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 دمی مامان رو شنغی جی صداھوی ک گفتمیمتواتاقم نشستھ بودم داشتم ب آرش امآل  

 رفتم جلو زنھی بابا ھم داره کتکش مکشھی مگاری مامان داره سدمی رفتم تو اتاق دعیسر
 ی بود خودشو چسپونده بود ب منو ھدهیدا تمومش کن آرش ترسگفتم بسھ بابا تو رو خ

 نجای چشماشو گرفتم بردمش تو اتاق بھش گفتم آروم باش ھمی جلوکردیھ میداش گر
 گفتم آرش بمون تا برگردم رفتم دمشیسالھ کالس اولھ بوس٧ تا من برگردم آرش نیبش

 ای خدازدی لگت بھش م داشت با مشتویتو حال مامان خودشو جمع کرده بود بابا ھم ھ
 از دی  بسھ بس کننمی بببتوی ھمھ مصنی ای سالگ٢٠بسھ مگھ من چقد تحمل دارم ک تو  

 رفتم کردمی مھی جور ک داشتم گرنی ھجدیترسونی آرشو منقدیھر دوتون متنفرم چرا ا
 شروع کرد ب دوی بعد اومد طرفم موھانو کشواریجلو بابا رو ھل دادم خورد ب د

  بابا موھامو گرفت تو دستشوکردیفوش دادن اون زن ک مثآل مادرمم بود داش نگام م
 کارت گھی آشغال حاال دی اشکم در اومد گفت دختره گھی ک ددی اونقد کشدیمحکم کش

 نیی مامان سرش پاتی بخاطره اون مادر معتاده عوضیدی ک منو ھل مدهی رسییب جا
 زدی ما نبود و داشت چرت می حواسش ب دعواگھی ک د مصرف کرده بودنقدیبود ا

 نھی شما رو ببی  دعواھانقدی سن انیتو ا خوامی  بخاطره آرشھ نمسیگفتم بخاطره اون ن
 مامان ی زد تو گوشمو منو پرت کرد جلویکی تحمل کنھ بابا تونھیاون ھنوز بچس نم

 مامان گفتم ی جلو نشستمھی بود با گری لبم خونی گوشھ رونیخودشم از خونھ رفت ب
 صب  اون از پدرمون ک شب تای ادامھ بدیخوای میبسھ مامان تو رو خدا بسھ تا ک

 نگاه ب خودت ی ی از شما ک مادرموننمی االسھی ھرزه می با زن و دختراستویخونھ ن
 از کردی فقط داش نگام مگفی نمیچی مامان ھی کردکاری با خودت چنی بنداز ببنھیتو آ

 ی املت واسھ آرش درس کردم رفتم تو اتاقش یجلوش پا شدم رفتم تو آشپزخونھ 
بغلش کردم گذاشتمش رو پاھام بوسش کردمو  کردی مھیگوشھ نشستھ بودو داشت گر

 آب ب ی شھ پاشو ی ک بارونسی نازت نی اون چشافھی النا آرش جونم حزهیگفتم عز
 ی ھوا رو ب سردمیتو آذر ماه بود ی شامتو بخور صبح مدرسھ دارایصورتت بزن ب

 خوب ی نکرده بود ھمھ چی ک بابا از کارخونھ دزدی تا وقتومدی میادیبود برف ز
 کردن منم رونشی ک کرد و بیی ای مساعد بود اما بعد از اون دزدمونی وضع مالدبو
 مدت تو ی نتونستم برم دانشگاه و تو خونھ موندگار شدم مونی بخاطره وضع مالگھید

 کردمو رفتم سرکار دای واسھ خودم کار پی مانتو فروشی بعدش تو یخونھ بودم ول
 مبومد و ی زنش جدا شده بود گھگاھاز  سالھ بود ک٤٠صاحب اونجا ب مرد حدودآ 

 شده بود ی شد جورشتری کم کم ک گذشت اومدنش ب اونجا بکردی کنترل مزویھمھ چ
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 بودم ی مو مشکویتر چشم و ابرو مشک دخی اونجا بود من ونی روز در مکیک 
 ی لبای آدمو پوستھ گندمکنھی چشات جذب مگفتنی ک دوستام می درست و مشکیچشا

 داشتم از خودم ی داشتم قد متوسط و اندام خوش فرمی فرمخوش ھینی و بیگوشت
 دمی بودم شامھ آرشو دادم گذاشتمش رو تختش و پتو  بوسش کردمو پتو رو کشیراض

 کردمی فک مامی زل زدم ب تخت و داشتم ب بدبختدمیودمم کنارش خواب خدیروش خواب
... 
 
 

 بود رفتم شبمی دی ھاھی شدم بخاطره گرداری از خواب بدی شدیلی سردرد خھی با صب
سال ٤٠ بآی زن تقرھی بابا تو اتاق با دمی دگشتمیصورتمو شستم مسواک زدم داشتم برم

 از حد گذرونده بود از دستت کاراش گھی آشغال دکھی بوده مرددهی خوابخوردیبھش م
 ری پوزخند زدمو اومدم تو اتاقم  داشتم زھیبود   شدهی عادزای چنی اگھیخستھ شدم د

 ی کارا کننی از ادی خونھ دختر ھس و نبانی تو ایدونی خدا لعنتت کنھ ک نمگفتمی میلب
ز خواب بود  بود آرش ھنودهی جنازه خوابھیمامانم کھ طبق معمول تو آشپزخونھ مثھ 

 بود ی آسمونی آبگ اتاقم ب رنوارهی داشتم دکی اتاق کوچھی بود می و نشیساعت ش
 یکی کوچشھی آرازی آرش تختامون و میکی مالھ من بود شیکیدوتا تخت کنار ھم ک 

 خدا چقد چشمام پف کرده بود ی وادمی ک خودمو دنھی  بود تو آاهیکھ داشتم بھ رنگ س
 ظی غلشی اھل آرادمی خط چشم کشی رنگ زدمو یی رژ آلبالوی بود دهیرنگم چقد پر
 شلوار دم پا کردمی نریی تغی کلزدمی رژ لب ھم ک مھی بود یجور ھی سمینبودم چون ف

 کردم داری آرش رو بدمی پوشممی مقنعھ مشکدمی پوشموی با مانتو کوتاه مشکمویمشک
 کنم ک کاری چای خدامی پاشو صورتتو بشور صبحونھ بخور آماده شو ک بریداداش

 بود ک ییاز زنا یکی دای شنھی نبطھیآرش بابا رو تو اون وضع با اون زن افر
 بابا چون خودش شھی پومدی ک با؛بابا دوست بودم در ھفتھ چند بار شبا مشدی میچندماھ

 خودش پول لباس بابا و پول تو ی بابا رو ببره خونھ تونسی سالھ داش نم٢٢ پسر ی
 ی جوری بودن حی خدا از ھر دوشون متنفرم بودم چقد وقیووووا وودادی مشویبیچ

 بردارم خچالی از روی ک متوجھ نشدم رفتم تو آشپزخونھ ک پنییآرش رو بردم دسشو
 ک دونمی نگاه بھم انداخت با تمام نفرت بھش نگاه کردم میمامان چشماشو باز کرد 

 محبتش شاملھ چوقتی چون ھ اما با تمام وجودم ازش متنفر بودممارهی بھیآدن معتاد 
برادرش معتاد شده بود   ک نوجوون بودم مامان بخاطره مرگیحالمون نشد از وقت

 آرش رو ی رفتم تو اتاق صبحونھ گاری و سشھی شروع کرد االنم ک شاکیاول از تد
 ی مدرسھ رونی توش استرس داشتم زدم بشھی ک ھمی لعنتیبھش دادم و از اون خونھ 

 گرفتم راه افتادم طرف ی دور نبود آرش رو رسوندم دم مدرسھ خودم تاکسادیآرش ز
 زودتر از من یعنی نشستھ ی تو مانتو فروشی آقا مرتضدمی ددمی رسیمحل کارم وقت

 اونم چند روز در ھفتھ االن اومدناش ومدی تعجب کردم ھمھ اکثرآ شبا مگھیاومده د
 جو گندم یو چھار شونھ بود موھا قد بلندی موقع صب آقا مرتضنی شدن اونم اادیز
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 ی ومدی خوشم نمرد نی از اچوقتی ھشیی خدای داش ولیدی سبز و پوست سفیچشا
 ھم یی کت اسپرت سورمھ ای ی جذب مشکشرتی تی بود دهی پوشیشلوار کتون مشک

 نی موھامو زدم تو مقنعھ کآل از ادمشی دی وقتدیکشی مگاریانداختھ بود روش داش س
 بھم ی چشمری نگاھاش چندش آور بود سالم سالم النا خانوم زی جوری ادیمرد بدم م

 وونھی دزی ھکھی اون لحظھ کلشو بکنم مردخواستی دلم مک  پوزخند زدینگاه کردو 
... 
 
 

 رو ی اقا مرتضی خونھ ک صداگشتمیبود داشتم برم٩ تموم شد ساعت حدودآ کارم
 ن رمی می خودم با تاکسشمی نم مزاحمھ شمای ن مرسرسونمتونی النا خانوم من مدمیشن

 کھی مردنی مرض دوسندارم اوی خانومشی ارسونمتی می خانومیبابا چ مزاحمت
 بود شدم در عقبو باز کردم یک مشیای زانتی ک نشی صدام بزنھ سوار ماشینجوریا

 نمی آژانس باشھ پوووووف ای راننده ھی شبافمی قکنمی گف النا خانوم فک نمنمیک بش
 رو روش نی االغ نشستم جلو ک پخش ماشکھی آورده ھاااا مردریحوصلھ داره وقت گ

 شھی مکنھی سرم درد مدی لوپز  گذاش گفتم ببخشفری از جنی آھنگ خارجیکرد 
 یزی چگھی ،دلی نگاه بھم انداخت و گفت بلھ خانوم کوچولو با کمال مھی دیخاموشش کن
 شمی مادهی پنجای من ھمی خالقی آقادی ببخشمی ب خونھ ھر دو ساکت بوددنینگفتم تا  رس

 بازم ممنونم خواھشآ شمی مادهی پنجای دم خونھ ن ممنونم ھمرسونمتونی مدیخوب بذار
 اخم کردم و گفتم شما میشناسی مگرویما ھمد گھی ماھھ ک د٦ دی صدا کنیمنو آقا مرتض

 منتظر نموندم جوابشو بشنوم ی کردم رفتم حتی خدافظدی صدا کنبایمنو خانوم شک
 نعشھ بود چون ی دم خونھ در باز بود طبق معمول بابا نبود مامانم انگار حسابدمیرس

 الی لمیدید  ھھ ن بابا خوبھ بآلخره ما شما رو در حال پختن غذاکردیداشت غذا درس م
م اما  جوابشو بدخواسی دلم نمی خانوم ھمون مامانم بود سالم النا خوش اومدالیخانوم ل

 ممنون قبآل صرف شده شما یلی شامتو بخور خای بدهیگفتم ممنون آرش کجا آرش خواب
 ھھ رفتم تو اتاقم لباسمو عوض ی نعشھ کردیادی کوکھ زفتی کیادیانگار امشب ز

 موھامو سشوار نکردم آرش خواب بود گھی از تنم در آد دیتگ دوش گرفتم خسیکردم 
 مو با ی بلندو مشکی موھادمی مو پوشی ورزشھی قرمزو شلوار مشکزی بلشدی مداریب

 ی ک من چقد بدبختم ب پدره بکردمی فک منیحولھ خشک کردمو رفتم تو تختم ب ا
 ک نجوریھم  زل زده بودم ب سقفامی ب مادر معتادم ب خودم ب بدبختتمیمسعول

 ...  فرھاد افتادم اووووووفادی کردمیداشتم فک م
 
 
 ای خداکردنی دوتا داشتن دعوا منی شدم باز اداری ب فوش بابا از خوابیصب با صدا 

 ای شدنی خوب مای ک من دارم کاش دوتاشون ھیی اھی چ زندگنی راحت شم اریجونمو بگ
 تونستمی از جمعھ ھا متنفرم کاش مای تو خونھ باشم خدادی امروزم ک جمعس بامردنیم
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 رو تختم نمی دوتاشون رو نبختھی وقت رچی برم ھونھ خنیبا فرھاد ازدواج کنمو از ا
 ک فرھاد زنگ زد الو سالم بھ بھ سالم ب دختر خالھ کردمینشستھ بودم داشتم فک م

 مام ی ؟؟؟ اگھ شما اجازه بدیی اکارهی امروز چی خانومی خل و چل خودم خوبی
 خب رم خونھ رو ھم اصآل ندای تو خونم حوصلھ یچی ھگذرهی مسمی بد نمیحرف بزن

 تونمی نمارمی باشھ فرھاد اما من آرشم مرونی بمی دنبالت برامی باش م آماده٤پس ساعت 
 نچ مواظبھ ی خانومی نداری فعآل کارارشی خونھ اوم باشھ بنیتنھاش بذارم تو ا
 ٤ چطور تا ساعت ازدسی اووووف ھنوز ساعت ی ،بای بابایخودت باش خانوم

 بکشن گروی بذار ھمدنکنی مکاری دارن چبدونم  باز نکردمیتحمل کنم در اتاقمو حت
 سورمھ ی رژ بنفش مانتوی خط چشم زدم ی بود ٣ساعت ... ھھ ... عادت کردم گھید
 آرشم آماده کردم مامان طبق دمی رو پوشموی شال مشکدمی ساپورتمو پوشدمی پوشمویا

 رخونھ از کانکھیمعمول بعد از مصرف مواد خواب بود بابا ھم خونھ نبود بعد از ا
 درم ی اون زنھ بود فرھاد اس زد جلوشھی پشتری بومدی کم خونھ مگھی کردن درونشیب
 ... رونی بایب
 

 کت قھوه ی وی مشکشرتی تی و یی شلوار کتون قھوه اھی اومدم دم در فرھاد و بایوقت
 باھام دوس ی شده بود منو فرھاد از بچگپی شد چثافط چ خوشتی جوری دلم دمی دییا

 ابراز ذاشی دوسش دارم اما غروم نمگفیسم م حیی جورای می بزرگتر ک شدمیبود
 افسرده شده یلی خونھ خطھی بخاطره شراھکنم دوس داشتم فرھاد خودش بگھ ک عاشقم

 مادمازل نشستم دیی درو برام باز کرد بفرمایبودم سالم فرھاد خان بھ بھ سالم خانوم
 کرد ادشی فرھاد پخشو روشن کردو تا تھ زمی راه افتادیجلو آرشم نشت عقب وقت

 وآھنگ من از ت(   کردی رو گوش موشی داری آھنگاشھی بود ھموشیفرھاد عاشق دار
 )وشیاز دار

 
 تمام جاده ھا رو دوره کردم ی گرفتاموی ندارم تو از من تبض دنی از تو راه برگشتمن

 تو شھی ھمرمی ندارم ب سمتھ تو سرازی من از تو راه برگشتیتو قبآل رد پاھامو گرفت
 ندارم ی من از تو راه برگشتشھی ھمرمی منم ک سمتھ تو میھ از من جدا ش اگیدونیم

 رمی منم ک سمتھ تو می اگھ از من جدا شیدونیم  توشھی ھمرمیب سمتھ تو سراز
 ک رفتن و بادر ندارھداگھ مرده سفر باشھ ی کسرهی دیلی خدنی دل بری براشھیھم
 اگھ از من یدونی تو مشھی ھمرمی ندارم ب سمتھ تو سرازی من از تو راه برگشترهینم

 ی ولتم ھس خودم گفی راه رفتنی خودم گفتن شھی ھمرمی منم ک سمتھ تو میجدا ش
 ...  دعا کن برنگردمرمی دارم می ک تو فکرت بمونرمیباور نکردم دارم م

 
 دمی دماغم زر مارررررر مسخره ترسرهی فرھاد زد زھوی کآل تو فکر بودم نی ماشتو

 کلمھ ھم حرف ی می ک راه افتادیی از لحظھ ایستی تو باغ نیخخخخخ چتھ خانوم
 ای دوتا نی اخوامی کنم فقط از خدا مکاری چدونمی فرھاد اصآل حوصلھ ندارم نمینزد
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 ھر دمی بھشون تذکر می تموم شده ھر چبرم صگھی زود جدا شن از ھم دایتمومش کنن 
 ٢٠ انگار ن انگار بابا منم آدمم ھنوز زنمی حرف می ب خوبی حتکنمی دادو ھوار میچ

 داری با شوک از خواب بدی خونھ افتاده ب گردن من ھر صبم ک باتیسالمھ ھمھ مسعول
 یک شھی درس می صب کن ھمھ چکمی ی خانومدونمی بخوابم مھی با گرنکھی اایشم 

 یزی کنم باشھ فرھاد چی پس خستھ شدم بابا منم دوسدارم مثھ آدم زندگیفرھاد ک
 کردی مگاهی دسش کناره پنجره داش رو ب روشو نی دستش رو فرمون بود ی گفینم

 نگھ داش ارشم نوی ماشھوی ندارم یتی اھمچی ھنمی انگار واسھ ازنمی حرف می با کایخدا
 خوامی مپسی من چگھی پارک دمی بریدار شد آجی بسادی انیخوابش برده بود تا ماش

 آرش ھوی د؟؟ی و پفک و لواشک موافقپسی آرش جونم النا بانو با چزمی عزمیری ممیدار
  با آھنگ شدی چدونمی اونا رفتن مغازه نمنیی فرھاد پ بدوووو پاامیگف من باھات م

 و  آرشنکھی اما ب محضھ اختنی خود ب خود اشکام شروع کردن ب روشیدار
 غرورم کنمی احساس مھنی اشکامو پاک کردم دوس ندارم  فرھاد اشکامو ببدمیفرھادو د
 منم دوس نداشتم دادی بروز نمویزی چچوقتی بود ھی فرھاد پسر تخسشکنھیجلوش م

 چقد تنقالت ی ووووووامی با ھم دوس بودیلی کنم ھر چند خکیخودمو جلوش کوچ
 دوتا گھی کنم دکاری چی خوب خانومآخھ  ھمھ رو بخورهنی اتونھی فرھاد ک میگرفت

 تو و آرش مرض فرھاد من بچم برا من ک گھی فرھاد دوتا ؟ آره دیبچھ باھامھ چ
 باشھ سمی من بچھ نی پسرری تو پوونھی خخخخ مرض دیھمون النا کوچولو ھس

 ھمھ واسھ آرشھ ھاا دست گھی دشی چقد واست لواشک گرفتم اما بقنی ببای بیخانوم
 دسھ منو گاز ادیلت مجانھ فرھاد د:  ، گفتم فرھاد جواب فرھادرمیگی مگاز  دستتویبزن
 نگاه رونی من غلط کنم مزاح بود داشتم از پتجره ب بین خانوم:  فرھاد؟یریبگ
 پشت دستمو دوی فرھاد دستمو کشھوی نکبتم بودم ھی و زندگاهی تو فکر بخت سکردمیم

 خدا النا چتھ دختر انگار سردم شد یا شد اما خودمو کنترل کردم وی جوری دلم دیبوس
 چشام ی نگاه کن تومی ک گف مستقکردمی گفت النا ب من نگاه کن داشتم نگاش مھوی

 گف دوی چونم سرمو آورد باال رو چشامو ببوسری چرا نتونستم ک دس زد زدونمینم
 با شدی قلبم داشت از جا کنده میووووا...  نمی نبنی چشارو غمگنی اچوقتی ھگھید
 انگار تپش شدی مکی بھم نزدی چرا وقتمدونی اما نمدمیدینکھ فرھادو زود ب زود میا

 ... کی گرافی رشتھ ی سالش بودو دانشجو٢٤ فرھاد رفتیقلبم باال م
 

 خونھ می آرش اومدیای فرھاد واسھ خندوندن منو بازی ھای مسخره بازی از کلبعد
 دلم گرفتھ یلی بود مامانم خواب بود خومدهی بود بابا ھنوز ن١٠ ساعت می برگشتیوقت

 امشب شھی فرھاد میچی النا گقتم ھشدهی بره دسشو گرفتم گف چخواسیبود فرھاد م
 دنبالھ بھونس ھااا فرھاد اون ی چادیاکھ بابات ب  النایگرفتھ ول. دلمیلی خی بموننحایا

 آرش امی خونھ ھر چند ھمون نباشھ بھتره باشھ گلم برو االن مادی وقتا شبا نمیلی خادینم
 آرش رو بغل کرد آوردش تو اتاقو آروم گذاشتش رو تختش ارمشی بدی باخواب رفتھ

لباساتو عوض کن   تو ھمامی مرمویگی دوش می فرھاد من دیخودشم کنارش دراز کش
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 کم ی خدا چقد بدنم نرم شده موھامو خشک کردمو ی دوش آبگرم گرفتم وایرفتم 
 ی وقتدمی پوشیشلوار راحت ی با دی کوتاه سفنی آستزی کم عطر بلیمرطوب کتنده زدم 

 بود چشاشو بستھ بود دسشو باال دی تخت انداختھ بودو دراز کشنییاومدم فرھاد جاشو پا
 ی تودمی گذاشتھ بود صورتشو خشک نکرده بود دستم کششاش چیآورده پود رو

 کاری پرت شدم تو بغلش فرھاد چدیصورتش صورتشو خشک کردم ک دستمو کش
 ی نھی افتاد بودم رو سقآی دقنجاسی جات ھمسی زشتھ زشت نشھی مداری آرش بیکنیم

  صورتش فرھاد نکنی رودیکشی می ھدوی شده بود بوسسیپھنش بعد کفھ دستمو ک خ
 ی دستات نرمھ دوسدارم پسره زمیبذار المپو خاموش کنم آرش صب مدرسع داره عز

صلھ ازش  کم فاھی باشھ المپو خاموش کردم المپھ خوابو روشن کردم با وونھید
 النا؟ درستھ ک من فرھادو ی ک از دستم فرار کنی د نشد د المپو خاموش کرددمیخواب

عاشقمھ منم . کھگفی نمچوقتیاما ھ  دوستم دارهگفیدوس داشتم  فرھاد ب منم م
 ھی فرھاد تکیی جورای اما میدی متفاوت مزهی چی  عشقو و دوس داشتن رو شھیھم

 فرھاد با منم سی نی فرھاد راضی بابادونستمی منکھی ھام با اییگاھھم بود ھمدم تنھا
بودم  دهی خودمو ازش دور کنم کنار فرھاد با فاصلھ خوابتونستمیازدواج کنھ اما بازم نم

 خستم یکنی مکاریک دستشو دور کمرم حلقھ کرد منو کشوند سمت خودش فرھاد چ
 آروم نجایس ھم نکن النا منم خستم خانومم پتی برم سرکار اذدی صب باادیخوابم م

 زود باشم رومو دی باس برم دانشگاه دارم با٩ بذار منم آروم باشم صب ساعت ریبگ
 ی... دادی بھم متی حس امنی  حبس کردم د فرھای نھیبرگردوندم طرفش سرمو تو س

 رو امی واسھ چند ساعت بدبختشدمی مکی آرامش انگار ب قلبش ک نزدھی شبیزیچ
 ... کردمیفراموش م

 
 النا دنی کامل خشک نشده بود فرھاد سرشو برو تو موھامو شروع کردن ب بوسموھام

 با ھم ی دوسدارم فرھاد ما کیلی نم دارتو خی موھادهی می خوبی چ بوی زدییچ شامپو
 خونھ بمونم واقعآ تحملش نی تو اتونمی نمگھی بگم اما دنوی دوسندارم امیکنیازدواج م

 زمی عزشھی برم درس منجایھر چ زودتر از اخوام ی افسرده شدم میلیبرام سختھ خ
 ی بابا رو راضدی دارم تا خودم بتونم مستقل بشم بااجی ک من فعآل ب بابام احتیدونیم

 آرامش داشتھ خوامی فقط مخوامی نمیزی کنھ فرھاد من ازت چتمونیکنم تا بتونھ حما
 آرش دهی اجازه مبات خودم النا مگھ بای خونھ ارمی آرشم ممیباشم فرھاد ازدواج کرد

 من یکنیم. تو فکیگی می نشستم فرھاد چدموی کشرونی خودمو از بغلش بیاریب
 باشھ خانومم ناراحت نشو حاال ھی چ حرفنی خونھ تنھا بذارم انی آرش رو تو اتونمیم

 بابا ھم ک از خداشع ینیبی سوال نکن لطفآ وضع مامان رو ک مگھیفقط سوال کردم د
 خودشھ در ضمن آرش ب من وابستس من ھی خوش گذرونبالک آرش نباشھ چون دن

 آرش رو ھم با من دی بای خونھ تنھاش بذارم اگھ منو دوسدارنی تو اتونمی نمچوقتیھ
 تو بغلم الزم ای حاال برمیپذی ساکت معلومھ ک مسی انگشتشو گذاشت رو لبام ھیریبپذ

ز دخترا آرزوشونھ  ایلی بخواب خنجایگرمتره ا. بخوابم خوب بغل من کخوامینکرده م
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 دمی پشتمو بھش کردمو خوابایلی با ھمون خدی پس براسینجوری باشھ عھ انجایجاشون ا
 نکن ب حرفاش تی  اذیی گفتم بچھ ایدی دگھی کردم  قھر نکن دی شوخی خانومایب

 بسھ گفتم اھوم باشھ ی آره با چشاگھی دی ندادمو چشامو بستم النا النا االن خوابیتیاھم
 فرھاد نکن تو رو خدا ی افتاد رومو شروع کرد ب قلقک دادنم ووووایاستخودت خو

 شھی مداری آرش بوونھی کار حساسم نکن دنی ب ایدونیم. مردم فرھاد تو کیوووا
 بترسم عھ واقعآ پ بپر دی بای از چرمی ؟ نخیترسی بغلم نکنھ مایدستاشو باز کرد پس ب

از تماس بدنم با بدنم فرھاد انگار کامآل  تمتونسی دوس داشتم برم بغلش اما نمنمیبغلم بب
 رو حفظ نمونی اون خط قرمز بشھی دوس داشتم ھمخواستمی نمنوی  و من اشدمیداغ م

 کنار فرھاد بودم استرس ی وقتشھی پدر فرھاد با ازدواجمون ھمیتیکنم بخاطره نارضا
 شھی ھمنمونی بی دوسدارم فاصلھ یدونیداشتم فرھاد ؟ جانم خانومم خودت ک م

 تی بغل آقات فاصلتم رعاای نشھ شما بتی مگھ من گفتم رعای شھ خوب خانومتیرعا
 بغلم کرد اونقد سفت منو ب خودش چسموند ک گفتم االن استخونان خورد ھویکن 

 ...  خوابم بردکردی ک موھام نوارش می مردونش گذاشتم در حالنھی سرمو رو سشھیم
 
 بود النا و آرش ھنوز ٧ شدم ساعت اردی بیوقتاز زبان فرھاد٩ زبان فرھاداز

 کردم پاشو داریخواب بودن اووووف النا شرمندم کاش بتونم خوشبختت کنم النا رو ب
 کن آمادش کن برسونمتون خودمم کالس داری آرشم بی نداریخانوم مگھ کارو زندگ

  ازیکی ی خونھ دی ن نگران نباشنی ھستخوب  برم تلفن زنگ خورد سالم بابادیدارم با
 شبی گف چرا دیچی ھگفی میدوستامم واسھ ناھار خونم خدانگھدار بابات بود آره چ

 از دوستامم تو برو زود آماده شو آرش رو رسوندم دم یکی ی خونھ گفتم خونھ یومدین
 یلی خرم افکایمدرسھ الناز رو ھم رسوندم سرکار خودمم راه افتادم سمت دانشگاه ول

 دونمی طرف نفس نمی طرف النا از ی بابا از یتی طرف نارضای بود از ختھیبھم ر
 بعلھ طبق معمول دمی دم دانشگاه وارد کالس شدم نفس خانوم رو ددمی کنم رسکاریچ

 النا شھی سر تکون دادمو نشستم سرجام ھمھ فکرم پی واسش کردیمثھ طلبکارا نگام م
س از پشت اون ب من اعتماد کرده تو فکر بودم ک نف زدی مشبی ک دیی حرفاشھیبود پ

 ی پوزخند تصنعی نچسپ ی پر از عشوش گف فررررھاد مرض دختره یبا صدا
 کم خواب دارم خستم ی سی نیزی چزونھ؟ی دادم چتھ فرھاد چرا لبو لوچت آولشیتحو

 جوابشو خواستمی مشیی خب بابا ایپرسی ؟ ب تو چ چقد سوال میدی نخوابشبیمگھ د
  ک استاد وارد کالس شددمب
 
 خواستمی میفرھاد منو رسوند دم پاساژو خودش رفت کالس داش وقت  زبان النااز
 انگشتتشو زد رو لباش برو فرھاد ی رف گفتم چادتی ویزی چی ی شم گف خانومادهیپ

 نی ما اولکی شدم درو بستم وارد پاساژ شدم بوتادهیلوس نشو خدافظ عھ النا عھ نداره پ
 رونی بیتونی می باشستادهی اکیاگھ تو دم بوت د بوی جوری از سمت راس بود کیبوت

 باز اول نی زده ھوووووف امیپی چ تشی دم در بود ای آقا مرتضدمی رسی وقتینیرو بب
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 ی خوبم آقای خانومی بگذرونھ بھ بھ النا خانوم خوبری شد خدا بخدای سرو کلش پیصب
 ی شرمندم خش ببی باشنجای ا٨ ساعت دی شما بابای خانومھ شک٩ ساعت ی مرسیخالق

 ھم تو ی مشکیای ھھ آره البد با زانتدمی بود دور رسکی اومد ترافشی برام پیمشکل
 قبل از دی کارانو ب شما گزارش بدم بعلھ اما منم نبادی من باکنمی فک نمی بودکیتراف

 شده انگار دنبالھ ی جوری روزا نی آشغال اکھی مردشھی باشم بعلھ تکرار نمنجایشما ا
 اون طی واسھ فرار از محای نداشتم ازی پول ننی کل کل کنھ اگھ ب ادمبھانس ک با آ

 تلفنتو رو جواب زنمی خانوم زنگم ک مکردمی کار مکھی مردنیخونھ نبود عمرا برا ا
 بدونم بعلھ من لشوی دلشھی منی ک بالکم کردتونمی مجازی ظاھرآ تو برنامھ ھانیدینم
 گھی ھھ بعلھ دی خالقیداشتھ باشم آقا می مجازی شما رو تو برنامھ ھانمیبی نملیدل

 بگو من ی و بریای ب موقع بیتونی اگھ نمی ولسی ب ما نیازی نی داری مجانسیسرو
 می امروزم فقط نرمی ماموی ب موقع مشھی من ھمی خالقی آقاارمی بگھی شاگرد دی

 بکارم برسم تو اتاق نیدی حاالم اگھ اجازه می داشتم ک شما زود اومدریساعت تآخ
 ی دستمو گرفت چ غلطھوی ک اومد تو اتاق کردمی بودم داشتم مقنعمو درس مروفپ

 لحظھ عذاب وجدان گرفتم ک دستش بھم خورد از خودم بدم اومد ی کردیداش م
 ...  زدم تو گوششھوی شدی  چدمینفھم

 
 دی دستھ منو گرفتی تپش قلبم باال رفتھ بود شما ب چ حقوانھی دی دختره یکنی مکاریچ

 اری ساکتشو دختر صداتو بزدمی حرف بزنم حرفامو نفس نفس زنان متونستمیماصآل ن
 با اون بچھ سوسول خفھ دمتی انگار ندی ھسسھی الھھ قدکنھی نفھمھ فک می ھر کنییپا

 می تو حردیی شما بخوانکھی کار کنم ن انحای امدم نداره من اوی ربطچیشو ب شما ھ
 وا نکن نی از اشتری دھنھ منو بسوزهی برو کوچولو دلم واست مدی من دخالت کنیشخص

 ی مچ دستم کبود شده ولای خدای چرا دستتو گرفتم وایدونی نگاه ب مچ دستت بنداز می
 وسط منم کتک مدم مامان و باباس اوروزی دی دعوایمن چرا متوجھ نشدم البد بخاطر

 نجامی نکنھ کم مشکل داشتم ا دستت دردای دارم من خدایی ایخوردم واقعآ عجب زندگ
 تو فکر بودم اشکام داش نحای دارم ن اشی ن تو خونھ آساذارهی راحتم نمکھی مردنیا
 دوس نداشتم نھی رومو برگردوندم اشکامو پاک کردم دوس نداشتم اشکامو ببختیریم

 افتاده رو دستت ک دستت شبی البد دبای خانوم شکھی چبدم  نشونفیخودمو ضع
 حرف ینجوری با من ای شما حق نداری خالقیده درس صحبت کن آقاکبود ش.نیھمچ
 ری من جرات نداشتھ باشم تقصی تو گوش من بزنی پس چطور شما جراعت داردیبزن

برسم من   بکارمخامی دوس ندارم بحثو ادامھ بدم مگھی ددیخودتون بود منو ترسوند
 ... ی خالقی آقاھی مشکل شما با من چدونمینم
 

 ی خالقی آقاھی گرری زدم زھوی شدی چدونمی ندارم النا ادامھ نده نمی باھات مشکلمن
 یی برم جادی بمونم ن النا ب من زنگ زدن باتونمی حالم بده نمیلی من برم خدی بذارشھیم

 من معذرت یکنی مھی افتاده ک گری رو بزرگ نکن مگھ چ اتفاقھیتو مغازه بمون قض
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 تو رو خدا ی خالقی آقانی ھمشدهی دستت چنمی ببخواستمیم  نداشتم فقطی منظورخوامیم
 بابا ما ی اھیرگری بلند زدم زی ب ھق ھق افتادم با صدادفعھی من برم دیبذار

 ی کاری برم واسم دی منم بای باشنجایسرکارمون با بچھ افتاده باشھ برو اما صب زود ا
 خانوم کوچولو ھیکار  چرمی من خودم می خالقی ن آقارسونمی اومده شمارو ھم مشیپ
 دنبالم چرا پسر خالت خوب ھمون ادی پسر خالم مزنمی خب ن من زنگ مرسونمتیم

 دی تمومش کنکنمی خواھش می خالقی دنبالت آقاادی ک صب آوردت بگو بینیماش
 دیی برم آھان بعلھ بفرماتونمی راحت شد حاال مالتونی صب ھم پسر خالم بود خنھیماش

 ای الو سالم فرھاد کالست تموم شد بی بلھ مرسی باشزه تو مغا٨فردا صب ساعت 
 شده یزی ؟ حالت بده چشدهی چزمی سالم عزسی برم خونھ حالم خوب نخوامیدنبالم م

 نھ ؟ نفسم من کالس دارم ای دنبالم یای برم خونھ مخوامی افتاده ؟ ن فرھاد فقط میاتفاق
 رمی می با تاکسخوادی نمنون باشھ ممشتی پامی شب می بری با تاکسشھی مامی بتونمینم

 ی دنبالت کالس داره خودم با تاکسادی نمشدی گلم شرمندم خدافظ چیخدافظ ناراحت نش
 تو رو ھم رمی بخورمت خب من دارم مخامی مگھ میی بچھ انقدی دختر تو چرا ارمیم
 ی ھاھی با اون ھمسانھی ببموی منو برسونھ محل زندگی خلفی دوس نداشتم آقارسونمیم

 اما مجبور شدم سوار شم درجلو رو باز کرد برام نشستم خودشم میک داشت یفضول
 ...  داشیژی عجب پرستشیی خدای رو زد ولشی آفتابنکھیسوار شد ع

 
 منم کردی چپ چپ نگام می النا زنگ زد نفس کنارم بود ھیوقت زبان فرھاداز

 یی دسشورمیگفتم م ھی و نپرسھ کارهی در نی بازی دانشگاه کولطی تو محنکھیبخاطره ا
 دوس داشتم برم دنبالش اما با وجوده یلی النا حالش بده خدمی فھمی کردم وقتیاونجا اوک

 عذاب شی بودم ک ن راه پس داشتم ن راه پکرده ری گی تو دوراھتونستمینفس نم
 کردم شب حتما جبران کنم تا اومدم ی سعی گرفتھ بودم بخاطره ھمیدیوجدان شد

 ب سرت ادی ک بدت بی چرا از ھر چای نفس دوباره جلوم ظاھرشد خدارونیب
 گرسنمھ صدبار بھت یلی خمی بخوریزی چی بوفھ دانشگاه می برای عشقم بادفرھادیم

 ینجوری روزا چتھ چرا انی بگم فرھاد تو معلومھ ایمن نگو عشقم وا پس چ گفتم ب
 باشھ ساکتشو فعآل می باش انگار من ازت خواستم باھامیدی نشون می رفتاری یکنیم

 حرفاتو ندارم تو  برو بخور من کنفراس دارم استرس دارم فعآل یاصآل حوصلھ 
 آره ؟ نفس برو یای بیتونی نممرامم ھی بخورم عھ واقعآ البد استرس داریزی چتونمینم
 عذاب وجدان یلی مسخره خی رو اعصابم نرو راحتم بذار خدا لعنتت کنھ دختره قدیا

 ھمش تو فکر ی ولمی ب طرف بوفھ رفتیی دوتاامیمجبور بودم باھاش راه بداشتم اما 
 ...  بھش زنگ بزنمخواستمیالنا بودم م

 
 اشکام تند کردموی رو نگاه مرونی داستم بشھی نشستھ بودم از شنیتو ماش زبان النااز

 فقط ی خالقی آقایچی ھرمی واست بگیخوردی می چی النا ناھار نخوردختنیریتند م
 برم ناھار بخورم تو خوامی دختر منکھ می خونھ  تو چقد سرتقدیلطفآ منو زود برسون
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 نگفتن حوابشو ندادم تو فکر فرھاد بودم دوستم یچی ھی اوکرسونتیھم بخور بعد م
)  آخرتیب( گانھی پخش رو روشن کرد آھنگ محسن ینداشتم برم خونھ آقا مرتض

 بھتره اما بدون ھنوز شبھام بدونھ اشک یورنجی شعر ای از البھ الیشنویحرفامو م
 ھیگر رهی کناره من اما چ سوتو کور،،،، زدم زیمحالھ بگذره محالھ بگذره ،،،بود

  دستشو برد سمتھ یی بچھ ایدی واسھ بچس حال دھی گرنمتی ببی النا خانومیشدیچ
 بگم ن تا دستمو آوردم جلو دستم خورد ب دستش خواستیضبط ک خاموشش کنھ م

 ی ھی رو دوسدارم بقگانھی محسن ی کنار ک گفتم بذار بخونھ صدادمی دستمو کشعیسر
 ،، تو با شدمی خستھ نماتیری گوشھ گز ای ھمھ ولنیمن بودمو خودم با ا:  کیموز

 دلم خوش ی ھینی ب شب نشی ھمھ ولنی با ایزنی نمی منم حرفی ھی با ساچیخودم ک ھ
 نگفتھ ھام با من ی بگم برات وقتیز چ ،، ای دلم خوش اومدی ھینی ب شب نشیاومد
 اما گذرهی شده روزا ک منی زمی دلھ رورنی ترنی دلم عمگکنمی شده حس منیعج

 کشھی زره شعر روح خرابمو سمتھ تو میک حسم عضو بشھ آخھ ھر شب  محالھ
 ی باز درد دل کنم با کاغذانموی بشکمی امشب قراره ک با خاطراتھ تو کشھیسمتھ تو م

 تھی بنی ،،، اسی خی اشک رو کاغذای غرق خودم بشم با قطره ھانمویشعر صبحو بب
 داشتم ھق ھق ھی گرری ززدم سی قصھ نانی پاسی قصھ نانی شعر پاشھیآخره اما ھم

 ...  نگھ داشنوی ماشی ک آقا مرتضکردمیم
 
 ی غذای خوامی  ممی رستورانی جلوینیبی خب مگھ نمنی نگھ داشتنوی چرا ماششدیچ

 شما مونمی منتظر منجای ممنون ھمیلی خخورمی من نمیازی نیازیخوشمزه بھت بدم ن
 نی ب ای حاال کای پووووف خدای دختر تو چقد لجبازی ووووادیای و بدی بخوردیتونیم

 خانوم دی النا خانوم ببخشدیی بفرماادینم.شم فقط ازش خوستمیبفھمونھ ک من لجباز ن
 شو عھ عھ دختر تو ک باز چشات ادهیرد گفت پ پوزخند زدمو درو باز کی بایشک

 انداختم و رفتم ب طرف نیی سرمو پاسی قشنگت نوی مشکی اون چشافی حھیبارون
 برو  ی خانوممی نداشتم  وارد رستوران شدنویرستوران اصآل حوصلھ کل کل با ا

 دلم ب دمی دنھی خودمو تو آی رفتم دستامو شستم وقتای آب بزن بعد بھیصورتتو  دستو
 رونی آب ب صورتم زدمو اومدم بھی قرمزم ھینیحالھ خودم سوخت با اون چشام و ب

 من ی نشستھ بود انگار اونم از چشازی منی آخرکردی داش منو رو نگاه می خالقیآقا
 یو انتخاب کرد خوب بانو بفرما شما چی آخرزهی ک اون مکشمی ک خجالت مدمیفھم

 من جوجھ می واسم منم سفارش بددیخوریون م خودتی ھر چکنھی نمی فرقی دارلیم
 بود نیی زرد سرم کآل پای دوتا جوجھ با دوتا نوشابھ ی اھوم اوکدیخوری شما مخورمیم

 النا م تو فاز غی باال دختر باز ک رفتری النا سرتو بگکردمی میداشتم با انگشتام باز
 نی ادامھ ندھی شغل بابات چیعنی کارس؟ی بابات چدی ازت بپرسم؟ بپرسیزی چی شھیم

 خدانگھدار کجا النا خانوم بابا رمی می برم خودم با تاکسدی من بای خالقیلطفآ آقا
 از گھی دنکھی ایعنی ندادم ی جوابچی اصآل غلط کردم خوبھ؟ ھنی بشای بخوامیمعذرت م

  تو ذھنم قتشی ندارم غذا رو آوردن حقلی میزی من فعآل چیق خالی غلطا نکن آقانیا
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 یعنی آرش از مدرسھ اومده رهی نمنیی فکر بودم ک بدون آرش از گلوم پانیتو ا
 سرھم نکنھ نده یزی چھی ی واسش درس کرده البتھ اگھ از عالم نعشگیمامان چ.االن

ھمش تو فکر بودم  موندمیب خورد بچھ اگھ بخاطره آرش نبود اصآل تو اون خونھ نم
 ھر جور ،ی ندارم مرسلی فعآل می آھان اوکیالنا حواست کجاس غذات سرد شد چ

 ...  فرھادهدمی دخوردیم. داشت زنگی خوب بعدآ بخور گوشیراحت
 

 مگھ قرار ی اومدی خانومم ؟ اومدم رستوران با کیی کجازمی سالم فرھاد سالم عزالو
 بره خواستی می خالقی صاحب کارم آقایای بی خونھ چرا اما تو ک نتونستینبود بر

 چون ناھار نخورده بود جلو رستوران نگھ داش منم ینو خواس برسونھ  ولبا اسرار م
 النا خودم امشب ی رفتی کی با تو تو با اجازه د غلط کریلی خی خالقیمھمون کرد آقا

 ی رفتوثی دی کھی مردنیقرار بود ببرمت رستوران تو آرش و باھم بعد تو با ا
 فرھاد فقط منو مھمون کرد قفط غلط کرد ک تو رو مھمون کرد یرستوران ول

 ا بادینم. بره صد دفھ بھت گفتم خوشمادشی مھمون کردن از نیی پاارمی فکشو بیخوایم
 حرف سی نکردم  ھی کاره اشتباھچی من ھی نگفتم ولای گفتم ی حرف بزنبھیمرد غر

 امیره مرگم نتونستم ب حاال من خبی کنی کار اشتباھی ک بخوایکنی مجاینزن تو ب
 نکن ھی النا گرھی گرری زدم زشدی چدونمی رستوران نمی براروی با ی پاشدیدنبالت تو با

 ی اوکی بھت خونھ باشزنمی زنگ مگھی ربع دھی نده م انجاادی رو ک بدم مییفقط کارا
 باشھ خانومم میزنی حرف منمتیبی برو خونھ شب مری بگی االن پاشو تاکسنیباشھ ھم

 عی سردی اومده باشیپ. واسمیکاری من ی خالقی آقادی ھم نکن باشھ خدافظ ببخشھیگر
 ن ن سونمتونری خوب من مسی ن مھم نبایبرم خونھ اتفاق برات افتاده خانومھ شک

 ک  حداقل غذاتو ببر باشھ باشھ نی باشھ غذاتون رو نخوردی مرسرمی میخودم با تاکس
 ... مواظبھ خودت باشممنون بابت ناھارتون خدا نگھدار خدافظ 

 
 گفی مکننی صاحب خونھ دم خونس دارن با پدرم دعوا مدمی دم خونھ ددمی رسیوقت

 گفی بابا ھمش ھمش می کنی خالدی بادمی ھفتھ بھت فرصت می یسھ ماه اجارتو نداد
 نگاه ب دور بر ی ی ھا رو جمع کردھی ھمسای چ خبرتھ ھمھ نیی پااریصداتو ب
 ختی اعصابم بھم ریلی خکننی ماه ھا جم شدن دارن نگھی ھمسای ھمھ دمیانداختم د

 چ خبره ھی چرفی منو نرسوند وگرنھ آبروم می خالقی شکرت ک آقاای خدایووووا
 تموم شد اومدم جلو تر بابا شی خونھ ھاتون نمادی بردیتعاتره مگھ ھمتون جمع شد

دمو رفتم تو خونھ  پوزخند بھش زی درد گرف یلیمحکم ھلم داد خوردم ب در پھلوم خ
 ممنون صرف شده آرش ی ناھارتو بخور امروز زود اومدای بی خوش اومداسالم الن

 ؟ عدس پلو با ماست اوه اوه خانوم ی درس کردی مگھ چخورهیکجاس داره ناھار م
 یی کجای عشقھ آجی البد آرش آرشی امروز خوب شارژ شدنیدیخانوما زحمت کش

 تموم شده ن ات سالم قربونت برم من غذی امروز چ زود اومدی سالم آبجیوووا
 غذا رو با نی اای عشقم بی خوب کردی اومدم آجدمی صداتو ک شنخوردمیھنوز داشتم م
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غذا رو باز ...  جوجھ ی ب سوشی  پس پ،ی جوجھ آره آجی دوس دارمیخوریھم م
 ...  ک فرھاد باز زنگ زدمیخوردی می دونفرمیکردم با آرش داشت

 
 می دارمی با آرش نشستدمی آره رس؟یدی سالم سالم فرھاد جونم سالم خانومم رسالو

 رونی ببرمتی آماده باش واسھ شام م٨ نوشھ جونت امشب ساعت ی اوکمیخوریناھار م
 فرھاد ،، النا ؟ جانم فرھادم دوستت دارم کنمیم.باشھ اگھ بابا نبود باھات ھماھنگ

 دوستت گھی مشدهی حاال چکردی عشقم استفاده می  کم از کلمھیلی فرھاد خیعشقم وووا
 عمرم منم ی مرسیعنیممنون ففط » نی ممنون ھمیچی النا ھاع ھییدارم عشقم کجا

 حاال ی آره از پشتھ گوشی النا فرھاد لوس نشو از پشتھ گوشخوامیدوستت دارم بوس م
 یکل  کشبمی دی رفتی صب گفتم ببوسم درو بستیبوسی میلی خیکی از نزدنکھین ا

 ی طاقتی بقدی فرھاد باز شروع نکن اگھ ای خانومیدی تا تو بغل دراز کشدمینازتو کش
 سمیمن بداخالق ن« باشھ خانومھ بد اخالقھ من می کن تا زودتر ازدواج کنیباباتو راض

 گمی ادامھ ندم مگھ بد موی چی باشھ خانومم ادامھ نده چزنمی میفرھاد فقط حرف منطق
 زوی چی النا بسھ چرا ھمش ی کنی باباتو راضی اما نتونستیگی منویچھار سالھ  ھم

 کنم چون ھنوز ی کارتونمی نشھ من نمی قبآل بھت گفتم ک تا بابا راضیکنیتکرار م
 خرج داره عقدت کنم برت دارم کجا ببرمت تو ی کلیدانشجوام و مستقل نشدم  زندگ

 ی نداری بزرگ کارو آره بابا من بچھ تیی بچھ ایلی فکر کن خی منطقکمیرو خدا 
 بوس ب ما بده ھا ااا موضوع رو ب ھی خواستی منی استراحت کنم ببکمی خوامیخستم م

 گور بگور ی بابا اومد ابن دختره یخدافظ ووووا« من خدافظ یکجا کشوند برو بانو
 گھی دکھی مردنی اگردهی بر می ساعتی  ھر روز کنھی میشده کجاس ؟ معلومھ چ غلط

 بلند شدم درو بستم و از نیی پاارمی بزنم فکشو بگمی مطونھیاره شیداره شورشو در م
 ...پشت قفلش کردم

 
 دی ھر طور شده باکنمی می خدا من دارم چ غلطیووووا ٩1 از زبان فرھادم

 النا رو ول کنم اونم بخاطره تونمی من نمیمتی کنم ازم جدا شھ ب ھر قینفس رو راض
 شدی چدونمی نمینکن. عشقم عشقمنقدی اشھی نفس مشدهی چی اشتباه سالم عشقم تو خودتی
 محوطھ دانشگاه باال آورد کالسمون تموم تو نفس حالش بھم خورد تو سطل آشغال.ک

 فک کنم  ختھی معدم بھم ردونمی نمیچی نفس ؟ ھیشدی برم خونھ چخواستمیشده م
 ببرمت دکتر ای سمتھ سطل دوباره باال آورد بدی دانشگاس دوباره دویچایبخاطره ساندو

 اد تکون بخورم فرھتونمی زشتھ نمیشی وسط دانشگاه ولو مشعی موقع حالت بد می
 من نھی فرھاد فعآل با ماشی جنمی دستتو بده ب من ماشنمی پاشو ببکنھی شکمم درد مرهیز
 می ببره باشھ نفسم برای ببر اگھ نشد داداشتو بفرس بای اگھ حالت بھتر شد خودت بمیریم

 یمن حرف. راه سکوت بود ننی بمارستانینفسو جلو سوار کردم راه افتادم طرف ب
 چند بار باال آورده شی ساعت پمیخورده تا ن.دکتر حالش بھم ی ن نفس سالم آقازدمیم
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 نفس ھوی نشستم ھمش تو فکر النا بودم ی رو صندلرونی رفتم بسمینوی مشیبراش آزما
 ... شگاهیا برم آزمدی دادن باشیاومد گف آزما

 
 مفت بابا رو ی بودم اصآل حوصلھ حرفادهیرو تختم دارز کش زبان النااز

 رستانمھی دوران دبھیمی صمی از دوستایکی ی زنگ خورد آھو بود آھومیگوش.نداشتم
 ھنوز شدهی بزنم لھت کنم وا چرا چیکشی سالم النا خانوم خجالت نمزممممیسالم عز

 روزه ن ٥ زرر ماررر شده؟ی جھو آگھی نکن دتی بشھ اذی چیخواستی مشدهی چیگیم
 آھو بخدا یی اصآل معلومھ چتھ و کجایدی ن جواب اس می دادی امی ن پی زنگ زدی

 چ خبر مامان بابا خوبن ی قسم بخورخوادی خو بابا حاال نممی زندگرهیخستھ شدم درگ
ھ  بذار ذھنم نفس بکشھ باشاری خوب نباشن اسمشونم ناهی صد سال سخوامیھھ م

 اگھ مغازه نمی ببخواستمی ن قرار بود مانتو بخرم مای یی مغاژه انمی ببواستمخی میخواھر
 خوش نبود سر درد ادی برگشتم حالم زشی ساعت پی ھمونجا ھم فالو ھم تماشا ن ایب

 ھی بقدی ھم خرخرمی مغازه ھم مانتو مرسونمتیم. دنبالت ھمامیداشتم باشھ پ صب م
 ی نداریکار.زمی باشھ عزی غر کردن اوکغر  ھاا بدونیای باھام بدی ھم بادارویخر

 ب چ ی پ دوستھی چی کم زر بزن بابا بفکرمی ک بفکرمیقربونت آھو جان مرس
 ... ی خواھری ، بای گلم بای ماچ ماچزنھی من برم مامان صدام مخورهی میدرد

 
ک دستھ  نشستھ بودم تو حاال خودم بودم مارستانی بی ھایرو صندل  زبان فرھاداز

 بگھ اما انگار استرس یزی چھی خواستی شونھ ھام احساس کردم مینفس رو رو
 گف نفس ی دکتر چشدهیھاد بعلھ چ...داشت فرھاد سرمو باال آوردم گفتم بعلھ فر

 ی لرزون گفت چی با صدایاردار ؟ بیشی واسم نوشت خب چ آزماشید آزما...فرھا
 بدم شی آزمادی باھی نفس بخدا فرھاد گف عالئم بارداریگی می ھھ مسخرس چیباردار

 خانوم از دونمی فرھاد نممی کنکاری نفس حاال چیگی می چای خدایتا مطمعن شم ووووا
 ی از من مقصر بودشتری تو بیخودت بپرس چرا از من انگار من تنھا مقصر بودم ول

 بحث نجای امدموی نبودم اما تو ک حالت خوب بود خب من نی تو حالت عادننفس م
 االن ھمھ ی چیعنی خوب بسھ کم عشقم عشقم کن فرھاد می کنکاری عشقم حاال چمیکن
 داشتم با نفس ی درستھ ساکت نفس فقط دعا کن حاملھ نباشگھی افتاده گردن من دیج

  ھر بار:  از طرف الناغامیپ... ام از طرف النا واسم اومدی پی ک کردمیبحث م
 سمی نوی از تو مکھ

  معجزه اممنتظر
 

  مثال
   از شعردستانت

  بزندرونیب
  ی بغلم کنمحکم
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  جانی ھمو
  شعرانی پادر

 ...ی ببوسمرا
 
 ک بھش زدم ناراحت یی ام فرستادم تا بخاطره حرفای پیواسھ فرھاد  زبان النااز

 خواستھ ھاشو برآورده ادی زتونستمینشده باشھ و فک نکنھ ک دوسش ندارم ندارم ن م
 می ندارم تصموی بجز فرھاد کسدمی فک کردم دی ازش جدا شم وقتتونستمیکنم ن نم

النا :  امم ی نباشھ جواب فرھاد بعد از پدلخور  ام رو بھش بدم تا ازمیگرفتم اون پ
 خستم یلی خ؟یی نفسم حالت بھترشد خانومم ؟ سالم فرھاد جونم آره بھترم کجایخوب

 ھی آھان کدوم دوستتھ مشکلش جدستانماری از دوستام حالش بھم خورده آوردمش بیکی
 خانومم ی گلم ن فک کنم مصموم شده ان شا ک زودتر خوب شھ مرسیشناسیتو نم

تو اتاقم رو تخت دراز . درو قفل کردم حوصلشون رو ندارمدونمیبابات کجاس؟ نم
 امی شب منی آرشم خوابھ النا اگھ بابات رفت بھم زنگ بزن با آرش آماده باشدمیکش

 رو ی گوشی خدافس خدافس  وقتزمی ن عزی نداری کاررونی بمیریدنبالتون باشھ م
 امی پکی شما ی فرھاد برامی اومد رو گوشقھیق ام فرھاد بعد از دو دیقطع کردم پ
 یتو ھم مانند باران...  مانم ی مشھی شھیشب: ارسال کرد

 
 ی مانی نمای گویول...  اغوشم ی تویدیرس

 
  حق داردشھی شکی نیار، بب من بگذی را جاخودت

 
 ی دانی نمای... ببوسد ...  مانند باران را یزن
 

 دیی بوی باد ، مرا ھر روز مینی تا ببینبود
 

 ... ی رانیتو من را سخت م...  راندم ی او را سخت ممن
 

 !  کنی بار مردکی ایب...  ستی احساس ھم بد نیکم
 

 ی اوضاع طوفاننی را نشکن ، در اشھی شنی ادل
 
  بزن تا صبحخیو بر من ... تو باران باش ...  عشقم ایب
 

 ...ی باد زمستانی وزد برما ، کمی ھم مخدا
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 درو باز گفتی ب درد مدیکوبی تخت خواب رفتھ بودم ک بابا مشت محکم میرو 
 درو باز کن دختره ی دارکاری چھی اومدم پشتھ در بلھ چدمیکن با استرس از خواب پر

 ی ندارم ھر چی حرفامو بزنم من با شما حرفخوامی مرونی بایب مسخره کار دارم ی
 ی ھی گری مادرو طالق بدم صداخوامیم رونی بای بگو و برو خفھ شو بی بگیخوایم

 حالم دادی گند مشروب می اه اه بابا  بورونی درو باز کردم رفتم بومدیمامان داشت م
 النا نی بود ببنیی سرشم پاودی حال نشستھ ی مامان گوشھ شدهی بلھ چخوردیداشت بھم م

نگاه ب  ی می جدا شمیخوای می دادگاه توافقرمی با مادرت مگھیمن دارم چند روز د
 دیکشی مگاری از بابا داش سی جدا شیخوای پوزخند زدم مامان میمامان انداختمو 

نبودم البد اونقد کتکش زده . صب کدمی دستش فھی ھای کبودی بود از رونییسرش پا
متنفرم .مھم نبودن از ھر دوشون. واسمچکدومشونی شده ھیک مامانم ب طالق راض

 نیی سرم پادمی ندیزیخونھ بجز دعوا و کتک چ نی چشم باز کردم تو ایبودم از وقت
 تو سوختی درستھ مامان معتاد بود اما دلم واسش مختیری ماریبود اشکام بدون اخت

 ...  ؟ھی چمتیدم ک بابا صدام زد دختر تو تصمفکر بو
 
 

 ای یمونی من مشھی پنکھی نفھم منظورت ای ؟ دختره ھی منظورت چرمی بگوی چمیتصم
 چون ن پدرش شھی مابونی کوچھ و خی آواره ای زودنی مامانت مامانت ک بھ ھمشھیپ

 ھر چند یشی تو ھم آواره می اگھ با اون بمونستنی ب نگھ داشتنش نیو ن خالت راض
 با دختر یکشی ساکتشو بابا خجالت نمادینم  بدتی ولو باشابونای تو خنکھیتو از ا
 ھی مخصوصآ از تو برو با گررهی خدا تقاصمو ازتون بگیزنی حرف مینجوریخودت ا

 تمام تھی شده بود نشستھ بود داش با مظلومداری آرشم از خواب بدمیبلند سمت اتاقم دو
 درس ی اروم باش ھمھ چزمی عزسی نیزی بغلش کردم چیبج آشدهی چکردیبھم نگاه م

 النا دیچکی چونم مرهی داشت از زیکی یکی اشکام گھی کرده بودم ک دھی اونقد گرشھیم
 فکراتو رهی بگلی خونھ رو تحوخوادی مگھی صابخونھ چند روز دی کنکاری چیخوایم

 با اونم یخوای اکھ می خواستگارومدی بالخره نشدیبکن  اون پسرخالھ سوسولت چ
 بخاطره شی عوضی اون بابادونمی ھر چند میر خواستگاادیحرف بزن قبل از طالق ب

 یدونی خوب منوی اون با تو ازدواج کنھ ھر چند خودتم اشھی نمی مامانت راضادیاعت
 یخوای تا اون وقت فکراتو بکن ک مامی شب نمادی ب احتمال زیی جارمیمن دارم م

 روع تو بغلم شھی چانی جردی آرشم ک فھمدای ششھی پرمی من دارم می بمونی کشھیپ
 ی تا منو دارشتمی پشھی نکن من ھمھی ن عشقھ من گری کردن ن داداشھیکرد ب گر

 ...  آروم باش گلم آروم باشسیغصھ نخور ھ
 

 دم درم رونی بای بود فرھاد زنگ زد الو  النا زود آماده شو ب٦ ب کیساعت نزد 
 فرھاد شھی  پرونی فرستادمش تابره بدمی آرش رو پوشی فعآل لباسای اوکزمی عزیبا

 ی و ی مشکنی شلوار جی دمی مانتو کوتاه قرمز پوشی رژ قرمز زدم ی عیخودمم سر
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 خوشگل نھی آی کم عطر رفتم جلوی زدم  موھام فرقدمی خطھ چشم کشی یشال مشک
 کردم یی ذوی تو دلم مدی دم در فرھاد و ددمی رسی بودم از خودم وقتیشده بودم راض

 اخماش تو ھم بود ابھت رفتی در راه می جلوشیی چرم قھوه ایک نگو با کفشا
 با مارک اندام درشتش رو قاب یی کت شلوار سورمھ ادیکشیمردونش رو ب رخ م

 ی من ابروھادنی رو لباش گذاشتھ بود با دی برگش رو با ژست خاصگاریس گرفتھ بود
 ب تو ی خشمش شعلھ ور شد النا کشی و دوباره آتدی خوش فرمش رو تو ھن کشھیمشک

 ای مردونش چھار ستون بدنمو لرزوند بی رستوران صدای برکھیاجازه داد با اون مرد
 ... دی بغلش لبامو محکم بوسشدم  پرتدی شدم دستمو کشکی النا تا نزدنمی ببکینزد

 
 چتھ باز ی خانومھی چنی سمت ماش خودمو ازش جدا کردمو رفتمتیبا اعصبان♥ 

 کردم کاری النا مگھ چی چیعنی کارا نکن نی فرھاد چند بار بھت گفتم از ایناراحت
 دارم زی سوپرای باشھ بابا حاال واست یدونی دختر رو نمی احساسھ یپسر.فرھاد تو

 تو بود ھمھ ی چشاھییبای آھو ب زی اگھ چشاا شده بھش نگاه کردم النزی ریالنا  با چشا
 یکی و ی کنن کتشو انداخت رو صندلکاری تا فقط آھو ششدنی مجی ھا بسی شکارچی

 ھمون ھی تو چھیژگی ونی بھتریدونی رو باز کرد النا خانوم مرھنشوی پیاز دکمھ ھا
 قلبش ر چرا اما انگادونمی نمزی بسھ فرھاد کم زبون برفتیقلبھ مھربونت و روحھ لط
 کرده ی قشنگ برام طراحی تابلوی ھس؟ فرھاد ی چزتیاپر از غصھ شد حاال سوپر

 ھاس آرامش ، ی مظھر خوبای فرھاد درزشی با غروب دل انگبای زیای دریبود 
 با شھی نمی تکرارچوقتی ھشی ک نقاشنھی و بخاطره ھمی پاک،یعظمت ، عشق، زالل

 بوسھ از گونش گرفتم ی دوس دارم و مرد ھنرمند رنی نگاھش کردم من چقد انیتحس
 ترسمی مرسھی ب نظر میعی طبتی نقاشقدی خنده فرھاد ارهی حرفم بلند زد زنیبا گفتن ا

 طرف شھی روشن کرد شنوی  ماشدمی خانومم ب عشقھ تو کشیواقعآ غرق بشم مرس
 روشو کردی می بازشمشی ھمچون ابرعی مشکی بود باد داشت با موھانییفرھاد پا

 ...  جمع شداھشی سیک تو چشانگام کرد اش برگردوند
 
 

 چ ی تکرار نکنچوقتی ھگھی دوی ک االن  کردی نره کارادتی ویزی چی یفرھاد ول
 یعنی ایریگی سخت میلی خی النا تو عشقمیدونی بگم خودت بھتر مسی نازی النا نیکار

 انگار یکنی نگاه منی شده بھش نگاه کردم النا ھمچزی ری ببوسم با چشادیعشقمو نبا
 چرا ازدواج فمی بالتکلینجوریچند سالھ ک ھم  افتاده فرھادی اتفاق ناگواریلیخ
 نگاه رو نی ھمقآی نگاه کرد منم دقدیباری ک غرور ابھت ازش می با نگاھمیکنینم

 لبخند کج بھش ھی ی بود غرور و لجبازنی مشترکمون ھمھیژگی دادم تنھا ولشیتحو
 واست ت مکالمھ با پدرشھی ھمیکنی می با اموال پدرت زندگیزدم فرھاد تو فقط دار

 ھی گفتم انگشتھ اشارش رو گرف سمت چھی رو با لحن کنانای بوده اای کار دننیسختر
 آروم تو یلی خدی تلخھ  اومد کنار گوشم آروم کنار گوشمو بوسقتی حقادیچرا بدت م



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 18 

 گھیگاه کرد اوم بسھ د سرمو باال گرفتم ب چشاش نوونھیگوشم تکرار کرد عاشقتم د
 ادامھ داد خوب یی بعد با لحن پراز خنده ای کنی دلبراسمخانومم قرار نشد با چشات و

 ھمھ سال اما بازم نی ک با گذشت اکردمی فک منی داشتم ب ااااای کنی منو عصبیبلد
 ...  ب فرھاد وفادارمشھی اول ھمیمثھ روزا

 
 

 کنم واقعآ اگھ نفس کاری چتونستمی نممردمیداشتم از عذاب وجدان م از زبان فرھاد
 منو دوسداره بازم نقدی اکھ بدونھ بازم ھمیعنی ب النا بگم یحاملھ باشھ من چ جور

 دی گرفتم النا رو ببرم خرمی و مشغول بود تصمختھی بھم ری افکارم حسابمونھیباھام م
 واسھ گھیلباس د دی ؟ خری چدهی خری موافقدی خانومم با خرنروی بامی از فکر بکمیتا 
 نداره ی باشھ ب چ مناسبت اونوقت مناسبتی واس کیخواستی مگھی واس تو د؟یک

 اما آرش داداش زمی عزی مرسھی کنم مشکلدی  براش خردیدوسدارم با عشقم برم خر
 قشنگم اداش برا دشھی داداش خودم مگع مزمی آرش عزی وایوا ؟یفرھاد پ من چ

 داداش جونم خوب حاال داداشو بوس ی مرسیوا  واسھ توعھدی خرنی نکنم اولدیخر
 گھی بسھ دی چ خوشبختھ ک تو شوھرشی عاشقتم فرھاد جان آبجی ووووانمیکن بب

 بعد می شام بخورمی اول برزمی النا عززمی عزسی سرجات ھنوز ک شوھرم ننیآرش بش
سط حرفم داداش  ودی من آرش پری بانوھی شما چامر  بعد شامدی اول بربم خرای دیخر

 دم پاساژ در میدی باشھ شاه پسر شما امر کن رسدی خرمیفرھاد داداش فرھاد اول بر
 یبی شد اما دلشوره عجادهی من النا با لبخند پی بانودیی،رو واسھ النا باز کردم بفرما

 ...  خوشبختی زوجانیا  ھھ مثھمیگرفتم و وارد پاساژ شد. شد دستشوادهیداشتم آرش پ
 
 نکن دوسندارم وا ی ولخرجادی زشھیفرھاد عشقم جونم خانومم اگھ م زبان النااز

 نی نشوم اگھی من دی ھی تار موت  آھوی ی پوالم فدای ھمھ ھی حرفا چنیخانومم ا
 ی ک ھمھ یی پاساژ آورده بود جاھانی ترکی تو پاساژ فرھاد منو شمیدیحرفارو رس

 ک اگھ فرھاد کردمی فک منی داشتم ب ارهدا  ب روز و مارکی و لباسھاانیپولدارا م
 با وجود اون پدر مادر اگھ گھی دکردمی می خود کشدی باکردمی مکاری چدیرو نداشتم با
 بود فرھاد زد رو شونم النا جانم، ای کار دننی زنده بودنم مزخرف ترگھیفرھاد نبود د

 خوبھ النا لت حای داشتکارمیخانومم حواست کجاس چند بارت صدات زدم بگو نفسم چ
 اول واسھ ی موافقی اوکھی خوابی بخاطره بسی نیزی چدهیآره چطور آخھ رنگ پر

 بعد واسھ تو دستھ ارشم تو دستھ فرھاد بود آره بعد از من واسھ خودت می کندیآرش خر
 واست انتخاب کنم چشم پ اول یزی چھی الزم ندارم اما فرھاد دوس دارم یزیمن چ

 ی باشھ آجدی اول واسھ تو آرش گونمو بوسیرش داداشآ ی اوکدی واسھ شما خرمیبر
 بچگونھ منو آرش ی ھمش لباسامی شدکی بوتھیوارد   نازمھی خواھش داداشیمرس

 آرش جونم برو پروف کنن می خوشگل انتخاب کرددی سفشرتی تیبا فرھاد واسھ آرش 
 منو رونی تو اتاق پروف اومد بی وقتمی داداشی شدگلی چقد جیوووووووا  نمیبب
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 رفتم آرش می آرش گف آره ب آبجھوی شده بود واسھ خودش یگریج.می کردفیفرھاد ک
 داره فرھاد ی خوش فرمینی و بی مشکی سبز و موھای چشای گوشتی لبادیپوست سف

 مردونش سرم کلی ک دور کمرم حلقھ شد محکم منو فشرد ب اون ھدمی دستشو ددیخند
 و ستادمی پام ای ک آرش کرده بود رو پنجھ ی بود واسھ تشکر ازش برا ذوقنشیرو س

 بالفاصلھ فمھی خوشحالم ک دارم خواھش خانومم وظیلی فرھاد خی مرسدمیگونشو بوس
 ...️❤دی بوسمویشونیپ
 
 
 

 ی جونم مرسی آجی واست مرسمی شلوارم بخرمیحاال نوبتھ شلوارتھ آرش بر         
 لبخند پر ی ،از توجھ فرھاد ب آرش طونی شنمی بپر بغل فرھاد ببمیداداش فرھاد بر

 کلھی ب ابھتش ب ھکردمی چشمک زد داشتم نگاش مھیمھر بھش زدم اونم بھم 
 ی لباساژی اون پرستاخمش  ب اونشی مشکی ب اون موھاششیمردونش ب تھ ر

 راحت تو بغل فرھاد الھی روز بدون استرس با خی شھی میعنی ایمارک دارم خدا
 منو ی فرھاد گفت نخورھوی مردونش تو فکر بودم ی نھیبخوابمو سرمو بذارم رو س

 بھم خودت ی ساعتھ زل زدمیتموم نشم کوفت فرھاد مگھ من نگات کردم ن واال فقط ن
 از دخترا آرزو دارن یلی ک خکردمی خودم فک مشھیمزه داشتم پی ھھھھ بسیحواست ن

 ھم قھیترا رو ال دخنی از اجکدومی باشن اما فرھاد ھی قدرتمندی بازوھانی ھمچریاس
 شلوار ارش کمرنگ پررنگ؟ اوم من کمرنگھ ھ؟ی النا تو نظرت چدونھی نمیآعوش

 خواھر شوھر ی جون مرسی آجی خانومم بگھ مرسی آرش کوچولو منم ھر چیاوک
 راه رونی بمی زدکی نموم شد از بوتدیخندی مزی رزی ارش ریعھ ارش باز لوس شد

 ی انگشتام آورد وقتونی فرھاد دستمو گرفتو انگشتاشو می طرف مانتو فروشمیافتاد
 فرھاد دی دستمو باال آورد پشتھ دستمو بوسکردمی داشتم مانتوھا رو نگاه منیتریپشتھ و

 دستشو از پشت گذاشت دور کمرم چ سی زشت نچمی ھنھیبیم ی زشتھ کسیکنیچبکار م
 کی بھ فرھاد نزدیقت ورمی از مردم اجازه بگدی بابوسمی البد دستھ عشقمم میزشت

 حس نی من از اشدی مردونش ھمھ وجودم پر از حرارت مکلھی از تماس بدنم با ھشدمیم
اومدم  داشت صدام  ب خودم ک.  دمیترسی عشق منی از ای وابستگنی از ای داغنیاز ا

 نگات کن وا فرھاد ی پررنگھ ھا کمرنگش کن دوسندارم کسیلی النا رژت لبت خزدیم
 دی دستمو کشای بکنمی کمرنگش کنم من واست کمرنگ می ؟ چطورھی چری گااای دادریگ

 سھ ربھ رو نی کوتاه آستھی مشکی اون مانتوشھی آقا مدی تو مغازه ببخشمی رفتایکجا تو ب
 خودشم اومدم درو گھی تو پروف کن اما فرھاد ھلم داد تو اتاق برو دبرو ی مرسنیبد

 تو قھی چند دقدی مردونش دو طرف صورتمو گرف و محکم لبامو بوسیبست با دستا
 چبکار ی تقال کردم نتونستم از خودم جداش کنم  فرھاد داری حالت بود ھر چنیھم
 خفم ی داشتوونھی دیپسره   کمرنگ شدهیلی خنمی ببنھی ولم کرد حاال تو آیکنیم
خانومم من خفت نکنم  ی عادت کندی رژ لبم پاک شد خب بھتر خوب بای ھمھ یکردیم
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 خدا نی ممنوع آقا پسند نشد خوش آمدرونی خفھ کنھ درو باز کرد با پوزخند زد بیک
 نی فرھاد اکردی مکاری چش بود داشت چنی اای خدارونی بمینگھدار از مغازه اومد

 ..  واسم اومدی خالقی از طرف آقاامی پھی کرده بود تو فکر بودم ک رییغ تیلیروزا خ
 
 بود اس ام اس می اومد توجھ فرھاد ب گوشی خالقی اس ام اس آقایصدانا زبان الاز

 ک ھر چ ھوا ی ابری و ھوازیی پایامان از بو: ی خالقیرو باز کردم اس ام اس آقا
 ھ؟ی النا کفمی گذاشتم تو کوی گوشعی سرخواھدی می دلت آغوش گرمترشودیسردتر م

 مغازه ھی ی جلوی آھان اوکدی برم خرباھاش. آھو بود گفت فردا آماده باشمچکسیھ
 ک کمربند ھیی فرھاد دستمو محکم گرفت نظرت در مورد اون مانتو سورمھ استادمیا

 ھیی رنگ سورمھ ای بود ی نگاه ب مانتو انداختم عالھی خوشت ھی براق داره چیمشک
 بی جلوش بود دوتا جبی سھ ربع   دوتا جینای آستی کمربند براق مشکیخوش رنگ 

 چشمک زد بھم ھینگام کرد .  خوشم اومد طرحش متفاوت بود نشی آستی روکیکوچ
 تو اتاق پروف یای دوباره با من نیباشھ اگھ جنابعال. گفتمدموی خندی پروفش کنیخوایم
االن . کی نبودقھی آره خب اگھ خوش سلی ھااا آره خانومیی اقھی فرھاد خوش سلگمیم

 پسر ھی فروشنده می وارد مغازه شداآیگی راس مدمن کنارت نبودم اوه اوه حواسم نبو
 بھش یادی نگاه انداخت بعد مانتو رو آورد فرھاد با اخم زیجوون بود ب سرتام پام 

 خدا کنھی بھم توجھ میلی شھ خادی ب من زیلی توجھش خدآی فرھاد جداینگاه کرد خدا
 مرد نی ادمرکی می باشھ از توجھ فرھاد ب خودم احساس خوشبختینجوری اشھیکنھ ھم

 رو وسوسھ ی مردونش ھر دخترکلی نگاه بھش انداختم قد بلندش و ھھی، مرد من بود 
 بود درو ک باز کردم ستادهی پشتھ در ادمی فرھاد مانتو رو ب دستم دادم رفتم پوشکردیم

 شده زی ری با چشااااایستی ھم نیزی نگاه انداختو گف ن خوشم اومد بد چیسرتا پامو 
 صورتم گف حاال درش کی نشھ اومد نزدتیادی موقع زھی گفتم ن بابا وبھش نگاه کردم

از ...  رونی بای بادی بھت میلی کردم گلم خی نخوردمت عھ فرھاد ؟ شوخنجای تا ھماریب
 گرونھ یلی فرھاد خی ھزار تومن ووووا٤٠٠ دی فرھاد کارت کشرونیاتاق اومدم ب

دستش بود و با تشکر از  دی پاکت خری شما قرار شد حرف نزنی خانومسییییھ
 خوب النا نوبتھ کفشتھ ن فرھاد بسھ خانومم تو فقط قرار میفروشنده از مغازه خارج شد

 کھ دوباره برام اس ام کردمی کفشارو نگاه منیتری داشتم پشتھ وی اوکیشد انتخاب کن
  اونمدهی خدا لعنتت کنھ چقد اس ام اس می خالقیاس اومد نگاه کردم باز از طرف آقا

 ... بگذرونری خودت ب خای خداتی موقعنی اتو
 
 
 ؟ نکنھ ھی النا باز ککنھی بار اسم اس رو باز نکردم گفتم فرھاد شک منیا زبان النااز

 ولش کن دستھ آرش تو دستھ فرھاد بود از ھی کدونمی نمزمیبازم آھو ھس آره ؟ ن عز
 از دمیبالیخودم م و مرد من بود خوشحال بودم و ب کردی متمونی ک فرھاد حمانیا
فرستاده نھ .غامی واست پی کنی النا ببکنھی میکار  خوشحال کردنم ھری برانکھیا
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  وارد مغازه فرستھی میغاتی تبلامکی پادی روزا زنی ارانسلھیفرھادم ولش کن البد ا
 پاشنھ بلند ک ھی مشکرهی کفش جھی ک فرھاد بھ کردمی داشتم ب کفشا نگاه ممیشد

 بود ی قشنگشھ بود با دست اشاره کرد گفت چطوره کفشو برداشتم کفی سانت٥حدودآ 
 خوب النا تو ک قدت کوتاس کنھی اما پاشنھ دارخستم مزمی النا، خوبھ عزھینظرت چ
 گرد شده بھش نگاه ی اما بازم نظره خودت مھمھ با چشای بپوشنوی اکنمی مھیمن توص
 یلی دختر خی قدمھ واسھ ١٦٨ یاز درادی زی جنابعالسی آقا من قدم کوتاه نریکردم نخ

 شتری زد ک ھر لحظھ دلمو بی قشنگی قدتھ خنده ١٩٠ ک تو ھھم مناسبمھ ب من چ
 دمی ک فرھاد انتخاب کرده بود رو پوشی دختر کش کفشی از اون خنده ھابردیم

 گھی ن ب شاممون من دمیرسی شده ن ب پارکمون م٩:٣٠ ساعت می تموم برگھیفرھاد
قرار بود   رفت خانوممادتی عشقم عھ النا منو دتی بابت خری مرسخوامی نمیزیچ

 یشرتای داشتم ب تنیتری از پشت واااآیگی تو  آره راست میواسھ من تو انتخاب کن
 ورساچ ی طرح آبای ی مشکشرتی تھی کردمی ک تو تن مانکن بود نگاه میمارک دار

 فرھاد نظرت در دمکری کوتاھش نقش زده بود نگاه منی گردن و دو آتیک دورلبھ 
 بپوشم ی اونکھ ک آره نفسم من ھر چادیبھت م یلی مطمعنم خھی چشرتی تنیمورد ا

 می مشت ب بازوش زدم دستم تو دستش قفل کرد وارد مغازه شدھی شک نکن ادیبھم م
 شیشگی ھمژهی با اون پرستستادیتو اتاق پروف بود درو باز کرد رو ب روم ا...

  خوشگل شده بود بایلی من خی خداکردمی ؟ فقط داشتم بھش نگاه میچطوره خانوم
 ھی جذب بدنش شده بود شبشرتی پھنش و قد بلندش تی نھی درشت و سی بازوھااون
 صورتم تکون داد النا خانووووووم حواست ی شده بود دستشو جلویغاتی تبلیمدال

 زمی عزیشد ی پرنسس من عالھی منو لوس نشو فرھاد نظرت چیکجاس تموم کرد
 دختره کآل بھ فرھاد زل زده سر پھی دختر ھی تو مغازه دوتا فروشنده بود ری بگنویھم

 ...ومدیبود از طرز نگاھش ب فرھاد اصآل خوشم ن
 
 

 بھم ی بدجوررونی از مغازه زدم بداشتی چشم از فرھاد بر نمدی چش سفیدختره     
 تموم شد دمونیه اومدن از خر بودم فرھادم دستھ آرش رو گرفت با ھم از مغازختھیر

 فرھاد از من جلوتر بود نزدبک تر ک شدم درو واسم باز کرد رونی بمیاز پاساژ اومد
 آرش نشست عقب فرھاد سوار ک شد گف  نی ماشتو  مادمازل با خنده نشستمدییبفرما

 بلھ ی رستوران بعدشم پارک چطوره آرش موافقی ب سوشی پمیخوب حاال کجا بر
 آرش فرھاد رو دوس داشت و اون رو مثھ داداشش نکھی از ایداداش فرھاد مرس

 ھی نداشتم فرھاد وی کسگھی داشتم چون بجز آرش و فرھاد دی  حس خوبدونسیم
 ھی رو فرمون زدی کرد و می گذاشت خودشم دستاشو مثھ رپرا می خارجد شاھیقیموس

 گلم  گھی النا تو ھم برقص ددیرقصیدستشم لبھ پنجره بود آرش اون پشت واسھ خودش م
 آره عشقم آره خانومم اما دوس دارم ی رقاصھی کردمو گفتم تو ک خودت زیچشامو ر

 از بازوش شگونی نھی حرفش نیبا ا نمی تکون ب خودت بده ببھیبا خانومم برقصم حاال 
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 ی خم شدم بھ طرف در حالگرفی من درد مشگونی ننیگرفتم اما مگھ اون بازوھا با ا
 سرشو بر نگردوند دستمو تو دستش دمینگاھش ب جلو بود دوباره گونشو بوس.ک

 ی ک توی دستاتش از حرارتی دستم تمام بدنم از گرمادنھیگرفتو شروع کرد ب بوس
 ...  خودمو کنترل کنمتونستمی من چم بود چرا نمای خداسوختی داشت مدمیدیچشماش م

 
 
 گرفی مشی دلم داشت آتدمیبوسی النا  رو ک میدستا  زبان فرھاداز

 ھمھ کردمی پاکش ک نگاه می  کردم تو چشای کردم من چ غلطکاری منھ احمق چایخدا
 کمکم کن نزار از دستش بدم ای روزامون باھم خاطراتمون خداشدی آور مادی برام یچ

 ب  نبودم دستشو گرفتھ بودمو ھمشودمدستھ النا رو محکم فشار دادم تو حال خ
 ازش از نجابتش از قلبھ پاکش از گرفتمی می اوووووف عجب آرامشدمیکشیصورتم م

 لبخند تلخ زدم ی کردی گرد شده بھم نگاه میغرورش النا تعجب کرده بود با چشما
 شما ارسال کرد با ی براامی پکی رو برداشتم نفس ی اومد گوشمی گوشغامی پیصدا
 گفی می چای خدای رو باز کردم سالم فرھاد من حاملم ووووواامی پلرزون یدستا

 آرزوھامو ب باد داد ی اون ھمھ یبدبخت شدم اگھ النا بدونھ اگھ بابام بدونھ اه لعنت
 دهی سرد شده رنگ پریلی شده ن چطور اما دستات خیزی ،چیفرھاد فرھاد جانم خانوم

 فشارت افتاده دستمو دیر شا دکتمی بریخوای حالت خوبھ ؟ می شده مطمعندیلبات سف
 گفتم کردی ک با تعجب نگام می در حالدمی بوسشونسشوی النا انداختمو پیدور شونھ 

 می بریخوای ممی ماست خستت کردری تقصزمی عزنی کم خستم ھمھی فقط سی نیزیچ
 خودم دوسدارم ببرمت النا دستشو شھی نمزمی رستوران ن عزمی نرگھی دیخوایخونھ م

 ادهی رستوران النا پمیدی عرق کرده بود باشھ نفسم رسی حسابمیشونی موھام کرد پیتو
 دمی ک داشتم نفھمی شد  شد دستھ آرشم گرفتھ بود از استرسادهیشو  النا درو باز کرد پ

 ...  کرد تعادلمو از دست دادمری پام ب جدول گشدیچ
 
 
 ھی فرھاد اس ام اس اومد فرھاد ی ک براییاز اون لحظھ ا  زبان النااز

 افتاده ی بوده چھ اتفاقی کیعنی ھوا دستمو فشار داد متوجھ شدم ی بی شد وقتیجور
 اومده بود اما چرا با من شی پی براش مشکلدی نگران بودم شایلیبخاطره حال فرھاد خ

 خواست خوردی حالش خوب نبود تلو تلو متمسی مگھ من عشقش نذارهی نمونیدر م
 رستوران بزرگ و دو ی می دستشو گرفتم وارد رستوران شدفی خفغی ک با جھوقتیب

 آخرو انتخاب کرد زهی باال و فرھاد ممی باال رفتی طبقھ میطبقھ فرھاد خواست ک بر
 دیپر  ک اون اس ام اس رو خوند کآل رنگشیی کآل تو فکر بودم از اون لحظھ امینشست

 می بفھمم چشھ بلند شدم با آرش رفتم دستامون رو شستتونستمی شد کاش مدیمثھ گچ سف
 بود  دستمو زدم رو شونش سرشو آورد باال نیی فرھاد سرش پازهیبرگشتم نشستم سرم

 بی نبود عجادمی آھان آره ی چ؟ی دستاتو بشوریخوای شده چتھ فرھاد نمیزیجانم چ



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 23 

رفت دستاشو  شده یزی چھی بره حتمآ ادشی زاروی چنی ای حساسنیبود فرھاد بھ ا
 ی گارسون اومد طرفمون چزی برگشت چشماش قرمز شده بود نشست سرمیشست وقت

 لطفآ تزای جوجھ دوتا پھی ی من جوجھ اوکی تو چمیخوری متزای من و آرش پدی دارلیم
  دستت تویعنی دستم خورد تو چشمم آھان یچی چرا چشمات قرمز شده ھشدهیآرش چ

 ... زی ھا رو گذاشت رو متزای دوتا چشمت خورد خواست جواب بده ک گارسون پھر
 
 
 دیمپرس.انگار النا متوجھ حالھ بدم شده بود ھمش ازم  زبان فرھاداز

 غذامو چطور خوردم ھمش با دمی حوصلھ بودم اصآل نفھمی بیلیچتھ حالت خوبھ خ
 شده ما ١٠ال گرفتم فرھاد ساعت  النا سرمو بای ک  با صداکردمی میغذام باز

 پارک ھااا اونم می قرار بود برمی برکھ ی غذاتو بخوریخوای نممیغذامون رو تموم کرد
 بخورم نھ حالم خوبھ تونمی نمگھی خونھ دمیری میبخاطره آرش اما اگھ حوصلھ ندار

 یدی ھم ھمانا بارون شددی اومدن ما ھمانا و باران شدرونی بمی از رستورا کھ اومدمیبر
 ی ھادونھ  بودنیی پانی ماشی شھی درو واسھ النا باز کردم سوار شد شعی سرومدیم

 کرده بود النا رونی دستشو از پنجره بخوردوی النا میبایبارون آروم آروم ب صورتھ ز
 مورد عالقشو ی عاشقھ بارون بود دستمو بردم سمتھ پخش تا آھنگ خواننده شھیھم

 )گانھیاز محسن ( آخر تھی ببذارم آھنگ
 
 
 

 بھتره اما بدون ھنوز شبھام بدونھ اشک ینجوی شعر ای از البھ الیشنویحرفامو م    
 نی کناره من اما چھ سوت و کور من بودمو خودم با ایمحالخ بگذره محالھ بگذره بود

 منم ی ھی با ساچی         تو با خودت ک ھشدمی خستھ نماتیری از گوشھ گیھمھ ول
 ب شب ی ھمھ ولنی با ای دلم خوش اومدھی نشبنشب  بی ھمھ ولنی با ایزنی نمیحرف

 نگفتھ ی برات بگم وقتی از چی دلم خوش اومدھینی ب شب نشی دلم خوش اومدھینینش
 شده روزا ک نی زمی دلھ رونی ترنی دلم غمگکنمی شده حس منیھام با من عج

  ذره شعر روح خرابمو سمتھ توھی اما محالھ کھ حسم عوض بشھ آخھ ھر شب گذرنیم
 باز نموی بشکمی امشب قراره ک با خاطراتھ تو کشھیم. روح خرابمو سمت توکشھیم

 اشک رو ی غرق خودم بشم با قطره ھانموی شعر صبحو ببیدرد دل کنم با کاغذا
 ازت یزی چھیالنا ( سی قصھ نانی شعر پاشھی آخره اما ھمتھی بنی اسی خیکاغذا

 ؟جواب نداد ی از دست ندمنو ی حاظریمتی تو ب چ قی راستشو بگخوامی مپرسمیم
 یرومو برگردوندم سمتش آروم دم گوشش گفتم خانومم سرشو چرخوند سمتم چشما

 ...  شده بودی بارونھیقشنگش مثھ امشب ک بارون
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 سوالم دنی از پرسکردی مھی النا داشت گریوقت زبان فرھاداز
 شھی برعکس ھمدنینشون گرفتم شروع کردم لباشو ب بوس چوریمنصرف شدم ز

 ی چشمانی تقال نکرد اشکاشو پاک کردم و تو چشماش زل زدم صاحب ایی جدایبرا
 از اندوه و غم بود زد پر  کی لبخند تلخھی یقشنگت منم النا پس لطفآ مواظبشون باش

 ازم دور  حسھ استرس رونشیری شی حسش کنم بوسھ از لباتونستمیاز تو چشماش م
 گذاشتم شھی تر شد دستمو از شدی در کنار النا حسھ آرامش داشتم بارون شدشھیکرد ھم

 خل و چل رو ی دختر خالھ نی ای ولری جونمو بگای بلند داد زدم خدای با صدارونیب
 ھی تکنیی نگھش داشتم اومدم پانوی ماشیگی می چیفھمی ساکت شو مرھاد فریازم نگ

 کاری چوونھی دنی تو ماشای بود فرھاد ب١١دادم ب در آرش خوابش برده بود ساعت 
 خودم از شھی پشمی موونھی النا تو رو خدا بذار لمست کنم دارم دیخوری سرما میکنیم
 النا رو ب روم شدمی موونھی داشتم ددم حماقت از دس بھی النا رو بخوام بخاطره نکھیا
 ک با انگشتم آروم ختنی اشکاش شروع کردن ب ر چشماش پر از اشک بودستادیا

 محکم دوره کمرمو گرفت ھردومون فشی ظری اومد تو بغلم با دستاکردمیپاکشون م
 بارون ی اشکاشو  با شبنم ھاگھی شده بود ک دسی اونقد خمی شده بودسی خسھیخ

 ندارم وی فرھاد عاشقتم بجز تو کسدی و لبامو بوسسادی رو پنجھ پاش ادمدای نمصیتشخ
 می کرددنی تنھام نذار دستمو دور کمرش حلقھ کردم و ھر دو شروع ب بوسچوقتیھ

 نکن اشکات مرگ منھ انگشتھ اشارشو ھی گرچوقتیدم گوشش آروم زمزمھ کردم ھ...
 !!سی از مرگ نگو ھسیرو لبام گذاشت ھ

 
 ک کردی رفتار می فرھاد چش شده بود چرا جوردونمینم زبان الناز

 می ک عاشقھ ھم بودی سال٤ نی تو اترسوندی رفتارش منو ممیانگار قراره از ھم جدا ش
 ی اتفاق بدنکھی از ادی شای از چدونمی نمدمی ترسیلی خدمی بودمش ترسدهی آشفتھ ندنقدیا

 اشکام ی نداشتم وقتی تو دلم آشوب بود حسھ خوبیکسی بز ایی از جدادی شاوفتھیقرار ب
 کرده بود دستمو دور کمرش انداختم و خودمو تو بغل سیمثھ بارون گونھ ھامو خ

 لرزهیمردونش حبس کردم منو محکم ب خودش فشار داد و احساس کردم داره م
 و تو رشدهی ک نگران شدم دستامو دور صورتش حلقھ کردم فرھاد چدیلرزی میجور

 کردمی احساس می نفسم سردمھ ولیچی گفتم ھھی حرفامو با گریلرزیخدا بگو چرا م
 ی گفتھ افکارم حسابیزی باباش جدی از استرسھ شادی شاسیلرزشش بخاطره سرما ن

 با ھمون غرور و دیکشی مگاری دستشم سھی دستش منو بغل کرده بود با ھیآشفتھ بود با 
 بودم دوس نداشتم  نین بود از غمش غمگی مرد،من غمگنکھی از اشیشگیابھت ھم

 دستامو گرفت تو دستش و کف کردمی با دستام صورتشو نوازش منمشی ببینجوریا
 ای برو گلم فرھاد بامی تموم شد مگارمی سیشی مضی مرنی النا برو تو ماشدیدستمو بوس

 می از بچگگرفتمی مدی معده درد شدشدمی می ھر وقت عصبسی خونھ حالم خوب نمیبر
 نی سوار ماشاوردمی و باال متخیری مواقع ھم معدم بھم می بودم و بعضینجوریمھ
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 ی انداخت با اون کفشاگاروی سزمی اومدم عزیشی مضی سرده مرمی برایشدم فرھاد ب
 ...  روشن کردوی شد بخارنی چرمش خاموشش کرد و سوار ماشھییقھوه ا

 
 
 دهی جوجھ آبکشھی سردمھ مثھ یلی خونھ خمیفرھاد براز زبان النا 

 ی دارینجوری من بود کھ ارهی تو رو خدا ببخش تقصی خانومدمیلرزیشده بودم ھمش م
 عشقم باشھ تو بغلت اتفاقآ اصآل شھی اشکال نداره خودم دوس داشتم پزمی نھ عزیلرزیم

 فکم از سرما گفتمی سردم شده با فک لرزون منیاشسردم نبود االن کھ اومدم تو م
 فرھاد؟ ینھ ھام پس خودت چ فرھاد کتشو در آورد انداخت دوره شودیلرزیداشت م

 بذار رو شونھ ھات یلرزی منمی طاقت ندارم ببسمی نیی تو سرمای من ب اندازه زمیعز
 ایالنا ب  زحمت نبود رحمت بودی ب زحمت افتادیلی فرھادم امشب خیباشھ نفسم مرس

 کردم زی چشمامو ری بدم گرم شی نفس مصنوعخوامی می دارکاری چای لحظھ بکیجلو 
 ی کردم خانومی داد و گف شوخلمی قشنگ تحوی خنده ھی نگاھش کردم طنتیبا ش
 انداختم تو در باز دوی کلستادی دم خونھ فرھاد آرش  رو بغل کرد پشتھ در امیدیرس

 چراغ راھرو رو دمی رسیخودم پشتھ سرش وقت کردم اول فرھادو فرستادم تو بعد
 ی ولیمونی مای یریرھاد تو مروشن کردم بابا کھ طبق معمول نبود مامانم خواب بود ف

 آره کنھی بھ پا میی بلوانتتی وضع ببنی چون بابات با ای وضع بھتره بموننیبا ا
 ستا تخت  فرھاد وانھیی  آرشو گذاشت رو تختش خودشم نشست پامونمی میخانوم

 تشک واسش پھن کردم جاشو انداختم ھی موھاتو خشک کن بعد بخواب ارمیحوصلھ ب
  فرھاد ای رو تشک اومدم کنارش نشستم بدی بھ خودش داد دراز کشی کشو قوسھی

 خودت خشک کن عمرم حاال تو خشک کن منم خشک یموھاتو خشک کن اول موھا
 کن خواب دارم اموش زود باش المپو خی باز حولھ ھس خشک کن  خانومکنمیم

 یواخی شد خب مکیموھام خشک کردم با اسرار فرھاد المپو خاموش کردم اتاق تار
 ی ایی اکارهی پ تو چکنھی آقا فرھاد؟ عشقم خشک می موھاتو خسک کنیحاال چطور

 درد ی وای از بازوش گرفتم بھ مسخره گفت واشگونی نھی بچھ پرو یبا خنده گفت ا
 خانومم نی آفرگفی بود ھمش مومدهی اونم بدش نکردمیاومد داشتم موھاشو خشک م

 ... بکارت ادامھ بده
 
 
 ی دلشوره ھی کردمی فرھادو خشک میداشتم موھا  زبان النااز

 فرھاد دستمو گرفت النا دنی تمام بدنم شروع کرد ب لرزشدی چدونمی داشتم نمیبیعج
 فرھاد  ی سرما خورددی شاسی سردمھ حالم خوب ندونمی نم؟ی خوب؟یلرزی چرا مشدهیچ

 داشتم آغوشھ گرمش یچھ آرامش محکم گرفت تو آغوشش اووووووف.نشست منو
اروم ترم کرد اما اونقد وجودم پر شده بود از استرس ک از استرس من فرھادم ب 

 تو کھ ی شدینجوری النا حالت خوبھ؟ چرا ادیلرزیاسترس افتاده بود چونم داشت م
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 کنمی ندارم احساس می فرھاد حسھ خوبدونمی نمزدمیحالت خوب بود حرفامو شکستھ م
 خانومم آروم باش از سی ھیگی ھس کھ تو بھ من نمیزی چھی می جدا بشمقراره از ھ

 گوشم ی ھمش تودویبوسیپشت کمرمو گرفت منو کشوند سمتھ خودش موھامو م
 گفتھ قراره جدا ی کنارتم کنی ببشتمی پنی من عاشقتم ببوونھی آروم باش دکردیزمزمھ م

 سرم دادمیاساژ م چونمو موم مردونش گم شده بودم با دستاش آروم آری نھی  تو سمیش
 ضربان قلبش تند بود خودمو محکم بھش چسپوندم فرھاد من ی بود صدانشیرو س

 پدر و نی چند سال اگھ بخاطره وجود تو نبود من با انی کنم؟ تو اکاریبدون تو چ
 تو رو خدا باباتو رمیمیم. فرھاد بدون تواوردمی دوام نمموندمی کھ دارم زنده نمیمادر
 کھ منو نشستھ تو ی خودمون فرھاد در حالی خونھ می برعی سرمی کنازدواج  کنیراض

پشتھ دستمو . منو کنار خودش خواب کرد و آرومدیبغل گرفتھ بود آروم دراز کش
 امکی پی کنارتم آروم باش خانومم صدانجامی من انی النا آروم باش ببکردینوازش م

 ...  توجھ فرھاد رو جلب کردمیگوش
 
 
 کھ النا ب من شک کردمیم. خودم فکشھیداشتم پ  زبان فرھاداز

سال بھش ٤ بودم بعد از ی اگھ بفھمھ من با کسااای خدای شده ووووواینجوریکرده ا
 کاری با نفس چدی اگھ بفھمھ نفس حاملس من االن باکنھی مکاری جشھی می کردم چانتیخ

 کھ آروم ینجوری واسھ دوتامون بھتره ھمیجورنی بھش بگم بچھ رو سقط کنھ ادیکنم با
 رو باز کن امکی النا پدمی شنشوی گوشامکی پی صداکردمیپشتھ دستھ النا رو نوازش م

 ھس کاره ی آخھ البد ھر کھی کنمی ببخوامی مھمھ النا مسی ولش کن فرھاد مھم نھی کنیبب
 شویوش گمز النا رو برداشتم رھی داده گوشامکی شب بھت پ١مھم داره ک ساعت 

 ؟یکنی منو چک می تو داریکنی مکاری فرھاد چ١٣٧٠ تولده من بود خی تاردونستمیم
 النا دهی مامکی شب بھت پ١ کھ ھی فقط دوسدارم بدونم کزمی نھ عز؟یب من شک دار

 داد کھ حالتو امکی بھت پنی کھ تو ماشی مگھ اونھینحوریاز بغلم بلند شد و نشست عھ ا
 تو رو چک ھی بخونم فرھاد من تا حاال گوشی گذاشتھیک دمی کرد من فھمیاونجور

 سرش پشتشو ی رو از دستم گرفت گذاشت باالی ؟ النا گوشیکنی منکارویکردم ک تو ا
 سمتم دستمو دور کمرش حلقھ کردم دمشی ازپشت بغلش کردم کشدیبھم کردو خواب

 ... کردی موونمی داشت دری اتفاقا اخبردی آشفتھ بود اصآل خوابم نمیلیفکرم خ
 
 
 زود یلی خستھ بود خیلیالنا رو آروم بغل کردم خ  زبان فرھاداز

 نمی ببخواستمی مکردمی شده بودم داشتم بھش نگاه مرهی خباشیخوابش برد ب صورتھ ز
 دکمھ نکھی بود اونو برداشتم کنجکاو شدم ب محضھ اکتری النا نزدھیساعت چنده گوش

 از طرف آھو بود امی داده پامکی بھش پی کنمیبب  کھنیی پادمیرو زدم نوار منو رو کش
 با خودم کلنجار ی استرس داشتم ھر چیلی گذاشتم سرجاش خوی راحت شد گوشالمیخ
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 ام رو باز کردم از ی اومد از واتساپ پمی از گوشغامی پی صدابردی خوابم نمرفتمیم
 سالم فرھاد م باز کردوامی و پدمی کشقی نفس عمھی دیلرزی دستام میلیطرف نفس بود خ

 طولش بدم تونمی من نمی خواستگاریای بدی من حاملم بامی ازدواج کندی  بامی کنکاریج
 ی ام بدی بھ من پی حق ندارگھید: ب نفساممی جواب پکشھیاگھ داداشم بفھمھ منو م

 تو صورتھ النا رو ی غلط کردم کمکم کن چطورای خدایووووووا...  خدافس نمتیتا بب
 خودش شی زندگشھی کردم نابود مانتی سال من بھت خ٤ بعد از بگم نگاه کنم چطور

 فرستادمی از عذاب وجدان ب خودم لعنت مکردمیآرزوھاش احساش بھش ک نگاه م
 شتری کردم ارزشش بانتی من بھش خی شد النا بھ من وفادار بود ولینجوری چرا اایخدا
 رونیروشن شد و آفتاب زد ب  ک ھوای پام بذار تا وقتی جلویراھ ھی ای بود خدانایاز ا

 دلشورم نی و ادمیدی نفس رو مدی صبح ھم کالس داشتم و با١١نتونستم بخوابم ساعت 
 ... کردی مشتریرو ب

 
 ومدی اذان صبح می بود صدا٥ ب ساعت کینزد   زبان فرھاداز

 بود ٨ بھ ساعت نگاه کردم ساعت دمی دادم از خواب پری شد با صدانیکھ چشمام سنگ
 فرھاد شدهی چکردی گرد شده بھم نگاه می با چشمادی دادم النا ھم از خواب پریاز صدا

ھاش رو ب رو نشستھ بود و صورتمو   با زانودهی رنگت پری شدینجوریچرا ا
 یدی دیب چھ خوادمی عشقم خوابھ بد دسی نیچی بگو ھشدهی فرھادم چکردینوازش م

 کن داری برو صورتت رو بشور آماده شو ببرمت سرکار آرشم بسیمگھ؟ مھم ن
 بچھ ھم از مدرسش عقب می پا شدریصبحونشو بخوره اول اونو برسونم بعد تو رو د

 رفتم لباسامو از عی کرد سرداریصورتشو بشوره و آماده شھ آرشم ب موند النا رفت ک
 دمی پوشمیوصلمو با شلوار کتون مشک یی برداشتم کت سورمھ ای چوب رختیرو
 منتظرتونم کجا فرھاد نیای زود بنی تو ماشرونی برمی برداشتم النا من مممی آفتابنکیع

 از در خونھ زدم امی ماالن  بروی ندارم اوکلی مخورمیصبونھ بخور نھ خانومم نم
 نخ روشن کردم تموم شد ھی در آوردم وگارموی دادم و پاکت سھی تکنی بھ ماشرونیب

 ی لطفآ اول صبشھی رو النا و آرش اومدن النا با اخم بھم نگاه کرد فرھاد میباز دوم
 نصفھ گاروی واسھ معدت بده چشم بانو شما امر کن سی نکشگاریبدون صبحونھ س

 بدون آھنگ گذاشتم می مالکی موزھی واسھ النا باز کردم خودمم سوار شدم وانداختم در
 خوب بود آرش رو رسوندم دم مدرسھ ب طرفم محل کار النا راه افتادم تو برا آرامش

 می سکوت نکردنی شکستن ای برای تالشچکدومی و ھمی ھر دومون ساکت بودنیماش
 برگشتم سمت در راننده دمی بوسشو شھ پشتھ دستادهی پخواستی میالنارو رسوندم وقت

 دستشو تکون داد و رف راه افتادم بای لبخند زھی با دیسرشو آورد جلو گونمو آروم بوس
 ... سمتھ دانشگاه
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 با  دیفرھاد رسوندم دم پاساژ صب کھ از خواب پر  زبان النااز
 ورم کرده بود یلی چشماش خدمی نھ نھ  از خواب پرگفتی داد زدنش کھ میصدا

 بودم وارد ختھی فرھاد حالمو داغون کرده بود بھم ری ھی بود روحدیرنگشم مثھ گچ سف
 آقا ی نشستھ بودم کھ سرو کلھ یصندل  زدم و وارد مغازه شدم رودویپاساژ شدم کل

 احوال بای شد اووووووف اصآل حوصلشو نداشتم سالم سالم خانوم شکدای پیمرتض
 کھ اصآل حوصلھ ندارم دی شروع نکنی تو رو خدا اول صبی خالقی آقانطرفایشما از ا

 اسم دارم ستمویحوصلت کرده؟ اول کھ من خانوم کوچولو ن ی بیچرا خانوم کوچولو ک
 حی توضی الزم باشھ برا کسموی زندگھی مساعل خصوصکنمی دومآ فک نمبای شکنومخا

 گذاشت و نشست کنارم گوش کن النا من می کنار صندلشوی نگف صندلیزیبدم چ
 یتونی فقط اگھ می خالقی آقاخوامی نمی کمکچینگرانتم بذار کمکت کنم من از شما ھ

 ھمون اقتتی لقی ھر چھ القیخال یکمک کن تو کارام دخالت نکن بھ جھنم کھ نخواست
 با روزی در ضمن من ددیگی می جدی لطفآ بفھمدی ان ساکت شی پاپتیبچھ سوسوال

 گھی سوراخ دھی از بندمی از ھر جا درو مدی بودم ک بھم اس ام اس داددینامزدم خر
 از چوقتی ھی کھ شما واسھ  من اس ام اس عاشقونھ بفرستتمخواسی اگھ مدیشیوارد م
 در ضمن من عاشقھ پسر خالمم پس شمام ھر کردمی بالکتون نمی مجازیھا برنامھ

 در ضمن شما ھر شھی بدتر میلی دور و گرنھ برخوردم خدیزی تو سرتونھ بریفکر
 دیدی و اس ام اس نمدیریگی فقط باھام تماس مدیوقت در رابطھ با کار با من کار داشت

 ی کی گدا گشنھ فک کردیدختره  برو بابا(  بحساب محترم ھی خالقی آقاشمیم.ممنون
  تو گوششدمی از دست دادم و محکم کشارموی اختینیبی باال میلی انگار خودتو خیھست
... 
 
 
 
 رفتمیبھ سمت دانشگاه راه افتادم امروز کالسامو نم زبان فرھاداز

 ک با نفس حرف بزنم تو راه ھمش تو فکره خوابم بودم رفتمیم خوب نبود فقط محال
 ک عاشقمھ کھ بچھ گفی نفس داشت بھم ممی بودستادهی منو نفس کناره ھم ادمیخواب د

 و بھ ھی گررهی حرف زد زنی ادنی با شندمی درمون کھ النا رو پشتھ سکنھیرو سقط نم
 نھ ی افتاد با صداابونی بھش زد وسط خنی ماشھی دنبالش دمی منم دودی دوابونیطرف خ

 گاری پاکت سھی ستادمی مغازه اھی دوباره حالم بد شد استرس داشتم دم دمینھ از خواب پر
 قی نفس عمھی زدم رتم کم آب خوردم و نصفشو بھ صوھی گرفتم ی آب معدنی بطرھیو 
 روشن گاری نخ سھی نی صورتمو خشک کردم نشستم تو ماشی با دستمال کاغذدمیکش

بگو الو   زنگ خورد نفس بود الومی ک تموم شد حرکت کردم گوشگارمیکردم س
 بدون امی دارم می شاپ دانشگاه منتظرتم اوکی ساعتھ نشستم تو کافمی ؟ نییفرھاد کجا

 مسعلھ نی ادی باکردمی تمومش مشدی ھر جور مدی امروز باکردم  قطعویگوش یخدافس
 نی تو ماشای من دم دانشگام برونی بای دم دانشگاه زنگ زدم بھ نفس بدمی رسشدیتموم م
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 ی مشکنی قرمز شلوار جی با مانتوومدی داشت مدمینفس رو از دور د... میزنیحرف م
 خوش فرم نفس ی عملینیب  سبز وی بلوند چشای رژ قرمز موھایمقنعھ و کفش مشک

 دهی کشنحای اشتباه بود کھ بھ اھی  ما فقطیی من عاشقش نبودم آشنای بود ولییبایدختر ز
 ... رفتی ھر لحظھ تپش قلبم باالتر منی شدن نفس ب ماشکیشد با نزد

 
 کنترلمو شدی چدونمی بھم زد نمی خالقی کھ آقایبا حرف زبان النااز

 بھ رونی از مغازه زدم بھی برداشتم و با گرفموی بھش زدم کدهی کشکیاز دست دادم و 
 ھمش ی خالقی االغ آقای کھی گدا ؟گدا جدو آبادشھ مردی بھ من گفت دختره یچھ حق

 دادمی نمیتی اصآل بھ حرفش اھمدیستی لحظھ واھی بایشک  خانومبای خانوم شکزدیصدام م
 بھش نکھی بدون ادیستی تو رو خدا وابای اونم دنبالم خانوم شکرونیبا دو از پاساژ زدم ب
 سرشو خم ستادی دور زد اومد جلوم استادمیبھش بود ا کھ پشتم ینگاه کنم  ھمونجور

کرد خودشو خم کرد کھ .کید سرشو بھم نزکردمی ھق ھق مھی جور کھ با گرنیکرد ھم
 حس مینی بی عطر تلخشو کامآل توی داشتم بوگھی صورتم دکیھم قدم بشھ اومد نزد

 تو چشمام نگاه کرد و گفت النا من غلط کردم شدی مکتری ھر لحظھ بھم نزدکردمیم
 کھ اون حرفو زدم شدی چدمی اصآل نفھمی کردمی با حرفات اعصباندی نکن ببخشھیگر

 بھ صورتش نگاه نکھی بدون ای دوست ندارم از دستم ناراحت باشوامخیبازم معذرت م
 ؟ یدی بخش قدم رفتم عقب تر النا منوھی تر شد کی قدم بھم نزدکی سیکنم گفتم مھم ن

 نکھی از اختمیری اشک مصدای بند اومده بود فقط بگھی ھق ھقم دیدیبگو کھ منو بخش
 کھ یی مسخره اھی بھ خاطره زندگمایکسی بخاطر بامیغرورم لھ شده بود بخاطر بدبخت

 خوش بھ ما ی کمم روھی من مگھ چقد تحمل دارم بسھ ای بودم خدایداشتم از خدا شاک
 اگھ ی خالقی آقاسی ؟ مھم نیدی منو بخشی صدام زد النا خانومی خالقینشون بده آقا

 نھا نھ لطفآ دوسدارم ترسونمتی برم خونھ بذار من مخوامی مسی حالم خوب ندیاجازه بد
 انداختم دی بود کل١١ساعت...  گرفتم بھ طرف خونھ راه افتادم ی تاکسرمیباشم خودم م

ونھ نبود بابا کھ خبر مرگش طبق  تو خی شدم درو باز کردم رفتم تو کساطیوارد ح
 دی خری موقع روز معموآل برانی بود مامان ھم نبود ادای اون زنھ ششھیمعمول پ
 آشفتھ بودم حولمو یلی مانتوم رو در آوردم خق رفتم تو اتارونی برفتیموادش م

 نشستم ی حالی ساعت از حموم خارج شدم با بمیبرداشتم بھ سمت حموم رفتم بعد از ن
 ...  با سشوار مشغول خشک کردن موھام شدمشمی آرازی میجلو

 
 
 ھر لحظھ تپش قلبم تندتر نی شدن نفس بھ ماشکیبا نزد زبان فرھاداز
 عرق کرده بود ی سرد صورتم کلی استرس داشتم کھ با وجود اون ھوانقدی اشدیم

 رو نی ماشھی دادم از استرس بھ لرز افتاده بودم بخارھی تکنیسرمو رو فرمون ماش
 کی عشقم؟ علی شد سالم فرھاد خوبر درو باز کرد و سوادیروشن کردم نفس رس

 دانشگاه دور ی رو روشن کردم از جلونیسالم صد بار گفتم ب من نگو عشقم ماش
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 یرنجوی دانشگاه نگھ داشتم فرھاد چتھ چرا اکی نزدی از پارک ھایکی یشدم جلو
 ب دو کنم یکی کھ باھات یی گوش کن نفس حوصلھ ای ؟انگار طلبکارمیکنیرفتار م

 ی چیعنی یدی کھ اون بچھ رو سقط کنھ فھمیکنی مدای پویکی  رو روز امیندارم ھم
 دلسوز رو ی نقش مادراخوادی نمشناسمی نفس من تو رو خوب منی ببیگی میفرھاد چ

 تو رو خدا تمومش کن خودت سی نفیفھمی چرا نمخوامی من اون بچھ رو نمی کنیباز
 فرھاد ی چیعنیبود  ی اتفاقی ھمھ چیدونی من اون شب مست بودم خودت میدونیم

 ی راحتنی من بچھ رو سقط کنم و برم ب ھمیعنی ی پس من چی؟تو فقط بھ فکر خودت
 من یگی می چسی خفھ شوووووووو ھمی با ھم ازدواج کندی من عاشقتم ما باتونمیمن نم

لطفآ تو خفھ شو فرھاد وگرنھ   نفسی تو زنم بشخوامی من نمنوی بفھم استمیقھ تو نعاش
مجبور . و توکنمی متی ازت شکاھی کھ داداشم نظامیدونی می شمونی کھ پشمکنی میکار

 دختر دست خورده کھ ھی با شھی حاظر مگھی دی در ضمن کی با من ازدواج کنیشیم
 یی اگھی بچھ رو سقط کنم و با ھر کس دنی حاملس ازدواج کنھ اگھ من اگھی دیکیاز 

 یای بعی و سری بکنراتو بھ اون شخص پس بھتره فکانتی خیعنیازدواج کنم 
 نفس من تو رو دوس ندارم من عاشقھ دختر خالمم دهی نفھمیزی تا داداشم چیخواستگار

 تو گوشم تو ویکردم کش صورتم احساس یبفھم کنار گوشم داغ شد دستھ نفس رو رو
 یکردی فکرشو منی قبآل از ادی مشکلھ خودتھ بانی ای کھ عاشقھ دختر خالتیغلط کرد

 شد درو محکم بست و رفت مات و ادهی پعی سری خواستگاریای بیک دمیبھت خبر م
 نفھم چند بار پشتھ سر ھم با مشت ی خدا لعنتت کنھ دختره یمبھوت موندم نھ نھ لعنت

  سرعت بھ طرف خونھ راه افتادمنی داغون بود با  باالتریلیکوبوندم ب فرمون حالم خ
... 
 
 ب طرف خونھ رفتم حالم خوب یادیبا سرعت ز از زبان فرھاد 

 ب صورتم زدم درد رو احساس کردم پس خواب دهی کشھی خوابم کردمینبود احساس م
 ذھنم ی جلوی ھمھ چدنی رو از داشبورد برداشتم شروع کردم بھ کشگاریدم پاکت سنبو

 کھ بھ النا یی قوالمی ک باھم داشتییزاسال خاطره عشق النا رو٤بود نفس ،بجھ ، النا 
 سرمو ادی نفسم داره بند مکردمی احساس مشدمی داشتم خفھ ممی کھ باھام بودییدادم روزا

 کمک ای بلند داد زدم نھھھھھھھھھھھھھ خدای و با صدانروی کردم بنی ماشی شھیاز ش
 قی تا نفس عمد شدم چنادهی پنی رو نگھ داشتم از ماشنی نابود شھ ماشمیکن نزار زندگ

 خاموش کردم و انداختم تو وی در آوردم نفس بود گوشوی زنگ خورد گوشمی گوشدمیکش
 شدم من تک فرزند خونواده بودم تو نی و سوار ماشدمی کشگھی دگاری نخ سھی نیماش

 شرکت رو ی شمالمون و کارایالی بابا با مامان رفتھ بودن وکردمیشرکت بابام کار م
 شدم راه نی دو روز شرکت نرفتھ بودم سوار ماشنی اصآل امن سپرده بود بھ من و

 رو زدم در باز شد رفتم موی رمی بزرگ داشتییالی وی خونھ ھیافتادم طرف خونھ ما 
 جواب بدم نکھی بدون ادی سالم آقا خستھ نباشدادی مش رجب داشت گال رو آب ماطیتو ح

 و بھم خوش آمد گف ف خانوم اومد طرفم و کت رو ازم گرنھیوارد خونھ شدم سک
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 خانوم بابا نگف نھی زن مسن بود کھ ھمسر مش رجب بود ممنون سکھی خانوم نھیسک
 حواسش بھ دی نگفتن فقط باباتون سفارش کردن کھ بھ فرھاد بگیزی نھ آقا چادی میک

 ی ممنون چشم آقا قورمھ سبزدی بردیتونیشرکت و کاراش باشھ تا من برگردم باشھ م
 ی بریتونی شما مارمی براتون بدی صدام بزندی وقت خواستھر براتون درس کردم

 خونمون دوتا اتاق طای و مش رجب تھ حنھی ممنون ؛،سکدارمی خانوم خودم بر منھیسک
داشتن رفتم طرفم اتاق لباسانو عوض کردم حولمو برداشتم بدنم داغ شده بود انگار 

 می تو وان بعد از ندمیواب بھ طرف حموم رفتم وان رو پر آب کردم و خسوختمیداشتم م
 رو تختم دراز دمی پوشموی ورزشھی و شلوار مشکدی سفشرتی ترونیساعت اومدم ب

 تا تماس از ١٠ روشن کردم موی شدم گوشدارشی بی خوابم برد وقتی کدمی نفھمدمیکش
 ... دست رفتھ از النا

 
 
 کھ دمیاااز ظھر کھ دوش گرفتم رو تختم دراز کش  زبان النااز

 بودم دهی چقد خوابای خدای غروب بود ووووووا٦ شدم ساعت داری بیخوابم برد وقت
 یبی خاموش بود استرس عجزدمیم. زنگیھ فرھاد ھر چ برداشتم زنگ زدم بمویگوش

 شوی افتاده بود فرھاد سابقھ نداشتھ گوشیاتفاق  چھیعنی مردمیگرفتم داشتم از دلشوره م
 مشترک مورد نظر خاموش ی خاموش بوده ھزدی زنگ می خاموش کنھ ھر چادیز
 نشده زدم یزی نھ چ شده باشھ نھشیزی افتاده نکنھ چی کنم نکنھ اتفاقکاری چای خداباشدیم

 بساطش جاشو ر کھ کنادمی برداشتم مامان رو دیزی چھی رفتم تو آشپزخونھ یالیخیبھ ب
 یپھن کرده تو آشپزخونھ و خواب بود آرشم داش تو کوچھ با دوستاش فوتبال باز

 بخور ھی ساالد اولوای بزمی عزی رفتم تو کوچھ صداش زدم آرش آرش بلھ آجکردیم
 تو می رفتیی چشم آرش اومد تو دوتاای اول دستاتو بشور بعد بی امدم داداشیچشم آج
 یبی استرس عجکردی مخی دستام شدی ھر وقت سردم مبود  شدهخی دستام یلیاتاقم خ

 از استرس دستام شروع کردن بھ مردمی روشن کنھ داشتم مشوی کاش گوشایداشتم خدا
 روشن کرده یوووووا فرھاد رو گرفتم وی دوباره شماره می رفتم طرف گوشدنیلرز

 شدهی من چی خدای بار زدم بر نداش دو بار سھ بار برنداش ووووووواھی خوردیبوق م
 جرا شدهی چی آجھی گررهی کردن زدم زھی شده شروع کردم ب گرشیزینکنھ فرھاد چ

 موی نگران نباش گوشسی نیزی گلم تو غذاتو بخور آروم باش چیچی ھیکنی مھیگر
 یلی ؟حالت خوبھ تو رو قرآن جواب بده خییفرھاد کجا! برداشتم اس ام زدم بھ فرھاد

 وونھی رسمآ داشتم دگھی نکردم دافتی دری جوابم نشده بازتیزی چینگرانتم سالم
 شده شیزی ندارم تنھا کسم فرھاده نکنھ جوی من کسااای بلند داد زدم خدای با صداشدمیم

 بلند ی و ھق ھق افتادم با صداھی بھ گرییآره فرھاد کجا یری اونم ازم بگیخواینکنھ م
 مگھ فرھاد ؟یزنی داد مرا النا چشدهی شد چداری مامان با صدام از خواب بزدمیداد م

 آرش بلند شد ی داری دخترھی اومد ادتمیچش شده بھ بھ چھ عجب مامان خانوم بالخره 
 خوابھ نھ آرش دی شاسی نشیزی نکن داداش فرھاد چھی تو رو خدا گریاومد کنارم آج
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 نھ اس ام اس نھ زنگ دهی خاموش بود االنم کھ روشنش کرده جواب نمشیاول گوش
 ی بلند شد خدامی زنگ گوشیتا حاال فرھاد جواب اس ام اس رو نده صدا سابقھ نداشتھ
 ...  رو برداشتم فرھاد بودیشکرت گوش

 
 
 شده بود چند تا نیشام سنگ شدم چداریاز خواب ک ب زبان فرھاداز

 پاسخ از النا  و چند تا ھم از نفس بود حالم اصآل یتماس از دست رفتھ چند تا تماس ب
 ی رو باز نکردم و جواب ندادم رفتم سمتھ آشپزخونھ قورمھ سبزچکدومیخور نبود ھ

 لحظھ ذھنمو پاک کنم از اتفاقات اما نتونستم ھی م کردیھا رو گرم کردمو خوردم سع
 خانوم خواب بودن المپ اتاقشون ھی مش رجب و سکاطیمو بخورم رفتم تو حغذا

 کنار پا ی تختم چشمم بھ مشروبای رودمیخاموش بود رفتم تو اتاقم دوباره دراز کش
 داش  داغون بودم ھمشو خوردم سرمیلی مشروب رو برداشتم خی شھی افتاد شیتخت

 پاکت خوردمی بلند شدم نشستم تلوتلو مقھی دق١٠ ولو شدم رو تخت بعد از رفی مچیگ
 بود حالم بھم خورد ختھی کم معدم بھم رھی دمی تا نخ کش٨ از رو کمد برداشتم گارویس
 کم آب زدم تو صورتم حالم اصآل خوب نبود ھی باال آوردم یی سمتھ دستشودمیدو

م اس  اس اھی برداشتم  ویک با نفس ھمبستر شدم گوش  رو داشتمیدوباره حالھ اون شب
 حالت ؟یی بوق جواب داد الو النا ، الووووو فرھاد کجانیاز النا زنگ زدم بھ النا با اول

 فرھاد یگی می حالم بده چشمی پای چرا خاموش بود ،النا بتی گوشی فکری بیلیخوبھ خ
 چتھ چھ گمی م؟ی مست کردینزی حرف مینجوری جرا اشدهی فرھاد چا،ی ؟ النا بشدهیج

 مگھ ای دنبالت بفرستمی حالم خرابھ آژانس مای النا پاشو بیترسونی افتاده جرا منو میاتفاق
 ٨ ساعت امی بی چطورای رفتن شمال زود بستنی فرھاد ؟ نھ نستنیمامان بابات خونھ ن

 رو دای زود بفرستمی آھو برات آژانس مشھی کنم آرش رو بذار پکاریشبھ آرش رو چ
 تختو دوباره شروع کردم بھ ی رودمید دراز کش حالم خوب نبوذارمیواست باز م

 دمی النا خودمم دراز کشی فرستادم برانی زنگ بھ آژانس زدم و ماشھی دنی کشگاریس
 ... رو تختو چشمامو بستم

 
 
 چطور دمی دلشوره و استرس داشتم اصآل نفھمیلیخ  زبان النااز

 کجا ی من و فرھاد با خبر بودم النا داری ھی و آماده شدم مامانم از قضدمیلباس پوش
 ای دنبالت زود بفرستمی زنگ زد گف آژانس مسی مامان فرھاد حالش خوب نیریم
 ای نگف فقط گفت زود بیچی گفتم چتھ ھی چر بود ھی جورھی چشھ اما صداش دونمینم
 آھو شھی پبرمی خاموش بوده آرش رو مشی بدونم چشھ چرا گوشدی استرس دارم بایلیخ
 صب ببرتش دم گمی دنبالش اگھ موندم بھ آھو مرمی اگھ شب برگشتم با فرھاد مذارمیم

 اشو آرش کولش بود کتاباش ولباسفی کزدیمدرسھ فعآل خدافس آژانس دم در بوق م
 خدافس سوار آژانس ی بھ فرھاد سالم برسون اوکدیبرداشتھ بود مواظب خودتون باش
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م خانوم خانوما چھ عجب پارسال دوست امسال  ؟ الو سالیشدم الو سالم آھو چطور
 شھی پرمی اومده دارم مشی واسم پیکاری اونجا ارمی آھو دارم آرش رو منیآشنا بب

 بھت اس ام امی دنبالش اگھ نتونستم بامی مکنمیم فرھاد اگھ شب برگشتم باھات ھماھنگ
 مواظبھ خودت باش بھ فرھادم سالم ی صب برسونش دم مدرسھ باشھ اوکزنمیاس م

 ی آھو رو بھ راننده یآدرس خونھ برسون باشھ گلم حواست بھ آرش باشھ فعل
 بھش بگو شب اگھ ی داشتی آھو مواظبھ ھر کارشھی پیری میآژانس دادم آرش داداش

 بوس بھ ھی ، حاال ی دنبالت باشھ ؟باشھ آجامی آھو بخواب اگھ برگشتم مشھی پومدمین
 بھ نای فرھاد ای محلھ ھیآدرس زعفران  ی بابایه قربونت برم خوشگلھ آج بدیآج

  برداشتم فمی کی رو از تومی بلھ خانوم چشم گوشدی تر برعی کم سرھی شھیراننده گفتم م
 اونجام گھی ربع دکی امی من دارم م؟ی بھتریچطور زنگ زدم بھ فرھاد الو فرھاد

 تو باشھ فعآل ای بیباز گذاشتم اومد درو واست ی آھو اوکشھیآرش رو رسوندم پ
 ... خدافس

 
 رو باز گذاشتھ بود اطی دم خونھ فرھاد در حدمیرس  زبان النااز

 باز بود رفتم تو فرھاد رو آروم یدرو بستمو آروم آرم بھ طرف خونھ رفتم در ورد
 رفتم تو اتاق نجای اای تو اتاقمم عشقم ب؟ییصدا زدم فرھاد ،فرھاد جان من اومدم کجا

 فرھاد چش بود ای خدای تو نفسم رفتم جلو واای بھ در زدم بھ تقھیفرھاد در باز بود اما 
 من ی خدای تختش افتاده بودن ووووانیی پاگاری سی نگاه بھ دور و برش کردم پاکتاھی

!! ؟ی کردکاری من فرھاد تو چی کنار تختش خداھی مشروب رو پا تختی شھیدوتا ش
عشقم محکم بغلم کردم اه  ی از روتخت بلند شد اومد طرفم اومدشدهیچھ خبره چ نجایا

 با ھی چھ کارنی فرھاد ولم کن ادادی مشروب می بوکلشی تمام ھدادی می گندیعجب بو
 ضی ھوا سرده مری در آوردرھنتویچرا پ! ؟ی شدینجوری چتھ تو چرا ایخودت کرد

 قدم ھی قدم اومد جلو ھی رمیگی مشی دارم آتسوزمی النا دارم مسی بپوش من سردم نیشیم
 قدم عقب تر اومدم افتادم رو تخت لبخنده مسخره ھی قدم جلوتر ھی تر باز باومدم عق

 فرھاد چتھ چرا ؟یترسی ھنوز از من میسال عشقو عاشق٤ زدو گفت جالبھ بعد از ییا
خوش  حالت گمی کھ منھی بخاطره ای مستیلی کھ خدونمی مھی ترس چیگیمزخرف م

 ارمی واست بیخوری می چوبم خمیلی خسی نمیچی من ھی مستی بس کن بابا مستسین
 ای باری در بارشالتمی النا مانتوت رو دربی اوکنمی ندارم فقط اومدم خودتو ببلی میزیج

 بگم چون خوامی ؟ نھ نمشدهی چی بگیخوای داغونم فرھاد نمیلی دارم خازیتو بغلم بھت ن
 راز بود مانتوم و شالمو در آوردم و کنارش ددهی نشده فرھاد رو تخت دراز کشیزیچ

 کش ی مردونش گم شدم با صداکلی سرم و من کآل تو ھرهی دستشو گذاشت زدمیکش
 نقدی ؟ النا تو چرا اشدهی منھ؟ فرھاد چرهی تقصی توعھ چرهی گف النا ھمش تقصیدار

 ی چسی نتی حالی بھت دست بزنم فرھاد تو مستیذاری چرا نمیکنیخودتو ازم دور م
 خوامی نمزنمی ساکتشو النا دارم حرف مآمعلومھ چتھ تمومش کن خواھش. اصآلیگیم

 تمومش ی بھت دست بزنم مگھ زنتم کھ بھم دست بزنیزاری نمی جیعنی یحرف بزن
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ن  النا زنم زنم ؛کم زنم زنم کگھیاه بسھ د می موضوع حرف زدنیکن صدبار راجبھ ا
  فرھاد من نگرانتنی تا لمست کنم ببی زنم باشدی حتمآ بای عشقم کھ ھستیستیزنم ن

 گوش بدم بھتره برم پاشدم فرھاد اتتی چرندنی کھ بھ انجای اومدمی ننحایبودم کھ اومدم ا
 پرت شدم دی بھ شدت دستمو کشیری نمجای سرجات النا تو ھنی بشدیدستمو محکم کش

 ... تختی بغلش رویتو
 تخت کمرم درد گرفت فرھاد چتھ یمحکم افتادم رو  زبان النااز

 یخوای خودتھ عشقم چرا ھمش مرهی تقصھ؟ی چنکارای اھی معننکاراتی از اادیخوشم نم
 ذره لمست ھی ی بذارنکھی از اغی اما دریذاری سالھ سرتو رو دستم م٤ یازم فرار کن

 شھ بود ی جورھی نبود یشگی اون فرھاده ھمھگی فرھاد دنی بودم ادهی ترسیلیکنم خ
 تو رو خدا ی مستیلی تو االن خسی نادتی می موضوع حرف زدنیفرھاد ما قبآل راجبھ ا
 ھر یری نمیی بھت سر بزنم نھ النا تو جای صب کھ بھتر شددمیبذار من برم قول م

 تو رو فرھاد می مالھ ھم بشدی تحمل ندارم ما باگھی تموم بشھ من ددی ھس امشب بایچ
 بزار می بشیکی بذار می ما عاشقھ ھم؟یترسی چرا مترسم،ی حرفا رو نزن ازت منیخدا ا

 خراب شده فرھاد تو ی چی لعنتی رو خراب کردی تا ھمھ چی نذاشتنقدی امیمالھ ھم بش
 محکم کھ ھر لحظھ احساس نقدی مچھ دستمو محکم گرفتھ بود ایزنی حرف میاز چ

 ی مسببش خودتادی کھ سره عشقمون بیی ھربالیعنی بشکنھ، م امکان داره  دستکردمیم
 کھ گفتم رگ مغزش انگار از نوی اترسمیالنا فرھاد تو رو خدا بذار برم دارم ازت م

 منو محکم بغل کرد و بھ خودش چسپوند عی سرکردی تاالپ و تولوپ مشیشونی پیرو
 رو ی خودم ھمھ چیبش گھی دی مالھ کسذارمی نممیشیم.نگران نباش نفسم امشب مالھ ھم

 من ی اما انگار ھرچرونی خودمو از بغلش بکشم بخواستمی با زور مکنمیم.درست
 تخت یمنو خوابوند رو... دادی اون منو محکم تر بخودش فشار مکردمی تالش مشتریب

 کھ نفس دیبوسی محکم و پشتھ سرھم مقدی شد و بھ جون لبام افتاد ارهیبا ھوس بھ لبھام خ
 انگار نھ انکار قدرتش ی ولکردمی مھی و گرزدمی منشیبا مشت بھ س... دمکم آورده بو

 ...  گلوم خفھ شده بودی شده بود ھق ھق توادی زنقدی چرا ادونمینم
 
 تقال ی ھر چشمی موونھی کمکم کن دارم دایخدا  زبان النااز
 بود و افتاده بود روم تالشام نی سنگتونستمی فرھاد رو از خودم جدا کنم نمکردمیم

 ؟ی شدی کردم کھ ذھنمو منحرف کنم فرھاد ولم کن چرا وحشی نداشت سعدهیاصآل فا
 دم گوشش ی آرومی ھق ھق ھام با صداونیم دمی بلند کشغی جھیسرشو برد تو گردنم 

 خوردی داغش بھ گوشم می کھ نفسای ؟ در حالکنھی منکاروی با عشقش ایگفتم فرھاد ک
 کنم ی کاردی االنم بای خراب کردزوی تو ھمھ چی گفت خودت خواستشدیرم مو مورمو

 وشم درست لمست کنم بعد آروم دم گچوقتی ھی کھ نذاشتی خودت بودمیکھ مالھ ھم بش
 پلکام دمی کوبنشیزمزمھ کرد حاال آروم باش بذار کارمو انجام بدم دوباره با مشت بھ س

م گوشم گفت تو رو خدا آروم باش النا بذار  دختیری اشکام تند تند مخوردیکھ بھم م
 داد زدم خفھ شو آشغال از رو بلند شو دم کنمی من خودم درستش ممیدرست با ھم باش
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 النا تاپم رو در آوردم فرھاد نھھھھھھھھھ ی خواستتدھنمو گرفت گفت پس خود
 دستش دوتا ھی با ی تو االن مستیشی ممونی پشدمی نکن تو رو خدا قسمت منکارویا

 و دمیلرزی میلی شده بودم مثھ خخیدستمو باال نگاه داشت و تاپم رو از تنم در آورد 
 بھ من یولم کن تو دار  دلم از خدا خواستم کمکم کنھ داد زدم فرھادیچشامم بستم و تو

 با یخواستی مینجوری ا؟ی درست کنوی ھمھ چیخوای مینجوری ای لعنتیکنیتجاوز م
 النا شلوغش نکن اگھ امشب با سیشارشو رو لبام گذاشت و گفت ھ انگشتھ امیھم باش

 فرھاد چرا ی چیعنی میدی از دست مگروی ما ھمدشھی خراب می ھمھ جمیھم نباش
 گرفتھ بودن دموی لبام احساس کردم اشکام راه دی روو داغشی لبایگیمزخرف م

 کنمی نکن عشقم خواھش مھی اشکامو پاک کرد النا تو رو خدا گردمیدیصورتشو تار م
 اتفاق ھی کردمی اما احساس ماوردمی سر از کارش در نمکردیم.با انگشتش اشکامو پاک

 شدمی ازش متنفر مشتم شده بود دارحمی بیلی خرمیترسی حال منیافتاده از فرھاد تو ا
 پام بود دستشو برد طرف شلوارم گفت نی شلوار جھی بھ من تجاوز کنھ خواستیم

 کشمی خودمو می گفتم فرھاد اگھ بھم تجاوز کنھی پر از گریبا صدا  ابازش کن الن
 مردونش ھمش دستو کلی ھری بازش کن زووووود زیکنی تو غلط مخورمیقسم م

 کنمی نمتتی آروم باش من دوستت دارم اذی بشتی کھ اذنکن ی کھ گفت النا کارزدمیپام
 تو کھ جنبھ مست یتو ھم آروم باش فرھاد خفھ شوووووووو آشغال دھنتو ببند عوض

 ؟ نھ کثافت یستی مگھ عاشقم نیکنی متمی النا چرا اذ؟یکنی چرا مست میبودن ندار
 ... ومدی در نمصدام ھی از گرکھی خدا لعنتت کنھ ول کن بذار برم تو رو خدا دستمین
 
 حالم داشت از دهی بھ آخر رسای دنکردمی احساس مگھید  زبان النااز

بزار برم    فرھاد رو صدا زدم سرشو آورد باال فرھاد ؟ جانمخوردیفرھاد بھ ھم م
 باورم ی بکننکاروی ایخوای ب عشقش تجاوز مبکنھ کھ تو می آخھ ککنمیخواھش م

 کردم کاری کجا رفتھ ؟مگھ چرتتی غی داشترتی تو غی کھ تو ھمون فرھاد باششھینم
 ؟آره ھس ھیرتی غی بنی با عشقم باشم اخوامی جرمھ؟  منیالنا دوسدارم با عشقم باشم ا

  حاال ھم نباشی نبودی سال راض٤ نی تو اچوقتی النا تو کھ ھستمی نیمن راض.چون
نکن .میعصب  عقب النادی خودشو کشکمی خورهیفرھاد ازت متنفرم حالم ازت بھم م

 جونم بلند شد با یی و فی جسم ظری از روکمی نکھی حرف نزن بھ محضھ ایجوریا
 شد خم شد تا بخودش اومد دی لباش سفدی دفعھ رنگش پرھی حساسش یزانوم زدم تو جا

 دهی کھ تا باال کشیمانتو و شالمو برداشتم وبا دو از خونھ خارج شدم پا برھنھ و با تاپ
 ابونی خری من بھ مسدنی و با دودمینتوم رو پوش تند تند مااطیح  دم دردمیشده بود  رس

 لحظھ مکث کردم و دکمھ ھام رو بستم ھی مانتوم باز بودن یسرم لخت بود و دکمھ ھا
 نکھی شالمو سر کردم از ترس ادمیدوی برھنھ میکفشام و شالم تو دستم بود و با پا

 خدا لعنتت دمیدوی زنان فقط مسفرھاد بھم نرسھ کفشامو جرعت نداشتم بپوشم نفس نف
 بارش راهی تو دلم بد و بتونستمی تا می انداختی منو بھ چھ حالو روزنیکنھ فرھاد بب

 کھ فرھاد دنبالم نباشھ کردمیکردم تپش قلبم باال رفتھ بود ھمش پشتھ سرمو نگاه م
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  درموی و برگردم خواستم کھ گوشرمی بگنی پول ھمرام نبود کھ ماشدمیکفشامو پوش
 تو اتاق فرھاد جا مونده اه فممی و کفمھی اومدم ک تو کادمی سی نبمی تو جدمی دارمیب

 ھی سوپر مارکت اونجا بود رفتم توش ھی پشتھ سر ھم رفتم جلوتر ی بدشانسیلعنت
 زنگ بزنم کفشام ھی با تلفنتون تونمی آقا مدی تو مغازه بود رفتم تو مغازه ببخشرمردیپ

 شی پی دخترم مشکلشدهیچ:  گفتدرمری پزدمیحرف م  و نفس نفس زناندمیرو پوش
 شھ؟ی زنگ بزنم مھی خواستمی گم کردم فقط مموی گوشسی نیزیاومده ؟ نھ عموجان چ

  لرزون بھ طرف تلفن رفتمی با دستای ممنون عموجان مرسیلی بزن خایآره دخترم ب
... 
 
 
 آھو رو گرفتم ی رو برداشتم تند تند شماره یگوش    زبان النااز

 نپرس یزی چگمی می چنی آھو گوش کن بب؟یی سالم النا جانم تو کجا؟ییالو آھو کجا
 نپرس یزی فعآل جگمی ؟می فرھاد نرفتشھی آره بلدم   پ؟ی رو کھ بلدنای فرھاد ایخونھ 

 دنبالم ای بعی مغازه ھس سرھی ابونی اونطرف خنای افرھاد یدوتا کوچھ باالتر از خونھ 
 اومدم ی بوق بزن باشھ اوکھی ی تو مغازه ھس من نشستم تو مغازه اومدرمردی پھی

 دنبالم آره دخترم انی می تا وقتنمی من تو مغازه بششھی عمو مدیباشھ فعآل خدافس ببخش
 داشتم از دلشوره ی رو صندلم کردم و نشسترونی رفتم تو مغازه پشتمو بھ بنی بشانیب
 قھی دق٢٠ نکنھ بعد از دامی کھ پادی کھ فرھاد ندمخونی می الکرستھی ھمش تو دلم آمردمیم

 ری داشت بوق زد رومو برگردوندم خودش بود از پیی آلبالو٢٠٦ ھی آھو دیآھو رس
 ی دختر جون بھ لبم کردشده؟ی سالم النا جدمی بھ طرف آھو دوھیمرد تشکر کردم با گر

 تو می نپرس فقط بریزی نپرس آھو تو رو خدا فعآل چیزی نھ ؟چای شدهی چی بگیخوایم
 آھو ی دم خونھ دمی بھ خونھ رسدنی نگف تا رسیزی آھو ھم چکردمی مھیراه ھمش گر

 کنم درد فی تا اومدم تعرشدهی رو نگھ داشت خوب النا حاال بگو چنی آھو ماشنایا
 و تو سطل آشغال  کنار خونھ باال نیی اومدم پادم باز کرعی بھ معدم زد درو سریدیشد

 مواقع شتری و بگرفتمی معدم درد مگرفتمی استرس مای شدمی میعصبآوردم ھر وقت 
 کن رنگ ب فی تو استراحت کن بعد تعرمی برایالنا چت شد دختر ب... اوردمیباال م

 خودم ره تو اتاقمھ کنادهی کھ خوابشھی می ساعتمیروت نمونده آھو آرش کجاس؟ ن
 یلی روزا خنی آھو تو رو خدا شرمنده منو ببخش ادیخوابش کردم شامشو خورد و خواب

 ااای باز از اون حرفا زدی بابا النا جھ دردسریمزاحمتم تو رو ھم تو درد سر انداختم ا
 ارمی بنوی زد درو باز کرد برو تو منم ماشدی آھو کلخورهی می بھ چھ دردیپس دوست

 می فقط منو مامانزمی عزسی نی خونتونھ ؟کسی پارک کرد آھو کطای آورد تو حنیماش
 مامان کھ کالس ادتشی بود رفتھ عضی مادرش مرشھیبا آرش بابا رفتھ شھرستان پ

 ای بسی نی راحت باش کسمی برمیداشت تو مدرسھ منم کھ دانشگاه کالس داشتم نتونست
  بودبوارد اتاق آھو شدم آرش رو تخت خوا...تو مامان ھم خوابھ 
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وارد اتاق کھ شدم آھو ھم پشتھ سرم اومد تو النا    زبان النااز
 کن فی بخور تعرارمی شربت واست درس کنم بھی بمون نجای ھمدهی رنگت پریلیخ
 تخت ی تکون دادم شالمو در آوردم مانتومم در آوردم و کنار آرش روی سرھی شدهیچ

 فرھاد وجودم دوباره پر از ی بھ کاراکردمی مفک شی داشتم بھ چند لحظھ پدمیدراز کش
 خفھ می گری دھنم کھ صدای دستمو محکم گرفتم جلوھی گرریدلشوره و ترس شد زدم ز

 النا ای آھو اومد بقھی دق١٠ بعد از ختمیری تند تند اشک مصدای نشھ بداریبشھ و آرش ب
 صورتت رو و بخون با ھق ھق بھ زور آھو شربت رو خوردم النا پاشو دستنجوریا

 چند تا مشت آب خنک بھ صورتم زدم یی کن رفتم تو روشوفی واسم تعراید ببشور بع
 ی انگار وحشت زده شده بودم وقتھی گرری نگاه کردم دوباره زدم زنھیخودمو تو آ

 اون ادی گردنم قرمز شده بود کھ ھمش منو ی فرھاد روی لبایسرمو باال آوردم جا
 باھام نکاروی ای روزھی فرھاد کردمی وقت فکر نمچی ھنداختیم. وحشتناکیصحنھ ھا

آھو داشت   صورتمو خشک کرد رفتم تو اتاقھیی کنار روشویبکنھ با حولھ 
 نی منم رو زمشھی انداختھ بود آھو منی زمی خودشو روی جاکردیلباساشو عوض م

 وع رو خودم شردمی تو رختخواب پتو رو کشمی رفتی دونفرایبخوابم کنارت آره گلم ب
 شھی باور نمنجامی االن اشھیآھو دستمو گرفت تو دستاش آھو باورم نم دنیکردم بھ لرز

 ی چیعنی نابود شم آھو خودمو محکم بھ آھو چسپوندم  النا خواستمیخدا نجاتم داد م
 بگم خودمم خوامی کھ من میزی جز چیکنیم. فکیزی النا بھ ھر چدونمی ؟ آھو مشدهیچ

 ؟ جرا رفتم ی فرھاد نرفتشھی افتاده؟ مگھ تو پی ؟ چھ اتفاقنا الشدهی مگھ چشھیباورم نم
 گفتم آھو یی اھی لرزون و پر از گری با صدانمی کن ببفی درس تعرشدهیخوب پس ج

 !!! نکنی النا شوخیگی می چ؟؟ییییییییییی ب زور بھم تجاوز کنھ ،چخواستیفرھاد م
 
 
 شھیباورم نم آھو اصآل گمیبخدا باور کن راست م  زبان النااز

 باشھ آھو بلند شد یتجوری فرھاد اشدی باورت منمیبی دارم کابوس مکنمیھمش فک م
 نداره ی مستی جنبھ ینشست النا فرھاد مست بود؟ آره آھو واقعآ کھ خاک برسرش وقت

 یکردی اگھ فرار نمی کمکت کرد فرار کرددا حال خشعوری بی پسره کنھیچرا مست م
 یلی دور خودم خجوندمی بلند شدم نشستم پتو رو پدشی نابود متیکھ امشب زندگ

 ی آروم باش خواھرسی بھم بغلم کرد ھدی آھو اومد چسپدیلرزی چونم داشت مدمیلرزیم
 صدای لرزون بی با صدایگی می آھو چیاشکال نداره خودتو ناراحت نکن وووووووا

 کھ بعد بخواد بھت تجاوز کنھ کھ ی نبودی سال عاشقھ کس٤ آھو تو کھ ختمیری مشکا
 ی کھ من ھمھ یدونی تو خودت مکشمی می من جیدونینم. باوراتو خراب کنھ تویھمھ 

 ندارم ی ندارم پدر و مادر درست و حسابوی من بحز فرھاد کسیدونیکسم فرھاد بود م
 دونمی نمی کرده بودم ولی بار خودکش١٠ حاال  کھ اگھ آرش و فرھاد نبودن تایدونیم
 دیلرزی شده از بس چونم ملی کھ بھ فرھاد داشتم بھ نفرت تبدیاال چرا اون ھمھ عشقح

 یی کردن بغلم کرد و دوتاھی آھو ھم بخاطره حالم شروع کردن بھ گرختمیریو اشک م
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 تی اذو اروم باش خودتکنمی النا قشنگ درکت مختنی بھ اشک رمیبا ھم شروع کرد
 تار ھی عشق و نفرت نی کھ بگنی خراب کرد راس موی فرھاد ھمھ چیفھمینکن آھو م

 کھ کنارش آرامش کنمی فک نمگھی ندارم دی جز نفرت بھ فرھاد حسگھیمو فاصلس د
 ی بلندبآی تقری ندارم با صداوی کسگھی پناه شدم دی بھش اعتماد ندارم آھو بگھیدارم د
 ندارم مطمعنم کھ یی ازهی نداره انگیی ادهی زنده بودنم فاھگی آھو حاال دھی گررهیزدم ز

 حرفتو نھ من نھ تو فرھاد ارزش نی ای تکرار کنگھی ساکتشو النا دسی ھکشمیخودمو م
 ای خدای درکم کنیتونی آھو تو نمیدی فھمی بخاطرش خودتو بکشی نداره کھ بخوانویا

 انقد زجرم ری جونمو بگدمیم  رو دارم پسی تقاص چای خدا؟یکنی منکارویچرا با من ا
 فقط افتاده بود روم بلند کردمی التماسش می شده بود ھر چدیزینده آھو فرھاد امشب 

 ھی گرگفتی مکردیم. اشکامو پاکیحت... واسش مھم نبود ی ولدیدی اشکامو مشدینم
 عشقم ، عشقم بخوره تو گفتی بھم تجاوز کنھ بعد مخواستینکن عشقم فک کن آھو م

 و سوختی کرده بودم پشت پلکام مھی از بس گرگھی درشعوی برتی غی بی سرت پسره
 ...ومدیصدا در نم

 
 
 فقط متوجھ شدی چدمیبعد از رفتن النا اصآل نفھم  زبان فرھاداز

 چی داشتم سوچھی شده بود سرگنی فرار کرده نگرانش بودم چشمام سنگشمیشدم النا از پ
 بود رفتم دم ١٢ ساعت نی النا رو گذاشتم تو ماشفی کرونی رو برداشتم و زدم بنیماش

 گرد شده بھم نگاه ی رو زدم خالھ اومد دم در با چشمازنگ  چند بارنای النا ایخونھ 
 کارش دارم رونی بادی ؟ سالم خالھ بھ النا بگو بیکنی مکاری چنجای بلھ فرھاد تو اکردیم

وردم کم کم داشت اون صحنھ ھا  بھ مغزم فشار آکمی تو؟ شھی پومدیوا فرھاد مگھ النا ن
 شی ساعت پ١ کما بودم ھمھ اتفاقات و داشتم انگار تیبی حالھ عجھی جلو چشمم ومدیم

 آھو اون شھی آھو افتاد مطمعن بودم کھ النا رفتھ پادی شدی چشمم ردو بدل میاز جلو
 آھو راه ی رو نداره کھ بره بھ طرف خونھ یی اگھی دھیی بجز آھو جاشھیمیدوستھ صم

 م برداشتم رفتکی سنگ کوجھی داشتی برنمی رو زدم چند بار زدم کسفونیافتادم آ
 دی برداشتم و زدم باگھی دیکی لبھ پنحره ومدی اتاق آھو باز نیعقب و زدم بھ پنجره 

 باشھ ومدهی نشی واسش پی نرفتھ باشھ مشکلیی موقع شب جانی النا کجاس ادمیفھمیم
 نھی ماشدمی جواب نداد از در رفتم باال نگاه کردم دیا بازم کس رو زدم  امفونیدوباره آ
 زنگ شدمی از حال النا باخبر مدی شدم کھ آھو خونس و باطمعن پارکھ ماطی حیآھو تو

 دم در کارت ای اس  زدم براش آھو بدادی جواب نمزدمی زنگ میھر چ...زدم بھ آھو 
 ندارم برو خونت اس زدم آھو تا خونتون یمن با شما کار دارم فرھادم جواب داد

 ... دم در منتظرماری نامزدمو بدمی نکششیرو بھ آت
 
 آھو رفت پشتھ ومدی پشتھ سر ھم مفونی آیصدا از زبان النا 
 ؟باز نکن آھو تو رو خدا اصآل می کنکاری النا فرھاد اومده چی نگاه کرد وووووافونیآ
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 سالم دی شد سالم خالھ جون خوب ھستداریرو بکش مامان آھو ب فونی آمیجواب نده س
 دی دم در بگدی النا با فرھاد دعواش شده خواھشآ برن آھو جواب داد ماماشده؟یدخترم چ

 شھی ن خالھ جون اگھ مشھی خب دخترم بذار با پسر خالش بره نھ مامان نمسی ننجایا
 ی تو اتاق آھو از پنجره دیبر اشکال نداره دخترم شما رمی بمونم صب منجایامشب ا
 آھو خدا لعنتش یوووا ونجاسی النا فرھاد ھنوز نرفتھ ھمکردی رو نگاه مرونیاتاقش ب

 نگران نباش کنھی مامان حلش میکنھ چرا اومده استرس دارم ردش کنھ بره اوک
 اس ام می رفتشی بھ طرف گوشیی دوتاتی آھو اومد آھو گوشھی اس ام اس گوشیصدا

 دعوا می کنکاری حاال چی وادمی نکششی تا خونھ رو بھ آتاریاس فرھاد آھو نامزدمو ب
 بھ ی بگھی کافترسھی کرده نگران نباش مثھ سگ از باباش ملطغ راه نندازه النا
 ادی نامزدم بدی بگدی سالم ببخشنیی مامان رفت دم در بلھ بفرمای اوکزنمیپدرت زنگ م

 ای شروع کرد بھ صدا زدنم النا بدیدونی ؟ خودتون خوب مھیک ببرمش نامزدت خوامیم
 نکھی ایگرفتھ بود بخاطره   وجودمویادی خونھ خشم زمی برای ندارم بتی کاررونیب

 از جونم ی ؟ چھی دعوا نشھ و زشت نباشھ اومدم دم در بلھ چنای آھو ای خونھ یجلو
 خونھ می برای برمینم  برونجای گمشو از استمی اومدم زنمو ببرم من زنت تو نیخوایم

 تو الزم رتی غی نکن نگرانت بود خفھ شو بابا بتمی اذسیکارت ندارم حالم خوش ن
 رمی نمجای نبرم ھنجایمن تا زنمو از ا نجای گورتو گم کن از ای نگران من باشدهنکر

 بھ ی کسگھی بھ جرم مزاحمت من د١١٠ زنگ بزنم ای یری مسمیبھت گفتم من زنت ن
 بھم اجازه بده فقط گمشو من از تو شدهی چدمی محی النا واست توضشناسمی رو نماسم تو

 زنمی توشھ بعدآ بھت زنگ متی گوشری بگفتویک  باشھ پ حداقلخوامی نمیحی توضچیھ
 رو از دستش گرفت برو بھ جھنم درو محکم روش بستم و شروع کردم بھ فیآھو ک

 ...  بلندی کردن با صداھی و گردنی کشغیج
 
 گرفتی مشی داش آتگرمیدرو محکم بستم روش ج زبان النااز

 فرھاد بودم خودمو انداختم رو ی وونھی ازش جدا بشم من دینجوریدوست نداشتم ا
 فرھاد خدا لعنتت کنھ عاشقت زدمی بلند داد می شروع کردم بھ زدن خودم با صدانیزم

 راحتم کن چنگ ریجوووووونمو بگ ی خدا ازت نگذره فرھاد خدای کردوونمیبودم د
 بھم اومده بود یادی فشار زشدمی می چشمم زخم شد داشتم روانریانداختم تو صورتم ز

 تو می پاشو بریآھو و مادرش اومدن سمتم النا تو رو قرآن بلند شو خودتو داغون کرد
 و  کارش منو کشت مادر آھو دستمو گرفتنی فرھاد امشب با ارمیولم کن آھو بزار بم

 گھی اون النا مرد من دستمی نی اون دختر قبلگھیبلندم کرد خالھ تو رو خدا ولم کن من د
 زدم تو صورتھ خودم تمام عضالت ؟یی پس کجاای خدادمی کشغی متحرکم جی مرده ھی

 نبود صورتم زخم شده شتری برام مھم نبود از درد قلبم کھ بیصورتم درد گرفتھ بود ول
 ندارن؟ چرا صدامو یی صداادامی چرا فریی کجاایشتر نبود خدایبود اما از زخم قلبم ب

 کھ ی با من کرد مننکاروی ای فرھاد بھ چھ جرمنھ؟ی اتیی ؟ خدانھی عدالتت اییشنوینم
 خواستی ب من تجاوز کنھ مخواستی بھم نخورده عشقم می تا حاال دستھ نامحرمیحت
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 باشھ ھق نی ااقتمی بودم کھ لد بنقدی من ایعنی ایبدون لباس عروس منو نابود کنھ خدا
 رو باز کرد بردم تو خونھ آھو نگاه یھق کنان بلند شدم آھو دستم رو گرفتم در ورود

 ی بھ خودت صورتتو داغون کردی دختر چقد چنگ انداختی کردکاریکن با خودت چ
 برد یی منو بھ طرف دستشوختیری اشک مصدای افتاد بھی صورتم بھ گردنیآھو از د

 آب رو باز کردن چند تا مشت آب ریش... بودم و حس راه رفتن نداشتم س حیخودم ب
 نگاه کردم صورتم زخم شده بود واسم مھم نبود چون نھی ب صورتم زد خودمو تو آخی

 کنان منو آوردم تو اتاق و آروم ھی تر بود آھو صورتمو شصت و گرقیزخم قلبم عم
 ... کنار خودش خوابوند

 
 
 آورد گھی دی پتوھی آھو دمیلرزی پتو مریداشتم ز   زبان النااز

 ی سرم بود گوشی کھ از فرھاد گرفتھ بود  باالفویانداخت روم المپو خاموش کرد ک
 ھمش دنی در اومد دوباره استرس گرفتم شروع کردم ب لرزیتوش بود صداش گوش

 اومد طرفم چت شده النا  آھوشھی لحظھ بدتر مھر  بردارم حالموی نتونستم گوشدمیلرزیم
 ترسمیمن م. خوادی نشده دختر ببرمت دکتر نھ نمتیزی فاطمھ زھرا چای یلرزی میلیخ

 دیلرزیم. خوبم از بس فکمخوادی تو رو خدا لباساتو بپوش ببرمت نھ آھو ازنمیتشنج کن
 نی بردار ببرو ی گوشزحمتی آھو بزدمی مکھی تکھی حرف  بزنم حرفامو تتونستمینم
 نحسشو حذف ی جواب نده شماره ی رو برداشت النا فرھاده ووووای آھو گوشھ؟یک

 بار زنگ زد جواب ندادم آھو ٩کن زود اسمشو ثبت کردم عشقم حذفش کن فرھاد 
 آھو شمارشو انداختم ندازمیشمارشو بنداز رد تماس باشھ گلم تو فقط آروم باش چشم م

 برداشت دوباره شویھو اونم گوش زنگ زد بھ آقھیدق ١٠ رد تماس بعد از ستھیتو ل
 دنمی آھو از لرزشدی مشتری تنم بی با زنگ زدن اون لرزشاکردی ول نمیفرھاد بود لعنت

 ی با دستامی خاموش کرد دوباره اس ام اس اومد رو صفحھ گوششوی گوشدویترس
 توی گوشردم دورت بگمونمیالنا نفسم مثھ سگ پش لرزون بازش کردم از فرھاد بود

 شی جواب بدم حذف کردم دوباره اس بعدنکھیبدون ا...جواب بده خانومم غلط کردم 
 کردم عشقم فقط تتی تو غلط کردم اذی النا نفس منکردمی و باز مدمیلرزیاومد فقط م

 میاس ام اس سوم اومد النا زندگ بگو حالت خوبھ؟ دوباره جواب ندادم و پاک کردم
 کردم جواب ی چھ غلطدمی فھمدهی االن از سرم پری بده مستبخانومم مرگ فرھاد جوا

 خاموش کردم وی جواب گوشکی از غی دریبده عشقم جواب ندادم ازش متنفر بودم حت
 ... پتورهی رفتم زفمیگذاشتم تو ک

 آھنگ بابا کرم از خواب ی با صدا٧صب ساعت   زبان النااز
 گذاشتھ داره شیگوش. آھنگھ بابا کرمو با آھودمی چشمامو باز کردم دی شدم وقتداریب
 و رفتی بابا کرم می داشت ھی دختر چھ دل خوشنی خدا خوشبحالش ای ھرقصھیم

 خندم گرفت مامانش وارد اتاق ش لحظھ بکاراھی زدی و بشکن مدیچرخیدور خودش م
 خنده امان از دستھ تو آھو البتھ منم رقصم رهیشد اونم کھ ماشا هللا خوش خنده زد ز
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 نگاه ھی کردم زی چشمامو ردمیرقصی اما خوب مرفتمی کالس نمنکھی خوب بود با ایلیخ
 ای خدای وایوا:  ھمھ قر تو کمرتھ آھو گفتنی ایچتھ دختر اول صب.بھش انداختم آھو

 از بازوش شگونی نھی از رختخواب پا شدم یشی چھ با مزه میخوری حرص میتو وقت
 آرش رو دیالنا و مرض برو آماده شو با  النا چتھ دردم اومدیییگرفتم ووووو

 آھو رمی االن مشییی ایریگی مشگونی نی نازم کنیتونی مدرسھ خوب بابا نممیبرسون
 و بھ دمیرختخوابم شدم لباسام رو پوش رفت لباساشو بپوشھ منم مشغول جمع کردن

 تازه دمی رو دنھی سرمو باال گرفتم و تو آی رفتم تا صورتمو بشورم وقتییطرف دسشو
 داری سر صورتم اومده با بعض اومدم تو اتاق آرش رو بیی چھ بالشبی اومد دادمی

 د چشاشو باز کرد چشاش گرد شی آرش وقتی پاشو آماده شو مدرسھ دارمیکردم داداش
 بابا زده؟ نھ شدهی جی چرا زخم شده صورتت آجشده؟ی صورتت چی آجیووووووا

صبحونتو بخور مادر آھو صبحونھ رو آماده  پاشو آماده شو نیقربونت برم  خوردم زم
 عسل ، ری گذاشتھ بود ،خامھ ، عسل ، مربا، شزی رو میکرده بود صدامون زد ھمھ چ

 ھمھ چقد نی خالھ چھ خبره ای بھشون وام نگاه انداختھی رهی و غریآب پرتقال ، پن
 نوشھ جونت آرش و صدا زدم نشست سر ی خواھش دخترم چھ زحمتدیدیزحمت کش

 ی عروسانآی احیشی اومد ماشاال آھو جان چھ آراششیآھو ھم بعد از اتمام آرا زیم
 ھی نی کردم حاال آھان االن اشی کم آراھیالنا ضد حال نزن :  اھو گفتگھی ددیقراره بر

 می اول رو کھ گذاشتم دھنم گوشی لقمھ الیخی خوب بابا بیبلھ پس چ گھی دکمتونھ
 ... کردم فرھاد بودی گوشیزنگ خورد نگاه بھ صفھ 

 
 بود نی شدم چشمام سنگداریصب کھ از خواب ب   زبان فرھاداز

 کم فک کردم ھی بھ خودم دادم از رو تخت بلند شدم ی کش و قوسھی داشتم چھیسرگ
 داشتم دمی مشروب رو دور خودم  دی ھاشھی اومد شادمی رو شبی خدا دیوووووا

 یکی با النا خواستمی کردم اما من میلط بودم چھ غدهیمال فھم کاگھی االن دشدمی میروان
 ازش جدا شم و بعد از تونمی و نمرمشی حتمآ بگدیشم کھ بھ بابا بگم النا زنمھ و با
 وی انگار بدتر شد و ھمھ چی زن دومم شو ولیخوایازدواج با النا بھ نفس بگم اگھ م

 مشت کوبوندم ا نگاه بھ خودم انداختم از خودم بد اومد بھی نھی آیخراب کردم رفتم جلو
 ھاش رفتم دستم و دستم پر از خون شد اصآل برام مھم نبود در حال حاظر کھی تنھیتو آ

 رو از دستم در آوردم نھی آی ھاکھی تاوردمی مرونی سوتفاھم بنی النا رو از ادیفقط با
 رو روشن کردم و نیبحونھ رفتم ماش باند بستم بدون صھی دور دستم دمیلباس ھامو پوش

 رو نی کنم ماشی درس رانندگتونستمی نمی اونقد حالم بد بود کھ حترونیزدم ب از خونھ
 دمی کشگاری چند نخ سنی گرفتم نشستم تو ماشگاری پاکت سھیزدم کنار رفتم تو مغازه 

برم و  دختر ھی روز بخوام دنبال ھی کھ داشتم ی با اون غرورشدی وقت باورم نمچیھ
 آھو راه افتادم دم در منتظر ی بھ سمتھ خونھ تالتماسش کنم اما النا ارزشش رو داش

 گاری سھی دادم و دوباره ھی تکنی شدم بھ ماشادهی پنی از ماشرونی بانیموندم کھ ب
 کھ باز نی با مشت کوبوندم رو سقف ماشکردمی فک مشبیروشن کردم ھمش بھ د
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 ی بد بود انگار فشارم افتاده بود ھر چیلی حالم خیزیدستم شروع کرد بھ خونر
 النا رو گرفتم و بھش زنگ زدم طبق معمول ی شماره رونی بومدنیمنتظرم موندم ن

 ... دادیجواب نم
 
 نداشتم لمقھ افتاد تو شی بشر آسانیانگار من از دست ا  زبان النااز

 آب رو نی اای خوبم زد پشتم بیچیا؟ ھ النشدهیگلوم بھ سرفھ کردن افتادم آھو گفت چ
 نی دوسندارم با ازنھی زنگ داره می آقا دوباره سر صبیچی ھھوی یشدی بابا چیبخور ا

 توی بابا جوابش رو نده خوب گوشی ام ایفیمن آدم ضع  کھ فک کنھنھیصورت منو بب
 زنھی فرھاد کھ زنگ مسی آھو اصآل حالم خوب نمی خاموش کردم بریخاموش کن اوک

 شکستھ نمونی بی حرمتایچی ھی کنکاری باھاش چیخوای النا حاال مرمیگیاسترس م
 ھی ازش بمونم  با فرھادتونمی نمگھی دمی جدا بشدی باھاش بمونم باتونمی نمگھیشده د

 آھو یدونی وجھ تو کھ نمچی پاکش کنم بھ ھتونمی بد تو ذھنم حک شده کھ نمیخاطره 
 از می پاشو برشھی باشھ نگران نباش درس مدمیدویم ابونی برھنھ تو خی با پاشبیمن د
 داشت نی داده بود بھ ماشھی بود تکستادهی در ای بعلھ آقا رو بھ رورونی بمی زداطیدر ح

 نجای اومد سمتم دستم گرفتم جلوش تو ادی سرش رو آورد باال ما رو ددیکشی مگاریس
 برو دنبالت کارت ی لشنجای کھ دم بھ دقھ ای نداری مگھ کارو زندگیکنی میچھ غلط

 دست بزنھ بھ خواستی مشده؟ی النا صورتت چی برسم وووووووامیبزار بھ زندگ
النا منو ... بکش کنار نجستو  نشو دستھکی داد زدم بھ من نزدی بلندیصورتم با صدا

 من مست بودم تو حالھ خودم نبودم اشتباه کردم منو ببخش واسھ مونمی پشیلیببخش خ
 پس لطفآ ی فرھاد آره نفسم ھر کاریکنی می واقعآ ھر کارکنمی میجبرانش ھر کار

 کی دستشو آورد نزدنمی نحست رو ببختی ری حتستمیگورتو گم کن چون حاظر ن
 نگاه بھ دستش کردم ی دستش کھ گفت واریز  رو زدمتت صورنمیصورتم بب

 بھ دلشوره افتادم...  کردی میزیخونر
 
 زدم اری اختی بدمی دی دستھ فرھاد رو اونجوریوقت  زبان النااز
 سی سرت مھم نی نکن النا فداھی بھ ھق ھق افتادم فرھاد محکم بغلم کرد گرھی گررهیز

 واس شانس خودم واسھ بد کنمی نمھیتو فقط منو ببخش برو کنار فرھاد من واسھ تو گر
 نشو کی بھ بعد بھ من نزدنی  پس لطفآ ازم دور باش از انمکی مھی خودم دارم گرھیاقبال

 ی النا تو کی نکنی بازری پس بھتره با دم شدمی رو نشونش ممیوونگی کنھ دتمی اذیھر ک
 خبر بودم من ی و من بی کھ تو گرگ بودی خبر بودم؟ ھمون وقتی من بی شدریش

 ینگو گرگ پس چ   بھ منگھیگول ظاھرت رو خوردم خبر از باطنت نداشتم النا د
 سوار شو ببرمت سرکارت آھان پس کھ ایبگم بگم فرشتھ ساکت شو النا  بس کن  ب

 بعد منم ھمھ جا ی دلت خواست بکنی ھر غلطھی سادگنی بھ ھمیکرد. فکنطوریا
 دمی باشم فھمی چھ جوردی بادمی فھمگھی آره نھ فرھاد خان اون النا مرد من دامیباھات ب

 دستمو محکم گرفت مچ دستمو محکم فشار داد دستم ب خورهیمکھ خوب بودن بھ درد ن
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 دی درد اومد چونمو محکم گرفت و لبامو محکم بوسیشدت درد گرفت ول کن وحش
 شو فرھاد اون کی بھ من نزدی جراعت دارگھی بار دھی نشیھلش دادم عقب زدم تو س

 تو بغل ر جات اول آخیشی النا تو زن من مادی سرت میی کھ چھ بالیفھمیموقع م
 گھی باش تو خوابتم دالی خنی نکن آره جون خودت بھ ھمتی خودتو اذیخودمھ پس الک

 کھ شده بھ یمتی رو کھ بخوام بھ ھر قیزی چی النا تو ھنوز منو نشناختینیبیمنو نم
 عی شد با سرنشی بمونھ رفت سوار ماشادتی حرفمو نی بھ زور ای حتارمیدست م

 کھ چقد شناختمی بودم چون فرھاد رو مدهی ترسش از اونجا دور شد از حرفیادیز
 ی کسی بینکن. النا حواست بکارات باشھ فکمیلجبازه اس ام اس اومد رو صفحھ گوش

 کھ چقد یدونی مکنمی دوتا مون رو با ھم نابود می دست از پا خطا کنیو از من جدا شد
آرش رو    خاموش کردم آھوویلجبازم از حرفش بھ دلشوره افتادم و دوباره گوش

 زودتر از من ی خالقی رفتم تو مغازه آقایرسوند مدرسھ و منو رسوند دم پاساژ وقت
 صورتت چرا شدهی چی بود سالم النا وووووانیی سرم پای خالقیسالم آقا اومده بود

 ی جای ولنی کتک زده نھ خوردم زمی کسی چیعنی سی نی مھمزهی شده؟ چینجوریا
 تو رو خدا راحتم سی نیزی چی خالقی کمکت کنم آقار زده بھم بگو بزایکتکھ النا ک

 ...  نپرسیزیبذار چ
 ی خالقی نشستھ بودم مشغولھ کارم بودم آقایرو صندل  زبان النااز

 می گوشیای خواستم سر گرم بشم رفتم تو بازگردهی و بر میی تا جارهیگفت کار داره م
 ؟ با می از ھم جدا بشیخوای ؟ مھیآخرت ج ام از فرھاد اومد رو صفھ النا حرف یپ

 تو نگران من شمی نوشتم نمیشی ممونی نکن پشنکاروی لرزون نوشتم آره النا ایدستا
 ی بھ نوجوونی وقتری بخادشی عاشقت بودم ی من از بچگادتھی ام داد النا ینباش پ

 از یلی بود خرازی اونوقت شما خونتون شادتھی خودت ی حتدیفھمی حالمو نمی کسدمیرس
 میدیدی ھمو می وقتدیع  تادی اونم عدمیدی نمشتری بار بھی یمن تو رو سال.میھم دور بود

 النا اما ی تموم فکر من تو بودنکھی با لمی نگاه کنگھی ھمدی تو چشاشدی رومون نمادتھی
 ١٤تو   عاشقھ چشات بودمنکھی تو چشات نگاه کنم با اشدی روم نمدمتیدی میوقت

 ی ھستی کسنی تو اولی ھستمی کودکادگاری تو ی النا تو عشق اولھ من١٨سالت بود من 
 دل دادم و باھات خاطره ساختم از خدا بخواه کمکم کنھ کھ بتونم از فکرت در ھتکھ ب

 ی ھام صفحھ گوشھی امش و گریبا خوندن پ...  شده النا ری قلبم پکنمی احساس مامیب
 ...  گذاشتم کناروی گوشی  لرزونی شد اشکامو پاک کردم و با دستاسی خسیخ
 
 کھ کردم نتونستم خودمو کنترل کنم یھر کار   زبان النااز

 نوشتم فرھاد گرفتی مشی امش داشت آتی با اون پگرمی برداشتم انگار جویدوباره گوش
 گھی دیلی کردم خریی تغیلیمن خ شتم جواب داد جونم فرھاد فدات شھ بگو نوعیسر

 انگار دنی خندخندمی نمگھی دامی نمرونی عشقت ببھ گھی دکنمی نمھی گریواسم نبودن کس
 ی  متن ھاگھی باھات دکنمی نمی شوخگھی دنمیشی گوشھ مھی رفتھ فقط آروم ادمیاز 

 ھی خوامی مگھی دزنمی بھت زنگ نمگھی دستمی نگرانت نگھی دفرستمیعاشقانھ واست نم
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 ارسال  دوستت ندارم واسشگھی احساس شم فرھاد مرگ احساسم مبارک دیآدم ب
 صداش حالم دنیکردم بالفاصلھ شروع کرد بھ زنگ زدن جواب ندادم چون از شن

 ھی شدم گھی بھ نبودنت عادت کنم ددی باگھی اس ام اس زدم فرھاد من دشدیدگرگون م
 راحت المی پناه  فرھاد جواب نداد نھ اس داد نھ زنگ زد  خی دختر بھی کس یدختر ب

 جواب داد بھ بھ سالم ی تو مغازه سالم آقا مرتضد برگشتھ بود اومی خالقیآقا  شد
 سر درد دارم کمی سی نیزی نھ چی کردھیدختر خوب باز کھ چشمات قرمزه نکنھ گر

 تزای واست پی نخوردیزیظھر چ ای النا ببرمت دکتر نھ ممنون بی اوکشمیخوب م
 بابا نھ  شرمندهنیدی ممنون چقد زحمت کشی نوشابھ سس ھم داخلشھ ووووانمیگرفتم ا

 می با ھم حرف بزندی بای موضوعھی باشھ قبل از رفتن راجبھ ادتی النا فقط یچھ زحمت
 ... دی بندازادمی خودتون ی آقا مرتضیاوک

 
 
 خونھ رمی با اجازتون من دارم می خالقیآقا از زبان النا 

 نھ کارت دارم صب ی خالقی زحمتتون نشھ آقارسونتمتی مرمیصب کن النا منم دارم م
 ھی کھ ی خالقی آقانی در ماشنکھی بھ محضھ ارونی بمی از پاساژ اومدی خالقیکن با آقا
 محکم مچ دستم رو گرفت روم رو یکی ھوی ردم بود رو باز کدی سفیسانتافھ 

 چھ ی دستمو ول کن النا تو داشتیکنی مکاری جنجایبرگردوندم فرھاد بود فرھاد تو ا
 اومد طرفش ی خالقی آقا؟ی کجا برکھی مردنی با ایخواستی میکردیغلط م

 ی کھی دستش رو ول کن فرھاد با مشت زد تو صورتش خفھ شو مرداروی یھوووووو
 نکھی نداره بھ محض ای فرھاد بس کن بھ تو ربط؟یبردی می منو کجا داشتمزد ناوثید
 لبم احساس کردم فرھاد محکم زد تو دھنم ی رو رویزی جھی ی حرف رو زدم گرمنیا

 کھ یی تا جای خالقی فرھاد افتاد بھ جون آقاومدیدستم بردم جلو داشت از لبم خون م
دستمو محکم گرفت منو انداخت تو  اد زدش مردم دورمون جمع شده بودن فرھخوردیم

 کردن فرھاد ھی شروع کردم بھ گرمردمی قفل در رو ھم زد داشتم از ترس منشیماش
 خفھ شوووووو النا بھت گفتم دست ی کنکاری چیخوای نکن متمیبذار برم تو رو خدا اذ

  سواریری دوستت ندارم بعد مشمی ازت جدا میگی نھ بھ من مای گفتم یاز پا خطا نکن
 دستت لبتو ری خفھ شو دستشو آورد طرف دھنم زدم زوثی دی کھی اون مردنیشما

 ... ھیپاک کن النا خون
 
  داشت کھی النا با اون مرددمیدی می من چای خدایوا از زبان فرھاد 

 وونھی داشتم دمی از ھم جدا شدی بھم اس داد بای وقتی در صورتشدی منیسوار ماش
 تو اون ی وقتی روشن کنم باھاش ولفموی دنبالش تکلامی روشن کردم بنی ماششدمیم

 کنترلمو از دست دادم زدم تو شدی چدمی کنھ نفھمم خدا لعنتسوختمی داشتم مدمشیحالت د
 و بروز داشتمی اما تو خودم نگھ مشدمی موونھی داشتم دومدی از لبش خون میدھنش وقت

 بارم از دستم کتک کی یالنا نگفتھ بودم حت چھار سال از گل کمتر بھ نی تا ادادمینم
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ببخش دستھ خودم نبود   بود زدمش النا منوختھی امروز افکارم بھم رینخورده بود ول
 بھم یخوای نکنھ باز میبری می منو کجا داری ھستی عوضھیفرھاد خفھ شوووووو تو 

 وی تو بود تو ھمھ چری تجاوز تجاوز نکن تقصقدی اگھی النا دھنتو ببند دیتجاوز کن
 ؟ی بفھمیخوای فرھاد ازت زده شدم چرا نمکنمی االن خودم درستش می ولیخراب کرد

 کنارت گھی درهی تپش قلبم باال نمگھی دنمتیبی می و من وقتیستی نمھم  واسمگھیکھ د
 ی تو غلط کردی خود خواھنقدی بفھم چرا اکنمممممممی نمھی بھت تکگھیآرامش ندارم د

 فقط سی النا برام مھم نی نزن کھ دوباره کتک بخوریساکتشوووووو حرفببند دھنتو 
 کھ رتمی غی بنقدی من ایعنی یلق خااروی اون شھی پیولم کن برم ولت کنم کھ بر

 حرف نزن خواھشآ کھ رتتیتو از غ رتتی ھھ غیی اگھینامزدمو بدم دستھ کسھ د
 ومدی خون مشتری از لبش بزدی حرف می النا وقتی از پشت بسترتھی غی بیدستھ ھر چ

 برداشتم روشنش کردم شروع نی رو از داشبورد ماشگآری پاکت سختیاعصابم بھم ر
 شم ازت ادهی پخوامی زدن نگھ دار آشغال مغی النا شروع کرد بھ جھوی دنیکردم بھ کش

 نگھ دار دستشو زد تو  فرمون ، فرمون شمیساکت نم متنفرممممممم ساکت شو النا
 ...  تو گوششدمی منحرف شھ کشخواستی منیرخوند ماش رو چنیماش

 
 رو نی و ماشرفتی مادی فرھاد با سرعت زکردمیھر کار م 

 دی شد محکم کشی کنم دستمو زدم تو فرمون فرھاد اعصبانکاری چدمی نفھمداشتینگھ نم
 شد ی و خونشھی منحرف شد تو جاده سر فرھاد محکم خورد بھ شنی ماشمیتو گوش

 خواستی حالت خوبھ ؟ مشده؟یالنا چ  شد فرھاد سرشو بلند کردی خودمم خونھیشونیپ
 نداره بکش دستت رو النا چرا با ی دستش بھ تو ربطرهی زدم زمیشونیدست بزنھ بھ پ

 ھلش دادم عقب نشی ببوستم دستم رو گذاشتم رو سخواستی اومد جلو م؟یمن لج کرد
  بعد از اون کار مثھ روز اولتونستمی نمگھیود اما من د بیادی من زی خواستھ دیشا

 نی و دوباره ماشدی کشی داشتھ باشم فرھاد پوفمانی بھش اتونستمی فرھاد باشم نمعاشقھ
 یخوای تو سرتھ می فرھاد چھی گرری بلند زدم زیرو روشن کرد و راه افتاد با صدا

 ساکت شو ھمش سی رو النا ھی مسخره بازنی ؟ تورو خدا تمومش کن ای کنکاریچ
 نفس ھی ؟ چھی من چتی حکادونھی مرھاد بزنمت حرف نزن بھش گفتم فیشیباعث م

 نداشت ، دلباختھ قی بود اما قاای بود کھ عاشقھ دری کستھی من حکاتیبگو فرھاد حکا
 اما ضجھ نزد دی کھ زجر کشھی کستھی حکاتمی سفر بود اما ھمسفر نداشت ، حکای

 ی اما غمش رو کسدی اما نفس نداشت خنددیکشینالھ نکرد نفس م،زخم داشت اما 
 بود با ی دودنشی ماشی ھاشھی رو نگھ داشت شنی حرفم فرھاد ماشنی با ادیمنفھ

 ختنیریدستاش دو طرف صورتمو گرفت اشکام راه خودشو گرفتھ بودن و تند تند م
 تا ی و آروم واسم زمزمھ کرد النا تو عشقھ اولمواشی میشونی رو چسپوند بھ پشیشونیپ

 داغش ب صورتم ی منھ نفساآغوش ی تو، توی جاکنمی کھ زندم فراموشت نمیروز
 اشکات ی دستاشو آورد رو صورتم اشکامو پاک کرد فدارختی مشتری اشکام بخوردیم

ھ لرزه  حرفش بدنم بنی نھ االن از ازی من مردم بری رو وقتنای من ایبایبشم خانوم ز
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 فرھاد متوجھ حالھ بدم شد و منو محکم تو آغوشش دنیافتاد و فکم شروع کرد بھ لرز
 کنمی فراموش نمچوقتی ھمی و بھ خودش فشرد دم گوشم گفت من خاطرات کودکتگرف

 ... دمی نمیمن سھمم رو بھ کس
 
 مثھ قبل گھی نبود دی امنی بغل فرھاد واسھ من جاگھید  زبان النااز

 اشکامو پاک کردم رونی بدمی کشنسی سرمو از سکردمیتو بغلش احساس آرامش نم
 سوار یخواستی چرا میرتی من غیدونیالنا تو کھ م:  فرھاد گفت ی بھ صندلدمیچسپ
 یعنی یچھ ؟خفھ شووووو النا بھ من ھمھ چ  دلم خواست بھ توی بشاروی اون نھیماش

 احساس ستمیش خواس بشھ ؟ من زنت تو ن دلی ھر کنی زنم سوار ماشیعنی یچ
 یشناسی نگران نباش النا با من لج نکن خودت کھ منو میشی زنم می نکن زنمتیمالک

 ادتھی ی رو بھم دادی چقد زدمت تا پول بستی منو خوردھی سھمھ بستنمی بجھ بودادتھی
 بھ یتونی نمگھی دیزاری رو دستھ من می سالھ سرتو دار٤ ی وقتیدی ھنوز نفھماالن
 خونتم کھ ای نتمی نکن برو بابا مگھ من ماشی منو عصبی تو مال خودمی فکر کنیکس

 درستھ چند سالھ عاشقھ ھم رمی بگمیمالھ تو باشم من آدمم بابا بذار واسھ خودمم تصم
 فرھاد ھی گررهی من ببخشمت دوباره زدم زی کردی تو ھر غلطشھی نملی دلی ولمیبود
 خودت کار؟ی جیبری کرج، کرج اونجام منو ممیریم می دار؟یبری منو کجا میدار

 ی غلطھی بھ خلوتت فرھاد؟ ساکتشو النا من مست بودم ی منو ببریخوای نکنھ میفھمیم
 ییپرو یلی من عاشقتم، فرھاد خی بفھمیخوای جرا نم؟یشی نمالیخیکردم تو چرا ب
 بھم تجاوز یخواستی نمچوقتی ھی اگھ عاشقم بودی حرفو بزننی اشھیچطور روت م

 ی ساکت شو النا ولگھی کنم  دنکاروی دلم خواست ای النا دلم خواست مالھ خودم بودیکن
 انجام بده النا ساکتشو وگرنھ ی کھ دوس داری فرھاد ازت متنفر شدم حاال ھر کارگھید

 تو میدی تو دھنم رسی دوباره بزنیخوای فرھاد مشھیم ی بشھ چی عصبیکنی ممیعصب
 رو خاموش کرد درو باز کرد دستمو گرفت و محکم نیفرھاد ماش کی تاری کوچھ ھی

 تو دستشو رفتمی دھنم نمی بکشم دستشو گذاشت جلوغی جخواستمی مرونی بدیمنو کش
 نیمنو زم دمی کوبنشی تقال کردم و مشت بھ سی پاھام و منو بغل کردم ھرچریبرد ز

 اطی سگ از تو حی بزرگ و مردونش گم شده بودم صدای بازوھاونینذاش و من م
 ...  و خودمو بھش چسپوندمنشی سرمو کردم تو سدمی ترسیلیاون خونھ مبومد خ

 
 کجاس ؟ نجای ادونستمی استرس داشتم اصآل نمیلیخ زبان النااز

 نی فرھاد منو گذاشت زممی شدکی نزدی بھ در ورودنجا؟ی آورده ایفرھاد منو واسھ چ
 من ی ولم کن لعنتکردمی مھی گرزدمویھمش با مشت بھش مشروع کردم بھ زدن فرھاد 

نکن منو محکم ھل داد تو خونھ خودشم اومد   ساکت شو النا شلوغشامی نمییبا تو جا
 بزرگ بود خاک گرفتھ یلی خی خونھ ھیتو درو از پشت قفل کرد المپو روشن کرده 

 تو ی کھ کسشدی می انگار چند سالگھی دیالی مبل ھا و وسای ھمھ ی رودی سفیپارچھ 
 یچ  تو افکار فرھاددونستمی بودم اصآل نمدهی ترسیلی خکردی نمی خونھ زندگنیا
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 رو باز کرد النا ھمھ خچالی فرھاد رفت تو آشپزخونھ المپشو روشن کرد در گذرهیم
 بردار بخور الزم نکرده من از تو ی خواستی ھر چخچالی گرفتم واست گذاشتم تو یچ
 داره تو نگران آره نباش اجیار من برم آرش تنھاس بھ من احت لطفآ بزخوامی نمیچیھ

 دمی مدرسھ و بھش پول مرسونمشی صبح مھر عشقم من خودم حواسم بھ آرش ھس
 بده بھ من توی خونھ کآل حواسم بھش ھس تو نگران نباش گوشگردونمیظھر ھم برش م

 رو از توش در ی رو  بھ زور از دستم گرفت گوشی گوشگمی بده بھ من مدمیالنا نم
 رو پرت کرد رو مبل بھش گفتم احمق ی رو برداشت و گوشی گوشھیآورد باطر

 ھی کھ فرھاد منو آورده بود توش یی ؟ خونھ ایکنی مکاری چی معلومھ داراصآل وونھید
 دیرسی نمی صدام بھ گوشھ کسدمیکشی مغی بود کھ ھر چقد جی بزرگھییالیخونھ باغ و

 ییای با تو روخوامی بشھ من نماھامونی روی قراره خونھ جانیالنا ساکت باش داد نزن ا
 دوباره عاشقم کنمی من درستش مزمی نداره عزکالداشتھ باشم فرھاد ازت متنفر شدم اش

 تمام دستشو تی دوستت داشتھ باشم با اعصبانتونمی نمگھی ھرگز فرھاد من دیشیم
 زدم فی خفغی جھی و دمی نصب بود ترسواری دی کھ رویی انھیمشت کرد و کوبوندم بھ آ

 ھی وارید  قدم عقب تر خوردم بھھی قدم جلو و من ھیاومد طرفم رفتم عقب دوباره 
 کرد با تمام کی کنار سرم انگشتھ اشارشو بھ صورتم نزدواریدستشو چسپوند بھ د

 پس سی بھم قفل شده تو صورتم داد زد النا سازم اصآل کوک نی و دندوناتیاعصبان
 ترسم رو پنھون کردم و گفتم ی ولدمی واقعآ ازش ترسی بھ دو کنیکی نکن با من یسع

 ... ؟ی کنی چھ غلطیخوایمثآل م
 
 نشستم رو واری بھ ددمی بودم خودم کشدهی ترسیلیخ زبان النااز
 کردن فرھاد نشست کنارم تو ھی سرمو گذاشتم رو زانوھام شروع کردم بھ گرنیزم

 ی سرمو باآل آوردم با چشمادی کھ سرم رو زانوھام بود رو سرم رو بوسیھمون حالت
 نیکردم آخھ خانومم فدات بشم من تو ا.پاک  بھش نگاه کردم فرھاد آروم اشکامویاشک

 بھش بلند شدم رفتم تو اتاق خواب ی محلی آخھ با بیاریھمھ اشک رو از کجا م
 تخت نشست نیی فرھاد اومد تو اتاق پاختمی اشک رصدایخودمو انداختم رو تخت و ب

 زود دستامو از یلی دستام خدنھیدستامو گرفت تو  دستاش و شروع کردن بھ بوس
 ی فرھاد در کمدرمی دوش بگخوامی ولم کن مسی گفتم حالم خوش ندمی کشرونی بشدستا

کھ کنار تختم بود رو باز کرد انواع و اقسام لباس ھا چشمام گرد شده بود با تعجب 
 ھی جنای کرده بود ایزی من رو از قبل برنامھ ردنی دزدی برنامھ یعنیگاش کردم ن

 دوست دارم واسم دمی خودم واست خری قھیسل  رو بانایعشقم ا  ؟ھی چانیفرھاد جر
 منو آزاد ی کی کنکاری چیخوای مگذره؟ی می ذھنھ تو چی فرھاد توناروی ایبپوش

 اومد جلو خواست بغلم کنھ نذاشتم یفھمیعجلھ نکن نفسم زود م   برمنحای از ا؟یکنیم
 کناره نتنشو فرھاد از بود.کی ؟ بھ من نزدیکنی متیالنا چرا اذ برو کنار فرھاد
 حولمو برداشتن بھ سمت حموم رفتم وان رو پراز آب گرم کردم رمیگیخودم استرس م

کھ عاشقھ فرھاد بودم چقد دوس داشتم  منای خداختمیری اشک مصدای تو وان و بدمیخواب
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 اما االن رمی بگی درست و حسابھی عروسھی دخترا ی ھی برم خونش مثھ بقدیبا لباس سف
 ادی ھر چقد فرای چقد من بدبختم خداسوزهیدلم بھ حال خودم م  نمیبیحال و روزم رو م

 نداره حولھ رو تنم کردم از حموم زدم یی صداادمی انگار فریشنوی صدامو نمزنمیم
 راحتم رونیفرھاد برو ب  فرھاد اومدم تو اتاقکردمی داشتم موھامو خشک مرونیب

 و بخودم زل نھی آی جلوتم نشسرونی نشو رفتم فرھاد رفت بیبذار باشھ خانومم عصب
 مشدی از فرھاد متنفر مشتری صورت خودم بدنیاز د...زدم صورتم چقد زخم شده بود 

 
 
 منصرف شدم رفتم در کمد رو نھی خودم تو آدنیاز د زبان النااز

 رفتم تو رو تخت دمی کوتاه پوشدی ساپورت سفھی کوتاه و ھیمشک.کی تونھیباز کردم 
 یقراری کھ بدونستمی بھم وابستھ بود میلی بود آرش خختھی اعصبام بھم ردمیدراز کش

 ھی فکر بودم کھ نی بذاره من برم ھمش بھ افرھاد  کھ کنمکاری چدونستمی نمکنھیم
 غروب بود ھی گرری تنگ شده بود زدم زیلی فرار کنم دلم واسھ آرش خنحای از ایجور

 رو زدم کھ ی برش داشتم ھندسفرزهی می کھ رودمی فرھاد رو دھیحالم گرفتھ بود گوش
 ام اومد رو ی پھی کنم کھ بالفاصلھ ی آھنگ رو پلخواستمیچند تا آھنگ گوش کنم م

 از نفس غامیپ.کی نوشتھ بود شما نیی پادمی گل کرد نوار منو رو کشمیصفحھ فضول
 رمز داده شی ھر کار کردم نتونستم بخونم بھ گوشگھی دھی نفس کای خدا؟یییی چیدار

 رومو کردم اونور خودمو ی گذاشتم رو پاتختوی گوشعی تقھ بھ در زد سرھیبود فرھاد 
 دونمی رو خودم النا مدمی کنارم دستشو زد بھ شونم پتو رو کشومداد ازدم بھ خواب فرھ

 فرھاد می با ھم بخوررونی آوردم بخچالھیتو . گرفتمھی شام ساالد اولویداریکھ ب
 دست از سرم بردار خوامی پتو داد زدم نمری ام زھی کھ من عاشقھ ساالد اولودونستیم

 ولم کن ستی گشنم نیروان ی بھش گفتم  مگھ مرض داردیپتو رو محکم از رو کش
 بخورم النا پاشو رنگ خوامی نمشھی متیمرض دارم پاشو شامتو بخور معدت اذ آره
 ندادم و خودمو یتی با من لج نکن نزار بھ زور ببرمت خودت پاشو بھ حرفش اھمدهیبر

بلند کرد دستامو بھ  سر و پاھام منو از تو تخت ری دستشو زد زدمی دھویبھ خواب زدم 
 زهی داشت انگار نھ انگار منو کنار می المصب عجب زوری ولدادمیفشار م نشیس

 گفتم فرھاد تو رو خدا دلم واسھ آرش تنگ شده ھیبا گر نیآشپزخونھ گذاشت زم
 کھ کنار خودش بود رو یی ای و صندلدمی با دادش ترسزی سر منیبزار برم داد زد بش

 ... نارش و نشستم کدیببرون کش
 
 
 ننشستم دی کشرونی کھ فرھاد واسم بی صندلیرو از زبان النا 

 ای داد زد بارهی سرش رو باال بنکھی بدون اخوردی کھ غذاشو میرفتم اونورتر در حال
  داد زدی بلندی خوبھ با صدانجای راحتم بذار فرھاد جام ھمخوامینم  سرجاتنیبش

 خوردم اومدم کنارش نشستم ساالدا رو کیکوچ  تکونھی نی سرجات بشایگفتم ب
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 مورد عالقم بود گفت بخور ی غذاھیگذاشت جلو نوشابھ و سس ھم گذاشت ساالد اولو
 باشھ حالی و بدهی بخور نفسم من دوست ندارم زنم رنگ پرخورمینم عشقم النا بخور

 زنم ود زیلی و خیمگفت در حال حاظر نامزد سمیبسھ بابا صد دفھ گفتم من زنت ن
 کھ شده من یمتی بھ ھر قیخوای فرھاد می تو فقط با من لج کردینی تو خواب ببیشیم

 چرت نگو ی بھ آرزوت برسذارمی و من نمی تو خود خواھی کور خوندیزنت شم ول
 کل کل کردن ندارم منم حوصلھ ندارم با تو یخستھ ام النا حوصلھ  غذات رو بخور

 زدم بعد گفت فی خفغی جھی از ترس زی رو مدیبکل کل کنم فرھاد با مشت محکم کو
 آرش افتادم ادی ھوی شروع کردم بھ خوردن غذام واشی واشیپس لطفآ غذا تو بخور 

ورم  بختونمی نکن بخورش گفتم نمی فرھاد گفت النا با غذات بازدمیدست از غذام کش
 النا من اش ولم کن بذار برم تو نگران آرش نبرهی نمبنیفرھاد بدون آرش از گلوم پا

 کھ یووووا  بھ فکر آرشم ھستمخرمی ھم خودم واسش میحواسم بھش ھس ھمھ چ
 ی بخوردی ندارم بالی بشر چقدر لجباز و خود خواه بود حاال غذاتو بخور گفتم منیا

 از نکھیداد زدن دھنتو باز کن النا ،بخاطره ا  دھنمکھیبرام لقمھ گرفت آورد نزد
 دھنم داشتم با تعجب ی و  فرھاد لقمھ رو گذاشت توردمدستش راحت شم دھنمو باز ک

 چشامو گرد کردمو سی نیشگی شده فرھاد ھمبی بشر واقعآ عجنی اکردمیبھش نگاه م
 دارم بھ عشقم غذام یکنی نگام مینجوری ؟ چرا اھی بعد فرھاد گفت چکردمینگاش م

االن از عذاب  یکردی نمنکارای تعجب داره گفتم نھ تعجب نداره اما قبآل از ادمیم
 ... وجدانتھ

 النا رو ول دونستمی کرده بودم نمرهی گیتو دوراھ٨7 زبان فرھاداز
ھ  کنی کھ باھام آشتارمی دلش رو بدست بنجای اارمشی بخواستمی نھ من فقط مایکنم بره 

 رو برداشتم اومدم تو حال نشستم بالفاصلھ شیالنا غذاشو خورد رفت تو اتاقش گوش
 پاسخ با ی از مادرش تماس بی خالقی از آقاآھو  ام اومد و اس ام اس ازیواسش پ

 کھ تو گم ی کسنی اولادی نگھش دارم چون بھ احتمال زتونمی نمدمیخودم فک کردم د
 رو باز کردم سالم النا خانوم ی خالقی آقامکای آھو بود پکردیشدن النا بھم شک م

 و از رمی تماس بگسی گرفتم با پلمی تصمنیدیحالتون خوبھ نگرانتون شدم جواب نم
 داره کارو ی عوضی کھیاه مرد  صبحی پسر خالتون بھش بگم بخاطره دعواانیجر

 یدی ؟چرا جواب نمیی ؟ کجای چطوری آھو رو باز کردم سالم الامکی پکنھیخراب م
 ینجوری و ببرم برسونمش وگرنھ اارمی امشب ھر طور شده دلھ النا رو بدست بدی؟ با

 کردم و راه افتادم طرف اتاق النا در زدم رفتم خاموش  روی گوشکنھی باھام لج مشتریب
 گفتم صب برت کردی می بود و با انگشتاش بازنییتو نشستھ بود رو تخت سرش پا

 وونھی باال واقعآ ممنونم بخاطره آرش داشتم د خوشحال شد سرش رو آوردگردونمیم
 ؟ ی اوکمیشینم  از ھم جدای رفتنکھی بعد از ا؟یاما شرط داره النا چھ شرط شدمیم

 خونھ اما برمتی فقط تو بذار من برم نھ بخاطره خودم بخاطره آرش باشھ صب میاوک
 نھ ؟یترسی بغلم ازم کھ نمامی رو تخت حاال بدمی  دراز کشی آھو بودشھیبھ خالھ بگو پ

 ندارم النا فقط تو بغل تی کارسی اصآل خوب نمی اما امشب راحتم بذار روحترسمینم
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 کھ  قبآل بھم ی حس کردم حسی ولدمشی بغلش کردم و بھ آغوش کشت از پشنیباش ھم
 ...    زنگ خورد نگاه کردم  نفس بودمیگوش..  بھم ندارهگھیداشت رو د

 
 
 فرھاد زنگ خورد چشم ھی بخوابم کھ گوشخواستمیم از زبان النا 

 بخودم گفتم بھ من چھ ی اون اس ام اس افتاد ولادهی خورد کھ نوشتھ بود نفس یبھ گوش
 خاموش شوی ھر چند فرھاد گوشدمی و خوابیالیخیاصآل واسم مھم نبود خودمو زدم بھ ب

 پرو دمیپرسیم بپرسم اما اگھ م بودم کنجکاو بودککرد و جواب نداد اما بھش مشکو
داشتم    کاراش واسم مھمھیلی کھ کرده خی با اون غلطکردیم. و فکشدیم

 تا االن کھ فرھاد منو بھ خودش ی از اون شب لعنترشی اخی  بکاراکردمیم.فک
 دمی دداری صبح کھ از خواب بدمیچسپوند ازش فاصلھ گرفتم چشمامو بستم و خواب

 و دمی نبود متوجھ شدم رفتھ حموم پاشدم و آماده شدم صورتمو شستم لباسامو پوشدفرھا
 بھش یظی اخم غلی خانومری بھ بھ صبح بخرونینشستم رو تخت فرھاد از حموم اومد ب

 منو زودتر برسون قھقھھ زد و بھ مسخره گفت زحمتی بریکردم و آروم گفتم صبح بخ
 ستمی خفھ شو فرھاد من مثھ تو ن؟ینی ببور ی خالقی آقای زود برسی عجلھ داریلیخ

 چشاش پر از غم شد اما واسم مھم یگی می سال از من بزرگتره پس بفھم چ٢٠ یخالق
 پاشو ببرمت ازش دی صداش رو اعصابم بود لباساشو پوششدی کاش خفھ مینبود ا

 دوستمھ خودشون پارسال ی ؟ گفت خونھ ی بود کھ منو آوردی کی ابنجا خونھ دمیپرس
 برسونتمت می وقتا سر بزنم حاال پاشو بریگاھ. رو داده بھ مننجای ادی کلکای آمرتنفر

 ی مدرسھ بعد منو ببر سرکار اوکمیفرھاد اول منو برسون دم در خونھ آرش رو ببر
 دستمو گرفت دستمو می نرفتھ پس پاشو برادمی ری نرفتھ نخادتیالنا اما قولمون رو کھ 

 رونی از اتاق زد بدوی کشی پوفامی خودم مستمیبچھ ن  ولم کنرونی بدمیاز دستش کش
 زدم رفتم تو آرش کناره مامان نشستھ بود داشتن صبحونھ دمی کرد کلادهیمنو دم خونھ پ

 ییسالم عشقم آماده ا  جونم سالمی آجی بغلم وووووادی پردی تا منو دخوردنیم
 دستشو گرفتم کھ شد  آخرو گذاشت دھنش و بلندی آماده ام لقمھ یبرسونمت آره آج

 ؟... ی کجا بودشبی النا ددیمامان پرس
                        

 ؟ی کجا بوددمیالنا پرس: مامان
 مگھ واست مھمھ؟ - من

 سرکار ی زنگ زدم خاموش بود زنگ زدم بھ آھو گفت صبح رفتتیبھ گوش - مامان
 تا صب فکرم ھزار شبی دی اس ام اس زده اما جواب ندادتمیازت خبر نداره بھ گوش

 ...راه رفت دختر
 ...زدی نعشھ حرف میلی خومدی لحن صحبت مامان خوشم ناز
 نگرانم بشھ ی خواھر زادتون بودم نگران نباش عادت ندارم کسشھیشما فک کن پ - من

 ...       آرش رو ببرم مدرسھخوامی می نداریاالنم اگھ باھام کار
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       بابات فرھاد راحتھ کھ مواظبتھ ازالمی مواظبھ خودت باش خدیبر - مامان
  راحت باشھیلی خالتی مواظبمھ خیلیآره خ - من
 خدافس - من

  نزد و راه افتادی اونم حرفمی فرھاد شدم وبا اخم گفتم برنھی ماشسوار
 رمی واسھ آرش تنقالت بگخوامی دم مغازه نگھ دار مزحمتیفرھاد ب - من

 دییبلھ بانو بفرما - فرھاد
 ی لطف کردیمرس - من

  خانوووومیرنی حرف میھھ چقد رسم:  فرھاد
 با اخم بھش نگاه کردم - من

 ؟؟یالنا دوستم دار - فرھاد
 چطور؟ - من

  کنمیآخھ نفرت رو تو چشمات احساس م:  فرھاد
  کم زودتر لطفآھی شده رمی ندادم و ساکت شدم فرھاد من دجواب
 ادی خوشم ازش نمی گرم صحبت نشی با خالقادی النا زیاوک: فرھاد

شروع :  داشتھ باشھ                                  فرھادی بھ تو ربطکنمیفک نم -  من
  رفتھادتینکن باز انگار قولمون رو 

  خونھگردمی خودم برمای دنبالم نگھیلطفآ د - من
  برسونتت خونھی بگو خالقیخوای مییبا لحن مسخره ا:   فرھاد

 
 

 کھ از فرھاد کردمی کرد حالم اصآل خوب نبود ھمش فک مادهی منو دم پاساژ پفرھاد
 از فکر کردن بھ دادی حس جنون بھم دست مکردمی فک میی بھ جدای نھ؟ وقتایجدا شم 

  گرفتمگھی دمی تصمھی منصرف شدم و ییجدا
 یفرھاد ممنون کھ آزادم کرد: من

 یدی من از تو ممنونم کھ منو بخشی من نبودھی فداتشم تو کھ زندانیخانوم: فرھاد
 بود ری تحمل کنم خودمم با خودم درگتونمی لحظھ ھم نمھی ی حتای دنبالم نگھی دیول:من

 تشی کم اذھی گرفتم می تصمیی ازش جدا بشم فکر کنم و نھ بھ جدانکھی بھ اتونستمینھ م
 کنم تا تقاص کارش رو پس بده

 ی زندگی گاھستی دستھ ما نزیمھ چ بشھ ھینجوری کھ ایفرھاد خودت باعث شد: من
 شھی نممیخوای کھ ما میاونجور

  خورهی وقفھ ورق می بریتقد.برگ بھ برگ - 
  بودهرمونی تو تقدنمی ادیشا- 

 کاره تو و خودم رو ای شھی واسھ ھممیمونی با ھم مای النا تمومش کن لطفآ دیغر: فرھاد
 کنمی مکسرهی
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 سالھ کھ دارم ھمھ ٤ یی عرضھ ای بیلی  بسھ لطفآ تو خی خودخواھیلیفرھاد تو خ: من
 ی بنشوناهی منو بھ روز سیخواستی تو می و صبور بودم ولکنمی رو تحمل مزی چی

 فرھاد اومد جلو
  کردمکارتی چگھی کردم ھااان بگو دکاریباھات چ: فرھاد 

 کم نفسمو حبس کردم و ادامھ دادم ھی اگھ اونشب ؟ی کنکاری چیخواستی مگھید:  من
 ی کردری  فرھاد تو منو تحقیکردی بھم تجاوز مکردمیاگھ اونشب از دستت فرار نم

  ی کن کمتر منو سرزنش کنیالنا تو رو خدا بسھ سع:  فرھاد
 بھ پام خواستمی کنم خوردش کنم مرشی تحقخواستمی کرده بود منم مری منو تحقفرھاد

 وفتھی بی و زارونی دوست داشتم جلوم زانو بزنھ و بھ شبردمی کار لذت منی از اوفتھیب
 ...  حرفا بودنیاما فرھاد مغرور تر ار ا

 زدم در مغازه رو باز کردم و دی بود کلومدهی ھنوز نی خالقی وارد مغازه شدم آقایوقت
  کنمتی فرھاد رو اذی چطورکردمیم. داشتم با خودم فکیرفتم تو نسشتم رو صندل

 چکسی ازم سو استفاده کنھ و بخواد بھم تجاوز کنھ ھی نبودم کھ کسیدختر: من  - 
 ھی نیا...  ھی خودم ستودنی دارم کھ برای رو بکنھ من غرونکاریحق نداره با من ا

 ...  وارد شدی          آقا مرتضدادی تقاص کارش رو پس مدیپژواک بود و فرھاد با
 ...  یسالم آقا مرتض: من 

 ... ی صدا زدکیبھ بھ سالم النا جان چھ عجب شما مارو بھ اسم کوچ:  ی مرتضآقا
 ...  انداختمنیی زدم و سرمو پایپوزخند

 دی شد کجا رفتری پسر خالت با من درگنکھی کن النا بعد از افیخب تعر: یآقا مرتض 
 ...  اما بخاطره تو کوتاه اومدمارمی دخلشو بتونستمی افتاد ھر چند من می؟چھ انفاق

 ... ی آقا مرتضوفتادی نیاتفاق خاص:  من
  ازش ؟ی کھ نکرد النا کتک کھ نخوردتتیاذ:  ی مرتضآقا
 .. سی نی آدمنی فرھاد ھمچدیکنی فکر رو منینھ اصآل چرا ا: من
 البتھ ومدی بھ چشمم نی آدم درستدمی کھ من دی پسرنی ای ولدوارمیام:  ی مرتضآقا
 ... زنمی من حرفمو رک مدی نامزدتھ ھاااا اما ببخشدونمیم

 ... د؟ی داشتکارمی چروزی دی آقا مرتضدمی کردمو پرسیظیاخم غل:  من
 ...سکوت کردم: من ...  ؟ یالنا فرھاد رو دوس دار: یآقامرتض

 .. درستھ ؟تھی رضای سکوت نشونھ گنی مشھیھم:  ی مرتضآقا
 
 یصدا... فتم درستھ  لبخند بزنم و آھستھ گی خالقی کردم بھ آقای تمام وجودم سعبا

 رو ی و گوشفی دستمو بردم تو ککردی چپ چپ نگام می خالقی اومد آقافمی از کیگوش
من ...  دنبالت ؟امیسالم عشقم شب ب: فرھاد ... ام از فرھاد بازش کردم ی پکیبرداشتم 

چرا خانومم؟ : فرھاد! ... ؟یی پرویلی خیکنی فکر نمادجواب رو واسش فرستادم فرھ: 
 تو چشام و ی زل زدی رفتھ با چھ جسارتادتیفرھاد انگار : من...  ؟ ی چیواسھ 

 الخطاس خطا کردم منو زی ببخشم انسان جایخانوم: فرھاد...  ؟اری لباساتو در بیگفت
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 اگھ تو بھم یعنی: من ...  ی خدا ھسی تو کھ بنده بخشھی خدا ھم بنده ھاشو میببخش حت
 نی گناھکارم جز اایخدا:  ام فرھاد اومد یپ! ...  ؟دیبخشیتجاوز کرده بود خدا تو رو م

و ادامش ...  بزرگ یای دننیدر ا! ... بر خود و اعمالم نتوانم گذارم چھ کردم؟ییواژه ا
 می خودم تصمشھیپ...  شھی تموم می تلخ رو فراموش کن چشم بھم بزنیالنا گذشتھ ھا

 کھ دلش عاشق یکس -رھاد  ام از فیدوباره پ...  ی زودنیگرفتم ببخشمش اما نھ بھ ا
 رو ار دست دادم می النا من بخاطر نبودنت غرورم رو فروختم و روحبخشھیباشھ م

 ...!!   نزنشمی آتگھی کارم ھر شب تو فکرم تو دنی از اسوزمیخودم دارم م
 

جانمم خانومم                   :  ام واسھ فرھاد فرستادم       فرھاد یپ: من                    
ھر ...  می زندگمونمی مزتیمنتظره سوپرا: فرھاد!    دارم زی سوپراھیفرھاد واست : من
 ام یپ...  ازش بگذرم تونمی وار دوست دارم نموانھی فرھاد رو ددمی فکر کردم دیچ

 گھید.. من شما امر کن یچشم بانو: فرھاد...... . دنبالم نفسم ای شب بفرھاد فرستادم
الو                                  : من.. زنگ خورد فرھاد بود ی گوشفمی گذاشتم تو کمی نفرستادم گوشیزیچ

 چقد ی دق مرگم کردیکوفت خانوم...  دمیخند.. میالو جانممممم الوووو زندگ: فرھاد 
 میریپاساژ دنبالت منتظر باش آماده ھم باش شام م دم امی م٨صدات بودم ساعت  دلتنگھ

 باشھ آقامون فعآل خدافس                                  ؟؟یدی لی اوکمیبری آرشم مرونیب
 خوب ترسوندمش ی ولشدی ذوق مرگ می داشت از خوشحالچارهیب... خدافس : فرھاد 

 ... اوردمی از دلش در مدی بامودی ک کشی حقش بود اون ترسیول
 
 

 ی کردم داشتم روانی کھ صورتھ خودمو زخمی خوشحالم بودم اون شبیلیخ             
 با  تونستمی من و فرھاد تموم شده آخھ چطور منی بی ھمھ چکردمی ھمش فک مشدمیم

 یچھار سال خاطره از فرھاد بگذرم بازم خدا رو شکر کردم کارم تموم شد بھ آقا
 کرده یدست رو  گرفت  اوه چھ جسارت دی نداری کاررمی گفتم من دارم میخالق
دستمو از تو : من ...  مقدمھ گفت من دوستت دارم النا ی بھوی و شعوری بی کھیمرد

 دی فراموش کننجای لطفآ تو رو خدا حرفتون رو ھمدی ساکت شرونی بدمیدستش کش
 نبره در یی موضوع بونی فرھاد حساسھ از اکنمی فرھاد نابودت کنھ خواھش میخوایم

 تو یاما النا ھر چ:  ی خالقیآقا...  بھ شما ندارم یی عالقھ اجی من ھی خالقیآقا ضمن
 کھ خوامی فقط عشق مخوامی نمیزیمن چ: من ...  کنمی واست فراھم می بخوایزندگ

 گھی ددیلطفآ تمومش کن: من ...  النا یشی ممونی پشیول:  ی خالقیآقا... اونم دارم 
 یدی بارون شدرونیاز مغازه زدم ب...  بزنم ی موضوع حرفنی در مورد اخوامینم

دم ...  خب من دوستش نداشتم ی بود ولی و پولدارپی مرد خوشتیگرفتھ بود آقا مرتض
رنگ زدم بھ ...  ومدی تر شد اما فرھاد ندی گذشت بارون شدقھی ده دقستادمیپاساژ ا
 کمی نفسم تو ترافامیم االن: فرھاد....  کردم خی سرده ؟ییالو فرھاد کجا: من .... فرھاد 

 یخوای اومد کنار میآقا مرتض.... قطع کردم ویگوش.....  منتظرتم یاوک: من .... 
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:  یآقا مرتض.....  دنبالم انی مریاخمام رفت تو ھم نخ.... برسونمت خانوم کوچولو؟ 
 رفتی حاال مگھ م کردمیری عجب گایخدا.... بلھ : من! ....؟؟....البد پسرخالتون 

 شی دودشھی و شی مشکیای کھ فرھاد با زانتزدمی االغ داشت باھام حرف می کھیمرد
 ....  نشد گرم صحبت با من بوددنشی رسی متوجھ ی کھ آقا مرتضدیرس

 
 ادهی پنی رو نگھ داشت از ماشنی ما ماشی رو بھ روقآیفرھاد دق                           
 دوباره دعوا راه ی خالقی آقادنی کھ با ددمیترسی میلی خای خدایشد اومد سمتم وووووا

 شی پی جناب مشکلدی زد و گفت ببخشی لبخند تصنعھیبندازه اما بر خالفھ تصورم 
 انگار شما کآل دنبالھ اد؟ی بشی پی مشکدی بارینخ:  ی خالقیآقا                    اومده ؟

 ی داشتیآره دنبال مشکلم بھ نامزدم چ:                               فرھاد د؟یگردیمشکل م
 بھ گفتمی بھش مینامزد شما ھمکاره منھ و ھر چ: ی خالقی                  آقا؟یگفتیم

 فقط بخاطر الناس               گمی بھت نمیزی جیبنی مھ نداره در ضمن اکیشما ربط
 بھم بگو                                  یزی جھی ای تو رو خدا بدمی ترسیلیھھ نھ بابا  بلند خ: فرھاد 

فرھاد تو رو :                                 منتی شخصیبرو بابا مردک ب:  ی خالقیآقا
 سرکار                                   یای بنجای ای حق ندارگھیالنا د:  فرھاد. بسھ شھیخدا  م

 گفتم با من بحث نکن برو سوار نکھیھم:  فرھاد ؟               فرھاد یگی میچ: من 
 تو اون تونمی فرھاد من نمی جیعنی شدم نیسوار ماش: شو                          من 

النا :  سرکار باشم                                   فرھاددارم من دوسنمی بشی لعنتیخونھ 
 ھزار تومن ٥٠٠:  ؟                  منیریگی چقد حقوق منجایابحث نکن با من تو 

 ی کھی مردنی اشھی پگھی اما ددمی بھت مونیلی م١من ماھانھ : جطور؟          فرھاد
: کنم                                  منی اصآل باھاش حال نمزهی ھیلی کار نکن خوثید

لبخند : فرھاد !                        د؟یکنی حال می با کی جنابعالدی بگشھی مدیببخش
مزاح بود خانومم                :  فرھاد                فرھاد یی پرویلیخ:  زد با تو        منیکمرنگ

چشم :  واسھ شام              فرھاد میری مبعد  دنبال آرشمیفرھاد اول برو خونھ  بر
 ...  حرف خنده رو لبام نشستنین ابا گفت:  من                 منیبانو

 
  ٦8 پارت

 
 انداختم و دی کلنکھی بھ محض ااری کرد دم خونھ گفت برو آرش رو بادهی منو پفرھاد

 گفتی مزدی کھ بابا داشت مامان رو کتک مادی مھی و گرغی داد جی صدادمیرفتم تو د
 رفتم جلو کردی مھی آرشم داشت گرسی خونھ نچوقتیاون دختر ھرزت کجاس؟ چرا ھ

 ی تو ھرزه خودتای ھرزس من ی ؟ کھ مھران خان  چھ خبرتیصداش زدم  ھوووو
 خونھ تو امی ھر وقت میابونی خیخفھ شو دختره : بابا .....  مارتھیھرزه اون ذھن ب

 ی ھستیابونی خی کھ با زنایی تویابونیخ:  جدو آبادتھ یابونیخ:من .....  یستیخونھ ن
 افتادم رو ادبابا ھلم د....  کنمی مکاریداره کھ من کجام و چ نینھ من اصآل بھ تو ربط
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 ی از صدادمیکوبی نشست رو کمرم و شروع کردن بھ زدنم با مشت بھ سرم منیزم
 از یکنی می داری چھ غلطکھی مردیھووووووو: فرھاد.... اطی فرھاد اومد تو حغمیج

فرھاد :  بابا؟یکنی می چھ غلطنجای اگھیتو د: بابا .....  ی عوضشیروش بلند شو کشت
 نداره مھران تا لھت نکردم از یبھ تو ربط: فرھاد ......  ؟ یینجای ادونھیخان بابات م

 مرد    گنی بھ تو ھم میکشی زن مھی زورتو بھ رخ یرو النا بلند شو زووووود عوض
 ببرش ما رو از دستھ روی رو نشون بده دستشو بگتی مردونگیتو کھ مرد: بابا

 ھرزه یگیبھ النا م خفھ شووووو بار آخرت باشھ: فرھاد .....  نجات بده اشیھرزگ
 بود و اون لحظھ شمی فرھاد پنکھی خنده تلخ زدم از اھیلبم پر از خون بود ....... 

فرھاد اومد سمتم صداش زدم  ... گرفتم یخوشحال بودم اون لحظھ از وجودش دلگرم
 لحظھ ھی ی حتی بموننجای اذارمی نمگھی دمی برجونم حالت خوبھ ؟ پاشو: فرھاد...فرھاد 

 گرفتھ و پر از یچرا النا؟ با صدا: فرھاد ......  امی باھات بتونمیفرھاد من نم:  من..... 
 آرش رو بعد از طالق با خوھدی تنھاش بذارم بابا متونمیغم جواب دادم بخاطره آرش نم

د طرفم نسشت کنارم  دستشو  کھ آرش باشھ آرش اوممونمی مییخودش ببره منم فقط جا
 ؟...... ی آجی خوبدیرس پھیانداخت دور گردنم با گر
 گلم ناراحت نشو سی نیزی گفتم چدمشیآرش رو بغل کردم بوس                             

 و خبر مرگش رفت دی کتک خوردنا عادت کردم بابا کفشاشو پوشنی بھ اگھیمن د
 ی با خوشحالرونی ببرمت بخوامی بھ آرش گفتم برو لباساتو بپوش آماده شو مرونیب

 کمی کھ رونی منو ببره بخوادی گفت کھ مزدی مفگفت باشھ فرھاد داشت با مامان حر
 خورد شده بودم و یلی فرھاد منو زده بود خی بابا جلونکھی عوض شھ از امیروح

جانم  پاشو : فرھاد ...... ای فرھاد ب غرورم لھ شده فرھاد رو صدا زدمکردمیاحساس م
 وونمی دت عطر فرھاد داشیبو..... ی آب بھ صورتت بزنم چشات قرمز شده  خانومھی
 بھ محبتت سی بغلش کردم و بھش گفتم فرھاد بغلم کن حالم خوب ناری اختی بکردیم
 کھ فرھاد منو محکم بھ خودش چسپوند و گفت ھی گررهی بلند زدم زی دارم با صداازین

نکن بلند گفتم فرھاد . فکیزیآروم باش النا آروم خانومم من کنارتم چشاتو ببند بھ چ
 آروم باش فقط ی تو بغلمزمیباشھ عز: فرھاد ....  بغلت جدا شم ز اخوامیمنو بغل کن نم

 از جام دنیرد بھ بار شروع کادی کھ نم نم شده بود دوباره با شدت زی نکن بارونھیگر
 یلیبلند شدم و خودمو بھ فرھاد چسپوندم صورتمو تو دستاش گرفت حالم خوب نبود خ

 و ستادمی پام ای پنجھ ی روکھ کردی داشتم داشت اشکامو پاک ماجیبھ محبتش احت
 کردمی احساس مشتری عطر تنش رو بی فرھاد ھر چی لباھادنیشروع کردن بھ بوس

 شروع بھ ی چطوردونمی نمکردی می و اونم منو ھمراھشدمی غرق آغوشش مشتریب
 ...  االن بشدت بھ آغوشش محتاجمدونستمی کردم فقط مدنشیبوس

 
 

 بجز گھی ددادی می سرد بود اما آغوشھ فرھاد بھم دلگرمیلیھوا خ                          
 کنھ و آرومم کنھ اگھ فرھاد تو تمی کنم کھ حماھی نداشتم کھ بھش کنم تکویفرھاد کس
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 تو آغوش فرھاد شتری  خودمو بشدی مدتری بارون شداوردمی نبود قطعآ دوام نممیزندگ
 شده بود فرھاد میی تنھای روزھامی حرگھیبزرگ و مردونش د ی  بازوھاکردمیگم م

 چونم و سرم رو آورد باال اشکھام  با ری بده دستش رو زد زیلی حالم خدونستمیم
: فرھاد ...فرھاد صدام کرد تو چشماش نگاه کردم ......  شده بگو یکی بارون یقطرھا

 اون اشکارو زیتو رو خدا نر  چشماتم خانوممی وونھید: فرھاد .... جانم : من ..النا 
 چی ھگھیانگشتھ اشارمو رو لباش گذاشتم و گفتم د....  جان فرھاد بس کن شمیداغون م

 نکن ھی من گری جلوگھیباشھ تو ھم د: فرھاد .....  مکنیوقت جانتو قسم نده خواھش م
 م من حاظراطی اومد تو حدیآرش دو....  دی رو بوسمیشونیفرھاد پ.... چشم : من ....
 زد اطیفرھاد آرش رو بغل کرد و از در ح...  نمیآرش بپر بغلم بب: فرھاد ....  یآبج

 داغون بود اما یلی خمی گذاشت و منم جلو نشستم روحنی آرش رو تو ماشرونیب
...  کردمی بخاطر آرش کھ بھش خوش بگذره خودمو کنترل مشتریبخاطره فرھاد و ب

 برد و پخش رو نیبھ طرف ضبط ماش دستش رو....  رو روشن کرد نیفرھاد ماش
 کھ واقعآ عاشقھ صداش یی از خواننده ھایکی یلی آھنگ از شادمھر عقھیروشن کرد 

 .... بردمیذت مبودم واز گوش دادنت بھ صداش ل
 

 دی کنم شادای تو رو پدیبا) یلیاز شادمھر عق( ریآھنگ تقد                              
 نکھیبا ا................   سی نری تقصی بری تقدی ولی تو ساده دل کندستی نریھنوزم د

 با یک....... ی کنم تو با خودت ھم دشمندای تو رو پدی بایزنی بازم منو خط می منتابھیب
......  کنھ مونتی آخر از رفتن پشی آرومت کنھ اون لحظھ ھاتونھی من مثھ جملھ مھی

 کنمی حس میکنی بھ من فک می عبور وقتی بی کوچھ ھانی شھره سرد  انی از ارمیدلگ
 عطرت داره از برهی چشامو می ھا سوھی گرنی شب اھیآخر ........ از راه دور 

.......  ی کنم ھر روز تنھاتر نشدایپ  تو رودیبا.......  پرهی می کھ جا گذاشتیرھنیپ
 اگھ پروازمو پرپر ی کنم حتداتیپ......  ی کمتر نشنی از ای بھ با من بودنت حتیراض

 ری ھنوزم ددی کنم شادای تو رو پدیبا.......  ی دستتو احساسمو باور کنرمی محکم بگیکن
 با تمام خوندی مکی موزیوقت....  سی نری تقصی بری تقدی ولی تو ساده دل کندستین

 ی گرم فرھاد رو روی دستاختمیری کھ تو وجودم بود اشک می ھا و حس غمیدلتنگ
 یدادی چند روز کھ جوابمو نمنی نکن اھیالنا گر: فرھاد ..... صورتم احساس کردم 

 چند نیا.....  مشروب نخورم گھی توبھ کردم کھ ددمی زجر کشیلیمردمو زنده شدم خ
 فرھاد ی کھ از حرفایحس....  و داغون بودم کردمی آھنگو گوش منیروز ھمش ا

 فرھاد پنھون کردم ی انگشتم رو وسط انگشتادادی بود بھم آرامش می حسھ خوبگرفتمیم
 عکس نی فرھاد از کارم تعجب گرد انگار توقع ھمچدمیدستشو باال آوردم و بوس

 و ورتش صی رودی دستمو کشکردی گرد شده بھم نگاه می رو نداشت با چشمایالعمل
 ی برد و با صدارونی کم بھی نی ماشی شھی دستام سرشو از شدنیشروع کرد بھ بوس

 لحظھ ھا رو ازم نی ای ولری جوووونم رو بگای داد زد خداینصبتآ بلند
 ..........رینگ
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 حرفا نی ار اگھی خدا نکنھ دوونھی گفتم ددیکش فرھاد رو یبازو                           
فرھاد : من...... یجانم خانوم: فرھاد .....فرھاد ....آروم اسمشو صدا زدم ....... نزن 

: فرھاد ....  کنمیحسش م.....  حنجرم انگار رهی زیی جاھی کرده ری بد گی بغضھی
پاھامو جمع کردم چونھ ام رو : من......  شکستنش ی کن برابارزهحسش کن عشقم و م

 گونھ ھام ی نرم رو رویاشکھا..... شکمم ی توی جمع شده ی زانوھایگذاشتم رو
فرھاد دستش رو دوره گردنم حلقھ کرد و من رو بھ سمت خودش ...... کردمیاحساس م

 دارش شیتھ ر  صورتیدستم رو رو.......  داشتم یبیکشوند کنارش آرامش عج
 دنشی بوسیبرا.... دنشیی بویبرا.... زدی دلم واسش پر مکردی بھم نگاه می وقتدمیکش
 ی عاشقھ بوشھیھم......... خودمو کشوندم سمتش و بغلش کردم ... آغوشش یبرا...

 از عشق زی و لبرکردمی کنارم نگاه میمایعطر فرھاد بودم داشتم بھ مرده خوش س
 می رو نگھ داشت وارد رستوران شدنیھاد ماش رستوران فرمیدیرس..........  شدمیم

 ی ھای و صندلزھای بود می دکورش بھ صورت سلطنتی بودم ھمھ یعجب رستوران
 ی ھاواری حافظ بھ دیشعرا... یآھنگ محل... ی محلی گارسون ھا با لباسھایسلطنت

..... زدم   و جالب بود برام رو بھ فرھاد کردم صداشبای زیھمھ چ..... رستوران 
 غذاھاش یلی خدی بانجای اھی رستورانھ قشنگیلیخ: من ...... جونم : فرھاد .......فرھاد 

آرش ......  دی تو و آرش خوشحال باشخوامی می خانومسیمھم ن....گرون باشھ درستھ 
 ........ کردی بھ اطرافش نگاه مجانی ذوق کرده بود و با ھیکل
 

 لبخند زد و گفت ھی گارسون اومد طرفمون زی سر ممیشستن                            
 می گرفتمیھمھ تصم...... ؟ دی دارلی می منوع رو بھ فرھاد داد و گفت چنیخوش اومد

منو آرش دستامون رو .......  می فرھاد رو بخوری مورد عالقھ یجوجھ کباب غذا
 گارسون غذا ھا رو آورد ھمھ مشغولھ خوردن یوقت......  می م منتظر غذا موندمیشست
 نگاه ی گوشیفرھاد بھ صفحھ ....  فرھاد شروع کرد بھ زنگ خوردن ھی کھ گوشمیبود

 دوباره شیگوش.....  بھ خوردن غذاش مشغول شد ی اعتنا بھ گوشی بیلیکرد و خ
 از یکی سیمھم ن: فرھاد !.... ؟یدی چرا جواب نمھیفرھاد ک: من ....... زنگ خورد 

 دین فرھاد االن جواب بده شا: من........... زنمی ھامھ بعد باھاش حرف میھمکالس
 نده شامتو ریالنا گ: فرھاد ......  زنھی داره کھ داره پشتھ سر ھم زنگ میکاره مھم

 النا دیببخش: فرھاد .. فرھاد اومد ھی ام اس گوشی ای نگفتم صدایزیچ.......... بخور 
 از دهی رنگ پری فرھاد با صورتدیردم شما غذاتون رو بخورو برگ ییمن برم دسشو

 بود کھ چھ بی عجیلی من خی رفت  برای بھداشتسیجاش بلند شد و بھ طرف سرو
 ........  باشھ کھ باعثھ آشفتھ شدنھ فرھاد شدهتونھی میزیج
 

 از جام بلند یزنی موقع زنگ می بشھیاه خدا لعنتت کنھ نفس ھم                         
بلھ بفرما چھ ........  کردم ی رو اوکی رفتم گوشی بھداشتسیشدم و بھ طرف سرو

 فرھاد ؟ ی ھستیمعلومھ کدوم گور: نفس .....  دادم کار دارم امکی بار پھیخبرتھ مگھ 
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 ؟ بچت ی کھ بھت زدمو فراموش کردیی انگار حرفااصآل ؟یدی جواب نمتویچرا گوش
 و خوش یگردی واسھ خودت می ھر جا دوست دارالیخیت بتو شکمھ منھ بعد اونوق

 منو یدار: فرھاد ..... آقا فرھاد ی کور خوندکنمی من ولت میفک کرد....  یگذرونیم
 حرف بزنم درم فعآل با پتونمی ؟ نمی بکنی چھ غلطیخوای نفس ؟ مثآل میکنی مدیتھد

 کھ چھ نی فرھاد خان بمون و ببیاوک: نفس .. ھستم کار دارم ییپدرم سفره فعآل ھم جا
نفس .....  خدافظ خوامی نمیی احمق من از تو بچھ ایبرو بابا دختره .....  کنمی میغلط

 ..... یباشھ خودت خواست: 
 

 و بھ غذا خوردنش زی آشفتھ برگشت نشست سر میلیفرھاد خ                      .....
 کھ دی آماده شگردمی و برمزنمیتم م آب بھ صورھی و گفت دی پووووف کشھیادامھ داد 

 قھی دق٥.....  بودزی می روشیگوش.............. رفت ی بھداشتسی بھ طرف سرومیبر
باز اون اسم .......  نگاه کردم یخورد بھ صفحھ گوش  زنگشیبعد از رفتن فرھاد گوش

......  دییماالو بفر: من .......  کردم یکنجکاو شدم و بالفاصلھ اوک.......  نفس دمیرو د
 فرھاد دستھ ھی گوشدی ھستی کگھیالو شما د: نفس........... دختر بود ھی یانگار صدا

 و اسم فرھاد رو دی ھستید بپرسم شما کی من بادیببخش: من .......   ؟کنھی مکاریشما چ
بھ ........  نفسشم یعنی...... بالفاصلھ جواب داد من نفسم .......  ؟دیدونیاز کجا م

 قھقھ ھی ؟ ی نفس فرھاد شدیدلشوره واسترس افتادم و با استرس گفتم چھ جالب از ک
.... امرتون   ؟ النا ھستم نامزد فرھاد حاالی کنی خودتو معرفیخوایزد و گفت شما نم

مگھ :. نفس.. دمی شنادی رو زرتونی ذکر خدیی شماگنیبھ بھ پس النا خانوم کھ م: نفس 
 جوابشو خواستمیم.....  ومدی اصآل خوشم نشیچند تا نامزد داره ؟ از لحن گفتارفرھاد 

 گذاشتم وی شماره رو پاک کردم و گوشعی سرومدی کھ از دور مدمیبدم کھ فرھاد رو د
 ........  بشھیزی چی فرھاد متوجھ خواستمینم.......  زی میرو
 

النا اومدم احساس کردم حالش خوب  برگشتم و بھ طرف یوقت                            
.......  ؟سی حالت خوب نشدهیچ!...؟.. افتاده ی النا اتفاقدمی بود پرسدهی رنگش پرسین

 حالم رونی بمی ب ھم  از رستوران زدمی بری اوکمی زودتر برشھینھ فرھاد خوبم م: النا 
 نی نھ من تو ماششدی ذھنمو منحرف کنم اما نمکردمی می سعمش آشفتھ بود ھیلیخ

 نفس دختر می سکوت نکردنی شکستن ای برای کدوم تالشچی نھ النا و ھزدمیحرف م
 اگھ با نفس ازدواج ی بودم ولدهی ترسداتشی بگم کھ از تھدتونستمی بود واقعآ میخطرناک

 کی اشتباه و کی بخاطر ستمتونی من نمکردمی ھم خودم و ھم النا رو نابود مکردمیم
 عقد ی کنم کھ پنھانشی گرفتم با النا صحبت کنم راضمیھ باد بدم تصم رو بیشب ھمھ چ

 کھ مشکوک شھ دمی ترسی نھ ولای کھ االن بھش بگم کردمی خودم فکر مشھی داشتم پمیکن
 گرفتم صب بعد از کالسم برم می حرف رو زدم شک کنھ تصمنی اییھوی نکھیو از ا

من ....  شدی می خونھ راضطی بخاطره شرادونستمیو باھاش حرف بزنم م خونشون
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 چی ھنیالنا تو ماش....  خانوادمم با خبر نشن ی با النا عقد کنم کھ حتی  جورخواستمیم
 .......  داد و چشماشو بستھی تکی نزد انگار ھمش تو فکر بود بھ صندلیحرف

 بھ شعوری بی کھ اون دختره ی چیعنی مردمیداشتم از استرس م                           
 یعنی شدی مغزم داشت سوراخ می کھ فرھاد مگھ چند تا نامزد داره؟ ووووواگفتیمن م

 کمکم کن بھم قوت قلب بده کھ ای کرده خداانتی سال بھم خ٤باور کنم کھ فرھاد بعد از 
 و باور کنم کھ ھمونطور کھ من بھ فرھاد وفادار بودم اونم امی بربتونم با مشکالتم کنا

 سر از ماجرا ذاشتی قطعآ اون نمگفتمی میزی بھ فرھاد چدیبھ من وفا دار بوده من نبا
 ی روزا فرھاد ھمش کارانی کھ اھی چانی جردمیفھمی ھر طور شده مدی باارمیدر ب
 ونی رو باھاش در مزیچ ھمھ و  گرفتم با آھو مشورت کنممی تصمکنھی مبی غربیعج

 ایخدا.....  کنھی نمانتی بتونھ کمکم کنھ نھ نھ مطمعنم کھ فرھاد بھ من خدیبذارم شا
 ھی کدمیفھمی مکردمی مدای اون دختر رو پدی ندارم من باویکمکم کن من بجز فرھاد  کس

 اشت رو نگھ دنی دم خونھ فرھاد ماشمیدی بھ فرھاد داشتھ باشھ رستونھی میو چھ ربط
 نکھی کردم بھ محض ای سرد باھاش خدافظیلی خختھی آشفتھ و بھم ریبا افکار

 دنی شم دستشو دور گردنم حلقھ کرد و شروع کرد بھ بوسادهی پنی از ماشخواستمیم
 پھن و مردونش زدم و خودمو ازش جدا ی نھی کنم دستامو بھ سشیلبھام نتونستم ھمراھ

 یزیچ:  النا،؟ من ھی چنکاری اھیمعن: ھاد فر.....  بھم نگاه کردیظیکردم با اخم غل
 .....  شدم دستھ آرش رو گرفتم و وارد خونھ شدمادهیخدافس پ....  فقط خستھ ام ستین
 

 روح بود بابا ی سوت وکور و بشھیوارد خونھ کھ شدم مثھ ھم                           
تم و رو تختم دراز  بود رفتم لباسامو عوض کردم صورتمو شسدهینبود و مامان خواب

 خوابش برد دی رو تختش دراز کشنکھی خستھ بود بھ محض ایلی آرش خدمیکش
 من از ای خداکردمی اون دختر فکر میبھ حرفا  خودمشھی دلم گرفتھ بود ھمش پیلیخ....

 نی بدتر از ای بھم تجاوز کنھ کارخواستی فرھاد گذاشتم چون عاشقش بودم میخطا
 از فرھاد یی چون جدادمی تو ھستم بخشی و من بنده یی و بخشنده ایی چون تو خداسین

 نباشھ ش کھ فرھاد تویی ای بھ زندگتونستمی و اصالا نمرسوندیمنو بھ مرز جنون م
 ک دوست یی آھنگ از خواننده اکی رو زدم و ی رو برداشتم ھندسفرمیفکر کنم گوش

 کم کم می تنھا بشای از ھم بمی کنی دورایب........  یادیآھنگ ز) باران( کردم یداشتم پل
 از رهی دلم سر میی وقتاھی ی گاھنیبب.....  از من تو رد شو ایب..... با من تو بدتر شوایب

 یادی تن محتاجھ گرماتھ زداسی من پی چشمانی از ادارمی نھ بخوابمینھ م..... احساس
دلم تنگ ......  خستم ی زندگنی من از اسیی حد ننی در ای دردچیھ...دل بھ تو بستم

 ی دورایب....... از حد شی بشھیدلم تنگ م.. از حد شی بشھی از حد دلم تنگ مشی بشھیم
 ھنوز نکھی با اختمیری و اشک مکردمی رو گوش مآھنگ.  کم کممی تنھا بشای از ھم بمیکن
 بجز من آغوش فرھاد رو لمس گھی کسھ دنھی اما فک  ادونستنی از اون دختر نمیزیچ

 ..........کردی موونمیه باشھ داشت دکرد
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 نذار خراب شن نذار ای با فرھاد داشتم خداییاھای چھ روایخدا                            
 کنھی با من نمنکاروی نبود ای انصافی نھ فرھاد آدم بیحسرت بھ دل بمونم ووووووا

 صبح تونمینم.........  کنھ ی کارنی کھ فرھاد بخواد ھمچکنمی تو خواب ھم باور نمیحت
 تو گوشم بود و مشغول گوش ی تو حال خودم بودم ھندسفرشمی مونھویتو خونھ بمونم د

 خودم ھییغرق تنھا(  احمدوند ی کھ دوستت دارم بودم مھدیی از خواننده ھایکیکردن 
سالم النا خانوم فردا : یخالق.....  فزستاد امکی پی خالقی شب بود آقا١٢بود ساعت 

: ی خالقیآقا.....  ری شبتون بخیخالق ی اقاکنمیخبرتون م - سرکار ؟ جواب دادم دیایمن
 خوامی کردم معذرت می مقدمھ ازتون خواستگاری بنکھی در ضمن از اریشبتون بخ

 اشکال نداره کنمیخواھش م: من ...  یدی بھم فرصت حرف زدن نمجوقتیآخھ ھ
 آورده ری وقت گکمی مردنیپوووووف ا.شبخوش بانو:  ی خالقیآقا.....  ریشبتون بخ

 ھی رژ قرمز ھی دمی دم پام رو پوشی و شلوار آبی شدم مانتو مشکداری بابصب از خو..
 ی روحی بنی کم رژ گونھ زدم کھ صورتم از اھیخط چشم زدم موھامو فرق زدم 

 تو دمیبود رس  خوب نمی خونھ واسھ روحی سرکار واقعآ فضافرفتمی مدیبا....  ادیدرب
 شده بودم یھ نگاه بھ خودم انداختم عالی زدم رفتم تو مغازه تو اتاق پروف دویپاساژ کل
 وارد مغازه ی خالقی آقاگھی ساعت دمین.. شدی داشت خوب مگھی صورتم دیزخم ھا

 دمی رو تو صورتش دی خوشحالیعھ النا اومد: ی خالقیآقا..... با لبخند .... شد 
 یآقا......   ستی خوب نادی  زمی روزا  روحنی تو خونھ بمونم اتونمیبلھ نم: من ......
 قبول دارمیام...  خواھش ازت داشتم ھی النا ی کھ اومدی کردیدرستھ کار خوب:  یخالق

 .... ی آقا مرتضدییبفرما.....  یکن
                    

 
 بمونم اگھ اجازه متونی لطفآ من تا شب نمدی کارتون رو بگشھی میآقا مرتض: من     

 ی جشن دوره ھمھیراستش النا دوستام :  یآقا مرتض......... خونھ رمی م٢ ساعت دیبد
 خواستمی من مانی از دوستام ھس ھمھ با ھمسراشون و دوستاشون میکیگرفتن تولد 

با تعجب : من....  دیای جشن بنی و باھام بھ ادی کنیراھ ھمی مھموننی منو تو  اشھیاگھ م
 ندارم ی توقعچی من ازتون ھدی نگاه نکنینجوریا:  یآقا مرتض..... بھش نگاه کردم 

 من برم خونھ یاوک: من .....  دی کنی دوست منو ھمراھکی کھ بھ عنوان خوامیفقط م
اکثر دوستام :  ی مرتضاآق....... ھست ؟ یی ایچھ جور مھمون.. دمیشب بھتون خبر م

 آقا دمیبھتون خبر م: من .... تاجر اونجا حضور دارن ین و اکثرآ آدمادکتر و مھندس
 گرفتم بھ سمتھ خونھ راه ی تاکسرونیاومدم ب... با اجازتون من برم خونھ یمرتض

 زدم رفتم دوی کلدمیرس.....  اون دختر بود شبھی دی حرفایرھایافتادم تموم فکرم درگ
 و دمیھ بودم رفتم جلو آرش رو بوس خستیلی و ارش تو آشپزخونھ بودن خانتو مام

.....  ی امروز زود اومدیسالم النا خوش اومد: مامان....  بھ مامان سالم کردم واشی
رفتم تو اتاقم .....  حوصلھ نداشتم اومدم خونھ استراحت کنم ادیآره امروز ز: من 

 وی اومد گوشمی گوشامکی پیصدا....  دمیلباسمو عوض کردم و رو تخت دراز کش
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 خونھ باھات کار امیسالم النا شب م.....  نگاه کردم فرھاد بود یبرداشتم بھ صفحھ گوش
: فرھاد ....  منتظرم یاوک: من....  گرفتم یادیدارم مھمھ منتطرم باش دلشوره ز

 ......خدافس: من .....  زمیخدافس عز
 

 بود و میکس ی بخاطره بشتری و دوستش داشتم اما بدمیدرستھ کھ من فرھاد رو بخش   
 فرھاد دونستمی نبود کھ آرومم کنھ اما اگھ می بجز فرھاد نداشتم و کسی گاھھی تکنکھیا

 کھ یزی و ھر چادیمنتظر بودم کھ خودش ب.....  گذشتمی ازش نمگھی کرده دانتیبھم خ
 رفتم یقی شده بود کھ بھ خواب عمرهی درگی حسابنم بده ذھحیھست رو خودش توض

 از امکی پکی رو برداشتم می شده بود گوشکیبود ھوا تار٦  شدم ساعتداری بیوقت
 از شمال اومدن نایسالم النا بابا ا: فرھاد .... داشتم ی از آقا مرتضامکیفرھاد و سھ پ

 آقا امکیپ....  یاوک:  من.....  دمی نھ بھت خبر مای امی بتونم امشب بسیمعلوم ن
 بھ گھی دامکی دنبالتون و دو تا پامی من بدیای اگھ مشدیسالم النا خانوم چ:  یمرتض

 ؟ آقا شھی شروع میساعت چند مھمون: من .... نھ ؟ ای دنبالم ادی شکل کھ بنیھم
:  یآقا مرتض....  دمی و بھتون خبر مشمی پس من آماده میاوک ..... ٨ساعت : یمرتض

بلند  ری حرھی لباس مشکھی دوش گرفتم ھیرفتم حموم ... ....من منتظرتونم  ممنونم پس
 ی قشنگی و جلوش زده شده بود و  بھ لباسم جلوه عقھی کھ دوره یی نقره ایبا پولکھا

  ھمش دکتر و مھندسا  ی گفت  تو مھمونیداده بود  رو از تو کمد برداشتم آقا مرتض
 موھامو با شمی آرازی می نشستم جلودمیرسی بخودم میلی خدیحضور دارن پس با
 رژ لب قرمز ھی زدم می درشت و مشکی خط چشم بھ چشماھی....سشوار خشک کردم 

 ندهی آی خودم رو توشی آرایبعد از کل.... دادی نشون مشتری لبام رو بھی کھ درشتغیج
 ی بودم با اتو مو موھای کارم راضی جھی خوشگل شده بودم از نتیلیبرانداز کردم خ

 تموم شد شمی آراکھنی دورم بعد از اختمی کردم و ری و پرپشتم رو لخت شالقیمشک
 ھی دمی قرمزم رو پوشھی سانت٥ پاشنھ ی لباسم و صندالی قرمزم رو انداختم رویمانتو

 بود ٧:٣٠ خوب شده بودم ساعت یلی نگاه بھ خودم انداختم خھی نھیچرخ زدم و تو آ
 ......  شدمیمرتض نشستم رو تخت و منتظره تماس آقا

             
 

 ی مھموننی جالب بود کھ بھ ایلی چرا  برام خدونمی داشتم اما نمیبی عجیدلشوره       
 مشغول درست کردنھ نھی حضور نداشتم تو آیی ھای مھموننیبرم چون تا حاال تو ھمچ

 کھ قبآل چند بار من رو رسونده بود ی زنگ خورد آقا مرتضمیشالم بودم کھ گوش
:  یآقا مرتض..... سالم :من .......  دادمواب رو جمی گوشدونستیآدرس خونھ رو م

...... پشتھ در :  یآقا مرتض......  ن؟ییبلھ آمادم شما کجا:  ؟      من ییسالم النا آماده ا
 لباسم رو گرفتم و نییپا.....  اومدم یاوک: من ....  پشتھ در؟ بلھ منتظر شمام ؟یچ: من 

 تا رمی مھم مھی مھمونھی ؟ دارم بھ یری مجاالنا ک: مامان .... راه افتادم رونیبھ طرف ب
 گردمی من زود بر مزمینھ عز: من...  امی منم بیآج: آرش ....  گردمی برم١٢قبل از 
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 مقدار پول ھی یتونیالنا م: مامان ....  بھ سمت در کھ مامان صدام زد رفتمیداشتم م.... 
 یزی انداخت چنیی پاشونسر... ؟ی پوزخند زدم و گفتم مواد تموم کردھی....  یبھم بد
 تومن پول بھ طرفش گرفتم پول رو ازم گرفت ٥٠ رو باز کردم و می دستفیک...نگفت 

 من چقد ای دادم خدارونینفسم رو پر صدا ب....  برگشت ب سمتھ اتاق یو با خوشحال
 رو باز اطی پوووووف زدم و در حھی مادرم مواد بخره دمی و پول مکنمیبدبختم کار م

 ی با کفش ھای کت شلوار مشکھی داده بود کھی تدشیف سی بھ سانتافھ یمرتض کردم آقا
 نگاه قابل کی در ی ھر کسی برادی سفرھنی و پیی کروات سورمھ اھی یچرم مشک

.....  چشم ازش بر ندارم کردی شده بود وادارم می بود اووووه واقعآ مرد جنتلمننیتحس
 .....  با تعجب بھم زل زددی منو دیوقت

          
                      آقا یبلھ اقا مرتض:  النا ؟         منیووووووا:  یآقا مرتض            

ممنونم :                             منی خوشگل شدیلی خیدختر محشر شد:  یمرتض
 دیمنو ببخش:  ی                                     آقا مرتضدی شما ھم خوب شددیلطف دار

در .. میبھتره بر...  دیبازم لطف دار:                         منی شدبای زیلی خاقعآ ویول
 لباسم رو با دستم جمع نییپا....  بانو دییرو واسم باز کرد و با دستش اشاره کرد بفرما

 کردمی خودم احساس می رو روی نگاه آقا مرتضھینیسنگ........ کردم و نشستم جلو 
 ؟ ی معذبی با اومدنکھیالنا از ا:  یآقا مرتض............معذب باشم  شدی باعث منیا..... 

.......  زمیچشم عز:  یآقا مرتض.......  می زودتر برشھی میمن نھ آقا مرتض........ 
ابروھام تو ھم رفت صورتم رو بھ سمتش .....  زمیگفت عز:  گفتی چنیاوووف ا

 ھس؟  یی ای جور مھمونھ چی مھموننی بدونم اشھی مدمیبرگردوندم و پرس
آقا .........  رو یی ھای مھموننی اما تا حاال تجربھ نکردم ھمچدیببخش.............

  صبورباشزمی عزیکنیامشب تجربھ م: یمرتض
 

 من خونھ کھ نبود عمارت بود مثل کاخ ی خدای دم خونھ وووووووادمیرس         
 یعنی(  نای خالھ ای برابر خونھ نی نرفتھ بودم چندیی خونھ ھانی تا حاال تو ھمچموندیم

 کردمیمات و مبھوت بھ اطرافم نگاھم م)  تر بودبای بزرگ تر و زنایھمون فرھاد ا
 و از ھمھ ری اونجا بودن از جوون گرفتھ تا پیادیز ی وارد اون خونھ شدم آدمایوقت

 بودن یادی زی زنا ھمھ بدون حجاب اونجا حضور داشتن مرد و زن ھاینوع پوشش
 شرکت یی ھای مھموننی تا بحال تو ھمچخوردنیکھ در کنار ھم بودن و مشروب م

  بخاطره سبکشتری با جنس مخالفش بی بودن آقا مرتضلکسی رنیپس ا( نکرده بودم
 یآقا مرتض.............  در مورد آدما قضاوت کرد شھی نمچوقتی واقعآ ھشونھیزندگ
 اگھ ینھ آقا مرتض: من .... ؟ .... می بشیم وارد مھمون با ھرمی دستتو بگشھیم: النا 

 بھ دوستانم می پس بریاوک:  یآقا مرتض..........  شمی ممنون ممی برینجوری ھمشھیم
 دنی دختر و پسرا در حال رقصمیاون عمارت بزرگ شد وارد: من.... کنم تیمعرف

 نجای کھ اینیبی ماریالنا راحت باش مانتو و شالت رو در ب:  یآقا مرتض..... بودن 
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 تا حاال ی داشت اما آقا مرتضنی حجاب نداره پس راحت باش لباسم بلند بود و آستیکس
 شالم رو جلوش در کھنی از انی بود بخاطره ھمدهیمن رو و موھام رو بدون پوشش ند

 .........  نداشتمی احساس خوبارمیب
 

 ی و اونو از سرم در آوردم موھا دستمو رو بھ طرف شالم بردماری اختیب               
 ی بودن رومو بھ سمت آقا مرتضختھی شونھ ھام ری روشمی مثلھ ابرمیلخت و مشک

 ی شده آقا مرتضیزیچ: من....... گرد شده بھم زل زده بود یچرخوندم کھ با چشما
 کمرم بود ی تا باالبایموھام تقر.... ی داری قشنگیلی خیالنا موھا:  یآقا مرتض....... 

آقا : من..... ازش تشکر کردم کی لبخند کوچھی داشتم با ی پر و لختی مشکیوھام
 لبخند گفت ھی با دیآره راست گفت:  ی قرار بود با دوستاتون آشنا شم آقا مرتضیمرتض

 و جنتلمن کی شیلی خیا آقھی خانوم وھی........  زارهیموھاتون کھ واسھ آدم حواس نم
 النا جان.. یآقا مرتض.....  سالھ باشن اومدن ٣٥ ی ال٤٠ خوردی  بھشون مبآیکھ تقر

 دکتر ی ھم خانوم دکترساالرشونیو ا....  دکتر مغزو اعصاب ی دکتر غفارشونیا
 و آقا تونییدستشون رو بھ طرفم دراز کردن خوشبختم از آشنا...پوست و مو ھستن 

ون  کھ ھمراشون بود ھمی کرد خانومی و ھمکارشون معرفدوست  من رویمرتض
 ی آقادی دارینی و متبایچھ ھمکار ز:  بھم زد و گفت ی لبخند کمرنگھی یخانوم ساالر

  شده بودرهی با خنده بھم خی خالقیو آقا.....  لبخند ازشون تشکر کردم کیبا .... یخالق
.... 

 
 حضور یی ھای مھماننی بود کھ تا حاال در ھمچنی بخاطر ادی استرس داشتم شایلیخ 

 کھ با شوق و تند تند بھ دمی دختر رو دھی با اون زوج آشنا شدم نکھینداشتم بعد از ا
 یخوای نمییدا:  رو محکم بغل کرد و گفت یآقا مرتض.......  ومدی میطرف آقا مرتض
 گھی حاال دطونی شی زد و گفت ای آقا مرتضیبازو  مشت بھھی ی کنیخانوم رو معرف

بالفاصلھ روم رو برگردوندم و .... یریگی نملیا رو تحو میدوست دختر کوچولو دار
 ی چشمادیرسی بھ نظر میطونیدختره ش... ھمکارشم ستمیگفتم من دوست دخترشم ن

 یوھا و مکی کوچی و پوست برنزه و لبادادی بودنش رو نشون می کھ عملینیسبز ،ب
دستشو بھ ..  بود یدختر خوشگل... کھ ھمسنھ خودم باشھ دیرسی داشت بھ نظر میبلوند

دستم رو !.........  رو دارم ؟ی با کیی بدونم افتخار آشناشھیطرفم گرفت و گفت م
 زود دستش یلیخ.....  ی خالقی ھمکار آقابایالنا شک....  بردم و گفتم النا ھستم کینزد

 خودش نکھی و بدون اکردی سرتا پام رو نگاه مادی و با تعجب زدی کشرونیرو از دستم ب
 ...... دمشی ندگھی کنھ از ما فاصلھ گرفت و دیرفرو مع

           
 

 کنم کھ واسم ی بھت معرفخوامی مویکی می برای بھم اشاره کرد و گفت بیآقا مرتض     
 ماھھ ١ چند سالھ شھرستان بوده و تازه اومده تھران قبآل اصفھان بوده زهی عزیلیخ
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 ای بیی داگنی مادرشم اما بھم مھییمن دا باھاتون داره ؟ یچھ نسبت: من ....... برگشتھ 
 کی شیلی کت و شلوار خکی پسر جوون رو با کیراه افتادم  ی دنبال آقا مرتضمیبر

 ی بتونستی مباشی زی کھ با چشمادمی دبای زیلی ظاھر خکی رنگ و ییو سورمھ ا
 شونھ ی دست زد روی رو بھ سمت خودش بکشونھ آقا مرتضی نگاه ھر دختراریاخت
 ی احوال پرسی ؟ بعد از کلی چطورییسالم دا: باراد....  اون پسر سالم باراد جان ی

 ی ھای زد و با صدای چشمک بھ آقا مرتضھی روشو کرد سمتھ من یبا آقا مرتض
من کھ فقط بھش زل زده .... یکنی نمیمعرف!!  ییییییدا:  گفت ینسبتآ کشدار و کلفت

 یبرا.... دستشو بھ طرفم گرفت ...... ی خالقیقا گفتم النا ھستم ھمکار آعیسر... بودم 
خوشبختم خانوم : باراد .... منم دستمو رو بھش دادم و سالم کردم ھ نباشی ادبی بنکھیا

؟ .... خوشبختم و شما تتونیاز آشنا....  میسرگرد باراد فھ... کوچولو من باراد ھستم 
 ......  با شما خوشبختمیی ھستم ممنون منم از آشنابایالنا شک: من
 

 رفت اونجا نشست و با دست زی بھ طرف می خالقی با باراد آشنا شدم آقانکھی ار ابعد
 ی انداختم و بھ طرف آقانیی معذب سرم رو پایلی خششیبھ من اشاره کرد کھ برم پ

   رفتمیخالق
 .....  نی بشنجای اای بالنا
 ....... یممنونم آقا خالق: من
 نشستھ ی خالقی کھ من و آقایزی  کھ باراد بھ طرف مدی طول نکشھقی دق٢٠ بآیتقر
 ....  اومدمیبود

  جان ؟یی دانمی کنارتون بشتونمیم:  باراد
 .....  جانییالبتھ چرا کھ نھ بفرما دا:  ی خالقیآقا

 .....   و کناره من نشست معذب بودم خودم رو جمع کردمدی رو عقب کشی صندلباراد
 ؟... دی مشروب موافقکیخب بچھ ھا تا قبل از شام با چند پ:  ی خالقیآقا
 ادی فرھاد زنکھی داشتم تا حاال مشروب نخورده بودم با ایبی عجی دلشوره یلیخ
 .........  اما من تا حاال مزش رو ھم تجربھ نکرده بودمخوردیم

 .... دیی شما بفرماخورمی جان من نمیینھ دا:  باراد
با تعجب بھ مشروب ھا نگاه ....  زیآورد و گذاشت رو م مشروب ھا رو گارسون

 ..... کردمیم
 منم خوردنی ھمھ اونجا منکھی بخاطره ادیشا... چرا اما دلم خواست بخورم دونمینم

 .....   تجربش کنمخواستی قرار گرفتھ بودم و دلم مطی محریتحت تاث
 ..... یبھ سالمت می لطفآ بزندیی بفرماختمیالنا خانوم واستون ر:  ی خالقآقا
 ....  مکث کردم و جام شراب رو از دستش گرفتمیکم

 ... کردمی داغش رو احساس میگوشم آورد نفسھا.کی سرشو نزدباراد
 ! ؟یالنا مگھ تا حاال نخورد:  باراد

  چطور؟دمیپرس! پر از تعجب یبا نگاھ:  من
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 ی گرفتیی مشروب رو از دای جورھی و ی دلشوره دارکنمی احساس مدونمینم:  باراد
 ! یفک کردم تا حاال نخورد

 .... می فھی آقادیدیدرس فھم:  من
 

  دونمینم:  ؟ من ی بخوریخوایپس چرا االن م:  باراد
 ..... پس نخور:  باراد

  چرا ؟:  من
   وقت حالت بد نشھ ؟ھی ی تا حاال نخورددونمینم:  باراد

 ... می فھمی باشم آقاتی ظرفی بقدی اکنمیفک نم:  من
 شھی جان من برم پییدا....  لطفآ دیی بفرمابایمن جسارت نکردم خانوم شک:  باراد
  گردمی بر منیشرو

   ؟ھی کنیشرو:  من
  د؟ی نرفتنی شروشھی ھا پس شما پنھی النا خانوم امشب تولد شرودیببخش:  باراد

 ...  نھ نرفتم:  من
  کنمی آشنا منی بعدآ شما رو با شروامی مششی پرمی من میاوک:  باراد

 ....  امیباراد جان تو برو ما ھم م:  ی خالقیآقا
   پس فعآلییباشھ دا:  باراد

   جانییفعآل دا:  ی خالقیآقا
 .....  برهچی ک خورده بودم باعث شده بود سرم گی جام شرابدو

 .... کردمی سرم رو احساس مھینیسنگ
 .....  رقص تانگوی رو شروع کرد برامی آھنگ مالھی ی جی دکھ
 .....  دنیرقصی دخترا و پسرا ھا وسط سالن بھ صورت زوج می ھمھ و

 ....  شده بودنی چشام سنگکردی درد میلی خسرم
  النا حالت خوبھ ؟:  ی خالقیآقا
 ..... ی خالقی آقارهی مچی جواب دادم سرم گی کشداریبا صدا:  من
 
دستشو رو بھ طرفم گرفت و ..  یشی بارتھ  خوب منیالنا اول نداره یرادیا:  ی خالقیآقا

 ....  حالم اصآل خوب نبودکردمیبا تعجب بھش نگاه م.....  میگفت پاشو برقص
 بلند شم تونمی نمکنمی شدم احساس می جورھی ستی من حالم خوب نی خالقیآقا:  من

  دیشما بر
 نمی برقصم پاشو تنبل دستت بده بھ من ببیزشتھ النا من با تو اومدم با ک:  ی خالقیآقا

...... 
 ی خالقی کھ آقانی بخورم زمخواستمیدستم رو بھ دستش دادم و از جام بلند شدم م:  من

 ....  دستشو دور کمرم حلقھ کرد و گفت مواظب باش النا خودمو تو بغلش احساس کردم
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 ی برقصینجوری ادی باقصنری می چھ جورنمی بنداز ببھی نگاه بھ بقھیالنا :  ی خالقیآقا
 ..... 

   ؟ی چھ جوریعنی:  من
 ...  دستتو بنداز دور گردنمھی:  ی خالقیآقا

 کھ داشت از دور بھ دمیباراد رو د....  حلقھ کردم ی خالقی رو دور گردن آقادستم
 ی لبھاش رو روھیکی سرش رو بھ طرف صورتم آورد نزدی خالقی آقاومدیطرفمون م

 ....  رو صدا زدی خالقیکھ باراد آقا.....  کردمیصورتم احساس م
 ؟.. دی ساعت بھ ما قرض بدکی رو باتونی ھمکار زنی اشھی جان مییدا:  باراد

 ...  باراد خاندییبفرما:  ی خالقیآقا
 ...  جانییسپاسگذارم دا:  باراد
 می با ھم برقصدیدی لبخند کمرنگ گفت افتخار مھی دستشو بھ سمتم گرفت و با باراد
 ... بای زیبانو
 مردونھ  کلی بغل باراد احساس کردم با اون ھی اصآل خوب نبود و خودم رو توحالم

 ادی خوابم مکردمی بودم احساس مفی ظریلی ک داشت من در مقابلش خی و قد بلندیقو
 ......  باراد گذاشتمی نھی سیسرمو رو

 
   النا ؟ادیخوابت م:  باراد

   شدهنیآره چشمام سنگ:  من
 ...  گرفتمتیی از دستھ دانی بارتھ بخاطره ھمنی اولدمیآره فھم:  باراد

 
.. 

   گفتمی جون و آرومی بی با صدانوی ای باھام برقصیخوایباراد تو م:  من
   ؟زمی عزمی برقصیتو دوس دار:  باراد

 
 .... ستمی من بلد نیآره ول:  من

 .....  دستاتو بذار دور گردنمدمی مادیبھت :  باراد
 کھ کردمی کمرم احساس می باراد رو رویدستامو دور گردن باراد گذاشتم دستا:  نم

  من رو تو بغلش گرفتھ بود
 تونھی می امنی آغوشش جاکردمی احساس مدی چرا خود رو ازش جدا نکردم شادونمینم

 ..... باشھ
 ..... ؟یدونستی می خوشگلیلیالنا تو خ:  باراد

 
 .. ی شدم و گفتم تو کھ خوشگلتررهیسرمو باال آوردم بھ صورتش خ:  من

 ..  خنده کوتاه زد و ازم تشکر کردھی
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 گوشم زمزمھ کرد ی کھ دستم دور گردنش بود سرشو آورد جلو و آروم تویدرحال
 .... ی نکنوونھی مواظبت باش مردم رو دکنھی موونھیچشمات آدمو د

 ...... نییسرمو انداختم پا:  من
 النا چند سالتھ ؟:  باراد

 
   ؟یشما چ.... سال ٢٠:  من
 

 .  سالمھ٢٧من :  باراد
... 

           
  انداختم می نگاه بھ گوشھی زنگ خورد می بودم کھ گوشدهی تختم دراز کشی اتاقم روتو

 ..  جواب دادمی حوصلگی پوووووف زدم و با بھینفس بود 
 

  شنومیبلھ بگو م:  من
 

  سالم فرھاد خان:  نفس
 

   سالم کارتو زود بگو خواب دارمکیعل:  من
 فردا ظھر کھ ایاالن بگم ...  مھمھ در مورد دخترخالت الناست یلیکارم خ:  نفس

 ... م؟یکالس دار
 

 نفس کارتو ی بھ دختره خالھ من دادکاریتو چ.... از رو تخت بلند شدم نشستم :  من
 ...  سره النا آوردهیی نفس بالکردمی خودم فک مشیپ....بگو 

.. 
  ؟گھی آقا فرھاد آره دی بدونی دوس داریلیخ:  نفس
  ؟...  قطع کنم ای یزنینفس حرفت رو م:  من
 

 نھ بعدآ من تماس ای دهی جواب منی زنگ بھ دختر خالت بزن ببھیاھوم فرھاد :  نفس
 ..... رمیگیم
 

 رو شیفتم چند بار  زنگ زدم  گوش رو برداشتم و با النا تماس گری گوشعی سردمیترس
   با نفس تماس گرفتمعی سردمیترس.... جواب نداد 

 
   ؟؟شدهیالو نفس النا کجاس چ:  من
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 68 

 شما در حال حاظر تو بغل داداشھ ی عشقم نگران نباش معشوقھ ستی نیزیج:  نفس
  رسھیمنھ و داره بھ عشق و حالش م

 
 .... داتوداد زدم خفھ شوووووووو نفس ببر اون ص:  من
   النا کجاس ؟ی ھستی االن کدوم گورتو

 زی خودت ھمھ چای بفرستمی کھ واست می بھ آدرسزمی نکن عزتی خودتو اذادیز:  نفس
  یفھمیرو م

 
 ....  رفتم کھ بابا صدام زدنمی زود بلند شدن لباسامو عوض کردم و بھ طرف ماشیلیخ

  ؟... موقع شب نی ایری میفرھاد کجا دار:  بابا
 

 .. گردمی بر مگھی ساعت د١ اومده تا شی مھم واسم پیلی کار خھیبابا :  من
 ......  کھ نفس فرستاده بود راه افتادمی رو روشن کردم و بھ طرف آدرسنی ماشعیسر

 
 

 کردمی خودم ھمش خدا رو التماس مشھی کھ نفس فرستاده بود پی افتادم طرف آدرسراه
  کنھتمیاشھ تا اذکھ دروغ باشھ و نفس سرکارم گذاشتھ ب

 
  کردمی میحالم خوب نبود احساس خفگ 

 و دوباره دمی کشقی چند تا نفس عمرونی رو نگاه داشتم در باز کردم اومدم بنیماش
 رو باز کردم طپش قلبم باال رفتھ بود عرق رھنمی پی جلوی دکمھ نینشستم تو ماش

 نشون بدم تونمی می اگھ حرف نفس راست باشھ چھ عکس العملدونستمیکرده بودم و نم
  شدیذھنمو منحرف کردم اما نھ نم

 
 دادشتھ باشھ ؟ داداش نفس کھ اصفھان بود تونھی می النا با داداش نفس چھ ارتباطاصآل

 ......  ؟ھی چلی تو بغل داداش نفس باشھ دلدی بای چی اصآل االن براکنمیمن باورم نم
 
   النا پاکھ قبولش دارمدونمین م مکنھی کار رو با من نمنی النا عاشقھ منھ اون انھ

...... 
 رفتم قی رفتم و دوباره برطرف آدرس دقی استرس داشتم کھ آدرس رو اشتباھقدیا

 کھ ی منی براکردمی بھ آدرس فقط داشتم با تعجب بھ اون خونھ نگاه مدمی رسیوقت
 و بای زیلییییی عمارت خنی کرده بودم ای زندگی بزرگیخودم تو ناز و نعمت و خونھ 

 بھ دم عی رفتم جلو و خودم رو سرقشنگ اری بسیی بزرگ با نمایجذاب بود عمارت
 نکھیعمارت رسوندم دوتا نگھبان کھ اونجا بودن ازم کارت دعوا خواستن بھ محض ا

  دمی نفس رو شنیدھن باز کردم کھ جوابشون رو بدم صدا
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 ......   توانی بدی با من ھستن بذارآقا
 
 ... س نگاه کردم بھ نفیظی غلی اخمبا
 

  سالم فرھاد جان:  نفس
 

  النا کجاس ؟:  من
 

 ایبا من ب:  نفس
 
 

  ؟.... النا مینی بشیخوای اصآل خوب نبود باراد بھم گفت محالم
 

  آره:  من
 

  نی بشنجای اایب: باراد
 

 دستمامو گذاشتم رفتمی مچی گیلیسرم خ.... زی و منو نشون سر مدی رو واسم کشیصندل
 ودی می دستام خوابم می و سرمو گذاشتم روزیرو م

 
باراد نشست کنارم و .....  دمی چند سالھ نخوابکردمی شده بود احساس منیچشام سنگ 

 ...  بودنی گرم صبحت با دوستش شروی خالقیآقا
 

 .....  شونم احساس کردمی باراد رو رودستھ
 

 ..  خونھی بردیالنا خوابت نبره با:  باراد
 

 ی منو ببرشھی مستی حالم خوب نمی فھمیآقا:  باز گفتم مھی نی باال آورم با چشماسرمو
 ......  خونمون

 
از جام بلند شدم .....  رسونمتونی صحبت کنم و بھشون بگم میی با دادیبذار:  باراد

 .....  رفتچی مانتوم رو بپوشم کھ سرم گخواستمیم
 

 ...  باز کردم تو بغل باراد بودمچشمامو
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 ..... ارمی لحظھ بمون من مانتوت رو مھی:  رادبا
 

 رفت ی خالقیباراد بھ سمت آقا...  دمی مانتو رو آوردم و بھم داد مانتو رو پوشباراد
 بھ صورتم خورد کھ تازه ی محکمھیلیس....  صورتم رو برگردوندم نکھیمحض ا..... 

 .... بخودم اومدم
 

 .......  رو کھ باال آوردم با فرھاد رو بھ رو شدمسرم
 

 مردمی واقعآ داشتم از ترس مدمشی دی افتاد بھ فرھاد تازه بھ خودم اومدم وفتچشمم
 ......  تو گوشم تعجب کردمدی کشنکھی از ازدی مزاج بود اما کتک نمیفرھاد عصب

 
  فرھاد:  من
 

   ؟یکنی می داری چھ غلطنجای معلوم ھست اشعوریزھرمار ب:  فرھاد
 

 من دمیدی چھرش می کھ تویتی و اون اعصبانکردمی فرھاد رو احساس می صدالرزش
 ........   زده بودرونی بشیشونی مغزش از پی انگار رگھاترسوندی مشتریرو ب

 
 بھم قفل شده  ی مچ دستمو رو محکم فشار داد با دندونادیدستمو محکم کش:  فرھاد
  رمی بگنجای جونتو ھمای یکنی می داری چھ غلطنجای ؟ اھی چانی جریگی النا مدیپرس

 ......؟
 

 !  ؟نجامی من ایدی فھمیفرھاد تو چھ جور:  من
 

 ...  جواب ھم پس بدم با پشتھ دستش زد تو دھنمدیببند دھنتو انگار با:  فرھاد
 

 نگاه.... ومدی دستش رو گرفت لبم پاره  شده بود و تند تند خون میکی احساس کردم کھ
 ..... کردم متوجھ شدم باراد دستھ فرھاد رو گرفتھ

 
   آقا چھ خبرتونھ ؟دیآروم باش:  باراد

 
 ....  داشتھ باشھی بھ شما ربطکنمی فک نممیبھ بھ جناب سرگرد فھ:  فرھاد

 
  ؟یکنی ؟ کھ روش دست بلند می با النا داریشما چھ نسبت:  باراد
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  دمی محی واست توضمیفرھاد تو رو خدا بر:  من
 

 ..... تو خفھ شو لطفآ:  فرھاد
 
 

 ھلم داد عقب  دوتا مشت محکم خوابوند تو توصورت رمی جلو کھ فرھاد رو بگاومدم
  باراد

 
 داره بگو لی حلھ؟ فامی النا رو بھ اسم صدا نکنگھی رو زدم کھ دنی امی فھمیآقا:  فرھاد

 ... بایخانومھ شک
 

 چشم فرھاد با ھم رهی مشت زد زھی شده بود اومد جلو ی کھ گوشش خونی با لبباراد
 .....  شدن و ھر دو کتک خوردنری درگیحساب

 
  کنمی رو فراموش نمی کھ کردیکار:  باراد
......  فرھاد باز ھلم داد گفت تو فعال دخالت نکن رمی وسطشون کھ فرھاد رو بگاومدم

بھش ....... داد زد ی بلندی کھ بلندم کنھ فرھاد با صدارهی دستمو بگخواستیباراد م
  یدست نزن عوض

 
  کھ بھ سمتموندمی رو دی خالقیآقا
 بود کھ فرھاد با ختھی بھم ری مردم دورمون جمع شده بودن تولد حسابی ھمھ دیدویم 

 داد زدم گمشووووووو برو تی پر از اعصبانیی دستم رو گرفت و با صدایادیفشار ز
 ....... میبپوش تا برشالت رو 

 
 ! چھ خبره ؟نجایا:  ی خالقیآقا
 

  آراستھ شدزی گل بود بھ سبزه نی قشنگھیی ھمھ جمعآ چھ دوره ھمنی رو ببنجایا:  فرھاد
...... 

 
 ای با التماس بھ فرھاد گفتم تو رو خدا فرھاد بس کن بختمیری کھ تند تند اشک می حالدر
 ....... دمی محی رو واست توضی ھمھ چمیبر
 

 گوشھ ھی زد بشی غھوی بھم دست داد و ی افتاد کھ اول مھمونی بھ اون دخترچشمم
 ....... دادی بھم نمی لباش بود کھ احساس خوبی لبخنده کج روھی بود و ستادهیا
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 پر از نفرت بھ اون دختر نگاه یی نگاه بھ فرھاد انداختم کھ احساس کردم با چشماھی
 ...... کنھیم
 

 واست نی تو ماشمیاد خودتو نگران نکن تو رو خدا غلط کردم ببخش منو برفرھ:  من
 .... گھی دعوا نکن آروم باش بسھ ددمی محی توضزویھمھ چ

 
 می بھ شما نگفتیزی فرھمند بھ احترام النا خانوم جی آقارونی بدییبفرما:  ی خالقیآقا
   لطفآرونیب
 

 ی جناب خالقرسمی رو بعدآ میکیھھ حساب تو :  فرھاد
 

 ازتون بای تا ننداختمت زندان بخاطر خانوم شکرونی گمشو بیکنی نمی غلطچیھ:  باراد
 ......  ارازل اوباشرونیگذشتم برو ب

 
 کھ من رو ارازل اوباش خطاب ی کردکاری با من چنیالنا خدا لعنتت کنھ بب:  فرھاد

 ..... کننیم
 

 ....  تو رو خدامیفرھاد بر:  من
 

   مانتوم رو ببند زووووودی جلو دکمھ ھااریشالتو ب:  فرھاد
 

  می برایچشم فرھاد ب:  من
 دمی اون دختر رو شنیصدا..... می راه افتادرونی فرھاد رو گرفتم و بھ طرف بدستھ
.... 

 
 دی لطفآ کھ کمتر جنگ و جدال راه بندازدی فرھمند مواظبھ نامزدتون باشیآقا:  نفس

 بھش نگاه یظیفرھاد با اخم غل...... نباشھ کھ بھتون خبر بده ی بعد کسی دفعھ دیشا...
ھمش تو فکر ......  می و از اون عمارت خارج شددیو دستم رو محکم کش.... کرد 
 اون بھ فرھاد خبر داده اون فرھاد رو از کجا یعنی کھ اون دختر زد بودم یحرف

 .......  ؟شناسھیم
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 بودم دهی ترسیلی خدیم محکم در رو بھم کوب نشستی رو باز کرد وقتنی در ماشفرھاد
  راه افتادیادی بندازه با سرعت زی نگاھمی بھ من ننکھی بدون انینشست تو ماش......
..... 

 
 .... شنومی بده محیخب توض:  فرھاد

 
 ....  فرھاد تو رو خدا آروم باشھیبا گر:  من
 

 ھمھ غم و غربت کنمی احساس می کردی کاری غرورمو خورد کرددیببخش:  فرھاد
   گرفتمتاروی آروم باشم ؟ از بغل ی چطوری بگشھی منھ می رو شونھ ھاایدن
 

 ....  نکردمیفرھاد بخدا من کار اشتباھ:  من
 

 نی ده تا از ای احمق من روزی آره آخھ دختره یخفھ شو النا ھرزه شد:  فرھاد
 خودم یش حضور داشتھ بایی جاھانی اگھ دوس داشتم تو ھمچرمی ھا میمھمون

 ..... ری ؟ مگھ بھت نگفتم باھاش گرم نگی بری خالقاروی نبود با اون یازی نبردمتیم
 

 .....  نگفتم جواب بدهای گفتم ی داد زد لعنتی بلندی با صدافرھاد
 

 حرف فرھاد محکم نیبا گفتن ا.... ؟ رمی ار تو اجازه بگدی بارمیمگھ ھر جا م:  من
 .....  تو گوشمدیکش
 

   فرھاد خان ازت متنفرمیختیبالخره زھرتو ر:  من
 

 خودم بھت رو دادم سی نری کھ خود کرده رو تدبگنیخفھ شووووو النا راست م:  فرھاد
 ی و چھ غلطرهی می کدوم گورسی چون خالھ معتاده باباتم معلوم نی فک کردیپرو شد

 ی حرف بزنگھی د کلمھھی آره بخدا ی انجام بدی دوس داری کھ ھر کاری تو آزادکنھیم
 .....  کنمیخفت م

 
 سی نی کسگھی دی بدونم منظورم اون دختره کھ بھت گفت دفعھ شھی مھیبا گر:  من

   بود ؟؟یبھتون خبر بده چ
 

 ...  بدھکار شدممیزی چھیبھ تو چھ انگار :   فرھاد
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 یکنی و فقط از من سوال میکنی می دوس داری ھر کاریانگار خودت آزاد:  من
 ...... درستھ

 
 با ومدی کھ از جلو مدمی رو دنی ماشھی می شدری روشو برگردوند طرفم باھم درگفرھاد
 .......  داد زدم فرھاد جلوتو نگاه کنی بلندیصدا

 
 

 نور زدی کھ پرده ھا رو کنار مدمی ددی زن رو با رو پوش سفھی چشمامو باز کردم یوقت
 .... مارستانمی تو بدمیتازه فھم.....فتم  صورتم گری دستمو جلوکردی متیچشمامو اذ

 
 ..... یسالم خانوم خوشگلھ بآلخره چشماتو باز کرد:  پرستار

 
   ؟شدهیسالم چ:  من
 

 بودن و کنار تختتون نشستھ داری آقاتون تا صب بدی ھستھوشی بشبیشما از د:  پرستار
  ....  دوستت داره تازه چند ساعتھ کھ خوابش بردهیلیبودن معلومھ خ

 
  ؟....! شدم ھوشیمن چرا ب:  من
 

 نگران زهی شده بود اما جتونیھوشی ضربھ بھ سرتون خورده کھ باعث بھی:  پرستاره
  دی مرخص شدیتونی مگھی چند ساعتھ دسی نییکننده ا

 
  ممنون:  من
 

  کنمیخواھش م:  پرستار
 
 نگاه بھ فرھاد انداختم رو کاناپھ کنار تخت خوابش برده بود چقد تو خواب مظلوم ھی

 من ی اومد وووووواادمی رو شبی دی تازه اتفاقادارهی کھ بیشده بود برعکس وقت
  فرھاد افتادمی و کتک ھا و حرفاشبی دادی  تازه ای کردم خداکاری مست بودم چشبید

 ...... 
 .... ومدی اشک از چشمام ماری اختیب

 تخت خستھ شده بودم ی از جام بلند شم بدنم کوفتھ بود روخواستمی تو دستم بود مسروم
 ......   بلند شدم فرھاد تکون خورد و چشماش رو باز کردنکھیبھ محض ا

 
  النا حالت خوبھ نفسم ؟:  فرھاد
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  خوبم ببرم خونھ:  من
 

  برمتی مشھی سرومت تموم مگھی ساعت دمی بزار نشھیاالن کھ نم:  فرھاد
 

 ...  من کجاست ؟ھیگوش.... االن منو ببر خونھ آرش تنھاس زود خوامیداد زدم نم:  من
 

 .... بمھیتو ج:  فرھاد
 

   ؟ی نگفتیزی کھ چیبھ کس:  من
 

   دادم کھ نگران نشھحینھ فقط خالھ زنگ زد واسش توض:  فرھاد
 

 .... شھیم چقد نگرانم م پوزخند جواب دادم مگھ خالتون ھھیبا :  من
 

 ..... برمتیالنا خواھشآ بس کن ، استراحت کن سرومت تموم شھ م:  فرھاد
 

 ........ دی سرومم تموم شد پرستار سروم رو کشزی می رونشستم
 ....  لباسامو برداشتم کھ عوض کنمنیی تخت اومدم پااز
 

  پوشمیبده بھ من واست م:  فرھاد
 

 ...... پوشمی دارم مالزم نکرده خودم دست:  من
 

 ....  واست نفسمکنمی من عوض مسیخانومم حالت خوب ن:  فرھاد
 

 .....   رفتیاھی شدم لباسمو عوض کنم چشمام سبلند
 

 تاپ دو بنده ھی رشی رو از تنم در آورد زمارستانی نشوندم رو تخت لباسھ بفرھاد
 فرھاد مانتوم رو تنم کرد دکمھ ھاشو بست لباسامو مرتب نییداشتم سرمو انداختم پا

 ........ کرد
 

 نھی نگاه بھ خودم تو آھی نصب شده بود مارستانی کھ بغل تخت بیی انھی آی جلورفتم
 شده بود لبم یچیسرم شکستھ بود باند پ.....  چشمم کبود شده بود ری زیانداختم وووووا

 .....  فرھاد زخم شده بودیاز کتکا



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 76 

 و دی بھ پشتھ سرش کشی دستھی نگاه بھش انداختم ھی......  بود ستادهی کنارم افرھاد
 فرھاد ی نھی رفتم جلو با مشت بھ سھی گرریبغضھ گلوم شکست زدم ز..... نییسرشو پا

  ی بنداز فرھاد من چرا از وقتافمی نگاه بھ قھی یخوای از جونم می تو چی لعنتدمیکوبیم
 یھ....  فرھاد ی انصافی بیلی نشده خبمی نصیزی و زجر چیعاشقھ تو شدم جز بدبخت

 بھ صورتش خوردی تکونم نمکردی بود و نگام مستادهی اونم اکردمی مھی و گرزدمشیم
 فرھاد رو صورتم احساس کردم سرشو ینگاه کردم و گفتم ازت متنفرم فرھاد دستا

 .......  چشمامدنیآورد جلو شروع کرد بھ بوس
 .....  نگفت تا خودمو آروم کنمیزی محکم بغل کرد و چمنو

 
 ......  باشم ھاآانی دلتنگ کدی باگھیاگھ خانومم از من متنفر باشھ پس من د:  فرھاد

 
 

 ......  فرھاد زنگ خوردھی گوشدمی کشرونی از بغل فرھاد بخودم
 

  الو سالم بابا:  فرھاد
 

 زنگ زدم در تی  ھر چھ بھ گوش؟یت کجا رفشبی ؟ دییسالم پسرم کجا:  فرھاد پدر
  با مادرت تا صب دلمون ھزار راه رفت ی بعدش ھم جواب ندادیدسترس نبود

 ...... میدینخواب
 

 از دوستام تصادف کرده تو یکینگران نباش بابا جان من حالم خوبھ :  فرھاد
 خودم باھاتون دی خونھ نگرانم نشامی بتونمی بابا من امروز نممونمی مششی پمارستانیب

  خدانگھدار.....  رمیگیتماس م
 

 ..... ی من بمونشھی امشب پخوامیفرھاد برو بھ کارت برس من حالم خوبھ نم:  من
 

 .....   بمونمخوامیاما من م:  فرھاد
 

 .....  یکنی خودتم درمان میدی پوزخند زدم خوبھ خودت درد مھی:  من
 

 میرتی غیفھمی می وقتیذاریرو نقطھ ضعفم مالنا اشتباه از تو بود چرا دست :  فرھاد
 دستم رو می دستم رو تو دستش گرفت پاشو بری کنحی رو توجشبتی کار دیتونینم.... 

 حساب کرد و از ھی تصفمارستانی فرھاد با بامی خودم مرونی بدمیاز دستش کش
 ......  می خارج شدمارستانیب
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 ..... ی صندلی رو خوابوند و نشوندم روی درو واسم باز کرد صندلفرھاد
 

 بھ ی راضچکدوممونی ما بود کھ ھنی رو روشن کرد تو راه فقط سکوت بنیماش
 می سکوت نبودنیشکستن ا

 و گذاشتم تو دی خرگھی دیزای و چوهی تنقالت آبمی و کلستادی مغازه اھی ی جلوفرھاد
 ..... دمیرو مناسب ند شبشیچون رفتار د.....  تشکرم ازش نکردم  ھی ی حتنیماش

 
 

 .....  خونھ سردرد دارممی لطفآ زود برفرھاد
 

 .... رهیچشم بانو شما امر کن تا فرھاد واست بم:  فرھاد
 

 خورمی کم از بابا کتک نمیریشما کمتر دست رو من بلند کن خدا نکنھ واسم بم:  من
 .... یزنیکھ شما ھم چپ و راست منو م

 
 کتک ی کنی ھر وقت کاره اشتباھیول.....  دستم بشکنھ کھ عشقمو زدم یالھ:  فرھاد

 .....  شک نکنیخوریم
 کناره اون شی لخت و اون آری عشقمو با موھای واقعآ از کنترل خارج شد وقتشبید
 ......  الناگرفتمی مشی داشتم آتدمی سرگرده داروی
 ی زنگ بھم نزدھی چرا ارمکی چنجای پس من ای بری بھ تو اجازه داد بھ اون مھمونیک

 ازم اجازه دی بایبری میی جای وقتارتمیالنا من صاحب اخت! ؟..... یریازم اجازه بگ
 ... یریبگ
 

پس چرا عرضھ .....  یشی مارمی صاحب اختشھی مساعل کھ منیواقعآ فقط واسھ ا:  من
 ..... می با ھم ازدواج کنی کنی باباتو راضیندار

 
 نشھ ی من نھ خونھ دارم نھ کاره ثابت تا بابا راضگمیالنا صدبار گفتم االنم م:  فرھاد

 ھی و در ضمن سرماکنمی چون من دارم تو شرکت بابا کار ممی ازدواج کنمیتونینم
 نقدی خونھ بخرم تو رو خدا درک کن ادی بابا باھی گذارھی ندارم و از سرمایادی زھیگذار

 ...... لنا نکش اشی مساعل رو پنیا
 

 تو خونمون می دوسدارم بری تکراریفرھاد تمومش کن خستھ شدم از حرفا:  من
 چھار سالھ ستی نیادی ززهی چخوامی آرامش ازت مکمی فرھاد من میدوسدارم مالھ ھم ش

 ھم خواستگارم بود اما انی نرفتھ کھ پسر عموم شاادتی کنمیدارم بھ پات صبر م
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 من شھی اونم دلش پای ، آری عمھ فخرهودم پسربخاطره تو ردش کردم چون عاشقھ تو ب
   نرفتھ کھ فرھاد خانادتی رو رد کردم شی من عاشقھ تو بودم خواستگاریبود ول

 
 ... ؟؟یاری من نی اسم خواستگاراتو  جلوی لطف کنشھیم:  فرھاد

 
  نکردمی بخاطرت کارای من ھرزم ی آور شھ و فک نکنادی گفتم واست نارویا:  من

...... 
 

 خستم یلی تو رو خدا تمومش کن گلم بخدا خییالنا من غلط کنم بگم تو ھرزه ا:  فرھاد
 شتی پامی برسونمت برم شرکت بابا منتظره اما شب مدی االنم بادمی تا صب نخوابشبید

... 
 

 ... یای نیتونی ندارم میاجیبھت احت:  من
 

 ی راه فرارچی ھیم بخواب تو بغلدی نشد اخماتو باز کن امشب تا صب باگھینھ د:  فرھاد
 ....یندار

 
 ....  مسخرهشی نگاه بھش کردم اھی

 خنده دختر کش ھم زد عشقم فداتشم ھی دی گرفت تو دستش و پشتھ دستمو بوسدستمو
 ....  گذشتھ رو فراموش کنگھیقھر نکن د

 
 
 حق نداشت ی ناراحت بودم اما النا مالھ من بود کسیلی النا رو زده بودم خنکھی ااز

 ....... بھش دست بزنھ
   رو رسوندم دم خونھالنا
 

 خونتون امی م٩نفسم مواظبھ خودت باش داروھاتو مرتب بخور ساعت :  فرھاد
 ......  امروزی مواظبت باشم تب داشتدینگرانتم با

 
  نگرانھ خودت ؟؟ای ینگران من:  النا
 

 امیشھ فرھاد استراحت کن شب م قشنگت بی اون چشایفدا.....  نکن تیالنا اذ:  فرھاد
 ...... تا شب مواظبھ خودت باش بھ خالھ ھم سالم برسون

 
   خدافسیاوک:  من
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  خدافس:  فرھاد

 
 ی عقب مونده ی کھرادیبا. بعد از ظھر بود ٢ افتادم بھ طرف شرکت ساعت راه

... . مینفس زنگ زد بھ گوش....  بودم ی خستھ و عصبیلی اما خدادمیشرکت رو انجام م
 ....  رو جواب دادمیگوش

 
  شنومیالو بگو م:  من
 

   ؟یستیفرھاد خان سالم بلد ن:  نفس
 

   ؟ی دارکاری چھی شرکت چرمیدارم م....  ستمینھ بلد ن:  من
 

 ی چرا سر من خالکنھی می دختر خالت واسھ داداشم لوندااای پرو شدیلیفرھاد خ:  نفس
  ؟یکنیم
 

 اسم النا تو گھی بار دھی  نیخفھ شووووو مسخره ھم تو ھم داداشت غلط کرد:  من
 ؟؟... نفس یدونی افتاد ؟ خودت کھ اخالقمو مکنمی خفت مادیدھنت ب

 
 ھی بود برش داشتم باھاش زی النا رو مھی گوششبی دیراست... دونمی مزمیآره عز:  نفس

 االن ی خواستگاریای میاد ک فرھیراست....  خودم زدم فرھاد جان ھیتک بھ گوش
 ..... ری باھام تماس بگی رو کھ مشخص کردیخی داداشمم اومده ھر تارگھید
 

 ! ؟یکنی مدی منو تھدینفس تو دار:  من
 

 .....  کنمدتی تھددی من چرا بای واسھ بچت باشی خوبیاگھ تو بابا:  نفس
 

 بھت ی حسچی چون ھی کھ مادرش تو باشیی متنفرم از بچھ اھی چیدونیاصآل م:  من
 ؟؟؟! یدی من اون شب مستم چرا باھام خوابیدی تو کھ فھمی بفھمیخوایندارم چرا نم

 
  حرف آخرتھ ؟؟نیفرھاد ا: نفس

 
 ...... آره حرف آخرمھ:  من
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 کھ ی فرھمند ھمونجوری آقاکنمی باش کھ غرورتو خوب خورد منیمواظبھ ا:  نفس
 ... یدیھ جواب کارتو خوب پس م منتظر باش ککنمی خوردت میمنو خورد کرد

 
 نی ماشی رو قطع کردم و انداختم جلویبسالمت گوش....  یکنی نمی غلطچیھ:  من

 ینجوری نفس ای بود  درست بود مغرور بودم و خودمو جلوختھیافکارم بھم ر...... 
......  ادی از دستش بر می چون ھر کاردی دختر ترسنی از ادی اما واقعآ بادادمینشون م

 .. تماس گرفتم  رو برداشتم و دوباره با نفسیگوش
 
 

   ؟یخوای می ؟ چھی نفس حرفت حسابت چالو
 

 .....  رفتھ بچت تو شکمھ منھادتیفرھاد انگار :  نفس
 

 ؟... ی بچھ بچھ نکننقدی اشھیم:  فرھاد
 

 شھید م اگھ داداشم بفھمھ واسھ دوتامون بمی باھم ازدواج کندی بایبآلخره کھ چ:  نفس
 .... ی اقدام کنیپس بھتره ھر چھ زودتر واسھ خواستگار

 
 ....  ندارمشوی آمادگتونمیفعآل نم:  من
 

 و حلش می موضوع باھم فکر کننی تا راجبھ بھ اایفرھاد فردا شب بھ آپارتمانم ب:  نفس
 .... میکن
 

 بھ آپارتمانت تونمی من نممیزنی با ھم حرف ممیخب فردا صبح کھ کالس دار:  فرھاد
 .... امیب
 

فردا شب ...  می مشکالتمون رو حل کنشھی فرھاد عشقم تو دانشگاه نمشھینم:  نفس
 ... ی تو آپارتمانم منتظرتم اوک٨ساعت 

 
  دمیبھت خبر م:  فرھاد

 
  یپس منتظرتم عشقم بابا:  نفس

 
  خدافس:  فرھاد
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 با ھم ازدواج میتونی کنم کھ ما نمشی برم و حالدی اما باخوادی از جونم می باز چی لعنتاه
 ندارم یی چون من بھش عالقھ ابرهی نمشی از زندگی و اگھ با من ازدواج کنھ لذتمیکن

 وارد شرکت ختھی آشفتھ و بھم ریبا افکار.....  حرفامو بزنم یآره بھتره برم و ھمھ 
 .. شدم

 
 ....  فرھمند پدرتون تو اتاقشون منتظر شما ھستنیسالم آقا:  یمنش

 
بابا مشغول درس کردن پرونده ...... تقھ بھ در زدم و وارد اتاق بابا شدم سالم بابا ھی

 .....  بود سرش رو باال آوردزشی می رویھا
 

 ....  کارت دارمنیبش....  میدیسالم آقا فرھاد چھ عجب ما شما رو د:  بابا
 
 

  ی تو خونھ باش٨شب ساعت فرھاد ام:  بابا
 

  ؟... بابا یول:  من
 

 با تو آشنا بشن نکھی بخاطره اشتری مھمان خاص دارم کھ بھی نداره امشب یول:  بابا
  دعوتشون کردم

 
   حتمآ برمدی از دوستام کار دارم بایکی ی بابا من امشب خونھ یول:  من
 

 ی خونھ باش٨م امشب ساعت  بدحی واست توضنی از اشتریفرھاد دوست ندارم ب:  بابا
.... 

 
  ؟... واستون مھمھ قدی ھستن کھ ای مھمانتون کنی بدونم اشھی مدیببخش:  من
 
 خوب و ی باھاشون آشنا شدم خانواده ی شرکتمون کھ بھ تازگی گذاراھی از سرمایکی

  کنمشی واسھ تو خواستگارخوامی دخترم داره کھ اگھ خدا بخواد مھی....  ھستن یمحترم
..... 

 
 .... دیپرسی نمی نظرچی از منم ھدیدوزی و مدیبری بابا واسھ خودتون می چیعنی:  من
 

 دییخوای در ضمن اگھ بھ شما باشھ کھ مادهی ھس از سرتم زیفرھاد دختره خوشگل:  بابا
 ...  درستھ ؟یری معتاد رو بگی کھیدختره اون زن
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   ھمکارتون رو بدونم ؟نی الھی فامشھیم... تمومش کن کنمیبابا خواھش م:  من
 

 .... می مھندس فھیآقا:  بابا
 

 ؟؟؟؟؟ییییییچ:  من
 

  رو ؟می مھندس فھیشناسیمگھ م:  بابا
 

   تو اتاقم فعآل با اجازتونرمینھ ، من م:  من
 

  ی خونھ باش٨ ساعت ی بریتونیم:  بابا
 

  خدافس:  من
 

 نفس رو دعوت کرده من امشب قراره ی بابا امشب خانواده یعنی من ی خدایوووووا
 دختر راحت شم من نی از دست اتونمی نمکنمی چرا ھر کار مایبا پدر نفس آشنا بشم خدا
 بھش بگم چطور با اون حال تنھاش بذارم ی النا آخھ چشھیامشب قرار بود برم پ

 بودم سرم دهی ھم اصآل نخوابشبی ددیرسینم  بھ ذھنمیزی چختی فکرم بھم ریلیخ...
 ...  گذاشتم و خوابم بردزی میو رور
 
 

 و ی چرم مشکی کھ بندھامی بلند کردم و بھ ساعت مچزکارمی می رو از روسرم
 بودم ٦ بودم واالن ساعت دهی خواب٢ داشت نگاه کردم من ساعت یدیصفحھ گرد و سف

 بودم و داری تخت النا بی پامارستانی  ھمش تو بشبی جطور خوابم برد ددمیاصآل نفھم
 ھی بود زمی می کھ رویی ای شدم از آب معدنلند بزمیاز پشت م.....  بودم دهیاصآل نخواب
 یدو تماس ب.....  نگاه کردم می رو برداشتم و بھ صفحھ گوشمیگوش..... کم خوردم 

 .....  از نفسامکی پکیپاسخ از النا و 
 

   نفس رو باز کردمامکی پاول
 

 می شما واسھ شام دعوتی ما امشب خونھ ی خبر داری راستیسالم عشقم خوب:  نفس
 ..... ی بابانمتیبیم
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 دم ادی مار از پونھ بدش می مسخره چقدم من خوشحالم کھ تو خونمون دعوتی دختره
 ... شھیلونش سبز م

 
 کھ منو ی نفس تا زماندونستمی کنم مکاری چدونستمی بود نمختھی بھم ری حساباعصابم

   داشتم نفس باھام لج کرده بودیبی دلشوره  عجسیمالھ خودش نکنھ دست بردار ن
 ......  و بھ طرف اتاق بابا رفتمرونی اتاقم اومدم باز
   تقھ بھ در زدمھی
 

 .....  توایب:  بابا
 

 ...... یسالم بابا خستھ نباش:  من
 

  نی بشایممنون بابا جون ب:  بابا
 

 ... بابا گذاشتھ شده بود نشستمزی می کھ جلوییه ا چرم قھوھی صندلرو
 

  سفارش داده یی مواد غذاستی لی سرھی خونھ مادرت رمیفرھاد من االن دارم م:  بابا
  ی قبل از مھمونا خونھ باشانی م٩ مھمونا ساعت رمی بگدیکھ با

 
  یی برم جادیبابا من کار دارم با:  من
 

  کنمی تکرار نمگھیفرھاد د:  بابا
 
 ......  بلندش شد و بھ سمت در رفتزشی پشت مزا

 
 .....  در آوردم و با النا تماس گرفتمبمی از جمویگوش

 
  الو:  النا
 

  جونم نفسم:  من
 

   ؟زمی عزیفرھاد خوب:  النا
 

   حالت بھتر شده ؟؟یخوبم خانومم تو چطور:  من
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   فرھاد ؟یای می کم سردرد دارم کھیخوبم بھترم :  النا
 

 ..... دمی قبلش بھت اطالع مامی اومده اگھ خواستم بشی برام پیکاری دمیبھت خبر م: من
 

  ؟یای گرفتھ نمیلیفرھاد تو خونھ تنھام مامان و آرشم خوابن دلم خ:  النا
 

  دمیگفتم کھ بھت خبرم:  من
 

   ؟؟یکنی مھی گریالنا النا دار:  من
 

   بکارت برسشمینھ مزاحمت نم:  النا
 

 قشنگت شم فقط استراحت کن ی چشمای اون اشکارو فدایزی تو رو خدا نرالنا:  من
  باشھ

 
  باشھ خدافس:  النا
 
   در اتاق رو قفل کردم و بھ سمت آسانسور رفتمرونی اتاق بابا اومدم باز
 
   بھ طرف خونھ راه افتادمیادی و با سرعت زرونی شرکت زدم باز

 خانوم مشغول درست کردن چند نمونھ غذا بود و بابا ھنوز نھی خونھ کھ شدم سکوارد
 .....  بودومدهیخونھ ن

 
  یسالم پسرم خوش اومد:  مامان

 
  یسالم مامان جان مرس:  من

 شی پی مشکل مھمھی من امروز واسھ دوستم گھی زور مشھی جان بابا چرا ھممامان
 .  بھش بگویزی جھی باشم شما ی مھموننی تو اتونمیاومده نم

 
 گفت ی و فقط حرف حرف خودشھ وقتکنھی کھ بھ حرف من گوش نمیدونیم:  مامان

 .... ی باشدی حتمآ بایعنی یباش
 

 ....  مامانیول:  من
 

 .....  لباستم عوض کنری دوش بگھیبرو ....  تمومش کن کنمیفرھاد خواھش م:  مامان
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 ی تو وان چشمام رو بستم و برادمی وان حمام رو پر از آب گرم کردم و دراز کشرفتم
 ی النا تو ذھن تداعی فکر نکنم اما ھمش چھره یزی کردم کھ بھ چی سعییلحظھ ا

 نی آستدی سفشرتیرفتم سرکمدم ت... رونی ساعت از حمام اومدم بمیبعد از ن....  شدیم
 ی رودمی تختم ولو شدم پتو رو کشی و رودمیپوش  روداسمی آدھیکوتاه و شلوار مشک

 رو می بخوابم چشمامو باز کردم و گوشذاشتی و چشمام رو بستم اما افکارم نمخودم
 ......  ام از النا اومده بود بازش کردمی پکیبرام ...... برداشتم  

 
  کنم؟؟ھی بر شانھ ات تکشودیم:  ام از النا یپ

 ... در عتش آغوشتسوزدی متنم
 ... سوزاندی ھنوز تنم را ھمچون کوره مشی کھ گرمایھمان اغوش    

 ... نرفتھ استرونی وجودم بی دندان ھاری کھ لذتش ھنوز ھم از زی اغوشھمان
 ؟؟؟یدھی را قرض متی ھاشانھ
 ... افسوسیکم... اهیکم... اشکی کمفقط

 ... نبودنتی روزھای دلخوشی براگری خاطره دکی اندازه بھ
  چند؟؟ی ساعتتی ھاشانھ
 ... از حضور توکندی می کھ ذره ذره وجودم را خالی کردن بغضی خالیبرا
 ...فقط تو... بازوان توست   انی کھ ارامشش تنھا در می قلبیبرا

 ؟؟یدھی را متی ھاشانھ
 
 و بھ طرف رونی ام رو کھ خوندم داغ کردم از رو تختم بلند شدم از اتاق اومدم بیپ

ساعت ....  دادیت شام رو م خانوم سفارس تدارکانھیاشپزخونھ رفتم مامان داشت بھ سک
  شدی مشتری دلشورم بشدی مکتری بود ھر لحظھ اومدنشون نزد٨:٣٠

 
 !مامان ؟:  من
 

  جانم پسرم:  مامان
 

 نگاه بھم کیمامان  - انی بخوانی می ھستن واسھ چی امشب کیمامان مھمونا:  من
 انداخت

 
   برو عوض کنعی سریدی کھ پوشھی چھ لباسنیعھ فرھاد ا:  مامان

 
   ؟انی می چی واسھ نای ادی بلند داد زدم مامان جواب من رو بدیبا صدا:  من
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   پس شلوغش نکنستی من نحی بھ توضازی فرھاد نیدونیخودت م:  مامان

 
....  دیریگی ممی من تصمھی؟ چرا واسھ زندگ! ی ھآن چدونمی رو میمامان من چ:  من

 چرا ؟ مامان مگھ گھی من عاشقھ النا ھستم تو دیدونی چرا ؟ تو کھ مگھیمامان تو د
بابا وارد ..... کنمی درکم کن خواھش مھی عشق چیدونی ؟ پس میخودت عاشق بابا نشد

 ......  کردمقطع خونھ شد و با ورودش من حرفم رو
 
 

 رو نداشتم کھ باھاش ی سوت و کور کسیلی بود خری دلگیلی بد بود خونھ خیلی خحالم
 کھ بھ سرم خورده بود ییت داشتم فرھاد کنارم باشھ بخاطره ضربھ ادرد دل کنم دوس

 و بھ ھق ھق افتادم ھی گرری داشتم بغض راه گلوم رو گرفتھ بود زدم زیدیسردرد شد
 داشتھ ی دلخوشھی ای دننی تو ادی من دارم چرا نباھ کھیری چھ سرنوشت و تقدنی اایخدا

 برداشتم مویگوش.....  ادی بای رهی بگھمش منتظر بودم فرھاد باھام تماس.....باشم 
 آھنگ از ھی.... ومدی کرده بود و بند نمدایاشکام راه خودشو پ....  رو زدم یھندسفر
 .....)  منحالھ  احمدوند آھنگیمھد( کردم ی کھ دوستش داشتم پلییخوانندا

 
   بود عاشقھ نگاش شدم منیکی روز ھی ادمھی

   کنارشم مندمیدی مای تو خواب تو روشھیھم
 کردمی دست و پام رو گم مکردمی نگاش مادمھی

  واسھ حالھ من دل سوزوند نھی کسنھ
  حالم مھم نبود نھی واسھ کسنھ
  دلھ منو خواست کھ نمونھ بود و نبودم اصآل مھم نبود نھی کسنھ
  دور شدنجای رو برگردوند و از اادمھی
  کردم تا چشمام کور شدھی گرنقدیا

 ..... مجبور شددی نھ شاگمی بھ حرف ما من میدی رسگفتنی مھمھ
  باختمی بھ نگاھش دل مکردمی نگاش مادمھی
  ساختمی مالی قصھ و خامی واسھ خودم تو رویھ

  رفت فکر منم بردی نکردم بھ نبودش وقتفکر
  خوردنی زمستھی دل نتونست وادنشی از نددمید

 ... حالم مھم نبود نھی واسھ حال من دل سوزوند نھ ، نھ واسھ کسی کسنھ
  دلھ منو خواست کھ نمونھ بود و نبودم اصآل مھم نبود نھی کسنھ
 

 ام از فرھاد واسم اومد ی پھی ختمیریم. و اشککردمی کھ آھنگ رو گوش میجوریھم
 .......  بازش کردمعیسر
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 باش داری بشتی پامی امشب ھر طور کھ شده می نکنھیالنا عشقم گر:  ام از فرھاد یپ

 .... رسونمیم رو مخود
 
 
 کھ فونی آکی خونھ بھ صدا در اومد بابا من رو فرستاد کھ در رو باز کنم نزدفونیآ

 نکھی و بدون ادنی دستام شروع کردن بھ لرزدمی دفونی آی جلویشدم نفس و پدرش رو
 ....  رو فشار دادم و در رو باز کردمدی بپرسم کلیسوال

 
 ....  بابا صورتم رو برگردوندمی  بھ سمت اتاقم  کھ با صدابرگشتم

 
 .... کنار من و مادرت بمون و بھ مھمون ھا خوش آمد بگوایفرھاد کجا ب:  بابا
 

  ستی من نیی بھ خوش آمد گوازی ندیبابا خودتون کھ ھست:  من
 

  بلند داد زد بمون سرجاتی نھ  با صداای ھست ازی کھ نکنمی منییاون رو من تع:  بابا
..... 

 
بابا در ... ستادمی در ای جلویی خوش آمد گوی دادم و برارونیرصدا ب رو پنفسم

 رفتی رو باز کرد با وارد شدن پدر نفس بھ خونھ ھر لحظھ تپش قلبم باالتر میورود
 در رو باز کردم....  بھ در خورد ییتقھ ا....

 
 نی خوش اومدمی فھیدستم رو بھ طرف پدر نفس گرفتم سالم آقا:  من
 

  درستھ؟دی آقا فرھاد باشدیشما با...م آقا فرھاد سال:  نفس پدر
 

  تونیبلھ خودم ھستم خوشبختم از آشنا:  من
 

   ماشآدی داریی فرھمند چھ پسره برازنده ایآقا:  پدرنفس
 

   تودییممنون بفرما:  گفت می فھی و دست دادن با آقای بعد از احوال پرسپدرم
 

 کرد کھ نفس رو پشت سر ی خوش آمد گفت و با مادر نفس روبوسمی فھی بھ آقامادرم
 ..... دادلمی چشمک تحوھی نگاھم بھ نگاھش گره خورد کھ با پوزخند دمیمادرش د

 .....  انداختمنیی بھش رفتم و سرم رو پایی غره اچشم
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 ......   و پدرم گرم صحبت کردن بودنمی فھیآقا

 ..... نطوری ھم ھممی و خانم فھمادرم
 

 بلند ی بابا با صداکردی بھم نگاه می چشمری من نشستھ بود و زی مبل روی جلونفس
 ..... می فھی آقااوردنی نفی آقا پسرتون تشردیپرس

 
 وقت نشد ان شا دفھ انی دوست داشتن بیلی ھستن خی کارتیباراد مآمور:  می فھیآقا
   بعدی
 
 بود و نییسرم پا....  دمی کشی پوفتی اون شب با اعصبانھی آورادی اسم باراد و دنی شنبا

 کنھی سرم در مییفرھاد کجا:  از النا برام اومد امکی پھی کردمیم. رو چکمیگوش
 ....  ؟یای میحالت تھوع دارم ک

 
  دیفرھاد جان دانشجو ھست:  می فھیآقا
 

  بلھ:  من
 
   ؟دیخونی میچ:  می فھیآقا
 

  خونمی مکیگراف:  من
 
 !! درستھدی رو بشناسگھی ھمددی پس باخونھی مکینفس ھم گراف:  می فھیآقا
 

  شناسمیبلھ دختر خانومتون رو م:  من
 

  رو چک کردم:  میگوش
   بگوینجوری بھ بابا امیفرھاد مثآل ما تازه با ھم آشنا شد:  از نفس امکیپ
 

  د؟؟ی نداریی اگھیامر د:  من
 

 یای روزاس کھ بنیشش اومده غلط نکنم ھمنھ عشقم فک کنم بابات از من خو:  نفس
  میخواستگار

 
 ....  باشالی خنیبھ ھم:   من



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 89 

 
 

 سفره النا دنی و خبر دادن کھ شام آمادس بھ محض چدی شام رو  چزی خانوم منھیسک
 ..... زنگ زد

 
   ؟یسالم محمد خوب:  من
 

   ؟ فرھاد النامھیمحمد ک:  النا
 

   اونجام باشھ باشھگھی ساعتھ دمی ندونمیم:  من
 

   ؟ی حرف بزنیتونیفرھاد نم:  النا
 

  رسونمیآره آره زود خودمو م:  من
 
 شی واسھ دوستم پی مشکلھیصورتم رو بھ سمت مھمون ھا چرخوندم با اجازتون  

 رو  ی خودمو ھر چھ زودتر برسونم تھران تنھاس از شھرستان اومده کسدیاومده با
 کنمیخواھش م...  تو فعآل با اجازتون یی شدم از آشنا بازم خوشبختمی فھینداره آقا

 راحت باش فرھاد جان بکارت برس
 

  کجا فرھاد شامتو بخور بعد برو:  بابا
 

 کردی بھم رفت و نفس با اخم بھم نگاه مییبابا چشم غره ا...  کنمینھ بابا وقت نم:  من
 ..... 

 
 رو برداشتم و با النا میگوش. .... سرعت راه افتادم نی و با آخررونی خونھ زدم باز

 ..... تماس گرفتم
 

  الو:  النا
 

  سالم عشقھ فرھاد: فرھاد
 

  ؟ی خوبزمیسالم عز:  النا
 

  ؟یستی  خوشحال نشتی پامیآره خوبم دارم م:  من
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  االن ؟؟:  النا
 

  چوندمیآره االن مھمونا رو پ:  من
 

  فرھاد ؟:  النا
 

  جانم خانومم:  من
 

 ....  دوستت دارمیلیفرھاد خ:  النا
 

  دمی دوست داشتن رو نشونت مامیعھ جر نزن ھااا بزار ب:  من
 

 مونمیدم در منتظرت م:   النا
 

 .... دمیبدوووو کھ رس:  فرھاد
 
 
 گرفتھ بودم رفتم طرفم ی از جام بلند شدم انرژومدی خوشحالم بودم فرھاد داشت میلیخ

 رو برداشتم شماره ناشناس یگوش.....گ خورد  زنمیکمدم لباسم رو عوض کنم گوش
الو النا . .. الو .....  رو جواب دادم یگوش..... جواب ندادم دوباره زنگ زد..... بودم 
 ......  خانوم

 
  شما ؟دییبلھ بفرما:  من
 

   ؟شتی پادیفرھاد داره م:  مخاطبم
 

   ؟دی ھستیشما ک:  من
 

 فردا شب شناسمیم و فرھاد رو از کجا م ھستی من کی بدونیاگھ دوس دار:  مخاطب
 ..    یای اگھ فرھاد واست مھم باشھ منمتیبی بام تھران اونجا مای ب١٠ساعت 

 
 دونستمینم....  گرفتم یبی عجی قطع شد دلشوره یگوش.....  دی ھستیالو شما ک:  من
   ؟ییفرھاد کحا....  کنم زنگ زدم بھ فرھاد کاریچ
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 !  ؟شدهیچ:  فرھاد
 

 .. ای نشده زودتر بیزیچ:  من
 

   اونجامگھی دقھی دق١٠:  فرھاد
 

  دکمھ ھاش رو بستم و دم در منتظر فرھاد موندمدمی رو پوشمی سورمھ ای پالتوعیسر
..... 

 
 در رو باز کرد بھم فرصت حرف زدن نداد و محکم نکھی بھ محض ادی فرھاد رسیوقت

 تو سردمھ با اخم می برایفرھاد ب.... .  دمی کشرونیخودم رو از بغلش ب.... بغلم کرد 
  گفت باز چتھ ؟

 
 ....  ای بستی نی مھمزیچ
 

 روشنش کنم کھ خواستمی چراغ اتاقم خاموش بود ممی رو گرفت وارد خونھ شددستم
 تخت فرھاد نشست کنارم دستش رو دور یفرھاد گفت بزار خاموش باشھ نشستم رو

 ھی نکردم و دستام رو روشی لبھام ھمراھدنیگردنم حلقھ کرد و شروع کرد بھ بوس
 .....  مردونش فشار دادم و از خودم جداش کردمی نھیس
 

 نی کھ انجای موقع شب بخاطر تو بلند شم اومدم انی ؟ من اھی جنکارای اھیالنا معن:  فرھاد
  ؟ی لحظھ بدھی ؟ ی لحظھ خوبھیچرا !  ؟ھی تو دردت چنمیرفتار رو بب

 
  ؟یز کجا اومدفرھاد تو االن ا:  من
 

   از کجا اومده باشم ؟یخواستیخب معلومھ از خونھ م:  فرھاد
 

  ؟؟یمطمعن:  من
 

 ....!  حرفت رو بزنشدهی چی بگیخوای میچ:  فرھاد
 
 

 یکنی زھرمارم مشتی پامی بس کن تو رو خدا از دستھ کارات خستھ شدم ھر وقت مالنا
 نخ ھی رو در آورد گارشی کرد و پاکت سپشی جیفرھاد از جاش پاشد دستش رو تو

 .... روشن کرد
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 .... اری ھم بیگاری جاسھی....  بخورم شام نخوردم اری بیزی چھیالنا گشنمھ :  فرھاد

 
 از مھی قدنی کشگاری انداخت شروع کرد بھ سنیی تخت سرشو پانیی نشست پافرھاد

 نیی سرش پادیکشی مارگیداشت س......  ظھر مونده بود گرم کردم براش آوردم یغذا
 .....   رو تختدمی ھم کنارش دراز کشیگاریبود غذا رو گذاشتم جلوش جا س

 
 فرھاد انداختم دوتا دستشو محکم بھ صورتش چسپونده بود از تخت اومدم ھی نگاه ھی
 ...  صداش زدم جواب ندادنییپا
 

 ....  رو زانو نشستم جلوشاومدم
 

جوابمو نداد نگران شدم رفتم ....  شامتو بخور نمیفرھاد فرھاد دستتو بردار بب:  من
 نگفت یزیبازم چ.....  گوشش زمزمھ کردم فرھاد جان باتوام ی صورتش تویجلو
 صورتش ھر کار کردم نتونستم دستاشو از صورتش جدا کنم یدستم رو بردم جلو....

 .....  بودشتری بیلیزورش از من خ
 

 ... فرھاد تو رو خدا دستت رو بردار چتھ تو فرھاد جان النا بردار دستتو:  من
 

 ھی من فرھاد داشت گری خدای وووووووانیی محکم با دستم گرفتم آوردم پادستاشو
 کردم خدا لعنتم کنھ از خودم متنفر شدم رفتم جلو بھ صورتش نگاه کاری من چکردیم

 ! کردم گفتم فرھاد چتھ ؟
 

   بھش فکر کنسی نیمھم زیچ:  فرھاد
 

 ای بود خداشدهی چکردی نمھی مغرور بود اصآل گریلی بودم فرھاد خدهی ترسیلیخ:  من
 لبھاش گذاشتم و شروع کردم بھ ی رفتم جلو لبام رو روکنھی متی فرھاد رو اذیچ

 دستش رو ھی آروم شد ی کرد وقتمی لبھاش  دستش رو برد تو موھام و ھمراھدنیبوس
 ....  کرده بود دلم آشوب بودھی فرھاد گرھنکیو من از ا..... ورم محکم انداخت د

 
 
   نکردمتشی بھش نگفتم اذیزی  چسی فرھاد حالش خوب ندمید
 

 .... بسھ غذاتو بخورگاریفرھاد نفسم س:  من
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  خورمینم:  فرھاد
 

  چرا ؟ مگھ گشنت نبود:  من
 

   تو بذار دھنمیچرا ول:  فرھاد
 

  ؟یوا فرھاد بچھ شد:  من
 

   دھنم ؟یذاریآره بچھ شدم م:  فرھاد
 

  آره عشقم:  من
 

   رو پام بعد بذار دھنمنیبش:  فرھاد
 

   کم شده انگارتیفرھاد خان لوس:  من
 

 داده بود بھ خواستھ خودش نشستم رو پاھاش ھی تکواری بھ دنی نشستھ بود رو زمفرھاد
بشقاب رو گرفتم دستم و غذا ....  بچھ شده بودم ھیکھ تو بغل درشت و مردونش مثلھ 

 ....  ی تو بخور مرسرمی دھنش کھ گفت خودتم بخور گفتم من سذاشتمیم
 دهی برگشتم فرھاد رو تخت  دراز کشی بود ظرفارو بردم تو آشپزخونھ وقت١ ساعت

 ....  زل زد بھم... دمیبود رفتم کنارش خواب
 

 النا ؟:  فرھاد
 

  جانم ؟:  من
 
  نذار بسوزمشھی آتیای بھ آغوشت احتباج دارم دلم درسیحالم خوب ن!  ؟ی بغلم کنھشیم

..... 
 
 با نمی بھ سدی حرف فرھاد دلم بھ لرزه افتاد دستم رو دراز کردم اومد بغلم چسپنی ااز

 امکی پھی.....  ساعت خوابش برد میتمام وجودم بغلش کردم چشماشو بست بعد از ن
 .....  رو برداشتم و بازش کردمیبرام اومد گوش

 
   بودی خالقیآقا....  رو باز کردم امکیپ
 ..... سرکار ؟دیایسالم النا خانوم فردا م:  ی خالقی آقاامکھیپ
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 .... امی بتونمی نمگھی ددهی شرمنده نامزدم اجازه نمی خالقینھ آقا:  من
 
 .... ن بحسابتوزمیری حقوقتون رو منی آخربایخانوم شک:  ی خالقیآقا
 

 ... ی خالقی آقایمرس:  من
 
 شمارتون رو می باراد فھبای خانومھ شکدیببخش.... کنمیخواھش م:  ی خالقیآقا
   بھشون بدم شمارتون روخواستنیم
 

  شمی حساسھ ممنون میلی نامزدم خدی ندی شمارمو بھ کسشھی اگھ می خالقینھ آقا:  من
 
 ..... ری شبتون بخکنمی متی موفقی براتون آرزویاوک:  ی خالقیآقا
 

 .....  خدانگھدارری شب شما ھم بخی خالقیممنون آقا:  من
 

 ....  چشمام باز کردم فرھاد بودشدی کھ تو گوشم زمزمھ میی صداھی با صب
 

 .....   کالس دارم١٠ ساعت رمی پاشو عشقم من دارم میخانوم:  فرھاد
 

صورتمو شستم و مسواک .....   رو دور گردن فرھاد حلقھ کردم و از جام پاشدمدستام
....  خورد و رفت ییزدم واسھ فرھاد صبحونھ آماده کردم فرھاد صبحانشو عجلھ ا

 کھ یی رو برداشتم شماره امیگوش....  ھام تنھا موندم ی خونھ و بدبختنیدوباره من با ا
 با اون دختر روبھ رو نکھی از ای چرا ولدونمی نمم بھم زنگ زده بود رو گرفتشبید

 شبیسالم د: من ....جواب داد ......  شماره رو گرفتم بوق اول خورد دمیترسیبشم م
 .... دیباھام قرار گذاشت

 
 ... بلھ النا خانوم منتظرتونم:  نفس

 ی بھم مھلتی باخبر شزی تا از ھمھ چدی بام تھران خودتون رو برسون١٠ ساعت امشب
 ......  رو قطع کردیوش گعیواسھ حرف زدن نداد وسر

 
 
 رو رهی نفس امروز مشبمی بخاطره کار ددونستمی استرس وارد دانشگاه شدم مبا

 ..... اعصابم
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   کالس شدم کھ با نفس رو بھ رو شدموارد
 

  سالم فرھاد خان:  نفس
 

 .....   سالمکھیعل:  من
 

  یباش آپارتمانم دی با٧ نرفتھ ساعت ادتیفرھاد قراره امشبمون کھ :  نفس
 

 ؟؟یو اگھ نباشم چ:  من
 

 بھ بحثمون گھی استاد وارد کالس شد و دیدونی رو مشی خودتم بقیو اگھ نباش:  نفس
 .....  میادامھ نداد

 
 دانشگاه شدم نفس ھم پشت سرم بود و صدام ی از اتمام کالسم وارد محوطھ بعد

 .....زدیم
 ..... نمیفرھاد واستا بب:  نفس
 .... صورتم رو برگردوندم بلھ:  من
 

 ؟. . ھوی ی کجا رفتشبید:  نفس
 

 .... بھ تو چھ آخھ:  من
 

  حرف نزن ھاااینجوریفرھاد با من ا:  نفس
 

 .... ادی خوشم نمچی کھ ھیدونی میکنی مدینفس من رو تھد:  من
 

 .... گھی آپارتمانم دیای عشقم امشب میاوک:  نفس
 

  شھی می چنمیتا بب:  من
 
 .... رمی منتظرتم من کالسام تموم شده دارم میای بدیبا:  فسن
 

  از دانشگاه عی شد تو گوشم زمزمھ کرد شب منتظرتم و سرکی بھ صورتم نزدنفس
  خارج شد
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 رو بھ ی امکان داره ھمھ چششی خودم فکر کردم اگھ نرم پشی بود پختھی بھم رافکارم
 .... النا بگھ

 
 

 شدیم.کی بود ھوا داشت تار٦ بھ کی از اتمام کالسام رفتم شرکت ساعت نزدبعد
 .....  رو برداشتم و با نفس تماس گرفتممیگوش

 
 الو:  من
 

  سالم عشقم:  نفس
 

  آدرس آپارتمانت رو برام بفرست: من
 

   عشقم منتظرتمیای مدونستمیم:  نفس
 
 

 رو ھر ی مسخره بازنی انکھی کھ عاشقتم فقط بخاطره ای فک نکنامیاگھ دارم م:  من
 .... امی دارم میچھ زودتر تموم کن

 
  ی مورد عالقت رو درس کردم قورمھ سبزی واست غذای نکنریمنتظرتم د:  نفس

 
 خدافس:  من
 
 کھ نفس برام ی شدم و بھ سمت آدرسنمی سوار ماشرونی خستھ بودم از اتاق زدم بیلیخ

 دمی رسیوقت..... افتادم تمام وجودم پر از استرس و عذاب وجدان بود فرستاده بود راه 
 بلند و پر ی صداای جلوم و دیبھ آپارتمان زنگ رو زدم و نفس در رو برام باز کرد پر

 ......  عشقمیمد گفت خوش اوییاز عشوه ا
 نیی و سرم رو پاومدی خوشم ندنشی نگاه بھ سرتا پاش انداختم از طرز لباس پوشھی

 بلوندش رو برده ی بود موھادهی پوشنی شرت جھی کوتاه با نی آتدی سفشرتی تھیانداختم 
  کھ گفتکردمیداشتم براندازش م...... بود باال و محکم بستھ بود 

 
  رسمیچطور بھ نظر م:  نفس

 
   برمدی حرفاتو بزن باعی ندارم سری مسخره بازیمن حوصلھ :  من
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   توای بباشھ بابا بداخالق حاال:  نفس
 

 دکورش با رنگ یکھ ھمھ ...  بودیکی و شی آپارتمان شدم واقعآ آپارتمان نقلوارد
 المپ ھا رو خاموش کرده بود و از ی ست شده بود نفس ھمھ ی و مشکیی طالیھا

 و آرامش کی خونھ رو رمانتی استفاده کرده بود کھ فضای رنگیشمع و المپ خوابھا
  ی داریخوبھ آپارتمانھ قشنگ.....  گذاشتم پا ل و پا رونشستم رو مب..... بخش کرده بود 

 
  ارم؟ی واست بیخوری می عشقم چیمرس:  نفس

 
  ی مرسخورمی نمیزی عجلھ دارم چیچیھ:  من
 

  ؟می کم مشروب با ھم بخورھی دستشو دور گردنم حلقھ کرد و گفت  فرھاد نفس
 

 و رھنمی ؟ نفس دستشو برد تو پابرمی یزنی حرفتو می خوش گذرونومدمیمن ن:  من
 ......  کردکیصورتش رو بھ صورتم نزد

 
 

 ....  ھلش دادم اونورکردی مکی اصآل خوب نبود نفس داشت منو تحرحالم
 

 چھ خبرتھ فرھاد ؟:  نفس
 

  نفس ؟ھی جای مسخره بازنیا:  من
 

   عشقمو ببوسمخواستمی کردم مکاریمگھ ج:  نفس
 

نفس رفت تو آشپزخونھ و با دوتا جام .... خدا تمومش کن  تو رو ستمیمن عشقت ن:  من
 .. شراب برگشت

 
 .... خورمی نفس مگھ نگفتم نمیچرا مشروب آورد:  من
 

   امشب رو بخور اشکال ندارهھیفرھاد :  نفس
 

 رو ازش گرفتم و شروع وانی نتونستم خودمو کنترل کنم و لدمی مشروب ھا رو دیوقت
 ..... کردم بھ خوردن
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نفس اومد کنارم دستمو گرفت منو برد ......  ساعت حال و ھوام عوض شد می از نبعد
 خودش رو انداخت روم شروع دمیبھ اتاق خوابش خوابم گرفتھ بود  رو تخت دراز کش

 کھ می کردم اونقد غرق در لذت شدشی لبھام بدنم داغ شد و ھمراھدنیکردن بھ بوس
 .....  و خوابم برددمی نفھمیزی چگھید
 
 

نگرانش بودم کھ اون ....  دادی رو جواب نمشی گوشزدمی بھ فرھاد زنگ می چھر
 گھی ساعت دمیالو النا خانوم ن..... رو جواب دادم الو یشماره دوباره زنگ زد ، گوش

  نمتونیبیبام تھران م
 

  امی بھ شما اعتماد کنم و بدیمن چرا با:  من
 

   منھشھی من فرھاد االن پدمیھ شا بھ نفع خودتیای اما اگھ بیای نیتونیم:  نفس
 

 ؟یییییییییچ:  من
 

   پس زودتر خودت رو برسونی بدونیاگھ دوسدار:  نفس
 

 ...کردی بود مامان ھم تو آشپزخونھ داشت مواد مصرف مدهی خوابآرش
 

 بدون  بھ دمی رو ھم پوشمی شال مشکدمی رو پوشمی بلند شدم مانتو شلوار مشکعیسر
  آژانس زنگ زدم رفتم تو آشپزخونھ

 
....  گردمی بر مگھی ساعت دکی رونی برمی اومده مشی واسم پیکاریمامان من :  من

  مامان سرش رو تکون داد
 

 دمی کھ می سوار شدم واز راننده خواستم زود منو رو بھ آدرسزدی دم در بوق مآژانس
 ..  تماس گرفتمبرسونھ زود خودم رو رسوندم با ھمون شماره

 
 ....... دییالو من االن بام ھستم شما کجا:  من
 

 خورد کھ اون ی  رفتم باال چشمم بھ ھمون دخترینیبی باالتر منو رو مای کم بھی:  نفس
 دی شلوار کوتاه سفھی مانتو کوتاه قرمز با ھی با تعجب بھش نگاه کردم دمیشب تو تولد د

 کشی رفتم نزدزدی تو شب برق مشی الھی سبز و تی بود کھ چشمادهی پوشدی شال سفھیو 
 ......  پوزخند زد و گفت آرهھی ؟ی گذاشتقرار و بھش گفتم تو با من
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 کھ الزمھ بدونم یزی ھر چشنومی بھ صورتش زل زدم و گفتم مستادمی نفس ای جلورفتم

   لبخند تلخ زد و گفت فرھاد عاشقھ منھھی..... رو بگو 
 
 کردم آروم ی رفت سعیاھی چشمام سچرخھی دور سرم مای لحظھ احساس کردم دنھی

 باور یگی صورتمو کردم بھ طرف اون دختر و گفتم دروغ منی زمی نشستم رونمیبش
  ؟ی ھستی اصآل تو ککنمینم
 

   ؟یشناسی رو از کجا مفرھاد
 
 ! ؟ی خبر نداریچی و گفت انگار از ھدی بلند خندی صدابا
 
 در ی بلند بھش گفتم خفھ شو حق نداری با صداستادمی جام بلند شدم رفتم جلوش ااز

  ؟یدی فھمی رو بگاتی چرندنیمورد فرھاد ا
 

   ؟ی دوستش داریلی خدیپرس
  فرھادم عاشقھ منھنطوری وار و ھموانھی عاشقشم دگفتم

 .... ی مارو بھم بزننھی تو رو فرستاده کھ بیک... ی شددای از کجا پتو
 

 واست متاسفم اگھ فرھاد عاشقھ تو ھست پس تو اتاق خوابھ من یلی خچارهیب -نفس
 ... ؟کنھی مکاریچ
 

 خوامی بلند داد زدم ساکت خفھ شووووو نمیدستم رو گذاشتم رو گوشم وبا صدا - من
 ........ کنمی بشنوم باور نمیزیچ
 

  ای پس با من بیکنیاگھ باور نم - نفس
 

 شماھا ھی جانیجر.... آره ی خالقی فرستاده آقای تو رو کامی نمجایبا تو ھ - من
  ؟ی بکنیخوای می چھ غلطھیبرنامتون چ

 
 من رو ی مرتضیی مھم کھ دایلی خی آروم باش فک کردی داغ کردیلیانگار خ - نفس

 کھ فرھاد ی بدونخوادی خانوم من فقط مریبفرستھ کھ بخوام واس تو نقشھ بکشم نخ
  رونی بی بکشمی زندگ سھمھ منھ و پاتو ازسیعاشقھ تو ن

 
   بھ کفشتھیگی چھ رسی ھرزه معلوم نیگمشو دختره  - من
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 کھ اون با تو ازدواج شھی نمی فرھاد راضی بابایدونی منکھی کھ با اییھرزه تو - نفس

 از کجا ناروی من اون اای خدای ووووووایداریکنھ اما بازم دست از سرش بر نم
 سراغم دوباره شروع شد ومدی بخاطر استرس مشھی کھ ھمیدی معده درد شددونستیم

 .....و شروع کردم بھ باال آوردن
 
 

  شدمی می داشتم رواناوردمی بھ معدم زده بود ھمش باال میدی شددرد
  

 ھی.....  دستش ری کھ دستش بود رو بھ طرفم گرفت زدم زی آب معدنھی دختره بطراون
  بای خانوم شکیپوزخند زد و گفت ھر جور راحت

 
 ! ؟سی فرھاد با ازدواجمون موافق نی کھ بابایدونی تو از کجا منمیبب - نم
 

  فرھاد خودش بھم گفت -نفس
 
 ی با صدادنی چرا نتونستم خودمو کنترل کنم دستام و پاھام شروع کرد بھ لرزدونمینم

 ....   و شروع کردم بھ ھق ھق کردنھی گرریبلند زدم ز
 

  می برییاگھ آماده ا -نفس
 

   ؟میکجا بر - من
 

   ثابت کنم واستخوامی واست ثابت شھ میخوایمگھ نم - نفس
 

  امیم. اما باھاتتھی از حسوددونمی قبولت ندارم و منکھیبا ا - من
 

 من ی بھ اندازه کنمی اما فک نمقسی و فرھاد خوش سلیدرستھ تو خوشگل - نفس
  وفتی کنم حاالم راه بی کھ حسودنمیبی نمی واسھ حسودیزی پس چیخوشگل باش

 
 پرادوعھ ھی کھ نشی کابوس راه افتادم بھ طرف ماشنی از ایی رھای ناچار و برابھ

 نمی دادم بشحی ازش متنفرم بودم ترجیدر جلو رو واسم باز کرد ول....  بود یمشک
  ستمآاایکھ صورتشو برگردوند و گفت من راننده آژانس ن.... عقبم 

 .....  یوفتیبھتره زودتر راه ب - من
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  کردادی رو روشن کردو صداش رو زنشی رو برد بھ طرف ضبط و پخش ماشدستشو
....... 

 
 )یی پاشایاز مرتض( کن ھی گرآھنگ

 
  رفتھ بسھ تمومش کنگھی اون دیمونی اون نمشھی پیتونی کن تو مھیگر
 .... نشستھ تمومش کنگھی دیکی کن تھ خطھ عشقھ تو رفتھ تو دلھ ھیگر

  خونھادی اون نمگھی نکن دھی تنھا گرگھی دیمونی منجای انی نش بع راهچشم
  دونھی حالت رو مگھینکن د. دل داغون اون خوش فکی از اون طفلکگھی بکش ددست
  شھی نمدای مثھ اون پیدونی منوی آخھ ایمونیم.تنھا

  شھی قلبتھ ھمی توزهی آخھ اون واست عززهیری ماشکات
 شتی کاش برگرده پیگی مرهیگی مشی دلت آتیوفتی مادشی

 شھی نمیدونی آخھ میاری طاقت بدی تو بای نداریراھ
   بسھ تمومشگھی اون رفت دیمونی اون نمشھی پیتونی کن تو مھیگر
 ........   نشستھ تمومش کنگھی دیکی کن تھ خطھ عشقھ تو رفتھ تو دلھ ھیگر
 

 دختره دروغ باشھ نی ای حرفاخواستمی از ازش مکردمی تو دلم خدا رو التماس مھمش
 ........  کھ گذاشتھ بود نتونستم خودمو نگھ دارم و ھق ھقم بلند شدیو با آھنگ

 
 آھنگ رو گذاشتھ کھ حالھ من رو خراب کنھ داد زدم پخش نی عمدآ اکردمی ماحساس

 ..... رو خاموش کن
 پوزخند زد و دستش رو برد بھ طرف ضبط و پخش ھی رو برگردوند طرفم صورتش

 .......  رو خاموش کردشنیماش
 اون مردمی داشتم از استرس مستادهی زمان اکردمی قلبم باال رفتھ بود احساس متپش

 ......  شدمادهی شو پادهی آپارتمان نگھ داشت و گفت پکی ی رو جلونشیدختر ماش
 

 ......  می بذاری شرطھی دی تو آپارتمان بامی برنکھیقبل از ا_  نفس
 

   ؟یمثآل چھ شرط_  من
 

    حلھرونی بی برشی از زندگشھی ھمی برایدیاگھ فرھاد رو تو اتاق خوابم د_  نفس
 

 کرده بود استرس خی دستام می برشھی کنم االنم اگھ میدوست ندارم با تو شرط بند_  من
 ........  دختر ببازمنی ای جلوی خودم روخواستمی داشتم اما نمیدیشد
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 .....  نباشھنجای کمکم کن دروغ باشھ و فرھاد اای خدایوا
 

 رو زد و در رو باز کرد گفت برو تو با استرس وارد دی دختره کلمی آپارتمان شدوارد
چراغ  خواب ھا .....شمع . بودکی نگاه بھ اطرافم انداختم خونھ تارھی...... خونھ شدم 

 ....  بود ؟ی چنای اھیمعن.....
 

 ..... گمی دروغ میکنیخوب ھنوزم فک م_ نفس
 

 فرھاد کجاس ؟_  من
 

  ایدنبالم ب_  نفس
 
 .......   اتاق رفت منم پشتھ سرش راه افتادمھی طرف بھ
 
 

   دختره در رو باز کرددمی کشقی نفس عمھی دم اتاق دمیرس
 

 ی و ھر چدیلرزی چونم مدنی رفت بدنم شروع کرد بھ لرزیاھی چشمام سدمی رو دفرھاد
 شورت ھی من فرھاد بود با بدن برھنھ کھ فقط ی بزنم خدای حرفتونستمی نمکردمیتقال م

 و دختره آروم در ختنیری باز تند تند می بود اشکام با چشمادهیپاش بود رو تخت خواب
 بزنم با ی خودت فرھاد عاشقتھ نتونستم حرفبنظر   ؟ھیرو بست و گفت نظرت چ

 دمی و تا سر کوچھ دورونی از خونھ خارج شدم از آپارتمان زدم بیادیسرعت ز
 شھی ھام تموم نمی چرا بدبختیخوای از جونم می چای داد زدم خداای خدایووووووا

رو بھ   تو بغل من بود فرھاد احساسمشبی اومد فرھاد دادمی منو بکش راحتم کن ایخدا
 بلند داد زدم و شروع ی بودم با صدای سر گرمھی فرھاد ی گرفتھ بود  من برایباز

 فی کی رو از تومی گوشکردنی با تعجب نگام مادهی پی کردن عابرھاھیکردم بھ گر
 .....  در آوردم و با آھو تماس گرفتممیدست

 
   آھو رو گرفتمی شماره ھی گربا
 

   آدرسنی بھ اای بییالو آھو کجا:  من
 

   ؟یکنی مھی ؟ چرا گریی باز کجاشدهیچ:  آھو
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 رو قطع کردم ی گوشای زود بکنمی مفی حالم بده برات تعرایتو رو خدا زود ب:  من
 ھی شدی  دستامو دور خودم جمع کرده بودم اما ارزش بدنم قطع نمدمیلرزی میلیخ

 کھ لرزش یی حالتون خوبھ خانوم با صدادی کنارم پرسستادی اشدی از کنارم رد میخانوم
 دی آھو رسقھی دق٢٠ بعد از دیی خوبم شمام بفرماتم گفختمیریتوش بود و تند تند اشک م

 رهی بلند زدم زی با تمام وجود با صدامی سوار شدم تو ماشنی طرف ماشدمیبوق زد دو
 بار دستھ خودم نبود ھمش فرھاد با اون نی اما اکردمی مھی صدا گری بشھی ھمھیگر

  بوددهی آھو ترسمشد  آھو نابودرمیمیداد زدم آھو من م......  تو ذھنم مومدیصحنھ م
 

  باز با فرھاد دعوات شده ؟گھی بگو دی النا دق مرگم کردشدهیچ:  آھو
 

 کھ ھمش فک دمی دی چیدونیکاش دعوام شده بود کاش دعوام شده بود آھو نم:  من
 ..... شمی می خوابم دارم روانکنمیم
 

 یزی چنکھی رو روشن کرد گفتم آھو سردمھ زود برسونم خونھ آھو بدون انی ماشآھو
 رو برام باز کرد منو برد تو اتاقم  خوابوند رو تختم نیبپرسھ منو رسوند خونھ در ماش

 کردی روم با دستاش نوازشم مدیپتو رو کش
 

 ؟یکنی مفی ؟ از اول واسم تعری خواھرشدهی چی بگیخوایالنا حاال نم:  آھو
 

   من بودشھی فرھاد پشبیآھو د:  من
 

 خب:  آھو
 

 گفتم شتی پادی دختره بھم زنگ زد گفت فرھاد داره مھی ادی بنکھی قبل از اشبید:  من
 قی نفس عمھی کھ آھو گفت کردمی درست حرف بزنم ھمش ھق ھق متونستمیآره نم

  بکش آروم باش
 

 ؟ واسھ امشب بام قرار گذاشت باھام یشناسی من بھ دختره گفتم فرھاد رو از کجا مآھو
 نگفتم تا یزی چکنھی مھی داره گردمی بھ فرھاد نگفتم حالش گرفتھ بود دیزی چشبیمنم د

   ؟دمی دی چیدونیصب بغلش کردم امشب رفتم سر قرار نم
 

  ؟!یدی دی ؟ چشدیخب چ:  آھو
 

   دختره منو برد تو آپارتمانشآھو
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  خب:  آھو
 بود دهیآھو فرھاد بدون لباس تو اتاق خوابھ دختره بود راحت گرفتھ بود خواب:  من
 با رونی از خونھ زدم بعی سرشدمی می زبونم قفل شده بود داشتم رواندمشی دیوقت

 کرد منو مسخره کرد دوستم ی کردم و گفتم آھو فرھاد با احساسم بازھی بلند گریصدا
آھو منو بغل کرد گفت آروم باش .....  بدبختم نقدی من چرا اشمی موونھینداشت دارم د

  نکنتیو اذ استراحت کن خودتزمیعز
 

   کھ فرھاد بود ؟یتو مطمعن:  آھو
 

 و شدمی کاش کور مدمشی خودم دی بلھ کھ مطمعنم با چشمای چیعنیآھو  :  من
 نکردم چرا امتی بھ فرھاد خچوقتی کھ ھی منھی تو اون لحظھ آھو گناه من چدمشیدینم
 ..... ادی سرم بیی بالنی ھمچدیبا
 

 تو زنھی برم مامان داره زنگ مدی شده من با١٢النا تو رو خدا آروم باش ساعت :  آھو
  پرسمی حالتو مزنمی فرھاد ارزشش رو نداره بھت زنگ می نکنتیرو خدا خودتو اد

 
آھو گونم رو ....  یوفتی من تو زحمت مطی تو ھمھ بخاطره شرادی ببخشیبرو آبج:  من

نکن بخواب بعدآ با ھم حرف . فکیزیبند بھ چ چشاتو بھی چھ حرفنی و گفت ادیبوس
 ھام تنھا ی کردن دوباره با بدبختھی کردو رفت شروع کردم بھ گری ازم خدافظمیزنیم

 ..... شدم
 

 رو ی منو نابود کرد آخھ خدا من دارم مکافاتھ چنکارشی بد بودم فرھاد با ایلی خحالم
 رو سرم دمی ذھنم رو منحرف کنم  پتو رو کشخواستمی می تمومش کنیخوای نمدمیپس م

 خواننده یلی آھنگ از سامان جلھی زدم ی برداشتم ھندسفرموی صبح بود گوش٤ساعت 
 ) مستادیا(آھنگ ... گذاشتم زمی عزی
 

  شبا دلت کجاسنی تو ابگوووووو
 ؟..... ماستنھی بی کھ راھمون جداس مقصرش کاگھ

   تو باورتی کھ دلخوشبگوووووو
  آخرت تو جنگ نا برابرتری اسمنم
  پراز خواھشم زوددی فھمنکھیھم

 ......  قلبم رو کشتکشمی گذاشتم رفت بدون اون زجر مزود
   پشتھ چشمام بود اما اون نخوندی حسھی آوارش کشوند ری زتا
  بشمی تو بھ مردنم راضیستادیا

 .......  بشمی بازنیخستھ از ا..... بشمیسازی می منو تا ھر چیدی ھم تو پاشاز
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 ..... نبودنت عادت بشھی خواستیرحمی طاقت بشم تو کھ با بی بی روزھی تا ستادمیا
 .....  دستھ من راحت بشھاز

 ھی حرفی پر از بای کھ وقتھ گفتنھ دنحاال
 .....ھی سرد و برفی بدجورتی زندگی ھوایگیم

مگھ کم .نی ھم منیافتادنت بھ پا...... ھی کھ با من کردی تو کاری روزانی اعذابھ
 ......ھ؟یدرد
 تو اون روزا ختیری حالت منیبھ بدتر.... بھ پامی حاال ت  افتادھی مگھ کم دردبگو

 ....اشک از چشام
 ..... ھی نامردیستی نیوقت.... رفتنت ی پایواستاد

 ... ھی مگھ کم دردنی شدن غرور تو ھملھ
 ....  بشمی تا بھ مردنم راضیستادیا

 ... بشمی بازنیخستھ از ا..... بشمیسازی می منو تا ر چیدی ھم تو پاشاز
 ..... تا نبودنت عادت بشھستادمیا

 
 ی لعنتی ھی زندگنی من تا االن بخاطر فرھاد اشدمی می کھ تموم شد داشتم روانآھنگ

 لحظھ ھی دسی فای زنده موندنم بگھیرو تحمل کردم االن کھ فرھاد بھم پشت کرده د
 صب بود از تختم بلندم شدم از ٥ باشم ساعت ی آدم عادھی تونمی نمگھیاحساس کردم د

آرش خواب بود مامان ھم خواب بود اون ....  دیدی کرده بودم چشمام تار مھیبس گر
 پدرمم کھ طبق معمول نبود پاشدم رفتم تو آشپزخونھ تمام قرص ی عوضی کھیمرد

 تا قرص شد ھمشو خوردم رفتم تو تختم ٥٠ بآی فشار خون مامان رو برداشتم تقریھا
 ..... ادامھ بدمی کوفتھی زندگنی دوست نداشتم بھ اگھی ددمیدراز کش

 
 

آھو ، مامان ، و آرش کنار ....  مارستانمی چشمام رو باز کردم  متوجھ شدم تو بیوقت
 ؟.... حالت خوبھ دی صورتم رو برگردوندم آھو پرسدمیتختم بودن از کارم خجالت کش

 
 ھااآن چرا رمی بمیسرش داد زدم چرا نذاشت! ؟... مارستانی آورده بیآھو منو ک:  من
  ؟؟؟

 
 .... مارستانی آروم النا فرھاد رسوندتت بسیھ:  آھو

 
 .....  اری اسمشو نگھی؟ فرھاد داد زدم فرھاد غلط کرد د!!یییییییچ:  من

 کاری چنجای انید شد داد زدم ا بود وارد اتاق شد حالم بنیی کھ سرش پادمی رو دفرھاد
 رونشی گمشوووو برووووونی ازت متنفرم برو برونی برو برونی بره بدی بگکنھیم
 کنن بھ فرھادم قی تختم از پرستار خواست بھم آرامش بخش تزری دکتر اومد پادیکن
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بودن کھ فرھاد گفت آروم باش النا آروم باشھ    دستام رو گرفتھرونیگفت کھ بره ب
 ی دوباره از اتاق خارج شد بعد از زدن اون آمپول بھ دستم دوباره خواب رفتم وقترمیم

 ..... چشمام رو باز کردم آرش اومد جلو
 

 ! حالت خوبھ ؟یآج:  آرش
 

 ....   برو خونھی موندنحای نگران نباش چرا ایخوبم داداش - من
 

  ص شم ببرش خونھ حواست بھش باشھ تا مرخشھی متی اذنجایآھو آرش ا:  من
 

  باشھ النا فقط آروم باش:  آھو
 

من چند روزه .. نباشھ نجای بگو گورشو گم کنھ ایمن آرومم برو بھ اون عوض:  من
 بود ھممون رو نیی پایلی فشارت خزمی عزی بودھوشی روزه ب٢....  آھو ؟ نجامیا

   کردنھی گریلی بودن خدهی ترسیلی آرش و مامانت خی ترسوندیلیخ
 

  البد مامان خمار شد رفت آره ؟:  من
 

  النا آروم باش:  آھو
 

 ..... کھ من دارمیی ای زندگنیلعنت بھ ا:  من
 

 ....  واسھ معدت بدهی نشی کن عصبیالنا آروم معدت رو شست و شو دادن سع:  آھو
 

 کار بگو بره از انتیآھو تو رو خدا برو بھ اون خ...  سیبھ جھنم واسم مھم ن:  من
 نمشی نبنجای فک نکنھ من ھمون النا ھستم ادمتی بار بخشھی بگو اون النا مرد نجایا

 .... گورشو گم کنھ
 

 رو فرھاد مارستانتی بی کارھای ھمھ مارستانھی دو روز فرھاد تو بنی النا ایول:  آھو
 چقد داغونھ خودش چند بار حالش بد شد پرستارا واسش شی روحیدونیانجام داده نم

 ... سروم وصل کردن
 اسمشو بشنوم تمومش کن  آرش گھی دخوامی تمومش کن آھو تو رو خدا نمسیھ:  من

  می کھ برشمی منم آماده میرو ببر خونھ بعدشم تا برگرد
 

   دکتر گفتھ شب مرخصت کننی تا شب بموندینھ النا تو با:  آھو
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 مارستانی آھو کھ از بیدونی برم خونھ خودت مدی االن بانیمن حالم خوبھ ھم:  من

 ....  متنفرم
 

آھو خانوم شما آرش رو .... ی تا شب کھ حالت خوب بشھ ھستیری نمجایتو ھ:  فرھاد
 .... شمی ممنون مدی ببرشھیاگھ م

 
 داد نمتی ببخوامی ازت متنفرم نمرونی نداره لطفآ برو بیفرھاد خفھ شو بھ تو ربط:  من

 ..... رونیزدم برو ب
 

 .....  من ھستم مواظبشمدییخانوم شما بفرما.آھو:  فرھاد
 

 .... شدمی بدتر مدمیدی شده بودم فرھاد رو کھ می روانی آدم ھامثل
 ....  بودم  پشتمو بھش کردمدهی تخت دراز کشی کھ رویھمونجور

 
 .. کنمی خواھش مخورهی برو حالم ازت بھم منجایفرھاد تو رو قرآن از ا:  من
 

 چرا بفکر من ی کردی خود کشی بپرسیزی از من چنکھیالنا چرا بدون ا:  فرھاد
 ! ؟ھی بچھ گانھ چی کارانی اھی معنینبود

 
 .... نمتی ببخوامی گورتو گم کن نمیی پرو ایلیخ:  من
 

 دمی محی واست توضزویالنا عشقم تو رو خدا بھم فرصت بده حرف بزنم ھمھ چ:  فرھاد
.... 

 
   فقط گمشوخوامی نمحیمن ازت توض:  من
 

 ....  تو النا سو تفاھم شده بفھمی لجبازنقدیچرا ا:  فرھاد
 

 آخھ احمق خودم ی ھاآان چھ سوتفاھمیدھنھ نجست رو ببند فرھاد چھ سوتفاھم:  من
 چیاالنم ازت ھ..... ی تو اتاق اون دختره خواب بودی با چھ وضدمی خودم دیبا چشما

 ......  فقط تنھا بذارخوامی نمیحیتوض
 ھی نفس بکشم اما خودمو نگھ داشتم کھ گرتونستمینم گلوم رو گرفتھ بود یدی شدبعض

 فرھاد ببازم فرھاد با اون کارش غرورم رو ی خودمو رو جلوخواستمینکنم چون نم
 .....  دار کرده بودحھیجر
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 ؟ آھو بھم گفت فقط نفس بھت یچھ جور!  ؟یدی خودت منو دیگی می داریچ:  فرھاد

   نگفتیی اگھی دیزی بھت گفتھ چییزای جھیزنگ زده 
 

فرھاد اومد ... حاال گمشو ی ھستی چھ آدم نجسدمی من فھمیدونیخب حاال کھ م:  من
داد زدم دستھ نجست رو بھ من نزن فقط .... گذاشت رو شونم گفت النا .جلو دستشو

 ......  یزنیگمشو راحتم بذار حالم رو بھم م
 

 ..... رمی بعد مکنمی رو برات ثابت میالنا من ھمھ چ:  فرھاد
 

 فرھاد بھتره ستی نی راه برگشتگھی من مردم دی االن فک کننی از ھمیتونیم:  من
 استراحت خوامی مرونیحاال ھم برو ب.....  ی و ھر چھ زودتر بری نکنکیخودتو کوچ

 .... کنم
 

 .....   باھام حرف نزنینجوریالنا تو رو خدا ا:  فرھاد
 

 ....  یدی انگار نشنرونی فرھمند گفتم بیآفا:  من
 اشکام راه خودشو گرفت و آروم و رونی احساس کردم کھ رفت بی نکردم ولنگاش

 ......  کردنھی شروع کردم بھ گرصدایب
 

 تو شدیاصآل  روم نم.....  ردمیمی می خدا لعنتم کنھ داشتم از شرمندگیووووووا
 رو از میوشگ.... خارج شدم .مارستانی از بختمی النا رو نگاه کنم با افکار بھم ریچشما

 .....  در آوردم و بھ نفس زنگ زدمبمیج
 

  الو:  من
 

  سالم عشقم:  نفس
 

  ؟ی ھستیکدوم گور:  من
 

 .....  خونھگردمی دانشگاه؟ کالسم تموم شده دارم بر میومدیفرھاد چرا امروز ن:  نفس
 

 .....  دم آپارتمانت منتظرتمگھی ساعت دمی آپارتمانت کارت دارم نایب:  من
 

  امیباشھ عشقم االن م:  نفس
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 آب خوش از گلوم  ھی ذارهی نمطھی افری رو قطع کردم دختره ی گوشی خدافسبدون

 .....  کنمکاری باھاش چفھممی بره منییپا
 

 بعدش نفس قھی دق١٠ بعد از ستادمی رو بھ آپارتمان نفس رسوندم دم آپارتمان اخودم
 خواستی کرد  مکی شد اومد طرفم صورتش رو بھ صورتم نزدادهی پنی از ماشدیرس

 ...... لبام رو لمس کنھ ھلش دادم عقب
 

  فرھاد چتھ ؟:  نفس
 

 .......   چمھگمی باال بھت ممیبر:  من
 
داد .. دینفس مانتوش رو در آورد رو کاناپھ دراز کش.....  نفس وارد آپارتمان شدم با

 بعدش ی کردکمی تحری من رو مست کرد؟یکنی چھ غلط میزدم  نفس خانوم تو دار
 .... درستھ ؟نجای اومده ای من خواب بودم بھ النا زنگ زدیھم وقت

 ...... کنمی کارت من باھات ازدواج منی با ای کردفک
 .... یدی النا رو وسط کشی چرا پای عوضی کردی زدم چھ غلطداد

 از می شو باھام برادهی چھ خبرتھ پنیی پااری صورتم داد زد بسھ بابا صداتو بی جلواومد
 غی وسط سالن و جزی تو گوشش کھ خورد بھ مدمی شدم محکم کشی حرفش عصبنیا

 .....  بھش کمک کنم ھل شده بودمدمی داره رفتم جلو اما ترسیزی خونردمی کھ ددیکش
 

 ......  کمرمی خدا بچم وایفرھاد کمکم کن وا:  نفس
 

 .  شب با تو بودمکی من باشھ اصآل من فقط یاز کجا معلوم اون بچھ بجھ :  من
 

  ی ھستی عوضیلیفرھاد خ:  نفس
 

 .....ی تقاص کارتو پس بددی باستمی نی تو عوضیبھ اندازه :  من
 بھ طرف خونھ یادی شدم و با سرعت زنمی سوار ماشرونی کردم از خونھ زدم بھول

 ..... حرکت کردم
 
 تعداد ھی رفتم تو اتاقم چمدونم رو برداشتم عی خونھ وارد سردمی ھول شده بودم رسیلیخ

 .... دمی دونمیلباس واسھ خودم برداشتم و تند تند بھ طرف ماش
 

   ؟یری می ؟ کجا دارشدهیفرھاد کجا چ:  مامان
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 .... گردمی مسافرت زود بر مرمیمامان دارم م:  من
 

  خبر؟؟ی بنقدی چرا ای با کیچھ مسافرت:  مامان
 

  دی سوال نپرسنقدیمامان تو رو خدا ا:  من
 

   ؟دونھیفرھاد بابات م:  مامان
 

 دی گفتم خودتون بھش بگشدمیم. خارجی کھ از در ورودی بلند در حالیبا صدا:  من
  خدافس..... 

 
 ای بھ طرف شمال راه افتادم خدایادی شمال رو برداشتھ بودم با سرعت زیالی ودیکل
   من بچم رو کشتمیعنی من بود ی اون بچھ بچھ یعنی کنم کاریچ
   من باشھی نھ از کجا معلوم بچھ یول
 
 مدت دارم از ھیسالم النا من :  فرستادم امکی رو برداشتم براش پمی النا افتادم گوشادی

 مواظبھ خودت کنمی رو برات ثابت مزی ھمھ چگردمی اما بھ عشق تو بر مرمیتھران م
 ....  باش دوستت دارم خدافس

 
  - ستی برو واسم مھم نیھرجا دوست دار - النا امکی پجواب

 ..... نی ماشھی رو خاموش کردم و انداختمش رو صندلمیگوش
 
 

 امکی کھ پنی دنبالم بعد از اادی اصال خوب نبود زنگ زدم بھ  آھو ازش خواستم بحالم
 شتری آرامش بی گرفتم برامیفرھاد رو خوندم حالم بدتر شد و ھق ھقم اوج گرفت تصم

 . شمارم رو عوض کنم تا زودتر بتونم فرھاد رو فراموش کنم
 

 می بودم کھ بابا بعد از ندهی اومدم دنبالم من رو رسوند خونھ رو تختم دراز کشآھو
   مامانشھی و رفت تو آشپزخونھ پدیساعت رس

 
 ی دادگاه و بگیای بدی طالق رو درست کردم فقط فردا بای معتاد کارای کھیزن:  بابا

 .... می جدا بشی کھ توافقی ھستیراض
 

 ...  حاالرونیباشھ برو ب:  مامان
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 گھی صداشون بلند بود اما ددادی بابا ھم بھش فوش مکردی داشت مواد مصرف ممامان

 . یچی واسم مھم نبود ھیچیھ
 گرفتم بعد از می بود آرش رو بغل کردم و چشمام رو بستم تصمدهی رو تختش خوابآرش

 و من دوست بردی بابا بمونم چون اون آرش رو با خودش مشھیطالقھ مامان و بابا پ
 .... دمی بھ در خورد کھ از جام پرییتقھ ا.... داشتم کنار آرش باشم 

 
  بچھ خوابھ ؟ینیبیچھ خبرتھ مگھ نم:  من
 

 دختر یبود نشد انگار سرکار ی سوسولت کھ خبریخفھ شو از اون پسر خالھ :  بابا
 .....  عقدت کنھخواستی پس مگھ نمشدیچ
 

 چرا دست از سرم بر خورهی تو رو خدا حالم از ھمتون بھم مدیتمومش کن:  من
 ..... دیدارینم
 

 کھ یی تو ھم ھر جابرمی آرش رو ھم مشمی جدا می توافقمیمن و مادرت فردا دار:  بابا
 ... ی بریتونی میدوست داشت

 
 اون ی آرش تو دستازارمی می فک کردرمیمن ھر جا کھ آرش باشھ ھمونجا م:  من
 ....  باشھدایش
 

 گنده ی کنی تو خونش زندگیخوای مدای ھرزه از صدقھ سر شیخفھ شو دختره :  بابا
 ... یزنیتر از دھنتم حرف م

 
 کردن ھی پتو شروع کردم بھ گرری رو سرم و رفتم زدمی رو ندادم پتو روکشجوابش

   رو نداشتمنی حوصلھ کل کل کردن با اگھیواقعآ  اونقد داغون بودم کھ د
 داشت مامان رو دمی داد و ھوار بابا از خواب پری صبح بود کھ با صدا٩ ساعت صب

 .... کنمی دادگاه خفت میای اگھ نگفی و مکشوندی منی زمیرو
 
 رفتم جلو..... دلم واسھ مامانم سوخت تتونستم اون صحنھ رو تحمل کنم یلیخ
 

 صداش زدم چون دوست نداشتم پدر صداش کنم ینجوریا... بس کن آقا مھران :  من
 داد زدم ی بلندی ولش کن با صدا؟ی گرفتریآقا مھران چھ خبرتھ ولش کن مگھ اس.... 
 .... ی لعنتشیولش کن کشت.... 
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 ھی النا نجاتم بده گفی گرفتھ بود عاجزانھ مشی دلم واسش آتکردی مھی داشت گرمامان
 بابا بود و با ی مامان تو دستای رو سرم خراب شده موھاایلحظھ احساس کردم دن

 ... کشوندیخودش م
 
 نمی نشست رو سناری بابا ھلش دادم عقب اومد طرف خودم ای نھی دستام زدم تو سبا

 فرھاد ادی لحظھ ھی ولش کن گفی مزدیامان داد مشروع کرد بھ مشت زدن تو سرم م
 دست روم بلند کنھ بخاطره کردی بود بابا جراعت نمنجای اگھ االن فرھا  اایافتادم خدا
 ی مشت و لگد ھاری کھ فرھاد بھم کرده بود زییا ھانتی بابا نھ بخاطره خیکتک ھا

 و دی کھ ترسدمیکشی مغی بلند اونقد از تھ دلم جی کردن با صداھیبابا شروع کردم بھ گر
 .... از روم بلند شد

 
مگھ جدا شدن ...  پدر گنی بھ تو ھم می آخھ لعنتھی چنکارای اھی آشغال معنکھیمرد:  من

 ...... ؟ی مثھ آدم ازش جدا شیتونی نمھینجوریا
 

 مثھ اون مادر معتاده بھ درد یکی کنم تو ھم کاری من نده چادهیخفھ شو تو  - بابا
 زنھی می حرفھی نھ ھر لحظھ گفتی االن مشمی جدا می گفت توافقشبید... نخورت 

 گردمی تا عصر برمرونی برمی من مگھی حرف دھی خماره ی حرف وقتھی نعشس یوقت
 .... شھی بدتر منی از ااع گورشو گم کنھ وگرنھ اوضی کنشی کن راضیسع
 

 ....  خدا ازت نگذرهی وقت محبتت رو بھ ما نشون ندادجیخدا لعنتت کنھ بابا ھ:  من
 کوفتھ دستمو ی داشتم با بدنیدی کھ بھ سرم خورده بود سردرد شدیی مشت ھابخاطره

 ......  و از جام بلند شدمنیگذاشتم رو زم
 

 پدر و مادر نداشتم و نی از ای دلھ خوشنکھی چرا با ادونمینم....  طرف مامان رفتم
 بازم دلم براش میبا ھم ازدواج کن نشده بود ی فرھاد راضی بابانای ایبخاطره کارا

 بود و دهی گوشھ جمع کرده بود ترسھی نگاه بھش انداختم کھ خودش رو ھیسوخت و 
 ..... جلوش نشستم  رفتمکردی مھیداشت مثھ بچھ ھا گر

 
   منھیمامان!  ؟یمامان... یمامان:  من

 واست راحت تره حداقل  موادت ینجوری نکن از بابا جدا شو اھی تو رو خدا گرمامانم
 .... یخوری کتک نمنقدی ایکشیرو با آرامش م

 
 ....  ختیری مثل بچھ ھا اشک مدمی گونھ ھاش کشی جلوتر دستم رو رورفتم

 .... ھی گرری بلند زدم زی نکن با صداھی تو رو خدا گرمامان
 ...... بغلم کن مامانممامان
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 ....  دارمازی ن بغلم کن حالم بده مامان بھ آغوشتمامان
 .....  کردچھی کرد مامان منو بازانتی فرھاد بھ من خمامان
  رو ندارهی کسگھی دخترت دمامان

 .....  کنھتشی حماسی نی کسگھید
 ......  دخترت رو آروم کنمامان
 ....  مامان بدون فرھاد نابودمشمی موونھی مامان دارم درهیمی النا بدون فرھاد ممامان

 ......  بدبختمنقدی چرا من اای منو بکش  خداایخدا
 فرھاد تنگ شده  یمامان دلم برا....... کردمی و ھق ھق مکردمی مھی بلند گری صدابا

  خوامیمامان بغلش رو م..... 
 .......  صداش تنگ شدهی عطرشو دلم برایبو

 ....  کھ با فرھاد بودم متنفرمیی از خودم و از تمام لحظھ ھامامان
 .... اومد جلو محکم بغلش کردم منو محکم بخودش فشار دادمامان

 
  آروم باش دختره خوشگلم:  مامان

 
 .... مامان کمکم کن فرھاد رو فراموش کنم - من

 ھام بغلم ی آغوش مادرانت تنگ شده مثھ بچگی دلم برای وقتھ بغلم نکردیلی خمامان
 فرھاد ھنوز امیاش مثلھ بچگمامان ک......  خوب بود یکن مثھ اون موقع ھا کھ ھمھ چ

  ھااان چرا؟ی آوردایمامان چرا منو بھ دن..... ساده بود ھی ھمبازھیواسم فقط 
 نقدی شد چرا ما اینجوری مامان چرا ای آوردایتو بغل مامان داد زدم چرا منو بھ دن 

 ........؟! میبدبخت
 
 

 ..  برداشتم و زنگ زدم بھ بابامویگوش
 

 ...  ازت جدا شھھیالو مامان راض:  من
 

 ....  دادگاه باشھ٨ بگو صب ساعت امیمن امشب نم:  بابا
 

 ی تو اون خونھ امی فقط بخاطر آرش مخورهیزود راحتش کن حالم ازت بھم م:  من
  تیلعنت

 
  گمشو ھرزه:  بابا
 

 ..... برو بھ جھنم - من
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 دست ییو رو قطع کردم مامان رو از جاش بلند کردم بردم دسشی گوشی خدافسبدون

 .. و صورتش رو شستم
 

 ھی یکی قشنگت شم دختر ی چشمای نکن فداھی گرگھیالنا دخترم تو رو خدا د - مامان
 ..... دونم

 
  مامان دلم شکستھ - من
 

 شما گفتنی ھمھ ملی تو فامدی بچھ کھ بودادتھیالنا فرھاد عاشقتھ مطمعن باش  - مامان
 .... دیکنیدوتا بالخره با ھم ازدواج م

 
 تی اذاری اسمش رو نگھی دکنمیمامان تو رو خدا من دارم فرھاد رو فراموش م - نم
 .... شمیم

 یکھ راض.خالھ و بابا بزرگ! ؟... ی کجا بریخوای بعد از جدا شدن از بابا ممامان
 ! ..... ؟ی کنکاری چیخوای نگھت دارن مشنینم

 ... نخ روشن کردھی در آورد زشی بلبی رو از جگارشی پاکت سمامان
 

 ...  نگران نباشکنمی مدایکار پ- مامان
 

   ؟دهی بھ آدم معتاد کار می مادر من کیچھ کار - من
 

 ....شمیخدمتکار م - مامان
 

 ؟!!؟ خدمتکار !ییییییییچ - من
 .. ختنی کھ کنار مامان نشستھ بودم اشکام تند تند شروع کردن بھ ریھنونجور

 
 کھ تتونستم واستون خشی نکن منو بھیاشکال نداره دخترم تو رو خدا گر - مامان
   باشمی کنم و مادر خوبیمادر

 
 ؟! یشی از ما جدا مشھی تو صبح واسھ ھمیعنیمامان  - من
 

 ....  مامانشمی پایشد ب.النا ھر وقت دلت تنگ - مامان
 

  مامان - من
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  جانم - مامان

 
 ی محکم و قویلی خخامی عوض شدم میلی خستمی نمی قدی اون الناگھیمن د - مامان

 ھق ھقم باال گرفت کنمی از آرش ھم مواظبت مامیباشم نگرانم نباش از پس خودم بر م
 ... کھ مامان بغلم کرد

 
 .....  زنگ خوردمیگوش

 ...  انداختمی نگاه بھ صفحھ گوشھی
 ....... بودفرھاد

 
 کھ ومدمیمن داشتم با خودم کنار م..... س  برداشتم شمارش رو انداختم رد تمامویگوش

 شھی جواب بدم کھ صداش رو بشنوم چون ھمخواستمیفرھاد رو فراموش کنم نم
 ......  صداش رو بشنومخواستمی فرھاد بودم نمیصدا.عاشقھ

 ...  استرس گرفتھ بودمیشمارش رو انداختم رد تماس ول 
 .....  کردمافتی از فرھاد درامکی پھی قھی دق١٠ از بعد

 
 .....  دلتنگتمیلی من تو رو خدا جواب بده خھیالنا زندگ:  فرھاد امکیپ
 

 بودم و دهی فرھاد رو نشنی تا حاال صداروزی از دکردمی مھی ندادم و فقط گرجواب
 عی رو سرامکشیپ.... واسم سخت گذشتھ بود کسالی یازش خبر نداشتم بھ اندازه 

 عوضت ی دخترچی با ھییالنا عشقھ من فقط تو....  دیرس.امکی پنیدوم...حذف کردم 
 شده؟ی بدم چحی جوابم رو بده واست توضکنمینم
 

 چوندمی پتوم رو پدمی سردم شد رفتم رو تختم دراز کشدنیدستام شروع کردن بھ لرز
 . کردمیپاک م. وخوندمی فرھاد رو می ھاامکیفقط پ.... دوره خودم 

 
.....  دمی رو خاموش کردم و چشمامو بستم و خوابی گوشارمی نتونستم طاقت بگھید

 گرفتھ بودم و دوباره یدی شدھی گرفتھ بود افسردگیلی شدم غروب بود دلم خداری بیوقت
 رو می روشنش کنم با ترس گوشدمیترسی انداختم ممی نگاه بھ گوشھی ھی گرریزدم ز

 ...  از فرھادامکی پ١١شدم  رهی خمی گوشیروشن کردم و بھ صفحھ 
 

 تو مالھ خودم کشمی کھ زنده ام ازت دست نمیالنا تا روز - رو خوندم امکی پنیاول
 یی اشتباه منو بھ جداھی وار عاشقتم النا بخاطر وانھی دی ازم جدا شزارمی نمیشیم

 با حرفاش خواستمی نمگھی نتونستم جواب بدم ددیلرزی میلیدستام خ.... محکوم نکن 
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و دوباره ....  ھا رو نخونده پاک کردم امکی پی ھی کنھ بقکیاحساساتم رو تحر
 .....  خاموش کردممویگوش

 
 

 متنفر دای از شمی بابا رفتی مامان بابا از ھم جدا شدن من و آرش بھ خونھ نکھی از ابعد
 ھی از فرھاد افسردگیی بخاطره جداکردمی رو تحمل مزیبودم اما بخاطره آرش ھمھ چ

 تا بتونم راحت و بدون فکر و کردمیفاده م   گرفتھ بودم و قرص خواب استیدیشد
 گذشتی با فرھاد ممیی روز از جدا١٠ شده بودم ن الغر و داغویلیخ. بخوابمھیگر

 دای اونم بھ اجبار شدمیکشی متحرک شده بود انگار فقط نفس می مرده کی مثلھ میزندگ
 کھ یی اھی اما بخاطره افسردگنداختی و بھم متلک مشدیچپ و راست از کنارم رد م

 بھ خودم و آرش ق بودم کھ متعلی تو اتاقشتریداشتم حوصلھ نداشتم باھاش کل کل کنم ب
 شام و بھ اجبار کارم شده بود ای اونم وقت ناھار ومدمی مرونی کم از اتاق بیلیبود خ

 .....  کردن و خوردن قرص خوابھیفقط آھنگ گوش کردن و گر
 

 شروع کرد بھ زنگ می ساعت گوشمی رو روشن کردم بعد از نمی روز گوش١٠ از بعد
 .....  فرھاد بود.......  کمکم کنای رو برداشتم خدامیخوردن گوش

   روز کآل پشتھ خطم بوده١٠ نی اانگار
 
 مونی دوباره خاموشش کنم کھ پشخواستمی رو جواب ندادم میبار زنگ زد گوش ٣ 

 ..... شدم
 
 رو تیسالم النا گوش........  بازش کردم می گوشی فرھاد اومد رو صفحھ امکیپ

 .... حرفش دلم بھ لرزه افتادنی ادنیاز شن......  بخدا کنمی میجواب بده وگرنھ خودکش
 
 .  کنھ بھ من چھی نھ من کھ فرھاد رو دوست نداشتم اصآل خودکشیوا
 

سرم  بار حرف ھاش رو بزنھ و دست از نی آخری دادم جواب بدم کھ براحی ترجاما
 ! ؟.... ھی فرستادم بگو حرف حسابت چامکیپ.... برداره 

 
 نجایگفتن از ا. ھاتونھی روزه رفتم دم خونتون ھمسا٢النا من برگشتم تھران  -فرھاد

 یی النا بھ حرمت اون روزاکنمیخواھش م....  جواب بده زنمی تو رو خدا زنگ منیرفت
 .....   جواب بدهیکھ عاشق بود

 .....ختنیری ماری اختی حرفاش بنی از گفتن ااشکام
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 کردم بغضم رو پنھون کنم و از خودم یجواب دادم سع... دوباره زنگ خورد میگوش
 .... ضعف نشون ندم

 
 .... شنومیالو بگو م:  من
 

....  ی ھست کھ تو ازش خبر ندارزای چیلی خنمتی ببدیالو النا نفسم گوش کن با:  فرھاد
 !کجاست؟.درت خالھ پشھی پی ؟ رفتییکجا.تو االن

 
 ...  فرھمندی آقاھی پدرمم امرت چشھی بلھ پدونمینم - من
 

 حی رو درست توضی ھمھ چکنمیم. فرصت بده جبرانھیالنا تو رو خدا بھم  - فرھاد
 با خودم فکر کردم ی روز ھر چ١٠ نی کنم تو ای زندگتونمی النا من بدون تو نمدمیم
 ....  فراموشت کنمتونمی نمدمید
 

 تو رو خدا فرھاد من ی بدحی رو واسم توضیزی چخوامی من نمستیواسم مھم ن - من
 ....  کارتم رو عوض کنممی سشمی مجبور می زنگ بزنگھی بار دھیازت متنفرم اگھ 

 
 ..... ی نکننکاروینھ النا تو رو خدا ا - فرھاد

 
 رم برداردست از س!  ؟ی بفھمنوی ایخوای متنفرم چرا نمزارمیفرھاد من ازت ب - من
.... 

 
 ی و از ھم خدافظمینی رو ببگھی بار ھمدنی آخری براایباشھ متنفر باش فقط ب - فرھاد

 ... کنمی نفسم خواھش مرونی برم بتی از زندگگھی ددمی قول ممیکن
 

 ؟... امیکجا ب - من
 

   دنبالتامی آدرس خونھ رو بفرست خودم میای بیی جاخوادیتو نم - فرھاد
 

 ھنوز عاشقتم ی فک نکنفرستمی واست می گورتو کم کننگھی ایفقط برا - من
  دنبالمادی شب ب٨آدرس رو واسھ فرھاد اس ام اس کردم و قرار شد ساعت .....خدافس

.... 
 
 نی کوتاھم با شلوار دم پا جھی مشکی بود مانتومی رو تختم بلند شدم ساعت ھفت و ناز
 نگاه بھ خودم انداختم صورتم ھی نھی رو سرم کردم و تو آمی شال مشکدمی رو پوشمیخی
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 روح بود اما واسم مھم نبود رو تخت نشستم و منتظر فرھاد تماس ی شکستھ و بیلیخ
 و دای خونھ نبود بابا و شی دلشوره داشتم کسبودمش دهی روز ند١٠فرھاد شدم چون 

 ....   دعوت بودن کھ من باھاشون نرفتمی مھمونھیآرش ھم 
 

  جواب دادم زنگ خورد فرھاد بودمیگوش
 

  بلھ - من
 

   منتظرتمنییپا - فرھاد
 

 در رو باز کردم و نشستم جلو..... رفتم دم در عی رو قطع کردم و سریگوش
 

  فرھاد بودنی ادمیدی می من چایخدا
 بودم فرھاد رو دهی ندینجوری اچوقتی فرھاد جا خوردم ھدنیاز د..... فرھاد ھمون

 بھم ی داغون و کلی ھی شلختھ روحی چشماش کبود موھاری در اومده بود زششیر
 فرھاد تازه بھ خودم ی کھ با صداکردمیداشتم مات و مبھوت بھش نگاه م...  ختھیر

 اومدم
 

 ؟ی کردنکارویالنا چرا با من ا - فرھاد
 

 سنگ دل نقدی آدرس خونتون ھم کھ نداشتم چرا ای خاموش کردتوی روز گوش١٠ چرا
  النای رحم شدیو ب
 

 سر برسھ و من دای دوست ندارم بابا با شوفتی رو روشن کن راه بنی ماشزحمتیب - من
  رو ندارمکھی اون زنی سرزنش ھای حوصلھ نھیرو با تو بب

 
  چشم - فرھاد

  
 دهی صورتش دی کھ استرس تویادی و فرھاد با سرعت زمی اطراف خونھ دور شداز
  کردی می رانندگشدیم
 

 چرا دست از سرم بر ؟یزنی زنگ منقدی جرا اھی حرف حسابت چشنومیخب م - من
 مادر معتاد ھی و ی پدر عوضھی کھ ی دخترھی...  ی ؟ تو کھ با از ما بھترونیدارینم

 .... می تا آسمون فرق دارنیتو کجا و من کجا ما زم......  بھ درد تو نخوره دمیداره با
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 بھ بودن یلی تماگھیاوانشم پس دادم د از اولش اشتباه کردم فرھاد کھ عاشقت شدم تمن
 و دور ی کن عذاب وجدان نداشتھ باشی ازدواج با تو ندارم تو ھم تو رو خدا سعایبا تو 

 ....یکنی منکاروی کھ االنم فقط از عذاب وجدانتھ کھ ادونمیمنو خط بکش م
 

 ...... حاال ساکت باش تا من حرفام رو بزنم - فرھاد
 

 شم  کی من بھت نزدی نذاشتچوقتی اما تو ھمی و ھستمی ما چھار سالھ عاشقھ ھم بودالنا
 بھم توجھ داشت ھمش دور و یلی کھ دانشگاه قبول شدم و رفتم نفس خیاز روز اول
 ٨و ٧ بھش توجھ نکردم چوقتی کھ بھ تو داشتم ھیی من بخاطره عالقھ ایبرم بود ول

 نظرم رو کردی تالش میلی خگرفتمی نملشیتحو ماه نفس ھمش دور و برم بود و من
 برام نداشت یتی جذابچی مثلھ تو رو داشتم نفس ھیکی کھ من ییجلب کنھ اما از اونجا

 کاش نرفتھ بودم ی از بجھ ھا بود کھ ھممون رو دعوت کرد کھ ایکی شب تولده ھی
 آورده بودن من ی جی حضور داشت اون شب دیاون شب نفس ھم تو اون مھمون

 کی بھم نزدیلی خورده بودم و اصآل حالم خوب نبود نفس اون شب خیادیز روبمش
 کرد منو برد بھ اتاق و خودش ازم خواست کھ باھاش بخوابم منم حالم کمیشد و تحر

 ماه از اون ماجرا گذشت و من اصآل کی افتاد ی چھ اتفاقادی نمادمیخوب نبود اصآل 
 حالش بھم خورد میکردی باھم دعوا مکھ  روز تو دانشگاهکی کھ کردمیبھش توجھ نم

 اون سی بده تا مطمعن شھ کھ باردار نشی کھ ازش خواستن آزمامارستانیرسوندمش ب
 رو سرم خراب شد کھ بعدش بھم گفت کھ حاملس ای افتاده و دنی چھ اتفاقدمیلحظھ فھم

 و من بھش گفتم کھ عاشقھ تو ھستم و کردی مدمی موضوع ھمش تھدنیو بخاطر ا
 دوستش نداشتم نفس خواھر باراده  اون شب ھم نفس بھ من خبر داد کھ تو قتچویھ
 رو بھم بزنھ و بخواد جدامون کنھ و اما اون شب نمونی کھ بی اون جشن ھستیتو

 رو بھ تو زی ھمھ جششیپ. کرد اگھ نرمدمی اون شب خدا لعنتش کنھ اون شب تھدیلعنت
 کھ دوباره منو مست نیی پاادی بونطی منم رفتم کھ باھاش حرف بزنم کھ از خر شگھیم

 ھیکرد و از فرصت سو استفاده کرد و بعدشم بھ تو خبر داده النا نفس دختر خطرناک
 یقی رو کھ دلش خواست بھ اجبارم کھ شده بھ ھر طریزی ھر جخوادیاون خودخواھھ م

خدا   بھ نفس ندارم النا تو رویی عالقھ اچی و گرنھ النا بخدا قسم من ھارهیبھ دست ب
 .... حرفامو باور کن من راستشو بھت گفتم

 
 حرفات تموم شد فرھاد ؟ -النا
 
 
 از نکھی از اشدمی موونھی داد داشتم دحی فرھاد ماجرا رو واسم توضی وقتای خدایوا

دستھ خودم نبود و تند .... کردی موونمی کھ با نفس ھمبستر شده ددمیشنیزبون فرھاد م
 .... ختمیریتند اشک م
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 ؟....یبخشیدستھ خودم نبوده منو م....  غلط کردم می نکن زندگھیالنا گر - فرھاد

 
 .... خورهیخونھ حالم داره بھم م.فرھاد منو زود برسون - من
 

 ببرمت دکتر ؟ - فرھاد
 

  خورهی چون حالم داره از تو بھم مشھی حالم خوب منمینھ تو رو کھ نب - من
 

  مونمی پشیلیالنا منو ببخش عشقم خ - فرھاد
 

 با میتونی نمگھی ما شکستھ شده ما دنی بی حرمتاگھی صداتو بشنوم دخوامیفرھاد نم - من
 .... راحتم بذاریاگھ دوستم دار....  رونی برو بمی تو رو خدا از زندگمیھم باش

 
   رو نخواهنی النا ازم اتونمینم - فرھاد

 
 ؟یکردی مکاری چیدیدی میکیفرھاد اگھ خودت من رو سکس تو تخت  - من
 

 ی کلمھ رو بھ زبونت آوردنی بارت باشھ انیدھنتو ببند النا ساکتشوووو آخر - فرھاد
   نکنوونمیتکرار نشھ ھااا د

 
 فک یگی زور مھی بھ بقی ولیکنی می دوست داریھھ جالبھ خودت ھر کار -  من

 ی فرھمند بزرگ و پولدار کھ ھر کاری دونھ ھی یکیپسر ....  ھااا ی ھستی کیکرد
 !  آره ؟ی با من و احساساتم بکنیتونیدلت خواست م

 
 !؟ی شناختینجوری چھار سال من رو انیالنا تو ا - فرھاد

 
 ....  نباشمی مردا متنفرم تو زندگی از تو و کآل از ھمھ ریفرھاد ازم فاصلھ بگ - من
 

 کھ داشت شروع کرد بھ ی اومد جلو دستشو دور گردنم حلقھ کرد و با تمام حسفرھاد
 کلی با اون ھکردی تقال می و ھر چومدی کھ نفسم داشت بند میی لب ھام تا جادنیبوس

 ..  از خودم جداش کنمتونستمی کھ داشت نمیدرشت
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 ی و با تمام خشمیادی تمام زورم ھلش دادم عقب و بالخره ازم جدا شد و با سرعت زبا
فرھاد ....  دادن  کردن و فحشھی شروع کردم بھ گرکردی میکھ تو چھرش بود رانندگ

 دست از سرم بردار داد زدم ازت متنفرم ی لعنتیخوای از جونم میخدا لعنتت کنھ چ
 خودم رو خواستی انگار مگفی نمیزی چو  ساکت بودی ھستی عوضھیفرھاد تو 

   فرھادینیبی من رو نمچوقتی ھگھید....  کنم یخال
 کھ تو یزیھمون چ....  النا گذرهی تو سرت می رو برگردوند طرفم و گفت چصورتش

  انتیسرت خودت گذشت خ
 ی رو تو ھم بکشدمی کھ من کشی زجری کنم کھ طعمش رو بچشانتی بھت خخوامیم

.... 
 

 .... ی ساکت شو تا کتک نخوردی نکن لعنتمیالنا عصب - فرھاد
 

  شم نگھ دارادهی پخوامی نگھ دار مادی ازت بدم می منو کتک بزنیکنیتو غلط م - من
.... 

 
 یشتری و با سرعت بدادی فرھاد بھ حرفم گوش نمی کن ولادمی نگھ دار پزدمی مداد

 ی کن ھر چادمی پترسمی تر برو مواشیداد زدم ....  بودم دهی ترسیلی خکردی میرانندگ
  باھام لج کنھخواستی دوباره مشھی انگار مثلھ ھمرفتی تر برو تند تر مواشی گفتمیم

.... 
 

  ی باعث عذابمشھیفرھاد خدا لعنتت کنھ ھم - من
 

 آره گھی دھینجوری رو منم بچشم اانتی طعم خیخوای آره می کنانتی خیخوایم -  فرھاد
 ؟...
 

 .....  تر بروواشی حاال نگھ دار ی لعنتھینجوریآره ھم - من
 

 ...  بدم النای پر از خشم گفت عمرآ جام رو بھ کسی با صورتفرھاد
 
 .... کردی می کھ تو صورتش بود رانندگی تمام خشمبا
 

 از جاده منحرف شد سرم محکم بھ نی از جا در اومد و متوجھ شدم ماشنی ماشکیالست
 ..... دمی نفھمیزی چگھی خورد و دنی ماشی جلوشھیش
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 و می چشمام رو باز کردم مردم دورم جمع شدن متوجھ شدم کھ تصادف کردیوقت
 آمبوالنس پسره مرده دی زنگ بزنگفتنی کھ مومدیم بھ گوشم یی بودم کھ صداھوشیب

 ھا داد زدم فرھاد کجاس عشقم وونھیاز جام بلند شدم و مثھ د......  دختره زندس یول
 ؟.....کجاس 

 
 دمیدوی ھا بھ طرفم مردم موونھیبلند شدم و مثھ د! فرھاد کجاس ؟!  ؟یی کجافرھاد

 اومد طرفم و گفت یی آقاھی! س ؟ کھ فرھاد زنددیعشقم کو کجاس فرھاد زندس آره بگ
 ......  خانوم شوھرتون مردهگمی متیتسل

 
 ی رو گوشھ یکی یی فرھاد کجارهیمی بلند داد زدم ساکت فرھاد نمی با صدادیگی میچ

رفتم جلو ....  شده و ھمھ دورش جمع شدن دهی روش کشدی سفی کھ پارچھ دمیجاده د
 .....  پارچھ رو کنار زدم فرھاد بود و سرش و صورتش پر از خون بودعیسر

 
 فرھاد پآشو گفتمی بلند می و با صدادمیکشی مغی جنمی فرھاد رو محکم چسپوندم بھ سسر

 ....  پاشو باھام حرف بزنییتو زنده ا
 

 ری فرھاد غلط کردم تو رو قران نمدمتیمن بخش. پاشو غلط کردم چشاتو باز کنفرھاد
 ھر ای کتکم بزن فرھاد بای پاشو بھم فوش بده بی راه نبودمھی نقھی تو کھ رفیھاد لعنتفر

 فقط پاشو بگو کھ دمی گوش می بگی باھام بکن بخدا فرھاد ھر چی دوست داریکار
 پر از خون فرھاد ی لب ھادنی و شروع کردم بھ بوسدم سرشو از بغلم در آورییزنده ا

 خونمون فرھاد تو می برای پاشو بیی زنده ادونمیم من کھ کردمیو تو گوشش زمزمھ م
 فرھادم تو یری کجا می من داری االن بذارمی تنھات نمچوقتی ھی گفتیکھ بھم قول داد

 و ری فرھاد رو ازم نگای با تمام وجودم داد زدم خدای وفا نبودیرو خدا پاشو تو کھ ب
 خودمم از ھوش ومدی کھ از سرم می کھ بخاطره خوندادمی فرھاد رو تکون میشونھ ھا
 .... دمی نفھمیزی چگھیرفتم و د

 
 اومدم ادمی بودم سروم تو دستم بود تا اون صحنھ مارستانی چشامو باز کردم تو بیوقت

 پرستارا دورم جمع شدن چشمم بھ مامان و آرش و آھو دنی کشغیشروع کردم بھ ج
 خون شده بود منو بغل یش کاسھ  چشماکمی آھو اومد نزدکردنی مھیافتاد کھ داشتن گر

 ....  کردنھیکرد شروع کرد بھ گر
 

   غم آخرت باشھگمی متیالنا تسل - آھو
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مامان فرھاد زندس .... فرھاد زندس یگی متی رو تسلی ؟چیعنی آھو ی چیعنی - من
 بگو کھ دروغھ بگو کھ زنده ای بگنی متی دارن تسلنای ا؟یی فرھادم کجاادیبگو فرھاد ب

 .... ییا
 

 کھ با ی دستم پر از خون شده بود مامان در حالدمی رو از دستم بھ شدت کشسروم
 فرھاد کارش شھی گفت النا آروم باش داد زدم مامان منو ببر پکردی مھی بلند گریصدا

 مارستانی رفت افتادم کف بیاھی تو رو قران چشمام سششیدارم مامان منو ببر پ
 پاشدم دوباره ی وقتی زدن خوابم اومد ولخشآرامش بپرستارا گذاشتنم رو تخت و بھم 

 دنی کشغیشروع کردم بھ ج
 

 مامان فرھادکجاس؟ - من
 

  فرھمند ھم دم سرد خونھ انیتو سرد خونس خالت و آقا - مامان
 

 ....ای راه برم آھو بتونمی تا اونجا ببرم نمای ببرم بای بنیمامان تو رو بھ امام حس - من
 

 تو کھ یگرفت.چرا فرھاد رو ازم.... ی تو رحم نداریستی تو خدا نای زدم خداداد
 روز از فرھاد جدا ١٠ من یدیتو کھ د.....  رو ندارم ی من جز فرھاد کسیدونستیم

 یکنی منکاروی باھام ای چرا دارای خدای کردنکاری چرا اخوردمیبودم قرص خواب م
 ارمی طاقت نمتونمیون تو نم فرھاد بددمیش کغی جی باھام بد کردرمی ازت دلگایخدا

 نسشتم ای ببخشمت بی مگھ دوست نداشتای تو رو خدا بدمتی بخشیالمصب چرا رفت
  بلند ھمھ دورم جمع شده بودنی کردن با صداھی شروع کردن بھ گرمارستانیکف ب
...... 

 لرزون با آھو من رو بلند کرد صورتمو بھ طرف آھو ی اومد طرفم و با دستامامان
 .....  عشقم آھوشھیکردم و گفتم منو ببر دم سرد خونھ منو ببر پ

 
 

 ی بغلم رو گرفتن و کشون کشون من رو بھ طرف سرد خونھ ری و آھو زمامان
 ......  بردنمارستانیب

 ھیر صورتش بود و داشت گی دستاش جلونی فرھمند نشستھ بود رو زمیآقا
 ......کردیم
 

 کرده بود و تو صورت خودش زده بود صورتش زخم و کبود شده ھی از بس گرخالھ
 ... زدیبود و داشت ضجھ م
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 ششی و کشون کشون رفتم پھی گربا
 

 خالھ خالھ جون - من
 

 رو گذاشتن تو سرد خونھ النا فرھاد دمی دونم پسر رشھی یکی پسر نی ببای بایالنا ب - خالھ
  دهیباون تو خوا

 
 فرھادم اون تو بودم ی کاش من جاای نگو خدایچی تو رو خدا ھرمیمیخالھ دارم م - من
 ....  کنمکاری خالھ من بدون فرھاد چری جونھ منم بگایخدا

 
  خدا پسرم جوون مرگ شدی ندارم وای فرھادگھی دستی نگھیفرھاد د - خالھ

 
 .... واری فرھمند اومد طرفم ھلم داد خوردم بھ دیآقا
 
 تو فرھاد ی برو تو قاتل پسرمنجای ھرزه از ای دختره یگمشو عوض - فرھمند یآقا

 تا ی ؟ چرا دست از سر پسرم بر نداشتیکردی مکاری با فرھاد چنی ماشی تویرو کشت
 دختره ی پسرم رو کشتی بر نداشتمونی نحست رو از زندگی ھی ساچوقتی ھشیکشت

 دی گم شنجایآشغال خدا لعنتت کنھ ھمتون از ا
 
   کردن نداشتمھی حسھ گرگھی رفتم جلوش زانو زدم دزنھی خالھ داره ضجھ مدمید
 

 نکردم خالھ من عاشقھ فرھاد بودم خالھ تو رو خدا باور کن یخالھ بخدا من کار -  من
  رمیگی مشی دارم آتسی نکردم خالھ من داغ دلم از تو کمتر نی بگو من کارایفرھاد ب

 ....  نکردمیبخدا من با فرھاد کار
 گھی نحس دی فرھمند دستم رو گرفت و از اونجا پرت کرد و گفت گمشو دختره یآقا

 ..... چشممون بھت نخوره
 

کھ .خوابوند و از پرستارا خواست. بد بود آھو من رو بھ اتاقم برد رو تختمیلی خحالم
 .... بھم آرامش بخش بزنن

 
 ...  رو بپوشممی مشکی لباساخوامیآھو عصر من رو ببر خونھ م - من
 

 ... برمتیباشھ استراحت کن م - آھو
 

 ....  فرھاد باشمی جنازه عیی برا تشدی امشب منو ببر من بانیآھو ھم - من
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 تو خوادی فرھمند گفت کھ نمیآقا..... سیباشھ فعال استراحت کن حالت خوب ن - آھو

 ... دنیبھ نظرم نرو النا با حرفاشون عذابت م.. یاونجا حضور داشتھ باش
 

 کردم نھ یی وفای بکنھی فکر مشھی نرم فرھاد ناراحت مشھی مگھ میگی میآھو چ -  من
 باشھ استراحت کن شب مرخص رمی من مشھی مری برم فرھاد ازم دلگدی باتونمینم
 ..... برمتی میشیم
 
 بود زدم شمی پمارستانی کرده بودم و کآل فرھاد تو بی افتادم کھ خودکشیی اون دفھ اادهی

 تو اصآل مردن فرھاد رو ادی ھر لحظھ چشمم بھ در بود کھ فرھاد از در بھی گرریز
آھو شب من رو برد ..... قبول نکرده بودم و ھنوز باور نداشتم کھ فرھاد مرده 

 آھو اون شب تا صب رو تو چند ی و طبق گفتھ م کردھیخونشون اون شب تا صب گر
 از تخت بلند شدم و از آھو ٧ت صب ساع.... گفتمی مونی کھ خواب بودم ھزیساعت

 .....  تنم کنھیخواستم لباس مشک
 
 ... بلند شدم از آھو خواستم کھ منو زودتر ببره تا بھ آمبوالنس برسم. جاماز
 

 فرھاد اومد تو خوابم گفت النا شبی زودتر بھ فرھاد برسم دخوامیمنو زود ببر م.آھو
  و قرآن ببرم دلم برات تنگ شده زودتر ببرم آھو تو رشمی پایب
 

 ..... ارنشی قراره ب٩باشھ النا آروم باش ساعت  - آھو
 
 کردن پاھام رو جمع کردم تو شکمم فکم ھی حرف آھو شروع کردم بھ گرنی گفتن ابا
 کھ آھو منو بغل کردمی مھی بلند گری و نتونستم خودمو کنترل کنم و با صدادیلرزیم

حالم بھم خورد و تو بغل آھو از ھوش رفتم .....  کردن ھیکرد و اونم شروع کرد بھ گر
 می صورتم زدم تا دھن باز کردم و گفتم خوبم بریتو  وختیآھو اونقد آب تو صورتم ر

 .....  فرھادشھیپ
 

 رو نکن نکاری النا تو رو خدا با خودت امیری آب قند رو بخور االن منی اایباشھ ب - آھو
  نھی ببینحوریاشت تو رو ااگھ فرھاد زنده ھم بود دوست ند

 
 .....   فرھاد منتظرمھشھی بخورم آھو فقط ببرم پیزی چتونمینم - من
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 دم دنیتا رس...  نی جلو رو خوابوند و منو آروم گذاشت تو ماشھی بلندم کرد و صندلآھو
 کھ فرھاد ی چشمام رو باز کردم آھو پشتھ آمبوالنسی چشمام رو بستم وقتمارستانیب

  دنی کشغی عکس فرھاد پشتھ آمبوالنس شروع کردم بھ جدنی افتاد با دتوش بود راه
 ..... ی انصافی بیلی خفرھاد

 ....... یری می دارکجا
 .... تونمی تو نمیبا خودت ببر  ب. منمفرھاد

 ....  کمکم کنایخدا
 خودم ازش گرفتم با نوی انی عکسھ فرھاد رو پشتھ آمبوالنس ببرمیگی مشی دارم آتآھو

 .....  بود خودم واسش فرستادم حاال زدنش پشتھ آمبوالنسشمی پی وقتمیگوش
 .... ی کردنکاروی چرا ای مروت شدی بنقدی چرا اای خداآخھ

 .... کردی مھی آھو ھم گردمیکشی مغی بلند جی صدابا
 

 ....  خونھ ببرن و بعدش ببرنشی فرھمند تا جسد فرھاد رو توی آقای دم خونھ میدیرس
 ی راه شدمھی نقی رسمش نبود رفنی بلند داد زدم فرھاد ای شدم و با صداهادی پنی ماشاز
 .....  معرفتیب

 ... کردنی داشتن بھم نگاه مھمھ
  فرھمند اومدن سمتمیاقا
 
 تو قاتل نجای ایایتو ب. گفتی کی دادکاری چنجای قاتل تو ایدختره :  فرھمند یآقا

 .... ی تو فرھاد رو کشتیفرھاد
 

 ... ومدی صدا در نمگھی کرده بودم داد زدم دھی گریلیخ - من
 ....  نکردم فرھاد عشقم بودیگفتم من نکشتم من کار 

 .. ی خودت قاتل پسرتی تو مارو تو حسرت گذاشتمی ما بھم برسی نذاشتتو
 .... تو گوشمدی حرف محکم کشنی فرھمند با ایآقا
 

 .. نی دستم رو گرفت برد تو ماشآھو
 

 .... ی قبول نکردایالنا بھت گفتم کھ ن - آھو
 

   فقط بخاطره فرھاد اومدمسیواسم مھم ن - من
 

 ی خودت تنھا با فرھاد باشاوردمتیمن بعدآ م - آھو
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 باشم فرھاد ازم توقع داره اگھ من مرده بودم فرھاد حتمآ واسھ دی آھو من باشھینم - من
 .. ومدی جنازم معییتش

 راه افتاد بھ طرف بھشتھ زھرا و ما ھم پشتھ امبوالنس چشمام رو بستم تا آمبوالنس
 .... وفتھیچشمم بھ عکس فرھاد ن

 شدم ادهی پنی آوردن از ماشرونی جسد رو از آمبوالنس بمیدی بھ بھشت زھرا رسیوقت
 ی کنم ھر چی و ازش خدافسنمی صورت فرھاد رو ببخوامیرفتم جلو و داد زدم م

 ...  کردن رفتم طرف خالھی نشونم نداد و بھم توجھیالتماس کردم کس
 ... کردی اصآل بھم نگاه نمخالھ
 .....  لحظھ نشونم بدبدھی تو رو خدا فرھاد رو خالھ
 کھ کنده بودن بردن ی فرھاد رو بھ طرف قبرگفتی نمیزی و چکردی مھی فقط گرخالھ

 ....  رفتیاھیم س و چشمانیرفتم بھ طرف قبرش پاھام سست شد و ھمونجا خوردم زم
 ھمراه خالھ بود اومد طرفم منو گرفت رو پاھاش از مردم خواست بھش آب بدن مامان

 حرف بزنم مامان چونم رو ماساژ داد و تونستمی اما نمدیشنیکھ بھ صورتم بزنھ گوشم م
 .....  ھمھ دورم جمع شده بودنی خوبگفتی و مدادی بھ صورتم زد آھو تکونم مخیآب 

 
 ....  فرھادی روختنیری جلو داشتن خاک مرفتم

 .....  فرھاد کجادمی کشغیج
  ؟یری عجلھ منی با ای دارکجا

 .....  فرھادی تنھام گذاشتینجوری دلت از من گرفتھ بود کھ انقدی ایعنی
منم تمام احساساتم رو و تمام . خاکریسپردن و با رفتن فرھاد ز. رو بھ خاکفرھاد
 ...  رو بھ خاک سپردممیزندگ
 دمی کردن رفتم جلو و خوابھی مادر فرھاد اومدن سرخاکش و شروع کردن بھ گرپدر

 بمونھ شروع کردم بھ دی بذاردی کردم کھ خالھ گفت ولش کنھی گرنقدیرو قبر فرھاد ا
 ....  خوندن واسھ فرھادییالال
 واسم گفی بخونم ھر وقت تو بغلم بود میی واسھ پسرت الالخوامی داد زدم خالھ مبلند
 ....  واسش بخونمخوامیاالن م... بخون ییالال

 
 ....  کم کمبرهیخوابت م.... نم نم بارهی گلھ شبنم اشکت میی  الالالالال

  یزاری چشم رو ھم نمی قراری چرا تو بی دم آروم ندارھی ییالال
 ... خوابھ تو نازه... زمی عزبخواب

  آبکشھیخجالت م... . ھمرنگھ مھتابیشد.... خواب ی تشنھ یی الالالال
  گل احساسیی ناز الالی غنچھ ییالال
 ....  عشقمییالال
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 چرا ی دم آروم ندارکی یی کم کم الالبرهیم. نم نم خوابتبارهی گل شبنم اشکت مییالال
 ھمرنگ مھتاب ی خواب شدی تشنھ ییالال....یزارینم. چشم رو ھمیقراریتو ب

 ....  عشقمیی الالاسی ی غنچھ ییالال....  آب کشھیخجالت م
 ....  رو جمع کردم خودم رو قبر فرھاد گذاشتم و چشمام رو بستمپاھام

 
 
 قبل نبودم مرگ فرھاد اونم تو ی اون الناگھی من دگذشتیفرھاد م.ماه از مرگ.کی

 .....  کرده بود من رو داغون کرده بودانتی کھ خیزمان
 .....  با پدرم اونجا بودن١٠عت  زده بود کھ ظھرا و شبا تا سایشیلوازم آرا.کی دایش
 

 بعد از ظھر ٤ پنج شنبھ بود و ساعت گذشتی روز بود کھ از مرگ فرھاد م٣٢ درس
   فرھادشھی گرفت کھ برم بھشت زھرا پمیبود تصم

 ....  زدم بھ آھوزنگ
 

 ! ؟یی کجایالو آھو چطور - من
 

   خونھ امزمیسالم عز - آھو
 

برسون آرشم با خودت ببر کارم تموم شد بھت  من رو تا بھشت زھرا ایآھو ب - من
 فرھاد ی شمارم رو دوستانی ھم برام بخر ادی کارت جدمی سھی سره راھت رنمیزنگ م

 ....  دور باشمزی از ھمھ کس و از ھمھ چخوامی مندازنی فرھاد مادهیدارن کھ منو 
 

 .....  اونجامگھی ساعت دمیباشھ آماده باش ن - آھو
 

  باشھ فعآل خدافس - من
 

  خدافس -آھو
 
 رو می و شال مشکمی مشکیشلوار دم پا... می کوتاه مشکی رو تختم بلند شدم مانتواز

 .... دمیپوش
 ...  بھ خودم انداختمنھی نگاه تو آھی
 الغر شده یلی قبل نبودم صورتم خیبای زی الناگھی تلخ بھ خودم زدم من دی خنده ھی

 .....  شده بوداهی سگاری سادیده بود و لبام بخاطر مصرف ز چشمام گود افتاریبود ز
 ..  شلوارم گذاشتمبی رو تو جگارمی کمدم رو باز کردم و پاکت سی کشودر
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 کردم آمادش کردم دستشو گرفتم و داری دم خونھ بوق زد آرش رو از خواب بدی رسآھو

 ..... رفتم دم در عقب رو واسھ آرش باز کردم و نشست خودم نشستم جلو
 .... دمی کشرونی نخ بھی در آوردم گارمی سپاکت

 
اکھ ..... بسھ یکشی چقد میدی کشگاری بسکھ سیبس کن کن النا خودتو کشت - آھو

 ؟.... شھی فرھاد زنده می بکشگاریس
 

 نگو یزی چگارهی سنی ھام ھمییآھو تو رو خدا بسھ تمومش کن فعآل ھمدم تنھا - من
 ......  رو روشن کردمگارمیراحتم بذار س

 آرنج دستم رو گذاشتم رو پنجره و شروع کردم بھ نیی رو آوردم پانی ماشی شھیش
  ختیری اشکام تند تند مدنیکش
 

 فرھاد زنده شد ؟ ی کردھی و گریدی کشگاری سی ماه ھر چکی نیبسھ النا تو ا - آھو
 .... ی باشی قودیتمومش کن خواھشآ تو با

 
 ....  دردمھی دواھی بزار تو حالھ خودم باشم گرالیخیب - من
 من رو رسوند بھشت زھرا و آرش رو با خودش برد و گفت تو رو با فرھاد تنھا آھو

رفتم نشستم ....  گالب با خودم آورده بودم شھی شھی و ی آب معدنی بطرھی.... ذارمیم
دستام .... ختمی مزارش ریکنار قبر فرھاد و قبرش رو شستم و بعدش گالب ھا رو رو

 ....   نخ روشن کردھی در آوردم   گارموی سلرزون ی و با دستادنیشروع کردن بھ لرز
 

 .... کردمی ھم مھی گردمیکشی مگاری کھ سیدرحال
 روز مثھ کی منم کردمینم. فکچوقتی شدم ھیگاریخودت س منم مثھ نی ببفرھاد

 کردنت با تنھا گذاشتنم انتیبا رفتنت با خ....  ی تو منو شکستی بکشم ولگاریمادرم س
  ینی کھ حال و روزم رو ببشتی گلھ کنم اومدم پومدمین..... 

 منم ی ھاییفرھاد ھمدم تنھا.....  ی راه شدمھی نقھی تو رفی وفا نبودم ولی من بفرھاد
کھ خودت .یی خواننده اوشی داری کردن  گوش کردن بھ آھنگاھیگر....  گاریشده س

دوانگشتم رو گذاشتم رو قبر فرھاد و براش فاتحھ فرستادم ھمونجا ...  یدوس داشت
 رو گذاشتم رو پاھام سرم ی کردم و گوشی پلوشی آھنگ از دارھیکنار قبرش نشستم 

 .. دمیکشی مگارموی بود و سنییپا
 

 )  چشم من( وشی دارآھنگ
   بکنیاری منو ای من بچشمھ
   بکنی شد کاردهی ھام خشکگونھ
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  کردشھی می مگھ کارھی گرریغ
   بکنی زارادی از ما نمیکار

  ادی نمچوقتی ھگھی رفتھ داونکھ
 ......خوادی مھی دلھ من گرامتی قتا
 
 ....  تموم شد از جام بلند شدم زنگ زدم بھ آھوگارمیس
 

 ... کنھی دنبالم سرم درد مای بییجان کجا.الو آھو - من
 

  اونجامگھی دقھ د١٥ - آھو
 

  واسم ؟ی گرفتمکارتیآھو س - من
 

 ..... امیآره گرفتم االن م -آھو
 

   منتظرمیمرس - من
 جلوم ترمز دی سفی سانتافھ ھی.....  ستادمی اابونی و لب خرونی بھشت زھرا اومدم باز

 کاری چنجای صورتم رو برگردوندم اون ای خالقی آقادنیزدم سرمو باال کردم با د
 شد اومد جلو و با ادهی پنشی از ماشی خالقی رو نداشتم آقای کسی حوصلھ کرد؟یم

  - تعجب بھم زل زده بود
 

  اومده ؟شی پیمشکل - من
 
 نم؟یبی دارم اشتباه مای ؟ یالنا واقعآ خودت - ی خالقیآقا
 

  ینیبی درست میخودمم دار - من
 نی تعجب کنھ آخھ اون النا کجا و اینجوری ادنمی حق داشت از دی خالقی آقاجارهی بھھ

 ..... النا کجا
  

  بای خانوم شکی شناختانآیمن رو کھ اح - ی خالقیآقا
 

 .....  شناختمی خالقیبلھ آقا - من
 
   اومده ؟شی واست پیمشکل - ی خالقیآقا
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 ؟...  دی دارکاری چنجایخودتون ا... ی خالقی آقاالیخیب - من
 
 ی خدادی دارکاری چنجای شما ایول....من اومدم برم سرمزار مادرم  -  ی خالقیآقا

 .... نی اومده ؟ چند بار باھاتون تماس گرفتم اما جواب ندادشی واستون پینکرده مشکل
 

 کردم و سوار ی بدم خدافسی جوابی خالقی بھ سوال آقانکھی و من بدون ادی رسآھو
   آھو شدمنیماش

 
  مکارتتی سنمی اایب - آھو

 
 رو از آھو گرفتم و ازش تشکر کردم صورتمو برگردوندم طرف آرش کھ مکارتیس

 ی بود سرگرم بود آرش جونم خوبدی کھ آھو واسش خریی ای اسباب بازنیبا ماش
  ؟یداداش

 
 .....دهی خرنی آھو واسم ماشی جون خوبم آجی آجیمرس - آرش

 
   آھوت درد نکنھیدستھ آج - من
   آھو نگاه کردم و با نگاھم ازش تشکر کردمبھ
 

 النا یراست.... من عاشقھ آرشم یدونی نکردم خودت کھ می بابا کاریا - آھو
  نبود ؟ی خالقتی صاحب کار قبلھینیماش.اون

 
  چرا خودش بود - من
 

 ....  داشتکاری چنجای اگفتی میخب چ - آھو
 

 گذشتھ انداخت اصآل دوس نداشتم ادیمنو ..... دمشی دی منتظر تو بودم اتفاقیچیھ - من
 .... باھاش ھم صحبت بشم

 
 .....  منو برسون خونھکنھی درد میلی سرم خآھو
 دهی ترسکنھی متمی اذدونستمی بود میفیآدم کث.... بودستادهی دم خونھ بابا دم خونھ امیدیرس

 ....  شدمکی نزداطیبودم دستھ آرش رو محکم گرفتم و بھ طرف در ح
 
 
   شدم گفتم سالمکی در کھ نزدبھ
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 کھ با ضربھ ی صورتم احساس کردم بابا بود کسی رو محکم روی دستی ضربھ بعد
 ....  نداشتی دستش آشنا بودم و واسم تازگیھا
 

 و خونھ ستمی من تو خونھ نی ھرزه ھاان  وقتی کرد بھ فوش دادن کجا رفتھ بودشروع
  ی ھرزگیری و میکنی تو از فرصت سو استفاده مسی نیکس
 

 بھ خونھ ی و من رو تا در وردچوندی زد پشتھ سرم و موھام رو دور دستش پدست
 .....  کشون کشون برد

 
 ....  تو رو خدا ولش کنگفی و مکردی مھی بلند گری با صداآرش

 
 صحنھ ھا نی سن انی ای واسھ آرش کھ تورمی ناراحت نبودم بمخوردمی کتک منکھی ااز

  کشھی زجر منقدی و انھیبیرو م
 .....  افتادمدای شی پاھای پرت کرد وسط خونھ و جلومنو

 ....کردی پوزخند بھم نگاه مکی با دایش
 

   رو  بھ طرف بابا کردمصورتم
 

 خون رو یاومد جلو و محکم زدم تو دھنم مزه .... ؟ی چرا رم کردکھیچتھ مرد - من
 تلخ بھش زدم و ی خنده ھی پوست کلفت شده بودم گھی دی دھنم احساس کردم ولیتو

 ..... یفروختی نمکھی زننی بچھ ھا تو بھ ای اگھ مرد بودیگفتم تو نامرد
  زبونیخوابی و میخوری تو خونم می دختر داریھوووو....  دمی رو شندای شیصدا
 .... یکنی ھم میدراز
 ....  سمتم و خودش انداخت رومدمی دوآرش

 
 

 ....  خودش رو انداخت رومآرش
 

   رو گناه داره بسھ بابا لطفآمیبابا تو رو خدا نزن آج - آرش
 

  برهی آبروم رو مکنھی میاگھ نزنمش ھرزگ - بابا
 

  ی خودتو بردی آبروی کھ کردیی تو خودت قبآل با کاراستمیمن ھرزه ن - من
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 پسرخالت باھات عشق و حال کرد مسخرت ارویپاشو بابا پاشو خودتو جمع کن  - بابا
 ...   وبال گردنھ منیکرد آخرم گور بھ گور شد موند

 
 اگھ اون زنده بود اری نفتی اسم فرھاد رو تو اون دھن کثگھیساکت شووووووو د -  من

  ی بزنینجوری منو  ایتو جراعت نداشت
 

 رتتی نتونست بگی ولدی چقد با عرضھ بود کھ تو چھار سال باھات خوابدمیآره د - بابا
  خبر ندارم ؟یزی من خرم و از چی کنھ فکر کردینتونست باباشو راض

 
 فقط بخاطره داشتن پدر و میببند دھنتو من و فرھاد اگر ھم تو حسرت ھم موند - من

 و ی بھ ما  محبت کنیرک بد مامانم رو تی عرضھ نداشتی مثھ شما بود تو حتیمادر
 .... ی گذشتتی از زندگی عوضی تو بخاطره زنای از نو بسازتویزندگ

االن کرم . درس حرف بزن  اگھ نبود کھدای با لگد زد تو پھلوم دختره آشغال با شبابا
  یزده بود

 
  نجامی موندم من فقط بخاطر آرش انجای کھ امھیفکر نکن من از مجبور - من
 

 ..... رونی بی از خونھ بری بھ بعد حق ندارنیاز ا - بابا
 ی آماده خوریدی و مرتبھ فھمزی غذامون آماده و خونھ تممی وقت ما از سرکار اومدھر

   تموم شد گمشووووو بروگھیو بخور بخواب د
 

 ی آرش رو گرفتم در اتاقم رو باز کردم خودم رو انداختم رو تختم و بخاطر بدبختدستھ
 ....کردمی مھی گر  زار زارمی کسیو ب
 
 
 دای بابا شی رو ھم تحمل کردم روز و شب ھمش تو خونھ بودم بابا وقتگھی ماه دھی
 درا نی داخل خونھ بود بخاطر ھمی بھداشتسی سرورفتی و مکردی در رو قفل مرفتیم

 و غذا براشون دمیرسی خونھ می منم تو خونھ بودم و بھ کارارفتی و مکردیرو قفل م
 و خودمو رو دمیکشی میادی زگارینبودن س  کھ تو خونھیمواقع.....  کردمیدرس م

 .... کردمی میخال
 
 شده بودم و ی عصبدمیچیپی بد بود دور خودم میلی تموم شده حالم خگارمی روز سھی

 .... برداشنم و باآھو تماس گرفتمموی گوشدمیکشی مغیج
 

  رمیمیم. ؟ دارمییآھو کجا - من
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 ؟ی دعوا کرددای ش ؟ باشدهیچرا چ - آھو

 
 وونھید. آھو پکرم دارمای زود بریبگ. واسمگاری چند تا بستھ سسینھ حالم خوب ن- من

 .... شمیم
 

  ریمغازه بگ.خب برو - آھو
 

  ای بری زود بگردمی برم مغازه کھ بھ تو زنگ نمتونستمیعقل کل اگھ م - من
 

  خب ؟شدهیچ - آھو
 

  رنی و مکننی درو روم قفل مستنی خونھ نی وقتدایبابا و ش - من
 

 ....  اما چطور بھ دستت برسونمامی مخرمیم. االندونستمی نمیوووووووا - آھو
 

   اتاقم از اونجا پرت کن واسم بدووووو منتظرتمی لب پنجره امیم - من
 

   اومدمیاوک - آھو
 

 و زنگ زد گفت تو کوچھ ام پنجره رو باز کن باز کردم و دی ساعت آھو رسمی از نبعد
 جون گھی چشمک بھش زدم دمتگرم آھو دھی رو واسم پرت کرد گرفتمش گاریپاکت س

 ... ومدهی نی عوضی کھیمرد.نینداشتم  زود برو تا ا
 .....  رفتعی واسم تکون داد و سری دستآھو
 .... کردمی مکاری چدی باگھی بده واقعآ اگھ آھو رو ھم نداشتم درشی خخدا

 در پاکت رو باز کردم دیلرزی میلی آوردم دستام خیگاری جاسھی از تو آشپزخونھ رفتم
.....  زد اومد تو دی کلیکی بودن نخ پنجم رو کھ روشن کردم گاری سدنیو مشغول کش

 ....  موکتری زختمی رو رگارای تھ سعی موکت اتاقم رو دادم باال و سردمیترس
 
 

 بره گاری سی تختم در پنجره رو باز کردم کھ بوری رو پرت کردم زیگاری س جاعیسر
 ..... رونیب
 ....  موقع نره تو اتاقمھی دای و در اتاقم رو بستم ک شرونیاومدم ب 
 

 !! ی خانوم امروز زود اومددایش - من
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 .....  کنارم رد شد و گفتاز
 
 کار دارم اومدم رمی از تو اجازه بگدی خودمم بایبھ تو چھ برا اومدن تو خونھ  - دایش

   ؟ی زدیزیچ....  یدی می گندیاه چھ بو....کارت عابرم رو ببرم 
 

 !؟ی جیعنی دیگی میچ - من
 
 ی البتھ جای ھستیگاری سزنھی چھرت داد میدی مگاری سی بویلیبابا دختر خ - دایش

 ؟؟یکنی مصرف می چگھید.... گھی دیتعجب نداره دختر اون مادر ھست
 

  کنمی مصرف نمیزی خانوم من چدایحرف دھنت رو بفھم ش - من
 
 کھ مثلھ مادرت ی وقتشھی اونوقت معلوم مھیگاری بھ بابات گفتم دخترش سیوقت - دایش

 .... خودششھیچرا تو رو نبرد پ....  ؟یاز مادرت خبر دار....  رونیپرتت کرد ب
 

 نی باشھ انجای آرش ازاشتمی و مموندمی منجای ایکنی نگھم داره فکر متونستیاگھ م -  من
 .......  کنمیجھنم رو فقط بخاطره آرش دارم تحمل م

 
 رو فتی زبونت دراز شده ھااا شب کھ با مھران اومدم تکلیلی معتاد خیدختره  - دایش

 ... کنمیروشن م
 

   بکنیخوای میبرو بابا ھر غلط - من
 ..... دمی تو اتاقم و محکم رد رو بھم کوبرفتم

 
 رو زی گذشت و من بازم بخاطر آرش ھمھ چی روال و بدبختنی بھ ھمگھی ماه دکی

 ی رو توگاری پاکت سی شده بود و بابا از وقتادی زگارمی مصرف سگھی دکردمیتحمل م
 تو ھم گفتی و مزدی ھر روز کتکم مکشمی مگاری بھش گفتھ بود سدای بود و شدهیاتاقم د

 ....  معتادی دختره یمثھ مادرت
 

 ماه از مرگ ٣ بود ھی ھر شبم فقط گری بود واسھ من رقم زدی چھ سرنوشتنی اایخدا
 تو خونھ دای روز شھی خونھ رو تحمل کنم نی اتونستمی نمگھی و من دگذشتیفرھاد م

   ؟شدهیشروع کرد بھ داد و ھوار راه انداختن بابا اومد گفت چ
 
 ...... سی گذاشتھ بودم اما االن نشمی آرازی می تو کشوسی طالھام نیوووووا - دایش
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 ....  گرد شده بھش زل زدمی بھ من نگاه کرد کھ با چشمادایش
 
آدم ...  واسھ مواد یفروشی می تو برداشتی تو معتادیمن مطمعنم تو برداشت -دایش

  کنھی ھم میمعتاد دزد
 

 .....  طالھاتم من برنداشتمستمی من معتاد نکھیخفھ شو زن - من
 

 ....  خفت کنمای ی طال ھا رو کجا گذاشتیگیم - بابا
 

 خدا لعنتتون ستمی من معتاد ننی من بر نداشتم دست از سرم بردارگمی میعوض - من
 .... کنھ
 کبود شده گھی صورتم ددادی اومدم افتاد روم و با دوتا دستاش گلوم رو محکم فشار مبابا

 .ومدیبود و صدام در نم
 
 
 ی بزار بره گم شھ دختره یوند گفت ولش کن تا قاتل نشد اومد بابا رو از روم کشدایش

 ...... دزد
 انگار مرگ جلو کردمی و سرفھ مزدمی از روم بلند شد ھمش تند تند نفس نفس میوقت

 ی عصبکی بودم تدهی ازشون ترسیلی خمردمی مکردی اگھ ولم نمگھی دقھ د١٠چشام بود 
  بودمدهی کھ دیی و صحنھ ھایو دستم بخاطر افسردگ) گرفتھ بودم و سر 

 شب بود ھمھ خواب ٢ بآیساعت تقر....  خوردی تکون میی دفھ اھی میادی زی ھاھی گرو
 .....  آرشدنی کردن و آروم بوسھی سر آرش شروع کردم بھ گریرفتم باال..... بودن 

 یخی نی تو دلم بود کھ فقط خدا ازش با خبر بود در کمدم رو باز کردم شلوار جی غمھی
 رو برداشتم چند می کولھ پشتدمی رو پوشمی کوتاه و شال مشکی مشکیدم پام رو با مانتو

 ھزار تومن پول ١٠٠ و دوتا مانتو شلوار و چند تا شال انداختم توش یتا لباس راحت
 گارمی تا االن داشتم کھ کم کم آھو بھم داده بود با پاکت ساد کھ از مرگ فرھیپس انداز

 صورت دادی سر آرش اشکام بھم مھلت نمی دوباره رفتم باالمی کولھ پشتیانداخت تو
 کنم و کجا برم اما فقط کاری چدی خونھ برم بانی از ادونستمی نمنمیآرش رو درست بب

 آروم ھی و با گردمی آرش رو بوسھیشونی  پسی واسم ممکن نگھی دنجای موندن اتونستمیم
 اگھ من دی منو ببخش شای داداش چشمام رو بستم و گفتم آرشرونیآروم از اتاق زدم ب

 با واشی واشی رو انداختم می کولھ پشتی داشتھ باشیشتری تو ھم آرامش بینحوریبرم ا
 رفتم آروم در رو باز کردم و شروع کردم بھ اطی پام بھ طرف در حینوک انگشتا

 .....  کردمی پشتھ سرمم نگاه نمی حتدنیود
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 از اون محلھ کھ مردی بود و خلوت داشتم از ترس مکی شب بود ھمھ جا تار٢ ساعت
   مدل باال جلوم ترمز زدنی ماشھی بھ لب جاده دمی اومدم رسرونیب

 امشب رو با ما بگذرون بد یخوای ممی در خدمت باشدیری میی خوشگلھ جایخانوم
 .... ھاااشھینم

 ....  از جاده رد شدمعی و سرنیی انداختم پاسرمو
 ی قول دادیی اگھی و داد زد بھ کسھ درونی کرد بنی ماشیره  سرش رو از پنجپسره

.... 
 بودم دهی ترسیلی خدادی بھش میکی رکی لب فوشاری تند از اونجا دور شدم و زتند

 ....  آھو رو گرفتمی رو در آوردم شماره می شلوارم و گوشبیدستمو بردم تو ج
 ...  بودمدهی ترسیلی خدادی اما جواب نمخوردی بوق مگرفتمی تماس می چھر
 ......  شب بود مسلمآ آھو خوابھ٢ من احمقم خب ساعت چقد
 از اون محلھ دور شده بودم بای از اونجا دور بشم تقرخواستمی و مدمیدوی تند متند
 .....   کجا بگذرونمدی امشب رو بادونستمینم

 .... زدمی نفس نفس مادمی زھی روادهی شده بود و بخاطره پ٣ ساعت
 ...... کھ رو بھ روم بود افتادیمسجد بھ چشمم
 گوشھ نشستم ھوا ھی و رفتم چوندمی چادر نماز برداشتم دور خودم پھی مسجد شدم وارد

 دادم ھی تکواری گشنھ خودمو جمع کردم و سرم رو بھ دیلی سرد بود و منم خیلیخ
 .....  شده بود و خوابم بردنیچشمام سنگ

 
 
 بود ھوا نسبتآ روشن شده بود ٥ بآیردم ساعت تقر اذان صبح چشمام رو باز کدنی شنبا

 ......   زن ھا مشغول خوندن نماز شدمی ھیاز جام بلند شدم وضو گرفتم و ھمراه بق
 و التماس و از ھی با خدا قھر بودم شروع کردم بھ گرنکھی نمازم تموم شده با ایوقت

 ی درھی خونھ کمکم کنھ و نی دومش بودم ازش خواستم بھ حرمت ھمی تو خونھ نکھیا
 نی از ادی دختر بودم باکی کھ ی شھر شلوغ و پر از گرگ مننیبرام باز کنھ واقعآ تو ا

 ...  داشتمیبی عجی و دلشوره ختمیری مک تند تند اشدمیترسی میسردرگم
 رونی رو برداشتم و از مسجد زدم بمی گشنم بود کولھ پشتیلی از خوندن نماز خبعد

 کھ با خودم یی از پول ھای بردم و مقدارفمی کیدستم رو تو...  صبح بود ٦ساعت 
 وهی و آبمکی کھی مسجد بود شدم و ی کھ روبھ روییداشتم رو برداشتم وارد مغازه ا

 در فی رو از کموی گوشوهی و آبمکی شدن کم و مشغول خوردن شدم بعد از تمودمیخر
 آوردم و با آھو تماس گرفتم

 
  الو سالم آھو جان - من
 

 ...یزھر ماررررر دختر چھ خبرتھ اول صب - آھو
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 ...  آھو شرمندم از خونھ فرار کردمدیتو رو خدا ببخش - من
 

 ؟؟؟یییییییییچ - آھو
 

 ......شدهی بگم چتونمی دنبالم االن نمیای بیتونیم - من
 نکن النا ھی اونجام گرگھی ساعت دمی نامیم.گفتم االن. کردن کھ آھوھی کردم بھ گرشروع

  رس رو برام بفرسآد
 

  باشھ خدافس - من
 
   رو ھوا بودگمی سرگردون انگار زندیلی بودم خرانی حیلیخ

 ی بھ خاطر بختمیری داده بودم و اشک مھی کنار مسجد تکواری بھ دشدی نمی خالبغضم
 ک مجبور ی بخاطر آرشرتمی غی بخاطر مرگ عشقم بخاطر مادر معتادم پدر بمیکس

 آھو سرم رو باال ی بود کھ با صدانییشدم تنھاش بذارم تو حال خودم بودم و سرم پا
 .... گرفتم

 
 ....  کالس دارم٧ زود برگردم خونھ ساعت دی بدوووو بانجای اای بیالنا ھووووو - آھو
 ھی گرری محکم بغلش کردم و زدم زدمی بھش رسی آھو راه افتادم وقتنی طرف ماشبھ

..... 
 
 

 فاز غم نقدی امی محکم بغلم کرد اشکامو پاک کرد و گفت النا بسھ سوار شو برآھو
 .... نپرون تو رو خدا

 .... می شدنی سوار ماشدوتامون
 

 دی نبای رو نداریی خطرناکھ تو کھ جای دخترھی تو یالنا چرا از خونھ فرار کرد - آھو
  ی اشتباه کردیکردیفرار م

 
 منو ی طالھای تو معتادگفتی زد می بھم تھمت دزددای شروزی دیگی میآھو چ -  من

  ی مواد بخریدزد
 ... کنھرونی بھونھ منو بنی کرده بود کھ بھ امی خودش طآلھاش رو قامطمعنم

 طالھا گفتی مکردی ھم افتاده بود روم داشت خفم مرتمی غی بوثی دھی پدر عوضاون
 ....رو پس بده
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  ی عوضنقدی اگھیر د خدا لعنتشون کنھ پدی جدیوووووا - آھو
 

 بھ ی چھ بددونمی نمبرهی آھو خدا انگار از عذاب دادنم  لذت مھی چدونھیم - من
 چونم از بغض دهی عذابم مینجوریدرگاھش کردم کھ فرھاد رو ارم گرفت حاال داره ا

   شدمدنی روشن کردم و مشغول کشگاری نخ سھی دنیشروع کرد بھ لرز
 

 زرحمت یالنا تو رو خدا خودت رو ناراحت نکن خدا گر زحکمت ببند در - آھو
 ...  بھش فکر نکنگھی بوده دنی فرھادم قسمتش ھمیگری در ددیگشا

 
 .. دمیکشی مگاری دستم سھی و با کردمی مھی چشام بود کھ گری دستم جلوھی

 ..... میدی چشماش می غم رو توی نگھ و سکوت کرده بود ولیزی چدادی محی ترجآھو
 

 ....  مادر آھو معلم بودنپدر
 ....  آھو معلم ورزش بودمادر

 ..  بودیاضی پدرش معلم رو
 ..... می با ھم دوست بودیی و آھو از دوران راھنمامن
  دانشگاه قبول شد و رفت دانشگاهآھو
 می خونوادگطی و شرای قبول شدم اما بخاطره مشکالت مالوتری نرم افزار کامپمنم

 ...  بدملینتونستم ادامھ تحص
 زد در رو باز کرد بھ من گفت برو تو خونھ برو دی آھو کلنای آھو ای دم خونھ میدیرس

 .... گردمی کالس دارم زود بر م١١تو اتاقم من تا ساعت 
 

 .....  برم تو خونھشھیآھو من تنھا روم نم - من
 

  نمیحرف نزن برو تو بب - آھو
 

  مامان بابات کجان ؟ - من
 

 .....  کالس دارن٢ دوشون مدرسھ ان تا ساعت ھر
 

 .... نھی ببنجای منو اادی نی وقت کسھیآھو  - من
 

 امی م١١ برو تو اتاقم استراحت کن من تا ساعت یدی تا صب نخوابشبی برو تو دنترس
 ..... گھی کالس دارم د١١ تا ٧
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 .... سی بلد ننجاروی ای کسی آھو مطمعنگمیم
 

 ادتی یی اگھی نھ بابات بلده نھ کسھ دگھی رو بلد بود دنجایآره دختر فقط فرھاد ا - آھو
 رو بلد نجای دنبالت بابات کھ اصآل اومدی و منجای ااوردتی وقتا می فرھاد بعضسین
 .... راحت استراحت کن تا من برگردمالی برو با خسین

 شد و راه افتاد وارد خونھ نشی واسم تکون داد سوار ماشی دستھی دی گونم رو بوسآھو
 یلی و خسوختی کوفتھ بود چشمام میلیبدنم خ..... شدم خودم رو بھ اتاق آھو رسوند 

 ....... دمی چشمام رو بستم خوابومدیخوابم م
 
 

 ھی ومدی آھو مگھی ساعت د١ بود ھنوز ١٠ چشمام رو باز کردم ساعت یوقت
 یپل)  دار مکافات ی علریام( آھنگ از خواننده ھی برداشتم  رویپوووووف زدم گوش

 .... کردم
 کھ آھو گرفت رو دمی شماره جدنی چون بابا االمی رو زدم راحت بود خمیھندسفر
 .....نداشت

 
 ی علری امآھنگ

 
  امشب خالصم کننی ھمای دنی آھاای دنیآھا
 ....  کفره بزار باشھ اگھ حقھ جوابم کناگھ
 .... گمی دارم با چشم خون بھت منی ببای دنیآھا

 ..... رمیمی کن بگو آسوده می بار رو مردنی اایب
 .... ی جون و تنم کردنی با اخوادی دلت می ھر کارتو
 .... ی چھ نامردی رحمی چھ بای دنی آھاای دنیآھا

 ....  شبم باشھ بدون حسرت و خواھشکی ینذاشت
 ....  باھام سازشی روزم تو نداشتھی ی حتنیبب

 .... ی تکراری ھمش روزای و زارھی گرشھیھم
 ....ی غصھ و ماتم ھمش درد و گرفتارای دنھی
 ....  مندمی روز خوش ندھی من دمی کھ رسنجای اتا
 ....  مندمی نقطھ رسنی بھ ای داره مکافاتگنیم
 

 استرس داشتم داشتم یلی خختیری و اشک مکردی کھ آھنگ رو گوش میھمونجور
 بھ د  زد و یی بود کھ آھو تقھ انیی استرسم کمتر شھ سرم پادی کھ شادمیکشی مگاریس

 .... اومد تو
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 خوشگلت آبغوره ی باز کھ تو با اون چشانی رو ببختشی بابا ری تو ؟ ایچطور - آھو
 معدم داره می باھام بخوریزی چھی ای برو صورتت رو بشور بنمی دختر پاشو ببیگرفت

 ! ...؟یکنی تحمل می تو چطورترکھیم
 

 .... کنمی بھ معدم فک نمگھی دارم کھ دی بدبختنقدیآھو ا- من
 کھ یگاری آھو اومد سمت اتاق با سی رادمنش بابای کھ آقازنمی با آھو حرف مداشتم

 گرد شده بھ ی بود و با چشمادهیوسط انگشتام بود دھنم باز موند آھو ھم رنگش پر
 باباش زل زده بود

 
 

 رو گاری سعی سرردمیمی می داشتم از خجالتدی بھ دست دگاری آھو من رو سی بابایوقت
 دل قدی امی تو زندگی ولسوختی میلی دستم خستادمیکف دستم لھ کردم و بلند شدم ا

 :   آھستھ و شکستھ گفتمیی نبود با صدایزی درد ھا واسم چنیسوختھ بودم کھ ا
 واشی.... کردیضی رادمنش اخم غلی انداختم آقانییو سرم رو پا....م...ا..ل...س....س

 سالم: گفت 
 ...یی گفت سالم باباعی سرآھو
 ....  اتاقم کارت دارمای جوابشو داد و گفت آھو بواشی رادمنش یآقا

  رادمنش راه افتادی پشتھ سر آقادیباری کھ ازش استرس و دلشوره می با صورتآھو
..... 
 بودم اما دهینش در رو از پشت محکم بست ترس رادمی بھ اتاقھ پدرش رفت آقایوقت

 ... گھی بھش می چنمیکنجکاو بودم بب
 .... پشتھ در و گوشم رو چسپوندم بھ دررفتم

 
  ؟ی کالس نداشت٢ مگھ تا ییبابا - آھو

 
 ..کالس کنسل شد - رادمنش یآقا
 

 نی ا دختر نگردنی مگھ صد دفھ بھت نگفتم با اکنھ؟ی می چھ غلطنجای دختره انی اآھو
 بدم حی رو بھت توضیزی چھی دی نداره و مادرش معتاده صد بار بای خوبیخانواده 

  رهی دختر چرا حرف تو کلت نمیمگھ مغز خر خورد
 

 ... ھیاما بابا النا دختره خوب - آھو
 
 انگار رهی بھ مادرش رفتھ دختر بھ مادرش مشی خوبھ خوبیلیآره خ - رادمنشیآقا

 حق گھی بره خونش دشیفرستی االن منیھم.... دمی رو تو دستش ندگاریکور بودم س
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 با تو دونمی من می اگھ بفھمم رابطھ داری باشی دختر رابطھ داشتنی با ایندار
 ...یدیفھم

 
 .... می سالھ با ھم دوست٧بابا تو رو خدا من النا رو دوست دارم ما  - آھو

 
 .... ستش بره االن بفرنی نکن ھمیآھو منو عصب - رادمنش یآقا
 

   رو ندارهییآخھ بابا کجا بره جا - آھو
 
 ! مگھ خونھ نداره ؟ی چیعنی - رادمنشیآقا
 

 النا باباش زن گرفتھ ی ناراحت نشی ولگمی میزی چھیبابا تو رو خدا آروم باش  - آھو
 ..... و اونم از خونھ فرار کرده

 
 !! فرار؟؟یسییییییچ - رادمنش یآقا
 ری منو زی آبرویخوای تو خونھ می رو آوردیگاری معتاد سھی دختر فرارھی تو یعنی

 .... یسوال ببر
 

 .. ھیبابا تو رو خدا النا دختر خوب - آھو
 
   برهشیفرستیساکتشو زود م - رادمنش یآقا
 ....  تو گوش آھودی رادمنش کشی احساس کردم آقانکھی محض ابھ

 ..... شدم و وارد اتاق دمی دستھ در رو کشعی و سراوردمی نطاقت
 

 کھ فرھاد مرده بود دلشکستھ شده بودم  ی اتاق شد نتونستم خودمو نگھ دارم از وقتوارد
 رادمنش با تعجب بھم نگاه ی آھو و آقاومدی اشکم در میزی چنیو سر کوچکتر

 .... کردنیم
 ..  رادمنشی بلند گفتم آقای صدابا

 .... نھ ھرزه ام نھ معتادمن
 .... رمی منجای االن از انی من ھمدی نکنی رو خدا با آھو بد رفتارتو
 آھو دنبال دمی رو برداشتم و با دو بھ سمت در دومی سمتھ اتاق آھو کولھ پشتدمیدو
 کھ دمی خارج شدم اونقد دواطی منم جوابشو ندادم و با دو از حکردی مھی و گردیدویم

 .......  کامآل از خونھ دور شدم
 .....  نگاه کردممی گوشی شروع کرد بھ زنگ خوردن بھ صفحھ میگوش
 ....  بودآھو
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 ...  رو جواب دادمیگوش
 
 ....  بلند جواب دادمی ھاھیبا گر 

 کردم تی اذیلی فرھاد مرده تو رو ھم خیالو آھو تو رو خدا منو ببخش از وقت -  من
 کھ ی بودی دوستنی دوستت دارم تو بھتریلییییمنو ببخش حاللم کن دوستت دارم خ

 مواظبھ خودت ی واست درد سر درست کنم تو از خودم برام مھمترخوامیداشتم اما نم
 .....باش
 .... کردی مھی بلند بلند گرآھو

 
 کنم النا تو رو خدا بھ مرگ فرھاد قسمت یالنا منو ببخش من نتونستم واست کار - آھو

 .... مواظبھ خودت باشدمیم
 

 فک نکن دوستت دارم میزی برس بھ جتیبھ زندگ.....نگران من نباش آھو  - من
 .....  خاموش کردمموی گوشعیسر....خدافس ......

 معدم داشتم معدم ی نخورده بودم ناراحتیزیاز صبم ج...... ظھر بود ٢ بآی تقرساعت
 ....سوختیداشت م

 ینی تو گلوم سنگیزی چھی روحم خستس کردمی درد بودم پر از بغض احساس مپراز
 بسسسسسسھ ای بلند داد زدم خدای خفھ شم ھمونجا زانو زدم و با صداخواستمی مردکیم

 منو زجر نده اون از نقدمی اخوامیدست از سرم بردار رحمتت رو نم..... تمومش کن 
 کھ واسم مثھ خواھر بود دآخھ ی از دوستنمیا پدرم اون از مادرم اون ار عشقم فرھاد

 کاش ایخدا!  ؟یی کجاای بکش راحتم کن بلند داد زدم خدایخوای از جونم میچ
 ....  دمیدی رو می ھم مثھ مرگ حق بود کاش منم رنگ خوشبختیخوشبخت

 
  دردھام رو سی آھو ھم نگھی گرفتھ بودم کھ دی بدی بھ کارام نبود شوک عصبحواسم

 .....  بدهنیتسک
 ..... کردمی دورم جمع شده بودن و نگام ممردم

 دی ندچارهی کارتون آدمھ بدبخت و بی پدی شماھا بردی نداری کار و زندگھیچ زدم داد
 ی پدیبر.... دست تکوندم ھی شده بود با ی رو انداختم مانتوم رو کھ خاکمیکولھ پشت

 و سرگردان با شکم گرسنھ راه افتادم تو رانی تموش شد بسالمت حشیکارتون نما
 .......ابونایخ
 
 
 بود تو نیی فرھاد افتادم سرم پاادی نشده بودم کی و کوچری حقنقدی امی تو زندگچوقتیھ
 سر پناه داشتھ باشھ ھی تو فکر بودم  چقد خوبھ آدم رفتمی راه مواشی واشی رو ادهیپ
 و کردمی متی کھ فرھاد زنده بود چقد احساس امنی اومد وقتادمی کنھ تشی کھ حمایکی
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 فکر بودم اشکام راه خودشو گرفتھ  و تورفتمی کھ راه میورجی ھمدمیترسی نمیزیاز چ
 ..... بود
 و تند تند می بودم مستقدهی کھ نخوابشبمی نخورده بودم دیزی بودم از صب چحالی بیلیخ

 ی چھ قدلی برخورد کردم سرمو باال گرفتم وووووای محکمزی چھی کھ با رفتمیراه م
 .....  مثھ ھرکول بودیکلیچھ ھ
 ؟... گفت حواست کجاس کوچولو پسره

 ....  نگاه کنجلوتو
 ...  نکن برو اشکال ندارهھی بابا گری گفت ادی دی کھ چشمامو اشکبعد

 کردمی مھی داشتم گرنی با خودش مشکل داشت انگار من بخاطره انمی اای خدااوووووف
 الیخیب.... 
 و شروع کردم بھ می از کنارش رد شدم دوتا دستم رو گذاشتم رو بند کولھ پشتعیسر
 .....   گشنم بودیلی خفروختی مچی بوفھ کھ فالفل و ساندوکیبھ  دمی رسدنیدو

 ... عاشقھ فالفل بودمشھیھم..... فالفل دادم ھی بوفھ و سفارش ی رفتم جلوعیسر
   بود٤ بود ساعت یکی پارک اون نزدھی 

 جمع کردم تو ی صندلی رو در آوردم گذاشتم کنارم پاھام رو آوردم باالمی پشتکولھ
 چون با عجلھ از خونھ ارمی رفتھ بود واسھ خودم لباس گرم بادمیشکمم ھوا سرد بود و 

  رونیزده بودم ب
 گشنم بود و یلی داغم دستام رو گرم کردم و مشغول خوردن فالفلم شدم خی نفسھابا

 .....  فالفل روخوردمی میمحکم و دو لپ
 ھم کش اومده مینی آب بکردمی و سرفھ مدیخاری میلی فالفل تموم شد گلوم خنکھی از ابعد

   در آوردمفمی از کگارموی چھ مرگمھ سدمیبود فھم
 ......  آخھ اطرافم پر از پسر بوددمی روشنش کنم کھ ترسخواستمیم
 
 
  کنم گفتمکاری چدونستمینم
  دنی مری روشن کنم بھم گگارموی سنای ایاگھ جلو 

 ٥ کھ خلوت باشھ زمستون بود ساعتییشدم برم جا رو برداشتم از جام بلند می پشتکولھ
   بوددهی ترسیلی خشدی مکیھوا تار

 .. دمیخوابی کجا مدی من امشب رو باای خدادمیلرزی از ترس مداشتم
  خالھ داشتھی ھم نداشتم فقط یی کھ مرده بودن دامیپدر بزرگ و مادر بزرگم مادر.. 
   فرھمند بھ خونھ من تشنھ بودی کھ اونم مادر فرھاد بود کھ شوھرش آقام
 فکر کردم بھ ی بدبخت بودم وقتیلی نداشتم خی خوبی پدرمم کھ رابطھ ی خانواده با

  آدم از من بدبخت تر ھم ھس؟یعنی ای خداگفتمیخودم م
   بود دوتایکی رو بھ تارگھیاز جام بلند شدم ھوا د 
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 چشمک بھم زدن و ھی  از جلو در اومدن تا چشمم ناخوداگاه بھشون خوردییھوی پسر
 ھی با نفس نفس خودم رو پشتھ دنی بود شروع کردم بھ دودهی ترسیلییییی خدنیخند

 کردم و ھمونجا نسشتم فندکم رو در آوردم و می ھمون پارک قای تویدرخت بزرگ
  زدی تند تند میلی قلبم خشتم رو روشن کردم و با ترس رو لبام گذاگارمیس

   بود کھ احساس کردمنیی پاسرم
   دستش رو انداخت دوره گردنمیکی
 
 

 .... رونی بزدی پسرس چشام داشت از حلقھ مھی دمی کردم دنگاه
 

 ؟... گردنھ من ی مگھ شھر ھرتھ دست انداختنمیدستتو بکش آشغال بکش کنار بب - من
 

 ؟ی فرار کرد؟یبچھ شھرستان -پسره
 

 .... گمشویخوای جونم م ازی جنمیبھ تو چھ انتر پاشو بب - من
 

 بھت ٢٠٠ من شھی مای امشب بی رو نداریی اگھ جاگمیم.... اوه چھ بداخالق  - پسره
 ؟.... خوبھ دمیم
 

 .... خفھ شو آشغال گورت رو گم کن گفتم - من
 از دستم گاری بخاطر لرزش دستام سدادمی ترسمو نشو مدی بودم اما نبادهی ترسیلیخ

 .....افتاده بود
 

 حال خوب ھی امشب ای با من راه بای کوتاه بیستی کاره ننی ای بگیخوای میعنی - پسره
 .... دمی بھت می ھم بخوا٣٠٠بھم بده 

 
 ی جانی منھ احمق ھم رفتھ بودم خلوت ترخوردی درخت تکون نمری بود جلوم زستادهیا

 کھ محکم نشی شده بود رفتم جلو زدم تو سکی اطرافم نبود ھوا کامال تاریپارک کس
 ازش جدا شدم کردمی و تقال مزدمی لبام داشتم دست و پا مدنیگرفتم و شروع کرد بھ مک

 ..... دمی شنویکی یکھ صدا
 ......  دختر بودھی یصدا

 ! ؟یکنی مکاری چی دارابوی یھوووووو
 با منھ و منو نی ادی و پا بھ فرار گذاشت فک کرد شادی صداش ترسدنی با شنپسره

 پسره لبامو لمس کرده بود حالم داشت نی انکھی از اخوردی حالم داشت بھم مشناسھیم
 بجز فرھاد منو ی پسرچی آخھ تا حاال ھکردمی و ھمش با شالم دھنمو پاک مخوردیبھم م
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 گرفتھ بود و تپش قلبم یدی استرس شدنی رو زمختمندای بود ھمش آب دھنمو مدهینبوس
 .....باال رفتھ بود

 
 رنگ کھ تا ی کاپشن گشاد مشکھی پسر ای دختر بود نی اایه انداختم خدا نگاه بھ دخترھی

 کاله و شالگردن ھی بود و دهی بگ ھم پوشیخی شلوار ھی باسنش بود تنش بود ریز
 دهی ھم پوشدی کفش اسپرت گنده سفھی شدی ھم داشت کھ اصآل موھاش مشخص نمیمشک

 ... نمی درست صورتشو ببم نتونستیکی شد تو تارکیبود بھم نزد
 ... ی کھ نجاتم دادی ؟گفتم آره  مرسی خوبدی جلو پرساومد

 خورهیدختره گفت آره بابا دخترم بنظرت من صدام بھ پسرا م! .... گھ؟ی دی دخترتو
 !؟
....  نکردم یگفت خواھش کار....  ی کھ نجاتم دادی پوزخند زدم و دوباره گفتم مرسھی

 ...  کردیودشو معرفدستشو دراز کرد طرفم و خ
 ...  ھستم خوشبختمای مارمن

 ....  رو فشردم و گفتم منم النا ھستم خوشبختمدستش
 ... نگاه بھم انداخت و گفت اسمت ھم مثھ خودت خوشگلھھی
 ..... ی خنده کوتاه زدم و گفتم ممنون تو ھم خوشگلھی
 

 یترسیبدون ھمراه نم قسمتھ پارک نی اونم ایی تنھانجای ؟ چرا ایبجھ شھرستان - ایمار
 .... رونی بی زدیی شھر بزرگ پر از گرگ تنھانیتو ا

 
 دنی و مشغول کشواری دادم بھ دھی داره نشستم و تکتی تھرانم حکاینھ بچھ  - من
 ....  شدمگارمیس
   ؟ی دارشی رو آورد جلو گفت آتگارشی سای مارکھ

 ھی پاشو خوابوند و ھینشست کنارم .....  و براش روشن کردم گارشی سری زدم زفندک
 .....  شدگارشی سدنی دستش مشغول کشھیدستش رو زانوش گذاشت و با اون 

 ......؟؟ی بھم نگاه کنھ گفت از خونھ فرار کردنکھی ابدون
 
 
 بود گفتم تو از ی کھ پر از بغض پنھان شده و دلشکستگیی نگاه بھش انداختم با صداھی

 ! ؟یدونی می من چھیزندگ
 ......ی خطاب کنیو دختر فرار ندارم مندوست

 
  ی احساس کردم از جنس خودمی نداشتم ولیمنظور بد -  ایمار

 
 ....  باشھیکی جنس من با تو کنمی محکم گفتم فک نمیی بھم گره خورد و با صدااخمام
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 ....  بابایخی بیکنی نکنھ تو ھم مارو آدم حساب نمیھھ زک -  ایمار
 ... نجامی ای رفتھ بود کھ  اصآل واسھ چادمی شده رمی بابد برم دمن
 

 ... کندمی جلوم رو با دست می بود نشستھ بودم چمنانیی پاسرم
 ..  امشب کجا بخوامکردمی فکر مداشتم

  منو بھ خودم آوردای ماری صداکھ
 
 

 ! بابا ؟ییالووووو کجا -  ایمار
 

 .... یستی گفتم خدافظ ھااا انگار تو باغ نی بارچند
 
 پاشدم دستم رو بھ طرفش دراز کردم خدا نگھدار بازم دی آشفتس ببخشیلی افکارم خنھ

 ..... ازت ممنون
 

 ...  نکردمی باووو کاریخیب -  ایمار
 

 امشب کجا نمی و گفتم ببستادمی کھ پشتش بھم بود ای چند قدم رفتم جلو و ھمونجورایمار
 ؟!ی رو داریی جا؟ی بخوابیخوایم
 

   رو ندارم صورتشم رو بھ طرفم برگردوندیی کنم گفتم جای مکثنکھی ابدون
 .... ای گفت امشب با من بو
 

 !؟؟.... یچ- من
 

  ی تو پارک بخوابنکھی بھتر از ایلی خیای کھ با من بییمطمعنم جا -  ایمار
 

 !آخھ؟ - من
 

 .... گھی دمی پاشو بریکنید چرا من من م -  ایمار
 
 سرد بود مجبور بودم یلی رو نداشتم و ھوا خیی و ھم جادمیترسی کھ ھم میی اونجااز

 ....ادی بنظر نمی آدم بدکردمیبھش اعتماد کنم و دنبالش راه افتادم احساس م
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 148 

 
 موتور رفت با تعجب ھی بھ طرف ای ماررونی بمی راه افتادم از پارک کھ زددنبالش

 بھش نگاه کردم
 

 .... سی نیدی بابا نترس موتور خودمھ دزدھیچ -  ایمار
 

 ! ؟ی سوار شیخوایواقعآ م - من
 

 .... ؟ی سوار شیخوایآره مگھ تو نم -  ایمار
 تا کارام رو انحام امی و مرمی می چطوری بزرگنی من تو شھره بھ ای تو فکر کردپس
 .... بدم

 ....  نده بپر بااللفتش
 

   پوزخند زدم و سوار شدمھی - من
 

 ستمی شھرم سوسول ننیی پایبچھ  من ھینترس خوشگل خانوم دست فرمونم عال - ایمار
.... 

 
 نی ایاھوی شلوغ و پر از ھیابونای شونھ ھام گذاشتم و راه افتاد تو خی رو رودستام

 کھ مادرم توش معتاد ی کھ فرھاد رو ازم گرفت ھمون شھریشھر بزرگ ھمون شھر
 دمیدی کھ می با حسرت بھ مردمکردمی می کھ پدرم توش کثافت کاریشد ھمون شھر

  دمی آه سوزناک کشھی......  کردمینگاه م
 وقت چی ھی ام ولی کردم و گفتم عاشقھ موتور سوارکی نزدای رو بھ گوش مارسرم

 ....  کنمی کس نبود کھ باھاش موتور سوارچیھ
 
 

 گھی دی مدل باال داشتن آره خب خوشگلنی بابا البد دوست پسرات ھمھ ماشیا -  ایمار
  ھھھھھیپلکیبا پولدارا م

 
 ....  خانومای وقت دوست پسر نداشتم مارچی ھمن
 

 ...  نکنی بابا شوخیا -  ایمار
 

  الیخی بیدونی از من نمیچیتو ھ - من
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 داره معده بزرگھ رو کھی خونھ معده کوچمی کاش زودتر برسیخیباشھ بابا ب -  ایمار
 س؟ی تو گشنت ندهیقورت م

 
   فالفل خوردمشیمن چند ساعت پ - من
 

   بودهشیاون واس چند ساعت پ -  ایمار
 ....  بزن تو رگدمی بھت می املت مشتھی میدی رساالن

 
 .... برهی داره منو کجا مدونستمی بودم نمدهی ترسیلیخ - من
 

  صدام کنی ماری اگھ دوست داشتیال -  ایمار
 ...کننی صدام می ھا ماربچھ

 
 !ن؟یبچھ ھا مگھ چند نفر - من
 

 ....  رو ھممیختی  مثھ گاو و گوسفند ریفھمی خودت ممیخخخخخ بذار بر -  ایمار
 
 
 و کی کوچھ ک بارھی وارد ای مارمیدی و جنوب شھر رسیمی قدی از محلھ ھایکی بھ

 ادهیپ.....  ترمز زدکی کوچیلی خی در چوبکی خونھ با کی بود شد دم کینسبتآ تار
 .... شد
 .... کردمی مات و مبھوت بھ اطرافم نگاه ممنم

 
 رو زد و با ترس و دیکل......  تو سرده می برای بی زل زدی بھ چگھی شو دادهیپ - ایمار

 لرز وارد خونھ شدم
 
 

 بود اطی وسط حکی حوض کوچھی و کھنھ بود یمی قدیلی خونھ خھی خونھ کھ شدم وارد
 ..... کردمیداشتم بھ اطرافم نگاه م..... بود یکھ آب توش نبود و خال

 
 ......  نکنیبی غرگھی دایب -  ایمار

 
 دختر و پسر ی خنده ی مواد و صدای بوگاری سی بوکی بلند موزی خونھ صدایتو
 ..... ومدیم
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 150 

 و کی کوچی آشپزخونھ ھی بزرگ بود کھ یلی حال خھی باز کرد و وارد اتاق شدم درو
   ھم داشتمگھی اتاق دھی

 از خودم ی کم سن و سال حتی اونجا بود زن دخترایادی زی وارد شدم دخترایوقت
 کھ با تاپ و دمی رو دی دخترھی حال ی نامناسب گوشھ ی با پوشش ھاکتریکوچ

 دنشونی گرم لب گرفتن بودن کھ با دتی بود رو پسره و وسط جمعدهیشلوارک خواب
 .... دمی کشیفی خفغیج

   ھمھ بھم جلب شدتوجھ
   پسرا رفت ھواسوت

  ھاآھیگری عجب جی بابا دمتگرم ماریا
 گرتوووووویر ج دختاوووووووف

 ! ؟ی ماری کردداشی کجا پاز
 بھم یی خرمای و موھادهی کشی مشکی چشمادی داشت پوستھ سفی کھ قد بلندیپسر 

  لوندهیلی خی مارسی گفت دھنت سروای شد بھ چشمام نگاه کرد و روبھ بھ مارکینزد
... 
 ! فرستادتش ؟الی ششی کجا آورداز

 ....   کرد و گفت من محمدمکی سمت صورتش رو بھم نزداومدم
 کننی ھا ممد صدام مبچھ

   قفل شده بودزبونم
 بودم دخترا ھمھ از جاشون بلند شدن دهی رو ندیی صحنھ ھانی تو عمرم ھمچاصآل

 .. کردنیو چپ چپ بھم نگاه م.اومدن طرفم 
 ...  با منھنی انمی ممد و گفت بکش کنار ببی نھی زد تو سایمار

 
    ھآھیی اکھی ت دمتگرم خوبیول -ممد

 
   استراحت کنھخوادی خستت منمیبھ تو چھ بکش کنار بب -  ایمار

 
   گفت خودم نوکرشم ھستمای رو بھ مارکردی نگام مزی ھیلی کھ خپسره

 
   حاال بش کنارییتو نوکر ھمھ ا -  ایمار

 
 !؟ینجوری ای مارگھیدمتگرم د - ممد

 
   کردمیظی چشمک بھم زد کھ اخم غلھی
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 قرمز تنش بود و ھمھ ی تاپ دوبنده ھی روشن و نی دامن کوتاه جھی کھ ی دخترھی کنار
 مشروب جلوش  بود و تند تند شھی شھی بود نشست کھ دختره رونی ھاش بنھی سی
 .... دیبوسی دختره و می عقھی سرش رو برد تو خوردیم

  ای کردم بھ طرف مارصورتمو
 

 .... مونم بنجای اتونمی برم من نمدی من باایمار - من
 
 ...... رونی دو از اتاق زدم ببا
 
  زدمی نفس نفس مرونی بدمی اتاق دواز

  دنبالم تو کوچھ دستم رو محکم گرفتدی دوایمار
 ....  کردنھی دھنم و شروع کردم بھ گری گذاشتم جلودستمو

 
 ...  امی نمنجای من اایمار - من

   فاحشھ خونسنجایا
  ستمی فاحشھ نمن
  من اشتباه کردم باھات اومدمامی باھات نممن
 .... کردمی بھت اعتماد مدی نبامن

  زدمی حرف مای با مارداشتم
 ی مارشدهی نسبتآ متوسط گفت چیی ممد اومد تو کوچھ و با صداپسره
 .... دمیلرزی مدی اومده؟ داشتم از ترس مثھ بشی پیمشکل

 
 .... میای نداره ممد تو برو تو االن میبھ تو ربط -  ایمار

 
 ...  آرهالسی دنبال کاخ و وکنھینکنھ خانوم کوچولو با ما حال نم - مدم
 

  ممد بھت گفتم گمشو اون -  ایمار
 ..اری سگمو باال نیرو
 

 یپرونی موزیباش بابا زود ف - ممد
 ....  و مشکوک نشده بھتوندتتی ندی تو تا کسای زود برقتم

 
   کردمای رفت تو خونھ رو بھ مارممد

 .... دیکنی مکاری چھ خبره مگھ شماھا چنجای گفتم او
 !؟؟...دیترسی مچرا
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  فاحشھ خونس درستھ ؟؟نجایا
 زدی نمی و حرفنیی سرش پاایمار
 ؟؟..... زدم درستھ داد
 .... ی لعنتآره
   داد زدم سر من داد نزنایمار

 ...  آره درستھ آره فاحشھ خونس خوبھنیی پااری بصداتو
 ....تو اعتماد کردم خدا لعنتت کنھ اما من بھ گفتم
 ...  برمدی بامن

  دستم رو گرفتای برم کھ مارخواستمیم
 

 -ایمار
  ساعت چنده؟ینی ببی نگاه بھ ساعت کردھی آخھ ی بریخوای مکجا

   شبھ١١ ساعت
 ی بری ھم نداریی جای سردنی بھ اھوا

 ....  تو دخترای بخرنشو
   اونجاامی من نمستمی من فاحشھ نگفتم

 یدونی از من نمیچی ھتو
 ...  کھ بھت اعتماد کردمدیرسی بھ مغزم نمخون
 یای سراغم نمگھی دی شدمونی اما اگھ پشرمیگی برو جلوت رو نمباشھ
 !؟... حلھ
 .....  بھ طرف در راه افتادایمار

   تو و پشت سرش درو بسترفت
 راه گلوم یدی رو خفھ کنم کھ  بغض شدمی گری صداکردمی می تو کوچھ و سعنشستم

  رو بستھ بود و بھ ھق ھق افتادم
 سگ ی بود و صداکی ھوا تاردمیترسی میلی تو کوچھ نشستھ بودم خشدی می ساعتمین
  خوندمی می الکرستھی سرد بود داشتم ھمش تو دلم آیلی ھوام خومدیم
 .... دمیلرزی مدی از سرما مثھ بو

 ...  متوجھ شدم در باز شدکھ
 

 خودم رو با ترس دمیترسی میلی خکی خلوت و تارکی باری باز شد از اون کوچھ در
 ....  کردمکیبھ در نزد

   کھ بھ طرفدمی رو دایمار
 رفتی خونھ می ورورددر

   بزنھ وارد خونھ شدی حرفنکھی ابدون
  نشستم و خودم رواطی حی گوشھ رفتم
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   کردمجمع
  نمی نداشتم برم تو و ببدوست

 ارنی در می دخترا پسرا ھرزه بازکھ
   رو نداشتمطاقتش
   نشستماطی گوشھ حھمونجا

  ختمیری صدا اشک مبدون
   دلم بھ پدرم لعنت فرستادمتو
   بودرتی غی بنقدی اکھ
 ....  حال و روز افتادمنی من بھ اکھ

 .... آغوشت رو کردهی فرھاد چقد دلم ھواگفتم
 .... دارمازی بھ وجودت نچقد

  عطر تنت تنگ شدهیلم برا دقرھاد
  داشتمتی تو آغوشت احساس امنچقد

 ....  کجامنی ببای بفرھاد
  منیذاشتی کھ نمی حساس بودقدی اتو

  و عشقت آواره شدی سرکار تو رفتبرم
 .... االن تو فاحشھ خونھ امفرھاد
  ی بری المصب فک نکردفرھاد

 کنمی می بعد از تو چھ غلطمن
  کدوم مرد باال سرم باشھھیسا
 .... ساپورتم کنھ؟یک
   محبتم کنھ نازمو بکشھیک
 ...ختیریو اشکام تند تند م.کردمی حرفا رو زمزمھ منی خودم اشھیپ

   رو باز کردممی کولھ پشتدر
  رو حالت پرواز بودمیگوش

  آھو باھام در ارتباط باشھخواستمینم
 ادی بشی پی مشکلشی تو زندگکھ

  زده بودم رو حالت پروازنی ھمواسھ
  می گوشیکای تو موزرفتم

   بودمی تو گوشوشی آھنگ از دارھی
  فرھاد واسم فرستاده بودکھ

  داشتی خوبی صدابآی تقرفرھاد
 زدم و یھندسفر..... خوندی بود واسم مشمی وقتا کھ پشتری  آھنگ رو بنی خودش او

  کردمیآھنگ رو پل
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  زمی عزی خواننده وشی از دارقی شقاآھنگ
 

 قی مثھ دلت خونھ شقادلم
 قی بارونھ شقایای درچشمام

 دنی دل برمونھی مردن ممثھ
 قی دل بستن آسونھ شقایول

 ستی دوتا نیکی درد من قیشقا
 ستی ھا نگانھی درد من از بآخھ
  خون من رو دستاشدهی خشکیکس
 ستی نفس از من جدا نکی ی حتکھ

  عاشقشھی گلھ ھمقی شقای واقیشقا
 بمی غریلی من خنجای اقیشقا
 شھی عاشق نمی کسنجای اآخھ
  عشق غصش از جنسھ کوھھیعزا
 شھی من از جنسھ شرونی ودل
 ی عاشق تو بودنی آخرقیشقا
 .... مردی و پس از تو عاشقی مردتو
 

 پاھام گرفتمش و پر از ی کھ روی فرھاد وقتری ھمش تصوکردمی رو کھ گوش مآھنگ
 .... دنی فکم شروع کردن بھ لرزھوی چشمام بودم ی کھ مرده بود جلویخون بود وقت

 روح و جسم من ھم با تو دمی نمی تن رو بھ کسنی خودم گفتم فرھاد بعد از تو اشی پو
 دمی نفھمیزی چگھی رفت و دیاھی ازاسترس بدنم بھ لرزه افتاده بود چشام سرهیمیم

........ 
 
 .... از کردم آروم چشمام رو بیی نا آشنای صدابا

 .... شده بودنی تو دستم بود چشمام سنگسروم
   ھسی چھ دختر خوشگلایمار - ناشناس یصدا

 !  ؟ھیک
 !ش؟یشناسی کجا ماز
 ...کنھی مکاری چنجایا

 ...  ھم بچسیلیخ
 

 ... تو پارک باھاش آشنا شدم -  ایمار
 

 ...  رو کامل باز کردم و از جام بلند شدمجشمام
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 و پوستھ ی مشکی خوش رنگ موھاھی عسلی کھ چشمایام؟ پسر چھ خبره من کجگفتم
 ..  گفت آروم باشومدی جذاب بھ نظر میلی داشت و خیگندم

 ....  کناستراحت
 داد زدم ولم کن....  بودم دهی ترسیلیخ
 !؟ی بھم تجاوز کنیخوای متو
 

  نھ خانوم خوشگلھ من پرستارم - نیآرت
 .... کنمنتی باھام تماس گرفت اومدم معاایمار

 
 ....  دستش دستت رو بکشرهی دستمو گرفت زدم زمچ
 ی بھ من دست بزنی حق ندارتو
 

 ....رمی نبضت رو بگخواستمی مزمیآروم باش عز - نیآرت
 ....زدی مفی بود نبضت ضع٧ فشارت رو شی چند لحظھ پتا
 

  پرستارهنیآروم باش النا آرت -  ایمار
 .... آروم باشسی نی آدم خطرناکنی داداشمھ دوستمھ آرتمثھ

 
   عوض کردهیداد زدم لباسامو ک - من

 !؟... بھم دست زده یک
 

 ...  خودمو تنت کردمی دست از لباساھی تو اتاق نبود من یناراحت نباش کس -  ایمار
 

 یی و گفتم تو فاحشھ ادمی کشغیج - من
 اری لباسامو بپوشمی تو رو نمی لباسامن
 

 .... ھایاری شورش رو در میالنا دار -  ایمار
 

 ولش کن باھاش کل کل نکن اون پتو رو بده بندازم ستی حالش خوب نایمار -نیآرت
 .....لرزهیداره م..... بدنش سرد شده نھییروش فشارش پا

 
 ندازمیالزم نکرده خودم م - من
 

 !! ی خانومیچقد تو بداخالق - نیآرت
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 کھ بھم گفت دیدی منویاالن ا بود و نجای اگھ فرھاد اکردمی خودم فکر مشھیداشتم پ - من
 کردی ممشی تقسی از وسط بھ دو قسمت مساوزمیعز
 .... خواست کھ اتاق رو ترک کنھ و بذاره استراحت کنمنی از آرتایمار

 
 .. کارت دارمرونی بای لحطھ بھی شھی کم شوکھ شده اگھ مھی نیآرت -  ایمار

 
 

  رفتنرونی از اتاق بنی و آرتایمار
  دمیشنی در بودن و صداشون رو مپشتھ

 
 یلی خرابھ انگار از پسرا ھم خشی اوضاع روحیلی تو برو خشھی اگھ منیآرت - ایمار

  ترسھیم
 کنمی شد خبرت مازی درد نکنھ  تو برو ندستت

 
 .... رمیپس بزار سرومش رو بکشم بعد م - نیآرت
 

   باشھیابونی دختره خادیبھ نظر نم -  ایمار
 ! ؟ھی مشکل چدونمینم

 .... کھ از خونھ فرار کردهنی بوده آرتی جدیلی بود خی چھر
 

 ... ادی بھ نظر نمیآره دختر بد -نیآرت
 
 متوجھ شدم کھ ی و نشستم و دوباره وقتدمیچی سردم بود پتو رو دوره خودم پیلیخ
 دختر ٥ پسر و ٣ گرفتم تو اون خونھ یدی فاحشھ خونھ ندارم استرس شدنی جز اییجا
 از اون سھ یکی اونجا رفت و آمد داشتن یادی زی بودن مرد ھاایمن و مار بجز گمید

 .... ز و نچسپ بودی ھم ھیلیپسر اون پسره ممد بود کھ خ
 بخوام یزی کھ باھاش قھر بودم و دوست نداشتم ازش چییچشمام بستم و از خدا

 ......   دور نگھم دارهی فاحشھ خونھ حفظ کنھ و از ھمھ چنیخواستم من رو تو ا
   در رو باز کرد و وارد اتاق شدایمار

 
 !؟ی بھتریال -  ایمار

 
   آره تکون دادمی بھ نشونھ یسر - من

 شلوار بودم و زی پتو رو انداختم رو پاھام چون بلعی وارد شد سرنی سرش آرتپشتھ
 .... شالمم سر کردم
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 .... نییداختم پا کردم و سرمو انیضی اخم غلدی نگام کرد و خندنیآرت
 

 ...ارمی سرومت رو در بیدی اجازه میخانوم - نیآرت
 

 .... صورتم رو برگردوندمیی اعتنایجوابش رو ندادم و با ب - من
 بھم گفت بھتره دراز دی اومد  جلو دستم رو گرفت و سروم رو آروم ار دستم کشنیآرت

 ایبھ طرف مار صورتش رو یاری نی و بھ خودت فشار عصبی رو کم کنتی گریبکش
 ..... امی النا باز مدنی دیمن فردا برا -چرخوند و گفت 

   حالش دوباره بد شد بھم خبر بدهاگھ
   نشون ندادمی عکس العملچی ھاصآل
  رو زانوھام بودسرم

 ....  ازش تشکر ھم نکردمیحت
 .....  کردشی تشکر کرد و تا دم در ھمراھنی از آرتی کلایمار
   وارد اتاق شدی از اتاق خارج شد احساس کردم کسای مارنکھی محض ابھ

 ..... رو باال گرفتم و خودم رو جمع کردم محمد بودسرم
 
 

   شروع کرد بھ چشمک زدنمحمد
   جلواومد

 
 ... رفتی دختر خوشگل داشت از دستمون مھی خانوم کوچولو یخوب - محمد

 
 ..... از اتاقرونیگمشو ب - من
 

 ! ؟ی ھستنجای ای مفتینھ بابا تو فک کرد - محمد
  ھآایکنی مرونی رو از کجا بی کیدار
  ھی ھرزه مثھ بقھی ھم تو
 

  ستمیخفھ شو من ھرزه ن - من
 

 !؟یکنی مکاری پس تو فاحشھ خونھ چیجد - محمد
 

 ...  زدی و چندش آورفی کثی خنده
 ...  حالمو خراب تر کردکھ

  کھ کنارم بود رو بھ طرفش  پرت کردمی آبوانیل
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 ... احمقرونی گمشو بگفتم
 

 ..... ی ھستی دختر جسوریلیخوشم اومد کوچولو خ - محمد
 

 اومد طرفم منو دمی کشغی بودم جدهی ترسیلی المپ اتاق رو خاموش کرد خمحمد
 رو پاره کرد سرش رو گذاشتھ عقمی و رھنمی پی و دستش رو برد تونیخوابوند رو زم

 کمکم کن آشغال ای بلند داد زدم خدایا صدا و بدیبوسی ھام و با ولع منھیبود رو س
 کثافت بلند شوووووو

 زدمی مغی بلندش کنم و ھمش جتونستمی بود نمشتری بیلی کھ وزنش از من خیی اونجااز
 دھنم با چشمام کھ پر از التماس بود ازش خواستم رھام یکھ دستش رو گذاشت جلو

 .کنھ
 شد و دستش رو بھ طرف شلوارم برد اون لحظھ فقط از خدا رهی با ھوس بھم خکھ

 بھم تجاوز کنھ اون حال رو خواستی کھ عشقم میمن..... زنده نباشم گھیخواستم د
 کردی ممی بخواد لمسم کنھ روانی پسره عوضھیداشتم حال 

 ....  بھم نخورده بودی پسرچی ھدستھ
 دھنم برداشت یمد دستش رو از جلو کھ ناخداگاه اسم فرھاد بھ زبونم اوشدی چدونمینم

 ......  داد زدم فرھاد کمکم کنی بلندی لبھام کھ با صدادنیشروع کرد بھ مک
 

 ...دمی رو شنای ماری اتاق روشن شد بھ محض روشن شدن المپ صداالمپ
 

   ممد ھاآیخوری می داریچھ گوووووھ -  ایمار
   نمی ببنیی پاای بوووووثید
 

 شده بود ی پسره انگار وحشدشی محمد رو گرفت و از روم کشرھنی اومد جلو پایمار
 ....  فوش داد نکن جندهایبھ مار.... 

 
 ... ی عوضی گفت بھش دست بزنی نکن کیادیغلط ز -  ایمار

 
   جندس مثھ توھیبھ تو چھ اونم  - محمد

 
 رونیخفھ شو گووووه نخور برو ب -  ایمار

 
 ....دمیچی پتو رو دور خودم پختمیریم. بند اومده بود تند تند اشکنفسم
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 لش ھاان گفتم ی کھی مردی مگھ نگفتم اون با منھ بھش دست نزنیسگ عوض - ایمار
 ! نگفتم؟ای
 

 .....  آوردهسھی قدیبرو بابا انگار الھھ  - محمد
 

 .... زخم شدشیشونی در و پی رو ھل داد خورد بھ لبھ ای شد مارری درگای با مارمحمد
 
 .....  بمونھگانی رانجای ای دختره رو آوردنی اای ماری فک کردیچ

 شیشونی رو پی دستھی در رو قفل کرد پشتھ در نشست رونی از اتاق ھلش داد بایمار
 .... پوزخند زدھی کرد و شی نگاه بھ دستھ خونھی و دیکش

 ....  چشماش پر از غم بود پر از حسرتی تواونم
   رفتم کنارشپاشدم
  کردنھی بغلش کردم شروع کردم بھ گرمحکم

 .....  کرد و من رو محکم بھ خودش فشردبغلم
 ....  منھ تو رو خدا منو ببخشری بغلش گفتم ھمش تقصتو
 

 و منم قبآل ی شھ تو با من اومدکی جراعت نداره بھ تو نزدی کسی الیخیب - ایمار
  بھشون گفتم کھ حواسشون باشھ

 ....  ولش کنھی محمد عوضیول
 

 ! ؟یکنی نمرونشی بنجایچرا از ا - من
 

 .... دهی خونھ رو محمد داره مھی نصفھ کرامیتونینم -  ایمار
 

 لباسم رو پاره کرد داشت بھم تجاوز ای کردم بھ ھق ھق کردن و گفتم مارشروع
 .... کردیم
 

   نشدهیزیآروم باش حاال کھ چ -  ایمار
 .... گھی پاک کن داشکاتو

 
 کھ رو یی و خون ھاارمی بی اتاق بود دستمال کاغذی کھ تویی تاقچھ ای از روپاشدم

 .... صورتم رو برگردوندمای ماری نقش بستھ بود را پاک کنم کھ با صداای مارھیشونیپ
 

   فرھاد کمکم کنی گفتدمی آخر کھ وارد اتاق شدم شنیلحظھ  -  ایمار
 ھ؟؟ی کفرھاد
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   رو برداشتمی کاغذدستمال
  نشستم ای کنار مارو

 ....دمی کشای مارھی زخمھیشونی پی رو رودستمال
  دستمال رو از دستم گرفتایمار

 شیشونی شروع کرد بھ پاک کردنھ پو
 

 ! ؟ھی فرھاد کیال -  ایمار
 !؟ی چرا از خونھ فرار کردی بگیخواینم
 

 !؟ی ماری دارگاریس - من
   گشادش برد وبھی جشی شھی شلوار مشکبھی جی دستش رو توایمار

  رو در آوردگارشی سپاکت
 .... رونی بدمی نخ از توش کشھی

 گرفت و روشنش کرد چندتا دود فرستادم ھوا. فندکگارمی سری زایمار
 

 ..... می بودیمی باھم  صمیلی خمی با ھم بزرگ شده بودیمن و فرھاد از بچگ - من
  خواھر و برادر نداشتفرھاد

 ....  فرزند خونواده بودتک
 ...  حواسش بھ حرفھام بودی و فقط ھمھ گفتی نمیزی چایمار
   ادامھ دادمکھ

 رازی ما شی خونواده ھا با ھم خوب بود و اونوقت خونھ ی پسر خالم بود رابطھ فرھاد
 ....بود
  اکی شد بعدش تریگاری کھ مادرم سدی نکشکسالی تھران بھ می اومدیوقت

 ....کردی مصرف مشھی بعدش شو
 ی کھ گفتن دزدی مشغول بھ کار شده بود تا وقتیعدن آب می کارخونھ کی تو پدرم

 .... کردنرونشیکرده و ب
 ....  اتفاقاتنی از ابعد
   فرھادی فرھمند ھمون بابایآقا

  رو با خونواده مارابطش
 .... قطع کردکامل

  داشتھ باشنیی کھ با ما رابطھ ادادی بھ فرھاد و خالم ھم اجازه نمگھی دو
  داشتنی خوبھی وضع مالنای افرھاد

  شرکت بزرگ داشتھی فرھمند ی آقاو
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 روزا ھی زنگ زد و مثھ بقمی روز فرھاد بھ گوشھی سالم بود ١٧ تھران می اومدیوقت
 ..... نبود

  گفت کھ من رو دوست دارهینی مقدمھ چی استرس و کلی بالخره با کلو
 .... اشتم فرھاد رو دوست دی چون از بچگشدی از خدا خواستھ قند تو دلم آب ممنم
 برا خودش روشن کرد تند گھی دگاری سکی پر از غم بھم نگاه کرد و یی با چشماایمار

 ..... کردیم. و روشندیکشیتند م
  بود رو پاک کردمی گونھ ھام جاری کھ با مرور خاطرات فرھاد روییاشکا

 نتونس از ی و کسمی سال گذشت و منو فرھاد عاشقھ ھم بود٤ مکث ادامھ دادم ی کمبا
 ... ھم جدامون کنھ

   وسط حرفمدی پرعی سریلی خای مارکھ
 االن فرھاد کجاس؟؟ - وگفت

 
 .... ستی نگھی دفرھاد

 .....  اونقد من رو دوست نداشت کھ فرھاد برام بمونھخدا
 

 ! فرھاد ولت کرد؟یعنی! ؟ی چیعنی -ایمار
 

   ادامھ دادمکردمی می بود و با انگشتام بازنیی کھ سرم پایدر حال - من
 .....ای مرد مارفرھاد

 .... گرد شده بھم زل زده بودی با چشماایمار
 .... متاسفمیلی من خی نھ النا خدایوووووا

 ..... مردی چطورشدیچ
 

 ... خودم مردیرو دستا - من
 ری چشمش سرازی کھ از گوشھ ی حرفام قرار گرفتھ بود اشکری تحت تاثیلی خایمار

 ...دمیشده بود رو د
 گردمی از چند لحظھ گفت بمون برمبعد

 ..... نرویی جاترسمی من مای ماریری ترس گفتم کجا مبا
 

 امی جام االن منیھم -ایمار
 

  بھ اتاق برگشتای مارقھی دق١٠ از بعد
 .... مشروب دستش بودشھی شھی

 ... ھم دستشکیدوپ
  دادھی تکواری نشست کنارم و بھ داومد
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 ؟ی ماریمشروب ھست - من
 

 ...خورمی داغون باشم میوقت -  ایمار
 
 .... دیکشی و سر مرختی ھا رو برداشت و پشتھ سر ھم مکیپ

  کامل قرمز شده بودچشماش
  و پارو پا گذاشت و دستشو گذاشت رو سرشدی کشدراز

 !؟یخوری تعارف زد تو نمبھم
   مشروب رو ازش گرفتمشھی باشھ کھ درمونھ دردام باشھ شیزی چھی کھ ومدی بدم نمنم

   افتادمی اون شبادی پشتھ سرھم خوردم کی چند پختنی کردم بھ رشروع
 دعوتم کرده بود مشروب خوردم و چقد ی خالقی ک آقای بار تو جشننی واسھ اولکھ

 .....  لبم نشستی رویحالم عوض شده بود پوزخند
  

 !؟یچون فرھاد مرد از خونھ فرار کرد -  ایمار
 !؟یبود فرھاد عاشقھ

 ! ن؟ای ھست تی تو زندگی کساالن
 
 

 گھی نداشتم دی نخواھد بود از عشق خاطرات خوبچوقتی و ھسی نمی زندگی تویکس
 سال عاشقش بودم بھم ٤ کھ ی کسی باشھ و عاشق باشم وقتمی تو زندگی کسخوامینم
 ... کردانتیخ
 

 ! کرد؟انتی فرھاد بھت خیعنی -  ایمار
 

 ..... می ادامھ ندگھی دکنمی خواھش مایمار - من
 .... مثبت سرش رو تکون دادی نگاه بھم انداخت و بھ نشونھ ھی ایمار

  شیگوش.... زنگ خورد ای مارھیگوش
 ..... جواب دادرو
  ؟ی چطورنیالو سالم آرت -  ایمار

   آره حالش خوبھ کنارم نشستھقربانت
 ....نمی بذار ببدونمینم

  گذاشتمیشونی پی دستش رو روایمار
 شده؟ی چدمی اشاره ازش پرسبا

  یچی سرش رو تکون داد و گفت ھکھ
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  شھی کم تب داره اونم فقط کنم استراحت کنھ خوب مھی فقط
 ... رو قطع کردی گوشایمار

 
 .... بودنی آرتایمار - من
 

  آره -  ایمار
 

   بھم زدی پوزخندایمار
  ؟ھی چگفتم

 
  یکس. نگرانخودی بنیآخھ آرت -  ایمار
  نھی بھت سر بزنھ ببادی گفت مشھینم

 .... نھای بھتره شده حالت
  ی کنم چشمشو گرفتفک

 
 فرھاد ھنوز چھار ماھھ کھ مرده:  کردم و گفتم یظی اخم غلایبھ مار - من
  خوامی مگھی من نھ دایمار
  عاشقم باشھی باشم و نھ کسی باشھ نھ عاشقھ کسمی تو زندگیکس
 .....رهی رو بگیی اگھی دی بگو کھ چشمم جانی بھ آرتپس

  النا؟ی باشی با کسیخوای نمگھی تو بعد از مرگ فرھاد دیعنی
 

  اری رو نی اسم کسگھی خواھشآ دخوامینھ نم - من
 دمی ندیری خچی ھمی زندگی از مردامن
  مردا متنفر شدماز

  کردانتی از عشقم کھ بھم خاون
 ....  کرد از خونھ فرار کنمی از پدرم کھ با رفتارتش کاراونم
 .....خوامی نممی زندگی رو توی مردچی ھکھی دمن

   از اون لحظھ گذاشتی ساعتکی
 ....ی ناموسی محمد بلند شد و شروع کرد بھ فوش دادن ھایصدا
 ..... بعد از خوردن مشروب ھا کامل خوابش برده بودایمار

  دمی آروم در رو باز کردم کھ دیلیخ
 رنی و محمد با ھم درگنیآرت

 ...... دهی و داره فشار منی محمد دستاش رو گذاشتھ دور گردن آرتو
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 سوختی و دلم داشت مشھی داره خفھ مکردمی قرمز شده بود احساس منی آرتصورتھ
  ممدیبلند داد ھوووووووو

 شی االغ ولش کن کشتزی ھی کھیمرد
 

   محمد رو محکم گرفتمرھنی جلو پرفتم
  شد با پشت دستش محکم زد تو دھنمدهی کشنکھی کشوندمش بھ محض او

   کردنھی لبم پر از خون شد و شروع کردم بھ گرکھ
  

  یکنی دست رو من بلند می بھ چھ حقشعوری بکھیمرد - من
   قرمز شده بود و محکمنیآرت

 کردی پشتھ سرھم سرفھ مو
   نشستمنی کنار آرترفتم

 
  حالت خوبھ؟نیآرت - من
 

  خون لبت داره زمیخوبم عز - نیآرت
 ....  نکنھی گرادیم
 

 ....ارمیاشکال نداره بمون واست آب ب - من
   محمد صورتم رو برگردوندمی بھ سمت آشپزخونھ برم کھ با صداپاشدم

 
 یدی پرستاره حال ماروی نیچطور بھ ا - محمد

  یای با ما راه نمیول
 .... یپلکی با باکالسا مآھان

 
   تو گوششدمی جلو و محکم کشرفتم

 .. تو گوشمدی بالفاصلھ اونم کشکھ
 

  از جاش بلند شد و محکمنیآرت
 ....  تو صورتھ محمدخوابوند

 
 ....ی رو زن جماعت دست بلند نکنگھی رو زدم کھ دنیا - نیآرت
 

  ی دختره ھرزه شدھیبرو گمشوووو بچھ سوسول عاشقھ  - محمد
 ؟؟.... یزنی تو صورتھ من مشت می دخترنی ھمچبخاطر
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 ....  رو گرفتنی آرتی عقھی اومد جلو محمد

 کوبوندی محمد رو خوابونده بود و مدام با مشت منی شدن کھ آرتری درگدوباره
 .....  صورتشتو
  غمی جی با صداشھی تو چشمش کور می ولش کن زدنی و گفتم آرتدمی کشی بلندغیج

  از خواب بلند شد و اومد تو حالایمار
 .... نی  سرو وضع داغون اومد طرف محمد و آرت قرمزی گرفتھ و چشماییبا صدا 
 

 نی ھااان انجایچھ خبره ا -  ایمار
 نی اگھ گذاشتمی مرگمون رو بذاری کپھ می ساعت اومدھی ؟ ھی چصداھا

 
   چھنجای اشدهی چادی نگاه بھم انداخت گفت النا داره از لبت خون مھی ایمار

 خبره؟
 

   محمد پاشد اومد طرفمی از رونیآرت
  در آوردبشی از جی  دستمال کاغدھی
 لبم نقش ی بود کھ رویی با دستش چونم رو گرفت و مشغول پاک کردن خون ھاو

 ....بستھ بود
   رو از دستش گرفتم و ادامشدستمال

  خودم پاک کردمرو
   بلند داد زدی محمد با صداکھ
  السھی خان منی فقط با آرتدتونی خانوم مھمون جدای ماربلھ
  ی دندونت مونده کھ دوباره اومدری دختره زی گفتم مزه نی آرتبھ

 .... دی بھم پری خروس جنگمثھ
   داد زد خفھ شوووووونیآرت

 ......زی ھی کھیمرد
 

 ھ؟ی محمد آقا شما مشکلتون با من چگفتم
 

 ابووووو؟ی بھت گفتم ی چنجای کھ النا رو آوردم ایممد من شب اول -  ایمار
 

  تونھی نمیمنم گفتم کس - محمد
   بمونھگانی رانجایا
  کھ؟ادتھی
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 دمی مھی دارم کرانجای رفتھ منم اادتی نکھیممد مثھ ا -  ایمار
 

 ی کھ شب برکردمی نمدای پولدار رو واست پی ھاسیھھ آره خب اگھ من اون ک- محمد
   نصفھی چطورششونیپ

 !؟یدادی رو منجای ای ھیکرا
 

  ھآاایاری شورش رو در می دارگھی صورتش پر از خشم شد داد زد ممد دایمار
 

 نجای اتونھی اصآل نمای باھام انجام بده دی دختر بانی اخوامی کھ من می کارای - محمد
 .... بمونھ

 
  دستم قفل کرده بودی انگشتانھی  انگشتاش رو بنی خودم کھ اومدم آرتبھ
 برمشی با خودم ممونھی نمنجای اگھی داد زد النا دی بلندی با صداو

  زل زدمنیبودم بھ آرت دهیترس
 

 ی از من بترسسی نیازیالنا ن -نیآرت
 ...  نگام نکنینحوریا

 
  نگاه کردنی با تعجب بھ آرتایمار

  شی ببریخوای با پوزخند گفت کجا مو
 یکنی می کھ با مادر بزرگت زندگتو
 رو با خودت گھی دیکی ی کھ بخوای ھم نداریی ای درست و حسابھی وضع مالنیھمچ  

 .. یخی بیببر
 

  کردن مادر بزرگم با خودمھیراض - نیآرت
  باشھیی جانی باشھ بھتره کھ ھمجی در ضمن ھر چو

  نداشتھ باشھشی آسااروی نی از دستھ اکھ
 

  گفت آره زودتر ببرشی چندش آوری با قھقھھ محمد
 ....ی و باھاش بالسی مخش رو بزنیتونی بھتر ماونجا

 
 موندم چطور خودت حالت از خودت بھم یدھنت رو ببند آخھ تو چقد آشغال - من
 ....خورهینم
 

  ولش کن - نیآرت
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  رو برداشتمی بھ طرف اتاق رفت کولھ پشتنیآرت

  با دو من رو از اونجا خارج کردمی دستم رو گرفت و گفت برمحکم
  چرخوندای و صورتش رو بھ طرف مارستادی اای ماری با صداکھ
 
 .....دهی زجر کشیلی مواظبش باش خنیآرت -  ایارم

  مثھ من نابود شھنزار
   اعتماد دارمبھت

  امانت مواظبت کننی از اخوب
  ازش تشکر کردمی طرفم اومد و بغلم کرد منم بغلش کردم و بابتھ ھمھ چبھ
   زدنی چشمک بھ آرتھی کرد و نی قشنگ بھم زد رو بھ آرتی خنده ھی

 کھ پشتش بھ ما بود از پشت واسمون دست تکون ی طرف خونھ راه افتاد و در حالبھ
 .....داد
 
 

   داشتدی سفدی پراھی نیآرت
  رو برام باز کرد و نشستم جلودی پرادر
  نی نشست تو ماشنی آرتیوقت

   چرادمی ازش پرسبالفاصلھ
 !؟ی نجات دادمنو
 ی خودتو تو درد سربندازیخوای مچرا

   کھ بھم داشتیقی نگاه عمبا
   داد چون اونجا واسھ توجواب
 یستی تو از جنس اونا نسی نمناسب

 
 ! ؟ستمی نینجوری کھ من ایدونیاز کجا م - من
  می رو روشن کرد و راه افتادنیماش

 شھی باشھ قشنگ مشخص منکارهی کھ ایکس:  جواب دادیحی لبخنده ملبا
 .....  من بفھممسی نازین

 ...میری االن کجا مدمی پرسازش
  

  یمن با مادر بزرگم زندگ - نیآرت
  اونجابرمی تو رو ھم مکنمیم

  ندارمی بزرگ و مدرنی خونھ
 ...ی باشھ تو آرامش داری ھر چاما
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  چشمامی لحظھ آرش اومد جلوکی رو بستم و چشمام

  دادمھی تکنی ماشی رو بھ صندلسرم
 شدی مری اشکام تند تند سرازو
 ...مدم بھ خودم اونی آرتی صدابا
 

 !؟یکنی مھیچرا گر - نیآرت
 

 دلم واسھ داداشم تنگ شده - من
 

 نشیخب برو بب - نیآرت
 

 .....  پدرم فرار کردمی پدرمھ منم از خونھ شھیپ - من
 

 !؟ی بدونم چرا فرار کردشھیم - نیآرت
 

  نپرسیزی فعال چشھیروحم ، جسمم، اگھ م...خستم ....  الیخیب - من
 

 باشھ راحت باش - نیآرت
 

   چند لحظھی رو بستم و براچشام
 ی اتفاقاتی رو رھا کردم از ھمھ ذھنم

 .....  واسم افتاده بودکھ
 
  چشمام رو باز کردمنی آرتی صدابا
 

 میدی شو رسادهیپ - نیآرت
 
  اعتماد کردمنی چطور بھ آرتدونمینم
  کردمی باھاش اومدم اما احساس مو

  جا بھتر از اونجاسھر
 .... زد و در رو باز کرددی نگاه کردم کھ کلشبھ
  استرس و دلشوره وارد خونھ شدمبا
 ی و معمولکی کوچییالی وی خونھ ھی

  جنوب شھر تھران بودی توکھ
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   تو مادر بزرگ ھر شبای رو کرد بھم و گفت بنی شب بود و آرت١٠ ساعت
  خوابھی م٩ ساعت

 ....  فک کنم خوابھاالنم
 

   بزرگ بود وسطشیلی حال خھی کردم تی وارد خونھ شدم احساس امنیوقت
   بودمبلمان

  روش بودکی کوچونیزی تلوھی کھ کی کوچزی مھی و
 . ھم بودندی دو اتاق کھ ھر دو رو بھ روو
    کنارکی آشپزخونھ اپن کوچھی
 ... از اتاق ھایکی
 ...... اتاق بودیکی کنار اون ی بھداشتسی سروو

  از اتاق ھا رو  واسم باز کردیکی در نیآرت
  اتاقھ منھنجای بمون انجای گفت تو او

 ؟ی کردم بھش و گفتم پس تو چرو
 ؟یخوابی کجا مخودت

  تو راحت باشادهی جا زخوابمی و گفت من تو اتاق مادر بزرگ مدیخند
  بابت مادر بزرگ ھم نگران نباشاز

   شد خودمداری نماز صبح کھ بواسھ
 .....زنمی حرف مباھاش

 
  تشکر کردم وارد اتاق شدمازش

  نشستم رو تختو
  رو باز کردممی کولھ پشتدر
 .. دمی رو در آوردم و پوشمی شلوار اسپرت مشکزیبل
 
 دمی نمترسنجای چرا؟ اما از ادونمینم
  دمی خستھ بودم رو تخت دراز کشیلیخ
 ...... زود خوابم بردیلی خو
 
 

  شده بودنی سنگی حسابچشمام
  تخت بود نگاه کردمی کھ روبھ روی بھ ساعت گرد و بزرگیوقت

 ....  بود١٢ ساعت
  بھ خودم دادمی و قوسکش



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 170 

   رو تخت بلند شدماز
  اتاقی کھ گوشھ ی قدنھی آی جلورفتم

   شده بودگذاشتھ
  رو برانداز کردمخودم
  رو شونھ زدمموھام

   محکم باال بستمو
   رو سر کردممی مشکشال

 رونی از اتاق اومدم بو
   نبود وی اطراف نگاه کردم کسبھ

 ...ومدی نمییصدا
 مینی بی تودیچی پی قورمھ سبزی قدم کھ جلوتر رفتم بوچند

  مورد عالقم بودی غذای سبزقورمھ
 ....اما..... تو آشپزخونھ باشھنی کھ آرتزدمی محدس
  آشپزخونھ کھ شدموارد

 دمی داشت رو دینیورتھ با مزه و دل نش کھ صدی و سفینکی قد کوتاه عرزنی پھی
 شدی مدهی صدام دی کھ توی استرسبا

 سالم:  گفتم بلند
  صورتش رو بھ طرفم چرخوندمادربزرگ

 سالم دخترم:  با لبخند گفت و
 ....ی اومدخوش

 
 مادر جون شرمنده مزاحمتون شدم - من
 

 ای خداس برو صورتت رو بشور ببی دخترم مھمان حبھی چھ حرفنیا - مادربزرگ
 ناھارتو بخور غذا آمادس

 
 آخھ چند شب بود خواب درست و دمی ساعت خوابنی کھ تا ادیمادر جون ببخش - من

  نداشتم شرمندهیحساب
 

  ای آب بھ صورتت بزن و بھیدشمنت شرمنده دختر خوشگلم  - بزرگ مادر
 

 ییدستمال کاغذا شدم دست و صورتم رو شستم و با ی بھداشتسی سرووارد
  اپن گذاشتھ شده بود صورتمی روکھ
  خشک کردمرو

  ناھار رو آماده کرده بودزی بزرگ ممادر
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  زی ازم خواست کھ سرمو
 .....  نشستمزی گفتم و پشتھ میچشم.... نمیبش

  گذاشتزی می بزرگ پارچ آب رو رومادر
 ... بھ روم نشستی روو
 -  لبخند گفت بسم هللابا
  بزنم شروع بھ خوردن غذا کردمی حرفنکھی گشنم بود بدون ایلییییییخ

 .... نبودمیخجالت
   چرا از مادر بزرگ خجالتدونمی نماما
 .... دمیکشیم
   در موردمنی آرتدونستمینم
  بھ مادر بزرگش گفتھ بودیچ

  بھ مادربزرگ داشتمی حس خوباما
  بھم انداخت و گفت دخترمینگاھ

 ....  راحت بخورغذاتو
   رو جمع کردم و مشغول شستنزی ناھارم رو خوردم تند تند منکھیاز ا بعد

 شورمی خودم مگفتی و مذاشتی ھا شدم ھر چند مادر بزرگ نمظرف
  بودی ادبی خوردن و پاشدن در نظرم بیول
  کردمیادیبابت ناھار تشکر ز 
  بعد از شستن ظرف ھاو
  نفره نشستمکی. ی از مبل ھایکیبھ سالن رفتم و رو  

  ومدی کھ پشتھ خونھ بود می اذان ظھر از مسجدیصدا
  بزرگ وضو گرفت جا نمازش رومادر
   کرد و مشغول خوندن نمازش شدپھن

 دمی کشیقی تمام وجودم نفس عمبا
 .....  کردمتی احساس امنو

  نماز مادر بزرگ تموم شدیوقت
  مادر بزرگدمی کنارش و پرسنشستم

 ام؟نجی من چرا ادی بدوندییخوای نمشما
 

 .... کن دخترمفی تعریاگھ خودت دوس دار - بزرگ مادر
 
 

  بزرگ سر جا نمازش نشستھ بودمادر
 .... کردی با لبخند بھم نگاه مو

  کردمفی رو براش تعرمی داستان زندگی ھمھ
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 .... مادرم گفتماز
 ..... پدرماز
 .....  فرھاداز
 .....  آرشاز
  شدری گفتن از آرش اشکم سرازبا

  زرگ دستامو رو گرفت مادر بکھ
  بھ خداشھی درست می گفت ھمھ چو

 .... کن نگران نباشتوکل
 .... کردمفی تا االن رو ھم براش تعرای با ماریی از آشنابعد
 نیخوشحالم آرت - مادربزرگ گفت کھ
  چھدهی بزرگ کردم کھ فھمی جوررو

   بھنکھی انجام بده و از ادی باییکارھا
 ... خوشحالم دخترمیلی کمک کرده ختو

 !؟...نی بزرگ کرددمیپرس
 د؟یکرد. رو شما بزرگنی آرتمگھ
  بھم زد و گفتی بزرگ لبخندمادر
  ی سالگ١١ از نی دخترم آرتآره

  من بوده و من بزرگش کردمشھیپ
 

  کجا ھستن مادر بزرگ ؟نیپس پدر مادر آرت - من
 ...ن گل صدام کی بی بزرگ دستاشو رو دستام گذاشت و گفت بمادر

 .... لبخند گفتم چشمبا
  کھ پر از سوال بود بھ مادریی چشمابا

 پدر مادر -دمی نگاه کردم و پرسبزرگ
  شما بزرگ شده؟شھی پنی مردن کھ آرتنیآرت
 

 نی گفت پدر آرتدی کشی بزرگ آھمادر
  تصادف جونش رو از دست دادھی تو
  ھستمنی آرتھی مادر بزرگ پدرمن
  ی با مردھانی از اون  مادر آرتبعد
 نی و آرتکردی ارتباط برقرار میادیز

  و چند بار کھدیدی رو می بدی ھاصحنھ
  کردفی واسم تعرشمی پاومد
  سال داشت٣٠ اون زمان نی آرتمادر

  دوباره ازدواج کنھخواستی بود و ھنوز سنش کم بود و مجوون
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 کنھی بھش توجھ نمگفی منیآرت
  خودش گرمھی ھمش سرش بھ کارھاو
 

   و ادامھ داددی کشیبزرگ آھ مادر
  مرد پولدار ازدواج کردھی با نی آرتمادر

  رونی بود کھ آرتنی شرط شوھرش او
   مادرش ازدواج کرد وارهی خونش نبھ
  منشھی رو آورد پنیآرت 

 اون رو با خودش ببره و قراره با شوھرش بھ فرانسھ برن  تونھی و گفت کھ نمگذاشت
 از اون سال..... 

 ....کنھی می با من زندگنی االن آرتتا
  کھمی مرد بزرگ گرم صحبت بودبا

 ی بلندی وارد خونھ شد و با صدانیآرت
  خانووووماااا؟دی چطورگفت
  رفت و بھش خوش آمد گفتنی بزرگ از جاش پا شد بھ طرفھ  آرتمادر

 
  نگاه بھمھی کرد زی چشماشو رنی آرتکھ

 ....مد بگھ؟ خوش آخوادی نمی کسگھی و گفت دانداخت
 
 
  اومدمنی جام بلند شدم بھ طرف آرتاز

  انداختم و گفتم سالم آقانیی پاسرمو
 ....نی خوش اومدنیآرت

 .... ختیری میی چانی آرتی بزرگ وارد آشپزخونھ شد و برامادر
   گرد شده بھم زل زدهی با چشمانیآرت
 ....بود

 
 ؟... شدمنی آقاااا آرتگھیحاال د -نیآرت
 

  راحت ترمینطوری من ای ولدیببخش - من
 

  ی ھر جور راحتیاوک - نیآرت
 

 ناھارش ادی رو صدا زد و ازش خواست کھ دستاش رو بشوره و بنی بزرگ آرتمادر
   ھم گذاشتھ بودی و چاکی اپن کیرو بخوره و برامون رو
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  داشتینیری آروم و شھی چھ زندگشدی ممی حسودنی وقتا بھ آرتی بعضواقعآ
  آرزوش رو داشتمشھی کھ من ھمیزیچ
  فکر بودم ک مادر بزرگ صدام زدتو
  بخورم  من و مادر بزرگیی و چاکی  کنمی ازم خواست کھ کنارش بشو

  مشغول خوردنی خوری ناھارزی میرو
 .....  وارد آشپزخونھ شدنی کھ آرتمی بودیی و چاکیک
 

 دیریگی نملی مارو تحوگھی ھااا دنیبھ بھ خانوماآ خوب گرم گرفت - نیآرت
 

   زد و گفت بلھ دماغی بزرگ لبخندمادر
 ! ؟؟می گل داشتی بی و گفت عھ بدی خندنی آرتمییخوای مسوختھ

  انداختمنیی گرفت و سرم رو پاخندم
  رو بھ روم نشست و مشغول خوردن غذاش شدنی آرتکھ
  بالفاصلھ بھمخوردی کھ میی لقمھ اھر

 ....کردی منگاه
 

 ....ی مادر امروز زود اومدنیآرت - بزرگ مادر
 ! ؟ی کنم نگران مھمانت بودفک

 
  جواب دادییبا لبخند دندون نما - نیآرت
 ی نکنی خوب مھمون داردیگفتم شا - گل ی بی بآره

 
 بھ من یخوای تو مگھی گرفت و گفت بچھ حاال دیشگونی رو ننی آرتی بزرگ بازومادر

 ی بدادی یمھمون دار
 ..... سات رو عوض کن استراحت کن غذا تو بخور برو لباپاشو
  می تسلی دو دستش رو بھ نشونھ نیآرت

 .... باال آورد و گفت چشمشدن
 

   انداختم و گفتمی بھ مادربزرگ نگاھمیی و چاکی از تموم شدن کبعد
دوباره ...  استراحت کنم بعد از چند لحظھ مکث کردنکمی اتاقم رمی اجازتون من مبا

  کھ گفتمدیگفتم ببخش
 ..... اتاقم
  کھ دھنش پر از غذا بودی در حالنیآرت
 گھی اخم گفت خوب اتاقھ خودتھ دبا

   زد و گفت بروحی ملی بزرگ لبخندمادر
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 ..... دخترم
  اتاق رو باز کردمدر
  تخت ولو کردمی خودم رو روعی سرو

   بدنم کوفتھ بود شالم رو در آوردمتمام
  رو باز کردممی بلند و مشکیموھا
 ......دمی تخت دراز کشی بھ خودم دادم و روی و قوسکش

  نشده بودنی ھنوز سنگچشمام
   در اتاق رو زدیکی کھ

   گل باشھی بی بزدمی محدس
  نسبتای حجاب کنم با صدانکھی ابدون
 دیی گفتم بفرمایآروم

 
  دمی رو دنی در باز شد آرتیوقت
  نبود کھ اونموقع بخوام بھ طرف شالم برم و برش دارمندی خوشای شدم ولھل

 .....  بوددهی من رو با اون وضع دنیچون بھ ھر حال آرت 
 .... دیی رو تخت دست پاھام رو جمع کردم و گفتم بفرمانشستم

   فاصلھ کنارم نشستی با کمنیآرت
 حال خوبھ النا؟:  گفتی نسبتآ آرومی چشمام زل زد و با صداتو
 

 ازت ممنوووونم کھ  من یلی آروم گفتم آره خوبم خیلی انداختم و خنیی رو پاسرم -  من
 ی آوردرونیرو از اونجا ب

 
 یشمی خوشحالم کھ پیلی خی تو بود کھ اونجا باشفیالنا ح - نیآرت
 

 ..... ی کردتمی برادر بزرگ حماھی گفتم ممنونم تو مثھ عیسر
 

  با تعجب بھم نگاه کردبالفاصلھ
  برادر؟؟ییییییی گفت چو
 

  آره خب - من
 

 .... برادرت باشمخوامیاما من نم  - نیآرت
 

  چرا ؟ - من
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  گمی رک مدیالنا ببخش - نیآرت
  دوستت دارمادی من ازت خوشم ماما
 
   کلمھ  دوستت دارم از زبوندنی شناز
 ..... کردخی دستام نیآرت
  ی پسرنی دومنی از فرھاد آرتبعد
  دوستت دارمگفتی کھ مبود

 
 شدی مدهی دتی کھ توش اعصبانیی صدابا

  دادم اما من دوستت ندارمجواب
 نی بھت ندارم آرتی حسجی ھمن
  رو دوستی کستونمی نمگھی دمن

   باشمی باشم و عاشقھ کسداشتھ
 

 !آخھ چرا ؟ - نیآرت
  ؟شدهی چمگھ
  - ی از خودت بگشتری بشھی مالنا
 

 ..... تخت بود بردمی کھ روی بالشری رو زدستم
 ....  رو برداشتمگارمی سپاکت

  روشنش کردمرونی بدمی نخ کشھی
 نیی ھوا و سرم پاکردمی تند تند دود مو

 ....بود
  سرم رو باال آوردمنی آرتی صدابا
 

 ؟ی نکشگاری سشھیالنا م - نیآرت
 

 ! ؟کنھی متتیدودش اذ - من
 

 کنھی متی خودت رو اذزمینھ عز - نیآرت
 

 شمی بلکھ آرومم مشمی نمتیمن اذ - من
 

  لطفآ؟ی بھم بگشھی می رو دوست داشتھ باشی کسیتونی ادامھ داد النا چرا نمنیآرت
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 رو می داستان زندگی و ھمھ دمیکشی و مکردمی روشن مگاری بود تند تند سنیی پاسرم
  کردمفی تعرنی آرتیبرا

 رو بھش ی دادم ھمھ چحی ترجکردمی می بود کھ بدونھ چون داشتم تو خونش زندگحقش
 ھق ھقم کردمی مفی کھ تعری سخت بود و در حالیلی خاطرات واسم خی آورادیبگم  

  بلند شد کھ
 .....  محکم بغلم کردهنی آرتدمی بھ خودم اومدم دیوقت
 .... دمی کشرونی خودم رو از بغلش بیظی اخم غلبا
 
 
 ! ؟ی من رو بغل کردی داد زدم بھ چھ حقی بلندی صدابا

   نگفتم من دوستت ندارممگھ
  ندارمی نگفتم بھت حسمگھ

  ادی مردا بدم ماز
 ادی عشق بدم ماز
 ترسمی می دلبستگاز

   نشوکی نزدبھم
  ماھھ کھ عشقم مرده٤ ھنوز من
  دوست داشتھ باشمتونمی رو نمی کسگھی ضمن من ددر

  تنھام بذارکنمی مخواھش
   نشوکی بھم نزدچوقتیھ
 ی برادرکی من فقط مثل ی براتو
  نھ کمترشتری دوست نھ بکی

  با تعجب بھم زل زده بودنیآرت
 

 النا آروم باش استراحت کن - نیآرت
 سی حالت خوب نیلرزی میدار
 دی ناراحتت کنم ببخشخواستمی نممن

  ذارمی نداشتم تنھات میمنظور
  کناستراحت

 
  و در رو پشتھ سرش بسترونی از اتاق رفت بنیآرت
  از اتاقنی محض خارج شدن آرتبھ
  کردنھی بلند شروع کردم بھ گری صدابا
   تخت انداختمی خودم رو روو
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  بستمی چشمام رو منکھی محضھ ابھ
  چشممی جلوومدی مآرش

 کردی موونمی آرش داشت دھیدلتنگ 
 

  رو از شدت درد تو دستام گرفتمسرم
  دادمی محکم فشار مو

   بودی چھ مجازاتنی اای زدم خداداد
  ؟!!ی برام در نظر گرفتکھ

 ؟یکنی مکاری با من چیدار
  برام نموندهچکسیھ

 دمی تخت دراز کشرو
  رو انداختم رو خودمپتو
   جمع کردمکممی پاھام رو تو شو
  ی ھفتھ بود کھ درست و حسابکی

  نبودمی بودم و خوابم تنظدهینخواب
   چشمام رو بستمنکھی محض ابھ
 شب٧ چشمام رو باز کردم ساعت ی فرو رفتم وقتیقی خواب عمبھ

  بودمدهی خواب٣ من ساعت بود
   ساعت بود کھ خواب بودمچھار

  از تخت پاشدم و بھ طرفعیسر
  نھی رفتم دو مشت آب بخ بھ صورتم زدم خودم رو تو آی بھداشتسیسرو

   نگاه کردم پشتھ پلکھام ورمییروشو
 د چشمام ھم کبود شده بورهی بود و زکرده

 اهی سگاری سدنیلب ھام بخاطر کش 
   بودشده
 رونی اومدم بی بھداشتسی سرواز
  طرف آشپزخونھ رفتمبھ

   گل تو آشپزخونھی بی ببازم
  اومدنم شدمتوجھ

  دی بالفاصلھ پرسو
 ؟یدی خوب خوابدخترم

 
   گل بخدا شرمندم من اسباب زحمت شدمی بیبلھ ب - من

 دی غذا رو آماده کندی و شما باخوابمی مھمش
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   دخترمھی چھ حرفنیا - گل ی بیب
  برمی کار لذت منی و از اکنمی غذا درس منی واسھ آرتشھی ھممن
  ی نداری برام فرقنی ھم با آرتتو
 

   گل مشغول درست کردن ساالدی بی کھ بی آشپزخونھ شدم و در حالوارد
  ودمی بود گونش رو آروم بوسھیاولو
   گلی بی ب ممنوووونیلی خگفتم
  ھستمھی واقعآ عاشقھ ساالد اولومن
  کھ دوبرابری شما ھم درس کناگھ

 ..... شمی معاشقش
  نثارم کردی گل لبخندی بیب
 .... دمی گفت منم عاشقمااا از جام پرییھوی کھ یی صدادنی شنبا
 
 
  تعجب بھ پشت سرم زل زدمبا
  از پشتم در اومد ونی آرتھوی
  گفتیی لبخند دندون نمابا

  خانوم خوابالوسالم
  پوزخند زدمھی
 ؟ی ھستی گفتم عاشقھ چو
 دی پشتھ سرش کشی دستھی
 گھی دھی گفت ساالد الوو

  دمی کشیقی عمنفس
 ... گھی بخور دنی خوبھ بشیلی با لبخند گفتم خو
 زی سرممی نشستنی آرتبا

 ... امی و مشورمی بچھ ھا منم دستامو مدی گل گفت مشغول شی بی بکھ
  گلی بی رفتن ببا

  شدرهی بھ صورتم خنیآرت
   انداختمنیی رو پاسرم

 
   گلی بی گذاشتم کنار تخت بدمی واست لباس خریظھر کھ خواب بود - نیآرت
 

 نی آقا آرتدیتو رو خدا شرمندم نکن - من
 

  ی تو خواب بودنیواسھ ھم....  شمالمیقراره با پسر عمو ھام بر - نیآرت
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  بھتر باشھدی گفتم خودم بخرم شای نداشتھ باشدی خری حوصلھ دی شاگفتم
 ی و راحتی مقدار لباس خونگھی
  مانتو شلوار و شال برات گرفتمو

 ادی خوشت بدوارمی امادی خوشت منی نگاه کن بببعدآ
 

  دستتون درد نکنھ واقعانیآقا آرت - من
  شمالامی بتونمی من نماما
  رو ندارمشی اصآل روحمن
  ھستمی کھ من کدی بھ پسرعموھاتون بگدییخوای در ضمن مو
 

 انیاونا با دوست دختراشون م - نیآرت
  بدمحی توضی کسی برانمیبی نمیازی من ھم اصآل نو
 یای حتمآ بکنمی مھی خوبھ توصیلی ختی روحی سفر برانیالنا ا 
 

  امی باھات بتونمی من نمیول - من
 زدمی حرف منی با آرتداشتم

 شونم گذاشت بھش نگاه کردم کھ گفت دخترم باھاش برو ی گل دستش رو روی بی بکھ
 شھی عوض متیروح

 .... ی سفر نرفتھی وقتھ یلیخ
  گل روی بی حرف بنخواستم

  رو قبول کردمنی آرتشنھادی کنم و پرد
 

  پس امشب لباساتو آماده کن - نیآرت
  آماده باشخودتم

 ... میوفتی صبح زود راه مفردا
  میمون بی چھار روزی سھ القراره

 
  مثبت سرم رو تکون دادمی نشونھ بھ
  بلند شدمزی پشت ماز

   شام شدمزی جمع کردن ممشغول
 .... کنمی گل گفت تو برو بکارات برس دخترم خودم جمع می بی بکھ
   گلی بی اصرار ببا
  طرف اتاق رفتمبھ
   اتاق رو باز کردمدر

  ی سشوار و ادکلن  جلوحولھ
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 دمی دشی آرازیم
  باشھنی کار آرتزدمی حدس مکھ

 .....  رو برداشتم و بھ سمت حمام رفتمحولھ
 
 

  اومدمرونی ساعت از حمام بمی از نبعد
 ... بزرگ رو تختم بودیلی وارد اتاق شدم چند تا پاکت خو

  پاکت ھا رو باز کرددر
  شلوار کتون کوتاهھی یتو پاکت اول 

 .....  کوتاهی مشکی روسرھی راه راه کوتاه بود و دی سفاهی مانتوعھ سھی و یمشک
  ی خوشم اومد واقعآ لباساقشی سلاز

  گھی بودن و تو دو پاکت دیقشنگ
  ی با رنگای سھ ربع نخنی آستزی بلچند

  کھ ازشون خوشم اومده بودی و قشنگی کوتاه رنگی ، و قرمز و شلوارھادی سف،یآب
.... 

  رو گرفتھنای انی آرتکردمی ماحساس
 می مشکیبھم بفھمونھ کھ لباس ھا 

 ..... ارمی در برو
 کی و با دی با رنگ سفزھای از اون بلیکی

 و مشغول خشک ستادمی اتاق ای قد گوشھ نھی آی رفتم جلودمی پوشی کوتاه آبشلوار
  کردن موھام شدم

  موھام رو خشک کردنکھی از ابعد
   رومی و گوشدمی تخت دراز کشیرو

 ی تماس ب١٨ و امی پ١٠ یدم و روشنش کردم با روشن شدن گوش در آورمی پشتازکولھ
 ....  ھا رو باز کردمامیپاسخ از آھو اومد پ

  ھا از طرف آھو بودامی پی ھمھ کھ
  بوددهی حالم رو پرسی اولی ھاامی پتو
  یزی ھاش چامی پنی تو آخرو

 زل زده بودم ی بود کھ چشمام از تعجب گرد شده بود و فقط بھ صفحھ گوشنوشتھ
 شده با استرس گفتم فقط ی تو معلومھ چیگی می با آھو تماس گرفتم و گفتم آھو چعیسر

 ! آرش االن کجاس؟شدهیتو رو خدا بگو چ
 
 
  و بھ آھو گفتم تو رو خدا درست واسمھی گررهی زدم زی بلندی صدابا

 !شده؟ی جنمی بده ببحیتوض
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  آروم باشکنمیالنا خواھش م - آھو
   آرش حالش خوبھوفتھی نیاتفاق
 ..... فقط

 
 ! آھو ؟یفقط چ - من

 شده؟ی چکنمی دارم سکتھ مگھی دبگو
 

  رو کشتھدایالنا بابات ش - آھو
 

  رو کشتھدای شی چیعنی ؟یچ - من
 ھ؟ی چانی بھ تو گفت جریک

  افتادهی از رفتن من اونجا چھ اتفاقبعد
 ...ھی بھ چی چنمی کن ببفی تعردرس

 
  اومد خونھروزیالنا بابا د - آھو

  در موردزدنی بابا مامان حرف مداشتن
  بابادمی رفتم و پرسکشونی زنش رو کشتھ کنجکاو شدم نزدیکی نکھیا

   از شاگرداشیکی کھ بابا گفت شدهیچ
   برگشتھی کھ مرده با زنش تو توخونھ دعوا بوده انگار وقتکردهی مفیتعر

 کھ با زنش بوده فرار ی کھ دعواشون شده اون مرددهی  دی زنش رو تو بغل کسخونھ
 ....کرده
  آرشی داشتن بھ اسم آرش کھ جلوکمی پسر کوچھی کردهی مفی تعرپسره
 کنھی رو تو خونھ خفھ مزنش

 کننی رو خبر مسی و پلشنی ھا با خبر مھی از سرو صداشون ھمساکھ
  مرده بودهدای شرسھی مسی پلی وقتانگار
   باباتو بازداشت کردن و بردناالنم

 
 ! باباست؟یدیاز کجا فھم - من
 

  بودهبای مرده ھم شکلیآخھ بابا گفت فام -آھو
  ھمون دوستتی گفت  انگار بابابعد

   داداشھی کھ از خونھ فرار کرده بوده
  کامآل مطمعن شدم کھ بابات بودهگھی ھم داره درستھ؟ بعدآ دکیکوچ
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  خدا اونجا جھ خبر شدهیووووووا - من
   بدرک حقشون بود چوب خدا صدابابا

  کھ بھ سریی داره تاوان بالھانداره
  آھو االن آرش کجاست؟دهی رو پس مآورده

   آرش برام مھمھفقط
   مادر خودتیعنی بچھ ھی انگار مادر اصلگفتنی ھا مھی النا ھمسادونمینم
 .... برهی آرش رو با خودش مادی و مشھی خبر مبا

  ھم از مامانت خبر ندارهیکس
 

  کنمکاری چدونستمی شوکھ شده بودم نمکآل
   مامان کجاستیعنی رمیمی بھ آھو گفتم آھو من بدون آرش مفقط
 ادی سر آرش نییبال

 نمیبی دارم کابوس مکردمی درست از آرش مواظبت کنھ احساس متونھی معتاده نممامان
 ھ آھو زد رو ھضم کیی حرفاتونستمیحالم اصآل خوب نبود و نم

 گھی رفت و دیاھیچشمام س.... کنم
 ....... دمی نفھمیزیچ
 

 با فاصلھ از من رو تخت دراز نی چشام رو باز کردم سروم تو دستم بود و آرتیوقت
  بوددهیکش
 
  رونی بدمی سروم رو از دستم کشعی جام بلند شدم سراز
   سرومدنی دستم بخاطر محکم کشکھ

  داشت و اصآل برام مھم نبودیزیخونر
   فشارت افتاده بود؟ی کردنکاروی ای با اخم از جاش بلند شد و گفت النا بھ چھ حقنیآرت

  اومدادمی آھو ی حرفادوباره
   بدمنی بھ آرتی جوابنکھی ابدون
  و مانتوم رو تنم کردمی سمتھ چوب رخترفتم
  دی با تعجب بھم زل زد و پرسنیآرت
 شب؟١٢اعت  سی بریخوای مییجا
 

  اومدهشی پی مشکلھی برم واسم دیبا - من
 

  بذار واسھ صبھیچھ مشکل - نیآرت
  اونم تنھارونی بی موقع شب برنی ادمی االن بھت اجازه نممن
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  بھم وارد شده بودیادی زھی عصبفشار
  کنترل رفتارم دستھ خودم نبوداصآل

   رو بستم و محکم داد زدمچشمام
   تو چھبھ
   ھآانیکارمی چتو
   ندارهی ربطچی تو ھبھ

  نی رو زمنشستم
   بلند شدمی گری رو گذاشتم رو زانوھام وصداسرم
   اومد نشست جلومنیآرت

  دستاشو گذاشت رو دستامآروم
 رونی بدمی دستاش کشری نداشتم دستام رو لمس کنھ دستام رو از زدوست

 نی گفتم بدبخت شدم آرتو
 ی انگشتھ اشارش رو بھ نشونھ نیآرت
  گذاشتشینی رو بسیھ
  نگوینجوری گفت ساکت لطفآ او

  شدهی بگو چفقط
 ....  کمکت کنمدمی قول مخودم

  نکنھی گرگھی آروم باش و دفقط
  رو آروم تکون دادم و گفتم باشھسرم
 دهی گل خوابی بی گفت ببعد
  گلھی بی اتاقھ بی المپ اتاق رو خاموش کنم چون روبھ روی اجازه بداگھ

   شھتی اذخوامینم 
 

  باشھ خاموش کن - من
 کھ کناره تخت بود رو یکی المپ اتاق رو خاموش کرد و چراغ خوابھ کوچنیآرت

  روشن کرد
 نی رو تخت بشای بھم گفت ببعد

 .... شدهی کن چفی برام تعرو
  جام پاشدم و رو تخت نشستماز
  رو خودمدمی رو تخت و پتو رو کشدمی داشتم دراز کشیدی سردرد شاما
  ختمیری اشک مصدای بو

 و دی کشرونی بی برگ دسمال کاغذھی  ی کنارم نشست رو تخت و از رو پا تختنیآرت
  بود کا از دستم اومده بودیمشغول پاک کردن خون

   شدمرهی خنی صورت آرتبھ
  پسر جذاب بودنی اچقد
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   داشتی قشنگی چشماچھ
 تونستی رو می ھر آدمنشی رفتار دلنشو

 زدیبون بود و ھمش لبخند م مھریلی کنھ چون خجذب
  شرمندهکردی کھ واسم میی کارابخاطر

 ی حسچی چرا ھدونمی اما نمشدمیم
   بخاطرهدی شادونمی دوستت داشتھ باشم نمتونستمی نداشتم و اصآل نمبھش

  باھاشی بدطی بوده کھ تو شرانیا
   امایی اگھی دزی ھر چای شده بودم آشنا

   قلبم بھ روش بستھچھی درانگار
  بھش داشتھ باشمیی اگھی دوست احساس دھی از ری غتونستمی اصال نمو
  

  کنارت دراز بکشمیدیاجازه م - نیآرت
 ! ؟ی کنفی برام تعربعد

 
 ...... جواب دادم راحت باشیبعد از مکث کوتاھ- من
 
 

  تو چشمام زل زد و آروم گفتنیآرت
 کنمی کن گوش مفی تعرخوب

 
   نداشتم و سردم شدهی شده بود احساس خوبکی بھم نزدنقدی انکھی ااز

 نی و خودم رو جمع کردم و گفتم آرتچوندمی پتو رو دور خودم پبود
 

 جونم - نیآرت
 

 گرفتمی عذاب وجدان منی آرتی کارانی از اپووووف
  شرمندت بشمخوامی من نمنی نباش آرتینجوری اکنمی گفتم خواھش منی آرتبھ
 ....ی خوبیلی ختو
  ی مھربونیلیخ
  ی جذابیلیخ
  کلمھ انگار خندش گرفتنی گفتن ابا
  زدی پوزخندو

 ھی چرا بجز دونمی اما نمی باشی ھر دختری آرزودی توشانی آرتنی ببگفتم
 ی بھت احساستونمی برادر نمای دوست
  رفتار کنی باشم پس تو ھم نسبت بھ من معمولداشتھ
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  کنمیالنا تمومش کن خواھش م - نیآرت
   موردش حرف نزندر
 

 ی بشیکی کن عاشق ی سعنیآرت - من
   واقعآ دوستت داشتھ باشھ چونکھ

  رو ندارماقتتی من لناسی از اشتری باقتتیل
 کھ ازت یزی دھنم و گفت فقط در مورد چی حرفم دستش رو گذاشت جلونی زدن ابا

  جواب بدهدمیپرس
 

  بابام زنش رو کشتھقتشی حقنیآرت - من
 

 ؟؟یییییییییچ - نیآرت
  بابات مامانت رو کشتھ ؟یعنی
 

  رومینھ نامادر - من
 

 واقعآ ؟؟ - نیآرت
 

 .... اھوم - من
 

 تی تو االن بخاطر نامادریعنی - نیآرت
  ؟نھی مشکلت اینگران

 
 بود حاللش یفی زن کثیلی خرهیمعلومھ کھ نھ اون ھرزه بره بھ جھنم حقش بود بم -  من
 الیخیب....  کنمینم
 

  یتو کھ از اونا خبر ندار - نیآرت
  شمارت رو ندارهنی بابات ایگفت
  رو کشتھ ؟تی کھ بابات نامادریدی از کجا فھمپس

 
 فی تعرنی آرتی ماجرا رو برای ھمھ

  کھ آھو بھم گفتھییزای و از چکردم
  بود

  مامانتیدونی گفت االن تو منیبعد آرت 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 187 

  ؟کجاست
 

   آشفتھنقدی کھ ادونستمیاگھ م - من
 کھ مادرم داره یطیو  با اون شرا...  کجاس و آرش حالش چطورهدونمی اصآل نمنبودم

  خوب از آرش مراقبت کنھتونھیاصآل نم
 ختیری اسم آرش تند تند مھی آورادی با اشکام

  یدی دی سن ھمھ چنی واست کھ تو ارمی بمیداداش:  لب آروم گفتم ریز
  یدی عذاب کشنقدی او

 بود شده نی سنگنقدی ابغضم
  گرفتھ بودیدی چونم لرزش شدکھ
  کردکی صورتش رو بھم نزدنیآرت

 میکنی مداشی و پمیگردی چرا گفت باھم دنبال مادرت مدونمی نمدیلرزی مداشت
   گفت النا اجازهکردمی کھ لرزش رو توش احساس میی بغل گوشم با صداو
  بغلت کنم؟یدیم
 
 

  شد لرزش بدنشکی بھم نزدنیآرت
 کردمی احساس مرو

   بود انگار حالش خوب نبودی جورھی
   گوشم آروم زمزمھ کردکنار
 .....  بغلم کنالنا
 

  ھاااایلرزی می دارھوی یشدی چنیچتھ آرت - من
 

  کنمی النا خواھش مستی نیزیچ - نیآرت
  کنبغلم

 
 نی آرتتونمی من نمیول - من
 تونمی رو خدا ازم نخواه من نمتو
 

 ازت خواھش کردم - نیآرت
  منو بغل کن الناشھی داره بد محالم

  امشب تو بغلت باشمخوامیم
 

   پاشدم نشستمعیسر
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  برونجای از انی آرتگفتم
 رونی اتاق برو باز
 می قبآل با ھم حرف زدما

  ندارمشوی آمادگمن
 ی بھت گفتم احساسمن

  ندارم بھن گفتم برامبھت
 ی دوستھی مثھ
  شوالیخی تو رو خدا بنیآرت
  تو بغلم نباشھنی آرتنکھی استرس ااز
  رو تخت بلند شدم و بھ طرف در رفتماز
  اومد طرفمعی سرنیآرت

 ؟ی کجا بریخوای مدی گرفت و پرسدستمو
 

   گلی بی برم تو اتاق بخوامیم - من
  اونجا بخوابمو
 

 ی بری حالم بذارنی منو با ایخوایالنا م - نیآرت
 

   شرمندتمادی از دستم بر نمیی اگھیکار د - من
  کردکی صورتشو بھ صورتم نزدنیآرت

   با دستاش دو طرف صورتمو گرفتو
  لب ھامدنی شروع کرد بھ بوسو

 دیبوسی مشتری بکردمی تقال می چھر
 دمی کوبنشی حالش خوب نبود با مشت بھ سانگار

 و خودمو ازش جدا کردم 
 .....  تو صورتشدمی چشمام زل زد ، محکم کشبھ
 

  باھات باشمتونمی بھت گفتم من نمنیآرت
 ! ؟ی کردنکاروی اچرا
 نی دوستت ندارم آرتمن
  اما بعد از فرھادی ھستی پسر خوبتو
  باشمی عاشقھ کستونمینم
 

  دستھ خودم نبوددیببخش - نیآرت
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   روح و جسم من با فرھادنیآرت - من
  محالھمی با ھم باشی روزھی ما ی فکر کنی بخوانکھی خاک سپرده شد ابھ

 یری کن ازم فاصلھ بگی سعپس
 ی منو فقط دوستھ خودت بدونو
 

 اما النا فرھاد کھ مرده - نیآرت
 ؟ی کنی آدم مرده زندگھی با عشق یخوای متو

 ! کرده؟انتی کھ بھت خی آدماونم
  بھم فشردمتی رو از شدت اعصباندندونام

   گفتمی تندیلی با لحن خو
  بشنوم تمومش کنیزی چخوامی نمسیھ

  حرف زدنش بھش ندادمی برای ااجازه
 رونی زود از اتاق زدم بیلی خو
  گل رفتمی بی بھ طرف اتاق بو

   چشمام رو باز کردمی وقتصب
   گل کنارم نشستھ بود و مشغولی بیب

   خوندن بودقران
   انداختمی نگاه بھ گوشھی

   بود١ ساعت
  بودمدهی خدا چقد خوابیوووووا

  دمی گل و پرسی بی کردم بھ برو
 ؟ی نکرددارمی چرا زودتر بی بیب
 
  کنمدارتی بومدی معصوم بود دلم نیلیآخھ دخترم صورتت تو خواب خ - گل ی بیب
 
  دمی گل رو محکم بوسی بی بی جام پا شدم گونھ از
  گفت امان از دستھ تو دختر. زد وی لبخندی بی بکھ

  ی بھداشتسیبھ طرف سرو 
   و بعد از مسواک زدن و شستن دست و صورتمرفتم
  نی تو اتاق آرترفتم
  راه راهدی سفاهی مانتوعھ سعیسر

  و شالی شلوار کتون کوتاه مشکبا
  رو انداختم و از اتاق خارج شدممی کولھ پشتدمی بود رو پوشدهی خرنی کھ آرتیمشک

  گل تو آشپزخونھ بودی بیب
  مشغول گرم کردن غذا بودو
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  کار دارمرونی برمی گل من دارم میب یب - من
 
 ی بریخوایدخترم کجا م - گل ی بیب

  خبر داره ؟نیآرت
 

  اومدهشی پیکاری واسم ی بی بشرمنده
  اون بکارش برسھدی بشم بذارنی مزاحم آقا آرتتونمی برم نمدی باکھ
 
  بخوریزی چھی  حداقل ی نخوردیزیدخترم چ - گل ی بیب
 

  رونی جون از بی بینھ ب - من
 دی نگران نباشرمی گی مچیساندو

   گل فرستادمی بی بوس واسھ بھی
 ....  از خونھ خارج شدمو
 
 

   در آوردمفمی رو از کمیگوش
  بھ آھو اس ام اس زدمعی سرو
 

 ؟ی حرف بزنیتونیسالم آھو جان م - من
 

  حالت خوبھ ؟زمیسالم عز - آھو
  مدرسسسی ؟ آره بابا نییکجا
  زنمی زنگ ماالن

 
 

  زنگ خوردمی گوشقھی از چند دقبعد
  رو جواب دادمیگوش. اسم آھودنی محض دبھ
 
 

 نمتی ببدی بده بایلیآھو حالم خ - من
  دم درای دم خونتونم بگھی ساعت دمی نرمیگی مآژانس

 
  تو خونھ مگھ ؟یاینم - آھو
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 نھی دوست ندارم بابات ببگھینھ د - من
  ی شتیاذ
 
 می درس با ھم حرف بزننمتی ببدیبا

  کنمدای بتونم آرش رو پدیشا
   داشتھ باشھی ازشون خبردی خالھ شاشھی برم پدیبا
   رو گفتم وقای نشستم آدرس دقنی تو ماشی آژانس تماس گرفتم وقتبا

   شدمادهی پنای آھو ای خونھ یجلو
   تک زنگ بھ آھو زدمھی دمی رسیوقت
   اتاقشی آھو از پنجره کھ

   واسم دست تکون داد و با اشارهعیسر
 .... امی االن مگفت
 تند بھ طرفش رفتم محکم بغلش کردم و ھر دوشروع ی با قدم ھادمی آھو رو دیوقت

 .... کردنھی بھ گرمیکرد
 
️♥ بـــے صــداــادیفر♥ , [31.03.16 21:51[ 

 ١12 پارت
 

 دمی کشرونی رو ار بغل آھو  بخودم
   کنھی آھو کم گرگھیبسھ د 

   حال و ھوامکمی شتی اومدم پمثآل
  شھ ھااااعوض

 
 مردمی می داشتم از دلتنگدمتی ھفتھ کھ ندکی نی النا ادیببخش - آھو

 دمتی چند سالھ ندانگار
 

 ونھیخدا نکنھ د - من
 

 ی زدیپیالنا چھ ت - آھو
 ؟ی تا االن کجا بودیکنی می کجا زندگی داری کجا پول آورداز
 

  بپرسیکی یکی بابا یا - من
 
  آھو ھم قبول کردمینی کھ کناره خونشونھ بشی درختری زمی آھو گفتم بربھ
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  کردم آھو با دھن باز بھمفی آھو تعری ماجرا رو برای و ھمھ مینشست 
  زده بودزل

 
  چرا دھنت باز مونده ؟شدهیچ - من
 

 تو مھره نمی  ببی رو بردنھی آرتنی ھاا  عجب دلھ ای خر شانسیلیبابا دختر تو خ - آھو
 یزی چی ماری

 !انآ؟ی احیندار
 
  گرفتم و گفتم بس کن آھوشگونی آروم بازشو نیلی و خی شوخبھ

  ندارمی احساسنی اصآل بھ آرتمن
  مونھی برادر برام ممثھ

 
 الن تمومش کن تو رو خدا  - آھو
 ؟؟ی ازدواج کنیخوای نمگھی کھ بخاطر فرھاد دی بگیخواینم
 

  چی و ھچکسی ھی ندارم حوصلھ شوی اصآل روحکنمیآھو خواھش م - من
  فقط آرشھمی فکری رو ندارم االن در حال حاضر تمام دغدغھ زیچ
   کھگذرهی منی ذھنم ھمش ایتو

   کنمدای آرش رو پیچطور
 

 ااایگیآره راست م - آھو
  آرش کجاس؟یدیفھم

 
  نھ بابا از کجا بفھمم- من
  خالھی امروز برم خونھ دیبا
  از مامان دارهی خبرنمیبب
 نمی نھ بعد برم آرش رو ببای
 

  خالت نروشتی پگمیالنا من م - آھو
 یوفتی فرھاد مادی دوباره
 شھی خاطره مدی تجدواست
  ھاااشھی بد محالت

 
 گھی آھو من دستیمھم ن - من
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  کلفت شدم نگران نباشپوست
  نکھی گرفتھ بود از ایلی خدلم
  آرش کجاستدونمی نمیحت
  نھ؟ای نمشی ببتونمی مگھی دو

 خوردنی صورتم سر می رواشکام
  آھو تند تند اشکامو از رو گونھ ھامو

 دادی ممی و دلدارکردی بغلم مکردی مپاک
  درد دل با آھو بودمگرم
  زنگ خوردمی گوشکھ

  ؟ھی کدی انداختم آھو پرسمی گوشی نگاه بھ صفحھ ھی
 

 نھیآرت - من
 

  بابا نگرانت شده جواب بدهولیا - آھو
 
  بھ لبم نشستی حرف آھو پوزخنداز
 ..... رو جواب دادممی گوشو
 
 

  الو - من
 

  سی بد نییسالم معلومھ کجا - نیآرت
  نگران شدماای خبر بدھی یری مرونیب
 

   مگھ من بچم اومدمینگران چ - من
   آھوشھیپ

   بھ بازم زد و آرومیواشی مشت آھو
  ؟شناسھی مگھ منو مگفت
   رو تکون دادم و گفتم آرهسرم

 
 ؟ییخوب االن کجا - نیآرت
 

 چطور مگھ ؟ - من
 

  دنبالت آدرس رو بفرسامی بخوامیم - نیآرت
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  گردمیخودم برم - من
 

 ی بحث نکنشھیالنا م - نیآرت
  رو بفرس لطفآ خدافظآدرس

 
  رو قطع کردمی گوشنکھی از ابعد
   و گفتدی کشیفی خفغی جآھو

 دای بخوادی موونھید
  دوست داشتمیلی خوب خجھ

 ی عاشقھ دلباختھ کھ دلشو بردنیا
  نمی ببرو
 

 آھو دلت خوشھ ھااا - من
 

  تو ذھنتھی تو ذھنمھ تو چی چمن
 

 ی گذاشتی ساعتکی بآیتقر
 شدی ک تند تند زده مینی بوق ماشبا

  رو بھ طرف اون صدا چرخوندمصورتم
 دمی رو دنی آرتکھ

  نی تو ماشای ام زد باس
 

 نی آرتشھی پمی برایآھو ب - من
  اومدنشی ببی داشتدوس

  دی گفت عھ کدومھ ھمون پراآھو
 دس؟یسف
 

  آره - من
 

  پس واستا برم باال لباسمو - آھو
 امی کنم بعوض

 
 ای بنای با ھمالیخی بابا بخوادینم - من

   کھخوبھ
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 می راه افتادنی آرتنی آھو بھ طرف ماشبا

 ھی تکنی شد و بھ در ماشادهی پنی آرتکھ
 ..... داد
 

  ؟یسالم خوب - من
 

  آرهدیممنون اگھ شما بذار - نیآرت
 

  کردمکاریوا مگھ چ - من
 

 رونی بیری از خونھ میبدون ھماھنگ - نیآرت
 

  گزارش بدم؟رمیمگھ قراره ھر جا م - من
 

 ی و رفتی فکر کردم قھر کردشبیاوآل  آره دومآ  بخاطر د - نیآرت
  موضوع نگران شدمنی بخاطراشتریب
 

   با ھم احوالنی آھو و آرتنکھی از ابعد
  کردنی گرمھیپرس

 
   از پھلوم گرفتشگونی نھی آھو

  کنار گوش گفتی آرومی با صداو
 تو سرت چقد نازھھھھھھھ.خاک

 
   آھوی از تعارف ھای از کلبعد

 می کردی خدافظازش
 نی خالھ رو بھ آرتی آدرس خونھ و

  و خواستم منو تا اونجا برسونھدادم
 میدی رسنکھی از ابعد

  رو زدمفونی آزنگ
 و بالفاصلھ گفت النا - جواب دادخالھ

  ؟ییتو
 

   دادم آره خالھ منمجواب
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  دی رو خدا درو باز کنتو
  باھاتون دارمی مھمکار

 
  برونجایالنا زود از ا - خالھ

  ادی فرھمند االن میآقا
 کنھی خون بھ پا منتتی بباگھ

 
  کھ تو گلوم بودی تمام بغضبا

  گفتم خالھ تو رو بھ مرگفقط
  کار واجب دارمنیی پاای بفرھاد

 قھی دق٥ در زده شد و بعد از قفل
  اومد دم در رفتم بھ طرفشخالھ

  دادی فرھاد رو میبو
  شد خواستم بغلش کنمری سرازاشکام

  عقبدی خودشو کشکھ
 

  شده ؟یزیخالھ چ - من
 

  برونجای از اعیالنا فقط سر - خالھ
  تو پسرم رو کھ از دست دادمبخاطر

  شوھرم رو ھم از دستخوامی نمگھید
  کھ چونم از شدت بغضی در حالبدم

  شما از مامان - بھ خالھ گفتم دیلرزیم
  ؟دی دارخبر

 
  پدرتشھینھ خبر ندارم مگھ تو پ - خالھ

 ! ؟یستین
 

  بھ خالھ بدمی چھ جوابدمینفھم
  بابایم خالھ مگھ شما خبر ندار گفتو

 .... رو کشتھزنش
 

  ؟ مادرت رو کشتھ؟؟یچ - خالھ
 

   رو خفھداینھ خالھ اون زنش ش - من
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  حی خالھ توضی ماجرا رو براکرده
  و گفتم کھ بابا االن زندانھدادم
   اصآل ناراحت نشد و فقطخالھ

 .... شده بودشوکھ
 ؟ی مادرتشھی پس االن تو پدیپرس

 
   از شما بپرسمخواستمینھ خالھ من از مامان خبر ندارم م - من
 ...  آرشم با خودش بردهی کجاس حتدونھی نمیکس
 

  خبرندارمیزی من از جادی برو االن فرھمند منجایالنا زودتر از ا - خالھ
 
   شدم  دستشو محکمکی خالھ نزدبھ

  گفتم خالھ تو رو خداھی  با گرگرفتم
  بھمیزی چھی ی از مامان خبر داراگھ
  آرشدی فقط نگران آرشم من بابگو
 .... کنمدای پرو
 

 زدمی با خالھ حرف مداشتم
 .....  محکم از پشت مانتوم رو گرفت و پرتم کردیکی کھ

  فرھادی رو برگردوندم و باباصورتم
 !!! ؟دمیدی آره درست مدمی درو
  ھرزهنی داد زد ای بلندی صدابا
 مگھ بھت نگفتھ:  بھ خالھ انداخت و گفت ی نگاھمی ؟  نکنھی مکاری چنجایا

 چوقتی ھگھی قاتل پسرمونھ دنی ابودم
 .... نمشی دور بر نبنیا

  منو قاتل فرھاد فرضی کسنکھی ااز
 گرفتمی مشی آتکنھ

  ازگفی افتاد و ھمش مھی بھ گرخالھ
 انی ننجای اگھی دچکدومتونی برو ھنجایا

 ....  خالھکی نزدرفتم
 

   آخر بار بغلت کنمیخالھ بذار برا - من
  یدی فرھاد رو میبو
   حرفو زدمنی انکھی محض ابھ

 ی رو روی محکم دستی ضربھ
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   احساس کردمصورتم
   کھیی بلند و اشکای صدابا

  رختی تند از چشمام متند
  ملت من قاتلیداد زدم آھا 
  فرھمندی من عشقمو نکشتم آقاستمین

   پشتی خودت قاتلمونیگذاشت خودت تو حسرت ی کشتخودت
 کردمی مھی و گردمیکشی مغی ھم جسرم

 
 ای حی بیدختره  - فرھمند یآقا
  برونجای از ایخوای از جونمون میچ

   کھی اومدنجای ای چرا اومداصآل
 ھی در و ھمسای جلوی روآبرمون

  دستمو گرفت محکم ھلم دادیببر
   گفت گمشوو

 ی رو با فاصلھ از خونھ نشی ماشنیآرت
   پارک کرده بود داشتمنای افرھاد

  کھ پاھامرفتمی منی طرف ماشبھ
  شد و از شدت ضعفسست

  نی افتادم رو زمی فشار عصبو
   فرھمند ھنوز دمی و آقاخالھ

 نی بودن کھ در حضور اونا آرتدر
  تند بھ طرفم اومد و منو بلند کردمتند

  فقطمی روحطی لحظھ بخاطر شرااون
 رومم کنھ کھ آخواستمی رو میکس

  حلقھ کردمنی دور کمر آرتدستامو
  محکم بغلش کردم و شروع کردمو
 ....  کردنھی گربھ
 
 

  ھم محکم بغلم کرد سرمنیآرت
   نگرانگفتی و ھمش مدیبوسی مرو

  النا آرومسی آروم باش ھنباش
 شھی نکن درس مھیگر
 
  ی فرھمند از دور با صدایآقا
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 زدی داد میبلند
  ی کسینی ببیی بابا کجافرھاد

  بخاطرش ھر روز با من بحثکھ
  االن تو بغل ھمھ ھسیداشت

  رسوا شدهنمی ای تو رفتی تو جمش کرده بودییبابا کجا 
  رو صدا زدمنی وار و آروم آرتزمزمھ

 
 ن....یت... آر - من
 

 جانم - نیآرت
 

 سوزونھیداره منو با حرفاش م - من
  ندارم پاھام سست شدهطاقت
 رم ببنی کن تا ماشکمکم

 
  االننی بشنجایچشم ھم - نیآرت
 ارمی رو منیماش

 
  دستم رو گرفتنیآرت
  نشوندواری دی رو گوشھ من
  رو آورد جلو در روبرام باز کردنیماش

  رو خوابوند و کمک کردیصندل
  کھ خوابونده بودھی جلو رو صندلرفتم

 .....  دادمھیتک
  قلبم باال رفتھ بود حالم خوبتپش
 زدمی نفس نفس میلی خنبود

  نخورده بودمیزی صب ھم جاز
  رو روشن کردنی سوار شد ماشنیآرت
  میدقھ بود کھ راه افتاده بود ١٥
  بھ معدم زده بودیدی شددرد

   گفتم نگھ دار حالم دارهنی آرتبھ
  شھی مبد

  دکترمی ؟ برشدهی گفت چنیآرت
  ارمی باال بخواستمیم
 نی بلند داد زدم نگھ دار آرتی صدابا
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   رو نگھ داشتنی زد ماشترمز
 نی از ماشعی رو باز کردم و سردر

  و باالزدمی تند تند عق منیی پااومدم
  شدهدی صورتم مثھ گچ سفاوردمیم

  ؟شدهی گفت جنیآرت...... بود
 ی مسموم شددی شای خوردیزیچ
 

 شمی مینجوری ازهیری معدم بھم مادی بھم بی فشار عصبیلی شده خینھ معدم عصب - من
  بدتر نگران نباشگھی نخورده بودم دیزیز صب ھم کھ جا

 ی کھ تویی ای آب معدنی بطرنیآرت
 زدی بود رو آورد و تند تند آب منشیماش

  صورتم بھتر کھ شدم سواربھ
   شدم و چشمام رو بستمنیماش
  رستورانمی داد برشنھادی پنیآرت

  ی در ھمون حالمی بخوریزی چھی
  چشمام بستھ بود حرفش روکھ
  کردمدیی سر تابا
   بعدمی شدادهی رستوران پدم
 ؟یخوری می گفت چنی ورودمون آرتاز

 یزی چھی گفت حاال کنھی نمی فرقگفتم
  مخصوص ھم واسھتزای منم گفتم پبگو

   سفارش داد ھم واسھ منخودش
 نی آرتھی کھ گوشمی خوردن بودمشغول

 ....... خوردزنگ
 
 

  شی گوشی نگاه بھ صفحھ ھی نیآرت
 شی و گوشدی کشی پوووووفھی انداخت

  جواب دادرو
 

 الو سالم ھومن جان قربانت - نیآرت
  ظھر واسمگھی شرمنده ددونمی مآره

  اومد ان شاهللاشی کار واجب پھی
   دمتگرم پس فعآلدمی ھمون صب بھت خبرمای واسھ شب بمونھ

  خدافظ
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  بھی نگاھمی ابرومو  دادم باال و نبھ

   انداختمنیآرت
 

  تو بازم بخاطرمندیببخش - من
  شرمندم من اسبابی کارت افتاداز

   شدمزحمت
 - زد و گفتی  خنده کوتاھنیآرت
 یزنی لفظ قلم ھم حرف مچھ
  نداشتم نگران نباشی کارچیھ

 ادتی عموم ھومن بود گفتم پسر
 می امروز برنامھ  داشترفتھ
  ھومن شمالی شمال آخھ باباواس
 زی من صب ھمھ جگفتی بزرگ داره  اونجا میالی وھی باغ داره خونھ

   آماده کرده بودم واسھ رفتن کھرو
   نشدی خبرازتون

 سی حالت خوب ندمی دالنا
  گفتم برنامھ رو بندازه واسھ صببھش

 
  تو رو خدا برونینھ آرت - من

 یوفتی من از سفرت عقب نبخاطر
 شمی خودمم معذب میجوریا

 
 تی روح بخاطر تو وشتریالنا من ب- نیآرت

  کم حالتھی برم کھ تو رو ببرم خوامیم
   خودت برویگی شھ بعد تو مبھتر
  النا ؟ی سردنقدی اچرا

 
 نیدوستت ندارم ناراحتت کنم آرت - من
  من با تو فاصلھ دارهیای دناما

 کنھی حالم رو خوب نمزای چنیا
 

  یزنی حرف رو منیچرا ا- نیآرت
 یدونی نمیزی من چیای از دنیوقت
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 مثھ من. تودونمی حداقل منیآرت - من
   وابستھی عطرچی بھ ھی نبودعاشق

 رهی کھ بعدش عشقت جلوت بمینبود
 عطر فرھاد داره تو ی بوکنمی وقتا احساس می منو درک کنھ بعضتونھی نمچکسیھ
 شھی لحظھ ھم از ذھنم دور نمھی صورتش یحت....  چھیپی ممینیب
 

  اما با مردنکنمیمن درکت م- نیآرت
 شھی متوقف نمھی بقھی انسان زندگھی

  النایکنی اشتباه می دارتو
 

   نھ اما واسھ من کھھی بقھیزندگ - من
   متوقف شده و دوست ندارمفعآل
 رهی بگیی تازه ای بوتنم
   خواھشمی ادامھ ندگھی دنیآرت

  واقعآ کشش ندارمکنمیم
 

 منم قصد ندارم ادامھ بدم - نیآرت
 می پاشو بری خوردتزاتوی پاگھ

 ی آماده شدی با٧ تا ٤ ساعت االن
  شمالمیوفتی راه مامشب

 
 میمن غذام تموم شده بر - من
 رونی بمی رستوران اومداز
   طرف خونھ راه افتادهبھ

   زددی کلنی آرتمیدی رسیوقت
  می خونھ شدوارد
   گلی بی بشھی ھممثھ

 ..... باز ازمون استقبال کردی روبا
 
 

  رفتم تو اتاق حولھ و لباسام رو برداشتم وعی سرمی خونھ کھ شدوارد
   صدام زدنی طرف حموم راه افتادم  آرتبھ
 

  النا - نیآرت
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  بلھ - من
 

  حمومت زنونھ نشھ ھااا زود - نیآرت
  رونی بایب
 
  می پوزخند زدم وارد حمام شدم نھی

  نکھی تو حمام بودم بعد از ایساعت
  داشتمی احساس خوبرونی باومدم

  اعصابمیلی عاشقھ آب بودم و خشھیھم
 نیشتریشنا ب(  کردی بھتر مرو

  چون) بود کھ دوست داشتم یورزش
 دادی بھم دست می آب آرامش خاصتو
 

 ھی شلوار مشکھی کوتاه و دی مانتو سفھی لباس ھام شدم دنی اتاق شدم مشغول پوشوارد
  دمیکوتاه پوش

 ارمیرو در ب گارمی بالشم تا سری رو تخت دستم رو بردم زنشستم
  بھ در خوردیی اتقھ
 

  دییبفرما - من
 

  خانومیبھ بھ چھ خوشگل شد - نیآرت
 

  نکردمیشیاما من کھ ھنوز آرا - من
  ؟ی انداختدستم

 
 ینھ خانوم شما خدا بھ اندازه  - نیآرت
   بھیازی نگھی کرده دشتی آرایکاف
  ی ندارشیآرا

  لبم نشستمی رویلبخند
 یشی با لبخندم کھ جذاب تر ممیدی شکر ما لبخند شما رو ھم دی گفت الھنی آرتکھ

   بھش اومدم و گفتمیی غره اچشم
  بروی مگھ عجلھ نداشتگھی دبسھ

  گھی دحمام
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 رژ ی ھنوز دارنمی ببامی نی آماده باشگردمی از حمام برمی النا تا وقتنیبب - نیآرت
  ھااایزنیم

  از پشتھ در داد زدم شما بھتره بھ کار  و در رو بستمرونیھلش دادم  بھ سمت ب - من
  یخودت برس

  ی تو کار خانوما دخالت نکنو
 ومدی از پشتھ در مصداش

  امی بھ خانوما بگو تا من مگفتی مکھ
   آماده باشنرونیب
 

  بھ حمامنی از رفتن آرتبعد
 ی دستی نھی آھی رو تخت و نشستم

  در آوردم و شروع کردمفمی کاز
   کردنشی آرابھ

  می درشت و مشکی چشم ھاپشتھ
 دمی خط چشم کلفت کشھی

 کردی مانی بھ نماشتری درشت بودنش رو بکھ
  رو با سشوار کامآل خشک کردم و از باال محکم بستممی لخت و مشکیموھا
  قشنگ بردم باالملی ھا مو با رمژه

   ناز شده بودیلی خچشمام
   اومد کھ فرھاد عاشقھادمی

  ی روشھی بود و ھمچشمام
 کردی رو بوسھ بارون مچشمام

  روشمی و آرادمی کشی سوزناکآه
   بھیی رژ لب آلبالوھی دادم ادامھ

 نکھی زدم و بعد از امی گوشتی ھالب
  پوستم رو مرطوب کردمیکم

 ی کم رنگ ھم زدم  بخاطر پوست صاف و روشنیلی بژ رنگ خی رژ گونھ ھی
  زدمی بھ پوستم نمیزی وقت چچی داشتم ھکھ
 نھی رو تخت بلند شدم بھ طرف آاز
   اتاق بود رفتمی کھ گوشھ یقد

  رو کامل برانداز کردمخودم
  بھ لبم نشستی خودم لبخنددنی داز
  خوشگل شده بودمیلی خوشم اومد خو

 ادی منی دادم تا آرتحی تموم شده بودم ترجکارم
  بکشم بھ طرف تخت رفتمگاری نخ سھی
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  نخھی بالش در آوردم ری از زگاروی سو
  رونی بدمیکش

  بودمگارمی سدنی کشمشغول
   بھ درد خورد و بدون ابنکھیی اتقھ

  وارد اتاق شدنی ورود بدم آرتی اجازه
....... 

 
 

 نکھی بود و بدون انی بھ آرتپشتم
  رو برگردونم گفتمصورتم

  ورودی نبود اول من اجازه بد
  ھااایشدی بعد وارد مدادمیم

 دمشیدیم رو بھ رو داشتم ی نھی آاز
  من چقد خوشگلی خدایوووووووا

  شده بودپی خوشتو
   خوشگل بودنی آرتالبتھ
  معرکھ شده بودپشی تنی با ااما
  کنھکی رو تحری ھر دخترتونستی مکھ

  بوددهی پوشی شلوار کتون مشکھی
  زی بلھی کھ یی کت اسپرت سورمھ اھی

  داشت موھاش رو باال زدهرشی زدیسف
  عطرھی جذاب داشت و شی تھ رھی بود

  العاده خوشبو زده بودفوق
 ی اتاق پر شده بو  از بوی ھمھ کھ

 ..... عطرش
  نی آرتدنی اصآل با داما
 ی حسچی قشنگش ھپھی اون تو

  نداشتم
  بھش بندازمی نگاھمی ننکھی ابدون

  برداشتمی چوب رختی رو برگردوندم بھ طرفش و شالم رو از روصورتم
  مشغول درس کردن شالمنھی آی جلوو

  صدام زدنی کھ آرتبودم
 

 النا؟ - نیآرت
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   کھ شالم رو درسیھمونجور
   جواب دادم بلھکردمیم
 

  نمتیالنا برگرد بب - نیآرت
 

  رو بھ طرفش برگردوندمتصورتم
   بودکی گرد شده کھ نزدی چشمابا
 رونی حلقھ بزنھ باز

  زل زده بودبھم
 

 دم بھ آینجوری ؟ چرا اھیچ - من
  ؟یزنی مزل

 
 نمی جلو ببای بیوووووووووا - نیآرت
 

 ؟ی چیعنیوا  - من
 

 شی خب تا حاال با آراایب- نیآرت
  النا مثلھی بودم وووووووادهیند

 ی ھا شدملکھ
 

  تو ھمدمی رو کشاخمام
   باال انداختم و گفتمیی اشونھ
  قبآل نبودم؟مگھ

 
 ینجوری ایچرا ول - نیآرت
   بودمدهیند
 

  ستادی اومد جلوم انیآرت
  شدکی نزدبھم

  رو لب ھامدی اشارش رو کشانگشت
 
 

  کردمیظی غلاخم
 ؟یکنی مکاری چی دارنی گفتم آرتو
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 کنمی دارم رژ لبت رو پاک میچیھ- نیآرت
 

  بدونم چرا ؟ خودمم بلد بودم پاکش کنمشھیم - من
 

 ی خوشگل شدیلیخ - نیآرت
 ینجوری ایای تو چشم میلیخ

   دوستزهی ھیلی خھومن
   نگات کنھندارم

  لبت رو پاک کن النارژ
  کنمی مخواھش

 
  باشھ - من
 

   منتظرتمنی من تو ماشیمرس - نیآرت
   فقطای بزود

 
 کنمی رو کم مشمیباشھ االن آرا - من

  امیم
 رونی از اتاق اومدم بقھی از ده دقبعد

  بود آروم دم اتاقھ٨ ساعت
  گل رو باز کردمی بیب
  کنمیخدافظ ازش خواستمیم

  خواب بودیول
  اتاق رو آروم بستم و از خونھ اومدمدر

 دی تو کوچھ منتظرم بود من رو دنی آرترونیب
  برام باز کرد و نشستم جلودرو

 
 

   روییزای چھی خواستمیالنا م -نیآرت
   بگمبھت

 
  شنومیم - من
 

  با دخترایلی ھومن خنیبب - نیآرت
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   دوست ندارم باھاش گرمراحتھ
  باشھی باھاش حرف نزنادی زیریبگ
 

 کردمی منکاروی خودم ھمیگفتیتو ھم  نم - من
 

 شتری خواستم حواست بدونمیم - نیآرت
   باشھ دخترعموم ھم ھستجمع

  ھومن اونم ھمراستخواھر
 ی از دوستایکی حسام

   اونم ھستھومنھ
  باھاشون حرف نزنادیز

  بھ خودم بگو انجامی ھم داشتیکار
 گھی دزی مھی در ضمن دمیم

  دوست ندارم جلوشوناصآل
 تی پس لطفآ اونجا رعای بکشگاریس

  کن
 

   حرفنی گفتم و از ایی اباشھ
 دمی خجالت کشیلی خنیآرت

  نداشتم بھم بگھ جلو اونادوست
  جلوشیی جوراھی نکش گاریس
  آورده بودمکم
 

  نگھ داشت و بعد ازیی پل ھواری رو زنی ماشنیآرت
  پشتمون پارک ی پرادو مشکھیدقھ  ١٥
 و چند تا بوق زد.....  کرد
  فضاروی ھمھ نشونی پخش ماشیصدا

  شدنادهی کرده بود ھمشون پپر
  بھم اشاره کردنی آرتکھ
 نھی نگاه تو آھی شم ادهی پکھ
  نی خودم انداختم و از ماشبھ
  شدم استرس داشتمادهیپ

  گھی تا حاال بھ جز فرھاد دآخھ
   اونم مختلطی مجردچوقتیھ

  نرفتھ بودممسافرت
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 ی کردم استرسم رو مخفیسع
  نشون بدمی و خودمو عادکنم

 ....  شدمادهی پنیاز ماش 
 
 
  شدمادهی پنیاز ماش 

   طرف بچھ ھا رفتمبھ
  خورد کھی بھ پسرچشمم

  قد بلند و چھار شونھ بودیلیخ 
  تو شب برقشیی الھی تھی آبیچشما

  ناخودآگاه صورتم رو بھ طرفشزدیم
   لبخند دندون نماھی کھ با چرخوندم

  رو بھ طرف گرفت و گفتدستش
 نی آرتی من ھومن ھستم پسر عموسالم

  انداختم کھ ابروشونی بھ آرتی نگاھمین
   باال و با اشاره بھم فھموند کھ باھاش دست ندمداد

 ی گفتم مرسیکی رو براش آروم تکون دادم و با لبخنده کوچسرم
 ...... النا ھستم خوشبختممنم

 خوردی بھش مبآی دختر کھ تقرھی
 ی خاکستری خودم باشھ چشماھمسنھ

  ی بوری و موھادی پوست سفگرد
  بود اومد سمتمفی ظریلی و خداشت

  بھ طرف گرفت و گفت سالمدستشو
  ھستم خواھر ھومنی منم ھدخوشبختم

  دستش رو فشردم ونی آرتی عمودختر
  زمی خوشبختم عزگفتم
  ی و موھایی قھوه ای با چشمایپسر

  قد متوسط کھ کنار ھومنی پوست گندمییخرما
  بودستادهیا

   شده بودرهی بھم خیلیخ
  گفتمعی نگاه کردم کھ سربھش
   حسامم دوست ھومنمنم

 
  رو کردم بھشونی نسبتآ آرومی صدابا
  با ھمتون خوشبختمیی گفتم از آشناو
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   گفت بچھ ھا خوش و بش بسھنیآرت

 میوفتی راه بگھی دبھتره
  شده ھومن گفت عھرید

  دوست دخترتگھی عمو حاال دپسر
 یکردی ممی قارو
 یدادی ما نشون نمبھ

  کھمشیخوردی نمی خوشگلھ ولدرستھ
  دمتگرم بابامی شدبھی ما غرگھی دحاال

 
  جواب دادم آقا ھومن من دوستعیسر

 .... می و معمولی دوستھ اجتماعھی ستمی ندخترش
 
 

 م با اخم گفت دوست دخترنیآرت
   ھومن خانستین
 

  شده بودرهی خیلی  بھم خحسام
 شھی گفتم منی بودم آروم بھ آرتمعذب

 نمی بشنی تو ماشمن
 

 امیآره برو منم االن م - نیآرت
 

  ھنوز داشتنی آرتنی تو ماشنشستم
 زدی حرف مباھاشون

 گنی بھم می چدمی اصآل نفھمکھ
  نشست تونی آرتقھی دق١٠ از بعد
 ..... نیماش

  می رو روشن کرد و راه افتادنی بگھ ماشیزی چنکھی ابدون
 

  بپرسم؟یزی چھی شھی منیآرت - من
 

 زمیبپرس عز - نیآرت
 

 ن؟ی آرتی بھشون گفتیچ - من
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 ؟ی داری با من چھ نسبتیگفت
 

  ازیکیبھشون گفتم تو دختر  - نیآرت
 ی گل ھستی بی بیدوستا
  بابات سفر خارج از کشور رفتنمامان

   بھیلی و چون خانی مدت نمھی تا
  گل اعتماد دارن تو رو گذاشتنی بیب
  و امتحاناتت شروع شدهی گل تو ھم چون دانشگاھی بی بشھیپ

 .....  بودی باھاش برینتونست
 می ھستی فقط با ھم دوستھ معمولو
 

 دنی کردم بھ خندشروع
 کردی با تعجب نگام منی آرتکھ
 

   بگوشدهیوا خنده داره چ - نیآرت
 دمی ھم بخندما
 

  چقدم بھمیووووووووا - من
  مامان بابام برن سفر خارجادیم

  و ھمشگفتمی می کشور ھاز
 دمیخندی متلخ
  از کارم خندش گرفتنیآرت
 گھی گرفت و گفت بسھ دلپو

  اخم کردمو....  کوجولوخانوم
  سالمھ ھااا خانوم٢٠ من گفتم

 ! ؟ھی چکوچولو
 

 گھی دییخانوم کوچولو - نیآرت
 ھ بچھ ھاس کارات مثنیبب
 

   کنم دروغکاریخب ج - من
 ی گفتی دارخنده

 
  خانومگھیآره د - نیآرت
  می بخاطر شما دروغ گو نبودما
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 ی گفتی بگو دروغ خنده داری حاال ھمی شدکھ
 

  ی من باردی ببخشنیآرت - من
  شرمندمیلی دوشت شدم بخدا خیرو
 

 یانگار رو دوشھ من نشست - نیآرت
 ؟یکنی پاره مکھی تعارف تی ھعکھ
 
  شدمرهی خنی آرتی چشمابھ
 ی ممنونم کھ ھستیلی گفتم خو

   بتونم کاراتوی روزھی شا ان
   زدی لبخندنی کنم آرتجبران

   و گفتختی بھم رموھامو
  کم خودت رو لوس کنگھی دخوب

 
  در آوردمفمی از کمویگوش

  از آھو واسم اومدامی پ٢روشنش کردم  
 
 ؟ی کندای آرش رو پی تونست؟ییسالم النا حالت خوبھ کجا - اول امیپ
 
  کجاست؟نی آرتیراست - دوم امیپ

  اون عاشقھ خوشگل چھ خبر؟از
 
  لبخند رو لبم نشستھی حرفش نی ااز
 شده؟ی چدی پرسنیآرت
 ...! خندهی داره ملبت

 
  دادهامی آھو پیچیھ - من
 

 خب خدا رو شکر کھ آھو - نیآرت
 .... شما رو بخندونھ تونستخانوم

 
 ی شارژ برقمی دادم گوشامی آھو پبھ

  ھم ندارهی شارژ پولنداره
 دمی مامی بھت پنی آرتھی گوشاز
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  ھم خاموشمی گوشامی ارسال شدن پبا
 شد
 

 شھی کردم و گفتم منی بھ آرترو
  استفاده کنم ؟تی گوشاز
 

  برش دارزمیآره عز - نیآرت
 

  امیشرمنده داشتم بھ آھو پ - من
  بودی خالشی باطردادمیم

   شدخاموش
 

   راحتزمیاشکال نداره عز - نیآرت
  برش دارباش

 
   رو برداشتمنی آرتھیگوش

  کردنپی شروع کردم بھ تاو
   خاموش شدمی جان گوشآھو

  شمالرمی منی با آرتدارم
 نی با ای داشتی کاراگھ

  بالفاصلھ آھوری تماس بگشماره
 .... دادجواب

 
  شمال؟؟؟؟؟؟یری منی با آرتیدار

   شھ خرشانسکوفتت
 ی کاره خوبمی بگذری از شوخیول

  خوبھ و گفتیلی ختی واسھ روحیکرد
  مواظبتھ خودتونکنمی ثبتش مچشم
  دوارمی امزنمی بھت زنگ مدیباش

  خوش بگذرهبھتون
  فعآلزمی عزی دادم مرسجواب
 خدافظ

 
 نی ماشی رو گذاشتم جلونی آرتھیگوش

   ازش تشکر کردمو
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  آھو ھستش اگھ تماس گرفت بھم بگوی شمار٦٩٦٨ نیآرت - من
 

 ستی نیی اگھیچشم بانو امر د - نیآرت
 

  ی باشھ مرستی حواست بھ رانندگگھینھ د - من
 

  اونم چشم - نیآرت
 
  انداختم چشماشنی نگاه بھ آرتھی

  قرمز شده بودیلیخ
  خستسیلی خکردمی ماحساس

  ادی خوابش مو
  صبح بلند٥ ساعت نی آرتآخھ

 مارستانی برفتی و مشدیم
  ھم نکرده بوداستراحت

 
  نیآرت - من
 

  بودی کھ مشغول رانندگی جورھمون
   داد جانمجواب

 
   پشتھنمی من بشیخوای منیآرت - من

  آخھ چشماتی تو استراحت کنفرمون
  از سرو روتی قرمزه خستگیلیخ
  تونمی من میشی متی اگھ اذبارهیم

 .....  کنمیرانندگ
 

  گھی دی؟بلدی خودت خستھ نشزمیعز - نیآرت
 

 ستمی داده نھ خستھ نادیآره بلدم فرھاد کامل بھم  - من
 

   رو نگھ داشت و گفتنی ماشنیآرت
 ....زمی پشت فرمون عزنی بشایب
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  و من مشغولمی رو عوض کردجامون
  چشماش رو بستنی شدم آرتیرانندگ

 ..... خوابش بردقھی دق٢٠ بعد از و
 
 

   خوابش بردنی آرتیوقت
  نگاه بھ صورتش انداختمھی

  داشتی قشنگصورتھ
  دنشی چرا با ددونمی نماما
 دادی بھم دست نمی احساسچیھ

  شده بودیخی قلبم انگار
 ی آھدمی آه از تھ دلم کشھی

  سر حسرتاز
 نی آرتی کاش بجای اکھ

  بوددهی خوابنجای فرھاد ااالن
  زدمیپووووووف

  شلوارمبی بردم تو جدستمو
  در آوردم و روشنش کردمگارمویس 

 تی رو اذنی دودش آرتنکھی ایبرا
 نیی پادمی رو کششھی شنکنھ

 کردمی می دستم رانندگھی با
  با اون دستم کھ بھ طرف در بودو
 دمیکشی مگاریس
 یکی نی بغل ماشدمی دھوی

  صورتم رو بھ طرفزنھی مبوق
  چرخوندم ھومن بودنیماش
  چشمم بھش خوردیوقت
 ومدی چشمک زد خوشم نبھم

 گارمی ندادم سیتی بھش اھمو
  کھ سرش رو ازنیی گرفتم پارو

   و بلند گفترونی آورد بپنجره
 دهی راحت خوابنی کھ آرتنمیبیم
  دیی شما رانتده او

  با ھمدیی اھی خانوم پاالنا
 .... می بذارکورس
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  کردم و گفتمیظی غلاخم
  بپرسمنی از آرتدی بادونمینم

  غلطنی زد و گفت آرتی بلندی قھقھ
  دیی آماده امی بابا شروع کنکرد
  کی رو کشوندم نزدنیماش

   نسبتآی و با صدانشی ماشبھ
  داد زدم آقا ھومنیبلند

 دییخوای انصافھ کھ با پرادو منیا
  دی کورس بذاردی پراھی با

  زد وگفتیی لبخند دندون نماھومن
 یترسی منی بگو از آرتگھی دالیخیب
  جوابش رو بدمخواستمیم

  شد رو بھ من گفتداری بنی آرتکھ
 دی انقد داد و ھوار راه انداختشدهیچ
 

 بذارم؟.....  باھاش کورس بذارم خوادی ھومن منیآرت - من
 

   ھومن غلط کردرینخ - نیآرت
 

 شھی ادعاش میلیبابا خ - من
  می روشو کم کنایب
 

  نمی بزن کنار خودم بشیاوک - نیآرت
 
 نی شدم و جام رو با آرتادهی پنی ماشاز

 .... کردمعوض
 

  رو برداشت و با ھومنشی نشست پشت فرمون اخماش رفت تو ھم گوشنیآرت
   گرفتتماس

 
 می کورس بذارستای جا واھی گمیالو م - نیآرت
   جلوتر خوبھکمی آره
 شھی نزن باال حاال معلوم مزر

 
  باھاشیخوای حاال واقعآ منیآرت - من
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  ؟ی بذارورسک
 
 

  زد و گفت آرهیپوزخند - نیآرت
  دارم؟ی شوخمگھ

 
  رو بھ طرف ضبط برددستش
 ی آھنگ ترکھی رو روشن کرد پخش
  کردادشی گذاشت و تا تھ زشاد

 
  نمی زدم و گفتم ببیی اخنده
 نی فرمونت چطوره آرتدست

 ی آرومی بھم کرد و با صدارو
  باشھ از دستی ھر چگفت

  ھومن بھترهفرمونھ
 

  زدم و گفتمییتک خنده ا - من
 شھی معلوم مگری دیقی دقاتا
 
  کم جلوتر ھومن توقف کردھی
 میستادی ماھم کنارش او

 یی آماده انی گفت آرتھومن
  ھر دوشروع کردن بھ گاز دادنو

  فرلوپزی از جنی آھنگ خارجھی ھومن
 ادشی بود و تا تھ زگذاشتھ

 .....رو برداشتھ بود جاده ی بود کھ صداش ھمھ کرده
  و حسام جلو بودنھومن

  ھم عقب نشستھ بودی ھدو
 ھوی کھ می بودی باھم مساواول

   از ما زد جلوھومن
  شالش رو در آورده بودیھد
  پنجره فرستاده بوداز
 دیرقصی و باھاش مرونیب

  کھ شالش روی رو بھ من گفت اوننیآرت
 ؟!! ھسی آورده ھددر
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   شد و گفت ماشاال ھومنمیعصب
  آبم روشھی رو خورده رتی غکھ
 دی کشی پوفتی سر اعصباناز
 

  ولشی دارکارشونی چنیآرت - من
  بذار راحت باشنکن
  تا بھمی داشتگھی دلومتریک ٤٠

   جاده ھا ھمھمی برسشمال
    بود بخاطر بارش بارونچی در پچیپ

  لغزنده بودیلی ھا خجاده
 رفتی میی ھم با سرعت باالنی آرتو
  

 ترسمی من منیآرت - من
 ی خواھش کنم آروم تر برشھیم

   شوالیخی رو بکورس
  خطرناکھ شبھیلی ھا خجاده
 می صب کورس بذاربذار

 
  تو فکرینجوری اگھینھ د - نیآرت

  ی ھومن بھتر از من رانندگیکنیم
 کنھیم
 

   منکنمی خواھش منیآرت - من
 کنمی نمی فکردنیھمچ

  مسافرتیاری منو می نگفتگھم
  عوض شھمی روحکھ

 الیخی لطفآ کورس رو بپس
 

  خودتمیدیباشھ اما رس - نیآرت
 ی ھومن بگو کھ تو نذاشتبھ
 

   فقط آروم بروگمیباشھ م - من
 

   ساعت کھ گذشتمی از نبعد
  شمالمیدیرس
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  زنگ خوردنی آرتیگوش

  دادجواب
   بابا ماگفی بود کھ مھومن

  الی ومیدیرس
 ی جقد عقبگھی دایب
  اون دست فرمونتبا
 

  اومدمواشیبخاطر النا  - نیآرت
  بوددهیترس
 ..... المی تو وگھی دقھیدق ١٠

 
 

  اطی تو حمیدی رسنکھی از ابعد
 ستادهی بچھ ھا دم در االیو

 ری ما زدن زدنی با رسبودن
  ھومن گفت لشکر شکستخنده

 نی رو ببخورده
 

 زنمیھومن زر نزن بخدا م - نیآرت
 کنمااای ملھت

 ستی کھ من شکست تو کارم نیدونیم
   النا سرعت رو کم کردمبخاطر

  از خودش بپرسدیترسیم
 

 یلیآره آقا ھومن واقعآ جاده خ - من
  ھاادی بود ببخشلغزنده

  جاده ھا کورس گذاشتننی تو ایول
  درست نبوداصآل

 
  تو حاالمیباشھ بابا بر - ھومن

  یزی چھی خستم یلیخ
 می خانوما درست کنن بخوریسرسر
 می برنامھ داریلی خصب
  کھی اگھ بلد باشن ھدالبتھ
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 سوزونھی املت بلده نصفشم مفقط
 

 ی انصافی بیلیوا داداش خ - یھد
 

  زد و گفت باشھی لبخندھومن
  تومی کردم بریشوخ

   رو تو قفل چرخوند و اولدیکل
   واردی کرد من و ھدتعارف

  میشد
 احساس محض ورود بھ خونھ بھ

  یالی اومد تو قصرم چھ وکردم
   بودیقشنگ

 کی شیلی بزرگ و خیلیخ
  شده بوددهی چی بھ سبک سلطنتو

  خوشم اومدیلی دکور خونھ خاز
 می از اتاق ھا رو انتخاب کردیکی ی ھدبا
   اتاقھی ی منو ھدمی جدا شدو
  گھی اتاق دھی پسرا تو و

  لباسامون رو عوضنکھی از ابعد
  رفتم تو آشپزخونھی با ھدمیکرد
  داد زد النا خودت رو خستھنی آرتکھ
  ھستی ھمھ چخچالی ھااا تو ینکن

  ومی درس کن بخوری سرسرزهی چھی
  برنامھ ھامون واسھ فردا صبھمیبخواب

   بچھ ھادی زود بخوابای شکار لب درمی برمییخوایم
  رو باز کردمخچالی گفتم و در یی اباشھ

 خچالی ھا خورد از سی بھ سوسچشمم
  و بچھ ھا رودمی شام رو چزی درستشون کردم  می آوردم و با کمک ھددر

 زی تشکر سرمی زدم ھمھ با کلصدا
  نشستن بعد از صرف شامشام
  می بھ اتاقامون رفتھمھ
  دمی رو تخت دراز کشیوقت

  چشممی از گوشھ ی چشمام و اشکی چشمام رو بستم آرش اومد جلوو
  ی کردم ذھنم رو خالی سعدیچک
   کنم و بخوابمیزی ھر چاز
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   خستھ بودمیلیخ
  رو نداشتمی روز خوبامروز

   فرھمند اون حرفی صبحش کھ آقااز
   لحظھ ھمشنی رو بھم زده بود تا اھا

  عذاب آورد بودبرام
  زود خوابم بردیلی رو بستم و خچشمام
 ی با سرو صداصب
   چشمام رو باز کردمپسرا

  نگاه بھ ساعت انداختمھی
   بود٩ ساعت ھنوز

  بزن و برقص داشتن تو سالن کھ صداش خواب رو از سرمی کلنای او
  نگاه کردمی بھ ھدپروند

  ھنوز خواب بوداونم
  دادم دوباره بخوابمحی ترجمنم
  رو سرم و دوبارهدمی رو کشپتو

 ....  رو بستمچشمام
 
 
  کھ بھ در خورد چشمام رویی تقھ ابا

  باز کردم شالم رو اتداختم سرمعیسر
 دیی نشستم رو تخت و گفتم بفرمادمی بھ صورتم کشی دستھی

  وارد اتاق شدنیآرت
 

  خوابالوی خانوماریصبحتون بخ - نیآرت
 

  شبی ھااا کھ ددیببخش - من
  میدی خواب٢ ساعت

 
  مسافرت ھامیانگار اومد - نیآرت
 

 حاال کھ با بزن برقصتون - من
 ھی مشکلت چی کرددارمونیب
  ؟گھید
 

  خانوم پاشو آماده شویجیھ - نیآرت
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   شکارمی برمییخوایم
 

   رفتی بھ طرف ھدنیآرت
  کرد بھ قلقلک دادنششروع

  دی از جاش پریھد
 دمیدی رو تو صورتش متیاعصبان

 
  بخدایی مسخره ایلی خنیآرت - یھد

  گمشوگھی شدم دداری مسخره بنکن
 ی خوابمو خراب کردرونیب
 

  کھ از خوابینجوریحقتھ ا - نیآرت
 دی آماده شدی پاششدی نمداریب

  ٧ جنگل ما میری مگھیساعت د ١
  دخترا واقعآ تنبلنمی شدداریب

 نی حرف نزن آرتدی کشغی جیھد
 ی احمق تو خواب آدمو قلقلکرونیب
  شھی می آدم عصبیکنی فکر نمیدیم

   زد و از اتاق خارجیی قھقھ انیآرت
  ی تو ھمون اتاق بزرگشد
 سی سرومی بوددهی خوابکھ

 عی بود سریبھداشت
   رفتمی بھداشتسی طرف سروبھ
  مسواک زدم صورتمو شستمھی
  ھنوز رو تختی ھدرونی اومدم بو

 ختھی بھم ری بود با موھانشستھ
   بستھی چشماو

  اون لحظھافشی گرفتھ بود قخندم
  بود آروم زدمیدنید

  دی کھ از جاش پربھش
 

  زمی عزریصبح بخ - من
 ؟یدی نشستھ خوابچرا

 
 میدی خوابری دشبیشرمنده د - یھد
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  رفت رو اعصابمنی کھ آرتاالنم
 

   بروزمیعب نداره عز - من
   عجلھیلی شو کھ پسرا خآماده
  برنامھ شکار دارن انگاردارن
 می ھم برای درقراره

 سی بھ طرف سرویھد
  ی رفت و من جلویبھداشت

 ی بزرگنھیآ
   ھک شدهواری دی روکھ
 ... کردن شدمشی مشغول آراو
 
 

 ی رژ بادمجونھی کامل شده بود شمیآرا
  خط چشم نازک موھام روھی بودم و زده
  و مانتوی شلوار تنگ مشکھی زدم فرق
  دمی کوتاه پوشی عروسکبنفش

   اومدی بھداشتسی از سرویھد
  رو گرد کرده بود و بھم نگاهچشمام

 کردیم
 

 شده؟یچ - من
 

 ی چقد خوشگل شدیوا - یھد
  ھااایشی خوش آرایلیخ
 

   تو ھمزمی عزیمرس - من
 می زود آماده شو بری نازیلیخ
  پسرا اعتراض نکردنتا
 

 پسرا غلط کردن اعتراض - یھد
  نھی آی من حاال حاال ھا جلوکنن
   دارمکار

 
 رونی برمیباشھ گلم پس من م - من
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  بخورم ضعف کردمیزی چھی
  ای بی ھم آماده شدتو
 

 باشھ گلم فعآل - یھد
 
  اتاق خارج شدم و بھ طرفاز

   رفتمآشپزخونھ
  خامھ و عسل برداشتمخچالی از
   نشستمزی سرمو

  و ھومن و حسام تو سالننیآرت
  حرف زدن بودنمشغول

   از جاش بلند شد واردحسام
   شد و بھ طرفم اومدآشپزخونھ

  عقبدی رو کشیصندل
  گفت اجازه ھست؟و
 

  دیی بفرمانمکیخواھش م - من
 
  کنارم نشست کھ بھش تعارف کردمییدقھ ا ٥
 

 نوشھ جان صرف شده - حسام
  نی بگھ کھ آرتیزی باز کرد چلب

  آشپزخونھ شدوارد
   ابروشو داد باالھی
 

 دی خوب خلوت کردنمیبب - نیآرت
   خبره؟چھ
 

  داشتم صبحونھسی نیخبر - من
  خوردمیم

  ی ھددی نشست کنارم و پرسنیآرت
  ؟کجاست

  نشد؟داریب
  ادی شده گفتم تا مداریچرا ب - من
  بخورمیزی چھی من
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 اھوم باشھ - نیآرت
 

 یرچشمی زیجوری ھمحسام
  شده بودرهی خبھم

   ھم وارد شدھومن
 

   کھ جمعتون جمھنمیبیم - ھومن
   ھومنتون کمھفقط

 
  مامینھ واال کمبود ھومن ندار - نیآرت

 م ھومن ھیخوای اگھ خودت محاال
  گھی اون دی اضاف کنبھش

 .....  جداسبحثش
 

  نیزر نزن آرت - ھومن
  ؟ی رو آماده کردلیوسا

 
  زدییتک خنده ا - نیآرت

   توعھی فھی وظاونکھ
 کردنی و ھومن با ھم کلکل منیآرت
  خودمی نگاه حسام رو رونھی سنگکھ

 کردمی ماحساس
 رونی آشپزخونھ زدم باز
  ھمی ھمون لحظھ ھدکھ
   و بلند گفترونی اتاق اومد باز
 ....ونی حاظرم آقامن
 
 
  ھمھ از جاشون بلند شدنی اومدن ھدبا

 .... میری من منی منتظرتون با ماشرونی گفت من بھومن
  الزمھ رو برداشتن ویالی وساپسرا
  می ھا رو برداشتوهی ھم می ھدمنو

 رونی بمی اومدو
  بودی سفر خوبواقعا
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 ی مسافرتنی وفت ھمچچیھ
   بودمنرفتھ

  فکر آرش تو سرم نبوداگھ
 می سفر زندگنی بھترنیا
 ...... شدیم

 می شدنی سوار ماشیھمگ
  می بھ طرف جنگل راه افتادو

  می کھ خوردی از شکار و ناھاربعد
  بود کھ١ خوش گذاشت ساعت یلیخ

   خونھمیبرگشت
  میکنی استراحت م٣ گفتن تا پسرا

  ای درمیری م٦ تا ٣ بعد
 می موافقت کردی ھم بازار ھمگ٩تا  ٦
 می وارد اتاق شدی ھدبا

 می رو عوض کردلباسامون
  میدی رو تخت دراز کشو

   بود کھ٣ یکای نزدساعت
   بھ در خوردیی اتقھ
 نی کھ گفتم آرتیدیی از بفرمابعد

  اتاق شدوارد
 
 ؟یداریالنا ب -  نیآرت 
 

  آره - من
 

 آھو خانوم پشتھ خطن - نیآرت
  ؟یزنی محرف

 
 تویآره بده بھ من گوش - من

   رو گرفتم و بانی آرتھیگوش
   گرم صحبت شدمآھو

 
  زمیسالم عز - من
 

  سالم خانوم خانوما - آھو
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  بھت؟گذرهی خوش میچطور
 

  آره آھو جان خوبھ جات - من
 ...... ھی خالیلیخ
 

 ی کھ تو خوشحالنی ھمزمیعز - آھو
 شمی مزاحمت نمھی من کافبرا
  دوستات سالم برسون خدافظبھ
 

  خدافظزمیچشم عز - من
 
  رو تخت بلند شدم و بھ طرفاز

  رفتمسالن
 

  رو بھش دادم و تشکرنی آرتھیگوش
   کھ حسام گفتکردم

   ھس النا خانوم٣ ساعت
  ساحلمی بردیی اآماده
  رو ھمی ھددیی آماده ااگھ

  کھ شب نشھدی بزنصدا
  تو روز لذت بخشھای دردنید

  شلوارزی بلھی  بایھد
  شال از اتاقھی اسپرت و دیسف

  و گفت من آماده امرونی باومد
 

  بچھ ھا منم لباس عوضدیببخش - من
  امی مکنمیم
 

   بجھ ھادیپس شما بر - حسام
 امی لباس عوض کرد ما با ھم مالنا
 

 ادی النا با خودم مدینھ شما بر - نیآرت
 

  ٣ بابا انگار قراره یا - ھومن
  لباس عوض کنھ خوب منتظرساعت
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  میری ھمھ با ھم ممیمونیم
 

 گھی راست ممیآره داداش - یھد
 میری با ھم مھمھ
 ای عوض کن بی بدو زودالنا
  وارد اتاق شدمعیسر

 می با شال مشکی کوتاه مشککی تونھی
 ی خاکسترشرتی سوھی دمی پوشرو
  انداختم روش  از اتاق خارج شدمھم

   باھم بھ طرف ساحل راهھمھ
 میافتاد
  قی داد کھ قاشنھادی ھومن پبعد
 ی من بخاطر ترسی ولمیریبگ
  داشتمای از درکھ

   نکردم سوار شمقبول
   سواری و ھدنی آرتھومن

   شدن و از اونجا دور شدنقیقا
 ای و تو درادی بتونھی گفت نمحسام
 خورهی بھم محالش

  ساحلی نشستم و با شناای دریجلو
  کردن بھ شکلک درست کردنشروع
  اومد نشست کنارمحسام
  النا چند سالتھ؟دیپرس

 
   سال٢٠ - من
 

  ھاااییبجھ ا - حسام
 

  ستمینھ بچھ ھا ن - من
  خودتون چند سالتونھ؟مگھ

 
  سال٢٩ - حسام

 
  چرا تااای پسر شدریاھوم پ - من

 ؟ی ازدواج نکرداالن
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  خوشمی از کسومدهی نشیپ - حسام

  ادیب
 

  شھدای پیکی دوارمیام - من
  ازشادی خوشتون بکھ
  جام بلند شدم و گفتم با اجازتوناز
  قدم بزنمای تو آب درکمی من

  در آوردمکفشامو
  زانومنیی شلوارمو تا پای ھاپاچھ
  و وارد آب شدمدمی کشباال
  آرش بودشی  افکارم پتمام

 ختیری تند تند اشکام مو
   بھ خودم اومدمیوقت

 امین تو آب در تا گرددمید
  خوردی داشت بھم محالم

 ...... دمی نفھمیزی جگھی دو
 
 

  چشمام رو باز کردمیوقت
  داشتمیدی شدسردرد
  بود ونی سنگچشمام

  متوجھ شدمسوختی میلیخ
  تختم صورتم رو چرخوندمرو
 دمی رو کنار خودم دنی آرتو

   ودهی رو تخت دراز کشکھ
  چشماش بستھ بودو

  رفتچی بلند شم کھ سرم گخواستم
  چشماش رو باز کرد و با اخمنیآرت
  زل ردبھم

 
  ایالنا خانوم شما از در - نیآرت

 ی بگشھی میدیترسیم
 ؟ی داشتکاری چای دروسط

  آوردهرونتی حسام اومده بکھ
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  کھ تا کجا تو آبشدی متوجھ نماگھ
  تو قبرنجای ای  االن بجایرفت

 ی بوددهیخواب
 

   من متوجھدی ببخشنیآرت - من
  اونقد افکارمنشدم
 دمی بود کھ اصآل نفھمآشفتھ

  رفتمشی کجا پتا
 

  خواھشآ ساکت بھ - نیآرت
  واردی ھا شوک بزرگبچھ
  سفر زھر مارشون شدیکرد

  بھمی وقتچارهی حسام بیدونینم
  خودشمدمی زد اومدم دزنگ

  شدهدهی موش آبکشمثھ
   امشبلرزهی داره مو

  رو جمع کن فردا صبحلتیوسا
  تھرانمیگردی مبر
 
   شرمنده شده بودم واقعآیلیخ

  گفتن نداشتمی برایحرف
  انداختمنیی پاسرمو

   نزدمی حرفچی ھو
  بھ در خوردیی اتقھ

  و حسام وارد اتاق شدنھومن
 
 دمی خجالت کشیلی خدنشونی دبا
  آروم زمزمھ کردمیلی خو

 دی ھا تو رو خدا ببخشبجھ
   شرمندمیلیخ

  گفت اشکال نداره خداھومن
   شکر کھ حالت خوبھرو
 

  النا خانوم؟دیبھتر - حسام
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  بلھ آقا حسام انگار - من
  ممنونمیلی خدی نجاتم دادشما

  اگھ ترسوندمتونشرمنده
   ھم اومد تو اتاقیھد

 میدی ترسیلی النا خگفت
  می گفتمی شدنگرانت
   گلی بی بھی از امانتمیننونست
  و بعدآمی مواظبت کندرست
  گلی بی بی شرمنده

 ی شکر کھ سالمی الھمیشیم
  دخترمی بھ لب شدجون

  سردم بودیلیخ
  داشتمیادی استرس زو

 دمیترسی مای دراز
  اومد تا گردنادمی ی وقتو
 شتری بودم استرسم بای درتو
 دنی و شروع کردم بھ لرزشد
 ی کلفت و بزرگی پتونیآرت
  دورم انداخت و در حضور بچھ ھارو

   بغلم کردمحکم
 رونی از اتاق بی و ھدھومن
  رفتن

   چشمم بھ حسام خورد کھ با اخمو
 ...... رونی از اتاق زد بیظیغل
 
 

 نی نداشتم آرتدوست
  رفتار کنھی بچھ ھا جوریجلو
  من و اوننی فک کنن بکھ

   ھستیی ارابطھ
 

 نیآرت - من
 

 جان -نیآرت
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   تنھام بذارشھیاگھ م - من
  کم استراحت کنمھی خوامیم

  امای نگرانمدونمی مدیببخش
  کھ تنھا باشمالزمھ

  گفت ودر رو بستیی باشھ انیآرت
  از اتاق خارج شدو
  نی محض خارج شدن آرتبھ
  رو سرمدمی اتاق پتو رو کشاز
  کردنھی شروع کردم بھ گرو
 ختمیری اشک مصدایب

  بدبختمنقدی چرا اکھ
 ستی ننجای من ای جاایخدا
 کنم؟ی مکاری چنجای امن
   و کارمکسی من بچقد
  حکم اعدامھری کھ تو زندان زبابام
  ندنتی رضادای شی خانواده اگھ
 شھی اعدام می زودبھ

 سی معلوم نستنی و داداشمم کھ نمامان
  سرشون اومدهیی و چھ بالکجان
 ....  کرد و تنھام گذاشتانتی از عشق کھ بھم خاونم

 کنمی می دارم زندگیی آدمای خونھ تو
  ندارنی نسبتچی باھام ھکھ

 ی ھمھ بدبختنی بخاطر انتونستم
  کنترل کنم و ھق ھقمبغضمو

  شد دوست نداشتم غرورم بشکنھبلند
  ھام بشھھی گری متوجھ ی کسو

  دھنم گذاشتم وی جلودستمو
 ی ساعتمی نختمیری اشک مآروم

  بود کھ متوجھ شدم در بازگذشتھ
  گفت اجازه ھستی و کسشد

   پتو ھق ھقری کھ زیھمونجور
  دھنمی دستمو گرفتم جلوکردمیم
  پتو رو از سرم بکشمنکھی بدون او

 .....  گفت النا متوجھ شدم حسامھ گفتم بلھی وقتای بگفتم
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 ی خانومنمیپتو رو از سرت بردار بب - حسام
 

 ینجوری راحتم اخوامینم - من
 

  ؟یعھ قھر کرد - حسام
 

  لطفآدی آقا حسام تنھام بذاررینخ - من
 

  کارت دارمنمیبردار بب - حسام
 

 ری رو پاک کردم و از زاشکام
 رونی اومدم بپتو
 

 ؟ی کردھیالنا گر - حسام
 

 رینخ - من
 

 پس چرا چشمات قرمزه ؟ - حسام
 

 .... دونمینم - من
 
 رو دمی جام بلند شدم نشستم رو تخت پاھام رو تو شکمم جمع کردم و پتو رو کشاز

 پاھام
  بحث رو عوض کنمنکھی ایبرا 
  پس بچھ ھا کجان؟دمی گرفتھ پرسی صدابا
 

 رهی رفتھ دوش بگیھد - حسام
  رونی ھم رفتن بنی و آرتھومن
  و تنقالت بخرنوهی مخواستنی مانگار

   کار داشتنرونی مقدار بھی
 

 ؟یچرا شما باھاشون نرفت - من
 

  دادمحیمن با تو کار داشتم ترح - حسام
  بمونم
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 ؟ی کھ بخاطرش تو خونھ موندھی بدونم چھ کارشھیم - من
 

 .... یفھمیعجلھ نکن م - حسام
  اومدم رو تخت و نشستم کنارمحسام

  حرف بزنمخوامی گفت النا مبعد
 ....  با دقت بھ حرفام گوش بدهفقط

 
 
  ام گوشم باشماست حسآقا

  دی رو بزنحرفتون
 

  دیالنا خانوم ببخش - حسام
  کنمی مقدمھ شروع میب

 دی شما زود برترسمی ماما
   نتونم حرفم رو بزنمو
 

  دی بگکنمیخواھش م - من
 ! ؟شدهی حسام چآقا
 

 من ازتون خوشم اومده - حسام
  ازدواج بدمشنھادی پخوامیم
 

 ....یول - من
 

 ی االن جواب بدسی نازین - حسام
  بکن صبح قبل از رفتنت بھمفکراتو
 ....  بدهجواب

 
 آقا حسام من قصد ازدواج ندارم - من
 

 دی اول فکر کنکنمیخواھش م - حسام
  دی جواب بدبعد
  ازیزی بچھ ھا چخوامی ضمن نمدر

  موضوع بدونننیا
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  راحت آقا حسام فکرالتونیخ
 دمی و بھتون جواب مکنمیم
 

  کرد و از اتاقی تشکرحسام
   شدخارج

  دمی تخت دراز کشرو
 کردمی داشتم بھ حرفاش فکر مو

  نبودم کھ بدون عشقی آدممن
  کنم من اصآل بھ حسامازدواج
 دونستی اگھ مدونھی نمیزی من چھی نداشتم و در ضمن حسام از زندگیاحساس

 دادی نمیشنھادی پنی بھم ھمچصددرصد
  حسام رو قبولتونستمی نممن
   بھش جوابتونستمی نمکنم

  بدم اگھ قرار بود ازدواجمثبت
  و با عشقی اتفاقیلی کھ خی با کسدی باکنم

 شدی ممی زندگوارد
  فرھاد رو واسمھی خالی کھ بتونھ جاکردمی مازدواج

  ی کنھ تو فکر بودم کھ ھدپر
  اتاق شدوارد

   و ھومننی گفت النا جان آرتیھد
   جوجھ کباب گرفتنرونی از باومدن

   شام رو آماده کردنزی مو
  خواستن واسھ شام خبرت کنمازم

   کردم  و از جام بلند شدمیتشکر
   شام کنار بچھ ھا نشستمزی مسر

  ی رو سر شام تو چشمااسترس
  بعد از صرف شامدمیدی محسام

  اتاقم رفتم مشغول جمع کردنبھ
 اق اتی  تھران از پنجره می بودم چون صبح زود قرار بود برگردلباسھام

  چمنای کھ رودمی رو دحسام
  شدهرهی و بھ آسمون خدهی کشدراز
  حرفتونمی کھ صبح نمدمیفھم
  رو کامل بھش بزنمھام
  و از اتاق اومدمدمی رو پوششرتمیسو
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 .... رو چمنا کنار حسام نشستمرونیب
 
  سی حسام سردتون نآقا
  سردی تو ھواینجوریا

  رو چمنا؟دیدی کشدراز
  صورتش رو بھ سمتمحسام

   شدمرهی بھ چشمام خچرخوند
 می جواب خواستگاری گفت اومدو

  دونمی درستھ  خودم می بدرو
 ؟یدونی از کجا مدمی پرسھی جوابت منفکھ
 

  نقدی جواب مثبت ایچون برا - حسام
  و اگھ جوابتیومدی سراغم نمزود

 یدادی بود ھمون صبح جوابمو ممثبت
  درستھھی جوابت منفحاال

  نداشتم دلش رو بشکنمدوست
  جواب دادم درستھاما
 دی نداری حسام شما مشکلآقا

  باھاتونتونمی از منھ من نممشکل
  کنمازدواج

 
  آخھ؟یواسھ چ - حسام

 ونھ؟ی در مگھی دی کسیپا
 

 دی فکر نکنینجورینھ اصآل ا - من
   چمن ھا کشوند باال  کنارم نشت آرومی خودش رو از روحسام

 ست؟ی کھ ننیگفت بخاطر آرت 
 

   زدم و گفتم نھ اصآلیپوزخند
 ھی دوستھ معمولھی برام فقط نیآرت
  و بسنی ھممونھی بردار مھی مثھ

  رو بھ وضوح تو چشماشیناراحت
  از جاش بلند شد  گفتدمید

   و جوابموی کھ بھ حرفم فکر کردممنون
 ری شبتون بخیداد
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  گفتم و اومدم تو خونھیری بخشب
  نی سالن بودم کھ آرتوسط
 ...... زدصدام

 
  بھ حسامرونیالنا ب - نیآرت
  داشت؟کارتی بھم چدیگفتی میچ
 

  بودیزی چھی - من
 ی خودمون دوست نداشت کسنیب

  بدونھ
 

   مگھ شمای چیعنی - نیآرت
 دیشناسی مگروی ھمدچقد
 .....  باشھنتونی بیزی چکھ
 
 دی تو ھم رفتھ پرسی ابروھابا

  کرد؟ی خواستگارازت
   آروم گفتم اھومیلیخ
 

 خب؟ - نیآرت
 

 ؟یخب چ - من
 

 ؟ی بھش دادیخب چھ جواب - نیآرت
 

  توی کسنکھیبھش گفتم با ا - من
 .....  بھت جواب مثبت بدمتونمی اما نمسی نمیزندگ

 
 باشھ برو بخواب - نیآرت

  تھرانمیگردی زود بر مصبح
  ضمن بھتم گفتھ بودم باھاشوندر

    ندارهیتی اما انگار حرفام برات اھمیری نگگرم
 
  شدم گفتمی عصبیلی حرفش خنی ااز
   من با حسام گرم گرفتمیعنی
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  بودیزی چنیاگھ ھمچ.... نیآرت
  نبودی باش جوابم بھش منفمطمعن

 
  بخوابم فردارمیمن م - نیآرت

  میزنی محرف
 
 

 ....گردمی باھات بر نمگھی دی کردیدر مورد من چھ فکر - من
 
 
 شب بود خستھ بودم١٢ سمت اتاق  رفتمی ماشتمد

   نداشتمی روز خوبواقعآ
  حرفش روزمنی با انی آرتو

  تلخ تر کردرو
  بودی کھ رو بھ بلدیی صدابا

 ی کجا بریخوای مثآل مگفت
 ی با من برنگرداگھ

 ای مارشھی پی بریخوایم
  حسام؟شھی پیری مای
  خودم کھ فکر کردمشھیپ
  زدمیی عجب حرف احمقانھ ادمید

 رفتمی مدی کجا باواقعآ
   و کار بودمکسی بمن
 یی از درد بودم پر از حرف ھاپر
  تونستمی تھ دلم مونده بود و نمکھ

 ...... بزنم
 

 کردی لب غر غر مری زنی کھ آرتیھمونجور
  صورتشی جلوبرگشتم

  از من بلندتر بودقدش
  شدم ورهی و درستش خی عسلی و از سرلج بھ چشماستادمی نوک پاھام ارو

 ی ربطچی بھ تو چھ بھ تو ھگفتم
 یکنی انگار تو ھم فکر منداره

  ھرزه ام نگران نباش صبح ازمن
 یلی روزا خنی ایشی خالص مشرم
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  شکنندهیلی رنج شده بودم خزود
 ی حرفنیکتریبا کوچ 

  ی و چشمام بارونشکستی مدلم
  دش اومد از برخوردم بنی آرتشدیم
  بھم بھ طرف اتاق خوابتی اھمیب

  دھنم گذاشتمی دستم رو جلورفت
 رونی با دو از سالن زدم بو

  نشستمالی وی جلوی پلھ ھارو
 ختمیری مثھ ابر بھار اشک مو

 دی چرا باسوختی واسھ خودم مدلم
 ی سرنوشتنی ھمچی سالگ٢٠ تو

 کردمی می ارزشی احساس بکسمی پناھم و بی بنقدی انکھی باشم اداشتھ
  شلوارم فرو بردمبی رو تو جدستم
  ی لحظھ یقای بازم رفگاری سبازم
  بغضی کھ وقتیقی شده بود تنھا رفمن

 کردی آرومم مکردی خفم مداشت
 ختمی بود اونقد اشک رنیی پاسرم

  شدهسی صورتم کامال خگھی دکھ
  و اشکام  از چونم تند تندبود

  شونھی رو روی دستی گرمادیچکیم
  احساس کردم سرم رو برگردوندمھام

  روبھ رو شدمنی آرتبا
  کردنی کرد بھ معذرت خواھشروع

   پشت بغلم کرداز
 اشک ھام رو 

 دیبوسی و ھمش چشمام رو مکردی مپاک
 

 ی بخوابی بریتونی منی آرتھیکاف - من
 ستمی نری ازت دلگاصآل

  دردم اصآلکنمی مھی دارم گراگھ
  نگران نباشستی تو نیحرفا

  بھ بخاطر بخت و اقبال خودمقطف
 ...... زمیری ماشک

   
  اومد جلوم رو زانو نشستنیآرت
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   رو بدهگاری گفت النا اول اون سو
 سی نی خوشگلنی دختر بھ افی حنمیبب
  رو لمس کنھنای استی اون لبا نفیح

 نی وقتا بھ ای من بعضواال
 شھی ممی حسودگاریس
 گاری سنی ای کاش من جاگمیم
  النا رو لمس کنمی لباتونستمیم

 نی زدم و گفت بسھ آرتیپوزخند
   رو تموم کنی بازمسخره

  پاش لھری رو از دستم گرفت و زگاریس
  کرد
   جلو و جلوتردی خودشو کشبعد

  چسپوندمیشونی رو بھ پشیشونیپ
  دستاش دوطرف صورتم رو محکمبا

  و ازم خواھش کرد تو چشماشگرفت
 ......  کنمنگاه

 
  بشمرهی نداشتم تو چشماش خدوست

 دادی بھم دست می بدحس
 انتی خھی شبیزی چھی

 شدی ماه باورم نم٥ بعد از ھنوز
 کردمی فرھاد مرده و احساس مکھ

 نی ھر وقت آرتکنمی مانتی خدارم
   چشم ھامشدی مکی نزدبھم
 کردمی فرھاد رو تصور مذاشتمی ھم می کھ رورو
  احساس گناه بھم دستو
  دادیم

 رھاد کھ مرده بود فایخدا
  کرده بودانتی بھ من خاونکھ

  بود کھ من داشتمی چھ حسنیا
  روی دوباره کستونستمی نمچرا

  داشتھ باشم چشمام رو بستمدوست
 ..........  با تمام وجودم اون لحظھ از خدا خواستم کمکم کنھو
  شدمرهی خنی آرتی چشمابھ
  گفت النا با من ازدواج کنکھ



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 241 

  کنمی مخوشبختت
  از جنس خودتم لباشو بھ لباممنم
  کردکینزد
 خوردی داغش بھ صورتم مینفسا

 .....باختمی داشتم خودمو مو
 

  خوب نبود احساسحالم
 ازی ننی بھ آرتکردمیم

 دنی شروع کرد بھ بوسدارم
 کردی مکمی داشت تحرلبام

   خودمو کنترل کنم ونتونستم
   کردمشیھمراھ
  رو تو گردنم فرو بردسرش

 دمی خودم کھ اومدم تازه فھمبھ
 ی نھی با دستام زدم تو سکنمی مکاری چدارم

   و از خودم جداش کردممردونش
 کردی تعجب بھم نگاه مبا
 

  النا من دوستت دارمشدهیچ - نیآرت
 ؟ی کردنکاروی اچرا

 
 اما من دوستت ندارم - من
 یکنی مکی چرا منو تحرنیآرت

 ازهی ھوسھ ، نستی عشق ننیا
   بھت ندارمی احساسچی ھمن

 ی ندارم بعد از فرھاد کسدوست
 .... رو لمس کنھآغوشم

 
 ٢٠اما فرھاد مرده و تو ھنوز  - نیآرت

 یدی چرا بھ قلب اجازه نمسالتھ
  عشق رو تجربھ کنمدوباره

 
  شد و مدامکی بھم نزدنیآرت

 کردی دستانو نوازش مپشتھ
   داشتمای نداشتم خدای خوبحس
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 شدمی موونھید
  شروع کرده بودیدی شدبارون

   از جام بلند شدمدمی کشرونی دستام رو از دستاش بدنی باربھ
   کردم رو بھ آسمون و بلند دادصورتمو

 شمی موونھی دارم دی فرھاد لعنتزدم
  فراموشت کنمھوی ی من بعد از چھار سال چطوری تنھام گذاشتچرا

 گھی دیکی خودمو تو آغوش و
 ری زی کنم چرا منو با خودت نبردفرض
  بدبختمقدی چرا من اخاک
 نی زدم رو زمزانو

  کھ دنبال فرصتی مثھ آدمو
   کردن بغضشی خالی براباشھ

   و ھق ھقکردمی متی خدا شکااز
  شده بودسی تمام لباسم خکردمیم
  شده بودیکیاشکام با بارون  

 ینیبی و گفتم منی کردم بھ آرترو
  دلش بھ حالم سوختھ و دارهآسمونم
  اشکھ اونم در آوردمکنھی ممیھمراھ

 .......  چقد بدبختمینیبیم
  انگشتھ اشارش رو گذاشتنیآرت
  آروم باشسی لبام و گفت ھرو
  من فقطھی کارات چنی اھیمعن

 .... ازدواج دادمشنھادی پبھت
 

  منو ببخش اما بعد از فرھادنیآرت
 شق شم لحظم عاکی واسھ تونمی نمگھید

 خوامی من نمیدونی تو نمسوزمی مدارم
  باشمیی ایگی آعوشھ کسھ دتو
 
   جام بلند شدم و بھ طرف سالناز

   صدام زد و گفتنی آرترفتم
  کامل عوض کن بعد بخوابلباساتو
 تونمی نمی پرستارم ولدرستھ

 ی نشضیعوض کن مر......  مارستانی کنم ھم تو بی تو خونھ پرستارھم
  کھ رو لبم بودی پوزخندبا
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  گفتم و وارد اتاق شدمیی اباشھ
   چشام رو بستمنکھی محضھ ابھ

 .....  بردخوابم
 

  پسرای با صداصبح
  شدمداری خواب باز
 اشی بلند ھومن و دلقک بازی با صداکھ
  نتونستم بخوابم بھ ساعتگھید
  کھ روی گرد و بزرگھیوارید

 ٨ تختم بود زل زدم ساعتی روبھ
 اب بود ھم خوی ھدبود

 یی چشمام رو ببندم کھ تق اخواستم
   گفتمیدیی در خورد بفرمابھ

   وارد اتاق شد بلند گفت دخترا شما ھنوزنیآرت
 !د؟یخواب

 
  مگھ ھنوز ساعت ھشتھ ھاااھیآره چ - من

 ٢ انگار تادی ھنوز خوابیگی منیھمچ
 میدیخواب

  زد و گفت امروز شنبس ھایپوزخند
 میوفتی زود راه بدی ھم ندارم بایمرخص

   و گفت اون خرسمی کرد بھ ھداشاره
   نداشتھشی کن کارداری بزود
  خوابھی م٤ تا یباش

  بھش رفتم کھ گفتیی غره اچشم
  آمادهعی بابا من رفتم سرباشھ

 ....... رونی بدیای بدیش
 
   رو تخت  بلند شدم بعد ازاز

   زدن و شستن صورتممسواک
  کوتاه و شلواریی سورمھ ایمانتو
 می دم پا و شال مشکھیمشک

  رفتم آرومدمی پوشرو
 دمی کشی رو از سر ھدپتو
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  دارشوی جان بیھد - من
  بجھ ھا عجلھمھی ھست و نساعت
  بره سرکاردی بانی آرتدارن

 
 باشھ باشھ تو برو آماده شو - یھد
 ی برو آجشمی من آماده مبعد

 
 من آماده شدم منتظرم توام - من
 

  از جاشکردی لب غرغر مری زیھد
 سی و بھ طرف سروپاشد

  رفتیبھداشت
 

   آماده شدنکھی از ابعد
 می رو برداشتلمونیوسا
  رونی بمی اتاق اومداز

  بھ حسام خوردچشمم
  تو ھم بود واخماش
   بودنیی پاسرش
  گفت جھ عجب خانوم خانوماھومن
  بالخرهاومدن

  رو کرد بھ ھومن گفتیھد
 ھی برنامتون رو دیتونی زر نکن نمزر

  کھ آدم درست بخوابھدی بذاریجور
 دی خندش گرفت گفت ببخشنیآرت
 یدیخوابی شما کامل ممیذاشتی مدیبا

 مونی بھ کارو زندگمیرفتی ما مبعد
  میدیرسیم

  گفتیشی لب اری زیھد
  بھ طرف آشپزخونھ رفت و گفتو

 می بخوردیذاری کھ مری لمقھ نون پندو
  با خنده گفت بخورھومن

  فک نزن زودادیفقط ز 
 می تا برچی رو بپلقمت

  صدامیھد 
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 ؟یخوری النا تو نمکرد
 ی لقمھ بخور ضعف نکنھی ایب

  تو آشپزخونھ  داشتم برام خودمرفتم
  کھ حسام اومد کنارموگرفتمی ملقمھ
 یریگی لقمھ ھم واسھ ما مھی گفت
   خانومالنا
   رولی وھومن داشتن وسانیارت

  نی تو ماشبردنیم
  یھد

  بودخچالی ھمش تو سرش
  مشغول خوردن بودو
  انداختم کھ بانی نگاه بھ آرتھی

  و حواسش بھ مازدی حرف مھومن
  بھ حسام نگاه کنمنکھی بدون انبود

  کھ واسھیی بدم لقمھ ای جوابو
  گرفتھ بودم رو بھ طرفش گرفتمخودم

 
 

   کھ تو دستم بود رویی القمھ
  ی حسام دادم وقتبھ
   النادی لقمش کرد پرسھی
 ی بھم جواب بدگھی دباری خوامیم

  نظرت عوضدی شاگفتم
  باشھ گفتم نھ نظرم عوضشده

  نشده
  من االنی آقا حسام ولدیببخش

 یطی اصال در شرای نظر روحاز
 رمی رو بپذی کھ بتونم کسستمین
  مسعلھھی بھ ازدواج فکر کنم اونم و

  تمی کھ گفتنش اذھیشخص
   و اصآل دوست ندارم بازگوکنھیم

  گفتو از آشپزخونھیی باشھ اکنم
  روی منو ، ھدنی شد  آرتخارج
 ی اگھ ھمونجوررونی بمی  اومدالی رو کشوندم و از وی زد دستھ ھدصدا

 کندی دل نمخچالی تا صب از ذاشتمشیم
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  ھومن شدننی و حسام سوار ماشیھد
  می ھم با ھم بودنی راه افتادن من و آرتو

   عقبمی عقب رو باز کردم بشدر
  نی کھ آرتیی چشم غره ابا

   اومد جلو نشستمبھم
 

  یدیالنا خجالت نکش - نیآرت
 ؟ی عقب رو باز کرددر

 یخواستی تا تھران منجای واقعآ از ایعنی
  کشکمنجای بعد منم اینی بشعقب
 ؟.....رهی حوصلم سر مینگفت

 
  قصد جسارت نداشتمدیببخش - من
  مزاحم باشمدی گفتم شافقط

 
  ھااا ھمششھی متیزی چھی - نیآرت

 ..... یی بھانھ ادنبال
 

 می بھتره برالیخیب - من
 

   رو روشن کردنی ماشنیآرت
 می ھر دو ساکت بودمی  افتادراه

 نی شکستن ای برای تالشو
  میکردی نمسکوت

  فکرری اخی بھ ماجراداشتم
 ی کھ از خونھ ی بھ اون شبکردمیم

  فرار کردم اون لحظھدای و شبابا
  آشنا شدمای کھ تو پارک با مارآخر

   ھمھ اتفاقات تا االن ناخداگاهو
  اومد تو ذھنم کنجکاو شدمایمار

 شناسھی رو از کجا مای مارنی آرتنمیبب
 ھ؟ی چای مارھی داستان زندگو
 

   چرخوندمنی رو بھ طرف آرتصورتم
 ....  صداش زدمو
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  ؟نیآرت - من
 

 ... جانم - نیآرت
 

  رو از کجاای تو مارنیآرت - من
 ؟یشناسیم

  دی با ھم آشنا شدیچطور
  دوست دخترت بوده ؟قبآل

 .....ادی بھ نظر می خوبدختر
 

 دفعھی شدیحاال چ - نیآرت
 .... ؟ی افتادای مارادی

 ھی دختره مھربون و دلسوزآره
  نابود شدشی کھ زندگفی حیول
 

   لطفآ داستاننیآرت - من
   کنفی رو برام تعرشیزندگ

 ..... کنجکاو شدم بدونمیلیخ
 

  و شروع کرددی کشی آھنیآرت
   کردنفی تعربھ
 
 ایمنو داداشھ مار -  نیآرت 

  ی ترم ھامی بودی دانشگاه ھم ھمکالستو
  کھ داداشش بخاطرمی بودآخر

  شد و جونشی ضربھ مغزتصادف
  برامیلی از دست داد خرو

  کنمفی رو واست تعرنای النا اسختھ
  نی از بھتریکی حای مسچون

   بوددوستام
 

  ؟شدیخب بعد چ - من
  

   پدرش رو توحایمس - نیآرت
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 ی مغزی بخاطر سکتھ یسالگ ١٨
  دست داده بوداز

  دوقلو بودنحای و مسایمار
   بھم وابستھ بودنیلیخ

   مادرشونحای از مرگ مسبعد
  شددهی فحشا کشبھ

 یادی زی روز مرداھر
 رفتنی و مومدنی خونش مبھ

  اونوای مدت مادر مارھی از بعد
  پولدار فروختی سالھ ٥٠ مردھی بھ
  خودش بتونھ راحت بکاراش برسھتا
  رو بھ عقدشای زور ماربھ
 .....  آوردندر

  سال٢٠ اون موقع ھنوز ایمار
  داشت

 
 ای پس مارنی آرتیوووووا - من
  زجریلی تو سن من بوده خی وقتھم
 !؟... دهیکش
 

 قآیآره دق - نیآرت
 

  ؟یخب بعدش چ - من
 

   ماه بعد از ازداوجش٨ ایمار
  کردیسم خورد و خودکش 

 مارستانی زود رسوندنش باما
  رو شست و شو دادن و حالشمعدش
   شدخوب

  از شوھرش طالق گرفتبعد
  شدی نمی جون راضمرده

  مھرش رو حاللای بده مارطالقش
  از خونشیزی چنکھی و بدون اکرد
  داشتھ باشھی پس اندازای و ببره

 .....  جدا شدازش
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   مادر بزرگشی از اون رفت خونھ بعد
 دای مادرش رو پی شماره و

   ازش خواست کھ بذاره باھاشکرد
  کنھ اما مادره گفت شوھر کردهیزندگ

  آوارهای مارکنھی شوھرش قبول نمو
   شددهی کشنجای و کارش بھ اشد
 

 !؟یدی از کجا فھمنارویخب تو ا - من
 

   کھ شوھرشیھمون روز - نیآرت
 مارستانی بودش بآورده

   بودم من بعد ازمرگمارستانی تو بمنم
  خونشون رو کھ عوض کردهحایمس

  نداشتمی ازشون خبرگھی دبودن
 مارستانی کھ تو بی اون وقتتا
 فی رو برام تعرزی و ھمھ چدمشید

 ....... کرد
 

  ای مارنی آرتگمیاھوم م - من
   اونمدهی زجر کشیلی خھم
  و کارهکسی من بمثھ

 
  نقدی اشھیالنا م - نیآرت

 ؟....ی جملھ رو تکرار نکننیا
 

   شدم و تو فکرساکت
 نی بودم کھ آرتییحرفا

 .... زدای مورد ماردر
  کھ قلوش بودی برادرایمار
  از دست داده بودرو

   شده بودیمشروب
 یی جانی و بھ ھمچیگاریس

 ....  شده بوددهیکش
 

  فکر آرش افتاددوباره
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  خدای سرم وووووواتو
  االن آرش کجاستیعنی

 ی شده باشھ چشیزی جاگھ
 طونی رو گاز گرفتم و بھ شزبونم
 کی نزدبآیتقر.....  فرستادم لعنت

  دنمونی تا رسلومتری ک٣٠ بود و تھران
 ....  ھم گذاشتمی دادم و چشامو روھی تکی سرم رو بھ صندلبود

 
 

 ھین زندگ داستانی آرتیوقت
   کردفی رو واسم تعرایمار

   داغون شدم بغضم چندیلیخ
 کردمی شده بود احساس مبرابر

   کردهری تو گلوم گیزی جھی
 ...... کنھی خفم مداره
  می بھ ھم بودھی ما شبچقد

 میتونستی خوب میی جوراھی
  می درک کنگرویھمد

  کردمی احساس میول
  از من زخم خوردهشتری باون

 دمی از تھ دل کشیآھ
  کنھی از خدا خستم کارو

  چند سالھی عذاب ھانی اھمھ
 .......  فراموش کنمرو

 کردمی خودم فکر مشھی پھمش
  بتونمی روزھی شھی میعنی

  رو فراموش کنمفرھاد
   آروم و بدون استرس داشتھ باشمی زندگھیبتونم مثھ بق  

  شده بودمینجوری چرا اایخدا
  برامی احساسچی ھگھی دجرا
  ی نداشت چرا حالم فرقیمعن
 ......کردینم

 .... کآل مختل شده بودمیزندگ
  میدی رسگفتی کھ منی آرتی صدابا

 ......  رو باز کردمچشمام
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  زد درو باز کرد وارد خونھدی کلنیآرت
  گل تو سالن نشستھی بی بمیشد
   از جاش پا شددی ما رو دی وقتبود
  با لبخند بھ طرفش رفتم و بغلش کردممنم

 
   گل النا اومدهی بیعھ ب - نیآرت

  یکنی منو بغل نمگھید
  کھ اومد بھ بازار کھنھ شد دل آزارنو
 
 دی ھم سرش رو بوسنی رو بغل کرد آرتنی زد و آرتیی گل خنده ای بیب
  رمی گل می بی گفت با اجازه بو
   خستم شبمیلی بزنم خی چرتھی
 .....مارستانی برم بدیبا
  رو سرشی گل دستی بیب

  و گفت برو پسرمدیکش
  دمیدی آرامششون رو منی ایوقت

  شدی ممیحسود
  لب زمزمھ کردمری و زدمی کشیآھ

 گرفتی ماتوی دنی داشتم کجایی خانواده انی منم ھمچشدی می چایخدا
  و حسرت خوردمدمی فقط دشھیھم
 ...... سھم ماھم بودی خوشبختنی اشدی میچ

  گل اجازهی بی استراحت از بیبرا
   وارد اتاقم شدمگرفتمو
  رو عوض کردم و رو تختلباسام
 گاری چند نخ سنکھی بعد از ادمی کشدراز

  شدهنی سنگی چشمام حسابدمیکش
  شده بودم وداری صبح زود ببود

   چشام رو بستمومدی مخوابم
 ........  زود خوابم بردیلیخ

 ردای بی بود وقتلنتی سامیگوش
 .. پاسخ داشتمی تماس ب١٠ شدم

 
 
  شدمداری خواب کھ باز
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  شده بودکی تاربآی تقرھوا
   غروباشھی بود ھمغروب

  نگاهگرفتی دلم میلیخ
  ١٠ می بھ گوشکردم
  داشتمنی پاسخ از آرتی بتماس

  اس ام اس زدمواسش
  می گوشی زنگ زدسالم

  بوده خواب بودملنتیسا
 نکھی نشدم بھ محض امتوجھ
  ارسال شدواسش

  زنگ خوردمیگوش
   بودنیآرت

 جواب دادم 
 

 ؟یالو سالم خوب - من
 

 ی تو نگرانم کردییسالم کجا - نیآرت
 ؟یدادی جواب نمتوی گوشچرا

 
  شرمنده خوابم برده بود - من

  کارمی متوجھ نشدم چاصآل
   حاالیداشت

 
 رونی بمی شب برخواستمیم - نیآرت

 ؟یایم
 

 ؟ی بریخوایکجا م - من
  ، رستوران ، بام تھراننمای ، سپارک

 ی کھ خودت خواستیی جاھر
 ..... میریم
 

  حوصلم تو خونھنیآرت - من
 ی کھ بفکرمی مرسرهی سرمیلیخ
 

 خودم حواسم بھ ھمھ - نیآرت
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   ھست من بفکرمزیچ
 یستی بفکر من نتو
 

  گھیلوس نشو د - من
 

  دم خونھامی م٩ساعت  - نیآرت
 رونیب ای باش زنگ زدم بآماده

 
 یباشھ بازم ممنونم بابت ھمھ چ - من

 اتی مھربونی ھمھ یبخاطر
 

  فعآلی خانومکنمیخواھش م - نیآرت
 خدافظ

 
 خدافظ - من
 
  بھ خودمنھی نگاه تو آھی جام پاشدم از

 انداختم
 ..... روح بودی بیلی خصورتم
  بود٧:٣٠ ھنوز ساعت

  وقت داشتم خودمو آماده کنم٩ تا
  رو برداشتم و بھ طرف حمامحولھ

  ساعت ازمی افتادم بعد از نراه
  رفتم تو اتاقرونی اومدم بحمام

  و شلواردی سفاهی راه راه سمانتوعھ
 دمی رو پوشمی مشکی پادم

   رو برداشتمو مشغولسشوار
  کردن موھام شدم بعد ازخشک

  موھام کامآل خشک شدنکھیا
  رژ قرمز زدمنھی آی جلورفتم

   جشمامیم نازک باال خط چشھی و
   زدمملی کم رھی دمیکش

 . در اومده بودی روحی از اون بصورتم
  زنگمی رو سر کردم کھ گوشمقنعم

  بود٩ بھ قھی ساعت پنج دقخوردن
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  رو جواب دادمیگوش
 

  ؟یآماده شد - نیآرت
 

 کردمیآره داشتم مقنعم رو درس م - من
 

 ای بیباشھ درس کرد - نیآرت
  دم درممن
 

 اوه چھ وقت شناس - من
   زد و گفت آرهیی تک خنده انیآرت
 رونی وقت شناسم بیلی خمن

  ای زود بمنتظرم
   رو انداختم کولممی پشتکولھ

   از اتاق خارج شدمو
   گلی بی تو اتاق برفتم

  خواب بودانگار
  بوسش کردم کھ چشماش رو بازآروم
 ...کرد

 
  نی گل من دارم با آرتی بیب - من

 رونی شامم برونی برمیم
 دی الزم نداریزی شما چمیخوریم

 رمی بگواستون
 
 نھ دختر قشنگم - گل ی بیب

  بھ سالمت فقط مواظبھ خودتوندیبر
  کردمی گفتم خدافظی چشمدیباش

 رونی گل اومدم بی بی از اتاق بو
  اتاق رو بستم و از خونھ خارجدر
 ...... شد
  رو برام باز کردنی در ماشدی منو دی در منتظر بود وقتی جلونیآرت

 ..... جلو سوار شدمو
  بھم انداخت و گفتی نگاھمین

 ی شدی شکلنی اچرا
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   بخورمتخوادی مدلم
 
  اخم بھش نگاه کردم و گفتم بسھبا

   لوس نشونیآرت
 
  رونی بمی کوچھ اومداز
  پارک دوستمیری گفت بنیآرت

 ی قدم بزنیداشت
  کردمدیی سرتابا
   فکر بودمتو
 ومدی بدم منی خونھ نشاز

  چرخوندمنی بھ طرف آرتصورتمو
   مقدمھ گفتمی بیلی خو

 ..... برم سرکارخوامی من منیآرت
 
 

  کار؟ی گفت چنیآرت
  بھ فکرشدهی چحاال
 ی دارازی نیزی اگھ چی افتادکار
  خرمی خودم برات مبگو

  گلی بی بشھیپ
  خونھ بمون اونم تنھاس گناه دارهتو
  سرکاری برخوادینم
  ی دارپلمی کھ فقط دتو

   مدرک ھم کار درست ونی ایبرا
 ی جز فروشندگادی نمری گیحساب

  بھ دردی کارای سرھی و
 نمیبی کھ من مناسب نمنخور

  من حوصلمی گفتم ولدموی کشیپوف
  ی چطوررهی خونھ سر متو

 ..... تا شب تو خونھ باشم؟صب
 

  ی تو خونھ یمگھ وقت - نیآرت
 ؟یرفتی سرکار می بودپدرت
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  مانتوھی ماه تو ٦ رفتمیآره م - من
  سرکار بودمیفروش

 
 ؟ی نرفتگھیخوب پس چرا د - نیآرت
 

  فرھاد نذاشت برمگھید - من
 

 آھان اونوقت چرا نذاشت؟ - نیآرت
 

  چون صاحب کارم ازم - من
 گھی کرد فرھاد دیخواستگار

  نداد برم سرکاراجازه
 

  شرط دارهھی گفت خوبھ اما نیآرت
  من وشھی پی تو دارچون

 یکنی می گل زندگی بیب
 کنمی متی مسعولاحساس

  قبول کن عقدت کنم اونوقتالنا
 ....  سرکاری بردمی ماجازه

 
  تعجب بھش زل زدم و گفتمبا
 ؟یگی میچ
 
 نی در مورد اگھی قرار شد دما

  تا مراسممی حرف نزنموضوع
 ......  فرھاد تموم شھسالگرد

 
   کرد و گقتیاخم - نیآرت
  ی تا اون موقع ھم از کار خبرپس

 ستین
   شدمی از دستش عصبیلیخ

 ذاشی داشت منو تو منگنھ مرسمآ
   پارکی رو جلونی ماشنیآرت
  شمادهی داشت ازم خواست پنگھ

  گفت بعدآ در موردش حرفو



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 257 

 ..... میزنیم
 

  شدبمادهی ھر دو پیوقت
 میرفتیشونھ بھ شونھ راه م 

  دستمی انگشتانی انگشتاشو بنیآرت
   کردقفل

 
 ن؟ی آرتیکنیچھ کار م - من
 

  پسستیاعتراض وارد ن - نیآرت
   ساکتلطفآ

 
   زدم و ساکت شدمیپوف
 می درخت نشستھی چمنا کنار یرو
  بعد از نشستمون کھقھیدق ١٠

  خوادی گفت منی آرتگذشت
  و منم موافقترهی بگیکی مکزذرت
 می مشفعول خوردن ذرت ھا بودکردم

  دستش رو دورنیآرت
  حلقھ کردگردنم

 دونستمی اعتراض کنم اما مخواستمیم
  کھ بھشیی از اونجادهی نمگوش

  بگمیزی چتونستمی بودم نمونیمد
  می صحبت کردن بودگرم

  ی با لباس نظامدمی مرد رو دھی
  ستادهی اکنارمون

  ی نسبتآ بلندی با صداو
  با ھمی خانوم و آقا چھ نسبتگفت
  دیدار

 ی کجاگھی دنوی اای خدایووووووا
 داشی از کجا پگھی دنی بذارم ادلم
  ھول شد لب باز کرد ونی آرتشد

 ........می نامزدگفت
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  ی ازمون خواست کھ بھ کالنترمامور
  نسبتمونقآی تا مشخص شھ دقمیبر
   بودمدهی نترسادی زھی ھم چبا

   رو نداشتم کھی من کسچون
 نی با آرتنکھی بترسم از ابخوام

  نجامیا
 

  بای ھرچنیآرت
   حرف زد و براشسھیپل

  کردی قبول نمدادی محیتوض
   ازمون خواستسی پلبالخره
 می گشت ارشاد شنی ماشسوار

  نی مشخص شھ و ماشفمونی تکلتا
  سای از پلگھی دیکی رو
  با خودش آوردی کالنترتا
 

  می شدادهی پی کالنتریجلو
   داشتھی ترسنکھی بدون او

  می شدی وارد اتاقباشم
   با ورودشسرباز
  گذاشتیاحترام

 نای گفت جناب سرگرد او
  کھکننی پارک بودن و ادعا متو
  ھم نامزدنبا
 
 جناب سرگرد 

   ھمون حال کھ سرشدر
   بود و مشغولنییپا

  کردن چند برگھ بودامضا
  سرباز تکون دادی برایدست

 ی بریتونی گفت مو
   رو کھ باال آوردسرش

  متوجھ شدم بارادهتازه
  من بارادی خدایوووووووا

 نھیبی وضع منی منو تو ااونم
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  با تعجبکنھی می فکرجھ
   زل زده بودبھم
  گفتم سالمی آرومی با صداکھ

  می سرگرد فھجناب
   حالم دگرگوندنشی دبا

  بود و تمام خاطراتشده
  اومده بود سراغمگذشتھ
  کھ ازدمیلرزی مداشتم
  بلند شد و اومدزشی مپشتھ

 ......  طرفمبھ
 
 

 رهی اومد کنارم بھ چشمام خباراد
 ؟یکنی مکاری چنجای و گفت النا تو اشد

 ھ؟ی کاروی نیا
 
 ؟ی مگھ نامزد نداشتتو

 ؟یکنی مانتی بھ نامزدت خیدار
 

  اشتباهی دارمی فھیآقا - من
  کھ شمای بخدا اونجوریکنیم

 .... ستی ندیکنی مفک
 

  ھاااان؟ھیپس جطور - باراد
 

   سرباز رو صدا زدم و ازشباراد
  رو بفرستن برهنی کھ آرتخواست

  بھم گفت تو بمون کارت دارمیول
 رمی نمیی گفت من بدون النا جانیآرت
 نی گوشش آروم گفتم برو آرتبغل

  من نباش من جناب سرگردنگران
 .... شناسمی مرو
 

  یاما النا من بدون تو جاب - نیآرت
  رمینم
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  تم تو برو من بعدآگف - من
 گردمیبرم

 
  کردرونی رو از اتاق بنی آرتباراد

  وارد اتاق نشھی سرباز خواست کساز
 

  و نشست کنارمی نشوند رو صندلمنو
 ! ؟ھی چانی جرنمی گفت حاال بگو  بببھم

 
  ی دوست نداشتم باراد فکراچون

  در موردم کنھ از اول ماجرایبد
  کردمفی رو براش تعرنجای اتا

  باز مونده بوددھنش
   کرد و گفت جرایظی غلاخم
 ؟ی زنگ نزدبھم

   شمارتون رو نداشتمگفتم
 

 یگرفتی می خالقیخب از آقا - باراد
 

 دی تمومش کنشھی ممی فھمیآقا - من
 کنمی خواھش مستی حالم خوب ناصآل
   دستمو محکم گرفتباراد
   کجا دستم رو ول کنگفتم
   بود؟ی اسم اون پسره چگفت

 
 
  نیآرت - نم
 

  نی آرتارویبا اون  - باراد
  النای بردمی اجازه نمگھید
 

  برمخوامی اما من می چیعنی - من
 

  ندارهیاون با تو نسبت - باراد
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 یتی محرمچی دوست پسرتھ ھفقط
 ی باشششی پسی درست ندی نداربھم

  النادمی نماجازه
   داد زدمی بلندی صدابا
 می تصممی در مورد زندگی چھ حقبھ
  بذار برممی فھمی آقایریگیم

  واس خودمنجای من انیی پااری و گفت صداتو بدی رو تو ھم کشابروھاش
  دمی بھ ھمھ دستور ممیکس
  من داد نزنسر

 
 یدیچون بھ ھمھ دستور م - من

 ی بھ من دستور بدیتونی می کردفکر
 

 ادیالنا با من بحث نکن خوشم نم - باراد
   ساعتھی نی بشنجایھم
  خونھمیری مگھید
 

  خونھ؟میری می چیعنی - من
  ؟یی خونھ اچھ

  اومده بود باراد برادره نفسھادمی تازه
 

  امی شما نمی من خونھ گفتم
  شما نھ من تنھای خونھ گفت
   خودم خونھ دارمکنمی میزندگ

   بزرگییالی وی خونھ ھی
 ....... غرب تھرانتو
 

   بھ من چھ جناب سرگردگفتم
 ؟یکشی م پولتو بھ رخ منیدار

 
  می قبلش بردی باسیھ - باراد

  ی قانونیپزشک
 

  چرا؟ی پزشک قانونیگی میچ - من
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  ؟شدهی سرگرد چجناب

 ھ؟ی چی قانونپزشک
   منوی کجا ببریخوایم
 

 نمی ببخوامی گفت مباراد
 ی نھ وووووواای یسالم
  در موردمگفتی می من چیخدا
  رو سرمای کرده بود دنی فکرچھ

 ......  شدخراب
  تو گوشش کھ محکم دستمدمیکش
  گرفت و فشردرو

  
 ی بھ چھ حقمی فھمیآقا - من
 یکنی قضاوت می جورنی موردم ادر
 ی منو ببریدی بھ خودت اجازه مو

   چقد بدبخت شدهای خدانھی معایبرا
  بوددهی کارم بھ کجا رسبودم
  ھی گرری ززدم

 
  ستادی اومد جلوم اباراد

   انگشت اشارش اشکامبا
   پاک کرد و گفت زشتھرو
   نکنھی گرنقدی بچھ ھا امثھ
 نی ادی بای ببخش ولمنو

   انجام بدمکارو
 

 ؟ی بدونم چرا مجبورشھیم - من
 

  کنمغتی صخوامیچون م - باراد
 

  ی داریفھمی اصآل میچ - من
 !ھ؟ی چغھی صیگی میچ

   روی مسخره بازنی کن اتموم
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  سرجات تا لباسامنیبش - باراد
   بپوشمرو
 

  صورتم وی دستام رو گذاشتم جلوی نشستم رو صندلآروم
 ......  کردنھی کردم بھ گرشروع

 
  کھ تو حال خودم بودم وینجوریھم
  باراد دستمو گرفتختمیری تند اشک متند

  اعدامتخوامی بلند شو مگھ مگفت
 ؟یزیری اشک مینجوری  کھ اکنم

 
  پوزخند بھش زدم و گفتمھی

 عدام ھم بدتر بود برام از احرفات
 

 ی آبرونجای امی پاشو برسیھ - باراد
   بلند شدم وی نبر از رو صندلمنو

 ...  سر باراد راه افتادمپستھ
  رو برام باز کرد و سوارنی ماشدر

 ...... شدم
 
   کلمھھی ی حتچکدومی ھنی ماشتو

 میدی رسی وقتمی ھم نزدحرف
   فرستادنھی معای برامنو
   لحظھ فقط مرگ رو از خدااون

 خواستم
 بھش زل زدم و گفتم 

 یحی وقیلی متنفرم خازت
   نگفتیزی کرد و چاخم
  از سالم بودنمنکھی از ابعد

  شدمطمعن
 از صورتش جانی ھکردی سکتھ می انگارداشت از خوشحالدمیدی رو تو چشماش مبرق

 دیباریم
  حالمنکارشی بخاطر ااما

  ی بزرگنی بھم خورد توھازش
  کرده بودبھم
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  راحتالتونیجناب سرگرد خ - من
 ستمی من ھرزه نیدی حاال فھمشد

  من برمدی نداری اگھ امرحاال
 

 ی اونجا برات جایکجا بر - باراد
   من ھمون موقع ھمستی نیمناسب

 یی کھ تو دختر ھرزه ادونستمیم
   مطمعنخواستمی النا فقط میستین

  نھ ؟ای کرده تتی اذی اتفاقات کسنی تو انمی ببشم
 

 دیخب حاال کھ مطمعن شد - من
  اگھ اجازه بدبد من برمحاال

 
 خوامی رفتھ گفتم مادتی - باراد

 .......  کنمغتیص
 میشی محظر بھم محرم ممیری صبح مفردا

   تو خونھ از نظری راحت باشی تو از بودن تو خونھ من معذب نباشکھ
   راحتالمی منم خزی و ھر چیپوشش
  کھ تو خونمھ نامحرمی کسباشھ

 ستین
 

 آره کھ ھر کار دلت خواست - من
  ی بکنباھام
 ی خوندکور

 
 گروی کھ ھمدیالنا شب اول - باراد

 یلی من اون شب خادتھی میدید
  بھت بگم باھمخواستمی شدم مفتتیش

 می بشناسگروی ھم دشتری کھ بمیباش
 ی کھ وقتی نامزد داردونستمینم

 ناد اومد و اون اتفاق افنامزدت
   شدمالیخیب

 ی متعلقھ بھ کسدمی فھمچون
   اما االنی ھستیی اگھید
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 ستی سواستفاده ازت نقصدم
   جات امن باشھ وخوامی مفقط
 .....  بھت نرسھیبیآس

 نمونی بنی ھم واسھ اغھی صنیا
 می کھ ھر دو راحت باششھی مخونده

 
   چشماش نگاه کردم و گفتمتو
 ی خوب در  مورد ھمھ چیلیخ

  یریگی ممیتصم
  من بارادمگفت
  رو بدستیزی اراده کنم چیوقت

 ...... دمی انجامش مارمیب
  دستم رو محکم گرفت از پزشکمچ

  بھ طرفرونی بمی اومدیقانون
 .......می باراد راه افتادی خونھ
  کجاستدونستمی کھ اصآل نمیی اخونھ

 ...... برهی داره منو بھ اونجا مدونستمی فقط مو
 
 

 موتی باراد رمیدی بھ خونھ رسیوقت
   زد و درو باز کردرو

   دھنم باز موندهمی خونھ کھ شدوارد
  قصر؟ای خونھ بود نی من ای خدابود
  بودمدهی ندیی خونھ انی عمرم ھمچتو

  بزرگ و دلباز بودیلی خواقعآ
  بوداطشی حی کھ تویفضا

  کھ چھ بگم مثلھ پارک بوداطیح
  من چقد آرامشیخدا 

  بودبخش
  خونھنی ھمچی بھ باراد گفتم  تورو

 یکنی می زندگی بزرگنی بھ اییا
 ی خونھ ابنی ھمچی نفرھی تو آخھ
 ..... کاری چیخوای مرو
 

 ی آپارتمانیآخھ من از خونھ :  باراد
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 کی کوچی خونھ ھاادی نمخوشم
  دوست ندارمرو
  خونھ رو مرتبنی ای تو چھ جوریول
 .... ؟یکنیم
 

  خونھنی تو اادیمن کھ ز:  گفت
  وقتا سرکارمشتری بستمین

 ارمی رو میکی ماھم ھر
 ....  کنھزی رو تمخونھ

 اطمی حعتمی گل و طبعاشق
  پر از گل و سبزسنی ھمواسھ

 
   بھیباغبون ندار - من

  یدگی رسنایا
 اری باغبون ھم دارم آقا خشاچرا
 کنھی میدگی بھشون رسشھیھم
 
  بزرگیلی سگ خھی 
   رنگ ھم کھ چشماشاهی سو
 زدی شب برق متو
  ری خونھ زنجاطی حتو

  کھ من بشدت از سگودی شده
  دمیترسیم

  رو پارکشی مشکی پورشھ باراد
  شمادهی و ازم خواست پکرد

  شدنمون ازادهی محض پبھ
 دی منو دی سگ وقتنیماش

  کرد  بھ پارس کردنشروع
  رو بستم و خودمو پشتچشمام

 ....  پنھون کردمباراد
 دمیترسی میلی از سگ خمی بچگاز
  پا بھ فراردمیدی می ھر جا کھ سگو
  ذاشتمیم

  رهی گفت نترس زنجباراد
 ... کنھی پارس منھی کھ ببناشناس
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  پبرھن باراد رو گرفتھ بودمی گوشھ

 می بالخره وارد خونھ شدو
 چی لحظھ ورودم بھ خونھ ھاز

  و مدام چشمامزدمی نمیحرف
  و بھ اطرافمچرخوندمی مرو

  خدای ووووووواکردمی منگاه
   رو فقطیی خونھ انی ھمچمن
  تو خوابمی بودم حتدهی دلمای فتو
  بودمدهیند

 ی گفت اگھ پسند کردباراد
  اتاق رو بھت نشون بدممیبر
  استراحت کنمدی خستم بایلیخ

  محظر ومیری بدی صبح بافردا
 ...... می رو بخونغھیص

  ی اومد ابروھاادمی کارش تازه
  ھم رفتم رو باال انداختمتو
  با غرور گفتم مبارک صاحبشو

   چرا پسند کنم اتاق رو نشونممن
 ..... بده

 می برای زد و گفت بیپوزخند
 ... اتاق منی باالس رو بھ رواتاقت

 ھی یشدی وارد خونھ میوقت
  اونجا بودشدی کھ غذا روش صرف میزصندلی بزرگ بود کھ میلی خسالت

   دکوری و مقدارچھی قالھی ونیزیوتل
 ی پلھ ھی شده بود و آخر سالن دهیچ

 خوردی باال می بھ طبقھ چیمارپ
   سر باراد راه افتادمپشتھ

 رهی  اتاق رو باز کرد خدر
  ی بھ اتاق بزرگشدم
  داشتی قشنگیلی خی فضاکھ

  زدن بودم گفت برو بخوابدی دمشغول
 یلی اتاقتھ زود بخواب کھ فردا خنجایا

  لباسم رو عوض کردم..... وارد اتاق شدم درو بستم......  می دارکار
  قشنگ با رو اندازیلی تخت بزرگ و خبھ
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  کھ روشییبای زیلی رنگ و خییطال
  تختی شدم و خودم رو، رورهی خبود

  کھ خوابمدی نکشیطول....... انداختم
 ..... برد

 
  کھ چند بار بھ دریی با تقھ اصبح
   چشمام رو باز کردم وخورد

  باراد دررو باز کرد گفت پاشو آماده شودیی بفرماگفتم
 ١٠ گرفتم واسھ ساعت نوبت
   اونجاای تو سالن منتظرتم بنیی من پاای آماده شو ب٩ تا ٨ ساعت االن

 می رو بخور کھ زود برصبحونت
   تکون دادمدیی رو بھ نشونھ تاسرم
 ی بھداشتسی تو اتاقت سروگفت

 ....نیی پاایاده شو زود ب آمھست
 
 سی جام بلند شدم بھ طرف سرواز

  مسواک زدمنکھی رفتم بعد از ایبھداشت
  دم پام روھی و شلوار مشکدی دستو صورتم رو شستم مانتو کوتاه سفو

  رو سر کردممی شال مشکدمیپوش
  و بھ طرفرونی اتاق اومدم باز

 ستادمی ازی راه افتاد کنار مسالن
  مشغول صبحونھ خوردن بودباراد
 ..... نمی کرد بشاشاره

  نشستم گفت چرا بھ من زلیوقت
  صبحونت رویدی خوشگل ندیزد

   کردم و گفتمی اخمگھی دبخور
 ی خوشگلیلی خی فکر کردانگار

 شیی خدای بخوام نگات کنم ولکھ
  بھی خوشگل بود ھر کسیلیخ

  شی الھی سبز و تی چشم ھااون
 تونستی شک نمی بشدی مرهیخ

 .....  چشم بردارهازشون
   کرد و گفتی نشستم اخمزی مپشتھ

  محظرھااامیری ممی دارھی چھ وضنیا
   رو سرت بروھی چی شالھ مشکنیا
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 ......  کنعوض
 

 ی مشکی مقنعھ ھی و ی دارم دوتا شال مشکیفقط مشک - من
 

  باشھ واستادمی شھی نمینجورینھ ا - باراد
  بعدی بپوشرمی بگدی شال سفھی

  کنشی آراکمی حال ھم پاشو برو میبر
 ینجوری برس عروس رو ابخودت

  ندارهتی محظھر برو خوببرنیم
 

 ستی من دلقک نمی فھی آقادیببخش - من
  کھ ھرستمی دست شما نی ملعبھ و

 ی کھ دلت خواست منو درست کنیجور
  می فقط قرار شد بھم محرم بشما
  میی با ھم ھمخونھ انکھی از اتا

   نباشممعذب
 

  رو حرفمی کسادیمن خوشم نم - باراد
 ی زبون درازی تو ھم بجاارهی بنھ

 .... رو انجام بدهگمی کھ میکار
 

  زدمو از جام بلند شدم بھ سمت اتاق رفتمیپوووووف
  شدمشی مشغول آراو

   رژ قرمز و رژگونھھی نکھی از ابعد
   و خط چشمملی و رمی مالھیصورت

  کھیزرگ بنھی خودمم رو تو آزدم
 یواری در کمد درو

  شده بود نگاه کردم خوشمھک
  خوشگل شده بودماومد

 رونی اتاق اومدم باز
  پلھ ھا منتظرم بودنیی پاباراد

   کھ بھم افتاد گفتچشمم
  یرسی اما بھ من نمی شدخوب

   گفتمیشیا
  و از سالندیخند 
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 نیسوار ماش....  رونی بمیاومد
   باراد گفتمی و راه افتادمیشد

   واست بخرم بعددی شال سفھی دی بااول
  ی محظر اخمام تو ھم بود و جوابمیبر

 ......  ندادم
  فروشگاه توقف کرد و خودشھی یجلو
 ....... شدادهی پنی ماشاز
 
 

  عجلھ داشت با دو بھ طرفیلی خانگار
  پاکت تو دستش بودھی و ومدی منیماش

 شی چرم مشکی و کفش ھای و شلوار کتون شکالتیی اون کت اسپرت قوه ابا
   ھر چنددیرسی العاده بھ نظر مفوق

  و جذاب بودپی خوشتیلیخ
  بودی ھر دختری آرزوو

  رو داشتھ باشھی پسرنی ھمچکھ
  کسچی احساس شده بودم و ھی بیلی بعد از مرگ قرھاد خاما
 

   نداشت و  تایتی جذاببرام
  خودموکردمی می سعتونستمی کھ مییجا
  دور نگھ دارمزای چنی ااز
 نی تند بھ طرفم ماشتند
   پاکت رو گذاشت رو پاھاموومدیم

   شدهرمونی دعی بپوش سرگفت
 عی سریلی ندادم کھ خیتی حرفش اھمبھ

  رو در آوردمی مشکشال
  رو گذاشت رو سرمدی شال سفو
 

 ؟یکنی مکاری چیدار - من
 

  کھ شالتو عوض کردمینیبیم - باراد
 ی مثھ فرشتھ ھا شدادی بھت مدی سفچقد

   نپوشاهی سنقدیا
  ھاایکنی ضعف می صبحونھ نخوردادیز
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 خورمینھ من اصآل صبحونھ نم - من
 ....  عادت بھ صبحونھ ندارمیمرس

 
 شھی نمینحوری اگفت
  موقع تو محظر ضعف کنھھی زنم

 شناسنی من زشتھ ھمھ منو مواسھ
 

  گفتھ من زنتمی زنت کی چگفتم
 یدوزی و میبری مخودت
   زدیی دندون نمالبخند

  دختر کشی اون لبخندااز
  ساعت١ نمونده یزی چگفت

  یشی مگھید
 

 میما فقط قراره بھم محرم بش - من
  با تو ندارم کھیی رابطھ اچی ھمن

 ی اسمش رو زن و شوھر بذاریبخوا
 

  امی لحظھ صب کن االن مھی....  ی زنمی ولیمنم نگفتم رابطھ دار - باراد
  تند بھ طرف مغازه رفتتتد
  پر برگشتلونی ناھی با و

  جلومو گفتگذاشتش
  بخورمیرسی متا
 می سمت محظر راه افتادبھ
 وهی رو  باز کردم پر از آبملونی نادر
  ھاوهی انواع و اقسام آب مبود
 ازش تشکر گھی دیزای چیلی صبحونھ بزرگ و خکی دو تا کرکاکائوی ، شرموزیش

  کردم
  بھش گفتم چھ خبره؟رو

 تونمیمگھ من م 
 ....  ھمھ رو بخورمنیا

 
 ی تو محظر سرحال بگی بلھ رو جون داشتھ باشی بخوردیآره با - باراد

 
   بخدایی پرویلیخ - من



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 272 

  دونش واسھ من بسھ خودتھی
   بخورشویبق
 

   بخورمتونمیمن کھ نم - باراد
  من مرد قانونمکنمی می رانندگدارم

 
 .... خب حاال نخور - من
 

   توشھی نمگھی گفت نھ دباراد
  ادی و من نگات کنم دلت میبخور

 
  کنم؟کاری جیگیخب حاال م - من
  خورمی نممنم

 
  بخور نوشھ جونت  دھنھ منم بذاززمینھ عز - باراد

 
  و گرفتم طرفشرموزی زدم تو شین
 ......  اخم گفتم رو تو برمبا

 .......  بذار دھنم دبگھگفت
 کردی می رانندگیھمونجور

   گرقتھ بودم دھنشرموزیش
 ......  خودتم بخورگفت

 
 

   زدم گفتمیپوزخند
  مرد قانون حواستخورمی نممن
   باشھ توتی رانندگبھ

 خورمی من بعد مبخور
  بذارمدی شما امر کردفعآل

  انجام بدمدی منم بادھنتون
 

  امر کردمی من کزمیعز - باراد
   خواھش کردممن
  اول خودت بخورخورمی نممن
  موندش رو بده بھ منی باقبعد
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  یعنی شدم گفتم رهی خبھش
 ؟؟؟یخوری منو مھیدھن

 
  زد گفت آرهیی خنده اتک
 ی خوشگلنی نخورم دختر بھ اچرا

  بخورمتوی دلمم بخواد دھنیلیخ
 

  انداختمنیی سرم رو  پادموی کشخجالت
 

  چونم گفتری دستشو برد زباراد
 می خجالتدونستمی نمی خانومنمتیبب

 ....... یھست
 

 دی رو بخوروتونی آبممی فھمیآقا - من
 

 تو بذار دھنم - باراد
 

 دییمگھ بچھ ا  - من
  بذارم دھنتون؟من
 

 ی آره بچم دوس دارم تو بذارگفت
  خودت رو بخوروهی اول آبمیول

  بھم انداخت صورتشی نگاھمی نبعد
  مظلوم کرد و گفت اونوقترو
   دلت خواست واس منو بذاراگھ

 ...... دھنم
  بھش ندادمیجواب
   بود و مشغول خوردننیی پاسرم

 .......   شدموممیآبم
  تموم شدنکھی از ابعد

 ..... رو صدا زدمباراد
 

 باراد - من
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 جونھ باراد ؟ - باراد
 

  ی گفت حاال دختر خوببعد
 می فھی نگو آقاگھی دیشد

   صدام کنباراد
  رو گرفتمرموزیش

 رموزتوی شای گفتم بطرفش
  یدوسدارم تو بذار:  گفت بخور
  بھش نداشتمی ھج حسدھنم

  دلش بشکنھخواستمی نماما
 ..... گرفتمواسش

   دم محظرمیدیرس
  دستم رو گرفتباراد
 دی دستمو آروم بوسپشتھ
  دھنمی کھ گذاشتی مرسگفت

 ....... میبر
  شدمی جورھی کارش نی ااز

  قلبم باال رفتھ بودتپش
 دمی کشرونی رو از دستش بدستم
  می برگفت

  دستش اشاره کرد و گفتبا
 ...... بانودییبفرما
  بھ سمت دفترمحظریدونفر
 ..... می راه افتادخونھ

  گرفتھ بودمیدی شداسترس
 دنی دستام شروع کرد بھ لرزو

 یلی شده بود و خخی خی انگشتام
   تا حاالدیلرزی میعی طبریغ
  محرم نشده بودمی مردجی ھبھ
  فرھاد کھ عشقم بود بھشیحت

 ی محرم کسنکھی نبودم از امحرم
  باراد متوجھ استرسمدمیترسی مبشم
   بود دستم رو محکم تو دستش گرفتشده

 
  ؟یخی نقدیچرا ا - باراد
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 ؟ی داراسترس
 

  من تا حاال بامی فھمیآره آقا - من
  ھم خونھادی بھ مدت زی پسرچیھ

 ی و محرم نشدم با کسنبودم
 
  فرقطتیالنا االن تو شرا -باراد 

 تتی بھ من اعتماد کن من اذداره
 ..... کنمینم
   کھ داشتمیی ترس و لرز و تپش قلب باالبا

 ......می محظر شدوارد
 
 

  ھم گذاشتمی رو آروم روچشمام
  تودی بھ امی گفتم خداو

  رو سپردم بھ خودتی چھمھ
  بدبخت ترنی کن نذار از اکمکم

   ندارموی جز خودت کسبشم
  بھ در زدیی تقھ اباراد

 می گرفت وارد اتاق شددستمو
  آقا از جاش بلند شدحاج

 ی با باراد احوال پرسی کلو
  گرفتلشی و تحوکرد

 ...... شناختنی مگروی ھمدانگار
  بھ طرفم اشاره کردبعد

  با لبخند بھ باراد گفتو
  ھستنشونی خانوم اعروس

 ت بلھ حاج آقا گفباراد
   اسم عروس خانومیوووووا

 گرفتمی دلشوره مومدی مکھ
   جواب بدمخواستمیم

 ستمی آقا ننی عروس امن
 ارهی گفتم زشتھ باراد کم ماما

 .....  دادم سکوت کنمحیترج
 دیلرزی میلی آقا قرآن رو برداشت و داد دستم دستام خحاج
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   خوب نبودحالم
   رو بھ باراد دادم گفتمقران

  از دستمترسمی دستت مریبگ
 ..... وفتھیب
 

 النا حالت خوبھ رنگ مثھ گچ - باراد
 ......  شدهدیسف
 

 وانی لھی شھیاھوم خوبم م - من
 ی بھم بدآب
 وانی لھی حاج آقا زی رو ماز
  و بھ طرفم گرفتختی رآب
 قی نفس عمھی رو خوردم و آب
  دمیکش
  کنارم نشستھ بودی صندلرو

  رو دور گردنم حلقھ کرددستش
 ی بھتر شدگفت

  از رو شونم انداختمدستشو
  رو تکون دادمو گفتم آرهسرم
 دیتونی باراد گفت حاج آقا مبعد

 ....... دی کنشروع
 

  چند ماھھ بخونم؟؟دی آقا پرسحاج
 

 ..... ماھھ٦ گفت باراد
 

 ؟ی نداری نگاه کرد و گفت تو نظربھم
 ....  نھگفتم

 
 .... حاج آقادی پس شروع کنگفت

   ک خونده شدی و سنتالنکاح
 بای خانوم النا شکزهیگفت دوش 
  شما رو بھ عقد موقتلمی وکایآ

 دی جلد قران مجکی بھ می باراد فھیآقا
  سکتھ طال در آورم٥٠٠ و
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  رو بھ طرفم باراد چرخوندمصورتم

 ؟ی سکھ بزن٥٠٠ گفت ی کگفتم
 ... خواستم؟ھی من از تو مھرمگھ
 کی دی بھ حاج آقا گفتم لطف کنرو
 دی شاخھ گل رز برن١٤ قرآن و جلد

 .....  آقاحاج
  بھم گفت ساکت باشباراد
  کھ خودم گفتمھی آقا ھمونحاج

 نکاراتی اھی کردم و گفتم معننگاھش
 ی مھرم کردنقدی چرا اھیچ
 ؟؟ی ازم سو استفاده کنیخوایم
 

  واست ارزش فکر کن من چون ی کھ دوست داریتو ھر جور - باراد
   کردم نخواستمنکاروی اقائلم

  کلکل کنم خطبھ خونده شدباھاش
  رو کھ گفتم اشکم خود بھ خودبلھ

  اشکاماری و اختختنی کرد بھ رشروع
   خودم نبوددستھ
  نامھ روغھی باراد صمی تا امضا زدچند

 رونی بمی و ار دفتر اومدگرفت
  ی دفتر دست گذاشتم جلویجلو
  دھنم

 فی من چقد ضعی خدایووووا
   بودم چقد زود رنج چقدشده

   تلنگر اشکامکی با شکننده
  شدی مریسراز
 شھی گفت مستادی جلوم اباراد

  رو بدونمتی گرلھیدل
 

  من االن زن شدمیعنیباراد  - من
  ینجوری ادی من باھی زندگیعنی
 ..... شدمی مغھی صدی باشدیم
 

 ی گفتھ تو زن شدیالنا ک - باراد
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  بزرگزوی ھمھ چچرا
 ی غھی صھی فقط یکنیم

 یی کھ خطامی خوندتیمحرم
  سر نزنھ منم تو رو دوست دارمازمون

 تی اذستی نکن قرار نھی رو خدا گرتو
 ی خانوممی بریبش
 

  رو برامنی در ماشباراد
 زمی عزنی کرد گفت بشباز

  دادم بھھی تکی رو صندلنشستم
 ........ و چشمام رو بستمدر
  بودنی ذھنم ھمش اتو
  من بھی آخره  قصھ کھ

 ........ رسھی مکجا
  نفس افتادمادی

   نفس نبود من با فرھاداگھ
 کردمی مازدواج

 وفتادی اتفاقات نمنیا
  کردم بھ بارادرو

  حرفام رو نداشتمکنترل
 یی گرفتھ ای صدابا

 ......  خدا لعنتتون کنھگفتم
  شده بودرهی تعجب بھم خبا

  کرد و گفت چرا؟یظی غلاخم
 
 

   رو باالتر بردم و گفتمصدام
 رهی لعنتتون کنھ ھمش تقصخدا

  خواھرتھری ھمش تقصشماست
  منو بدبخت کرد وگرنھخواھرت

 نحای کارم بھ اشدمی آواره نممن
 ی لرزونی با صدادیکشینم

  کردچارهی خواھرت منو بگفتم
  با تعجب بھم زل زده بودباراد
  ؟شدهی چدیپرس
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 ؟ا النھی چانی رو خدا بگو جرتو
  بودمتی اوج اعصبانتو

   باز کردم بگم خواھرتلب
   فرھاد حاملھ بودهاز
  شدممونی پشاما

  مرد روھی نداشتم غرور دوست
 کی من کوچی خواستم جلوی نمبشکنم

   دادم کھ فقط بگمحی ترجبشھ
  انی دوست بوده و از جرباھاش
  ندونھیزی باراد چشیحاملگ
  شدهی چگھی داد زد مباراد
 ... گھی بگو دشمی مونھی ددارم

 
  باراد خواھر تو بود - من
  فرھاد رو ازم گرفتکھ

 ھیی بود کھ باعث جدااون
  و عشقم شد منو خار کردمن

  رو از چشمم انداختفرھاد
 

  خواھر من چھی چیعنی - باراد
  موضوع دارهنی بھ ایربط

 شدهی رو خدا النا چتو
  بده بفھممحی توضدرست

 
  خواھرتونمی فھمیآقا - من
  ی فرھاد تو دانشگاه ھمکالسبا

  از فرھاد خوشش اومده بودبودن
 ...... دنبالش افتاد تا از راه بھ درش کرداونقد

 
  بھتی چرت و پرت ھا رو کنیا - باراد
  گفتھ

 
  واسمزویفرھاد ھمھ چ - من
   کھی کرد ھمون روزفیتعر

  و اون اتفاقمی کردتصادف
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 انی فرھاد  قبلش ھمھ جرافتاد
  بود رونشونی کھ بی ھر چو

 ..... گفتبھم
 

 از کجا معلوم فرھاد راست - باراد
  خودش دنبال نفس بوده؟دی شاگفتھ

 
 ی ھمھ گفتیفرھاد دروغ نم - من

 زدی ھاش رو با صداقت محرف
 

 اگھ واقعآ فرھاد تو رو دوست - باراد
  کنھکشی تحرتونستی نمی کسداشت

   االن ھمکردی نمانتی بھت خو
  رو مقصر ندونگرانید
 

  حرف از زبون بارادنی ادنیشن
  کھیی با صداشدی سخت بود غرورم خورد میلی خواسم

 رفتی می بھ بلدرو
 یجی بشنوم ھیزی چخوامی زدم نمداد

 نی شد ماشی عصبنگو
  می روشن کرد جلوش رو مستقرو

  حرکتیی و با سرعت باالکردی منگاه
 .....کردیم

 ی توجھی خونھ با بمیدی رسیوقت
  شدادهی پنشی از ماشبھم

 
  رو باز کردمنی در ماشمنم

   شدمادهی پو
   لحظھ سگ شروع کردھمون

  پارس کردن کھ ھمونجا کناربھ
  و خشکم زدستادمی انیماش

  نداشتم صداش کنمودوست
 ستادمی ادی دی بگم وقتیزیچ
  برگشتم سمتمکنمی حرکت نمو

 ی حرفچی رو گرفت و بدون ھدستم
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  بھ راھش ادامھ داددوباره
 ....... دنبالش راه افتادممنم

 
 

 میدی بھ خونھ رسیوقت
 رونی رو از دستش بدستم

  با دو بھ سمت اتاقمدمیکش
   در رو بار کردم و خودمورفتم

  رو تخت شروع کردمانداختم
  اومد چقد مغرورادمی زار زدن بھ

  کھ دوست نداشتمبودم
  امانھی اشکام رو ببی حتیکس

   شدم چقدکید کوچ چقحاال
  مامانم کجاسدونمی نھ مبدبختم

 ..... از آرش خبر دارمنھ
  زندسای مرده سی معلوم نبابام
 کردنی چند اگر اعدامشم مھر

   چونودیمھم ن.واسم
   ھامونی بدبختی ھمھ مصبب

  بود و بھ شدت ازش متنفراون
 .....بودم

 
 ای ھام داد زدم خداھی گرتو
 شمی چرا خوشبخت نممن

  زجرنقدی سن انی تو اچرا
  رو دارم پسی مکافات چکشمیم
  خوشبخت باشمخوامی منم مدمیم

   رحمتت رو بھ رومی درھاچرا
 ....  کسمی بنقدی چرا ایبست

  در رو باز کرد و وارد اتاقمباراد
  بھش انداختمی نگاھمی نشد
  بھشی توجھی با بو

  برگردوندم و اشکام رو پاکصورتمو
 ....... کردم

  تخت درازی شدم کھ کنارم رومتوجھ
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  خودم جمع کردم و فاصلمودهیکش
  کردمشتری بباھاش

  بازوم احساسیدستش رو رو 
   منو کشوند تو بغلشکردم

   خودمو ازش جدا کنمخواستم
 نی نذاشت بعد گفت ااما

 ؟یزنی مھی چحرفا
  وکارمکسی من بیگی مچرا
 ی النا تو االن زن منمی من چپس

 خورهی حرفا رو نزن بھم برمنیا
 دمی کشرونی از بغلش بخودمو

  بغضمستمی گفتم من زنھ تو نو
  داد زدم باراد تو رو خدا کمکمشکست

  خوامی من فرھاد رو مکن
 ی چرا تنھام گذاشتیی کجافرھاد
  یرتی غی بیلی خفرھاد

  ی وفا شدی بی شدرتی غیب
  تو رو خدا باراد حالم بدهی رفتچرا

 شمی مونھی دارم دخوامی رو مفرھاد
  کنھی حالمو درک نمچکسی ھجرا

  رو تخت و با دستم دو طرفنشستم
   لب با فرھادری رو گرفتم زمیشونیپ

  صورتمو آوردم باالکردمی دل مدرد
  کردی با اخم نگام مباراد
 یبری منو امروز مدمیپرس

 ... فرھاد؟سرخاک
 

  یلی کرد گفت امروز خبغلم
  دارم تازه امروز چھار شنبس قولکار

   فردا حتمآ ببرمدمیم
  جاش بلند شد گفت پاشو دست واز

   رو بشور لباستو عوض کنصورتت
 نیی پاای سفارش غذا دادم برونی باز

 ...... میبخور
 .....  ندارملی مخورمی من نمگفتم



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 283 

 
  خوشمیالنا از بچھ باز - باراد

 ی باشنیی پاگھی ساعت دمی نادینم
   ناھارھواس

 
  اتاق خارج شد و بھ طرف سالناز

 .... رفت
 

  رو ازش در آوردمو روشنش کردمی رو برداشتم گوشمی پشتکولھ
  عالمھھی ای خدایووووووووا

  پاسخ و اس ام اسی بتماس
   و آھو داشتمنی آرتاز
 

 نی آرتی اس ام اس ھااول
  ی باز کردم کلرو

  و حالت چطورهیی بود کجادیپرس
  رو خدا جواب بدهتو
   ابرازی و بعدش آھو کھ کلو

 ودی کرده ینگران
  آھو رو گرفتم و باھاشی شماره
 ....  گرفتمتماس

 نکھی و ای از احوال پرسبعد
 انی حالم خوبھ جردیفھم
 .... کردمفی براش تعررو

 دیپرسی کرده و متعجب
 ؟ی االن زنھ باراد شدیعنی

 ی رابطھ ابجی آره اما ھگفتم
 ..... می ھم نداربا
 

 شھی گفتم خودم روم نمبھش
   بگمنی بھ آرتتونمی نمو

  رو بھ آھو دادمنی آرتی شماره
  رو براشانی ازش خواستم جرو

  کنھ تا نگرانم نباشھفیتعر
  تماسنی گرقتم با آرتمیتصم
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  ی و بابت ھمھ رمیبگ
 ی قدرداندهی کھ واسم کشیزحمات

  گل ھم حرف بزنمی بی و با بکنم
  خواستمیزش تشکر کنم نم او

  فک کنھ رفتم و پشتھ سرمنیآرن
 یاقتی لی ھم نگاه نکردم و آدم برو

  رو گرفتمنی آرتی شماره ھستم
  جواب دادعی بوق سرنی از اولبعد

 
  نیسالم آرت - من
 

 ؟یسالم خانوم اصآل معلومھ کجاب - نیآرن
 ؟ی از نگرانمردم

  با سرگردی صبح رفتم کالنترامرروز
   کھ گفتنیی کجانمی حرف بزنم ببمیفھم

  خونھای نگرانتم پاشو بیلی خومدهین
 

  زنگ زدم بابتھنینگران نباش آرت - من
  ازت تشکر کنمزی چھمھ
  بر گردم جامم امنھتونمی نمگھی داما
 .... راحتالتیخ
 

 ؟یی کجای چیعنی - نیآرت
 
   گرم صحبت  بودمنی آرتبا

   باراد وارد اتاق شدکھ
 م خشک شد و بھش تو دستیگوش
  ؟ھی کدی زده بودم پرسزل
  نذاشت حرفم تموم شھنی آرتگفتم

  رو از دستم گرفتی گوشبالفاصلھ
  واری محکم زد تو دو
  کھی گوشھ ھزار تدمی کشیفی خفغیج

 ی گوشی ھاکھی بود و من بھ تشده
 رهی شده بودن خنی جلوم پخش رمکھ

 ........  بودمشده
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   با تعجبداشتم
 کردمی نگاه می گوشی ھاکھی تبھ

 کمی اومد نزدعی سرباراد
   گذاشت رو شونم گفتدستشو

 .....  کھ ترسوندمتدیببخش
   دستشری ززدم
 ی بھ چھ حقی گمشو وحشگفتم

 یکنی باھام رفتار مینجوریا
  ؟ی برده گرفتمگھ
  دی گفت تو رو خدا ببخشباراد
   کردم  آخھ  توکاری چدمی نفھماصآل

 ی من دوست ندارم با پسری منزن
 ی چشمش دنبالتھ حرف بزنکھ
 

   اونیفھمی دوستمھ منیآرت - من
 سی کمک کرد چشمش دنبالم نبھم

  ازت متنفرمی کردنکاروی اچرا
  رو بھ روستادی از جاش پاشد اباراد

 مینجوری انمی زد النا من ھمداد
  رو ناموسم حساسم زن من فقطمن

 خوامی خودمھ متعلقھ بھ خودم نممالھ
  صداشو بشنوهی کسیحت
 ....  حاال بدونیدونستی نماگھ

 
 ستمیصدبار بھت گفتم من زنت ن - من

  بردم باالتر داد زدم ما فقطصدامو
 نی ھمممی محرمبھم

 
 ی بھم محرمیتا وقت - باراد

  دستھ منھارتی اختیعنی
 
  گرفتھ بودممی خودم تصمشھیپ
 ھی نکنم از غصھ و گرھی گرگھید
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  خستھ شده بودمی ناراحتو
   ابرومو انداختم باال گفتمھی

 .....  دستتھارمی خودت فکر کن اختشھی تو پحاال
  کھ خودم دوستی من کاریول

 دمی باشم  رو انجام مداشتھ
 یکنی داد زد تو غلط مباراد
  یکنی خودت غلط مگفتم
  یواری کنار کمد دشدی چدمینفھم

  اومدنھی بود کھ آستادهیا
  نگاه بھ جلوم انداختمھی نییپا
  دستش پر از خون شده برامدمید

  نبود فقطمھم
  بودم  و بھ سک سکھ افتاده بودمینجوری امی از بچگدمیترسی بودم از خون مدهیترس
  متوجھ ترسم شدباراد

  باشھادتی شد و گفت کی نزدبھم
 یکنی غلط می بھم گفتامشب

  بودرخودتی وار گفتم تقصزمزمھ
 ت دستش رو توھم رفروھاشیا

 رونی کرد از اتاق رفت بمچ
 دمی بھ موھام کشی دستکالفھ

  تازه متوجھ شدم با چھ سروکھ
  باراد نشستھ بودمی جلویوض

  بھش محرم بودمنکھی ابا
  و لبمو گاز گرفتمدمی خجالت کشاما

 ی شلوار کوتاه تاپ دوبنده و موھاھی
  خودمم خجالتمدنی از دشونیپر
  شد

  بلند شدم لباسام رو 
  اومد دست بارادادمی کنم کھ عوض
  ھامتی از خصوصیکی داشت یزیخونر

   زودیلی بود کھ خنی اشھیھم
  فرھادسوختی می واسھ کسدلم
  ی دلھ مھربونیلی خگفتی بھم مشھیھم
  النا کھ خودمم قبول داشتمیدار
  من کھ باراد رو دوست نداشتمایخدا
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  با ھمونسوختی چرا دلم براش مپس
 ...... تنم پاشدم  بھ طرف اتاق باراد رفتمیلباسا

 
 

  اتاقش شدم.کی نزدیوقت
 دهی شدم رو تختش دراز کشمتوجھ

 شیشونی رو گذاشتھ بود رو پساعدش
 .....  چشماش رو بستھ بودو

  دلمیلی بود خی خوندستش
 ....... سوخت

  اتاقش شدم ازوارد
   اتاق آھستھ صداش زدمدر
 

 باراد - من
 

  جونم - باراد
 

 حالت خوبھ ؟ - من
 

  توایآره خوبم ب - باراد
 
   آروم بھ طرفی قدم ھابا

   ناراحت بودمیلی رفتم خباراد
 ادی باراد داره از دستت خون مگفتم

  کھ چشمام بستھ بودیھمونجور
 شیشونی ساعدش رو پو

   اشکال نداره ولش کنگفت
  گردمی االن بر مگفتم
 نیی از پلھ ھا اومدم پاعیسر

 ی تو آشپزخونھ جعبھ رفتم
  رو برداشتم و ازھی اولی ھاکمک
   چسب و باند برداشتم و تند تندتوش
  رفتممی رفتم و مستقباال

 ...... باراداتاق
  بود رو تختدهی دراز کشھنوز
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   چشماش بستھ بودو
 

  کنمیچی دستتو باند پخوامیباراد م - من
 

  ولش کنزمی عزخوادینم - باراد
 

  عذابینجوری داره ایزیخونر - من
  رمیگی موجدان

   نگفتیزی زد و چی پوزخندباراد
  باراد رو گرفت تو دستم گرفتمدستھ
  ی از دستمالی برگ دستمال کاغذچند

  دمی کنار تختش بود کشھی پاتختیکھ رو 
   پاک کردم و شروع کردمدستشو

  دستشیچی باند پبھ
  خودمی باراد رو رونھی سنگنگاه

  شمم بھش خورد چکردمی ماحساس
  لبخند زدبھم
  کردم آروم گذاشتم رویچی کرد و بکارم ادامھ دادم دستش رو کھ باند پاخم

 ی شدتی و گفتم منو ببخش اگھ اذتخت
 ..... جام بلند شدم کھ باراد دستم رو گرفتاز
 
   بھش نگاه کردمی جدیلیخ

 ؟یکنی مکاری باراد چگفتم
  برم اتاقمخوامی ول کن مدستمو
  نجای گفت النا تو رو خدا ھمباراد
 ی تو زن منممی ما بھم محرمبمون

 ؟یترسی می چاز
 می محرم شدی ما فقط سورمتاسفم

  بھ تو ندارمی تعھدچی ھمن
  جاش بلد شد نشست رو تختشاز

 نجای انی رو گرفت  گفت بشدستم
 .....  دارمکارت
  نشستم کنارشآروم
   پاھام نشستنیی پااومد

 ش قفل کرد محکم تو دستادستام
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  چرا خواستمیدونی النا مدیپرس
 ؟ی محرم بشبھم

   چرا دوستت دارم؟یدونیم
 ھرچند برام مھم نبود 

  سرم رو بھ نشونھ نھ باال بردماما
   تکون دادمو

  پسر جوونمھی من نی النا ببگفت
 افھی پول دارم ھم قھم

 خواستنی میادی زیدخترا
  باشن کھ سالم نبودنباھام

 خواستنی خودشون ازم مو
  سکس داشتھ باشمباھاشون
  محکم تر فشرد و گفتدستامو

  کھ ذاتش خوب باشھی دختراما
 فھممی پاک باشھ من از چشماش مو

  ی خالقی کھ با آقای گفت اون شببعد
 ادتھی نی تولد شروی بوداومده
  باھات برخوردی اھوم گفت وقتگفتم

 ی مظلوم بودیلی خکردم
 میدیرقص با ھم تانگو ی ساده وقتیلیخ
  تو وجودت بودی آرامش خاصھی

  از آرامشھ درونت از احساسآدم
 رهیگی از وجودت آرامش مپاکت
   بھ فرھادیلی شب خاون

 .....  شدمیحسود
  ی دوست داشتم مالھ من باشیلیخ

  ازش خواستم....  زنگ زدم شمارتوی خالقی بار بھ آقاچند
 ی کھ شمارتو عوض کردگفت

   خونتون رو خواستمآدرس
 دی از اونجا رفتگفت

   محل کارتامی بخواستمیم
  یری سرکار نمگھی دگفت
  ازتی ردچی ھگھی دواقعآ

   عاشقھدونستمی منکھی با انداشتم
  اما دنبالت بودمیفرھاد
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 دمتی دی تو کالنترنی اون شب با آرتیوقت
  شدمی موونھی دداشتم

 ی کردفی ماجرا رو تعری وقتیول
  راحت بشھ و بدونمالمی خمخواستیم

  کھ تو ذھنھی ھستیی تو ھمون الناکھ
 ی ھمونخوامی کھ من می ھمونمنھ
   منھ منو ببخش بخاطری آرزوکھ
  تای بردمت پزشک قانوننیھم
 ....  راحت شھالمیخ

 یعنی زدم کفتم یپوزخند
  گفتمستی من باکره نی کردفکر
  بودم کھ بخوامی آدمچنی ھماگھ

  سکس کنم فرھاد رو از دستی کسبا
  عاشقھ فرھادنکھی من با ادادمینم

 می و چھار سال با ھم بودبودم
  وقت با ھم سکسچی ھبازم
 چی ھمی تجربھ نکردرو

 ی غلطی رابطھ
  باراد سرش رو...... می ھم نداشتبا

  دلمزی عزدونمی داد گفت متکون
  کھ دوستت دارمنکھی بخاطره ھممنم

   از دستت بدمخوامی نمو
  اون شبیدی خودت کھ دوگرنھ

  دختر دور و برم بودچقد
 

  االن ھم اگھ بخوامنیالنا من ھم - باراد
  سکس داشتھ باشمی خوشگلی با دختراتی بدون محرمتونمیم

  خوامی نمنوی من ایول
  رو تو آغوشمی کسی وقتخوادی مدلم
   دوستش داشتھ باشمرمیگیم
  دلمیلی تو رو دوست دارم خیلیخ
 ی تو بغلم باشخوادیم

 یفھمی چشمام نگاه کرد و گفت متو
 ...... ؟گمی میچ
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 ری گفت النا سرتو باال بگباراد
   منو نگاه کنی چشماتو

  رو باال گرفتم دستام رو از دستاشسرم
 ...... دمی کشرونیب

 ؟ی باراد تو تا حاال عاشق شدگفتم
 

  ی گفت نھ متاسفانھ ولباراد
 ..... ستمی احساس نیب

 ی احساسی منم نگفتم تو بگفتم
  وار عاشقھ فرھادوانھی من دباراد
  سال بھ پاش نشستم٤ بودم

  فرھاد تو سرنوشتم نبودیول
  اونو ازم گرفتری دست تقدو

   فرو دادم و گفتمبغضمو
  کھ چقد دلمی منو درک کنیتونینم
  زن فرھاد بشم وآغوششخواستیم

 ی مالھ من باشھ ولشھی ھمیبرا
 ی خوبی بود کھ اون رو ازم گرفت باراد من تو لحظھ ھای حکمت خدا چدونمینم
   تو فاحشھی آشنا نشدم وقتنی آرتبا

  بھم پناه داد و بھ مننی بودم آرتخونھ
 تونستمی نمچوقتی کرد ھکمک

  اولمونداری و درمی رو بپذنیآرت
 ی حسجی ھموندی ابد تو ذھنم متا
  نداشتم و ندارمنی آرتبھ

   موندم احساس کردمشتی پاگھ
  چون تو ھمشترهی تو بشھی پتمیامن

 نی ھم سنت از آرتی ھستینظام
  ھم منی اگھ بھت محرم شدم فقط خواستم ھم تو راحت باشی و  عاقل ترشترهیب

  و من ھنوز چشمام رو کھگذرهی ماھھ کھ از مرگ عشقم م٦ ھنوز
 نمیبی فرھاد رو تو ذھنم مبندمیم
  امشبیخوای تو از من منکھیا

  واقعآتونمی بغلت بخوابم  نمتو
  توخوامی من نمادی دستم بر نماز

  بھ فرھاد فکری تو باشم ولآغوشھ
 ی منم مثھ خودت دوسدارم وقتکنم
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  و باھاشکنمی رو بغل میکس
  دوستش داشتھشمی آغوش مھم

 ذارهی فرھاد منو راحت نمالی اما خباشم
  کارم اشتباه کردمی کجادونمینم
  کردانتی فرھاد بھم خکھ
  کھ واقعآ عاشقمدونمی منوی ایول

 .....بود
  ساکت بود و با دقت بھباراد

 کردی گوش محرفام
 ادی دادم من ھنوزم شبا بھ ادامھ

 زمیری اشک مفرھاد
   واسھتونمی بعد از فرھاد نممن

   لحظھ عاشق شمھی
  ازترسمی من از عشق مباراد

  خستمیلی خستم خیدلدادگ
 ای از دن شکستممن
 ی ھی عشق فرھاد تو زندگدمیبر

  ی بارم بھم حس قشنگنکبت
 نی عطر تن فرھاد منو تو بدتردادیم

 کردی آروم ممی زندگطیشرا
  یخوای از من می چھ جورتو

  ھمبستر شم بارادباھات
 ی حس قشنگتونمی تو بغل تو نممن

 ......  باشمداشتھ
 

  زد دست تو موھاشی پوووووفباراد
 کاری گفت فرھاد واست چدویکش

 ی دوسش داشتنقدی بود کھ اکرده
 . کردانتی بھت خنکھی اجز
   فرھاد واقعآ عاشقت بود چرااگھ

  ی خانوادش رو راضنتونست
   خانوادشتی بدون رضاای و کنھ

 ........  ازدواج کنھباھات
  فرھادی نداشتم وقتدوست

  در موردش بگھیزی چی کسمرده



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 293 

  خواھرهری کھ تقصانتشی خگفتم
 ....  بودتو
 می چرا ازداوج نکردنکھی ااما

  تک فرزند خانواده بودفرھاد
  داشتاجی کمک پدرش احتوبھ

 
 ی قبول کنیخوایالنا چرا نم - باراد

  نکردی کارچی فرھاد برات ھکھ
 

  باراد تو رو خدا راحتم بذارسیھ - من
  درد تو دلم ھستی اندازه کافبھ
  ی  تمام قصھتونمی نکن نمشترشیب

  کنمفی رو برات تعرمیدلدادگ
   منو بھ عنوانخوامی ازت مفقط

  یری دوست بپذکی
  مالھ تو باشم بارادتونمی شبم نمکی
 

 یخوای اما خودت نمیتونیم - باراد
  کھ عاشق شھیدی قلبت اجازه نمبھ

 .... رو دوباره تجربھ کنھاحساس
 ... می باراد ادامھ ندکنمی مخواھش

 
 ی بریتونیباشھ م - باراد
  یبخواب

 
  رو بھ طرفم گرفتشی گوشباراد
 ١١ تا امی مری من فردا  دگفت
 ..... باشھشتی پنی استمی نشب

 ی داشتی از حالت باخبر باشم کارتا
 .......ری تماس بگباھام
   رو از باراد گرفتمیگوش
   گفتم و از اتاقش خارجیری بخشب
  شدم
 ومدی تو اتاقم اصآل خوابم نمرفتم
 اد افکارم رو باریحرفا
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 ........ بودختھی ربھم
   روکاشی باراد موزھی تو گوشرفتم

  از احمدوندیکی چشمم بھ موزآوردم
  خورد

 ) احمدوندیآھنگ آغوش از مھد(
 

   در آوردمفمی از کمویھندسفر
  کردمی و آھنگ رو پلشی بھ گوشزدم

 
  رو بھ روم نبندآغوشتھ

 کنمی تو دق مبدون
 کنمی ھق ھق ممی اول عاشقی روزامثھ

 ..... جز تو خوشحالم کنھای تو دنتونھی نمیشکیھ
  ک دنبالم کنھی حتمی با تو ناخوشدلخوشھ

 وی زندگنی بدون تو تموم اخوامی نممن
 وی دلبستگیشکی جز تو وا کنم رو ھشھینم

  رو حساب عادت نذاردموی شدی عالقھ
  طاقت نذاری دل بنی ارهی ھامو تقصییتنھا
  کردمی آھنگ رو گوش میوقت

 ی تو ذھنم خاطراتومدی فرھاد مھمش
 ی اشکام از گوشھ می با ھم داشتکھ

  حرف بارادادی دیچکی مچشمم
  واقعآ چرا فرھاد نتونستافتادم

   کنھ کھی چھار سال کارنی اتو
  چرا منو تو حسرت گذاشتمی کنازدواج
  میشونی رو گذاشتم رو پساعدم
 یا رو بستم و مدام حرفچشمام

  حالھ دلمدیچرخی تو ذھنم مباراد
 ........ خوب نبوداصآل

 
 
   گوشکی موزدی طلوع خورشتا
 کردمی و بھ فرھاد فکر مکردمیم
  ھمی آشفتھ چشام رو روی افکاربا

  زود خوابم بردیلی و خگذاشتم
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 ی دست باراد کھ روی گرمابا
 ی  بھ سختکردمی احساس مبازوھام

  از چشمام رو باز کردمیکی
 

   سرکار تا شبرمیالنا دارم م - باراد
  ؟ی نداری کارامینم
 

  گفتم نھ برودموی رو از سرم کشپتو
 

  مواظب خودت باشامی م١١تا  - باراد
 ی از پشت قفل کن کارم داشتدرارو
 .....  بزنزنگ

 
  گفتم باشھ باشھومدی خوابم میلیخ

  خدافظبرو
   زدمی باراد رفت پوفیوقت
 دمیو دوباره خواب روخودمدمی رو کشپتو
 ٢ چشمام رو باز کردم ساعتیوقت
 .... بودمدهی چقد خوابیییییی ووووبود

 
  موھامو از باال محکمنھی آی جلورفتم
 ی بھداشتسی و بھ طرف سروبستم
 ..... رفتم
 .......  از مسواک زدنبعد

   شستن صورتمو
  شروع کردن بھ سوختنمعدم

  نیی پلھ ھا اومدم پااز
   آشپزخونھ شدموارد

  رو باز کردمخچالی در
  سوت کشدار زدمھی گرد شد چشمام

 نی رو ببنجای زدمو گفتم ایپوزخند
 زادی مرغ تا جون آدمری از شطرف

 شھی مدای پخچالشی تو
  بھ عقل و ھوش دری کھ از وقتمن

  نی خونمون رو اخچالی بودم اومده
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  بودمدهی ندیجور
 
  درزری پاکت ناگت مرغ از فرھی

   گردم کردم با نوشابھآوردم
   بعد رفتم رو مبلخوردم

  نصبواری کھ تو دیبزرگ LED یجلو
  نشستمبود

 ......  کردمروشنش
   گرفت باراد مثآلخندم
  ھم بودینظام

  ھم تو خونش بودماھواره
  کانال جا بھ جا کردمچندتا

 GEM TV  مزخرفیلمای فی حوصلھ
  بودمزاری بانتی خودم از خنداشتم

   کردنانتی کھ ھمش در حال خنامیا
  رو خاموش کردمونیزی بودم تلوبھم

   تو اتاقمرفتم
  رو برداشتمیگوش

  زنگ بزنمنی بھ آرتخواستمیم
 .....  شدممنصرف

  باراد دوست نداشتدیشا
  شمارش رو داشتھ باشھنیآرت

 ..... آھو رو گرفتمی شماره
 

  منیالو سالم بر آھو - من
 

  سالم خانوم خانوما چرا - آھو
 گھی خاموشھ حاال  دتیگوش

 لی مارو تحویپلکی بچھ پولدارا مبا
   ھااایریگینم

 نی اولشبی دی گفت راستآھو
  دی بود کھ بھم محرم شدیشب
   خاموشتوی کھ گوشی کردکارایج

  کن ھمشوفی ھاان النا تعریکرد
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 ریبابا زبون بھ دھن بگ - من
  حرف بزنم دلت خوش ھاا آھوبذار
 ی حسجی ھمی باراد فقط ھمخونھ امنو
 ..... می نداربھم

 
 یخوای میعنی نکن یشوخ - آھو
  ؟نی بغل ھم نبودشبی دیبگ
 

  آھو معلومھ کھیگی میچ - من
 ..... نھ

   اصآل منو دوست ندارهباراد
  سوزهی دلش برام مفقط

  باشم کھ احساسیی جاخواستیم
   کنمتیامن
  بعد از رفتن فرھادگھی کھ دمنم
 .......  عاشق بشمخوامینم

 ترسمی می از وابستگکآل
 

  از فکر فرھادکمیالنا تورو خدا  - آھو
  درستھ شما عاشقھ ھمرونی بایب

 ........ نیبود
 سی فرھاد نگھی االن داما
  ی کنی  زندگدی سالتھ با٢٠ فراموشش کن اما تو ھنوز گمی نممن
 یری غم بغل بگی و بخاطر فرھاد زانوی کنھی گرینی ھمش بششھینم
 

 آھو من عاشقھ فرھاد بودم - من
 ی ازمن داری انتظارچھ
 

 شھیبابا خودت رو ببند بھ ر - آھو
 باراد

 
 ؟ییییییییچ - من
 م؟ینجوری آھو من ایگی میچ
 

  النا عاقالنھ فکر کن - آھو
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 ی رو کھ نخواستنیآرت
   بھش ندارمی احساسیگفت
   چون تورمشی بپذتونمی نمیگفت
  ی مناسبی باھاش تو جادارمی دنیاول

   خاطره تا ابد تو ذھنمنی و انبوده
  باراد ھم خوشی اما باراد چمونھیم
   ھم پول داره ھم شغلافشیق

 ی و حسابدرست
 ی رو داشتھ باشیکی دی تو باالنا

  محافظت کنھ ساپورتت کنھازت
 تقدی کھ فرھاد مرده تو ھم احاال

 بود نکن من بفکرتم رو ناخودت
 ی خودت باشھی تو زندگدوستدارم

  ی مستقل باشو
  شبانھ روز استرسیکنی نمباور

   رو دارمتو
  نکن باھاشی از باراد دورنقدی االنا

  مخالف نزنساز
 

  آھو منو تو فکر بردیحرفا
 

  آھو خوشبحالت چقد خوب - من
 یای کنار مزی ھمھ چبا
 

 النا من فقط بھ فکر توام - آھو
 

  ی حرف زدنی با آرتدمیپرس
  ؟ی رو بھش گفتانیجر
  میزنی  تند گفت بعدآ حرف متند

  فعال خدافظزنھی داره صدام ممامان
 

   رو انداختم رو تخت ویگوش
 کردمی آھو فکر می بھ حرفاداشتم

........ 
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  زدمی شب فقط تو خونھ دور متا
 کردمی نگاه مالشی خونھ و وسابھ

  ھمھنید با ا مونده بودم باراواقعآ
   شده تو خونشی چرا نظامثروت

 ..... دیخوابی و مخوردیم
 

  ١٠ شده بود ساعت کی تارھوا
  بود
 کردمی ھمش احساس مدمیترسی میلیخ
 ادی میی صداھای تو خونھ از
 

  درا رو قفل کرده بودمی ھمھ
  المپ ھا رو روشن کردمی ھمھ و
  ی بازم بخاطره درختایول
 یلی خونھ خھی و بزرگاطیح
  دمیترسیم

  نداشتم باراد فکر کنھ ترسوامدوست
 
  

 ادی زود بخواستی مدلم
 
  دوباره زنگ بزنم بھ آھوخواستمیم

  شدم گفتم باز دوبارهمنصرف
 خورهی و مخم رو مگھی مچرند

 
   رو برداشتم رفتم تویگوش

  نشیمخاطب
 .....  بود محل کارمنوشتھ
   رو گرفتمشماره

  آقا جواب دادھی
  کار دارممی با سرگرد فھگفتم
  تماس گرفتھ ؟ی کار دارن اتاقشونن بگم کدیپرس
 .....  تماس گرفتھی بگم کگفتن

 ......  النادیبگ - من
  از ده دقھ وصل کردن اتاقشبعد
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  الو سالم - باراد

 
 ؟یای میسالم ک - من
 

  افتاده؟ی اتفاقیواسھ چ - باراد
 

 باراد؟ - من
 

  ؟شدهیجان چ - باراد
 

 ؟یای می کگفتم
  زد و گفتی کوتاھی خنده اباراد
 ؟یترسی مچرا

 
  ترسمی نمگفتم

 
 ی دوستتم ندارامیپس چرا ب - باراد

  بخوام بگم دلت برام تنگ شدهکھ
 تی خودتو سرگرم کن نترس اونجا  امنامی مگھی ساعت د١ النا کار دارم تونمی نماالن

 ستی نیازیداره ن
 ی بترسیزی چاز
 

  ای باراد زود بگفتم
  بزرگھیلی خونھ خنی ای چیعنی

  المپ ھا رو روشن کردمی ھمھ
 یی صداھاھی کنمی ھمش احساس ماما
  خونھای بادیم
 

  توھمیی گفت از بس ترسودی خندباراد
  امی مگھی ساعت دھی یزد

  رو قطع کردمی گفتم و گوشیی اباشھ
 
   سالن نشستھ بودمتو
  گذشتھ بود امای ساعتمین
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  ومدی نباراد
  کردماحساس

 چرخونھی زد تو قفل و داره مدی کلیکی
 ومدمی مدی کلی صدانکھی محض ابھ
  رفت ھوا و شروع کردمغمیج
  دنی کشغی جبھ

 ھی باراد گفتھ بود آخھ
  آدی مگھی دساعت
  درو باز کردباراد
   قلب گرفتھ بودم و تند تندتپش
 دمیکشی منفس
  نکشغی جنقدی چھ خبرتھ اگفت
 ...... منم

 
 یایچرا مثھ دزدا م - من
  خونھ ؟تو
 

  خودمھی خونھ دیببخش - باراد
 رم؟ی اجازه بگدیبا
 

 امی مگھی ساعت د١ یتو کھ گفت - من
 دمی ساعت نشده بود ترس١ ھنوز
 ....... خب

 
  گفتم خانومم تو خونھگھیآره د - باراد

  زودتر اومدمترسھی متنھاس
 

  برمی حاال کھ اومدیلطف کرد - من
 بخوابم

 
   گفت بھ بھباراد

  بودی استقبال گرمعحب
  ی کھ بلند نشدصبح

 ی من صبحونھ بدبھ
 ی کھ ازم استقبال نکرداالنم
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 ؟ی ھستی چھ زنتو
 

   زدم و گفتم انگار باورتیپوزخند
  من زنتمشده
  ؟می داری گفت شام چدیخند
  ھم خستمیلی شام نخوردم خمن
 

 اراد اومد اصآل بادمی تازه یوووووا
  مھم نبوده کھ بخوام واسشواسم

 کردمی درس کنم اصآل احساس نمیزیچ
 نکارای زنھ خونھ ام کھ بخوام  از اکھ

 یچی بدم گفتم ھانجام
 

 کنمیاشکال نداره خودم درس م - باراد
 

  برو لباساتویینھ تو خستھ ا - من
 کنمی آماده میزی چھی کن من عوض

 
   ابرمو دادم باال گفتم مگھ نبودم؟ھی ی نگام کرد گفت چھ خوشگل شدباراد

 
  شرتی تنی گفت چرا اما با ادیخند
 ی باال خوشگل تر شدی موھاتم بستدیسف
 
 دمی نگاه بھ خودم انداختم دھی
 ستی جلو باراد مناسب نپمیت

  باال لباس عوضرمی من مگفتم
  واست درستیزی چھی امی مکنمیم
 .......کنمیم
 

 رمیلباستو عوض نکن من االن م - باراد
  می اتاقم تو راحت باش ما محرمتو
 ی من خودتو بپوشونی جلوستی نازین

   راست بود محرمش بودمحرفشم
 ی تو آشپزخونھ صداش زدم چرفتم

   واست آمادهیخوریم
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 میخوری می شما زھرم بھ ما بدگفت
 ....... بانو

 
  فالفلی بستھ زری سراغ فررفتم
  تابھی در آوردم انداختم تو ماھرو

   گرم کردنشون بودممشغول
  شلوارت اسپرتھی باراد باکھ

 دی سفشرتی تھی و یخاکستر
 ومدی منیی پلھ ھا پااز
   عطرش تو تمام سالنیبو
   بوداووووووف عجبدهیجیپ

  وونھی بود بوش آدمو دیعطر
 ومدی خوشگل بھ نظر میلی خکردیم
 

  صدام زد الناباراد
 ؟ی خانومیکنی درست می داریچ 
 

  دارم واستستی نیزیچ - من
  کھی دوست دارکنمی درست مفالفل

  
  درستیآره خانومم تو ھر چ - باراد

 .....  دوست دارمیکن
 
   نگفتم داشتم گوجھ ھا رویزیچ

  کردمی مخورد
  داده بود بھ اوپن و زل زده بود بھمھی تکباراد
  نگاھش رو خودم احساسھینیسنگ

 خواستمی معذب بودم ممکردیم
  کارمو انجام بدم و برگردمزود
  شده رو انگشتمدهی کھ چاقو کشاتاقم

 یفی خفغی از دردش جدی انگشتم رو برو
 ....... کھ باراد بھ طرفم اومددمیکش
 
 

   با ترس اومد طرفمباراد
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  داد زد اه حواست کجاسمحکم
 !النا؟

 ی کردکاری دستتو چنیبب
   با تعجب بھشومدی بھ نظر میعصب

   زده بودمزل
   گفت انگشتتو فشار ندهبلند
 یکنی حواست رو جمع نمچرا

  ی کوفتم کردغذارو
  بخورمتونمی نمگھید
  کرده بودمبی تعجیلیخ

  تخس و مغروریلی باراد خآخھ
  عکس العملش برامنی ابود
   بودمبیعح

  کردم گفتم اشکال ندارهنگاش
  سادسھیدگی برھی
 

  ھم اشکال دارهیلیخ - باراد
  بی بخاطر من آسخوامینم
 ..... ینیبب
 

 رهیبخاطر تو نبود البتھ ھر چند تقص - من
 یزنی ھم ھست و بھ آدم زل متو
 گھی ولش کن ددمی خودم بریول
 

 من بھ زنم زل زدم - باراد
   نکردم کھگناه
   ناکاری دستت رو بزندی باتو
  یکن
 

   اومد جلوباراد
  نکی سی رو گرفت برد جلودستم

   روخی پارچھ آب ییظرفشو
   رو دستمختیر

  بھشیجوری ھممنم
  زده بودم و از کارش خندمزل
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  بودگرفتھ
   باندکھی تھی اخم با

 چوندی برداشت پکیکوچ
  انگشتم چند تا چسپم زد روشدوره

  بھ دستتگھی گفت دبھم
 یاری نفشار

  بخوابمرمی ممن
  کھی باراد شامتو نخوردگفتم

 
  بخورمتونمی نمگھید - باراد

 
 وا چرا لطفآ بخور گرسنت بود - من
 
   گوجھ ھا روبشورمخواستمیم
  شور بذارم تو نوناری خبا

  و بھش بدمیچیساندو
  نداشتم شکم گرسنھ بخوابھدوست

  داشت دستمو رو بردمگناه
 رآبی شطرف
 دمی داد زد از جام پرمحکم

 دمی چھ خبرتھ ترسگفتم
 

 ودم درست آب نبر خریدستتو ز - باراد
 یی ھنوز بچھ اشوی بقکنمیم

  ی داره مگھ کسی چھ ربطگفتم
  ؟برهی نمدستش
  زدمی حرف مداشتم
  گذاشتم رو اوپنعی کرد و سربغلم
  باراد ؟یکنی مکاری چگفتم

 
  نی بشنجای ھمیچیھ - باراد
 کنمی گوجھ ھا رو خورد مخودم
 میخوابی ممیری مبعدش

 
  تا شامم تمومنی بشنجای ھمیترسی ماگھ
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  شام بخورمیی دوست ندارم تنھاشھ
 نیی اوپن اومدم پااز

  با اجازت برمترسمی من نمگفتم
  باال

   رو گرفت کشوندم طرفدستم
 نھی بودم بھ سدهی محکم چسپخودش

  پھن و مردونشی
   قد بلند و چھار شونھیلی خباراد
 ........ بچھ شده بودمھیتو بغلش مثھ .....  بود

 
  برمخوامیراد م باگفتم
  کن خواھشآولم

 میری منتظر بمون باھام مگفت
  ھی است باال

   دارم واستزیسوپرا
 

 ؟یزیچھ سوپرا - من
 

 شھی نمزیاگھ بگم کھ سوپرا - باراد
 

  رو خورد دستم رو کشوندمشامش
 ....... میرفتی از پلھ ھا باال مو
 

   باال دم اتاقشمی تند از پلھ رفتتند
  کمھی خستھ شدم ستادمیا

   نفس زدمنفس
  گفت اول تو برو تو خانوممباراد

  باال انداختمیی ابروھی
 ......  جنتلمن شده بودچھ

  اتاقش شدموارد
   گفتم خببلند
  ؟شدهی چی بگیخواینم

  ؟ھی چزتیسوپرا
 

  نی حاال بشگفت
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   رو تخت گفتم خب حاال بگونشستم
  پاکت از کمدش در آورد دادھی گھید

  ؟ھی گفتم چدستم
 

  بازش کن خب - باراد
 

  پاکت رو باز کردم متوجھ شدمدر
  ھیگوش

   بھ طرف بارادصورتمو
 ؟ی گرفتی گفتم واسم گوشچرخوندم

 
   خانومم ترسوعھگھی آره دگفت

  داشتھ باشھ مرتبی گوشدیبا
 ..... بشنومصداشو

 
   زدم و گفتم مگھ قرارهیپوزخند

  ی بھت زنگ بزنم کھ بخوامن
  ؟ی بشنوصدامو

 
  گفت بالخره از ترست ھم کھ زنگدیخند

 ..... امی بیزنیم
 

  حرفش خندم گرفتبخاطر
  بخندشھی تو ھمزمی جون عزگفت
 زمیری رو بھ پات مای بخند دنفقط

 
 زدی حرفارو منی باراد چرا اایخدا
 رفتمی قلبم داشت باال متپش

 .... شده بودخی دستام
   روتی گوشیخوای گفت نمباراد
 ........ ی کننگاه

 
  جلدش در آوردم و نگاش کردماز

  iphone 6s ای خدایوووووووا
   بوددهی خرواسم
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 ی چھ کارنی شدم گفتم باراد ابلند
  ؟ی کردبود

 ونیلی گرونھ چند میلی خی گوشنیا
 ...... متشھیق

  ندارهی بھم گفت بھ تو ربطرو
 ......  خانومم گرفتمواسھ

  اکثردی جدیکای گفت برات موزبعد
 یادی زی پاپ و بازی ھاخواننده

 ی روزا تو خونھ بازختمی رتوش
 .....  حوصلت سر نرهکن
 

  ھمھ بھ بارادنی اخواستمی نممن
   باشمونیمد
 

  گرفتھ بودمیدی شداسترس
  بخاطرهدونستمی خودمم نمکھ
  ھ؟یچ
 
 

  بھش گفتم باراد ازت ممنوووونمرو
 یدی زحمت کشیلیخ
 

  واسھ خانوممسیزحمت ن - باراد
 فمھی وظگرفتم

 
  ازت تشکر کنمی چھ جوردونمینم - من
 

   گفت بوسم کنباراد
 ی گفت گونم رو ببوسدیخند
 ......  ھیکاف
 

 ......اما ؟ - من
 

 بوس نخواستم بابا - باراد



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 309 

 می بندازی عکسھ سلفھی ای بحداقل
 

  باز کردم جواب بدم کھ دستشولب
   دور گردنمانداخت

  ت گرفت و چند تا رو از دسیگوش
 ........  گرفتعکس

 
   عکسارو پاک نکن بعدآگفت

 ..... می تو گوشبفرس
 

  و مبھوت بھ باراد نگاهمات
 نداختی فرھاد مادهی کاراش منو کردمیم

  دست و دلباز - رتشیغ -  غرورش
  بودنش

   بار پلک زدم و از فکر اومدمچند
 ی باراد دستش رو جلورونیب

   تکون داد و گفت الناصورتم
 حالت خوبھ ؟ 

  ورفتی میاھی داشت سچشمام
 ...... دمی نفھمیزی چگھید
 
 
 چشمام رو آروم باز کردم و 

  بغل باراد احساس کردمی  رو توخودم
  

 ..... بکشمرونی کردم خودم رو از بغل بیسع
 

  عطری تمام بدنم بوکردمی ماحساس
  رو گرفتھباراد

 
 ود و محکم بغلم بدهی تخت دراز کشرو

   بودهکرده
 رونی بغلش اومدم باز
 

 دمی کشمیشونی پی رو رودستم
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  ی چھ اتفاقشدهی چدمی پرسو
  ؟افتاده

 سی نیزیگفت چ-
  وارد شدهیبھت شوک عصب 

  بھ دکتر زنگی از ھوش رفتیوقت
  کردنتی اومد خونھ معازدم
 ستی نی مھمزهی چگفت

 
 یای بھ ھوش مگھی ساعت دمیو ن 

 ؟ی شدینجوری چرا ادمی ترسیلیخ
 
 ختسی افکارم بھم رکمی دونمینم: گفتم  
 

  ساعت رو تومی ننی تمام امن
  تو بودم ؟اتاق

 
 ی بودنجای اادی نمادتی گھی دآره
 .....ی ھوش رفتاز

  تختم و با دکتر تماسی روگذاشتمت
  گرفتم

 
   خودم تو فکر بودمشھی پیوقت 

  ساعت رو تو بغل باراد بودممی ننی من اکھ
  برام آسون نبوددمی کشخجالت

   از فرھادبعد
   بود کھ منو تو آغوشش گرفتھ بودی پسرنی دومباراد

  آروم بھ سمت در رفتمی قدم ھابا
  صدام زدباراد
 النا؟

 
  رو بھ طرفش برگردوندمصورتم

  خوبھ ؟حالت
 

  رو تکون دادم و گفت آرهسرم
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 ؟ی امشب تو اتاقم استراحت کنیخوایم
 

  تو اتاقھ خودمرمینھ ممنون م:  گفتم
 

   اومدم سمت دستم روباراد
  تو اتاقتامی من بیخوای  النا مگرفت

 نگرانتم
 

  نگران نباش من حالم خوبھ:  گفتم
 .....  برو استراحت کنتو
 
   طرف اتاقم رفتمبھ

   چشمام رودمی تخت دراز کشیرو
  بستم

  از خوابدمی کھ کشی بلندغی جبا
  تمام وجودم پر از ترسدمیپر
  استرس شده بودو
 

  بودمدهی  دی وحشتناککابوس
  چشمامی اومد جلوباز

  دھنم گذاشتمی رو جلودستم
  اشکام راه خودش رو گرفتھ بودو
 

 رونی اتاقم بستھ بود صدام بدر
  رفتینم
 

  زلکی تخت بھ اتاق تاری رونشستم
  خوابی صحنھ ھای بودم وقتزده
  دوباره بھ لرزهشدی ذھنم مجسم متو
 ...... وفتادمیم
 

   کھ من و آرشدمی دخواب
 می گم شدابونی بھی تو
  گرگ بھ آرش حملھ کرده بودھی
 خوردی داشت آرش رو مو
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 کردی می و زارھی ھم گرآرش
   النا نجاتم بدهگفتی مو

  تو خواب تقال کردم نتونستمی چھر
  رو از دست اون گرگ نجات بدمآرش

  دمی ھام از  خواب پرھی و گرغی جبا
 

 دی بودم و از استرس مثلھ بدهی ترسیخل
  دمیلرزیم
 
  رو تخت بلند شدم بھ طرفاز
 دمی در رو آروم کشرهی رفتم دستگدر
  از اتاق خارج شدمو
 
   طرف اتاق باراد راه افتادمبھ
  باز بود وارد اتافش شدممھی اتاقش ندر

  ستادمی تختش اکنار
   صداش زدمآروم
 ....... باراد
   بار اسمش رو صدا زدمچند

  ی تخت بلند شد و با نگرانی رو باز کرد از روچشماش
  النا؟شدهی چدیپرس

  بد شده؟حالت
 

  نھ؟گفتم
 

 نجا؟ی ای چرا اومدشدهی چپس
 

 ....... ترسمی مباراد
 
 ؟یترسی میاز چ 
 

 دمی دیکابوس بد:  گفتم
  تو اتاقم تنھا بخوابمترسمیم
  بمونمنجای اشھیم
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  داره؟دنی سوال پرسنیآخھ ا:  گفت
 
 ھیواریبھ طرف کمد د 

  رفت بالش و پتو  آورداتاقش
   رو تختش و گفت بخوابگذاشت
   کردمیتشکر
 دمی تخت دراز کشی گوشھ

 .... پتو پنھان کردمری خودم رو زو
 
 
 

  گذشتھ بودمھی از نشبھ
  بودمداری وقفھ بی من ھنوز بو

  واسھ آرش تنگ شدهیلییییی خدلم
  بود

 ختمیری پتو اشک مریز 
 ازی نیکی بھ کردمی ماحساس

  کھ آرومم کنھ و بھم آرامش بدهدارم
   جسمم کنارهچرا

 سی روحم نی ولباراده
  رو دوست داشتھی بتونم کسدی نباچرا
   و حسش کنمباشم
 نقدی قلب باراد نسبت بھ من ایوقت

   تونستمی بود من چرا نممھربون
   داشتھ باشمدوستش

 خواستی آغوش مھی دلم
 دادی بھم آرامش مشھی بودم ھمی بدطھی تو شرای آغوش فرھاد کھ وقتمثلھ

 ھق ھقم اوج 
  باراد روی کھ دستاگرفت
  کمرم احساسدوره
 ...... کردم

  پشت بغلم کرد و منو بھ خودشاز
  چسپوند

  کنارش گوشم زمزمھآروم
 نمی برگرد ببینوم خاکرد
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  آروم رو ھم گذاشتمچشماشو
  دی ترکبغض

  ھی گرری زدم زو
  خستم کرده بودگھی دغرورم

  داغون بودنم رو پنھون کنمتونستمینم
  ازم خواھش کردباراد

  برگردمکھ
   بھ سمتشبرگشتم

  ھی گرری بزن زگفت
 ھی دلت پره اونقد گراگھ
 ی شی تا خالکن

   بغلم کردممحکم
  بودنشی سی آغوشش گم شده بودم سرم روتو
 شرتشی اشکام تو

  کرده بودسی خرو
  چرا دوست نداشتمدونمینم
 رونی بامی بغلش باز
 تی تو آغوشش احساس امندیشا
 ستمی کھ تنھا نکردمی و فکر مکردمیم

 دی آروم تر شدم باراد پرسنکھی از ابعد
 ؟یدی دی چھ خوابشدهیچ
 
   بھ باراد بگمنکھی ااز

 کشھی مشھی داره و شادی اعتمادرم
  و نگرانشمستی جاش امن ندونمی و من مششھی حاال آرش پنکھی و ادمیکشی مخجالت

...... 
  دلم واسھ آرش تنگ شدهگفتم
  جواب دادم آرهگھی داداشتھ ددیپرس
  سالشھھفت

 
 مشیاری ممیری نداره مھی گرنکھیا: گفت

 
 ....... یول
 
 !؟ی چیول
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 ی خبرچی کجاست ازش ھدونمی نماصآل
  مامان آرش رو از باباندارم
   و رفتھگرفتھ

   بگم پدرم قاتلھنکھی از اباز
 شتری بنی بشکنم و از اشدی باعث مدمیکشی مخجالت

 ......  بشمکی باراد کوچیجلو
 

  ھی النا گرکنمی مداشونی گفت پباراد
  شھی درست می ھمھ چنکن
  رو آروم صدا زدمباراد

 باراد - من
   رو پاک کردماشکام

   جواب داد جونمو
   آروم و بانقدی باراد اشدی نمباورم

  تو لباسی باشھ ھر کساحساس
 کردی اصآل باور نمدشیدی مینظام

  ساکتیلی با احساس باشھ چون خکھ
 .... ومدی مغرور بھ نظر مو
 

  ھمھ ثروتنیباراد تو با ا:  گفتم
 ؟ی شدسی پلچرا

 
   زدیی دندون نمای خنده

  جذاب تر بشھشدی باعث مکھ
   دادجواب
  عالقھ داشتمچون

  شمسی دوست داشتم پلی بچگاز
 ی افسری کھ شدم رفتم دانشکده بزرگتر

 ...... کھ سرگردمواالنم
 

 زننی چرا خانوادت بھت سرنمدمیپرس
 

  رفتنستنی نرانیچون خانوادم ا - باراد
  رفتنرانی ماھھ کھ از ا٤ ھیترک
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 ؟یتو چرا باھاشون نرفت:  گفتم

 
   بخاطر کارم موندم چون کارم رومن

   ھم بخاطرنای دارم مامان ادوست
 .......  رفتننفس

 
 چرا بخاطره نفس؟:  گفتم

 
 ی نفس چند وقت بود افسردگچون

 کردی مھی بود و ھمش گرگرفتھ
  می بررانی از اگفتی مو

  دوست دارهیلی ھم نفس رو خبابا
  رفتنرانی  از انی ھمواسھ

 
  خودم گفتمشھی زدم و پیپوزخند
  رو خراب کردهی ھمھ چخانوم

 ......  ھم گرفتھیافسردگ
   حسرت خوردمیلیخ

  واسش ارزش قائل بودننقدی داشت و ایی خانواده انی ھمچچون
  ھام رو بغل کنھی کابوس ھا و خستگنی تمام ایکی رو آروم بستم دوست داشتم جشمام

 یبو و دمی کشقی نفس عمھی
 ....کردمی باراد رو استشمامم معطر

 
  کھ تو بغل بارادیاحساس
  عشق نبودداشتم

  نداشتم بگم دوست داشتنھدوست
  بودیی مثھ بچھ ااحساسم

  و از ترسنھی شب کابوس ببکھ
  آغوش مادرش پناه ببرهبھ

 دادی متی باراد بھم امنآغوش
 .....  داشتمآرامش

 
  کھ چند ماه بود  تجربشیزیچ

 .......  بودمنکرده
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   بغل مردونش گم شده بودمتو
 خوردی داغش بھ صورتم مینفسا

 ..... زدی قلبم تند تند مو
 

   روم کاملدی خودش رو کشیپتو
  شده بودمکی نزدبھم

  و گفت بخوابدی رو بوسمیشونیپ
 

 کردمی فکر منی بھ اداشتم
 خواستی کھ عشقم بود مفرھاد

  تجاوز کنھ ھر چند مست بودبھم
 

  بھ باراد محرم بودمنکھی با ااما
   در حال حاظر زنش بودمو
   خودمتی بدون رضاجوقتیھ

   بھم دست بزنھنخواست
  حبس کردمنشی رو تو سسرم

 کردی عطرش آدمو مست میبو
   رو بستم و با احساسچشمام

  آغوشش داشتمی کھ تویتیامن
  زود خوابم بردیلیخ
 

   چشمام رو باز کردمی وقتصبح
  بود و باراد نبود١١ ساعت

  معمول رفتھ بود سرکارطبق
    از تختنکھی محضھ ابھ
  زنگ خوردمی  اومدم گوشنییپا
  صفحش نگاه کردمبھ

 -  بودباراد
   دادمجواب

 
  الو سالم - من
 

  خانومم؟ی خوبزمیسالم عز - باراد
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 318 

   شدمی جورھی لحن حرف زدنش از
  گرفتمی ماسترس

  دمیترسی میی جوراھی
 دوتمی نمی چاز
  ی از وابستگدیشا

   فقطیدلبستگ
  دوست نداشتمدونستمیم

  حرفا رو از زبون باراد بشنوماون
 

 ؟ی تو خوبی دادم خوب مرسجواب
 

  خستمکمی یخوبم خانوم - باراد
 ؟ی شدداری از خواب بیک
 

   االننیھم - من
 

  خونھادی میکیالنا زنگ زدم  - باراد
  خونھ روکنھی ناھار آماده مواست

  تو استراحت کنکنھی مزی تمھم
 

 کنمی خودم درست مخوادینھ نم - من
  بلدم

 
 یدی اصآل نخوابشبیتو د  - باراد
  واسھ ناھار بگو واست آماده کننی خودت خواستی ھر چیتونی نمدهی بردستتم

 
 تونمی جواب بدم خودم از مخواستمیم

  بدمانجام
 

  بھم فرصت حرف زدن نداداما
 یلی دارم و خ خدافظ فعآل کارگفت
 .......  رو قطع کردی گوشزود

 
 

  بود١ بھ کی نزدساعت
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   زنگ خوردفونی آکھ
 
  زنھی ری رفتم تصوفونی طرف آبھ
  از پشتش مشخص بودانسالیم

   کھ بارادھی ھمون کسدمیفھم
  فرستاده

   رو برداشتمفونیآ
 .....  رو زدمدی و کلدیی بفرماگفتم

 
   شدکی بھ سالن نزدیوقت
  رو باز کردم و بھش خوش آمددر

  گفتم
 
 انسالی قد کوتاه مدی زن سفھی

  داشتی صورتھ گرد و مھربونکھ
 

  کرد و گفت من رو آقا فرستادهسالم
 

  کردمی مزی و خونھ رو واسشون تمنجای اومدمی ھفتھ مھر
  وقتا غذاشون رو امادهی گاھو
  کردمیم
 

 .... آقا ؟گفتم
 

  میجناب سرگرد فھ: گفت
 

   واسھ خودشنمی گرفت اخندم
 .......  بود ھااایکس
 

  بلند گفت من آمنھ ھستمی با صدازنھ
  صدام کنی داشتی کارخانوم

 
 

  منم النا ھستمگفتم
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 320 

  ؟دی زد و گفت شما زن آقا ھستینیری شلبخند
 

   مکث کردم و گفتم بلھیکم
 

  پام رو برانداز کرد و گفتسرتا
  آقای قھی ھزار ماشاال بھ سلماشاال
 ھی مثھ خودش خوشگل و دوست داشتنزنشم

 
  ازش تشکر کردمیی لبخند دندون نمابا

   کارتون رودیتونی آمنھ خانوم مگفتم
 ...... دی کنشروع

 
  حرف زدمیلی خانوم خدی ببخشگفت

  اجازتون اول ناھار شما روبا
 یدگینھ رس کردن کھ زود ناھارتون رو آماده کنم بعد بھ خودی تآکیلی کنم  آقا خآماده

  کنمیم
  بزرگھیلی آقا خی خونھ ماشاال

 کشھی کردنش طول مزیتم
 

 دی آمنھ خانوم راحت باشگفتم
  دی داشتی باال اگھ کاررمی ممن

 .....دی کنخبرم
  پلھ ھا باال رفتماز
  بھ سمت اتاقم رفتمو

 خواستی مریی تغدلم
 ی غم زدگنی کھ از ایریی تغھی
  امی در بیشونی پرو

  بودم و بھ خودم زلستادهی انھی آیجلو
   بودمزده
  زنگ خورد باراد بودمیگوش

   دادمجواب
 

  سالم - من
 

 سالم نفسم آمنھ اومد؟ - باراد
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 -  اومدآره

 
 باشھ پس من بکارم برسم تو ھم - باراد

  کناستراحت
 

  بارادگفتم
 

  داد جونھ بارادجواب
 

   و استراحتینیاز خونھ نش:  گفتم
 شگاهی برم آراخوامی شدم مخستھ
  ٦ شده تا ١ ھنوز ساعت گفت
 برمتی خونھ خودم مگردمیبرم

  گفتم تشکر کردم و بعدیی اباشھ
  ی خدافظاز
 با آھو تماس گرفتم 
 
  کھ بارادیدی جدی شماره با

  گرفتھ بود بھ آھو زنگ زدمواسم
   روز بودچند

   تماس نگرفتھ بودمباھاش
  چند تا بوق خوردنکھی از ابعد

 ......د داجواب
 

 ...!دییبفرما - آھو
 

   سالم آھو جان منمگفتم
 

 زمی سالم عزیوووووا - آھو
  زمی زنگ می تو چرا ھر چییکجا

  ؟یخاموش
  حالت خوبھی ھزار راه رفت چطوردلم
  شوھرتون خوبن؟آق
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 ساکت آھو بزار منم حرف بزنم - من
 

  زدمی بلندی خنده آھو
 .... دی گفت ببخشو
 

 دمی خواب آرش رو دشبی دآھو
   دلم براش تنگ شدهیلیخ
  بودی کابوسھ بدلبیخ

 یکی بھ واقعآ
 .......  داشتم  آرومم کنھ گفتمازین

 دمی تو بغل باراد خوابشبی آھو دزهیچ
 

 یووووووا:  رو با فاصلھ از گوشم گرفتم بعد گفت ی گوشدی  کشی بلندغی جآھو
  مبارک

 .....گھھھھھھھھھی آره دیعنی باشھ
 

  باشیزھر مار آھو جد - من
  یلی فقط خمی نکردیکار
  بوددهی بد بود بارادم فھمی روححالھ
   داد کھ آروممی بغلم کرد و دلدارفقط
 ....... و خوابم بردشدم

 
 یلیالنا  واقعآ باراد دمش خ - آھو

  ی ھااا کھ بھش محرمگرمھ
  ازت ندارهی توقعچی ھاما
 

  بھ باراد ندارمی تعھدچی آھو من ھگفتم
  خودش محرمی خواستھ با

  ازم داشتھ باشھی توقعتونھی نممیشد
 ... ی االن زنشی گفت درستھ ولآھو

 
 ؟ی زنگ زدنیآھو بھ آرت:   گفتم
 ؟ی رو بھش گفتانیجر

 
 ااآیدی پرسیآره خوب شد -آھو



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 323 

  بھش زنگ زدم بعد از دانشگاهروزید
  کردمفیتعر رو براش ی باھاش قرار گذاشتم و ھمھ چرونیب
 

 !خب؟؟ - من
 ؟..... نگفت  یزیچ
 

   نگفتی خاصزینھ چ - آھو
  گفت بھت سالم برسونم و براتفقط

 اقتی کرد گفت النا لی خوشبختیآرزو
  بارادشھی رو داره اگھ پی بختخوش
  منمکنھی متی خوبھ و احساس امنجاش
   ندارم و براش خوشحالمیحرف

 
  آھان - من
  رو آوردهیکی آھو جان باراد نیبب

 نی نظافت خونھ من برم پابواسھ
 زنمیبازم بھت زنگ م..... کنھی مکاری چنمیبب
 

 ؟یعھ جد:  آھو
  خر شانس برو مواظبھ خودت باشبرو

 
   دختر تو ھمی اوونھی دیلی خگفتم

   خودت باش ازمواظبھ
 نیی ھا اومدم پاپلھ
  گفتم آمنھ خانومی نسبتآ بلندی صدابا

 ....... دی نباشخستھ
 

  خانوم با لبخند بھم نگاه کردآمنھ
  گفت ممنون خانوم جانو

  زنگ زدن گفتن اول ازتون بپرسمآقا
  بعد درستھی مورد عالقتون چیغذا
 ..... کنم

 
 ی ابرومو انداختم باال گفتم آقا کھی

  زدن ؟زنگ
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  زنگ زدنشی پقھیدق ٥  -
  صداتون بزنم خانوم جانخواستمیم

 ...... نی خودتون اومدکھ
 
  مورد عالقھیاوھوم آمنھ خانوم غذا -

 ھ؟ی آقا چی
 

  شدهرهی خانوم با تعجب بھم خآمنھ
  تعجب کرده بودنی از اکنمی فک مبود
   موردی زن بارادم اما غذاکھ

 دونمی رو نمعالقشم
...... 

 ی غذادمی زدم آمنھ خانوم پرسصداش
 ھ؟ی آقا چی عالقھ مورد

 
   داد خانوم جان آقا عاشقھجواب
 ..... ھی سبزقورمھ

 
 می خوب منم عاشقھ قورمھ سبزگفتم

 ..... می کن با ھم بخوردرست
  گفت و مشغولھ کارش شدیچشم

 
  کردمی فکر منی بھ اداشتم

  بارادی اومدم تو خونھ ی از وقتکھ
 ..... دمی نکشگاریس
  آرامش داشتمنجای من ایعنی

  نداشتمیازی نگاری بھ سگھی دکھ
 ...... دمی کشقی نفس عمھی

   آرامش داشتماحساس
   خودمونی وقت تو خونھ چیھ

  رو نداشتمی احساسنیھمچ
 دمیخوابی با دلشوره و استرس مشھیھم

 ........  شدمی مداریو ب 
  رفتم LED  لبخند بھ طرفبا
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 ......  کردمروشنش
  خواستی تنوع مکمی دلم

  آرامش بخش بودیلی خونھ خیفضا
 ...... خوب بودمزی چھمھ
 pmc  کانالزدم

  از خواننده ترکی آھنگ شاد ترکھی
  شده بود کھ اسمش ترکانگذاشتھ

 دلم خواست مثلھ دوران........  بود
  با آھوشھی کھ ھمرستانمیدب
  بازم برقصم  اون حال و ھوا رومیدیرقصیم

 ....... وقت بود تجربش نکرده بودمیلی باشم خداشتھ
 .....  کالس رقص رفتھ بودآھو
  نرفتھ بودمنکھی من با ایول
  بودی رقصم عالاما

  ی ، ترکی ، بندری عربرقص
 ......  بلد بودمی رقصھمھ
 ی بعضشدی مشی حسودآھو
 گفتی و مدیکشی مغی جوقتا

 .... تو کآل نازو عشوه تو ذاتتھکثافط
  حرفاش افتادم خنده رو لبم اومدادی

  کردم و شروع کردمادی رو زآھنگ
 ...... دنی رقصبھ
 
  بودم کھدنی رقصشغولم

 نداختی بھم می نگاھمی خانوم نآمنھ
 زدی و لبخند مدادی سرش رو تکون مو

 ...دادمی لبخند جوابش رو مھی با منم
  آقا خودشگھی خودم گفتم حاال مشیپ
   تشی اون شخصبا
 .......  زن خل و چل گرفتھھی
  بلند گفتم آمنھ خانومی صدابا

  برقصمدی دلم کشخب
 ستمااای خل و چل نمن

   زد و گفتی خانوم لبخندآمنھ
   دختر قشنگمھی چھ حرفنیا
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 ......  باشراحت
   دختر دارم ھمسن خودتھھی منم

  کاراش مثھ خودتھقآی دقاونم
  تکون داد و گفتی خنده  سربا

 ......دی جوونا ھمتون مثلھ ھمشما
  سمت آشپزخونھ اومدمبھ

 ه؟ آمنھ جون دخترتون ازدواج کردگفت
 

 ....نھ مادر دخترم دانشجوعھ: گفت
 

  آمنھ جون ؟خونھی میچ - دمیپرس
 

  سالشھ اسمش نازگلھ١٩ خونھیم.....ی بدنتیترب:  گفت
 

  ھم دارهی خوبھ آمنھ خانوم موفق باشھ چھ اسم قنگاھوم
 

 ..... مادر جانی باشزنده
 

 شھی رفتم تو فکر ھمدوباره
 .....  داشتم برم دانشگاهدوست

   رفت اما من بخاطر مشکالتآھو
 ......  نتونستم برممیخانوادگ

  و بھ طرفدمی کشیآھ
 .... رفتم صداش رو کم کردمونیزیتلو
 کردمی می کلش بازمی نشستھ بودم و با گوشزی مرو

  کھ حوصلمی بود تو گوشختھی رباراد
  بودمی نره مشغول بازسر
 ...... زنگ خوردمی گوشکھ
 
 

  باراد رو ثبت کرده بودمشماره
   سرگردجناب

   زنگ خوردی گوشیوقت
 ......  گرفتھ بودخندم
  رو جواب دادم و گفتم جانمیگوش
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 ی گفتی بلند گفت چباراد
  گفت؟ی رو چی چی چگفتم

 
  جانم؟ی داد گفتجواب

  گفتمی متوجھ شدم چتاره
 ..... اوھوم:  گفتم

 
   رو قطعی پس من گوشگفت

  زنمی دوباره زنگ مکنمیم
  دوباره بگو جانمتو
 
 ی لوسیلی خنده گفتم خبا

......  
  زد و جواب دادی کوتاھی خنده
  واست درس کرده؟ی خانوم چآمنھ

 
 یقورمھ سبز:  گفتم

 
 یچھ جالب مگھ غذا - داد جواب
 ھی عالقت قورمھ سبزمورد
 بآی تقرگفتم

 
   استراحت کنیالنا ناھارتو خورد -

  آماده باش زنگ زدم٦ ساعت
 شگاهی دم در منتظرتم ببرمت آراایب
 

 می کردی گفتم و از ھم خدافظیی اباشھ
   بود کھ آمنھ٢ بھ کی نزدساعت
   گفتخانوم

 
 ..... ناھار رو آماده کنم ؟زوی جان غذاتون آمادس مخانوم

 
 .... آمنھ جونی لبخند گفتم آره مرسبا
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  گذاشتزی رو آماده کرد با ساالد و نوشابھ آورد سر مزناھاریم
 

  خانوم جان با اجازتون برمگفت
 .....  نظافت خونھ برسمبھ
 

  رو گرفتم گفتم آمنھ جوندستش
 ؟ی خوردناھار

 
   خانومنھ

 نجای انی اول بشگفتم
  میخوری ھم ناھار مبا

  بھ نظافت برسبعد
 

 خورمی خانوم من تو آشپزخونھ مگفت
 

  دادم من تنھام دوست دارم با ھمجواب
 زی سرمنی بشمیبخور

 
  آقا ناراحت نشن -
 
  پس راحتستی ننجایآقا کھ فعآل ا -

  آمنھ جونباش
 

 زی گفت و نشست سرمیچشم
 

   ناھار تموم شدنکھی از ابعد
  از آمنھ خانوم تشکر کردمیکل
 می ناھار رو جمع کردزی با ھم مو
 

 ......  بود٣ کی نزدساعت
 
   سمت آشپزخونھ رفتمبھ
  ناھاری ظرفا ھاخواستمیم

 ......  بشورمرو
  آمنھ خانوم جلوم رو گرفتکھ
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 شھی گفت نھ خانوم جان نمو
  چرا؟دمی تعجب پرسبا
 
 دی نزندی سفاهیآقا گفتن دست بھ س -
  کارھا رو انجام بدمی خودم ھمھ و
 ......شھی آقا قول دادم اگھ بفھمھ ناراحت مبھ
 

   گرفتھ بودم چقدم از آقاشخندم
 .......  بردی محساب

 
 رونی آشپزخونھ اومدم باز
  ٦ آمنھ خانوم گفتم من ساعت بھ
 می فھمی آقابا
  اگھ تا اون موقع کارترونی برمیم

 ......   شدتموم
  اگھ ھم کارت ادامھمتی برسونایب

 می بمون تا برگردداشت
 

 رمی خانوم جان خودم با آژانس مگفت
  برامرهیگی آقا آژانس مشھی ھمشبا

 
  گفتم و بھ سمت اتاقم رفتمیی اباشھ
  و بھ سقفدمی تخت دراز کشیرو
 .......  زدمزل

 
   بارادی ھفتھ بود تو خونھ کی

  خوب بودی ھمھ چکردمی میزندگ
 یزی آرامش داشتم تنھا چاحساس

  ذھنم رو آشفتھ کرده بودکھ
  نبود آرش بودفقط

  گرفتم امشب با باراد حرف برنممیتصم
  ازش بخوام کمکم کنھ آرشو

 .........  کنمدای پرو
 
 ..... نیی تخت اومدم پااز
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   چند دست لباسبجز
  بودماوردهی با خودم نیی اگھی دزیچ
 .....  بودنی اونا ھم مشککھ
 

   تو اتاق باراد در کمدش رورفتم
 ی آبیشرتای از تیکی کردم باز

   و حولش رو برداشتمرنگش
  بودم توش گم نشمدواری امکھ

 در کمدش رو بستم 
 رونی اتاقش اومدم باز
 ھی بھداشتسی طرف سروبھ

  رفتم وارد حمام شدم  وان رو پر از آب کردماتاقم
 دمی وان دراز کشیتو
 

   رو بستمچشمام
 کردمی بھ گذشتھ فکر مو
   خودمبھ
  فرھادبھ
 ....... نفسبھ
 
  حکمت کار خدا رو بفھممتونستمینم
 ی کسی تو خونھ دی چرا من باکھ
 ....... من و عشقم شدیی کھ خواھرش باعث جداموندمیم

 رونی ساعت از حمام بمی از نبعد
  اومدم

 می باراد و ساپورت مشکشرتیت
 دمی پوشرو
 

 ..........  کھ ست تخت خوابم بود  نشستمیشی آرازی میجلو
 

 ....  خشک کردن موھام شدممشغول
 

   کارم تموم شدنکھی از ابعد
 ......دی تخت دراز کشیرو

 ..... سر رفتھ بودحوصلم
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  زدمی بود پوووووف٤ ساعتھنوز
   رو برداشتمیگوش

  ام ازواتساپی پی صداکھ
   اومدواسم
  ی ھمھ می رو گوشباراد

  روی مجازی ھای برنامھ
 ..... کرده بودنصب

  از طرف جناب سرگردغامی پھی
  از اسمش خندم گرفتباز
 
 ...... ام رو باز کردمیپ
 
 ،باشى کھ ھم جھان زن ترین قوي 

 ھست ھایى وقت
 ،کند لمست باید دستى کھ

 ،تنى
 .. کند داغ را تنت

 لبى و
 ! بچشد را لبت طعم

 ،باشى کھ ھم جھان زن ترین مستقل
 ھست ھایى وقت

 بخواھد و برسد کھ کسي براي میزند پر دلت کھ
 کنى رانندگي آرام کھ
 .. بروي و نگذاري میز روي نخورده را ات شام و

 ،ھم دنیا زن مسافرترین
 : برایش بنویسد کھ خواھد مي خطي دست

 برگرد زود" 
 ". ندارم را ات دوري طاقت

 ھا زن
 : میکنند پنھان را چیزشان ھمھ

 را تنھایی
 را دلتنگی

 را ھا گریھ
 .. را داشتن دوست

 ھا زن
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 !آید نمی در صدایشان شکستن ھنگام
 ؛نمیپیچند خود بھ دارند کھ درد

 ،زن یک درد تسکین نھایتا
 یواشکیست ھای گریھ

 !!! نایابند كھ ھستند صفت مرد زنان ھمان اینان و
 

  کھ بارادکردمی باور مدی بایعنی داشتم یبی امش حالھ عجی از خوندن پبعدآ
   خوب جنسنقدی با احساسھ و انقدیا

  بودبی واسم عجکنھی رو درک مزن
  پی رو برداشتم و مشغول تایگوش

 ..... شدمکردن
 
 ...ی کردم سالم خستھ نباشپیتا
 

  آمادهزمیسالم عز - باراد
  دنبالتامی مگھی ساعت د١ ؟ یشد
 

  آمادم رفتم دوش گرفتمآره
 

  باشھ خانوممتیعاف - باراد
 

 قدیا.....  کردمیفکر نم......  بارادی فرستادی قشنگی چھ متنیمرس
 ی زنا رو بشناسخوب

 
 ...... ؟زمی احساسم عزی من بیکنی تو فکر مالنا
 
 ......  امانھ
 

  ؟یاما چ - باراد
 

  دلت بشکنھباری ھی دادم کافجواب
  ام ارسال کردمی پھیو براش  
 
 ....بمانی تنھا کھ بار یک 
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.... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدل بشکند کھ بار یک
 ....ادتتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع....  رورتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !بنگری آدمھا بھ خورده ترک نگاھی پشت از،عمر یک تا کافیست بارھا یک ھمین
 ..!!!! کنی نصب خودت بھ ممنوع ورود تابلوی,باید کھ شوی می برنده و تیز آنقدر

 
  ی تو االن بخودت تابلویعنی داد جواب
 ؟ی ممنوع نصب کردورود

 
   رو دوستی کسیخوای خودت نمای

 یکنی اگھ فکر می باشداشتھ
   حرمتینطوریا

  روی کھ بھ فرھاد داشتیعشق
 یکنی اشتباه می داریداری منگھ

 
  ساعت١ دادم باراد من جواب

  منتظرتم خدافظگھید
 

  رو انداخت رو تختیگوش
  زدم از جام بلند شدمیپووووف

 ی طرف کمد رفتم با افکاربھ
  لباسدنی مشغول پوشختھی ربھم
   شدمھام
 یی مانتو سورمھ ای دکمھ ھایوقت

  بستمی رو مکوتاھم
 کردمی بھ حرفم باراد فکر مھمش

 یخوای منکارتی گفت با انکھیا
 ی عشق فرھاد رو نگھ دارحرمت

 کردم؟ی مکاری من داشتم چواقعآ
 

  وابستھ شمگھی دخواستمی نممن
  ی از مرگ فرھاد از دلبستگبعد

 ..... دمیترسیم
 

   ضربھمی زندگی از مردامن
 نی بودم بخاطر ھمخورده
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  بھشونی مردا از دلبستگاز
 ...... دمیترسیم

  تا فکر فرھاد از سرمکردمی می کارھر
   برهرونیب

  داغھ بودن با فرھادکردمی ماحساس
 یچی دلم مونده کھ با ھبھ

  شھی نمخاموش
 
  با باراد احساس آرامش داشتمو

  چند با فرھاد فقط غرورمھر
 .......  بودشکستھ

 
  عاشق بشمگھی نداشتم ددوست

  بودمدهی ندیری خی عاشقاز
  دلم بشمی دوباره شرمنده خوستمینم
  کھ عاشق فرھاد بودمی وقتومدی مادمی
 دیلرزی آھنگم دلم مھی با
  خراب و خستھ شده بودمگھید
   مردای از ھمھ خواستمیم

   عشق دور باشماز
  رو ھوا بودمی زندگاووووووف

   بستم و با تمام وجودچشامو
 .... خدا خواستم کمکم کنھاز

  رو برداشتم با باراد تماسیگوش
 .... کھ خودش زنگ زدرمیبگ
 

  الو -م  دادجواب
 

  درمی خانومم جلوایالنا ب - باراد
 

  اومدمنیی از پلھ ھا پاعیسر
  کردمی آمنھ خانوم خدافظاز
 .....رونی از سالن زدم بو
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  دور بودیلی از سالن خاطی حدر
 رونی از سالن اومدم بیوقت
 رفتمی دو بھ طرف در مبا

  لحظھ پشت در مکث کردمچند
 .....  فرستادم و در رو باز کردمرونی رو چند بار بنفسم

 
  کناره  پورشھی با لباس نظامباراد

 ..... بودستادهی اشی مشکی
 
 رمی لحظھ نتونستم نگاھم رو ازش بگھی
  شده بودمرهی بھش خیلی خو
 

  سبز خوش رنگی سبزش با چشمالباس
 .....  جذابش ست شده بودو
 

  ازش گرفتمنگاھمو
 
  باراد بھ خودم اومدمیبا صدا 
 

 ...... می برزمی عزالنا
 

   بار پشتھ ھم پلک زدمچند
 ...... می گفتم برو
 

 شھی کھ ھمیشگاھی آراآدرس
  رو بھ باراد دادممیرفتی آھو مبا
  شدمادهی پشگاهی آرادم
 کنمی گفتم کارم تموم شد خبرت مو
 

 زمی داد باشھ عزجواب
 .....  خودت باشمواظبھ

 
  و لختمی مشکی تو موھانکھی از ابعد
  زدمی  خوش رنگیی سورمھ امش

  بھ خودم انداختم با اوننھی نگاه تو آھی
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 دی و پوست سفی درشت مشکیچشما
 .....  شده بودمی براقم عالو
 

 دمی بخودم رسی حسابیوقت
 می کارم تموم شد روحو
  عوض شده بودیکل
 .... صورتم شاداب تر شده بودو
 
   باراد تماس گرفتمبا

  کارم تموم شدهگفتم
 

 گھی دقھی دق١٥ داد تا جواب
  شگاهی دم آرارسمیم
 ای نرونی اون موقع اصآل بتا

 رونی بای برنمی بوق مدمیرس
 

  رو قطعی گفتم گوشیی اباشھ
  شگاهی آراھی و رو صندلکردم

 .....  موندممنتظرش
   بوق زدیوقت
  اومدمرونی بشگاهی آرااز
  رفتمنی بھ طرف ماشو

 سم باز کرد درو واباراد
   نشستم جلوو
 

  رفتھ بودممی بخاطر عوض شدن روحمن
   اما االنشگاهیآرا
  باراد بھمنکھی ااز
 یای تا خودت بامی نرونی بی چرا گفتدمی پرسدمیکشی بشھ خجالت مرهیخ

 نتشی ببیچون زنم خوشگل شده بود دوست نداشتم کس: گفت
 ....زدی حرفاش قلبم تند تند منی ابا
 

  چونم گذاشتری دستشو زباراد
   رو بھ طرفم خودشصورتم
 ...... چرخوند
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  بارادی رهی خی نگاه ھااز
 .... خودم معذب بودمبھ
 

  باراد بسھ خواھشگفتم
  نشورهی بھم خکنمیم

 ...کشمی مخجالت
  مردونھ و جذابش گفتیبا صدا.

  ؟ھی مشکلکنمااای زنمو نگاه مدارم
 

  خوشگل شده خدا امشبیلی خخانومم
   صبر بدهبھم

 
  نگوینجوری لطفآ اباراد

 
  ی آخھ مثھ فرشتھ ھا شدخب
  بدی از اون فرشتھ ھاالبتھ

 کننی متی شوھرشون رو اذکھ
 

  بارادادی زی نگاه ھابخاطره
  شدممونی رفتنم پششگاهی آرااز
 
 میدی خونھ کھ رسبھ

  کارھا رو انجامی خانوم ھمھ آمنھ
 ..... بود و رفتھ بودداده

 
  درست نکنھیزی ظھر مونده بودم و ازش خواستھ بودم کھ چی غذااز
 

  رفتممی وارد سالن شدیوقت
  لباسم رو عوض کردمباال
 دمی رو پوشمی دو بنده مشکتاپ

 
  شلوارم رو عوض نکرده بودمھنوز
  داشتم موھامستادمی انھی آیجلو
 کردمی می و باھاشون بازکردمی نگاه مرو
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  می مشکی تو موھایی سورمھ امش
 ..... قشنگ شده بودیلیخ

   شونھ زدن بھ موھام بودمسرگرم
 

  دستھ باراد رو دوره کمرمیگرما
  کردماحساس

  شدم بدنم داشت مور مورداغ
  عطرش تو اتاق پخش شدهی بوشدیم

 بود
 ی قشنگی گفت چھ موھاکی سرش رو برد تو موھام و خودشو کامآل بھم نزدباراد
 زمی عزیدار

  چسپوندنشی بھ سسرم
 دمیشنی قبلش رو می کھ صدایجور

 
  گرفتھ بودمیدی  بسھ ولم کن باراد استرس شدگفتم

 
 کنمی دوستت دارم خواھش میلی خالنا
 ..... بذار لمست کنمشمی متی دارم اذتونمینم
 

  لطفآرونی باراد برو بکنمی مخواھش
 
 ...... ی تو زن منیول
 

 شوی ولم کن آمادگکنمی خواھش مباراد
 ..... ندارم

 
  کنھی بھ حرفم توجھنکھی ابدون

 
  بزرگ و مردونش گرفتی رو تو دستاصورتم

  لب ھامدنی شروع کرد بھ بوسو
 دیبوسی کھ داشت می تمام حسبا

  رو بھ زور ازش جدا کردمخودم
   تو گوششدمی محکم کشو
 

 کردی با تعجب بھم نگاه مباراد
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  مات و مبھوت مونده بودمخودم

  کردمکاری من چایخدا
 نترل خارج شده بودم کاز
 
 

 کردمی کھ احساس میی با چشماباراد
  شدرهی بھم خزنھی ازش موج مخون

  محکم بھم فشرددندوناشو
  رو از رو تخت برداشتکتش

   از پلھ ھا رفتمعی سریلی خو
  نییپا

  صداش زدم بھ حرفی چھر
  نکردیتوجھ

 ........ از خونھ خارج شدو
 
 
   شھینجوری اخواستمینم

 ی از رفتن باراد با صدابعد
 ھی گرری زدم زبلند

  بھ خودم انداختمنھی نگاه تو آھی
  منم بودرهیتقص

 
  سروضع جلوش بودمنی با اآخھ
  مرده بھم محرمھاونم

  خودش رو کنترلتونھی کھ نممعلومھ
  لباسم اصال مناسب نبودکنھ

 ی بلند داشتم تا باالنی آستکی تونھی
   بودزانوم

 دمی پوشمیورت مشک و با ساپبرداشتم
  اعصابم خورد بودیلیخ
  رفتمی بھداشتسی طرف سروبھ
  بھخی چند مشت آب یی روشوتو

  اتاق رفتمھی زدم بھ طرف پا تختصورتم
  نگاه بھ ساعتشھی رو برداشتم میگوش
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  بود١٠ ساعت انداختم
 

   باراد رو گرفتمی شماره
 دادی جواب نمخوردی مبوق

 
 شی گوشی صداکردمی ماحساس

  ادی از اتاقش مداره
  اتاقم بودی باراد روبھ رواتاق

  بودنکی بھم نزدیلی خو
   طرف اتاقش رفتمبھ

  افتاده بود رو تختششیگوش
  شمارم بھ اسمخوردی زنگ میوقت

  روصفحھوفتادی مخانومم
 کردمی اسم احساس منی ادنی داز

  از جا کنده بشھخوادی مقلبم
   من زدم تو گوششایخدا

 م شکستغرورشو
 

   آخھمینجوری چرا امن
 کنھی بھم محبت می ھر کچرا
 کنمی از خودم دور مرو

  وجدان داشتمعذاب
 

  تو خونھ قدممرتب
  ساعتبردی و خوابم نمزدمیم

  شب بود ١٢
 ..... بودومدهی باراد ھنوز نو
 

  داشتمیبی عجدلشوره
   بودمنگرانش

 
 خواستمی از خدا ممدام
   برگرده خونھسالم

   نشھشیزی چو
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  چمھدونستمی نمخودمم
  کھ عاشق باراد نبودممن
  چرا نگرانش بودمپس

 
  بودمستادهی پنجره اتاقم البھ
 
   زل زده بودماطی در حبھ
  راحت شھالمی و خادی باراد بکھ
 

 ی شده بود و از باراد خبر٢ ساعت اما
 نبود

 
 دمیترسی خونھ تنھا متو
 نگران باراد ھم بودم 

 شدیم نی داشت سنگچشماش
  دمی تخت دراز کشرو
  زود خوابم بردیلیخ
 

  چشمام رویوقت
   کردمباز
  ساعتھ اتاقم نگاه کردمبھ

  بود٣:٣٠ ساعت
  بودومدهی باراد ھنوز نو
 شدمی موونھی رسمآ داشتم دگھید
 

   رو با خودششی کاش گوشیلعنت
  بردیم
 

   اتاقم رو روشن کردمالمپ
  طرف پلھ ھا رفتم کھبھ

 ........ شدم در سالن باز شدمتوجھ
 
 
 دمی پلھ ھا کھ نگاه کردم دی باالاز

  دمی کشقی نفس عمھی باراده
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  راحت شد برگشتم تو اتاقمالمیخ
 
  بودم دوست داشتمی عصبیلیخ

 ی کارم از باراد معذرت خواھبخاطر
 دادی اجازه نممی غرور لعنتنی اما اکنم

 
  ورود باراد بھ اتاقش شدممتوجھ

 
 د اتاقش شد من از اتاقم واریوقت

  رفتمرونی باومدم
   در اتاقشپشتھ

 
  کنمی ازش معذرت خواھخواستمیم

  برگردمخواستمیم...... شدم مونی پشاما
 

 ی کردم از اتاقش بواحساس
  ادی مگاریس

  در اتاقش روی از گوشھ آروم
  کردمنگاه

 دیکشی مگاری بود رو تختش و سنشستھ
 

 رونی بزدی داشت از حلقھ مچشمام
  نبودیگاری کھ سباراد

  اونیعنی ای خدایوووووووا
  کھ بھش زدمیی ایلیس
  براش عذاب آور بودنقدیا

  بکشھگاری بخواد بخاطرش سکھ
 

   خودم نگھ دارمنتونستم
 کردمی می ازش عذر خواھدیبا

  باراد رو مغرورشھی ھممن
   بودمدهید

  نداشتم غرورش لھ بشھدوست
  در آتاقش رو باز کردمآروم

  زدمصداش
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  باراد
 دنی بود و مشغول کشنیی پاسرش

  بودگارشیس
 
  بھم انداخت و جواب ندادی نگاھمین
 

  کردمی معذرت خواھازش
   باال آوردسرشو

  درم ببندرونی النا برو بگفت
  پر از اشک شدچشمام
  بارادی نداشتم اشکام جلودوست

  زهیبر
 رونی از اتاقش اومدم بزود

  دو بھ طرف اتاقھ خودم رفتمبا
   اتاقم رو محکم بستمدر

  در نشستم و اشکام تند تندپشت
 ی از شدت بغضرختیم

 دیلرزی داشتم چونم مکھ
 

  کنھی توجھی نداشتم باراد بھم بدوست
  توجھش بھ محبتش عادت کرده بودمبھ
 

  انداختم رو تختمو خوابم بردخودمو
  شدمداری کھ از خواب بصب
  ونھ نبود خباراد

  رو نگاه کردمنیی پلھ ھا پااز
  تو آشپزخونھدمی خانوم رو دآمنھ

  غذا درست کردنھمشغول
 

 ن؟ی اومدی زدم آمنھ خانوم شما کصداش
 

   گفت خانوم جان آقابلند
 ..... اومدمی وقتامی بھم زنگ زدن گفتن بصب

   خواستن تا شب خونھ بمونمازم
  شامشون آماده باشھانی می وقتو
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   بھش گفتمیدی نباشخستھ
 

 نیی از شستن دست و صورتم اومدم پابعد
  رو برداشتم باراد ھر روزمیگوش

 گرفتی ساعتا باھام تماس منیا
  امروز نھ زنگ زده بود نھاما
 ...... فرستاده بودغامی پچیھ

   عادت کرده بودمبھش
  بھمیلی دو ھفتھ خنی اتو

  کردی متوجھ
 گذرهی می تو سرش چدونستمینم
 دادی عذابم میلی خنی او

  بار اول جواب.........  رو گرفتم و منتظر جواب موندم شمارش
  نداد

 شبمی تماس گرفتم تا بابت کار ددوباره
 ......  کنم بوق اول خوردی خواھعذر

 
 

  استرسخوردی داشت  بوق میگوش
 گرفتمی داشتم و لبم رو گاز میادیز
 
  روی بوق باراد گوشنی دومبا

  دادجواب
 

  بارادالو
 

 ؟ی داشتیبلھ کار - باراد
 

  سالم بارادگفتم
 

 ....  سالمکھیعل - باراد
 

  باھام سرد بودیلی خباراد
  داشتمازی نیلی محبتش خبھ
 ھی گرری زدم زی پشتھ گوشاز
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 خوامی باراد معذرت مگفتم
 وفتھی اون اتفاق بخواستمینم

 متاسفم
 

 شمی متی نکن لطفآ اذھیگر - باراد
 

   متاسفم من واقعآیلی من خباراد
  بزنم تو گوشت دستھخواستمینم

 ......  نبودخودم
 

   من بود منم ازرهیتقص - باراد
 ستمی مثھ قبل نگھی دامشب

  بشھی احترامی بھم بکھ
 

  من کھ معذرت خواستمباراد
 

  شلوغھ فعآل کاریلی سرم خالنا
  خدافظدارم

 
  حرفم رو بزنمنذاشت

  زود قطع کردیلی رو خی گوشو
 
  رو محکم تو دستم فشردمیوشگ
 

  تند از پلھ ھا رفتم باالتند
  تو اتاقم خودمو انداختم رو تختمرفتم

  رو تو بالش فرو کردمصورتم
 زدمی زار مو
 

  چھ مرگم شده بودیخدا
  بھ باراد وابستھ شده بودممن

  با محبتاش منو بھ خودش وابستھباراد
  داشتشی توجھی بود و االن بکرده

 کردی متمیاذ
  بھمی من با غم ھمخونم خوشانگار
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 ومدهین
   کھ از طرف پدر و  مادرم محبتیمن
  بودمدهیند

  کرده بودانتی اولم بھم خعشق
  محبتمی تشنھ کردمی ماحساس

 دهی غرورم اجازه نماما
   کنمیی محبت گدای کساز
 

  بھ باراد عادت کرده بودممن
  داشتم بھم توجھ کنھدوست

 بلش در مقای محبتم کنھ ولو
  ازم نداشتھ باشھیی خواستھ اچیھ

  بودی خودخواھیلی کھ خدونمی مخودم
 

 ی باھام خوب رفتار شھ و کسخوامی منو با خودم روشن کن چھ مرگمھ مفھی تکلایخدا
  شھکی بھم نزدذارمیرو ھم نم

 
  شده بودسی خگھی دبالشم

  و مدام اشککردمی خودم درد دل مبا
 ........ ختمیریم

  بھ در خوردیی اتقھ
 ارمی سرم رو باال بنکھی ابدون
 نیی بفرماگفتم

 
  ی خانوم ناھارم رو روآمنھ

  گذاشت و گفت خانومیپاتخت
   رو آوردمغداتون
  کردم و آمنھ خانوم از دریتشکر
 رونی برفت
  اشتھا نداشتماصآل

  نشونفی خودم رو ضعدی نبایول
   باراد ضعف نشونی و جلودادمیم
 ....... دادمیم

  رو تخت بلند شدم اشکاماز
 ......  پاک کردم و مشغول خوردن غذام شدمرو
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  ی از روعی زنگ خورد سرمیگوش
 ی برش داشتم و بھ صفحھ یپاتخت
 ........ نگاه کردمیگوش

 
 

  دمی آھو رو دی شماره یوقت
  کردمی و اوکدمی کشیپووووف

 
 دی خوب ھستمیسالم خانوم فھ - آھو
 یریگی فقرا نمری از فقیحال

 
 اری در نی مرض مسخره بازآھو

  حوصلھ ندارمااااصآل
 

 ! ؟شدهی چباز
 ! ؟ی با باراد دعوا کردنکنھ

 
  شبی با تتھ پتھ گفتم اوم آھو دآره
   تو گوششزدم

 
  تو گوشھی النا زدی خریلییییییخ

  سرگرد؟جناب
 

 گھی بسھ تو دکنمی خواھش مآھو
  عذابم ندهنی از اشتریب
 
 النا االن باراد کجاس؟+
 
 سرکارشھ چطور ؟ -
 

  ی احمقیلی تو خدختر
  در رحمتش رو بھ روت بازخدا

 یفھمی تو چرا نمکرده
 ؟یدی انجام منکاروی اجرا
  تو گوشش؟ی زدی واسھ چحاال
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 کردمی ازم لب گرفت ھر کار مآخھ
 .....کردی نمولم

 
  ی  خودخواھیلی خالنا

  کرده؟یبی کار عجیعنی ی زنشخب
 

 ی بفھمیخوای تو چرا نمآھو
  ندارمی بھ باراد تعھدمن
 می قرار بود فقط ھمخونھ باشما
 .....می کنی نقش زن و شوھر رو بازنکھی انھ
 

  النا اگھ دوستت نداشت -آھو
 شدی نمکی نزدبھت

 
  لطفآ از دوست داشتنآھو

  نگو کھ از اسمش وحشت دارمیزیچ
  عشق رو خوردمی بار ضربھ ھی
  عاشق بشم بفھمخوامی نمگھید
 

 کنمی دخالت نمگھی من دالنا
 نی از ای روزھی اگھ یول

  ی شدمونی پشکارات
 ادی مادتی منو ی ھاحرف
  بھتزتوی من االن دارم ھمھ چچون

  گمیم
 

  باراد؟ای ی تو طرفداره منآھو
 
 معلومھ کھ طرفدار توام چون -

 ی دارم خوشبخت بشدوست
 یلی ختی النا تو تو زندگگمی منویا

 ی داشتی سختیلی خیدی کشزجر
  روی کھ با باراد داری لحظھ ھانیا

 یشی ممونی نکن بعدآ پشخراب
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 یاری کن دلش رو بدست بیسع
 
  حرفام فک کن بعدآ باھات تماسبھ
   فعآل خدافظرمیگیم
 

  آھو ھر وقت بھماووووووف
   فکرم رو مشغولزدی مزنگ

 گفت خدافظ.......کردیم
 

   بھ سقف اتاقمدمی تخت دراز کشرو
 کردمی شدم و بھ حرفاش فکر مرهیخ
 
   واسم اومد شما از جنابغامی پھی

 ......دی دارغامی پکی سرگرد
 ......  کردمبازش

 
 

  ام باراد رو باز کردمی پیوقت
 ی خواستی بود النا امشب ھر چنوشتھ
 ی الزم داشتی کن ھر چآماده

 ....بردار
 

 ؟ی چیعنی کرده بودم تعجب
 

 ھ؟ی منظورت چنوشتم
 

 میکنی رو باطل مغھی صبرمتی صب مالنا
  نھ منیشی متی بھتره نھ تو اذینجوریا

 
  کنمکاری چای خدایووووووووا

  رو نداشتمیی کھ جامن
  کردمی مکاری چدی باحاال

  و تنھا شدمکسی بدوباره
 
  و تنھا و بودمکسی بقدی انکھی ااز
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  ام بارادی پنی با او
 دهی رو ندارم ترسیی جانکھی ااز

  دلم بھ حال خودم سوختبودم
 
  ننوشتمیزیچ
 

  امش اومد رو صفحھی پدوباره
 ی تو کھ منو دوست ندارزمیعز

  بھترهمی ھم نباشکنار
 

 کنمی خونھ خوب اجاره مھی برات من
 خرمی می خودم برات ھمھ چو

  نگران نباشیزی چبابتھ
 

  باراد رو دوست نداشتم؟من
 

 دمی سوال رو پرسنی بار از خودم اچند
 دمی نرسی بھ جواباما
 

   دوستشدمیفھمی خودمم نمواقعآ
  نھ ؟ای دارم

 
 یدونی دادم باشھ ھر جور صالح مجواب

 
  منشھی تو پنھی داد صالح من اجواب

 ی تو منو دوست نداری ولیباش
 

 کردی تو حرفاش تکرار ممدام
 ی من رو دوست ندارتو
 

  از زبونم بشنوهخواستی مانگار
  بگم دوستت دارم اماکھ

  رفتی نمپی دستم بھ تاانگار
 سمی کلمھ رو بنوکی نی اکھ
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  توشھی پنھی دادم اگھ صالحت اجواب
 مونمی منجای پس ھمباشم

 
  بارادی نداشتم از خونھ دوست

 دمیترسی میی از تنھابرم
 
  شھی ام فرستاد کاش تو ھمیپ
 یکردی بھ حرفم گوش مینجوریا

 
 .....  مثآلی چھ حرفنوشتم

 
 الیخی بفرستادم

 
 امی م١١ کار دارم ساعت یلیخ

  خدافظ
 

 دمی  خدافظ رو تخت خوابنوشتم
  چشمام رو بستم انگار چندو

  بودمدهی بود کھ نخوابسال
  شدم و خوابم بردچی زود گیلیخ

  چشمام رو بازکردمیوقت
  تختمی ساعت رو بھ روبھ

  ٩ بھ کی کردم ساعت نزدنگاه
  بود

  خوابم بوده بود٥ ساعت
   بودمدهی خوابیلیخ
   رو تخت بلند شدماز
 یی کھ تقھ ارفتمی میی طرف دسشوبھ
   دختر خوردبھ

  دیی بفرماگفتم
 آمنھ خانوم وارد اتاق شد 
   پاکت و جعبھیادی تعداد زو
  دستش بود کھ رو تختم گذاشتتو
  رو فرستادننای گفت خانوم آقا او

 ١٢ خودشون کار دارن ساعتگفتن
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  رو با آژانسنای اانیم
  فرستادن

  من برم خونھدی جان اگھ با من کار ندارخانوم
 
  آمنھ جون دستت درد نکنھنھ

 ی بریتونی می نباشخستھ
 

  خانوم از اتاق خارج شدآمنھ
 
 .... تعجب بھ طرف پاکت ھا رفتمبا

 .... فرستادهی چنمی بودم ببکنجکاو
 
 
   طرف پاکت ھا رفتمبھ

  رو کھ باز کردمی اولپاکت
 ای خدای باز موند ووووووادھنم

  طال بود درش رو بازسی سروھی
 سی سروھی فوق العاده بود کردم
   عاشقشھی من ھمانی برلیطال
 ......  بودمانی برلیطال
  طال نگاهسی با تعجب بھ سروفقط

   رو بھ نوبتگھی تا پاکت د٥ کردمیم
   کردمباز

   مختلفی و اقسام لباس ھاانواع
 ....  مارک داری ھالباس

 .... بآی تقردی بگم شاتونمیم
  لباس بودونیلیم ٥

 ی ھمھ ی رومتی مارک و قچون
  زده شده بوداجناس

 
 ستادهی قبلم از حرکت اکردمی ماحساس

 دهی رو ندیی لباس ھانی عمرآ ھمچتو
   بودمدهی و نپوشبودم
  تا مانتو کفش شلوار ١٠

  یلی و خی لباس راحتری زلباس
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 ..... گھی دیزایچ
  طالسی بھ سرومتعجب

  لباس ھا زل زده بودمو
 خواستی باراد مای خدایوا
 وونھی محبتاش منو دنی ابا

  لباس ھا رو نگاهداشتم
   زنگ خوردمی گوشکردمیم

   برش داشتمعیسر
   بودباراد

   دادجواب
 

   سالمالو
 

 سالم پاکت ھا بھ دستت - باراد
 د؟یرس

 
 ھ؟ی طال چسی سرونی باراد اآره

 یلی خی بود کردی چھ کارنیا
  نی من ازت توقع ھمچگرونھ

   رو نداشتمیزیچ
  ی ھمھ لباس آخھ چھ جورنیا

 ی تشکر کنم منو شرمنده کردازت
 

 ی شرمنده بشستی نیازین - باراد
  دمی زنم خرواسھ

 
 قموی سلدوارمی باشھ اممبارکت
 ی داشتھ باشدوست

  ١٢ منی بخوابیتونیم
 .....ونھ خامیم
 
  عی حرف بزنم کھ سرخواستمیم

  رو قطع کردیگوش
 

  و مبھوت بھ لباس ھا و طال ھامات
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   زده بودمزل
  کردمی خودم فکر مشی پداشتم

   جبراندی بای ھمھ محبت رو چطورنیا
 ...... کنم

 
 

  بمونمداری دادم نخوابم بحیترج
   ھمھ محبتنی و بخاطر اادی بباراد
 ....  تشکر کنمازش

 
  بود متوجھ ورود باراد١٢ ساعت

  خونھ شدمبھ
 رونی اتاقم اومدم باز

 ستادمی پلھ ھا اکنار
  سالم کردمدی باال رسیوقت
 ی حرفچی تکون داد و بدون ھیسر
  اتاقش رفت و درو بستبھ
   من بھ خونش اومده بودمی وقتاز
  بود در اتاقش رو ببندهومدهی نشیپ

   امشب بعد از رفتنشیول
 رش بست پشتھ سدرو

  شد احساسمی جورھی
  خورد شدم بھ طرف در اتاقشکردمیم

  شدم و برگشتم سمتمونی اما پشرفتم
  خودم پاکت ھا رو تو کمد گذاشتماتاق

 دمی رو تختم دراز کشو
 

   بود چرای کاراش چنی ایمعن
  کرده بوددی ھمھ برام خرنیا

  باھام ھم کالمی باھام سرد بود حتاما
  کھ بخوام ازش تشکر کنمنشد

 
  گذشتی روال منی بھ ھمروزا
  سرکاررفتی صبا مباراد
 موندی مشمی وقت پری خانوم تا دآمنھ
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   بھی حتومدی شبا کھ باراد مآخر

  انگار اصآل وجود ندارمومدی نمدنمید
 رفتی زود بھ اتاقش میلی خو
 .....دیخوابی مو
 

  ی فاصلھ ی برای قدمچی ھمنم
  اومدهیدی شدھی بد بود و دوباره افسردگیلی حالم خداشتمی بر نمنمونیب

   سراغمبود
  روال گذشتنی ماه  بھ ھمھی

 دونستمی رو نمنکاراشی ای معنواقعا
 شدمی متی داشتم اذیلی خو

   گرفتممیتصم
  ادی کھ باراد از سرکار مامشب
  نمی باھاش حرف بزنم و ببحتمآ
 گھی واقعآ دکنھی منکاروی اچرا

 ....... نداشتم رو تحملش
  تو سالن نشستم ساعترفتم
 یدیشب بود و بارون شد ١٠

 ومدیم
   و متنظرزدمیتو سالن قدم م 

 می و با ھم حرف بزنادی بودم بباراد
  سالن باز شد و باراد وارد سالندر
 .......شد
 

  ی وارد سالن شد با صداباراد
  گفتم باراد سالمی بلندنسبتآ

 
  بھم انداخت و سرشو تکونی نگاھمین

  داد
  جلوشدمی کھ دورفتی سمت اتاقش مبھ

  پلھ ھا ابستادم و نذاشتم برهیجلو
  کرد و گفت النایظی اخم غلباال
   خستھ ام برو کنارشدهیچ
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  رمینم:  گفتم
 

  افتاده؟ی اتفاقشدهیچ - باراد
 

  ھم قدشی تا پلھ رفتم باال وقتدو
  دستامو بردم طرف صورتششدم

  تازه در اومده بودششی رتھ
  جذاب ترش کرده بودکھ

  ی رودنی کردم بھ دست کششروع
 کردمی و صورتشو نوارش مششیر
  تعجب بھم زل زده بودبا

  رو بھمیشونی بردم جلو پصورتمو
  چسپوندم گفتم بارادشیشونیپ

 اوردی باال نمسرشو
  اسمش رو صدا زدم گفتم بارادبازم

  آقامون
   چشماش رو نگاه کنتو

  رو صورت جذاب و مردونش بودکمی و کوچفی ظریدستا
 

  النا راحتم بذارتونمینم - باراد
 

 ؟یباراد تو ازم من ناراحت: گفتم
 

  شھی تو ھم بود باراد ھماخماش
  بودی و جدمغرور

 ستمی گفت ناراحت نتی با تمام جدو
  خانومم
  برم بخوابمخوامی ام مخستھ

 
 ی شدینجوری ماھھ اکی چرا گفتم

   ھا باھامبھی مثھ غری چواسھ
   انگار اصآلیکنی مرفتار
   وجود ندارمواست

 ی ناراحتیلی بابت اون ساگھ
   کردمی عذر خواھمن
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 ستمی اصآل ناراحت نزمینھ عز - باراد
  ی راحت باشخوامی مفقط

 
  ونمی بھت مدیلیمن خ - باراد

  ی تو ازم ناراحتنمی ببتونمینم
 یکنی باھام رفتار مینجوری انکھی اواقعآ

 کنھی متی اذلبیخ
 

  یستی نونیالنا تو بھ من مد - باراد
 گھی جملھ رو دنی اکنمی مخواھش
  نکنتکرار

 
 کنمیباراد مثھ قبل باش خواھش م:  گفتم

 
  باشمینجوری کھ ای خواستخودت

  رفتھ الن؟اادتی
 

  تنھامیلی من خکنمی باراد خواھش مگفتم
 شمی متی دارم اذینجوریا
 ی باھام رفتار نکنینجوری اشھیم
  ترنیی پلھ اومدم پاھی

  کردهخی شدم دستام کی باراد نزدبھ
  دستامو دور کمر پھن و مردونشبود

  و محکم بغلش کردمانداختم
 

  رو ندارمیباراد من بجز تو کس:  گفتم
  تنھا نذار درکم کنمنو

  بغلم کردی و با سردآروم
 ی نداری حسچی بھ من ھ النا تو اصآلگفت
  یونی بھ من مدیکنی فکر مفقط

   ازتدی من باو
  نی باشم بخاطر ھمیراض

  ی کردنکارویا
  دمی صورتش کشی رودستمو
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  باراد من بھت عادت کردمگفتم
  زد و گفت عادتیپوزخند
  عادتعادت

 ادی النا خوابم مدمی ادمھ ندگھید
  آمنھ خانوم بگو غذام رو ببارهبھ
  بدون.....  اتاقم تو
  کنھ رفت تو اتاقشی بھم توجھنکھیا
 ..... درو بستو
 

   تو اتاقم درو محکم بھم زدمرفتم
   شدهینجوری خدا باراد چرا ایوووووا

  بود
   گرفتھ بودمی  افسردگیلیخ

  جلوش خورد کردم اما بازمغرورمو
  پس زد بغضم گرفتھ بودمنو

  اشکاملی حفظش کنم و سنتونستم
   شدیجار

 مردمی آرش مھی از دلتنگداشتم
  سوختی واسھ مامانم مدلم
 دونستمی فکر بابا بودم نمتو

  فکری مرده ھر چای زندس االن
 دیرسی بھ ذھنم نمی چچی ھکردمیم
  ھی تو زندگی من االن چھ نقشنکھیا

  بارادی غھی دارم من فقط صباراد
 سی اسمشم تو شناسنامم نی حتھستم
 یی ازهی انگچی رو ھوا بود ھمیزندگ
  کردن نداشتمی زندگواسھ
 ومدی و آخر شب مرفتی صبح مباراد
 ٤کردی سرد بود و درکم نمباھام

 شدی تموم مغمی صگمیماھھ د 
  کنمکاری چدی باھی چفمی تکلواقعآ
   رو برداشتممی پشتکولھ

  داشتمکی کوچھی دستفی کھی
   از فرھاد توش٤ در ٣ عکس ھی

   عکسو برداشتم وبھ چشماشبود
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  شدم حالم بده شده بودرهیخ
  کردمی احساس مو

 زنھی داره باھام حرف مفرھاد
  شدمرهی کھ بھ عکس خی حالدر

  برداشتمموی گوشبودم
   کردم و گذاشتم کنارمی آھن پلھی

   عکس فرھاد رو گرفتھیدودست
  و زل زده بودم بھشبودم

 کردی آھنگ حالمو بدتر مو
 

 گانھی من از محسن آھنگ
 

   تو نبودت جز اشک و حسرتمن
  ندارمی کردن کارھی گرجز

 خامی تو نمی بشھی تو نمیب
 ارمی روزم  دووم بکی یحت
 
   با خاطراتتی تو چھ جوریب

  شب ھامو بگذرونمروزامو
 

   ھامون از خاطرت رفتخاطره
  ھنورم دلتنگشونماما
 

  زندمنی تو نابودم ببی بمن
   من مردهیای دنیول
 
  تی دوری ولی من بودیای دنتو

 ........ از پا در آوردهمنو
 
   کھ پر شدی فکرنی از اترسمیم

  و دردیی سکوت و تنھانی ااز
 
 ینی ھا کھ سنگیی کولھ باره تنھانیا

  شونمی باز روکرده
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  زندمی تت وقتالتی با خباز
 کشونمی می دوش خستم ھرو
 ی زندم ولنی تو نابودم ببی بمن
  من مردهیایدن
 

  اما دوست داشتم گوش کنمکردی بد مشتری حالم بآھنگ
 گفتی انگار حرف دلم رو مو
  عکس فرھاد زل زده بودمبھ
  االن جسمیعنی ای خداگفتمی مو

 ..... دهی خاک پوسری زفرھاد
 

  گذشتھ اومده بود سراغمی دوباره حال و ھواشدمی موونھی دداشتم
   پلھ ھانیی آمنھ خانوم از پایصدا

  خانوم و آقاگفتی کھ مومدیم
  واسھ شام شامتون آمادشنیی پانیایب
 

  ندادمیتی بھ صدا زدنش اھماصآل
   بھ طرف حموم رفتمو
  حموم بھ خودمی نھی نگاه تو آھی

 زی اشک نرگھی و گفتم النا دانداختم
 یشی راحت می باش بھ زودیقو
  حموم رو از پشت قفل کردمدر
  حموم بودی تاقچھ ی کھ رویغی تو

 دهی بھ آخر خط رسگھی من دبرداشتم
  دمیترسی نمیزی و از چبودم

  انجام داده بودم پسنکاروی بار اھی
 .....تونستمی مبازم

 
 
  زبان باراداز
 

  وارد اتاقم شدمنکھی از ابعد
  صحنھ ھا ھمش تو ذھنم بوداون

 کردمی صورتم احساس می دستھ النا رو روھمش
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 شمی رو ردمیکشی دست مھمش
  و النا تو ذھنم مجسمبستمی رو مچشمام

 .... شدیم
 

  من عاشقش شده بودمدرستھ
 می سرگرد باراد فھمن
  ھمھ ثروتنی با اتی ھمھ شخصنی ابا
  مردونھ و بزرگمکلی ھنی ابا

 ....... بودممحتاج
 کی فی و ظرکی کوچی دستامحتاجھ

 فی دختر ظرھی محتاج آغوش النا دختر
 ......  آرومو
  تونستمی تمام وجودم دوست داشتم بغلش کن اما اون عاشقھ فرھاد بود نمبا

  دوست داشتھ باشھ دلش با من نبودمنو
 دمی ھام رو عوض کردم رو تختم خوابلباس

 ...... دمی از سر حسرت کشی آھو
 دیرسی آمنھ خانوم بھ گوشم میصدا

 نیای آقا و خانوم بگفتی ھمش مکھ
 شام واسھ نییپا

  دل و دماغ شام خوردن نداشتماصآل
 ..... سراغمومدی دلشور موفتادی بھ النا کھ مچشمم
  صبح زود برمکردمی می سعھمش

  کھ از النا دورامی وقت بری و دسرکار
  برهرونی و فکرش از سرم بباشم

  سرکار کھ بودم ھمھ حواسماما
   النا بود کاش النا عاشقمشھی دلم پو

   دختر پر از خواھش بودمنی بودن با ای دوستم داشتم برابودکاش
  زدمیپوووووف

  از تختم بلند شدم در اتاقم روو
  کردمباز

  بودستادهی پلھ ھا انھیی خانوم پاآمنھ
 
 دمی پرسی نسبتآ بلندی صدابا

  خانوم النا واسھ شام اومدهآمنھ
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 362 

 ی داد نھ آقا ھر چجواب
 ومدنی نرونی زدم از اتاقشون بصدا

 دی چرا بای چیعنی شدم نگران
  بگھتونستی نده حداقل مجواب

 خورمی نمای ندارم لیم
  اصآل جواب ندادهیول
  سربھھی حالش بده شده بھتره دیشا

  بزنم بھ طرفاتاقش
  درھی یی رفتم چند تقھ ااتاقش

   اما جواب نداد مجبور شدمزدم
  در رو بکشم و واردی گرهیدست

  اطراف اتاقی بشم ھر چاتاقش
 یعنی دمی نگاه کردم النا رو ندرو
  رفتھ بود ؟کجا
  افتاده بودی اتفاقچھ

  داشتم و تپش قلبم باال رفتھاسترس
  بود

  کھ وجودمو  فرا گرفتھی تمام ترسبا
  رفتمی بھداشتسی بھ سمت سروبود
..... 

 
  بارادی تو دستم بود و صداغیت

   کھ  بلند داددمیشنی مرو
  ؟یی النا کجازدیم

 ی ھستیی دستشوای تو حموم اگھ
 ! نگرانتم حالت خوبھ؟یلی خبگو

   در حمومرهی اومد جلو و دستگباراد
 دادی مدام تکون مرو
 گھی بلند داد زدم باراد دی صدابا
 ی برنجای کن از ای شده سعرید
 کاری اون تو چیالنا دار:  بلند گفتی صدابا
  تو رو خدا درو باز کنیکنیم
 ! اونجا چھ خبره؟شدهیچ

  گرفت اشکام ازبغضم
 یی با صدادیچکی چشمم می گوشھ
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  پر از بغض بود گفتم بارادکھ
 ی زندگنی خستم از امن
 ای اون دنرمی دارم می ھمھ بدبختنی ااز

   کنحاللم
  درو باز کنگمی بھت می زد لعنتداد

  یکنی چرت مچرا
  کرد بھ التماس کردنشروع

  درو باز کنگفتی ھمش مو
 دادمی نمیتی بھ حرفش اھمماا
   کھ تو دستم بود رویغیت

  رو رگم و بلند گفتمگذاشتم
  خدافظ مواظبھ خودت باشباراد

 یکنی کارو نمنی زد نھ النا تو اداد
  ی زنده باشدی بخاطر آرش باتو

   دارهازی بھ تو نآرش
  پسیاری سر خودت بیی تو بالاگھ

  تو دستمغی تشھی می چآرش
   شد چشمام رو بستمشل

 ی و چھره رختی تند تند ماشکام
 شدی تو ذھنم مجسم مآرش
  خوردی محکم باراد بھ در حموم میلگدھا

  بت شده بودمکیمثلھ  
  بھ در زل زده بودمو

 زدی مدام محکم بھ درد لگد مباراد
 گفتی می بلندی با صداو

 دیرسی آمنھ خانوم بگوشم می کن صدابازش
  ناراحتنیلی خانوم آقا خکردی التماس مکھ
 دی رو خدا درو باز کنتو

 کردی کار بود کنفوکار می رزمباراد
  بودی قویلی ضربھ ھاش خو
  دستم بودی کھ رویغیت

  بوددهی دستم رو برپوستھ
  داشتیزی خونرو

 دمیترسی از خون ممی بچگاز
   دستم افتادی بھ خوناچشمم
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 دنی کشغی کردم بھ جشروع
  توشیگران کھ نی با صداباراد

  النادیپرسی ھمش مشدی مدهید
 زدی افتاده و محکم بھ درلگد می اتفاقچھ
  شکست و باراد افتاد تو حمومدر

  جلوم
  زدنغی کردم بھ جشروع
  شده بودمشوکھ
   اومد جلومباراد

 
  رگمو بزنمخوامی جلو مایباراد ن - من
  کسمی من بی منو پس زدتو

 ی رو ندارم تو منو نخواستیکس
  رو تحمل کنمی کسی بتونمینم
 ی بود و نبودم واسھ کسگھید

 ی داد زدم تو منو نخواستستی نمھم
  باراد

 کردمی مھی بلند گری صدابا
 دادمی رو محکم تر رو دستم فشار مغی تو
 
 

  چشماتیغلط کردم خانومم فدا - باراد
  نکن منو ببخشنکاروی تو رو خدا اشم
  من عاشقتم النازنمی زنمو پس نممن

 ی تو منو داریستی کن تو تنھا ناورب
  روغی اون تذارمی تنھات نمی منمالھ

  رو بده بھ منغی نکن تی کاربنداز
 

  دروغ نگو باراد تو فقط دلت - من
  من غرورمو شکستمسوزهی من مواسھ

 ی پسم زدی گذاشتم ولشی پپا
 

 عشقم من پست نزدم تو منو پس - باراد
 خوامی من معذرت میزنیم

  شده بودکی بھم نزدباراد
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 چکسی ھقم باال گرفت و گفتم من ھھق
  یکنی ندارم تو ھم درکم نمرو

 ادی داد زد دستت داره خون مباراد
  رو فشار ندهغی تیلعنت

 
 ی خودمو راحت کنم سعخوامیم - من
  یای جلو نکن
 

  مگھ نھ؟یذاری تنھاش نمیبھ آرش فک کن النا تو اونو دوست دار - باراد
 

   ھم گذاشتمیآروم رو رو چشمام
  آرش رودیچکی چونم مری از زاشکام

  ذھنم مجسم کردم و اروم گفتمتو
  دوستت دارمی داداشآرش

 
   چشام رو باز نکرده بودمھنوز

  مچ دستم رویکی احساس کردم کھ
   گرفتمحکم

   چشمام رو باز کردمعیسر
   رو ازغی داشت تی بود و سعباراد
  کھ شروع کردمرونی بکشھ بدستم

  ولم کنگفتمی و مدنی کشغی جبھ
 ...... از سرم برداردست

 
 

  مچ دستم رو محکم گرفتھ بودباراد
 ارهی رو از دستم در  بغی داشت تی سعو

 ذاشتمی و نمدمیکشی مغی جمدام
 

 النا عشقم تو رو خدا بس کن - باراد
  نکن من باھاتموونمی رو بده بھ من دغیت
  رو بنداز توغیت

 ..... یستی نتنھا
 

  دوسندارمگھینھ باراد ولم کن د - من
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 ادی بکشم از عشق بدم منفس
  تو واسھ تو درد سر بشمخوامی عاشق بشم نمخوامی نمگھید
 

 ی بلند گفت النا بچھ بازی با صداباراد
   نرو رو اعصابماری ندر

  دی رو محکم از دستم کشغیت
  شد انگشتش ببرهباعث

  کنھیزی خونرو
  باراد دستت دارهدمی کشغی جبلند

   شدهی زخمادی مخونم
  دمی دی باراد رو کھ زخمدستھ

 گرفتی مشی داشت آتدلم
  انگشتاش پر از خون شده بودوسط
  بلندی با صدادمیکشی مغی سر ھم جپشت

  کردمی مھیگر
  گفتمی کردن ھمش مھی دھنم گذاشتم شروع کردم بھ گری رو جلودستم

  شدهی بخاطر من زخمدستت
  ھمشکنمی متتی اذمن
 

 ستی نیزیآروم باش عشقم چ - باراد
 ای بغلم آروم باش بای نداره باشکال

 
  آروم بھ طرف باراد رفتمی قدم ھابا

  رو تو دستم گرفتم و بھ انگشتشدستش
  کردمی منگاه

  ینجوری دستش رو ای چرا وقتدونمینم
  دونمی نمشدی مریشترسرازی اشکام بدمیدیم
  بود کھ بھ باراد داشتمی چھ حسنیا

  شدمی موونھی دداشتم
  کھ دستھ باراد تو دستم بودیجوریھم
  شده بود پشتھ دستش رورهی بھش خو

  دمیبوس
 ی بنی دست تو انی اکردمی ماحساس

  می زندگی ھای ھام و بدبختیکس
 ..... دنی من محبت مبھ
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  و با تعجبکردی اشکام رو پاک مباراد
 ...... زل زده بودبھم

 
 

 کنمی متتی اذیلی خدیباراد ببخش:  گفتم
  رو خدا منو ببخشتو
 

  عشقم داشتمستی نیزیچ - باراد
 اون زی خدا رو شکر کھ حالت خوبھ انگشتم اصآل درد نداره تو فقط نرشدمی موونھید

  قشنگت شم خانوممی چشمایاشکارو فدا
  
 

  اوج گرفتھ بودمی کھ گریھمونجور
 فتم رو محکم بغل کردم و گباراد
  نکنی محلی بھم بگھی دباراد
  اصآلمی محتاجم اوضاع روحبھت

  منو درک کن تنھام نذارستی نمناسب
 

  تنھاتی مالھ خودمیتو زنم - باراد
 نکارای از اگھی النا تو رو خدا دذارمینم

 کردمی امشب داشتم سکتھ مینکن
 

  گفتمی رو بغل کرده بودم و مباراد
  نروجای بھت وابستم ھباراد

   بدهی رندگی زهی انگبھم
  دو طرف صورتم روباراد

  دستاش گرفت و شروع کردبا
  چشمامدنی بوسبھ

  دیبوسی چشمام رو ممدام
  عاشقونھیگوشم زمزمھ ھا. توو
  قلبمشھی مگھ مگفتی و مکردیم

  رو نخواد عاشقتم خانومم آروم باشتو
 شدمی نکن داشتم آروم مھی گرگھید

  بند اومده بوداشکم
  حموم بردھیی باراد منو بھ طرف روشوکھ
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  آب رو باز کرد صورتم رو شستریش
 کردی شست با اخم بھم نگاه می دستم رو میوقت

  ی کردکاری دستت رو چنی ببگفت
 .....  بگمی من بھ تو چآخھ

 
  بلند آمنھ خانوم رو صدا زدی صدابا

 ی خانوم اجازه گرفت و با چھره آمنھ
   وارد حموم شدآشفتھ
 خانوم جان حالتون خوبھ سرم گفت
 .....  واسش تکون دادمرو
 

  واسمنیی گفت آمنھ حانوم ار پاباراد
 دیاری باند و چشپ زخم بکھی تھی

  لطفآعی سرفقط
   گفتم و از اتاق خارج شدی خانوم چشمآمنھ

   باراد روی تو چشماتونستمی نماصآل
  دمیکشی کنم از کارم خجالت منگاه
 .... بودنیی پاسرم

 
  پاھام گذاشتری باراد دستشو رو زکھ
   و مردونشی بغلم کرد تو بغل قوو

   بھشدی شده بودم و روم نمگم
 نشی نگاه کنم سرم رو تو سچشماش

   کردمپنھون
 شدی کھ اصآل صورتم مشخص نمیجور
  آورد و بھرونی منو از حموم بباراد

   تختم بردطرف
   کھ تو بغلش بودم نشستیھمونجور

 اصآل دوست نداشتم تخت منم رو
   صورتش نگاه کنم سرم رو کاملبھ
  حبس کرده بودمنشی ستو
 زدی باراد آھستھ صدام مکھ

  تکونیی سرم رو ذره انکھی ابدون
   گفتم بلھبدم
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 دی بازمی عزی گفت نخوابباراد
  ی بخورشامتو

  ندارملی مگفتم
  خانوم وارد اتاق شد وآمنھ
 دیی آقا چسپ و باند بفرماگفت
  تشکر کرد آمنھ خانومباراد

  از اتاق خارج شھخواستیم
   باراد صداش زدکھ
 

  من و زنم رویآمنھ خانوم غذا - باراد
   باال لطفادیاریب
 

  خانوم گفت چشم آقا و ازآمنھ
  خارج شد باراد دستم رو تو دستشاناق

   داشتیزی کھ انگشت خودش خونری و در حالگرفت
  باند دوره دستم شدچوندنی پمشغول
 دمیکشی دارش مشی صورت تھ ری باال آوردم و مدام رودستمو

  چرا اما احساس آرامشدونمینم 
 ...... دادی بھم دست میبیعج

.. 
 ..... زنگ خوردشی دستم بود کھ گوشھیچی مشغول باند پباراد

 
 
   زنگشی بغل باراد بودم کھ گوشتو

  خورد
 زد و چسپ چوندی رو دور دستم پباند

  در آورد و جواببشی رو از جشیگوش
  بودادی زی گوشی صداداد
 زدی حرف می کھ از پشتھ گوشی کسو

 .... شدی مدهی کامل شنصداش
   سرم بودری دستھ باراد زھی
   روشی دستش گوشھی با اون و

 ......  دادجواب
 

  الو سالم - باراد
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  سالم جناب سرگرد - مخاطب

  رو آوردن کھ جرمشی مجرمھی
   بھ پروندشدی کھ شما باقتلھ
 .... دی کنیدگیرس

 
  کرده ؟ عمده؟یچھ قتل - باراد

 
  زنش روگنیجناب سرگرد م - مخاطب

 خفش کرده....  کشتھ
 

 زدی داشت با ھمکارش حرف مباراد
  کردی از دلشوره ولم نمکھ

  کھ داشتمی از استرسدی درد شدھی
   شکممری ززد
  مدیلرزی تو بغل باراد مدی مثھ بو
 

 ی کنم اگھ بابا باشھ چکاری چایخدا
  دست بارادوفتھی بابا بی پرونده اگھ
  زمی تو سرم بری خاکچھ
 

  ھمھنی طاقت اگھی کمکم کن دایخدا
   رو ندارمیبدبخت

  شمکی شوھرم کوچی جلونقدی اخوامینم
   لحظھ بخودم اومدمھی

  شدم ناخودآگاه بھ باراد گفتممتوجھ
 ..... شوھرم

 
 گرفتمی رو از استرس گاز ملبم

  کرده بود و سردمخی دستام
  بود ھر وقت استرسشده

  شدی سردم مگرفتمیم
 یلی بغل باراد خدمیلرزی مداشتم
   بود دستم رو دوره کمرشگرم

  و خودمو محکم بھش چسپوندمگرفتم
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 کردی داشتم نگام مباراد
   از ھمکارشعی حالم شد و سرنگران
  کردیخدافظ
 گفتی و مزدی اسمم رو صدا مھمش
  نشی خوبھ کھ سرم رو از سحالت

  و ھمش سرم رو تکونکردمی نمجدا
 کردمی تو دلم خدا رو التماس مدادمیم

  باراد نفھمھ بابا قاتلھ و اون مردکھ
 ھی بخاطر خواستمی نباشھ نمبابا
  باراد بشکنمی ارزش جلوی بآدم
   خورد بشمو
 

 یغذ انگشتش رو با دستمال کاباراد
  کرد و چسپش زدپاک
 ی انگشتانی انگشتاش رو ببعد

  قفل کرددستم
  ی و رودیبوسی رو مدستم

 دیکشی مصورتش
 یبی کارش احساس عجبنی ابا

  نی بی حسھی دادی دست مبھم
   و آرامشاسترس

  شده بودی با ھم قاطانگار
 

  چونم گذاشتری دستشو زباراد
  صورتت رونمی صدام زد خانومم ببو

  یلی دستات خشدهی چیلرزی مچرا
  ھاااخھی
 

 سی بخوام حالم خوب نخوامی مگفتم
  داغ بودیلی باراد خیدستا

  سرد بودمشھی من کھ ھمبرعکس
 کردی دستاش دلم رو گرم میگرما

 کردمی آروم ترم مو
  رو آروم صدام زدمباراد
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 باراد - من
 

  جانم - باراد
 

 ستی بخوام حالم خوب نخوامیم - من
 

 شھ عشقم شامتو بخور بعد بخواببا - باراد
 

  ندارملیم - من
 

 دی بامیخوریبا ھم م - باراد
 نی باشھ؟  آفری داشتھ باشلیم

   خوبدختر
 

   باراد در آوردم و رو پاھاش نشستھ بودمی نھی رو از سسرم
   بغلم کرده بودمیجور

  مامانمی کھ رو پاامی دوران بچگادی کھ
  افتادمخوردمی و غذا منشستمیم

  بھ در زد ویی خانوم تقھ اآمنھ
  اتاق شدوارد
  گذاشتی پاتختی رو روغذا

  ازش تشکر کرد و اونم از اتاقباراد
  شدخارج

 
  ظرف غذا رو برداشتباراد
  رو پر از غذا کرد و بھ طرفمقاشق

 کردمی داشتم نگاش مگرفت
   اشک تو چشمام موج زد و با پلککھ

 ختیری اشکام دونھ دونھ مزدنم
 

  نکن اشکاتھیالنا تو رو گر - باراد
 ھی چتھ آخھ گرشمی متی اذنمیبی مرو

   فدات شمنکن
  رو بستم صورتم رو بھ صورتچشمام

  کردم دستام رو دو طرفکی نزدباراد
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  کھ اشکام ازی گذاشتم در حالصورتش
  بستھی با چشمادیچکی چونم مریز

  بارادگفتم
 

  نکن نفسمھیجونم گر - باراد
 

  ازت بپرسمیزی چھی خوامیباراد م - من
 

 .... نکنھیبپرس خانومم فقط گر - باراد
 
 

  کھ چشمام رو بستھ بودمی حالدر
   باراد رو آروم با دستامصورتھ

   باراد ھم ھمشکردمی ملمس
 کردی عاشقونھ می گوشم زمزمھ ھاتو
 ..... رفتی قربون صدقم مو
 

   باراد نبودم اما دوستشعاشق
   بھش بگمخواستی دلم مداشتم

  دارم اما انگار زبونمدوسش
 نی اتونستمی شده بود و نمالل

 ارمی رو بھ زبون بکلمھ
  دیبوسی گونم رو مباراد

 کردی با انگشتش صورتم رو نوازش مو
 

  باھات درد کنم کنم؟تونمی باراد مگفتم
 

  حرفاتی من بھ ھمھ زمیعز - باراد
  حرف بزن عشقمدمی مگوش
 .....  تو دلت بمونھیزی چنزار

 
   عشقمگفتی باراد بھم میوقت

 دادی بھم دست می خوبحس
  کرده بودم واسم مثلھباورش

  نجات شده بودی فرشتھ کی
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  شددای ھام پی تو بدبختکھ
   منو بھ آرامش رسوندو

  کھ صورتامون بھمیھمونحور
   بوددهیچسپ
 زدمی گرفتھ بودم پلک منیی رو پاسرم

 ختیری اشکام تند تند مو
   نکنھی باراد گفت النا تو رو خدا گرکھ

 .... خانومم
 

  ھاتھی گرنی با ارمیمیمن آخر م - باراد
 
   خواھشسی گفتم ھی بلندی صدابا
  باراد انگشتھ اشارم روکنمیم

  لباش گذاشتم و گفتم خواھشیرو
  از مرگگھی باراد تو رو خدا دکنمیم

 ترسمی کلمھ منکھی من از انگو
   دارم منو بھ وحشت نندازوحشت

 
  نکنھی گرگھیباشھ تو ھم د - باراد
  زمیعز

 
  صورت بغض کردم سرم رو تکون دادم و آروم گفتتم باشھبا
 

 دی رو تخت دراز کشباراد
  دراز کرد و گفتدستشو

 ی دوست داشتی ھر چنجای اای بغلم بایب
 کردمی دل کنم بھ آغوش باراد نگاه مدرد
 رو دوست ی آغوش اجبارنی امن

  دادی بھ من آرامش مداشتم
   ھام بودی خستگپناه

  دستش گذاشتمی روسرمو
 دی کشقی نفس عمھی بغل کرد و محکم
   داغ شده بودبدنش

 شھی متی کھ باراد داره اذدونستمیم
  باراد بھم توجھخواستمی ھم ماما
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  دردھام باشھی ھم آرامش دھنده کنھ
 ....  ھم بھم دست نزنھو
  ی بود ولی خودخواھدونمیم
 خواستمی بود کھ میزی چنیا
   کھ باراد آروم و قرارهدونستمیم

  خودم رو از بغلشخواستمی منداره
 نجاسی بکشم کھ گفت جات  ھمرونیب

  ؟ی بریخوای مکجا
 

  دوست دارم باھات درد دل کنمباراد
 

  درد دل کن  من ھمھ حواسم بھ توعھزمیعز - باراد
 

  با ھم دوستی وقت منو آھوادمھی باراد
  بودمرستانی من اول دبمیشد

 می اومده بودرازی موقع تازه ار شاون
 ومدی از فرھاد خوشم میلی ختھران

  نطوری ھماونم
  دوستام عاشق رضا گلزاروی ھمھ

  رضا و فروتن و حامد بھداد بودنمحمد
  ھر روز در موردشونو
 زننیحرف م 

  وار عاشقھ فرھادوانھی من داما
   فرھاد بھ خاطرهی بابای ولبودم

  ی مشکالت خانوادگی سرھی
  بھ ازدواج من و فرھاد نشدیراض

   فرھاد موندمیسال بھ پا ٤
  آخرش اون اتفاق افتادکھ
  دل شکستم بارادیلیخ

  ندارمیی ازهی انگمی زندگیبرا
 ی زندگی براخوامی مازت
 ی بدزهی انگبھم

  شده بودرهی بھ چشمام خباراد
 ....کردی کامل بھ حرفام گوش مو
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  ساکت بود بھ صورتم زل زده بود وباراد
  کردی چشمام رو نگاه مدائم

   شب بود٢ ساعت
  المپ رو خاموش کرد و چراغ خواب کنار تخت رو روشن کردپاشد

 
   بغلمای رو گرفت گفت بدستم
  خودم رو تو بغلش پنھون کردمآروم

 شتری و بومدی عطرش خوشم می بواز
  چسپوندمی رو بھش مودمخ

 کردی برد تو موھام و موھام رو نوازش مدستشو
 
  فرھاد انداختادی منو نکارشیا

 کردی موھام رو نوازش مشھی ھماونم
  ی شدم چشمارهی صورتھ باراد خبھ

  بودبای زیلی رنگ و سبزش خخوش
 

  من واقعآ چقد خوبکردمی فکر مداشتم
 نی خودم رو در مقابل اتونستم

 ...... حفظ کنم ھا چشم
  شده بودمرهی بھ چشم ھاش خیوقت
   چشم ازشون بردارمتونستمینم

   خندش گرفت و باعث شدباراد
   شھدای لپاش پی روچال

 کردی موونھی آدم رو دکھ
  چال لپاشی حاال متوجھ چطورتا

  ازش غافلنقدی من ایعنی بودم نشده
 کردمی و بھش دقت نمبودم
 ی شدزی گفت چرا ھدی دوباره خندباراد

 امشب؟
 

  کردم؟کاری مگھ چی شدزیخودت ھ - من
 

 ااایخوری منو با چشمات میدار - باراد
 

  یعھ اصآل تو چرا اومد - من
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 ؟.... تختھ من تو
 

 دوست دارم تو تختھ زنمم - باراد
  کھ نرفتمبھی تخت غرتو
 

   پس منم بھ صورتھینجوریعھ ا - من
 ستی کھ نبھی زل زدم غرشوھرم

 
  زد و محکم فشارم دادیی قھقھ اباراد

 .....  خودشبھ
  ھر آن ممکنھ استخونام خورد شھکردمی ماحساس

 
   شد اسمم رو صدا زدکی نزدبھم

 
  النا - باراد

 
  جونم - من
 

 ؟ی گفتیییییییییییییچ - باراد
  جووووونم ؟یگفت
   جونت بشم خانوممیفدا
  بگوگھی رو خدا چند بار دتو
 
  باراد خندم گرفتھی کارااز

   تا بگمزدی ھمش صدام معمدآ
 .... جونم

 
  پشتھ سر ھم چند بار صدام زدباز
   دلش بشکنھخواستمینم
  با جونم جوابش رو دادمو
 

  داغشی گوشم آورد نفساکی نزدلباشو
   داغ شده بودم و چشمام رو بستمخوردی صورتم مبھ

  ی النا من نمردم و تو بھ من گفتگفت
  جونم
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   و گفتمدمی صورتش کشی رو روتمدس

  کنمی خدا نکنھ خواھش مباراد
   نگوگھید

  گوشم آروم زمزمھ کردتو
  گھی رو خدا النا بذار لمست کنم دتو

  شمی موونھی ندارم دارم دطاقت
 کنمی بذار لمست کنم خواھش می زنمتو
  آروم و قرار نداشتشدمی عرق کرده بود متوجھ حال بدش میلیخ
 
   جوابش رو بدمخواستمیم

  داغش رو رو لبام گذاشتی لباکھ
 خوامی ازت نمیادی ززی آروم گفت چو

   محرومم نکنقدی االنا
  رمی چرا اما نتونستم جلوش رو بگتونمینم

 دنی سرم گذاشت منو بھ سمت خودش چرخوند و شروع کردن بھ مکری رو زدستش
 لبھام

 
 دیمکی و مدیبوسی لب ھامو ممدام

  کنمشی ھمراھتونستمی بستم نمچشمامو
  دیچکی چشمم می از گونھ اشکام
  سرش رو باال آورد و گفت الناباراد
  ؟یکنی مھی گرچرا
  ؟ی دوست ندارمنو
   بھم بگوی منو دوست نداراگھ

 کردی رو پاک ماشکام
   نکردمتتی من کھ اذگفتی مدام مو

  بھم بگو النای منو دوست نداراگھ
 کردی و خواھش مدیپرسی ازم میھرچ

 ی جوابتونستمی قفل شده بود و نمزبونم
 .....  بدمبھش

 
 

 دادی شونھ ھام رو آروم تکون مباراد
  ی النا منو دوست دارگفتی ھمش مو
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  ؟نھ
 
  وگفتمھی گرری بلند زدم زی صدابا

  تو رو خدا ولم کنباراد
 .....  بکنکارتو

 
 ھ؟ی ھات بخاطر چھیبھم بگو گر - باراد
   عاشقتممنکھ
 ؟....یکنی مھی گرچرا

 
  کارتو انجامکنمیباراد خواھش م - من
  رمیگی من جلوت رو نمبده

  ازم سوال نپرس راحتم بذارقدیا
 
  کردمی خودم ھمش فکر مشیپ

  چقد دوست داشتفرھاد
  لحظھ ھا رو با من بگذرونھنیا

  نشد و آخر حسرت بھ دل مونداما
   خاکری رفت زو

 ری سرازنی چشمم بخاطر ایاشکا
  ود بشده
 تونستمی باراد شوھرم بود و من نماما

 ..... حرفم رو بھش بزنمنیا
 
   دار تنم بودنی آستزی بلھی

  شدی متی داشت اذباراد
   عذاب بکشھخواستمینم
  کنارشدمی خوابنی رو از تنم در آوردم و با سوتزیبل

   کرد و گفت النا بھ من بگو چرابغلم
  من کھ باھام مثھ برگیکنی مھیگر
  ؟ی چرا ناراحتکنمی رفتار مگل
  ؟کنھی متتی اذیچ
 

   دلم گرفتھستی نیزیچ - من
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   کنمشی خواھش کرد ھمراھازم
  تونستمی نماما
   ھنورتونستمی نمکردمی کار مھر

   فرھاد تموم نشده بود و منسالگرد
 شدی نمی دلم راضتونستمینم
 

 تونستمی نکردم اما نممحرومش
  کنمشی ھمراھی عشق بازنی اون تو امثھ
  داشتھی گری ھوادلم

  عطر باراد رو گرفتھ بودی بدنم بوتمام
   رو درآوردشرتشی تباراد

 
   کنارم سرشدی خوابو

   ھام  بردنھی وسطھ سرو
  دنی شروع کرد بھ بوسو
 

  النا من دوستت دارم - باراد
  کنمی ھمراھکنمی مخواھش

  عذاب بکشم و فکر کنم دارم بھنذار
  کنمی متتی و اذکنمی می کارزور

   دارم آغوشت رو النادوست
  احساس آرامش دارمی تو بغلمیوقت
 کنمی می بودنھ کنارت ھر کاریبرا
 

 ....  ستمی نی مقدسھ من آدم ھوس بازیلی من خی براآغوشت
 

   تو حسرت بمونمنذار
 

  تو آغوش من جاش بذاری کھ داریی ھر غم و غصھ االنا
  

  نکن فقط مال من باشھیگر
  وقتچی جسمت تنت من ھروحت
 ذارمی نمتنھات

 
   بودشی آتیای دردلم
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  آغوش باراد بھ فکر فرھاد بودمتو
 .... ھی واسھ چمی کھ گرگفتمی بھش مدی بایچطور

 
 نقدی دستام رو گرفت و گفت چرا اباراد
   ؟ی سردچقد

 
  استرسم بودبخاطر

  من چرا تو بغل شوھرم بھ فکرایخدا
  فرھاد بودشھی بودم چرا دلم پفرھاد

  سرمدادمی بھ باراد نمی جوابچیھ
  بود و ساکت بودمنییپا
 

  قسمتم بودنی کھ احاال
 زمی بودم فقط اشک برمجبور

 بلند ی و با صدای رو پوششرتشی بخاطر اشکام ناراحت شد از رو تخت بلند شد تباراد
 یتونی تو نمکنمیداد زد چرا ھر کار م

   چرا عشقمیاشتھ باش دوست دمنو
  یشی نمی راضکنمی خستھ شدم ھر کار می باور نداررو
  شوھرتم تو بغلتممن

  
 یکنی مھی تو بغل من بھ عشق فرھاد گریکنی مھی تو گرزنمی دست مبھت

 
   فرھاد مرده تمومش کنگھی دبسھ

 ی رو تخت و دستام رو رونشستم
  گذاشتم دوست نداشتمگوشام

  مدام تکرار کنھخواستمی بزنھ نمیحرف
 دادی مرد حس جنون بھم دست مفرھاد
   نداشتم گذشتھ تکرار بشھدوست

 
  و در رورونی از اتاقم رفت بباراد

 محکم 
  بالش رو بغل کردم و روتختدی کوببھم

  دمیخواب
 رمی کن آروم بگی کارایگفتم خدا 
 ...... پام بذاری جلوی راھھی
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  صب چشم رو ھم نذاشتم ساعتتا
 صب ٥

  کھ بھ در خورد چشمام رو باز کردمیی برد  با  تقھ ابمخوا
 

  ظھر بود١٢ بھ ساعت کردم نگاه
 ھمون لحظھ......  دیی گفتم بفرماآروم
   شروع کرد بھ زنگ خوردنمیگوش

  ناشناسی نگاه کردم شماره ی گوشبھ
  بود؟؟ی کیعنی بود

 
 

 یی گفتم و آمنھ خانوم با چھره ادییبفرما
   وارد اتاق شدآشفتھ

 
  تو رو خدادیخانوم جان پاش - خانوم آمنھ

 
  آمنھ جون ؟شدهیچ - من
 

 خانوم آقا حالشون بده - خانوم آمنھ
 
   لحظھ احساس کردم قلبم از حرکتھی
 .....ستادیا

 
  حالشی چیعنی آمنھ خانوم ی چیعنی

  ؟شدهی چبده
 
 نی شورت جھی رو تخت پا شدم از
  بوددهی بود کھ باراد واسم خرپام
  دمی پوشدی سفپی تاھی نداشتم زیبل

  کھ داشتم بھ طرفی پاشدم و با استرسعی سروفتادی بندش پشتھ گردن مکھ
   باراد رفتم آمنھ خانوم ھم دنبالماتاق

  آمنھ خانومدمی و پرسستادمی لحظھ اھی
  افتاده ؟ی چھ اتفاقیدی محی توضدرست

 
  جان آقا صب نرفتن سرکار درخانوم
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  رو زدم واسشون غذا ببرماتاقشون
   پتو داشتری و زخورمی گفت نمآروم

  ندادمیتی فکر کردم سردشونھ اھمدیلرزیم
   در اتاقشون رو زدمشی ساعت پمی ناما

   ندادنجواب
  دمی شدم درو باز کردم رفتم تو دنگران

  شیشونیشتم رو پ ھم عرق کردن دست گذایلی صورتش زرد شده خآقا
 سوختی کوره بود داشت ممثھ
 گفتی مونی تو خواب ھزکردی منالھ

   شدمناراحت
   بھ شما خبر بدمگفتم

 
   آمنھ خانوم دستتون درد نکنھباشھ

 ی بکارت برسیتونیم
   اتاق باراد رو باز کردم و وارد شدمدر
 

  بود رودهی کنار تختش پتو رو کشرفتم
 دیلرزی پتو مری و زسرش

  دمی رو از رو سرش کشپتو
   عرق کرده بودیلیخ
 

   صداش زدم بارادآروم
  حالت خوبھ ؟باراد

 
  باز کردی رو بھ سختچشمام

  آروم جواب دادم خوبم مگھ واسھو
  ھم داره ؟ی فرقتو
 
  نگرانش بودمیلیخ

   رو تخت  دستش رو تو دستمنشستم
  منی خدای ووووواگرفتم
  باراددمی پرسسوختی مداشت

   فک کنم تب ولرزیب کرد تچرا
 ؟ی شدینجوری چرا ایگرفت

   حالت خوب بودشبی کھ دتو
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  ؟ی کردکاری خودت چبا
 

   اتاقمی نکردم پنجره یکار - باراد
  عرق کردهیلی خسبی بودم دباز

   رو در آوردمشرتمی تبودم
  شدمینجوری شب تب کردم انصفھ

 
 ؟یواقعآ کھ باراد چرا صدام نزد - من

  
   نخواستمی خوابدیگفتم شا - باراد

   کنمدارتیب
 

  دی بودم باداری من تا صبح بباراد
  حالت بدهیگفتی میزدی مصدام

 
  حرف بزنھتونستی بود اصآل نمحالیب

  الناالیخی بگفت
 

 باراد شماره دکترت رو بده بھ من - من
  کنھنتی معاادی بزنم بزنگ

 
  خوامینم - باراد

 
 چرا؟ - من
 

  خوبی باششمی پیی تودکترم - باراد
 ...... شمیم
 
  شدی جورھی حرفش دلم نی ااز

  رو بستھ بودچشماش
 
   بودسی خشیشونیپ

   رو بردم تو موھاش و شروع کردمدستم
  نوازش کردن موھاشبھ

  باز کردچشاشو
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  دمی رو آروم کشدستم
 

 النا تو رو خدا بکارت ادامھ - باراد
 ......  پرو نشمدمی قول مبده
 

 زدی حرفا رو منی باراد چرا اایخدا
  تخت کنارش نشستھ بودمرو
  برھنمی سرش رو گذاشت رو پاھاکھ
  ازم خواست موھاشو نوازشو

  کنم
  رو بردم تو موھاش و نوازششدستم

 کردمیم
  وقتای داشتم کھ مرد ھا گاھنیقی

 موننی بچھ ممثلھ
  ی کنی براشون مادردی باو

  و مردونشی قوکلی با اون ھباراد
  من بودی دستامحتاج

  کنمتشی اذخواستمی من نمو
  رو پام بود صورتش رو بھ شکممسرش

 .....  و چشماشو آروم بستچسپوند
 
 

  شده بود رو پام خوابش بردچی گانگار
 .....  کنمدارشی بومدی ندلم
 

 ی باراد رو برداشتم و شماره ھیگوش
  رو گرفتم تلفن تو سالن بودخونھ

 
  رو برداشتی خانوم گوشآمنھ

 
  ظرفھی دیآمنھ خانوم لطف کن - من
  برامزی دستمال تمھی و خی آب

 دیاریب
 

 ارمیچشم خانوم االن م - خانوم آمنھ
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  آمنھ خانوم با ظرفقھی از ده دقبعد
  و دستمال وارد اتاق شدآب
 

   و ازش تشکر کردمی اشاره کردم کھ بذاره رو پا تختبھش
 

 با من گھیخانوم جان د - خانوم آمنھ
 د؟ی نداریکار

 
  سوپھی دینھ آمنھ فقط لطف کن - من

  دی باراد درست کنواسھ
 

   خانوم با اجازتونچشم
 
 ......  آمنھ جونی بریتونیم
 

   رو برداشتمدستمال
  خنک شد آبشی تو ظرف وقتگذاشتمش

  ھیشونی گرفتم و گذاشتم رو پرو
  چشماش رو باز کرد و دوبارهباراد
  بست
 نی ساعت اکی بآیتقر
  رو انجام دادمکار

  ومدی منیی داشت پابآی تبش تقرگھید
  باال نبودادی بدنش زی دماگھی دو
 

  باراد رو بردارمشرتی خم کردم کھ تخودمو
   تنش کنمو
 

 یخوای رو باز کرد و گفت مچشماش
  ؟ی برکجا

 
  روزتی بلخوامی مرمی نمییجا - من

  بپوشم
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   نگفت و چسماش رو بستیزیچ
   رو برداشتم و آروم تنش کردمزیبل
 

  دی روش بادمی رو کشپتو
  نیی پاادی تا تبش کامل بکردی معرق

   حالش خوب شھو
 نمی ببنیی برم پاخواستمی بالشش گذاشتم می رو روسرباراد

  نھ؟ای خانوم سوپ رو ادماده کرده آمنھ
  توای باراد دستم رو گرفت و گفت بکھ

 ...... بغلم
 

 نمی ببنیی برم پاامخویباراد م - من
  آماده شده؟سوپت

 
  کنھی خودش آماده مخوادینم - باراد

 ستی تو بغلم حالم خوب نای تو نرو بارهیم
 

   دستم گذاشتی کھ اومد تو بغلم  سرش رو رودمی تخت کنارش دراز کشرو
  چسپوند و چشاش رو بستنمی رو بھ سصورتش

 
  باراد اومدھی گوشی لحظھ صداھمون

  رو برداشتمی گوشی سر کنجکاواز
  نیی پادمی نوار منو رو کشو
   اسم دوباره دلشورهنی ادنی دبا

   اووووووفدی اتفاق جدھی من چرا آرامش نداشتم چرا ھر لحظھ ای سراغم خدااومد
 

 ....... دی از نفس دارغامی پکیشما  -  باراد ھیگوش
 
 
 ی رو باز کنم کھ گوشامی پخواستمیم

 ونستم بخونمش داشت و نتقفل
  نفسامی چرا از پدونستمینم

   داشتمدلشوره
  باراد روخوادی مکردمی فکر مدیشا

  رهی بگازم
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  باراد انداختمی رو دور شونھ دستم
  چسپوندمشنمی محکم بھ بھ سو

  گردنم احساس کردمی رو رولباش
  رو دور کمرم انداختھ بوددستش

 دیبوسی مدام گردنم رو مو
  کنمتشی اذخواستمی بود نمشوھرم

   نگفتمیزیچ
  رو کشوند باالخودش

  ری محکم بغل کرد و من اسمنو
  بزرگ و مردونش شده بودیبازوھا

  گوشم آروم گفتم خانومم؟تو
 

  جونم - من
 

  باراد فداتیدونی مینفسم - باراد
 ..... شھیم
 

 تونستمی نفس بود و نمامی پری درگذھنم
  گفتم خدا نکنھ...... رو پنھون کنم استرس

  گفت النا تو چرا ھر وقتباراد
 ینجوری ایلرزی می بغل منتو

  کشمی عذاب مھمش
 !اد؟ی از من بدت مکنمی مفک

 
 ادیباراد من ازت بدم نم - من

  حرفا رو نزننی اگھید
 دی موھام کشی دستش رو روباراد
  منشمی مشونتی پری زلفای فداگفت

 ی امروز پرستارم شدکھ
  و توشدمی مضی من ھر روز مرکاش

 یشدی مپرستارم
 

   دھنش گذاشتمی جلودستمو
 ھی چھ حرفنی اوونھی ساکت دگفتم

  ؟یزنیم
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  بھ فرھاد حسادتیلیالنا خ - باراد

  اما دوستسی زنده ننکھی با اکنمیم
  فرھاد باشمی جاداشتم

 
 وونھیباراد گفتم ساکت شو د - من
 نی از ایخوای نکن اگھ متمیاذ

  من برمی بزنحرفا
 

 نقدی ھمرمیالنا منم بم - باراد
 ؟یمونی و بھم وفادار میکنی مھیگر
 

 دیاشکام از گوشھ چشمم چک - من
  حرف باراد قلبم درد گرفتنی ابا

  رو نوازش کردمششی باراد رنھی رو سدمیخواب
 نی از اگھی باراد تو رو خدا دگفتم

   نزن تمومش کنحرفا
  کردمکی رو بھش نزدصورتم

 کردی موونمی تنش داشت دعطر
   رو گذاشتم رو لباش و شروعلبام

  دنی بھ بوسکردم
   رو دورم کمرم انداختدستش

 نمی رو سدی وارونھ کرد خوابمنو
 کردی ممی ھمراھو
   شوھرم زجر بکشھخواستمینم

  دمشی کردم و بوسشی ھمراھمدام
 دیبوسی صورتم رو می گذاشت دو طرف صورتم و ھمھ جادستاشو
  ، لبام ، گونھ ھام منمچشمام

 کردمی و نوازشش مدمشیبوس
   عاشقونھی گوششم زمزمھ ھاتو
  زنھ خوشگلم بارادگفتی و مکردیم

   شھفدات
 یمی برات زندگرمیمیم

  ادی رو از روم بلند کرد زخودش
  رو تختدی خوابزدی دست نمبھم
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  دستش محکم بغلم کردھی با
  گذاشتشیشونی پی رو روساعدش
  ی رو بست و پوووووفچشماش

  اما بھمشدی متی اذیلی خزد
 کردی و خودشو کنترل مزدی نمدست

 
  ی کردمیالنا ھمراھ - باراد

  عاشقتشتری شدم ھر لحظھ بوونھید
  ھی طعمنی ترنیری طعم لبات ششمیم

 خودمو تو.......  دمی تا حاال چشکھ
   حبس کردمنشیس
  توعھ النای فقط جانجای گفت اکھ

   انگشتام رو نوازشداشت
  کردیم

  ابرازچی مدت سکوت کردم و ھنی اتو
   نکردمیی اعالقھ
  اومده بودنیی تبش پاباراد

 ارمی پاشم واسش سوپ بخواستمیم
   زنگ خوردشی گوشکھ
 

   رو برداشتی گوشباراد
   بھ صفحش انداختینگاھ
  ھی کدمیپرس

 .......  گفت نفسی آرومی صدابا
 

  چکارت دارهنی جواب بده ببباراد
 

  کھ خودم داشتم از استرسی حالدر
   بھش گفتم جواب بدهمردمیم
  اون دختر رو بشنومی صداخواستمی نمو

 کردی متی صداش منو اذیحت
 

 ارمی سوپت رو بنیی پارمی من مگفتم
  ھم راحت با خواھرت حرف بزنتو
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  چونم شروعرونی اتاق کھ اومدم باز
  خواستمی از بغض مدنی بھ لرزکرد
   شمخفھ
 ختیری اشکام تند تند مزدمی ک مپلک

 ی آخری رو پلھ نیی پلھ ھا اومدم پااز
 کردمی فکر منی  داشتم بھ انشستم

  نفس فرھاد رو ازم گرفتکھ
 رهی بارادم ازم بگخوادی محاال
   فعآل ھمھ کسم بود و من بجزباراد
   رو نداشتمی کسباراد

 
  تو دستشھیینی خانوم با سآمنھ

 مومدی طرف پلھ ھا مبھ
   اشکام رو پاک کردم و بھش لبخندزود
 ..... زدم
  آمنھ جون سوپ باراد رو بدهگفتم

  برمی مخودم
 

  آمنھ خانوم دستتی ھم نباشخستھ
   نکنھدرد

 
 فمھی خانوم جان وظکنمی مخواھش
  سمتھ آشپزخونھبرگشت

 
 دمی کشقی نفسھ عمھی

  پلھ ھا رفتم باال و بھ سمت اتاقاز
  بھ در زدمیی رفتم تقھ اباراد

 
 زمی تو عزایب - باراد

 
  اتاق شدم نشستموارد

 ینی تخت و سرو
  گذاشتمی پاتختی رورو

  سوپت رو بخورای باراد بگفتم
  اول غذاش رو بخورهخواستمیم
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  داشتھ؟کارشی ازش بپرسم نفس چبعد
 

   گفت تو بھم بده بخورمباراد
 

 باراد بچھ نشو پاشو سوپت رو - من
 بخور

 
   خانومم بذاره دھنمخوامیم - باراد

 
  نشوند رو پاش گفت حاال بذارمنو

  زدم و بشقاب روی پوزخنددھنم
  برداشتم

  دھنشذاشتمی مو
 خوردی میی با کمال پرواونم

  ھی سوپنی خوشمزه ترگفتی مو
  تا بحال خوردمکھ

  دارمی خوشگلنی زن بھ اھی چون
 فشی کوچولو و ظری با اون دستاکھ

 ..... دھنمذارهی مداره
 

   سوپ تموم شدنکھی از ابعد
  امی از رو پاش بنذاشت

 نییپا
 

   رو دوره گردنش انداختم و گفتمدستم
  داشت؟کارتی نفس چباراد

 
   گفت آخر ھفتھزمیعز - باراد
  بھمخوادی و مرانی اادی بقراره

  بزنھسر
 

 نجا؟ی اادی بخوادی میییییییییییچ - من
 

   کمکم کن دستامای خداگفتم
   صورتم گذاشتمیجلو
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  کردنھی شروع کردن بھ گرو
 کردی می سعی ھر چباراد
  رو از صورتم جدا کنھدستام

 و تو ھمون حالت......  ذاشتمینم
 نشی رو بھ سسرم

 و شروع کردم.......  چسپوندم
  ھق ھق کردنبھ
 
 

 النا چت شد آخھ تو چتھ دختر - باراد
 ......ادی اشکت در میزی با ھر چچرا

 
  داره؟کاریباراد نفس با تو چ - من

 رهیگی تو رو ازم ماون
   با من دشمنھاون

 .....می از ھم جدا شدی باما
   رو تخت بلند شدم در اتاقاز

  رو باز کردمباراد
 دمی بھ طرف اتاقم دوو

  اومد دنبالمباراد
 عی تو اتاقم و سررفتم
   سرم درو قفل کردمپشتھ

 کردمی مھی کھ گری حالدر
  بلند گفتم باراد منو صبی صدابا

 ی رو باطل کن من وصلھ غمی صببر
 می از ھم جدا شدیما با.......  ستمی نتو
 
 

 دیکوبی با مشتش محکم بھ در مباراد
  النا حالم رو خراب نکنگفتیم و

 ینجوری باز کن چرا ادرو
  ؟یکنی مرفتار

  بچھ شدمھی عاشقھ منم
  بھ تو داره حرفکاری اصآل نفس چاه

 ......  نزنمفت
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  پشت در داد زدم نفس دشمنھ منھاز

  فرھاد رو ازم گرفتاول
 رهی تو رو ازم بگخوادی ھم محاال

 
 النا درو باز کن با ھم - باراد

 می بزنحرف
 ھی بچس اون حق نداره تو زندگنفس
   سالمھ٢٧ دخالت کنھ من من

 رمیگی ممی تصممی برا زندگخودم
 .....  نفسنھ
 

  برو راحتم بذارنجایباراد از ا - من
 می بھم نداری شباھتچی و تو ھمن
  من ندارمی خانواده دارتو
  من ندارمی ثروت دارتو
   کھ من ندارمی دارزای چیلی ختو
  میستی ھم نی وصلھ ما

  ما از اولش اشتباه بودی رابطھ
   ازت جدا شمخوامی ممن

 میخونی رو پس مغھی صمیری مصبح
 

  غلطیلی تو خی ولدااایبخشیم - باراد
 یکنی مفی و تکلنیی کھ واسھ من تعیکرد
  کنمکاری چدونمی مردم مھی خودم من
  روغھی صیگی آخرت باشھ مبار
 می بخونپس
  ھاای بریخوای مکجا
  کھ  تو بغلمی کسرتمی غی من بی کردفکر
  پنبھ رو ازنی ابای آواره شھ نھ خانوم شکابونای رو ولش کنم بره تو خدهیخواب

  نھ تو نھ نفساری در بگوشت
 دی من دخالت کنمی تو تصمنی کدوم حق ندارچیھ
  رو ھم باز کنی در کوفتنیا
  بخوریزی چھی رونی بایب

 یکنی ضعف می نخوردیزی صبح چاز
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 امی نمرونی برو من بنجایاز ا - من
  ندارملی ممیزیچ

  زد  بھ دری محکم و اعصبانباراد
 ...  گفت بدرکو
 

   انداختم رو تختمخودمو
   رو برداشتممیگوش

  رو بھش بگمانی بھ آھو زنگ بزنم و جرخواستمیم
  کنھمیی راھنماای آرومم کنھ تونستی مدیشا
  اون ناشناس دوباره زنگ زدرمی اھو رو بگی شماره خواستمی منکھی محض ابھ
 

   دادمجواب
 

  الو - من
 

   تو دخترییالو سالم کجا - مخاطب
  پسر بودھی یصدا.....  ی معرفتی بیلیخ
 

  شما؟اوردمی بھ جا ندیببخش - النا
 

  دستت درد نکنھگھی دنمیآرت - مخاطب
  ؟یشناسی ما رو نمگھی دحاال

 
  جان؟نی آرتی خوبدی ببخشیوووووا - من
 

  ی مبارک خوشبخت بشدتونی ھمسر جددیممنون شما بھتر - نیآرت
   واست خوشحال شدمیلیخ
 

  منوی شماره نی آرتیمرس - من
  شرمندمزی بھت داده بابت ھمھ چیک
 

  نھ چرا شرمنده اتفاقآ خوشحالم - نیآرت
  واست
 ی رفتھ بود واسھ ادمی اصآل دآیببخش
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   بھت زنگ زدمیچ
 

 ؟... شده یزیچ - من
 

 مھیآخر ھفتھ جشن نامزد - نیآرت
  دعوتت کنمخواستمیم
 

  یعھ بسالمت - من
   ان شای کبا

 ھ؟؟؟ی دختر خوشبخت کاون
 

 آھو خانوم - نیآرت
 
  ی رو تخت بلند شدم و با صدااز

 ؟؟یییییییییییی گفتم چبلند
   آھو رادمنشنی آرتیگی میچ

  دوستھ من؟؟؟؟آھو
 
 

 یزی اما چرا آھو چنی باشھ آرتمبارکتون
 ! نگفت ؟؟بمن

   ازش ناراحتمیلیخ
 

 می کنزتی سوپرامیخواستیم - نیآرت
 ی بھت بگم آمادگی گفتم خانومیول

 ....ی باشداشتھ
 

  نگو کھ من بھتیزی بھ آھو چلطفآ
 ....  دادمخبر
   بکارمدی بامارستانمی من تو بالنا

   فعآل خدافظبرسم
 

 خدافظ قفل شده بود آروم گفتم زبونم
  رو انداختم رو تخت و رفتمیگوش 

 نی فکر آھو و آرتتو
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   ممکنھ آخھچطور
 ... بھم نگفتمیزی چوونھی دی دختره

 
 کردمی خودم فکر مشی پداشتم

  ھمھ دارن بھ سرو سامانکھ
 می من بخاطر غرورو لجبازی ولرسنیم

 .....  آواره امشھیھم
 
   دلم گرفتھ بودیلیخ

  شده بودنی داشتم چشمام سنگسردرد
  زود خوابم بردیلی رو بستم خچشمام

 دیچیپی معدم می احساس درد کھ توبا
   نگاه بھھی رو باز کردم چشمام
 ٦:٣٠ انداختم ساعت ساعت

  غروب شده بودبود
   نخورده بودمیزی از صب چو

 ی رهی رو تختم بلند شدم دستگاز
  و از اتاقم خارج شدمدمی رو کشدر

  بھ در اتاق باراد افتادچشمم
  کامل باز بودکھ
 دمی شدم دکی اتاقش نزدبھ
  تختش جانماز پھن کرده بودنھییپا
 خوندی داشت نماز مو

 کردمی با لذت بھش نگاه مداشتم
  بودی خواستنزشی مرد ھمھ چنیا

   کھ داشتیی ای ھمھ خوبنی باراد اچرا
   وارد اتاقشومدی بھ چشم من نماما

  شدم
   تموم شده بود رو جانمازشنمازش
  گفتی بود و داشت ذکر منشستھ

    پشت سرش آرومرفتم
  رو انداختم دوره گردنشدستم

   گفتم قبول باشھو
  و گفتم باراددمی رو بوسگونش
 کنمی متتی کھ ھمش اذدیببخش
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   دستم رو چرخوند و منو تو بغلش رو پاھاش گذاشتباراد
 زدی رو صورتم میزی ری ھابوسھ

  اشکال نداره نفسمگفتی مو
  رو پس بخونغھی نگو صگھی دفقط

  باشھ
   باشھگفتم
 نیی حاال برو پاگفت

   بخوریزی چھی
  ی نخوردیزی صب چاز

 دمی کشرونی از بغلش بخودمو
  از پلھ ھارونی از اتاق اومدم بو
  اومدم و بھ طرف سالن رفتمنییپا

   خانوم تو آشپزخونھ مشغولآمنھ
  خوردن بودییچا
 

 یسالم آمنھ جون خستھ نباش - من
 

 سالم دختر قشنگم ؟ - خانوم آمنھ
 

 می داریآمنھ جون شام چ - من
 

  جان فسنجون درست کردمخانوم
  واستون گرم کنمدیخوری ماگھ

 
 شمی آمنھ جون ممنون مبلھ
 

  نشستمی ناھار خورزی مپشت
 ارهی آمنھ خانوم غذا رو واسم بتا
 

 ذا بود خانوم مشغول گرم کردن غآمنھ
 .... تلفن سالن زنگ خوردکھ

  دی شما بکارتون برسگفتم
 .... دمی جواب ممن
  رو برداشتمی طرف تلفن رفتم و گوشبھ
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 دییالو بفرما - من
 

 ؟یدی خدمتکار جددی ھستیشما ک -مخاطب
 

  شما ؟ستمی خدمتکار نرینخ - من
 

  من مادر باراد ھستم - مخاطب
  خاموشھ با خونھ تماس گرفتمشیگوش
 ؟...... دی ھستی کشما

 
 

 !د؟ی ھستیالووووو گفتم شما ک -  باراد مادر
   بھ پسرمدی رو بدیگوش

 
 .... من.....اوم من  - من
 

 !؟یدختر آمنھ خانوم -  باراد مادر
 
 ...!!ره... تتھ پتھ گفتم آبا
 

 یکنی منو من منقدیخب دختر چرا ا -  باراد مادر
  ه بھ پسرم رو بدیگوش

 
 .... خدمتتونیگوش - من
 
  استرس تند تند از پلھ ھا رفتم باالبا

  بوددهی رو تختش دراز کشباراد
 

   زدم بارادصداش
 

  جان - باراد
 

  مامانت زنگ زده پشتھ خطھ منتظرتھباراد
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 مامان؟؟؟؟؟ - باراد
 

 .....آره مامانت - من
 

 .....  اومدمباشھ
 

  نفسھی انی از پلھ ھام اومدم پاباراد
  و گفت سالم ماماندی کشقیعم

 ....... جووووووونم
 

  کرد بھ قربون صدقھ رفتنشروع
  مادرش

 شدی ممی چرا داشت حسوددونمینم
  بودااامادرش

  انگار توقع داشتم بارادیول
  قربون صدقھ خودم برهفقط

 یی اگھی کھ بھ زنھ دنی از او
 شدی ممی حرفا رو بزنھ حسودنیا

 ای خدایوووووووا
  بود کھ بھ باراد داشتمی چھ حسنیا

   عاشقس نبودممنکھ
 کردمی می چرا حسودپس
   فرھاد و مادرشی مکالمھ از

 ... گرفتھ بودمدلشوره
   پلھ ھا رفتم باالاز

  رفتم تو اتاقم و درو بستمعیسر
 ھی گرری ززدم

 
  بدبختمنقدی من چرا اایخدا - من

  سرپناھم بشھخوادی می تا کسچرا
   اون رو ازمخوادی کھ مشھی مدای پیکی

  خوشبختدی چرا ھمھ بارهیبگ
 ومدهی بھ من نی اما خوشبختباش
  کھ واسھھی چھ سرنوشتنی اایخدا
 ..... ی رقم زدمن
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   حاال کھ داشتمچرا
 دای پزهی انگمی زندگواسھ

 انی بخوانی منای اکردمیم
 کردمی با خودم درد دل مداشتم

  بھ در خوردیی تقھ اکھ
  اشکام رو پاک کردمعیسر

  خودم رو جم و جور کردمو
 

  دییبفرما
 

 نیی پانیای جان آقا گفتن بگم بخانوم
  شامواسھ

 
  بود٩ نگاه بھ ساعت انداختم ھی
 

 دی بھ آقا بگی آمنھ جون مرسگفتم
   ندارملی ممن

 .....  خوردمعصرانھ
 

  گفت و از اتاقی خانوم چشمآمنھ
   شدخارج

 
  قھی دق٥ از بعد
   اتاقم باز شددر

   بودباراد
 

  یخوای میالنا ک - باراد
 ی فاز غم و افسردگنی ااز
 !رون؟ی بیایب
 

   شامت رو بخورای بپاشو
 

 ! داشت؟کارتیباراد مامانت چ - من
 

  گفت دلش تنگ شده - باراد
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  با نفسگھی ھفتھ د١ قراره
  بھم سر بزننانیب

  مگھ ؟چطور
 ! مگھ ؟ی مامانم مشکل داربا
 

 ...... نھ اما - من
 

 ؟یاما چ - باراد
 

 یچی تو دستام گرفتم و گفتم ھسرمو
  نداشتم بگم باراد من دردوست

 کننی و اونا من رو قبول نمستمی تو نحد
 

  اومدم جلو دستش رو انداختباراد
   پاھام از رو تخت بغل کردم و بھریز

  پلھ ھا راه افتادمسمت
 

 یوفتی منیباراد بذارم زم - من
 

 خانوم من اگھ قرار بود - باراد
 ...... شدمی نمسی کھ پلوفتمی بی توعھ فسقلواسھ

 
  شوھر دار کنارت شوھرت و شامت رو بخوری مثلھ زنانی بشای شو بساکت

 
 

 زی کنار مباراد
   آمنھی جلونیی گذاشت پامنو

  باراددمیکشی خجالت میلی خخانوم
  مثھ بچھ ھا باھام رفتارھمش

 کردیم
 

  من و زنمیآمنھ خانوم غذا - باراد
  بشقاب بذار جداش نکنھی تو رو
 

  چشم آقا - خانوم آمنھ
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  تعجب بھ باراد زل زده بودنبا
 

  ھمکارتونمی سرگرد فھمیآقا - من
  سوسولنقدی کھ تو خونھ افھمنیم

 !ن؟ی دارفیتشر
 

  ی بھ ھمکارام ربطبایخانوم شک - باراد
  ی کھ من تو خونھ با زنم چطورنداره
  مفھومھ ؟کنمی مرفتار

 
  زدم و گفتم بلھ قربانیی خنده اتک

 
  الناییفعآل کھ فرمانده شما - باراد

   سربازتمی ما ھم شدخانوم
 
 

 دیی نفرمایشکستھ نفس - من
  سرگردجناب

 
 

 می حرف زدن بودمشغول
  آمنھ خانوم ظرف غذا رو آوردکھ

  خودشھیمنو بھ صندل ھی صندلباراد
   و گفت بسم هللاچسپوند
 ......  کنشروع

  چشماش نگاه کردمتو
 

  نگفتم منو نگاه کن گفتم - باراد
  تو بخورغذا

 
  پر از اشک شد و گفتم بارادچشمام

 
 جوووووونم ؟ - باراد
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 انگشتم رو وسط انگشتاش قفل - من
 ی خوبیلی و گفتم باراد تو خکردم

 
  زد خنده ھاش رویی دندون نمالبخند

   مردونھیلی دوست داشتم خیلیخ
  اون چال لپاش ھمدیخندی قشنگ مو

 کردی موونھی آدم رو دکھ
  قرار نشد خودتو واسم لوسگفت

 . . ... خورمی شام تو رو می ھااا وگرنھ بجایکن
  حرفش خندم گرفتنی ابخاطر

 ی لوسنی گفت اه اه زن بھ اکھ
  بخورشامتو

 
  کھ بارادمی خوردن غذا شدمشغول

 ھی آخر شب واست گفت
   دارمزیسوپرا

 
  ؟زی سوپراگفتم

 
  یزی سوپراچھ

 .....  بودی چزشی سوپرایعنی
 
 

   بگوگھی بگو دباراد
 

  ؟ھی چزتیسوپرا
 

  اول شامتو بخور بعد - باراد
 گمی ساعت استراحت کن بھت ممین

   رو تند تند خوردمغذام
 

  باراد چبشده؟گھی حاال بگو دگفتم
 

   بذاریصب کن خانوم - باراد
  گمی شامم رو بخور بھت ممنم
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 شی کنار صندلدمی باراد رو بوسگونھ

  زود باشگھی گفتم بخور دستادمیا
 

  دختری خنده ھی رو تکون داد و سرش
 شدی زد کھ قند تو دلم آب مکش
 دنشی از دشدمی مرهی بھش خیوقت

  شاممون تمومبردمی لذت مواقعآ
 می از آمنھ خانوم تشکر کردشد

   دستم رو گرفتباراد
  باالمی برگفت

  
 شده؟ی چگھیباراد بگو د - من
 

 می ساعت استراحت کنمی نای بزمیعز
  گمی مبھت

 
   کردم و گفتمیکی کوچاخم
  خوامینم
 

  کم شدهشیعھ زنم لوس - باراد
 

   زدم کھ در اتاق رو بازیپوزخند
 دی رو تختش دراز کشکردم

   مردونش گذاشتمی رو دراز کرد سرمو رو بازو ھادستش
 

 گمی بذار غذامون ھضم شھ مگفت
 
  ساعت تو بغل ھم استراحتمین

 میکرد
 می از رو تخت بلند شد گفت بربعد

 یفھمی مای کجا گفت بگفتم
 

  در اونجاھی سالن برد ی بھ انتھامنو
  کھ فقط بالمس کف دست باراد بازبود
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   باراد  دستش در گذاشت و در بازشدیم
  شد
 
 کردمی گرد شده اونجا رو نگاه می چشمابا
  دمی کشفی خفغی جھی
 

  من عاشقھیدونستی باراد تو از کجا مگفتم
   عاشقھ شنامآبم
 

  باھممی ماھھ دار٢ ی زنمگھی دخب
  بھت توجھ دارممیکنی میزندگ

  فھممیم
  باراد خوشبحالتیووووووووا

 ی استخرعجب
 ی دوماه نشونم ندادنی تو ااچر
 دمی رو ندنجای من اچرا
   نشدمنجای متوجھ اچرا

 
   ویتو کھ ھمش تو اتاقت - باراد

 ومدهی قسمت خونھ ننی ایکنی مھیگر
 ینی ببی کھ بخوایبود

 
  کھ صب تا شب سرکارممنم

 ...... کردمی نموقت
 

 میباراد االن شنا کن - من
 

 ؟یتو دوست دار - باراد
 

 ادی اما زیلیآره خ - من
 ستمی نبلد
 

 دمی مادیبھت  - باراد
 

  لباس شنا  - من
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  بپوشم؟وی مادی کھ باندارم
 

 گھیآره د - باراد
  شنا کردهنجای اباری کن نفس صب

  تو کمد ھست واستلباسش
   بپوشارمیم
 

  من لباس نفسخوامی نھ نمگفتم
 ...... پوشمی نمرو

  گفت النا خواھشآ دوبارهباراد
 ...... نکنشروع

 
  انداختمنیی کردم و سرم رو پایظی غلاخم

 رونی لباس نفس رو از کمد بباراد
  و بھ طرفم گرفت و گفت بپوشآورد
 نی نگاه کردم گفتم ابھش

 شتری لباس بکھی تھی کھ
 ! بپوشم؟دی بانوی استین
 

 ی نامحرمنجایآره چطور مگھ ا - باراد
 ! ؟ینیبیم
 

 .....ی ولسینھ نامحرم ن - من
 

 !؟ی چی گفت ولباراد
  ؟یکشی از من خجالت منکنھ

 
  ارمی جلوش کم بخواستمینم

  نھ لطفآ روتو برگردون تا لباسمگفتم
   عوض کنمرو
 

   زد و روشو برگردوندی قشنگی خنده
 

 یتونی گفتم مدمی پوشنکھی از ابعد
 ...... یبرگرد
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  صورتش رو برگردوندباراد
  برھنم زل زده بودمھی بھ بدن نو
 

 یکنی نگاه مینجوری چرا اھی چگفتم
 نقدی گفت آخھ تا حاال ادیخند

   بودمتدهی ندسکس
 

  پس لطفآیدیحاال کھ د - من
   نگاه کنکمتر

  زدم و صورتم رو برگردوندمیپوووووف
   زدیی خندش گرفت و قھقھ اباراد

 
   گفتم پسستادمی بھ کمرم ادست

  تو استخریری شد چرا نمیچ
  بذار منم لباسم رو بپوشمگفت
  تو رخت کن لباسش رو عوضرفتم
  و اومدمکرد

 
   منی خدایووووووووووا

  باز مونده بودمدھنم
  بودپی خوشتیلی خباراد

  بودمشدهی ندینجوری حاال اتا
   پھن و مردونھ قد بلندی نھیس

 شی ورزشکارکلی مردونھ ھیبازوھا
   کننده بودکی تحرزشی چھمھ
  شدم گفت باراد؟کی نزدبھش

 
  جان - باراد

 
  یپی خوشتیلیباراد خ - من
 

  تو ھم کھزمی عزیمرس - باراد
 .... یشی جا مبمی جتو
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  ک من کوتولمنھیباراد منظورت ا - من
 ..... ی درازیلی ھست ھااا بھ من چھ کھ تو خ١٦٨ قدم من
 

   عاشقھ خنده ھاشدیخندی مداشت
   بودمشده

   مھربون بودیلیخ
  مزاج بودی فرھاد کھ عصببرعکس

  تو دوست داشتنش ھمی بود حتی مھربون و با احساسی مرد جدیلی خباراد
  و غرور خودش رو داشتژی پرستشھیھم
  جذبش بشھشتری آدم بشدی باعث مکھ
 

  تو استخرمی گفت برباراد
  شدمکی نزدبھش
  قدمنکھی با ادیرسی بھش نمقدم

 یلی نبود اما در مقابل باراد خکوتاه
   بودمفیظر

 
  کردمکی رو بھ صورتش نزدخودم

  گلوشری و زستادمی پاھام ای پنجھ رو
 دمی بوسرو
 

 یزی چنیی رو انداخت پاسرش
   دستم رو گرفتنگفت
 می برگفتم

 
 

 امیباراد اول تو برو بعد من م - من
 

  زدرجھی گفت باشھ و شباراد
   آبتو

   خوشبحالشیوووووووا
 .....کردی شنا میی حرفھ اچقد

 کردمی با لذت بھش نگاه مداشت
   گفت النای نسبتا بلندی با صداکھ
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 ....... گھی دایب
 
 

  بودمستادهی بھ کمر ادست
 کردمی بھ شنا کردن باراد نگاه مو

   چشمک زدو گفتکھ
   بھ منی چرا زل زدیی کجاالنا

  گھی دایب
 

 امی االن میاوک - من
  بلند گفتم بارادی صدابا
 

  آب اومد باالری رو برد زسرش
 شیی خرمای تو موھادی کشدست

 و لختش گفت جان خانومم 
 یای نمچرا

 
 شتری چرا ھر لحظھ دلم بدونمینم
  و دوستشدی تاب باراد میب

  بغلش کنمداشتم
 ؟! من عاشقش شده بودمیعنی

 دونستمی نمخودمم
  کھ اصآلدونستمی خوب منوی افقط

  ندارم از باراد دور باشمدوست
 
  برم تو استخر کھ بارادخواستمیم

  بذارکی موزھی النا برو گفت
  گفتم از کجا؟ای کن بعد بادشیز
 

  لبتابم کناره رخت کنھ باند ھم کنارشھگفت
 می بذارش کنار صندلاری کن بروشنش

 
   باشھگفتم

  استخرکی کھ کنارش وصل بودآوردم نزدیکی رو با باند کوچلبتاب
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   کردمروشنش
 یپوشھ باراد گفت آھنگا تو  

 ی ھر کدوم رو دوست داشتھیاول
 ای کن ولوم بده بیاوک

 
  یاوک - من

 گانھی محسن یلی باراد من خگفتم
  بذارمشھی دارم مدوست

  ازیعنی کرد و گفت اخم
 ؟ی دوسش دارشتری بمن
 

  زدم و گفتم نھ فقط صداشو دوست دارمییلبخند دندون نما  - من
  گفت آره من صداش رو دوستباراد
  ای باراد گفت آره بذار بدارم

 
  کردمی پلگانھی آھنگ از محسن ھی

  کردمادشی اسم بمون تا آخر زبھ
 ..... دیچیپی تمام فضا صداش متو
 

  کنار استخر پاھام رو گذاشتم تورفتم
 کمی باراد اومد نزدآب

  خانوممگھی دای بگفتم
 

 یلی استخر خترسمیباراد من م - من
  بزرگھ

 
 ای بشتھینترس شوھرت کھ پ - باراد

 
  حرفش دلم قرص شدنی ابا

  دستش رو گذاشت دور کمرم بغلم کرد افتادم تو آبکمی نزداومد
 

  عاشق شنا بودمشھیھم
 ی استخر بزرگنی وقت تو ھمچچی ھیول

  نکرده بودمشنا
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 نترس النا من ھستم - باراد
 
   بغل باراد بودم ھر دو برھنھتو
 می بوددهی بھم چسپو

  دور گردنش حلقھ کردمدستمو
 کردی نگام مداشت

 
   تو فضاادی ھم با ولوم زآھنگ
  شده بودپخش

 
 گانھیمحسن :  بمون از آھنگ

 
 رهی تورو سرنوشت ازم نگیکاشک

 رهی دلم بعده رفتنت بمترسھیم
 

  تو رو الاقلارنی مادمی خاطره ھا اگھ
  تو خاطره ھام نرواز
 
  مثھ من واسھ تو قلبھ شکستشیک
  واسھ تو مثھ منھی آخھ کزنھیم
 

  دلھ من فقط بھ بودنت خوشھبمون
 کشھی فکر رفتنھ تو ممنو

 
   توی ھام تباھھ بلحظھ
 تونمی تونمی باھھی سمیزندگ

 
  دلھ من فقط بھ بودنت خوشھبمون

 کشھی فکر رفتنت ممنو
 

  توی ھام تباھھ بلحظھ
 تونمی نمتوی باهی سمیزندگ

 
  و منو بارادخوندی داشت مآھنگ

 می کھ تو استخر بودی حالدر
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 می صورت ھم زل زده بودبھ
   رو صورت باراد گذاشتمدستامو
  کردم و لباشوکی رو بھش نزدصورتم

  دمیبوس
 احساس کردم نفسم داره بند 
  آبری سرم رو کامل بردم زادیم
   اومدم باالھی بعد از چند ثانو

  دمی بھ موھام کشیدست
  بلندم کرد گذاشتم لبھ استخرباراد

  کشوند باال و نشست کنارمخودشم
  بوددهی بھم چسپسشی بدن خبا
  بغلش گم شده بودمتو

  دوره گردنم انداختمدستشو
 دیبوسی لبام رو مکی ھماھنگ با موزو

 کردمی مشی ھمراھمنم
 

  ازم جدا کردخودشو
 

  شمی مکتری بھت نزدیالنا ھر چ - باراد
 ..... شھی جدا بودن ازت واسم سخت تر مگھید
 

 .....  الناکشھی منو منبودت
 
  بھ خوندنکی شروع کرد با موزو
 

  بمون دلھ من فقطخوندی داشت مباراد
 ......کشھی بودنت خوشھ منو فکر رفتنھ تو مبھ
 

  تا حاال واسم نخونده بودای خدایووووووا
   بگم صداش از محسنتونستمیم
   بود ھم قشنگ ترگانھی
 

  زدم باراد ؟صداش
 

  تو چشماش نگاه کرد گفتباراد
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  ؟جان
 

  باراد چقد صدات قشنگھ - من
 

 یممنون خانوم - باراد
 

  زانو ھام نشستم دستمرو
  دور گردنش انداختم و محکم بغلشرو

  اونم بغلم کرد دوستش داشتمکردم
  خودم رو گول بزنمتونستمی نمگھید

  بودم دوستش داشتمعاشقش
  بھش بگم و از دستش بدمدمیترسی ماما

  کھ بھ باراد داشتمیی حسانیا
  باشھتونستمی بجز عشق نمیزیچ
 

  محکم بھ خودش فشار داد و گفتمنو
 ی من عشقھ خودمشمی فدات مآخ
 
  نگاه بھھی رونی بغلش اومدم باز

  لبتاب انداختمساعت
  بود١٢ ساعت

 
 گھی باال دمیباراد بر - من

 ی بلند شدیا صبح زود بی شدخستھ
 

  فقط بذار واستزمی عزمیبر - باراد
  خودت رو خشک کنارمی بحوصلھ

  ی نشضیمر
 

   حولھھی دی حولھ خودش رو پوشباراد
  بھ من داد و مشغول خشک کردنھم

   شدموھام
 

 می دستم رو گرفت گفت بربعد
 باال
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  شدهزی واسھ من ھمھ چباراد
  بود
 - پدر

 -مادر
 - دوست
  -ھمسر
 -سرپناه

 + عشقو
 
  باال باراد گفتمی پلھ ھا رفتاز
  اتاقم لباسام رو عوضرمی ممن
   الناکنم

 
 ری شبت بخرمی باشھ منم مگفتم

 ری و گفت شب بخدی رو بوسمیشونیپ
 

  وارد اتاقم شدم دلم ھمشیوقت
  باراد بودشھیپ

  و خومو انداختمدمی رو پوشلباسام
 ......  تختمرو
  سقف زل زده بودمبھ
  باراد ھمشیای مھربونو
 شدی ذھنم مجسم متو
 
  رو تختم بلند شدم و بھ طرفاز

  باراد رفتماناق
 
  ھی و ی مشکھی شلوار ورزشھی
  سبز کھ با چشماش ست بودشرتیت

  بوددهیپوش
  ھی بود ودهی تختش دراز کشرو

  ازی کرماندی از سعآھنگ
  کرده بودی پلشیگوش
 نشی رو گذاشتھ بود رو سیگوش

  ھم رو چشماش بودساعدش
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  متوجھ حضور من نشدو
 

 )یاگھ بر( ی کرماندی سعآھنگ
 
 رنی روز تو رو ازم بگھی کھ ذارمینم

 نمیشی باز تنھا می اگھ نباشبدون
 
  دلنی واسھ ازمیری اشک مخونمویم

 ......رمیمی باز تنھا می تنگھ بدون اگھ نباشکھ
 

 شمی از پی بری روزھی باز اگھ
 شمی مونھی من دی اگھ نباشبدون

 
  عشق منی وایوا
 
 

 شھی پای برمیمی تو می بی براگھ
 زمی عزمن
 
 ی رو بھ پامی تا تموم ھستایب

 زمی تو بری چشادوتا
 

   کارم تمومھی براگھ
  تو برام حرومھی بیزندگ

 
 ی تو ازم جدا شاگھ

 
 ....  رومھشھی پای ھمھ دنغمھ

 
   تو حس آھنگ بود کھ باباراد
   نسبتآ بلند گفتمییصدا
  باراد

  چشماشی رو از جلوساعدش
  و گفت جان ؟برداشت
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 یباراد اگھ دوست داشت - من
  من بخوابشھی پامشب

 
  حرف بالفاصلھ بھ سمتنی از ابعد

  رفتماتاقم
 
  شلوارکھی تنھ قرمز و می تاپ نھی

 دمی تنم بود رو تختم دراز کشیمشک
  باراد وارد اتاقمقھی دق١٠ از بعد
 ....... شد
 

  وارد اتاقم شد بھشباراد
   شدمرهیخ
 دی بھم چشمک زد و خندکھ
 

 واقعآ کھ آدم واسھ زنشم - من
  بارادکنھی میزیھ
 

 دی ببخشگفتی و مدیخندی مباراد
  خودشھرهی خوشگلھ تقصیلی زنم خآخھ

 
  رو تختم و گفت اجازه ھستنشست

   تو بغلتامیب
 

  ایآره باراد  المپ رو خاموش کن ب  - من
 

  المپ رو خاموش کرد  و چراغباراد
   رو روشن کردخواب

 
  بھمدی و چسپفمی ظری دراز کردم اومد سرش رو گذاشت رو بازودستمو

 
  امشب مالھای گوشم آروم گفت االن بتو
 می شیکی با ھم ای بمی باشھم
  تحمل ندارمگھید

 ! امشبم ھم محرومم؟من
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  و ساکت بودمدادمی حرفاش رو نمجواب

 
  یبگیالنا من شوھرتم با من غر - باراد
 میکنی می ما دوماھھ کنار ھم زندگنکن
  بخدای مالھ من باشیخوای تو نماما
 کنمی کابوس رو خواھش منی تحمل ندارم تمومش کن اگھید
 

  عاشقھ باراد شده بودممن
  کھ قبآل بھ فرھاد داشتم رویحس
  بھ باراد داشتماالن
 م ک دوستش دارم بھش بگشدی زبونم باز نماما
 

 ادی اگھ نفس بکردمی فکر مداشتم
 ؟ی چرهی باراد رو ازم بگو

  کنم ؟کاری چدی بااونوقت
  بھ باراد بگم کھخواستمیم

   باھاتتونمی وجود نفس نمبخاطر
  داشتھ باشمیی زناشوی رابطھ

  باز کردم و اسمش رو صدا زدملب
  ؟باراد

 
  جانھ باراد - باراد

   کنم کھ تو عشقمکاری چگھی من دالنا
 ؟ی و بھم اعتماد کنی باور کنرو
 

   عذابیلی کمکم کن باراد خایخدا
 ....... کشھیم
 

  یلی مرد خھی یالنا برا - باراد
   زنش تو بغلش باشھ اماسختھ
  بھش دست بزنھنتونھ

 
   بدمحی واسش توضخواستمیم

   وسط حرفمدیپری مدام مکھ
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  حرف رو کامل کنمذاشتی نمو
  رو در آورد و محکم بغلمشرتشیت

  افتاد بھ جون لبام و شروع کردکرد
 دنی ساعت در حال بوسھی دنی بوسبھ

  بود و تاپم رو از تنم در آوردلبام
  ھامنھی رو برد وسط سسرش

   بوددنی مشعول بوسو
 کردمی می خفگاحساس

 
 گفتمی می باراد بسھ ھر چگفتم
   ھامنھی سرش رو از روسبسھ
 کردی نمبلند

  چسپوندهنمیکم خودش رو بھ س محو
  بود

   زدمصداش
 

 کنمیباراد بسھ خواھش م - من
 

 کنمیالنا تو رو خدا خواھش م - باراد
 ی نکن بذار باور کنم کھ مال منتمیاذ

  جلوم روقدی ای احساس کنم زنمبذار
  شدهسی خنمی سکردمی احساس مرینگ
  داشتمی فشار دستم سعبا

  ھام جدانھی رو از وسط سسرباراد
   با زور سرش روذاشتی ک نمکنم
  آوردمباال

  ی چشماای خدایووووووا
  پر از اشک بودباراد

 کردی مھی گرداشت
   خوش رنگ و قشنگشیچشما

  زدی شده بود و برق مسیخ
  انگشت اشارم اشکاش روبا

  کردمپاک
 

 یکنی مھی گریباراد دار - من



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 420 

  نکننکاروی رو خدا باراد اتو
 رمی من عذاب وجدان بگنذار

   باراد دلم داشتی اشکااز
  من عاشق بارادگرفتی مشیآت

  اما دوست نداشتم بھش بگمبودم
 تونستمی واقعآ نمگھی کرده بود دھی کھ غرورش لھ شده بود و جلوم گرحاال

   رو کنترل کنمخودم
 

 ختنی تند تند شروع کرد بھ راشکام
 

   نکنھیباراد تو رو خدا گر - من
  اشکاتو ندارمدنی دطاقت

   ھق ھق افتاده بودمبھ
  لبامدنی شروع کرد بھ بوسباراد

  ی اشکی چشمابا
  گھی غلط کردم تو رو خدا تو دگفت

 .......  تو رو ندارمی اشکادنی طاقت دزی نراشک
 
 

  روگھی و باراد ھر دو ھمدمن
  و تو بغلمی بغل کرده بودمحکم

 میکردی مھی گرھم
 نمی باراد رو ببی اشکاخواستمی نممن

  مرد روھی نداشتم اشک طاقت
 ی کھ حتی اشک بارادنمیبب

  داشتنش ھم مغرور و قشنگدوستت
 ..... بود

   بارادتھی وضعدنی دبا
 ی سعی ھر چگھید
   خودم رو کنترل کنمکردمیم
 تونستمی نمزمی اشک نرو
 

 کردمی باراد رو پاک می اشکامن
   من رو ھر دوی اونم اشکھاو

 گروی و ھمدمی بوددهی بھم چسپمحکم
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  میدیبوسیم
 

 ارتھیباراد جسمم کآل در اخت - من
  باھام بکنی دوست داری کارھر
   وقت ناراحت نباشچی ھفقط

  نمی اشکت رو نبچوقتی ھگھید
  باراددمی انجام می بخوای کارھر
  نکنھی گرگھی دیول

 دیشی نمباورم
  با اون ھمھ ثروتمی فھسرگرد

 ھی کھ بقی غرورش و احترامو
  دلنازک باشھنقدی قاعل بودن اواسش

  قشنگش بارونھی بخاطرم چشاو
  شھ

  رو واسش سکس کردمخودم
  انجامی بگی گفتم باراد ھرکارو
  فقط ناراحت نباشدمیم
 

  کھ رو تختیدی سفی پارچھ باراد
  بغلم کردو گفتچوندمی رو دورم پبود
  خوامی من قلبت رو مالنا
  ی تو عاشقشم باشخوامی ممن
 ی کھ عاشقمی بگبھم
  نھ فقطخوامی قلبت رو ممن

  ستمی رو من ھوس باز نجسمت
   دوست دارم ھمھخوامی روحتم ممن

   من باشھشھی پوجودت
 

 -قلبت
 -روحت
  -جسمت

 ........  من باشھمالھ
 
   و صورتممی بغل ھم بودتو

   صورتشی بھ رویرو
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  ی رو بستم کھ قطره ھاچشمام
  دیچکی تند تند ماشکم
  دمی باراد رو بوسی لبای گوشھ

   گفتم من متعلقھ بھ توامو
   باشمطمعن

 خورهی بھ جز تو بھم نمچکسی ھدستھ
  باراد

  دھنم گذاشتی رو جلودستش
  اسمشگھی گفت النا تو رو خدا دو
  معلومھ کھ دستشمی موونھی دارین

  جراعت داره بھی کخورهی نمیکس
  کھ مالھ منھ دست بزنھیکس
 ........ تونھی نمچکسیھ
 

 ی رو برد تو گردنم و بوس ھاسرش
 کردمی گردنم احساس می رو روزشیر
 

  می شدی مشغول عشق بازھردو
  شدنی طلوع آفتاب چشمام سنگبا
   خوابم بردو
 

  چشمام رو باز کردم ساعتیوقت
  میظھر بود و ھنوز من و باراد تو بغل ھم بود٢
  نگاه بھ خودم انداختم کھھی

 ی پارچھ ھی بودم و فقط سکس
  دورم بود بھ لباسامدیسف
  شده بودمرهی تخت افتاده بود خنیی پاکھ
 

 رونی بدمی رو از بغل باراد کشخودم
  تخت برداشتم ونیی رو از پالباسام

 دمیپوش
..... 

 ختمیری اشک مصدای رو تخت و بنشستم
  پلک زددی بھ پھلوم خوابباراد

  از جاش بلند شد نشستزمیری دارم اشک مدی دیقتو
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  ؟شدهی چدیپرس
 

  عشقم؟شدهیالنا چ - باراد
 ھی خانوم من چرا داره گرنمی بغلم ببایب
 

   من رو نشوند رو پاشباراد
 گفتی و مکردی نوازش مموھامو

 ؟یکنی مھی دوباره چرا گرشدهیچ
   نکنھی چشمات شم گریفدا
 !؟ی شده درد داریچ
 

 یدیباراد خوب شد بھ آرزوت رس - من
  دست از سرم بردارگھی داالن
 ستمی باکره نگھی دمن
  تموم شدشبی من دھی دخترونگیایدن

  واسھ از دست دادن ندارمیزی چگھی دمن
  مثھ بچھ ھا منو خوابوند تو بغلشباراد
  ودادی فشار منشی منو بھ سھمش

  خانومم آروم باشسی ھگفتیم
  نشدهیزی نکن عشقم چھیگر
 ی نکردی کار اشتباھی زن منتو

  بعد باھات رفتارشبی من دمگھ
  ی باھام بودی شدتی اذکردم
  آروم باشومدهی نشی پیمشکل
 گفتی و مکردی رو پاک ماشکام

 یدی کنارت شوھرت خوابتو
  زی نرگھی دی نکردی اشتباھکاره
   اشک ھا رواون

 
  من اسمم تو شناسنامتیباراد ول - من

  شدمغتی من فقط صسین
   تو رو خداکنمی عقدت مزمیعز
 نی من با ای نکن تو فک کردھیگر

 یچی از ھکنمی ولت موضع
  شھی درست می ھمھ چنترس



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 424 

  بودمی شب زندگنی بھترشبی دالنا
 کردمی داشتم لمست میوقت

 کردمی می احساس خوشبختواقعآ
  نکنھی ازت گرکنمی مخواھش

 
 

   رو پاک کردماشکام
 

 سیاد حالم اصالا خوب نبار - من
  شکممری حسھ زی دارم بدنم بضعف

  استراحت کنمخوامی مکنھی مدرد
 
 رونی بغلش اومدم باز

  فشارم افتادهکردمی ماحساس
  رفتی میاھی چشمام سو

 دمی و پتو رو کشدمی تختم دراز کشرو
  سرمرو

  اومد کنارمباراد
 کردی عاشقونھ می گوشم زمزمھ ھاتو
 

  بارادیخانوم کوچولو - باراد
   خوشگلھ منعروسکھ

  خانومم
   منعشقھ
 شھی فدات مباراد

  تا آخر عمرتی زن بارادتو
  نترسیزی از چگھید

   ھم نکنھیگر
 

 باراد - من
 

 جونم باراد دورت بگرده بگو - باراد
 
 

 یباراد تو رو قران منو تنھا نذار - من
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  رو ندارمی بجز تو کسگھی دمن
  شبھکی رو زمی ھمھ چشبی دمن
  تنھام نذارچوقتی تو رو خدا ھختمی پات ربھ
 

   مگھی ؟ تو زن منیگی میچ - باراد
  کھ زنم رو ول کنمرتمی غی بمن
 کنمی رو داعم مغمونی صی زودبھ
 ی کنھی و گری بترسخوادی نمگھید

 یزی چھی واست نیی پارمی من مالنا
 سی اگھ حالت خوب نی بخورارمیب

 گھی دقھ د١٠ نیی پاای رو تخت ناز
   باالامیم

  و از اتاقدی رو بوسمیشونی پباراد
 .........  شدخارج

  کھ تو سرمیادی زی موندم با فکرامن
 ......کردنی مینیسنگ

 
  کھ بدونکردمی فکر منی بھ اھمش

  داعم زن باراد شدمعقد
   اتفاق افتادهنی کھ احاال
 ؟ی رو خراب کنھ چی و ھمھ چادی نفس باگھ

   باراد بخاطر من با نفسیعنی
  کنھی ممقابلھ
  ؟ی مادر باراد چاصال
  کنھی قبول ماون

  در انتظارمھی چھ سرنوشتیعنی
  کنارمشھی کمک کن باراد ھمایخدا

   دوسش دارمیلی خباشھ
  ندارم ازش جدا شمطاقت

 خودت کمکمون کن 
  ندارم نذار نابود شموی کسگھی دمن

 یت کھ باراد رو سر راھم گذاشحاال
  مالھ منشھی کن واسھ ھمی کارھی

 کردمی با خودم فکر مباشھ
  کھ بارادکردمی با خدا درد دل مو
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 ینی سھی با
  وارد اتاقم شدوهی از تنقالت و آبمپر
 

   کنارمنشست
   آب پرتقالروی واست شای بگفت

  بخور فشارت بره باالآوردم
  بادوم و پستھ ھم بخورمغز

 شھی بھتر محالت
  واست غذا سفارشرونی زدم از بزنگ
   زرشک پلو با مرغدادم

  کھ؟ی داردوست
 

  یاھوم مرس - من
 

 ی کار فورھینوشھ جونت النا من ھمکارم زنگ زده  - باراد
  برمدی اومده باشی پواسم

 
   ؟یای میک - من
 

  ھس٣االن ساعت  - باراد
   برگردم٨ تا کنمی میسع
 

 کردیداشت تند تند لباس عوض م - باراد
 دی رو پوششی نظامی ھالباس

 
  ایباراد تو رو خدا مواظب خودت باش زود ب - من
 

   و گفت نگران نباش زوددی بوسمنو
  قاتل رو آوردن واسھ اعدامھی گردمی مبر

  کنم مرده اسمشفک
 سی نادمی شی بود فاملمھران

  زدی تند تند حرف مھمکارم
  برم زود برسم پروندش دستدیبا

 یتو صحنھ  افتاده دوست ندارم من
 شمی باشم سردرد ماعدام
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  مجبورماما
 

 مردمی از استرس مداشتم
 
  دستمو دور کمرنیی تختم اومدم پااز

  حلقھ کردمباردا
 

 گردمی النا زود برمشدهیچ - باراد
   نکن رفتن سختمینجوری ادمی مقول

 یدونی گفتم باراد مھی گرری زدم زشھیم
 ھ؟ی کھ قراره اعدام بشھ کی مرداون

 
 ش؟یشناسی مھیک - باراد

 
  آره - من
 

  ؟شیشناسیاز کجا م - باراد
 
  لرزون کھ پر از بغص بودی صدابا

 ی منھ دستم رو جلوی اون مرد باباگفتم
   بارادگفتمی خفھ ھمش می و با صداادی گذاشتم کھ صدام در ندھنم
  یکنی بدبختم تو ھم منو ول میلی خمن
  باراد توروگفتمی و مدمیکشی مغیج
  منو تنھا نذار من بابام قاتلھداخ

   معتادهمادرمم
 یدونی رو مطمی کھ شراخودت

   بلند کھ ترس توشی صدابا
   گفتمشدی مدهید

 یکنی تو منو ول مدونمی من مباراد
 یدی بھ ھدفت رسشبی دتو

 ی منو ول کنیخوای ھم محاال
 

 ی دست باراد رو رودی شدی ضربھ
 ی ھام احساس کردم و بعد گرمالب

  و کفومدی کھ تند تند از لبم میخون
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 .......  پر از خون شده بوددستم
 ..... تعجب بھ باراد زل زده بودمبا
 
 
  شده بودمرهی خمی دست خونبھ
 دمیترسی کھ از خون میی اونجااز

 دنی کشغی کردم بھ جشروع
 

 ی لعنتیباراد تو منو زد - من
  متنفرممممممازت

 ی خودت رو نشون دادبالخره
 

  نزنغیالنا آروم باش ج - باراد
   نترسستی نیزیچ

 گھی زدم کھ دنوی خودت بود اریتقص
 ادی نرونی مفت از دھنت بحرفت

 یتی مردم واسھ خودم غرور و شخصمن
  تو باھام عشق و حالیگی بھم مدارم
 ی ولم کنیخوای حاال میکرد

  کھی بود کھ کتک بخورحقت
 ی حرف رو تکرار نکننی اگھی دی دفعھ

 
  و لبھ پر خونی اشکیا چشمبا

  شدم و بلند گفتمرهی خبھش
  شو جناب سرگرد ساکتخفھ

 
  اتاق خارج شدم و بھ سمتاز
  دمیدوی ھا مپلھ
 اطی سالن رو باز کردم و رفتم تو حدر

 کردمی مھی و گردمیدوی مداشتم
  از باراد دور باشمخواستمیم
  چشمم نباشھی جلوو

  باراد رو از در سالنیصدا
 گفی بلند می کھ با صدادمیشنیم

  لجبازی دختره نمی ببستایوا
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 ؟یری می دارکجا
 
   بزرگ ویلی باراد خی خونھ اطھیح

 خواستمی بود مقشنگ
  رز قرمزی گوشھ کناره گل ھاھی

  نمیبش
 دادنی گل ھا بھم آرامش منیا

  شدمکی بھ گال نزدنکھی محض ابھ
  باراد بوداطی کھ تو حیسگ
  جلوم در اومد و شروع کرداز
  پارس کردنبھ
 

 دمیلرزی از ترس مداشتم
  دمی بلند کشغی جھی

  صورتم رو برگردوندمآروم
 دنی شروع کردم بھ دوو

  سگھ دنبالمھکردمی ماحساس
 دمیدوی و مدمیکشی مغیج

  بزرگ و سفتزی چھی کردم بھ احساس
  بارادی نھی کردم کھ سرم رو باال آوردم سبرخورد

 ..... شدانیشمام نما چیجلو
 

 سگ باراد سگ - من
 رهی منو بگخواستی مسگت
  شده بودرهی با لبخند بھم خباراد
  کمرش رو محکم گرفتمدور

  صورتش نگاه کردم و گفتم بارادبھ
  سگ اونجاس برو ببندشگمی توام مبا
 

 زمی نداره عزتی بغلم کرد گفت کارباراد
 
 

 دمیلرزی از ترس تو بغل باراد مداشتم
 ی انگشت اشارم رو روکھ
 دستم بشکنھ:  گفت دی کشلبم
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  کردمنکاروی اکھ
 

  نگو خدا نکنھینجوریا  - من
  شدمی عصبیلی منم بود خریتقص

  دعوا راهی ھر موضوعبخاطر
 ندازمیم
 

  لبم روی با دستش خون ھاباراد
   کردپاک
   و گفتدی رو بوسلبم
  باال خودت رو آمادهمی برای بالنا
 برمت شمال بخوامی مکن
 

  انداختم اشکام صورتمنیی رو پاسرم
  کرده بودسی خرو

   کھ بھت سپردهییپس پرونده ا - دمیپرس
 ؟ی بود چشده

 
  با اون پروندهگھی من دگفت
 ..... ندارمیکار

 
 ھوی کھ شدهیحاال چ - من
  شمال بھ سرت زده ؟یھوا

 
  زمیبخاطر تو عز - باراد

 نمتی ببینجوری ایتونینم
  گردشبرمتی مرمیگی می روز مرخصچند

 ی گرفتی عوض شھ افسردگتیروح
 

 ؟ی عذاب وجدان گرفتدیآھان گفتم شا - من
 

  یالنا لطفآ تمومش کن سع - باراد
  دعوایکی کوچزهی سر ھر چنکن
  ی بندازراه

  ابرومو انداختم باالھی
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  بھش پشت کردمو
 

 یخوای می زد گفت لباس چصدام
  من واست آماده کنم تو بروبگو

 یای کم سرحال بھی ری بگدوش
 

  ی خودت دوست داری ھر چگفتم
 کنھی نمی بردار فرقواسم
  رو برداشتمحولم

 ی بھداشتسی بھ طرف سروو
  افتادمراه
 رونی ساعت از حموم اومدم بکی از بعد

  رومی شخصلی وسای ھمھ باراد
  کرده بودجمع

 نکھی بعد از انھی آی جلونشستم
  رژ قرمزھی مرطوب کننده و ھی

   و شلوار دممی کوتاه مشکی مانتوزدم
  کھ ھمشوندمی و شال سفدی سفیپا

  دمی بود پوشدهی باراد واسم خررو
 

  وارد اتاقم شدباراد
  ؟یی آماده اگفت

 
   آرهگفتم

 
 ؟یچرا موھاتو خشک نکرد - باراد

 
  حوصلھ نداشتم - من
 

  گفت سشوار رو بده بھ منباراد
  رو بھ طرفش گرفتمسشوار

  دستم گرفتش موھام رو باز کرداز
  مشغول خشک کردنھ موھام شدو
 

  موھاتوگھی النا ھوا سرده  دگفت
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  ھااای نذارسیخ
 

  کاراتنیباراد فکر نکن با ا - من
 رهی مادمی ی  تو دھناون

 
 کش نده لطفآ اصآل اعصاب ندارم - باراد

 
 ی عصبی خبلای تازگمی فھیآقا - من
 ی کرددای ھااا دستھ بزنم کھ پیشد
  زدی مثھ فرھاد اونم ھمش منو میشد
 

 گھیفرھاد غلط کررررررد د - باراد
  فرھاد رو تکرار نکن النااسم
  آدم آروم باشھی بذاریتونی نمچرا

 
 چتھ باراد چھ طرز حرف زدنھ - من
 ؟یکنی می مرده ھم حسودھی بھ تو
 

 ی االن زن منکنمی میآره حسود - باراد
 یاری بھ زبون نمگھی رو دچکسی ھاسم

 کنمی کھ تکرار مھی آخری دفعھ
 

  باال انداختم  ساکم رویی اشونھ
 برداشتم

 یاری باراد گفت الزم نکرده تو بکھ
 نی تو ماشنی تو فقط برو بشارمی مخودم

 نیی پلھ ھا اومدم پااز
 اطی در سالن خارج شدم و تو حاز

 ستادمی باراد امنتظر
 دیکشی با خودش م چمدون رودوتا

   بھمدی رسو
 

  باراد ؟دمیپرس
 

 جان - باراد
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 ؟ی دارالیباراد شمال و - من
 

 ادی خدا کنھ خوشت بزمیآره عز - باراد
 

  باراد من عاشقھ شمالم - من
 

 منم عاشقھ توام - باراد
 
 شدی می جورھی نوع حرف زدنش دلم از
  عاشقھشتری رفتارش ھر لحظھ منو ببا

 ....کردی مخودش
 

  گونش روستادمی پاھام ای پنحھ رو
  بارادی با لبخند گفتم مرسدمیبوس

 
  می داری خوشحالدی پرسباراد

  شمال؟میریم
 

   اھومگفتم
 
  گوشمم زمزمھ وار گفت خانومتو

  ی خودمیکوچولو
 

  خواستی مرد منی اایخدا
 ......  کنھوونھی دمنو
  حسم بھ بارادگھی داالن
  کرده بودفرق

  عاشقش بودمھم
   زن شوھر دار روھی احساسھ ھم

  داشتم
  شده بودکی بود ھوا کامال تار٧ ساعت

  می نشستنی تو ماشکھ
  رو روشن کردنی ماشباراد

  می راه افتادو
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  میساعت بود تو جاده بود ٢
  شده بودنی سنگچشمام

  دادم و چشمام روھی تکی صندلبھ
  بستمآروم

  و با سرعتدمی ساعت خوابمین
 کردی می کھ باراد رانندگیادیز

  رو باز کردمچشمام
 

  تر بروواشیباراد چھ خبره  - من
  ھااای خودت مرد قانونبقول

   آخھھی چھ وضنیا
 دادی پاشو رو ترمز تکون مباراد

 شھی لبند گفت النا نمی با صداو
  شی انگار دستکاردهی ترمز رو بریکی

 ....... کردن
 

  بارادیگی می زدم چدادم
 ........ رو خدا نگھش دارتو
 ی کارنی ھمچتونھی می آخھ کی چیعنی

   کنی سعکنمی باراد خواھش مکنھ
 .....ی رو نگھ دارنیماش

 
  محکم داد زد النا ساکت باشباراد

  نکنمی نکش عصبغی جقدیا
 

 .....  رو نگھ دارنیباراد تو رو خدا ماش - من
 

 دهی ترمز برتوووووونمی نمشھینم - باراد
  شده

  بلند با ھم بحثی با صدامیداشت  
  میکردیم

 یلی خزی چھی کردم بھ احساس
  می برخورد کردمحکم

  بستھ بودمکمربند
  نشستمنکھی لحظھ بھ محض اھمون
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  کمربندم رو بستباراد
  با سررفتم تواما
 ی وقتدمی نفھمیزی چگھی دشھیش

 دمیدی رو باز کردم دوتا زن رو مچشمام
 دنیکشی مرونی بنی منو از ماشکھ

 گفتی و مزدی محکم داد مباراد
  حالش چطوره؟زنم

 چشمام رو باز کردم و گفتم باراد 
  حالم خوبھ نگران نباشمن

  نیی پاایب
   خونمونمی برایب

 امی بتونمی گفت النا تو برو اما من نمباراد
 

   ؟شدهی چی چیعنی - من
 ؟یتونی میای بیتونی چرا نممیری ھم مبا
 

   بودن رو صدا زد گفت خانوماستادهی کھ اونجا ایی زناباراد
 سی حالش خوب ندی زنھ منو ببرکنمی مخواھش

 خوردی چند تا مرد بھ گوشم میصدا
 دیاری دختره رو زود بگفتنی مکھ

   سوراخ شده ھر لحظھنی ماشباک
   منفجر بشھممکنھ

   حرفنی ادنی شنبا
 دی و گفتم ولم کندمی کشی بلندغیج
   شوھرمشی برم پخوامیم

  اون زنا آزاد کردمی از دستاخودمو
 دمی طرف باراد دوبھ

   بارادکھی نزدرفتم
 

 رمی نمییباراد من بدون تو جا - من
   ؟شدهیچ

   خونھمی بریای نمچرا
 یشی بلند نمی از پشتھ صندلچرا
 ی تو رو قران پاشو دارم روانیلعنت

  رفتم جلو سر باراد رو محکم بغلشمیم
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  و گفتم بارادنمیس چسپوندم بھ کردم
 می با ھم برای شو بادهی پنی ماشاز

  باراد تو رو قران منو تنھا نذارخونھ
 

  برونجایالنا زود از ا - باراد
  شھی منفجر منی ماشاالن

 
  خانوما خواھشزدی ھمش داد مباراد

 دی ببرنجای زنھ منو از اکنمیم
 
 بھ من بگھ یکی گفتمی مکردمی مھی  گردمویکشی مغی باراد رو گرفتھ بودم جرھنیپ

 شدهیچ
 ......رمی نمیی بدونھ شوھرم جامن
 
 

  عشقم بگو بھمشدهی چباراد
 می برنجای از اای بنفسم

  خونمونمیری مدوباره
 کنمی می زندگباھم

  
 

 ارهی برونمی بنجای نتونست از ایالنا خانومم کس - باراد
  از جلو پرس شدهنیماش
  کردهری وسطش گپام
  گفتم باراد ساکتدی کشغیج
 

 ی و با صداختمیری مردم اشک میجلو
  غلط کردمای خداگفتمی مبلند

   کردم منو ببخشیناشکر
  حاال کھ عاشقھ باراد شدمایخدا
  ری ازم نگاونو

  باراد رو نجاتی ولری منو بکجونھ
  باراد با تعجب بھم زل زده بودبده

  ؟ی النا تو عاشقم شددیپرس
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 رونی بیای می لعنتنی ماشنی تو از ادمیواست مباراد من جونمم  - من
 
  خونھ ما با ھم زندهمیگردی با ھم برمما
  اگھ قرار بھ مردنھ دوتامون با ھممیا
 میریمیم

  کمکنیای جلو داد زدم تو رو خدا برفتم
 کردمی و التماس مکردمی مھی گرشھی منفجر نمنیماش

 
   تالشی خانوم ھر چگفتنی ممردم
  میاری درش بمی نتونستمیکرد

  ١١٠ و ی بھ آتش نشانمی زدزنگ
  ھر لحظھ امکان داره منفجر بشھیری فاصلھ بگنی شما ھم از ماشانی بکھ
 
  من از عشقمگفتمی و مدمیکشی مغیج

  رمیگی نمفاصلھ
 رونشی تا بمونمی شوھرم مشھی پمن

 ارنیب
  رو صورتھ باراددمی جلو دست کشرفتم
   ودمیبوسی صورتش رو می ھمھ

   عشقم ناراحت نباشگفتمیم
   خونھمیگردی با ھم برمما

 سی صورت باراد رو خاشکام
  بودکرده

 کنھی مھی باراد ھم داره گردمید
 
 نی از ماشکنھی ازم خواھش مو

  رمی بگفاصلھ
  گوشش زمزمھ کردم باراد عاشقتمتو
 یدونستی عاشقت شدم ممن

 یمی تکرار کردم تو زندگدوباره
  ستمی منم نی نباشتو
 رمی بمدی منم بایری قرار تو بمگھا
  

  برونجایالنا تو رو خدا از ا - باراد
 رمیمی دارم میکنی فکر مچون
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 ؟یزنی حرف رو منیا
 

   دھنش گفتم بارادی رو گذاشتم جلودستم
  جونم بھ جونت بستسی مننفسھ

   حرف رو نزننی ایریمی نمتو
 گفتمی و ھمش مزدمی باراد حرف مبا

  منمگفتی عاشقشم اونم مدام مکھ
  دیبوسی و منو معاشقتم

 زدی مردم رو کنار مدی رسسی پلنیماش
 

  دنی بھ باراد رسسای پلیوقت
   احترام گذاشتن و گفتنبھش

 یلی خنیی شمامی سرگرد فھجناب
 میدی کھ دور رسمیمتاسف

  ھا و سربازھا مشغول در آوردنسیپل
  بودننی باراد از ماشیپا

 ....دی ھم رسی آتش نشاننی ماشکھ
 
 

   کمک کردن باراد رو در آوردننی رو ماشختنی ھمھ ردی کھ رسی آتش نشاننیماش
  و لنگان لنگان راهکردی پاش درد مباراد

  دستھ باراد رو دور گردنمرفتیم
  فداتشمخوامی کھ گفت النا نمانداختم

   گردنتشھی متی اذنمیسنگ
 گفتمی بودم ھمش مدهی ترسیلیخ

  دور شونی از ماشای زود باش راه بباراد
  از سربازھا اومدن باراد رودوتا

  پامی دور شدنی کردن از ماشکمک
 رفتمی باراد راه می پابھ
  و کنارهرفتی میاھی چشمام سکھ

  نشستم باراد از سربازھا خواستجاده
   بذارنشنجایھم
 

  نی باراد رو گذاشتن زمیوقت
  ھمھی بغلش کردم جلومحکم
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  دمیبوسی رو مباراد
  کردمی مھی گرو

   بلند گفتمی و صداھیباگر
 

 ی باور کنم کنارمخوامی بغل کنم مباراد
 دمیلرزی واسھ باراد افتاده بود از استرس می چھ اتفاقومدمی مادمی ی وقتمردمی مداشتم

  دمیکشی مغیج
 
  ازت ممنوووونمای خداگفتمی مو

 ی عشقم رو نجات دادکھ
 

 دیبوسی رو ممیشونی ھمش پباراد
  آروم باش عشقمگفتی مو

  شد نترستموم
  می تو بغل ھم بودمحکم

   گرفت و ھمھ ازششی باراد آتنی ماشکھ
  مشغول خاموشی شدن آتش نشاندور

  بودنی ماشکردن
 

 دنی کشغی شروع کردم بھ جکھ
  نھگفتمی و مدمیکشی مغی جمدام

  باراد حبس کرده بودمی نھی تو سسرمو
  دمیبوسی رو منشی سو
 

 نترس عشقم آروم باش من کناره - باراد
  نکن خانوممھی گرسی تموم شد ھستمی ننی تو اون ماشتوام

 
   ھق ھق گفتم باراد فکر کردمبا

   چھیدونی دوباره بسوزم نمقراره
  داشتم باراد رو سفت گرفتھ بودمیحال

   منی مرد من آقاگفتمی مو
 

  رودنتی کنم بودنت رو نفس کشباور
 

  کنمی زندگتونمی من بدون تو نمباراد
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 قی نفس عمھی شتمیگلم من پ - باراد
 ی کنارتم ھمھ چنی نگام کن بببکش
  شد آروم باشتموم

 
 دیکشی صورتم می دستشو روباراد

  ی کھ انگشتاکردی اشکامو پاک مو
   انگشتاش قفل کردمنی رو بدستم

   پشتھ دستشو
 دمیبوسی مرو
 

  بخش چشمات شم منو بیفدا - باراد
  نتونستم ببرمت شمالکھ
 

 خوامی نمیچی ھگھی کنار تو باشم دگفتم
  حالھ دلم خوبھی کھ کنارم باشتو
 

   ترمزی کدونمی گفت نمباراد
  کردهی رو دستکارنیماش

   بفھممدیبا
  ھمکارامنھی فعآل با ماشگفت

 ی چانی جرنمی خونھ تا ببمیگردی مبر
  بوده

   جاش بلند شد دستم رو گرفتاز
   بلند شدممنم
  شدنی زنم خاکی گفت لباسابعد

  کردن لباسمزی دستش مشغولھ تمبا
  شدم و گفتمرهی تو چشماش خشد

  ؟باراد
 

 جون - باراد
 

 شتری از فرھاد بدمی االن فھمباراد
 تیزی دارم باراد اگھ تو چدوستت

  کھ بھت دارمی قسم بھ عشقشدیم
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   لحظھ ھمھی ی حتکشمی مخودمو
 ......  بودمی زندگی صحنھ نی امشب بدترکردمی نمی از تو زندگبعد

 
 کردی با تعجب بھم نگاه مباراد

 
  زنگ خورد گفتم جواب بدهشیگوش

 
  شلوارش در آوردبی رو از جیگوش
  ھی کدمیپرس

 
 ..... گفت مامانمآروم

 
 

 ستی باراد حالت خوب نگفتم
 ؟ی فعآل جوابھ مامانت رو ندیخوایم
 

  خونھمی برزمیباشھ عز - باراد
 

  النا تو کھ حالت خوبھ آره؟گفت
  ببرمت دکتر؟دهی ندبی آستییجا
 
  باراد من خوبم فقط سردرد دارمنھ
 

  دکتر از سرت عکسرمتیم - باراد
  رهیبگ
 

  ستی نی مھمزهینھ چ - من
  سردردشھی چون خورد تو شفقط

  تو سرمیی اشھی شچی اما ھگرفتم
   بارادنرفتھ

 
  ؟یبخشیالنا منو م - باراد

 
  عشقم؟یبابت چ - من
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   سفر درستھیچون نتونستم  - باراد
   شدینجوری ببرمت و ای حسابو
  ناراحتمیلیخ
 

  سی من اصآل واسم مھم نباراد
  نھای مسافرتمون خراب شده کھ

 تونمی و می کھ االن کنارمنی ھمفقط
 ھی کنم برام کافلمست

 
  خانوممیعشقھ من - باراد

 
   آقامونیزمیعز - من
 

 می بغل کردگروی دو ھمدھر
 نی گفت زنگ بزنم ھمکارم ماشباراد

  خونھمی برگردارهی برو
   آرهگفتم

 
  نھی بھ ھمکارش زنگ زد و با ماشباراد

 می بھ طرف تھران حرکت کردھمکارش
   راننده بود و من و بارادھمکارش

  می نشستھ بودعقب
  دستش دوره گردنم بودم خودم روباراد
  نشی چسپوندم و سرمو رو سبھش

 ........  دمیکشی چشمام رو بستم و عطرش رو با تمام وجود بو مگذاشتم
 
 
  میدی خونھ کھ رسبھ

 می دو از ھمکار باراد تشکر کردھر
 

 کردی پاش درد مباراد
   کمکش کردم و با ھم ازخودم

 می ھا باال رفتپلھ
  بردمش تو اتاقشزود
  تخت خوابوندمش خودمرو
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  رو تخت بلند شدم  لباسماز
  عوض کنمرو

   صدام زدباراد
 

 النا؟ - باراد
 

  جانم - من
 

 ایعشقم خودتم ب - باراد
 

  ؟امیکجا ب - من
 

  گھیتو بغلم د - باراد
 

 کنمیاالن لباسم رو عوض م - من
  امیم
 

  رومی تو اتاقم مانتو شلوار خاکرفتم
  تاپ قرمزھی تنم در آوردم از
   شرتھی نافم بود با ی تا باالکھ

  وبھ سمتدمی پوشی مشککتون
   باراد راه افتادماتاق

 
  بوددهی رو تختش دراز کشباراد

  وارد اتاقش شدمنکھی محض ابھ
  چشماش سرتا پام رو برانداز کردبا

  شدمکی نزدبھش
  تخت کنارش نشستمرو

  دمیکشی موھاش می رودستمو
 ی النا امشب اون حرفدی پرسکھ
  داشت ؟تی واقعی زدکھ
 

  کدوم حرف ؟گفتم
 

 ی جدنوی ای عاشقمیگفت - باراد
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 ؟یگقت
 
  ابرومو باال انداختم گقتم مگھ منھی
 ......  دارمی تو شوخبا
 

   ازتیمنو بھ آرزوم رسوند - باراد
  ممنوووونم

 
 فھی شده کثیبھش لبخند زدم و گفتم باراد لباس ھات خاک 

  واست عوض کنمخوانی می اجازه بداگھ
 

  ی گفت النا مثھ زنادی خندباراد
  ای دار شدشوھر

 
  خب مگھ شوھر ندارم ؟گفتم

 
 ی زد و گفت داریی دندون نمالبخند

  بھم توجھیجوری دوست داشتم اشھیھم
 ....... یکن
 
  رو تخت بلند شدم و بھ طرف کمداز

  باراد رفتم درش رو باز کردمھیلباس
  باراد؟یپوشی کدوم لباسات رو مدمیپرس

 
  ندارهی فرقزمیعز - باراد

  ی ھر کدوم رو دوست داشتخودت
  بردار
 یی سورمھ اشرتی تھی بھ چشمم

   خورد برش داشتمخوشرنگ
 ی شلوار اسپرت خاکسترھی 

  ھم واسش برداشتمرنگ
 

   رو تخت بارادنشستم
   خودش رو کشوند طرفم و سرشو رو پاھام گذاشتکھ
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  لباست رو عوض کنمخوامیباراد م - من
  زمی عزنی بشپاشو

 
   عوضش کنی جورنینھ ھم - باراد

 
  رونم گذاشتھ بودی کھ سرشو رویھمنجور

  روشرتی رو در آوردم و ترھنشیپ
   کردمتنش

 
 ی عوض کندی پاشو شلوارتو باباراد

  فھی کثیلی پاره شده خزانوش
 

 کنھی ولش کن پام درد مشھی النا نمگفت
 نش بدم تکوادی زتونمینم
 

  پاتو تکونخوادی نمنمی باراد پاشو ببپاشو
 نمی رو پاشو ببتی شلوار راحتکنمی من پات مای فقط درش بیبد

  گرفتم از رو تخت بلندش کردمدستشو
 می با کمک ھم لباسش رو عوض کردو

  دی رو تخت دراز کشدوباره
   تو بغلش گرفتمنم

 
  باراد اومدھی اس ام اس گوشیصدا

   دلشوره گرفتمیلیخ
 

  بارادمی کھ تو بغل ھم بودیھمنجور
  دی دارغامی پھی برداشت کھ نوشتھ بود شما از نفس ی پاتختی رو از روشیگوش

 
   استرسم شروع شده بود دستامدوباره

   کرده بودخی
 

  نگاه بھم انداخت و اسم ام اسھی باراد
 .......  باز کردرو
 
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 446 

 م جوووونی داداشیووووووووا - نفس
   مبارک من و مامان فردا شبتولدت
  خوادی  مامان واسھ تولدت ممیتھران

 رهی بگیمھمون
   گرفتمیدی اس ام اس معده درد شدنی ادنی دبا

  شده بودی عصبمعدم
 دمیدستمو رو شکمم گذاشتم و نال 

 شده؟ی از جاش بلند شد گفت چباراد
 ستی نیزی آروم تکون دادمو گفتم چسرمو

 
 ؟؟ی شدینجوریچرا ا - باراد

 
 شی جوابش رو بدم کھ گوشخواستمیم

   زنگ خورددوباره
 
 ......  شده بود مامانوشیس
 
 

 کممی دستش رو گذاشتھ بود رو شباراد
 ؟....ھوی چت شد گفتی مو
 

  سی نیزی چگفتم
  مامانت رو بده نگرانت نشھجواب

   باشھگفت
 

 الو سالم مامان جونم - باراد
 ا قربانھ شمدی شما خوبیمرس
   خوبم عھ مامان واقعآمنم

 .....  نبود امروز تولدمھادمی خودمم
 

  اتفاقنی اومد امشب کھ اادمی تازه
   تولده باراد ھم بوده اما منافتاده

 دونستمینم
 ی دو ماه با، باراد زندگنکھی ااز
   اما روز تولدشکردمیم
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  خجالتدونستمی نمرو
 ...... دمیکش
 

 عھ مامان فردا شب واقعآ - باراد
  بھ نفس ھمشمی خوشحال میاوک

  برسونسالم
 

  با مادرشی در حال خدافظباراد
   نگاه بھم انداخت و دستشھی بود
   دور گردنم حلقھ کردرو

   بھش چسپوندم کھ بغلم کرد وخودمو
 نمتونیبی مامان جان فردا شب مگفت

  دی بابا ھم سالم برسونبھ
 

  اومدی پشت گوش ازی دخترغی جیصدا
  متوجھ شدم نفسھکھ
 

  قربونت برم تولدت مبارکپمی داداشھ خوشتیووووووووووا -نفس
  می داری شب پارتفردا
  خونت تلپلی فامی دختر پسرای ھمھ

 - شنیم
 

 ی آجری شبت بخنمتیبیباشھ نفس جان فردا شب م - باراد
 

 ی بابای داداشبوسمتیم - نفس
 
  و مدامردمیمی حسادت داشتم ماز

  کندمی لبم رو مپوستھ
  شدهی بھ خودم اومدم لبم خونیوقت
  بود

 ی دستکارنقدی لبتو اشدهی گفت چباراد
 ..... نکن

 
 نجای فردا شب انایباراد مامانت ا - من
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  ناراحت نباشزمیآره عز - باراد
 زنمی حرف مباھاشون

 دمی نفس تذکر مبھ
 ی احترامی حق نداره بھ زن من باون
  کنھ

  کم لوس و لجباز ھستھی نفس
  زوی ھمھ چستی احساس نی باما

  گمی مبھش
 

  کھ باراد گفتختیری تند تند ماشکام
  تو رو خدا تمومش کن بھتالنا

 ادی نشی پی مشکلدمی مقول
 یدی استرس درد شداز
  معدم زده بود حالت تھوع گرفتم و بھ سمتبھ

 یی تو روشودمی دوییدستشو
  اوردمی و باال مزدمی ھم عق مپشتھ
  شدیی وارد دستشوعی سرباراد

 
 اوردمی و باال مختمیری تند اشک متند
 

 ستادهی گوشھ اھی اخم کرده بود و باراد
  باال آوردنم تموم شدنکھی بعد از ابود

  کنارماومد
 زدی آب رو باز کرد و مدام آب مریش
   صورتمبھ

  نکنتی خودتو اذکنمی گفت النا خواھش مآروم
 ؟ی من اعتماد نداری مگھ بھ حرفاتو

 وفتھی بی نذارم اتفاقدمی قول مبھت
 

 می تو زندگچوقتیباراد من ھ - من
   نداشتم االن ھم مطمعنمشانس
 رهیگی تو رو از من منفس

  رهیپذی مادرت منو نمدونمیم
 ......  راھھ بود بارادی بدی کھ منو بھ سمت تو کشی راھنیا
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  نقدیا االنا آروم باش چر - باراد

  یفی تو دختره ضعیکنی میقراریب
 .....  خانوم خوشگلمزمیآروم باش عز....  ینبود

 
   طاقت ندارمگھیباراد من د - من
 ی زهی از تو جدا شم تو بھم انگتونمینم

 ی کھ مواظبم بودی تو بودی دادیزندگ
 ی گاھم شدکھی تی شدمی مرد زندگتو
   نبودت رو تحمل کنم؟ی چجورمن
 

   رو محکم بغل کردمباراد
   زانوھا گذاشتری دستشو زکھ
   بچھ بغلم کردھی مثھ و
 رهیگی زنم بچس بھونھ مگفتیم

   کم شدهشیلوس
 

  کنارمدی رو تخت گذاشت خودشم خوابمنو
  نشوی کردم و سمی قانشی تو سسرمو

  دمیبوسیم
  حق نداره رو حرفی روم گفت تو خونوادمون کسدی پتو رو کشباراد

   حرف بزنھمن
  نکننکاروی جلو جلو اکنمی خواھش مالنا
 نمیبی اشکاتو می وقتشمی داغون ممن
 
  استرش داشتم دوست نداشتمیلیخ

 انی صبح شھ کھ نفس و مادرش بخواستمی بشھ نمصبح
 

  آورده بودم فشارم افتاده بودباال
  و ترسمنیی استرس فشار پابخاطر

  دمیلرزی تو بغل باراد ممدام
 

   نلرزینجوریالنا تو رو خدا ا - باراد
 ادی زنگ بزنم دکتر بترسمیم
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  گفتم نھ بارادی نسبتآ بلندی صدابا
   بغلم کنفقط

   محکم بغلم کردباراد
 وونتمی من کھ دکردی گوشم زمزمھ متو
 ی کھ عاشقتم تو کھ نفس منمن
 

  خانومم؟ی ھستی نگران چپس
 
  کھ آرومم کنھزدی حرفا رو منیا

 گرفتی بغضم مشتری باما
 ختمیری اشک مشتری باراد بی نھی تو سو

 شمی موونھی دارم دکردمی ماحساس
  اگھ بارادکردمی ذھنم مدام تکرار متو

  ؟ی ؟ اگھ ازش جدا شم چی چنباشھ
   و موھام رو نوازشدیبوسی صورتمو مرفتی ھمش قربون صدقم مباراد

 ...... کردیم
 

   و خوابم بردسوختی پلک ھام مادمی زی ھاھی گربخاطر
  چشمام رو باز کردم ویوقت
 ی بھ روی روھیواری ساعت دبھ

  بود و باراد١ شدم ساعت رهی ختخت
 نیی نبود از تخت اومدم پاکنارم

 ی خورد کھ رویاداشتی چشمم بھ کھ
  رهی بود بھ کاغذ خزی کنار مھیپاتخت
 .... برش داشتمی و از رو پاتختشدم

 
  رواداشتی رفتم و ی طرف پاتختبھ

  برداشتم
   گذاشتھ بوداداشتی واسم باراد

 
 سالم عشقم من رفتم سرکار - باراد

 شگاهی برو آراگردمی غروب بر متا
  دنبالتشگاهی دم آراامی مرانی ارسنی م١١ ساعتنای برس مامانم ای خودت حساببھ
  دی خررمتییم 

 شوازی فرودگاه پمیری با ھم مبعد
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   و نفسمامان
 نوم گفتم ساعت زدم بھ آمنھ خازنگ

   کنھزی خونھ رو تمی ھمھ ادیب ٣
  فقط بخودت برستو

 ......  آخرش نوشتھ بود دوستت دارم بارادبعد
  شل شد و کاغذ از دستم افتاددستم

  نی زمرو
 

 نی امام حسای یوووووووووا
  نفسشوازی برم پدی بامن
  ھی چھ امتحاننی اای خداآخھ
   کھ من دارمھی سرنوشتچھ

  دشمنمدنھی با عشقم برم ددی باچرا
 

  ھی ی چرا وقتھی چنکارای اھی معنایخدا
  یدی بھم میزیچ

   عذاب بکشمنقدی ادی بابخاطرش
  درستتونستمی سست شده بود نمپاھام
   برمراه

 ھی رو تخت شروع کردم بھ گرنشستم
  کردن

  من عاشقھ باراد شدمای خداگفتم
   بخاطر اون نفس رو ھم تحملدی باحاال
  کنم
  جام بلند شدم حولم رو برداشتماز
  کشون کشون بھ سمت حموم رفتمو

  توشدمی رو پر ار آب کردم و خوابوان
 

   دادم و چشمام رو آرومکھی بھ وان تسرمو
  بستم
 ی من کھ دلشکستم و دارای خداگفتم
  خودتیکنی ممی رو ترمدلم

  کن بتونم حضور نفسکمکم
  تحمل کنم اون بود کھ باعثھرو

 .....  شدن قلبم شدھشکست
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  کھ نفس باھام کرده بودیکار
 ..... قابل بخشش نبوداصآل

  نکھی از ابعد
   گرفتنم تموم شددوش
  رو خشک کردمموھام
  و رو تختم درازدمی ھامو پوشلباس

 ...... دمیکش
 

   رو نداشتم از رو تخت برشی گوشی زنگ خورد اصآل حوصلھ میگوش
  نگاه بھ صفحش انداختمھی داشتم

   بودآھو
  جواب دادمزود

 
 الو سالم عروس خانوم - من
 یدی عجب احوال مارو پرسچھ
 

   ودنی کشغی شروع کرد بھ جآھو
 کنمی خفت می لعنتنی آرتگفت
  کنم و امشبزتی سوپراخواستمی مگفت

  بھت بگمھی جشن نامزدکھ
   کودن البد قبلش باھاتنی آرتاما

  کرده آره؟ھماھنگ
 

  دونمی ھفتس مکیآره من  - من
   پسر خوب ونی باشھ آرتمبارکتون

 کنھی مطمعنم خوشبختت مھیمھربون
 

  شوھر کجاست؟زمی عزیمرس - آھو
   باھاش حرفخواستمی منی چھ حالدر

   و دعوتتون کنم واسھ امشببزنم
 

 امی بتونمیاھو من امشب نم - من
  ی شرمندتم خواھریلیخ
 

  واسھشھی مگھ میتو غلط کرد - آھو
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  ؟یای نیچ
 

 امشب ١١ ساعت انی مھیامشب مامان باراد و خواھرش نفس دارن از ترک - من
  تھران باراد بھم گفتھرسنیم

  ادی  بعدشم مشگاهی آرابرم
 دی ببرتم واسھ خردنبالم

 
  ؟ نفس برگشتھ؟یکنی میشوخ - آھو

  تو ویی کھ باعث جدایی ای عوضھمون
 یدی عذاب کشنقدی و بخاطرش ا شدفرھاد

  اون کھ گورش رو گم کرده بودیلعنت
 گردهی ماه نشده داره بر م٦ ھنوز

 
 انیتولده باراده دارن م - من

 رنی بگی واسش پارتخوانی مانگار
  بدهیلی حالم خآھو
   و گفتمھی گرری ززدم

  کنم؟کاری استرس دارم آھو چیلیخ
 
 

  نداره گلم آروم باشبی گفت عآھو
 گھ؟ی می چباراد

 
  نگران نباشگھیباراد ھمش م - من

 کنمی رو حل مزی ھمھ چخودم
 

 ؟یالنا باراد رو دوست دار - آھو
 

  اھوم - من
 

 النا غرورت رو بذار کنار لطفآ - آھو
 ؟ی بارادعاشقھ

 
  نپرسنقدیآره آھو تو رو خدا ا - من

  بود کھ درد ھاموی تنھا کسباراد
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   کرد ناخواستھ عاشقش شدمدرمون
  دوستش دارمیلی خاالنم

 ترسمی میی از جداشم از جداترسمیم
  باراد رو نداشتھ باشم وحشتنکھی ااز

 رهی نفس باراد رو ازم بگترسمی من چقد بدشانسم میدونی آھو خودت مدارم
 کنھ. کنھ کھ باراد منو ترکیکار 
 

  دوستیلی نفوس بد بزن آروم باش مطمعنم باراد تو رو خنقدینترس ا - آھو
  کنھی رو درست مزی و ھمھ چداره
  لطفآ خودت رو زود نباز و مقاومتفقط
  نذار نفسیمتی قچی النا بھ ھکن

  باشی باشھ قوی بازنی ای برنده
 .....  ندهی رو بھ کسباراد

 
   توشھی آھو جان ھمیمرس - من

 یکنی سخت آرومم مطیشرا
  من برم کم کم آماده شم برمزمیعز
  بازم منو ببخش تو رو خداشگاهیآرا

 تی برا نامزدتونمی کھ نمشرمندم
  امیب
 

  شگاهی آرارمیزر نزن دختر منم دارم م - آھو
  با ھمشھی کھ ھمیشگاھی ھمون آراایب
  می من واسھ شب نامزدمیرفتیم

   دم٥ نوبت گرفتم ساعت اونجا
  تمتیبی منتظرتم اونجا مشگاهیآرا
 

  خوبھ دلم واستیلی خیوووووا - من
  رسونمی خودم رو م٥ ذره شده تا ھی

  شگاهی آرابھ
 

   منم برم آماده شمیاوک - آھو
  زمی فعآل خدافظ عزکنمی افتادم خبرت مراه

 
 ..... نمتیبیخدافظ م - من
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  رو قطع کردم بھ سمتیگوش
  کھی مانتو با طرح ارتشھی رفتم کمدم

  بوددهیود باراد واسم خر باسنم بری زتا
 نمی رو برداشتم و با شلوار دمپا جھمون

  دمی رنگ بود پوشیخی کھ
   انداختم رو سرمممی مشکشال

  درست کردن شالم بودممشغول
 ی شماره ی زنگ خورد وقتمیگوش
  دمی رو دباراد
 ......  رو جواب دادمیگوش

 
 ی خستھ نباشزمیسالم عز - من
 

 ؟ی من در چھ حالیسالم بانو - باراد
 ؟یری نمشگاهی شده ارا٤ ساعت

 
 شمی دارم آماده مزمیعز  - من

   برم االنخواستمیم
 

  ی نکنشی آراادی النا زنیبب - باراد
  دوست ندارم بھ آژانس ھمیی تنھاچون
  دنبالتادی مگھی دنی م١٥ زدم زنگ

  بھم خبر بده مواظبھ خودتمی افتادراه
  خانوممباش

 
  چشم - من
 

  چشمات شم پس فعال خدافظیفدا - دبارا
 

  زمیخدافظ عز - من
 
  کردمی باراد کھ خدافظاز
  رونی اتاقم اومدم باز
   اومدم و از در سالن بھنیی پلھ ھا پااز
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  دنمی راه افتادم با رساطی در حطرف
  و بازش کردنشاطی در حبھ

  ستادی و دم جلوم ادی ھم رسآژانس
   رنگ بودیی نقره ا٤٠٥ پژو ھی

   رو باز کردم و سوار شدمنی عقب ماشدر
   باراد دوباره زنگ زدکھ

   دادمجواب
 

 جانم ؟ - من
 

 نفسم آژانس اومد دنبالت ؟ - باراد
 

 نمی االن تو ماشزمیآره عز - من
 

 باشھ خانومم راننده آژانس - باراد
  بدهقآی آدرس دقشناسھی ممنو
  کنھادتی پشگاهی در آرای جلوقآی دقکھ
 

 ارنی بنی سفارش دادم واسم ماشمنم
  دمامی مدی کھ بھ دستم رسچشیسو
  دنبالتشگاهیآرا
 

   ؟ھیمدلش چ - من
 

 امی تا بزهی سوپراگھیاون د - باراد
  دنبالت

   بھم خبر بدهشگاهی آرایدیرس
 

  باشھ خدافظ - من
 

   کردم و آدرسی خدافظازباراد
  آژانسی رو بھ راننده شگاهیآرا

  کردادمی پشگاهی دم آراگفتم
  رو حسابھی کراخواستمیم

   کھ راننده گفتکنم
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  کننی بعدآ خودشون حساب ممی فھسرگرد
  شدمادهی پنی کردم و از ماشیتشکر

 شگاهی دم آرادمی رسنکھی محض ابھ
  بود تا چشمش بھم خوردستادهی اشگاهی کھ دم آرادمی رو دآھو

 ...  و محکم بغلم کرددی کشیفی خفغیج
 
 

 کردی و محکم بغلم مدیکشی مغی جی ھآھو
 

 زممممم؟ی عزیچطوووووور - آھو
 

  خوبمیاگھ تو اجازه حرف زدن بد - من
 ؟ی چطورتو
 

 میمنم خوبم خانومھ باراد فھ - آھو
 

  بازاری در نیآھو مسخره باز - من
 

 ی تپل و مپل شدنیچی النا باراد خوب بھت ساختھ  ھمگمااایم - آھو
  تھ رنگ و تپل شده بزنم بھ تخصورتت

   باز شدهروت
   کرده باھاتکاری باراد چبگو
  اشتھا آورن ؟می فھی آقانکنھ

 
 اتیآھو  مرض  مسخره باز - من
 شگاهی تو آرامی تموم کن بررو
 نی مخ آرتی چطورنمی کن ببفیتعر
  ؟ی زدرو
 

  مخ منو زدنی مسخره آرتشیا - آھو
  دلشم بخوادیلی من خنھ
 
  می شدشگاهی آھو وارد آرابا

  گھی دنی م٢٠ گفت شگریآرا
  شماست خانوم رادمنششی آرانوبت
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 ی مشترشونی تا اتمام آراگھید
   آھو گفت بلھ لطفآندارم

   دوستمم با من ھستندیکنیم
   امشب تولده شوھرشھشونمیا
   بدرخشھخوامیم
   نگاه بھ آھو انداختم کھ بھم چشمکھی

  زد
  تو بازوش زدم و گفتمکی مشت کوچھی

  نی آرتی کن چطورفی حاال تعرخب
  ناقال؟ی تور کردرو
 .... ی کھ تو باراد رو تور کردی و گفت ھمونجوردی خندآھو

 
   آھو آخھ من اگھیری بمیا - من

  تور کردن داشتم االن حال و روزمعرضھ
  کنفی نبود حاال تعرنیا

 
 شمی من دارم عروس میوووا - آھو
 ی بگینجوری اادی مدلت

 
  نھ؟ای یگیم - من
 

 یپرونی موزیباشھ بابا چرا ف - آھو
 
  رو بھمنی آرتی شماره ادتھی

   زنگ بزنم بھشی گفتیداد
  تو و باراد رو بگم و ازش عذرانیجر

  بودشی دوماه پبآی کنم تقریخواھ
 
   روز کھ دانشگاه بودمھی

  از تموم شدن کالسامبعد
  تماس گرفتم و گفتمباھاش

  مفصل باھاش حرف بزنمخوامیم
  شاب روی کافھی آدرس نیآرت

  گروی فرستاد گفت اونجا ھمدواسم
  منم بھ اون آدرس رفتممینیبب
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 یرموزی و شکی از از خوردن کبعد
 می سفارش داده بودکھ

  زوی من ھمھ چمی صحبت شدگرم
  کردمفی تعرنی آرتواسھ
  کردتی موفقی واست آرزواونم

  راحت شدهالشی گفت خو
  واست خوشحالھیلی خو
 

 ن؟ی عاشقھ ھم شدیپس چطور - من
 

  شمارمو داشتنی آرتگھی دیچیھ - آھو
   حالھ تو روزدی روز بھم زنگ مھر

 زدی بعدم با خودم حرف مدیپرسیم
 زدی ماه مدام بھم زنگ مھی

 نمای سمی باھم چند بار رفتبعدش
  میدی کھ دیلمی فنیآخر

  قشنگیلی خی عاشقانھ لمی فھی
  ی پرتقال خونبود

  ی و حامد بھداد بازیغمی ضوشاین
  آخرش پسره مرد و دخترهکردنیم

 دنی بھم نرسپسره
   بودم اون روزنی آرتنی ماشتو
 می رفتنی آرتنی ماشبا
  حامد بھدادیلی اومد کھ تو خادمی

   آخرنکھی و ای دوست داشترو
   مردلمی فتو
  تو و فرھاد افتادمادی دنی بھم نرسو

 نی آرتی گاه جلوناخدا
  ھی گرری ززدم
 گھی متوجھ شدم بغلم کرده و مکھ

  باش آخھ شما دخترا چرا بخاطرآروم
 دیکنی مھی گرلمی فھی

  نکن طاقت ندارمھی آھو گرگفت
  نمتی ببینجوریا

  تعجب بھش نگاه کردم کھ گفتبا
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  دارهدوستم
 کردمی مبھوت بھش نگاه ممات
 خوامی ازت نمی جوابچی االن ھگفت

 ی دارم و اگھ تو ھم منو بخوادوستت
 ی خانومھ خونم بشخوامیم

  خستھ شدمیی از تنھاگھی دگقت
   ازدواج کنمخوامی مو

 ومدی خوشم منی کھ از آرتمنم
  خوشگل بود ھم سالم و پرستارھم
  گذاشتم و عکسونی مامان در مبا

   رو بھ مامان نشون دادمنیآرت
 یمارستانی بھ بابا گفت بابا رفت تو بمامان

  کردقی پرستار بود راجبش تحقنی آرتکھ
  کرده بودنفی تعرنی ھمھ از آرتکھ
  جواب مثبت دادمنی بھ آرتبعد

  در خدمت شمامنجای کھ ااالنم
 

   آھو تموم شد بھشی حرفایوفت
 رختی زده بود و اشکام دونھ دونھ مزل
  لمی بابا مگھ فی آھو گفت اکھ

 .... کردم چت شده باز ؟فی تعریھند
 
 

   رو محکم بغل کردمآھو
   واست خوشحالمیلی آھو خگفتم

  دوست داشتم تو لباس عروسیلیخ
  نمتیبب

 ی دارم خوشبخت بشدوست
   رو خدا خوشبخت شوتو
 

   آھو من کھ خوشبخت نشدم وگفتم
  کن و خوشبخت باشی تو حداقل خوب زندگشمینم
 
  کھ آھو ھم اشکش در اومدختمی اشک رنقدیا

   گفت النادیکش رونی از بغلش بمنو
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 اری کن تو رو خدا اشکمو در نبس
   باراد بھیشی ھم خوشبخت متو
  دوستت دارهنقدی ای خوبنیا

  ؟ی خوشبخت نشچرا
 

   باراد رو دوستیلیآھو خ - من
  بھشیلی خرمیمی بدون باراد مدارم

 ی کنم ولی حاظرم ھر کاروابستم
   باراد جدا نشماز
 
  امشب مامانش و خواھرشترسمی میول

  ندارم احساسی حس خوبادی مدارن
 رهی ھر لحظھ قراره خدا جونمو بگکنمیم

 رمی بمقراره
 

 ی فکر نکنی منفنقدی اشھیالنا م - آھو
 رفتنی اونام بخاطر پسرشون تو رو پذدیشا
 

  عروسھی دلشونم بخواد یلی ضمن خدر
 ....  تو داشتھ باشنمثھ

 
 زدی داشت باھام حرف مآھو

  صداششگری کھ آراکردی آرومم مو
 دیی و گقت خانومھ رادمنش بفرمازد
 

 شگری نشست و آرای پشت صندلآھو
  صورتش شدمی گرمشغول

 
   استرس داشتم و ھمش پامیلیخ

  زنگ خوردمی کھ گوشدادمی تکون مرو
   بودباراد

   دادمجواب
 

  الو سالم - من
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 یدی النا رسزمیسالم عز - باراد
  ؟شگاهیآرا
 

 دمی دقس رس٢٠ زمیآره عز - من
 

  بگمخواستمیباشھ خانومم م - باراد
 تی مشکی من موھای رنگ نکنموھاتو

  دوست دارم نھ کوتاه کن نھ رنگ بزنرو
 

  زمیباشھ عز - من
 

 امیکارت تموم شد زنگ بزن ب - باراد
 میری ممی در ضمن داردی خرمی بردنبالت
   دوست ندارمی نکنشی آراظی غلبازار

   رو بذار واسھ خونھشتیآرا
 

 د؟ی نداریی اگھیبلھ قربان امر د - من
 

  ازشکنمیمن بھ زنم امر نم - باراد
 ....کنمی مخواھش

 
 دمیچشم ھمش رو انجام م - من
 

  بال گلم پس فعآلیچشمت ب - باراد
  خدافظ

 
 خدافظ - من
 

  رو اسالح کردم ابرومصورتم
  بارادی برداشتم و طبق خواستھ رو
   نکردم و دست بھ موھامیشی آراچیھ

  بھ باراد زنگ زدم و گفتمنزدم
   تموم شدهکارم

 
  رو بھ نفسانی گفت النا من جرباراد
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 یی اما نگفتم اون دختر توگفتم
  مامانمی داشتھ باشھ کھ وقتی خواستم بھ مامان بگھ آمادگازش

 ھ؟ی کنی تعجب نکنھ و نگھ ادی رو دتو
 

  گفت؟ی نفس چدمیپرس
 و خواست منم بھش شمارت رگفت
  ھر لحظھ ممکنھ بھت زنگ بزنھدادم

 
 ؟ی منو بھ نفس دادیباراد تو شماره  - من
 

  منو بھ نفسی چرا شماره باراد
  من توان حرفیدونی مگھ نمیداد

 !!  با اون رو ندارمزدن
 

 النا نفس خواھرمھ ھااا - باراد
 ی ھم زنمتو

 دیای با ھم کنار بدی کنی سعپس
 نمی زنتو بده ببی شماره گھی میوقت
 دم؟ی نمی چبگم

 
 

 ادی با نفس حرف بزنم ازش خوشم نمتونمیمن نم - من
 

  داد زد النا خواھرمھ ھاااباراد
 ی کن کاری نکن سعشروع

  کھ رابطتون با ھم خوب باشھیکن
 

 ی اگھ رابطھ شھی ھھ چھ جالب مگفتم
  و نفس با ھم خوب باشھمن
 

  دنبالم؟یای میکارم تموم شده ک - من
 

  رو االنی مازراتی ھاچیسو - باراد
 گھی ساعت دمی گرفتم نلیتحو

   دنبالتامیم
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   مبارکت باشھی گرفتیاووووووه مازرات - من
 

  کھ مالھ منھ متعلق بھ تو ھم ھستیزیمبارکت تو ھم باشھ چون چ - باراد
 

  باراد جان فعآل خدافظی مرسگفتم
 

 ستادمی کنار آھو ارفتم
  بود چقد خوشگل شده بودمی گرری زھنوز

 
 .... یآھو چقد خوشگل شد - من
 

  میواقعآ واال تو کھ بدون گر - آھو
  ی من خوشگلتراز
 

  بخوره تو سرم آھومیخوشگل - من
   شانس ندارمیوقت
 

  باز ؟شدهیچ - آھو
 

 شی آھو رو آرای داشت چشماشگریآرا
   سبز و درشتشی اون چشماکردیم

  آھو شده بودی مثلھ چشماواقعآ
 

  دارمومدهیآھو ھنوز نفس ن - من
  کنمی با باراد کلکل مبخاطرش

 
  گفت؟یزیچطور مگھ باراد چ - آھو

 
 شمارم رو داده بھ نفس - من

  پروی کن مثآل من با اون دختره فکر
  کالم شم حالم از حرف زدنشھم
  عشوه ھاشادی ھنوز خورهی مبھم

   اعصابم بھموفتمی حرف زدنش مو
  پروای بی دختره زهیریم
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 یای کن باھاش کنار بی خواھر شوھرتھ سعگھیبسھ النا اون د - آھو
 ......  ھم بارادیشی متی ھم خودت اذینجوریا

 
  شم مگھ تا االنتیبدرک بذار اذ - من

  ؟شدهی شدم چتی ھمھ اذنیا
  روشنمی کلفت شدم اپوست

 
 شھیامان از دستھ تو دختر ھم - آھو

  کاراتھنی  بخاطر ھمی و لجبازمغرور
 ..... یشی متی ھمش اذکھ
 
 

 یلی تو رو خدا اعصابم خالیخیب - من
 .....  آھوختسی ربھم

 
 

 یدونیالنا ھر جور خودت صالح م - آھو
   بھ نظرم اصآل  بھ نفس توجھ نکن فکر کن وجود ندارهاما

  رفتار کن کھ انگار بود و نبودشیجور
 .....  ندارهی فرقواست

 
 نطورمی ابرمو باال انداختم گفتم ھمھی

  کنمی اصآل آدم حسابش نمھست
  نی گفت آفرآھو

 
  و منتظر باراد بودمی رو صندلنشستم

 
  زنگ خورد باراد بودمیگوش

   دادمجواب
 

  سالم - من
 

 ... رونی بای بشگامیسالم دم آرا - باراد
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 .....  بلند شدم و بھ طرف آھو رفتمی رو صندلاز
 

 شتی آرابوسمتی جان نمآھو - من
   باراد اومده دنبالم منشھی مخراب

  برم تو رو خدا واسم دعا کندیبا
  امشبدونمی استرس دارم نمیلیخ

 وفتھی بی چھ اتفاقاتقرار
 

   بھ خدا توکل کنزمیبرو عز - آھو
  مواظبھ خودتوفتھی نمی اتفاقانشاهللا

  باش
 

  باشم بھتی کھ نتونستم تو جشن نامزددیآھو تو رو خدا ببخش - من
  قلبممی سالم برسون از صمنیآرت

 کنمی می خوشبختی آرزوواستون
 

  کنمی رو درک مطتی شوھرت رو منتظر نذار شرازمیبرو عز - آھو
  کن بخاطری فقط سعزنمی زنگ مبھت
  ی نکنی باراد رو عصبنفس

 
   خدافظزمیباشھ عز - من
 

  خدافظ گلم - آھو
 
  کردمیدافظ آھو خاز
 رونی اومدم بشگاهی از آراو

   شده شدهکی تاربآی تقرھوا
 بود

 
  پارک کردهشگاهی ارای رو بھ روباراد
 بود

   خوردشی مشکھی بھ مازراتچشمم
   قشنگ بودیلییییییخ
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  چند برابرنی باراد انگار تو اون ماشتھیجذاب
   بودشده

 
  رفتمنشی زد بھ طرف ماشبوق
  رو واسم باز کرد و نشستمنی ماشدر
 

 سالم اووووووه مبارک باشھ - من
 

 زمی عزی گفت مرسدی خندباراد
 نمی بوس بده ببھی ی خوشگل شدچھ
 

 خوشگل بودم خوشگلتر شدم - من
 
 

  اونکھ بعلھ خوب خانوم من - باراد
 گھی مثھ خودم خوشگل باشھ ددیبا
 
  شونم رو باال انداختمو گفتم مگھھی

  ؟ی خوشگلتو
 

 ستمی نی بگیخوای میعنی گفت باراد
 

 .....خب معلومھ کھ نھ - من
 

  زد و لپاش چال افتادیی قھقھ اباراد
  یلی براش ضعف کرد خدلم

  دیخندی و جذاب ممردنھ
   باشھ من زشتمگفت

 
  بوسھی ی ثواب کنشھی محاال

 .... ی ما بدبھ
 ....  زدمیپوزخند
  بھ طرفش کشوندمخودمو

  رو دوست داشتمششی رتھ
  دمی گونش رو بوسرو
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   رفت تو ھم گفتاخماش

  دوست ندارمااااینجوریا
 

 ؟ی دوست داریپس چھ جور - من
 

  صبر کندمیاالن بھت نشون م - باراد
 

  دستش رو محکم دور گردنم حلقھباراد
  لبامدنی و شروع کرد بھ مککرد

  گذشت از خودم جداشیی اقھیدق ٥
   و گفتم بسھ باراد خفھ شدمکردم

 
 .... دمی کشقی نفس عمھی

 بوسمتی می گفت النا چرا وقتباراد
 ؟یکنی نمی ھمراھمنو

 
 یوفتی مثھ زالو مھویآخھ تو  - من

 ...... بجونم
 
 

  من زالو شدم؟گھیعھ االن د - باراد
 

  کرد و گفت آدم بھیظی اخم غلباراد
  زالو؟گھی مشوھرش

 
 دی نداشتم خب ببخشیمنظور - من
 

   رو روشن کردنی ماشباراد
 کردی می و رانندگکردی بزنھ روبھ روش رو نگاه می حرفنکھی ابدون

 
   ناراحت شدهکردمی ماحساس

  باراد ؟یری می کجا داردمیپرس
 

  گھی بازار دگفت
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 شی ماه پ٢ دارم ادی لباس زیول - من

 یدی ھمھ لباس واسم خراون
 
 

 اون دفعھ خودم تنھا  واست - باراد
  خودتخوامی کردم االن مدیخر

 ی دوست داری ھر چی باشھمراه
 یبخر

 
  یباشھ مرس - من
 

  کنمیخواھش م - باراد
 
 

 ؟ی باھام قھرباراد
 

 گھی بده دجوابمو
 
 

  بخدایباراد با توام قھر کرد - من
  دی نداشتم ببخشیمنظور

 
  جواب ندادبازم
  بخاطر اون حرفم ناراحت شدهدمیفھم

 
  رو نگھ داشتنی پاساژ ماشی جلوباراد

 
   زدم بارادصداش

  رو برگردوند و نگام کردصورتش
  رو صورتش گذاشتم و لباش رودستمو

  دمیبوس
 

  دی باراد ببخشگفتم
  بالفاصلھ لبام رواونم
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 نیی پاای نداره ببی و گفت عدیبوس
   شدمادهی پنی ماشاز

  رو زد و دستمو تو دستشموتی رباراد
  می وارد پاساژ شدگرفتو

 
 پی بودم با اون تدنشی دوست نداشتم ازش چشم بردارم عاشقھ لباس پوشاصآل
 شلوار کتون ھی و یی چھارخونھ سورمھ ارھنی پھی شده بود ی مردونش عالکیکالس
  مردونھ و جذاب شده بودیلی خی چرم مشکی کفشایمشک

......... 
 
 ی طبقھ میریفت م محض ورود گبھ

  چرا ؟دمی پرسسوم
 

   اونجا لباساش ھمھ مارکھگفت
 نی و گرون ترنی ترکی دارم شدوست

 ی ھا رو واست بخرم بپوشلباس
  مامان و نفس بفھمن چقد دوستتکھ

 دارم
 
  می آسانسور بودتو
  شدم کھ بھمرهی قشنگش خی چشمابھ

  ؟ھی زد و گفت چچشمک
 

  دوستت دارمیلی باراد خگفتم
 شتری من بگفت

 
  رو محکم تو دستش قفل کردمدستم
 فمی رو از کمیگوش

  نگاه بھ ساعتش انداختمھی آوردم در
 دنی تا رسگھی بود و دوساعتھ د٩ ساعت

   و مادرش مونده بود و ھر لحظھنفس
 ........ شدی مشتری باسترسم

  فمی رو گذاشتم تو کیگوش
 رونی بمی آسانسور باز شد اومددر
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 ی فرھمند بابایخالھ و آقابالفاصلھ  
 ....  چشمام ظاھر شدنی جلوفرھاد

 
 
  فرھمند گفت بھ بھ النا خانومیآقا
 ی ھستیکی کھ ھر روز تو بغل بنمیم
 
 

 دیاحترام خودتون رو نگھ دار - من
 

  بحثنجایفرھمند تو رو خدا ا - خالھ
 می برای ننداز براه

 
 

  بھتنقدی من ایعنیخالھ  - سالم خالھ جواب نداد بعد گفتمگفتم
 ؟یدی جواب سالمم نمی کردم کھ حتبد
 

  برونجای زود از اکنمیالنا مارو راحت بذار خواھش م - خالھ
 
 آره برو کھ زودتر بھ - فرھمند یآقا

  ی برساتی بازھرزه
 

 یفھمی می داد زد ھووووووووباراد
  باز زنمکھی مردیگی می داریچ

   صحبت کندرست
 
  زنت؟ - فرھمند یآقا

  بالخره بعد از فرھادنمیبی النا منیآفر
   مخشی شد کھ بتوندای پگھی آدم دھی

   خوبھ کھ واسھ خودتی بزنرو
  شد جمت کنھدای پیکی ی کرددای پشوھر

 
 

 نی وسط حرفش گفت ادی پرباراد
  ھستممی اسم داره سرگرد فھآدم
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  با چھ اجازهی بفھمم جنابعالتونمیم
 دیزنی حرف می مدلنی با زنم اییا

 
 یی نگاه بھ باراد انداختم با چشم ھاھی

  اشک توش حلقھ زده بودکھ
   لبخند تلخ بھ باراد زدم و سرم روھی
   انداختمنییپا

  مرد من بود ھمسرم بودباراد
 طی شرانی تو انکھی از او

   کنھتمی رو داشتم کھ حماباراد
 دمی کشقی نفس عمھی

   دستم رو محکمتر تو دستاشباراد
  کردقفل

 
 ی صورت آقای اشارش رو جلوانگشتھ
  گرفت دندوناش رو محکمفرھمند

   اخم کرده بودی فشرد و طوربھم
   ھر لحظھکردمی احساس مکھ

  شیشونی پی داره رگاامکان
  رونی ببزنھ

 
 ..... ی چی چدونممی نمی آقاگفت
  آخرتون باشھ کھ بھ زنمی دفعھ

 م باھات برخورد کنی چطورفھممی ھرزه وگرنھ مدیگیم
 
 میفک کنم شما پسر فھ - فرھمند یآقا

  کھ کارخونھ دارن درستھ؟دی باشبزرگ
 

    کرد و گفت درستھیظی اخم غلباراد
 .....یزنی چطور حرف مھی بفھم با بقدی ھستی ھم ھر کیجنابعال

 
 سوزهی دلم واست میلیخ - فرھمند

  تو رو نفرستھدوارمی خاک امری پسره منو کھ فرستاد زی داری زننی ھمچکھ
 

  با باراد حرفینجوری فرھمند ایوقت
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 کشھی مری احساس کردم قلبم داره تزد
  فشار دادمنمی محکم رو سدستمو

   فرھمندی آقادی گفتم ساکت شو
   گناه خودتون رو گردندی نکنیسع
  دی بندازمن

  گفتم تو رو خدادمی باراد رو کشدست
 ....نھکی حالمو خراب منای موندن کنار امی برایب
 

  فرھمند داد زدی کھ آقامی باراد رو گرفتم و از کنارشون رد شددستھ
  آبرومندی موندم با اون خانواده من
  دی کھ شما داری سرشناسو
 دی کھ خودتون داریتی با اون شخصو

 ی زننی گرفتن ھمچمی فھسرگرد
  بوددیبع
 

 می برگفتی و مکشوندی فرھمند رو مخالھ
  شده بودمکی باراد کوچی از طرفھ خالم و شوھرش جلونکھی بخاطره امنم

  ختمیری ماشک
 
  از باراد خواھش کردم کھ از اونجاو

  بھش ندهی و جوابمی بشدور
 .....می نکرده بودیدی خرچی شده بود و ما ھنوز ھ١٠ ساعت

 
  دوست نداشتمختمیری تند اشک متند

 عی  سرنھی اشکام رو ببباراد
 اری اختی اما بازم بکردمی مپاکشون

  ختنیریم
 

  ی و محکمی جدیلی خی با صداباراد
  زی جلو من اشک نرگفت

 زهیری بھم ماعصابم
  رو بھ طرفش برگردوندمصورتم

  اشکاتو پاک کن دوست ندارمگفت
   کنھھی گرزنم

   رو پاک کردماشکام
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  اخم کرد و گفت من موندم توبعد
  عروسیخواستی میچطور

 ی بشی عوضی کھی مردنیا
   وسط پاساژ نبودم کھ دندوناشاگھ
 ی کھی تو دھنش مردختمیری مرو
   من چطور جراعت دارهی جلوخر

  حرف بزنھینجوری باز کنھ با زنم ادھن
 

 ..... ستی واسم مھم نچکسی ھی حرفای تو منو قبول داشتھ باشیباراد وقت - من
 شناسمی گفت معلومھ کھ قبولت دارم من زنمو خوب مباراد

 
 میستادی اکی بوتھی یجلو
  داشتیکی شی مجلسی لباس ھاکھ

  بھشون نگاهنیتری از پشتھ وداشتم
  نیکتری شنجای کھ باراد گفت اکردمیم

  ی رو داره ھر وقت مھمونلباسا
  نفس لباس ھاشومی داریی ای پارتای

  خرهی منجای ااز
 
 ومدی مادمی بردن اسم نفس دوباره با

  شده بودخی خی دستام ارهی رو مفشی داره تشرکھ
  گھی کھ داستم دی از استرسیحت

  دست باراد ھم دستام رویگرما
 کردی نمگرم

 
 شھی مخی نقدیالنا دستات چرا ا - باراد
   وقتایبعض

 
 شمی خوب مسی نیزی گفتم چآروم
 دادی انگشتامو تو دستش ماساژ مباراد

 
  کوتاه دکلتھ افتادرھنی پھی بھ چشمم

  بودیود تور زانو بی تا باالکھ
 ی ھانی پر از نگشیقی ساتن بود رشیز

 ی بود کھ بھش جلوه فی ظریی انقره
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  داده بود تو تن مانکن درخششیقشنگ
  داشتیخاص

 
  گلم ؟ی گفت پسند کردباراد

 
  دکلتھ قرمزهرھنیباراد اون پ - من
 

  گفت کدوم کوتاھھ گفتم اھومباراد
 

   نگاه انداختھی بھش
 دی کشششی رو تھ ردستشو
  رفت تو ھم گفت نھ اصآلاخماش
 یی اشھی مختلطھ تو بدنت شیمھمون
 ی بپوشنوی ایفی و خوش رنگھ ظریگندم

  نگاتی دوست ندارم کسیای چشم متو
  انتخاب کندهی لباس پوشھی کنھ

 
  فردا شب؟ای امشبھ ی مھمونباراد

 
 رسنی تازه منای کھ مامان اامشب

  شبھ عشقمفردا
 

 باشھ تو انتخاب کن - من
 ی کدوم رو انتخاب کردھر
 .....کنمی پروفش ممنم

 
  سھ ربعنی آسترھنی پھی بھ باراد
  تور بودنشی کرد کھ آستاشاره

 نشیی زانو ساتن بود و پای باالتا
  نازیلیییییی بود  و جلو باز خی نوک پام تورتا

 بود
  اون چطوره ؟گفت
 یلی باراد خھھھھھھی عالقتی سلگفتم
  نازه
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  بد بود کھ االنقمیخب اگھ سل - باراد
   تو نداشتمھی زن بھ خوشگلھی
 

  واردی لبخند زدم و با خوشحالبھش
  می شدمغازه
  از فروشنده خواستباراد
 ارهی رو واسم بلباس

  گفت برو بپوشبھم
 ستادی پشتھ در اتاق پروف اخودشم

  زد بھ در و گفت تموم نشدقھی دق٥ از بعد
 ندمی ببتونمی پشتش رو نمپی نھ زگفتم
  چند نفر توشبآی پروف بزرگ بود تقراتاق
 امی باراد گفت درو باز کن بشدی مجا
  باراد وارددمی قفل درو کشتو

   شد و درو بست گفت پشت کناتاق
  لباست رو ببندمپیز
 

  لباسم رو بستپی پشت کردم زبھش
  بوددهی کامل پوشلباسم
   گفت بچرخباراد

  شده بودرهیاد بھم خ دور زدم بارھی
 
 

  ؟ادی بھم نمھیچ - من
 

  یزی چھی تو یشیمگھ م - باراد
  آخ آخ بخورمت منادی و بھت نیبپوش

 ......  لباسنی تو ایشدیچ
  النا پات لخت نباشھیول

  کھ تور جوراب بکشی قسمتاون
 ینجوری دوست ندارم امن

  رو دوردستام
  حلقھ کردم گفتم چشمگردنش

 ؟ی چگھید
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  کم واسھ منیچی ھگھید - باراد
   خونھمی کن تا برسیدلبر

 
 ستادمی پام ای پنجھ رو
 دمی گلوش رو بوسری زو

 اری گفت درش بدی رو بوسلبام
 خرمی رو واست منیھم

   لباس روپی زباراد
 ای کرد و گفت زود عوض کن بباز

 می شده تا برس١٠:٣٠ ساعت
   شده١١ فرودگاه

 
  دلشوره لباسم رو عوض کردمبا
 دی واسم بذارنوی آقا ھمارادگفتب

  لباس رو بھ طرفمکی پالستباراد
   و گفت مبارکت باشھگرفت

 
 زمی عزی مرسگفتم

  رو بھ فروشنده داد و گفتکارتو
 شھی ھر چقد مدی حساب کندی کنلطفآ

 
  فی با تخفمی فھی گفت آقافروشنده

 شھی تومن م٧٥٠ شما واسھ
 رونی بزدی داشت از حلقھ مچشمام

 
  دست باراد رو گرفتم و گفتممچ

  ادهی زیلیھزار تومن خ ٧٥٠
 

  با صورتش اشاره کرد ساکت باشمباراد
  پول رو حساب کرددی کشکارت
 یگی می گرفت و گفت چدستمو
 دی آوردم خرزنمو
  ھزار تومن واسش١٠٠ ی ندارتوقع
   کنم کھدیخر

  واستی ھر چگھی دستی نادی زاصآل
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  اصآل بھ پولش توجھ نکندمیخر
  ازش لذت ببرفقط

 
 چشم جناب سرگرد - من
 

  سربازنیآفر - باراد
 
 

  عھ باراد من سرباز شدمگفتم
  خبیدادی باالتر بھم می درجھ ھی

  خوبھ ؟مساری و گفت اصآل تدیخند
 

  رو گرفت وارددستم
 می شدآسانسور

  میدی ھم کف رسی بھ طبقھ و
  کھنی بھ ماشمی پاساژ خارج شداز

   رو زدموتی باراد رمی شدکینزد
  می شدنی ماشسوار
 کنمی النا خواھش مگفت
 ی کن با نفس و مادرم بسازیسع
 ی واسھ خودت سخت نگادیز
 ر

  رو تکون دادم و آروم گفتم باشھسرم
  فرودگاه تامی برگھی االن دگفت
 تی اذکی شده اگھ تراف١١ میبرس
 نکنھ

 
 می طرف فرودگاه راه افتادبھ

  داشتم و مدام پوست لبماسترس
  کھ باراد گفتکندمی مرو
  نکنی رو دستکارلبت
   خانوممشھی میخون

 
 دمی از رو لبم کشدستمو

  دادمی پام رو تکون مو
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 کیشده  بود تو تراف١١ ساعت
  میبود

 می بوددهی ھنوز بھ فرودگاه نرسو
   باراد زنگ خوردھی گوشک

 بارا
 

  ؟میرسی می باراد کگقتم
 

  کمی نزدگھیاالن د - باراد
 ؟ی استرس داری چواسھ

 
 یلیآره خ - من
 

 زوینگران نباش خودم ھمھ چ - باراد
  کنی فقط صبورکنمی مدرس

 
 یی رو برگردوندم و اشکاصورتم

  ختیری ماری اختی تند تند و بکھ
 کردمی پاک مرو
 

  دستم رو تو دستش گرفتباراد
  پشتھ دستمیزی رزی ری بوسھ ھاو
  شدمرهی بھش خزدیم
  جذاب و درشتش بھمی چشمابا
 دمی شد و گفت عشقم بھت قول مرهیخ

  رو درست کنم فقط آروم باشی چھمھ
 
   ودیلرزی گفت باراد فکم مھی گربا
  درست حرف بزنمتونستمینم
 

  اشکات شمیجانھ باراد فدا - باراد
 زی رو خدا مرگ من اشک نرتو
 

 عھ قسم نده باشھ - من
 می تو رو خدا از ھم جدا نشباراد
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 ی تو نفسمتونمی تو نمبدون
 

  نترسقدی النا امیشی گفت نمباراد
 ی اتفاقاشھی ھمستی نقراره

 ادی خوبم می روزاوفتھی ببد
 ی صبور باش تو ھم نفسمفقط

 
  تموم شدن حرفمون باراد دم فرودگاهبا

   شوادهی کرد و گقت پتوقف
 
 نی لرزون از ماشی استرس و پاھابا

 نیی پااومدم
  کھ دستمو محکمستادمی باراد  اکنار

 گرفت
  کھ مامانم زودترمیبزن بر - باراد

 نھی خوشگلش رو ببعروس
 

 شناختمی نفس رو ممی فرودگاه شدوارد
  بودمشدهی دقبآل
 دیپری از دور باال میوقت

  واسھ باراد دستو
  شناختمشدادی متکون
 می بودشونی چند قدمھنوز

  کنھی بھ من توجھنکھی بدون او
  و خودش رو انداختدی طرف باراد دوبھ

  ی باراد مادرش ھم با قدم ھابغل
 ...... ومدی بھ طرفمون مآروم

 
  بودم و بھ نفس و بارادستادهی اساکت

 ......  زده بودمزل
 
 

 دیبوسی مدام صورتھ باراد رو منفس
  زنت کو؟ی داداشگفتی مو
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  دستشو دور گردن نفس انداختباراد
 کردمی می آب دھنمو قورت دادم و سعکھ
 دی خودم بفھمونم کھ خواھرشھ و نبابھ

  کنمیحسود
 

 باراد خانومت کجاس؟ - نفس
 

 شینیبی گفت کنارمھ چشمات رو باز کن مباراد
 

  شد و گفت تو النارهی بھم خنفس
   اومد جلو و گفتدی پررنگش

 ؟یکنی مکاری کنار باراد چتو
 

  باز کردم جوابش رو بدم کھلب
  شدکی باراد بھمون نزدمادر

 
 
   گفتی نسبتآ بلندی صدابا

   جان پسرمباراد
   نکردی بھ من توجھاصآل

 کردنی ھم خوش و بش مبا
  دنی بوسگروی بغلش کرد و ھمدباراد

 ی حرف زدن و احوال پرسمشغول
 کی کھ نفس خودش رو بھم نزدبودن
 کرد

  دمی تو ھم کشاخمامو
 صورتمو برگردوندم و

   محکم مچیکی احساس کردم کھ
  رو فشار داددستم

 
  احمق؟ی دختره یکنی مکاری شدم نفسھ گفتم چمتوجھ

 
  گدا گشنھیخفھ شو دختره  - نفس

 ؟یکنی مکاری کنار داداش من چتو
 ؟ی مخش رو زدیچطور
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  کھ مست تو بغل بارادی شبھمون

 نی ھمچزدمی حدس مدی بادمتید
 ......ی باشیدختر

 
  رفتھادتی شو نفس خانوم انگار خفھ
  ؟ی کردیی چھ غلطاقبآل

 
  آب خوشذارمیمطمعن باش نم - نفس

  برهنیی گلوت پااز
 

 کردی بغل گوشم زمزمھ مآروم
 ی بھ مال و اموال باراد چشم دوختاگھ

  بھت بماسھیزی چذارمی باش نممطمعن
 ی شھرنیی پای گدا گشنھ ی دختره

 خوردمیم رو م داشتم خون خودگھید
  گفت مامان النا زنمھ ھاای باراد با نسبتآ بلندکھ
 دیکنی نمی عروستون احوال پرسبا
 

  شدرهی باراد بھم خمادر
  ابروشو باال انداخت و گفت زنتھی

   بھ طرفشدستمو
 بای کردم با استرس گفتم النا شکدراز
 تونیی خوشبختم از آشناھستم

 
 

  انگشتش رو تو دستم گذاشت ونوک
 ؟؟؟؟ی تو زنھ بارادگفت

 
 
 

  می بلھ خانوم فھگفتم
 
   خونھمیباراد گفت مامان بر 

 میزنی محرف
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 ی اومد کنار گوشم و گفت چجورنفس

  رو بھشی ھمھ چی باراد آشنا شدبا
  از پدر مادر بھ درد نخورتگمیم

  رابطتت با فرھاداز
 کنھی مرونتی باراد بینجوریا

 
  استرس داشتمیلی خنکھی ابا

 نجاسی زدم و گفتم جالب ای پوزخندبھش
 دونھی رو مزی خودش ھمھ چکھ
 
 

 رفتی با مادر شونھ بھ شونھ راه مباراد
  زدنی با ھم حرف مو

  زن قد بلند و چھار شونھ بودھی مادرش
  ی و موھادی سبز پوست سفی چشمابا

  بودی در کل زن خوشگل و با کالسبلوند
  سالھ باشھ٤٥ ای ٤٠ خوردی بھش مبآی تقرکھ
 
  می شدکی نزدنی ماشبھ

  رو واسھ مادرش بازنی در ماشباراد
  و مادرش جلو نشستکرد
 می و نفس ھم عقب نشستمن
 
  نی محض نشستنم تو ماشبھ

   کنھ کھ بھشی رو بھم معرفیکی باراد بھم گفت قراره ی گفت وقتنفس
 ی پاپتی دختره ی تو باشکردمی اصآل فکر نممحرمھ

 
  کردم و آرومکی رو بھش نزدصورتم

  گوشش زمزمھ کردمکنار
 

   ھم بارادیلییییی منم خیدی کھ دحاال
  دوستدارم و عاشقشمرو
  باراد اونم عاشقھ منھنطوری ھمو
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  النا من مطمعنمی بدبختیلیخ - نفس

  انتقامی مرگ فرھاد اومدبخاطره
  خودت رو بھی چھ جوردونمی نمیریبگ

 ی بھ ھدفت برسذارمی رو بدون کھ نمنیداقل ا اما حی کردکی نزدباراد
 
 

   انداختم و بخاطری نگاھمی نبھش
  بھش ثابت کنم با حرفاشنکھیا

 کھ باراد عاشقمھ  واسم نی ھمدمی وقتھ بھ ھدفم رسیلی کنھ گفتم من ختی منو اذتونھینم
 ھیکاف
 

  نگاه بھ عقبھی نی ماشی نھی از آباراد
   و گفت اون پشت چھ خبرهانداخت

 گھی روبھ راھھ دی شآ ھمھ چان
 

 ھ؟ی دختره کنی ایدونی گفت مامان می پر از عشوه و کشداری با صدانفس
 
  کرده ؟کاری پسرت چیدونیم
 

 .....  داد زد نفس ببر صداتوباراد
 
 

 گھی کلمھ دھیباراد گفت نفس __ 
  کھ دندوناتزنمتی می جوری بزنحرف

   دھنت خورد شھتو
 
  بارادھی چانیجر: مادر باراد _

 ھ؟ی دختره کنی اگھی می چنفس
 

  تونستمی نمشدمی موونھی دداشتم
  رو تحمل کنمری ھمھ تحقنیا

 
  یذاریداداش چرا نم: نفس _

   قراره عروسشی بدونھ کمامان
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  بشھ
 

 نی باراد مگھ اھی چانیجر_  باراد مادر
 کارس؟ی چھی کدختره

 
   رو نگھ داشتنی ماشباراد

  نیی زد نفس گمشو پاداد
 

  دخترهنی گفت داداش بخاطر انفس
  ی داری شھرنیی پای گشنھ گدا
 ؟یکنی برخورد مینجوری من ابا
 

 ی شھرنیی ؟ پای باراد گفت چمادر
 شمی موونھی دارم دایخدا

  چھ خبره؟نجایا
 

  کھ پر از خشم بودیی با صداباراد
  امشبکنمی مامان خواھش مگفت

   آپارتمان نفسدیبر
   اونجا و با ھم حرفامی فردا تنھا ممن

 یدونی داد زد نفس شمام ساکت باش لطفآ اخالقھ منو کھ ممیزنیم
 ادی سگم باال بی اون رونذار

 بودم دهی ندی مدلنی تا حاال اصآل باراد رو ازدمی نمی حرفچی بودم و ھدهی باراد ترساز
  آروم بودشھیھم
 
  تشی باراد زل زده بود و از حمابھ

   بودمالخوشح
 

  باراد گفت خوبھ پسر بزرگ کردممادر
  ما رو از خونشبھی دختره غرھی بخاطره

   کنھرونیب
 

 ی بحال روزی وایکنی رفتار مینجوری با ما ای دختر دارنی االن بخاطر ااگھ
  دختر کامل تو خانوادهنی ای پاگھی دکھ
   ما باز شھی
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 فردا دی اپارتمان نفس بموندی برکنمی خواھش مرمیگی منی گفت مامان واستون ماشباراد

 شتونی پامیصب م
 میزنی ھم حرف مبا
 

  رو صدا زدم و گفتم اما بارادباراد
 

  داد تو ھم ساکت لطفآ دخالتجواب
 ..... نکن

 
  بھم رفت ازیی باراد چشم غره امادر
  شد و درو محکم بستادهی پنیماش

 
  بود کھ رو بھ مننی ھنوز تو ماشنفس
  کس وی بی دختره یندازی ما رو بجون ھم می خدا لعنتت کنھ تو دارگفت
  بخاطره تو باراد مامانم رو نبرد خونشکار

 
  نیینفس برو پا - باراد
  باھات مفصل کار دارمبعدآ
  شد و دروادهی پنی از ماشنفس

 ....... دی بھم کوبمحکم
 
️♥ بـــے صــداــادیفر♥ , [25.04.16 00:15[ 

 ٣٢٢ پارت
 

 ی بود کھ کردی چھ کارنیباراد ا_ 
   برخوردینجوری با مادرت ادینبا
 ..... یکردیم
 
   النا ساکت تو رو خدا اصآل حوصلھ_

  چکدومتونی ھندارم
 دونمی خودم منی من دخالت نکنی کاراتو
  کنمکاریچ
 

  باز کردم جوابش رو بدملب



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 487 

   آخھ بارادگفتم
  گفت مگھ نگفتم ساکت صدباربلند

  حرف رو تکرار کنمھی دیبا
 ......  و ساکت شدمدمی بود ترسی اعصابیلیخ
 

 نای تا واسھ مامان انی بشگفت
  امی مرمی بگنیماش

 
  شدادهی پنی از ماشعیسر

  رو حساب کرد و ازش خواستی دست تکون داد پول تاکسی تاکسواسھ
  کھ دادی و مادرش رو بھ آدرسنفس
  ببره

 
 ١٢ گفت النا ساعت نی نشست  تو ماشنکھی از ابعد
  خونھمی برشده
  نخوردم گشنمھیزی ظھرم چاز
 
   پارکیی فروشگاه مواد غذاھی دم

 رمی واست بگیخوری می گفت چکرد
 

  خورمی باشھ میھر چ_ من
 

  ھمون روی دوست داریچ_  باراد
  رمی واسم بگبگو
  ھی الوگفتم

 
  شد بھ سمت مغازه رفتادهی پنی ماشاز

 کی با دوتا پالستقھی دق١٥ از بعد
  نی دم ماشدی رسپر

  ازشکاروی باز کردم و پالستدرو
 ..... گرفتم

 
   نوشابھ تنقالتھی کرده بود چند تا الودی خریکل

  کھییزای و چپسی و لواشک و چیبست
  بوددهی دوست دارم خرمن
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   جلونی بشای زد گفت النا بصدام
   جلو نشستم بعد گفتم بارادرفتم

 یکنی بپرسم اگھ دعوام نمیزی پھی شھیم
 

 ... دعوات کردم بپرسیمن ک_ باراد
 

  میی دوست نداشتم اول آشناباراد
   کھی برخورد کنینجوری مادرت ابا
  ادی من بدش باز
 

 سی مھم نادیخب بدش ب_  باراد
  کھ من دوستت دارمنکھی امھم
  بشھری زنم جلوم تحقستی مرام من نتو
  جراعتدی نبای کھ من ھستم کسییجا
  بھ زنم از گل کمتر بگھ چھ برسھکنھ

 خوادی حرفا رو بزنھ مامان اگھ منو منیا
  منو دوستی تو رو ھم بخواد ھر کدیبا

   زنمم دوست داشتھ باشھدی باداره
  روزشی شبھ ھمھ چھی کھ ی دخترمن

  کھ اون شب تو بخاطری ھمونطورکنمی نمی کرد پشتش رو خالی قربونبرام
 میب با ھم باش شی شدی راضمیگر
 ینی اشکام رو ببی طاقت نداشتو

 یکنی مھی تو گرنمی طاقت ندارم ببمنم
  ی ناراحتو
 
  بھ اونا نداشتھ من بھتری کارگھید
  ی باھاش چطورفھممی مشناسمشونیم

 .....   کنمبرخورد
 

 ااای خدایوووووا
  زدی باراد قلبم تند تند می حرفابا

  عطری بوشدی تو دلم آب مقند
 خوردی ممینی کھ بھ بباراد

  رفتمی دلم قربون صدقش متو
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   کردم بھش لبخند زدمنگاش
   لبخند پر از آرامشھی
  گفتمی بغض داری با صداو

 _ باراد
 

  بگو خانومم_  باراد
 

 ترسمیباراد از نداشتنت م_  من
 ونمی خوبم مدی تو بھ روزابدون
   کمکم کن از دستت ندمفقط

 
 وست داشتنم کھ از دیتا زمان_  باراد
  النا مطمعن باششتمی پی نشخستھ

 
   اصآل بارادگفتم

  شمی آخر عمر ازت خستھ نمتا
 

  شده بودسی خود بخود خچشمام
  منشمی چشمات می گفت فداباراد

  سھی دم بھ دقھ خکھ
 

  مرام عشقھییباراد تنھا_  من
   ھر وقت عاشق شدم بعدشمن
  ی شرمنده ترسمی شدم متنھا
  بشمدلم

 دمی کشیآه سوزناک 
 ومدی منیی پلک ھام پای اشکام از گوشھ کھ
 

 یدونستیاووووووف النا اگھ م_  باراد
   عمرآ اگھکنھی چقد داغونم ماشکات

 یختیری اشک مھی من یجلو
 

  کردمکی رو بھ باراد نزدصورتم
  رو بستم دستام روچشمام

   طرف صورتش گرفتمدو
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  عشقھی باراد دردام ھمش از روگفتم
  قلبتی من نبودم گوشھ ی روزھی گھا
   واسھ من بذاریی جاھی

   دارموی کھ بھ زندگیی ازهیانگ
   توام بارادونیمد

  دستش روباراد
 ادی حرف نزن اشکم در مینجوری اکنمی و گفت النا خواھش مدی گونم کشیرو
 

  ھمھ وجود باراد بودمعاشقھ
  مردنی تنش عطرش اخالقش من ایبو

   دوست داشتم عاشقش بودمرو
 

  کردمکی رو بھ صورتش نزدصورتمو
 

  یمی تو گوشھ زمزمھ کردم باراد زندگآروم
  عاشقتم

 دادی ھم بالفاصلھ جوابم رد مباراد
  منم عاشقتم خانوممگفتی آروم مو

  رو لباش گذاشتماری اختی رو بلبام
 دنشی شروع کردم بھ بوسو

  و گفتکردی ممی ھم ھمراھباراد
 .... خونھمی نکن بذار برسوونمی دیوا
 
️♥ بـــے صــداــادیفر♥ , [25.04.16 01:37[ 

  _٣٢٤_ پارت
 

 دمی کشرونی رو از بغل باراد بخودم
  خونھ خانومممی گفت برباراد

 
  میبر_  من
 

  روشن کرد بھ طرف خونھنوی ماشباراد
 گھی بعد از مرگ فرھاد دمی افتادراه
 م و سرزنده نبودطونی دختر شاون
   طرف داغونم کردهھی آرش از ھیدور
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  با مامان کجا رفتھدونستمی کھ نمبود
   طرفھی مامان از ادیاعت

   از پدرم متنفر بودمنکھی ابا
   دوست نداشتم اعدام بشھاما
 
  ساکت بودم کھ بارادنی ماشتو

   رو محکم گرفت و گفت النا حالت خوبھ؟دستم
  واسش تکون دادم و گفتم آرهسرمو
  ھی از کنمی احساس می ولگفت

  گفتم باراد کمکم کنی ناراحتیزیچ
 

  ی نگرانم کردشدهیچ_  باراد
 

 نکھی با ارمیمیباراد دارم م_  من
 ترکھی اما دلم داره می کنارمتو
 

  ؟یواسھ چ_  باراد
 

  دمشی ماھھ ند٣ آرشم باراد دلنتگھ
  بھم صبر بدهخدا

  دستم رو تو دستش فشرد و گفتباراد
  مادرشھ نگران نباششھی آرش پالنا
  رسونھی نمبی بھ بچش آسی مادرچیھ

  نگران نباشمیکنی مداشی پاما
 

  ھر لحظھ امکان داره توھم بزنھکنھی مصرف مشھیاما باراد مادرم ش_  من
  ارهی سر آرش بیی باالھی و
 

 یزایالنا تو چرا ھمش بھ چ_  باراد
 شھی پمیاری و ممیکنی مدای ما ھم آرش رو پوفتھی نمی اتفاقنی ھمچیکنی فکر مبد

  خودمون
 دمی کشقی نفس عمھی
  دستھ باراد رو فشردم وجودش بھمو

 ..... دادی میدلگرم
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   رو زد وموتی خونھ باراد رمیدیرس
  باز کرددرو

 
   رو پارک کردنی باراد ماشمی خونھ شدوارد

 
  زد در سالن رو ھم باز کرددیکل 

  می سالن شدوارد
 می سالن بودوسط

   دور کمر باراد رو گرفتم خودمو محکم بھش چسپوندمکھ
 ھیادی دوست داشتنم زدونمی باراد مگفتم

  رو ندارم اگھ صدامی بجز تو کسیول
  نھی منو ببخش سرمو محکم بھ سگرفتھ
   چسپوندم و گفتم بارادباراد
  ی باور نداری جان تو عشقھ بارادگفت
  مردمی آھازدی سالن داد موسط

  دختر شدمنی ای وونھی دوونمی دمن
 ی کرده جنون گرفتم دستمو جلووونمید

  گذاشتمو گفتم باراددھنش
 ی بالفاصلھ کف دستمو کھ جلوسیھ

  دی بود رو بوسدھنش
  می گفت خانومم برزدی تند تند مقلبم
   بودمرونی خستم از صب تا حاال بیلی خمی استراحت کنباال

  می باال رفت گرفت و از پلھ ھادستمو
  وارد اتاق بارادی تنھا بخوابخوادی امشب تو اتاق خودم بخواب نمگفت
   مانتوم رو در آوردمشدم

  بودرشی تاپ دو بنده قرمز زھی
  شلوارمو عوض کنم خودم رو انداختم رو تخت بارادنکھی ابدون

 
 ؟ی بخوابنی با شلوار جیخوایم_  باراد

  ندارم عوض کنمحوصلھ
 
  ارمی بی بمون واست از تو کمدت شلوار راحتیشی متی اذنھ

  واسمی شلوار اسپرت مشکھی باراد
 ضی و گفت عوضش کن  مشغول عوض کردن لباس ھاش شد و بعد از تعوآورد

 لباسش
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  تختش ولو کرد وی رو روخودش
  چقد خستمی ووووواگفت

 
  می کنیی ای بازھی ایالنا ب  - باراد
 !؟یی ای شبھ چھ باز١ ساعت گفتم

 
 : و گفتدیخند

 
 ...می بھ ھم نگاه کنایب 
 

 ! کھ زودتر پلک زد، من تو رو ببوسمھر
 

 قبول؟
 

 می شدرهی گفتم باشھ بھم خمیخند
 میکردی  نگاه مگھی ھمدی تو چشماو

  شدرهی تمام بھ چشمام ختھی با جدباراد
   پلک زدھوی بعد

 
 ی تو باختی گفت باراد پلک زددمیخند
  تو رو ببوسمدی من باحاال

 
   زد کھ از خندش خندمیی اقھقھ

  زدمیی و لبخند دندون نماگرفت
  چون با چشماتیی آره برنده توگفت
 ی کردی دلبرواسم

 
   کردم خودت پلکی دلبری من کگفتم
  یزد

 یلی چشمات خگھی دی کردی دلبرگفت
  قشنگھ
 ....  کنھوونھی حرفاش منو دنی با اخواستی مباراد

 دمی رو انداخت روم و شروع کرد بھ بوسخودش
 

 ؟یکنی مکاریچ_  من
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 ی قرار بود ھر کگھیجر نزن د - باراد
   زد بازم من تو رو ببوسمپلک

  گروی و مدام ھمدمی بغل ھم بودتو
  میدیبوسیم

  آرامش داشتمیلی بغل باراد ختو
  دوستش داشتمیلیخ
  رو بھ باراد نداشتمیبگی اون حس غرگھید

  حس محرم بودن رو بھشاون
  عالقم بھ بارادشدی و باعث مداشتم

 ......  شھشتریب
 
  باراد سرشو تومیدی بوسگروی ھمدیکل
  پنھون کردنمیس

  مور مورمخوردی منمی داغش بھ سینفسا
  سرشری دستمو گذاشتم زشدیم
  بغلش کردم کامآل خواب رفتھ بودو

  روش چشمام داشتدمی رو کشپتو
 ی بود کھ صدا٢ ساعت شدی منیسنگ

   باراد اومدھی گوشامکیپ
  دمی رو برداشتم و نوار منو رو کشیگوش

 
 دی از نفس دارغامی پکی بود شما نوشتھ

.... 
 
 میشگی ھمی اسم نفس دلشوره دنی داز

   سراغماومد
   امش رو نخونمی دادم پحیترج

   بتونم راحت بخوابمتا
 

   گرفتم ونمی رو محکم تو سباراد
  رو بستم زود خوابم بردچشمام

 
  باراد چشمامادی داد و فری با صداصب

  باز کردمرو
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  تو دستش بود داشتم بھششیگوش
  اول صب ھنگ کرده بودمکردمی منگاه

  پدرم بودمی کھ تو خونھ ی دورانادی
  شدمی مداری کھ ھمش با استرس و دعوا از خواب بافتادم

 
  شدکھی تکھی تشی گوشواری تو دستش بود و محکم زدش تو دشیگوش

 
   خدا لعنتت کنھ نفسزدی مداد
 

  باراد تو رو خدا آرومشدهیچ_  من
  باش

 
  داد زد نفس خدا لعنتت کنھ دختره سرتقباراد

 
  افتاده ؟ی چھ اتفاقزمیعز_  من
 

  ام دادهی پمینفس رو گوش_  باراد
  بھ ماماندونستمی در مورد النا می چھر

  مامان ھمستی و گفتم در حد ما نگفتم
 مارستانی بد شده صبح بردمش بحالش

 ارمی سرش میی بالھی کنھ مطمعنم وونھی منو دخوادی دختر منیا
 
 سی رو تخت بلند شدم گفت باراد ھاز

   عشقم اشکال ندارهآروم
 

  اشکال ندارهی چیعنی زد داد
  تو برهی ھم اشکال داره آبرویلیخ

 کننی منم مسخره مرهی منم مآبرو
  واسھ خودمستمی کھ نیکی آدم کوچمن
  ھااامیکس
 

   شدنھکی نگران کوچیعنیباراد _  من
  من ؟ای یخودت
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 یزنی زد چرا حرفت مفت مداد
  نکاروی من بخاطر خودم دارم ایعنی
  کنمیم
 

  بخاطره منھ ؟ با لحن مسخرهیعنی گفتم
  کھ نسبتآ بلند بود گفت نھ پسییا

   عممھبخاطره
 
  نیی از پلھ ھا رفت پارونی اتاق رفت باز

   سرش راه افتادمپشت
  زدی نفس نفس متی اعصباناز
 شی اشھی شوانی تو لخچالی زی آب راز
  کھ گفتم با منخوردی و مختی رآب
  باراد؟ی کردری گی رودرباستو

 ......  بھم بگوھینجوری ااگھ
 
  کھ تو دستش بودیی اشھی شیوانیل

   محکم فشردتی از اوج اعصبانرو
   تو دستش خورد شد و کفوانیل

  زدمیفی خفغی پر از خون شد جدستش
 ادی گفتم باراد دستت داره خون مو

 ھ؟ی چھ رفتارنی ا؟ی شدینجوری اچرا
 

  شھیبدرک بذار خون_   باراد
 ......  النایخوری کتک می حرف مفت بزنگھی دباری
 

 ی شدی عصبنقدی چرا ای چیعنی  باراد
  اصآل جراعت ندارم باھات حرفدآیجد

  ترسمی از مبزنم
 

  افکارم آشفتسدیببخش_  باراد
 ....  رو اعصابمیری با حرفات می آرومم کننکھی ای ھم بجاتو
 

  دستتای جلو گفتم اشکال نداره برفتم
   بشوررو
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 خوادیولش کن نم_  باراد
 

 یشی نکن اگھ با زدنھ من آروم منکارای من از ایباراد تو رو خدا جلو_  من
  نزنبی بھ خودت آسگھی بزن اما دمنو
 دهی دستت کآل برکف

 
  سیمھم ن_  باراد

 
   من مھمھیبرا_  من
 

 یی ظرفشونکی سی باراد رو جلودستھ
   آب سرد رو باز کردمری گفتم دستت رو بشور شگرفتم

   آبری گرفتم زدستشو
 

  شستمی کھ دستش رو مینجوریھم
   شده بودرهی خبھم

 
 یی بچھ ایلیالنا تو خ_  باراد

 یمونی مثلھ عروسک میفی ظریلیخ
  کنمتتی اذادی نمدلم
 

  شمی نمتی کناره تو اذچوقتی باراد من دوستت دارم ھشمی نمتی من اذگفتم
 

  مارستانی برمی گفت النا دارم مباراد
 سی خوب نادی حالش زمامانم

 زنمی زنگ منجای اارمشی بخوامیم
  تو خونھ بودی ھر کارادی خانوم بآمنھ
  ھست٩ انجام بده االن ساعت بگو

  انیشب مھمونا م١٠ تا
 

  خونھنی تو االتونی امشب فامیعنی باراد
  دعوتن
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  آره_  باراد
 

   استرس دارمیلی باراد خگفتم
  رمیمی شب متا
 

 ؟ی چیاسترس واسھ _  باراد
 ی خوشگلترلمونی فامی دخترای ھمھ از
 

  ادی خوشم نمادی زی باراد اما من از شلوغیمرس_  من
 

   رو کنسل کنھی بگم مامان مھمونیخوایم_  باراد
 

  ندارهشتری پسر کھ بدونھینھ نھ _  من
  بلند شده اومده بخاطرھی از ترکیوقت
   نکننکاروی اتو
 

  بپوشم برم دنبالھاری گفت باشھ النا برو لباسام رو از تو کمدم بباراد
  مامانم

 
 رمی بکنھ من دنبالش نمخوادی می گفت اون ھر غلطی پس نفس چدمیپرس

 
   پلھ ھا رفتم باال وارد اتاق باراد شدماز
   کتون واسش برداشتمیی شلوار قھوا اھی راه راه و ی شکالترھنی پھی
 

  ھی کاناپھ وسط سالن نشستھ بود و رو
  بوددهیچی دور دستش پباند

  جلوش گفتم لباسات بارادستادمیا
 ی رو آوردی گفت ست شکالتدیخند

 
  گھی اھوم گفت عوض کن دگفتم

 
 من عوض کنم؟_  من
 

 کنھی دستم درد مگھیآره د - باراد
  ی رو خم کردم و دکمھ ھاخودم
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  رو باز کردمرھنشیپ
 

   راحت عوض کن لباسمویستی ننی رو پام سنگنیالنا بش_  باراد
 

  روشرتشی باراد نشستم و تی پاھارو
 ااای خدای تنش در آوردم وووووااز

   کن بتونم خودمو کنترل کنمکمکم
  بزرگی داشت بازوھایکلی ھعجب

   و کمرم پر و مردونھی پھن و مردونھ پوست گندمی نھیس
   شده بودمرهی خبھش
 شھی مرمی درھنموی بپوش پگھی بسھ دی باززی تکونم داد و گفت النا ھباراد
 شی باال انداختمو گفتم اییابرو

 یریگی ملی خودتو تحوادی بدم مقدیا
  زد و گفتیی دندون نمالبخند

 رمی بگلی مجبورم خودم خودمو تحویریگی نملمی کنم تو کھ تحوکاریچ
 

  ی بدیلیباراد خ_  من
 

 چرا عشقم ؟_ باراد
 

  کھی پاش نشستھ بودم و در حالرو
  بستمی رو مرھنشی پی ھادکمھ

  دور گردنم حلقھ کردم تو بغلش جمع شده بودم محکم لبام رودستشو
   چرا بدم خانوممگفتی و مدیبوسیم
 

  زی بھم نگو ھگھی دگفتم
 

 ....یکنی نگام میلی آخھ خگفت
 

 خوادی کردمو گفتم دلم میظی غلاخم
  یشوھرم

 
  فداشمگفتی و مدیخندی بلند می صدابا

 ......  کوچولومخانوم
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   رو پاش بلند شدم گفتم باراداز
  از اومدنت بھم زنگ بزنقبل
  استرس دارمیلی خمن
 

 دی کھ شکستم باموی گوشگفت
 زنمی چشم زنگ مدمی بخرم اگھ خریکی

 شی جاش بلند شد تا در سالن ھمراھاز
  ازمدی گونم رو محکم بوسکردم

 گردمی کرد و گفت با مامانم بر میخدافظ
  زمی عزی خوشگلتر بشنی بخودت برس از ای حساببرو

 
 نشی باشھ با دو بھ طرف ماشگفتم

 فرستادی و واسم بوس مرفتیم
   واسش تکون دادمدستمو

 
  سالن رو بستمدر
 یی کاناپھ ای و رودمی کشیآھ
  و تو فکردمی تو سالن بود دراز کشکھ

   امشب تو تولد بارادنکھی تو فکر ابودم
 .....وفتھی قراره بی اتفاقاتچھ
 
   از رو کاناپھ بلنددمی کشقی نفس عمھی

   و بھ طرف اتاقم رفتمشدم
  دی رفتھ بودم امشب فقط باشگاهی اراشبید

 ی چون دخترادمیرسی بھ خودم میحساب
  نیدی و منو مومدنی باراد ملیفام
 .....  کھ کنار باراد بدرخشمکردمی می کاردیبا
 
 

  اتاقم رو باز کردم بھ طرفدر
  کھ بارادیاس رفتم لبمی لباسکمد

   بود رو در آوردمدهی واسم خرشبید
  بپوشمشخواستمی رو تختم مگذاشتم

   پشتش روپھی زتونمی اومد کھ نمادمی
 ادی دادم شب کھ باراد محی ترجببندم
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   نشستمشمی آرازی پستھ مبپوشمش
  ھیشی عالمھ لوازم آراھی باراد

  بوددهی دار واسم خرمارک
 ختمی از کشو در آوردم و رھمشو

  زی میجلو
 

 بستمی بود چشامم رو ممی زندگباراد
 رفتمی قربون صدقش می  تو دلم ھکردمی رو تو ذھنم تصور مافشی قو

 ی گرفتم اول چشمام رو حسابمیتصم
  کنم چون باراد عاشقھ چشمام بودشیآرا
 

  کردمکی نزدنھی رو بھ آصورتم
  
  دمی پشتھ چشمام کشی خط چشم کلفتھ مشکھی

  زدمملی رو رمی درشت و مشکیچشما
  و پرشدهی مژه ھام مشکیلی خیوقت
   فرمژه زدمبود

  کرم پودر رنگ پوستم داشتمھی
  می مالھی صورتی رژ کونھ ھی زدم اونم

  خوش رنگ ھم زدمھیی رژ آلبالوھی و
  روشونھختمی رو حلقھ زدم و رموھام

  و بلند بودی مشکیلی موھام خھام
  کمرم بودی تا روبآیتقر

   دوست داشتیلی موھام رو خباراد
   کوتاه کنمذاشتی نمو

  کارم تموم شدیوقت
   بخودم انداختمنھی نگاه تو آھی

  از نفس خوشگلتر شدمدونستمی محداقل
  از روموی رو لبم نشست گوشلبخند

   برداشتم و از اتاقم خارج شدمی تختپا
 
 ومدمی منیی پلھ ھا پااز
  نگاه بھ صفحھھی زنگ خورد می گوشکھ
   انداختممی گوشی
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   ناشناسی شماره
   باراد باشھدی گفتم شابود

 
   رو جواب دادمیگوش

 
 

  دییالو بفرما_  من
 

 ری داداشم جو گیتو خونھ _  مخاطب
   بایکردی تو خوابم فکر نمی شھرنیی پای گداگشنھ ی دختره یشد

 ی پدر مادرت در بھ داغونت بتوناون
  آرهی کنی زندگیی جانیھمج

 
 .... یکنی نمی غلطچی تو ھم ھکنمی میحاال کھ دارم زندگ_   من
 

   کھی روزی چرا ناراحتنفس
 ی و ازم گرفتفرھاد

  ی روزھی یکردی نمفکر
  دقی نھی و آشمی راھت سبز مسر

  واست درستھ ؟شمیم
 

   دق بشم واسھ توی نھیھھ فعآل کھ قراره من آ_  نفس
 

  وار باراد رووانھی کھ دنجاسیجالب ا_  من
 پرستمشی دارم مدوست

 
 یابونی خی دختره یتو غلط کرد_  نفس
   بھ مادرم گفتمزوی چھمھ

 ی زن باراد بشی بتونعمرآ
  دلتو خوش نکن باراد فقط توادیز

   کرده اونم  واسھغھی صرو
  و حالشھ صابون بھ دلت نزنعشق
 کنھی مرونتی بشھ خودش بری سازت

 
  آخھی ھستی کالس تو چی بدختره
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 یستی اصآل در حد ما نتو
 

  خالت و شوھر خالتی وقتی کردفکر
 ی نکردن عروسشون بشقبولت

 
 کننی من قبولت می مامان بابااونوقت

  ی کور خوندنھ
 
 لمونی فامی امشب دخترادوارمیام

 یری از حسادت نمیدی دور باراد درو
 

   ھمشون عاشقھ بارادنچون
 

  کس و کاری کالس و بی تو بمثھ
 ..... ستنین
 

  زنگ زدم؟ی واسھ چیدونی ضمن مدر
 
 و اونجا بزرگ شده باراد خونھی می پزشکھی بھت خبر بدم دختر عموم ترکخواستمیم

 دتشی ندگھی دی سالگ١٤از 
  شدهی بزرگ و خوشگلدختره

 یشی لنگھ کفشش ھم نمتو
   و عموم با ھم صحبت کردن واسھبابام

 _  و بارادترای مازدواج
 
 یدونستیداد زدم اگھ حرفات تموم شد فکتو ببند کاش م 

   نھ منیی توھیابونی کھ خیاون
   چھار سال نامزد فرھاد بودم امامن
  دست نزد چون خودم نخواستمبھم
   رفتھ از فرھاد حاملھادتی انگار اما
 ؟یبود

 
   چرت و پرت ھا رونی ایک - نفس
  گفتھ ؟بھت
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 زویفرھاد قبل از مرگش ھمھ چ_  من
  نکن حاشایسع.....   گفت بھم
  یکن
 

 خفھ شو دروغھ من االن سالمم_  نفس
  واست ثابت کنم؟یخوای دارم مبکارت

 
 کنمی فک نمھیآره خب تو ترک_  من
   سختی خودت رو باکره کننکھی ایبرا

  باشھ
 

 دھنت رو ببند بدبخت_  نفس
  و باراد رو نامزدترای بابام می زودبھ
  کنھیم
 

 دوارمی زد و گفت امییا قھقھ نفس
  آخر با باراد بھتی لحظھ ھانیا

 .....  بگذرهخوش
 
  تحمل نداشتم بھ حرفاشگھید

   کنم چون امکان داشت جلوشگوش
   کنمھی رو ببازم و گرخودم
 ردمیمی از استرس مداشتم

 
 .....  رو قطع کردم و  خاموشش کردمی گوشعیسر

 
  رو قطع کردمی گوشنکھی از ابعد

   حالم اونقد بده کھ ھرکردمی ماحساس
   امکان داره از ھوش برملحظھ

 
  کھ حالت تھوعنیی پلھ ھا اومدم پااز
  گرفتمیدیشد
  سالنھی بھداشتسی دو بھ سمت سروبا

 زدمی نداشتم ھمش عق می حس خوبرفتم
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   بھ صورتم زدم رفتم رو کاناپھ درازخی چند مشت آب اوردمی باال مو
  ده بود چھ مرگم شدونمی نمدمیکش

  و خودممردمی از عشقھ باراد مداشتم
   نداشتم تب کردمخبر

 
 شدی نفس تو ذھنم مرور میحرفا
 کردی احساس مشدی داغ مبدنم
  چشمام رو بستمسوزهی داره مبدنم

   داشتم صبح زودیدی شدسردرد
  شده بودمداریب

  نداشتم صبح ھا زود پاشمعادت
 
  چشمام رو بستمنکھی محض ابھ

   بردخوابم
 

   چشمام رو باز کردمیوقت
  بود و غروب شده بود٦ ساعت

 
  خانوم اومده بود و مشغولھآمنھ

 دهی خوابیلی کردنھ خونھ بود خزیتم
   دلم گرفتھ بودبودم

 
  دمیخوابی وقت ظھر مھر

 شدمی مداری غروبا بو
 گرفتی دلم میلیخ
 

  گرفتم برم  تو استخرمیتصم
  حالم بھتر بشھدی شاتا
 
  کاناپھ بلند شدم رو از
 

 ن؟ی اومدیسالم آمنھ خانوم ک - من
 

   اومدم مھلقا خانوم بھم زنگشھی ساعت م١سالم دختر قشنگم  - آمنھ
  کنمزی خونھ رو تمامی گفتن بزدن
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 ھ؟یمھلقا ک_  من
 

 مادر آقا ھستن مادر آقا باراد_  آمنھ
 

  آھان_  من
  آمنھ جوندی خستھ نباشیاوک

 
 ممنون دخترم_ آمنھ

 
  باال در اتاق باراد رو باز کردمرفتم

  کارتھی وارد اتاقش شدم باراد و
  من نباشمی کھ گفت وقتداشت

  وشھی در باز می کارت رو بکشنی ایتونیم
  کارت..  .. وارد استخر بشم تونمی مو

  برداشتم و بھ سمترو
 .....  راه افتادماستخر

 
   رو باز کردمدر

 نی سوت رو در آوردم و با شرت ولباسام
   استخر شدم بدنم داشتوارد

   خنک شدمکردمی احساس مگرفتی مشیآت
 بردمی و سرمو مبستمی چشمام رو ممدام

   اونادی باال ومدمی می وقترآبیز
  کھ با باراد تو استخر بودمیروز

   افتادمیم
   فکر باراد بودم چھرشتو

 زدمی چشمام بودم پلک میجلو
 ختمیری تند تند اشک مو
 
 رفتمی دلم قربون صدقش متو
   عشقمگفتی مو

  من دورت بگردمیآقا
  کنمی زندگی بدونھ تو چطورمن
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  اما باراد رو ازمری جونمو بگایخدا
  تنش وابستمی بھ بغلش بھ بورینگ
  تا با تمام وجودخواستی باراد رو مدلم

 ی کنم  دوباره رفتم تو آب وقتبغلش
  اومدم چشمام رو بستم و نفسمباال
  فرستادمرونی برو

   رو باز کردم کھ نفس روچشمام
  دمی خودم دی روروبھ

  شده بودرهی با پوزخند بھم خکھ
 

 ؟ی تا حاال تو استخر شنا نکرده بودیآخھ الھ_  نفس
 

 رونی گمشو بییخفھ شو عقده ا_  من
  ندارهی تو ربطبھ
 

 ی زبون باز کردی وایوا_  نفس
 ؟یکنی مرونی رو از کجا بی کی دارتو

  خونھنی تو ای ماھھ اومد١ ی کردفکر
 ؟ی خونھ شدنی اصاحب

 ؟ی آوردشی جفت شی احساس کردای
 

  بخاطرهی تو داردونمینفس من م_  من
  چون بخاطر من ازیسوزی میچ

 ی و اون بچھ ی کتک خوردفرھاد
  مردحرومزادت

 یریگی مشی آتی دارحاال
 ینی منو ببی ندارچشم

 ی از فرھاد حاملھ شیخواستیم
  باھاتینجوری فرھاد ای کردفکر

 ی اما اشتباه کردکنھی مازدواج
 یلی خی بدبختیلی ختو

 .....ی کن کھ بدبختاعتراف
 

 دی نفس پرزدمی حرف مداشتم
  آب و گلوم رو گرفتتو
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 شمی دارم خفھ مکردمی ماحساس

   نفس مدام سرمو با فشارادی نفسم باال نمو
 ........  آبری زفرستادیم
 

 شمی زدم ولم کن دارم خفھ مداد
  زد و گفت منم ھدفمیپوزخند

  خفت کنمخوامی منھیھم
 
 ی گم کنمونی گورت رو از زندگتا

 دمی ھم آره من من االن نشونت میی عقده امن
 

  شور تو و فرھاد ھر دوتون رومرده
   مثلھ توھی عوضھی اونم ببرن

 
  ولم کنگفتم

 ومدی نفسم باال نمگھید
  باراد بھ گوشم خوردی صداکھ
 

   زد نفسداد
   صورتش رو برگردوندنفس

 عی نگاه بھ باراد انداخت و سرھی
  رو ول کرد مدام سرفھگردنم

 کردمیم
 

  باراد بھ طرفم اومدکھ
   نترسگفت

 
 یکردی می داشتینفس چھ غلط - باراد

  ؟ی خفش کنیخواستیم
 
 شعوری بکشمت دختره بیخوایم
 

   گدا گشنھنیتو بخاطر ا - نفس
  کس و کار؟ی دختر بھی بخاطر ؟ی منو بکشیخوایم
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  ساکتتتتتتتتتت خفھ شو فعآل - باراد

 
  تو گوشھ نفسدی محکم کشباراد

 
  لبھ استخر دستشواومد
  کرد طرفمو گفت النا نفسمدراز

  رو بده بھ مندستت
 

   رو تو دستش گذاشتمدستم
   سمت خودشدی کشمنو

 
 کردی داشت خفم مبغضم

  باراد بغلم کردنکھی محض ابھ
 کردمی مھی بلند گری صدابا
 
 

 نمتیبی اما نمرمیمیباراد فکر کردم م - من
  بودمدهی ترسیلیخ
 

 ی و گفت دختره دی کشغی بلند جنفس
  منی جلویکشی خجالت نمای حیب

  بھ داداشمیدی چسپی شدسکس
 

   داد زد زنمھباراد
  خوادی مدلش

 
 کردمی ھق مھق
  زانوھامری باراد  دستش رو گذاشت زکھ
   بغلم کردو
 

  دنی کشغی شروع کرد بھ جنفس
 

  لحظھ مادر باراد مھلقاھمون
  ھم وارد سالن استخر شدخانوم
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  صورتش بودی کھ رویظی بھ کمر با اخم غلدست
  چھ خبره؟نحای زد اداد
 
  زبان باراداز
 

 دمی النا رو تو اون حال و روز دیوقت
 م اومد احساس خودم بداز

  کھ خواھرمرتمی غی بیلی خکردم
  کنھی کارنی کرده ھمججراعت

 
  حاال رو نفس دستتا

  ی نکرده بودم اما وقتبلند
  دمی رو تو اون حال و روز دعشقم

  بشمونھی دخواستمیم
 

 ی و دوست داشتنفی دختر ظرنی امن
  آرامششتشی معصومخواستمی مرو
  رو دوست داشتمزشی ھمھ چو
 

  بودم اونقد دوستشعاشقش
  نیباتری کھ بنظرم زداشتم
  ومدی مدختر

 
   با مامان وارد خونھ شدمیوقت
  النا کجاس؟دمی آمنھ خانوم پرساز
  گفت رفتھ استخر وارد سالنکھ

   نفسدمی شدم کھ داستخر
 کنھی النا رو خفھ مداره

  عشقمو خفھ کنھخوادی خواھرم منمی برام نبود کھ ببی خوبی صحنھ
 

    بلند باھاش حرف بزنم و ناراحتش کنمی با صداتونستمی نمی کھ من حتیدختر النا
  و مثلھ برگ گل باھاش 

  کردمی مرفتار
   وار دوستشوانھی کھ دیدختر
  ی تو چھ حالی وووووواداشتم
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  باعث شد غرورم بشکنھ خواھرم منو خورد کرد منو شکستدمشید
 
  طرف النا رفتمبھ

  رو گرفتم و از استخردستش
 رونی بدمشیکش
   بوددهی ترسیلیخ
 

 دیلرزی بود مدهی چسپنھی بھ سیوقت
   قلبم تند تند بزنھشدی باعث مو
   کھ داشتی و فشنگفی بدن ظربا

  بود مثھ بجھ ھا ھق ھقدهی چسپبھم
 ترسمی باراد مگفتی و مکردیم

 رمی و بمنمی تو رو نبدمیترس
 کردمی حرفش احساس منی ابا

 رونی بزنھی منمی قلبم از ساالن
 
  النا عاشقم بودنکھی ایعنی نیا
  رو نداشتی بجز من کسو

  زبان بارادکردمازی می پشتش رو خالدینبا
 

  رو بغل کردم و بھ طرف اتاقم راهالنا
   ازسالن استخر خارج شمخواستمی مافتادم

 
  چھ خبره؟جای وارد شد و صدا زد امامان

 
 دی بھتره از دخترتون بپرسگفتم

 
  چراھی چھ وضعنی گفت امامان

  دهی دختر لباس نپوشنیا
  ھی پرواعی دختر بچھ
 

  دارهی مامان زنمھ چھ اشکالگفتم
 ..... حرف نزنینجوری ابازنم

 
  کنار مامان رد شدم کھ داد زداز
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  دوست دخترهھی فقط نی استی نزنت
  ی کردغشی صکھ
 

  گفتم نھ مامانبلند
  زنمھ فقطی اشتباه متوجھ شدشما

  کھ اونم بھستی تو شناسنامم ناسمش
 .... رهی میزود

 
  داد زد باراد با من کلکل نکنمامان

 
  برم باال کار دارمدی من باگفتم
   تند از پلھ ھا باال رفتمتند
  اتاقم رو باز کردم وارد اتاقم شدمدر
 دمی رو گذاشتم رو تختم پتو رو کشالنا

  دیلرزی داشت مروش
 

   کردمکی رو بھش نزدصورتم
  آرومش کنم شروع کردنخواستمیم
  لباشدنی بوسبھ
 رفتمی مدام قربون صدقش مو

 سی صورتش رو خاشکاش
  رو دورفشی ظری بود دستاکرده

  حلقھ کرد و گفت باراد نروگردنم
 

   لباست رو عوض کنمخوامی مرمی نمیی جاگفتم
 لباس ھاش رو اوردم 

  دورشچوندمی پ کردم پتو روتنش
   بغلش کردمو

   پتو دستاشو دور کمرمری زاز
  کرده بودحلقھ

   بودخی دستاش
 شھی من برعکس النا ھمو

  گرم بودبدنم
  پنھوننمی رو تو سسرش
 نمی بود و مدام سکرده
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 یلی باراد خگفتی و مدیبوسی مرو
   از نبودنتترسمیم
 
   وقت تنھام نذارچیھ
 

 نی و با اینجوری نداشتم اطاقت
  نمشی داغون ببی ھیروح

 
   تر بغلش کردم و گفتممحکم

 .....  مواظبتم نگران نباشمن
 
  زبان النااز
 

  رو محکم بغل کرده بودمباراد
  بودمدهی بھش چسپمحکم

  ازش جدا شمدمیترسیم
   ازم بگبرنشدمیترسی مھمش

 
  آروم شده بودم تو بغلش آرامشیلیخ

 داشتم
 

  اشکم بند اومدهدیدی می ھم وقتباراد
  ساکت شدم مثھ بچھ ھا منو تو بغلشو

 کردی و تو گوشم زمزمھ مدادی متکون
  مثھ بچھ ھا ھمشنی خوشگلم رو ببزنھ

   نازشو بخرم تا آروم بشھدیبا
 
  زدمیی حرفش لبخند دندون نمانی ابا
 دمی لباش رو بوسو
 
  جانم فدات شمی زد و گفت اییخنده ا 

 گھی بخند واسھ شوھرت دشھیھم
 ااای نکنھیگر
 

   چشمگفتم
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  خوشگلت بشھی اون چشمای فداگفت
  آقات

 
  دوستت دارمیلی خدا نکنھ باراد خگفتم
 رمیمی ازت جدا بشم ماگھ

 
  حرفیی از جدانقدی گفت اباراد
  شورآمادهی دوش بگھی پاشو نزن

  رسنی مھمونا مگھیساعت د ٢
 
  رونی بغل باراد اومدم باز

  ببندمتونمی لباسم رو نمپی زگفتم
 

  کن خودمشی آراری برو دوش بگگفت
 پوشمی رو ملباست

 
  سرھی من یشی تا آماده مگفت

 گردمی زود بر مرونوی برمیم
 

 دمیترسی رو محکم گرفتم مدستش
 ترسمی باراد نرو من مگفتم

 
 ای نرونی نترس از اتاق بگفت

 گردمی بر مگھیساعت د ١
 

   بغلم کرده بود لباسشی وقتباراد
 ضی شده بود لباس ھاش رو تعوسیخ

 امی زود مرمی و گفت من دارم مکرد
  اصآل حرف نزن از اتاق ھمباھاشون

   حولشو رو از کمدشای نرونی باصآل
  رونی برو حموم تا بای آورد گفت بدر

  منم اومدمیایب
 

 ستادمی پام ای پنجھ ھارو
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   و بھ طرف حمومدمی رو بوسگونش
  رفتم

 
 دمی ھا مو در آوردم تو وان دراز کشلباس

 می شستم و بعد از نی حسابخودمو
 رونی از حموم اومدم بساعت

 
 ی و جلودمی ھام رو پوشلباس

  مشغول خشک کردن موھام شدمنھیآ
 کردمی موھام رو خشک مداشتم

 
  رفتھ بود در اتاق رو قفل کنمادمی

  در تکون خورد و مھلقا خانومی دستھ
 ی نسبتآ بلندی اتاق شد با صداوارد
  باھات کار دارمنی بشای بگفت

 
   رو خاموش کردم و صورتم روسشوار

 .....  طرفش برگردوندمبھ
 

   مھلقا خانومدیی بفرماگفتم
 

  نجای انی بشایب - مھلقا
 

   رو تخت کنارش نشستمرفتم
 
   شد و گفت مار خوشرهی صورتم خبھ

  ی ھستی خالخطو
 

 ھ؟ی مھلقا خانوم ؟ منظورتون چی چیعنی_  من
 

   منظورم واضحھزمیعز_  مھلقا
 ؟ی ھستی تو کدونمی نممن
 ینجوری شده کھ باراد اداتی کجا پاز
   شدهونتید

   خوشگلتری اما دخترای تو جذابدرستھ
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 ادهی زیلی خلمونی فامی تو تواز
  نبود اصآل تا بحالینحوری اباراد

  نشده بودی دخترچی ھعاشقھ
  بخورد پسرموی تو چدونمینم

  ؟ی جنبل کردجادو
 دونمی نماصآل

  ؟یی اکارهی چی ھستیک
  ھرجااز

 تی قبلی برگرد جایاومد
   رو واسمتی داستان زندگنفس
   کردهفیتعر
  خانوم تو رو قرآنالنا

  از سر پسرم برداردست
  پسرو دارمھی نی ھممن

  آرزو دارمی کلواسش
 

  احساسردمیمی مداشتم
  شدنم نموندهی تا روانیزی چکردمیم

 ختیری تند تند ماشکام
 

  مھلقا خانوم من عاشقھ بارادگفتم
 رشی رو خدا ازم نگتو

  من جونمم واسھرمیمی باراد من مبدون
 دمی مباراد

 
  ولش کنیاگھ عاشقھ باراد_  مھلقا
  دمی پول ماردیلی م١ بھت
 شی تا آخر عمرت تو آساکنمی میکار
   بچم بروھی فقط از زندگیباش

  رونیب
 

  مھلقا خانومدی نگنویتو رو خدا ا_  من
  چھ برسھ بھ پولکنمی عوض نمای باراد رو با دنمن
 

  خودم رو کنترل کنم و شروعنتونستم



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 517 

   گوشی بگی بھ ھق ھق کردن و گفتم توو رو خدا مھلقا خانوم ھر چکردم
  فقط بھم نگو از باراد جدا شوکنمیم
 
  جاش پاشد گفت بھ حرفام فکر کناز
  نی ماشخرمی واست خونھ ممن

   پر از پولی بانکحساب
 کنمی مدای کار خوب واست پھی

 دمی انجام منکاروی واسھ تو امن
 رونی پسرم برو بھی تو از زندگیول
 ی زن باراد باشیتونی تمتو
 یستی در حد باراد نتو
 

 ........ و درو بسترونی حرفا اتاق رفت بنی از زدن ابعد
...... 

 
   آره رفترونی باراد از اتاق رفت بماد
   کرد و رفتی روانمنو

 
  رو از پشت قفل کردمدر
   بلند شروع کردم بھی صدابا

  دنی کشعی زدن و جداد
  ختمی اشک راونقد

  پلک بزنمتونستمی نمکھ
  دستام دو طرفھ سرم روبا

 گفتمی بودم ھمش مگرفتھ
  ازت جدا شم؟دیمن با انصاف ی بباراد

 
  بدونھتونمیآخھ آالن کھ نم 

  نفس بکشمتو
   ازت جدا شمدی بااالن
   بلندی و با صداکردمی مھیگر
  زدمی باراد حرف مبا

  ھا شده بودمونھی دمثلھ
 زدمی نبود باراد ھم باھاش حرف متو
   باراد عاشقتمزدمی مداد
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  برمشتی از پخوامینم
  خوامی مبغلتو
  و با ھق ھقخوامی تنت رو معطر

 کردمی مھیگر
 

  گلوم درد گرفتھدمی بغضھ شدبخاطره
 ...  غم باد گرفتمکردمی احساس مبودم

 
  قرمز تو عکسشھی عکس داشت با لباسھ ورزشھی باراد
  تختش بودی بود و عکسھ پوستر شده باالدهیخند
 ستادمی رو تختش ارفتم

 
 دمی شدم دست کشرهی عکسش خبھ

  یم فدا صورتش و گفت عشقرو
   ھات بشمخنده
   چقد عاشقتمیدونستی مکاش

 
  چشمام رورختمی کھ اشک می حالدر

  عکسی بودم و لبام رو روبستھ
  گذاشتھ بودمباراد

 دمشیبوسی بستھ می با چشماو
 کردمی باھاش درد دل مو
 

  شروع کرد بھ درباراد
  بلند گفت خانومم منمی با صدازدن
   کن دروباز
  نیی تخت اومدم پااز

  واری درو باز کردم و بھ دآروم
 ......  کردمھیتک
 

   وارد اتاق شد اومد طرفمباراد
 ھی رو صورتم گفت گردی کشدست
  نفسم ؟یکرد

 
  نھ دوست نداشتم ناراحتش کنمگفتم
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  از دستی کافی اندازه ھی خودش
  بودی و خواھرش عصبمادر

   کھ ناراحت ترش کنمشدهی بگم چخواستمینم
 

  م نھ عشقگفتم
 

  دروغ نگو الناگفت
  نکردمھی جان باراد گربگو

 
 خورمی وقت نمچیجانھ بارادم رو ھ_  من
 

  کرده؟تی اذی کسموی گفت زندگباراد
 

  مو دادم باال گفتم نوچابروھا
 

  گرفتمی دلم برات تنگ شد گرفقط
 نشی منو محکم بھ سباراد
  کھ پر از احساسی داد با صدافشار

 شھی گفت آخ آخ باراد فدات مبود
  زنھ خوشگلم بشم کھ دلتنگمیفدا
 شھیم
  

  پامی لبخند زدم رو پنجھ ھابھش
  و تو گوشش آروم زمزمھستادمیا

   بارادکردم
 

  بگو جونمگفت
 
  عوضتای گوشش زمزمھ کردم با دنتو
  عاشقتمیمی زندگکنمینم
 
   چشمک قشنگھی شد رهی چشمام خبھ

 ستماایعاشقت ن من ی زد و گفت ولبھم
 رمیمی برات مونتمی دمن
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 رمیمی نگو برات مگھی باراد دگفتم
   رو خدا نگوتو
 

 گمی نمی تو بگی چشم ھر چگفت
 

  کھ تو بغلشی کرد ھمونجوربغلم
   نشست رو تختبودم
   با اخم بھم نگاه کرد و گفتبعد
  من دارمھی چھ زننی اشییخدا

 
  ی چرا؟ آخھ ھمش واسم دلبرگفتم

  نازش رو بخرمدی بای منم ھکنھیم
  مشت نسبتآ آروم زدمھی

 ی وای و گفت وادی بازوش خندتو
  دردم اومدیلی منو خیکشت

   درد دارهیلی خدستت
 

 یکنی باراد مسخرم مگفتم
  نگاه بھ خودت بندازھی پ ن پ  آخھ گفت

 یفی تو بغلم چقد ظرنیبب
   منو بزنبعد

 
 یخب بھ من چھ کھ تو مثلھ غول_  من

  ی بزرگقدیا
 

 گھی دی تو ھم دلبرومی من دیعنی_  باراد
  و  دلبر ؟وی دمی شداالن

 
   حرفش خندم گرفت تو بغلشنی ااز
   گفتم باراد نخندونمدمیخندی مزی رزیر
  وونھید
 

 اوووووف النا عاشقھ خنده ھاتم_  باراد
 ی لبات دوست دارم بخندعاشقھ
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  خوشحال شدمیلی حرفش خنی ابا
 کردی مفی ازم تعر بارادنکھی ااز

 شدی بھم توجھ داشت حال دلم بھتر منقدی انکھی بودم از اخوشحال
 

  و محکم بغلمدی رو تخت دراز کشباراد
  لباشدنی شروع کردم بھ بوسکرد

  و تو بغلدیکشی رو تو موھام مدستش
  کردی عاشقونھ می ھازمزمھ

  یکنی موونمی دی دارگفت
  بوسم نکنیجوری عاشقتم ایدونیم

  و ازم درخواستنمی برد تو سسرشو
   کردیھمبستر

  می بار با ھم ھمبستر شدھی گفت النا تا حاال فقط بعد
  با عشقم باشمخوامی ندارم متحمل

   چشماش زل زدمبھ
  چشماش پر از خواھشھکردمی ماحساس

 
  رو صورتش گفتم باراددمی کشدست

   گفت جاندیکف دستم رو بوس  
 
  ھیش حرفمو بزنم کھ گوخواستمیم

 .......  زنگ خوردباراد
 

  رو برداشت نگاه کردشی گوشباراد
   جواب بدمدی گفت بابامھ باو
 

   باشھ جواب بدهگفتم
 

  یالو سالم بابا جان مرس - باراد
  ؟نی شما چطورخوبم
 ھی چھ حرفنی شما نھ بابا جان اقربان

   کھنھی ھمدی کار داردونمیم
  واسم ارزش دارهی کلدی زدزنگ

   بابا جان چشم خدانگھدارممنون
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  باراد  عشقم بابات تولدتگفنم
  گفت ؟کی تبررو
 

   دلمزی آره عزگفت
 ادی کار داشتھ نتونستھ بیلی کرد گفت خی خواھمعذرت

  کرده  بھ حسابمزی واسھ تولدم پول وارگفت
 رمی دوست داشتم بگی خودم ھر چکھ
 
 

  کرده؟زیمگھ چقد وار - من
 
 ونیلی م١٠٠ -باراد  
 

  مبارکت باشھ_  من
 
   بغل باراد در اومدماز
 رو تختش نشستم 
  بوددهیرو بھ روش اون دراز کش 

  رو صورتشدمی کشدست
  انداختم و گفتمنیی پاسرمو
  شرمندمیلی من خباراد

  بخرمیزی نتونستم واست چکھ
  نداشتم کھ بخرمی من از خودم پولآخھ

 
 ذارمیالنا بھ نظرت من م_  باراد
  اون ھمھ مھمون شرمنده بشھی جلوزنم
  ساعت رو رفتم از طرف تو١ نی امن

  خودم کادو گرفتمواسھ
 ی رو گرد کردم گفتم باراد جدچشمام

  ؟یگیم
  آره خانومم آره نفسمگفت
 دمی ببوس کادو رو نشونت ملبامو
  کادو گرفتمھی واسھ خودتم تازه

 
  نکنتی اذگھیباراد نشون بده د_ من
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  گفت نھ با انگشت اشارش زدباراد

  لبش و گفت اول بوسرو
  ھی ھدبعد

 
  رو بردم جلو و محکم لباشصورتم

  دمی بوسرو
 

   کمھ دوبارهگفت
 

  گھی باراد نشون بده دیی پرویلیخ_ من
 

  ی شوھرت گفت گوش کنی ھر چفتھی وظستمیپرو ن_  باراد
 
  دمی گفتم و دوباره محکم لباش رو بوسیشیا

 
   وسط پاھاشدی نشت منو محکم کشپاشد
  و دو تای پاتختی برد تو کشودستو
  در آوردجعبھ

 کی نسبتآ کوجی چوبی جعبھ ھی
  قرمزھیمخمل.کی کوچی جعبھ ھی و
 

  واسھ عشقمھکھی کوچگفت
  کھ قراره عشقمھیی ھم کادویدوم
  ھم دستم کنھی تولد جلوتو
 

  گردنبندھی رو باز کرد کی جعبھ کوجدر
   قشنگ اونقد قشنگ بود کھیلی خفھیظر

   محوش شده بودمکامآل
  تو دستم بود و بھش زل زدهجعبھ
 بودم
  ھی سفارشنی گفت اباراد
  سفارش دادم واست بسازنقبآل
  قشنگ بودیلیییی بودم خدی  عاشقھ طال سفشھی بود منم ھمدی سفطال
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 دی سفینای قلب کھ پر از نگھی
  وسطش نوشتھ شده بود دوستبود

 ........ دارم
 

  ی چھ جوردونمی باراد نمگفتم
  تشکر کنم؟ازت

 
  گفت فقطباراد

  ات بفشارنھیآن قدر مرا بھ س 
 

  ضربان قلبمکھ
 

  پوست تنت نقش ببنددبر
 
 ندگانی آتا
 
  تو بدانند کھی نھی سی سنگواره از
 
  تو رایمرد 
 
 ! وقفھ عاشق بوده استیب
 

 ونمی دیاووووووف باراد دار_  من
 ؟یگی می چیکنیم
 

  النای کردوونمیتو کھ قبآل د_  باراد
  خانوم

 
  دور گردنش حلقھ کردم و گفتمدستامو

  کھشھی خانوم فدات منیا
 

  خانومم بشمیمن فدا_  باراد
  گردنبند تو گردنت قشنگ شدهچقد

 
  گردنبند افتاده رو قلبمنیباراد ا_  من
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 زنھی دارم قلبم تند ترمکنمی ماحساس
 

 چرا نفسم؟_  باراد
 

 ی گردنبند رو تو بھم دادنیچون ا - من
  برهی قلبم رو باال مضربان

 
  و گفتکردی تو چشمام نگاه مباراد

 
 ی کمخواستمیالنا م_   باراد
 ! ی کمفقط

 ..  داشتھ باشمدوستت
  دستم در رفتاز

 .....  شدمعاشقت
 
 

  شده بودری سرازاشکام
  غلط کردممی گفت عھ زندگباراد

 گمی  شعر نمگھید
 رهیگی قلبم درد مزیاشک نر 
 

 ی بغلم کنشھیباراد م_  من
  اما بازم دلتنگتمیکنارم

 
 ینجوری قبآل ایبوسی و میکنی ھمش منو بغل می شدینجوری النا چرا اشدهیچ_  باراد
  ینبود

 
   نشده فقط دوست دارمیزی نھ چگفتم

  بغلت باشم بعدش نفس بکشمتو
 

   منو نشوند رو پاس گفتباراد
  نفس بکشی ھر چقد دوست داراالن
...... 
  مادر برام شده بودھی مثھ باراد

 یی ھر بھانھ اکشی کوچی بچھ کھ
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 ......ارهی اون بجا مرهیگیم
 

 شمی موونھی گفت النا دارم دباراد
  عشقممی رابطھ داشتھ باشبزار

  تحمل کنمتونمی نمی بغلمتو
 

 ی باشی دارم تو راضدوست
  ی نشتیاذ
 
  دستاش دو طرف صورتم رو گرفتبا

  عشقم ؟ی ھستی تو راضگفت
 

  تکون دادم و گفتم آرهسرمو
 

  شی بود باراد با گوش٩ ساعت
  و بدون کالم گذاشتمی مالکی موزھی
 المپ اتاق  رو خاموش کرد 

   تو تخت کنارماومد
 

 ترسمی باراد من مگفتم
 

   ؟یاز چ - باراد
 

 وره دارم دلشدونمینم - من
 

 نمی تو بغلم ببای گفت نداشتھ باشھ بباراد
 

   چسپوندمنشی بھ سخودمو
  دیبوسی با احساس منو مقدیا
 رفتی و قربون صدقم مکردی نوازشم مو

  تا حاالچکسی ھکردمی احساس مکھ
  با احساس و با لطافت لمسمنقدیا

  نکرده
 

   عرق کرده بودیلی خباراد
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  صدام زد النا خانوممآروم
 

 نمی جانم گفت سرتو بذار رو سگفتم
 یترسی کنم متتی اذتونمینم
 

 شیشونی رو گذاشتھ بود رو پساعدش
 شتری داغش لحظھ بھ لحظھ بی نفساو
 شدی متی داشت اذشدیم
 

  بخاطره حرفم منصرف شده بوداما
  شھتی باراد اذخواستمی نممن

 ودی حقش ننیا
  ی داشت واسش ھر کاراقتی لباراد

  مزمھ کردم تو گوشش زیکن
 ی تو عشقمباراد

 
  ی تو ھم عشقھ منگفت

 
   باھات باشمخوامی من مگفتم

  منمی بشتی اما اگھ تو اذترسمینم
 شمی متیاذ

........ 
 

  دوستت دارمیلی بغلم کرد گفت خباراد
  ی خودمزنھ

  می ساعت رو باھم گذروندکی
  باراد ازم خواست بخودم برسمبعد

   آماده شمو
  ھی رو تخت بلند شد گفت من از

  امی برس لباست رو خودم مشتی تا اون موقع تو بھ آراامی مرمیگی مدوش
   گفتم باشھپوشمیم
 

 نھی آی باراد رفت حمام جلویوقت
  کردن صورتمشی و مشغول آرانشستم

  مھلقا خانومی کھ حرفابودم
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  شدی ذھنم مرور متو
  ذھنمو رو منحرف کنمکردمی میسع
  رسم بکارم بو

 کردمی فکر منی بھ ااما
  اگھ باراد رو ازمکھ
  اگھ قرار باشھ از بارادرنیبگ

 ؟ی واسم بمونھ چیی خاطره افقط
 شھی نھ دلم داغون میووووا
  صورتم شدمشی و مشغول آرای کردم از ھمھ چی خالذھنمو

 
  صورتمشی آرانکھی از ابعد

 رونی شد باراد ھم از حمام اومد بتموم
 

  خوشگل شده زنمیلیخ - باراد
 

 شتوی تو چرا تھ رزمی عزیمرس - من
 !  ؟ینزد

 
 شی تھ ردیچون مرد با - باراد
   باشھداشتھ

 
  رو دوست دارمشتیمنم تھ ر  - من
 

 منم رژ لب شما رو دوست - باراد
  بخورمش خانوم؟شھی مدارم

 
  روشمی باراد لطفآ آراگھی نھ دگفتم

  و گفت چشم بانودی نکن خندخراب
 

  مشغول خشک کردن موھاشنھی آیجلو
  واست بپوشماری گفت النا لباستو ببود

 
  طرف کمد رفتم و لباسم رو برداشتمبھ

  سشوار رو خاموش کردباراد
   رو برگردوند طرفم و گفتصورتش
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  امشب تو مست نکن نفسم باشھالنا
 

  مشروب تعارف کردی کسبھت
 لمونی فامی با پسرانخور

 چکدومشونی دست نده با ھھم
  ؟ی اوکی تو فقط مال بارادینرقص
  بھت دست بزنھی ندارم کسدوست

 
 ی اون مھمونادی حرفو زد نی باراد ایوقت

  رفتھ بودمی خالقی کھ با آقاافتادم
  بار مست کرده بودمنی اولی براو
  اون لحظھ باراد منو از بغلھو

  آورد و خودش باھامرونی بی خالقیآقا
 ش بودم و تو بغلدی رقصتانگو

 
  خودم فکرشھی زد و پیپووووف

  سرنوشتھی کھ واقعآ بازکردمیم
   بھ کجاھا کشوندمنو

   روپشی گفت لباست رو بپوش کھ زباراد
  ببندم
  و آماده شدمدمی لباسم رو پوشیوقت

  کت شلواردنی مشغول پوشباراد
  شدشی مشکاسپرت

 
 دی ھم پوشیگری جی کروات چھارخونھ مشکھی و دی سفزی بلھی

  و گفت چطور بھ نظردی بھم خندرو
  ؟امیم
 
  عالمھ قربون صدقش رفتمھی دلم تو

  باال انداختم و گفتمیی ابروبعد
  ی شدخوب

 
  جلو دستمو محکم گرفتاومد
   فقط خوب شدمگفت
   اوھومگفتم
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  شدهی زنم کھ عالی گفت ولبعد

 
  تو دلم چقددونستی خودش نمحاال

 گردمی و دورش مشمی مفداش
 

 ھی عالشھی باراده منم ھمگفتم
 

  ؟ھی بارادت کگفت
 
 ی انگشتھ اشارم بھ پوستر باالبا

  اشاره کردمو گفتم اونھتختش
 

 ی آقانی و گفت پس ادیخند
 ھ؟ی کستادهی کھ رو بھ روت اپیخوشت

 
  عشقمھنی زدم و گفتم البخند

 
  خانوممرنتی شی خنده ھایفدا - باراد

   تو سالنمیبر
 

  دستمو گرفت در اتاقش رو بازباراد
 ی وحشتناکی و با دلشوره کرد
 می داشتم از اتاق باراد خارج شدکھ
  نیی پامی پلھ ھا اومداز

  خانوم و نفس تو سالن بودنمھلقا
 ی بزرگ ھم رویلی خی طبقھ ٤ کی کھی
  ھر چھار طبقشی بود کھ روزیم

   باراد ھک شده بودعکسھ
  چشمشنکھی بھ محض انفس

  بلندی من و باراد افتاد با صدابھ
 ادی بی جی مامان زنگ زدم دگفت

 نباری اگھی رو دای بعضدونمینم
 رونی بمی قراره بکشی بغل کاز
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 531 

  کم دارن مامان تا حاال ازایبعض
 دنی نرفتن و ندای مھموننیا

 
 ااایزنی گنده تر از دھنت حرف می داد زد نفس دارباراد
 !خاره؟ی تنت منکنھ

 
  باراد از جاش پا شد و گفتمامان

  ؟دهی دختر پوشنی اگھی دھی چھ لباسنیا
 
♥ 

  حرف رو زدنی مادر باراد ایوقت
   برگردوندم و گفتم بارادصورتمو

  ؟گھی می چمامانت
 

  بلند گفتی خانوم با صدامھلقا
 گمی می معلومھ چقشنگ

 یدی کھ پوشھی چھ لباسنیا
 ؟ی شدای دختر دھاتمثھ

 
  بغضم گرفتھ بودیلیخ
 

 نی مھلقا خانوم اوآل کھ من اگفتم
  دوست دارمیلی رو خلباس
  قشنگھیلی خکنمی فکر مچون

   لباس رو بارادنی در ضمن او
  انتخاب کردواسم

 
  و گفتدنی شروع کرد بھ خندنفس
 ھ؟ی چاقتتی تو لدهی بارادم فھمآخھ

 
  نفسآیکنی میادی داد زد غلط زباراد
  خوبھ مثھ تو لباس بپوشھپس

  رو دلقک مجلس کنھ؟خودش
 

  تی خانوم گفت باراد با آبجمھلقا
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  حرف بزندرست
 

  دوتاتون ساکتای گفت مامان باراد
  خونھنی ای ھمھ زنمی مای دیباش
  ورمیگی دستھ زنمو مزمیری بھم مرو

  با مھموناتوندی خودتون بمونرمیم
 

 و ابروشھی کرد یظی خانوم اخم غلمھلقا
 یی انداخت گفت حاال کارت بھ جاباال
 ؟یکنی مدی کھ مادرتو تھددهیرس

 
 نی اینیبیآره مامان م - نفس

  کرده باراد تاکاری با باراد چدختره
  نھ منو زده بود نھ بھ شماحاال

  کرده بودی احترامیب
 ناروی ای ھمھ ی دختره نی االن ااما

 خوادی کآل باراد رو واسھ خودش کنھ مامان اون مخوادی مدهی مادی بھش
 رهی رو ازت بگپسرت

 
 نفس تمومش کآل لطفآ_  من
 

 کنمآی لھش مزنمیمامان بخدا م_  باراد
  چشمامی گورشو گم کنھ از جلوبگو

 
   ازیکی برو میالنا برو لباست رو عوض کن ما آبرو دار_  خانوم مھلقا
  نفس رو ببوشی ھالباس

   تر کنظی ھم غلشتیآرا
 

 کشماای مشی رو بھ آتی داد زد بس کن مامان بخدا مھمونباراد
 ی بھ من لعنت بھ تولدم بھ روزلعنت

   اومدمای بدنکھ
 

  نگوینجوری باراد آروم باش اگفتم
  حرفا رو بھنی زد مامان تو چرا اداد

  ؟یزنی معشقم



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 533 

  النا خورد شمشھی من پیخوایم
 تی بگم پس خودتون رعایزی بھت چتونمی نمی لھ شھ چون مادرمغرورم

 ..... دیکن
 

   تو بخاطر دوست دخترت چراباراد
 ؟یشی می عصبنقدیا

 
   پسرمیی ادهی تو دختر ندمگھ
 ذارمی مارتی دخترا رو در اختنیبھتر

 
   نگوینجوری النا ایمامان ساکتتتتتتتت لعنت بھت مامان جلو - باراد

 
  حرفا رو زدنی مادر باراد ایوقت - من
   حالترفتی میاھی داشت سشمامچ

   داشتم چشمامو بستمیدی شدتھوع
   دو ھفتھبآی تقررفتمی از ھوش مداشتم

 ی فشار عصبنکھی کھ بھ محض ابود
  شدمی مینجوری اومدی مبھم

 
  کھ باراد بغلم کردوفتمی بخواستمیم
 

  دمی تو می مامان توجھ نکن من جونمم برایالنا چتھ بھ حرفا - باراد
  بھ من اگھ بجز تو بھ کسھلعنت

 خوامی رو نمی مادرم توجھ نکن من بجز تو کسی فکر کنم بھ حرفایی اگھید
 
 

  و گفتمدمی اصآل خوب نبود فقط نالحالم
 ..... باراد

 
   گفت جونم حالت بدهباراد

 
 ی بھداشتسیباراد منو تا سرو - من

  ؟یبریم
 

  ؟ی راه بریتونی گفت مباراد
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 م حالت تھوع دارم گفتم اھوم ببرآروم

 
  زانو ھام و بغلم کردری دستش رو انداخت زبرمتی االن مگفت

 
 نی بلند داد زد دختره بھ ای با صدانفس

  مگھ خودش پا نداره راه برهیکنی رو بغل میبزرگ
 

 ری بمی گفت بھ تو چھ دوست دارم زنمو بغل کنم تو فعآل از حسودباراد
 

 دیخندی کھ داشت می از سر حرصنفس
 !!!  داره کھ من بھش حسادت کنم؟ی چافشی با اون قی دختره استخوننی آخھ اگفتی مو
 

 نیی پای بھداشتسی منو کنار سروباراد
  بلند رو بھ نفس گفتی و با صداگذاشت

  خوشگلترهیلی نظر من کھ از تو خبھ
 

  جناب سرگرد پووووووفستینظر تو اصآل واسم مھم ن - نفس
 
  پوزخند زدم  خندم گرفتھ بودھی

  بھ داداشش گفت جناب سرگردکھ
  نچسپ باشھتونھی آدم چقد مھی آخھ

 
  رو باز کردیی در دستشوباراد
   من وارد شدم خودشم پشتھ سرماول
  ؟ی گفت تھوع داراومد

 
   آرهگفتم

 
 چرا ؟ - باراد

 
  دونمینم - من
 

  چشات گود افتادهری زاری تو رو خدا بخودت فشار نزمیعز - باراد
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 ؟یباراد تو از داشتنھ من خستھ شد - من
 

  لب باز کرد جوابمو بدهباراد
 یی دستشوی ھی روشوتو

   کردم بھ باال آوردنشروع
   شده بود و مدام دستی عصبباراد

   تو چراگفی تو موھاش و مدیکشیم
 یاری زود باال می شدینجوری ھفتس اچند

   دکتربرمتی مصب
 

  ستی نیزی چمیشی خودم خوب مخوادی گفتم نھ نمعیسر
 
   آب بزنم بھ صورتمخواستمیم

  باراد گفت نھ فقط دھنتو بشورکھ
  شھی خراب مشتیآرا
 رونی بمی اومدیی دستشواز
 

  بلند گفتی خانوم با صدامھلقا
 ؟یری ھم با دختره میی تو دستشوباراد

 
   ھمھ جارمی داد زد آره مامان مباراد

  دختر اسم دارهنی امیری مباھاش
  کھیی الناس نسشت رو کاناپھ ااسمشم

   سالن بود منو نشوند رو پاشیتو
  چشمامی کھ موھامو از جلوی حالدر

  بلند گفت آمنھ خانومی با صدازدی مکنار
  شروع کرد بھ صدا زدنشو
 

  خانوم گفت بلھ آقا؟؟؟آمنھ
 

 یلی زنجبی چاھیآمنھ خانوم لطفآ  - باراد
 دیاری و بدیرست کن النا دواسھ

 
  صورتشی رودمی کشدستمو
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 کردمی رو نوازش مششی کھ ری حالدر
  باراد؟ی واسھ چلی زنجبی چاگفتم

 
  واسھ حالت تھوعت خوبھگفت

 
  ؟ی بھتردیپرس

 
   تکون دادمو گفتم اھومسرمو

 
   چشاتو ببندادی تا آمنھ خانوم مگفت

  کم حالت بھتر شھھی نمی بذار رو سسرتو
 

  ی وقتدونستی باراد خودشم مانگار
  قلبش رو گوشی بغلش باشم و صداتو

  کھی ھمونجورشھی حالم بھتره مکنم
  پاھاش نشستھ بودم خودمورو
 ی نھی بغلش خم کردم سرمو بھ ستو

 جشمام رو بستم احساس ی و مردونش چسپوندم و جشمام رو  آروم بستم وقتپھن
 آغوش باراد..... تنجاسی واسھ من ھمای دنی جانی امن ترکردمیم
 

  بود چشمام روبستھ بودمقھیدق١٠
  رویی چانی باراد گفت پاشو النا اکھ

  بخور
 
  نگاه بھ مھلقا خانوم انداختم کھ اخمھی

   بودکرده
   رو از باراد گرفتم و مشغولییچا

  شدمخوردنش
  

  بلند گفتی مھلقا خانوم با صداکھ
 ینجوری دختره انی تو چرا با اباراد
  سالشھ ؟٧ مگھ یکنی مرفتار

 
 مامان نفس بس کرد شما شروع - باراد
  لوسش کنمخوادی زنمھ بابا دلم میکرد
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  ؟رهی جلوم رو بگخوادی میک
 

   دختره روگھیآره د - خانوم مھلقا
 ستی کھ حاظر نی پرو کردی جورنیھم
  برهنجای از ایمتی قچی ھبھ

 ؟ی رو بھ باراد گفتترای مانیمامان جر - نفس
 

 ؟؟یییییی گفت چی اعصابی با صدادبارا
  بره؟یی قراره جامگھ

 
 
 

  خانوم گفت پسرم النا فقط دوس دخترتھ کھ بھت محرم شدهمھلقا
  
 یاری از خودت در مھی ادا و اصول چنیا

  دختر عموتترای و زن عموت و معموت
  بعد از امتحاناتگھی ھفتھ دھی قراره

   تھرانانی بترایم
 

  جواب داد خب بھ من چھ؟باراد
 

 ادیبابات ھم داره باھاشون م - خانوم مھلقا
 نی نامزد شترای تو و مقراره

  شدهی خوشگلیلی دختر خترایم
 

  گذاشتھی قرارنی ھمچی داد زد کباراد
  نھ مامانای من چھ کھ خوشگلھ بھ

 ؟یزنی النا می حرفا رو جلونی اعمدآ
 ؟ی ناراحتش کنکھ

  
  تو دستم خشک شده بودیی چااستکان
  تو استکانوفتادی قطره قطره ماشکام

 
   تو گوشم زمزمھ کردباراد

 ادی بدم مترای من از مالنا
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 ومدی ازش خوشم نمی از بچگکآل
 ادی بدم می چشم رنگی از دخترامن
 

  عاشقھمی چشم مشکی عاشقھ دخترامن
 سی من خی عاشقھ چشات نذار جلوتوام
 گذشتم من بخاطر تو از غرورم شن

  یزی ندارم اشک برتحمل
 یجوری رو قران النا تو بغل من اتو

 .... شمی از خودم متنفر مزی نراشک
   تو روی وقتترای مانی اونا ببذار

 ......رهی خودش منھیبب
 

 چکسی گفت پاشو بھ حرف ھباراد
 یی ای کنن بھشون ثابت کن کھ دختر قوتی کھ تو رو اذنھی ھدفشون انای نده اتیاھم
 ......یھست

 
 رمیمی باراد متونمیمن بدون تو نم - من
 

  پسرمیمیمنم بدون تو م - باراد
 انی فکر نکن پاشو االن مھمونا میزی چبھ
 
   از جام بلند شدمنکھی محض ابھ

   زده شدفونی آزنگ
 

 فی خفغی جھی رو برداشت فونی آنفس
  اومدی جی و گفت مامان آخجوووون دزد
 

   رو زد و درو باز کردقفل
  تا پسر جوون در سالن رو زدنسھ
  باراد در رو باز کردکھ
  بعد رو کرد بھ نفسدیی گفت بفرماو
 نی اخم گقت خاک تو سرت کنن با ابا

 رونھی و رونت بنھی تمام سدنتی پوشلباس
  ھات بندازنھی رو سیزی چھی برو گمشو
  شدنرهی پسرا کآل بھت خگمشو
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 بلوندش رو از ی بود و موھادهی پوشدی سفی تاپ دکلتھ ھی و نی دامن کوتاه جھی نفس

 یشی رژ قرمز آتھی و پوستش برنزه ی عملشینیباال محکم بستھ بود جشماش سبز بود ب
  بوددهی ھم پوشدی صندل پاشھ بلند سفھیھم زده بود و 

  لباسمشیی گفت ای کشداری صدابا
   روپوش ندارهنھیھم
 

   چشمامیس فعآل از جلو گفت پباراد
  من نباشدی تو دگمشو

 
 شما بھتره حواستون بھ النا - نفس

  ساق پاشی بدجورشونمی باشھ اخانوم
  رو جذب کردهپسرا

  دنی شروع کرد بھ خندبعد
 

 کردی می باراد رو عصبداشت
  حساس بودباراد

   شھتی اذخواستمینم
  النا برو باالگفت

  بکش برو زودجوراب
 نیی و اومدم پادمی رنگ پا کشھیی اشھی باشھ رفتم باال و جوراب شگفتم

 
   پسرا نباشنی ادیفعآل تو د - باراد

   تا شلوغ شھنی جا بشھی
 ی گوشھ ی رو کاناپھ رفتم
   نشستمسالن

  نفس مھلقا خانومشدنی مھمونا وارد سالن میکی یکی سالن باز بود و در
   در بودن و بھشونی باراد ھم جلوو

  گفتنی آمد مشخو
 

 شدی سانتال و مانتال وارد سالن می دختراھمش
  جنتلمن و با کالسی پسراو
 

  با دست بھم اشاره کرد کھ برمباراد
   از جام بلند شدم و بھ طرفششیپ



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 540 

 ستادمی رفتم کنارش اباراد
 

  خانوم آروم تو گوشھ بارادمھلقا
  امشب النا رو فقطگفتی و مکردی مزمزمھ

 ی کنی عنوان دوست دخترت معرفبھ
  جواب مھلقا خانوم رو بدمخواستمیم
 ستمی بگم من دوست دختر باراد نو

   خوردی خالقی چشمم بھ آقاکھ
 ی خالقی من آقای خدایووووووا

 تو ی خالقی آقاکردمی اصآل فکر نمنداختی گذشتم مادی کھ منو دوباره یی از کسایکی
 چشم تو چشم شده بآی جلوتر اومد و تقریخالق ی حضور داشتھ باشھ آقای مھموننیا

 .... میبود
 
  بودستادهی روبھ روم ای خالقیآقا
  بھم زل زده بودو
 

  حواست کجاست؟یی گفت داباراد
   تو بھ زنھ منم زل نزنایب
 
  لب باز کرد و گفت زنت؟ی خالقیآقا
 

 ی خالقیسالم آقا - من
 
 ؟یسالم النا خوب - ی خالقیآقا
 ؟یکنی مکاری چنجای اتو
 
  مج دستم روعی حرفش باراد سرنی ابا

   منو چسپوند بھ خودش و گفتگرفت
   زنمیی دازنمھ

 
  نی تو خوش اومددییبفرما
 خوش دی جان خوب ھستیی کرد و گفت دای احوال پرسی خالقی خانوم با آقامھلقا
 کنمی می معرفنیاومد
  خانوم دوست دختره بارادالنا
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  شمامان ساکت با - باراد
 شھی پدیی زنمھ شما لطفآ بفرماییدا

  با تعجب بھمی خالقی آقامھمونا
  زده بودزل

 
 تیرتی غی النا پس اون پسرخالھ گفت

 ؟ی کھ تو زنھ باراد شدکجاست
 
  جوابش رو بدم کھ بارادخواستمیم
 دهی توش دتی کھ اعصبانیی صدابا
   جان االن وقتشیی گفت داشدیم
   لطفآدیی بفرماستین
 
  زد و از کنارم رد شدی بھم پوزخندی خالقیآقا
 
 ی و حس بدومدی کارش خوشم ننی ااز

  دست دادبھم
 

 کردمی می بود با انگشتام بازنیی پاسرم
  دختره بھ گوشم خوردھی یکھ صدا 

   و گفت باراد جون تولدتدی کشغیج
   خودشو انداخت تو بغلمبارکککککک

  باراد
  بغلشنکھی اخم کرد بدون ااونم
 ی خوش اومدسای گفت ممنون پرکنھ

  تعجب بھ دختره زل زده بودمبا
  باراد گفت النا خانومم ھستنکھ
 

  میی ھستن دختر داسای پرشونمی جان االنا
 

  کردی باراد منو بھش معرفیوقت
   گفت النا ھستن خانوممو

  نگاه بھم انداخت و سرتاپامھی دختره
   بر انداز کردرو
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 ؟ین گرفت با تعجب گفت باراد زبعد
 

   رو بھ طرفھ دختره دراز کردم و گفتم خوشبختمدستم
 

   بھم انداختی نگاھمی ندختره
  واقعآ زنتھنی گفت باراد ابعد

  دوست دختره ؟ای
 
 

  سای اخم کرد و گفت پرباراد
  دارم؟ی من باھات شوخمگھ

  ھستم؟نکاری من اھل اھی دختره چدوست
 

 دمی دسای پری رو بھ وضوح تو چھره حسادت
 
  ھم قد بارادبآی دختر قد بلند کھ تقرھی

   رنگ شدهھیی قھو ه ای موھادی و پوست سفیی قھوه ای با چشم ھابود
  بوری نازک ابروھای لباکی کوچینیب
  دهی درشت و کشی چشم ھاو

 ومدی بھ نظر می قشنگدختر
 

  مھمونا اومده بودنی ھمھ بآیتقر
   تو سالنمینی کنار مھمونا بشمی گفت برباراد

 
  زمی عزمیبر - من
 
    رو آماده کرده بودکی موزلی وسای جید
   شروع کنھ بھ خوندنخواستیم

  لحظھ صبر کنھی باراد صدا زد کھ
  کروفونی تند رفت طرف پسره متند
  وستادی ازش گرفت رو سکو ارو

   کرد بھ حرف زدنشروع
 

 نیخب دوستان خوش اومد - باراد
 یکی خواستمی منی کردخوشحالم
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 دی کنم کھ قبآل باھاش آشنا نشدی بھتون معرفرو
 

   دستش رو واسم تکون دادباراد
  نجای اای گفت بو
  استرس بھ طرف باراد رفتمبا
 

   مھمونا دستشو رو انداختی ھمھ جلو
   کمرم و گفت دوستاندور

 کنمی می رو بھتون معرفخانومم
  ھمسرمبای شکالنا
 
 یدید اون جمع بزرگ استرس شتو

   بودمگرفتھ
   خانوم و نفس ھر دو اخم کرده بودنمھلقا
  گمی گفت مجددآ خوش آمد مباراد

   بھتون خوش بگذرهدوارمیام
  دی باشمشغول
  ھای کھ دجیی گرفت از سکودستمو
 نیی پامی بودن اومدروش

  
  بلند رو بھی با صدانفس

  مانکن رو بخونی گفت ساسی جید
  ایساق

   بھش انداختی نگاھمی نیباراد
   سرش رو تکون داد و گفت دخترهو
  نی لباسش رو ببشعوریب
 

  نکنتیولش کن باراد خودت رو اذ - من
  دخترام مثلھی کھ ھمھ ینیبیم

   حجاب ندارهی و کسدنی پوشنفس
   نده ولش کنری گبھش

 
  لباس بھتر نبودھیآخھ  - باراد

  دهی می چھ معنبپوشھ
 رونی رو بندازه بنشی رون و سدختر
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  رو صورت باراد گفتمدمی کشدست

  باراد راحتش بذارکنمی مخواھش
 

  خانوم چند تا گارسون گرفتھ بودمھلقا
 کردنی مشروب ھا رو سرو مکھ
 

  بودن وسطختھی پسرا ھمھ ردختر
 دنیرقصی می جی دی با آھنگاو
 

   منو باراد گرفتی مشروب رو جلوگارسون
 

  گفت تو نخورباراد
 دی باشھ خودش ھر دوتا  جام مشروب رو برداشت و سرکشگفتم

 
  نخورگھی دی خوردیلیباراد  خ - من

 ستی رو کاناپھ و گفت مھم ننشست
 کنھی خورده آرومم ماعصابم

 
  آھنگ شاد خوندی جی دنکھی از ابعد

  بودندنی دختر پسرا مشغول رقصو
  تانگو شروع شد و اعالم کردآھنگ

  وسطانی عاشق بی زوج ھاکھ
  رنگی خاموش شد و پروژکتورھاالمپا
   روشن شدنیرنگ

 
  دخترا بھ منو باراد زل زدهی ھمھ

 دمیشنی و صداشون رو مبودن
  دخترهنی حاال اکردنی پچ پج مکھ

   زنھ بارادهواقعآ
  فی داره حی چنی اآخھ

  ستی نباراد
  ھی دختره خر شانسعحب

 
  نسبت بھ حرفاشونکردمی میسع
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  نکنمی توجھ باشم و کاریب
   باراد شرمنده شھ و مثلھ خودشکھ
   رفتار کنمتی شخصبا
 

 می دستمو گرفت گفت بلند شو برقصباراد
 

 ی درست برقصیتونی میباراد تو مست - من
 

 ی قبل ھم تو اون مھمونیدفعھ  - آره
 میدی رقصی ولی مست بودتو
  ادتھی
 

  نیی انداختم پاسرمو
  چونم گذاشتری رو زدستش
  شروعیکی باال آورد و تو تارسرمو

  لبامدنی بھ بوسکرد
  باالشھی من سرت ھمی جلوگفت

  باشھ عشقم ؟ریبگ
 

   باشھگفتم
 

  خوب نبود ھمش سرش رو تو گردنمحالش
 دیبوسی و مبردیم

  نھی ببی دفھ چراغ ھا روشن شھ و کسھی نداشتم دوست
 

   باراد نکن بسھگفتم
 

 النا خودتو بھم بچسپون - باراد
 

  خواھشمی نرقصیباراد تو مست - من
  کنمیم

   بچسپ بھمستمی زد مست نداد
 

  دمیترسی ازش مداشتم
  رو دور گردنش انداختمدستم
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 ی کھ مستیی ادهی کشی با صداباراد
   ازگھی گفت تو دشدی مدهی دتوش

 ی تو کھ زنھ من شدیترسی میچ
  کنی ھمراھمنو

 
   چرت و پرتیباراد تو چتھ دار - من

  ؟یگیم
 
  نسشتم رو مبلرونی بغلش اومدم باز
  گفتی نسبتآ بلندی صدابا

  ؟یزنی منو پس مالنا
 

  باراد تو رو خدا آروم باش زشتھگفتم
  دنی کردن بھ خندشروع

 
  ھا روشن شد ھمھ نشستن پشتھالمپ

  زشونیم
 

  بود و مدامستادهی وسط سالن اباراد
  دیخندیم
 
  کھدمی و بور رو دی پسر چشم آبھی

  قد بلند و چھار شونھ بود درست مثلھ بارادیلی خومدی طرفم مبھ
 شدی باراد نمھیی اھییبای بھ زاما
 

  رو کاناپھ کنارم گفت مننشست
 دی ھستی دختر خوشگلتونیی بارادخوشبختم از آشنای ھستم پسر عمواریماز

  دی لطف داری تکون دادم و گفتم مرسسرمو
 
  ؟یگفت شما واقعآ زنھ باراد 
 

   بلھگفتم
 

  اجازه دادی از اونجا پاشو کی عوضاری بلند داد زد مازی با صداباراد
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  کنارش ؟ینیبش
 

 ی باراد رو تا حاال تو مستیووووا
  تعجب کرده بودمیلی بودم خدهیند

 زی رزی بھمون زل زده بود و رنفس
  کھ خنده ھاش رو اعصابمدیخندیم

  بود
 

  گفت اوه اوه من برم انگار باراداریماز
  مست کردهیادیز
  

 اری مازی لعنتزدی ھمش داد مباراد
  داشت مگھ نگفتمکاری چباھات

  حرف نزنی کسبا
 

  نداشتی کاره خاصگفتمی می چھر
 کردی حرفش رو تکرار مدوباره

  بھت گفت؟ی چگفتی مو
 ..... یچی زدم ھداد
 

 عقشوی رفت و اری بھ طرف مازباراد
 ی کھ مھلقا خانوم و نفس سعگرفت
  جداش کنناری از مازداشتن

  بلندی صدابا
 
 

 ؟یدونی مھلقا خانوم چرا منو مقصر مگفتم
   مشروب خورده مستھباراد

 
 یباراد از وقت - خانوم مھلقا

  شدهینجوری تو شده اعاشقھ
  نبودزای چنی ای نبودی اصل اھل مشروب و دختر بازباراد

 
  بودی پسرم آرومیلی خبچم
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  واسھشدی نمی وقت عصبجی ھاصآل
  داره ھمھ واسشیتی شخصخودش

   اننھی بھ سدست
 ذارنی بھش احترام مو
 

  مثھ تو کھ اصآلیکی بخاطره االن
 یی اکارهی و چی ھستی کسی نمعلوم
   شدهیعصب

 
  مھلقا خانوم من عاشقھدآاایببخش - من

 کنمی نمشی من اصآل عصببارادم
 
  نگاه بھ باراد انداختم کھ دستشھی

  بوداری مازی عقھی دوره
  ی ھمش با صداای النا بزدی مداد
 ای النا بگفتی مبلند
  دورمون جمع شده بودنلشونی فامی دوستاش و دختر پسرای ھمھ

 
  گفتمستادمی جلو کنار باراد ارفتم

  اومدم عشقم 
  رو ول کناری باش مازآروم

 
 ی بگو عاشقھ مناریالنا بھ ماز - باراد

 
  آخھ؟ھی چنکارایباراد ا - من
 

   بگو بھش بگو من مردگمی زد مداد
 ی بگو کھ عاشقممیزندگ

 
 یلی من عاشقھ بارادم خاری آقا مازگفتم

  کنمی عوضش نمای دارم با دندوستش
 

  کردم آروم شدهاحساس
  
  ای رو ول کرد گفت باری مازی عقھی
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   بغلمتو
 

 ومدی دختر پسرا و پج پچشون میصدا
  شدهونھی باراد دگفتنی مکھ

   کردهونشی ددختره
 

 می بلند بھ ھمھ بگو ما عاشقھ ھمی با صداگفتی محکم بغلم کرده بود مباراد
 

   رو دو طرف صورتش گذاشتمدستام
  کردمکی رو بھ صورتش نزدصورتم

  زمزمھ کردم بارادم عشقمآروم
   چشمام رو نگاه کنتو
 

  باال آورد گفت نفسم عاشقھسرشو
  خانوممچشاتم

 
  دمی باراد رو بوسی چشمارو
 ی تو نباشی گفتم باراد تو نفسھ منو

   نفس بکشمتونمی نممن
  بارادی حرف رو کھ زدم اشکانویا

   شدریسراز
 

  دنی ھمھ شروع کردم بھ بوسیجلو
  باراد

 
  ی تو مستدمیبوسی رو مصورتش

 رختی و اشکاش دونھ دونھ مکردی مھیگر
  احساسختیریم. باراد اشکیوقت

  دستشو تو قلبم فرو بردهیکی کردمیم
   قلبمارهی درش منمی داره از سو

  شدنی گرفت و اشکام جاردرد
......... 

 
  ی باراد اومد جلو اشکامادر
 کردیم. رو پاکباراد
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   باراد پسرمگفتیم
 ستی نکن شب تولدتھ خوب نھیگر
 

  تیمامان تو رو قرآن زنمو اذ - باراد
  قلبم دردشھی النا ناراحت می وقتدینکن

  رهیگیم
 

 یباراد پسرم تو مرد - خانوم مھلقا
   نکنھیگر
 

 چرا مامان مگھ مردا دل ندارن؟ - باراد
 

 کردی مھی باراد گری بود وقتنیی پاسرم
 دی نکنتی تورو خدا زنمو اذگفتی مو

   دستھ خودم نبودارشونی اختگھی و ددیچکی تند تند ماشکام
 نمی باراد رو ببی نداشتم اشکاتحمل

 سوختی داشت مقلبم
 

   نشستھ بود مادرشی رو صندلباراد
  کنارش بود بارادھم

   رفتم جلوشمی پای النا بگفت
  کردمیم. انگشتھ شستم اشک ھاش رو پاکبا
  ختمیریم. خودم تند تند اشکو
 

  گھیالنا امشب بخند تولدمھ د - باراد
   نکنھیگر
 
  آب بھ صورتت بزنھی می برای مست بود دستش رو گرفتم و گفتم بیلیخ
  جاش پاشد و دنبالم راه افتاداز
 

  رو باز کردمی بھداشتسی سرودر
   رو باز کردمھی روشورآبیش

  بھ صورت باراد زدمخی مشت آب چند
   کھ باعث شددی ھمون حالت کف دستمو بوستو

 اشکم
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  نکھی تند تند بدون ا وادی در بشتریب
 شدنی مری دستم باشھ اشکام سرازارشونیاخت

 
  نکن باشھ؟ھیگلم تو ھم گر - باراد

 
  تو سالنمی برزدلمیباشھ عز - من
 

  میبر - باراد
 

   و سوت ھمھغی جمی کھ شدواردسالن
 دی پسرا رفت ھوا و گفتن باراد بادخترا
  بخونھدی بخونھ باراد باامشب

  
   بھم نگاه کرد پلک زدم بھشباراد
  زدم و گفتملبخند
   قشنگھیلی عشقم صدات خبخون
 دیاری بتارموی گگفت

  عی رو سرتارشی پلھ ھا رفتم باال و گاز
   اتاقش آوردم و بھ طرفش گرفتماز

 ی وسط سالن نشست رو صندلرفت
  رو گذاشت رو پاھاشتاریگ
 
   آھنگھی خوامی گفت امشب مو

 زی عزھیی اھیی پاشای مرتضادی زنده از
   کنممی بھ عشقم النا تقدرو
  نگاه ھمھ برگشت سمتم و چپ چپکھ

  کردنی منگام
 

 نیی زدن سرش پاتاری کرد بھ گشروع
  بودم و با لذت نگاشستادهی و مشغول  خوندن شد رو بھ روش ابودن

  کردمیم
  شروع کرد بھ خوندنکھ
 

 یی پاشای مرتضادی از زنده یگی تو راست مآھنگ
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 سھی بدون من خی بریخوای مامشب
  باورتشھی جونھ من حرفام نممھی نیچشا

  ای کنم خداکاریچ
 

  کھ بشکنم عشقمیری می دارراحت
   با ھم بمونھدی شاکمی نگات کنم بذار
  مایدستا

 
 ی نفس نمونده واسھ گھی جونھ تو دبھ

  دلم رو نشکنگھی نرو تو ھم دمن
 

 رهیمی جلو چشات داره مدلم
  پاھاتی نکن بذار دلم بمونھ رونگام
   ذره آخھ مھربون باش خداھی فقط

 رهی داره می چھ جورنیبب
 

  کھ بد شدم آرومیگی تو راست مآره
  کھ جون بھ لب شدم امشبیگیم

 شھی درست نمیزی چی اگھ بربمون
  عشقمی خبر بری بشھی نمساده
  از منی بگذرشھی نمبگو
  شھی ھمی کنارمبگو

 
 یری نگو کھ ممیچھ حال نی رو خدا ببتو
 یری کھ دستمو بگخوادی مدلم
 

 شمی بدون تو شکنجھ منرو
 
 شھی آخرگمی نمیزی چگھی بمون دشمیپ

 شھی تو نمھی واسم شبیکس
 رمی من واست بمی الھبمون

 
  سرشو باال آورد بھم نگاهباراد
   پر احساسشی کھ بخاطره صداکرد

  شده بودسی از اشک خصورتم
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  کھ مشغول خوندن آھنگ بودی حالدر
  نمی دستش اشاره کرد برم کنارش بشبا

   و بھ چشمام زل زده بود و با صورتشخوندی کنارش نسشتم کھ می صندلرو
  کھ اشکام رو پاک کنمکردی ماشاره
 ی رو پاک کردم و باھاش ھمخوناشکام

  کردمیم
   آھنگش تموم شدنکھی از ابعد

  ی صدای بلند داد زد فدای شد کھ با صدا بلندتی دختر از وسط جمعھی یصدا
   شم بارادقشنگت

  اسم باراد از زبونش احساسدنی شنبا
 ی قلبم تکون خورد از رو صندلکردم

  شدم و نگاھم دنبال صاحبھ صدا بودبلند
   بود اصآلی کنی اایخدا

  جلومی رو نداشتم کھ کسنی اطاقتھ
  باراد برهی صدقھ قربون

 .....کردی موونمی کار دنیا
 ھ؟ی دوست داشتم بفھمم اون دختر کو
 

   باراد خوردھیی دختر داسای بھ پرچشمم
 ومدی با عشوه بھ طرف باراد مکھ
 

  کردیظی اخم غلباراد
 

  تولدش رو آوردکی باراد کمامان
 

  آروم تو گوشم گفت برو تو اتاقمباراد
  ساعتھی ی پاتختی کشوتو

  از طرف تودمی خرمتی قگرون
   مھمونام بھ عنوانی رو جلواون
   بھم بدهکادو

 
   رو تکون داد و گفتم باشھسرم
 ھی سالگ٢٨ ی برگشتم شعع ھایوقت

  روشن شده بودکی کی روباراد
  بلند گفت النا زودی با صداباراد
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   شمع ھا رو فوت کنمخوامی عشقم منتظر توام مایب
 

   رو بھ باراد گفت باراد عاشقھسایپر
  ااای گل کاشتصداتم

 
  تکون داد و تشکر کردی سررادبا

   تاپ قرمز چسپانھی سایپر
  مشخصنشی بود کھ خط سدهیپوش

 خوردی و بندش پشتھ گردنش مشدیم
 دهی زانو ھم پوشری شلوار کوتاه تا زھی

  و چسپان بوددی شلوارش سفبود
 سای چشمش بھ پری وقتباراد

  زدی پووووووف می ھوفتادیم
 نداختی منیی سرش رو پاو
 

 ستادمی باراد اکنار
 

  آوردنفی گفت حال کھ خانوم تشرنفس
  ھا رو فوت کن لطفآ ھمھ منتظرنشمع

  و باراد شروع کرد بھ فوت کردن شمع ھا تموم نگاھش بھمی مبارک گفتتولدت
 زدمی بود کھ مدام بھش لبخند ممن
  انداختمنیی چشمک زد سرمو  پابھم

 
  گفت حال نوبت کادو ھاسنفس
 ی اومدن کادوھاش رو گذاشتن روھمھ

   باراد روی اومد جلو گونھ سای پرزیم
  و گفت تولدت مبارک پسرعمھدیبوس

  داغ کرده بودمسوختمی مداشتم
  بھم صبر بدهای زدم گفتم خدای کرده بودم پووووفعرق

 
  استرسم شد و گفتیباراد متوجھ  

 سای پریمرس
 

  دی چرا باراد رو بوسایخدا
 شدمیم وونھی دداشتم
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   حلقھ زدهلشونی فامی دخترای ھمھ

   دوره بارادبودن
 گرفتنی باھاش عکس مو

  شده بودرهی نفس بھم خکھ
 زدی بھم پوزخند مو
 
  حسادتمخواستی کاراش منی ابا

 ....  چند برابر کنھرو
 

 ستادی اومد کنارم اایماز
   گوشم زمزمھ کرد بارادتو

 ی دوست داریلی خرو
   باراد شلوغ شده بوداطراف

 کردی اونم داشت سواستفاده مو
 

   بھش نگاه کنمنکھی ابدون
  دوستش ندارمگفتم

  وار عاشقشموانھید
  کھ تو ذھنتھیزی از اون چشتریب

  بغل گوشم زمزمھ کردآروم
 یفی تو واسھ باراد  حیول
 .... یمونی تو صدف مدی مثھ مروارتو
 

 کنمی خواھش ماری آقا مازگفتم
  باراد حساسھری من فاصلھ بگاز
  بشھ لطفآ فاصلتون روی عصبخوامینم
 دی کنتی من رعابا
 

  واست مھمھ کھ بارادیلیخ - اریماز
  نشھ ؟یعصب

 
  بلھ معلومھ کھ مھمھ - من
 

 یخوشبحال باراد عجب دختر - اریماز
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  مرموز بود رویلی اومده باراد خرشیگ
  ھاااکردینم
 

 ھیلی ختشاقی باراد لاریآقا ماز - من
  از منشتری بیحت
 

  عوضای ضمن من باراد رو با دندر
 کنمی می بخاطرش ھر کارکنمینم
 کنمی رو تحمل میی ای ھر سختو
 
 

  کھ متوجھ شدمینجوریا - اریماز
  از شما خوششونادی عمو و نفس ززن
  ادینم
 

 شمھی چون باراد پستیواسم مھم ن - من
 ھی واسم کافنیھم
 

 ستی واستون مھم نی حتیعنی - اریماز
 ترای باراد قراره با خواھرم مکھ

  کنھ ؟نامزد
 

   رو برگردوندم بھ طرفصورتم
  خواھر شماست ؟ترای مگفتم

 
   زد و گفت آرهپلک

 
  نجای اانی ھفتھ قراره با عمو بآخر

 خونھی می پزشکھی ترکترایم
 

  خواھشای ادامھ نده آقا مازگھید - من
  کنمیم

   شده بودخی دستام
  دمیلرزی مداشتم
   صدام زد عشقم نوبت توعھباراد
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  کادوت رو بدهایب
  

 دمشی رو بھ باراد دادم بوسجعبھ
 زمی گفتم تولدت مبارک عزو

 ی و گفت مرسدی گونمو بوسبالفاصلھ
  خانومم
  ھمھ دور گردنم حلقھ کردی جلودستشو
  بھش چسپوندم در برابر بارادخودمو

  بودنشی سی بودم سرم تا روفیظر
 

 ی گفتن باراد مھدکودک باز کردپسرا
  زدنی قھقھ مو
 

  و منو بھ خودش فشاردیخندی ھم مباراد
  دادیم
  شروعی جی گفت کھ دیزی چھی رفت و تو گوشھ پسره ی جی طرف دبھ

  شادیلی خی آھنگ ترکھی بھ خوندن کرد
 

  دنی وسط سالن بود کھ ھمھ دورش حلقھ زدن و شروع کردن بھ رقصباراد
  و صوتشون فضا رو پر کرده بودغی جو
 
 رقصھی متوجھ شدم داره می ولنمشی نتونستم ببگھی شلوغ دتی اون جمعنیب

  و قربون صدقشکردمی دور نگاش ماز
  رفتمیم

 ی با پوشش ھایادی زیدخترا
 ی دورش بودن با آھنگ ھمخونمختلف

  دنیرقصی و باھاش مکردنیم
   رفت کنار باراد و باھاشنفس

 دنی کرد بھ رقصشروع
   بودی رقصم عالمنم

  داشتم با باراد برقصمدوست
  دوستدی شاکردمی فکر ماما

  اون ھمھ پسر برقصمنھی باشھ بنداشتھ
   صدا زدتی از وسط جمعباراد

  ای بالنا
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   بھ طرفش رفتمآروم
 تی جمعنی و افتادم بدی کشدستمو

  بلند گفت النا برام برقصی گوشم با صداتو
  دمی حاال رقصت رو ندتا

  درستگروی ھمدی بود و صداادی اھنگ  زیصدا
 میدیشنینم

  گفتم اجازه ھست ؟بلند
 

  آره عشقم واسم برقصگفت
  قشنگ و مردونھیلی ھم خخودش

 ی و بلند بلند با آھنگ ھمخوندیرقصیم
  منم عاشقھ رقص بودمکردیم

  دوستیلی ھم خی ترکآھنگ
 دنی شروع کردم بھ رقصداشتم

  و ساده بودکی شیلی خسملبا
 نکھی مھلقا خانوم و نفس ھم بخاطره ادونستمی داشتم مدوستش
  اون حرفاارنی بنیی بھ نفسم رو پااعتماد

  دخترونھ ویلی زدن وگرنھ لباسم خرو
 خوردی بود و بھ سنم مکیش
 

 ی و با آھنگھ ترکدنی کردم بھ رقصشروع
 خوندمی بلند مبلند

 ااای بھم چشم زد گفت خوب بلدباراد
 دنی و مشغول رقصدمی خندبھش
  برگشتم و پشتھ سرمو نگاه کردمی وقتشدم

  پشتھ سرم داشتاری نبود و مازباراد
   تا چشمم بھشدیرقصیم

   کھ اخم کردمدی بھم خندافتاد
 گشتمی مدام با چشمام دنبال باراد مو

 ی تو اون شلوغتونستمی نمدمشیدی نماما
  اومد کنارم و گفتاری ماز کنمداشیپ

  النایرقصی قشنگ میلیخ
  باراد کجاس؟دمیپرس

  دونمی زد و گفت نمیپوزخند
 بشی غھوی پس باراد کجاست چرا ایخدا
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  ؟زد
 

  اری مازی نھی کھ محکم خوردم بھ سگشتمی اطرافمو با عجلھ مداشتم
 

  دستشو دوره کمرم انداختاریماز
  ولم کنی شدری مگھ از جونت سگفتم

   باراد لھت نکردهتا
 

 کنھی منو لھ مکنھی باراد غلط مگقت
   زور دستشو از دور کمرمبھ

 رونی زدم بتی کردم از جمعباز
  مست کرده بودن و تو بغلھ ھم بودنھمشون

 خوردی داشت از جوشون بھم محالم
  بودنی سنگواسم

 
  باراد پشتھ سرمای خدااوووووف

  زدبشی کجا غھوی دیرقصی مداشت
  گفتدی خندستادی اومد کنارم انفس

 ؟ی داداشمدنبالھ
 

  آره - من
 

  و گفت تو تراسھ برودی خندنفس
 دنی و شروع کرد بھ رقصنشیبب
 
  و بلند بلند با ھم آھنگ رودنیرقصی ماری مازبا

  بھشونی نگاھمی نکردنی میھمخون
  بھم چشمک زداری کھ مازانداختم

 
   باراد اگھچارهی خودم گفتم بشیپ

 ذارهی زندت نمھبفھم
 
   بودی پسر خوشگلاری مازیول

  ھمترای فکر بودم اگھ منی تو اھمش
  دختردی باشھ بااری برادرش مازھیشب
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   دلشورمنی باشھ و ای خوشگلیلیخ
 کردی مشتری برو
 
   کھیی استرس و دلشوره ھابا

  کردنی می منو ھمراھشھیھم
  طرف تراس راه افتادمبھ
  

 دمی تراس گذاشتم دی پام رو تویوقت
 سای پری عقھی سرشو برو تو باراد

  بوسھی ھاشو منھی داره سو
  کھ ھر دوشوندمی کشغی جناخواستھ

 ......  زل زدنبھم
 
 
   گفتم بارادی آرومی صدابا

 ؟ی کردکاری چیلعنت
 

 دی خودش دستمو کشدیالنا ببخش - باراد
  نجای آورد امنو

 
  خدا لعنتت کنھ باراد - من
 

  شد  لب باز کردکی  بھم نزدباراد
  تو گوششدمی بزنھ محکم کشحرف
   با پوزخند بھ ھر دومون نگاهدختره

  کردیم
   عکس العملنمی ببنکھی ابدون
  دمی بھ طرف اتاقم دوھی چباراد

   اتاق رو قفل کردمدر
  انداخت رو تختخودمو

  کھ باراد سرشویی ھمش صحنھ او
  تاپ اون دختری عقھی بود تو برده

  ومدی مادمی
 اای نھ خداگفتمی بھ خودم مھمش
  شد ؟ینحوری اچرا
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   من چرا شانس ندارمایخدا
  بندمی دل می بھ ھر کچرا

  نمیبی مانتیخ
 

  زی می جلویالی وساتمام
  ادکلن رو برداشتمنی رو زمختمی ررو
  زدمتی شدت اعصباناز
 شی آرازی می شھی شتو
  گفتمی و مدمیکشی مغی مدام جو

 دمی دی منو بکش من چایخدا
 نمی اون صحنھ رو ببی گذاشتچرا
  می تو زندگنقدی صحنھ ھا انی اچرا

 !!!!شھ؟ی متکرار
 

   رو خراب کرداھامی روباراد
   تولدنی بھ العنت
  شبنی بھ العنت

 
  ی جوابچی در اتاقم رو زد ھیکی

   باراد گفت النا درو باز کنندادم
   کن دروباز

  و گفتم بازستادمی در اپشت
 یی ھمون ھرزه اشی گمشو برو پکنمینم
 ..... ی تاحاال بودکھ
 

   نکن باز کنی گفت منو عصبباراد
  درو

 
 نمتی ببخوامیگمشو ازت متنفرم نم - من

  کھومدی از پشتھ در ماری مازیصدا
 دی النا خانوم درو باز کنگفتیم
  داده بودم و بازشھی در تکبھ
  کردمینم

  چند بار شوت زد بھ درباراد
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  محکم بودیلی بود و ضربھ ھاش خکنفوکار
  محکم خورد بھمیلی باز شد خدر
 ی کھ روی نھی آی ھاکھی افتادم رو تو

  رفت کفھ دستمکشی تھی بود و نیزم
  بھ سمتم اومد مچ دستمو گرفتباراد
  رونیی دی رو از دستم کششھی دستتو تکون نده و شگفت

 
  کرده بودیزی خونریلی خدستم
  نترسارمی االن باند مگفت

 ترسمی کھ از خون مدونستیم 
 
   اومد تو اتاق گفتاریماز 

   ؟شدهیچ
 

  ندادمجوابشو
 

  النا حالت خوبھ؟ - اریماز
 

 رمیمی بدم دارم میلیخ - من
 اری بدبختم مازیلی خمن
 

 ینجوری اومد جلو گفت عھ ااریماز
  ھیر کھ گی کرد در حالکی خودش رو بھم نزدنگو

   آروم باشگفتی بغلم کرد  و ھمش مکردمیم
   لحظھھمون
 ........  تو اتاقدی رسباراد

 
 

  اری بلند داد زد مازی با صداباراد
 ؟یکنی مکاری چیدار

 
  آروم دستاشو از رو شونم برداشتاریماز

 
 ی داشتی گفتم چھ غلطاریماز - باراد

 ؟؟؟ی تو زنھ منو بغل کردیکردیم
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 یآروم باش باراد تو مست - اریماز
 ستی حالت خوب نی مست کردیلیخ

  داشتم آرومشستی حالش خوب نالنا
 کردمیم
 

  ی آرومش کنیتو غلط کرد - باراد
 ؟ی من مردم تو آرومش کنمگھ

 
   زدم باراد بس کنداد

 یوفتی کار خودت بادی بھتره
 ی دعوا راه نندازاری با مازو
 

 ؟ی کنی تالفیخوایم - باراد
  خوشت اومدهاری کھ از بغل مازنمیبیم
 
  کھ داشتمی پوزخند زدم از سر لجھی

  سای کھ تو بغل پری آره ھمنجورگفتم
  بھ شما خوش گذاشتخانوم

 
 خواستی برداشت سمتم مزی خباراد
  دستش رو گرفتاری بزنھ کھ مازمنو

 
 

 ؟یکنی رو زن دست بلند میخوای خجالت بکش م؟یکنی مکاری چیدار - اریماز
 

  رو گرفت و شروعاری مازی عقھی باراد
  بھ زدنشکرد

   بارادیکی زدی ماری مازیکی
 ینجوری ھمتونستمینم

   کنمنگاشون
   وسطشون جداشون کنمرفتم

   خورد بھاری دستھ مازی ضربھ کھ
  گفتمی و آخ بلندصورتم
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....... 
 

   چونمری دستشو گذاشت زاریماز
  ؟شدالنای گفت چو
 

   دستش داد زدری محکم زد زباراد
   نزندست

 
  النا نھگفتی ممدام

  می فھخانوم
 

  نمی دستشو انداخت دور شونم خودشو خم کرد گفت ببباراد
   روصورتت

   دستشری ززدم
 خوامی ولم کن نمگفتم

  گرفتھ بودم و چونم درد گرفتھسردرد
  رو تخت دستمو گذاشتمنشستم

   دو طرف سرمریز
   باورمشدمی موونھی دداشتم

  کردهانتی باراد بھم خشدینم
  دوستش دارمقدی کھ ایمن
 کنمی تحمل مزوی بخاطرش ھمھ چو
 

  شد نشست کنار پاھامکی بھم نزداریماز
  تختنییپا 

 دی النا خانوم تو رو خدا ببخشگفت
   جلو اصآل متوجھ نشدمی دفھ اومدھی

  بھ چونت خوردی دستم ککھ
 دی اشکال نداره لطفآ دعوا رو تموم کنگفتم

 
 کشمتی بخدا ماری گفت مازباراد

 
  لحظھ مھلقا خانوم درو باز کردھمون

   ھم کنارش بودی خالقی آقاو
  چھ خبرهنجای اھی چھ وضنی اگفت
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 ادی منیی صداتون تا پاجرا
  کتک خورده بوداری از مازباراد

  بودی لبش خونی گوشھ و
  چشمش ورم کرده بودری ھم زاریماز

  قرمز شده بودو
 
 

  و باراد شما با ھم دعوااریماز - مھلقا
  ؟نیکرد

 
 زن عمو باراد جنون گرفتھ - اریماز

 
   داد زد خفھ شوباراد

 
  النا رو بغل کردهاریمامان ماز - باراد
  دمی خودم دبود

 
 

 کردمیفقط داشتم آرومش م - اریماز
  نداشتم تو کھ دنبال عشق وی بدمنظور

 ادی زورت مگھی چرا دی خودتحالھ
 

 ی آرومش کنخوامی داد زد ببند دھنتو نمباراد
 

  برهاری مامان بگو مازگفتی مھمش
  النا رو آروم کنھ زنھ خودمھخوامینم

 کنمی آرومش مخودم
 
 

  شد گفتکی باراد بھش نزدمادر
 شتری داد نزن لبت پاره شده بپسرم
  شھی میخون

 
  برهنجای بگو از ااریمامان بھ ماز - باراد

  بھشی کسخوامی مالھ خودمھ نمالنا



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 566 

  بزنھ تو رو خدا بگو برهدست
 
  دفعھ نفس اومد تو اتاقھی 

  مات و مبھوت بھ ھممونی خالقیآقا
  بارادتی زده بود و بخاطر اعصبانزل

  بوددهی ترسانگار
 زدی اصآل حرف نمو

   انداختی نگاھمی بھ باراد ننفس
  دی کشفی خفغی جھی

  باراد دھنت پر خونشدهی دھنش و گفت لبت چی رو گذاشت جلودستاش
  شده

  دارهای داغونم دنیلی گفت مامان خباراد
 شھی سرم آوار مرو
 

   تخت نشستھ بود و داشتمرو
 کردمی کھ داشتم فکر می بخت و اقبالبھ

  چراای کنم خداکاری چشدی نمباورم
 ......   دلم بشکنھدی باھمش

 ؟....شھی صحنھ ھا چرا مدام واسم تکرار منیا
  بلند گفتی با صداباراد
 کشمی من النا رو ماریماز

  ی دستھ کسی ولرهی بمدیبا
   نخورهبھش

 
  تو سرت بذار راحتت کنمی فکراگھ
  اگھ مونده بکشمش و چالش کنمیحت
  باشھی با کسذارمینم
 
  رو تخت بلند شدم گفتم باراد تمومشاز
   کنمی من مثھ توام کھ کثافت کاری فکر کردکن
  متنفرمانتی  از خمن
 

  دمیالنا منو ببخش من نفھم - باراد
  بودسای پررهی تقصشدیچ
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  ؟شدهی اومد جلو گفت چنفس
 

  نفس خدا لعنتت کنھ تو خواھره - باراد
  دشمنم؟ای یمن

 ادی مختلط بدم مھی از مھمونمن
 ی مختلط گرفتھی عمدآ مھمونتو
 
   من آرامشیذاری چرا نمتو

   باشم؟داشتھ
 

  داد زد بھ من چھ النانفس
 دی من باکنھی حال می ھر کبا

  پس بدم؟جواب
 
 ی شھرنیی پای دختره نی من چھ کھ ابھ

  مختلط رو ندارهیای مھمونتیظرف
 

  محکم مچ دست نفس روباراد
 ی کنونھی منو دیخوای گفت تو مگرفت

 
  خانوم داد زد باراد تمومش کنمھبقا

   روای مسخره بازنیا
 ؟ی شدی عصبقدی چرا اتو
 

  گفت النا رو بھ من بعد
   توعھ چرا بچھ ھام روری تقصھمش

 ؟یندازی جون ھم مبھ
 

   برونجای تو رو خدا از ادختر
 ی کردی روانپسرمو

 
 یمھلقا خانوم من باراد رو روان - من

  ھم دوستش دارمیلی بر عکسم خنکردم
   بخاطرشزوی االن ھم ھمھ چتا

   کردم اما امشبتحمل
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  خراب کردزوی خودش ھمھ چباراد
 

  بھ باراد گفتم باراد اگھ تو امشبرو
  رو در حال لب گرفتناری و مازمن

 ؟یشدی می چھ حالیدیدیم
 

  با تعحب بھم زل زده بوداریماز
 

 شھی گفت النا ادامھ نده حالم داره بد مباراد
 

  بود قلبم داشتی دور لبش خونباراد
  ھم غرورم لھ شده بوددیکشی مریت
  ھم دوستش داشتم چشامو بستمو
  قورت دادم تمام حرفاموضموبغ
  زدمی بغض مبا

 می کھ با ھم بودی بلند گفتم من غلط کردم منو ببخش بخاطر لحظاتی با صداباراد
 

 .......دی لرزدلم
  

  باراد و نفس با تعجب بھ بارادمادر
  زده بودنزل

 
 

  خانوم گفت النا تو و بارادمھلقا
 نیخوری درد ھم نمبھ
   کھ قبآل دادم فکر کنیشنھادی پبھ
 

 ی خواستی گفت النا اگھ کمکاریماز
   بگوبھم

 
 یتونی می اگھ فکر کرداریماز  - باراد

 ی کور خوندیری رو از من بگالنا
 ی مالھ کسذارمی نمرهی کھ اگھ بمگفتم
  بشھ
  یاری النا رو بدست می ضمن فکر نکندر
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 کنمی ازدواج مترای من با مو
 رونی بای باالتی خنی ااز
 
  بارادھی بلند گفتم کافی صدابا

 یتو....  تا امروز بھ خاطر تومن
  خونھ مونده بودمنیا

  بتونم بمونمکنمی فکر نمگھی داما
 

   خانوم اومد سمتم گفتمھلقا
 ی ھر کاری آواره بشذارمی نممن

  فقط از باراد جدا شوکنمی مبرات
 دیخوری و باراد بھ درد ھم نمتو

 یگی می چیار داد زد مامان دباراد
 د؟یگی می شماھا چیلعنت

 
   کھ پر از بغض بود گفتمیی صدابا

 نی امشب از انی خانوم من ھممھلقا
 دی نگران نباشرمی مخونھ

 
  شروع کرد بھ داد زدن و گفتباراد
   خونھ رو بھنی اگھ بره من امامان

 زنمی مشی خودمم آتکشمی مشیآت
 

 لی کرد بھ شکستن وساشروع
  و تابلو دم دستش بودی دکوری ھر چاتاق

 واری تو دزدیم
  شکستی مو
  تموم شدی مھمونزدیداد م 

  برننجای بگو ھمھ از امامان
 

 سوختی داشت مثھ کوره متنم
 ی باراد رو عصبیوقت

 دمیدیم
   شدمکیبھش نزد 

  باراد آروم باشگفتم
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  دستمو محکم گرفت گفت تو زنھمچھ
 ی از خونم برزارمی من نمیمن
 
  لبشی کھ گوشھ ییا دستم خونبا

  بستھ بودن رو پاک کردمنقش
 تونمی نمگھی گفتم باراد من دو

 ی خوشبختی برات آرزوبمونم
  کنمیم

   بارادیاشکا
 ومدی منییتند تند از پلک ھاش پا 

  انداختمنیی پاسرمو
  از اتاق خارج شدمو
 

 نکھی اتاق رو باز کردم بھ محض ادر
   گذاشتمرونی رو بپام

   داد زد الناباراد
 ستادمی صورتمو برگردونم انکھی ابدون
  اشکاش رو گونھ ھاشستادی جلوم ااومد
  خوردی مسر

   محکم گرفت تو دستش و ھمشدستمو
   تو گوشھ خودشزدیم

 شی دلم داشت آتختیری رو تکرار کرد و تند تند اشک منکاری بار اچند
  گرفتیم
 

  ؟ھی چھ کارنیباراد نکن ا - من
 

   منو بزنایالنا ب - باراد
   نروشمی از پی تو گوشم ولبزن
 رمیمی بدون تو ممن
 

  باراد اومد سمتش گفتمادر
  نگوینجوری نکنھ پسرم اخدا

 
 خوامی مدی داد زد مامان ھمتون برباراد

  زنم تنھا باشمبا
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 ادی آخر ھفتھ داره مترایمامان م - مھلقا
  دوستت داره بزار النا برهاون

 
  شھتی اذذارمی نمدمی بھش پول ممن
 

 نداره جلو یاجی کنم  النا بھ پولھ تو احتی احترامیمامان ساکت شو نذار بھت ب - باراد
 کنھی غلط مترای نگو میجوریمن بھ زنم ا

 زارهی من می تو خونھ پاشو
 

 ذارمی النا بره من راحتتون می کردفکر
 کنمی رو واستون جھنم میزندگ

 
 رونی بدی زد ھمتون برداد

  اتاق رو ترک کردن دستھ منو محکمھمھ
 .....کشوندی و با خودش بھ طرف اتاق مگرفت

 
  آخ باراد دستم ولم کن - من
 

  عشقم کارت دارمایب - باراد
 
 

  دونستمی پسر عمو من نمی بودی در حال رفتن داد زد باراد تو رواناریماز
 
  داشت غرور باراد روزدی بلند قھقھھ مو

 ..... ھ بود بغضم گرفتکردی مخورد
 

 رونی گمشو از خونم باری داد زد مازباراد
  ھم بگو منتظر من نباشھترای مبھ

 نیی زد و از پلھ ھا پای پوزخنداریماز
 ..... رفت

 
  در اتاق رو بست از پشت قفلش کردباراد

  گرفت منو نشوند رو تختدستمو
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   پاھامنیی نشست پاخودش

  کردی مکی داشت خودشو کوچباراد
 کردی غرورش رو لھ مداشت

  باراد مغرور رو دوست داشتممن
  باراد رو دوست داشتمغرور

 نمشی ببینجوری اخواستمینم
 

  قورت دادم و گفتم باراد حرفتبغضمو
  برمدی بزن من بارو
  گفتتی جلوم بلند شد با اعصباناز
   دستھ منھ کجاارتی اختی زنھ منتو
 ؟ی بریخوایم
 

 ی من حق نداری اجازه بدون
 رونی بی پاتو از خونھ بذاریحت
 

  تورهی جلوم رو بگخوادی میک - من
  من بردتم ؟مگھ

 
  نبودنینھ النا منظورم ا - باراد

 
 

 واری داده بود بھ دھی تکباراد
  کردم حاالی چھ غلطای خدازدی مداد

  بھشی متقاعدش کنم چطوریچطور
  ندارمشوی طاقت دوربفھمونم

 
  داده بودھی تکواری ھمون حالت کھ بھ دیتو

  رو گذاشت جلو چشماشدستشو
 

 دمیدی اشکاش رو مداشتم
 

 ی وقتدیترکی دلم داشت ماوووووف
 دمیدی رو تو اون حال مباراد
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  کھ خودشی گردنبندی رودستمو
 دمی گردنم انداختھ بود کشتو

 کردمی می خفگاحساس
   شدمکی باراد نزدبھ
 

  باراد اسمشو رو صدا زدم گفتمچند
  باراد

 
   بغض گفت جانبا
 

  سشی رو صورتھ خدمی کشدستمو
   نکنھی باراد گرگفتم
 نمی اشکات رو ببخوامی نممن
 

  باراد مغرور رو دوست دارممن
 

  رو دوست دارممی سرگرد فھمجناب
 

 کردی اراده می کھ وقتی بارادیھمون
 دیرسی مزی ھمھ چبھ
 
 

 زمی عزیچقد زود ازم خستھ شد - باراد
 

 ی کھ اشکاکردمی اشکاشو پاک مداشتم
 ختنی شروع کردن بھ راری اختی بخودمم

 
   ازت خستھچوقتی من عاشتم ھباراد

  شمینم
 

 دمی صورتش رو بوسستادمی پام ای پنجھ رو
   نکنھی گرگفتم

 
  دلھی تو بغلت خوادی گفت دلم مباراد

   کنمھی گرریس
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 یجوری تحمل ندارم ارمینم- من
  نمتیبب

  م بغل کردم رو محکباراد
  آخگفتی و مدادی بخودش فشار ممنو
  ازت ممنونم آخ عشقمای خدایوا

 ....  کم داشتم بذار حست کنمآغوشتو
 
️♥ بـــے صــداــادیفر♥ , [03.05.16 22:38[ 

  ٣٤٩ پارت
 

 دمیبوسی منشوی باراد رو بغل کردم خودمم دلتنگھ آغوشش بودم سمحکم
 کردمی خودمو تو بغلش پنھون مو
 

  کھ تو بغلش بودم سرمو باالیھمنجور
   گفت جانمدی گفتم باراد لبامو بوسگرفتم

 
  مھموناتشھی پنیی پامی برزمیعز - من

  تعدادشون ھنوز باشنھی نصفشون رفتن اما فکر کنم زشتھ
 

  صورتم بزنمھی آب ھیباشھ گلم بذار  - باراد
 

  اتاقم رفتھی بھداشتسی بھ طرف سروباراد
 ھی افتادم تو روشو دنبالش راهمنم

  بھ صورتش و نفسزدی آب ممدام
 دیکشی مقیعم

  شده بودمرهی خبھش
 
  کھی اونقدیلی دوستش داشتم خیلیخ
 خواستمی مدونستی خودشم نمیحت

   خودم و خدا بمونھنی راز بنیا
  از حدم باخبر نشھشی عشق بنی از اچوقتیو باراد ھ 

   انجام بدمی بودم ھر کارحاظر
 ی ھا رو تحمل کنم ولی سختنیبدتر
 زهی قطره اشک ھم نرھی جلوم باراد
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  بدون بارادمی کھ زندگدونستمی مفقط
  ارمی و طاقت نماھھیس
 

   شدم داشت صورتشورهی خبھش
 کردی خشک مباحولھ

 
  شدم بھم لبخند زدرهی بھش خدی دیوقت
  با لبخند جوابشو رو دادممنم
   اومد خودشورونی کھ بیی دستشواز
   ھم قدم شد تو گوشممی کرد وقتخم

   کرد چھ خوبھ کھ عاشقتمزمزمھ
 کنمی خوشبختم کھ حست مچقد
  تو اتاقمشھی عطرتو کھ ھمی بوچقد

   دوست دارمچھیپیم
 

  بودکی کھ بھم نزدیھمونجور
 خوردی داغش بھ گوشم می نفساو

  دمی رو بوسصورتش
 

  منی خونھ ی گفت خانوم کوچولوم بدون تو ھوادی منو بوسبالفاصلھ
  رهیدلگ

 
 از رفتن چوقتی ھترسمی وسط انگشتاش ققل کرد و گفت من از نبودنت مانگشتامو

  نگویزیچ
 

  کم گذاشتمیباراد من واست چ- من
  برطرف کردمی داشتیازی نھر

  ؟ی اون کارو کردچرا
 

 ذارمی نمکنمی برطرف مازاتوی کھ نمن
 ی شتیاذ
 

 حالم خوب نبود اشتباه کردم - باراد
   فراموشش کن منکنمی مخواھش

  سای تو رو بھ صدتا مثھ پری تار موھی
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 ادهی دخترا دور بره من زنی از ادمینم
  ندارنی واسھ من ارزشچکدومی ھنایا

 
  خودمو سرزنش کنمچوقتی دلم شم نذار ھیباراد نذار من شرمنده  - من
 

  النا امشب رو فراموش کن - باراد
  درک کن حالم خوب نبودمنو

 
 شدمی مرهی قشنگش کھ خی چشمابھ

  رو فراموشمامی غم ھا و بدبختھمھ
 کردمیم

  تو روتونمی باراد من نمگفتم
   قسمت کنمی کسبا
 

  النا من قلبم فقط مالھ توعھگفت
  و ھر ساعت بھ تو فکرشھی روز ھمھر

  مقدسات عالم قسمی بھ ھمھ کنمیم
 

  ی ھمھ دونمیباراد من م - من
  نی سره نفسھ اون اری زنکارایا

 کنھی ھا رو میزی ربرنامھ
  منو از تو خداکھ
 

   سالم شده٢٨النا من  - باراد
  سالشھ٢٠ نفس کھ ی از عھده یعنی

  اصال بھ نفس فکرامی نمبر
 کنمی درست مزوی خودم ھمھ چنکن

 ی منم پر از غصھ شدی فعال بجاتو
  نیی پامی برایب.....

 
  کردمی بھ باراد نگاه مداشتم

  و حالش خوب بوددیخندی لبش میوقت
  شدی منم خوب محالھ

 ....می رفتنیی ھم از پلھ ھا پابا
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  ھی نیی پامی پلھ ھام اومداز
  از مھمون ھا ھنوز نرفتھ بودنتعداد
   رفتی جی بھ طرف دباراد
  بھش داد و ازشوندی تا چک کشچند

   برنخواست
 برگشت رو کاناپھ کنارم نشست 
   ھملشونی فامی تعداد از دختر پسراھی

  کنارمون نشستناومدن
 

   پسر انگار تولد توعھ ھاگفتنی مبھش
 ؟... زنھی مبتی کجا غیھ
 

  رفت ؟اری مازدی پرسباراد
  ساعتھ کھ رفتھھی آره بابا گفتن
   باراد نشستھ بودمکنار

  مھلقا خانوم با دست بھمکھ
 ششی کرد برم پاشاره

  جام بلند شدماز
 
  ؟یریکجا م - ارادب
 

 امی تا آشپزخونھ و مرمیم - من
 

  بروزمیباشھ عز - باراد
 
   طرف مھلقا خانوم رفتمبھ

  تو آشپز خونھدی گرفت و منو کشدستمو
 

 د؟یبلھ مھلقا خانوم با من کار داشت - من
 
 

  یخوری ما نمی اما ب خانواده ی ھستی تو دختر خوبدونمی النا من منیبب - مھلقا
 ینجوری باراد چرا ادونمی نممن
 ی روانی من پسرم از نظر روحشده

   کردهدای پمشکل
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  شادیلی نبود خینجوری ااصآل
  آروم بودو

   چند روزه اومدماالن
  چشماشری شدم الغر شده زمتوجھ

  افتادهگود
 دونمی رو متیداستان زندگ 

  جون ھمون داداشت آرش قسمتبھ
 شی از باراد دل بکن از زندگدمیم

  مدت سختشھھی رونیب برو
  کنھی بعدش عادت ماما
 

 دیمھلقا خانوم لطفآ جون داداشم رو قسم ند - من
 

  منم پسرمو دوست دارم درک کنیھمون قد کھ تو داداشت رو دوست دار - مھلقا
 

  کرده بودخی صورتم رمیمی مداشتم
 گفتی می وقتخوردی داشت بھم محالم

  باراد دل بکن احساساز
 اری در بنتی قلبتو از سگھی مکردیم

 کردمی فکر مدیلرزی مبدنم
  دهی بھ آخر رسایدن
 

  بارادخوامیمھلقا خانوم من نم - من
  ترکش کنمتونمی شھ نمتیاذ

   بود و تند تند اشکامنیی پاسرم
  دل بکنمتونمی نمگفتمی و مختیریم
 

   نکن النا باراد بفھمھھیگر - مھلقا
 تی پچم اذخوامی نمشھی می عصبدوباره

  شھ
 

 تی پسرتون اذدییخوایشما اگھ م - من
  دی ما رو از ھم جدا نکننشھ

 
   بارادیفمیدختر تو چرا نم - مھلقا
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  بودهترای اسمش رو می بچگاز
  شدهیی ھوایششی تو پاالن
  مدتھ سختشھھی اونم ی تو بریوقت
 شھی حالش خوب مبعد
  پدر بارادمی فھی آقای فکر کردتو

 ی بش تو زن پسرششھی میراض
   کھ برادر زادشھ رو پس بزنھ؟ترای مو
 
  حرف زدمترای من راجبھ تو با منیبب
   روزی کردس ھمھ چلی تحصترایم

  باھات حرف بزنھخوادی مکنھی مدرک
  بھت بگم بعد زنگ بزنھگفت

 
  مشغول شمارهشی خانوم با گوشمھلقا

  شدگرفتن
 

 ترای با مخوامیمھلقا خانوم من نم - من
  بزنمحرف

 
  و استرسدنی شروع کرد بھ لرزچونم

   گرفتمیدیشد
 
 رونی از آشپزخونھ بزنم بخواستمیم

  مھلقا خانوم دستم رو گرفتکھ
  رو بھ طرفم گرفت و گفتیگوش

 .....  پشتھ خطھترایم
 
 

  خانومترای با متونمی دستمو لطفآ من نمدی مھلقا خانوم ول کنخوامی نمگفتم
   بزنمحرف

 
  ایت بھتره ب واسینجوریا - مھلقا

 ھیی کرده الی دختره تحصترای بزن محرف
 ....  بتونھ متقاعدت کنھدیشا
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  رو بھ زور بھ دستم دادیگوش
 
  لرزون گفتم الوی صدابا
 
 د؟یسالم النا خانوم خوب ھست - ترایم
 
  ی تتھ پتھ گفتم مرسبا
 
  چند سالتھ النا ؟ - ترایم
 

   سال٢٠ - من
 
  سالمھ٢٦ من یی بچھ ایلیخ - ترایم
 

  خانوم؟ترای مدی دارکاریبا من چ - من
 
 
 ی باراد شدی غھیالنا تو ص - ترایم

  ؟درستھ
 
 

 آره زنشم - من
 
  کرده ؟غتیچند ماھھ ص - ترایم
 

 د؟یپرسی منارویچرا ا - من
 
 الزمھ کھ بدونم چون من نامزده -ترایم

  بھتزوی فکر کنم زن عمو ھمھ چبارادم
   باشھگفتھ

 
  مونده؟غتیچقد از ص - ترایم
 

  ماه٢ - من
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  ان شاهللا کھ اون دو ماه ھم - من
  مثھ خودتیکی و تو با شھی متموم

 یشی و خوشبخت میکنی مازدواج
 میذاری و زن عموت تنھات نممن

 دی کنی توش زندگشی کھ با آسامیدی خونھ بھ خودت مامان و داداشت مھی
  قراره تو تھران مطب بزنم اونجامن

 کنمی مدای کار پواست
 

 ستی اصال واست مھم نیعنی - من
  باراد دوستت نداره کھ عاشقھ منھکھ
 
 ارمیباراد مالھ منھ بھ دستش م - ترایم
 ی از مکالمھ ستی واسم مھم نشیبق

   ندونھیزی و شما باراد چمن
  قرارھی آخر ھفتھ تھرانم من

 یلی خنمیبی رو مگھی ھمدمیذاریم
 ی داری کھ تو چنمی جالب شده ببواسم

  ی باراد رو متحول کردکھ
 

 دی کھ شما نداریزیھمون چ - من
 
 ی ھستیخوشم اومد دختر جسور - ترایم
 

 دمشی بھ شما نمشمی خانوم باراد شوھرمھ من ازش جدا نمترایم - من
 

  راه گلوم رو بستھ بودیدی شدبغض
  بھ مکالمم ادامھ بدمنتونستم

 
  رو گذاشتم رو اوپنیگوش

 رونی از آشپزخونھ اومدم بعی سرو
 

 دی منو تو سالن دی وقتباراد
 ایی دستش بھم اشاره کرد و گفت با
   کھ راه گلوم رو بستھ بودی بغضبا
 .....  سمت باراد راه افتادمبھ
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 رفتمی بھ طرف باراد میوقت
 می زندگی قصھ کردمی ماحساس

  رو دلم بودیی درداھی دهی آخر رسبھ
  اون لحظھدونستی فقط خود خدا مکھ
 کشمی دارم می عذابچھ
 

  کنار باراد بغضدمی رسیوقت
  داشتمیدیشد
 نمی کنارش بشتونستمی نمو
 

  کنارمنی بشای بزمیعز - باراد
 

 ادی من برم باال حالم زشھیباراد م - من
 ستی نخوب

 
  ببرمت دکتر؟یخوایچتھ م - باراد

 
 شمینھ استراحت کنم خوب م - من
 

  ساعت١تو اتاق من بخواب منم  - باراد
  امی مگھید
 

 باشھ - من
 
  کردم تند تندی مھمونا خدافظاز
  پلھ ھا باال رفتم در اتاق باراداز
  باز کردم خودمو انداختم رو تختھ بارادرو

  عطربارادی رو بغل کردم بوبالشش
 ھی شروع کردم بھ گردیچی پمینی بیتو

  کردن
 
 ختمیری خودم تند تند اشک مشیپ
  ھی چرا ھر روز ای خداگفتمی مو



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 583 

  سراغمادی بدی تازه باعذاب
 ونمی از دست دادن باراد داره دترس

  کنھیم
 

 می باراد اومد تو زندگی وقتایخدا
   تلخ گذشتمی وجودش روزابخاطر

 ..... کردمی داشتم فراموش مرو
 

 رهی اون رو ازم بگترای منذار
  بھم بده بتونمی قدرتھی
   باراد بمونمشھیپ

  و آرزوھام خرابدی نذار سقف امایخدا
  شھ
 

   باراد رو بغل کرده بودمبالش
   اشکزدمی با خدا حرف ممدام

  وختمیریم
  بھم قدرتخواستمیازش م 

 بده
  گذشت کھ احساس کردمیکساعتی

  وارد اتاق شدباراد
 

  کھ پشتم بھ در اتاق بودیھنونجور
  اشکام رو پاک کردم و چشمام روعیسر

 ....بستم
 
 

 ؟ی صدام زد النا خوابباراد
 

  ندادم تا فکر کنھ خوابم و نخوادجواب
 ادی حرف بزنھ کھ اشکم در بباھام

 
   لباس ھاش رو عوض کردنکھی از ابعد

   رو تختاومد
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  و دستاش رو دورهدی سرم خوابپشتھ
   احساس کردمکمرم

 دی سمت خودش و بھم چسپدیلقھ کرد و منو کش رو محکم رو کمرم حدستاش
   موھام فرو کرد و تونی رو بسرش
  ؟ی عشقم خوابکردی زمزمھ مگوشم

 
  ؟دهی خوشگلم خوابخآنوم

 
  موھام شد کھ نتونستمدنی بوسمشغول

   دفھھی رو نگھ دارم بعفض خودم
   و شروع کردم بھ ھق ھق کردنشکست

 
 نمی عشقم برگرد ببیشدیالنا چ - باراد

 
 بھ صورت باراد نگاه کنم خودمشو بھ سمتش برگردوندم نکھی رو بستم و بدون اچشمام

  حبس کردمنشیو سرمو محکم تو س
 

 گفتی محکم بغلم کرد ھمش مباراد
 نمی باال بباری کرده صورتت رو بتتی اذی کشدهیچ
 

   ولم کنخوامی رو بھش چسپوندم و گفتم نمخودم
 

 ه ؟ کردتی عشقم رو اذیک - باراد
 

 می بخوابچکسیھ - من
 

  بخوابزمی گفت باش عزباراد
  بخوابم دو روزه نرفتم سرکارمنم

  شمداری بدی باصبح
 

  می بغل کردگروی دو محکم ھمدھر
  میدی خوابو
 

  چشمام رو باز کردمی وقتصبح
   بود١٠ کنارم نبود ساعت باراد
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   رو تخت بلند شدماز
   صورتمو شستمنکھی از ابعد

  واسھ صبحونھنیی گرفتم برم پامیتصم
   بخاطر وجود مھلقا خانوم و نفس منصرف شدماما
  دردھی شکمم ری زدمی تخت دراز کشرو

 ی زد و دوباره اون حالت تھوعکیکوچ
 ومدی بود سراغم میی چند ھفتھ اکھ

  ی شد دستم رو جلوشروع
  گذاشتم و تند تند بھ طرفدھنم

  اوردمی باال می خالی و با معده زدمی عق می رفتم ھییدستشو
 
  تو ذھنم نقش بستھ بود و مشکوک شده بودمیی فکراھی خودم شھیپ
 

 شھی نھ امکان نداره نمگفتمی ماما
   گرفتمیدی شدی دلشوره

 
  گرفتم قبل از اومدن بارادمیتصم

 ای حاملم نمی تا ببرمی بگی تست بارادھی
 ....... ؟نھ
 

  بود زنگ زدم بھ آژانس١١ ساعت
 baby check داروخونھرفتمی مدیبا
  خودم رو راحت کنمالھی تا خگرفتمیم
 

   کمکم کن حاملھ نباشم من ھنوزایخدا
  خودممی از عھده ستی مشخص نفمیتکل
 ......  کمکم کنای بچھ  خدانی چھ برسھ بھ اامی نمبر

  فرستادمرونی رو با استرس بنفسم
 

  م و بھ آژانس رو برداشتمیگوش
 دمی مانتو شلوارمو پوشعی زدم سرزنگ

  نیی از پلھ ھا اومدم پاو
 

  خانوم تو سالن نشستھ بودمھلقا
  مشغول خوندن روزنامھ بودو
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  سالم مھلقا خانوم - من
 

 نقدی سالم دختر تو چرا اکھیعل - مھلقا
  ؟گھی دیری منجای از ای داری چھ وقتھ پاشدنھ آخھ بسالمتیخوابیم
 

  و زودرمی داشتم میکاری رونی برینخ
  گردمیبرم

 
  ای زودنی بھ ازدمی حدس مدیبا - مھلقا

  میشی دست تو راحت نماز
 

 خدافظ - من
 

   جوابش رو بدمنکھی ابدون
 رونی سالن اومدم باز
 
  دمی کھ رساطی در حبھ

  سوار شدم آدرسدی ھم رسآژانس
  شدمادهی داروخونھ رو دادم و اونجا پھی
  ی با دلشوره دمی کشقی نفس عمھی

  وجودمو گرفتھ بودی کھ ھمھ یدیشد
 baby check ھی داروخونھ شدم وارد

 
 سی رو عوض کنم بھ طرف سرواسمی لنکھی گرفتم و برگشتم خونھ بدون ای تاکسگرقتم
   رفتمیبھداشت
  فقط ازمردمی از استرس مداشتم

  حاملھ نباشمطی شرانی خواستم تو اخدا
  مشخص نبودفمیکل ھنوز تچون

 
 ...... شدمیی رو برداشتم و وارد دستشوتست

 
 

  از تست استفاده کردمنکھی از ابعد
  جواب مثبتھ وفکردمی فھمو
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  اتفاق افتادهنی رابطم انی تو چندمکردمیم
 اری اختی اشکام بشدمی موونھی دداشتم

  ختیریم
   باراد تو شکم منی بچھ ایخدا
  کھ ھنوز اسممی صورتدر
  ستی شناسنامش نتو
 رنی خانوادش منو بپذستی معلوم نو
   نھای

  بودمدهی تختم دراز کشرو
 دمیکشی مکممی شی دستم رو رومدام

 سوختی دلم واسھ بچم مختمیری مواشک
  قرار بود اونم مثلھ من زجر بکشھیعنی
   عشقم بودی بچھ نی بدون داشتن  پدرش بزرگ بشھ  اای

   عشقمونی ثمره
 

 دمیکشی کھ مکممی شی رو رودستمو
 دادی حس خوب بھم دست مھی
 

  ستمی تنھا نگھی دکردمی ماحساس
 ی اون آدم تنھاگھی دکردمی محس
 دمیترسی اما مستمی نقبل

 
  بودنی ترسم از اگھی حاال دو

  من و بچم رو نخوادی کسکھ
 
 

 رختی پتو اشکام تند تند مری زرفت
  خودمو کنترل کنمتونستمینم
 

   کردم باھاش بھ درد دل کردنشروع
 

 ؟ی اومددفعھیمامان تو چرا  - من
 فی کثیای دننی تو ایخوای مچرا

  مامان وقتش نبودی بذارپا
  اومدنت نبودوقتھ
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  و با بچم درد دلکردمی مھی گرھمش

  کردمیم
 ی نگاه بھ صفحھ ھی زنگ خورد میگوش
 ...... بودترای انداختم ممیگوش

 
 

   خانوم منتظرتون بودمترای مسالم
  خانوم شمارتون رو بھم دادهمھلقا
  و گفتن کھ شمارم رو ازشونبودن
 ....یگرفت

 
  ؟یخب پس شناخت - ترایم
 

  بلھ شناختم - من
 
 خوبھ من امشب پرواز دارم - ترایم

  رانی اواسھ
 

  خوامی نمی ولنمتی ببدی شب بافردا
  یزی چدارمونی از دباراد
 بفھمھ

 
 

  بفھمھ ؟دیباراد شوھرمھ چرا نبا - من
 
  بفھمھدی رو باراد نبازای چیلیخ - ترایم

 ی اسمتم تو شناسنامھ ی تو حتیستی نره کھ تو زن باراد نادتی ضمن در
 ستی نباراد

 
  اسمم تو قلبشھنکھیمھم ا - من
 
  درازهیلی کھ زبونتم خنمیبیم - ترایم
 

 می رو گفتم خانوم فھقتیمن فقط حق - من
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   تو اصآلنکھی اقتیدختر جان حق - ترایم

 یستی حد باراد ندر
 
 

 کنھی باراد مشخص مگھیاون رو د - من
  نھای در حدش ھستم کھ
 
 النا قبآل ھم بھت گفتم من  باراد رو بدستش - ترایم
 ارمیم
 
 دی دلم لرزترای حرفھ منی ابا
  گھی دختر دھی از زبون نکھیا

 رهی باراد رو از بگخوادی کھ مبشنوم
 کردی می حرف داشتم منو رواننیا

 
  دخترھی خانوم شما ترایم - من

  دیخوای چرا نمدیی کرده الیتحص
  کھ باراد اگھ شمادیری رو بپذنیا

  عاشقھجوقتی دوست داشت ھرو
 شدی نممن
 
 
 اعتماد بھ نفست ھم خوبھ - ترایم
  نباش کھ باراددواریام

  عاشقت باشھواقعآ
 

  فردا شب ساعتقرارمون
 نی از ادی باراد نبا٩ اعتس
  با ھمدی بفھمھ ما بایزی چدارید

  می بزنحرف
 

 ؟ی چنمتونیو اگھ من نخوام بب - من
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 شھی بد میلیدر اون صورت خ - ترایم
 

  باراد روی کنکاری چیخوایمثآل م - من
 یری زور ازم بگبھ
 
 از گرفتن باراد کھ مطمعن باش - ترایم

 شھی منم و مالھ من مبرنده
 

 مطمعن نباش.نقدامیا - من
 

   رو قطع کردم و منتظر جوابش نشدمتماس
 

  و چند تا نفسدمی تخت دراز کشرو
  دمی کشقیعم

  
  بھیی تقھ انکھی و مادرش بدون انفس
 ....  بزنن وارد اتاق شدندر
 
 
   خندهرهینفس زد ز 
 

   کردمیضی غلاخم
 

   البدیچرا تو اتاقھ باراد - نفس
  درستھ؟ی تو بغلش پالس بودشبید
 

 بھ تو چھ ؟ - من
 

  ی کھ بدجورنمی بیم - نفس
  دهی دمت رو برترایم
 
 

  ستیجواب ابلھان خاموش - من
 

 ی و زبون درازتی تربیدختر ب - مھلقا
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 ....ی ھستی فکر کردم دختر مظلومی کھ ھستھم
 

 ....  و زبون دراز باشمتی تربی دختر شما بی بھ اندازه کنمیمھلقا خانوم فکر نم - من
 

  کنم؟تیی بچھ ترستمی من بلد نی بگیخوای میعنی - مھلقا
 

  اگھ بلد بودم باراد روی حق دارالبتھ
   کھ دست بھکردمی نمتی تربینجوریا

  بزنھیی کارانیھمچ
   خونھ رو ھم نداشتنی و پولو انی شغل و ماشنی تو اگھ باراد انمیبب

 ؟یدیچسپی بھش مینجوریھم
 

   من بھکنمیمھلقا خانوم فکر نم - من
 کنمی باشم فکر مدهی چسپباراد

 دهی کھ بھ من چسپباراده
 

  داداشگھی حاال دنینھ بابا آفر - نفس
 ی شھرنیی پای گدا گشنھ ھی بھ دهی چسپما
 

   امیشھر.نییدرستھ من پا - من
 ......   مثھ توھی باال شھری صد شرف دارم بھ صدتااما

 انیمادرتون از جر نفس خانوم یراست
  و فرھاد خبر داره ؟تو
 

   و گفت بلھ ماماندی رنگش پرنفس
   بوده و اون اتفاقمی فرھاد خواستگارم بوده و تو دانشگاه ھمکالسدونھیم

  افتادواسش
 

 ھی اون دونھی منویآھان فقط ا - من
 دونھی رو ھم ممورد

 
  و گفتستادی دست بھ کمر انفس
 ... باشھیی اگھی مورد دکنمی نمفکر

 
  ؟ی بگیخوای می دختر چھیتو منظورت ج - مھلقا
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  تا واستون کاملدیلی مایلیاگھ خ - من

   بدمحیتوض
 

  یخفھ شو تو دشمنھ من - نفس
  مامانم پاپوش درست نکنی من جلوواسھ

 
 بھ مادرت نگفتم یزی من کھ ھنوز چگفتمی بلند و می با صدادنی کردم بھ خندشروع

 یدی لو میجرا خودت دار
 

 دیکشی و موھام رو مدیکشی مغی موھام ھمش جدنی اومد جلو و شروع کرد بھ کشنفس
....... 

 
 

  نفسنمی کنار ببای خانوم داد زد بمھلقا
 ی انگشتای از البھ الموھام

  شدکی در آورد بعد بھم نزدنفس
   شدهری نفس باھات درگی گفت بھ باراد نگاول

 
 زنھی خستس نفس رو ھم مادی از سرکار مشھی می عصببچم

 
   بچھ ھام بخاطر تو خراب بشھی رابطھ خوامینم
 

 بودم دهی نفس رو کشی اگھ منم موھادیکنیخوبھ کھ فقط بھ منفعت خودتون فکر م - من
  ؟دیگفتیشما بھ باراد نم

 
 یای بطونیالنا بھتره از خر ش - مھلقا

  نییپا
 

 دونم؟ی ھست کھ من نمی مورد نفس چدر
 

 د؟ی بدوندیواقعآ دوست دار - من
 

 کاریدوست دارم بدونم بچم چ - مھلقا
  ؟کرده
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  کس و کاری بی خانواده ی بکنمی ماهیخفھ شو النا خفھ شو بقرآن روزگارتو س - نفس

 
  دخترت حاملھ بوده و بچشدیدونستی شما نمیعنیمھلقا خانوم  - من

 ؟!!! شده سقط
 
  ی حرفم ضربھ نی گفتن ابا

  صورتم احساسی رو روی دستدیشد
  کردم

   خون رو تو دھنم احساس کردمی سرم رو باال آوردم مزه یوقت
 

   گرفتھ بود شوھرم نبودبغضم
 کردنی داشتن سواستفاده منای او
 

 دی لبم رنگش پردنی خانوم با دمھلقا
  خودت بودری گفت تقصو

 ی نگیزی بھ باراد چی کتک خوردکھ
 

   دوستی شما ھر کاریعنی - من
  بھ بارادیزی چدی و من نبادیکنی مدیدار
   ؟بگم

 
 ی ھایبار آخرت باشھ ھرزگ - مھلقا

 یچسپونی رو بھ دخترم مخودت
 

   اومد جلو و کنار گوشم زمزمھنفس
 رمیگی حرف رو ازت منی تقاصھ ارمیگی النا بخدا قسمت حالتو مکرد

  باشمنتظر
 

 یکنی نمی غلطچی ھرونیگمشو ب - من
 

  رفتنرونی خانوم دستھ نفس رو گرفت و از اتاق باراد بمھلقا
 

 ی دستمال کاغذھی سوختی ملبم
   دار کردم گذاشتم رو لبمنم
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  بالش باراددمی تخت دراز کشرو
  زود خوابم بردیلی گرفتھ بودم چشمام رو بستم و خیدی بغل کردم سردرد شدرو
 
   کھ رو چشمام زدهیزی ری بوسھ ھابا
 .....  آروم چشمام رو باز کردمشدیم
 

  چشمام رو باز کردم باراد با اونیوقت
  قشنگش بھم زل زده بودیچشما

 
  ؟ی اومدی کزمیعز - من
 

  اومدمشھی می ساعت١ ساعت ھشتھ من ایخوابی میلیخانومم خ - باراد
  ی خوابدمی واست تنگ شده بود ددلم
   کنمدارتی بومدی ندلم
  بغلت کردمینحوریھم
 

  سردرد داشتم چشمامکمی دیببخش - من
   شد خوابم بردنیسنگ

 
  شده ؟یزی چرا سرت درد گرفتھ چیسردرد واسھ چ - باراد

 
 ینجوری ھمزمینھ عز - من
 

  پاره شدهی لبت واسھ چیگوشھ  - باراد
 

  در خورد بھ لبم - من
 

 ستی در نی جانی خورد ایچطور - باراد
 

   ندهریباراد لطفآ گ - من
 

 شمی میالنا دارم عصب - باراد
  کرده ؟تتی اذیک
 

 کنمیتمومش کن خواھش م  - من
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  تو بغلم کارت دارمای گفت بباراد

  بھت بگمیزی چھی خوامیم
 

  ؟یچ - من
 

  ایحاال تو ب - باراد
 

   تو بغل باراد پنھون کردمخودمو
  ؟شدهی حاال بگو چگفتم

 
 ھی بھم دی گفت اول از ھمھ باباراد

 ی بدیقول
 
  ؟یگفتم چھ قول 
 

  و خودتی نکنھی گریقول بد - باراد
 ی نکنتی اذرو
 ؟یدی قول مبھم

 
 یکنی نگرانم می دارشدهیباراد چ - من
  بگوکنمی خواھش مشدهیچ
 

   سمتدی نشست رو تخت دستم کشباراد
 کردی بچھ بغلم کرده بود و نوازشم مھی مثھ خودش
  دنمی کرد بھ بوسشروع

  دیبوسی رو ملبام
  گفتمیکی زخم لبم آخ کوچربخاط

 دی رو آروم رو لبم کشانگشتش
 کردی انگشتش لبم رو نوازش مبا
  حواسم نبودخوامی معذرت مگفتی مو
 

 شدهی حاال بگو چزمی نداره عزبیع - من
 ھی کھ ناراحت نشم و گریخوای و میریگی ازم قول می کھ داری بھم بگیخوای میچ

 نکنم ؟
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 یاما تو کھ ھنوز قول نداد - باراد

 .....  من بخوام بگمکھ
 
  بودم اصآل حدسدهی ترسیلیخ
  بگھخوادی می باراد چزدمینم

 دنی شروع کرد بھ لرزبدنم
  رهی میاھی کردم چشمام ساحساس

  رو تخت و چشمام رودمی کشدراز
   رو ھم گذاشتمآروم

   بودمدهی پوشی شلوارک مشکھی رنگ با ی آبی تنھ می نھی
  بودرونی بشکمم
  شکممدنی شروع کردن بھ بوسباراد

 دیبوسی شکمم رو میوقت
 دونستی داشتم اون نمیبی حس عجھی

  کرده بودخی دستام دیبوسی تو شکممھ و داشت شکمم رو مبچش
  چرادونمی بھش بگم اما نمخواستمیم

   شدممنصرف
 

  دستش رو نوازشگرانھ رو شکمممدام
 دیبوسی و آروم مدیکشیم
 

  و سرش رو گذاشت رودی کشدراز
 دمی چون باردار بودم ترسشکمم

   گفتم باراد از رو شکمم بلندشوعی سریلیخ
 
  تعجب گفت چرا؟با
 

  دل درد دارمکمی شدم گفتم ھول
 

  کم دل دردھی دونمی چرا گفتم نمگفت
  دارم

 
 ؟ی رو دارتیودی پرخیتار  - باراد

 ی شودی پریخوای مدیشا
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 دونمینم  - من
 دیشا
 

  بودمدهی کھ دراز کشیھمونجور
 رسرهی دستم رو گرفت گذاشت زباراد

  نمی و و سرشو برده بود تو سخودش
 دیکشی آروم آروم نفس مو
 

 ی بھم بگیزی چھی گفتم باراد تو قرار بود کردمی تو موھاش بردم و نوازشش مدستمو
 ی کھ گفتھیمگھ اتفاقھ بد

 !شده؟ی نکنم بھم بگو چھیگر
 

 ی نکنھیالنا تو رو خدا گر - باراد
  کنمی مخواھش

 
  لطفآ بگو مردم از استرسباراد

 .... گمی محکم دور کمرم حلقھ کرد و گفت االن مدستاشو
  شده بودمرهی استرس بھ لباش خبا

 ......  بگھخوادی می چنمی لب باز کنھ و ببکھ
 

 ی جون بھ لبم کردباراد
  ؟شدهی چگھی دبگو

 
  افتاده؟ی واسھ داداشم اتفاقنکنھ

 
  از رو تخت بلند شدم دلشورهعیسر
  گرفتھ بودمیدیشد
 

  ھم بلند شد نشستباراد
 دمی ترسیلی خدیفھم

 
   بغل کرد و گفت من از آرشمنو
   ندارم الناخبر

  دمشی ازش دارم نھ دی عکسنھ
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  کردم ھنوزداشی نھ پو
  شاهللا کھ آرش حالش خوبھان
 

 .....اما
 

 شده؟ی باراد حرف بزن چی چاما
 

  حالت خوبھ ؟خودت
 
 گھی داد زدم بگو دی نسبتآ بلندی صدابا
  ؟شدهی چی کردونمید
 

 آروم باش عشقم چرا زود - باراد
 ؟یشی میعصب

 
 یترسونی منو میآخھ دار - من
  یزی چھی یخوایساعتھ کھ م ١

 یدی اما ھمش کشش می بگبھم
 

 کی بھ صورت باراد نزدصورتمو
 ششی تھ ری دستمو روکردم

 کردمی و ازش خواھش مدمیکشیم
   زودتر حرفش روکھ

 بزنھ
 

   با تتھ پتھ گفت الناباراد
 

  جانم - من
 

  اعدام شدهشبیالنا بابات د - باراد
 دمی صبح کھ رفتم سرکار فھممن
 
 

  از تعجب گرد شده بودچشمام
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 نمیبی دارم خواب مکردمی ماحساس
 

 ی با صدادنی کشغی کردم بھ جشروع
  بلند

  باراد رو گرفتھ بودمی عقھی
 

 دادمی تکونش مھمش
 ی گفتی دوباره بگو چگفتمی مو

 ؟یگی می چباراد
 

  شدم  و ھمشیعصب
 ی نھی مشت بھ سبا

 دمیکوبی مباراد
 

  بودنیی ھم سرش پاباراد
  گفتی نمیزی چو
 

 دی فھمدمیکشی مغی جیوقت
  دوباره بد شدهحالم

 
  بغلم کرده بودمحکم

  تقالی آروم باش ھر چگفتی مو
 رونی بامی از بغلش بکردم

  نذاشت
 دی تخت دراز کشرو
  منو محکم تو بغلش قفل کردو
 

 اری کن اما بھ اعصابت فشار نھی گرجای ھمگفت
 
  نکش آروم باشغیج
 

  باراد - من
 

 جان - باراد
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 600 

 باراد درستھ از بابام متنفر بودم - من
 سوزهی دلم براش ماما
 

  بارادگفتمی و مکردمی ھق مھق
  افتادمامی بچگادی
 

 ذاشتی بابام منو رو شونھ ھاش مکھ
 کردی می باھام بازو
 

  خوب بودی مامانمم معتاد نبود ھمھ چاونموقع
 

  حالم بد شده بوددوباره
  
  تو منودمیپرسی ھمش از باراد مو

 .....؟ی داردوست
 

 ؟یباراد تو ھنوزم منو دوست دار - من
 

  کھ عاشقتمیدونیخودت م - باراد
  نپرسپس

 
 یکنی تو منو ول میگی تو دروغ مگفتم

 یستی عاشقم نتو
 

 نیالنا شروع نکن ھااا واسھ ھم - باراد
  گفتمی نمیزی جبھت

 
  شد دلم واسھینحوری جرا اباراد

  کردتمونی اذیلی درستھ خسوزهی مابای
  در حقمون بد کردو

 ینطوری پدرم بود دوست نداشتم ااما
  رهیبم
 

   آروم باشمزی عزدونمیم - باراد
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 کردی بغل باراد بودم نوازشم متو
 ....  نکنھی گرگفتی مو
 

  بودی رو پاتختشی لحظھ گوشھمون
 ی رو صفحھ ترای خورد کھ اسم مزنگ
  افتادشیگوش

 
 یعنی شدم رهی اسمش خبھ
  باراد رو دارهی شماره ترایم
  با ھم در ارتباطن؟یعنی
 
 

   رو گرد کردم نشستم رو تختچشمام
   شدم بھ بارادرهیخ
 

 د؟ی با ھم رابطھ دار؟ی کردوی رو سترای میباراد تو شماره  - من
 

 ؟یدوباره حرف مفت زد - باراد
 

  کار تو اونوقت؟ایحرفھ من مفتھ  - من
 

  خستم النا سربھ سرم نذار - باراد
 

 اس؟ینجوریعجب پس ا - من
 

 ییاالن دنبال بھانھ ا - باراد
  ؟ی دعوا راه بندازکھ
 

 زنھی بھت زنگ مترایباراد چرا م - من
 ی کردوی شمارش رو بھ اسم سچرا
  ؟ھی چنکارای اھیمعن

 
  نکنییاوآل کھ  منو  بازجو - باراد

 کنمی مکاری دارم چفھممی ممن
  شمارش رو ثبت نکردم کھ قربوندومآ
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  بھش بگم زن دارمخوامی برم مصدقش
 ....یای خونم نای ننجای قصد ندارم از زنم جدا شم او
 

 ؟ی رو دوست دارترای باراد تو مگفتم
 

  بار پشتھ سره ھم داد زد نھ نھ نھسھ
   ندارمترای بھ می حسچی بگم من ھصدبار

  بازم بپرسحاال
 

  دمی دی گرفتھ شد وقتیلی خحالم
  بھ باراد زنگ زده باراد مشغولترایم

  کردن با من بود جواب ندادبحث
  قطع شدنکھی اتا
 

 راد خان زنگ کھ بھتراحت باش با - من
  مبارک باشھدتونی عشق جدی کردوی اسمشم کھ سزنھیم
 
 از من ی منم زنگ زد تو حق ندارھی بھ گوشی رو تخت بلند شدم و گفتم پس اگھ کساز

  بودی کھ کیبپرس
 ....  داشتکاری چو
 

 نی ای از حسوددمیترکی داشتم مچون
  شھکی رو زدم تا باراد تحرحرف

   رو کھرهی طرف در اتاق رفتم دستگبھ
  خوادی می باراد داد زد مثآل کدمیکش
  زنگ بزنھ؟تی گوشبھ
 

 کردمی باھاش ازدواج مدمیترسی رو دوست داشتم از تو نمترای ضمن من اگھ مدر
 
  بود کھ داشتمی چھ احساسنی ادونمینم

 کردمی می اعدام پدرم انگار داشتم عقده ھام رو باراد خالبخاطر
 

 کردمی باراد حسادت مطی بھ شراانگار
  دونمی داشتم کھ خودمم نمیبی عجحال

  شده بودمی بخاطره رفتار نفس و مھلقا مادرش عصبدی بود شایچ
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 زدمی حرفا رو منی او
 

  باراددمی دیوقت
  رو تخت بلند شد و صدام زداز
  دمی طرف اتاقم دوبھ

  درشو از پشت قفل کردمعی تو اتاقم و سررفتم
 

   خوب نبودحالم
 دادی خبر اعدام پدرم رو باراد بھم مدی داشتم چرا بای بدحس
 ی داغون بود از وقتمیروح
 ی عصبیلی بودم حاملم خدهیفھم
   بودشده
  آھوی رو برداشتم و شماره میگوش
 ..... گرفتمرو
 
 
   آھو گفت الونکھی محض ابھ

  ی آھو حالم بده آدرس خونھ گفتم
  دنبالمای بدمی رو مباراد

 
  اعدام شدهشبیآھو بابا د - من

  بارادی آدرس خونھ ستی خوب نحالم
  یتونی مکنمی واست ارسال مرو

  دنبالم ؟یایب
 

  نکنھی گرامی ھول کرده بود گفت آروم باش باشھ مآھو
 

  خوابھنی شده آرت١١النا ساعت  - آھو
  کنمدارشی بدیبا
 

  ؟شتھی پنیمگھ آرت - من
 

 می ھفتس عقد کردکی گھیآره د - آھو
 

 .....  خبریچھ ب - من
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  شدیی نکن عجلھ امیآره فداتشم گر - آھو

 می ھم نگرفتجشن
 

 ....ی خودتو داری ھای نداره آھو تو ھم گرفتاربیع - من
 

  دنبالمای بشمی آماده ممن
 ی دارم کنارم باشاجی خرابھ احتیلی خحالم

 
  با باراد کھ دعوات نشدهامیباشھ م - آھو

 
  نھ آھو دل و دماغ دعوا کردن نداره اون مادر و خواھر عجوزش - من

  کردنمیروان
 

   بابایا - آھو
 

 ی نکنداری رو بنی آرتشھیآھو م - من
 ؟یای خودت بنھی ماشبا
 

 نھیبی مشھی بلند مینیبی مھویآخھ  - آھو
  شھی نگرانم مستمین
 

  اری رو بتیخوب گوش - من
 زنھی بھت زنگ میستی ننھی ببیوقت

   نکن زشتھدارشی بلطفآ
 

  گھی ساعت دمیباشھ آماده شو ن - آھو
  اونجام

 
 دیتو رو خدا ببخش - من
 

  دختر آمادهھی حرفا چنیمرض ا - آھو
  اونجامگھی ساعت دمی نشو

 
 باشھ پس فعآل - من
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 فعآل گلم - آھو

 
  رو قطع کردم رفتم سمتھیگوش
 دمی رو پوشمی مانتو شلوار مشککمدم

  برداشتممویو گوش ی دستفیک
 رختمی اشک مصدایب

   اتاقم رو آروم باز کردمدر
 داشتمی آروم قدم بر مآروم

 
  شدمکی بھ پلھ ھا نزدنکھی محضھ ابھ

  در اتاقش رو باز کرد با اخم بھمباراد
  کردنگاه

 
  ؟یکجا شالو کاله کرد - باراد

 
   دوستھی برم خونھ خوامیم - من

  بمونمششی چند روز پخوامی مستی حالم خوب نمیمیصم
 

 ؟ی بریخوای می کیبا اجازه  - باراد
 

  خودمیبا اجازه  - من
 

  تو دستھ خودتھ؟یمگھ اجازه  - باراد
 

  بحث کردنی دستھ خودمھ حوصلھ بلھ
 ندارم

 
 کنھی کھ بچس و بحث میاون - باراد

  النا نھ من برگرد تو اتاقت اجازهییتو
 ی برخوادی شبھ نمی بردمینم
 

 ھ؟ی شب باشھ مگھ چخب - من
 

  برو تو اتاقت نذار صداموایالنا ب - باراد
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  بلند کنمروت
 

  رمی نمرمی نمرمی زدم نمداد
   سوم کھ داد زدم درد زدی دفھ
   شکممریز
  خودمو خم کردمدمی کشیفی خفغیج
  گفتم آخ دلمو
 

  شدکی بھم نزدعی سرباراد
 دمیدی رو تو چشماش مینگران
  چت شد؟گفت

 
 یچی تکون دادم و گفتم ھسرمو

 
  زانوھام و بغلم کردری زد زدستشو

  رو تختھ خودش گذاشتمنو
   استراحت کنگفت

 
  برمیدیباراد چرا بھم اجازه نم - من

  رونیب
 

 دی بابرهی تا صبح خوابم نمی بخوابھ در ضمن نباشییدوست ندارم زنم شبا جا - باراد
 رمی خواب نمی نباشیتو بغلم باش

 
  باھاش درد دل کنمخوامی مھیمی دارم دوستھ قداجیھ آھو احتمن ب - من
 

 ی بردمیگفتم شب اجازه نم - باراد
   با من بحث نکن صبح زنگ بزن بھگھید

 ی بردمی اما من االن اجازه نمنجای اادی بدوستت
 

  در حال حرف زدن بودباراد
  شکممرهی زدیچی دوباره درد پکھ

  رو آروم جمع کردمپاھام
  تو ھم جمع شد کھ بارادصورتم
  عکس العمل صورتم شدمتوجھ
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  دلیگیتو چرا از سرشب م - باراد
  دارم چت شده ؟درد

 
  دکترمزنمی باراد گفت زنگ میچی ھگفتم

  کنھنتی معاادیب
 

   بگمی چدمی بودم نفھمدهیترس
  بشھ اونمالیخی کھ باراد بباراد
 خوادی رو برداشت و گفت کھ مشیگوش
 ........ خبر کنھدکتر

 
   گرفتمعی دست باراد رو سرمچ

   باراد زنگ نزنگفتم
  باراد فعآل بدونھ کھ باردارمخواستمینم
  فعآل بفھمھدمیترسی مھی چفمی تکلنمی ببتا
 

 چرا ؟ - باراد
 
 

 ستمی نضیچون من مر - من
   فقط از دست مادرت و اون خواھرمن

  شدهی معده ام عصبعجوزت
 

  ؟شدهیمگھ چ - باراد
 ؟یگی تو خونھ بھ من نموفتھی کھ برات می تو چرا ھر اتفاقالنا
 

  دارملیچون برا نگفتنم دل - من
 ی بشی ندارم عصبدوست

 یزی بخاطر اونا بھم برخوامینم
 ی تحت فشارنمی ببتونمینم
 

  تفره نرو حوصلھشدهی داد زد چباراد
  برو سر اصلھ مطلبندارم
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 ااایباراد اعصاب ندار - من
 

   با رفتارت کآلایگینھ ندارم تاز - باراد
 ی اعصابمرو
 

  خودت رو راحت کنیھھ بگو سربار - من
 

  ستی من عقلم در حد تو نییتو بچھ ا - باراد
 

 مگھ عقل من چشھ ؟ - من
 

 دی داریی برنامھ اھیھر روز  - باراد
 شماھا

 
  منوی بھ من چھ خواھرت موھاگفتم

  نگاش کنم؟نمی بعد من بشکشھیم
 

  توشتی کھ اعصبانی با صداباراد
   مگھ نفس؟ی گفت چشدی مدهید

 ؟!!!! دهی کشموھاتو
 

 آره امروز اومد تو اتاقت - من
  بحثمون شدرمی گفت نمرونی برو بگفتم

  بزنمشخواستمی  منم مدی رو کشموھام
 یشعوری آدم بنی دادم با ھمچحی ترجاما

   نشمریدرگ
 

  مامانم کجا بود کھ شما دوتا دعواتونپس
   ؟شد

  داشتنفی تشرنجای ھم ھممادرتون
 

  چھ طرزه حرف زدننیا - باراد
  مامانمھ ؟با
 

  کھ از دستھ مامانتوندی ببخشگفتم
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   کتک خوردمھم
 

 نی گفت آفری با تندباراد
  نبودم واسھ خودتوننجای من اامروز
  نی بزن و بکوب داشتی برنامھ

 
  دیکم کش محدستمو

  نمی ببای بگقت
   درد گرفت گفتم ول کن خودمدستم

 کردی اما دستم رو ول نمامیم
 
  محکم دستم رو گرفتھ بودنقدیا

  مچ دستم کامآل قرمز شده بودکھ
 

  در اتاق رو باز کردباراد
  پلھ ھا داد زد نفسیجلو
  بار نفس رو بلند صداچند

 ومدیزد اما نفس ن  
   رو صدا زد بعد از چند بارمادرش

 سالن بود ی کھ توی صورتش بود از اتاقی کھ روی زدن مھلقا خانوم با ماسکصدا
   اومدرونیب
 

  رو سرت ؟ی باراد صداتو گذاشتھی چگفت
 

  کارش دارمادی رو  صدا بزن بتتی تربیمامان برو اون دختر ب - باراد
 

  ؟ی دارکارشیچ - مھلقا
 

 یفھمی مادیبھش بگو ب - باراد
 

  کھ نفس توش بودی خانوم در اتاقمھلقا
  رونی زد نفس اومد برو

   تو گوشش بودیھندسفر
 دی رو از گوشش کشی خانوم ھندسفرمھلقا

  پلھ ھا بودیدر اتاق روبھ رو 
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  شده بودرهی بھ من و باراد خنفس
  مھلقا خانوم گفت نفس داداشت کارت دارهکھ
 

 دیی بلند گفت بلھ داداش بفرمانفس
 

  بودتی کھ پر از اعصبانی با لحنباراد
 ؟یدی النا رو کشی نفس تو موھاگفت

 
  خودش بوده داداشرهی گفت تقصنفس

 
  نھ؟ای یدی داد زد فقط جواب بده کشباراد

 
  دست انداخت بھ کمرش گفت آرهنفس
  دمیکش
 

  ی بلند گفت تو گوه خوردی باراد با صدابالفاصلھ
 یادی زی غلطاستمی من نیوقت

 ..... نفسیکنیم
 

 رمیگی رو میکی گفت النا من حالھ تو نفس
 

 نجای مگھ تو ایکنی گفت تو غلط مباراد
  ی کھ بخوایھست
 ؟یری رو بگی کسحالھ

 
  باراد ؟ی چیعنی - مھلقا

 
  مامان ھم خودت ھم دخترتیعنی - باراد

 دیکنی امشب لباساتون رو جمع منیھم
 دی خونھ نباشنی سرکار تو ارمی کھ مصب

 ی سرکار تا وقترمی مذارمی زنمو ممن
 وفتھی بی اتفاقاتنی ھمچدی باگردمیبرم

 دی ھم خودتون ھم نفس برگردمامان
  روی کسنمی نبنجای بابا من صبح ای خونھ
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  الل شده بودم زبونم قفل شده بودانگار
   بگمیزی چتونستمینم
 

 یتونستی اصآل نمشدی می عصبی وقتباراد
 راده ساکت ھمون بانی کھ ای بدصیتشخ

  شدم بودمرهی بودم و بھش خستادهیا
  رفت تو ھم گفت تو ھم برو بخواباخماش

  ؟ی بھ من زل زدچرا
 
  طرف اتاق باراد راه افتادم اونم داشتبھ

  برننجای گفت از انکھی از کارش خوشحال بودم از اومدی سرم مپشتھ
 
  اومدامکی پھی میدی اتاق کھ رسبھ

 می صفحھ گوشرو
   روشن شدی گوشی صفحھ یوقت

 رهی بھ صفحش خباراد
  تو رو دارهی شماره نی گفت مگھ آرتشد
  تتھ پتھ گفتم نھ ؟با
 

 ی پاتختی رو از روی گوشباراد
  اسمنی و گفت ابرداشت

 دی دارنی از آرتامی پکی پس شما ھیچ
 ؟ی مگھ باھاش رابطھ دارنی گفت نوشتھ آرتی لحن عصببا
 
 
 

  ؟ی باراد تو بھ من شک دارگفتم
 

  نی چرت و پرت نگو اسم آرتالنا
 کنھ؟ی مکاری تو چھی گوشتو
 
 رهی رو ذخترای چرا اسم میگی من مبھ

   بعد خودتیکرد
  رهی رو ذخنی اون پسره آرتاسم

 ؟یکنیم
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 ی شدی عصبنقدیباراد  چتھ چرا ا - من
   شوھره دوستمھنیآرت
 

 عجب کدوم دوستت اونوقت؟ - باراد
 

  برم خونشونخواستمی کھ االن منیھم - من
 

 رتمی بھ من بھ غنیآفر - باراد
 

 ؟یزنی حرفا رو منیچرا ا - من
 ی انصافی بیلی کردم خکاری من چمگھ

 
 

  ھم اونجا بودهنی کھ اون پسره آرتی بخوابیی تو خونھ ای شب بریخواستیم - باراد
  کھ بھت اس ام اس زدهاالنم

 
 ھ؟یباراد منظورت چ - من
 

  یخواستی زد منظورم واضحھ مداد
 تی دوست پسر قبلشھی پیبر
 

  رو از سرراهرتمی و غتی من شخصمگھ
 ؟یکنی مخوادی دلت می من ھر غلطی کھ تو بدون اجازه اوردم

 
  بارادھی چھ رفتارنی ای چیعنی - من

  برمخواستمی منی من بخاطره آرتیعنی
  اونجا بمونم برات متاسفمشب

 
 ی برنیاگھ قرار بود بخاطر آرت - باراد

 چون اخالقھ منو تو محل کارم ی حق داری تو ھنوز منو نشناختذاشتمی زندت نمکھ
 ......ی کھ بفھمیدیند
 

 .....  رفتار نکن تو چت شده؟ینجوری تو رو خدا اباراد
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  رو باز کننیاس ام اس آرت - باراد
 دم رو برداشتم و اس ام اس رو باز کری استرس گوشبا
 

 سالم النا جان - نی ام اس آرتاس
 ! ؟یخوب

 
 ی بار زنگ زدم جواب ندادچند

  دنبالت؟امی بی کشدی اومدنت چی برنامھ
 

  ؟ھی کنی گقت اباراد
 یگی دنبالت بعد مادی قرار بود بنیآرت

  ھست اصآل؟ی دوستت کنی ادوستم
 

  شوھرشھنیباراد بخدا دوستمھ آرت - من
 
  اس ام اس داده البد شارژشی گوشاز

  تموم شدهخودش
 

   بده بھ منتوی گفت گوشباراد
  ؟ی چی واسھ گفتم

 
   بدهگمی زده مداد

  
  رو بھ طرفش گرفتمی گوشعیسر

   رو گرفتنی آرتی شماره
  گرفتھ بودم بخاطره کاراشاسترس

   رو گذاشت کنار گوششیگوش
  جواب داد و گفت الونی بار کھ آرتچند
  رو قطع کردیگوش

 
   شد ورهی اخم بھم خبا

  دوستت رابطھنی با اخوامی نمگفت
 ی باشداشتھ

 
 ؟یکنی رفتار مینجوری آخھ چرا امشب ای چیعنی - من
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   الناکنمی تکرار نمگھید - باراد

 
 ی کنتی شکاگھی بحالت اگھ دی کردم وارونی مامان و نفس رو بگھی کھ دحاال

 ....... ی کنھی گرای
 
 
 

  ؟ی شدینجوری باراد چرا اگفتم
 
  اخالقت چرایکنی بھ من شک می دارتو

 ...... شده ؟عوض
   چون پدرم اعدام شدهدیشا 
  ؟یکنی رفتار مینجوریا

 
 

 دونستمی نمیزی انگار من از خانوادت چیزنی حرف می جورھی النا
 

  باراد قرار نبود تو منو بخاطر - من
 ی بھ حد کافی سرزنش کنخانوادم

   خون ھستدلم
 

  ؟ی کنھی و گری کندای بھانھ پھی یخوای االن نمھیچ - باراد
 

 ی منو داشتھی زندگطیاگھ شرا - من
  زجرنقدی اتی سالگ٢٠ تو و

  ی بوددهیکش
  ھی کھ سھلھ خون گراشک

 ی االنم اگھ ازم خستھ شدیکردیم
   بگوبھم

 گھی دیستی نگھید
 ارنی مفی خانوم صبح تشرترایم
 

  بروگمی منم میآھان فکر کرد - باراد
  ھست؟ترای مبسالمت
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  اماستی  برا بچم خوب ندونستمی شده بودم  می عصبیلیخ
  ی خوبطی شرای روانی نظر روحاز

  نداشتم
 

 ؟یکنی مینحوری  پس چھ مرگتھ چرا اگفتم
 

  بخوابریسر، من داد نزن بگ - باراد
 

   شام ھم نتونستمی کنمی شدم کم مونده روانی تو عصبی بخاطره کارامن
 ...... بخورم

 
 

  منو نگھیستی من جون بھ لبت کردم تو مجبور نیگیآره تو راست م - من
  باراد عذاب وجدان نداشتھ باشیدار
  می اضافی وقت فکر کردھر
 .... شمی من سربارت نمبگو

 
 

   چونمو محکم فشار داد گفتباراد
  اگھشھی می مگھ چی جواب بدگمی من می ھر چادی بخواب چرا خوشت مگمیم

   النا زبون ندارهگنی می ندجواب
  بخواب

   شده صبح١ منم بخوابم ساعت بذار
  بخوابگھی دادی صدات نادهی زکارم

 
  رو خودشدی پشت کرد و پتو رو کشبھم

 
 باراد شامتو بخور بعد بخواب - من
 

  ندارملی مخورمینم - باراد
 

 یھر جور راحت - من
 

   ؟ی گفتیچ - باراد
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  یدی کھ شننیھم - من
 

  اخالقتو درستنی اکنمیآدمت م - باراد
 ..... کنمیم
 

   گفتم برو بابای لبری زآروم
   رو تختش بلند شدماز
 
  برم تو اتاقھ خودم بخوابمخواستمیم

  برگردوند گفت کجا؟صورتشو
 

   اتاقمرمیم - من
 

  بخواب سرجات - باراد
 

   بخوابمنجای اخوامینم - من
 

  بخواب سرجاتگمی زد مداد
 
 دمی خوردم و دوباره رفتم تو تخت دراز کشکی تکون کوچھی دادش از

  دمی پشت کردم و پتو رو کشبھش
 ....  خودمرو
 
 

  زود خوابم بردیلی رو بستم و خچشمام
   شدمداری کھ بصبح
   اومدم تو سالن متوجھی نبود وقتباراد
  ستنی نفس و مادرش ھم نشدم

 
  دمی کشی از سرآسودگقی نفس عمھی

  بودمدهی بود چقد ھم خواب١ ساعت
   صورتم رو شستم و مسواک زدمنکھی از ابعد

   زنگ خوردمیگوش
   بودباراد
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   دادمجواب
 

  سالم - من
 

 ؟ی شدداری االن بیسالم خانوم - باراد
 

  آره - من
 

  ؟یناھار خورد - باراد
 

 نھ ھنوز - من
 

  بخوریزی چھی گفت باراد
 ی نترسامی نمری دامی زودتر بدی امشب شامن
 

  خدافظترسمی نمگفتم
 

   رو قطع کردمیگوش
  سرخ کردم خوردمسی سوسکمی
 

   آھو رو گرفتم و بھش زنگی شماره
  زدم

 
  سالم - من
 

 سالم بابا تو چتھ دختر؟ - آھو
 ومدمی منم نی کھ جواب ندادشبی ؟دھینجوری برنامھ ھات اچرا

 
  مامانششبی باراد دستی خونھ نی خونھ کسیایداستان داره م - من
  کردرونی رو بطشی اون خواھر افرو
 

   بابا دمشگرمولی ؟ ایجد - آھو
 

  آھو باراد اخالقش عوض شدهیول - من
   شدهی عصبیلیخ
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  شدهی جورھی ترسمی ازش مایتازگ
  ی لحظھ عصبھی لحظھ خوبھ ھی

 ستی رفتارش متعادل ناصآل
 
 

   تحت فشارم ھستشھی نداره بخاطر کار و خستگبیع - آھو
  تو سربھ سرششھی خوب مخودش

  نذار
 

 .....  ندارم من خودش اخالق ندارهشیکار - من
 

  ؟نجای ایایآھو م - من
 

  تا شب سرکارهنمی گفت آره آرتآھو
  روقی اونجام آدرس دقگھیساعت د ١

  بفرستواسم
 

 باشھ پس فعآل خدافظ - من
 

   قطع کردم و آدرس رو رویگوش
   آھو فرستادمواسھ

 
 دمی پوشدی تاپ و شلوار سفھی باال رفتم

  رژ قرمز زدم موھام سفت باال بستمھی
   تو سالن ساعتاومدم

   زدهفونی بود کھ زنگ آ٣ بآیتقر
 ی انداختم آھو بود کلفونی نگاه بھ آھی شد

 .....  کردم و قفل رو زدمذوق
 

   رفتمشوازشی بدو بھ پبدو
  می بغل کردگرویھمد
  احساسمیدی آھو رو میوقت

   داشتمی حس خوبکردمی مآرامش
  خواھرھی مثلھ شھی نداشتم و ھمخواھر

   داشتمدوستش
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  می آھو وارد خونھ شدبا
 می وارد شدنکھی محض ابھ

  زد و گفتی سوت کشدارآھو
   جناب سرگردمونوووولی ابابا

  داره ھاای کاخعجب
  ھااایفت ملکھ شد چشمک زد گبھم
 یکنی می زندگی کاخ دارتو
 
 زی رزی حرفش خندم گرفت و رنی ااز
 ...... دمیخندیم
 

   دفعھ بغضم گرفتھی کھ
 

  ؟یشدی گفت چآھو
 

  کردمکشی بھ خودم نزددمی کشدستشو
  آھو من حاملمگفتم

 
   دھنش گذاشت و گفتی دستشو جلودی کشی کوتاھغیج

  یگی مدورغ
 

  آھوگمی بخدا راست مگفتم
 

 دونھ؟ی باراد مدیپرس
 

   نھگفتم
 

 یگی چرا بھش نمی خریلیخ - آھو
   بدونھدیبا
 

 ترسمیم - من
 

 !!! مگھ ترس داره؟یترسی میاز چ - آھو
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 اگھ باراد االن بچھ نخواد و بگھ - من
  ؟ی کن چسقطش

 
  می نکردی بگھ ما ھنوز عروساگھ

 تمی واسھ شخصارنی حرف در ممردم
 ترسمی مزای چیلی از خی داره چافت
 ...... آھو

 
   بگھ تو االن بھی گفت واسھ چآھو

 ی زنشی محرمباراد
  ی کھ بخواستی بچھ نامشروع ننیا

  ؟ی کنسقطش
 

   کنم اگھکاریآھو چ - من
  کشی بفھمن و تحرخانوادش

  ؟ی کھ بچھ رو قبول نکنھ چکنن
 

 می باراد بگھ سقطش کن بعد از ازدواج بچھ دار شدیشا
 

  روزانی کنم اکاری چدونمی من نمآھو
   شدمی عصبیلیخ
 

 ندازمی با باراد کل میزی ھر چسر
 
   رو کاناپھنھی آھو خواستم بشاز
  کردمییرای ازش پذوهی و می چابا
  خودمم کنارش نشستمو
 

 یشدی حاملھ مدی گفت النا تو االن نباآھو
   بھ باراد بگوی کھ شداالنم

 
  کھکردمی و فکر نمدونستنی نمیی زناشوی از رابطھ یزیاخھ من چ - من

 ...... وفتھی بی اتفاقنیھمچ
 

   دارمگمی مشکل دھی آھو
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  ؟ی چگھی گفت دآھو

 
   بارادی عمودختر

  ؟رهی باراد رو ازم بگخوادیم
 

  شد؟داشی از کجا پگھیدختر عمو د -  آعو
 
  از شانسھ منھ آھونمی اینیبیم
 
  می ھم گرم صحبت بودبا

 گھی شده بود دغروب
 

  با آھو حرفترای در مورد مداشتم
 می کھ ھمون لحظھ گوشزدمیم

  بودترای خورد مزنگ
 

  آھو خودشھ قراره بودنیبب - من
 مینی ببگروی ھمدامشب

 
   گفت خب جواب بدهآھو

  کردم آھو اشاره کردی رو اوکیگوش
 ......  رو بلندگو و نشست کنارمبزنم

 
  ادی ن صدات درای نگیزی آھو چسیھ
 

  ؟ھی صداش چطورنمی ببگھیباشھ بابا زود باش د - آھو
 

 .....  دوستھ مارو باشیزھر ماررررر تو اول کنجکاو صداش - من
 

 گھی کن دی نکن اوکیباشھ بابا تو قاط - آھو
   تو ذوقھ آدمی بزنی بلدفقط

 
  واسھاهی صد سال سخوامیم - من

 ی خانوم ذوق نکننی ایصدا
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  رو جواب دادم و زدم رو بلندگویگوش

 
 

 الو - من
 
  حرفتھادتیقرارمون رو کھ  - ترایم

  می قرار داشت٩ ساعت
   ھستش٨ ساعت االن

  کنمی آورادی خواستم
 

 ادمھی نرفتھ ادمی رینخ - من
 ؟ی چامی ناگھ

 
   منوی تو دوست نداریعنی - ترایم
 ینی رو بببتی رقیخوای نمینیبب

 نمتی کنجکاوم ببیلی کھ خمن
 
 

  دیستی من نبیشما رق - من
 
   کھیستی نیآره خب تو در حد - ترایم

 ..... ی با من رقابت کنیبخوا
 
 

  زورش اومد آروم گفت چھ پروعھآھو
  از بازوش گرفتمشگونی نھی

  صدا ندهسی ھگفتم
 

  دی ھم ھستی معلومھ شد خود راضمیخانوم فھم - من
 
  تلخھقتھی حقھی نی ازمیعز - ترایم
   منتظرتم آدرسگھی ساعت دھی
 فرستمی شاپ رو برات می کافھی
  اونجاایب
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  رو قطع کرد ھمون موقع آھو گفت چقدی گوشی رو گفت و بدون خدافظنیا

  پروعھ
 یادی زر زی روشو کم کندی باالنا
  زنھیم
 

 نمینگران نباش دارم واسش برم بب - من
 .....  ھست حاالیی تحفھ اچھ
 

  ؟ی بریخوای االن میعنی - آھو
 

  بمون آماده شم برسونمگھی دآره
 

  بخودت برسی پس حسابیاوک - آھو
 
  چشمک بھ آھو زدم و گفتم حلھھی
   باال تو اتاق خوابممی برایب
 
  و وارد اتاقمی ھم از پلھ ھا باال رفتبا

  می شدخوابم
 
  می وارد شدنکھی محض ابھ

  شدهرهی مات ومبھوت بھ اتاقم خآھو
  بود

 
 آھو اتاقم چطوره ؟ - من
 
 

 خاعاک تو سر خوش شانست کنن - آھو
  اتاق کھ مثھ اتاق پرنسساسنی انفلھ
 ؟یخوابی منجای اشبا

 
   نھگفتم
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  گفت پس کجا ؟آھو
 

   خنده و گفتم تو بغل شاھزادمری ززدم
 

   نشھتیادی موقع زھیمرض بچھ پرو  - آھو
 
 

 میدیخندی خنده و بلند بلند مری زمی زدییدوتا
 

   بھتر شدهیلی حالم خی کھ اومدی رو بغل کردمو گفتم مرسآھو
 

  یقمی رفامیمعلومھ کھ م - آھو
  فمھیوظ

 
  خوشحالم کھ دارمتیلیآھو خ - من
 

 منم خوشحالم حاال زودتر - آھو
  نکردهی خانوم قاطترای شو تا مآماده

 
   کنھی باشھ کھ قاطیک - من

  ی نچسپ فقط از فضولی دختره
 ستی نی وگرنھ عددنمشی ببرمی مدارم

 
  گفت جوابشو بدهیالنا ھر چ - آھو
  ازشیاری نکم
 

   راحتالتیخ - من
 

  نره الناادتی نوی ای بارادیبرگ برنده دستھ توعھ تو مادر بچھ  - آھو
 
   لبخند زدم و دستھی حرف آھو نی ابا

 .....  رو شکممدمیکش
 
 

 یدی می کھ بھم دلگرمی مرسآھو
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  اراد رو دوست دارم دعا کن بیلیخ
  دست از سرمون بردارهترایم
 

 ی مادر بچشی باراد مالھ توعھ تو زنشزمینگران نباش عز - آھو
 
  ی احساس خوبیلی حرف آھو خنی ابا

   آھو رو محکمی دست داد و گونھ بھم
  دمیبوس

 
 شموی ببوس آراواشیعھ چتھ  - آھو
 ی کردپاک

 
  دلتم بخوادیلی خشیا - من
 

 خوادیاون شاھزادتونھ کھ دلش م - آھو
 .....  مننھ
 
 میدی خندیی آھو نگاه کردم دوتابھ
 

 زنھی چشات برق مادی اسمش کھ می عاشقھ بارادیلی گفت النا معلومھ خآھو
 
  یدی چشمک بھش زدم گفتم درست فھمھی
 

   سرکار دلتنگشرهی ھم می وقتتازه
  ھستیی ای آدم جدنکھی با اشمیم
 کنھی دعوام مادی وقتا زی بعضو
  آھوونشمی حال دنی با ایول
 
  تو بغلش نبودم تا صبحشبید

  دمی نخوابدرست
 

 نی خودمم نسبت بھ آرتدونمیم - آھو
 ی عصبادی النا باراد رو زنی ببمینجوریآ

   با رفتارتنکن
  کلکل نکنباھاش
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  سال از تو بزرگتره٨ اون
 یی تو بچھ اکنھی احساس مینجوریا
  بدهادتی رو ی ھمھ چدی باو
  شھی می عصبشتری بو
 

  اھوم باشھ گلم حواسم ھستگفتم
 

 شی آرازی می جلونشستم
 
  زدمغی رژ قرمز جھی کردم ظی غلشی آراھی

  کردم موھام رو باالشی رو آراچشمام
 ی کوتاه مشکیلی خی مانتوھی بستم

  کوتاه بھ رنگنی شلوار چسپان جھی و
   شالھی دمی روشن پوشھیآب

  دمی ھم پوشیمشک
 

  ستادمی آھو ای بھ کمر جلودستم
  ؟امی چطور بھ نظر مگفتم

 
 ی مثھ عروسکا شدییییییی عالیعال - آھو

 
  ؟نیی پامیبر
 
   رو برداشتملمی و موبای دستفیک

  می دستفی رو انداختم تو کلیموبا
  می گفتم برو
 
   راه ھمش استرس داشتمتو
  بھم نگاه کنگفتمی آھو ھمش مبھ
 ام؟ی خوبم چطور بھ نظر منیبب
 

  گفتی و مکردی ھم ھمش نگام مآھو
 .....ی ھستی جذاب و دوست داشتنشھی مثھ ھمستی بھ استرس نیازین
 

 ترای کھ می شاپی منو رسوند دم کافآھو
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  رو فرستاده بودآدرسش
 می کردی و خدافظمیدی بوسگرویھمد

 
  شد بھم خبر بدهی آھو گفت ھر چکھ

   واردی باشھ بعد از خدافظگفتم
   شدمرستوران

 
  شناختمی رو مترای نھ من محاال

   منوترای منھ
 

  بودیکی شاپ بزرگ و شیکاف
  یادی زی ھای و صندلزیم
   زنگ خوردمی کھ گوشکردمی شده بود و ھمشون پر بودن بھ اطرافم نگاه مدهیچ
 

   در آوردممی دستفی از کمویگوش
   دستشو گذاشت رو شونم صورتمو برگردوندمیکی لحظھ ھمون

 ارهی مازدمید
  

   کردم دستشو برداشتاخم
 ؟یکنی مکاری چنجای تو اگفت

 
  ی قرار ندارترایمگھ با م - اریماز
   بھم گفتترای دارم خب مبلھ

 گفتم
 ی سر بھت بزنم لطف کردھی امی بمنم

 
 می برایب - اریماز

 
 کجا ؟ - من
 

  گھی دترای مشھیپ - اریماز
 

 ترای کھ میزی منو بھ سمت ماریماز
  کردیی بود راھنمااونحا

  پشتشترای مدمی رسیوقت
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   بودبھم
  ھمون حال کھ پشتش بھم بوددر

 ؟ی و گفت بالخره اومدبرنگشت
  نی بشای بودم بمنتظرت

 
  اومده ؟ی واسھ چاریماز - من

   قرار نبود ما دوتا باھم تنھا حرفمگھ
  میبزن

 ینی گفت بھتره بش بھم بود وپشتش
 زی کھ اون طرف میی ای صندلرو

 رو بھ روش بود نشستم 
 
  دختره جوونھی شدم رهی صورتش خبھ
 کی نازک کوچی گرد و لباھینی بی بھ آبلی سبز متمای چشمادی صورتھ گرد و سفبا

   بودیدختر قشنگ
   اصآل بھ دلمافشی چرا قدونمی نمیول

 ننشست
 

   بھ صورتمقھی باال آورد چند دقسرشو
  کردمی شد و گفت فکر مرهیخ
  عوضت کنھی با کسشھی کھ باراد حاضر نمی باشایی زیلییییخ

 یستی نی آش دھن سوزاما
 

 یلی از شما خکنمیھھ اما فکر م - من
   باشمبھتر

 
  نظرت خودتھنی گفت ادی خندترایم
 

   اونم نظر شما بودگفتم
  کھ ھستمی کھ باراد ھر جورنھی امھم

  عاشقمھ
 
   خودت و بارادھی من از عشق بازی و گفت جلوزی بھ مدی با مشت کوبترایم
  رو بشنومزای چنی انجای اومدمی نگو من نیزیچ
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 می کنیی معاملھ اھی میتونی ما منیبب - ترایم
 

 مثال؟؟ - من
 
  النا تو از باراد جدا شو - ترایم

   بارادی ھم بھ اندازه اریماز
   شواری زنھ مازپولداره

 
  ؟؟ی گفتم چبلند

 
  برگشتن سمتم نگام کردنھمھ

 
 اری صداتو بیدی کھ شننیھم - ترایم
  نییپا
 

   بود گفت آرومزی می از دستام کھ رویکی دستشو گذاشت رو اریماز
 باش
  دمی دستش کشری دستم رو از زعیسر

  رونیب
 
  سی سرورمی من ماری گفت مازترایم

  گردمی بر مگھی دقھی دق٥ یبھداشت
  حرف بزنباھاش

 
  رفتترای منکھی محض ابھ

  کردکی رو بھم نزدشی صندلاریماز
 ....... دی بھم چسپو

  دور شونم انداختدستشو
  فکر کنترای مشنھادی گفت النا بھ پو

  دستشری زد زستمی اگھ از باراد بھتر نباشم بدتر نادی ازت خوشم ممن
 یگی می داری دستتو بکش اصآل معلومھ چگفتم

   بحثم شد ازاریبا ماز 
  بلند شدم کھ احساس کردمزی مسر

  دمی رو دنفس
 یزی دوباره کھ چشمام رو چرخوندم و ھمھ دور و برم رو نگاه کردم چاما
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   نفس بودھی شبی کسنکھی اای توھم زدم دی احساس کردم شادمیند
  کردهی مکاری چنجای نھ اگھ بوده اایتو فکر بودم کھ نفس بوده  

  مشغول شده بودیاب حسفکرم
   اطرافم چھدونستمی شده بودم نمچیگ

 !!!!خبره؟؟؟
 

   گفتم اگھاری بھ ماززی رو منشستم
   من برمادی نمخواھرتون

 
  گل رز قرمز گرفت جلومھی اریماز

  گلی گل براگفت
 

   کرده بودم از کاراشونتعجب
  زل زدمبھش

 
 

 ھی معناری چھ خبره آقا مازنجایا - من
 ھ؟ی کاراتون چنیا

 
 کی نداره بھ ی خاصیمعن - اریماز
  کردممی گل رز تقدبای زیبانو

 
  شما بھ من رزنجای اومدمیمن ن - من

  اری آقا مازی کنمی تقدقرمز
 

  با من حرف بزنھمی بود خانوم فھقرار
 

  اومده تو رو واسمترای گفت ماریماز
   کنھیخواستگار

 
  رو بلند کردم بکشم تو گوششدستم

  گرفت تو دستشتمودس
 

 ی خشن باشادی زد گفت بھت نملبخند
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  باراد رو بھ صدتا مثھ شمای موی تارھی کنم من یادآوری بھتره اری مازآقا
  دمینم
 

  اوه نھ بابا خوشبحالھ باراداریماز
 

  بھتره من برم - من
 
  بلند شدمزی رو ماز
 
 دی رسترایھمون لحظھ م 

   کجا؟گفت
 

   من اومدم با شما حرف بزنم نھگفتم
  ؟ی کھ راه انداختھیی اھیی چھ مسخره بازنی ااری آقا مازبا
 
   تنھاتون گذاشتم کھاریبا ماز - ترایم
 دی ھم بھ توافق برسبا
 

  منمی خانوم فھدیبکش.خجالت - من
  دارم بار آخرتون باشھشوھر

 
  گفتدنی شروع کرد بھ خندترایم
  ییا نمونھ ی بھ چھ زوج ھابھ
 

  برم باراد قراره بوددی من بادیببخش - من
 ادی زودتر بامشب

 
 نمتونی وقت نبچی ھدمی محی ترجگھید
 
 اری فکر کن مازمی کھ دادیشنھادی بھ پی داشتھ باشیشب خوب - ترایم

   تو خوشش اومدهاز
 

  آدمو جذب کنھتونھی مداری دنی خاصھ با اولیلی جان النا خترایدرستھ م - اریماز
 

   ھر دوتوندی احمقیلیخ - من
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 رونی شدم و از رستوران ببلند

  چرادونمی نماومدم
  داشتمیدی شدی دلشوره اما
 

  گرفتم آدرس خونھ رو بھش دادمی تاکسھی رستوران یجلو
   در آوردمفمی از کمویگوش

  شده و خاموش شده استرس گرفتمی خالشی باطردمی فھمکھ
  کھ باراد زودتر از من اومدهدمیترسیم

  باشھ
  بارادکردمی دلم ھمش دعا متو
 خودمو بھ سالن رسوندم عی و سراطی زدم رفتم تو حدی کلدمی باشھ بھ خونھ کھ رسومدهین

در سالن رو کھ باز کردم باراد ھنوز لباسش رو عوض نکرده بود و داشت تو سالن 
  زدیقدم م

 الم...س..  تتھ پتھ گفتم سبا
 

 ..... صورتشو برگردوند طرفمعیسر
 

  ؟ی باراد خوبگفتم
 

 ؟ی بودی داد زد کدوم گورباراد
  چھ طرز لباسنی اعھی چھ سرو وضنیا

  بھتر نبود؟یرفتی میکردی لخت مدنھیپوش
 

 مگھ لباسم چشھ ؟ - من
 

 نی مانتو شلوار بھ استیچش ن - باراد
  ظی غلشی آرانی شب با ا١٠ تا ساعت یپوشی می و کوتاھیتنگ
  ؟ی بودکجا

 
  رونی بی بری خبری بگھی میک

 کاری لعنتت کنھ من از دستھ تو چخدا
 ؟ی کنوونمی دیخوای چرا مکنم

 
 ی از نگرانمردمی داشت میدونی می زنگ زدم خاموش بودتیبار بھ گوش ١٠٠
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  ی عشق و حالت بودی کجا پستی نمعلوم

 
  چھ طرز حرف زدنھ درست حرف بزنم؟ی باراد مگھ من زندانی چیعنی - من
 

 یستی نی زندانی داد زد لعنتباراد
  یستی ساعتھ اومدم خونھ نھی من

   از منرونی بیری مستی خوب نی خاموشھ مردم از نگرانتی گوشزنمی مزنگ
 ؟ی بذارانی منو در جرای یری بگاجازه

 
 ومدهی نشی پیحاال کھ مشکل - من

 ؟یکنی شلوغش مچرا
 

  ی بریخوای شب مفتھی من شوھرتم تو وظیکنی شلوغش می چیعنی - باراد
 ی بھ من بگرونیب
 

 ؟ی تا االن کجا بودی کجا رفتھ بوداصآل
 

   دوستمیرفتم خونھ  - من
 

  شوھرشھ؟نیکدوم دوستت ھمون کھ آرت - باراد
 

  آره - من
 

 نداره واست ی ارزشچی گفت آره و مرض مگھ من نگفتم خونشون نرو حرفم ھباراد
 !!!؟
 
   اومد طرفمتی اعصبانبا

   قدمھی قدم رفتم عقب تر ھی دمیترس
   جلوتر دستمو محکم گرفت گفتاومد

  تو رو مشخص کنمفھی باال من تکلمیبر
 

 امی زدم گفتم ولم کن خودم مداد
   و با زوردادی نمیتی صدام اھمبھ

 بردی از پلھ ھا باال ممنو
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 کرد رو اتاقش رو باز کرد پرتم در

  تختش
 
  و چشماش قرمز شده بوددیکشی مدام دست تو موھاش متی اعصباناز
 

 ؟..... ی بده کجا رفتھ بودحی درست برام توضگفت
 

  باراد اومدھی گوشی لحظھ صداھمون
  ی رو گذاشت رو پاتختشی برد و گوشبشی تو جدستشو

 
  شنومی رو تخت گفت منشست

 
  رو ؟یچ  - من
 

 ؟یکجا بود!!!  بگم؟دی صدبار بایعنی کن فیرمان تعر - باراد
 

 رمیگی رفتار نکن استرس مینجوریباراد ا - من
 

  فقطمیزنی حرف ممینترس دار - باراد
   و لباساتشی آرانی با ای خبر کجا رفتی بدونم بخوامیم
 

 ...... باراد اومدھی از گوشغامی پی باز کردم حرف بزنم دوباره صدالب
 
 

 ؟ی جواب بدتوی گوشیخوای نمباراد
 
  دمی بعدآ جواب منھ
 
  صداشزدی حرف می بودم باراد استرس تو صداش بود وقتدهی ترسیلیخ
  الناگفتی و ھمش مدیلرزیم

  ؟ی رفتی کشھی پی بودکجا
   رو خدا راستشو بگوتو
 
  آرومش کنم صورتمو بھشخواستمیم
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 ی کردم دستمو نوازشگرانھ روکینزد
  دمی گونش رو بوسدمی کشصورتش

  جوابنی کرد گفت ایظی اخم غلکھ
  بود ؟سوالم

 
  نھ - من
 

  پس حرف بزن - باراد
 

  دی من دروغ گفتم اول گفتم شاباراد
  برمی و نذاری بگم ناراحت بشاگھ
  روترای چون خودم کنجکاو بودم میول
  با اون قرار داشتمرونی امروز رفتم بنمیبب
 

  ؟ترای مشھی پی تو رفتیعنی تو؟  یگی میچ - باراد
 تراس؟ی و لباست واسھ خاطر مشی آرانیا

 
  رو تخت بلند شدم مانتوم رو در آوردماز
  نشستم کنار بارادنی تنھ و شلوار جمی نبا

  دنشی و شروع کردم بھ بوسنشی چسپوندم بھ سخودمو
  دمشیبوسی دوره شونم انداخت لبامو رو لباش گذاشتم مدستشو

 گفتم باراد 
  نمی رو ببترای رفتم ممن
  رهی تو رو ازم نگکھ
 

 ترا؟ی مشھی پی تو االن رفتھ بودیعنی - باراد
   بوده چرا بدونی چانی جرچرا

  ؟یدی انجام می من کارھیھماھنگ
 
   کمتر شد شروعتشی کھ اعصبانکمی

  کردنی و عذر خواھدنشی بھ بوسکرد
 دمشیبوسی می کرده بود و ھر چاخم

 کردی نممیھمراھ
 

 ؟یباراد قھر - من
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 نباشم - باراد

 
  ابرومو باال انداختم گفتم نھھی

  گذاشتم بغلم کردنشی سرمو رو سبعد
  اومدشی گوشغامی پی ھمون لحظھ دوباره صداکھ

   رو برداشتشی باال آوردم کھ باراد گوشسرمو
 ستادی و انیی از رو تخت اومد پاھوی
 

 دی رنگش زرد شده و لباش سفدمی دھوی نیی از رو تخت اومد پاباراد
  کھکردمی با تعجب نگاش مداشتم
   النا خدا لعنتت کنھگفت
 ؟ی دروغ گفتچرا

 
  ؟اری مازشھی پی رفتھ بودیلعنت

 
  ؟اری باراد مازیگی میچ - من
  دارمکاری با اون چمن
 

  خفھ شووووووو ببند دھنو - باراد
 ھھھھھھھی کنی اپس

 
   چرا بھت رز قرمز دادهی عوضنیا

 ؟ی باھاش قرار گذاشتچرا
 

  باراد دروغھ - من
 

  دی ھم رسی دومعکسھ
   رو دستماری مازدستھ

 
  دی ھم رسی سومعکسھ
  دور شونماری مازدستھ

 
  کنارم نشستھ بوداری چھارم مازعکسھ

 زدی داشت لبخند مو
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  می بودستادهی پنجم با ھم اعکس

  عکسای ھی بقو
 

   باراد انداختمھی صفحھ گوشی بھ باالنگاه
 

  عکسا نفس بودی فرستنده
 

  چھ خبر بودنجای خدا ایوووووووا
  بودمدهی من درست دپس
  نفس بوده واسم تلھ گذاشتھ بودناون

 
  بر سر احمقم کنن چقد من ساده امخاک
  شده بودرهی بھ عکسا خباراد

  بودمدهی ترسیلیخ
   داشتماسترس

 
   کھ عرق کردهدمی باراد رو دیوقت

   بدتر شدمدهی رنگش پرو
 

 کاری تو با من چی داد زد لعنتباراد
  محکمشوی گوشھی عکسا چنی ایکرد
  واری تو دزد
 

  اومد سراغمیدی شدی و دلھره ترس
  گرفتم شوکھ شدهدی حالت تھوع شدھی

 اوردمی باال مزدموی  عق میی سمتھ  دستشودمی دھنم گذاشتم دوی دستمو جلوبودم
 

  ومدی باراد مدادیی داد و یصدا
  کھ اومدمیی دستشواز

  شدهی روانی مثھ آدماکردمی ماحساس
  دمیترسی مازش

 
  نبودم عشقماریباراد من با ماز - من
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 ی تو از دوست داشتنھ من سواستفاده کردیبھ من نگو عشقمممم نگوووو لعنت - باراد
 

   قرار نداشتماری باراد باور نکن من با مازگفتمی و مختمیری شدم اشک مکی نزدبھش
 

  بغلتدمیھت دست زده خودم دب - باراد
  ساکتتتتتتتتتتتتدمی بود خودم دکرده

 
 
  شدمکی قدم بھ باراد نزدھی

  چند قدم ازم فاصلھ گرفتباراد
 

  ھا بھموونھی گرفت جلو مثھ ددستشو
  نشو حالم بدهکی بھم نزدای جلو نگفتیم

 ای نگفتی تند متند
 

  زمیباراد عز - من
 
 دی حرفو زدم کشنی انکھی محض ابھ
   گوشمتو
 

   شکممری زد زیدی شددرد
  و گفتم باراد دلمممممممدمی کشی بلندغی خم کردم جخودمو

  بھ طرفم اومد و گفت چت شدباراد
  رفت کھ افتادم تو بغلیاھی سچشمام

 غلط کردم النا پاشو و مدام گفتی کھ مدمی شنھی چند ثانی باراد رو برای فقط صداباراد
  تو صورتمزدیم
 ....... دمی نفھمیزی چگھید
 

  چشمام رو باز کردمیوقت
 بود و ساعدش رو گذاشتھ بود رو دهی تو دستم بود  باراد کنارم رو تخت خوابسروم

 شیشونیپ
 
 

  برگردوندم طرفشصورتمو
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   از جام پاشمخواستمیم
 

  بخواب سرجات - باراد
  ؟ی چرا بھ من نگفتی حاملھ بودتو
 

  ؟یی وقتھ حاملھ اچند
 
 
 

  مردمممممی از استرس مداشتم
  دی فھمبالخره

 
 دمی خودم چند روزه فھمباراد

 دمیترسی بھت بگم اما مخواستمیم
 

 مگھ ترس داره ؟ - باراد
 ی برساری بھ مازی نذارم بریدیترسیم
 

 تو رو خدا بس کن باراد - من
 

   من تو شکمتھ بعدیبچھ  - باراد
  رز قرمزیذاری قرار ماری مازبا

  کنھی و بغلت مدهی مبھت
 

  نکرده بودمھی من تو عمرم گرالنا
   بوداوردهی اشکھ منو درنیچیھ
 
  کھ بھت داشتمی بخاطر تو از عشقیول
  کردم من غرورمو بخاطر تو خرد کردمھیگر
 

   کردمکی دختر خودم رو کوچھی بخاطره
  ازتدمی عکسا رو دنی ای از وقتاما

 ......   شدمزده
 

 ترای من با مگمی باراد می چیعنی - من
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 ؟ی داشتم چرا باورم ندارقرار
 

  قراری و عکسا معلوم شد کھ با کشیآره از اون لباس و آرا - باراد
  رابطھانی البد نفس ھم در جریداشت

  بود کھ عکس گرفتھ واری تو و مازی
  فرستاده

 
 ی از من قبول دارشتری تو نفس رو بیعنی - من
 

 بول دارم قدمی کھ دویزیمن فقط چ - باراد
 

  قراری خرچی من با ھگمی زدم مداد
  نمی من رفتم اون دختر عموت رو ببنداشتم

 
  گفت آروم باش داد نزن برا بچمباراد
  باھات بحثخوامی ساکت نمستی نخوب

 ...... ستی برات خوب نی بشی کھ عصبکنم
 

  شدی دستم خونرونی بدمشی ھنوز تموم نشده بود محکم از دستم کشسروم
 

 ؟یکنی مکاری داد زد چباراد
 

  یی برم دستشوخوامیم - من
 

  با سرومبردمتیخودم م - باراد
 

  ندارمیاجیالزم نکرده من بھ تو احت - من
 

   بھ دو نکنیکیالنا با من  - باراد
 

 یی رو ندادم بھ طرف دستشوجوابش
   برگشتمی وقترفتم

 
  دستمو گرفت گفتباراد

  تو سالنایب
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  امیگفتم نم 
 ھ زور دستمو گرفتھ بود کن بولم

 کشوندی دنبال خودش مو
 

  برد تو آشپزخونھ غذا گرم کردمنو
  جلوم گفتگذاشت
 بخور

 
 خورمی رو نمی کھ تو جلوم بذارییغذا - من
 

 ..... واسھ بچمھ بخورستی داد زد واسھ تو نباراد
 

   جلومدی بشقاب غذا رو کشباراد
 ی بخوابدی شامتو بخور باگفت
  گفت بھت استرس وارد نشھدکتر
 ی مرتب بخوردی باغذاتم

 
   و بخاطری اگھ حاملھ نبودیکنی مفکر
   نبودبچم
 گذشتم؟ی راحت ازت مینجوریھم
 

  کرده باشمیی خطاکنمیفکر نم - من
   خانومترای می ازم بگذری نتونکھ

 اری قرار گذاشتن آقا مازباھام
  باھاشون اومده بودھم
 

 ود پس؟ بیاون عکسا چ - باراد
 

 دنیخودشون گرفتن اون عکسارو واسم نقشھ کش - من
 

  ازدواج دادشنھادی بھش پاریماز
 

  بھماری بھ باراد گفتم مازیوقت
   ازدواج دادشنھادیپ

  محکم بھم فشرد گفت ساکتشودندوناشو
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   غلط کرده با تواری بخور برو بخواب مازغذاتو
  ندارم نذار دست روت بلندحوصلھ

 حرف نزن فقط غذا بخور برو بخواب....... بشم قاتل بچم کنم
 
  بلند شدم گفتمی رو صندلاز
  خورمی ندارم نملیم
 

 ی نخوردیزیالنا از ظھر چ - باراد
  بخورنی بشنھیی پافشارت

 
 

  خورمینم - من
 
 

  نکنمی عصبزنمتیبخدا م - باراد
 

  ؟یکنیغلط م - من
  یاقتی لی بتو

  ی منو قبول نداریوقت
  بچھ رو ھم قبول نکن خودمنیا

 ستی بھ تو نیازی نچی ھکنمی مبزرگش
 
 

  یی واسھ بچھ ایتو دار - باراد
  ؟یکنی مفی تکلنیی مالھ منھ تعکھ
 
 

  خودمھی زدم بچھ داد
 فی تکلنییآره تع 
 ی دست از سرم بردار خستم کردکنمیم

  ی متنفرم لعنتازت
   سمت پلھ ھادمیدو
 

  النا آرومگفتی بلند می با صداباراد
   ندوباش
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 دی طرفم دوبھ
   ھامو تندتر کردمقدم

  شده بودکی بھم نزدباراد
  خودمو ازش دور کنمخواستمیم

  خوردم و افتادمزی پام از پلھ ھا لکھ
  نییپا

 دی لحظھ باراد رسھمون
  افتادم باراد باال سرم بودیوقت
   شدهی خونھ خونیکای سرامدمی پاھامو نگاه کردم دنییپا
   االن ترسم چند برابر شدهدمیترسی کھ از خون می منادی داره ازم خون مو

  باراد بچمزدمی بلند داد می با صدابود
 

  آروم باش عشقم نترس - باراد
 

  کھ باراددنی کشغی کردم بھ جشروع
 ...... زانوھام  و بغلم کردری انداخت زدستشو

 
 
 کردمی مھی بغل باراد گرتو
 ترسمی مرهیچم نم باراد بگفتمی ھمش مو

  باراد
 

  نکن نفسم آروم باشھیگر - باراد
  دکتربرمتی عشقم آروم دارم مآروم

   بود١٢ بھ کی نزدبآی تقرساعت
  نشی منو گذاشت تو ماشباراد

 مارستانی بمیدی زود رسیلیخ
 

 نی و بھترنی از بزرگتریکی بودم آورده
   تھرانیمارستانھایب

 ھیمارستانی متوجھ شدم بکھ
  نجای افتھی شنی آرتکھ
 

 ی از پرستارای تعدادمیدی رسیوقت
 شناختنی باراد رو ممرد



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 644 

 
 زدی با پرستارا حرف می استرس داشت وقتیلی خباراد

   درست حرف بزنھتونستی و نمدیلرزی مصداش
   و بردنم تو اتاقلچری رو وگذاشتنم

   ازم گرفتی سونوگرافھی دکتر
 دیبوسیو تو دستش گرفتھ بود و م رو نگاه کردم اومد جلو دستامباراد

 دمیدی خودش می نترس اما ترس رو تو چشماگفتی من مبھ
 

   بھ دستگاهکردی داشت نگاه مدکتر
 می رو بھ باراد گفت سرگرد فھبعد

   ھم حالدی سالمھ نگران نباشبچتون
  خوبھ ھم بچشخانومت

 ی حرف دکتر باراد نفسش رو بھ تندنی ابا
  فرستاد و ھمش با کف دستشرونیب

 کردی رو پاک مشیشونی پی ھاعرق
 

  از استرسدی گفت خانومت بادکتر
 ی ھی و تغذدی بشھ استراحت مطلق داشتھ باشی عصبدی کامآل دور باشھ اصآل نباتنش
 شی داشتھ باشھ و تحت نظر باشھ در طول زمان بارداریمقو

 
   با دکتر دست داد تشکر کردباراد
  ببرمش خونھ ؟تونمی مگفت

 
  بھتر بودموندی منجایاگھ امشب ا - دکتر

  ندارهیرادی ادی ازش مراقبت کنی بخوبدیتونی اگھ خودتون ماما
 

 دارمی نگھت ممارستانی گفت امشب تو بباراد
  راحت شھالمی خکھ
 
  دمی رو دنی آرتدی اومدرونی اتاقھ سنو کھ باز
  بود باھاموندهی پوشدی روپوش سفھی

   تو چشم شدچشم
 
  کنھی بھ باراد توجھنکھی بدون اعدی
  گفت النا چت شده ؟بی تعجبا
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  بودنیی اخم کرده بود و سرش پاباراد

 
 سالم جناب سرگرد حالتون خوبھ؟ - نیآرت
 

   اخم کرد و گفت ممنونباراد
 ستی نشیزی النا ھم خوبھ چمیخوب

 
   گفت النا اگھ قراره امشبنیآرت

   شبم امشبفتھی من شی بشیبستر
  بھت ھستحواسم

 
  ی گفت ممنون امشب بسترباراد

   خونھبرمشی حالش خوبھ مشھینم
  داروھام رو گرفتعی سربعد

 
   تا کنارلچری از پرستارا با ویکی

   منو رسوندنیماش
 

  رو باز کردنی در ماشباراد
  تشکر کرد بغلم کردی پرستاراز
  رو واسم خوابوند خودش سوار شدی جلو صندلی گذاشتم صندلو
 
  حالت خوبھ ؟دیپرسی و مکردی راه مدام نگام متو

 دادمی واسش تکون مسرمو
 اوردمی ھمش دستمو باال مکھ

  دیبوسی دستمو مپشتھ
  خانومگفتیم 

 .... شھی خوشگلم داره مادر میکوچولو
 
 
   حرف باراد پر از احساس خوب شدمنی ابا

   روای دنکردمی احساس مشھی خانوم کوچولوم داره مادر مگفتی میوقت
  دادنبھم

   باراد تو دستم بوددستھ
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   نگامنمی گذاشتم رو سدستشو
 زدی و بھم لبخند مکردیم

 کردی مونمی دلبخندش
  مرد بودمنی عاشقھ امن

  مرد بودنی کھ از ایی بچھ اعاشقھ
  وار دوستشونوانھی خودش بچش دعاشقھ
  داشتم

 
   شده بودم داشترهی باراد خبھ

 کردی میرانندگ
  ااایکنی نگام میلی گفت خبرگشت

  چشمامی زدم کھ اشکام از گوشھ پلک
  دیچک

 
  چشمات شمیعھ خانومم فدا - باراد

 ھی  لھی تعطی و ناراحتھی عضھ و گرگھی دیشی مادر می دارگھی تو دگھی نکن دھیگر
 برنامھ  دارم واسھ

  کار دارم کارام انجامکمی دائممون عقد
  عشقم تو فقط خوب باشمیکنی عقد مشھ
  نی ھمفقط

 
  شدمرهی قشنگ باراد خی چشمابھ

  دستش رو فرمون بودھی باراد
 کردمی دستش اشکام رو پاک مھی با
 

 ..... یدونستی عاشقت شدم میلی باراد خگفتم
  شھی مشتری دوست داشتنم بگذرهی روز کھ مھر
  روزھی کردمی فکر نمچوقتیھ
   حد دوستت داشتھ باشمنی اتا

 ی کھ منو بھ خونت آوردی اولروزه
   عاشقت بشمنقدی اکردمی فکر نمچوقتیھ

   گرمھیلی احسات خمھرت
  ی داشتن رو بلددوست

  ازمچوقتی آغوشتو ھخوامی خدا ماز
  رهینگ
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   جانمممممم خانومم امشبیا - باراد
 یکشی منو ماااایکنی می واسم دلبریدار

   حرفاتنی ابا
 

   باراد گفتم نگوی رو لبادمی کشدست
  یکشیم

 ی تو بچھ ی خوشحالم بچھ یلی خباراد
   تو شکممھ ھر لحظھ کھعشقمم
  کنمی و احساس مبندمی رو مچشمام

  رو دارمای حس دننی بچتم بھترمادر
 

 شمی میجوری حرفا رو نیفدات بشم عشقم نزن ا - باراد
 

  شده بودمرهی شد ومن بھ جلوم خی مشغول رانندگباراد
  ھی کھ می چراغ قرمز توقف کردپشتھ

  احساس کردملحظھ
  دمی رو دآرش

 
 نی بابونی کھ تو خدمی تا بچھ رو دچند
  فروختنی گل منایماش

  شدنی مکی باراد نزدنی بھ ماشداشتن
 

  آرش بود آره خودش بودشونیکی کھ
   گفت باراد داداشمبلند

 
  نیاش باز کردم از مدرو

   شدم و بلند بلند وسطادهیپ
 ی آرش آرش داداشزدمی داد مابونیخ

 .....  شدادهی پنی از ماشعی سرباراد
 
 

   آرشدمیکشی مغی جابونی خوسط
   منم النای داداشای بآرش

 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 648 

  شد اومدادهی پنی از ماشعی سرباراد
 کردنی ھمھ نگام مدمیکشی مغی جابونی تو خنی ماشی زانو زده بودم جلوکنارم
  نکشغی جابونی بغلمو گرفت گفت پاشو زشتھ وسط خری زعی سرباراد

  کننیدارن نگامون م 
 
 ستی نکش واست خوب نغیج
 

 فروشھی داره گل مدمیباراد داداشمو د - من
 

 رهی اطرافش بھم خی و  بچھ ھاآرش
  بودنشده

 
   شدمادهی پی چون از مازراتدیشا

   منکردهی کرده بوده و فکر متعجب
  ستمی نخواھرش

 
  ببرمشمی مونھی داداشم تو رو قرآن دارم دشھی باراد منو ببر پگفتم

 
   بچھ ھا رو صدا زد گفتباراد
   ھابچھ

 د؟ی آرشکدومتون
 

  لحظھ آرش از وسط بچھ ھا اومدھمون
  گفت منمرونیب
 

 نی دستھ آرش رو گرفت بھ ماشباراد
  کردکشینزد

 
  سبزه شده بودچراغ

 
 ینای جلو حرکت کردن و ماشینایماش

 دادی و داد و بدادنی سر فوش مپشت
  بابانیوفتی راه بگفتنی و مکردنیم

   راهی ھندلمی فابونی خوسط
 نیانداخت
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   روادهی آرش رو گرفتم رفتم تو پدستھ
 کردمی مھی و بلند بلند گرزدمی زار مابونی رو بغل کرده بودم و وسط خآرش

 
 گفتمی و مدادمی رو بخودم فشار مآرش
  دلم برات تنگ شدهیلی خی داداشآرش

   آرش ممنونم کھ حالت خوبھ ممنونبود
  ازت ممنونمای خدای سالمکھ
 

 ستادی پارک کرده بود اومد کنارمون اابونی گوشھ از خھی رو نی ماشباراد
 

  ؟یی گفت النا توآرش
  مات و مبھوت بھم زل زده بودو

 ی چقد خوشگلتر و باکالس تر شدگفت
  یآج
 

  بابای و رفتیچرا تنھام گذاشت - آرش
  رو کشتدای بردن زندان شرو
 

 ی برات تنگ شده بود آجیلی مامانم دلم خشھی پمنم
 

 دونمی مگفتمی بغلش کرده بودم ممحکم
 دمیکشیم. داداش قشنگم دستدونمیم

  صورتشرو
 زدمی و مدام سرفھ مکردمی مھیگر

 ی اون لباساوفتادی بھ آرش کھ مچشمم
  و گل ھا تو دستش بودنکھنھ

  و بھ خودم لعنتگرفتی مشی آتگرمیج
 فرستادمیم
 

 بود و نیی شلوارش فرو برده بود سرش پابی بود دستاشو تو جستادهی کنارمون اباراد
  کھ دارمی ه از حالدمیدیم

   بغض کردهچطور
 

 کردمی کھ میی ھاھی گربخاطره
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   کردم بھ سرفھ زدن و باال آوردنشروع
 ستادمی رو اادهیسطل آشغال بغل پ کنار رفتم

  شروع کردم بھ باال آوردنو
  اومد کنارم و شونھ ھام رو آرومباراد

  ؟ی خوبگفتی و مدادی مماساژ
 

   خونھمی خوبم برباراد
 

 می برای آرش رو گرفتم گفتم بدستھ
 

  ؟یکجا آج - آرش
 

 گھی خونھ دمی شبھ بر١ساعت  - من
 

  چقد خوشگلھی آجھی پسره کنیا - آرش
   فرھاد قد بلندو چھار شونسمثھ

 
  قربونت برم آرش باھوشھ دوست - من

  ی شوھرمھ داداشمیداشتن
 

   شده بود و بھشرهی بھ آرش خباراد
  زدی ملبخند

 
  ؟ی آجیشوھر کرد - آرش

 
 آره عمرم - من
 

 ؟ی مارو فراموش کردنیواسھ ھم - آرش
 
 

  حرفھ آرشنی گرفتھ بود با ابغضم
  ی خودش رو خم کرد روبھ روباراد
   و گفت آرش جان النا کھستادی اآرش

   رو فراموش نکرده بودتو
  کھ دلش واسھ تو تنگ شدهگفتی مشھیھم
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  انداخت بھ بارادنییآرش سرو  پا 
 زدی میلی بابام النا رو خگفت
  از خونھ فرار کرد منو تنھا گذاشتاونم

 
   بھش فکر نکنگھیباشھ د - باراد

 
  خونھمیراد بربا - من
 

 زمی عزمیبر - باراد
 

  کناره داداشم باشمخوامی عقب منمیشی آرش رو گرفتم گفتم باراد من مدستھ
 

   نداره بمونیرادیباشھ نفسم ا - باراد
  داداشتشھیپ
 

   درو واسمون باز کردباراد
  عقبمی آرش نشستبا
 
  می حرکت کردنکھی محض ابھ

   مامانشھی پدی گفت منو ببرآرش
 

 یمونی من مشھی آرش تو پشھینم - من
 

  برمدیمامان منتظرمھ خماره با - آرش
  پول بدمبھش

 
  باراد زدی حرف رو جلونی آرش ایوقت
   و گفتمدمی خجالت لبم رو گزاز

  می بھش پول بدمی مامان کجاست بری خونھ
 ؟یکنی موقع کار منی آرش کھ تا ای مگھ مدرسھ ندارتو
 

  رمی مدرسھ نمگھی دینھ آج - آرش
 ..... خورهی کار کنم درس بھ درد نمدی گفت بامامان

 
   ماروی گفت آرش خونتون رو بلدباراد
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 می اونجا بھ مامانت پول بدیببر
 

 کردمی احساس حقارت ممردمی حرف رو زد داشتم از خجالت منی باراد ایوقت
  نھی نداشتم باراد مامانم رو ببدوست

 
   گفت آره بلدمآرش
 نمی آدرس بده ببنی جلو بشای گفت بباراد
 ......  خونھمرد

 
  رو فرستادم جلو کنار باراد نشستآرش

 
 رفتی و باراد بھ اون آدرس مدادی مآدرس

 
  بھ جنوب شھرمیدی رسآخر

   در بھ داغونفی کثی محلھ ھی
 ...... کردنی می مواد اونجا زندگی کھ ھمش دزد و مثقال فروش ھایی اون محلھ ھااز
 

 نی نبود ھمچیازی باراد نگفتم
 .... یای بی خطرناکیجا
 

 زمیمن خودم سرگردم عز - باراد
  نگران نباشترسمی کھ نمنجاھای ااز
 

  یمی قدیلی خی خونھ ھی یجلو
  و کھنھ داشتکی کوچھی در چوبھی کھ

  آرشمیستادیا
  نجاسی ھمگفت

 می زد و ما وارد خونھ شددیکل
 

  ی کھ مجبور شددیباراد ببخش - من
 یای بیی جانیھمچ

 
 من شوھرتم ی خودتو ناراحت کنستی نازی نداره نبی حرفو نزن عشقم عنیا - باراد
  اشکال ندارهستمی نبھیغر
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  دستمو گرفت بھ آرش گفتباراد
   تا اتاق جدا جدا٦ کھ نجای جان اآرش

 د؟ی ھست شما تو  کدوم اتاقاطشی حتو
 

  مینی زمریما تو ز - آرش
 
  نی زمری تعجب گفتم زبا
 

  نجاستی اای بیآره آج - آرش
 

  ھی در آھنھی بھ آرش
  زنگ زده اشاره کردکھیکوچ

 رفتی و بھ باال مخوردی بود کھ سکو میی پلھ ھانیی و پااطی تو حکھ
  پلھ ھا بودری زنی زمری زنیا

  دستمو گرفت سرشو خم کردباراد
 می شدنی زمری وارد زو
  

 ی با استرس خجالت و ھزار دردمنم
  تو دلم بود وارد شدمھک
 

 می شدنی زمری وارد زیوقت
   رو سرم آوار شدای دنی افتاد کھ تمام غصھ ھایی بھ صحنھ اچشمم

  می برگردندم دستمو دور کمرم باراد گذاشتم بغلش کرد و گفتم برصورتمو
 میتحمل ندارم بر......  ببرم نجای از اباراد

 
  گذشتم تکرار شھخوامی نمکنمی خواھش ممی برباراد

 
   آغوشھ باراد پناه برده بودمبھ
 دمیلرزی بغلش متو
 

  لحظھ منو ول کنھیالنا نفسم  - باراد
   برگردون خانومم من کنارتمروتو
  مامانتشھی پمیاومد

 
 نجای ببرم از اخوامی مادرو نمنی باراد من اخوامشینم - من
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 النا بھ چشمام نگاه کن خانومم - باراد
 اتشم کن فدنگاه

 
 می اشکی باال گرفتم با  چشماسرمو

 شدم اما دستامو از رهی قشنگ عشقم بارادم خی کھ پر از درد بود بھ چشمایی چشماو
  کردمیدور کمرش باز نم

  بودم بھ باراددهی مثھ بچھ ھا چسپو
 

  نکنینجوری گفت النا اباراد
 

  باراد دلشوره دارممی گذشتھ فرارنی مادر  از انی من از ایچھ جور - من
 م؟ی برنجای از اشھیم
 
 

  ی تو ھم دارمی نکن زندگھیگر - باراد
 ی تو خودت االن مادریشی ممادر
   محترمھیلی مقدسھ خیلی خمادر

  بودای مادر دننی اگھ مادرت بدتریحت
  ماه٩ رو برنگردون چون تو رو ازش

   داده و بزرگت کردهرتی شکمش نگھ داشتھ شتو
 

  باراد من استرس دارمگفتم
   و باراد رو ولختمیری تند اشک متند
  گوشھ رو فرش کھنھھی آرش کردمینم

 خوردی میی بود و چانشستھ
 

  منو از دور کمرخودش باز کردی بھ زور دستاباراد
 

  باراد نرو - من
 

 رمی نمیی  جاجامیمن ھم - باراد
 

   مامانمشی پمی با ھم برایب - من
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  النا  بخودت استرسممیبا ھم - باراد
  کنمی خواھش مستی نکن برا بچمون خوب نوارد

 ی شن ھرکارتی زن و بچم اذخوامی نممن
 دمی انجام مادی دستم بر باز
 

 یمانی سواری کھنھ داشت با دیلی اتاق خھی مامان
  لباسھی کی کوچخچالی ھی فرش کھنھ و ھی کیکنی بھ پکی کوچھی کولر آبھی

 شدی نفر می بود کھ فقط جاکی تنش بود اتاقش اونقد کوچکھنھ
 
 متوجھ ی بود کھ متوجھ ما نشد حتدهی و بساط ھم کنارش بود و پشتھ بھ ما خوابکیکنیپ

  اومدن آرش ھم نشد
   بودقی نعشست کھ خوابش عمیلی بود مواد مصرف کرده و خمعلوم

 
  کنمدارشی مجبورم کرد برم بباراد

 
  شدم چند بارکی استرس بھ مامان نزدبا

  ی دادم و گفتم مامان مامانتکونش
 دونت اومده ھمون کھ بچھ بود واسش شعر ھی یکی دختر یمامان.....  منم النا پاشو

 ی دونم تو گوشھ مامانم زمزمھ کردم مامانھی یکی دختر خوشگل و یگفتی میخوندیم
 یخواینم

 .....  ؟یپاش
 و نگام زدیمدام پلک م........  شدرهیو باز کرد و بھم خ چشماش ری بھ سختمامان

 کردیم
 
 

  النا ؟یی نگام کرد و گفت توقھی دق٥ بلند شد نشست مامان
 

 یآره مامان - من
 

  محکم بغلم کرد و شروع کردمامان
 گاری سی کردن تنش بوھی گربھ
 دادی مواد مو

  شده بودرهی بود و بھمون خستادهی گوشھ اتاق اباراد
 

 میکردی مھی مامان تو بغل ھم گرمنو
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   دنبالت گشتمدیرسی کھ بھ ذھنم میی ھر جایالنا دخترم کجا بود - مامان

  نکردمداتیپ
 ی و بخاطر مرگ فرھاد خودتو کشتیی جاھی ی کردم رفتفکر

 
  چقد محتاج بودم بھ آغوشھ خانوادمی محکم بغلم کرده بود وووووامامان

  بھم محبت آغوشھ مادرم درستھ بارادبھ
  کھ از طرف خانواده داشتمی عاطفی اما خلع ھاکردیم
 شدی با عشق پر نمچوقتیھ
 
  زدمی بغل مامان باھاش حرف متو

 دیکشی  مامان ھمش دست ممیکردی مھیوگر
 نکن مادر ھی نکن دختر خوشگلم گرھی گرگفتی و مکردی چشمام اشکام رو پاک مرو

 یخدا رو شکر کھ سالم
  

 چی نگرانتون بودم ھیلیمامان خ - من
 ی ازتون نداشتم ھرچی و خبریآدرس
  بھتونشھی نکردم ھمداتونی پگشتم
   مامانکردمی مفکر

 
  مامان خدا رو شکر کھ حالت خوبھگفتی و مدیبوسی دستام رو ممامان
 .....  خودمم مادر بودمگھی داشتم حالھ دییی عجحال

  تلخم دوباره اومدهی گذشتھ ی مادرم ھمھ دنی انگار با دکردی ول نمبغضم
   سراغمبود

 
  اومد کنارمون نسشتباراد
   سالم مادر جانگقت

 
  نگاه بھم انداخت گفت چھھی مامان
 یی برازنده اپسر

   النا ؟ھیک
 

  شوھرمھ مامان - من
  ؟یشوھر کرد - مامان

 آره مامان - من
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  دی گفت سالم پسرم و صورتھ باراد رو بوسمامان
 دی ھم رو سر مامان رو بوسباراد
  مادر اگھ ما آدرستون رودی ببخشگفت
  میدی خدمت رسری و دمینداشت
 میدی دابونی تو خی آرش رو اتفاقاالنم

 .....نجای رو آورد اما
 

  صورتش رو بھ طرفم برگردوندمامان
 ؟ی النا شوھرتو دوست دارگفت

 
   شدرهی بھم خباراد
  اگھ باراد نباشھرمیمی مامان مگفتم

   بستھ بھ جونشھجونم
  دستشو دور شونم انداخت و بغلمباراد
 کرد

 
  رو بھ باراد گفت پسرم تو رومامان

 چوقتی مواظبش باش ھخدا
 شناسمی نذار من شما رو نمتنھاش

 یاقتی آدم با لیلی بشھ  اون شخص خی اگھ دخترم عاشقھ کسدونمی میول
   باشھتونھیم
 

  راحت مادر جانالتونیخ - باراد
 کنمی زنمھ چشمامو فرش پاش مالنا
 

   دستشوکنمی گفت چشمامو فرش پاش می باراد تو دستم بود  وقتدستھ
  دمیبوس

   خودمو تو بغلش جا کردمو
 

   خوشحالمیلی شکرت خایخدا - مامان
  رو دارهیکی کھ النا دی عاشقھ ھمکھ

   مراقبت کنھازش
 

 زدی مامان با باراد حرف میوقت
 دمیکشی خجالت میلیخ
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  بودختھی دندوناش ری ھمھ
  و بدجور بودناهی ھم کھ مونده بود سیی ھموناو
 ی و صداختھی سرو وضع بھم ربا

  وبردی بودو ھمش خوابش مانی سرشم پادهی و کشنعشھ
 کردی و دوباره بازشون مشدی بستھ مچشماش

 .....  شده بودشتری مدت بنی بود و مطمعنم تو اادی مصرفش زمامان
 

 می مامانت رو با خودمون ببریخوای گفت النا مباراد
 

 نجاینھ باراد بذارم مامان فعال ا - من
 یمی تصمھی بعدآ واسش بمونھ

  میریگیم
 
  رو بھ آرشی نسبتآ بلندی صدابا

 می آرش پاشو آماده شو برگفتم
 

   ؟یکجا آج - آرش
 

   منیخونھ  - من
 

   ؟یپس مامان چ - آرش
  تو نگران نباش پاشودمی مامان پول مبھ

........ 
   اتاقی منو کشوند گوشھ باراد
  تا تراول در آورد داد دستم گفت بده بھ مادرتچند

...... 
 رهیگی ھمشو مواد مادهیباراد ز - من
 

 بده بھش اشکال نداره - باراد
 
 .... بارادی جلوشدمی شرمنده مشتری کارا ھر روز بنی ابا
 

  رو از باراد گرفتم و بھ طرف مامانم رفتمپوال
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   مامانای شدم گفتم بکی مامان نزدبھ
  بمونھشتی ھزار تومن پولھ پ٩٠٠ نیا

   خرابش نکنیالک
 ی الزم داشتیزی باشھ چشتیپ

   خوب واستی خونھ ھی زنمی بھت سر مامی من بازم مری خودت بگواسھ
  رمیگیم
 

  نفرھیممنون مادر برا من  - مامان
  ولش کنخوامی خونھ خوبھ نمنیھم
 

 شھی نمھی آشغال دوننجایمامان ا - من
  کردی زندگتوش

  برمی آرش رو با خودم ممن
  بمونھ و کار کنھنجای بذارم اتونمینم
 

 ارمی واست بی بھت زنگ بزنم و ھمھ چدمی قول میی متاسفم کھ تنھامامان
 دمی کمپ ترکت مبرمتی می زودبھ

 شھی درست مزی نباش ھمھ چنگران
  ادی خوبم میروزا
  گوشش مامان زمزمھ کردمبغل

 شمی من حاملھ ام دارم مادر ممامان
 چشاش پر از اشک شد آروم - مامان
  سرنوشتش مثھ تو نباشھدوارمی امگفت
 گمی مکی رو بھ باراد گفت تبربعد

  آروم سرش رو تکون داد و تشکر کردباراد
  می بریی خانومم آماده اگفت

 
  آره - من
 
  کردم بغلش کردمی مامان خدافظاز

 نگران نباش میشی ما ھم خوشبخت مشھی تموم مزای چنی ھمھ ای روزھی مامان گفتم
 تو رختخوابش خوابوندمش و گفت بخواب دادی و سرشو تکون مختیریمامان اشک م

 میری ممی دارگھیاز جات بلند نشو ما د
   رفت باالسر مامانباراد
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 میزنیافظ ما بھتون سرم مادر جان خدگفت
 

 دی بستھ واسش دست تکون داد و گفت خدافظ پسرم بری بھ چشمامامان
   سالمتبھ

  و گفتدی مامان رو بوسآرش
 برهی النا داره منم با خودش ممامان

 
  النا اشکال ندارهشھیبرو پ - مامان

 کنھی بھتر از من ازت مراقبت ماون
  دی خودتون باشمواظبھ
 رونی بمی از اون خونھ اومدمی کردیدافظ از مامان خھممون

   کنمفی توصتونمی نمی حالم گرفتھ بود کھ حتاونقد
 ختنیری ماری اختی اشکام بودن کھ بفقط

 
 ای و تو دلم گفتم خدادمی کشیآھ
 ی بود واسم رقم زدیری چھ تقدنیا

 
  رو باز کردم و آرش سوار شدنی عقب ماشدر

  شھنی سوار ماشخواستی مباراد
 ....  صداش زدم بارادکھ
 

  جان - باراد
 

  احساسمی جورھیباراد  - من
   دلم عقده کرده کھ اگھ اشککنمیم

 .... ترکھی مزمینر
 دیلرزی صدام مگفتمی منوی ایوقت

  ختیری اشکام مو
 

 می زندگی توی تو اومدیباراد وقت - من
  تلخھ گذشتھ از سرم رفتھ بودی روزافکر
  داغون شدمدمی االن کھ مامان رو داما

  گفتنشیسرمو گذاشتم رو س 
  نداره النابیع
 ی ھستیی ای دختر قوتو
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 .... سازهی قھرمان نمی آروم ناخدایای باشھ درادتی
 

 نی واسم باز کرد و گفت بشدرو
 یشی بھتر می خونھ استراحت کنمیبر
 

  خونھمیدی زود رسیلیخ - من
   رو فرستادم دست و صورتشآرش

  رش  آادی بشوره و برو
 رهی بھ خونھ و اتاق خواب خھمش

  عجبی آجگفتی بود و مشده
 مونھی مثھ قصر می داریی اخونھ
  طرفدی و دودی مالھ تو باشھ خندگفتم
 ی بھداشتسیسرو

 دمی کشی از سرآسودگقی نفس عمھی
 کردمیداشتم لباسام رو عوض م 

  باراد ھم وارد اتاق شدکھ
 نی شلوارک پام بود با سوتھی
   بودمدهی نپوشزیھنوز بل 

  از پشت بغلم کرد سرشو برده بودباراد
  عاشقونھی تو گوشم زمزمھ ھازدی بھ گردنم میزی ری گردنم بوسھ ھاتو
 دیکشی خانومم نفسم و دستشو رو شکمم مکردیم
 

  من امشب آرش رو بغل کنم کنار آرش بخوابم؟شھی سمتش گفتم باراد مبرگشتم
 

  بغل کنھ ؟یپس منو ک - باراد
 

  ؟یستیتو کھ بچھ ن - من
 

 رمی خواب نمینجوری من ایول - باراد
 می سھ تامون باھم بخوابشھی ماگھ

  تو بغلت باشھ منم پشتھ سرتآرش
  باشھ؟خوابمیم
 

 ی زدم و گفتم باشھ باور کن تو از آرشم بچھ تریپوزخند
 دی و گفت شادی خندباراد
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 میدی سھ تامون رو تخت دراز کشھر

 قی نفس عمھی بزرگ بود تخت
   و آرش رو بغل کردمدمیکش

  بوددهی ھم از پشت بھم چسپباراد
 دی گذاشتھ بود رو شکمم و خوابدستشو

  دمی آرشو بغل کردم و خوابمنم
  کھ بلند شدم باراد نبودصبح
  بود سرکاررفتھ
  آرش تو بغل ھم خوابمنو
  می کھ گوشمیبود

  بھ شماره نگاهنکھی خورد بدون ازنگ
   جواب دادمبندازم

  دیی بفرمابلھ
 خودت تو اون خونھ -مخاطب  

 ی داداشتم آوردی بودکم
  فکر نکنکنمی ماهی سروزگارتو

 یدی رسی خوشبختبھ
 ی خودت از اون خونھ بری با پاکنمی مکار

 ی  تخت بلند شدم و گفتم شما کازرو
  الوووووو الوووووووو بوق خورددیھست

   تماس قطع شد مات و مبھوتو
 ..... زل زده بودمی با دلشوره بھ گوشو
 
 
  کھ گرفتھ بودمیبی دلشوره عجبا

 ای کھ بود خدایعنی بود متوجھ نمشدم ی کی صدانی اکردمی فکر می چھر
  مرد  بودھی یصدا

  کردمدای من آرش رو پدنی کجا فھماز
  آرش رو آوردمشبی کھ دمن

   واسمون بھ پا گذاشتنیعنی
 
  استرس داشتم نھ بخاطر خودمیلیخ

  من بودشھی آرش اون پبخاطر
 کردمی خوشبختش مدی بامن
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 کنمی ماهی گفت روزگارتو سنی ایول

   ازدمی شمارش رو چک کنم کھ درفتم
   زنگ زدهی کارتتلفن

 
 کردمی مکاری چدی بودم بادهی ترسیلیخ
  نھ؟ای گفتمی بھ باراد مدیبا
 
  فکر بودم کھ آرش چشماش رو بازتو

  بھش لبخند زدمکرد
 

  تاگھی تبل خان حاال دنمیپاشو بب - من
  ؟یخوابیم ١٢

 
  بخوابھخوادی گرم و نرمھ آدم ھمش دلش میلی رختخوابت خیآبج - آرش

 
  اتاق واسھ تو باشھنی ایخواتیآرش م - من
 

 شھ؟ی میعنی ی آجیوووووا - آرش
 

 .... خوشگلم چرا نشھ ؟ی داداش کوچولوشھیآره م - من
 
 کنمی تو آماده می اتاق رو واسھ نیا

 
 

  ی و گفت ووووادی گونم رو بوسآرش
   ممنووووونمیآج
 

  می حاال پاشو صورتت رو بشور برخب
  می بخوریزی چھی نییپا
 

  و بھ طرفنیی از رو تخت اومد پاآرش
   رفتی بھداشتسیسرو

 
 کردمی رو مرتب می رو تختداشتم
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  زنگ خوردمی گوشکھ
   رفتمی استرس بھ طرف گوشبا

  باراد بود جواب دادشماره
 

  الو - من
 

 سالم خانومم - باراد
 

 ی خستھ نباشیسالم خوب - من
 

 ؟یکنی مکاری چیمرس - باراد
 ؟ی شدداری بتازه

 
  آره - من
 

 آرش ھم خوابھ ؟ - باراد
 

   شددارینھ اونم ب - من
 ....  اومزهی چباراد

 
  ؟شدهیچ - باراد

 
   امشب زودترشھیباراد م - من

  خونھ ؟یایب
 

  ؟؟شدهیمگھ چ - باراد
 

 ترسمیم - من
 

  ؟یترسی می گفت از چباراد
 

  زنگ زدیکی باراد صبح گفتم
  کرددمیتھد

   خونھای بترسمیم
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  شمارشو واسم بفرس - باراد
 
 

  بودیشماره نداشت تلفن کارت - من
 

 ترسمی مھی کدونمی مرد بود نمھی یصدا
 ...... ای زودتر بامشب

 
 ترسمی تو خونھ میای میباراد ک - من
 میی آرش تنھامنو

 
  عصر با آرشیخوای اگھ مامی بکنمی می سع٩ ساعت امینترس م - باراد
 از کارت یکی نگاه کن ی پاتختی دنبالتون تو کشوامی کن بعد مدی واسش خررونی ببرو

  نی بخرنی خواستیھامو بردار ھر چ
 

  ممنونم باراد شرمندم - من
 
 

 ادی نگو خوشم نمینجوری اگھید - باراد
 دی مواظبھ خودتون باشفمھی وظیزنم
  امی زود مشب

 
   خدافظزمی عزیمرس - من
 

  خدافظ - باراد
 

   مسواک زدمھی آب بھ صورتم زدم ھی خودم رفتم رونی کھ اومد بآرش
  تو سالننیی پامی آرش رو گرفتم و رفتدستھ

 
 کردی ھمش بھ خونھ نگاه مآرش

 
 

 ؟ی داداشیخونمون رو دوست دار - من
 

   قشنگھیلی خیآره آج - آرش
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  بودمدهی دلمای خونھ ھا فقط تو فنی ااز
 

   خودمونھی خونھ گھی دنجایاما ا - من
  کنمدی واست خررونی ببرمتی معصر

 
  شوھرت چقدیآخجووووون آج - آرش

  پولداره
 
   حرفھ آرش خندم گرفتنی ااز
 

  رو باز کردمخچالی در
  نگاه بندازھی خچالی تو ای آرش بگفتم

  واست درست کنمیخوری می چنمیبب
 

  نگاه انداختھی خچالی بھ آرش
   صورتشو برگردوند طرفم گفتبعد
 .... خچالی چقد پره یآج
 

  برداریھر کدومش رو دوست دار - من
 

  ھا چند تا موزوهی دستشو برو تو مآرش
   زردآلو برداشتو
 

 خوامی مزمی نخور عزوهی مادیز - من
  درست کنمی ماکارونواست

 
 خورمی اونم می نداره آجبیع - آرش

 
 ی دل درد بشی نخورادیز - من
 

  دل دردنای با ای آجھیچی واسھ من ھنای نگاه بھم انداخت و گفت اھی آرش
 شمینم
 

  خندهری زمی زدی نفردو
  رو داشتمای حس دننی آرش کنارم بود بھترنکھی از اایخدا
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   درست کردم با آرشی ماکارونناھار

  می خوردن شدمشغول
  شده بود٢ بآی تقرساعت

 
 ی ھای آرش تو بغلم بود با بازمی بوددهی باال تو تخت دراز کشمی آرش رفتبا

  لحظھ احساسھی کردی می بازمیگوش
   داشتمادی مانی از پایی صداھی کردم

 
 ھیزی جیی  اول فکر کردم گربھ ادمی ترسیلیخ

  در و پنجره ھای بعدآ گفتم ھمھ اما
  گربھ آخھ از کجا ؟بستن

 
  شدشتری بترسم

   اتاق باز بوددر
  تو آشپزخونسیکی پلھ ھا متوجھ شدم کی اومدم نزدآروم

  نیی پاومدمی ترس و استرس از پلھ ھا مبا
 
  باراددی شاکردمی خودم فکر مشھیپ

 ....  کھ زودتر اومده خونھباشھ
 .....  شدمکی آشپزخونھ نزدبھ
 

  نفس چشمام گرد شددنی با درفتمی و جلو مداشتمی آروم قدم برمآروم
 

 طھ؟ی افریکنی مکاریتو تو خونھ من چ - من
 

  تو؟ی دومآ خونھ خوادی پوزخند زد و گفت اوآل کھ دلم مھی  نفس
 

 بلھ خونھ من خونھ شوھرم - من
 

 گھیمنظورت دوست پسرتھ د - نفس
 

  باراد شوھرمھ نھ دوست پسر - من
  توی اومدی از حسادت چطورری ھم بمتو
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  غتی چند ماه از صنمیاول بگو بب - نفس
  ؟مونده

 
 ؟یخوری موهی و می نشستیی چقد با کمال پرورونیبھ تو چھ گمشو ب - من
 

 خوادی داداشمھ دلم میخونھ  - نفس
 ی شھرنیی پای تو چھ گدا گشنھ بھ
 

  منھ من زن خونشمیفعآل کھ خونھ  - من
 

 ی بھ زودترای صابون بھ دلت بزن بدبخت مزمیاشکال نداره عز - نفس
 شھی خونھ منی ازن

 
   جلو دستھ نفس رو گرفتم گفتمرفتم

  رونی بگمشو
 

  ھی ھم ترای دھنم باز شھ منذار
 خورمی گولتون رو نمگھی دنیدی مثھ تو کھ واسھ من نقشھ کشآشغال

 
  یدونستی می ھستی دختر احمقیلیالنا تو خ - نفس

 
   تو احمق باشمیفکر نکنم بھ اندازه  - من
 

   برونجای زود از احاال
 

 کردی ممی عصبیلی داشت خگھی دنفس
 

 ی واسھ چدونمی نمی النا تو فکر کردگفا
 ؟ی جا خوش کردنحایا

  ی زن باراد شیخوای ماچر
 ؟یکنی باراد رو ول نمچرا
  ؟یری نممیکنی مرتی تخقی ھر چچرا

 
  ی رو نداری تو کسچون
 ی بھ باراد پناه آوردی کسی از بفقط
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 ی سرپناه داشتھ باشھی کھ
 ی باراد خوش بگذرونی با پوالکھ

 ی باشیتونستی نمیی خونھ انی تو عمرت تو ھمچچون
 

 ؟یدیعھ جدآ از کجا فھم - من
 

  گمیمگھ دروغ م - نفس
 

 ؟یدی از کجا فھمنینھ آفر - من
 

  واضحھ - نفس
 

 ی ھستی دختر باھوشزاسی چنی بخاطره ھمقآی بھ تو دقنیآفر - من
  ادی کھ لج نفس در بگفتمی رو مزای چنی اعمدآ

 
 ی کھ ھنوز عاشقھ فرھاددونمیم - نفس
  و انتقام فرھادی سوھان روح من باشنکھی شده واسھ اچتی فقط بازباراد

 ی کنی ھر طور شده واسھ باراد نقش بازی حاضریری ما بگی از خونواده رو
 ی کھ بتونیاعتمادش رو جلب کن

 ی ھستیی تو عقده ایری و از ما انتقام بگی ازدواج کنباھاش
 

  کردم بھ دست زدنشروع
 یخوب خوند بھ تو نفس کامآل درستھ تو دستمو نی آفرگفتمی و مدمیخندی بلند می صدابا
 بھ باراد ی احساسچی کھ من فقط دنبالھ انتقامم ھی بفھمی رو چطور تونستزای چنیا

 ندارم
 

   نبود چون من تو رو خوب شناختمیکار سخن - نفس
 

 یکنی کھ من تو رو شناختم حاال لطف می ھمونجورقایآره دق - من
  مگھ بارادی گم کننجای رو از اگورتو

 .......  نکرده بودرونتیب
 
 
   دستم رو گرفتدی بھم رسنیی داشتم کھ آرش اومد پای لفظری نفس درگبا

  ؟ھوی ی کجا رفتی آجگفت
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 داشت ی پوزخند زد و گفت من کارم باھات تموم شد وقتھی بھ آرش  نگاه انداخت نفس

   برگشترفتیم
  مواظبھ آرش کوچولو باشیلی بھ من گفت خرو
 
 

 ؟ی آجھی کنیا - آرش
 

 نفس نکھیاحمھ ولش کن دستھ آرش رو محکم تو دستم گرفتم بعد از ا مزھی یچیھ - من
  رفت در سالن روقفل کردم

  باالمی آرش رو گرفتم و گفتم بردستھ
  رونی بمیری ممیشی استراحت کن بعد آماده مکمی
 

  ھمش تو فکر بودمدمی تخت دراز کشرو
  چرا نفس اون حرفا رو بھم زدکھ
  بعدش گفت کارم باھات تموم شده ؟و

   باھام داشت کھ تموم شده باشھی کارچھ
 ... دلشوره دارم ؟نقدی چرا اایخدا

 
 

  رونی بمی و اومدمی بود با آرش آماده شد٦ بھ کی نزدساعت
   بردمکی پاساژ بزرگ و شھی رو آرش
 دمی و لباس خری اسباب بازی کلبراش
  بود زنگ زدم بھ باراد٨:٣٠ ساعت

 دی بزنگھی دوره دھی گفت یی کجاگفتم
  دنبالتونامی مگھی ساعت دمین
 

   دستشو محکم گرفتھ بودمزدمی با آرش تو پاساژ قدم مداشتم
  دستھ آرش بوددی خریکایپالست

  گفتی و مکردی چکشون می ذوق ھبا
 دی واسم خریلی دمتگرم خشیی خدایآج

 .....  یکرد
 
 ھی خوشحالی خوشحال بودم وقتیلیخ

  کردمی ذوق مدمیدی رو مآرش
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   واست دوچرخھ بخرمیآرش دوست دار - من
 

   النایآره آج - آرش
 

  واستخرمی مرونی بی سھ نفرمیای روز با باراد مھی بذار
 

 ی کرددی واسم خریلی خی آجیمرس - آرش
 

  ازش تشکر کن باشھ ؟دی باراد اومد بابت خریآرش وقت - من
 

  یچشم آج - آرش
 

  زنگ خورد فکر کردم باراده اومده دنبالمونمی گوشزدمی با آرش حرف مداشتم
   گفتم الوعی نگاه نکردم و سری گوشی صفحھ بھ
 

  سالم النا خانوم - مخاطب
 رهی مشی پلتی داره طبق می زندگانگار

 
 ! ؟دی ھستیشما ک - من
 

  آخھ بدبختیکنی فکر میتو چ - مخاطب
  ھی چھی باراد کیکنی مفکر

  یکنی ماحساس
  آخھ؟یدونی می باراد چی شده تو از گذشتھ بتی نصای مرد دننیبھتر

 
 ؟- ی ھستیگفتم تو ک - من
 

  ھستم بماندی کنکھیا - مخاطب
   مواظبھ آرش کوجولو باشفقط
 ی دوستش داریلی کنم خفکر

 
 ی ھستی ھرکیگمشو لعنت - من

 ی منو باراد رو از ھم جدا کنیخوایم
  دمی فھمنوی ای ولی ھستی کدونمینم
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  یماری بکھ
 

  قطع کردموی کھ گوشزدی پشتھ تلفن قھقھھ مپسره
  دمیلرزی شده بودم و میعصب
  کنار خودمدمی آرش رو محکم گرفتم و کشدستھ

 
   باراد رو گرفتمی شماره

 
   شده٩ ساعت یای چرا نمگھی دییالو کحا - من
 

 یچتھ خب چرا اعصاب ندار - باراد
  کمی ترافتو
 

  من حوصلھ ندارم خستمایزود ب - من
 

  رسمی مگھیاالن د - باراد
 

  پاساژ رو واسھ باراد فرستاده بودمآدرس
  دم پاساژدی رسقھی دق١٥ از بعد

 
   عقب رو باز کردم آرش نشستدره

  نشستم جلوخودمم
 

 سالم خانوم بداخالقم - باراد
 

  یسالم خستھ نباش - من
 

  ی گفت مرسباراد
 کردی می رانندگ کھی در حالبعد

  آرش جان خوش گذشت ؟گفت
 

 می کھ بھ آبجیبلھ آقا باراد مرس - آرش
   کنھدهی واسم خرنی دادپول

  درد نکنھدستتون
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 کنمی و گفت خواھش مدی خندباراد
 ی دوست دارداتوی خودشھ خریپوال

 ! ؟آرش
 

  ی مرسیلیآره خ - آرش
 

  کنمیخواھش م - باراد
 

  النا خانومیی خستھ اگھی گفت االن کھ دباراد
  رمی واستون بگدی دوست دادی چی واسھ منو آرش خان شام درست کنیتونینم

 خوردمی متزای گفت من پعی سرآرش
 تزای گفتم منم مثھ آرش پمنم

 خورمی گفت من جوجھ کباب مباراد
 خستم تو گھی خونھ دمی ھا رو گرفت و گفت برتزای از سفارش جوجھ کباب و پبعد

 لھ ندارمرستوران حوص
 

  منم حوصلھ ندارممیبر - من
 

  یی حوصلھ ایتو چتھ امشب ب - باراد
 ؟ی منو نداری حوصلھ ای 
 

  باراد شروع نکن تورو خداگفتم
   نده بھمری گخستم

 
 یشی میباشھ حاال جرا عصب - باراد
 .... واستستی نخوب

 
 می خونھ دستامون رو شستمیدیرس

 زی تو آشپزخونھ سرممینسشت
  می رو خوردشاممون

  باال کھ باراد آروممی برمیخواستیم
 دی کشدستمو

 
  ؟شدهیچ - من
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  امشب تو بغلم بخواب - باراد
 

  کنار آرش بخوابمخوامیم - من
 

  ؟یپس من چ - باراد
 

  اتاق خودت بخوابیتو تو - من
 

  شھینم - باراد
 

  کنار آرش بخوابمخوامی باراد من مگفتم
 

   آرش رو گرفتمدستھ
   باالمی پلھ ھا رفتاز
  آرش گفتم مسواک بزنھ لباساش روبھ

   روشدمی تو تختم خوابوندمش پتو رو کشنکھی کردم بعد از اعوض
  رو خاموش کردم و چراغ خواب رو روشن کردمالمپ
  در بزنھ وارد اتاقم شدنکھی بدون اباراد

 عقشی بودم کھ دهی تاپ قرمز پوشھی
   باز بودیلیخ

  بودرونی بنمی کھ چاک سیجور
 خوردی بند داشت کھ پشتھ گردنم مھی و

   بودم دورمختھی رو باز کرده بودم و رمی بلند و مشکیموھا
  باسنم ھم پام بودری تا زی مشکداسی شورت آدھی
  برم تو تخت کناره آرشخواستمیم

  دی دستمو کشباراد
 

 شھی مداری ؟ آرش بیکنی مکاریچ - من
 

 من بخواب تو اتاقھ ادیالنا ب - باراد
 
  آرش بخوابمشھی پخوامی مشھینم

   کھ بھیی برد تو راھرودی کشدستمو
 دیرسی می بھداشتسیسرو
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 ؟یکنی میجوری باراد چرا اچتھ
 

 ؟یکنیتو چرا بھ من توجھ نم - باراد
 ؟ی دوستم ندارنکنھ

 
   ھمشی آرش رو بھانھ کردحاال
 یکنی فرار مازم

 
  ماه داداشمو٥باراد من بعد از  
  تو بخوابمشھی پامی کردم حاال بدایپ
 

 دیبوسی ھامو منھی سعقمی برد تو سرشو
 

   بھ زور باال آوردمسرشو
 ستی باراد ول کن وقتش نگفتم

 
 شمی تا چند ساعت پایب - باراد

   آرششھی برگرد پبعد
   زور دستمو گرفت و منو کشوند توبھ

  اتاقش
 

 بود دهی پوشی مشکھی شلوار ورزشھی عوض کرد خودشو انداخت رو تختش لباساشو
 ی مردونھ ی رکابھیبا 
  تو بغلمای دستاشو باز کرد گفت بدیسف

 ششی خوابھ بعدآ برو پآرش
 من صبح تا شب 

  زود از سرکار اومدمترسمی می امشب گفتی کنتی تو منو اذستی شبم قرار نسرکارم
  رو تخت سرمو گذاشتم رو بازوھاشرفتم

  ھمش بخاطھ اون تماس فکرماما
  بودمشغول

   صورتشو بھ طرفم چرخوندباراد
 فکرم دیبوسی ھامو منھی سعقمی تو بردی سرشو مدیبوسی گذاشت رو لباموھمش ملباشو

 آزاد ن
 

 بود
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  شده بودمیعصب
   نکن بارادگفتم

 
  امروزیی ایچرا عصب - باراد

 ی محرممی شرع کھ نکردم زنمخالف
 

 باراد من امشب اصآل حوصلھ ندارم - من
 

  سرشو برد طرف شکممباراد
  شکممدنی کرد بھ بوسشروع

  خوابھی بابا مامانت کنارم نمگفتیم
  ببوسمشذارهینم

 ی داری بداخالقمامان
 

 کردی با بچش درد دل مداشت
   شده بودمرهی خبھش

 
 یکنی متی منو اذی النا تو دارگفت

 
   صبحیکی باراد امروز گفتم

  کرد تو پاساژم زنگ زددمی زد تھدزنگ
  زنھکنھی جرات می گفت کباراد

  آدمدی کنھ بادی رو تھدمی فھسرگرد
 گفت؟ی می باشھ چیجسور
  کردمی مفی تعرداشتم
  باراد زنگ خوردیگوش
  رو جواب دادی گوشباراد

  گفت بلھ ؟ی و رسمی جدیلیخ
  ؟ھی کگفتم
   گفت نفسھآروم

  دارهکارتی گرفتم گفتم چدلشوره
  دونمی نمگفت
  بزن رو بلندگوگفتم

  صداشو زد رو بلندگوباراد
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 ی ھستی آدم نظامھیداداش تو  - نفس
 ی ھستیرکی آدم زیلی خیکنی مفکر
 ذارمی واست مسی وھی سی ننطوری ااما

   کنگوش
  یسی گفت چھ وباراد

 یی گرفتم نفس باز چھ نقشھ ااسترس
 ........؟؟. سرش بود تو
 

 ؟ی بکنیخوای مینفس چھ غلط زدم داد
  واسھ بارادی بفرستیخوای میچ
 
  ی صدا اوکھی باراد دمی دھوی

 .... نفس بودی صداکرد
 

 دنی شروع کردن بھ لرزدستام
   تخت بلند شدی از روباراد
  در اتاقش رو بسترفت
  از رو تخت بلند شدمدمیترس
  باراد ؟یکنی مکاری چدمیپرس

 
  آرشخوامی نممی گوش کنی کنم دو نفرادی رو زسی وخوامی مسی گفت ھباراد

 .....  شھداریب
 

   رو گذاشتسی وباراد
  خدا لعنتت کنھ نفسیووووووا

  رو ضبط کرده بودصدام
 ی کھ گفتھ بودم ھر حرفی چھر
  زده بودمکھ

 دادی گوش مسی ساکت بود و بھ وباراد
  ستادمی رو تخت بلند شدم رفتم کنارش ااز
   گفتم باراد نفسنکھی محضھ ابھ

 ...... حرفا رو زد منماون
   حرف بزنمنذاشت

  بلند داد زد ساکتتتتتتتی صدابا
 کنمی خفت مادی نزن صدات باال بحرف
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  ھااانی فکر کردی چتو
  ھستمیکی من آدم کوچی فکر کردتو
 ؟ی فکر کردی خودت چشھیپ
 ی ھستی آدم مھمیلی تو خی فکر کردای
 
  یدوست نداشتھ باش منو ی کھ بخوای ھستی کتو
 

  دختر مثھ تو دور برم ھستصدتا
 

 اون حرفا رو....من .....باراد من  - من
 

 ؟ی کنبی تکذنمی ایخوای خودتھ حتمآ میصدا - باراد
 
 ناروی تتھ پتھ گفتم نھ باراد اما من ابا

 ادی لج نفس در بگفتم
 

  واقعآ - باراد
 

 یاری حرص نفس رو در بیی اگھی جوره دیتونستی می بودینجوری واقعآ ااگھ
   کھ حرصشی عاشقھ منیگقتی ماگھ

 ومدی در مشتریب
 اون لحظھ کھ نفس 

 یزدی اصآل حدس نمزدی حرف مباھات
  کنھی داره صدات رو ضبط مدی شاکھ
   کھ تو دلت بود بھ زبونیقتی ھر حقو

 یآورد
 

  من منھ احمق رو بگو - باراد
   عاشقت شدمچرا

  دخترا فرقی ھی با بقکردمی فکر مچون
   منو بخاطر خودمکردمی فکر میدار

  نھ بخاطره ثروتمی داردوست
  نھ بخاطرتی کسی بخاطره بنھ

   فرھادانتقام
  النای دختر خاص بودھی برام چون
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   مچ دستمو محکم فشار دادباراد
  تو ھنوزم بھی لعنتگفت

 ؟یکنی قکر مفرھاد
 

  ی تو بغل منم کھ ھستدیشا
 یکنی فرھاد تصور ممنو
  زد آره ؟داد
 

   دستمو ول کنگفتم
  ؟ھی مشکلھ تو چیدونیم

 ی کھ تو منو باور ندارنھی امشکلت
 یکنی قبول نمگمی می چھر
 ستی واسم مھم نگھی مثھ اون خواھرت دی ھستی عوضھی ھم تو
 

   ھلم داد افتادم رو تختباراد
 دادی دھنم فشار می محکم جلودستشو

  تو؟ای می من عوضگفتیم
  تره؟ی عوضی کھااان

 
  داشتم نفسم داشتی خفگاحساس

  شده بودای باراد  مثھ وحشمومدی مبند
   دھنمی بود روم دستشو از جلوافتاده

  اشکم کھ در اومدداشتی نمبر
  دھنم برداشتی رو از جلودستش

   دلم واستیلی گوشم زمزمھ کرد ختو
 ..... سوزهیم

   واسھ گفتنی کرده بودم و جواببغض
 ..... نداشتم

 نشی ماشچی سودی رو پوششرتشیت
 رونی برداشت و از اتاق زد برو

 زدمی رو تخت و بلند بلند زار منشستم
 .... بدبختم اخھنقدی من چرا اایخدا
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 کردی متمی اذنکھی با اباراد
   مدام بھ خودم و دوست داشتنم شکو
  بازم دوستش داشتمکردیم

 رونی شب بود رفتھ بود ب٣ ساعت
   بودمنگرانش

  تو اتاقم آرش ھنوز خواب بودرفتم
   برداشتمی رو از رو پاتختمیگوش

  باراد رو گرفتمی شماره
 خوردی سھ بار گرفتم بوق مدو

 بآی نگرانش شدم تقردادی نمجواب
  نقدی زنگ زدم گفتم اگھی بار دده
  تا جواب بده پشتھ سرھم شمارشوزنمیم

  بالخره جواب دادگرفتم
 
  باراد گفتم الوھی گربا

  چرا دست ازی دارکاری چھی زد چداد
   ولم کنیداری برنمسرم

 
 کردمی ھق ھق می پشتھ گوشداشتم
  خونھای باراد تو رو قرآن بگفتم

   شبھ٣ ساعت
 کردمی و التماسش مکردمی ھق مھق

 
  استراحت کنای بیخستھ بود - من
 

   گفتی خشک و جدیلی لحن خھی با باراد
   ندارهی تو چھ بھ تو ربطبھ

 گرفتی قلبم درد مزدی حرف مینجوری باراد باھام ای وقتھی گرری ززدم
 ترکھی قلبم داره مکردمی ماحساس

   ھمھی گرزدی داد مکردمی مھی گریوقت
  می بدتر گرگفتی کھ مینجوری انکن

 گمی می مگھ کرزدی داد مگرفتیم
 ادی نکن بدم مھیگر
 

  خونھایباراد تو رو خدا ب - من
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 می با ھم حرف بزنایب
 

 می نداری با ھم نسبتگھیما د - باراد
 می باھم حرف بزنمی بخواکھ

  تو فکر کن من فقطمی نداریدیفھم
 سرپرستتم

  بھ من نداشتھ باش منمی کاراصآل
  بھ تو ندارمیکار

  بخاطر بچم تو اون خونھبندمی کارات و حرفات می ھمھ ی رو روچشمام
  و بسنی ھممیی ما فقط ھم خونھ ابمون

 
 گھی حرفا رو زد دنی باراد ایوقت

  بشمری تحقنی از اشتری بنخواستم
 ........  رو قطع کردمیگوش

  بھش زنگ نزدمگھید
  تا صبح خوابم نبرداما

  بود کھ احساس٥ بھ کی نزدساعت
  المپ سالن روشن شدکردم

  دوباره خاموش شدو
   تخت بلند شدمی از روعیسر

 رونی از اتاقم اومدم بو
 

 ومدی کھ از پلھ ھا مدمی رو دباراد
 رفتی بھ طرف اتاقش مومدوی مباال

 
   در اتاقش رو ببنده کھ پامو وسط در گذاشتمخواستیم

   تو دستھگاری شدم سمتوجھ
 ؟یکشی مگاری باراد سدمیپرس

 
 یستی نیبھ تو چھ تو در حد - باراد

 ی بپرسی ازم سوالکھ
 ؟ی داشتیکار

 
  شتی پامی بخوامیم - من
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 یگفتی میدیخوابی اونوقت تو کھ سرشب تو بغلم نمی چیواسھ  - باراد
 ای االنم نی ندارحوصلھ

 
  میبذار با ھم حرف بزن - من
 

  بھ تو ندارمیاجی احتچیمن ھ - باراد
 انی دخترا منی ندا بدم خوشگلترھی ھیکاف
   بغلمتو
 

  نگوینجوری زدم باراد بسھ اداد
 

  ؟یسوزی می دارھیچ - باراد
 
  ی بھ من نداری کھ احساستو

   منشھی پی اومدی کسی از بفقط
  نگران نباش حرص نخورپس

 
 دمی بھ طرفم اتاقم دوھی گربا

  اتاقم رو باز کردمدر
  رو محکم بغل کردم قلبم آرومآرش
  افتاب طلوع کرده بود آروم در اتاقم رو رو باز کردمسوختمی بود اما داشتم مگرفتھ

  بازهمھی در اتاق باراد ندمید
  در داخل  اتاق رو نگاهی از گوشھ رفتم
  کردم
   بود نشستھ بود رودهی ھنوز نخوابباراد

  داده بودھی بھ تختش تکنیزم
  جلوش بودیگاری بود جاسنیی پاسرش

 دیکشی مگاری ھنوز داشت سو
   گرفت لبمشی باراد دلم آتدنی دبا

 ختیری و اشکام تند تند مدمی گزرو
 شھیتموم م ی من کی درداایخدا

 ی نفس رو کای چقد داغون بود خداباراد
 ؟یکنی ملعنت

   برم تو اتاقش اما منصرفشخواستمیم
  و دوباره بھ طرف اتاقم برگشتمشدم
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 سوختی میلی چشمام خدمی اتاقم شدم کنار آرش دراز کشوارد
   داشتم چشام رو کھ رویدی شدسردرد

  گذاشتمھم
   زود خوابم بردیلیخ

  شدم آرش کنارمداری بیوقت
  از تخت اومدمعی سردمی ترسنبود

 زدمی آرش رو بلند بلند صدا منییپا
 دادی نمجواب

 
 نکھی بدون ارونی اتاقم اومدم باز

 دهی ژولی بشورم با موھاصورتمو
   از پلھ ھادهی پرھی رنگ و روو
  اومدم و بھ طرف آشپزخونھ رفتمنییپا

  بخورهیزی اومده چدی شاگفتم
 

 ؟یی زدم آرش آرش کجاصدا
 
 زی با باراد نسشتن پشتھ مدمید
 خورنی جلوشونھ دارن متزایپ
 

   بود٢ ساعت
 
  نگاه بھ باراد کردم کھ اصآلھی

  تزای نداشت و داشت پی توجھبھم
  خوردیم
 

  ؟ی شدداری بیآرش ک - من
 

  ی آج١٢ساعت  - آرش
 

  واست ناھاری نکرددارمیچرا ب - من
  کنم ؟درست
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 ی کنم آجدارتی بخواستمیم - آرش
  باراد نذاشتآقا

  ولش کن بذار بخوابھگفت
 

  گفت بھ طرفینجوری آرش ایوقت
   رفتمباراد

 
   بودزی کھ پشتھ میھمونجور

  رو دور گردنش حلقھ کردمدستام
  دمیکشی و دستمو رو صورتش مدمیبوسی رو مصورتش

  واستی نکرددارمی چرا بگفتم
  درست کنمناھار

  
   کرد و گفتیظی غلاخم
  برام بچم بدهی کار کنخوامینم
 

  ی داشتھ باشدی گفتھ استراحت مطلق بادکتر
 

  گفت لطفآ غذاتم مرتب بخوربعد
 

  ھم نکن دوست ندارم بچمھیگر
 رمیگی تورو می عقھی بشھ شی بشھ اگھ طورشیزیچ
 

 ھی چھ حرفنی باراد ای چیعنی - من
  بچم بچم نکننقدی خودمم ھست ای بچھ

 
   و رفتی گفت چشم آبجامیش گفتم تو برو تو اتاق من االن م آربھ
 

  نکنتی احساس مالکنقدی غروره مسخرت رو انیلطفآ تموم کن ا - من
 

  بروی بعد ھر جا دوست داشترمشیگی ازت مادی بای منھ بھ دنیبچھ  - باراد
 تی ازدواج کن فقط تا زمان حاملگودی قتی الای ی کھ عاشقش بودی ھر کسبا
   ما رو بسالمتری بھم بگو بعد شما رو بخی خواستی بچم خوب مراقبت کن ھر چاز

 کنمی می خوشبختی آرزوواست
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 ؟یگی می باراد چگفتم
 

  رهی مچی کردم سرم گاحساس
 زدی گذاشتم رو مدستمو

   باراد گرفتموفتمی بخواستمیم
  عقب نشستمدی رو کشیصندل

 
 ؟یری بچم رو ازم بگیخوایباراد تو م - من
 

  بزرگش کنمدیمن پدرشم من با - باراد
  نشھیی مثھ تو نشھ عقده اندشی آکھ
  رهی انتفام بگی بخواد بعدآ از کسکھ

  احساس کنھی کمبودشی تو زندگای
  بزرگ کنمدی خودم بابچمو

 
   خودمھی بچھ ی خودتیی زدم ساکتشو عقده اداد
  ماه تو شکمم نگھش دارم٩ من

 ..... یگی می بفھم چیبدمش بھ تو لعنت رو تحمل کنم بعد مانی زادرد
   شمای ھستی زدم چقد عوضداد

  دونستمی من نمنی لشیخانوادگ
 

 یی کھ لشھ تویببند دھنتو اون - باراد
  ھااانی سرم من آوردیی چھ بالھاتو
 ی بموننی آرتاروی با ھمون ذاشتمی مدیبا
 ی کنی با من زندگی نداراقتیل

 
  سگش بھ تو شرف دارهنی آرتگفتم
   شدنی بود کھ زن آرتی احمقم آھو دختر عاقلھی من
 

   نکنی محکم زد تو دھنم گفت جلو من زبون درازباراد
   علف بچھھی یکنی می چھ غلطیگی می چبفھم

 
  کثافت آشغال خدا لعنتت کنھ - من
   و کارکسی آره آدمھ بی آوردری بدبخت گی حاال چند بار منو زدتا
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 یخوری کتک میقبآل ھم بھت گفتم گنده تر از دھنت حرف بزن - باراد
 

  تحملت کنمگھی لحظھ دھیلعنت بھ من اگھ بخوام  - من
   بلند شدمزی می جلواز
 نگو فقط یچی طرف اتاقم رفتم درو از پشت قفل کردم بھ آرش گفتم ساکت باش ھبھ

  می برنجای از ادیلباسات رو جمع کن با
 

  ؟میری می کیچرا آبج - آرش
 

  امشب اما باراد نفھمھنیھم - من
 
 

  تو حرف نزن کھ باراد فکر کنھ توآرش
  یخواب

 
 ی بریخوای چرا میآج - آرش
  ؟ستی شوھرت نمگھ
 .....ی دوستش داریگفت
 ؟ی بریخوای می االن واسھ چپس

 
  مھربونھیلی باراد کھ خآقا
  سرتی اومده بود باالی خواب بودتو

 کردی نگات مداشت
  کنمدارتی بخواستمیم

  نکندارشی بذار بخوابھ بگفتم
 

 می بردی دوباره بامی نریآج
  ھای خوراکنی از اگھی مامان دشھیپ
 ی آجمی تو رو خدا نرمی لباسا ندارو
 

   مامانشھیآرش من تو رو پ - من
  نگران نباشمیری اونجا نمگھی دبرمینم
 

   بھترهمی براگھ
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 پول داشت. فرھاد ھمادتھی آرش
 ستی باراد اصآل واسھ من مھم نپولھ

 
  از دستششھی ھمزدی بابا منو مادتھی

 دادی و بھم فوش مخوردمی مکتک
 

 شھی ھر وقت با باراد دعوام ماالنم
   چند بار تا حاال منو زدهزنھی ممنو

 ی داداشومدهی راحتش بذارم انگار دوست داشتن بھ من نخوامیم
 
 ی دونفرمی برنجای االن از اخوامیم

 ؟... باشھ ی تو اصآل نگران نباش داداشمی کنیزندگ
 

 یباشھ آج - آرش
 

 ادی باراد بدیپس بخواب رو تخت خودتو بزن بھ خواب شا - من
  ی کنھ خوابفکر

 
 یچشم آج - آرش

 
  داداش قشنگم  بخواب پتو رو ھم بکش رو خودتیمرس - من
 

  یباشھ آج - آرش
 

  لباسامون رو جمع کنمرمی ممنم
 

  آرشی جمع کردن لباسامشغول
 ادی باراد می صدادمی دبودم

 
 دادی داد و بی صداومدی می شکستنیصدا

  دمی اتاق رو باز کردم ددر
 ستادهی وسط سالن اباراد
 شکنھی رو مزی می روی گلدون ھاداره

 
 ؟یکنی مھی کارا چنیچھ خبرتھ ا - من



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 688 

  ؟یدی آخھ چرا بھم استرس مھی چھ رفتارنی اترسھی آرش خوابھ منکن
 

   با کاراتی کردونھیتو منو د - باراد
 رو بھ رخ من تی سگش بھ تو شرف داره تو دوست پسرت قبلنی آرتی بھ من گفتچرا

 یخوردی کتک مفصل مھی ی بخدا قسم اگھ حاملھ نبودیکشیم
 

  نی آرتنکھی اول امیسرگرد فھ - من
  دوست پسره من نبودهچوقتیھ

  شما دستھ بزنتون ملسھدونمی بلھ مدومآ
  خوردم بخاطر حرفمی تو دھنسومآ
 زی خونھ رو بھم نرگھی کن دلطفآ

 
  خودمھیبھ تو چھ خونھ  - باراد

 
 یھر جور راحت - من
 

   حرف نزنینجوریبا من ا - باراد
 

 یزنی با من حرف می کھ دوست داری ھر جوری ھستیمگھ تو ک - من
  یی عقده ایگی مبھم
  با خودت چطور حرف بزنمیخوای مبعد

 
 برو گمشو برو تو اتاقت - باراد

 
  طرف اتاقم راه افتاده بودمبھ

  ومدی داد و ھوارش می بھ باراد بود کھ صداپشتم
  رونی بی پاتو از خونھ بذاری النا از امشب بھ بعد حق ندارگفتیم

   بخدا قسم بفھمم برخالفیکنی رفت و آمد نمی با کسھی چند ثانی برایحت
 کنمی لھت می عمل کردلمیم
 

 ؟یدی زد فھمداد
 

  بلند گفتمی پوزخند زدم با صداھی ھھ
 ......  جناب سرگرد چشمبلھ
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   خودم و آرش روی لباس ھاخواستمی تو اتاق درو از پشت قفل کردم مرقتم
  باراد متوجھ بشھخواستمی کنم نمجمع
   از پشت قفل کردمدرو

 
  بھزدی باراد محکم مقھی از ده دقبعد
 ؟یکنی درو باز کن چرا قفلش مگفتی مدر
 

  درش رو بستمیواری چمدون لباس رو انداختم تو کمد دعیسر
 عی مشکوک شھ سرخواستمینم

 ھ؟ی باز کردم گفتم چدرو
 

  اخم کرد گفت چرا در اتاقت روباراد
  ؟یکنی مقفل

 
 دوست دارم جرمھ مگھ ؟ - من
 

 ییآره جرمھ قفلش نکن حاملھ ا - باراد
   بتونم ببرمت دکتر قفل نکن دروشھی موقع حالت بد مھی
 

  خوامی مکنمیباشھ قفل نم - من
  ری شب بخبخوام

 
  رو بده بھ طرف اتاقش رفترمی جواب شب بخنکھی بدون اباراد
   بستم اما قفلش نکردمدرو
   خودم و آرش رویالی وسای ھمھ
   کردمجمع

  یواری تو کمد دگذاشتم
  ی کاغذ از تو کشوھی خودکار و ھی

   برداشتمیپاتخت
 

  دلم رو بھ باراد بزنمی حرفاگفتم
  تو اس ام اس دادنشھی برم ھمبعد

 .....  احساساتھ درونم رو ابراز کنمتونستمی نامھ نوشتن بھتر مو
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  شی آرازی رو گذاشتم رو مکاغذ
  و شروع کردم بھزی پشتھ منشستم
  نوشتن

 
 ..... نام اوبھ
 

   نامھ رونی ای وقتدونمی عشقم مباراد
 ستمی نشتی پگھی من دیخونیم

  شھینجوری ای خواستخودت
  دارمیادی زی رفتنم دلشوره با

 یشی تو خوبھ راحت می الاقل برااما
  کھ رفتن من واسھدمی بھت قول مباراد

  برماتی از دنخوامی مستی سخت نتو
  دست از سرت بردارمخوامی مرونیب

  ھنوز تو وجودم مونده بودی احساسھی بعد از مرگ فرھاد باراد
   احساسم ھمی مونده ی اون باقاما
 چی ھگھی بعد از تو ددمی بھت قول مکنمی نابودش مشھی از تو واسھ ھمیی از جدابعد

  ادی تو نمی جاچکسی ھگھی نکنم دمی رو وارد زندگیمرد
 می بھم نرسمی بری ما جداست وقراره ھر چی مقصد زندگدیشا
   سرنوشتھ منھنمی ادیشا

  پدرم بودمی تو خونھ ی من وقتباراد
   روز خوش نداشتم ھمش از پدرمھی

 دادی و بھم فوش مخوردمی مکتک
 می عاشقھ فرھاد شدم و با ھم بودیوقت

   دونھ مغرورھی یکی پسر ھی فرھاد
   مزاج بود ھر روزی عصبو

  و با کاراشخوردمی کتک مازش
 یدی تو اوج ناامی وقتکردی مکالفم

 ی کردامی و آغوشتو پناھگاه خستگی تو بھ من پناه دادی آوارگو
  محبتاتت بھ سمتت جذب شدمبخاطره

 و ی اگھ بھم زور بگی حد عاشقت بشم کھ حتنی تا ای روزھی کھ کردمی فکر نماصآل
  از عالقم بھتیکتکم ھم بزن

  نشھ باراد من رفتم نھ بخاطرکم
   حق با نفسھنکھیا

 ی منو باور ندارنکھی بخاطر انھ
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   ھاتیری بخاطر سختگنھ
  نھ بخاطر کتک ھاتو

   تو سھمدمی و فقط رفتم چون فھمفقط
 دهی سرنوشت تو رو بھ من نمیستی نی تو سھمم من از زندگیستی نمن
 دارمی تو رو تو خاطره ھام نگھ مشھی ھممن
 کنمی بچت خوب مراقبت ماز

   من امانتھشھی پبچت
 نی ھماھمیس ھی از زندگمی داراتنھا

  عشقمونی کھ ثمره یی بچھ ابچس
  بود
 ندازهی تو مادی منو شھی کھ ھمیکس

 سمینوی نامھ رو منی االن کھ اباراد
  دهی اجازه نوشتن بھم نماشکام

    رو کھ از عمق وجودم دوست دارم رو از دست بدمیی کسادی باشھی چرا ھمدونمینم
 شمی حاال کھ دارم ازت تو جدا ماز
 ی تا آخر عمر کسگھی قلبم دتو
  قلب عاشق تنھاھی نداره فقط ییجا

  عاشق بودنھی درداش از روی کھ ھمھ دارم
  از داشتنمی خستھ شددمیفھم

 نمتی ببی با بودنم ھر روز کالفھ و عصبخوامینم 
  وجدان نداشتھ باشعذاب

  باھاتھی ماه زندگ٥ نی از ھممن
  بودم و لذت بردمیراض

  مھی زندگی خاطره ھانی و قشنگترنی بھترنایا
 اصآل عذاب وجدان نداشتھ باش کھ من ھیی تنھاشھی سھمم ھمی تو زندگدونمی خودم ممن
   دختره باکره بودمھی شتی اومدم پیوقت

 رمی تو شکمم دارم می االن با بچھ و
  یادی مثھ تو زیکی ھی من تو زندگبودن

 ..... بود
 دهی بھم اجازه نوشتن نمگھی چشام دیسیخ

  دارم باراد دوستت
   کنحاللم

 خدانگھدار
  کھ تندتند از چشمامیی اشکابا
 ی شھی نامھ رو بھ شومدمی منییپا
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  چسپوندمشی آرازیم
  شده بودکی بوده ھوا تارغروب

 .....می بردی پاشو آرش باگفت
 
 
  کھ داشتم دستھیبی عجی دلشوره با

   رو گرفتمآرش
  کشوندمی خودم و آرش توش بود رو  دنبال خودم می کھ لباس ھایچمدون 
  بھ خودم انداختمنھی نگاه تو آھی
 

 ی گردنبند دوستت دارمی رو رودستم
  دمی داده بود کشھی باراد بھم ھدکھ
 

 قی تفس عمھی و نیی فرستادم پابغضمو
  دمیکش

 دیم شا بود رو ببرم اما نتونستم گفتدهی کھ باراد واسم خریانی برلسی سروخواستمیم
  فکر کنھ بخاطر پول

 بگذرم از برداشتنش یونیلی  م٥٠ ی ال٤٠ سی سروھی و نتونستم از خواستمش
 منصرف شدم

 
 نمی لحظھ واستا ببھی آرش گفتم بھ

   کجاستباراد
 
  در اتاقشدمی نگاه انداختم دھی

  باشھدهی خوابزدمی حدس مبستس
   خواب درستھی تا حاال شبی از دچون

   نداشتھی حسابو
 

  آرش رو گرفتمدستھ
 نیی آروم از پلھ ھا برو پاگفتم

 واشی یلی چمدون رو خخودمم
 نیی پلھ ھا آوردم پااز

 واشی در سالن رو رهیدستگ
 نیی پادمیکش
 میرفتی آرش تند تند راه مبابا
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   برگشتممیدی کھ رساطی در حبھ
   نگاه بھ خونھ انداختمھی
 

  بھم قدرت بدهای خداگفتم
  باراد رو تحمل کنمھی بتونم دورکھ
   رو باز کردماطی حدر
 رونی بمی آرش اومدبا

  زدم بھ آژانسزنگ
 می و از اون محلھ دور شدمی گرفتنیماش

 نی کھ آرتیمارستانی رو بھ بخودم
   رسوندمکردی کار ماونجا
  در آوردمفمی از کمویگوش

 رمی تماس بگنی آرتبا
  شروع کرد بھ زنگ زدنباراد

  گرفتھ بودم دست و پاماسترس
 .... کردمی با دلشوره اوکدیلرزیم
 
 

  بلھگفتم
 دیلرزیباراد صداش م 

   گفت الوآروم
 

  بلھ - من
 

  دمتی خونھ رو گشتم ندی ؟ ھمھ ییالنا کجا - باراد
   ھم نبودآرش

 
 شی آرازی می برو تو اتاقم جلوباراد

  گذاشتم بخونشاداشتی ھی
 

  آرشم نبوداط؟ی تو حی رفتییکجا - باراد
 ؟ی کجا رفتشبھ

 
 

  نھ باراد من راحتت کردم - من
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  رو قطع کردمی و نبودم گوشستمی خودت من رفتم چون در حد تو نبقولھ
 

  رو گرفتمنی آرتی شماره دوباره
 

  منم النانیسالم آرت - من
 

  ؟ی از ما کردیادی چھ عجب ییعھ النا تو - نیآرت
 

  ؟نمتی ببتونمی میی کجایکنی کھ کار ممیمارستانی من تو بنیآرت - من
 

  اومده؟شی پی مشکلیواسھ چ - نیآرت
 

 دوست بھ ھی بھ عنوان می ما با ھم دوستنمتی ببدی باشھی نمی پشتھ گوشنیآرت - من
  دارماجیکمکت احت

 
 ستمی نمارستانی مادرش من بیآخھ من خونھ ام آھو رفتھ خونھ  - نیآرت
   دنبالتامی ھمونجا بمون االن ماما
 

 یباشھ مرس - من
 

  بود ؟ی کیآبج - آرش
 

  دوستمھ - من
 

  دوستت؟شھی پمی برمیخوایم - آرش
 

  ازم نپرس آرشیزیفعآل چ - من
 
 
 کھ باراد دوباره می بودنی و منتظر آرتمی نشستھ بودمارستانی بی آرش تو محوطھ با

 زنگ زد
  رو جواب دادیگوش

   گقتم الونکھی محض ابھ
   شبھای خونھ بای النا النا بگفتی بلند میبا صدا 
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 .... می نداری ما با ھم نسبتی مگھ خودت نگفتکار؟ی جامی بگفتم
 
  النا غلط کردم  زدم تو دھنتای بگفتیم
  تو خونھ باشای دلت خواست بھم بگو بزن تو دھنم فقط بی ھر چایب
 

 یلیباراد تو رو خدا حاللم کن خ - من
  کردمتتیاذ
 

  با بچھ آواره نکن خودتوایالنا ب - باراد
 کنمی مدتی شھارمی برتی المصب رو اعصاب من نرو بھ جان بچم اگھ گایب

   ندارمتی کاری اگھ خودت االن برگرداما
 

 ؟یباراد نامھ رو خوند - من
 

  ینھ خط اولش رو خوندم نوشتھ بود - باراد
  نخوندمشوی بقستمی نشتی پگھید

  باھات دعواگھی برگرد خونھ بقران دالنا
  زن و بچمشمی می دارم روانکنمینم

 رهی سوال مری منم زرتی بشن غآواره
  آرش برگرد اونم آواره نکنبخاطر

 .....ی نامحرم نرشھی پالنا
 

  نگران نباش محرم و نامحرم سرم - من
 رم نھ با رفتاگھی چون دیخوابی مشی با آساگھی تو از امشب بھ بعد دشھیم
 ستمی سربارت نامی ھام و نھ بدبختھی با گرنھ
 

 ارمی درت می برنی زمری النا زکنمی مداتیغلط اضافھ نکن بخدا قسم پ - باراد
 ستی سخت نادی کردنت واسھ من زدای پمی کھ من نظامیدونیم

 ؟ی خونھ آخھ تو کجا رو دارای برگرد بپس
 
 

  بچت ؟ای یتو نگران من - من
 

  نگران ، تو ،بچم،  آرش - باراد
 ستنی ھمتون ھمھ مثھ من ننگرانھ
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 ادهی زی شھر آدم عوضنی تو االنا
 یزی چگھی من دای خدا بی رضامحض

 یی و نھ دعوای نھ جرو بحثگمی نمبھت
 

  کھ ازت خوردم نرفتمیی ایباراد من بخاطر جر و بحث و تو دھن - من
  ی حتدمی فھمنکھی واسھ امن

   بوده رفتمی ترحم و دلسوزی بھ منم از رو داشتنت نسبتدوست
 از من باور شتری رو دوست داشتھ باورش داره اما تو نفس رو بی کھ کسی گرنھ کسو

  یدار
  ما مقصر بودنی بی کنی راھمون از ھم جدا شد بباگھ

 
 

  آدرس بدهیی کجاگفتی مدام مباراد
   دنبالتامیب

 شھی استفاده نمگھی کارت ھم از امشب دمی سنی امینیبی نمگروی ھمدجوقتی ھگھی دگفتم
 ندازمشیم
 
  نداشتمیی اگھی دتھی نجی تو ھی باراد بخدا من دوستت داشتم و تو خونھ یول
 
 کنمی مدای النا پزدی داد می پشتھ گوشاز

   باشمطمعن
 

  زدی لرزون داد می با صدایکنی نمنکاروی تو اتوی خاموش نکن گوشالنا
 گردونمی برت می خودممالھ

 
  تر از قبل شده بودمی قوگھی من داما

 کنھی می مشکالت آدم رو قوانگار
 می بود از اول زندگدهی بس زجر کشاز
 شده بودم از عشق زده ری خورده بودم و تحقی روحی ضربھ ی بخاطر عشق و عاشقو

 شده بودم
 ...... فمی رو خاموش کردم و انداختم تو کیگوش

 
 
   زبان باراداز
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  النا کھ دعوام شده بود اعصابم داغون بودبا
  گرفتھ بودمیدی سر درد شددمی  کشگاری پاکت سھیرفتم تو اتاقم و  

  نداشتم بزنمش عشقم بوددوست
  بود خانومھ خونم بودجونم

 تی زدم تو دھنش از اعصبانیوقت
  رو شکستمزی می روی گلدوناتمام
  شدی نمی بازم دلم خالاما
 

 بشھ جسمش و یکی کھ باھام ادی داشتم بغلش کنم بھ خودم فشارش بدم اونقد زدوست
 یکی با من شھی ھمخواستمیروحش کآل وارد وجودم بشھ ھر چند جاش تو قلبم بود م

 باشھ
 ی اومده تو خونم تعادل روانی از وقتکردمی النا رو اونقد دوست داشتم کھ احساس ممن

 داشتم دستھ دوست نی شدم حتی عصبیلیندارم و خ
  ییبای بھش بگھ زی کسای بھش بخوره یکس

  داشتم مالھ من باشھ مالھ خوده خودمدوست
   بزرگمی پسر تاجر معروف فھمی سرگرد باراد فھمن

  دختر سادهھی شده بودم عاشقھ عاشقھ
 یلی و خاص واسم خی دوست داشتآروم

 دونستمی رو نملشی دلچوقتی بود ھخاص
   بھدمید کھ النا رو ی روز اولاز

   کردمدای نگاه اعتقاد پکی در عشق
 
 زمی عزی النا خانومھ من خانوم کوچولوکردمی خودم زمزمھ مشیپ

 ونمی و داره ددهیپچی تنت تو اتاقم عطر
  کنھیم

   بودی دخترنی اولاون
  عشق رو باھاش تجربھ کرده بودمکھ
  شدی از تنم جدا مامی تمام خستگکردمی و بغل مدمیبوسی اون دختر رو میوقت

  حس تازه داشتمھی رو کھ با النا گذروندم ی اولشب
  بودمی زندگی شب ھانی از بھتریکی

  کردمی تنش رو لمس میوقت
 ای حس دننی مالھ منھ و بدستش آوردم بھترنکھی بھش داشتم اتی حس مالکو

  داشتمرو
  گاه بھمھی تکھی سرپرست ھی النا بھ عنوان کردمی فکر مشھی چرا ھمدونمینم

  کنھی منگاه
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   حساس شده بودمیادی زدیشا
 دارمی دوست داشتم النا تمام روحش و وجودش رو بھ من بده ھر لحظھ مشتاق دیول

  باشھ
  بود باھامیمدت

 کردی می و ازم دورشدی نمھمبستر
  ی اما ھم آغوش نشی بخوابی وار دوستش داروانھی کھ دی کسبا
 و خواستھ ھام از انی بی شده بودم اما غرورم جلویصب کنھ  عونھی مرد رو دھی تونھیم

 گرفتیالنا رو م
 

  النا رو گرفتھ بودرھنھی النا دلش با من نبود جونم عطر پکردمی می ھر کارچرا
 کردمی رو بو مرھنمی پھمش

   و الناکردمی  خونھ رو نگاه میوقت
 کردمی احساس مدمیدی نمرو

 شمی مونھی دارم درسمآ
 زود ازم خستھ شد و نقدی داره کھ اقتی کھ نفس فرستاده حقیسی باور کرده بودم وگھید

  رفت
  رو باز کردم شروع کردم بھ خوندنشنامھ
    تو چشمام شدمی تموم شد متوجھ اشکایوقت
 

   توی کردکاریآخ عشقم آخ چ - من
 من یولو اما نره آخ النا خانوم کوچرمی تو آغوشش بمیذاشتی دردمو درمان کن مایخدا

 ؟ی کردکاریچ
  زن و بچم آواره شنزارمی نمکنمی مداتیپ

   ھمکارم رو گرفتمشماره
 رو واسم نتشی پرامی تا صبح کھ مفرستمی شماره واستون مھیسالم جناب سروان  - من

  دیآماده کن
   برداشتمموی رو تختم گوشنشستم

 رو دمی کن نگاش کردم دراز کشری دل سھی با النا داشتم بازش کردم ی عکسھ سلفھی
 تخت

 ..... نمی رو خوابوندم رو سعکسش
 
  از زبان باراد 
 

  نفس بکشمتونمی نمای خدااوووووف
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 سوزهی داره مقلبم
  

 سوختی قلبم داشت منمی النا رو کھ گذاشتھ بودم رو سعکس
 

   دختر چرا بھ فکر من نبود چرانی اآخھ
  رفت

 
  چرا شدم دی نااممی از زندگایخدا
   از خاطراتھ النا شدم چراپر

  تو بغلمھکنمی محس
 
  رو تخت بلند شدم نفسم داشتاز
  درست نفس بکشمتونستمی نمومدی مبند
 

 سوزهی بدنم داره مکردمی ماحساس
  دلم کنارم نبود عشقمو درکزیعز

   منو گذاشت و رفتنکرد
 

 دی کششی رو بھ آتامی با رفتنش دنالنا
  تب داشتم بدنم داشتیلیخ
  سوختیم
 
  رو در آوردم انداختم رو تختمشترتمیت

 .....  رو برداشتم بھ طرف حمومحولم
 راه افتادم 
 

   کردمخی رو پر از آب وان
 
 ھی سرمو بھ وان تکدمی وان دراز کشتو

  صورتھ النابستمی چشمام رو کھ مدادم
  شدی ذھنم مجسم متو

   خودم تنھا بودمگھی داالن
  نبود کھ غرورم جلوش لھ بشھیکس

  النا روپاھام نشستھکردمی ماحساس
  کنھی رو نوازش مشمی رداره
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  ومدی منیی صورتھ مردونم پای ھام رو بھم زدم اشکام از روپلک
 

  النا عاشقم شدی روزھی ھم دی شایدیخدا رو چھ د - من
 

   چرا النا عاشقم نبودآخھ
 

  چقد دوستش دارمدیدی نممگھ
 

  خداشھی از عالقم بھ النا کم نمچرا
  دختر دل بکنمنی از اتونستمی نمچرا

  دادمھی بھ وان تکسرمو
   دارمکردمی احساس متازه

  شمی آروم تر مکمی
 ادی تر منیی بدنم داره  پای دماو
  برام سخت بودیول
 

  برهی تا صب خوابم نمستمی بودم امشب کھ النا تو بغلم نمطمعن
 

 ..... بودی برام کافچھیپی عطر نفساش تو خونم مدونستمی کھ منی ھمقبآل
 
   اومدمرونی حموم باز
   طرف اتاق النا رفتمبھ
  کنمدای بتونم پدی لباس از النا بودم کھ شاھی کمدش رو باز کردم دنبال در

 .....  کنم اون لباس رو و بخوابمبغل
 
 

   رو خاموش کردمی گوشیوقت
 سوختمی مداشتم

 یستی تو عاشقھ باراد نگفتمی خودم مبھ
   کرد کھ کمکت کنھ مگھغھی کن باراد بھ مدت کوتاه فقط تو رو صولش

  ی از دستش کتک خوردکم
  کردنی کم بھت توھمگھ
   تو رو باور نداشت پس ولش کنباراد

 
   باراد منو باور نداشتچرا
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   شد چرا از ھمینجوری اچرا
 !!!م؟ی شدجدا

 
  النا؟ھیچ ابرومو باال انداختم گفتم ھی

 ؟ی کنھی بخاطر عشق گرخوامی باز منکنھ
 

 الیخی بی عشق و عاشقی باباگور
  آرش رو بغل کردم محکم بھ خودم فشارش دادمدمی کشقی نفس عمھی
 

 دادی آرش بھم آرامش موجود
  فقط آرش رو داشتممن
  رو براش بسازمندهی آنی بھتردی بامن
  فکر باراد رو از سرم دور کنمدیبا
 

  النا دور کن ھمھ مردا مثھ ھمنآره
  نکردی فرھاد با احساست بازمگھ
  نکرد؟انتی خبھت

 
  جوابت رو نداد؟انتی سال با خ٤  از بعد

 
   مثھ فرھادیکی ھم  باراد
  ازت خستھ شداونم

  وقت غم چشات رو درک نکردچیھ
 
  مردھی راه نده خودت مثھ تی رو تو زندگی مردچیولش کن اصآل ھ 

  کنیزندگ
 
  از دوردمی رو دنی آرتدادمی می و خودمو دلدارزدمی خودم حرف مشیپ

  ادی بدو مبدو
   بھموندیرس
  بھش گفتھ بودم کدوم قسمتھقبآل

 نمیشی ممارستانیب
 

  اول سالمدی ببخششدهی نگرانم چیلی النا خیووووا - نیآرت
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 ؟یزنی چرا نفس نفس میسالم چطور - من
 

 ......ی بترسدی شایی گفت تنھادمی دونجایآخھ تا ا - نیآرت
 

 چوقتی محبتات رو ھی ھستی تو واقعآ دوستھ خوبی ممنونم کھ بفکرمنیآرت -  من
  بھتشھی ھمکنمیفراموش نم

 ونمیمد
 

  النا؟میستیمگھ ما با ھم دوست ن - نیآرت
 

  ی دوستمنی تو بھترمیمعلومھ کھ ھست - من
 

 کننی بھم کمک مشھی خوب ھمی نگو دوستاینجوری اگھیپس د - نیآرت
 می پاشو برحاال

 
  گلی بی بشھی برم پخوامی گل می بی بشھی پی منو ببرشھی منیآرت - من
 
   گلی بی النا بی معرفتی بیلیخ

 گرفتی سراغتو ازم مشھیھم
 

  رفت و آمد کنمی با کسدادی باراد اصآل بھم اجازه نمنی آرتدیببخش - من
 
 دمی من بھت می پول بخوایرده تو ھر چ برم سرکار گفت الزم نکخوامی مبارگفتمی

  زنم کار کنھ واسم افت دارهخوامینم
 

 ؟یالنا چرا از باراد جدا شد - نیآرت
 

 ..... نپرس نگو چرایزی چمی بقران داغونم از ھم جدا شدنیآرت - من
 

  النای ؟ تو کھ دوستش داشتی چیواسھ  - نیآرت
 

  وونشمی کھ نفس بکشم دوستش ندارم دی دوستش دارم تا روزشھیھم - من
   ھم آغوش بشمی مردچی با ھتونمی نمگھی از باراد دبعد

 
 نی آرتذارمی خاک می نھی از باراد فقط سرمو رو سبعد
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  رو واسم باز کردنی در ماشنیآرت

   جلو چمدون رو گذاشت جعبھنشستم
 نشست عقب. ھمآرش

 
  رو روشن کردنیماش
  می دو ساکت بودھر
 

  کردهکاری گفت النا باراد چنیآرت
 ؟ی ازش جدا بشیخوای مچرا

 
 نقدی کھ اھیباراد مرد خوش شانس - نیآرت

 .....ی داردوستش
 

  با حسرت گفت  کھ خودم شرمنده شدمی حرف رو جورنی انیآرت
 

 ی ھستی تو ھم مرد خوشبختگفتم
  آھو زنت شدهکھ
 چوقتی ھمی کھ تو زندگھی تنھا کسھی خوشگل و پاکیلی کھ آھو دختر خیدونیم

 گذرمی نمازش
 

 خواستن داغ ی ؟ بھ ما دروغ گفتند کھ خواستن توانستن است گاھھی چیدونی منیآرت
 داغ داشتن باراد ھم رو دل من موند من در مونھی دلت می کھ تا ابد روشھی میبزرگ

 حد باراد نبودم
 .....  خودش اون کجا و من کجابقول

 ......  گلی بی بی دم خونھ میدی کھ رسمی حرف زدن بودمشغول
 
 
   زبان باراداز
 

 گرفتی دلم می عادت داشتم وقتشھیھم
 گفتمی خودم شعر می واسھ

  می النا اومده بود تو زندگی وقتاز
 گفتمی و براش شھر مشدمی مرهی وقتا بھش خیلیخ
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 دوستت کردمی تو گوشش زمزمھ مکردمی تو تختم بود و بغلش می شبا ھم وقتیلیخ 
  دارم و واسش

 گفتمی مشعر
 
   خودم بودرهی دست دادن النا تقصاز
 ی دوست داشتھ باشادی رو زیکی یوقت

  شھی مینجوریا
 

  دوست داشتنی بده حتشیادی زیزی چھر
 

 ادی داشتھ منم نسبت بھ النا زدوست
  بود

 
  دوست داشتنمیادی زنی بخاطر ھمدیشا
   دستش دادماز
 کنمی مداشی پاما
 

 خوامی رو کھ میزی عادت ندارم چمن
 کنمی مداشی نرسم پبھش

   سھمھ منھالنا
 

 کنمی واسھ خودم مشھی ھمی برااونو
 
  کردمدای از النا پدی تاپ سفھی

  بوده حموم اونجا گذاشتھرفتھ
  رفتھ ببره البدادشی و

  رو برداشتم بھ طرف اتاقمتاپ
   افتادمراه

 
   رو تختم تاپ رو انداختمدمی کشدراز

 دمیکشی صورتم و عطر النا رو بو مرو
 

 شمی می دارم روانکردمی ماحساس
 

  کھ دستھ بزن نداشتمی مناصآل
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  شده بودمینجوری چرا ازدمشی مچرا
   کمکم کنایخدا

 
 مینجوری استی شب نھی ایخدا

  کنم چطور تحمل کنم؟کاریچ
 
 امی از سرکار بی عشقھ کبھ
  نھی رو پام بشی کگھید
   کنھی واسم دلبریک
  بچسپونھنمی سرشو بھ سیک
 

 َ زخم شده اندمیلبخند ھا - رو صورتم بود دلم خواست واسش شعر بگم تاپش
  بعدی را گذاشتھ ام برامی خنده ھاتمام
 ِ را بھ دل شعر گره زده ام النامی ھای دلتنگفعال

 ِ خواھم ھمراه با عطر لباستیم
   کنمھی گرـــــریس
 

  ی زندگفعال
 باشد
 ......  بعدیبرا
 
  پوزخند بھ خودم زدمھی
   سالھ از رفتارم٢٨ پسر ھی

 دمیکشی نمخجالت
 یقراری ھمھ بنیا 
  نوجوونی شده بودم مثھ پسراکردمیم

 کننی مھی و گرشنی عاشق مکھ
 
  پوووووف زدم و نشستم رو تختھی

  افتادتارمی بھ گچشمم
 کردی آرومم مشھی ھمخوندن

 
  دادم واسھ خودم بخونمحیترج

  حالھ دلم بھتر شھدیشا
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  بودمی زمانوسفی ی صداعاشق
  آھنگ ازش بخونمھی دادم حیترج

 
   بنام از حاالی زمانوسفی رو برداشتم و شروع کردم بھ خوندن آھنگ تارمیگ
 
  واسھگھی قلبھ تو دی حاال کھ تواز
 ستی نیی من جاادی
 

 دی امونم رو برگھی دسی خیچشما
 یی سھم من شده تنھادی بھ آخرش رسقصھ

 
 
 مونمی ھا مبھی مثھ غرگھی قلب تو دی حاال کھ تواز
 یشی از سنگ باشھ عاشق می تو قلبت ھر چدونمی می روزھی

 ونمی مدیشی خوبتو می روزااونموقع
 

  و غم ھا بغض تموم حرفامھی قلب عاشقھ تنھا گمھ تو گرھی حاال پس
 

  عشقھی ھمش از رودردام
  مرامھ عشقھیی کتاب عشق نوشتھ تنھاتو
 

  از داشتنمی خستھ شددمیفھم
  بود دوست داشتنمیادی زدونمیم
 
 ی باشخوامی نمنکھی استی آسون نی بذار فراموشم بشای تو خوابمم نگھید
 

   آھنگنی صدام گرفتھ تو ااگھ
  چشماموھیسی خینی ببیستی نآخھ

 
  و غم ھا بغضھ تموم حرفامھی قلبھ عاشق تنھا گمھ تو گرھی حاال از
 

 ومدی منیی و اشکام پاخوندمی مزدمی متاری بود گنیی پاسرم
 

  بودمداغون
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  خودمو چطور آروم کنمدونستمینم
  داشتمدوست
   کھ خوابم ببرهنشی باشھ مثھ ھر شب سرمو ببرم تو سکنارم

 
  نداشتمشگھی دی نبود ولیول
 

 خوندمی واسھ خودم مداشتم
 خوندمی عشق النا مبھ
 

  زنگ خوردمیگوش
  نگاه کردمی گوشی نگاه بھ صفحھ ھی
 .......  بودترایم
 
 .... نچسپی دختره نی بازم ااه
 
   زبان النااز
 

  گفت النانی گل  آرتی بی  در خونھ بمیدیرس
   باراد؟شھی پی برگردیخوای خوب فکر کن نمگھی بار دھی
 

  نھ باراد ھر وقت درست عشق رو شناخت - من
 بر گھی خودم دی ولنھی بببرمی اونوقت بچش رو می چیعنی عشق دی وقت درست فھمھر
 گردمینم
 

 یکنی از باراد بعد از خونش فرار میی النا دختر تو حاملھ ایوووووا - نیآرت
   برگردی ھستی دختر مغروریکنی می لجبازشھیھم
  شوھرتکنھی مدق
 

 شھی تموم مغمی صگھی بھ باراد محرمم دگھی ماه د١ من فقط تا نیآرت - من
 

  آخھیشدی حاملھ مدی نبای باراد بودی غھیالنا تو ص - نیآرت
 

  من و بارادی تو از رابطھ نیآرت - من
 یدونی نمیزیچ
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  بخاطر باراد از خودمم گذشتممن
 ارمی می بدشانسشھی رو تجمل کردم اما ھمزای چیلی شدم خری تحقیلیخ

  اومدمای من بدشانس بھ دنانگار
 ای بچھ بھ دنگفتیصبح ھم  باراد بھم م 
 رمشیگی ازت مادیب

   نشھیی کھ مثھ تو عقده اکنمی بزرگش مخودم
 م؟یی من عقده انیآرت
 

 دختر آروم باکالس و دوست یلی دوست دارم اتفاقآ خیلی من تو رو خیستینھ ن -  نیآرت
 ی ھستیی ایداشتن

 
 یطفآ دار جان لنی آرتیمرس - من
 

  نکنتیالنا خودت رو اذ - نیآرت
  بد فکر نکنیزای بھ چادیز

   گل کھی بی بشھی پی بھتره برفعآل
 زهی سوپراھی واسش

 
   زدمنی لبخند بھ آرتھی

  گھی چشمک زد بھم گفت آره دکھ
 ستی نمعرفتی گل مثھ تو بی بیب
 

 نیعھ آرت - من
 

 ی کردم باھات کھ لبخند بزنیشوخ - نیآرت
 

  رو باز کرداطی زد در حدی کلنیآرت
  صاحبخونھی آھازدی داد ماطی حتو
 ؟یداری صاصبخونھ بیآ

 
  اومده بھت سربزنھیمی دوستھ قدھی
 

   داد نزن اگھ خوابھنیعھ آرت - من
  نکندارشیب
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  بزار خوشحالش کنمگھید نھ د - نیآرت
 
  گل دری بی بنی آرتی سرو صدابا

 ..... رو باز کردسالن
 
 ای النا تو بی مادر آیآ - گل ی بیب

 ی مادر خوش اومدی تو واای بدخترم
 

  گل رفتمی بی تند بھ طرف بی آرش رو محکم گرفتم با قدم ھادستھ
 می رو تو آغوش گرفتگروی دو محکم ھمدھر
 
  ی بھ ما سر بزنیومدی نگھی دی مادر جان تو کجا رفتی آگفتمی گل مدام می بیب
 

 یبش نی دوست داشتم زن آرتچقد
  نشد مادرداتی پگھی دیرفت

 
   گل النا شوھر دارهی بی انداخت و گفت بنیی سرش رو پانی گل آرتی بی حرف بنی ابا
 
 ؟ی کھ مارو فراموش کردی من شوھر کردھی وفای  دختر بی آیآ - گل ی بیب
 
  تو دختره قشنگمایب 

  می زدم دستھ آرش رو گرفتم و وارد سالن خونھ شدلبخند
 

 بذار واسھ ھی اون اتاق من کھ خالی بی برم بگھی گفت من دی نسبتآ بلندی با صدانیآرت
  زنمیآرش و النا بھتون سر م

 
  و رفتمی کردی خدافظنی آرتاز
 
  نگاه بھ آرش انداختھی گل ی بیب

  جونی بی گفت سالم بعی سریلی خآرش
 
 نمی بغلم ببای بی سالم گل پسرم چھ پسر قشنگزمیسالم عز - گل ی بیب
 
 یدی و گفت النا مادر ددنشی گل آرش رو بغل کرد و شروع کردن بھ بوسی بیب
  شھی مدای غصھ نخور داداشت پگفتمیم
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 ی بھش توکل کندی خدا چقد بزرگھ فقط بایدید
 

  حق باشماسی بیبلھ ب - من
 
 ن؟ی گل گفت شما شام خوردی بیب
 

  ی بی گفت نھ بعی سریلی خآرش
 

 ھی خودم ی باشداری موقع بنی تا ایستراحت کن عادت ندار گل شما برو ای بیب - من
 کنمی واسھ آرش درست میزیچ
 
   اسرار کردی گل ھر چی بیب

   درست کنھیزی چنذاشتم
  املت درست کردمھی خودم

  میبا آرش خورد 
 
 و بھ اتاق خوابش دی گل خواستم بره استراحت کنھ من و آرش رو بوسی بی باز

 .....رفت
 

 رفتم وارد اتاق کھ شدم تمام خاطراتھ گذشتھ نی آرتھیمی آرش رو گرفتم بھ اتاق قددستھ
  تو ذھنمومدیم

  دنامی کشگاری سنی آرتی ھایشوخ
  گھی دیزای چیلی ھام و خھیگر
 

  روشدمی رو  خوابوندم رو تخت پتو رو کشآرش
 دمی کنار دراز کشخودمم
  نداشتم حوصلم سر رفتھ بودخواب

  رو روشن کردمیگوش
   تماس از دست رفتھ٢٠ اس ام اس داشتم و ھی

  تماس ھا از طرف باراد بودی ھمھ
  ام اس رو باز کردماس
  بودنی طرف آرتاز
 

 و رانی تو شکمت دوباره حی با بچھ شمی موونھیالنا دارم د - نی ام اس آرتاس
 ی بشتی اذذاشتمی نمچوقتی ھی کاش زنھ خودم شده بودیسرگردان شد
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 قھی چند دقی کرده وبراخی رو خوندم احساس کردم تمام بدنم نی اس ام اس آرتیوقت

 .. تو دستم خشک شدیگوش
 

 نی تو دستم خشک کھ آرتیگوش
   زدینی حرف سنگنیھمچ

 
  من باراد رو دوست دارمدونھی نممگھ
  اس ام اس رو واسھ من فرستادنی اچرا

 
 نی از آرتنکھی گرفتم بخاطر ادلشوره

  ستم خواکمک
 
  نجای اومدم انکھی ااز
 

  اس ام اسش رو دادمجواب
 

  ؟ی بود نوشتی چنی انیآرت
 ی واسھ تو ارزش قائلم تو دوستممن
   چون بعد از فرھادستمی نمونی باراد شدم پشی غھی صنکھی از امن

   تو آغوش بارادموی زندگی روزانیبھتر
  گذروندم

 
  حرفا رو نزننی  اگھی دکنمی مخواھش

 رمیگی نفرست عذاب وجدان میزی چواسم
 

  جواب داد النا من ھنوزمعی سرنیآرت
 زنھی قلبم تند تند مشمی می جورھی نمتیبی می دارم وقتدوستت

 
  خاننی آرتی کردجای بیلی ام دادم شما خی شدم پیعصب

 
   زنگ زدبالفاصلھ

 
  رو جواب دادمی گوشعیسر
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 ی ھستمیمی تو شوھر دوستھ صمھی حرفا چنی انی زدم آرتداد
 

 ؟یزنی حرفا رو منی چرا ایدوستم
 

   نزدم من قبل از باراد تو رو دوست داشتمیالنا آروم باش من حرفھ بد - نیآرت
 ی غھی صدمی فھمی وقتی بھ من نداشتیی عالقھ اچی تو رو ازم گرفت خودتم ھباراد

  شدمالیخی بیباراد شد
 

  بچت ھم بھی عقد دائم براکنمی عقدت مغتی بعد از اتمام صی االن اگھ بخوااما
  رمیگی خودم شناسنامھ ماسم
 ی تو بخوابھیکاف
 
   من پدر دارهی گفتم بچھ ی و محکمی جدیلی لحن خبا
 

  ی تو زن دارنی بکش آرتخجالت
  برات متاسفمواقعآ

 
  با آھو ازدواج کردمگھی دیزای چی سرھی و یی فرار از تنھای من برایول - نیآرت
  تو دوستش نداشتمی بھ اندازه چوقتیھ
 

 ی باراد بودشھی تو پنکھی از اشھی ھممن
 خوردمی محسرت

 
   خب باراد قدرت اسم و رسمش ویول

  دونستمی بود مشتری از من بثروتش
 یدی محی رو بھ من ترجاون

 
 ی داشتھ باشی ھنوز نسبت بھ من حسکردمی ساکتشو اصآل فکر نمنیآرت - من

 رمی منجای از اصب
 

  نگران نباشامی من اونجا نمیالزم نکرده بر - نیآرت
 

  دادمحی رو قطع کردم و ترجیگوش
  محلش کنم بھترهی جوابش رو ندم باصآل
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 یی حرفانی ھمچنی کھ اگھ باراد بدونھ آرتکردمی فکر منی خدا داشتم بھ ایوا
 کنھی زده زنده بھ گورش مبھم

 ....... دمی رو خاموش کردم آرش رو بغل کردم و خوابیگوش
 
 
  زبان باراداز
  
 

  بودی شبنی بد بود اولیلی خحالم
   من و النایی بعد از آشناکھ
  شب تو خونھ نبودالنا
  رفتی ھزار راه مدلم
 

  زنم کجاست ؟ایخدا
 

  ؟دهی چطوره ؟االن کجا خوابحالش
  ؟کنھی مکاری خورده چیچ
 

  شماره ھاشنتی زود پریلی خدی باصبح
  بودهی تماسش با کنی آخرنمی ببرمی بگرو
 

  مردمھی من ای کنم خداداشی بتونم پدیشا
  و حالش چطوره کمکمخوابھی سختھ بدونم ناموسم شب کجا مبرام
  کنم بھم توان بده بتونمداشی پکن

 کنمی مداشی کھ پیتا زمان 
 ارمی بطاقت

 
  النا رو گذاشتم رو بالشمتاپ
  سرمو گذاشتم رو بالشتبعد

 نشھی سرم رو سکردمی ماحساس
   عطر تنش روی لباسش بوی بوچون

  داشت
 

 کردمی رو کھ بستم احساس مچشام
  بودی تو بغلمھ واقعآ جاش تو بغلم خالالنا
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 ی راه شدمھی نقی رفی کردکاری النا چآخ
 

  رو خوردمبتی نجی انگار گول چشمامن
  ساختمتی ھمھ چی کھ بھ پامن

 ی و بری منو بذاری ھمھ خوبنی حقم نبود بعد از انی اواقعآ
 
  خانوممی کردی مرامیب
 

 شھی میکی کنم بدونھ تو شب و روزم کاری چحاال
 
 ....  شدمای آدم دننی کس تری بکردمی شده بودم کھ احساس می جورھی
 

 درد ی بستھ تو تختم کلی با چشمادونستمی کس و کار خودم می من النا رو ھمھ انگار
 دل کردم با النا تا خوابم برد

  بودمدهی وقت خوابری دشبی دچون
 

 ھمکارم جناب سروان رو ی شماره عی شدم سرداری بی خوابم برد وقت١٢ تا صبح
 گرفتم

 
 د؟ی چطوریسالم سروان مظفر - من
 

 امروز دی ناکرده کسالت داریسالم جناب سرگرد احوال شما در خدمتم خدا - سروان
 می نگران شدنیومدیھم ن

 
   انشاهللاشھی حل متسی نیزی چیسروان مظفر - من
 

  بلھ جناب سرگرددی کھ بھتون دادم رو واسم گرفتیی اون شماره انتیپر
   بدم خدمتتوننیاوردی نفیتشر

 
 رسونمی خودم رو معی تو اتاقم سردی رو بذارنتی جناب سرگرد لطفآ  پرممنون

 
   زبان النااز
 

   شدمداری گل از خواب بی بی بی با صداصبح
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  میشی مزاحمت نمگھی با اجازت ما دی بی گل گفتم بی بی ببھ
  میری منجای از اامروز

 
 ی کجا برذارمیمگھ من م -  گفت ی بیب

   کردمداتی پتازه
 

 می بردی بشم بانیمزاحم شما و آرت.تونمی نمی بینھ ب - من
 دنبالھ کار بگردم  خوامی چون دنبال می بی مھمونت باشم بگمی فکر کنم چند روزه دیول
   باشھشتونی امروز آرش پشھیگھ ما

 
   برم دنبال کارخوامیم
 
  ؟دی مواظبھ آرش باششھیم
 
  راحت برو من  حواسم بھ آرش ھستالیآره دختر قشنگم با خ -  گفت ی بیب
 

 ادی برمی کار خوب گھی دنبالھ کار دعا کن رمی جان بعد از ناھار می بی بممنون
 
  من دلم روشنھیگردیبرو دخترم انشا کھ با دستھ پر برم -  گفت ی بیب

   درست کردمی کنھ خودم قورمھ سبزی کاری بی بنذاشتم
   داغون شدمکردمی داشتم درس میوقت

  باراد بودی مورد عالقھ ی غذای سبزقورمھ
 

  بھم صبر بده کمکم کن فراموشش کنمترکھی خدا دلم داره ماووووف
 
 ش؟یاوردیالنا مادر شوھرت کجاست چرا با خودت ن - دی پرسی بیب
 

 شمی دارم ازش جدا می بیب - من
 
 ؟ی گفت چرا مادر مگھ دوستش نداری بیب
 

  ھی مرد با محبتیلی خی بیچرا ب - من
   کمکم کردیلیخ
 

  میخوری بھ درد ھم نماما



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 716 

 می کنی ما با ھم زندگذارنی نمخانوادش
 کننی مرمی تحقخوامی منو نمچکدومشونیھ
 
   انییعجب آدما -  گفت ی بیب

 پسرشون باشھ ازم ھی مثھ تو زندگی و پاکی دختر دوست داشتنھی دلشونم بخدا یلیخ
  اون دوستت داره؟ی شوھرت چدیپرس

 
 مونی و زندگخورمی من بھ دردش نمفھمھی اون دوستم داره اما خودشم می بیب -  من

   مھمھزای چیلی خی بی بستی فقط دوست داشتن مالک نی تو زندگستیمثھ ھم ن
 
 
  آره مادر جان حق باتوعھ - گل گفت ی بیب
 

 رو سر کردم کولھ می شال مشکدمی رو پوشمیخی نی و شلوار جی کوتاه مشکیمانتو
   رو برداشتممیپشت

  گفتمدمی گل رو بوسی بی و بآرش
  برم دنبال کار بگردمدی باگردمی غروب برمتا
 
   گفت  مواظبھ خودت باشی بیب
 

  ای زود بیآج - آرش
 

  اااای شلوغ نکنی نکنتی رو اذی بی بزمیباشھ عز - من
  امی مزود

 
  گرفتمی تاکسابونی خی دست تکون دادم و از خونھ خارج شدم جلوواسشون

 تا رمی کار دارن بگی کھ آگھی برسونم و روزنامھ ھایاتی تا خودم رو زودتر بھ  نشرو
 ......؟. کنم دای زود کار پتونمی منمیبب
 
   زبان باراداز
 

 دمی رو پوشمی نظامی لباس ھاعیسر
   شدم و بھ طرف محل کارم راه افتادمنی ماشسوار

 
   تماسشنی آخرنمی رو بردارم و ببنتی زود برسم و اون پرخواستمی مفقط
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 .....  کنمدای ازش پی بتونم سرنخدی بوده شای کبا
 
  م شدم وارد اتاقعی سردمی محلھ کارم رسبھ
 

  بودزمی کارتھ النا رو ممی سنتیپر
   برش داشتمعیسر

 
   کھ باھاش تماس گرفتھ بود رو گرفتمیی شماره انیآخر
  مرد جواب دادھی بار بوق خورد  چند

 شدمی می روانداشتم
  مرد ؟نی اھیک
  داره ؟کاری النا چبا
 

  مرد منو ترک کردهنی النا بخاطر ادیشا
  شدبی غربی عجی پر از فکراذھنم
   از دوستام کھ تو مخابرات بود تماس گرفتم و گفتمیکی با عیسر

  عی سرفرستمی شماره واستون مھی
 ھ؟ی بھ اسم چھ شخصنی اطالع بدبھم

 
   ساعت باھام تماس گرفتنھی از بعد

  ی خط بھ اسم شخصنی گفتن او
   مھر ھستانی آرنی نام آرتبھ
 
  رو قطع کردمی گوشی بدون تشکر و خدافظی حالم بد شد کھ حتنقدی اسم انی ادنی شنبا
 
 ن؟ی آرتشھی النا رفتھ بود پیعنی
 

  فرار کرد؟شمی از پنی بخاطر آرتاون
 دهی خوابنی تو بغلھ آرتشبی ددیشا 
  بوده ؟نی آرتشھی پای
 

  کردی با احساس من بازالنا
   سوال بردری زتمویشخص

  ھم کھ نفس فرستاده بودیسی وتو
 کنمی می باراد رو دوست ندارم دارم با احساسش بازگفتی و مدیخندیم
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  رمی انتقام بگخوامیم
 

  رسمآ منو مسخره کرداون
 ی ھمھ ھی نکنم النا تالفداتی پنکھی امگر

 رمیگی رو ازت منکاریا
 

   تو سرشیی النا چھ نقشھ اایخدا - من
  کرد؟نکاری  چرا ابود

 
 می وارد زندگچوقتی کاش ھیلعنت

   گذشتمترای دختر از خانوادم گذشتم از منی بود من بخاطر انشده
 جواب ی من بخاطر النا حتی دوستم داشت ولیلی چند عاشقش نبودم اما اون خھر

 دادمیتماس ھاشم نم
 خوابھی منی آرتشھی شب پرهی و مذارهی منو منی النا بخاطره آرتنی ببحاال

 شمی مونھی دارم دنھھھھھھھ
 
  بھش دست زده؟نی آرتیعنی
 

 !!!؟ی عاشقونھ زده باشھ چی بھش حرفااگھ
 
  کنھی کارو نمنی اون اکنھی نمنکاری  النا با من انھ
 

 نی آرتی رو برداشتم با شماره یگوش
   گرفتمتماس

 
  مھر؟انی آرنی آرتیالو آقا - من
 

 بلھ خودم ھستم شما؟ - نیآرت
 

 ن؟ی ھستم بجا آوردمیسرگرد فھم - من
 .....بایک النا شھمسر

 
  امرتوندیی گفت بلھ بفرمانیآرت
 

  انگار تو صداش پر از استرس بوداما
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  نمتی ببدی زود بایلیخ - من
 

 بھ چھ مناسبت ؟ - نیآرت
 

 یفھمی مناسبتش رو مدمتی دیوقت - من
 

 ....ی پارک و٣ ساعت قرارمون
 

 نمتونیبی ممی گفت باشھ سرگرد فھنیآرت
  زدی انگار بھ مسخره باھام حرف مومدی خوشم نشی لحن گفتاراز
 

 ...... رسوندمی خودم رو بھ قرار م٣ دی بود و من با٢ ساعت
 
  زبان النااز
 

 ی شدم تعدادی مطبوعاتکی نزدیوقت
   گرفتمروزنامھ

 
  خوانی کھ واسھ کار میی بتونم جاھاتا

  عی داره سراجی خانوم احتھی منشکی شرکت نوشتھ بود بھ ھی کنم دای پرو
   خودم رو بھ اون آدرس رسوندمیا تاکسب 
 
  طبقھ بود١٠ ساختمون مجلل ھی
   چھارم رفتمی آسانسور بھ طبھ با
  ؟ھی چجورشی کارطی شرانمی ببتا
 

  افتادی شکالتھی در چوبھی بھ چشمم
   زنگ کنارش بود زنگ رو زدمھی کھ
  قھی دق٥ از بعد

  جو گندم درو باز کردی و موھایی سالھ با کت و شلوارسورمھ ا٤٠ بآی مرد تقرھی
 خدمت ی استخدام منشی واسھ دی کھ تو روزنامھ زده بودی آگھی سالم من براگفتم
 دمیرس

  
   نگاه انداختھی کرد از سر تا پام رو اخم
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   توای بگفت
   نبودی دفتر کھ شدم کسوارد
   خودش تنھا بودفقط

   بودم اما ترسم رودهی ترسکمی
   کردمپنھون

 
  اتاقش رو باز کرد گفت بفرما تودر

  نشستزشی اتاق شدم خودش پشتھ موارد
  کھ روبھ روش بود نشستمیی ای رو مبل چرم مشکمنم

 
  شما خانومھ ؟دیپرس

 
  بای ھستم النا شکبای جواب دادم شکعیسر

 
  شرکتسیی ھستم ری صالحاری رو صاف کرد گفت منم سامنشیس
 

  ستنی نی مدتی من براھیمنش
 ارنی نمفی تشرمانشونی بعد از زاتا
  ارمی آدم معتبر و کار بلد رو جاش بھی خواستمیم
 

  ؟دی کار داری سابقھ شما
 

   نھگفتم
 

  ٢٠ چند سالتھ ؟ گفتم دیپرس
 
 

  چقده؟التتی تحصیای بر بی بتوننکاری سنت کمھ فکر نکنم از پس ایلیخ - اریسام
 

   دارموتری کامپپلمید - من
 

  میکنی استخدام نمنیی بھ پاسانسیاما ما ل - اریسام
  دیخوری بھ درد کار ما نمشما

 
  واسھ کار کنمیشتری اسرار بکھی مردنی نداشتم بھ ادوست
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 ..... دی ھر جور راحتی باشھ جناب صالحگفتم

 
   ساختمون خارج شدماز
 
  نکنھ اونجایبینگران آرش بودم غر 

   روشن کردممویگوش
  گل بپرسمی بی حالھ آرش رو از بکھ

  شروع کرد بھ زنگ زدننی آرتبالفاصلھ
 

   رو ندادمجوابش
   ام اس فرستاداس
  ام اس رو باز کردماس

 
   کردهدای دنبالمونھ منو پمیتو رو خدا جواب بده النا سرگرد فھ - نیآرت
  باھاش قرار دارم جواب بدهگھیساعت د ١
 

   اومد سراغمیدی شدی دلشوره
  کردم پاھام سست شدهاحساس

   توان راه رفتن ندارمو
  دادمھی تکواری دبھ
 دمی کشقی نفس عمھی و

  زنگ زدنی آرتدوباره
 

  کرده؟دای باراد تو رو از کجا پشدهیچ - من
 

  ھی بابا نظامدونمیمن چھ م - نیآرت
  گھی دکنھی مدایپ
 

  ؟گھی میچ - من
 

  کنم؟کاریباھام قرار گذاشت النا چ - نیآرت
 

 ؟ی بریخوایم - من
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 722 

  بودی عصبیلی النا خگمآاای مشھیمجبورم برم وگرنھ مشکوک م - نیآرت
  تند باھام حرف زدیلی خی گوشپشتھ
  ارهی سرم بیی اونجا بالنرم

 
  راحت بروالی با خستی نینجورینھ بابا باراد ا - من
 

 ی کن جلوش زبون درازی سعشھی می عمل کنھ عصبلشی برخالف می اگھ کسفقط
 ینکن

 
 ماجرا نی خودتو از ای نداری حسجی و بھ من ھی بگو اصآل از من خبر نداربھش

 ..... رونیبکش ب
 

  ؟یاگھ بگم حس دارم چ - نیآرت
 

  نی ھااا آرتی بھ باراد نگیزی چی شدزاریمگھ از جونت ب - من
 

 شھی بھ خودم مربوط مگھیاون د - نیآرت
 

  رو قطع کردی گوشنی آرتزدمی حرف مداشتم
 

 ؟ی اگھ بھ باراد بگھ منو دوست داره چیووووووا
 کشتتشیم 

 .....نی کنھ آرتکاری بگم چخدا
 ...... ی پشتھ بدبختی جواب نداد اه بدبختگھی شمارش رو گرفتم دی چھر
 
 
   زبان باراداز
 

 شدی م٣ دمیرسی بود تا م٢:٣٠ ساعت
   کتم گذاشتم و راهبی تو جرموی تھفت
  ی سمت پارک وافتادم

 
  داغون بودمیلیخ
 

  غرورم لھ شدهکردمی ماحساس
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   افت داشتیلی  من خواسھ
   شکمش از خونھ بره و اصآل معلوم نشھ کجاستی توی زنم با بچھ کھ
 

 کردمی شب بود اما احساس مھی فقط
  کھ رفتھھیادی زمدت
  نداشتمی خوبحس

 
  طرف پارک راه افتادمبھ

  زنگ زدمدمی رسیوقت
 

 ..!!دمتونی مھر ندانی آری آقاییالو کجا - من
 

  جناب سرگردرسمی مگھی دقھی دق١٠ - نیآرت
 

  پارک نشستمی ھامکتی از نیکی یرو
  دلشوره داشتم مدام پام رو تکون 
 دادمیم
 

 دی رسقھی دق١٥ بعد از نیآرت
 
 

  دستشو رو بھ طرفم دراز کرد و گفت سالم جناب سرگردنیآرت
 
   کھ تو صورتم بود دستم رو بھ طرفش گرفتم و گفتم سالمی اخمبا
  لطفآدینی بشدیی مھر بفرماانی آریآقا
 

  نشستمکتی کنارم رو ننیآرت
  ومدی بھ نظرم بچھ منیآرت

  سالس٢٥ ی ال٢٤ پسر ھی کردمی ماحساس
 

  چند سالتھ ؟دمیپرس
 

 چطور ؟ - نیآرت
 

  بدونم ؟خوامیم - من
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  سال٢٥ - نیآرت
 

  یی بچھ اگفتم
 

  زد و گفت مگھ خودت چند سالتھ جناب سرگرد؟پوزخند
 

  سال٢٨ - من
 

  ی سال از من بزرگتر٣فقط  - نیآرت
  بچھ ؟یگی بھ من مبعد

 
  سال بزرگترم اما من درک و فھمم و رفتارم پختس٣درستھ من  - من
 ستمی نی امروزی جوونامثھ

 
 م؟ی فھی آقاھیمنظورتون چ - نیآرت
 

   بودفی در مقابل من کوتاه و ضعنیآرت
  بچسکردمی چرا اما فکر مدونمی بودم نمیکلی درشت و ھیلی من کنارش خو

 ومدی بھ نظر مکی چون کنارم کوچدیشا
 

 می فھی دوباره تکرار کرد آقانیآرت
  ؟دی دارکاری با من چدی بگیخواینم

  سراغم ؟دی اومدی چواسھ
 

  النا کجاست؟نیآرت - من
 ششی توعھ منو ببر پشھی پدونمی ممن
 

  منھ ؟شھی گفتھ پیک  - نیآرت
 

 بھم بگو کنمی کھ النا باھات تماس گرفتھ خواھش می بودی شخصنیتو آخر - من
 کجاست اون زنمھ بارداره

 ادی بشی پی تو خونھ باشھ مواظبش باشم امکان داره واسش مشکلدیبا
 وفتھی بچش تو خطر بو

  توعھشھی پدونمی رو نداره می النا رو بھم بگو اون کسی جالطفآ
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 یکنی اشتباه فکر ممی فھی گفت آقانیآرت
 

   النا بھ من زنگ زد حالمودرستھ
 ....  کجاستدونمی اما من نمدیپرس

 
 کردی ممی داشت عصبگھی دنیآرت
  نھ؟ای النا کجاست یگی زدم مداد
 

  ندارمیگفتم کھ من ازش خبر - نیآرت
 

   توعھشھی پدونمیخفھ شو م - باراد
 نی واسھ ھمی قبآل دوستش داشتتو

 یکنی کمک مبھش
 

   زندانندازمتی میشی کجاست مجرم شناختھ می اگھ بھم نگاالن
  کجاست ؟بگو

 
  زندانی کھ منو بندازی من ندارھی بر علیجناب سرگرد شما شواھد - نیآرت
 

 شھی نملی دلنی کھ النا باھاش تماس گرفتھ من بودم  ای نفرنی آخرفقط
 

  دوستش داشتمیدی آره درست فھمدومآ
  شی بود ازم گرفتشتری شما زورت باما
 ی کرده بودغشی صدمی فھممیوقت
 

 .....  ضمن االنم دوستش دارمدر
  مونده ھنوزغتونی ماه از صکی چند ھر
 
 

 نی حرف از زبان آرتنی ادنی از شنبعد
 شدی چدمیفھمن

  جوش آورده بودمشدی داشت بد محالم
   و شروعنی رو خوابوندم رو زمنیآرت

   بھ زدنشکردم
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  سفت گرفتھ بودمعقشوی
  النا کجاست بگوگفتمی تو صورتش و مدمیکوبی مشت مبا

  نگفت و گفت ازش خبر ندارمیزی زدمش چی چھر
 شدمی از کنترل خارج مداشتم
  کتم در آوردمبی از جعی رو سراسلحھ
  نی آرتھیشونی رو پگذاشتم

 ؟یدی فھمی النا رو دوست داریگی بار آخرت باشھ مگفتم
   بوددهیترس 

  کردمدشی تھدی ھر چاما
  حرف نزداصآل

  دی و خود خواه ھستی قابل تحملری شما آدم غمی  گفت سرگرد فھفقط
 النا ھم تتونست شما رو تحمل کنھ وترکتون کرد 
  شمی اما اگھ اومد پستی من نشھیپ

 ..... دی مطمعن باشکنمی و خوشبختش مکنمی ازدواج مباھاش
 

  با حرفاشکردی موونمی داشت دنیآرت
 گنده تر از دھنت کشمتیبخدا قسم م........  زدم خفھ شو بچھ سوسول ببند دھنتوداد

 ....یزنیحرف م
 
   زبان باراداز
 

   بد بود اونقد بد کھ اگھ بایلی خحالم
 کردمی نمھی پسرگرنی ای ابھتم جلونیا

 ..... بودھنر
 

  نی آرتھیشونی رو محکم رو پاسلحھ
  ی دادم و گفتم ووووافشار

   تو باشھ و پنھونشھی اگھ النا پبحالت
   و در ضمنی باشکرده

 ی کھ جلوی ھستی پسر جسوریلیخ
   النا رو دوستی بگی جراعت کردمن
 یدار
   ھنوز زنھ منھ فراموش کھالنا

 ؟ینکرد
   منیتو ھنوز منو نشناخت 
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 کنمی مداشی زود پیلیخ
 
  بلند شدمنی آرتی نھی رو ساز
 

  بودی زخمصورتش
 
  
  تو دعوا بھ دھنمنی کھ آرتی مشتبا

 ومدی بود لبم پاره شده بود و خون مزده
 

 دیچیپی از درد صورت بھ خودش منیآرت
  پھن شدهنی کھ رو زمی در حالو

 کردی نالھ مبود
 

 کھ اسحلھ تو دستم بود با ھمون دست بھش اشاره کردم ی در حالستادمی سرش ایباال
  برو خدا رو شکر کن کھ زندت گذاشتم

 
 ی جسارتنی بودم و ھمچی آدم معمولھی نبودم و ی باش اگھ نظاممطمعن

  زنمو دوستیگفتی و می من کردیجلو
 ذاشتمی زندت نمیدار

 
  بلند شدنی از زمی بھ سختنیآرت

 ستادی رو اروبھ
 
   گفت جناب سرگرد من زودتر از شماو

  کھ نرفتھ؟ادتونی النا بودم عاشقھ
 

 دمی رو از خشم محکم گزلبم
  صداتو نشنومگھی گفتم دو
 

 ی و روانی تو تعادل روحستی متعلق بھ تو نگھی النا دکردیمدام تکرار م -  نیآرت
 ی اونو بھ آرامش برسونیتونی نمیندار

  ی ھستی کی فکر کردتو
 .....ارهی رو بدست بی بھ زور ھمھ چتونھی کھ میکس
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  آره؟ی زدم تو النا رو دوست دارداد
 ؟ی ؟ درستھ لعنتدرستھ

 
 دمی کوبواری رو محکم بھ دنیآرت

 ؟ی داد زدم دوستش دارو
  حالم خوب نبوددیلرزی مصدام

 
  گفت آره دارم جرمھ جناب سرگرد ؟نیآرت
 
  کھ خودش صاحب داره آرهی تلخ زدم و گفتم برا کسی خنده ھی
 

  بگو  النا ھم تو رو دوست داره؟حاال
 

   اونم عاشقم بشھدی گفت شانیآرت
  جناب سرگردادی از محبت ممھر

 
 کھ من بھش کردم و ی کھ تونست با اون ھمھ محبتی پوزخند زدم و گفتم کسھی

   رھا کنھیادگ سنی گذشتم منو بھ ازیبخاطرش از ھمھ کس و ھمھ چ
  کنھی نمیی مطمعن باش بھ تو وفاپس

  زنھی زود تو رو ھم پس میلی خو
 
   ول کردمعقشوی
 
  دارمی خوشبختی گفتم براتون آرزوو
  عشق من نسبت بھدی بشری ھم پی پابھ

  دی من رو بھش برسونغامی مھر پانی آری از اولش ھم اشتباه بود آقاالنا
 ......  نگھدارخدا

 
 کردمی خودم فکر مشھیپ

   واسھ من کھی و ابھتی غرورگھی دالنا
   آدم سرشناس بودمھی

  بودنذاشتھ
 
 نقدیتا حاال خودم رو ا......  را افتادم نمی لبم گذاشتم و بھ طرف ماشی دستمال جلوھی

  بودمدهی ندریحق
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  کھ نشستمنی آشفتھ بودم تو ماشیلیخ
 ..... بوداریداختم ماز انی گوشی نگاه بھ صفحھ ھی زنگ خورد میگوش

 
 
   زبان النااز
 

  رونی اومده بودم ب١ ساعت
  بود و ھنوز نتونستھ بودم٤ ساعت

   کنم واردادی پی مناسبکار
 دمی کشقی نفس عمھی اطرافم نشستم ی ھامکتی از نیکی ی پاساژ شدم روھی
 

  بودنی زنگ خورد آرتمیگوش
  جواب دادمعی استرس گرفتم سریلیخ
 

 بعد ھم کھ یکنی قطع متوی گوشزنمی  چرا دارم حرف می ھستی کدوم گورنیآرت -  من
 .... یدیجواب نم

 
  ؟یدی رو دباراد

 
 

 ؟یی خونھ ادمیآره د - نیآرت
 

  رونمینھ ب - من
 

 .... دنبالتامی بییکجا -نیآرت
 

 رمیالزم نکرده خودم م - من
 

  کارت دارم النا - نیآرت
 

 .... آرومھیلی صدات خیزنی حرف مینجوریچرا ا - من
 

  کنھیفکم درد م - نیآرت
 

  درستھ ؟یاز باراد کتک خورد - من
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  ؟یکردی می باھاش زندگی چطورھی روانکھی مردنیبابا ا - نیآرت
 

  کھ زدتتی کردشی عصبی گفتیزی چھی مطمعنم نی آرتی خودتیروان - من
 

 منم زدمش فقط نگاش نکردم - نیآرت
 

  ی زد تو باراد رونیآرت - من
  باھاش ؟ی شدری چرا درگی کھ نشد لعنتشیزیچ
 

  ی نکنشی تا عصبباراد
  شھی کنترل خارج نماز
  ھااان؟ی بھش گفتیچ
 

 ....می حرف بزندی دنبالم باای بزود
 
 

  شھی ادعاشون میلیشوھرتون مشکل دارن کآل خ - نیآرت
 رسونمی آدس رو واسم اس ام اس کن خودمو میی کجاتو

 ....  فرستادمنی رو واسھ آرتآدرس
   دم پاساژدی ساعت رسمی از نبعد

   پاساژمی زد گفت روبھ روزنگ
 
   رفتم جلو سوار شدمنشی طرف ماشبھ
 

  زمیسالم عز - نیآرت
 

  ھااان؟ی مرض داری کردتی چرا باراد رو اذنیسالم و زھرمار آرت - من
  بزنتتنقدی اومدی خوشت منی ببصورتشو

  ی کردشی کھ عصبی بھش گفتیج
  ؟نی شدری چرا درگی گفتی چبگو

 
  یزی اول جیالنا من دفعھ  - نیآرت

  شھی ببرم پگفتی نگفتم ھمش مبھش
  بگو کجاست؟النا
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  حاملس نگرانھ بچھ امگفتیم
  ازش مواظبت کنم بچش سالم بمونھدیبا
 

  ھھ بازم نگرانھ بچشھ - من
 

  ؟ی بھش گفتی پس چرا کتکت زده تو چخب
 

  النا کجاستدونمیمنم گفتم نم - نیآرت
   بعدش مشت زد تو صورتمیگی خبر ندارم گفت دروغ مازش
   با ھممی شدریدرگ

 
 ی النا رو قبآل  دوست داشتدونمی مگفت
   رو ندارهی تو کسشھی پادی میکنی بھش کمک منی ھمواسھ

 
 ستی من نشھی ھنوزم دوستش دارم اما پگفتم

 
 .... نی آرتی خریلیخ - من
   صدبار بھتی کردشی چرا عصبیلعنت
  ؟ی بھ باراد نگو مگھ کر بودیزی از دوست داشتن من چگفتم

 
  النا من صورتم داغون شده - نیآرت
 ستی کتک خوردم اصآل واست مھم نیکل

  شده؟ی کھ باراد عصبی نگرانفقط
 

  حقت بودی کھ خوردیکتک خورد - من
 ی کنشی کھ عصبی بزنی حرفچرا

  از صبح دنبال کار بودمنیت آرھی چیدونیم
 تو رو  خوامی نمگھی بمونم دتونمی گل ھم  نمی بی بشھی پگھی نکردم بخاطر تو ددای پاما
 نمیبب
 

  پس؟ی کجا بریخوایم - نیآرت
 چکسی راست گفت کھ تو بھ ھباراد

  یکنی نموفا
 ...... یزنی آدمو پس مو
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  حرفو زد ؟نیباراد ا - من
 
 

 .....آره گفت بھ النا بگو عشق ما از اول اشتباه بود - نیآرت
  کردی خوشبختھی آرزوبرات

 
 کردمی کرده بود احساس مخی بدنم تمام

  رهی میاھی داره سچشمام
   گفت باراد گفتھ عشق ما از اولش اشتباه بوده تمام بدنمنی آرتیوقت

   خواھش کردمنی حس شد از آرتیب
   گلی بی بی برسونھ خونھ منو

 سرم رو بھ دیلرزی و چونم از شدت بغض مدادمی انگشت ھام فشار منھی رو بیگوش
   دادمھی تکنی ماشھیصندل

 ....  انداختمی زنگ خورد نگاھمو  بھ صفحھ گوشمیگوش 
 می گوشی اسم باراد رو صفحھ دنی دبا

 تونستمی کھ نمدیلرزی مقدیانگشتام ا.....  دنی شد و ناخداگاه شروع کردم بھ لرزسردم
 جواب بدم

 
 
  زبان النااز
 
   رو جواب دادمی گوشادی زیلی ترس و لرز و استرس خبا
 

  بود کھ بھی و لرزم بخاطر عشقترسم
   اگھ صداش رودونستمی داشتم مباراد

 ..... ستی کنترل اشکام دستھ خودم نگھی دبشنوم
 

   رو جواب دادمیگوش
 

  گفتم بلھدیلرزی مصدام
 

 ؟یچھ عجب جوابھ منو داد - باراد
  ؟ی فرار کردشمی کھ از پومدی از من بدت میلیخ
 یتونی نمی فرار کنی کآل عادت دارتو

 ؟ینی تو خونھ بشدرست
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  آدم ساده دل بودمھی من بودم کھ نیا

  رو خوردم النابتی نجی چشماگولھ
 
 

  داغون ھستم بدترم نکن لطفآی کافیباراد خودم بھ اندازه  - من
 

  حالت خوبھ ؟نی آرتشھیپ - باراد
 یشی داغون میرسی من کھ مبھ

  ؟ی داغونیگی حاال می کرداهی منو سروزگار
 
  بود النا؟نی جواب من ای ھمھ خوبنی ساختم بعد از اتی ھمھ چی پابھ
 

 خوردمی من بھ درد تو نمدمیباراد من بخاطر تو رفتم بخاطر ھردومون چون فھم - من
 ستمی ننی آرتشھیدر ضمن من پ

 
   من تو شکمتھی بچھ یدوزی و میبری برا خودت میکنی داد زد تو غلط مباراد

  ھاان؟یی ای کدوم عوضی تو خونھ یرفت
 میخوری اومده ما بدرد ھم نمادتی تازه
 خورهی سگش بھ تو شرف دارم منم مردم بھم بر منی آرتیگی مبھم

   از دست دادم زدم تو دھنتکنترلمو
 شمی ممونی زود پشیدونی کھ ماخالقمو
 یکردی از خونھ فرار مدی ساده نبای دعواھی بخاطر

 
 پشت سرت رو با رفتنت ی پل ھای النا ھمھ ی رو خراب کردی رفتنت ھمھ چبا

  ی حماقت کردیخراب کرد
 ینجوری بھت محبت کرد جوابھ محبتش رو ای کن ھر کی سعتی از االن تو زندگاما
 یند
 

 ھی ی تو با رفتنت منو خورد کردی ولذاشتنی ام ھمھ  بھم احترام می آدم بزرگمن
  تونھی نمچکسی مطمعن باش ھیدی کاراتو پس منی تاوان ایروز

   مثھ من باشھ چونواست
   عاشقت شده بودممن

  ی پاک بودیلی خنکھی ابخاطر
 ی بودی دوست داشتنچون
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   واسم خاص بودزتی چھمھ
 دمی فھمدی کشنجای عاشقت شدم اما االن کھ کار بھ انی اواسھ
  واسھ من بھتر بودهترای مھمون
   کبوتر با کبوتر باز با بازگنی مراست

   ھمجنس با ھمجنس پروازکند
   برو بھ سالمتمی از جنس ھم نبودما
  ی خوشبخت بشدوارمیام
 مشری نھ بخاطر خودت بخاطر بچم کھ ازت بگکنمی مداتی دنبالتم و پاما
 

  برو بسالمتی نداری چون حرفام حقھ و جوابدونمی ؟ می ساکتچرا
 

 نی آرتی و تند تند جلوزدمی منم پلک مزدی حرف مباراد
 ختمیری ماشک

  تونستمی کھ نمدیلرزی مقدی فکم او
  دونستمی بزنم و جواب بدم محرف

   حرف بزنماگھ
   ھنوزمدونھی و مشھی می متوجھ باراد

  شنومی صداشو مکھ
 رمیگی ماسترس

 
  بد شده بودی کھ باراد بھم زد حالم حسابی تندی حرفابا
 
  دمیچیپی استرس داشتم بھ خودم ماز

 زدی  ھنوز داشت حرف مبارا
 دیچیپی شکمم مری زیدی درد شدکھ
 دنی کشغی شدت درد شروع کردم بھ جاز
  خدا مردم دلمی وووواگفتمی بلند مو
  کمر و دلم زده بودی کھ تویدی بخاطر درد شدکردمی مھی بلند بلند گرو

 زدی مدام صدام می از پشتھ گوشباراد
   الناگفتی و مزدی مداد
  بھم بگوشدهیچ

  حالت خوبھ  ؟زدی مداد
 کردی باراد حالمو بدتر میصدا

 
  اومد سمتم گفتم بھم دست نزننیآرت
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  رو خاموش کنی  گوشفقط
  رو خاموش کردی گوشنیآرت
   عرق کرده بودمیکل

  سی کردم شلوارم خاحساس
   بھ کمرم زدیدی و درد شدشده
  کردمیزی متوجھ شدم خونرکھ

   رفتمیاھی سچشمام
 ..... دمی نفھمیزی چگھی حالم بده کمکم کن دنی گفتم آرتو
 
 
  نی زبان آرتاز
 

   باراد با النا تماسنکھی از ابعد
   النا بدتر شدی کآل حال و ھواگرفت
  ی شده بودم کھ با چشمارهی خبھش

  دیچکی چونش مری اشکش از زی و قطره ھازدی پلک مقشنگش
 

  نمی رو ببشی ناراحتخواستی داشتم دلم نمدوستش
 
 گفتی بھش می باراد داشت چدونمینم
  ختیری ماری اختی و اشکاش بسوختی منقدی اکھ
 

  بودی دختره ساده و زود رنجالنا
 دمی فھمدمشی کھ دی بارنی از اولنویا
   ناراحت بشھدی اشکاش رو پاک کنم گفتم شاخواستمیم

   راحتش گذاشتمنی ھمبخاطر
 

 میشندی و صداش رو مزدی با النا حرف می با لحن تندی از پشتھ گوشباراد
  دنی کشغی دفعھ شروع کرد بھ جھی النا کھ
 

  ؟شدهی گفتم جدمیترس
  دلمی ووواگفت
  کنھی مدرد
  دیپرسی کھ مومدی می باراد ھم از پشتھ گوشیصدا

  حالت خوبھ؟النا
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 دیچیپی کھ بھ خودش می در حالالنا

  رو خاموش کنمی گوشنی آرتگفت
 

  نی ماشی رو خاموش کردم و گذاشتم جلوشیگوش
 

  کردن و گفت کمرمھی کرد بھ گرشروع
  کمکم کننیآرت

   دفعھ از ھوش رفتھی و
  مردمی از ترس مداشتم

 
   کھ بھش وارد شده بچشیدی شدیلی زدم  بخاطر استرس خحدس
   شدهسقط

 
  راه افتادممارستانی رو روشن کردم و بھ طرف بنی ماشعیسر

 
  النا رو بغل کردممارستانی بدم
  شده بودی لباسم خونی ھمھ کھ

   شدممارستانی وارد بعیسر
 

  کنن و دکتر رو خبر کننی رو صدا زدم و گفتم کھ النا رو بسترھمکاران
   استرسی کافی بھ اندازه خودم
   ھم پشتھ سرھممی و سرگرد فھداشتم

  زدی زنگ ممی گوشبھ
 
  گفتم بلھ جناب سرگردتی اعصبانبا

 امرتون؟
 

 د؟یکشی مغی النا چرا جنیآرت - باراد
  شده ؟یزیچ

   توعھ لطفآشھی النا پدونمی اومده من مشی براش پی مشکلچھ
   بگوبھم

 
 ستیصدبار بگم النا با من ن - نیآرت

  ستی نستین
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 کارتم رو عوض کنم می سشمی و گرنھ مجبور مدیری با من تماس نگگھی سرگرد دجناب
 دیاالنم مزاحم نش

  
 

   ازم خواھش کرده بود کھ بھالنا
   منھشھی نگم کجاست باراد نفھمھ پباراد

 
 کردمی منم داشتم بھ خواستش عمل مو

   اومد و گفت النا بچش سقط شدهدکتر
 .....  شھ و کورتاژ بشھی بسترمارستانی امشب تو بدیبا
 
 ی بودم کھ وقتنی تو فکر اای خدایوا
  و بفھمھ بچش مردهادی بھ ھوش بالنا
 ..... شھی می حالچھ
 
   زبان باراداز
 

   النا داد زد دلمیوقت
 کردی مھی و گردیکشی مغیج 

  گرفتمیدی شدی دلشوره
 
  اتاقم رو تختم خواب بودمتو

 ی رو درست نگھ دارم ھر چی گوشتونستمی و نمدیلرزی می داشت از نگراندستام
  ؟شدهی چدمیپرس
  ؟یکشی مغی جچرا

 دادی نمجواب
  گفتی اومد کھ دکتر مادمی

   بھش استرس وارد شھدی نباخانومت
   منی بخاطره حرفادی شاایخدا

 مده؟ سر بچمون اویی گرفتھ و بالاسترس
 
  دمیکوبی مواری دستمو مشت کردم و محکم بھ دتی شدت اعصباناز
 

  بودم و بوکس کار کرده بودمکنفوکار
   محکم بودیلی دستم خی ضربھ
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  ھک شده بودواری انگشتام رو دیجا
 
   و بھ خودم ناسزادمیکوبی مشت مواری بودم و مدام بھ دی عصبیلیخ
  و کبود شده بودی دستم خونگفتمیم

 ری منو لعنت کن جونمو بگایخدا
  شدمینجوری من اچرا
 دمی عاشقھ النام اما عذابش منقدی اچرا
  ؟ی من بچش رو از دست بده چی بخاطر حرفااگھ

 
 کشم؟ی زجر مقدی چرا امی النا اومد تو زندگجرا

  اتفاقھی طاقت نداشتم گھید 
  دادمھی تکواری سرمو بھ دوفتھی بگھید
 
 

  النا دوبارهای ریآخ خدا جونمو بگ - من
  رمی من بمای ادیب
 

   کھ بھ من پناهیدختر.....  سختمھ
   و باکره بودآورد
  اوضاع و احوال آواره بشھنی با ااالن
  بدتر نابودش کردممن
 

   بودمدهی النا رو ندمی تو زندگچوقتی ھکاش
..... 
  ی برداشتم دوباره با شماره مویگوش
   تماس گرفتمالنا
 

   خاموش استگفتی و مگرفتمیم سر ھم تماس پشتھ
 

  رهی مادرش نمشھی النا پدونستمی کھ ممن
  ھم نداره و اگھ قراره کمکییجا

 .....رهیگی کمک منی از آرتبخواد
 

   رو گرفتمنی آرتی شماره
  کھ زنگ زدم جواب دادی از چند باربعد
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   و خبر ندارمستی من نشھی کھ گفت پدمی النا رو ازش پرسحال

 
   طاقتدلم
  اوردینم

 شدمی موونھی دداشتم
  دیچیپی ھنوز تو سرم می از پشتھ گوشدنشی کشغی جیصدا

 
   گرفتممی و تصمدمی رو پوشلباسام

 کردی اونجا کار منی برم کھ آرتیمارستانی ببھ
 

   اونجا رفتھ بودمگمی دباری قبآل
 ......  راه افتادممارستانی بھ طرف بعی شدم و سرنمی ماشسوار

 
  راد زبان بااز
 

   گرفتھ بودحالم
  گرفتھ بودیدی شدسردرد

 آوردم و رونی بنی ماشی تکونش بدم دستمو از پنجره تونستمی کبود شده بود و نمدستم
  مچ دستم رو باز و بستھ

  کردمیم
 
 کردمیبا تمام سرعت حرکت م 

  ی وقتخواستمی از خدا موفقط
  النا اونجا باشھمارستانی برسمیم
   حالش خوب باشھو
 
 دمی رسمارستانی زود بھ بیلیخ

   بھ اسمیماری لرزون گفتم بی بھ پرستارا رسوندم و با صداخودمو
 نجا؟ی ادی داربای شکالنا
 

 د؟ی باھاش داری گفت بلھ چھ نسبتپرستار
  تتھ پتھ گفتمبا

  اومده؟شی براش پی مشکلچھ
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 زدی کھ داد مدمی رو شننی آرتیصدا
 ... نی رو رو سرتون گذاشتمارستانی آقا چھ خبرتونھ بمارستانھی بنجایا

 
   شناختم و صورتم رو بھ سمتشصداشو

  دندونام رو بھم فشردم و گفتمچرخوندم
  کجاست ؟زنم

 
  دورم جمع شده بودنپرستارا

 
  دادی جوابمو نمنیآرت
 
  نیرو بھ آرت  

  مھر زنم کووووو؟انی آری آقاگفتم
 شناختنی کھ چند نفرشون منو مییردن  ساکت باشم و از اونجا ازم خواھش کپرستارا

   بخاطر استرسبای خانوم شکدی آروم باشمی سرگرد فھگفتن
  کھ بھشون وارد شده سقطیدیشد
  ھستن تا امشب کورتاژ بشنی داشتن تو بخش بسترنیجن
 
  دیچرخی دوره سرم ممارستانی حرف بنی ادنھی شنبا

 مارستانی بھی رو صندلنشستم
  مردی از پرستارایکی

  گفت حالتون خوبھشناختی منو مکھ
  سرگرد ؟جناب

 
   رو تکون دادم و گفتم آرهسرم

 دی ببربای منو بھ اتاق خانوم شکشھیم
 دیی بفرمابرمتونی اما مومدنی ھنوز بھ ھوش نبای خانوم شکگفت

 
   بلند گفتی با صدانیآرت
   النادیتونی جناب سرگرد شما نمکجا
  شھی بدتر منھی شما رو ببدینی ببرو
  دارهازی آرامش نبھ
 

 از دی زنم بادنی تا حاال واسھ دی بھم فشردم و گفتم از کتی رو از شدت اعصباندندونام
 رم؟ی اجازه بگیجنابعال
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  سرگرد؟شھی نمتونی حالزادیشما انگار حرف آدم - نیآرت
 
 

  ؟یزادیمگھ تو آدم - من
  نشھداتی تو اتاق النا پمارستانمی خان تا من تو بنی ضمن آرتدر
 کنمی رو رو سرت خراب ممارستانی گرنھ بو
 

  پوزخند زد و از کنارم رد شدھی نیآرت
  کردمی عصبشتری کارش بنی با اکھ
 

  بود  وارد اتاقی رسوندم کھ النا اونجا بستری  خودم رو بھ اتاقعیسر
 دهی خوابھوشی شدم النا رو تخت بکھ

 بود و سروم تو دستش بود
   لرزونی  با پاھادیلرزی مپاھام
  اتاقش شدموارد

 
 دمی شدم و چشماشو بوسکی نزدبھش

 
   تنگ شده بودیلی براش خدلم

 دمی و عطرشو بو کشنشی آروم گذاشتم رو سصورتمو
  
 دستمو بھ تخت گرفتم و رهی مچی سرم داره گنھیبی لحظھ احساس کردم چشمام تار مھی

  حالتون خوبھ ؟می سرگرد فھدینشستم کھ پرستار پرس
 واری رفت و بھ دیاھی سچشمام

  دادم پرستار اومد کنارم فشارم روھیتک
 واستون سروم دی ھستش با٧ فشارتون رو نھیی پایلی و گفتم سرگرد فشارتون خگرفت

  وصل کنم
 
  شی کھ النا گوشیی اون لحظھ ااز
 یی لحظھ انی خاموش کرد تا بھ ارو
  استرسشدمی سروم بھ دستش دکھ
  بھم وارد شده بودیادی زھی فشار عصبو

  کھ کنار النا بود خوابوند و بھم سروم وصل کردی دستمو گرفتم منو رو تختپرستار
..... 
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  زبان النااز
 

   چشمام رو باز کردمیوقت
   شدمرهی تختم خی ساعت رو بھ روبھ

   شب بود٢ ساعت
 

  بودممارستانی خبر بود من تو بچھ
  واسم افتاده؟ی اتفاقچھ
 
   باراد افتادم کھ بھم گفتی حرفاادی

   با کبوتر باز با بازکبوتر
 ی ھی بودم بھتر بود و بقترای با ماگھ

  کھ بھم زده بودییحرفا
 
 بود دهی کاناپھ دراز کشی کھ بھم پشت کرده بود و رودمی رو دی مرد کت و شلوارھی
  بود؟ی کیعنی
 
   بودی تو اتاق من بسترگمی نفر دھی
   اون زنھھی ھمراھدی توجھ شدم گفتم شایب
 
  کس شده بودمی کس بی بچمم از دست داده بودم و بگھید
 

  بلندی و با صدادی ترکبغضم
  ھیرگری ززدم

 
   ولم کنای خداگفتمی و مدمیکشی مغیج

  ی عذابم بدیخوای مچقد
 ی فرھاد رو ازم گرفتاول
  زجر بکشم ؟نکھی کنم واسھ ای من چرا زندگرمی بمدی بچمو من بااالنم

 
 دی بلند از تھ دلم و با بغض شدی صدابا

  کردمی مھیگر
  دمی خودم دی رو جلوباراد
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   کردمھنگ
 
 ؟یکنی مکاری چنجای لرزون گفتم تو ای و صدای اشکی چشمابا
   برونجای ااز
 

  صورتمو تو دستاش گرفتھ بودباراد
   نفسمگفتی و مدیبوسی ماشکامو

  باش اومدم ببرمت خونھآروم
 

  امی تو نمیمن تو خونھ  - من
  برو ازت متنفرمنجای ااز
 

 می کنی با ھم آشتایالنا آروم باش خانومم تو رو قرآن منو ببخش ب - باراد
 

  ی باراد تو قاتلرونیبرو ب - من
  ی بچم رو از من گرفتتو
   دوباره داغ رو دلمی کس تر و بدبخت تر کردی بودم بنکھی منو از اتو

  یگذاشت
 

 گفتی مدمیبوسی ھمش چشامو مباراد
  عشقممیشی باش اشکال نداره قسمت نبوده دوباره بچھ دار مآروم

 
   ازت متنفرمگمی میفھمی چرا نمرونیباراد از اتاقم گمشو ب - من
 

   بارادرونی برو بزدمی مداد
 
 ی ازدواج کنیبا کس ذارمی من نمکردی و کنار گوشم زمزمھ مرفتی نمرونیب

 ارمی بھ دستت می خودممالھ
  

  خوووووامتی نمخوامتی زدم باراد نمداد
   برونجای از ایفھمی نمچرا

   واسھ من مردباراد
  ی بچھ کشتنی عاشق رو با مردن ای اون الناتو
 

  باراد و صداشی کھ تو دستایلرزش
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   اما اصآل واسمکردمی رو احساس مبود
   نبودمھم

 
  وارد اتاقم شد گفت چھ خبره؟نیآرت
 

 بھ تو چھ ؟ - باراد
 

  سرگرد من پرستار النا ھستم - نیآرت
   دارهاجی بھ آرامش احتمارمی کنم برونتونی بدی باکنمی مفکر

 
  پرستاری آقادیکنی مجای بیلیشما خ - باراد

 
  شدکی بھم نزدنیآرت
 

  و آشفتھ بودختھی بھم ری حسابباراد
 ؟ی کنکاری چیخوای مدی پرسنی آرتاز
 

  کنمقی بھش آرام بخش تزردیبا - نیآرت
 

   سوزن رو تو دستم فرو کردنیآرت
  چشماش رو بستعی باراد سرکھ
 

 ادی خوابم مکردمی شد و احساس منی چشمام سنگقھی از چند دقبعد
   چشمام رو بستمآروم
 خوردی داغ باراد بھ صورتم می ھانفس

  براترمیمی مکردی گوشم زمزمھ متو
  یمیزندگ

 
   ودیبوسی کھ کنار گوشم رو مشدمی تر مچی کم داشتم گکم
   در ھر مردکردی گوشم زمزمھ متو

  زنکی ی نطفھ
  استپنھان

   زنکی
 زی عزی در روزکھ
  گرمی نگاھبا
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  امانی بی بارانریز
  چتریب
  خبریب
 اری اختیب

 . شودی ممتولد
  النای در من متولد شداری اختی تو بو
   ابدتا
 یزی چگھی داغش کامآل خواب رفتم و دی عاشقونش و نفس ھای زمزمھ ھابا

 ....دمینفھم
 
 
  زبان باراداز
 

  کردمدای خوشحال بودم النا رو پھم
   ناراحتھم
  ندارهیری حرفام رو النا تاثدونستمیم
  بخاطر مرگ بچش دلش شکستھو
  داغون بودمبخشھی منو نمو
  

  بخاطر النا ھم بخاطره بچمونھم
 

  خودم شدمی باعث مرگ بچھ من
  ھستمی چھ جور پدرگھی من دآخھ

  استرس واسھ عشقم بدهدونستمیم
  بازم بھش استرس وارد کردماما
 
  زوی ھمھ چمی غرور لعنتنیا

 ..... کردخراب
 

  اگھ النا با احساسمدونستمی مفقط
  واقعآگھی دشمی مونھی شھ دبھیغر

  دور موندن ازش رو نداشتمتوان
   و تب کرده بودممردمی شب تو خونم نبود داشتم مھی فقط

 
  اون آرام بخشقی النا بعد از تزریوقت
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  شب بود٣ برد ساعت خوابش
 
  یدی خوابم نبرد فقط سردرد شدگھید

  داشتم
   رو کنار تختش گذاشتم  نشستمیصندل
   خواب رفتھ بودکامآل

 
  شده بودقی بھش تزری آور قوخواب

 ....شھی نمداری وقت بری تا دگھی ددونستمی مو
  انگشتاش بردمنی دستمو بیانگشتا

 دمیبوسی مدام پشتھ دستھ النا رو مو
  تو بغل النا حبس کردمسرمو
   و دارمششمی دوباره پشدی نمباور

  کشمی رو نفس معطرش
 

  ھمراه با دکتر واردنیآرت
  النا شداتاق

 
  ی گفتم سالم آقا بلند شدم و  دستمو رو بھ سمت دکتر گرفتم وی رو صندلاز

  ھستممی من سرگرد فھدکتر
 

   دستم رو فشرد و گفتدکتر
  جناب سرگردخوشبختم

 
  بمونھ؟مارستانی تو بدی بای دکتر ھمسرم تا کیآقا - من
 

 ستی نی مھمزی چشنی و بعد از ظھر مرخص مشنیفردا صبح کورتاژ م - دکتر
  دی نگران نباشمی فھسرگرد

 
  النا گذاشتھیشونی دستشو رو پدکتر

   رو گرفتفشارش
   دارهازی بھ آرامش نماری گفت بو
   از تنش و استرس دور باشھدیبا
  ندارهی خوبطی ھم شرای نظر روحاز
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   بغض کرده بودمیلیخ
  خودمو نگھ داشتمفقط
  النا گرفتھ بودھی دلم بخاطر مرگ بچم و روحزهی اشکام نرکھ
 

  دونھیگ بچمون م منو مقصر مرگھی کھ النا ددمیکشی معذاب
  امکان داره منو پس بزنھو
 

  دکتر از اتاق خارج شدنکھی از ابعد
  رونی خواستم از اتاق بره بنی آرتاز
 

  لطفآدی مھر من و زنم رو تنھا بذارانی آریآقا - من
 

  از اتاق خارج شدی جوابچی بود ھنیآرت
   درو بستو
 
   شدمکی تخت النا نزدبھ

  میشونی رو تو دستام گرفتم پفشی ، معصوم،  و ظربای زصورت
  چشپوندم و باھاش درشیشونی بھ پرو
  کردمی مدل
 

   اما ترکم نکنرمیالنا منو ببخش خانومم بذار تو آغوشھ تو بم - من
  شھینجوری اخواستمی ببخش من نممنو
 ی ھم آغوش بشی با کسدی من نبابجز

 و تو آغوشت پناه بده چشمام رو بستھ بودم ھر نفس و ھر لحظھ با من باش عشقم منتو
  فقط دو شب ازم دور بوددمیبوسی و صورتشو مزدمی با النا حرف مھمش

  بعد از چند سالکردمی احساس ماما
   نکھیاصآل  فکر ا...... دمشید

 کردی ممی برنگرده خونھ روانباھم
 
 
   زبان النااز
 

 ی چشمام رو باز کردم کھ باراد رو روبھ روآروم
  دمی دتختم

 شدی از چھرش کامآل مشخص میکالفگ
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 کردی داشت با قدم ھاش اتاق رو متر مانگار
 

  چرا دستیینجایتو کھ ھنوز ا - من
 ؟یداری سرم برنماز
 !! برو؟؟نجایمگھ بھت نگفتم از ا 
 

   چشمات شمیعشقم فدا - باراد
  موندم ببرمت خونھمنتظر

 
 ! کنم؟ی من با قاتل بچم زندگیعنی تو اون خونھ امی بگھیمگھ قراره من د - من
 

  عشقمیشی تو دوباره مادر ممیشی نگو دوباره بچھ دار مینجوریالنا ا - باراد
  تو اون خونھ باشمتونمی خونمون بدون تو نممی برایب

  حس جنونخوامی مادمی کھ خاطراتمون
 می برگردای نکن بتمی اذدهی دست مبھم

 
  نسبتدی شدیلی خی نھی حس کھی

 .... کردی مینی باراد داشتم حرفاش رو قلبم سنگبھ
 

  گھی خونھ دیای کرد گفت النا مکی شد صورتشو بھم نزدکی بھم نزدباراد
  مگھ نھ؟میگردی ھم برمبا
 

   نھگفتم
 

 برمتی بھ زور می برگرددی بای تو ھنوز زنمیکنی زد غلط مداد
 

  گفتم برودنی کشغی کردم بھ جشروع
 بذار راحتم رونیب

  باشھ حرص نخورسی ھگفتی مھمش
 .....  نکشغی جرونی برمیم

 شدی کھ باراد از اتاق خارج می حالدر
   وارد اتاق شدنیآرت
 

  لحظھ با باراد چشم تو چشم شدھمون
   با پوزخند گفتو
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  عادتتونھ انگار؟یی زورگوی بھ ھمھ سلطھ کنی سرگرد شما کآل دوست دارجناب
 

 ی ربطچی  بھ شما ھزنمی کھ دوست داشتھ باشم با زنم حرف میمن ھر جور - باراد
  نداره

 ؟یکنی مکاری ضمن شما تو اتاق زن من چدر
 

 ..... من پرستارشم - نیآرت
 

 کنمی میخودم ازش پرستار - باراد
 ی تو پرستارش باشخوامینم
 

  نبودنی دختر حال و روزش انی االن ای بلد بودیشما اگھ پرستار - نیآرت
 حرفات با زور ی ھمھ ی کآل دوست داریوقع ھم النا رو بھ زور از من گرفت مھمون

 و دستور اجرا شھ
 

  ھااانرمی رو گرفت گفت مگھ مالھ تو بوده کھ ازت بگنی آرتی عقھی باراد
 .....  ھم رو گرفتنی عقھی شدن و ری دھنتو با ھم درگببند

 
 
  زبان النااز
 

  رونی زدم باراد ولش کن برو بداد
  توادی تو چھ پرستارمھ بذار ببھ
 

  گفت بھ من ربط دارهی نسبتآ بلندی با صداباراد
  النای ربط داره تو ھنوز زنھ منخوبشم

 
 می با ھم نداری نسبتچی ھگھی مونده تموم بشھ ما دغمی از صگھی روز د٢٧من فقط  - من

  رونی برو بمیاالنم از زندگ
 راحتم بذار 
 

  اشتم دی چھ بغضدونھی خدا مفقط
  تونستمی بغض کرده بودم کھ نمنقدیا

   و ھر لحظھکنھی گلوم درد مکردمی دھنم رو قورت بدم  احساس مآب
   داره خفھ شمامکان
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  چونم رو گرفت تو دستشردی شد نفس نفس مکی بھم نزدتی اعصبانبا

   برگردوند طرف خودشصورتمو
   تو چشمام رو نگاه کنگفت

 
 دی لحظھ چشمم بھش افتاد چونم لرزھی
 ختیری تند تند اشکام ماروی بدون اختو

 کردی پاک معی اشکامو سرباراد
 من ی جلویریمی تو ھم بدونھ من مدونمی می عاشقمدونمی گوشم گفت النا مکی نزداومد
   نکنھیگر
  نمی طاقت ندارم اشکاتو ببمن
 

   بارادستمیمن عاشقت ن - من
 وجودم مونده بود ھم  تو ازم ی کھ توی احساسی مونده ی باقنکھی بخاطره ااشکام
   یگرفت

  وجود ندارهگھی دییالنا
 ......  خودتھی دنبالھ زندگیری متو

  خودمھی دنبال زندگمنم
  کرده بودسی روصورتمو خاشکام

 
  آروم تو گوشم زمزمھ کردباراد
  نفسمیی من توھیزندگ

 ..... می اومدم دنبال زندگمن
 

   قلبم باال رفتھ بود و قلبم تند تندتپش
 زدیم

 ..... دی رو بوسنمی  لباس سی گذاشت و از رونمی سی باراد صورتش رو روکھ
 

   گفتم باراد بروومدی داشت بند منفسم
 خوامتی برو نمنجای ااز
 رمیبغل  گوشم آروم گفت النا من م 

  ی لحظھ ھمش منتظر اتفاقانی از ااما
 ذارمی باش چون من راحتت نمتی تو زندگدیجد

  و از اتاق خارج شددی بوسدستمو
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 اومد جلو و گفت خودتو واسھ کورتاژ آماده نی حرف باراد شد کھ آرتری ذھنم درگتمام
 ......کن
 
 
   زبان باراداز
 

   از اتاق النا خارج شدمیوقت
  دیچیپی صداش تو ذھنم ممدام
 ستمی عاشقت نخوامتی برو نمباراد

 
 یی فکراھی رسمآ جنون گرفتھ بودم من
   کھدیرسی ذھنم مبھ

   شدمونھی دکردمی محس
 

   مردی از پرستارھایکی بھ شمارمو
   و ازش خواستم بعد از کورتاژ شدن النا از سالمت حالش بھم خبر بدهدادم
   قبول کرداونم

   
  خارج شدممارستانی باز

   زود بھ خونھخواستمی خوب نبود محالم
  برسم

 
  جوجھ کباب واسھ خودم گرفتم و راه افتادم سمت خونھھی راه تو

  کھ ازش متنفر بودمیی اخونھ
 نداختی النا مادی کھ منو یی ایخون
  شدمی مکتری لحظھ کھ  بھ خونم نزدھر

 کردمی بغض مشتریب
  بد شده بودیلی خحالم

 
   اون خونھ پر بود از خاطراتھ الناتمام
  دنی شروع کرد بھ باریدی شدم بارون شدادهی پنی از ماشیوقت
 

 ختیری و داشت واسم اشک مسوختی آسمون ھم دلش بھ حالھ من مانگار
 

 ودی شمی دوست داشتم النا پچقد
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  دمیبوسی صورتش رو می و با تمام وجودم ھمھ کردمی بارون بغلش منی اریز
 

  مثھ من عاشقھ بارون بودقآی دقالنا
 کردیوق م ذی کلومدی ھر وقت بارون مو
 

 می مشکھی دادم بھ مازراتھی در آوردم تکبمی رو از جگارمی سپاکت
 کردمی روشن مگارموی کھ سی حالدر
  بھ خونھ زل زده بودماطی حاز

  شده بودسی لباسم ختمام
 دمیترسی وارد خونھ شم منکھی داشتم از ادلشوره

 
 خودم بشم خنده ی وارد خونھ دمیترسی کھ النا توش نباشھ وحشت داشتم می خوابازاتاق

 ....دار بود
 

  النا دوباره تو ذھنم اکو شدی کھ صدادمیکشی مگارموی بود و سنیی پاسرم
  بروخوامتی نمستمی عاشقت نباراد

 دی پلک ھام چکی از گوشھ اشکام
  بدستشای نشده می کھ النا دوباره وارد زندگی خودم عھد بستم تا زمانبا
 کھ النا دوباره گشتی برمیم چون روحم مرده بود و زمان بپوشی لباس مشکاوردمین

  بازوھام بزارهیسرشو رو
 

 ......  رو نزنمشمی بموشم و تا برگشتنش و ازدواج کردنمون ری گرفتم مشکمیتصم
 
  ھنوز تموم نشده  بود  نشستمگارمیس

   کس رو نداشتمچی ھنمی ماشکنار
  گھید

   بچم مرده بود ھم زنم ترکم کرده بودھم
 راحت بود از المی کردن خھی دورگھ و مردونم شروع کردم بھ داد زدن و گری صدابا
 .....  کنمی خودمو خالتونمی  تنھام و مستی نی کسنکھیا

 .... و دلشوره داشتمدمیترسی از رفتن بھ خونم مھمش
 
 
   زبان باراداز
 

  شده بودمیجوری بلند شدم یا سخت رو زانوھام گذشتم و بدستمو
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  شده بودنی سنگبدنم
 
  اپنی طرف خونھ رفتم در سالن رو باز کردم وارد سالن شدم غذا رو روبھ

  بخورم خودمیزی چرا اشتھام کور شد و نتونستم چدونمی نمگذاشتم
  بھ اتاقم رسوندمرو

 سردرد 
   داشتمیشد
 
  در اتاق رو باز کردمنکھی محضھ ابھ

  شدشتریب میدلتنگ
 

   در آوردمبمی رو از جمیگوش
  رو باز کردمیگالر

 
  از خودم و النا داشتمی عکس سلفچندتا

  عکس تو خواب ازش گرفتھ بودمی تعدادھی و
  کردمبازشون

  نگاشون کردمی کلنکھی از ابعد
  چاپشون کنمنتری و بعد با پروتری تو کامپزمی گرفتم برمیتصم

 
  کارو انجام دادم و تند تند عکساشو چاپ کردمنیھم
 

  تا عکس شد در٢٥ ی ال٢٠ بھ کینزد
 گرفتمی ازش عکس مبردی تو بغلم بود و خوابش می خواب وقتحالتھ

 کردمی سرکار و نگاشون مرفتمیم
  اتاقم چسپوندمواری رو بھ در و دھمھ

 کردم رو چاپ دیبوسی کھ النا داشت گونم رو ممونوی سلفی از عکسایکی
  تختم کنار پوستر بزرگ عکسی باالو

   زدمخودم
 

  رو تخت و بھ اتاقم زل زده بودمدمیخواب
 

  بودموانھی آدم دھی رسمآ حاال
  دمیچرخی النا تو اتاقمھ و ھمش دور خودم مکردمی مفکر

  نیی تختم اومدم پااز
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 دمی عکس النا لباشو بوسی جلورفتم
 دمی صورتش کشی دستم روو
 

 کردم؟ی مکاری چدی باحاال
  نکنھ و راحت بخوابموونمی فکرش دتا
 

  اتاقم رو باز کردمی بوفھ در
 میخوردی می خانوادگیای کھ فقط تو مھمونی مشروبی شھی شو

 رفتی مچی سرم داشت گدمی رو تا نصفھ سر کششھی در آوردم شرو
   انداختم رو تختخودمو

  زنگ خوردیلی خخوردی زنگ ممیگوش
  برداشتمی رو از رو پا تختی دراز کردم و گوشدستمو

 
  زنھی قبل ھم جوابشو ندادبودم دوباره داره زنگ می دختردفعھ نی بازم اترای ماووووف

 کردمی حالھ خودم نبودم احساس متو
   چشمام رو بستم ورهی مچی داره گسرم
  رو جواب دادمیگوش

 
 

 ؟یزنی زنگ منقدیالو چرا ا - من
 
 دم؟ی ؟چرا جواب تماس ھام رو نمیراد جان خوبسالم با - ترایم
 

 حوصلتو ندارم ولم کن - باراد
 
 !  ؟یباراد مست کرد - ترایم
 

 آره بھ تو چھ ؟ - من
 
  ؟شتھیاون دختره پ - ترایم
 
   گفتمی حالی و بدهی کشی صدابا
 ستی من نشھی پی دخترچیھ

  چکسی منو ترک کردن ھھمھ
 ی نداره شروع کردم پشتھ گوشدوستم
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 بھ داد زدن و چرت و پرت گفتن 
  بچم مردترایم 

   ترکم کرده داغونمزنم
 
  کدوم بچھ باراد - ترایم

  ؟ھی چانی جریگی مونی ھزچرا
 

  اون پسره غرورموشھی دوستم نداره النا منو ترک کرد رفت پجکسیھ - باراد
  کردم اما برنگشتخرد

 
  واست تنگ شدهیلیباراد دلم خ - ترایم

 شت؟ی پامی بزمی دوستت دارم عزمن
 

 خوامی من تو رو دوست ندارم النا رو مای ؟ نیای بیواسھ چ - باراد
 
 شتی پامی باراد من االن مستیتو حالت خوب ن - ترایم
 

 ومدی داشتم خوابم مچھی سرگیلیخ - من
 .....  کنار گوشم بود کھ آروم چشمام رو بستمیگوش

 
 
   زبان النااز
 

   کنار تختم نشستھ بودنی چشام رو باز کردم آرتیوقت
 

  باراد رفت ؟نیآرت - من
 

  کھ برهیخواستیآره رفت مگھ نم - نیآرت
 
   بغض گفتم اوھومبا
 

  ؟ی بغض کردگھی گفت پس چرا دنیآرت
 

  ی کسی از بگفتم
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  یستی کس نیتو ب - نیآرت
 دوستھ خوب ھی کنمی متتی حماشھی منم ھمی آرش رو دار؟ی از ھمھ خدا رو داراول

 یمثھ آھو ھم دار
 

 داشتن و دهی بھ من نمیری کھ منو بھ حالھ خودم رھا کرده و بجز غم چییخدا -  من
  ؟نی آرتکنھی بھ حالم مینداشتنش چھ فرق

 
  حرف رو نزن النا کفرهنیا - نیآرت
 یگری در ددی زرحمت گشای گر زحکمت ببندد درخدا

 
  خستمیلی خنیخستم آرت - من

  کشش ندارمگھی خستس دروحم
 کنھی مینی ھمھ غم رو دوشم سنگنیا

  ھمھنی سال سن چطور ا٢٠ با
  رو تحمل کنم؟غم
 

  ھام کالفھ بودھی بخاطر گرشھی ھمباراد
 می کھ من تو زندگیی وقت زجراچی ھچون

  دی رو نکشدمیکش
 
  پدر و مرگشھی محبتیب
 
 ادشی مادر و اعتھی محبتیب
 
  ی پولیب

  یبدبخت
 
   از عشقانتیخ

   اولش نمردهعشق
  بسوزهگرشی رو  از دست بده کھ جگرشھی کھ کنار جیی نبوده بچھ امادر

 
 ستی دوتا نیکی من ی دردانیآرت

  درکم نکردچوقتی ھباراد
  چرا ؟یدونیم

  از جنس من نبودچون
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  درد نداشتشی مثھ من تو زندگچون
 

  آروم باشکنمیالنا خواھش م - نیآرت
   النای دوست دارم خوشبخت بشیلی خادی خوبم میروزا

 
 ی ممنونم کھ بفکرمنیممنون آرت - من
 شدمی بدبختھ بھ تمام معنا مھی دی تو رو ھم نداشتم بااگھ

 
  ببرمت خونھی بسھ پاشو لباست رو عوض کن مرخصگھیخب د - نیآرت
 

  درستھ ؟نی پنج شنبس آرتامروز
 

 آره چطور ؟ - نیآرت
 

  خواھش کنم ؟ھی شھیم - من
 

 تو جون بخواه - نیآرت
 

  بھشت زھرای منو ببرشھی منیآرت - من
  فرھاد ؟سرخاک

 
 خانوم ی از پرستارھایکی میپاشو لباست رو عوض کن بر....البتھ چرا کھ نھ - نیآرت

  کمکت کنھفرستمیرو م
 

  یمرس - من
 

   زود باش منم برمکنمیخواھش م - نیآرت
  فعآلرمی بگی رو عوض کنم چند ساعت مرخصلباسم

 
  رونی لباسام رو عوض کردم از اتاق اومدم بیوقت
  ھم لباسش رو عوض کرده بود و در اتاق منتظرم بودنیآرت
 
 و بھ طرف بھشت زھرا راه می شدنی آرتدی  سوار پرارونی بمی اومدمارستانی باز

 میافتاد
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 ارهی گالب واسم بخره و بشھی شھی گل رز قرمز و ھی خواستم نی از آرتمیدی رسیوقت
  و آورددی زود خریلی خاونم

 
  بھ قبر فرھاد رسوندمخودمو

 
 دمی سنگ قبرش رو شستم دست کشی با گالب روی حساباول

 
 کردمی و ھق ھق مھی گرری بھ اسمش فرھاد فرھمند کھ افتاد زدم زچشمم

 
  راحت باشذارمی گفت تنھات منیآرت
 

 قبرش گذاشتم و گفتم عشقم واست گل آوردم شروع کردم بھ درد دل یرو روز رو گل
 کردن

 
 میمی فرھاد سالم عشق اولم عشقھ قدسالم

  حرف بزنمتونستمی بود و نمدهی امونم رو برھیگر
  ی ازم ناراحتدونمی مفرھاد

 ی معرفتی النا بیگی االن مدونمیم
 ستمی وفا نی من بستمی ناما
 ی و رفتی کردیی وفای کھ بی بودتو
  سرم اومدیی بعد از تو چھ بالھایدونینم

  زنم فرھادھی گھی دحاال
 ھی و گرکردمی کھ اول عشق رو از دست داد بعد بچشو مدام با فرھاد درد دل می زنھی
 ....کردمیم

  باراد بودی ھی زنگ خورد گوشمیگوش
  گرفتمی دلشوره مخوردی بھ شمارش کھ مچشمم

   جواب ندمومدی دلم نیول
  کردم ھنوز نگفتھ بودم الویاوک

 رفتی باراد می انگار داشت قربون صدقھ دنیشنی دختر رو مھی یصدا
 ..... ستادهی چند لحظھ احساس کردم قلبم از حرکت ابرا
 
 
  زبان النااز
 

  بھ تھگھی چند لحظھ احساس کردم دبرا
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 دیلرزی تو دستم می گوشدمی رسخط
  بھ عشق فرق کردنگاھم

  دوست داشتن از عشق زده شدماز
 
  بارادی دختر از شماره ھی نکھی ااز

 ی تماس گرفتھ بود و پشتھ گوشباھام
   قربونت برمزمی باراد عزگفتیم

 خوردی نفسم حالم داشت بھم معشقم
 دنی شد و شروع کرد بھ لرزخی بدنم

 
  بود ؟ی دختر کنی ایعنی

 زد؟ی حرفا رو منی بھ باراد اچرا
 

  گفتی کھ مدمی باراد رو شنیصدا
   بسھترای منکن
  رو نگھ دارم و ادمشم رو گوش کنمی کردم نتونستم گوشی سعی چھر

  رو قطع کردم و گذاشتم رو قبر فرھادیگوش
   دادمھی بھ قبر تکو

  کردن و خودمو انداختھ بودم رو قبر فرھادھی بلند بھ گری کردم با صداشروع
 

  کآل من با غم زاده شدمیدی دختر خالت شانس نداره دیدیفرھاد د - من
 ام ھمھ یی تنھای عاشق شده بود بعد از تو عاشق شدم اما انگار من دختر روزادلم

 ذارنیتنھام م
 

 و بھم زدی کھ منو خانوم کوچولو صدا می سال از خودم بزرگتره کس٨ کھ ی کسعاشقھ
  فرھادکردیمحبت م

   نشدهمیگ بعد از تو باراد وارد زنداگھ
   بودم و زنده نبودمدهی منم االن کناره تو خواببود

 
 شدی نممی چند ماه وارد زندگنی ای وقت واسھ چی مرده بودم و ھکاشی ایول
 

  ؟ی تو چرا منو تنھا گذاشتفرھاد
  بدبخت بشم؟نقدی کھ من ای رفتچرا

 
  یشی النا تو زنم می بھم نگفتمگھ
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  یشی معروسم
   باھات ھمبستر نشدمچوقتی کھ ھی منفرھاد

  عاشق باراد شدمنقدی چند ماه اتو
 تو شکمم تنھا گذاشت من ی رو بخاطرش باختم منو با بچھ زمی زنش شدم و ھمھ چکھ

 بچمو از دست دادم
   دنبالھ عشق و حالھ خودشھاونم

 
 ٥٠ کنمی سالمھ اما احساس م٢٠ کمر راست کنم تونمی نمگھی شکستھ فرھاد دکمرم

  دمی زجر کشی زندگنیو اسالمھ بسکھ ت
 

  حاللت کردمی کھ رفتی من حاللت کردم ھمون روز اولفرھاد
 یمی بخواب عشقھ قدراحت
  رو پاک کردماشکام

 
  کمرم شکستھکردمی ماحساس
  راه افتادمنی آرتنی رو قبر فرھاد گذاشتم آز جام بلند شدم و بھ طرف ماشدستمو

 
  بارادی کھ از شماره رفتمی مداشتم
  ام اومدی پواسم

  رو پاک کردماشکام
  امش رو با استرس باز کردمی پو

   بود کھ دانلودشون کردمدهی تا عکس واسم رسچند
 
 ترای عکس باراد تو بغل مدنی دبا

   از دستمی رفت گوشیاھی سچشمام
  خوردمنی آرتنی منتظرم بود ھمون لحظھ کنار ماشنی تو ماشنی آرتافتاد
 .....دمی نفھمیزی چگھی و دنیزم
 
 
  زبان باراداز
 

 شمی اومده پیکی کردمی اصآل خوب نبود فقط احساس محالم
 

   رو بستھ بودم و خودمو تو تختمچشمام
  کرده بودم سردم بودجمع
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  بلند شدن از رو تختو نداشتمی نایول
  شده بودنی سنگچشمام

 
   رومدی پتو کشیکی شدم متوجھ

  احساس کردم الناستاول
 

  ستی عطرش متوجھ شدم النا نی از بوبعد
 

  رو آروم باز کردمچشمام
 تراسی مدمی دکھ
  بودستادهی سرم ای باالنی تاپ دو بنده و شلوار جبا
 
  با تعجب نگاش کردم 

 یکنی مکاری چنجای تو اترای مگفتم
  تو ؟ی اومدیچطور

 
  نگران حالت شدم از نفس - ترایم
  گرفتم اومدم بھت سر بزنمدیکل
 

 ؟ی چسپوندواری بھ درو دھی عکسا چنی اباراد
 

 ؟ی بلند شیتونی  کھ نمی مست کردنقدی اچرا
 

  با تودونمی و گرنھ من می زنمھ دست نزنی عکسانایبھ تو چھ ا - من
 
 
  نکنیباشھ بابا قاط - ترایم
 

   پتومری گذاشت اومد تو تختم خودشو کشوند زمی آھنگ مالھی شی با گوشترایم - باراد
 

 نیی برو پایکنی مکاریچ - من
  درستتونستمی مست بودم نمیلیخ

   بزنمحرف
 

  گذاشت رو لبام شروع کردلباشو
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 شتی دوستت دارم اجازه بده امشب پیلی و گفت باراد من خدنمیوسی بھ
  بخوابم

 
 برو خودتو نجای از اترای مخوامتی من نمستمی ازش جدا کردم گفتم من مست نصورتمو

  نکن برو من خودم عشق دارمکیکوچ
 
 یفھمی نگاه بھ اتاقم بنداز مھی
 
 ولش کن من دوستت دارم درکت دونھیاون دختر بچس باراد قدر تو رو نم - ترایم
   فقط منو از خودت دور نکن بارادکنمی واست برطرف می داشتھ باشیازی ھر نکنمیم
 

  ندارمیازی نچی پشت کردم گفتم من خودم زن دارم بھ تو ھبھش
 

  دلتنگھ النا بودمیلی خوب نبودم خحالم
 سوزهی داره منمی سستی ننمی سرش کھ رو سکردی ماحساس

 
  کردمی مھی و گرزدمی با خودم حرف می مستتو
 

 موھامو نوازش نشی سرم گذاشت و منو کشوند تو سری دستشو زترای لحظھ مھمون
   بارادگفتی و مکردیم

  ؟ھی دختر کنی امگھ
 
 یزیری اشک مینجوریھ تو ا داره کیچ

 من ی داشتھ باشیازی ھر نشتمی من پنی ببشترهی بیلی تو ارزشت از اون دختر خباراد
 کنمیبرات برآورده م

 
  نکنیقراری خودتو عذاب نده و بفقط

 
   ندارمی جنسازی من نترای و گفتم  مدمی کشرونی از بغلش بسرمو

 
 کنھی قلبم درد ممن
 

  می اگھ النا برنگرده تو زندگمن
   باشمی باراد قبلتونمی نمگھید
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   بھ تو ندارمیازی نچی ھمن
 

 شھی تا برنگرده تو خونم حالم خوب نمخوامی فقط النا رو ممن
 

 ی کھ صدازدمی حرف مترای با مداشتم
 ومدی منیی از پایشلوغ

  بغلم کردترای رو تخت بلند شدم کھ ماز
 

   بخواب باراد استراحت کنگفت
 

 ........  اومدنستی و مامانت اومدن گفتم حالت خوب ننفس
 
 
 از زبان النا 
 
 

  ی چشمام رو باز کردم تو خونھ یوقت
  گل رو تخت بودم و سروم تو دستم وصل بودی بیب
 
  سرم نشستھ بودنی و آرش باالنی گل آرتی بیب

  دمینال
 

 ھوشم؟ی بیاز ک - من
 

 بھت سروم ی بھت اومده و از حال رفتی فشار عصبشھی میدو سھ ساعت - نیآرت
  نگرانت بودیلی آرش خی چشاتو باز کنمیوصل کردم منتظر بود

 
  ای دراز کردم گفتم آرش بدستمو
 زدمی بلند زارمی رو بغل کردم و با صداآرش

 
  خورهی نکن غصھ مھی گرینجوری آرش ایدخترم داداشت گناه داره جلو -  گل ی بیب
 
 

   گرفتمشی گل سوختم آتی بیب - من
   تو بغل شوھرم باشھی کسنکھی تحمل کنم اچطور
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 گذاشتم خودمو بھ دستش سپردم اما نتونست ارشی وجودمو در اختی من ھمھ نکھیا

   گل داغونمی بیمواظبم باشھ ب
 .... و از اتاق خارج شدنیی سرشو انداخت پانیآرت

 ردم بردم طرف سروم و درش آودست
 
  کمر خم نکنی باش در مقابل مشکالت زندگیدخترم قو - گل ی بیب

   نھ اونا تو روی تو مشکالت رو شکست بدبزار
 
 

 نی ای تو ھوادنی نفس کشگھی برم دخوامی مدمی برگھی دتونمی نمگھی گل دی بیب - من
  کنھیشھر خفم م

 
 ..... برمنجای از ادی تو تھران بمونم باتونمی نمگھید
 

  بوددهی صدام رو شننی آرتانگار
   باز کرد و وارد اتاق شددرو

 
 

   سالھ٧ ی بچھ ھیمثآل با  - نیآرت
 ؟ی کجا بریخوای می پولچی بدون ھاونم

 
  باشمنجای اتونمی نمگھی من دنیآرت - من

 شمی موونھی برم اگھ نرم دخوامیم
 
 
  عجلھ نکن دخترم - گل ی بیب
 

  از تھران برمدی امشب بانی گل من ھمی بیب - من
 
 

 یری میخوای کجا می گرفتمی اصآل تصمی امشب برنی داره ھمیآخھ چھ لزوم - نیآرت
 ھ؟یو برنامت چ
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 از تھران برم از دی رو اونجا گذروندم بامی کھ بچگیی جارازی بر گردم شخوامیم - من
 ...... میدی رو ندی تھران رنگ خوشبختمی کھ اومدیوقت
 
 

 ؟ی بریخوای می کشھی پرازیش - نیآرت
 

 تو تھران یی ای دلخوشچی ھگھی مدرسھ دذارمی و آرش رو مکنمی مدایاونجا کار پ -  من
 ندارم کھ بخوام بمونم

 
 برم نجای از ادی باعتری من ھر چھ سرگفتمی ھا موونھی و مثھ دختمیری تند اشک متند
 ...... نیآرت
 
 
   زبان النااز
 
   گل گفت فشارت افتادهی بیب
  درست کنمیزی چھی واست رمیم
 
 

 دی جون زحمت نکشی بی بیمرس - من
   ندارملی ممن
 
  ی بخوردی بای دخترم ضعف دارنھ
 
   بود و بھم زلستادهی رو بھ روم انی گل از اتاق خارج شد و فقط آرتی بیب

   پوووف زد و از اتاق خارج شدھی بود کھ اونم زده
 

  رو نداشتمچکسی ھی حوصلھ
  دمی رو تو بغلم گرفتم و رو تخت دراز کشآرش

 
  سقف زل زده بودمبھ

   کردمی آھنگ از آوا بھرام پلھی برداشتم و مویگوش
 
 ) از آوا بھرامیی تنھایآھنگ دختر روزا(
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  با ھر عذابھیی تنھای دختر روزامن

  فردا نگو با منی از غصھ دمی جنگتازه
 دمی بدتر ھم دنی از ایروزا

 
   مرض وحشت تا جنون رفتمتا
 ستی شدن کم نونھی ترس داز
 
  ستی نادمی ری بجز تصویزی من بھ جز تو چوی اومدتو
 
  تلخ گذشتھ از سرم وا شھی تا فکر روزای اومدتو
 

   تر شمی ضربھ خوردم تا قومن
   شھبای زتونھی من میفردا

 
   تلخ گذشتھ از سرم وا شھی تا فکر روزای اومدتو
 

  شھبای زتوتھی من می شم فرداتریردم تا قو ضربھ خومن
 

  دارهی محکملھی دلدی کھ برام افتاد شای اتفاقھر
 

  بھ من بدھکارهی زندگنی اینیبی ورق برگرده میوقت
 
 دی تا عشق سقف امی منو باور کندیبا
  آرزو باشھو
 
 ....  من مداوا شھقی زخم عمتونھی مرھم دستھ تو مبا
 

  اشکام دستھ خودم نبوداری اختگھی انقد دلم شکستھ  بود کھ دختیری ماری اختی باشکام
 

  ی تو بغلم بود اشکامو با انگشتاآرش
  ناراحتھدمی دی نکن وقتھی جونم گری آجگفتی و ھمش مکردی پاک مکشیکوچ

 ...... دمی تو بغلم گرفتمش و سرشو بوسمحکم
 

  گرفتھ بودشتری بود و دلم بغروب
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   زنگ خورد و آھنگ قطع شدمیگوش
 
   بارادی شماره دنی دبا
 بغلش کرده بود تتد ترای کھ باراد خواب بود و مری گرفتم سوختم ھمش اون تصوشیآت

  شدی چشمم رد میتند از جلو
 
  زبان باراداز
 

 کردمی اصآل خوب نبود احساس محالم
  النا مردمواسھ

 
 وانھی دخترک لجباز دوانستی دالنا
  با خودش ؟ای کنھی می داره با من دشمنمدونستینم
 
  واسھ النا سخت بود کھ منو ببخشھنقدی ایعنی
 

   بودمدهی تخت دار کشرو
  بودم سرگردانرانیح

 دمیچیپی خودمو مدور
 

  افتادترای بھ مچشمم
 

 رفتی دستش بود و باھاش ور ممیگوش
 

  نی بذار زمموی نکردم گوشی احترامی تا بھت بترایم - من
  ھاآن ؟یکنی منو چک مھی گوشی چھ حقبا
 
 ؟یزنی دست ممی شخصلی کھ بھ وسای ھستی کتو
 

 رونی رو گرفتم و از اتاقم پرتش کردم بترای مدستھ
 
  انگشت اشاره ام بھش فھموندمبا
 شھی نشو وگرنھ بھ ضررت تموم مکی بھ من نزدی مستتو
 
 باراد من عاشقتم_  ترایم
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  عشق باشمنی بازنده اخوامینم
 

 یی کرده الی دختر تحصھی کھ تو شھی اصآل باورم نمی زدم کدوم عشق لعنتداد
   تو خونمگردهی بر می از سر من بردار من خودم عشق دارم بھ زوددست

 
 رونی بدی من گمشی تو خونھ نی کردم اصآل تو و نفس چرا اومدتکرار
  محکم گرفتم و بھ زور از پلھ ھادستشو

  ی دستمو ول کن باراد وحشگفتی و مدیکشی مغی مدام جنیی پاکشوندمش
  ی شکستدستمو

  ھلش دادمواری بھ ددمی محکم گزلبمو
 ی نشکی کن بھ من نزدی سعترای ام اصآل من جنون دارم می آره من وحشگفتم

 زنمی مبی گرنھ بھت آسو
 
  بارادیمونی موونیمثھ ح_  ترایم
 

 عی سررونیاز خونم برو ب_  باراد
 

 شعورررررری بی زدم نفس دختره داد
  ؟ییکجا
  ؟ھی ابروشو باال انداخت و گفت چھی نفس

 
 نجا؟ی انی اومدی کی اجازه ای ترایتو و م - من
 

   خودمونیبا اجازه  - نفس
 

  نیھر دوتاتون غلط کرد - باراد
  نمتونی نبنجای قبل از خواب اتا
  نفسشمی بشم کآل عوض می عصبی وقتیشناسی گرنھ منو کھ مو
 

 برو بابا من بخاطره مامان اومدم - نفس
 ستی حالت خوب نی گفت تب کردترایم

  تو بذارمی وگرنھ عمرآ پامو تو خونھ نجای نگرانت شد ازم خواست برسونمش امامان
 

   افتخار بدهاینھ بابا تو رو خدا ب - باراد
  واست فرش قرمز پھن کنمیدادی مخبر
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  کھ عاشقھ توعھترای مفی باراد حی احمقیلیخ - نفس
 
   برداشتم سمتش بزنمشزیخ

 ومدی کھ تند تند از آشپزخونھ ممامان
  نفس خودشو بھ من رسوندغی جی صدابا

  دستمو گرفت و شروع بھ التماس کرد و گفت باراد پسرممچ
   خودتو کنترل کن تو چراپسرقشنگم

 ؟ی شدی عصبنقدیا
 

   زدم بخاطر شماھا شما زنا دستداد
  دی کنیمنو روان نی کردیکی بھ
 

   بمونی شما اگھ خواستمامان
  رو بفرست برنترای نفس و میول

  ندارم تو خونم باشندوست
 
  رو بھ من گفت بھ جھنمترایم

  برداشتم و با نفس از در سالن خارج شدنفشوی کقی ھر چھ القیخال
  رسوندنشی مامان صداش زد صبر نکرد و خودشو بھ ماشی چھر

  برام مھم نبوداصآل
 

  فقط مامان تو خونھ بود من و مادرمحاال
 
 

 تو تھی پسرم زشتھ در حد شخصی بود با دختر عموت کردی چھ رفتارنیباراد ا - مھلقا
 .... ی چشات گود افتاده الغر شدری مادر زی شدی عصبیلی رفتار خنی استین
 

  گذاشت گفتمیشونی دستشو رو پمامان
  ی داغیلیخ
 

 سوزمی مامان  دارم مگفتم
 

   چسپوند و بغلم کرد  گفت نگو پسرم خدا نکنھنمی خودشو بھ سمامان
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 شمیمامان کمکم کن دارم نابود م - من

  من پچمو کشتم النا رفتمامان
  ؟یزنی حرف می گفت بچھ کدوم بچھ باراد از چمامان

 
 
   زبان باراداز
 

   ؟شدهی مادر چباراد
   عمر شدم بگونصفھ
  یسر خوب مامان منو ببخش من پگفتم

   نشدمواست
 

 نمتی ببینحوری اتونمی نمیگرگوشمی نگو پسرم تو جینجوریا - مھلقا
 
  و وارد اتاقم شدومدی طرف اتاقم راه افتادم مامان ھم پشتھ سرم مبھ

  تراس بودی کھ توی تو تراس نشستم رو تابرفتم
  در آوردمبمی از جگارموی سپاکت

  تاب گذاشتم مامان نشستم کنارمی فندک روشنش کرد و فندک رو کنارم روبا
   تاپیرو
 

 گفتی مادر پر از اشک بود و میچشما
 ی نبودیگاری نکش تو کھ سگاری سمادر

 
  نتونستم نکشمرونی کھ النا پاشو از خونم گذاشت بیشدم مادر از روز - من
 

 باراد النا حاملھ بود؟ - مھلقا
 

   عشقمونقدی ایآره مامان ول - من
  کردم کھ بچش سقط شدتیاذ
 

  ستمی نی گفتم مادر من آدم پستدمیکشی مگاری کھ سی بود و در حالنیی پاسرم
 
  ؟ھی عشق چفھممی ام مامان من نمی بھ نظر تو من آدم بدی منو بزرگ کردی مادرمتو
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 قراره؟ی بنقدی چس چرا قلبم افھممی نماگھ
 

  پسرم منیستیمعلومھ کھ بد ن - مھلقا
  نداره و نخواھد داشتی بدذاتھ

 
  یمامان تو عاشقھ بابا شد - من
 

 ی سالھ بود١٦ دختر ھی ی گفتخودت
  پس؟یکنی مامان منم عاشق شدم درکم می عاشقھ بابا شدکھ
 

  نی تو از اخوامیباراد من فقط م - مھلقا
  دمی برات انجام می ھر کاریای در بیافسردگ

 
  کردمفی رو واسھ مامان تعرانی جری ھمھ

 
 کردی ھم با دقت گوش ممامان

 
   اسرار کردمی مامان ھر چگفتم
 ومدی ھمراه برنگشت و بھ خونم نالنا

 ی و برش گردونی با النا حرف بزنشھی ممادر
 

  مکث کردی اول کممادرم
   گذاشتم رو دستش و گفتمدستمو
 رهیمی ھر لحظھ و روز مرهیمی و گرنھ پسرت مکنمی التماست ممادر
  انجام بدهنکاروی لطفآ امادر

 
  سرش رو تکون داد و گفت باشھمادر

 
   مادرم انداختم بغلش کردم و گفتم ممنون مادر دوستت دارمی رو دور شونھ دستم

 
   بغلم کرد و گفت منم دوستت دارم پسر قشنگممادر

 
  النا رو گرفتم جند تا بوق خوردی شماره

  النا بھ گوشم خوردنی دلنشیصدا
 الو - النا
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  شدموانھی صداش ددنی شناز
 .....خواستمشی مشتری شدم و ھر لحظھ بسرمست

 
  زبان النااز
 

  دمیترسی دوستش داشتم کھ مقدی نداشتم با باراد حرف بزنم ادوست
   صداش دوبارهدنی و شنی دلتنگاز

 خواستمی نمنوی و من اششی پبرگردم
 
 نی از باراد تو دلم بود کھ بھ انھی کھی

  رفتی نمنی از بایزود
 

 ذاشتی و تحت فشار مکردی متی من کنار باراد اونو اذبودن
 

  باراد منو دوست ندارهکردمی ماحساس
 خواستمی نمنوی برم گردنھ من اخوادی بخاطر عذاب وجدانشھ کھ مو
 ھم ازش متنفر بودم شدی ھم آغوش نمترای باراد اگھ منو دوست داشت با مدونستمی مو

  ھم دوست داشتم
  داشتمی چھ حالدونمی رو بشنوم نمصداش

 
  ندارمی حالت عاددونستمی مفقط

 و شمی داغ مشتری بکردمی ھر لحظھ کھ بھ خاطرات باراد و آغوش گرمش فکر مو
   اشکام رو کنترل کنمتونستمینم
 شدی چشمام دور نمی صورتش از جلوو
 

   رو جواب دادمیگوش
 

  ھام صدام گرفتھ بودھی گربخاطر
  گفتم الوآروم

 
   گرفتھ تر از منیی با صداباراد
   سالمزمی جان عزگفت

 
  صداشدنی داغ شدم از شندی لرزقلبم
  گفتم سالمدیکوبی مانھی وحشقلبم
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  شروع کرد بھ قربون صدقھ رفتنمباراد

 
  کھ تھزدی صدام می حالتھ خاصھی با

 دیلرزی مقلبم
 

   بار اسمم رو صدا زدچند
 ادمدی بودم و جواب نمساکت

 
 زدلمی گفت النا عزباراد

 وونمی داره دتی من جواب بده دورگلھ
  بذار صداتو بشنومکنھیم

  شروع کرد بھ سرفھ کردنبعد
 

  دمی  لرزدمویترس
 
  ازش فرار کنمخواستمی مخواستمشینم
 لرزهی سرفھ ھاش قلبم می چرا از صدامینجوری چرا ایول

  کنھی مخی دستام
 

  چند بار اسمشو صدا زدمآروم
 

  باراد -باراد  -باراد  - من
 

 دی رفت تو گلوم ببخشگاری حالم خوبھ دود سزدلمیجونم عز - باراد
 

  ؟یکشی مگاریس - من
 

 گاری باراد گفت بعد از تو سیوقت
  کنھیلبامو لمس م 
 

 ختمیری صدا اشک می رو بستم و بچشمامو
 

 ی حرف بزن بگو کھ دوستم داررمیمی مالنا تو رو خدا حرف بزن دارم - باراد
  تو خونمیای میگردی بر مبگو
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  نکنمی بداخالقگھی ددمی مقول
  عوض شده عشقم برگردرفتارم

 
  بارادشتھی ھنوز پترای گفتم مآروم

  بغلش بھت خوش گذشت؟تو
 

  یکنی تو حرفات ادعا مفقط
 

  ی دروغھ باراد باھام بد کردعشقت
 ی منو شکستیبدجور

 
  سازمی دارم بدون تو مموی و بھش گفتم زندگرختمی ماشک

 
  ستمی نانتکاری عذاب وجدان ندارم باراد چون من مثھ تو خمن
 
 

  ؟ھی چترای بغل میگیچرا چرت پرت م - باراد
 

 ......  ھستنانی در جردی خانوم بپرسترایبھتره از م - من
 

  داد بزنمی داشتم از پشت گوشدوست
  دوستت دارم بارادوونتمی باراد دبگم
  خواستی منوی اقلبم
  راھتو ازش جا کناقتی لی و بانتکارهی باراد خگفتی عقلم ماما
  بودمی اونقد دل شکستھ بودم کھ حوصلھ دعوا و کلکل نداشتم در کل دختر آرومگھید

..... 
 

 رو بخوام حتمآ بھ دستش یزی من اگھ چارمی النا بھ دستت مخوامتی داد زد من مباراد
  مطمعن باشارمیم
 

 ستمی نانتکاری خستمی نترای با ممن
 

  ینیبی منو نمیچوقتی ھگھی باراد درمیمن دارم م - من
 

  نکنوانھی النا منو دی بریخوای لرزون گفت کجا ؟ کجا می با صداباراد
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   کردن واسھ من راحتھداتی پکنمی مداتی من پی ھر جا برتو
 

  برم خدافظدی باگھی من دگفتم
 
   بلند گفت قطع نکن النای صدلبا

  باھات حرف بزنھخوادی ممامانم
 

 حرف بزنم تونمی گفتم من نمعی کھ مھلقا خانوم بھم زد افتادم سریی ایلی سادی ناخودآگاه
   فراموشم کن ھمونطور کھ من فراموشت کردمرمیدارم م

   دستمفی رو خاموش کردم و انداختم تو کی گوشعیسر
 

 النا بازم تو عشق ختمی اشک رصدای رو سرم و بدمی کرده بود پتو رو کشخی انگشتام
 .... ی بازم باختیشکست خورد

 
 
  زبان باراداز
 

  کرد؟کاری کرد مامان چکاری چالنا
 

  رو قطع کردی زدم مامان النا گوشداد
  رهی داره مگفت

 
 دیرزلی تو دستم مگاری روشن کردم سگاری نخ سھی لرزون دوباره ی دستابا
  لبھام نگھش دارمی درست روتونستمی نمو
 

  کجا برهخوادی مدونمی کجاست نھ مدونمی بره نھ االن مخوادی مرهی داره ممامان
 
 کنمی مداشی مادر پکنمی مداشی من پیول
 

  ھا شده بودم گفتم مادر منوانھی دمثھ
  تو خونم از شغلماوردمشی نکردم و ندای کھ اگھ النا رو پدمی قول مبھت

  بدمانصراف
 
 

 گردهیآروم باش پسرم آروم برم - مھلقا
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  نمشی ببینحوری اتونمی نمشھی پسرم داره نابود مایخدا
 

 ی دستش رو روکردی مھی گرمادرم
  آروم بارادگفتی و مدیکشی مصورتم
   رو نباز پسر قشنگمخودت

 
  برگردهدیمادر النا با - من
   کنمی زندگتونمی بدون النا نممن
   زنم بشھدی مامان باادی بدیبا

 ی النا مال کسنکھی خودمھ فکر امالھ
  کنھی موونمی بشھ دیی اگھید
 

  روانھی بھ یخوایمادر جان م - مھلقا
  باھاش صحبت کنمی مراجعھ کنپزشک

 شھی مھتری حالت دهی مشاوره مبھت
 
 

  مادر مگھ من نوجوونمیگی میچ - من
  بھ مشاوره ندارمازی سالمھ ن٢٨ من
   کھ مالھ خودمھ سھممھیزی فقط چمن

 قرارهی مادر نگران نباش فقط قلبم بستمی نضی مرنی ھمخوامیم
 

 مونھی از وجود معشوق تو قلب عاشق میزی چھی شھی ھممادر
  اگھ اون رو ترک کنھی حتشھی ھمیبرا
 

 خدا ی نفر بھ اندازه ھی اگھ اون ای بشھ کی نفر کوچھی ی بھ اندازه اتی اگھ دنمادر
 واست بزرگ بشھ

  ترکت کنھ و برهی روزھی اگھ
 یبازی رو با ھم ماتی و دننی داونوقت

  رو باھم باختم مادرامی و دننی دمن
  کنمی زندگی آدم معمولھی مثھ تونمی نمگھید
 

 کردی مھی نگرانم بود و گرمادرم
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 آروم  دادم وھی مادر دوست ندارم نگرانت کنم سرمو بھ تاب تکخوامی معذرت مگفتم
 چشمام رو بستم

 نیی پلکم پای اشکامم از گوشھ اری اختی بشدی ماه تو ذھنم مرور م٥ نی خاطرات اتمام
 ....ومدیم
 
 
   زبان النااز
 
  تو سالننی آرتنیی تخت اومدم پااز
   کاناپھ خواب بود آروم اسمشو صدا زدمرو
 

 نی ، آرتنیآرت - من
 

 کردی چشماشو باز نمزدمی صداش می چھر
 

  بردم طرفش شونشو تکون دادمدست
   بار شونش رو تکون دادم و گفتمچند
 نیآرت

  رو آروم باز کردچشماش
 

  النا ؟شدهیچ - نیآرت
 

 رمی با قطار مرازی واسھ شری واسھ من بگطی بلھی برا فردا صب زحمتی بنیآرت
 

  ؟ی رو گرفتمتیتصم - نیآرت
 

   باشمرازی باشھ فردا شب شی جورھی گرفتم لطفآ آره
 

   الناامی ھمرات بدیخودم با - نیآرت
   ولت کنمتونمی نمیجوریھم

 ! ؟ی دارپول
 

   مقدار دارمھی - من
 

 چقد مثآل ؟ - نیآرت
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 ونیلی م١ بآیتقر - من
 

   دختری کنکاری چیخوای مونیلی م١با  - نیآرت
  مثآل ؟یری بگخونھ

 
 ونی پانسرمی مستیمھم ن - من
 

  ی لج کنیفقط بلد - نیآرت
 گردمی راحت شد جات خوبھ بر مالمی اونجا کھ خامی باھات مخودم

 
 ی تو جام رو بدونخوامینھ من نم - من

  برمذارهی بفھمھ نمرمی دارم از تھران می بھ آھو ھم نگلطفآ
 

  بفھممدی من چرا نبای بگشھیم - نیآرت
 ی امکان داره باراد تو رو تحت فشار بذاره و بھش بگچون

 
  دھن لقم دستت درد نکنھ واقعآ کھ دستم نمک ندارهنقدی من ایعنی - نیآرت
 

  بدونھیزی چدی باراد اصآل نبانی اما آرتمیریباشھ بابا شلوغش نکن با ھم م - من
 

 حلھ حواسم ھست - نیآرت
 

  کھ  بھ در زده شد از چشمام رو باز کردمیی با تقھ اصبح
 

  ؟دییبفرما - من
 

  وارد اتاق شدنیآرت
 

  گرفتم واستونطی بل٢ رو جمع کن واسھ ساعت لتیلنا پاشو وساا - نیآرت
 

 االن ساعت چنده مگھ ؟ - من
 

 ١١ - نیآرت
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 ی مرسباشھ
 

  از اتاق خارج شدنیآرت
  تخت بلند شدم آرش ھنوز خواب بودی بخودم دادم از روی و قوسکش
   مسواک زدم و دست و صورتم رو شستمنکھی از ابعد

 
 ....  خودم و آرش شدمی جمع کردن لباسامشغول

 
 
  زبان النااز
 

   خودم و آرش رو جمعی لباس ھایوقت
 دیترکی دلم داشت مکردمیم

 سوزهی بدنم داره مثھ کوره مکردمی ماحساس
 

  باراد باراد تو رو خدا از قلبمیوووووا
  راحتم بذاررونی ببرو

 
 شھی چشمام دور نمی چرا صورتت از جلویلعنت

 
 ی تو فکرمھی ھمش ھر لحظھ ھر ثانچرا

 
  بھ من لعنت بھ تولعنت

 
  کھ بھ تو محرم شدمی بھ روزنینفر
   کھ سرمو رو بازوھاتی اون روزبھ

  گذاشتم
 

  ؟تی تو زندگی اومدچرا
 

  کمکم کن بھم قدرت بدهایخدا
 رونی بادی از ذھنم بباراد
  دغدغھ رو شروع کنمی آروم و بھی زندگھی با آرش بتونم
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 گرفتمی مشی و آتسوختمی مختمیری ماشک
 ی و شلوار دم پای خودم و آرش رو جمع کردم مانتو کوتاه مشکی لباسانکھی از ابعد

 ی رژ صورتم کلھی رژ با ھی زدم فقط ی رژ بادمجونھی دمی مقنعھ پوشدمی رو پوشمیمشک
  رو برداشتم و کنار چمدونم گذاشتممی کولھ پشتکردی مرییتغ
 

  کردمدارشیم و ب رو صدا زدآرش
 

 می بردی پاشو بایآرش پاشو داداش - من
 

  ؟یکجا آج - آرش
 

 می از تھران بردی آماده شو باایپاشو برو مسواک بزن ب - من
 

  ؟ی آجیپس مامان چ - آرش
 

 اونجا خونھ دی خودمون اول باشھی پمیبری اونجا کارمون درست شد منکھی بعد از ااونم
  اجاره کنم برم سرکار

  ارمی مامان رو ھم مبعد
 

  رفتی بھداشتسی در اتاق رو باز کرد و بھ طرف سروآرش
  رو صدا زدمنی آرتی نسبتآ بلندی در با صدای جلواز
 

  نیآرت -  نیآرت - من
 

  یبلھ بلھ آماده شد - نیآرت
 

   گل کجاست ؟ی بیآره ب - من
 

  میری بعد مدی بخوریزی چھی با آرش دیای بخونھیداره نماز م - نیآرت
 

 -  مامانمشھی سر برم پھی دیای اما بجنب نیباشھ آرت - من
 

  نی بخورنیایباشھ املت درست کردم ب - نیآرت
 
 رمیگی ھم مچی راه واستون ساندوتو
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  ؟یری چند روزه کجا منی ای تو بھ آھو گفتنیباشھ آرت - من
 

  برم مراسم ختمشدی از دوستام مرده بایکیآره گفتم  - نیآرت
 

  ی عروسیگفتی الاقل می گفتھی چنیوا ا - من
 

 مجبور شدم امی منم مگفتی می عروسگفتمی اگھ میخب مگھ آھو رو نمبشناس -  نیآرت
 بگم ختم

 
  شماھا خدا درو تختھ رو واسھ ھم جور کرددیوانید - من
 

   دلشم بخواد آھو خدا منو براش جور کردهیلی گفت خدی خندنیآرت
 
  مراسم ختم کجاست؟ی آھو گفتبھ
 

  فوت شدهمی دوران دانشجوی از دوستایکی اصفھان رمیگفتم م - نیآرت
  می باشھ برو آخھ ما ھنوز عقدگفت
  تا منمونھی مادرش مشی پشتری بآھو

 
 ی گل واسھ خداحافظی بی بشھیامان از دستھ تو من برم پ - من
 
  گل راه افتادمی بی طرف اتاق ببھ

 گفتیز بود و ذکر م باز کردم سرجانمادرو
   کنارشنشستم
   دختر قشنگمی بشری وگفت عاقبت بھ خدی دوره گردنم حلقھ کرد سرمو بوسدستشو

 
 رمی جون من دارم از تھران می بیب - من
 
 رفتی صبح کھ داشت منی آرتدونمی گل اشک ھاش رو پاک کرد گفت آره می بیب
  کردفی واسم تعرزوی بھم گفت ھمھ چرونیب
 

   بفکرتمشھی مادر جان ھمالنا
 کنمی دعا متی بختدی واسھ سفشھیھم
   رو دارهاقتتی کھ لی شاهللا مردان
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  بشھ و خوشبختت کنھدای پتی زندگتو
  گونم سر خوردی بود کھ اشکام رونیی پاسرم

 واسھ آرش خوامی فقط مکنمی ازدواج نمگھی من دی بی اشکام رو پاک کرد گفتم بی بیب
  خوب واسش بسازمھی زندگھی کنم و یمادر

 
  مختص خداستییدخترم تنھا - گل ی بیب
 
  تنھا باشھ و گرنھ خداتونھی نمچکسیھ

  دی آفری ھا رو جفت نمانسان
 

  النا غصھ نخورادی روز مھی خوبم یروزا
 نی لب گفتم آمری انداختم اشکامو پاک کردم و آروم زنیی رو پاسرم

 
 دیمش مزاحم شما بودم حاللم کن چند وقت ھنی ادی گل ببخشی بیب - من

  می کردھی گل رو بغل کردم و ھر دو تو بغل ھم گری بیب
 

  و از کنارش بلند شدمدمی رو بوسی بی بدستھ
 
  قرآن رو برداشت و جانمازش رو جمع کردی بیب

 آب گذاشت وانی لھی قران رو ھمراه با اری آب واسم بوانی لھی رو صدا زد گفت نیآرت
 ینیتو س
 و سفارش کرد کھ میدی آرش رو بوسی گل کلی بی و بمی املت خوردنکھی از ابعد

  میمواظب خودمون باش
  ختی قران ردمون کرد و پشتھ سرمون آب رری زاز

  می دست تکون دادی بی واسھ بمی شدنی ماشسوار
  مادرمشھی منو ببر پنی بغض گفتم آرتبا
 ....  کنمی ازش خدافظخوامیم
 
 
  زبان النااز
 

  کھ مامان اونجایی ای محلھ آدرس
  گفتمنی رو بھ آرتکردی میزندگ

  مامانشھی ازش خواستم منو ببره پو
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  تو خونھادی ازش خواستم ندمی رسیوقت
 

  بموننجای ھمشھی اگھ منیآرت - من
  میکنی می و آرش از مامانم خدافظمن
 .... میای مو
 

 می باشستگاهی ادی با٢ شده ١ ساعت نیای زود بمونمی منتظرت منجایباشھ ھم - نیآرت
 

  نی آرتدی ببخشیباشھ مرس - من
 

 ای برو زود بدمیباشھ بابا بخش - نیآرت
 

   شدمادهی پنی آرش رو گرفتم و از ماشدست
 

  بچھ درو باز کردھی رو زدم اطی حدر
  ختھی شلوغ و بھم ریلی خاطی تو حرفتم
   رفتمنی زمری بھ طرف زعی سربود

  استرس گرفتھ بودمدیلرزی مپاھام
 

  شدم کھ مامان اونجا بودینی زمری آرش رو گرفتم و وارد زدستھ
 

  بوددهی رفتم مامان خوابیوقت
  کنارش بودگاری سھی پاکت خالی و تعدادکیکنی  پی استکان چاھی
 

 خوردی ھام سرمی گونھ ی رواری اختی باشکام
 

  دادم چند بار صداش زدمتکونش
 

  یمامان مامان - من
 

  کھ اسمش رو صدای از چند باربعد
  چشماش رو باز کردزدم

 
  مادر حالت خوبھ؟ییالنا تو - مامان
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   از جاش بلند شد گفتمی بھ سختمامان
  کنمی اومدم ازت خدافظمامان

 
  دخترم ؟شدهی چیچرا خدافظ - مامان
  ؟ی کجا بریخوای ممگھ

 
   سرمو باال گرفتم و گفتم مامان من از باراد جدا شدمختمیری اشک مصدایب
 

  ؟ی کردنکارویالنا چرا ا  - مامان
 ومدی بھ نظر می پسره خوبباراد

 
  مامان باراد باعث شد بچمو از دست بدم - من
 

  ؟یمگھ بچتو از دست داد - مامان
 

 آره مامان بخاطر باراد اون مقصره - من
 ....بخشمشی وقت نمچیھ
 

 رمی من دارم با آرش ممامان
  رازی شگردمی بر مدارم

 
  طمی واسم دعا کن اونجا شرامامان
 رمی بشھ برم سرکار خونھ بگخوب

  تو رو ھم ببرمامیب
 

  کردنھی شروع کرد بھ گرمامان
  آرش رو صدا زدھی لرزون و گری صدابا
 

  تو بغلم پسرمایآرش مامان ب - مامان
 

   مامان چسپوندی نھی اومد جلو و خودشو بھ سآرش
 

 کردی مھی من و آرش رو بغل کرد و بلند بلند گرمامان
 

  کردنھی شروع کرد بھ گرآرش
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  کردنھی بھ گرمی نتونستم خودمو کنترل کنم و ھر سھ تامون تو بغل ھم شروع کردمنم

 
  ی و با دستاکردی مھی خودش گرمامان
 کردی من و آرش رو پاک میخورده و لرزونش اشک ھا.ترک

 
  ھزار تومن پول در آوردم و گذاشتم تو  دستھ مامانم١٠٠ می تو کولھ پشتاز
 

  زود برم سرکار و پول واست بفرستمدمی باشھ قول مشتی پوال پنیمامان ا - من
 پرسمی حالت رو مزنمیبھت زنگ م 
 

 النا تو رو خدا مواظبھ خودت باش - مامان
  دی آرش ھم باش مواظبھ خودتون باشمواظبھ

 
  دی بھم خبر بدنیدی رسیوقت

 دمی مامان رو بوسھیشونی پدی خبر نذاری منو بگفتی و مکردی مھی گرمامان
  مواظبھ خودت باشمی بردی باگھی کردم و گفتم باشھ مامان ما دبغلش

 
 ای مامان تو ھم بگفتی و مکردی مھی دستھ مامان رو محکم گرفتھ بود ھمش گرآرش

   زور دستھ مامان رو از دستشبھ
 رونی بدمیکش
 

  کنار مامان و ازش خواھش کردمنشستم
 رازی شمی باراد اومد سراغش بھش نگھ ما رفتاگھ

 
  راحت باشھالتی ھم قول داد و گفت خمامان

 
   کردمی مامان خدافظاز

 رونی بمی آرش رو گرفتم از اون خونھ اومددستھ
 

  منتظرمون بودنی تو ماشنیآرت
   عقب رو باز کردم و آرشدر

  شد خودمم نشستم جلو اشکام روسوار
 نی آرتنی آرتمی کردم و گفتم برپاک

 ... میدی رسستگاهی کرد و بھ احرکت
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 از جا کنده خواستی داشتم قلبم میبی عجیی ای حس دلتنگھی قلبم باال رفتھ بود تپش
 ...شھ
 
   زبان النااز
 

   قطار حرکت کرده بودمیدی رسیوقت
   شده بود٣ ساعت

 
  میدی رسری دنی آرتگفتم
 ؟ی گرفتطی ساعت بلنی تو اچرا

 
  شھی پادی النا زی کردریخودت د - نیآرت

 ی موندمامانت
 

 میری من منھی با ماشی چرا ناراحتحاال
  دارمنی من ماشی وقتھی چھ کاراصآل

  حاال اول قرار بودمی قطار بربا
 ی با قطار بریخواستی کھ مامی نمن
  امی منم ھمرات می وقتاما

 م؟ی من نرنھی با ماشی چواسھ
 

  یشی خستھ منیآرت - من
  اون نخواستم تو زحمت بندازمتواسھ

 
  گھی دستی نیزحمت

  خودمون راهرمی کم تنقالت بگھی میبر
 رازی سمت شمیوفتیب
 

  شرمندهیوفتی تو زحمت مشھیباشھ بازم ممنون ھم - من
 

 میدشمنت شرمنده ما دوست - نیآرت
   تعارفقدی امی بھ ھم کمک کندی باپس

  پاره نکنکھیت
 
  ھی ای لبخند زدم کھ اونم نی آرتبھ
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  جوابمو دادنیری شلبخند
 

 ستادی سوپر مارکت اھی کنار
 دی تنقالت خری کلو

  فرستاد عقب واسھ آرشنصفشو
  ھمنای من گفت ای گذاشت رو پانصفش

 ....  توعھواسھ
 

 ادهی زی ولنیممنون آرت - من
  بخور غر ھم نزنستی نادیز

  گفتم باشھدمیخند
 

  بھ طرف آرش برگردوندمصورتمو
 

 ااای دل درد شی نخورادیآرش ز - من
  کم بخورکم
 

 یچشم آج - آرش
 

  رو روشن کرد و بھ طرفنی ماشنیآرت
 می راه اقتادرازیش
 

  دستش رو بھ طرف پخش برد و ضبط رو روشن کردنیآرت
 

  کردی رو پلرسھی بھ گوشت میی پاشای مرتضآھنگ
 
 
  ی روزرسھی گوشت مبھ
  حالمشدی بعد از تو چکھ
 کردمی مھی گری جورچھ
  از تو دست بردارمکھ

 شتی کنم پھی گرنشد
  بد شھ رفتارمنخواستم

  توی بفھمخواستمینم
 ارمی من طاقت نمکھ
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  رمی من مویمونی تو می تو خنده ھات گفتھی رمی قلب درگی براسوختی واسھ خودم مدلم
 

  کردمی رو گرم مسرم
   بازمی غم ولنی بره اادمی از کھ
 دمیدی تا صب تو رو تو خواب مشبا

 
 یدیفھمی مدی رو چرا بانای ایدونستینم

 .....یدی نپرسیزی ازم چکباری ی ولیدی دمنو
 

  کھکردمی مھی گرصدامی بخوندمی آھنگ منی و امیدیشی از تھران خارج میوقت
   بغضم شکست و شروع کردم بھ ھق ھق کردنھوی
 

 ھست نمی تو ماشیی پاشای  آھنگ فقط مرتضخوامی معذرت مشدهی چدی پرسنیآرت
  ندارمیی اگھی دیزیچ
 

  ندارهبی باال آوردم گفتم عدستمو
   تھوع دارم بزن کنارحالت
  بودی دردم عصبمعده

 و حالت شدمی معده درد مومدی بھ اعصابم فشار مادی بودم اگھ زینجوری امی بچگاز
 گرفتمیتھوع م

 
 نی دھنم و گفتم آرتیاشتم جلو گذدستمو

  رو نگھ دارهنیماش
  شروعنی شدم و کنار ماشادهیپ

  بھ باال آوردنکردم
 ومدی نگران بھ نظرمنیآرت

   رو برداشتی آب معدنھیبطر
 یشی کف دستم گفت بزن بھ صورتت بھتر مختی رآب
 

  شدمنی شستم و سوار ماشصورتمو
  ی رو بستم و سرم رو بھ صندلچشمام

   دادمھیتک
  ی گوشی زنگ خورد بھ صفحھ میگوش
  باراد بودی کردم شماره نگاه
 ... رو خاموش کردمیگوش
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  آوردنیی رو پانی ماشی پنجره نیآرت
   چشمامخوردی بھ صورتم می خنکمینس
 ...  چند ساعت بخوابمی کردم ذھنمو رو منحرف کنم و برای بستم سعرو
 
 
  زبان النااز
 

 می بود از ظھر حرکت کردهبعد
 بآی صبح بود ھوا تقر٤ ساعت
 رازی شمیدی شده بود کھ رسروشن

 
   نداشتمی خوبی و ھواحال

 امی آدم دننی ترکسی بکردمی ماحساس
 
  نبودفی حالم بد بود کھ قابل توصنقدیا

   کھ ھمزمان باھام بود ولمی دلشوره و استرسبی عجی دلتنگاحساس
 کردینم
 

 رفتی نمرونی اصآل از ذھنم بباراد
 کردمی بھش فکر مناخودآگاه

 سوختی واسھ خودم میلی خدلم
  کھ داشتمیبی حال غرنی ایبرا
   از خاطرهی کولھ باربا

 چوقتی ھدونستمی کھ میی ھاخاطره
  شھی ذھنم پاک نماز
  تجربھمی رو تو زندگییزای چچھ

  بودمکرده
  ازیی جدای بھ اندازه چکدومی ھاما

  منو داغون نکرده بودارادی
 

 یزای چیلی و خنھی کھ با کیاحساس
  شده بودی قاطگھید
 

  حس و حال رو دوست نداشتمنی اایخدا
 ارمی داشتم قلبم رو در بدوست
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 ی دلشوره و احساسنی از شر ادی شاتا
  تو وجودمھ راحت شم کاش واقعاکھ
 تونستمیم

 کردمی می خفگاحساس
 دمی گردنم کشی دستم رو روناخودآگاه

 ھم داده بود اومد وسط انگشتام کھ  باراد بی گردنبندکھ
 

  دوستت دارم کھ خودش بھشگردنبند
  بود بغضم گرفتختھی داده بود و بھ گردنم آوھیھد
 

  داشتم پارش کنم اما نتونستمدوست
 کردمی آروم آروم لمسش مو
 
  طناب دار دورهکردمی احساس میول

  ی اونقد کھ احساس نفس تنگگردنمھ
   گردنبند رو پارهتونستمی اما نمکردمیم

  کنم
 

  گفت تو جاده استراحت کردمنیآرت
 می ھتل استراحت کنمی خستم بریلی خاما
 

   تو زحمت انداختمیلی  خنی انجام بده آرتی کھ دوست داریھر کار - من
  برگرد تھرانگھی دامشب

 
  ولت کنم برم؟ینجوری ھمیعنی - نیآرت

  دختر اصآل بھش فکر نکنعمرآ
 

  چون پول ندارمیری بگیی خونھ اتونمی فعآل نم مننیآرت - من
 
  کار کنم و پول پس انداز کنمدیبا

 ونی برم پانسدی از اونم باقبل
   تو رو معطل کنمتونمینم
 ی کن بری سعتو
 

  روشن شده بودھوا
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 میزنی گفت بعدآ راجبش حرف منیآرت
  می استراحت کنیی جاھی می فقط برفعآل
  گرسنھ ام ھم خواب دارمھم
 

  درازنی ھم خواب بود و پشت ماشآرش
  بوددهیکش
 

  داغون بود احساسیلی خمیروح
  شدمرتری سال پ٥٠ کردمیم

  داشتمی خاصی و ھواحال
  کردمی وقتا احساس میبعض
   و خوابای روھی با باراد فقط یزندگ
   خواب رو از ذھنم پاک کنمنی ادی واسم و بابوده
 یی اگھی ھر کار دای زدمی حرف میوقت

 دادمی مانجام
   باراد داره بھی نفساکردمی ماحساس
 خورهی مصورتم

 کردی شب کھ بغلم مھر
 ذاشتمی بازوھاش می روسرمو

 خوردی داغش بھ صورتم می نفس ھاو
 شبا قبل از خواب نفس ھاش رو مونیی جدای ھفتھ ھی نی عادت شده بود و تو اواسم

 کردمیاحساس م
 

   چرا بعد از فرھاد باراد واردایخدا
   شدمیزندگ
   کھ دوستشی با کستونمی من نمچرا
  ھنوزم باراد رو دوست دارم؟یعنیکردی خودم فکر مشھی کنم پی زندگدارم

 
 کردی فکرا داشت داغونم منیا

 
  وارد ھتل شدمختھی افکار بھم ربا

  اتاق واسھ خودش گرفتھی نیآرت
  اتاق ھم واسھ من و آرشھی
  داد و با آرش وارددیبھم کل 
 می از اتاق شدیکی
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  خستھ بودم بدنم کوفتھ بودیلیخ
 تی اذنی بخواب تو ماشای آرش گفتم ببھ

 دمی خودمم کنارش دراز کشیشد
  روشنش کردمی  برداشتم و از کنجکاومویگوش

 
  شدانی صفحھ نمای تماس از دست رفتھ از باراد رو٣٠ محض روشن شدنش بھ
 

   خوردم و شمارش روبغضمو
  کردمپاک

 
  ازش اومد رو صفحھامی تا پسھ
 
  لطفآ جوابمو بدهزمیالنا عز - اول امیپ

 رمیمی دارم منگرانتم
 
  نتونستم غذا بخورمشبیاز د - دوم امیپ

  دستم بھت نرسھیی جای برترسمی نگرانم مھمش
 
  کردمی من چھ گناھزمی جواب بده عزی روشن کردتویالنا گوش -  سوم امیپ

 ؟یکنی مھمی تنبینجوری ایدار
 
 

 کردی خندم گرفت واقعآ فکر مھھ
  گناھھی بیلیخ
 

  باراد ازت متنفرمیی پرویلی آخرش رو فرستادم خامی پجواب
 .....  زنگ زدبالفاصلھ

 
 
   زبان باراداز
 

  شدمی صبح بود داشتم آماده م٦ ساعت
  اومدامکی سرکار کھ واسم پبرم

  شدم از طرف الناس با استرسمتوجھ
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  رو باز کردمامکیپ
 
   ازتیی پرویلی نوشتھ باراد خدمید

 متنفرم
 
  کھ نوشتھ بود توجھ نکردمیزی چبھ

  ھنوز بچسکردمی احساس مچون
 بچھ ی از اون کارایکی نمی اشدی بچگانھ بود مشخص میلی از حرکاتش کھ خی بعضتو

 گانش
 

  واسم مھم بودنی حال حاضر فقط ادر
  از حالش با خبر باشمکھ
 

  گرفتمعی رو سرشمارش
  کھ خورد جواب دادی بوقنی اولبا
 

 النا؟ - من
 

  ؟ھیچ - النا
 
 

 سالم نفسم سالم خانومم - من
 

 ؟یی پرویلی خیکنیفکر نم - النا
 

  ؟زدلمی عزیواسھ چ - من
 

   کھی کارنھمھیچون بعد از ا - النا
  کردم ؟کاری مگھ من چیدی مامی ھنوز پیکرد

 
  ازمیی کردم چھ خطاکاریمگھ چ - من
  ستی زده؟ کھ قابل بخشش نسر
 ؟یدی عذابم مقدی اچرا

  النادمی ھفتست درس نخوابھی
  غذا بخورم شبا بدون تو خوابمتونمینم
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   ھمش دلشوره دارمبرهینم
 کشمی مگاری تا صبح فقط سشبا

  تو خونمای خدا برگرد بی رضامحض
 کھ یم از شب و آرامش ندارشی خودتو دور نکن ازم آسای منو مکافات کن ولنجای ھمایب

 ؟یرفت
 
 

 ؟ی و آرامش ندارشی چرا آسایدونیم - النا
  ی منو نابود کردچون
  ھی اومدم تو خونت ی من وقتچون

   باکره بودمدختره
   تو شکم از خونت رفتمی بچھ ھی و با می زنونگیای بعدش با دناما

  با عقد موقت نھ دائماونم
  از دستت چند بار کتک خوردمچون
  چون دوستت داشتمدمتی بخشی ولی کردانتی بھم خسای پرتیی با اون دختر داچون
  بارادی منو باور نکردچون
   فقط حرفیی زورگوچون

  ھمون بشھیخوای تو می ھر چی خودتھ دوست دارحرف
  ؟ی ھستی تو کمگھ

 ی ارزش دوست داشتن رو ھم نداری باراد تو حتیستی نیچیھ
 شھ خودش بی کھ باعث مرگ بچھ یکس

  دوست داشتن ھم نداره؟ارزش
 

 ؟ییالنا االن کجا - من
 
 

  نداره جناب سرگردیبھ شما ربط - النا
 

 با من درست حرف بزن النا - من
 

 شھ؟ی میدرست حرف نزنم چ - النا
  کھ بخاطر حرف زدنم ازت کتک بخورم ؟ستمی کنارت نی ناراحتیلیخ

 نمیبی مکنمی کھ دارم با خودمم فکر محاال
  بودم کھ عاشقھ تو شده بودمی احمقعجب
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 ؟یستی االن عاشقم نیعنیآھان  - من
 

   اگھ عاشقتستمیمعلومھ کھ ن - النا
 رفتمی از تھران نمبودم

 
  ؟یمگھ تو از تھران رفت - من
 

  راحت شمیآره رفتم کھ از شر ، تو ، خاطرات، و اون شھر لعنت - النا
 

 ...یگیالنا بگو کھ دروغ م - من
 

 بجان آرش از تھران رفتم - النا
  چوقتی کن سرگرد من کھ ھی برو تا آخر عمرت با عذاب وجدان زندگحاال

  خدافظبخشمتینم
 

  زدم قطع نکنداد
 

 شنومیبگو م - النا
 

 کنمی مداتی  پیتو عشقھ من - من
   عذاب وجدان ندارممن

 ستادمی پاشم اکنمی می اونقد مرد ھستم کھ اگھ کارچون
 شمی نمالیخی بی کھ زنم نشی تا زمانو

 یفھمی کردم مداتی پی وقتنوی تو فکر کن بخاطر عذاب وجدانمھ کھ دنبالتم اامآ
 

 رسھی دستت بھم نمچوقتیھ - النا
 کنمی بھتر از تو ازدواج میکی با چون

 
 یکنی دھنتو ببند تو غلط مگفتم
 کنمی مدای پی چطورنی و ببنیبش
 دمیلرزی شدم داشتم می عصبیلیخ

 ..... قطع کردعی رو سری باش و گوشالی خنیھ ھم بگفت
 
 
  زبان باراداز
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  دختر مغرور و لجبازهنی چقد ااه
  دست رو دست بذارمتونمی نمینجوریا

  کنمداشی پدیبا
 

  و بھ طرفدمی رو پوشمی نظامی ھالباس
  کارم راه افتادممحل

 
   گرفتممی مشغول بود تصمیلی خفکرم
   بھ احتمالنی محل کار آرتمارستانی برم باول

  النا کجا رفتھدونستی اون مادیز
 

   صبح بود٨ ساعت
 

  رسوندممارستانی بھ بعی رو سرخودم
  سراغش رو گرفتمنی آرتی ھمکار ھااز
 ومدهی گفتن امروز سرکار نکھ
 
   اومده باشھدی چرا نبای چیعنی
 نی و النا با ھم فرار کرده باشن اگھ واقعآ النا ھمچنی امکان داره آرتیعنی

 ذارمی کرده باشھ زندش نمیکار
 
  دادحی رو بھ من ترجنی اون آرتیعنی

  ھی دختر نمک نشناسعجب
 
 نی آرتدی شارمی بگمی زود تصمدی نھ نبانھ

  سرکارادی اومده و نتونستھ بشی پی مشکلواسش
 

  نشون دادمنی آرتی رو بھ ھمکاراکارتم
   ھستممی من سرگرد فھتمگف

 خواستمی مھر رو مانی آری آقای خونھ آدرس
 

  می آدرس ازش دارھی فقط گفتن
 

  دی کناداشتی ھمون آدرس رو واسم دیلطفا کن - من
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   رو ازشون گرفتم و بھ طرفآدرس
   کھ داده بودن راه افتادمیآدرس

  خونھ جنوب شھر بودآدرس
  کردمدایرو پ١٤ بھ آدرس رفتم پالک  دمی رسیوقت
   رو زدم بعد از چند باز در زدندر

   کھ صورتینکی قدکوتاه عرزنی پھی
  داشت در رو باز کردیمھربون

 
  مھر ھست؟انی آری آقای خونھ نجای ھستم امیسالم مادر جان من سرگرد فھ - من
 
د خونش رو جدا کرد  عقد کری بود اما از وقتنجای مجرد بود استینھ ن - گل ی بیب
  کنھی نمی زندگنجای اگھید
 

  اومده جناب سرگرد ؟شی پیمشکل
 

  کرده؟ من مادربزرگشمی کارنیآرت
 

 د؟یشناسیمادر جون شما النا رو م - من
  ؟بآی شکالنا
 
  چطور؟شناسمی مکث کرد و گفت نمی کمرزنیپ
 

 ترسھی میزی چھی از کردمی احساس ماما
 از حالت صورتش مشخص بود استرس تو صورتش شناسھی بودم کھ النا رو ممطمعن

 شدی مدهید
 

  الناستی از دوستانی ھستم آرتبایمادر جان من ھمسر خانوم شک - من
   داشتمکی کوچھیری درگھی ھمسرم با

   ناراحت شد و از خونھ رفتکھ
 دونھی دوست الناست مطمعنم کھ منی کھ آقا آرتیی خبرم نگرانشم از اونجای ازش باالن

 رمی ازتون کمک بگخواستمیالنا کجاست م
  شمی ممنون مدی بھم کمک کناگھ

 
  برونجای پسرم از اشناسمی رو نمی کسنیمن ھمچ - گل ی بیب
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  درو ببندهخواستی مرزنیپ

  پامو وسط در گذاشتم و نتونست درو ببندهکھ
 

 کنمیمادر جان ازتون خواھش م - من
  یزی کنم  اگھ چدای ھمسرم رو پدی کمک کنستمی نی آدم بدمن

  لطفآدی بھم بگدیدونیم
 
   بابای رو ای کسنی ھمچشناسمیجناب سرگرد چند بار بگم نم - گل ی بیب
 

 نی کھ ثابت کنم شما ای بار با مدرکنی اگردمی من بازم برمیباشھ مادر ممنون ول - من
  دیشناسیخانوم رو م
 ......خدانگھدار

 
  زبان النااز
 

  دم قراره بودم داغون بوخستھ
  نبودنی من و باراد اعشق

  می جدا شینجوری اکھ
 

 کھ تو چشمام بود رو ھم ی حسی تو حتبخشمتی نمچوقتی ھی باھام بد کردیلی خباراد
  یدرک نکرد

 
  بودمدهی تخت دراز کشرو

  بودداری رو بستھ بودم اما ذھنم بچشمام
  گھی شده بود کھ دفی ضعنقدی ااعصابم

 ومدی بھ چشمام نمخواب
 

   زنگ خوردمیگوش
   بود جواب دادمنیآرت
 

  نیبلھ آرت - من
 

 تو اتاقت امی بقھی برا چند دقشھی دارم مشنھادی پھی باھات حرف بزنم خوامیالنا م - نیآرت
 ؟
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 ؟ی دارکاری جنمی ببایآره ب - من
 

  در اتاق رو زدنی آرتقھی دق٥ از بعد
   باز کردمدرو

 
  نی تو آرتایب - من
 

 ؟ی مزاحمت شدم استراحت کرددیببخش - نیآرت
 

  می آره نی مراحمکنمیخواھش م - من
  دمی دراز کشساعت

 
   بھت بگمیزی چھی خوامیالنا م - نیآرت
 ی نگران بشترسمی ماما
 

 ؟ی بگیخوای میمگھ چ - من
 
  دارمی دوستھی النا من نیبب

 کنھی می با مادرش تنھا زندگکھ
  پرستارهرازی فلجھ اونم شمادرش
  کھ بودم دانشگاه تھران بوددانشجو

 می اون دوران باھم دوست بوداز
 میزنی باھم حرف میگھگاھ

 ومدهی تھران نادی چند سال زنی تو ااما
  واسھ مادرش پرستار گرفتھ بودباری

  بوددهی مادرش رو دزدی طالھادختره
  نکردداشی پگھی بود اشوان ھم درفتھ

 اعتماد نداره کھ پرستار مادرش ی بھ کسگھی اما گفت دھی پسر خوب و خون گرمیلیخ
 بشھ

 
 سخت ادی کارتم زکنمی فکر نمی اونجا واسھ پرستاری باھاش حرف بزنم بریخوایم

 باشھ
 

  مرده خواھر برادر ھم ندارهپدرش
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 کنھی می تنھا با مادرش زندگخودش
  مالشونم خوبھوضع

 
   ؟ھی جنظرت

  از حرفم النا؟ی شدناراحت
 

  چند لحظھ رفتم تو فکرواسھ
  باراد مثھ ملکھ ھای تو خونھ نکھیا

  کردمی میزندگ
  زدمی نمدی و سفاهی بھ سدست

  کنمی پرستاررزنی پھی از دی االن بااما
 دمی کشیآھ
 

  تکون دادم گفتم نھ چرا ناراحتسرمو
 دمی بھت اطالع مکنمی مفکرامو

 
 باشھ پس زودتر بھ من خبر بده - نیآرت
 

  تاق خارج شد از انیآرت
  و بھ سقف زلدمی آرش دراز کشکنار
  خودم گفتم من کھ پول ندارمشھی بودم پزده

 پلمھی ھم دمیلیمدرک تحص 
 ادی نمرمی مدرک کار خوب گنی اای
 
 ستی نازی اگھ برم اونجا نیول

   خونھ بدم و فقطاجاره
  و پوالموکنمی می اون زن پرستاراز

  کنمی انداز مپس
   شدادی پوالم زنکھی از ابعد

 ارمی اجاره کنم و مامان رو ھم مخونھ
  ندارم واسھیی اگھی دی چاره آره
   مدتھی دی آرش ھم شده باشیآسا

   کنمیپرستار
 

   رو برداشتممی از چند ساعت گوشبعد
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   زدمامکی پنی آرتواسھ
 ی با دوستت حرف بزنیتونی ممی من راضنیآرت
 

 ..... نمزی ھم نوشت باشھ پس بھش زنگ منیآرت
 

  خواستم از باراد جداشمخودم
  رو تحمل کنمری نتونستم تحقخودم

 کنھ و تمی رو نداشتم حمای مردنکھی از اومدمی کنار میطی با ھر شرادی االن باپس
 ساپورتم کنھ احساس

 کردمی میسرخوردگ
 

   ھم نبود بھم کمک کنھنی آرتاگھ
  ھمھ مشکلنی با ادی بادونستمی نمواقعآ

 کردم؟ی مکاریچ
 

   داشتم چشمام رو بستمیدی شدسردرد
 ..... دمی خوابو
 
   زبان باراداز
 

  زنگ خوردمی کارم بودم کھ گوشمحل
  بودترای بود پدر معموم

 
 زدی کم بھم زنگ میلی بود خبیعج

 بود و ی احترامی بدادمی خورد بود اصآل حال و حوصلھ نداشتم اما جواب نماعصابم
 دادمی اگھ جواب نمشدیناراحت م

 
 د؟یالو سالم عمو خوب ھست - من
 

  عمو؟یسالم باراد جان خوب - عمو
 

  زن عمو خوبن؟دی شما جطورگذرهیممنونم  م - من
 

 ری واسھ امر خرمی زنگ زدم ازت اجازه بگقتشیممنون عمو حق - عمو
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 ر؟یامر خ - من
 
  نفسھی خواستگارمیای بمیخواستیم

   عمواری مازواسھ
 
 

  عمودی بذارونیبا پدرم در م - من
 

 اگھ دی بذارونی  با باراد در مستمی نرانی امیبھ داداشم زنگ زدم گفت من راض - عمو
 باراد

  دی باراد بذاری رو تو خونھ ی قراره خواستگارودی ی راضھم
 

 کھ ی ندارم ھر روزی باشن منم حرفی و نفس خودشون راضاریعمو اگھ ماز - من
  دی رو بذاری قرار خواستگارنیخواست

 
  میرسیبا اجازت عمو فردا شب خدمت م - عمو

 
 ....  عمو جان قدمتون رو چشمدیاریصاحب اخت - من
 

  پس تا فردا شب خدافظ - عمو
 

 خدانگھدار - من
 

  برم خداتی قربون بزرگواقعآ
  واسھ ھمشنی می زوج خوباری نفس و مازیکنی و تختھ رو خوب واسھ ھم جور مدر

 بذار نفس عروس شھ 
  آدم شھدی شاشی سر خونھ زندگبره

  دخترونی پرو کرده ایلی برداره بابا خشی ادبانھ و لوس بازی بی رفتارانی از ادست
..... 

 
   من بشھی کنارم باشھ ملکھ دی روزنم النا عروس من بشھ تو لباس سفھی شھی مایخدا

  ذھنم کھ ھستی ملکھ
  قلبمم بشھی ملکھ

 
  رمیگی رو واسش می عروسنی کنم بھترداشی کمکم کن پایخدا
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  بود٩ بآی شده بود ساعت  تقرشب
  برگشتم خونھکھ
 
  زدم در سالن رو باز کردمدیکل

  رو صدا زدممادر
 

  مادر مادر - من
 

 یسالم پسرم خستھ نباش - مھلقا
 

  م؟ی داریممنون مادر شام چ - من
 ..... سوزهی میلی روزه غذا نخوردم معدم خچند

 
  بودنجایآمنھ خانوم ظھر ا - مھلقا
   درست کنھی گفتم قورمھ سبزبھش

 ی نگھ داشتم تا لباستو عوض کنواست
 ارمی  واست مکنمی مگرم

 
   باال تو اتاقماری مادر دستت درد نکنھ بکنھیسرم درد م - من
 
  پلھ ھا باال رفتم بھ طرف اتاقم رفتماز
  زدم در اتاقم رو باز کردمدیکل
 

 دی اتاقم چسپونده بودم افتاد دلم لرزواری النا کھ بھ دی بھ عکساچشمم
  ماه اومد٥ نی تمام خاطرات ادوباره

  نبودمی چشمم اھل خود آزاریجلو
  انگار النا کھ رفتھ بود دوست داشتم خودم رو آزار بدماما
 

  ھام رو عوض کردم رولباس
  رو ازگاریت س پاکدمی دراز کشتختم
  روشنگاری نخ سھی بودم  دهی کھ دراز کشی برداشتم و ھمونجوری پاتختیرو

  کردم
  میشونی رو گذاشتم رو پساعدم

  چشمام رو بستمو
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  بھ در اتاقم زده شد مادرم بودیی اتقھ
 

  تو مادرایب - من
 

  وارد اتاق شدمادر
 

  پاشو شامت رو بخور مادرجانیکشی مگاری سیباراد بازم کھ دار - مھلقا
  ی شدنابود
  شدهدی رنگت مثھ گچ سفپاشو

 
  نگران نباشخورمیباشھ مادر م - من
 

  دوست دارم بچھ باشم برگردممادر
  ؟ھی عشق چدمیفھمی کھ نممی از زندگی اون دورانبھ
 

  ؟ھی چغم
 
  ؟ھی چی و دلتنگییجدا 

  مادرمی ھنوز کودک بودکاش
 شدی زخم ممانی زانوھامانی دلھای بجاتا

  من االنم رو دوست ندارممادر
  سوالری زمی خورد شده مردونگغرورم

  رفتھ
 
 

 نقدی اون دختر خودش تو رو دوست نداشت و گذاشتتو رفت تو چرا ایمادر وقت - مھلقا
 ؟یکنی متیخودتو اذ

 
  ماه شوھرش بودم٥مادر لطفآ نگو دوستت نداره من  - من

   و روز تو بغلم بودشب
   حرف و نزننی دوستش داشتم ایلیخ
  شمی متیاذ
 

 یکنیباراد فراموش م - مادر
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  عشقتون اشتباه بودهیکنی معادت

 نمتی ببیجوری اتونمی مادرم نمھی من
 ....  فراموش کن اون دخترولطفآ
  بود تموم شدی چھر

  نشدهتی وارد زندگچوقتی کن اصآل ھفکر
 

 دونمی ادامھ نده لطفآ ممادر
 شمی داغون مشتری اما با حرفات بی با حرفات منو آروم کنیخوایم
 

   نفسھی خواستگارجای اانی عمو زنگ زد گفت فردا شب ممادر
  از من اجازه خواستاری مازواسھ
 انی بگفتم

 
 آره پسرم بھ خودمم زنگ زد  - مھلقا
  دی با باراد ھماھنگ کنگفتم

 
  باشھ مادر زنگ بزن بھ نفس - من

  کھ برا فردا شبنجای اادی فردا صبح ببگو
 ....  ھماھنگھاری خودش با مازدونمی داشتھ باشھ ھر چند می آمادگھم
 

 دمیباشھ بھش خبر م - مھلقا
 
   غذاتو بخورتو
 

  کھ خوردمی از چند قاشق برنجبعد
  نتونستم بخورم اشتھا نداشتمگھید

  بھ غذا نداشتملی می ولسوختی ممعدم
 

  مادر غذا ھا رو ببر لطفآ - من
 ... بخورمتونمی نمگھید

 ... بخوابمخوابمی لطفآ مدی ھم خاموش کنالمپ
 
  زبان النااز
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  شبدوباره
  سکوت دوباره خاطراتدوباره

 
  از ذھن من پاکی خاطرات کنی ایعنی
  ؟شھیم
 
اراد  کاش وجودم پر از خاطرات بدیرسی نمنجای من و باراد بھ ای کاش آخر قصھ یا

 شدینم
 

   شب بود اما١١ ساعت
  کھ بتونمشدی نداشتم ذھنم آزاد نمخواب
  بخوابم

 شھ؟ی از عالقم بھ باراد کم نمچرا
  تو عشق بازندهدی باشھی من ھمچرا
 ! ؟باشم

 
 ! ازدواج کنھ و منو فراموش کنھ ؟ترای امکان داره باراد با میعنی
 

   قورت دادمبغضمو
 ی شد و روری ناخودآگاه اشکام سرازکھ

  ھام سر خوردگونھ
  بوددهی کنارم خوابآرش

  سرش گذاشتم و بغلش کردمری زدستمو
  آرومتر بشمی کمدی شاکھ
 

  بودم کھ چقد بھ باراددهی فھمتازه
  کرده بودمعادت

 
   نوازش ھاشبھ
 
   آغوشھ گرمشبھ
 
 گفتی کھ بھم میی دوستت دارم ھابھ
 
 ی کھ قبل از خواب رویی بوسھ ھابھ
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 زدی مچشمام
  کھ تو گوشمییو شعرا 

 کردی مزمزمھ
 

  باراد عاشقم بوداگھ
  سست بودنقدی عشقمون ای ھاھی پاچرا
 م؟ی از ھم جدا بشمی تونستکھ

  بارادی بخاطر حرفادی من باچرا
  رو از دست بدم ؟بچم

 
   باراد رو فراموشی روزھی شھی میعنی

  کنم؟ی زندگشی و با آساکنم
 
  احساس دلشوره ازم دور بشھنیا
  حال دلم خوب بشھ؟ی روزھی
 

  خستمیلی خایخدا
  شدهکی و تاررهی تامیدن

   بچگونم تنگ شدهی دلم واسھ خنده ھاچقد
 

 یی واسھ اون وقتامی بچگیای دنواسھ
  خوب بودی ھمھ چکھ

  شدنم چقد گرون واسم تموم شدبزرگ
 

   پدرممرگ
 

  مادرمادیاعت
 
  از عشق اولمانتیخ
 

 ی عشقم تو جوانمرگ
 
  از بارادمیی آخر از ھمھ جداو
 

  ھاموی بدبختنی ای کھ تو ھمھ یکس
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  پناھم دادامی کسی بو
 
 ی اطرافمون نذاشتن از عشقی آدمایول
 می لذت ببرمی بھم داشتکھ
 

 رختمی و اشک مکردمی مفکر
  دل تنھامیبرا
   خودمیبرا
   بارادیبرا
 

  مادرم کھ تو اون شھر تنھاستواسھ
 

  کھ منو سر پا نگھ داشتھیزی چتنھا
   آرش بودبود

 دادی بھم آرامش موجودش
 

  رو آروم بستمسمی خیچشما
  زنگ خوردمی گوشکھ
  نگاه کردمی گوشی صفحھ بھ

   بودباراد
 

 ده؟ی ھنوز نخوابیعنی شده بود ١٢ ساعت
 

  دوست داشتم جواب بدمھم
  باھاش حرف نزنمنکھی اھم
 

   کھ داشتمیدی شدبخاطربغض
 ومدی بند نماشکام

 
 نکھی جوابش رو ندم با اومدی نمدلم
  کرده بود اما دلم براشتمیاذ
  خودمی ھمھ واسھ اون ھم واسھ سوختیم

  ی داری النا تو قلب بزرگگفتی مشھی ھممادرم
 شدی اتفاقات واقعآ برام ثابت می وقتا تو بعضی حرفش بعضنیا
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 زدمی و حرف نمختمیری رو جواب دادم اما فقط اشک میوشگ
 

  نگفتم فقط دکمھ وصل رو زدمیچی بودم ھساکت
 
 

 ی صاف کرد و با صدانشوی باراد سکھ
  زمی گفت عزیی اگرفتھ

 
  ندادم و ھمچنان ساکت بودمجواب

 
   حرف بزنزمیعز - باراد
   زدم صداتو بشنومزنگ
   نبرد حرف بزنخوابم

 
  ھق ھقمی بخوام صدانکھی ابدون

 می کم باال اومد و باراد متوجھ گریلیخ
  شد
 

 نکن ھی گریکنی مھی گری حاال واسھ چیالنا خونھ رو واسھ من مثھ زندون کرد - باراد
 تو رو خدا

 
   بار صدام زدچند

 
  زمی نکن عزھیعشقم ، النا گر - باراد

  بدهجوابمو
 

  ؟ھیبلھ چ - من
 

 ؟یکنیم نکاروینفسم چرا ا - باراد
  ھم منویکنی متی ھم خودتو اذچرا
 ی زندگمیتونی بدون ھم نمیدونی میوقت
 .... میکن

  چرایشی بالخره زنم میدونی میوقت
 ؟یکنی منکارویا
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  ھم منیکشی خودت زجر مھم
 

  عقدت کنمخوامی مای تھران النا ببرگرد
  کھیی ھر لحظھ اکنمی کردم عقدت می اگھ کارستمی نامرد نمن
 ی بخواتو

 یتونی نمگھی تو بغل من دی اومدیوقت
  النای بشیی اگھی کسھ دمال

   بفھمنویا
 

  دوستت ندارمگھیباراد اما من د - من
  تونمی برو دلت ھم واسھ من نسوزه من ممی از زندگشھی ھمیبرا
  بھ تویاجی احتچی ھامی پس خودم بر باز

  ندارم
 

  نداشتھ باشمی باھات کاردمیباشھ من قول م - باراد
  برگرد تھرانی ھر جا رفتفقط
  شھی دوست بدون کھ ھمھی مثھ منو

  خوبھ ؟کنارتھ
 
  ھق ھقم اوج گرفتیصدا 

  دوست بارادگفتمی و با بغض مبلند
  دوستت شدمگھی حاال دمن
  رو بخاطر تو باختمزمی لعنتم کنھ کھ ھمھ چخدا

 
   نداشتمیالنا آروم باش منظور بد - باراد

 
 

   دارمازیبذار باراد من نھ بوجودت ن تنھام
  تی و نھ دوستتی بھ دلسوزنھ
 

 النا قطع نکن النا - باراد
 

   روی رو قطع کردم و گوشتماس
  خاموش کردمعیسر
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  دوستای و گفتم خدادمی رو گزلبم
 کنمی متتی دوست حماھی من بھ عنوان گھیم
 

  کھ تا صبح با ھمیی از اون شبابعد
  دوستگھی و اون ھمھ خاطره مدمیگذرون

 .....نمیبی کابوس وحشتناک مھی دارم کردمی ماحساس
 

  رو دوباره روشن کردمیگوش
 .....  مامانم زنگ زدمبھ
 
 
  زبان النااز
 

 ی رو روشن کردم شماره میگوش
 دونستمی رو گرفتم ممامان
   و مواددارهی وقت بری شبا تا دمامان

  کنھی ممصرف
 

  کھ خورد جواب دادی از چند بوقبعد
 
  کھ راه گلوم روی و ھق ھقھی گربا

 ؟ی بود گفتم مامانبستھ
 

  مامان ؟یکنی مھی چرا گرشدهیالنا چ - مامان
 

  تنھامیلی کسم خی بیلیمامان خ - من
  دلم گرفتھ باھام حرف بزنمامان

  سن کمشنیچرا دخترت با ا 
  بخت شد ؟اهیس

   کمکم کن دارممامان
  مامان چرا فرھاد مردشمی میروان
  ؟ی شدینجوری تو اچرا

 
 .... برات تنگ شده ماماندلم
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  کرده؟تتی اذی النا کسشدهیچ - مامان
 ؟یی االن کجارازی شیدیرس

 
  شدمیی دارم بھ محبتت بھ آغوشت مامان عقده ااجی احتتی بھ دلگرممامان

  بس از محبت خانواده محروم بودماز
 

 لتون خوبھ ؟النا آرش کجاست حا - مامان
 شھی پنحای ھمای تھران بای برگرد بدخترم
   دخترمای بمون بخودم

 
  کنھی ممی اونجا خاطرات باراد روانامی من بمامان

 
  تحمل کنم؟چطور

 
 ی دخترم تو از باراد جدا شدایب - مامان

   کنھ برگرد تھرانی کارتونھی بھ زور نماون
 

   درد تو دلم دارمیلی خمامان
 ی مامانکنھی بگم بغض داره خفم می حداقل بھ تو کھ مادرمبذار

 
  النا دختر قشنگم فردا برگرد تھران - مامان

 میکنی می باھم زندگی نفرسھ
 کنمی کار مکنمی می کلفترمی مالنا

   برگرد دخترمنی بشتی تو و آرش اذذارمی نمکنمی میھرکار
 
 

  بمونمنجای تحمل ندارم امامان
 تکھیکنم بھتره تا ا ی از تو پرستاراگھ
  کنمی پرستاربھی غرھی از
 

 ستی تنھات بذارم معلوم نتونمی نمیضی  تو مرشتی پامی تھران مگردمی صبح بر مفردا
 گردمی بتونم خونھ اجاره کنم برمیک
 

 راحت بخواب فردا برگرد الیباشھ دخترم االن برو صورتت رو بشور با خ - مامان
 میکنی می با ھم زندگیتھران سھ نفر



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 813 

 
 ی مواظبھ خودت باش مامانری  شبت بخباشھ

 
  دختر قشنگم تو ھم مواظبھ خودت و داداشت باشری بخشب

 
  مامان خدافظچشم

 
   رو خاموش کردمی رو قطع کردم و گوشتماس

 
 دمی صورتمو شستم رفتم کنار آرش رو تخت خوابنکھی از ابعد

 .....  و چشمام رو آروم بستمدمی کشقی نفس عمھی
 
 
  زبان باراداز
 
  گرفتمیدی النا سردرد شدی ھاھی بخاطر گرشبید
 

 نی و از ارمی بمخواستی بغض کرده بودم دلم می حسابکردی مھی گریوقت
  راحت شمیی تلخ جدای ھالحظھ

 
 ..... کندی دل مکندی اگھ دل کندن آسون بود فرھاد کوه نمواقعآ

 
  دمی نتونستم سرکار بمونم بخاطر سردرد شداصآل

   خونھگشتمی برمکردمی مدی خررفتمی مدیبا
 

  خونھ باشمدی نفس باھی خواستگارواسھ
 

  بعد از ظھر بود٤ بآی تقرساعت
  کردمدی خریکل
 
  تنقالت - وهیم
 

 یزای و چینیری ، نوشابھ ، شمرغ
  کھ الزم بودگھید
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  می سمت خونھ حرکت کردم کھ گوشبھ
  خورد مامان بودزنگ

 
  سالم مادر جان - من
 

 ییزای جستیباراد پسرم ل - مھلقا
  ؟ی واست فرستادم رو گرفتکھ
 

  کردمھیبلھ مادر جان ھمش رو تھ - من
 

  خونھایباشھ مامان زودتر ب - مھلقا
  خودتم باشمواظبھ

 
   فعآل خدافظکنمی میچشم مادر جان دارم رانندگ - من
 

 ایخدافظ پسرم زود ب - مھلقا
 

   رو زدم در باز شدموتی خونھ ردمی رسیوقت
 

  نی و از ماشاطی تو حدمی رسیوقت
  شدمادهیپ
  رو بردارمداری خرخواستمیم

  آمنھ خانوم تند تند بھ سمتم اومدکھ
 

 دییآقا شما خستھ ا - خانوم آمنھ
  دی شما برارمی من مدیبذار

 دی کناستراحت
 

  واسھ آمنھ خانوم سر تکون دادمآروم
  گفتم باشھ دستتون درد نکنھ آمنھ خانومو
 

 فمھی آقا وظکنمیخواھش م - خانوم آمنھ
 

  بآی تقرگھی شده بود ھوا د٦ ساعت
  شده بودکیتار
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  سالن شدموارد

 زننی با مادرم نشستن رو کاناپھ و باھم حرف مدمی نفس رو دکھ
 ی بھم انداختم و حتی نگاھمی ننفس
  ھم نکردسالم

 
 یسالم پسرم خستھ نباش - مھلقا

 
  ممنون مادر جان - من
 

 ؟یدی پوشھی چھ لباسنینفس ا - من
  ؟ی تو لباس ندارمگھ

 
  یومدی میکردی دفعھ لخت مھی

  خودتویکردی مراحت
 

  ابروشو داد باال گفت مگھ چشھ ؟ھی نفس
 

   و رونتنھی فقط سستی نشیزیچ - من
 رونی بی کھ ھست انداختی چھر
   لباست رو عوض کن ھر وقتعیسر
  لباس بپوشینحوری ای شداری ماززن

 
 رونی تنش بنیی باال تنھ و پای کھ ھمھ غی بود بھ رنگ قرمز جدهی دکلتھ کوتاه پوشھی

 بود
 
  رژ قرمز زننده ھم زده بود کھ اصآلھی

 ومدی نخوشم
 

  زدم با تواماااا  پاشو لباستو عوض کنداد
 

  گفت بلندشو نفس خستسمادرم
  نکنشیعصب

  
 اصآل بھ تو چھ من النا - نفس
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  یگی و زور میکنی می کھ بھم امرو نھستمین
 

  بپوشمیجوری اخوادی مدلم
 

 اری اختی اسم النا رو آورد بیوقت
  شدمیعصب

 
 ھی بگو بره زنمشیمامان بقران م - من

  بپوشھ مثھ دلقکای درست و حسابلباس
   خودشوکرده

 
 نیی پاامی مکنمی تا لباسم رو عوض منفس

  لباس تنت نباشھنیا
 

 شیاوووووف ما از دست تو آسا - نفس
 یکنی می امرو نھنقدی اکنمی باراد خوبھ حاال دارم ازدواج ممیندار

 
 ان شآهللا کھ ھر چھ زودتر - من

 می از دستت راحت بشی بری کنشوھر
  بلدهی فقط زبون درازتی تربی بدختره

 
  ال بارمیمادر من با اجازتون م - من

  عوض کنملباسمو
 
  اتاقم بودم مشغول عوض کردن لباسامتو
 

 ی زنگ خورد نگاھم رو بھ صفحھ میگوش
  استرس گرفتماری اختی بدمی شماره النا رو دی دوختم وقتیگوش

  درستی بذارم گوشنکھی بدون او
  بخوره بدون سالم کردنزنگ

 
 ..... زمیجان عز - گفتم

 
  زبان النااز
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 نکھی بعد از امی زود حرکت کردصبح
  تھران با باراد تماس گرفتممیدیرس

 
  اتاق کنار مادرم نسشتھ بودمتو

  طبق معمول بعد از مصرف موادمامان
 دی آرش ھم تو راه خستھ شده بود خوابدیخوابیم
 

   مونده بودغمی از صگھی دی ھفتھ دو
   داغون بودمی رو حاوضاع
 م گرفتھ بود بدتر دلگھی ھم شده بود دغروب

 
  در آوردممی دستفی رو از کمیگوش

   باراد رو گرفتمی شماره و
 

 الو باراد ؟ - من
 

  ؟زمیجان عز - باراد
 

   ؟یخوب - من
 

 ؟یممنون خانومم تو خوب - باراد
 

  گذرهی مستمیبد ن - من
 

   اسمش رو صدا ردمدوباره
 

 باراد - من
 

  بگو عشقم - باراد
 

 رمی من زنگ نزدم دل بدم قلوه بگباراد
 

 چت شده باز ؟ - باراد
 

  برگشتم تھران - من



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 818 

 
 ؟ی موندی کشھی پییکجا - باراد

  ؟یستی کھ ننی آرتاروی شھیپ
 

  بھ خودتم مربوطھگھیاون د - من
 

  النا چند بار بھت گفتم با من - باراد
 شمی می حرف نزن عصبیجوریا

 ی کھ ازم کتک خوردی چند بارھر
  بودهتی و لجبازتی زبون درازطربخا

 ...ی با من حرف نزنیجوری اگھید
 

  کنمی با تو زندگستیمن قرار ن - من
  نھای حرف بزنم ینجوری بخوام اکھ

  ی دو ھفتھ نی اای زنگ زدم بگم بفقط
   رو فسخ کنغھیص
 ستمی متعھد نی راحت باشھ کھ بھ کسالمی خکھ
 

 ی بشاریفسخ کنم کھ خود اخت - باراد
 ؟ی بکنخوادی کار دلت مھر
 

  باراد مطمعن باشترسمی کنم از تو نمی اگھ بخوام کارمن
  خودمی برگردم بھ زندگخوامی مفقط

  متعھد نباشمی کسبھ
   برم سرکارخوامیم
 

 ؟؟یییییچ - باراد
  ؟سرکار

  اونوقت ؟ی کی اجازه با
 

  با اجازه خودم - من
 

  تو دستھ خودتھ؟ی گفتھ اجازه یک - باراد
 

  گمیخودم م - من
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 یگی میکنیخودت غلط م'- باراد
 ی بریخوای می سرچھ کاریخوای منمی سرکار بببرو
  آره ؟ی فروشندگالبد
 ی کھ تو داریالتی تحصنی با اگھی دآره

   شغلت آزاد باشھدیبا
  سرکار؟ی کھ تو ھر جا دلت خواست برکنمی ولت میجوری من ھمبعد

 
 رمیزنگ نزدم ازت اجازه بگ - من

 ی رو فسخ کنغھی صیای بگم بخواستمیم
  می دنبال کارو زندگبرم
   مادرم وتھی دارم مسعولاجی پول احتبھ

  با منھآرش
 

  نقدی تا حاال تو ایاز ک - باراد
 ؟ی شدری پذتیمسعول

 
  بھ تو جواب پسستمیمجبور ن - من
 غھی فردا صبح در محظر منتظرتم برا فسخ صبدم
 

  ی ماه تحملم کرد٥تو کھ  - باراد
  دو ھفتھ رو ھم تحمل کننیا

  مادرت؟شھی پیرفت
 

  آره - من
 

  واسمدی داریازی نیھر چ - باراد
  براتونارمی مرمیگی فردا مبفرست

  تو کارخوامی نمدمی بھت مارمی مپولم
   بخاطری مگھ من مردم کھ تو بریکن

 ؟ی کار کنپول
 

 نی از اادیباراد نگو مردم بدم م - من
  کلمھ
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  حرفنی نگووووو متنفرم از ادمی کشغیج
 

   نگم بخاطریخواستیاگھ م - باراد
  سرکار خودم بھ عشقمیرفتی نمپول
  از کار حرف نزنگھی ددمی مپول

 
 تمی دوست حماھی مثھ یخوایالبد م - من
  آره ؟یکن
 

  فکر کنینجوریآره تو ا - باراد
 

   نھخوامی رو متتی نھ حمامن
  خدافظپولتو

 
  رو قطع کردمیگوش

 دمی کنار مامان دراز کشو
 

  اومدمی گوشامی پیصدا
  باراد بودنیی پادمی منو رو کشنوار

 
 ی نرجایالنا ھ - باراد امکیپ

 دمی خودم بھت پول می نرسرکار
 ......  خونتونامیم
 
  زبان باراداز
 
  نفسھی تو مراسم خواستگارشبید
   بودمداری وقت بری دتا
 

  شدمداری بود از خواب ب٨ ساعت
  داشتمیدی شدسردرد

 
 نمی و سوار ماشدمی ھام رو پوشلباس
 یی بھ طرف فروشگاه مواد غذاشدم
  حرکت کردمرفتمی خودم می خونھ دی واسھ خرشھی ھمکھ



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 821 

 
   و تنقالت واسھیی مواد غذایمقدار
  النا عاشقھدونستمی و النا گرفتم مآرش
  دمیشک واسش خر و لوای بستنی و لواشکھ کلیبستن

  پول توش بود رو از داشبوردونیلی م٤ عابربانکم کھ ی از کارت ھایکی
  برداشتم تا فعآل دست النا باشھنیماش
  دوست داشت بخره کھ بخاطری جھر
   کار نکنھپول

 
 ختی کار کنھ اعصابم بھم رخوادی بخاطر پول مخوادی مدمی فھمیوقت
   کار کنھدی زن من نباآخھ

 
   زدم و بھ طرف محلشون راهیپوووف
   رو پارکنی ماشدمی رسی وقتافتادم
  تو محلشونکردم

 
  زل زده بودننمی محلھ بھ ماشی ھمھ کھ
 

  خونشون رو زدماطی حدر
  درو باز کردرمردی پھی
 
 ؟ی کار داریبا ک - رمردیپ
 

  اومدمنجای ھستم امیسرگرد فھ - من
 ی کسدنبالھ

 
  گفت جناب سرگرد بخدارمردیپ

 می نکردی کارما
 

  زدم و گفتمیی دندون نمالبخند
  ندارمی باشما کارمن
 

  بودختھی شلوغ و بھم ریلی شدم خاطی حوارد
 ھمشون بھم زل زده بودن 
 کردنی تو گوش ھم پچ پچ مو



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 822 

  مشخصھپشی ار تھی باال شھراروی نیا
 
  از کنارشون رد شدمیی اعتنای ببا

  باز بودنی زمری زدر
  خم کردم و وارد شدمسرمو

  کردمی کم راھرو رو طھی
  باز بود وارد اتاق شدمدر
 

   بھ النا افتاد بغض کردمچشمم
  بغضمو قورت دادمو
 
  بوددهی پھلو خواببھ
 صورت ی روشی لخت و مشکی بود موھادهی کھنھ رو تا گردن رو خودش کشی پتوھی

  شده بودختھیو شونش ر
 
  صورتش بود آرومری از دستاش زیکی
  بوددهی معصوم خوابو
 

  و مادرش ھم خواب بودنآرش
 یکی کوچخچالی رو کنار یی غذامواد

 ....  داشتن گذاشتمکھ
  ھام رو در آوردمکفش

  آروم بھ طرف النا رفتمی با قدم ھاو
  واسش تنگیلی صورتش کنار زدم دلم خی نشستم موھاشو از روکنارش

  شدمرهی بود بھ صورتش خشده
  تو گوشش زمزمھ کردمو

  و زن نداردمرد
 یدی ما شدن کھ رسی نقطھ بھ

 تی عاشقانھ ھای باش برانی ترزی انگشور
 ”دوستت دارم“ بزن ادی مردمان شھر فرانیم
  رفتیی چشم غره ای اگر کسو

 ! نی کن تا عاشق شود ، ھمشی دعاتنھا
 

 دمی رو بوسکنارگوشش
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  زمزمھ ھا و بوسھ ھامبخاطر
  چشماش رو باز کردمآروم

 
  چند بار پلک زددنمی محض دبھ
 .......  بلند شد نشستعی سریلی خو
  گرد شده گفت باراد؟ی چشم ھابا
 

  جان - من
 

 نجا؟ی ای اومدچرا
 

 نمشیاومدم بھ زنم پول بدم و بب - من
 

 خوامی نگفتم پولتو نممگھ
 

  حرف زدن بود کھ صورتممشغول
 ...دمی کردم و گونش رو بوسکی بھش نزدرو
 
 
   زبان النااز
 

  باراد رو تو گوشم حسیصدا
  دارم خوابکردمی فکر مکردمیم
 ی داغی  نفس و لبانمیبیم

  کنار گوشم احساس کردمرو
 

  آروم باز کردم  باراد روچشامو
  دمی خودم دی روروبھ

 
 واری ساعت رو بھ روم کھ بھ دبھ

 ١٠ شدم ساعت رهی شده بود خوصل
  بودصبح

 
 نمیبی کردم دارم خواب مفکر
  بودی واقعیعنی بار پلک زدم جند
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  خودش بود؟باراد
 

  زدم باراد ؟صداش
 

   گفت جانآروم
 

 ؟یکنی مکاری جنجای ادمیپرس
  و بھشنمی اومدم زنم رو ببگفت
  بدمپول

 
  ی چرا اومدخوامی من پولتو نمگفتم

 نجا؟یا
 

   اصآل بھ حرفامزدمی حرف میوقت
 دیبوسی و ھمش صورتمو مکردی نمییاعتنا

  دستام ھلش دادم عقببا
 

  نکن بسھ - من
 

 النا تو دلت واسھ من تنگ نشده - باراد
  دلم تنگ شدهیلی ؟ بذار بغلت کنم خبود

 
  خوامینم - من
 

  و محکم بغلم کرددی دستم کشباراد
  لبام گذاشتمی رولباشو
   قلبم باال رفت داغ شدمتپش

  فشار دادم و از خودم جداش کردمنشی دستام بھ سبا
 

  کھ منوی اومدنجای ایجرا اومد - من
 ی ؟ بھ من پول بدی کنخورد

  بھت محتاجم بھ خودتی  بگکھ
  چی پولت من از تو ھبھ

  بارادخوامی ازت نمیچی ھخوامی نمیپول
 بفھم
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 فھممی داد زد من نفھمم نمباراد

 خوامی میعنی دمی بھ زنم پول ممن
  بھ رخ زنم بکشمپولمو

 
  داد زدنی با صدامامان
   شدداری از خواب بباراد

   سرجاشنشست
  بھ طرف مامان رفتباراد
  کرد  دست دادسالم

  کردی ازش معذرت خواھو
  دی صورت باراد رو بوسمامان

   نداره پسرمبی گفت عو
 دی با ھم دعوا نکنشدهیچ
 

  لجبازهیلیمادر جان دخترت خ - باراد
  ارزش چرای بیزای بخاطره چدونمینم
 کنھ؟ی منو مکافات منقدیا

 
 آره از نظر  تو تھمت و مرگ بچت - من
  باشھ اما از نظریکی کوچزی چدیشا
  ستی نمن
 

  دوباره بجھ داریشیتو زن من م - باراد
 ؟یکنی می احترامی بھ من بقدی کھ مرده ایی چرا بخاطر بچھ امیشیم
 

 ی کنی احترامی بھ شوھرت بیدار گفت النا تو اجازه نمامان
 

 مامان من فقط بھش گفتم - من
  ھمی و وصلھ میخوری بھ درد ھم نمما
  ما شکستھ شدهنی بی حرمتامیستین

 می با ھم باشمیتونی نمگھی دما
  با باراد ازدواج کنمتونمی نممن
 

  مد نظرتھ بگو ما ھمی اگھ کس؟ی ازدواج کنی با کیخوایپس م - باراد
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 می باشانی جردر
 

 کنمی مشی اگھ مد نظرم شد حتمآ بھت معرفی ولستی مد نظرم نیکس - من
 

 ؟یزیری روح و روان منو بھم می اول صبحیدار - باراد
 

 بمون من آماده شم ؟ - من
 

 ؟ی چیآماده  - باراد
 

  محظرمی بردی باغھی فسخ صیبرا
 

  کنمی رو باطل نمی چچی ھرمی نمجای داد زد من ھباراد
 

   دو ھفتم تموم بشھنی ابذار
  بکنخوادی دلت می برو ھر کاربعد

 
  دیلرزی و پام مدست

 
   ازش جدا شمخواستمی مخودم

  ھمھ بدنمومدی کھ میی اسم جدااما
 وفتادی لرزه مبھ
 
   گفتمھی گرری زدم زاری اختیب

   تو رو خدا از من جدا شو منباراد
 ی باشمی تو زندگخوامینم
 

  شد خودشو خم کردکی بھم نزدباراد
  ھمقدم شد اشکامو پاک کردیوقت

 جوقتی ھگھی دشمی باشھ جدا مگفت
 زی فقط اشک نرشمی نممزاحمت

 
  خودشمی صداشمی جدا مگفتی میوقت

  دیلرزیم
  داشتم داد بزنم و بگم نھ باراد نھدوست
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  بگو تا زنده ام باھاتمشمی جدا نمبگو
 تونستمی نماما
 

  ھامی باراد تمام خستگخواستی مدلم
 یزی چذاشتی بغل کنھ غرورم نمرو
 دمیترسی من از داشتن باراد مبگم

  حرفاش افتادم کھ بھم گفتھ بودادی
 می من آدم بزرگیستی در حدم نتو

   گفت بجھ رویی گفت عقده ابھم
  نشھیی کھ مثھ تو عقده ارمیگی مازت

  کردمشتری ازش بفاصلمو
 

 ی برشھی باراد مگفتم
  شدمکی قدم بھم نزدچند

   بزرگ و مردونشی تو دستاصورتمو
 گرفت

 
  -  الناگفت

 
  بلھ - من
 

   گفت منو فراموش نکندی بوسچشمامو
  باشھ

 
   قلبممردمی خدا داشتم میوا
 زدی تند متند

  دھنش گرفتی از دستام رو جلویکی
  دی بوسو
 
  کرد و ازی مامانم خدافظبا

  خارج شداتاق
 
  ی کردکاری چی باراد لعنتیوا

  بترکھخواستی مقلبم
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 کردی مکی رو تحراحساساتم
 
 ھی گرری رفتنش منم زدم زبا

  بغلم کرده بود و نوازشممامان
 کردیم
 

  مامانھی چھ کابوسنی زدم اداد
 داشی ؟ باراد از کجا پھیری چھ تقدنیا

 .... می چرا اومد تو زندگشد
 
 
  زبان باراداز
 
 
 رونی مادر النا زدم بی کھ داشتم از خونھ یبی داغون و حال غری اعصاببا
  بھ طرف محل کارم راهادی سرعت زبا

  اونقد اعصابم داغون بودافتاد
  از سربازھا دعوا کردمی با تعدادکھ
 گرفتمی مرادی بھ کارشون او
  کردمی بد اخالقی محل کارم حسابتو
 

   شده بود غروب بود نگرانکی تارھوا
 اشت دمومدمی می شدم وقتالنا
  کردی مھیگر
 

  گرفتھ بودمی وحشتناکسردرد
 
  واسم نمونده بودی غرورگھی رابطھ دنی اتو
 
  محلھ کارم بھ طرف خونھ راه افتادماز

  گرسنھ و خستھ بودمیحساب
   النا روی زدم و شماره یھندسفر

  گرفتم
 

   کھ خوردی از چند بوقبعد
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  رو جواب دادی گوشآرش
 

 سالم - آرش
 

 شتھ؟یسالم آرش جان النا پ - من
 

  ؟دیآقا باراد ھست - آرش
 

  بھ النا ؟یدی رو می گوشزمیآره عز - من
 

   خدمتتونیآره گوش - آرش
 

   النا گفت الوقھی دق٥ از بعد
 

  ؟زمی عزیبھتر - من
 

  سالم - النا
 

 سالم عشقم حالت بھتر شده ؟ - من
 

 نکھی نگران شدم از ازدی حرف نمالنا
  داشتھ باشھیمشکل

 
 النا کارت عابر بانکم رو گذاشتم - من
  توش ھستیونیلی چند مخچالتونی رو

  دار دستت باشھ فعآلبرش
 

   آروم گفت باشھالنا
 
 کردمی حس مکردی مھی گریوقت 
 

 ؟یکنی مھی گریخانومم دار- من
 

 دونستمی خودم می گفت نھ ولآروم
  ی صداش چھ جورکنھی مھی گریوقت



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 830 

 .... شھیم
 

  ؟یکنی مھیالنا چرا گر - من
  زدمت ؟مگھ

  دادم ؟فوشت
  دوستت ندارم ؟گفتم
 یکنی متی منو اذقدی اچرا

  النا از دستھرمی دارم بمدوست
  راحت شمنکاراتیا

 
 گھی دباریباراد ساکت لطفآ بقران  - النا

  صدامویی تا زنده ای حرف رو بزننویا
 .... یشنوینم
 

 گھی بگو دشمی پیگردی بگو برمی بگو کھ عاشقمیخوایالنا بگو کھ منو م - باراد
 .... المصبم راحتم کن

 
 النا ؟ - من
 

 ی ھر کارستمی بھ من زنگ نزن من حاللت کردم اصآل ناراحت ننقدیباراد ا - النا
  زنت بودم محرمت بودمیکرد

   عذاب وجدان نداشتھی نکردی گناھتو
  دمتی من بخشاری بخودت فشار نباش
 ....  رو بسازدتی جدھی زندگتی دنبال زندگبرو

 
  النا؟ی تو منو دوست نداریعنی - من
 

  خورمینھ ندارم من بدردت نم - النا
 ..... خدافظی کھ بھم کردی مالی ھم ندارم ممنونم بابت کمک ھادوستت

 
 و بھ طرف خونھ راه روندمی رو منی ماشادی رو قطع کرد و با سرعت زی گوشالنا

 رفتمی معیافتادم اونقد سر
   شدمی کنم متوجھ بنزی خالنی رو ماشمی دوست داشتم ھمھ اعصبانکھ
 ....مومدی از رو بھ رو بھ طرفم مکھ
 چوندمی ترمز زدم و فرمون رو پیوقت
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 .....  بودکی بھم نزدیلیخ
 
 
   زبان باراداز
 

  چوندمی رو پنی فرمون ماشعیسر
 نمی شدم بغل و ماشدهی جلو بنز کشاز

 نار جاده خورد بھ جدول کمحکم
  یی واسم مھم نبود کھ چھ بالاصآل

   اومدهنمی ماشسر
 

  عی بنز بود سری کھ تویمرد
   شدادهیپ
  دوان دوان بھ سمتم اومدو

 نمی ماشی شھی بھ شزد
 
   آوردمنیی رو پاشھیش
 

  آقا حالتون خوبھ ؟گفت
 

  دیخوبم آقا نگران نباش - من
 ستی نی مشکلدی بردیتونیم
 

  بودادی زیلی آقا سرعتتون خدیببخش
 ی در اومدنمی ماشی دفعھ از جلوھی
 

  نشدهمیزی چدیی آقا بفرماستیمھم ن - من
 

 یلی رو شکر آقا خدا رحم کرد خخدا
  دمیترس

 
  نگاهھی ی رو روشن کردم حتنیماش

   شدهی چنمی ماشنمی ببننداختم
  رو نداشتمیزی چچی ھی حوصلھ

  شدماطی رو زدم وارد حموتی طرف خونھ راه افتادم ربھ
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  نداشتم برم تو اتاقمدوست

  النا حالم رو بدتری عکسادونستمیم
 اطی حی رو گوشھ نمی ماشکنھیم

  کردم المپش رو خاموش کردمپارک
  رو روشن کردمنی ماشپخش

  دادمھی تکی آھنگ از اشوان گذاشتم و بھ صندلھی
 

  بعد تو از اشوانآھنگھ
 

 یخوایا م من بود ھر جری تقصقبولھ
  برو اونقد ازم دور شو کھ صدام نرسھ بھ گوشتیبر
 
  خبر ندارم عشقم گذاشتگھید

  بپوشھی خبر ندارم قرار چیحت
 یی روزا عشقم کجانی شده پر از استرس امی از تو زندگبعد

   بھ دادم برسی وایا
 
  رهی از حالم فکرم درگی خبر ندارنھ
 یی کجانھیا

 
   بروخوادی دلت میی جاھر
 یی واسھ خودم دارم خدامنم

 
 نمی خوشبخت ترکردمی محس

 دمی تو دی چشای رو توعشق
 دمی ناامنمتی از دور ببی حتنکھی حاال واسھ ااما

  کن حالمو تجربھ کنتجربھ
 

   رو بستھ بودم و بھ آھنگ گوشچشمام
  کردمیم
 

  خوردنمی ماشی شھی بھ شیی اتقھ
  رو باز کردمچشمام
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  بودمادرم
 
 دمی کشنییا رو پشھیش
 

  سالم مادر جان - من
 

  یکی تو خونھ تو تارایسالم پسرم ب - مھلقا
   توای ؟ بیکنی مکاریچ
 

 امی منم مدیباشھ مامان شما بر - من
 

   مامان رفتنکھی از ابعد
  بعدش وارد خونھ شدمقھید ٢٠
  اتاقم رو باز کردمدر

  بھ عکساس النا خوردچشمم
 ی رو کندم و انداختم تو کشوھمش
  یپاتخت

 
  بھ در اتاقم خوردیی اتقھ
 

 دییبفرما - من
 

  وارد اتاقم شدمادر
 

  باراد مامان عموت امروز - مھلقا
  گفت  ازم خواستیزی چھی زد زنگ

 ی ناراحت بشترسمی می تو بگم ولبھ
 پسرم

 
  لطفآدی مادر بگشدهیچ - من
 

 کنھی مھی گریلی خترای گفت معموت
   شدهافسرده

  نامزد شدناریس و ماز حاال کھ نفگفت
  می و بارادم نامزد کنترایم
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  با خود باراد حرف بزنمدی باگفتم
 

 نیی تعی رو کھ قراره برم خواستگاری خودم روزدیمامان بھ عموت بگ - من
 رمیگی و باھاشون تماس مکنمیم
 

  عی گفت و سری لبخند زد چشممادرم
  دمی اتاق خارج شد رو تختم دراز کشاز
  گذاشتممیشونی پی ساعدم رو روو
  شام بخورمنکھی خستھ بودم بدون ایلیخ
 ..... زود خوابم بردیلیخ
 
 
   زبان النااز
 

  برم دنبال کاردی امروز صبح بامامان
  ھمشتونمی نمرهی تو خونھ سر محوصلم

 .....  خونھ باشمتو
 

  بشھ دعوایباراد نفھمھ عصب - مامان
  بندازه الناراه

 ی کھ کلروزمی پول داده د بھتاونکھ
  کرد واسمون نرو سرکار مادردیخر

 شھی می عصببفھمھ
 

   ازش نترسقدیمامان ا - من
  روز١٠ نداره من ی اون ربطبھ
 ستمی زنش نشتری بگھید

  بودهفشی ضمن اگھ پول داده وظدر
   شوھرمھ ھنوزچون

 
  ھمشتونمی مامان من کھ نمبعدشم

   چالاهی سنی تو انمی خونھ بشتو
 موی برم سرکار من زندگدی بایلعنت

  دارماجی احتھی بھ روحباختم
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 835 

  باشھ دخترم ھر جور صالح - مامان
  نکن بارادتی شوھرتو اذی ولیدونیم

 ..... ھی خوبپسر
 

  یزی بفھمھ ھر چدیمامان باراد با - من
  آسون بھ دستتونھی کھ بخواد نمرو

   کھ بھ دستیزی بخاطر چدی باارهیب
  بکشھ تا قدرشی سختکمی ارهیم

  بدونھ باراد چون منو ساده بھ دسترو
  و بھ خواستھ ھاش عمل کردمآورد

  دلش خواست با من برخوردی جورھر
   کردکی و منو کوچکرد

 
  حاال تاوان پس بده بذار عذاب بکشھبذار

 
  من بزرگت کردمیالنا تو دخترم - مامان

  باراد رو دوستگھی بھ من مچشات
  یدار

 
 معلومھ کھ دوستش دارم مامان - من
  باراد نباشھرمیمی بدون باراد ممن
  اومدمرازی من از شستمی نمنم

  کھ بارادیی تو ھواتونستمی نمچون
  نفس بکشمکشھی نمنفس

 
 پرستمی من باراد رو ممامان

  و فوشمزدی ھر روزم منو کتک ماگھ
  بازم دوستش داشتمدادیم

 کنھی نمنکاروی چند کھ باراد اھر
 

  کھ مھر باراد بھ دلمی روزمامان
   امکان ندارهگھی ددمی فھمنشست

  باراد رو فراموش کنمبتونم
  ماه سرمو٥ کھ وی کسشھی ممگھ
  بازوھاش گذاشتم فراموش کنم؟رو
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  مامانکنمی نفس ھاشم احساس میحت
 کمی و شھی کھ خودش دوست داره نمی اونجورزی بفھمھ ھمھ چدی بادی بایول

   بدهریی رو تغاخالقش
 

  بعد از مرگ فرھاد باراد نبود منماگھ
 ی زهی مامان باراد بھ من انگمردمیم

  یلی داد مامان تو بغلش خیزتدگ
 نشی سرمو رو سی داشتم وقتآرامش

   روای دنی تمام غم و غصھ ذاشتمیم
  ی  احساس خوشبختکردمی مفراموش

  کردمیم
  از عالقمیی ذره اجوقتیھ

 باراد خودخواھھ مامان و من مبخوام بھش بفھمونم قدر ی بھ باراد کم نشد ولنسبت
 دی کھ داره رو باییزایچ

  داشتھ باشھمانی باھاش بسازه اشوی زندگخوادی کھ می و بھ اون کسبدونھ
 
 ستی نی مامان باراد اصآل آدم بدیول
  مزاج باشھ اما دلشی عصبکمی دیشا

 ین رفتار کلشی و اگھ طبق ممھربونھ
 شھی نمی عصبجوقتیھ
 

 دونمیمن بھت اعتماد دارم النا م - مامان
 نی وقت اجی نداشت ھاقتی باراد لاگھ

 یزدی رو در موردش نمحرفا
   باتوی ھر چھ زودتر زندگدوارمیام

 ....ی بسازباراد
 

  مامان واسم دعا کندوارمیام - من
 
 می مامان گرم صحبت بودبا

  زنگ خوردمی گوشکھ
 دمی باراد رو دی شماره
  زدم و گفتمی کمرنگلبخند
  باراده حالل زادم ھستمامان
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 جوابش رو بده النا - مامان

 
 باشھ مامان - من
 

  گفتم الوآروم
 

   سالم کنھنکھی بدون اباراد
 ...گمی می چنی النا گوش کن ببگفت

   گرفتمدلشوره
 

 .... شنومی مگفتم
 
  زبان باراداز
 
  اتری مقی از طرخواستمیم

  کنمکی النا رو تحراحساسات
  واقعآ منو دوست داشتھ باشھاگھ

 ی عکس العملگھی کار دنی با ادیبا
  واقعآ از رفتارش از سرد بودنش نسبت بھ خودم خستھ شدمگھی بده دنشون

 
 
  کسل بودم صبحیلی خشبید

  سرکار و بھ ھمکارم گفتم حالمنرفتم
 امی بتونمی نمستی نخوب

 
 ظھر بود رو تختنم خواب بودم١٢ ساعت

  چشمام رو باز کردمنکھی محضھ ابھ
  النا رو گرفتمی شماره
  خودمو روشن کنمفی تکلدی باامروز

 
  وی مسخره بازنی اتونمی نمگھید

  بدم اون بچسادامھ
  بچھگھی سالمھ من کھ د٢٨ من

 کنھی کھ مثھ نوجونا باھام رفتار مستمین
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 لنا آروم کھ خورد ای از چند بوقبعد

   الوگفت
 

 گمی می چنی گوش کن ببگفتم
 

  شنومی مگفت
 

 پرسمی بار آخر میالنا برا - من
 ؟ی زن من بشیخوایم

  خوامتی ممن
 ی زنم بشیخوای متو
 

 زدی ساکت بود حرف نمالنا
 

 تھ؟ی رضایسکوتت نشونھ  - من
 

 دادی جوابمو نماصآل
 

  حرف بزنی زدم مگھ زبون ندارداد
  نھ؟ای ی منو دوست دارگھید
  شوھرت بشم ؟یخوایم

 ؟یخوای ممنو
 

 ؟یپرسیچرا م - النا
 

 چون مرض دارم چون درد دارم - من
 پرسمی خوب مھی چھ سوالنیا

  کھ بخاطرشی واسم مھم کسچون
 یگاری سشمی دارم داغون مقدیا

  شدم  افسرده شدمخوابی و  بشدم
  نھ ؟ای دوست داره منو

 ؟ی زنم بشیخوایم
 

  ساکت بودبازم
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   جوابموادی زدم حرف بزن خوشم نمداد
  یدینم
 

 خوامتینھ من نم - النا
 

  ؟یمطمعن - باراد
  حرف آخرتھ ؟نیا

 
  اھوم - النا
 

 ادیدرست حرف بزن درست جواب بده با آھان و اھوم جوابھ منو نده خوشم نم - من
 

 آره مطمعنم - النا
 

   موندهغھی از صگھی روز د١٠باشھ  - من
 

   باطلش کنمامی مفردا
 

 ترای مھی برم خواستگارقراره
  اون دوستم دارهدونمی محداقل
  واسمی کھ ارزشی کسبخاطر

 کنمی نمکی خودمو کوچستی نقائل
 

  بودترایتو از اولشم چشمت دنبال م - من
 

 یھفمی زدم حرررررف مفت نزن مداد
  نگوووووچررررت

 
  بغلتترای مدمیخودم عکستو د - النا

  تو بغلشی بوددهی بود خوابکرده
  نکنانکارش

 
 ی چھ عکسییترایچھ م - من

 ترای نگو من اگھ چشمم دنبال مچرند
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 کردمی نمکی خودمو کوچکردموی و التماست نموفتادمی دنبال تو راه نمنقدی ابود
 
  ھستنیادی زی دخترایخوای منو نمتو
  تو باشنی آرزو دارن جاکھ
 

 خوامی نمگھی دسیساکتتتتتتت باراد ھ - النا
 یی بشنوم برو با ھمون دخترایزیچ
  آرزو دارن باھات باشنکھ
   اصآل قرار نبود عاشقھ تو بشممن
 می قرار بود با ھم ھمخونھ باشما

   شدم از نظرکی بھت نزدی وقتمن
  ندارمی حالم خوب نبود وگرنھ بھت احساسیروح

  ازت متنفرمکنمی االن احساس میول
   تو ھمون دخترعموتھاقتھیل

  بارادرونی گمشو بمی زندگاز
  نمتی نبچوقتی ھگھید

  رونای کردم واست بھترحاللت
  خدافظکنمی مآرزو

 
 ی گرفتم بخاطر حرفشی سوختم آتاوه
  النا زدکھ
 ی احساسچی شدم ھکی بھت نزدمی روحطی گفت گفت من بخاطر شرایچ

 ؟..... نداشتم بھت
 
 
 ن النا زبااز
 
  خدای واای خدایوا

  کمکم کنرمیمی مدارم
  دمی رو محکم گزلبم
  نھھھھھھھ خدا نھ باراد نرهدمی کشغیج
 

  النا بارادشدهی بھ سمتم اومد چمامان
  گفت ؟یچ
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   دخترت بخت برگشتسمامان
 مونھی باھاش نمیکس

 ختی اشکام راری اخی بدیلرزی مچونم
  تموم شد مامانیھمھ چ 
 

  لبام گذاشتی انگشتش رو رومامان
  دخترم آروم باشسی ھگفت
 دی زدم و اشکام چکپلک

 
  گفت بھت؟ی دخترم شدهیچ - مامان

 
  از حقم گذشتم باراد رو حالل کردممامان
 کنھی داره با دختر عموش ازدواج مباراد
  ستمی من در حد اونا نمامان

 دنی منو تو خانوادشون راه نماونا
  بالخره برنده شدترایم

  رو بدست آوردباراد
 

   منم دختره تواممامان
 ی با پدرم باختتوی زندگتو

  بدونم باراد باختمموی زندگمنم
 
  فرستادمرونی بقی دستام اشکام رو پاک کردم نفسم عمبا
 

 مامان اصآل نگران نباش - من
  بسازمیی از خودم چھ النانیبب
 یای دننی گرگ بشم تو اخوامیم
   آرومی رحم مامان اون النایب

  بکشمخوامی رو می و احساسساده
  بشمی دخترھی خوادیم

 رسونمی مشی مرد تو و آرش رو بھ آساھی تر از یقو
  

  بھ باراد بفھمونم کھ مندی بامامان
  کنمی زندگتونمی اونم مبدون

  ضعف نشون بدمخوامینم
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 سازمی رو از اول ممیزندگ

  ی رو توی ھمھ سختنی کھ امن
   تحمل کردمیزندگ
 کنمی رو ھم فراموش مباراد

 
 شھی ممونی روز پشھی دونمی چند مھر

 خوامی نمرهی رو بگیگری دی کھ بوی تنستی در کار نی بخششگھی اما دگردهی برمو
  مرد آرزوھام شده بودباراد

 کشمی االن آرزوھام رو ماما
 

  مگھ نھ؟تونمی من ممامان
  کنمی زندگتونمی بدون باراد ھم ممن
 

  تو دختریتونیآره دخترم م - مامان
  النا من دوست دارمی ھستیی ایقو

  مثھ مادرتخوامی نمی بشخوشبخت
   مثھی مرد عوضھی ی بشبدبخت
   بودی بشھ باراد پسر خوببتی نصپدرت
 یدادی از دستش نمکاش

 
  مرداگھی مامان دگھینھ د - من

  ندارنی ارزشچی من ھواسھ
 ی واسھ عاشقیی جاگھی دقلبم

 .... نداره
 

  مامانشکنمی کارتم رو ممی سامروز
  گھی دنجای باراد اومد ااگھ

 دی ھم کالم نشباھاش
 گھی دشھی چند داره نامزد مھر

 ادی نداره کھ بی کارنحایا
 
   در آوردمی کارت رو از گوشمیس
   شکستمشو
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 رو سر کردم می شال مشکدمی رو پوشمی مشکی کوتاه و شلوار دم پایی سورمھ امانتو
  رو برداشتممیکولھ پشت

 
  گردمی دنبال کار تا آخر شب برمرونی برمیمامان دارم م 

 کنمی رو درست می نباش ھمھ چنگران
 

 دخترم مواظبھ خودت باش - مامان
 
  و از خونھ زدمدمی کشقی نفس عمھی
  رونیب
 

  گرفتم و خودم رو بھ بازاریتاکس
  بودفمی تو کی کارت ملرسوندم

  گرفتم و گذاشتمدی کارت جدمیس
  می گوشرو
 
  تماس گرفتمنی آرتبا
 

 ؟ی چطورنیسالم آرت - من
 

  شما - نیآرت
 

  ؟یوا صدام رو نشناخت - من
  گھی دالنام

 
 ؟یعھ النا شماره عوض کرد - نیآرت
 

 آره مزاحم داشتم - من
 

  ؟ییچھ خبر کجا - نیآرت
 

 یتونی دنبال کارم میسالمت - من
 ؟ی کنکمکم

 ؟ی کار سراغ داریی واسم جانیآرت
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  فکر کنم باشھیی چند جاھی - نیآرت
 دمی بھت خبرم محاال

 
  ادتی کار الزمم ھااا نی آرتیاوک - من
 ی حتمآ خبرم کننره

 
   حلھ نگران نباشیاوک - نیآرت
 

 فعآل خدافظ - من
 

  بھت فعآلدمیخبرم - نیآرت
 
  سر زدم واسھ کاریی چند جاھیخودمم  

  مناسب نبودکھ
 

  و فالفلرفتمی راه مابونی زنان تو خقدم
 آدم نی ترکسی بکردمی داشتم احساس می داشتم حال غربی و بغض وحشتناکخوردمیم

 نمی زمی کره یرو
 

 می زنگ خورد وا من کھ تازه سمیگوش
 ھ؟ی کنی گرفتم اکارت

 
 الو - من
 

   دارمی دوستھی یگی معرفت نمی بی مرده لیالو مرض ذل - مخاطب
  زندس کجاست؟مرده

 
 

 ؟یی آھو توعھ
 

  پ ن پ عمتھ - آھو
 
 نی آھو شمارمو آرتیی مسخره ایلیخ

  داد؟بھت
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  بدهی کیخواستیآره پ م - آھو
 

 چھ زود ھم انتقال داد شماره رو - من
  ؟گذرهی آھو خوش میخوب

 
 ؟ی خوبھ تو چطوریممنون ھمھ چ - آھو

 
  کنمی میبگم چطورم دارم سع - من

  باشم و گذشتم رو فراموش کنمخوب
  باراد جدا شدم داره با دختر عموشاز

  کنھی مازدواج
 
 

   شھیگمشوووووو النا دروغ نگو باورم نم - آھو
 

 گمیبجون آرش راست م - من
 

   کھخواستی میلی باراد تو رو خشھیاصآل باورم نم - آھو
 

  آھو بزار مغزمالیخیتو رو خدا ب - من
  دم بکشھ خستھ شنفس
  ونھی حرف از باراده دارم درمی جا مھر

   بحث رو عوض کنشمیم
 

  رفتھ بود کھ اصآلادمیباشھ خره  - آھو
  زنگ زدمی چواسھ

  کھیای منھی تولد آرتامشب
  خوبھتمی روحواسھ

 
  دلم برات تنگ شدهای رو خدا بتو
 دمتی وقتھ ندیلیخ

 تی قبلی زدم بھ شماره زنگ
   بودخاموش

 ھی کنم گوشکاری چی گفتم وانی آرتبھ
  خاموشھ چطور دعوتش کنمالنا
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 ی شمارتو واسم فرستاد گفت دنبال کاربعد
 یای خوشحالم امشب میلی خیوووا

  النا آرهگھید
 

  برم خونھ بھ مامان بگمدیآره با - من
 ارمی رو ھم با خودم مآرش

 
 باشھ باشھ پس منتظرتمآاا حتمآ - آھو

 ار خوبم خواستگھی دی شلوغھ شایایب
  شددای پواست

 
 اری در نیمرض آھو مسخره باز - من
 

 گمی می جدھی چیوا مسخره باز - آھو
 ی تا بترشی بمونیخوای البد تو مکنھی کھ داره ازدواج مباراد

 ی ازدواج کندی ھم باتو
 

  حوصلھ ندارمالیخیآھو ب - من
  ساعت چنده ؟تولد

 
  آره؟گھی دیای م٨ساعت  - آھو

 
 

  برم خوندی با٤ االن ساعت امیآره م - من
 
  ؟گھی گل تولده دی بی بی تو خونھ امی مرمیگی آماده شم آژانس مه
 

 شھی نمکھی کوچھی ما آپارتمانیآره چون اونجا بزرگتره خونھ  - آھو
 
 

  فرستمی رو منیآرت  - آھو
   دنبالت

 
  امی خودم مخوادینھ نم - من
  برم خونھ فعآلمن
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 باشھ منتظرتم خدافظ - آھو

 
 ..... گرفتم تا خودمو زودتر بھ خونھ برسونم و آماده شمیتاکس

 
 
   زبان النااز
 

   خونھ آرش رو صدا زدمدمی رسنکھی از ابعد
 

 آرش -آرش  - من
 

  ؟یبلھ آج - آرش
 

  ببرمتخوامی مری دوش بگھیآرش  - من
  تولدجشن

 
  ؟ی آجھیتولده ک - آرش

 
  آھو واسھ شب دعوتمون کردنھیتولد آرت - من
 

 ی آجمیمامانم ببر - آرش
 

   نکن بزار بخوابھ اونجا جمع جووناست مناسبدارینھ مامان رو ب - من
 ستی نمامان

 
  حمومش مشترکھنجای ایآج - آرش

 رونی بادی خانم بھی صبر کنم پسر سمدیبا
   من برمبعد

 
  باشھ آرش فقط زود باش - من
 رمی دوش بگدی بامنم

 
 دی شارمی من االن میآج - آرش
 رونی باشھ باومده



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 848 

 
  طرف چمدون لباسم رفتمبھ

  کھ باراد واسمیی ھالباس
 کردمی بود رو نگاه مدهیخر

 دمیکشی با تمام وجود بو مو
  کھ بھم دادهی گردنبندی رو رودستم
 دمی کشبود

   از گردنمشدمی موونھی دداشتم
  آوردم گذاشتمش تو چمدوندرش

  داغ دلم تازهوفتادیم کھ بھش چشمش
  لباس ھامونی دست بردم مشدیم
  دهی کھ تو ، تولد باراد پوشی لباسو

  رو در آوردمبودم
 

  رو چمدونم کھ بعدآ بپوشمگذاشتم
 یبی عجی دلشوره دنشی دبا
  دلم افتاده بودبھ
  

  مامانگارهی بردم طرف پاکت سدست
   برش داشتمو
 

  دمی کشرونی تا نخ بجند
  نخ اول رو روشن کردمو
  فرستادمرونی دودش رو بو

  گذاشتھ بودممیشونی پی رو رودستم
 ھیمانی سیوارھای سرم رو بھ دو

  داده بودمھی تکاتاق
 

  تو جاش نکون خورد و آروم چشماش رو باز کردکمی مامان
 

  دختر؟یکتی مکاری چیالنا دار - مامان
 گاروی بده بھ من سیکشی مگاری سیدار

 
 م مامان دستت رو بکش راحتم زدداد

 بذار
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 رمیبذار با درد خودم بم 
 یاری از دستم در بگاروی نکن سیسع

  رو ندارمیچی ھی داغونم حال و حوصلھ جون
 

 یشی ممونی نکن دخترم پشنکارویا - مامان
 

  ؟یگی میمادر من چ - من
  رو باختممی دخترونگیای دنموی زندگمن

  احساسم ھمھ وجودم نابود شدهیزندگ
 الیخی مادر من بالیخی بدی مندنھی کشگاری پر از درده شما ففط نگران سامیدن
 

   بودمدنمی کشگاری سمشغول
  تموم وجودمو پر کرده بودبغض

  نکنمھی گرکردمی می سعاما
 

   بود٦ ساعت
   زنگ زدآھو

 
  جانم آھو - من
 

  ؟یای میالو النا ک - آھو
 

  آرش رو آماده کنم خودممدیبا - من
 ی آماده بشم  برم کادورمی بگدوش
  ٩ ی ال٨ بعد تا رمی رو بگنی آرتتولد

 رسونمی مخودمو
..... 

 
 خوادی کادو نمنیول کن آرت - آھو
  ادی بزود

 
 خوادی نموی چینھ بابا زشتھ چ - من

 رسونمی منم خودمو زود مشھی شروع م٨ نگران نباش شما کھ جشنتون تازه امیم
 

 باشھ منتظرتم فعآل خدافظ - آھو
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 خدافظ - من
 

  کھ دورش بودیی بھ طرف اومد و با حولھ اعی دوش گرفتھ بود سرآرش
 ..... یگفت سردمھ آج 
 

  ی رو کھ وقتیی خشک کردم لباساموھاشو
   باراد بود واسشی خونھ تو

   بودم رو تنش کردمدهیخر
 

  بمون منم زودنجای ھمیداداش - من
 شمی آماده مامی و مرمیگی دوش مھی

  تولدمیری بازار بعد ممیری ماول
 

 یباشھ آج - آرش
 

   رو برداشتم و بھ طرف حمومحولھ
 ..... رفتم

 
   از حموم اومدمنکھی از ابعد
   کردمیظی غلشیآرا

 دی جلو باز سفی مانتوھی
 ی تنگ  شال آبیی سورمھ انی جشلوار

 دمی رو پوشمیی پاشنھ دار سورمھ ای ورنی کفشاو
 
  و برداشتممی دستفیک
  آرش گفتم دم در منتظر باشبھ

   تکون دادم و گفتمکمی رو مامان
 رونی برمی دارم با آرش ممامان

 گردمی شب برماخر
 

 دی مواظبھ خودتون باشدیباشھ بر - مامان
 
 رونی خونھ اومدم باز

  آرش تو دستم بوددست
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 کردمی می جاده رو طو
 ی مشک٢٠٦ ھی کھ ی گرفتن تاکسواسھ
 .... ترمز زدجلوم

 
 
  زبان باراداز
 
  ی لعنتاه
  شی لجباز چرا گوشی دختره نیا

  خاموش کرده؟رو
 

   سر بھش بزنمھی برم بھتره
 کنمی رو باطل مغھی گفتم صبھش

   رو خاموششی گوشدی خداشھ شااز
  کھ زودتر برم دنبالش و راھت شھکرده

 
  یلعنت بھ اون روز 

  دخترو اومدم تو آغوشم و آوردمش تو خونمنی اکھ
 کنھی مکمی کوچقدی ادونستمینم
  کنھی نابودم مو
 

  کھ اگھ بخاطرهدمی منشونش
  بھ سمت من اومدهطشیشرا

 
  دلم براش سوخت بھش پناهگمی بھش ممنم

  کردمغشی و صدادم
   منو سوزوندیبدجور

 رمیگی مشی از درون آتدارم
 

  شب بود٩ بآی تقرساعت
  رو روشن کردم و بھ طرفنیماش

  راه افتادمخونشون
 

 اطی در حعی سردمی رسنکھی از ابعد
  زدم مادر النا در رو باز کردرو
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 نجای تعجب گفت باراد پسرم ابا
 ؟یکنی مکاریچ
 

 سالم مادر جان با زنم کار - من
 رونی بادی بدی بگشھی مداشتم
  چند لحظھ؟واسھ

 
 شی پسرم النا چند ساعت پباراد
  آرش ھم با خودشرونی شد رفت بآماده
  برد

 
  رفت ؟ی واسھ چرونیب - من
  داشت ؟کاریچ
  رفت ؟ی کبا

  چرا خاموشھ ؟شیگوش
 
 
  رفت پسرم فقط گفتی با کدونمینم

 رونی برمی با آرش دارم ممامان
  امی شب مآخر

 
  رو شکستمکارتشیس

  خاموشھنی ھمواسھ
 

 یمادر جان حالش خوب بود وقت - من
  امکانیدونی دلشوره گرفتم نمرفتیم

  کجا رفتھ باشھ؟داره
 
 ادی تا بنی تو بشای بدونمی پسرم نمنھ
 

 مونمی منتظرش مرونینھ ممنون ب - من
 شمی تو مادر مزاحمتون نمدیی شما بفرماادی بتا
 
  اجازه پسرمبا
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  ؟دی رو نداردشی جدی مادر شماره دیببخش - من
 
  ندارم تازه چند ساعت بود گرفتھ بودنھ

  نشدم شمارش رو واسم ثبت کنھوقت
 

  منتظرشنی مادر جان من تو ماشباشھ
  تا برگردهمونمیم
 

  کوچھ پارک کردمی رو گوشھ نیماش
  رو خاموش کردمالمپش
 دمی رو خوابوندم و دراز کشیصندل
  موقع شبنی اشدمی موونھی دداشتم

 ... رفتھ؟ی داره واسھ چکاری چرونیب
 
 
   زبان النااز
 
 

  داده بودریاونقد بھم گ ٢٠٦
   رفت ھوا تاغمی شدم و جی عصبکھ

  گم کردگورشو
 گرفتم و نی واسھ آرتی ساعت مچھی گرفتم خودمو بھ بازار رسوندم ی تاکسعیسر

  در خونھی گل رسوندم وقتی بی بیخودمو بھ خونھ 
  خونھرونی آھنگ تا بی شدم صداادهیپ
  در باز بودومدیم

  ی کھ شدم  صدااطی حوارد
  خونھ رو پر کرده بودی دختر پسرا فضای خنده

 
  و محکم بغلم کرددی کشغی محض ورودم بھ سالن چشمم بھ آھو افتاده کھ جبھ

 دشی بوسی آرش رو بغل کرد و کلبعد
 

   آرشی کردی کار خوبیلیالنا خ - آھو
  ی آوردرو
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 برمشی ھر جا برم مگھی عشقمھ درمی مییش جا من بدون آری فکر کردیپس چ - من
 
   نگاه بھ آرش انداختم و بھش چشمکھی

 ؟ی گفتم مگھ نھ داداشزدم
 

 ی زد و گفت آره آجینیری شی خنده
 
  سالمنی بھ طرفم اومدن بھ آرتنی گل و آرتی بی کھ بزدمی آھو حرف مبا

 می و دست دادکردم
 
 کرد از اومدنم  آرش رو محکم بغل ی ابراز خوشحالی گل محکم بغلم کرد و کلی بیب

 دیکرد و بوس
  آرش رو محکم گرفتمدستھ

 م؟ینی کجا بشدی بھ آھو گفتم ما باو
 

 نی آرتی ھمکاراشھی پایاول ب - آھو
 میمی رو بھ عنوان دوستھ صمتو

   کنمی معرفبھشون
 

 آھو ولش کن حوصلھ ندارم - من
 

 ی حوصلھ نداریزھر مار غلط کرد -آھو
 

  با آھو قدم برداشتمیوقت
  آھو بھ طرفم اومدمادر

  بھم خوش آمد گفت و بغلم کردیکل
 نی آرتی و بردم طرف ھمکارادی دستم رو کشآھو

  دکتر و پرستار اونجا جمع بودنیتعداد
  خندشون فضا رو پر کرده بودی کاناپھ نشستھ بودن و صدارو
 

  ؟یدی نپوشی چرا لباس مجلسشعوری تو گوشم گفت بآھو
 

 و زود دمی رو خرنی آرتی نداشتم آھو فقط کادوی لباس مجلسدی خریحوصلھ  - آھو
  لباسھیاومدم فقط 

  خواستی داشتم کھ دلم نمیمجلس
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  بپوشماونو
 

  ذوقت کنن النایخاک تو سر ب - آھو
 

 گردمااای بر مگھیآھو زر نزن د - من
 

  می برایباشھ بابا ب - آھو
 

 من ھستن خانوم النا ی و چند سالھ یمی دوستھ صمشونی اکنمی می معرفونیایآقا - آھو
 بایشک

 
  کھ اونجا بودن باھام دستی خانومچند

 دارمونی کردن از دی و ابراز خوشحالدادن
 
  از جاشون بلند شدنونی آقاھی بقو

  دست ندادمچکدومی با ھکھ
  رو واسشون تکون دادم و گفتمسرم

 خوشبختم
 

 بآی کھ تقرییرشونھ ا بھ پسر قد بلند و چھاچشمم
  سالھ باشھ٣٠ ای ٢٩ خوردی مبھش

  داشت خوردی خوبی افھی داشت  قی رنگیی خرمای سبز  و موھایچشما 
   شما خوشبختم بانو الناھیی لبخند گفت از آشنابا
  تکون دادم و تشکر کردمی لبخند سربا

  و گفتدی شد خندکی بھمون نزدنیآرت
  خوب جمعھ ھاجمعتون

  تو تولد اما تھ دلم داغون بود پشت خنده ھام غم بودمیدی  خندیکل
 

 می و خوردمی رو بردکی کنکھی از ابعد
  بزن و برقص داشتنیکل 
 

 می و کادو ھا رو ھم دادمی خوردشام
 یی بودمش با پوالدهیھزارتومن خر٨٥٠ بود  ی ساعت مچھی من ی کادوکھ
   باراد بھم داده بودکھ
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  تشکر کردن و گفتنی کلنی و آرتآھو
   قشنگھیلیخ
 
  صدام زدنی کردم موقع رفتن آرتی گل و مادر آھو خدافظی بی باز
  چشم سبزی برگشتم اون پسره یوقت
  کنارش بودھم
 

   منی از ھمکاراشونیالنا ا - نیآرت
 نی و ھمچنی مھرابنی آرشاوی آقاھستن
  دکترو متخصص پوست و مودوستم

 
 ی مھرابیمجددآ خوشبختم آقا - من
 

 نیمچکرم خانم و ھمچن - یمھراب
 

  در مورد کار صحبت کردمشونیبا ا - نیآرت
   بزرگھ بھکشونینی کھ کلیی اونجااز
 ی کار کنی از فردا تو مطبشون بھ عنوان منشیتونی دارن مازی نی منشدو
 

   دکتر از شمای ممنونم آقانیآرت - من
  ممنونمھم
 

 گھی خوش گذشت با اجازتون منم برم د جاننی آرتکنمیخواھش م - نیآرشاو
 

  جاننیخوشحال شدم آرشاو - نیآرت
 ی کھ اومدممنونم

 
  گل با اجازتون منم برمی بیآھو ب - من

  آرش ھمگھی وقتھ دری شده د١ ساعت
  دارهخواب

 
 ی بدم واسھ مادرتم ببرکیواستا ک -آھو

 
 زحمت نکش آھو - من
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  واسھگھی تولد دکی کھیزحمت چ - آھو
   ببرمامانتم

 
  ؟گھی ددیری مدی رو کرد بھم گفت شما ھم دارنیآرشاو

 
  برمدیبلھ منم با - من
 

  لطفآدیی بفرمامی قراره ھمکار شگھی ما درسونمتونیپس م - نیآرشاو
 

 شمی دکتر مزاحم شما نمینھ آقا - من
 

 رسونتتی دکتر برو می با آقاگھی نصفھ شبھ دھیمزاحم چ - آھو
 
  آھو گرفتم و گفتمیازو از بشگونی نھی
 

  مسخرهشھی کنھ روم نمکارتیخدا بگم چ - من
 

   کنادی کم زھی خدافظ روتو گھیبرو د - آھو
 
 نی کردم و با آرشاوی ھمشون خدافظبا

 می شدشی مشکی پرادوسوار
   رد و بدل نشدنمونی بی حرفچی طول راه ھدر
  آدرس خونھ رو گفتمنکھی ازیچ
 

  مزاحم شما شدمدی ببخششمی مادهی پجای دکتر ھمیممنون آقا - من
 

 ری خدا نگھدار شبتون بخدی مراحم بودکنمیخواھش م - نیآرشاو
 

 نی کھ از ماشی و زمانی از خدافظبعد
 دمی بلند باراد رو شنی شدم صداادهیپ

  بلند داد زد النای با صداکھ
 ستادی کردم قلبم از حرکت ااحساس

 خوردمیو تکون نم... انگار خشکم زده بودو
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  زبان النااز
 

  بلند داد زد النای با صداباراد
 

  کھ پشتم بھش بودی حالدر
 ستادهی کردم قلبم از حرکت ااحساس

  امی مامان منم االن مشھی آرش گفتم تو برو پبھ
 

   بھ طرفش برگردوندمصورتمو
 ؟یکنی مکاری چنجای تو اگفتم

 
 

  ی رفتھ بودیکدوم گور - باراد
 ؟ی شدادهی پنشی ماش بود ازی کاروی

 ؟یکنی می داریادی زی غلطای زن منھنوز
 

 بسھ بابا تمومش کن زنم زنم - من
  واست مھم شدمقدی تا حاال من ای کاز

 ! بودی بھ تو چھ کاصآل
 

 یکردی میببند دھنتو چھ غلط - باراد
  شب؟١ تا ساعت رونیب
 

 کردی می و سعدیلرزی صداش مباراد
 دیپرسی رو کنترل کنھ مدام مصداش

 ؟ی شدادهی پنشی بود از ماشی ککھیمرد
  کنمی لھت مزنمی بده بقران مجواب

 
  ندارهیبھ تو ربط - من
 

 یاری در بی ھرزه بازی حق نداری زن منی زد بھ من ربط داره تا وقتداد
  منتظرتم دلم ھزار راه رفتھ مردم و زنده شدم ازجای ا٩ ساعت از

 ینگران
 

   شمادی مگھ نامزد نداردی الزم باشھ نگران من بشمکنیجناب سرگرد فکر نم  - من
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   گفت بھ توتی دستش گرفت و فشرد با اعصبانی مچ دستمو محکم توباراد
  نھای شمی نداره کھ نامزد میربط
  محکم دستمو فشار داد کھ داشتاونقد

  اما خودمو نگھ داشتمگرفتی ممیگر
  جلوش ضعف نشون بدمخواستمی نمو
 

  ؟یخوای از جونم می چیول کن دستمو روان - من
 

  ازتییالنا بھ فاطمھ زھرا خطا - باراد
 ی ھنوز زنھ منذارمی بزنھ زندت نمسر
  چھ طرزنی حواست بکارات باشھ اپس

  بھتیلی خیی ؟ انگار جدای کردشی آراینجوری چرا ادنھی پوشلباس
 ؟ی خوشگل کردنقدی کھ خودتو اساختھ

 
   ولم کنیریگی میی ازم بازجوینجوریول کن دستمو مگھ من متھمتم کھ ا - من
 

  کرد و گفتکی بھ صورتم نزدصورتشو
 سوزهی دلم واست می بدبختیلی خالنا

  ثواب کنم کباب شدمخواستمی پناه دادم آوردمت تو خونم مبھت
 

  زدشی حرفش منو آتنی باراد با ااووووووووف
 

  ثواب کردنی من بھادی کھ کردیممنون جناب سرگرد بخاطر ثواب - من
 کنمی فکرنمگھی رو پس دادم پس دشما

   بدھکار باشمبھتون
 دی من دخالت نکنی اگھ تو کارااالنم

 شمی مممتونتون
 
 

  دوستت داشتمی روزھی نکھیاز ا - باراد
  خودم متاسفم کھ چطور تونستمواسھ
 داشتھ مثھ تو رو دوست ی احمقدختر
 باشم؟
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  چطورتونستم آدمکنمیمنم تعجب م - من
  مثھ تو رو دوست داشتھ باشمیی ایروان

 
  داد زد با من درست حرف بزنباراد

 
  ھاانشھی میدرست حرف نزنم چ - من
   با آدم درستی گرفتادی وقت ھر

  جناب سرگردشھی باھات درست حرف زده می بزنحرف
 

 ؟یمگھ تو آدم - باراد
 

  ستمی من نی ولی باشوونی تو حدیشا - من
 

 ی محکم دست باراد رو روی ضربھ
   احساس کردمصورتم

 
 کھ چشماش کاسھ کردمی صورتم گذاشتم و مات و مبھوت بھ باراد نگاه می رودستمو

   خون شده بودی
 

   تا چھ حد ازت متنفرمیدونستیباراد کاش م - من
 

  ی کردی با من زندگی ماھھ زن من٥تو  - باراد
 ادی بدم می احترامی و بی من از زبون درازیدی نفھمجوقتی ھماا

 ری نکن اما تقصی احترامی دارم بھ من بیتی قبآل گفتھ بودم من واسھ خودم شخصبھت
 ی رو بزنی ھر حرفی لوست کردم کھ جراعت داریلیخودمھ خ

 
 نی ترتی شخصی تو بتیھھ شخص - من
  و اما در مورد اون پسری ھستای دنآدم
  بھ شما نداره و اصآل فکری ارتباطچیھ
  بدمحی الزم باشھ واسھ شما توضکنمینم
 

  دھنمو محکم با دستش فشار دادباراد
  خودموای کشمی تو رو مای گفت  با من لج نکن من  آخر تی با اعصبانو
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 ی خواستی رو بذار کنار بعد ھر غلطاتی ھرزه بازی کھ زنھ منی روز١٠ نیتا ا - من
  بکن

 
 ری ھمھ تحقنی خستھ شدم از امی ان شا کھ ھر چھ زودتر جدا بشگفتم

  خودشھی بره دنبال زندگی روزم تموم شھ و ھرک١٠ نی ادوارمیام
 

  بودیالنا جان آرش اون پسره ک - باراد
   رو بھم بگونی فقط ھمی شدادهی پنشی ماشاز
 

  زدی حرفش رو با لحن خاصنی اباراد
 دی کھ احساس کردم قلبم لرزیجور

  روشن کرد رو لباش گذاشت و دوباره آروم تکرار کردگاری نخ سھی
   بود النا راستشو بگویک
 

  بودنیھمکاره آرت - من
  دعوتم کردنی واسھ تولد آرتآھو

  دکتر منو رسوندی وقت بود آقارید
 

  دکتر؟یآقا - باراد
 کردی مدام سرفھ مدیکشی مگاری سباراد

   ھمراهدیلرزی ھاش انگار دلم م سرفھبا
  گفتیی گرفتھ ای سرفھ و صدابا

  زنمو برسونھی ندارم کسدوست
  دنبالت؟امی خودم بی نگفتچرا

 
  مزاحمتون نشمدی ھستیگفتم شما نامزد - من
 

   النایی مشکالت تونی ای ھمھ ھیباعث و بان - باراد
 

 ھ؟ی لرزون گفتم معلومھ کییبا صدا - من
 

  پاش لھ کردری رو زگاری سباراد
  باالآورد و رو بھ من گفتصورتشو

 ....  ی منو لھ کردگاری سنی مثھ اقآی تو دقالنا
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  از تو لھشتری رابطھ بنیمن تو ا - من
  مطمعن باششدم

 
  بغلم کنھخواستی بھ سمتم اومد مباراد

 
  باراد ھروقتری ازم فاصلھ بگگفتم
 رمیگی استرس میشی مکی نزدبھم

 
  درستھ؟یالنا تو عاشقھ من - باراد
 ؟ی آره بگو کھ ھستبگو

 
 نی اولی تو منو باور نداری آدم خودخواھھی تو یسخت در اشتباھ - من

  بھمجوقتی عشق اعتماده کھ تو ھشرط
  سرگردری شب بخنمیبی واسھ دوست داشتنم نمیلی و من دلی نداشتاعتماد

 ..... و درو بستماطی رفتم تو حعیسر
 
 
  راد زبان بااز
 

 شمی موونھی دارم دایخدا
 شھی از عالقم بھ النا کم نمچرا

 کنھی موونھی دختر داره منو دنیا
 
  النا درو بست و رفتشبید

  داغون بودم کھ تا صبحشاونقد
  دمی کشگاری و سدمینخواب

  دختر تخس و لجبازهنی اچقد
 

  برم خونشون باھاش حرف بزنمدی صبح باامروز
 

  صبح بود از محل کارم١١ ساعت
  سمت خونشون راه افتادمبھ
 
  تو کوچشوندمی رسنکھی محض ابھ

 رونی برهی شدم النا داره ممتوجھ
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 کردمی مبشی متوجھ بشھ تعقنکھی ابدون
 

  کھ چقد دلتنگش بودمآخ
 شھی و پکردمی دور نگاش ماز

 رفتمی زمزمھ وار قربون صدقش مخودم
 

 ی جلوکردمی مبشی تعقکھیھمونجور
  شدادهی پییبای زکینی کلھی
 
 ھ؟ی چانی جردمیفھمی مدیبا
 ییو چھ کارا 

  کنھی مداره
  کھ متوجھی شدم و جورادهی پنی ماشاز
 کردمی مشی تعقبشدینم
 

 ....  و تو خودش بودومدی بھ نظر منی غمگصورتش
 

   مطب شدھی اول وارد ی طبقھ
  واسھ کار اومده باشھنجای زدم احدس

 کردمی احساس متی شدت اعصباناز
 دادی کھ من دوست نداشتم رو انجام میی عمدآ کارارونی بزنھی مغزم داره میرگا

 
 رونی بادی زدم و منتظر موندم تا از مطب بیپووووف

 
  رفت وارد مطب شدمیوقت

   اونجا بود کارتم رو بھش نشون دادمی منشھی
  بدونمشھی ھستم ممی سرگرد فھگفتم

   رفتننجای کھ االن از ای خانومنیا
  اومده بودن ؟ی واسھ چرونیب
 

  واسھ استخدام اومده بودن؟ای دکتر داشتن نوبت
 

 ادیشرمنده جناب سرگرد ز - یمنش
  با دکتر کار داشتنستمی نانی جردر

 شونی اتاق ارفتن
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   ختی اعصابم بھم ریلیخ
  و بھ سمت خونھ راهرونی مطب اومدم باز

  افتادم
 

 دمی رسیوقت
  تو خونھاریو ماز -نفس  - ترایم - مامان
  از در سالن کھ وارد شدمبودن

 کردنی سر تا پام رو برانداز مھمشون
 

 نی ھمتون زل زدھی خبرشدهیچ - من
   من ؟بھ
 
 م؟ی دارزی سوپراھیعشقم واست  - ترایم
 
   زبان باراداز
 
  عشقم؟ی بھ من نگی لطف کنشھی مترایم
 
  بگم ؟یوا پس چ - ترایم
 

 اسم دارم اسمم رو صدا بزن - من
 

  از آشپزخونھ بھ طرفم اومدمامان
  آب دستس بود بھ طرفم گرفتوانی لھی

  رو از دستش گرفتموانی کردم و لیتشکر
 

 یسالم پسر قشنگم خستھ نباش - مھلقا
 ی امروز زود اومدمادر

 
  حوصلمی کم بھیآره مامان  - من
 

  فردا شباریباراد نفس و ماز - مھلقا
 زی عقد کنن تو محظر سوپراوانخیم

  پسرمنھی ھا ابچھ
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  انداختماری نگاه بھ نفس و مازھی
 دی گفتم مبارک باشھ خوشبخت بشو
 

   قراره بعد ازاریباراد من و ماز - نفس
  باباشھی پھی ترکمی برعقدمون

 
 

  من خستم برم باالیخوبھ بسالمت - من
 
 امیمنم م - ترایم
 

  ؟یای بیخوایتو کجا م - من
 
  گھیتو اتاقت د - ترایم
 

  استراحت کنمخوامیحوصلھ ندارم م - من
 
  دادترای کھ مرفتمی پلھ ھا باال ماز
  باراد بابا گفتھ بعد از عقد نفسزد
  اری مازو

 می نامزد بشدی ھم باخودمون
 
 

   بھ طرفش برگردوندمصورتمو
  صورتم نقشی کھ رویظی اخم غلبا

  ؟دی بود گفتم بابستھ
 ترا؟ی میدیم دستور م بھیدار

 
  نبودنینھ باراد منظورم ا - ترایم
 

  کھ بود بھترهیمنظورت ھر چ - من
  کھ خودم نخوامی تا زمانیبدون
  بادی بھم بگھ چھ موقع باتونھی نمیکس

  نھ؟ای نامزد کنم یجنابعال
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  کھ اصآل بھ حرفشزدی حرف مداشت
   نکردم وارد اتاقم شدمتوجھ

 
 دمی تختم دراز کشرو
   روی پاتختی کشودمی پھلو خواببھ

   ازیکی کردم و باز
 یی اقھی دق٢٠ النا رو برداشتم و یعکسا
  شدمرهی خبھش

  ی ھر چدمی رسجھی نتنی ابھ
 کنھی می ازم دورالنا

  کنم بھ دستشی سعشتری بشھی مباعث
  بازنده باشممی دوست نداشتم تو زندگجوقتی ھارمیب
 
  حس رقابت بھم دست داده بودھی
  اون ؟ای شمی من برنده منمی با النا رقابت کنم ببنکھیا

 
  شمروزی رقابت پنی تو ادی خودم زمزمھ کردم من بابا

  می بچرخ تا بچرخالنا
  کھ غرورم خورد شدهمن
  بھ دستتدی  بانی بخاطر ھمو
   بھ زوری حتارمیب
 

  تو کشو گذاشتمعکسو
  کشو روعی با ورود مادرم بھ اتاق سرو

 .... بستم
 
  زبان النااز
 

 ختھی داغون و بھم ری ھی با روحصبح
  خونھ خارج شدماز
 سوزهی روزا قلبم داره منیا

  یی تنھااز
 ی کسی باز
 ی و بدبختی ھمھ بدشانسنی ااز
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  سر زدمی مطب دکتر مھراببھ
  کارطی باھاشون در مورد شراو

  کارم رو شروع کنم٩ زدم و قرار شد ار فردا صبح ساعت حرف
 
  بودمونی مدنی بھ آھو و آرتیلیخ
 
  باراد رو کرده بودی ھوا دلم ھوایب
 
  ازش داشتمی عکس با لباس نظامھی

  ازش گرفتھ بودمخودم
  رو باز کردمیگالر

  شدم و با انگشتمرهی عکس خبھ
 کردمی رو لمس مصورتش

 کردمی باھاش درد دل مو
 

  ازت کتکیدیباراد بھم فوش م - من
  کھ باھات یی تو رابطھ اخوردمیم

  شدمری تحقیلی خداشتم
  و احساسوفتھی تمام وجودم بھ لرزه منمتیبی می چرا وقتدونمی نماما
 سوزهی قلبم داره مکنمیم
 

   شب بود١ بآی تقرساعت
  بودندهی و آرش خوابمامان

 
   بودمدهی دراز کشمنم
 ومدی خوابم نماما
 دمیکشی صورت باراد دست میرو
  ختمیری تند تند اشک مو

 سوختمی عکسش مدنی از داونقد
   ازتونستی نمچکسی جز خدا ھکھ

    درونماحساسھ
   خبر شھبا
 
 ختمیری اشک مصدای بیکی تارتو
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  عکس باراد زل زدم و قربون صدقشبھ
 ..... رفتمیم
 

   زدمیھندسفر
   آھنگ از اشوان گذاشتم بنام تنھا شدمھی
 

  ختمیری و اشک مکردمی بھ عکس باراد نگاه مخوندی مآھنگ
 

  اشوان تنھا شدمآھنگ
 

  و تنھا شدم تو شبا با خودمرفت
  خودمی دارمو از خودم بدلھره
  اومدو زود بھ قلبم نشستری داونکھ

 
  و با رفتنش قلبھ من رو شکسترفت

  قسمتھ فاصلھ از منھیانگھر
 

  برو ول نکن دستمویری جا مھر
  باور کنم رفتنت حقمھنزار

 
   دور شم از خودمنذار

  خدا از ھمھاز
 

 خورمی منی ول نکن کھ زمدستمو
 برمی از ھمھ آدما می برتو
 
 ی کھ آرامشیدونی خودت خوب متو
 ی بھ ھر خواھشی با من بموندیبا
 

  اھامی پر از درد بھ عکس مرد روی و من با دلخوندی مآھنگ
 ختمیری اشک مصدای زده بودم و بزل

 
 
  زبان باراداز
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   ھر روزغمونی صانی گرفتم تا پامیتصم
  تو سرشی چنمی کنم تا بببی رو تعقالنا
  کنھ؟کاری چخوادی و مگذرهیم
 

 گوشھ از کوچھ پارک ھی رو نی صبح بود بھ طرف محلشون راه افتادم ماش٨ ساعت
 کردم

 
  النا  از خونھ خارج شدقھی دق١٠ از بعد

 
 رهی و مشھی صبح زود بلند مدیخوابی ظھر م١٢ کھ تا یی الناشدی نمباورم
   کار دوست داشتم تو خونم باشھدنبال
   بره سرکار متنفر بودمنکھی نکشھ از ای زحمتچی بخوره بخوابھ و مال من باشھ و ھفقط

 
 مقدار ھی النا واسھ نکھی تمام خواستھ ھاش رو برآورده کنم نھ ادی مرد النا بودم من بامن

  ارزشیپول ب
   سرکاربره

 
  گرفت پشتھ سرش راه افتادمیتاکس

 کردمی فرق مروزی با درشی مساما
  کجا بره؟خوادی میعنی تعجب گفتم با
 

  شدادهی پارک پھی یجلو
  گوشھ پارک کردم و پشتھھی رو نیماش

  راه افتادمسرش
  اومده؟ی داره واسھ چکاری چنجای ایعنی
 

 ی کھ رفت نشست تو چمنا و بھ درختجلوتر
 نی داد تعجب کردم آخھ النا اھیتک

   واسھیی صبح تو پارک اونم تنھاموقع
  ؟ادی بدی بایچ
 
  بودمستادهی ای جورھی دور از
 کردمی و نگاش مدیدی اصآل منو نمکھ

  در آوردفشی از کیزی چھی شدم متوجھ
  دھنشی گرفت جلوو
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  ؟ای بود خدایچ
 کشھی مگاری کھ رفتم متوجھ شدم داره سجلوتر

 
  اون لحظھ بھمیبی احساس عجچنان
  شدمزاری داد کھ از زنده بودنم بدست

 گاری و سالنا
  موقع صبح تو پارک؟نیا

 
 شدمی ازش دورتر می من ھر چانگار

  قابل کنترل ترری و غشدی بدتر منیا
  خودمو کنترل کنمنتونستم

 
  تمام بھ طرفش رفتمتی اعصبانبا

   شدمکی کھ نزدبھش
 

 ؟یکنی می داری زدم النا چھ غلطداد
 

  تعجب کرده بودانگار
   و با تتھ پتھ گفت باراددی پررنگش

 ؟یکنی مبی منو تعقی دارتو
 

 دهی اما ترسش رو نشون نمدهی شدم ترسمتوجھ
 

 ی کار بندازش تا کتک نخوردنی از اادی خوشم نمگارتویبنداز س - من
 یکشی مگاری سی تو مکان عمومیکنی غلط متو
 
   طرفش رفتم مچ دستشو گرفتم  گفتمبھ

  زودبندازش
  النایکشی مگاری آخرت باشھ سبار
 
  ولم کن دست ازگفتی و مدادی و  فوشم مدیپری مدام بھم مکردی ول نمگارویس

  نکنی منو عصبگارتوی قفلش کردم و گفتم بنداز سنمیمحکم تو س....  من بردارسر
...... 
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  زبان النااز
 
 
  دمی خوابھی با گرشبید

  داشتم و بھیدی سردرد شدصبح
   چشمام رو باز کردمیسخت

 
 رونی بود از خونھ زدم ب٨ ساعت

  اطراف رفتمی از پارک ھایکی بھ
 ی سر بستھ احساس خفگی فضاتو
 کردمیم
 
  باز داشتمی بھ فضااجیاحت 

  اومدادمی ھوی چمنا نشستھ بودم کھ تو
 
  سالگرد فرھاده داغون شدمگھی ھفتھ دھی
 
   نخھی مامان رو برداشتھ بودم گاریس

  شدمدنی آوردم و مشغول کشدر
  باراد بھ گوشم خوردی صداکھ

   شدمھول
 دمیترس

 
  دارهیعنی داره کاری چنجای اایخدا
 کنھ؟ی مبمیتعق
 

  بندازگاروی طرفم مچ دستمو گرفتم گفت ساومد
 
   حرفش رو گوش کنم  شروع کردمخواستمینم 

  دنی کشغی جبھ
  ولم کندازمی نمگفتم

 
 نشی منو تو بغلش گرفتھ و بھ سمحکم
  بندازشگفتی و مدادی مفشار
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 ندازمی نمخوامی نمگفتمی و مدمیکوبی منشی مشت بھ سبا
 
 ارهی از دستم درش بخواستیم

  رفت ھواغمی کف دستم رو سوزوند و جگاری دستم رو مشت کردم سکھ
  کھ اشکم در اومددمی کشیغی جآنچنان

 
 چت شد نفسم؟ - باراد

 
 رهی ھمش تقصیدستم سوخت لعنت - من

  بذار تو حال خودم باشمیذاری باراد چرا راحتم نمتوئھ
 
 

  دستتونمیعشقم بب - باراد
 

  خامینم - من
 

  چقد سوختھنمیمشتت رو باز کن بب - باراد
 

   در اومد و رو بھ باراد گفتماری اختی کھ اشکم بسوختی دستم ماونقد
   سوزشسوزمی کھ دارم از درون ممن

  کنمی احساس نمگھی دستو دنیا
 

   دلمزی و گفت بازش کن عزدی مشتمو تو دستش گرفت دستمو بوسباراد
  دستتو خانومم ؟نمیبب
 

 زدی تند منقدی قلبم ادی دستمو بوسیوقت
   مشتم رو بازاری اختی بشنوهی باراد االن صداش رو مکردمی احساس مکھ

  کردم
  و گفتدی کف دستمو بوسدی انگشتش رو آروم کف دستم کشباراد

  ی خانومم تو لجبازخوامی ممعذرت
   شد و محکم منو فشردینجوری ایکرد

  پھن و مردونشی نھی سبھ
  خودم رو ازش جداعی سرکردی موونمی ادکلن تلخ و مردونش داشت دیبو

  برمدی و گفتم من باکردم
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 873 

 ؟ی بریخوایکجا م - باراد
 

  شدهرمیسرکار د - من
 

  عشقم بره سرکارخوامینم - باراد
 دمی بھت می پول بخوایھرچ
  نکنتمی سرکار نرو اذفقط

 
 

 دی شدم باری داغون و تحقی کافی من دخالت نکن بھ اندازه یباراد لطفآ تو کارا -  من
  خوبھمیبرم واسھ روح

 
 میبریش م شمال النا تا حال و ھوات عوض شھ مامانت و آربرمتیم - باراد
  سرکار نرو باشھ ؟فقط

 
 ول کنم دستمو - من
 
  فرارخواستمی مدنی باراد دستمو ول کرد شروع کردم بھ دونکھی محض ابھ

 دمیترسی کھ داشتم از بودنھ باراد کنار خودم می حسنی از اکنم
 ..... دیدوی و دنبالم مزدی صدام مباراد

  منم سرعتدیدوی مشتری اون بی چھر
 ....کردمی مشتری ھام رو بقدم
 
   زبان النااز
 

  و پشتھ سرمو نگاهدمیدوی ممدام
   کھ باراد بھم نرسھکردمیم
 

 ستای النا وازدی صدام مباراد
 

 نی کھ جلوش بود و افتاد زمی کھ باراد پاش خورد بھ جدولکردمی سرمو نگاه مپشتھ
 

 ستادمی اسرجام
 شدی داشت از جا کنده مقلبم
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 دم افتاشی چند لحظھ پادی
 دی باراد کف دستمو بوسکھ
 
  و بھ طرف باراددمی کشقی نفس عمھی

  افتادم از جاش بلند شده بود و لنگراه
   پارک رفت روشمکتی بھ طرف نلنگان

 تکوندی لباسش رو می و خاک ھانشست
 
  آروم بھ طرفش رفتمی قدم ھابا

   رو در آوردم و نشستم رومی پشتکولھ
  کنار بارادمکتین
 

 باراد پات درد گرفتھ ؟ - من
 

  ستیمھم ن - باراد
 

 دیببخش - من
 

  بغض کرده بودمدی گفتم ببخشیوقت
  دستشو دور شونم حلقھ کردباراد

 ی رانندگیتونی آروم گفت عشقم مبعد
  ؟یکن
 

  آره - من
 

  گفت النادی لبش رو محکم گزباراد
  خوردهچی پی بدجورکنھی درد میلی خپام

 دنی کفشمھ مناسب نبود واسھ دوبخاطر
 

 ی باراد بذار کمکت کنم بلند شدیببخش - من
 

  یشی متی  اذنمی نفسم سنگخوامینم - باراد
  پشتھ فرموننی بشفقط

 
   ببرمت دکتر؟یخوایم - من
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  کھ انگار بترسھ دوباره فرار کنمی دستم رو محکم گرفت جورباراد

 
  پشتھ فرموننی خانومم بشمی برایب - باراد

 
 کنھ؟ی درد میلی باراد پات خدمی پرسدوباره

 
  نگران نباشکنھی درد نمادی ززمینھ عز - باراد

 
 پشتھ نی رو بھم داد گفت بشچی سومی رفتنی دستمو گرفت لنگ لنگون تا کنار ماشباراد

 فرمون
 

   رو روشننی پشت فرمون ماشنشستم
   و حرکت کردمکردم

 
 باراد کجا برم ؟ - من
 

  برو خونھ خودتون - باراد
 

 ؟یاونجا واسھ چ - من
 

 یفھمیبرو م - باراد
 
 
  زبان النااز
 

   بود١٠ بآی تقرساعت
  در خونھ ترمز زدمی کوچھ جلوتو
 

  برم سرکاردیباراد من با - من
 ؟ی دارکاری ما چی شده خونھ رمید
 

  تو خونھمی شو برادهی سرکار تو رو خدا با من لج نکن پی برذارمیالنا نم - باراد
 

  نداشتم باراد رو ببرم تو خونموندوست
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 نی زمری تو اون زادی باراد بنکھی ااز
 کردمی حقارت ماحساس

 
 ستیباراد اونجا واسھ تو مناسب ن - من

 ؟یای بیخوای می چواسھ
 

 خوامی شو مادهیاز من سوال نپرس النا پ - باراد
  شوادهی آرش و مادرت رو بپرسم پاحوال

 
  رو زدمموتی شدم رادهی پنی ماشاز
  رو دادم بھ بارادچی سوو
 

 می باز بود باراد دستمو گرفت و وارد خونھ شددر
 

  تو خونھ  آرش نبودمی رفتیوقت
  ھم خواب بودمامان
  رفتی ساعت منی معموآل تو اآرش

 کردی می دوستاش فوتبال بازبا
 

  کھنھ تو خونھ بودھی پشتدوتا
  داد و پاشو دراز کردھی تکیآورد اومدم تو و بھ پشت کفش و جورابش رو در باراد

 
  آب بھم بدهوانی لھیالنا  - باراد

 
 

   از جام بلند شمخواستمی می آب بردم وقتوانی لھی واسش
  درازخوامی پتو واسم پھن کن مھی گفت

 کنھی پام درد مبکشم
  
  اتاق پھنی پتو واسش گوشھ ھی

  کردم
 
  بالش ھم واسش گذاشتمھی

  سرشری بالش رو زدی دراز کشیوقت
   کردممیتنظ
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  ماساژ بدهکمیالنا پامو  - باراد

 
   نگفتم فقط نشستم کنارشیزیچ
 دادمی آروم آروم پاشو ماساژ مو

  بست و ساعدش رو گذاشتچشاشو
  پتو ھم انداختم روشھی ادی خوابش مکردمی چشماش احساس مرو
  پتو ماساژری پاشو از زو
 دادمیم

 شو باال بردم پاش شلواری پاچھ
  ورم کرده بودیحساب
  ی پادنی با ددیکشی مری انگار تقلبم

 بآی بغضمو قورت دادم و پاشو تقرباراد
  دستمو آرومدادمی کھ پاشو ماساژ می ساعت ماساژ دادم در حالمین

 .... گرفت
 

  کنارمادی خانومم بیخستھ شد - باراد
  بکشدراز

 
  گرفت و منو کشوند تو بغلشدستمو
   سرم و سرمری گذاشت زدستشو

  از دستام رویکی بزرگ و مردونش بود ی بازوھارو
 دیبوسیباال آورد و ھمش م 

 نکھی از بوسھ ھاش و از ادوباره
 دهی از دو ھفتھ تو بغل باراد خواببعد

   داشتمیبی استرس و حس عجبودم
  شده بودخیدستام   
 

  کردکی صورتشو بھ گوشم نزدباراد
 کردی آروم تو گوشم نجوا مو
 

 ...! اســــتــالی خـــوش خچھ
 

 !می گـــوی را مفـــاصلـــھ
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 ... تـــو را از مــن دور کـــردهــالـشی خبــھ
 
 ، دانـــدینم
 

  ، تـــو امـــن اســـتیجـــا
 
 . . . "  دل مـــنـــانی در منجـــایا

 
  نکننکاروی گفتم باراد اآروم

  
 

 چرا  النا ؟ - باراد
 ی منھیتو زندگ 

  کنمی بدون تو زندگتونمی نممن
 

  حرفا رو نزن با حرفاتنی لطفآ اباراد
 یکنی متمیاذ
 

  بشموونھی نذار دنی ھمشمی موونھی دی تو نباشدونمیالنا من فقط م - باراد
 
 .....نمی گوشم زمزمھ کرد سرتو بذار رو ستو
 
 
  زبان النااز
  راحتم بذارکنمیباراد خواھش م 

 شھی مداری مامان باالن
 
 رمیمی دارم می االن تو بغلمی دو ھفتھ ازم دور بودکنمیالنا خواھش م 

   بھمبچسپ
 

  لطفآرمیمی نگو مباراد
 

 نمی رو سای بگمیباشھ عشقم نم - باراد
 
 نشی بخوابم رو سخواستمی منکھی محض ابھ
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  دور کمرم گذاشت منو چرخونددستشو
  نشی خوابوند رو سو

  صورتش بودی رو بھ روصورتم
 

 یلی تو دستاش گرفت و گفت خصورتمو
  تونمی نمی حتستی کس نچی و ھزی چچی دارم النا بجز تو حواسم بھ ھدوست
  النابرهی برم سرکار خوابم نمدرست

 
   تا جونمو فدات کنم النای فقط بھم بگو عاشقمتو
 

  دیچکی و مختنیرد بھ ر شروع کاری اختی کھ اشکام بزدی باھام حرفم مداشت
  صورتھ بارادرو
 

  عشقم منو نگاه کننیالنا منو بب - باراد
  اشکاتی چشمامو نگاه کن باراد فداتو
    نکن بخدا قسم عاشقتمھی گرشھ
 
 

   باالدی کشکمی خودشو باراد
  چقد دوستت دارمیدونی نمگفت

  تو حاضرم چشامو رو ھمھ ببندمبخاطر
 

 و کردی عاشقونھ می و تو گوشم زمزمھ ھادی بوسیی اقھی رو لبام گذاشت چند دقلباشو
   نفسمگفتیم

    دلم منو ببوسزیعز
 

  دی جوابشو ندادم دوباره خودش منو بوسیوقت
 
  بھ زور از خودم جداش کردمناریا

 وونمی داشت درونی بغلش اومدم باز
   عاشقانس ازی داشتم از حرفاکردیم

  شدمی موونھی عطرش دی ھاش از بوبوسھ
 

  کردم باھات کھکاریمن چ - باراد
 یدونستی کاش مشھی ھات تموم نمھیگر
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  دردهنی واسھ من بدترتی تفاوتیب
 

 شھی مداری برو االن مامانم بنجای از اکنمی خواھش مگھیباراد برو د - من
 

  زنمشھی شھ اومدم پداریخب ب - باراد
  برمدی باگھی تو بغلم چند ساعت دایب 

 اری نفس امشب عقدشھ با مازخونھ
 باشم چون صاحب دی من باادی شب خونھ باشم امکان داره شب واسمون مھمون بدیبا

 خونم زشتھ
 رمی بعدش منی تو بغلم بشکمی ایب
 

 ھھ مبارکش باشھ البد نامزدتونم - من
  گھی اونجا حضور دارن دامشب

  خواھر دامادهمثآل
 

  رو اعصابم؟ی برادیالنا چرا خوشت م - باراد
 

  واست بھتره ؟ترای می کبوتر با کبوتر باز با باز نگفتیمگھ خودت بھم نگفت - من
 

 یکنی از خونھ فرار میالنا وقت - باراد
 گمی میزی چھی شمی می عصبمنم

  ی وقتی ھستیی انھی کنقدی اچرا
  فراموشت کنمتونمی نمیفھمیم

  ی خبر از احوال من ندارتو
  بودمینجوری بنداز من اشمی نگاه بھ رھی

   عکسات تو اتاقمھ نگاشون نکنمھنوزم
 برهی خوابم نمشب

 
   تای کردتی منو اذقدیباراد تو ا - من
   مردبچم

 
  میشی اومد طرفم گفت دوباره بچھ دار مباراد

 
 مونھی خاطره تلخ تو ذھنم منی ایول - من
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  بشھینجوری ایخودت باعث شد - باراد
 
  کار دارمکمی برم دی جاش پاشد گفت بااز
 

 یآره برو برو کھ زودتر برس - من
  توش ھستترای کھ می جشنبھ
 

  شد و داد زد آره دارمی عصبباراد
  برسم اصآل بھ عشقھترای بھ مرمیم
   خوبھرمی دارم مترایم

 دی جوراب ھاش رو پوشعیسر
  تی پاش کرد و با اعصبانکفشاشو

  خونھ خارج شداز
 

  فقط سکوت کردمشھیمثھ ھم.......
 
  زبان باراداز
 

   دختر مغرورهنی اچقد
  دهی ضعفم رو فھمنقطھ

  دوستش دارمیلی خدونھیم
  فراموشش کنمتونمی نمو

 سوزونھی با رفتارش منو مھمش
 

   رو روشن کردم بھ طرفنیماش
  راه افتادمخونھ

 
  زنگ خورد مامانم بودمیگوش

  حوصلھ نداشتم اما جواب دادماصآل
 

 الو جانم مادر بگو- من
 

  ؟ییباراد مامان کجا - مھلقا
  خونھای کم زودتر بھی امروز
   عموت شب دعوتنخانواده
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  باھات حرف بزنھخوادی معموت
 

 ؟ی مادر چھ حرفامیدارم م - من
 ستی کھ نترای در مورد مانآیاح
 

  باھاش حرف بزنمدی خونھ باگردهی برمی گفت باراد کدونمینم - مھلقا
 

 امیمن تو راھم مادر دارم م - من
  ؟ی الزم نداریزیچ
 

   ھستینھ پسرم ھمھ چ - مھلقا
   خونھای بزود

 
 باشھ مادر جان فعآل - من
 

   خونھدمی رسنکھی از ابعد
  شامی اونجا بود و با مادرم تو آشپزخونھ بودن و براترایم
  درست کنھای کھ چدادنی محی آمنھ خانوم توضبھ
 
 
 ی سالم خستھ نباشزمیباراد عز - ترایم
 

 دیممنون شما ھم خستھ نباش - من
 
 زمی عزیمرس - ترایم
 

  تو اتاقمای بگھی دقھ د١٠ ترایم - من
   دارمکارت

 
 امیباشھ االن م - ترایم
 
 

   اتاقم شدموارد
  رو عوض کردملباسام
   و صورتم رو شستمدست
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  دمی رو تختم دراز کشو
 

  بھ در خوردیی اتقھ
 دیی بفرماگفتم

 
  بودی کآل دختر آزادترایم
 کردی جلوم حجاب نمچوقتیھ
  کوتاه وارد اتاقمنی تنھ و شلوار جمی نبا

 ...... شد
 
 ؟یباراد کارم داشت - ترایم
 

 ....نی بشایآره ب - من
 
   اومد رو تخت و نشت کنارمترایم
  نگاه بھش انداختم و سرمو انداختمھی
 ... و شروع کردم بھ حرف زدننییپا
 
  زبان باراداز
 
  چند تا سوال ازتخوامی مترای منیبب

 ی راستشو بھم بگخوامی فقط مبپرسم
 فھممی بازم من می رو نگتی اگھ واقعچون

 
  من و النا تموم شده اونی غھی صترایم

  کجاستدونمی و من اصآل نمرفتھ
 گھی دمی بھم نداریی عالقھ اچیھ
 گھی افتاده کھ دنمونی بی اتفاقاتھی

 می با ھم باشمیتونینم
 
   النای واسھ من مھمھ کھ وقتیول

  نھ؟ای کرده انتی بوده بھم خزنم
 

 شمی ممنون می راحت کنالموی اگھ خفقط
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  باراد؟یکنیخب حاال چرا نگام نم - ترایم
 

 ھی چھ لباسنی راحتم اینجوریھم - باراد
   بابایدیپوش

 
   و خشکی رسمیلیباراد خ - ترایم

  باش لطفآلکسی رکمی یکنی مبرخورد
  نامزدتممن
 

 نامزد؟؟؟؟ - من
 
 آره - ترایم
 
 

 خبرم؟ی کھ من بمی شدی نامزدیآھان بعد اونوقت ک - من
 
  میشیامشب م - ترایم
 

 نطوریآھان پس کھ ا - من
 یزی چھی نامزد من ازت باشھ
 ؟ی جواب بدیخوای تمدمیپرس

 
 
 من از کجا بدونم اون دختره - ترایم

  نھ مگھ من باھاش بودم؟ای کرده انتی خبھت
 
 اری از مازیی عکساھی رو واتساپ واسھ من شی نفس چند وقت پترای منیبب
  شاپ کنار ھم نشستھ بودنی النا فرستاد کھ تو کافو

 ھ؟ی اون عکسا چانیجر
 
 ؟یپرسیچرا از نفس خودش نم - ترایم
 

  جون دوست ندارم با نفس حرفی نھ سوال کنیبدقرار شد جواب  - من
  و االن اگھ بفھمم تو ھم بھم دروغبزنم
  کلممھی ی حتگھی مطمعن باش دیگفت
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 زنمی حرف نمباھات
   وی اگھ بفھمم باھام رو راستیول

 ی رو گفتی مھمم کھ بھم ھمھ جبرات
 ترای می بمونشمی پیتونی مامشب

 
   بھم گفتھ بود اون شب با تو قرارالنا

  درستھ ؟داشتھ
 
 ؟ی باھاش قرار داشتتو
  سکوت کرده بودترایم

 ترای رو فشردم و گفتم مدستش
  توام النا با تو قرار داشت؟با
 
 آره - ترایم
 
  گفتمدموی کشقی نفس عمھی

 کرد؟ی مکاری اونجا چاری مازپس
 
  با من اومده بوداریماز - ترایم

  عکسارو ھم نفس گرفتھاون
  نفس بود بارادی نقشھ ی جھمھ
  با النا حرفخواستمی اول فقط ممن

  عکساری تا از النا و مازاری رو ھم با خودت باری اما نفس گفت مازبزنم
 می و بھ باراد نشون بدمیریبگ

  کھ زنتی زمانزمی نباش عزنگران
  نکردهیانتی بھت خبوده

 
 ی بریتونی مترایممنون م - من
 
 اما باراد ؟ - ترایم
 

   فعآل حالمترای مرونیبرو ب - من
 .... بروستی نخوب
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   زبان باراداز
 

 شدمی موونھی دداشتم
  نفس در حق من کھ برادرش بودمیعنی
 ! کرد؟ی حد بدنی اتا
 

   نقشھ بوده اون عکساھمش
  ؟ی چی ھمھ

   نفس اعتمادی اصآل بھ حرفاگھید
  منھی چھ خواھرنی خدا ای واندارم
  ھم کھ فرستادیسی البد اون ودارم

  نقشھ بودھی
 

  کردمتی النا رو اذچقد
 شمی موونھی دارم دیووووووا
  شدهیی انھی کنقدی کھ انھی ھمبخاطره

  احمق بودمنقدی من چرا اآخھ
 

  خستم روحم خستسایخدا
 شمی متی دارم اذی و دوریی جدانی ااز

  کمکم کنخودت
 

 سوزوندی منو مشتری النا داشت بھی دورگھی دحاال
 

  از اتاقم اومدمدمی رو پوشلباسام
  شده بودکی تاربآی ھوا تقررونیب
 

   سالن شدموارد
 

 ؟ی بریخوای میی باراد جادمی پرسمامام
 

  اومدهشی برام پیکاریمامان  - من
  از محظراری تا نفس و مازرمی ممن

  فعآلامی مبرگردن
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 ای باراد زود بزدی مدام صدام ممادرم
 
  پشت سر واسش دست تکون دادماز
  گفتم باشھ باشھو
 

  عی رو روشن کردم و خودمو سرنیماش
  رسوندمنای النا ای محلھ بھ
 

  طبق معمول باز بوداطشونی حدر
  بودادی آمد تو اون خونھ زرفت

 
  رفتمنی زمری طرف زبھ
   در بزنم وارد اتاقشون شدمنکھی بدون او
 

  کردی نگاه مونیزی داشت تلوآرش
 کردی داشت مواد مصرف ممادرش

  بودکیکنی رو پی النا مشغول آشپزو
 

  صدا از کنار در بھشی و بآروم
  زده بودمزل

 
  بلند گفت آقا بارادی با صداآرش

 
  سرشو باال گرفت و بھم نگاهعی سرالنا

  کرد
 

 عی متوجھ من شد سری النا وقتمادر
  رو جمع کرد گفتبساطش

   تو پسرمایب
 
 

  افتاده؟ی ؟ اتفاقشدهیباراد چ - النا
 ؟ی اومدچرا

 
  نشدهیزی دلم چزینھ عز - من
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 یای لحظھ بھی شھیم
 

  بھ طرفم اومدالنا
 

  رو دور گردنش انداختمدستم
  بھ مادر النا گفتم مادر من فردارو

 خرمی خونھ مواستون
 .... دی بموننجای دوست ندارم اگھید
 

 ھ؟ی ابنکارا چھی معنشدهیباراد چ - النا
 ؟ی چرا اومدی امشب مھمون نداشتمگھ

 
 شمارتو نداشتم  اومدم بگم - باراد
 می دنبالتون برامی فردا ظھر مدی باشآماده
  اوندفعھ کھ قسمت نبود تصادفشمال
 برمتونی االن ممیکرد

 
  گفت آخجوووون شمالآرش

  تا حاال شمال نرفتم آقا بارادمن
 

 ستی گفت آرش ساکت شو قرار نالنا
  می بریی جاما
 

  تو بغلم قفلش کردممحکم
 

  ولم کن باراد - النا
 

  دوست دارم فشار بدمی مالھ خودمکنمیول نم - من
 

 ؟یکنی مینجوری چرا اشدهیچ - النا
 

   رو محکم بغل کرده بودمالنا
  النا خندش گرفتھ بودمادر

 
  پروامنقدی من ادی مادر ببحشگفتم
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 کنمی منکاروی شما ایجلو
 

  نداره پسرم زنتھ راحت باشبیع - النا مادر
 

  ی زنمیدی گوش النا زمزمھ کردم فھمکنار
  غر نزن خانوم بداخالقپس

 
 اری النا گفتم باراد کفشاتو در بمادر

  پسرمنی بشایب
 

  برمدینھ مادر جان با - من
 

 اری النا رو بھی گوشآرش
 

 ؟ی دارکاری چمیبا گوش - النا
 

 کار دارم نفسم صبر کن - من
 

  النا رو بھم دادھی گوشآرش
 
 

  گفتدی رو از دستم قاپی گوشالنا
 ؟ی دارکاری چمی بگو با گوشاول

 
  تویبده من گوش - من
 

  دمینم - النا
 

 بده عشقم کارش دارم - من
 

  رو از دستش گرفتمیگوش
  خودم روی النا شماره ھی گوشبا

 وی تک انداختم و شمارش رو سگرفتم
  کردم
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  ؟یباراد شمارمو برداشت - النا
 

  زمیآره عز - من
  با آرش و مادرتزنمی بھت زنگ مصبح
  ببرمتون شمالدی باشآماده

 
  بارادامی نمییمن با تو جا - النا
 

  نگو گناه دارم عشقم قد خداینجوری بھ خودم فشارش دادم گفتم امحکم
  دارمدوستت

 یزی حرفو کھ زدم ساکت شد و چنیا
  برمدی گفتم من بانگفت

  کردمی مادر النا و آرش خدافظاز
  باھام اومداطی تا دم در حالنا

  خانوممیبوسی دستمو دور شونش انداختم گفتم منو نمی خدافظموقع
 دی آروم گونم رو بوسیلی و خستادی و مبھوت بھم زل زده بود رو پنجھ پاش امات

  کردمی و ازش حدافظدمشی بوسمحکم
 

   خونھ عمو و زن عمو ھمدمی رسیوقت
 .... بودناومده

 
   زبان باراداز
 
   النانکھی خوشحال بودم از اقدیا

 دی بوسمنو
 

 رمی دارم رو ابرا راه مکردمی ماحساس
 ی با عمو  و زن عمو احوال پرسعیسر

  از پلھ ھا  رفتم باالکردم
  خودمو بھ اتاقم رسوندمزود

 
   زود برسم بھ اتاقمخواستمی مفقط
 رمی با النا تماس بگکھ
 

  تو اتاقم درو از پشت قفل کردمرفتم
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  نوجوونا شده بودممثھ

 
 دمی تخت دراز کشرو

 دمی کشقی نفس عمھی
 

  چشمام بودی صورت النا جلوھمش
 زدمی و لبخند مبستمی رو مچشمام

 
  ازت ممنووووونمایخدا

 ی روزھی کردمی فکر نماصآل
  النا برگردهدوباره

 
  احساس کردمدی گونم رو بوسیوقت
 رونی بادی منمی داره از سقلبم

 
   النا رو گرفتمی شماره

  بوق جواب دادنی اولبا
 

 الو - النا
 

   دلمزیعز - من
 

  جان - النا
 

  عشقم سالمدیببخش - من
 

  سالم - النا
 

  شمی موونھیالنا دارم د - من
  لبات شمی خانومم فدایدی بوسمنو

 ممنون
 

  اونجاست؟ترایباراد م - النا
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 آره نفسم اما من تو اتاقمم درم - من
   کردمقفل
 شمی موونھی دارم دالنا
 

  ؟زمیچرا عز - النا
 

 ی دوباره برگردکردمیاصآل فکر نم - من
  دمی زجر کشیلی خی و قبولم کنشمیپ
 زنمی رو مشمی چند ھفتھ امشب رنیا

 
 اری در بتمی مشکرھنیپ - النا
 

  شما امر کنزمیچشم عز - من
  فردا ببرمتون شمال 

 تی مسافرت زندگنی بھترکنمی میکار
  عشقمبشھ

 
 

 ستیباراد حالم خوب ن - النا
 

 زم؟یچرا عز - من
 

  اصآلستی دلشوره دارم حالم خوب ندونمینم - النا
 
 دلشوره نداشتھ باش امکان نداره 

 خوامی کھ میزی اراده کنم و نتونم چمن
 ارمی بدست برو
 رمیگی من آروم نمی زنم نشی وقتتا
 مونھیقراری دلشوره ھامون بخاطر بنیا

 اای معرفتی بیلی خی ولالنا
  وزن کملوی ک١٠ مدت نی کنم تو افکر
  باشم ھاااکرده

 
  ؟شھی می چترایباراد م - النا
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 شھ؟ی می کھ چی چیعنی - من
 

 ؟یبھش قول ازدواج داد - النا
 

  قول ازدواج ندادمی بھ کسمن
  من خودم زنشھی می من چھ کھ چبھ

  قول ازدواج ندادمی بھ کسدارم
  رو دوست ندارمترای اصآل ممن
 

  فقط عاشقھ توام النامن
 ی ھم بگو کھ عاشقمتو
  ؟ی بگشھیم
 

 باراد ؟ - النا
 

 ؟یگیجان بگو عشقم نم - من
 

 گمیم - النا
 

 باشھ منتظرم - من
 

  عاشقتمیلیباراد خ - النا
 
 ی عشقمیباراد فدات شھ زن من 
 
 یکی النا گرم حرف زدن بودم کھ با
 .....  با لگد محکم زد بھ در اتاقمھوی
 
  زبان باراداز
 
 
   جراعتی شدم کرهی تعجب بھ در خبا
  لگد بزنھ بھ در اتاقمینجوری اکنھیم
 

 زمی عزرمیگیالنا من بعدآ تماس م - من
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  افتاده؟ی باراد اتفاقشدهیچ - النا
 

 رمیگی نگران نباش تماس مزمینھ عز - من
 

  تماس رو قطع کردم و بھ طرفعیسر
  بھ گوشماری مازی کھ صدارفتمی مدر

  خورد
 نی و صورت خشمگی با کت و شلوار خاکستراریماز
  بودستادهی بھ روم ارو

  و دنبالھ دارری حردی لباس سفھی بانفس
 گفتی بود و ھمش مستادهی کنارش اھم
 اری کن مازول
 

 ومدی بدو بدو از پلھ ھا باال ممامان
 

  نبودترای از می خبراما
 
  افساراری بلند گفتم چتھ مازی صدابا

 ؟ی کردپاره
 شب عقدت چتھ؟ 
 یتو خونھ  

 یکشی واسم شاخ و شونھ مخودم
 ؟یندازی جفتک مچرا

 
 ی ھستی عوضیلیباراد خ - اریماز

  ؟یدونستیم
 

  رو گرفتم گفتم حرفعقشی جلو رفتم
 کھی رو بفھم مرددھنت

  نھ منیی توھی عوضکھیاون
 

  رو مسخرهعقھیول کن  - مازبار
  خواھر من مسخرتھ کھ گولشمگھ

 یزنی ھرزه النا حرف می تو اتاق با اون دختره یری بعد میزنیم
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   خودموی گفت ھرزه نتونستم جلویوقت
 رمیبگ
 

 وثی زدم گوه نخووووووررررر دداد
  ھرزه خواھرتھیی توھرزه

  مشت خوابوندمھی گرفتم و عقشوی
  صورتشتو
 

  کھ از زن مردمییھرزه تو - من
  و واسش نقشھیکنی میخواستگار

  یکشیم
 

   بارادی لشیلیخ - اریماز
  شدهی بھم بگو چیگی مترای مبھ

  مونمی باھات ممن
 ؟یکنی تو اتاقت با اون دختره حال میری مبعد

 
  گنده تر از دھنتی داراریماز

 یزنی محرف
 

  نمی ببادی کجاست بگو بترای زدم مداد
  بھش قول دادم؟ی کمن
 

 ؟ی ھستی کی خر فکر کردکھیحرف نزن مرد - اریماز
 

 یکی زدمی من میکی گھی بھ زدم ھمدمی کردشروع
 کردمی مھی و گردیکشی مغی نفس جاریماز

 
  بازوم رو گرفتھ بودم ومامان

  باراد مامان تو رو بھ خدا ولش کنگفتیم
  امشب شب عقدشونھھی چھ برخوردنیا

   نکن بخاطر خواھرت ولش کنخرابش
  شدمالیخی مادرم ببخاطر
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  مادر بخاطر شما کوتاه اومدم - من
   بجز شمای کسشمی صبح کھ بلند ماما
  من نباشھی خونھ تو
 

   رو صورتمدیکشی مدام دست ممادرم
  باشھ مامان آروم باش آرومگفتیم

  تو اتاقم و درو محکم بستمرفتم
 
 
  زبان النااز
 
   خوشحال بودم کھ فردایلیخ

  مسافرترمی با باراد مدارم
 
   بار بودنی واسھ اولنکھیا

  یلی مسافرت خبردی باراد منو مکھ
  داشتمی خوبحس

  دلشوره داشتمھی تھ دلمم ھمش اما
 

   فرصتھی خودمم  دنبال انگار
   کنمی کھ با باراد آشتبودم

 
 ی سختکمی دوست داشتم باراد اما

  تا قدر با ھم بودنمون رو بدونھبکشھ
  شھشتری اعتمادش بھم بو
 
 دمیترسی مترای از میول

 ی و نفس آدماترای مکردمی ماحساس
  ان و ھمش استرسیخطرناک

 رنی کھ باراد رو دوباره ازم نگداشتم
  داشتم زوددوست
  شمالمی بشھ کھ برصبح

 
  کھ باراد توشی مسافرتکردمی محس

  مسافرتنی داشتھ باشھ بھترحضور
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 ..... شھی مایدن
 
  باراد گرم حرف زدن بودمبا

  زهی انگی واسھ زندگدوباره
  بھتر شده بودمی بودم و روحگرفتھ

 
  کھرفتی قربون صدقم مباراد

 زنمی گفت النا بعدا زنگ مھوی
 

  کم مضطرب بودھی صداش
 تونھی می چھ اتفاقیعنی شدم نگران
  باشھافتاده

 
 اوردی ساعت دلم طاقت نمی از نبعد
 زم؟یعز - ام دادم ی باراد پبھ
 

 زمیجونم عز -  جواب دادم بالفاصلھ
 

 حالت خوبھ ؟ - من
 

 آره خانومم خوبم - باراد
 

  افتاده؟یباراد اتفاق خاص - من
 

 داری بری جمع کن تو فردا دلتوی نشده نگران نباش وسایزیچ - باراد
 میکنی حرکت م١٢ ساعت یشیم
  مامانت و آرشم بگو آماده باشنبھ
 

   بھ مامانم گفتمی ھر چزمیعز - من
  فقطامی من نمدی مسافرتتونھ شما برنی اولدی شما زن و شوھرگفت
  تا حاال شمال نرفتھدی رو ببرآرش

 
  خودتی پس لباسازمیباشھ عز - باراد

 خرمی شمال واست می ھم خواستی آرش رو آماده کن ھر چو
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 باراد ؟ - من
 

 - جانھ باراد - باراد
 

 یباراد عشقم - من
 

 آخ باراد فدات شھ خانومم نفس باراد - باراد
 

 مطمعنم باشم حالت خوبھ ؟ - من
 

 آره عشقم مطمعن مطمعن باش - باراد
 ی دوستت دارم النا جونمیلیخ
 
   من برم لباسامیتو ھم جونم - نم

  ری جمع کنم شب بخرو
 

  خانوممریشبت بخ - باراد
 
  کردمی باراد خدافظاز

  نفسھی گذاشتم رو قلبم دستمو
  بود ذوق مرگ بشمکی نزددمی کشقیعم
 

  چمدونم رو باز کردم کھ چشممدر
  افتاد کھ باراد واسمی گردنبندبھ

  بود دوباره انداختمش تو گردنمدهیخر
  رو داشتمای حس دننیبھتر

 کردمی می خوشبختاحساس
 
 ......  خودم و آرش شدمی شوق و ذوق  مشغول جمع کردن لباسابا
 
  زبان باراداز
 
 

  اونقد استرس داشتم کھ درست نتونستم بخوابمشب
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  شدمداری بود کھ ب٩ ساعت
 ی شخصلی وسادمی تند دوش گرفتم لباس پوشتند
  لباس ھام رو گذاشتم تو چمدونمو

  عابربانکم رو برداشتمیکارتا
 
   کھ متوجھنیی پامومدمی پلھ ھا ماز

 ستی تو خونھ نی کسشدم
  در سالن رو باز کردمآروم

 
  مادرم اومدیصدا

 
 ؟یری کحا میباراد با چمدون دار - مھلقا

 
  رفت؟اریمادر ماز - من
 

  بعد از شام رفتنشبی ھمون دآره
  خودش ھم نفسھم
 

 ؟یری کجا میتو دار - مھلقا
 

  مسافرتبرمیدارم زنمو م - من
 

 ؟یزنت ؟ مگھ تو زن دار -مھلقا
 

  رفتھ ھااادتیمامان انگار  - من
  ھنوز زنھ منھالنا
 

  شما تموم نشده بودیمگھ رابطھ  - مھلقا
 
 

 چوقتینھ مادر نھ تموم نشده ھ - من
  زنده ام النا مالی تا وقتشھی نمتموم
  فقط مالھ خودممنھ
 یی اگھی کسھ ددی ھم اگھ فکر کردشما
  النا قراره عروستون بشھ اشتباهبجز
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  مادر مندی کردفکر
 

  ی اگھ قبولش نکردی و قبولش کنی زنمم بخوادی بایخوای منو ماگھ
 ی بھ اسم باراد نداری پسرگھید
 

 مواظبھ خودت باش - مھلقا
 ی تو خوشبخت باشخوامی من فقط مپسرم

 
   دوستش دارمیلیبا النا خوشبختم خ - من
 

 برو بھ سالمت پسرم بھت خوش بگذره - مھلقا
 

   و از سالن خارج شدمدمی مادرم رو بوسصورتھ
 رونی شدم از خونھ اومدم بنی ماشسوار

  مادر النا راه افتادمی بھ طرف خونھ و
 گرفتمی با النا تماس می چھر

 ..... حدس زدم ھنوز خواب باشھدادی نمجواب
  کردمشتری رو بنی ماشسرعت

 
  ھی درو زدم دمی رسیوقت
  درو باز کردی چادرزن

   خونھ شدموارد
 

  و وارد شدمدمی در رو کشی بھ اتاقشون آروم دستھ دمی رسیوقت
  و مادرش - آرش  - چشمم بھ النا یوقت

  خندم گرفت ھنوز خواب بودنافتاد
 دمیلنا نشستم آروم چشماشو بوس کنار ارفتم
  زد و چشماشو باز کردپلک

 
 ؟ی اومدیباراد ک - النا
 

  زمی االن عزنیھم - من
   تنبل خانوم پاشو ما کھیخوابی مچقد

 ری دوش بگھی پاشو میمسافر
 دارکنی خانومم آرش ھم بمیبر
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   بلند شد نشستالنا

  کمرشو گرفتم گذاشتمش رو پاھامدور
 
 

 باراد ؟ - النا
 

 جونم - باراد
 

 رمی دوش بگخوامی مزمیعز - النا
 

  حاالیری رو پام منی بشکمی - من
 

   ھمی رو پام نشست و دستشو دور گردنم حلقھ کرد  تو چشماکمی النا
 دی کھ النا چشمام رو بوسمیکردی منگاه

  از لمسکردمی آرامش ماحساس
  لباشی از گرماتنش

 
  حموم بغلت کنم؟ تا دریخوایخانومم م - من
 

  گفت نھ مگھ بچم؟دی خندالنا
 
 دی گفتم شای تنبلیلی خی ولنھ

 شھی حوصلت نمی دارخواب
 

 رمینھ عشقم خودم م - النا
 

  عشقم ؟یگفت - من
 

  اھوم - النا
 

 کردی و صورتمو نوازش مدیکشی دستشو رو صورتم مالنا
  افتاد؟ی اتفاق بدشبی باراد ددیپرس
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   زبان النااز
 

 عی دوش گرفتم و سرھی حموم رفتم
   تو اتاقبرگشتم

 
  کرده بود و ازش خواستھ بود آماده شھداری آرش رو بباراد

 
  ھنوزرونی از حموم اومدم بیوقت

  کنمدارشی بخواستمی خواب بود ممادرم
  بذاریشی گفت فعآل تا آماده مباراد

  کندارشی بعدآ ببخوابھ
 

  رو از تنم در آوردمحولھ
 دهی حولھ پوشری زنی و سوت شورتفقط
  بھ باراد اشاره کردم چمدونم رو بدهبودم

  رو گذاشت کنارمچمدون
  دو بندمدی تاپ سفھی دمی روشن و چسپانم رو در آوردم پوشنی جشلوار

 ؟یپوشی باراد گفت کدوم مانتوت رو مدمیپوش
 

  کوتاه رو بدهھیاون مشک - من
  مانتو رو برداشت خودش تنم کردباراد

  بستی دکمھ ھاش رو مو
 ؟یکنی موھاتو خشک نمگفت

 
 شھیسشوار ندارم خودش خشک م - من
 
 

  زود باشزمیباشھ عز - باراد
 ینجوری ھمی خوبگھی نکن دشیآرا
 

  روحھی رژ بزنم باراد صورتم بھی - من
 
 

 می کن برینھ از مامانت خدافظ - باراد
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  کن زود باش عشقمشی آرانی ماشتو
 شھی مرید
 

  انداختم روشی کھ نم داشت بافتم و شال مشکی رو ھمونجورموھام
 

  طرف مامان و تکونش دادمرفتم
  شد نشستبلند

 
   شمالمیری با باراد ممیمامان منو آرش دار - من

  فتی پول گذاشتم تو کواست
 میگردی بر مگھی چند روزه دتا

  خودت باشمواظبھ
 کردی سرفھ میلی خمامان

 
 چتھ مامان؟ - من
 

 سوزهی منمیس - مامان
 

   نرم مامانیخوایم - من
 

 خوبھ تی برو با شوھرت بگرد واسھ روحگھی نکن برو دتی گفت نھ باراد رو اذمامان
  مادری نکنتیشوھرتو اذ

  کردنھی شروع کرد بھ گرمامانم
 

  اومد تو بغل مامان گفت مامانآرش
 میای نکن زود مھیگر
 

 دیمادر جان شمام آماده ش - باراد
  برمتونی از سفر برگردم منکھی از ابعد

  کمپ
 

  کردمی از مامان خدافظھی و با گرمی آرش مامان رو رو بوسبدمنو
 ! چرا؟دونمی گرفتھ بود اما نمدلم
 

  و بھش سفارش کرددی مامانم صورتشو بوسدی دست مامان رو بوسباراد
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  دستھ تو باراد مواظبشون باش پسرمدمی ھا رو  مبچھ
  

  راحت خدافظالتونیادر خچشم م - باراد
 .... میگردی برمگھی ماھم چند روز ددی خودتون باشمواظبھ

 
  می کردی مامان خدافظاز

  بدرقمون کرداطی تا دم در حمامان
  می باراد شدھی مازراتسوار
  و واسشختی پشتھ سرمون آب رمامان
 ...... می تکون داددست

 
 
  زبان النااز
 
 

  خرمی تتقالت مکمی رمی گفت مباراد
  میوفتی تو و آرش بعد راه مواسھ
   شمالسمت

 
 عشقم زحمت نکش - من
 

  خانومم تو و آرشھیزحمت چ - باراد
  نی نخوردیزیچ
 
  سوپر مارکت ترمز زدھی یجلو 

 کی تا پالست١٠ بآی برگشت تقریوقت
  دستش بودپر
 

   خانومم نصفش مالھ آرشدییبفرما
  عقب واسشبفرس

 
 ی کرددی خریلی خزمی عز؟ی کردکاری باراد چیوووووا - من
 

 نوشھ جونت عشقم بفرست - باراد
  واسھ داداشتعقب
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  ھا رو فرستادمی خوراکی خوشحالبا

  تعدادشم گذاشتمھی واسھ آرش عقب
  خودم و بارادواسھ

 
 ی چشمک بھ آرش زدم گفتم داداشھی

  رو بذار واسھ بعدنت آرش گفت چشم و از باراد تشکرشی بقای نکنیپرخور
 کرد

 
  آقا بارادیمرس - آرش

 
  پسر قشنگمکنمیخواھش م - باراد

 
  باراد بھ آرش گفت پسرمیوقت

  قادر بھی ذوق زده شدم کھ حتاونقد
  نبودمفشیتوص

 
 

 عشقم تو ھم بخور - من
 

  دستم رو تو دستش گرفتباراد
 کردی می و رانندگکردی کھ جلوش رو نگاه می حالدر

  و گفت من کھدی دستمو بوسپشتھ
 تونمی خانومم نمکنمی می رانندگدارم

  خودت بذار دھنمی اگھ دوست داشتبخورم
 
  فرو کردم و گذاشتمرموزی رو تو شین

 خوردی و مکردی می رانندگدھنش
  لحظھ صورتشو بھ طرفم چرخوندھی

  تو ھم بخور نفسمگفت
 

 خورمیتو بخور من بعدآ م - من
 

 می با ھم بخورخوامینم - باراد
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   عھ باراد - من
 

  بھم؟یدی بوس مھی زمیجون عز - باراد
 
 دمی سمتش و گونش رو بوسدمی خندم گرفت خودمو کشیدی بوس مھی گفت ی جورھی
 

  شد و قند تو دلم آب شددای زد کھ چال گونھ ھاش پیی دندون نمالبخند
  ستی چشمک زد و گفت امشب چھ شببھم

  مراد است امشبشب
 
   از بازوش گرفتمشگونی نھی

  بارادیی پرویلی خگفتم
 زدی و قھقھ مدیخندی بلند می صدابا

  باراد بودمی خنده ھاعاشقھ
  بخاطردیخندی قشنگ و مردونھ میلیخ

 شدی گونھ ھاش ھم جذاب تر مچالھ
..... 

 م؟یرسی می تا کباراد
  خانوممرسمی غروب متا
 

 م؟یمونیکجا م - من
 

 .....  منیالیو - باراد
 

  زل زده بودم کھ گفتبھش
  نگام نکن طاقت ندارمینجوری االنا
 خورمتااایم
 

  نمیبخور بب - من
 

 تو ی بخورمت برتونستمی و گفت کاش مدی کشوند سمتم و لپمو محکم بوسخودشو
  وجودم

 
  آرش واقعآ کھ؟یعھ باراد جلو - من
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  داره من زنمویآرش جان اشکال - باراد
 ببوسم؟

 
 دینھ آقا باراد راحت باش - آرش

  الناھی دارم با گوشکنمی نگاتون نممن
 کنمی می بازکلش

 
  نی گفت ببدی بلند خندباراد
  بھ من و تو داره؟کاری چشھی اون سرگرمھ بازستی نبی عفھمھی ھم مبچھ

 
  خوشحال بودیلی خباراد

  منممی مرد زندگھی خوشحالاز
 .....  بودمخوشحالم

 ..... دادمھی تکی و بھ صندلدمی کشقی نفس عمھی
 
 
  زبان النااز
 

  دادمھی تکی سرمو بھ صندلنکھی از ابعد
  برده بودخوابم

 
  رو آورم باز کردم کھ باراد گفت زن خوابالوم چطوره ؟چشمام

 
  ؟دمیباراد من چقد خواب - من
 

  حوصلم سر رفت بودی خوابھی ساعت٤ ی ال٣ - باراد
  کنم آرشم اوندارتی بومدیاما دلم ن 

 دایخوابی مادی زی رفتھ خانوادگشی اونم بھ آبجدهی و خوابدهی دراز کشعقب
 

   اصآل خوابشبی ددی ببخشزمیعز - من
  نرفتم

 
 ی نداره گلم خوب کردبیع - باراد

 ی بخوابی امشب ھم نتوندی شایدی خوابکھ
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  نتونم ؟یواسھ چ - من
 

   بماندگھید - باراد
 

 !!! وا باراد - من
 

 تا صبح ی امشب بخوابذارمی مگھ من ممیدورت بگردم دو ھفتھ از ھم دور بود - باراد
   ببوسمتدیبا
 

 ؟ی کرداتویزیآھان پس خودت جلو جلو برنامھ ر - من
 

 نیمن فقط دلتنگھ زنمم ھم - باراد
 

  دوستت دارمیلیباراد خ - من
 

   حرفتنی با ایکنی م ترموونھی طاقت ندارم دمینگو زندگ - باراد
 

  پخش رو روشن کنم حوصلم سر رفتھالنا
 

  دلم روشن کنزیآره عز - من
 

  گفت بھ افتخاردی دستمو بوسباراد
 مگھ نھ ی دوست دارستری چون دوست داره البتھ منو بذارمی مگانھی محسن خانومم

  ؟میزندگ
 

  پرستمتیباراد م - من
 

 آخ فدات بشھ باراد - باراد
 

  ھمی قربون صدقھ ی کلنکھی از ابعد
  باراد دستش رو برد سمت پخشمیرفت

  ضبط رو روشن کردو
 

  دوستت دارمگانھی محسن آھنگ
  کرد بھ خوندنشروع
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 نمی بلند داد زد آرش پاشو ببی کرد و باصداادی آھنگ رو زی صداباراد
 نمی پاشو ببخوابھی شمال می تو جاده ھای برقص آخھ کپاشو

 
 د و بلند شد نشست چشماشو باز کرآرش

 نی کھ تو ماشینجوریھم
 دمی بودم واسھ باراد رقصنشستھ

 یلی عشوه اومدم گفتم باراد خکمی و
  مسافرتمی باھام اومدخوشحالم

 
 نی اچرخونمتی مای گفت دور دنباراد
   اولشھھنوز
   لبخند زدم کھ شروع کرد بھ بلندبھش
 کردی می خوندن با آھنگ ھمخونبلند
 کردی و بھ من نگاه مزدی فرمون مرو
 

 گانھی دوستت دارم از محسن آھنگ
 

  ندارم اصالی نقشی ولتمی زندگی تومن
 
 یدی کھ شنی ھر چی گرفتدهی نشنتو
   مناز
 

  واست ندارهی نبودم انگار فرقبودو
 ارهی حرصمو در مارهی داره حرصمو در متیالی خی ھمھ بنیا

 
 

  عشقمون رو بھم بگو کھ بدونمفیتکل
  نمونمای نباشم بمونم باشم

 
  بھمی عشقچی کھ بفھمم ھترسمیم

 ی واسم نذاریی کنج قلب جانکھی اای یندار
 

 چارهی دوستت دارم منھ بآخھ
  رو دارهی جز تو کسای دلم تو دنمگھ
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   رھگذر تو خوابتعی تمی زندگیکجا

  اکثر خاطراتتی توی موحود اضافھی
 
  باھامی کارچی ھرمویمی دارم مینیبیم

  یرندا
 
 یاری حرصمو در می حرصمو در مباری دارجاتی با غرور بتو
 

   مگھ دلمچارهی دوستت دارم منھ بآخھ
   دارهوی جز تو کسای دنتو
 

  و آروم آرومکردی و بھم نگاه مخوندی و باراد مرتب باھاش مخوندی مآھنگ
 ی رو فرمون و خوشحالزدی انگشتش مبا
  و آروم آرومخوردمی مپسی منم چکردیم
 یلی کآل بھمون داشت خدمیرقصیم

 شدی اصآل باورم نمگذشتی مخوش
  انگارگذرهی بھ منم داره خوش مکھ

  عادت نداشتمی بھ خوشاصآل
 زی انگجانی خوش واسم ھی روزاو

 بود
 
  زبان النااز
 
 میدی و رقصمی با آرش و باراد زدقدیا

   شمالمیدی رستا
 

   بزرگ و قشنگیالی وھی ی جلویبارا
 دی شادهی زد و گفت پترمز

 
  ؟التھی ونجایباراد ا - من
 

 ی خوش اومدالتیآره خانومم بھ و - باراد
 

  ؟المیو - من
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   دارم متعلقھ بھ زنمھی من ھر چزمیآره عز - باراد

 
 

 زحمتی بالمی شماره گرفت و گفت مش رجب من پشتھ در وھی برداشت شوی گوشباراد
 دیدرو باز کن

 
 می ذوق کرده بودی و آرش کلمن

 ییالی عجب وولی اگفتی ھمش مآرش
  ی قشنگی جاچھ
 

 دی دارییآقا باراد خوشبحالتون عجب خونھ ا - آرش
 

  الناست آرش جانی خونھ نجایا - باراد
 
  درو باز کردرمردی پھی کھ زدمی ذوق کرده بودم و بھ باراد لبخند میکل
  کردی باراد سالم و احوال پرسبا
  یلی باراد دست داد و گفت آقا خبھ

   وقتھیلی تو خدیی بفرمانی اومدخوش
  آقادی قدم رنجھ کردنی بودومدهین
 

 دیممنون مش رجب خستھ نباش - باراد
 

   رو بھ باراد داد و روموتی رجب رمش
  تو لطفآدیی من گفت خانوم بفرمابھ

 می شدالی واطی و آرش وارد حمن
  شداطیرد ح شد و وانی ھم سوار ماشباراد

 
  رو بھ آرش گفتی نسبتآ بلندی پارک کرد و با صدابونی ساری رو زنیماش

 
  رو ؟نجای ایچطوره آرش دوست دار - باراد

 
 قشنگھ یلی قشنگھ خونتون خیلی شمال خھییییی آقا باراد عالیووووووا - آرش

 خوشبحالتون
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  تونیای بگھیخونھ شمام ھست د - باراد
 

  شده بودکی تاربآی تقرھوا
  دستم رو گرفت و منم دستھ آرشباراد

 می شدالی وارد وی گرفتم و سھ نفررو
  در سالن رو باز کردباراد
   باز مونددھنم

 
  خودتھ؟ی قھی سلنجایباراد دکور ا - من
 

 آره عشقم چطوره ؟ - باراد
 

  قشنگھیلی خزمی عزھیعال - من
 
  حرفو زدم باراد خمنی انکھی محض ابھ

  دمشی خودمم بوسدی و لبامو بوسشد
  رو دور کمرم حلقھ کرد گفتدستش

   باال اتاق خوابمون رو نگاه کنی طبقھ میبر
 

  نی آرش ھم بباتاق
 

   بارادھی عالیلیسالن کھ خ - من
 
  ی بزرگ بود با نمایلی سالن خھی

   طرح ھخامنشواراشی دی رویسنت
  ی و صندلزی شده بود می کارکنده

  یینگ طال بھ ریسلطنت
 

  یی طالی قشنگ بھ رنگ مشکیلی خی چھی تا قالچند
 

 یلی بود خیی طالی خونھ مشکی نماکآل
  بودقشنگ

 
 ؟ینی اتاقت رو ببیخوای گفت آرش مباراد
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 شمیبلھ آقا باراد ممنون م - آرش
 

   باال پسر قشنگمایب - باراد
 

  چی مارپی باراد و آرش از پلھ ھامن
  روشن بودھیی کھ بھ رنگ قھوه ایچوب
  می رفتباال

 
   رو باز کرد کھی اول در اتاقباراد
  بود آرش اونجا بمونھقرار

 
  دی و سفی کاربنھی با دکور آبدی و سفی اتاق بھ رنگ آبھی
 

   اتاق بودی قشنگ ھم توی نفره ھی تخت ھی بود ینی قشنگ و دلنشاتاق
 سی کدوم از اتاق ھا خودشون سروھر

  داشتنیبھداشت
 

   اتاقھ توعھنجای گفت آرش اباراد
 

  قشنگھیلی خیمرس - آرش
 

  باز ذوق وارد اتاق شد و سرگرم اتاق شده بودآرش
 
  گفت النادیباراد دستمو کش 
 اونجا رو.... تو اتاق خودمون می برایب

 .....  نشونت بدمھم
 
 
  زبان النااز
 
 
 می باراد وارد اتاق خوابمون شدبا

 یی اروزهی دکورش فی کھ ھمھ یاتاق
   و تخت خوابش بھ رنگواری و فقط دبود
   بودییطال
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 یی ای رنگی چراغ ھاوارشی درنگ
  سقف ھک شده بودنی توکھ

  ی و نماشدنی خاموش مروشن
 دادنی رو بھ اتاق می ترکی و رمانتباتریز

  قشنگ و آرامش بخشنقدی خوابش ااتاق
 رونی بامی کھ اصآل دوست نداشتم ببودن

 
 کنمی مدی خرکمی رونی برمی مرمیگیدوش م ھی گفت باراد

 امی مرمیگی ھم واستون متزایپ
 

  رو دور گردنش حلقھ کردمدستام
  زانو ھام گذاشتری باراد دستشو زکھ
  بغلم کردو

  نکنی واسھ من دلبرگفت
 

 ی کردی رانندگیلی خزمیعز - من
  استراحت کن بعد بروکمی ی شدخستھ

 
 ی انرژی چشمم باشیتو جلو - باراد

 شمی اصآل خستھ نمرمیگیم
 

  کھ دستام دور گردن بارادیھمونجور
  لباشدنی شروع کردم بھ بوسبود
 قھی کرد و بعد از چند دقمی ھمراھکھ

 یشی خستھ منی باراد بذارم زمگفتم
  اما چشمیستی ننی سنگگفت

 
   دوشخوامی رو برداشت گفت محولش

  رمیبگ
 

  سر بھ آرشھیباشھ برو منم  - من
 کنھی مکاری چنمی بببزنم

 
 رونی اتاق خوابمون اومدم باز
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  طرف اتاق آرش رفتمبھ
  دکور رو برداشتھی رویعروسکا

 کردی و نگاشون مبود
  و آرومداشتی ھا رو برممجسمھ

  سرجاشذاشتیم
 

 ؟یداداش - من
 

  ؟یبلھ آج - آرش
 

  ؟نجایخوشت اومده از ا - من
 

  قشنگھیلی خیآره آج - آرش
 

  جلو نشستم رو تخت بھ آرشرفتم
  ای بگفتم

   کنارم نشستآرش
  گذاشتم رو شونش و بغلش کردمدست
  ای لبھ دربرمتی صبح مگفتم
  کنی اونجا بازی چقد دوست داشتھر
 

  بودمدهی دلمای نرفتم فقط تو فای جون تا حاال لبھ دری آجیمرس - آرش
 

   برمتیحاال خودم فردا م - من
 

   لباست رو عوض کن آرشپاشو
 زمی بپوش پاشو عزی راحتلباس

 
   لباسش رو عوض کرد و رو تختآرش
  دی کشدراز

   بغلش کردمدمی دراز کشکنارش
   ساعت بھش گفتم آرشمی بعد از نو

  بارادشھی پرمی ممن
  اتاقت رو روشن کن برنامھونیزیتلو
 زمی برو تو سالن باشھ عزی اگھ ھم دوست داشتنیبب
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  تو برویباشھ آج - آرش

 
  و از اتاق خارجدمی رو بوسآرس
  شدم

 
  طرف اتاق خودم و باراد رفتمبھ

  درو باز کردمیوقت
 دمی ددی جذب سفشترتی تھی رو با باراد

 ی خاکسترھی شلوار ورزشھی و
  بودستادهی اشی آرازی منھی ای جلوکھ
 کردی موھاش رو سشوار مو
 

 کی شدم بھ محض نزدکی نزدبھش
  سشوار رو خاموش کردشدنم

 
  و محکم دور کمرشو گرفتمدمی چسپبھش

   بغلم کردمحکم
  شامپوش داشتی بودادی صابون میبو
 دادی می خوبی بویلی خکردی مونمید

  و محکم گرفتھ بودمشنشی بھ سدمی تو بغلش فرو کردم وچسپشتری بخودمو
  کھ انگار قراره از دستم فرار کنھیجور
...... 

 
 
 

   دوشھی گفت خانومم تو ھم باراد
 ی سرحال تر شریبگ
  گردمی اون موقع ھم من بر متو
 

  مواظبھ خودت باشایباشھ باراد زود ب - من
 

 زمیچشم عز - باراد
 

  ازم جدا شددی منو بوسباراد
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  رو برداشتنشی ماشچی سوو
  در سالن باھاش رفتم محکم گونم روتا

 امی و گفت زود مدیبوس
 

  باشھ مواظبھ خودت باش - من
 

 چشم فعآل خدافظ - باراد
 
  کرد و بھ طرفی باراد خدافظاز

  خواب راه افتادماتاق
  رو برداشتم وبھ سمت حمومحولم
 رونی ساعت اومدم بمی بعد از نرفتم

 
  قرمز داشتمھی لباس خواب تورھی

 دهی باراد خودش قبآل واسم خرکھ
  دمی پوشبود

 
  بارادهدمیدر سالن باز شد فھم 

  سشوار کردن موھام بودممشغول
  باراد وارد اتاق شدمکھ
 
  داده بود و زل زده بودھی تکواری دبھ

  بھم
 
 

 ؟ی بھم زل زدینجوری باراد چرا اھیچ - من
 

   خانوممی امشب منو بکشیخوایم - باراد
 

  بارادیتی ظرفی بیلیخ - من
 

  اومد طرفم دستشو دوردی بلند خندباراد
  بھ گردنم زدیزی ری حلقھ کرد سرشو تو گردنم فرو کرد بوسھ ھاکمرم

   کردم خانوممی گفت شوخو
 نیی پامی روپوش بنداز برھی
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  آرشم صدا بزنمی رو بخورشاممون
 ادیب
 

 زمیباشھ عز - من
 

  با آرشنمیچی شام رو مزیمن م - باراد
  دیایب
 
 باب ی روپوش انداختم بندش رو بستم و بھ طرف اتاق آرش رفتم داشت برنامھ ھی

 کردی رو نگاه میاسفنج
 

  شامنیی پاایآرش جونم ب - من
  میبخور

 
 ی آجامیاالن م - آرش

 
  ومدمی منیی آروم از پلھ ھا پاآروم

 نیی آرش بدو بدو از پلھ ھا اومد پاکھ
  بھ باراددی از من رسزودتر
  واسھ نوشابھذاشتی موانیل داشت باراد

 ھ؟ی بلند گفت آقا باراد شام جی صدابا
 

  تزایپ - باراد
 

  آقا بارادی مرستزای گفت آخجووووون پی نسبتآ بلندی با صداآرش
 

  نوشھ جانتزمی عزکنمیخواھش م - باراد
 

  شام کھ باراد گفتزی بھ مدمیرس
  نی کنار خودم بشای بعشقم
  کردمکی باراد نزدھی بھ صندلمویصندل

   نشستم کنارشو
  می سھ مشغول خوردن شدھر
 
   توذاشتی خودشو میتزایباراد پ 
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   گازھی زمی بخور عزگفتی و مدھنم
 خوردی بعد خودش مزدمی متزاشی پبھ

 وونھی رو تکون داد و گفتم دسرم
  صورتمی بود روختھی بلند بود و رموھام
  با انگشتش موھام رو زدباراد
  م گوشپشتھ

 
   تومونھی مثھ بھشت ماطشی حنجای اھی قشنگی باراد عجب جاگماایم - من

 ی خونھ داربھشت
 

  الناییبھشت من تو - باراد
 
  دی حرف باراد قلبم لرزنی ابا
 
 

  باراد رو محکم تو دستم گرفتمدستھ
  و گفت شامت رودی پشتھ دستمو بوسکھ

 زمی عزبخور
 

  ساعتمی شاممون رو خوردنکھی از ابعد
  شده بود٩ بآیتقر

   شام رو جمع کردمزیم
 

  کرد و رفت تو اتاقشی تشکرآرش
 

 می و باراد ھم بھ سمت اتاقمون رفتمن
  باراد مسواک زدمی وارد اتاق شدیوقت

  رو تختدی رو در آورد و خوابشترتشیت
 

  مسواک زدمنکھی بعد از امنم
  رژ قرمز زدمھی

   کردمیودم خال رو در آوردم ھمھ عطرمو رو خروپوشم
  رو شونھ ھامختمی رو رموھام

  
  آھنگ گذاشتھ بودھی شی با گوشباراد
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 ھی از شادمھر بھ اسم حس خوبیآھنگ
 

  ھاشکی از گوش کردن بھ موزشھی شادمھر رو دوست داشتم و ھمیصدا
 بردمی ملذت

 
  تخت کنار باراد نشستم و اسمشورو

   زدمصدا
 باراد ؟؟ 
 

  بغلمای دراز کرد گفت جانم بدستشو
  بزرگش گذاشتمی رو بازوھاسرمو

 دمی محکم بھش چسپو
   بودمسرمست
   از آرامش بودمسرشار

   داشتمی خوبحس
 ای حس دننی و لذت بخش ترنیبھتر
   اتاقیفضا

 می گرم ھمسرم ، مرد زندگآغوش
 دادنی بھم می اون آھنگ حس بھترو

.... 
 

 ود اتاق پخش شده بیتو فضا.آھنگ
 
  باراد اون لحظھ بھی حصار بازوھاو

 دادی رو مای حس دننی بھترمن
 

 ی رو گذاشت رو پا تختشی گوشباراد
  منوخوندی کھ آھنگ می ھمونجورو
  خوابوند رو خودش رژ لبمو

  پاک کردی با دستمال کاغذرو
 دنی شروع کرد بھ بوسو

   کردمشی ھمراھمنم
  ومدی نفسمون باال نمگھی کھ دمیدی بوسگروی ھمدنقدیا

 کردی عاشقونھ می تو گوشم زمزمھ ھاھمش
  غرق لذت و آرامش شده بودمکھ
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  شدمی نمری سدنشی از بوسو
 

   کردمکی بھ گوشش نزدلبامو
   شدی زمزمھ کردم باراد کاش مو

 ,  خوب راحال
 , رابای زلبخند
 ,  دوست داشتن ھا رایبعض

 !  کردخشک
 ,  کتاب گذاشتیال

 ...  داشتونگھشان
 

 امتی تا قمی کتاب نھ زندگیال - باراد
 دارمی قلبم نگھش میتو
 

   رومدی منو خوابوند خودش خوابدوباره
 شتری و بمیدیچسپی بھم مشتری بمیدیبوسی مگروی ھمدی ھر چدنمی شروع کردن بھ بوسو

  میکردی بغل مگرویھمد
   مردونش روم بودکلی باراد و ھھینی وزن و سنگتمام
 کردمی رو احساس نمیزی چچی ھاما
 خواستمی وجودش رو می فقط گرماو

 کردی مدام موھام رو نوازش مباراد
 چسپوندی صورتش رو بھ صورتم مو

 کردی صورتش دلگرمم میگرما
 دادی می زندگی زهی بھم انگو
 
  نجوا کردی آرومی گوشم با صداتو
 

 …  استی داشتن کسیخوشبخت
 

 …  از خودش تــــــــــو را بخواھدشتری بکھ
  و
 
 …  از تــــــــوشـــتریب
 
 ..  نخواھدـــــــــــچیھ
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  و
 ی باشی تـــــــمام زندگشیبرا...  تــــــــــو

 
 

 ؟ی گفت النا دوستم داربعد
 

  بارادی منھی گفتم و تو تمام زندگآروم
....... 

 
  خوندی مآھنگ

 
   نفر ھمھ روھی ینی ببھی خوبحس

   تو پس زدهبخاطره
 

  ی رسوندن خودش بھ تو ھمھ ی واسھ
 ھی نفس نفس زده حس خوبراھو

 
  نفر واسھ انتخاب تو مصممھھی ینی ببھی خوبحس

  ھی و بھت بگھ موندنش کنار تو مسلمھ حس خوبرهی بگدستتو
 

 ..... میبردی لذت مگھی و از ما از بودن کنار ھمدخوندی مآھنگ
 
 
 

 نمی بود بھ سدهی محکم چسپباراد
 کردی اصآل خودشو ازم جدا نمو
 

  زدم عشقمصداش
  باال گرفت و گفت جانمسرشو

  بوددهیچی اتاق پی ھمچنان تو فضاکیموز
 دیدلم لرز 
 

  رو نوازشگرانھ رو صورت باراددستم
  دمیکش
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  رومدی باال و خوابدی خودشو کشباراد
    و گذاشت رو صورتمصورتش

 
 دیکشی مدام صورتشو بھ صورتم مو
  کاراشنی با ادیبوسی چشمامو مو

 دادی بھم دست می خوبحس
 

  صورتشو خوابوندقھی چند دقیبرا
  صورتم و از روم بلند نشدرو

  شدهسی کردم صورتم گرم و خاحساس
   رو صورتمدمی کشدست

  رو باز کردمچشمام
 کنھی مھی متوجھ شدم باراد داره گرکھ
   گرفتدلم

 کردی مھی بود کھ باراد تو بغلم گری بارنیدوم
 

  دور کمر برھنش حلقھ کردمدستامو
  بھ خودم فشردمشمحکم

  بغض کرده بودم اشکم در اومدیلیخ
  ھی گرری زدم زو
 
 زمی ھق ھق بھ باراد گفتم عزبا

  بارادم
 

  معذرتزمی باال آورد گفت عزصورتشو
  ناراحتت کنمخواستمی نمدی ببخشخوامیم

 کنمی مھی دارم گردی دیوقت
 کردی اشکام رو پاک می دستش بھ نرمبا
 

   چشمات شمی نکن فداھیعشقم گر - باراد
 
  دوستت دارمیلی بغض گفتم باراد خبا

 یمیزندگ
 
 کردی اشکام رو پاک می نرمبھ
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  ختیری خودشم اشک مو
 

  کننھی تو بغل ھم گریدی کدوم زن و شوھر رو دمی اوونھیما د - باراد
   نکن خانوممھیگر
 
  کھی مدتنی گفتم باراد تو اھی گربا
  شدمتی اذیلی خمی ھم قھر بودبا

 مردمی متی از دلتنگداشتم
 

 دمی زجر کشیلی خواب و خوراک نداشتم خرمی بمخواستمیمنم م - باراد
 ی تو بغلمشھی باورم نماالن
  می ھر دومون اشتباه کردالنا
   اشتباهنی خدا رو شکر کھ ایول
  رو بھم رسوند خدا رو شکر کھ دارمتما
 

   باراد رو بغل کردم و سرمومحکم
  نشی بھ سچسپوندم

  دورم حلقھ کرددستشو
 

  ممنووونمایآخ عشقم خانومم خدا - باراد
 تونمی اصآل نمیلی خدمی زجر کشیلیخ

   امشببخوابم
 

  پاشو نفسمالنا
 

  ؟شدهیچ - من
 
 ای رو تاب درمینی تو بالکن بشمی برایب

 م؟ی برمی نگاه کنرو
 

  زمی عزمیبر - من
 

  روپوشم رو تنم کردباراد
 دی خودشم پوششرتیت

  بودای تو بالکن اتاق کھ رو بھ درمیرفت
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  نشست رو تاپ و منم نشوند رو پاشباراد
 

  و صورتم رودادی تاب رو تکون مآروم
 دیبوسیم
 

   نجوا کردکنارگوشم
 ـدی مــرد بــاالنا

 ...حــرفـش
 ...قــولــش

 ...فــکــرش
 ...نـگـاھـش

 ...قـلـبـش... 
 ... و

 ... مــردانــھ باشدآنــقــدر
 ...ــای دنـــتیـنھـای بـتـوان تا بـکـھ
 ...  او اعـتــمــاد کــردبـھ
 
 ؟ی بھ عشقم اعتماد دارتو
 

 یزی از ھر چشتری و گفتم بدمشیبوس
  بھت اعتماد دارمای دنتو
 

 ... بھم ابراز عالقھ کن - باراد
 
  حرف باراد دلم بھ درد اومدنی ااز
 

  ی زن ھا تشنھ کردمی فکر مشھیھم
  اما حاال باراد بھم ثابت کردمحبتن
   و متعلقھشناسھی زن و مرد نممحبت

  ھمستبھ
 

 ی منھی کنار گوشش گفتم زندگآروم
 شتری بیلی دوستت دارم خی منمرد

  ی کھ فکرشو کنیزی اون چاز
  خواست صورتش رو نوازش کنمازم
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 کردمی احساس مدمیکشی صورتش می و دستمو رودمی بوسچشماشو
  امی زن دننیخوشبختر

  لمس کردن بارادبا
 .....  رو داشتمای حس دننیبھتر

 
 

   چشمام رو باز کردمیوقت
   دستش روھی تخت بودم تو بغل باراد و رو

  حلقھ کرده بوددورم
 
  برداشتم و بھ ساعتش نگاه کردمی از رو پا تختمویگوش 

  بعد از ظھر بود١ ساعت اوه
  تو بغل باراد تکون خوردم کھ چشماشو باز کردکمی
 

 زمی عزریصبح بخ - باراد
 
  خنده گفتم باراد صبح ؟با

  ظھره ھااا١ ساعت
 

  تو جاش نشستباراد
 میدی چقد خوابی واگفت

  
  نشستم بھ صورتش نگاه کردمکنارش
  مردونش جذاب تر شده بودشی و اون تھ رختھی بھم ری با موھاانگار

  دمی بوسصورتشو
 

  دستشو دور گردنم حلقھ کردباراد
 
  میدی محکم بوسگرویھر دو ھمد 
 

 زم؟ی درست کنم عزیناھار واست چ - من
 

   خانوممیچیھ - باراد
 

 ست؟ی مگھ گشنت نیچی ھی چیعنی - من
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 نجایچرا ھست اما تو رو آوردم ا - باراد
 ی غذا درست کننکھی نھ ایبگرد

 دمی سفارش مرونی از بغذا
 

 زمیباشھ عز - من
 
  رفتمی بھداشتسی طرف سروبھ

   صورتم رو شستم و مسواک زدمنکھی از ابعد
   خوابمو عوض کردملباس

  دمی باسنم بود پوشری کھ تا زنی شرت جھی و دی سفی تنھ می تاپ نھی
  خط چشم شدم کھ باراد از رو تخت بلنددنی و مشغول کشستادمی انھی آیجلو
  بھ سمتم اومد دستشو دور کمرمشد

  و گفتدی کرد موھامو بوسحلقھ
 ی ناز شدیلیخ
 
  ابرومو باال انداختم گفت مگھ نبودم؟ھی
 

  باستی زشھی زد گفت زن من ھمیی دندون نمالبخند
 

 پھی خوشتشھیمرد منم ھم - من
 

  و بھ طرفدی بوسصورتمو
  رفتی بھداشتسیسرو

 
 نکھی و بعد از ادمی کشقی نفس عمھی

 زدم موھامو از باال محکم بستم و بھ طرف اتاق یی رژ آلبالوھی دمی چشمم رو کشخط
 آرش رفتم

 
  درو باز کردم آرش ھنوزیوقت

   بودخواب
 
  شدمکی تختش نزدبھ
 

 ! ؟یخوابی چقد منمیپاشو تنبل خان پاشو بب - من
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 ادی ولم کن خوابم میآج - آرش

 
 گھی شده ھااا خجالت بکش باشھ پانشو د١ ساعت ھی چادی خوابم منمیپاشو بب - من
  ای لبھ دربرمتینم
 

 لبھ میری می کی پف کرده گفت آجی شده و چشماخی سی تو جاش نشست با موھاآرش
 ا؟یدر
 
 

  میپاشو مسواک بزن ناھار خورد - من
  ببرتمونگمی باراد مبھ
 

 سی بلند شد و بھ طرف سروآرش
 ..... رفتیبھداشت

 
 

 می ساعت کھ باراد جوجھ کباب سفارش داد و خورد١ از بعد
  

 ای لبھ درمی گفت برآرش
  

  قشنگ بودیلی باراد خیالی واطیح
  بودنوهی می دختراری کھ زیی ھاقی رنگارنگ و قشنگ آالچی از گلھاپر
   واردی باصفا و قشنگ بود وقتیلیخ
  تو بھشتمکردمی احساس مشدمی ماطیح
 
  بودای دری رو بھ روشیالیو

  ای سمت درمی وبا راه افتاددمی پوشی راحتلباس
 

  ذوق کرده بودی کلآرش
  خوشحال بودمشی و از خوشحالکردمی منگاش

 
   آرش رو بغل کردباراد

 دی آرش گونھ باراد رو بوسکھ
 دی آقا باراد شما چقد خوشگلگفت
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  گرفتھ بودخندم

 
  گفت واقعآباراد

  مرد کوچکشمی شما کھ نمھی خوشگلبھ
 

 گھی شوھر خواھر من بزرگ شدم دستمی مرد کوچک نگھیمن حاال د - آرش
 
 ری زمی زدی حرف آرش دو نفرنی ابا

  خنده
 

  ی بزرگنی بھ ای آرش جان زشتھ من مردنیخب پس من بذارمت زم - باراد
   بغل کنمرو
 
 

 داداش فرھاد مثھ شما ھمش بغلم  قبآل ھمگھیآره آقا باراد من بزرگ شدم د - آرش
  ی عاشقھ آجیلی بود ھم خپی درست مثھ شما ھم خوشتکردیم

  بودالنا
 
  اسم فرھاد حالم گرفتھ شدهدنی شناز
  سالگرده فرھاده دلشوره گرفتھ بودمگھی روز د٢ اومد کھ ادمی

  بوددهی بھم نگاه کرد رنگم پرباراد
 میزدی قدم مای کھ کنار دری حالدر

   جلوم محکم بغلم کردستادیا
 

  ناراحتت کرده؟ی دلم چزیچتھ عز - باراد
 

  زمی عزیچیھ - من
 

  بھ خاطریای صورتم رو تو دستاش گرفت و گفت اما نگران بھ نظر مباراد
  آرشھ ؟حرف

 
  بلندی رو باال گرفتم و با صداسرم
  مواظب باشی زدم آرش تو آب نرداد
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 زم؟یالنا عز - باراد
 

 جانم ؟ - من
 

  چتھ؟یگیخانومم بھ من نم - باراد
 

  گرفتھیلی تھران دلمم خمی برگرددی سالگرده فرھاده باگھی دو روزه دباراد
 

  تو مراسم سالگردشیخوایم - باراد
 ؟ی داشتھ باشحضور

 
  حتمآ باشمدی باخوامیمعلومھ کھ م - من
 

   النای برخامیمن نم - باراد
 

 ؟یکنی مرده ھم حسادت مھی نکنھ بھ ؟ی چیعنی - من
 

   عشقمستیبحث حسادت ن - باراد
 ی کنھی دوباره اونجا گرخوامی نممن
  کننی احترامی و بھت بی بشتیاذ
 

  ساحل باراد ھم نشست کنارم و دستشو دور شونم حلقھ کردی رو شنانشستم
 

  تو مراسم سالگرد فرھاد باشمدی من حتمآ باشھینھ باراد نم - من
 

  یدونی ھر جور خودت صالح مزمیعزباشھ  - باراد
 

  ساحل مجسمھی داشت با شناآرش
 کردی درست میشن
 

 ی و تودی قلب کشھی جلوش ی با انگستش رو شن ھاباراد
   نوشت الناقلب

 
  شدم بھم لبخند زدرهی لذت بھش خبا

  دمی قلب کشھی کنار ھمون قلب منم
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  توش نوشتم بارادو
  

 گردنش ی صورتم رو تو گوددیبوسی می تو دستش گرفت و انگشتامو بھ نرمدستمو
 دمی کشقی نفس عمھیبردم و 

 
 رو داشتم می زندگی لحظھ ھانی بھترکردی و صورتم رو نوازش مومدی می خنکمینس
  و اصآل دوست نداشتمگذروندمیم

 . رونی بامی بغل باراد باز
........ 
  نجوا کردی کنار گوشم بھ آرومباراد

 ستمی وابستھ ننی زمبھ
 اما
  دلبستھ امبی را عجشی ھاآدم
 

 ی کنی را شب متی صبح ھاای دنی ندارد کجایفرق
 
  گذردی مالتی ، از خمی چقدر نسای
 
  منکی نجایا

 
  کشدی تو را نفس مھی ثانھیثان
 

  دارددوستت
 

 ...  کندی ،عشق مالتی خوبا
 

  رو بستھ بودم و با تمام وجودچشمام
 بردمی باراد لذت می حرفااز
 
 عوضش ای تو دنیزی چچی اون لحظھ برام با ارزش بود کھ حاضر نبودم با ھنقدیا

 ....کنم
 
 

   و بعدمی نشستای ساعت لبھ درچند
   کرد وی بازی آرش حسابنکھی ااز



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 932 

 می شد بھ سمت خونھ راه افتادخستھ
 

   رو فرستادم حمومآرش
  از شن شده بودپر
 

  می و باراد ھم بھ اتاقمون رفتخودم
 اطی تو حمی بھ باراد بگم برخواستمیم

 می بخوروهی و ممینی بشقای آالچتو
 
 شیشونی ساعدش رو گذاشتھ رو پدمید
  صداشومدی چشماش رو بستھ دلم نو

  ی برداشتم و شماره موی گوشکنم
   رو گرفتممامان

 
 دادی جواب نمزدمی زنگ می چھر
  شور افتاده بوددلم
 

  بار شمارش رو گرفتم اما بازم جواب ندادچند
 

  زدم خواب باشھ و متوجھ تماس نشده باشھحدس
 

 می شاممون رو خوردنکھی بعد از اشب
  بودمدهی تخت تو بغل باراد دراز کشرو

  ایشواری کھ شاھرخان و آمیکردی نگاه موداسی بھ اسم دی ھندلمی فھی میداشت
  بودینی غمگیلی خلمی فکردنی میباز

  تلخھانشی مشخص بود پاو
 

  کھ بارادختمیری اشک مصدای بھمش
 گفتی و مکردی تند تند پاک ماشکامو

   نکنھی گرنقدی المھی فنای بسھ عشقم اینی ببی ھندلمی فذارمی نمگھی نکن دھیگر
 

  دنی پسره مرد بھم نرسنھی غمگیلی خلمشیباراد ف - من
 

  باراد ھم شده بودختمیری تند اشک متند
  منی پاک کردن اشکامآمور
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  زی النا بسھ تو رو خدا نریوا - باراد

  بابای نگاه نکن ای ھندلمی فگھی اشکارو لطفا تو دنیا
 

  مامان رو گرفتم جواب ندادھی شماری برداشتم و دوباره مویگوش
 

   شب بود گفتم١٢ ساعت چون
  خوابھدیشا
 
  گفتم باراد ؟یبا نگران 
 

 جان - باراد
 

  استرس گرفتمدهی جواب نمزنمی بھ مامانم زنگ می چ ھرزمیعز
 

 زمی نداره عزبی بغلم کرد گفت عباراد
   خوابھ تو ھم بخوابالبد

 
  کردم ذھنم رو آزاد کنم و بخوابمیسع

 ....  بھ باراد چسپوندم و آروم چشمام رو بستمخودمو
 

   زود چشمام رو باز کردمصبح
  نکردمدارشی خواب بود بباراد

 
  اطی رو برداشتم  رفتم تو حمیگوش

 
   آھو رو گرفتمی شماره

 
 ؟یسالم خانوم خانوما چطور - آھو

 
  ؟یسالم آھو جون خوب - من
 

 م؟ی چھ خبر از سرگرد فھگذرهی خوش می تو چطوریمرس - آھو
 

  شمالمیآھو من و باراد و آرش اومد - من
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 ی جانمممم خوش بگذره بھتون بسالمتیا - آھو

 
 زمی عزیمرس - من
  واست داشتمی زحمتھی آھو

 
  بگوزمیجانم عز - آھو

 
 شبی سر بھش بزن دھی امی من می تا وقتدمی مامان رو بھت میآھو آدرس خونھ  - من

  بھش زنگ زدم جواب
 زنمی نگرانشم االنم باز زنگ منداده

  سر بھش بزنھی تو ھم اما
 
 

  آدرس رو بفرستزمیباشھ عز - آھو
 میزنی سر بھش مھی میری منی آرتبا
 

 ی خواھری آھو شرمنده تو زحمت افتادیمرس - من
 

  اونم مثھ مادر خودمفمھی وظزمی عزستیزحمت ن - آھو
 

  گلم پس خبر از تو بھم خبر بدهیمرس - من
 

 زمیباشھ عز - آھو
 

  سالم برسون فعآل خدافظنیبھ آرت - من
 

  خدافظتیبزرگ - آھو
 

  کردمی با آھو خدافظنکھی از ابعد
  مامان رو گرفتم بازمی  شماره دوباره

  معمول جواب ندادطبق
 
 شدمی موونھی داشتم دگھید

  باراد بھ گوشم خوردی صداکھ
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 ؟ی صبحانھ خوردزمی عزیینجایالنا ا - باراد

 
  نھ نخوردمری صبحت بخزمیسالم عز - من
 

 با آرش خوامی صبحانھ بخور آماده شو مای بشھی متی بخور تو معدت زود اذایب - باراد
 ببرمتون بازار

 
  سالن شدموارد
   باراد رو محکم گرفتمدست

 
  النا؟شدهیچ - باراد

 
 ترسمیباراد م - من
 

  ؟یاز چ - باراد
 

 زنمی زنگ می صبح سالگرده فرھاده بھ مادرمم ھر چمی برگردایباراد ب - من
  دهی نمجواب

 
  وفتادهی نیآروم باش خانومم اتفاق - باراد

 
  شھی ھم تموم مغمونی صبح صمی برگرددیباراد با - من
 

  خب تموم بشھ - باراد
 
  داد زدم برم گردون باراد دلشوره دارمی نسبتا بلندی صدابا
 
 

  گردونمی کھ برت موفتادهی نیباشھ باشھ آروم باش اتفاق - باراد
 ..... دمیلرزی بغلم کرده بود و مدام تو بغلش مباراد

 
 

  رو جمعلتی برو باال وسازمی برو عزالنا
  نکنیقراری بینجوری فقط امی تا برگردکن
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  کھ استرست بھ آرش متتقل نشھی رفتار کنی کن عادیسع
 

  زمی عزیمرس - من
 

 دمی تا من غذا سفارش مکنمی مخواھش
 دی ھم آماده ششما

 
  بدو از پلھ ھا باال رفتمبدو

  رو برداشتم و مشغول جمعچمدونم
  شدملمی وساکردن

 
  داشتمیبی عجی دلشوره

 
   کردمداری رو بآرش
  تھرانمی برگرددی آماده شو باگفتم

 
 ی آجمیاما ھنوز دو روزه کھ اومد - آرش

 
  تھرانمی برگرددیآرش فردا سالگرد فرھاده با - من
 

 گھی نرو سالگرد دیآج - آرش
 

 یگی میعھ آرش معلومھ چ - من
   پاشو لباستو رو بپوشنمی نرم پاشو ببشھی ممگھ

 
   خودم آرش و باراد رو جمع کردملی وسانکھی از ابعد

  می ناھار خوردو
 می گذشتھ بود کھ گوشی ساعتکی

   خوردزنگ
 
  نگاه انداختمی صفحھ گوشبھ

   جواب دادمعی بود سرآھو
 

  خواب بودباراد
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   بھ مامانی گفت الو آھو رفتآروم
 ؟ی بزنسر

 
 ی امروز برگردیتونیآره النا م - آھو

  ؟تھران
 
  آھو؟شدهی بلند مگھ چی صدابا

 ؟یگی بگو چرا نمبھم
 
  کھ زدم باراد چشماش رو بازی داداز

 کرد
 

  ؟شدهیچ - باراد
 

  کردن و گفتمھی کردم بھ گرشروع
  شده مطمعنم مامانمیزی چھی باراد

 گھی شده اما آھو بھ من نمشیزی چھی
 

  رو بدهی نکن گوشھی گرسیھ - باراد
 نمیبب
 

  رو از دستم گرفت و ازم دور شدی گوشباراد
 

 د؟یسالم آھو خانوم خوب ھست - باراد
 

  کھ باراد با آھویی اقھی از چند دقبعد
 دهی زد متوجھ شدم باراد رنگش پرحرف

 
  رو قطع کردی کرد و گوشی با آھو خدافظعی سرباراد

 
  دی گفت النا لباستو بپوش باآروم

  تھرانمیبرگرد
 
 شده؟ی باراد رو گرفتم داد زدم چعقھی
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  گفت بھم بگوی آھو چباراد
 

  نشدهیزی نکن چی من داد زد منو عصبی بلندتر از صدایی شد با صدایعصب
  برت گردونمخوامی سالگرد فرھاده می نگفتمگھ

 
  راستشو بگویگینھ باراد دروغ م - من

   افتادهی چھ اتفاقدهی رنگت پرچرا
  شده ؟شیزی چمامانم

 
  لباسش شددنی جوابم رو نداد و تند تند مشغول پوشباراد

 
 ی چرا ھول کردباراد
 شده؟ی چبگو

 
  نشدهیزی چگمی می وقتی رو اعصاب من راه بری داد زد تو فقط بلدباراد

  سوال نپرس فقط لباست رو بپوشنقدیا
 
  اتفاق بد افتادهھی دمیفھمی خودم میول
 

  بستمی مانتوم رو می و دکمھ ھاختمیری تند اشک متند
 

  نشدهیزی دلم چزی نکن عزھی شالم رو گذاشت سرم اشکامو پاک کرد گفت گرباراد
 

  نشدهیزیباراد جان من قسم بخور بگو چ - من
 

 ادی نمیالنا خوشم از بچھ باز - باراد
 ....یفھمی کھ مخودت

 
  نیی رو برداشت از پلھ ھا پاچمدونم

 ادی بلند گفت النا آرش رو صدا بزن بی با صدارفتیم
 

 ی تو اتاق آرش داشت دکمھ ھارفتم
  لرزونی با دستابستی رو مرھنشیپ

  لباسش رو بستمی تند دکمھ ھاتند
  رفتمنیی گرفتم و از پلھ ھا پادستشو
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 عی سالن خارج شدم و خودم رو سراز
  رسوندمنی ماشبھ
 

 امی بدم بھ مش رجب بدوی من درارو قفل کنم کلنی تو ماشدینیبش - باراد
 

  نشست عقب منم نشستم جلوآرش
  باراد اومدقھی دق١٠ از بعد
 نکھی کرده بود و بدون ایظی غلاخم
   رونی کلمھ حرف بزنھ ماشھی یحت

   بھیادی کرد و با سرعت زروشن
 کردی تھران حرکت مسمت

 
  بغض گفتم باراد ؟با
 

  آروم باش خانوممزمیجان عز - باراد
 

 دی دستش گرفت دستمو بوس تودستمو
   نشدهیزی گفت آروم باش چو

 ی برت گردونم کھ بھ سالگرد فرھاد برسخوامی مخودم
 

 ؟یگی راست میباراد دار - من
 

  گمیآره عشقم راست م - باراد
 اری بھ اعصابت فشار نفقط

 
 ھوی ی شدی عصبنقدیپس چرا ا - من

  گفت ؟ی آھو بھت چمگھ
 

  نگفتی خاصزیچ - باراد
 
 
  بودم باراد درستدهی ترسیلیخ

 دادی رو نمجوابم
 

  بھ سمتش کشوندم صورتشخودمو



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 940 

  گفتم باراد من آروممدمی بوسرو
  افتاده؟ی بگو چھ اتفاقفقط

 
 ؟ی لجبازنقدیالنا تو چرا ا - باراد

  باش تا تھران حرف نزنساکت
 زی بھم نراعصابمو

  ببرممی رو مستقنی نکن ماشیکار
   درهتو
 

 ؟ی ھستی عصبتقدیتم باراد چرا ا گفی من چمگھ
 

   ازم سوال نپرسنقدی حرف نزن تا تھران ساکت باش اکشھی داد زد مغزم نمباراد
 
  ساکت شدمدمی بود ترسی عصبیلیخ
 دمی نپرسیزی چگھید
 

 ختمیری اشک مصدای خودم بشھی پفقط
 ھی دارم گردی نگاه بھم انداخت دھی باراد

   رونی شد ترمز زد و ماشی عصبکنمیم
   داشتنگھ

 
 ؟یکنی نگام مینجوری چرا اھیچ - من
 

    مگھ بھتھی واسھ چھی ھمھ گرنی بدونم اشھیم - باراد
 ی شده کھ آبغوره گرفتیزی چگفتم

 شمی می عصبیکنی مھی گری وقتیدونیم
   بذار درستزی کن اشک نرلطف
  تھرانمیبرس

 
  بھ تو داره؟ی من چھ ربطھی بھ من چتھ گری دادریباراد تو چرا گ - من
 

 نکن بچھ رو ناراحت ھی اشکامو پاک کرد گفت بخاطر من نھ بخاطر آرش گرباراد
  تھرانمینکن آروم باش تا برس

 
 ؟یکنی مھی چرا گرشدهی چیآج - آرش
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 ؟یخواستی منویھم - باراد

  باشھمی نکن بذار حواسم بھ رانندگھی گرگھید
 

   رو بھ طرف پنجره چرخوندمصورتم
   بھ تو ندارمی من کارگفتم

  ادامھ بدهتی رانندگبھ
 

  ؟شدهی چیآج - آرش
 

 شدهی از من نپرس چی نشده آرش تو ھم چپ و راست ھیزیچ - من
 

  نگفت و ساکت شدیزی چگھی دآرش
 

  و باراد با سرعتمی ساکت بودھمھ
 .....کردی میرانندگ

 
 

  ببرمتخوامی تھران باراد گفت ممیدیرس
  دوستت آھو واسھ حالت بھترهشھیپ
 

  ضمن گفت ببرمت اونجا کارت دارهدر
 
  خونھبرمی آرش رو با خودم میول
  دنبالتامی دوستت بعدآ مشھی برو پتو
 

  ؟شدهیچرا باراد چ - من
 ؟یگی مینجوری جرا اترسمیم
 
 

  بدهتویگوش - باراد
 
 کار؟ی چیخوایم
 

 بده بھ من کار دارم - باراد
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 د دادم رو بھ بارایگوش

 
  اسم آھو رو لمس کردباراد

  شمارش رو گرفتو
 

  سالم آھو خانوم شرمنده - باراد
  تھراندمی شدم من رسمزاحمتون

 دی بگدی خونتون رو لطف کنآدرس
  شتونی پارمی من النا رو بکھ
 نی لطفآ کرددمی بلھ فھمبلھ

  فقط ازتونشتونھی النا پگھی ربع دھی
 دی مواظبش باشکنمی مخواھش

  دنبالشامی مشب
 

 خدانگھدارتون
 

 شدهی بگو چرمیباراد من نم - من
 

 کردی می و فقط رانندگدادی جوابم رو نمباراد
 

  خونھ داشتننی کھ آھو و آرتی آپارتمانی جلومیدی رسیوقت
 

  دم در منتظرم بودنھردوشون
  شدمادهی شد خودمم پادهی پباراد

 
 یبی عجی دلشوره دمیترسی میلیخ

   بلند زدمی پر کرده بود با صداوجودمو
 ی برخوامی گفتم باراد نرو نمھی گرریز
 ترسمیم
 

  و آھونی آرتی محکم بغلم کرد جلوباراد
 زمی گفت نترس عزدی بار لبامو بوسچند
  دنبالتامی شب می باشی قودی باتو
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 ی آجامی شد گفت منم باھات مدای پنی از ماشآرش
 

 دنبال میای شب ھم میمونی من مشھی دست آرش رو گرفت گفت نھ آرش جان تو پباراد
 تیآبج

 
   بارادی نھی بودم بھ سدهیچسپ
 شدمی ازش جدا نمنی آھو و آرتیجلو

  ی برخوامی نمگفتمی مو
 

 زمیالنا منو نگاه کن عز - باراد
 
  شدمرهی بھ باراد خی اشکی چشمابا
 

 خانومم دوستت باھات کار داره - باراد
  دنبالتمیای با آرش مشب

 
  با دست بھ آھو اشاره کرد گفتبعد
   تودی النا رو ببرزحمتی خانوم بآھو

 شمی نره ممنون مادتی کھ کردم ی سفارشاتو
 

  راحتالتونی خمیچشم سرگرد فھ - آھو
 

 ممنونم آھو خانوم - باراد
 

  در جلو رو واسھ آرش باز کردباراد
  ی سوار شد از من خدافظآرش
   و رفتنکردن

 
  موندم و ترسممن
 

  و دلشورممن
 

 اشی النا موند و بدبختشھی مثھ ھمدوباره
 

  آشفتھ گفتی دستمو گرفت با صورتآھو
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   تومیبر
 

 زدی بود و اصآل حرف نمستادهی در ای جلونیآرت
 
  مامانم مرده؟نی چرخوندم و گفتم آرتنی مقدمھ صورتمو بھ طرف آرتیب
 
 

  رو محکم گرفتھ بودمنی آرتدستھ
 
 

   مامان مرده مگھ نھنیآرت - من
   مرده بھم بگوآره

 
 می برای آروم باش بزمیالنا عز - نیآرت
  باال

 
  باالمی دستم رو گرفت گفت برآھو

 میزنی محرف
 

  آھو شدمی خونھ وارد
  آب آوردوانی لھی واسم نیآرت
 

 خورمینم - من
 

  یشیبخور آروم م - نیآرت
 
 دمی آب رو سر کشوانیل

 
 دیلرزی از استرس مچونم

 
  آھو رو محکم تو دستم گرفتمدست

 
 آھو بگو کھ مامان نمرده بگو - من
 

  النا متاسفم - آھو
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  ختیری اشک ماری اختی بآھو

 دنی کشغی بلند شروع کردم بھ جی صدابا
 

  آھو مامانم مرررررررد - من
  داشت مرررررد گناه چرا

  روز خوبمھی گناه داشت مامان
  بوددهی ندشی زندگتو

  مامان رو ببره کمپخواستی تازه مباراد
 
 کردمی مھی و گردمیکشی مغیج

 کردی مھی من گری ھم پا بھ پاآھو
 

 کردمی کھ احساس مدمی کشغی جاونقد
  و گلوم زخم شدهادی در نمصدام

 
 

 ینجوری اگھ ای آروم باشدی باش آروم باش تو بایالنا تو رو خدا قو - نیآرت
  تو رو خدا بھشھی متی آرش ھم اذیکن

  آرش باشفکر
 

  بترکھخواستی شده بود دلم مغروب
 کردمی مھی بلند گری صدابا
 

   برمخوامی ماری بموی گوشآھو
   عشقمشھی پخوامی باراد مشھیپ

 باشم
 

 کردمی مھی گرکردمی سرفھ ممدام
 اری بموی گوشگفتمی مو
 

  ی خودتو کشتارمی مزمیباشھ عز - آھو
  رو خدا آروم باشتو
 

  خدا مادرم گناه داشتی زدم واداد
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  روزھی بدبخت ی جونشو گرفتچرا
 شی تو زندگدی ھم ندخوش

 
  باراد رو گرفتمی شماره کردمی مھی بلند گری کھ با صدایھمونجور

 
  باراد گفت الونکھی محض ابھ
 
   کردنھیم بھ گر بلند شروع کردی صدابا
 

 عشقم حالت خوبھ؟ - باراد
 

  باشمشتی پخوامی مایباراد ب - من
  حالم بدهرمیمی ببرم دارم مایب
 

  تو رو خدا آروم باشامی دلم االن مزیباشھ عز - باراد
 

  نکنھی آروم باش گرامی مگفتی مدیلرزی صداش مباراد
 

  بخاطر من استرس گرفتھ بوداونم
 

 دی گذشت باراد رسقھیدق ٢٠
  آھوھی زد بھ گوشزنگ

 ارهی بنیی ازش خواست منو تا پاو
 

 نیی دستمو گرفت و کشون کشون تا پاآھو
  بردمنو

 
 خودمو کشھی مگاری داده و داره سھی تکنشی بھ ماشدمی باراد رو دنکھی محض ابھ

  تو بغل بارادنی آھو و آرتیانداختم بغلش و جلو
 دمیکشی مغی و جکردمی مھیگر
 

 ؟یباراد باھات قھرم چرا بھم نگفت - من
 

  مامان مردهی نگفتچرا
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 خوامی نتونستم بگم معذرت مزمی عزدیببخش - باراد
 
  مامانم مردگفتمی با ھق ھق مدمیلرزی بودم و تو بغلش مدهی باراد چسپبھ
  رو ندارمی بجز تو کسگھید
 

  کنار گوشم زمزمھ کردباراد
  خونمون جلو مردم زشتھمی برزمیعز

 ... خانومم آروم باشمی برایب 
 
 

   مندوننی منای دوستامن استی نزشت
  بدبختمچقد

 
 ادی بدبخت خوشم نمی بھ خودت نگگھید - باراد

 
 گفت دراز نی خوابوند منو نشوند تو ماشکمی رو ی رو باز کرد صندلنی در ماشباراد

 میبکش تا برس
 
 
 

   بھ سمت آھو چرخوندصورتشو
 

 ری شبتون بخنیممنونم آھو خانوم لطف کرد - باراد
 

  بود خدانگھدارفمی وظکنمیخواھش م - آھو
 

  رو روشن کردنی ماشباراد
 

 ؟یری میکجا دار - من
 

 خونمون - باراد
 

  کجاست ؟آرش
 

   مامانمشھیپ - باراد
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 شش؟ی پی مگھ مامانت اونجاست چرا آرش رو گذاشتیچ - من
  نکنھتشیاذ
 

  ھی مادره مطمعن باش ھیاونم  - باراد
 کنھی نمتی مادرو اذی بی بچھ

  دادمحی رو واسھ مادرم توضی کھ آرش رو بردم خونھ ھمھ چظھر
 

 اری گفت برو زنتو بخودش
 

  شھیھھ باورم نم - من
 

  دوست دارهیلیالنا مامانم منو خ - باراد
  رو حرفم حرفذارهی بھم احترام میلیخ
 یای کن با مادر من کنار بی تو ھم سعزنھینم

  باشھی کدورتنتونی ندارم بدوست
 

 کنمی رو تحمل میزی من بخاطر تو ھر چباراد
 

  زمی دوستت دارم عزیلی گفت خدی دستمو بوسباراد
  کھ دستش تو دستم بودیھمونجور

   گفتمدمی دستش رو بوسپشتھ
   دوستت دارممنم

  رو ندارمی کسگھی تو و آرش دبجز
 

 ختمیری اشک ماصدی و بآروم
 

  فکر کنم فشارت افتاده ببرمت دکترخھی دستات یلیخ - باراد
 

  ندارم باراد ولم کنمارستانی دکتر و بینھ نھ اصآل حوصلھ  - من
 

  کنھنتی ھمونجا معاادی دکتر بزنمی خونھ زنگ ممیباشھ بر - باراد
 

 مردمی کھ فرھاد تو اون تصادف مرد منم باھاش میکاش ھمون روز - من
  نبودمی ھمھ بدبختنی شاھد او
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  کھ راحت شم ؟رهیگی چرا خدا جونمو نمسوزهی داره مقلبم
 

 ؟یری بمی واست نداره النا کھ دوست داری ارزشچی بودن من ھیعنی - باراد
 

   از جونم تو رو دوست دارمشتریباراد ب - من
 ده شکھی تکھی قلبم تکنمی تحمل ندارم ادامھ بدم احساس مکشمی خستم نمیول

   خستس دوست دارم چشمام روروحم
  بازشون نکنچوقتی ھگھی و دببندم

 
  رو زد درو باز کردموتی رباراد
 می شداطی حوارد

 
  خونھ تنگ شده بودنی دلم واسھ اچقد

  تی نھای کھ تا بی عاشقانھ با مردی لحظھ ھانی کھ بھتریی اخونھ
  داشتم رو توش گذرونده بودمدوستش

 
 نی و از ماشدمی کشقی نفس عمھی
 رفتی میاھی شدم چشمام سادهیپ
 
 اسم باراد رو آروم صدا زدم 

  متوجھ شدم باراد بغلم کردهفقط
 ........دمی نفھمیزی چگھی رو بستم و دچشمام

 
 

  چشمام رو باز کردمیوقت
  و مھلقا خانوم و آرش رو تخت کنارم نشستھ بودنباراد

 
  دست باراد بود و انگشتاموی تودستمام
 دادی مماساژ

 
 دی چشمم چکی از گوشھ ی اشکقطره

 
 ؟ی چرا از ھوش رفتشدهی چیآج - آرش

 
  آرش رو تو بغل گرفتم آرش خواب تو بغلم و خودشو بھم چسپوندسر
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  مگھ؟شدهی نکن چھی گریآج - آرش

 
 یچی و مادرش ساکت بودن و ھباراد

  نگاه بھ باراد انداختمھی گفتنینم
  کرده بود آرش رو بخودم فشردمبغض
  ختیری ماری اختی باشکام

 شمی خوب مضمی مرکمی نشده یزی چگفتم
 

 دی پشتھ سرم دراز کشباراد
  تو بغلم بود و باراد پشتھ سرمآرش
  کردکی بھ گوشم نزدلباشو
  دی گوشم رو بوسکناره

 
  سختھدونمی عشقم می کن بھ خودت مسلط باشی سعزمیعز - باراد

 ھ اما تحمل کن بخاطر داداشت آروم باش سختیلیخ
 

 غم آخرت گمی متی دستش رو پشتھ دستم گذاشت و گفت تسلدی کشی خانوم آھمھلقا
 باشھ

 
  ممنونم - من
 

   انداخت و از اتاق خارج شدنیی خانوم سرشو پامھلقا
 

  تو اتاقمی و باراد و آرش موندمن
  می سھ رو تخت بودھر

 کردمی و موھاش رو نوازش مدمیبوسی آرش رو ممدام
 

 شمی می عصبیاری سروم رو از دستم در بشھیباراد م - من
 

 نھیی بذار تموم بشھ فشارت پاارمی درش مزمیباشھ عز - باراد
 

  بودی کالفھ و عصبیلی خباراد
  ری کھ درگسوختی بھ حالھ اونم مدلم

 ......  مثھ من شدهی بدبختھی
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  نکنھی گریآج - آرش

 
  چشم - من
 

  چشماشو بستھ بود و ساعدش روباراد
  بود رو چشماشگذاشتھ

   من و آرش اونم داغونھھی بخاطره روحدونستمیم
 

  انگشتاش قفل کردمنی دستمو بیانگشتا
  کھ چشماش بستھ بودیھجونحور

 میدی بوسدستشو
  نداشتم باراد ناراحت شھدوست
 زمی زدم عزصداش

 
  بستھ گفت جانی چشمابا
 

  صورتش گرفتمی روبھ روصورتمو
  دمیکشی مششی ری رودستمو

 کردمی مھی گراری اختی بو
  رو صورتھ بارادرختیاشکام م 

  باز کردچشماشو
   بودداغون
 دی فھمشدی مافشی داغون از قداغونھ

 
 محکم گروی کھ تو دلمون بود ھمدی دور گردنم حلقھ کرد و با تمام وجود و غمدستشو

 میدیبوسیم
 

   حالم بدهیلی داغونم خیلی خباراد
  دارمازی نیلی آغوشت خبھ
 

  ھامو بغل کنیخستگ
  غم رو فراموش کنمنی عشقت بھم قدرت بده تا ابا
 
 گفتمی و مکردمی مھی بغل باراد گرتو
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   کنکمکم
 

 کردی مدام تو گوشم زمزمھ مباراد
  آروم باششتمی پی منعشقھ

 
  رو تو تخت باراد خواب کردمآرش

 
 میدی تخت خوابنیی و باراد پاخودم

 
   کھ آفتاب طلوع کرد ھمشی وقتتا

 گرفتمی مشی داشتم آتسوختی بودم واسھ مادرم دلم مقراری کردم و بھیگر
 

  بگم اگھ بارادتونمی بھ جراعت مکردی و آرومم مکردی ھم ھمش بغلم مباراد
  و عشقش رو نداشتم االن زنده نبودمنبود

 
 کردی باراد نوازشم مکردمی مھی گریوقت

  کردی عاشقونھ می ھمش تو گوشمم زمزمھ ھاو
 کردی داغ دلم رو کمتر مکھ
 

  روشن شده بودبآی تقرھوا
 ی من حتی ھاھی بخاطره گرباراد

  بوددهی لحظھ ھم نخوابھی
 

  دلم؟زیخانومم عز - باراد
 
  پفک کرده و قرمز بھش نگاهی چشمابا

  گفتم جانم؟کردم
 

  بسھ خبھی گفت گردی بوسچشمامو
  روح مادرت آرامش داشتھ باشھبذار
 .... کنار گوشم نجوا گونھ گفتبعد
  نگو اما منی کسبھ

 ھستم"  یچشمان"  صاحب
 ندیبی مرا مکھ

 زندی محرف
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 خنددیم
 کندی میدلبر

 کندی میعاشق
 نی تری مالک خواستنمن

 ھستم" ای دنیچشم ھا"
 

  گفت بخواب عشقمدی رو بوسچشمام
   رو بازوھاش بود و آروم آرومسرم

 ..... حبس کردم و خوابم بردنشی سرمو تو سدادی تکون مدستشو
 

   آروم صدام زدباراد
   چشمام رو باز کردم متوجھ شدمیوقت
  تخت کنار آرش خوابم اونم ھنوز خواب بودرو
 

  ؟ی بریی جایخوایباراد م - من
 

  بود ھم نزدهششی بود و تھ ردهی پوشی لباس مشکباراد
 
  مادرتی جنازه عیی تشی کارازمی عزنھ

   رفتم انحام دادمرو
 

  دور گردن باراد حلقھ کردمدستمو
 صدای آرش متوجھ نشھ بنکھی بخاطر او
 ختمیری با سوز دل واسھ مادرم اشک مو

  شده بودسی خگھی باراد دگردن
 

   از رو تخت بغلم کردآروم
 ی بھداشتسی سروکنار
 نیی گذاشت پامنو

 
 ای صورتت رو بشور بزمیعز - باراد

 رهی آمبوالنس مگھی ساعت دھی
 رهی بگلی رو تحوجنازه

 
  نداشتم راه برم پاھام سست بودتوان
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  بود بھ سرم اومدیی چھ بالای خداگفتم

  رسوندمیی دستشوھی کشون خودمو بھ روشوکشون
 

 نی نتونستم مقاومت کنم و ھونجا خوردم زمکھ
  بودستادهی در ای جلوباراد
  شد و بلندم کردیی وارد دستشوعیسر
   زد بھ صورتمآب

  رو شستصورتم
  بھ خودم انداختمنھی نگاه تو آھی

  چشمام کبود و صورتم زرد شده بودریز
 

 چشاتو داغون زی اشک نرقدی پس ابرمتی نمی کنینجوری النا اگھ قراره انیبب - باراد
 شھیشده باز نم

  بست الناشمی می رواندارم
 

  ھی کسم بدردی بیلی خباراد
 
   نزدمی حرفچی باراد و ھی نھی بھ سدمی چسپسی صورت خبا

  و فقط اشکفقط
  شده بودسی باراد خرھنی بود پسی خصورتم

   بود پاک کردیی کھ کنار روشویی با حولھ اصورتمو
  لباستو بپوشمی برگفتم

  نگوقدی ایستی نکسیب
 
  مقدمھ بھ چشماش زل زدم گفتمیب

  ما امروز محرم بودنمون تموم شدباراد
 ستمی زنت نگھی دمن
 

 محضر عقد دائم میری فکرم مشغول ھست فردا می نگو النا بھ اندازه کافیچیھ - باراد
  میکنیم
 

  بگمتونمی کن بھش بگو مامان مرده من نمداریباراد آرش رو ب - من
 

   تو مراسمبرمیمن آرش رو نم - باراد
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  ؟شھی مگھ می چیعنی - من
 

  تو دخالت نکن فقط لباستو بپوششھیآره م - باراد
 

  داده باراد خالم؟ی رو کعییخرج کفن و دفن و مراسم تش - من
 

 من دادم مگھ دامادش نبودم؟ - باراد
 

 ؟ی باراد واقعآ تو ھمھ مخارج رو دادگفتم
 

  چون مادر زنم بودفمھیالنا لباساتو بپوش من دادم چون وظ - باراد
 

 رونیبرو ب - من
 

 چرا؟ - باراد
 

  رو بپوشممی لباسم رو عوض کنم مانتو شلوار مشکخوامیم - من
 

  لباست رو عوض کنمیتونی گفت خب بپوش زود باش اگھ نمباراد
 

 می ما االن نامحرمخوامی نمگفتم
 

 می حرف مفت نزن لباس بپوش برالنا
 ...... شدهری زود بپوش دکنمی من نامحرم شدم من نگات نمگھی دحاال

 
 

  پشتش رو بھم کردباراد
  گفتم من آمادمدمی رو پوشلباسم

 
  نگران نباشششھی نشھ مامانم پداری آرش بمی برایآروم ب - باراد

 
 ؟ی چستمی من ننھی شھ ببداری اگھ بباراد

 
 ای بردمت دکتر نگران نباش زود بی مامان گفتم بھش بگھ تو معده درد داشتبھ
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  فت و از پلھ ھا دستمو محکم گرباراد

 می اومدنییپا
 خوردی خانوم تو سالن نشستھ بود و داشت ساالد ممھلقا

 
 سالم مھلقا خانوم - من
 

   مادرشھی واسھ مراسم خاک سپاربرمی مادر من دارم النا رو مریظھر بخ - باراد
  بھ آرش باشھ مادرجانحواستون

 
 باشھ پسرم برو بسالمت - مھلقا

 
  ومممنونم مھلقا خان - من
 

  کنمیخواھش م - مھلقا
 
   بھاطی و تو حمی سالن خارج شداز

 می رفننی ماشطرف
 

   درو باز کردباراد
 می بودوری عرق کرده بودم تو ماه شھریحساب

  کم ھوا گرم شده بودھی و
 سی صورتم خدی رو صورتم ددی کشدست
  ی عرق کردنقدی گفت چرا اشده

  دکتر؟ببرمت
 

  مامانم تو رو خداشھی پمینھ بر - من
  ببرم بارادزود

 
  سالگرد فرھاد ھم ھستامروز

 ی جنازه عھیی سالگرد فرھاد شد تشروز
  مامانم

 کردمی مھی باراد گری بلند جلوی بغضمو نگھ دارم و با صدانتونستم
   بھم نگفت فقطیزی چگھی داونم

  گرفتھ بودحالش
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  کردمی رو روشن کرد و پره ھاش رو بھ طرفم تنظنی ماشکولر

 
  می کنی کھ آمبوالنس رو ھمراھمی و بھ طرف مرده شور خونھ رفتمی خونھ خارج شداز
 

  کنار فرھاد دفن بشھ کھ تنھا نباشھدیباراد مامانم با - من
 
 شھی گفتم بگو مامانمو ببرن پھی گربا

  زادشخواھر
 

  سردی بود جلومارستانی من رفتم خالت تو بی وقتزمیعز - باراد
 گرفتی ملی داشت جسد رو تحوخونھ
 کننی کنار فرھاد دفنش مگفت

 
  حرف زدن نداشتمی نایعنی نگفتم یزی دادم و چھی تکی بھ صندلسرمو

 دیلرزی مبدنم
 

  آمبوالنس تازه راه افتاده بودمیدی ما رسیوقت
 

  نامھ مامان رو با اسمشاهی سیوقت
 دمی آمبوالنس دپشتھ

 دنی کشغی کردم بھ جشروع
 

 یچی و ھدیکشی و مکردی روشن مگاری ساکت بود و فقط تند تند سباراد
 گفتی نمبھم

 
 ی گفتم مامانیی گرفتھ ای صدابا
 
   کرده بودم گلوم گرفتھھی بس گراز
 ومدی و صدام در نمودی
 

  بابا کھ رفتیمامان چرا رفت - من
 ی ھم رفتتو

 ی کردیی وفای بیمامان
  خواستمی میکن. قرار نبود ترکمگھ
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 می کنی باھم خوب زندگماید قمثھ
 ی بخونیی برام الالتو

 ی واسم غذا درست کنی ببافموھامو
 ی چرا تنھام گذاشتخوامی من آغوشتو ممامان

 
  نخورده بودمیزی صبح چاز

  بھم اومده بودی عصبفشار
   معدم داشتمیناراحت
   تھوع گرفتمحالت

  رونی زدم باراد نگھ دار ماشداد
 

 نی باز کردم و نشستم کنار ماشدرو
  کردم بھ باال آوردنشروع

 
 ی چقد بخودت فشار آوردنیبب - باراد

  شدهی عصبمعدت
 

 نی رو از تو ماشی آب معدنی بطرباراد
  چند مشت آب زد بھ صورتمبرداشت

  رو واسم خوابوندی کھ بھتر شد صندلحالم
  دادمھی تکی صندلبھ
 

  حالم خوبھمی زود برمی برباراد
 

  بخوررمیگی واست موهی آب مھی - باراد
 یری تو مراسم از حال مینجوری ابرمتی مبعد

 
 کنمی خواھش ممی برخورمینم - من

 دادی بھ حرفم گوش نمباراد
 

 دی خنک واسم خریلی خرموزی شدوتا
  رو خوردمشیکی زور بھ
 
   بھشتمیدی ھماھنگ با آمبوالس رسو

  زھرا
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  مادرم اومده بودنلی بود تمام فامغوغا
  مامان بودی جنازه عیی ھم تشچون

  سالگرد فرھادھم
  بودنستادهی کھ زن ھا ای کنار جمعباراد
   زدترمز
  بھ آھو افتاد کھ تند تند اومدچشمم
 سمتم

 
   تو رو خدا حواستون بھ الناونی اون قسمت کنار آقارمیآھو خانوم من م - باراد
  باشھ

 
 کردنیکھ ھمھ نگام م زدمی بلند زجھ می صدابا

   اومد سمتمھی با گرخالھ
   انداختم بغلھ خالھخودمو

 
 یدی مادرمو میخالھ چرا بو - من

  تا مامان مردی منو بغل نکردچرا
 یدی مادرمو می بغلم کن بوخالھ

 
  مواظبھ خالت باششتی خالتم اومده پیستی تنھا نگھی فرھاد دزدمی بلند داد می صدابا
 

 کردنی مھی ھم گرای و بعضکردنی نگام مھمھ
  دنی کشغی شروع کردن کندن قبر مامان شروع کردم بھ جنکھی محض ابھ
  مامان تو رو خدا نرو خاکگفتمی مو

  روشدیزینر
 

 ی دلتنگھ خواھر زادت بودمامان
 شش؟؟ی پی زود رفتقدی اکھ
 

 زدمی حرفا رو منی و ازدمی ضجھ میوقت
 گفتی مکردوی مھی بود گرستادهی آھو ھم کنارم اکردی مھی بلند گری با صداخالھ
 .... واست نموندهی باش النا جونآروم
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   مامان چھ زود رفتیدی دآھو
  وفا بود و منو تنھای مامان ھم بیدید

 گذاشت
 

  آروم باشنی دستمو گرفت گفت بشآھو
   قبر مادرم زانو زدمکنار

 کردمی می خفگاحساس
 ومدی اشکم در نمگھید

 تم آھو آرش خبر نداره مامان مرده آھو گفبھ
   مامان وابستھ بودبھ
 

  اجازه نداد بھش بگمباراد
 

 باشھ النا آروم باش - آھو
 
  بود و داشت با چند نفر حرفستادهی اونی نگاه بھ باراد انداختم کھ کنار آقاھی
  بوددهی پوشی ھم مشکنی آرتزدیم
  بودستادهی کنارش او
 

  ومدی و اشکم در نمسوختی مگلوم
   زدم بھ آھوزل

 ختنیری رو مامان خاک مداشتن
 

  تو گوشمزدی مآھو
 زدمی و حرف نمگفتمی نمیچی ھاما

  نگاه بھ قبر فرھاد انداختمھی فقط
 کردنی بھ مامان کھ داشت کنارفرھاد دفنش مبعدش

 
 کنھی مغزم داره مور مور مکردمی ماحساس

   کنار قبر مامانومدی اشکم در نمیول
 دمی کشدراز
  اومدم باال سرمخالھ

  زدی النا مگفتی بلند می صدابا
 ومدی گوشم اما اشکم در نمتو

 دی کشیفی خفغی بود و جدهی ترسآھو
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  بھ باراد بودنگاھم

 زدمی آروم پلک مو
  واسھ باراد دست تکون دادآھو

  تو جمع خانم ھاادی کھ باراد داره مدمیدی مو
  برم شلوغ بوددور
  سرم بودمی و آھو باالخالھ

 
  شدکی بھم نزدباراد

 
 نی اجازه بدشھی خانوما مدی ببخشگفت
  راھو واسھ باراد باز کردنزنا
  خودشو بھم رسوندعی سرکھ

  شده بودی خاکمی لباس مشکتمام
 

  گرفت بغلم کرددستمو
   زل زده بودبھش
 دیلرزی و چونم مومدی در نماشکم

  زود خودش رو رسوند بھ بارادنیآرت
 گفتی کھ بھ باراد مدمیشنی رو مصداش

   کنھھی گردیبا
 ضی کنھ و گرنھ مرھی کن گریکاری
 شھی حالش بد مشھیم
 

  عرق کرده بودیلی خباراد
  شدهی خاکشی مشکی لباس ھاو

  کھسوختی دلم واسھ باراد ھم مبود
  بشھتی اذدی من بای پا بھ پااونم

 
  گفتم بارادآروم

   کھ سرپا نشستھ بود و بغلمیھمونجور
  بودکرده
 زمی جانم عزگفت

 ی رو خدا آروم باش خودتو کشتتو
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  شدمکسیباراد حالم بده مامانم رفت ب - من
 

  کنی کن عشقم خودتو خالھیالنا گر - باراد
 

 رهی دستمو بگخواستی شد مکی بھم نزدنیآرت
 

  با اخم بھش نگاه کردباراد
 

 ؟ی کنکاری چیخوایم - باراد
 

  فشارشلرزهیچونش داره م - نیآرت
  دستآشو ماساژ بدهنھیی پایلیخ
  کنھھی کن گریکاری
 

 دادی دستمو ماساژ می انگشتاباراد
   گرم بودیلی خدستاش

  بودخی خی من ی دستااما
 

  و تو گوشمدادی رو ماساژ مچونم
  کنھی النا مادرت مرده گرکردی مزمزمھ

  چسپونده بودمنشی رو بھ سسرم
  افتاده بودشالم
 د رو درست کرشالم

 
 شدی و سرم مورمور ممیشونیپ
 دیلرزی چونم مو
 ومدی اشکم در نمو

  حرف بزنمتونستمی نماصآل
  گوشمکی دھنشو برد نزدباراد

 
  گھی تو دنی ببزمی کن عزھیگر - باراد
  مادرت مردهی ندارمادر

 زمی کن عزھی گرواسش
 زنیری دارن رو مادرت خاک منیبب
 شینیبی نمجوقتی ھگھید
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  رفت فقط خاطره ھاششھی ھمواسھ
 ستی خودش نموند

 دی کن باھی النا گری مادر شدیب
 ی کنھیگر

  تو گوشم زمزمھ کردنقدیا
  و شروع کردمدمی بلند کشغی جھی کھ
   نروی مامانزدمی کردن و بلند داد مھی گربھ

 خوامی مادرمو ممن
  کھ تو بغل باراد بودم و باراد کنارم نشستھ بودکردنی بھم نگاه مھمھ

 کردنی پچ پچ مومدی مصداشون
  النا رو بغل کردهھی کپسره
..... 

 ارهی از آھو خواست واسش آب بباراد
 
 

  کردنی کھ تو مراسم خرما و آب پخش میی از کساآھو
  آب گرفت و داد بھ بارادوانی لھی
 

  آب رو بخورنی پاشو ازمیعز - باراد
   ببرمتخوامی مپاشو

 
   کم از آب رو خوردمھی
 

 امیاراد من نمب - من
 

  خونھمی شده پاشو برخی بدنت شھی خونھ حالت داره بد ممی بردیپاشو با - باراد
 ارمتی مگھی کن چند روزه داستراحت

 
  فاتحھ بدمخوامیببرم سرخاک فرھاد م - من
 
  کنار قبر فرھاددمی رسنکھی محض ابھ
  کھ کنار قبر نشستھ بوددمی فرھاد رو دی فرھمند بابایآقا
 
 بھتون گفتھ بودم - فرھمند یآقا
 ای وقت سر خاک پسر من نچیھ
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  نھ؟ای بودم گفتھ
 

 فرھمند دوست ندارم تو مراسم دعوا راه بندازم ی آقادی ساکت شدیلطف کن -  باراد
 دیبھتره مراعات کن

 
 فھمھی خودش مستی سالش شده بچھ ن٢١گھیجناب سرگرد النا د - فرھمند

 خانوم از نی ایاشتم کھ اونم بخاطره ھرزه بازھا بچھ رو دنی پسرم بوده من ھمقاتل
  رفتنیب
 
  کھ جوابش رو بدم نداشتمی نفرت بھ پدر فرھاد زل زده بود حس و حالبا
 

   شدکی فرھمند نزدی بھ آقاباراد
  فرھمند بھتره دھنتونی گفت آقانیی رو انداخت پاسرش

 می برنجای تا ما از اددی ببنرو
  خونھمی بردی پاشو بسھ باالنا
 
 نی مثھ ای دوست دخترھی شما زشتھ کھ تھی واسھ شخصمیسرگرد فھ - فرھمندیآقا

  یداشتھ باش
  دی بھ فرھاد چسپی سالگ١٥ کھ ازھی دخترھی چھ مارمولکیدونینم

   کرد تا آخر با کاراشوونھی دبچمو
   رو گرفتجونش

 
   فرھمندیخدا لعنتت کنھ آقا - من
 اعث کھ بی عاشقھ فرھاد بودم اونمن

  نھ منی پسرش شد شما بودعذاب
 

 کشوندی منی مچ دستمو محکم گرفت و بھ طرف ماشباراد
 ی رو باز کرد و رو بھ آقانی ماشدر

  آخرتون باشی گفت دفعھ فرھمند
 یذاری دوست دختر رو من و زنم ماسم
  تی شخصی بکھیمرد

 
   شد و در اونقد محکمنی ماشسوار
  کھ تکون خوردمبست
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  می بھشت زھرا کھ دور شداز
  نی گفت چند بار بگم با اتی اعصبانبا

  رو بھ رو نشو نذار رو اعصاب من برنخانواده
 

 باراد سر من داد نزن اونقد اوضاع - من
  کھ جوابت رو بدمستی مناسب نمیروح

 
  ینحوری براش ھمشھی نمیعنی - باراد
 ی دوست دارن بھت بگن منم بی ھر چانی سرخاکش تا بینی بشی بردی بای بفرستفاتحھ

  نگات کنم آره ؟رتی غی برتیغ
 

   بگن دوست ندارنی بھ چھ زبونبابا
  نروجوقتی ولشون کن ھی ندارن سرقبر بچشون بردوست

 
 تو ھم از دست من خستھ یول کن باراد ساکت شو بھ جھنم کھ دوست ندارن لعنت - من
 یاری چرا بھونھ در میشد
  تی دنبال زندگی بریتونی کھ تموم شده مغمونیص
 

  شمادهی پخوامی رو نگھ دار منی کنار ماشبزن
 

  گفتمی درو گرفتھ بودم و مرهیدستگ
  باز کن درونگھدار

 
  سرجاتنی بلند داد زد بشی صدابا
 

  قفلکردی حرکت منی کھ ماشی حالدر
  باال و درو باز کردمدمی کشدرو

 
..... 

 
️♥ بـــے صــداــادیفر♥ , [09.06.16 00:28[ 

 ٤٨٦ پارت
 

  داد زدی بلدیلی خی با صداباراد
   ببندمدرو
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  نگھ داشتنوی زود ترمز زد و ماشیلی خو
  النایشعوری بیلی لرزون گفت خی صدابا
 

 یگی بھم مرسھی بھ دھنت می کھ تو ھر چشعورمیآره ب - من
 

  گفتم؟یمگھ من چ - باراد
 کنھ ی احترامی بھ زنم بی کسخوادی دلم نمی گفتم دوست ندارم سرخاک فرھاد برفقط

 رهی سوال مری زتمیشخص
 

  یتتیھھ خوبھ کھ فقط بھ فکر شخص - من
 

 !! یزنیچرا حرف زور م - باراد
  من فقط نگرانھ خودممیعنی

 یدونی اخالقمو می وقتچرا
  باھاممی عصبی حال وقتنی ابا

 اد؟ی کردن خوشت متی از اذیکنی مکلکل
 

  شدمری کھ رو دلمھ پی ھمھ مشکل و دردنی  بخاطر امیباراد من تو اوج جوون - من
  و دماغ بحث کردن ندارمدل
 الشویخی رو خدا بتو
 

  دادمھی در تکشھی شھی سرمو
 ختمیری ماری اختی و اشکام بزدمی مپلک

 
 گھی غلط کردم دزمی عزدیببخش - باراد

   نکنھیگر
 

  خودشو کشوند سمتم گونمباراد
 دی آروم گفت عشقم ببخشدی بوسرو

 دمی صورتشو بوسبالفاصلھ
   خونھ آرش تنھاستمی نداره بربی عگفتم

 
 گھ؟ی دی گفت آشتدی بوسدستمو

 
 م؟یمگھ ما قھر بود - من
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  ازمدی گفتم شامی نبودزمینھ عز - باراد

 .....یناراحت
 

  دی شده باراد ببخشفیاعصابم ضع - من
 ستی اما دستھ خودم نادی بدت مدونمی مکنمی می و زبون داردمی جوابتو مکھ

  خوامی ممعذرت
 

  تکوندمی بود و پر از خاک شده بود داشتم بغل شلوارشو با دست می باراد مشکلباس
  دلمزی گفت ولش کن عزدی بوسدستمو
  واست خوبھری تو ھم دوش بگرمیگی خونھ دوش مبرسم

 
  دادمھی تکنی ماشھی باشھ و سرمو بھ صندلگفتم

 
  رو نگھ داشتنی ماشباراد

 
  ؟شدهیچ - من
 

 امی تنقالت بخرم االن مکمی واسھ آرش خوامیم - باراد
 
 گھی دیزای و لواشک و چپسی پر از پفک و چکی زود رفت و با چند تا پالستیلیخ

 نیبرگشت و گذاشتشون عقب ماش
 

 ی باراد جان تو زحمت افتادیمرس - من
 

 فمھیواسھ چھار تا پفک تو زحمت افتادم؟ وظ - باراد
 

   بارادی اوقات بخاطر زحمتایبعض
 شدمی شرمنده مواقعآ

  دستش تو دستم بودھی
  دستش رو فرمونھی
  گرفتمی از وجودش آرامش متی نھایب 

 دمی باال آوردم بوسدستشو
 

 کردمی می زندگدی اگھ تو رو نداشتم چطور بادونمی دوستت دارم نمیلیباراد خ - من
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   منشمیپرنسس من دستمو نبوس فدات م - باراد

 
 شمی خدا نکنھ من فدات مگفتم

 
 می شدکی لحظھ بھم نزدھی تو ھردو

 میدی ھمو بوسی لب ھاو
 

   آرومتر شده بودم وجودچقد
 کردی حالھ دلم رو خوب مباراد

 
  رفتمی خودم قربون صدقش مشھی زل زده بودم و پبھش

 
   رو زدموتی خونھ رمیدیرس
  باز کرددرو
  می شداطی حوارد
  باز کردنوی ماشدرو

 
  پاھات حس داره؟ی راه بریتوتی مایبغلت کنم  - باراد

 
  امیآره خودم م - من
 

  رو از عقبی خوراکیکای پالستباراد
 می برداشت دستمو گرفت گفت برنیماش

 
  در سالن رو باز کردیوقت

  بھ آرش و مھلقا خانوم افتادچشمم
 خوردنی متزای پی ناھار خورزی رو مکھ
 

 نیسالم مھلقا خانوم شرمنده تو زحمت افتاد - من
 

 ھی زبوننیری پسر خوشگل و شیلی آرش خکنمیسالم نھ خواھش م - مھلقا
 ندازهی باراد می ھای بچگادی منو

 
 ی جووووونم اومدیسالم آج - آرش
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  اومدمزمیآرش عز - من
 

  سالم مامان - باراد
 

 یسالم پسرم خستھ نباش - مھلقا
 

   گفتی نسبتآ بلندی با صداباراد
  پسر قشنگمنمی ببای بآرش
  سمتشدی دوآرش

 باراد بغلش کرد 
 دمی خری واست خوراکگفت

  واسھ توعھ بھ النا ھم نده باشھھمش
   گفت باشھدی خندآرش

 
  کھ آرش بغلش بودیھمونجور

 ری دستش دست منم گرفت گفت بربم باال دوش بگھی با
   رو گرفتھ بود و از پلھ ھا باالدستم

 میرفتیم
 

  باراد ھم مادرم شدهکردمی محس
   پدرم ھم دوست ھم عشق ھمھم

  شوھرم
  بودی دارو ندارم من از زندگی مرد ھمھ نیا

 
  لذت بھ آرش و باراد زل زده بودمبا

 ی زبوننیریاسھ باراد ش آرش وکھ
   و بلند بلندکردی مفی و اونم ککردیم
  دیخندیم

  خنده ھاشون غرق لذت شدمبخاطره
 .... زدمی و لبخند کمرنگدمی کشیقی عمنفس

 
 

  رو تخت نشستھ بودباراد
   رو پاش بود با ھم کلشآرش
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  از حموم اومدم کنارشون رو تخت نشستمنکھی بعد از اکردنی میباز
 

  صورتشو چرخوند سمتمباراد
 

 یشی مضی روشنھ مرلتیبرو موھاتو خشک کن اسپ - باراد
 

 حوصلھ ندارم ولش کن - من
 

  دستشو دور شونم حلقھ کردباراد
 

 رهی باراد خستس بره دوش بگیآرش پاشو از رو پا - من
   ھم نخوردهناھار

 
 یچشم آج - آرش

 
  نداره بذار راحت باشھبیع - باراد

 خورمی نمیزی فعل چ اشتھا ندارممن
 ی نخوردیزی کھ چخودتم

 می باھم بخوراری بیخوری خودت ماگھ
 

  ؟یخوریاگھ بخورم تو ھم م - من
 

 امی مرمیگی دوش مھیآره  - باراد
 

   بارادگفتم
 

  زمیجانم عز - باراد
 

  کھ آرش رو آورده بودملی اون اواباراد
 ی از تلفن کارتیکی چند بار خونھ

 کردی مدمی تھدزدی زنگ مبھم
  بوده؟ی کدمی نفھمبالخره

 
  بوده بھش فکر نکنترای و ماری کار نفس و مازادیبھ احتمال ز - باراد
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  نفس کجاست؟باراد
 

  ھی عقد کردن رفتن ترکاریبا ماز - باراد
  باباشھیپ
 

 رن؟یگی نمی عروسیعنی - من
 

 دمی ازشون نپرسیزی چدونمینم - باراد
 رنی نگیس عروگھی دادی بھ احتمال زاما
 

 ی و عروسپوشمی نمی عروسدی لباس سفگھیباراد منم بعد از مرگ مادرم د - من
 کھ اونقد شوق و ذوق داشتھ باشم واسھ ستمی باکره نگھی در ضمن من االن دخوامینم

  جشن و لباس
  فقطشھی داغونھ اگھ ممی روحیعروس

 می محضر عقد کنمی برفردا
 

  صورتمو با دستاش قاب گرفتباراد
   عقدمون موقتھی وقتخواستمی من نمخوامی گفت النا معذرت مو
 وفتھی اتفاق بنیا
 کنمی گفت جبران مدی رو بوسمیشونیپ

  معشوقتشھی نمی ببخشش ولمنو
 ی کنی بغلت باشھ و ازش دورتو
 

  دوستت دارم اصالیلیباراد من خ - من
   نشدممونی کھ باھات گذروندم پشیی از لحظھ ھاچوقتیھ
  زنت بودمی کنی معذرت خواھستی نازین
 

  مردونشی دستانی کھ صورتم بھونجور
 یمی گفت زندگدی چشمام رو بوسبود

 
  لبخند زدمبھش

 
 امی مرمیگیدوش م - باراد

 
 زمیباشھ عز - من
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   ساعت از حموممی بعد از نباراد
  تو اتاقشی آرش با گوشرونی باومد

  بودی بازمشغول
 یزی جھی نیی پامی برای النا بگفت

 میبخور
 

  نیی پامیرفت
  رو صدا زدممادرش

 
  م؟ی داریمامان ناھار چ - باراد

 
 الی خانوم تو سالن نشستھ بود و سرمھلقا

 کردی رو نگاه مشھرزاد
 

  سفارش دادمتزای از ظھر کھ پگفت
 دی بخوردی ھست بردارخچالی تو

  گرم کردکروفری رو تو ماتزای پباراد
  می خوردنکھی از ابعد
  مادرش تشکر کرداز
  بھ مادرش گفت مامانرو
 میکنی و النا فردا عقد ممن
 

  بھ بارادنکھی خانوم بدون امھلقا
 ی خوشبختی کنھ گفت واست آرزونگاه

  پسرمکنمیم
 

  از مادرش تشکر کردباراد
 

   باالمی برمیخواستی میوقت
  زد گفت باراد بابات ظھرصداش

  تھرانادی مگھی زد گفت دو روزه دزنگ
  اونجاس کارا رو سپرده دستھاری مازگفت
  بھت سر بزنھادی بخوادی راحتھ مالشی خاریماز
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   کرد و گفت شما دریظی اخم غلباراد
 د؟ی گفتی النا بھ بابا چمورد

 
 پسر رو دارم و ھی نی پسرم من فقط ھمستمی نگفتم من کھ دشمنت نیزیچ -  مھلقا

 خوامی رو مشیخوشبخت
 

   شدهیختر دھی باراد عاشقھ گفتم
  باھاش ازدواج کنھخوادی مکھ
 

  گفت؟یبابا چ - باراد
 

  گھی بگو منتظر بمونھ تا دو روز دگفت
 ......ادی خودش مکھ
 
 

   کھی زود گذشت شبیلی خدوروز
 ی دلشوره ادی بود پدر باراد بقرار
  داشتمیبیعج

 
  ھمراه مھلقا خانوم و بارادبھ

  فرودگاه استقبال پدر بارادمیرفت
 

  دلشوره دارمیلی باراد خگفتمی ممدام
 
  مھربونھیلی آروم باش بابام خگفتیم
  نگران نباشمیقی باھم رفیلی  خذارهی احترام میلی منم خبھ
 
  دمی مرد چھار شونھ قد بلند رو رو دھی
  پوشکی شیلی جو گندم خی موھابا
 دیخندیخانوم م مھلقا ومدی کھ  بھ طرفمون میی و کت و شلوار سورمھ ادی سفرھنی پبا

 و واسش
  دادی تکون مدست

 
  پدر بارادهدمیفھم
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  داشتمی حس خوببھش
 دادی واسھ پدرش دست تکون مباراد

   شدنکی بھم نزدیوقت
  بغلگروی باراد و مھلقا خانوم ھمدپدر

  کردن
 

  بابا؟ی گفت چطورباراد
 نکھی رو محکم بغل کرد بعد از اباراد
  بارادی زد رو شونھ دنی بوسگرویھمد
  و از مایشی عاشق مگھی حاال دگفت

  ؟یکنی مپنھون
 

 یدیدی زد گفت بالخره کھ عروستو میی لبخند دندون نماباراد
 

  پرنسستون رونی گفت حاال اباباش
  جناب سرگرددیدی ما نشون نمبھ
 
 ستادمی پشتھ سرباراد اومدم جلو ااز
  دمی نگاه کردم کھ فھممی فھی اقابھ

   رو از پدرش بھ ارث بردهشیپی خوشتباراد
 

  رو بھ سمتش گرفت و با استرسدستم
   سالم من النا ھستمگفتم

 
  پام رو برانداز کرد دستمسرتام

  فشرد گفت سالم دخترمرو
  چشمک زدھی رو بھ باراد بعد

 ی گفت الحق کھ پسر خودمو
  بھ خودم رفتھقتیسل
 

  قھی چند من تو انتخاب ھمسر بد سلھر
  بودم
  نازکینوم پشت چشم خامھلقا
 ادمی از سرتم زیزنی و گفت بھ بھ چشمم روشن چھ حرفا مکرد
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  خندهری زمی ھمھ با ھم زدبعد
  حس خوب داشتم  اون لحظھھی

  خانواده دارمکردمی ماحساس
  خوبی خانواده ھی
 

  بھ پدر بارادی خوبحس
  برعکس مھلقا خانومداشتم

   آدم خنده رو شوخ طبع ویلیخ
   بودنیمھربون

 
  آمنھ خانوم بودشی تو خونھ پآرش
  از آمنھ خانوم خواست اونشبباراد

 ی شام سفارشھی تا واسھ پدرش ادیب
 ...  کنھدرست

 
  می خونھ کھ شدوارد
  خوردی موهی داشت تو آشپزخونھ مآرش
   بودیزی خانومم ھم سرگرم سرخ کردن چآمنھ

 
   محض ورودمون بھ سالنبھ

  سمتم بغلش کردمدی دوآرش
  دی پرسمی فھی آقاکھ

  ؟ھی پسر خوشگل کنیا
  گفت آرش ھستم خوشبختمی نسبتآ بلندی با صداآرش

 تونیی آشنااز
 
  خوشش اومد دستشو بھ طرف آرش دراز کرد و گفت سالممی فھیآقا

  جان خوشبختم منم پدر آقا بارادمآرش
 

 کرد و گفت منم داداش می واسش تعظنھی رو ول کرد دست بھ سمی فھی دستھ آقاآرش
 النام

 
  دنی بلند خندی باراد و باباش با صداکھ

   کار آرشواسھ
  خندم گرفتھ بودخودمم
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 می تو سالن نشستی رو مبل ھاھمھ

 
  گفت آمنھ خانوم شام آمادس؟باراد

 
 دقھ ٢٠ گفت آقا باراد می فھی با آقایی و خوش آمدگوی خانوم بعد از احوال پرسآمنھ

 شھی آماده مگھید
 

 ؟یکنی درست میمگھ چ - باراد
 

  بادمجونمھیآقا با اجازتون ق - خانوم آمنھ
 

  لباسش رو عوض کرد و دست صورتش رو شستمی فھی آقانکھی از ابعد
  خانوم مھلقا خانوم رو صدا زدآمنھ
 زی سرمدیی بفرمای ھمگدمی شام رو چزی خانوم جان مگفت

 
  می شام خوردنکھی از ابعد
  آمنھ  خانوم تشکر کردم از
 

  واسھ خوابمی فھی خانوم و آقامھلقا
 رفتنی سالن می انتھای از اتاق ھایکی سمت بھ
  باراد پدرش رو صدا زدکھ
 

 بابا جون؟ - باراد
 
  جانم بابا - می فھیآقا
 
   ساعتمی نشھیبابا م - ارادی
  کار واجب دارمھی تو اتاقم باھاتون دیایب
 
  و باراد بھ سمت اتاق باال رفتنمی فھیآقا
 

 ودمی دهی با آرش تو اتاقم دراز کشمنم
  گرفتھ بودماسترس

 زنھی باراد در مورد من داره با پدرش حرف مزدمی حدس مچون
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  بوددهی زدنشون طول کشحرف
  رفتھ بودن تو اتاق١١ ساعت

  بود و ھنوز تو اتاق بودن١٢ االن
 

  از استرسم کم بشھنکھی اواسھ
  رو با آرش سرگرم کرده بودمخودم

 گفتمی براش قصھ مو
 
  بھ در اتاقم خوردییتقھ ا 

   برگردوندمصورتمو
 

   اومد پشتھ سرم رو تخت درازباراد
  دستشو رور پھلو ھام حلقھ کرددیکش
  خودشو بھم چسپوندو
 
  لرزون گفتم باراد؟ی صدابا
 

  جانم - باراد
 

 ؟ی در مورد من با پدرت حرف زدزمیعز - من
 

  آره - باراد
 

 ؟ی بھش گفتیچ - من
 

  رو کھ الزم بود بدونھیزی گفت ھر چباراد
 

  گفت ؟یپدرت چ - من
 
  محضر واسھ عقدادی قراره فردا صبح باھامون بیچیھ
 

 ؟یگی میباراد جد - من
 

 ! دارم بچھ ؟ی و گفت مگھ من با تو شوخدی خندباراد
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 دمی کھ تو بغل مردونش گم شده بودم چونش رو بوسی و ھمونجوردمیخند

  خوابش برده بودآرش
   رونشی بھ باراد چسپوندم سخودمو

  پاھاش گذاشتمنی و پاھام رو بدمیبوس
  رو ھر دومون محکمدی پتو رو کشباراد
  زود خوابش بردیلی کرد و خبغلم

 
   شدمرهی صورت جذابش خبھ

  بودکی بھ صورتم نزدنقدی اصورتش
 کردمی گرمش رو احساس میفسا نکھ
 کردمی مدای پی نسبت بھ زندگیشتری بی دلگرمو
 

 صورتش گذاشتم چشمام رو بستم و آروم آروم صورتش رو نوازش ی رودستمو
 ..... کردمیم
 
 

 یلی شدم خداری از خواب بی وقتصبح
 واقعآ گھی باراد و باراد دی خانوم خونھ شمی مگھی از امروز ددونستمی بودم مخوشحال

 شھیمالھ خود خودم م
 
  نبودفی داشتم قابل توصبی حس عجھی

  وارد اتاقم شدباراد
 

 ؟یخانومم آماده شد - باراد
 

  زمیآره عز - من
 

  شدکی خواب بود  باراد بھم نزدآرش
 اری در بتوی مشکی لباس ھاشھی اگھ مزمی عزگفت
  بپوش بخاطر مندی سفلباس

 
   چشم باراد نشست رو تخت گفتگفتم
 ادی آرش باھامون نممگھ
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 ارمشیچرا م - من
 

  کنمی مدارشی من بپس
 

 شال ھی با دی مانتو کوتاه سفدمی روشن پوشنی شلوار جھی کردمی لباسمو عوض مداشتم
 دیسف
 

  آرشی ھای زانوری دستشو برد زباراد
  بغلش کردو
 

  گفتم باراد ؟دمیخند
 

  جان - باراد
 

 ؟ی چرا بچھ رو تو خواب بغل کرد؟یکنی مکاری چی دارزمیعز
 

  شھداری پسرم بخوامی گفت مباراد
  واقعآ پدرشھ چون باراد احساسش واقعآکردمی پسرم احساس مگفتی میوقت

  بودگرم
 

   تنبل خان پاشونمی بلند گفت آرش پاشو ببی با صداباراد
  چشماشو باز کرد گفت آقا بارادآرش

  ؟شدهیچ
 

 ستی نیزی گفت چودی ھرچند آرش ھنوز چرت نی آرش رو گذاشت زمباراد
  الناتی صورتت رو بشور با آجبرو

 رونی بمی برمیخوایم
 

  دمی کوچولو ترسھیآقا باراد  - آرش
  منودهی تو خواب دزدی کردم کسفکر

 
  زد و گفت آرهیی لبخند دندون نماباراد

 نمیرتت رو بشور بب بدو صویزی بخورمت از بس عزخواستمی مدمتی دزدمن
  رفتیی بھ سمت دسشوآرش
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  کردمکی بھ باراد نزدخودمو
  ستادمی بھ کمر رو بھ روش ادست
  خوبھ؟زمی عزدمی پوشدی سفگفتم

 
   دور کمرم حلقھ کرد گفتدستشو

 ی خانومی کھ لباستو عوض کردممنوووونم
 

  بکنم؟ی خواھشھی شھی باراد مگفتم
 

  جانم بگو - باراد
 
 ؟یدی اجازه مانی ھم زنگ بزنم بنی بھ آھو و آرتشھیم
 

  ندارهبیبزن ع - باراد
 

  دستمو رور گردنش حلقھ کردمستادمی پنجھ پاھام ارو
  خم کرد کھ ھم قدم بشھخودشو

 یلی گوشش زمزمھ کردم ختو
 کردی بود و آدمو سرمست مدهیچی عطرش تو اتاق پی من بوی دارم آقادوستت

 
 ن؟ی کرد گفت فقط ھماخم

 
  کردم زمزمھ کردمکی رو بھ گوشش نزدلبام

 
 ...  ستی قشنگحس

 
  چشم بر ھم زدنکی کھ بھ یی انسان ھابودن

 
 ... کنندی بھ پرواز در آمدن ، میبای را پر از حس زدلت

 
 ی کردبای دلم رو پر از حس زباراد

 
  ؟ھینجوری گفت اوم اباراد
  گوش کنپس
  رو بھ گوشم چسپوند و زمزمھ کردلبش
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 ... زنــمی از تــو حــرف مدارم

 
 ... خبــر نــداردمی روحــت ھم از نوشــــتھ ھــاامــــا

 
 ... تــوــادی نــــدارد یــــرادیا

 
 .  دھــدی رنــگ ممی نوشتــــھ ھــابھ
 

 …شــــانشی ذھــــن پرــــردی بخــــواند و آرام گیگــری دــدیشــا
 
 ...می از ھم جدا شدی بھداشتسیآرش از سرو کھ با اومدن می بغل ھم بودتو
 
 

   آرش اومدیوقت
  دمیلباس ھاشو پوش 
 

  ختی موھاشو بھم رباراد
  با اخم بھش نگاه کردآرش

 
 ! آرش؟یشدیچ - باراد

 
  ببوسمتون؟شھیآقا باراد م - آرش

 
  زدمیی دندون نمالبخند

 
  من قربون شما برم؟شھی آرش زل زد گفت می خودشو خم کرد تو چشماباراد

 
   دستاشو دور گردن باراد حلقھ کردآرش

 باراد بغلش کرد 
 

  بارادزمی عزنیی پاایآرش جان ب - من
 شھی مخستمھ

 
  ستی ننیبذار بمونھ سنگ - باراد
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 ؟یی عشقم آماده امیبر
 

 می برزمیآره عز - من
 رونی بمی اتاق اومداز

 خوردنی و صبحونھ م تو سالن نشستھ بودنمی فھی خانوم و آقامھلقا
 

  می فھمیسالم آقا - من
 ری خانوم صبحتون بخمھلقا

 
 سالم عروس خانوم - می فھیآقا
 

 ری صبح تو ھم بخی خانوم ابروشو باال داد گفت مرسمھلقا
 

  کھ بغل باراد بود و دستاش دور گردن باال حلقھ بودی ھمونجورآرش
  می فھی بھ مھلقا خانوم و آقارو
 ررررری بلند گفت سالمممممم صبحتون بخی صدابا
 

  دو با لبخند جوابشو دادنھر
 

 د؟یایمامان شما ھم م - باراد
 

 امی ندارم معلومھ کھ مشتری دونھ کھ بھیمگھ من چند تا پسر دارم؟  - مھلقا
 

 ی مامان جون خوشحالم کردیمرس - باراد
 م؟ی بربابا
 
  پسرممیبر - می فھیآقا
 

 می باراد شدنی سوار ماشھمھ
 
  آھو اس ام اس زدم کھ بالفاصلھ زنگ زدبھ
 
  گفتم الووووونکھی محض ابھ
 دنی کشغی بلند شروع کرد بھ جی صدابا
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 983 

 ری آھو چھ مرگتھ آروم بگیوووا - من
 

 رسونمی زود خودمو می النا چرا زودتر بھم خبر ندادی خررریلیییخب - آھو
 

   گوشمو پارهی پرده وونھی دی دختره
  بکشھغی فقط بلده جکرد

 
  ھمنی کھ آھو و آرتمی محضر شدوارد

 دنی با ما رسھمزمان
 

    با باراد و پدرش دست دادنیآرت
   گرمھی احوال پرسھی ھم آھو

   مھلقا خانوم کردبا
  وارد محضرھمھ
  پاھام سست شده بود دلممیشد
   گرفتھ بود چون  مادرم زنده نموندبیعج

  دی خوبھ منو ندی روزاو
  لحظھ آرش برگشت سمتمھمون

 ادی زنگ بزن مامان ھم بی گفتن آجو
 ؟ی عروس شیخوای نممگھ

  حرف آرش ھمھ ساکت شدننی ابا
 ..... بھم زل زدنو
 

 ادی بتونھی کرده بودم گفتم آرش بھ مامان زنگ زدم گفت فعآل نمبغض
 

  حالت خوبھ؟زمی بغلم کرد گفت عزباراد
 

  خوبم منو بخودش فشردگفتم
  می برگفت

 
  خودم رو کتترل کنمتتونستم
  ختیری ماری اختی باشکام

  صدا بودی بشھی ھام ھمھی گرشتریب
  شدمی متوجھ گرباراد
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 قھی دق١٠ باال ما ھم دی بابا شما برگفت
 میای مگھید
 

  ھمھ رفتننکھی از ابعد
  دستم اشکام رو پاک کردمبا
 

 زمیالنا منو نگاه کن عز - باراد
 
 نکنم بغض خفم ھی گرفتھ اگھ گریلی دلم خی ولدی چشماش نگاه کردم گفتم باراد ببخشبھ
 کنھیم
 
  لرزون گفت عشقم امروز نھ باشھ؟ی صدابا
 

 خوامی نمخوامی منو ببخش دوست داشتم پدر مادرمم بودن معذرت مزمیعز  - من
 ناراحتت کنم

 
 قلبم درد یکنی بغض می و گفت وقتدی تو دست باراد بود کھ پشت دستمو بوسدستم

  النارهیگیم
 
 و گفتم باشھ بغض دمی صورتش نوازشگرانھ کشی دستم رودی کھ زد دلم لرزی حرفاز
 کنمینم
   حرف رو ھم با بغض زدمنی ناراحت نشو اتو
 

  کنھھی عروسم امروز گرخوامینم - باراد
 یشی مال خودم مشھی واسھ ھمامروز

 تی کھ تو زندگییختت کنم کھ تمام غصھ ھا خوشبی تا حدخوامی استرس ندارم مگھید
 بوده پاک شھ النا

  بھ عشقمون قسمخورمی دوباره تو گوشم زمزمھ کرد قسم مخورمی مقسم
  فقط کنار من خوشحال باش و منو قابل بدونکنمی مخوشبختت

 
  منم تا االن نبودمیباراد من بخاطره تو زندم اگھ تو نبود - من
 

 نھی دخترش رو ببھی نتونست خوشبختی گرفتھ کھ مادرم حتدلم
 

   کنمفشی  توصتونمی کھ نمادیالنا عاشقتم اونقد ز - باراد
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   روی مادرت پدرت ھمھ چھی خالیجا
  فقط خوشحال باشکنمی پر مواست

   بخندفقط
 

  ؟زمیعز - من
 

 جان - باراد
 

 م؟یشی مال ھم مشھی ما امروز واسھ ھمیعنی - من
 

 یتو قبآل ھم مال من بود - باراد
 کھ با تمام وجود یزی چیذاری من می از امروز تا آخر عمرت سرت رو بازوھااما
 خوامیم

  باال عشقم ؟می برحاال
 منتظرمونن

 
  چشممری رو زدم باراد داشت ز٢  واحد میسوار آسانسور شد - من
 کردی با انگشتت پاک مرو
 

  ؟شدهیچ - من
 

  شده بوداهی چشمت سریز - باراد
   کردمپاکش

  بود؟ی اسمش چدیزدی کھ بھ مژه ھاتون میینایا
 

 ملی زدم و گفتم ریی دندون نمالبخند
 

  شده بودیملیآھان ھمون ر - باراد
   چشمتریز
 
   کھکردمی لذت بھ باراد نگاه مبا
  و کت و شلوار اسپرتدی بلوز سفھی

 ی بود با کفش چرم مشکدهیپوش
 
 نروی بمی آسانسور اومداز



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 986 

  داشتمی ازش برنمچشم
 ھ؟ی و گفت چدیخند
   نگامینجوری گفت ابعد

  رهی دلم واست ضعف منکن
  میدی دو خندھر
 .....  بودنستادهی ھم انای دم محضر کھ باباش امیدیرس
  می با ھم وارد محضر شدھمھ
   النا بھش لبخند زدمی گفت خوبآھو

 ....  گفتم آرهو
 
 

  ھزار سکھ مھرم کرد٢٠٠٠ باراد
 خوامی نبودم و گفتم نمیراض

 
  تو دخالت نکن مثھ بابام ساکت باش مادرش ھم ساکت بودگفت

 من باراد رو دونستی کامل منو شناختھ بود و مگھی بود کھ دنی سکوتش بخاطر ادیشا
 دوست دارم نھ ثروتش رو

 
 دیبوسی ھمھ صورتمو می عقد باراد محکم بغلم کرد و جلوی از خوندن خطبھ بعد

  بارادگھیفت بسھ دباباش گ
 می بگکی بھ عروسمون تبربذار

 
  دی و گفت مبارک باشھ دخترم ان شآ خوشبخت بشدی بغلم کرد سرمو بوسپدرش

 
  ممنونم بابا جون - من
 
   گفت و بھ طرف باراد رفتکیمھلقا خانوم آروم بغلم کرد  تبر 

 کردی مھی رو بغل کرده بود و گرباراد
   پسر قشنگمی خوشبخت شگفتی و مدیبوسی پسرش رو مصورتش

 
  ھم بغلش کرد و گفت ممنون مادرجانباراد

 
  گفتکی با حسرت بھم نگاه کرد سرش رو تکون داد و بھم تبرنیآرت
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 رو ی کثافت بالخره تو ھم شوھر کردگفتی و مدیبوسی بغلم کرده بود محکم منو مآھو
 ی بوددهیدستمون ترش

 
 

 ی آدم نشدی ولیآھو تو شوھر کرد - من
 میدی دو خندھر
 

  گفتنکی بھ من و باراد تبرھمھ
 دمشی رو بغل کردم و بوسآرش
 دی گفت و گونم رو بوسکی بھم تبرآرش

 
   کرد و گفتزی چشماشو رباراد
  ؟ی پس من چآرش

 
  دمی اول  شما رو بوسی ھمون لحظھ ماای نداشتی گفت آقا باراد حسوددی خندآرش

 
  یدونی جانمممممم خب من حسودم مگھ نمیا - باراد
 می با خنده از ساختمون خارج شدھمھ
   خونھومدی اسرار کردم آھو نی چھر

 کھی روز دھی گفت ان شاهللا و
 

  باراد و مھلقا خانوم ھم آژانس گرفتن و رفتن خونھ خودشونپدر
 

   موندم آرش و بارادمن
  انقد خوشحال و سرحال بودباراد

   آدم ناخودآگاهشی از خوشحالکھ
 ....شدی و ھواش عوض محال

 
  گذشتی ماه از ازدواج من و باراد مسھ
 می ھنوز مثھ روز اول عاشق ھم بودو
 میشدی ھر روز عاشق تر مو
 

 آذر تولدم بود ٢٠
 

  خوشحال شدیلی بھ باراد گفتم خیوقت



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 988 

 رمیگی جشن تو و بجم رو با ھم می گفت چھ عالو
 

  بچھ؟؟؟جشن
 

 رم؟ی جشن بگدی نباشمی دارم پدر مآره
 

   خوشحالم کھ مادر بچتمیلی کردم و گفتم خبغلش
 

 یشیمنم خوشحالم کھ تو مادر بچھ ھام م - باراد
 

  ھات؟؟بچھ
 

 گھیآره د - باراد
 
 ؟یخوای لبخند گفتم مگھ چند تا بچھ مبا

  تا دوتا پسر دوتا دختر٤ گفت باراد
 

  من گناه ندارمیگی میباراد چ - من
  بچھ بزرگ کنم؟چھارتا

 
 ی بشتی اذذارمی نمکنمیعشقم بھت کمک م - باراد

 
 ادی بایباراد بچمون کھ بھ دن - من

 ؟ی دوست داشتھ باششتری کھ اونو بشھی نسبت بھم کم نمعشقت
 

 اااای و گفت حسوددیخند - باراد
 

 دمی نمیآره من تو رو بھ کس - من
 ی خودممالھ

 
  ی خودمی وونھی دگفتی و مکردی بغلم مدیخندی مباراد

 
  خوب گذاشتھ بودی انتفاعری غی مدرسھ ھی آرش رو باراد

 
  خونھ رو واسھ آرشی از اتاق ھایکی
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  بوددهی واسش خری کنترلی ھای اسباب بازی کرده بود و کلنییتز
 کردی مھی گرکماهی خدا آرش تا شھی بھ آرش گفت بود کھ مامانت رفتھ پیجوری بالخره

   گذاشتھ بود کم کم خوب شدارشی کھ باراد در اختی اما بخاطر امکاناتگرفتیو بھانھ م
  آرش رو کالس کنفو گذاشتھ بودباراد

 دادی ھا رو باد مکی تکنی و بھش ھمھ کردی منی تو خونھ باھاش تمرخودشم
 

  بودی خوب و عالی چھمھ
  خوشبختممی تو زندگنقدی اشدی باورم نماصآل

 
  شمی باراد بھ مھلقا خانوم گفت کھ باردارم مادرش اومد خونھ پیوقت

  کھ باراد سرکار بود مراقبمی مواقعو
  بود

 
  مواظب باش استراحت کنزهی عزیلی باراد واسھ من خی بچھ گفتی مھمش

  بھم بگودی کشلتی می ھر چو
 
  بخاطر عالقھنی ھوامو داشت و ایلیخ

  بھ باراد و بچش بوددشیشد
 
 می سالن مشغول خوردن شام بودتو
  غذا حالم بھم خورد بھ طرفی از بوکھ

  زدمی رفتم اوق می بھداشتسیسرو
 زدمی بسکھ اوق مسوختی گلوم ماوردمی مدام باال مو

 رونی اومدم بی بودن وقتستادهی ای بھداشتسی و مادرش دم سروباراد
 زم؟ی عزی گفت خوبباراد

 
  میخو - من
 

 رمی واست بگیخوری میچ - باراد
 

  استراحت کنمخوامی مرهی میاھی چشمام سخورمی نمیزیچ - من
 و حالت تھوع و شدی بودم اما بازم حالم بد ممانی تحت نظر دکتر زنان و زانکھی ابا

   رو داشتمچھیسرگ
 

 زمی عزی باال رو تختت استراحت کن مادر کوچولومی برایب - باراد
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  تولدھیآذر شد و باراد واسم  ٢٠
 شام رو واسھ نی واسم نگرفتھ بود بھتری کھ در طول عمرم کسی گرفت تولدیلعا

   رو دعوت کردهلشی ھا فاموهی منی ھا و بھتریجی دنیتولدم داد بھتر
  بھمون خوش گذشتی و حساببود

 
   دانشگاهی بردی کنکور شرکت کن بامانتیالنا بعد از زا - باراد

 
  کھشھی بچھ نمنیآخھ باراد با ا - من
 

   دوست دارمزمی عزی بردیبا - باراد
  ی بدلی تحصادامھ
 ...... رمیگی بچھ پرستار مواسھ

 
 کنمی دارم پرواز مکردمی احساس می خوشحالاز
   برم دانشگاه و درس بخونمتونستمی میعنی

  خوب بودشھی عاشق درس بودم تو مدرسھ درسم ھممن
  دوست دارمیلی خی باراد گفتم روانشناسبھ
 

  برو دانشگاهی بخون و امتحان بده اگھ قبول شدرمیگی واست کتاب مگفت
 ی بخون کھ قبول بشی حسابفقط

 
  کھ قبآلیزی و آرامش چی شده بود پر از خوشبختمیزندگ

 .... تجربش نکرده بودممی زندگتو
 
   زود گذشت و پسرم بھیلیماه خ ٩
   اومد باراد خواست کھ اسمش رو من انتخاب کنمایدن
 

  پسرم رو گذاشتم آراد کھ بھ اسماسم
  ادی بپدرش

 
  اومدن تھرانھی از ترکاری بھ ھمراه مازمی ما بچھ دار شددی فھمی وقتنفس

  مھمان ھا اومدنی آراد زودتر از ھمھ ھینی شب نشتو
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 و دوستاش لی فامی کھ ھمھ ی بزرگ واسھ پسرش آراد گرفت جشنیلی جشن خھی باراد
 سنگ تموم گذاشتانگشت بھ دھن مونده بودن 

 
   چشماشی پدرش بود حتھی کامآل شبآراد

 
  بھی نرمی خانوم مدام بوسھ ھامھلقا
   بارادهھی شبیلی پدرشھ خھی چقد شبگفتی و مزدی آراد مدست
  مادرش ذوق کرده بودی ھم بچمون رو بغل کرده بود و بخاطر حرفاباراد

 
  تو باشھ عشقمھی کھ شبخوامی دختر ھم مھیالنا  - باراد

 
   باشھیکنی و گفتم اگھ خودت بزرگش مدمیخند

 
  مامانش باشھھی دختر داشتھ باشم کھ شبھی دوست دارم یلیخ - باراد

 
  دمیخند

 
  شده بودرهی بھم خباراد

 
  ؟شدهیچ - من
 

  بشھ کھ زنم رو نگاه کنم ؟یزی چدیمگھ با - باراد
 

 یکنی نگاه میجورینھ خب آخھ  - من
 

 یکنی نمھی گرگھیخوشحالم  د - باراد
  حالم خوبھخندهی لبت منکھی ااز
 
 

   بدمرشی لبخند زدم گفتم بچھ رو بده  شدوباره
 

  رو گذاشت تو بغلمبچھ
 

  منم بمونم کنارتون؟شھیم - باراد
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 زمیبمون عز - من
 

   کنارم نشستھ بود و بھ آراد زل زده بودباراد
 

  الناکھی گفت چقد دستاش کوچبعد
 ؟ی بزرگش کنیتونیم
 

  گرفتھ بودخندم
 

  بلدمگھی سالم شده د٢٢باراد  - من
  بزرگ کنم نگران نباشبچمو

 
  کھی نداریآخھ ھنوز سن - باراد

  نگران نباشکنمی بھت کمک ممنم
 زمی عزی نشتی کھ اذرمیگی و نفس ھم ھستن پرستارم ممامان

 
  گوشم برد و زمزمھ کردکی دھنشو نزدبعد

 
 
  ندانمت کھ 
 

 "یدو چشم من" تو ھر میگو چھ
 

 فتی وجود شری بکھ
 
 نمیب یجھان نم 
 

  پر از احساس شد حس خوب بودن کنار شوھرم و بچموجودم
 

 یدی بھم آرامش میی لحظھ انیباراد ممنونم کھ تو ھمچ - من
 

 دادمی مری کھ تو اتاق بچھ رو شیدرحال
  مھموناشھی پرمی گفت استراحت کن مدی بوسصورتمو

 
  بھ آراد زل زده بودمدمی از اتاق خارج شد رو تخت دراز کشباراد
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  مادر شدنھی حس خوبچھ
 

   دوسالنی کھ تو ایی بھ اتفاقاداشتم
 کردمی افتاه بود فکر مشی پواسم

   لبخند تلخ زدمھی
 

 کھ دوران یی رمان ھاادی خوش انی شده بود با پانی غمگی مثلھ رمان ھامیزندگ
  داشتمیی افتادم چھ روزادمیخونیو م شب تا صبح با آھرستانیدب

 و کنار دمی کشی رو کھ پشت سر نذاشتم آھیی چھ روزاوفتادی کھ واسم نیی اتفاق ھاچھ
 ..... آراد چشمام رو آروم بستم

 
   آرادھینی از جشن شب نشبعد

  دانشگاهی بری و گفت بخون کھ قبول شدی واسم کتاب خرباراد
 

  بچمون ھم پرستار گرفتھ بودواسھ
  ھمدادمی خودم رو بھ آراد مری شھم
 دادمی خودمو بھش مری خودم بود ششھی پی وقترخشکیش
 

  کھ کار داشتم بفل باراد بودی مواقعدر
   اوقاتمشتری بدادی خشک مری بھش شو

  مھلقا خانوم بوددستھ
 

  قبول شدمی تو کنکور شرکت کردم و روانشناسدی روز موعود رسبالخره
  کردقمیو تشو خوشحال شد ی کلباراد
  کھ قبول شدم صبحش بارادیروز
  دارمزی سوپراھی واست گفت

 
 میدیبوسی مگروی محکم ھمدمی رو بغل کردگرویھمد

 
 گھی بگو دزتی سوپراھیباراد چ - من

 می شداطی گرفت وارد حدستمو
  افتادی مشک٢٠٦ بھ  چشمم

  بغل باراددمی پردمی کشیفی خفغیج
  صورتش رو بوسھ بارون کردمو

  کرده بودفی کمی ھم از خوشحالباراد



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان        ا صدی بادیرمان فر

 994 

 
 ن؟ی ماشنیباراد واسھ منھ ا - من
 

  قبآل ازتادتھیآره خانومم  - باراد
 ؟ی دوست دارینی چھ ماشدمیپرس
 ندازهی خاطرات بد مادتی ھم منو ای بلند دوست ندارم زانتی شاشیگفت
   دوست دارمی مشک٢٠٦ یگفت
 

   بھت کادو بدمی کھ اگھ قبول شددمی موقع ازت پرساون
 

 دارم کردمی داشتم ھمش احساس می چھ احساس خوبشدی خدا باورم نمیووووووا
 نمیبیخواب م

 
 ؟ی دارنامھیعشقم گواھ - باراد

 
  ندارمی خوبھ اما گواھمیرانندگ - من
 یری کالس زود بگفرستمتی نداره مبیع

 ادی بره و بی زنم با تاکسذارمی کھ نممن
 

   خوشبختم از خدا ممنونمیلید حلقھ کردم و گفتم خ رو دور گردن بارادستام
  سرنوشتھ منو با تو رقم زده بودکھ

   زرحمتی گر زحکمت ببندد درخدا
  بارادیگری در ددیگشا
  منی کھ خدا بھ سوی بودی اون درتو

 ھی کھ رو بھ خوشبختی کرد دربازش
 

  غرق بوسھگروی بغلم کرد و ھمدباراد
 میکرد

 
  ھم گرفتمنامھی کمک باراد گواھبھ

  نی با ماشرفتمی کھ دانشگاه مییروزا
 ذاشتمی مھلقا خانوم مشھی و آراد رو پرفتمی مخودم
 اری بعد از ازدواجش با مازنفس

  پختھ تر شده بوداخالقش
  و سرکش قبل نبودطونی اون دختر شگھی دو
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  با باراد خوب شده بودرابطش

 ومدی مشھی عاشقھ آراد بود ھمو
  روزھی زدی م و بھش سرخونھ

  اومده بود خونھ و آراد بغلش بودکھ
  نامزد کردهترای می راستگفت

   پسر خالشبا
 

 چھ خوب ان شا خوشبخت شھ - من
 

   از ھمھ نظرانی مثھ خودش بھم مھی پسر خالشم ترم اخر پزشکیمرس - نفس
 

  دوست داشتھ باشنگروی ھمدنھیمھم ا - من
 

   داداشمھھی چقد شبنیالنا عشق منو بب - نفس
 

 دیبوسی آراد رو می ھمش دستانفس
  عشق عمھ...... باراد کوچولو باراد کوچولو کردی صداش مو
 

   گرفتھ بود بخاطر شباھت آراد بھخندم
 ....کردی باراد کوچولو صداش مپدرش

 
 
  رونای مامانم اخوامی شب باراد گفت مھی
   دعوت کنم خونھاری نفس و مازبا

 نی گذشتھ از بی ھای دلخوری ھمھ کھ
 بره

 گھی دمی ھمھ خونواده کنار ھم باشو
  ناراحت نباشھی از کسیکس
 

  کردی و آمنھ خانوم ھم کمکم مدمی واسھ اون شب تدارک دی قبول کردم و کلمنم
 

   خانومنکھی داشتم از ای حس خوبچھ
 ی ھمھ خوشبختنی بارادم و ای خونھ
  قابل باور نبودواسم
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  کردوونمی دسر و ساالد رو درست کردم باراد دی تا وقتشب
  دستاشوی پشتھ سرم بود ھمدام
 بھ گردنم یزی ری اوقات بوسھ ھای و گاھرفتی قربون صدقم مکردی کمرم حلقھ مدور

 زدیم
   کارمویذاری کھ نمزدمی غر می ھمنم

   بدمانجام
 

  چھ مادرگفتی و مدیخندی ھمش ماونم
  داره پسرمیبداخالق

 
 ز صرف شام مھلقا خانوم بعد اشب

   کرد کھ نفس باردارهاعالم
 

  می گفتکی بھش تبری و کلمی خوشحال شدھمھ
 

  خوشحال بودیلی ھم خاریماز
  دل تو دلش نبود کھ بچش زودترو
  ادی بای دنبھ
 دیخری و نازشو مدیچرخیمثھ پروانھ دور نفس م 
 

  بارداری گرفتھ بود انگار زنا وقتخندم
  ی واسھ شوھراشون دلبرشتری بشنیم
 کرد شب تا یدگی شد از بس بھم رسری پمی ماه باردار٩ نی باراد تو اچارهی بکننیم

 صبح کنارم بود و مواظبم بود
   شب٣ کھ ساعت شدی اوقات میبعض

  یی تا منو ببره دستشوکردی مدارشیب
   شدتی اذیلی خخالصھ

 
  انقددی آراد رو دی وقتاما

  از تنش در اومده بودای خستگیھ  زده بود کھ گفت ھمذوق
 

 دیخوابی بعد مرفتی من و آراد می قربون صدقھ ی شب کلھر
 

   کنار باراد خوب بودی زندگچقد
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  بودنی حسھ رو زمنیبھتر
 

  بود در کنار باراد بودنبھشت
...... 

 
 

   از دوسال دوباره باردار شدم وبعد
 میدختردار شد 

  منھھی شبیلی خگفتی کھ باراد میدختر
   عاشقونھ دوستش داشت کھ خودشو

  رو انتخاب کرد واسمش
  باشھنای دوست دارم اسمش آلگفت

 
  ی دختره خوشگل و چشم رنگھی نفس

  کھ اسمش رو گذاشت غزلداشت
 

  دختر و پسرھی و آھو ھم صاحب نیآرت
  آتوسا و اھورای قلو شدن بھ اسمادو
 
 

  کردمی گذشتم فکر مھیی بھ زندگیوقت
   قابل باور بودری کھ االن داشتم واسم عیتیموقع

 
 بودن باراد ،  پسرش آراد رو بغل کرده دهی من و باراد رو تخت خوابنھی بنای و آلآراد

   بوددهیبود و خواب
 

   بستھی لمس کردم کھ با چشمادستشو
  دی بوسدستمو

  بودمی راضمی از زندگیلیخ
   دوست داشتمیلی رو خشوھرم

 
  کھ داشتمیی فکر کردن بھ گذشتھ ااما

  باراد متوجھ بشھنکھی و بدون اکردمی وقتا گذشتم رو مرور می بعضدادی معذابم
  کردمی مھیگر

  خودم تبود اشکام واقعآ بخاطردستھ
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   کھ ازشی فرھاد مادرم و پدرمرگ
 شدی می بودم جاردهی ندی محبتچیھ
 

 کردمی بھ صورتھ باراد نگاه می وقتاما
 شدی دوباره تو وجودم زنده مھی زندگی زهی و انگگرفتمی جون مدوباره

 
   تا قبل از ازدواج با بارادمی کھ وارد تھران شدی رو از روز اولمی شبا زندگیبعض

  شدی و اصآل باورم نمکردمی ممرور
  امی دردھا و بدبختی االن ھمھ کھ

  کھ باراد پدرشون بودنیری خوشگل و شی شده بچھ دارم دوتا بچھ تموم
 واسم پر کرده بود اونقد ی رو تو زندگزی ھمھ کس و ھمھ چی راست گفت جاباراد

  بودقیاحساسش گرم و عم
  رفتی مادمی کردی نوازشم می وقتکھ
  دمی کشیی گذشتم چھ عذاب ھاتو
  کردمی فکر منی دقتا بھ ای بعضو

  ی اگھ خدا ھمھ شدی چقد خوب مکھ
  دی آفری م رو مثھ بارادمردھا

 
 یکی نشھ و ی پشتش خالشی سخت زندگطی تو شرای دخترچی ھکھ

   و بلندش کنھرهی رو بگدستش
 

  شدی نممی اگھ باراد وارد زندگدیشا
 دادی نمی و بھم دلگرمودی کنارم نی عشق و حامھی اگھ
  االن مثھ مادم معتاد شده بودممنم

 شدمی مدهی کشیفی کثی بھ راه ھاای و
 .....کنھی و عشق معجزه مشترهی بیزی قدرت عشق از ھر چدمیفھم

 
 

  شب بود باراد ازمن خواست١١ ساعت
   باشھششونی و آراد رو بذارم تو اتاقش و مادرش پنایآل
 

  خوامی بمونن مشتی بچھ ھا  امشب پشھیمامان زنم خستھ شده م - باراد
  با آلنا تنھا باشم دلم براش تنگ شدهامشب

 
  زد و گفت باشھی خانوم لبخندمھلقا
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   و آراد رو تو اتاق آرش خواب کردمنایآل
 

  دی خانوم ھم کنارشون خوابمھلقا
  راحت از اتاق خارج شدمالتی خبا
 
 بچھ ھا گفتی و مدنمی شروع کرد بھ بوسدی اومدنم باراد دستمو کشرونی محض ببھ
   کھذارنینم
  ی ساعت متعلق بھ من باشھی

   بغلش کردم لبخند زدم وبھش
  آرومتی از لبخند ھای حترمیگی از وجودت آرامش می آرومیلی خگفت

 
 

 می کھ رفتھ بودی شب اولادی ھم امشب
   افتادم وارد اتاق شدمشمال

  دمی تخت دراز کشرو
   نرورونی بغلم کرد و گفت امشب اصآل از بغلم بباراد

 
 ؟یکنیباراد چرا مثھ تازه عروس دامادا رفتار م - من
 

  و گفت آخھ صبح تا شب سرکارمدیخند
  ی اصآل بھم توجھ نداریری خونھ ھمش با بچھ ھا درگامی کھ مشبم

 
  برداشتمی رو از رو پاتختمیگوش

  کردمی آھنگ از آوا بھرام پلھی
 

   تو از آوا بھرامآغوش
 

  شروع کرد بھ خوندنآھنگ
 
   ھاموی آغوشھ تو محتاجم بغل کن خستگبھ
  قلبھی باورم کن تا بفھمی جورھی

 تنھامو
 

   از کابوس شب دورومن
 کمی صبح و بوسھ نزدبھ
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   من قدرت بده با عشقبھ
  کم شده از غمتوانم
   خطر باشھی راه بھی با تو با تو ی کن زندگکمک
  عاشق پشتھ در باشھھی وی خونھ باشقشنگھ

  حال دلم خوبھ سکوتم معجزه کردهاگھ
  از ھر طرف درده کھ درددونمی خوب موگرنھ

 
 نشی اتاق پخش شده بود ھمچنان تو بغل باراد بودم و بھ سی تو فضاآھنگ

   بودمدهیچسپ
 

    اشکمکردی نوازش مموھامو
   در اومداری اختیب
 

  ؟شدهی چدی اشکامو پاک کرد پرسباراد
 ؟یکنی مھی گرچرا

 
  خوشبختم کھ تو رو دارم اشک شوقھیلی خوشحالم خیلیباراد خ - من
 

  می غرق بوسھ کردگروی و ھمدخوردی رنگ چراغ خواب بھ صورتمون می نارنجنور
 

 ؟ی تو گوشم زمزمھ کرد دوستم دارباراد
 

 شھی کھ واسم قابل ستای تنھا مردیمی گونھ گفتم زندگنجوا
 
  کرد و زمزمھ کردکیلبش رو بھ گوشم نزد 
 ! سخت بخواهیاز من کارھا 

 ! زمستانی کن در چلھ ی ھوس توت فرنگمثال
 ! قاف بتراشی در قلھ ی بھانھ امیبرا

  من راای
  جنگ اژدھا بفرستبھ
  ھرگز نخواهاما
 . دوستت نداشتھ باشمکھ
 

 ؟ی خانومم خوشبختزمی عزگفت
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  کردمی فکر نمچوقتی خوشبختم ھیلیخ
   درد ھامو فراموش کنمی خوشبخت بشم کھ ھمھ می حد تو زندگنی اتا
 می جون گرفتھ بودگھی وجودم ھمداز

 پر از آرامش چشمامون رو ی رو با تمام وجود بغل کردم و ھر دو با احساسباراد
 .....می ھم گذاشتیرو
 
 
 انیپا
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