اومد تو بلی ساگه
 :بعد دو بوق جواب داد..اوشی رو گرفتم و زنگ زدم به سی و گذاشتم سرجاش و گوشتاریگ... شدتموم

 الو
 )زمیسالم عز(
 ؟ییبازم تو:اوشیس
 )آره منم(
 باز چته؟؟:اوشیس
 ) معرفتی صدات تنگ شد بيدلم برا(
 ؟ی صحبت کنيخوایبازم نم:اوشیس
 )تونمی نمی ولخوامیچرا م(
 ؟ی بدونيخوای ميزیچ:اوشیس
 )آره مامان بابام و خواهرم چطورن؟(
  بزنی حرفهیالمصب ...دِ:اوشیس
 )؟! چه طرز حرف زدنهنیزاخار ا(
 !!دادی ناسا دنبالمه احساس کلفت بودن بهم دست مکردمی فکر ميزدی و حرف نميزدی مدت زنگ منی جور اهی:اوشیس

 )یخوب زاخار اگه باشن شک ندارم چون تو واقعا کلفت(دمی خندنرم
 ؟يخنده هم بلد:اوشیس
 )میدیخندی ممیکردی متی و اون و اذنی رفت چقدر باهم اادتیقال، چاينه فقط تو بلد(
 کنهی وگرنه نصفم ميخدا کنه زنم نفهمه تو دختر:اوشیس

 )من خواهرزادتم..ستمینترس،من نامحرم ن( زدملبخند
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  گفتی نگراني با صدااوشی اومد سهی گري صداهوی
  خدافظگهی برم دمن

 )اونجا چه خبره؟..نه،نه صبر کن( قورت دادمی ترس آب دهنبا
 تو خونه راه یه!!کردیدلشوره داشت خفم م...دادی شماره گرفتم اما جواب نمگهی بزنم که قطع شد چند بار دی حرفخواستم

    رفتم در و باز کردم بهراد بودعی در زدن اومد سري صدارفتمیم
  گفتکه

 گهی دمی برایب
  کنجکاو به صورتم نگاه کرد و گفتی کمبعد
 ؟يلرزی مده؟چرای رنگت پرچرا

 ..!!شهی مری دمی بریچی،هیچیه
ذهنم مشغول ...می شدنی و سوار ماشنیی به ظاهر متعجبش نکردم و رفتم پای با تعجب بهم نگاه کرد اما من توجهبهراد

    بهرادلیموبا... بودی کهی گري اونجا چه خبر شده؟صدایعنی!!بود
 جواب بده یلعنت...کردی داشت خفم مومد،بغضیاشکم داشت در م... بازم جواب نداداوشی گرفتم و دوباره زنگ زدم به سو

   میدی چقدر گذشت که بالخره رسدونمینم!یکنی داغونم ميدار
 به من الیخی ندادم بری هم گالی هم اونجا بودن ساکت بودم به دانانی و داالی غزل و فرهان و داننیی پامی شدم و رفتادهیپ

    خودم و از آب بکشممی گلتونمیمن االن اگه م!!چه
  گفتی غزل با نگرانزدمی زنگ ملشی به موبایکالفه ه...رونیب
  شده؟يزی چنایم
  بغض گفتمبا

 دهی جواب نمزنمی زنگ می اومد و قطع کرد االن هر چهی گري صداکردی داشت صحبت ماوشی تازه زنگ زدم به سآره
 می گرعی سرشدی ميزی چهی ظاهر و رفتار خشنم تا نی کارم برعکس انی از اومدیچقدر بدم م...دی بغضم ترکعیر سیلیخ
 غزل بغلم کرد و آروم گفت!!گرفتیم

  نشدهيزی مطمئنم چنا،منی نباش منگران
 ستم،حرصمی نششونی ندارمشون پنکهی از ادمیکشی خانوادم درد مي صدادنی من بودم که هر بار با شنکردی از کجا درك ماون

    بهشونيزی چهی تا شدی زبونم باز نمنکهی از اگرفتیم
 چهاربوق...سه بوق،نه...دو بوق،نه.. و زنگ زدممارستانی و با دو رفتم تو محوطه برونیاز بغلش اومدم ب...بگم
 الو
  گفتمعیسر
  شد؟یچ
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  ناشناسيعجب تو بالخره حرف زد:اوشیس
  اهــــــ گفتم که گفتهی دهیش گرفته و نخراي صدابا

 گمی نشو می عصبانباشه،باشه
 : ادامه دادی با ناراحتبعد
 لمی خطم و دادم بهت خوب؟؟موبانی و شماره اگمی دلی موباهی رو گذاشتم تو یگرفتی و که تو باهاش تماس ممی خط قبلمن

    گفتیکی نکهی خواهرم جواب داد مثله اییهویزنگ خورد 
 بهشون ی دادن هر چحی اتفاق و برامون توضهی ماست بعد ي مال بچه هانی که هستن و شما دفن کردیی جسد دخترانیا

   ی آخر خواهرم گفت اگه نگگفتی بهتون گفت نمیگفتم ک
 و داد و شی و بعد مشخصات ظاهرنائهی اومد و بهمون گفت اسم دخترتون مقشی که گفت خود دخترتون با رفکنمی متیشکا

    دوستشونهی و ششی غزل رفته پگفت همراه دوستش
 اون دوتا ي مدت هم که جوابت و ندادم داشتم با خانواده هانی جنازه ها رو جابه جا کنن تو اانیاالن هم دارن م...کمائه

   االن هر!! های داغون شدن طفلکیلی خکردمیبدبخت صحبت م
 گردمی و دنبالشون مزی تبررمی منم احتماال ممی کالفه شدگهیواقعا د!! که دخترامون کجانکننی مي قراری تا خانواده بسه
 اوشی سهوی خرخرشون و بجوئم خواستمی بودم از خانواده اون سه تا دختر می طرف عصبانهی راحت شد از المی طرف خهی از

 با لحن مشکوك گفت
 ..تو... نکنه تونمیبب!! که؟؟زهی مال تبر؟؟خطتيزی هم مال تبرتو
  گفتی خوشحالادی با فرهوی
 ؟؟یی تونایم

 ... و خاموش کنملی آخر هم مجبور شدم موبادادمی اما جواب نمزدی زنگ ممکتی نشستم رو نهی کردم با گرقطع
  خوبه؟نا،حالتیم

  پشتم نگاه کردم بهراد بود با چونه لرزونم گفتمبه
 میعال

  کنارم نشست که گفتاومد
 ... طرفمبهی غرهی با کنمی که هر دفعه احساس مهی تو رو شناخت؟چرا رفتارت جورشهی نم؟چرای هستی تو کنایم

  پوزخند گفتمهی پر با یلی پر بود خدلم
سالم بود که وارد 13/14سالمه 17 اهل مازندران هستم و تو شهر محمودآباد بزرگ شدمی قاسممیلی فامناستی اسمم منایم

    واسهیوندی ول کردم که مشهی شدم دوسال هم ميریجن گ
 می که داشتي روز آخرزی اردو تو تبرمیسالشونه از طرف مدرسه اومد16 بزرگترم اون دوتایاسیمن از غزل و ..ی چي
   می خونمون جامون گذاشتن سه تا دختر تنها تو جنگل بودمیگشتیبرم
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 من رو شنهادی به پنی بنابرامی خورده بشوونی حهی تا اونجا توسط میستی وامیتونستی نممی بود گذروندي ای و با هر بدبختشب
   من و) گردشده نگام کرديبا چشما(نی ماشدنی به دزدمیآورد

 شدم تنها فکرم زنده موندمون بود ي بد نبود اما حرفه امی رانندگدی صورتمون پوشونده بود اما غزل نه طرف غزل و دیاسی
   د اجنه شروع شتی جنگل و اونجا آزار و اذمیشب و رفت!!نیهم

 هوششی من با چوب زدم بکردی مي بود که داشت به غزل دست درازی کسمیکردی که ما ازش صحبت می مغازه فروشروح
   ي نداده بودم دزدشنهادیکردم اما اون جن زده شده بود من پ

 رو اصال خرج خودمون يپول دزد... خوب مجبور بودمی من مقصر نبودم چون دروغه ولگمی از مغازه اما اونا کردن نمکنن
    همش باگرفتمی میی اگه غذادادمی منی فقط پول بنزکردمینم

 شدن اول خواستم نجاتشون بدم ری شدن و معلوم بود تسخادهی طرف بود خالصه تو جنگل سه تا دختر دانشجو پي خواسته
    دوباره پاشون بهکردمی و منکاری چون اگه اتونستمی نمیول

 و شب می شدم مغازه فروش و کشتن و اون سه تا دختر هم مردن ما هم از جنگل فرار کردالیخی بنیبرابنا!!شدی باز ممیزندگ
    مجبورمون کردیاسی صبح می بودنیو داخل شهر تو ماش

 عالمه غذا سفارش داد من و غزل هی یاسی... اون دوتا دوست دارن برن رفتم اونجادمی دی رستوران واسه غذا منم وقتمیبر
   ی اول کمنی گفت در بریاسی بعد می شدری سمی خوردیکم

 براش کار کنه تا یاسی رستوران مجبورش کرد عوض پول سی افتاده بود رئری گیاسی اما می بعد فرار کردی کردم ولتعجب
    نبود جزی رستوران هم کسسی رئمیینجای که ایزمان
 یچی کار من تو رشته خاص خودم غزل تو رشته خاص خودش ه دنبالمی قرار شد بگرددمتی که دنیاون روز بعد ا...الیدان
    کرد و مندای آخر غزل پمی تا غروب گشتمی نکرددایپ

 دادم حی و بهش توضزی همه چشناختی مامانت من و متاری مدرك گهی نداشتم جز یچی کردم هدای شما رو پموندم،آموزشگاه
   یاسی نکهی تا امیکردی نمي دزدگهیاومدم تو آموزشگاه حاال د

 که همه جا نی بود که صاحب ماشنی بدتر انی شما از اي بس نبود که من مجبور شدم بمونم خونه ی بدبختنی شد ادهیدزد
    فرهانیعنی کرد دایدنبال غزل بود غزل و تو خونه خودش پ

 یاسیقرار شد اگه ...هتر بود غزلم قبول کرد از زندون که بی تو خونم کار کندی نگفت و شرط گذاشت تا موقع رفتنت بايزیچ
    ومی خودمون برومدی اگه نمیاومد که آخر سال باهم بر

 هی هر کدوم می بوددهی که تو جنگل دياون سه تا دختر... که رفت تو کمای شد و اما وقتدای هم پیاسی... دنبالشانی بمیبگ
    وردهی برامون خواستنی تا گرفتن چون مهی از ما لهیوس

 که میدی دهی اعالمهی شی چند روز پنکهیتا ا...میفکر کردن ما مرد... ما بردن شهرمونيجنازشون و اشتباه به جا...بخونن
    اونجا با غزل و فرهان ومیعکس اون سه تا دختر اونجا بود رفت

  کنمکاری چونمدی اما گفتن و من نممی نگن ما گفتنای سر بچه هاشون اومد قسمشون دادم به مامانم ایی چه بالمیگفت
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 !!شهیباورم نم:بهراد
  انداختم و گفتمی چهره متفکرش نگاهبه

 می کارا بدنی تن به امی که ما مجبور شدیفهمی من مي جاي اگه خودت و بذاری ولی راجبم فکر کني دارحق
 د؟یروتون شد تو چشمشون نگاه کن...دنی و رستوران شما رو بخشنی که صاحب ماشنی خدا رو شکر کندیبا:بهراد

  چش غوره رفتم و گفتمهی
 رو که مقصر بودن یی مخصوصا کسادنی که ما رو بخشمی کرديما از اونا دزد!!ی داغ تر از آش بشي تو کاسه ستی نالزم

   ی مقصر بودم که عذرخواهیلی خنی ماشهیمن فقط تو قض
  رستوران مقصر نبودمهی وگرنه تو قضدی و فرهان من و بخشکردم
  با اخم گفتبهراد
 ي کرددیی توهم کارشون و تایعنی ی نگفتيزی بهشون چی نگفتيزی چی وقتي که بوداونجا

  بغض گفتمبا
 و کاسه کوزه ها سر شنی مدهی تعجب نداره که آخر همه مقصرا بخشي منه خوبه؟؟جاری تقصیاصال همه چ... من مقصراصال

 !!اصال من دزد خوبه!!شهیمن شکسته م
  با پوزخند گفتمکردی اخم بهم نگاه مبا

 دمی و بهت ميدی تا حاال برام خريزی نزنم اگه هم چغی تيزی که از تو خانوادت چمهی نون و نمک حالنقدری آقا بهراد انترس
 .... بهت خوبـــدمی که مامانت بهم داد و میاصال کل حقوق

  گفتتیصورتم گذاشتم که با عصبان طرف صورتم سوخت دستم و رو هی هوی
 يمثله آدما... مثله خودت باهات برخورد کرددی باي مثله آدم باهات حرف زدن و نداراقتی از پول زدم؟؟اصال لی اصال حرفمن

  نفهمشعوریب
 جی گرفت سرم گمی گرسوختی صورتم مدی اشکام چکرآبی کردم بلند شدم دستام و از رو صورتم گرفتم و رفتم سمت شبغض

  دستم و گرفت و گفتیکی که وفتمی بود بکیرفت نزد
  دخترجون حالت خوبه؟؟دخترماِوا
  کردمهیگر

  مهربون بغلم کرد و به جا نشوند و گفتخانومه
  شده چرا صورتت قرمزه؟ی چدخترم

  گفتمهی گربا
 دونمینم

  گفتی با نگرانخانومه
  پنج تا انگشت رو صورتتهي جادخترم
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 پاهام شل شد و هوی  برم که خواستمی از اون خانم مهربون تشکر کردم و میبا بدبخت!!دیترکی کردم سرم داشت مهی گریکل
 دمی نفهميزی چگهی و دنیافتادم زم

****** 
 بهراد

 
 راحت نقدری که ازش تو ذهنم ساختم دزد باشه و اي انتظار نداشتم اون الهه ازدمی مگارمی به سی محکمي پک هاتی عصبانبا

    بندازه واقعا حرفش برام گرون تمومکهیبا حرفش بهم ت
  از درونم گفتیی صداهوی...شد
  بود؟نای گردن مرای تقصي همه یکنی فکر مچرا

اصال !! رو بهم زدی حرفنی حرفم واقعا اون و ناراحت کرد که همچدیشا!! من منظورم و بد بهش رسوندمدی تر شدم شاآروم
    داشتم که اون و بزنم؟؟چرا من خودم و نذاشتمیمن چه حق

 شعوری اون؟؟چرا بهش گفتم بيجا
 کارم یرفتم داخل از دستش ناراحت بودم ول! کجا رفته؟؟حتما رفته داخلنای و پاهام له کردم حاال مری و زگاری بودم سیعصب

   گرفته و شل و!! خدا نهيوا!!یزشت بود اگه باهام قهر کنه چ
 غزل رو بهم گفت...نایرهان ا فشی رفتم پول

  کجاست؟نایم
  تعجب گفتمبا

 نجا؟ی اومدی نمگه
 نه:غزل

  گفتمی نگرانبا
  رفته؟کجا
 ؟ي نبودششیمگه تو پ:غزل

 آره
  کجاست؟یدونیپس چرا نم:غزل

 تی و اضطراب رفتم تو جمعی عده جمعن با نگرانهی دمی بهش انداختم و با دو رفتم تو محوطه دی نگاه عصبانهی گفتمی میچ
    پنج تاي گچ و جانی افتاده  و رنگش شده عنای مدمید

 هی سوار برانکاردش کردن و بردنش تو مارستانی بلندش کردم و بردمش درون بعیبا ترس سر!!دشهی رو صورت سفانگشتم
  گفتي و با تندشمیاتاق غزل اومد پ

  شد؟؟هان؟ي چرا بسترنایم
  گفتمی لحن عصببا
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  چهارنعل نرو روشی اعصاب من خورد هست تو هیندازه کاف ابه
  سمتش و گفتمدمی پررونی کرد که دکتر اومد بی  اخمغزل

  شد دکتر؟یچ
 شهی خوب ممی سرم وصل کردستی نی بشه مشکلهوشی کنه و بهی گری ناراحت بود و باعث شد کلیلیخ:دکتر

  گفتمی نارحتبا
  دکتریمرس
 کنمیخواهش م:دکتر

  نشستم و به در زل زدمی ناراحتبا
****** 

 دیچی پیی که صدارمی و بگنکمیدستم و دراز کردم تا ع!! کجا بودنکمی عی تار بود اهـــ لعنتی و باز کردم همه چچشمام
 ؟یکنی مکاری چی خانوميآها

  گفتمیعصببا لحن !! چشمنی لعنت به اشدی نمی ولنمشی کردم تا ببزی زن با صورت خندون بهم نگاه کرد چشمام و رهی
  و بدهنکمیع
 ناراحت و داغون اومد یلیدر زده شد و بهراد خ.. شده بودميتازه متوجه اطرافم شدم من بستر... و گذاشت چشممنکمیع

    زنای که زدن دختر ی کسی عوضنمشیسمتم چشم نداشتم بب
 صداش اومد!!وونهی حستی انسان نحهی تفربراش

 نایم
  گفتمي تندبا
 ی به اسم صدام بزني نگفتم حق نداز؟؟مگهی بهت اجازه داد من و به اسم صدا بزنیک

  ناراحت کنارم نشست و گفتبهراد
 دیببخش...کنمی ازت خواهش منایم
  گفتمهی گربا

 برام ناز دی طرف باکنمی می عذر خواهی من از هرکسی ببخشم اوقت وقتعی سردی من باشهی مدنی هر وقت موقع بخشچرا
 کنه؟
  با بغض گفتبهراد

  تو رو خدانایم
 !!ادی ازت بدم می اهـــــ لعنتدی بغض صداش دلم لرزاز

 باعث شد هر دوتا از حرفامون و کارامون نی و ارسوندمی منظورم و خوب مدی تند رفتم،من باکمی من دمیبهت حق م:بهراد
  من و ببخشکنمی خواهش منای ممیدلخور بش
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 م و گرفت طرف خودش و گفت دستش چونم و گرفت و  صورتبا
  باشه؟؟کنمی غلطا نمنی از اگهی ددیببخش

 بهش انداختم يصورتم  داغ کرد نگاه تند...دی رو که زد داغون کرد و بوسی نگفتم و اخم کردم که با خنده همون قسمتيزیچ
 که گفت

 گهی دببخش
 !!خرم کنه تونستی و مدیراحت نقطه ضعفم و فهم... نگاه مظلومانه بهم انداختهی بعد
  رو سرم و گفتمدمی رو کشپتو
 کشتمتی مي دست روم بلند کردنمی ببگهی دکباری جوجه رپر نیبب

  گفتی با خوشحالبهراد
 ی کلفتیلی خانم خنای از رو من رد شو خوبه؟؟نوکرتم مای اصال تو بچشــــــــم

  لبخند زدم و چشمام و بستمهی و منم رونیبلند شد و رفت ب!! کاردی گرفت تقلخندم
******* 

 غزل
  روز بعددو
 

  زنگ خورد جواب دادمتلفن
 الو

 غزل:فرهان
 بله

 یی جاهی می برمییخوایآماده شو م:فرهان
  تعجب گفتمبا

 کجا؟
  بهت بگميزی چهی خوامیم:فرهان

  فعالشمیزود آماده م...باشه
 فعال:فرهان

 کردم و می مالشی آراهی زدم و گری جپی تهی رفتم تو اتاقم و عی سری؟با خوشحال! بهم بگهی چخواستی میعنی کردم و قطع
    و در ونیی با دو رفتم پاعیسر!! اومدهدمیرفتم دم پنجره د

 نی و نشستم تو ماشبستم
 سالم

  آروم گفتفرهان



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 313 

 سالم
 اگه نصفش فحش ی حرف بزنه حتخواستیمدلم . بوددهیچی پي سکوت بدنیتو ماش!! بودییبای زيد،فضایباری نم نم مبارون
   ادمی باشی زي صداخواستمی لحنش سرد باشه فقط مایباشه 
  و پارك کرد و گفتنیماش!! قلبم و نداشتم و دوباره به تپش افتاد گونه هام داغ کردناریباز هم اخت!!بمونه

  شوادهیپ
  که گفتمیرفتی شدم آروم آروم کنار هم راه مادهی پی آرومبه

 غزل
  گفتماری اختیب

 جانم
  به صورت سرخ از خجالتم زد و گفتی بود لبخند قشنگی چه حرفنی خدا اي شدم واسرخ

 ؟ي حاال عاشق شدتا
  زدم و گفتمي لبخند زورهی

 ه؟ی شدن چطورعاشق
  داد و گفترونی بی نفسفرهان

 تو هپروت يری با هر خندش مهوفتی قلبت به تپش میشی و سرخ مشنی گونه هات داغ میکنی هول مینیبی عشقت و میوقت
 گهی قشنگ دي حسایلیو خ

  خنده کوتاه کردم و گفتمهی
  من عاشقمپس

  و بهم نگاه کرد و گفتستادیا
 ؟ی کعاشق

  و گفتمدی اشک از گوشه چشمم چکهی
 عشقم
  بپرسمگهی سئوال دهی:فرهان

  گفتمآروم
 بپرس
 ؟یکنی مکاری چي که دوستش داری اعتراف کنی به کسياگه بخوا:فرهان
  زل زدم و گفتمبهش
  دوست دارمگمی مبهش

 ؟ي بدادی بهم شهیم:فرهان
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  لبخند بهش زدم و گفتمهی
  دوستت دارمعشقم
 منم دوست دارم:فرهان

  زدم و گفتمنی لبخند غمگهی
 ي برو بهش بگو دوستش دارحاال

 گفتم:فرهان
  سرجام و گفتمستادمی واخی شوك مبا
 ؟یچ

  گفتزی آمطنتی شي با خنده فرهان
  االن بهش گفتمنی به عشقت بگو دوستت دارم منم گفتم همی گفتتو
  شوك گفتمبا

 ..تو...تو...ان...فرهــ
  اشارش و گذاشت رو لبم و گفتانگشت

  دختري شدمی کمه عاشقتم غزل،زندگیلیآره دختر کوچولو من دوستت دارم،اصال دوستت دارم که خ...سیه
  خنده کردم و گفتمهی

 ؟ي شدوونهی دتو
  و آورد جلو و گفتمی جلوم و صاف کرد و روسري موهافرهان

 ؟ي بدی رو چبای جواب مامان ديخوای حاال مگهی دي کردوونمی شدم،دوونتی خانم کوچولو دآره
 کنمی باور نمفرهان

  کرد و گفتی اخم نمکهی
 .. کهواقعا

 ... کارت اشتباهـنی افرهان
 ممکنه دونمی بوده،ممی مهتا تو زندگدونمی کارام بد بوده،مدونمی لحظه ها رو خراب نکن منی اکنمیغزل خواهش م:فرهان

 تونمی من بدون تو نمی قبول نکنه ولبایمامان د
  تو چشمام جمع شد با بغض گفتاشک

تون حق  شما نبود من بهری ها تقصيغزل اون دزد...تونمی که خالق عشقه نمي به همون باالسرتونمی قرآن بدون تو نمبه
   ياصال دزد!!نی شما اصال دزد نبودکنمی درکتون مدمیم

در !! خوبهشونی تو که خانوادت وضع مالی کار باشه و بدبخت باشه ولنی که همش تو اگنی می به کس؟دزديدیفهم!!نینکرد
    مال من بودنیاصالنشم ماش...ي بدزديضمن تو مجبور برد
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  دخالت کنن؟دی چرا باهی نداشتم اونوقت بقی مشکلمن
  اشک گفتمبا

 ... جوونه ،عاشقه چشماش کوره اماگنی مدهی نمتی به فکر تو و خواستت اهمی که من از نظر همه دزدم فرهان کسفعال
  حرفم و قطع کرد و گفتبازم
  نفهمهبای مامان ددیاصال شا... گرا نباشی منفنقدری خدا مثبت فکر کن،تو رو خدا اي محض رضاغزل
 ؟یبگه چ مهتا بره اگه

 اون و ساکتش کنم خوبه؟:فرهان
  کنمی با دروغ زندگتونمی نمشه؟منی می فرهان پس وجدانم چتونمینم

 !!دمی خوبه؟؟قول مکنمی و درست می من همه چستایتو پام وا:فرهان
 فرهان ه؟اگی رو نداشتم چیاگه طاقت سخت!! بازم دلم آروم و قرار نداشت دوستش داشتم اما راهم سخت بودی شدم ولساکت

  با نگاه درموندش گفت؟فرهانیوسط راه جا بزنه چ
 غزل
 ؟يدی و ملتیموبا

  تعجب گفتبا
 ؟يخوای می چي واسه
  دارمکار

 کردم بارون نم نم ی شدم و رو آهنگ پلشیقی موسلی و گرفت طرفم بالبخند مشغول گشتن تو فالی با تعجب موبافرهان
  با لبخند بهش نگاه کردمدیباریم

  استرسالهیخی شو بای دنالهیخی دپرس امشبه رو بی چرا هستی چرا تو خودتنقدی اچته
  بارونادی آروم آسمونم که خوش رنگ تر شده چون داره مهی زندگهی میسازی هم منو تو مکنار

  داغونشمی من می آروم نباشبارهی ما دوتامون بارون ممی آروم بهم وصلبارهی مبارون
  داغونشمی من می آروم نباشبارهی ما دوتامون بارون ممی آروم بهم وصلبارهی مبارون

 ی ممنونم که پشتممی خار تو چشم دشمنمثه
 ی فقط به فکر رشدمی چشمداشتچی هی که بممنونم

  هامدهی خوراك ای و هستي ال که از همه مثبت تردهی آدمه اهی حال تو دهی با تو میزندگ
 ستی تو دلش نیچی که هی آدمهی ی مثه نور چشمتو

 ستی جز تو بهشت نیی وابستت شدمو جات جاگهی که دمنم
  اندازهی واسه تو دوست دارم بدمی جونمم ممن
 .. بازشمی باز کنار تو ممی مراحله زندگنی سخت ترتو
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  داغونشمی من می آروم نباشبارهی ما دوتامون بارون ممی آروم بهم وصلبارهی مبارون
  داغونشمی من می آروم نباشبارهی ما دوتامون بارون ممی آروم بهم وصلبارهی مبارون

  توجز
  قلبه پاکتي فتهی شدم شاتی لدفتهی شدم شادی همه بدم ماز

 ادی دل نبند زی جز من به کسپس
 ی تا منو بشناسگمی می عشق عاصی از هر چشدم
 ی کامال احساسهی آدم بد اخالقم با روحهی من
  توای جاتو بگو من عاشقت ترم رهیگی نمیو کس پاتمی خوشحالم با تو نبر از زندگمن
  حس برسنی دپرس پس به داد اشمی تو می بمن
  استرسی بی زندگهی راحت ساخت شهی هم مکنار

  داغونشمی من می آروم نباشبارهی ما دوتامون بارون ممی آروم بهم وصلبارهی مبارون
  داغونشمی من می آروم نباشبارهی ما دوتامون بارون ممی آروم بهم وصلبارهی مبارون
  شد که گفتمرهی بهم خدمی تموم شد نرم خندآهنگ

 ه؟یچ
  با لبخند جذاب گفتفرهان

 !یشی خوشگل میلی خيخندیم
  و ازم گرفت و گفتلی که موبادمی خجالت خندبا
 ادی آهنگ خوشم منی من از ایول

  کردی و پلآهنگ
  چشمامو بستمای دنهی چشمات شکستم روشهی پاگه

  حسا تو رو دوست دارمنی همبا
  من منعکس کردي بغضو حس کرد تو چشانی قلبم ااگه

  اشکا تو رو دوست دارمنی همبا
  کن بازیوونگی دابونی بارون تو دله شب تو خي من شونه به شونه با
  کن باز دوست دارمیوونگی دابونی بارون تو دله شب تو خي با من شونه به شونه ایب

  ما دوتاست دوست دارمونهیاس که م احسنی رو با همتو
  دوست دارمگهی که داره به دلم می رو واسه حستو

  و من به تو وابستمی هستی احساسی من تو به شدت خاصواسه
  مثله چشات به تو وابستمی جذابی من تو به شدت نابواسه
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  کن بازیوونگی دابونی بارون تو دله شب تو خي من شونه به شونه با
  کن باز دوست دارمیوونگی دابونی بارون تو دله شب تو خي با من شونه به شونه ایب

  ما دوتاست دوست دارمونهی احساس که منی رو با همتو
  دوست دارمگهی که داره به دلم می رو واسه حستو

  بغلش و گفتمدمی پری با خوشحالبشی رو گذاشت تو جی تموم شد گوشآهنگ
 یمونی قول بده تا آخرش ميذاریفرهان قول بده تنهام نم... بگم عاشقتمتونمی به جرات میحت...ی دوست دارم فرهان حتمنم
  گوشم آروم گفتری و به خودش فشرد و زمن

 تونه؟؟ی زنده بمونه متونهی آدم بدون نفسش که نمیتو نفسم... غزلذارمی باش تنهات نممطمئن
 رفتم عقب از خجالت سرخ شدم که بلند زد عیسر...و لبام رفت رو لباش به من نگاه کرد هوی رفتم تا لپاش و ببوسم اما کینزد

  خنده و گفتریز
  موقعهی یحاج خانم آب نش... بشممی حاج خانوم خجالتيفدا
  به بازوش زدم و گفتمیواشی خنده ضربه با
  شوریب

  هول کرد اما برداشت و گفتی زنگ خورد کملشیموبا
  مامانسالم

.... 
 امی االن مچشم،چشم

..... 
  خدافظچشم
  نگاش کردم و گفتمي کرد نگران شدم با کنجکاوقطع

  شد؟یچ
  برم خونهعیمامان بود گفت سر: فرهان
  برو نگران نباشخوب

  ببرمت خونهایب:فرهان
 نای مشی من و ببر پنه

 می سوار شو بریاوک:فرهان
 و دهی داد مامانش اجازه منانی و زد و بهم اطم عاشقونهي حرفای خونه بهراد کلمی و تا برسمی شدنی سوار ماشمی رفتباهم
    شدم و در زدمادهی من پمیدی رسی با ازدواج ما نداره وقتیمشکل
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 لبخند هی و ستادی واشیشگی دم در با مانتو و شال همنای خوشحال بودم میلی در و باز کردم و رفتم داخل فرهان هم رفت خو
  بغلش و گفتمدمی پرغیزد با ج
  دوسم داره فرهان دوسم داره اعتراف کردددددددنایم...نای ميواااااااااا

  گفتی هم با خوشحالنایم
 ؟ی؟؟کیگی ميجد
  االننیهم

  پسر بدبخت؟نیخوب کجاس ا:نایم
  گفتمی ناراحتبا

  کارش داشت رفت اونجامامانش
 دی کنجکاو پرسنایم
  شده غزل؟يزیچ

 می رفتکردی ممیی جاها راهنمای و بعضدادی اونم سر تکون مدادمی محی داخل داشتم براش توضمیرفتی ممی که داشتنطوریهم
  گفتنای کردم که میداخل خونه با بهراد سالم و احوالپرس

 بای که دی قبول کرد مگه نگفتدیشا!! هزار بارنی باف نباش ای جهت کن و برو جلو نترس،منفکی غزل دلت و گمی مبازم
 تش دوست داره مهربونه و من و مثله دختر نداشیلیخانم خ

  شده؟یچ:بهراد
  کرديفرهان از غزل خواستگار:نایم

  با شوك و خنده گفتبهراد
  من؟؟جان

  و گفتدی خندنایم
 وونهی دآره

 نی شری هم پيبه پا...شای اکیبه به،به به تبر:بهراد
  مامان فرهان با ازدواجشون مخالف باشهترسنی که منجاستیمسئله ا:نایم

 چطور؟:بهراد
 نی ماشي دزدهیهمون قض:نایم

 گهی دیکی نشد نیخوب ا...آهان:بهراد
  با چش غوره گفتنایم

 گنی عاشق همداحمق
  چشم عاشق کورهرهی مادشونی نداره بزرگ شدن یاشکال...نچ نچ،نچ نچ:بهراد
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 !!بهراد:نایم
 اصال من الل شدم خوبه؟؟:بهراد

  و رو به من گفتدی خندنایم
  شما دو تا کلنگ و بدمی ندارم خرج عروسيزی من چنجای انی راه بندازی خونه بعد بساط عروسمی برنیبذار

 یستی به فکر خودت ندهی توئه ترشمی شدی احمق ما رفتننایم
  گفتهی و با کنادی خندنایم

 دای مورد نظرم و پسیمنم هنوز وقت دارم فعال ک..نی بخت شددی داشت هر دوتون سفی خوبهی سفر براتون نی رو شکر اخدا
 نکردم
 !! شدهری مگه از جونش سرهی رو بگنای مستی نوونهی دی کسیبه عبارت:بهراد

  زبون بهش انداخت و گفتهی نایم
  هم دلشون بخوادیلیخ... شوخفه

 
 ي عرضه ای بیلی واقعا خنایم

  گفتنی با لبخند غمگنای به بهراد اشاره کردم که مزی ریلی خبعد
 یلی خآره
 ی برقصی کلدی عشقته بای کن اخمات و عروسباز
  خنده و گفتری زد زنایم

  باشهاوهوع
 امی بام،منمیمنم ب:بهراد
 ای بتوهم
 آخ جــــــون:بهراد

 گهی می چیاسی مینی که ببمی فضا عوض شد حاال بری خنده و شوخبا
****** 

  بعد اواخر اسفنددوماه
 یاسی

 چشمام کم شه ي پلک زدم تا تاری چشمامو بازش کنم کمدهیه روشه که اجازه نم تا وزن2 باز کردم انگار ی به سختپلکامو
    که به بدنم وصلیی هامی شدو سدهینگاهم به سرم دستم کش

 به سرعت خارج کردی که دکترو صدا می در حالهوی به سمتم اومداول با تعجب به چشمام نگاه کردي همون موقع پرستاربود
   تموی و منگ بودم چند نفر اومدن داخل و داشتن وضعجیشدگ
  که به شدت اشنا بود اومدیی صداهوی کردنی مچک
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 گهی دنمشی به هوش اومده خب بزار ببماری بیگی شما مگه نمکنمی خواهش مدکتر
 ن؟یدی چرا گوش نمشهی به بخش منتقل مگهی دقهی چند دقماری بگمی اقا مشهینم:دکتر
 د و ب خواب فرو رفتم کم صدا ها گنگ شکم

****** 
  شدمداری بيزی ري خنده هاي صدابا

 درك تونستمی اما نمزدی پسره اشنا مي دست تو دست هم چهره شناختمشی که نمي بهراد غزل و پسرنای باز کردم مچشممو
    تپل تر و خوشگلتر شدغزلم انگارکمی نای مه؟یکنم ک

 کاری چنجای خب من امارستانهی بنجای اومد اادمی بعد رمی بگی لحظه خواستم با ذوق بپرم باهاش سلفهی شده بهرادوخوشگلتر
   ادمی اصن ومدی درد مشتری سرم بکردمی فکر می چکنم؟هریم

 پر از اشک بهشون نگاه یی اهم اهمم به سمتم برگشتن با چشماي با صداستی منگوالم که حواسشون به من ننیا! ومدینم
   ری بغلم و زد زدیزل همون اول مثل اورانگوتان پرکردم غ

 حاال زار هیبی کال ادم عجنای وات دِ فاز؟مگفتمی داشتم تو دلم مهی گرری زد زی پقهوی نگامون کرد ي جدی کمنای  مهیگر
    ازیکی هوی ننمون مرده کردی فکر مدونستی نمی هر کمایزدیم

 : دعوا گفتمبای غزلو بغل کرد موشکافانه نگاهش کردم و با استهفام و تقرپشت
 شمااااا؟

 : با عشوه لپشو به لپ پسره چسبوند و گفتغزل
  تاج سرمهشوهرمه

 نای که کامال مشخص بود زل زد به می بهراد با خنده و عشقمی عق زدی جفتنای و ممن
 : گفتنایم
 ؟يخوای تو هم بغل مهیچ

 :فت مظلوم گبهراد
 اوهوم

 : رو شونه بهراد و گفتدی مشتشو کوبنایم
 پررو
 کردن و من هر لحظه چشمام گرد گردتر فی و غزل شروع کردن به تعرنای و مرونی بهراد و اون پسره رفتن بقهی چند دقبعد

    خوردن واال حقشونی پس گردنهی ی اخر سر جفتشدیم
 ! تنها جوابم حقتونه بود؟ي پس چرا کتک زدمی بهت بگي دم دست نبودگفتنی ممیهر چ!بود

  بگوووو؟الیحاال تو از دان:غزل
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 مرد زن دار گناهه و من حرف غزلو هی زن داره  و فکر کردن به گهی به هر حال اون دارمی بادشی به خواستمی کردم نمیاخم
    همنای ساعت غزل و مکیتنها با سکوت جواب دادم بعد 

 باشم واسه زونی سربار و اوخامی من نمی و خواستن بمونن ولخاستمیالبته همراه هم م!خصم کردن و گفتن فردا مررونیب
    خدادهی می کمارستانوی فرستادمشون حاال پول بی زورکنیهم
 غذاهاش تک بود بعد گهی ديمارستانای برعکس بیی ساعت پرستار غذا رو اورد خدا2 تومن بعد 1000 از غی من که درداند

    ترس توی ور رفتم از طرفونی با تلوزی غذا رو خوردم کمنکهیا
 کنار پنجره می بودمارستانی طبقه بنی پاشدم رفتم کنار پنجره ما باال تربرهی خوابم نمنکهی ای تنها که درشم بسته از طرفاتاق

    باد موهامو تکونیی شدم عجب هوارهی خنیینشستم و به پا
 پرستاره رومو بر نکهی االی شدن در اومد به خدهی کشيصدا!می عاشقنی لعنتم کنه با ا خدادی گونم چکي از روی اشکدادیم

    با وحشت بری موهام توسط کسدنینگردوندم با بوس
 : سرد گفتمیی شدم سخت شدم با چشماال؟سنگیدان...گشتم

  رادان؟ي اقادیکنی مکاری چنجایا
 : با طعنه ادامه دادمو

  ناراحت نشن؟خانومتون
 اسمن؟ی:الیدان
 ؟ياری مونده که سرم بیی چه بالرم؟بازی به درد خودم بميزاری چرا نممی از زندگرونی بيری چرا نمالیه؟دانیچ

  گفتشرمنده
 ؟یبخشی مالتوی فقط دانیچیه
 !چوقتی هبخشمتی نه نمالشی بهتره بگم دانایالم؟یدان

  پاهام زانو زدکنار
  التماست کنم؟اگه
 بازم سرد ی کرد ولي کارنی بار همچنی پر از حسرتش از غرور مردانش که کنارش گذاشت و واسه اولي از چشمادی لرزدلم

 :گفتم
  خانومتشی پي باشه بهتره بری کار خوبنجای نکنم بودنت افکر
 !ی لعنتی انقدر طعنه نزنشهیم:الیدان
 ی باشی لعنتنی اشی مجبورت نکرده پیکس! ی من لعنتاره
 تمومش کن:الیدان
  کنمی مموی خانومت من هم زندگی من شو برو پالیخی موضوع تو هم بنی تموم شدس االیدان
 نه؟یحرف اخرت هم:الیدان
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 اوهوم
 : که داشتمم با خنده گفتی هلم داد در حالنیی کنارم کمرمو گرفت و به سمت پادی پرهوی

 یبخشی منو می چحاال
 : گفتمغی جبا

  کنولم
 : زد و گفتیچشمک
 چشم

 : گفتمغی دستمو گرفت با جهوی ول کرد که به پشت پرت شدم گفتم االنه که پخ پخکمرمو
  احمقیروان
  پرتت کنم؟ای یبخشی که هست منو مینیهم:الیدان

 کنمی کن اصن خودم ولت مپرتم
 دادمی خودمو تکون مبزور

 : وحشت گفتبا
 ؟یکنی مکاریچ

 دمی دارم زودتر انجامش م؟منی کارو کننی ايخای نممگه
 و اوردتم باال تا خواستم دی کشقموی ی دستی تکون خوردم که پرت شدم ولی شل شد کمی گرفتم که کمیشگونی نتشودس

    به گوشم خوردحرفمو قورت دادمی محکمدهی بزنم کشیحرف
  بغض نگاهش کردم محکم بغلم کردبا

  پس برو و وابسته ترم نکندمتیبخش
  تخت ولو شدمي و خارج شدو من رودی تو موهاش کشیدست

 
 هفته بعد1
 نایم

 به سمت خونه هامون و البته پسرا هم می شد که امروز حرکت کننی بهتر شده بود و قرار بر اکمی یاسی هفته هی نی اتو
   یچی هی ولشدی تنگ میلی خنجای ايدلم برا!!انیهمرامون ب
کوله بارم و بسته بودم فرهان و غزل ، ...خصوصا بابام مدمیدی زود تر مامان بابام و می نبود که هر چنی کننده تر از اخوشحال

   هی بود نی دو تا ماشمی و من و بهراد دم در بودیاسی و الیدان
 به من و غزل طنتی با شیاسی هوی منم ساکت بودم که زدنیهمه داشتن حرف م... واسه فرهاننی ماشهی مال بهراد نیماش

 نگاه کرد و گفت
 نی ماشهیشما پسرا تو ...نی ماشهی و غزل تو نای و ممن
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  کرد و گفتی اخمالیدان
 ؟ی چرتتونی بگسی پلنی ندارنامهی خوبه؟؟شما گواهحالت
 ه؟ی نسبتتون چگهی و مدهی مری گنهی ما رو ببسی هم پلمی باشیاونوقت اگه پسر و دختر باهم غاط:غزل
 دی کناطی از کوهه احتمی برمییخوای که ما میینجای ادااای کناطی احتی ولنیری من و بگنیجهنم ماش:بهراد

 دمی متفکرانه پرسیلیخ
  از زنجان؟ای می برلی اردباز

 میرسی تر معی اما زنجان فقط اتوبانه سرمیرسی مری دکمی لیاردب:فرهان
  گفتیاسی که گنی می اونا چنمی بچه ها نگاه کردم بببه

 لِی من رو اردبنظر
 منم:غزل
 می برگرددی تا شب نشده بانی همگهی دمیکنی ناهار صبر ميفقط برا...می تا زود برسمی بکوب بردی بامیری ملی از اردبپس

 می و رد کردلیاردب5صبحه تا3 االن ساعتمیگردیبابا تا غروب بر م:بهراد
 گهی دمی زود برپس
نگاه به مهال خانم  هی!!یلی خهی با بقیحداقل با اون تعارف نداشتم ول... بهراد شدمنی و گذاشتم تو صندوق سوار ماشلمونیوسا

    رفتم بهشاد و مهال جونعی پارسا کردم سريو بهشاد و آقا
  بغل کردم و گفتمو

 ازتون تشکر ي چجوردونمینم..نیدی برام زحمت کشیلی مدت خنی زود بهتون سر بزنم با خانوادم واقعا ممنونم تو ادمی مقول
 کنم

  و با بغض گفتدی کشدی خانوم موهام و دست کشمهال
 زنمتی شمال مامی مي فراموشمون کردی تنهامون گذاشتنمی به خدا ببنایم

  و گفتمدمیخند
  خوبه؟زنمی خونه براتون زنگ مدمی رسنکهی بکنم،شمارتون و که دارم به محض اغلط
  و گفتدی خانم صورتم و بوسمهال

 هیعال
 نایمواظب خودت باش م:بهشاد

 نیدی پارسا خدافظ زحمت کشيآقا...خدافظ... شماي دعابا
  پارسا با لبخند گفتيآقا

 می باهاشون آشنا بشنجای اادی بود باز به بابات بگو بفهی دختر وظهی چه حرفنیا
 خدافظ...می اما منتظر شما هم هستمیرسی خدمت مچشم
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 بالخره داشتم به آرزوم نکهیا!!دل تو دلم نبود...گفتم و حرکت کردم... بسم اهللاهی شدم و نی آخر و کردم و سوار ماشیروبوس
    و فقطدی غزل خوابنی تو ماشکردی واقعا خوشحالم مدمیرسیم
 می به انرژشتری برام معنا نداشت انگار هر لحظه بی خستگمی راه و رفتیکل... تا من خوابم نبرهزدی بود که باهام حرف میاسی

   می بودلیصبح بود و ما هنوز تو اردب8ساعت! !شدیاضافه م
 هوی... از من نداشتنیبچه ها هم دست کم!!کردمی داشتم سکته ممی بودی بازرسستیتو ا!گفتی می بهراد پس چاهــــ

  زنگ خورد جواب دادیاسی یگوش
 بله
... 

 یگوش
  رو داد بهمیگوش
 بله

  نشون بدهری بهشاد و بگنامهی تو داشپورد گواهنایم:بهراد
  من و اون فرق ندارهي افهی قخنگول

  کرده بدو نشون بده فعالریی شده تغینکی بند کرده و عکننیبابا اون موقع که اون بند کرده نبود االن فک م:بهراد
ت من شد اونم در آورد و داد بهم نوب...ارهی بهشاد و از داشپورد در بنامهی و به غزل گفتم گواهیاسی دادم به ی قطع کرد گوشو

   نامهی و گواهنیی رو آوردم پاشهی و حفظ کردم و شمیخونسرد
 ــــــــــــــشی زدم آخمی رو گرفتم و جنامهی گواهعیسر... شدالیخی نگاه کرد و بهی دادم بهش اونم رو
  کم کردملویک20اووووف فکر کنم:یاسی

 نیمنم هم:غزل
 دیدی به باال رو نملویک45 که چشمم اصالی منلویک50م فکر کن شدم من بند کردم و تپل تر شدمای کردریی ها هممون تغبچه

 لویک50االن شدم
  کردم؟رییمنم تغ:غزل

 ياوهوم خوشگلتر شد:یاسی
  زد که گفتمي لبخندغزل

 گهیصداتم د...ي خوشگلترم شدي کردریی تغی دختر الغر کجا کلنیاون صورت و شکم کجا ا!! الغر شدیلی هم خیاسی
 ی سر و شکل دختر گرفتستیپسرونه ن

  کرد و گفتیطونی شي خنده یاسی
  ننه باباهامون ما رو نشناسنترسمیم

 می به خاطرات بچگدی ری و گرنه مامانم مشهی خدا رو شکر ابروهام و صورتم داره پر میول... تا اون حدگهی دنه
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 قای خنده و گفتن دقری ها زدن زبچه
 می دابسمش درست کننیبچه ها آهنگ بزن:یاسی

  و گذاشت که گفتمنی دوربیاسی و زدم فلش
 نی بکننی خواستی هر غلطنیری نگلمی من فاز
 می کنی من و تو دابسمش درست میاصال غزل... ذوقیب:یاسی

  با ذوق گفتغزل
 باشه،باشه

  کردمی و روشن کرد و هم زمان آهنگ و پلنیدورب
  دلتو بسپار به من آخه به تو خوبه احساسمایب

  دارمو حساسمرتی تو غهین رو مدوننی مهمه
  صداتوشنومی می وقتشکفهی اون چشاتو گل از گلم مفهممی دله تو دستمه و مقلقه

 ادی پات مهی که صداای يای مي از دور داری وقتادی زشهی قلبم مهی و صداشهی تند منفسام
  صدات کنم دوست دارم تا آخر عمرم فقط نگات کنمتونمی نمی حتشهی قفل مزبونم

  براترمیمی می و عشقه من شو اگه بشایب
  فداتشهی دل می بهشته من شو اگه بشایب
  براترمیمی می و عشقه من شو اگه بشایب
  فداتشهی دل می بهشته من شو اگه بشایب

 ادی زیلی خیشی وجذابتر ميخندی می وقتادی بزن آخه اخم اصال بهت نملبخند
  درد دال و رازتوی به من بگیتونی رو تو دلم اندازه تو میچکسی ندارم هدوست

  تو هر قدمی دست رد زدم دوست دارم تا آخرش با من باشزای چیلی خاطره تو به خواسه
  کنارمی به بعد هستنجای تو هم بگو از اای دوست دارم بیدونی عاشقتم میدونیم
  براترمیمی می و عشقه من شو اگه بشایب
  فداتشهی دل می بهشته من شو اگه بشایب
  براترمیمی می عشقه من شو اگه بش وایب
  فداتشهی دل می بهشته من شو اگه بشایب
  دلم هر جاهی پشت سرم توی طرفم اون طرفم حتنیا

  سخته بگم حرفه دلم امانمیبی فقط تو رو مباشم
 رمیمی تو می بي دست خودم تنها عشقم شديای بیستین
  براترمیمی می و عشقه من شو اگه بشایب
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  فداتشهی دل می بهشته من شو اگه بشایب
  براترمیمی می و عشقه من شو اگه بشایب
  فداتشهی دل می بهشته من شو اگه بشایب
  براترمیمی می و عشقه من شو اگه بشایب
  فداتشهی دل می بهشته من شو اگه بشایب
  براترمیمی می و عشقه من شو اگه بشایب
  فداتشهی دل می بهشته من شو اگه بشایب

  گرفتنشون تموم شد گفتملمی آهنگ و فی از خنده وقتمردمی در آوردن داشتم مي دلقک بازیکل
 !!نی اوونهی دواقعا
 می پفک و باز کن بخوریاسی:غزل

  من استراحت کنم؟نیستی بلد نی از شما دو تا احمق رانندگچکدومی هاه
 میشی گم مییهوی میدونستینه باو ما چه م:یاسی

 اوووف
  جا نگه دارن استراحت کنهی بگو خسته شدم نایبزن به فرهان اخوب زنگ :غزل
  شو نظر ندهخفه

 گهی دگهیچرا راست م:یاسی
  توجه به حرفشون گفتمیب

  چنده؟ساعت
  به ساعتش نگاه کرد و گفتیاسی

 11ساعت
 میالنی گگهی ساعت دکی خوب
 شه؟یکدوم شهر م:غزل

از رشت تا آستارا خودش دو،سه ساعت راهه بعد از رشت تا رود سر هم حدود دو ساعت بعد از رامسر تا محمودآباد هم ...آستارا
  نباشهکیسه،چهار ساعت البته اگه تراف

 م؟یرسی ساعت چند منمیحاال بگو ب... که شلوغ باشه شنبه سستیآخه هفته ن:یاسی
  من حدودا گفتمری دای زودتر دمی شاای مییجاغروب اون7می نباشه و بکوب راه برکی ترافاگه

 میرسیکه زود م...شایا:غزل
 به آستارا میدی ساعت گذشت و بالخره رسکیحدود ...کردمی مواقع تو بحثاشون شرکت می و منم بعضزدنی باهم حرف ماونا

    جا پاركهی و نی واسه ناهار ماشمیستی جا واهیو قرار شد 
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  و گفتدی چرخنی دور،دور ماشهی بهراد نی پسرا هم همکردم
  رو شکر سالمهخدا

 و داشتم نی اجانی بازم همه خوش بودن و من فقط همی داخل رستوران و غذا سفارش دادمی چش غوره بهش رفتم و رفتهی
 نیکه زود برسم خونه هم

********* 
 که میستادی جا واهی بچه ها ي نوبت محمودآباد بود به خواسته میکردی و االن نور و که رد ممیبود و ما االن نور بود18ساعت

   ادی رو که عاشقش بودم و زکهیآهنگ انر...میریعکس بگ
 می و عکس گرفتنیی پامی و رفتکردم

Salute It’s Red One (R. C yeah) It’s Mister Lover yeah Enrique and baby Serayah 
R. City Wide awake, wake, wake ’til 6AM 
Let me make, make, make you come again 
Keep it hush, hush, hush, don’t tell no one 

Got enough, ‘nough, ‘nough to turn, you on 
  بیدار، تا شیش صبحکامال
  بده کاري کنم دوباره بیاییاجازه
  خودمون بمونه ، به کسی نگوبین
  چی جور تا تورو تحت تاثیر قرار بدمهمه

Baby just keep it our little secret 
What they don’t know won’t do them no harm 

We can do mouth to mouth with no speaking 
We can see eye to eye in the dark 

  این راز کوچیک رو پیش خودمون نگه دارعزیزم
  که اونا ندونن ، بهشون اسیب نمیزنهچیزي

 م دهان به دهان،بدون هیچ صحبتی میتونیم انجام بدیما
  میتونیم در تاریکی چشمامون رو ببینیمما

Oh-oh-oh, don’t you need somebody 
Baby I wanna, I wanna know 

To keep you up all night Baby 
I’m at your, I’m at your door 

Don’t you need somebody 
When I knock, when I knock open up 

Your love can let me in Oh 
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 ,don’t you need somebody 
Baby I wanna, I wanna know 

To keep you up all night 
Baby I’m at your, I’m at your door 

Don’t you need somebody 
When I knock, when I knock open up 

Your love can let me in 
Na, na, na, na Ooh, na, na, na 

  به کسی نیاز نداريتو
  میخوام بدونممن

  شب امادت میکنمتمام
  منتظر تو هستممن
  به کسی نیاز نداريتو

  بهت اشاره کردم ،بهم اجازه بدهوقتی
  تو اجازه رو بمن میدهعشق

Waited long, long, long to get your call 
And don’t you need somebody around 

there You’re alone-lone-lone you want me now 
I’m mister long night, stretch out the night 

I’mma run, run, run a red, red light 
I’m mister gonna love you up all night 

Then take it slow, slow, slow with you all night 
  منتظر بودم تا بهم زنگ بزنیخیلی

  به کسی نیاز نداريتو
  و من رو میخوایی تو تنهاییاینجا
 هستم تمام شب،دراز کشیدم) لقب خواننده (Mister من

  در نور قرمزمیخوام
 )تا هنگام طلوع خورشید( ام بدو
 هستم و تمام شب عاشقت هستم mister من

  شب اروم خواهیم بود و با تو راه میامتمام
Baby just keep it our little secret 

What they don’t know won’t do them no harm 
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We can do mouth to mouth with no speaking 
We can see eye to eye in the dark 

  این راز کوچیک رو پیش خودمون نگه دارعزیزم
  که اونا ندونن ، بهشون اسیب نمیزنهچیزي

  میتونیم انجام بدیم دهان به دهان،بدون هیچ صحبتیما
 ونیم در تاریکی چشمامون رو ببینیم میتما

Oh-oh-oh, don’t you need somebody 
Baby I wanna, I wanna know 

To keep you up all night 
Baby I’m at your, I’m at your door 

Don’t you need somebody 
When I knock, when I knock open up 

Your love can let me in Oh, 
don’t you need somebody 

Baby I wanna, I wanna know 
To keep you up all night 

Baby I’m at your, I’m at your door 
Don’t you need somebody 

When I knock, when I knock open up 
Your love can let me in 

  به کسی نیاز نداريتو
  میخوام بدونممن

  شب امادت میکنمتمام
  منتظر تو هستممن
 به کسی نیاز نداري تو

  بهت اشاره کردم ،بهم اجازه بدهوقتی
  تو اجازه رو بمن میدهعشق

Mister lover, lover, love you straight through the night 
Girl me have to grip you I’ll squeeze you tight 

Cause I promise if you let me go I’m gon’ do you right 
If you let me in I won’t let you out my sight 

You’re sweeter than a honeycomb 
Girl I wanna be the man to take you home 
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I will listen, tell me anything that you like 
Hope you keep your body running ’til the dayligh 

 طول شب عاشق تو رو مستقیما دوست خواهد داشت دراقاي
  بهت قول می دم اگر بهم بگی که برم ،حق بهت می دمچون
  مجبورم می کنی بگیرمت و محکم بغلت کنمدختر
  بهم اجازه بدي بمونم، نمی زارم از جلوي چشمام دور بشیاگه
  از کندوي عسل هم شیرین تريتو

  بره خونهی من می خوام مردي باشم که تورو مدختر
  خوایی بگو گوش می دم بهت، هرچی میمن

  تا موقع طلوع خورشید خسته نشیامیدوارم
   ضبط و کم کردمي تموم شد صدای آخر وقتمی عکس گرفتی مونوپاد کلبا
  رو بدهلتیموبا: به بهراد گفتمرو

بعد خوردن چند بوق جواب داد بازم صداش خشدار ... رو گرفتماوشی سي رو گرفتم و ازشون دور تر شدم و شماره لشیموبا
   اومدی می و مداحهی و گرغی جي صدایبود کل

 اوش؟یالو؟س:من
 !!نایم: تعجب گفتبا
 امی مراسم و خراب کن من زنده ام ،من دارم ماوشیاوش،سیآره، آره منم س: ذوق گفتمبا
  توئهي صدانی انای؟؟مي تو زنده انایم: گفتی با خوشحالاوشیس
  شدي اشک از چشمام جاردمی پرنیی باال،پای خوشحالبا
 می دارمی و االن نورمی من و دوستام زنده ااوشیس... زدی بود که برات زنگ می کيآره، آره خودمم فکر کرد:بغض گفتمبا  
 میایم
 نه،نه االن نه: با شوك گفتاوشیس
 چرا؟؟: تعجب گفتمبا
 شته؟ی پیکس:اوشیس

 آره دوستام: با همون تعجب گفتمبازم
  از دوستات کارشون دارمیکی رو بده به یگوش:اوشیس

 چرا؟:من
 بده بدو کار دارم:اوشیس

 اوشیبالخره صحبتشون تموم شد و س... که شروع کرد به صحبت و ازمون دور  شد مشکوك شدمیاسی رو دادم به یگوش
   بودي جورهی افشی رو داد به بهراد قی گوشیاسیقطع کرد و 
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 عیبابام منتظره سر... من منتظرم هستني خانواده می برنیبچه ها زود باش: گفتمی خوشحالبا
 مییای ما االن منیتو بش: بغض دار گفتي با صدایاسی

 شی رفتم پی گردم باز داشتم می باز دارم بر مای خدايوا... توجه نداشتمیچی خوشحال بودم که به هنقدری انی تو ماشنشستم
  شوادهی پنایم: در سمت راننده باز شد و بهراد گفتهوی... دل تو دلم نبودهی بابام،مامانم،خواهرم و بقشیپ....خانوادم

 من و کوله لی فرهان و فقط وسانی ور از داخل صندوق در آوردن و بردن تو ماشلشونیبچه ها وسا... شدمادهی تعجب پبا
  فرهاننیبچه ها رفتن تو ماش...بهراد بود

 :بهراد رو بهم گفت 
  داخلنی بشای بنایم

  شدی داشت عوض مرشی حرکت کرد مس نشستم جلو که بهرادرفتم
 م؟ی ری ممیکجا دار: تعجب گفتمبا

  خونتونمی ری پس فردا مالتونی ومی ریامروز م.. خونتونمی برمی تونیامروز نم:بهراد
  برم خونموندی امروز بانینه،نه من هم: گفتمعیسر

  اصرار نکننقدریگفتم امروز نه پس ا: با اخم گفتبهراد
  بودمي روزنی وقته منتظر همچیلی من خی کنیتو رو خدا بهراد،تو درکم نم: در اومد با التماس گفتماشکم
  نکنهی گفتم امروز نه گرنایم: با حرص گفتبهراد

ه  دلم براشون لک زدنمی بذار مامانم رو ببنمیبذار بابام رو بب...نمی بذار خانوادم رو ببنایبهراد جون  من،جون م: زار زدمهی گربا
 جون من

 ی چرا قسمم میلعنت: که گفتختمی ری اشک مواشی مشت محکم زد رو فرمون منم سرم  رو گرفته بودم و کی با داد بهراد
 ؟؟يد
 نگاهش یزود اشکام رو پاك کردم و با خوشحال... گرفتشی نگفتم که راهش رو عوض کرد و با سرعت راه خونه رو پیچیه

باالخره !! خواست بوسش کنمی خوشحال بودم که دلم منقدری من ای بود ولین اون هنوز اخم داشت و عصبایکردم ول
 آورده بودن دلم شور دی شههی بود انگار يبه سه راه شهر همهمه ا میدیرس...  بودي نکرده بود همونطوريریی تغچیه...میدیرس
 دمی کنان دهی مامانم و گرتی شد رفتم تو جمعادهی و پارك کرد و پنشی شدم بهراد هم ماشادهی لبخند از لبم رفته بود پزدیم

 پس بابام کو؟؟بابام کجاست؟؟...دمی رو داوشی سدمیخواهرم رو د
  بغلش بغلم کرد و من رو به خودش فشرددمی پرستادی شوکه نگام کرد و سرجاش امامان
  دخترم؟ی مامان؟؟خودتی دختر گلم خودتنای مزمی عزناینا،میم:مامان

  آره قربونت برم خودمممیامان خودمم آره زندگآره م: تند گفتمتند
   سر و گردن کوتاه ترهی زد تو بغلم ناقال هم قدم شده بود حاال ی رو بغل کردم از ته وجود زار مخواهرم

 بابام کو؟: گفتماوشی به سرو
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  لبخندم محو شد... بغض کرداوشیس
 د؟ی جسد کدوم شهنی ااوشیس:دمی لرزون پرسي صدابا
 گشتم اما نبود ی نگاه کردم دنبال بابام متی به جمعدی لرزی پاهام ماینه،نه خدا!! شدی دست فاطمه زهرا نگاه کردم باورم نمبه

 ازش گرفتم عی رو سرکروفونی خوند می مدی داشت با سوز راجب شهي که مردی وانتي رفتم روعی لرزون سريبا قدم ها
 همه ساکت شدن و به من نگاه کردن

 بابا:با بغض گفتم 
  کردنهی هام شروع کردن به گرعمه

  برگشتمنی؟؟ببیی کجاییبابا: لرزون گفتميبا صدا 
 ؟؟ی چي کردن؟؟آخه واسه ی مهی گرتیجمع

  سال باالخره تونستم برگردمکی بعد نی ببگهی دایبابا ب...بابا تو رو خدا قهر نکن من طاقت ندارم: گفتمهی گربا
 ؟یی اومده کجانایبابا ،م!!گهی دای ؟بییبابا کجا: کردم با داد گفتمهیگر
 : زدمغیج

  من بود که گم شدم؟ریمگه تقص... کار کردمی من چ؟؟مگهی توهم تنهام گذاشتیلعنت
  نکنی باهام شوخایبابا تو رو خدا ب: گفتمهی گربا
 ؟ی چي آخه واسه يری گیم م رو اززامی چرا؟؟چرا عزایخدا: کردم به سمت آسمون و با داد گفتمرو

 نیی کار کردم لرزون بلند شدم و اومدم پایمگه من چ...نی سست شد و افتادم زمزانوم
 دی من شهي بابای دونستی خدا؟بهراد تو مشی من رفت پي من مردِ؟بهراد جواب بده بابايبهراد بابا: گفتمهیرو به بهراد با گر 

 !! کنمکاریشده؟بهراد من بدون بابام چ
  کار کنم؟ی گم بدون بابام چیجوابم رو بده م:دادزدم

 تی کرد با عصبانی بود که با اخم بهم نگاه ماوشی شد سدهی دستم کشهوی کار کنم؟؟ی من بدون بابام چای کرد خدابغلم
چرا ... ازت متنفرمیعوض: و با داد گفتمدمی کوبنشی به سی  مشتکمی کوچي و با دست هارونی بدمیدستم رو از دستش کش

 چرا مهی بابام زندگی دونستیتوئه آشغال که م! کنمی تونم زندگی نمابام من بدون بی دونستی که موونیتوئه ح!! برهیگذاشت
 !! برهیگذاشت

  آروم باشنایم: با بغض گفتاوشیس
  حالم خوب باشه؟ي چطور ازم انتظار داریچطور؟؟آخه چطور لعنت: زدمداد
  قبرستونمی برای بنایم:اوشیس

 قبر هینشستم رو ... به قبرستونمیدیرس!! اومدی رو گرفت و من رو برد سمت قبرستون بهراد هم آروم آروم پشتمون مدستم
   سالکیبعد !! کردی کس حال من رو درك نمچی هیهمه داغون بودن ول...ختمی ریفقط اشک م
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 کردن شروع کردم به ی موونمیداشتن دخاطراتش !! مردهینی ببيای بهوی خانوادت و مخصوصا پدرت دی فقط به اميبرگرد
 غی جی در پی در آروم کردن من داشتن اما اصال دست خودم نبود و پی و بهراد سعوشیس!! شده بودموونهی ددنی کشغیج
 دمی نفهميزی چگهی رفت و دجی سرم گهوی دمی کشی میکیریستی هيها

*************** 
 غزل

 به باباش یلیمتاسفانه خ!! کردی مي قراری بیلیبهراد گفته بود اون رو برده اونجا و خ... داشتی چه حالی طفلنای دونم مینم
 دروازه شی اون موند پمی رفتی من مي به سمت خونه میبا فرهان داشت... کردی اوضاع رو سخت تر مکمی نیوابسته بود و هم

 ...گذاشته بودن در زدم اهی سي سمت خونمون پارچه مدی شدم و دوادهی پلمیاما من با وسا
 بله: گفتییصدا

   داداشم چقدر شکسته شده بودي بود واهومن
 ن؟ییخوایمهمون نم: خنده گفتمبا
 ؟؟غزلیغزل خودت: باز شد هومن با شوك بهم نگاه کرد بعد چند لحظه به خودش اومد و محکم بغلم کرد و با بغض گفتدر

 !!یتو برگشت!! شهیباورم نم
برو که مامان و بابا ...ارمی رو ملتیتو برو داخل من وسا: گفتی نگاه بهم کرد و با خوشحالهی آورد و رونی من رو از بغلش ببعد

  شنی خوشحال می کلننیاالن تو رو بب
 مادر که عطرش همه جا رو گرفته بود ي غذاهاي بودمی اونجا رو بو کشي لبخند زدم و پا به خونمون گذاشتم با ولع هواهی

  رفتم داخل خونهعی پرنده ها با دو سري مادرم و صداي ها مرغ و خروسيصدا
  بود؟یهومن دم در ک:مامان

 !!غزلم: گفتهی شده بود با گرری که روش رو به سمت من برگردوند شوکه شد بغض کرد چقدر پنیهم
 کس حرفم چیه... دونستمی به خدا مي دونستم تو زنده ایم: گفتی کرد و می محکم موهام رو نوازش میلی گرفت خبغلم

  اردو؟؟ي که بريغزل چرا اصرار کرد!!يغزل تو کجا بود... کردیرو باور نم
 مامان، میدی کشی سختیلیخ.. به روزم اومده بودی چی دونیمامان نم...مامان غلط کردم،مامان من اشتباه کردم: گفتمهی گربا
 یلیخ

 !!ادیچرا؟؟صبر کن به بابات بگم ب: گفتی با نگرانمامان
 دید،حمیحم: بلند گفتبعد
 بله خانم: از اونور داد زدبابا

 ی کدوم باور نمچی گفتم دخترم زنده اساما هيدی نورچشمام اومده دای  دخترم اومده،بنی ببایب: گفتی با ذوق و خوشحالمامان
 نیکرد
  از قبلررتی شده بود و چهرش چند برابر پدی موهاش سفدمی اومد چهرش رو دی انگار داشت آروم آروم مبابا
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  بابا؟ییتو... دخترمییغزل تو...غزل: گفتهی گربا
 دی کردم که به اردو برم،من اشتباه کردم ببخشی اصرار مدی خوام من نبایبابا معذرت م: بغلش و گفتمدمی پرهی گربا

 گذشته ها ی بهش فکر کنخوادیحاال هم نم...ي به بعد به حرف ما گوش بدنی تلنگر الزم بود که از انیدخترم ا...سیه:بابا
 گذشته

 !! خسته اسیلی حتما خاری بي دختر گلم چايخانم برا: و من و هم نشوند کنار خودش و گفتشیشگی همي نشست جابعد
  جذابش کرده بودیلیخ!! اومدی بهش مشیچقدر ر... نشست کنارمونهومن
  افتاد اونجا؟ی چه اتفاقنمیبگو بب...ر ماديریبخور قوت بگ: به دست اومد نشست کنارم و گفتهی و الوي چامامان

 ی جا گم و گور مهی خودشون من رو ندفعهی عاشق شدنم وگرنه باز اهی کردم جز قضفی همون اول تا آخر ماجرا رو تعراز
 کردم و اونم ی نفر کار مهی شیفقط گفتم که پ!! روز سر فرصت به مامان بگم که به بابا بگههی گرفتم میتصم!!...کردن

 ... رسوندنجای و من رو تا ادیزحمت کش
  داخلادی بيخوب دخترم چرا تعارف نکرد: گفتدی که فهمنی همبابا
 !اون االن مهمون ماست... داخلخونهادی کن بییهومن برو آقا رو راهنما: رو به هومن گفتبعد

 چشم:هومن
   بلند شد و رفتبعد

 ؟ي که بودششی بود پیننایدخترم،پسره اطم: رو به من گفتمامان
 ه؟یمنظورتون چ: تعجب گفتمبا

 !کال: اشاره ابرو کرد و گفتهی مامان
 ! نکردهتمی خواست بدونه اذی گرفتم متازه

 نی شی باهاش آشنا مادی حاال مهی پسر خوبیلیخ!! بودینانیآره بابا اطم: لبخند گفتمبا
  باال آقادییبفرما: و گفتوونی زدن پس خودشون بودن بابا بلند شد و رفت رو ادر

   کرد و نشستی باال و باهم دست دادن و با مامان هم احوال پرساومدن
 ي دونم چجوریواقعا نم...نی کردتشی و حمانیواقعا ممنونم که مواظب دخترم بود: رو به فرهان گفتیمامان با نگاه قدردان 

 ازتون تشکر کنم
 بود که از دستم بر ي رو انجام دادم کارفمیوظ!ي خانم محمدهی حرف چهنیا: گفتی مودب با لبخند جذابیلی خفرهان

 می دادلتونی و سالم تحوحی دست ما بود حاال هم صحتونیتا االن امانت...ومدیم
 یکی که به نیسه تا دختربچه هم..بی شهر غرهی پر از گرگ تو ي جامعه نیتو ا... ممنونم پسرمیلیخ: گفتی با مهربونبابا

 نی ماشيدر ضمن بابت دزد...نی که هواشون رو داشتیمرس!! برخورد کردن واقعا شانس آوردنتیمثل شما محترم و با شخص
  خوامیهم واقعا معذرت م
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 دنی دزدی و نمنیاونا اگه ماش... هم خوشحالمیلی بلکه خستمی ناراحت نهی قضنی من اصال راجب اي محمدياتفاقا آقا:فرهان
 مثل غزل یی پراز گرگ که فقط منتظر شکار کردن دختراي جامعه هی گذروندن اونم به قول شما تو ی مدیشب و کجا با

  رو کردني کارنیکه همچ  دمی بهشون حق منیبنابرا!!خانم و دوستاش هستن
 نی که در حق خواهرم کردیبازم ممنون از لطف:هومن
  بودفمی گم وظیبازم م... کنمیخواهش م:فرهان

  شمی برم مزاحمتون نمگهیمن د:فت بلند شد و گبعد
 : گفتعی سرمامان
 ی بموننجای ادی شام باي زارم بری پسرم؟؟اصال نمکجا

  شد؟دی شهنای ميمامان؟؟بابا: رو به مامان گفتمالشونی تعارف فرهان شام نموند و رفت وی بعد کلخالصه
 متحرك بود بعدم پاش يانگار مرده .... موندن نداشتيبعد از رفتن دخترش اصال نا...آره مادر: زد و گفتی لبخند تلخمامان

 اومد ی از دستش بر نمي چارش هم کاریمادر ب.. دخترمشی خوام برم مدافع بشم برم پی کفش که ال،ابال مهیو گذاشت تو 
 طرف هی آب شده بود، نای مادر مچارهی بستی شد اما جسدش ندی آوردن شهخبر  ماه بعد گم شدن شما رفت وکی...گفت برو

از !!نی شما زنده اي نبود و هر سه نطوری دختر جوونش که گم شد و خبر آوردن مرده که خدا رو شکر خدا رو شکر ايغصه 
 برگشته حالش بهتر نایم مطمئنم االن که!!داغون شده بود.. نشده بوددای و جسدش که هنوز پدشی طرف غصه شوهر شههی

 ی ولزهی تحمل برانگکمی بده باز داغ همسر یلی خنهی داغ اوالد نبی مسلمونچیهخدا کنه ... بهتر شدهیلی خیلی خیعنی...شده
   کنهی مادر رو داغون مهیداغ اوالد 

  دست مامانشي بشه عصادی بانایاالن م... سال زنده باشه تا دختراش و سر وسامون بدهستیکه صد و ب...شایا:من
 ششون؟؟ی پمی ریم

 آره مامان جان:مامان
 ادی میاسی نمیمن برم زنگ بزنم بب:من

 باشه مامان برو تا من غذا رو حاضر کنم استراحت کن:مامان
 و با دمی رو تختم و دراز کشدمی پری و به اتاقم رفتم دلم واسه اتاقم  تنگ شده بود با خوشحالدمی لبخند گونش رو بوسبا

 خدا کنه زود جواب بده...یاسی مامانم زنگ زدم به لیموبا
********* 

 یاسی
 هی گرری جدول نشستم و بلند بلند زدم زيرو

 شد دلم میتی که یینای مي سوخت برای بودم چ دلم می کنم از خودم نشون بدم واقعا ادم احساساتی می که سعی آدمبرعکس
 که ي دردنهی سنگیلی بکشه درد نداشتن پدر دردش خي دردنی همچدی بای سننی که درست تو همچیینای ميخون شد برا

 دختر هی مگه اون نا؟ی چرا مای خدادمی کشی دوستم داغ منه آهغ کرد داینی که رو دل منم سنگی شه رو دلش داغیداغ م
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 بدم چون مطمئنم بدتر به ي رو دلداری نبودم که بتونم کسی رو دلش آدمی گذاشتوی داغنی همچست؟چرای ساله ن17بچه 
  به خودم اومدمالی داني انداختم پس جلو نرفتم و از دور تماشا کردم با صدای مشیگر
 ؟یاسی:الیدان

 ! اما فراموش نکردمدمشی نگاهش کردم بخشسرد
 م؟یبر:الیدان
 !سکوت بهتره: تکون دادم دستش به سمت ضبط رفت که گفتميسر
 که مثل یی با چشمایی معمول کالنتر سر نونواستادطبقی دم خونمون ایی راهنمای بعد کمدی تکون داد و دستش رو کشيسر

 نثارش کردم طبق عادت کودکانم لگد ی احمقهی در حال چرخش بود تو دلم نشی و ماشالی منو و داننی زده بود برونیوزغ ب
 از دست من باز شد نگاهم به دوچرخه قرمزم  خورد اشک تو چشمم د به در زدم در که طبق معمول شل و ول بویمحکم

 ی که کلیتی قرمزم کنارش بود اسکتی منتظر موندخاك دوچرخه رو کنار زدم اسکرونی بالیدهنوزم همونجا بود؟دانجمع ش
 پله ها باال داز خودم کاشته بودم پژمرده شده بوي که با دست هایی گل هاي خوردم نگاهم به باغ خورد همه نیباهاش زم

 ی مامانم به سمتش پرواز کردم و غرق شدم تو آغوشدنیوت و کور با درفتم در خونه رو باز کردم چراغ خاموش بود و خونه س
 که مومن آرامشمه

  تو خوابم؟ي نه ؟بازم اومدیتو خوابم:مامان
 ..مامان من برگشتم... میمامان من واقع... نه مامان من دخترتم :من
 ) محبتیمرس( تو گوشم خوابوندیی ادهیکش
 ؟یزنیاه مامان چرا م:من

 بود که چشم به راهت نجای اي؟مادري که  چشمش کور شد تا تو برگردي دارنجای اي مادرهی ی؟نگفتيتووو کجا بود:مامان
  بود که منتظر خانوم دکترش بود؟نجای ايبود؟مادر

  مامان من در عوضش شوهر کردمدیمامان ببخش:من
  ها؟دی چشم سفیبا ک: خواهرم  ازپشت اومديصدا
  بود واقعا؟نی سال کمال احساساتت اکی محبت بعد یمرس:من

  محکم بغلم کردهی گرری زد زهوی
 ي کردمومی آب لی بابا اجيا:من
 مامان بابا کو؟:دمی از مامان پرسبعد

 تو باغ پشت:مامان
  سمت باغ پرواز کردمبه

 بابا؟:من
  گوشمری سمتم برگشت تا خواستم بغلش کنم محکم خوابوندزبه
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  همه لطف و محبت؟نی واقعا ازیمرس:من
 الوی دانهی به سمت خونه کل قضمی رفتقهی بعد چند دقهی گرری زمی جفتمون زددمی رو بوسشیخی سخی بغلم کرد گونه سمحکم

 انقدر با ی کردم که پدرم رفت دعوتش کرد خونه خودش رو زده بود به موش مردگفی سانسور تعریجز خالف و عشق وکل
 الی به دانی خوشي روادی پدرم زی گرفتن ولی نملی من رو تحوکال  زدی مادرم برق مي کرد که چشم هایاحترام صحبت م

 با چشمام واسش خط و نشون ی شام موندکلالی تعارف دانی کردبعد کلی صحبت مالی و اخم با دانتی داد و با جدینشون نم
 ی نگفت وليزیهم چ  بهش مامانم اصرار کرد نموند پدرمی کلنکهی زد بعد خوردن شام با ای اونم لبخند ژکوند مدمی کشیم

 کرد بعد ی خودش رو جمع می هم هالی رفت که دانی بهش چشم غره میدکلی دی رو سمتم مالی دانرهی خي نگاهایوقت
 دمی رو تخت و خرس بزرگم رو بغل کردم و خوابدمی پردمی رو پوشمی تاپ و شلوارك صورتالیرفتن دان

 
 نایم
 هفته بعد1
  حالت خوبه؟نایم:دایش

 خوبم: گفتمآروم
  گلم برمیقربون آبج:دایش

  کارت دارهتیی دانایم:مارال
 جانمج: با لبخند کم رنگ گفتمدمی بزرگم رو دیی شدم و رفتم سمت در مسجد که دابلند

  پخش زنده اومدن مصاحبهونی از تلوزییدا:ییدا
 غلط کردن ردشون کن برن:من
  هام همراشوننای باال دستنایم: با تعجب گفتییدا
 همونجا لت و امی مرنیگی ملمی فنمی جون ببیبه خدا داب... ندارنيلمبرداری حق مصاحبه و فی ولانیب: و گفتمدمی کشی پوفهی

 کنمیپارشون م
 ننی خوان شما ها رو ببی مانی راحت نمالتی؟؟خي غدنقدریدختر جون تو چرا ا:جونیدا

 رون؟ی بمیایب:من
  بمونه هاادتی روزمی دي حرفانایم...رونی بنییایآره دخترگلم با مامانت و خواهرت ب: جونییدا
 نی شما بگیچشم هر چ: اخم گفتمبا
 نییای منیمن برم بهشون بگم دار:جونیدا
 ... رفتو

  اومدن مصاحبه کنننکهی مثله اایمامان ب: سمت مامان و گفتمرفتم
 چاره بچم سه ساعته زل زده به عکس یب...اری بری تو هم دست خواهرت و بگرمیمن م: اشکاش رو پاك کرد و گفتمامان
 باباش
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 !! آب شدهنطورهی شکم نداشت الغر الغر شده بود همشم از غصه بود که امی مثل قدگهید... نگاه به خواهرم کردمهی
  اومدن مصاحبه کننمی برایفاطمه ب: سمتش و گفتمرفتم
 گرده؟یاگه اونا مصاحبه کنن بابام بر م:ت خوشگلش جمع شد و گفي تو چشمااشک

 باز یاونا مصاحبه کنن،پول بدن،مدرسه شاهد ببرن ول!!گردهی بخوان بکنن باز بابا بر نمي اونا هر کارنایم: شدم که گفتساکت
  داره؟ي چه سودمی کلمه بابا رو تو دهنمون بچرخونمیما نتون

 با لبخند تلخ رو بهش،گفتم!زدی مي بزرگونه ايبا اون سن کمش چه حرفا!دیفهمی اون سن کمش چقدر مبا
 !!می مواظب مامان باشدی من و تو باستیبابا ن... مامان تنها نمونهمی برای بفاطمه

 به من ي اشاره امییدا...زدی حرف مهیمامان داشت با گر...می رفترونی کرد و گرفت و بلند شد باهم به سمت بی دستم نگاهبه
 فاطمه زهرا کرد و گفتو 
 دنی شهي دو تا دختر هم فرزندانیا

  خبرنگار زن رو به ما با لبخند گفتمی کردی سالم خشک و خالهی جلو و می با غرور و اخم رفتمحکم
  بزرگتره؟کدومتون

  زهرا به من اشاره کرد که خبرنگار با لبخند گفتفاطمه
 زم؟ی سالته عزچند

  زور اما سرد جواب دادمبا
 سال17

 ؟یخونیدرس م:خبرنگار
  نتونستم بخونمامسال

 نهی تحسي داره واقعا جاي دخترنی همچدیباعث افتخاره که شه:خبرنگار
 انداختم و بهش اشاره ی نگاهاوشیبه س.. تو اون جمع چشمام خورد به بهراد و خانوادشهوی دیترکی داشت از حرفاش مسرم

   هم با اخم رفتاوشی سششونیکردم بره پ
 
 !! دارهیبه درك به اون چه ربط!! حساس شدهنجای اومد ای بهراد منکهی از ادای دونم چرا جدینم...ششونیپ

 ...دخترخانم شما:خبرنگار
 و هی گرری بغلم کرد و زد زدی که من رو دنیمهال خانم هم...نای خفه شو قطع کردم و رفتم سمت بهراد اهی رو با گفتن حرفش

 !! جونمي چقدر الغر شدزمی برات عزرمیبم:گفت
 زحمتتون شد!!نی سال زنده باشستیخدا نکنه مهال خانم صد و ب: و گفتمنیی پادی چکاشکام
 !! نامردهیلی کنم خیواقعا کار سرنوشت رو درك نم!!یچه زحمت: و گفترونی من و از بغلش آورد بمهال

  باهات حرف ها دارمزمی داخل عزمی برایب: لبخند تلخ زدم که گفتهی
 ... لبخند به روش زدمهی
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  کم و کسر نباشهيزیچ... کن داخلیی پارسا و بهراد جان و راهنماي آقاییدا: گفتمیی به دارو
 چشــــــم: زد و با حرص گفتي لبخند اجبارهی
تا آخر ... و بردم داخلدمی کردم و دست مامان و فاطمه زهرا رو کشییمنم مهال خانم و بهراد و راهنما!! مشغول تعارف شدو

  ی قشنگش داشت بهمون دلگرميمجلس مهال خانم با حرفا
 
  زود تمام شدی داد و اون مراسم لعنتیم

******** 
  روز بعددو

 نایبهراد ا! ته خط بودگهید! بوددهی به آخر رسای دنگهی من ديبرا!! نداشتیی من معناي برای شده بودم ولسی اومد خی مبارون
 بودم یعصب... دم در چند تا کفشِدمی به دوش در و باز کردم و رفتم داخل که دتاریگ...چون بهراد مصاحبه داشت...رفته بودن

 ی کرد دو تا می ميلمبرداری فیکی زن بود هیدر و باز کردم و رفتم داخل دو تا مرد و ...دمبا اومدن مهمون بدتر هم شده بو
 ی و هم گذاشتم کنار بعد زدم ماهواره و کانالتاری رو مبل و گدمی تفاوت رفتم دراز کشی بیلیخ!!اوووف بازم خبر نگار!!دنیپرس

 زن با لبخند هوی تفاوت بودم ی من بی ولکردنی نگام متن شوکه داشیلیهمه خ!! کردنیکه داشتن با بهراد مصاحبه زنده م
 ی و خاموش کنونی اونور و تلوزير و بذاتاری اون گنیتونی ممیدخترخانم مصاحبه زنده دار: گفتیمصنوع
 : و گذاشتم پشت مبل و گفتمتاری پوزخند زد گهی زدم پس مصاحبه زنده بود فاطمه زهرا هم پوزخند

  نهای روشن باشه ونی نداره که تلوزی ربطی کسبه
 : گفتی الکیبعد مرده با مهربون... شهالمیخی اشاره بهم زد که بهی مرده هم کردی شوکه شد و به مرده نگاه مخبرنگاره

 ه؟ی چدی نسبتتون با شهشما
 دختر بزرگشم:دمگفتمی دی بود و مصاحبه رو مونی که روم به تلوزهمونطور

 : گفتنی بنابراامی داشت خرم کنه باهاش راه بی انگار سعمردِ
 ؟ی و چقدر دوست داشتبابات

 ادی زیلیخ:من
  خدا فدا کرد؟ جونش و در راهنکهی از ایخوشحال:مرد
 نه:من
  حرف و نداشت خوب مگه دروغ بود؟نی جا خورد انتظار امرد

 زهی کرد زهرش رو بریسع)دی که بهراد براش خريهمون حلقه ا( به انگشتم نگاه کرد پس متوجه حلقم شدی لبخند مصنوعبا
 ؟ينامزد دار: گفتنیبنابرا
 دینه دوست پسرم برام خر: گفتمنی بنابراارمی که کم بستمی نی کسمنم

 نایم: زهرا خندش رو جمع کرد مامان هم لبخندش و جمع کرد و گفتفاطمه
  متاهل؟ای يمجرد: اومدکردی که از بهراد سوال می طرفي بود صداونی چشمام به تلوزبازم
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 کردی داشت از من سوال مخبرنگاره
 .... خانم شمانایم
 کنمی دندونات و تو دهنت خورد مین حرف بزگهی بار دهی: گفتمتی عصبانبا

  کردم تا جواب بهراد و بشنومادی و زونی تلوزي جا خورد هم ساکت صداهم
 شمی متاهل ميبه زود:بهراد
 ؟یکنی ازدواج ميپس دار:يمجر
 بله: و گفتدی خندبهراد
 ؟ی گذاشتشیچرا ر:يمجر
 دمی پوشاهی گذاشتم و سشی رنی هميپدردوستم مرد برا:بهراد
 ن؟؟اونی بودم؟؟همقی رفهی اون فقط ي من برایعنی نداشت بغض گلوم و فشرد ي ادهی فاگهی رو خاموش کردم دونیتلوز

 اشک تو چشمام جمع شد که مرده رو به من گفت... کردیداشت ازدواج م
 ن؟یکنی خانم چرا شما با ما مصاحبه نمنایم
 يبرا!!نیداری چرا دست از سر ما بر نمنی بدوننییخوای میچ!!ای شما لعنتنی بدوننییخوای میچ: اشک بهش زل زدم و گفتمبا

 گنی مننی مصاحبه رو ببنی که اگه انیکنی مصاحبه منی داریی آدماين؟؟برایکنی از ما مصاحبه منیکدوم جماعت دار
 دونن؟؟ی اونا مفهی من و امثال اون و وظي شدنِ بابادی که شهنیزنی حرف و منی ای جماعتي نره جبهه؟؟براخواستیم
 زن هی سن دو تا دختر و نی تو انکهیا!! کننی می راحت زندگیلی خدای خانواده شهنیکنیچرا فکر م!!ید بگو لعنت: داد گفتمبا

 ی که می کنی مصاحبه رو منی ایی اون نمک نشناساي داره؟؟برای خوشحالی کنیجوون بدون مرد تو خونه سر کنن فکر م
 اگه ی به اونا بگه عوضستی نیکیستن،ی نرتی غی اونا مثل شما بدبخت بهشون بگه بستی نیکی بشن؟؟دیگن حقشونه شه

 ی نمدای شههی من و بقياگه بابا!! ره فقط به خاطر پدر من و امثال اونهی راه مابونی راحت تو خالیاالن ناموست داره با خ
 هیجبهه نرو،گر!!رتیغ یبود بدبخت ب نشستن االن دشمن رو ناموست ی باد کولر مری و مثل شما زشدنی نمدیرفتن شه

نه پول و مدرسه ...مییخوای فقط تفکر سالم مدی شهيما خانواده ها!!نکن،ناراحت نشو،فاتحه نفرست اما چرت و پرت هم نگو
  ي جای آن چنانيها

 که تو مدرسه نیهم...هی برامون عالمی و اون زخم زبون نشنونی از انکهیهم... کوفتانجوری نه مصاحبه و ارهیگی و مبابامون
 مثل اونا خرجت رو ستی بابات ننکهی دونن از ایاونا چه م... مدرسه برامون ارزش دارهي اومدي اهیبهمون نگن که سهم

 که حقمونه ییزای از چمی حق ندارنقدری ایعنی؟؟ی چمی سرشون هست اما ما که بابا ندار مسخره کنن اونا بابا باالدمیآره با!!بده
 ما رو يچون مصاحبه شما بابا!!نی دست از سر ما بردارنیتو رو خدا بر!! و اوننی فقط به خاطر حرف مفت امیاستفاده کن

  زر مفت بزننتی خاصی چند تا بشهی فقط باعث مگردونهیبرنم
 التماس تفکر: با لبخند اشک چشماش و پاك کرد و گفتمرده
 آره حاال هم خدافظ:من
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 ... اشکم در اومددای رو مبل و زنگ زدم به شدمی و دراز کشرونی انداختمشون ببعد
  دادجواب

 الو:دایش
  در اومدمیگر
  کنهی ازدواج مدا،دارهیش:من
 ؟يدی بابا،ديا: گفتی با نگراندایش

 آره:من
 عی کارت دارم سرای لب درایب:دایش
 یاوک: گفتمی حوصلگی ببا

 ؟يریکجا م: و گرفتم که مامان گفتنی ماشچیسوئ
 امیمزود ...دای ششیپ:من

 باشه:مامان
 رو پارك کردم و رفتم داخل حالم بد نی ماشدمی رسعی بود سرکی رفتم چون نزدای شدم و به سمن درنی سوار ماشرونی برفتم

 : کردم و گفتمهی خودم و انداختم بغلش و گردمشی دنکهیهم!!یلیبود خ
 !!رهی گی خدا اون رو ازم مهوی رو دوست داشته باشم یکی امی چرا تا مآخه

 نذار دلت رو بشکونه!!نای نامردِ مایدن:دایش
  روم بذارشی پی راههی کار کنم تو یچ:من
 زنگ بزن بهش و اعتراف کن:دایش
 !!غرورم: و اشک گفتمی نگرانبا
 ي که چرا بهش اعتراف نکردي عمر حسرت بخورهینذار !!ی غرور داشته باشدیتو عشق نبا:دایش
 ایب: در آورد و گفتبمی و از جلمی نگاه مردد بهش کردم که موباهی

  بازم مردد بودمگرفتم
 ؟ی چرا معطلگهیزنگ بزن د:دایش

   رو ترسون لرزون گرفتمشمارش
  بگم؟یچ: گفتمدایرو به ش 

  رو برداشتیگوش
 بله

 نای میتونیتو م: گفتواشی با لبخند دای بگم شيزی چتونستمی بند اومد بازم نمزبونم
 الو: و قورت دادم و گفتمبغضم
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 دییبفرما:بهراد
 ؟ییبهراد تو..ب

 بله شما؟:بهراد
 منم:من

 : و گفتمدمیمنم خودممخند:بهراد
 ی عوضنامیم

  افتاده؟ی شد؟؟اتفاقی؟؟چیی تونایم: گفتعی انگار برق سه فاز بهش وصل شد سرهوی بهراد
  گفتمعی اومد و سرادمی يزی چهوی!! کنمی بار بهم کمک کن خواهش مهیخداجون !!ای خداي گفتم؟؟وایچ

  رفتهادتی ی بود من اومدم خونه کارم رو درست کنقرار
 ؟يچه کار:بهراد

 گهی دنای و جن و ادی حلقه و امهیقض
  کنمیباشه من فردا حرکت م...آهان:بهراد

 باشه خدافظ: تو پنهون کردنش داشتم گفتمی که سعي ای خوشحالبا
  بابام؟شی پمی ریم: با بغض گفتمدایرو به ش... قطع کردمو
 میبر: با لبخند تلخ گفتدایش

 و با گالب نشی قبر نازندمی گل خرهی گالب و هی دی بابام اشکام چکشی پمی و رفتمی و سوار شدنی سمت ماشمی رفتباهم
 شستم نشستم و با بغض گفتم

 فرصت نکردم باهاش یمن حت... نباشهی ولینی بابات و ببگهی بار دهی نکهی به عشق اي سال برگردهی سخته بعد یلیخ...دایش
 !! کنمیخدافظ

 مثله قای کنارم بود دقیطی تو هر شرادیخندی با خندم مکردی مهی گرمی با گرشهی بود همنی دختر نازننی چقدر ادی چکاشکاش
  دادم و خوندمرونی بی نفسهی!!من بود

  تو رویی که وقت جدایی نام خدابه
 دمی به جز اون نمیچکی هدست

 یی به جادمی رسیی هر ماجراتو
 دمی جز اونو کنارم ندیچکی هکه
  که صبحو بهم دادیی نام خدابه
 دی که دردامو فهمدی حالم رو پرسکه
  کهیی که با عشق خداییخدا

 دی که باتو کناهامو بخشیی نورخدابا
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  که قدر تو رو دونستمي اون روزاز
  خدا با منی تر شده حتیمیصم

 دهی خوبه که آرامش بهم مچقدر
  لطفایشگیمون هم از هایخدا

  که قدر تو رو دونستمي اون روزاز
  خدا با منی تر شده حتیمیصم

 دهی خوبه که آرامش بهم مچقدر
  لطفایشگی از همون همایخدا
  قراراه چه خوبه دوبارهی بدلم
 يری نمنجای از اي موندگاریبگ
  کنارهی که قراره بمونیبگ
 يری عاشقم تا غم هامو بگدل
  که زندمی که هستم تو هستی هستتو
  به دردام بخندمشهی که می هستتو

 خوامی که منهی به من هست همحواست
  حال بهتر بهت دل ببندمهی با
 )می کردهیگر!!بغلم کرد(

  تو رویی که وقت جدایی نام خدابه
 دمی به جز اون نمیچکی هدست

 یی به جادمی رسیی هر ماجراتو
 دمی جز اونو کنارم ندیچکی هکه
  که صبحو بهم دادیی نام خدابه
 دی که دردامو فهمدی حالم رو پرسکه
  کهیی که با عشق خداییخدا

 دی که باتو کناهامو بخشیی نورخدابا
  که قدر تو رو دونستمي اون روزاز

  خدا با منی تر شده حتیمیصم
 دهی خوبه که آرامش بهم مچقدر
  لطفایشگی از همون همایخدا
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  که قدر تو رو دونستمي اون روزاز
  خدا با منی تر شده حتیمیصم

 دهی خوبه که آرامش بهم مچقدر
  لطفایشگی از همون همایخدا
  قراراه چه خوبه دوبارهی بدلم
 يری نمنجای از اي موندگاریبگ
  کنارهی که قراره بمونیبگ
 يری عاشقم تا غم هامو بگدل
  که زندمی که هستم تو هستی هستتو
  به دردام بخندمشهی که می هستتو

 خوامی که منهی به من هست همحواست
  حال بهتر بهت دل ببندمهی با
  من؟شی پيایامشب م... خونهمیبر: و گفتمدمی لبخند کم رنگ به روش پاشهی

 میاوهوم بر:دایش
  خونهمی تا برنی سمت ماشمیرفت

******** 
  فرداپس

 
 ؟يچطور:بهراد

 خوبم:من
 ؟یمطمئن:بهراد

 آره:من
 ي االن بازم الغر شدي شده بودلویک50تمام زحمتام هدر رفت به زور : با خنده گفتبهراد
از .. همه رو بلند کرده بودي گفت و خنده ی از اون روزا می و هاوشی مامان و فاطمه زهرا و سشی اونم نشست پدمیخند

 نسبت بهش نرم تر شده بود چون کمی هم اوشیس!!چهی خونه بپنی خنده تو اي بار صداهیباعث شد ..بودنش خوشحال شدم
 !!گهی باشه دنتاشطی شهی شد تا پادای مثل خودش خل و چل پیکیباالخره

 م؟ی برمیی خوایآقا بهراد نم: به بهراد گفتمرو
  استراحت کننی بذار کمدنیمامان جان آقا بهراد تازه از راه رس...وا:مامان

 !! کنهین داره استراحت م تا االروزیمامان جان،آقا بهرادتون از د: حرص گفتمبا
 ؟! نهایباالخره اون همه راه و اومده :مامان
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  رمی همراشون می نداره خانم قاسمیاشکال:بهراد
 دمی چشم غره رفت که خندهی بهم مامان

 امیمنم همراتون م: هم گفتاوشیس 
  باشنایتو مواظب مامان ا: اوفته منی برات بی اتفاقهی خطرناکه ممکنه يایکجا م:من
 می باهم صحبت کندی باایزود ب: فوران کرد و گفتشیرتی حس غباز
 باشه:من
 دمی و حرکت کرد که ازش پرسنشی سمت ماشمی با بهراد رفتبعد
 م؟یکارکنی چدیبا:من

  قبرستونمی تر بشه بعد برکی تا هوا تارمی صبر کنی کمدیبا:بهراد
 قبرستون؟؟شب؟؟: ترس گفتمبا

 !!متاسفانه:بهراد
 م؟ی کار کنی چمی برخوب...آها:من

  تو قبرش تو انگشتشي زاری و مياری و از گردنت در مدیاون انگشتر ام:بهراد
 من؟؟برم تو قبرش؟؟ بذارم تو انگشتش؟: ترس بهش نگاه کردم و گفتمبا
  عنوانچینه،نه به ه: ترس گفتمبا

 !گهیدر ضمن من هستم د!!يتو که ترسو نبود:بهراد
 !! رو من حساسه هایلی ختمییدا: سکوت بود که گفتقهی چند دقستادی جا واهی بعد

 کنن حاال که بابا ی دور گرفتن و فکر ملی فامي مرداي بابا رفت همه یوقت... خوام بهرادی معذرت میلیخ: گفتمی شرمندگبا
  کنمی بهم دستور بدن سر فرصت ادبشون مدیرفته اونا با

  شدم تو هم جانبازی مدی سال وگرنه احتماال منم شههی نی ايمن بود دونه که تو خونه ی نمتیی دانیا: و گفتدی خندبهراد
  نگفتمهی دونن به بقیفعال فقط مامان و فاطمه زهرا م!!ی از دهنت در نره بگهوی: و گفتمدمیخند

 ؟ی گیچرا نم:بهراد
 کنن دای سوژه پهی کارن؟؟فقط منتظرن تا ی که چقدر مردم بی دونیم!! خوام حاال که بابا رفته پشت سرم حرف بزننینم:من

 و راجبش حرف بزنن
 خونم یوقت... تونستمیو گرنه م!!نای که بهت چشم بد داشته باشم مستمی به خدا من از اون پسرا نیول... کنمیدرك م:بهراد

 ینم! اومدمینم کردم به خاطر تو خونه ی رفتم و مست می می که مهمونی وقتیمن حت!! راحت کارت رو بسازمیلی خيبود
دوست هم ندارم ... بشمقی و باهاش رفرمی بگي رو به بازي اجازه ندادم دخترم به خودمی حرفا ولنیخوام ادعا کنم پاکم و ا

  بگواوشی به سي جورهی کنم خودت یخواهش م... کنهي فکرنی راجبم همچیکس
 زمی دارم عزمانی ارتتی به غ،منیتو عشقم: لبخند زدم و تو دلم گفتمهی
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 هیسی دونه خواهرزادش چه ابلی نمرهی گی پاچه من بدبخت و مادی مشیی داای؟؟بي شدرهی خهی چيهووو:بهراد
 یعوض: زدم به بازوش و گفتمیکی و دمیخند

 ازدواج ي داردمیشن:دمی آروم پرسیلی افتادم قلبم به درد اومد و لبخند از لبام محو شد خيزی چادی انداختم رونی نگاه به بهی
 ؟یکنیم

 : با تعجب گفتبهراد
  کجا؟از

 مصاحبت:من
 ؟يدیتو د:بهراد

 گهی دنمی کنن گفتم ببی دارن ازت مصاحبه مدمی کردم دی و رو مرینه داشتم کانال و ز: گفتمي ظاهری تفاوتی ببا
 :آره چطور؟قلبم شکست با لبخند کم رنگ گفتم:بهراد

 ی باشخوشبخت
  شما بشهقسمت...شایا... استادیمرس: گفتطنتی با شبهراد

 مه گرفته بود ماه ی قبرستونمی شد رفتکیهوا تار... حرص تو دلم چند تا فحش به بهراد و عمش و شانسم و خودم دادمبا
 !!ومدی مرکای جری جيکامل بود صدا

 ؟ي حاضرنایم:بهراد
 آره: خشک گفتمیلیخ

 حاللم کن: و گفتدی خندبهراد
 !!ومدی دادش در ناوشی تا سمیمسخره بر:من
 ...دی سمت قبر اممیرفت...دی تپی رفتم و بهراد هم پشتم قلبم به شدت می من جلو مدی لرزی داخل پاهام ممیرفت

 مرداس و احضار کن: رو بهم گفتبهراد
  بدو من وقت ندارمنایم: گفتی مرداس ظاهر شد و با نگرانهوی لرزون دعا رو خوندم ترسون

  شده؟یچرا مگه چ:بهراد
  و تو در خطرهنای مي االن جون خانواده نی کار کنی چنی اومددنیاونا فهم:مرداس

  که بهراد با ترس گفتمی بهم نگاه کردی و بهراد با نگرانمن
 ه؟ی چم؟چارهی کار کنی چما

  نداشته باشنتونی تا بعد انگشتر کارنی به اونا ثابت کندیبا...دِی هنوز با امنای کنن دل میاونا فکر م:مرداس
  قبر و برامون باز کن و برونی اایب...باشه باشه:بهراد

 !!گهی دی کار کنی چیدونیبهراد خودت م: قبر و برامون باز کرد و با عجله گفتعی سرمرداس
 خدافظ... بهشون نرسوندنیبیآره برو تا آس: گفتی با نگرانبهراد
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 خدافظ:مرداس
 :رو به بهراد گفتم!!! بودننجایهم!!ایلعنت...دیچی زوزه پيصدا...رفت

  من برم؟ای ي ری متو
 تو برو:بهراد

چشمام ... زدخیرفتم داخل قبر بدنم ... رو باز کرد حلقه رو از گردنم در آوردم و با بسم اهللاششی چشم غره بهش رفتم که نهی
  غی جهی هی با گرنمیو بستم تا اون صحنه وحشتناك رو نب

   شد؟؟یچ: که بهراد گفتدمیکش
 دعا خوند و قبر رو بست که هنوز هی و خودش رفت درون و اومد باال و رونی و آورد بدیبهراد دستم و کش...دی لرزی تنم متمام

  آروم باشنای مسیه:چهره اومد تو ذهنم بود بهراد اومد سمتم و گفت
  بهرادیلی وحشتناك بود خیلیخ.. شهی کنم،باورم نمیباور نم:من

 ..ي خالص شدگهید!! تموم شدی همه چنای مــــــــسیه:بهراد
 : اومد که با شوك گفتمی خش خشيصدا

 ؟یمطمئن
هجوم نبض ها رو ت و ...ادی مرونی بي شکافته شد و از درونش نور قرمزي قبردمی بلند شدم که دعی و پاك کردم و سراشکام

 يمحکوم به فنا: گفتی وحشتناکي صداکردمیتمام بدنم حس م
همه قبرا !! نهاینه خدا!! بود سکته کنمکی نزددمی کشغی قرمز جي و وحشتناك با چشمای مشکی اسکلترونی قبر اومد باز

 رو در آوردم و فرو کردم بمی تو جي کرد چاقوی طرف بهراد و داشت خفش مدیاون اسکلت وحشتناك پر...شکافته شده بود
 نا،اونیم: که بابام بود رفتم سمتش تا نجاتش بدم که بهراد گفتنی انه،نه!! وحشتناك قبرستون رو پر کرديادیتو بدنش فر

 جنِ
 ی بالخره برگشتنایم: اون طرف بابام گفتاز

  گولش و نخورنایم: با داد گفتبهراد
 تو حالت خوبه؟: بهراد و گفتمشیعقب عقب رفتم پ!! دود شددمی به سرش کوبگهی در آوردم بار دی رو از بدن اون لعنتچاقو
 !!ستی ندی تا بفهمن تو دلت با اممی کني کاردیبا: گفتعی سری با نگرانبهراد

  کار؟؟یچ:من
 نای خوام میمعذرت م:بهراد

 ....چر:من
روم ...دیچی آشنا پي صداهی ي و داد هاادی فري صداهوی... آن برداشته شد شوکه بودمهی رو لبام قرار گرفت و تو يزی چهی هوی

   بهی بود با نگراندیو به قبر ها کردم صدا از درون قبر ام
 

 دیچی با التماسش پي نگاه کردم صدا هااونجا
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  کمکم کننایم... کمکنایم
 کردم هر یاحساس م... زدی بزنه قلبم تند تند مادی فری رفتن و باعث شد قبرش بلرزه و هی تو قبرش می مشکي هاهیسا

 و گرفته و دی قبر امي خون قبر و کناره هادمی تو صورتم خورد صورتم و پاك کردم دیعی ماهوی!!لحظه امکان داره سکته کنم
 ومدی نیی صداچی هگهی دختمیری شده اشک مختهیرو صورته من و بهراد هم ر

  بلند شونایم:بهراد
 لب ریبهراد ز!! سرش رو قبرش بودهی گرری که چشمم به قبر اومد افتاد نفسم بند اومد و زدم زنیهم... کمک بهراد بلند شدمبا
 هی یفقط خونه رفت!! و بکنتی راحت زندگالی کنه با خی نمدتی تهديزیچ گهید: تکرار کرد و رو به من با لبخند گفتییزایچ

 غسل بکن
 طرف چون هی کرد خوشحال بودم اما از ی نمدمی تهديزی چگهی دنکهیا...می رفتنی رو تکون دادم و باهم به سمت ماشسرم

  ی از ناراحتخواستی ناراحت بودم و دلم مدمیدی نمگهیبهراد و د
 

با بغض بهش ...میدیبغض گلوم و فشرد رس!! بشمالیخی کردم بی تو ذهنم رفتنش و مرور کردم و سعیکل!! کنمیخودکش
 :گفتم
  داخلاری رو بنیماش

 ! بودی سر الکریدر ضمن اون تصو!! کار واسه نجات خودت بودنیا... نکنهی تو رو خدا گرنایم: گفتی با ناراحتبهراد
 ! کردی موونمی داشت دشی دونست فکر دوری ناراحتم نمدی کرد من بابت امی فکر میطفل

  بهراد واقعا ازت ممنونمي که کمکم کردیمرس: لبخند تلخ گفتمبا
رفتم حموم و !! هم رفته بود بهتر حوصله بحث با اون رو نداشتماوشی تو خونه حالم بد بود سمی رو آورد داخل و رفتنیماش

  کهمیخوردیام م شمی داشتمیبهراد هم زودتر از من رفته بود..غسل کردم
 نیشی ره راحت می مزاحمتون مگهیفردا د:بهراد گفت 

 ه؟یمزاحم ک: زهرافاطمه
 گهیمن د:بهراد
 ه؟؟ی حرفا چنیآقا بهراد ا...وا:مامان
  مدت بهتوننی زحمت دادم اگهیحرف حقه د:بهراد

 یکی!!رهی جلوش رو بگیکیتو رو خدا !! زود نرونقدرینامرد ا!!نه نامرد فردا نه زوده بمون... غذام و قورت دادمی بغض به سختبا
  بهش بگهیکیتو رو خدا !!بهش بگه نرو

 !!شتری بکمی زود خوب بمون نقدریحاال چرا ا:مامان
  بمونشتری بکمی گه خوب یراست م: لبخند مسخره زدم و گفتمهی قرمز شده بود چشمام

  استاد؟ي چه کارنیدون ی برم کار دارم شما که مدیبا: نگاه بهم کرد و گفتهی بهراد
 نی شری هم پيآره مبارك باشه به پا: گفتمی با خنده بهم چشمک زد که با لبخند مصنوعبعد
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 نکهی اي گرفت واسه ی ممیکم کم داشت گر... کردننای و ای گفتن و شروع به صحبت راجب عروسکی هم تبرنای امامان
 نیی اشکام نچکه پاهوی
 ریشب بخ... من خستم برم بخوابمدیببخش: گفتمیبا لبخند مصنوع 

  کردم که خوابم گرفتهی گرنقدری و ادمی مهلت حرف زدن بهشون بدم رفتم اتاقم و رو تختم دراز کشنکهی بدون اعی سربعد
********* 

 غزل
 

 مامان: رفتم سمت مامان و با تته پته گفتمآروم،آروم
 جانم:مامان

  بگم؟يزی چهی: هول گفتمبا
 نبگو مامان جا:مامان

 : و گفتیمامان نشست رو صندل...تو...تو: تته پته گفتمبه
  مامان جان راحت باشبگو

 ؟يتو تا حاال عاشق شد: دادم و گفتمرونی و به بنفسم
  عاشق باباتگهیآره د: و گفتدی خندمامان

 آها:من
 ؟يدی رو پرسنی شده که ايزیچ: مشکوك گفتی با لحنمامان

 دمی پرسينطوری نبود هميزیچ...ها؟؟نه نه:من
 که از دروغ ی دونیراستش و بگو غزل م!!ستی اسمم مادر نگهیمن اگه نخوام تو رو بشناسم که د: گفتی با اخم بانمکمامان

 ادیخوشم نم
 : گفتطنتیمامان با ش!! گفتم؟؟هول شده بودم و دستام عرق کرده بودی میچ

 ؟ي تو هم عاشق شدنکنه
 نشدم....،نه نه...من...من:من

  رو بگو غزل زود باشمونت،راستشی مين عمه آره جو:مامان
  طرف فرهانِ؟؟نینکنه ا: با لحن مشکوك گفتبعد
 برعکس امی دونستم اگه مقور بی مردم از استرس با ترس بهش نگاه کردم میداشتم م!!دی تپی تند تند مد؟؟قلبمی کجا فهماز

 !! دهی نشون مياالن که شنگوله بعدا واکنش بدتر
  نه؟؟ای آره يزیری اعصابم و بهم ميغزل دار: گفتي با تندمامان

 کنما االن تا ی و نمنکاری من عاشق فرهان شدم باهاش صحبت کن من ای بگيایفردا پس فردا ب: ساکت شدم که گفتبازم
  بکنمي کارهیسر ذوقم بهم بگو تا 
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 مامانش یونم دوستم داره ول دونه ایمن عاشق فرهان شدم فرهان هم خودش م: گفتمعی ترس بهش نگاه کردم و سربا
  مخالفهی نه ولای دونه ی دونم میمخالفه حاال نم

 ی نه االن که مثل فرفره حرف می گفتی نميزی چي دخترجون نه که تازه ساکت بودواشیهووووو : با تعجب گفتمامان
  دونه؟ی نمای دونه ی رو می مامانش چنمی حاال بگو ببیزن

  نهای دمی فرهان و دزدنی ماشنکهیا:من
  به مامانش چهگهی ددیاون و که خود فرهان بخش:مامان

 !!مامان:من
 ومدهیبه من و تو شوهر درست درمون ن!! کار کنم؟؟با ننش صحبت کنم؟؟به خدا من اعصاب حوصله ندارمااای چهیچ:مامان

 ادی نماینییفرهان به کالس ما پا.... اوفته اصغر دنبهی شانس من افتاد بابات شانس توهم منیبب
 !!مامان:من

 !زمیجانم عز:مامان
 ! کنی قدم بشه شما بابا رو راضشی گم پیمن به فرهان م:من

 !!می از شرت راحت بشي برمیجهنم شوهرت بد: نگاه به من کرد با التماس بهش نگاه کردم که گفتهی مامان
 !عاشقتم مننننننن: و گفتمدمی محکم لپش و بوسی خوشحالبا

 !! سرمختهی کار ری کلنمیبرو کنار بب...یخر خودت: من و پس زد و گفتمامان
  و گرفتم و زنگ زدم به فرهان که جواب دادلی و رفتم اتاقم و موبادمیخند

 الو:فرهان
 فرهان:من

 یجانم خانوم:فرهان
 ی قدم ششیفرهان من به مامانم گفتم حاال نوبت توئه پ:من

  غزلنمتی ببدیبا: گرفته گفتی با لحنفرهان
  و کجا؟یک...باشه: نگران شدم و گفتمی لحنش کماز

 گهی جا رو بگو دهی شناسم خودت یمن اونجا ها رو نم:فرهان
 می ریباهم م4 خونمون ساعت ایب:من

 یاوک:فرهان
 خدافظ:من

 خدافظ خانومم:فرهان
  لبخند زدمهی رو گذاشتم رو قلبم و ی زدم و قطع کردم گوشلبخند

  رو قلبت ضرر دارهنذار
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 ؟؟ی در بزنهی ی تونینم:به در نگاه کردم هومن بود با حرص گفتم!!س کردم از ترسکته
 ؟ی زنینه که حاال خودت م:هومن

 ؟ي دارکاریخوب حاال چ:من
  نه؟يتوئه وروجک ساعت من و همراه خودت برد:هومن

 ؟؟يدی برام بخره هااا فهمی به شوهرت بگدی بچه پررو،بانیبب: تکون دادم که گفتتی و با مظلومرمی و باز کردم و شمین
 ه؟؟ی کگهیشوهرم؟؟شوهرم د: و حفظ کردم و گفتممی گرد شد اما خونسردچشمام
 فرهان جون: نگام کرد و گفتطنتی با شهومن

 مامان به بابا گفت: آروم گفتمیلیخ!! مامان گفتپس
 آره:هومن
 خوب؟؟: نگاش کردم و گفتممنتظر
 یبال در آورد از خوشحال:هومن

 ی خجالت بکشدی سکانس تو بانی تو اای حیب:فت که گدمیخند
 و من تو میناهار و خورد... قرار من و فرهان و بهش گفتم که اجازه داد برمهی مامان و قضشی رو جمع کردم و رفتم پشمین

   بپوشم تا خوب به نظری که چکردمی فکر منیتختم به ا
 

 و گرفتم فمی هم کردم و کمی مالشی آراهی خوشگل زدم و پی تهی و دمی شد از جام پرمیساعت سه و ن!!برسم
 وونی رفتم تو اعیخواب بود رفتم سمت کمدش و آروم ساعت خوشگلش و گرفتم و سر... رفتم تو اتاق هومننین،پاورچیپاورچ

جلو باهاش دست و آورد .. دم در بود سوار شدمنشیماش...رونی بدمی پري و گرفتم و جلدلیساعت و گذاشتم تو دستم و موبا
  دست
 : که با خنده گفتدادم
  حاج خانومنی کردغوغا

 گهی عشقم غوغا کردم ديبرا: ناز گفتمبا
 نی که زدیپیخدا به داد عشقتون برسه با ت: گفتطنتی با شفرهان

 !! عاشقونه رفتار کنمنقدری اومد ایچون اصال بهم نم...دنی خندی بهم می بودن کلنجای ایاسی ای نایمطمئنن م...دمیخند
 کجا برم حاج خانم؟:فرهان

  گم حاج آقای بهت ممیبرو مستق: و گفتمدمیخند
پارك طبق معمول .. داخلمی و رفتمی شدادهیپ... به پاركمیدیرس... ذاشتی سربه سرم می راه هنی پارك و بهش دادم بآدرس
 : گفتی تو پارك که فرهان با ناراحتمکتی رو نمی بود نشستستیپر تور
 ی دونم چینم... فحش بارم کرد که برگردمیامروزم زنگ زده بود بهم و کل...مهتا بهش گفته...دهی و فهمزی مامان همه چغزل

 کار کنم
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 :با بغض گفتم... نابود شدهوی هام ی خوشتمام
  بکن فرهاني کارهی رو خدا تو

 می بکنگهی کار دهی دیکرد با برگردم خونه و باهاش صحبت کنم اگه قبول کرد که کرد ندیبا:فرهان
 ؟يچه کار:من

 تی خواستگارامیمن خودم تنها م: داد و گفترونی بی نفسفرهان
  دنیمامان و بابا اصال اجازه نم:من

  دونن؟یمگه اونا نم:فرهان
 ادی کنار نمای آسوننی دونم اخالقش و به ای شن من از بابام خبر دارم می نمی راضی دونن ولیم:من

  شه غزلیکارمون سخت م:فرهان
 : لبخند دستام و گذاشتم رو دستش و گفتمهی با

  تا تهش باهاتم فرهانمن
 یم.. باهات خوب نباشهی شه ولی مامان راضدی؟شای شی نم؟خستهيای کنار بی تونی ممی دارشی رو در پیراه سخت:فرهان

 ؟ی تحمل کنیتون
 ستی من مهم نيبرا... خرمی و به جون مشیمن سخت: بغض گفتمبا

 سرم و تی خورد به سرم دردم گرفت با عصبانيزی چهی هوی.. لبخند قشنگ زد و اشک گوشه چشمم رو پاك کردهی فرهان
 .. کننی باز بهمون نگاه مشی که با نالنی و دانیاسی دمیبرگردوندنم د

  بار گفتم نزن تو سرم؟؟هزاری شیتو هنوز آدم نم: و گفتمدمیخند
 کار سازم بود.. دو تا کرکس عاشق الو تو الون گفتم بزنم تو حالشون که ماشادمید: با خنده گفتیاسی

 : و سرش و مالش داد و گفتدی خندفرهان
 !! هاانهی سنگدستتم

 ؟ی کنی نوش جان می خوبي به بعد کتکانیاز ا: گفتالی رو به دانبعد
 ی گفت،آخیآخ گفت: و گفتدی خندالیدان
 ن؟ی کنی کار می چنجایشما ا:یاسی

 ؟یشما چ..می صحبت کنمی ما اومدیچیه:من
 نیما هم هم:یاسی

 ؟ي خبر ندارنایاز م:من
 ششی پمی برایب... بودنجای کردم اتفاقا همیشوخ!!ذارهی ما رو محل مزشهی عزيقای رفشیاون االن پ:یاسی

 میبر
 :دمی پرسیاسی باهم که از الی فرهان و دانمی رفتی باهم میاسی و من



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 353 

 ششن؟ی پایک
 ن،محدثهیدا،مارال،نازنی،شيری،نصی،معصومیلوفر،فاطره،کوثر،بهرامیدا،نیه،آیهان...گهیپشوندیاک:یاسی

 !!همه هستن که...هووووو:من
 آره:یاسی

 میاری چشاشون و در بمیبر: گفتطنتی با شبعد
 تمیپا: گفتمطنتی به پسرا اشاره کرد منم با خنده و شبعد

 با یاسی...ششونی پمی و نشستمی و دست دادمی کردیاومد سالم احوال پرس ی سر صداشون مي بهشون صدامیدی رسباالخره
 : گفتالیعشوه رو به دان

 مییای ممینی بشکمی ما نی بگردنی تو با فرهان جان باهم برزمیعز
 : با خنده گفتالیدان

  خانوممچشم
 : گفتهی سر از تاسف تکون داد که هانهی ابرو باال انداخت بعد هی با لبخند نای وسط فقط منیا... همراه فرهان رفتو
  بودن؟ی کنایا

 نامزدمون:من
 : گفتدای چشاشون گرد شد که شهمه
 ن؟ی کردنامزد

 اوهوم:یاسی
 : با خنده گفتنای گفتن که مکی تبرهمه
 رنی دو تا منگول و بگنی شدن ادای رو شکر دو نفر پخدا

 : گفتیاسی که میدی کثافط نثارش کردم و خندهی
 لتونی و سالم تحوحی شما صحنائهی منمیا

  شدشهی عاشق پنقدری که انی خورش کردزی چستی معلوم ننی دادریی رو تغنای مایشما عوض:مارال
 !!ستی توش ني اثر شرگهی ما بود مثبت و خانم شد دشی پگهی دآره
 : گفتمنای رو به مبعد

  کجاست؟بهراد
 :ا بغض گفت لبخند از لبش محو شد و اشک تو چشماش جمع شد بنایم
 ادی گه نميد...شهی هميبرا!! رفتروزید
 !! حقش نبودییخدا...نای بابت ممی جمع سکوت بود هممون ناراحت بودتو
 : گفتهی گربا
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 !! ندارم که بهش بگم برگردهي بهونه اگهید
 : گفتمی ناراحتبا
 اد؟ی به فرهان بگم بهش زنگ بزنه بيخوایم
 مرامم تونمی دو نفر و خراب کنم؟نمی خودخواه باشم که به خاطر خودم زندگدیمن چرا با!!شهی؟عروسینه بابا چرا زنگ بزن:نایم

 دهیبهم اجازه نم
  چند روزهنی تو ايبامرام،بذار زنگ بزنه آب شد:نینازن

 ي نحو رو دوست داشته باشم چون به هری کسدی فهمونه من نبای داره بهم ممیزندگ...رهی همه تقدنایا... عنوانچینه به ه:نایم
  دمیاز دستش م

 : گفتهی هم رفت بغلش کرد و با گریاسی... کردی مهی هم بغلش کرد و پا به پاش گردایش... هقش بلند شدهق
 منم مثل تو بودم بهت که گفتم.. فهممتیقشنگ م!! کنمی من درکت منایم
 : همه رو پس زد و با داد گفتنایم

 من یول... همه نقشه سی دونستی دوست داره تو مالی دانی دونستی کشم؟؟تو می می من چنی دونی می چای لعنتشما
  تهی واقعنکاراشی دونم ایمن نم!! نهای دونم دوستم داره ی نمی حت؟؟منیچ
 
 ن؟؟ی فهمی دونم می نمیچیمن ه!! نهای

 : با بغض گفتدایش!! بودیتو جمع سکوت...ای رفت سمت دربعد
  فشار روشهیلی خنایم... هم عشقت ازدواج کنهي زمان هم پدرت و از دست بدهی بده تو یلیخ

 می کمکش کندیبا:هیهان
 ؟يچطور:لوفرین

 شیشماره بهراد و بده از تو گوش:هیهان
 چند تا بوق خورد که فونی رو گرفت و زنگ زد به بهراد و گذاشت رو آنای ملی موباهی رو باز کرد و هانلشی موباعی سردایش

 باالخره جواب داد
 نایالو م:بهراد

  هستمنایسالم آقا بهراد من دوست م:من
  افتاده؟ی اتفاقنای مي شده برايزیچ: گفتی با نگرانبهراد

 بایتقر:هیهان
 ؟یچ: زدادی فری با نگرانبهراد

  نگفتم کامال کهبای بابا گفتم تقريا:هیهان
  من وقت ندارمدیلطفا زودتر حرف بزن:بهراد

  عاشقتهنای مگمی رك میلی خنی بنابراستمی نینیمن اهل مقدمه چ:هیهان
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 ؟یمطمئن: بهراد آروم گفتدیچی پیسکوت
  در صد هم شک ندارمکی یحت:هیهان

  باهاتون؟رمی تونم بعدا تماس بگیم:بهراد
 نائهی شماره منیا:هیهان

  زنمی بهتون زنگ مگهی دقهیمن پنج دق:بهراد
  فهمهی رو سرگرم کنم زرنگه زود منای مادی تونم زیمن منتظرم فقط زود چون من نم...یاوک:هیهان

 فعال...خبر دارم باشه: با خنده گفتبهراد
 فعال:هیهان

  گ خدا کنه خودش و آدم حساب نکنهی می چمینی زنه ببیبعدا زنگ م: رو گذاشت جاش و گفتنای میگوش
 م؟ی کار کنیاگه قبول نکرد چ:دایش

 می ازش بگذری به راحتمی تونی دوسمونه  نمنایم: گفتی با ناراحتنینازن
  فراموشش کنهمی کمک کننای به ممی کنی می نشد که سعمی کنی تالشمون رو متینها:هیهان

 : گفتیاسی رو به من و دای سکوت بود که آبازم
  تا بهراد زنگ بزنهنی رو گرم کننای سر منی دو تا برشما
 و الیدان..نای مشی پمی و رفتمی نازك کردی پشت چشمهی هم دلشون بخواد یلی به درك عنترا خمی خوان ما باشی نمدمیفهم

 نای مشی پمینشست...شمونی اومدن پدنی ما رو دنکهیفرهان هم
  شد غزل؟ی تو چهیقض: با لبخند گفتنایم
 نشو غزل دینا ام... ذاره دو تا عاشق جدا از هم بموننیخدا نم...نیناراحت نباش: شد که گفتی کردم چفی براش تعری ناراحتبا

که )بغض کرد( شه مثل منیوگرنه اوضاعت م... محکم اعتراف کنیلی خیدست از تالشت بر ندار هر جا الزم بود اعتراف کن
  کنمتراف راحت اعیلیغرورم باعث شد نتونم بهش خ

 : و گفتدی لبخند کمرنگ زدم که خندهی
  راحته چون کنه سالمی خیاسی بابت از
  که مال منه،مال منهيزیچ: رو در آورد و گفتیسای ي ادانای که مدی خندیاسی
 ه؟ی چیکی نظرت راجب کار شرنایم: و گفتدی خندیاسی
 : با خنده ابرو باال انداخت و گفتنایم

  که هست؟ادتی شم ی نمکی شری با کسمن
  و گفتدی خندیاسی
 میسی و بنومونی داستان زندگایب

 !!ستمی نیسندگیمن که اصال اهل نو:من
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  شهی آخر داستانمون به کجا ختم منمی بذار اول ببی موافقم ولیاوک:نایم
 ؟ی هستهیپس پا:یاسی
 مال غزل با من...اوهوم:نایم
 یاوک:یاسی

  خونمونمی اومد و ما هم رفتنای صحبت بچه ها با بهراد تموم شد مدمی بعد من دمی باهاش حرف زدیکل
 
 یاسی

 می نشستنی ماشيتو
 برم الی شب با دانویی شدن جای با پدر و مادرم صحبت کرد تا راضی کلالی به لب اوردم داني لبخندشی چند روز پيادآوری با
 زمی سوپرای خواست با قرار دادن حلقه تو نوشابه مشکی و منو برد به اصطالح می و مجلسکی رستوران شهی به الی دانرونیب

  هی لحظه کبود شدم هی کرد کل نوشابرو فرستادم ری گلوم گخورمی کلشو مهوی مکنه من کال عادت ندارم تک قلوپ بخور
 الی و همونجا دانرونی رو کمرم بالخره حلقه پرت شد بالی داندنی کش مکش و کوبی کرد بعد کلری سر گلوم گيزیچ

 :  حلقه رو انداختم دور و گفتمي کرد منم در کمال خونسرديخاستگار
 ي دوستم دار تو هم با صبرت بهم نشون بده چقدردمی همه من کشنیا
 رو لبم نشست  یقی خاطرات لبخند عمياداوری خونه از می برگشتزونی با لب و لوچه اوالی خندون و دانافهی اون شب من با قو
  گن چشم عاشق کورهی مدی چطور خزال تا حاال به ذهنم نرسالی مثل جن زده ها برگشتم سمت دانهوی

 الل؟یدان:من
 جونم؟:الیدان

 ...خزال
 : گرد گفتمییی کرد با چشمافی موضوعو برام تعرکامل

  بابات مرده؟یعنی
 : تلخ زدوگفتيلبخند

 می در موردش حرف نزنایب
 : رو لبش نشست و گفتي لبخندهوی

  دارم براتژهی وزی سوپراهی امشب
 ؟؟يزیچه سوپرااا:  گفتمجانی هبا
  گفتطنتی با شالیدان 
 ستی نزی بگم که سوپراگهید

********* 
 دمی کشی شده بود با حسرت اهشب
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 ؟ییی کجاالیدان
 نبودم که پاشم موهامو عجق ی ادم لوسنی بابا مشخص بود که راضجانی مامان و هي از لبخنداادی قرار بود خواستگار بامشب

 مو ي و شلوار هندکی کردم تونحی ملشی اراهی مسخره کنم تا منو نپسندن  بلکه شی رنگ و وارنگ و ارايوجق کنم و لباسا
 شونم انداختم موهامو فر کردم و پشت جمع ي رو روي خاص باشم ساریتیوقع چرا دوست دارم تو هر مدونمیدر اوردم نم

 رفتم با رونی با ذوق به بومدی مکی سالم و علي اشناي کردم صدایحی ملشی دونه کوچولو تو صورتم انداختم اراهیکردم و 
 خاله و شوهر خالشونم بودن ینیری شزی شگفتا عجبببب سوپرامیی شده اقاايگریج تو کت و شلوار مات موندم چه الی داندنید

 : لب گفتری زد و زي بود لبخند ژکونددهی خورد که کت و  شلوار پوشانی خانوم و پسرش نگاهم به دايبه همراه مهر
  زنداداشي داریی فدایلیخ
 که همشم ی کلي جذبه داشت جذاب من بعد صحبت هاشمی تو خواستگاری زد حتي لبخند سردالی داندی دلم ابنبات پاچتو
 می صحبت بري اجازه خواست تا به اتاق برازدی حرف مالیدان

 ال؟ی دانیمگه قرار نبود صبر کن:من
  زد و به سمتم اومدنی دلنشيلبخند

 می ازدواج کندی برگرده خونش هووم؟ بادیخانومم با:الیدان
 ومدی خوشم نشی کردم از لحن دستوری کمرنگاخم
   وجود ندارهيدیبا:من

 : گفتي لجبازبا
  مثبت باشهدی و جواب تو باي باره اومدم خواستگارنی داره من اولچرا
 و اگه نباشه؟:من
 کشمیتک تک خانوادتو م:الیدان

  کنمای زنم شل می جوجه مادی بزار باد بي خوری گه میلیهه توووو؟ خ:من
 پروندمم فقط واسه انتقام و عالقم بود پس هنوزم نی و ارونی بدمی کشیسی پلي من که از کارای دونیاره منننن م:الیدان

  اشنا دارمیخالفکارم و کل
 ال؟ی ده دانی می چه معنتی زورکي کارانیا:من
  دوست دارمنهی اشیمعن:الیدان
 می رفترونی و به بدی بعد دستمو کشو

  خانوم مثبتهاسمنیجواب :دانبال
 1 بزرگترا قرار شد ي شد بعد صحبت هاینیری بهش رفتم همه دست زدن و خواهرم مشغول پخش کردن شی غره توپچشم

   اصرار داشت که همون شبالی دانمی و نامزد شغهیسال ص
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 دای که عاقد نصف شب کجا پارهی حرف خودشو سبز کرد بابام خواست بهونه بالی مخالفت کردن اما دانشترای بمی شغهیص
 اصرار داشت که الی دانمی محرم هم شدالی کرد و من و داني رو جارغهی اونم اشنا داشت حاج اقا اومد و صالیدان نای و اشهیم

 يتا شب نامزد...  و خانوادش رفتنالی و نذاشت و دانکرد شب منو با خودش ببره اما بابام مخالفت
 
 نایم
 

 ی ازدواج کندیبا:عمو
 خوب؟: پوزخند زدم و گفتمهی

  کنم گفته باشمی زنم شل و پلت می کل کل با تو رو ندارم مي به خدا حوصله نای منیبب:عمو
 لی سن؟من شده ترك تحصنی ان؟؟ازدواج؟؟من؟؟بای دوزی و منی بری خودتون مي که برای چیعنی: گرد شد و گفتمچشمام

  عنوانچی کنم اما ازدواج به هی کنم کار میم
 !  کردمی دلم گفتم اگه بهراد بود حتما ازدواج ميتو

 . تا وضعتون خوب بشهيای باهامون راه بکمی کنار ي رو بذاري بهتره غد بازنایم:عمو
 مونی کنم زندگی خودم درست منی نشچمیشما پاپ!! حرف رو صدبار تکرار کنمهیبه خدا حوصله ندارم : گفتمی حوصلگی ببا
 !!و

 و باز کردم عکسش امی بهراد بود با ذوق پی از طرف چنل شخصامیقلب تپش گرفت پ... اومده بودامی بلند شد پمی گوشيصدا
 !! کردمی چهرش انگار روحم تازه شده بود چون با لذت داشتم به چهره اش نگاه مدنیو گذاشته بود با د

  ناهار؟؟ای میری چهلم و شام بگنایم:ی فاطعمه
 !!دی دونیخودتون م:من

 ناهار بهتره:ی فاطعمه
 نهیآره نظر منم هم:عمو

 گهی ناهار باشه دیاوک:نم
 سخت ی لعنتي روزانی چقدر اایخدا... شده بودمرهی جا خهی کردن و منم تو خودم بودم و ساکت به ی داشتن صحبت مهمه

 گذرهیم
 

 چهلم
 

 پوش بودم از قبل اهی من که سارنی و از تنمون در باهی و شام همه خونمون بودن تا سمی و کوفته از مسجد برگشته بودخسته
  دهی شنیاسیاونجور که از ! الزم نبود تالش کننگهیپس د
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با خودم فکر کردم !! بهم نگفتنیعنی هی کستی معلوم نشونمی کردن و جشن نامزدغهی کرده و صي ازش خواستگارالی دانبودم
حمق بودم که فکر کردم چون بهم  چقدر ادمی شاای کردم ی بهراد بد تعبي مهربونانه يکه چقدر من احمق بودم که رفتارا

 نی خواست ای بخوان عاشقت باشن؟؟نه واقعا چقدر اعتماد به نفس مهی بقکه  کلفتهتیآخه بچه تو چ!! کنه عاشقمهیمحبت م
 اعتماد به نفس و داشتم البته اعتماد به نفس نبود اعتماد به نیکه منم ا!! که بهراد عاشقتهی کني فکرنیمسئله که همچ

 ! شدیاما مگه م!! شدمی مالی خی بدیبا!سقف بود
 زی چهی هفته گذشت هی ام بدم تا بعدا اگه ی پی خواستم به غالمیرمانم تموم شده بود م. نگاه کردملمی و به موبادمی کشیپوف

  رو باز کردم و نوشتنلیبدهکار نشم موبا
  من رمانم تموم شدهی غالمي آقاسالم

  زنگ خوردلمی نت و خاموش کردم که موبابعد
 بله:من

 سالم:بهراد
  گفتميبا دلخور!! معرفتیب... زدم اما دلم ازش گرفته بودیلبخند نرم!! بود عشقمخودش

 دیی بفرماسالم
 ؟یخوب:بهراد

  شما؟یمرس:من
 : گفتي با لحن ناراحت و دلخوربهراد

 ؟یعنی یشناسینم
  تا بشناسمدی کنیمعرف...نه:من

  خدافظیچیه:بهراد
 !!ي ای عوضهیتو : و گفتمدمی داد کشهیبغض گلوم رو فشرد و ... شدم هم ناراحتیعصبهم ... قطع کردو

 : و بهم نگاه کرد و گفترونی از اتاق اومد بی زهرا با نگرانفاطمه
  شد؟یچ

 دونم چند ساعت گذشت که ی زدم نمی کردم و با خودم حرف می مهی فقط گروونی بهش بدم رفتم تو ای جوابنکهی ابدون
 !! داغونیلی داغون بودم خدمی شد و کم کم مهمونا اومدن منم رفتم داخل و رو تختم دراز کشکیهوا تار

 چشاشم مثله قورباغه زده اههی مهمون داره سرتاپاشم سنکهی کشه با ای که رو تخت دراز مهی اون چه موجودنای گم میم:ریام
 رونیب
 من: گفتمی حوصلگی ببا
 نیصد آفر:ریام

  پوشهی لباس مسی کنه و مثله اسمارتی استفاده می وراجي برای که از هر راههیچه موجودحاال تو بگو اون :من
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 البد من؟:ریام
  حاال برونیآفر:من
  تو چته؟نایم:ریام
  شناسمش اونم ناراحت شد و قطع کردی وانمود کردم که انگار نميجور..برام زنگ زد: بغض گفتمبا
 گهی ديخر:ریام

 دونمیم:من
 ی ذوقی هم بیلیخ:ریام

 دونمی منمیا:من
 ی تو جمع زشته آبجایب:ریام

 داغون شدم... تونمی به خدا نمریدرکم کن ام:من
 رو که يزی چینیبی به نعفته اگه می چدونهی همه حکمته خدا مادی که سرت می هر چی نکن با سرنوشتت بجنگی سعنایم:ریام
 ستی به نفعت نای ي اصرار نکردادی تو زای دهی بهت نميخوایم

 ه؟یکی کدوم یکنی فکر متو
  داد و گفترونی بی نفسریام
 نای مي اصرار نکردادی زتو

 ؟یمطمئن:من
 شک ندارم:ریام

 ي من و به پسراي داشتن با موزماری جمع مزخرف که هر کدوم سعوونی و نشستم تو ارونی شدم و با اخم رفتم ببلند
 !!ستی ها نيری از اون تو بميری تو بمنی ا خوبیول...خودشون قالب کنن تا صاحب مال و ثروت بابام بشن

 ؟ي به پشنهادم فکر کردنایخوب م:عمو
 راجب؟:من

 ازدواج:عمو
 فکر کنم اون روز تو خونتون جوابتون و دادم:من

  گنی میمردم چ...ستای بردار نی شوخنی شما سه تا زن جووننایم:عمو
  گفتمتیبا عصبان!!بازم حرف مردم... شدمیعصب
 که صال بدونم يخودم هر کار... مال منهیزندگ... داشته باشمی که بخوام به حرفشون توجهکنمی نمی به خاطر مردم زندگمن

 هی نه به مردم ربط داره نه به بقدمیانجام م
 روز با هیتو اگه ... فقط منتظر سوژه انستی نشونی حالزای چنی جماعت انیا...مییخوایدخترجان ما که بدت و نم:عمو
   فرزندگنی اگه اون و نشناسن مابونی تو خیرعموت خرف بزنپس
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 زنهی باباش مرد سوءاستفاده کرد داره با پسرا حرف مدی تا ددیشه
 ی حتکنمی بوسش می حتای کنمی مزنم،بغلشیزنم،نمی نداره که من با پسر حرف می ربطیبه کس... بگن که جر بخورننقدریا

  کردی ميری گمیاون موقع که بابام بود برام تصم...المیبه فام
 
 دمی حق دخالت نمی من دست مامانمه و به کساری اختستی حاال که نیول

 !! جواب رك و خشن و نداشتننی جا خوردن خوب معلومه توقع اهمه
  برگرده با لبخند گفتي جو به حالت عادنکهی واسه اعمو
 نیاری و از تن در باهی بهتره شماها سحاال
  به خانوما اشاره کرد که مامان و فاطمه زهرا رو ببرن لباس روشن تنشون کننبعد

 ياریتو هم که در نم:عمو
  رو واگذار کنم به غزل فعالهی بقخوامی گذروندم و حاال هم میاون شب مسخره هم با بدبخت.... لبخند مسخره زدمهی

 
 غزل

 
رو مبل ...دمی ترسی زد اما من همش می مواقع برام زنگ می صحبت با مامانش بود و بعضری رفته بود خونشون و درگفرهان

 طرف دمی تلفن زنگ خورد پرهوی راه حل بود هی شده بودم و ذهنم دنبال رهی روشن بود خی که الکیونینشسته بودم و به تلوز
 تلفن و جواب دادم

 بله:من
 ؟ییغزل تو:باید

 :با تته پته گفتم)...مادر فرهان(نم بود خاباید...نیی پاختی ري هردلم
 هه...ل...بــ..ب
 ی من ميفکر کرد...ینی بی که بد موفتیبا من در ن...يدی فهمرونی بی پسرم بکشی دختر بهتره پات رو از زندگنیبب:باید

 بار آخرت باشه دور دمی بار هشدار مهی دختره من فقط نیبب... ماشای که هست؟؟دزدمی مال و اموال پسرم نقشه بکشيذارم برا
 یپلکیو بر پسرم م

 : گفتمختمیری و اشک مدمیلرزی که از بغض مهمونطور
 ن؟؟بهییای چرا باهامون کنار نممیمن و فرهان عاشق هم... کردم باز هم برگردوندنمياگه هم دزد... نکردمي دزدی از کسمن

 ....و مشکل می بتوندی شامیاگه باهم صحبت کن...ستی مال و منال نيخدا برا
 : گفتتی قطع کرد و با عصبانحرفم

 ي کنم دختره ی ماهی روزگارت و سی پلکی تو بازم دور و برش منمی ببهی اونجا فقط کافادی حرفم رو زدم فرهان داره ممن
 دزد
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 دمی لرزی از بغض مدیاشکام چک!!من که دزد نبودم... آروم آروم از دستم سر خورد شوکه شدمیگوش... کردقطع
 غزل: گفتی با نگرانمامان

 ستمیمن دزد ن:من
 !! شده؟؟غزلیدخترم چ..غزل جان:مامان

  کرددمیتهد!!به من گفت دزد: زدمغیج
 ؟؟یک: بغلم کرد و گفتمامان

 مامان فرهان:من
 ااایاری سر خودت میی بالهیآروم باش دخترگلم،آروم باش فدات بشم :مامان
 نینه ا!!شدیخوب نم!! زدن بودغی جومدی که از دستم بر ميد که تنها کار درد گرفته بويسرم به حد!! بدیلی بد بود خحالم

   زدن و سردردغی جقهیبعد چند دق... شدی خوب نمیسردرد لعنت
 

 دمی نفهميزی چگهی دوحشتناك
 

 ...آروم آروم چشمام رو باز کردم...دمی شنی اطرافم و ميصدا
  محو بودای اول،دنپلک
  معلوم شدی دوم،کم کم همه چپلک
  دونستم کجامی سوم،نمپلک
  من کجامیعنی چهارم،پلک

 هم نای بودم مامان ایعصبان!! اومدادمی یهمه چ... سرم نشسته بودي دپرس بااليفرهان با چهره ... اطرافم نگاه کردمبه
 :دمی به فرهان توپتیاومدن داخل با عصبان

 رونی پات و بکش بمیاز زندگ...نمتی خوام ببی نمگهید...نجای اي اومدي چه اجازه ا؟؟بهی کنی می چه غلطنجای اتو
 : گفتی با ناراحتفرهان

  گفت متاسفمی دونم مامان بهت چی مغزل
  مادرت نسبت به من عوض شد؟؟تی من بهم برگشت؟؟ذهنتی متاسفم شخصیتو االن گفت...ن؟؟متاسفمیهم:من

 !!غزل:فرهان
 دی شما حرف بزنرونی بمی ریما م!! نکرديغزل جان آقا فرهان که کار:مامان
 : شده بودم که فرهان با بغض گفترهی ساکت به در خرونی رفتن بنای امامان
  تا آخرش هستمی تو که گفتغزل
 !! گفتی بغضم گرفت راست ممنم

  وشی خرم سختی به جون میتو که گفت... غزلمی دارشی رو در پیمن که بهت گفتم راه سخت:فرهان
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 :خند آروم اشکام و پاك کرد و گفت با لبدی چکنیی پااشکام
  نرهادتی گفتم که قول و قرارامون ی کنهی رو نگفتم گرنای که امن
 : لبخند زدم که گفتهی روش به
  باشه خانم قشنگمای نکنهی گرگهید
 : که گفتدمی خجالت خندبا
 ی با مامان حرف بزني تا حضورزی تبريای بدیبا

 ؟یک:من
  کنمیبا مامان هم صحبت م...نییای بگمی منای روز به بابات اهی دونم ینم:فرهان
 ؟ي ریکجا م: که گفتمرونی رفت بی مداشت
  زود برگردم خونه تا با مامان صحبت کنمدی باالمونیبرم و:فرهان

 مواظب خودت باش خدافظ...باشه:من
 : زد و گفتني لبخندفرهان

 خدافظ... خانومم توهم مواظب خودت باشباشه
  سرنوشتم و سپردم به خودت مواظب من و عشقم باشایخدا... رفتو

********* 
  روز بعدپنج
 
 گهی دمیبچه ها بر:نایم
 میبر:یاسی

 : با خنده گفتیاسی که میومدی مرونی از پارك بمی داشتگهیباهمد
 نای بزنپی من تجشن

  ما رویباشه بابا کشت:نایم
  گه اهــــیراست م:من

  خوام بهراد و فرهان و دعوت کنمایم:یاسی
 امیمن نم: گفتی با ناراحتنایم
 : زد پس گردنش و گفتیاسی

  واسه من کالس نذارادی چش سفيهوووو
 اونجا رو چه نای ميوا: چشماش برق زد و گفتیاسی هوی که دمی خندی کردن و من می داشتن باهم کل کل میاسی و نایم

 !!ییدافا
  که مهتا بودنیا...ااا... اومدنیتا دختر داشتن به سمت ما م5،6...می کرد نگاه کردی که اشاره میی جابه
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 : گفتمنای انای رو به معیسر
  شلوغي جاهی میبر...می ازشون دور شعی سرنایم
 می بریاوک... که مهتائهنیا:نایم

 یاسی و نای و قرار شد ممی پارك نشستهی داخل میرفت!! که گممون کردنمی و اونور کردنوری انقدری و امی ازشون دور شدعیسر
 چندنفر و احساس هی ساقهی بود که بعد چند دقنییسرم پا... منتظرشون بودممکتی منم رو نانی و برنی بگلهی وسهیبرن 
  ناهمی انای نفربودم تا مهینفر بودن اما من فقط 5اونا...دمیترس...دورم حلقه زدن نای مهتا ادمیسرم و باال آوردم د...کردم
 به به غزل خانم: نگاه به مهتا انداختم که گفتهی!!کردنی که من و له مبرسن

 ؟!نورای ان؟؟ازییمهتا خانم شما:من
  کنهی که اومدم تصفمی حساب کوچولو باهم داشتهی:مهتا
 ادی نمادمی:من

 : با پوزخند گفتمهتا
 ادی مادتی

 : رو به دخترا گفتبعد
 .. هابچه

 نای هم اومده بودن خدا رو شکر که منای انایهمه دورمون جمع شده بودن م...تا اونا7،8زدمی من میکی بهم حمله کردن هوی
 کفش پاشنه نای که بالخره اونا از ترس فرار کردن ممی و خوردمی زدنقدریا... شده بودمیحاال تونستم همه رو بزنم وحش...اومد

 ی قلم پات رو منمتی ببنورای اگهی بار دکی؟؟ی زنی ما رو ميتو شهر ما دار:... با داد گفتو بلند مهتا رو به سمتش پرتاب کرد
 شکونم
 : گفتی با لحن عصبنایم... کردی تنم درد منشی سمت ماشمیداد و رفت18+ فحشچندتا

  خونه با مامانت برو دکتريدی رسنکهی به محض ای استراحت کندی رسونمت خونتون حالت بده بایم
 باشه

االن هم حالم ... نشده بودمیچی رفتم خونه به مامانم گفتم من و برسونه دکتر خدا رو شکر هی و رسوند خونه و منم وقتنم
 یاسی شی پنی خوام استراحت کنم بری مستیخوش ن

 
 یاسی

 
  خورد تو سرميزیمحکم چ.. کهی کسشمی که روانی که عاشقشم کسی با کسالی با دانمهی روزه نامزدامروز
 یکنی فکر می مارمولک به چياو:زهرا

  خواهرم کردمی نگاهتی عصبانبا
  کنمشتیپاشو پاشو برو صورتتو بشور ارا:زهرا
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 ستی نشگاهی ب ارايازی نشگرنی که هم خواهر گرام و هم مادر گرام ارایی نگاهش کردم از اونجای چپکی حوصلگی ببا
 فشی که تو کشی لوازم ارایولو رو تو دستم گرفتم زهرا کل کوچنهی نشستم ایصورتمو خوب با صابون شستم رفتم رو صندل

 نهی رو با اکردی می رو که رو صورتم خالیشی کردتک تک اراشیارا  کردم شروع بهی کردپوفی خالزی مي بود رو روختهیر
 شروع به بکش بکش کردن موهام شی بعد تموم شدن اراواری رو پرت کرد تو دنهی شد و ای اخر عصبکردمیکوچولو نگاه م

   ساعت2 کل خونرو برداشت بالخره بعد غمی جغیکردج
 بعدش گردنبند و گوشواره و دستبند دمی رو پوشدمی رو پوشدی خرالی و که دانمی نفتی کرد لباس عروس خوشگل آبحاضرم

 مامانم محکم بغلم کرد هوی دمی تو نگاه زهرا و مامانم دنوی برق تحسدمی رو پوشمیستشم گذاشتم کفش پاشنه بلند اب
 ی کت و شلوار ابالی رفتم داننییاروم اروم و خانومانه از پله ها پا  بغضم گرفت محکم جفتشونو بغل کردمدی بوسمویشونیپ

  ینفت
 عشق نگاهم کردبه سمتم اومد گلو به سمتم گرفت گلو از دستش بای کراوات به رنگ ابهی و دی رنگ سفراهنشی بود پدهیپوش

 زدم محکم بغلم کرد طبق قول و قرارمون با جانی پر از هیغی کمر و زانوم رفت جری به زی دستهوی دمی بو کشقیگرفتم  عم
  لو نشست و من داشت  نگاه کردم جی ابونی خوشگلش که تک پاپی مشکموتور  اومد دنبالم با خنده بهشی نفتیموتور اب

 
 دور کمرش حلقه کنم نشستم حرکت کرد با نکهی اومد دستم رو بدون ای دنبالمون منی بردار با ماشلمی سوار شدم فپشتش

 عکاس می رفتای عکس گرفتن به سمت خانه دري برادیخندی هم مالی زدم و دانی مغی دستام رو باز کردم همش ججانیه
 می کرد عکاس وچون تو مالعام بودی نگاه می چپکالی نبودم دانشیت خجاليدسته ادما کال ازاون دادی مجدهی مثبت هيژستا
   ژستونیاخر

 که هینی کار کنم خوو همی بودنا چی عروسنی ملت کال کف همچدمی کشالوی و لپ دانالی کول داني رودمی رفتم پرخودم
 شد سوار موتورش شدم دستمو دور کمرش حلقه کردم و به ی عاصالی کردم دانطنتی بود انقدر ش8 ساعت بای تقرگهیهست د

 رو تو دستام ی ابي متفاوت باشه ذوق زده گالدی بازمی من همه چستین یبی عجزی بود چای کنار درمی نامزدمی رفتایسمت در
 يووووووا و بهراد شدم ونای خوش و بش با مهمونا کردم سمت چپ رفتم که متوجه فرهان و غزل و میمحکم گرفتم اول کل

 غزل بازم ید اوشکل ولی پوشی بازم مشکنای مي پسر واااي با ذوق به پسرا نگاه کردم عجب کت و شلوارپنی چقدر خوشتنایا
 وسط دمی اهنگ زده شد پرهی همون اول می رفتگاهمونی و به سمت جادمی استفاده کرد لپ جفتشونو بوسغی جياز رنگا

 محکم دستمو فشردسرشو الی زده شد چراغا خاموش شد دانیمی اهنگ دونفره اروم و مالهی هوی دی رقصی پا به پام مالیدان
  وروجک؟ینیشیه جا نمیچرا :کنار گوشم برد و گفت

  کهستمی ذوق نی هااا مثل تو بمهینامزد:من
  زد و چرخوندتمیچشمک

  شهی مشتری ذوقم بشب
  زدم و محکم رو پاش لگد گرفتميشخندین

  پنبه دانهندیشتر در خواب ب:من
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 گای اونجا رو نالی دانسیه: خواست لب باز کنه گفتمتا
  ی فضولیلیخ:الیدان
سگ و گربه !دی خندی مافشی رفت بهرادم به قی مثل لبو قرمز شده بود و به بهراد چش غره منای شدم مرهی و بهراد خنای مبه

 ابررررفض رگ ایفرهان و غزل لب داددددن؟!!! چشام گشاد شدهویدنی رقصیغزل و فرهان هم داشتن الو تو الو م!یواقع
 و بهراد دارن نای مدمی دهوی تو بغلش دتمی با خنده دستم رو گرفت و کشالی باال زد خواستم به سمتشون برم که دانرتمیغ

  شهی م نزنن هم و لت و پار کنن خودشون به درك جشنم خرابهوی کنن شوکه نگاهشون کردم خدا کنه یباهم بحث م
 
 نایم
 

  کنمی واقعا درك نمهی رفتارا چنی الیدل:بهراد
 هی نظرم رفتار من عاد؟؟بهییچه رفتارا:من

 يچرت نگو قبال مهربون تر بود:بهراد
  بودم مثل احمقزای چیلیقبال خ:من

  شناسمتی کنم نمیحس م:بهراد
 ! خوب رفتار کنمشناسمی که نمی شه با کسی نملمیدل!!شناسمتیمنم نم:من

 خواست ی در آورد و مبشی از جگاری سهی دی شد از نگاهاش فهمی راحت میلی بود خی اخماش رفت توهم عصبانبهراد
 دمیروشنش کنه که با حرص غر

  کنمی زنم شل و پلت می منجایهم... من روشن نکنشی رو پي زهرمارنیا:من
 معتاد: لب با حرص آروم گفتمری لبخند کج و کوله زد منم زهی و نیی و انداخت پاگاریس

 عروس خانومتون چطوره؟: کردم گفتمی همونطور به غزل و فرهان نگاه مهیبا کنا...دی خندنرم
 یعال: و گفتدی خندطنتی شبا

  هست؟؟خوشگل
 ستی بد نیه:بهراد

 !!پس زشته:من
  نگفتم زشتهستی نکنا گفتم بدننیتوه:بهراد

  بشه زشته زن تویهر ک... بودتی نبود واقعنیتوه:من
 ستین:بهراد

 هست:من
 ستیگفتم ن:بهراد

 !!اه اه البد مثله تو دلقکم هست...مونیهم زشته هم م...منم گفتم هست:من
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 !! هم خانومهیلیخ:بهراد
 رینه خ:من

 ؟؟یالبد توخوب :بهراد
 ستی اما زن تو هم اصال خوب نستمی خوب بودن ندارم من خوب نيمن ادعا:من

 !!حسود:بهراد
  شدبشی عقل مثل خودش نصنیری شهی هم خوشحالم یلی کنم به اون؟؟چرا؟؟اتفاقا خي حسودیبه ک:من
 دی خندی فقط مدی دی حرص خوردنم رو می دادم و اون وقتی قرار متی با حرص زنش و مورد ترور شخصی همن

 !ي اوونهی تو دییخدا:بهراد
 !شمی بگذره خوب مکمی شدم ينطوری مدت چون با تو نشست و برخواست کردم اهی:من

 ؟؟ی چسبونی بگم آمپر نمزی چهی نایم:بهراد
 بگو:من

 ؟ي کله پزمی بريایفردا م:بهراد
 خفه شو:دمی غرتی عصبانبا

 ؟يری میک:دمی خنده که آروم پرسری زد زبهراد
  کنمی صبح زود حرکت مالمونی رم ویامشب و م:بهراد

 آها:من
 ؟ی ازدواج کنيخوایتو نم:بهراد

  نهدی آره شادی شادونمینم:من
 چرا نه؟:بهراد

 چون حوصله سرخر ندارم:من
  سر خر و داره؟ی تو معني شوهر برايکال واژه :بهراد

 اوهوم:من
 !!نی دارازی مرد نهیشما االن به :بهراد

  جلوانی رو بکنم و ازدواج کنم چون مطمئننا همه به طمع مال و ثروتم مسکی رنی تونم ایفعال نم:من
  جلو؟انی همه به خاطر پول بابات می کنیچرا فکر م:فت گی کالفگبهرادبا

 شناسم از اولم ی بهتر میلی و خامی من اطرافی نبودن ولیی آدمانی همچاتی چون تو دور واطرافیکنیبهراد تو درك نم:من
 زن پسر من ای گه تو بی ثروت به پسرش برسه منکهی عموم به خاطر انیهم... راه بودن تا ثروت بابام و صاحب بشنهیدنبال 

اگه بابام بود ...وفتمی کنم بعد به فکر ازدواج بدای پیکی کامل به نانی اطمدیبا  اما منستیبه خدا قصد گرفتن خودم ن...شو
  هیقض
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 هی تکچی و من هستی االن که بابام نی دونستم باز بابام پشتمه ولی کردم چون می ازدواج مدی شد شای اگه مطرح مازدواج
ارث !!ستی ثروت فقط مال من ننی همه ثروت و بسپارم بهش چون انی اعتماد کنم و ایکی به عیتونم سر ی ندارم نمیگاه

 !!فاطمه زهرا هست،سهم مامان هست
  کنم؟؟دای و پیکی من برات ي خوایم...يحق دار: متفکر گرفت و گفتي افهی قبهراد

 ؟؟یچ: قفل شدم گفتمي دندوناي اومد سراغم از التی تا حس حرص و بغض و عصبانسه
 : هول شد و با تته پته گفتکمی
 ... ویکی من برات يخوای مگمیم
 که از بغض یی حرفش و ادامه نداد که با صداگهی بهش نگاه کردم اشک تو چشمام جمع شده بود اونم دتی اخم و عصبانبا
 ام ازدواج کنم منتظر خواستگار توام؟ من بخو؟؟مگهياری واسم خواستگار بي خوای که تو مدمیمگه من ترش: گفتمدی لرزیم

 ی فرد مطمئن و بهت معرفهی من ي خوای بود که اگه منیمنظورم ا!! نبودنیمن منظورم ا: گفتی و ناراحتی با کالفگبهراد
 نیکنم هم

 کنم ی بارم آورد که محتاج مرد جماعت نباشم شده کار ميخدا رو شکر بابام اونطور...الزم نکرده: شدم و با بغض گفتمبلند
 ي روزهی بره؟؟اگهی خودت چرا خوابت نمي بلدیی توهم ندارم تو اگه الاليای به دلسوزازین... کشمی رو هم نمیمنت کس

 یبرام جور کن  گم کهی به تو نمچوقتیبخوام ازدواج کنم ه
 رفتم کنار ساحل و عی سرنی بشه نذاشت حرفام و ادامه بدم بنابراير که هر لحظه ممکن بود جایی تو صدام و اشک هالرزش

 نای؟اووووف م  آخهی چيم؟؟برای خواستگارادی کردم خودش میچرا من فکر م!! گرفته بود از دستشیلی دلم خاینشستم کنار در
 کاش يا...یاهــــــــــــ لعنت....ي ارزی وگرنه مفت نميفقط ادعا دار...نای میتو بازم خودت و باخت!!ي ای روانهیتو 

 اما شکستی ذاشتم،کاش قلم پام می نمی پام و تو اون آموزشگاه لعنتچوقتیانکاش ه!! شدمی باهاش آشنا نمچوقتیه
 از خودم بهم الم حدیلرزی چونم مدیاشکام چک... اومدمی اصال اردو نمشدم،کاشی خونشون،کاش عاشقش نمرفتمینم
 حالم جا اومد اومدم نشستم ی دادم آخر وقتی و فحش مختمی ری کردم و اشک میباخودم فکر منشسته بودم و ...خوردیم

 مامان جنازه درستم اوردمی دفعه منی که نبود ایالک.. بودموردهی ننیماش...داخل و اون جشن هم تموم شد و موقع رفتن شد
  برسونمتایب:بهراد گفت  کهدمیلباسم رو پوش!! کردیم

 اما بحث بحثِ رمی گی روز حالش و مهیازش دلخورم به کنار ...واال به خدا...نشیکنم رفتم نشستم تو ماش ناز نکهی ابدون
   دهی مری برم خونه مامان گادهیرسوندنه من االن اگه پ

 میدیباالخره رس.. که زن دارهی دارم اونم از کسي خودی بي داشتم بازم من رو بخنودنه هه چه خواسته دوست
  کردمی دخالت مدی خوام من نبایمعذرت م...نای می خواد ازم دلخور باشیدلم نم:بهراد

 روز حالت و هی یول...رمی بگدی تو نترس من عادت دارم ندیول...دل شکوندن آسونه اما درست کردنش سخته: بغض گفتمبا
 رمی گیم

 : زد که گفتمی تلخلبخند
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 نمی بی هم و نمگهی آخر دهی خدافظخوب
  بابت؟نی از ایخوشحال:بهراد

 ؟یکه چ:من
 ینی بی من رو نمنکهیا:بهراد

  ندارهیبرام فرق:من
 ستم؟یپس برات مهم ن:بهراد

 : کردم که گفتسکوت
  مونمی فردا ممن
 رم؟؟ی میپس چرا گفت:من

  شدممونیپش:بهراد
 خوب خوش بگذره:من

 نایم:بهراد
 بله:من

  بکنم؟ی خواهشهی شه ازت یم:بهراد
  باشه؟یتا چ:من

 ستی نی سختزیچ:بهراد
 خوب بگو:من

 م؟ینی رو ببگهی همدمی تونیفردا م:بهراد
 چرا؟:من

  زنه نشون بدمی متاری خوام بهت خرگوشم رو که گیم:بهراد
  و کجا؟یک...باشه: و گفتمدمی خندزی گرفت رخندم
 می ری سر سه راه باهم مایب5ساعت: چشاش برق زد و گفتدی خندم و که دبهراد

 باشه:من
  کردم و رفتم خونهی لبخند کم رنگ ازش خدافظهی با بعد

 ؟ي اومدیبا ک:مامان
 بهراد:من

 ااا مگه اونجا بود؟:مامان
 آره:من

  داخل؟ادی بيوا چرا تعارف نکرد:مامان
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 ومدیکردم،ن:من
  نگفتيزیچ:مامان

 چرا باهام قرار گذاشت: ذوق گفتمبا
 کجا؟:مامان

 میری سر سه راه باهم مایگفت ب:من
 ؟ياریبال مال سر دومادم ن:مامان

 !مامان: که گفتمدی خندی مزی رزی ابروم و انداختم باال فاطمه زهرا رهی دهن باز بهش نگاه کردم و با
  با اون اخالق گندتي ترسم پسر مردم رو بخوری گم؟؟می دروغ مي کرده؟؟فکریچ:مامان

 بره و پشت نجای من رو رسوند ای تونست وقتیم... گرفتی تا االن سراغم و نمچوقتی قابل تحمل بودم هریاگه براش غ:من
 سرشم نگاه نکنه اما همه جا بود

 : با لبخند گفتمامان
 و نجابت موج ی پسر پاکنیتو نگاه ا... هم بهش اعتماد دارمنیاگه باهم خونه تنها باش...هی پسر خوبگمی منی هميبرا
 ستی ادب نی داشته باشه اما بطنتی شدیزد،شایم

 و گفتم دمیخند
  مسخرستیلیخ

 می از خنده غش کردمی بودششی هم بامزست من و فاطمه زهرا که پیلیخ... حرف ونینگو راجبش ا:مامان
  آدم بدهشمی آدم خوبه من مشهی آخر بهراد مستمی وانجایتا آخرم ا... برم بخوابممن
 
مامان ...ابروهامم که اصال دست نزدم و کامال شده بود مثله روز اول... کردممی فوق فوق مالشی آراهی باحال زدم و پی تهی

  رونیاز اتاق اومدم ب!!کردی مکهی تکهیبفهمه دست زدم من و ت
 
 : گفتمو

 خوبه؟
 رژت و کم رنگ تر کن شالتم بکش جلو تر:مامان

 : نگاه بهم کرد و ادامه دادهی که گفت انجام دادم ییکارا
 م؟یبر.. شدیعال
 :ي راه بدنی ماشیتونی می مامان مطمئنیول...میآره بر:من

  با حرص گفتمامان
  شوخفه
  گفتمااايجد:من
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 برمتای نمنای چشه؟؟ممیمگه رانندگ:مامان
 نی که بابا چقدر عشق ماشیدونی بابا رو مادگاری ی کنی داغون می زنی مي بلند سوار شدیمامان تو تا حاال اصال شاس:من

 نهی بی روحش عذاب مي خوشگلش و داغون کردنی ماشنهیبود بب
 : زبون انداخت و گفتهی به من مامان

 کنه که االن ی سوار مي شه و حوری سوار مي و شورلت و فرارینی المبرگنی تو بهشت ماشنقدریبابات ا... چشات درادتا
 می ریمن م206 بامی ری گفته با سانتافه میدر ضمن اصال ک...ستی قراضه مهم ننیبراش ا

 : تمسخر گفتمبا
 ؟؟ی گی رو می مش ممدلنی؟؟آها نکنه اون ماش206

  شمی بار از روت رد مستی نکن که با همون عروسکم دونی من توهنی به ماشدهی ورپريهوو:مامان
  گفت؟ی راست میی خدایعنی.. شوك نگاش کردمبا

  شدری دمیبر:مامان
 ادی باوشی ره زنگ بزن سی تن نمنیمامان ا:من

  ذارم ما رو برسونهی نمی ولادی ترکه حتما می داره می نخود سبز که از فضولاوشیس:مامان
 یاصال وضع... کننبی قرار شد مامان و فاطمه زهرا من رو تعقمی شدنی سوار ماشیی و التماس سه تای چارگی و بی بدبختبا

   گفتمی ابوالفضل مای هیهر جا که دست انداز داشت من !!بود
 
 ادهی پنی از ماشعی سردمی و سالم رسحی اهللا صحياری زد آخر با ی پشت و چنگ میرا که از ترس صندل چاره فاطمه زهیب

  جوجه؟يدست فرمون ننت و حال کرد: دادم که مامان با غرور گفترونی بی نفس راحتهیشدم و 
 !! ما شوالیخیب...یآره مامان تو کُلُفت: نفس نفس گفتمبا
 باز اومد شی زدم بهراد با نپیمن رو بگو به خاطرش ت... روزاي ساده بود مثل همه پشی تدمشی دور و اطرافم نگاه کردم دبه

 نایاز مامان ا!!ی گرفت عوضپشی دادم چون حالم و با تی جوابش رو می کرد منم خنثیسمتم و باهامون سالم احوال پرس
 : گفتزی آمطنتیم که بهراد با خنده شی رفتی هم مي کرد و داشتم پا به پایخدافظ

 اد؟ی مامانت داره دنبالمون مچرا
 باحال بود از یلی خافشی چون اصال قدیهر چند خودمم خندم گرفته بود شد..عسی ضایلیاه مامان خ!!!دی فهمي وايا

 بودن کل سه رشی زسای وسط جاده بود و مثل چتر بود و پلقای که دقسی پلگاهی که من و برد تو جاشدمی رد ممی داشتادهیعابرپ
 یچرا چراغ سبز نم... کردن که احتماال واسه خاطر بهراد بودی به ما نگاه مردم و منی ماشيراه چراغش قرمز بود و راننده ها

 : روبروم و گفتستادیبهراد ا... شدمی مردم آب مي همه رهی نگاه خری رفتم کم کم داشتم زیشد؟چرا ما نم
  شناختمتین از اول م نقشه بود و مدنتی که گفته بودم دبهت
 رو بهش دارم ی باشم تا حسی خواست با کسیدلم م... رابطه نداشتمي دخترچیتا حاال با ه: رو تکون دادم که گفتسرم

   به خاطر پولمای اومد طرفم ی میهر ک...عشق... گمی باشه که تو ترانه هام ازش میهمون حس
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 خاص یژگی وهی خوب من دلم ی بودن ولی واقعا عالایبعض... رفتی مستی ني خبردی دی هم می به خاطر شهرتم وقتای بود
  خواستیم
 خشک و مغرور یلی خادی شناختمش اما نه زی دختر کوچولو شد استادمون من مهی نکهیتا ا: لبخند بهم نگاه کرد و گفتبا

 ی رو نمد،خودشی خندی نمی و سبک سر نبود،الکایحی خودش رو داشت بيرفتارش با همه پسرا سرد بود هوا..بود
 باعث شد تا توجهم بهش جلب نی کرد همی نمي بازرتی غا کرد،حرف گوش کن بود،بی بود،ناز نمیگرفت،پخته بود،منطق

 !!رهی نظی دم اون واقعا بی گفتم چقدر خشک و مزخرفه اما بعدا فهمیاوال م...بشه
 : ادامه دادي حرفش بودم که با لبخند مرموزهی کردم و منتظر بقی نگاش مشوکه
 سال کی براش احترام قائل بودم که تا نقدری ای بود ولکتری سنن ازم کوچنکهی با انقدری کرد ای دراز تر نممشی رو از گلپاش

 تو ترانم راجب عشق ي تمام حسادمی دنکهیگذشت و گذشت تا ا... ندادمی ادبی و بيخونمون بود به خودم اجازه دست دراز
  ببرمش نداشتمنکهی جز اي بره خونش و من چاره اخواستی کوچولو مد استانیاما ا منه هی روزانی ااتیخصوص

 : گفتطنتی و با شدیخند
 ؟ي رو ولش خودت چطورهی بقخوب
 : گفتمي کردن با کنجکاوی مفی داشتن برام داستان تعرانگار
  شد؟ی چهی بقخوب
 خسته شدم:بهراد

 خوب اصل مطلب رو بگو:من
 : و دو تا دستام رو گرفت و زانو زد و گفتدی خندبهراد
 ؟ی کنی با من ازدواج ماستاد

 لبخند زدم که هیبا زور !!دیسرخ شدم گوشام داغ کرده بود شد...دی کوبیزانو هام شل شده بود،قلبم به شدت م... زدخشکم
 بدو پام درد گرفت:گفت

 : ابرو باال انداختم و گفتمهیجبران با لبخند  سرتا پام و گرفت من که دنبال گرفتن حالش بودم االن وقت طنتیش
 گهی دنی اونجا آدرسم که دارنیاری بفی رم خونه عموم شما هم تشری فردا ممن

 بگن و  دست بزنن و کل کی بوق بوق کنن و تبرنای و باعث شد کل ماشدی پری قبول کردم با خوشحالنکهی االی به خبهراد
  یه نشونه خدافظ دست بهی بهراد ي و برادمیخند...بکشن
 : دادم و گفتمتکون
 نمتی بیم5ساعت

  بوسم کردن و گفتنی مامان و فاطمه زهرا کلنی نشستم تو ماشی و با خوشحالنای رفتم طرف مامان او
  حرفانی و از ای باشخوشبخت

 يجوابش رو داد:مامان
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  کردمفی و که برات تعرشبی ديماجرا:من
 خوب؟؟:مامان

 رم؟؟ی حالش رو بگخوامینگفتم م:من
 : به نقشه شومم برد و گفتی پمامان

 ی ظلم و بکننی به دومادم اذارمی گناه داره نمنای منه
 دومادتت باس آدم شه...اااا:من

 ااایجواب مثبت و بد:مامان
  حرصش بدم حقشه واالکمی خوام ی اما مدمیم:من

 ؟یچرا خونمون قرار نذاشت:مامان
 ستی کنم بعدا حرف و سخن هم سرمون نیدارم ازدواج م من فهمنی بهتره منایعمو ا:من

  باشه:مامان
****** 

 : بودم که عموم گفتدهی مبل دراز کشرو
 ه؟ی کنی درو باز کن ببجواد

 و مامان با خنده کردی بهم نگاه مطنتیفاطمه زهرا باش... کردمي و جدالیخی و بافمیق... جمعش کردمعی سری باز شد ولشمین
 :جواد با ذوق اومده بود داخل و رو به عمو گفت..و اضطراب

 نجاستی بود انای همون خواننده که مواظب مبابا
 : با لبخند بلند شد و گفتعمو

  داخلادی کن بشییراهنما
 : خودش هم رفت دم در که زن عمو گفتعمو

 نجا؟ی اومد ای چيبرا
نشستم !! باذوقه بچمیلی دونم خی منی بگستیالزم ن... رو زده بوديروزی دپی که اومد داخل همون تمی کدوم جواب ندادچیه

 کردن و ی سالم احوال پرسیکم... قوم تاتارنی انی گوشه تک و تنها نشست بهی مرده ها لیبهراد هم مثل ذل...سر جام
 :ت و بعد بهراد گفدیعموجان حال بابا ننش و پرس

 نجای اامی خانم گفتن بنایم
 : ابرو باال انداختم و گفتمتی با جدلکسی ریلی شوکه بهم نگاه کردن اما من خهمه
 !!نجای انییای که بخوام بهتون بگم بدمی شما رو ندگهی گفتم؟؟من که دمن

 دمی گفت که نفهمزی چهی لب با التماس ری با ترس و التماس آب دهن قورت داد و زبهراد
 نجایا ای بی گفتروزیخودت د:بهراد
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 !! مدرك نشون بدهیگی راست مست؟؟اگهی نادمیپس چرا من :من
 کل شهر مدرکمن:بهراد
 ای بي کرددای هر وقت پستنی که نفعال
 ستی االن وقتش ناری در نياستاد تو رو خدا باز:بهراد

 ه؟یپس ک:من
 : بهم انداخت و رو به عمو گفتی نگاه چپکهی بهراد

 کنم ي جمع از  استاد خواستگارنی خوام در حضور ایمن م... گمی من خواستم و به شما منیی شما بزرگتر مای قاسميآقا
  شمايالبته با اجازه 

 : خوشش اومد با لبخند گفتیلی از بهراد خنکهی مثل اعمو
 ...واال

 : عمو رو قطع کردم و گفتمحرف
  شم؟؟ی الوات مهی من زن نی لحظه صبر کن چرا فکر کردهی... عموجاناستپ

 : رو به بهراد گفتمدبع
 ه؟ی چی جز خوانندگشغلت
 : گفتتی و با مظلومنیی سرش و انداخت پابهراد

 یچیه
 : به عمو گفتمرو

  کنهی نمي هر روز خونه پالسه اصال کارنی دونم ایمن خونشون بودم م...يدی دبفرما
 : رو کردم بهش و گفتمباز

 ؟ي ول کردي و تا کجا خونددرس
  و گفتنیی سرش و انداخت پاتی با مظلومبازم
  خوندم ول کردمسانسی تا فوق لی صنعتتیریمد

 : رو حفظ کردم و گفتمژمی پرستعیسر...دی و دهنم باز شده بود شدچشمام
 ؟یچرا بهم نگفت...اهم

  کهيدیخوب تو نپرس:بهراد
 : رو تکون دادم و گفتمسرم

  چند سالته؟نمی اصال بگو بخوب
 : و گفتنییا بازم سرش و انداخت پبهراد

 سال27
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 : و گفتموردمی خودم نياصال به رو... جانم من فداتم کهيا!!ده سال ازم بزرگتره... فکر کردمیکم
  خجالت بکشي سال ازم بزرگترده
 : رو به عمو گفتمبعد

 ؟؟ی منفي هایژگی همه ونی با انی راش بدنی شما چطور تونستواقعا
 : گفتمي کرد دستام رو رو کمرم گذاشتم و با طلبکاری بهم نگاه می ابرو باال انداختم و رو کردم به بهراد که با ناراحتهی بعد

  آقارونی ببفرما
 : رفت سمت در که گفتمی بلند شد و داشت می با ناراحتبهراد
  کهی جوابت و نگرفتستایوا... آقاههيهووو

 : بهم نگاه کرد که گفتمی ناراحتبا
   منتظرتم جوجهایبرو با خانوادت ب... من مثبتهابجو
 : بهم نگاه کرد و گفتی خوشحالبا

  خدافظامی استاد من رفتم با خانوادم بمیچاکرخوات
  خونه خودمونمی موندن تو خونشون رفتی گفتن و بعد کمکی تبرنای عمو ادمیخند... خلي رفت پسره عی سرو
 

 غزل
 
استرس کل ... خانمبای ددنی دمیرفتی باهم ممیمن و فرهان هم داشت... فرهان بودني خونه نایمامان ا...می اومده بودزی تبربه

 فرهان میدی چقدر گذشت که بالخره رسدونمینم... کردمیحرکت نبض و تو تمام قسمت بدنم حس م...وجودم و گرفت
 : به من انداخت و گفتی از سر نگرانینگاه
 باشه؟... گفت ناراحت نشوی هر چکنمی خواهش مغزل

 : زدم و گفتمی لبخند زورکهی
 باشه

بلند شدم و پا ... و با بسم اهللادمی کشقی نفس عمهیچشمام و بستم و ... و باز کردم پاهام سست بود و توان حرکت نداشتمدر
  قلبم به سرعت... فرهان حرکت کردم سمت خونشونيبه پا

 
 میدر و باز کرد و رفت... نبودشی حالزای چنی زد اما قلب من ای بخش منانی فرهان دستم و گرفته بود و لبخند اطمدی تپیم

فرهان دستش و رو کمرم ... لذت بخش رو حس کنمي سرمانی از ایچی ذاشت هیخنک بود اما آتش درون من نم...داخل
 :گذاشت و با لبخند کمرنگ و مضطرب گفت

 ادی تا من به مامان بگم بنی تو برو بشزمیعز
 : دادم و آروم گفتملشی تحوی لبخند زورکهی



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 376 

 باشه
 خواست زمان به عقب برگرده تا ی بود،دلم میتو دلم آشوب... جمع و جور نشستمیلی آروم آروم،رفتم سمت مبل و روش خبعد

 من هی تنبنی بعد ادی بگه من حواسم هست،شاخواستی خدا مدی بود،شاهمی اتفاقا تنبنی ادی دونم شاینم.گذشته رو جبران کنم
 ....دیهم کمک کنه،شاو ببخشه و ب

خدا جون .... خانم نگاه کنمبای تونستم سرم رو بلند کنم و به دی نمی استرس داشتم که حتنقدری اومد،ای پاشنه کفش ميصدا
با نفرت به سر تا پام نگاه ... خانم با استرس و شرم نگاه کردمبای سرم رو باال آوردم و به دیبهم کمک کنبلند شدم و با سخت

 !! از من نداشتی خوندم اونم حالش دست کمی کرد،استرس و از نگاه فرهان میم
  کردهي که ازش دزدی کسي خونه ادی بی گستاختی مثل تو پررو باشه که با نهادیواقعا آدم با:باید

 !! بدمحی تونم توضی خانم،مبایسالم د: آب دهن قورت دادم و گفتمهی ی قلبم شدت گرفت با سختضربان
 : صداش و بلند کرد و گفتیرص کم با حباید

من چطور تو ... و هم پسرم ونمونیهم ماش!!ي کردي داد؟؟تو دزدهی قضنی شه راجب ای میحیچه توض!!؟؟هانیحی توضچه
 مال و ثروت و باال ی از کجا معلوم وقتيدی مهم و ازم دزدزی اولش دو تا چی؟وقتینانیرو عروس خودم کنم؟؟با چه اطم

  به چاكی نزنيدیکش
 !!!مــــــــــــــــامان:فرهان

 ساکت شو فرهان:باید
 نی بهم بدحی توضيتو رو خدا اجازه ...نی که تو ذهنتون راجب من پرورش دادستمی نيویبه خدا من اون د:من

  از تو دارهتشی که پسرم تو ذهنیستی هم ني اما اون الهه ای تو ذهن من نباشوی اون ددیشا:باید
 ... مثل شما امامیکی ستم،منمی ني من و پسرتونه قسم من دختر بدنی که بیبه خدا قسم،به عشق:من

 و نیی فرهان هم از باال اومد پاي برد بابای مرونی حرفم و قطع کرد و دستم و با شدت گرفت و من و به سمت بي با تندباید
 من گم شده ي خانم گفتن هاابی دي صدانی مامان،مامان گفتن فرهان بادی شد فري گرفت اشکام جاری فرهان رو ميجلو

 خانم انگشت اشارش و باال آورد و با بای کردم دی مهیگر...نی زموفتمی باعث شد بکه  خانم در و باز کرد و هولم دادبایبود که د
 : داد زددیتهد

 ي که کردي اي تا االن هم بابت دزدکنم،اگهی متی ازت شکای کنجادی واسه پسر من و خانوادم مزاحمت انمی ببگهی بار دکی
   نکردم برو خدا رو شکرکن،برو برو دختر جونتیازت شکا

 
 ی راحت گولش بزنیلی خی هالو مثل خودت که بتونهی دنبال بگرد
 : گفتمهی به پاش افتادم و با گرعی بدنم فرمون التماس داد سرتموم

  کنمی جبران م فرصت،به خداهی فقط نی فرصت بهم بدهی کنم ازتون،غلط کردم ی خانم خواهش مباید
 من حرفم رو زدم:باید
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چقدر راحت غرورم ... فرصت ازت خواستمهی ای اشتباه کردم،خداای غلط کردم،خداای زدم،خدای کردم،زجه می مهی رفت گرو
 دمی کردم رسی مهی رفتم و گریآروم آروم راه م...رونی رد شدم و رفتم بی لعنتاطیاز اون ح...چقدر راحت خورد شدم!!شکست

   و در آوردم زنگ زدم به هومنلمی داشتم موبای چارگی و بیاحساس بدبخت... کردمی مهی و گرمکتی پارك نشستم رو نهیبه 
 بوق جواب داد2 خوردنبعد

 الو:همون
 دی ترکبغضم

 داداش:من
 : هول کرد و گفتهومن

  شده خواهرجون؟يزیجانم؟؟چ
 یچی نگو هنای دنبالم فقط به مامان اایب:من

  رسونمی نکن فقط بگو کجا من خودم و مهیباشه فقط گر:هومن
 : و بهش داد که گفتآدرس

  اومدم فعالمن
 ... گاه بودهی تکنی تونست کمکم کنه مطمئنم اون بهتریاون م... کردم و منتظرش بودمقطع

 
  روز بعدسه
 
 فرهان رو دی و من باشهی همي برامی رفتی مدی خانم چون فردا بابای دشی االن برم پنی مبل نشسته بودم قرار بود من همرو

  خواستم ی که میی و تمام جمله هادمی لباس پوشهی ی حوصلگیبا ب... کردمی تمام تالشم رو مدیپس با... کردمیفراموش م
 میبر:گفتم بهش بگم و تو ذهنم مرور کردم و به هومن

 :شون دم در پارك کرد و با لحن دلسوزانه گفت سمت خونمی نگاه متاثرانه به من انداخت و بعد باهم رفتهی اول هومن
 ؟؟ی مطمئنی بکني خوای که مي کارنی از اغزل

 : گفتمی ناراحتبا
 ی کنم نتونستم فراموشش می امتحان منباری وجود نداره شانسم رو اي بعدي بارِ،دفعه نی دفعه آخرنیا...شهی بار واسه همکی

 کنم
 ست؟یسخت ن: گفتی هم با ناراحتهومن

  ندارم مجبورميسخته اما من چاره ا: بغض گفتمبا
 : لب گفتمری دادم و در و باز کردم و زرونی بی نفسی سختبا

  تودی به امایخدا
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نشون بده !! بهم کمک کنای شانس آخرمه،خدانی اایخدا... در زدم در باز شد آروم آروم رفتم داخلرونی بلند شدم و رفتم ببعد
  در و باز کردم و رفتم.... نکندمی،نااميدیکه من و بخش

 
 داخل

  داخلایزم؟؟بی عزییمهتا تو:باید
 : کرد که آروم گفتمی داشت مجله لباس عروس تو دستش رو با ذوق نگاه مییرای تو پذرفتم
 سالم
  و بلند کرد و با اخم گفتسرش

 نمت؟ی نبنجاهای اگهی من نگفتم د؟؟مگهی کنی کار می چنجای اتو
  خوام برمی خانم من فردا مباید: رو حفظ کردم و گفتممی و خونسردرونی رو دادم بنفسم

 بهتر: با حرص گفتباید
 بگم و بعد برم حداقل يزی چهی خوام ی موضوع اما من فقط منی از انی دونم خوشحالیم: زدم و گفتمی کمرنگلبخند

  نکردمی فرهان تالشي مونه که برای تو دلم نمينجوریا
  دادم و بعد با بغض ادامه دادمحی رو توضی کرد منم نشستم کنارش و همه چی نزد و فقط به مجله نگاه میحرف
 ي فرصت براهیمنم جز ...نِی از زمی من مجبور شدم درسته کارم اشتباه بود اما خطا جزئستمی نيبه خدا من دختر بد:من

 جامعه پر گرگ به شما پناه آورد و نیساله تو ا16 دختر هی نکهی انی کردی کاش درکم میول... خوامی ازتون نمیچیجبران ه
 نی بود قرار بود اگه صاحب ماشنیمن و فرهان قسم ما قصد ما برگردوندن ماش به جون مادرم به عشق... بوديمجبور به دزد

  دایو پ
 بود ی نبود قصد من حسنیا من قصدم ی ولمی که پسرتون رو دزددیببخش... شددای که پمی کنی خودمون رو معرفمی برمینکرد
به ...دی فقط حاللم کنارمی خوام سرتون رو با حرفام درد بینم... بودبهی اسمشم برام غری تا حاال درکش نکردم حتچوقتیکه ه

 ی بد بچش رو نمچوقتی گفت که مادر هی بهم مشهیبابام هم...گذاشتنش نبود  من رو ببخشه من قصدم تنهانیفرهان بگ
  خواد
 فرهان رو حرف مادرش حرف بزنه به هر حال شما چوقتی منم دوست ندارم ههی صالح بچتون چنی دونی منی مادرشمام

  نیحاللم کن... رمی من منیدی زحمت کشیلی فرهان خيبرا
 خدافظ
  شمالمییای هفته پنجشنبه منیما ا: رفتم سمت در که گفتی و بغض می آروم آروم با ناراحتداشتم

 : گفتیکه با لبخند خوشگل تعجب بهش نگاه کردم با
  مامان بابات بگو منتظرمون باشن عروس گلمبه

 بزنم با دو رفتم بغلش کردم اونم با محبت بغلم کرد که ادی فری خواست از خوشحالی شوکه بودم هم خوشحال دلم مهم
 :گفتم
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  کنم ممنون واقعا ممنونمی مجبران
 :ت و دستم رو گرفت و با لبخند گفرونی بغلش اومدم باز

 داشتم ی منم اشتباهاتنِی از زمی تو به جون پسرم وصله از اولم مهرت به دلم افتاده بود اما خوب به قول تو خطا جزئجون
  خوامیازت معذرت م

  خانمبایمن برم د...دیی نفرمايه؟؟چوبکاری حرفا چنیا:من
  دختر من پس بهم بگو مامانیعنی زن فرهان یباشه برو ول:باید

 خدافظ...چشم: و گفتمدمیخند
 که با ترس دمی که باعث شد هومن از جاش بپره خنددمی کشغی جهی و نی تو ماشدمی پری و من با خوشحالمی کردیروبوس
  شد؟یچ:گفت
 يدی که من و بخشیخدا جون من نوکرتم مرس...داداش قبول کرد...قبول کرد:من

 : داد زدمی بلوتوثي از پشت هندزفرنای مهوی
  رو من گفتما از منم تشکر کنی که گفتییزایتموم اون چ...جی افليهو

 یباشه بابا مرس: و گفتمدمیخند
  خدافظی کنم خوشبخت باشیخواهش م:نایم

 خدافظ
 ه؟ی چنیا: بلوتوث روو خاموش کردم که هومن با تعجب بهم نگاه کرد و گفتو
 : و باز کردم و گفتمشمین

  کردمی تکرار می گفت من فقط مثل طوطی داشت بهم منای حرفا رو مي همه
 ؟ي شالت و سفت کردنی هميواسه :هومن

 : لبخند تند تند سرم و تکون دادم که گفتبا
  فردا استراحت کنهي برادی که عروس خانم مارمولکمون بامیبر

  و حرکت کرددمیخند
********* 

 یاسی
 

 دی محکم کشالی و داندستمو
 : بابام بلند شديصدا

  شب خونه شما بمونهتونهی نماسمنی پس هنوز نی نکردی و هنوز عروسنی شما هنوز نامزدپسرم
  گفتی با چاپلوسالیدان

 میشکنی تخمه ممیری که؟فقط ممی نداري کاریاسی جان من و پدر



    رمان دختران بد                                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 380 

 : بزنه مامانم گفتی خواست بابام حرفتا
 ری کنن انقدر سخت نگی کن مرد جوونن بزار جوونولشون

 : گذاشت و گفتالی و دستمو  تو دست داندی بوسمویشونی نگاهمون کرد بعد پی کمبابام
 .. به سالمت فقطنیبر

 چشم بابا حواسمون هست:من
 دهیورپر: نگام کرد و گفتی چپکمامانم

 پشت و خودم رو ی ساك رو پرت کردم رو صندلمی رفتنی و به سمت ماشمی کردی از بابا و مامان خدافظدی خندزی رالیدان
 پر حرص دخترا رو ي نگاه هامی کرده بودری گکی ترافي بود توزدشهری تو االی دانيالی جلو ولو شدم مقصدمون ویلصند

 و اهن پرست خوشم یی عقده اي گذاشتم بسوزن از ادماالیخی بکال  و فحششاشون منمی لبری زنی نفردمیدی خودم ميرو
 تونستم ی اگه نموردمی به دست مخاستموی می هر چی کال از بچگرهی من خودم ازون دسته ادماشم که چشم و دلم سادینم

 ي باالترل مدنی ماشهی توجهشون به ی دوست پسرشون  مدل باال باشه ولنی ها ماشیلی خدی گرفتمش شای مهیهم با گر
 راژیرور و با غنمی جوانان هم بشکانی زده شن و بخان مخ اون شخص باال تر رو بزنن اما من اگه تو پجانیجلب شه و ه

 از من ییی چقدر سخنراني ووواارمی که با عشوه و مخ کردن بدستش بگهی خر دهی کنم مال خودمه نه مال ی و افتخار مدمیم
 نوی کرده ماشییای و بارون فضارو روهی خلوت و اروم بود هوا بارونای دراسیدرست کنار در الشی وي وووامیدی بالخره رسدهیبع

 : بردو خواست به سمت خونه بره که گفتمنگیتو پارک
 م؟ی بشسی بارون خری زای جونم بالیدان

 : خنده و گفتری زدزی پقافمی قدنی مظلوم کردم و سرمو به سمت چپ خم کردم با دافموی کرد قیاخم
  شركگربه
  بهش رفتمیی غره اچشم

 میبر: ته خنده گفتبا
 روکولش و گوششو محکم گاز گرفتم با اه ناله دمی پریطانی با فکر شهوی می رفتای رو تو دستش حلقه کردم به سمت دردستم

 :فحشم دادخواست منو از خودش جدا کنه که گفتم
  تنمم؟ي فقططط االغ سواررکمی

 : گفتطنتی زد و با شي گرد شد لبخندچشماش
  خانوممباشه

 چنگ زد و به سمت جلو راهنمی از پشت به پهوی کولش بودم ي اب رفت و من همچنان روي زد تا زانو توی مشکوك مکمی
 کنم اما مثل چنار از جاش جم سشی خارمشی تا بدمی بود دستشو کشخی زدم اب ی عصبیغیکشوندتم و پرتم کرد تو اب ج

 هم شروع ب اخ و اوخ کرد و الی محکم تو دستم گرفتم دانوهاشو ازش باال رفتم و مدمی در اومد پرينخورد  حرصم بدجور
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 قموی کنارم زد چشماش قرمز شده بود ی عصبیلیرت شد منم محکم پرتش کردم رو اب خودمم پرت شدم روش خحواسش پ
   اب بردری و به سمت داخل اب برد سرمو زدیکش

 داد ی هنوزم بزور هلم می رو رفتارش نداشت تقال کردم ولی شد کنترلی می عصبی وقتالی به قلبم چنگ زد دانیکی انگار
   ش کنم چشمام رو بستم و بدنم رو شل کردمهی خواست تنبیدلم م
 ومدی گرفتش مي صدارونی شد بدهی سرم از اب کشهوی بودم ی خوبگری نکردم بازییتقال

 ؟یاسی
 : دادش اومدي نداشتم چشمام رو باز کنم صدامی  کشوندم تصمی سمت خشکبه
 اسمن؟ی

 :زدی زد و اسمم رو صدا می به شکمم اومد نعره می محکمفشار
  شووو غلط کردم گه خوردمداریب
 ي و چشمام خود به خود باز شد نگاهش که به چشمام خورد محکم بغلم کرد صدادی با برخورد لبش با لبم برق از سرم پرهوی

  کرد؟ی مهی احساس من گریهق هقش اومد مرد ب
******** 

 نایم
 
 هی... دمی گوش مين و منم جواب مثبت و دادم و االنم روز عقدمه و دارم زد باز هفته بهراد و ننه باباش اومدکی نی اآقا

 کار مو و صورتم که تموم شد به خودم تو دمشیپوشی بود و گرنه نمیخدا رو شکر حجاب.دنی کوتاه هم برام خردیلباس سف
  گفتدنی نگاه کردم که با تحسشگری آرابه ی خنثیلی اجنه شدم خهی نگاه کردم شبنهیآ

 زمی عزي شدیعال
 : پوزخند گفتمبا

  خدا کنه مهمونا سکته نکننآره
 : و گفتدی خندشگریآرا
 نای مي شدی عاليریگی سخت ميادیز

 یگیباشه بابا همون که تو م:من
 فی آقا تشرقهی و نشستم رو مبل که بعد چند دقرونی و رفتم بدمی فاطمه دخترخالم و پوشدی و مانتو سفدمی لباسم و پوشرفتم
 : گفتمی خنثیلی با لبخند دستش رو آورد جلو باهام دست بده منم که اصال تو فاز احساس نبودم خکی رمانتیلیخ...دنآور

 مینامحرم
 : گفتی خنثیلی تمام حسش رفت و خاونم

 ی گرفتیچطور اون موقع دستم و م..ي خریلیخ
 اون موقع با االن فرق داره:من
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 :بهراد با لبخند گفت..کردی متمی اذی کفش پاشنه بلند لعنتنی و برام باز کرد انی و در ماشدیخند
  چه خبر؟خوب

 برف اومده تا کمر:من
 نم؟ی بیپس چرا من نم:بهراد

 ی خبر داشته باشدمی نباي دهاتتون بودتو
 جوابت و ي چجوردونمی ممیشی از فردا که محرم می ولدمی خوشحالم و جوابت و نمیلی که من خيامروز و شانس آورد:بهراد
 بدم
 : نگام کرد چشمام گشاد شد با چش غوره گفتمطنتی با شبعد

 تی تربیب
  بزنمترمی بگشگونتی تونم نی می شی که محرم منهی منظورم ايری گیچرا منظور بد م:بهراد
 : ساکت به روبرو نگاه کردم بعد با حرص زدم تو بازوش که گفتاول
 ی من دست نزن نامحرمنی بدن نازنبه

  محرمممیلیخ:من
  رو هنوز نخوندنقهی صرینه خ:بهراد

 ادیخفه شو خوابم م:من
 !!اد؟؟ی و خوابم می چیچ:بهراد

  الل شو بخوابمقهی دو دقادی شدم خوابم مداریب7بابا ساعت:من
  عنوانچیبه ه:بهراد

 یعوض:من
 ؟ي دختر؟اصالیستی احساسات بلد ن؟ابرازی مثل آدم حرف بزنیستی بلد نییخدا:بهراد

 شهیبلدم اما تو روت باز م:من
 : با ذوق گفتبهراد
 فقط تو خوب باش...کنمی به خدا سوءاستفاده نم؟نهي بهراد بلدجون
 یاوک:من

 گرد شده اول به من نگاه کرد بعد به ي و رو پام گذاشتم و دستم و با عشوه گذاشتم رو دستش که رو دنده بود با چشماپاهام
 :روبرو و گفت

  شده؟يزیچ
  بشهيزی چدیمگه با زمی عزنه

 : گرد شد که با عشوه گفتمچشماش
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 گهی برو دعی سرییآقا
 : من و پس زد و گفتبهراد

  خودت باشنایم
 باشه:من
 : پاهام و گذاشتم رو داشبورد و چشمام و بستم و گفتمبعد

 ری بخشب
 چشمم هی رو لبم نشست و يندلبخ...ضربان قلبم شدت گرفت... زدی دستم رو گرفت و آروم آروم به پشت دستم بوسه مبهراد

 :و باز کردم و بهش نگاه کردم و گفتم
 وونهید

 و باهم میدی نگفتم باالخره رسيزی چیول... تعجب کردمی لبخندش محو شد و دستم رو آروم آرو پس زد کمهوی و بعد دیخند
  زدی عجله داشت مشکوك میلی تو اتاق عقد کورشده خمی رفتمی تو خونمون مستقمیدست تو دست هم رفت

 نیحاج آقا زود عقد و بخون:بهراد
 : و گفتدی خندعاقد

 ي عجله دارنقدری خونم پسرجان چرا ایم
 بزرگم،دوتا عموهام،عمه هام که ییاوش،دای به جمع نگاه کردم مامان،فاطمه زهرا،فاطمه،مهسا،سمی نگفت نشستيزی چبهراد

بغض گلوم و ...نهی رو ببي روزنی که آرزوش بود همچی بود،کسی نفر خالهی ي جمع فقط جانی تو اکردنیبا بغض نگام م
حال من ...رونی زد نتونست خودش و کنترل کنه و با اشک رفت بقهگرفت چشمم به عمه فاطمه افتاد اشک تو چشماش حل

 بدتر بود
 لم؟ی عروس خانم بنده وکپرسمی اول ميبرا:عاقد

 نهیعروس رفته گل بچ: زهرافاطمه
  با تعجب بهم نگاه کرد و بعد حالت متفکرانه گرفت که عاقد گفتبهراد

 لم؟ی پرسم عروس خانم بنده وکی بار دوم ميبرا
 ارهیعروس رفته گالب ب:مهسا
 : رو بهم گفتبهراد

 می جات زود عقد کننی بشقهی دقهی بابا
 : خنده کوتاه کردم که عاقد گفتهی خنده که منم ری زدن زهمه

 لم؟ی عروس خانم بنده وکمپرسی بار آخر ميبرا
 با اجازه مادرم و روح پدرم بله:من
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 طنتی پچ پچ کرد و مهال خانم هم با شيزی چهی گوش مهال خانم ری گفتن که بهراد زکی صلوات فرستادن و بعد تبرهی همه
 و من و بهراد تنها  کردم که در بسته شدی کردن همه شد با تعجب داشتم بهشون نگاه مرونیبه ما دوتا نگاه کرد و مشغول ب

 : گفتطنتی اومد جلو تر و با شی کمدمیرس تکمی آب دهنم روقورت دادم ی سختم،بهیشد
  نه؟ی گفتی مییزای چهی نی نفسم تو ماشخوب
 : و گفتمدمیخند
  گفتم چطور؟آره
 : گوشم آروم گفتری مرموز بغلم کرد و زي خنده با
 ي مال خودم شدگهید
 : لبخند زدم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم و گفتمهی

 بهراد
 جان دلم:بهراد

 : و بستم و با لبخند گفتمچشمامر
 عاشقتم

 : و با تعجب بهم نگاه کرد و گفترونی از بغلش من و آورد بعیسر
 ؟یخودت

 : ناز گفتمبا
 چته؟...وا
 : باز نگام کرد و گفتشی نبا
  داشتم و هنوز ندادمی طلبهی من نمای اون روز تو سنایم
 : تعجب گفتمبا
 ؟یچ
بهراد و مهال ... رفتم عقبعی در باز شد منم سرهوی...پررو شدما...انگار تو ابرا بودم... انگار برق سه فاز بهم وصل کردنهوی

 و دستش و کمی که بهراد اومد نزدشدمیداشتم از خجالت آب م!!دنی دیعنی ي واي کردن ای نگام مطنتیخانم بودن که با ش
 : گفتنایگذاشت رو کمرم و رو به مهال خانم ا

 ؟ی که چمثال
 ي بال رو سر من و بابات و بهشاد و شوهرش آوردنیچند بار ا... واسه انتقاممیاومد:مهال
 : گفتلکسی ریلی خبهراد
  دم؟ی کشم و مثل شما به کارم ادامه نمی من خجالت منی کردفکر

 : با خجالت گفتم کهکمی اومد نزدی مطنتی با شداشت
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 وونهی؟دی کنی کار می چبهراد
 میری حالشون رو بگای نکن بعمیبابا ضا...دهی از شانس من خانومم خجالت کشایب:بهراد
 : شدم از خجالت و گفتمسرخ

  زشتهمیبر
  بشه نه؟یاما امشبم چه شب...میری مزمی عزمیریم:بهراد
 : شدم با حرفاش که آخر مهال خانم دستم رو گرفت و گفتی مدی سرخ و سفی خنده منم هری زدن زنای خانم امهال

  خودمشی نکن شب ببرمش پيکار... نکن عروسم رو بهرادتی اذنقدریا
 : گفتی با ترس الکبهراد

  غلط کردممن
 : و گفتدی خندطنتی خانم با شمهال
  شنی االن مشکوك ممی برایب...تهیشگی همکار

 الشونی رفتم ونای و بالخره جشن تموم شد و من همراه بهراد امیدی و رقصمی و نشسترونی بمی رفتباهم
 

 ؟یکنی می چه غلطي دارواشی بهراد
 شهی غر نزن االن درست منقدریا:بهراد

 ی پارش نکنهوی
 اوپس...حواسم هست:بهراد

 رو پی ز زدهوی کرد که ی خراب شده بود داشت با انبردست درست مپشی دستش بود زمیلباس مجلس... حرص نگاش کردمبا
 : گفتمغیشکوند با ج

 بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد
 : هم با خنده داد زدبهراد

 جـــــــــــــــــــــانم
 : رو گرفتم و گفتمقشی
  کنمی درست منی تو رو همای ي خری و منی مثل ایکی برام ای

  بخرم درستش کنم اما نخرمپیحاضرم برم براش ز:بهراد
 : زدم به بازوش و گفتمیکی رو ول کردم و قشی

 سیخس
 زمی عزياقتصاد: با خنده گفتبهراد
  شد؟ی غزل چیراست: ادامه داددوباره
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 زر نقدری ادیفکم پوک... ازدواج کننخوانی شد و االن می زنگ زد کارش و راه انداختم و مامان فرهان راضروزی پریچیه:من
  شدیشتم که بالخره راض بغل ننه هه هندونه گذاری زنقدریزدم ا
 دنی دو تا کر کس عاشق بهم رسنیخوب خدا رو شکر ا:بهراد

 قایدق:من
 نایم:بهراد

 : لبخند گفتمبا
  دلمجون
 ؟یتا ابد هست:بهراد

 تا تهش هستم:من
 عاشقتم: بهراد

  زاخارشتریما ب:من
 : و گفتدی خندبهراد

 ی کلفتیلیخ
 خخ:من

  شد؟یچ:بهراد
  کن از همهیخدافظ... نوبت غزلِمی از کُپن صحبت کردشتری بیچیه

 خدافظ:بهراد
 خدافظ

 غزل
 سال بعد1
 
 : به خودم بعد به بچه ها نگاه کردم باذوق رو به بچه ها گفتمنهی آبه

 نی چه خوشگل شدکی ها تبربچه
 ...هر سه تامون...زمی طور عزنیتو هم هم:یاسی
 : حرفش و قطع کرد و با خنده گفتنایم

 می شدکلفت
 : نگاه کرد و گفتلشی تک خورد به موباهی لشی موبانایم

  ها پسرا اومدنبچه
  شوهر مهربانمشیمن برم پ:یاسی

 اوهوع:می و گفتمی نگاه کردگهی بهمدنای و ممن
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  جونم من اومدمالیدان...دلتون بسوزه:یاسی
 و به سمت میدی و خندمی سر از تاسف تکون دادهی هم نای سمت در من و مدی اون دامن پف دار رو گرفت تو دستش و دوبعد

 : بهم گفتمی تاالر بوديکای نزدی که فرهان وقتمیدی رقصی و ممیوردی در مي دلقک بازی کلنی تو ماشمیدر رفت
  غزلی کنارمنکهی خوشبختم از ایلیخ

 : و تو دستش قفل کردم و با لبخند گفتمدستام
  گذشتی می بدون تو بهم چدرنستیخدا م...نی هممنم

 : و گفتدی نرم خندفرهان
  دارمدوستت

 منم دوست دارم:من
 گفته ی بهراد کور شده بهش چستی معلوم ندی خندی که صورتش سرخ شده بود و بهراد منای داخل ممی و رفتمیدی رسباالخره

 آهنگ خوند و کال فضا هی نای مي و بهراد هم برامیدی رقصی میتو مجلس ه... از خجالتکنهی رنگ عوض می هنایکه م
 : گفتطنتی که بهراد با شمینفر دور هم جمع شد6 خونمون هر میفتری مدی بود بعد اون مجلس تموم شد و ما باکیرمانت
 گهی دمی زود برنای و ممن

  بودیشب خوب:نایم
  از تو هم ممنونمنای منیبچه ها ازتون ممنونم که پشتم بود:من

 که البته برات وفتهی همون برات اتفاق می فکر کني ای منفزیهمونطور که بهت گفتم به هر چ... بودفهی نکردم وظيکار:نایم
 ستی نمی مثبتزی چنیاتفاق افتاد ازدواج با فرهان همچ

 : خنده که فرهان گفتری زمیزد
 گهی درد نکنه ددستت

 کنمیخواهش م:نایم
  خونهمی خانم برنایم:بهراد

  صبر کنرمی بابا به خدا در نميا:نایم
 : گفتیاسی که می بهشون نگاه کردطنتی با شیاسی و من
 گهی خونمون دمی ما هم برالی دانآقا
  عشق قشنگهنی بدادی لطفا عشق و به بچه هاتون ی ولمیریاالن هممون م:نایم
 دمی مادی قشنگه حتما یلی خیلیاوهوم خ:یاسی

 نی هممنم
 نی کنیبچه ها خدافظ:نایم

  خدافظمی و باهم گفتمی بهم نگاه کردهمه
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