
 کل کالی منوغزل..

 )غزل( 

پشت شیشه ایستادم وداشتم نگاه میکردم هنوزاستاده بودم هنوزنیومده بود چادربه 

...بابام اومد ..بالباس کردم اوم سختی روی سرم نگه میداشتم چندبارافتاددوباره سرم

 راه راه ...دل بیچارم تاب وتحمل نداشت بااین وضعیت ببینمش 

باباپشت شیشه ایستادبغض راه گلوموگرفت که بابایم گوشی روبرداشت ته ریش 

چقدشکسته شده بود چقدتواین یه ماه تغییرکرده بود دستام میلرزید گوشیی داشت 

 روبرداشتم وبابغض گفتم خوبی بابا؟

باباهم صداش پربغض بودمرد صبورخونمون مردعین کوه خونه ی دونفرمون 

 ت خوبی غزل بابا؟بغض داشت  که گفت خود

 خیلی سعی کردم بغضم نشکنه که گفتم خوبم بابایی خوبم 

چادرازسرم افتادروی سرم کشیدم وگفتم چکارکنم بابارضایت نمیدن پول خونه هم 

 خیلی کمه دیه دوبرابرماه حرام بوده 

 بابابابغض گفت باهاشون حرف میزدی 

م فایده ای نداره میگن باید حرف زدم التماس کردم )باگریه گفتم (به پاشون افتاد-

 دیه کامل بدیم تارضایت بدن ...ازکجا بیارم بابا؟

 ماشینوچکارش کردی ؟-

 هنوزتوقیفه ..بعدمگه چقدمیشه ؟کجای این زخم بزنم این نمکو؟-

 بابابغضش شکست سرشوانداخت پایین اشکشونبینم که گفت شرمندتم غزل شرمنده 

 ی خدابزرگه عمدی بوده تصادف کردباگریه گفتم مگه 

 توچکارمیکنی ؟کجایی؟-

ذرموخواست آواره بودم جایی نداشتم خونه ی عمه ام بودم شوهرش ع

 راه  به درشون کنم که گفتم جام خوبه نگرانم نباش دوتاپسرداشت میترسیداز

 باباگریه گفت دیشب زنگ زدم عمه گفت خونه ی صوفیارفتی 

 رام ندادگریم بیشترشد گفتم کجا برم چکارکنم عمه خونش 

 بروپیش آقای راد..-

 نیستش اون ...اون مگه نگفتی زمین گیرشده -



 بروکارخونه ..بروشمارشوبهت میدم باهاش حرف بزن توموبایلم بود ...-

 بابایی برم چی بگم ؟-

 بروشاید کمکت کردن بروحداقل یه جایی بهت دادن فعالتاببینم چی میشه -

 باگریه گفت بابامنوببخش 

 گذاشتم وهق هق افتادم گفتم چراببخشم باباتوکه کاری نکردی؟وروشیشه مدست

بابابروکارخونه پسررادکارخونه رواداره میکنه ...بروکارخونه آقای راد آدم -

براش تعریف کن چه اتفاقی افتاده من یه زمانی شک کمکت میکنه... خوبیه ...بی

 رانندش بودم 

شمال تصادف کردن وفلج شدن باباراننده ی آقای رادبود البته آقای رادتوراه 

باباهم بعداون توکارخونه مشغول حاالبابامیگه پسرش کارخونشواداره میکنه 

تصادف کرد زدبه کارشدبعضی وقتاهم مسافرکشی میکرد که بیمه نبود ومتأسفانه 

یه متوری که زن وشوهربودن بابچشون که همشون باهم تموم کردن ...اینه 

م ق افتاداالنم اوایل مرداده وباباایل تیراین اتفاسالمه او18سرنوشت شوم من غزل 

ولی خونواده ی اونا ختم به نام من بود وتوزندانه یه آپارتمان پایین شهرداشتیم که فر

که اختیارش دست  رهام بود بابای بیچارم یه خواهردادیه کامل میخوان  ماه حر

خودش نیست شاید حق داره وسایل خونه هم دادم سمساری ولی بازم کوتاه نیومدن 

 هرچه گفتم تقالکردم زجه زدم فایده نداشت رضایت بده نیستن 

که االن هم پیش دوستم هستم خانوادش انصافاخیلی خوبن البته همسایمون هم بودن 

 حال خودم بکنم  چاره ای هم ندارم مجبورم تایه فکراساسی به

رفتم ...صب بود هنوز وقت داشتم چادرموتوکوله پشتیم جادادم مچاله کردم 

..موبایل باباروازتوجیبم درآوردم ودنبال شماره ی رادبودم ......پیداکردم ولبخندی 

 رد نظر خاموش است ......وزدم شماروسریع گرفتم ...شماره ی مشترک م

 اووووف این ازاقبال بلندم ...-

ه تبلد بودم چند باری بابابارفکردم که وقت داشتم راهی کارخونه شدم ندست دست 

بودم یه ساعت طول کشید رسیدم دربستی گرفتم هرچند توبدبختی دست پنجه نرم 

 میکردم جنهم وضرر...

جلوی درایستاده بودم که بسته بود اما یه درکوچیکتربازبود ..تاخواستم داخل شم 

 زشد وگفت خانم کجا؟بمردنسبتامسنی جلوم س



 کولموروکتفم جابه جاکردم گفتم سالم 

 علیک سالم بفرما خانم اینجا کارداشتین ؟-

 بامن ومن گفتم باآقای رادکارداشتم 

 باتعجب گفتم آقای راد؟...همین جورزل زده بود بهم 

 بله آقای رادپسرشون کارداشتم -

 امروزنیستن فقط چهارشنبه ها وپنج شنبه ها میان -

 امیتونم پیداشون کنم کج-

 تومطبشون!-

 میشه آدرس مطبشونوبهم بدین ؟-

 پوزخندی زد وگفت چکارش دارین ؟

 ناصرم ناصرمدرس غضم داشت میشکست که گفتم من دخترمنم که دل نازک ب

 مرد متفکرانه گفت آقاناصرخودمون راننده ی جناب راد؟

 آروم گفتم بله 

 آخخخ ازبابات چه خبرشنیدم براش چه اتفاقی افتاده -

 بابام زندانه هنوز-

 رضایت نمیدن -

 نه االنم اومدم باآقای رادحرف بزنم کجاپیداشون کنم ؟-

آدرس وشماره ی یه کارت دستم دادوگفت داخل کابین شد بعدچند لحظه برگشت 

 مطبشه امروزمیتونی بری مطبش ...

 باباتودیدی سالم منوبهش برسون کردم گفت فتم تشکررکارتوگ

 چشم حتما..-

 االن سرویس برمیگرده میتونی باهاش بری -

 خیلی ممنونم  ابالبخندی گفتم ازلطف شم

 منتظرباش االن میادباهاش برو...-

کناردیوارایستادم چند دقیقه ای منتظرشدم مینی بوس اومد ..چندتایی 

 ی کرایه بود ...کلکارگربودسوارشدم کمی معذب بودم بهترازدادن 



وقت داشتم به پارک رفتم گوشه ای روی نیمکت نشستم لقمه ی نون پنیری که 

 همرام بود درآوردم وبابغض توگلوم خوردم ..هواگرم بود ولی تحمل کردم ...

بود تامیرسیدم مطب وبااتوبوس میرفتم یه ساعتی طول 2ساعت سه مطب بود 

 میکشید 

مقابل یه ساختون چند طبقه بودکه پیاده شدم تارسیدم دقیق یه ساعت طول کشید 

...عجب جایی بود هم شیک بود زیادی هم لوکس سرمایه داربود دیگه تازه خودشم 

دکتربود به تمام تابلوهانگاه کردم دکترامیررادفوق تخصص ودکترای نازایی 

 ازانگلستان 

 یس درس بخونه ...طبقه ی چهارم آره دیگه بچه پولداره بایدم توانگل-

سریع رفتم سوارآسانسورشدم داخل مطب شدم یه لحظه هنگ کردم واویالچه خبره 

یعنی باورم نشد صدتامراجه کننده داشت تازه ساعت سه وخورده ای بود الکی 

میشه ؟...چخبره مگه چه دکتریه ؟اینقدسرش شلوغه  منگفتم ایه همه آدم ؟یعنی نوبت

 نکنه فقط اسم درکرده 

سمت منشی رفتم یه دخترسانتی مانتال بود شیک وپیک آدمایی هم که اومده بودن 

همه شیک پوش معلومه وضعشون اکثراتوپه دختره کلی آرایش کرده دماغشم عملی 

نه هاش هم که وگ   معلوم نیست چهره ی واقعیش چشکلیه لباش که پرتزی    

 مصنوعی ...

 جلورفتم وگفتم آقای دکترتشریف دارن؟

 بله تازه اومدن امرتون -

 میخواستم ببینمشون -

 باشین ت انداخت وگفت ویزیت بگیرین تونوبیه نگاه تحقیرامیزی بهم 

 چیزه خانم من باخودشون کاردارم -

 باپوزخند نگام کردگفت همه ی اینها باخودشون کاردارن 

 ه کارمن ...چیزه ...آخ-

 خانم لطفا...مزاحم نشین -

 ببخشید وزیتش چنده ؟-

-.................. 



 واووووووچه خبره مردم روسالخی میکنن 

شد خسته شدم یکی ننم دوسه ساعت گذشت نوبتم یپولوپرداخت کردم وجاکه نبود بش

ی شن چه ...یعنی کل اینا بچه دارنممیرفت داخل سه تامی اومدن نوبت میگرفتن 

میدونم واالشاید مشکالت دیگه ای هم دارن ...آخه بچه میخوان چکارمث من 

نه چقدبی عقلن من ازدواج کنم عمرابچه دارشم آوارش کنن بعد ...خدارحم ک

 ...عمرا...

 شت که منشی صدام زد ...درزدم داخل شدم ...ذیه ساعت گ

سرشوبرداه گفت  سرش پایین بود تند تند مینوشت رویه برگه ای بدون اینکه

 بفرمایین 

ساله  چقدم جذاب بود 30جلورفتم پام میلرزید ..آنالیزش کردم جون بود حدود 

شیک پوش بوی عطرش کل فضای اتاقوپرکرده بود وای که چقدجداب بودن ؟

 موهای لختش باکوچکترین حرکت سرمیخورد نمیدونم چراپولدرااین قدجذابن ؟

 فوق العاده بودم ... ولی نه من که بچه ی پایین شهربودم 

 که سرشوبرداشت وگفت خوش اومدین 

 گفتم من ...خیلی ازش فاصله داشتم که 

 نگاهی به سرتاپام کرد اما تحقیرآمیزنبود نگاهش که گفت مشکلتون ؟

 لب ترکردم گفتم آقای راد؟

غلط کردم کارم پیشش گیره بله خودمم )باخنده گفت مسخرم کردکثافت ...نه .نه -

وای چم شده من غزل زبون درازکم آوردم ؟که گفتم من  د(صدام به وضوح میلرزی

 ؟

 فقط نگام کرد زل زده بودم بهش که گفتم من دخترناصرم ناصرمدرس ...

 متفکرانه نگام کرد وگفت بجانمیارم ...

 مدرس راننده ی پردتون -

 راننده ی پدرم ؟-

-.................. 

 پدرم یه ساله راننده ندارن -



اون ازم خواست بیام پیش میدونم بابابهم گفتن بابام یه مشکلی براش پیش اومده -

 شما 

قتمونگیرین کلی وونونمی شناسم دخترخانم ...االنم تکیه به صندلیش دادوگفت پدرت

 بیماردارم ...

 آقای دکترلطفامیخوام آقای رادوببینم شاید کمک کردن ؟-

 مدین پیش من برید پیش پدرمپس چرااو-

 شمارشونوگرفتم اما خاموش بود... ....-

 دوباره بگیرین کی گرفتین ؟-

 صبح -

 صبح پدرم فیزیوتراپی بودن االن بگیرین ....-

 وتک ابرویی باالانداخت وگفت ویزیت دادین ؟

 م بله آقای دکترتوگفآب دهنموقورت دادم 

لطفاویزیت این خانموبدین بهش گوشی روبرداشت دکمه ای روزد وگفت 

 ..بیماربعدی لطفا...

گفتن اجازه ای ااخت پایین زل زد به برگه ی رومیزکه بدهیچی نگفت سرشوان

زک می ناشوسمت منشی رفتم پشت چاومدم بیرون ...نفس عمیقی کشدیم 

 که برداشتم گفت کارت شد ؟اشت کردوپولوبی هیچ حرفی روی میزگذ

تم فعال نه !وسریع مطبوترکردم جای خلوتی پیداکردم سعی کردم لبخندی بزنم گف

 موبایلموازجیب کیفم درآوردم شماره ی آقای رادوگررفتم ...بعدازچندبوق الو...

 صدام میلرزیدکه گفتم آقای راد...

 بله بفرماید -

 ببخشید آقای رادمصدع اوقاتتون شدم امیدوارم مزاحمتون نشده باشم -

 شما؟-

 من غزلم غزل مدرس -

 دخترم ؟گفت مدرس ؟ناصرمدرس ناصرپدرته تفکرانه م



بغض راه گلوموبست چه خوب بابامومیشناخت یادش نرفته که بابغض گفتم درسته 

..گفتم که ناصربابامه ...خالصه کل ماجراروبراش تعریف کردم اظهارتأسف کرد

 االن جایی ندارم ندارم بابام گفت میتونم به شما اعتمادکنم !؟

کارخونه ن دوست دارم آدم خوبیه مشکلی برام پیش اومد اومن ناصروخیلی -

 مشغول شد 

 باگریه گفتم میشه کمکم کنید آقای رادتاوقتی بتونم مشکل باباروحل کنم 

 ناراحت نباش دخترم آدرس میفرستم برات بیااینجا باهم بیشترحرف میزنیم -

 مزاحمتون نمیشم  مگریم بند اومد که گفت

مگه نمیگی جایی واسه موندن نداری فعالبیااینجا تایه فکراساسی بکنیم آقاناصربه -

عدبیست سال گه بقته ازش بیخرم گفتم بیمعرفت شده میگم خیلی وگردنم حق داره 

 گداری بهم سرمیزد حدودیه ماهه ازش بیخبرم گفتی یه ماهه ؟

 درسته -

 ه حلی پیدامیشه ؟اره تواین عمارت تنهام بیاببینم چ پاشوبیادخترم منم-

 باباراست میگفت این مرد واقعامهربون بود 

آدرسوسریع برام فرستادچیز زیادی نداشتم ببرم جزلباساوخرت وپرت وشناسنامه 

ومدارکم همه روتوکولم جادادم وراهی آدرسی که دادشدم هرچی صوفیاگفت  

مارت ایستادم یدم عسبود ر9کجا؟وقت نداشتم توضیح بدم گفتم بعدابهت میگم ساعت 

قصری بود واسه خودش زنگ دروزدم یه کمی ترسیده بودم اصالنپرسیدن کیه ...

حیاطش باصفاوباشکوهی بود دارندگی وبرازندگی سه تاکارخونه بازشد داخل شدم 

 داشت فقط این مرد پولداردیگه خدامیدونه چی داره ؟

باترس داخل شدم فاصله تادرورودی عمارت کلی بود طی کردم پای پله ها رسیدم 

...یه زن خارج شد وپشت سرش یه زن دیگه مردی که روی که درساختون بازشد 

ویلچربود وکه یه مرد دیگه پشت ولیچرش بود سعی کردم لبخندی بزنم ...آقای راد 

 بیاباال

 پایین بوکه گفتم سالم ... آب دهنموقورت دادم پله هارورفتم باالسرم

 آقای رادباخوش روی 

 سالم به روی ماهت ...ماشال....ماشال....بنازم خلقت خدارو...به به دخترناصر-



 نگاش کردم که بالبخندی گفت فرشته کوچولواومده توکلبمون اگه اشتباه نکنم 

 به اینجا میگه کلبه ()درسته من فوق العاده زیبا بودم ( دا)وا ی بخ

 دی زدم باراهنمایی آقای رادداخل شدم .......لبخن

 گفته بودم اما بازم گفتم  ت خیلی معذب بودم بازم سراغ باباموگرف

خدمتکاربرام شام آورد خیلی گشنم بود ولی خجالت کشیدم درست بخورم یه 

 کمیشوبه زورخوردم ...

 نیم ساعتی که گذشت آقای رادگفت سمیه بیا!

ساله که بهش گفت اتاق تهی روواسه 40فهمیدم حدودخدمتکاربود همون اول  هسمی

 غزل آماده کردی ؟

 بله آقاآمادست -

اقای رادبالبخندی گفت میتونی بری استراحت کنی غزل جان ..فردابازم روز 

 خداست ببینیم چکارمیشه کرد ..منم االن خستم باید برم استراحت کنم 

 قای رادنفسموبیرون دادم گفتم ازلطفتون بی نهایت ممنونم آ

 راحت باش غزل منوعموصدابزن -

 سمیه راهنمایی کن غزل جان رو-ممنون عموجون یه دنیاممنون ...-

باگفتن اجازه ای بلند شدم همراه سمیه رفتم پله هاروباالرفتم تاته راهرورفتیم که 

دراتاقی روبازکرد سمیه گفت اتاق خوبیه اما سرویس مجزانداره ...که اشاره به 

د وگفت ازاینجا میتونین استفاده کنیین ...داخل اتاق شدم وگفتم ممنون روبه روبه کر

 ..االن میخوام برم حموم باید برم اونجا دیگه ؟

 (بله عزیزم )زن خون گرم وخوش برخوردی بود-

 مرسی سمیه خانم -

 پایینم 11چیزی الزم داشتی تا-

 حتما... نممرسی ممنو-



جالب سمیه رفت داخل اتاق شدم عجب اتاق قشنگی بود تخت اتاق یه نفره بود اما 

دیواری یه ساعت دیواری بزرگ خالصه همه د وشیک میزتوالت وهم داشت کم

چی تکمیل بود روی تخت نشستم وکولموبازکردم یه تونیک درآوردم به یه 

حموم حال کردم  باسامابرداشتم ورفتملساپورت لباس زیروحوله ی کوچیکی داشتم 

وای جوووووون عجب حمومی بس که راحت جالب بود حموم نیم ساعتی توحموم 

موتوهمون حموم پوشیدم اسابموندم دلم نیومد ازحموم دل بکنم اما اومدم بیرون ل

موهام خیلی بلند بود تازیرباسنم بود وعجیب پرپشت به سختی خشکشون کردم کمی 

وله جمع کردم روی سرم حالم حسابی جااومد دوباره باحهم به آرومی شونه کردم 

عین مادرم  گاهی به خودم کردم یه دخترفوق العاده جذاب بودمنروشویی توی آینه 

مادرم ؟نه اون مادرم نیست ولی جذابیتم به اون رفته چشام درشت وهزارمژه ی 

فرداره چشای خاکستری رنگم ویه دماغ قلمی کوچولوبه قول بابایی عمل کرده 

م باحوصله گونه هام همیشه سرخه لبای قلوه ای ولب که ترکردم انگاربرق خدابرا

مون عجیبی داشت اصالهم شلخته نبودن کیه لب کشیدم ابروهام بلند روبه باال

زیرلب گفتم خوشگلی بااینکه تاحاالبهشون دست نزدم اما فوق العاده مرتب بودن 

هم که ازاقبال بلندم گوشه  بخوره توسرت کاش خوش شانس بودم مامانم که ....بابام

 ی زندان افتاده ...

ازحموم رفتم بیرون یه کمی تشنم بود که صندل راحتی پوشیدم که سمیه برام 

گذاشته بود تواتاقم راهی پله ها شدم داشتم سمت آشزخونه میرفتم که سرم هم پایین 

بی  بود  خونه یه آرامش عجیبی داشت ساکت آروم که بوی آشنایی پیچید تودماغم

اختیارنفس عمیقی کشیدم ویه دفه سرموبرداشتم که رخ به رخ دکترشدم فاصلم حد 

یه قدم بود که سریع عقب رفتم باتعجب نگام کرد لب ترکرد یه لبخند رولباش بود 

 که گفت شما؟...من امروز شما رودیدم ؟

 با من ومنوگفتم س..س..الم 

 باتعجب گفت شما اینجا؟من امروز شمارومطب دیدم 

 بادرخواست پدرتون اومدم -

 که این طور...-

 سرموانداختم پایین که سمیه پیداش شد وگفت خوش اومدین دکترشام میل دارین ؟

 دکتربدون اینکه نگاش کنه سمت پله ها باالرفت گفت دوش میگیرم ومیام ...



 دکترکه رفت سمیه گفت آقای دکترپسرآقای راد

 میشناسم !-

 داشتین غزل جان ؟ چیزی الزم-

 یه لیوان آب میخواستم بیزحمت -

سمیه سریع بایه لیوان آب برگشت ..لیوان آب روگرفتم وتشکرکردم وبالیوان آب 

 سمت اتاقم رفتم که ته راهروبود ...دروبستم 

گذاشتم وخودموروی تخت آب رویه نفس سرکشیدم ولیوان رو   روی میز عسلی 

 ه پنج دقیقه نکشید خوابم برد قده خسته بودم که بنانداختم ای

 امیر(

پشت میز شام بودم که سمیه آماده کرده بود ....بعد خوردن شام سریع خودموبه اتاق 

بابارسوندم طبقه ی پایین بود درزدم داخل شدم که بالبخندی گفتم سالم آقای 

 رادبزرگ ...

 بالبخندی گفت سالم به روی ماه کم پیدات چه عجب سری به مازدی ؟

 ا اختیاری داری مهندس جان شم-

 گفتم امشبم هم بی دلیل نیست  کهکمکش کردم به تاج تخت تکیه بده 

 غزلودیدی ؟-

 باتعجب گفتم غزل ؟آهان این دختره 

 آره دیدی چه نازه -

 اصالبهش توجهی نکرده بودم که گفتم خب ؟

 امیریه مدتی پیش ما میمونه -

 پدرشما بهش اعتماددارین که راش دادین اونم کسی که نمی شناسین -

 سال شوخی نیست !20سال تموم رانندم بود 20پدرشومیشناسم -

 نممیدونم پدرخودتون بهترمیدونید -

 مشکل بزرگی داره -

 چه مشکلی ؟-

 جایی نداره بره مادرش که تاجایی که یادمه ترکشون کرد باباش هم االن زندانه -



سال 20پوزخندی زدم که گفتم شما به کسی که پدرش زندانه اعتماددارین چطوری 

 تموم براتون معتمد بود چه خوش خیال 

اوال گناه اون نیسیت که پدرش زندانه گناه هرکس پای خودش یکی دزده بچم -

 بیگناه باشه بازم میگی دزده ؟درضمن هرکی زندان باشه مجرمه ؟

 تصادف کرده باید دیه بده بیمه نبوده اونم دوبرابرسرموانداختم پایین که گفت 

 ماه حرام بوده -

 بله سه فنر-

 –باتعجب گفتم اوه ه ه خدابه دادبرسه 

 نمیدونم چکارکنم بهش گفتم کمکش میکنم -

 دیه سه نفرشوخی نیست اونم دوبرابر-

 میدونم کم پولی نیست -

 میخواین چکارکنیین -

 فعالهیچی نمیدونم چکارکنم ؟-

 یخودی بهش امیدواری دادین ب-

 یعنی راهی نیست -

 پول یکی اونم نه دوبرابرنه بابابخوا ی کمک کنی -

 بابانفسشوبیرون دادوگفت یه مدتی اینجا باشه ؟

 تاکی ؟-

 نمیدونم شاید خداخواست ورضایت دادن -

بهش اعتمادداری من حرفی ندارم من صبح میرم شب میام نیستم که باهاش -

 باشم  برخوردی داشته

 ممنونم -

 من میتونم پول یکی روبهش بدم نه بیشتر...-

 ونی باباموبوسدم گفتم بخیرباباشبلند شدم وپی...خدابزرگه -

 شب خوش پسرم -

م ...حاالکدومش اتاقش بود ؟...بیخیال شدم تاتاق پدرموترک کردم سمت اتاقم رف

 رفتم اتاقم لبه ی تخت نشستم شماره ی شیرین روگرفتم  ....



                      

 

 )غزل(

چند روزی گذشت باسمیه رفتم خرید چند لباس وچیزهایی که الزم داشتم چند مدل 

 تاب دامن و

تاب شلوارک وچیزای دیگه خوشم اومد خریدم بدم نیومد بپوشم عمارت هم کسی 

 نبود دکترصب میرفت شب میادش ...

همه روحساب کرد به سمیه دادهرچه به سمیه گفتم واصرارکردم  آقای رادپول 

وقتی سمیه ازآقای راداجازه گرفت بریم خرید غزل لباس احتیاج فایده ای نداشت 

 داره دیدم صداش زد من توحیاط منتظرش موندم که بیادفک کنم بهش پول داد

بابهش گفتم خالصه چند روزی اما آقای رادهنوز حرفی نزده بود رفتم مالقات با 

جام راحته کجام بهش گفتم آقای رادقراره کمکم کنه اما کی وچه وقت نمی دونم 

؟باباازاینکه من جام خوب بود خوش حال بود باراننده برگشتم عمارت ...صبح 

جمعه توی اتاقم بودم حوالی صبح بلند شدم وسریع یه دوش گرفتم برگشتم اتاقم 

بودم روپوشیدم ...موهاموسشوارکشیدم دم  ...بلوزوشلوارستی که به تازگی خریده

اسبی محکم بستم بلندیش بااین حال که باال بسته بودم تازیر باسنم بود پرپشت 

ست یه کمی که ومواج فرهای درشت وجالبی داشت انتهاش ...کنارصورتم سمت را

گذاشتم جلوه ی قشنگی داشت ...خیلی اهل آرایش نبودم ازاتاقم کوتاه تربود روآزاد

ازوقتی من  صبحونه میخورن اما به تنهایی9آقای رادهمیشه بیرون میدونستم  زدم

اومده بودم همیشه باهم میخوریم پرستاروخدمتکاراتوآشپزخونه میخورن سمت 

اتاقش میرفتم که پرستارش گفت توی حیاطه ...سمت حیاط رفتم هوای نسبتاتمیزی 

 ..صب بخیرعموجونبود ...نزدیک پله ها بود که سمتش رفتم وآروم گفتم .

 برگشت گفت صب بخیرخانم زیبای این عمارت 

 دسته ی ویلچروگرفتموگفتم باصبحونه چطورید عمو؟

 منتظرت بودم غزل -

 یه کمی دیراومدم ؟-

 نه منم خواستم ازاین هوالذت ببرم -



 بالبخندی گفتم هوای دودی  ؟

 خوبه بدنیست -

 این جا خوبه پایین شهرافتضاحه -

 )امیر(

 تازه بیدارشدم ازروی تخت اودم پایین امروز باشیرین قرارداشتم 

که پشت پنجره ی اتاقم طبق عادت همیشگیم ایستادم پرده روکنارزدم که 

ویلچربابارودیدم با؟این پرستارش نیست ...یه هفته ست اموده جزءاون شب ندیدمش 

لی پشت بهم بود ...موهاش چه بلنده توجهی به چهرش نکردبودم برام هم مهم نبود و

ساله میزد همین طور پشت پنجره بودم که دیدم 19و18موج موهاش عجیب بود 

فقط چشمموبستم تاچهرش یادم بیادباباباهش داخل شد بازم درست ندیدم صورتشو

 رنگ طوسی چشماش یادم اومد ....

شیدم عطرمحبوبم روزدم مثل یه دوش پنج دقیقه ای گرفتم سریع لباس راحت پو

 لی کردم روخودم مصرف عطرم خیلی باالبود ...رفتم پایین اخهردفه 

میزغذاخوری باباوغزل بودن روبه روی غزل نشستم البته جای همیشگیم بود گفتم 

صبخیربابابالبخندی جوابمودادنگاهی به غزل انداختم وکه سرش پایین بود  که گفتم 

نمش بابابیخود خانم کوچولوموش زبونشوخورده سربرداشت نگام کرد حاالمیشه ببی

یه فنجون نمی گفت جذاب بود که آروم گفت صب بخیر چیزی نگفتم سمیه برام 

قهوه آورد چند لقمه ای خوردم درسکوت غزل هم تام مدت سرش پایین بود بچه بود 

 خیلی ...

 میری بیرون /-بابا

 قراردارم عصرمیام –من 

 میری آپارتمانت )خیی خشک گفت (-بابا

 ب نه ولی میام تاش–من 

 شام منتظرت باشم ؟-بابا

 بلند شدم  گفتم مام شام سعی میکنم بیام 

 میای دیگه ؟-بابا

 میام پدرمن میام –من 



رخی داشت این کوچولوکه  نگاهی به غزل انداختم سرش پایین بود عجب نیم

 گفتم گردنت دردگرفت خانم کوچولوی بالبخند

 ندی گفت بله ؟سرشوبرداشت وای چه چشمایی داره این عروسک که بالبخ

 اینقد سرتوانداختی آرتروزمیگیری 

فاوت سمت اتاقم رفتم آماده ته سرشوانداخت  ...چیزی نگفتم بی هیچی نگفت دوبار

 شدم ورفتم پیش شیرین ...

                                                                

داشتم می امدم خونه  دوسه روزی گذشت  صبح میرفتم بعضی وقتاکه مریض کم

مریفتم 3ساعت  رهدوباایه نیروی کششی عجیبی منومیکشید خونه اما این روز

مطب چهارشنبه صب میرفتم کلینیک وعصرش میرفتم کارخونه پنج شنبه هاهم که 

رواداره میکردم ازروزای پنج شنبه متنفربودم ازصب میرفتم شرکت وکارخونه 

 تواین یه سال حرفه ای شده بودم دیگه ...هرچند حرفم نبود سررشته ای نداشتم 

 فته ای یکی دوروزش خصوصا جمعه ها باشیرین میگذروندم ....ه

ظهربود اومدم خونه میدونستم بابااالن نیست رفته فیزیوتراپی که سمیه روهم ندیدم 

که سمت اتاقم میرفتم که یه دوش بگیرم که یه دفه غزل ازاتاق روبه روی اتاقم 

تاپ دامن مشکی تنش بود موهاشم بافت که سمت جلوبود تامنودید  اومد بیرون یه

 سریع سرشوانداخت پایین ازجلوم ردشد ..که آروم گفتم غزل ...

 برگشت نگام کرد گفتم بیا

 جلواومد که گفت کاری داشتین دکتر

 بلدنیستی سالم کنی ؟-

 سرشوانداخت پایین که آروم گفت سالم 

 کسی خونه نیست سمیه کو-

 بودم بهش که گفت سالم کردم اما جوابی نشنیدنم دکتر زل زده

 لبخندی زدم گفتم حاضر جواب هم که هستی 

 لب ترکرد هیچی نگفت که گفتم سمیه کو؟

 سمیه تاربع ساعت پیش آشپزخونه بود پدرتونم که فیزیوتراپی بودن -



نگام بهش بود جداجذاب بود پیداست دخترشیطونیه که ادامه دادپرستاراشون یکی 

 رفته مرخصی یکی هم باهاشونه 

 میتونی بری -

 لبخندی زد سریع رفت 

میز ناهاربودم که اومد بابام هم تازه رسید تاب دامنشوعوض کرده بود یه سر

 بلوزشلوارپوشیده بود که گفت منتظر باباتون هستین 

 ام مگه کسی دیگه ای هم هست غیرباب-

 بالبخندی گفت منم عضوجدیدم فعال

 مشکلت باچقد حل میشه -

 سرشو برداشت وگفت خیلی زیاده دکتر...

 بابام بهم گفت منم بهش گفتم -

 میدونم بهم گفتن دیروز باخانواده متوفاحرف زدم راضی نمیشن -

 من همین قدرمیتونم کمکتون کنم پول کمی نیست -

زم لطف میکنین همینکه بهم جادادین یه دنیا ممنون یه عمری دعاگوی همینم با-

 شمام ...

 هیچی نگفتم که بابام اومد 

)غزل (یه ماه گذشت رادبهم پول دیه ی یه نفروبهم دادباپول خونه که فرختم رفتم 

سراغشون فایده ای نداشت قبول نمی کردن دست ازپا درازتربرگشتم عمارت چه 

میلیون بهم پول دادن دیگه چکارمیکردن حرف 200ریبه داشتم انتظاری ازآدمای غ

 بیشترنداشتم ....350یه میلیارد پوله شوخیه مگه ؟منم که 



تواتاق نشسته بودم اینقد گریه کردم سردردبدی داشتم ...اما باگریه که کاری که 

  نستم کجاست سرخونه زندگیشهونمیشد بکنم مدتها بود ازمامانم بیخبربودم یعنی مید

من اصالبهش زنگ نمیزدم خودش گه گداری بهم زنگ خوشحال وخوشبخته 

میرزد که میخواست منوببینه اصالازش دل خوشی نداشتم اما هردفه که التماس 

اون زنگ زدن یه بارشوباهزارخواهش وتمنا میرفتم بارمیکرد برم ببینتم ازچهار

ترازخودش شد   رک کرده خوشی زد زیردلش عاشق یه مرد جونتچهارساله بابامو

وباهاش ازدواج کرد ...وقتی هم فهمید چه اتفاقی واسه بابام افتاده خیلی کردولمون 

رفتم ..نمیدونم چراامروزدوست نبرم باهاش زندگی کنم اما زیربار وفت اومد که

داشتم برم ببینمش یه جوری شده بودم دلشوره داشتم که صبح جمعه حوالی ساعت 

 ورفتم ببینمش ...ازآقای راداجازه گرفتم 10

سالشه اما  38ساله بود مامان هم 35بی خبررفتم خونش درزدم شوهرش یه مرد 

سالش باشه شوهرشم جذابه مهندس  38فوق العاده جذابه اصالهم بهش نمیاد 

باهم ازدواج کردن زنگوباززدم  معماری بود اونم زنشوطالق دادبه خاطرمامانم که 

توشرکتش منشی البته ازمامان بیشترکه  رش دروبازکرد چندش ازش بیزارمهشو

 بود دیگه مامان صداش نمی کردم که گفتم شهالکو؟

 اشاره به اتاق کرد وگفت تواتاقه ..

 حتی به سیروس سالم هم نکردم که داخل اتاق شدم 

 سالم -

 برگشت  نگام کرد 

 چه عجب سری به مامانت زدی ؟-

 نه خیلی توبهم سرمیزنی جای واسه دلتنگی نمیمونه -

 رنگ به رونداشت که گفت گرفتارم 

 رسیروس اباپوزخند گفتم گرفت

 شوهرمه -

 خدانگهش داره واست -

 طعنه میزنی ؟-

 ونپرسیدی ؟منه حال بابا-



 بابات ؟-

 آره بابام -

 مرد غریبه -

 ا آورده نیل زنیه که منوبه دامانمه به هرحاآخ که چقددلم میخواست بتوپم بهش ولی م

 یه زمانی شوهرت بود ...؟-

 بود ...االن کجایی؟-

 هستم زندم -

 بیاپیش خودم -

 راحتم -

 زپیش عمتی ؟هنو-

 نه خونه ی صوفیام -

 تاکی میخوای این وراون ورباشی -

 صوفیام ( شنمیدونم ببینم چی پیش میاد )الکی گفتم پی-

 بیا پیش خودم به دوستای سیروس معرفیت میکنم -

 پوزخندی زدم که ادامه دادکلی دوست مجرد داره  یکی ازیکی پولدارتروبهتر

 که چی بشه -

 که سروسامون بگیری -

 مث خودت -

 مگه من چمه زندگیمونمی بینی خداروشکر عالیه -

 میدونم -

 دوماه پیش اسپانیابودم -

ماشین مدل باالمنومیخوای مونی های آنچنانی ولخرجی میدونم سفرهای خارج مه-

 به اینا بفروشی ؟

 بفروشی چیه سیروس دستاش حرف ندارن -

 باپوزخند گفتم یکی عین سیروس که بعدمدتی طالقم بده 



نه عزیزم واسه چی طالقت بده خوشکلی جونی دلبری کنی واسش کم نذاری واسه -

 چی فیلش یادهندوستان کنه 

 وگفتم من بابامودوست دارم زندگی مرفه ارزونی خودتوسیروس پوزخندی زدم 

لگد به بختت نزن بذاریکی واست دست دخترازخدات باشه تاخوشگلی جونی -

 وپاکنه سیروس 

 نمی خوام مگه من چند سالمه بخوام شوهرکنم -

سالشه هم جونه هم پولداروضعش توپه 27دیونگی نکن یکی ازدوستای سیروس -

 کارخونه داره 

 من اززندگیم راضیم هروقت قصد ازدواج داشتم مغزخرخوردم خبرت میدم -

 مسخرم میکنی ؟-

 بابام توزندانه من برم دنبال صورصات عروسی عیش نوش ؟-

 چکارکردی ؟-

 کارکنم هیچ غلطی نکردم چه -

 جورنشد؟-

  ؟ازکجا خود فروشی کنم-

 یشه گفت کل عمرت این کاروبکنی جمع نمپوزخندی زد و

 ی زدم وگفتم گفتنش واست خیلی راحتهزخندوپ

 کم پولی نیست شوخی نیست -

 کاری ازدستم برنمیاد-

 کاری ازدستم برنمیاد-

اون بذاراون توبمونه توبیا باخودم زندگی کن سیروس کاری به کارت  ولش کن-

 نداره 

 ازشوهرت خوشم نمیاد -

 خونم بزرگه کلی اتاق داره چیزی واست کم نمیذارم -

 رخم میکشی یاپول سیرسو؟خونتوبه -

 این حرفونزن تودخترمی -

 تودلم گفتم آره دخترت بودم وقتی ولم کردی دختری نداشتی 



 ازروی تخت بلند شدم که گفتم رنگ به رونداری چته ؟

 چند روزه دردای زیردلم بیشترشده -

 میرفتی دکتر-

 کیست دارم -

ت وای بازم دردش پیچید ازروی مبل بلند شد که یه دفه به خودش پیچید وبادردگف

 وخودش جمع شد کیفم ازدستم افتادافتادروزمین ازدردتاصالیه طوری شد 

 رنگش داشت به کبودی میزد که دادزدم سیروس ...سیروس ....برس شهال...

 سراسیمه داخل اتاق شد مامان با ناله گفت سیروس به دادم برس 

 سیروس بغلش کرد عزیزم چت شد؟

ساعت 3. 2اتفاقی افتادخالصه مامانمورسووندیم بیمارستان بعد چی شد چه نفهمیدم 

تشخیص دادن به خاطرپارگی شدید کیست حالش بده خون ریزی داخلی کرده باید 

عمل بشه چهارپنج ساعتی توبیمارستان بودیم که سیروس منورسوند خونه قراره 

فانه شهرستان م متأساد دنبالم برم بیمارستان به خاله زنگ زدیخودش بمونه شبش  ب

که سیروس  خوابیدم10ن تفریح اینم ازاقبال بلندم ...تاحوالی ساعت بود رفته بود

ازش ترسیدم اما به روی خودم نیاوردم اصالباال نیومد اومدکه اومد خونه کمی 

سریع آماده شدم که رفتم بیمارستان منوخودش برد ..کل شبوبیمارستان بودم به آقای 

زود بد شده موندم بیمارستان احساس تأسف کرد صب رادخبردادم مادرم حالش 

شم بازرفت منم تخت گرفتم خوابیدم نفهمیدم خودسیروس اومد منورسوند خونشون 

چقد خواب بودم که بااحساس نوازش بیدارشدم بادیدن سیروس کنارتخت چنان 

حالم بد شد وحشت کردم که گفت چته خانم ازسرجام پریدم که یه لبخندی زد که 

 و؟!کوچول

 باترس گفتم چی میخوای ؟

 خودشوروتخت جلوترکشید هیچی دیدم خوابیــــــــــــ...

 باحالت دادگفتم چرا بهم دست زدی ؟

 من کاریت ندارم خوشگله ؟)باخنده گفت (-

 بیخودمیکنی بروبیرون -

 چته ترسیدی ؟-



 بروبیرون جیغ میزنم )بادادگفتم(-

ویه چیز دیگه مامانت جذابیتش داره ته جلوتراومد گفت مامانت خیلی خوشگله اما ت

 میکشه اما بااین وجود خیلی به خودش میرسه اما توطبیعی تری 

 خفه شوعوضی -

 غزل نمیدونی چه حسی دارم وقتی میبینمت -

 توغلط کردی هوس باز آشغال -

درحالی که بلند میشدم سمت درمیرفتم گفت نترس کاریت ندارم میرم بیمارستان 

یه ساعت دیگه برمیگردم نت چندتاچیز الزم داشت براش ببرم وبرمیگردم ماما

 توبروبیمارستان میبرمت بعد

وقفل شدنشوشنیدم خیلی ترسیده بودم نمی یع اتاقوترک کردصدای بسته شدن درسر

د سردرد بدی گرفتم دونستم چکارکنم مانتوشلوارموپوشیدم کیفموبرداشتم درقفل بو

امیروگرفتم میدونستم االن باید کلینیک باشه ولی وشماره ی رکنم یدونستم چکانم

 گرفتم فکرم به جایی قد نمیداد...

 )امیر(

امروز سرم شلوغ بود توکلینیک کلی بیمارداشتم که گوشیم زنگ خورد گوشی 

 روی میز بود برداشتم شماره ناشناس بود اما جواب دادم ...

 الوبفرماین ....-

 الوامیر؟صدای گریه بود که گفت امیر 

 با تعجب گفتم بله ؟-

 هنوز گریه میکردکه گفت امیرمنم غزل 

 بیمارنشسته بود که گفتم چی شده کجایی ؟چراگریه میکنی ؟

 الوامیر کمکم کن بیا -

 میدونستم رفته خونه مادرش که گفتم چی شده درست حرف بزن 

رسم امیر به دادم برس ناپدریم رفته بیرون دروقفل کرده رفته بیرون میت-

 امییرررر....صداش پره هق هق بود 

 غزل درست بگوگریه نکن -

 باهق هق شدیدی گفت امیراذیتم میکنه برس 



 کجایی آدرسوبگو-

 االن رفته بیرون یه ساعت دیگه میاد امییررررر...-

 سعی کردم آروم باشم که گفتم آدرسوبده کجایی؟

 23باگریه گفت  خیابون ِ....ِخیابوِن....برجِ.....پالک 

 باشه االن خودمومیرسونم گریه نکن -

غزل )تواین یکی دوروز امیرمامان کلید میذاره زیرپادری زیرگلدون شمعدونی -

اومدی درنزن سیروس کلید زاپاسشونوانوجا گذااشت  اگه ورش نداشته باشه ( ه دید

 باشه 

 االن خوبی ؟-

 خوبم -

 گریه نکن قطع کن اومدم -

قطع کردم وسریع بلندشدم بیمارهاج واج نگام میکرد که روبه بیمارگفتم عصربیاین 

 مطبم ویزیت هم نمی خوادبدین 

 اما دکتر....؟-

زن گاه پرازالتماسی بهم کرد که گفتم کاردارم وسریع سوئیچووموبایلموبرداشتم 

 ش بودم بدون توجه به نگاه متعجب بیمارام راهی شدم نمیدونستم چرا اینقده نگران

 )غزل (

دقیقه پرازدلهره گذشت راه طوالنی بودحتماترافیکه اما تابیمارستان ده دقیقه  40

راه بیشترنبود خداکنه امیر زود ترازسیروس برسه که یه دفه دربازشد سیروس 

اومد توعین بید میلرزیدم که دروقفل کرد اومد جلوقلبم داشت ازسینم بیرون میزد 

 که به به خانم خوشکله 

 بذاربرم ...باگریه گفتم -

 کجا بذارم بری تازه پیدات کردم خوشکلم -

 خفه شو..-

اومد جلوبغلم کرد هرکاری کردم ازش جدابشم نشد منوبه زوربرد داخل اتاق 

انداخت منوروی تخت وعین وحشی مانتوموپاره کرد کل دکمه هاش یه طرف 

 افتادن 



 کاریت ندارم آروم باش ...-

کردم زجه زدم فایده ای نداشت بیشتربه گریه افتادم هرچه تقالکردم گریه 

فاع کنم درآورد اصالنمی تونستم ازخودم د شلوارموعین وحشی وبدترازاون ازپام

که حتی چند باری بهم سیلی زد داغون شدم ایقد ازخودم دفاع کردم که چند باری 

مردم بامشت ولگد زدمش اما نمی تونستم که حتی یه بارزد بامشت زیر چشمم که 

 وزنده شدم ووباطناب پاموبست باعصبانیت گفت میخوام آدم شی وحشی کوچولو

نفهمیدم چطوری سوتینموپاره کرد تاپموبه زورازتنم درآورد که به هق هق افتادم 

 هرکاری کردم نتونستم مانعش بشم تعادل درستی نداشت این روانی ...

دستاموازپشت بست گفت میخوام برم فقط اومدم بگم جایی نمیتونی بری میرم 

وبرمیرگردم خواهرموبرسونم پیش شهالامشب منوتوتنها باشیم عروسک 

به گریه افتادم که صدای بازشدن دربودکه یه دفه بلند شد ازروی تخت ودهنموبست 

ود که گفت خوشحال شدم یه لحظه هرچند توحالت افتضاحی بودم صدای امیر ب

 غزل غزل کجاییی؟

سیروس ازاتاق رفت بیرون صداشونومیشنیدم فقط هق هقم خفه بود گریه میکردم 

 دهنم بسته بودم فقط گریه میکردم داشتم روانی شدم 

 )امیر(

ترس عجیبی داشتم کلید وپیداکردم نکنه یه تله باشه باچه اعتمادی من اومدم آخه 

ردم داخل شدم خونه آروم کل کردم ودربازکنکنه حقه ای توکارش باشه به خداتو

 تم غزل غزل ....کجایی؟گفبود که 

ی به اطراف کردم خونه ی بزرگ وشیکی بود که یه مردی که معلوم بود از نگاه

من بزرگتره از یه اتاقی اومد بیرون باتعجب گفت شما ؟احیانا خونه رواشتباهی 

 داخل نشیدین ؟

 و؟سعی کردم خون سرد باشم گفتم غزل ک

 مگه اینجا طویلست باچه اجازه ای داخل شدین ؟-

 باهمون اجازه ای که غزل پیش شماست ...

 وچکاره ای غزلی ؟ت-

 اوال تونه شما گفتم غزل کو؟-



 ری ؟دتوچکارغزل دا-

 خون سرد گفتم همه کارش کجاست ؟

 اومد جلودادزد بروبیرون ّآقا

  پوزخندی زدم وگفتم یه موازسرش کم بشه بیچارت میکنم

 دزد بربیرون مگه وکیل وصی غزلی بروبیرون دا

مد رزمی کارمیکردم قبالاالن یه مدتی بود به خاطر کارخونه کارنمیکردم او

 دادزد هررررری بیرون جلوبازموگرفت چنان عصبی بود 

که غافلگیرش کردم زدم پشت گردنش نقش زمین شد درجا بیهوش شد نقطه ی 

...زانوزدم مون یه ضربه ی لگدم کافی بود حساس روبلد بودم که بیهوشش کردم ه

زد  منچه دیدم یه لحظه سرجام خشکووگرفتم سریع سمت اتاق دوییدم ازانبضش

وچشم بستم  برگشتم نگاهی به مرد کردم هنوز روی زمین افتاده بود کشیدمش 

تم قفلش روش بود قفل کردم سمت اتاق دیگه همون جا روی زمین انداختمش دروبس

وکلیدروارزیردرانداختم داخل اتاق که به هوش بیاد برش داره سریع برگشتم در

تن برهنشوپوشوندم که فقط گریه میکرد سمت اتاق مالفه ی روی تخت روبرداشتم 

چشاش پراشک بودن هق هق میکرد دهنشوبازکردم سریع بادلهره گفتم کاریت 

 نکرد ؟

 باهق هق گفت نه....

باالدستاشوبازکردم هنوز عیین بارون زمستون بی لخت بود ازپشت مالفه رودادم 

 وقفه میباریدن چشماش که بازگفتم اذیتت نکرد بهت دست زده ؟

 باگریه گفت زود رسیدی ...

لبه ی تخت نشسته بودم که تازه نگاهم به صورتش که خیس اشک بود کردم که 

 جای انگشت بود سیلی که سرخ سرخ بود وزیرچشمش یه نمه به کبودی زد بی

 اراده دست بردم کنارصورتش بانوازش گفتم دست روت بلند کرده ؟

فقط نگام کرد مون اون همه گریه هق هق میکرد که اشکشوپاک کردم گفتم دستش 

 بشکنه الهی ...



هیچی نگفت دستم ازنم اشکاش خیس شد که سریع دستم برداشتم وپاهاشوبازکردم 

نیومده بریم ...وسریع اتاقوترک  دلم بد جوری آشوب بود که که گفتم تابه هوش اام

کردم دقایقی بعد اومد بیرون ازجلومانتوشوگرفته بود گریه میکرد که گفتم دکمه 

 هاشوببند ...

رنگ به رونداشت باگریه حرف میزد که گفت پارش کرده کولشوازدستش گرفتم 

 وگفتم مامانت چیزی نداره بپوشی 

 اشاره با اتاقی کردوگفت اون اتاقشه 

 که انداختمش توش ...همونی -

 آره -

ه غزل توش بود رفتم وباحرص هیچی نیست بپوشی کل تنت معلومه کسمت اتاقی 

... 

 که باهق هق گفت توکولم یه تونیک هست

خب معطل چی هستی چرازود ترنمی گی )چنان حرص میخوردم عجیب بود -

بونی رتونیک کاکوله دستم بود سریع بازکردم زیپشوکه تند تند گشتم که یه  9واسم 

که ازدسم گرفت  بهم کمی بافاصله کنارم ایستاده بود  دیده بودم میپوشه درآوردم

م بستم شپشت کرد مانتوشودرآورد وکمرش بهم بود سوتین هم نبسته بود بی اراده چ

م باز کردم دیدم مانتوشومچاله کرد انداخت توکروله که دستم شریع پوشید تاچسکه 

 ه داشت دستاش میلرزید شالشوجلوکشیدم که گفتم بریم بود باهام یه کمی فاصل

سریع ازدرخارج شدیم هنوز گریه میکرد که سوار آسانسورشدیم که گفتم گریه نکن 

 حالت بد میشه باگریه گفتم معذرت میخوام ...

 اتفاقی که میگی نیفتاده گریه نکن -

یع خارج صورتشوبادست پوشوند بیشترگریه کرد کالفه شدم آسانسور ایستادسر

 ارت بابافیزیوتراپی بود خداروشکرشدیم ...رفتیم عم

 سمیه تامارودیدم بدون هیچ توجهی به تعجبش گفتم چند تاقالب کوچولویخ بیار



یم اتاق غزل داخل اتاق شدیم لبه ی تخت نشست که منم درآستانه ی تت رفیه راس

زمین که سمیه  انداختم رویوجا وکوله ردرایستادم وگفتم دیگه حق نداری بری اون

یخ داخل کیسه اومد یخوروازش گرفتم دروبستم جلورفتم لبه تخت نشستم و

فریزربود که بدون هیچ حرفی به آرومی روی کبودی ها ی چشش کذاشتم ...چند 

لحظه بود هنوز گریه میکرد بی صدا که یه دفه دستمورگرفت یه طوری شدم 

 باگریه گفت خیلی سرده ...

 ی فاصله دادم ازصورتش که دستشوبرداشت گفتم دردداریدستم تودتش بود که کم

 نه فقط سرم درد داره -

 خیلی کبود شده-

میذاری تاتکلیف بابات معلوم نم وگفتم دیگه پاتوخونه ی مامانت دوباره یخوگذاشت

 بشه واینجایی  

تموبرداشتم یخودادم دستش وگفتم بذارروکبودیا االن سمیه رومی فرستم برات یه سد

 اره مسکن بی

 درحالی که بلند میشدم گفتم دیگه گریه نکن 

 که یه دفه خودشوانداخت روی تخت باگریه گفت من چقد بدبختم 

خودم مستقیم رفتم زیر آب سرد آروم ...رفتم اتاق چیزی نگفتم واتاقوترک کردم 

شدم نمی دونستم چم شده بهم ریخته بودم غزل ؟دیدنش تواون وضعیت حالموبد کرد 

اشتم این اواخرهم فقط باشیرین بودم دخترخوشگلی بود ولی دوست دخترد

داده بودم نواج بهش همه جوره بهم میرسید ولی قول ازدامروزریختم بهم شیرین 

حوله تنم بود که موبایلموازروی تخت برداشتم ربع ساعتی زیردوش بودم که اومدم 

 شمارشوگرفتم 

 الوشیرین -

 الوسالم عزیزم -

 کجایی؟-

 خونه -

 بیام ؟-

 اوه ه ه ه جه عجب این وقت روز دکتر؟-



 نپرس بیام بهت احتیاج دارم -

 بیا منتظرتم ناهارهم بگیربیا-

 دقیقه ی دیگه اونجام بروحموم تابیام  40-

               

 )غزل (

چند روزی گذشت ازروبه روشدن بادکتروحشت داشتم هرچند خیلی وقتاخونه که 

بیشترتواتاقم بودم امروز جمعه بود چه عجب دکتربیرون بود ازش فراری بودم 

شک میریختم هرچی نرفت توحیاط نشسته بودم روی تاب نشسته بودم وبی صداا

 جواب ندادم حوصله نداشتم ...المامان زنگ زد اص

تم گفگفته بودم اینقد اصرارکرد بهش  ت کجازندگی میکنم بهشصوفیامیدونس

وی تاب بلند شدم اشکاموپاک که نشسته بودم ازردوباری هم اوددیدنم ...توحیاط 

تامنودید گفت شد امیر باعجله ازدراومد بیرون زخواستم داخل شم درباتاکردم 

 اینجاییی بیا؟

 بیشترشبیه دستوربود رفتم سمتش که گفت مامانت اینجاست

 باتعجب گفتم شهال؟

 بله پشت دره آدرس توبهش دادی -

 مظلومانه گفتم نه من ندادم 

 دررفت وگفت باهاش نمیری )خیلی عصبی بود ( سمت

هیچی نگفتم که سمت درکه میرفت منم پشت سرش رفتم تارسیدیم دروباز کرد چقدم 

 عصبیه که خشن خشک گفت بله ؟

 شهالروبه من گفت جمع کن بریم 

 غزل جایی نمیره -امیر

 شهالبی تفاوت گفت غزل جمع کن بریم اینجا چه کامیکنی ؟

 جا روازکجا آوردی ؟نایم گفتم آدرس آرو

 صوفیا بهم داد-ش

 بفرماین خانم مزاحم نشین -امر

 رونمیدید گفت غزل مامان بریم یشهالروبه من که انگارام



 امیرمحکم دستوری گفت غزل جایی نمیاد

 شهالروبه امیرگفت این پسره کیه غزل توخونشون چکارمیکنی ؟غزل ؟

 هیچی نگفتم که شهالگفت غزل باتوأم ؟

 ت گلوم که بابغض گفتم االن یادت اومده یه دخترداری ؟بغض داش

 این چه حرفیه غزل ؟-ش

 چهارساله ولم کردی ؟-

 ن کسی رونداری شنیدم عمه ات ازخونه انداختت بیرون اون موقع بابات بود اال-ش

 بابغض گفتم من اینجا راحتم مشکلی ندارم 

 بریم غزل بچه بازی درنیار-ش

حوصله ی شوهرتوندارم فردابه خاطرمن درگیری پیش  من نمیام اینجا جام خوبه-

 بیاد

 سیروس کاری به کارت نداره بنده خداخودش گفت بیام دنبالت -ش

 امیرپوزخندی 

)امیر(باپوزخند گفتم غزل باشما جایی نمیاد منوغزل قراره ازدواج کنیم ..حاالهم 

 خوش اومدین ...

 این چی میگه غزل ؟چه ازدواجی ؟-ش

میکرد که سمت ماشین رفتم سیروس نشسته وبود که روبه سیروس غزل فقط گریه 

 گفتم دست زنتوبگیربرو

 پوزخندی زد گفت میخوای باهاش ازدواج کنی ؟

 آره که چی ؟-

 میدونی غزل دوست پسرداره ؟-

 میدونم مهم نیست بهتره ازاینه که توبخوای اذیتش کنی -

که سیروس گفت غزل شهالداشت با غزل حرف میزد که نمی دونستم چی میگن 

 فهمیدم ون وقتی بهش ...اقبل ازمن دوست پسرداشت اون دسته اول نیست 

 خفه شو..-

دخترنبود واسه توهم مزه ای نداره ..سیب گاززده به دل نمیشینه گول -

 دختری که هیشکی باالسرش نیست به نظرت سالم میمونه ؟ظاهرشوخوردی 



گیربروتاپلیس خبرنکردم غزل االن ه دردخودت میخوره دست زنتوبباین اراجیف -

بازم باب دله مث خودت زنمه درضمن سیب شیرین باشه مهم نیست گاززده باشه 

 مگه شهالگول ظاهرشونخوردی 

 من عاشق شهالم -

 برومن میرمیم واسه غزل دنیا بگه خرابه باورنمی کنم االنم زنمه حاالهم جمع کن -

 کومدرکت ؟-

ببینمت باخاک م راپیدات نشه یه باردیگه دوربرزنبرومدرک هم میارم دیگه این و-

 یکسانت میکنم 

 پوزخندی زد وگفت به ثروتت مینازی ؟

 چراننازم دارم میتونم مینازم ومیتازم -

 توراست میگی پول دیه ی باباشوبده -

 میدم وکیلم پیگیر کاراشه-

 که شهالاومد یه کمی عصبی بود که گفت بریم سیروس 

ی نمه ازاین به بعد این دوروبراننبینمتون غزل وقتروبه شهالگفتم غزل ز

 داره جایی نمی رهشوهر

 یه هفته ای زنت شد ؟-ش

 ابروی باالانداختم وگفتم یه شبه ..چطورمگه ...

 ازت شکایت میکنم -ش

 به چه جرمی ؟-

 سوءاستفاده ازیه دختربچه -

باپوزخند گفتم غزل پدرداره اون بااجازه ی پدرش زنم شده بروشکایت کن بروبگم 

 دخترم بااجازه ی پدرش شوهرکرده ونمی ذاره ببینمش 

 حاالمیبنی دکتر... شهال باعصبانیت سوارماشین شد گفت شکایت میکنم 

 خوش اومدی ...-

رفتن سریع داخل شدم صدای گریه شومیشنیدم که دروبستم که بادیدنم سمت درخت 

 های باغ رفت 

 سمتش رفتم که گفتم گفتی اذیتت نکرده ؟



فقط گریه میکردکه گفتم ناپدریت چی میگفت اون بهت تجاوز کرده باگریه گفت به 

 توچه 

 دادزدم درست حرف بزن 

 خونه اون مرتیکه  فقط گریه دکرد که گفتم وای به حالت بری

 باگریه بازم گفت به توچه توچرا شورمیزنی ؟

 انگاریادت رفت باچه وضعی پیدات کردم باهق هق گفت حاالکه چی ؟-

 باپوزخندگفتم توخودت اینکاره ای دیگه واسه من ادای فرشته ها رودرنیار

 چته پشیمونی کمکم کردی ؟-

میذاشتم یه دل سیر ناپدرت ازت اگه میدونستم که اینکاره ای که اصالنمی اومدم  

 لذت ببره ..حاالهم بیا کارت دارم 

 باگریه گفت توهم یه عوضی آشغالی 

 برگشتم وگفتم خفه شو

 من باتوجاییی نمیام -

 بیا فردامامانت میره شکایت میکنه کاردستم میده -

 منظورت چیه ؟-

 میخوام باباتوبیارم بیرون -

 چته دلت واسم سوخته -

م میسوزه ؟....توقابل ترحم هم نیستی کمک میکنم که ازاین خراب باپوزخند گفت

 دلم واسه بابات میسوزه ترنشی 

 باگریه گفت عوضی 

ببین خانم کوچلوافساراون زبونتونگه دارپروبازی واسم درنیاربابام میگفت بابات -

 آدم خوبیه حقش نیست توهم هنوزبچه ای نمی خوام به بیراهه کشیده شی 

 کلی پول میخوای بهم بدی که چی ؟همین جوری -

 نه همین جوری بهت نمیدم شرطی دارم -

 باگریه گفت چه شرطی؟

 عقدت میکنم -

 فقط نگام کرد که گریش بند اومد که دوباره گفتم عقدت میکنم 



 باتعجب گفت چیییییییی؟

 نترس عقدت میکنم کاری به کارت ندارم من ازدخترای دست خورده بیزارم -

 که چی بشه ؟-

 درازای پولی که واسه نجات بابات میدم -

 چطور ده دقیقه ای به این نتیجه رسیدی ؟-

 بنفعته که به حرفام گوش بدی بهترازدربدری وآوارگی وخونه ی سیروس رفتنه -

 بعد چطوری بهت پس بدم -

دیگه گریه نمی کرد که گفتم پس نمیدی زنم میشی عقدی فقط تاوقتی که من ازدواج 

 کنم وتوهم تویه موقعیت مناسب بتونی ازدواج کنی 

 منظورت چیه ؟-

ببین خانم کوچولوگوش کن درست ببین چی میگم عقدت میکنم تاوقتی که ازدواج -

خونه نه ماشین نه شغل  کنم توهم که ازاین فالکت نجات دادم بابات هیچی نداره نه

 پس ممکنه کارت به جاهای بارکترکشیده شه واوضاعت بدتربشه درست حسابی 

 چه دخلی به توداره حال میکنم بدکاره شم توچه کاره ای ؟-

درضمن دفه ی دیگه این طوری حرف بزنی زبونتوازحلقت میکشم بیرون -

 ؟ نمیخوام یه دخترهرجایی بشی عاقبت خوشی نداره ...روشن شد

 خیلی آشغالی )باحرص گفت (-

ازاینکه نمیخوام به بیراهه کشیده شی آشغالم هرچی بخوای برات فراهم میکنم پول -

 زندگی راحت چه میدونم هرچی که بخوای فقط سالم بمونی تایه موقعیت مناسب 

 باپوزخند گفت چی گیرتومیاد؟چی به تومیرسه ؟

 ی ویه زندگی ایده آل سهیچی ...توبه بابات میر-

 اون وقت کی طالقم میدی ؟-

 وقتی ازدواج کردم توروهم شوهرمیدم -

 باخنده ای که که معلوم بود که مسخره بود گفت شوهرم بدی ؟

 ی نمی گم زنمیسمیگم خواهرزادمی به ک-

 یعنی اقوامتون نمی دونن که ..-



چیزی باشه یه میبینی که خیلی باکسی ارتباطی نداریم مگراینکه مناسبتی -

خواهرخاج کشوردارم هیشکی اونوندیده میگم دخترخواهرمی عقدمون هم که 

 پنهونی میمونه 

 بابام چی ؟-

 بابات که باید بگم بدون بابات که نمیشه -

 چه تضمینی واسه حرفات داری؟-

 قول میدم -

 قول میدی بهم دست نزنی ؟-

تی چیزی واسه ازدست دادن قول میدم باپوزخند گفتم ازچی میترسی توکه دخترنیس-

 نداری ؟

 یخوام بهم دست بدی .....وپدرت ؟به هرحال نم-

 بهش میگم باید درجریان باشه به خاطراینکه به اقواممون بگه -

 وخدمه-

 نترس اینا همه کرن کورن ...-

 حاالباید چکارکنم ؟-

کارای آزادی باوکیلم برودنبال کارای بابات ...اجازه عقدمونوبگیر...وکیلم همه ی -

 میکنیم  دباباتوانجام میده زمان میبره تاآزادشه مازودترعق

 کی ؟-

 توهمین یکی دوروزه -

سرشوانداخت پایین که ادامه دادم درضمن حرف حرفه منه هرچی من میگم نه نمی 

 گی بی اجازه ی من نفس نمیکشی 

 منظورت چیه ؟-

رونداری مگربااجازه  هرکاری میکنی بااجازه ی منه حق بیرون رفتن ازعمارت-

 ی من ...روشن شد ؟

 فقط نگام کرد که ادامه دادم باکسی هم ارتباطی داری ؟

 مگه اسیرآوردی ؟-

  همینکه شنیدی ...-



 داری زورمیگی -

درسته وقتی که عقدمیکنیم یعنی همه جوره زنمی باید به  حرفم باشی روحرف من -

 حرف نمی زنی 

 بانیت گفت روانی ازت بدم میاد درحالی که سمت پله ها میرفت باعص

 )غزل (

باحرص پله ها روباالرفتم داخل شدم آقای رادروی ویلچرش نشسته بود لبخندی 

خت زدمن گریون بودم نفهیدم چی گفت عصبی بودم سمت اتاقم رفتم خودوروی ت

وموبایل بابام یه گوشی ساده بود روی میز عسلی انداختم ویه دل سیرگریه کردم 

دیدم صوفیا چند بارزنگ زده شمارشوگرفتم سریع جواب دادصدام  بود برداشتم

 میلرزید که باعصبانیت گفتم الوصوفیا 

 الوسالم کجا بودی چراجواب ندادی -

 باگریه وعصبانیت وگریه گفتم چراآدرس اینجارودادی به مامانم ؟

 اومد جلوی درخونمون بخداکلی دادوهوارراه انداخت مجبورشدم -

 س رونده مگه نگفتم آدر-

 اومد...-

 آره -

 غزل معذرت میخوام ...-

 من پاموخونه ی اون سیروس عوضی نمیذارم -

 غزل میخوای چکارکنی ؟-

 باگریه گفتم صوفیا بدبخت ترازمن هم مگه تودنیا هم کسی هست 

 این حرفونزن غزل ...توروخداگریه نکن -

 صوفیا میتونی بیای دیدنم ؟-

 ه راننده ندارن ؟خودت بیامگ-

 نمی ذاره ؟-

 باتعجب گفت کی ؟-

 امیر-

 سرآقای رادهمونی که گفتی دکتره ؟امیر منظورت پ-



 آره -

 چرا چه ربطی به اون داره ؟-

 یهوبه هق هق افتادم دارم میمیرم خدااچراکمکم نمیکنی ؟

 غزل چی شده چت شد ؟-

 صوفیامامانم که اومد به خاطر جریان سیروس اجازه نمی ده برم بیرون -

 گم آخه امروز که نمیتونم تم فردامیام چی ب-

 باشه ....صوفیا؟؟؟-

 چی میخواستی بگی ؟-

 هیچی بعدابهت میگم -

 بگودیگه -

 امیر میخواد پول دیه روبده -

 باذوق وصف ناپذیری گفت دروغ میگییییییییی؟

 بهم میده  باگریه گفتم نه راست میگم گفت

 جدی ؟حاالچرا گریه میکنی ؟-

 اد که باهاش ازدواج کنمخویباگریه گفتم م

 باتعجب گفت چی ی ی ی ی؟

 درست شنیدی -

 یه باردیگه بگو-

 باگریه گفتم صوفیا اذیتم نکن 

 جون من بگو-

 ازم خواست باهاش ازدواج کنم -

 باذوق گفت راست میگی دخترخدابهت نگاه کرده 

 صوفیا من دوسش ندارم -

 هست دیگه چی مخوای؟دختردیگه چی ازاین بهتردکترکه هست پولدارهم که -

 دوسش ندارم -

 بروباباازخداتم باشه -



 یعنی میگی قبول کنم -

بدبخت بابات نجات پیدامی کنه توهم که صاف افتادی وسط بهشت باخنده گفت با یه 

 حوری بهشتی دیگه چیزی کم نداری 

 دلم چی میشه صوفیا ؟-

 گوربابای دلت -

 دوست داشتم باعشق ازدواج کنم -

روزا کی عاشق میشه ؟عشق مال توقصه هاست همش کشکیه ...دیگه  بروبابااین-

 چی میخوای من بودم باکله قبول میکردم

 آخه چه تضمینی واسه این ازدواج هست -

 ؟ی وعاشقش شدیواج کن بعدا هم خداکریمه شاید زدفعالازد-

د راضی آخه جزءخودش مگه کسی ازخو من عاشق این خوشیفته بشم ؟دیونست-

 ؟میبینه  رو

 مگه نگفتی پسرخوبه ؟-

 آره خب ولی صوفیا دست خودم نیست دوسش ندارم -

اد بیرون خداروچه دیدی شاید خودش نخواست توهم یباشه حاالمهم نیست بابات ب-

 هرمیکنی وکه خوشگلی دوباره ش

 باگریه گفتم مگه به همین سادگیه میشم زن مطلقه 

سیره جایت درگرفت مریض  فعال بهترازآوارگیه الاقل سقفی باالسرته شکمت-

ه غزل خریت نکنی بهترازخونه ی سقتی نیمه شبی کسی هست به دادت برشدی و

ابون بگذرون ییه هفته نگهت داره دختردوشب توخمادرته عمت که حاضرنبود 

شی ؟وآروم گفت میخوای مینابود میشی نمیدونی چه خبره دوروبرت میخوای آواره 

یرت میاد؟جزء....دخترچکارمیخوای بکنی چطوری خرجتودرآری ؟به نظرت کارگ

ی کوچه ؟توهم که کس وکاردرست وحسابی نداری بابات زندون توهم آواره 

خیابون دخترجون بابات درست تصمیم بگیردرضمن کلی پول میخوای ازکجا 

 جورکنی ؟

 تومیگی قبول کنم ؟-

 خریت نکنی قبول نکنی آ......-



 سال ازم بزرگتره 12آخه -

 باشه بهتربزرگتره عاقل تره حالیشه -

 دوست دخترداره آخه -

باشه توزنشی فرق داره هرچی بخوای دراختیارته ولش کن بذاربااونا خوش باشه -

 توهم راحتی 

 دیونه ای ؟-

 دلبری کن نازکن واسش شاید دلشوبردی وآدم شد-

 ری نیست طونه بابااین اصالاین -

 پس چی ؟-

 داری ؟هیچی بابابیخیال کاری ن-

 فردابهت سرمیزنم -

 فردانیستم صوفیا -

 کجایی؟-

 میرم دنبال کارای بابابهت خبرمیدم -

 ه عقد کنی ؟کی قرار-

 نمیدونم -

 عقددائم دیگه ؟-

 آره -

 –خوبه به سالمتی -

 میگم فعالچیزی به کسی نگو...اصالبه کسی هیچی نگوقول میدی ؟-

 قول میدم -

 فعالکاری نداری -

 نه بعدامیبینمت -



موبایلوروی میز عسلی انداختم کلیپس موهاموبازکردم روی تخت دراز کشیدم به 

اون که نمیدونست ازچه قراره ولی بد هم نمیگفت امیر حرفای صوفیا فک کردم 

یعنی به حرفش اعتمادکنم که صدای درمنوازافکارم بیرون گفت بعد طالقم میده 

د امیربوداومد توکلیپس موهام روی میزعسلی آورد تاخواستم بلند شدم درباز ش

تی برداشتم درحال جمع کردن موهام جلواومد گفت چی شد تصمیمتوگرفتی به سخ

 ته جمع کردم که گفتم تصمیم گرفتم خکلیپسوبه موهام بستم موهاموشل

 میشنوم -

اب بود المصب چشمای درشت ذل اتاق نشست داشتم نگاش میکردم جروی مب

ی بود ه اگیراابروهاش بلند ومشکی دماغش قلمی بود لباش قلوقهوی داشت روشن 

 یه نمه جگری میزد پوست سفید وبراقی داشت واالاز منم سفید تربود ...

 فصل دوم

صورتشوسه تیغ زده جذاب ترشده موها ی فوق العاده لخت وشاللی داشت که االن 

بالبخندی گفت خب دید کلی ژل زده باالنگه داشته خیره بودم بهش که لب ترکرد 

 زدی حسابی ؟

فهمید باکی قراره ازدواج کنه میمن یکم که نه زیادی حاضرجواب بودم حاالهم باید 

حتی اگه موقت باشه که گفتم نه درست تاحاال بهت دقت نکرده بودم درست نشد 

 ببینمت 

 خب حاالدید زدی نتیجه ؟-

که نمی شناسمش حداقل ببینم دوباره خیره شدم بهش گفتم قراره باکسی ازدواج کنم 

 چه شکلیه ارزششوداره شناسنامم خط خطی بشه ؟

پوزخندی زد گفت مگه برات مهم چه شکلی باشم منوتوقرارنیست رابطه ای داشته 

 باشیم 

میدونم ولی بعدها افسوس نخورم میگم الاقل جذاب بود دوستام که نمیدونن این -

م خوشکله جذابه بابام مامانم میدونن حدااقل زورم نگیره بگم شوهر هازدواج صوری

 میگم لنگه نداره پولداروجذابه ...که شوهرمی حتی اگه دروغکی باشه بهم بیاد

ون دلیلی که بهت گفتم نمی خوام به مبهپول که آره  هرچی بخوای نه بهت نمی گم -

 خاطر یه چندرغازی خود فروشی کنی 

 سرموانداختم پایین گفتم بامن درست حرف بزن 



 روغ میگم ؟د-

 حاالهرآشغالی که هستم حق نداری بهم توهین کنی -

 میکنم ازخداتم باشه  تارم جمعهمین که د-

کافی میاد دستم  لم که هفته ای یه شب کافیه دکترپوبه هرحال اونقدری جذاب هست-

 که آواره نشم اگه نخوام توحمایتم کنی 

 ببین غزل خودت میخوای خودت دوست داری تحقیرت کنم -

توشروع کردی !اگه قراره بهم توهین کنی من به هیچ وجه تحمل نمیکنم کسی -

 مجبورت نکرده عقدم کنی ؟

عقدت میکنم که هرغلطی دلت خواست نکنی چون یه زن شوهر دارمحسوب -

 میشی وجرمت سنگینه 

 باعصبانیت تمام گفتم عوضی 

 خب چی شد پسندیدی منو؟-

 قبول میکنم ولی یادت باشه طالقم میدی -

 آره زمانی که من ازدواج کنم وتوروشوهربدم !-

 شوهرم میدی به کی ؟-

ودرضمن میتونی عمل کنی ه تنش بیرزه بازم به هرزنگی نری به کسیکه سرش ب-

 .....دخترونه هات

 میون حرفش پریدم گفتم عوضی ترازتوندیدم تاحاال

بیخودنمی گن مادروببین دختروبگیرمادرت از بابام  اچته چرا عصبی شدی؟...قدیم-

شنیدم باباتوول کرد بایکی که ازخودش کوچیکتره ازدواج کرد توهم بی شک لنگه 

 ی  مادرتی ..

 باحرص گفتم خفه شو

تی وسمت خون سرد گفت چرا ناراحت شدی غیرازاینه توکه دوست پسر داش

 ولت کرد ؟ شدجلوخم شد گفت راستی چطور

 ون دادم وگفتم اونم یه عوضی مث تو..همه ی مرداآشغالین نفسموبیر

 خودم میدونم دقیقا همون حسی که مردا نسبت به شما داریم -

 باپوزخندی گفت همین شما مرداهالک زنین 



 هم هالک پولینشما-

 مرد هیچ ارزشی نداره جزءپولش -

  ؟ده گفت زنم فقط یه عروسکه همین وبس حاالچقد دارینباخ

 350ت جوابش بدم حرفوعوض کرد گه گفتم اشذعوضی ن

باوکیلم فردابروکارای آزادی باباتوانجام بده اولم رضایت نامه ی ازدواجومیگری -

 اول عقدت می کنم بعد بابات 

 فرارکنم  یچته میترس-

 خنده گفت دقیقا...خودم هم وقت محضرمیگیرم اب

عقدمون باشه شیک که به مه دادیه دست لباس سفید بگیر مناسب اهیچی نگفتم که اد

 اد تومحضر آبروم نره یکم هم آرایش کن یجذابیت منم ب

 ...خود شیفته بادهن کجی گفتم 

میخوام نازوخوشگل بشی درکنارم به هرحال داری عقدمیکنی بالباس سفید باشه -

 باشی 

 باپوزخند گفتم دیگه؟

 حلقه خودم میخرم -

 واسه چیه دیگه ؟ باپوزخند گفتم مگه من خواهرزادت نیستم حلقه

 برای تومحضر-

 میگم گفتی که خواهرت خارجه ؟-

 آره ..-

 امامن اصالزبان بلدنیستم -

 جدی؟؟؟!!!!!!!!!!!!-

 چیه بلدنیستم تعجب داره باید بلدباشم ؟-

 مهم نیست یه فکریش میکنیم -

 لبه ی تخت نشستموگفتم کی عقدمیکنیم ؟

 میگم  تفرداوقت میگیرم به-

 دی ؟بابات حرف زبا -



 االن میرم باهاش حرف میزنم -

 ؟قبول میکنه-

 اون ازخداشه من ازدواج کنم  -

 مگه این ازدواج مصلحتی نیست -

 آره ولی بازم امیدوارمیشه که من پایبند زندگی میشم -

 پوزخندی زدم گفتم پس  دوست دخترات چی ؟

م نیازموبرطرف کنی من رلب ترکرد گفت من آزادم چون باتوکه ارتباطی ندا

 کما فسابق  رابطهامودارم 

 بهترمن هم راحترم دوری دوستی من دخالتی توکارات ندارم -

من دوست دخترامودارم هرساعتی ازشبانه روزم که برم  یاعتراضی کن منباید -

به معشوقه هام احتیاج بیرون حق اعتراض نداری زنم که نیستی نیازموتأمین کنی 

 نداشته باشم 

لطی دلت خواست کردی کسی رات متأسفم خندیدوگفت خودت هرگفت توهرغب-

 سف نبود واست متأ

 سرموانداختم پایین گفتم من ازبدبختیمه 

خندید وگفت من هم ازخوشیمه درضمن یادت باشه دارم ازاین بدبختی دارم نجاتت 

 میدم باید ممنونم باشی...

 ببخشید آقای دکترکی اون وقت قصد ازدواج داری ؟-

تک ابروی باالانداخت وگفت حاالحاالها قصد ازدواج ندارم تاکیس مناسب پیداکنم 

 وازاونجایی که به هیچ دخترب اعتمادندارم نمیدونم فعال...

 اومدیم تاده سال دیگه نخوای ازدواج کنی اون وقت تکلیف من چیه ؟-

تروخانم ه پخته ابی هنوزبیشک تازذهنوزوقت داری جسالته 28تازه اون موقع -

ان ده سال رکنه زودترازدوج کنی پی بیدلیل نگیاده درضمن ممترمیشی هوادارت ز

جا هم بهت بد نمیگذره عمارت خدمتکار،پول ،رفاه ،آسایش ممکنه ندیگه نباش ای

سفرخارج هم صددرصد ببرمت پس فعالبمون وعشق کن بابام هم که دوست داره 

 باباتم هم آزاده 

 باشم هرجوردوست دارم لباس میپوشم مشکلی نداری وام راحت خمن توخونه می-



احتی بگرد اصاللخت بگرد پرستارمردباباروعوض میکنم هرجورر مهم نیست-

واسه چی برام مهم باشه وقتی االن بی من حت باشی ادرضمن عقدت کردم که ر

ه وقتی عقدت میکنم راحتری هیچ ابایی واشاره به تاب شلوارم کرد راحتی معلوم

 چرامن بی دلیل گیربدم  مهم نیست راحتیبرات  النوقتی ا

سوراخ سوراخ میکنه آدوموحرفاش باباصد رحمت بخودم که گفتم ،گفتم بهت بگم 

 بعدنگی چرااین طوری لباس میپوشی ؟

پول بهت میدم بروخرید هرچی الزم داشتی احتیاج داشتی بگیر باخنده گفت لباس -

 خوابم بگیر حسابی راحت باشی 

 کنم من ندارم  گفتی آرایش-

 باسمیه بروخرید گفتم هیچی که الزمته بگیرتنهایی جایی نمیری-

 شنیدم -

 بلند شد داشت ازاتاق خارج شد که برگشت باخنده گفت حاال جذاب بودم ؟

 اینوازدوست دخترات بپرس -

 مگه نمیخواستی شوهرت جذاب باشه -

 خودشیفته ...-

 بگی کوچولوخودم میدونم جذابم احتیاجی نیست تووبهم -

یه لبخند جذاب که میدونم دل هرپسری روآب میکنه زدموگفتم ولی به پای جذابیت 

 من نمی رسی 

 ابی میدونی شبی چقدکاسبی خوشگله ذآره توهم ج-

 قیمتش دستته توبیشتردرجریانی -

شی حواست به رفتارت باشه که واست هم هزینه نکردم آدم به هرحال گفتم -

م   تاابد رنه غزل کوچکترین خطایی ازت نمیگذسربزن خطایی ازت کوچکتری

طالقت نمیدم یادت باشه میزارم توهیم عمارت بپوسی زنمومیارم همین جا 

 کلفتیشوبکنی وبعد مستانه خندید توآستانه ی دربود هنوز

کلیپس موهاموبازکردم درآوردم باعصبانیت کلی ازموهام هم کنده شد محل ندادم که 

 س روسمتش پرت کردم گفتم عوضی ازت بدم میاد...باداددرحالی که کلیپ



کلیپس خورد توشونش فقط خندید گفت باخنده حرص نخورکوچولوشیرت خشک 

 میشه 

زورم گرفت از خون سردیش که خودموروی تخت انداختم وزارزارگریه کردم 

کیک بلدبودم بارش کردم ...هرچی حرص بود رمیون گریه هرچی فحش وناسزاو

ازتوصورتم کردم که اومد باالسرم ایستادوموهامورو بافحش دادن خالی

 غزل خانم ...!ه برچهره خوش زبون هم که هستی کنارزدوگفت عالو

فکرکنم خوش بسترم باشی سیروس -هنوزگریه میکردم که ادامه داداما آروم تر

 خودشوواست کشت 

 یهوبرگشتم بادادگریه گفتم بروگم شوبیرون 

ت عین سیم ظرف شویی اه طرف آوردگفت موهکنارم ایستاده بود که موهاموی

 )موهام دستش بود(حتمابزن میمونه نرم کننده توحموم هست هروقت رفتی حموم 

 )تقریبادادزدم ( دستتوبکش-

نگاش میکردم باگریه که باخنده گفت چیه فک کردی خوشم میادازاین سیم ظرف 

 شویا ..چقدم بلندشون کردی چه اعتمادبه نفسی ؟

 بخواد..دلتم -

 اَه اَه اَه اَه اصالازموهای بلند خوشم نمیادبعدبروکوتاشون کن -

 دادزدم عمرا  

 ه میرفت باخنده گفت خودم واست کوتاه میکنم کدرحالی 

 بادادگفتم  توغلط کردی 

عالوه برموهات زبونتوهم کوتاه میکنم  چنان قهقه ای سرزد روانی فقط نگاش -

 کردم که رفت بیروم موهامولمس کردم 

کجایی اینا سیم ظرف شوییه روانی دلتم بخواد خیلی هم نرم شلالله ازموهای توکه -

قشنگتره حسود ...واال همه ی دختراتومدرسه حسرت موهامومیخوردن 

 عمراکوتاشون کنم 

 امیر()



ولی انصافاعجب کن خورد گفتم کوتاشون حرصی چقدرروموهاش حساسه چی 

موهایی داره چقدم بلند وقشنگه جدی جدی کوتاشون نکنه زبونشوکوتاه میکنم این 

 ق اینقد لجبازه مطمئنم کوتاه نمی کنه مکاروبکنه اح

 سمت طبقه یی پایین میرفتم توفکرموهای خاکستری بودم )به خاطررنگ چشماش(

 باباتواتاقش بود که درزدم داخل شدم پرستارش بود جلورفتم 

 سالم برپدرجان من -

 سالم بنده نوازی فرمودین دکترچه عجب ؟–پرستارش کمکش کردبشینه 

 نفرماین باباسرم شلوغه االنم کارتون داشتم -

 میگم بی دلیل نیومدی -

 روبه پرستارگفتم میشه باپدرتنهاباشم 

 پرستاربله حتما

پرستارزن بود رفت بیرون دروهم بست که باباگفت چکاری شما رواینجا کشونده 

 دکتر

 حوصله ی مقدمه چینی ندارم وقتتوهم نمیگیرم بابا-

 خب میشنوم -

 میخوام پول دیه روبدم -

تصمیم گرفتی که پرداخت کنی راضی نبودی ربابالبخندی زد گفت خیلی خب چطو

 که 

 اومده ؟دمتکاربهتون گفتن مامان غزل خ-

 ازسمیه گفتم دکترباکی حرف میزنه گفت مامان غزله -

 یادته باباچند روزپیش غزل رفت پیش مامانش گفت مریضه بیمارستانه ؟

  -آره بهم گفت اما ..-

  ؟بابااومد پای چشش کبود بوددرسته مامانش بیمارستان بود  -

 چیزی نگفتم آره  ازش نپرسیدم اخه خیلی ناراحت بود دیدم دوست نداره بگی -

 ...رفتم چیزه پدرناپدریش...درسته بهم زنگ زد -

 باباتاته حرفموخوندچیزی نگفت 

 رفتم وضع بودی بودخالصه اومدیم االن هم مامانش اومدببرتش اما اجازه ندادم -



 میدونی االن راحت میتونه بره شکایت کنه ؟-

 میدونم واسه همین میخوام پول دیه روبدم -

 تاکارای قانونی انجام بشه نمی تونی نگهش داری -

 نجا رفتنش هم به صالحش نیست او-

 چکارمیخوای بکنی ؟-

-................. 

 تصمیمت چیه ؟

سرموبرداشتم وگفتم دختری که وضع مادرش اینه ناپدری داره وباباش نیست چه 

امیترسم بره انتظاری داری سیروس میگفت دوست پسرداشته  حاالهم ولش کرده باب

 به بیراهه کشیده شه 

 توچرانگرنی ؟-

 اون کسی رونداره میدونم آخرعاقبت خوبی نخواهدداشت -

 گرانشی ؟این همه دخترتوشهروضعشون بدترازغزله میخوای هم روکمک کن -

 تی داره مسرراهم افتاده شایدحک لفعالغز-

 یه هرحال دلیلش چیه ؟-

 ت باشم میتونم بیتفاونبابااون هنوز بچه ست -

 حرفتوبزن میخوای چکارکنی ؟-

 خیلی آروم گفتم  میخوام عقدش کنم 

 باتعجب گفت عقدش کنی ؟

خوبی داره نه موقعیت  قل مامانش نمیتونه ببرتش باباشم آزادشه نه زندگیاال

 نن ازاینی که هست بدترمیشه ئمناسبی مطم

 ازکجا اینقده مطمئنی ؟-

 رومیکنه به خاطرپولم که شده وقتی دوست پسرداشته یعنی بازم اینکا-

 خودش چی باهاش حرف  زدی ؟-

 حرف زدم قبول کرد ..-

 میخوای باهاش ازدواج کنی منظورت اینه دیگه ؟-

 نه فقط عقدش میکنم تاشاید بتونم براش یه آدم مناسب پیداکنم -



 متوجه شدم -

قت وعقدش که کنم میتونم تحت کنترلم بگیرمش والاقل سالم نگهش دارم تا-

 –ازدواجش برسه 

 ی؟طالقش مید یعنی-

 هآره میگم دختراکرم خواهرزادم-

 اکرم ؟-

 آره -

 اکرم سالهاست ازش بیخبریم -

 میدونم هیشکی ازاکرم خبرنداره میگم دخترش اومده بمونه -

 غزل زبان بلدنیست اومدیم یکی اومد باهاش حرف زد؟-

فوت کرده اومده بمونه مادرش  میگیم سالها پیش پدرش بوده حاالباباشبهم گفت -

 –بیخبریم ازش  هم 

 همه چی حساب شده فک کردی ؟-

 امیدوارم -

 شیرین چی بهش میگی ؟-

شیرین که برام  مهم نیست میگم خواهرزادمه درضمن به شیرین ارتباطی نداره -

 زندگی شخصی من 

 ؟اما اون دختربه تودل بسته -

 خوام غزل مث شیرین بشه اونوواسه ازدواج نمی خوام بهش گفتم نمی-

 واسه همین اینقده نگرانشی ؟-

 ازشیرین میشه تراون هم خوشگله هم بچست بد-

 راجب شیرین این جوری مگی اون فقط باتوإ...... نیست  درست-

ولش کنم معلوم نسیت چی میشه من هردفعه صیغه  میخونم شیرین براش مهم -

نیست من به شیرین اعمتمادندارم واسه همیه نگرانشم نمیخوام اونم دچارسرنوشت 

 شیرین بشه 

زندگی خودته من حرفی ندارم اما غزل دست ما امانته پدرش چی اگه بفهمه -

 موقیتیه شایدرضایت نده 



د خونمون درجریان باشین مه کسی اواگبهتون گفتم تانه جزءشما کسی نمیدو-

 خدمتکاراهم به سمیه میگم غزل زنمه وحواسش باشه به بقیه بگه خواهرزادمه 

 کی تصمیم به ازدواج میگیری؟-

 توهمین یکی دوروزه -

 نه منظورم باغزل نبود -

 فعالنه حوصله ی کسی روندارم اصالنمی خوام به ازدواج فک کنم -

 ات باغزل چطوریه ؟رابطه -

 رابطه ای باهم نداریم بهش گفتم هیچ -

 اون میدونه دوست دخترداری ؟-

 بهش گفتم اون مشکلی نداره نبایدم داشته باشه -

 مهریش چی ؟-

 همون پولی که بابت آزدادی باباش میدم ..من دارم بهش لطف  میکنیم -

نکنه غزل  که احساس کمبودرفاحش چی باید همه چی روبراش تأمین کنی -

بابای خوبیه ومهرمادرهم کمبود پول ناصرمرد توبدشرایطی بزرگ شده هم کمبود

ئنم اما به هرحال دختربود احساس نیازش مخوبی برای غزله مط

 زیادمنظورمومتوجه میشی ؟

 بره میخوام حمایتش کنم واسه همین دلم نمیخواد به بیراهه -

 امیر؟-

 جانم بابا-

 چرابرات غزل مهمه ؟-

نمیدونم سرموانداختم پایین گفتم نمیدونم دلم واسش میسوزه اون پاسوزمادرش -

 واتفاق تلخ پدرش شده 

 اون یه دخترخیلی جذابه -

 درسته واسه همین زودترخراب میشه خصوصا که -

 نتونستم حرفموادامه بدم که گفتم یکی دوروزدیگه عقدش میکنم 

 بهش محبت کن -

 نه اون وقت وابستم میشه -



ه هرحال احتیاج به جنس مخالف داره غزل که بچه نیست دیریازود بایدازدواج ب-

 کنه 

میدونم خودم بعد براش یه فکری میکنم اما هنوز سنش کمه اون فعال به این -

 عمارت وپول بیشتراحتیاج دره 

 پدرخمیازه ای کشید که گفتم خوابتون میاد ؟

 نه زیاد-

 بابا؟-

 جانم پسرم -

 ..پدرم هیچی نگفت که دادمه دادم ....جونت سالمت -

 شما حرفی ندارین -

 اگه توتصمیمتوگرفتی من چه حرفی دارم ؟-

 این جوری میگی یعنی مخالفین ؟-

 نه مخالف نیستم اما ...-

 اماچی؟-

 یعنی به پدرش نمیگه که نذاره ؟-

 گفتم نگه اونم بخاطرپدرش قبول کرد اون باباشوخیلی دوست داره -

 یعنی داره قربانی باباش میشه -

این چه حرفیه پدرمن مگه میخوام  به کنیزی بیارم خون بس که نگرفتم چیزی -

 واسش کم نمی ذارم میخوام مث خانوم خونه باش کم وواسش نمیذارم 

 میتونی عقدش نکنی توکه میخوای پولوبدی -

 چرااین حرفومیزنی ؟-

 میگم توکه میخوای پولوبدی عقدش نکن میره نهایتاباباباش زندگی میکنه -

ش بهم ریختس جاومکان درستی واسه زندگی نداره باباش گفتم اون اوضاع-

 زمیره میخوام این اتفاق نیفته ردکجاببرتش باکدوم پول مسلما به هبیا

 –عقدش میکنم که پیشمون بمونه توعمارت بابابازم توضیح بدم 

 کنه یه زندگی اجباری رو وره قبولمجب-

 ازخداشم باشه -



 هرچی بخواد باید دراختیارش بذاری واذیتش نکنی بهش سخت نگیر -

خودش بچست نمی فهمه ممکنه بازم اشتباهاتی مرتکب حال تونم رهاش کنم به ینم-

 شه 

 بذارپیشت احساس امنیت کنه -

 میدونم -

 بداخالقی نکنی باهاش -

 یکنم باخنده گفتم سعی م

 اون پیداست دخترشروشلوغ وشیطونیه خیلی سعی میکنه آروم باشه -

 خوام تنها باشه شرارت ازاون چشاش میباره یواسه  خاطراین نم-

بابام خندید وگفت چشمای زیبای داره اما یه معصومیتی ته اون چشمای شیطونش 

 میبینم 

 مای مامانه شعین رنگ چ-

 سالش بود عروسم شد18باباسرشوانداخت پایین گفت مامانت 

 امامامان زنت شد این دخترفقط عقدی زنمه -

بابااروم گفت وقتی زنم شد خیلی وقت نبود هانیه ازم طالق گرفت بود اکرم 

سالش بود اختالف سنی من بامامانت زیادبود ولی خیلی دوسم داشت خودت 12

بودی بابامانت ودیدی ..من توهمسرم شانس نیاوردم هانیه هوای خارج زد به سرش 

 مامامانتم که عمرش به این دنیا باقی نبود 

ان عشق عجیبی داشتن هرچند زن دوم بود ولی خیلی بابامودوست داشت )باباومام

باعشق ازدواج نکردن اما باعشق زندگی کردن بچه بودم شاهد عشق باباومامن 

بودم برای همین دوست دارم بادختری ازدواج کنم که عاشقش بشم شیطون 

عیت خوبی ونازباشه اما مهمتربهم وفادارباشه اما یکمی ازجنس مخالف میترسم موق

 ی اعتمادکنم (ردارم جذابم که هستم ولی نمیتونم به دخت

 چی شد رفتی توفکر؟-

غزل رومیبینم یادمامانت می هیچی بابایادمامان افتادم بغض توصدام اومد که گفت -

 افتم 

 اِ...بابامامان پاک ونجیب بود یه فرشته ..اما غزل ...-



پناه نمی آورد ...غزل دختربدی این حرف رونزن پسرم ازبدبختیشه وگرنه به ما-

نیست گه بود که االن اینجا موندگارنبود وبی راهه هاش ادامه میداد..مامانت خیلی 

ونقددوسش داشتم که جای شیطون بود کارایی میکرد عاصیم میکرد بعضی وقتا ا

خوبی پرکرد نذاشت احساس کمبود کنم توکه دنیااومدی دنیا رویه جا  ههانیه روب

نفس عمیقی کشید وگفت اما وقتی ترکم کرد تنهام گذاشت دنیا روی سرم بهم داد و..

ساله مامانت مرده 5خراب شد خداانگارنمیخواست  من رنگ خوشبختی روببینم 

 که مامانت مرد سال گذشت اکرم ترکم کرد اینقدروناراحت نشدم 50ولی برای من 

بازتودلش نشست که میدونستم بایادآوری خاطرات غم سنگینی بابام صداش میلرزید 

 گفتم ممعذرت میخوام بابابایادآوری گذشته ناراحتت کردم 

 باباآروم گفت میخوام یه کمی بخوابم 

میدونستم میخوادباخودش وخاطرات مامان خلولت کنه که بلند شدم وازروی مبل 

 وگفتم راحت باشین وبدون هیچ حرفی اتاقوترک کردم ...

                                                                                            

 )غزل(

باوکیل امیررفتم زندان مالقات حضوری بابام ..وقتی مارودید خیلی تعجب کردآخ  

خدایا بابام چقدپیرشده پای چشاش گود افتاده بود بخداموهای سرش سفید بود بی 

که یه کلمه حرف بزنم اونم بابغض اختیاربغضم شکست وبه گریه افتادم بدون این

 گفت غزل ...غزل بابا؟

 جلورفتم خواستم باباموبغل کنم سربازمانعم شد 

 که باگریه گفتم الهی قربوت بشم 

چادرم ازسرم افتادکه توجهی نکردم گریه میکردم بی مهاباکه گفتم باباچه به روزت 

 اومده ؟

 باباآروم بابغض گفت داغونم باباواسه دربه دری تو؟منوببخش 

 اشاره به وکیل که روی صندلی پشت میز کردم وگفتم باباوکیل آقای رادهستن 

 بابانگاهی کرد وآروم سالم داد



وکیل جوابشودادوکیفشوروی میزگذاشت مشغول بازکردن کیفش شد باباهم نشست 

ای رادامروز پول دیه رومیدن وبیان رضایت که منم روبه روش نشستم  وگفتم بابااق

 بدن 

 باباباخوشحالی نگام کردوگفت راست میگی ؟

 راست میگم بابایی آقای رادپولومیده مامدیون اونایم آزادیتو-

رودیدم ازکاری که میکردم خیلی خوشحال شدم خیلی نجات بابام ا)وقتی حالوروزباب

وشاید راضی شد طالقم بده بودم  ازهمه چی برام مهمتربودحداقل تامدتی درآسایش

باکسی اشنام کنه خودش قول داده بهم سروسامنم بده امیرگفت به بابام این 

 (که ادامه دادم بابامیای بیرون راحت میشی چیزارونگم 

 وکیل تمام مدت ساکت بود برگه ای جلوی باباگذاشت گفت امضا کنید 

 بابابرگوروجلوکشید وگفت چی هست 

میزدکه گفت رضایت شمابرای ازدواج 10000دمن قلبم تاوکیل خون سرد بو

 دخترتون 

باباباتعجب نگام کرد من اشکم میریخت بی وقفه که باباگفت ازدواج چی ؟مگه 

 میخوای ازدواج کنی ؟

 آروم گفتم با..آقای راد

 بابایه لحظه هنگ کرد چشاش چهارتاشد گفت باآقای رادنکنه پول داده زنش بشی؟

 ه میکردم که بابادادزد زن اون میشی آره ؟قبول کردی؟ساکت شدم فقط گری

ساله بگیره آره تورباپول 18هیچی نگفتم که باباعصبی گفت پول داده عروس 

خریده آره ؟امانت بودی اونجا درامانت خیانت کرد یه دفه بغضش شکت وگفت 

ه خداکرمتوشکرد که دخترم زن یباگریه خدایا آخه من چه گناهی به درگاه توکردم ؟

 پیرمرد بشه اونم قربونی من بشه توهم قبول کردی آره ؟

حواسم به حرفای بابانبود فقط میشنیدم چی میگفت که وکیل خون سرد گفت جناب 

 رادنه پسرشون امیرراد

 بابایه لحظه گریش بند اومد گفت پسرش ؟

 باگریه گفتم آره پسرش آدم خوبیه دوسم داره 

 بابابازبغضش شکشت باگریه گفت مجبوری زنش بشی آره ؟مجبورشدی 



 نه بابامجبورنیستم پسرخوبیه ماهه بخدا-

 دروغ میگی تومجبوری باگریه گفت نمیذارم میذازم زنش شی -

ی میخوای کوگریه به باباگفتم توروخداباباتایه دفه بلند شدم وبه پاش افتادم باالتماس 

 زندان باشی ؟

 بادادوگریه گفت تاوقتیکه بمیرم 

پس تکلیف من چی میشه باباجایی ندارم کجا برم زندگی کنم کسی باالسرم نیست -

باهق هق ادامه دادم امیردوسم داره بابااون خوشبختم میکنه تواینجایی من کدوم 

قبرستونی برم ؟این آدما کمکم کردن عمه خونش رام ندادسیروس ...نتونستم حرف 

 ق هق کردم بزنم فقط ه

 خم شد بلندم کرد که گفت سیروس چی ؟

مامان میترسه سیروس رام نمیده خونش اونم مرده زندگی مامان میریزه بهم -

 شوهرش اذیتم کنه امیرپسرخوبیه پولداره دکتره 

 بابابابغض گفت ازت سیرمیشه ترکت میکنه ..ولــــــــت میکنه ....

دم پیش خودت تودنیامن فقط تورودارم میام بیشتربه گریه افتادم وگفتم باشه برمیگر

 کنیزیتومیکنم بابای فعالتومهم تری 

 باباباگریه گفت جونیت چی میشه غزلکم ؟

جونیم فدای اشکات بابایی من غیرتوکی رودارم آخه من مامان نیستم ولت کنم -

توازهمه چیت به بابابه خاطرت هرکاری میکنم توبه خاطرم ازدواج نکردی 

تویادم دادی ...امیر ازم سیربشه میام پیشت میگم روازخودگذشتگی  خاطرم گذشتی

 واست یه خونه بگیره آواره نشی هرچی بگم نه نمی گه 

ذابی بعدولت میکنه به این جزه ای هرچی بگی نه نمیگه تاواسش االن واسش تا-

 پولدارانمی شه اعتمادکرد 

اگریه گفتم باباالتماست فعال توواسم مهمتری ازهمه چی من به بعد فکرنمی کنم ب-

 میکنم خواهش میکنم ببین چطوری شدی؟

خواه باشم به خاطرآزادی خودم دباگریه گفت چطورمیتونم خو

 تورو،زندگیتو،جونیتوتباه کنم 



لوم تباه نمیشم باباتووفک کن بایکی دیگه ازدواج کردم طالقم دادحاالکه هیچی مع-

 طوری میگین ؟نیست شاید طالقم نده چرااین 

 وکیل تمام مدت ساکت بود که روبه اون گفتم لطفا خودکاروبدین بابام امضا کنه !

 باباپشت میز نشست وگفت توبه این ازدواج راضی هستی ؟

 خیلی زیادداره راضیم باباراضی امیرخوبه باباخیلی خوبه دوسم -

 ته دلم راضانیست به این ازدواج -

 ال کارای اداری باباتوروخدا امضا کنید دیرشد باید بریم دنب

 کاروسمت باباهل دادوگفت امضا کنید !دوکیل خو

بابا خودکاروبرداشت دستاش میلرزید افتادن اشکاشوروی برگه دیدم بادستا ی 

لرزون امضا کرد صورتشوروی برگه گذاشت باگریه گفت منوببخش هیچ وقت 

 واست بابای خوبی نبودم 

سه غزل همون بابای مهربونی دوست همیشه واباگریه گفتم توبهترین بابای دنیایی 

 دادم بابایی 

بابا هیچی نگفت به هق هق افتادکه من  چادرموروی سرم کشیدم وباهق هق سریع 

 اتاق مالقات روترک کردم ...

 )امیر(

باید میرفتم مطب که 3بودرفتم دفتروکیل وقت نداشتم ساعت 2ساعت 

به خاطرکارای  خودموباسرعت رسوندم دفترش اونم به خاطرمن مونده بود

 امروز..

 ...........تکیه به مبل دادم گفتم باباش چطوررضایت دادن ؟

وکیل خاکسترسیگارشوتوزیرسیگاری خالی کرد وگفت پدرش اضالراضی 

ده نگران بود نریه کرد پدرش ازآینبودنامزدتون خیلی اصرارکردن التماس کردگ

ن وگفت که شما خیلی باهاشون حرف زدن اما نامزدتونه طالقش بدین کمیگفت مم

 دوسش  دارین 

 ت که من دوشس دارم ؟بالخندی گتفم گف



نگام کرد دودسیگارشوبیرون دادتک سرفه ای کردم وگفت مگه دوسش ندارین 

دکترسرموانداختم پایین لب ترکردم وگفتم خب معلومه اگه نداشتم که باهاش ازدواج 

 نمیکردم 

وشما آدم خوبی هستین دارین نامزدتون بهشون اطممینان دادکه شما دوسش -

 خالصه بعد کلی فیلم هندی مدرس راضایت دادن ...

 برگه ی رضایت رو..روبه روم گذاشت

 میتونید عقدش کنید -

به برگه ی رضایت نگاهی کردم جای لکه های چیزی شبیه آب بود ؟نه این اشکه 

 که گفتم اشکای غزله ؟

 میدونی چه اشکی میرخت این مرد ننه اشکای مدرس -

 واسم یه وقت محضربگیرهموز این دفتراین دفترازدواج تواین ساختونه ؟-

 بله دکتر-

 پس واسه فردایه وقت برام بگیر-

 برای چه ساعتی ؟-

 عصر-

 بعد مطب ؟-

 نه عصرتعطیل میکنم -

 مهریش چی ؟-

 متفکرانه گفتم مهریش ؟

 ولی که دادین مهریش باشه بله مهریش میخواین سندی تنظیم که پ-

نفس عمیقی کشیدم ریه ام پرشد ازدود سیگارجدابه سیگارحساس بودم تک سرفه 

 ای کردم وگفتم نه مهریش به تاریخ تولدش 

 اما...-

 کارتونوبکنید  اهمین که گفتم آقای مشرقی شم-

 مهریه عند المطالبه ست ومیتونه مهرشوبگیره -

بود که گفتم قراره ازدواج کنم ندی بود مطلع که قراردااجم ووکیل ازجریان ازد

 وباخنده گفتم قدیما میگن مهریه کی داده کی گرفته 



 اما توان پرداخت رودارین -

 ش داشت اذیتم میکرد دوپک عمیقی به سیگارش زد...دو

 میدم -

 اگه شما مایلد حرفی نیست فقط خواستم بهتون بگم -

میدونم آقای مشرقی میدونم الزم به ذکرنبود زنمودوست دارم بخوادبیشترهم -

 مهرش میکنم 

مشرقی ته مونده ی سیگاروتوزیرسیگاری خاموش کرد آخی راحت شدم که گفت 

 شما جدا تصمیم به ازدواج گرفتین ؟

 پس این همه تشریفات الکیه ؟-

-.................. 

 ؟سخته رباورش این قد

 زیربارازدواج نمیمرفتین اونم یه دختربی پناه  اآخه شم-

 تکیموازمبل گرفتم وکمی جابه جا شدم وگفتم دخترزیباییه 

 پس مجذوب زیباییش شدین -

 درسته ومن مشکل پسندم این دخترزیباست همین برای من کافیه -

 راضین ؟ جناب راد-

 بله حرفی ندارن -

ازدواج این طوری سوت ن این نکته سنج وومحتاط بودی  درعجبم آقای رادشما-

 کارمیلنگه ؟وکوریه جای 

 من فعالنمیخوام ازدواجموعلنی کنم چون شرایط غزل خیلی خوب نیست ...-

میتونستین عقد دائم نکنین ...وهروقت ازش خسته شدین بایه کیس مناسب -

 ترازدواج کنیین باکسی که براتون وارث بیاره یکی که درشأن شما باشه 

وگفتم نه اتفاقا این دختربه دلم نشسته واونوبرای یه عمرمیخوام پوزخندی زدم 

حساس تصمیم نهاییه  ازاینکه  مخفیانه است شما اقوام ماروبیشترازمن میشناسین 

هستن فعالنمی خوام کسی مطلع بشه چون میدونم بانیش وکنایه هاشون دل 

 همسرومرنجونن وحتما به اون خواهند گفت درسطح خانواده ام نیست 

 درسته این دختر درشأن شما نیست -



 ازچه لحاظ؟...چون بچه ی پایین شهره ؟-

یط بدپدرش سالشه تازه دبیرستانش تموم شده هیچ سنخیتی باشمانداره شرا 18-

 جزءقشرمرفه جامعه ک وطالق مادرش وشما پزش

 برام مهم نیست -

 ودرحالی که بلند میشدم گفتم فردامنتظرم 

  خبرتون میکنم دکتر-

شد برای بدرقه وگفت  دمزمان گفت به امید دیداردکتربلنسمت درکه میرفتم ه

 فردامیبینمتون 

                                                                            

 )غزل(

امروزصب باسمیه رفتم خرید یه لباس حریربلند خریدم دامنش کلوش بود اما 

ازباالگشادی جالبی داشت باالتنش هم گیپورکارشده بود  پوشیده آستینش مچی ولی

ولی خوشم اومد گرفتم امیرگفت هرچی دوست دارم بخرم بایه قیمتش زیادبود 

جوراب شلواری سفید ...یه حجاب مخصوص گیپورگرفتم  دورش نوارنقره ای 

یب جالب جکارشده بود معرکه بود وقتی خانمه برام بست وطرزبستنشوبهم گفت ع

 ایه شال حریرسفید که دورش هم گیپورکارشده بود به لباسم خیلی می اومد بود ب

باکلی لباس توخونه هرچی میدم میگرفتم عقدموکه سرامیرنمی تونستم خالی کنم اما 

میتونستم هرچی بخوام بگیرم ذوق خاصی نداشتم ولی حرصم گرفته بودهرچی هم 

ی کنم منونشناختی خریدم همش لختی بود باید این دکترازخودراضی روعاص

دکترکاری میکنم بگی ماروبخیرتوروبه سالمت باید دیونت کنم امیرسه روزه 

 طالقم بدی 

لوازم آرایش خیلی بلد نبودم هرچی فروشنده دادگرفتم باچندتاعطرمارک داراصل 

مغولوخریدام کلی راد بایه عطرتحریک کننده باید روانی کنم این دکترچنگیزخاِن 

یرون بودیم مانتوشلوارتادلم خواست خریدم مانتوتنگ وکوتاه شد تانزدیکای ظهرب

شلوارجین اندامی بیشترشبیه پیرهن بود واالتامانتوهمون پیرهن بگم بهتره 

د عقده ی خرید داشتم دیگه  چندتاهمه مدل کفش اسپرت ورنی عروسکی پاشنه بلن

 یلی جالبه ...خنقره ای واسه عقدامروزهم خریدم  ش پاشنه بلندیه کف



بود واسه عقدامروزمون ...داشتم  میرخونه بود تازه ازکلینیک اومدهبعد ناهاربود ا

 تواتاقم وسایل وخریدامومرتب میکردم که یه دفه داخل اتاقم شدبدون درزدن 

 )امیر(

زمین نشسته بود داشت خریداشومرتب میکرد تواین  بدون درزدن داخل شدم روی

رتبیه یه تاب شلوارآبی رنگی تنش بود مدت متوجه شدم دخترفوق العاده منظم وم

 موهاش هم دم اسبی بسته بود توجهی نکردم که سریع گفت درنمیزنی دکتر؟

 حریم منوتونداره ازاین به بعد ...بدون اینکه سرشوبرداره گفت چرا؟-

 زنمی ؟

 زنتم ؟اما حریمی بینمون هست خودت گفتی غیرازاینه ؟-

 دلم میخواددرنزنم -

 تویادت باشه !پس منم مث -

 حرف حساب جواب نداره -

 میدونم بعد ناراحت نشی -

 کل بازاروخرید کردی ؟-

 خودت گفتی هرچی دلم خواست بخرم ؟-

 عقده ی خرید داری ؟-

 آره دقیقا مگه خودت همینونمی خوای ؟-

 سرشوبرداشت نگام کرد وادامه دادمگه نمی خوای کاری کنی هرز نرم 

 پوزخندی زدم وگفتم درسته 

 ست میخرم اپس هرچی دلم خو-

 ری دیگه اکمبود د-

 آره اخه توفک میکنی هرکی این کارست واسه خاطر پوله -

 من غیرازاین فک نمی کنم -

پس پول بهم میدی هرچی خواستم دراختیارم میذاری وگرنه مارازپونه بدش -

 میاد...منظورشوفهمیدم وگفتم کم واست نمی ذارم 

 میدونم -



جذای میشد که گفت نه مث یه جنت المن واقعی هستی دست لبخندی زدچقد 

 ودلبازی !

 دلم واست میسوزه -

 میدونم !توهم که دل رحــــــــــــــــــــــــــم ...)باحالت مسخره اس گفت (-

 همیشه  هم این طورنیستم ممکنه روی سگم باالبیاد........-

اشم دست ودلبازکاری ن طورمهربون بت شدم چیزی نگفت که گفتم بذارهمیساک

 نکن گرگ هاربشم...

 یترسی باکسی باشم م-

 نقده برات مهمه ؟یساکت شدم که ادامه دادواسه چی ا

 چون بچه ای هنوزهیچی حالیت نیست -

 باشه قبول -

بلند شد یه دست لباس تازده دستش بود عجب اندامی داره این کوچولوموهاشم عین -

کتش سمت کمد رفت وگفت کی میریم وج میخورد باهرحرچنان محریرمیمونه 

 برای عقد؟

 دوساعت دیگه آماده باش -

  نه محل ندادم   ک لبی شتش بهم بود تنش عجیب سفید بودوپ

     آرایش کن یه کمی-

 من بلدنیستم خودم همین طوری جذابم احتیاجی ندارم -

 یکمی زیادنه غلیط نه بدم میادیکم آرایش بدنیست -

 که این طورباشه دکتربرگشت لبخندی زد وگفت 

 میشه بهم نگی دکتر-

 چی بگم ؟-

 اسم من امیره امیر -

 بالبخندی گفت چشم امیر

 بابات چند روزدیگه آزاده -

میدونم دوباره یه دست لباس دیگه برداشت جلوم ایستادکمی باهام فاصله داشت که -

 گفتم عقدکردیم میرسونمت خونه 



 توکجامی ری ؟-

  نگفتم ؟بهت توکارای من دخالت -

؟این جوری گفتی پشت کرد بهم که سمت کمد که میرفت گفت چرا پس بهم میگی 

 یعهی داری میری بیرون 

 گفتم چون بابا باهامونه میروسونمت خونه 

 می ری پیش دوست دخترت -

درست میگفت دارم باغزل عقدمیکنم باشیرین وقت میگذرونم که ادامه 

 ؟ نی ادوست دخترت خلوت کندگیته میری بدادروزعقدت بدترین روزز

 امیرجان برگشت وگفت خوش بگذره 

خون سردیش عذابم میدادکه گفتم به خودم مربوطه کجامیرم توکارای من فضولی 

 نکن آما ده باش میریم 

 وسریع اتاقوترک کردم 

به اتاقم رفتم روی تخت نشستم خیزبرداشتم موبایلم روی کنارتختی بود برداشتم 

 وشماره ی شیروینوگرفتم 

 الو....-

 الوامیر..)باتعجب گفت(-

 سالم شیرین چطوری ؟-

 من خوبم عزیزم توخوبی ؟-

 بدنیستم -

 مطب نیستی ؟

 نه امروزکارداشتم امشب چکاره ای  -

 امشب؟-

 سکوت کرد که ادامه دادم بیام ؟-

 عصربهت خبرمیدم عصریه جایی کاردارم تموم شد میام -

 عصری میرم خرید امیر-

 باشه کارت تموم شد بهم زنگ بزن -

 امیر؟-



 بله -

 ها   ...چیزه  -

 شیرین پول میخوای ؟

 باشه امیر بیا کی میای ؟-

 عصرکه کارم تموم شد بهت زنگ میزنم -

 باشه پس فردامیرم خرید-

 میام بهت پول میدم -

 امیر؟-

 بگو؟-

 صاب خونه پول پیشوزیادکرده -

 چقد؟-

 تا20-

 باشه میام قراردادوتمدید میکنم -

)خونه روخودم واسش رهن کرده بودم قراردادش به نام من بود یه کم محکم کاری 

تاپول پیش داده بودم حاالهم که زیادش کرده بود 60بدنیست  کم پولی نیست 

 لم راحت تربود یه خورده ای محتاط بودم که گفت امیر چیزی شده ؟اینجوری خیا

 نه شیرین چیزی نیست حوصله ندارم -

 فدات بشم  من چی شده جون شیرین ؟-

 امشب صاب خونت هستش بهش بگوبیادقراردادوتمدیدکنم -

 میخوای یه جای کوچیکتربگیرم ؟-

 ن حوصله داری اسباب کشی کنی ؟کول -

 تازیاده قبول نکرد 20بهش گفتم -

 ه مهم نیست میدم امشب بیام دیگ-

 بیامنتظرم -

 روی تخت درازکشیدم وگفتم میری حموم 

 میرم بابادیونم کردی -



 خب میدونی دوست دارم تنت لطیف باشه -

 بازم میخوای صیغه بخونی ؟-

باشه خودت میدونی برام مهمه پس هیچی نگودوسه بارکه میخونم خیالم راحت -

 هزارباربهت گفتم دیگه حرفشوپیش نکش ...

 هیچی نگفت که گفتم نکنه ازم خسته شدی ؟

 وای این چه حرفیه ؟منظوری نداشتم -

 من این جوری راحتم شیرین اعصابموبهم نیریز...-

اِ  امیرمن که چیزی نگفتم توازیه جای دیگه دلت پره خوب میشناسمت اتفاقی -

 افتاده 

 هش فک نکن چیزی نیست شخصیه ب-

 بابات میخوادازدواج کنی ؟-

 میدونی کسی نمیتونه مجبورم  کنه فعالتورودارم ازدواج نمیکنم !-

 خب امیریه کمی بخوابم حاالکه امشب میای سرحال باشم -

 ؟دیگه اذیتت نکرد  میگم این همسایت-

 ازوقتی که ازش شکیات کردم خفه شده -

 نمیدی آ...اذییت کرد بهم بگوباشه این دفه رضایت -

 باشه عزیزم فعال!-

 میبوسمت -

 منم میبوست میبینمت -

قطع کردم چشماموبستم به امروز فک کردم دارم عقد میکنم با یه دختربچه ی 

 زبون دراز و.....اما نه باید بگم زبون دراززیبا

یاداون روزافتادم که رفتم خونه ی مادرش  ...من بی اراده نیستم درسته دوست 

 لی هوس بازوبی قید وبند نیستم ....هرگزدخترداشتم و

   

                                                                                                              

                                               

 )غزل(



رم قشنگ بود لباس حریرروتنم معرکه بودحجاب گیپورموبستم خیلی روس

زیباشده  خصوصا باحاشیه ی نقره ای که داشت شال نقره روانداخت روسرم چقد

بودم اما هیچ ذوق وشوقی نداشتم یه آرایش مالیم هم کرده بودم آبروهام جدااحتیاج 

 به برداشتن نداشت مرتب بودن همون یه ذره آرایش صدبرابرتغیرم دادوقتی

رمی اومد تازه یکم ریمل زدم به مژه به نظدرشترخودوتوآینه دیدم نشناختم چشام 

که خریدم روکمی زدم نمی خواستم زیادبزنم بوش  ییدهام چی شدم ...عطرجد

و پشت صندلی میز توالت که م ..خم شدتحریک کننده بود ترسیدم امیردعوام کنه .

داشتم صندالموپام  میکردم سرم پایین بود که دربازشد خم شدم نشستم بودم 

 ...امیراومد تو

 )امیر(

پشت به من دروباز کردم داخل شدم پشت میز توالت نشسته بود کفشاشومیپوشید 

بود که گفتم چکارمیکنی ؟مگه نگفتم زود ترآماده شو!شرسوبرداشت چرخید نگام 

کردیه لحظه اصالنشناختمش واقعاخودش بود؟هنگ کردم خیلی جذاب شده بود 

 خیلی 

 5ده دقیقه زود اومدی گفتی -

لب ترکردم وباورش سخت بود خوشکل بود محشرشده بد بایه ذره آرایش 

 چقدتغیرمیکرد 

 باید اونجا باشیم ...6ترافیکه -

 برواومدم -

نتونستم بیشترازاین بمونم سریع اومدم ....باباروگذاشتم توماشین ...دسته گل روهم 

ته گل بابا دسدست بابادادم رزسفید بود خودش خواست پیک یه کم قبل آوردش 

 روکه گرفت گفت نیومد ؟

 میاد االن -

 عقب گذاشتم ... وقصندلی چرخ داروصند

 باباعقب نشست خودش خواست ...منم پشت رول نشستم منتظرکه باباگفت اومد...

اصالبرنگشتم نگاش کنم که ماشین رو  روشن کردم اومد درعقب روبازکرد که 

 باباگفت بشین جلو



گفت اجازه نمیدین بشینم )خاکستری خیلی  من بی هیچ حرفی نشسته بودم که

 مؤدبانه با بابام حرف میزد(

 میخوام اینجا راحت باشم -بابا 

 راتوماتیک بازشد ددربست ...کنارم نشست حرکت کردم  غزل

 غزل کمربندتوببند -من

 مشغول بستن شد که گفت نمیشه 

 میشه نکش محکم -

 نمیاد ببین گیرکرده !-

 ش آروم بکش گفتم محکم نک-

 نمیشه امیر-

 نگاهم به خیابون بود گوشه ای پارک کردم کربندموبازکردم وسریع خم شدم سمتش 

 احمقی دیگه یه کمربند بلدنیستی ببندی -

هیچی نگفت ساکت بود منم همزمان که حرف زدم کمربندوکشیدم بوی عطرش 

عاباالنمی اقوزدرگیربودم نه وهنیرون دادم توجهی نکردم پیچید تومشامم نفسموب

 اومد که باحرص کشیدم که باباباخنده گفت چی شد امیر؟

 اَه چه مرگشه این ....چنان حرص می خوردم که نگو....-

بل اخره بعدکلی کلنجارکشیدم کمربندوبستم وسریع کمربند خودموبستم حرکت 

دقیقه رسیدیم مقابل ساختمون پارک کردیم 45کردیم....درسکوت مطلق بعد

 رک بود ...خداروشکرجای پا

 پیاده که شدم گفتم بذاراول باباروببرم بعدبیا پایین ...

هیچی نگفت ویلچرروآوردم باباروگذاشتم پایین روویلچروبردمش سمت 

 که پیاده شد سمتش رفتم آروم گفتم دیگه حق نداری ازاین عطربزنی درساختمون 

 نفس عمیقی کشد وگفت خیلی رایحه ی جالبی داره ...

 که زدی چیه ؟)باحرص گفتم ( تومیدونی این-

 بالبخند حرص درآری گفت تحریک کننده ...

 باپوزخند گفتم کی رومیخوای تحریک کنی ؟منو؟

 بالبخندگفت نه خودمو



 بازشومحکم گرفتم وگفتم تواحتیاجی به تحریک نداری تونزده.....هستی ...

 ابرویی باالانداخت گفت همین که هست

بموبریزی بهم پارودمم نذاردفعه ی دیگه ازاین ببین غزل گفتم کاری نکن اعصا-

 عطربزنی دنوناتوخوردمیکنم    روشنه ؟)خیلی عصبی بودم (

 بازوموول کن ...-

 صدای بابابود که گفت چی میگین به هم ؟

بازوشوکه گرفته بودم سمت جلوباخودم آوردم تکرارکردم دیگه نمیزنی شبم میاری 

 میذاری تواتاقم ...شیرفهم شد؟

د هیچی نگفت حتی لبخند زخطبه ی عقدرومیخوندبابام لبخندی ....عاقدداشت .....

هم نمی زدم آروم بی تفاوت بودم کنارغزل نشسته بودم وکیلم هم اومده بودشاهد 

 عقدمون بود 

 همون باراول که خطبه روخوند غزل آروم گفت بله ...

خیلی عجله  سمتش کمی متمایل شدم وگفتم همون باراول بله رودادی مث اینکه

 داری ؟

صورتش گرفت نگام به دستش بود  نوعی زد ودستشوجلویصیه لبخند کامالم

گتاش چقدظریف وکشیده بود ناخوناش بلند بودنوبراق و معرکه بود دستاش که ان

نه به جای  ابه جای گل بدبختیاشوبشماره ...ی گفت  چیه میخوای بگی عروس رفت

 گالب اشکاشوبریزه 

 خودت هم خواستی غزل کسی مجبورت نکرده -

 حاالبله روگفتم تموم شد یه لبخند زد گفت امیرجان باشماست -

حواسم پرت شد که دست پاچه شدم یه لحظه نگاهم به بابابود لبخند رولباش بود که 

 گفتم بله 

اما خودم به همراه داشت بله روهم من گفتم واین برام مرگ تمام خوشی هامو

 ای محافظت از دختری که نمیدونم چرامیخواستم حمایتش کنم ؟خواستم بر

 بعدکلی امضادادن وسندازدواج روهم امضاکردیم یه ساعتی کارمون طول کشید 

 باباوغزل رورسوندم خونه ...



داشتم پیرهنمودرمی آوردم که دراتاق بی هوا وشلوارموعوض کنم  کترفتم اتاقم 

دفه باز بشه اما خودم  هاتاقت یردس بدیه ض نداشتم جداحبازشد غزل بود حق اعترا

این باکردم که لعنت برمن ...غزل اومد توباهون لباس حریر قشنگش چقدنازبود 

 لباس سفید که گفتم تالفی میکنی ؟

 نه خودت قبول کردی -

 ه هاش بازبود که گفتم بروبیرون میخوام لباس عوض کنم مپیرهنم دک

 ارم اینجا شیشه ی عطردستش بود گفت بیا اینومیذ

 وشیشه رورومیزگذاشت که گفتم بروبیرون 

  ؟خجالت میکشیازم چته -

 کشن یا تومن باید خجالت ب-

 عوض کن چکارمن داری -

 بروبیرون غزل حوصله ندارم داره دیرم میشه -

 نترس دکتربهش میرسی..-

 محکم وخشن گفتم بروبیرون غزل...

که دقیقاکنارمیزتوالت بود نگاهی که موبایلم زنگ خورد رومیزتوالت بود غزل هم 

به صفحه گوشیم کرد وعمداگذاشتم نگاه کنه که به انگلیسی سیوکرده بودم که گفت 

نگاش کردم که دیدم خودش گوشی روبرداشت که جواب شیرینه جواب نمی دی ؟

 الوبله ...–دادنگاهم بهش بودکه دکمه ی تماسو کشید 

 چراحرف نمیزنین ؟

-................. 

 ن بادکترکاردارین ؟...بله اینجاست ...من ؟رست گرفتید-

 بله گوشی حضورتون میدم بهشون 



زل زده بودم بهش که گوشی روباحرص ازدستش گرفتم شیطون نگام کرد 

 میخندیدن اون چشای بی حیاش که گفتم الو...الوشیرین ...سالم 

 بابغش گفت امیرکی بود ؟-ش

 کسی نیست عزیزم –من 

 منم نگاهم بهش گفت بود  غزل نگام میکرد

 یه دختره بود میگی کسی نیست -ش

 بله عزیزم کسی نیست –من 

 که غزل شیشه ی عطروبردداشت 

 امیراون کی بود ؟-ش

 باباخواهرزادمه ؟–من 

 مگه توخواهرداشتی که خواهرزاده داری ازکجا یه دفه پیداشد ؟-ش

تم خواهرزادمه غزل جلواومد خیلی فاصلشوکم کرد خیلی درحد یه نفس که گف

 باورکن مدتیه اومده 

 راست میگی -ش-

 باور کن-من

که غزل روی پاشنه ی پا ایستاددست دورگردنم برد وپشت موهام ویه کمی عطرزد 

 که شیرین گفت امیر حواست کجاست باتوأم 

 جان شیریین چی گفتی ؟-

 که گفت امیر توکه بهم دروغ نمی گی ؟

 ینی که مدتیه اومده اعصابموریخته بهم منه عزیزم ه–من 

 ومده اعصابت ریخته بهم ؟خواهرزادت ا-ش

شیطنت روی نبضوعطرزد دستم تودستش زکه غزل دست آزادموگفت بالبخندی پرا

روپخش بود یه طوری شدم وقتی باانگشتای ظریفش روی نبضمولمس کرد  که عط

 کنه حس عجیبی بود که گفتم 

 قضیش طوالنیه میام برات تعرف میکنم 

دستموازتودست غزل کشیدم باخشم نگاش کردم که یه چشمک خیلی جذاب زد ولب 

 ترکرد لبشوگزید درحالی که می رفت گفت خوش بگذره 



 امیرخودش بود ؟-ش

 آره تواتاقم بود -

 اون چرا گوشیتوجواب میده ؟ -

 فضوله دیگه ازوقتی اومده عاصیم کرده -

 ده تاحاالخواهرزادت نگفته بودی خواهرداری؟کجا بو-

 شیرین اعصابمونریزبهم میگم باورکن...-

 بامرنمی کنم !-

ببین شیرین اعصابمونریزبهم اندازه ی کافی خودم امروزدغدغه داشتم 

 نمیخوادتودیگه حالموبد کنی 

 باورش سخته ؟-

 ین اگه میخوای گند بزنی توحالم که نیام رببین شی-

گوشی روقطع کردم واقعا عصبی شدم تازه یاد حرکت غزل شدم  مهیچی نگفت من

دستموباالآوردم نبضوعمیق بوکردم لبخندی زدم وزیرلب گفتم خاکستری پیداست 

خیلی شیطونی ...که گوشیم زنگ خورد پوزخندی زیرلب گفتم خودت خوب 

 میدونی اهل نازکشیدن نیستم که جواب دادم 

 الو-

 هم حق بده فک کردم دوست دخترگرفتی ب بالوامیر معذرت میخوام خ-

توحق نداری این جوری بامن  اگه میخواستم دوست دختربگیرم بهت میگفتم -

 برخورد کنی بازخواستم کنی اوکی ؟

 گفتم که معذرت میخوام میرتوکه ولم نمیکنی ؟-

  نه عزیزم من این چه حرفیه هروقت خواستم ازدواج کنم بهت میگم -

 التاازازدواج کنیخیلی آروم گفت حا 

درضمن کاری هم کاری به رابطه هام نداشته   شیرین خواهرزادم بود بعد میبینیش-

 باش من تعهدی بهت ندارم 

 امیرداری ناراحتم میکنی -

 ببین شیرین اعصابم ریخته بهم میخوای نیام -

 نه منتظرتم بیا باصاب خونه قرارگذاشتم -



خندیدوگفت نه باید کلی نازتوبکشم امروزبه خاطرخونه هم که شده میگی بیام وگر-

 نه خیلی نازمیکشی یادته اون دفه قهرکردم یه هفته نه زنگ زدی نه سراغی گرفتی

 تازه خودم کلی نازتوکشیدم  

 -خوت میدونی اصال اهل نازکشیدن نیستم وبدم میاد-خ

 میشناسمت دیگه عکس همه ی میردایی عین دخترادوست داری نازتوبشکن -

 حاال!-

 اومدم لباس عوض کنم میام -

                                                                            

)غزل (دیروقت بود امیر که رفت بیرون تاحاالهنوز برنگشته بود سرمیز شام 

بودیم منوبابا)آقای راد(چند لقمه بیشترنتونستم بخورم باباهرچه اصرارکرد نتونستم 

م چه مرگم بود حالوهوای بدی بود شب عقدم بود شوهرم ؟اما اون شوهرم نمیدون

نیست اما باهم قراری داریم شب اول عقدم اون رفته پیش دوست دخترش دل  

منوبسوزنه ؟واسه این ناراحت نیستم ازاقبال بلندم ازخدا گله دارم به خودم لعنت 

 فرستادم که چرادخترشهالم 

این  هبم یه دل سیر گریه کردم اما ته دلم راضی نبودم اقت ا بعد شام نخورده رفتم

واسم  ناززندان آزادمیشه همی هه بابام میاد خوشحال بودم بل اخرازدواج ولی همینک

 جون میخرم ه خوبه همه ی عذاباروب

 )امیر(

ازروی تخت بلند شدم شلوراراحتیموپوشیدم شیرین مالفه رودورتنش پیچید گفت 

 امشب میمونی ؟

 ندارم  نحوصله ی رفت میمونم-

وازاتاق رفتم بیرون سمت آشپزخونه  بطری شربت رواتویخچال درآوردم یه لیوان 

برداشتم ولیوانوپرکردم ...بالیوان وبطری تودستم سمت مبلها رفتم روی مبل نشستم 

خم کشدم سمت میز بطری روگذاشتم رومیز مقداری ازشربت روخوردم که شیرین 

 فش تنش بود موهای شرابیش کوتاه که من ازش خواستمهم اومد یه تاپ شلواربن

د کنارم نشست لیوانم رومیزبودبرداشت که موکوتاه کنه  روکمی مرتب کرد جلوا

 این مال منه –سریع ازدستش گرفتم 



 امیر توچقد بددلی ؟-

 بدم میاد دهنی ونی خودت مید-

 میدونم االن دوساله باهاتم لب نگرفتی ازم -

 هم نزن بدم میاددست خودم نیست ....اَه شیرین حالموب-

ل ازنظرم گذشت نگاهی بهش کردم یه لحظه باغزل مقایسه اش کردم چشم بستم غز

واقعابکروزیبابود خصوصا صورت بی بی فیسی که داره که گفتم شیرین 

 اتورنگ کن ریشه ی موهات زده بیرون بدم میاد موه

 رنگ بزنم موهامو؟-

 ریزم برورنگ کن یه رنگ جدید بزن پول برات می-

 بلوند کنم ؟-

 زیتونی یخی یه رنگی بزن دیگه یه کمی تغییرکنی -

 باشه وقت میگیرم میرم -

 میخوام تغیر کنی خوشکل تربشی -

بطری روبرداشت خواست بابطری بخوره که  گفتم لطفادهنیش نکن پاشویه لیوان 

 بیار

 توبالیوان بخوربطری روبده به من -

 بطری روبرداشتم که گفت خواهرزادت چند سالشه /م ودلیوانوبهش دادم خ

 سال18-

 تاحاالندیده بودیش -

 ذاشت اما بابام چند باری رفته بود دیده بودش ی)دروغ گوی ماهری شدم (باباش نم-

 اسمش چیه ؟-

 غزل -

ل دنیا میادباپدرغزل مشکل داشته خواهرم که چند سال پیش ازدواج میکنه غز

 فوت که میکنه غزل میادخونمون  خیلی شیطونه ...دامیشن حاالهم پدر غزل ج

روموبرگردونم سمتش وکه گفتم گیرم بخوام ازدواج کنم بازم همین طوری بهم گیر 

 میدی ؟

 خب حاالازدواج کنی فرق داره تابخوای بایکی دوست بشی-



مد روی پام نشست ودست دورگردنم حلقه کرد وبطری روروی میزگذاشتم وکه ا

 رم کسی جاموبگیره خب دوست نداگفت 

 اگه ازدواج کنم چی ناراحت نمیشی؟-

 که بااخم گفتم اه هزاربارگفتم بوسم نکن بااخم گفت لوس  دگونموبوسی

 فقط بااخم نگاش کردم که گفت ناراحت که میشم اما چکارکنم 

 حتما زودی بایکی میریزی روهم ؟-

 مجبورم دیگه -

 یکم لجم گرفت که گفتم پاشوازروی پام دردگرفت خستم خیلی 

اِامیرچته امروز به همه چی گیرمیدی اون از......کلی بهونه گرفتی ایرادازم -

 گرفتی ...

 پاشوکمرم دردمیگره سنگینی -

 حوصله ندارم شیرین خیلی خستم جداش کردم وگفتم به زور

 مث همیشه نیستی امیر چی شده ؟-

 هیچی نیست -

 به خاطرغزله ؟-

 بااومدن اون بابام یکمی ریخته بهم غزل شبیه مادرشه یکمی بابام یادقدیما افتاده -

 توچرا اینقده ناراحتی ؟-

 تحمل دیدن ناراحتی باباروندارم نگرانشم -

بلند شدم سمت اتاق خواب که میرفتم گفتم بیا مالفه هاروعوض کن یه بویی میده بدم 

 میاد...

 وض کردم اِ امیردیروز ع-

 آره جون خودت یه هفته ست عوض نکردی بیا عوض کن خستم خوابم میاد-

                                                                            

 فصل سوم 

شب روز بعد تازه نشستم پشت میز منوباباکه همون موقع امیراومد ازدیشب که 

 رسری دادسریع رد شد که باباگفت شام میخوری؟رفت تازه امشب اومد یه سالم س

 ن میام اال-



 ماهنوزشروع نکردیم منتظرت میمونیم -بابا

میررفت ده دقیقه بعد برگشت که بلوزشلوارست راحتی تنش بود پیداست رفته ا

اومد دقیقا روبه روم نشست دوش گرفته بوی عطرش خیلی زیاده سرگیجه گرفتم 

 وگفت غزل خانم درچه حاله ؟

 لبخندی زدم گفتم خوب عالی خودت خوبی دکتر؟

 بم کوچولو....درحالی که بشقابشوکشید گفت منم خو اوال دکتر نه وامیروبالبخندی -

 چرادیشب نیومدی ؟-بابا

 روقت بود حوصله نداشم بیام ید-امیر

 چقدم ریلکس بود

 زنتوول کردی کجا رفتی شب اول عقدتون ؟-بابا

 ت کجا بودم ؟پیش شیرین بودم برنج کشید روش خورشریخت وگف

 باباخیلی آروم گفت زن عقدیتوول کردی رفتی پیش شیرین ؟

ف نزدم به خود زنم نیست بابامن مگه باهاتون حر غزل عقدی هست ولی-امیر

 نجاتش دادم !غزل هم گفتم درضمن بده ازاین فالکت 

 روم گفت چه فالکتی ؟خیلی آ

 خون سرد نگام کرد بالبخندی گفت هرزگی !

نان خونم به جوش اومد که خم شدم سمتش وبشقا ب حاوی چیه دفه بلند شدم 

 غذاشوسمتش خالی کردم باعصبانیت دادزدم عوضی حق نداری بهم توهین کنی 

)امیر(یه لحظه خون جلوچشمام گرفت چشم بستم وعصبی شدم وکه گفت عوضی 

 حق نداری بهم توهین کنی 

که نیستی انیقده عصبی شدی وباپوزخند نفسموباحرص بیرون دادم گفتم دست اول 

ادامه دادم بانوبهش برمیخوره چطوروقتی بغل مرد نامحرم بود ی فکر اینجاش 

نبودی فکرکردی کی هستی یه دخترهرجایی فقط سکوت کرد معلوم بود خیلی 

لطف بهت کردم که شناسنامم خط خطی وسیاه شد واسم نکبتت عصبیه که ادامه داد

کسی یقت ن ننگ رومن تحمل کردم اگه فرداحرفی حدیثی باشه اومد توشناسنامم ای

ری و ادامه دادم یه هرزه یه شوهرباموقعیت من گیرش نگیره حداقل میگن شوهردا

 نمیادبروخداتوشکرکن 



 بابغض گفت هرزه خودتی عوضی 

بلند شدم ودادزدم خفه شوباباتمام مدت ساکت بود که آروم گفت امیر آروم باش 

بهش بود که  مفک کرده ببین گند زد بهم که نگاههرزه باخودش چی بادادگفتم این 

ادم چشاش چراشک بود گریه میکرد ک اومد روبه روم ایستادکه باحرص ادامه د

 یندمونابود کرد ...آخاک برسرمن احمق که یه هرزه 

لی بود که روگونم بود که دردخفیفی روحس کردم تابه خودم اومدم آروم سوزش سی

فت من هرزم ادعایی ندارم توچی ؟توکه دم ازپاکی میزنی فرقی بامن اما باحرص گ

وباگریه دادزد ازت هقش  هرزه نداری وباحالت دوسمت پله ها دویید باصدای هق

 بدم میاد

 دادزدم منم ازت بدم میاد آشغال 

 با با آروم گفت امیر صداتوبیارپایین

 دیدی چکارکرد -

 مقصرتوبودی امیر تواول شروع کردی -

 یلی عصبی بودم که گفتم مگه من چی بهش گفتم ؟خ

وهین کردی اونم جلوی من چی گفتی؟چیزی مونده نگفته باشی ؟رسما بهش ت-

 بهش برمیخوره  مهمعلو

 مگه دروغ میگم کثافت دست روم بلند میکنه -

راستم بگی نبایدبه روش بیاری حاالهرچی که بود مال گدشته هابوده توحق نداری -

بهش توهین کنی تومعنی زنورونمی فهمی وقتی عقدش کردی یعنی زنته نباید بهش 

 اگه میدونستم میخوای اذیتش کنی نمیذاتشم عقدشکنی توهین کنی 

 نمی دم ...گه حق نداری بهش چیزی بگی امیر دیگه این اجازه روبهت دی

ساکت بودم که باباادامه دادتوحق نداری نازک ترازگل بهش بگی بامن طرفی شیر 

 فهم شد ؟

 امیر اونم به هرحال شخصیت داره نباید شخصیتشوخورد کنی 

 اون دخترهیچ ارزشی واسم نداره -



به هرحال اسم توروشه چه بخوای چه نخوای اسم توروشه همون طورکه مدافع -

مدافع روحش هم باشی اون ازسرهوا وهوس یه بدی نرفته جسمش شدی باید 

مطمئن باش چون اگه بد بود بازم به راهش ادامه میدادپیش ما نمی اومد توهم اینجا 

ترمیشه عقده ای ترش بخوای این طوری باهاش رفتارکنی معلومه ازاول هم بد

 ی حق باپدرم بود سکوت کردم که ادامه دادمیری ازش عذرخواهی میکنمیکنی 

 عمرا-

 عمرا؟-

 آروم گفتم صد سال سیاه برم ازش عذرخواهی کنم  اونم من ؟

 مگه توکی هستی ؟-

 باپوزخندی گفتم هرکی که باشم ازاون بهترم 

 ازچه لحاظ؟-

 ازهمه لحاظ-

به چی مینازی ؟به ثروتت موقعیت ؟به چی به شخصیت نداشتت ؟توهمه چی داری -

 شعورنداری اما

 ؟بااخم گفتم بابا

 خواهی میکنی رمیگم ...میری ازش عذ جدی-

 من این کارونمی کنم -

 پس تااطالع ثانوی آقای رادهستم -

 بلند شدم گفتم هرجورراحتین آقای راد

 بلند شدم وسمت اتاقم رفتم یه دوش عجله ای گرفتم 

 عمرا عمرامن ازش عذرخواهی کنم 

ربع ساعتی تواتاقم بودم .....سمت آشپزخونه رفتم سمیه داشت آشپزخونه روتمیز 

 میکرد که گفتم خانومم اومد شام بخوره 

 سرمیز شام بود که 

 نه بعد ما نیومد ؟-

 نه دکتر-

 پس یه بشقاب غذابهم بده لطفا-



 میشنید براتون بکشم -

 میربرم باال

 ممنتظرمیشین یابیارم اتاقتون -

 نشستم وگفتم منتظرتون میشینم -

دقایقی پشت میز نشستم ...که سمیه بشقاب غذاروبهم دادیه قاشق وچنگال توش بود 

که تشکرکردم سمت کابینت رفتم ازتوجاقاشقی یه قاشق برداشتم وسمیه نگام میکرد 

توجهی نکردم که یخچالوبازکردم ظرف ساالد بود یه مقداری کناربرنج گذاشتم 

له ها رفتم ....باید ازش عذرخواهی کنم من حوصله ی اخم وتخم وسریع سمت پ

 ببخشید فعالآقای رادهستن باباروندارم 

رنزده آروم دروبازکردم داخل شدم که سریع گفت چی د....پشت دراتاقش بودم 

 میخوای ؟

 خوبه هنوزبیداره

چراغوروشن کردم دیدم روی تخت درازکشیده ویه لباس خواب جگری خیلی کوتاه 

زبود بندی بود که بایاد یقشم بیش ازحد زنش بود خیلی کوتاه درواقع سکسی بود ت

 بیخیال تجزیه وتحلیل شدم وجلورفتم وگفتم خواب که نبودی ؟

 میخوام بخوابم بروبیرون ...-

 باهام قهری ؟-

 روسرش کشید وگفت بروبیرون تامالفه روی تنش 

غزل شام نخورده میخوای ی تخت نشستم وبشقاب غذادستم بود وکه گفتم  لبه

 بخوابی؟

 سیرم آقای دکتربه لطف شما -

 باهام قهره غزل خواهش میکنم باهام قهرنکن بابام ناراحت شده االنم -

سرشوازمالفه بیرون آورد موهای بلندش توصورتش بود کنارزد وگفت اِپس 

ــــــــــی ازبابات میترسی ؟باخنده گفت  دعوات کرد الــــــــــــــــــهی آخـــــــ

 گوشتوپیچوند؟

لبخندی زدم وگفتم خب دوست ندارم باباهام قهرکنه مث تومگه توباباتودوست 

 نداری ؟



 ل لطفا...زنگام کرد که گفتم غ

وای چم شده من دارم التماسش میکنم دارم نازشومیکشم این منم 

 ؟نــــــــــــــــــــــــــــــــه؟

 باشه حاالروبروبیرون  شید روسرش که گفتدوباره مالفه روک

 نمی خوام تاشام نخوری بیرون نمیرم -

 چه مهروبن شدی آقای دکتر-

 دکترنه وامیربعد من مهربونم اگه توسربه سرم نذاری؟-

مالفه روازروی سرش به زورکشیدم مقاومت میکرد که عصبی شد وپاشد ونشست 

 وبادادگفت بروبیرون خوابم نمیذاری بخوابم ؟

 بالبخند گفتم (شامتوبخورمیرم )-

 نمیخورم سیرم اشتهاندرام -

 توکه چیزی نخوردی؟-

-................ 

 غزل باباباهام قهره قهرشم شتریه ...-

 بخشیدم باشه حاالبروبیرون ...راحتم بذار..-

 شام بخورباورمیکنم -

بشقاب ردازدستم گرفت باحرص روی پاهای لختش گذاشت  تند تند بدون اینکه 

نگام کنه شروع کرد خوردن منم نگاش میکردم  موهای لختش دورش ریخته بود 

 معرکه است موهای قشنگش وسوسه انگیزه واسه لمس کردن 

 موهاتوجمع کن نریزه توغذا....مگه نگفتم موهاتوکوتاه کن -

بدت میاد حاالخوبه  توچکارموهای من داری مگه روسر توإ که گفتدهنش پربود 

 پیشت نمی خوابم 

بدم میادازموهای بلند دست خودم نیست خوشم نماید ...بادهن پرهم   حرف نزن -

 میپره توگلوت 

 بشقاب غذارودستم دادباحرص گفت خداکنه خفه شم راحت شم ازدستت 

 دوتاقاشق بیشترنخوردی؟-

 ...حاالبروبیرون ...سیرم نمیتونم -



برداشتم منم شروع کردم به  خوردن که گفتم منم شام نخوردم رو قاشق

 ...بخوردیگه ؟

)جووووووون دقت کنین دارم بابشقاب غزل میخورم مگه من بددل نبودم جریان 

 چیه ؟(

 نمی خورم ...بروباشیرین جونت بخور-

 واهرزادم میخورم این وقت شب دارم باخ م حاالمن شیرین جونموازکجا بیار-

 بااخم نگام کرد وگفت زهرمارخواهرزادم !

فتم غزل خیلی بی ادبی من ازت بزرگترم درضمن مگه گبااخم نگاش کردم و

 خواهرزادم نیستی قرارمون این نبود؟

 با یه لبخند مسخره ای گفت چرااتفاقا خواهرزادتم 

 فقط نگم کرد شیطون که گفتم بخوردیگه !

 نی بدم میاد دوست ندارم بابشقاب کسی بخورم نمیخورم ازبشقاب ده-

 مگه من چمه سرما که نخوردم به جون توایدزهم ندارم احتیاط میکنم باخنده گفتم 

 وانی باکوسن زد روسرم باعصبانیت گفت ر

الغرکه هستی خندیدم وگفتم شوخی کردم یکم  بخوردخیالم راحت بشه 

 بابافرداازچشم من میبینه 

 ازدهنی   بدم میاد ... به هرحال بدم میاد-

حرکت  ط نگام کرد که گفتم فردامیریم شمال شبخب تواون وربشقاب بخورفق-

 میکنیم 

 کجا؟-

 شمال ؟-

 من نمیام -

 چرا؟-

 مسافرت ندارم ی له نمیام حوص-

 سوالی نگاش کردم دهنم پربود 

 خوام باباموببیم ره آزادمیشه میابابام د-

 خب بعدمی ریم ...-



 یرم من باتومسافرت نمی رم نم-

میخوام برم خیلی وقته نرفتم واسه روحیه ی بابام خوبه ...واسه توهم خوبه ازوقتی -

 اومدی عمارت جایی نرفتی 

 جبورم کنی نمیتونی م-

 تومیامی مجبوری بیای -

 یه شرطی دارم -

 بگو-

 بابام پس فرداآزاده ...-

 میدونم -

 خواستم دوسه روزی میاداینجا یعنی من ازش -

 خب )بادهن پرگفتم (-

 جایی نداره بره تاوقتی جایی پیداکنه برگرده کارخونه -

 روزی مهم نیست بابات برمیگرده کارخونه سرکارش هحاالدوس-

 جایی نداره زندگی کنه -

 ی هست باانباردارمیتونه زندگی کنه بامدیرکارخونه میگم ت خالیتوکارخونه سوئ

 (چقد جذاب میشه دورازتصوره )راست میگی باذوق نگام کرد -

شک نکنه باید هواشوداشته ن ومنم به خاطراینکه باباته وبه رابطبالبخندی گفتم او

 رحال احترامش واجبه ه هباشم ب

 سرشوانداخت پایین ومنم داشتم آروم آروم شام میخوردم که گفت امییییررررر؟

 یزنه قلبم چرااین جوری میزنه موای خدا جرااین جوری صدام 

 تکرارکرد امیییییرررررر؟

 من تحلم کمه انصافااولین باره یه طوری شدم که گفتم چیه ؟

 بابام میاد-

 خب گفتی متوجه شدم -

 خب امیرچیزه ؟-

 لبخندی زدم وگفتم چی میخوای بگی ؟



 سرشوانداخت پایین هیچی نگفت

 میدونم چی میخوای بگی ؟ -

 چی ؟- 

 همین طورنگاش میکردم که گفتم نقش زن وشوهروبازی کنیم 

 ا الکیه چرا این جوریه ؟من چشنگام کردوای ای

 که ادامه دادم بیای تواتاقم بخوابی ؟

 خب نمی شه من تنها بخوابم باید بیام تواتاقت !-

 من اجازه نمیدم ؟-

 مجبورم بیام تواتاقت -

 روتختم بخوابی...میادمن بدم -

 نی ؟تالفی میک-

 بالبخند نگاش کردم گفتم منه بدم میاد دست خودم نیست کسی روتختم بخوابه 

 اخمی کرد و

 فت میترسی جیش کنم روتخت  گ

 باخنده گفتم دقیقا...

اینقده میترسی مامیم کن جیش نکنم برام ایزی الیف بگیر )مثالجدی بود توکه -

 لحنش (

تومن بدم پول بی 80...70مراکه لبخندی زدم وگفتم چی برات ایزی الیف بگیرم ع

زبونوواست پوشک بگیرم عمرا همون مشمات کنم بهتره باکهنه کم خرج تره 

 وباخنده گفتم صب هم خودت پامیشی میشوری کهنه هاتو

اخم شدیدی کرده بودکه گفت پس پاشوبروبیرون حوصلتوندارم به آقای رادهم 

 بگونبخشیدمت 

 گه ...اِ...پس گفتی بابات میاد ...پس فردادی-

 بخوای نخوای من میام اتاقت -

 بخوای نخوای منوبخشیدی -

 حاال)باحالت بامزه ای گفت (-

 پس جلوبابات میخوای نقش بازی کنم ؟-



 یه لحن نازوبچگونه ی داشت خب آره دیگه غیرازاینه ؟

 جراباید باج بدم ؟-

 مجبوری ؟-

 نچ...-

-.............. 

 ( وگفتم  فاتحانه زدملبخندی )میریم شمال ... خب -

 میریم ...-

 دلم میخواست سرس به سرش بذارم چقدوای که 

 موهاتوهم کوتاه میکنی ؟-

 این یه قلموعمرا..-

 کوتاه میکنی -

 نمیکنم ...-

 میکنی -

 نمیکنم !-

 خون سرد گفتم میکنی 

 دادزدنمی کنم موهامودوست دارم 

نشسته بودم پیشش وموهاش دست بردم موهاش که عین حریربود تواین مدت که 

جلوچشمم دق میکردم اگه لمس نمی کردم دنبال بهونه بودم که گفتم ازچی این سیم 

 ظرفشوی خوشت میاد

سیم ظرف شویی ،سیم خارداراصالجوجه تیغی خوشم میاد دوسشون دارم -

 کوتاهشون نمی کنم 

 کردمزش میامحکم زد رودستم که هنوزداشتم موهاشویه جورایی نامحسوس نو

 وگفت بکش دستتو

 اه اه اه اه اه ....ایقد بدم میادازموهای بلند ....-

 همینکه هست ....-

میری حموم یادت نره نرم کننده بزنی یه کمی قابل تحمل تربشه الاقل نگات که -

 میکنم 



 دلتم بخواد جنس موهام عالیه احتیاجی به نرم کننده ندارم   ...حسود...-

)آی ی ی  حرص ی من حسودی کنم چقدم بدحالته ؟آخه به چی چی سیم ظرف شوی-

 میخوره( 

 اززوردلته...-

 نه غزل جدی میگم به جون خودم خیلی ازموهای بلند بدم میاد دست خودم نیست -

دیگه این مشکل من نیست زنت که نیستم بدت بیادیاخوشت بیادبخوای نظربدی من -

 هم اطاعت امرکنم امیرجان 

بود معرکه بود تنش...سوتین هم نبسته بود ولی  ه های لختشننگاهم به سرشو

پیداست فرم سینش عالیه بیخیال دیدزدن شدم وبلندشدم وگفتم میخوری بشقابوبذارم 

 ؟

غذای دهنی بدم میاد...ازبشقاب دست زکمی عصبی شد وگفت توحالیت نیست ا

 خورده متنفرم ...

 دقیقا عین من ازدخترای دست خورده متنفرم ...-

میشدم که یه دفه عصبی شد وکوسنوسمتم پرت کردوگفت بادادبروگم  داشتم خارج

 شوبیرون روانی ...

 حقش بود دختره ی لوس ....

                                                                                                               

 )غزل(

ریه کنی دکترجونم به گیکنه میذارم خون ق به من توهین ممححسابشومیرسم دکترا

 چیز خوردن بیفتی ...



صبح یه کمی زودتربیدارشدم میدونستم چه ساعتی بیدارمیشه زودتربیدارشدم 

دمرخواب بود وباالتنش هم لخت بود تاکمی وپاورچین رفتم اتاقش هنوز خواب بود

بااحتیاط ازکمرش هم مالفه بود که نمیدونستم خوابش سنگینه یانه که 

قوطی ین کشومیذاره بس که نبود وفضولی کردم مکشوروبازکردم ومیدونستم توه

ژل روبرداشتم وخیلی آروم وبی سروصداکه چسب ومایع روبازکردم وخالی کردم 

درقوطی د شیطون زدم نق چای خوری سریع همش زدم ویه لبخوتوژل وباقاش

بود که درکشوربستم که  روبستم وآروم گذاشتم سرجاش نگاهی به امیر هنوزخواب

که  دونفس توسینم حبس ش ای زنگ بیداری موبایلش بلند شد لبموگزیدم یه دفه صد

خورد که بی سروصدابه میسریع اما بی سروصداخارج شدم موبایلش هنوززنگ 

 آرومی دروبستم وقطع شد 

 )امیر(

 ای که چقد خوابم میاد هنوزبه زورتکونی خوردم بازم صدای زنگ و

لینیک رفتن نداشتم به زوربیدارشدم صدای تلفن قطع کردم ودمربودم جداحال ک

وبلند شدم ویه راست رفتم حموم وربع ساعتی توحموم بودم اومدم بیرون ....کت 

ات ظریفی روبستم ولی شیک وکاربنی رنگی روپوشیدم کروشلواراسپرت خی

ه بازکردم ی...قوطی ژل روبرداشتم  م که موهاموخواستم حالت بدمدجلوآینه ایستا

بوی خاصی میدادمن به بوخیلی حسساس بودم باالآوردم بادقت بوکردم یه بوی 

لبخندی توآینه به خودم کردم  نایی میداددوباره بودکردم بوی چسب میدادنگاهی آش

 زدم وگفتم غزل ؟

ودم که آروم قوطی روبستم نگاهی به ساعتم کردم امروزیه کم زود تربیدارشده بدر

وبدون اینکه دربزنم دروبازکردم وداخل شدم وروتخت راغش خون سرد رفتم س

بود مالفه روش بود خواب بود آروم نزدیک شدم ولبه ی تخت نشستم وومالفه 

روبه نرمی ازروش کشیدم کل موهاش توصورتش بود به آرومی کنارزدم 

 موهاشوازتوصورتش ..... که آروم گفتم خوابی؟

-................ 

 غزل خوابی؟-

 آلود گفت چی شده اول صبحی خواب 

 تابلوبود خودشوزده به خواب 



 مگه باید وطوری شده باشه ...بلند شوکارت دارم ....-

 چکارم داری؟ -

 دستشوگرفتم وبلندش کردم وبه زوروگفتم بیا کارت دارم 

 دستموول کن -

 بیا گفتم کارت دارم )دستوری گفتم(-

خواب دیشب تنش بود موهاش بلندش کردم باهرجون کندی بود  همون لباس 

دم داخل شدم ودروبستم وکه باالتماس ربازوپریشون که کشون کشون سمت اتاقم ب

 گفت چکاردم داری ؟

 پشت میزتوالت نشوندمش وروصندلی وگفتم بشین 

 خواست بلند شه که تقریبادادزم بتمرگ 

 بابغض گفت چته ؟چرادادمیزنی میترسم 

 ؟کلی داری همین جوری حال میکنم دادبزنم مش-

که دست گذاشتم روشونه های لختش ووسرجاش برگشت نگام کرد خواست بلند شه 

 نشوندمش وگفتم بشین ...

 ازتوآینه نگام کرد که معلومه نگاهش پرازدلهره ست گفتم چته ترسیدی ؟

 ن آینه نگام کردوبابغض گفت چته امیر؟ازهمو

 توازم میترسی؟-

 نه...-

 گفتم پس چته ؟ درحالی که قوطی ژل روبرداشتم

هیچی نگفت که ادامه دادم غزل عجب ژلی دارم چسبندگیش عالیه وبا یه دست 

 موهاشویه طرف آوردم وگفتم میخوای امتحان کنی ؟

 یه طوری بود خندش باترسی توأم بود که گفت نه لطفا...

دیگه میکردیم  ازتوآینه نگاه همباخنده گفتم چراخیلی عالیه نمی خوای امتحان کنی ؟

 که نگام کرد وگفت من اهل ژل واین مزخرفات نیستم 

 یه چیز دیگست غزل امتحان کن ...میدمش به تو...ولی این ژل -

 یه هوبلند شومقابلم ایستادوگفت باخنده نه توروخدا...



فقط نگاش کردم بالبخند که یه قدم رفت عقب وبازم خندیدکه گفتم غزل نمی دونم 

 رفت جلورفتم گفتم غزل ژلموخراب کردی  بگرفته خندیدوعقچراژلم بوی چسب 

 همون طورکه عقب عقب میرفت باخنده گفت حقته ...

 جلورفتم وگفتم اما دستت زود روشد...

ژل دستم بود هنوزکه دوربازکرد وسریع خارج شد وپابه فرارگذاشت که منم به 

 حسابتومیرسم ...حالت دوازاتاق زدم بیرون دنبالش که دادزدم غزل ...غزل 

 پرخنده بود صداش که گفت توبیخود کردی ...

 اون میدویید من دنبالش که گفتم باید بزنی به موهات 

 هنوز خندون بودلحنش که گفت نمی زنم غلط کردی....

ازپله ها پاین رفتیم عجب سرعتی داره پدرسوخته ...روی مبلهای راحتی ها 

بهش میرسید بهش نمی رسیدم بس که  میدویید من دنبالش کنارمبلها مگه دستم

که باخنده گفتم تانزنی به موهات ولت نمی کنم اون التماس که  اشت سرعت د

نشوواسم درآورد ومیکردمن تهدید...ازروی مبل پرید پاین پشت مبل ایستاده بود زب

 باخنده گفت نمی زنم موهام داغون میشه ....

 نمی خواستی همین بالروسرم بیاری؟مگه -

 ده گفت خوب کاری کردم باخن

 اِخوب کاری کردی ؟....نشونت میدم !-

اون میخندیدوواسم شکلک درمی آورد عین بچه ها  نشون میکشیدم واسشو خط

اون پشت مبل بود من جلوی مبل که یه دفه سمتش خیز برداشتم وباخنده گفت کمت 

 -بود حیف نزدی به موهات ...

وصدامیکردیم واصالحواسم به رفتارم نبود امیر نیستم اگه حسابتونرسم ...کلی سر-

نشوواسم درآورد ودوباره وانگشت اشارشوگذاشت رودماغش وکه بازخندیدووزب

 وگفت بسوزی خوب کاری کردم آی دلم خنک شد 

که روی مبل رفتم وتقریباکه یه دفه دستش برداشتم حواسش نبود که سمتش خیز 

 روگرفتم که شروع کرد جیغ زدن و

 خبرته ...... اِجیغ نزن چه-

 ولم کن ...-



 کشیدمش سمت خودم خیلی نزدیکم بود که گفتم ولت نمی کنم ....-

 ولت نمی کنم ....الکی زورنزن نگام کرد چشاش پرخنده بود که گفتم 

 انی دستموول کن ....ور-

 ولت نکنم چکارمیکنی ؟-

دستموچنان نگاهم بهش بود که میخندیدن اون چشاش که یه دفعه نفهمیدم که 

 گازگرفت که بی هوادادزدم اصالانتظارنداشتم گازم بگیره ....

 دستشوول کردم باعصبانیت دادزدم وحشی ...

 خندید وگفت حقته ...

 نشونت میدم غزل -

 دیرت میشه امیرنمیخوای بری ؟)این صدای بابام بود (-

برگشتم سمت بابام روویلچرنشسته بود یه لبخند رولباش نگاهی به غزل کردم 

 سرشوانداخت پایین ولی میخندید هنوز که باباگفت دیرت شد دکتر...

سمت غزل سرموخم کردموخیلی نزدیکشوگفتم آروم شب میام غزل خانم تنبیهت 

 میکنم 

 غزل روبه بابابامظلومیت گفت باباواسم خطونشون میکشه ؟

 با بالبخندی گفت بامن طرفه ...با

اه تمیزانداختم وگفتم خودم موهاتوکو یه کمی عصبی شدموقوطی ژل روتقریبا روی

 میکنم 

 ای باباعجیب گیردادی آ...چه مشکلی به باموهای من داری ؟روانی ...-

 مشکل دارم اصالنقطه ضعفم موهای توإ    ....-

م دوسشون دارم تاچشت کورشه چه خوب شد گفتی اصال بمیری کوتاشون نمی کن-

.... 

 توبی خود میکنی بازنگهشون داری...-

 بازمیکنم اصالازاین به بعد پریشون میذارم حاالچی میگی؟-

 غززززززززل ؟-

 باخنده گفت چیییییییییه ؟)ادامودرآورد (-

 بامن بحث نکن -



 زورمیگی آخه -

 امروزمیری آریشگاه کوتاه میکنی این حرف آخرمه -

ودشولوس کرد وبالحنی بچگونه ای گفت نمیخوام ...نمی خوام ودرحالی یه دفه خ

دختربچه ها جدا بچه است ذاتی این حرکاتش  نمیکوبید عیکه پاشوروی زمین 

 وبابغض وهمون لحنش گفت نمیخوام زورمیگی کوتاه نمی کنم دوسشون دارم ....

یه لحظه خندم گرفت خون سرد گفتم هیمنکه شنیدی ....بااین لباستم توخونه 

 فعالنگرد تاخدمتکاروعوض کنم 

امون میکرد غزل لبخندی زد که آروم گفتم ادتمام مدت ساکت نگنگاهم به بابا افت

 دوست ندارم کسی تنتوببینه 

ارتوبه سرعت هیچی نگفت که منم سریع بی هیچ حرفی به اتاقم رفتم آماده شدم وعم

 ترک کردم موقع خارج شدن غزل روبه روی ویلچربابازانوزده بود میخندید.....

 )غزل (

 امیر سریع رفت که بابا گفت غزل بیا 

 رفتم باخنده گفت چش بود اول صبحی کفری شده 

 گونشوبوسیدم وگفتم هیچی خود درگیری داره 

 وپای ویلچرزانوزدم وباخنده گفتم وبدش میادازموهام 

 بدش میادازموهای بلند یه دختر-

 میشه بدونم چرا ؟شما میدونید ؟-

 بهت بگم بهش نمیگی؟-

 )منم خیلی دوست داشتم بدونم (ده گفتم نه قول میدم نباخ

مامان امیرمریض بود سرطان داشت اونم موهای بلندی داشت مث موهای -

وهاش متو...دست آورد موهامونوازش کرد وگفت به خاطرشیمی درمانی همه ی 

 ریخت امیر هم به خاطرهمین بدش میاد فکرکنم یادآورموهای مامانشه 

 لبخندی زدم وگفتم حاالکه این طوره اصالکوتاه نمی کنم منم موهامودموست دارم 

 باخنده گفت دوست داری حرصش بدی ؟

 حرص که نه من واقعا موهامودوست دارم -

 مجبورنیستی کوتاه کنی -



 میربیخود کرده باخنده گفتم خب معلومه ا-

 که دیدم امیرتندتند عمارتوبدون خداحافظی ترک کرد محل ندادم 

 بریم صبحونه بابایی ...؟-

 ازت عذرخواهی کرد ؟-

 همون دیشب اومد برام شام هم آورد -

 اِ ...چه خوب حرف گوش کن شده میدونه قهرکنم کوتاه نمیام ....-

 ولی عذرخواهیش ارزش نداشت -

 چرا؟-

 بورش کردین چون شما مج-

 هیمنکه اومد بازم خوبه حاالچش بود سرصبحی ...؟-

 باخنده گفتم یه تالفی کوچولوبود .....

                       

 ربرای استقبال بابا!....میامروز ازصب رفتم باوکیل ا

 لی ظهربود اکلی طول کشید تاآزادشد حو

خوای ییه ریز فقط مبغلم کرد اشک شوق ریختم که بابابااعتراض گفت اومدی 

 اشک بریزی ؟

 اشک شوقه بابایی -

 بابا ازوکیل تشکرکرد وگفت کوشوهرت 

 کلینیکه سرش شلوغه امروزسه تاعمل داره -

 )انتظارداشت امیرخود شیفته بیادولی اون سرکاربود (

 ولی ظهرمیاد خونه –من 

 بابافقط سرشوتکون داد...وکیل مارورسوند خونه ...

ده بود بابابادیدن آقای رادچنان اشک ریخت  پای سمیه میز ناهاروچی

 ویلچرافتادوبااشک وبغض وگریه ازش تشکرکرد 

این چه کاریه آقا ناصر....وسعی کرد دستای باباروکه پاهاشوگرفته بود -آقای راد

روجداکنه باباسرش پایین بود بااشک گفت یه عمرمدیون شمام آقای رادشما 

 زندگیمونجات دادین 



آقای رادبه روم لبخند زدغزل باعث شد ماکاری نکردیم ..بلندشین آقا ناصردرست 

 اراحت میشم ناین جوری من نیست 

بابابلند شددستای آقای رادروبوسیدوگفت ازاینکه به غزل لطف داشتین یه 

 عمردعاگوی شمام 

 همه محتاجیم به دعاآقاناصر....-

هرچی که احتیاج داشت خریده بودم  اش لباسر........بابایه راست به حموم رفت ب

همه چیش بده اخالق  امیربهم پول دادخدایی کم نذاشتم واسم این دکتردست ودلباز

ه نداره اما خیلی دست ودلبازه بیشعور)دلم میخوادفشش بدوحرفیه کدرست وحسابی 

ردم رفت حموم تاباباحموم (چمدون باباتویکی ازاتاقای خالی گذاشتم راهنماییش ک

 به خاطربابام زودتراومد هم اومدیربود ام

توسالن همه نشسته وبودیم کناردست امیرنشسته بودم برای خالی نموندن عریضه 

حسابی باید نقش بازی کنیم خیلی آروم زمزمه کردم امیرتوروخداجلوی بابام 

 حواست باشه 

پچ پچ میکردیم باهم که گفت همچین صحنه های عاشقانه ای واست درست کنم 

 ض کنه ویه لبخند شیطون زد عوضی بابات ه

 وای به حالت امیر بخوای شیطون شی تالفی میکنم -

 اِچه شیطنتی غزلی بابات باید باورکنه شوهرتم دیگه وعاشقتم ودوست دارم -

 همینکه باهم مهروبون باشیم کافیه نمی خوادنمکشوزیادکنی -

ی خانم خوشگلم دیدم دست دورگردنم حلقه کرد نرموسریع گونموبوسید وگفت فدا

 بشم الهی ....

 بی مزه -

تازه متوجه دلیل بوسه اش شدم که مود ...ویه لبخندی زد زمزمه کرد بابات ا

خواست بلندشه خم شد ودوباره بوسید گونمونگاه کردم بابام داشت ازپله ها پایین 

مود امیر چشمکی زد وسمت بابارفت وباهاش احوال پرسی کرد  باهم ومی ا

 که باباهم کلی ازش تشکرکرد ...............................روبوسی کردن 



ذاشت گستم که امیربشقابشوجلوی دوتامون سرمیز ناهاربودیم من کنارامیرنش

وبشقامبوکنارگذاشت فقط نگاش کردم وای چه شیطون شده این دکترکه لبخندی زد 

وردم خوردم آی حرص میخ ییه لبخند دندون نمابزنم آی حرص ممجبورشدم من 

کاردم میزدین خونه نمیزد که امیر باچنگالش یه تیکه کوچولومرغ جلوم دهنم 

گرفت وگفت بخورعزیزم ازپاش رونش البته وای که چه سفت بود نمیشد نیشگون 

ی نامحسوس گفتم خفت میکنم لیبخور گلم خبگیرم به سختی گرفتم که باخنده گفت 

 امیر

حالی  دم اون میخندید وای معلومه چهدا هنم چپوند به زور قورتامیر چنگالوتود

 گفت باباتودیدی ازذوق ازغذاخوردن افتادی ...میکنه من حرص میخوردم که 

 بابام باخنده گفت چقد لی لی به الالش میذاری دکترمیخوره خودش 

امیر باخنده گفت لی لی به الالش میذارم اینقد بداخالقه باید نازشوبکشم خانمی تا یه 

 کمی بخنده شما که نبودین کم غذابود حاالازذوق نمی دونه چکارکنه 

 غزلم تواین مدت خیلی بهش سخت گذشته -

 غزل بهم گفته آقاناصر اما ازاین به بعد نمیذارم آب تودلش تکون بخوره -

چشمکی زد وخیلی آروم طوری  که فقط خودم بشنوم گفت  سمتم خم شد

 آبشازتودلت راه بندازم خانومی آبشارنیاگارا

منم لبخندی زدم وبالبخندی خون سردهمین طور که سرش بیح گوشم بو گفتم اِ که 

 آبشارره بندازی ؟منم شب وروزتویکی میکنم آقا خوشگله هنوغزلونشناختی 

مع کرد سمت خودش وگفت خواهیم دید گونموبوسید وموهاموازیه طرف ج

 جیرجیرک

 منومیبوسی یه بوسه ای ببوسمت حال کنی ...-

 منتظرم گلم به بوس میخوام مستم کنه -

 لبخندی زدم وگفتم آروم آره که کلی بعدش باالبیاری

 خوای اذیتم کنی هرچی دیدی از چش خودت دیدی ببالبخندی گفت غزل 

 ه ساعته باباباخنده گفت چی میگین به هم ی

تانه کم هم دیگه رومیبینن حرف واسه گفتن زیاددارن دوآقای رادگفت این 

 ....دلشون واسه هم دیگه خیلی تنگ میشه بس که هم دیگه رودوست دارن 



 من بالبخندی گفتم خیلی خیلی بابایی امیرخوبه باباتواین مدت که نبودی هواموداشت 

 بابادست به دعا بردوگفت خدایا شکرت 

لبخندی زد بایه چشمک جذاب وگفت خدایا ممنونم که غزلوسرراهم قراردادی امیر 

 این فرشته ی خوشگلو

 خندیدم واقعا ازته دلوگفتم روانی 

 نگام کرد شیطون هیچی نگفت ....

 شب باباخونمون موند امیر بالبخندی که مگه محومیشه گفت بیا روتخت بخواب 

 ترسم جیش کنم روتختت وقالی وگفتم نمیخوام میرانداختم ورشت بال

 بیا روتخت شبی بابات نیاد ببینه روزمین خوابیدی بد میشه -

 باباازاین اخالقانداره بیادسرک بکشه حریم خصوصی که نمیاد-

 بیا روزمین نخواب کمر دردمیگری -

لباس خوابم روتخت امیربود تاخواستم بردارم زودی نشسته بودم روزمین که 

 ببینم قاپیدش که بااخم گفتم به 

تگ ابروی باالانداخت وگفت اینومیخوای بپوشی درحالی یه بندشوگرفته بود جلوش 

 وباخنده گفت توخونه ی  بابات لباس خواب میپوشیدی 

 من لخت میخوابیدم حرفی داری -

 خب اینجام لخت بخواب –

ای  هشعورقهقه ه لجم گرفت گفتم بادادغلط کردی بیچنان باشیطنت حرف میزد ک

 سردادوگفت حرص میخوری خوشم میاد جون خودم 

 روانی خیز برداشتم سمتش که بگیرم ونتونستم پشتش قایم کرد که بااخم گفتم بده بهم 

 بیا بگیر-

 اذیت نکن دیگه -

 می تونی بگیرش -

 نه واخم گفتم خیلی بدی میدونی که میتونم بالحنی بچگو



زبرداشتم چسبیده بودم بهش تک ابروی باالانداخت منم که شیطون سمتش خی

یده ای نداشت من اخم کرده لباسوپشت سرش قایم کرده بود که هرچی تقالکردم فا

ش دستام دوطرف پهلوهاش بود که از تابس که هلش دادم دو وبودم اون میخندید از

دلشوحفظ کنه ولی نه ام که  هلش دادم نتونست تعبگیرم اینقد تقالکرد

یه دستش دوروکمرم بود افتادروتخت باخنده گفت  بیشعورعمداخودشوانداخت آخه

 بیااینم لباست 

حلقه دستشومحکم ترکرد  اخم کرده بودم تاخواستم ازش جداشم لباسوازش گرفتم

 گفت بابات که رفت میریم شمال 

لی کم بود صورتمون یعنی که بااخم گفتم ولم کن که باخنده گفت یفاصلم باهش خ

 ولت نکنم چکارمیکنی ؟

 گفتم کاری که نباید بکنم باخنده 

  ؟باخنده گفت ومثالچی

لب ترکردم وچشمکی زدمویه دفه چنان گونشوگازگرفتم وای چه حالی کردمن جدا 

وخوش طعم بود این گازکه یه دفه دادزد وحشی لپشوول کردم اونم ولم  خیلی باحال

  ؟کرد بلند شدم که باعصبانیت گفت وحشی چکارکردی

 ه بود باخنده گفتم خیلی خوشمز

دستش روگونش بود جلوی آینه رفت نگاهی به خودش کرد وگفت جاش میمونه 

 روم میره چکارکاردی آخه بغزل آّ 

خندیدم وگفتم حقت بود خدایی جای دندونام بدجورمونده بود خیلی هم قرمزشده بود 

 روپوست سفیدش که گفت چه طوری برم کلینک احمق

 چراسربه سرم میذاری-

 بگیری مگه توهاری داری ؟دلیلی نبود گازم -

 چشمکی زدم وگفتم واسه توآره

 ازم گرفتی باید بیای روتخت بخوابیحاالکه گ-

 نه جداجاش بدجورمونده بود که گفتم وای امیر جاش بدجورموند 

 دوباره دست کشید روگونش گفت میای روتخت میخوابی 



ولباس  نورپوشیدم ک وسوتینمو باسرعت دراوردم باسرعتپشت کردم بهش تونی

روتختم بخواب نمی خوام روزمین  ارجینموهم درآوردم که امیرگفت بیاخوابمووشلو

 بخوابی؟

 من عادت دارم آقای دکتر روزمین راحتم -

چرخیدم سمتش وداشتم لباسامومرتب میکردم که گفت اوه ببخشد یادم رفت بچه ی 

 پایین شهری وتاحاالتخت ندیدی چه برسه خوابیده باشی 

 مه دادمهم نیست روهمون قالی بخواب میترسم هاریت بهم سرایت کنه وباخنده ادا

اوالهارخودتی روانی دوما حرفت ناراحتم نکرد من روموکتم میخوابم قالی که -

 عالیه 

 ؟میخوای واست سبد بارم هاپوکوچولو-

 عوضی خیلی بیشعوری -

 توسبد بخواب هاپومیخوای برات حصیرپهن کنم  یاگه عادت ندار-

نشست وتی شرتشودرآورد لباسموکه میذاشتم توکمدش گفتم هاپی  لبه تخت

کوچولوالی پرقوبزرگ نشده حرفت اصالناراحتم نکرد وبرگشتمولبخندی زدم وکه 

 داشت سرتاپامونگام کرد وگفتم چته چشاتودوریش کن 

 توهم مث من خوشمزه ای ؟-

 زهرمار...خوشیفته -

ط میبندم باباته که سریع بلند شد که صدای دراومد امیرنگاهش به من بود گفت شر

بالشتوازروی زمین براشت گذاشت روتخت تیکه ی دوم لباسوبهم دادمن هاج وواج 

 نگاش میکردم که سمت درکه میرفت گفت بپوش ...

لباسوکه پوشیدم امیردروبازکردکه بابابود امیر بالبخند نگام کرد که باباگفت 

 دکترغزل بیداره ؟

 بابته امیرروبه من گفت خانمی 

 م ره کارت داحظرفتم باباگفت غزل بابامیای یه لجلوکه می

 امیربرگشت همزمان چشمکی زد که گفتم جونم بابایی 

 باباتوآستانه ی دربود که گفت غزل باباسرم دردمیکنه یه مسکنی چیزی بهم نمیدی 

 چشم بابااالن برات میارم -



چشای هیزش میبارید که نگاهی به امیر که لبه ی تخت نشسته بود شیطنت ازاون 

 بابارفت وگفت تواتاقم برام بیار

 بابارفت که امیرخندید وگفت دیدی شرطومن بردم 

 من که شرط بندی نکردم بردی که بردی -

 باید بیای روتخت بخوابی-

 نمیخوابم -

 میخوابی -

 نمــــــــــ...خوا.....بــــــــــــــــــــم ...-

 میـــــــــــــــــــــ...خوابـــــــــــــــــی.-

 واسه چی بخوابم -

 چون ممکنه بیاد بازم -

 نمیاد-

 میاد-

 نمیادواسه چی بیاداتاقت -

درضمن فکرکردی خیلی  م کل نکن نمیخورمت که بهت قول داد غزل بامن کل-

 خوشمزه ای 

 دوست ندارم کنارت بخوابم آره خیلی خوشمزم مطمئنم -

انگارمن دارم التماسات میکنم خوشم میادبخوابی کنارم فکرکردی ازت خوشم  نه-

 میاد خوشمزه نچایی 

درسته شوهرمی واسماوشوهرم شدی اسم نحست شناسنامموخط خطی کرده  -

 ....اسم نحست ...)باحرص گفتم (

ببخشید غزل خانم مث اینکه اسم خوشگلت منورکرده شماسناممو)خیلی عصبی -

 بود لحنش (

 خودت خواستی به من چه )باخشم گفت (-

ندارم میای ت حوصله ی کل کل کردن ندارم باها ببین جیرجیرک تابابات هست-

مث آدم روتحت میخوابی وامیر سمت میز کشویی رفت وگفت بیا قرص بهش بده 

 منتظره که بازصدای دربود که 



 بیا صدامونوشنید -

 نمی شنوه اتاق عایق صداست اصالصدابیرون نمیره -

 اِنمی دونستم -

قرصوازش گرفت وسمت دررفتم باباپشت دربود قرصوبهش دادم که گفت بیا یه 

 لحظه 

 کمی اون ورتررفتم 

 )امیر(

رم خنده م گرفت که جلورفتم وتقریباپشت دختره ی خل وچل فک کرده ازفک

 درایستادم شنیدم 

 امیردوست داره ناصرجدی جدی -ناصر

 وای بابااین چه حرفیه امیرجدادوسم داره -

 ونشوگازگرفتی جاش ومونده بی زبون گچرا-

 چیزه  اومن گفت هبه زورخندموخوردم که غزل بامنو

دیگه بزرگ شدی گلم غزلی خونه ی باباکه دیگه وشیطنت نکن غزلی ت-ناصر

 نیستی 

 بیخیال بابا–غزل 

 سرمیزناهارمیز ناهارکه خیلی قربون صدقت میرفت -ناصر

 گفتم که مهربونه دوسم داره باباهرچی بگم نه نمیگه-غ

 نمیدونم چرادلم شورمیزنه غزل -ن

 دلت قرص باشه باباامیر پسرخوبیه مطمئنم خوشبختم میکنه !-غ

 توچی بابایی دوسش داری ؟-ن

 

 میکنه ! 

اوایل نه ولی حاالدوسش دارم بهم محبت میکنه میکنه ! غزل بعدمکثی کوتاه گفت 

نازمومیکشه صدای آه کشیدن ناصربود که گفت غزل مث مامانت نباش به شوهرت 

 زن دوسش داشته باشه .... محبت کن دوسش داشته باش مرد میخوادفقط



یه لحظه یه طوری شدم که ناصرادامه دادمن واسه شهالکم گذاشتم هوایی 

چی بخوای اون داره نمیذاره کمبودی حس هرؤیاپردازامیرشددرتوانم نبود واون ر

کنی تونم تنها کاری که میتونی بکنی محبته که بهش بدی غزل بابایی ...مرداتشنه 

ی محبتن یادت باشه بهش تامیتونی محبت کن دنیاروبهت میده مردمث بچه میمونه 

غ نکن به محبت احتیاج داره، آغوش بی منت  یه زنومیخواد...خودتوازش دری

نذارچشمش دنبال یه کی دیگه باشه ...شهالکمبود داشت حرص پول داشت خودت 

 شاهد بودی خوشکل بود ولم کرد 

بابامن شهالنیستم وبابغض ادامه داددرسته من توسختی بزرگ شدم اما -غ

شهالنیستم شهالخوشگل بودازخوشگلیش سواستفاده کرد من )داشت گریه 

پول داره من امیروانتخاب نکردم اون  میکرد(مث شهالنیستم درسته امیر

 منوخواست ولی شهالنیستم 

 ؟توبه خاطرپول زن امیرشدی -

باباشهالهمیشه بهم میگفت که دوستای سیروس پولدارن خیلی میخواست  دانه بخ-

منوبه کسی معرفی کنه اگه نیتم پول بود خیلی وقت پیش حرف شهالروقبول 

سم داره منم حاالدوسش دارم چون اون میکردم من به خاطرتوقبول کردم اون دو

عاشقمه چی بخوام که امیرنداره جذابه خوشگله پولداره مهربون وواقعا انسان پاکیه 

تمام مدتی که اینجا بودم نگاهش هرز نرفت بابادیگه چی بخوام که امیرنداره که 

د درسته بخوام مث شهالباشم ..امیرحقش نیست من شهالباشم مث شما که حقتون نبو

 ی شهالخودش بدعنقی میکرد ...تول نداشتی اما دوسش داشپ

شهالدوسال قبل طالق ترکم کرده بود من بروزنمی دادم تامجبورم کردطالقش -ن

بدم غزل شوهرت هروقت خواست بهش نه نگوآغشتوازش دریع نکن کوتاهی نکن 

مردابه محبت تشنن حتی اگه کل ثروت دنیاروداشته باشن زنشون بهشون محبت 

 بدعنق بداخالق میشن   .... نکنه

غزل باگریه گفت توفک میکنی من شهالم باباتوچرانگرانی بابا؟چرااینقده اززناکینه 

به دل گرفتی بابادرسته توفقرونداری بزرگ شدم مامانم شهالبود اما هیچ وقت 

 دست ازپا خطانکردم 



ج شدی گریه نکن بابامن نگران زندگی توأم توبه خاطرمن مجبوربه این ازدوا-ن

بزرگت کردم غزل لبات میخندن اما چشات اشکه یه سیله پشت این سد ویرون 

 چشمات که پنهونش کردی 

غزل باگریه گفت درسته اون طوری که باید ازدواج نکردم اما دوسش دارم 

رم امیرپسرخوبیه بهم محبت میکنه اگه به کمبود محبته من ازامیربیشتراحتیاج دا

ساله مامان نداشتم 18سالگی مامانش بوده من  25تااون تونازونعمت بزرگ شده 

داشتم ما بهم محبت نکرد همون موقع هم که بچه بودم دوسم نداشت همیشه تحقیرم 

میکرد باهق هق گفت همیشه سرکوفتم میکرد که دخترتوأم ...مادرم بوداما خودشم 

تی قبولم نداشت میگفت باعث بدبختیش منم ...به خاطرمن توروتحمل میکنه محب

ساله داغونم کرده امیرروبه راهم 18ه ....مامان نازش ندیدم روزی نبود که منونز

 (دکرد بابا)چنان هق هق کرد یه لحظه دلم یه طوری ش

 چی میگی بابایی فدای اوت دلت برم -ن

باباهیچ وقت بهت نگفتم هروقت خونه نبودی کتکم میزد میگفت خاک توسرم بابام -

وزکتکم میزد جای رتحمل میکنه که بدختش کردم هرتویی به خاطرمنه که داره 

ضربه های شلنگش هنوزدردم میکنه میگفت باعث بیچارگیش منم مگه من خواستم 

دنیابیام ؟من بیشتراون به خودش احتیاج دارم من دلم پرعقدست توی وجودم یه 

توموربی مهری داره نابودم میکنه بابادلم به شماخوش بود که شبامی اومدی 

زش میکرد باباواسه همین موهام بلند گذاشتم که شوهرکردم اونووموهام

موهامونوازش کنه دلخوش به دستای توبودم دستای مهربونت وقتی بغلم میکردی 

تنم دردمیکرد اما اخم به ابرونمی آوردم چون تودوسم داشتی درکت میکردم بااینکه 

ن بچگی بهت خیانت بچه بودم میدونستم مامان دوست نداره میدونستم مامان ازهمو

میکرد ن من نمیدونستم جریان چیه اما وقتی بزرگ شدم معنای کاراشوفهمیدم باهق 

 هق ادامه دادکتکم میزد بهت چیزی نگم ....وهق هق کرد

 چی کشیدی بابافدات بشم الهی ....-ن



بت میکنه جای غزل باباگریه گفت قبول کردم زن امیرشدم چون دوسم داره بهم مح

ازش میکنه بابانگران نباش اونقدری بهش احتیاج درام که چگیمونوکبودی های ب

شگلیم سواستفاده نمیکنم ...امیرچیزی واسم وترکش نکنم دلواپس نباش مث شهالازخ

کم نذاشته طعم خیانت روچشیدم بابانمی ذارم امیرطعم طلخ روبچشه اون حقش 

یی زندگیشوخراب نیست اون مرد خوبیه باهق هق ادامه دادامیرحقش نیست یه شهال

 کنه ...حقش ...نیست...

 گریه نکن بابادلم پربود دل توروهم به دردآوردم ..معذرت میخوام ....-ن

 غزله  ونمنکردم شرمندت کنم باباغزلت ه توفقربزرگ شدم اماکاری-غ

 )چه هق هقی هم میکنه زبون باز( 

م داره باتمام ادامه دادعمه بهم رحم نکرد مامان فکرمنافع خودشه امااین پسردوس

شرایط بدم قبولم کرد وتاابددوسش دارم به جون باباناصرم دوسش درم باهق هق 

 ادامه داددوسش دارم )چراجون باباشوقسم خورد(؟

 محبت محبت میاره غزل بابایی -ن

 من بیشتربه محبت احتیاج دارم به بآغوش مردونش یه بوسم نکنه دق میکنم -غ

بازچه زبونی هم میریزه بیچاره ناصرهمشه  لبخنید ی زدم وزیرلب گفتم زبون

 همین طورگول میخوره اون شهالاین ازدخترش ...



ن ازت بزرگتره بلده چطوری بایه زن برخوردکنه عاقله فهمیدست اذیتش نکن او-ان

رمتین زودی وقگه مث یه خانم رفتارکن یه خانم مشیطونی نکن خانوم شدی دی

 خوبه زودی معنی زندگی رومیفهی  نردزندگی شدی اما همیاو

 دیگه گریه نمیکردکه گفت اِ بابامگه من چمه؟

 میدونم چه آتیشی میسوزونی عاصیش نکن شیطنت نکن بچگی نکن -

 بابامگه من چندسالمه بچگی نکنم )بالحنی بچگونه گفت(-

 خودم برم الهی توهنوزبزرگ نشدی... ویربون گفت فدای دخترکوچولمهتاصر

 بایی خدانکنه با-

 امیرفقط شوهرت نیست برادرته خواهراه مامانته باباته جای منوواست پرمیکنه -

 هیشکی نمیتونه جای شما روواسم بگیره -

 اون دیگه همه کست میشه بعدبه حرفم میرسی ....-

غزل ...غزل نگام کن بابایی بازم داری گریه میکنی ؟....نبینم گریه کنی 

 اه میگه بهم اشک خانمشودرآوردم اشکاتوپاک کن دکترببینه بدوبیر

-.............. 

 این قرصه بهونه بود خواستم باهات حرف بزنم -

باباامیرگفت توکارخونه مشغول کارمیشی مراقب خودت باش هرمشکلی داری به -

 خود امیربگوهواتوداره 

 میدونم فردامیرم کارخونه -

 به این زودی یه چند روزی استراحت کن -

مزاحمت نمی شم میرم کارخونه زودترموقعیتم روبه دست بیارم سرم نه غزل -

 گرم بشه بهتره مراقت خودت شوهرت وزندگیت باش ...

 چشم ...-

 بروپیش شوهرت منتظرته -

 زکشیدم دیگه صداشونونشنیدم ابی صد اسمت تخت رفتم وروتخت درع سری

چشاش هم ود می نگاش کردم یه اخم کوچولوکرده بشدقایقی بعدغزل اومد زیرچ

 تیکه ی دوم لباسشودرآورد که گفتم بابات بهتره ؟هنوزخیس بودن سرخ سرخ 

 بدون اینکه نگام کنه گفت مگه تودکتری ؟-



 باخنده گفتم آره ...

 چه دخلی به سردرد داره !میدونم دکترزنان وزایمان -

 خب پدرزنم که هست حالشوپرسیدم )کم که نمیاره (-

 زنت ؟-

 پدر...دختر...خواهرم ...)شمرده شمرده گفتم (اوه ببخشید -

 لبخندی زد چقد جذاب میشه این دخترکه گفت خوبه بهتره ...

 چی میگفتین دوساعته بهم ...-

 فضولی ؟-

هنوزایستاده بود که بلند شدم نشستم به توجه به اندام نیمه برهنه موهای پریشونش 

 گفتم آره 

وگفت چیزی خاصی نبود جناب اومد بالشتشوبرداشت وروی زمین انداخت 

 دکترپوآروازتوپرسید گفتم شوهرم خوب عالی حرف نداره شوهرجذابم 

 معلومه که من عالیم بالبخندی گفتم -

 ازخود راضی چه ذوقیم میکنه نکنه انتظارداشتی بگم خونمومیخوای توشیشه کنی -

 اِغزل یعنی من اینقد بدبجنسم -

 نشست کناربالشتش وگفت چیزی فراترازاون چنگیزخان 

 دخترخوبی باش کاریت ندارم ...-

ز عسلی بود که باخنده گفت یبلند شد سمتش خیز برداشتم روی م که صدای موبایلم

 شیرین جونته 

نگاهی به گوشی کردم شیرین بود ...اووف شیرین بود یادم رفت پیام بدم زنگ نزنه 

 مهمون درایم 

 سالم ...الو...-

 خوبی...امیر...-

 خوبم توخوبی ؟-

 خوبم امیرچکارمیکنی -

 هیچی خونم توکجایی ؟-

 معلومه خونه کجا برم امیر؟-



 خب چکارمیکنی ؟-

 میای پیشم ؟عزیزم شکر-

 نه حوصله ندارم این وقت شب -

 دلم برات تنگ شده -

 حالوحوصله ندارم خستم -

 فردای میای -

 انت بهترشدنمیدونم بهت زنگ میزنم مام-

 بدنیست بهتره مرخص شد بردمش خونه بابام پیشش هست -

 نگاهی به غزل کردم پشت به من بود که آروم گفتم پول احتیاج نداری ؟

 نه فعالالزم شد بهت میگم -

 چرانموندی پیشش ؟-

گفتم شاید بخوای بیای دست روگونم کشیدم جای گازغزل وگفتم این هفته نیستم -

 شیرین فرداعصرمیرم شمال 

 داری میری شمال باکی ؟-

 منوبابام ...نگاهی  به غزل کردم که خودش گفت غزل هم میاد؟-

 مدت بروپیش مامانت گناه داره  ین آره توهم توا-

 مگه فرداکارخونه نمی ری ؟

 میریم شمال باباگفت نمیتونم بهش نه بگم چرا بعدش -

 کارتویکم کم کن نابودمیشی-

نمیشه تازه وقت کم میارم ادره ی کارخونه امونموبریده تازه یه سفرم به -

 انگلیسودیروزکنسل کردم     

 غزل هنوزاونجاست ؟-

 باخنده گفتم کجابره ...بعد سراغ اونومیگیری ؟

 داری فقط خواستم حالتوبپرسم نوری خب کاری همین ط-

 مرسی که زنگ زدی -

 میبوسمت -



 نتونستم بگم میبوسمت ازغزل خجالت کشیدم راستی چرا؟که گفتم شب خوش 

 باتعجب گفت نمی بوسی منو؟

 نه وسریع قطع کردم -

نگاهم تمام مدت به غزل بود که بی تحرک بود اصالتکون نمی خورد مث این که 

 برد واقعا خوابش برد ؟خواب بود چه زود خوابش 

زانوزدم موهاش توصورتش بود به  خیلی آروم پاورچین جلورفتم جلوش بلندشدم

ربود اشکش خیلی اموهایی داره وروپریده چشاش نم د بآرومی کنارزدم عجی

آوردم نازورؤیایی شده بودن لبخندی زدم نه واقعا خواب بود که بلند شدم وموبایلمو

تلف ازش گرفتم جداعکس های بی نظیری شدن یه وچند تاعکس به حالت های مخ

مالفه عکس خیلی نزدیک ازچشای خوابش گرفتم باتن نمیه برهنش معرکه شدن 

روی تنش کشیدم دوباره نگاش کردم چقدخوشکل بود توخواب مژه های سیاه 

وپرپشتش خیس خیس بودن معلوم بود قبل خواب هم اشک ریخته نکنه به 

ما نه من بهش گفتم اون میدونست باشیرینم اما به هم ام باشیرینه ا هخاطرمکالم

 تعهدی نداریم ...نمی دونم شاید به خاطرحرفای باباش بود ؟

بلند شدم روی تخت درازکشیدم نفس عمیقی کشیدم یادحرفاش افتادم یاددلتنگی ها 

بچگی هاش یادشهالیادبغضش ......من بیشترازامیربه محبت احتیاج دارم ...توی 

ااطمینان گفت من کاری نکردم بربی مهری داره نابودم میکنه ...تومووجودم یه 

 شرمندت کنم پس سیروس چی میگفت ؟

حرف کی روباید باورکنم طوری باباباش حرف زد که ....یعنی باباش چقد بهش 

 ساله داغونم 18؟باباش بود بهترمیشناختش ...امیرروبه راهم کرد اعتمادداره 

خ خیانت روبچشه ذارم امیرطعم تلیدردمیکنه ...نمه های شلنگش هنوز جای ضرب

 ب بشه ....اذارم یه شهالیی بشم زندگیش خریاون حقش نیست  نم

حمایتت  ذارم توهم سختی بکشی تاهروقت الزم بشهیزیر لب گفتم منم مراقبتم نم

ه بخوای تواین عمارت بمونی ...این قد به حرفاش فک کمیکنم عزیزم ...تاهروقت 

 ............کردم نفهمیدم کی خوابم برد 



صبح زود بیدارشدم ...غزل خواب بود روی زمین مالفه روش نبود چقدم بدمی 

خوابه اوووووف لباس خوابش باالرفته پوست تنش چقدم سفید وبی نقص وبی لکه 

بشویکمی پایین بکشم اعی کردم آروم لباس خوسبه پهلوکه خواب بود ولی فاجعه بود

 اما نشد بی خیال شدم وآروم بلندش کردم که خواب آلود گفت چکارمیکنی ؟

 میذارمت روتخت -

 حرف میزد (،ه ولم کن ....)خواب آلود خواب آلود بود خیلی اَ -

 من میخوام برم توروتخت بخواب -

 آروم گذاشتمش روتخت که دستش دورگردنم  حلقه کرد وخواب آلود گفت بوسم کن 

 باخنده آروم گفتم خواب نما شدی 

 چشاش بسته بودم که خواب آلود گفت نه ....میخوای بری ؟

 معلومه شیطون شده که گفتم کارخونه 

 هنوز چشاش بسته بود که به پهلوشد وگفت بوسم  کن 

 م خم شدم سریع گونشوبوسید

 بود که خم شدم وتوگوشش وگفتم خل وچل  ش بهم پشتکه خواب آلود گفت روانی ب

 برگشت به زورچشاشوواکرد وگفت خواب آلود ...خودتی

 تویعنی خوابی ؟بالبخندی گفتم -

 مگه تومیذاری من بخوابم ...چرابغلم کردی ؟-

 گذاشتمت روتخت میخوابم برم روزمین نخواب ...خوبی بهت نیومده  هخر-

 بابام هم میبری ؟-

 میبرم -

 چرامنوبوسیدی ؟-

 باخنده گفتم خودت گفتی 

 چشاشوریزکرد وگفت من غلط کردم ..من گفتم توهم بوسیدی ازخداخواسته 

 باخنده گفتم غزل توخوابی هنوز 

 خمیازه ای کشید وگفت نه بیدارم 

 وگفتم بخواب هذیون میگی کشیدم مالفه روش 

 مالفه ازروی سرش کشید وگفت امشب میری برپیش شیرین 



 نه پس خواب نبود که گفتم نه 

 این شیرین جونتونشونم نمیدی ؟-

 باخنده گفتم غزل حالت خوبه 

 بلند شدوگفت عالی 

 رابلند شدی بگیر بخواب زوده فعال...چ-

 بابامیخوادبره ازش خداحافظی کنم ....-

بهت بگم زودی  رفت ز عسلی دیشب یادمغزل یه مقداری پول گذاشتم رومی-

 خوابیدی بده به بابات شاید احتیاج داشته باشه 

ورگردنم حلقه ست دزانوبلند شد درودم کنارش هنوزروی تخت بود اونم ایستاده بو

 ق گفت وای مرسی امیرتوچقد خوبی ونموبوسید وباذوکرد گ

 اُه چکارمیکنی خیس کردی صورتمو-

به زورازخودم جداش کردم بااخم گفتم تف مالیم کردی بااخم گفت بی خود کردی 

 کجا تف مالیت کردم تازه دلتم بخوادبوست کردم بی لیاقت 

 نمیخوادبوسم کنی ....-

 روانی -

بااخم لحنی بچگونه گفت بروهمون شیرین جونت بوست کنه   عوضی 

 دخترخواهرتم ناسالمتی 

که نگام کرد چشمای شیطونش بدجورحالمودگروکرد  یه لحظه خندم گرفت ازلحنش

 اِ  دخترخواهرمی ؟که گفتم 

باهمون لحن بچگونش گفت خودت گفتی خواهرزادتم !دوباره گونموبوسید وگفت 

 حق ندارم دائیموبوس کنم 

بوسم کردخدایی یه طوری شدم که تاحاال این طوری نشدم یه حس عجیبی بود که 

 دوست ندارم ...بدم میاد کسی صورتموببوسه گفتم نبوس غزل منوبدم میاد 

باتعجب گفت چی ی ی ی ؟بدت میاد چه خوب از این به بعد اینقد میبوسمت حال 

 هزاربار ی کنی واالروز

 بااخم گفتم توغلط کردی 



بیشعوردرست حرف بزن باخنده گفت لیاقت نداری دیگه خواهرزادت بوست کنه -

... 

 ببین غزل بامن بحث نکن بدم میادروشن شد -

 یعنی شیرین جونت بوست نمی کنه ؟-

 نه بدم میاد تف مالی میشم -

 ...خندید وگفت عجب نقطه ضعفی طبیب خوشمان آمد 

 زهرمار.....بااخم گفتم -

 جون من بدت میاد؟-

 من شکرخودم کافیه ؟-

 باحالت خیلی بامزه ای مسخرم کرد وگفت نه بابا....

تش خم شدم وگفتم غزل بامن یکی بدونکن دنبال نقطه ضعف های من هم سم

ست دورگردنم حلقه کرد ودوباره گونموبوسید حوصله ی کل کل هم ندارم دنگرد

یعنی ماچ کرد خیس شد گونم که بااخم دادگفتم نکن احمق خیس شد گونم چندشم 

 میشه 

 خندیدوگفت خوشم میادحرص میخوری 

 خیس که گفتم اه حالم بهم زدی بخداتالفی میکنم خیس دست کشیدم روگونم 

 خندید وگفت تالفی بوسه های دیشبت 

 به زوردستاشوازدورگردنم بازکردم 

 که... میکننمخاطرظاهرسازی بود بعدمن تف مالی اونا به -

بازم لبخندش رولباش بود که گفت اینا هم به خاطر حرص دراری بودمن دوست 

 دارم ماچ آبدارت کنم حال میکنم 

 خری دیگه نه بچه ای جدا......-

سال 12سال اختالف سنی 12سال یعنی 30سالمه تو18آره پس چی فک کردی من -

 سال یعنی هم بازی من !12سال اگه سنتوفاکتوربگیرم 18با

 احمقی خودت فهمیدی چی گفتی اصال؟واقعاکه -

بالحن بچگونه گفت احمق خودتی باهمون لحن ادامه داد دیگه چه نقطه ضعفهایی 

 داری ؟



 که نفهمیدم چی گفتم که  معصبی بود

 غزل دست رودمم نذار-

 ی سردادکه باخنده گفت چنگیز دلبندم اون پارودمم نذاره !ه اچنان قهقه

ببخشید اشتباه لفظی بود بس که اعصابموخورد کردی یه لبخند مهمون لبم شد وگفتم 

 ...حاال...

 رپای بچگیم اببخشید دکترخندموبذ گفتهنوزمیخندیدکه بالحن بچگونه 

 واقعاهم بچه ای یه کوچولوی احمقی -

باهمون لحن گفت ِادختربه این خوبی باهوشی دلتم بخوادکجاآدم یهویی یه 

 باشه خواهرزاده ی جذاب گیرش میاد تازه زنشم 

صبحی که چشمم به چشم توبازشه چه روزی بشه اون روزم خداامروزوبه خیر -

 بگذرونه 

ازبچگونش وکمی اخم گفت دلتم بخوادچشمای به این قشنگی وبه بازم باهمون لحن ن

 حالت بامزه ای لباشوغنچه کرد تند تند پشت سرهم پلک زد بی اختیارلخندی زدم 

 بغلش کنی بچلونیش  چه لوس میکنه خودشوجون میده االن

 کل دنیا روبگردی مث چشمای من پیدامیکنی خرافاتی باهمون حالت گفت 

 اون وقت به من میگه خود شیفته -

 نیستی ؟-

 نه -

 هستی -

 هستم حاالچی میگی ؟-

بلند شداز روی تخت وگفت بروخود شیفته بروحموم که منم برم پایین  االن بابات 

 هم بیداره 

 دیگه جدی بود لحنش 

 من سمت حموم میرفتم که گفتم برام لباسموآماده میکنی ؟

 باخنده گفت نه 

 به بابات میگم ...باخنده گفتم -

 یلی بدجنسی خکه گفت 



 ایستادم مقابل درحموم وگفتم میگم یه لباسی واسم آماده نمیکنه 

 میدونستم میخوادلباساشوبرداره گفتم واسه منم آماده کن دیگه ؟ سمت کمد که میرفت

 چی مخوای ؟-

 به صلیغه ی خودت -

 وداخل حموم شدم دیگه صداشونشنیدم ....

                            

 فصل چهارم 

 )امیر(

زخونه زدم بیرون ارفته کارخونه !...امروز صب دیرتریکی دوروزه بابای غزل 

اما کلینیک نمیرفتم فرداچهارتاعمل 3کلی کارداشتم مطب هم باید میرفتم ساعت 

دارم امروز باید به کارام برسم  هنوز هم سند ازدواجمونونگرفتم باید می رفتم 

محضر وبرگه های ازمایشوتحویل بدم که سندودریافت کنم تازه حرکت کرده بودم 

رگه های آزمایشوببرم آخه موقع عقد بس که عجله که زنگ زدم خونه یادم رفت ب

کیلم همه ی کاراروانجام دادکه شد وعقد کردیم وای عقد کردیم نشد تحویل بدم اما 

که زنگ زدم که بگم سمیه برام آماده کنه روی میز توالت اتاقه بیاره دم دربگیرم 

 ازش 

 تازه که حرکت کردم دورزدم برگشتم یه کم طول کشید تاجواب داد

 الوسمیه -

 صداش یه جوری بود که گفت بله بله آقای دکتر

 الوسمیه چنداتابرگه رومیز توالت اتاقم برام بیاردم دردیرم شده دارم برمیگردم -

-.............. 

 الوسمیه شنیدی ؟-

 بله بله دکترشنیدم چشم االن -

 نمیدونم چرا یه دفه سراغ غزلوگرفتم که گفتم غزل بیداره ؟

 باتردید گفت       غزل ؟    -

 بله خانمم بیداره -

 چیزه غزل     غزل )نمی دونم چرا حس کردم صداش پردلهرست(-



 غزل چی ؟-

 غزل خانم دم دِر...-

 باتعجب گفتم دم دِر؟

 مهمون دارم نمیدوم کیه  خانمآقا غزل -

 یکمی عصبی شدم وگفتم کیه ؟

ون رفتن دیدنشون باهاش نمی دونم آقا پیش پای شما اومدن یه جورین آقا خانمت-

 داره بحث میکنن ...

بدون اینکه چیزی بگم قطع کردم وعین جت گازدادم خودمورسوندم خونه راه 

 زیادی هم نبود 

 )غزل(

 تازه بیدارشدم ...که سمیه اومد اتاقم که گفت یه خانم وآقاوخانمی دم درن کارم دارن 

یا بازچکاردارن سراغ نه دلم خالی شد نکنه وشهالوسیروس بازاومدن وای خدا

امیر روگرفتم اونم تازه رفته کاش بود اون حتما هواموداشت می ترسیدم تنها 

 باهاشون روبه روبشم 

بازکردم خارج شدم ....عمه بود باپسرش دروشیدم رفتم پایین وسریع لباس پ

 حامد...که ازماشین پیاده شد عمه بادیدنم پوزخندی زد آروم گفتم سالم خوبین عمه ؟

یه هاش شروع شدکه گفت توباالشهرمیپری  اب سالم که ندادهیچ نیش وکناجو 

 غزل خانم ؟

 سرموانداختم پایین چیزی نگفتم 

 سالش بود 25حامد پسربزرگ عمه حدود

 جمع کن بریم تواینجا چه غلطی میکنی -ح

-.................. 

 بریم-ع

 من باپوزخنده گفتم کجا؟

 خونه-ع

 من باشماجایی نمیرم -من

 شهالمیگفت اومدی غزل چه خبره غزل ؟-ع



 پس شهالبهتون خبرداده ؟–من 

 سیروس میگفت اومدن دنبالت قبول نکردی باهاشون بری -ح

 اِچه زود اومدین احیانادوماه دیرنیست بیاین دنبام ؟-من

 اینجا چه غلطی میکنی ؟-ع

زل وباانگشت اشاره وشصت لبه ی مانتوموگرفت وگفت لباس مارک دارمیپوشی غ

 خانم 

 محل ندادم گفتم ازبابام خبرنداری ؟

 نه زنگ نزده -ح

 نبایدم بزنه اون جوری که دخترشوانداختی بیرون معلومه دلگیره –من 

 حاالطوری نشده بریم غزل بعدمیریم مالقات بابات -ع

 جا راحتم ناحتیاجی نیست من ای–من 

نجا خونه ی یا حامد کمی عصبی به نظرمیرسید گفت توغلط کردی اینجا راحتی 

 کیه غزل ؟

 –به توارتباطی نداره خونه ی هرکی میخواد باشه -من

 اینجا چه غلطی میکنی بابات میدونه چه گهی داری میخوری ؟-

 فقط پوزخندی زدم که حامد گفت سیروس چی میگه؟

 نم چی گفته باشما حرف زده نه بامن وچی مید–من 

 کلفتی میکنی اینجا یاه رزگی -ع

 حرفش اما پوزخند زدم بدم اومد از

که صدای ترمز وحشتناکی نگاهموبه سمت اون کشوند که دیدم ماشین امیره   چنان 

شد بدون  وحشتناک ترمزگرفت که نگاه عمه وحامد هم سمتش چرخید باعجله پیاده

ون نگاه انگاهم بهش بود معلوم بود خیلی عصبیه از مدانیکه درماشینوببنده او

 باخشونت تمام گفت اینجا چه خبره ؟برزخیش پیداست که 

 هیچی نگفتم که حامد گفت به شما ارتباطی نداره خانوادگیه 

 دگی ؟اامیرپرازغروروعصبانیت جلواومد گفت خانو

 شما دخالت نکین آقا -ع

 امیرکنارم ایستادنگاهش پرازخشم بود که گفت اینا کین غزلم ؟



 حامدباتعجب نگاش کرد که گفتم عممه امیر...

امیرپوزخندی زد وروبه عمه که باتعجب نگاه امیرمیکرد ابروی باالانداخت 

 وباهمون پوزخندش گفت همسرم عمه داشتن من خبرنداشتم 

که عمه گفت غزل چی میگه این مرتیکه همسرچی لب گزیدم سرموانداختم پایین 

 زن چی ؟چی میگه ؟

 حامد روبه من گفت این شرووراچیه میگه ؟

 ناصرمیدونه چه غلطی داری میکنی ؟عمه روبه من گفت 

 شما ازآقا ناصرخبرندارین ؟-امیر

 دخالت نکین اشم-ح

 امیرپوزخندی زد که عمه گفت جای پای شهال گذاشتی غزل 

چشم بستم چیزی نگفتم که حامد فاصلشوباهام کم کرد گفت پس سیروس بی خود 

 نمیگفت خودتوچند فروختی ؟

تم بابغض گفتم من خود فروش نیستم بی اختیاراشکم سرازیر شد سرموبرداش

 عوضی 

 حامد پوزخندی زد وگفت توهم عین شهالیی 

 جمع کن بریم غزل -ع

اومدین دنبالم که چی بعد دوماه ...وبا هق هق ادامه دادم یادته عمه خودم شنیدم -من

به شوهرتون گفتین ازکجا معلوم غزل دخترناصره ؟دوماهه نگفتی غزل مرده 

 ونم کرد زندست شوهرتون بیر

 عمه پوزخندی زد که ادامه دادم بیرونم کردین یه دختربی پناهو

عمه پوزخندی زد گفت دلم واسه داداش بدبختم میسوزه اون اززن هرزش این 

 ازدخترخودفروشش 

احترامتونوگذاشتم هیچی نمیگم حرف امیرتمام مدت ساکت بود که باعصبانیت گفت 

 دهنتونوبفهمین خانم به ظاهرمحترم 

بادوتاتیکه پارچه ویه دوست معلوم نیست چه کارکردین   جلواومد تویکی خفه  عمه

 غرلوگولش زدین دارم 

 غزل بچه نیست پدرداره بااجازه ی پدرش ازدواج کرده-امیر



 مد باعصبانیت گفت دایی میدونه ؟این عوضی چی میگه ؟اح

 انگارخبرندارین ؟امیر روبه حامد سردوخشک وگفت آقا ناصرچند روزه آزادشده 

 ی تواینجانیست جامن گفت برووسایلتوجمع کن بریم  حامد روبه

 امیرسریع گفت غزل هیج جانمیره اینجا خونشه 

 غزل  م حامد فاصلش بامن خیلی کم بود که غزل خونش انیجا نیست بری

 ه این آقاهم شوهرمه مم اینجا خونتباهق هق گف من

 چه زری زدی ؟حامد باتعجب نگام کرد که عمه گفت 

امیرپوزخندی زدمن هق هق میکردم که امیرگفت همینکه شنیدین غزل زنمه 

 حاالهم سوارشین برین آقاناصرهم کارخونست برین باخودش حرف بزنین 

 حامد باعصبانیت روبه من گفت غزل یه کالم میگم جمع کن بریم 

غزل ت بگون هق هق پوزخندی زدم دیراومدی آقا حامد من شوهرکردم به باباومی

 دیگه نیست پای پسرش بشینه ازراه به درش کنه ....

پوزخندی زدم که حامد گفت دختره ی  عین مامانتی حقا که دختر همون زنی -ع

 خودفروش بی لیاقت 

 م تند تند میریخت که میون گریه هام گفتم خفه شوعوضی کاش

نفهمیدم که یه دفه سوزش سیلی بود که روی صورتم حس کردم چشم بسته بودم 

 چه اتفاقی افتادواشکام بودن می ریختن چی شد

که صدای پرخشم امیربود که چشماموبازکردم دیدم دست حامد روگرفته وپیچونده 

حامد پشت به اون بود دستشوپیچوند بودوازدردبه خودش پیچیده بود که 

 امیربافریادگفت قلم میکنم دستی که روزنم بلند شه 

ه امیر باعصبانیت گفت ازمادرزایده نشده کسی یه عمه باالتماس گفت ولش کن ک

 دنیا بگه خرابه دنیا روبه آتیش میکشم ناخش به زنم بخوره نابودش میکنم 

 عمه هم عصبی بود که گفت هی زنم زنم راه انداختی 

 امیردادزنمه ...غزل زنمه 

 امیرحامدرومحکم هل دادافتادروی زمین که حامد با عصبانیت گفت عوضی 



خونشومیخورد کاردش میزدی خون نمی زد که دادزد هرررررری  امیرخون

هیچی ...دفعه ی بعد سایتواینجا ببینم ساکت نمی شینم هرچی ازدهنتون امود گفتین 

 نمیگم غزل زنمه باباش زندس برید بااون حرف بزنید 

من هنوزگریه میکردم امیرسمتم اومد که عمه سریع باعصبانیت گفت دختره ی 

 ــ....هرزه ی..آشغـ

 امیرسریع میون حرفش پرید گفت این حرفوزدین نزدین نشنیده میگیرم 

 عمه سمت ماشین رفت وگفت باعصبانیت گفت خالیق هرچی الیق 

حامد هم که بلندشده بود معلوم نیست این مرتیکه کیه ازکجا پیداشده  ...دختره ی 

 هرزه ....

قدیم گفتن شغال زیق استاده بود گفت خالیق هرچی العمه هنوز پای ماشین ای

 مازندارنی نگیرد جزءسگ مازندارانی اینم لنگه ی مامانشه 

 اشکم بیشترافتادبه هق هق که بودم که امیردادزد هرررررری     .....برید گم شید 

 حامد سمت ماشین رفت وباعصبانیت گفت بد کردی غزل بد...

 ون زنگ میزنم پلیس امیرهنوزعصبی بودکه گفت برین گم شین دفه بعد انجا ببینمت

حامد سوارشد عمه هم پشت سرش امیرخیلی عصبی بودنگاش کردم پشت هاله ای 

 د گفت چته ؟ازاشک هق هق میکردم بارفتن اونا فاصلشوباهام کم کر

چیزی نگفتم فقط هق هق بود حرفم باهاش انگاری کلی دردم وباهق هق بهش گفتم  

وبغلش حس کردم انتظارچنین حرکتی روازش نداشتم که یه دفه محکم بغلم تدموخو

ن ترین جای دنیا تنها پناهم این تنم توآغو شش بود میون دستاش ام تمام حجمکرد 

مرِد   صورتم چسبیده به گودی گردش توی حصاردستاش بودم که باگریه گفتم من 

 خیلی بدبختم خیلی ...

 )امیر(

ورت لطیفش توگودی گردنم ازنم اشکاش خیس شد گردنم بی اراده بغلش کردم ص

محکم تربغلش کردم دستام دروکمرش حلقه کرده بودم که باهق هق گفت من خیلی 

 بدبختم خیلی 

سرش گذاشتم وآروم گفتم من پیشتم عزیزم دلت قرص باشه گلم وچونمور

 پشتتوخالی نمی کنم 



 ..ز..ه...امــــــ...یررر..بهــــ...م گفــــــــــــت هر-

نمیدونم چراازشنیدن این حرف اینقد بهم میریزه که گفتم  مهم نیست من پیشتم 

 عزیزم قول میدم نذارم کسی اذیتت کنه   ...نمی ذارم ..نمی ذارم گلم ...

هنوزتوحصاردستام بود که سرشوبرداشت وچشاش چه حالت عجیبی داشت این 

 کوچولوکه باهق هق گفت دلم بدجوری میسوزه دلموسوزندن 

خودم دیگه نمیذرام اشکی توچشات بیاد قول میدم خودم بهت محتبت میکنم -

دنیاروسرشون خراب میکنم کسی اشکتودربیاره خودم دادشت میشم قول هواتودارم 

ابطمون دوستانه باشه قول میدم گلم نذارم کسی بهت آسیبی برسونه مطمئن میدم ر

 خاطرت جمع عزیزم...باش 

 دوباره صورتشوگذاشت توگودی گردنم باگریه گفت  خدایا چرااین اتفاقا می افته ؟

 خودتوناراحت  نکن عزیزم -

 باگریه گفت مگه میشه ناراحت نشم دارم دق میکنم 

  بروآماده شوبریم بیرون-

 سرشوبرداشت ازتوحصارم دستام اومد بیرون وباگریه گفت کجا ؟

یه فرشگاه میشناسم لباس بگیرم ببرمت برات  ،م الزم میشهیبریم سند ازدواجوبیار-

 لباساش معرکست 

بادستام درحالی که دوطرف صورتشواحاطه کردم اشکاشوباانگشت شصت پاک 

 کردم گفت برام تازه لباس گرفتی 

 میدونم این فروشگاه لباساش عالیه بریم دوست دارم باصلیغه ی خودم برات بگیرم -

هنوزداشتم اشکاشوپاک میکردم تندتند واون تند تند اشک میریخت که بابغض گفت 

 مگه نمی خوای بری کلینک 

 امروز نمی رم -

 چطورشد اومدی خونه سمیه بهت گفت لب ترکرد اشک کم ترمیریخت که گفت -

دم خونه یادم رفت برگه های آزمایشوببرم آماده برگشتم بیام ببرم که سمیه زنگ ز-

 گفت دونفراومدن دم درفک کردم بازم شهالست حاالبروآماده شوبریم 

 جدانمیخوای بری کلینک -



انجام بدم اعمل دارم باید امروزکاری عقب افتادموتنه گلم نمی خوام برم فرداچند-

 کیلینک نمی رم م فعالارپس فرداهم عمل دیگه د

 حاالبروآماده شو

 حونه نخوردم بص-

 باخنده گفتم شکموفکر شکمتی کوچلو؟

 سرشوانداخت پایین وبالحن بچگونه وپرازبغضی گفت خب صبحونه نخوردم 

اشتم توچشاش نگاه کردم سک کوچلوکه سرشوبردوجدانازودلبره این خاکستری عر

 م یبیرون میخور یمگفتم میر

 دودرحالی که میرف گفت زودی آماده میشم میام االن لبخندی زد ازم جد اش

غزل رفت منم سریع به اتاقم رفتم برگه های آزمایشوبرداشتم ربع ساعتی طول 

 کشید تاغزل آماده شد تاراهی شدیم ....

                   

بود که اومد عادت کرده بودم که حتماامیرباشه که شام 10شب دیرکه نه اما ساعت 

اگه سربه سرش نمیذاشتم شب خوابم نمی برد ...درسکوت نشسته بودیم مث بخوریم 

همیشه روبه روم نشست که نگام کرد لبخندی زدم عکس العملی نشون ندادبیخیال 

بود توی دلم گفتم کاری میکنم موهای شقیقه ها سرت زودی نقره ای شه جذاب 

ااینکه بهم قول بترمیشی  به جون خودم خودت بگی توروبه خیرماروبه سالمت !

ناخودآگاه م لبخندی زد دوباره  دادی باهام خوب باشی اما این ازدواجودوست ندارم

 سرشوبرداشت نگام کردکه گفت چیه ؟

 باهمون لبخندم گفتم هیچی 

 لبخند میزنی ؟چیه پس هی رابه را-

 باخنده گفتم آخه میگن خنده برهردردی دواست 

 االن توردت چیه ؟-

راد(کردم دوباره بهش نگاه کردم وگفتم دردم تویی میبینمت  ینگاهی به بابا)آقا

 کهیرمیزنم 

 باتعجب نگام کرد که ادامه دادم به خودم تلقین میکنم چیزی نیست غزل یه توهمه !

 پس منومیبینی کهیرمیزنی ؟-



 گرمیگیره تنم کورمیشه اشتهام -

 خون سردگفت دیگه چی؟ 

 اوووق میزنم حالت تهوع میگیرم ...-

 دیگه چی عزیزم دیگه چه طوری میشی چه عالئمی داری ؟-  

 باخنده گفتم سرگیجه هم میگیرم آقای دکتر

 خون سردگفت این جوری که تومیگی اینا عالئم حاملگیه چند وقته عقب انداختی ؟

 اِامیرراست میگی ؟ولی مث اینکه به توویاردارم  آخ گناه داره بچم -

 ززززل ؟امیرعصبی شد وخیلی باحال گفت غزز

 باخنده گفتم چیییییییییییه ؟)اداشودرآرودم (

 نگاهی زیرچشمی به باباانداختم ریزمیخندیدکه امیربلند شدوگفت که ویارداری؟

 باخنده گفتم امیرررررررلطفا

 اومد کنارم نشست وگفت درحالی که بشقابموکشید گفت به من ویاری داری دیگه 

 م(شوخی کردم توچراجدی گرفتی )باخنده گفت-

یه تیکه مرغ شینسل توبشقابم گذاشت وگفت بخورعزیزم بخوراصالرنگ به 

چطوری میخوای بچه رودنیابیاری؟ببین چقد الغررنگ پریده ای ؟خودتم  رونداری

 که هنوزسنی نداری گلم 

 بااخم گفتم اِامیررررر

دلت نمیخوادمرغ دوست نداری ؟چی میخوای برات بیارم )خیلی جدی حرف -

 میزد(

 فالفل میخواد... می گفت امیردلبالبخند

 عززززیزززم زودترمیگفتی پاشوپاشوبریم بیرون برات بگیرم ...-

خواستم سرکارش بذارم خودش سرکارم گذاشته که بالبخندی درحالی که نگاهم 

 ول کن امیرخسته ای بهش بودگفتم 

 نه پاشوبریم چطوری میشه بهت نگه بگم چش بچت سبزمیشه عزیزم -

 قشنگ ترمیشه خب ...باخنده گفتم 

تمام مدت روش سمت من بود پشت به باباش که بالحنی جدی گفت بریم دیگه برات 

 بگیرم 



 باخنده گفتم شوخی کردم بس کن دیگه !

سرشوتکون دادوگفت نه دیگه گفتی تودلم میمونه واست نگیرم ودستموگرفت به 

 زوربلندم کرد گفت پاشودیگه ...پاشوگلم 

 توکه نیست توچرااینقده شورمیزنی خودش باباداره ...باخنده گفتم بچه ی 

 یهوباعصبانیت گفت غزززززل منودست میندازی ؟

 دوییدم دنبالم دویید که گفت دارم برات پس به من ویارداری ؟آره ؟

من میخندیدم میدویدم کل سالنودنبالم دویید ستاره زدم که باتعجب گفت نکن این 

 کاراچیه بچت می افته پرخنده وبود لحنش 

سالن بزرگ بود دوباره ستاره زدم دوبارپشت سرهم روی مبل پریدم رفتم اون 

 طرف مبل وگفتم گردن میگیری ؟

 دادزدغزززززل خودم سقتش میکنم واست 

 تاده بودم که گفتم براش شناسنامه هم میگیری ؟هنوپشت مبل ایس

به جون جلوم ایستاده بود لحنش پرخنده .بود اما سعی داشت پنهونش کنه که گفت 

 خودم امشب خودم ناقصت میکنم ...

 ؟سیسمونی هم واسش میگیری -

 دادزدغزززززززل 

 باخنده گفتم چیییییه ؟

 زواسم بچم استرس بده عصبی نگام کردکه گفتم بالحنی مظلوم چنگیزشدی با

 ته لبخندی زدچشاش میخندیدن اما عصبی گفت بیااین ور...

 مث خودم خوشگل میشه ؟-

 خندیدوگفت زهرمار

 زبونموواسش درآوردم وگفتم امیردلم پشمک میخوادبرام میخری ؟

 مگه دستم بهت نرسه ...-

 سمتم خیز برداشت که خندیدم وگفتم خودت شروع کردی 

ی بچگونه گفتم حاالمن یه چیزی گفتم توچراادامه دادی تازه اخم کرد که بالحن

خودت بهم گفتی نی نی دارم من که نمیدونستم این عالئم چیه....امیرررررر من این 

 نی نی رونمی خوام خودم هنونی نی ام ...



 خندیدوگفت بیاشامتوبخور

 ...ابروباالانداختم گفتم نچ 

 بازچیه ؟-

 دلم فالفل میخواد...-

 قت شب ؟این و-

 مگه ساعت چنده تازه سره شبه -

 ونه ای گفت تازه سرشبه گ)امیر(بالحن بچ

 غزل بذارفرداعزیزم تعطیله میریم بیرون -

 باهمون لحنش گفت چش بچم سبزمیشه 

 خندیدم گفتم زهرمار...

 اِبه چی میخندی دلم میخوادخب چکارکنم -

 بپوش بریم -

انگاری وزنی نداره که دست باذوق پرید روی مبل جداپریدنش معرکست 

رومیکنه گفت دورگردنم حلقه کرد وگونموتف مالی کرد میدونستم عمداداره این کا

 ؟وای ی ی توچقد ماهی 

 به زورازخودم جداش کردم گفتم اَه نکن حالموبهم زدی ...

 دوباره گونموتف مالی کرد وگفت چه دایی خوبی دارم من ...

 دختربچه ها رفتی رومبل ملقم میزنی ؟ ازروی مبل آوردمش پایین گفتم عین

سالته سنموفاکتوربگیرم هم بازی 30چشمکی زد وگفت مگه من چند سالمه تو

 میخوام 

 هم بازی میخوای دیگه ؟-

 شکمش کردم وگفتم نی نی که دنیا اومد واست هم بازی خوبی میشه به واشاره 

 

 گه الل زاده به داییش میره تودایی اینم میشی دیحباخنده گفت 

 خندیدم وگفتم حالل زاده دیگه ؟

 ست ندارم واخم کرد وگفت خیلی بدی دیگه د



نه جدااخم کرد وبابغض گفت من شوخی کردم تو....ویهواشکش افتادوسریع سمت 

 پله ها دوییدوگفت همزمان شامتوبخورمن خوابم میاد

 .به سرعت پله هاروباالدویید 

ود من تمام حواسم به غزل بود برگشتم پشت میز نشستم باباتمام مدت ساکت ب

گاهم بودم که صدای ویلچربابابود که نش رناراحت شد طفلی شام هم نخورد....توفک

گشنم بود درسکوت وتنهایی شام     سمت اون چرخید داشت سمت اتاقش رفت

 خوردم ولی این قد به خاکستری فک کردم نفهمیدم چی میخورم  ....راهی اتاقم شدم 

 )غزل(

 باشه حالیت می کنم خودم تالفی میکنم چقدسربه سرم گذاشت  هنپسره ی دیو

 سمت پله ها رفتم سمیه توی اشپزخونه بود که گفتم امیرخوابه ؟

 نه خانم -

 شام خورد-

 خوردن خانم -

کوفت بخوره منوکلی اذیتم کرد چطوری خودش دلش اومد بخوره آره چرانخوره 

 ؟چشم دیدن منونداره روانی 

 داره قهوه درست میکنه که گفتم واسه امیره ؟که دیدم سمیه 

 گفتن براشون درست کنم -

 میشه من براش ببرم ؟-

 شما چه بهتر-

 آماده شد-

 بشینید آماده میکنم چند لحظه یه -

همین طورایستاده بودم تکیه داده بودم به کابینت که چشمم افتادبه ظرف فلفل سیاه 

...یه لبخند شیطون زدم وای ی ی  ی تالفی چقدحال میکنم باتالفی !من اهل تالفی 

 –حال کنی آخه !آخ دکترحال منومیگیری یه قهوه ای برات بیارم 

 خانم آمادست -

 مرسی االن میبرم  مه گفتسینی حاوی فنجون قهوه رومیز گذاشت ک

 خب پس من برم بخوابم خانم کاری ندارین -



 باشه بروشب بخیر-

سمیه رفت همینکه رفت سریع یه قاشق چای خوری پرریختم توقهوه اش وهمش 

 زدم حسابی 

عجب قهوای بشه این قهوه که یکم دیگه ریختم وهمش زدم وسریع سمت اتاقش 

 بود گفت غزل خانم اومدی آشتی رفتم درنزدم داخل شدم که پشت به من 

 غزل بیخود کرده بیاد آشتی -

 برگشت نگام کرد وسینی روگذاشتم رومیزعسلی وگفتم نوش جون امیرجان 

 لبخندی زدم وگفتم کاری نداری ؟

 نگاهش بهم بود که گفت نه میتونی بری 

 هی ی ی ی ی مگه باخدمت کارت حرف میزنی ؟-

 ی نداری گفتم میتونی بری باخنده گفت مگه چی گفتم گفتی کار

 وگفتم آهان گفتم حواست به رفتار وحرف زدنت باشه دکترجون چشماموریزکردم 

 غزل حالت خوب نیست نرمال نیستی جون من -

حالی که ازاتاق خارج میشدم گفتم اگه بازم قهوه درخندیدم وگفتم شوخی کردم و

 خواستی بهم بگومن هنوزبیدارم 

 باخنده گفت خدمتکاری دیگه 

 خدمتگارکه نه ولی مطمئن باش خوشت میادمیگی یکی دیگه برات بیارم !-

دروبستم وباخوشحالی زاید الوصفی رفتم اتاقم چند دقیقه بیشترنگذشته بود داشتم 

 لباس عوض میکردم لباس خوابموبپوشم 

ستس که حوصله فک کنم حوصله نداشت کل کل کنه که نیومد آخییی بیچاره اینقدخ-

نداشت بمیرم الهی همین طورداشتم باخودم غرمیزدم که شلوارموروی تخت انداختم 

که یهودربازشد چرخیدم سمتش لبخند رولبام بود اونم لبخند رولباش بودوفنجون 

 قهوه اش دستش بود

 )امیر(

 تم عالی بود غزل خودت درست کردی ؟گفلبخندی زدم دروبستم و

 کرده  بالبخند گفت سمیه درست

 اِ ..سمیه درست کرده -



 فنجون قهوه روی میزگذاشتم که گفت چرانخوری ؟

 اومدم پیش توبخورم -

 فقط نگام کرد باچشاس شیطونش که لبه ی تخت نشستم وگفتم بشین 

 باخنده گفت نمی شینم 

 جدی شدم وگفتم بشین 

 امیررررررر)خودشولوس کرد(-

 امیرودرد-

توواقعاچند سالته ؟سرشوبرداشت نگام کرد چشای عجیبی اخم کرد که گفتم غزل 

 سال18داره این دخترآروم گفت 

 سال ازت بزرگترم 12-

 باخنده گفت نه من بزرگترم 

 نمک نریزبیابشین -

 نشست بایه کمی فاصله ازم وگفتم غزل 

 ها..-

 مامانتودوست نداری؟-

 باتعجب نگام کرد وگفت این چه ربطی به قهوه داشت 

 طوری پرسیدم تواین مدت بهت زنگ نزده ؟همین -

 نه...-

 غزل ؟-

 میشنوم -

 یه سؤال ازت بپرسم جواب میدی ؟-

 اگه بشه آره -

 مامانوبابات چراازهم جداشدن ؟-

 نمیدونم چی بگم همه دیگه رودوست نداشتن البته شهالبابامودوست نداشت -

 چرا؟-

 نمیدونم شاید چون وضع باباخوب نبود ...-



 خودت پرسیدی چراازهم جداشدن ؟تاحاالاز-

برام مهم نبود چون شهالوقتی من براش مهم نبودم دلیلی نداشت بهش فک کنم اون -

 ازبچگی دوسم نداشت همینکه بابام بود برام بس بود

 تاحاالشده ازش بپرسی جراباباتوترک کرد شاید حق داشت -

 منظورت چیه ؟-

میگم درسته بابات وضع مالیش خوب نبودخیلی اززنها زندگی ساده ای دارن -

 وزندگیشونودوست دارن 

 شهالاین طورنبود بلند پروازبود-

 باعشق ازدواج کردن ؟-

 نمیدونم -

شاید بابات بهش محبت نکرده درست زندگی که همش پول نیست غزل شاید کمبود -

داشت توکه نمیدونی مامانت دردش چی محبت داشت شاید احتیاج به توجه بیشتری 

 بوده اونوتوپول خالصه کرده 

 آروم گفت خیلی نمیتونم حرفاتودرک کنم 

 شاید بابات اون جوری که باید بهش عالقه نورزید بلدنبوده -

 نمیدونم ازبچگی باهم اختالف داشتن شهالخیلی ناسازگاربود-

 االن چی باسیروس خوبه ؟-

نمی رفتم بابام که افتادزندان گه گداری بهش  نمی دونم خیلی که خونشون-

سرمیزدم فقط ولی برن گم شن دوتاشون سیروس یه مردهوس بازه نمی دونم 

 شهالچرادل به دل اون عوضی داد

 یه دلیش اینه که پولدراه مهندسه دیگه ؟-

 اونم زنشوطالق دادبه خاطرشهال...-

 غزل ؟-

 ها-

 یه قهوه برام درست میکنی؟-

 مگه این چش بود ؟خندیدوگفت 

 بالحنی پرازالتماس گفتم خیلی تند بود غزل



 لبخندی زد وگفت بلدنیستم 

 بلدنیستی؟-

 جدی بلدنیستم من تاحاالقهوه نخوردم -

 دستشوگرفتم بلندش کردم گفتم بریم پایین من درست میکنم یادت میدم 

گفتم رفتیم سمت آشپزخونه که بلندش کردم وروی میز وسط آشپزخونه گذاشتمش و

 بشین نگاه کن 

 ومشغول درست کردن قهوه شدم که گفت شیرین ونشونم میدی ؟

 بعدا-

 میخوای باهاش ازدواج کنی ؟-

 نه-

 چرا؟-

 ازدواج نمی کنم چون ...چون....-

 چون چی؟-

 هیچی بیخیال...-

 امیر؟-

 چیه ؟-

 توکی ازدواج میکنی ؟-

 گیردادی به ازواج من !-

 خب ازواج کنی منم برم پی زندگیم -

 من ازدواج نمیکنم اج نکنی وسروسامون نگیری وبرگشتم نگاش کردم تاازد

 بااخم ولحنی بچگونه خیلی بدجنسی من دلم نمی خوادازدواج کنم کی روباید ببینم 

 توبیخود می کنی -

 امیرررررر!-

چی عقدت  هاسیه لحظه وگفتم انگاریادت رفت ودهنمووانکن .....عصبی شدم -

 کردم 

 ازهرزگی !دادی سرشوانداخت پایین وگفت نجاتم 



 ساکت شد که گفتم نمیخوام راجبش حرف بزنیم 

سرشوانداخت پایین که ادامه دادم به این زودی نمی تونم طالقت بدم یه مدتی بگذره 

 خیالم راحت باشه ویه کیس مناسب  پیداکنم واست بعد

 سرش پایین بود که گفتم عملت میکنم 

 خودت ؟

 درسته -

 توغلط کردی    عصبی بود خیلی که دوباره تکرارکرد تو    غلط ....کردی ....-

 رپایین اصداتوبی-

 من چیزیم نیست بخوای عملم میکنی !-

 باپوزخندم گفتم دخترنیستی...

 هستم -

 نیستی -

 هستم -

 چه اعتمادبه نفسی داری تو-

 امتحان کن     باخنده گفت میخوای -

 پس میبرمت عملت میکنم زرزیادنزن -

 قهوت سررفت -

 سالته حیفه حروم شی 18سمت قهوه برگشتم سریع خاموش کردم گفتم تو

 امیرررر؟-

 نشستم پشت میز وقهوه روتوفنجون خالی کردم وگفتم توهم میخوای ؟

 نه من دوست دارم -

 قهوه خیلی دوست داری -

 خیلی -

 خیلی بد مزست زیادی تلحه -

 چی میخواستی بگی؟-

 امیر؟-



 میشنوم -

 من مشکلی ندارم -

 چی میگی ؟-

 من مشکلی ندارم دخترم ....-

 نگاش کردم وگفتم باورنمی کنم 

 باورنمیکنی ؟-

 =نه سیروس یه چیز دیگه گفت 

 سیروس الکی بهت گفت -

 توچراتأیدش کردی ؟-

 من ....من ...یه مقدری ازقهوه روخوردم که گفت 

 هیچی نگوکوچلوشبه بیخواب شدی زده به سرت بیخیال کوچولو-

 شیرین رودوست داری؟-

خیلی آروم بدون اینکه نگاش کنم گفتم دوسش دارم اما نه اون طورکه فک کنی 

 عاشقش نیستم بهش عادت کردم 

 اگه ازدواج کنی ناراحت میشه -

 نبایدم ناراحت بشه بهش گفتم اونم میره پی زندگیش -

 اد بهشون بدبینی ؟یتوفک میکنی همه ی زنابدن واسه همین اززنا خوشت نم-

 نه امازن خوب کم هست -

 زنامث شهالن  بابام هم همین طوره فک میکنه همه ی-

 نیستن ؟-

 اگه این جوریه همه ی مردابدن این درسته ؟-

 ولی خوب هم نیستن -

 یعنی توبدی ؟-

 خندیدم وگفتم توچی بدی؟

 میتونم خوب باشم -



چی بخوای بهت میدم رغزل میخوام خوب باشی غزل عزیزم همن همینومیخوام -

دراختیارت میذارم کم واست نمی ذرام ..فقط سالم بمونی من شیرین رودوست دارم 

 فقط جنبه ی ....

یازتوبرآورده میکنه تأمین میکنه دوسش نداری عاشقش نیستی چون نتونیاز-

درصورتی که زنت نیست وقبل توباکس دیگه ای بوده برای همین ذهنتونسبت به 

 زنابدکرده 

فقط نگاش کردم که ادمه دادامیرهمه ی زنامث هم نیستن شاید شیرین هم دردی 

 داره شاید مجبوره به پول تواحتیاج داره ؟

 من تاجایی که میتونم کمکش میکنم -

 وفاداره بهت ؟االن که باهاته -

 نمی دونم واسه همین اززنا بدم میاد -

 .نفسموباحرص بیرون دادم وقهوم تموم شد که گفتم خوابت نمیاد

ازروی میز پرید پایین چه ورزیده بوداندام وتنش که گفتم توورزش میکردی 

 ورزش خاصی ؟

 تاقبل ازاین اتفاقات وزندان شدن بابام وباشگاه میرفتم -

 چی ؟-

  ژیمناستیک-

 چرادیگه نمی ری باشگاه ؟-

 حوصله ندارم -



لبخندی زدم تمام مدت روبه روم بافاصله ی کمی ایستاده بود بااین لباس خوابی که 

نمی شه به لباس خوابش نگاه نکرد روتنش بی نظیربود که گفتم خیلی خب بریم 

کوتاه کوتاه بود شونه هاش هم لخت لخت تنش کالمعلوم بود عجب فرمی داشت 

هاش !موهاش هم کلیپس جمع کرده بود که باحالت خنده سمت سالن رفت  سینه

بارپشت وسرهم ستاره زد وبرگشت باحالت ستاره باهون حالت کنارم 2...

زمین سرش هم که  رو افتضاح شده بودپاهش بازباالبود دستاش لباس روتنشایستاد

نبسته  ن سوتی پایین لباسش پایین افتاده بودتنش وشکمش که هیچی سینه هاش بیرون

بودبودلباس زیرمشکی جذب گیپورپوشیده بودسکسی بود حسابی که خم شدم 

 ولباسشوکشیدم باالوگفتم چکارمیکنی نخوری زمین 

وزهمون طورایستاده بود ومنم لباسشوتاجاییی نوریم نمیشه هباخنده گفت نترس ط

 خسته نشدی ؟–که امکان داشت باالگرفته بودم 

گفت نه پاهاشوبه هم چسبوندم محکم گرفتم که برش چقدشیطونه این دخترکه 

 گردونم تعادلشوازدست دادبهم چسبید نخوره زمین 

 چکارمیکنی ؟-

 هنوزبغلم بود دوتادستام دوطرف کمرش بالبخندی گفتم قشنگ ستاره میزنی 

 سه سالم بود بابامنوگذاشت باشگاه -

 واسه همین اندام ورزیده ای داری -

ولی یه لبخند تحویلم دادیه طوری شدم گفتم ولی مخ نداری غزل بی  تهیچی نگف

 مخ 

ازم جدا شد باورتون میشه اصالنفهمیدم تمام مدت بغلم بوده که اخم کردگفت هرچی 

 باشم ازتوباهوش ترم 

موهاش بلند بود معرکه یه تیکه بغل گوشش بود گذاشتم پشت گوشش وگفتم تالفی 

 قهوه روسرت درمی یارم 

 کردبامزه ای کرد وبالحنی بچگونه که انگارعادتشه بود گفت امیرررررر؟اخمی 

 دردامیربروبخواب فرداواسه تالفی آماده باشی  -



هیچی نگفت لبخندی زد وباحالت ستاره سمت پله ها رفت  که بانگرانی گفتم نکن 

دیونه یه طوریت میشه پای پله ها ایستادلباسش رومرتب کرد وشب خوش 

 دکترجونم 

ی نگفتم رفت ...به اتاقم اومدم تی شرتموازتنم ترآوردم روی تخت دراز کشیدم چیز

 ی فک  کنم ریه لحظه تصویراندامش ازذهنم پاک نمیشه واین ازمن بعیده من به دخت

 وتحریک بشم ؟هیچ دختری تاحاالبرام مهم نبوده که بخوام بهش فک کنم ...

خدانکنه عاشق چنگیز شدم  وایمیره م )غزل(درازکشیدم مگه تصویرلبخندش یاد

دل به دل این دیونه نمی دم  وای خدامن چرااین طوری شدم نه امکان نداره من

ن داغونه اما مگه دست خودمه مفتست اون دوسم نداره اون ذهنش نسبت به یخودش

تووجودم شکل گرفته ؟اما عاصیش  هک میکنم من دوسش دارم این چه حسی؟چراف

سیرم کرد تواین عمارت حاالهم دلموداره بااون میکنم نمیذارم راحت باشه ا

 لبخنداش میلرزونه ....

 نفهمیدم چوطوری خوابم برد .....

باصدای آروم وگوش نوازی که اولین باره توعمرم بعدصدای باباتوگوشم پیچید 

بیدارشدم ...دمرخواب بودم همون لباس خواب تنم بود امیر بود بوی عطرش 

ن طوری بی اجازه اتاقم نمیاد که خواب آلودگفتم چیه شوشناختم غیرامیر هیچکی ای

 اول صبحی 

 پاشوغزل پاشوکارت دارم -

مدی خواب وبرگشتم خواب آلود نگاش کردم وگفتم خواب نما شدی کله ی سحرا

 چی دیدی ؟

 بالبخند گفت خواب تالفی -

 مریضی امیر؟...میخوام بخوابم -

 امیرلبه ی تخت نشسته بود 

ودم تشوگذاشت روکتفم وای چه حرارتی داره دستش کل وجتاخواستم دمرشم دس

 لرزید که گفت نمیذارم بخوابی ...پاشو..پاشوبریم توسالن ورزش کارت دارم !

چشام چهارتاشد عین برق گرفته بلند شدم ونشستم ودستی به موهای ژولیدم بردم 

 وگفتم کجا؟



 خندشودیدم 

 میکنی  میگم این سیم ظرف شویی روکوتاه کن که لج بازی-

)خودم از خودم تعریف کنم این بی دستی به موهام بردم جدامعرکه بود موهام 

 مرتب کردم وگفتم همینکه هست به توچه شعورکه بدش میادازموهام (

 پاشوتالفی کنم نوبت منه خانمی باشه به من چه اصالبلندترشون کن حاال-

 مگه صف نونواییه -

ب کلی فک کردم چه بالیی سرت بیارم نه ...ولی بچرخ تابچرخیمه ..غزل دیش-

 )باخنده گفت(

 چشممومالیدموگفتم مگه تاچه حدازمن بیزاری بی انصاف خواهرزادتم 

خندیدوگفت پاشوخواهرزاده دایی جذابت کارت داره میرم سالن ورزشی ده دقیقه ی 

دیگه اومدی یه دست لباس ورزشی باکفش اسپرت بپوش بیامنتظرتم ...نیای وای به 

 ازلبه ی تخت منم بلندشدم شدامیربلند ...حالت 

 یل میگیره وبادهن کجی گفتم دایی جذابت ...چه خودشوتح

ه گفتم زیرلب چته ترسیدم اساسی واسم اومد قالب تهی کردم کم غره شیه چ

 ؟)بالحنی بچگونه(

 هرچی دیرتربیای به ضررته -

 امیرمن تالفی میکنم -

 خندیدوگفت باشه حاالبیافعال

 خواستیخودت -

هیچی نگفت ازاتاق خارج شد دروبست سراغ کمدم رفتم یه تاب درواقع سوتین نیم 

تنه اسپرت پوشیدم وباشلوارک خیلی کوتاه ستش موهاموشونه زدم ودم اسبی بستم 

 باکش محکم باالی سرم توی اینه نگاه کردم 

چی میگه این روانی موهای به این قشنگی حسودکفش اسپرت مشکی هم رنگ -

ختم توصورتم یسام پوشیدم وداخل سرویس بهداشتی شدم چندبارآب خنک رلبا

ن ورزشی رفتم هیشکی کوچیک خشک کردم و....سمت سمت سالوباحوله ی 

کرده  همه خواب بودن فقط این روانی بیداربود منم زابراتوعمارت نبود 

 ....عوضی...



داره روی تردمیل داخل شدم چند باری اومده بودم اینجا برام تازگی نداشت دیدم 

راین..میدووه !بالبخندی جلورفتم ...بعدچنددقیقه  نگه داشت ایستادنفس نفس میزد 

 که گفت خوبه تیپ اسپرت !

 بالبخندی گفتم خوشت اومد؟

 اونی که باید خوشش بیادمیاد-

 ساعت مخصوص دستش بود که گفت خب حاالآروم شروع کن دوییدن !

 آوردی منوبدوم ..جداحال ورزش کردن نداشتم که گفتم 

 نه آوردمت بازی کنی ؟....برودیگه ده دقیقه آروم بعد یواش یواش تندش کن ...-

 بدون نرمش ؟-

 تواندامت ورزیدست ...-

فقط نگاش کردم که ادامه دادمیخوام شوهرکنی الاقل دلش به اندامت خوش باشه یه 

 هیکلی داشته باشی 

 من هیکلم بی نقصه ...-

 چاغ شدی تواین مدت-

 وبادستش پهلوموگرفت وگفت چاغ شدی بس که خوردی وخوابیدی 

 به توچه حال میکنم چاغ ترشم            باخنده گفتم -

 من خوشم نمیاد-

 توکه نباید خوشت بیاد-

 ندازم یه دوهزارارزش داشته باشی به کسی قالبت بمن خوشم نمیاد بنابراین بخوام -

 خیلی بیشعوری -

 غزل خون سرد گفت شکم داری 

کمی شلورارکموپایین ترکشیدم ونگاه به خودم کردم وگفتم کجا من شکم دارم !ببین 

عین بچه افریقایه سومالی واتیوپی شکمم چسبیده پس کمرم تازه نگاه دنده هام هم 

 زده بیرون ...کوری ....

 سرموبرداشتم نگاش کردم وگفتم جدامن شکم دارم ؟

 !ت شکمم روتودست گرفت وگفت داریست آورد به سختی عضله ی سفبالبخندی د

 آخ خ خ  نکن دردم گرفت میادتودستت بهه زورگرفتی -



 ول کردم شکمموگفت پس میخوام روفرم باشی 

 روفرمم من -

....دوییدم آروم آروم آروم دقایقی 3....2...1....هلم دادبه جلوآروم گفت شروع کن 

 طوالنی که بعد ازربع ساعت گفت حاالده دقیقه سریع 

...دویدم اونم همین طوروسط سالن ایستاده بود وساعت دستش بود من 3...2...1

سالنودورمیزدم اونم بامن میچرخید نگاهش به من بود باانکه میدوییدم ولی حواسم 

بهش بود لبخند به لب داشت که بعدازده دقیقه گفت خوبه ....ایستادم نفس نفس میزدم 

 ....روی زمین نشستم و

 ورزش نکرده بودم خیلی وقت بود -

 تاشنامیری100حاال-

 تاشنا 100باتعجب گفتم چییی 

 دارزونشست 1000خندیدوگفت شوخی کردم 

 باحالت جیغ گفتم امیرررررر؟

 باخنده گفت چییییییییه ؟)ادامودرآورد(

 کنارم نشست وگفت شروع کن 

 تایی رفتم نفس تفس زدم 70باغیض شروع کردم 

 م بنداومدامیرخیلی وقته ورزش نکردم نفس-

 ..3...2...1بروبشمار-

 سرم روی زانوم بود گفتم نمی تونم تپش قلب گرفتم واسه امروزبسه ...خسته شدم 

جنیفرلوپزهم واسه هیکلش اینقد عذاب توباشگاه هم این طوری شکنجه نمیشدم 

 ....زل زده بود بهم که گفتم چته ؟نکشیده که توعذابم دادی امروزرانی

 ا صب میایم سالن روزای دیگه که نیستم شب که اومدم بلند شد وگفت جمعه ه

 باحرص گفتم امیررررررر؟

 چیییییییه ؟-

 هروز؟-

 اوکی   هروز...-



 نمی تونم -

 همینکه شنیدی ..-

 من نمی خوام -

 مگه دست خودته -

 نه پس دست خودته -

 آره دست خودمه فردابخوام شوهرت بدم الاقل یه پدربیامرزی داشته باشم -

 خیلی بیمزه ای -

 دلتم بخواد خوشمزم    امتحان کن -

 عمرابداخالق -

 باخنده گفت پاشوبسه تنبل عرق کردی برودوش بگیر سرمانخوری 

 حوله ای دستم دادوگفتم نمیرم حموم 

 اووووووف پاشوپاشوبومیدی بی بروحموم عرق کردی -

 زهرمار

 جلوش ایستادم خندید دستموگرفت بلندم کرد

 قدتم بلنده -

تانزدیک زیرگردنش بودم گفتم خوش استیلم دکترخودتوخسته نکن میخوای به 

 هوای من توهم ورزش کنی خیالی نیست باهات ورزش میکنم 

 بروووووخودتولوس نکن ...-

 چشمکی زدم وگفتم حاالجدی خوش استیلم ؟

 لبخندی زد وگفت برودوش بگیر بیا صبحونه بخوریم میخوام ببرمت بیرون 

 مگه امروز پیش شیرین نمی ری -

ابرویی باالانداخت بعدامیرم فعالبریم برات یه دست لباس بگیرم هیکل 

 قناصتومخفی کنه 

 م حرف نداره ماخمی کردم گتفم دلت بخوادمن اندا

 فت گفت خودشیفته ه میردرحالی ک

 باخنده گفتم خودشیفتگیت به منم سرایت کده امیرجونم ...کمال همنشینیه ...



 امیر()

دختره ی تخس خوش استیل اندام وتنش معرکست دازدامیرتالفی میکنم حاالبگوکی 

 گفتم ...

 منتظرم ... نباصدایی بلند گفتم تالفی ک

 شب روز بعد 

 باهاش وقت بگذرونم م بیادورزش حقیقتادوست داشتم بعد ازشام غزل رومجبورکرد

ی باشوخی وخنده ...ولی مجبورش کردم ورزش کرد .یه ساعتکلی غرزد نق زد

ویکم ورزش گذشت جدادخترشادیه وقت گذروندن باهاش به آدم انرژی میده که من 

رفتم اتاقم دوش گرفتم غزل هم رفت اتاقش اینقدخسته بودم تاسرموگذاشتم خوابم 

 برد منم که خیرسرم خوابم  سنگین 

کردم توخواب خواستم به پهلوشم که نشد نتوستم تکون بخورم خواب بودم ولی حس 

دست پام بستست که چشماموواکردم نه واقعادست وپاموبسته بود نفسموباحرص 

 بیرون دادم که بادادگفتم غزززززززل ؟

شید لبه ی تخت نشست مث انیکه تواتاقم بود که آروم باخنده گفت کبه چند ثانیه ن

 زهرمارچته اربده میکش صداتوگذاشتی روسرت 

 چکارکردی ! فنتمعصبانیت گخوابوروشن کرد وکه باودست برد چراغ 

 خندیدوگفت هیچی چی شده ؟

 توتواتاقم چکارمیکنی -

 خیلی عصبی بودم وخسته 

 ودرحالی که تقالمیکردم وباعصبانیت ادامه دادم چرادست پاموبستی ؟

 بازم خندید

 خوب کاری کردم -

 غزل تودیونه ای -

موهاشم پریشون  اینقد عصبی بودم متوجهش نبودم که یه لباس خواب سفید تنش بود

 که گفت تویا من ؟

 دادزدم بازکن 

 بازنمیکنم -



 باحرص گفتم    غزل بازکن -

 باخنده ابروباالانداخت وگفت نچ 

 دیونه بازکن -

 نمیکنم -

 کی اومدی بستی ؟-

 یتوجه نشدی جون من جدی جده میه ربع ساعتی میشه اینقد خوابت سنگینه ک-

 دنیاروآب ببره امیر حالیت نیست آ...

 کجا بستی ؟-

 به پایه های تخت باطناب 

 حاالبازکن -

 میکنمنباز-

 غزل دستم بهت برسه تیکه بزرگت گوشته -

 باخنده گفت واسه همین بازنمی کنم 

 غزل عزیزم فرداباید برم کیلینک یه عمل دارم نخوابم نمی تونم برم -

 بامالیمت گفتم که بازکنه 

 یه شرطی داره -

 چه شرطی بگوهرچی بگی نه نمیگم -

 اوال این تالفی ورزشه که مجبورم کردی -

 وخودشوجلوترکشید وادامه دادشرطمومیگم اما یه پاتوبازمیکنم فقط

 دستموبازکن -

 بازکنی ؟هم اِزرنگی که بقیشو-

وای خدادارم التماسش میکنم باالتماس گفتم غزل خستم اذیتم نکن ...عزیزم بچه 

 شدی ؟

 سالمه 18چیه فک کردی سی سالمه آقا خوشکله من همش -

 خب ...کوچولوبازکن -



انگشت اشارشوری سینم میکشید گفت اوالروزای ورزشموکم میکنی یه 

 روزدرمیون میکنی 

 نه قبول نمیکنم گفتم که تایه ماه هرشب -

 پس بازنمیکنم -

 دستتوبکش  گاهش به سینم بود باانگشت نرم میکشید روسینم گفتمنهمین طور-

 نمیخوام -

 نکن غزل -

 چیه تحریک میشی ؟-

 پوزخندی زدم وگفتم عمرا

 دشتشوکشید وگفت قبول میکنی وگرنه تاخود صب نگهت میدارم 

 غزل من بمیرم بازکن خسته شدم -

 واینکه قبول میکنی خودشیفته ای -

من ای باباغزل خانم چرااینقده اذیت میکنی باباباشه من خود شیفته حاالجون -

 بازکن 

 روزاموکم میکنی -

 باشه یه شب درمیون -

 عه تعطیل مج-

 نه جمعه هامن دوست دارم -

  بممن دوست دارم جمعه ها بخوا-

 ولی من دوست دارم باهات ورزش کنم بهم انرژی میده -

 ولی برای من ضدحاله -

 این یه قلموکوتاه نمیام -

 را نداره؟-

 به هیچ وجه -

 اصال؟بالبخند نگام کرد وگفت 

 اصال-



 متفکرانه گفت باشه قبول

 حاالبیا دستاموبازکن -

 حاالکه رانداره اجازه میدی ببوسمت تف مالیت کنم -

 خندیدم وگفتم توجدانرمال نیستی

 مگه توبدت میاد-

 باخنده گفتم نه خوشمم میاد

 خندید وگفت میبوسمت هرچه دلم بخواد

 غزل؟-

 ها؟-

 چته؟

 هیچی دوست دارم حرصت بدم 

 کرد وخم شد گونمودرواقع تف مالی 

 اوووووف چندش...-

 همینکه هست-

 یه شرطی دارم -

 تعجب گفت واسه اینکه بازت کنم شرط میذاری ؟با

ری به وجد نیومده بودم این دخترسرتاپا طوان قهقهه ای سردادکه تاحاالاین چن

 شادیه به آدم حس خوبی منتقل میکنه 

 نگاهم بهش بود که گفتم نه واسه اینکه ماچم کنی 

 لبخندی زد چقدجذاب میشه که فقط نگام کرد که گفتم امشب پیشم بخواب

 یه دفه عصبی شد وگفت غلط کردی 

 بالبخند گفتم میخوابی 

 نمیخوابم -

 میخوابی -

 دادزدنمی خوابم 

 باختده گفتم بازکن 



 نمیکنم -

 باشه نمی خوابی بازکن حاال-

 زمیکنم ولی بخوای اذیتم کنی وای به حالت با-

 خستم کردی غزل زود باش -

 قول داد آ-

 کالفم کردی باشه قول دادم -

 فقط نگام کرد شیطون که گفتم غزل زود باش 

 بلند شد یه پامواول بازکرد که تکون داد که 

 بقیش -

 باخنده گفت اگه بخوای اذیت کنی تالفی کنی بازنمیکنم 

 قول دام دیگه -

 قول دادی چی بگو...-

 چیییی؟-

 وقول میدم تالفی نکنم بگَ -

 باخنده گفتم قول نمیدم چطورتوهرکاری دلت میخوادمیکنی من هیچی نگم ؟

 رهآ-

 دیوونه ای -

 میخوام تورودیونه کنم-

 معلومه ...باید حدس میزدم -

 حاالکه اینطوره بازنمیکنم 

 دادزدم بازکن -

 نمـــــــ...کــــــــــــ...نــــــــــــم....-

 دادزدم دیونم کردی.... 

 خندیدوازته دلوگفت منم همینومیخوام 

 دوباره دازدم غزززززززل؟

 اِچته ترسیدم -



 روانی بازکن داغون شدم یه ساعته پاموبستی -

 بامیکنم قول دادی آ...

 تاتوبازنمی کنم پاموبازکردکه وباخنده اومد نشست روی شکمم وگفت دس

 توغلط کردی-

 بازمیکنم ولی گفته باشم -هنوزروشکمم نشسته بود

ه هاش به صورتم چسبید یه حس عجیبی تووجودم نخم شدسمت دستم درواقع سی

ش بی ارادم کرد یه لحظه هوش ازسرم برد خیلی سخت تنی شکل گرفت بو

وکمرش حلقه کردم که  خودموکنترل کردم که یه دستوبازکرد که سریع دست بردم

 نکن  فتکه باجیغ گ

 سریع بازکن -

 بازنمیکنم -

 کمرشوسفت گرفته بودم وبخودم چسبوندوگفتم تند سریع 

 باخنده وجیغ گفت نمیخوام 

 دادزدم زودباش 

یونه ای دچرخیدم وخودموکشیدم باالگفتم تو بازکرد سریعسریع بازکرد که روم بود 

 ؟

 ازتوعاقلترم -

 روکردی ؟غزل چرااین کا-

 دوست دارم اذیتت کنم -

 واسه چی ؟-

 دوست دارم حرص بخوری-

 میخوای حرصم بدی دوست داری آره -

 باخنده گفت خیلی..

روش بودم هنوزیه کمی فاصله داغی نفساشوبه خوبی حس میکردم که گفتم چون 

 زنم شدی ؟

 هیچی نگفت نگاهم بهش بود زیرنورچراغ خواب چقد جذاب ترشده بود که گفتم

 دوست پسرتودوست داشتی ؟



 باعصبانست هلم دادوگفت بروکنارخفم کردی 

 نرم چی میشه ؟-

 بروکنار....    دوباره هلم دادوکه باخنده گفتم شوهرتم چته چراهمچین میکنی ؟-

 اون ورروانی ...روگفت بباداد

 ازچی میترسی ؟-

 کرد  هیچی نگفت نگاهم بهش بودکه ازش جداشدم وسریع بلند شد واتاقموترک

دختره روانی تحریکم کرد جداچقداذیتم میکنه تودستم بود اما عین ماهی لیزنگاهی 

به ساعت کردم دیروقت بود دلم هوای شیرینوکرد ولی بلند شدم ورفتم زیرآب یخ 

 آورم شم اما مگه آروم شدم تانزدیکای صب بیداربودم .... یشاید یه کم

                                                                                                                           

 )غزل ( 

بعدکلی تأخیر مثالقرارشد اون هفته بریم...عصربود حرکت  داریم میریم شمال

 کردیم چهرشنبه 

ن اهم رفتب میه وراندشاش وسم آخه آقای رادبادوتاپرستارمنوامیرتوماشینش بودی

 ی رادهم به قول خودش حوصله ی کل کالی مارونداره اآقرهم تنهابودیم منوامی

 عت بود توراه بودیم ایکی دوس

 امیر؟-

 چیه ؟-

 آب می خوام -

 حواسش به رانندگی بود اما بطری روستم گرفت گفت بیا

 اینونمی خوام دهنیه -

 دهنیه ؟کسی ازش نخورده -

 کسی نخورده ؟پس توچی ؟-

 غزل بچه بازی درنیاروسط خیابون آب ازکجا واست بیارم -

 من آب میخوام تشنمه ...-

 دهنی نیست بالیوان خوردم -

 دروغ نگودهن زدی خودم دیدم تازه لیوانم دهنی کردی 



رانندگی بود اما دیدم زبونشودوردهنه ی بطری  هبطری روبازکرد حواسش ب

گذاشت وبطری روبرگردوند  چرخوند حسابی دهنیش کرد وحتی زبونشوتوبطری

 آب روزبونش اومد ....درآورد باخنده گفت حاالدهنی شد 

 لی عوضی هستی میدونستی ؟خی-

ثابت کال به دوتامون باید م دیگه باورم شده وهزاربارازت میشن میدونستم روز ی-

 میکردم حاالبخور

 بمیرم نمیخورم -

 تودهنی منونمیخوری ؟-

 بااخم گفتم بدم میاد

 )امیر(

 کنارخیابون توقف کردم وگفتم نمیخوری ؟

 شم میشه ندنه چ-

 توازمن چندشت میشه ؟-

 معلومه -

که یه دفه خم شدم سمتش دستم دروگردنش روگرفتم وسریع لباشومحکم وعمیق 

بوسیدم عمیق بوسیدم وای خدای من دارم چکارمیکنم این اولین باربود توعمرم 

 لبای دختری رومیبوسم 

 ادوگفت کثافت ...که عصبی شد هلم د

 خندیدم وگفتم حاالدیگه بدت نمیاد....

 باعصبانیت گفت عوضی حق نداری منوببوسی 

 نتنهابوسیدم بلکه مکیدم دهنیت کردم تاچندشت نشه ...-

 روشوبرگردوندوگفت روانی ...

سمت خودم برگردوندم ودوباره لباشوبوسیدم عمیق ترازقبل خیلی سعی کرد شورو

ازم جدابشه که باصدای بوق ماشینی که ازکنارمون رد میشد ازش جداشدم نگاهم به 

 میخندیدبودسرشوبیرون که سرعتش آروم بود راننده ماشین بود 

 باحرص گفت ازت بدم میاد 

 حاالدیگه آب بخور-



 نمی خورم -

 ری آب که جای خودشوداره اندلباموچشیدی دیگه بهونه -

ولی عجب حسی داشت نه انصافادیوونه شدم تاحااللبام گرمی لبهای دختری 

رونچشیده بودلمس نکرده بودم گرمای لبهای دختری روولی چراغزل چرا ؟این 

رفته اتفاق افتادوبدم نیومد تازه تکرارش هم کردم چه حسی بود تووجودم شکل گ

 ت بخشه ؟ذدن عسل لبهاش چرااینقد لچشی

که آروم بالبخندی گفتم برق لبت خیلی خوش طعم بود اما بوسه دوم طعم لبای 

 خودت بود معرکه بود 

 روشوبرگردوند گفت خیلی عوضی هستی 

 اینوهزاربارگفتی یه چیزجدید بگو-

 روش سمت پنجره بود که گفت برودیرشد بابااینا زودترمیرسن

 اذیتم کنی لباتومی بوسم اینم نقطه ضعف توإ     .....ت وقین به بعدهرزاا-

 توغلط کری -

 اِچطورتوتف مالیم میکنی من هیچی بهت نمیگم خوشت میاد ...-

 سرت میارم حقته  موحرکت کردیم که ادامه دادم ازکاری که بدم میادسرم میاری من

 آروم بود اما روشوبرگردونده بود که گفت تالفی میکنم 

 سمت وحشیانه منم یبو-

 توغلط کردی -

 دادزدم خودت غلط کردی 

 خندید وگفت چیه چراعصبی شدی؟

 باردیگه بهم بگی غلط کردی غزل چیزی روتضمین نمی کنم -

 مثالمیخوای چکارکنی؟-

 غزل روی سگموباالنیار-

 باالبیادچطورمیشه مثال-

 بذاربرسیم حالیت میکنم دختره ی زبون نفهم احمق 

 احمق خودتی -

 آره من احمقم که توی زبون نفهموعقد کردم ...کوچلوی روانی -



 خواستی عقدم نکنی ؟-

 طالقت دادم  خوندی اگهکور-

 مهم نیست برام -

 اِمهم نیست ...تواالن ازخداته طالقت بدم هرغلطی دلت خواست بکنی -

 آره درسته دقیقا...-

 لیاقت نداری -

  گیزخان ...خودن بی لیاقتی ازت بدم میادچن-

اشتباه فک کردی میخوای حرصم بدی طالقت بدم عمرا...عمرا....طالقت بدم -

 غزل دیونم کنی بازم حاالحاالها فک طالق روازسرت درآر...

اما نه نه باید دل ببندم این دیونه بستم  ی )درسته من دل به دل این دختره

شتم دخترنرمال نست هنوز بچست اصال دخترنیست این االن من به زورنگهش دا

ازکجا معلوم یه روز رهاش کنم مث مامانش نشه ؟وای ازفکرش هم حتی 

 سردردمیگریم خدااون روز رونیاره ...من نگرانشم دست خودم نیست ...(

بس بود بینمون لب ساحل دوسه روزی گذشت فردابرمیگشتیم دوسه روزه آتش 

مکالمش طول شسته بودیم غزل داشت باباباش تلفنی حرف میزد دقایقی دوتامون ن

 گوشی روبهم دادوگفت برم بخوابم کشید

 برو-

د شدم پشت سرش رفتم بهش رسیدم وگفتم پس نکه منم بلبلند شد سمت ویال رفت -

 فردامهمونی دعوتیم 

 کی ؟-

 دوستام -

 کجا؟-

 تهران دیگه -

 من نیمام -

 چرا؟-

 حوصله ندارم باشیرین برو-

 توروبهشون ومعرفی کنم  اونا شیرین رومیشناسن خودشم دعوته میخوام-



 ؟به عنوان همسرت -

 نه خواهرزادم -

 نه من نمیام -

 زادم معرفی میکنم ؟رچراچون تورمیخوام به عنوان خواه-

 نه حوصله ی مهمونی ندارم -

 بازداری لج بازی میکنی ؟-

 میکنم دلم میخواد-

 مون باالبود جفت هم بود که گفتم چرادلت میخواداقهردوداخل شدیم اتا

 مع دوستاتوندارم ی ج امیرحوصله-

 توکه اونارونمی شناسی؟-

 باشه  به هرحال مث خودتن دیگه -

 مگه من چمه ؟-

 بالبخندی گفت روانی  تویه تخت کمه 

 حوصله بحث کردن باهاش رونداشتم که گفتم باشه نیامجبورت نمی کنم 

 داخل اتاقش شدوباهمون لبخندش گفت شب بخیرآقا خوشگله ...

 تم شب خوش آروم گف

منم رفتم اتاقم به زورخوابم برد مدتهابود ازشیرین خبرنداشتم پیش مامانش بود البته 

اما امشب دلم گرفت یه طوری شدم من  یه طوری شدم خیلی دلم هواشونمیخواست 

 ه زنگ زدم بهش بعدمدتها بود که دلم می خواست ....ک
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امروزظهرزنگ زدم به صوفیاازتلفن خونه توسالن نشسته بودم که امیراومدبیخیال 

شدم توجهی بهش نکردم اونم طوری رد شد که کثافت یعنی منوندید البه نادیده 

 گرفت 

 نفهمیدم کجا رفت 

 الوسالم ..صوفیا ؟-

 امیر(



شماره باتلفن میگره کنجکاوشدم باکی حرف میزنه فک روخیا ل بد دیدم داره 

 آرومم نمی ذاره

 آرو گوشی روبرداشتم سریع داخل اتاق کارشدم و 

 وای صوفیا جدی میگی قبول شدی ؟-

 وای نمی دونی چقد خوشحالم -

 به حالت اگه منم امتحان داده بودم االن رتبه ی تک روشاخم بود  خوبه خوش-

 آخ بمیرم الهی الاقل امتحان میدادی خب -

ه دشم ازدواجم نذاشت دیگه درس نخودوکارام شدم بعم گرفتارباباخب درس نخوند-

چی قبول میشدم ؟حقوق که مسلما اما نه با رتبه ی خوب اونم تهرام محاله من 

 شهرستان نمی رم کجادارم برم آخه ؟

 مهم نیست حال سال بعد-

 حاالببینم ثبت میکنم -

 وای غزل حیفه بخداتونمراتت فوق عالی بود حیفه امتحان ندی؟-

نمیدونی چقد ناراحتم انصافامیخوندم واین مشکالت نبود االن اسمم توروزنامه -

 جزءبهترین ها بود 

 نمی دونی وقتی خانوم کریمی فهمید ازدواج کردی چقد ناراحت شد -

 بیخیال -

 میشدی ....باباامتحان میدادی حاالهرچی بود قبول -

 اه نکنه اننتظارداشتی یه چیز درپیت قبول میشدم -

 کودک یاری صوفیا باخنده گفت 

 راستی توچی قبول شدی ؟...عمرا -

 روان شناسی ...-

 خوبه بهت تبریک می گم -

 راستی یه خبرتوپ دارم برات 

 بگوبگوزود باش -

 فاتی داره ازدواج میکنه -

 باکی ؟نکنه باجوادغزل باذوق گفت وای خداراست میگی 



 صوفیا باخنده گفت آره 

 وای الهی ....مبارکش باشه بل اخره به عشقش رسید -

 غزل فاتی بهم گفت میخواست دعوتت کنه واسه عروسیش -

 کی هست ؟-

 پنج شنبه -

 وای چه زود 

 میگم شمارشوداری یه زنگی بهش بزن -

 وای امیرنمیذاره صدرصد برم بیخیال -

 بهش بگو؟-

 نمی ذاره  مطمئنم-

 غزل فاتی خیلی دوست داشت بهت خبربده -

 میگم آرش هم  هست دیگه -

نقد نشست پای یحنانه شنید ازدواج کردی اراستی یه خبردیگه گفتی آرش وقتی -

 آرش که بیچاره رومجبورکرد بره خواستگاریش 

 حنانه چندش همون اول چشش دنبال آرش بود -

د شوهرکردی بیخیالت شد حاالمیای توکه آرشوهزاربارپس زدی وقتی فهمی-

 عروسی یانه 

 یزم میکنه جون خودت وبی اجازه ای اون که نمیشه حلق آ باید به امیر بگم-

 وای چه خبرته اینقد وحشتانکه -

نه اتفاقا مهربونه اما دوست نداره برم بیرون جایی که دوست نداره ...خودش -

 میبره میارتم 

 بگوخودش بیارتت-

 عروسی کجاست؟-

 توخونه ی جواده یادته چقد بزرگ بود -

 عمرادیگه بیادپایین شهرولی بهش میگم قبول کرد میام یه ساعتی-

 شوهرت اومده ؟-

 تازه اومد رفت اتاقش -



 غزل هنوزرابتطون بده ؟-

 غزل باخنده گفت بده ؟سایموباتیرمیزنه 

 دیونه یکم دلبری کن شاید زد وعاشقت شد -

 حرصشودرمیارم که نگودلبری کنم ؟اینقده -

 دیوونه ای به خدادخترتواین قحطی شوهردیونه ای به خدا!-

 غزل باخنده گفت خوشی زده زیردلم 

 شوبرام بفرست سمیگم عک-

 غزل خندید وگفت چطوری باکدوم گوشی؟

 آخخ حواسم نبود بهش بگوبرات بگیره -

ادخودش واسم باورت میشه روم نمیشه اذیتش میکنم ولی روم نمیشه بهش بگم بخو-

 میگیره نگم خودم بهتره 

 جداجذابه اون جوری که میگی ؟-

وای صوفیا نمیدونی چقد نازه یه جگریه که نگوولی بداخالقه ..گندش بزنن  اخالق -

 زیرصفره چنگیز خان 

 لبخدی زدم (

 دوسش داری ؟-

 اصالحرفشونزن خودشیفته کی رودوست داره که من دوسش داشته باشم -

 دیدی ؟دوست دخترشو-

 نه   نشونم که نمیده -

 تره ؟لازتوخوشک-

 نمیدونم من که ندیدم -

توکه خیلی خوشکل ونازی فک نکنم ازتوخوشکلترباشه حتماازاین دخترای دماغ  -

 عملی ولب پرتزییه 

 )بازم لبخندی زدم (

 بیخیال بهتره فراموشش کنی -

 فک نکنم کسی رنگ چشکای توروداشته باشه -



بده راحت شم ...نمی ده دیگه روانی خودشیفته ....راستی وای اگه طالقم -

 مامانموندیدی ؟

 نه ندیدمش-

 بهتریه وقت به مامان چیزی نگی صوفیا جون من چیزی نگی آ-

 باشه قول داد  میگم بیرون هم باهم می رین -

کم خدایی بیشترسرکاره میبره منوگاهی وقتا برام خریدمیکنه اینقدم خوش -

 صلیغست کثافت 

 جداهیچ حسی بهت نداره ؟-

 نه بابالخت شم جلوش نگام نمیکنه بیشترپیش شیرین جونش میره -

 من جای توبودم نمیذاشتم بره -

 االوبهتر-

 نذاری ؟ به سرش سرش-

 اتفاقا یه نقشه ای واسش دارم که نگو-

 دیونه ای -

 دیونش میکنم حاال ببین -

 خب غزل چیزه من قطع کنم -

 بروباباخوبه من زنگ زدم -

 بابامثانم ترکید -

 غزل خندید وگفت سالم به مامانت برسون 

 بزرگیت میسونم وسریع قطع کرد -

داده باید باوکلیم حرف غزل هم گوشی روگذاشت گوشی تودستم موند پس کنکورن

 ودانشگاهش ببینم چی میشه ؟کنکور بزنم واسه

م شلوغ بود شام خونه مطب سر........شب رفتم سراغش بعد شام بود من 

 ش رفتم زون تواتاقش بود بااینکه خسته بودم امابه بهونه ای ورادیرتراومدم 

آروم دروبازکردم داخل شدم که دیدم روی تخت دارز کشیده که  بدون اینکه 

 سرشواززیرمالفه دربیاره گفت امیر امشب حال ندارم 

 لبه ی ختم نشستم 



 چته؟-

 چیزی نیست حال ندارم -

مالفه آروم ازروسرش کشیدم رنگ به رونداشت رنگ پریدگیش زیادبود چشاش 

 هم بی حال که گفتم پریودی ؟

 اخم کرد وگفت زهرمار

چته پس نه سرماخوردی نه جایت دردمیکنه نه اتفاقی افتاده که ناراحتت کنه چی -

 میتونه غیرازاین باشه ؟

 ؟دوره ی ماهانته روشوبرگردوند که گفتم 

 خیلی درددارم زیردلم خیلی درد داره خیلی -

 همیشه این جوری میشی ؟-

 همیشه -

 االنم دردت زیاده ؟-

 آروم گفتم آره -

بنا به  برام سخت بود اما به غزل غزل درددوشیزگی طبیعیه ....گفتن این حرفا-

 حرفم گفتم اگه رابطه داشتی که االن نباید اینقد درد داشتی 

ام کرد وکه ادامه دادم رابطه های منظم سکس دردوازبین سمتم چرخید بااخم نگ

میبره اما مکنه مدتیه که رابطه نداری دردات مال این باشه وشاید مشکل دیگه ای 

 داشته  باشی 

 امیر؟-

 چیه ؟-

 من مشکلی ندارم چرا حالیت نیست -

 میخوای سنوگرافیت کنم -

 چرا؟-

 ممکنه چسبندگی رحم داشته باشی ؟-

 نشست باشیطنت نگام کرد وگفت امیرمن رابطه داشتم یهوبلند شد 

 مه دادچراتاحاالحامله نداشتم ؟توکه پزشکی میدونی چرا؟داافقط نگاش کردم وکه 



بلند شدم یه دفه باحرص عصبانیت بدون هیچ حرفی اتاقوترک کردم ودرومحکم 

خودش کوبیدم بهم دختره ی دیونه رسمامیخوادمنورواینم کنه ...زبون نفهم احمق با

چی فک کرده این طوری باحرفاش میخواداعصابموبریزه بهم وای خدابه دادم برس 

اما کورخوندی غزل فک کردی میتونی کاری کنی طالقت بدم عمرا..عمراغزل 

 که امیرنیستم ...عمراهمین عمارت میذارم بپوسی ...خانم 

 )غزل(

 گفتم ؟بارفتنش گفتم روانی که هستی روانی ترت میکنم حاال بگوکی 

ه خیلی بد گفتم باید از دلش دربیارم به هرحال شوهر بود نباید را....بلند شدم گناه د

 تم خودش همین طوریش سگ بود دیگه واویال؟شدست  روغیرتش میذا

بلمد شدم تیکه دوم لباس خوابموپوشیدم سریع سمت اتاقش رفتم درش نیمه بازبود 

 میزد پشتش بهم بود  داخل شدم حواسش اصال نبود داشت باتلفن حرف

آره االن میام شیرین خیلی بهت احتیاج دارم ....نه میمونم ....باشه ...میارم ...میام -

م دمن رسیباشه عزیزم ....بروحموم شیرین تادیگه ....دیگه چیزی الزم نداری؟...

 رفتی ....مالفه هاروعوض کن ...فعاالمیبینمت ...می بوسمت ....

 وز پشت به من که آروم گفتم میخوای بری بیرون ؟قطع کرد ایستاده بود هن

 یهوچرخید نگام کرد باعصبانیت گفت ازکی اینجایی؟

-........ 

 آره میخوام برم بیرون-

 میری پیش شیرین ؟-

 به خودم مربوطه -

 مشغول لباس عوض کردن شد که گفت چراهنوز اینجایی کاری داشتی ؟

 نه خوش بگذره -

 تک ابرویی باالانداخت وگفت خوش میگذره -



لباس عوض کرد شیشه ی عطری که ازم گرفتش )همون تحریک کننده (روخودش 

درحالی که ازاتاق بیرون میرفت گفت یه مسکن خالی کرد وسویچوبرداشت و

عفرونی زبه رونداری به سمیه هم بگوبرات  بخوریه کم آب پرتقال بخوررنگ

م پشت پنجره ی نگفتم سریع رفت .....امیررفت من یچیچایی دارچنی دم بده ...ه

پنجره روبازکردم رفتم توتراس سوارماشین شد قبلش سرشوبرداشت  اتاقش رفتم

 نگام کرد بی تفاوت سوارشد ورفت ...

رفتنشودیدم دلم گرفت ازدرکه رفت بیرون یه دفه اشکم ریخت دقایقی توتراس 

شدم روی تختش دراز کشیدم توخودم مچاله ایستادم ...نای ایستادن نداشتم که داخل 

شدم چرا ؟چرابهم بدبینه؟چرادوسم ندراه ؟چراباورنمیکنه من مشکلی ندرام 

قده ازمن بدش ینچی بهش گفتی اسیروس تاحاالکسی تنولمس  نکرده خدالعنت کنه 

 میادالهی داغت به دل شهالبمونه به حق پنج تن ...

میه اومد ..درزد سریع اشکموپاک کردم که نمی دونم چقد داشتم گریه میکردم که س

 بلند شدم دروباز کردم که گفت آقا پایین کارتون داره 

 باشه برواومدم -

صدام پربغض وبود ....یه آب خنک به صورتم زدم ...ورفتم پایین باباتوی سالن 

 روی ویلچرش نشسته بود بادیدنم لبخندی زد وگفت درچه حالی ؟

 منم لبخندی زدم روی مبل کنارویلچرش نشستم وگفتم خوب 

سرم پایین بود اما سنگینی نگاهشوروم احساس میکردم که گفت خوبی که اینقد 

 صدات بغض داره وچشات سرخه ؟

 چیزی نیست -

 امیررفت -

 دیدم -

 پیش شیرین -

 به خودم که نمی تونم دروغ بگم 

 نمی دونم -

 راحتی رفت پیش شیرین که اینقده نا-

 چکارکنم قرارمون بود دیگه -



 غزل جان ؟-

 جانم بابا-

 دوسش داری؟-

 امیررو؟-

 غیرازامیراالن داری واسه کس دیگه ای گریه میکنی؟-

 نه ...وقتی منونمیخواددوسم نداره واسه چی بهش گیربدم -

 اون شوهرته باید به خودت نزدیکش کنی -

 نه اما باهم قراری گذاشتیم -

 تین که عاشقش نشی ؟اما قرارنذاش-

 راست میگفت من دل به دلش دادم که گفتم چکارکنم ...

شیطنت میکنی باورت میشه بعداومدن توبه این  تودختری بلدی دلبری کنی-

بعداومدن توبه این خونه ما مادرش امیر خنده به لب نداشت ا عمارت بعد مرگ

روباخودت آوردی خنده رومهمون لباش کردی خونمون سوت کوربوداما توشادی 

امیرهمیشه سردوخشک برخورد میکرد ولی باتونرمولطیفه بچه می شه صدای کل 

کالتونوکه میشنوم بهش امیدوارمیشم ....باهات شرط میبندم شیطناتودوست داره 

فت دیدم چقد عصبیه اماراهتودرست انتخاب کن حرفی نزن ناراحت بشه ...وقتی ر

ن لحظه به بعد حرفی نزن کاری نکن مهم نیست فقط ازای شت چی بینتون گذ

مگه ناراحت بشه بیشتردلبری کن حتی اگه پرازشیطنت باشه مطمئنم ناراحت نمشه 

 اینکه کاری کنی یاحرفی بزنی به غیرتش بربخوره 

 اون منوقبول نداره ..-

َمرده تشنه ی محبته ...ببین ازدستت عصبی شد   میدونم ولی آدم احساس داره -

عنی چی ؟یعنی تشنه ی محبته ...یعنی یه آغوش یه زن احتیاج رفت پیش شیرین ی

 داره 

 اون خودش نمیخواد-

 اگه اون بخوادتوقبول میکنی ؟-



سرموانداختم پایین سکوت کردم حرفی نداشتم واسه گفتن واقعاحرفی نداشتم چی 

میگفتم ؟منم تشنه ی محبتم منم بهش احتیاج دارم گفتن این حرفا واسه من خیلی 

 بود خجالت میکشیدم ...سخت 

به خودت فرصت بده غزل خودتوبشناس ...تابتونی امیروبشناسی .نیازشودرک -

 کنی وبتونی جواب گوی نیازش باشی باید ته قلبت دوسش داشته باشی ...

 امیرازمن بدش میادچون فک میکنه من دخترنیســــــــــ...-

 اهه بری ؟اون بدش نمیاداون نگران توإ...اون میترسه به بی ر-

 بابامن دختربدی نیستم ونبودم من هیچ وقت اشتباهی مرتکب نشدم -

 اما امیرمیگه ...-

نه امیر حرفموباورنمی کنه نمی دونم سیروس چی بهش گفته که نسبت به من بد 

 بینه 

 پس خودتوبهش ثابت کن ...-

 فعال بروبخواب تابعد ببینم چی میشه ... تسکوت کردم که گف

 م کرد ازراهنماییاتون یه دنیا ممنونم ...حرفاتون آروم-

 من چیز خاصی نگفتم بیشتربه حرفام فک کنم زنده باشی گلم 

 چشم حتما...-

ببینم این پسرمزه ی دهنش چیه اگه میخوادت که باید مطمئن شم شاید غرورش -

 اجازه نمی ده حاال یه نقشه ای براش دارم باخنده گفت کفت ببره 

 ووووول بابایی کفت ببره ؟که خندیدم وگفتم ای و

حاالمیفهمی دندون ورجگربذاربذارشبی بیاد امشب که فک نکنم برگرده فرداش که -

 امود 

 میشه بهم بگین ؟-

 توکه دل تودلت نیست خیلی بیقراری -

 سرموانداختم پایین 

که باخنده گفت بذارواست خواستگاربیاد حساب کارمید دستش مگه قرارتون این 

 نبود ؟

 گفتم چی ؟باتعجب 



 ؟لبخندی زد ونگفت خواستگارخوب واست دست وپاکنه شوهرت میده 

 منظورتون چیه ؟)مغزم هنگ کرده امیرخدابگم چکارت کنه ؟(-

 قراریه خواستگاری میزاریم ببینیم مزه ی دهنش چیه ؟-

 خواستگارازکجا بیاریم ؟ اون وقت -

 نترس پیدا میشه فعالحرفشوپیش بکشیم ببینم چی میگه ؟-

 اگه قبول کرد چی ؟-

 حاالبذاربیادبعدش هم بعد فکرمیکنیم -

 بامنومن گفتم گیریم قبول کرد خب خواستگارازکجا بیاریم؟

یکی رواجیرمیکنیم حاالپاشوبرواتاقت استراحت کن تامنم یه نقشه ا ی بکشم -

 اساسی  

 )امیر(

ت حال شب روز بعد که اومدم خونه غزل تواتاقش بود سراغشوازباباگرفتم که گف

 نداشت تواتاقش خوابه 

 میدونستم چشه 

لباس عوض کردم یه راست رفتم اتاقش که دیدم پشت میزتوالت نشسته وداره 

آرایش میکنه اولین باره میدم آرایش میکنه خیلی کم آرایش میکرد یه لباس خواب 

خیلی کوتاه کامالسکسی فیروزه ای رنگی تنش بود وای خدایا اندامش معرکه بود 

لباس هوایی نشدنم معجزه بود انصافا چقد خودموکنترل کنم ؟ باخنده گفتم  تواین

 یعنی توحال نداشتی ؟

 باخنده گفت حال نداشتم اما نمردم که ؟

نگام کرد یه آرایش مالمی داشت چقد تغییرمیکرد بایه کم آرایش که بلند گفتم بیا 

 کارت دارم 

 خودت اومدی بگودیگه چکارم داری؟-

 ؤال میپرسی ؟م چقد سبیا کارت دار-

 وامگه من چی گفتم؟...کی سؤال پرسیدم دیونه ؟-

 دستشوگرفتم دنبالم کشیدم داخل اتاق شدیم که دروبستم وگفتم بشین 



رو   روپاش گذاشتم لبه ی تخت نشوندمش جعبه ی موبایلی که براش خریده بودم 

 وگفتم واسه توإ    ....

 باذوق گفت وای امیرموبایل ...

 یخوام دیر شد آ.....درگیر بودم فرصت نشد بگیرم ...معذرت م-

همه ی 0912باذوق بازش کرد یه مارک عالی واسش گرفته بودم شمارت ........

 برنامه هاروبرات نصب کردم زبانش هم فارسیه راحت میتونی استفاده کنی 

 درآورد وباذوق گفت ممنون ...مرسی امیر

بابات حرف بزنی وبه دوستت چی بود کنارش نشستم وگفتم دیگه میتونی راحت 

 اسمش ؟

 صوفیا ...-

فرستی واشاره به لباسش نمیمیتونی بفرستی اما عکساتونم باخنده گفتم عکس هم 

 کردم وگفتم خصوصا این طوری 

 نگام کرد وگفت عکسامونفرستم 

 نه حق ندرای بهت بگم -

 نکنه عکس توی بداخالقوبفرستم؟-

 

 دلتم بخواد-

 خیلی خوش عکسی که عکس توروبفرستم حاالدیونه فک کردی -

 هستم -

 داشت باموبایل ورمیرفت که گفتم غزل ؟

 چیه ؟-

 میگم واسه کنکورثبت نامت کردم !-

 کنکور؟-

 ه ی خوبی قبول شیتخون تارشبست ندارم بیکاربشینی توخونه درس آره دو-

 نمیخوام حوصله ندارم !-

 پس میخوای چکارکنی ؟-

 ل میشم من درس نخونم هم قبو-



 یه رشته ی به درنخور؟-

 باخنده گفت ل َ لگی ...

 باخنده گفت بد فکری هم نیست پرستاری بچه هامومیکنی خودم استخدامت کنم 

 توبیخود میکنی   استخدامت میکنم )ادامودرآورد(-

 کی آخه توی خلواستخدام میکنه؟-

 یه خلی مث تو...-

 عقب هم نمی مونی خندیدم وگفتم میگم می خوای آزادثبت نامت کنم

 نه -

 چرا؟

 ی درس خوندن ندارم  مدرکش به درد نمی خوره ..ولی جداحوصله-

 بی خود میکنی وکیلم میگفت درسات عالی بوده -

 اصالدلودماغ ندارم -

 ازفردابرات کتاب میگیرم باید حقوق قبول شی...-

 حقوق؟-

 آره اونم دانشگاه تهران بارتبه ی تک -

 محاله  چییییییییی؟این دیگه-

این دیگه محاله نداریم می تونی وکلیم میگفت میتونی منم میدونم میتونی توخیلی -

 باهوشی 

 تک که نه اما دورقمی آره -

 نه همون تک -

 یه شرطی دارم -

 بازم چه خوابی واسم چه خوابی دیدی-

 شین میخری اباخنده گفت اگه تک بشم واسم م

 باخنده گفتم باشه واست یه پراید صفرکیلوترمیخرم 

من یه ماشین اخم کرد وبالحنی بچگونه که این روزا عاشقش بودم که گفت نمیخوام 

 شاسی بلند می خوام 



 خب ماشین هست یکی واسه تو-

 نمیخوام من نومیخوام واسه خودم صفرکیلومتر-

 ببینم مگه تورانندگی بلدی؟-

 آره گواهی نامه دارم -

 وبالحنی بچگونه ادامه دادمیخری دیگه ؟

 تک بشی آره -

 تک شاید نشدم دورقمی -

 همون تک ولی به نامت نمی زنم -

 چرررررررا؟-

 )وای خداچرااینقد خودشولوس میکنه بالحن نازی گفت دلمولرزوند(

 اون وقت میترسم بزنی به کسی ناکارش کنی -

 وباخنده ادامه دادم اون وقت بابات باکی ازدواج کنه نجاتت بده 

اخم کرد یهویی ..هلم دادروتخت وامود روم باعصبانیت بامشت زد به سینم وبااخم 

 چشش کورعصبی گفت شوهردارم 

خندیدم موهای بلندش توصورتم که چه حس قشنگی بود که اولین باره دچارش 

 شه میخرم برات شاسی بلند امیشدم که موهاشوکنارزدم وگفتم ب

 چینی نباشه ؟-

 چشم دیگه چی ؟-

 فعالهمین -

 ولی یه شرطی دارم -

 چیه ؟-

 آسه میری آسه میای -

 باخنده گفت پیشی شاخت نزنه 

 آی ی ی ی گفتی حواست به رفتارت باشه -

امیررررررر؟)وای خدااین چه لحنیه چرااین طوری صدام می زنه من کم تحلم -

 خدا(

 شک داری ؟ مروش بودم این بارکه گفت توبهچرخیدم 



 خنده گفتم نه بیشترنگرانتم اب

 مگه من بچم ؟-

 سالته بچه ای هنوز18واسه من آره -

-............. 

 پس حسابی درس بخون شاسی بلند روگفتی آ-

 هلم دادوگفت چقد سنگینی ؟

 بریم سالن ؟-

 نه امیر حوصله ندارم هنوزم -

 چند روزه ؟-

 .بابت حرف اون دفه هم معذرت میخوام پنج روز..-

لی جدابه خاطردردت بیا مطب سونوت کنم خداییی نکرده مشکلی ومهم نیست !.-

 نداشته باشی ؟..االن بهتری ؟

 ..کی بیام ؟بدنیستم بهترم -

 که باهم برگردیم خونه 9فرداشب بیا بعداز-

 باشه میام اگه اومدم بهت زنگ میزنم -

 حتماقبلش زنگ بزنی -

 لبخند زد که گفتم باآژانس بیا 

 چشم پیاده میام باخنده گفت که بااخم گفتم غززززل 

 باخنده گفت چییییییه؟

                                                                     

بعدازاینکه گوشی دادم غزل رفتم پایین باباتوسالن بود داشت چایی میخورد وکتاب 

گرفت که منم اشنیدن صدای پام سرشوبرداشت لبخندی به لب میخوند که ب

 خم شدم وسرشوبوسیدم که گفت کبکت خورس می خونه ...متقاباللبخندی زدم 

من بابت شادی غزل این روزا الکی خوش بودم نمی دونم چمه که روبه روش 

 نشستم وتکیه به مبل دادو گفتم خوروس بی محله چکارش کنم 

داکبکت خروس میخونه ؟یه خبری برات دارم که که بشنوی باباخندید وگفت نه ج

 بندری بزنه 



 که گفتم شما نزده شادین ازشوخی باباخندم گرفت 

 زدم مستم ؟ن بااخنده گفت من

 ومد که گفتم یه قهوه ی تلخ لطفا...م که سمیه اچیزی نگفت

 سمیه رفت که باباگفت چه خبرزود اومدی خونه 

 خبراپیش شماست ...پیش منم شهردرامن وامان است -

 بابابالبخندی گفت پیش غزل بودی 

دست چپمودرازکردم روی پشتی مبلوپاروی پا انداختم وگفتم واسش گوشی خریدم 

 بهش دادم 

 غزل خوب بود -

بالبخندی گفتم ازصب تاشب پیش شماست حالشوازمن میپرسین اون قدری که شما 

 میبینن من نمی بینم 

 داری که باهام میادفیزیوتراپی گباباکتابشوبست گفت اونم بیشترتواتاقشه جزءگه 

 ثبت نامش کردم واسه کنکورمشرقی میگفت جزءنخبگان بوده-

 باباباذوق گفت جدا؟

 اشت سریع رفت ذم گوون دادم که سمیه اومد قهوه روجلسرموبه نشانه ی تأکید تک

 که باباگفت تجربی ؟

 نه انسانی اما عالیه درساش -

 پس یه وکیلوازدست دادیم -

 چی گفتین متوجه نشدم ؟ تم یدم که فنجون قهوه روبرداشتم گفمنظوربابارونفهم

تم مزه ویه کمی ازقهوه که خوردم وهمان ته گلوم پریدن ازحرف بابام همان داش

 میکردم به بابا گفت واسه غزل خواستگاراومده 

که قهوه توگلوم پرید مردم زنده شدم جداداشتم خفه میشدم به سرفه افتادم خودم 

اما رنگم به کبودی زد صددرصد که سمیه نفهمیدم کی بهش گفت حتما نفهمیدم 

بابادیگه یه لیوان آب داددستم که به زورصاف شد گلوم که آبوخوردم که 

انگارسرب داغ ریختن توگلوم ...تاز متوجه بابام شدم که لیوانوکوبیدم روی میز 

وآبش پرید توصورتم که تمام مدت بابام ساکت بود من چم شده نمیدونم که باباگفت 

 خب 



 بدون اینکه سرموبردارم گفتم خب -

 شنیدی چی گفتم -

 دم لحنم عصبی بود آخه چه دلیلی داره دست خودم نیست که گفتم شنی

 رت چیه ؟ظن-

 چه نظری ؟-

 نه واقعازده بود به سرم چه دلیلی داشتم که اینقد عصبی بشم 

 خواستگاری غزل مگه قرارت این نبود ....؟-

 قرار؟-

 سرموبرداشتم به بابانگاه کردم که زل زده بود بهم 

 آره مگه قرارت این نبود یه کیس مناسب پیش بیادشوهرش بدی ؟-

بردم به زور خودموکنترل کردم نه واقعاخودموکنترل کردم کالفه دستی به موهام 

 ؟که وقتی باباسکوتمودید گفت امیرحواست هست ؟

 سرموبه چپ متمایل کردم خیلی عصبی بودم که گفتم خواستگارکی هست ؟

 شناسی؟نمی-

 نفسموباحرص بیرون دادم وگفتم حتما دوست پسرشه ؟

 اصالغزل نمی دونه طرف به خودم گفته چراالکی قضاوت میکنی -

 پوزخندی زدم  گفتم غزلونمی شناسه ؟

 نگفتم نمیشناسه گفتم غزل نیمدونه اون چند باری بیشترغزلوندیده -

 بلند شدم کالفه عصبی بودم که بالحنی پرازخشم گفتم این مرتیکه کجاغزلودیده 

 حاالهرجا -

 یرون ؟نیستم غزل میره ب باعصبانیت دادزدم من وقتی 

 نه .......)خیلی خون سرد گفت (-

 نه ؟...پس چی ؟)تقریبادادزدم (-

 آروکم باش چه خبرته صداتومیشنوه -

دورخودم چرخیدم جداروی سگم باالاومده بود من چمه ؟که گفتم این مرتیکه کجا 

 غزلودیده اگه بیرون نمیره ؟



-............ 

باعصبانیت  فتم که گسکوت بابام عصبی ترم کرد  هنوز عصبی بودم که

 ازاقوامشون که نیست االن کل اقوامش میدونن که ازدواج کرده 

 نه اقوامش نیست -

 بافریادگفتم دوست پسرش ؟

 استغفر....یه خورده آروم ترچه خبرته میشنوه -

 دادرزدم به درک 

 چته اینقده کفری شدی دختره خواستگارداره -

ازکجا واسش ارت رفت آمد نمی کنه من اجازه نمیدم بره بیرون کسی که هم عم-

 -خواستگاراومده ؟

 چند باری باهام اومد فیزیوتراپی یه پزشکی ازش خواستگاری کرد-

 حال خودم نبودم که دادزدم غلط کرده مرتیکه میگفتی شوهرداره؟ یخدای

 میگفتم شوهرداره ؟-

 بازم دادزدم آره شوهرداره 

 البد شوهرش تویی؟-

 اینقد عصبی بودم که دازدم بلند ترازقبل گفتم آره شوهرشم اسمم روشه 

 اما توبهش یه قوالیی دادی ؟-

 آره قول دادم پای حرفم  هم هستم )لحنم عصبی بود (-

 پس االن چی میگی ؟خواستگارداره پسرخوبیه راجبش تحقیق کردم -

 من غزلوشوهرنمیدم مگه چند سالشه ؟-

 دلیلش؟-

 واضحه -

 نمیبینم آقای دکترتوضیح ؟ وضوحی-

اوالباباش چی ؟طالقش بدم ،بدم به یکی دیگه فرداجواب باباشوچی بدم ؟واسه -

 طالق دادنش زوده 

 باید فکراینجاشومیکردی -

 درکل فعالطالقش نمیدم -



 آخرش که چی ؟-

 آخری توش نیست -

 منظورت چیه ؟-

درس بخونه سالشه وقت ازدواجش نیست باید 18منظورم واضحه اون همش -

 فعال...

 نه منظورت ازاینکه آخری توش نیست چیه اینوتوضیح بده ؟-

 م اینه اون هنوز بچه است واسه ازدواج کردن زوده فحر-

 نه نمی تونه که به حرف توباشه که ؟کشاید بخوادازداج -

 دادزدم غلط کرده ازدواج کنه ...بهش چیزی گفتی ؟هوایش کردی ؟

دخترباید ازدواج کرده توبهش قول دادی حقشه نباید از حق نه اما که چی اون -

 مسلمش محرومش کنی ؟

اینقد عصبی بودم که دورخودم چرخیدم چنگی زدم به موهام زدم حال خودم نبودم 

اصالکه بازم بافریادگفتم آره قول دادم اما نه حاال...این خیال خاموازسرتون 

 دورکنین بابامن غزلوشوهرش نمیدم 

-................ 

ند بابام بود خدامنوببخشه مگه اعصاب چزخواستگارش بهش گفتی ؟)دادزدم هرا-

 واسم گذاشته این دختر(

 ...البته گفتم ...اینقد دادوبیدادکردی فهمیددیگه -

 

دورخودم چرخیدم خیلی عصبی بودم تاحدی که نمی دونستم دلیلش چی بود داشتم 

ریادگفتم اون فشتم وسرنگونش کردم بایادمیزوبرداروانی میشدم که یه دفه بافر

 شوهرداره شوهرشم منم 

 گفت خودتوکنترل کن ...شوهرشی ؟باباباآرامشی خاص که همیشه تووجودش بود 

 اسمم روشه -

 پس شوهرش بمون -

 )غزل (

 وای خدااین دیونه است 



کسی حق     نداره  پشت نرده ها ایستاده بودم که دادزد من شوهرشم قانوناشرعا

 ازش خواستگاری کنه 

گناه که نکرده غزلودیده خواستگارشد غزلم بروروش دل هرپسری رومیبره ..این -

جوردختری خیلی خواهان داره توکوری نمیبینی زیبایی های این دخترودرضمن 

وقتی مخفیش کردی حلقه  ای هم دستش نیست دیده کسی چه میدونه زن توإ...

 خوشش اومده 

کرده مرتیکه )چنان دادزد چهارستون خونه لرزید (که ادامه داددیگه حق  غلط-

 نداره ازخونه بره بیرون باباهرچی شد پای شما

 بازم عصبی حرف میزد مگه آروم میشد ؟

داشتم من ازترس به خودم می لرزیدم پسره ی دیونه مثالدکتره تحصیل کردست 

 ادمیزنه عوضی ناسالمتی بی شعورچه طوری سرهیچ وپوچ سرباباش د

 دادنزن فشارت میره باال-

متری 100دادزد به جهنم ...دفعه ی دیگه بشنوم فقط بشنوم سایه ی خواستگارااز

 عمارت رد شده کوچیک وبزرگ حالیم نیست آ...

 طوری اربده میکشی ؟ ن نم بخوادازدواج کنه همییشیر-

 (دادزد مگه شیرین زنمه )این بلد نیست آروم عین آدم حرف بزنه 

 دخترت  که هست دوست -

 هست که هست شیرین هرغلطی دلش خواست بکنه به من مربوط نیست -

 چرا دیگه اونم االن یه جورایی زنته -

 زنم نیست کارای اون به من مربوط نیست غزلوبا شیرین مقایسه نکنید لطفا...-

 قده صداتوبردی باالمگه فاصلمون باهم چقده کرکه نیستم ینچته ا-

 نداره پاشوازخونه بذاره بیرون  دیگه حق-

 غزلوتوخونه حبس کردی کسی نبینتش ؟-

 درسته نمی خوام جایی بره بازم ازاین اراجیف بشنوم -

 مجرم که نگرفتی اسیرش کردی زندانی که نیاوردی -

همین که گفتم من اجازه نیمیدم بره بیرون تاره خواستگاربراش اومد ه )خیلی -

 ا دلش خواست که فرداشکمش باالبیاد؟)دادزد(آره ؟لحنش عصبیه (...بذارم هرج



یه لحظه غلطیدن اشکوروی گونه هام حس کردم که دستموجلوی دهنم گرفتم صدای 

 هق هقم رسوام نکنه 

 گفتن مزه کن  لطفا...زخون سرده که گفت امیرحرفاتوقبل اباباچقد 

 امیربعدازچند لحظه سکوت گفت معذرت میخوام دست خودم نیست ...

 حق نداری به غزل توهین کنی تو-

-............... 

 توهنوز نسبت به غزل بد بینی ؟-

ساکت بود باپشت دست گونه هاموپاک کردم که باباگفت پس چطوری میخوای 

 بفرستیش دانشگاه وارداجتماع شه ؟

امیر ساکت بود که بابا گفت احیانا که نمیخوای بهش دروغ بگی که وهمچنان 

 توخونه نگهش داری؟

....تواین طفلی روخیلی اذیت میکنی امیر ساکت بود که باباگفت امیر باتوأم  بازم

 حواست هست؟

 امیر کجا میری ؟-

 ه داده بودم به دیواریتک-

 میرم پیش غزل سنگاموباهاش وابکنم -

 امیرراحتش بذار-

که به سرعت نورسمت اتاقم دویدم خداکنه منوندیده باشه اشکاموپاک کردم نفهمیدم 

چطوری خودمو به اتاقم رسوندم عین برق گرفته ها بودم ازترس به خودم میلرزیدم 

شک هامو پاک درو که بستم روی تخت پشت به درنشستم وگوشیموبرداشتم تند تند ا

 رف زدن که مثالدارم باتلفن حرف میزنم حکردم وشروع کردم به 

خداشاهده عین بید بیچاره قلبم عین گنجیشک بال بال میزد  عین طبل قلبم میزد 

میلرزیدم ویه جوری بودم آروم قرارنداشتم منتظربودم بیادتومیدونستم خیلی عصبیه 

 نباید سربه سرش بذارم 

صداشونشنیدم اما شروع کردم حرف زدن که یه بیادداخل فک کنه دارم باگوشیم 

 حرف میزنم 



نم .... ببینم چی میشهاره ...خوبم .....نه نمی شه ....نمیدونم .....درسته ....کی ؟...-

اسم به دربود که یه دفه دربازشد ویدونستم چی بگم چرت وپرت میگفتم (تمام ح

ه خیلی پشتم یدم سرموبچرخونم نگاش کنم صدای نفساش دادمیزد که عصبیترس

رات تنگ شده دلم میخوادببینمت بنمی دونی چقد دلم ...مه دادم آره اادبهش بود که 

 جون خودم .... ...راست میگی ؟...منم به

که یه دفه بعد ازچند لحظه سکوتش که عجیب بود برام باعصبانیت گفت باکی 

 حرف میزنی ؟

چرخیدم سمتش میلرزیم دورغ نگفتم چشاش دوتاکاسه ی خون رگای گردنش متورم 

 االنه که بپوکه چقد عصبیه خونم امشب پای خودمه خدابه دادم برس 

که سریع به  ستم بود روگوشم ثابت موندوقتی سکوتمودید جلوتراومد گوشی تود

دستام به حد م میلزریدم جدامثالقطع کردم ردخودم اومدم پایین او

 م ورویبره بود که گفت باکی حرف میزدی نالکل بدریشترمیلرزد کا1000

لحنش جزءخشونت هیچ معنای دیگه ای نداشت که لب ترکردم وباتته پته گفتم 

 طوری شده ؟

دم خودموگوشی روپشتم نشسته وبودم که بی اختیارعقب کشیجلوتراومد روی تخت 

 شوهم نمیدونستم جدامیخواستم اذیتش کنم ؟لیلقایم کردم د

 جلوترکه اومد تقریبادادزد کری؟

 نه مث اینکه کل کل کردن باهاش جایز نیست 

 که بامنومن گفتم دوستم 

 باالسرم ایستاده بود کنارتخت 

 بابام چی میگه؟-

 ون چشای برزخیش نگاه کرد که گفتم چی میگه ؟به زورمیشد توا

 پوزخندی زدوگفت ازمن میپرسی

 باتوحرف زده نه من -

 دادبابام چی میگه ؟

 بهت ...گفــــــ...ت ..نـــــ..گفت -

 چشم بست مث اینکه سعی میکنه خون سردباشه که گفت مرتیکه رودیدی ؟



ازخونه قلم پاتوخورد می  فقط نگاش کرد م باترس که دافریادگفت پاتوبذاری بیرون

 کنم 

 یه دفه اشکم ریخت بی صدا روگونه هام میلغزیدن که گفت بده گوشیرو

 باگریه گفتم واسه چی؟

 پشت سرم قایم کردم بودم که باگریه گفتم دوستم بود ...امیررر!

 پس چراپشتت قایم کردی )دادزد(گفتم بده -

گفتم دوستم بود چراباورنمی میترسیدم بهش بدم دروغم لوبره که باگریه التماس 

 کنی ؟

 باالتماس نگاش کردم هنوزدستش سمتم درازبود که 

 بده گوشیرو......کرررررریییی-

چنان نعره کشید که چهارستون خونه که هیچی یه زمین لرزه افتادبه چه وسعتی 

....که منم جیغ زدم که سمتم اومد عقب رفتم گریه میکردم که سمتم خم شد پشت 

سرم که قایم کرده بودم روم که خم شد یه جورایی توبغلش بودم تواین هری ویری 

بود که سعی کرد گوشی  بوی عطرش آدمودیونه میکرد که مسخ نشدنم معجزه

بدنم لباس  توبغلش بودم دستاش دورروازم بگیره اون تقالمیکرد من گریه والتماس 

تنم همون فیروزه ای رنگ بود اوضاعم درست وحسابی نبود لباسن خیلی رفته بود 

تخت افتادم جداتوبد ون خیلی عصبی بود روم بود منم روباالاما حال خودم نبودم چ

ی تنش حالموبد میکرد اما االن وقتش نبود که باعصبانیت گفت شرایطی بودم گرما

 بده این ماسماسکو...

 ...همین االن دادم بهت زودی به کی زنگ زدی ؟

 باگریه والتماس گفتم نمیدم ...نم ...یخوام ...

 انیقد گریه کردم وعذابم داداین روانی که باجیغ  گریه گفتم بروکنار...

خیلی عصبی وکفری بود زورم بهش نمی رسید بکنم  روم بود مگه میتونستم کاری

 مگه متونستم یه سانت تکونش بدم 

 بادادگفت غزل سربه سرم نذارمگه نمیگی دوستته بده ببینم چراترسیدی؟

 باگریه گفتم نمیدم توحق نداری بهم زوربگی 



نفسهاش داره دیونم میکنه هرم نفسهاش تولختی گردنم روانی ام میکرد که  ی گرم

 حواسم بهت نیست کجا سرت گرمه ؟گفت 

 باگریه گفتم من هیچ کاراشتباهی نکردم 

یه لحظه به حد چهرانگشت ازم فاصله گرفت من گریه میکردم که زل زد بهم منم 

 پشت هاله ای ازاشک تارمیدیدم اون صورت جذاب مردونشو

 فکرشوازسرت بیرون کن بخوای حتی یه لحظه اشتباهی مرتکب شی -

 چرا اینقد غیرتی شدی ؟چه به توباگریه گفتم 

خون جلوچشاش گرفت این حرفوکه زدم سرخی چشاشوبه وضوح دیدم که 

باعصبانیت ازالی دندوناش گفت میدونی که واسه چی عقدت کردم یا یه جوردیگه 

 گوش زد کنم ؟    دادزد جوری دیگه حالیت کنم ؟

 تودیونه ای ...             گریه میکردم هنوز-

غزل کافیه کاری  کنی زنجیر پاره کنم چیزی روتضمین ونشناختی نه هنومن-

 نمیکنم 

 ن راحتم بذار...وباهق هق گفتم بروبیر

 گفته بودم غزل گفته بودم دست ازپا خطاکنی ...-

میون حرفش پریدم وباگریه گفتم من کاری نکردم اون به من چیزی نگفته به 

 باباگفته 

 دادزد غلط کرده 

ودیم که یه پاره شد که روم وبود دستاش دوطرف بدنم روتخت بجداپرده ی گوشم 

 یغ زدم همزمان بادادش  گفتم دادنزن میترسم جدفه هق هقم بند اومد 

نگاه برزخیش بد اشکام توچشمام بود نگاش کردم هنوزخیلی عصبی بود 

جورترسوند منوکه بازم به هق هق افتادم نفسم داشت بند می اومد که گفت دیگه حق 

ری بی اجازه ی من جایی بری هرجایی خواستی بری بهم میگی وقت داشتم ندا

خودم می برمت ...باسمیه هم حق نداری بری دیگه بهت اعتمادندارم باباهم 

 فیزیوتراپی نمی ری 

فقط نگاش کردم واشک میریختم یه سانت هم ازم فاصله نگرفت روم بود 

 هنوزعوضیکه بادادگفت شد؟



 م ازصدای فریادش چشم بست

ازترس اون چشای بارونیشوبست نفس نفس میزد سینش باالوپایین )امیر(دادزدم شد 

میرفت وای چه صبری میخواد توآغوشم باشه وحسی که این روز دامن گیرم شده 

 روکنترل کنم من عاشق این دختربچه شدم ؟؟؟؟ 

نقده عصبی باشم خب یاشک میریخت من آروم قرارنداشتم عجیب بود واسم ا

 دخترجذابیه معلومه دل هرکسی رومیبره هنواشک میریخت وهق هق میکرد 

غزل من روتو حساسم دست خودم نیست ...لجمودرنیار...من تورودست کسی -

 نمیسپارمت )لحنم خیلی عصبی بود (

 وس عشق وعاشقی نزنه به سرت دم دانشگاه قبول شدی ههیچی نگفت که ادامه دا

 هق هقش بیشترشد اما هنوز چشاشوبسته بود لب ترکردم  بااین حرفم

 بس کن دیگه گریه نکن -

 مگه میشه توآغوشت باشه نبوسیش ؟

ای مسخ آغوشش می کرد که لبام طعم داغی شورلباشوچشید لحظه  داشته هق هق

ون عصبی بودم کمی خشن بودم باعصبانیت لباشوبوسیدم چشدم بی اختیاربودم 

 دقایقی طوالنی بوسیدم ...بخشی بود برام وچه نوش داروی آرام 

تمام مدت با دوتادستاش روسینموفشادمیدادهلم بده اما نمی تونست که نگاهم به 

به نفس نفس افتادم اونم  نبود پراشک بود ازش فاصله گرفتم دست خودمچشاش افتاد

 مث من به نفس نفس افتادباهق هق گفت کثافت بروبیرون 

نفس نفس که میزدم حرفش عصبیم کرد که ازروش بلند شدم تاخواستم چیزی بگم 

 اونم بلند شد نشست روی تخت دستشوسمت دردرازکرد وگفت گم شوبروبیرون 

 بادادگفتم خفه شو...

چشاشوبست جداعصبی بود این کوچلوکه باباعصبانیت گفتم حاالواسه من نازمیکنی 

 ؟

ازتوجیبم درآوردم جیب شلوارم وکلی تراول  گفت که دست بردمنساکت بود چیزی 

 سمتش پرت کردم بادادگفتم بیا مگه به خاطر پول نیست بیا اینم پول 

 دادزد کثافت 



بازم بافریادحرف میزدم که گفتم مگه به خاطرپول نیست هرغلطی دلت خواست  

 کردی ......دادزدم کم واست نمی ذارم ...دیگه دردت چیه ؟

 دی همه چی پوله ؟اونم دادزد توفک کر

دوباره دست بردم جیبم بازم مقداری تراول درآوردم وبازم سمتش پرت کردم 

 توصورتش وچشاشوبست که دادزدم پس به خاطرچیه ؟

 فک کردی مث دخترای دوروبرت به خاطرپوله ؟-

 آره توهم عین همونایی-

 پوزخندی زد میون گریه هاشوگفت گم شوبروبیرون 

 بشنوم بازم واست خواستگاراومده زندت نمی ذارم ....دازدم حدوحدودتوبشناس 

 دازدمگه دست منه 

آره دست توإ...)منم متقابالدادزدم چراما بلدنستیم مث آدم حرف بزینم اربده -

 میکشیم (ا

 ادامه دادم پول میخوای هرچی بخوای بهت میدم فقط ..فقط...

شروع کرد پاره ه ی بود کنتونستم چیزی بگم که دیدم روزانونشست خیلی عصب

کردن تراوالبادادوبیدادوجیغ گفت هرزه خودتی کثافت ....اینومیخواستی بگی 

 ....هرزه نباشم ؟...عوضی ...فک کردی واسه پوله ؟

دادزد حال درستی نداشت ازعصبانیت که پوالروباحرص پاره میکرد باخودش 

توهمه چی حرف میزد درواقع بامن حرف میزد آره ؟کثافت خیال کردی واسه پوله 

...هی تند روتوپول میبینی ...مگه من ازت پول خواستم هرزگیموبه رخم میکشی .

 ..عوضی عوضی ازت بدم میاد عوضی تند پوالروپاره میکرد

 دادزدم عوضی اونیه که شرفتوازترگرفت 

 دست کشید سرشوبرداشت نگام کرد وبااون چشمای ویرونگرش

آره عوضی اون آشغاله که زندگیموبه بازی گرفت وتوعوضی -

 ترزندگیموسوزوندی منواسیرخودت کردی 

ایستادوکه عصبی گفتم  چطوری شوهرت بدم بگم دخترنیستی زنی چی  دکه بلند ش

 بگم ؟دادزدم چی بگم ؟

 توچه زنم یا دختربه توچه آشغال    باهق هق حرف میزد  دادزدبه



 توحق ازدواج کردن نداری    باعصبانیت تمام گفتم تاوقتی من بگم -

 بروبیرون -

بدجورگریه میکرد که بازگفت بروبیرون راحتم بذارچی ازجونم میخوای بروبیرون 

میخوام بمیرم  کم کم ولوم صداش اومد پایین نگاهم بهش بود که چشاش یه طوری 

متمایل شد ویه دفه  خورد مردمک چشمش وسرش روی شونش چرخیوشدن یه

ودم که یه دفه به خودم اومدم که نبال حال خودم م بهش بود اصهافتادزمین نگا

جلوش زانوزدم بی تحرک بود خبری از اون هق هق نبود چشاش خیس بودن اما 

منقلب شدم واقعاتواین  بسته بود ناسالمتی دکترم زل زده بودن بهش دچارشوک شدم

 ی ببینمش ؟؟؟وضعیت من تحمل ندارم این جور

 غزل ..غزل چشاتوباز کن -

دستام میلرزید چند بارآروم چپ وراست زدم توصورتش موهاش توصورتش بود 

 کنارزدم تمام تنم میلرزید من نگرانشم تااین حد ؟ازمن بعیده که باصدایی لرزون 

 فتم غــــ...زل...غــــــــــــــزل...چت شد عزیـــــــــــــــــزم ؟

 

خورد چشاشوبازنکرد شاید فشارش افتاده که این طوری شد دست بردم اصالتکون ن

روتخت گذاشتمش مگه تکون میخورد داشتم زیر پاش وشونه هاش بلندش کردم 

 توصورتش  مکپ میکردم دست خودم نبود باز زدسنگ 

 غزلی بازکن چشمای قشنگتو...-

شیدم پایین ولی بازم انگارنه انگارتااالن حواسم به لباسش نبود رفته بودباالآروم ک

کوتاه بود خیلی تواین شرایط وقت این نبود که به این موضوع فک کنم که سریع 

بلند شدم بغلش کردم وبه سرعت ازاتاقش رفتم بیرون بردمش اتاق خودم گذاشتمش 

 روی تخت 

آشپزخونه کسی نبود نگاهم به صورتش بودکه موهاشوکنارزدم وسریع رفتم 

سرم بود تویخچال برداشتم واسه روزایی که باباحالش بد خداروشکر باعجله یه 

میشد استفاده میکردم به اتاقم برگشتم هنوز بیهوش بود سرموآماده کردم وصلش 

این ه تاپیدا کرد دل تودلم نبود نگرانی نشوگرفتم رگشونکردم به جالباسی ودست بره

 حد عجیبه واسه خودم دستام میلرزد من که دکتربودم خیرسرم ..



زود ازحال میره رگوکه  پید اکردم به آرومی سوزنوزدم س که ضعیفه این دخترب

به حدی حالش بد بود که چش بازنکرد چشاش یه تکونی خورد اما پلک بازنکرد 

 سوزنوکهزنکرد با مبااینکه ازآمپول میترسید موقع آزمایش فهمیدم اما بازم چش

وکم که زودی تموم عتشوتنظیم کردم ررداخل رگش زدم به سرعت چسب زدم س

دقیقه همین طورگذشت سرمش به آرومی قطره قطره 20نشه من زل بزنم بهش 

منم تمام مدت لبه ی تخت نشسته بودم نگاش میکردم این دخترواقعافوق میریخت 

العاده زیباست معلومه هرکی میبینه خواهانش میشه این جزءمحاالته کسی ببینه 

 لبروزیباست ونظرشوجلب نکنه غزل ذاتی وخدادادی د

که آروم آروم چشاشوبازکرداما بی تحرک بود نگاهم کمی رنگ دلهره گرفت اما 

هش سمت من گابود که بعد ازچند لحظه برگشت ن هنوز موقعیتشودرک نکرده

 خیلی عصبی بود نگاهش که باعصبانیت گفت منوآوردی اتاقت ؟

 غش کردی عزیزم -

 آخ خ خ  دستم  تاخواست تکون بخوره ازسوزش سوزن بود که گفت

 سریع باترس گفتم یواش ...سرم دستته .. کهنیم خیز شد 

 بلند شد وبی توجه به سرم دستش بادادوبیدادگفت توبی جا کردی منوآوردی اتاقت 

 حالت بد بود -

 غزل آروم لطفا–به حهنم میذاشتی میمردم --

آروم درحالی که سعی میکرد سرموازتودستش بکشه باعصبانیت گفت مگه میذاری 

 باشم  تونمی ذری ...

ستشوگرفته بودم دجلوش زانوزدم روی تحت نشتم ودرحالی که نمی ذاشتم بکشه و

 که نذارم 

 حالت خوب نیست نکن غزل بذارتموم بشه -

 ولم کن      عصبیه خیلی -

 نکن عزیزم لطفا....-

 اه ولم کن عوضی -

 لم رگتوپاره میکنی ...خون میزنه نکن گ-

 ...اون حرصش گرفته بود تقالمیکرد من مانعش 



 آروم ترباشه خودم برات درمیارم عزیزم -

 دستتوبکش -

چیزی نگفتم بازوشوگرفته بودم بایه دستم دیگم دستشوکه سعی داشت سورنوبکشه 

ولم کن ازت بدم میاد ..حمایتتونمی خوام ..پولتونمیخوام  –باهق هق وگریه وخشم 

 م بذارازحمایتت بدم میادراحت

 غزل لطفااینقد تکون نخورسوزن میره تودستت خطرناکه گلم -

 دادزدبه درک بمیرم راحت شم ازدستت .....آخ خ خ خ  دردم میاد 

 آروم باش من به خاطرخودت میگم من صالحتومیخوام -

نگاش کردم اونم متقابالنگام کرد که گفت ازوقتی پاموگذاشتم تواین خراب شده 

 ش دادی یا میخوی خونموتوشیشه کنی پردلهرم توبهم آرام

 درازبکش ..سرمت تموم بشه -

ش مگه میذاره که دست گذاشتم روکتفش ازجلودوتادستاموکه ون سرد بامیخوام خ

باهق هق گفت تویه مثالبخوابونمش که باعصبانیت گفت نکن بهم دست نزن 

 عوضی آشغالی ازت بدم میاد 

بونمش گفتم بغل نامحرم که میرفتی باپوزخند درحالی که میخواستم به زوربخوا

 نگفتی بهم دست نزن نگفتی بهش تویه آشغالی ؟

 بازم عصبی شد که قاطی کرد بازکه گفت به تومربوط نیست 

 آره قبلش بهم مربوط نیست اما یادته مدتیه دیگه به من مربوطه پاتوکج بذاری ...-

م جرأت نفس کشیدن حرفموکامل کنم که گفت ازوقتی پاموتوخونه ی توگذاشتنذاشت 

 ندارم 

 گفتم نفس کشیدن یا...باپوزخوند 

 حرفموکامل نکردباحرص گفت خیلی پستی ...

آرام بخشی که داشتم آماده کردم وحواسش نبود داخل سرم خالی  لکه بلند شدم آمپو 

 کردم 

 د سرشوسمتم چرخون گفت این چیه ؟)عصبی بود لحنش (ونگام بهش ب

 چیزی نیست تقویتیه سرگیجه داری واست خوبه -

 دوباره روشوبرگردوند 



 الت سرگیجه داری؟حبهترمیشی هنوز -

-............. 

 اسمم روته غزل حواست باشه چکارمیکنی ؟-

 باپوزخند گفت توکه میگی خواهرزادتم ؟

 چشم بستم گفتم باشه به هرحال خواهرزادم که باشی آبروی توآبروی منوبابام هم

 )دادزدم (میفهمی؟هست 

 روشوبرگردوند که گفت آبروی یه هرزه روباآبروی خودتوبابات خریدی ؟

س عاقالنه رفتارکن که پشیمون بروی خودم خریدم پآوم گفتم آره آبروی توروباآر

 نشم

 

لبه ی تخت نشسته بودم که روش سمت مخالف من بودکه نگاهم به شلنگ سرم بود 

 که دیدم خون توشه سرمش تموم شده بود 

 عزیزم میخوام سوزنوبکشم تموم شد -

هیچی نگفت منم آروم سوزنوکشیدم احساس کردم ترسید کمی دستشوعقب کشید که 

 گفتم چیزی نیست عزیزم تموم شد

 ذاشتم روش سوزنوکه کشیدم پنه روگ

-................ 

 شام خوردی ؟-

-.................. 

 این جوری غش کردی فشارت پاینه همیشه ؟غزل فک کنم کم خونی داری که -

-.............. 

 باهام قهری ؟-

روشوکامل برگردوند به پهلوشد هیچی هم نگفت لباس خواب روتنش باالرفته بود 

پیدابود یه کمی پایین کشیدم تأثیری نداشت که گفت چته براش مهم نبود کل روناش 

 شوهرمی حرومه ؟

پوزخندی زدم وگفتم واسه توکه عادیه حاالهم حالله واسم ...قبلش چی بازم میگفتی 

 حرومه ؟
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 گذشته ی من به تومربوط نیست-

گفتم بهت بگم دیگه تکرارنمیکنم حاالهم این بحثوهمین درسته اما مم بعد مربوطه -

 تنش شدم ...کافی دچارمومش کن حوصله ندارم اندازه ی جا ت

ز پشت بهم بود بدون اینکه برگرده توخودش مچاله شد ...موهاش توصورتش وهن

 نمیری ن دیگه بیرو–م ازجلوصورتش کنارزدم که دست برد

 گفتی صدبارفهمیدم خرکه نیستم -

مت هرچی الزم داشتی به خودم میگی هرجا خواستی بری الزم شد میبر-

 ...گوشیروهم بهم پس میدی 

 برگشت نگام کرد که گفتم بهت اعتماد ندارم 

 اعتماد نداری؟-

 نه...-

 مگه مقصرمنم که پسره خواستگاری کرده ؟-

 حاالهرچی ...حتما یه کاری کردی ...دلبری کردی واسش ؟-

 وزخندی زد وگفت تواتاقه ارزونی خودت پ

ت بردم بی اراده انتهای موهای پشت کرد بهم موهای بلندش روی تخت بود دس

بین سرانگشتام درحال لمس موهاش گفتم خیلی بلندشولمس کردم تودستم بود 

 دخترخوبی باشی کاریت ندارم ...

هیچی نگفت چند لحظه درسکوت همین طورموهاشوکه عین حریربود المصب 

 حواسش نبود ....بعد دقایقی بلند شدم وگفتم شام نمی خوری ؟نوازش کردم 

اندازه ی کافی زهروکوفت وارجیف وترس دادی به خوردم به لطف توسیرم آقای -

 دکتر

 چون بهش سرم تزریق کردم دیگه اصراری نکردم 

 زبونتم که ازنیش ماربدتره سوراخ سوراخ میکنه -

 پوزخندشوشنیدم که گفت ازبون توکه بدترنیست میچزونه تاته وجودمو...

 بشم من که گفتم روی سگموباالنیارنگفتم ؟خودت کاری میکنی من این جوری -

 توکال سگی آقای دکتره عرضت نرسوندن تاحاال؟-

 کمی عصبی بود لحنم      ....مؤدب باش غزل ...



 هیچی نگفت که خم شدم پیشونیشوببوشم به دادزد بروکنارکثافت ...

م خواستی بیای پایین شام بخوری فتدم پیشونیشوگتوجهی نکردم بوسی

 ربیا رد اشک روگونه هاته لباستم عوض کن ....صوورتتوبشو

 هیچی نگفت نگاش کردم چشاشوبست اتاقوترک کردم

رفتم پایین بااینکه اعصابم متشنج بود ریخته بودم به هم بااین وجود خیلی گشنم بود 

 واقعا خیلی بهم فشاراومد باید شام میخوردم 

سرموانداختم پایین که گفت  ...داشتم پایین میرفتم که بابارودیدم زل زده بود بهم

 غزل کو؟

 تواتاقه ..-

 حالش خوبه ؟-

 سمت میز غذاخوری رفتم وگفتم مگه باید بد باشه ؟

 دعواش کردی ؟-

 اونم سمت میز غذاخوری اومد 

 نه...-

پشت میزنشستم خوبه عمارت عایق صداست صدااصالبیرون نمیره که نه باهاش 

 فقط حرف زدم 

گفت چرانیومد پاییین شام بخوره چیزی نخورده  میدونم حرفموباورنکرده که

 منتظرتوبود

 یه لحظه روفتم توفکرمنتظرتوبود 

 دعواش کردی ؟-

 یه کمی بازلحنم عصبی شد که گفتم نه پرسیدین پدرگفتم نه ..

د بازمین وزما ن دعواداشتم که خشک  خشن گفتم ومسمیه ا

 شاموبیارچرامیزونچیدی ؟

 رومیز گذاشت باپارچ آب پرتقال وگفت چشم االنسمیه دیس حاوی مرغ رو   

 باباگفت بروصداش بزن شام بخوره  تکه ای ازمرغ برداشتم باچنگال داخلش و

 گشنش باشه خودش میاد پایین ...-



داره باید  ت رومیز گذاشت که باباگفت اذیتش نکن گناهاسمیه اومد بقیه ی مخلف

 فرداتقاص پس بدی آ...

 بدم بده حمایتش کردم  سپمگه من چکارکردم تقاص 

 داری اذیتش میکنی خودت حواست نیست -

 من کاریش ندارم نگرانشم ومراقبشم -

 امیرتوبهش قول دادی باید پای حرفت هم باشی -

  نمیدم فعالقول دادم اما شوهرش -

 تاکی -

 نمی دم همین حرف آخرمه -

 نه شوهرش میدی نه طالقش میدی ؟چرا؟-

ساکت بودم که داشتم شام میخوردم ولی جدافکرم درگیر بود نمی دونستم چه کوفتی 

 داشتم میخوردم که بابام گفت 

 خودت باهاش ازدواج کن؟-

 پوزخندی زدم وگفتم مگه مغز خرخوردم باهاش ازداواج کنم 

 میرتکلیف این دخترباید معلوم بشه به بابام کردم که گفت نمی دونم انگاهی 

هم حرف زدیم تکلیفش معلومه اوت فعال تحت حمایت منه فعالاین جوری بابامابا-

 زنمه وباید دروهله ی اول درشسوبخونه 

 محکم وخشن گفت باهاش ازدواج کن 

را...تازه اون هنوز بچست سنش کمه اختالف نسیش ممگه عقلموازدست دادم ع-

 بامن زیاده 

به سنش داره داری  توتکلیفت باخودت معلوم نیست درسته ؟درضمن چه ربطی-

 بهونه میکنی ؟

 بدون اینکه سرموبردارم نگاش کنم گفتم چه بهونه ی پدرمن ؟

 هیچی شامتوبخور-

شام بخورم کوفتم کردین امشب کاش بهم نمی گفتین خودتون ردمیکردین شماکه -

 میدونستین ..

 من چیرومیدونستم ...خودت گفتی شوهرش میدی گفتم آدم مناسبیه -



 دخترجذابیه نمیتونی منکربشی که ؟باباادامه دادم  د کوفت کردمغذاروهرجوربو

سرکوتکوندادم فقط که ادامه دادجذابه من خوب میدونم توهم جذابیت یه دختربرات 

 مهمه 

 باپوزخند گفتم اما نجیبم باشه ...

 توهمه چی روباهم میخوای ؟-

میخوادزنش معلومه هرمردی باپوزخند گفتم نجابت میخوام زیاده ؟حرفامیزنید 

شلخته ..بابامیون حرفنم پرید  نشه درکنارش جذاب هم باشه هیچکی زنجیب با

وگفت توهم جذاب میخوای هم هم نجیب میخوای ،هم سنش بهت بخوره ،تحصیل 

کرده باشه ،پولدارباشه ،خانواده بااصل ونصب باشه چه میدونم همه جوره بابا 

 ره یه ایرادی داره ...میلت باشه این جوردختری اصالگیرت نیماد بالخ

-................ 

که توداری درست نیست رابطه های  یوسی سالته تاکی میخوای مجرد بمونامیرت-

 به آرامش نمیرسی

 شاید یه روز تصمییم گرفتم ازدواج کردم -

 پدرم باپوزخند گفت وغزل بیچاره چی ؟فک کردی زنت فرداراحتش میذاره ؟

دم بلند شدم گفتم فعالازدواج نکردم حاالهم قصد لب ترکردم ودستی به موهام بر

ازدواج ندارم همین جا بحثوتموم کنین لطفادیگه کشش ندارم 

مدتیه ی دغدغه ی غزل مزید برعلت شده فشارکاروبیماراوکارخونه خستم کرده 

میزنم لطفااوقاتموبیشترازاین تلخترنکنین معذرت میخوام که این طوری حرف 

دیگه حرفی راجب غزلوازدواجش حرفی نشنوم اهش میکنم درکم کنین پدرخو

 ...خواهش میکنم ملتمسانه گفتم 

خواهش میکنم اذیتش نکن اون دختربه ما پناه آورده دلش به توومهربونی های -

توخوشه اگه میخوای ازدست نره بازورنمی تونی بهش محبت کن 

وشیطونش حرف بیشترازقبل..بهش توجه کن مطمئن با برخالف ظاهرسرکش 

زور نتیجه ی عکس میده خصوصا دون بامحبت میتونی رامش کنی ...گوش کنه ب

 غزل ...

سمت اتاقم رفتم بااون آرام بخشی که بهش زدم باید جازه ی اهیچی نگفتم با

 تاحاالخواب باشه وخوابش هم صد درصد سنگین 



 غزل خوابش سبکه زود ازخواب میپرید ...دقیقابرعکس من ... 

راتاقوبازکردم وداخل شدم چراغ روشن بودنگاهم به غزل بود که خواب بود آروم د

تواتاقم روتخت من چیزی که خودم میخواستم کاری کردم امشب تواتاقم بخوابه نمی 

یجه ای که رسیدم من غزلویه طوری تدونم چرادلیلش چیه دنبال دلیل بودم به تنها ن

رکنارش بودن اما به خواستنش ددوست دارم یه حسی قلقلکم میدادترغیبم میکرد 

 عشق نست ...؟؟؟؟

تی شرتموازتنم درآرودم روی مبل انداختم چراغاروخاموش کردم چراغ 

نگاهی به غزل کردم جداچهره ی جداب بی بی فیسی داره به خواباروشن کردم 

خزیدم روتخت کنارش چند معصومیت عجیبی داره  خاطرسنش هم بود توخواب

د لبخندی زدم بی اراه بود وموهاروکنارزدم روی آرنجم صورتش بومویی که توتار

قایقی طوالنی که بعد ارلحظاتی دزل زدم به صورتش محوتماشاش بودم تکیه دادم 

لباس بااین رنگ روتنش معرکه بوسیدم لباشوآروم تند وسریع نگاهم به تنش بوداین 

م درسته من الفه روتنش کشیدم نگاهم به سینه ی نیمه برهنش بود لب ترکردمبود 

زیبایی یه زن برام مهمه ودوست دارم بازنی ازدواج کنم اولین مرد شب زفافمون 

باشم میخوام زنم اولین واخرین مرد زندگیش من باشم ته مونده ی کسی رومن 

نمیخوام دست خودم نیست برام اصالخوشایند نیست که بی اختیارغزلوبه آغوش 

می تنش آروم شدم لب ترکردم رهش ازگکشیدم یه دستم دورکمرش گذاشتم چسبیدم ب

 سریع به بوسه روی چاک سینه ی دخترونش گذاشتم 

زمزمه کردم غزل نمیذارم میذارم ازدواج کنی اجازه نمیدم مال کسی دیگه بشی من 

نمی دونم چه حسی نسبت به تودارم اما اجازه نمیدم مال کسی باشی دستای کسی  

 تنمولمس کنه و.....

 زل به خواب رفتم بادرآغوش کشیدن غ

 )غزل(

یه طوری بودم انگاری بلغم کرده بودن محکم که نمی تونستم تکون بخورم 

م وگرمی نفسهای عجیبی اما ....چشماموبازکردم گرمای عجیبی روحس میکرد

پشت گردنم رونوازش میکرد موقعیتم روبه دست آوردم ال آرام بخشی درعین ح

ودم دستش دورکمرم بود صورتش پشت درسته روتخت امیر خوابم برد پشت بهش ب

 گردنم یه پاش روپاهام 



 زیرلب گفتم عوضی...

 اما من؟......

یه تکونی خوردم وبه آرومی ازتوبغلش جداشدم اتاق نیمه تاریک بود نزدیکی های 

صب بود که سمتش چرخیدم شکرخداخوابش سنگینه باالتنش لخت البته لخت بود یه 

 لباس زیرمشکی تنش بود 

خودش حالله شوهرم بود ناسالمتی اما ماکه ...نامرد دیشب چی بهم تزریق  به قول

کردکه باعث شد خوابم اینقد سنگین بشه نفهمم کجا ودرچه موقعیتی خوابم 

دیشب چقد دادوهوارکرد حداقل فهمیدم این به این راحتی به این بردعوضی ...

 زودی طالقم نمیده ...

صورتش معرکست جذابوخواستنی اما  دقایقی محوتماشای صورتش بودم اجزای

عاشق این دیونه شدم که یه سرسوزن بهم اعتمادنداره روانی امامن احمق 

...درصورتیکه من تاحاالدست کسی به تنم نخورده به چه زبونی بهش بگم باورکنم 

یکم بگی نگی روانیه قاطی داره ......صورتمونزدیک گردنش بردم وبوسیدم 

چه آرامشی بهم میده این دم عطرشوباولع نفس کشیدم گردنشوویه نفس عمیق کشی

وبستم چرابلند نشدم برم اتاقم ؟به آرومی ماموانی ...دوباره بهش پشت کردم چشر

چسبیدم بهش مث اینکه منم که به آغوشش محتاجم اما ین روانی ازمن بدش میاد 

 تمام فکرم به بوسه هاشه پوزخندی زدم وبه افکارم باخودم گفتم ازسرهوسه

بهم بدبین ...دستشوبه آرومی گرفتم روی خودم گذاشتم من دوسش دارم حتی اگه 

 دوسم نداشته باشه باشه 

 خیلی طول کشید تاخوابم برد...

که باصدایی به آرومی بیدارشدم چشاموبازکردم پشت بهم بود داشت 

 کمربندشومیبست 

 چرابیدارم نکردی ؟-

 داشت کمربندشومیبست که ت برگش

 که بیدرات نکردم ...خواب بودی -

 عصبی بود لحنم چرامنونبردی اتاقم ؟

دم حوصلم نشد ببرمت اتاقت خوابتم سنیگن...پریدم میون حرفش گفتم من وخسته ب-

 خوابم سبکه دیشب چی بهم تزریق کردی 



 برگشت مقابل آینه ایستادوکراتشومیبست 

 آرام بخش -

 دادزدم عوضی 

 لت خوب نبود الزم بود برات حآروم ترچه خبرته دیشب -

 باید بهم آرام بخش تزریق کنی ؟-

 چته ازاینکه توتختم بودی ناراحتی -

 نجا نگه میداشتی یتوحق نداشتی منوا-

مگه واسه همین نیست که میخوای شوهرکنی دلت واسه رابطه ها ت تنگ شده من -

 شوهرتم 

 عصبی شدم که کوسنوسمتش پرت کردم وگفتم عوضی 

خورد خندید گفت دروغ میگم واسه چی پس میخوای شوهرکنی ؟برگشت نگام  بهش

 میخوادسکس کردوگفت شوهرداری اگه دلت 

 سه نیت گفتم عمرابذارم دست تو بهم برباعصبا جدااعصابموریخت بهم سرصبی که 

 وگفت فک کردی نمیتونم من ازدخترای دست خورده بیزارم توازخداتهخندید وا

 غلط کردی -

 آرام بخش زدی عوضی ... چرابهم-

 مجبورشدم -

 چرانبردیم تواتاقم -

 گفتم که خسته بودم حوصله ندارم بلندت کنم سبک که نیستی -

 ه نگاه کرد وگفت برویه دوش بگیر حالت جا بیادنروتخت نشستم برگشت وبه آی

گفتم توخیلی بدذاتی دیشب کاری کردی اتاقت  هدستی به موهام بردم نامرت بود ک

 بخوابم توبغلت فک کردی خرم ...

 باپوخندی گفت فک کردی محتاج آغوشتم -

 فتم میدونم بهترشودرایبالبخندی حرص درآرگ

 

 پوزخندی زدوگفت دقیقابهترشودارم 
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بود تازه رفته حموم  جلواومدلبخندی زد این روانی جذابوخواستی میشه معلوم

منکرنمی شم  تاهرتکونی که  خیلی نزدیکم شد وگفقصیدن بمیر ختموهاش ل

 توخیلی جذابی هرچه سنت بره باالترجذاب تروخواستنی تروخانوم ترمیشی 

لب ترکردم وهیچی نگتفم که ادامه داداما یادت باشه شوهرداری مراقب کارات 

 ورفتارت باش 

زانوزد مد روتخت که عقب عقب رفتم ...او آب دهنموقورت دادم که روم خم شد

 م عقب رفتم که چسبیدم به تاج تخت وبالبخندی گفت به آغوش تومحتاجم ؟نجلوم م

 که ادامه دادبهترشودارم آره ؟

دستشوجلواورد به آرومی نوازش کرد صورتموفاصلمون به حدنفس هم کمتربود 

بوی عطرش داشت روانیم میکردکه بین پاهاش قرارگرفتم بالبخندی گفت کل دیشب 

 خوای شوهرکنی دیگه چته ؟میواسه همین نغلم بودی مگه همینونمیخوای توب

فقط نفس نفس میزدم ترسم به وضوح پیدابود که باخنده گفت عین گنجیشک داری 

ه چیزی واسه ازدادن کسیدی ؟مگه باراولته که میترسی توبال بال میزنی ..تر

محل نمیدم هرکسی نداری ازخداتم باشه بامن رابطه داشته باشی من به هردختری 

 بابامیلم نیست 

-............ 

 ازچی ترسیدی ؟-

رتمو صورتشوجهت مخالف دستش اون طرف صورتم وش میکرد صزهنوزنوا

 میام دنیالت 2گذاشت وموهاموبوکرد وگفت آماده شوساعت 

ترسیده بودم نمی دونستم چی بگم که دست آزادشوبرد پشت کمرم منوبه خودش 

 چسبوند وگفت آماده میشی بریم دفتروکاللت میخوام حق طالقوبگیرم 

 یعنی چی ؟ گفتمداشتم نفس نفس میزدم هنگ کردم که باترس ولرز

همون طورتوبغلش بودم نوازشم میکرد که آروم توگوشم گفت یعنی حق طالق بامن 

 تامن نخوام نمی تونی ازم جدابشی ...

 بریده بریده گفتم امیرخواهش میکنم ...



ت وبه نرمی زیر لباسم برد ووای خدایادستش داغ داغ اشدستشوازکنارصورتم برد

ه نرمی بم که باحالت نوازش روشکمم کشید وبود گرگرفتم ی لحظه یه طوری شد

 که محکم تربغلم کرد که لرزیم  دسینودست گرفت وای که جدالرزیدم وفهمی

 دیشب بغلم بودی ترسیدی ؟-

 بامنومن وگفتم امیرخواهش میکنم 

آروم توگوشم گفت گرمی نفسهاش داشت اذیتم میکرد که الله ی گوشموگازگرفت و

 حق طالق بامن میام دنبالت 

تازه متوجه حرفش شدم بس که مسخ آغوشش شدم یادم رفت که یه دفه بغضم 

 ظورت چیه؟گفتم امیر منزشکست وبا

همون طورکه باالله ی گوشم بازی میکرد وبادستش سینموگرفته بود به نرمی 

 فشارمیدادگفت تامن نخوام نمی تونی ازم جداشی صداش یه طوری بود

 یرلطفا...التماست میکنم ...مقد ترسیده بودم که باگریه گفتم اخداچ

 همیکنه گفتم میام دنبالت -

 باگریه گفتم توروخداامیرخواهش میکنم 

ه بازم خم شد روم صورتش یه کمی ازم فاصله گرفت نگام کرد من گریه میکردم ک

نه دیگه داشتم !که اشکاموپاک میکرد خدایی یه طوری  که بازبونشتوصورتم 

میمردم ازحرکاتش من تاحاالکسی بهم دست نزده بود برام این رفتارش عجیب که 

 عاقلی باش گفت گفتم دختر

قد ترسیده بودم یس میزد داغی زبونش اذیتم میکرد اینوهمین طوربازبونش اشکامول

 فقط اشک میریختم تند تند  که باگریه گفتم امیرمن کاری نکردم نکردم 

له گرفت وگفت نمی تونی هم کاری بکنی ..نمی تونی ....به هق هق افتادم ازم فاص

 اشکم بیشترمیریخت

شروع کرد اشکاموپاک کردن که گفت من بهت قول دادم   صتششکه باانگشتای 

 باهات مهربون باشم اما تونمی ذاری غزل من به خاطر خودت می گم عزیزم 

فاصلش همون باگریه وهق هق گفتم هرچی بگی گوش میدم اما این کارونکن ....

گریه نکن باشه ....دخترخوبی باش بی بی –بود که تند تند اشکاموپاک می کرد 

 م که حرفاموگوش میده خود



یه احساس عجیبی بهم دست دادلحنش یه جوری بود هنوز اشک میریختم گریه 

توخوشکلی معلومه همه عاشقت مشین نمیخوام اتفاقی برات میکردم که ادامه داد

 بیفته گلم یباردیگه ...

حرفشوکامل نکرد که باگریه گفتم من نمی خوام نمیخوام حق طالق باتوباشه باهق 

 تم هق گف

 واسه چی عزیزدلم ؟-

 دیــــــــ...گـــــــــه  طلـــــــــ...اقم نمــــــــ...دی-

 ریه امونموبریده بود گ

تندتند اشکاموپاک کرد بازم روم بود تقریباچسبیده بود بهم بین دوتا پاهاش بودم که 

نی خانم بشی یه خانم متین حاالحاالها طالقت نمیدم توباید درستوبخوآروم گفت 

 اب تروخواستنی تر...ذوموقرج

 باگریه گفتم من باهات نمیام ...نمیام ...-

باشه گریه نکن نمی خوادبیای اما قول بده دخترخوبی باشی وگرنه دفه ی بعد به  -

این راحتی میبخشمت به زورمیبرمت اون وقت امضا میدی هرگزحق نداری ازم 

  جداشی 

باسر تأید کردم باهق هق که لبخندی زد وهمون طورکه اشکاموپاک می کرد گفت 

برات تهیه میکنم نه نمیگم اما میخوام به حرفام گوش کنی من هرچی بخوای 

نگرانتم دست کسی نمیدمت ...هیچی نگفتم فقط هق هق میکردم که گفت به 

ن هیچ وقت من دیشب نگرانت بود بازم سکوت کردم که ادامه دادمباباهیچی نگو

 ساده کسی رونمی بخشم پس ساده باغیرتم بازی نکن بد میبینی غزل ...

بازم تهدیدم کرد گریه کردم بیشترکه اشکاموبه آرومی که بعد ازچند لحظه که زل 

زده بود بهم داغی لباشوروی لبام حس کردم اون بوسید منو   من گریه کردم اون 

 ود داشتم نفس کم آوردم ....نوازش کردمن هق هق توگلوم خفم کرده ب

ازم جداشدبا هق هق سرموروی زانوم گذاشتم ازم فاصله گرفت که باگریه گفتم 

 عوضی ...چراراحتم نمیذاری ؟

ازروی تخت بلند شد وسمت اینه رفت سرموبرداشتم بااشک نگاش کردم گفتم مگه 

 نگفتی بهم کاری نداری بهم دست نمیزنی ؟

 کراواتشومرتب کرد 



کاری داشتم که به یه بوسه ختم نمیشد درضمن  اگهمن کاریت نداشتم وندارم - 

دوست دخترامواین جورکه توروبوسیدم نمی بوسم چون توزنمی واین 

اج کنی بوسیدوت تاهوس وکارارودوست داری به خاطرهمین میخوای ازد

شوهرکردن نزنه به سرت یه وقت  عقده ای نشی وگرونه من ازاین لطفابه کسی 

 میکنم غزل خانم ....من حالم بهم میخوره ازبوسیدن ....خنده ی سردادمستانه ...ن

 ریه گفتم خیلی ....خیلی ....باگ

 برگشت نگام کرد وگفت خیلی چی ؟خیلی خوب بلدم ؟

 نداختم وزانوهام فقط هق هق کردم دوباره سرموا

 دوست پسرت بهترازمن بود آره ؟-

 ترجیح دادم سکوت کنم 

 م یه دوش بگیرعزیزم پاشوموهاتوهم سشوارکن!پاشوبروحمو-

هیچی نگفتم جزءگریه کردن دلم داشت میسوخت باحرفاش وکاراش بدجوری 

 که کیف وکتشوبرداشت واتاقوترک کرد...دلموسوزوند

 خود وروی تخت انداحتم درازکشیدم وتوخودم مچاله شدم وفقط هق هق کردم 

 )امیر(

رفتم پایین یه راست رفتم پشت میز غذاخوری سمیه بادیدنم صب بخیری گفت 

 باسرجواب دادم 

 بابام خوابه ؟-

 داشتن آماده می شدن برن فیزیوتراپی -

مراقب غزل باش سمیه امروز حالش خوب نیست تواتاق –سمیه برام قهوه گذاشت 

 خودمه 

 چشم آقای دکتر-

 خوردم وراهی کلینیک شدم  درسکوت قهوموبایکی دوتیکه کوچولوکیک



طب اودم بیرون ازمنشی خواستنم زیادویزیت نمیکنم نگران غزل م ازشب زود

بودم خیلی نیمدونم چرا هرچی هم بهش زنگ زدم جواب ندادصددرصد باهام 

قهرکرده ...سرراهم برای غزل یه چیزی بگیرم از دلش دربیارم به قول 

اب ندادنش باهام قهره شاید این جوری دونستم دلیل جوبابابیشتربهش توجه کنم می

باهام آشتی میکرد ...به طالفروشی دوستم رفتم ویه گرندبند خیلی ظریف دخترونه 

گرفتم بعد ازحساب کردم سریع  دیلی کوچولوقلب ریزی بود خوشم اومباپالک خ

راهی شدم هنوز چند دقیقه ای رانندگی نکرده نکرده بودم که گوشیم زنگ خورد 

 ..دکمه ی تماسوکشیدم ...شیرین بود.

 الو-

 الوسالم امیر عزیزم مطبی ؟-

 نه دارم میرم خونه -

 میتونی بیای دنبالم امیر....؟-

 دنبالت ؟مگه کجایی؟-

 امیر ماشینم خراب شده تعمیرگاهم -

 این وقت شب تعمیرگاه ؟-

 مجبورشدم ...میای؟-

 آدرسوبگوکجایی؟-

 خیابون ِ....-

 باشه سرراهمه اومدم -

ساعتی طول کشید تارسیدم دیدمش کنارخیابون ایستاده بود که سریع امود ربع 

وجهی نکردم اون هیچ وقت گونمونمی سمتم خم شدسمتم وموهاموبوسید ت سوارشد

 بوسید اجازه نمیدادم که گفت خوبی؟حرکت کردم که گفتم خوبم کمربندتوببند 

 کمربندشوبست وگفت میای پیشم ؟

 نه امشب کاردارم -

 بهم بود که گفت چکارداری ؟نگاهش -

 مهمون داریم نمی بینی زود دارم میرم -

 خیلیم خوب ...کی میای پیشم -



 نمیدونم ...ماشینت چشه ؟-

 اوووووف امیر اذیتم میکنه خیلی -

 صفربرات مگیرم 206دندون روجیگیربذاری بعد ازعید واست عوضش میکنم یه -

 باذوق گفت وای امیرراست میگی ؟

 بعد چند لحظه گفتم پول داری واسه تعمیرش ؟ کههیچی نگفتم 

 منومن وکردوگفت چیزه حاالتعمیربشه 

 توداشبوردهست بردار...-

درجعبه ی داشبورد روبازکرد که جعبه ی گردنبند ودید وبرش داشت لب گزیدم که 

 باتعجب گفت این مال کیه ؟

 خون سردگفتم بذارسرجاش 

 این واسه کی گرفتی ؟-

 ود که گفتم بذارسرجاش لحنم کمی عصبی ب

 بازش کرد بی تفاوت 

 مال غزل بذرسرجاش ....-

 واسه غزل گرفتی ؟-

ازدستش گرفتم گردنبند روچپوندم توجیب شلورم وحواسم به راندگی بود که بالحنی 

 دلخورگفت مگه میخواستم بخورمش چرااین جوری میکنی ؟

که گفت به چه  هیچی نگفتم جعبه روهم ازدستش گرفتم وانداختمش روداشبود

 مناسبت تولدشه ؟؟

 کنجکاوی نکن به تومربوط نیست شیرین لطفا -

 لحنش دلخوربودکه گفت مگه چی گفتم ؟

هیچی به کارایی که به تومربوط نیست دخالت نکن درضمن بیخودی قهرنکن -

 غزل عضوی ازخونوادمه 

 کت شد هیچی نگفت که گفتم مگه پول نمی خواستی ؟س

 نمی خوام دارم -

 خم شدم درداشبورروبستم 



حوصله نازکشیدن ندارم جدامن هیچ وقت نازشیرینونمیکشم خودش هم خوب 

 میدونه 

هیچی نگفت که بعد کمی سکوت رسیدیم جلوآپارتمانش بدون اینکه خداحافظی  کنه 

پیاده شد رفت منم بی تفاوت سریع سمت عمارت رانندگی کردم ...سریع داخل شدم 

یفوکتمودادم دستش که تاوارد شدم باباجلوم ظاهرشد وبالبخندی سمیه استقبالم اومد ک

 گفتم سالم 

 سالم زود اومدی ؟-

 برگردم یه ساعت دیگه بیام -

 بابادرحالی که باویلچرش جلومیرفت گفت برویه ساعت دیگه بیا 

 ایستادم باتعجب نگاش کردم ادامه دادتاغزل تلف بشه 

 منظورتون چیه ؟-

 ه دیشب چکارش کردی؟امروزغزل پایین نیومد-

چه دلیلی س دلیل نگرانیم بی مورد نبوده (گفتم چیییییییی؟پایین نیومده ؟)پباتعجب 

 داره نیاد پایین ؟

 تونمی دونی چشه ؟باباباپوزخند 

 خب چرا آخه ؟-

قهره دیگه منم که نتونستم برم باالسمه رفت محل ندادنازی روفرستادم جواب -

 ز هم لب به غذا نزده وه شام نخوردهیچی امرنمیده دراتاقوقفل کرده دیشب ک

 چرازنگم نزدین ؟)کمی لحنم عصبی بود(-

 مگه برات مهمه ؟-

 اوووف پدراین چه حرفیه )بانگرانی گفتم (-

ن اگه برات مهم بودکه اذیتش نمیکردی چکارش کردی که از وزنگ نزدم چ-

 دیشت تاحااللب به چیزی نزده نگرانشم اتفاقی واسش نیفته ؟

 ه خدای من او-

 ده یمالجواب ناص-

 ازصب تاحاالاالن بهم میگین؟-

 امیر اتفاقی واسه غزل بیفته نمیبخشمت -



 سریع سمت پله ها رفتم وسمیه گفت خانم تواتاق خودتونه درش هم قفله 

 زاپاسوبرام بیار-

 پیش خودتونه ...-

 فتم جله سمت اتاق کارم رفتم داخل گاوصندوق بود برداشتم وسمت اتاقم رباع

 باسرعت بازکردم 

 داخل شدم اتاق تاریک بود چراغوروشن کردم 

روی تخت درازکشیده بود به پهلوهمون لباس خواب دیشب تنش بود موهاش 

کتارتخت رسیدم نگاش کردم چشاش بسته بود آروم منظم پریشون که آروم جلورفتم 

خودموکشیدم نفس میکشید وقفسه ی سینش پروخالی میشد لبه ی تخت نشستم ..کمی 

 ؟باالترکه آروم موهاشونوازش کردم پس قهربود باهام اروم گفتم غزل....غزل

نشنید نمیدونم خوابه جدااما ...دوباره گفتم غزل ....درحالی که باپشت انگشتام 

 رنمیشه ..غزل که خوابش سبک بود....اغزل خانم بید–گونشونوازش میکردم 

ب نیست ...الاقل دیگه االن خواب نیست به پهلوشد وچرخید دیگه میطمئن شدم خوا

 حاالکه بهم پشت کرد ....

ه قفلشوبازمیکردم گفتم باهام کجیب شلوارم بود درآوردم ودرحالی گردنبد که تو

 قهری ؟

-................ 

 چراپایین نرفتی ؟چیزی هم که نخوری از صب تاحاال؟-

-................. 

 بخوره معدش جاشده ؟ اون زبون درازتوکدوم موشه تونسته-

-.................... 

تونمیگی بابام نگرانیت میشه گلم تااومدم بیچاره برات بال بال میزد مگه نگفتم -

 نگرانش نکن  عزیزدلم ؟

-...................... 

 گفتم  بهش چیزی نگواما بااین قهرت فهمید دعوامون شده توپید بهم -

-............... 

 وری افت فشارداری چیزی هم که نخوری بدترمیشی عزیزم جن غزل خودت همی-



 بستم  خم شدم سمتش ودست رد کردم زیر گردنش وبه آرومی گردنبندوتوگردنش

 عکس العملی نشون ندادهیچ 

 غزل معذرت میخوام حاالنگام کن !-

روآرنجم تکیه داده بودم درحالی که موهاشونوازش میکردم گفتم منونمیبخشی؟بابام 

 میکنه )باخنده گفتم ( دعوام

که دیدم یه دفه دست برد وضوح میدیدم  نیم خیز بودم صورتشوبه

گردنبدوگرفتوچشاش هنوزبسته بود که یه دفه خواست ازتوگردنش بکشه که سریع 

متوجه شدم ودستشوگرفتم وبالحن پرازالتماسی گفتم نه لطفا...صداش پربغض بود 

 که آروم گفت اینجوری میخوای ببخشمت 

خودم نیست دست چکارکنم غزل میدونم بد کردم اما دست خودم نیست عزیزم -

 ؟کنی نمی خوام ازدواج

-............. 

 دوست داری ازدواج کنی ؟-

 اگه بخوای.....ی فین فینش بود که آروم گفتم باشه من شوهرتم اگه ....اصد

ررابطه بشی درگی لب ترکردم که ادامه دادم اما من بهت قول دادم اصال نمیخوام

 ه اینکه بخوای بفکر ازدواج باشی نعزیزم درستوبخونی  دتوهنوزبچه ی بای

 بابغض گفت مگه تقصیرمنه اون ازم خواستگاری کرده -

 درسته حق باتوإ   ...من دیشب تند رفتم معذرت می خوام آخه ...-

برگشت نگام کرد چشاش خیس بودن که گفتم دلت می خوادازدواج کنی 

 ــــــ.....؟...رابطـــ

 خوام اما میخوام تکلیفموبدونم مین رمننه امیمیون حرفم پرید وگفت 

تکلیفت معلومه توزن منی یادت باهم چه قراری گذاشتیم تامن ازدواج نکردم توهم -

 ازازدواج نمیزنی حرف ندونم وقت مناسب کیه  هنوززنمی تامن

کال حرف ازرفتن از این خونه رونمی زنی هرچی بخوای برات میارم نمیذارم  

احتم احساس کمبود کنی تامیتونم وبهت گفتم بهت محبت میکنم اما کاری نکن نار

 ن بازی نکن غزل نذاربد بشم عزیزدلم مکنی توخونه شیطنت کن اما با

-........ 



 از صب تاحاالهیچی نخوردی ..؟-

 خوریم ؟بری پایین شام ب-

 سرم دردمیکنه -

چرخید کامل بغلم بود چسبیده بود بهم که اشکشوپاک کردم گفتم لبخندی زدم سمتم 

 دوست داری بریم بیرون شام بخوریم 

 حوصله ندارم -

 پس هنوز قهری ؟-

-............. 

یم بیرون منم هوس کردم بیرون شام بخوریم فست فود رپاشوبرویه دوش بگیرب

 ندارم ( )هرچند عالقه ای

 ه فست فود دوست نداری ؟کتو-

 بالبخندی گفتم اما تودوست داری 

 نه حوصله ندارم  ..میل ندارم -

 عزیزدلم ازصب تاحاال-

 چیزی نخوردی ..برم برات لباس بیارم بپوشی بریم 

ت بودآروم اشک می ریخت که اشکشوبوسیدم وطعم شوری گرفت لبم گفتم کسا

 بریم ؟

موبرداشتم وسمت میز توالتم رفتم وکشوروبازکردم وبرسسکوت کرد که بلند شدم 

 ودوباره روی تخت نشستم

 میخوای موهاتوشونه کنم ؟-

بلند شد نشست وبرسوازدستم گرفت وپشت بهم کردوبالحنی که معلوم بود هنوز 

 م خوره ولحنی نازوبچگونه   نمی خوادل

 زد موهاشووفین فین میکرد که گفتم دلخوری ؟ خودش شونه

م )همون لحن بچگونه چقد تخسوشیطونه این دختره بلده چکارکنه دل منُوآب نباش-

 کنه شیرین اصالاین طوری نیست (

 حق داری –شونه روازدستش گرفتم وخودم شروع به شونه زدن موهاش کردم 

-.................. 



 دیگه گریه کن میریم بیرون -

 نمی خوادتوهم خسته ای یه روز دیگه -

 معاینت کنم  سنوگرافی...فردابیا مطب -

 سعی میکنم بیام -

 اگه اومدی قبلش بهم زنگ بزن -

 باشه ...-

 االن بریم بیرون شام بخوریم ؟بابام منتظرته -

 روم نمیشه -

 ین جا بخوری مبرات بیارم ه-

برگشت نگام کرددست کشیدم ازشونه زدن موهاش  ودیگه اشک نمیریخت که 

ش جلوه ی بااینکه ظریف بود توگردنش روپوست سفیدنگاهم به سینش افتادگردنبد 

 بردم سمت گردنبندش وگرفتم وگفتم خوشت میاد؟خاصی داشت که دست 

فترکه یاونم همزمان دست برد وکه دستشوگرفتم وچه ظریفه دستش وانگشتاش ظر

دم شیرین شلطافت دستشووای که چرااین طوری  تودستم بود به خوبی حس میکردم

م بود این حسونداشتم که باگرفتم دستای غزل دچارش شدم که بی رها بغلابارهاوب

اراده دستشوبه آرومی فشاردادم که سریع روشوبرگردوند ودستشوازدستم 

درحالی که سمت اتاق میرفت نگاهم بهش بود به کشیدوباعجله ازتخت اومد پایین 

ولرز اندام بی نظیرش تواین لباس خواب فیروزه ای که باصدای که پربغض وترس 

 بود گفت میرم دوش میگرم میرم پایین ...شام بخوریم ...تو...هم ....بی..ا....

یر لب برگرده نگام کنه لبخندی زدم گفتم ز هبیرون باسرعت بودن اینک روفت

 خاکستری خودمی ....

                                                                                      

 زل(روز بعد)غ

باامیر قهرنیستم چون دوسش دارم به این نتیجه رسیدم من جدا عاشقشم نمیتونم 

ازدستش ناراحت باشم باید کاری کنم بهش نزدیک بشم نه ازش فاصله بگیرم 

 امیربرمیگردم ... باکه به باباگفتم میرم مطب بعدشم بود 8ساعت 



مشکی تاباالی زانوپوشیدم چه بسا کوتاه ترشلوارجین  هآماده شدم ...یه مانتوی کوتا

ام تاده سانتی معلوم بودبایه کفش کالج مشکی ویه شال پکه ساق یخی .پاچه کوتاه 

کردم  الیرایش مالیم کردم  شیشه  عطروخوکه گیس بافتم یکمی آمموهامشکی و

وس یه کردم وای چقد خوشکل شدم واسه خودم یه بنگاهی روخودم توآینه به خودم 

 چشمک زدم انصافا منم خود شیفته بود آ.....

یه ساعت طول آژانس رفتم واال با قربون خودم برم من کیفموبرداشتم وسریع

 کشیدتارسیدم ...رسیدم کسی نبود که منشی بادیدنم گفت دکترکسی روقبول نمیکنه 

 لبخندی زدم وگفت راهی نداره !

 نه اصال-

تامطب دیرشد سرکاربودم معذرت میخوام نمی  هیچ راهی ؟....من کلی راه اومدم-

 شه بهش بگیم 

 االن دکترمهمون دارن -

 باتعجب گفتم مهمون دارن ؟

 بله وقت پذیرش تموم شده درضمن شما هم که وقت قبلی ندارین خانم -

بی توجه به حرف منشی که سرش پایین بود داشت حرف میزد که سمت اتاق امیر 

 رفتم 

 ت کجا ؟که منشی سمتم اومد گف

اصال توجهی نکردم دروباز کردم امیر...روی مبل نشسته بود روبه روش یه دختر 

 جون بود نسبتاجذاب که بدون اینکه سمت من بچرخه گفت اینجا چه خبره 

 گفتم که مهمون دارن ذاشت برم داخل  داخل شدم منشی نمی

 آروم گفتم منم 

 امیرسمتم چرخید گفت تویی ؟

ختر جون بود که باتعجب نگام کرد که امیر گفت میتونی بری لبخندی زدم نگام به د

 منشی رفت دروبست جلوکه رفتم بالبخندی گفت کی اومد ی ؟

 همین االن -

 عزیزم مگه نگفتم میای قبلش بهم زنگ بزن-

 برگردم ؟حاالکه اومدم باخنده گفتم خودت گفتی بیام 



 نه بیا -

 میخوای تابرم ؟باهمون لبخندم گفتم نه بیا ..یعنی برم 

 باخنده گفت لوس نشوبیا گلم 

 دختره تمام مدت زل زده بود بهم که امیر گفت شیرین غزله خواهرزادم 

اِپس شیرین این بود زورم گرفت سالم کنم واالدوست دخترشوهرم خوشکلم  هست 

 عوضی 

 جلورفتم وگفتم چکارکنم 

 بیا عزیزم یکم دیگه سونوت میکنم -

 داری دایی  نمیدونستم که مهمون-

طنتم گل کردوروی پاهاش یم میدونستم دلیل لبخندش چیه که شلبخندی زد که جلورفت

 نشستم وگفتم کی بریم 

 کجا؟-امیر

 خونه -

 مگه میخوای االن بری ؟

 دستامودورگردنش حلقه کردم وگفتم نکنه بادوست دخترت قرارداری 

 ارم نگاهش بهم بود من که شیطون چشمکی زدم که گفت نه قرارند

 شیرین بااخم گفت اِامیر گفتی امشب میای خیلی وقته نیومدی دلم برات تنگ شده 

 گردوند وگفت بالحن سردی نمیتونم شیرین امشب نمیام امیر سمت شیرین روبر

 چند روزه اصالنمیای امیر گفتی میام به خاطر تواومدم مطب –شیرین 

بهت بگم اومدنت غیر منتظره کردم که که امیر گفت یادم رفت اه شیرین میداشتم نگ

 بود دیدی که غزل اومد قول داده بودم ببرمش بیرون فعالامشب کاردارم 

 قبل ازاینکه بیام چیزی نگفتی  -ش

 دیدی که یادم نبود -امیر

 سمت خودم چرخوندم وگفتم دایی بریم دیرمیشه  روصورت امیر

 بهتری دیشب باهام قهربودی –امیر 

چشمکی زدم وگفتم اون دیشب بود االنم خوبم وگونشوآروم ونرم بوسیدم وگفتم 

 اومدم سونوکنی 



 دلمباکی اومدی عزیز-

 آژانس -

 میشه باآژانس بفرستمت ؟-

نه ...بالحنی لوس وبچگونه گفتم نمیرم توباید منوببری به بابامیگم همین االن گفتی -

 بامن میای 

 ؟ امیرخندید وگفت بازم که لوس شدی

 ث دیشب آ اگه منونرسونی )باهمون لحنم گفتم بچگونه(مدایی قهرمیکنم -

 هیچی نگفت که گونشوبازبوسیدم وگفتم دایی؟

 جونم -

 ه خدا بخواداگم داره میسوزه االن وای چه عشقی میکنم من توبغل امیر شیرین ه

وقتی چقد جذاب ومیشه نمیشه قرارتوبه هم بزنی ؟فقط نگام کردبالبخندی وای که -

 نده حق داره شیرین یه جایش بد جوری بسوزهمیخ

 دوباره گونشوبوسیدم گفتم بالحنی نازوبچگونه نمیشه ؟

 گونمومتقابالبوسید وگفت باآژانس میری ؟

 نمی رم -

 میری -

 نمیرم -

 میری-

 نمیرم -

 محکم گقت میری 

 نـــــــــ.....میـــــــــــ...رم -

 خشک خشن ودستوری گفت میری 

  موبچگونه واخم گفتم نمی ر بالحن

 توبی جامی کنی -

 تومنومیرسونی -

 نمیرسونم-



 میرسونی -

 نمیرسونم -

 بابغض گفتم میرسونی 

 میرسونم گریه نکن باشه دازد

 بابغض گفتم میرسونی 

گفتم باشه بروهرجا دلت خواست  باهمون بغضم–من فقط میرسونم باشیرین میرم -

 پاشم سنوکنی ؟ حاال

 پاشوپاشوسونوت کنم دیرم شد 

 تمام مدت شیرین ساکت بود امامن صدای جلزولزشومیشنیدم به جون خودم 

وی پام بیاد پایین سریع غزلوبغل کردم دست دروگردنم حلقه )امیر(تاخواست ازر

گوشه ی لبشوگزید چرا این قد این  زدکی زد لبخند شیطونی کرد یه چشم

 تک ابرویی باالانداختم دخترشیطونه ؟که منم لبخند ی زدم 

ش سمت تخت روی تخت گذاشتمش وخیلی آروم گفتم چرا زنگ نزدی مکه برد

؟چشمکی زد وگفت قرارتوبهم زدم ؟دستگاه روروشن کردم چیری نگفتم دقایقی 

منتظرشدم گه تواین فاصله دکمه ی مانتشوبازکردم اصال به شیرین توجهی نکردم 

ی زیپ ودکمه وه هاشوبازکردم مکه تمام مدت نگامون میکرد که دک

وژل مخصوص روپایین شکمش گذاشتم وهمون طور شلوارشوبازکردم 

دقایقی چشام به صفحه ی مانیتوربود که که غزل باخنده گفت  ایستاده....سنوکردم

 چیه ؟

-............ 

 بازم باخنده گفت سالمه ...؟

 چییییییییی؟)باتعجب گفتم (-

 که بالبخندی گفت بچم ؟ نگاش کردم وای که چقد شیطونه

 لجم گرفت تازه منظورشوفهمیدم وگفتم نه بچت مث خودت ناقصه 

زه تای نداشت که  تودسگاهت مشکل داره بااخم گفت اِیه مدت پیش سنوکردم ومشکل

 دوقلوهم هست دوتاپسر

 زهرمار-



 باخنده گفت اِبازم بی ادب شدی دایی 

 باحرص گفتم بیا پایین 

ند وقتمه چاک کرد که باخنده گفت االن دقیق ادم شکمشوپبهش دودستمال کاغذی ر

 ؟

 غززززززل-

 چییییییییه ؟)ادامودرآورد (-

 لتش بالحنشودوست داشتم که واقعالبخندی زدم وگفتم مزه نریزحااینقد این 

دست بردم زیرزانوهاش وکمرش آوردمش پایین که چشمکی زد دختره ی دیونه 

 میخواداذیتم کنه حسابی که گذاشتمش پاینوبازباخنده گفت جدی جدی مشکلی ندارم 

 نه مشکلی نداری دردات طبیعیه -

 پس بچم  سالمه چراحس میکنم تکون نمی خوره ؟-

 م بروبیرون تکالفه شدموبادادگف

بیمارات هم همین طوری میکنی اگه به بابانگفتم آ با ری داییدرگیخندید وگفت خود 

.. 

 نشیروزل زده بودم بهش که ادامه دادمیخوای امشب کالنیا خونه باباباروبه 

 چشماموبستم وباعصبانیت ساختگی گفتم بروبیرون 

اخمی کرد وگفت باهات قهرم خیلی بدی چراسرم دادمیزنی واسه بچم بده  ناسالمتی 

م جداخندم گرفت ...که صدی پاشوشنیدم باصدای بازشدن دوندگر.. روبردکتری .

که برگشتم دیدمش لبخند رولبام بود که چشمکی زد برام وگوشه ی لبشوگازگرفت 

 شیطون...

 جداخواهرزادته ؟ تهمینکه رفت دروبست شیرین گفدروبست 

 آره -

 آخه خیلی باهات صمیمیه -

 چیه شیرین خواهرزادمه -

 ابطت فراترازیه خواهرزادست حس میکنم ر-

 ؟منظورت چیه -

 اون بوسه ها بغل کردنات ...شوخی هاش -



 چیه شیرین باورنداری؟-

 زم یکم رابطتت شک برانگیزه انه آخه ..خواهرزادت باشه ب-

 میشه واضح تربگی ؟-

 مث خواهرزاده بوست نمیکرد ..درضمن توکه بدت میادکسی صورتتوبوس کنه -

 بدم میادچی بگم؟بگم نکن -

چطوربه من میگی بوس نکنم آره کسی که بدش میادبدش میادفرقی نداره کی باشه -

 تازه یه جوری بود زیادی شیطونه بهش اعتمادندارم بدت میاد

 منظورت چیه شیرین ؟-

 ی دایی خواهرزداده چه میدونم ...ره های بین خواهربرادطشینیدی تاحاالراب-

 شیرین دیونه شدی ؟-

 کامالجدیم -

 شیرین توعقلت سرجاشه اون خواهرزادمه -

شه کرد اما یه طوری بود حس میکنم دوست داره اما نه به یبه توآره شک نم-

 وان دایی میگم این اواخریه طوری شدی ازم فاصله گرفتی بد اخالق ترشد ینع

ن اون خواهرزادمه چه رابطه یشیردید خودت نگاه میکنی که یه دخترتوداری از-

 نه شدی من باتوکلی صیغه میخونم حرام ؟دیو؟ای

ری عجیب بود خیلی هم خوشگله وخیلی هم شیطون توکه  طویه  نمی دونم نگاهش-

پیغمر نیستی آدمی به هرحال ممکنه اغفال بشی میگم این اواخرازم زده شدی کلی 

دیگه منومث قدیم نمیخوای هفته ای یه بارهم نمیای  یبهونه میکنی مث قبلنا نیست

 کارداری همون داری خسته ای ممیکنی همش بهونه 

 شیرین بااین افکارمزخرفت حالموبهم زدی بریم میرسونمت ...-

 مگه نمیای ؟-

 نه میرم خونه اعصابموریختی بهم ...می رسونمت -

 شیرین بااخم گفت نمیخوام خودم میرم 

 میرسونمت -

 یرمگفتم خودم م-

 باشه بروهرجورراحتی -



 واسه غزل زود کوتاه میای امامن می گی برم هرجورراحتم -

م تهدیدم میکنه رزادمه دیدی که تاتقی به توقی میخوره منوبا باباهببین شیرین خوا-

وام عهمه باتورفتم دفبد جوری دوسش داره ب موندارم آخه بابامنم حوصله ی بابا

 میکنه من جدا حوصله ی تنش ندارم 

 ت باشه برو...مت درمیرفت که گفداشت س

 شیرین ؟

 برگشت نگام کرد که گفت چیه ؟

 به منشی بگوواست آژانس بگیره -

 هیچی نگفت ....

 فرداتعطیله خودم میام پیشت باشه -

 کی ؟-

 میزنم بیرون شام بیرون میریم 5عصرمیام ساعت -

 باشه عزیزم منتظرم دیرنکنی -

 میام ...-

 )غزل(

پشت درایستاده بودم البته گوش ایستاده بودم منشی تاگفتم میتونی بری 

ازخوداخواسته زودی رفت از پشت درکناررفتم روی مبل داخل سالن نشستم که 

 یهوشیرین وبعدش امیراومدن بیرون 

 منشی که رفته -امیر

 خودت برام یه آژانس بگیر عزیزم –شیرین 

واال کم هم کم مونده بخوره شوهرمو)زهرمارعزیزم دردعزیزم واالچه پروووو

 (نخورده امیرجونموکوفتش بشه الهی  توگلوت گیرکنه شوهرخوشکلم 

هستم 147والو...بله ...اشتراک  تامیرسمت گوشی تلفن رفت شماره ی سریع گرف

 میاد سریع لطفا ....بله به مقصد خیابون ..... یه سرویس میخواستم

 امیرروبه شیرین گفت میاد االن بروپایین همین روبه روی ساختمونه 

 روبوسید گفت فردامیبینمت  یشیرین سمت امیر رفت یه بوس هوایی ام

 برورسیدی زنگ بزن -



 باشه عزیزم پس فردامنتظرتم -

شیرین رفت امیر هیچی نگفت بعد رفتن شیرین امیر اومد روی مبل مقابلم نشست 

 غزل خانم  وگفت بیخبر اومدی

 من ازکجا میدونستم مهمون داری ؟بادهن کجی گفتم اونم کی شیرین جونت -

 چیه حسودی میکنی ؟-

ی کنم اگه به خوشگلیه من یه چیز دیگم اگه به توإکه دنه به چی چی شیرین حسو-

 شش دنگ سندت به نام منه شوهرمی 

 خندید وگفت شوهرتم 

 آره نیستی ؟-

 باخنده گفت برمنکرش لعنت 

 بگذریم حاالمشکلی نداشتم ؟-

 نه اتفاقا مشکلی نداشتی -

 حاالتاریخ زایمانم کی هست بچه ی اولمه بلد نیستم -

 جدی حرف زدم بدون هیچ لبخندی 

 غزززززززززل ؟-

وای چقد دوست داشتم این جوری باحرص صدام میزد منم مث خودش 

 اداشودرآوردم 

 چیییییییییه ؟-

 به مبل لم دادته لبخندی داشت که گفت خیلی دوست داری حامله شی 

 بالبخندی گفتم آره خیلی 

 بالبخندی گفت ازکی اون وقت ؟

 چشمکی زدم وگفتم مسلما ازتونه مث تودیونه میشه بچم 

 دلتم بخوا ازمن حامله شی!-

 م باشمن شم بابای بچم توباشی بذارم توی روانی بچت مامانش  هعمراازتوحامل-

به این جذابی درضمن من شوهرتم غیرازمن میشه ازکس  رمگه من چمه ؟پس-

 دیگه ای حامله شی ؟

 بااخم گفتم بدت نیومده انگار خوشت اومده 



ت بچگونه ای ادامه دادم خیلی بیجنبه ای شوخی هم حالیت نیست حالاخم کردم با

 آ....

کنی من روانیم ازشوخیش هم بدم میاد حق نداری راجب این موضوع هم شوخی -

 جدی میگیرم 

 ازحرفش واالترسیدم که بحثوعوض کردم وگفتم بریم 

 رون شام بخوریم ؟یب م بری-

 کجا؟-

 هرجا دوست داری به خاطردیشب بهت افتخارمیدم باها ت میام بیرون -

 به خاطردیشب میخوای ازدلم درآری ؟ بالحنی بچگونه ا ی گفتم

 توکه دیگه دلخورنیستی هستی عزیزم -

لب گزیدم انگشت اشارموگاز گرفتم تازه ناخوناموبرق انداخته بودم که لبخندی زد 

 منم همیطور لبخندی زدم که گفت کجا بریم 

 ستوران ِ.......م رم بریتلبخندی زدم  وگفبدون اینکه انگشتمودربیارم 

 وگفت بریم عزیزدلم  انگشتموازدهنم درآورد  جلوم اومد خم شدبلند شد 

 ...دروقفل کرد که کیفش دستم بود که رفتیم بلند شدم ...

ستوران می اومدم فقط اسمشوشنیده بودم که واقعا جای بی ر........اولین باربود این 

 روبه روی هم دیگه نشسته بودیم که گفت اولین باره میای اینجا ؟نظیری بود ....

 اهووووووم -

 فکرشم نمی کردی یه روز بیای اینجا ؟-

فتم سرم منت میذاری)با اخم وناراحتی زیادی گفتم جدا بهم سرموبرداشتم وگ-

 برخورد (

 خیلی آروم گفت ناراحت شدی گلم ؟

 ری بهم توهیم کنی پولتوبه رخم نکش طوی این راناراحت شدم آره حق ند-

 من منظوری نداشتم به جون غزل -

باشیرین جونت بری من به گه بمیرم باتوجایی نمی رم بهتره سرم پاین بود گفتم دی

 تووکالست نمیخورم 

 )بغض توگلوم گیر کرده بود (



 اِغزل عزیزم من مگه من چی گفتم ؟-

 بهم برمیخوره درسته من بچه فقیر بودم اما حق نداری بهم تویم کنی -

اومد سفارش چلوکبا ب دادوگفت  وسرموانداختم پایین چیزی نگفتم که گارسون

 چی میخور یتو

 چلوماهی اسون گفت دوست گردوندم که روبه گربااخم روبر

 که سریع گفتم نه من نمیخوام همون کباب 

    امیر خندید وسفاشوداد

ربع ساعت طول کشید که غذاروآوردن تمام مدت امیر نگام میکرد که لبخند 

رولباش بود منم درسکوت مطلق نشسته بودم که غذاسروشد ...تمام مدت من باغذام 

دلم میخواست بخورم اما همون اول توش یه موی کوچولودیدم  بازی میکرم خیلی

حالم بد شد اما به روی خودم نیاوردم دیدم امیرداره باولع میخوره منم که بد ذات 

 ...وای چقد من بدجنسم آخه تنم به تن این روانی خورده آخه ...بهش نگتفم که 

 غزل چرانمی خوری ؟-

-............ 

 عزیزم ناراحت شدی ؟-

-................. 

 گفتم که معذرت میخوام منظوری نداشتم غزل عزیزم بخورسردمیشه گلم

 امیر باولع میخورد بیچاره چقدم گشنش بود 

 میل ندارم دلم نمیکشه -

 الکی میگی قهرکردی توکه چلوکباب دوست داری ؟-

 نمیخورم دوست ندارم -

 میخوای بگم زرشک پلوبرات بیاره ؟-

 کن نمی خورم اصرارن-

 وبشقابوسمتش هل دادم به آرومی گفتم موتوشه نمی خورم 

 باتعجب زیادی گفت جدا؟

 اهی به بشقابم کرد که گفتم ببین گن
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دست ازخوردن کشید قاشق وچنگالوداخل بشقاب انداخت وتیکه به صندلی دادوگفت 

 اوووووف کاش زود ترگفته بودی ؟

بگم )شیطون بد جنس بودم درعین  بالبخندی گفتم دیدم باولع میخوری دلم نیومد بهت

 حال (

 لبخندی زد وگفت ذاتت خرابه پلید ....

امیرخیلی آروم گفت ببخشید همسرم ره به گارسون کرد که گارسون اومد ااش

 نتونستن بخورن 

 چرا؟-

 موتوش بود ..-

 این امکان  نداره–گارسون 

 خانومم بهم گفت حاالکه امکان داشته یه موی مردونه ....منم متوجه نشدم االن -

 اما.....من ازشما معذرت میخوام ....-

 این اشتباه قابل بخشش نیست -

 امیرخیلی آروم حرف میزد(

 وجه ی رستوران بااین شوهرت خراب میشه -

 معذرت میخوام  قربان تذکرمیدم -

من پول غذاروحساب میکنم ولی دیگه اینجا نمیام پولومیدم که فک نکید کلکی -

 توکاره 

 اصاللب به غذانزدن میبیند که .... همسرم

 گارسون نگاهی به ظرف غذاانداخت گفت من صمیمانه عذرمیخوام 

امیربلند شد چند تراول وی میز انداخت وگفت بریم غزل عزیزم دنبال امیر رفتم 

 سوارماشین شدیم که گفتم چرا حساب کردی ؟

 اون وقت فک می کرد الکی میگیم ...-

 یا یه شب اومدیم بیرون آ..ماشینوروشن کرد وگفت ب

 بریم فالفل بخوریم ؟-

من سیر شدم  اوووف هرچند دلم میخواد باالبیارم ....بدجنس چرانگفتی کلی -

 بااشتها خوردم 



 خندیدم گفتم حقت بود

 امیرخندید

 گشنمه -

 میخوای برات بگیرم -

 نه اگه تومیخوری منم میخورم -

 من جدااشتهام کورشد وباحالت مسخره ای طرفم اووووووق زد که خندم گرفت -

 حناق دختره بد جنس روانی )باخنده گفت(-

دوباره اووووووق زد جلوش اما حواسش به رانندگی بود که گفت من تاچند روز 

 حالم بده 

 بالحنی بچگونه ای گفتم امیررررررر؟

 اوووووووووووق -

 ی بد میکنی ارحالمو-

خندیدوگفت تالفی بدی بود غزل اووووووق زد  بازمیدمنستم داره اذیتم میکنه که 

 که گفت بدجنس دارم برات ...

خندیدم که که سمت من اووووووق زدکه باحالت عصبانیت گونشومحکم گرفتم 

 وکشیدم که گفتم امیرررررررررر؟

 باخنده گفت چییییییییییییه ؟خندیدم وگفتم بسه ...

 چرابهم نگفتی ؟ م انداخت وگفت خیلی بدینگاهی سریع به

 خندیدم وگونشوبوسیدموگفتم معذرت میخوام 

 نکن حواسموپرت میکنی باخنده 

اوووووق زد خندیدم بالبخندی دوباره گونشوبوسیدم این بارتف مالی کردم که گفت 

 نکن بدم میاد که باخده گفت

 

 بریم خونه شام بخوریم -

 نگام کرد وگفت فالفل نیمخوای 

 دیگه غذای بیرون حالم بد میشه -

 دقیقا-
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 ولش کن بریم خونه یه چیزی میخوریم سمیه حتما غذادرست کرده -

ود انصافاطعمش عالی رفتیم خونه سمیه کوکوسبزی وشامی درست کرده ب

خوردیم چقدم خندیدم خدایی چقد خوش گذشت کلی سربه  یم واط نشستیبود....توی ح

 شکم دراومدوای که چقد سربه سرش گذاشتم که آخرشنقدخندیدم ایسرهم گذاشتیم ا

 گفت غزززززززل؟

 چیییییییییی؟-

 بِس دیگه نمک نریز-

 کونمک مگه نمک ریخت وای شورشدنفهمیدم آخ ببخشید-

 خندیدکه گفتم امیرررررر؟

 جان ؟-

 جدی جدی مشکلی نداشتم -

 نه نداشتی دردات طبیعیه حاالهی میپرسی؟-

 ه ؟ه چیآخه این همه دردواس-

 بیعیه دیگه درد قبل ازماهیانته میاددیگه ط-

 خوب نمیشه ؟-

 همون که بهت گفتم -

سرموانداختم پایین چیزی نگفتم ..اونم ساکت بود نگام کرد که بلند شدم که گفتم من 

 میرم بخوابم سینی روببرتوآشپزخونه ...

 دستشودرازکرد گفت کمکم  کن بلند شم پام خواب رفته 

یه دفه منوکشید افتادم توبغلش وباخنده درحالی دست دروکمرم حلقه دستشوگرفتم که 

 میکردگفت برنامه ی امشبموریختی بهم یه بوس بده بعد برو

 بوسیدمت مطب  کلی-

 ه گفت اونا قبول نیست بوس میخوام دباخن

 توکه فردامی خوای بری پیش شیرین -

 حاال)باحالت بامزه ای گفت (-

 روچمنا بودیم روش بودم چرخید من زیرشدم 

 امروزحسابی شیطونی کردی آ...-



 خندیدم گفتم حاال)مث خودش گفتم(

 باخنده گفت ادامودرمیاری ؟

 نه -

 بروکارهوایی شدی–هلش دادم 

 باخنده گفت چته نمی خوام که بخورمت 

 امیر لطفا...-

حس کردم عمیق بوسید  نگاهش خیره بود بهم که لب که ترکردم داغی لباشورولبام

لباموجدادگرگون شدم که وای چه حالی شدم من این روزا دارم کم تحمل میشم 

منم به این حس محتاجم اما هلش دادم آروم نفس صبوری درتوان من نیست ....

 عمیقی کشیدم خندیدوگفت چته 

 ی بوسیدی )بالحنی بچگونه گفتم (لبروکنار....اوووووووف بازم منواین مد-

 ود هنوز که گفت پس چه مدلی دوست داری روم ب

که داغی نفس هاشوکنارگردنم روی گوشم حس کردم توگوشم زمزمه کرد امشب 

 پیشم میخوابی 

 هیچی نگفتم داشتم کم می آوردم 

صداش یه جوری بود من تاحاالتجربه نکردم این حسای عجیبوکه گفت امشبوبغلم 

 میخوابی کاریت ندارم 

 گفتم امیر ولم کن که باصدایی لرزون می ترسیده بودم یه  ک

تری زبونشوروی الله ی گوشم حس میکردم دمارازروزگارم دراومد که باالتماس 

کالخودم هم می لرزیدم دست خودم گفتم خواهش میکنم به وضوح صدام میلرزید 

نبود من تجربه نکردم این حسای عجیب غریبوکه این روزا دامن گیرم شده 

 مقصرامیر؟

 اس وترس زیادی گفتم امیربذاربرم که باالتم

 چته ترسیدی عزیزم ؟-

 داشت بغضم میشکست که گفتم بابغض ولم کن ....بروکنار-



ازش جداشم هلش میدادم فایده ای نداشت که که ازم تمام مدت سعی میکردم 

ارت دوییدم که صدای قهقهه ای خنده سمت ساختمون عمجداشدوسریع بلند شدم 

که برگشتم نگاش کردم روی چمنا نشسته بود تکیه داده هاش اعصابموریخت بهم 

رفتم بود رودوتادستاش وبه عقب خم شد ه بود ومیخندید که دادزدم عوضی...

 منتظرنشدم وبه حالت دونفس نفس میزدم 

 به دادم برس  رفتم تواتاقم وای خدا

شد برهنه نبودم لباس داشتم لباسموعوض میکردم که دربازشد اومد توخوب 

 که گفتم چیه ؟وپوشیده بودم)یه لباس آبی روشن( خوابم

 بالبخندی گفت چه لباس خواب نازی تنت کردی -

 زهرمار-

 چته بداخالق -

 چکارداری -

 دم درایستاده بود که گفت فرداتعطیله میای صب ورزش بیام بیدارت کنم زهنو

 نه -

 چرا-

 صب زودمیای حوصله ندارم -

  چند روزه وزش نکردی خوب شدی دیگه-

 خوبه 8صب زود نیای -

 باشه 

 گه نگاش کردم که گفتم برودی

فاصلم باهش خیلی نبود همونوهم کم کرد که انتهای لباس خوابموگرفت وگفت  

 بهت میاد این رنگی  خیلی 

 زدم رودستشوگفتم به توچه 

 بودم بهت امشبورحم نمیکردم جیگرشدی آبهت قول نداده لبخندی زدم گفتم اگه 

 بادادگفتم 

 عوضی 

 خندید درحالی که میرفت بیرون گفت شانس آوردی خانمی بهت قول دادم 



رفت بیرون دروبستم وای خدا دیونه شده این ازاین بعد حواسم باشه این چش 

چرون هیز نبود که چشاش دارن هرزمیرن وای باید حواسم باشه ..روی تخت 

شدم که تجربش  دراز کشیدم یادبوسش افتادم وای چه طعمی داره مسخ بوسه ای

 ین بود اما درعین حال ترسناک     ربرام  شی

                                                                                                 

بود بعد ازناهار...امیرپای پله ها ایستادوباصدایی بلندگفت سمیه یه لیوان 2ساعت 

گاش که رموکه برداشتم نسم فتمبل نشسته بودم چیزی نگ ار..رویآب پرتقال برام بی

اهی به باباکردم داشت کتاب میخوند بلند شدم رفتم پای گکردم لبخندی زد ورفت ...ن

 ویلچرش نشستم نگام کرد که گفت چی میخوای این طوری نشستی؟

 بابایی؟-

 جونم ...-

این طوری نگام لم کمه منگاش کردم که ادامه دادوای دختربگودیگه من تاب وتح

 نکن 

 میره 5بالبخندی گفتم بابایی امیر ساعت 

 کجا؟-

 پیش شیرین -

 خودش بهت گفت ؟-

 نه فهمیدم -

 خب -

نه گفتم درحالی که خودموحسابی لوس کردم شگردم بود اسرموانداختم پایین مظلوم

 که گفتم دوست ندارم بره 

 چکارمیخوای بکنی ؟بهش میگی نرو؟-

 نه خب ولی -

 ن قرصات بهم میدی؟وازاشیطون لبخندی زدموگفتم 

 باتعجب توأم باخنده گفت کدوم قرصا؟

 همون خواب آورا...-

 چکارمیخوای بکنی ؟-



 چیزه فقط یه کوچلوبخوابه )خدموحسابی لوس وظلوم کردم(-

 فقط نگام کرد 

 بابایی جون غزل دلم میسوزه میره 

 خب این بارنذاری بره بعدش چی 

 حاالامروزنره بعدش هم یه کاری میکنم -

 ویلچرشوحرکت دادگفت بریم 

بلند شدم پشت سربابارفتم داخل اتاق شدم که جعبه ی قرصاشودراوردبازکرد یه 

ورق دستم داددوتادرآرودم که جلوش گرفتم مرددشدم دروباره برگردونم یکی دیگه 

 درآوردم که گفت زیاده 

 نیست فوقش یه ذره ابشتربخوابه -

وباعجله زدم ازاتاق بیرون....آشپزخونه رفتم ...خوبه سمیه داشت آب پرتقال 

میگرفت قرصاروتویه ذره آب گذاشتم باقاشق له کردم خوبه سمیه سرگرم کارش بو 

رتقالوتولیوان پمنتظرش شدم کارش تمو بشه که آب  اصالحواسش یه من نبود که

 ریخت که ازدستش گرفتم 

 بده من من واسش میبرم -

وسریع پشت کردم بهش توجهی به سمیه هم نکردم وقرصای حل شده روتولیوان 

 ریختم 

 وهمش زدم 

 وگذاشتم توبشقابوگفتم ببرش 

 سمیه باتعجب نگام کرد که گفتم ببرش شوهرم منتظره 

 بعد برگشت سمیه سمت اتاقش رفتم باید مطمئن شم همشومیخوره هیچی نگفت رفت 

ه بود لب تاپش روپاهش لیوان آب پرتقال یه مبل نشست درنزده داخل شدم روی

 دستش نصفشوخورده بود که گفت طویلست به سالمتی 

 آره خیلی وقته -

 نگام کرد 

 خوبی جناب شرک -

 خوبم فیونای عزیزم -



 فیونا الاقل شبادیوه توچی ؟-

 بقیه ی آب پرتقال وخورد لیوان خالی روسمتم گرفت وگفت بذاررومیز 

 لیون روازدستش گرفتم  

 کم که نمیاری زبون باز-

 میری ؟-

 کجا ؟-

 پیش شیرین -

 فعالزوده بعدمیرم -

 )عوضی چه ریلکسه(

 گرفتی ؟که گفتم کتابی که خواستم واسم ن همین طورتند تند داشت تایپ میکرد

 سفارش دادم فردامیاد ...-

 تابی یه موهای بازپریشونم دادم پشت گوشم گذاشتم 

 مزاحمت نمیشم ..خب -

 تندتند داشت تایپ مکرد بدون اینکه سرشوبرداره گفت همین ...

 م واسه خاطرکتاب اومده بود-

 درس که میخونی –بود حواسش به لب تابش 

 خاطرماشین هم که شده میخونم به -

 جداحواسش نبود که اومدم بیرون 

 دم بیرون متند تند داشت تایپ میکر روانی نفهمید او

 به آرومی دروبستم 

تواتاقم مشغول تست حل کردن شدم ....دل تودلم نبود یه ساعتی گذشت که  رفتم

آروم پاورچین رفتم اتاقش روی تخت افتاده بود چنان خواب بودبیچاره آخ خ خ  

 قرصاهالکش کردن باخنده گفتم بمیرم الهی چه بالیی سرت اومد عشقم 

ی تو...موبایلشوازروی خم شدم آروم گونشوبوسیدم وای که چقد خوشمزه ا

میزعسلی برداشتم بالبخندی براش یه بوس فرستادم وگفتم خوب بخوابی 

 همسرخوشگلم خواب شیرینونبینی ناراحت میشم اون وقت تالفی میکنم عشقم و

 اومدم بیرون دروبه آرومی بستم 



بود بیچاره هنوز خواب بود 11..........داشتم دیگه نگران میشدم ساعت 

یه  زدم همینکه میدیدم نفس میکشید وقفسه ی سینش باال پایین میشد صدباربهش سر

 کم فقط یه کم خیالم راحت میشد حداقل هنوززبونم الل طوریش نشده ....

لبه ی تخت نشسته بودم نبضشوگرفتم میزد منظم چنان خوابش سنگین 

 بوداصالحالیش نبود هزارباربوسیدمش 

 شیرینم خودشوکشت ایقد زنگ زد 

 ازاتاق رفتم بیرون مبادایهویی بیدارشه نباشم بهتره 

 )امیر(

بایه سردردخفیفی بیدارشدم آخ مگه چقد خوابیدم ؟چشاموواکردم بلند شدم نشستم 

وسط تخت اتاق تاریک بود ....اوووووف مگه موبایلم زنگ نخورد ؟دست بردم 

 رومیز عسلی نبود ...بود؟خودم گذاشته بودم اینجا ؟

 قرارشدم برم چرااینقد خوابیدم ؟ـآخ شیرین 

که چراغ خوابوروشن کردم ساعت درست معلوم نبود بیخیال شدم بلند شدم 

 وده دقیقه بود11وچراغوروشن کردم ماتم برد ساعت 

 ......غزل بازم چه  آتیشی سوزوندی مگه چقدخوابیدم ؟...وای غزل؟-

عصبانیت بدون اینکه عصبی بودم چی به خوردم داد...واالدیگه ازش میترسم که با

تی شرتموبپوشم بون اینکه صندالموپام کنم ازاتاقم زدم بیرون رفتم اتاقش بدون 

اینکه دربزنم رافتم تونبودش....دروکوبیدم بهم ....باعصبانیت سمت راه پله رفتم 

 دادزدم غززززززززززل؟

 )غزل(

راه پله ها بود وای خدا....به دادم برس بیدارشد چه اربده ای هم میکشه ؟نگاهم به 

داشت می اومد پایین  نه تی شرت تنش بود نه صندل ...عصبی بود خیلی که اومد 

 دادزدغزززززززل؟پایین دست خودم نبود ازروی مبل بلند شدم 

پریدم پشت مبل ایستادم بخدابه جون خودش عین بید میلرزیدم اما چشام میخندیدن 

رکی بود آ....که جلواومد وگفت تودلم عروسی بود ازاون مدل قاطیا بوداهرکی ه

 باعصبانیت تمام درواقع دادزدچکارکردی ؟

 خیلی تریسده بودم که گفتم هیچی ...



 دادزدهیچی ؟

به خدا لبخندزدنم دست خودم نبود که بالبخندی اما پرترس گفتم هیچی من کاری 

 دادزدبازچه آتیشی سوزوندی ؟چنان دادزد خیس کردم خددموکه وای نکردم 

 ئوای امیر راست میگی من سوزندم ؟شی ...باخنده گفتمچه آتی-

جدی جدی کاردش میزدی خون نمیزی ازشدت عصبانیت اما بیچاره ازدماغ 

 وگوشاش دودمیزد بیاوببین 

 که آروم گفتم واسه همین ازگوشات ودماغت دودمیزنه کارمنه ؟

دو ازپشت مبل به حالت ....سمتم خیز برداشت وگفت باعصبانیت غزل میکشمت 

فرارکردم که دنبالم دویید وموبایلش بود هرکاری کردم رمزشوبلد نبودم عوضی 

اون دنبالم میدویید من عین خرگوش نه بهتره بگم معلوم نبود چی گذاشته بود

کانگروکل سالودوییدم ازروی مبل هرچی که میشد ازرورش بپرم میپریدم حتی 

 ازروی میزغذاخوری هم پریدم 

کل مبلها روچند دروپریدم باالاودم اربده میکشید من فقط به عصبانیتش میخندیدم 

 متری رودورزدم اون دادبیدادمیکرد من خوشحال میخندیدم 300پایین کل 

 بده گوشیمو....-

 باخنده نمی دم 

 به گفتم -

 دادزد ترسیدم امامگه من ازرومیرم 

 خندیدم نمیدم

 مگه دستم بهت نره – 

 واونم دنبالم مگه خسته میشه عوضی... میدوییدم من

ردشدم پاش پشت ساعت شماته دارایستادم ...رسیدبهم که به حالت دواززیر

ماتش برده بود مربود چنان سرخوردم اززیرپاش که برگشت وباتعجب نگام کرد مر

 لخنده گفتم عجب الیی بود آ...حال کردی؟اکه ب

 پشت مبل تک نفره راحتی ایستادم 

 امشب حسابت میرسم فاتحت خودست ...–بود لحنش عصبی 

 بارزنگ زد طفلکی ...1000شوکشت دباخنده گفتم شیرین خو



 هنوزنفس نفس میزد که گفت غزل تالفی میکنم 

 امیرررررررر-

 امیردردامیروحناق -

 امیرقول دادی تالفی نکنی -

 به جون توتالفی میکنم  ممن چیز خورد-

 باخنده گفتم بازم دست وپاتومیبندم 

 دازد توغلط کردی 

 باخنده گفتم میبینیم -

 خواهیم دید -

 امشبتوبهم زدم  آیییی دلم خنک شد ... م ضیافتفتشکلکی واسش درآوردم وگ

 کورخوندی توجورشومیکشی...-

 توبیجا کردی -

 همینکه گفتم -

 بادهن کجی گفتم بسوزی آقا خوشگله ....

 لعنتی رو... دادزدبده این

 نمیدم -

سمتم خیزبرداشت یه زانوش تکیه داده وبد به مبل یه دستش به پشتی مبل تکیه 

دادکه متأسفانه مبل سبک بود تاخواست سمتم خیزبرداره افتادمنم تاخواستم فرارکنم 

دم پاموگرفت جیغ زدم مگه میتونستم زورم که نمی رسید که سمتم خودشوکشید اافت

 عین خرگوش باالپاین میپری خانم کانگرو!گفت واومد روم باخنده 

 بااخم گفتم پاشوسنگینی 

 موبایلش دستم بود که دستموسمت باالبردم و

 بده موبایلمو-

فش نشدم روم بود یبه زروازم گرفت هرکاری کرد م حردستشوبرد سمت دستم 

 چسبیده بود بهم که شیطون خندید

 منوخواب میکنی آتیش پاره ؟-

  فقط اخم کردم که



 چیه خانم کوچولوحسودیت شده ؟-

هلش میکشی امشب  وشیطون بود حسابی امشب وگفت جورش بازم هیچی نگفتم

 دادم اما نتونستم !

یه طوری اهزارمیزد روم بود نفس کشیدن جداصورتشونزدیک صورتم آورد قلبم ت

بود ..چرااین طوری شدم این چه حسی بود ؟...این چه حالی بود من شدم که گرمی 

لباشوروی لبام حس کردم عمیق بوسید یه طورخاصی بود بوسش نرم ولطیف ولی 

زیباواحساس میکنم پرازاحساس امشب بوسش بارم عجیب بود برام عمیق 

اش که ششدم میخندیدن اون چ ....دقایقی بوسید تقالکردم ...هلش دادم ازم که جدا

 باعصبانیت گفتم بازم منوبوسیدی ؟

 حقته -

 د باربهت بگم ؟)عصبی بودم (حق نداری منوببوسی چن-

بود که صورتشونزدیک کردونفساش توگوشم کل تنم روداغ کرد وآروم  مهنوزرو

 توگوشم گفت توبه شیرین حسودی میکنی ؟

نموقورت دادم هنوزنفسش داشت نفس نمی شه کشید وای که دارم میسوزم آب ده

 منومیسوزوند کل وجودمو

 چراداری نفس نفس میزنی ؟-

 امیرپاشولطفا...لطفا.....)باالتماس گفتم (-

 چته ...عزیزم )لحنش یه طورخاصی بود(-

بازم هلش دادم وباالتماس وترس وگفتم خواهش میکنم خندید وآروم گفت چته 

 چرامیترسی 

 د شوباترس گفت امیر توروخدا بلن

بالبخنید که یه دفه گفت شدروشوبرگردوند که نگاش کردم ترسوتونگاهم دید که بلند 

 بابا؟!!!

باباروی ویلچرنشسته بود که یه لبخند رولباش بود که منم سریع بلند شدم ولب 

ازشرم وخجالت بود که ازاین نگاش کنم آبروم جدارفت که گزیدم  ونتونستم بیشتر

 یدم ....به حالت دوسمت پله ها دوی

 )امیر(



قابل یه تیم ضعیف بااختالف چندین معنی ضایع شدم درحد باخت تیم ملی آخ خ خ ی

عنی تواتاقتون که بابابود این دفه هم آبروم حسابی رفت که باباگفت یدفه گل...اون 

 ن توسالن دومیدانی راانداختین؟موش  وگربه بازیه ؟جاندارین ؟...پایی

 چیزه بابا....چیزه ...-

 نقده سروصدا کردین نذاشتین بخوابم ...خواب ازسرم پرید ای-

 موبایلم دستم بود که جابه جاکردم وگفتم من معذرت میخوام 

 باید یه فکری به حال خودم بکنم باخنده گفت برم ته باغ پیش رحیم -

 معذرت میخوام بابا ببخشید این غزل چیزه ...شیطونی میکنه اعصابمومیریزه بهم -

 غزل خانم ؟چکارکرده -

 معلوم نیست چی به خوردم داده تااالن خواب موندم -

 مگه جایی میخواستی بری ؟-

 سرموانداختم پایین وگفتم نه ...دیگه قرارم بااین تأخیر منتفی شد 

 چه قراری که این قده مهم بود غزلوداری دعوامیکنی ؟-

-........... 

 پیش شیرین ؟

 چشاموبستم آروم گفتم بله 

 ه بدش میاد خب معلوم-

 م قبل ازاینکه عقدش کنم فتبابامن بهش گ-

 به هرحال ناراحت میشه چون به تواحساس مالکیت میکنه توشوهرشی -

 اما من ...-

 ؟تودوسش داری -

 من ؟-

 نه پس من ؟-

 دوست داشتن که نه اما -

 اما چی ؟-

 نمی دونم بابا...بگذریم -



بیشتربهش توجه کن شاید بهش یه حسی داشته باشه ..احساس میکنم اون -

 باشیطنتاش نظرتوروجلب کنه 

 چیزی نگفتم نگام کرد که سرموانداختم پایین ...سریع سمت اتاقم رفتم ...

چه حسی این دختره دیونست نرمال نیست نمی ذارم عاشقم بشه من فقط دارم بهش 

نکنه من یه طوری شدم ؟اما عمرابذارم دل ببازم محبت میکنم دچارکمبود نشه نه ؟

این دخترکه دخترنیست ...من ازخیانت زنامیترسم دست خودم نیست این ترس 

که روی تخت درازکشیدم گوشیموروشن کردم شیرین هم به همیشه توجودمه ....

 قول غزل خودشوکشته بود هزاربارزنگ زده بود که شمارشوگرفتم 

 الو...-

 ود لحنش الوجواب داددلخورب

 الوشیرین -

 چرانیومدی میدونی چقد زنگ زدم کجا بودی چرا جواب نیمدادی ؟-

 نشد شیرین معذرت میخوام -

 چرا؟-

مجبوربودم دروغ بگم چکارکنم حوصله ی قهراین کی روجدانداشتم که گفتم بابام 

 شدم ظهری حالش بدبود که گرفتاربابام 

 گوشیتوچراجواب نمیدادی؟-

 اینقد دست پاچه شدم که یادم رفت ببرمش -

 االن خونه ای ؟-

 خب چرانیومدی؟-

شد شیرنی اینقد خستم که نگوبعد چطوری ول کنم بیام من تازه اومدم خونه غزل ن-

 شه که بیام اونجا شاید کاری پیش بیادیپیش باباموند نم

 میدونی چقد دلواپست شدم ؟-

 گفتم که معذرت میخوام -

 بیام ؟ آژانس بگیرم-

 اِاِاِاِنکنی آ   کجای بیای این وقت شب که اونم جلوخدمه -

 مگه اولین باره میام ؟-



)ازوقتی غزل اومده اینجا دیگه نمیذاشتم شیرین بیاد اینجا البته باباهم مخالف بود که 

 براش خونه رهن کردم (

 م شردرست میکنه حوصلشوندارمارولی خدمه هستن به گوش غزل برسه بمیدونم -

 درضمن کلی کاردارم خستم میخوام بخوام تواین وضعیت کجا پاشی بیای؟

 آخه گفتم شاید ...-

 فرداظهربیام مطب ؟-

نمیدونم چرایه دفه عصبی شدم که گفتم شیرین !؟بهت زنگ میزنم  االنم خستم 

 مخوام بخوابم ازظهرتاحاالسرپابودم ...

 یکمی لحنش دلخور بود که گفت باشه کاری نداری ...؟

 شب خوش -

 شب بخیر-

 قطع کردم...

گوشی روی میز عسلی گذاشتم یاد بوسه های غزل افتادم ..لب ترکردم چه آتیشی 

خنه میکنه این کوچولوچی داره که این جوری داره تووجودم رمیسوزونه 

ی حسی دارم ؟ممکنه من عاشقش شدم درسته من دل دباشیطنتاش !نکنه جدی ج

 شیطون کوچولو...باختم به خاکستری ...به این 

                                                                           

یکی دوماه گذشت که هوا کم کم داشت سرد میشد غزل هروز درحال درس خوندن 

بود این روزا شیطنت کم  میکرد تمام فکروذکرش درس خوندن بود جدادخترپراز 

داشتم بهش امید واربودم جز شبا که واسه ورزش پشتکاره من این جدیتشودوست 

دوندمش چقد اعتراض کرد ی نداشت امشب کلی روتردمیل می رفتیم تفریح دیگه ا

اما فایده ای نداشت بعدش هم کلی مجبورش کردم دراز نشست بره بعد کلی 

غرغرواعتراض روی زمین کف سالن دراز کشید وبااخم گفت بدجنس تالفی میکنم 

یفرلوپز هم این قد واسه هیکلش زحمت نکشیده که من امشب جون به جون توجن

 دادم 

 خندیدم وگفتم توازجنفیر خوش هیکلتری 

 چشم ریزکرد وگفت اما شیرین جونت خوش استیل تره 



 حرف غزل اندامش معرکست ( ینصد البته )البته ته دلم نبود ا اون ک-

  امیر به جون تواگه تالفی امشبودرنیاوردم غزل نیستم-

 خندیدموگفتم باشه منتظرم 

 سرت نذاشتم بهت خوش گذشته  مدتیه سربه-

ردنبال بهونه تسه موش وگربه بازیا تنگ شده )بیشباخنده گفتم نه جون غزل دلم وا

بودم دلم وایه بوسه هاش تنگ شده ازاون شب تاحال نبوسیده بودمش دارم دق 

دختری روبوس نمی کردم  ایمیکنم تاحاالهالک یه بوسه نبودم من که هیچ وقت لب

 له له میزنم ( محاالدار

 چشاشوبست وگفت خوابم میاد 

 پاشوپاشواینجا نخواب برودوش بگیر بعد بخواب خستگی هم از تنت میره ...-

 خواب آلود گفت خوابم میاد خیلی حال ندارم 

 نکنه اینجا میخوای بخوابی ؟-

 بلند شدم وگفتم من رفتم توهم برواتاقت 

 خواب آلود بود که گفت شب خوش امیرجونم خواب آلود 

 هیچی نگفتم ...سمت اتاقم رفتم سریع یه دوش گرفتم مختصر...

 ته بخوابه تواتاقش شگم برلباس پوشیدم جلوی آینه ایستادم یادغزل افتادم ...ببین

 اتاقوترک کردم سریع رفتم اتاقش 

 تنبل جداهمون جاگرفت خوابید ای وای این که نیومده -

باسرعت سمت سالن رفتم چراغاروشن بود هنوز کف سالن توخودش مچاله شده 

 بود خواب بود 

 جا خوابی کوچولو؟نزانوزدم مقابلش زیر لب گفتم تنبل ای

چرامنوهمون اول نبردی اتاقم یخ بلندش کردم بغلم بود که خواب آلود گفت بدجنس 

 زدم 

 خوابش سبکه پدرسوخته !-

 ارتنموبودکرد همین کارش یه طوری شدم نفس عمقی کشید توخواب انگ

 چرانرفتی اتاقت عزیزم ؟-

 چشاش بسته بود اما خواب آلود گفت منتظربودم بیای منوببری بغلم کنی 



سالن زدم بیرم که گفتم منتظربودی ود که حرکت کردم ازهنوز ایستاده بودم بغلم ب

 آره ؟

 بازم نفس عمیقی کشید خواب آلود گفت رفتی حموم ؟

 قعاخوابی ؟تووا-

 نه پس کی داره باهات حرف میزنه ؟-

 خوابت سبکه ..-

 فتم گفت آره مگه مث توفیلم !رازپله ها که باالمی-

 عزیزم چرا نرفتی اتاقت بخوابی ممکن بودسرما بخوری هوا داره سرد میشه ...-

 گفتم که بیای توبغلم کنی –چشاشوبازکردوبااخم نگام کرد وگفت 

 نمی اومدم چی ؟بالبخندی گفتم اگه 

داشتم ته راه رومی دوباره چشاشوبست وگفت بازم می اومدم دست وپاتومی بستم 

 رسیدم که ادامه دادشیرینواین جوری بغل میکنی ؟

 باخنده گفتم نه

 چرا؟– 

 باپا دراتاقوبازکردم داخل شدم که گذاشتمش روی تخت وگفتم چون زنم نیست 

 )غزل (

 که دیدم نیست  نفهمیدم چی شد که چشاموبازکردم

 این روانی کی رفت ...دیونه چرامنونبوسید؟-

بیخیال شدم کفشاموازپام درآوردم وخوابم برد ....منم عین فیل مث امیر ازفرط 

 خستگی ....

                                                         



بش رفت امروزامیرسرماخورده بود طفلکی تب داشت اومد خونه مطب نرفت ص

اب شد واسش بمیرم الهی ...کلی کلینک بد حال برگشت وای که چه دلم کب

وواسه خودش تجویز کرده بود تاشب خواب بود طفلکی سمیه هواشوداشت ارد

براش سوپ آماده کرد داروهاشومرتب بهش میداد چند باری رفتم بهش سرزدم 

بمیرم الهی   همش خواب بود یکی دوباردست گذاشتم روپیشونیش تب داشت هنوز

پوست صورتش سفید بود چه گل انداخته بود گونه هاش ....روزدوم نه مطب رفت 

نه کیلینیک همش تواتاقش بود ...سمیه براش آب پرتقال ولیموشیرین گرفته بود 

سوپ هم براش درست کرده بود بهش سرزدم اما اجازه نمیدادنزدیکش بشم میگفت 

ا هنوزبیحال ورنگ پریده بود چقدم بداخالق سرما میخورم !...تبش قطع شده بود ام

 بود  شده

 بروبیرون سرما میخوری ؟-

 روی مبل نشسته وبدم کمی جا به جا شدم وگفتم نمی خوام اینجا میشینم !

 کمی خودشوکشید باالوگفت بروغزل اصالحوصله ندارم ...

 اِچته بداخالق شدی ازوقتی سرماخوردی !اومدم یکم پیشت بشینم چرابیرونم-

 میکنی ؟

 میترسم سرما بخوری ؟-

 میترسی سرما بخوردم یاحوصلم نداری ؟-

 بداخالق بود خیلی که گفت بااخم حوصلتوندارم 

 بلند شدم وگفتم چنگیز هم ازتوبهتربود واال...

 عف کردم نیم ساعته قراره بیاره ضمیری به سمیه بگوسوپوبرام بیاره داری -

 پاداری خودت بروبهش بگومی نازک کردم وگفتم به من چه شپشت چ

 ناسالمتی مریضم آ    ......-

توتوروزروزش اخالق نداشتی چه برسه به حاالکه مریضی مریضی که هستی -

اوفیششش دلم خنک شد باخنده گفتم زکام بگیری الهی تب  کنی بسوزی توتب ده 

 )تودلم گفتم خدانکنه زبونم الل خودم پیش مرگت میشم (شبانه روز

 واسم اومد که گفتم چته چرااین جوری نگام میکنی نگرفتی که ؟ چنان چشم غره

 اخم کرد که هیچی نگفتم ازاتاق اومدم بیرون ...سمت آشپزخونه رفتم 



 سمیه -

 بله خانم ؟-

 سوپ  امیر آمادست -

 آمادست خانم -

 چرااین قده طول کشید کلی شاکی بود ..داروهاشومیخواستم براش ببرم -

 م تونبرخودم میبرم دعوات نکنه بد اخالق شده خیلی دریخچالوبازکردم گفت

 نگاهی به جعبه ی داروها کردم گفتم این چیه ؟

 یه شیشه دستم بود 

 این ملینه -

 باتعجب گفتم ملین 

وای که یه لحظه چه فکرشیطانی ازذهنم گذشت که گذاشتمش روی میز...داروهای 

 بکشی  امیروهم گذاشتم روی میز به اون شربت پرتقالوتاسوپو

 لیوان ازداخل کابینت برداشت وپرش کرد واالن سوپشومیکشم 

 بکش تابراش ببرم -

درشیشه روبازکردم یه ذزه زبون زدم چشیدم خوب بودنه تلخوبودنه خیلی شیرین 

!که یه مقداریشوخالی کردم توشربت آی دلم خنک بشه من آی ی ی ی ی ذوق 

که سوپوگذات کنارش توسینی  مرگ شدم نیشم بازشد حسابی ...هم زدم که سمیه

 سمیه سینی روبرداشت که گفتم که من میبرم 

 

خوشحال یه لبخند وشیطون راهی اتاقش شدم برگشت نگام کرد که گفت چی شد 

 خودت آوردی ؟

بالبخندی لبه ی تخت نشستم وگفتم مریضی  دیگه منم دلم برات میسوزه منم که دل 

 نااااازززززک 

خودشوکشید باالوتکیه به تاج تخت دادوسینی روی پاش گذاشتم وداغه بذاریکم 

 خنک شه 

لیوان آب پرتقالوبرداشت ویکمی ازش خورد که لبخندی زدم وگفتم مریض میشی 

 بداخالق میشی یه دکتربد اخالق 



 ازکارم عقب میمونم بدم میادواسه همینه 

 ت طعمش یه جوریهم نگاهم بهش بود نصفشوکه خورد که گففتهیچی نگ

 بالبخندی گفتم سرماخوردی واسه همینه 

 برواون ورتربشین سرمانخوری -

لبخندی زدم ازلبه ی تخت بلند شدم درحالی که چشمکی زدم گفتم برم بیرون جدامنم 

 سرما نخوردم

وای که خدابه دادم برس کل آب پرتقالشوخورد که سریع ازاتاق زدم بیرون اما ته 

ه لی لی کنان رفتم اتاقم وای که چه حال میده حال این خود دلم خوشحال بودم ک

 شیفته روبگیرم من ...

انی که یه ربع ساعتی تواتاقم بودم مثالداشتم تست میزدم اما دل تودلم نبود ازنگر

اک بازشد که محکم خوردتودیواروبرگشت خورد ندفه دراتاقم چنان وحشت

رتش بود چشاش ازعصبانیت یه دفه چنان خندم گرفت دستش توصوتوصورت امیر

سرخ سرخ رگ گردنش بد جوری متورم شده بود جداوقتی این طورعصبی دیدمش 

خندموخوردم ازروی تخت باترس ولرز اومدم پایین که دادزد بازم چکارم کردی 

 غزل ؟

 رسیدم که یادم رفت چکارکردم که گفتم من؟تجدی زهلم ترکید چنان 

ست گذاشت زیر دلش وبااحساس دردشدی نفسشووحشتناک بیرون دادکه یه دفه د

 گفت آ ی ی ی ی ی ..آ ی غزل میکشمت 

صدای بازشدن درسرویس بغل اتاقم بود که   وباحالت دو رفت بیرون

همین طورایستاده بود که ریزمیخندیدم که لبموگازگرفتم بازشد...ومحکم بسته شد 

که بعدازچند دقیقه اومد وزیرلب گفتم وایییییییی خداحاالمیکشتم  ماتم برده بود به در

؟چشام میترسیدن اما مثالباترس هنوزخیلی عصبی بود که دادزد غزل تودیونه ای 

 گفتم امیررررررر؟

 نـدادزد امیرودردامیر وکوفت امیرو....ح

 حرفشوکامل نکرد که گفتم امیرچی شده؟من چکاکردم ؟

فت غزل اومد جلودستموگرفت که ودرحالی که کشون کشون دنبال خود میکشید گ

 امشب خونت پای خودته اشهدتوبخون 



وای خداتودلم مراسم قاره ی افریقا بود ازاین مدل رقص آپاچی آازاین مدل سرخ 

پوستیا اصالبیا وببین من حال این عوضی روگرفتم بد جورکفریه که منو محکم 

 عین وحشی روی تخت پرت کرد وگفت توچکارکردی ؟

زدم که گفت زهرما ر..ترسیده بودم عقب کمرم درد گفت وقتی انداخت منوجیغ 

 چرااین طوری میکنی آخه ؟عقب رفتم رودستام تکیه داده وبودم گفتم باترس ولرز

عصبی بود بیش ازاندازه تاحاالاین طوری نبود شبی که باباگفت خواستگاردارم 

قاطی کرد اما بازم تااین حد نترسیده بودم این موضوع شوخی نبود جدی ترسیدم 

 شدم از کارم جلواومد گفت چی به خوردم دادی باز؟ پشیومون

آب دهنم قورت دادم کاش زمین دهن وامیکرد منوقورت بده نه این دیونه نشسته 

 بخورتم که دادزد چی به خوردم دادی ؟

 ندادم سمیه آماده کرد منم واست آوردم  چیزی-

 که سمیه آماده کرد ؟)وای که چقد عصبیه (-

شت زیردلش خندم گرفت به زورخودموکنترل کردم سریع که یه دفه بازدستشوگذا

 باهون حالت بادرد درحالی که خم شده بود بادردوناله گفت غزززززززل؟

 باخنده گفتم چییییییییه ؟

 بیار)اسمشوبلدنیستم(.............بدو...برو...برام قرص -

رون اصالمنتظرنشد وسریع فت سرویس بهداشتی اتاقش منم سریع رفتم ازاتاق بی

لبم بود که باسرعت روها رویکی دوتا پایین رفتم خنده سمت آشپزخونه ودویدم پله 

قرصی که گفت روآوردم وبایه لیوان آب اینقد باعجلعه راه میرفتم که یکمیش هم 

ریخت به سرعت داخل اتاق شدم دیدم دم درسرویس ایستاده ..که یه دفه 

یس شد ردچنان به هم کوبید که بازباسرعت داخل سروبازدستشوزیردلش گذاشت و

که منم ازترس مردم زنده شدم که صداش بود که دادزد غززززززل...غزززل 

 ازدست تودیونه شدم  غزل میکشمت ....

همون جورایستاده بودم که بعدازچند دقیقه بود که اومد بیرون خدایی حالش خیلی 

 قرصوکه اومد جلولیوان آب روازدستم گرفت وباعصبانیت گفت به بدبود 

 یه قرص درآوردم که گفت دوتابده ..دکه لب ترکردم سریع  مخندم هنوزمی امو

 بدنباشه یه وقت ؟-



 باچنان چشم غره ای نگام کردکه تقریباخودموخیس کردم 

 هرکوفتی که دلت میخواد بهم میدی نمی گی شاید بالیی بیاد سرم ؟-

 بااخم گفتم نزن حاال

 قرصوازم گرفت وگفت خیلی پرروییی

اش کردم آتیشی بودن چشاش که قرصاروانداخت تودهنش که سریع آب روخورد نگ

که یهولیوان روچنان کوبید توسینم که واقعاآخم بلند شد بیچاره دوید سمت سرویس 

ون که کوبیدتوسینم سریع گرفتم کمی ریخت روسینم که به مبهداشتی ...لیوان روه

ه ومشکی ساق کوتاه که ساق پاهام تاب نیم تنه ی بندی آبی کاربنی وشلوارپاچه کوتا

بایه پابند وزنجیرظریفی بود که روپام خیلی قشنگ بودجلوه معلوم بود پوشیده بودم 

ی قشنگی داشت موهام روهم گیس بافته بودم ویه آرایش خیلی مالیم وگردنبندی که 

 امیربهم دادهمیشه گردنم بود خیلی دوسش داشتم ...

 بیرون ...نفس عمیقی کشید وگفت باید برم سم زدایی...نوگذاشتم رومیز که اومد الیو

 باتعجب گفتم چیییییی؟

 هروز یه دارویی به خوردم میدی کبدم روداغون کردی غزل...-

 صا اثرمیکنه ؟رسرموانداختم پایین گفتم کی ق

 یه نیم ساعتی طول میکشه -

 االن بهتری ؟-

ن کاری نمیکردی یه اخمی توابروهاش بود که گفت اگه نگرانم بودی همچی

 ...تودیونه ای ...

 چیــــ...زه ..مــــــــــــ..ن ...)بامنومن گفتم (مــــــــ...ن متـــــــــ...أسفم-

 جونم باالاومد تاگفتم کالازخوش حالی تودلم پارتی بود المصب (

 متأسفی ؟-

سرموبرداشتم شیطون نگاش کردم که بایه لبخند محوی که سعی کردم پنهونش گفتم 

 نه ...

 یهوباتعجب دادزد چی  ی ی ی ی ی ؟

 عقب رفتم رفتم وگفتم نه متأسف نیستم 



اومد جلورفتم عقب ...بازم اومد جلو...رفتم عقب یه قدم باهام فاصله داشت که گفت 

 تومتأسف نیستی ؟

 نه نیستم -

عقب که رفتم بازکه افتادم روی تخت که جلواومد همون طورروی تخت عقب 

 ده گفتم امیرتوروخدا...میرفتم که باخن

 امیرتوروخداچی ؟-

 امیرتوروخدا...-

 متأسف که هیچی بگوغلط کردم !-

 امیررررررررر؟-

 امیرودردامیرحناق ....بگوغلط کردم -

 م غلط کردی فتبالبخندی گ

 یهوچنان عصبی شد که دادزد چی ی ی ی؟

 ه کمی جدی بودم (گوغلط کردی منم گفتم غلط کردی )یخودت گفتی ب-

 ته لبخندی زد که خودشوجمع وجورکرد وگفت غزززززززززل؟ یه

 چییییییییییه؟-

 روم خم بود چشاش پرخنده بود که گفت ازت نمی گذرم 

که یهوبازدستشوگذاشت زیردلشوهمون طورکه خم شدگفت آی ی ی ی ی  

 ی!!!غززززل  آخخ خ خ خ خ .....دلم واییییییی دلم ...

 ودوید سمت سرویس بهداشتی .....

 ه خندیدم وآروم زیر لب گفتم وای بمیرم الهی ...ک

همون که روی تخت نشسته بود چشم به دربودم که زود ترازدفعات قبل اومد بیرون 

 م اومد وعصبی گفت کجا؟وکه سریع بلند شدم که یهوجل

 خیلی آروم گفتم مزاحمت نمیشم    چیزه ...حالت هم خوب نیست ...

 مسبب این حالم تویی...-

 گفتم که متأسفم ...–م بازتاگفتم جون کند

 سرشوتکون دادوچشاشوریزکرد وگفت که این طورپس متأسفی ؟

 بالحنی بچگونه گفتم امیر من معذرت میخوام این دفه روواقعاتند رفتم ...



 غزل من حالم اصالخوب نبودولی تومراعات حالمونکردی ؟!!!!-

 میدونم ولی چیزه ...امیررررررررر؟-

 میرزهرهالهل ...باعصبانیت گفت ا

 عصبی نشولطفاشد دیگه اشتباه کردم -

 د چرخیدم  پشتم شد به درکه گفت نمی بخشمت ...موجلوا

 یکی دوتاقدم عقب رفتم جلواومد خون سرد که گفت تنبیهت میکنم !

 امیرررررررر!-

 دادزداین جوری صدام نزن 

ه اشتباه کردم کینه وای خدا مردم ازترس که گفتم امیرتوروخداکوتاه بیا دیگه گفتم ک

 ای نباش دیگه 

 غزل سرویس شدم حسابی ....-

یه لحظه ازحرفش خندم گرفت که عقب رفتم چسبیدم به درسریع روبازکردم پریدم 

 بیرون باخنده گفتم اوفیشششش دلم خنک شد وباحالت دو سمت اتاقم رفتم ...

یدویید که پشت سرمونگاه نکردم اما صدای پاشوپست سرم میشنیدم اومد اما نم

دراتاقوبازکردم به سرعت قفل کردم که بعد ازچند لحظه پشت دربود که گفت 

  یبازکن خانم

 خیلی خون سرد گفت 

 باخنده گفتم باز نمیکنم پشت دروبودم چسبیده بودم به در

 بازکن سنگین تری ببین غزل کلید دارم بیخودی خودتو قایم نکن خودت  -

 بازنکنی کلیدمیارم پس خودت بازکن بی سروصدالبموگزیدم که ادامه دادبازکن 

 اه ه ه ه  ...بمیری ...-

 منودست میندازی –دربازکردم واخم کردم که یه لبخند شیطون زد 

وسریع بغلم کرد غافل گیرشدم که وقت هیچ عکس العملی بهم ندادکه خم شد 

لم ولبامووحشیانه بوسید درواقع مکید بدجوری حالموگرفت هرکاری کردم مگه و

 کرد بدجنس بد دقایقی طوالنی بوسید منوولم کرد 

 شبانه روز تو تب بسوزی  4چنان سرمایی بخوری -



اخم کردم درحد اژدها اصالبه فکراینجاش نبودم یه چشمک جذاب زد ودرحالی که 

بیرون میرفت فرداصب بهت سرمیزنم االن بگیربخواب تب کنی آماده توتخت 

 تب کنی آماده پیشت باشه ارچه بذاره باشی یه سمیه میگم برات لگن وپ

بغض کردم بالحن بچگونه ای گفتم خیلی بدی اصال دوست ندارم ..امیرسرما 

 بخورم بد حالتومیگیرم بد ...

 )امیر(

آخ که دلم چقد تنگ شده بود واسه بوسیدنش بعد چند روز تب بد حالی این بوسه 

ن خودم بین خودمون عجب جونی بهم دادتو تب نبوسیدنش بیشترمیسوختم به جو

 باشه نبوسمش شباتاصب خوابم نمیره بوه جون خاکستری 

داخل سرویس بهداشتی چشمکی زدم ودراتاقوبستم ..آخ بازم حالم بد شد وسریع 

کناراتاق غزل شدم وای مگه بند می اومد مگه بند می اومد جداحالموگرفت این 

وسه ای نچشیدم خلوچل زیبای احمق ...ولی عجب بوسه ای توعمرم همچین ب

هربوسه ای که میبوسم یکی ازقبلی خوشمزه تر به جون خودم کی ازخودم عزیزتر 

خندم گرفت به قول غزل جدا من خود شیفتم ..!جدا کی ازمن عزیزتر بالبخند 

زیرلب تکرارکردم عزیز ترازجونم غزل ...من که بددل بودم عاشق بوسیدنشم 

 ..جون میده بهم هربوسش بهم عمردوبارست ..

 )غزل(

دیونه ...ازاتاق اومدم بیرون رفتم اتاش نبودش رفتم سراغ داروهاش یه قرص 

سرما خوردگی ویه استامینوفن ویه قرص سیتریزین ویه جوشان وخالصه هرچی 

زیرلب غرمیزدم ...پسره ی دیونه ی احمق ...روانی افسارپاره کرده د برداشتم وب

نمیگی سرمامیخورم کثافت بی شعورچه بوسه ای هم بوسید منووحشی ....

 ؟حالتومیگریم وحشی تارزان ....امیرحاالبگوکی گفتم وایساوببین 

همین جورداشتم باخودم غرمیزدم وازقرصا برمیداشتم امیر روانی منومیبوسی آخه 

بی انصاف نمیگی سرما میخورم اون وقت کی سربه سرت بذاره اگه من مریض 

 شم ها روانی ؟

یهوبرگشتم برم بیرون هییییییییییییییییییین ....قلبم وایستاددیدم پشت سرم ایستاده فک 

 کنم کل حرفاموشنید که این طورباخنده زل زده بود بهم 

 تواینجایی؟-من



 باخنده گفت چقد غزمیزنی ؟چی میگفتی باخودت ؟

 ترسوندی منو-

 چکارمیکردی ؟-

 هیچی ...-

 چیه برداشتی ؟ صاراین ق-

 ام بخورم سرما نخورم میخو-

 خندید وگفت پیش گیری میکنی ؟

 آره پیش گیری میکنم به توچه -

 نخوربیخودی -

 میترسم سرما بخورم ...-

 باخنده گفت واسه چی میترسی سرما بخوری

 به چی میخندی ؟-

 باخنده گفت همین جوری..

 میترسی سرما بخوری ؟ چی فقط نگاش کردم بااخم که گفت واسه

 منوبوسیدی..باحرص گفتم 

 خوب کاری کردم ... -

 میدونم حاالبروکنارمیخوام برم حوصله ندارم -

 ازجلوم کناررفت 

 فرداصب تب کردی تک بزن بیام قبل رفتن پاشویت کنم -

 باخم گفتم زهرمار

م تشنج نکنی ازشدت تب رساعت بخورعزیزسخندید وگفت خوش اومدی ..قرصاتو

  وحرص  بهش تنه زدم بااخم گفتم روانی

 صدای قهقهش بود که بدرقم شد وای که چقد بدجنسه ....

                                                                               



طنتوبذارم کناروآروم باشم یه مدتی شیحوصله ی امیرونداشتم ترجیح دادم یه مدتی 

مواجه میشدم جزءشبهایی که ش امشغول درس خوندن بودم امیرومیدم اما کمتر باه

باهم میرفتیم ورزش نمیدیدمش بعضی  شبها که اصالنمیدمش کثافت میرفت پیش 

شیرین آی ی ی آتیش میگرفتم اما به تنهایی میرفتم ورزش تنم به ورزش کردن 

عادت کرده بود دیگه ...روز جمعه بود شبش برف سنگینی باریده بود بعد صبحونه 

تشن بریم بیرون کوه ....وای چقد ذوق کردم خیلی اارگذبهم گفت که بادوستاش قر

وقت بود بیرون نرفته بودم که سریع رفتم آماده شدم یه بافت کرمی کوتاه پوشیدم 

خیلی کوتاه به یه شلوارجین ساق کوتاه مهم نبود چون پوت پام میکردم 

رق وشالوکالهموهم پوشیدم  سفید وای که چقد نازشدم آرایش اصالنکردم جزءیه ب

)به جون امیراز ش ازاندازه جذاب بدم احتیاجی به آرایش نداشتم یلب خودم ب

یه پالتوی خیلی شیک سفید که امیر امیرخودشیفته ترشدم تقصیر اون روانیه  (

انصافاخیلی یکی دورروزپیش گرفته بود پوشیدم خودش بدون اینکه بهم بگه برام 

تیم امیر هم خیلی جذاب شده بود رف هبود ک11...اماده بودم ساعت شیک جالب بود 

یه پالتوی خاکستری خیلی خوش دوختی پوشیده بود شلوارجین ونیم پوتاش معرکه 

نم خودش برام انتخاب کرد ازحق نگذریم صلیغش عالیه من مبودن  نیم مپوتای 

 صلیغشوخیلی دوست دارم ...

 نخوریونشستم که داشتم کمربندمومیبستم که گفت حواست باشه عزیزم سرما لج

 بالبخندی گفتم حواسم هست اما سرمابخورم که دست من نیست 

بالبخندی نگام کرد هیچی نگفت حرکت کردیم ...چند دقیقه ای حرکت کرده بودیم 

 که گوشیش زنگ خورد جواب داد...

ه ربع ساعت دیگه اونجام بیاپاین  ...باشه میبینمت و....سالم....اماده ای ؟.....باشال

... 

 داشت باشیرین حرف میزد که گفتم شیرین هم میاد ؟زورم گرفت 

 فقط سرشوتکون دادکه بااخم گفتم منوببرخونه من نمیام ...

 باخنده گفت چته ؟

 من دوست ندارم بااون بیام ...

 چرا-

 نمیام خوشم نمیاد زوره ...-



 بهش حسادت میکنی ؟اون که کاری به کارت نداره -

 به هرحال من نمیام پشیمون شدم -

 خنده گفت بچه نشوغزل با

 هیچی نگفتم سرموانداختم پایین که گفت چته دوست نداری منوبااون ببینی ؟

 پوزخندی زدم که گفت بدت میادشوهرتوبادوست دخترش ببینی ؟

 توشوهرم نیستی -

 پس چته ؟-

 هیچی -

 حاالچرااخم کردی گلم -

 ببخشید آقای دکترمیخوای نیشم بازشه ...

 گفتم بیا خوبه ؟یه لبخند مصنوعی زدم 

 شیرین اومد بداخالقی نکنی باشه عزیزدلم -

 سکوت کردم که اونم تمام مدت ساکت بود اما یه لبخند رولباش بود عوضی ...

رسیدم که شیرین خانم هم پایین بود یه پالتوی خردلی تنش بود باشال بافت مشکی 

 وشلوارجین مشکی ویه ببافت جذب قهوی باپوتین ساق بلند قهوی 

روکشید پایین امیرمنم یه لبخند  یششمیرکنارش توقف کرد یه لبخند رولباش بود ا

محوشد نگاهش پرازتعجب دندون نمایی زدم که به محض این که منودید لبخندش 

 شد که ...

 )امیر(

 شیرین وقتی غزلودید لبخندش محوشد که سریع گفت بیا کارت دارم 

 بیا باال..-

 عزیزم  تک ابروی باالانداخت وگفت بیا

پیاده شدم میدونستم به خاطرغزله که ازماشین فاصله گرفتیم که بااخم آروم گفت 

 نگفتی غزل باهاته ؟

 غزل ؟واسه چی ؟-

 خوشم نمیاد ازش -



توبی خود نمیکنی من این اجازه روبهت نمیدم که بخوای بین ونوغزل جدایی -

 نمی پسندم بندازی غزل خواهرزادمه دوست دخترم که نیست من این رفتارتو

 ؟!!!باتعجب گفت امیر

 سوارشوبریم دیرشد..-

 بااخم گفت من نمیام 

 سمت ماشین که میرفتم گفتم ازاول میگفتی که سریع اومد وگفت امیر

 سوارشوبریم بچه ها رسیدن -

 بهش بگوبره عقب -

 سوارشوشرین نمیخوای بیای وقتمونگیر..-

بازکردمنم سریع سوارشدم داشتم شیرین چیزی نگفت اما باغیض درماشینوعقب 

 کمربندمومیبستم که غزل گفت خوبین شیرین جون ..

 شیرین یه لبخند مصنوعی زد وگفت خوبم ..مرسی..

لی درس کیی گفتم نمیام اما مجبورم کرد ..حرکت کردیم غزل باخنده گفت به دا

شیطون داشتم ...غزل یه نگاهی بهم کرد منم متقابالنگاهی بهش انداختم یه لبخند 

 رولباش بود ...

 کردی اومدی !....)آی دروغگو( درس میخونی ؟خوب اتفاقا-

 واسه کنکور..-

 واسه  کنکور من فک کردم تودانشجویی..؟-

 دانشجو؟نه مگه من چند سالمه کنکورندادم تاحاال...-

سالته )میدونستم سرلج میگفت آخه غزل عالوه براینکه 23و22من فک کردم -

 زیادی بی بی فیسه (بچست تازه صورتش 

غزل برگشت سمت شیرین وگفت اِواشیرین جون من باجونیاتون مقایسه میکنین من 

سالتونه منوباخودتون مقایسه میکنین 30شما عید پرمیشه 18وااماه تازه 17االن 

تازه همه به من میگن بی بی کای عمل زیبایی کردی جون موندین بزم به تخته 

 ...فیسه صورتم 

 سالمه 25لوشیرینوگرفت که شیرین بااخم گفت من میدونستم حا

 اِ بهتون نماید بیشترمیزنین ...-



 شیرین چیزی نگفت که غزل گفت شیرین جون نارحت شدین ؟

 بااخم شدی ازتوآینه نگاش کردم که گفت نه ...

 فقط ببخشید شیرین جون من یه کمی که نه من زیادی رکم آ   به دل نگیرین -

 مهم نیست به داییت رفتی دیگه -

قهقهه ای سردادم که غزل بالبخندی سمتم خم شد گونمومحکم بوسید وباخنده گفت 

 فدای دایی خوشکلم برم من الهی 

 ه گلم کاهی به غزل انداختم که گفتم خداننیم نگ

ترکرد وچشمکی زد آروم خیلی آروم سمتم خم لب شیرین بدجوراخم کرده بود غزل 

گونموبوسید وگفت زمزمه کرد قربونت بره دوست دخترت .....لبخندی  بود دوباره

 زدم ازته  دلم ...

 شومیدی ؟سلنزتونوکی کاشته کدوم دکتر آدر–شیرین 

 لنزمو؟-

 غزل روکرد به من وگفت دایی جون اسم دکتره چی بود ؟

 باخنده گفتم ایزد منان ....

همین که دایی گفت کارش شیرین اخم شدیدی کرد که غزل بالبخند دلربایی گفت 

 حرف نداره انصافا باخنده گفت شما به لنز فقط کم دارین جرایتون کامل شه ...

شیرین نگاه تند وتیزی ازتوآینه بهم انداخت یه لبخندی تحویلش دادم که غزل بالحنی 

 جدی گفت من چشام طبیعیه همین رنگی بوده 

 ه ی برفی ... شیرین هیچی نگفت غزل هم برگشت .چشم دوخت به جاده

...........همه ی دوستام بودن بهروزوزنش مستانه ،کیان وزنش شهین ،کورش 

ودوست دخترش کتایون واشکان که مدتیه بادوست دخترش بهم زده ...غزل روبه 

    همه معرفی کردم غزل مؤدبانه به همه سالم دادموقرومتین بالبخند دلرباش که 

  بود

 


