
 [09:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 ... دلبرم خدا یشود با نام و عطر عاشقانه ها نیمز

 

 [09:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

ااَلعَظم اَن  میواإلکرام اَسئلَُک بِاسمَک اَلعَظ اذَالجاللِ ی ومیاقَ ی ی  احیَرِب  ای اهللای✨

 بایِ  رزقاً حالالً طَ  یتَرُزقَن

 

 [09:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 [ عکس ]

 

 [09:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#

 زادخوحهیمس#

 ۱پارت_#

  پارتنیاخرتاگانیرا#

بود چادر  ومدهیبودم هنوزن ستادهیهنوزا کردمیوداشتم نگاه م ستادمیا شهیش پشت

   به

ام اومد چندبارافتاددوباره سرم کردم اوم...باب داشتمیسرم نگه م یرو یسخت

   ..بالباس

   نمشیبب تیوضع نیتاب وتحمل نداشت باا چارمیراه ...دل ب راه

   شیروبرداشت ته ر یگوش میراه گلوموگرفت که بابا ستادبغضیا شهیش باباپشت



   ییگوش دیلرزیبود دستام م رکردهییماه تغ هی نیچقدشکسته شده بود چقدتوا داشت

  بابا؟ یوبابغض گفتم خوب روبرداشتم

   دونفرمون یکوه خونه  نیصداش پربغض بودمرد صبورخونمون مردع اباهمب

 :داشت که گفت بغض

  غزل بابا؟ یخودت خوب  _ 

 : کردم بغضم نشکنه که گفتم یسع یلیخ

   خوبم ییخوبم بابا _

 :وگفتم دمیسرم کش یافتاد رو چادرازسرم

   پول خونه هم دنینم تیچکارکنم بابا رضا  _

   برابره ماه حرام بودهدو هیکمه د یلیخ

 : گفت بابابابغض

   یزدیباهاشون حرف م _

  حرف زدم التماس کردم-

 : گفتم هیباگر

   دیبا گنینداره م یا دهیبه پاشون افتادم فا _

  بابا؟ ارمیبدن ...ازکجا ب تیتارضا میکامل بد هید

  ؟ یکرد نوچکارشیماش-

  نمکو؟ نینم ازخم بز نیا ی؟کجا شهی..بعدمگه چقدم فهیهنوزتوق-

 :که گفت نمیاشکشونب نییشکست سرشوانداخت پا بابابغضش

   شرمندتم غزل شرمنده  _



 :گفتم هیباگر

   خدابزرگه یبوده تصادف کرد یمگه عمد_

  ؟یی؟کجا یکنیتوچکارم-

   ام بودم شوهرش عذرموخواستعمه ینداشتم خونه ییبودم جا آواره

   نم که گفتم جام خوبه نگرانم نباشبه درشون ک دازراهیترسیم دوتاپسرداشت

 :گفت هیباباگر

   یارفتیصوف یزنگ زدم عمه گفت خونه شبید  _

 :گفتم شترشدیب میگر

  کجا برم چکارکنم عمه خونش رام نداد  _

  ..راد یآقا شیبروپ-

 ستشین رشدهیگ نیزم یاون ...اون مگه نگفت-

۱ 

 

 [09:51 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲پارت_#

  پارتنیاخرتاگانیرا#

 

  ... بود لمیباهاش حرف بزن توموبا دمی..بروشمارشوبهت م بروکارخونه



  بگم ؟ یبرم چ ییبابا-

   شهیم یچ نمیبهت دادن فعال تابب ییجا هیکمکت کردن بروحداقل  دیبروشا-

 : گفت هیباگر

   بابامنوببخش _

 : هق افتادم گفتم گذاشتم وهق شهیدستموروش

  ؟ینکرد یچراببخشم باباتوکه کار _

   راد آدم ی...بروکارخونه آقا کنهیبابابروکارخونه پسررادکارخونه رواداره م-

   یزمان هیافتاده من  یکن چه اتفاق فی...براش تعرکنهیشک کمکت م ی...ب هیخوب

   بودم رانندش

   شمال تصادف کردن وفلج شدنرادتوراه  یرادبود البته آقا یآقا ی باباراننده

   باباهم بعداون توکارخونه مشغول کنهیپسرش کارخونشواداره م گهیبابام حاال

نبود ومتأسفانه تصادف کرد  مهیکه ب کردیم یوقتاهم مسافرکش یبعض کارشد

   زدبه

   نهیکه زن وشوهربودن بابچشون که همشون باهم تموم کردن ...ا یمتور هی

   مرداده وبابام لیاتفاق افتاداالنم اوا نیرایت لیسالمه اوا18شوم من غزل  سرنوشت

 یخونواده  یکه فروختم به نام من بود ول میشهرداشت نییآپارتمان پا هی توزندانه

   اونا

   دست ارشیخواهرداره که اخت هی چارمیب یماه حرام بود بابا خوانیکامل م هید

بازم کوتاه  یول یسمسارخونه هم دادم  لیحق داره وسا دیشا ستین خودش

   ومدنین

   ستنیبده ن تینداشت رضا دهیگفتم تقال کردم زجه زدم فا هرچه



هم  مونیخوبن البته همسا یلیدوستم هستم خانوادش انصافاخ شیاالن هم پ که

   بودن

   به حال خودم بکنم یفکراساس هیهم ندارم مجبورم تا یا چاره

   جادادم مچاله کردم میوتوکوله پشت...صب بود هنوز وقت داشتم چادرم رفتم

 داکردمیرادبودم ......پ یدرآوردم ودنبال شماره  بمیباباروازتوج لیموبا..

   یولبخند

  ...... مشترک مورد نظر خاموش است یگرفتم ...شماره  عیشماروسر زدم

  ... ازاقبال بلندم نیاووووف ا-

  دست نکردم دست

   بابابارفته یبودم چند بارکارخونه شدم بلد  یوقت داشتم راه 

   دست پنجه نرم یگرفتم هرچند توبدبخت یدربست دمیرس دیساعت طول کش هی بودم

  ...جنهم وضرر کردمیم

   ..تاخواستم داخل شم کتربازبودیدرکوچ هیبودم که بسته بود اما  ستادهیدرا یجلو

 : جلوم سبزشد وگفت یمردنسبتامسن

 خانم کجا؟ _

 

 [09:51 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳پارت#

 :جاکردم گفتمجابه کولموروکتفم



  سالم  _

  : سرتا پامو برنداز کرد و گفت 

  ؟ نیکارداشت نجایسالم بفرما خانم ا کیعل-

 : ومن گفتم بامن

   رادکارداشتم یباآقا _

جورزل زده بود  نیمراد؟...ه یگفتم  ؟  نکنه باتعجب گفتم آقا   یمگه چجور 

   بهم

 راد با پسرشون کارداشتم یبله آقا-

    چقد بهم بر خورد  دادیبا اکراه جوابنو م 

   انیها مها وپنج شنبهفقط چهارشنبه ستنیامروزن-

   کنم داشونیپ تونمیکجام-

  !تومطبشون-

  ؟ نیآدرس مطبشونوبهم بد شهیم-

 :زد وگفت یپوزخند

  ؟ نیچکارش دار  _

 :که گفتم شکستیدل نازک بغضم داشت م که منم

   من دخترناصرم ناصرمدرس  _

 :متفکرانه گفت مرد

  جناب راد؟ یآقاناصرخودمون راننده   _

 :با بغض گفتم آروم

  بله  _



   مرد متاًر شد 

 بابام زندانه هنوز-

  افتاده یبراش چه اتفاق دمیآخخخ ازبابات چه خبرشن _

   کردیحرفا غررمو  له م نیگفتن ا  

   دنینم تیرضا-

  کنم ؟ داشونیرادحرف بزنم کجاپ ینه االنم اومدم باآقا-

 :کارت دستم دادوگفت هیشد بعدچند لحظه برگشت  نیکاب داخل

   یآدرس وشماره   _

  ... مطبش یبر یتونیامروزم مطبشه

 : تشکرکردم گفت کارتوگرفتم

   سالم  منوبهش برسون یدیباباتود _

  ..چشم حتما-

   یباهاش بر یتونیم گردهیبرم سین سرواال-

 : گفتم یبالبخند

   ممنونم یلیازلطف شما خ _

  ...برو ادباهاشیمنتظرباش االن م-

   ییاومد ..چندتا بوسینیمنتظرشدم م یا قهیچند دق ستادمیوارایکنارد

 ... بود هیکرا یمعذب بودم بهترازدادن کل یکم کارگربودسوارشدم

۳ 

 



 [09:52 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیتنپوش#

  زادخوحهیمس#

 ۴پارت#

  هنوز وقت داشتم ، به پارک رفتم 

   که یرینون پن ینشستم لقمه مکتین یرو یاگوشه

 .. بود درآوردم وبابغض توگلوم خوردم همرام

  ... تحمل کردم یبود ول هواگرم

  شدیسه مطب  باز م ساعت

 دو بودکردم   لیبه ساعت موبا ینگاه    

   طول یساعت هی رفتمیمطب وبااتوبوس م دمیرسیتام  

  دیکشیم

  باهاش حرف بزنم ؟ یبودم چجور ریتمام طول راه با خودم درگ 

 .شدم ادهیساختون چند طبقه  پ هی مقابل

   دیساعت طول کش هی قیدق دمیتارس 

ه تاز گهیداربود د هیهم لوکس سرما یادیبود،  ز کیبود هم ش ییعجب جا...

   خودشم

 دکتربود

   یینازا یتخصص ودکترا ررادفوقیبه تمام تابلوهانگاه کردم دکترام 

  ازانگلستان

   با پوزخند و حسرت  زمزمه کردم 



   چهارم یدرس بخونه ...طبقه  سیتوانگل دمیبچه پولداره با گهیآره د-

  رفتم عیسر

  سوارآسانسورشدم

  دیمطب شدم با ترد داخل

  چه خبره ؟ الیم واولحظه هنگ کرد هی 

 باورم نشد صدتامراجع ه کننده داشت یعنی

   یبود الک یتازه ساعت سه وخورده ا 

 نقدسرشی؟ا هی؟...چخبره مگه چه دکتر شهینوبتم م یعنیهمه آدم ؟  نیا نگفتم

   خدا یییوا ضنی؟ مر شنیهمه ادم بچه دار نم نیا یعنی  ایشلوغه ؟  خدا

   فقط اسم درکرده نکنه

هم که اومده  ییآدما کیوپ کیمانتال بود ش یدخترسانت هیرفتم  یمنش سمت

   بودن

کرده دماغشم  شیآرا یپوش معلومه وضعشون اکثرا توپه دختره کل کیش همه

   یعمل

   هاش هم کهگونه یلباش که پرتز هیچه شکل شیواقع یچهره ستین معلوم

دختر به تو چه   تو  دادم بهش ... اخه بگو ری...   چه  مرگم بود گ یمصنوع

   توبپایبدبخت

 : وگفتم جلورفتم

  دارن؟ فیدکترتشر یآقا _

   بله تازه اومدن امرتون-

   نمشونیبب خواستمیم-

 : بهم انداخت وگفت یزیرامینگاه تحق هی



   نیتونوبت باش نیریبگ تیزیو _

   خانم من باخودشون کاردارم زهیچ-

 :نگام کردگفت باپوزخند

  باخودشون کاردارن نهایا یهمه   _

  : گفتم یو  نگران دیبا ترد 

  ... زهیآخه کارمن ...چ-

  نیخانم لطفا...مزاحم نش-

  : اجبار گفتمنداشتم   و بل یاچاره 

  چنده ؟ تشیوز دیببخش-

..................$ 

۴ 

 

 [09:52 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۵پارت_#

 

 من چه خبره؟ یخدا  

  ؟ کننیم ی یمردم روسالخ 

  ... مردم چارهیب 



هم  نجایاز ا ریغ  ییرو هم نداشتم  جا نیجز ا یکردمواقعا چاره ا پولوپرداخت

  باهاش حرف بزنم تونستمینم

 نمیجاکه نبود بش 

 دوسه ساعت گذشت نوبتم نشد! خسته شدم 

 یبچه دارنم نایکل ا یعنی... گرفتنینوبت م اومدنیداخل!  سه تا م رفتیم یکی 

 شن ؟

  ارمیهم دارن من سر در نم یا گهیمشکال ت د دیواال شا دونمیم چه

   چکار؟  مث من خوانیآخه بچه م... 

 کنن؟  بعد ... ان،ار نه انگار  به امون خدا ؟ آوارش

   عقلن من ازدواج کنم عمرابچه دارشم یخدارحم کنه چقدب 

  ...عمرا...

  ... صدام زد ...درزدم داخل شدم یه منشساعت گذشت ک هی

  نوشتیم  یابرگه هیتند رو بود تند نییپا سرش

  : سرشوبرداره گفت نکهیا بدون

   نیخوش امد  نییبفرما _

   ساله چقدم جذاب بود30کردم جون بود حدود  زشی..آنال دیلرزیپام م جلورفتم

 اتاقوپرکرده بود یعطرش کل فضا یپوش بو کی؟ش

   دکترا جذابن ؟  سوال بود برام ی؟ همه   گهیه چقدجذاب بود دکتر بودک یوا 

  قدجذابن ؟ نیچراپولدرا ا دونمینم خوردیحرکت سرم نیلختش باکوچکتر یموها

  زدم یپوزخند 

 ... شهربودم فوق العاده بودم نییپا ینه من که بچه  یول 



   نباریا  دیسکوتمو د 

 :سرشوبرداشت وگفت که

   نیخوش اومد  _

  یبودم  حساب دهیازش فاصله داشتم   اصال ترس یلیخ

   اخه گفتمیم یچ 

 :با هزار کلنجار  گفتم 

 ... من  _

   نگاهش منو ترسدند یحرف بزنم جذبه تونستمینم  

 : و گفت  زنبودیرآمیبه سرتاپام کرد اما  نگاهش تحق ینگاه

 مشکلتون ؟ _

  دهیدستپاچه بودم  و  نسنج 

 : فتمترکردم وگ لب

  راد؟ یآقا  _

  بله خودمم-

   رهیگ ششیگفت مسخرم کردکثافت ...نه .نه غلط کردم کارم پ باخنده

 :چم شده من غزل زبون درازکم آوردم ؟ گفتم یوا دیلرزیصدام به وضوح م)

  من ؟ _ 

 :نگام کرد زل زده بودم بهش   با  منو من  گفتم فقط

  ... من دخترناصرم ناصرمدرس  _

 :وگفت  یزیلبخند  مسخره آم اینگام کردبازم  متفکرانه

 ... ارمیبجانم  _



  : خودمو جمع کردم و گفتم   عیسر نباریا 

  پردتون یمدرس راننده -

   ارهیب ادیمنو به  خواستینگاهم کرد     انگار م 

  پدرم ؟ یراننده -

   ادامه داد  عیکردم      خودش سر سکوت

 ساله راننده ندارن هیپدرم -

۵ 

 

 [09:53 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶_پارت#

  باز به   ترس و لرز افتادم 

  تو چشاش نگاه کنم تونستمیمن نم یخدا  

 : با منو من گفتم  

 بابابهم گفتن دونمیبله    م _

  بودم    انیافتاده   در جر یکه چهاتفاق 

 :  دمدادم و ادامه دا نهینفس به س 

   شیپ امیاومده اون ازم خواست ب شیبراش پ یمشکل هیبابام   _

   شما

 :دادوگفت شیبه صندل هیتک



   یکل نیریشناسم دخترخانم ...االنم وقتمونگ یپدرتونو نم  _

 ... ماردارمیب

 : که تو خودم سراغ داشتم    گفتم یبا لحن کامال ملتمس 

  شناسهیپدرمو کامل م شونیا نمیوبب پدرتونو رادیآقا خوامیدکترلطفام یآقا _

  :و خشک گفت تفاوتیب یلیخ 

 کمک کردن ؟ دیپدرم  شا شیپ دیمن بر شیپ نیپس چرااومد-

که نگاهم بهش بود و کولمو رو کتفم جابه جا کردم  یدر حال   یبا  لحن ملتمس  

  : گفتم

  .... ...شمارشونوگرفتم اما خاموش بود-

  ؟ نیگرفت یک نیریدوباره بگ-

  صبح-

   داد رونیب ینفس 

  .... نیریبودن االن بگ یوتراپیزیصبح پدرم ف-

 :بااالنداخت وگفت ییابرو وتک

  ؟ نیداد تیزیو  _

 :دهنموقورت دادم وگفتم آب

  دکتر یبله آقا  _

 : روزد وگفت یاروبرداشت دکمه یگوش

   بهش نیخانموبد نیا تیزیلطفاو _

 ...لطفا یماربعدیب..



کنم  حالم  جادیمزاحمت ا رونیکارش و  خواست برم ب نیترمانه با امح یلیخ   

   ازش بهم خورد

 نگفت یچیه

   یباگفتن اجازه ا زکهیروم یزل زد به برگه  نییسرشوانداخت پا 

 ... رونیب اومدم

 نازک یرفتم پشت چشم یوسمت منش میکشد یقیعم نفس

 : به خودم جرات دادم و گفتم یکم  ستادمیمقابلش ا 

   نیدکتر گفتن پولمو استرداد کن _

 :که برداشتم گفت زگذاشتیم یرو یحرف چیه یب

  کارت شد ؟  _

 : بزنم  البته تلخ گفتم یکردم لبخند یسع

 ! فعال  نه _

   داکردمیپ یخلوت یمطبوترکردم جا عینگفت منم سر یچیه  

ق   رادوگررفتم ...بعدازچندبو یآقا یدرآوردم شماره  فمیک بیلموازجیموبا

   دیچیتو گوشم پ  ییصدا

 : با منو من گفتم دیلرزیم صدام

 : گفتم 

  جناب راد...؟   _

   دیبله بفرما-

  مزاحمتون نشده باشم دوارمیراد مصدع اوقاتتون شدم ام یآقا دیببخش-

   پرسشگر و متفکرانه  



   ارمیشما؟ به جا نم-

   من غزلم غزل مدرس-

 : گفت متفکرانه

 ناصرپدرته دخترم مدرس ؟ناصرمدرس _

۶ 

 

 [09:53 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷پارت_#

 

 راه گلوموبست بغض

  شناختیچه خوب بابامو م 

  شکرت اینرفته  خدا ادشی

 : بابغض گفتم 

   درسته _

 ... ناصربابامه

  دیاحوال بابامو پرس 

  یشکسته و بغض یو من با دل 

 کردم فیجراروبراش تعرکل ما خالصه

  اظهارتأسف کرد.. از خودم گفتم 



   ادیدلش به رحم ب دیمجبور شدم   شا   

  ندارم ییگفتم االن جا 

 : با  بغض  گفتم 

 به شما اعتمادکنم !؟ تونمیبابام گفت م _

   مهربان بود تینها یلحنش دلگرم بود ب  

اومد اون کارخونه  شیپ که برام  یمشکل هیدوست دارم آدم خوب یلیمن ناصروخ-

  مشغول شد

   دونستمیرو م نایهمه ا 

 :گفتم هیباگر

   بتونم مشکل باباروحل کنم یراد تاوقت یآقا دیکمکم کن شهیم  _

   میزنیم شترحرفیباهم ب نجایاایبرات ب فرستمیناراحت نباش دخترم آدرس م-

 ؟ کنهیکمکم م یعنی  ایبند اومد   خدا میگر

   کنمبهش اعتماد  یعنی 

 : گفتم لمینداشتم اما بر خالف م یراه چاره ا    

   شمیمزاحمتون نم  _

 میبکن یفکراساس هیتا نجایاایفعال ب یواسه موندن ندار ییجا یگیمگه نم-

   آقاناصربه

شده  معرفتیگفتم ب خرمیوقته ازش ب یلیخ گمیبه گردنم حق داره دخترم  م 

  زدیبهم سرم یسال گه  گدار ستیبعدب

  ماهه ؟ هی یگفت خبرمیماهه ازش ب هیدحدو

   درسته-



  ؟ شهیدامیپ یچه راه حل نمیاببیعمارت تنهام ب نیمنم توا ادخترمیپاشوب-

   مرد واقعامهربون بود نیا گفتیم باباراست

 برام فرستاد عیآدرسوسر

   نداشتم ببرم جزلباساوخرت وپرت وشناسنامه یادیز زیچ

 که دادشدم یآدرس یراههمه روتوکولم جادادم و ومدارکم

  : اگفتیصوف یهرچ 

 کجا؟ _

 :بدم گفتم حینداشتم توض وقت

 گمیبعدابهت م  _

   ستادمیعمارت ا دمیبود رس9ساعت  

   بود واسه خودش یقصر...

  دیگنجیتو باور من  ساده  نم   

 بودم دهیترس یکم هیدروزدم  زنگ

  بیبس غر   ییدلشوره   داشتم  جا 

   هیک دنیاصال نپرس 

 در بازشد 

  و ترس داخل شدم دیبا ترد 

 بود یباصفاوباشکوه اطشیح

   سه تاکارخونه یوبرازندگ یدارندگ 

 مرد پولدار نیفقط ا داشت

  داره ؟ یچ دونهیخدام گهید



  داخل شدم باترس

و  جانیقلبم از ه  دمیها رسپله یکردم پا یبود ط یعمارت کل یتادرورود فاصله

    ترس وحشت کرده بو

 ... درساختون بازشد 

 گهیزن د هیزن خارج شد وپشت سرش  هی

   یکه رو یو  مرد 

   خودش باشه دیبا لچربودیو

 بود چرشیکه پشت ول یو  مرد  

 ... بزنم یکردم لبخند یسع 

  زبانم قفل کرده بود  یبودم و پر دودل دهیاز بس  ترس  

  عقب نهادم یگام  

  : گشاده گفت ییراد  با رو یآقا 

   اباالیب _

 دهنموقورت دادم آب

  پله هارو باال رفتم 

 : بود    اروم گفتم نییپا سرم

   سالم _

  : جوابمو داد    یرادباخوش رو یآقا

 به دخترناصرماهت ،ماشال ماشال ، بنازم خلقت خدارو به یسالم به رو-

۷ 

 



 [09:54 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۸پارت_#

 

  کردم نگاش

  زدیتو چشاش موج م یمهرش به دلم نشست چقد مهربان  

   سکوت کرده بودم    

  چقد خوش زبان بود 

 :گفت یبالبخند 

  فرشته کوچولواومده توکلبمون اگه اشتباه نکنم  هی _

   من چقد متوازع بود  یخدا 

   ( کلبه گهیم نجایبخدا به ا یوا )

  میکرد یدوباره احوال چرس 

  و سراغ بابا رو گرفت دیباز حالمو پرس 

   دارو بغض یتکرار یهمون حرفا 

 زدم یلبخند

  . رادداخل شدم یآقا ییباراهنما 

 معذب بودم یلیخ

  چقد دلنازک بود  که 

 بازم سراغ باباموگرفت 



   گفته بودم اما بازم گفتم 

 شام آورد خدمتکاربرام

    ت بخورمدرس دمیخجالت کش یگشنم بود ول یلیخ 

  . زورخوردم 

 : رادگفت یکه گذشت آقا یساعت مین

  !ایب هیسم _

 خدمتکاربود هیسم

  ساله40حدود دمیهمون اول فهم 

 : راد  گفت ینگاهم بهشون بود اقا  

   روواسه یاتاق ته    _

 ؟ یآماده کرد غزل

  : لبخند به لب نگاهم کرد و گفت هیمیس 

   بله آقاآمادست-

 :رو به  من گفت  یندرادبالبخ یاقا

   غزل جان ..فردابازم روز یاستراحت کن یبر یتونیم  _

  برم استراحت کنم دیکرد !؟ منم االن خستم با شهیچکارم مینیبب خداست

          داستیاز حال  روزش پ 

 : دادم گفتم رونینفسموب

 راد یممنونم آقا تینها یازلطفتون ب _

  بهم بگو عمو دخترم   یمهمان من یینجایا یتعارف نکن  دختر گلم تا وقت_

  : با خجالت سرمو انداختم و گفتم 



 ... اممنونیدن هیراد   یممنون  اقا-

 کن غزل جان رو ییراهنما هیسم-

 شهیراحت باش غزل منوعموصدابزن   هم _

 : پته گفتمتته با

    چشم _

  رفتم پله هاروباال رفتم هیبلند شدم همراه سم یاجازه ا باگفتن

    میراهرورفت تاته

 :روبازکرد گفت یدراتاق

  مجزانداره سیاما سرو هیاتاق خوب  _

   اشاره به 

 :روبه کرد وگفت روبه

  نییاستفاده کن نیتونیم نجایازا  _

 : داخل اتاق شدم وگفتم 

  ؟ گهیبرم اونجا د دیبرم حموم با خوامیممنون االن م _

  زمیبله عز-

  دبو یخون گرم وخوش برخورد زن

   خانم هیسم یمرس-

 نمییپا11تا یاالزم داشت یزیچ-

  ممنونم حتما -

۸ 



 

 [09:54 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۹پارت_#

 

 رفت هیسم

  داخل اتاق شدم 

  کردم زیبود! اتاق رو انال یقشنگ اتاق

با خونه خودمون قابا  نبود  شیب ییایمن رو یبرا یحت نجایدادم  ا نهینفس به س 

  نبود اسیق

   نفره بود اما جالب هیتخت اتاق  

 کیوش

 وهم داشت زتوالتیم 

   بزرگ خالصه همه یواریساعت د هی یواریکمد د 

 بود لیتکم یچ

 تخت نشستم یرو 

   هیدرآوردم به  کیتون هیوکولموبازکردم  

  داشتم  اونم در آوروم یکیکوچ یوحوله ریز، لباس ساپورت

 لباسامابرداشتم ورفتم حموم 

   حال کردم 



   توحموم یساعت میبس که راحت جالب بود  ن یعجب حموم یوا

   موندم

      ازحموم دل بکنم ومدین دلم

   دمیلباسامو توهمون حموم پوش رونیاومدم ب  لمیبر خالف   م اما

  بود رباسنمیبلند بود تاز یلیخ موهام

  خشکشون کردم یبه سخت 

اخه      ادیدردم م     کردمیدلمگرفته بود احساس م نقدیشونه کردم  ا یآروم 

  دلنازک شده بودم

   جااومد یسرم حالم حساب یدوباره باحوله جمع کردم رو 

 به خودم کردم ینگاه ییروشو نهیآ یتو

   مادرم نیع ی 

 ؟ مادرم

  به اون رفته یول ستیاون مادرم ن نه

 !؟ چشمام

  وقت گذاشته  کمیا  برام خد  ییقول بابا وبه

     نهیزل زده بودم به ا 

 : زدم یپوزخند 

   یخوشگل _

  توسرت کاش خوش شانس بودم بخوره

   !؟ .بابام هم که ازاقبال بلندم گوشه مامانم

  . زندان افتاده ی



  تشنم بود یکم هی رونیرفتم ب ازحموم

   دمیپوش یصندل راحت 

   برام هیسم 

 بود تواتاقم گذاشته

کارهامو انجام  دیرو به زحمت بندازم خودم با هیسم  خواستمیها شدم نمپله یراه 

    بدم

   نییکه سرم هم پا رفتمیداشتم سمت آشزخونه م 

  بود

 داشت یبیآرامش عج هی خونه

  ساکت آروم 

نمونده بود کجا  حسش کرده  ادمیاشنا اما   حهیرا هیتودماغم  دیچیپ ییآشنا یبو 

  بودم

   یب 

 دمیکش یقیعم ارنفسیاخت

  دفه سرموبرداشتم هی

   رخ به رخ دکترشدم فاصلم حد 

 قدم بود هی

  عقب رفتم عیسر  دنشید از

    نگام کرد باتعجب

  متعجب بشه دنمیاما اون حق داشت     از د  دمیمن  متعجب نشدم فقط  ترس  

  تو خونشون بهیدختر غر هی 

   لبخند رولباش بود هیلب ترکرد  



 : دیپرس یپرسش یبا   تعجب و مشکوفانه نگاهم کرد و  با لحن  

  ؟ دمیگفت شما؟...من امروز شما رود  _

 :من ومنوگفتم با

  س..س..ال م  _

   انگار منو به خاطر آورد 

 : گفت باتعجب

  دمیامروز شمارومطب د نجا؟منیشما ا _

  : تماب دهنمو قورت دادم  نتونستم درست نگاهش کنم با منو من  گف 

  بادرخواست پدرتون اومدم-

   داد و  گفت رونینفس ب 

  ...طور نیکه ا-

  نییپا سرموانداختم

 :شد وگفت داشیپ هیدفه  سم هی  

  ؟ نیدار لیدکترشام م نیخوش اومد  _

 :ها باالرفت گفتنگاش کنه سمت پله نکهیا دکتربدون

 ... امیوم رمیگیدوش م  _

۹ 

 

 [09:55 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۰پارت_#

  رفت دکتر

 :گفت یبا لبخند  هیسم

 راد یدکتر هستن  پسرآقا یآقا  _

  : زدم  و  گفتم یمنم لبخند 

  دمشونی!  امروز تو مطبشون د شناسمیم-

  : و گفت  نییا مده  بود که  اومدم پا ادشیتازه  

  غزل جان ؟ نیالزم داشت یزیچ-

   زحمتیب خواستمیآب م وانیل هی-

  آب برگشت وانیل هیبا عیسر هیسم

   آب وانیآب روگرفتم وتشکرکردم وبال وانیل

   اتاقم رفتم که ته راهروبود  داخل شدم دروبستم سمت

 دمینفس سرکش هیرو آب

   تخت یگذاشتم وخودمورو یعسل زیم یرو رو وانیول 

  انداختم

راد کمکم کککنه  یاقا نکهیا دیاشته بود به اممدت    راحتم نذ نیا الیفکر و خ  

   خوابم برد دینکش قهیخسته بودم که به پنج دق نقدهیا

  (ریام)

  آماده کرده بود هیشام بودم که سم زیم پشت

  عمل داشتم از صبح  هم مطب بودم نیخسته بودم امروز هم چند یلیخ 



   خودموبه اتاق عیبعد خوردن شام سر.... 

  از چه قراره هیبدونم  قص دیاب بابارسوندم

 : گفتم یبود درزدم داخل شدم که بالبخند نییپا یطبقه      

   رادبزرگ یسالم  آقا _

 : گفت یبالبخند

  ؟ یبه مازد یچه عجب سر داتیماه کم پ یسالم به رو _

 یمهندس جان   ما غالم  حلقه به گوش  شما  منتها گرفتار یدار یاریشما اخت-

   ادهیز

 : بده هیکردم به تاج تخت تک کمکش

   ستین لیدل یگفتم امشبم هم ب _

  ؟ یدیغزلود-

 :گفتم باتعجب

 غزل ؟ _

  اما  متوجه منظور بابا شدم  دونستمیاسمشو نم 

  دختره نیآهان ا 

  : با ذوق گفت 

   چه نازه یدیآره د-

  نکرده بودم یبهش توجه اصال

   سراغ شما رو گرفت  ؟ اول اومد مطب  هیاومدنش چ لیخب ؟ دل  _

  مونهیما م شیپ یمدت هیریام-

  دادم رونیب ینفس 



  :مقدمه گفتم یب عیاب دهنمو قورت دادم و     سر 

   نیشناس یکه نم یاونم کس نیکه راش داد نیپدرشما بهش اعتماددار-

 ! ستین یسال شوخ20سال تموم رانندم بود 20 شناسمیپدرشوم-

به  یمن   حق ندارم  اظهار نظر کنم     نفس یعنیحرفش  نیبابا سکوت کرد  ا 

  : دادم  و  گفتم نهیس

   دیدونیپدرخودتون بهترم دونمینم-

 داره یمشکل بزرگ-

   : دمیسرمو برداشتم و  متعجب پرس 

  ؟ یچه مشکل-

ترکشون کرد باباش هم االن  ادمهیکه  یینداره بره مادرش که تاجا ییجا-

 ۱۰زندانه

 

 [09:55 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱پارت_#

 :و  گفتمزدم یپوزخند

   سال20اونم   یچطور نیکه پدرش زندانه اعتماددار یشما به کس  _

   الیبراتون معتمد بود چه خوش خ تموم

   دزده بچم یکیخودش  یکه پدرش زندانه گناه هرکس پا تیسیاوال  گناه اون ن-

  زندان باشه مجرمه ؟ یدزده ؟درضمن هرک یگیبازم م باشه گناهیب



 : که گفت نییپا سرموانداختم

 نبوده اونم دوبرابر مهیبده ب هید دیتصادف کرده با _

  گفتم دوبرابر ماه حرام بوده ؟ یبا تعجب و ناباور 

   بله سه  اونم نفر-

 :گفتم باتعجب

  اوه ه ه خدابه دادبرسه  دور از باوره  _

   کنمیچکارکنم بهش گفتم کمکش م دونمینم_

  اونم دوبرابر ستین یسه نفرشوخ هید-

   ستین یکم پول دونمیم-

  ? نییچکارکن نیخوایم-

 چکارکنم ؟ دونمینم یچیفعال ه-

   ناراحت بود یلیاب دهنمو قورت دادم  بابا خ 

  نیداد یدواریبهش ام یخودیب-

 : دیبابا مستاصل پرس 

 ?ستین یراه یعنی_

   بود بابام الیسبنه دادم  جه خوش خ نفس به 

   اونم نه دوبرابر یکیپول  یکمک کن ینه بابابخوا-

 :دادوگفت رونیبابانفسشوب

  باشه ؟ نجایا یمدت هی  _

  ؟ یتاک-



   دادن تیخداخواست ورضا دیشا دونمینم-

   که باهاش ستمین امیشب م رمیندارم من صبح م یمن حرف یبهش اعتماددار-

   شته باشمدا یبرخورد

   ممنونم-

  خدابزرگه-

 : باباموبوسدم گفتم یشونیشدم وپ بلند

  ادهیز یلیاون همه پول خ    شتریروبهش بدم نه ب یکیپول  تونمیمن م_

 : زد و گفت یلبخند بابا

  داره یدواریام یجا_

 نهیبخواد هز نیاز ا شتریب دمیبابا دلخور بشه  و مطمئنن اجازه نم خواستمیواقعا نم 

   نبود ینه درسته ضمام دار کارخونه ها شده بودم اما پول کمک

  ربابایشب بخ  _

   شب خوش پسرم-

  پدرموترک کردم سمت اتاقم رفتم اتاق

   شدم الیخیکدومش اتاقش بود ؟...ب حال

 .... روگرفتم نیریش یتخت نشستم شماره  یاتاقم لبه  رفتم

۱۱ 

 

 [09:56 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیوشپتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۱۲پارت_#

  (غزل)

 گذشت یروز چند

   که الزم داشتم چند مدل ییزهایچند لباس وچ دیرفتم خر هیباسم 

  دامن و تاب

  شلوارک تاب

 بپوشم ومدیبدم ن دمیخوشم اومد خر گهید یزایچ

   یعمارت هم کس 

    ادشیشب م رفتیدکترصب م نبود

 داد هیبه سم رادپول همه روحساب کرد  یآقا

 گفتم هیبه سم هرچه

   واصرارکردم 

 نداشت یا دهیفا

   اجیغزل لباس احت دیخر میراداجازه گرفت بر یازآقا هیسم یوقت 

  منتظرش موندم اطیصداش زد من توح دمید داره

  ادیب که

  کنم همون موقع  بهش پول داد فک

  گذشت و همچنان منتظر یچند روز خالصه

   نزده بود رفتم مالقات بابابهش گفتم یحرفرادهنوز  یاما آقا 

 راحته کجام جام

 بهش گفتم 



  دونم ؟ یوچه وقت نم یرادقراره کمکم کنه اما ک یآقا 

 من جام خوب بود خوش حال بود نکهیباباازا

 باراننده برگشتم عمارت 

 اتاقم بودم یصبح  جمعه تو 

   دوش گرفتم برگشتم اتاقم هی عیصبح بلند شدم وسر یحوال 

  دمیبودم روپوش دهیخر یکه به تازگ  یبلوزوشلوا...

   دم دمیموهاموسشوارکش

 محکم بستم یاسب

 باسنم بود ریحال که باال  بسته بودم تاز نیباا شیبلند 

   پرپشت 

 داشت انتهاش یدرشت وجالب یفرها ومواج

   که یکم هیکنارصورتم سمت راست .

  داشت یقشنگ یتربود روآزادگذاشتم جلوه  کوتاه

  نبودم شیاهل آرا یلیخ...

   ازاتاقم

 رونیب زدم

 ییاما به تنها خورنیصبحونه م9 شهیرادهم یآقا دونستمیم 

   من یازوقت 

 میخوریباهم م شهیبودم هم اومده

  خورنیپرستاروخدمتکاراتوآشپزخونه م 

 رفتمیاتاقش م  سمت



 :پرستارش گفت 

  اطهیح یتو  _

  مرفت اطیسمت ح  یمنم بدون حرف 

   یزینسبتاتم یهوا

  بود

  پله ها  بود کینزد

 : سمتش رفتم وآروم گفتم 

  رعموجونیصب بخ _

 : گفت برگشت

  عمارت نیا یبایز رخانمیصب بخ  _

  زدیحرف م ینطودیا شدمیمغذب م یکم 

   دادم  و اب دهنمو قورت دادم نهیسکوت کردم  نفس به س 

 : لچروگرفتموگفتمیو ی دسته

  عمو؟ دونفره ؟ دیورباصبحونه چط _

  : منتظرت بودم غزل با لبخند  گفتم-

 ؟ راومدمیکه  د   خوامیمغذرت م -

  : گفت ییبایبا لبخند موقر و ز 

 هوالذت ببرم نینه منم خواستم ازا-

۱۲ 

 

 [09:57 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳پارت_#

 :گفتم یبالبخند

  ؟ یدود یهوا  _

   ستیخوبه بدن-

   شهرافتضاحه نییجا خوبه پا نیا-

  (ریام)

  دادم نهیبه س ینفس      دارشدمیب تازه

  اومدم نییتخت  پا یازرو 

   قرارداشتم نیریامروز باش 

    پرده روکنارزدم ستادمیا میشگیاتاقم طبق عادت هم یپشت پنجره  

 دمیلچربابارودیو

  به ابرو دادم ینیچ 

   ستیستارش نپر نیا    

  استدختره همون

   دمشیند  گهیهفته ست اومده جزءاون شب د هی

  نشت یادین،اهم بهش بود    سن و سال ز 

  داد صیتشخ  شهیاز اون فاصله      درست نم 

 اما موهاش چه بلنده !؟ 

 به چهرش نکردبودم یتوجه



  البته  برام هم مهم نبود اما االن پشتش بهم بود  

    زدنینگاهم بهشون بود حرف م    یقیختر    بچه بود بنظرم    دقاد هی      

   دادم نهیبه س ینفس

  دمیهم  داخل شدن   بازم چهرشو  درست ند با

  لحظه به ذهنم   رجوع   کردم کی 

   ادفقطیب ادمی تاچهرش

  . اومد ادمیچشماش  یطوس رنگ

   شدم و   به حمام رفتم الیخیب  

   عطرمحبوبم روزدم مثل دمیلباس راحت پوش عیگرفتم سر یا قهیدوش پنج دق هی

 کردم روخودم یخال هردفه

  دست خودم نبود نیباال بود ا یلیمصرف عطرم خ 

  داشتم یخاص یعالقه 

  بود یغذا  خور زینگاهم به م نییپا رفتم

    باشم تفاوتیکروم  ب یسع 

 غزل نشستم یباباوغزل بودن روبه رو یزغذاخوریم

  یبود  و بدن قصد و قرض میشگیهم یته جاالب  

  : و   اروم گفتم 

 ربابایصب بخ_

 جوابموداد یبالبخند

 بود نییبه غزل انداختم وکه سرش پا ینگاه

   :و  گفتم اومدیبچه م یلیکنم اخه   بنظدم خ تشیاذ یخواستم کم    



 کوچولو موش زبونشوخورده؟ خانم

  سر برداشت نگام کرد 

 نمشیبب درست  شهیحاالم

   خودیباباب 

   گفت ینم

 : جذاب بود که آروم گفت 

 ریصب بخ _

 نگفتم یزیچ 

   فنجون هیبرام  هیسم 

  در سکوت خوردم  یآورد چند لقمه ا قهوه

 بود نییغزل هم تمام مدت سرش پا 

   زدم واقعا  بچه بود دید یچشم ریز یچند بار 

  یلیخ

 : بابا سکوت    رو شکوند وآروم زمزمه کرد 

 رون؟یب یریم- _

  : گذاشتم و گفتم یرو داخل نعلبک یاب دهنمو قورت دادم  فنجان خال 

  امیقراردارم عصرم– 

  : دلخور گفت یو کم یبابا با لحن   حسرت بار 

 آپارتمانت ؟ یریم-

  خشک  بود یلیلحنش خ 

   : دادم و گفتم نهیبه س یمنم عادت کرده بودم   و نفس 



  تاشب امیم یول –

  : نگاهم به بابا بود که    گفت 

  شام منتظرت باشم ؟-بابا

 : شدم گفتم بلند

  امیب کنمیم یشام سع  _

 :لحنش نباریبود ا   یدیتا یلیخ 

 ؟ گهید یایم _

  :اجبار گفتمدلخور باشه و نارحت بل خواستمینم     

 امیپدرمن م امیم–

۱۳ 

 

 [09:57 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  وسهازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۴پارت_#

 

 به غزل انداختم ینگاه

 لحظه  قلقلکم داد کی دنشید    یبود  وسوسه نییسرش پا 

   دیرسینظر مبه بایکوچولو ز نیا 

   دیبنظر رس یلحظه سرشو برنداشت چقد خجات کیاصال  



 :گفتم یبالبخند

  گردنت دردگرفت خانم کوچولو   _

  سرشوبرداشت

  و  پر رو بدون خجالت رهیم کرد و من نگاهم تو  نگاهش بود خمتعجب نگاه   

  سیفیبیبود ب بایواقعا  تو نگاهم ز 

 :متعجب  گفت یبا لحن 

 بله ؟  _

  :زدمو گفتم یلبخند منم

   یریگیآرتروزم یسرتوانداخت نقدیا

   نگفتم یزینگفت دوباره سرشوانداخت ، چ یچیه

 رفتمسمت اتاقم  تفاوتیو ب  الشیخیب   

  آماده  شدم 

  . نیریش شیپ ورفتم

  

 گذشت یروز دوسه

   خونه امدمیکم داشتم م ضیوقتاکه مر یبعض  مارستانیب رفتمیصبح م 

 خونه دیکشیمنوم یبیعج یکشش یروین  هیروزا  نیا اما

   مطب  رفتمیم3دوباره ساعت  

 رفتمیچهارشنبه صب م مطب

  که هروز صبحها تا دو بودم  کینیکل 

   کارخونه پنج شنبه هاهم که رفتمیم عصرش



  کردمیشرکت وکارخونه رواداره م رفتمیم ازصب

   پنج شنبه متنفربودم یازروزا

 ام نبودحرفه هرچند

 نداشتم یسررشته ا 

  . شده بودم یاسال حرفه هی نیتوا 

  .... گذروندمیم نیریدوروزش خصوصا جمعه ها باش یکی یاهفته

 اومدم خونه  ظهر

   دمیروهم ند هیکه سم یوتراپیزیرفته ف ستیبابا االن ن دونستمیم 

 رمیدوش بگ هی  رفتمیاتاقم م سمت

   اتاقم یرودفه غزل ازاتاق روبه هی  

 رونیب اومد

   دیتنش بود موهاشم بافت که سمت جلوبود تامنود یتاپ دامن مشک هی 

 ازجلوم ردشد نییسرشوانداخت پا عیسر

 :آروم گفتم 

  ...؟ غزل  _

  نگام کرد منتظر بود برگشت

 : دادم لب تر کروم و گفتم نهینفس به س 

  ایب /

 :دست پاچه  گفت یکم   یو با لحن ستادیمن ا یدر چند قدم  جلواومد

  دکتر؟ نیداشت یکار  _

  ؟ یسالم  کن یستیبلدن-



  نییپا سرشوانداخت

  اب دهنمو قورت دادم     

 : پوزخند گفتم یحندست و پا کرد  و  با  ل نیا  

 ؟؟ هووکم

 : آروم  زمزمه کرد  

    سلتم _

 زده بودم بهش زل

  جوابشو  ندادم 

 : به اطراف گذرا انداختم  و گفتم یاما  نگاه 

 ?کو هیسم ستیخونه ن یکس_

 :نگاهمکرد  اب دهنشو   قورت داد  و  گفت ییبا پرو 

  دکتر دنمینشن یحاال که  سالم کردم اما جواب  _

 :زدم گفتم یدلبخن

   یحاضر جواب هم که هست  _

   ترکرد لب

 نگفت یچیفقط  پرو نگاهم کرد ه 

 : شدم و گفتم یجد   

  کو؟ هیگفتم سم  _

 بودن یوتراپیزیآشپزخونه بود پدرتونم که ف شیتاربع ساعت پ هیسم-

۱۴ 

 



 [09:58 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵پارت_#

 

  بهش بود نگام

  و حاضر جوابه طونیدخترش داستیبود پ جداجذاب

 :داد ادامه

   یکیپرستاراشون  _

   هم باهاشونه یکی یمرخص رفته

   یبر یتونیم-

   رفت عیسر  یبدون معطل 

  تو اتاقش بود دیناهار   بابام هم تازه رس زیسرم

  غزل هم  اومد نشست 

   هیتاب دامنشوعوض کرده بود  

 : بود گفت دهیلوارپوشبلوزش

  نیمنتظر باباتون هست _

 : و  گفتم کردمیم یباز زیدادم با نمکدون رو م نهینفس به س 

  هم هست یا گهید یمگه کس ربابامیغ_

 : پرو بود با وقاحت گفت یلیباال انداخت  واقعا خ ییابرو 

  دمیفعال  منم عضوجد  _



 یتو چشما یبود اما  غم وحشتناک ییبایمشکلش افتادم دختر ز ادینگاهم بهش بود  

   مقدمه یبود  که ب شیخاکستر

    :دادم وگفتم نهینفس به س 

   شهیمشکلت باچقد حل م-

  برداشت سرشو

بر اشت   اب   دهنشو قورت داد و آروم زمزمه کرد  و  نهیاز س یاه حسرت بار 

  : گفه

  ...دکتر ادهیز یلیخ _

 کردن   منم بهش گفتم  فیرو  تعر زیبابام  برام  همه چ-

    : گفت یباز هم با لحن متاًر 

   شنینم یباخانواده متوفاحرف زدم راض روزیبهم گفتن د دونمیم-

   ستین یکمکتون کنم پول کم تونمیقدرم نیمن هم-

   یدعاگو یعمر هیممنون  ایدن هی نیبهم جاداد نکهیهم نیکنیبازم لطف م نمیهم-

  ... شمام

 نگفتم یچیه

   آوردش تارشیپر یظه بابا با لبخندلح همون

  

  (غزل)

 نفروبهم داد هی یهیماه گذشت رادبهم پول د هی

   خونه که فرختم رفتم باپول

 سراغشون



 دست ازپا درازتربرگشتم عمارت کردنینداشت قبول نم یا دهیفا 

  بود یبرامعاد هیروزا گر نیو بغض   ا هیپر گر 

   

 ..... شتمدا بهیغر یازآدما یچه انتظار 

   حرف کردنیچکارم گهیبهم پول دادن د ونیلیم$$$

 .... شترنداشتمیب350مگه ؟منم که  هی$$$$پوله شوخ هی

۱۵ 

 

 [09:58 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶پارت_#

 

  تنها  نشسته بودم  تواتاق

 ! داشتم یکردم سردردبد هیگر نقدیا

   که یکارکه  هیباگر اما

 کرد شدینم

 خبربودمیمدتها بود ازمامانم ب 

    !شهیکجاست سرخونه زندگ دونستمیم یعنی 

  بودم و فراموش شده یوخوشبخته منم که انگار سر راه خوشحال

  زدمیخود  من اصال بهش زنگ نم    



   به ظاهر قشنگش بود یدار زندگ ریخودش  گ 

 نهیمنوبب خواستیقبل   م یلیمدت  خ هی 

   نداشتم اما هردفه که التماس یاصال  ازش دل خوش 

  نشمیبرم بب  کردیم

 هیاز هر چهاربارزنگ زدن  نمشیبرم بب زدیقبلها قبل اتفاق بابا  زنگ م     

 رفتمیبارشوباهزارخواهش وتمنا م

   اون 

  باباموترک کرده چهارساله

   مرد جون ترازخودش شد هیعاشق  ردلشیزد ز یخوش

 کرد ولمون

 ... ازدواج کرد باهاش

 واسه بابام افتاده یچه اتفاق دیهم فهم یوقت

    خواست    

  کنم یبرم باهاش زندگ   

  ربارنرفتمیز اما

   چراامروزدوست دونمینم

  نمشیبرم بب داشتم

   ساعت یشده بودم دلشوره داشتم که صبح جمعه حوال یجور هی

  . نمشیراداجازه گرفتم ورفتم بب یازآقا10

 خبررفتم خونش یب

 درزدم 



   سالشه اما 38ساله بود مامان هم 35مرد  هیشوهرش  

 سالش باشه 38 ادیالعاده جذابه اصال هم بهش نم فوق

   شوهرشم جذابه مهندس 

 بود یمعمار

 اونم زنشوطالق  دادبه خاطرمامانم که باهم ازدواج کردن 

   زنگ  در باززدم 

 دروبازکرد شوهرش

 زارمیچندش ازش ب 

  اومد یبدم  م شتریلبته ازمامان با 

   یمامان  توشرکتش منش 

  بود

   کردم یمامان صداش نم گهید

 : گفتم   ینگاهش به من بود   و   خشک و  جد 

  شهال کو؟ _

 :به اتاق کرد وگفت اشاره

  .. تواتاقه  _

  سال م هم نکردم که داخل شدم روسیبه س یحت

  :  اروم  زمزمه کردم ستادمیق  ااتا یسمت  اتاق   رفتم در استانه  

 نگام کرد برگشت

   : گفت  ینفس به سبنه دادم  با لبخند  

 ؟ یبه مامانت زد یچه عجب سر-



  : زدم  و  گفتم یپوزخند 

 مونهینم یواسه دلتنگ یجا یزنیتوبهم سرم یلینه خ-

     تخت  نشست یرو    

  بود یجور هیبه رونداشت   رنگ

 : گفت دیرسیخسته به نظر ماب دهنشو قورت داد  

   گرفتارم _

 : گفتم باپوزخند

  روسیگرفتارس _

   رک  گفت یلیخ 

   شوهرمه-

   خدانگهش داره واست-

  ؟ یزنیطعنه م-

 ؟یدینه حال بابامونپرس-

۱۶ 

 

 [09:58 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۱۷پارت_#

 : دیتفاوت  پرس یب یننگاهم بهش بود ارم با لح 



 بابات ؟ _

  : لب تر کردم مقتدر و قاطع گفتم 

  آره بابام-

   با پوزخند گفت  

     ؟ بهیمرد غر-

  بتوپم بهش خواستیکه چقددلم م آخ

  آورده ایکه منوبه دن هیمامانمه به هرحال زن یول

   رفتیوقت از دلم نم چیه نکهیاز دستش دلخور بودم ا یلیخ  

 شوهرت بود ...؟ یزمان هی-

  : دادم  و نگاه منم به اون و گفت هیباز نگاهش به من بود  به چهار چوب در تک 

 ؟ییبود ...االن کجا-

     نفس به سبنه دادم 

 هستم زندم-

   : گفت یبا لحن ملتمس 

   خودم شیاپیب-

   راحتم-

 ؟ یعمت شیهنوزپ-

   بگم کجام     که  گفتم تونستمیدادم نم نهینفس به س 

    امیصوف ینه خونه-

  یوراون ورباش نیا یخوایم یتاک-

   تفاوت باشم و گفتن یکر م ب ینگاه ازش گرفتم    دلم گرعت  اما  سع   



   ادیم شیپ یچ نمیبب دونمینم-

  زدم یپوزخند

  ستین  یزیحرفاش  جز   حرص دادن من چ نیا 

 کنمیم تیمعرف روسیس یخودم به دوستا شیپ ایب _

 : ادامه داد  یسردوزخند زدم   با   خونفقط پ 

 پولدارتروبهتر یکیاز یکیدوست مجرد داره  یکل _ 

  : گفتم یو پوزخند کشداد ینگاهش کردم با   خونسرد  

   بشه یکه چ-

  یریکه سروسامون بگ-

   با طعنه گفتم   

   مث خودت-

   هیخداروشکر عال ینیب یمونمیمگه من چمه زندگ-

   دونمیم-

   ابودمیاسپان شیاه پدوم-

مدل باال  نیماش یولخرج یآنچنان یهایخارج مهمون یسفرها دونمیم-

   یخوایمنوم

 ؟ یبفروش نایا به

  : به جانب  بود و گفتلحنش حق یکم 

   دوستاش حرف ندارن روسیس هیچ یبفروش-

 : گفتم باپوزخند

  کنه قایافر      ادی   لشیطالقم بده   و ف یکه بعدمدت روسیس نیع یکی _



۱۷ 

 

 [09:59 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۸پارت_#

 طالقت بده؟ یواسه چ زمینه عز _ 

  پوزخند زدم پشت سر  هم نگاهم    ازش گرفتم 

 : ادامه داد   

   واسه یواسش کم نذار یکن یدلبر یجون یخوشکل _

   کنه ادهندوستانی لشیف یچ

 : کون دادم  ، گفتمسرمو ت 

فکر  شهیمگه  م طیشرا نیمن بابامودوست دارم   تو ا ستمیمن بلند پرواز ن  _

  روسیخودتوس یمرفه ارزون یخودم باشم ،  زندگ

  : داد و گفت  رونینفس ب      

   واست دست یکیلگد به بختت نزن بذار یجون یدخترازخدات باشه تاخوشگل-

  زندونه یمدت هی تاینها  شهینم شیربابات   که طو  روسیس وپاکنه

  و گفتم ؛ دمیحرفش  پر ونیشدم م  یعصب 

  خوام مگه من چند سالمه بخوام شوهرکنم ینم-

  : شد  یلحنش جد یکم 

   سالشه هم جونه هم پولداروضعش توپه27 روسیس یازدوستا یکینکن  یونگید-



  داره کارخونه

  : با  پوزخند گفتم 

   دمیهروقت قصد ازدواج داشتم مغزخرخوردم خبرت م میراض میمن اززندگ-

  ؟ یکنیمسخرم م-

 نوش ؟ شیع یبابام توزندانه من برم دنبال صورصات عروس-

کوتاه    یبابام افتاد بعد مکث ادیداد نگاهش به من انگار تازه  رونینفسش رو ب 

  :گفت

 ؟ یچکارکرد-

  :تاسف تکون دادم و گفتم یسرمو به نشونه 

   نکردم یغلط چینم هچه کارک-

 جورنشد؟-

  :سر لج  گفتم یعصب یلیبا پوزخند و خ 

  کنم؟ یازکجا خود فروش-

 :زد وگفت یپوزخند

   شهیجمع نم یکاروبکن نیکل عمرت ا  _

 :زدم وگفتم یپوزخند

 راحته یلیگفتنش واست خ _

 : انداخت و زمزمه کرد سرشو

 ستین یشوخ ستین  یپول  کم _

 :تاسف  تکون داد  منم ارزم زمزمه کردمبه  حالت      سرشو

 ادیازدستم برنم یکار _



  ریبگ تیازشون رضا            _

 :با پوزخند گفتم 

     نداره حق با اوناست دهیفا _

   به کارت یکار روسیکن س یباخودم زندگ ایولش کن اون بذاراون توبمونه توب-

  نداره

  :گفتم یبا  حرص و عصب  

   ادیازشوهرت خوشم نم-

   ذارمیواست کم نم یزیاتاق داره چ یخونم بزرگه کل-

  رسو؟یس اپولی یکشیخونتوبه رخم م-

   یحرفونزن تودخترم نیا-

 :گفتم تودلم

و پولشونو  قای... االنم شور رفینداشت یدختر یولم کرد یآره دخترت بودم وقت  _

  یمنو بفروش یخوایم یخوریم

۱۸ 

 

 [09:59 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹پارت_#

  تخت نشست یتخت بلند شدم لبه یازرو

 : گفتم  ضهیواضح بود  حال نداره مر 



 چته ؟ یرنگ به روندار ^

 : خسته حال تر کرد و گفت یلب  دیکش یقینفس عم 

 شترشدهیب ردلمیز یچند روزه دردا  _

    دمیکش یپوف 

  :اما زمزمه کردم   زدیپرپر نم واسش امیدلم مث بچگ گهید 

 دکتر یرفتیخب م -

  : صاف  کرد  نگاهش به من بود و گفت نشویس    

   دارم ستیک-

   تخت  بلند  یازرو

 :وبادردگفت دیچیدفه به خودش پ هیکه   نهیمبل بش یخواست رو  

   دیچیبازم دردش پ یوا  _

 زد و یاهیبه س  دیشد  رنگش   پر یطور هی اصال

  از درد دیچیخودش پ  به  

  ازدردتوخودش جمع شد نیافتادروزم  

  ازدستم افتاد فمیک

 :دادزدم  تیبا عصبان  زدیم یداشت به کبود رنگش

   ....برس شهال روسی...س روسیس  _

   شدم یحال هیانگار     درد  قلب منو فشرد  

  داخل اتاق شد مهیسراس روسیس

   کنارش زانو زدم 

 :مامان با ناله گفتبود   یحال بد  



   به دادم برس روسیس  _

  بغلش کرد چقد حالم ازشون بهم خورد روسیس

  برداشتم نگاهم  پر انزجار شد فمویبلند شدم ک   

 : لب زد یبا نگران روسیس

 چت شد؟ زمیعز  _

بابام بعد مامان داغون شد و شهال عشق  چارهیچشامو بستم   نم اشک تو چشام ب    

   نهکیرو م  ایدن

 افتاد یشد چه اتفاق یچ دمینفهم

   ساعت3. 2بعد  مارستانیب میمامانمورسووند روسیبا س   

  حالش بده ستیک دیشد یدادن به خاطرپارگ صیتشخ

   دیکرده با یداخل یزیر خون

  میبود مارستانیتوب یبشه چهارپنج ساعت عمل

   منورسوند خونه قراره روسیس  

 مارستانیبرم ب دنبالم ادیبمونه شب  ب خودش

   به خاله زنگ زدم متأسفانه شهرستان 

  بود

 ... ازاقبال بلندم نمیا حیبودن تفر رفته

   روسیکه س دمیخواب10ساعت  یتاحوال

 اومد

 خونه 

   ومدیاصال باال  ن اوردمیخودم ن یاما به رو دمیازش ترس یکم 



  آماده شدم عیسر

  خودش  منو برد مارستانیرفتم ب 

   یبودم به آقا رستانمایشبوب کل

  مارستانیمادرم حالش بد شده موندم ب رادخبردادم

   تأسف کرد صب زود احساس

  اومد منورسوند خونشون خودشم بازرفت روسیس

   دمینفهم دمیتخت گرفتم خواب منم

  دارشدمیخواب بودم که بااحساس نوازش ب چقد

   کنارتخت چنان روسیس دنیباد

  روسیس دنیکته زدم از وحشت دانگار س   دمیپر ازسرجام

 :زد که حالم بد شد وحشت کردم که گفت یلبخند هی 

   چته خانم  _

  !کوچولو؟

  شدیداشت رو سرم اوار م   ایعقب رفتم   انگار دن  باترس

 : بهم دست  داد با تته پته   گفتم یبا لبخند چندشش   حس بد 

  ؟ یخوایم یچ _

 : لب زد  یبیبا لحن عج دیجلوترکش خودشوروتخت

 ...ــــــــــــیخواب دمید یچیه  _

     ینذاشتم حرف بزنه  عصب 

 : دادگفتم باحالت

  ؟ یخوایم یچ   _



   لب زد یبا لحن     خمار 

 ندارم خوشگله ؟ تیمن کار-

  کردمیاعتماد م دینبا روسیبه س شدمیاز ترس داشتم قبض  روح م 

  : ق به جانب گفتمو ح  یعصب یهوس رانه  با لحن هیمرد  نیا 

  رونیبروب یکنیخودمیب-

  : خون سرد گفت یلیخ 

  ززززمیعز یدیچته ترس-

۱۹ 

 

 [10:00 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰پارت_#

  کردمیداشتم از ترس  وحشت م ایخدا

 ذاشتمیم جانیوگرنه صدسال  پامو ا فتهیب یاتفاق نیقراره همچ کردمیاصال فک نم 

  بود یمرد روان نیا

 : با داد و  گفتم 

    یوحش    زنمیم غیج رونیبروب _

کرد  با   لبخند  شترینگاهش انزجارمو  نسبت به  اون مادرم رو ب جلوتراومد

 :گفت  یچندش

   داره ته تشیمامانت جذاب  ییاگهید زیچ هیخوشگله اما تو یلیمامانت خ  _



 کشهیم

  یتر یعیاما توطب رسهیبه خودش م یلیوجود خ نیاما باا 

  : با حرص  گفتم  گرفتیام م هیگر شدمیم وانهیداشتم  د 

  یخفه شوعوض-

  : گفت  حانهیوق یلیاب دهنمو قورت دادم  خ    

   نمتیبیم یدارم وقت یچه حس یدونیغزل نم-

   هوس باز آشغال یتوغلط کرد-

 :گفت رفتیسمت درم شدیکه بلند م یدرحال

   مارستانیب رمیندارم م تیس کارنتر  _

   گردمیبرم گهیساعت د هیالزم داشت براش ببرم  زیمامانت چندتاچ گردمیوبرم

  مارستانیبرو ب  برمتیبعدم

   با وحشت نگاهش  کردم تا از رو تخت بلند شدم    

 اتاقوترک کرد عیسر

 دمیبسته شدن در و وقفل شدنشوشن یتا به خودم اومدم   صدا  

  بودم دهیترس یلیخ  

سمت در    چند بار با وحشت   زدم به در پشت سر   دمیوحشت زده   دو  هوی 

  یهم عصب

  اما قفل بود 

  نداشت دهیدادم   اما فا نیرو باال پا رهیدستگ یچند بار عصب 

  شدمیداشتم قبض  روح م   

  و هوس باز در رو قفل کرد یروان 



   یبودم  نم دهیوحشتناک   ترس 

 چکارکنم مدونست

 دمیبا سرعت  مانتوشلوارموپوش 

  رونیبرم ب تونستمیدرقفل بود  نم فموبرداشتمیک  

   گرفتم یسردرد بد  

  چکارکنم دونستمینم

  داشتم یاز برگشتنش     حس  بد دمیچرخیدور خودم  م 

  برداشتم کمویکوچ لیموبا    

  بکنم تونستمیاالن زنگ بزنم  چکار م یمن به  ک ایخدا 

  شدمیبغض راه گلومو بسته بود داشتم خفه م 

  دیکه به ذهنم رس یتنها راه حل  

 :روگرفتمیام ی وشماره

   یباشه ول کینیکل دیاال ن با دونستمیم  _

  ...دادیقد نم ییفکرم به جا گرفتم

  (ریام)

   یزنگ خورد گوش میکه گوش مارداشتمیب یکل کینیسرم شلوغ بود توکل امروز

 بود زیم یرو

 : پرستار زمزمه کرد  

  تونیدکتر گوش  _

   دادم رونینفس ب 

  برداشتم شماره ناشناس بود  یگوش 



  . به ابرو دادم   اما جواب دادم ینیچ 

  . نیالوبفرما-

  دیچیتو گوشم پ   هیگر یصدا

  به ابرو دادم ینیچ 

 :  بزنم یاب دهنمو قورت دادم  تا خواستم حرف 

  ر؟یالو ام ریام  _

 : تعجب گفتمبا -

  بله ؟ _

    صدا برام اشنا بود کردیم هیگر هنوز

   غزل رمنمیام  _

  بود مارنشستهیب

  دمیلبم رو گز یگوشه  

  ؟ یکنیم هی؟چراگر ییشده کجا یگفتم چ  _ 

  ... ایکمکم کن ب ریالوام-

  ازش نبود یرفته خونه مادرش  دو روزه خبر دونستمیم

  دادم نهینفس به س 

  اریاخت ین شدم بنگرا یکم 

 : اروم زمزمه کردم یلیلب زدم خ 

   شده درست حرف بزن یچ _

   ترسمیم رونیدروقفل کرده رفته ب رونیرفته ب میبه دادم برس ناپدر ریام-

   ....صداش پره هق هق بودررررییام



   نکن هیغزل درست بگوگر-

 : گفت یدیهق شد باهق

 برس کنهیم تمیراذیام _

۲۰ 

 

 [10:01 10.12.19] , ساز هو یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱پارت_#

  به جانم افتاد   اون دختر بدون پشتوانه است یاسابقه یب ینگران

  رو نداره یکس 

  دونستمینم شیهم راجع زندگ یچیه 

 : گفتم ی؟    لب زدم با نگران  افتادیداشت م ی؟   چه  اتفاق یناپدر 

 آدرسوبگو ییکجا _

  : و گفت  کردیم هیجور گر نیمه 

  .. ریام ادیم گهیساعت د هی رونیاالن  رفته ب-

 :گفتم  یکردم آروم باشم   اما     عصب یسع

  ؟ امیگفتم  آدرسوبده کجا ب _

...  

 : گفت هیباگر



 .... برجِ 23ن  ِابوی....ِخابونِ یخ _

  : گفتم  یدادم و عصب نهینفس به س 

   نکن هیگر رسونمیباشه االن خودموم-

 یشمعدون رگلدونیز یرپادریز ذارهیم دیکل رمامانیام-

     دوروز یکی نیتوا

  زاپاس  رو اونجا گذاشت دیکل روسیس  دمید

   درنزن یورش نداشته باشه اومد اگه

  باشه

  : زمزمه کردم    لمیواقعا نگران شدم      و  بر خالف م 

 ؟ یاالن  خوب-

  :  هق گفتبا هق 

    خوبم-

   نکن قطع کن اومدم هیگر-

  بلندشدم عیکردم وسر قطع

 :مارگفتمیکه روبه ب کردیواج نگام م مارهاجیب   

   نیایعصرب  _

 نیخوادبد یهم نم تیزیو مطبم

   :و گفت  ستادینگران سر جاش ا ماریب 

  اما دکتر....؟-

  نگاهش  ملتمس   بود زن

  بودمجبور شدم  راه چاره نداشتم اون دختر در خطر  



  هیاتیکاردارم  ح : 

   لموبرداشتمیچووموبایسوئ عیسر 

خواستم     همه رد کنه  یشدم   از  منش یراه مارانمیتوجه به نگاه متعجب ب بدون

  بهشون بده گهیوقت د هی

   نگرانش بودم نقدهیچرا ا دونستمینم 

  ( غزل)

  بود  یپرازدلهره گذشت راه طوالن قهیدق 40

   قهیده دق مارستانیاباما ت کهیحتماتراف

  شترنبودیب راه

  برسه روسیزود ترازس ریام خداکنه

  دمیبازشدن در رو شن یدفه صدا هی 

   ؟ روسیس  

  االن اومد یعنی  

    من یخدا  

  وحشت کردم   

  دمیلرزیم دیب نیع

  دروقفل کرد بود  

   تخت نشسته بودم یرو 

  زدیم رونیب نمیجلوقلبم داشت ازس   

  باز شدن  قفل در اتاق یصدا 

  دنیدویاشکام رو گونه هام  م  



  اومد جلو   

زل زده بو م بهش    از ترس زبونم  قفل کرده بود ضربان قلبم  تا هزار  هیبا گر 

   زدیم

  به به خانم خوشکله  _

  : گفتم دهیبر دهیبا ترس و بر 

 بذاربرم-

   : زد و گفت  یهیلبخند  کر 

  کردم خوشکلم داتیه پتاز یکجا بذارم بر-

  : شدم با حرص گفتم یعصب 

  ..خفه شو-

  جلو اومد

  عقب رفتم یاز ترس گام 

  من بود یکیدر نزد 

 کردم ازش جدابشم نشد یبغلم کرد هرکار  

 هیمانتوموپاره کرد کل دکمه هاش  یوحش نیتخت انداخت   وع یمنوبه زور رو 

   طرف

 افتادن

۲۱ 

 

 [10:01 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۲۲پارت_#

 

 . ندارم آروم باش تیکار _

   هیدست بردار نبود قصد شرف و  عزت و عفت منو کرده بود مرتک یلعنت 

 تقال کردم هرچه

 کردم هیگر 

 نداشت یا دهیزجه زدم فا 

   افتادم هیگر شتربهیب  

تونستم ازخودم دفاع  یال نموبدترازاون ازپام درآورد اص یوحش نیشلوارموع

   کنم

 زد یلیبهم س یچند بار یحت که

    نداشت یریاما    تاث میشدیم زیاز  خودم دفاع کردم  با هم  گالو    

  زورشو تداشتم 

   یازخودم دفاع کردم که چند بار نقدیداغون شدم ا 

 ولگد زدمش بامشت

   مردم چشمم که ریبارزد بامشت ز هی یتونستم که حت یاما نم 

  شدم وزنده

  به جونم افتاده بود  کتکم زد انویوحش 

 : گفت تیکروم   اما  باعصبان هیزدم گر غیوباطناب پاموبست  ج 

  کوچولو یوحش یآدم ش خوامیم _



  زورازتنم درآورد تاپموبه

  به هق هق افتادم 

   کرد نموپارهیسوت یچطور دمینفهم

 کردم نتونستم مانعش بشم یهرکار

  .  هوس باز یروان نینداشت ا یدرست تعادل 

 :بست گفت دستاموازپشت

   رمیم یبر یتونینم ییبرم فقط اومدم بگم جا خوامیم  _

   عروسک میشهال  امشب منوتوتنها باش شیخواهرموبرسونم پ رگردمیوبرم

  ودهنموبست

 .    افتادم هیگر به

  دمیبازشدن در رو شن یانگار  صدا  

    تخت بلند شد یدفه  ازرو هی  دیمتعجب  با ترد   

  رهیام  نیا 

 خودشه ؟ یعنی ایخدا 

  دهیهم باشه   خدا داره نجاتم م یا گهیهر کس د 

  دیشن مویکسیب یصدا  

  بودم یلحظه هرچند توحالت افتضاح هی

  : رو شناختم و  گفت  ریام یانا صدا 

  ؟یییغزل غزل کجا _

  رونیازاتاق رفت ب روسیس

 دمیشنیصداشونوم



   کردمیم هیفقط هق هقم خفه بود گر 

  بسته بودم دهنم

   شدم یداشتم روان کردمیم هیگر فقط

  (ریام )

  یداشتم  پر از دلنگران یبیعج ترس

  داکردمیوپ دیکل 

  من اومدم آخه ؟ یتله باشه باچه اعتماد هی نکنه

 !توکارش باشه ؟ یحقه ا نکنه

  به خداتوکل کردم ودربازکردم 

   نبود یخونه    کس شدم داخل

 :نگاهم به اطراف و جلو رفتم و  مردد  گفتم دیبا ترد 

  ؟ییغزل غزل ....کجا  _

 به اطراف کردم ینگاه

 بود یکیبزرگ وش یخونه  

   مرد معلوم بود از کیباز شد و یدفه در اتاق هی  

 رونیبزرگتره  اومد ب من

  به ابرو دادم ینیچ  

  عقب رفتم  یگام 

 :باتعجب گفت  ینیا  چاون    ب  

   یخونه رواشتباه انایشما ؟اح  _

  ؟ نیدینش داخل



 :کردم خون سرد باشم گفتم یسع

  غزل کو؟  _

   ؟ نیداخل شد یباچه اجازه ا لستیطو نجایمگه ا-

  داشت یاب دهنمو قورت دادم   نگاهم به مرد بود سر وضع نامرتب 

   یمنو من      نگاهم کرد و عصب   مرتب کرد و با  قشویشده بود    ریانگار درگ 

 : گفت

   کهیمرت یمن گذاشت یپا خونه یبا چه حق _

 . شماست شیکه غزل پ یاباهمون اجازه _

  : به جانب گفتنگاهم کرد و حق یعصب 

  ؟ یغزل یتوچکاره-

 اوال  تونه شما گفتم غزل کو؟-

۲۲ 

 

 [10:01 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۳پارت_#

 : تو نگاهم   گفت رهیآشغال   خ  ی هیمرتک

  ؟  یلشیوک  یغزل یتوچکاره _

 : سرد گفتم خون

  تو فک کن همه کارش  !  کجاست ؟  _



 جلو اومد

 : داد زد یاشاره به   در کرد و  عصب 

  آقا  رونیبروب _

 : زدم وگفتم یپوزخند

  کنمیم چارتیموازسرش کم بشه ب هی _

 : رونیبرب دادزد

 یخونه  یاومد یگاو انداخت نیسرتو ع  رونیبروب یغزل یوص لیمگه وک _

  کنمیم تینردم  ازت شکا میحر

  رونیگرفت و خواست منو از خونه  بندازه ب قموی هویاومد جلو   

   نرد قابل اعتماد نبود نیواقعا متونستم تحمل کنم نگران غژل شدم ا گهید 

    کردمیبود به خاطر کارخونه کارنم یمدت هین   کردمیکارم یرزم

 : بود داد زد یچنان عصب بازموگرفت

   رونیب یهررررر  _

 شد نیکردم  تا به خودش اومد  زدم پشت گردنش نقش زم رشیغافلگ

   یشد نقطه  هوشیدرجا ب 

 روبلد بودم حساس

 بود یلگدم کاف یضربه هیکردم همون  هوششیب 

   زانوزدم

  نرمال بود   منبضشوگرفت

   لحظه سرجام خشکم زد هی دمیازاونچه د دمییسمت اتاق دو عیسر 

 بستم برگشتم وچشم



 به مرد کردم ینگاه 

  افتاده بود نیزم یهنوز رو 

   دمشیکش

  گهیاتاق د سمت

   انداختمش دروبستم قفلش روش بود قفل کردم نیزم یجا رو همون

 داخل اتاق ردرانداختمیروارز دیوکل

  برش داره ادیبه هوش بکه  

   برگشتم عیسر

  اتاق     دهنش بسته بود و تنش برهنه سمت

  بودم یعصب  دمیکش یپوف  

  اتفاق و حادثه نیا دنیاز د 

  کردیهق مبا دهن بسته هق واروانهیجور د نیهم 

 تخت روبرداشتم تن برهنشوپوشوندم یرو یمالفه 

   کردیم هیگر فقط

 کردیهق مپراشک بودن هق  چشاش

  بودم یبیحال عج هی دیلرزیدستام م  

 : بادلهره گفتم عیدهنشوبازکردم سر 

  نکرد ؟  تیکار _

 : گفت هقباهق

  .نه _

  بود ازپشت مالفه رودادم باال لخت



  دیلرزیخودم م یدستا  

زن برهنه برام  کی دنید نکهیبرخورد نکردم   با ا یاصحنه   ینطوریتا حاال ا 

مث  نجابت    باعث شده بود نگاهمو بدزدم و دستام  یزیا    چبود ام یعاد

  بلرزه

   یبارون زمستون ب نییاما دستاشوبازکردم هنوز ع 

  چشماش دنیباریم وقفه

 : بازگفتم  یعصب 

  نکرد بهت دست زده ؟ تتیاذ _

 :گفت هیباگر

   یدیزود رس  _

  تخت نشسته بودم ی لبه

    اشک بود کردم سیتازه نگاهم به صورتش که خ که

 انگشت بود یجا

  !  سرخ سرخ بودیلیس 

 زد ینمه به کبود هی رچشمشیوز

 :دست بردم کنارصورتش بانوازش گفتم ارادهیب 

  ؟ زیه یکهیدست روت بلند کرده مدت  _

 نگام کرد فقط

  کردیهق مهق هیاون همه گر ونیم

 : اشکشوپاک کردم گفتم 

   دستش _



  لآشغا  یعوض  یاله بشکنه

۲۳ 

 

 [10:02 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۴پارت_#

 

 نگفت یچیه

  شد سیدستم ازنم اشکاش خ  

   دستم برداشتم وپاهاشوبازکردم عیسر 

  آشوب بود یدلم بد جور اما

 :گفتم یبا نگران 

  میبر ومدهیتابه هوش ن  _

   ختینگفت فقط اشک ر یزیچ 

هق کرد    و  چنان هق چوندیو  نگاهم بهش بود خودشو با مالفه   پ ستادمیا بلند شدم 

  دیلرزیانگار تنش از شدت وحشت م

  به موهام زدم یچنگ دمیکش  یپوف

   اتاقوترک عیلب گفتم  سر ریز یلعنت 

  کردم

  منتطر  شدم 



  رونیبعد اومد ب یقیدقا

  بودم ستادهیتو سالن ا    

جلو اومد    نیسنگ یهابا گام    کردیم ینیروش سنگ کوه    کیانگار     

 ازجلومانتوشوگرفته بود

 :بودم  گفتم یهنوز عصب   یبه اروم  کردیم هیگر  

   خب  دکمه هاشوببند _

 به رونداشت رنگ

 : لب زد و  گفت زدیحرف م هیباگر   دهیبر دهیداد و بر نهینفس به س  

 پارش کرده _

   دادم نهیبه س یعصب یباز  نفس  

   جلو رفتم   کولشوازدستش گرفتم 

 : وگفتم

   ینداره بپوش یزیمامانت چ _

 : کردوگفت یبه  اتاق اشاره

  اون اتاقشه _

  : رو داخلش اتداختم  و گفتم کهیمتفکرانه نگاهم به اتاق بود که نرت 

  . که انداختمش توش یهمون-

   آره-

  که غزل توش بود رفتم یاتاق سمت

 : گفتمباحرص     

   کل تنت معلومه یبپوش ستین یچیه  _



 :باهق هق گفت که

 هست کیتون هیتوکولم   _

  حد نداشت خورومیحرص م تقدیا 

  : بود بهم ختهیاعصابمو ر تیوضع نیتو ا دنشید 

   یگمیچرازود    نم یهست یخب معطل چ-

   بود بیعج خوردمیچنان حرص م 

  کوله دستم بود 

   یکاربون کیتون هی  گشتمیتند تند  م بازکردم   پشویز عیسر

  بود

 پوشهیبودم  م دهید 

  بود ستادهیبافاصله کنارم ا یدرآوردم کم 

  ازدسم گرفت 

   بهم

 کرد پشت

 مانتوشودرآورد وکمرش بهم بود 

   اراده چشم بستم یهم نبسته بود ب نیسوت 

  تاچشم باز کردم دیپوش عیسر 

   وکوله که دستممانتوشومچاله کرد انداخت ت دمید

  بود

  فاصله داشت یکم هی باهام

 :گفتم دمیشالشوجلوکش دیلرزیم دستاش



   میبر  _

 میازدرخارج شد عیسر

 : گفتم یعصب  میکه سوار آسانسورشد کردیم هیهنوز گر 

   نکن هیگر _

  شهیبد م حالت

 : گفتم هیباگر

  . خوامیمعذرت م _

   گهینکن  د هیگر فتادهین یگیکه م یاتفاق-

  پوشوند صورتشوبادست

 کرد کالفه شدم هیشترگریب

 ستادیا آسانسور

   خارج عیسر  یبدون حرف 

  میشد

  میسمت  عمارت  حرکت کرد  

  ختیریبودم اون فقط اشک م یتمام مدت من عصب 

  در سکوت مطلق 

  بود خداروشکر یوتراپیزیباباف

 : به تعجبش گفتم یتوجه چیبدون ه دمیتامارود هیسم

 اریب خید تاقالب کوچولوچن _

۲۴ 

 



 [10:03 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۵پارت_#

  هینگاه کنجکاو  سم ریز   

  اتاق غزل میراست رفت هی

 میاتاق شد داخل

  تخت نشست یلبه  

   یمنم درآستانه  

 : وگفتم ستادمیدرا

  اونجا یبر یحق ندار گهید _

  هق و اروم  تو ودش مچاله شدجز هقنگفت  یزیچ 

  نیزم یوکوله روانداختم رو 

   هیهمون لحظه  سم 

  روازش گرفتم  خی   یبدون حرف اومد

 دروبستم جلورفتم لبه تخت نشستم 

  دادم اونم ساکت بود نهیبه س ینفس 

   سهیداخل ک خیو  

 . مچشش گذاشت یها  یکبود یرو یبه آروم یحرف چیکه بدون ه زربودیفر

   چند..

  کردیم هیطو   هنوز گر نیهم  لحظه



  ختیدیصدا اشک م یب

  دفه دستمورگرفت هی  

   دمیلب گز یشدم  گوشه  یطور هی     

  نفس به سبنه داد 

 : گفت هیبا گر 

   سرده یلیخ  _

 تودستش بود دستم

  زصورتش فاصله دادم  یرو  کم  خی  

  نگاهم بهش بود 

  با هق دیکش یپوف 

 و  دستشوبرداشت    

 : زمزمه کردم  

 یدرددار  _

  نه فقط سرم درد داره_

  کبود شده یلیخ-

 :وگفتم خوگذاشتمی دوباره

   بابات معلوم فیتاتکل یذاریمامانت نم یپاتوخونه  گهید  _

   هم بدون اجازه نرو ییجا   یمونیم نجایوا بشه

  دستموبرداشتم

  سکوت کرد 

  بودم هنوز یعصب  



 : دادم  و گفتم دستش خوی

   هیبرات  فرستمیروم هیاالن سم ایبذارروکبود   _

  ارهیب مسکن

   هق آرومنگفت  فقط جز هق یزیچ 

 : گفتم شدمیکه بلند م یدرحال

   نکن هیگر گهید _

 : گفت هیتخت  باز تو خودش  مچاله باگر یدفه خودشوانداخت رو هی که

  من چقد بدبختم _

  بهش بود چند لحظه کوتاه  نگاهم 

  حالم دگرگون شد و 

  نگفتم واتاقوترک کردم یزیچ

  به  اتاق خودم  رفتم 

   آب سرد آروم ریرفتم ز میمستق

 شدم

 دونستم چم شده ینم 

حالموبد کرد   اما من مرد  کم  تیتواون وضع دنشیبودم غزل ؟د ختهیبهم ر 

   نبودم یااراده

  ودمب نیریاواخرهم فقط باش نیدخترداشتم ا دوست

   یبود ول یدخترخوشگل

  بهم ختمیامروزر

 دیرسیهمه جوره بهم م نیریش



   قول ازدواج بهش نداده بودم یول 

  بودم ردوشیز یساعت ربع

  رونیاومدم  ب 

   تخت برداشتم یلموازرویتنم بود که موبا حوله

  تماس بودم یمنتظر برقرار  شمارشوگرفتم

  دیچیتو گوشم پ نیریشاد ش یصدا 

   مجان_

   نیریالوش-

   زمیسالم عز-

  ؟ییکجا-

   خونه-

  ؟ امیب-

 وقت روز دکتر؟ نیچه عجب ا  -

۲۵ 

 

 [10:03 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۶پارت_#

  دارم اجیبهت احت امینپرس ب _

 : با خنده گفت 



   منتظرتم   _

   مایاونجام بروحموم تاب گهید ی قهیدق 40-

  

  ( غزل)

   وقتاخونه که یلیگذشت ازروبه روشدن بادکتروحشت داشتم هرچند خ یروز چند

  بودم یازش فرار بود

 بودم شترتواتاقمیب

   رونیامروز جمعه بود چه عجب دکترب 

 !؟نرفت

  تاب نشسته بودم یرو اطیتوح 

   یهرچ ختمیریصدا اشک م یوب

  زنگ زد اصال جواب ندادم مامان

  ... اشتمند حوصله

  کنمیم یکجازندگ دونستیامیصوف

  گفته بودم بهش

   اصرارکرد  اخر مجبور شدم بهش گفتم نقدیا 

 ... دنمیهم اومدد یدوبار

  و دمغ بود حوصلهیکه نشسته بودم  خسته شدم  ب اطیتوح

  عمرم بود یروزا نیبدتر 

   تاب بلند شدم اشکاموپاک یازرو

 کردم



 تاخواستم داخل شم دربازشد 

   گفت دیتامنود رونیباعجله ازدراومد ب ریام 

  ا؟یب ییینجایا _

   بو یعصب میلیدستوربود خ هیشترشبیب

  وجودمو گرفت  یترس  وحشتناک  

  رفتم سمتش   

 نگاهم     پرسشگر و پر اضطراب    بود   

 : با خشم  گفت  

 نجاستیمامانت ا _

 : زدمکوته و باتته پته  لب    یلیخ دمیکش ینیه     

 شهال؟  _

   زد و  گفت یپوزخند یعصب 

 ؟   یبله پشت در  توبهش ادرس  داد-

و روبه رو شدن با اون وحشت داشتم   روسیمن از  س گرفتیم میداشت گر 

 : مظلومانه گفتم

  نه بخدا  من ندادم _

  بود یعصب یلیخ   

 :دررفت وگفت سمت

  ؟ یدیفهم    یریباهاش نم  _

  نگفتم یچیه

   دیجوشیسرکه م رویس نیعدلم   



  جاشو به اشکام  داد  شیتشو  

 سمت در  رفت  

  پشت سرش رفتم یمنم  بدون معطل 

 دروباز کرد میدیتارس

  افتاد روسینگاهم به شهال و س  

  مادرم    دو سه روز بود  عمل کرده بود 

 حالش اومده ؟ نیبا ا یچطور    

 :بود   خشن خشک گفت یعصب یلیخ ریام    

 بله ؟  _

  و دیرو ند ریشهال  انگار اصال ام 

 :من گفت روبه

  میجمع کن بر  _

   که کردمیو    داشتم      از ترس خدا خدا م  ستادمیبا فاصله ا ریپشت سر ام 

 : گفت یعصب ریام

   رهینم ییغزل جا- 

 :رو به من  گفت  یعصب  شهال

  ؟  هابهیخونه غر یکنیچه کار م نجایا میغزل جمع کن بر  _

 : با ترس و لرز گفتم  آروم

 ؟ یروازکجا آورد نجایآدرس ا _

  فتادهین یاتفاق چینکبت هوس باز آشغال انگار ه دمیرو د روسیپوزخند  س      

   یکن تمیکه اذ امیب یدیاره به گور خودت خند   



 : گفت یعصب  شهال

   یندویکه   م طمویشرا    میبهم داد االنم جمع   کن بر ایصوف _ 

  شد   تریعصب    ریباز هم  ام 

   نیخانم مزاحم نش نیبفرما-

 : گفت دیدیاصال نم  رویمن که انگارام شهالروبه

  نکن تمیاذ میغزل مامان بر _

۲۶ 

 

 [10:03 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۷پارت_#

 : گفت یدستور رمحکمیام

  ادینم ییغزل جا _

  کرد ریاشاره به ام  شهال

 :بود   نگاهش و گفت زیام ریتحق 

  ؟غزل ؟ یکنیغزل توخونشون چکارم هیپسره ک نیا  _

  نگفتم یچیه

  دمیترس شتریب  ریحرف بزنم ندهشتم از  ام نکهیجرات ا 

 : شهال باز تکرار  کرد  



  غزل باتوأم ؟  _

  کردیو خفه مداشت گلوم بغض

  کردم   ریبه ام ینگاه 

 :و  بابغض گفتم    

 ؟ یدختردار هیاومده  ادتیاالن   _

  : گفت    یمامان عصب 

  زنهیله مغزل  من مادرتم  دلم برات له هیچه حرف نیا-

  بغضم و  ؟ ونیزدم م یپوزخند 

  کدوم  مادر اخه    یچهارساله ولم کرد-

  کار رو کرد نیجلو امومد   تا اون ا یداد  گام رونیتفسشو ب 

  کرد تیمنو به عقب  هدا    ریام 

 : و شهال      گفت      هیعصب یلیخ یعنیکادش  نیا  

 رونیعمه ات ازخونه انداختت ب دمیشن یروندار یاون موقع بابات بود االن  کس-

غرورم لگد مال شده بود  شدمیله م ریجلو ام یمن    داشتم حساب یایپ خدا

    دمیخجالت کش

 : گفتم بابغض

  ندارم یحتم مشکلرا نجایمن ا _

 : توام  با هم گفت یلحن ملتمس و عصب 

   خستم نکن   دختر  اریدرن یغزل بچه باز میبر-

 : گفتم   هیبا گر 



 یریشوهرتوندارم فردابه خاطرمن درگ یجام خوبه حوصله  نجایا امیمن نم _

   ادیب  شیپ

 : شهال  نفس به سبنه داد و گفت  

   دنبالت امیه خداخودش گفت ببه کارت نداره بند یکار روسیس_

  ذارهیمنو راحت نم  روسیس  دونستمیم شدمیمن احمق نم  یرپوزخندیام

   تر کرد یلب            زینگاهم بهش رفت چندش   ه 

 

 ( ریام)

با جفت دستام  یعنی   دیرسیدستم بهش م خوردیحالم از اون مردک چندش بهم م 

  کردمیاش نخفه

 : مگفت دهینسنج  باپوزخند

    ..حاال  هم میمنوغزل قراره ازدواج کن ادینم ییغزل باشما جا _

 ... نیاومد خوش

 : خانومه که  غزل  شهال صداش زد و مادر غزل بود متعجب  گفت  

  ؟ یغزل ؟چه ازدواج گهیم یچ نیا _

  نزد یحرف  کردیم هیفقط گر غزل

ال باز با شه دمیدادم پ شت رونینشست پ نفس ب نیرفت تو ماش  روسیس 

 : گفت    یناباور

 غژل جوابمو بده ؟ _

   روسینشسته بود  روبه س روسیرفتم س نیماش سمت

 :گفتم



  ربرویدست زنتوبگ  _

 :زد گفت یپوزخند

 ؟ یباهاش ازدواج کن یخوایم  _

  :با پوزخند  گفتم یعصب 

 ؟ یآره که چ-

 یشاس یمدل باال نیهم گرفته بود تو ماش یگورینگاهش به  روبه رو  داد   چه ف 

  : بلندش  نشسته بود  و گفت

 غزل دوست پسرداره ؟ یدونیم-

  : گفتم لمیشدم اما  بر خالف  ن یکه زد عصب یاز حرف 

   یکن تشیاذ یکه توبخوا نهیبهتره ازا ستیمهم ن دونمیم-

  زدیداشت با غزل حرف م شهال

ونقد عاقله که نخواد ا دونمیخدا کنه  نره باهشون البته م  گنیم یدونستم چ ینم 

  بره

   با پوزخند گفت غزل  روسیس  

  ازمن دوست پسرداشت قبل

    دمی....فهم کردمیباهاش حال م یوقت  ستیدسته اول ن اون

  دتدونام با حرص  گفتم یال از

 ..خفه شو-

  : گفت یبا خنده و چسمک 

   گول نهیشیگاززده به دل نم بینداره ..س یدخترنبود واسه توهم مزه ا-

 مونه؟یبه نظرت سالم م ستیباال سرش ن یشکیکه ه یدختر یظاهرشوخورد



۲۷ 

 

 [10:04 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۸پارت_#

قصد خراب  شتریبا حرفاش من حرص بده البته ب خواستیم  یروان یکهیمرت

  کردن  غزل رو داشت

اما کور  ارهیسرش ب ییبال هیزل بره و اونجا منو متنفر کنه که غ خواستیم 

 خونده

  : پوزخند گفتم با

خبرنکردم غزل  سیربروتاپلیدست زنتوبگ خورهیبه دردخودت م فیاراج نیا _

   االن

  زنمه

 : ادامه دادم ینگاهش کردم با حرص و عصب 

   گاززده باشه بازم باب دله مث خودت ستیباشه مهم ن نیریش بیدرضمن س _

 !؟ یهال گول ظاهرشونخوردش مگه

 : چندش  لب تر کرد و گفت یبا لبخند 

  من عاشق شهالم _

  : گفتم تیبا    قاطع 

کنم االنم زنمه حاال هم جمع کن  یبگه خرابه باورنم ایواسه غزل دن میرمیمنم م-

  برو



  : پر رو بود     و گفت یلیخ 

  کومدرکت ؟-

 نمتیدوربرزنم بب گهیبارد هیه نش داتیوراپ نیا گهید ارمیبرومدرک هم م-

   باخاک

   کنمیم کسانتی

 :زد وگفت یپوزخند

  ؟ ینازیبه ثروتت م  _

  تازمیوم نازمیم تونمیچراننازم دارم م-

  بود دهیفایبحث کردن باهاش  ب 

  مار هفت و خال 

   باباشوبده ی هیپول د یگیتوراست م_

  کاراشه ریگیپ لمیوک دمیم-

 : و  گفت نیبود  هلم داد از مقابل   ماش یعصب یکم هیاومد  شهال

   روسیس میبر _

 :رو باز کرد  گفتم نیشهال که در ماش روبه

 کنمیم تیازتون شکا  نمتونیدوروبر  غزل   بب نیبه بعد ا نیغزل زنمه ازا  _

 رهینم ییشوهرداره جا یوقت

  : گفتثابت موند برگشت نگاهم کرد با  پوزخند  نیماش ی رهیدستش به  دستگ 

  زنت شد ؟ یهفته ا هی-

 :باال انداختم وگفتم یابرو

 داره ؟ یرادیشبه چطورمگه  ا هی  _



  : گفت یبا حرص و عصب 

  کنمیم تیازت شکا-

  : کردم و زمزمه  کردم تریحق به جانب لب 

  ؟ یبه چه جرم-

   دختربچه هیسوءاستفاده از-

 : گفتم باپوزخند

    کن بروبگو تیدرش زنم شده بروشکاپ یغزل پدرداره اون بااجازه  _

   نمشیذاره بب یپدرش شوهرکرده ونم یبااجازه  دخترم

 : شد گفت نیسوارماش تیباعصبان  شهال

  .دکتر یبنیحاال م کنمیم تیشکا _

  یخوش اومد-

بهم بود  حرکت کردن  شیبهم نگاهم بهشون بود نگاه   عصب دیسوار شد در کوب   

   و

  رفتن

  مداخل شد عیسر

  دمیشنیشوم هیگر یصدا

   سمت درخت دنمیکه باد دروبستم

   باغ رفت یها

  رفتم  دنبالش رفتم سمتش

 : گفتم  یعصب 

 نکرده؟ تتیاذ یتو که  گفت _



۲۸ 

 

 [10:04 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۹پارت_#

  کردیم هیگر فقط

  دخترا یهیرگ    دنیاخ که متنفر بودم از د 

  بود  واقعا یلوس باز   

 : با حرص  گفتم 

  گفتیم یچ تی! ناپدر  کهیاون مرت _

  لحظه نگاهم کرد کیفقط   

 :  ادامه دادم    یعصب یبا   لحن     

      باهات  عشق  و حالشو کرده گهیم        _

   : گفت تیبود با   عصبان یطور اونم عصب نیروشو گرفت  هم 

  وچهبه ت _ 

که با  غزل کرده   یو کار کهیکرد   البته از   اون مرت یحرفش منو  عصب نیا 

  خوردمیحرص م شتریب

   دمیغر ادیبا  فر     ستیفرشته ن هیدختر   نیا  دمیفهم نکهیاز ا    

   حرف بزن _

 : هق گفتدکرد  با   هق هیگر فقط



  یتر از   آَش  شدبه تو چرا  کاسه داغ  _

 : شدم و  با پوزخند گفتم یعصب سابقهیب یبا حالتدفه  ای 

  هیمزخرف واسه چ یهاهیگر  نیا گهید      یحالتوکردتو که     عشق   _

  ختیریتند تند  اشک م    

  بود المصب    حالمو بد کرد لمیف 

دارا  اما    یکنه به من چه ارتباط    یاصال  اون دختر هر کار دونمیواقعا  نم       

 : خشم   گفتمبا 

   کهیخونه اون مرت یبر  یبه حالت باز  بخوا یوا  _

 :به جانب  گفتحق   یتو  نگاهم  با لحن دهیسرشو برداشت و  خ 

  ؟ یزنیبه توچه توچرا شورم  _

  :باپوزخندگفتم

 اریفرشته ها رودرن یواسه من ادا گهید یا نکارهیتوخودت ا _

 کردم داتیپ یرفت باچه وضع ادتیانگار

   باز هم نگاهمون تو  هم  گره خورده بود 

 :باهق هق گفت 

 ؟ یحلت که چ  _

 : باز پوزخند زدم با  حرص  گفتم 

؟   یباهاش    بهم زد     ماسهیبهت نم یزیعشق و حالش چ یدیچته   د _

  ؟ یدیترس  تهی؟  شوهر مام  یریباباتو ازش بگ یهیپول د   ینتونست

  ؟ یکمکم کرد یمونیچته پش-



ناپدرت  ریدل س هی ذاشتمیم اومدمیکه اصال نم یا نکارهیکه ا دونستمیاگه م _

   ازت

  پرتت کنه نیدستمال چرک هیببره و  مثل  لذت

 : کوتاه گفتم یسکوت  کرد که بعد چند   لحظه    

   کارت دارم ای _

 :گفت هیباگر

   یآشغال یعوض هیبرو گمسو بابا  توهم  _

  نگاهش کروم  برگشتم

زبون دراز  یلیالف بچه خ نیحرف نزده بود  ا یطور نیبا من ا یتا حاال کس 

  بود

 : دمیدندونتم  غر یاز ال تیبا    عصبان 

  خفه شو   تا فکتو  خورد نکردم _

  : و حرص گفت هیبا گر 

   امینم یییمن باتوجا-

   دهیکاردستم م کنهیم تیشکا رهیفردامامانت م ایب-

 : کرد و گفت ریدفه رنگ نگاهش تغ هی 

  چرا ؟ _

  : دادم و گفتم رونینفس ب 

  رونیب ارمیباباتوب خوامیم-

  : زد و گفت یپوزخند 

 چته دلت واسم سوخته ؟-



   نفس به سبنه دادم  و 

 : گفتم باپوزخند

   خراب نیکه ازا کنمیکمک م یستی؟....توقابل ترحم هم ن سوزهیم _

دخترش داره چه  دونهینم  رهیداره مابروش    سوزهیدلم واسه بابات م یترنش

    کنهیم یغلط

 :گفت هیباگر

   یعوض  _

 خانم کوچلوافساراون زبونتونگه دار نیبب-

  کف  دستت ارمیدندوناتو ب   یکه  بلدم  چطور   اریواسم درن یپروباز

  داد و روشو ازم گرفت لمیتحو ییبرو بابا هی  

 : اما  ادامه دادم  

   بابات گفتیبابام م _

تا هنوز    یش دهیکش راههیبه ب خوامینم یاتوهم هنوزبچه ستیحقش ن هیخوب آدم

  یتو  منجالب  غرق نش شتریب نیجلوتو گرفت و از    شهیم  یبچه ا

 یو آروم اما با لحن ریبود نگاه اون متح یاب دهنشو قورت داد  نگاه من عصب 

  : حرص گفت    یکم

  ؟ یکه چ یبدبهم  یخوایپول م یکل یجور نیهم-

   دارم یشرط دمیبهت نم یجور نینه هم-

 :گفت هیباگر

 شرط ؟  _

 : بدون مقدمه  گفتم 



   کنمیعقدت م-

  بند اومده بود انگار متوجه حرفم نشد شیگر

  به ابرو داد و  تکرار کردم ینیچ   

 کنمیعقدت م  _

 

 [10:05 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  وزادخحهیمس#

 ۳۰پارت_#

 : گفت باتعجب

 ؟ یچ _

 : با پوزخند گفتم  

      ؟یذوق مرگ شد هیچ _

 : گفت یبا  دهن کج 

  رمیدکتر لطفا برو شرو نشو حوصله  ندارم بذار تو درد خودم  بم   _

  : دار بود اب دهنمو قورت دادم  و گفتملحن  اخرش  بغض  

دست خورده  یم من ازدخترابه کارت ندار یاما  کار کنمیدرسته عقدت م   -

  زارمیب

  : برگشت نگاهم کرد  و گفت 

  بشه ؟ یکه چ-

  دمیکه واسه نجات بابات م یپول یدرازا-



  : پوزخند گفت دبایکش یپوف 

 ؟ یدیرس جهینت نیبه ا یا قهیچطور ده دق-

  : گفتم تیبا قاطع 

رفتنه   وسریس یوخونه یوآوارگ یبهترازدربدر یبنفعته که به حرفام گوش بد-

 ؟ یخوای؟ م     یبه فالکت  برس روسیکه    به دست س یخواینم

 : پته گفتو با تته دیشیداشت قانع م ایکرد گو   یمنومن    

  زارمیخب اره ازش ب  _

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  یبد سیبهش سرو یبهتره   که  بخوا  _

  : دیپرس   یپرسش یمتفکرانه نگاهم کرد و  با لحن 

 ? بهت پس بدم یبعد چطور-

   

  کرد ینم هیگر گهید

 : دادم و  مطمئن گفتم نهیحفس به س  

   که من ازدواج یفقط تاوقت یعقد یشیزنم م یدیپس نم _

  یازدواج کن یمناسب بتون تیموقع هیوتوهم تو کنم

  :متعجب گفت یلیخ

  ؟ هیمنظورت چ-

که  یتاوقت کنمیم عقدت گمیم یچ نیخانم کوچولوگوش کن درست بب نیبب-

   ازدواج

  یکنیم دایفالکت نجات   پ نیتو  هم ازا کنم



   نه شغل نینداره نه خونه نه ماش یچیبابات ه 

  شه دهیکترکشیبار یپس ممکنه کارت به جاها یحساب درست

  بدتربشه واوضاعت

  : گفت یباز جبه گرفت  با حرص   و عصب 

 ؟ یتوچه کاره ا بدکاره شم کنمیبه توداره حال م یچه دخل-

  : که با  حرص گفتم کردیم یطرز حرف زدنش منو عصب نیا 

   درضمن رونیب کشمیزبونتوازحلقت م یحرف بزن یطور نیا گهید یدفه -

 نداره ...روشن شد ؟ یعاقبت خوش یبش ییدخترهرجا هی خوامینم

  : گفت یبا حرص و عصب 

   یآشغال یلیخ-

 آشغالم ؟ یش دهیکش راههیبه ب خوامینم نکهیازا-

 : با پوزخند گفت  

 ؟  هیچ کهیفرقت با اون مرت _

 : با پوزخند ادامه  داد 

 ...   یتو  شرع نهیفقط  فرق تو ا _

 : نذاشتم ادامه بدم  با خشم گفتم 

  زارمیب ییهرجا  یببند دهنتو من از دخترا  _

 : برگشت نگاهم کرد با خشم گفت 

 ؟ یخوایم یچ   یبگ شهیم _

   دادم و گفتم نهیسنفس به  



   پول کنمیبرات فراهم م یبخوا یهرچ _

 تیموقع هیتا یفقط سالم  و  پاک  بمون یکه بخوا یهرچ دونمیراحت چه م یزندگ

    مناسب

 :گفت باپوزخند

  ؟ رسهیبه توم یاد؟چیرتومیگ یچ  _

   آل دهیا یزندگ هیو یرسی...توبه بابات م یچیه-

  ؟ یدیطالقم م یاون وقت ک-

   دمیازدواج کردم توروهم شوهرم یقتو-

 : گفت   یزیتمسخر ام یباخنده

   بخدا دکتر مخت تاب ورداشته یاونهی؟ د یشوهرم بد  _

 : گرفتم و گفتم دهیدادم و  اب دهنمو قورت دادم   حرفشو نشن رونینفسمو ب 

 یگم زنم ینم یبه کس یخواهرزادم گمیم-

   با پوزخند گفت 

 ... که دوننیاقوامتون نم یعنیچرت نگو دکتر  -

۳۰ 

 

 [10:06 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۱پارت_#

  کنمیتو کار به اونجاش نداشته باش خودم حلش م_



 : زد و گفت یپوزخند 

 ... بگه ادینم یکس یعنی   هیمگه الک  _

 : حرفش رفتم   و گفتم ونیم 

 میندار یارتباط یباکس یلیکه خ ینیبیم _

 باشه یزیچ یمناسبت نکهیمگرا 

عقدمون هم که  یدخترخواهرم گمیم دهیاونوند یشکیخواهرخاج کشوردارم ه هی 

  مونهیم یپنهون

  : گفت  یفیبا بغض خف 

  کنهی؟  اون که قبول نم یبابام چ-

  : سرمو با پوزخند   تکون دادم و گفتم 

  خودشه یطر آزادبابات مجبوره قبول    کنه    به خا  -

 : گفت یشتریو بغض ب هیبا گر 

 اون نفهمه؟ شهینم  _ 

  عقد کرد شهیبگم بدون بابات که نم دیبابات که با   _

  : گفت دهیبر دهیبر دیکش یپوف 

  ؟یواسه حرفات دار ینیچه تضم-

  دمیقول م-

  : گفت یاپاشکستهبا لحن دست دهیبر دهیبر دیلب گز یگوشه  

 ؟ یدست نزن بهم یدیقول م-

  : زدم  و          دهن کج کروم و گفتم یپوزخند کشدار  

  دمیقول م-



 : ادامه دادم یشتریب  باپوزخند

   واسه ازدست دادن یزیچ یستیتوکه دخترن یترسیم یازچ _

 اخه ؟ هیهمه شرط واسه چ نی؟ ا یندار

  : گفت یبا دهن کج 

  یبهم دست بزن خوامیبه هرحال نم-

 : هم کرد و گفتبرگشت نگا  

 ؟  یدیقرار م انیدر جر یپدرت اون چ   _

  دادم رونینفس ب  

  : رو محکم کنه     که گفتم یهمه چ  خواستیبود م دهیترس یلیخ  

  به اقواممون بگه نکهیباشه به خاطرا انیدرجر دیبا گمیبهش م-

 : اروم گفت هیبا گر 

 همه خدمه تو خونه است نیا  _ 

  : با پوزخند گفتم 

  روسیمث س  یمدت هی نجایا یهمه کرن کورن .  تو فک کن اومد ناینترس ا-

  یبر یبد سیسرو

 : با پوزخند ادامه 

نه  ؟  ایبفهمه  یبه حالت داره کس یچه فرق  گهید   یانکارهیتو که خودت ا  _

کنه  نهیهز ییدختر هرجا هیواسه  یپول نیهمچ هیحاظره   یتازه از خدات باشه  ک

 اخه ؟

 : گفت هیبا گر 

 ؟ یدیفهم    یکن ریمنو تحق نقدیا دیتو نبا   یکنیم نیبهم توه یدار یلیخ  _



 : گفتم تیبا عصبان 

 ؟ یستیبابات ن یکه هست    مگه تو  نگران آزاد نهیهم   _

  : گفت یرو ازم گرفت اروم با  بغض وحشتناک 

 چکارکنم ؟ دیحاال با-

  : که  گفتم  نهکیقبول م  دونستمیدادم م رونینفس ب 

 یکارا یهمه  لمی...وکریبابات ...اجازه عقدمونوبگ یبرودنبال کارا لمیباوک-

   یآزاد

   میکنیتاآزادشه مازودترعقد م برهیزمان م دهیم باباتوانجام

  ؟ یک-

   دوروزه یکی نیتوهم-

 نییپا سرشوانداخت

 :ادامه دادم 

نفس  منی اجازهیب یگینه نم گمیمن م یدرضمن حرف حرفه منه هرچ  _

   یکشینم

 ؟ یگرفت ری؟ مگه اس هیمنظورت چ-

  : گفتم تمیاثبات   مالک یبرا تیبا قاطع  یمحکم و جد 

 یرفتن ازعمارت روندار رونیمنه حق ب یبااجازه  یکنیم یهرکار-

   مگربااجازه

  من ...روشن شد ؟ ی

   نگام کرد  با حرص و پوزخند فقط

  شتجز موافت ندا  یاچاره    



  باباش مهمتر  بود یمخالفت کنه   چون آزاد تونستینم 

 : که  ادامه دادم 

  ؟ یدار یهم ارتباط یباکس _

 تم ؟برده  یفک کرد هیچ -

  : گفتم یعصب 

 . یدیشن نکهیهم-

۳۱ 

 

 [10:06 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۲پارت_#

_  

  یگیزورم یدار

 : گفتم  تیطعبا قا  

  خانومغزل گمیم یچ نیبب _

 :از قبل و  با پوزخند  گفت شتریداد بغض کرده بود باز ب رونینفس ب 

دارم انقد خوشحال بشم که    ازین یاز لحاِظ روحاالن    یکه داد  یشنهادیبا پ  _

  دختره نیزده ا یبگن      چ

 :  گفتم یو عصب دمیکش یپوف  

  ارتو درست کنرفت نیاول از همه ا  _



 : برگشت نگام کرد و گفت 

    بگو    دکتر تویقوان   یهیبسه بق یکنیکه عقدم م نیهم   _

  : گفتم یدادم و عصب نهینفس به س 

روحرف  یبه حرفم باش دیبا یهمه جوره زنم یعنی میکنیکه عقدم یدرسته وقت-

   من

  یزن ینم حرف

  : گفت   تینبا عصبا   دیخونه دو یدفه  سمت پله ها هی 

دکتر  ، انگار که   یترسونیکه   انگار  منو  از مرگ م     یگیم یجور هی    _

  ستین یکه رنگ یاهیو  زندم   باالتر از س می یاالن  غرق  خوش

  : با حرص ادامه داد 

   ادیازت بدم م یروان  

  ( غزل)

  شدم لیپله ها روباال رفتم داخل ساختمون   و باحرص

 نشسته بود لچرشیو یدرورا یآقا   

 زد  یلبخند 

  با سرعت  از مقابلش فرار کروم نهیکردم منو نب یبودم    اما  سع ونیگر من

 گفت یچ دمینفه 

  بودم یعصب 

 اتاقم رفتم سمت

 تخت انداختم یخودورو  

  طیشرا نیسخت بود اونم با ا   ییکردم  تنها هیرگریدل س هیو 



  بشم یدکتر عقده ا نیزن  ا دیافتادم که   با یبه چه فالکت 

   یعسل زیم یساده بود رو یگوش هیبابام  لیموبا 

 برداشتم 

 چند بارزنگ زده ایصوف دمید 

  ایاز دست صوف  خورمیحرص     م   

   شمارشوگرفتم  

  بودم یخودم عصب 

 جواب داد عیانگار پشت خط منتظر تماس من بود  که سر 

 :گفتم تیباعصبان  دیلرزیم صدام

  ایالوصوف  _

  :گفت  زدیکه تو صداش موج  م یبا دلنگران 

  هرچه زنگ زدم ؟  ی? چراجواب نداد یالوسالم کجا بود-

 : گفتم  تیوعصبان هیباگر

 به شهال  ؟ ینجارودادیچرا آدرس ا _

  : و بغض  گفت هیبا گر 

     دادوهوارراه انداخت مجبورشدم یدرخونمون بخداکل یاومد جلو-

  آدرس رونده مگه نگفتم-

  : گفت هیداد و    با گر رونینفسش رو ب 

 ?اومد-

  : اب دهنمو قورت دادم و با نفس نفس و بغض گفتم 

  آره-



  : گفت یبازم با لحن شرمسار 

 . خوامیغزل معذرت م-

  : گفتم یبا حرص و عصب 

   ذارمینم یعوض روسیاون س یمن پاموخونه -

  ؟ یچکارکن یخوایغزل م-

 : مگفت هیباگر

ً یدق زیهس؟ همه چ یهم کس ایبدبخت ترازمن هم مگه تودن ایصوف _ هست  ییجا قا

 که

 !باشه دینبا

   نکن هیحرفونزن غزل ...توروخداگر نیا-

  ؟ دنمید یایب یتونیم ایصوف-

 مگه راننده ندارن ؟    ذارهیبابام نم  ایخودت ب-

  : گفتتم  ریام یادآوریبا  یو عصب۰با حرص   

   ذاره ینم-

 :گفت باتعجب

 !!؟ یک-

    ریام -

 دکتره یکه گفت یرادهمون ی! منظورت پسرآقا ریام-

 

 [10:07 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۳۳پارت_#

  آره _

  : دیمتعجب  پرس 

  به اون داره ؟ یچرا چه ربط-

  هق هق افتادم هوبهی

      میچارگیو ب      میهمه بدبخت نیوم   و ار شیاتفاقات پ یآور ادیبا  هیبا گر 

 : گفتم هامهیگر ونیم

حال زارمو     خوادیدلت م یلی؟ خ یکنیخدا چراکمکم نم رمیمیدارم  م  _

 ؟ ینیبب ینطوریا

  : گفت  هامهیبا بغض و متعجب از گر 

که باز  زدمیو هق هق بودم و  نفس نفس ج هیشده!  چت شد ؟پ با گر یغزل چ-

 : دیپرس

  شده ؟ یغزا   خو بگو چ _

  : گفتم هیبا گد 

خودت   رونیده برم ب یاجازه نم روسیس انیکه اومد به خاطر جر امامانمیصوف-

  ایب

  : دلدار گفت  یمتوجه شدم    که  با لحن یبه راحت دیکش یپوف 

 ...امیتم فردام تونمیبگم آخه امروز که نم یچ-

  دهنمو قورت دادماب  دمیلبمو گز  یهق کروم گوشه    

   : اصال  ارام و قرار نداشتم 



 ....ا؟؟؟یباشه ....صوف-

   ندارم  دلم گرفته بود که  با  بغض یسکوت کروم  حال خوب 

 ؟ یاله رمیبم   یاخ   یبگ یخواستیم یچ-

  : دودل بودم واسه گفتن  که گفتم  دمیلب رو به دندان کش یباز هم  گوسه  

  گمیبعدابهت م یچیه-

  : با  اصرار    گفت    

  نیآفر   گهیبگود-

  : متاثر   گفتم یدادم و با لحن نهینفس به س 

   روبده هیپول د خوادیم ریام-

 :گفت یریباره با  باذوق وصف ناپذ کیبه  

 ؟ یگیدروغ م  _

   اما   ریاون    دلگ  یخودم  از ساد  

 :گفتم هیباگر

  دهیگفت بهم م گمینه راست م  _

 : چقدر سخت بود  که گفت ایسبنه دادم  خدا نفس به  

بودم که   هیداشتم پر گر یشانیمن چقد حال پر  شهیاخ خدا باورم نم   یجد _

 :  گفت

 ؟ یکنیم هیحاال چرا گر _

  : ناالن      لب زدم  بدون مقدمه   دمیکش یچوف  

  که باهاش ازدواج کنم خوادیاما    ازم  م  _

 _ گفت دمیاز کنار گوشم  فاصله داوم اما شن هیبا گررو  یگوش غشیج یبا صدا  



 ؟ یچ_

 :   آشوبهداشتم دل یاحساس خفگ    

  یدیدرست شن _

    : و گفت کردیاصال باور نم 

  بگو گهیبارد هی-

 : گفتم هیباگر

   نکن تمیاذ ایصوف _

   ارمیجون من بگو دارم شاخ درم-

   ازم خواست باهاش ازدواج کنم-

 :گفت باذوق

  دخترخدابهت نگاه کرده یگیراست م  _

 ... اخه   من    _

  بزنم  برام سخت بود ینتونستم حرف 

  : زدیبدونه   با  ذوق  داشت حرف م نیاز ا  شتریب یزیچ خواستمینم 

 ؟یمخوا یچ گهیبهتردکترکه هست پولدارهم که هست د نیازا یچ گهیدخترد-

  : با پوزخند   گفتم 

   دوسش ندارم-

 باازخداتم باشهبروبا-

۳۳ 

 



 [10:08 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۴پارت_#

 : رو لبام کش اومد  و با بغض گفتم یباز پوزخند 

  قبول کنم یگیم یعنی ه

  بود حتیلحنش  پر از نص 

نم ؟ حق داشت او هیچ انیجر دونستی؟ البته   دوستم  بود نم هیمنو باش مشاودم ک 

  ...  باف  الیدختر بود خ

 وسط بهشت یکنه توهم که صاف افتاد یدامیبدبخت بابات نجات پ _

 :باخنده گفت 

   هیبا   _

  یکم ندار یزیچ گهید یبهشت یحور

  : دار گفتمباز بغض 

 ؟ ایصوف شهیم یدلم چ-

   با  تمسخر گفت 

  دلت یگوربابا-

  کردمیم یالبافیخ وقتا  منم یحرف رو زدم  گاه نیاز ته دام ا 

کرده  یبافالیرو داشتم  اما هر چه  خ یابافیبه هر  حال دختر بودم و   حق   رو 

   بودم به  دست   اکنون   توهم سپردم

  : زمزمه کردم اروم



   دوست داشتم باعشق ازدواج کنم-

عاشق  یروزا ک نیواال  بروباباا  کردمیمن بودم باکله قبول م یخوایم یچ گهید _

   گهی...د هی؟عشق مال توقصه هاست همش کشک شهیم

   ازدواج هست نیواسه ا ینیآخه چه تضم-

 ؟یوعاشقش شد یزد دیشا مهیفعاالزدواج کن بعدا هم خداکر-

  : و گفتم یغرورش افتادم  لعنت ادیکردم  یدهن کج   

  یآخه جزءخودش مگه کس یازخود راض ونستیبشم ؟د فتهیخوش نیمن عاشق ا-

 ؟ هنیبیرو م

  : و گفت دیکش یاه   

  پسرخوبه ؟ یمگه نگفت-

   دوسش ندارم ستیدست خودم ن ایصوف یآره خب ول-

خودش نخواست  دیشا یدیخداروچه د رونیب ادیبابات ب ستیباشه حاال مهم ن-

   توهم

  یکنیدوباره شوهرم یخوشگل که

   افتادم با ریشرط  ام  ادیحرفش دلم رو به درد آورد  

 : مگفت هیباگر

  زن مطلقه شمیم هیسادگ نیمگه به هم _

  : گرفت و گفت حتیباز   زبان به نص 

   ضیدرگرفت مر تیجا رهیباال سرته شکمت س یالاقل سقف هیفعال بهترازآوارگ-

 یبهترازخونه  ینکن تیهست به دادت برسه غزل خر یکس یشب مهین یوقت یشد

  مادرته

 هفته نگهت داره هیکه حاضرنبود  عمت



   بگذرون ابونیتردوشب توخدخ 

؟وآروم گفت  یشیآواره م یخوایچه خبره دوروبرت م یدونینم یشیم نابود

   یخوایم

 اد؟یم رتی؟به نظرت کارگ یخرجتودرآر یچطور _

  ....جزء

  سکوت کرد 

 : و با بعض ادامه  داد دمیتا ته منظورشو فهم 

 ؟ یبکن یخوایدخترچکارم _

  نداشتمگفتن  یبرا یسکوت کردم حرف   

  : خودش ادامه داد 

   کوچه یبابات زندون توهم آواره  یندار یتوهم که کس وکاردرست وحساب _

   ازکجا یخوایپول م یکل ردرضمنیبگ میدخترجون  درست تصم ابونیخ

  ؟ یجورکن

  قبول کنم ؟ یگیتوم-

 با تمام ای ی. ولریبگ ،یریگیم یمیآ......هر تصم یقبول نکن ینکن تیخر-

 !شو الیخیکامالً ب ایپاش بمون،  وجود

  غزل  کنهیبودن، آدمو نابود م دودل

۳۴ 

 

 [10:08 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۳۵پارت_#

 خواستیبودم اما چاره نداشتم  دلم نم زاریحرفا خودم از خودم ب نیبا  گفتن ا  

  رو بگم تیواقع

اما بر   رمیقرار بگ گرانیتمسخر د ایورد ترحم  رو بگم  و م یازدواج شرط  

 : عمل کردم  لمیخالف م

   سال ازم بزرگتره12آخه  _

  شهیباشه بهتربزرگتره عاقل تره حال-

  : گفتم یبا حرص و عصب 

  دوست دخترداره آخه-

   اما مجبور بودم به ظاهر گوش بدم   کنهیبا     مشورتش حالمو بدتر م نمیا    

ولش کن بذاربااونا خوش  ارتهیدراخت یبخوا یفرق داره هرچ یشباشه توزن-

   باشه

  یراحت توهم

 : لب زمزمه کردم ریز دمیکالفه کش یپوف 

  : لبتر کردم اما ادامه داد 

 وآدم شد یدلشوبرد دیکن نازکن واسش شا یدلبر-

  : گفتم یبا تمسخر دهن کج 

    ستین یطور نیاصال ا نینه باباا-

  ؟ یپس چ-

  الیخیباباب یچیه-



اطالع  نداشت   یزیاز چ  چارهیاخه  ب خوردیبه دروم نم حتاشیحرفاش و نص  

 : که گفتم

  ؟ یندار یکار _

   زنمیفردابهت سرم-

  ایصوف ستمیفردان-

  : دیمتعجب پرس 

  ؟ییکجا-

   دمیبابابهت خبرم یدنبال کارا رمیم-

  ؟ یقراره عقد کن یک-

   دونمینم-

  ؟ گهیعقددائم د-

   آره-

  قشنگم یخوشبخت  بش  یخوبه به سالمت-

  : دست پاچه گفتم 

 چکسینگو...اصال  به   ه یبه کس یزیفعال چ گمیم-

۳۵  

 : گفت یذوق زده و دلتنگ   یبا  حس 

  باشه مراقب خودت باش _

  سالم مامانت برسون   دلمم براش تنگ شده _ 

  رسونهیباشه       مامانت  هم  سالم م _

 قطع کردم یبعد  خداحافظ    



 

 [10:09 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۶پارت_#

 انداختم یعسل زیم یلورویموبا

  چقدر  درمانده و کالفه بودم  

  داشتم یندیاحساس ناخوشا 

 دمیتخت دراز کش یموهاموبازکردم رو پسیکل 

  فک کردم ایصوف یبه حرفا 

  داستان  ازچه قراره  ونستدیکه نم اون

   ریام گفتیبد هم نم یول  نمیبیم کنمیدرست فکر م یدادم    وقت نهینفس به س 

  ( دهی: ) بعد طالقم مگفت

 به حرفش اعتمادکنم ؟ یعنی

  برام سخت بود یریگ میتصم یلیخ 

 چکار کنم ؟ طیشرا نیتو ا دونستمیواقعا نم 

  دیکش رونیدرمنوازافکارم ب یصدا  

  باره کیتاخواستم بلند شدم :     

  اومد تو ریدرباز شد ام 

   یزعسلیم یموهام رو پسیکل

  درحال جمع کردن موهام  دست پاچه شدم واقعا برداشتم



      بزنم یبدون اجازه وارد شد بهم برخورد  تا خواستم حرف نکهیاز ا 

  جلواومد گفت  

 !؟ یمتوگرفتیشد تصم یچ _

   یسخت به

بودم و   نگران   یوهام بستم موهاموشلخته جمع کردم  بس که عصبم پسوبهیکل

  کردینم میارینبود دستام   حسو حالم  یحال خوب

 : نگاهش کنم گفتم نکهیدادم بدون ا رونیو   نفس ب   

   غرورش رو دوست نداشتم نیگرفتم جلو تر اومد ا میتصم _

  : باال اندخت  و گفت ییبرگشتم نگاهش کردم  تک ابرو 

   شنومیم-

  مبل اتاق نشست یرو

     بود قیباره  نگاهم بهش دق نیاب دهنمو قورت  دادم تازه اول        

 رایداشت  ! درشت  روشن گ یقهو ییچشما 

   شیبود        خود واقع یبود لباش قلوه ا یدماغش قلم  یبلند ومشک ابروهاش

   بود

  

  زده جذاب تر شده بود غیسه ت صورتشو

    داشت که االن یفوق العاده لخت وشالل ی موها 

  ژل زده باال نگه داشته بود یکل

  بودم بهش رهیخ   

  نگاهش کردم دارانهیخودم  بخوام خر نکهیهدفم نبود بدون ا  نیاما   ا 



    نیهمچ  کیواقعا داشتن        گهید تیموقع هیبودم با   گهیدختر د کیاگه من  

  دبو یهر دختر یارزو یهمسر

  تاسف تمام وجودمو  گرفت   

 : گفت یکه لب ترکرد بالبخند یدادم  وقت رونیب نهیاز س یاه  

  ؟ یحساب یزد  دیخب د _

  حاضرجواب بودم  اما حرصم گرفته بود یادیکه نه ز کمی من

  بهش ندم یجواب دندانشکن تونستمینم 

 : که گفتم 

    بشه دهیارزش داره در کنارم د ایقراره ازدواج کنم   ا یباک   نمیخواستم  بب   _

  اگه موقت باشه یحت

 :ادامه دادم و  گفتم عیزد   سر یپوزخند 

   نمتیبب    ینجوریدرست تاحاال  بهت دقت نکرده بودم  نشده   ا   _

   گفت یزیکشدار  و تمسخرآم  یبا خنده 

  ؟ جهینت یزد دیخب حاال د-

 : م گفتمداد نهیشدم بهش  نفس به س رهیخ دوباره

   نمیشناسمش حداقل بب یازدواج کنم که نم یقراره باکس _

 یهیما    نهیمنو با توبب یبشه ؟  کس یارزششوداره شناسنامم خط خط هیشکل چه

   نشم شخندیر

 : زد گفت یپوزخند

   داشته یارابطه ستیباشم منوتوقرارن یمگه برات مهم چه شکل _

     میباش



   نیا دوننیاالقل جذاب بود دوستام که نم گمینخورم م بعدها افسوس یول دونمیم-

  هیصور ازدواج

   دوننیبگم شوهرم خوشکله جذابه بابام مامانم م رهیزورم نگ حداقل

  باشه یاگه دروغک یحت یشوهرم که

 . لنگه نداره پولداروجذابه گمیم  ادیبهم ب 

  : زد و گفت یپوزخند 

خوام  یکه بهت گفتم نم یلیم بهمون دلگ ینه بهت نم یبخوا یپول که آره هرچ-

   یتنتو به حراج بذار  یکن یچندرغاز خود فروش هیبه خاطر 

 :و با خشم   گفتم  کردیدار م حهیحرفاش احساسمو جر نییپا سرموانداختم

 بامن درست حرف بزن  _

۳۶ 

 

 [10:11 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۷پارت_#

 : و گفت دمیپوزخندشو شن 

 ؟ گمیم دروغ

از  نگاه کردن بهش واهمه نداشتن      اب    گهیسر برداشتم  د ادیبا حرص ز 

  : دهنمو قورت دادم و گفتم



بهم  یحق ندار   سیخودمه   به تو مربوط ن یکه هستم  برا یحاال هرآشغال-

  یکن نیتوه

  : یروان زدیخونسرد حرف م یلیخ 

  ازخداتم باشه کنمیجمعت مکه دارم  نیهم-

  لمیمرد قصد     جون منو کرده   که با حرص  بر خالف م نیدادم ا نهینفس به س 

  : حرصش  بدم   گفتم نکهیفقط واسه ا

 ادیم یدکترپول کاف هیشب کاف هی یجذاب هستم که هفته ا یبه هرحال اونقدر-

   دستم

  یکن تمیآواره نشم اگه نخوام توحما که

   : شد و گفت یحنش عصبدفه ل هی 

  کنم رتیتحق یخودت دوست دار یخوایغزل خودت م نیبب-

  : و  حق به جانب گفتم یعصب  

   یکس کنمیوجه تحمل نم چیمن به ه یکن نی!اگه قراره بهم توه یتوشروع کرد-

   برو بسالمت  ینکرده عقدم کن مجبورت

  : گفت ادیز نانیباز هم با اطم 

   زن شوهر دارمحسوب هیچون  یدلت خواست نکن یطکه هرغل کنمیعقدت م-

   نهیوجرمت سنگ یشیم

 :گفتم تیباعصبان

 دکتر ؟ یدونستیم یهست    یعوض     یلیخ      _

  : گوشه لبش بود و گفت یلبخند کج نباریداد ا نهینفس به س 

 منو؟ یدیشد پسند یخب چ-



  :اجبار گفتمباهش بحث رو تموم کنم بل گهیمجبور  شدم د  

   یدیباشه طالقم م ادتی یول کنمیقبول م-

  ! که من ازدواج کنم وتوروشوهربدم یآره زمان-

  ؟ یبه ک یدیشوهرم م-

   یعمل کن یتونیودرضمن م یبازم به هرز  نر رزهیسرش به تنش ب کهیبه کس-

 .....هات دخترونه

    منفجر شدم   دهیحرف  روز انگار باروت حرارت د نیتا ا 

 : با خشم گفتم دمیپر حرفش ونیم

 .... تاحااال دمیترازتوند یعوض  _

  : با پوزخند گفت 

از  رمادرتیدختروبگ نیمادروبب گفتنیخودنمیب مای...قد؟یشد یچته چرا عصب-

   بابام

شک  یازدواج کرد توهم ب کترهیکه ازخودش کوچ یکیباباتوول کرد با دمیشن

  .. یمادرت یلنگه

گرفته بود با  یو روان منو به باز بردیفراتر م مشیز گلپاشو ا یادیداشت ز گهید 

 :حرص     گفتم

   تمومش کن   _

 : سرد گفت خون

 ...یتوکه دوست پسر داشت نهیرازایغ یچرا ناراحت شد _

گفت _  یدرآربه من با لحن  حرص رهینگاهش خ یوسمت جلوخم شد با پوزخند 

   شد ؟ ریچطورشد ولت کرد ؟ ازت س یراست

    دادم رونینفسموب



 :کثافت دوست داشتم خفش کنم  بلکه دلم خنک شه اما با حرص گفتم یعوض 

  نیمردا آشغال یمث تو..همه  یعوض هیاونم   _

  : داد  با خنده  گفت  نهیدرست    کرد تنشو   نفس به س  

   میکه مردا نسبت به شما دار یهمون حس قایدق دونمیخودم م-

 :گفت یباپوزخند

و  اسم مردا بد   در رفته اگه دختر نده مرد    که  نیما زنا هالک  مردش نیهم  _

  که خوادیبه زور نم

۳۷ 

 

 [10:12 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۸پارت_#

 : با پوزخند ادامه داد 

 نیهالک پول  _

 : که شده گفتم رشمیتحق یبرا  

   نداره جزءپولش یارزش چیمرد ه-

با حرفاش با خنده  دادیزبون داره و منو   دق  م شین   ارهینبود که کم ب یادم 

 :گفت

وبس پ نفس  به سرته داد   و   نیعروسکه  واسه تو ختخ  هم هیزنم فقط  _

 : پشتبندش ادامه داد و گفت



  ؟یحاال چقد دار _

 : لب گفتم رینذاشت جوابش بدم حرفوعوض کرد  که با حرص  ز یعوض

 $$ فقط   _

  :داد و  گفت نهینفس به س  

 ینامه  تیباباتوانجام بده اولم رضا یآزاد یفردابروکارا لمیباوک-

   یگریازدواجوم

  بعد بابات کنمیعقدت م اول

  : دادم نامحسوس نهیبه س یاه   

  فرارکنم یترسیچته م-

 : شباهت به تمسخر نبود و گفت یب ششین  دیباز هم خند 

   رمیگیهم وقت محضرم ...خودمقایدق  _

  نگفتم یچیه

  شنیغرق م امیکشت  ادیددلم گرفت  اسم  عقد که م  

 : ادامه داد 

   که به کیمناسب عقدمون باشه ش ریبگ دیدست لباس سف هی _

   کن شیهم آرا کمیتومحضر آبروم نره  ادیمنم ب تیجذاب

 :گفتم یکج بادهن

  فتهیخود ش  _

  : بازم با تمسخر گفت 

در کنارم  نازوخوشگل   خوامیباشه م دیبالباس سف یکنیعقدم یرحال داربه ه-

    سرشکسته نشم  یظاهر بش



  

 : گفتم باپوزخند

 گه؟ید _

  : متفکرانه گفت 

   خرمیحلقه خودم م-

 :گفتم باپوزخند

  ؟ گهید هیحلقه واسه چ ستمیمگه من خواهرزادت ن  _

 تومحضر یبرا-

  : دمیسبه ذهنم اومد که پر    کبارهی 

  که خواهرت خارجه ؟ یگفت گمیم-

 .. آره-

  :گفتم یاانهیو موز طونیبا  لحن ش 

  ستمیامامن اصالزبان بلدن-

  : دیکامال متعجب پرس 

 ؟یجد-

  : گفتم طنتیباز هم با ش 

 بلدباشم ؟ دیتعجب داره با ستمیبلدن هیچ-

  :داد و گفت رونینفس ب 

   میکنیم شیفکر هی ستیمهم ن-

 :تخت نشستموگفتم ی لبه



  ؟ میکنیعقدم یک 

   گمیبهت م رمیگیفرداوقت م-

 ؟یبا بابات حرف زد-

۳۸ 

 

 [10:12 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۳۹پارت_#

 

  زنمیباهاش حرف م رمیاالن م _ 

  : گفتم  هیاتفاق وپول د نیاز  ا یمتفکرانه و با اضراب ناش   

 نه؟کیقبول م-

  : که از چشم من دور نموند گفت یبا پوزخند  نامحسوس 

  اون ازخداشه من ازدواج کنم -

  :اب دهنمو قورت دادم و با منو من  گفتم     

  ؟ یگیبهش   نم یعنی  ستین یازدواج مصلحت نیمگه ا-

   شمیم یزندگ بندیکه من پا شهیدوارمیبازم ام یآره ول-

    یالیزدم  چه پدر خوشخ یپوزخند

  دمیدختراش   افتادم    که پرسدوست  ادی  



  ؟ یپس دوست دخترات چ  _ 

 : گفت  یخونسرد و جد یلیترکرد  خ لب

   من یکن ازموبرطرفیندارم ن یمن آزادم چون باتوکه ارتباط _

  کما فسابق رابطهامودارم

   زنهیحرف م پردهیاب دهنمو   قورت دادم  چقد ب  

  : فتمگ یتفاوتیمنم با   ب 

  توکارات ندارم یمن دخالت یدوست یبهترمن هم راحترم دور-

  : گفت  زیام دیتهد یلحن دیبا پوزخند و شا 

   ازشبانه روزم که برم یمن دوست دخترامودارم هرساعت یکن یاعتراض مدینبا-

 اجیبه معشوقه هام احت یکن نیازموتأمین یستیزنم که ن یحق اعتراض ندار رونیب

 ! منداشته باش

  : گفتم یدندون  و دهن کج یبا  حرص از ال 

 برات متأسفم-

 :دوگفتیخند 

   یکس یدلت خواست کرد یخودت  توهرغلط  _

     متأسف نبود ؟ واست

 : گفتم نییپا سرموانداختم

   مهیمن ازبدبخت _

 : منو به سخره  گرفت و گفت دیباز هم   خند 

   دارم نجاتت یبدبخت نیاباشه دارم از ادتیدرضمن  مهیمن هم ازخوش _

 ...یممنونم باش دیبا دمیم



    کردیداشت اعصابمو خورد م   

  ؟ یاون وقت قصد ازدواج دار یدکترک یآقا دیببخش-

 :بااالنداخت وگفت یابرو تک

   داکنمیمناسب پ سیحاالحاالها قصد ازدواج ندارم تاک  _

  ... فعال دونمیاعتمادندارم نم  یدختر چیکه به ه ییوازاونجا

با پوزخند   هیمن چ فیاون وقت تکل یازدواج کن ینخوا گهیتاده سال د میاومد-

  : گفت

   تازه پخته تروخانم شکیهنوزب یجذاب یسالته هنوزوقت دار28تازه اون موقع -

نگران ده  لیدلیپس  ب  یدرضمن ممکنه زودترازدوج کن ادهیهوادارت ز یشیترم

  نباش گهیسال د

   ممکنه شیعمارت خدمتکار،پول ،رفاه ،آسا گذرهینم هم بهت بد نجایا

 هم صددرصد ببرمت سفرخارج

   پس فعال بمون وعشق کن بابام هم که دوست داره 

  رو دختر جون   یزندگ نیه یویدیتو خوابتم نپ یخوایم یچ گهیهم آزاده  د باباتم

  فهمهینم یو  کس  شکیب رسونهیبا حرفاش     منو به قتل م     

  :حق به جانب گفتم  یلحن   با 

 یندار یمشکل پوشمیراحت باشم هرجوردوست دارم لباس م خوامیمن توخونه م-

۳۹ 

 

 [10:13 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۴۰_پارت#

  انگار اصال براش مهم نبود   

 : گفت یتفاوتیکه با ب   

 کنمیپرستارمردباباروعوض م ستیمهم ن _

  بگرد یهرجورراحت 

 :  با پوزخند گفت 

  اصال لخت بگرد _

  : باال اتداخت و ادامه داد ییداد  ابرو نهینفس به س 

 برام مهم باشه یمن واسه چ یدرضمن عقدت کردم که راحت باش _

 : با  چشم اشاره به من کرد تمام نگاه   پر از حرصم بهش بود  و گفت 

  ییابا چیه  یاالن ب یوقت  _

 : باانگشت از همون فاصله سرتاپامو نشانه رفت و  با پوزخند گعت نباریو ا  

   یراحتر کنمیعقدت م یمعلومه وقت یراحت   _

  ؟ ربدمیگ لیدل یچرامن ب   ستیاالن برات مهم ن یوقت

 آدوموحرفاش کنهیسوراخ م سوراخ

 : سوسکم   که با  اخم  گفتم    نیباباصد رحمت بخودم  من مقابل ا 

   ،گفتم بهت بگم _

  ؟ یپوشیلباس م یطور نیچراا یبعدنگ

 ریبگ یداشت اجیاحت یالم داشت یهرچ دیبروخر دمیپول بهت م-



 :  و تمسخر ادامه دادباخنده 

 یایاز خجالت خودت درب  یراحت باش یحساب ریلباس خوابم بگ  _

دشم  اهل بحث داشتم واقعا دلو دماغ بحث کردن باهاش نداشتم  خو نهینفس به س   

 :  انداخت   اروم زمزمه کردم یم  کهیتا  فردا بهت ت یکردیکردن بود و ولش م

        ندارم شیمن  لوازم آرا _

  نرو  ییجا ییرتنهایکه المته بگ  یگفتم هرچ دیبروخر هیباسم-

  : با  اخم  گفتم 

   دمیشن-

 : شد داشت ازاتاق خارج شد که برگشت باخنده گفت بلند

 ت جذاب بودم ؟حال _

  : درآر بود واقعا     رو مخم  بودحرص    یلیخ    

  دخترات بپرس نوازدوستیا-

  : با خنده تفت 

  شوهرت جذاب باشه یخواستیمگه نم-

  : کردم  باز با خنده گفت یفقط دهن کج 

  کوچولو یتووبهم بگ ستین یاجیجذابم احت دونمیخودم م-

حرصش    دونستمیزدمو   م کنهیروآب م یسردل هرپ دونمیلبخند جذاب که م هی

 :و گفتم  دمیم

  یرس یمن نم  تیجذاب یبه پا یول  _

      کردمینبود    هزرتا فحش بارش م    رشیواقعا  اگه     کارم گ    

  خوشگله ؟ یچقدکاسب یشب یدونیم یآره توهم جذاب-



   یانیشتردرجریدستته توب متشیق-

   حواست به رفتارت باشه ینکردم آدم ش نهیهز به هرحال گفتم که واست کم-

   تاابد گذرمیازت نم ییخطا نیازت سربزنه غزل کوچکتر ییخطا نیکوچکتر

   جا نیهم ارمیزنموم یعمارت بپوس نیتوه زارمیباشه م ادتی دمینم طلتقت

  یشوبکنیکلفت

دم تمام نگاهم بهش بود  و چقد  اون لحظه خودمو کنترل  کر دیمستانه خند بعد

  زمیاشک نر

 با حرفاش کنهیم   میتحقر 

    کردن حرصم یخال یشدم برا یدفه  عصب هیدربود   یهنوز توآستانه 

ازموهام هم کنده شد محل ندادم  یکل تیموهاموبازکردم درآوردم باعصبان پسیکل

   که

 : روسمتش پرت کردم گفتم پسیکه کل یباداددرحال

 ...ادیازت بدم م یعوض _

۴۰ 

 

 [10:13 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۱پارت_#

  اش خوردتوشونه  پسیکل

 گفت دیخند



   شهیخشک م رتیحرص نخورکوچولوش   _

  گرفتم شیگرفت  انگار ات زورم

  بند نبود ییدستم به جا  شیاز خون سرد 

تمسخر اون  یبرا مهاهیکردم  البته گر هیتخت انداختم وزارزارگر یخودمورو   

   حال  و روز خودم بود ینبود برا

   بلدبودم بارش کردم کیفحش وناسزاورک یهرچ هیگر ونیم

   حرص بود  هرچه

 کردم یدادن خال بافحش

   دماغم  ریز ریچیتند عطرش پ یدفه بو هی 

 ستادیاومد باال سرم ا 

   دفه   موهامو  ازتو صورتم هی 

 : با خنده  وگفت کنارزد

  !... غزل خانم یخانوم کوچولو    برچهره بد  زبون هم که هست  _

 کردمیم هیهنوزگر

 :   حرصم گرفته بود  که ادامه داد      

   روسیس یزبون و چهره   فک کنم   خوش بسترم باش نیاما بر خالف ا _

   واست کشت خودشو

    هوبرگشتمی

 : گفتم هیشدم    بادادگر یسرمو برداشتم  از دستش عصب 

   رونیبروگم شوب _

 بود ستادهیا کنارم



 : طرف آوردگفت هیموهامو   تمیتفاوت به عصبان یب 

   ییظرف شو میس نیموهاتم  که  ع _

  حموم حتمابزن ینرم کننده توحموم هست هروقت رفت مونهیم

  : دستشو  دستشو پس زدم و  گفتم یدستش بودکه عصب موهام

    دستتوبکش-

 :اما  باخنده گفت  هیاگرمن ب   کردمیم نگاش

   ظرف میس نیادازایخوشم م یفک کرد هیچ  _

 ؟ یچه اعتمادبه نفس ی..چقدم بلندشون کرد ایشو

 : گفتم یو عصب هیبا   گر 

   دلتم  بخواد  به تو چه   _

   کن ادبعدبروکوتاشونیبلند خوشم نم یاَه اَه اَه اَه اصال زموها-

 : گفتم هیتمام  مدت   با     خشم   گر    کردیداشت منو  مسخره م   دادزدم

   عمرا _

 : سمت در  رفت باخنده گفت 

  کنمیخودم واست کوتاه م _

  : گفتم یبودم که   عصب   یعصب نقدیا  

  یروان  یتوغلط کرد _

  : با  خنده    نگاهم کرد و گفت 

    زبون دراز احمق یدختره  کنمیعالوه برموهات زبونتوهم کوتاه م-

   فقط نگاش یسرداد روان یقه اان قهچن 



  اشکبار یبا چشمان   کردم

  موهامولمس کردم رومیرفت ب    

  : و حرص  گفتم هیبا گر 

 یهم نرم شالله ازموها یلیدلتم بخواد خ یروان هییظرف شو میس نایا ییکجا-

   توکه

   خوردنیدختراتومدرسه حسرت موهاموم یحسود ...واال  همه  قشنگتره

   کثافت  یکنم  احمقم خودت کوتاشونعمرا

۴۱ 

 

 [10:14 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۲پارت_#

 ( ریام )

  خورد گفتم کوتاشون کن یحرص یحساسه چ چقدرروموهاش

   انصافاعجب یول 

 داره چقدم بلند وقشنگه ییموها

  کنمیکوتاشون نکنه زبونشوکوتاه م یجد یجد 

   نیا

  رسمیحسابشو م  کاروبکنه

   زدم  یفکر لبخند نیبا ا  کنهیلجبازه مطمئنم کوتاه نم نقدیاحمق ا 



  رفتمیم نییپا  یطبقه سمت

 بودم یاون چشم  خاکستر یتوفکرموها

   ادیرو لبام م یلبخند  ادیکه م ادمیخاطررنگ چشماش   به

  بود باباتواتاقش

   جلورفتم یبود  با لبخند  ششیاق  پدرزدم داخل شدم پرستارش  تو ات 

   سالم برپدرجان من-

  نهیکمکش کردبش پرستارش

 : گفت یبا لبخند دلنواز 

  دکترچه عجب ؟ نیفرمود یسالم بنده نواز _ 

  شلوغه االنم  کارتون داشتم  نیباباسرم شما تاج سر نینفرما-

   با خنده و طعنه گفت 

   یومدین لیدل یب گمیم-

 : رگفتمپرستا روبه

   باپدرتنهاباشم شهیم _

 : ملحفه ها رو داخل کمد گذاشت و گفت پرستار

  بله حتما  /

  بود پرستارزن

 :دروهم بست  بعد رفتن اون  باباگفت رونیب رفت

 کشونده دکتر نجایشما روا یکارچه  _

  : گفتم  دنیچ یکبر یدادم و بدون مقدمه و صغر نهینفس به س 

 بابا رمیگیندارم وقتتوهم نم ینیمقدمه چ یحوصله -



  : متفکرانه  نگاهم کرد و  گفت 

   شنومیخب م-

   روبدم هیپول د خوامیم-

  زد یبابالبخند

 :و گفت یسرشو تکون داد با   شاد 

 ی؟! چ  ینبود یابتدا راض   یکه پرداخت کن یگرفت میخب چطورتصم یلیخ  _

  نظرتو عوض کرده

  شهال افتادم ادیسته بودم  مبل نش یاب دهنمو قورت دادم  رو 

  : اش و گفتماون اتفاق تن برهنه  رونیس ادیبدتر از اون  

  خدمتکارا بهتون گفتن مامان غزل اومده ؟-

 بهم گفت  ییزایچ هی هیسم -

  نه ایرو بگم  تیواقع دونستمینم 

 : کوتاه گفتم ینگاهم به نگاه و لبخند منتظر پدر بود  بعد مکث 

 ؟ مارستانهیب ضهیمامانش گفت مر شیغزل رفت پ شیروزپباباچند  ادتهی_

  : داد    و متفکرانه گفت نهینفس به س 

  آره بهم گفت-

    اب دهنمو قورت دادم 

 چشش کبود بود؟ یاومد پا ادتیبود بابا  مارستانیدرسته مامانش ب -

  : با حالت تاسف  گفت   

  نگفتم یزینداره بگه  چ دوست دمیناراحت بود د یلیاخه خ دمیآره ازش نپرس-



عقد با   یمتقاعد کردن پدر برا یگفتنش سخت بود اما برا   دمیلب گز یگوشه 

  غزل الزم بود

  : دادم و گفتم نهینفس به س 

  ...شیدرسته بهم زنگ زد  ، رفتم   پدرناپدر-

  سکوت کردم 

  نگاهم  تو نگاه   پرسشگر پدرم بود 

  نگفت یزیته حرفموخوندچاب دهنمو قورت دادم    بابا   

  : و گفتم دمیکش یپوف  

  ارمشیبود خالصه   مجبور شدم ب یرفتم وضع بود-

 االنم مامانش اومد ببرتش اما اجازه ندادم 

۴۲ 

 

 [10:42 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۳پارت_#

 : گفت زیآمسرزنش یبا لحن 

 کنه ؟ تیبره شکا نهتویاالن راحت م یدونیم

  : با تاسف گفتم  

  روبدم هیپول د خوامیم نیواسه هم دونمیم-

   داد رونینفسش رو ب 



  یحساب دیسخت بود برم سر اصل مطلب با یلیتمام نگاه منتظرم به پدر بود خ 

  :ذهنشو اماده کنم

   ینگهش دار یتون یانجام بشه نم یقانون یتاکارا-

  ستیش ناونجا رفتنش هم به صالح-

  :متفکرانه گفت 

 ؟ یبکن یخوایچکارم-

نبود تو  گهید یمنتظر  بابا بود اما  نگاهم  به جا یسکوت کردم  نگاهم به چشما 

فکر غزل    بود اون اتافق  باعث  شده بود دلم براش   بسوزه و  بخوام کمکش 

   کنم

  ؟ هینظرت  چ   یساکت  _

 :وگفتم سرموبرداشتم

   چه ستیداره وباباش ن یناپدر نهیدرش اکه وضع ما یدختر  _

  ؟ یدار یانتظار

 :حرص ادامه دادم یاب دهنمو قورت  دادم با کم  

   بره ترسمیدوست پسرداشته حاال هم ولش کرده بابام گفتیم روسیس _

  شه دهیکش راههیب به

  : با پوزخند گفت 

  ؟ یتوچرانگرن-

  هدداشتنخوا یآخرعاقبت خوب دونمیرونداره م یاون کس-

  :با پوزخند و خنده البته گفت 

 ؟ ینگرانش-



 : فقط نگاهش کردم اونم ادامه داد   

  هم روکمک کن ؟ یخوایهمه دخترتوشهروضعشون بدترازغزله م نیا _

   داره یدحکمتیفعال غزل سرراهم افتاده شا-

  ؟ هیچ لشیهرحال دل هی-

   باشم تفاوتیب تونمیبابااون هنوز بچه ست نم-

  ؟ یچکارکن یخوایوبزن محرفت-

 :آروم گفتم یلیخ

   عقدش کنم خوامیم  _

 : گفت باتعجب

  ؟ یعقدش کن _

   تیداره نه موقع یخوب یببرتش باباشم آزاد شه نه زندگ تونهیاالقل مامانش نم _

   شهیکه هست بدترم ینیمطمئنن ازا یمناسب

  ؟ یمطمئن نقدهیازکجا ا-

  به خاطرپولم که شده کنهینکارومیبازم ا یعنیدوست پسرداشته  یوقت-

  : داد و زمزمه کرد رونینفسش رو ب 

  ؟ یباهاش حرف زد یخودش چ-

  .. حرف زدم قبول کرد-

 ؟ گهید نهیمنظورت ا یباهاش ازدواج کن یخوایم-

  : سرد  باشم گفتمکردم خون یاب دهنمو قورت دادم سع 

 داکنمیسب پآدم منا هیبتونم براش  دیتاشا کنمینه فقط عقدش م-



۴۳ 

 

 [10:43 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۴پارت_#

  العمل و برخورد بابا  نگران بوداز عکس 

 : اب دهن به زحمت قورت دادم  چقدر نگران بودم که خونسرد گفت  

کنم که فردا      فیرو براش تعر زیدرست    همه چ دیمتوجه شدم پ با _

  : سنگانو واکنم  که   گفتم  دینشم نکنه  باسرز

   واالقل سالم نگهش دارم تاوقت رمشیتحت کنترلم بگ تونمیعقدش که کنم م-

 برسه ازدواجش

 : کرده بود و اروم زمزمه کرد ریداد لحن    صداش  تغ رونینفس ب 

   یطالقش بد یخوهیم عیسر _

 دختر اکرم خواهرزادمه گمیآره م-

  : دینگران پرس یبا تعجب و لحن 

 اکرم ؟-

  : قاطع و مطمئن زمزمه کردم  

   آره-

   میخبریاکرم سالهاست ازش ب-

  دخترش اومده بمونه گمیازاکرم خبرنداره م یشکیه دونمیم-



  : نگران  گفت یبا لحن 

اومد باهاش حرف زد؟  یکی میاومد   یدختر ساده معمول هی ستیغزل زبان بلدن-

  بابا نیشما نگران نباش کردم   نجاشمی_ فکر ا

  بابا  منتظر نگاهم کرد 

  : بردن    کارم و متعاقد کردن بابا گفتم شیپ یبرا 

 یما  بمونه   کس شیپدرش بوده حاال باباش فوت کرده اومده  پ شیسالها پ میگیم -

    رو نداره مادرش

  اونو نخواسته میخبریازش ب هم

  : گفت یبا پوزخند محو 

 ؟ یحساب شده فک کرد یمه چبنظرت رو ه  -

  : باال انداختم و گفتم ییتک ابرو 

  دوارمیام-

که زد باعث شد سرمو بردارم نگاهش کنم  یحرف ایسکدت کردم بعد چند لحظه  

  : گفت یوقت

 ؟ یگیبهش م یچ نیریش-

   :محکم  گفتم  یلیباال انداختم   و خ ییابرو    

   نداره یارتباط نیریمه درضمن به شخواهرزاد گمیم ستیکه برام مهم ن نیریش-

    منه یشخص یزندگ

  اما اون دختربه تودل بسته ؟-

 نویبشه   ا نیریغزل مث ش خوامیخوام بهش گفتم نم یاونوواسه ازدواج نم-

  بابا نیشیمتوجه م

  :داد و گفت نهینفس به س  



 ؟ ینگرانش نقدهیا نیواسه هم-

چقد متقاعد کردن بابا سخت  کردمیم یزدستم با یدادم با انگشتا نهینفس به س 

   بود

  شهیم نیریاون هم خوشگله هم بچست بدترازش-

  : گفت زیسرزنش ام یبود   و با لحن یبابا لحنش عصب 

  ......اون فقط باتوإ یمگ یجور نیا نیریراجب ش ستیدرست ن-

   براش مهم نیریش خونمیم قهیمن هردفعه ص شهیم یچ تیولش کنم معلوم نس-

اونم دچارسرنوشت  خوامینگرانشم نم هیاعمتمادندارم واسه هم نیریمن به ش ستین

   بشه نیریش

   اگه بفهمه یندارم اما غزل دست ما امانته پدرش چ یخودته من حرف یزندگ-

 نده تیرضا دیشا هیموقت

۴۴ 

 

 [10:43 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۵پارت_#

   نیباش انیاومد خونمون درجر یبهتون گفتم تااگه کس دونهینم یشما کسجزء _

 غزل زنمه وحواسش باشه گمیم هیبه سم خدمتکاراهم

  بگه خواهرزادمه هیبه بق 

  : داد و زمزمه کرد  رونینفس ب 



  ؟یریگیبه ازدواج م میتصم یک -

   دوروزه یکی نیتوهم-

   نه منظورم باغزل نبود-

  خوام به ازدواج فک کنم یروندارم اصال نم یکس  یفعال نه حوصله-

  : به ابرو داد  و گفت ینیچ 

 خواهد بود  ؟  یرابطه ات باغزل چطور-

  : و  اروم گفتم دمیخجالت کش   یاب دهنمو  قورت دادم سرمو انداختم کم 

   میباهم ندار یرابطه ا چیبهش گفتم ه-

  ؟ یدوست دختردار دونهیاون م-

   داشته باشه دمینداره نبا یون مشکلبهش گفتم ا-

  ؟ یچ شیمهر-

   میکنی..من دارم بهش لطف م دمیباباش م یکه بابت آزداد یهمون پول-

   که احساس کمبود نکنه غزل یکن نیروبراش تأم یهمه چ دیبا یرفاهش چ-

 بزرگ شده هم کمبود مهرمادرهم کمبود پول یطیتوبدشرا

   یوبابا هیناصرمردخوب 

 غزله یابر یخوب

   ازشیمطمئنم اما به هرحال دخته  احساس ن 

 ؟ یشیمنظورمومتوجه م رفتینم   راههیاتفاقا نبود مطمئن باش ب نیاگه ا  ادیز

  : دادم با تاسف گفتم رونینفس ب 

  کنم تشیحما خوامیبره م راههیبه ب خوادیدلم نم نیواسه هم-



 : سکوت گفت یبعد  لحظات 

   ریام _

  جانم بابا-

  رابرات غزل مهمه ؟چ-

  دونمینم-

 : و زمزمه کردم   نییپا سرموانداختم

   اون پاسوزمادرش سوزهیدلم واسش م دونمینم  _

  : لبخند و ذوق گفت یکم یتلخ پدرش شده با لحن واتفاق

   جذابه یلیدخترخ هیاون -

  .... خصوصا که شهیزودترخراب م نیدرسته واسه هم-

  حرفموادامه بدم نتونستم

 :گذاشتم اما    گفتم هیحرفمه نم    

   کنمیعقدش م گهیدوروزد یکی  _

  بهش محبت کن-

ناراحتش کنم     خواستمیسرمو برداشتم نگاه بابا کردم لبخند رو لباش  بود   تچ نم 

  : اما گفتم

 شهینه اون وقت وابستم م-

۴۵ 

 

 [10:44 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  خو_زادحهیمس#

 ۴۶پارت_#

 : گفت ییبایز حتیبا   نص یبا لحن خاص 

 به جنس مخالف داره اجیبه هرحال احت _ 

   دازدواجیبا ازودیرید ستیغزل که بچه ن 

مثال  نکهیبا ا       رهینم گهید یسمت کس یتو بهش محبت کن یاما وقت  کنه

بهش محبت    نهیبب یداره  وقت اجیاحت   یکیبه  شهیهم گهیازدواج کرده ادمه د

  شهیم نیخودبه خود  تام ازشین  یکنیم

  ستیمحبت و  دوست داشتن که فقط رابطه ن 

 نایا    حیمسافرت تفر بایز یرابطه  سالم   محبت  هی  ینیقشنگ ب یحرفا  

راحتر        یگیرو که تو م یمدت نیاون احساس کمبود نکنه و ا شهیخودش باعث م

گاه محکم باش که   بتونه بهت اعتماد کنه  هیتک هی  یشیتحمل کنه براش  شوهر نم

  تمام مشکالتش رو بهت بگه

  :دادم و  بر خالف  پدر گفتم نهینفس به س   

   نیاما هنوز سنش کمه اون فعال به ا کنمیم یفکر هیخودم بعد براش  دونمیم-

 وادخیم  ینداره    هرچ اجیدره     فعال به شوهر  احت اجیشتراحتیوپول ب عمارت

   براش ذارمیکم نم  ذارمیم ارشیدراخت

  دیکش یا ازهیپدرخم

 : با لبخند   گفتم 

 ؟ ادیخوابتون م  _

  زد و گفت ؛ یاونم  لبخند 

  ادینه ز-



  بابا؟-

   جانم پسرم-

  جونت سالمت-

  : ادامه دادم   ینگفت  با   نگران یچیبابا ه  

   نیندار یشما حرف-

 داشته باشم  ؟  یحرف من چه یمتوگرفتیاگه توتصم-

   اب دهنمو قورت دادم 

  ؟ نیمخالف یعنی یگیم یجور نیا-

  ... اما ستمینه مخالف ن-

 ؟یاماچ-

   

  که نذاره ؟ گهیبه پدرش نم یعنیاز بابت پدرشه    میفقط نگران -

 دوست داره یلیگفتم نگه اونم بخاطرپدرش قبول کرد اون باباشوخ-

  : و گفتتکون   داد    یبا تاسف سر 

   شهیباباش م یداره قربان یعنی-

   یزیخون بس که نگرفتم چ ارمیب یزیبه کن خوامیپدرمن مگه م هیچه حرف نیا-

   ذارمیمث خانوم خونه باشه  کم واسش نم خوامیذارم م یکم نم واسش

  یپولوبد یخوایتوکه م یعقدش نکن یتونیم-

 : به ابرو دادم   و گفتم ینیچ 

  ؟ یزنیحرفوم نیچراا _



   کنهیم یزندگ تاباباباشینها رهیعقدش نکن م یپولوبد یخوایتوکه م گمیم-

   نداره باباش یواسه زندگ یجاومکان درست ختسیگفتم اون اوضاعش بهم ر-

   فتهیاتفاق ن نیا خوامیم رهیباکدوم پول مسلما هرزم ادکجاببرتشیب

  م؟بد حیبمونه توعمارت بابابازم توض شمونیکه پ کنمیم عقدش

  رو؟ یاجبار یزندگ هیمجبوره قبول کنه -

 ازخداشم باشه-
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  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۴۷پارت_#

   ریبهش سخت نگ ینکن تشیواذ یبذار ارشیدراخت دیبخواد با یهرچ _

 یهاتفهمه ممکنه بازم اشتبا یست نمرهاش کنم به حال خودش بچه تونمینم-

   مرتکب شه

حبران خال    یکنه برا تیاحساس امن یکنه   وقت تیاحساس امن شتیبذارپ-

  گهید  یدونیرو که م نایا شهیمرتکب نم یاشتباه

  : دادم و گفتم نهینفس به س   

   دونمیم-

  : با خنده گفت 

   باهاش ینکن یبداخالق-



 : گفتم باخنده

  کنمیم یسع _

 :فتو خنده گ یبابا با چشمک 

نبوده اما    یخونه دختر نیتو ا دینکردم شا دیسف  ابیموها رو تو اس نیا   _

    آروم باشه کنهیم یسع یلیخ هیطونیاون دخترشروشلوغ وش   فهممیخوب م

  :با   خنده  و منم در جواب بابا گفتم  

   بارهیتنها باشه شرارت ازاون چشاش م خوامینم نیواسه خاطرا-

 :وگفت دیخند بابام

   طونشیش یته اون چشما یتیوجود معصوم  نیداره اما  با ا یبایز یچشما  _

  از راه درست کنترل بشه دیکه با  نمیبیم

 : مامان افتادم  و  با حسرت زمزمه کردم  ادی 

  مامانه یرنگ چشما نیع_

 :گفت نییپا باباسرشوانداخت

   سالش بود عروسم شد18مامانت   _

   زنمه یخترفقط عقدد نیامامامان زنت شد ا-

 :گفت بابااروم

   ازم طالق گرفت بود اکرم هیوقت نبود هان یلیزنم شد خ یوقت  _

   دوسم داشت خودت یلیخ یول ادبودیمن بامامانت ز یسالش بود اختالف سن12

خارج زد به  یهوا هیهان اوردمی..من توهمسرم شانس ن یدیبابا مامانت ود یبود

 سرش

   : داد ادامه یادیبا حسرت ز 



 ایدن نیزبونم     گس شد  مامانتم که عمرش به ا   ریاومد ز یتا طعم  خوشبخت 

   نبود یباق

   بابامودوست داشت یلیخ یداشتن هرچند زن دوم بود ول یبیعشق عج باباومامان

 ازدواج نکردن باعشق

 کردن بچه بودم شاهد عشق باباومامان بودم یاما باعشق زندگ 

   طونیازدواج کنم که عاشقش بشم ش یدارم بادختردوست  نیهم یبرا 

 تیموقع ترسمیازجنس مخالف م یکمیاما مهمتر بهم وفادارباشه اما  ونازباشه

   یخوب

  اعتمادکنم یبه دختر تونمینم یجذابم که هستم ول دارم

  : رونیب دیبابا منو از افکارم کش یسکوت کرده بودم تو فکر بودم  که صدا 

 فکر؟تو یشد رفت یچ-

 تو صدام اومد از نگاه بابا دور نموند  و گفتم  یمامان ناخوداگاه بغض یادآوریبا  

:  

 افتادم ادمامانیبابا یچیه-

  افتم یم ادمامانتی نمیبیغزل روم _ 

  : دلخور  گفتم یبا لحن  

فرشته  هیبود  بیمامان پاک ونج   نیکنیم سهیاِ...  شما غزل رو با مامان مقا-

  ..اما غزل

۴۷ 

 

 [10:45 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#
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 : گفت خانهیتوب اریبس یبا لحن پدر

  یقضاوت کن  دیحرف رونزن پسرم    نبا نیا _

از  چکسیمطمئن باش  ه افتهیم یطور اتفاق نیواقعا چرا ا میدونیما که      نم 

داشته وگرنه به ماپناه  یادیاون دختر  مشکالت ز  کنهینم نکاریهوا هوس ا  یرو

   یآورد ...غزل دختربد ینم

 ..دادیهاش ادامه م راههیموندگارنبود وب نجایاگه بود که االن ا ستین

وقتا اونقدر  یبعض کردیم میعاص کردیم ییبود کارا طونیش یلیمامانت خ 

   یدوسش داشتم که جا

  پرکرد یروبه خوب هیهان

   جا هیرو ایدن یااومدیکمبود کنم توکه دن احساس نذاشت

  داد بهم

 :وگفت دیکش یقیعم نفس

   سرم یرو ایترکم کرد تنهام گذاشت دن یاما وقت  _

   ساله مامانت مرده5 نمیروبب یمن رنگ خوشبخت خواستیشد خداانگارنم خراب

 سال گذشت50من  یبرا یول

   امانت مردناراحت نشدم    تا که  م نقدرویاکرم ترکم کرد ا 

 بازتودلش نشست ینیخاطرات غم سنگ یادآوریبا دونستمیم دیلرزیصداش م بابام

  : داد  سکوت کرد  اروم و  گفتم نهینفس به س 

  گذشته ناراحتت کردم یادآوریبابا با  خوامیمعذرت م _



و تلخش تنها باشه    که اروم  زمزمه     نیریش یبا گذشتها خواستیانگار بابا  م 

   کرد

  بخوابم یکم هی خوامیم  _

   خواب بهانه بود نیدادم   نگاهم به بابا بود ا نهینفس به  س 

   مبل یوخاطرات مامان خلولت کنه که بلند شدم وازرو خوادباخودشیم دونستمیم

 :وگفتم

  نیراحت باش  _

اتاقوترک  یحرف چیافتاد    منم وبدون ه      ینینگفت  سکوت سنگ یچیبابا ه 

  ... کردم

     

  (غزل)

 .. بابام یزندان مالقات حضور ررفتمیام لیباوک

   دل تو  دلم نبود 

   اریکه    اخت یدلواپس جانیاز ه دیکوبیکرده بود قلبم  چنان م سیاشک نگاهمو خ  

  کنترل کرونش رو نداشتم  هرگز

 تعجب کرد یلیخ دیمارود یوقت 

 رشدهیبابام چقدپ ایآخ  خدا 

 د افتاده بودچشاش گو یپا 

  بود دیسرش سف یبخداموها 

 شکست اربغضمیاخت یب

  نامرد بود یلیتبود روزگارش خ ینطورینتونستم  تحمل کنم بابام ا  

   کلمه حرف بزنم اونم بابغض هی نکهیافتادم بدون ا هیگر  با



 :گفت

  غزل ...غزل بابا؟  _

   خواستم باباموبغل کنم سربازمانعم شد جلورفتم

 :گفتم هیباگر که

   قربوت بشم یاله  _ 

 :مهابا و گفتم یب کردمیم هینکردم گر یازسرم افتادکه توجه چادرم

  باباچه به روزت اومده ؟  _

 :بابغض گفت باباآروم

  تو؟منوببخش یداغونم باباواسه دربه در _

  _   گفتم هیبا گر 

  کردن یبزگوار یلیراد  خ یفعال جام امنه آقا _

 : ش گفتبابا بغض تو صدا 

   کنهیمرده متو فراموش نم یلیخ دونستمیاره م _

 :نشسته بود  کردم وگفتم زیپشت م یصندل یکه رو لیبه وک اشاره

   رادهستن یآقا لیباباوک  _

 کرد وآروم سالم داد یبابانگاه
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  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۴۹پارت_ #

 

  وداد  بابا  متعجب نگاهش کردجوابش لیوک

 زگذاشتیم یفشورویک لیوک  

   شد باباهم نشست فشیمشغول بازکردن ک 

 : منم روبه روش نشستم وگفتم که

   بدن  تیرضا انیوب دنیروم هیرادامروز پول د یبابااقا _

 : دینگاهم   نگام کردو  متعجب  پرس   یباناباور بابا

 ؟ یگیراست م _

  : گفتم با  بغض و ذوق   

   میاونا ونیمد تویما آزاد دهیرادپولوم یآقا ییبابا گمیراست م-

از    ،یلیخوشحال شدم خ یلیخ کردمیکه م یازکار دمیحالوروزبابارود یوقت 

    متاثر و نگران نبودم  گهینجات دادن  بابام  حاال د

 برام مهمتربود ینجات بابا ازهمه چ 

  بودم شیدرآسا یتامدت حداقل

االن بود  که فک کنم   میشد طالقم بده   مهم  تصم یراض یبعد مدت  ریام  دیوشا 

  نکردم یکار رو کردم و اشتباه نیبهتر

   فکر نیبا ا 

  اشنام کنه   اسوده شدم  خودش قول داده بهم سروسامانم بده یمنو  باکس  دیشا 

  زارونگمیچ  نیبه بابام ا رگفتیام



 : و ذوق  زده   گفتم  هیبا گر   

   یشیراحت م رونیب یایبابا م  _

 : باباگذاشت گفت یجلو یاتمام مدت ساکت بود برگه لیوک

   دیامضا کن _

 : وگفت دیبابابرگوروجلوکش

  هست ؟ یچ _

 یداشتم با نگران یاضطراب وحشتناک زدیم10000خون سرد بودمن قلبم تا لیوک

 :  خونسرد  گفت لینگاه بابا کردم که   وک

   ازدواج  دخترتون یبراشما تیرضا _

  دیانگار  اصال  نشن ینگام کرد   با ناباور باباباتعجب

 ختنیریم وقفهیاشکام  ب من

 :گفت   ینگاه بابا به من بود با  ناباور  

  ؟ یازدواج کن یخوایازدواج؟مگه  م   _

 : با منو من   گفتم  آروم

  راد یبا..آقا  _

 لحظه هنگ کرد هیبابا

 :گفت  یعصب   یبا  لحن چشاش چهارتاشد 

 راد!؟ یباآقا  _

 : گفت یسکوت کردم عصب 

  ؟ینکنه پول داده  که زنش بش _

  بودم دهیترس کردمیم هیشدم فقط گر ساکت



 قراره ازدواج کنه ؟ ینطوریا شیبابا حق داشت تنها دخترش تنها دلخوش 

  کردیخب سکته م دیفهمیخدا اگه شرط ازدواج رو م ییوا 

 :با  خشن دادزدبا نباریا  

  ؟یآره ؟قبول کرد یشیزن اون م  _

  نگفتم یچیه

  هق   کردمفقط  هق 

 : گفت یباباعصب

   !  آره تورباپولره؟یساله بگ18پول داده عروس  _

 آره ؟ دهیخر

 : به جانب گفتو حق ادیبا خشم ز 

 کرد انتی، درامانت خ  یاونجا امانت بود  _

   :دفه بغضش شکست وگفت هی  

   هیبه درگاه توکردم ؟خداکرمتوشکر که دخترم زن  یآخه من چه گناه ایخدا  _

  آره ؟ یمن بشه توهم قبول کرد یبشه اونم قربون رمردیپ

   بابانبودم یمتوجه حرفا  قیدق 

  کردیم  هیگال دمیشنیم فقط

 : خون سرد گفت لیکه وک  

   جناب _

  ررادیبزرگ نه پسرشون ام راد

 : دیمتعجب  پرس   دیند اومد    انگار درست نشنب شیلحظه گر هیبابا

  پسرش ؟  _



 :در آوردنش   گفتم یمتقاعد کردنش و از نگران یبرا  هیباگر

   دوسم داره هیآره پسرش آدم خوب  _

گفت:  هیباگر یوقت دادیهاش  غذابم م هیگر  دنیباز بغضش شکشت   چقد د  بابا

 من ؟به خاطر   یآره ؟مجبورشد یزنش بش ی_مجبور
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 : گفتم هیگر ونیبزنم    م یکردم لبخند یسع 

  ماهه بخدا هیپسرخوب ستمینه بابامجبورن _

  : با پوزخند گفت 

 یتومجبور یگیدروغ م-

 : گفت هیگر   تیبا عصبان   

  یزنش ش ذازمینم ذارمینم _

  یکه حرفمو باور کن یتجربه کن   دیسخته با یلیپدر خ کی یها هیگر دنید  

دوم  نجایکنم اون ا یاونو راض  دینداشتم با یاانگار اتش به جانم زد  اما راه چاره 

     ستین نجایاصال جاش ا  ارهینم

  دفه بلند شدم هی

 : گفتم هیپاش افتادم باالتماس وگر به



   یاخویم یتوروخداباباتاک _

   یسرت اومده داغون شد ییجه بال نی؟ بب یباش زندان

 :گفت هیبادادوگر

   رمیبم کهیتاوقت  _

     ستیباال سرم ن یکنم کس یندارم کجا برم زندگ ییباباجا شهیم یمن چ فیپس تکل-

   آواره شدم

 :هق ادامه دادم باهق

   من کدوم یینجایتوا کنهیداره بابااون خوشبختم م ردوسمیام  _

 برم ؟ یقبرستون

   ...نتونستم حرف روسیآدما کمکم کردن عمه خونش رام ندادس نیا

   فقط هق هق کردم بزنم

 :گفت  یشد بلندم کردو  عصب خم

 ؟ یچ روسیس  _

  : گرفته بود آرامش نداشتم  و گفتم امهیدادم گر نهینفس به س 

هم مامان ب زهیریمامان م یخونش اونم  شوهرشه  زندگ دهیرام نم روسیس-

   ترسهیم

   پولداره دکتره هیرپسرخوبیکنه ام تمیاذ شوهرش

 : گفت بابابابغض

   غزل  کنهی..ولــــــــت م کنهیترکت م شهیرمیازت س _

 : وگفتم هیافتادم   با   گر ریام یحرفا ادیافتادم   هیگر شتربهیب

    از بابام بهتر یک   امیمن فقط تورودارم م ایخودت تودن شیپ گردمیباشه برم _



   یفعال  تومهم تر ییبابا کنمیتومیزیکن

 :گفت هیباباباگر

  غزلکم ؟ شهیم یچ تیجون  _

   ولت کنم ستمیرودارم آخه من مامان ن یرتوکیمن غ ییاشکات بابا یفدا میجون-

   به تیتوازهمه چ یتوبه خاطرم ازدواج نکرد کنمیم یخاطرت هرکار بابابه

  گمیم شتیپ امیم ربشهیازم س ری...ام یداد ادمیروتو یازخودگذشتگ یگذشت خاطرم

   گه یبگم نه نم یهرچ یآواره نش رهیخونه بگ هیواست 

   نیبه ا کنهیبعدولت م یتاواسش جذاب گهینه نم یبگ یهرچ یاالن واسش تازه ا-

  شه اعتمادکرد یپولدارانم

ه حق با اون و البت شدیارام قرار نداشت    متقاعد نم  زدیبابا حرف خودشو م 

    بود

  کنم یمن به بعد فکرنم  ،یازهمه چ یفعال توواسم مهمتر-

 :گفتم هیباگر

   باباالتماست  _

فکر کن  ندهی؟   به ا ینگاه خودت کرد  ؟یشد یچطور نیبب کنمیخواهش م کنمیم

   دوتامون یخودت  به    خوشبخت   یبه آزاد

 : گفت هیباگر

   خودم یاطرآزادخودخواه باشم به خ تونمیچطورم _

 کنم توتباهیتو،جونیتورو،زندگ

۵۰ 

 



 [10:46 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۱پارت_#

 

 میاز هم جدا شد میخواسیازدواج کردم م گهید یکیباباتو فک کن با شمینم تباه

   طالقم داد

 : گفتم هیبا گر 

    معلوم یچیحاال که ه _

 ؟ نیکنیم  تی؟ چرا   قصاص قبل جنا نیگیم یطور نیالقم نده چرااط دیشا ستین

   بابا سکوت  کرد  رفت تو فکر 

 :تمام مدت ساکت بود  روبه اون گفتم لیوک

  ! بابام امضا کنه نیلطفا خودکاروبد  _

 : نشست وگفت زیم باباپشت

 ؟ یهست یازدواج راض نیتوبه ا _

   دادم نهینفس به س  

خاطرش   نانیاطم یبرا   رمیبگ میتصم تونستمینم نیداشتم بهتر از ان یاراه چاره 

  : گفتم

 ادیز یلیخوبه دوسم داره خ یلیباباخ رخوبهیام یباباراض میراض-

  : باز با بغض  تو صداش  گفت 

  ازدواج نیبه ا ستیته دلم رضان-



  : و التماس گفتم هیبا گر 

   یادار ینبال کاراد میبر دیبا رشدید دیباباتوروخدا امضا کن _

 : خودکاروسمت باباهل دادوگفت لیوک

  ! دیامضا کن _

  دیلرزیخودکاروبرداشت دستاش م بابا

 دمیبرگه د یاشکاشورو افتادن

  رو شد ریز امیدن  

  لرزون امضا کرد یبادستا 

 : گفت هیبرگه گذاشت باگر یصورتشورو

   نبودم یخوب یوقت واست بابا چیمنوببخش ه _

 : فتمگ هیباگر

   دوست یمهربون یواسه غزل همون بابا شهیهم ییایدن یبابا نیتوبهتر _

   ییبابا دارم

    اومد  حالم داغون بود یام بند  نم هیگر 

  نگفت یچیه بابا

   عیوباهق هق سر دمیسرم کش یهق هق افتادکه من چادرمورو به

 نمیشدن بابا رو بب خورد  تونستمینم نیا شترازیب گهیمالقات روترک کردم   د اتاق

  ...  گر باشماشکاشو نظاره

  (ریام)

   رفتمیم دیبا3وقت نداشتم ساعت  لیبودرفتم دفتروک2 ساعت



نداشتم  اخه اصال وقت  نداشتم  یاچاره  رسمیاز سه م رترید دونستمیم  مطب

   ناهار هم نخوردم یحت

 رسوندم دفترش خودموباسرعت

   یطرکارااونم به خاطرمن مونده بود به خا 

      یمعمول یو حرفا   ی.. بعد سالم و احوال پرسامروز

 : بدون  اتالف وقت   گفتم  عیبه مبل دادم   و سر هیتک...........

  دادن ؟ تیباباش چطوررضا _

 :کرد وگفت یخال یگاریرسیگارشوتوزیخاکسترس لیوک

   یپدرش اصال راض  _

  کرد هیاصرارکردن التماس کردگر یلیخ نبودنامزدتون

   نگران بود ندهیازآ پدرش

اما نامزدتون باهاشون حرف زدن وگفت که شما  نیممکنه طالقش بد گفتیم

   یلیخ

  نیدار دوسش

کردم    یپدرش مجبور  به  گفتن دروغ بوده     سع یخوبه اون  به خاطر  آزاد  

   رفتار  کنم با    یمنم عاد

 : گفتم یبالبخند

 گفت که من دوشس دارم؟ _

۵۱ 

 

 [10:47 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۵۲پارت_#

 

 داد رونیگارشوبیکرد دودس نگام

   کردم یسرفه ا تک

 :مشکوفانه    وگفت 

 ؟ نیمگه دوسش ندار  _

   دادم نهیکه دادم جمع کنم  نفس به س یسوت    عیسر دیگند زدم   با 

 :ترکردم و   مصمم گفتمانداختم  لب  نیپا دکترسرمو

   خب معلومه اگه نداشتم که باهاش ازدواج  _

   کردمینم

   نیهست یوشما آدم خوب نیدادکه شما دوسش دار نانینامزدتون بهشون اطم-

 ... دادن تیدختره ،   نامزدتون  مدرس رضا    یهند لمیف یبعد کل خالصه

   دادم رونیب ینفس تیبا رضا 

  م گذاشتروبه رو تیرضا ی برگه

   دیعقدش کن دیتونیم-

 کردم ینگاه تیرضا یبرگه  به

    اشکه   مطمئنم شدم نیآب بود ؟نه ا هیشب یزیچ یلکه ها یجا 

 : متفکرانه  و متعجب گفتم  

  غزله ؟ یاشکا _

  مرد نیا رختیم یچه اشک یدونیمدرس نم ینه اشکا-



 دیه عقد دخترش شده  شاب یاون مرد  به اجبار   راض شدیمن    باورم نم یخدا  

  دادمیبهش حق م

رفتن  یهو هوا کیعقد کردنش عجله داشتم نکنه      یاب دهنمو قورت دادم برا 

 گفته بودم  تمام حواسش بهش باشه هیو فرار به سرش بزنه  به سم

  ریوقت محضربگ هی   _

   دکتر دیشما امر بفدما _

 ریوقت برام بگ هیپس واسه فردا-

 : د و گفتدا رونینفس ب 

  ساختونه نیدفترازدواج توا  هی  _

   بهش بود  که  ادامه داد نگاهم

 ؟ یچه ساعت یبرا-

    عصر  حتما فردا _

  بعد مطب ؟-

       کنمیم لینه عصرتعط-

 ! یچ شیمهر-

  بود هیمهر یکه دادم   برا  هیمن  پول د 

   بگم دوست  نداشتم  رازم بر مال بشه لیبه وک تونستمینم 

 : گفتم تفکرانهم

  ؟ شیمهر _

   باشه شیمهر نیکه داد یکه پول میتنظ یسند نیخوایم شیبله مهر-



بودم تک  گارحساسیبه س گارجدایام پرشد ازدود س هیر دمیکش یقیعم نفس

   سرفه

 :کردم وگفتم یا

   تولدش خیبه تار شینه مهر _

 ...اما-

   بگه    که  قاطع گفتم یزینذاشتم ج 

   دیشما کارتونوبکن یمشرق یم آقاکه گفت نیهم-

   رهیمهرشوبگ تونهیعند المطالبه ست وم هیمهر-

 :بود مطلع نبود که گفتم یازدواجم که قرارداد انیازجر لیوک

   قراره ازدواج کنم  _

 : گفتم وباخنده

 گرفته یداده ک یک هیمهر گنیم مایقد _

۵۲ 

 

 [10:48 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  سهوازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۳پارت_ #

 : گفت  زیسرزنش ام یبا لحن   

  افکار پوچ  کهنه رو بنداز دور نیدکتر ا دیاز شما بع _

   نیتوان پرداخت رودار  شما



  کردیم تمیزد...دودش داشت اذ گارشیبه س یقیعم پک

  :قاطع و محکم  گفتم یلیخ 

  دمیم-

  : نمونده بود، گفت یبحث یکه زدم جا یداد با حرف نهینفس به س 

   فقط خواستم بهتون بگم ستین یحرف لدیاگه شما ما-

   شترهمیالزم به ذکرنبود زنمودوست دارم بخوادب دونمیم یمشرق یآقا دونمیم-

   کنمیم مهرش

راحت شدم که    یخاموش کرد آخ یگاریرسیگاروتوزیس یته مونده  یمشرق

   و گفت  شدمیداشتم  خفه م

 ؟ نیبه ازدواج گرفت میواله   واقعا شما جدا تصمهنوز برام س   _

  : بود گفتم نینامحسوس  که از نگاهش دور   موند و سرش پا   یبا پوزخند  

   نهیهمه  هز نی؟ ا هیالک فاتیهمه تشر نیپس ا-

   دمیپرس ینگفت نگاهم بهش بود    که سوال یزیداد و   چ رونینفسشو ب 

  ازدواج کنم ؟ دینبا یعنیته؟  قدر سخ نیچرا براتون باورش ا _

   پناه یدخترب هیاونم  نیمرفتینم ربارازدواجیآخه شما ز-

 :جابه جا شدم وگفتم یگرفتم وکم موازمبلیتک

  هییبایدخترز  _

  : گفت یبا لبخند 

   نیشد شییبایپس مجذوب ز-

   هیمن کاف یبرا نیهم باستیدخترز نیدرسته ومن مشکل پسندم ا-

  ؟ نیجناب راد راض-



   ندارن یبله حرف-

   سوت یطور نیازدواج ا نیا نیرادشما نکته سنج ومحتاط بود یدرعجبم آقا-

 ؟ لنگهیکارم یجا هی وکور

  : که گرفته بودم  گفتم یمیدادم   و مطمئن  از تصم نهینفس به س 

شما   ستیخوب ن یلیغزل خ طیکنم چون شرا یازدواجمو علن خوامیمن فعال نم-

   نیکه  شاهد

    داد نهیبه س یتمام نگاهم بهش بود  نفس 

   مناسب سیک هیبا نی...وهروقت ازش خسته شد نیعقد دائم نکن نیتونستیم-

   که درشأن شما باشه یکی ارهیکه براتون وارث ب یباکس نییکن ترازدواج

 :زدم وگفتم یپوزخند

   خوامیعمرم هی یدختربه دلم نشسته واونوبرا نینه اتفاقا ا  _

   حساس نیشناسیم شترازمنیاست شما اقوام ماروب انهیمخف نکهیازا هیینها میمتص

   هاشون دل هیوکنا شیبان دونمیمطلع بشه چون م یخوام کس یفعال نم هستن

   ستیوحتما به اون خواهند گفت درسطح خانواده ام ن رنجوننیرو   م همسرم

 ستیدختر درشأن شما ن نیدرسته ا-

 : داد و گفتبا   پوزخند ادامه  

  نیدار نکاریبازم   اصرار  به ا  یول نیدونیم نویخودتون ا 

۵۳ 

 

 [10:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۵۴پارت_#

 یول اوردمیخودم ن ینبود اما به رو ریجز تحق یزیاحساس کردم   لحنش چ  

 : دمیپرس

 ه ؟شهر نییپا یازچه لحاظ؟...چون بچه  _

  : تر کرد و گفت  یلب 

   بدپدرش طیباشمانداره شرا یتیسنخ چیتموم شده ه رستانشیسالشه تازه دب 18  -

وشما پزشک   دیکه خودتون مستحضر هست شیمادرش   محل زندگ وطالق

  جزءقشرمرفه جامعه

   با اخم   گفتم 

   ستیبرام مهم ن-

 :گفتم شدمیکه بلند م یودرحال

   فردامنتظرم  _

  دکتر کنمیبرتون مخ-

 :همزمان گفت رفتمیدرکه م سمت

 داردکترید دیبه ام   _

  : بدرقه و برگشتم نگاهش کردم گفت یشد برا بلند

   نمتونیبیفردام _

   

  (غزل)

 دیرفتم خر هیباسم امروزصب



   دامنش کلوش بود اما دمیخر ربلندیلباس حر هی 

  یفانوس نیت استداش یجالب یازباال گشاد یول یمچ نشیآست دهیپوش

    بود پورکارشدهیباال تنش هم گ 

 خوشم اومد یول ادبودیز متشیق

 گرفتم 

  دوست دارم بخرم یهرچ رگفتیام 

   هیبا

  راحتر بودم     دیسف یشلوار جوراب

   یدورش نوارنقره ا پورگرفتمیحجاب مخصوص گ هی 

  شده بود  معرکه بود یبود مهره کار کارشده

   جالب بیداد عج ادیبست وطرزبستنشوبهم  خانمه برام  یوقت

 بود

  به خودم انداختم ینگاه  نهیتو ا 

  به دلم  نشست  که اون لحظه تا عمق وجودم اتش گرفت بیعج یحسرت 

 : گفت ینگاهم کرد با لبخند هیسم  

  یماه شد _

   تلخ  زدم یلبخند 

  بوداز  غم دلم آگاه ن یاما ته دلم پر اه و غم و حسرت بود کس  

  سکوت کردم 

اومد    یم یلیبود به لباسم خ پورکارشدهیکه دورش هم گ دیرسفیفروشنده شال حر   

   داد شنهادیپ



  دمیلباس توخونه  خر یکل

 یبود به کارم نم مصرفیب خودیاگه ب یحت  گرفتمیم دمیم یاصال سر لج  هرچ 

  اومد

  شدینم یهم حرصم خال ینجوریا یحت  

  کردمیم یتهران رو خال یهام بود کل   فروشگاهابا ریاگه خود ام 

 کنم یتونستم خال یرنمیاما  عقدموکه سرام   

  خواستم  گرفتم  یهرچ تونستمیاما  تا م 

   هم یحرصم گرفته بودهرچ ینداشتم ول یذوق خاص 

 کنم یروعاص یدکترازخودراض نیا دیبود     سر لج  با یهمش لخت دمیخر

  بودم با خودم گفتم دهیکش تو    ذهنم براش نقشه 

   یمنونشناخت 

 سالمت رتوروبهیماروبخ یبگ کنمیم یدکترکار

   یسه روزه طالقم بد ریکنم ام ونتید دیبا 

   فروشنده دادگرفتم باچندتاعطرمارک داراصل یبلد نبودم هرچ یلیخ شیآرا لوازم

هم    ینسج یلیکننده م کیعطر تحر هیچطور شد   دونمیکننده نم کیعطرتحر هیبا

  اضافه کردم دمیبه خر

 کنم  شیروان دیبا 

   یکل دامیخر  کنمیراد مغولو  رو ادمش م  زخانیدکترچنگ نیا 

 میبود رونیبعد ظهرب  یکایتانزد شد

   مانتوتنگ وکوتاه دمیمانتوشلوارتادلم خواست خر 

 گهیبود   همه مدل    همه رنگ  انگار برا ده سال د رهنیپ هیشترشبیب یاندام

  کردم دمیخر



 بگم بهتره رهنیبه مانتوها همون پ  

   نیشلوارج 

    داشتم دیخر یپاشنه بلند عقده  یعروسک یمدل کفش اسپرت ورن چندتاهم

 ... جالبه یلیخ دمیواسه عقدامروزهم خر یاکفش پاشنه بلند نقره هی

۵۴ 

 

 [10:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

 _زادخوحهیمس#

 ۵۵پارت_#

  اومده بود کینیبود تازه ازکل رخونهیام 

 خاطر عقدامروز  مثال زودتر اومده بود  واسه

  اومده دمیباهاش روبه رو نشده بودم  فقط فهم 

   حوصلشو نداشتم   

   تو  اتاق  خودم داشتم 

  کردمیمرتب م دامویوخر لیوسا 

دوست نداشتم         اومدینم خوشم ادیز ینظم ینداشتم   از ب یذوق  چیه  نکهیبا ا  

  دوبرم   شلوغ باشه

 دفه داخل اتاقم شد هیحالو هوا بودم  که    نیتو ا  

عادت  دیبا گهینشون دادم   د تفاوتیزدم خودمو ب یدرزدن     پوزخند بدون

   کردمیم



  (ریام )

  درزدن داخل شدم بدون

 یالعملعکس چیشدم ه در رو بستم  نگاهم بهش رفت  انگار نه انگار من داخل  

  نشون نداد

 کردیم داشومرتبینشسته بود  داشت خر نیزم یرو    

   مدت که اومده بود   نیتوا 

  دنشیاتاق لباس پوش بیاز نظم ترت هیمتوجه شدم دخترفوق العاده منظم ومرتب 

عطر  یمرتب و شونه زدنش و حموم رفتن هر روزش  و بو شهیهم   یموها

     خاص

  واضح بود 

  شدیهم بود متوجه م یا گهیهر کس د 

بود اون  یو   خواست بایتنش بود  ز یرنگ یتاب شلوارآب هینگاهم بهش بود    

    لحظه

 بسته بود یهم دم اسب موهاش

    نکردم  یبود  توجه خاص تفاوتیبرام  ب   

 :بعد چند لحظه سکوت ،     نگاهم بهش بود گفت  

 دکتر؟ یزنیدرنم  _

  : لو رفتم   و گفتمچند گام ج 

   منوتونداره میبه  بعد   حر نیاز ا -

 :سرشوبرداره گفت نکهیکارش  بود بدون ا مشغول

 چرا؟  _

  : با پوزخند گفتم 



   یخب زنم  _

 ؟ نهیرازایغ یهست خودت گفت نمونیب یمیزنتم  اما حر-

  : لجوجانه   گفتم 

   خواددرنزنمیدلم م-

 ! باشه ادتیپس منم مث تو-

  : زدم و گفتم یوزخندپ 

  حرف حساب جواب نداره-

  : برگشت نگام کرد و گفت 

  یبعد ناراحت نش دونمیم-

بهم  گفت        هیسم یکرده  وقت دیسال خر  ستیبود قد  ب  لشینگاهم به وسا  

سخت نگرفتم   ادیز اوردمیخودم ن  یاش چقد شده شاخم در  اومد اما به رو نهیهز

  نکرده بودم نیهم تع یدیدم    سقف خرخودم اجازه داده بو

 لهیهم  گفتم   اونو به حال خودش رها کنه  و   آزاده هرچقدر که ما هیبه سم 

  : اثابت   غرورم    گفتم یکنه  اما  برا دیخر

  ؟ یکرد دیکل بازاروخر-

 دلم خواست بخرم ؟ یهرچ یخودت گفت-

   با پوزخند گفتم 

  ؟ یدار دیخر یعقده-

  ؟ یخواینم نویمگه خودت هم قایآره دق-

 :نگام کرد وادامه داد سرشوبرداشت

   هرز نرم یکن یکار یخوایمگه نم _



 :زدم وگفتم یپوزخند

 درسته  _

   : باال انداخت و گفت  ییابرو یبا دهن کج 

   خرمیدلم خواست م یپس هرچ-

   گهید یکمبود دار-

   پوله کارست واسه خاطر نیا یهرک یکنیآره اخه توفک م-

   کنمیفک نم نیرازایمن غ-

   وگرنه مارازپونه بدش یذاریم ارمیخواستم دراخت یهرچ یدیپس پول بهم م-

 ادیم

 : وگفتم دمیمنظورشوفهم

   ذارم یکم واست نم _

   چند روز ثابت شده  نیالبته   ا دمیامروز فهم نویا دونمیم-

۵۵ 

 

 [10:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۶پارت_ #

 

 زدچقد    چقد  لبخندش جذاب بود ، یلبخند



  باور  کرد شهیبودنشو  م یکه  واقع یبودمش   با لبخند دهیند  ینطوریتا حاال ا 

تو  شهیکرده و   خنده رو م ریتغ شیباباشه که روح یبه خاطر    آزاد دیشا 

  دیچشماش د

 : با لبخند جذابش گفت     

 ! یدست  ودلباز یهست یالمن واقعجنت هینه مث    _

  : که از نگاهش دور نموند گفتم یبا پوزخند کشدار 

  سوزهیدلم واست م-

  : نکرد با    تمسخر گفت  یاونم  تالف 

   . !توهم که دل رحــــــــــــــــــــــــــم دونمیم-

  ........ادیسگم باال ب یممکنه رو ستمیطورن نیهم ا شهیهم-

 شدم ساکت

 :  نگفت   نگاهم بهش بود  در حال تازدن  لباساش بود  و گفتم یزیچ 

 ...نکن گرگ هاربشم  یطورمهربون باشم دست ودلباز کار نیبذارهم _

  : خونسرد گفت یلیاب دهنشو قورت داد  و اروم   نگاهشو بهم داد و   خ  

  باشم ؟ یباکس یترسیم-

  : هنوز جوابشو ندادم  و گفت 

  برات مهمه ؟ نقدهیا یواسه چ _

  ستین تیحال یچیهنوزه یاچون بچه-

  : گفت یهم منو  مسخره کرد و   با دهن کج باز

   باشه قبول-

 دست لباس تازده دستش بود هیبلند شد -



   نیکوچولوموهاشم ع نیداره ا یعجب اندام 

سوسه واسه لمسش   و خوادیباهرحرکتش دل م خوردیچنان موج م مونهیرمیحر

  شه

 :سمت کمد رفت وگفت 

  عقد؟ یبرا  میریم یک  _

   آماده باش گهیدوساعت د-

  نگاهمو داشته باشم       بهش   زل زدم اریاخت نکهیبهم بود   بدون  ا پشتش

  نگاهم به  اندامش بود و پوست تنش  

  نقصیبود ب دیسف 

  : به خودم اومدم   نگاهمو گرفتم و گفتم 

   کن شیآرا کمی - 

  ندارم یاجیجذابم احت یطور نیخودم هم ستمیمن بلدن-

حاضر جوابه   نقدیخفش  کنم ا کنمیقصد م یعنی    ارهیحرصمو درم یلجباز نیا 

   زبون نفهم   یداره دختره نیسه تا تو است  یبگ یهرچ

 :زد وگفت یلبخند برگشت

    ستیبدن شیآرا کمی ادینه   کال بدم م طیغل ادیبلدم   اما ز    یکمیدکتر حاال     _

 درسته  دکتر جون ؟

  : و خشن لب زدم  تیبا عصبان 

  دکتر یبهم نگ شهیم-

  ؟  یستیبگم ؟  مگه تو دکتر ن یچ-

   ارهیداره حرص منو در م یلیخ 



 : دندونام  گفتم  یبا حرص و   از ال 

   ریام    رهیاسم من ام _ 

 :گفت  یبالبخند

   نخور حرص نقدیچشم ا ریچشم ام   _

  : دادم و گفتم نهینفس به س  

   آزاده گهیبابات چند روزد-

االن     خوشحالم    به خاطره بابامه وگرنه نگاه به  نیواسه هم       دونمیم-

اسارت  هی     ستیخوشحال ن   یازدواج نیهمچ هیاز  یچکیلبخندام نکن     ه

       مزخرف

 ستادیا برداشت جلوم گهیدست لباس د هیدوباره   

   باهام فاصله داشت یکم

 :دادم  و گفتم نهیکرد     نفس  به س سکوت

 خونه رسونمتیم میعقد که کرد  _

۵۶ 

 

 [10:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۷پارت_#

 

 ؟ یریتوکجام _



  : شدم و گفتم یدفه عصب هی 

  ؟من دخالت   یمگه بهت  نگفتم توکارا -

  کرد پشت

  ارهیخودش ن یکرد به رو یفک کنم   از لحنم ناراحت شد اما سع   

  ستیو مثال تظاهر کنه براش مهم ن  

 :گفت رفتیسمت کمد که م _

  یبهم بگ دیمن بدونم  پس نبا دی؟  اگه  نبا یگیچرا پس بهم م  _

  :واقعا حق با اون بود اما وا   ندادم و گفت نجایا دیشا 

   خونه  روسونمتونیون بابا باهامونه   مجبورم  مگفتم چ  _

   دوست دخترت شیپ یریم-

   که ادامه گذرونمیوقت م نیریباش کنمیدارم باغزل عقدم گفتیم درست

 :داد

  ؟ یبادوست دخترت خلوت کن یریم تهیروززندگ نیروزعقدت بدتر _

 : وگفت برگشت

   رجانیخوش بگذره ام _

  بود برام یالبته واقعا امروز روز نحس       دادیعذابم م شیسرد خون

  کنمیم یتیخر   نیچرا  دارم  همچ دونمینم  

وپا کردم  که خودم واسه خودم دست یاجباربل  لمیبر خالف م کنمیعقد م      

 : کنهیهم آرومم  نم نیریگذروندن و رابطه با شوقت یحت

   یمن فضول یتوکارا رمیبه خودم مربوطه کجام  _

   میریهزار بار ... آماده باش م نیا   نکن



   بمونم حرص بخورم  نیاز ا شتریاتاقوترک کردم    صبر نکردم ب عیوسر

  تخت نشستم یاتاقم رفتم رو به

  دلو دماغ نداشتم  

  راحت بود المیامروز پنج شنبه بود و      دو روزه کارخونه نرفتم   اما خ  

   بود برداشتم یکنارتخت یرو لمیموبا زبرداشتمیخ  

  نوگرفتمیرویش ی وشماره

  تماس موندم یدادم منتظر برقرار نهینفس به س   

 انگار انتظار نداشت دیتماس وصل شد تا صدامو شن   

    گرفتمینداشتم تماس نم اجیبهش احت یحق داشت   تا وقت دمیشا  

بود و  اونم  طبق  معمول اماده  میقرار رابطه رو داشت شهیجمعه ها که  هم  

  نه   گهید یروزا  رفتمیم ششیصبح قبل ناهار پ

 دیداشتم  تا شا اجیبه رابطه باهاش احت  شدیروزا  بس که اعصابم خورد م نیاما ا 

  تشنج و  درونم  فروکش کنه

  : متعجب گفت   

  ..ریالوام-

  ؟ یچطور نیریسالم ش-

 ؟ یتوخوب زمیمن خوبم عز-

  : گفتم یحوصلگیبا ب 

   ستمیبدن-

  ؟ یستیکارخونه ن  _

   یانه امروزکارداشتم امشب چکاره -



  امشب؟-

 ؟ امیب-

 : کرد که ادامه دادم سکوت

   نیریدارم ش اجیاحت  _ 

کاردارم تموم شد  ییجا هیعصر دم،یخبرم رعصربهتیام دیخر رمیم یعصر-

   امیم

   باشه کارت تموم شد بهم زنگ بزن-

 ر؟یام-

۵۷ 

 

 [10:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

 _زادخوحهیمس#

 ۵۸پارت_#

  بله_

  :  بگه خواستیم یچ دونمیمنو من کرد   نم 

 زهیهاااا ...چ-

   : داره  به زبون آوردم و گفتم   اجیحدس زدم به پول احت 

 ؟ یخوایپول م نیریش _

  :  منصرف شد  حرف رو عوض کرد و گفت نکهیمثل ا 

 ؟ یایم یک ایب   ریباشه ام-



 زنمیعصرکه کارم تموم شد بهت زنگ م _

  : گفت جانیه  یکم یبا لحن  

  دیخر رمیباشه پس   من پس  فردام-

   دادم و گفتم نهینفس به س 

  دمیبهت پول م امیم-

 یبه ابرو دادم  وقت ینیبار  چ نیاز پول  بود که ا ریغ یمهم زیچ نکهیمثل ا 

   گفت  یسوال

  ر؟یام-

 بگو؟-

  :پته گفتو من  تتهبا من 

  ادکردهیشوزیصاحب خونه پول پ-

 : دادم خون سرد   گفتم نهینفس به س 

 چقد ؟ _

  : که لبخند رو لبم اومد گفت  یساختگ یبغض یبا منومن   کم 

  تا $ -

   کنمیم دیقراردادوتمد امیباشه م-

کم محکم  هیروخودم واسش رهن کرده بودم قراردادش به نام من بود  خونه

   یارک

 ستیبدن

   کرده بود ادشیداده بودم حاال هم که ز شی$$$ تاپول پ  ستین یکم پول 

  محتاط بودم یاخورده هیراحت تربود  المیخ ینجوریا



  سکوت کردم 

بدون   کردمیم یاگه   ازدواج کرده بودم االن   تو خونه خودم با زنم  زندگ 

  دغدعه

  غزل افتادم ادی  

    دیبا   ایکنه   یعمارت زندگ نیتو ا نجایحاضره ا یا دختراگه ازدواج کنم   ب 

  باشه   گهیخونه د   هی

 :گفت    دمیفکرا بودم صداشو شن  نیتو هم 

 شده ؟ یزیچ ریام  _

  :گفتم  عیبه خودم اومدم و سر 

   حوصله ندارم ستین یزیچ نیرینه ش-

 ؟ نیرینشده جون ش یفدات بشم من ، چ-

نداشت براش   بگم  حرف عوض  کردم که  یلینگم  دل یزیدادم اصال چ حیترج 

  : ،  گفتم  زارمیکردن  ب   یاز فضول دونستینباشه  اخالقمو هم م ریگیپ    گهید

   دکنمیادقراردادوتمدیامشب صاحب خونت هستش بهش بگوب-

 ؟ رمیکتربگیکوچ یجا هی یخوایم-

   گفتم   یحوصلگیبا ب 

  ؟ یکن یاسباب کش یول کن حوصله دار-

   قبول نکرد ادهیبهش گفتم $ تاز-

   گهید  دمیم امیامشب ب  ستیمهم ن-

   امنتظرمیب-

 : وگفتم دمیتخت درازکش یرو



   حموم یریم _

 یکرد ونمیباباد رمیم-

 ۵۸ 

 

 [10:51 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۵۹پارت_#

  یعیباشه    خوشبو  طب فیدوست دارم تنت لط یدونیخب م _

  : اروم زمزمه کرد 

 ؟ یبخون قهیص یخوایبازم م-

  : داد     زل زده بودم به سقف  و گفتم نهیمنم نفس به س 

   راحت باشه المیخ خونمینگودوسه بارکه م یچیبرام مهمه پس ه یدونیخودت م-

  ... نکش شیحرفشوپ گهیگفتم د هزارباربهت

 :نگفت که گفتم یچیه

  ؟ ینه ازم خسته شدنک  _

  نداشتم ی؟منظور هیچه حرف نیا یوا-

 ...زیاعصابموبهم نر نیریراحتم ش یجور نیمنم ا  _

  : مثال خودشو لوس کرد گفت   یبا لحن دلخور 

  یاتفاق شناسمتیدلت پره خوب م گهید یجا هینگفتم تواز یزیکه چ رمنیاِ ام-



  ؟ افتاده

   بهش فکر نکن هیشخص ستین یزیچ-

  ؟ یکن خوادازدواجیابات مب-

  ! کنمیمجبورم کنه فعال تورودارم ازدواج نم تونهینم یکس یدونیم-

   سرحال باشم یایبخوابم حاال که امشب م یکم هیریخب ام-

  نکرد ؟ تتیاذ گهید تیهمسا نیا گمیم-

   کردم خفه شده تیکه ازش شکا یازوقت-

  ...آیدینم تیدفه رضا نیکرد بهم بگوباشه ا تییاذ-

   فعال زمیباشه عز-

   بوسمتیم-

   نمتیبیم بوستیمنم م-

 کردم چشماموبستم قطع

   یدختربچه هیبا  کنمیبه امروز فک کردم دارم عقد م 

  دراز  نفهم زبون

   طونیبگم زبون دراز ش دیو.....اما نه با 

  روزافتادم اداونی

  مادرش یکه  رفتم خونه  

   وستدرسته د ستمیاراده ن یمن ب...

 ....هرگز ستمین دوبندیقیباز وبهوس یول دخترداشتم

۵۹ 

 



 [10:52 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۰پارت_#

 (غزل )

  دمیمعرکه بود دور خودم چرخ رروتنمیحر لباس

  بود بایچقدر ز 

   روسرم قشنگ بود یلیبستم خ پورمویگ حجاب

  که داشت یاهنقر یهیباحاش خصوصا

   باشدهیروانداختم روسرم چقد ز نقرهشال

 بودم

  نداشتم  دلم پر درد بود یوشوقذوق چیاما ه 

  کردمیم یاحساس شکست بزرگ 

 ... مثل نبودن  و مردن 

   اجیهم کرده بودم ابروهام  اصال احت   میمال شیآرا هی 

  بایبرداشتن نداشت مرتب بودن دخترونه ز به

  داد بود رمیصدبرابرتغ شیه آراذر هیهمون  

  نشناختم دمید نهیخودمو تو آ یوقت

  باورش سخت بود  

  اشکم رو کنترل کردم    

 :زمزمه کردم 



  ایعروس دن نیبدبختر  _

  رمیاشک رو بگ زشیر یبودم که بتونم    جلو یاره  اونقدر قو  

زدم به  ملیر کمیتازه  اومدینگاهم به خودم بود هنوز  چشام درشتربه نظرم   

 شدیم یبودم چ یبودم  و   عروس واقع شگریدست آر ریشدم  اگه ز یمژه  هام چ

 ؟

   بوش ادبزنمیز خواستمیزدم نم یروکم دمیکه خر یدیعطرجد 

 کننده بود کیتحر

  کنه ردعوامیام دمیترس 

   توالت که زیم یشدم و پشت صندل خم

   بود که  ناگهان دربازشد نییپاسرم  کردمیبودم داشتم صندالمو پام م نشستم

  اومدنش عادت کرده بودم    ینطوریبه ا گهیتو... د راومدیام

   ؟ یدفه لخت باشم چ هیبهش بگم اگه  دیاما با 

  (ریام)

 کردم دروباز

  توالت نشسته بود زیداخل شدم پشت م 

  دیپوشیکفشاشوم

 : به من   داشت  گفتم پشت

 !رآماده شو؟مگه نگفتم زود ت یکنیچکارم _

   نگام دیچرخ سرشوبرداشت

 کرد

 لحظه اصال نشناختمش هی

 واقعاخودش بود؟ 



   جذاب شده بود یلیکردم خ هنگ

شده بود    بایساده   چقد ز شیارا هینبود با  یزل زده بودم بهش  باور کردن  یلیخ

  : ازش بردارم ،  گفت تونستمیاب دهنمو قورت دادم نگاهمو نم

  5 یگفت یمدزود او قهیده دق-

   شیذره آرا هیترکردم وباورش سخت بود خوشکل بود محشرشده بد با لب

قابل فروش  براش  ریکه   عنوان غ نیتریروسک پشت و هی نی؟ ع کردیرمیچقدتغ

  زده بودن

  : گفتم عیبه خودم اومدم و  سر 

  . میاونجا باش دیبا6 کهیتراف-

   برواومدم-

 یما ک یتو خونه ییبایز نیعروسک    با ا نیخه   ابمونم    ا نیشترازایب نتونستم

 اخه ؟ کنهیباور م

  اومدم عیسر

  رونیب امیکردم از فکرش ب یسع 

 نیباباروگذاشتم توماش 

   دسته گل روهم.

  بابادادم دست

   کم قبل آوردش بابا دسته گل هی کیبود خودش خواست پ دیرزسف

 :گرفت گفت رو

 ؟ ومدین  _

روشن شده بود   یاش و اون چشماش که توسچهره یادآوری از یحوصلگیبا ب 

   : گفتم



   االن ادیم-

  . چرخ داروصندوق عقب گذاشتم یصندل

  نشست باباعقب

  ادیخواست  منم پشت رول نشستم منتظرکه  غزل ب خودش

  بیعج   یزندگ نیتو فکر بودم       فکر   ا    

 : بابا به خودم اومد با ذوق  گفت یبه صدا   

  .اومد _

  از طلسم نگاهش دمیبرنگشتم نگاش کنم   برام سخت بود     ترس اصال

 رو روشن کردم نیماش  

    اومد  تا  خواست درعقب روباز کنه 

 :باباگفت

  جلو  دخترم نیبش  _

۶۰ 

 

 [10:53 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۱پارت_#

  ت فرمون نشسته بودمپش   تفاوتیمن  ب 

 :لحنش مختص بابا  بود   گفت نیپر از  احترام  که ا    یبا لحن  یخاکستر      

    !؟نمیکنارتون  بش نیدیاجازه نم  _



   نهیحرف رو زد که غزل  جلو بش  نیبابا عمدا ا دونمیم 

  : بابا گفت یفقط اخم کردم وقت 

   راحت باشم نجایا خوامیم  - بابا

  نگفت   و کنارم نشست یزید  بست  چ در   غزل

  : به غزل که       نشسته بود گفتم یرو روشن کردم  ،   عصب نیماش  

   غزل کمربندتوببند-

 :بستن شد   بعد چند لحظه    گفت مشغول

      شهینم  _

  :  گفتم یبا حرص و عصب  دونستمینم لشویبودم  دل یعصب    

 نکش محکم نقدی... ا شهیم-

   : بهش انداختم  در حال  ور رفتن با کمربند و گفت ینگاهمین   دیکش یپوف 

 ! رکردهیگ نیبب ادینم-

    آروم بکش! گفتم محکم نکش_

 : با حرص    لجوجانه ادامه دادم 

   احمق یببند  یستیکمر بندم  بلند ن هی     _

   ریام شهینم-

 بود ابونیبه خ نگاهم

  خم شدم سمتش عیخودمو بازکردم وسرپارک کردم کمربند    یاگوشه 

  : کردم کمربند رو بکشم گفتم یکه سع یبا خشم در حال 

 نیتو خوابتم   سوار همچ سین رتیتقص  یببند یستیکمربند بلدن هی گهید یاحمق-

    ینشد    ینیماش



 نگفت ساکت بود یچیه

 دمیمنم همزمان که حرف زدم کمربندوکش 

   عطرش یبو 

  تومشامم دیچیپ

  که  مدهوشم کرد یعطر یدادم  بو رونینفسموب

  شناختمیرو خوب م حهیرا نیکننده،  ا کیعطر خاص    تحر کی 

  ترم کرد یعصب    

  احمق     یهدختر رسمیحسابشو بعد م  

 ربودمیهنوزدرگ   

  شده بودم  به شدت یعصب  

 اومدیواقعاباال نم نه

 دمیکه باحرص کش 

 :باباباخنده گفت 

  ر؟یشد ام یچ  _

 .... نیاَه چه مرگشه ا-

      تونستمیبود  اصال نم یحالت خاص هی        ،ییکجورهایتو  آغوشش بودم     

  نبودم ارادهیب   نقدیبرام   سخت بود  من ا نیتحمل کنم خم شده بودم سمتش و ا

کمر بند  هی تمیهمه       عصبان نیا لیحد نداشت     دل خوردمیحرص م چنان

   ودنب

  دمیکلنجارکش یاخره بعدکل بل

  تمام مدت ساکت بود  کمربندوبستم

   کمربند خودموبستم حرکت عیسر 



 میکرد

  دمینشون کشخطو یدلم براش کل یاما تو  

   میمقابل ساختمون پارک کرد میدیرس قهیدق45مطلق بعد درسکوت

  پارک بود یخداروشکرجا

  گفتم  یو عصب عیبشه که سر ادهیخواست پ 

  دنبالت امیبابا رو ببرم باال م     ن،ییپا ایبذاراول باباروببرم بعدب  _

   بود که سکوت کرد  یو عصب نیاب دهنشو قورت داد  نگاهم  خشمگ   

   سمت لچروبردمشیروو نییباباروگذاشتم پا لچرروآوردمیو

  بابا رو    بردم باال  درساختمون

 نشسته بود  نیهنوز تو ماش 

 شد ادهیپ  دنمیبا د  

    سمتش رفتم  یگامهامو سرعت دادم و عصب   

 : با خشم  گفتم ستادمیمقابلش ا  

  یعطربزن نیازا یحق ندار گهید _

  : خونسرد گفت یلیخ   

 ... داره یجالب یحهیرا یلیخ 

  :  گفتم یبا پوزخند و عصب 

  ؟ هیچ یکه زد نیا یدونیتوم-

 : گفت یحرص درآر بالبخند

 ... ندهکن کیتحر _



چنگم تو بازوش           با    حرص اروم  و  یدفه بازوشو گرفتم و  عصب هی 

 : دخترونه گفت یناز

  دردم گرفت   یییا _

  : محل ندادم با حرص و پوزخند  گفتم 

  احمق !؟    یکن کیتحر یخوایروم یک  _

 :و همون   ناز دخترونش     گفت بالبخند

 خودمو  _

۶۱ 

 

 [10:53 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۲پارت_#

 :گرفتم وگفتم  تربازشومحکم

  . یهست تونزده یندار کیبه تحر یاجیتواحت  _

 : بااالنداخت گفت یینگاهم بهش بود  ابرو 

 که هست نیهم _

  : گفتم   یشد و عصب شتریشدم  فشار   دستم ب یدفه عصب هی 

   نیازا گهید یبهم پارودمم نذاردفعه یزینکن اعصابموبر یارغزل گفتم ک نیبب-

 روشنه ؟ کنمیدنوناتوخوردم یعطربزن

  : گفت یابا     حرص و بغض  خفه 



   یوحش ادیبازوموول کن دردم م-

  گرفته بودم سمت جلوباخودم آوردم و بازوشوکه

 :تکرارکردم  یعصب 

   یاریشبم م یزنینم گهید  _

 شد؟ رفهمی...شتواتاقم  یذاریم

      

  ینگفت حت یچیزد ه یلبخند خوندبابامیعقدروم یعاقدداشت خطبه.........

   لبخند

  زدمینم هم

 بودم کنارغزل نشسته بودم تفاوتیب آروم

   هم اومده بودشاهد لمیوک 

   بود عقدمون

 :باراول که خطبه روخوند غزل آروم گفت همون

  ... بله  _

 :و با پوزخند گفتم شدم لیمتما یکم سمتش

   عجله یلیخ نکهیمث ا یهمون باراول بله روداد  _

  ؟ یدار

  زد یلبخند کامال مصنوع هی

 صورتش گرفت یودستشوجلو

   نگام به دستش بود 

  بود دهیوکش فیچقدظر انگشتاش



 بلند بودنوبراق ناخوناش

 معرکه بود دستاش   واسه نوازش  شبانه!؟ 

  جا بهش داده ؟ هیو   ظرافت رو چرا  ییبایهمه ز نیباورش برام سخت بود ا   

 : با   حرص   اروم لب زد 

   ینه به جا ای... اشوبشمارهیگل بدبخت یعروس رفت به جا یبگ یخوایم هیچ _

  زهیاشکاشوبر گالب

  : منم با حرص اروم لب زدم      دهیحرفاش حرصم م  

   مجبورت نکرده یغزل کس یخودت هم خواست-

 له روگفتم تموم شدحاال ب-

 :،  گفت تهیلبخند زد کامال فرمال هی 

   باشماست رجانیام  _

 پرت شد که دست پاچه شدم حواسم

   لحظه نگاهم به بابابود لبخند رولباش بود که هی 

 : گفتم

   بله _

  روهم    دادم بله

 هاموبه همراه داشت یبرام مرگ تمام خوش نیوا 

   اما خودم 

  کنم ؟ تشیحما خواستمیچرام دونمیکه نم یظت از دخترمحاف یبرا خواستم

   دیکارمون طول کش یساعت هی میامضادادن وسندازدواج روهم امضاکرد یبعدکل

 ... رورسوندم خونه باباوغزل



۶۲ 

 

 [10:54 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

 _زادخوحهیمس#

 ۶۳پارت_#

  رفتم اتاقم  کراستی

  نیریش شیکنم و برم  پوشلوارموعوض  کت

  بودم تابیب یکم 

  داشتم اجیبودم و به شدت به رابطه باهاش احت یعصب  

  آوردم یرهنمودرمیتو حال خودم بودم    داشتم پ   

   هوا یدراتاق ب    

 بازشد

  جز   غزل نبود   انتظارشو    داشتم  فقط خودش باشه یکس 

 اعتراض نداشتم حق

  دادمیاالن  بهش حق م 

  دفه باز بشه هیدراتاقت  هیجداحس بد 

   خودم اما

  که لعنت برمن کردم

  قشنگش   بود ریبهش بود     با همون لباس حر میداخل شد    نگاه  عصب  غزل

  دادم نهینفس به س      



  درست   برندازش نکرده بودم  

  یخدا داد  ییبایز هیبود    ...  بایدقت که کردم ز  

 : گفتم تفاوتیمثال ب مینگاهمو دزد 

 ؟ یکنیم یتالف  _

  : گفت انهیموز  یبا لبخند 

  ینه خودت قبول کرد-

   . که عوض  داشت  گله نداشت یزیبا اون بود    چ حق

  دکمه هاش بازبود رهنمیپ

 : گفتم یعصب 

   لباس عوض کنم خوامیم رونیبروب _

 :عطردستش بود  و گفت ی شهیش

   نجایا ذارمینومیا ایب  _

 :که گفتم زگذاشتیروروم شهیوش

  رونیباشه حاال  بروب _

  که تو لحنش حس کردم یطنتیبا ش 

  یکشینگو که   از من خجالت  م _

  : گفتم یبا پوزخند کش دار 

  تو ایخجالت بکشن  دیمن با-

  یعوض کن چکارمن دار-

  : صدام رفت باال و گفتم     تیبا عصبان 



  شهیم رمیداره دغزل حوصله ندارم  رونیبروب-

  : گفت  تمیبا خنده بدون توجه به عصبان 

  ..یرسینترس دکتربهش م-

 : وخشن گفتم محکم

 ...غزل رونیبروب _

   بلند شد لمیزنگ موبا یدفه  صدا کیحرف   رو زدم  نیتا ا 

  بود زتوالتیروم 

  که ازم فاصله داشت لیتا خواستم   برم سمت موبا   

   یبود نگاه تزتوالیقاکنارمیدق  غزل

  کرد میصفحه گوش به

 عمداگذاشتم نگاه کنه یمنم   سر  لجباز 

 بودم وکردهیس یسیکه به انگل 

  : که گفت  یبا لبخند 

 ؟ ید یجواب نم نهیریش _

  روبرداشت یدفه گوش هیتا گام جلو گذاشتم    

   جواب طونیش یبا چشمک 

 داد

   پر خشم بهش بو  نگاهم

 دیتماسو کش یدکمه   

 : رو حس کردم گفت طنتشیپر ناز دخترونه و البته فقط من ش ییبا صدا 

  ... الوبله _



 ؟ نیزنینم چراحرف

-گفت  یبود  با لحن شاد نیریتمام نگاهم بهش بود که به مخاطب پشت خط که ش 

  ...من ؟ نجاستی؟...بله ا نیبادکترکاردار نیدرست گرفت

 بهشون دمیحضورتون م یگوش بله

۶۳ 

 

 [10:58 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۴پارت_#

 ؟   گفتمینم یچیچه مرگم  بود ؟زل زده بودم  ه 

   دفه به خودم اومدم هی   

  روباحرص ازدستش گرفتم یگوش  

   نگام کرد طونیش

  با    خشم    نگاهش کردم    اشیح یب یاون چشا دنیخندیم

  نیریالو...الوش  _    

 : و گفت   دیچیدارش تو گوشم  پبغض یدفه صدا هی نیریش 

 بود ؟ یرکیام  _

      دمیبا چشام واسه غزل  خط و نشون کش 

   زمیعز ستین یکس _

  منم نگاهم بهش  بود کردینگام م غزل



 : باز با بغض گفت نیریش 

 !؟سین یکس یگیدختر  بود م   _

   : دادم  و گفتم نهینفس به س 

  ستین یکس زمیعز بله _

   نگاهم به غزل بود 

   عطروبرداشت ی شهیغزل ش که

 : باز لجوجانه گفت نیریش 

 بود ؟ یک راونیام-

  : با حرص گفتم 

   بابا شلوغش نکن خواهرزادمه _

  ؟ داشدیدفه پ هیازکجا  یکه خواهرزاده دار یمگه توخواهرداشت _

  جلواومد غزل

 فاصلشوکم کرد یلیخ

 :نفس که گفتم هیدرحد  یلیخ 

   اره  خواهرزادمه _

  اومده هیمدت باورکن

 : با بغض گفت 

   یگیراست م _

  شدم با دست آزادم  هلش دادم اما سماجت کرد یحال هیغزل  یکیهمه نزد نیاز ا 

   انگار نه انگار   

   عطرزد یکم هیدورگردنم برد وپشت موهام و ستاددستیپا ا یپاشنه  یغزل رو 



 : گفت نیریش که

  حواست کجاست باتوأم ریام _

   دمیکش یپوف   

  ؟ یگفت یچ نییریجان ش-

  ؟ یگ یتوکه بهم دروغ نم ریام  _

   بهم ختهیاومده اعصابمور هیکه مدت ینیهم زمینه عز– 

 بهم  !؟ ختهیخواهرزادت اومده اعصابت ر-

   حرف بزنم نیریبا ش  ایحواسم به غزل باشه    دونمینم 

  زادمو گرفتدست آ غزل

  نبضوعطرزد یرو طنتیپرازش یبالبخند 

   تودستش دستم

 نبضمولمس کرد یرو فشیظر یباانگشتا یشدم وقت یطور هی بود

   عطروپخش 

  بود یبیحس عج کرد

   گفتم  نیریکردم   از خودم جدا کنم امکانش نبود به ش ییعص تیبا عصبان 

   کنمیم فیبرات تعر امیم هیطوالن شیقض _

 دمیغزل کش وازتودستدستم

   جذاب زد ولب یلیچشمک خ هیباخشم نگاش کردم که  

  دیلبشوگز ترکرد

 :گفت یو چشمک  ادیز طنتیرفت  با ش یم  یکه  سمت  در خروج یدرحال

  جونم ییخوش بگذره  دا  _



۶۴ 

 

 [10:59 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۵پارت_#

 : گفت   یصببغض و ع با

 بود ؟ رخودشیام-

  یغزل به سطوح اومدم اون  لحظه و عصب  یدادم  از  دست کارا نهینفس به س 

  : گفتم

   آره تواتاقم بود-

  ؟ دهیم توجوابیاون چرا گوش -

   کرده میاومده عاص یازوقت گهیفضوله د-

 ؟یخواهردار یکجا بوده تاحاال خواهرزادت نگفته بود-

  : در جوابش گفتم یعصب  کردیاصال باور نمانگار حرفامو   

  ...باورکن گمیم زبهمیاعصابمونر نیریش-

 ! کنم یباورنم-

  : گفتم ادیشدم با خشونت  ز یعصب کبارهیحرف رو زد منم   نیا 

   خودم امروزدغدغه داشتم یکاف یاندازه زبهمیاعصابمونر نیریش نیبب _

  یحالموبد کن گهیخوادتودینم

  : تو صداش گفت یو لحن بد  با پوزخند 



 باورش سخته ؟-

 غزل    که   لب زدم یکارا  گهیاز طرف د     نیریور ش نیبودم   از ا یعصب 

:  

   امیتوحالم که ن یگند بزن یخوایاگه م نیریش نیبب-

  نگفت   فقط اروم هق کرد یچیه

  دونستیرو اصال نداشتم خودشم خوب م یو منم حال نازکش کردیناز م 

 روقطع کردم یبدون    معطلز  منم گوش   

   حرکت غزل افتادم ادیشدم تازه  یواقعا عصب 

  بوکردم قیآوردم نبضوعم دستموباال

 : گفتم رلبیوز یپوزخند 

   داستیپ یخاکستر _

  یخاکستر نمیچیاما  دمتو م   یطونیش یلیخ

 زنگ خورد میگوش  

 : گفتم رلبیز یباز  پوزخند 

   خودت خوب _

  ستمین دنیاهل نازکش یدونیم

  یشد ازمیعطر  کار خودشو کرده بود  و احساس ن نیدادم انگار ا نهینفس به س  

  : اجبار جواب دادمو   بل

 الو-

   با بغض 

  یخب بهم حق بده فک کردم دوست دخترگرفت خوامیمعذرت م ریالوام-



   و  محکم  گفتم یلحنم جد یلیدادم  و خ نهینفس به س 

   بامن یجور نیا یتوحق ندار گفتمیبهت م رمیدوست دختربگ خواستمیاگه م-

  ؟ یاوک یبازخواستم کن یکن برخورد

 ؟ یکنیولم نم رتوکهیا م خوامیگفتم که معذرت م-

 : و گفتم دمیکش  یپوف   

  گمیهروقت خواستم ازدواج کنم بهت م هیچه حرف نیمن ا زمینه عز _

 :آروم گفت یلیخ

   یکن حاال تا ازدواج  _

هام به رابطه یهم کار یدرضمن کار شینیبیخواهرزادم بود بعد م نیریش-

   نداشته

   بهت ندارم یمن تعهد باش

  ایکنیناراحتم م یرداریام-

   بودم زاریاز بازخواست شدن ب ادیحرفا رو زدم  حساب کار دستش ب نیا  

   امین یخوایبهم م ختهیاعصابم ر نیریش نیبب-

 باصاحب خونه قرارگذاشتم اینه منتظرتم ب-

۶۵ 

 

 [10:59 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۶_پارت#



 : پوزخند  گفتم با

 نازتوبکشم یکل دیوگرنه با امیب یگیخاطرخونه هم که شده م به

 ینه سراغ یهفته نه زنگ زد هیاون دفه قهرکردم  ادتهی یکشینازم یلینه خ _

 یگرفت

   :و ادامه داد و گفت دیخند نباریا اام 

  دمینازتوکش یتازه خودم کل _

  : دادم و گفتم نهینفس به س 

 ادیوبدم م ستمین دنیاصال  اهل نازکش یدونیخودت م-

  : تو صداش   گفت یبا حسرت 

 نازتوبشکن یدخترادوست دار نیع ییمردا یعکس همه گهید شناسمتیم-

   : گفتم دیدیکه نم یبا دهن کج 

 !حاال-

 ؟   ریام  یایم یک_     

  :اب دهنمو قورت دادم و گفتم      

   امی، م  دمیحموم منم رس یاومدم     تا بر-

 ( غزل )

  تاحاال هنوز برنگشته بود رونیکه رفت ب ریبود ام روقتید

  میراد   فقط  بود یشام  منو اقا زیسرم

 . وم بودبود  از بهانه گرفتنش معل قراریراد  هم ب یآقا 

 بخورم شترنتونستمیچند لقمه ب 

   راد هرچه اصرارکرد نتونستم یاقا  



  قراریچه مرگم بود  دلتنگ  بودم و ب دونمینم

 بود یبد یحالوهوا 

   شب عقدم بود شوهرم ؟  اما اون شوهرم 

    ستین

 میدار یاما باهم قرار 

 دوست دخترش شیشب نحس  اون رفته پ نیشب اول عقدم  ا 

 منوبسوزنه ؟  دل 

    ستمیناراحت ن نیا واسه

  قراره چه کنم  دونستمیاخه از اول هم م 

  بابام  قبول کردم یمن به خاطر ازاد 

  در  انتظارم بود     یقراره چه سرنوشت  سخت دونستمیم  

  یپر از حسرت و    دلواپس 

   میبهم  ندار یتعهد چیما ه   دونستمیم 

  باشه و      روابطشو داشته باشه اون  حق داره آزاد      

  بشم رینبود که    دلگ میاخه  اون شوهر واقع 

   ازخدا گله دارم به خودم لعنت  

  فرستادم

   که  چرادخترشهالم 

 شام نخورده بعد

 کردم هیگر ریدل س هیرفتم اتاقم  

   نینبودم به ا یاما ته دلم راض 



  مخوشحال بود ادیبابام م نکهیهم یول ازدواج

   واسم نیهم شهیاخره اززندان آزادم بل

   خرمیعذاباروبه جون م یهمه خوبه

  (ریام)

 دیچیمالفه رودورتنش پ نیریش دمیموپوشیتخت بلند شدم شلوراراحت یازرو ....

   :گفت

 ؟ یمونیامشب م _

که خواستم  یرابطه خشن و هات داشتم    باز به   آرامش هیدادم   نهینفس به س 

      : نگاهم  بهش نبود اما گفتم   دمینرس

   رفتن ندارم یحوصله مونمیم-

  سمت آشپزخونه  رفتم رونیرفتم ب ازاتاق

 درآوردم خچالیشربت رو از تو یبطر

   وانیل هی 

 وانوپرکردمیول برداشتم

  سالن  رفتم یتودستم سمت مبلها یوبطر وانیبال... 

   مبل نشستم یرو

  ازشربت روخوردم یمقدار زیم رومروگذاشت یبطر زیشدم سمت م خم

  هم اومد نیریش 

  تاپ شلواربنفش تنش بود هی

  کوتاه  بود  من ازش خواستم شیشراب یموها

 و مرتب کنه  کوتاه



   که زبودبرداشتیروم وانمیجلواومد کنارم نشست ل 

 : ازدستش گرفتم  و گفتم عیسر

 مال من نیا–

۶۶ 

 

 [11:00 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۷_پارت#

 ؟ یتوچقد بددل ریام

  : با  اکراه گفتم 

  ادیبدم م یدهن   یدونیخودت م-

  : با    ناز و   اخم گفت 

   ازم یاالن دوساله باهاتم لب نگرفت دونمیم-

  .... ستیخودم ن اددستیحالموبهم نزن بدم م نیریاَه ش-

 بهش کردم ینگاه

   کردم چشم بستم غزل ازنظرم گذشت اشسهیغزل مقالحظه با هی 

 : که داره ، گفتم یسیف یبیخصوصا صورت ب بابودیواقعابکروز

   ادیبدم م رونیموهات زده ب یشهیموهاتورنگ کن ر  نیریش _

  رنگ بزنم موهامو؟-



  برورنگ کن زمیریبزن پول برات م دیرنگ جد هی-

  :داد و  متفکرانه  گفت رونینفسشو ب 

 بلوند کنم ؟-

  : دادم و     متفکرانه گفتم رونیب یمنم نفس 

   یبش باتریز    یرکنییتغ یکم هی گهیبزن د یرنگ هی یخی یتونیز-

   رمیم رمیگیباشه وقت م-

   یخوشکل تربش یکن ریتغ خوامیم-

 : بخوره،  گفتم یروبرداشت خواست بابطر یبطر

 اریب  وانیل هینکن پاشو شیلطفادهن _

  هم بهش بود که با لبخند  خودشو لوس کرد و گفت ؛نگا  

   روبده به من یبخوربطر وانیتوبال-

 :روبرداشتم که گفت یدادم خودم بطر وانوبهشیل

 خواهرزادت چند سالشه ؟   _

  : و گفتم دمیکش یپوف 

 سال18-

نمه حسادت رو فقط خودم تو لحن   صداش حس کردم  هیکه   یبا حالت  خاص 

  : گفت

  ? شیبود دهیاالندتاح-

  شدم یماهر یدروغگو

    دادم رونینفسمو ب 

 : اب دهنمو قورت دادم و گفتم 



   بودش دهیرفته بود د یما    اما بابام چند بار شیپ   ادیب ذاشتیباباش نم _

  ؟ هیاسمش چ-

  غزل-

  :  مجبور بودم   ذهن اونو از غزل دور کنم 

   مشکل داشته ادباپدرغزلیم ایغزل دن هکنیازدواج م شیخواهرم که چند سال پ _

 ادخونمونیغزل م کنهیحاال هم پدر غزل فوت که م شنیجدام

 : ادامه دادم  یبا پوزخند 

   کرده ونمید  طونهیش یلیخ  _

 :سمتش، گفتم روموبرگردونم

 ؟ یدیم ریبهم گ یطور نیبخوام ازدواج کنم بازم هم رمیگ  _

  : بغ   کرد با اخم  گفت 

 یدوست بش یکیبا یفرق داره تابخوا یزدواج کنخب حاال-

۶۷ 

 

 [11:00 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۸_پارت#

 

 زگذاشتمیم یرورو یبطر



   پام نشست ودست دورگردنم حلقه کرد یباره  اومد رو هی

 :گفت   یابا لحن   لوس و پر عشوه 

  رهیگجاموب یخب دوست ندارم کس  _

  اش بودتمام نگاهم  به چهره  

  العاده بکر بود، غزل     فوقغزل  یداشت اما   نه به اندازه ییبایز یچهره   

  :اروم  زمزمه کردم  

  ؟یشیناراحت نم یاگه ازدواج کنم چ-

 دیگونموبوس

 :کار رو کرد    بااخم گفتم نیتا ا 

  اه هزاربارگفتم بوسم نکن  _

 :با بااخم گفت ناراحت شد  اونم

   لوس  _

  بااخم نگاش کردم فقط

 : باز   با اخم  گفت 

  اما چکارکنم شمیناراحت که م _

  : دادم  و با پوزخند   گفتم نهینفس به س 

 روهم ؟ یزیریم یکیبا یحتما زود-

  : گفت یرو غنچه کرد با لحن      لوس یابغ کرد لب و لوچه 

   گهیمجبورم د-

   لجم گرفت کمی

 : گفتم  یعصب یبا  لحن 



  خستم یلیپام دردگرفت  خ یپاشوازرو _

  : حس کرد با اخم و اعتراض گفت مویناراحت 

 یبهونه گرفت یاون ازرابطمون  کل یدیرمیگ یامروز به همه چ رچتهیاِام-

  رادازمیا

  االن نمیا  یگرفت

  : واقعا   دلو دماغ نداشتم با اخم گفتم  

   ینیسنگ گرهیپاشوکمرم دردم-

 :زورجداش کردم وگفتم به

   خستم یلیخ نیریحوصله ندارم ش_

  شده ؟ یچ ریام یستین شهیمث هم-

   ستین یچیه-

 به خاطرغزله ؟-

  : غزل و  اتفاق امروز و عقدمون   گفتم یآور ادیبا    

   افتاده مایادقدیبابام  یکمیمادرشه  هیبهم غزل شب ختهیر یکمیبااومدن اون بابام -

  ؟ یناراحت نقدهیا اتوچر-

   باباروندارم نگرانشم یناراحت دنیتحمل د-

 شدم بلند

 : گفتم رفتمیسمت اتاق خواب که م 

 ...ادیبدم م دهیم ییبو هیهاروعوض کن مالفه ایب _

 : بازم  اعتراض کرد    و پشت سرم اومد و گفت 

  عوض کردم روزید  ریام _



  : گفتم زیسرزنش ام یبا پوزخند و   لحن 

 ادیعوض کن خستم خوابم م ایب یهفته ست عوض نکرد هیآره جون خودت -

  ( غزل )

 روز بعد شب

  میراد تنها بود یمنو  اقا زیتازه نشستم پشت م 

 راومدیهمون موقع ام 

   که شبیازد 

 بود تازه  االن   اومد  رفت

  رد شد رفت طبقه باال اتاق خودش عیدادسر یسالم سرسر هی 

 :پشت سرش گفت راد  یاقا    

  ؟یخوریشام م  _

 امیاالن  م-

۶۸ 

 

 [11:01 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۶۹_پارت#

 : گفت یمحکم و جد یلیراد خ یآقا   

  میمونیمنتظرت م میماهنوزشروع نکرد-

   ها رو باال رفتنگفت   با سرعت پله یزیچ ریام  



  مین منتظر بودو ما همچنا ررفتیام

  و من در سکوت مطلق 

  بعد برگشت قهیده دق  

 تنش بود یبلوزشلوارست راحت 

   رفته داستیپ 

  بود دهیچیعطرش  همه جا   پ یگرفته بو دوش

  گرفتم جهیواقعا سرگ  

  روم نشستروبه قایدق اومد

 : گفت یزیچ چیبدون  در نظر گرفتن ه  

  غزل خانم درچه حاله ؟  _

 :  زدم گفتم  یبخند کامال مصنوعل  هی  

 دکتر؟ ی!  خودت خوبیخوب عال  _

   و گفت   خوندیبهش  خوش گذشته بود  کبکش  خروس م    یلیبود خ دایپ 

 ریاوال دکتر نه وام-

 :گفت دیکه بشقابشو جلو کش یدرحال یوبالبخند

 ...منم خوبم کوچولو  _

 : تگف زیامسرزنش   یسکوت  کردم  بابا   با  لحن  

 ؟ یومدین شبیچراد-

  : گفت لکسیسرد و رخون یلیخ ریام 

   امیبود حوصله نداشم ب روقتید-

  کردیرفتار م یموضوع   عاد نیواقعا در عجبم چقد  راجب ا 



  :مند بود لحنش و گفتگله   یرا   کم یهمون اقا ایبابا   

 کجا  شب اول عقدتون ؟ یرفت یزنتوول کرد-

  شدم یحال هیابا زد حرف رو   که ب  نیا 

  داشتم یبیاحساس عج 

   سرد بودخون     ریاما ام  دمیکش یبیخجالت عج 

 دیکش برنج

 :وگفت ختیروش خورشر 

   بودم نیریش شیپ  شهیکجا بودم ؟ مث هم   _

 :آروم گفت یلیباباخ

  ؟ نیریش شیپ یرفت یکرد توولیزن عقد  _

  ف زدن نداشتمجرات حر کردیبحث رو تموم م نیکاش بابا ا  

  : و گفت یلحنش عصب یکم   ریاما ام 

   بابامن مگه باهاتون حرف نزدم به خود ستیزنم ن یهست ول یغزل عقد-

  ! فالکت نجاتش دادم نیهم گفتم درضمن بده ازا غزل

 :سرد  گفتبابا    خون 

 ؟ یچه فالکت  _

    پوزخند  زد و  تو چشم من زل زد هینگاه من کرد   ریام 

 : تمسخر  گفت هیشب یسرد  بالبخند نخو

 ! یهرزگ _

   دیسرم  کوب  یحرف   رو  زد انگار       پتک رو نیتا ا 

  دفه بلند شدم هی



  چکار کردم دمیخونم به جوش اومد   که نفم چنان

  از شدت  خشم 

   یخم شدم سمتش وبشقاب حاو 

 : دندونام  گفتم یاز ال  تیکردم  باعصبان یخال غذاشوسمتش

  یکن نیبهم توه یحق ندار یعوض _

  

 (ریام)

 لحظه خون جلوچشمام گرفت هی

 : کرد  و  گفت یبشقاب غذا   روم خال    یشدم  وقت یچشم بستم وعصب 

   یعوض _

   یکن نیبهم توه یندار حق

   شدمیدادم   داشتم منفجر م رونیب نفسموباحرص

 : با خشم گفتم 

  غزل خانوم   یدش یعصب نقدهیا یستیدست اول که ن _

 :دادم باپوزخندادامه

   نجاشیفکر ا یبغل مرد نامحرم بود یچطوروقت خورهیبانوبهش برم  _

 ینبود

  یهست ییدخترهرجا هیتو فقط   یهست یک یفکرکرد 

   یلیفقط سکوت کرد معلوم بود خ 

  زدینفس نفس م هیعصب

  با نفرت نگاهم کرد 



 : با   پوزخند  ادامه دادم  

   شد و اسم نکبتت اهیوس یخطام خططف  کردم که شناسنامهبهت ل  _

  توشناسنامم اومد

   قتی یباشه کس یثیحد یننگ رومن تحمل کردم اگه فرداحرف نیا

  یشوهردار گنیحداقل م رهینگ

 :با حرص  ادامه دادم 

 ادبروخداتوشکرکنینم رشیمن گ  تمثیشوهرباموقع هیهرزه  هی  _

۶۹ 

 

 [11:01 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۰_پارت#

 :گفت بابغض

   یعوض یهرزه خودت  _

 : گفتم تیبا عصبان شدمیشدم   داشتم   منفجر م بلند

 خفه شو  _

 : گفت    خانهیتوب یمدت ساکت بود  با لحن باباتمام

   آروم باش ریام _

 :گفتم باخشم



 فک کرده یهرزه باخودش چ نیا  _

 : اشاره به لباس تنم کردم و گفتم 

  گند زد بهم نیبب _ 

    نگاهم بهش بود 

 چراشک بود چشاش

   کردیم هیگر 

  : باحرص ادامه دادم ستادیروم اروبه اومد

 . کرد ندمونابودیهرزه آ هیخاک برسرمن احمق که  _

  روگونم  یلیجطور شد  فقط  سوزش س دمیبود که  نفهم یچنان عصب   

 روحس کردم یفیدخفکه در 

   تابه خودم اومدم آروم 

 : باحرص گفت اما

   بامن یفرق یزنیم ی؟توکه دم ازپاک یندارم توچ ییمن هرزم ادعا _

  یندار هرزه

  حرف رو زد نیا 

 دییها دومنتظر نموند  وباحالت دوسمت پله  گهیلحظه هم د کی 

 : ها  گفتپله سمت  دیدویکه م یدر حال       هیوباگرهق هقش یباصدا 

  ادیازت  بدم م _

 : گفتم تیمنم پشت سرش بلند  با  عصبان   

   آشغال ادیمنم ازت بدم م _

 :گفت   خانهیبا آروم   اما توب با



 نییارپایصداتوب ریام  _

  : جانب گفتمبهبا خشم و حق 

  چکارکرد یدید-

  گفت زیآمو سرزنش خانهیبود و توب یبابا     لحنش  عصب 

   یتواول شروع کرد ریام یصرتوبودمق-

 :تو لحنم نبود و  گفتم یبودم     اصال آرامش یعصب یلیخ

 بهش گفتم ؟ یمگه من چ  _

   نامحسوس گفت یبا پوزخند 

   من یاونم جلو یکرد نی؟رسما بهش توه یمونده نگفته باش یزی؟چیگفت یچ-

  خورهیبهش برم معلومه

  :گفتمتر جانببهبودم   و حق یباز عصب 

   کنهیکثافت دست روم بلند م گمیمگه دروغ م-

که بود مال گذشته هابوده توحق  یحاال هرچ یاریروش ب دبهینبا یراستم بگ-

   یندار

بهش   دیزنته نبا یعنی یعقدش کرد یوقت یفهمیزنورونم یتومعن یکن نیتوه بهش

 یکن نیتوه

 : گفت  یداد و  عصب رونینفسش رو ب 

   یعقدشکن ذاتشمینم یکن تشیاذ یخوایم دونستمیاگه م  _

  ... دمیاجازه روبهت نم نیا گهید ریام یبگ یزیبهش چ یحق ندار گهید

 بودم ساکت

   دادم نهینفس  به س یبا بابا بحث کنم         عصب ادیز تونستمینم  



 :باباادامه داد 

  فهم شد ؟ ریش یبامن طرف ینازک ترازگل بهش بگ یتوحق ندار _

  یکن تشوخوردیشخص دیداره نبا تینم به هرحال شخصاو ریام

  :گفتم یبا پوزخند  کشدار 

 واسم نداره یارزش چیاون دختره-

۷۰ 

 

 [11:02 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۷۱_پارت#

 : گفت   خانهیکامال  توب 

ه همون طورکه اسم توروش یچه نخوا یبه هرحال اسم توروشه چه بخوا _

   مدافع

   نرفته یاون ازسرهوا وهوس به بد یمدافع روحش هم باش دیبا یشد جسمش

توهم  اومدیما نم شیدادپیباش چون اگه بد بود بازم به راهش ادامه م مطمئن

   نجایا

   ترش یعقده ا شهیمعلومه ازاول هم بدترم یباهاش رفتارکن یطور نیا یبخوا

 یکنیم

  زدیم یمنطق یحرفا  شهیهم حق باپدرم بود    

 بگم !؟ یچ دونستمیسکوت کردم   نم  



 :ادامه داد  یدستور یبا لحن   

  یکنیم یازش عذرخواه یریم _

  : با پوزخند گفتم 

 عمرا-

  : باال انداخت و گفت یینگاهم  کرد و پرسشگر ابرو 

  عمرا؟-

 :گفتم آروم

 کنم اونم من ؟ یبرم ازش عذرخواه اهیصد سال س  _

  : زد و گفت یپوزخند  

  ؟ یهست یمگه توک-

 : گفتم یباپوزخند

  که باشم ازاون بهترم یهرک _

 : گفت یبا لحن  کشدار     

 . از چه لحاظ_

  : دادم و حق به جانب گفتم نهینفس به س  

  ازهمه لحاظ-

 ینداشتت ؟توهمه چ تیبه شخص ی؟به چ تی؟به ثروتت موقع ینازیم یبه چ-

   یدار

  ینداراماشعور

  : دلخور  و کامال معترض گفتم یبا اخم  و لحن 

  بابا؟ _



  داد تمام نگاه معترضم به اون  بود نهینفس به س   

  طرف غزل رو گرفته بود دلخور  بودم نکهیاز ا 

   گفت یجد یبا  لحن   

 یکنیم یازش عذرخواه یری...م گمیم یجد-

  : غرولند کنان  گفتم 

 کنمیکارونم نیمن ا-

   رادهستم یآقا یپس تااطالع ثانو  _

 :گفتم یشدم  عصب بلند

   راد یآقا نیهرجورراحت  _

  شدم وسمت اتاقم رفتم بلند

  دلو دماغ  نداشتم    دلم  گرفت از دست بابا 

  گرفتم یدوش عجله ا هی   شدیحالم جز  با حموم خوب نم     

   بودم   ریتمام مدت با خودم   درگ 

   کنم یزش عذرخواهعمرا عمرامن ا _

  تواتاقم بودم یساعت ربع

   زیداشت آشپزخونه روتم هیسمت آشپزخونه رفتم سم.....

 : که گفتم کردیم

  خانومم اومد شام بخوره _

  : متعجب گفت 

  شام بود زیسرم _

 :دادم و  گفتم نهینفس به س   



  ومدینه بعد ما ن -

    نه دکتر -

 بشقاب غذابهم بده لطفا هیپس -

۷۱ 

 

 [11:03 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

 _زادخوحهیمس#

 ۷۲_پارت#

 : گفت یبا لبخند 

 براتون بکشم  نیشنیم _

    باال برمیم-

  اتاقتون ارمیابی نیشیمنتظرم_

 :نشستم وگفتم    لمیحوصله بودم   اما بر خالف م یب  

  نمیشیمنتظر   م  _

   یوگرنه من ....   کالفه و عصب کنمیمکار  نیفقط به خاطر بابا ا 

 . نشستم زیپشت م یقیدقا

 بشقاب غذاروبهم داد هیسم 

     قاشق وچنگال توش بود هی

  تشکرکردم بلند شدم بشقاب غذارو برداشتم 



 رفتم نتیسمت کاب 

  به من بود هیمینگاه متعجب س 

 قاشق برداشتم هی یکامال خونسرد  ازتوجاقاشق  

   کردینگام م  همچنان  هیوسم 

  نکردم یتوجه

 بازکردم خچالی  

  دنبال ظرف ساالد بود  

  کناربرنج گذاشتم یمقدار هیکردم   دایپ  

   دادم  و نهینفس به س    

  ها رفتمسمت پله عیسر

   اخم وتخم یکنم من حوصله  یازش عذرخواه دیبا 

   باباروندارم

 : لب زمزمه  کردم ریبا پوزخند ز 

   رادهستن یعال آقاف دیببخش _

  پشت دراتاقش بودم....

    آروم دروبازکردم درنزده

 :گفت عیو  سر  یهنوز  داخل نشدم   عصب 

 ؟ یخوایم  یچ  _

    دادم نهینفس به س  

  دارهیهنوزب خوبه

   رو روشن کردم    چراغ



   کوتاه یلیخ یلباس خواب جگر هیو    دهیتخت درازکش یرو دمید    

  بود یکوتاه درواقع سکس یلیبود خ تنش

  بود یازحد بازبود ، بند شیب قشمی

  تا من داخل شدم   و چراغ رو روشن کردم  

   دیخودش  کش یپاچه  مالفه روو  دست عیدفه سر هی 

  شدم در بستم  و جلورفتم لیوتحل هیتجز الیخیب

 : گفتم   یاریاختیبا لبخند  ب      تشیوعصبان ویدستپاچگ  دنیبا د  

 ؟ یخواب که نبود _

  : گفت  یعصب 

  رونیبخوابم بروب خوامیم-

  : دادم و گفتم نهیجلو رفتم  و نفس به س 

  ؟ یباهام قهر-

 :وگفت دیتاروسرش کش  مالفه

   رونیگفتم  بروب _

  تخت نشستم یلبه

 :غذادستم بود، گفتم وبشقاب

 ؟یبخواب  یخوایغزل شام نخورده م  _

  : خشن    یبا  لحن 

  دکتربه لطف شما یآقا رمیس-

  باهام قهرنکن بابام ناراحت شده االنم باهام قهره کنمیغزل خواهش م_

 آورد رونیمالفه ب ریز سرشواز



 :بلندش توصورتش بود کنارزد وگفت یموها 

 ؟ یترسیاِپس ازبابات م  _

 : ادامه داد  یبعد باخنده لحن کشدار 

   یآخ یدعوات کرد ؟! اله  _

 د؟چونیگوشتوپ

  : زدم   و گفتم یاراده  لبخند یب    طنتشیاز ش 

  خب حاال  _

۷۲ 

 

 [11:06 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۳_پارت#

   با پوزخند و تمسخر نگام کرد 

 : کردم آروم باشم    و گفتم یسع 

 ...غزل لطفا  _

   منم نیا کشم؟یدارم نازشوم  کنم؟یدارم التماسش م 

  نه؟

 :روسرش،  گفت دیمالفه روکش دوباره

 رونیباشه حاال روبروب  _



 : لجباز بود اما من بدتر از اون و گفتم یلیدختر خ نیسماجت به خرج دادم  ا 

  رمینم رونیب یخوام تاشام نخور ینم_

  : با خنده و  تمسخر  گفت 

 دکتر یآقا یچه مهربون شد-

  : اخم کردم و گفتم 

  ی،  بعد من مهربونم اگه توسربه سرم نذار رینه  امدکتر-

  دمیسرش به زورکش یروازرو مالفه

   شد وپاشد ونشست یکه عصب کردیم مقاومت

 :وبادادگفت

  بخوابم ؟ یذاریخوابم نم رونیاه  بروب  _

  رمیشامتوبخورم-

  گفتم بالبخند

    حرفا بود  نیاونم   لجباز تر از ا 

   دراماشتهان رمیس خورمینم-

  ؟ینخورد یزیتوکه چ-

 یدادم و با لحن نهیبا اخم نگاهم کرد   پوزخند رو لباش بود     که نفس به س 

  : ملتمس گفتم

 . هیغزل باباباهام قهره قهرشم شتر-

  : تمسخر گفت یو لحن یبا دهن کج  

  .....راحتم بذار رونیباشه حاال  بروب دمیبخش-

   کنمیشام بخورباورم-



  ازدستم گرفترو  بشقاب

  پاهاش  گذاشت یرو باحرص

  اش نگه داشته بودرو تن برهنه یمالفه رو به سخت 

   نکهیتند تند بدون ا  

   یعصب یکنه شروع کرد خوردن  اونم به حالت نگام

 کردمیمنم نگاش م  

   بود ختهیلختش دورش ر یموها 

  واسه لمس کردن زهیقشنگش وسوسه انگ یاست موها معرکه

  : دادم و گفتم نهیبه سنفس  

 توغذا زهیموهاتوجمع کن نر-

 :  حرص دادنش ادامه دادم یبرا 

   مگه نگفتم موهاتوکوتاه کن _

 : گفت  یپر بود  با حرص و عصب دهنش

   حاال خوبه ادیمگه روسر توعه  بدت م یمن دار یتوچکارموها _

  خوابم ینم شتیپ

  : کنم تشیدوست داشتم اذ    

  ادیخوشم نم ستیبلند دست خودم ن یوهاادازمیبدم م-

 : نگاهم بهش بود و ادامه دادم 

   بادهن پرهم حرف نزن _

   توگلوت پرهیم

 :غذارودستم دادباحرص گفت بشقاب



   خداکنه خفه شم راحت شم ازدستت  _

  ؟یشترنخوردیدوتاقاشق ب-

 ... رونی، حاال بروب تونمینم رمیس-

۷۳ 

 

 [11:07 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۴_پارت#

 دوم   روبرداشتم قاشق

 :منم شروع کردم به خوردن که گفتم 

   منم شام نخوردم  _

 تا منم بخورم ؟  گهیبخورد...

؟ واقعا برام  سوال بود     التماسش کردم که    خوردمیداشتم با بشقاب غزل     م 

  مخوریبخوره االنم دارم باهاش م

  : با اخم و طعنه  گفت 

 جونت بخور نیریخورم ...بروباش ینم-

  ام گرفته بوددادم از  حرفش خنده نهینفس به س 

و  طنتیقورت دادم   واسه حرص دادنش با ش دنیدهنم رو بعد جو  اتیمحتو 

  : گفتم

 وقت شب ؟ نیا ارمیجونموازکجا ب نیریحاال من ش-



 : ش دور نماند  گفتمکه از نگاه یقابل توجه طنتیبا ش 

   خورمیدارم  باخواهرزادم م       _

 :نگام کرد وگفت بااخم

 ! زهرمارخواهرزادم _

    شیخاکستر یزل زدم تو چشما   

 : نگاش کردم وگفتم بااخم

 !من ازت بزرگترم یادب یب یلیغزل خ _

 : دادم و ادامه دادم نهینفس به س یجد یبا   لحن   

   درضمن مگه  _

  نبود؟ نیقرارمون ا یستین ادمخواهرز

 : کنم گفت یکه باعث ش د لبخندم به زور مخف یلبخند مسخره ا هی با

  گفت چرااتفاقا خواهرزادتم  _

   سکوت کردم اونم 

 : نگا م کرد     منم با التماس   گفتم فقط

  ! گهیبخورد _

  بخورم یدوست ندارم بابشقاب کس ادیبدم م یازبشقاب دهن خورمینم-

  : ا اخم و حق به جانب گفتمب 

 من چمه سرما که نخوردم مگه

 : نگاهم بهش بود  و اون اخم کرده بود     ادامه دادم شتریب  یبا خنده 

   کنمیم اطیندارم احت دزهمیبه جون توا  _



 : گفت تیزد روسرم باعصبان باکوسن

    جون خودت   چرا من  یروان _

 : وگفتم دمیخند

   یراحت بشه الغرکه هست المیخوردخب کمیکردم  یشوخ _

   نهیبیمن م بابافرداازچشم

  ... ادیبدم م یازدهن ادیبه هرحال بدم م-

 خب تواون وربشقاب بخور-

  نگام کرد فقط

 : به دست آوردن دل بابا مجبور شدم  و  گفتم یبرا   میبود ریدرگ یلیمدت خ نیا 

  میکنیشمال شب حرکت  م میریفردام _

  : گفت   یناگهان متعجب  و   

 کجا؟-

  : متعجبش بود و گفتم یخاکستر یکامال خونسرد نگاهم به چشما 

    شمال-

  : باال انداخت و گفت ییتک ابرو 

   امیمن نم-

  چرا؟-

   مسافرت ندارم یحوصله  امینم-

  نگاش کردم یسوال

   دهنم پربود   



   نمیباباموبب خوامیم شهیبابام داره آزادم-

 ... میر یخب بعدم-

۷۴ 

 

 [11:07 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۵_پارت#

 : گفت ضیکامال لجوجانه و غ یبا لحن 

  رمی...  من باتومسافرت نمرمینم _

  دادم نهینفس به س   

  : همه دغدغه نیمسافرت کال برا همه الزم بود بعد ا نیمتقاعدش کنم ا   دیبا  

بابام خوبه ...واسه توهم خوبه  یهیوقته نرفتم واسه روح یلیبرم خ وامخیم-

   یازوقت

  ینرفت ییعمارت جا یاومد

  :باال انداخت وگفت یینگاهم  کرد اب دهنشو قورت داد تک ابرو  

  یمجبورم کن یتونینم-

  : گفتم یجد یمثال  با لحن  

  یایب یمجبور یایتوم-

  : بدون مقدمه گفت  کبارهی 

  دارم یشرط هی-



  نازک کرد یزد و پشت چشم ینگاهم بهش بود لبخند کج  

 : دادم و با اخم  گفتم نهیبه س نفس

  بگو _

  : گفت     یبا لبخند کج 

   بابام پس فرداآزاده-

 دونمیم-

   : با منو من   نگاهم بهش بود  و گفت 

  من ازش خواستم یعنی نجایادایم یدوسه روز-

  ام  گذاشت برگشتم نگاهش کردمتم مهیحرفشو ن   

   حال خوردن بودم  با  در

 : پرگفتم بادهن

 خب ؟ _

 : و گفت دیدزدیداد     نگاهشو از من م نهیباز منو من کرد  نفس به س 

   برگرده کارخونه داکنهیپ ییجا ینداره بره تاوقت ییجا _

 کارخونه سرکارش گردهیبابات برم ستیمهم ن یحاال دوسه روز-

  : تو لحنش گفت یفاحش  دیرس  و  تربا ت 

   کنه ینداره زندگ ییجا-

 رکارخونهیکنه به مد یزندگ تونهیهست باانباردارم یخال تیتوکارخونه سوئ _

  گمیم

   دور از تصور بود  و گفت شدیم یلحنش  پر شاد  کردیذوق   م دیخندیم  یوقت  

 ؟ یگیراست م-



  نگام کرد باذوق

  : زدم و گفتم  یمنم لبخند   شدیباعث م اریاختیدش بلبخن   یشاد  دنیاز د 

   هواشوداشته دیباباته وبه رابطمون شک نکنه با نکهیاونم به خاطرا _

   به هرحال احترامش واجبه باشم

 نییپا سرشوانداخت

  یخاص یلیکوتاه  با لحن خ یبعد مکث  خوردمیومنم داشتم آروم آروم شام م 

 : صدام زد

  ؟رررررییییام  _

  خاص بود یلی؟  خ هیچه لحن  نیا  زنهیصدام م یجور نیخدا چراا یوا

   مورد خطاب قرار نگرفتم ینطوریتاحاال ا 

 :تکرارکرد

  رررررر؟یییییام  _

  ؟ هیچ _

  ادیبابام م-

   متوجه شدم یخب گفت-

  ؟ زهیرچیخب ام-

 : زدم وگفتم یلبخند

 ؟یبگ یخوایم یچ _

۷۵ 

 

 [11:08 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۶_پارت#

 نگفت یچیه نییپا سرشوانداخت

  : نگاهم بهش بود با لبخند زمزمه کردم 

  یبگ یخوایم یچ دونمیم -

  : به ابرو گفت ینیسرشو برداشت  نگام کرد و با چ 

  ؟ یچ-

 :دادم  گفتم نهینفس به س  کردمیطورنگاش م نیهم

   میکن یروبازنقش زن وشوه  _

 کرد نگام

رو تو  یقابل انکار ریخاص و  غ اریپر از تعجب و البته شرم بس یبا چشمان 

  حس کرد شدیچشماش م

 : ادامه دادم    یو لبخند طنتیو با ش  

 ؟ یتواتاقم بخواب یایب _

  : زمزمه کرد دیبا منو من و  تر 

 ! تواتاقت امیب دیمن تنها بخوابم با شهیخب نم-

  : شد و گفتم یجد  لحنم 

  دمیمن اجازه نم-

  : داد  آروم با حرص گفت نهیکه به س  یبا نفس   

   تواتاقت امیمجبورم ب-



  ...یبخواب ادروتختمیمن بدم م-

  ؟ یکنیم یتالف-

 نگاش کردم گفتم بالبخند

   روتختم بخوابه یکس ستیدست خودم ن ادیمن بدم م  _

 : دندوناش گفت یبا   حرص از ال    یکرد  با اخم   ناز  خاص یاخم

   کنم روتخت شیج یترسیم هیچ _

 : واقعا حرفش خنده رو   لبام آورد با خنده  گفتم 

 ..قایدق _

  : و پوزخند  گفت  یجد یبا لحن 

    ریبگ فیال یزینکنم برام ا شیکن ج میمام یترسیم نقدهیتوکه ا-

   ارهیو حرفاش منو به  وجد م طنتیهمه ش نیا 

 :زدم وگفتم یندلبخ 

   یعمرا$  ،، $ تومن بدم پول ب رمیبگ فیال یزیبرات ا یچ  _

  رمیپوشک بگ زبونوواست

 : و معترض ادامه دادم یمثال جد یبا   لحن 

   عمرا همون مشمات کنم بهتره باکهنه کم خرج تره _

 :گفتم وباخنده

  کهنه هاتو یشوریم یشیصب هم خودت پام  _

 :و  گفتکرده  بود  یدیشد اخم

   رادهم یحوصلتوندارم به آقا رونیپس پاشوبروب  _



 برو ییمسافرتم تنها  دمتیبگونبخش

   : گفتم زیام دیتهد یبا پوزخند و لحن  

  ؟ گهی! پس فرداد ادیبابات م یاِ...پس گفت-

   اتاقت امیمن م ینخوا یبخوا-

   یدیمنوبخش ینخوا یبخوا-

 حاال-

   گفت یاباحالت بامزه 

 کنم ینقش باز یخوایلوبابات مپس ج-

۷۶ 

 

 [11:09 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۷_پارت#

 داشت یلحن نازوبچگونه  هی

    لبخندم محو بود 

 ؟ نهیرازایغ گهیخب آره د   _

   ابروم باال رفت و گفتم یگوشه 

 باج بدم ؟ دیجرابا-

  : داد و گفت رونیب ینفس   

 یمجبور-



  ...نچ-

  نگفت   یزیسکوت  کرد چ 

  نداشت میجز تسل یاچاره نکهیمثل ا 

  : فاتحانه زدم و گفتم یلبخند 

 ... شمال میریخب م-

  :  اجبار گفتبود بل زانیاش آوو لوچه لب

 ... میریم-

     سرش بذارمسربه خواستیم چقددلم

 ؟ یکنیموهاتوهم کوتاه م-

  : شد و گفت یمثال لحنش عصب یکم  

 ..قلموعمرا هی نیا-

  : حرص دادنش گفتم یبرا یقاطعانه با لجباز   

  یکنیکوتاه م-

  : نگاهم کرد و گفت یبا  اخم و عصب  

  ... کنمینم-

  یکنیم-

  : نگاه تو چشام کرد و لجوجانه گفت  

  ! کنمینم-

 : از سربه سرش گذاشتن و  خون سرد گفتم بردمیاقعا لذت  م  

  یکنیم _



   تیبا عصبان کبارهیشد و  یعصب نباریا 

 :دادزد

   کنم موهامودوست دارم ینم _

  ربودیحر نیبردم موهاش که ع دست

   وموهاش ششیمدت که نشسته بودم پ نیتوا

 :کردم دنبال بهونه بودم که گفتم یاگه لمس نم کردمیدق م جلوچشمم

   میس نیا یازچ  _

 اد؟یخوشت م ییظرفشو

  : گفت  یبا اخم و عصب  

   دوسشون دارم ادیخوشم م یغیخارداراصال جوجه ت می،س ییظرف شو میس-

  نده ریبهم گ نقدیا  کنمینم کوتاهشون

  

دفه  محکم  زد رو    هی  کردمینامحسوس نوازش م ییجورا هیهنوزداشتم موهاشو  

  : گفت تیدستم با عصبان

 : وگفت

 بکش دستتو _

 : گفتمزورم گرفت با اخم    و سر لج  

  .... بلند یادازموهایبدم م نقدیاه اه اه اه اه ....ا-

  .... هست نکهیهم-

   قابل تحمل تربشه القل نگات که یکم هی ینره،  نرم کننده بزن ادتیحموم  یریم-

   کنمیم



۷۷ 

 

 [11:09 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۸_پارت#

 : گفت  یجد با اخم  و کامال 

 .به نرم کننده ندارم ...حسود یاجیاحت هیدلتم بخواد جنس موهام عال _

  : زدم   به زور جمع کردم  از نگاهش دور بمونه و   و گفتم یلبخند 

 کنم چقدم بدحالته ؟ یمن حسود ییظرف شو میس یچ یآخه به چ-

   چقد رو موهاش حساس بود    

 اززوردلته-

  : شدم و گفتم یجددادم و   نهینفس به س 

  ستیدست خودم ن ادیبلند بدم م یازموها یلیبه جون خودم خ گمیم ینه غزل جد-

  : با پوزخند گفت 

 ینظربد یادبخوایب اخوشتیادیبدت ب ستمیزنت که ن ستیمشکل من ن نیا گهید-

   من

   رجانیاطاعت امرکنم ام هم

 لختش بود یبه سرشونه ها نگاهم

   یهم نبسته بود ول نیتمعرکه بود تنش...سو   

 : شدم وبلندشدم وگفتم دزدنید الیخیب هیعال نشیفرم س داستیپ



  بشقابوبذارم ؟ یخوریم _

 : شد وگفت یعصب یکم

   ...ازبشقاب دستادیبدم م یدهن یازغذا ستین تیتوحال _

  متنفرم خورده

  : زدم و گفتم یپوزخند  

  ... دست خورده متنفرم یمن ازدخترا نیع قایدق-

  :شد وکوسنوسمتم پرت کردوگفت یدفه عصب هیکه  شدمیخارج م داشتم

 ... یروان رونیبرو گم شوب _

   دینازیبه خودش م یادیزدم  ز یپوزخند   

  .... لوس یبود دختره  حقش

   

  (غزل)

دکترجونم  یکن هیخون گر ذارمیم کنهیم نیدکتراحمق به من توه رسمیحسابشوم

   به

 ... یفتیخوردن ب زیچ

۷۸ 

 

 [11:10 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۷۹_پارت#



 

  دارشدمیزودترب یکم هی صبح

 شهیدارمیب یچه ساعت دونستمیم

   دارشدمیزودترب 

 رفتم اتاقش هنوز خواب بود نیوپاورچ

  بود   نگاهم بهش بود دمرخواب

  بودتو عمق خواب  نقدیانگار  کوه کنده بود ا  

  وباال تنش هم لخت بود  

   یتاکم

  بود  دهیهم مالفه کش ازکمرش

   اطیکه بااحت انهی نهیخوابش سنگ دونستمینم   

  کشوروبازکردم

 ذارهیکشوم نیتوهم دونستمیوم

 کردم یبس که  تو  خونه   وفضول 

   یقوط 

  روبرداشتم ژل

   دمکر یروبازکردم وخال عیسروصدا ، چسب وما یآروم وب یلیوخ

 وتوژل

  کردیتاپ  متاپ نهیتو س   جانیقلبم از شدت  ترس و ه 

 همش زدم عیسر یخور یوباقاشق چا  

  خدا قلبم یوا    



  زدم طونیلبخند ش هیو  

   یدرقوط

 وآروم گذاشتم سرجاش روبستم

  که  هنوزخواب بود انداختم  ریبه ام ینگاه 

   درکشوربستم 

 بلند شد لشیموبا یداریزنگ ب یدفه صدا هی

  از کار افتاد قلبم

  حبس شد   سر جام  خشکم زد نمیونفس توس دمیلبموگز 

  اما اون انگار نه انگار 

   به خودم اومدم 

 شدم سروصداخارجیاما ب عیسر

   سروصدابه یکه ب خوردیهنوززنگ م لشیموبا 

   دروبستم وقطع شد یآروم

  (ریام)

 ! زنگ یصدا بازم

  ادیابم مکه چقد  هنوز خو یوا

   خوردم یزحمت تکون به

  رفتن نداشتم کینیکل جداحال

 دارشدمیزورب به

   ر   قطع کردم دمربودمزنگ تلفن  یصدا 



راست رفتم حموم وربع   یشگیاز سر عادت  هم یحوصلگیشدم  با ب وبلند

   .... رونیتوحموم بودم اومدم ب یساعت

 یفیکروات ظر دمیوشروپ یرنگ یوکاربن کیش یلیکت وشلوار اسپرت خ 

   روبستم

  ستادمیا نهیجلوآ

  موهاموخواستم حالت بدم 

   هیژل روبرداشتم  تا بازکردم  یقوط

 دادیم یخاص یبو

 حسساس بودم یلیبه بوخ من

  به ابرو دادم ینیچ 

  لحظه شک کردم کی 

   یبو هیباال آوردم بادقت بوکردم   

 داددیم ییآشنا

 ددایچسب م یبودکردم بو دوباره

   یبه خودم کردم لبخند نهیتوآ ینگاه

 : وگفتم زدم

  غزل ؟  _

بودم که  دارشدهیکم زود ترب هیبه ساعتم کردم امروز یروبستم نگاه یدرقوط

   آروم

  سرد رفتم سراغش خون

   دربزنم دروبازکردم  داخل شدم  روتخت نکهیا وبدون

  بود



  روش بود ، خواب بود مالفه

  شدم کینزد آروم

   تخت نشستم  ومالفه یلبه

 دمیازروش کش ینرم روبه

   یکل موهاش توصورتش بود به آروم 

 : کنار زدم  .....  آروم گفتم موهاشوازتوصورتش

  ؟یخواب _

  : دوباره صداش زدم  دمینشن یجواب

 ؟یغزل خواب-

  : آلود گفتبسته  و خواب یخورد با همون چشا یتکون  

  یشده اول صبح یچ _ 

   زدم یپوزخند  

 خودشوزده به خواب تابلوبود

۷۸ 

 

 [11:11 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۰_پارت#

 : دادم و گفتم نهینفس به س 

 . شده باشه!؟ .بلند شوکارت دارم یطور دیمگه با _



   آلود گفتباز هم   مثال  خواب 

  ؟یچکارم دار -

  بلندش کردم یختو به زحمت و س دستشوگرفتم

 : و  گفتم 

  کارت دارم ایب _

  : و حق به جانب در تقال بود و گفت یعصب 

  دستموول کن-

  : گفتم  یشد و دستور یلحنم جد یکم  

   کارت دارم ایگفتم  ب-

  که بود  بلندش کردم  یباهرجون کند 

 تنش بود شبیلباس خواب د همون

   موهاش 

 اتاقم بردمکه کشون کشون سمت  شونیبازوپر

  کرد مخالفت کنه  یسع 

 : گفت تیبا عصبان 

  لباسم  اخه یعوض  _

      برام مهم   نبود 

   داخل شدم ودروبستم  باالتماس  

 : گفت

  ؟ یچکاردم دار _

 :نشوندمش گفتم یرو صندل  زتوالتیم پشت



  نیبش  _

  سماجت کرد  

 :بادادزمیبلند شه که تقر خواست

  بتمرگ  _

   با  تمیز لحن و عصباندفه ا هی 

 : گفت بابغض

  ترسمیم یزنیچته ؟چرادادم _

  :بودم با پوزخند گفتم  یعصب 

  ؟ یدار یدادبزنم مشکل کنمیحال م یجور نیهم-

  نگام کرد برگشت

   لختش ووسرجاش یهابلند شه که دست گذاشتم روشونه خواست

 : وگفتم نشوندمش

  ... نیبش _

 : ه نگاهش پرازدلهره ست گفتمنگام کرد، معلوم نهیازتوآ

  ؟ یدیچته ترس _

 :نگام کردوبابغض گفت نهیآ ازهمون

 ر؟یچته ام  _

  : دادم و گفتم نهینفس به س 

 ؟یترسیتوازم م-

  : پته  و بغض گفتبا تته 



  ...نه-

 : ژل روبرداشتم گفتم یکه قوط یدرحال

  پس چته ؟ _

 :نگفت که ادامه دادم یچیه

 هیعال شیم چسبندگدار یغزل عجب ژل  _

   دست هیوبا  

 : طرف آوردم وگفتم هیموهاشو

 ؟ یامتحان کن یخوایم _

داد با لبخند    نهیبه س یحالت نگاهش فرق کرد  نفس دیدفه رنگ از رخش پر هی 

 : توآم با ترس   گفت

  نه لطفا  _

    از ترس و دلهرش یطونیبا  لبخند ش  

 : گفتم باخنده

 ؟ یامتحان کن یواخینم هیعال یلیچراخ _

  میکردیم گهینگاه هم د نهیازتوآ

 :من گفتکرد و با منو نگام

   ستمیمزخرفات ن نیمن اهل ژل وا  _

  ...به تو دمشیغزل امتحان کن ، م گستید زیچ هیژل  نیا یول-

 : با خنده گفت ستادویهوبلند شود مقابلم ا هی

 ...نه توروخدا  _

۷۹ 



 

 [11:11 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۱_پارت#

  پر از جذبه  نگاش کردم یبا  حالت  فقط

  قدم رفت عقب  با لبخند هی  

 : گفتم  د،یوبازم خند  

   دونم یغزل نم _

  چسب گرفته یبو چراژلم

  دیخند  

   اون  عقب رفت 

 :من جلورفتم گفتم 

   یغزل ژلموخراب کرد  _

 : باخنده گفت رفتیعقب مطورکه عقب همون

 ... حقته _

   دیباریاز نگاهش م طنتیش  دهیهاش  داره حرصم مبدجور با خنده 

 : وگفتم جلورفتم

  ...اما دستت زود روشد _

  دستم بود ژل

  تا نگاهم به  ژل بود     



  چقد فرز  و چابک  دوربازکرد دمینفهم  

  خارج شد وپابه فرارگذاشت عیسر

  اومدم تا  به خودم  

  رونیحالت دوازاتاق زدم ب  به

 : دنبالش رفتم   و  دادزدم 

  ... رسمیغزل ...غزل حسابتوم سایوا  _

 : و گفتصداش  پرخنده  

   یکرد خودیتوب _

  من دنبالش دییدویم اون

 :با حرص   گفتم   

   به موهات یبزن دیبا  _

 لحنش  خندون بود هنوز

  .یغلط کرد زنمینم  یروان  _

 میرفت نیها پا ازپله

 داره پدرسوخته یعجب سرعت 

   هایراحت یمبلها یرو... 

 دییدویم

  من دنبالش کنارمبلها 

  ! دیرسیمگه دستم بهش م 

   بس که دمیرسیبهش نم 

 داشت سرعت



 :باخنده گفتم  ارادهیبه وجد اومدم ب   طنتشیاز ش  

   کنمیبه موهات ولت نم یتانزن  _

 دیود و  من پر تهدب طنتیاون پر ش 

   نیپا دیمبل پر یازرو 

 بود ستادهیمبل ا پشت

 :زبونشوواسم درآورد  باخنده گفت 

  .... شهیزنم موهام داغون م ینم  _

  ؟یاریبال روسرم ب  نیهم یخواستیمگه نم-

 :گفت باخنده

   کردم یخوب کار  _

  ! دمی؟....نشونت م یکرد یاِخوب کار-

 واسش دمیکشیونشون م خط

   یلعنت دادیها  منو حرص مبچه نیع آوردیشکلک درم دوواسمیخندیاون م 

 مبل یپشت مبل بود من جلو اون

 : برداشتم وباخنده گفت زیدفه سمتش خ هی  

  . به موهات ینزد فیکمت  بود ح _

  اگه حسابتونرسم ستمین ریام-

   واصال حواسم به رفتارم نبود میکردیسروصدام یکل

  زبونشوواسم درآورد دویبازخند که

   وانگشت اشارشوگذاشت رودماغش 

 :وگفت



   دلم خنک شد یکردم آ یخوب کار یبسوز  _

   دفه دستش هی باکهیمبل رفتم وتقر یبرداشتم که رو زینبود که سمتش خ حواسش

  زدن غیکه شروع کرد ج روگرفتم

  : دندونام   گفتم یاز ال یزدنش با حرص و عصب غیاما  از  ج دیترس  

  نزن چه خبرته غیاِج-

  : گفت غیدست بردار نبود با ج 

 ... ولم کن-

۸۰ 

 

 [11:12 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۲_پارت#

  سمت خودم دمشیکش

 : گفتم تیبود،   با عصبان کمینزد یلیخ

  .... کنم یولت نم _ 

  کرد چشاش پرخنده بود نگام

 : گفتم   یعصب با  حرص و 

 . کنمیزورنزن ولت نم یالک _

  : نفس گفتآزادش کنم   با نفس کردیتقال م 



  .... دستموول کن یروان-

  ؟ یکنیولت نکنم چکارم-

  بهش بود نگاهم

   بود  که شیخاکستر یبه چشما میاون چشاش نگاه    عصب دنیخندیم 

   که دستموچنان دمیدفعه نفهم هی 

  گازگرفت

 وادادزدمه یب که

  رفتار رو  ازش نداشتم نیاصال انتظار  ا 

 . رهیگازم بگ  

  بود و  با  تمام  وجودش   دستمو گاز گرفت زیدندوناش ت  

   از شدت درد 

  کردم دستشوول

 :دادزدم تیباعصبان 

  یوحش  _

 : و گفت دیخند طنتیبا ش 

 . حقته _

  : بودم دستمو ماساژ دادم  و با حرص  گفتم یعصب 

  غزل دمینشونت م-

  :  یدادم      ماتم برد وقت نهینفس به س 

  ؟ یبر یخوایرنمیام شهیم رتید-

  بود لچرنشستهیسمت بابام روو برگشتم



 رولباش یلبخند  معنا دار هی

   به غزل کردم ینگاه  

اب دهنمو قورت  دادم با چشام  دیخندیم  زیر زیهنوز ر یول نییپا سرشوانداخت

  دمیکشونشون براش خط

 :بابا گفت  

  ...شد دکتر رتید  _

  شدم کینزد یلیغزل سرموخم کردم خ سمت

 : نفس  و زمزمه  کردم کیدر حد  

    کنمیم هتیغزل خانم تنب امیشب م   _

 :گفت تیروبه بابا بامظلوم غزل

 ؟ کشهیباباواسم خطونشون م  _

  : طرف غزل بود و گفت شهیبابا  مثل هم 

  ... بامن طرفه _

 :وگفتم زانداختمیم یرو بایژل روتقر یشدم وقوط یعصب یکم هی

   کنمیخودم موهاتوکوتاه  م  _

  : بچگونه و معترض  گفت  یبا  لحن 

  ... ی؟روان یمن دار یبه باموها یآ...چه مشکل یردادیباباعجب گ یا-

  .... توإ یمشکل دارم اصال نقطه ضعفم موها-

دوسشون دارم تاچشت  کنمیشون نمکوتا یریاصال  بم یچه خوب شد گفت-

  کورشه

  :گفتم یبا حرص و عصب 



  ...یبازنگهشون دار یکنیم خودیتوب-

 ؟یگیم یحاالچ ذارمیم شونیبه بعد پر نیاصال ازا کنمیبازم-

  : نگاهم کرد که با حرص  گفتم  طنتیبا ش رفتیبد جور داشت رو مخم رژه م 

  غززززززززل ؟-

 : و گفتخنده ادامو در آورد  با

  هیییییییییچ _

  : گفتم تیلجم گرفته با عصبان 

 بامن بحث نکن-

۸۱ 

 

 [11:12 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۳_پارت#

   آخه یگیزورم

   حرف آخرمه نیا یکنیکوتاه م شگاهیآر یریامروزم-

 دفه خودشولوس کرد هی

 : نبود  گفت یکردنکه باور    یابچگونه یوبالحن 

    خوامی...نم خوامینم _

 دیکوبیم نیزم ینگاهم  بهش بود پاشورو 



  ها   شده بوددختربچه نیع 

   حرکاتش نیا  هیجدا بچه است ذات 

 : وهمون لحنش گفت وبابغض

  .... دوسشون دارم کنمیکوتاه نم یگیزورم خوامینم _

  لحظه خندم گرفت اما جلو خودمو گرفتم هی

 :سرد گفتم خون

  دختر پنج ساله هی... نگاهم بهش بود انگار  یدیشن منکهیه  _

  لباسش   همون لباس خواب بود 

 : کردم و ادامه دادم یاخم 

   لباستم توخونه  نگرد تاخدمتکاروعوض کنم نیباا _

 به بابا افتاد نگاهم

  زد یادست پا شکسته  یغزل لبخند کردیمدت ساکت نگامون م تمام

 : گوشش پچ زدم ریبا حرص  ز     

  : آروم گفتم 

   نهیبب ینطوریتو رو ا یندارم کس دوست

  نگفت یچیه

  دمیشدم  خودم انگار خجالت کش یحال هیسکوت  کرد    منم انگار   

  به اتاقم رفتم آماده شدم یحرف چیهیب عیسر 

   عمارتو به سرعت دیبا  

  مارستانیبرم     ب    کردمیم ترک

  .....دیخندیبود م لچربابازانوزدهیو یخارج شدن غزل روبه رو موقع  



  ( غزل)

 : بابا گفت  ریبعد رفتن ام 

  ایغزل ب _

   سر وضع بودم واقعا سختم شد نیبا ا نکهیاز ا 

 : بابا  با لبخند گفت 

   شده یکفر یدکتر  چش بود اول صبح _ 

 :وگفتم دمیگونشوبوس

   داره یریخود درگ یچیه  _

 : وباخنده گفتم لچرزانوزدمیو یپا

  ادازموهامیبدش م _

   بابا هم  با خنده گفت 

  ادیدختر بدش م هیبلند  یازموها-

  : دمیپرس یکنجکاو  شدم      بدونم   با  لبخند 

 ؟ دیدونیبدونم چرا ؟شما م شهیم-

  : لبخند رو لباش بود و گفت 

  ؟یگیبهت بگم بهش نم-

 :گفتم باخنده

  مدینه قول م  _

  بود یزیکردنش   خوب چ تیدوست داشتم بدونم    واسه اذ یلیخ منم

   داد رونیب نهیس قیبا تمام وجودش از عم  یبابا اه 



   یداشت مث موها یبلند یبود سرطان داشت اونم موها ضیرمریمامان ام-

 ...تو

 : آورد موهامونوازش کرد وگفت دست

   موهاش یهمه یدرمان یمیبه خاطرش _

   مامانشه یادآورموهایفکرکنم  ادیبدش م نیهم به خاطرهم ریام ختیر

 : زمزمه  کردم وگفتم ریام یزدم   سر لجباز یلبخند

   منم موهامودموست دارم کنمیطوره اصال کوتاه نم نیحاال  که ا _

 : گفت باخنده

  ؟ یحرصش بد یدوست دار _

   حرص که نه من واقعا موهامودوست دارم-

 یوتاه کنک یستیمجبورن-

۸۲ 

 

 [11:12 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۴_پارت#

  

 : گفتم باخنده

   کرده خودیربیخب معلومه ام _



  ترک کرد محل ندادم یعمارتوبدون خداحافظ رتندتندیام دمید 

  : دادم  و  گفتم رونیب ینفس 

  ...؟ ییصبحونه بابا میبر-

 کرد ؟ یازت عذرخواه-

  : دادم و گفتم نهینفس به س  یآور ادیبا  

   اومد برام شام هم آورد شبیهمون د-

  .... امیقهرکنم کوتاه نم دونهیاِ ...چه خوب حرف گوش کن شده م-

  ارزش نداشت شیعذرخواه یول-

  : دیپدر متعجب پرس 

  چرا؟-

  نیچون شما مجبورش کرد-

  : دیانگار قانع  نشده بود   دوباره پرس 

  ...؟ یاومد بازم خوبه حاال چش بود سرصبح منکهیه-

 : گفتم باخنده

  ..... کوچولوبود یتالف هی _

    

  ....!استقبال بابا یربرایام لیازصب رفتم باوک امروز

   ظهربود یتاآزادشد حوال دیطول کش یکل

 کرد بغلم

  ختمیاشک شوق ر 



 :بابابااعتراض گفت 

   یخوایفقط م زیر هی یاومد  _

 ؟ یزیبر اشک

  : هیبا  خنده و گر 

   ییاشک شوقه بابا-

 تشکرکرد لیازوک بابا

 :به اطراف کرد و گفت یداد نگاه نهینفس به س  

 کوشوهرت ؟  _

تو  یخاص یاب دهنمو قورت دادم  و   سر انداختم  شرمندگ دمیلب گز  یگوشه   

  :خودم حس کردم و گفتم یلحنم حت

   امروزسه تاعمل داره سرش شلوغه کهینیکل-

   اون سرکاربود یادولیب فتهیش رخودیام انتظارداشت

  : اب دهنمو قورت دادم ادامه دادم 

   خونه ادیظهرم یول

 سرشوتکون داد بابافقط

   مارورسوند خونه لیوک

   یپا ختیرادچنان اشک ر یآقا دنیبود باباباد دهیناهاروچ زیم هیسم

  ازش تشکرکرد هیوبغض وگر لچرافتادوبااشکیو

  بابا تیدل منم کباب شد  واسه مظلوم 

  چه کار کردم   فهممیبابا اومدنش  تازه م یاالن   با  آزاد 

   میبابا آزاده من راض نکهیهم 



 آقا ناصر هیچه کار نیا-راد یآقا

   باباروکه پاهاشوگرفته بود یکرد دستا یسع

  روجداکنه

 :بود بااشک گفت نییپا باباسرش

   رادشما یشمام آقا ونیمرمدع هی  _

 نیداد مونجاتیزندگ

۸۳ 

 

 [11:31 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۵_پارت#

 

 : رادبه روم لبخند زد و گفت یآقا

   آقا ناصردرست نی..بلندش مینکرد یغزل باعث شد ماکار _

   شمیمن ناراحت م یجور نیا ستین

 : دوگفتیرادروبوس یآقا یشددستا بابابلند

   هی نیبه غزل لطف داشت نکهیازا _

  شمام یعمردعاگو

  شهیروز بابا بفهمه داغون م هیخدا دلم گرفت اگه  یوا



من  یاز دل وامونده یاشک شوقه  ک کننیاشک تو چشام نشست      همه فک م 

  خبر داره ؟

  ....به دعاآقاناصر میهمه محتاج-

 دهیداشت خر اجیکه احت یبه حموم رفت براش لباس هرچراست  هیبابا........

   بودم

 پول داد ربهمیام

 کم نذاشت  واسم ییخدا

    بده اخالق شیدکتردست ودلباز همه چ نیا 

 شعوریدست ودلبازه ب یلیکه نداره اما خ یوحساب درست

  شیآور ادیبا  خوردمیحرص م شتریب  شدیبدم   دلم   خنک نم خوادفحششیم دلم

  

   کردم رفت حموم تاباباحموم شییگذاشتم راهنما یخال یازاتاقا یکیمدون باباتوچ)

  بود

 اومد رهمیام

   مثال به خاطربابام زودتراومد 

    ضه،ینموندن عر یخال یبودم برا رنشستهیکناردست ام میهمه نشسته وبود توسالن

از اتش    یبر پا بود  کس ییآور بود تو دلم غوغالحظات  برام  مرگ نیچقد  ا

  دلم آگاهه ؟

  میکن ینقش باز دیبا یحساب

   رابطه بودم  اب دهنمو قورت دادم نیدادم   نگران ا نهینفس به س 

 :آروم زمزمه کردم یلیخ

   بابام یرتوروخداجلویام  _



   باشه حواست

  میکردیپچ م پچ

  تو لحنش بود یبیعج  طنتینگاهم بهش بود ش  

با    ،یلعنت بردیعطرش      هوش از سر ادم م یسمت من خم شده بود  بو 

نگاه نگران من بود      یکه  صورتش  دوسانت یزمزمه کرد   در حال یچشمک

 : گفت

   واست درست کنم یعاشقانه ا یهاصحنه نیهمچ  _

  حض  کنه بابات

  یزد عوض طونیلبخند ش هیو

 : گفتم یلبخند مصنوع هیبا حرص با  

  کنمیم یتالف یش طونیش یوابخ ریبه حالت ام یوا  _

  : گفت طنتیبا  ش 

 ،  عاشقتم ودوست دارم گهیباورکنه شوهرتم د دیبابات با یغزل یطنتیاِچه ش-

  کلمات اخر رو شمرده شمرده گفت نیا 

  :کردم و زمزمه کردم یاخم 

   یادکنینمکشوز خوادینم هیکاف میباهم مهروبون باش نکهیهم-

 :وگفت دیرد گونموبوسدست دورگردنم حلقه ک دمید

   خانم خوشگلم یفدا  _

 .... یاله بشم

  : با اخم  گفتم یاز خودم جدا کنم  مجبور به   تحمل شدم  ول    تونستمینم 

   مزه یب-



 :زد زمزمه کرد یلبخند هی

 بابات اومد  _

  بوسه اش شدم لیتازه متوجه دل 

  دیبلندشه خم شد ودوباره گونمو  بوس خواست

   نییها پابابام داشت ازپله کردم نگاه

   کرد باهم یزد وسمت بابارفت وباهاش احوال پرس یچشمک ریام اومدیم

  کردن یروبوس

 ............................... ازش تشکرکرد یباباهم کل 

۸۴ 

 

 [11:32 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۶_پارت#

 رنشستمیجبور شدم کنارامناهار   م زیسرم

   دوتامون گذاشت یربشقابشوجلویام  

  منو کنارگذاشت وبشقاب

 بگم فقط نگاش کردم یزینتونستم چ  

  یدکتر عوض نیاما ا    دمیبا نگاه   غضب الودم براش خط و نشون کش   

   زد یلبخند

 لبخند دندون نمابزنم هیمن  مجبورشدم



   دمخوریحرص م یآ  خوردم،یحرص م یآ 

  زدیخون  نم نیزدیم کاردم

   کوچولومرغ جلوم دهنم کهیت هیباچنگالش  ریام 

 : وگفت گرفت

  زمیبخورعز _

  رمیبگ شگونیرون پاش    خواستم ن از

   شگونین شدیکه چه سفت بود نم یوا 

  رمیبگ

  خودم درد گرفت یسرانگشتا شتریگرفتم    ب یسخت به

 : باخنده گفت که

 بخور گلم _

 : نامحسوس گفتم یلیخ 

  ریام کنمیخفت م _

  چنگالوتودهنم چپوند به زور قورت دادم ریام

  گرفته بودم شیمن ات  دیخندیم اون

   یمعلومه چه حال یوا

  کنهیم

  از حرص دادنم بردیاون  لذت م خوردمیحرص م من

 : با خنده   اروم گفت   

   زمیعز یازذوق ازغذاخوردن افتاد یدیباباتود  _

 :باخنده گفت بابام



  خورهیدکتر جان خودش م یکشیچقد  نازشو م  _

 : باخنده گفت ریام  

   هیتا  ینازشوبکشم خانم دیبداخالقه با نقدیا کشمینازشو م  _

  کم غذابود نیبخنده شما که نبود یکم

  چکارکنه دونهیازذوق نم حاال

  : بابا با حسرت گفت 

  بهش سخت گذشته یلیمدت خ نیغزلم توا-

  : دکتر نگاه من کرد و گفت 

  آب تودلش تکون بخوره ذارمیبه بعد نم نیغزل بهم گفته آقاناصر اما ازا-

   یلعنت یخدا دروغگو یوا 

  خم شد سمتم

  : که فقط خودم بشنوم گفت یآروم طور یلیزد وخ یچشمک

 یبذارم اب تو دلت  تکون بخوره ؟؟!  آبشازتودلت راه بندازم خانوم   _

  ارااگیآبشارن

 خون سرد یزدم وبالبخند یلبخند منم

 :گوشم بود گفتم خیطور که سرش ب نیهم

  اِ که  _

   یآقا خوشگله هنوغزلونشناخت کنمیم یکی؟منم شب وروزتو یبنداز آبشاررا

 :طرف جمع کرد سمت خودش آورد  و پچ زد  گفت هیوموهامواز دیگونموبوس

 رکیرجیج دید میخواه  _

  :بود  روم سمتش بود و   زمزمه کردم دایدندونام تا ته پ یزدم مصنوع یلبخند   



 ... یببوسمت حال کن یبوسه ا هی یبوسیمنوم-

   منتظرم گلم ببوس_

 :زدم و زمزمه کردم و گفتم یلبخند

   یاریبعدش باال ب یآره که کل  _

 :بود و  گفت زیام دیبود اما جمله اش تهد بالبخند

   یدیاز چش خودت د یدید یهرچ یکن تمیاذ یغزل بخوا  _

 :گفت باباباخنده

   ساعته هیبه هم  نیگیم یچ  _

 :رادگفت یآقا

   اددارنیحرف واسه گفتن ز ننیبیروم گهیدوتانه کم هم د نیا  _

 رودوست دارن گهیبس که هم د شهیتنگ م یلیخ گهیدلشون واسه هم د....

۸۵ 

 

 [11:32 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۷_پارت#

 : گفتم یبالبخند من

   هواموداشت یمدت که نبود نی، باباتوا  رخوبهیام ییبابا یلیخ _

 : به دعا بردوگفت بابادست



   شکرت ایخدا _

 :دق دادنم وگفت یرو به من برا    طونیش یچشمک هیزد با یلبخند ریام

   یممنونم که غزلوسرراهم قرارداد ایخدا  _

  خوشگلو یته فرش نیا

 : گفتم  ودمیاز ته دلم  واقعا ازته دلم  خند بازنیبه لحنش   ا 

   یروان _

  تو نگاهش  نبود یزیچ طنتیکرد  جز  ش نگام

  .... نگفت یچیه 

  باباخونمون موند شب

  نداشتم یابودم چاره ریتو اتاق  ام 

 :از رو لباش گفت   شهیلبخند  مگه محوم ریام

   خوابروتخت ب ایب  _

 :وگفتم یروانداختم روقال بالشت

  کنم روتختت شیج ترسمیم خوامینم  _

 : با خنده    گفت 

  شهیبد م یدیخواب نیروزم نهیبب ادیبابات ن یروتخت شب ایب _

  : و اخم  گفتم    ضیبا غ 

   ادیکه نم یخصوص میبکشه حر ادسرکیاخالقا نداره ب نیباباازا-

   یگریمنخواب کمر درد نیروزم ایب-

 ربودیروتخت ام  میلباس راحت  نیبودم روزم نشسته



   یتاخواستم بردارم زود  

 :که بااخم گفتم دشیقاپ

   نمیبده بب  _

 :بااالنداخت وگفت یابرو  تک

 ؟یبپوش یخواینومیا  _

   کرده بود  جلوش ونیطرفشو گرفته بود  آوز هی یدرحال  

 : گفت وباخنده

 ؟ یدیپوشیب مبابات لباس خوا یتوخونه  _

  :گفتم ضیبا پوزخند و   غ 

 ؟ یدار یحرف دمیخوابیمن لخت م-

  : گفت طونیبا خنده  و ش 

   لخت بخواب نجامیا خب–

 :منم لجم گرفت  با   حرص گفتم  زدیکه  حرف م ینطوریا 

 شعور یب یغلط کرد  _

   یا قهقهه

 :و گفت بردیاز حرص دادنم   لذت م سردادو

   جون خودم ادیم مخوش یخوریحرص م  _

  رمیبرداشتم سمتش  لباسو  بگ زیخ

 :کرد که بااخم گفتم میپشتش قا نتونستم

  یبده بهم روان  _



  : با خنده گفت 

  ریبگ ایب-

   گهینکن د تیاذ-

   رشیبگ یتون یم-

 : بچگونه واخم گفتم یبالحن

 تونمیکه م یدونیم یبد یلیخ _

 

 [11:33 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشنت#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۸_پارت#

  اب دهنمو قورت دادم با حرص نگاش کردم 

 باال انداخت یابرو تک

  رمیلباسمو ازش بگ زبرداشتمیدفه سمتش خ هیمنم   

   بودم بهش دهیچسب 

 کرده بود میسرش قا لباسوپشت

  نداشت یادهیتقال کردم فا یهرچ 

  خوردمیحرص م از دستش یاخم کرده  بودم  حساب من

     دیخندیاون م 

  دیرسیدادم   زورم که بهش نم هلش

   دوتا دستام دوطرف پهلوهاش بود  ازش 



 رمیبگ

  تقال کردم   از نفس افتادم  و نقدیا 

    شدم و   با تمام توانم هلش دادم یباره  عصب هی 

   انتظارشو نداشت نتونست تعادلشوحفظ کنه 

  دستش دوروکمرم بود  هیهمون لحظه      شعوریب

  : روتخت باخنده  میافتاد 

  لباست نمیاایب _

   خوردمیداشتم حرص م یحساب 

 گرفتم لباسوازش

  اخم کرده بودم 

 ازش جداشم حلقه دستشومحکم ترکرد تاخواستم

  اون بدون مقدمه گفت کردمیداشتم دق م خوردمیمن حرص م  

   شمال میریبابات که رفت م _

  کم بود یلیباهش خ فاصلم

  نفس کیدر حد  صورتامون

 :بااخم گفتم 

 باشه حاال  ولم کن _

  :  باخنده گفت  

  ؟ یکنیولت نکنم چکارم _

 : گفتم یاانهیموز  طنتیو ش  باخنده

   بکنم دیکه نبا یکار _



 :تک ابروش باال رفت و  گفت 

  ؟یومثال چ  _

  زدم یترکردم وچشمک لب

  کردم رشیچنان غافلگ رو کردم و   دیکه  نبا یکار 

  دفه چنان گونشوگازگرفتم  که    فکم درد گرفت هیو  

  کردم یجدا   من چه حال 

    بود ینیریانتقام   ش 

 باحال وخوش طعم بود یلیخ

    کار رو کردم نیتا من ا   

  تیشد با داد و عصبان یعصب 

 : گفت 

  یوحش  _

  ولش کردم      

  رهام کرد  تیکه اونم از درد  و عصبان 

    

 : نگاهش به من بود و گفت  تیشدم که باعصبان بلند

  ؟یچکارکرد یوحش _

 : گفتم باخنده

  دلم خنک شد  یاخ  _

   ستادیا نهیبلند شد رفت مقابل ا 

 : گفت تیبه خودش کرد  با عصبان یبود  نگاه نهیآ یروگونش بود جلو دستش



   مونهیجاش م _

  : گاهم کرد و گفتن نهیاز همون ا    دمیخند ّ  

  آخه یچکارکارد رهیغزل آبروم م _

 : تصور کردنش خندم گرفت و گفتم از

 حقت بود _

واضح بود   شیقرمز  دشیهم رو پوست  سف یلیدندونام بدجورمونده بود خ یجا 

 :گفت

 احمق نکیبرم کل یچه طور  _

  : نکرده بودم با حرص و حق به جانب گفتم نجاشویفکر ا 

 یذاریم مچراسربه سر-

 ؟ یدار یمگه توهار _

 : با پوزخند و تمسخر گفتم 

  کنهیم تیاره  حاال  به تو هم سرا  _

  : گفت انهیزد و موز یپوزخند 

  یروتخت بخواب یایب دیبا یحاال که گازم گرفت-

 :دادم و  گفتم رونیکه    نفس ب شدیداشت  سرختر م یگاز ه یجا 

   جاش بدجورموند ریام یوا  _

 :اش بود  گفتروگونش  نگاهش به گونه دیدست کش هدوبار

  یخوابیروتخت م یایم  _

۸۷ 

 



 [11:33 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۸۹_پارت#

   عیدفه سر هی سیحواسش ن دمید

و      دمیباسرعت دراوردم باسرعت نورپوش نمویوسوت کیکردم بهش تون پشت

  دمیرو پوش یدر اوردم و لباس راحت شلوارمو  عیسر

 : اب دهنمو قورت دادم و گفت     ریام یدفه   با صدا هیکه  

   نیروزم خوامیروتختم بخواب نم ایب _

 ؟یبخواب

  :دادم و زمزمه کردم نهینفس به س 

   راحتم نیدکتر روزم یمن عادت دارم آقا-

  کردمیسمتش  داشتم لباسامومرتب م دمیچرخ

 : گفت یزیتمسخر ام با لحن   

   یرفت بچه  ادمیاوه ببخشد   _

   یباش دهیچه برسه خواب یدیوتاحاال تخت ند یشهر نییپا

 :ادامه داد وباخنده

 کنه تیبهم سرا تیهار ترسمیبخواب م یروهمون قال ستیمهم ن _

   : با  خشم  گفتم دهیحرفاش واقعا حرصم م 

   که یقال خوابمیکرد من روموکتم مدوما حرفت ناراحتم ن یروان یاوالهارخودت-

   هیعال



 هاپوکوچولو؟ ارمیواست سبد ب یخوایم-

  :رو لباش بود با   حرص گفتم یزیاخم کردم  اما اون   لبخند  تمسخر ام 

   یشعوریب یلیخ یعوض-

   کنم رپهنیبرات حص یخوایتوسبد بخواب هاپوم یاگه عادت ندار-

  شرتشودرآوردیتخت نشست وت  یلبه

 :توکمدش گفتم ذاشتمیم لباسموکه

  پرقوبزرگ نشده حرفت اصال ناراحتم نکرد یهاپو  کوچولولت  _

  زدم یبرگشتمولبخند

   

 :سرتاپامونگام کرد وگفتم داشت

  چته  _

  :گفت یباال اندخت   با لحن  خاص ییتک ابرو 

  ؟ یتوهم مث من خوشمزه ا-

  فتهیزهرمار...خوش-

    همون لحظه 

 : به من بود  اروم زمزمه کرد و گفت رنگاهشیومد امدرا یصدا 

  باباته بندمیشرط م _

  اب دهنمو قورت دادم 

   بلند شد عیسر 

    براشت گذاشت روتخت نیزم یبالشتوازرو

 :گفت رفتیکه سمت درکه م کردمیم نگاش



 . باباته  _

 ردروبازکردیام 

  درست بود 

 بابام بود 

  : فتبالبخند نگام کرد باباگ ریام 

  ؟ دارهیدکترغزل ب _

 : من گفت رروبهیام

  باباته یخانم _

 یقابل  گریشوهر عاشق فرو رفته بود حقا باز هیتو جلد  یحساب یدکتر لعنت نیا 

   بود

 :باباگفت رفتمیم جلو

   لحظه کارت دارم هی یایغزل بابا م  _

 : زد  گفتم یهمزمان چشمک ربرگشتیام

   ییجونم بابا _

 : دربود  گفت ی نهباباتوآستا

   یدیبهم نم یزیچ یمسکن هی کنهیغزل باباسرم دردم _

 ارمیچشم بابا االن برات م-

 

 [11:33 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۹۰_پارت#

 

 تخت نشست یانداختم    لبه ریبه ام یبرگشتم نگاه 

  یلعنت  دیباریم زشیه یازاون چشا طنتیش   

 : اب دهنمو قورت دادم     که بابا گفت 

  اریتواتاقم هستم  برام ب  _

 نگفتم   بابا منتظر نموند و رفت یزیچ 

 : گفت طنتیبا   خنده و ش ریام 

 شرطومن بردم یدید  __

   گفتم یبا پوزخند و عصب  

   یکه برد ینکردم برد یمن که شرط بند _

 یروتخت بخواب یایب دیبا-

  : گفتم تیبا عصبان 

  اه یداد ریچرا گ  خوابمینم-

  : تو کالمش گفت  تیبا  جد 

  یخوابیم-

وجود    نتونستم خون سرد باشم  نیمنو حرص بده    با ا خوادیواقعا م دونستمیم 

  : با حرص گفتم

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

 .یـــــــ...خوابـــــــــــــــــــــــــــــــیم-

  : گفتم تیبا  عصبان 



 ؟ یشد لهیبخوابم   چرا پ یواسه چ-

  : داد  و گفت نهینفس به س 

 بازم ادیچون ممکنه ب-

  ادینم _

  بردار نبود دست

_    

   اداتاقتیب یچ ادواسهینم-

   یلیخ یکه بهت قول دادم درضمن فکرکرد خورمتیغزل بامن کل کل نکن نم-

 ؟ یاخوشمزه

  : با حرفاش اما  گفتم رهیگیقورت دادم   دلم  م اب دهنمو  

   خوشمزم مطمئنم یلیدوست ندارم کنارت بخوابم آره خ-

   ازت خوشم یکنارم فکرکرد یادبخوابیخوشم م کنمینه انگارمن دارم التماسات م-

  ییخوشمزه نچا ادیم

  : با خشم گفتم 

   کرده یخطاسم نحست شناسنامموخط  یواسماوشوهرم شد یدرسته شوهرم-

  ادیاسم نحست   ازت بدم م....

  : گفت یعصب یلینبود خ زیام طنتیسرد و شخون گهیلحنش د 

 اسم خوشگلت منورکرده شماسناممو نکهیغزل خانم مث ا دیببخش-

  : ناراحت شدم با خشم گفتم یلیخ 

  به من چه یخودت خواست-



  ندارم کل کل کردن باهات  یتابابات هست حوصله رکیرجیج نیبب-

   یایم 

  یخوابیآدم روتحت م مث

  بهش بود مینگاه عصب 

 :رفت وگفت ییکشو زیسمت م 

   قرص بهش بده ایب  _

 منتظره

 دربود یبازصدا 

 

 [11:33 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۱_پارت#

 :  اخم گفتم با

 دیصدامونوشن ایب _

  رهینم رونیصداست اصال صداب قیاتاق عا شنوهینم _

   با لبخند 

  دونستم یاِ نم-

 گرفتم  وسمت دررفتم قرصوازش

  باباپشت دربود قرصوبهش دادم 

  نگاهم به نگاه مهربون بابا  بود و  



 :گفت 

   لحظه  هی ایب  _

   میاون ورتررفت  از اتاق فاصله گرفت یکم

   (ریام)

   خل وچل ی دختره

   تباپشیجلورفتم وتقر 

  کنجکاو شدم  دست خودم نبود   ستادمیدرا

   : که  ناصر گفت دمیدرست شن 

   داره ردوستیام یجد یجد-

  داره رجدادوسمیام هیچه حرف نیباباا یوا-

  : گفت یناصر با  لحن   اروم 

  زبون یجاش ومونده ب یچراگونشوگازگرفت-

  

  دینو دلحظه فقط م هیزورخندموخوردم    چقد توجهش باالست  به

 :بامنوومن گفت غزل

   زهیها چ  _

   گهیباباکه د یخونه  یگلم،  غزل یبزرگ شد گهیتود ینکن غزل طنتیش-ناصر

  یستین

  : گفت ضیغزل با غ 

  بابا الیخیب–



   رفتیقربون صدقت م یلیناهارکه خ زیزناهارمیسرم-ناصر

 گهیبگم نه نم یگفتم که مهربونه دوسم داره باباهرچ-

  : رو توش حس کردم گفت یکه نگران یداد   و با لحن  نهیبه سپدر نفس  

   غزل زنهیچرادلم شورم دونمینم-

  ! کنهیمطمئنم خوشبختم م هیپسرخوب ریدلت قرص باشه باباام-

 ؟ یدوسش دار ییبابا یتوچ-

  : گفت یبخش نانیغزل با لحن  اطم 

 ! کنهیم _

  : و گفت زدیتو صداش موج م یپدر هنوز نگران 

 !؟ کنهیم _

  :گفت یکوتاه یغزل بعدمکث 

   کنهیحاال دوسش دارم بهم محبت م یول  خواستمینه  نم لیاوا  _

  کشهینازموم

  دمیشن یداد و به خوب رونیکه ناصر از ته دلش ب یآه یصدا

 : ناصر ارام گفت 

   غزل مث مامانت نباش به شوهرت  _

 .... داشته باشه زن دوسش خوادفقطیکن دوسش داشته باش مرد م محبت

۹۰ 

 

 [11:34 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۲_پارت#

  طور خاص هیشدم   یطور هیلحظه من   هی

 :ناصرادامه داد 

   ییمن واسه شهال کم گذاشتم هوا _

 نبود شددرتوانم

   حس یکمبود ذارهیاون داره نم یبخوا یرهرچیبود ام اپردازیواون رؤ 

 ییغزل بابا یمحبته که بهش بد یبکن یتونیکه م یتوهم تنها کار یکن

  محبتن ی...مرداتشنه

   مونهیمردمث بچه م دهیم اروبهتیمحبت کن دن یتونیباشه بهش تام ادتی

 داره،  اجیمحبت احت به

   نکن غی...خودتوازش درخوادیزنوم هی منتیب آغوش

   ال کمبود داشت حرص پول داشت خودتباشه ...شه گهید یکیدنبال  نذارچشمش

 خوشکل بود ولم کرد یبود شاهد

   : شهال با بغض گفت 

  ستمیبابامن شهال ن-

 :ادامه داد  شتریب وبابغض

   بزرگ شدم اما یدرسته من توسخت _

 شهال خوشگل بود ستمین شهال

 ...سواستفاده کرد من شیازخوشگل



 کردیم هیگر داشت

   نکردم اون روانتخابیپول داره من ام ریمدرسته ا ستمیمث شهال ن _

   ستمیشهال ن یول منوخواست

  ؟ یرشدیتوبه خاطرپول زن ام-

 یلیپولدارن خ روسیس یکه دوستا گفتیبهم م شهینه بخدا باباشهال هم-

   خواستیم

   حرف شهال روقبول شیوقت پ یلیپول بود خ تمیکنه اگه ن یمعرف یکس منوبه

 کردمیم

   بول کردم اون دوسم داره منم حاال دوسش دارم چون اونمن به خاطرتوق 

جذابه خوشگله پولداره مهربون وواقعا انسان   رنداره؟یبخوام که ام یچ عاشقمه

   هیپاک

   که رندارهیبخوام که ام یچ گهیبودم نگاهش هرز نرفت باباد نجایکه ا یمدت تمام

 .. مث شهال باشم بخوام

   ث شما که حقتون نبود درستهمن شهال باشم م ستین رحقشیام

  ... کردیم یشهال خودش بدعنق یاما دوسش داشت ینداشت پول

   تامجبورم کردطالقش دادمیشهال دوسال قبل طالق ترکم کرده بود من بروز  نم-

 ینکن کوتاه عیغزل شوهرت هروقت خواست بهش نه نگوآغشتوازش در بدم

   نکن

   باشن زنشون بهشون محبت اروداشتهیناگه کل ثروت د یمحبت تشنن حت مردابه

  .... شنیبدعنق بداخالق م نکنه

 :گفت هیباگر غزل

   نهیاززناک نقدهیبابا؟چراا یمن شهالم باباتوچرانگران یکنیتوفک م  _



   وقت چیبزرگ شدم مامانم شهال بود اما ه یبابادرسته توفقروندار یدل گرفت به

 ازپا خطانکردم دست

۹۱ 

 

 [11:34 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۹۳_پارت#

 : زدم اما ناصر  گفت یپوزخند 

   یازدواج شد نیتوأم توبه خاطرمن مجبوربه ا ینکن بابا من نگران زندگ هیگر-

   رونیسد و نیپشت ا لهیس هیاما چشات اشکه  خندنیکردم غزل لبات م بزرگت

   یکه پنهونش کرد چشمات

 : گفت هیباگر لغز

   ازدواج نکردم اما دوسش دارم دیکه با یدرسته اون طور _

   دارم اجیشتراحتیربیاگه به کمبود محبته من ازام کنهیبهم محبت م هیرپسرخوبیام

   ساله مامان نداشتم18مامانش بوده من  یسالگ 25تونازونعمت بزرگ شده تا اون

 شهیچه بودم دوسم نداشت همما بهم محبت نکرد همون موقع هم که ب داشتم

   رمیتحق

 :باهق هق گفت کردیم

   که دخترتوأم ...مادرم بوداما خودشم کردیسرکوفتم م شهیهم  _

   یمحبت کنهیمنم ...به خاطرمن توروتحمل م شیباعث بدبخت گفتینداشت م قبولم



 رروبهیساله داغونم کرده ام18نبود که منونزنه ....مامان  یروز دمیند ازش

   راهم

 بابا کرد

  شد یطور هیلحظه دلم  هیهق هق کرد  چنان

  خدا دلم ی؟  وا هیهاش واقع هیگر یعنی 

  : گفت یناصر با لحن خاص 

   اوت دلت برم یفدا ییبابا یگیم یچ _

خاک توسرم  گفتیم زدیکتکم م یوقت بهت نگفتم هروقت خونه نبود چیباباه-

   بابام

   یجا زدیکه بدختش کردم هرروزکتکم م نهکیبه خاطرمنه که داره تحمل م ییتو

منم مگه من  شیچارگیباعث ب گفتیم کنهیشلنگش هنوزدردم م یهاضربه

   خواستم

 ؟ امیابیدن

  دارم اجیاحت  یکیبه  ریاز ام شتریب من

   هیوجودم  یدارم من دلم پرعقدست تو اجیبه اون احت   

 کنهیداره نابودم م یمهریب تومور

  خوش بودبابادلم به شما 

   یاومدیشبا م که

  یکردیم وموهامونوازش

   موهام بلند گذاشتم که شوهرکردم نیباباواسه هم 

 کنه موهامونوازش

  توبودم یدلخوش به دستا 



   یکردیبغلم م یمهربونت وقت یدستا

  آوردمیاما اخم به ابرونم کردیدردم تنم

   نکهیباا کردمیدرکت م یتودوسم داشت چون

 انتیبهت خ یمامان ازهمون بچگ دونستمیمامان دوست نداره م دونستمیبودم م بچه

 کردیم

هق باهق دمیکاراشوفهم یبزرگ شدم معنا یاما وقت هیچ انیجر دونستمیمن نم 

 :ادامه داد

 .... نگم یزیبهت چ زدیکتکم م _

  کرد هقهق

 .... یبابافدات بشم اله یدیکش یچ-

۹۲ 

 

 [11:35 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۴_پارت#

 : گفت هیباگر غزل

   یجا کنهیچون دوسم داره بهم محبت م رشدمیقبول کردم زن ام _

 کنهیم مونوازشیبچگ یهایکبود

   درام که اجیبهش احت یبابانگران نباش اونقدر 

  نکنم ترکش



   واسم یزیرچی...ام کنمیسواستفاده نم مینباش مث شهال ازخوشگل دلواپس

   طلخش روبچشه اون حقش رطعمیام ذارمیبابانم دمیروچش انتینذاشته طعم خ کم

  هیاون مرد خوب ستین

 :ادامه داد هقباهق

   شوخرابیزندگ ییشهال هی ستین رحقشیام _

  ...ستی...حقش ...ن کنه

  خوامینکن بابادلم پربود دل توروهم به دردآوردم ..معذرت م هیگر-

  اونا بود یدادم  تمام  گوشم به حرفا نهیسنفس به  

  اب دهنمو قورت دادم 

  باور کنم تونستمیرو نم ییدههایحرف و رفتار و شن  چیراست دروغ ه 

  .؟ روسیس یحرفا ایغزل رو  یحرفا 

 نکردم شرمندت کنم باباغزلت همون غزله یتوفقربزرگ شدم اماکار-

    کردم هیزدم  با خودم واگو یپوزخند 

  زبون باز کنهیهم م یهقهق چه

 : هق ادامه دادهق با

   پسردوسم داره باتمام نیعمه بهم رحم نکرد مامان فکرمنافع خودشه اماا _

  بدم قبولم کرد وتاابددوسش دارم به جون باباناصرم دوسش دارم طیشرا

 :ادامه داد هقباهق

  دوسش دارم _

ا چراجون باباتو  قسم چر هیازدواج  صور نیا یدونیخودت که م  یلعنت 

  یخوریم



   دمیشن یداد رو به خوب رونیکه ناصر ب ینفس 

  ییغزل بابا ارهیمحبت محبت م-

   کنمیبوسم نکنه دق م هیدارم به آغوش مردونش  اجیمحبت احت شتربهیمن ب- _

 :گفتم رلبیزدم وز ی لبخند

   ناصرهمشه چارهیب زهیریهم م یزبون بازچه زبون 

 ... ازدخترش نیاون از  شهال ا خورهیطورگول م نیهم

   نکن تشیاذ دستیزن برخوردکنه عاقله فهم هیبا یازت بزرگتره بلده چطور  _

   یزود نیخانم موقرمت هیخانم رفتارکن  هیمث  گهید ینکن خانوم شد یطونیش

   یفهیروم یزندگ یمعن یخوبه زود نیاما هم یشد یواردزندگ

 کردینم هیگر گهید

 :و اعتراض  گفت ضیاروم با غ  

  اِ بابامگه من چمه؟  _

 نکن ینکن بچگ طنتینکن ش شیعاص یسوزونیم یشیچه آت دونمیم-

  : مختص خودشه  گفت دونمیبا لحن  بچگونه که م 

   نکنم یبابامگه من چندسالمه بچگ-

 :گفت ناصرمهربون

  ...یتوهنوزبزرگ نشد یخودم برم اله یدخترکوچولو یفدا  _

   ییخدانکنه بابا-

   کنهیمنوواست پرم یبرادرته خواهراه مامانته باباته جا ستیشوهرت ن رفقطیام-

   رهیشما روواسم بگ یجا تونهینم یشکیه-



  .... یرسیبعدبه حرفم م شهیهمه کست م گهیاون د-

   یکن هیگر نمی؟....نب یکنیم هیگر یبازم دار ییغزل ...غزل نگام کن بابا _

   بهم اشک خانمشودرآوردم گهیم راهیبدوب نهیکن دکتربب اشکاتوپاک

    ختیریغزل ساکت بود انگار اشک م 

   قرصه بهونه بود خواستم باهات حرف بزنم نیا-

 یدار یمراقب خودت باش هرمشکل یشیتوکارخونه مشغول کارم رگفتیباباام-

   به

   ربگوهواتودارهیام خود

   کارخونه رمیفردام دونمیم-

   استراحت کن یروزچند  هی یزود نیبه ا-

   سرم ارمیروبه دست ب تمیکارخونه زودترموقع رمیم شمینه غزل مزاحمت نم-

  ... باش تیبشه بهتره ، مراقت خودت شوهرت وزندگ گرم

  ... چشم-

   شوهرت منتظرته شیبروپ-

   دمیصداشونونشن گهید دمیسمت تخت رفتم وروتخت درازکش صدایب عیسر

 بعدغزل اومد یقیدقا

   اخم کوچولوکرده بود چشاش هم هینگاش کردم  یرچشمیز 

  بودن سرخ سرخ سیهنوزخ

 : زمزمه  کردم 

 بابات بهتره ؟ _

 که داد   سر برداشتم نگاهش کردم یناراحت بود از جواب 



 یمگه تودکتر_

۹۳ 

 

 [11:35 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

 _زادخوحهیمس#

 ۹۵_پارت#

 : گفتم باخنده

  ... آره _

 ! به سردرد داره یچه دخل مانیدکترزنان وزا دونمیم-

   زبون درازه شهیمث هم  

 دمیخب پدرزنم که هست حالشوپرس-

  : و اخم گفت ضیبا غ 

 زنت ؟-

  : شمرده شمرده با  پوزخند گفتم 

  .. پدر...دختر...خواهرم دیاوه ببخش-

 دختر نیا شهیزد چقد جذاب م یلبخند

 : داد  و گفت رونینفس ب 

  ... خوبه بهتره  _

 . دوساعته بهم نیگفتیم یچ-



  : کرد و گفت یدهن کج 

  ؟ یفضول-

   شونشیپر یبود که بلند شدم نشستم   نگاهم  به موها ستادهیهنوزا

 :گفتم

   آره  _

 : انداخت وگفت نیزم یبالشتشوبرداشت ورو اومد

   نبود جناب یخاص یزیچ _

  حرف نداره شوهرجذابم یم شوهرم خوب عالگفت دیدکترپوآروازتوپرس

  : جانب گفتمبهبا لبخند و حق 

  میمعلومه که من عال-

 شهیتوش یخوایبگم خونموم ینکنه انتظارداشت کنهیم میچه ذوق یازخود راض _

  ؟ یکن

  بدبجنسم نقدیمن ا یعنیاِغزل -

 : کناربالشتش وگفت نشست

   زخانیفراترازاون چنگ یزیچ _

  ... ندارم تیباش کار یدخترخوب-

 :بود که باخنده گفت یعسل زیم یبرداشتم رو زیبلند شد سمتش خ لمیموبا یصدا

   جونته نیریش  _

بدم زنگ  امیرفت پ ادمیبود  نیریبود ...اووف ش نیریکردم ش یبه گوش ینگاه

   نزنه  بل اجبار   جواب دادم

  ... الو...سالم-



  ریام یخوب-

  ؟ یخوبم توخوب-

   یکنیرچکارمیبم امخو-

  ؟ ییخونم توکجا یچیه-

 ر؟یمعلومه خونه کجا برم! ام-

 

 [11:36 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۶_پارت#

 :دادم آروم زمزمه کردم نهینفس به س 

  ؟ یکنیخب چکارم_

 ؟ شمیپ یایم زمیشکرعز-

  : دادم  کالفه گفتم نهیبه س ینفس   

 وقت شب ؟ نینه حوصله ندارم ا-

  : خودشو لوس کرد 

   دلم برات تنگ شده-

  حالوحوصله ندارم خستم-

 : گرفتم گفت دهیکه ناد  ازیو پر از ن  یبا لحن ملتمس 

  ؟ یایفردا م _



  زنمیبهت زنگ م دونمینم-

 :حرف عوض کردن گفتم  یاصرار کنه   ، برا خواستمینم 

  مامانت بهترشد ؟   _

   هست ششیبهتره مرخص شد بردمش خونه،  بابام پ ستیبدن-

 به غزل کردم ینگاه

 :پشت به من بود که آروم گفتم 

  ؟ یندار اجیپول احت  _

   گمینه فعال، الزم شد بهت م-

  ؟ ششیپ یچرانموند-

 یایب یبخوا دیگفتم شا-

 :گازغزل وگفتم یجا دمیدست روگونم کش 

  ستمیهفته ن نیا  _

 : گفت یبا لحن دمغ  

   چرا _

   شمال رمیفرداعصرم نیریش _

  ؟ یشمال باک یریم یدار-

 ... منوبابام-

 : به غزل کردم که خودش گفت ینگاه

  اد؟یغزل هم م _

   مامانت گناه داره شیمدت بروپ نیآره توهم توا-



 ؟ یریمگه فرداکارخونه نم _

  بهش نه بگم تونستمیشمال بابام گفت نم میریچرا بعدش م _

   یشیکم کن نابودم کمیارتوک-

   سفرم به هیتازه  دهیکارخونه امونموبر یاداره ارمیتازه وقت کم م شهینم-

   کردم روزکنسلیسودیانگل

  غزل هنوزاونجاست ؟-

 :باخنده گفتم کنهیم یحسود دونستمیم 

  ؟ یریگیچرا  سراغ اونوم  _

   فقط خواستم حالتوبپرسم یندار یخب کار یطور نیهم-

   یکه زنگ زد یمرس-

 بوسمتیم-

 

 [11:36 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۷_پارت#

 : دینگم   که  متعجب پرس یزیدادم  چ حیترج  

 چرا؟ _

 : دادم و گفتم رونینفس ب 

   ؟ یچ _



 : گفت باتعجب

 منو؟ یبوسینم _

   قطع کردم  عیگرفتم و سر دهیو  نشن دمیکش یکالفه  پوف    

  تمام مدت به غزل بود نگاهم

   که نیمث ا خوردیبود ، اصال تکون نم تحرکیب 

 بود خواب

  !چه زود خوابش برد!  واقعا خوابش برد ؟ 

  بلندشدم

  جلورفتم نیآروم پاورچ یلیخ

   زانوزدم موهاش توصورتش بود به جلوش

  کنارزدم یآروم

  دهیداره وروپر ییموها بیعج

 م داربودن چشاش

   یلیاشکش خ 

 شده بودن ییاینازورؤ

  زدم یلبخند 

  لموآوردمیواقعا خواب بود،  بلند شدم وموبا 

  اب دهنمو قورت دادم 

   داشت  یبیعج تیتو خواب معصوم 

  مختلف ازش گرفتم یهاتاعکس به حالت چند

  شدن یرینظیب یهاجداعکس



   هی

 خوابش گرفتم یازچشا کینزد یلیخ عکس

  رکه شدنمع 

  دوباره نگاش کردم دمیتنش کش یرو مالفه

   اهیس یهابود توخواب مژه بایز چقد

 بودن سیخسیخ وپرپشتش

  ختهیمعلوم بود قبل خواب هم اشک ر 

   به نکنه

 نه؟یریباش امخاطرمکالمه

 اما نه من بهش گفتم 

   ما به هم نمیریباش دونستیاون م 

 !... میندار یتعهد

  باباش بود ؟ یبه خاطرحرفا دیدونم شا ینم

    یاددلتنگیافتادم  ادحرفاشی دمیکش یقینفس عم دمیتخت درازکش یشدم رو بلند

 ...... ادبغضشی  ادشهال،ی  هاش،یبچگ

   یدارم ...تو اجیمحبت احت ربهیشترازامیمن ب)

   نکردم یگفت من کار نانی...بااطم کنهیداره نابودم م یمهر یتومورب هی وجودم

  (؟ گفتیم یچ روسیکنم پس س تشرمند

   باباش چقد بهش یعنیبا باباش حرف زد که .... یباورکنم طور دیروبا یک حرف

 ؟ اعتمادداره

 شناختشیبود بهترم باباش



   ساله داغونم18راهم کرد  رروبهیام)

   روبچشه انتیتلخ خ رطعمیام ذارمی...نم کنهیشلنگش دردم یهاضربه یجا هنوز

  (.... خراب بشه شیبشم زندگ ییشهال هی ذارمینم ستیحقش ن اون

 : لب گفتم ریز

   تتیتاهروقت الزم بشه حما یبکش یتوهم سخت ذارمیمنم مراقبتم نم_

  کنمیم

 ، یعمارت بمون نیتوا یکه بخوا تاهروقت

   قد به حرفاش فک نیا

 ............ خوابم برد یک دمینفهم کردم

 [11:36 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۹۸_پارت#

 ... دارشدمیزود ب صبح

  نیزم یخواب بود رو غزل

 روش نبود مالفه

 خوابهیچقدم بد م 

لب  ریز یدختر بچه     انگار   غلت خورده     پوف هی نیع دنشیکالفه از د 

  دمیکش

 به  پهلو خواب بود  

  لحظه  سوخت کیفاجعه بود  دلم براش  یول 



  تخت نبود   من عذاب وجدان گرفتم  یرو  

  کتفش  وآروم بلندش کردم ریپاهاش و ز ریدست بردم ز    

  کار رو کردم  نیتا ا 

 : دادم  و خواب آلود گفت نهیتا خواستم بلندش کنم  نفس به س 

 ؟ یکنیچکاررررم _

  : زدم  و گفتم یلبخند 

   روتخت ذارمتیم-

 .... اَه ولم کن-

  زدی،حرف م یلیخواب آلود بود خ  آلود، خواب

  : گفتم رفتمیدادم  سمت تخت که م نهینفس به س 

   برم ، توروتخت بخواب خوامیمن م-

  گذاشتمش روتخت آروم

 :دفه   دستش دورگردنم حلقه کرد وخواب آلود گفت هی   

  بوسم کن  _

   متعجب از کارش 

 : آروم گفتم باخنده

   ینما شدخواب _

 :بود اما باز  خواب آلود بسته چشاش

  ؟ یبر یخواینه ....م  _

 خوابش بود  گفتم یکه با  لبخند رو لبام نگاهم به چشما  کنهیم تیداره اذ  معلومه

: 



   کارخونه _

 :چشاش بسته بود که به پهلوشد وگفت هنوز

  بوسم کن  _

 : سمت خودش و گفت دیسفت گرفت  کش قموی هوی  دمیکش یپوف 

   ببوس  _

   دمیگونشوبوس عیشدم سر خم

 :خواب آلود گفت که

 یروان  _

  پشتش بهم بود 

  نه ایمعلوم نبود واقعا خوابه  

 : خم شدم وتوگوشش وگفتم  

   خل وچل _

  به زورچشاشوواکرد خواب آلود برگشت

 : گفت یآلودام  بهش بود  و با لحن   خوابنگاه  پر خنده 

 یخودت _

   داد نهینفس به سبا خنده   نگاهم بهش بود  

   ؟ یخواب یعنیتو-

 ؟ یمن بخوابم ...چرابغلم کرد یذاریمگه توم-

  : زدم و گفتم یپوزخند

   ومدهیبهت ن ینخواب ...خوب نیبرم،  روزم خوابمیخره گذاشتمت روتخت م-



  ؟ یبریبابام هم م-

   برمیم-

  ؟ یدیچرامنوبوس-

 : گفتم باخنده

   یخودت گفت _

 :وگفت زکردیچشاشور

  !ازخداخواسته ؟ یدیمن غلط کردم ..من گفتم توهم بوس  _

 : گفتم باخنده

   هنوز یغزل توخواب _

 : وگفت دیکش یاازهیخم

   دارمینه ب _

 : وگفتم دمیروش کش مالفه

   یگیم ونیبخواب هذ _

 : وگفت دیسرش کش یازرو مالفه

 ن؟یریش شیپ یریامشب م _

۹۷ 

 

 [11:36 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۹۹_پارت#

   بود یحواسش به همه چ نه

 :خواب نبود گفتم 

   نه  _

  ؟ یدیجونتونشونم نم نیریش نیا-

 :گفتم باخنده

   غزل حالت خوبه  _

 : شدوگفت بلند

   یعال _

   بخواب زوده فعال ریبگ یچرابلند شد-

  .... کنم یازش خداحافظ خوادبرهیبابام-

   یرفت بهت بگم زود ادمی شبید یعسل زیپول گذاشتم روم یمقدار هیغزل -

   داشته باشه اجیاحت دیبده به بابات شا یدیخواب

تخت بود اونم روزانوبلند شد دست دورگردنم  یبودم هنوزرو ستادهیا  کنارش

   حلقه

 : وباذوق گفت دیگونموبوس کرد

  یخوب رتوچقدیام یمرس یوا _

  : گفتم ضیاز خودم جدا کنم با غهلش دادم   که  

  صورتمو یکرد سیخ یکنیاُه چکارم-

 : زورازخودم جداش کردم بااخم گفتم به

  یکرد میتف مال _



 :گفت بااخم

   یکرد خودیب  _

  اقتیلیکردم تازه دلتم بخوادبوست کردم ب تیمالتف کجا

  : اش  گفتماز بوسه یبا اخم  و عصب 

  .... یکن خوادبوسمینم-

   یروان-

 :بچگونه گفت یو  لحن بااخم

   یجونت بوست کنه عوض نیریبروهمون ش  _

   یناسالمت دخترخواهرتم

 لحظه خندم گرفت ازلحنش ،  نگام کرد هی

   بدجورحالمودگرگون کرد طونشیش یچشما 

 :گفتم 

  ؟ یاِ دخترخواهرم  _

 : لحن بچگونش گفت باهمون

 ! خواهرزادتم یخودت گفت _

 : وگفت دیونموبوسدوباره گ 

  کنم ؟ موبوسیحق ندارم دائ _

 شدم یطور هی ییکردخدا بوسم

   بود که یبیحس عج هینشدم  یطور نیتاحاال  ا 

 :گفتم

   صورتموببوسه یکس ادیدوست ندارم ...بدم م ادینبوس غزل من بدم م  _



 :گفت طنتیو ش  باتعجب

   حال بوسمتیم نقدیبه بعد ا نیچه خوب از ا ادیم ؟بدتیچ  _

  یکن

 : گفت شتریب طنتیبا  ش 

  هزاربار یروز _

 :گفتم بااخم

 یتوغلط کرد  _

۹۸ 

 

 [11:37 10.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۰_پارت#

 : خنده گفت با

  حرف بزن شعوردرستیب _

   خواهرزادت بوست کنه گهید یندار اقتیل 

 : شد و خشن گفتم یجد لحنم

 شد ؟ ادروشنیغزل بامن بحث نکن ، بدم م نیبب _

      کنه تمیدوست  داشت اذ یلیخ 

  ؟ کنهیجونت بوست نم نیریش یعنی-



   شمیم یتف مال ادینه بدم م-

 : وگفت دیخند

  خوشمان آمد بیطب یضعفعجب نقطه _

  : گفتم یبا اخم و جد 

  .....زهرمار-

   : بزرگ گفت یبایدست نیاز ا طنتیدست بردار نبود با ش 

  اد؟یجون من بدت م-

  ؟ هیمن شکرخودم کاف-

 :مسخرم کرد وگفت یابامزه یلیخ باحالت

  ....نه بابا  _

 :گفتم یزیآم دیخم شدم و با لحن تهد سمتش

   من هم یبدونکن دنبال نقطه ضعفا یکیغزل بامن   _

  کل هم ندارمکل ینگردحوصله

   دینموبوسدورگردنم حلقه کرد ودوباره گو دست

   امماچ کرد گونه یعنی

  شد،  بااخم   هلش دادم سیخ

 :گفتم ضیبردار نبود و با غدست 

   شد چندشم سینکن احمق گونم  خ  _

   شهیم

 : دوگفتیخند



   یخوریم ادحرصیخوشم م _

 :که بهم دست داد  گفتم  یبا حالت چندش  سیخسیروگونم خ دمیکش دست

   کنمیم یاتالفبخد یو  بهم زداه حالم  _

 : وگفت دیخند

   شبتید یهابوسه یتالف _

  زوردستاشوازدورگردنم بازکردم به

 گفتم  دادیاز خودم جدا کنم اون  سماجت به خرج م خواستمیبا   همان حال که  م 

:  

  ...که کنمینم یبود بعدمن تف مال یاونا به خاطرظاهرساز-

 :لبخندش رولباش بود  گفت بازم

   به خاطر حرص دادن من  بود من دوستهم  نایا  _

   کنمیماچ آبدارت کنم حال م دارم

 ......جدا یانه بچه  گه،ید یخر-

  : و لبخند  گفت طنتیبا ش 

 یسال اختالف سن12 یعنیسال 30سالمه تو18من  یفک کرد یآره پس چ-

   سال12

  ! من یهم باز یعنیسال 12 رمیسال اگه سنتوفاکتوربگ18با

  اصال؟ یگفت یچ یدیخودت فهم یحمقواقعاکه ا-

 :بچگونه گفت بالحن

 یاحمق خودت  _

 :باهمون لحن ادامه داد 



   ییچه نقطه ضعفا گهید  _

 عشقممممم  یدار

۹۹ 

 

 [11:37 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۱_پارت#

   : گفتم یچ دمیبودم که نفهم یعصب

  ذارغزل دست رودمم ن-

 : سردادکه باخنده گفت یاقهقهه چنان

  ! دلبندم اون پارودمم نذاره زیچنگ _

 :لبخند مهمون لبم شد وگفتم هی

   یبود بس که اعصابموخورد کرد یاشتباه لفظ دیببخش  _

  ... حاال...

 :بالحن بچگونه گفت دکهیخندیهنوزم

  میبچگ یدکترخندموبذارپا دیببخش  _

 : با پوزخند گفتم 

   یاحمق یکوچولو هی یااقعاهم بچهو _

 :لحن گفت باهمون



  هی ییهویدلتم بخوادکجاآدم  یباهوش یخوب نیادختربه اِ   _

  تازه زنشم باشه ادیم رشیجذاب گ یخواهرزاده

  : گفتم یدادم با کالفگ نهینفس به س 

به  بشه اون روزم خداامروز رو یکه چشمم به چشم توبازشه چه روز یصبح-

   ریخ

   گذرونهب

 :اخم گفت یباهمون لحن نازبچگونش وکم بازم

   وبه یقشنگ نیبه ا یدلتم بخوادچشما  _

 لباشوغنچه کرد تندتند پشت سرهم پلک زد یابامزه حالت

   زدم یارلخندیاختیب 

   شیبچلون یاالن  بغلش کن دهیخودشوجون م کنهیلوس م چه

 : حالت گفت باهمون

   یخرافات یکنیدامیمن پ یمث چشما یروبگرد ایکل دن _

  فتهیخود ش گهیوقت به من م اون

  : با خنده گفتم 

  ؟ یستین-

 نه-

  : گفتم  یبا لجباز 

 یهست-

   : باال انداخت و گفت ییابرو  

  ؟ یگیم یهستم حاال چ-



 :  تخت وگفت یشداز رو بلند

   االن بابات نییبروحموم که منم برم پا فتهیبروخود ش _

   دارهیب هم

   بود لحنش یجد گهید

 :گفتم  رفتمیسمت حموم م من

  ؟ یکنیبرام لباسموآماده م  _

 : گفت باخنده

  نه   نوکرتم مگه _

  : با خنده گفتم 

  یکنیبرام نم یکار چیه   گمیبه بابات م-

   : گفت  یطونیزد با  لبخند ش یچشمک 

 یبدجنس یلیخ  _

 

 [11:37 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۲_پارت#

 :مقابل درحموم وگفتم ستادمیا

   کنهیواسم آماده نم یلباس هی گمیم  _

  خوادلباساشوبردارهیم دونستمیکمد که رفت م سمت



 : ادامه دادم و گفتم 

 ؟ گهیواسه منم آماده کن د  _

  : داد و  در کمد باز کرد و گفت رونینفس ب 

  ؟ یمخوا یچ-

   خودت یقهیبه سل-

  ... دمیصداشونشن گهیحموم شدم د داخل

  

 ...! غزل رفته کارخونه یدوروزه بابا یکی

   رونیزدم ب رترازخونهیصب د امروز

 کارداشتم یکل

 رفتمیم دیمطب هم با 

 رفتمیم  کینیاما کل3ساعت  

   عمل نیفرداچند 

  دارم

 به کارام برسم دیبا امروز

 فتمهنوز هم سند ازدواجمونونگر 

   رفتمیم دیبا 

  بدم لیشوتحویازما یهاوبرگه محضر

 کنم افتیسندودر که

   تازه حرکت کرده بودم 

 زدم خونه زنگ



 شوببرمیآزما یهارفت برگه ادمی 

  بدم لینشد تحو میعقد کرد یاآخه موقع عقد بس که عجله 

  اه انداختنآشنا بود  باهاشون کارمونو ر لمیتا عقدمون کنن وک   میپول داد یکل  

   میکاراروانجام دادکه شد وعقد کرد یهمه لمیوک  

دم   در  ارهیتوالت اتاقه ب زیم یبرام آماده کنه رو هیزدم خونه  که بگم سم زنگ

   رمیازش بگ

  

 که حرکت کردم تازه

  دورزدم برگشتم 

 تاجواب داد دیکم طول کش هی

   هیالو سم _

 : بود  گفت یجور هی صداش

  دکتر یآقابله بله  _

   گردمیشده دارم برم رمیدرد اردمیتوالت اتاقمه برام ب زیچنداتابرگه روم هیالوسم-

  : چش بود  متعجب گفتم دونمینم   دمینشن یجواب 

 ؟ یدیشن هیالوسم-

  : دستپاچه بود  و گفت ایچش بود گو دونمینم 

    چشم االن دمیبله بله دکترشن-

 :فتم  گفتمدفه سراغ غزلوگر هیچرا  دونمینم

 ؟ دارهیغزل ب  _

  زدیحرف م دیتا اسم غزل آوردم  دست پاچه بود با ترد 



   

  غزل ؟-

 : دادم  و اب دهنمو قورت دادم و گفتم نهینفس به س 

   دارهیبله خانمم ب-

 دونم چرا حس کردم صداش پردلهرست ینم

 .... غزل خانوم  زهیهااان چ  _

 

 [11:37 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۱۰۳_پارت#

  ؟ یچ غزل

  ...غزل خانم دم در-

 : گفتم باتعجب

 دم در؟ _

  : تو لحنش گفت یبا  دلواپس 

   هیک دومیآقا غزل خانم مهمون دارن نم-

 : شدم وگفتم یعصب یکمی

 ؟ هیک _

  : تو صداش بود و گفت یهمچنان ترس فاحش 



   باهاشون دنشونیآقا خانمتون رفتن د نیجور هیما اومدن ش یپا شیآقا پ دونمینم-

 ... کننیبحث م داره

   با  شهال هیعوض روسیشدم نکنه  اون س یعصب یلیخ 

  بگم قطع کردم یزیچ نکهیا بدون

   جت گازدادم خودمورسوندم خونه راه نیوع

   هم نبود یادیز

  (غزل)

 :و گفتاومد اتاقم  هی...که سم دارشدمیب تازه

   خانم وآقا  دم درن کارم دارن هی  _

 بازاومدن روسیشد نکنه وشهال وس یدلم خال  ته

 روگرفتم ریبازچکاردارن سراغ ام ایخدا یوا 

    اونم تازه رفته 

   تنها دمیترس یبود اون حتما هواموداشت م کاش

   روبه روبشم باهاشون

 نییرفتم پا دمیلباس پوش عیسر

  دروبازکردم خارج شدم 

  دیجوشیو سرکه م ریس نیلم عد 

  بود باپسرش حامد عمه

  شد اصال دوست نداشتم باهاشون روبه رو بشم ادهیپ نیازماش دنمیباد   

 :زد آروم گفتم یپوزخند دنمیعمه باد 

  عمه ؟ نیسالم خوب  _



 هاش شروع شد هیوکنا شین چیسالم که نداده جواب

 : گفت یزیرامیو تحق زیامعمه با لحن طعنه  

  غزل خانم ؟  یپریتوباال شهرم  _

  نگفتم    حال جواب دادن بهشونو نداشتم یزیچ نییپا سرموانداختم

  زنهیبعد مدتها اومده سراغمو گرفته متلک م 

  رو از کجا آورده ؟ نجایادرس ا 

   سالش بود25پسربزرگ عمه حدود حامد

 : گفت یدستور ینگاهم کرد و حالت ضیحامد با غ 

 ؟ یکنیم یچه غلط نجایتوا میجمع کن بر _

   نگفتم یزیزدم و چ یپوزخند 

   قابل تحمل نبود  زشونیام رینگاه تحق 

   برام اومد و گفت ییعمه چشم ابرو   

  میبر-

 : زدم و  گفتم یپوزخند

 کجا؟ _

  : گفت ینگاهم به عمه بود   که با حرص  و عصب 

 خونه _

  : تممحکم گف  یجد  یلینازک کردم و خ یپشت چشم 

  رمینم ییمن باشماجا-

  : گفت یعمه عصب 

  یپریهرز م نجایا یاومد گفتیشهال م-



 چه خبره ؟  نجایغزل ا 

 زدم پس شهال ادرس داده یپوزخند 

 

 [11:38 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۱۰۴_پارت#

  گفتم یو عصب پوزخند

 شهال بهتون خبرداده ؟ پس–

 حامد به حرف  اومد  

  انگار طلبکار بود 

 : حدس زدم شهال اونا رو فرستاده سراغ من    

  یباهاشون بر یاومدن دنبالت قبول نکرد گفتیم روسیس _ 

  با اکراه  گفتم ؛ خورهیاب دهنمو قورت دادم  حالم از همشون بهم م 

 دنبام ؟ نیایب ستیزود ن  انادوماهیاح نیاِچه زود اومد-

  : گفت یصبعمه ع 

  ؟ یکنیم یچه غلط نجایا-

 

  ستادیمن ا یقدم کیگام جلو گذاشت در   

نگاهم  ریمانتوموگرفت  با تحق یلبه  ضیوباانگشت اشاره وشصت  با حالت غ 

  کرد و



 :  با اکراه  گفت 

   غزل خانم یپوشیلباس مارک دارم   _

 : ندادم گفتم محل

  ؟ یازبابام خبرندار _

 نه زنگ نزده-

  : با پوزخند گفتم 

   رهیمعلومه دلگ رونیب یکه دخترشوانداخت یبزنه اون جور دمینبا–

   مالقات بابات میریغزل بعدم مینشده بر یحاال طور-

 : دادم و گفتم نهیبه س ینفس

   راحتم نجایمن ا ستین یاجیاحت–

 : گفت دیرسیبه نظرم یعصب یکم حامد

   یونهخ نجایا یراحت نجایا یغزل توغلط کرد  _

 ؟  هیک

  : بدون واهمه  گفتم  یاب دهنمو قورت   دادم و با لحن مطمن 

  باشه خوادیم یهرک ینداره خونه یبه توارتباط-

 : گفت یحامد عصب   

  ؟ یخوریم یدار یچه گه دونهیبابات م یکنیم یچه غلط نجایا-

  زدم یپوزخند فقط

 : باز  حامد گفت 

 گه؟یم یچ روسیس _



  : با حرص گفتم هیظورش چمن دونستمیم 

  گفته باشما حرف زده نه بامن یچ دونمیم  چه–

 : گفت ینداشت که  با  پوزخند و عصب یعمه تموم یهاهیو کنا شین 

   یاهرزگی نجایا یکنیم یکلفت _

   نفرت به دلم نشست   اما پوزخند زدم   ازحرفش

 نگاهموبه سمت اون کشوند یترمز وحشتناک یصدا 

   چنان رهیام نیماش دمید 

 ترمزگرفت وحشتناک

  دیکه نگاه عمه وحامد هم سمتش چرخ 

   شد بدون ادهیپ باعجله

 نوببندهیدرماش نکهیا

   ازاون نگاه هیعصب یلیاومد نگاهم بهش بود معلوم بود خ 

  داستیپ شیبرزخ

 : گفت یجلو اومد و عصب 

  چه خبره ؟ نجایا  _

   سازهکار ریاومدن ام دونستمینگفتم  م یچیه

  نشست یقابل وصف ریغ   یته دلم خوشحال 

 :جانب  گفتبهحامد حق  

   هینداره خانوادگ یبه شما ارتباط  _

 :جلواومد گفت تیبا عصبان رپرازغرورویام



 ؟ یخانوادگ  _

  : عمه با پوزخند گفت  

   آقا نیشما دخالت نک-

 :و  گفتپرازخشم بود ستادنگاهشیا رکنارمیام

 غزلم نیک نایا  _

۱۰۳ 

 

 [11:39 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۵_پارت#

  نگاش کرد حامدباتعجب

 : گفتم  ضیبا غ 

   عممه  ریام _

 کردیرمیزد وروبه عمه که باتعجب نگاه ام یرپوزخندیام

   بااالنداخت ییابرو 

 : پوزخندش گفت وباهمون

  داشتم ؟همسرم عمه داشتن من خبرن _

  نییسرموانداختم پا دمیگز لب

 :عمه گفت 



  !؟ یهمسرچ کهیمرت نیا گهیم یغزل چ  _

  ؟ گهیم ی؟چ یچ زن

 :گفت  یروبه من عصب حامد

  ؟ گهیم هیشرووراچ نیا  _

 : روبه من با خشم  گفت عمه

 ؟ یکنیم یدار یچه غلط دونهیناصرم _

 گفت تیبا عصبان ریام کنهیاع مازم دف دونستمیراحت شد م المیکه اومد خ ریام   

:  

 ؟ نیشما ازآقا ناصرخبرندار-

  : زو با اکراه   گفت یحامد پوزخند 

   نیشمادخالت نک-

  زد یرپوزخندیام

  ریام یخون کنه اونم جلو خوادیدلمو م  زدیعمه با طعنه   حرف م   

  ازم نداشتن یدل خوش شناختمشونیم  

  !؟ یشهال  گذاشت یپا یغزل  جا _

  نگفتم یزیبستم چ چشم

 :حامد فاصلشوباهام کم کرد گفت 

   خودیب روسیپس س  _

  ؟ یخودتوچند فروخت گفتینم

  شد ریسراز اراشکمیاخت یب

 :بابغض گفتم سرموبرداشتم



   یعوض ستمیمن خود فروش ن  _

 :زد وگفت یپوزخند حامد

 چارهیب نیسته  یزیابرور یهیفقط ما  یهمون زن یلنگه  ییشهال نیتوهم ع  _

  مییدا

 اشغال یعوض   سوزونهیم یچه دل 

  شد یگونه هام جار   یدلم خون شد و اشکم رو 

  : گفت یعمه عصب 

  غزل میجمع کن بر-

  : جانب  گفتمبهو حق هیبا گر 

  بعد دوماه یدنبالم که چ نیاومد-

 : هق ادامه دادمبا هق 

   دمیعمه خودم شن ادتهی _

   غزل مرده یازکجا معلوم غزل دخترناصره ؟دوماهه نگفت نیشوهرتون گفت به

   کرد رونمیشوهرتون ب زندست

  زد یپوزخند عمه

  کردیم  ینیحرف رو دلم   سنگ یکل 

 :تو صدام بود و  ادامه دادم یبغض وحشتناک 

  پناهو یدخترب هی نیکرد رونمیب  _

 :زد گفت یپوزخند عمه

   نیاز زن هرزش ا اون سوزهیدلم واسه داداش بدبختم م  _

   ازدخترخودفروشش



  مدت ساکت بود رتمامیام

 : گفت تیدفه  باعصبان هی 

   حرف گمینم یچیاحترامتونوگذاشتم ه _

   خانم به ظاهرمحترم نیدهنتونوبفهم

 : گفت یجلواومد عصب عمه

   دوست هیپارچه و کهیبادوتات نیچه کارکرد ستیخفه معلوم ن یکیتو  _

  نیغرلوگولش زد دارم

  : و گفت تیبا عصبان   ریام 

 پدرش ازدواج کرده یپدرداره بااجازه  ستیغزل بچه ن _

 

 [11:39 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۱۰۶_پارت#

 :گفت تیباعصبان حامد

  ؟ گهیم یچ یعوض نی؟ا دونهیم ییدا  _

 :روبه حامد سردوخشک وگفت ریام

  ؟ نیچند روزه آزادشده انگارخبرندارآقا ناصر  _

 :روبه من گفت حامد

   سینجانیتوا یجا میکن بر لتوجمعیبرووسا  _



 : گفت  یو عصب عیرسریام

   خونشه نجایا رهیجانم جیغزل ه _

 : کم بود یلیفاصلش بامن خ حامد

   غزل میبر ستین نجایغزل خونش ا  _

 :باهق هق گفتم من

   شوهرمهآقاهم  نیخونمه ا نجایا  _

 : باتعجب نگام کرد که عمه گفت حامد

    یکنیدلت خواست م ی؟      برادرم زندانه هرغلط یزد یچه زر _

 زد یرپوزخندیام

 :رگفتیام  کردمیهق هق م من

   غزل زنمه نیدیشن نکهیهم  _

   نیباخودش حرف بزن نیآقاناصرهم کارخونست بر نیبر نیهم سوارش حاال

 :من گفتروبه  تیباعصبان حامد

   میجمع کن بر گمیکلمه م هیغزل   _

 : زدم  و  گفتم یهق هق پوزخند ونیم

   آقا حامد من شوهرکردم به بابات بگوغزل یراومدید  _

  ازراه به درش کنه نهیپسرش بش یپا ستین گهید

  : تیعمه با عصبان 

 یحقا که دختر همون زن یمامانت نیع-

  زدم یپوزخند 



   یحامد گفت: دختره  

   اقتیل یب خودفروش

 :هام گفتم هیگر ونیم  ختیریتند تند م اشکم

   یخفه شوعوض  _

 صورتم حس کردم یبود که رو یلیدفه سوزش س هی که

   دمیچشم بسته بودم نفهم 

 شد یچ

   ختنیر یافتادواشکام م یاتفاق چه

  چشماموبازکردم ریپرخشم و  داد  ام یبا صدا  

   چوندهیدست حامد روگرفته وپ دمید

 پشت به اون بود حامد

  بود دهیچیبودوازدردبه خودش پ چوندیدستشوپ 

   

 : دیدندوناش غر یاز ال ادیربافریام

   که روزنم بلند شه یدست کنمیقلم م  _

 :گفت دادیو داد و ب تیبا عصبان عمه

  یولش کن عوض  _

 :گفت  یبود  و  با حرص و عصب  یبه شدت عصب  ریام 

   هی ینشده کس دهیازمادرزا  _

   کشمیم شیروبه آت ایبگه خرابه دن ایدن کنمیبه زنم بخوره نابودش م ناخش

 : بود   با پوزخند  گفت یهم عصب عمه



 ... یزنم زنم راه انداخت یه _

 : جانب گفتبهو حق ادینذاشت عمه ادامه بده با فر ریام 

   زنمه ...غزل زنمه_

  نیزم یهل دادافتادرو رحامدرومحکمیام

 : گفت تیحامد با عصبان 

 یعوض _

 

 [11:39 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۷_پارت#

  زدیخون نم یزدیکاردش م خوردیخونشوم رخونیام

 :دادزد 

   یهرررررر  _

   یچیه نیازدهنتون اومد گفت یهرچ نمیشیساکت نم نمیبب نجایتوایبعد سا یدفعه ...

   دیبااون حرف بزن دیغزل زنمه باباش زندس بر مگینم

  اومد رسمتمیام کردمیم هیهنوزگر من

 : گفت تیباعصبان عیعمه سر 

   یدختره _

  ......آشغـــی هرزه



 :گفت دیحرفش پر ونیم عیرسریام

   رمیگیم دهینشن نینزد نیحرفوزد نیا  _

 : گفت تیرفت باعصبان نیسمت ماش عمه

   قیال یهرچ قیخال _

  هم که بلندشد با اکراه   گفت حامد

   ی...دختره داشدهیازکجا پ هیک کهیمرت نیا سیمعلوم ن  _

  .... هرزه

 : بود گفت ستادهیا نیماش یهنوز پا عمه

   گفتن شغال میازقد قیال یهرچ قیخال _

   مامانشه یلنگه نمیا یجزءسگ مازنداران ردینگ یمازندارن

  شد زیسراز شتریب اشکم

  هق افتادم  دلم کباب شدبه  هق 

 :بود دادزد یعصب یلیخ ریام   

   دیگم ش دی.....بر یهرررررر  _

 :گفت تیرفت وباعصبان نیسمت ماش حامد

  ...غزل بد یبد کرد  _

 : گفت بود یرهنوزعصبیام

   سیپل زنمیزنگ م نمتونیبب نجایدفه بعد ا نیگم ش نیبر _

  یبودنگاش کردم پشت هاله ا یعصب یلیرخیسوارشد عمه هم پشت سرش ام حامد

 ازاشک

  کردمیهق مهق 



 :اونا فاصلشوباهام کم کرد گفت بارفتن

  چته ؟  _

  هق  کردمنگفتم فقط هق یزیچ

   با حرفاشون طعنه هاشون   دلمو سوزندن 

 حس کردم خودموتوبغلش

  روازش نداشتم یحرکت نیانتظارچن 

   دفه محکم بغلم هی 

  کرد

  تنم توآغوشش بود حجم تمام

   نیتنها پناهم ا ایدن یجا نیتردستاش،  امن ونیم

  مرده

  گردنش یبود  به گود دیصورتم چسب 

 :گفتم هیحصاردستاش بودم، باگر یتو

  ... یلیبدبختم خ یلیمن خ  _

  (ریام)

 اراده بغلش کردم یب

  گردنم بود یتوگود فشیصورت لط 

   شد سیاز نمه  اشکاش  گردنم خ 

 تربغلش کردم کممح

 :هق گفتو دورکمرش حلقه کرده بودم که باهقدستام 

   یلیمن خ  _



   یلیخ بدبختم

 : گذاشتم وآروم گفتم چونموروسرش

   دلت قرص باشه گلم زمیعز شتمیمن پ _

  من که بهت قول داده بودم  کنمینم یپشتتوخال

  بره نگرانش بودم  اههریببرتش و به ب نجایکنه و از ا ریاونو تحق یکس خواستمینم 

۱۰۶ 

 

 [11:40 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۸_پارت#

 : قتایشد حق شیزد که دلم  رچنان هق 

  .....بهــــ...م گفــــــــــــت هر..ز..هررریامــــــ... _

  زهیریبهم م نقدیحرف ا نیا دنیچراازشن دونمینم

 : اروم کردنش گفتم یت دادم  نوازشش کردم  تو آغوشم   برااب دهنمو قور 

   شتمیمن پ ستیگفتم مهم ن  _

  ... گلم ذارمی..نم ذارمیکنه ، نم تتیاذ ینذارم کس دمیقول م زمیعز

  بود هنوزتوحصاردستام

واسه   کنهیم رورویداشت    دلمو ز یبیسرشوبرداشت وچشاش چه حالت عج 

 :هق گفتباهق   تشیحما

  دلموسوزندن سوزهیم یدلم بدجور  _



  : زمزمه کردم یبخش نانیلب تر کردم با لحن  اطم 

   خودم کنمیخودم بهت محبت م دمیقول م ادیتوچشات ب یاشک ذرامینم گهید-

  شمیخودم داداشت م ارهیاشکتودرب یکس کنمیخراب م اروسرشونیدن هواتودارم

   قول

   برسونه مطمئن یبیبهت آس یگلم نذارم کس دمیرابطمون دوستانه باشه قول م دمیم

   کن هی... بهم تکزمیخاطرت جمع عز باش

  گردنم یصورتشوگذاشت توگود دوباره

 : گفت هیباگر

  ؟ افتهیاتفاقا م نیچراا ایخدا _

   زمیخودتوناراحت نکن عز-

 :گفت هیباگر

   کنمیناراحت نشم دارم دق م شهیمگه م  _

  رونیب میبروآماده شوبر-

 : گفت هیوباگر رونیازتوحصارم دستام اومد ب رشوبرداشتس

  کجا ؟ _

فرشگاه  هی رمیبعدم ببرمت برات لباس بگ  شه،یالزم م میاریسند ازدواجوب میبر-

   شناسمیم

   معرکست لباساش

 که دوطرف صورتشواحاطه کردم یدرحال بادستام

   اشکاشوباانگشت شصت پاک 

  کردم



 : گفت  یبیبا  ناز و خاص عج 

  یتازه  برام لباس گرفت   _

  : گفتم یبا لبخند و چشمک 

خودم برات  یقهیدوست دارم به  سل میبر هیفروشگاه لباساش عال نیا دونمیم-

   رمیبگ

  تندتند کردمیاشکاشوپاک م هنوزداشتم

  : بابغض گفت  ختیریاونم تندتند اشک م 

   نکیکل یبر یخوایمگه نم _

   رمیامروز نم-

 : هنوز  و  گفت زدیکرد اشک  تو چشاش برق متر لب

  !بهت گفت ؟ هیخونه سم یچطورشد اومد _

   هیببرم که سم امیبرگشتم ب   شوببرمیآزما یرفت برگه ها ادمیزنگ زدم خونه -

   میدونفراومدن دم درفک کردم بازم شهالست حاال بروآماده شوبر گفت

 نک؟یکل یبر یخوایجدانم-

۱۰۷ 

 

 [11:40 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۰۹_پارت#

   عقب افتادموانجام بدم یامروزکار دیبرم فرداچندتاعمل دارم با خوامینه گلم نم _



  رمینم نکیلیدارم فعال ک گهیفرداهم عمل د پس

  : با لبخند ادامه دادم 

 بروآماده شو حاال

  : گفت یبا لحن ناز 

   ردمصبحونه نخو-

 :گفتم باخنده

  کوچولو؟ یشکموفکر شکمت  _

 : گفت یوبا لحن بچگونه وپرازبغض نییپا سرشوانداخت

   خب صبحونه نخوردم _

 عروسک کوچلو یخاکستر نیا جدانازودلبره

   اش  سرشوبرداشتم توچشاش نگاه کردمچونه ریدست بردم ز 

 : نگاهش بود و گفتم  ینگاهم به عمق  خاکستر 

   میخوریم رونیب میریم _

 زد یلبخند

 : گفت  رفتیکه م یازم جد اشدودرحال 

    االن امیم شمیآماده م یزود _

 رفت غزل

 به اتاقم رفتم عیمنم سر 

   طول یربع ساعت شوبرداشتمیآزما یبرگه ها 

  .... میشد یتاغزل آماده شد تاراه دیکش

  ( غزل)



  اومد  ریبود  ساعت ده  ام رید شب

   که شام رباشهیدم که حتماامکرده بو عادت

 میبخور

  ذاشتمیاگه سربه سرش نم 

 می...درسکوت نشسته بود بردیخوابم نم شب

  زدم یروم نشست   نگام کرد لبخندروبه شهیمث  هم 

 نشون نداد یالعملعکس

   الیخیب

 :دلم گفتم یتو بود

ه جون ب یشیشه جذاب ترم یانقره یسرت زود هاقهیشق یموها کنمیم یکار  _

   بهم قول نکهیسالمت !باا رماروبهیتوروبه خ ی، خودت بگ خودم 

  یباهام خوب باش یداد

  ازدواجو دوست ندارم نیا اما

 افکار ،   نیزدم ناخودآگاه  از ا یلبخند دوباره

 :نگام کرد،  گفت سرشوبرداشت

  ؟ هیچ  _

 :لبخندم گفتم باهمون

 یچیه  _

   : گفت یطونیبا پوزخند ش 

  ؟ یزنیرا لبخند مرابه یپس ه هیچ-

 :گفتم طنتیو ش  باخنده



  دواست یخنده برهردرد گنیآخه م  _

  : گفت  یبا خنده و  لحن حرص درآر 

  ؟ هیاالن تو دردت چ-

 به بابا ینگاه

 راد کردم دوباره بهش نگاه کردم وگفتم یآقا

   نمتیبیم ییدردم تو  _

   زنمیرمیکه

  نگام کرد باتعجب

 :ادامه دادم  تطنیبا ش 

 ! توهمه هیغزل  سین یزیچ کنمیم نیبه خودم تلق  _

  : باال انداخت و گفت ییتک ابرو 

 ؟یزنیرمیکه ینیبیپس منوم-

 

 [11:41 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۰_پارت#

 : دهنمو قورت دادم با لبخند گفتم اب

   اشتهام شهیتنم،  کورم رهیگیگرم _

 : سردگفت خون



   ؟یچ گهید  _

 ... رمیگیحالت تهوع م زنمیاوووق م-

 : گفت یمثال جد  یلحن با

  ؟یدار یچه عالئم یشیم یچه طور گهید زمیعز یچ گهید _

 : گفتم باخنده

  دکتر یآقا رمیگیهم م جهیسرگ  _

 : سردگفت خون

 ؟ یانداختچند وقته عقب  هیعالئم حاملگ نایا یگیکه توم یجور نیا _

حرصم بده  خوادیم دونستمیم  اوردمیخودم ن یحرف رو زد  منم به رو نیتا ا    

  : ذوق زده  گفتم یاما محل ندادم  و با لحن

 آخ گناه داره بچم اردارمیبه توو نکهیمث ا ی؟ول یگیم رراستیاِام-

    دفه هیانتظار  نداشت و  ریحرف   رو زدم ام نیمن که ا 

 :احال گفتب یلیشد وخ یعصب

  غززززززل ؟  _

 :از لحن صدا زدنم اداشو در آوردم  گفتم  باخنده

  ؟ هیییییییییییچ  _

 به باباانداختم یرچشمیز ینگاه

 : شدوگفت ربلندیام دکهیخندیزمیر 

  ؟یارداریکه و _

 :و التماس گفتم  باخنده

  رررررررلطفایام  _



 :گفت دیکه بشقابموکش یکنارم نشست  درحال اومد

  گهید یدار یاریبه من و  _

  : نگاهم بهش بود و گفتم شتریبا خنده و التماس ب 

   یگرفت یکردم توچراجد یشوخ-

 :توبشقابم گذاشت وگفت نسلیمرغ ش کهیت هی

   بخوراصال رنگ به زمیبخورعز  _

 ؟یاریابیبچه رودن یخوایم یچطور یروندار

   ؟خودتم یا دهیچقد الغررنگ پر نیبب

   گلم یدارن یهنوزسن که

 :گفتم بااخم

 ررررریاِام  _

  دست بردار نبود 

   کنم اون  رو دست زد نکبت تشیاذ خواستمیمثال من م  یلعنت آوردیکم  نم 

  ارمیبرات ب یخوایم ی؟چ یدوست ندار خوادمرغیدلت نم-

   حرف یجد یلیخ

   خواستیم طنتی، من دلم ش  زدیم

 : گفتم یبالبخند

  ...ادخویفالفل م ردلمیام _

  ... رمیبرات بگ رونیب میپاشوپاشوبر یگفتیزودترم زززمیعزززز-

  سرکارش بذارم خودش سرکارم گذاشته خواستم

   که نگاهم یدرحال یبالبخند



 : بودگفتم بهش

  یا رخستهیول کن ام _

  : گفت دیکشیمثال نازمو م یبا لحن ملتمس 

   زمیعز هشیبهت نه بگم چش بچت سبزم شهیم یچطور مینه پاشوبر-

 :گفتم باخنده

  ... خب شهیقشنگ ترم  _

 :گفت یجد یمدت روش سمت من بود پشت به باباش که بالحن تمام

   برات گهید میبر  _

 گلم رمیبگ
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  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۱_پارت#

  :گفتم باخنده

  ! گهیکردم بس کن د یعه شوخ  _

 :گفت یاداد با حالت بامزه وتکونسرش

  رمیواست نگ مونهیتودلم م یگفت گهینه د  _

   به دستموگرفت

 :کرد گفت زوربلندم



   ...پاشوگلم گهیپاشود  _

 : گفتم باخنده

  ... خودش باباداره یزنیشورم نقدهیتوچراا ستیتوکه ن یبچه _

 :گفت تیهوباعصبانی

 ؟ یندازیغزززززل منودست م  _

   هویشد  یصبچنان ع 

  از ترس بلند شدم پا به فرار گذاشتم 

  دیجدا   زهلم ترک  

 :و گفت دمیپشت سرم صداشو شن  دییدنبالم دو  

  ؟آره ؟ یارداریدارم برات پس به من و  _

 دمیدویم دمیخندیم من

 دییکل سالنودنبالم دو 

 بلد بودم رفتمیکه باشگاه م یستاره زدم  بلد بودم  از بچگ 

داشت هنوز ،  البته مدتها بود ورزش نکرده بودم دلو دماغ  ییعتاف باالان بدنم

  نداشتم

 : متعجب  گفت 

   نینکن ا _

 هیکاراچ

 : با خنده ادامه داد 

   یخانم افتهیبچت م  _

  بزرگ بود دوباره ستاره زدم سالن



   رفتم اون دمیمبل پر یسرهم رو دوبارپشت

 :مبل وگفتم طرف

  ؟ یریگیگردن م  _

 :دادزد

   واست کنمیغزززززل خودم سقتش م _

 : بودم  با ذوق  گفتم ستادهیمبل ا هنوپشت

  ؟ یریگیبراش شناسنامه هم م _

 بود لحنش پرخنده .بود ستادهیا جلوم

 : داشت پنهونش کنه  گفت یاما سع 

   به جون _

 . کنمیامشب خودم ناقصت م خودم

  : با خنده گفتم  زدینفس نفس م 

  ؟ یریگیم واسش مه یسمونیس-

 : با حرص گفت شهیم یداره عصب دونستمیم 

   غزززززززل _

 : گفتم باخنده

  ؟ هیییییچ _

 نگام کرد یعصب

 : مظلوم  گفتم یبالحن  دیبا چشاش برام خطو نشان کش 

   واسه بچم استرس بده یزشدیبازم چنگ   _



 :گفت یاما عصب دنیخندیزدچشاش م یلبخند ته

 ...ور نیاایب  _

  ؟ شهیمث خودم خوشگل م _

 :دوگفتیخند

  زهرمار  _

 : درآوردم وگفتم زبونموواسش

 ؟ یخریم خوادبرامیپشمک م ردلمیام _

  : نگاهش به من بود و گفت یبا حرص و عصب 

  ... مگه دستم بهت نرسه-

 : وگفتم دمیبرداشت که خند زیخ سمتم

   یخودت شروع کرد _

 :بچگونه گفتم یکرد که بالحن اخم

   تازه یگفتم توچراادامه داد یزیچ هیحاال من  _ 

 ....هیعالئم چ نیا دونستمیدارم من که نم ین ین یبهم گفت خودت

 : گفتم یدفه مثال بغض کردم و با لحن لوس هی 

   نیمن ا رررررریام _

 .. امینیخودم هنون خوامیرونم ینین

۱۱۰ 

 

 [11:41 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  وسهازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۲_پارت#

 :دوگفتیخند

  اشامتوبخوریب  _

 :گفتم ابروبااالنداختم

 ... نچ  _

  : گفت یاکالفه بود  با لحن  خسته 

  ؟ هیبازچ-

  ...خوادیدلم فالفل م-

  وقت شب ؟ نیا-

   مگه ساعت چنده تازه سره شبه-

  (ریام)

 :گفت یبچگونه ا بالحن

   رشبهمگه ساعت چنده تازه س   _

   رونیب میریم لهیتعط زمیغزل بذارفرداعز-

 :لحنش گفت باهمون

   شهیچش بچم سبزم  _

 : گفتم دمیخند

 ...زهرمار _



  تمام نگاهم بهش بود 

  داثت یبرام تازگ یبود و  سرزندگ طنتیپر از ش 

   کردیم قیبه خونمون   نبود که حاال غزل داشت تزر یشاد نقدیتا حاال ا 

 چکارکنم خوادخبیدلم م یندخیم یاِبه چ-

  : دادم و گفتم رونینفس ب 

   میبپوش بر-

 معرکست دنشیمبل جداپر یرو دیپر باذوق

   نداره که دست یوزن یانگار 

 حلقه کرد دورگردنم

  کرد یوگونمو عمدا تف مال 

  : گفت کنهیکاروم نیعمداداره ا دونستمیم

  ؟ یتوچقد ماه یوا _

 :ا اکراه  و کالفه گفتمزورازخودم جداش کردم  ب به

  ... یاَه نکن حالموبهم زد  _

 :متنفرم وگفت دونستیم کردیم تیکرد   عمدا اذ یگونموتف مال دوباره

  ... دارم من یخوب ییچه دا  _

 :گفتم نییمبل آوردمش پا یازرو

  ؟ یزنیرومبل ملقم م یها رفتدختربچه نیع  _

 :زد وگفت یچشمک

   یهم باز رمیالته سنموفاکتوربگس30مگه من چند سالمه تو  _

   خوامیم



  ؟ گهید یخوایم یهم باز-

 :به شکمش کردم وگفتم واشاره

   شهیم یخوب یاومد واست هم باز ایکه دن ینین  _

 : گفت باخنده

   گهید یشیم نمیا ییتودا رهیم شییزاده به داحالل _

 :وگفتم دمیخند

  ؟ گهیزاده دحالل  _

 :کرد وگفت اخم

 دوست ندارم گهید یبد یلیخ  _

۱۱۱ 
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  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۳_پارت#

  نگاهم بهش بود 

 :جدااخم کرد وبابغض گفت نه

 ....کردم تو یمن شوخ  _

  تمام گذاشت مهیحرفشو ن 

  تو لحن صداش حس کردم ینیاما من بغض سنگ  



   متس عیافتاد وسر هواشکشیو 

 :گفت یداربا لحن بغض دییدو هاپله

   رفتن ندارم رونیحوصله  ب ادیشامتوبخورمن خوابم م   _

  دییها روباال دوبه سرعت  پله.

  به موهام بردم یدست یکالفه و عصب 

  رفتنش رو نظاره گر بودم 

   دیاب دهنمو قورت دادم و ناام 

 نشستم زیپشت م برگشتم

  باباتمام مدت ساکت بود 

   تمام حواسم به غزل بود من

 شد ناراحت

 شام هم نخورد یطفل 

   نگاهم لچربابایو یتوفکرش بودم   صدا....

 دیسمت اون چرخ  

  رفتیداشت سمت اتاقش م 

  بزنم یاز خجالت نتونستم حرف 

  اونم االن ناراحت شد که غزل رو ناراحت کردم دونمیم 

  هکنیسرزنشم م دونستمیم زدمیم یاگه حرف 

  دادم سکوت کنم  حیترج 

   شام ییگشنم بود درسکوت وتنها 

  خوردم



   اتاقم شدم ی....راه خورمیم یچ دمیفک کردم نفهم یقد به خاکستر نیا یول

 (غزل)

   بکنم تونستمینم یدلم گرفت  کار 

  سرم گذاشتچقدسربه ونهید ی پسر

  بودم ریبا خودم درگ 

   کنمیم یخودم تالف کنمیم تیباشه حال  

  ها رفتمپله سمت

 : اشپزخونه بود  اروم  گفتم یتو هیسم

 ؟ رخوابهیام _

  نه خانوم  _

 : لبخند زد   ادامه دادم دنمیبا د هیسم 

    شام خورد _

   خوردن خانم-

  بخوره کوفت

   خودش دلش اومد بخوره آره چرانخوره یکرد چطور تمیاذ یمنوکل

  یمنونداره روان دنید چشم

   گفتمیم  راهیدلم بهش بدوب یتو یطور نیهم 

 :گفتم  کنهیداره قهوه درست م هیسم دمید

  ؟ رهیواسه ام  _

  گفتن براشون درست کنم-

 : کنم با لبخند گفتم یتالف دیبا ذارهیراحتم نم طونهیش 



 من براش ببرم شهیم _

 : زد و گفت یلبخند 

  چه بهتر _

  : منتطر موندم و گفتم یقیدقا  

  شد آماده-

   کنمیآماده م دینیچند لحظه بش هی-

  ؟ دمیحالشو بگ کردمیچکار م   نتیداده بودم به کاب هیبودم تک ستادهیطورا نیهم

   اهیچشمم افتادبه ظرف فلفل س 

   می!من اهل تالف یباتالف کنمی!  چقدحال میتالف یزدم وا طونیلبخند ش هی...

  یحال کن ارمیات ببر یاقهوه هی یریگی!آخ دکترحال منوم آخه

   خانم آمادست-

 :گذاشت که گفتم زیفنجون قهوه روم یحاو ینیس

   برمیاالن م یمرس  _

 ن؟یندار یخب پس من برم بخوابم خانم کار-

۱۱۲ 
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  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۴_پارت#



 : به دست  امده   گفتم تیخوشحال از موقع 

  ریباشه بروشب بخ  _

توقهوه  ختمیر اهیپر فلفل س یخور یقاشق چا هی عیرفت سر نکهیرفت هم هیسم

   اش وهمش

   یحساب زدم

   سمت اتاقش عیوهمش زدم وسر ختمیر گهید کمیقهوه که  نیبشه ا یقهوا عجب

  رفتم

  داخل شدم درنزدم

 : پشت به من بود گفت 

 ؟ یآشت یغزل خانم اومد _

  : ز متکلش  گفتمبا حرص  ا 

   یآشت ادیکرده ب خودیغزل ب-

 :وگفتم یزعسلیروگذاشتم روم ینینگام کرد وس برگشت

  رجانینوش جون ام  _

  : فقط نگام کرد با لبخند ادامه دادم 

  ؟ یندار یکار  _

 : گفت   یبهم بود  با لحن خاص نگاهش

  یبر یتونینه م _

  : به خودم گرفتم و گفتم یعصب یدفه لحن هی 

  ؟ یزنیکارت حرف م مگه باخدم یه-

 :گفت باخنده



   یبر یتونیگفتم م یندار یکار یگفتم گفت یمگه چ  _

 :گفتم زیام دیاما تهد  ندازهیباز داره منو دست م دونستمیم زکردمیچشمامور

   آهان گفتم حواست به رفتار وحرف زدنت باشه دکترجون  _

   من جون یستینرمال ن ستآیغزل حالت خوب ن-

 : وگفتم دمیخند

  کردم یشوخ _

 : گفتم شدمیکه ازاتاق خارج م یدرحال

   اگه بازم قهوه _

   دارمیبهم بگومن هنوزب یخواست

 :گفت باخنده

   گه؟ید یخدمتکار _

  ! ارمیبرات ب گهید یکی یگیادمیمطمئن باش خوشت م یخدمتکارکه نه ول-

  رفتم اتاقم یدالوصفیزا یوباخوشحال دروبستم

  منتظر موندم 

   بود داشتم شترنگذشتهیب قهیداشتم اون لحظات چند دق یرنیخدا چه ترس  ش یوا 

  لباس خوابموبپوشم کردمیعوض م لباس

   ازش نشد یخبر دیطول کش 

  : با خودم  زمزمه کردم 

که  نقدخستسیا چارهیب یییآخ ومدیکل کنه که نفک کنم حوصله نداشت کل-

   حوصله

  یهال رمیبم نداشت



  زدمیطورداشتم باخودم غرم نیهم

   تخت انداختم یشلوارمورو

  هودربازشدی که

  ترس کوچولو هیسمتش لبخند رولبام بود  دمیچرخ

   رولباش بودوفنجون یاانهیاونم لبخند  موز 

   اش دستش بود فاتحم خونده است قهوه

  (ریام)

 :زدم دروبستم وگفتم یلبخند

 ؟ یکردبود غزل خودت درست  یعال  _

  نگاهم بهش بود 

 خوادیحسش کرد  و مثال م شهیکه م یاب دهنشو قورت داد   با  ترس نامحسوس 

  : سرد باشه  گفتخون

  درست کرده هیسم  _

  :  دادم   و گفتم رونینفسمو ب 

 درست کرده هیاِ ..سم-
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  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۵_پارت#

  دادم رونینفسمو ب 



   هنوز پر بود    زگذاشتمیم یقهوه رو فنجون

 : نگاهش  به فنجون قهوه  و  گفت  

  ؟ یخب  چرانخورد  _

   توبخورم شیاومدم پ-

  نگام کرد فقط

  تو سرشه یچ یکه معلوم ن   

  کردمیبود خوب حس م دهیترس 

    

 : تخت نشستم وگفتم ی لبه

   نیبش _

 :گفت باخنده

   نمیشینم  _

 : شدم وگفتم یجد

  نیبش _

 : خودشو لوس کرد و باز با اون لحن خاصش صدام کرد و گفت 

  ریییییام _

 : گفتم  یعصب 

   و درد ریییام _

  لوسش  یکرد   نگام کرد با چشما اخم

 : دادم و گفتم نهینفس به س 



 غزل توواقعاچند سالته ؟  _

   یبیعج ینگام کرد چشا سرشوبرداشت

 :دخترآروم گفت نیا داره

  سال18  _

  سال ازت بزرگترم ؟12-

 :گفت باخنده

   نه من بزرگترم  _

   نیابشیزبینمک نر-

  فاصله ازم یکم هیبا نشست

 : دادم و گفتم نهینفس به س 

  غزل  _

   داد و گفت نهیبه س یاونم  اه 

  ..ها-

  ؟یمامانتودوست ندار-

 :نگام کرد وگفت باتعجب

  به قهوه داشت ؟ یربط چه نیا  _

  مدت بهت زنگ نزده ؟ نیتوا دمیپرس یطور نیهم-

  ...نه-

  غزل ؟-

   شنومیم-



  ؟ یدیسؤال ازت بپرسم جواب م هی-

   اگه بشه آره-

 مامانوبابات چراازهم جداشدن ؟-

 : نگام کرد اب دهنشو قورت داد و گفت 

   بامودوست نداشترودوست نداشتن البته شهال با گهیبگم همد یچ دونمینم _

  چرا؟-

 . چون وضع باباخوب نبود دیشا دونمینم-

۱۱۴ 
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  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۶_پارت#

 چراازهم جداشدن ؟ یدیتاحااالزخودت پرس _

  : سر برداشت نگام کرد و گفت 

نداشت بهش فک کنم   یلیم دلمن براش مهم نبود یبرام مهم نبود چون شهال وقت _

  بابام بود برام بس بود نکهیدوسم نداشت هم یاون  ازبچگ

 حق داشت دیجراباباتوترک کرد شا یتاحاال شده ازش بپرس-

   : دیاب دهنشو قورت  داد وگنگ پرس 

 ؟ هیمنظورت چ-

  : کردم و گفتم تریدادم و  لب نهینفس به س 



   دارن یاساده یاززنها زندگ یلیبودخخوب ن شیدرسته بابات وضع مال گمیم-

   دارن شونودوستیوزندگ

  طورنبود بلند پروازبود نیهشهاا-

  باعشق ازدواج کردن ؟-

   دونمینم-

 دیغزل شا ستیکه همش پول ن یبابات بهش محبت نکرده درسته زندگ دیشا-

   کمبود

انت دردش مام یدونیداشته  توکه نم یشتریبه توجه ب اجیاحت دیداشته شا محبت

   یچ

   اونوتوپول خالصه کرده بوده

 : گفت زدیکه تو صداش موج م   یبا  حسرت  آروم

  حرفاتودرک کنم تونمینم یلیخ _

 : دادم و گفتم نهینفس به س 

  بلدنبوده دیبهش عالقه نورز دیکه با یبابات اون جور دیشا_

   ناسازگاربود یلیباهم اختالف داشتن شهال خ یازبچگ دونمینم-

 خوبه ؟ روسیباس یاالن چ-

  :زد سرشو انداخت و گفت  یپوزخند 

   بهش یگداربابام که افتادزندان گه رفتمیکه خونشون نم یلیخ دونمینم-

  فقط زدمیسرم

   دونمیمردهوس بازه نم هی روسیبرن گم شن دوتاشون ، س یول

  داد یچرادل به دل اون عوض شهال



  ؟ گهیسه دکه پولدراه مهند نهیا شیدل هی-

 ... اونم زنشوطالق دادبه خاطرشهال-

  : گفتم نمونیبعد چند لحظه سکوت ب  دمیکش یپوف  

 غزل ؟ _

  دادیجوابمو با بله نم 

 : گفت حالیب 

  هااا _

  اب دهنمو قورت دادم 

   بود بایها گفتنشم ز نیهم 

  ؟یکنیقهوه برام درست م هی-

 : دوگفتیخند

  چش بود ؟ نیمگه ا _

 :پرازالتماس  و   کالفه گفتم یحنبال

 تند بود غزل یلیخ  _

۱۱۵ 

 

 [11:43 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۷_پارت#



 :زد وگفت یبخند

   ستمیبلدن  _

  ؟یستیبلدن-

   من تاحاال قهوه نخوردم ستمیبلدن یجد-

 :بلندش کردم گفتم دستشوگرفتم

  دمیم ادتی کنمیدرست م من نییپا میبر  _

   همراهم  اومد یبدون  حرف 

  سمت آشپزخونه میرفت

  با لبخند نگاهم کرد 

 یخواست  مانع بشه اما  رو دیخند هویدفه   بلندش کردم که  هیدادم  نهینفس به س 

  : وسط آشپزخونه گذاشتمش وگفتم زیم

   نگاه کن نیبش _

 : گفت مقدمهیه سکوت   بدرست کردن قهوه شدم  بعد چند لحظ ومشغول

 ؟ یدیونشونم م نیریش  _

  : رخم سمتش بود خونسرد جواب دادم مین   

 بعدا-

  : و گفت دمیشن یرو به خوب اشنهینفس دادن به س 

 ؟ یباهاش ازدواج کن یخوایم-

 : بود و مشعول بودم و گفتم یکامال لحنم جد 

   نه _

 چرا؟-



  : ش کردم و کالفه گفتمنگاه دمیتر کردم دست از کار کش یلب 

  ....چون ...چون کنمیازدواج نم-

 ؟یچون چ-

  : و گفتم دمیکش یپوف 

  ...الیخیب یچیه-

  ر؟یام-

  ؟ هیچ-

 ؟ یکنیازدواج م یتوک-

  : گفتم دنشیکالفه از سوال پرس 

  ! به ازواج من یردادیگ-

   میزندگ یمنم برم پ یخب ازواج کن-

 : گفتم یو عصب یدنگاش کردم  و کامال ج برگشتم

 هودهیب الیفکرو خ نیا  کنمیمن ازدواج نم یریوسروسامون نگ یتاازدواج نکن  _

   یخانم رونیب اریب تیرو از ذهن فندق

 : بچگونه یولحن بااخم

  نمیبب دیروبا یکنم ک خوادازدواجیمن دلم نم یبدجنس یلیخ _

  : گفتم یعصب 

   یکنیم خودیتوب-

  !رررررریام-

 :لحظه وگفتم هیم شد یعصب-

   عقدت یرفت واسه چ ادتیغزل دهنمو وانکن...   انگار  _



   کردم

 : وگفت نییپا سرشوانداخت

 ؟یازهرزگ ینجاتم داد _

۱۱۶ 

 

 [11:43 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۸_پارت#

 :که زد  گفتم یاز حرف یعصب 

   میاجبش حرف بزنر خوامیتمومش کن غزل  نم _

 :که ادامه دادم نییپا سرشوانداخت

   بگذره یمدت هیطالقت بدم  تونمینم یزود نیبه ا  _

  واست بعد داکنمیمناسب پ سیک هیراحت باشه و المیخ

 :بود ، گفتم نییپا سرش

  کنمیعملت م  _

  : زمزمه کرد پروایب  

 خودت ؟ _

   شدم اون چقد خونسرد بود یحال هیمن   پرواستیب یلیخ دمینگاهمو ازش دزد  

  درسته-



  : شد بد دهن گفت یدفه عصب هی 

 یتوغلط کرد-

 :بود  که دوباره تکرارکرد یعصب  یلیخ 

 . یتو غلط ....کرد  _

  : و با خشم  گفتم شیادبیشدم از ب یمنم عصب 

  نییارپایصداتوب-

  : گفت تیبا حرص و عصبان 

  ! یکنیعملم م یبخوا ستین میزیمن چ-

 : گفتم باپوزخندم

  ...یستیدخترن _

   هستم-

  یستین-

 : گفت  حانهیاب دهنشو قورت داد زل زده بود تو چشمام و وق 

   هستم _

 تو یدار یچه اعتمادبه نفس-

  : با پوزخند گفت 

  امتحان کن یخوایم-

  : بار گفتم دیبا حرص و تهد 

   ادنزنیزرز کنمیعملت م برمتیپس م-

   قهوت سررفت-



  قهوه برگشتم سمت

 :خاموش کردم گفتم عیسر

   یحروم ش فهیسالته ح18تو  _

  رررر؟یام-

 :کردم وگفتم یوقهوه روتوفنجون خال زیپشت م نشستم

  ؟ یخوایتوهم م  _

   نه من دوست ندارم-

  ؟ یدوست دار یلیقهوه خ-

   یلیخ-

   تلخه یادیبد مزست ز یلیخ-

  ؟یبگ یخواستیم یچ-

 ر؟یام-

۱۱۷ 

 

 [11:43 10.12.19] , از هوس ینپوشت

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۱۹_پارت#

  نگاهم به بخار متساعد شده از قهوه بود 

  کردم تریلب  



 : غزل  که زمزمه کردم   یایدن زهیانگچقد  غم 

  شنومیم  _

  : گفت یمنکر شد و جد   حانهیباز هم وق 

  ندارم یمن مشکل-

  : گرفتم و گفتم دهیاهم  رو ازش گرفته بودم  نشنبا پوزخند  نگ  

 ؟ یگیم یچ-

  : کنه گفت یمنو  عصب شدیکه باعث م زدیحرف م دیبا  تاک 

  .... ندارم دخترم یمن مشکل-

 :کردم وگفتم نگاش

  کنمیباورنم  _

  : به من بود گفت شینگاه خاکستر یبا لحن ملتمس 

 ؟ یکنیباورنم-

 گفتم روسیس یحرفا  یادآوریبود   با  یلحنم کامال جداب دهنمو قورت دادم و  

:  

  گفت گهید زیچ هی روسینه س _

  : گفت یعصب یبا حرص و لحن 

  بهت گفته یالک روسیس-

   : با پوزخند گفتم 

  ؟ یکرد دشیتوچراتأ-

  ازقهوه روخوردم یمقدر هی

 : ساکت بود نگاه منتظرم بهش بود و با پوزخند گفتم  



 هوووم ؟ _

 :پته  گفتو تتهبا منومن 

 ... من ....من  _

  : گفتم یزدم  و عصب یپوزخند 

  کوچولو الیخیزده به سرت ، ب یشد خوابینگوکوچلو شبه ب یچیه-

  ؟یرودوست دار نیریش-

 :نگاش کنم گفتم نکهیآروم بدون ا یلیخ

   یدوسش دارم اما نه اون طورکه فک کن  _

   بهش عادت کردم ستمین عاشقش

 ؟ شهیناراحت م یه ازدواج کناگ-

   : دادم و گفتم نهیبرگشتم نگاهش کردم نفس  به س 

   شیزندگ یپ رهیناراحت بشه بهش گفتم اونم م دمینبا-

  ؟ ینیبهشون بدب ادیاززنا خوشت نم نیزنا بدن واسه هم یهمه یکنیتوفک م-

   نه امازن خوب کم هست-

  ث شهالنزنام یهمه کنهیطوره فک م نیبابام هم هم-

  : پوزخند گفتم با

  ؟ ستنین-

  درسته ؟ نیمردا بدن ا یهمه هیجور نیاگه ا-

   ستنیخوب هم ن یول-

  ؟ یتوبد یعنی-



 :وگفتم دمیخند

  ؟یبد یتوچ  _

 خوب باشم تونمیم-

۱۱۸ 

 

 [11:43 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۰_پارت#

 : تمزدم و گف یلبخند

   دمیبهت م یبخوا یهرچ زمیغزل عز یخوب باش خوامیغزل م خوامینومیهم من

رودوست  نیریمن ش ی..فقط سالم بمون ذرامیکم واست نم ذارمیم ارتیدراخت

   دارم

 .... یجنبه فقط

   نباش نیریسکوت کردم نتونستم بگم مثل ش 

  : اب دهنمو قورت دادم سکوت کردم  خودش گفت 

   کنهیم ازتوبرآوردهیچون ن یستیعاشقش ن یدوسش ندار کنهیم نیازتوتأمین-

   ذهنتونسبت به نیهم یبوده برا یاگهیوقبل توباکس د ستیکه زنت ن یدرصورت

  مث اون نباشم ؟ یخوای? م زنابدکرده

  نگاش کردم فقط

 دادم ،  نهینگاهم تو چشاش بود  نفس به س 



 :ادمه داد 

   یهم درد نیریش دیاش ستنیزنامث هم ن ی رهمیام _

  داره ؟ اجیمجبوره به پول تواحت دیشا داره

   کنمیکمکش م تونمیکه م ییمن تاجا-

  االن  که باهاته وفاداره بهت ؟-

  دادم رونینفسموباحرص ب.

 :تموم شد   گفتم قهوم

  ادیاززنا بدم م نیدونم واسه هم ینم

 : داد که ادامه دادم نهینفس به س 

   ادیخوابت  نم _

 :بوداندام وتنش گفتم دهیچه ورز نییپا دیپر زیم یازرو

   یکردیتوورزش م  _

  ؟ یخاص ورزش

 رفتمیاتفاقات وزندان شدن بابام  باشگاه م نیتاقبل ازا-

   ؟؟ یچ -

  کیمناستیژ-

 باشگاه ؟ یرینم گهیچراد-

  : با خنده  گفت 

 حوصله ندارم-

۱۱۹ 



 

 [11:44 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۱_پارت#

 زدم یلبخند

 بود ستادهیا یکم یروم بافاصلهتمام مدت روبه 

   که یلباس خواب نیباا 

 ربودینظیب روتنش

 :با همون لبخند که نگاهم به سرتاپاش نامحسوس از نظرم گذشت  گفتم  

 میخب بر یلیخ  _

  ردنگاه نک  شهیلباس خوابش نم   نیبا ا یلعنت 

  اب دهنمو قورت دادم 

    تو ذهنم تجسم کردم 

  کوتاه بود کوتاه

  هاش هم لخت لختشونه 

  کامل معلوم بود تنش

   داشت یعجب فرم هاشنهیس  

 !  واقعادست بودتصور کنم خوش تونستمیم 

  جمع کرده بود پسیهم کل موهاش

  دفه  باحالت خنده سمت سالن رفت هیفکر بودم که  نیتو ا   



   شد دهینگاهم سمتش کش 

   بارپشت وسرهم ستاره زد وبرگشت باحالت ستاره باهون حالت کنارم2...

 ستادیا

  حالت ستاره بود  

 روتنش افتضاح شده بود لباس

 نیرو به باال  باز بود دستاش رو زم  پاهش

   سرش هم که 

 نییپا

  افتادن  رونیب هاشنهیس یچیافتاده بو تنش وشکمش که ه نییلباسش پا 

   نبسته نیسوت   

 بودبود

اومد  یرفت چقد حالتش سفت و محکم به نظر م هاشنهیبه فرم  س ارادهینگاهم ب  

  انگار دست  نخورده بود

  بود رینظیو ب نقصیپوست تنش   ب یدیکامال مشهود بود  سف  

  دادم نهینفس به  س 

  داشت یبیجع   تیجذاب  اشنهینوک س یاب دهنمو قورت دادم  حت 

  لمس کردن یبرا کردیوسوسه م  

 یبود حساب یبودسکس دهیپورپوشیجذب گ یرمشکیاب دهنمو قورت داوم لباس ز 

   شدم  و با حالت دست پاچه  خم شدم یدفه عصب هی  

 : باال وگفتم دمیلباسشوکش

   نیزم ینخور یکنیچکارم _



 : گفت باخنده

  شهینم مینترس طور _

   یییبود ومنم لباسشوتاجا هستادیطورا هنوزهمون

 امکان داشت باال گرفته بودم که

 : با حرص گفتم 

  ؟ یخسته نشد– 

 : دختر با خنده گفت نیا طونهیچقدش

  نه _

   بودم  محکم گرفتم که برش یهم چسبوندم  عصب پاهاشوبه

 گردونم

 تعادلشوازدست داد  

   نیکه  تعادلشو حفظ  کنه  نخوره زم دیچسب بهم

  ؟ یکنیچکارم-

 بود یبود  حس جالب هنوزبغلم

 :گفتم یدوتادستام دوطرف کمرش  اونو به خودم چسبوندم    و بالبخند  

  یزنیقشنگ ستاره م  _

  

   سه سالم بود بابامنوگذاشت باشگاه-

   یدار یادهیاندام ورز نیواسه هم-

 نگفت یچیه

 داد لمیلبخند تحو هی یول 



 : ر کردم و  گفتمت یطور خاص لب هیشدم    یطور هی

   مخیغزل ب یمخ ندار یول _

  جدا شد ازم

  بود یبیتمام مدت  تو بغلم  چه حس عج دمیاصال نفهم شهیم باورتون

 : اخم کردگفت 

   باشم ازتوباهوش ترم  یهرچ _

  بلند بود معرکه موهاش

 :بغل گوشش بود گذاشتم پشت گوشش وگفتم کهیت هی  نمونیاند فاصله ب 

   ارمی یهوه روسرت درمق یتالف  _

 :بچگونه که انگارعادتشه  گفت یکرد وبالحن یبامزه ا یاخم

 رررررر؟یام  _

نداشتم  یبرخورد طونیدختر ش هیبا  یطور نیباال انداختم  تا حاال ا ییتک ابرو 

  بخوام نخوام   زنم باشه   اما با هزار فاصله یاونم وقت

  : با اخم و حرص گفتم 

 یآماده باش یفرداواسه تالف ربروبخوابیدردام-

۱۲۰ 

 

 [11:44 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۲_پارت#



 زد یکرد  اما  لبخند یدهن کج 

 ها رفتوباحالت ستاره سمت پله 

 :گفتم یمنتظرش  بانگران ریدفه از حرکت غ هی 

 شهیم تیطور هی ونهینکن  د  _

 : لباسش رومرتب کرد و گفت ستادیپله ها ا یپا 

   یبود مرس یخوش  دکترجونم   شب خوبشب _

 نگفتم یزیچ

  نظارگر رفتنش بودم  رفت 

   دمیتخت دراز کش یدرآوردم رو شرتموازتنمیبه اتاقم اومدم ت 

 شهیازذهنم پاک نم راندامشیلحظه تصو هی

   فک کنم یمن به دختر دهیازمن بع نیوا 

 م مهم نبودهتاحاال برا یدختر چیه

 بشم ؟ کیکه بخوام بهش فک کنم ...وتحر 

پوستش از ذهنم پاک  یفیو  لط نشیاندامش  و حالتش و فرم س ریتصو  یلعنت 

  شهینم

  از ذهنم بره دیبا   حرص چشامو بستم که شا دمیکش یپوف  

  اما امکان نداشت 

 (غزل)

  رهیم ادمی رلبخندشیمگه تصو دمیدرازکش

   من دارم هیچه حال نیخدا  ا 

 شدم یطور نیخدامن چراا یوا



  دمینم ونهید نینه امکان نداره من دل به دل ا  

   بودم ریطور با خودم درگ نیهم 

اون دوسم نداره اون ذهنش نسبت به من داغونه اما مگه دست خودمه  فتستیخودش

 ؟

   شیتووجودم شکل گرفته ؟اما عاص هیچه حس نیمن دوسش دارم ا کنمیم چرافک

 راحت باشه ذارمینم کنمیم

   عمارت حاال هم دلموداره بااون نیکرد توا رمیاس 

  ؟ لرزونهیم لبخنداش

   کاراش دلمو داغون کنه نیبا ا ذارمینه نم 

  ..... خوابم برد یچوطور دمینفهم

  دمیشنیبابا م یباره توعمرم بعد صدا نیکه اول یآروم وگوش نواز یباصدا

   دیچیتوگوشم پ 

 ... مدارشدیب

  بودم دمرخواب

 لباس خواب تنم بود همون

 شوشناختمعطرش یبود بو ریام 

  خانم   ... غزل  یغزل _

  ادیبه اتاقم نم  اجازهیب یطور نیا یچکیه ریرامیغ 

 : خواب آلودگفتم 

  ؟ یاول صبح هیچ  _

  پاشوکارت دارم  یپاشوغزل-



   

 : لباش بود  با اخم وگفتمرو  طونیلبخند ش هیخواب آلود نگاش کردم   برگشتم

  ؟ یدید یخواب چ یسحراومد یکله  ینما شدخواب _

 : بالبخند گفت-

  یخواب تالف _

   _ گفتم طنتشیاز ش یبا اخم  و عصب 

   بخوابم خوامی...مر؟یام یضیمر-

   تخت نشسته بود یرلبهیام

  دمرشم دستشوگذاشت روکتفم نذاشت  بخوابم تاخواستم

   داره دستش کل وجودم یچه حرارت یوا  

  دیلرز

 ... که  تا حاال یمن هیبیحس و حال عج هی  

 : با لبخند  گفت 

  ! توسالن ورزش کارت دارم می...پاشو..پاشوبر یبخواب ذارمینم _

  برق گرفته بلند شدم ونشستم نیچهارتاشد ع چشام

   بردم دمیژول یبه موها یودست

 : وگفتم

 کجا؟ _

۱۲۱ 

 

 [11:45 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۳_پارت#

  دادم  و با دست موهامو مرتب کردم نهینفس به س 

   : خنده رو لباش بود و دست برد موهامو لمس کرد با خنده گفت 

   یکنیم یروکوتاه کن که لج باز ییظرف شو میس نیا گمیم-

  به موهام بردم یدست

   یب نیا کنمیم  فیخودم از خودم تعر بود موهام جدامعرکه

  ادازموهامیبدش م شعورکه

 :گفتم یباز موهامو مرتب کردم و زدم رو دستش و عصب 

  هست به توچه نکهیهم  _

  : با خنده گفت 

  یکنم نوبت منه خانم یباشه به من چه اصالبلندترشون کن حاال پاشو تالف-

  : با پوزخند گفتم 

  هییمگه صف نونوا-

  : خنده گفت با 

   ارمیسرت ب ییفک کردم چه بال یکل شبی..غزل د مهیبچرخ تابچرخ ینه ...ول-

  

 :نذاشت بخوابم و گفتم یروان اومدیهنوز خوابم م دمویمال چشمامو

  خواهرزادتم انصافیب یزاریمگه تاچه حدازمن ب  _



 :گفت دیخندیم طورنیهم 

   یقهیده دق یسالن ورزش رمیداره م جذابت کارت ییگلم  دا  یپاشوخواهرزاده _

 یاومد گهید

   به یوا یای...ن امنتظرتمیباکفش اسپرت بپوش ب یدست لباس ورزش هی  

  حالت

   بلند شد،  منم بلندشدم 

 :گفتم یکج بادهن

   رهیگیم لیجذابت ؟؟ چه خودشوتحو ییدا  _

 واسم اومد یچشم غره اساس هی

 :بچگونه   گفتم یبا لحن رلبیکردم  با اخم  ز یقالب ته  

   دمیاوووف  چته ترس  _

  : داد و گفت نهیبه س نفس

  به ضررته یایرتربید یهرچ-

 : شدم با حرص گفتم یمنم عصب 

   کنمایم یبخدا منم تالف ریام _

 : دوگفتیخند

  ایباشه حاال فعال ب _

  : و گفتم دمیبراش با چشمام خطو نشون کش  زیام دیبا خشم تهد 

  یخواستخودت -

  نگفت یچیه

  خارج شد دروبست ازاتاق



  حوصله و خواب آلود  سراغ کمدم رفتم یب 

   مین نیتاب،  درواقع سوت هی

 دمیاسپرت پوش تنه

  کوتاه که  ستش بود یلیوباشلوارک خ 

   بستم یموهاموشونه زدم ودم اسب  

  نگاه کردم نهیا یسرم ، تو یمحکم باال باکش

  :ه کردمبا حرص با خودم زمزم 

 حسود یقشنگ نیبه ا یموها یروان نیا گهیم یچ-

   هم رنگ یاسپرت مشک کفش

  دمیپوش لباسام

   توصورتم ختمیشدم چندبارآب خنک ر یبهداشت سیسرو داخل

 خشک کردم کیکوچ یوباحوله

   یشکیرفتم ه یسمت سمت سالن ورزش 

   ابرا کردهمنم ز داربودیب یروان نینبود همه خواب بودن فقط ا توعمارت

 ...یعوض

 

 [11:45 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۴_پارت#

 شدم داخل



 نداشت یبرام تازگ نجایاومده بودم ا یچند بار 

   لیتردم یداره رو دمید 

 ! دوهیم

  جلورفتم یبالبخند

  زل زدم بهش   ستادمیطور ا نیهم 

  اب دهنمو قورت دادم 

  گشت نگاهم کردبر 

  بودم با   گوشه اش ور رفتم ستادهیکه ا لیکنار تردم 

  لیدادم اون غرق تردم نهینفس به س  

   زدیم نفسستادنفسینگه داشت ا قهیبعدچنددق 

 :با نفس نفس   نگاه تا سرتا پام کرد گفت 

  ! اسپرت پیخوبه ت  _

 : گفتم یبالبخند

  خوشت اومد؟ _

 ادیادمیخوشش ب دیکه با یاون-

   شعوریدلمو بسوزونه ب دیکردم با یاخم  

 :مخصوص دستش بود  گفت ساعت

  ! دنییخب حااال آروم شروع کن دو  _

 : ورزش کردن نداشتم که گفتم جداحال

  منوبدوم ..؟ یآورد _

  یکن ینه آوردمت باز-



 : ادامه داد یاخم  کردم با اخم و جد 

 ... تندش کن واشی واشیآروم بعد  قهیده دق گهیبرود _

  : دادم  گفتم رونیب نهیکه از س یبا نفس 

  بدون نرمش ؟-

  ... دستیتواندامت ورز-

 :نگاش کردم  ادامه داد فقط

   هیاالقل دلش به اندامت خوش باشه  یشوهرکن خوامیم _

 یداشته باش یکلیه

 : گفتم یبا اخم و جد 

    نقصهیب کلمیمن ه _

  غزل  یچاغ شد-

   دفه هی 

 :پهلوموگرفت وگفت تشوبادس

  یدیوخواب یبس که خورد یچاغ شد  _

 : ،  با حرص گفتم کنهیناراحتم م  حرفاش

  ترشمچاغ کنمیبه توچه حال م _

 :داد و گفت نهیکه نفس به س  طونیش یخنده هیزدم با  یچشمک 

   ادیمن خوشم نم _

  : با پوزخند گفتم 

 ادیخوشت ب دیتوکه نبا-



  : گفت یکامال جد 

دوهزارارزش داشته  هیقالبت بندازم  یبخوام به کس نیبنابرا ادیمن خوشم نم-

  یباش

  : گفتم یبا حرص و عصب 

   یشعوریب یلیخ-

نداشتم واقعا قابل  شیاز دستش اسا دادیمنو حرص م شتریسرد  بود،  بخون یلیخ

 : و گفت یاز خودراض نیا ستیتحمل ن

  یغزل شکم دار  _

    عجبحرف رو زد مت نیتا ا 

 دمیترکش نییشلورارکموپا یکم

 :ونگاه به خودم کردم وگفتم 

   نیکجا من شکم دارم !بب  _

   هام همپس کمرم تازه نگا دنده دهیشکمم چسب یوپیوات یسومال هیقایبچه افر نیع

   ؟ ی...کور رونیب زده

تم با لبخند زل زده بهم با حرص ادامه دادم و وگف دمینگاش کردم  د سرموبرداشتم

  _ جدامن شکم دارم ؟

سفت شکمم روتودست گرفت وگفت : _  یعضله یدست آورد به سخت یبالبخند

 !یدار

  : که  از ته دلم  گفتم دیگرفت و پوست شکموو کش شگونیچنان ن 

 یبه زورگرفت ادتودستتینکن دردم گرفت نم  ریآخ ام-

۱۲۳ 

 



 [11:45 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۵_پارت#

 غیدستمو رو دستش گذاشتم بدجنس   شده بود که ج دیمحمکم تر کش دیخند 

  زدم یکوتاه

   با خنده 

 :کرد گفت ول

  یروفرم باش خوامیپس م  _

  : رو ماساژ دادم و گفتم شگونشین یدادم جا نهینفس به س 

   روفرمم من-

 :دادبه جلوآروم گفت هلم

 ....3....2...1شروع کن ....  _

   یقیآروم آروم آروم دقا دمییبالجبار دو 

 یطوالن

  کردمیداشتم دق م  

 :بعد ازربع ساعت گفت 

  عیسر قهیحاال ده دق  _

  دیبرام خطو نشان کش زیام دیبا اخم نگاهش کردم که با چمشاش تهد 

   دنیبا حرص شروع کردم دو 

_ 1...2...3... 



   بود وساعت دستش بود من ستادهیطوروسط سالن ا نیاونم هم دمیدو

 دیچرخیاونم بامن م زدمیسالنودورم

   حواسم یول دمییدوینگاهش به من بود باانکه م 

 بود بهش

 :گفت قهیلبخند به لب داشت که بعدازده دق 

 . خوبه  _

  زدمینفس نفس م ستادمیا

  کردمیداشتم سکته م 

   درک که نداشت یاومد لعنت یخسته شدم ، خوابم   م 

  نشستم نیزم یرو....

  وقت بود ورزش نکرده بودم یلیخ 

 : نا نداشتم که گفت یو پاهام دراز کرده بودم از خستگ زدمینفس منفس 

  یریشنا م ۱۰۰حاال   _

 : گفتم یحرف رو زد عصب نیتا   ا 

   !؟ صدتا شنایچ _

   

 : دوگفتیخند

  دارزونشست1000کردم  یشوخ _

  : گفتم یعصب غویکه با حالت ج گذاشتیم داشت سربه سرم دونمیم 

  رررررر؟یام _

 : ادامو در آورد و گفت  باخنده



 ؟ هییییییییچ _

   کنارم یاکردم نگاهش کردم   که با اندک فاصله زیبا حرص چشمامو ر 

 :وگفت نشست

  شروع کن  _

  بذار استراحت کنم _ 

 : گفت تیکه با جد  دادیمهلت نم 

   دو سه کی  _

 شروع کردم ضیباغ

  رفتم ییتا70 

  : گفتم تیزدم با عصبان نفسنفس

  وقته ورزش نکردم نفسم بنداومد یلیرخیام-

 : گفت یجد یجد دادیمحل نم اصال

  بروبشمار1...2...3.. _

 : زانوم بود گفتم یرو سرم

   تونم تپش قلب گرفتم واسه امروزبسه ...خسته شدم ینم  _

   عذاب نقدیا کلشیواسه ه فرلوپزهمیجن شدمیمشکنجه ن یطور نیهم ا توباشگاه

 ....یروان یکه تو امروز عذابم داد دهینکش

 :زده بود بهم ،گفتم زل

 چته ؟ _

   لحنش پر خنده بود 



 :شد وگفت بلند

   شب که اومدم ستمیکه ن گهید یسالن روزا میایها صب مجمعه  _

 : گفتم باحرص

 ررررررر؟یام _

   با خنده گفت 

 ؟ هیییییییچ-

  : گفتم غیبا حالت ج یعصب 

 هروز؟-

  : گفت یکامال جد 

 ...هروز یاوک-

۱۲۴ 

 

 [11:45 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۶_پارت#

 : گفتم یحالت زار و عصب با

   تونم ینم_

 .. یدیشن نکهیهم-

  : گفتم  هیبا لحن  مثالگر 



   خوامیمن نم-

   خودتهمگه دست -

   نه پس دست خودته-

  داشته باشم یامرزیپدرب هیآره دست خودمه فردابخوام شوهرت بدم االقل -

  : کردم و با حرص گفتم یدهن کج 

  یامزهیب یلیخ-

  : گفت یطونیزد و با لبخند ش یچشمک 

  دلتم بخواد خوشمزم امتحان کن-

  : زدم یپوزخند 

   عمرابداخالق-

  نگام کرد    باخنده

   یسرمانخور ریبرودوش بگ یپاشوبسه تنبل عرق کرد  _

 : گفتم  زیو اعتراض ام یادستم دادو با لحن بچگونه یاحوله

  حموم رمینم  _

  : کرد و گفت یدهن کج   

   یبروحموم عرق کرد ایب یدیاووووووف پاشوپاشوبوم _

 : با حرص و حق به جانب گفتم 

   زهرمار _

 کرددستموگرفت بلندم  دیخند

  ستادمیبه زحمت بلند شدم جلوش ا 



  داد نهینفس به س 

  بود نمونیب یااندک فاصله 

  : برندازم کرد با لبخند گفت 

   قدتم بلنده-

 :  گفتم  یو چشمک طنتیبودم  با ش رگردنشیز 

   به یخوایدکترخودتوخسته نکن م لمیخوش است  _

   نمکیباهات ورزش م سین یالیخ یمن توهم ورزش کن یهوا

  ... بروووووخودتولوس نکن-

 :زدم وگفتم یچشمک

  ؟ لمیخوش است یحاال جد  _

 :زد وگفت یلبخند

  رونیببرمت ب خوامیم میصبحونه بخور ایب ریبرودوش بگ  _

  :و زمزمه کردم دمیکش یپوف 

   ؟یرینم نیریش شیمگه امروز پ-

 :بااالنداخت ییابرو

   کلیه رمیاس بگدست لب هیبرات  میفعال بر رمیبعدام  _

   کنه یقناصتومخف

 : کردم گفتم یاخم

   دلت بخوادمن اندامم حرف نداره _

 : گفت رفتیکه م یدرحال



   فتهیخودش _

 :گفتم باخنده

 ... هینی...کمال همنش رجونمیکده ام تیبه منم سرا تیفتگیخودش  _

 

 [11:46 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۷_پارت#

 (ریام)

   دادم  تو فکر اون کوچولو بودم نهینفس به س 

  لیتخس خوش است یدختره

 وتنش معرکست اندام

 :داد زد  طنتیو ش تیپشت سرم   با عصبان کردمیداشتم سالن رو ترک م 

  گفتم یحاال بگوک کنمیم یرتالفیام _

کردن باهاش رو  طنتیش  که  دیدیزدم  اما نم یکش اومد  چشمک  ارادهیلبخندم ب 

باهاش   بردمیبود اما هرچه بود لذت م یچ دونمیکه نم  شدمیم یحال هیدوست داشتم 

   وقت بگدرونم و سربه سرش بذارم

 : بلند گفتم ییباصدا

  . کن منتظرم یتالف _

   روز بعد شب

  ادورزشیازشام غزل رومجبورکردم ب بعد



   دیبه ذهنم نرس نیهم جز ا یزیچداشتم باهاش وقت بگذرونم     قتادوستیحق

   سرم شلوغ بود کردمیهم وقتشو نم گهید یوقتها

 ...غرزد نق زد یکل

 مجبورش کردم ورزش کرد یول

   وخنده یباشوخ یساعت هی. 

 ورزش گذشت کمیو

  دهیم یوقت گذروندن باهاش به آدم انرژ هیجدادخترشاد 

   رش نشده بودمبودم  که تاحاال دچا بیعج یحال هیروزا  نیمن  ا 

  به اکراه  رفتم اتاقم 

 گرفتم دوش

 غزل هم رفت اتاقش 

   بودم تاسرموگذاشتم خوابم نقدخستهیا 

  برد

   نیخوابم سنگ رسرمیکه خ منم

  خواستم به پهلوشم توخواب

 نشد نتوستم تکون بخورم  

  خواب بودم 

   حس کردم یول

  پام بستست دست

   نمیبیفک کردم دارم خواب م 

  شماموواکردمچ 



 نه واقعادست وپاموبسته بود 

   نفسموباحرص 

   دادم رونیب

  هیروان یکار اون  دختره نیا 

  شدمیم ونهیداشتم د     

  نداشت دهیهرچه تقال کردم فا 

  دست و پامو با تخت بسته بود 

  نگاهم به دست و پام بود 

   اصال امکان نداشت    باز کنم 

 : ص  داد زدمدندونام با حر یاز ال 

 غزززززززل ؟  _

  تیاز عصبان شدمیداشتم منفجر م  

   با شدت تکون دادم دست و پامو 

 دینکش هیچند ثان به

 تخت نشست یلبه   

  یشده  بود لعنت یکجا مخف دمیبود نفهم کیتواتاقم بود  اتاق تار نکهیمث ا 

  : آروم باخنده گفت  

   روسرت یصداتوگذاشت  یکشیزهرمارچته اربده م _

  برد چراغ خوابوروشن کرد دست

 : گفتم تیباعصبان 

 ! یچکارکرد _



   طنتینگاهم بهش بود چشاش پر ش 

 :دوگفتیخند

 شده ؟ یچ یچیه  _

  :گفتم تیبا حرص و عصبان 

  . یکنیتوتواتاقم چکارم-

   بودم وخسته یعصب یلیخ

 دادمیدست و پامو با خشم تکون م  کردمیکه تقال  یودرحال

 :ادامه دادم تیانباعصب

  ؟ یچرادست پاموبست  _

   زد و گفت یچشمک  روزمندانهیسر داد    پ یاقهقه دیخند بازم

  کردم یخوب کار-

  :دست ننداخته بود با حرص گفتم ینطودیمنو ا یتا حاال کس شدمیداشتم منفجر م 

   یا ونهیغزل تود-

  بودم متوجهش نبودم یعصب نقدیا

  و باز برهنه یتنش بود  لخت دیلباس خواب سف هی دمشیتازه االن د 

   شونیگذاشته بود و موهاشم پر شیکه  تنش رو به  نما   شهیمثل هم 

 : گفت که

  من ؟ ایتو _

 : دادزدم

  بازکن _

  : سرد گفتخون یلیخ 



 کنمیبازنم-

 

 [11:47 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۸_پارت#

  باال انداخت ییکرد و ابرو یرام دهن کجب 

   دادیداشت منو حرص م یحساب 

  تیبا عصبان 

  کردم سمت باال بدم یخودمو سع 

  مثال بزنمش خواستمیم  

دندونام  با حرص خودمو تکون  داوم من داشتم از شدت حرص منفجر  یاز ال  

  سر داد  یاقهاون قه شدمیم

 : با داد   و حرص گفتم 

   ازکنب غزل

 : ابروبااالنداخت وگفت باخنده

  نچ _

  : دمیدندونام غر یدست بردار نبود باز از ال 

   بازکن ونهید-

  : گفت انهیخنده و موز با

  کنمینم-



 : بودم دستامو تکون دادم و داد زدم یعصب نقدیا  

  ؟ یبست یاومد یک _

 یجد یمن جد جون یکه متوجه نشد نهیخوابت سنگ نقدیا شهیم یربع ساعت هی-

  : سر داد و ادامه داد یاقهبا خنده و قه 

 ...آ ستین تیحال ریببره ام اروآبیدن _

  : دمیو کالفه نال دمیکش یپوف 

  ؟ یکجا بست-

  تخت باطناب یها هیپا به

 : لحنم ملتمسش شد و گفتم یکم 

   حاال باز کن _

 کنمیبازنم-

   : داد زدم یعصب  

   بزرگت گوشته کهیغزل دستم بهت برسه ت-

 :گفت باخنده

  کنمیبازنم نیواسه هم  _

  : التماس و خواهش گفتم با

   برم تونمیعمل دارم نخوابم نم هی نکیلیبرم ک دیفردابا زمیغزل عز-

  

 :گفتم  شتریب متیبا مال 

  باز کن   _



   : زد و گفت یچشمک انهیموز 

  داره یشرط هی-

  : طش گفتمبودم بدون توجه به شر یعصب نقدیا 

   گمینه نم یبگ یبگوهرچ یچه شرط-

 دیوخودشوجلوترکش

  نمونیحد نفس فاصله ب   

 : گرما و عطر  تنشو حس نکرد و گفت شهیمگه م 

  یورزشه که مجبورم کرد یتلتف نیاوال  ا _

 :ادامه داد یبا لبخند 

 ...فقط کنمیپاتوبازم هیاما  گمیشرطموم

  : از  حرفاش و کارش گفتم یعصب 

   دستموبازکن-

  ؟ یبازکن شوهمیکه بق یاِزرنگ-

 کنمیخدادارم التماسش م یوا

 : گفتم  یادیباالتماس خواهش ز  

   بچه زمینکن ...عز تمیغزل  بخدا  خستم اذ زمیغز _

  گردنم حالمو خراب نکن لطفا افتهی؟ فردا خون مردم م یشد

  :با پوزخند گفت 

  سالمه18ن همش سالمه آقا خوشکله م یس یفک کرد هیچ-

  : گفتم یزهم با لحن ملتمس با



 عقشم کوچولوبازکن زمیخب  عز-

 

 [11:48 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۲۹_پارت#

    که با من کم بود اشفاصله

 یبه خوب کردمیم حسش

  کردمیتنم حس م یکیلمس تنش رو  در نزد   یحت 

  داد نهینفس به س 

 :گفت دیکشیم نمیس یاشارشورو انگشت

   هی یکنیورزشموکم م یاوال روزا  _

 یکنیم ونیروزدرم

 یول اوردمیخودم ن یاز حرکتش ،     دست خودم نبود  ..، اما به رو یعصب  

   : لحنم خشن و گفتم

  ماه هرشب هیگفتم که تا کنمینه قبول نم-

  : کرد و گفت یدهن کج 

   کنمیپس بازنم-

  بود نمیطورنگاهش به س نیهم

اصال داشت حالمو خراب    دیکشیم ینرم خطوط فرض یلیخ   نمیروس  باانگشت

 : گفتم تیدفه   با عصبان هیکه  کردیم



  دستتوبکش  _

  : لجبازانه گفت یلیخ

 خوامینم-

   : گفتم یطور با همون حالت بود که باز عصب نیهم  

  نکن غزل-

 : زد و گفت یچشمک _ 

  ؟ یشیم کیتحر هیچ _

 :زدم وگفتم یپوزخند

  عمرا  _

 :وگفت دیدشتشوکش

  دارمیوگرنه تاخود صب نگهت م یکنیقبول م  _

  : گفتم یباز هم لحن ملتمس 

   بازکن خسته شدم رمیغزل من بم-

   یا فتهیخودش یکنیقبول م نکهیوا-

   من حاال جون فتهیباباباشه من خود ش یکنیم تیاذ نقدهیباباغزل خانم چراا یا-

   بازکن

   یکنیروزاموکم م-

   ونیشب درم هیباشه -

  لیجمعه تعط-

  داد نهینفس به س 



 : و کالفه بودم  گفتم یاما من عصب 

  ها من دوست دارمجمعه _

    ها دوست دارم بخوابممن دوست ندارم جمعه-

   دهیم یمن دوست دارم باهات ورزش کنم بهم انرژ یول-

   من ضدحاله یبرا یول-

  امیقلموکوتاه نم هی نیا-

  : باال اندخت و گفت ییابرو 

  را نداره؟-

   وجه چیبه ه-

 :نگام کرد وگفت بالبخند

  اصال؟  _

 : گفتم یو جد یعصب 

 اصال _

 

 [11:48 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۰_پارت#

 :گفت متفکرانه

 ؟ یرینم نیریش شیها پمگه تو جمعه   _



 : گفتم یدادم و عصب نهینفس به س 

  دادم ریوقتامو تغ  _

 : متفکرانه نگام کرد و گفت 

   باشه قبول _

 دستاموبازکن ایحاال ب-

   کنم تیببوسمت تف مال یدیحاال که رانداره اجازه م _

 : وگفتم دمیخند

  یستیتوجدانرمال ن _

 : گفت انهیموز یچشمک با

   ادیکه بدت م دونمیم _

 :گفتم باخنده

 ادینه خوشم م  _

   بردمیهاش لذت مواقعا که   از بوسه 

 : زد و گفت یچشمک دیخند

 هرچه دلم بخواد بوسمتیم  _

  : و گفتم طنتینگاهش کردم لبخند به لب داشت پر از ش 

  غزل؟-

 ها؟-

  : با لحن پر خنده گفتم 

 چته؟ _



  : با خنده گفت 

 دوست دارم حرصت بدم یچیه _

    بزنم یتا خواستم حرف 

 شد وخم

  کرد یگونمودرواقع تف مال 

  کرد امونهیتنش د یبود بهم گرما دهیتنم بود  در واقع چسب یکیدر نزد 

 ...اوووووف چندش_ 

  : با خنده گفت 

  : و گفتمتنم بود یکیدادم  هنوز در نزد نهیهست نفس به س نکهیهم-

   دارم یشرط هی-

 : گفت باتعجب

 ؟ یذاریبازت کنم شرط م نکهیاواسه  _

   خودش هوی 

 بودم ومدهیبه وجد ن یطور نیسردادکه تاحااال یاقهقهه چنان

  هیدخترسرتاپاشاد نیا 

   کنهیمنتقل م یآدم حس خوب به

 : بهش بود گفتم نگاهم

   یماچم کن نکهینه واسه ا  _

 : و گفتمفقط نگام کرد  شهیزد چقدجذاب م یلبخند

  واببخ شمیامشب پ _

 : شد وگفت یدفه عصب هی



   یغلط کرد _

 :گفتم بالبخند

  یخوابیم  _

  : با حرص گفت 

   خوابمینم-

   یخوابیم-

 :دادزد

   خوابم ینم _

 :گفتم باخنده

 ... بازکن  باشه

 

 [11:48 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۱_پارت#

 : با خنده گفت 

  کنمیه نم 

 : و با حرص گفتم  دادمیکم کنترلم رو از دست مداشتم کم  گهیبودم  د یعصب 

  ومدهیسگم باال ن یبهم باز کن تا رو یختیغزل روانمو ر _

  : کارساز شد  و گفت دمیانگار تهد 



  به حالت یوا یکن تمیاذ یبخوا یول کنمیبازم-

 : و  گفتم رفتمیکم داشتم از کوره در مکم گهید 

   غزل زود باش یکردخستم  _

  ایقول داد-

  : امیمنفجر شدم  مجبور شدم   کوتاه ب گهید 

   باشه قول دادم یکالفم کرد-

 : با خشم  گفتم   طونینگام کرد ش فقط

   غزل زود باش _

   دمیپامواول بازکرد که تکون دادم  با حرص غر هیشد  بلند

   شیبق-

 : گفت باخنده

   کنمیبازنم یکن یتالف یکن تیاذ یاگه بخوا _

   گهیقول دادم د-

 ...؟  بگو یچ یقول داد-

  : گفتم یاز کوره در رفتم    با حرص و عصب یحساب گهید 

  ؟ییییچ-

   نکنم یتالف دمیبگوقول م-

 :که باعث شد باخنده گفتم دیباریاز اون چشاش م طنتیش

  نگم ؟ یچیمن ه یکنیخوادمیدلت م یچطورتوهرکار دمیقول نم  _

 ؟آره-



 : اب دهنمو قورت دادم و گفتم 

 یا ونهید _ 

   : گفت طنتیبا خنده و ش 

 کنم ونهیتورود خوامیم-

  : گفتم یبا پوزخند کشدار 

  زدمیحدس م دیمعلومه ...با-

  : دفه باز خر شد و با  اخم گفت هی 

   کنمیبازنم نطورهیکه ا حاال

 : تحمل کنم داد زدم تونستمینم گهید 

  بازکن  _

  : ه  با حرص  گفتشمرد 

  ....نمـــــــ...کــــــــــــ...نــــــــــــم-

 : صدامو گذاشتم رو سرمو  داد زدم  شدیسرم داشت از دستش منفجر م 

   ....یکرد ونمید  _

 دیخند

 :و گفت کردیانگار از ته دلش با حرص دادن من ذوق م 

   خوامینومیمنم هم  _

 :دازدم دوباره

 غزززززززل؟  _

  : کرد و حق به جانب گفت یماخ 



 دمیاِچته ترس-

 

 [11:48 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۲_پارت#

 : بودم و در حال انفجار یعصب  

  یساعته پاموبست هیبازکن داغون شدم  یروان _

  : لباشو غنچه کرد حق به جانب  گفت 

  ...آیاما  قول داد کنمیباز  م _

 پاموبازکرد

  هویکار رو کرد  نیتا ا 

 :شکمم وگفت یوباخنده اومد نشست رو 

   کنم یدستاتوبازنم  _

  یتوغلط کرد-

 : نشسته بود و گفت هنوزروشکمم

     گفته باشم یول کنمیبازم- _

 شدسمت دستم خم

  با همون حالت    که دستمو باز کنه  

 دیهاش به صورتم چسب نهیدرواقع س  



   تووجودم یبیجحس ع هی 

  گرفت شکل

  ارادم کرد مست شدم یتنش ب یبو 

  حالم خراب شد 

  کنهیم ینطوریچرا ا دونمینم 

  کنه یمنو عاص خوادیعمدا م 

 لحظه هوش ازسرم برد هی 

   سخت یلیخ 

حس کنم پ  یرو  صورتم به خوب شدیم نهاشویکردم    لطافت س خودموکنترل

  رک و لمس بودو فرمشون برام  قابل د یسفت یحت

  دستوبازکرد هیکه  

 دست بردم و دور کمرش حلقه کردم عیتا دستم آزاد شد   سر   

   کار  رو کردم  که نیتا ا  

 : گفت  غیباج که

  نکن _

  : تر کروم و گفتمبا پوزخند حلقه دستمو محکم 

  بازکن عیسر-

  : با حرص  گفت 

   کنمیبازنم-

 :بوندوگفتمگرفته بودم وبخودم چس کمرشوسفت

   عیتند سر  _



 :گفت غیوج باخنده

   خوامینم  _

 :دادزدم

  زودباش  _

   دیاز   دادم ترس 

  بازکرد عیسر

  بود روم

روش بودم و  یباال  با بدجنس دمیوخودموکش دمیچرخ عیتا دستم آزاد شد  سر 

 :گفتم

 ؟ یا ونهیتود  _

   گفت یود با تخسنگاهم بهش ب زدیتنم بود  نفس نفس م ونیروش بودم   م 

  ازتوعاقلترم-

   حصار تنم بود و گفتم ونیچشم تنگ کردم   م 

 ؟ یکاروکرد نیغزل چراا-

  : گفت   حانهیمن بود وق یبا پوزخند نگاهش به  چشما 

  کنم تتیدوست دارم اذ-

 : دادمو گفتم نهینفس به س   

  چرا ؟  _

 یدوست دارم حرص بخور-

بود و  زیآغوشش وسوسه انگ یگرم   قیدقا نید انگاهم بهش بود چقد دلبر  بو 

  : گفتم



  آره ؟ یدوست دار یحرصم بد یخوایم-

داشتم نامحسوس  لمس  قایحد حد نفس بود فاصلمون تمام وجودشو   االن دق 

    دستم اومد   نشیو فرم س یگرد یحت کردمیم

 :گفت باخنده

  ..یلیخ  _

 بودم هنوز روش

 :گفتم کردمیحس م یه خوبنفساشوب یفاصله کم    داغ 

  ؟ یچون  زنم شد  _

  نگفت سکوت کرد یچیه

  نگاهم بهش بود  اب دهنشو قورت داد 

  دیدزدینگاهشو کالفه م 

حس حسادتم بهم غلبه کرد و    هوایخواب چقد جذاب ترشده بود ب رنورچراغیز  

  :گفتم

 یپسرتودوست داشت دوست

۱۳۰ 

 

 [11:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۳_پارت#

  حرف رو زدم نیمن ا تا



 : باعصبانست هلم دادوگفت  

  یبروکنارخفم کرد _

  : با پوزخند و سماجت گفتم 

  ؟ شهیم ینرم چ-

  ....بروکنار-

 : هلم دادوکه باخنده گفتم دوباره

  ؟ یکنیم نیشوهرتم چته چراهمچ _

 :گفت یو عصب باداد

 ... ین ورروانبرواو  _

  :گفتم  تشیو عصبان شیپاچگبا پوزخند  از دست 

  ؟ یترسیم یازچ-

 نگفت نگاهم بهش بود یچیه

 دید ایمهلت حرف زدن  نکهیبلند شد   و حالت دو بدون ا عیجداشدم وسر ازش

  زدنشو بهم بده واتاقموترک کرد

  به موهام زدم یچنگ یکالفه و عصب 

    شسته بودمتخت ن یزدم رو نهینفس به س 

 کنهیم تمیکرد جداچقداذ کمیتحر یروان دختره

  خورد رفت زیل یماه نیتودستم بود اما ع 

  آوردمیدوم نم دیمونده بود    شا گهید   قهیاگه ده دق 

  دمیکش یپوف 

   ینگاه



  ساعت کردم به

  اراده ثدم یب نقدیچرا ا  یلعنت  نوکردیریش یبود دلم هوا روقتید

  داغ کردم دیظه شدچقد اون لح  

   خی رآبیبلند شدم ورفتم ز یول   

  .... داربودمیصب ب یکایآورم شم اما مگه آروم شدم تانزد یکم هی دیشا

   

 ( غزل)

  

 میمثال قرارشد اون هفته بر ریتأخ یشمال بعدکل میریم میدار

   عصربود حرکت...

   چهارشنبه  بود میکرد

  میبود نشیرتوماشیمنوام

   ورانندش باهم رفتن هیرادبادوتاپرستاراش وسم یآقا آخه

 میتنهابود رهمیمنوام

   مارونداره یکالکل یرادهم به قول خودش حوصله یآقا 

  میدوساعت بود توراه بود یکی

  : که گفتم یبود ساکت در حال رانندگ رینگاهم به ام 

 ر؟یام-

  : نگام کنه  گفت نکهیبدون ا 

 ؟ هیچ-

   خوامیاب م _



 :روستم گرفت گفت یبود اما بطر یبه رانندگ حواسش

  ایب _

   کردم و یاخم  

 هیخوام دهن ینونمیا-

   :بهم  انداخت وگفت ینگاهمیبرگشت ن 

  ازش نخورده ی؟کس هیدهن-

  :با اخم و اعتراض گفتم 

  ؟ ینخورده ؟پس توچ یکس-

  ارمیآب ازکجا واست ب ابونیخ اروسطیدرن یغزل بچه باز-

  : گفتم یام بود   با لحن بچگونهتشن یلیخ   

  ... تشنمه خوامیمن آب م-

   خوردم وانیبال ستین یدهن-

 یکرد یدهن وانمیتازه ل دمیخودم د یدروغ نگودهن زد_

۱۳۱ 

 

 [11:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۴_پارت#

 بود یروبازکرد حواسش به رانندگ یبطر



   یبطر یزبونشودوردهنه دمیاما د 

 چرخوند

 کرد شیدهن یحساب 

   روبرگردوند یگذاشت وبطر یزبونشوتوبطر یوحت 

 روزبونش اومد آب

 : باخنده گفت    

  شد یحاال دهن _

  : شدم از  حرکت چندشش و گفتم یعصب  

 ؟ یدونستیم یهست یعوض یلیخ-

  : زد و گفت یپوزخند 

کال به دوتامون ثابت    دیباورم شده با گهید شنومیهزاربارازت م یروز  دونستمیم

  بشه  حاال  نق نزن بخور

  : زدم رونو گرفتم و گفتم یپوزخند 

  خورمینم رمیبم-

 : بدگشت نگاه بهم کرد رو متوجه شدم و گفت 

 ؟ یخوریمنونم یتودهن _

   خورمینم رمیبم  _ 

 ( ریام)

   دفه هیحرف رو زدم   نیتا ا  

 :ف کردم وگفتمتوق ابونیکنارخ

 ؟یخورینم  _



  : زد و گفت یدفه پوزخند هی 

  شهینه چندشم م-

  : برگشته بودم  سمتش  گفتم  

  ؟ شهیتوازمن چندشت م-

  معلومه-

   بارل کیکه   یزد و  دهن کج یکردم نگاهم بهش بود پوزخند زیچشامو ت  

 سمتش  خم شدم  دستم دروگردنش گرفتم 

  بدم مهلت  نکهیبدون ا عیوسر  

   قیلباشومحکم وعم 

  دمیبوس

  دمیبوس قیعم

 کنم؟یمن دارم چکارم یخدا یوا 

   باربود توعمرم نیاول نیا 

   بوسمیروم یدختر یلبا

 خودم قابل وصف نبود یبود که اصال برا یبیحال عج  

  کرد میکه هوا دمیتو طعم لباش چش یبیعج    ینیریش 

  ناخواسته یبوسه   نیبشه ا یباعث شد  طوالن   

  شد هلم داد تقال کرد یعصب   

 : به اکراه ازش جدا شدم با خشم گفت  

 ... کثافت _

   لب   گفتم  و ریز تیبه    رصا یپوف  



 : زدم   ادامه دادم یطونیو ش تیاز سر رضا  یچشمک دمیخند

  ....ادیبدت نم گهیحاال د _

 :گفت تیباعصبان

  یمنوببوس یحق ندار یعوض  _

  : و گفتم  دمیخند  

  ... کردم تاچندشت نشه تیدهن دمیبلکه مک دمینتنهابوس-

 : روشوبرگردوندوگفت

  ... یروان _

  دمیخودم برگردوندم ودوباره لباشوبوس روشوسمت

   کرد یسع یلیترازقبل خ قیعم

  حرفا بودم نیجدابشه  اما من سمجتر  از ا ازم

   تو حال خودم بودم اون در تقال 

  ازش جداشدم شدیکه ازکنارمون رد م ینیماش بوق یباصدا

   به نگاهم

  بود که سرعتش  کم کرده  بود نیماش

  دیخندیبود م رونیراننده سرشوب 

 : گفت باحرص

   ادیازت بدم م _

 آب بخور گهیحاال د-

۱۳۲ 

 



 [11:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۵_پارت#

 : گفت یعصببا حرص و  

   خورم ینم _

   خودشوداره یآب که جا یبهونه ندار گهید یدیلباموچش-

  شدم وونهیداشت نه انصافاد یعجب حس یول

   یدختر یلبها یلبام گرم تاحاال

 بود دهیرونچش

 رو یدختر یلبها یگرما  ینطورینکرده بودم اونم  ا لمس

 چراغزل چرا ؟ یول

 ومدیاتفاق افتادوبدم ن  نیا

  ه تکرارش هم کردم؟تاز 

   بود تووجودم شکل گرفته یچه حس 

  لذت بخشه ؟ نقدیعسل لبهاش چراا دنیچش

 :گفتم یآروم بالبخند 

   یخوش طعم بود اما بوسه دوم طعم لبا یلیبرق لبت خ  _

   بود معرکه بود خودت

 :گفت روشوبرگردوند

  یهست یعوض یلیخ  _



 : پوزخند گفتم با

  بگو دیزجدیچ هی ینوهزاربارگفتیا _

 :سمت پنجره بود  گفت روش

 رسنیزودترم نایباباا رشدیبرود  _

  : دادم   و لذت از طعم بوسه اش که  به   کام گرفتم  گفتم نهینفس به س 

 ..... نقطه ضعف توإ نمیبوسم ا یلباتوم یکن تمیبه بعدهروقت اذ نیازا-

  : سمتم و گفت تیبرگشت با عصبان 

 یتوغلط کر-

   :گفتم یبه جانب و عصبمنم حق  

 ... ادیخوشت م گمیبهت نم یچیمن ه یکنیم میاِچطورتوتف مال-

  نگفت   فقط روم ازم گرفت یزیچ 

   دادم نهیمنم نفس به س 

  میکرد حرکت

 :ادامه دادم 

   حقته ارمیمنم سرت م یاریم ادسرمیکه بدم م یازکار  _

 : بود اما روشوبرگردونده بود  گفت آروم

  کنمیم یتالف _

  : حرص دادنش گفتم یبرا دمیخند 

   انهیوحش بوسمتیمنم -

   یتوغلط کرد-



  شدم یعصب  د

 : گفتم  تیبد دهن بود که با خشم و عصبان یلیخ 

    غزل یبد دهن  یلیدرست حرف بزن خ  _

 :وگفت دیخند

  ؟یشد یچراعصب هیچ  _

  کنم ینم نیروتضم یزیغزل چ یغلط کرد یبهم بگ گهیبارد-

 : با موزخند گفت 

 ؟یچکارکن یخوایمثال م_

 اریسگموباال ن یغزل رو_

  : باز هم پوزخند  گفت 

  مثال شهیادچطورمیباال ب-

  : کل کردنش گفتمو کالفه از  کل یعصب 

   زبون نفهم احمق یدختره  کنمیم تیحال میبذاربرس

   یاحمق خودت-

   یروان یوزبون نفهموعقد کردم ...کوچل یآره من احمقم که تو-

۱۳۳ 

 

 [11:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۱۳۶_پارت#

 : جوابم  داد یباز باتخس 

 ؟ یعقدم نکن یخواست

  : زدم و  واسه حرص  دادنش گفتم یپوزخند 

  اگه طالقت دادم یکورخوند-

 سیبرام مهم ن  _

  : بهش انداختم و گفتم ینگاه میبرگستم ن 

 یدلت خواست بکن ی...تواالن ازخداته طالقت بدم هرغلط ستیاِمهم ن-

  : باال انداخت و گفت ییتک ابرو 

  ...قایآره درسته دق-

   یندار اقتیل-

  ... زخانیادچنگیازت بدم م یاقتیل یخودن ب-

   طال قت بدم عمرا...عمرا....طال قت بدم یحرصم بد یخوایم یاشتباه فک کرد-

  ...بازم حاال حاالها فکر طال ق روازسرت درآر ینک ونمید غزل

 

   نیدل ببندم ا دیبستم اما نه نه با ونهید یدختره  نیمن دل به دل ا درسته

  ستین دخترنرمال

  بچست هنوز

   االن من به زورنگهش داشتم نیا ستیدخترن  اصال

 روز رهاش کنم مث مامانش نشه ؟ هیمعلوم  ازکجا

   یازفکرش هم حت یوا



  میگریسردردم

 ... ستی...من نگرانشم دست خودم ن ارهیروز رون خدااون

   گذشت   یساکت بودم و تا شمال در سکوت و من عصب   

 گذشت یروز دوسه

  نمونیدوسه روزه آتش بس بود ب میگشتیبرم تا

   ساحل لب

  مینشسته بود دوتامون

 زدیحرف م یداشت باباباش تلفن غزل

   اش طولمکالمه یقیدقا 

 دیکش

 : روبهم دادوگفت یگوش 

 برم بخوابم _

  : دادم   و گفتم نهینفس به س 

  برو-

  رفت که منم بلند شدم پشت سرش رفتم  الیبلند شد سمت و-

 :وگفتم دمیرس بهش

  میدعوت یپس  فردامهمون  _

  : نگام کرد با لبخند گفت 

  ؟ یک-

   دوستام-

  کجا؟-



   گهیتهران د-

 مامیمن ن-

 : تر کردم کنارش هم قدم بودم و گفتم یسبنه دادم لبنفس به  

 چرا ؟ _

  برو نیریحوصله ندارم باش-

 کنم یتوروبهشون ومعرف خوامیخودشم دعوته م شناسنیروم نیریاونا ش-

۱۳۴ 

 

 [11:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۷_پارت#

  :نفس به سبنه داد و لب زد 

 عنوان همسرت ؟ به

   اب دهنمو قورت داد و گفتم 

   نه خواهرزادم-

   امینه من نم-

   بوده نی؟ قرارمون هم کنمیم یبه عنوان خواهرزادم معرف خوامیچراچون تورم-

 ندارم یمهمون ینه حوصله -

 : گفتم یو عصب کالفه



 ؟ یکنیم یلج باز یبازدار _

 : گفت یاخم کرد و عصب  

   کنمیو م  خوادیدلم م _

  اتاقامون باال بود میشد هردوداخل

 :هم بود   و   قبل داخل شدن به اتاقامون گفتم جفت

   هیبازلج نی؟    ا خوادیچرادلت   م  _

   جمع دوستاتوندارم ی رحوصلهیام-

  ؟یشناس یتوکه اونارونم-

  گهیباشه به هرحال مث خودتن د-

  : تمگف تیزدم  نگاهم بهش بود و با عصبان یپوزخند  

  مگه من چمه ؟-

 : واسه حرص دادنم گفت طنتیو ش  یبالبخند

   تخت کمه هیتو یروان  _

 بحث کردن باهاش رونداشتم حوصله

 :گفتم 

   کنم ینم امجبورتیباشه ن  _

 : اتاقش شدوباهمون لبخندش گفت داخل

  ... خوشگله رآقایشب بخ _

 :گفتم آروم

   شب خوش  _



 م بردرفتم اتاقم به زورخواب منم

 خبرنداشتم نیریمدتهابود ازش 

 مامانش بود شیپ 

 هیاما امشب دلم گرفت  خواستیدلم هواشونم یلیشدم خ یطور هیالبته  من  

   شدم یطور

   شمینبود پ فیخواست .... ح یزنگ زدم بهش بعدمدتها بود که دلم م که

  (غزل) 

 زدم امروزظهرزنگ

 خونه توسالن نشسته بودم اازتلفنیبه صوف 

 راومدیام 

   الیخیب

 بهش نکردم یتوجه  شدم

 دیمنوند یعنیرد شد   کثافت  یاونم طور 

   گرفت  دهیالبته ناد 

 کجا رفت دمینفهم

   : تماس بودم یمنتطر برقرار  

  ؟ ایالوسالم ..صوف-

 

۱۳۵ 

 

 [11:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۸_پارت#

 ( ریام )

  داخل خونه شدم 

 رهیگیداره  باتلفن  شماره م دمید

 زنهیحرف م یکنجکاوشدم باک 

   بد الیفکر روخ 

   بودم و نگران نیذاره  بس که بد ب ینم آرومم

  روبرداشتم یداخل اتاق کارشدم و آرو گوش عیسر

  : با ذوق  گفت دمیدادم و صداشو شن نهینفس به س 

 ؟ یقبول شد یگیم یجد ایصوف یوا-

   زدیدختر حرف م هیداشت با  

   چقد خوشحالم یدون ینم یوا-

   تک روشاخم بود یخوبه خوش به حالت اگه منم امتحان داده بودم االن  رتبه -

   خب یدادیالاقل امتحان م یاله رمیآخ بم-

درس  گهیخب درس نخوندم گرفتارباباوکارام شدم بعدشم ازدواجم نذاشت د-

   نخوده

   خوب اونم تهرام محاله من ی؟حقوق که مسلما اما نه با رتبه  شدمیقبول م یچ

  رم کجادارم برم آخه ؟ ینم شهرستان

  حال سال بعد ستیمهم ن-



   کنمیثبت نام  م نمیحاال بب-

  ؟یامتحان ند فهیبود ح یبخداتونمراتت فوق عال فهیغزل ح یوا-

   االن اسمم توروزنامهمشکال ت نبود  نیوا خوندمیچقد ناراحتم انصافام یدونینم-

   ها بود نیجزءبهتر

   چقد ناراحت شد یازدواج کرد دیفهم یمیخانوم کر یوقت یدون ینم-

 الیخیب-

    دادمیطور   داشتم گوش م نیهم 

  .... یشدیبود قبول م یحاال هرچ یدادیباباامتحان م-

   شدمیقبول م تیدرپ زیچ هی یاه نکنه اننتظارداشت-

 :باخنده گفت ایصوف

   یاریکودک   _

  ؟ یقبول شد یتوچ یعمرا ...راست-

  ... یروان شناس-

   گم یم کیخوبه بهت تبر-

   خبرتوپ دارم برات هی یراست

  بگوبگوزود باش-

   گهیچند روز د شهیعدوس یفات _

 : باذوق گفت غزل

 ؟نکنه باجواد یباک یگیخداراست م یوا _

 



۱۳۶ 

 

 [11:51 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۳۹_پارت#

 : باخنده گفت ایصوف

  آره _

   بزنم یدوق زده بود که باعث شد لبختد  یلیغزل  خ 

   دی....مبارکش باشه بل اخره به عشقش رس یاله یوا-

   شیدعوتت کنه واسه عروس خواستیبهم گفت م یغزل فات-

  هست ؟ یک-

   پنج شنبه-

   چه زود یوا _

   بهش بزن یزنگ هی یشمارشودار گمیم-

   الیخیصدرصد برم ب ذارهیرنمیام یوا-

  بهش بگو؟-

   ذاره یمطمئنم نم-

   دوست داشت بهت خبربده یلیخ یغزل فات-

   گهیآرش هم هست د گمیم-



   ینشست پا نقدیا یازدواج کرد دیحنانه شن یآرش وقت یگفت گهیخبرد هی یراست-

   شیرد بره خواستگاررومجبورک چارهیکه ب آرش

   حنانه چندش همون اول چشش دنبال آرش بود-

   یایشد حاال م التیخیب یشوهرکرد دیفهم یوقت یتوکه آرشوهزاربارپس زد-

   انهی یعروس

   جون خودت کنهیم زمیحلق آو شهیاون که نم یاجازه ا یبگم ب ریبه ام دیبا-

   وحشتانکه نقدیچه خبرته ا یوا-

   که دوست نداره ...خودش ییجا رونیبونه اما دوست نداره برم بنه اتفاقا مهر-

   ارتمیم برهیم

  ارتتیبگوخودش ب-

 کجاست؟ یعروس-

   چقد بزرگ بود ادتهیجواده  یتوخونه _

   یساعت هی امیقبول کرد م گمیبهش م یشهرول نییادپایب گهیعمراد-

  شوهرت اومده ؟-

 تازه اومد رفت اتاقش-

۱۳۷ 

 

 [12:03 10.12.19] , وساز ه یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۱۴۰_پارت#

  ؟ یهنوزرابتطون بده ؟  هنوز دوسش ندار غزل

 : باخنده گفت غزل

  زنهیرمیموباتیبده ؟سا _

 : با خنده گفت 

کن دلشوو  یدلبر کمیخب   هیچه ازدواج نیا    ونهیکن    د یدلبر کمی ونهید  _

    ببر

 که نگو ارمیحرصشودرم نقدهیکنم ؟ا یدلبر-

   زد وعاشقت شد دیکن شا یدلبر کمی ونهید _

  !به خدا یا ونهیشوهرد یقحط نیبه خدادخترتوا یا وونهید-

 : باخنده گفت غزل

   ردلمیزده ز یخوش  _

   عکسشوبرام بفرست گمیم-

 :وگفت دیخند غزل

  ؟یباکدوم گوش یچطور  _

   رهیآخخ حواسم نبود بهش بگوبرات بگ-

بهش بگم بخوادخودش  شهیروم نم یول کنمیم تشیاذ شهیروم نم شهیباورت م-

   واسم

   نگم خودم بهتره رهیگیم

  ؟ یگیکه م یجداجذابه اون جور-



بداخالقه ..گندش بزنن     یکه نگوول هیجگر هیچقد نازه  یدونینم ایصوف یوا-

   خان زیچنگ رصفرهیاخالقش  ز

   زدم یلبخد

  ؟ یدوسش دار-

   اونو  دوست داره که من دوسش داشته باشم یک فتهیصال حرفشونزن خودشا-

  ؟ یدیدوست دخترشود-

   دهینه نشونم که نم-

  ازتوخوشکلتره ؟-

   دمیمن که ند دونمینم-

 یدخترا نیفک نکنم ازتوخوشکلترباشه حتماازا یخوشکل وناز یلیتوکه خ-

   دماغ

   هییولب پرتز یعمل

   زدم یلبخند بازم

   یبهتره فراموشش کن الیخیب-

 توروداشته باشه یرنگ چشما یفک نکنم کس-

۱۳۸ 

 

 [12:03 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۴۱_پارت#



 : داد رو متوجه شدم با حسرت تو لحنش گفت رونیکه ب ینفس 

دارم  تیدو      فتهیخودش یروان گهیده د یاگه طالقم بده راحت شم ...نم یوا _

  که ستین یاما   راض رمیطالق بگ

  چکار کنم    دوسش ندارم    واقعا     دونمینپ 

 :با حسرت ادامه داد  

 ؟ یدیمامانموند  یراست_

  دمشینه ند _

   اینگ یزیجون من چ ایصوف ینگ یزیوقت به مامان چ هیبهتر-

   ؟ نیر یهم باهم م رونی...  بگمیباشه قول داد م-

   خوش نقدمیا کنهیدمیوقتا برام خر یمنوگاه برهیم شترسرکارهیب ییخدا کم-

    است قهیسل

  ؟ ی؟ اون چ یبهش  ندار یحس چیجداه-

   کنهینه بابا  لخت شم جلوش نگام نم-

  رهیجونش م نیریش شیشترپی؟ ب هیچ فمیتکل دونمیواال نم     

 ادیکن واسش سمتت ب یدلبر  ییزنش تو یبره ناسالمت ذاشتمیتوبودم نم یمن جا _

 یدیخب اجازه بهش نم  ادیخب حاال خوبه اون انتخابت کرده     اما سمتت نم

    نهیواسه هم

  بهترواال-

 : داد با خنده گفت نهینفس به س 

  ؟ یسرش به سرش نذار _

 دونستمیازدواج مزخرفه   نم نیواسش دارم که نگو      ا ینقشه ا هیاتفاقا -

  شهیم ینطوریا



   یا ونهید _

   نیحاال  بب کنمیم ونشید-

   من قطع کنم زهیخب غزل چ-

   بروباباخوبه من زنگ زدم-

   دیبابامثانم ترک-

 :وگفت دیخند غزل

   سالم به مامانت برسون  _

   قطع کرد عیوسر سونمیم تیبزرگ-

 روگذاشت یهم گوش غزل

   حرف میباوکل دیتودستم موند پس کنکورنداده با یگوش 

  ؟ شهیم یچ نمیواسه کنکورودانشگاهش بب نمبز

 شب رفتم سراغش بعد شام بود........

   من مطب سرم شلوغ بود شام خونه 

 رتراومدمید

 اون تواتاقش بود 

   ورزش رفتم یخسته بودم امابه بهونه ا نکهیباا 

  دروبازکردم آروم

   نکهیکه بدون ا دهیتخت دارز کش یرو دمیشدم که د داخل

 : گفت ارهیدرب رمالفهیسرشوازز

   امشب حال ندارم ریام _

 تخت  نشستم یلبه



۱۳۹ 

 

 [12:04 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۴۲_پارت#

  تر کردم و گفتم یلب 

  چته؟ _

   حال ندارم ستین یزیچ-

  دمیفه آروم ازروسرش کش مال

   چشاش دادبویز شیدگیبه رونداشت رنگ پر رنگ

 : حال که گفتم یب هم

  ؟ یودیپر  _

 :کرد وگفت اخم

 زهرمار  _

  : اب دهنمو قورت دادم و گفتم    

افتاده که ناراحتت کنه  ینه اتفاق کنهیدردم تینه جا یچته پس نه سرماخورد-

   یچ

  باشه ؟ نیرازایغ تونهیم

  روشوبرگردوند

 :دادم باز  گفتم نهیبه س ینفس    



 اهانته ؟م یدوره   _

  : گفت یاروم با لحن خجول 

 یلیدرد داره خ یلیخ ردلمیدرددارم ز یلیخ-

    بود و گفتم دهینگاهم بهش بود و هنوز مالفه رو سرش کش  

  ؟ یشیم یجور نیا شهیهم-

   شهیهم-

 ؟ ادهیاال نم دردت ز-

   آره _

  :اب دهنمو قورت دادم  و آروم گفتم 

 .... هیعیطب یزگیغزل درددوش-

   حرفا به غزل برام سخت بود اما بنا به نیا گفتن

 :و اطالعاتم گفتم کارم

   یدرد داشته باش نقدیا دیکه اال ن نبا یاگه رابطه داشت  _

 بااخم نگام کرد دیچرخ سمتم

 :ادامه دادم  

   نیمنظم سکس دردوازب یرابطه ها  _

  برهیم

   یا گهیمشکل د دیوشاباشه  نیدردات مال ا یکه رابطه ندار هیمکنه مدت اما

  یباش داشته

  زدمیخونسرد داشتم حرف م یلیمن خ  

  : ن،اهش به من بود  و گفت 



 ر؟یام-

   کردمیبود اما تظاهر م نیبرام سنگ یلیخ 

  ؟ هیچ-

  سین تیندارم چرا حال یمن مشکل-

  : و گفتم دمیکش یپوف 

   کنم تیسنوگراف یخوایم-

  چرا؟-

   یه باشرحم داشت یممکنه چسبندگ-

 :نگام کرد وگفت طنتیشد نشست باش هوبلندی

   رابطه داشتم رمنیام  _

  نگاش کردم فقط

 :ادامه داد 

 چرا؟ یدونیم یچراتاحاال حامله نشدم ؟توکه پزشک_

۱۴۰ 

 

 [12:04 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۴۳_پارت#

  برام دردناک بود دنیحرف  رو از زبون خودش  شن نیا 



  دفه هیشدم  یعصب 

  تیشدم  باحرص عصبان بلند

   اتاقوترک کردم ودرومحکم یحرف چیه بدون

  بهم دمیکوب

 کنه نمیخوادمنوروایرسمام ونهید ی دختره

   نفهم احمق باخودش زبون

 فک کرده ؟، یچ

  بهم زهیخواداعصابموبریباحرفاش م یطور نیا

   خدابه دادم برس یوا

   طال قت بدم عمرا..عمراغزل یکن یکار یتونیم یغزل فک کرد یکورخوند اما

 ... ستمیرنی...که ام یعمارت  نذاشتم  بپوس نیعمرا  اگه تو هم خانم

  (غزل)

 

  شد حد نداشت یعصب نقدیا 

  پشت سرش  گفتم 

 گفتم ؟ یحاال بگوک کنمیترت م یروان یکه هست یروان _

  گذشت   یقیدقا

  تو فکر بودم 

   هو غداب وجدان گرفتم هی 

 شدم بلند

 بد گفتم یلیگناه داره خ 



کنه    تیحما خوادیو ازم م یبه هرحال مثال  شوهرم  ناسالمت ارمیاز دلش درب دیبا 

   دینبا

 ذاشتمیم رتشیروغ دست

  ارهیاز فردا پدرمو درم  الیواو گهیسگ بود د شیطور نیخودش هم 

  دمیشدوم لباس خوابموپو کهیشدم ت  بلند

   بازبود مهیسمت اتاقش رفتم درش ن عیسر

   پشتش بهم بود زدیشدم حواسش اصال نبود داشت باتلفن حرف م داخل

 ارمی....باشه ...م مونمیدارم ....نه م اجیبهت احت یلیخ نیریش امیآره االن  م-

   امی...م

 تامن نیری....بروحموم ش زمی...باشه عز؟یالزم ندار یزیچ گهی....د گهید

   دمیرس

  .... بوسمت ی...م نمتیبی....مالفه هاروعوض کن ...فعاال م یرفت

 کرد قطع

   بودم ستادهیهنوز  ا 

 :به من که آروم گفتم پشت

  ؟ رونیب یبر یخوایم  _

 : گفت تینگام کرد باعصبان دیهوچرخی

  ؟یینجایا یازک _

  نگفتم    فقط نگاهش کردم یزیچ

  : سرد گفتخون  دمیکه حرفاشو شن دیفهم  

  رونیبرم ب خوامیآره م-

 ؟ نیریش شیپ یریم-



  : با حرص و خشن گفت 

   به خودم مربوطه-

 : لباس عوض کردن شد  و  گفت مشغول

 ؟ یداشت یکار یینجایچراهنوز ا _

  اب دهنمو قورت دادم 

  منو باش که  عذاب وجدان گرفتم  اصال به جهنم 

 : گفتن الیخیب 

   نه خوش بگذره-

 :بااالنداخت وگفت ییابروتک -

 گذرهیبله که  خوش م  _

۱۴۱ 

 

 [12:04 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۴۴_پارت#

   تفاوت به حضور من یب 

 عوض کرد لباس

   کننده روخودش کیکه ازم گرفت   همون تحر یعطر ی شهیش 

 کرد یخال

 چوبرداشتیوسو 



 : گفت رفتیم رونیب که ازاتاق یدرحال 

   مسکن هی _

هم  هیبه سم یقرص  اهن    رنگ به روندار هیکم آب پرتقال بخور  با  هیبخور

   یبگوبرات زعفرون

 ... دم بده یدارچن ییچا

  نگفتم یچیه

 رفت عیسر 

   یمنم پشت پنجره  ررفتیام 

 رفتم پنجره روبازکردم رفتم توتراس اتاقش

   اشتشد قبلش سرشوبرد نیسوارماش 

 کرد نگام

  . تفاوت سوارشد ورفت یب 

  دمیرفتنشود

  ختیدفه اشکم ر هی رونیگرفت ازدرکه رفت ب دلم

   توتراس یقیدقا 

  نداشتم ستادنیا ی...نا ستادمیا

  دمیتختش دراز کش یداخل شدم رو 

   مچاله توخودم

 چرا ؟ شدم

 نه؟یبدب چرابهم

 اخه چرادوسم ندراه ؟ 



  ندرام ؟ یلمن مشک کنهیچراباورنم

  تنولمس نکرده یکس تاحالت

   ازمن بدش نقدهیا یبهش گفت یچ روسیکنه س خدالعنت

 اد؟یم

  ... داغت به دل شهال بمونه به حق پنج تن یاله 

  کردمیم هیدونم چقد داشتم گر ینم

  دلمو  داغونکرده بود یبودم و دلتنگ الیفکر و خ نیتو ا 

 .. اومد هیسم   

  قبلش درزد 

    اشکموپاک کردم عیسر

 شدم بلند

 :دروباز کردم  گفت 

  کارتون داره نییآقا پا  _

  : دادم  و گفتم نهینفس به س 

   باشه برواومدم-

  پربغض وبود صدام

   دمیآب خنک به صورتم زدم  لباس پوش هی هیبعد رفتن سم 

   سالن یباباتو نییپا ورفتم

  نشسته بود لچرشیو یرو

 : فتزد وگ یلبخند دنمیباد

  ؟ یدرچه حال _



 :نشستم وگفتم لچرشیمبل کنارو یزدم رو یلبخند منم

   خوب  _

  بود نییپا سرم

 : گفت کردمینگاهشوروم احساس م ینیسنگ اما

   نقدیکه ا یخوب _

 بغض داره وچشات سرخه ؟ صدات

  : سرد باشمکردم خون یسع 

  سین یزیچ-

   ررفتیام-

   دمید-

  ? نیریش شیپ-

  : کردم و گفتم  یاطالع یتونم دروغ بگم  اما اظهار  ب ینم خودم که به

   دونم ینم-

 ؟ یناراحت نقدهیکه ا نیریش شیرفت پ-

  : گفتم لمیزدم و  بر خالف م یلبخند تلخ 

 گهیچکارکنم قرارمون بود د-

۱۴۲ 

 

 [12:05 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۴۵_پارت#

 جان ؟غزل _

 جانم بابا_

  لباش بود یلب خند رو  

   که زد باعث شد    سکوت کنم یحرف 

 ؟یدوسش دار-

  دمیلب گز یگوشه  

  : منتظر نگاهم کرد که اروم لب زدم    خوامیم یچ   دونستمیخودمم هم نم 

 ررو؟یام-

  : با  خنده گفت  

 ؟یکنیم هیگر یا گهیواسه کس د یدار راالنیرازامیغ-

  : کروم معلوم نباشه گفتم یاما سع یاروم  با لحن عصب  دمیکش یپوف 

   ربدمیبهش گ ینداره واسه چ خواددوسمیمنونم ینه ...وقت-

  یکن کشیبه خودت نزد دیاون شوهرته با-

بودم هنوز از  دست خودم  چون نتونسته بودم خودم   یکردم و  عصب یاخم    

  : نشون بدم و گفتم تفاوتیرو ب

   میگذاشت یاهم قرارنه اما ب-

 ؟ یکه عاشقش نش نیاما قرارنذاشت-

  سرمو برداشتم نگاهش تردم 

  تو دلم چه خبره ؟ دونهیم یعنیداشت ؟  ییپدر    چه معنا ی!؟ حرفا یچ   یعنی 



 :من دل به دلش دادم  لب زدم  گفتم گفتیم راست

 ... چکارکنم  _

   بود یچر از انرژ شهیحرفاش هم  

   نیبعداومدن توبه ا شهیباورت م یکنیم طنتیش یکن یدلبر یبلد یتودختر-

  خنده به لب نداشت ریبعد مرگ مادرش ام عمارت

 : سر برداشتم نگاهش کردم  اب دهنمو قورت دادم  ادامه داد 

   خونه نیاما بعداومدن توبه ا _

 خونمون سوت کوربود یرومهمون لباش کرد خنده

   یروباخودت آورد یتوشاد اما

  کردیسردوخشک برخورد م شهیرهمیام

   کل یشه صدا یبچه م فهیباتونرمولط یول

 .... شمیدوارمیبهش ام شنومیم کالتونوکه

   داره طناتودوستیش  دمیقول م بهت

چقد  دمیرفت د ینزن ناراحت بشه ...وقت یانتخاب کن حرف اماراهتودرست

   هیعصب

 ستیگذشت مهم ن نتونیب یچ

   نکن ینزن کار یحرف لحظه به بعد نیفقط ازا 

باشه مطمئنم ناراحت نمشه  طنتیاگه پرازش یکن حت یشتردلبریبشه ب ناراحت

   مگه

  بربخوره رتشیبه غ یبزن یاحرفی یکن یکار نکهیا

 : لب زدم یدیو ام یبا ناراحت 



  .. اون منوقبول نداره_

   شد  یازدستت عصب نیمحبته ...بب یآدم احساس داره رده تشنه  یول دونمی_ مَّ 

 ؟ یچ یعنی نیریش شیپ رفت

  نداشتم بگم یفقط نگاهش کردم حرف  

 : ادانه داد 

   اجیزن احت هیآغوش  هی یعنیمحبته ... یتشنه  یعنی _

  داره

 :زد و گفتم یپوزخند 

   بابا  نیزنیاون   از من متنفره ...  حرفا م  _

 ؟یکنیاگه اون بخوادتوقبول م-

۱۴۳ 

 

 [12:05 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۴۶_پارت#

  سکوت کردم نییپا سرموانداختم

  نداشتم واسه گفتن یحرف

   ینداشتم چ یواقعاحرف

 ؟ گفتمیم

   یلیحرفا واسه من خ نیدارم گفتن ا اجیمحبتم منم بهش احت یتشنه  منم



 ... دمیکشیبود خجالت م سخت

 به تخت و سکس ختم بشه ؟ دیشدن   با درضمن مگه   محتاج به محبت 

  ستین یمن شد یبرا نینه ا  

 دیبا رهیگیمگه هرکه دلش م ستیتار  درست ن نیزدم به افکارم     ا یپوزخند 

  کار رو بکنه نیا

  قضاوت کنم تونمیرو نم ریاالن هم کار ام 

  حق با اون باشه دیشا 

قصه   نیاما من  ادم ا کنهیو جبران محبت رو  به آغوش ختم م یو اون دلتنگ 

 نبودمو

   رونیبابا از افکارم  اومدم ب یبا صدا 

   ازشودرکی.ن یروبشناسیام یبه خودت فرصت بده غزل خودتوبشناس ...تابتون-

 ... یته قلبت دوسش داشته باش دیبا یباش ازشین یجواب گو یوبتون یکن

   زدم و گفتم یپوزخند 

 ...ســــــــــیمن دخترن هکنیفک م ادچونیبدش م رازمنیام-

  : گفت ینیبا  لبخند دلنش 

  یراهه بر یبه ب ترسهینگران توإ...اون م اداونیاون بدش نم-

  : افکار چوچشو به   خورد بابا داده یحت یاون عوص 

   مرتکب نشدم یوقت اشتباه چیونبودم من ه ستمین یبابامن دختربد-

 ... گهیرمیاما ام-

  : حرف  بابا رفتم و گفتم ونیم ریاز دست ام یعصب 



بهش گفته که نسبت به من بد  یچ روسیدونم س یکنه نم یحرفموباورنم رینه ام _

   نهیب

  ... پس خودتوبهش ثابت کن-

  کردم سکوت

 :اروم زمزمه کرد و گفت 

 ... شهیم یچ نمیفعال  بروبخواب تابعد بب  _

  : دادم     و گفتم نهیبه  س یلبخند  زدم   و نفس 

  ... ممنونم ایدن هی اتونییحرفاتون آرومم کرد ازراهنما-

   حرفام فک کنم شتربهینگفتم ب یخاص زیگلم من چ یزنده باش _

 ...چشم حتما-

  : حرف رو  زد و گفت نیدادن من بود ا یدلدار یبا خنده  برا 

   غرورش دیمطمئن شم شا دیکه با خوادتیاگه م هیدهنش چ یپسرمزه نیا نمیبب-

 :براش دارم باخنده گفت ینقشه ا هیده حاال   ینم جازها

   کفت ببره  _

 : از لحن کالمش و گفتم  دمیخند که

  وووووول یا    ییشما هم   بابا _

  : و گفت دیبا  هم خند 

امشب که فک نکنم برگرده  ادیب یدندون  رو جگربذاربذارشب یفهمیحاال م-

 ... فرداش که  اومد

  : دمیپرس متفکرانه و نگران 

 ؟ نیبهم بگ شهیم-



   و گفت دیبا زهم خند 

چشما بهم  نی... ا  یکنیچرا  کتمان م  یقراریب یلیخ ستیتوکه دل تودلت ن-

   گنیدروغ نم

  دادم خجالت زده سکوت کردم نهینفس به س  نییپا سرموانداختم

   خودمم  چه مرگم بود اخه 

 : باخنده گفت که

   نیدستش مگه قرارتون ا دیساب کارمح ادیبذارواست خواستگارب _

  ؟ نبود

 :گفتم باتعجب

 یچ  _

۱۴۴ 

 

 [12:05 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۴۷_پارت#

 :زد و گفت یلبخند

  ؟ دهیمگه نگفت خواستگارخوب واست دست وپاکنه شوهرت م   _

 ؟ هیمنظورتون چ-

  کارت کنهچ رخدابگمیهنگ کرده ام مغزم

  : داد تمام نگاه مبهوتم  بهش بود و گفت نهینفس به س  



 ؟ هیدهنش چ یمزه  مینیبب میزاریم یخواستگار هیقرار -

  : با تته پته  و دستپاچه گفتم 

 ؟ میاریاون وقت خواستگارازکجا ب-

  : گفت یبا لبخند جانبخش 

 ؟ گهیم یچ نمیبب میبکش شیفال  حرفشوپ شهیم داینترس پ-

  :و   اب دهنمو قورت دادم و گفت دمیلب گز یوشهگ 

  ؟ یاگه قبول کرد چ-

   میکنیهم بعد فکرم ادبعدشیحاال  بذارب-

 : گفتم بامنومن

 م؟یاریقبول کرد خب خواستگارازکجا ب میریگ _

  : گفت  یبا لبخند خاص 

   بکشم ینقشه ا هی..  حاال پاشوبرواتاقت استراحت کن تامنم میکنیرمیرواج یکی-

   یاساس

  (ریام)

 روز بعد  اومدم خونه شب

 :غزل تواتاقش بود سراغشوازباباگرفتم  گفت  

  حال نداشت تواتاقش خوابه  _

     نگفتم  یزیچ 

   چشه دونستمیم

  رفتم اتاقم  لباس عوض کردم 



 راست رفتم اتاقش هی

   نشسته وداره زتوالتیپشت م دمیبدون در زدن تا   داخل اتاقش شدم   د  

 کنهیم شیآرا

  به لبم اومد یلبخند 

 کنهیم شیآرا  نمیبیباره م نیاول 

  کردیم شیکم آرا یلیخ 

  بهش بود  صمیتمام نگاه حر 

   لباس خواب هی

 تنش بود یرنگ یا روزهیف یکوتاه کامل سکس یلیخ

   اندامش معرکه بود ایخدا 

 نشدنم معجزه بود ییلباس هوا نیتوا

 ل کنم ؟انصافا چقد خودموکنتر 

  : جلو رفتم  باخنده گفتم 

 ؟ یتوحال نداشت یعنی _

  برگشت  نگاهم کرد 

  بگم یمن جذاب که چ  یخدا 

   معرکش کرده بود  شیذره آرا  هیهمون  

 : گفت باخنده

  حال نداشتم اما نمردم که ؟ _

  بهش بود نگاهم

  شیکم آرا هیبا کردیرمییداشت چقد تغ یمیمال شیآرا هی 



  کارت دارم  ایب  _

  : داد  و گفت نهینفس  به س 

 ؟یچکارم دار گهیبگود یخودت اومد-

واسه  بغل  کردنش   گوشه  شدمیوسوسه م    مشیدیکه م ینطوریتر کردم  ا یلب 

  :با لبخند گفتم دمیلب گز

 ؟ یپرسیکارت دارم چقد سؤال م ایب-

      بهم ختمیر نشیبا د   یکم   

  : با اخم و اعتراض    گفت 

  ؟ ونهید دمیسؤال پرس یگفتم؟...ک یوامگه من چ-

  دمیدنبالم کش دستشوگرفتم

  سمت اتاقم بردم    

در حال اعتراض  و  مخالفت بود اما  با سماجت  من  مواجه شد و فرصت    

   اعتراض  بهش ندادم

 : که دروبستم وگفتم میاتاق شد داخل

 نیبش _

۱۴۵ 

 

 [12:05 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۴۸_پارت#



  دستش هنوز تو دستم   بود  

 تخت نشوندمش یلبه  

   با  خنده و متعجب نگاهش به من  بود  

برداشتم  رو روپاش  یعسل زیم یبودم از رو دهیکه براش خر یلیموبا یجعبه   

   گذاشتم

 :با ذوق  گفتم  

  واسه توإ  _

  کردیبه نگاه مهاج و واج  به جع 

  تعجب بود  هیشب شتریلبخندش  ب کردیداد انگار باور نم رونینفس ب 

 : و  با منو من  گفت دیلب گز یسرشو برداشت   گوشه 

   مال  منه ؟ لبخند زدم با چشم جوابشو دادم که  با   _

 :گفت باذوق

 ... لیرموبایام یوا  _

  :دادم و گفتمک نهیبه س تیبه  رضا   ینفس 

 ... رمیبودم فرصت نشد بگ ریشد آ.....درگ رید خوامیمعذرت م-

   نبود یبود که باور کردن اقیچنان با اشت 

 بازش کرد باذوق

 واسش گرفته بودم یمارک عال هی  

بودو و گفتم : _ شمارت  لیموبا ینفس به سبنه داوم در حال وارس  

   یهمه 0912........

   یاستفاده کن یتونیراحت م هیم فارسهاروبرات نصب کردم زبانش ه برنامه



 :باذوق گفت 

  ریام یممنونم واقعا  ...مرس  _

 :نشستم وگفتم کنارش

   بود یوبه دوستت چ یراحت بابات حرف بزن یتونیم گهید  _

 ؟ اسمش

  : برگشت نگام کرد با خنده گفت 

  ... ایصوف-

 :گفتم باخنده

 یفرستینم   خودتو نه یاما عکسا یبفرست یتونیعکس هم م  _

   واشاره به لباسش 

 :وگفتم کردم

   یطور نیخصوصا ا  _

 : گفت گفت یکرد  با   دست پاچگ نگام

   عکسامونفرستم _

  بهت بگم ینه حق ندرا-

  : با اخم و اعتراص گفت 

 بداخال قوبفرستم؟ یعکس تو نکنه

 : باخنده گفتم 

  دلتم بخواد _

  : با خنده گفت  



  که عکس توروبفرستم  یپیخوشت    یلیخ حاال یفک کرد ونهید-

  : حق به جانب و مطمئن گفتم 

   هستم-

 : که گفتم رفتیورم لیباموبا داشت

  غزل ؟ _

  ؟ هیچ-

 ! واسه کنکورثبت نامت کردم گمیم-

 : برگشت  نگام کرد و متعجب گفت 

  کنکور ؟ _

 یل شقبو یخوب یتوخونه درس بخون تارشته  ینیکاربشیآره دوست ندارم ب-

  : گفت تفاوتیب  شهیخوشحال م کرومیدفه  بر خالف تصورم که فکر م هی 

 ! حوصله ندارم خوامینم-

  : با اعتراض گفتم    

  ؟ یچکارکن یخوایپس م-

 شمیمن درس نخونم هم قبول م-

۱۴۶ 

 

 [12:06 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۱۴۹_پارت#

 : فتمپوزخند گ با

 به درنخور؟ یرشته  هی _

  : و گفت دیخند نباریا 

  ... یِلگاره لَه  _

 : گفتم باخنده

  خودم استخدامت کنم یکنیبچه هاموم یپرستار ستیهم ن یبد فکر _

  :ادامو در آورد  و گفت تیبا اخم و عصبان 

  ! کنمی... استخدامت م یکنیم خودیتوب-

  : تمبا خنده واسه سربه سر گذاشتنش گف 

 کنه؟یخلواستخدام م یآخه تو یک-

 : زبون باز با ختده گفت ارهیکم که نم 

   مث تو یخل هی _

  دمیخند

  یمون یآزادثبت نامت کنم عقب هم نم یخوا یم گمیم _

  نه-

  : باز  از صراحت کالمش گفتم 

  چرا؟

   درس خوندن ندارم یجداحوصله  یخوره ..ول یمدرکش به درد نم-

   بوده یدرسات عال گفتیم لمیوک ینکیخود م یب-



   اصل دلودماغ ندارم-

 ...یحقوق قبول ش دیبا رمیگیازفردابرات کتاب م-

  : متعجب گفت 

  حقوق؟-

  تک یآره اونم دانشگاه تهران بارتبه -

  : گفت غیدفه چنان متعجب شد حالت ج هی 

  محاله گهید نی؟ایییییییییچ-

  بود و گفتم ؛ یکامال لحنم جد 

   یلیتوخ یتونیم دونمیمنم م یتونیم گفتیم میوکل یتون یم میمحاله ندار گهید نیا-

  یباهوش

  : گفت یاو لحن ناز بچگونه یبا  حالت خاص  

   آره یتک که نه اما دورقم-

 نه همون تک-

   دارم یشرط هی _

  : با خنده و معترض گفتم 

 ?یدید یواسم چه خواب یبازم چه خواب-

  

 :گفت باخنده

   یخریم نیاگه تک بشم واسم ماش  _

 : گفتم باخنده



   خرمیلوترمیصفرک دیپرا هیباشه واست  _

  کردیم خودیروزا عاشقش بودم و منو از خود ب نیبچگونه که ا یکرد وبالحن اخم

 :گفت

   نیماش هیمن  خوامینم  _

 خوام یبلند م یشاس

۱۴۷ 

 

 [12:06 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  وسهازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۰_پارت#

 : خنده گفتم با

 واسه تو یکیهست  نیخب ماش _

 لومتریواسه خودم صفرک خوامیمن نوم خوامینم _ 

  : دادم و گفتم نهیمتعجب نفس به س 

 ؟یبلد یمگه تورانندگ نمیبب-

  : گفت ادیبا ذوق ز 

   نامه دارم یآره گواه-

 :بچگونه ادامه داد یوبالحن

 ؟ گهید یخریم _

  : گفتم دمیدیکه تو چشماش م یاز   بودن کنارش و ذوق تیبا رصا 



  آره یتک بش-

  : داد و با اخم گفت رونینفس ب دیلب گز یگوشه 

   ینشدم دورقم دیتک شا-

  زنم یبه نامت نم یهمون تک ول-

  : دفه با اخم و اعتراض گفت هی 

  چرا؟-

  گفت که جدا   دلمولرزوند یبالحن ناز کنهیخودشولوس م نقدیخداچراا یوا

   یناکارش کن یبه کس یبزن ترسمیاون وقت م-

 :ادامه دادم وباخنده

   ازدواج کنه نجاتت بده یاون وقت بابات باک  _

 ..هلم دادروتخت ییهویکرد  اخم

   وبااخم نمیبامشت زد به س تیوامود روم باعصبان 

 : گفت یعصب

  شوهردارم چشش کور _

  ش توصورتمبلند یموها دمیخند

   باره دچارش نیبود که اول یچه حس قشنگ 

  شدمیم

    زده بود مهیروم خ 

  ینیزیواسم رقم  م یدار هیچه لحطات نیا ایلبخند به لب داشتم  خدا 

 زده بود پ مهیموهاشوکنارزدم  نگاهم بهش بود  روم خ

 : بود  وگفتم یو اون عصب 



   بلند یبرات شاس خرمیباشه م _

 ه ؟نباش ینیچ-

به   کردیحالو هوا چقد منو  در برابر اون منعطف م نیدست خودم نبود ا 

   گفتمیهاش نه نمخواسته

  ؟ یچ گهیچشم د-

   نیفعلت م-

   دارم یشرط هی یول-

  ؟ هیچ-

   یایآسه م یریآسه م-

 :گفت باخنده

  شاخت نزنه یشیپ  _

  : مکه زد با خنده  در لمس موهاش بودم و گفت یبا ذوق از حرف 

   حواست به رفتارت باشه یگفت  یآ-

 ررررررر؟یام-

   زنه من کم تحلم یصدام م یطور نیچراا هیچه لحن نیخداا یوا

  با حالو روزم ؟ کنهیدختر ذاتا  دلبره   چکار م نیبخدا ا   خدا

   دفه دستم دور کمرش حلقه بود هینتونستم  

 دمیچرخ

  و  نمونیزدم اندک فاصله ب مهیروش   خ  

 : دفه  گفت هی  

 یتوبهم شک دار _



۱۴۸ 

 

 [12:06 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۱_پارت#

 رینگاهش بود که انگار اتش ز  یکه تمام نگاهم به خاکستر یلبخند در حال با

 :خاکستر وجودم بود گفتم

  شترنگرانتمینه ب  _

 : گفت  یابا  اخم و لحن بچگونه 

  مگه من بچم ؟_ 

  هنوز یسالته بچه ا18واسه من آره -

  از وجودش ایگو شمینم ریسکوت کرد چشم بست لبخند زدم    س 

  حالت خاص نیبا ا یطور نیمن شده اونم ا بیحاالت نص نیچرا ا 

  : گفتم ومیسکوتشو که د 

 آیبلند روگفت یدرس بخون شاس یپس حساب-

    انگار ناراحت شد  

 :گفتدادو هلم

 ؟ ینیچقد سنگ  _

  : تکون نخوردم  و گفتم   

 سالن ؟ میبر-



  : جمع کرد و گفت یلب و لوچه ا   

  حوصله ندارم هنوزم رینه ام-

  : تر کروم و گفتم یلب 

  چند روزه ؟-

  خوامیپنج روز...بابت حرف اون دفه هم معذرت م-

  : زدم و گفتم یلبخند 

   ینکرده مشکل یییمطب سونوت کنم خدا ایجدابه خاطردردت ب ی!.ول ستیمهم ن-

  ؟ ی؟..االن بهتر یباش نداشته

  ؟ امیب یبهترم ..ک ستمیبدن-

   خونه میکه باهم برگرد9بعداز ایفرداشب ب-

   زنمیاگه اومدم بهت زنگ م امیباشه م-

   یحتماقبلش زنگ بزن-

 : زد که گفتم لبخند

  ایباآژانس ب  _ 

  : با خنده گفت 

 امیم هادیچشم پ _

 : که بااخم مثال غضب  گفتم  

   غززززل _

 : در آورد و  گفت باخندهادامو

  ه؟ییییییچ _



   

تنشو    نیاز ا شتریبهم نتوستم ب ختیمالقات   خاص  غزل که روانم ر ای بعداز

  نییلمس کنم نامحسوس    رفتم پا

  بود باباتوسالن

  خوردیم ییچا داشت

 خوندیم کتاب

 ام سرشوبرداشتپ یصدا دنیباشن 

  به لب گرفت یلبخند 

 ... زدم یمنم  متقابال لبخند 

  دمیشدم وسرشوبوس خم

 :با لبخند  گفت 

   خونه یکبکت خورس م  _

  خوش بودم یروزا الک نیغزل ا یبابت شاد من

  دونم چه مرگمه ینم

 روبه روش  نشستم 

 :به مبل دادو گفتم هیتک

   محله چکارش کنم یخوروس ب  _

 :وگفت دیندباباخ

   یبرات دارم که که بشنو یخبر هی؟ خونهینه جداکبکت خروس م  _

 بزنه یبندر

۱۴۹ 



 

 [12:07 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۲_پارت#

 :گفتم  یبا لبخند باباخندم گرفت یازشوخ

   نیشما نزده شاد  _

  :گفت بااخنده

  م ؟منظورت من نزده  مست _

  نگفتم یزیچ

  اومد هیهمون لحظه سم 

 : گفتم هیرو به سم 

 تلخ لطفا یقهوه  هی  _

  : گفت و رفت یچشم هیسم 

  رفت هیسم

 :باباگفت 

 خونه ؟ یچه خبره زود اومد  _

  : دادم و گفتم  نهیزدم نفس به س یلبخند 

   منم شهردرامن وامان است شیشماست ...پ شیخبراپ-

 :گفت یبابابالبخند



  ؟ یغزل بود شیپ _

 :پا انداختم وگفتم یمبلو  دراز کردم پارو یپشت یچپمورو دست

  بهش دادم  دمیخر یواسش گوش  _

  : گفت یبخش تیبا لبخند رضا 

   غزل خوب بود-

 : گفتم یبالبخند

   که شما یاون قدر نیپرسیشماست حالشوازمن م شیازصب تاشب پ _

   نمیب یمن نم ننیبیم

 :گفت تباباکتابشوبس

   یوتراپیزیادفیکه باهام م یجزءگه گدار شترتواتاقشهیاونم ب  _

  جزءنخبگان بوده گفتیم یثبت نامش کردم واسه کنکور مشرق-

 :گفت باباباذوق

  جدا؟  _

  تکون دادم دیتأک ینشانه  سرموبه

 اومد قهوه روجلوم گذاشت هیسم 

   رفت عیسر  

 :کباباگفت

  ؟ یتجرب  _

   درساش هیعالاما  ینه انسان-

   میداد لوازدستیوک هیپس -



 دمیمنظوربابارونفهم

 : فنجون قهوه روبرداشتم گفتم 

  متوجه منطورتون نشدم ؟ _

  ازقهوه  خوردم یکم هیو

  همان سوختن همان دنیهمان ته گلوم پر 

  : مقدمه گفت یبابا   ب یوقت 

   واسه غزل خواستگاراومده  _

 دیقهوه توگلوم پر 

  ده شدممردم زن 

 شدمیخفه م جداداشتم

  دمیشن یچ دمیبه سرفه افتادم خودم  نفهم 

  زد صددرصد یاما رنگم به کبود 

 ؟ ارهیبهش گفت  اب ب یک دمینفهم هیسم 

  گهیحتما باباد 

  آب  دستم داد وانیل هی

     اب رو خوردم  گلوم  به زورصاف شد   

 ... توگلوم ختنیداغ ر انگارسرب

   م شدم  که زل زده بود بهممتوجه بابا تاز

   زیم یرو دمیوانوکوبیل 

  توصورتم دیپر وآبش

  تمام مدت بابام ساکت بود 



 دونمیچم شده نم من

   :باباگفت ه

 خب؟ _

 

 [12:07 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۳_پارت#

 : سرموبردارم گفتم نکهیا بدون

   خب _

  گفتم ؟ یچ یدیشن-

 بود یعصب لحنم

 : اما  گفتم  ستیداره دست خودم ن یلیآخه چه دل 

   دمیشن _

 ؟ هینظرت چ-

  : لب زدم   یعصب 

  ؟ یچه نظر-

  بشم یعصب نقدیداشتم که ا یلیواقعازده بود به سرم چه دل نه

  : گفت یجد   یلیبابا خ 

 نبود ....؟ نیغزل مگه قرارت ا یخواستگار-



  : دمیپرس تر کردم و یلب  

  قرار؟-

  به بابانگاه کردم سرموبرداشتم

  : داد و گفت نهیزل زده بود بهم     نفس به س 

  ؟ یبد ادشوهرشیب شیمناسب پ سیک هینبود  نیآره مگه قرارت ا-

  به موهام بردم یفه دست کال

  زور خودموکنترل کردم به

  نه واقعا  خودموکنترل کردم ؟ 

 :گفت دیباباسکوتمود یوقت 

  هست ؟ رحواستیام  _

 کردم لیچپ متما سرموبه

 : بودم  با پوزخند  گفتم یعصب یلیخ 

  هست ؟ یخواستگارک نیحاال ا _

  یشناسینم-

 :دادم وگفتم رونیب نفسموباحرص

 حتما دوست پسرشه ؟  _

  : گفت خانهیبابا توب  

   طرف به خودم گفته دونهیاصال غزل نم یکنیقضاوت م یچرا الک-

 :زدم گفتم یدپوزخن

  شناسه ؟ یغزلونم  _



   دهیشترغزلوندیب یاون چند بار مدونهیگفتم غزل ن شناسهینگفتم نم-

 نیمنو خشمگ یاتفاق  حساب نیا دمیبودم دور خودم چرخ یشدم کاالفه ه عصب بلند

  کرده بود

 :پرازخشم گفتم یکه بالحن  

   دهیکجاغزلود کهیمرت نیا  _

   حاال هرجا-

 : لب  زدم   تیباعصبان

  ؟ رونیب رهیغزل م ستمین یمن وقت _

 : خون سرد گفت یلیخ-

  نه  _

   : اراده یرفت باال ب بایتن  صدام تقر 

 ؟ ینه ؟...پس چ-

  : سرد بود و گفتخون یلیپدر بر خالف  من خ 

   شنوهیآروم  باش چه خبرته صداتوم-

 دمیچرخ دورخودم

  سگم بااالومده بود یجدارو 

 :گفتم  یصبچمه ؟ ع من

   غزلو کجا  کهیمرت نیا  _

 !ره؟ینم رونیاگه ب دهید 

۱۵۱ 

 



 [12:07 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۴_پارت#

  بابا نوابمو نداد 

  بودم یمنم  عصب  

  ترم کرد یسکوت بابام عصب  

 :دستم باشه  گفتم نکهیبدون ا  یادیبا  خشم ز 

 که ازدواج کرده دوننیاالن کل اقوامش م ستیوامشون که نازاق _

  فتادهین یاتفاق چیباز هم خون سرد بود انگار ه  

   : گرفته بود و گفت وهیانگار خشم منو ناد 

   ستینه اقوامش ن-

 : با پوزخند و خشم باز هم تن صدام باال رفت و   گفتم 

 ده بگو  دوست پسرش ؟  _

  :داد و گفتبابا با تاسف سر تکون  

   شنوهیخورده آروم ترچه خبرته م هیاستغفر هللا  -

 :دادرزدم

   به درک  _

   دختره خواستگارداره یشد یکفر نقدهیچته ا-

   کنه ازکجا واسش یکه هم عمارت رفت آمد نم یکس رونیبره ب دمیمن اجازه نم-



  ؟ خواستگاراومده

  کرد یخواستگارازش  یپزشک هی یوتراپیزیباهام اومد ف یچند بار-

  حال خودم نبودم ییخدا

 : سر بابا  دادزدم دمینفهم  

 شوهرداره؟ یگفتیم کهیغلط کرده مرت ^

  : بابا با موزخند گفت 

  شوهرداره ؟ گفتمیم-

 :دادزدم بازم

  آره شوهرداره  _

  : زد و   با تاسف  نگاهش به من بود و گفت یبابا باز پوزخند 

  ؟ییالبد  شوهرش تو-

 :بودم که دازدم بلند ترازقبل  گفتم یعصب دنقیا

   آره شوهرش منم   اسمم روشه  _

 ؟ یداد ییقوال هیاما توبهش -

  : باز هم  لحنم خشن  بود  حق به جانب     داد زدم 

   حرفم هم هستم یآره قول دادم پا-

  : زدیپدر همچنان حق به جانب حرف م 

   کردم قیراجبش تحق هی؟خواستگارداره پسرخوب یگیم یپس االن چ-

  مگه چند سالشه ؟ دمیمن غزلوشوهرنم-

 لش؟یدل-



  :لب زدم   یو عصب دمیدور خودم چرخ 

   واضحه-

 ؟ حیدکترتوض یآقا نمیبینم یوضوح-

  : اب لهنمو قورت دادم با پوزخند گفتم  

   بدم ؟واسه یفرداجواب باباشوچ گهید یکی؟طالقش بدم ،بدم به  یاوال باباش چ-

   دادنش زوده طالق

  یکردینجاشومیفکرا دیبا-

  : تکون دادم  و گفتم یحق به جانب دستمو  عصب  

 دمیدرکل فعال طالقش نم-

۱۵۲ 

 

 [12:08 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۵_پارت#

  ؟ یآخرش که چ _

  ستیتوش ن یآخر-

  : دیمتعجب و حق به جاب پرس 

  ؟ هیچمنظورت -

فعال  درس  دیبا ستیسالشه وقت ازدواجش ن18منظورم واضحه اون همش -

  : دیپرس   یبخونه  پدر عصب



 ! بده حینوتوضی!?ا هیچ سیتوش ن یآخر نکهینه منظورت ازا-

  بودم یعصب یلیاب دهنمو قورت  دادم خ 

  : و گفتم کنمیدارم چکار م دونستمیکه نم تقدیا 

  است واسه ازدواج کردن زوده اون هنوز بچه نهیحرفم ا-

  : زد و  گفت یپوزخند 

  تونه که به حرف توباشه که ؟ یبخوادازداج کنه نم دیشا-

  شدم از کوره در زوم یباز هم   عصب 

 : و گفتم ادیکه غزل بشنوه حساب کار دستش ب رفتیعمدا تن صدام باال م 

  غلط کرده ازدواج کنه _

 : جلو رفتم و گفتم یامبه ابرو دادم گ ینیدفه چ هی   

  ؟ یکرد شی؟هوا یگفت یزیبهش چ  _

   از حق دیحقشه نبا یازدواج کنه  توبهش قول داد دیاون دختربا ینه اما که چ-

   یمحرومش کن مسلمش

زدم به موهام زدم اصال  حال  یچنگ دمیبودم که دورخودم چرخ یعصب نقدیا

   خودم نبودم

 :گفتم شنوهیغزل م  نکهیا  الیبه خ  ادیبازم بافر 

   خاموازسرتون الیخ نیآره قول دادم اما نه حاال .ا  _

   دمیبابامن غزلوشوهرش نم نیدورکن

  بابا   فقط نگام کرد       سکوت ترده بود 

  : و گفتم کردمیاما من انگار اسپند رو اتش جلزولزم 

 ؟ یازخواستگارش بهش گفت-



   گه اعصابدادزدم هرچند بابام بود خدامنوببخشه م  

  : دخت     بابا با موزخند گفت نیگذاشته ا واسم

 . ...البته گفتم گهیددیفهم یدادکردیدادوب نقدیا-

   تا جمله اخر رو گفت   انگار منفجر شدم 

   بود داشتم یچ لشیدونستم دل یکه نم یبودم تاحد یعصب یلیخ دمیچرخ دورخودم

  دفه از  کوره در  رفتم هی  هیغزل هم راض  نکهیا الیبه خ    شدمیم یروان

 :ادگفتمیوسرنگونش کردم بافر زوبرداشتمیادمیدفه بافر هی 

   اون  _

   شوهرشم منم شوهرداره

 : تووجودش بود گفت شهیخاص که هم یباباباآرامش

 ؟ یخودتوکنترل کن ...شوهرش _

  : داد زدم یعصب 

   اسمم روشه-

   پس شوهرش بمون-

 (غزل)

  لرزندیکل عمارت رو م دادشیداد و ب دمکریداشتم سکته م  

   زمزمه کردم 

 است ونهید نیخداا یوا

۱۵۳ 

 

 [12:08 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۶_پارت#

 بودم ستادهینرده ها ا پشت

 : دمیشن یرو به خوب شیعصب یصدا 

   حق نداره یمن شوهرشم قانوناشرعا کس  _

  کنه یتگارخواس ازش

  : بود یمنطق اریحرفاش بس  زدیحرف م خانهیپدر   توب 

 برهیروم یخواستگارشده  غزلم بروروش دل هرپسر دهیگناه که نکرده غزلود-

   نی..ا

   دخترودرضمن نیا یها ییبایز ینیبینم یخواهان داره توکور یلیخ یجوردختر

 ...زن توإ دونهیچه م یکس

   دهید ستیدستش ن همیحلقه ا یکرد شیمخف یوقت

  اومده خوشش

  دیدادزد چهارستون خونه لرز چنان

  کهیغلط کرده  مرت _

 :داد ادامه

  شما یشد پا یباباهرچ رونیحق نداره ازخونه بره ب گهید _ 

   !؟ شدیمگه آروم م زدیحرف م یعصب بازم

  دمیلرز یمن ازترس به خودم م داشتم

   کردست لیمثال دکتره تحص ونهید ی پسره



 شعور یب یناسالمت

  یعوض زنه؟یوپوچ سرباباش دادم چیسره یطور چه

  : آروم کردنش گفت یبابا هم  نگرانش شد که برا یحت  

   باال رهیدادنزن فشارت م-

 

 : بود و گفت یعصب یلیباز هم صداشو گذاشت رو سرش خ 

   یمتر100خواستگارااز ی هیبشنوم فقط بشنوم سا گهید یبه جهنم ...دفعه   _

 ...آ ستین میوبزرگ حال کیرد شده کوچ عمارت

  : تو لحنش حس کرد شهیبابا پوزخند رو م 

 ؟ یکشیاربده م یطور نیبخوادازدواج کنه هم نمیریش-

  زدم یمنم پوزخند 

   ؟ هیچ ریحرف   ام دونستمینم   خوردیحالم از اون دخترک بهم م  

   خواهد بود یجوابش  در برابر سوال  بابا چ 

  زنمه نیریمگه ش  _

   آدم حرف بزنه نیآروم ع ستیبلد ن نیا

   دوست دخترت که هست-

  ستیدلش خواست بکنه به من مربوط ن یهرغلط نیریهست که هست ش-

 یرو به باز ریبکشه کال   احساسات ام ریحرف از  ام  خواستیبابا به شدت م 

  : گرفته بود

  زنته ییجورا هیاونم االن  گهیچرا د-

  : گفت یادیبا غصب ز یبعص  



  ...لطفا دینکن سهیمقا نیریغزلوبا ش ستیاون به من مربوط ن یکارا ستیزنم ن-

  ستمیباال مگه فاصلمون باهم چقده کرکه ن یصداتوبرد نقدهیچته ا-

  : گفت   یبار دیبا لحن تهد 

  رونیحق نداره پاشوازخونه بذاره ب گهید-

  : بابا در دفاع از من گفت 

 ؟ نتشینب یکس یوخونه حبس کردغزلوت-

  : و گفت زدیحرف م یمحکم و مصمم و عصب یلیخ  

   بشنوم فیاراج نیبره بازم ازا ییخوام جا یدرسته نم-

   یکرد رشیاس یمجرم که نگرفت یاوردیکه ن یزندان-

  تاره خواستگاربراش اومده رونیبره ب دمیمیکه گفتم من اجازه ن نیهم-

  هیلحنش عصب یلیخ

 :  نتونستم     باور کنم   گهیکرد که  د میف اخرش    چنان   روانحر  

 آره ؟  اد؟یبذارم هرجا دلش خواست که فرداشکمش باال ب _

۱۵۴ 

 

 [12:08 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۷_پارت#

  گونه هام حس کردم یاشک  رو دنیلحظه غلت هی



   یرفتم صدادهنم گ یدستموجلو 

   رسوام نکنه هقمهق

 : سرد بود  گفتخون باباچقد

  ...ازگفتن مزه کن لطفا رحرفاتوقبلیام  _

 : لحظه سکوت گفت ربعدازچندیام

 ... ستیدست خودم ن خوامیمعذرت م _

   فقط از ترس و  احترام  پدرش بود شیمعذرت خواه نیا دونستمیم 

   یکن نیبه غزل توه یتوحق ندار-

  شهیو حاال حاال آروم نم هیعصب یلیخ دونستمیفقط م  دمیصداشو نشن هگید 

  رو  کرده  بود نکاریخدا  به دادم برسه   کاش بابا ا 

  : و گفت دمیبابا رو شن یصداد 

  ؟ ینیتوهنوز نسبت به غزل بد ب-

  دمینشن ریاز ام یو حرف  یزیچ گهیبود د ساکت

 :فتهاموپاک کردم،  باباگباپشت دست گونه 

   یخوایم یپس چطور  _

  دانشگاه وارداجتماع شه ؟ شیبفرست

  هنوز  ساکت بود ریام

 : باز  بابا  ادامه داد 

   که وهمچنان یبهش دروغ بگ یخوایکه نم انایاح _

  ؟ینگهش دار توخونه

  دادینم یچرا ساکت بود و جواب دونمیساکت بود  نم ریام بازم



  گذرهیم یمعلوم نبود تو اون مغز خرابش چ 

 :باباگفت

   یکنیم تیاذ یلیروخ یطفل نیباتوأم ....توا ریام  _

 هست؟ حواست

 : دیپرس  یعصب  دمیبابا رو شن یدفه  صدا هی

  ؟ یریکجا م ریام _

  به خودم اومدم از ترس دست و پامو گم کردم  واریداده بودم به د هیتک-

  جواب داد یعصب ریام

 : گفت دمیپدر رو شن یصدا 

  غزل سنگاموباهاش وابکنم شیپ رمیم_

   گفت زیام دیو تهد یپدر کامال جد 

 بذار رراحتشیام-

   کنه رمیو تحق دیتهد یحسابمو برسه و کل ادیداره م دونستمیانا کو گوش شنوا   م�

  دمیبه سرعت نورسمت اتاقم دو که

 باشه دهیمنوند خداکنه

برق گرفته ها  نیسوندم عخودمو به اتاقم ر یچطور دمیاشکاموپاک کردم نفهم 

 بودم

   دمیلرزیازترس به خودم م 

  تخت پشت به درنشستم یکه بستم رو درو

  دست و پامو  گم  کردم 

   تند تند اشک هامو پاک موبرداشتمیوگوش



 وشروع کردم به حرف زدن کردم

   زنمیمثال دارم باتلفن حرف م 

 زدیطبل  م  نیع قلبم

 زدیبال مبال  شکیگنج نیقلبم ع چارهیب 

   دیب نیخداشاهده ع 

 بودم یجور هیو دمیلرزیم

  کشتیو اضطراب روبه رو بودن باهاش داشت منک م یپرس ترس دلواپس 

   هیعصب یلیخ دونستمیادتومیآروم قرارنداشتم منتظربودم ب 

   سربه سرش بذارم دینبا

 اما شروع کردم حرف زدن دمیصداشونشن

   میگوشفک کنه دارم با ادداخلیاگه  ب  

 زنمیم حرف

۱۵۵ 

 

 [12:08 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۸_پارت#

  زدمیجور  داشتم  حرف ن نیهم  

  اصال گفتمیم یمعلوم نبود چ 

  احمقانه  رفتار کردم نقدیا شدیخودمم باورم نم 



 شهیم یچ نمی؟...بب ی...ک.....درسته . دونمیشه ....نم یاره ...خوبم .....نه نم _

....   

  گفتمیبگم چرت وپرت م یچ دونستمینم

   دفه دربازشد هیحواسم به دربود که  تمام

  سرموبچرخونم نگاش کنم دمیترس

  دمیاصال  هنگ 

  یلیخ هیکه عصب زدینفساش دادم یصدا  

   پشتم

 بود بهش

 : خودم احماقانه باورش داشتم گفتم   دیکه شا یبا   لحن   

   نمتیخوادببیچقد دلم برات تنگ شده دلم م یدون یآره ...نم _

  .... ؟...منم به جون خودم یگیراست م...

 تیبود  باعصبان بیدفه بعد ازچند لحظه سکوت  که اون لحظه برام  عج هی که

 : گفت

 ؟ یزنیحرف م  یباک _

   تاقمبه ا شیبا ترس و لرز مثال متعجب از  ورد ناگهان دمیلب  گز یگوشه  

  سمتش دمیچرخ

    میلرزیم    دیب نیاگه بگم  ع 

  دورغ نگفتم  

   گردنش متورم یخون بود  رگا یدوتاکاسه  چشاش

  سکته بزنه و رگاش منفجر بشه    ااالنه



 !  هیچقد عصب  ایخدا یوا  

   خودمه خدابه دادم برس یبخدا خونم امشب پا   

 جلوتراومد دیسکوتمود یوقت

  یپاچگتم بود  روگوشم ثابت موند  از ترس  حضورش با  دستتودس یگوش   

   به عیسر

  اوردم نییرو  پا یاومدم و گوش خودم

  لرزون مثال قطع کردم یو با دستا   دمیلزریم

  از   شدت استرس و ترس    زدمینفس نفس ج   

  قطع کردم 

   به حد دستام

  بود برهیاصال  کل بدنم ورو  لرزدیشترمیر1000

 : گفت  تیا خشم    و عصبانب 

   یزدیحرف م یباک _

  نداشت یا گهید یمعنا چیجزءخشونت ه لحنش

  : لب ترکردم وباتته پته گفتم 

  شده ؟ یطور _

روپشتم  یگوش دمیخودمو عقب کش اریاخت یتخت نشسته وبودم  ب یرو جلوتراومد

 کردم میقا

کنم  تشیاذ خواستمیجدام ازش به شدت  وحشت کرده بودم   دونستمینم لشوهمیدل  

 ؟

   مضطرب نگاش کردم یبا نگاه دهیهاج وواج و ترس یجور نیهم 

 : بادادزدیاومد تقر جلوترکه



  ؟یکر _

   ستین زیکل کردن باهاش جاکل نکهیمث ا نه

 :بامنومن گفتم که

   دوستم  _

  بود کنارتخت ستادهیسرم ا باال

ودش باال رفت و نگاه  لرزنم و خ یاراده یتک ابروش ب   یبا پوزخند و عصب 

  ام  بهش بود و گفت ؛ دهیترس

  گه؟یم یبابام چ-

 نگاه کرد شیبرزخ یتواون چشا شدیزورم به

 :پته   گفتمبا ترس و تته 

  ؟ گهیم یچ  _

 :زدوگفت یپوزخند

 یپرسیازمن م  _

 شیتر کردم  اب دهنم  قورت دادم با ترس نگاهش کردم که با نگاه برزخ یلب 

  : با تته پته گفتم دیسوالشو پرس        گهیار دب کی

   باتوحرف زده نه من-

 : زد داد

 ؟ گهیم یبابام چ _

  : گفتم دهیبر دهیچشمامو بستم با ترس و بر  ادشیاز ترس فر 

   بهت ...گفــــــ...ت ..نـــــ..گفت-

 :خون سردباشه، گفت کنهیم یسع نکهیبست مث ا چشم



 ؟یدیرود کهیمرت  _

۱۵۶ 

 

 [12:09 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۵۹_پارت#

   با ترس و لرز  نگاش کرد فقط

 : ادگفتیباز با فر 

   کنمیازخونه قلم پاتوخورد م رونیب یپاتوبذار _

دست دراز کرد و   یعصب   دنیلغزیصدا روگونه هام م یب ختیدفه اشکم ر هی

 : گفت

  رویبده گوش _

 :گفتم هیباگر

  ؟یواسه چ  _

 : گفتم هیکردم بودم   باز باگر میسرم قا پشت

 : زمزمه کردم هیدوستم بود ...  پ اروم با خواهش و گر _

 !ررریلطفا ام  _

  : دفه انگار نه انگار باز داد  زد هی 

   گفتم بده یکرد میپس چراپشتت قا-

 بهش بدم دمیترسیم



  نگرفته بودم یثماره ا چیدروغم لوبره  اصال هنوز ه 

حرف بزنم هم  یبهش دروغ گفته باشم دارم تلفن یحت نکهیاز ا     دمیترسیم   

  کنه همیتنب

که  شدمیبهش متهم م شدمندمیگو مچکار کنم بهش بدم      دروغ دونستمیکال   نم 

 :التماس گفتم هیباگر

  ؟ یکنیدوستم بود چراباورنم  _

  التماس نگاش کردمسمتم درازبود با هنوزدستش

   نداشت یاما رحم 

  یییی......کرررررررویبده گوش-

   یلرزه افتادبه چه وسعت نیزم هی یچیکه چهارستون خونه که ه دینعره کش چنان

  زدم  از وحشت غیمنم ج 

  سمتم اومد عقب رفتم 

   سمتم خم شد پشت کردمیم هیگر

 کرده بودم میقا  سرم

   یریو یهر نیوبغلش بودم توات ییجورا هیروم که خم شد  

  کردیم ونهیعطرش آدمود یبو

  مسخ نشدنم معجزه بود 

   یکرد گوش یسع 

 رهیبگ روازم

  والتماس هیمن گر کردیاون تقال م 

رنگ بود اوضاعم  یا روزهیبودم دستاش دور بدنم لباس تنم همون ف توبغلش

   باال  رفته بود یلینبود لباسم خ یدرست وحساب



بود روم بود منم روتخت افتادم جداتوبد  یعصب یلیخودم نبودم چون ختو حال  

  بودم یطیشرا

 کردیتنش حالموبد م یگرما

  : گفت تیاما اال ن وقتش نبود که باعصبان 

  ...ماسماسکو نیبده ا _

  ؟ یزنگ زد یبه ک یاالن دادم بهت زود نیهم...

 :والتماس گفتم هیباگر

  ... خوامی...نم ... دمینم  _

 : گفتم هیگر غیکه باج یروان نیکردم وعذابم دادا هیگر نقدیا

  ...بروکنار _

 بود یوکفر یعصب یلیبکنم خ یکار تونستمیبود مگه م روم

   دیرس یزورم بهش نم 

   سانت تکونش بدم هیمتونستم  مگه

 : بادادگفت

  ؟یدیچراترس نمیدوستته بده بب یگیغزل سربه سرم نذارمگه نم _

 :گفتم هیباگر

 یبهم زوربگ یتوحق ندار دمینم  _

۱۵۷ 

 

 [12:09 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۰_پارت#

   کردیام م یگردنم روان یهرم نفسهاش تولخت کنهیم ونمینفسهاش داره د یگرم

 : گفت یعصب

  کجا سرت گرمه ؟ سیحواسم بهت ن _

 :گفتم هیباگر

   نکردم یباهکاراشت چیمن ه  _

  لحظه به حد چهارانگشت ازم فاصله گرفت هی

 که زل زد بهم کردمیم هیگر من

  دمیدیازاشک اون صورت جذاب مردونشو رو تار م یمنم پشت هاله ا 

  : گفت تیبا خشم و عصبان 

   یمرتکب ش یلحظه اشتباه هی یحت یکن بخوا رونیفکرشوازسرت ب-

 : گفتم بود و دهیامانمو بر  هیهم  گر باز

  ؟ یشد یرتیغ نقدیبه توچه چرا ا _

  

  که خون جلوچشاش گرفت دمیچشاشوبه وضوح د یحرفوکه زدم سرخ نیا

 : دندوناش گفت یازال  تیباعصبان

   گهیجورد هی ایعقدت کردم  یکه واسه چ یدونیم _

  زد کنم ؟ گوش

 : بهس بود  ادامه داد و دادزد انمینگاه ترسان و گر 

  کنم ؟ تیالح گهید یجور _



  هنوز کردمیم هی... گر یا ونهیتود-

   نیروتضم یزیپاره کنم چ ریزنج یکن یکار هیغزل کاف ینه هنومنونشناخت-

   کنمینم

 : هق گفتم باهق

 ...راحتم بذار رونیبروب _

  : بود جمالتش و گفت زیآم دیتهد 

  ... یگفته بودم غزل گفته بودم دست ازپا خطاکن-

 :گفتم هیوباگر دمیحرفش پر ونیم

   نگفته به  باباگفته یزینکردم اون به من چ یمن کار  _

 : دادزد

   غلط کرده _

  گوشم پاره شد ی جداپرده

  روم  بود دستاش دوطرف بدنم ستون کرده بود 

  دمیلرزیم دیب نیع 

   هیهنوز    میروتخت بود  

 هق هقم بند اومد دفه

 :زدم همزمان بادادش گفتم غیج 

   ترسمین مدادنز  _

 بود یعصب یلیتوچشمام بود نگاش کردم هنوزخ اشکام

   بد شینگاه برزخ 

  منو ترسوند جور



 : اومد  دست بردار نبود و  گفت یبازم به هق هق افتادم نفسم داشت بند م 

 یگیبهم م یبر یخواست ییهرجا یبر ییمن جا یاجازه  یب یحق  ندار گهید _

   وقت داشتم

   بهت اعتمادندارم باباهم گهید یبر یهم حق ندار هیاسمبرمت ...ب یم خودم

   یرینم یوتراپیزیف

  زده بود  به سرش ینگاش کردم   روان فقط

   سانت هم ازم فاصله نگرفت روم بود هی ختمیریهنوز واشک م  

 : ،و بادادگفت یهنوزعوض

 شد؟ _

۱۵۸ 

 

 [12:09 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۱_پارت#

   چشم بستم ادشیفر یازصدا

 (ریام)

 :دادزدم

 شد  _

 شوبستیبارون یازترس اون چشا 

  زدینفس منفس 



   نییباال وپا  یبا ارس وحشتناک   یبیبا حالت خاص و  نج نشیس

 رفتیم

 !خوادیم یچه صبر یوا 

   شده رمیروز دامن گ نیکه ا یتوآغوشم باشه وحس 

 کنم روکنترل

   دختربچه شدم ؟؟؟؟ نیمن عاشق ا 

 من آروم قرارنداشت ختیریم اشک

 باشم !؟ یعصب نقدهیبود برام  ا بیعج م

 هیدخترجذاب  خب

 هنو برهیروم یمعلومه دل هرکس 

  کردیهق موهق ختیریم اشک

  : لب زدم یبا  حرص و عصب 

   ی...من تورودست کساری...لجمودرن ستیغزل من روتو حساسم دست خودم ن-

  سپارمتینم

   بود یعصب یلیخ لحنم

 : ادامه دادم  شترینگفت  با حرص ب یچیه

   نزنه به سرت یهوس عشق وعاشق یدانشگاه قبول شد _

   اما هنوز چشاشوبسته بود لب ترکردم شترشدیهقش بحرفم هق نیباا

   نکن هیگر گهیبس کن د-

  ؟ شیتوآغوشت باشه نبوس شهیم مگه



مسخ  یا، لحظه دیشورلباشوچش یه لبام طعم داغکرد ک یهق مهق داشته

   آغوشش

   دمیلباشوبوس تیخشن بودم باعصبان یبودم کم یچون عصب اربودمیاخت یب شدم

  ... دمیبوس یطوالن یقیبود برام دقا یآرام بخش ینوش دارو وچه

 ، تونستیبده اما نم دادهلمینموفشادمیمدت با دوتادستاش روس تمام

   نگاهم به 

 افتادپراشک بود شچشا

   نفس افتادم اونمازش فاصله گرفتم دست خودم نبود به نفس  یبا حرص و عصب 

 :نفس افتادباهق هق گفتمن به نفس مث

   رونیکثافت بروب  _

  کرد میحرفش عصب زدمیکه م نفسنفس

   بگم یزیازروش بلند شدم تاخواستم چ 

 : وگفت تخت دستشوسمت دردرازکرد یبلند شد نشست رو اونم

  رونیگم شوبروب _

از عشق اما اون   یبا  لذت دمشیمن بوس    دادیداشت  منو حرص  م یلیخ   

  : از برخوردش   گفتم یعصب    یبرداشت  ،  با لحن گهید ریتعب

  ...خفه شو  _

    بود یکوچولو جداعصب نیا  چشاشوبست

 : گفتم تیاباعصبان

  ؟ یکنیحاال واسه من نازم _

  کردیهق منگفت اما هق یزیچبود  ساکت



   درآوردم بمیتراول ازتوج یشلوارم وکل بیدفه  دست بردم ج هی 

 : پرت کردم بادادگفتم سمتش

   پول نمیا ایب ستیمگه به خاطر پول ن ایب _

 : صداش باال رفت و گفت   یعصب یکار رو کردم با لحن  نیتا ا 

 کثافت  _

۱۵۸ 

 

 [12:10 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۲_پارت#

 

 لحن صدام و   تن صدامو نداشتم پ  اریهرگز اخت   زدمیم ادحرفیبافر بازم

 :گفتم  ادیبا فر 

   دلت خواست یهرغلط ستیمگه به خاطرپول ن  _

 ...... یکرد

و من  با خشم   کردیهق مبود و نگاهش  به من نبود اما  هق یاون هم عصب 

 :ادزدمد

  ؟ هیدردت چ گهیذارم ...د یکم واست نم  _

 : گفت  یو عصب هیبا گر 

  پوله ؟ یهمه چ یتوفک کرد  _



   تراول درآوردم وبازم سمتش پرت کردم یبازم مقدار بمیدست بردم ج دوباره

 وچشاشوبست توصورتش

 : با نفرت  دادزدم 

 : گفت یو عصب هیبا پوزخند و گر  هیپس به خاطرچ _

 دوروبرت به خاطرپوله ؟ یمث دخترا یکردفک  _

  : زدم و گفتم یپوزخند یمنم عصب 

   ییهمونا نیآره توهم ع-

 :گفت یجانببههاشو باز با لحن  حق هیگر ونیزد م یپوزخند

   رونیگم شوبروب  _

 : و  گفتم کردیتر م یرفتارش  منو عصب نیا 

  .... ذارم یزندت نم حدوحدودتوبشناس بشنوم بازم واست خواستگاراومده  _

 : با حرص گفت 

  دست منه  _

 :با حرص در جواب اون   گفتم 

   اره دست توعه _

 : گفت هیبا خشم  به من نگاه کرد و با گر 

   یزنیچرا داد م یمث ادم حرف بزن یستیبلد ن _

 : متقابال باز داد زدم منم

   ستمینه بلد ن  _

   با حرص    نگاهم بهش بود 



 : مداد ادامه

  ...فقط ..فقط دمیبهت م یبخوا یهرچ یخوایپول م _

  بود یعصب یلیروزانونشست خ دمیبگم که د یزیچ نتونستم

   کرد پاره شروع

 : گفت غیدادوجیتراوالبادادوب کردن

   یبگ یخواستینومیکثافت ....ا یهرزه خودت _

  واسه پوله ؟ ی...فک کرد یهرزه نباشم ؟...عوض....

 نداشت یدرستحال   زدیم داد

 کردیها  رو وباحرص پاره مپول   تیازعصبان 

 زدیباخودش حرف م 

  زدیدرواقع بامن حرف م 

  بشتوه وارید   گفتیبه در م  

  پر از خشم و نفرت یاونم با لحن 

   یواسه پوله توهمه چ یکرد الیآره ؟ کثافت خ _ 

 ؟ یکشیرخم م موبهی...مگه من ازت پول خواستم هرزگ ینیبیم روتوپول

   تند یه

  یعوض ادیازت بدم م یعوض ی..عوضکردیپوال  روپاره م تند

 : دمیکه کرد   غر یاز کار تیمنم با خشم و عصبان 

  که شرفتوازت گرفت هیاون یعوض _

   کبارهیحرف رو زدم  نیتا ا 

 رونگرشیو یسرشوبرداشت نگام کرد وبااون چشما دیکش دست



  : با پوزخند  سرشو تکون داد و گفت  پر از حرص یبا پوزخند و  بالحن 

   یگرفت وتوعوض یباز موبهیاون آشغاله که زندگ یآره عوض-

   یکرد رخودتیمنواس یموسوزوندیترزندگ

  ستادیبلند شد ا ودینگاهم بهش    

 : گفتم یمنم عصب 

   یچ یزن یستیشوهرت بدم بگم دخترن یچطور _

 ؟ بگم

 :دندونانم دادزدم یبا حرص از ال 

 بگم ؟ یچ  _

  : دفه  تن صداش باال رفت و گفت هی 

  دختربه توچه آشغال ایبه توچه زنم  _

 به هق هق  افتاد  

۱۵۹ 

 

 [12:11 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۳_پارت#

  یتوحق ازدواج کردن ندار _

 : ادامه دادم  تیباعصبان



  من بگم یتاوقت  _

   دندوناش گفت یبه در کرد با خشم از ال اشاره  

   رونیبروب-

  کردیم هیبدجورگر

  خشنتر یباز هم تکرار کرد با لحن  

   رونیبروب یخوایازجونم م یراحتم بذارچ رونیبروب  _

  رمیبم خوامیم

  نگاهم بهش بود نییولوم صداش اومد پا کمکم

   یطور هیچشاش  نمینگاه خشمگ ریناگهان  ز 

  شدن

  شد لیشونش متما یخورد مردمک چشمش وسرش رو یوچرخهی

   دفه هیو

 نیافتادزم

  نگاهم بهش بود   خودم خشکم زد 

  کوتاه  ییهاهیثان یاصال  حال خودم نبودم  برا 

   دفه به خودم اومدم که هی

  بود تحرکیزانوزدم ب جلوش

   بودن اما سیهق نبود چشاش خاز اون هق یخبر

 بود بسته

 دکترم ! زل زده بودم  بهش دچارشوک شدم یتناسالم 

   نیمنقلب شدم واقعاتوا 



 ؟؟؟ نمشیبب یجور نیمن تحمل ندارم ا تیوضع

  : با ترس و اسرترس لب زدم 

   غزل ..غزل چشاتوباز کن-

 چند بارآروم چپ وراست زدم توصورتش دیلرزیم دستام

   موهاش توصورتش بود 

  کنارزدم یبه آروم 

 ! دهیحد ؟ازمن بع نیمن نگرانشم تاا دیزلریتنم م تمام

   لرزون ییباصدا 

 : گفتم

  ؟ ـــــــــــــــــزمیغــــ...زل...غــــــــــــــزل...چت شد عز  _

شد دست  یطور نیفشارش افتاده که ا دیتکون نخورد چشاشوبازنکرد شا اصال

   بردم

 ! خوردیپاش وشونه هاش بلندش کردم روتخت گذاشتمش مگه تکون م ریز

! دست خودم نبود باز زدم توصورتش  با ترس و لرز  کردمیسنگ کپ م داشتم

  : زمزمه کردم

  ...قشنگتو یبازکن چشما یغزل-

 انگارتااالن حواسم به لباسش نبود انگارنه

   بازم یول نییپا دمیرفته بودباال  با حرص  کش  یلعنت 

  بود کوتاه

   عیموضوع فکر  کنم که سر نینبود که به ا نیوقت ا طیشرا نیتوا 

 رونیشدم بغلش کردم وبه سرعت ازاتاقش رفتم ب بلند



   بردمش اتاق خودم گذاشتمش 

   تخت یرو

 به صورتش بود نگاهم

   نبود یرفتم آشپزخونه کس عیموهاشوکنارزدم وسر 

  خداروشکر

   که باباحالش بد ییبرداشتم واسه روزا خچالیسرم بود تو هی باعجله

 کردمیفاده ماست شدیم

   بود سرموآماده کردم وصلش هوشیبه اتاقم برگشتم هنوز ب 

نه  یکرد دل تودلم نبود نگران دایودست برهنشوگرفتم رگشوپ یبه جالباس کردم

   نیتاا

 .. رسرمیمن که دکتربودم خ لرزدیواسه خودم!  دستام م بهیعج حد

۱۶۰ 

 

 [12:13 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۴_پارت#

  رهیدخترزود ازحال م نیا فهیکه ضع بس

   سوزنوزدم یاکردم   آروم دیبا ترس و استرس  رگشو پ 

  خورد اما پلک بازنکرد یتکون هی چشاش

   حالش بد بود که چشم بازنکرد یحد به



  اما بازم چشم بازنکرد دمیفهم شیموقع آزما دیترسیازآمپول م نکهیباا

  وکهسوزن

 نیبود تو ا یکردم  و چسب زدم   کار سخت میرگش زدم  به سرعت  تنظ داخل

  ترس و اضطراب

   تموم یکردم روکم که زود میسرعتشوتنظ  

  نشه

   قطره قطره یطورگذشت سرمش به آروم نیهم قهیدق20و من زل بزنم بهش  

واقعافوق دختر نیا کردمیتخت نشسته بودم نگاش م یمنم تمام مدت لبه ختیریم

  باستیالعاده ز

   نهیبب یجزءمحاالته کس نیا شهیخواهانش م نهیبیم یهرک معلومه

  نکنه ونظرشوجلب

   باستیدلبروز یوخداداد یذات غزل

 آروم چشاشوبازکرد آروم

نکرده  تشودرکیرنگ دلهره گرفت اما هنوز موقع یتحرک بود نگاهم کم یب اما

   مت منبود که بعد ازچند لحظه برگشت نگاهش س

 :گفت تیبود نگاهش که باعصبان یعصب یلیخ

 اتاقت ؟ یمنوآورد  _

نه اما باز حرصم  یکرد    عصب یباز زبون دراز نکهیدادم از ا نهینفس به س 

  : و گفتم دادیم

   زمیعز یغش کرد-

 :تکون بخوره سوزش سوزن  رو حس کرد و با تمام وجودش  گفت تاخواست

   آخ خ خ دستم  _



 :باترس گفتم عیشد  سر زیخ مین

  .. ...سرم دستته واشی  _

 :دادگفتیتوجه به سرم دستش بادادوب یشد وب بلند

  اتاقت یمنوآورد یجا کرد یتوب  _

 : کردم   ارومش کنم و گفتم یسع 

 غزل آروم لطفا _

  : با حرص لب زد 

  مردمیم یذاشتیبه حهنم م--

   حالت بد بود _

 :گفت تیودستش بکشه باعصبانسرموازت کردیم یکه سع یدرحال

  ... یذا ر یآروم  باشم تونم یذاریمگه م  _

   ذاشتم بکشه ودستشوگرفته بودم یکه نم یزانوزدم   ودرحال جلوش

  : گفتم ینذارم   با هحن ملتمس که

   ستینکن غزل بذارتموم بشه حالت خوب ن-

 ولم کن-

  یلیبود  خ یعصب 

 : اس گفتماروم کردنش با التم  یباز هم برا 

  ....لطفا زمینکن عز-

   یاه ولم کن عوض-

   زنهی...خون م یکنینکن گلم رگتوپاره م-



 من مانعش کردیاون حرصش گرفته بود تقال م...

۱۶۱ 

 

 [12:14 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۵_پارت#

 : اروم کردنش گفتم یملتمس برا 

 زمیعز ارمیشه خودم برات درمآروم   ... با _

  : با حرص دستمو پس زد و گفت  

   دستتوبکش-

 نکردم  و بازوشوگرفته بودم یتوجه تشینگفتم  به  عصبان یزیچ

   داشت سوزنوبکشه یدستشوکه سع گمیدستم د هیبا 

 : گفت  ادیوخشم  ز هیهق وگر باهق

   امخویخوام ..پولتونم یتتونمی..حما ادیولم کن ازت بدم م– _

سخته آروم  کردنش    دونستمیدادم م نهیبذارپ نفس به س ادراحتمیبدم م تتیازحما

  : اما گفتم

   تودستت خطرناکه گلم رهیتکون نخورسوزن م نقدیغزل لطفاا-

 :دادزد

 ..... راحت شم ازدستت رمیبه درک بم _

 : گفت یکردم چسب رو از  دستش جدا نکنه با  بغض و عصب یسع 



   ادیدردم مآخ خ خ خ  _

   خوامیمن صالحتوم گمیآروم باش من به خاطرخودت م-

  کردم نگاش

 : متقابال نگام کرد  و  گفت اونم

   خراب شده نیپاموگذاشتم توا یازوقت _

 ؟ یکن شهیخونموتوش یخویم ای یتوبهم آرامش داد پردلهرم

خودم  یکنه انا  به رو یمنو عصب ارهیلج منو درب خوادیباز با حرف زدنش م 

  : و گفتم  اوردمین

   درازبکش ..سرمت تموم بشه-

  ذارهیخون سرد باشم  مگه م خوامیم

   گذاشتم روکتفش ازجلودوتادستاموکه دست

 :گفت تیبخوابونمش  باعصبان مثال

 نکن بهم دست نزن  _

 : ادامه داد شتریباهق هق ب  

   ادیازت بدم م یآشغال یعوض  هیتو   _

 :به زوربخوابونمش گفتم خواستمیمکه  یدرحال باپوزخند

   یرفتیبغل نامحرم که م  _

  ؟ یآشغال هیبهش تو یبهم دست نزن نگفت ینگفت

    شد یعصب بازم

 :گفت  یادیکرد  با خشم ز یقاط 

  ستیبه تومربوط ن  _



  : زدم و گفتم یپوزخند 

پاتوکج  به من مربوطه گهید هیباشه  که مدت  ادتیاما  ستیآره قبلش بهم مربوط ن-

  ... یبذار

 : حرفموکامل کنم   گفت نذاشت

   دنیتوگذاشتم جرأت نفس کش یپاموتوخونه  یازوقت _

   ندارم

 : گفتم باپوزخوند

  ...ای دنینفس کش _

 :نکردباحرص گفت حرفموکامل

  ... یپست یلیخ  _

  یکه داشتم آماده کردم وحواسش نبود داخل سرم خال یبلند شدم آمپول آرام بخش 

   ردمک

 :بهش بود سرشوسمتم چرخوند  گفت نگاهم

 ؟ هیچ نیا  _

   بود یعصب یلیلحنش خ 

   واست خوبه یدار جهیسرگ هیتیتقو ستین یزیچ-

 روشوبرگردوند دوباره

۱۶۲ 

 

 [12:14 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۶_پارت#

  بهش کردم ینگاه مین 

نکته پ با  یو بد عنق دادیخدا رو شکر کردم  که باز داد و ب  ثهیخوبه متوجه نم 

 : دادم گفتم نهیکه به س ینفس

  ؟یدار جهیهنوز حالت سرگ یشیبهترم _

   نگفت سکوت کرد یزیچ  

 : اب دهنمو قورت  دادم تمام نگاهم بهش بود اخم کرده بود و گفتم 

   یکنیاسمم  روته غزل حواست باشه چکارم _

 :گفت دباپوزخن

  خواهرزادتم ؟ یگیتوکه م  _

 : بستم گفتم چشم

  منوبابام هم یتوآبرو یآبرو یباشه به هرحال خواهرزادم که باش _

  هست

 گفتم  ادیزد که باعث شد از کوره در برم با خشم ز یچنان پوزخند کش دار 

  ؟یفهمیم _

 :بار  خون سرد گفت نیا   روشوبرگردوند

 ؟ یدیخودت و بابات خر یوهرزه روباآبر هی یآبرو  _

 :نکنم گفتم ینشم  و اونو  عصب یکردم عصب یسع 

   مونیپس عاقالنه رفتارکن که پش دمیخودم خر یتوروباآبرو یآره آبرو  _

  نشم



  تخت نشسته بودم ی لبه

   روش سمت مخالف من بود  نگاهم به شلنگ سرم بود 

   خون توشه سرمش تموم شده بود دمید 

   سوزنوبکشم تموم شد مخوایم زمیعز-

  نگفت یچیه

   که دیدستشوعقب کش یکم دیاحساس کردم ترس دمیآروم سوزنوکش منم

 : گفتم

  تموم شد زمیعز ستین یزیچ _

  پنبه روگذاشتم روش دمیکش سوزنوکه

   نگفت یزیتمام مدت ساکت بود و چ 

شه   و ن یکه ازم فرار ارمیاونو به حرف بکشم و اوتو سمت خودم ب خواستمیم 

  : گفتم

  ؟ یشام خورد-

  : دلخور بود که جوابمو  نداد منم   سماجت کردم و گفتم 

  ؟ شهیهم نهیفشارت پا یغش کرد یجور نیکه ا یدار یغزل فک کنم کم خون-

  چشماشو بست و سکوت کرده بود 

  : گفتم  یبا لحن ملتمس 

  ؟ یباهام قهر-

ت لباس خواب روتنش باال رفته هم نگف یچیبرگردوند به پهلوشد ه روشوکامل

   بود

نداشت با پوزختد   یریتأث دمیکش نییپا یکم هی دابودیمهم نبود کل روناش پ براش

  حرومه ؟ یکه گفت :_ چته  شوهرم



 : زدم وگفتم یپوزخند

  واسه منم حالل حالله  هیواسه توکه عاد _

   یگفتیبازم م یقبلش چ...

 !حرومه؟

۱۶۳ 

 

 [12:14 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۷_پارت#

  ستیمن به تومربوط ن یگذشته _

 نیحاال هم ا کنمیتکرارنم گهیدرسته اما مم بعد مربوطه گفتم بهت بگم د-

   نیبحثوهم

  ... دچارتنش شدم یکاف  یتمومش کن حوصله ندارم اندازه جا

وخودش مچاله شد ...موهاش برگرده ت نکهیپشت بهم بود بدون ا هنوز

   توصورتش

  دست بردم ازجلوصورتش کنارزدم که

  یرینم رونیب گهید–و زمزمه کردم  

   با حرص پچ زد 

   ستمیخرکه ن دمیصدبارفهم یگفت-

   برمتیالزم شد م یبر یهرجا خواست یگیبه خودم م یالزم داشت یهرچ-



   یدیبهم پس م روهمیگوش...

  نگام کرد برگشت

 : دهنمو قورت    دادم و مصرانه لب زدماب   

  بهت اعتماد ندارم  _

  : با پوزخند گفت 

 ؟یاعتماد ندار-

  : زمزمه کردم  یجد یلیخ 

 ...نه-

  : با پوزخند نگاهم کرد و گفت 

 کرده ؟ یمگه مقصرمنم که پسره خواستگار-

  : اومده و گفتم شیجانب بودم از اتفاقات پبهحق 

  واسش ؟ یکرد ی...دلبر یکرد یکار هی ...حتما یحاالهرچ-

 :زد وگفت یپوزخند

   خودت یتواتاقه ارزون  _

   یموها یانتها ارادهیتخت بود دست بردم ب یبلندش رو یکرد بهم موها پشت

  شدم مونیپش رمیرو پس بگ یازش گوش نکهیبلندشولمس کردم از ا یلیخ

  : سرانگشتام درحال لمس موهاش گفتم نیتودستم بود ب 

  ... ندارم تیکار یباش یدخترخوب _

    ربودیحر نیطورموهاشوکه ع نینگفت چند لحظه درسکوت هم یچیه

  کردم نوازش



 :بلند شدم وگفتم یقینبود ....بعد دقا حواسش

 ؟ یخور یشام نم  _

نگاهم کنه  اما تمام نگاه من به اون بود  نکهیبدن ا   یبا حرص    و پوزخند 

  : گفت

 رمیبه خوردم به لطف توس یوترس داد فیزهروکوفت وارج یکاف یاندازه  _

   دکتر  یآقا

   نکردم یاصرار گهیکردم د قیبهش سرم تزر چون

   کنهیماربدتره سوراخ سوراخ م شیزبونتم که ازن-

 : گفت  دمیپوزخندشوشن

  ...تاته وجودمو چزونهیم ستیا ز زبون توکه بدترن _

  ؟ ارنگفتمیسگموباال ن یشم من که گفتم روب یجور نیمن ا یکنیم یخودت کار-

 دکتر به  عرضت نرسوندن تاحاال؟ یآقا یتوکال سگ-

 : گفتم یو جد یحرف رو زد  عصب نیتا ا 

 ... مؤدب باش غزل _

۱۶۴ 

 

 [12:15 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۸_پارت#

  نگفت فقط نگاهم کرد یچیه



 : گفت یهلم داد و عصب   شوببوسمیشونیپ خم شدم  

  ... بروکنار  _

 : شوگفتمیشونیپ دمینکردم بوس یتوجه

   مونمیمنتظر م  یشام بخور نییپا یایب یخواست _

  .... رد اشک روگونه هاته لباستم عوض کن ایصوورتتوبشورب 

 نگفت یچیه

  نگاش کردم چشاشوبست اتاقوترک کردم 

گشنم  یلیوجود خ نیبودم به هم باا ختهیابم متشنج بود راعص نکهیباا نییپا رفتم

   بود

   خوردمیشام م دیبهم فشاراومد با یلیخ واقعا

  : که گفت نییزل زده بود بهم سرموانداختم پا دمیکه بابارود رفتمیم نییداشتم پا...

  کو؟ غزل

  .. تواتاقه-

  حالش خوبه ؟-

 :رفتم وگفتم یغذاخور زیم سمت

  بد باشه ؟ دیمگه با  _

  ؟ یدعواش کرد-

   اومد یغذاخور زیسمت م اونم

  ...نه-

که نه  رهینم رونیصداست صدااصال ب قیخوبه عمارت عا زنشستمیم پشت

   باهاش



   حرف زدم فقط

 :حرفموباورنکرده گفت دونمیم

   نخورده یزیشام بخوره چ نیییپا ومدیچران  _

  منتظرتوبود

 لحظه رفتم توفکر هی

  ( ودمنتظرتوب)

  ؟ یدعواش کرد-

 :شد گفتم یبازلحنم عصب یکم هی

  .. پدرگفتم نه نیدینه پرس  _

  : وزمان دعواداشتم خشک خشن گفتم نیاومد بازم هیسم

  ؟ یدیزونچیارچرامیشاموب _

 :گذاشت باپارچ آب پرتقال وگفت زیمرغ رو روم یحاو سید هیسم

  چشم االن  _

 ازمرغ برداشتم باچنگال یا تکه

  نگاه پدر روم بود ینیاکت بودم  سنگس   

 :باباگفت 

   بروصداش بزن شام بخوره  _

 ... نییپا ادیگشنش باشه خودش م-

 

 [12:15 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۶۹_پارت#

 گذاشت زیمخلفات روم یهیاومد بق هیسم

 : گفت داشت  یکه نشان از دلخور    یبابا با لحن 

   دینکن گناه داره با تشیاذ  _

 ...آ یپس بد فرداتقاص

  : به جانب گفتمپدر و حق  یجایبودم از قضاوت ب  یعصب

   کردم تشیمگه من چکارکردم تقاص پس بدم بده حما _

   ستیخودت حواست ن یکنیم تشیاذ یدار-

  ندارم نگرانشم ومراقبشم شیمن کار-

منو درک کنه و   یهاینگران تونستیدم اون  نمبو یاز دست پدر عصب     یلیخ 

 : و گفت گرفتیمن توجه کنه جانب غژل رو م یبه دلواپس   نکهیبدون  ا

  یحرفت هم باش یپا دیبا یقول داد رتوبهشیام

  : و مصمم گفتم یبه پدر نگاه کنم    کامال جد نکهیبدون ا 

  فعال دمیقول دادم اما شوهرش نم-

   حق به جانب گفت و یو عصب یجد یلیخ 

 ؟ یتاک-

  : بودم گفتم زانیبه جانبش گربه پدر نگاه کنم و از  نگاه حق نکهیبدون ا 

  حرف آخرمه نیهم دمینم-

  : دیپدر دست بردار نبود و باز پرس 



  ؟چرا؟ یدینه طالقش م یدینه شوهرش م-

  بودم ساکت

  بود دهیفایبحث کردن با اون ب ایبا مدر بحث کنم گو تونستمینم  

 بود ریجدافکرم درگ یول خوردمیداشتم شام م  

    خورمیم  یچه کوفت دونستمینم 

 خودت باهاش ازدواج کن؟-

   که پدر   باعث شد یحرف 

 :بزنم  وگفتم یپوزخند

   مگه مغز خرخوردم باهاش ازداواج کنم  _

 : به بابام کردم    اما  بابا  گفت ینگاه

  معلوم بشه دیخترباد نیا فیرتکلیدونم ام ینم _

   همه اصرار پدر رو نیا لیلب تر کردم  دل 

 نیمنه فعال ا تیمعلومه اوت فعال  تحت حما فشیتکل میباباماباهم حرف زد-

   یجور

   اول درشسوبخونه یدروهله دیوبا زنمه

 : وخشن گفت محکم

   باهاش ازدواج کن _

   شینش کمه اختال ف سنمگه عقلموازدست دادم عمرا...تازه اون هنوز بچست س-

   ادهیز بامن

   یبه سنش داره دار یدرسته ؟درضمن چه ربط ستیباخودت معلوم ن فتیتوتکل-

  ؟ یکنیم بهونه



 :سرموبردارم نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

 پدرمن ؟ ییاچه بهونه  _

تر کرد و  زمزمه  یداد منم پرسشگر نگاهم بهش بود که لب نهیپدر  نفس به س 

  : کرد

  شامتوبخور یچیه-

   شماکه نیکردیخودتون ردم نیگفتیامشب کاش بهم نم نیشام بخورم کوفتم کرد-

 .. نیدونستیم

   و گفت دیحرف چر ونیم 

 هیگفتم آدم مناسب یدیشوهرش م ی...خودت گفت دونستمیرومیمن چ-

 

 [12:15 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۷۰_پارت#

  به غذا نداشتم یلیم گهیاشتهام واقعا کور شد و د  

 :داد باباادامه

  که ؟ یمنکربش یتونینم هیدخترجذاب  _

  حرف پدر سرکوتکون دادم دیغژل از نظرم گذشت و  به تاک یالحظه چهره کی 

 :باز  ادامه داد 

   دختربرات هی تیتوهم جذاب دونمیجذابه من خوب م _

   مهمه



 : مگفت باپوزخند

  ... باشه بمیاما نج _

 ؟ یخوایروباهم م یتوهمه چ-

    سرمو برداشتم  نگاه مدر کردم و 

 :گفتم باپوزخند

   خوادزنشیم یمعلومه هرمرد دیزنی؟حرفام ادهیز خوامینجابت م  _

 .. زن شلخته یچکیباشه درکنارش جذاب هم باشه ه بینج

   دیحرفنم پر ونیبابام

 : وگفت

   لی،هم سنش بهت بخوره ،تحص یخوایم بیهم هم نج یخوایتوهم جذاب م _

   همه جوره بابا دونمیباشه ،پولدارباشه ،خانواده بااصل ونصب باشه چه م کرده

  ... داره یرادیا هیبالخره  مادین رتیاصال گ یجوردختر نیباشه ا لتیم

  حق با پدر بود دیگفتن نداشتم  شا یبرا یسکوت کردم   حرف 

  ستیدرست ن یکه تودار یرابطه ها یمجرد بمون یخوایم یتاک سالته یرتوسیام

  یرسیبه آرامش نم ینطوریا

  : قانع کردن پدر گفتم یاب دهنمو قورت دادم و برا 

   گرفتم ازدواج کردم مییروز تصم هی دیشا-

 :باپوزخند گفت پدرم

  ؟ ذارهیزنت فرداراحتش م ی؟فک کرد یچ چارهیوغزل ب _

 : موهام بردم بلند شدم گفتم به یترکردم ودست لب

   فعال که زدواج نکردم حاال هم قصد _



کشش  گهیلطفاد نیجا بحثوتموم کن نینداره  فعال  هم یندارم  غزل مشکل ازدواج

   ندارم

  خستم کرده ماراوکارخونهیفشارکاروب

   برعلت شده دیغزل مز یدغدغه ی هیمدت

   زنمیحرف م یطور نیکه ا خوامیمعذرت م نیتلخترنکن نیشترازایلطفااوقاتموب

   نشنوم یراجب غزلوازدواجش حرف یحرف گهید کنمیپدرخواهش م نیکن درکم

  کنمیخواهش م...

  جمالت  رو ملتمسانه گفتم نیتمام ا 

  : ادامه داد ینگاهم به  پدر بود و باز با لحن ملتمس 

   یها یهربوننکن اون دختربه ما پناه آورده دلش به تووم تشیاذ کنمیخواهش م-

   بهش محبت کن یتونیازدست نره بازورنم یخوایاگه م توخوشه

   حرف طونشی..بهش توجه کن مطمئن با برخالف ظاهرسرکش وششترازقبلیب

   خصوصا دهیعکس م یجهی...زور نت یرامش کن یتونیکنه بدون بامحبت م گوش

  ... غزل

  نگفتم یچیه

   دیکه بهش زدم با یم بخشسمت اتاقم رفتم بااون آرا یبااجازه 

 نیخواب باشه وخوابش هم صد درصد سنگ تاحاال

 

 [12:16 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



  ۱۷۱_پارت#

  ... من قابرعکسی...دق دیپریخوابش سبکه زود ازخواب م غزل

ود که خواب دراتاقوبازکردم وداخل شدم چراغ روشن بودنگاهم به غزل ب آروم

   بود

کردم امشب تواتاقم بخوابه  یکار خواستمیکه خودم م یزیروتخت من چ تواتاقم

 چرا!؟ دونمینم

   یطور هیمن غزلو دمیکه رس یا جهیبودم به تنها نت لیدنبال دل  ه؟یچ لشیدل

  دارم دوست

 دادیقلقلکم م یحس هی

   به خواستنش درکنارش بودن اما کردیم بمیترغ

  ...؟؟؟؟ ستین عشق

   مبل انداختم چراغاروخاموش کردم چراغ یدرآرودم رو شرتموازتنمیت

  کردم خواباروشن

   داره به یسیف یبیجذاب ب یبه غزل کردم جداچهره ینگاه

  بود بایو ز یهم بود  خواستن خاطرسنش

 داره یبیعج تیتوخواب معصوم  

   روتخت کنارش چند دمیخز 

  توصورتش بود  تارمو

  من یحال و هوا نیبود  ا اراهیزدم ب یبخندل   

   آرنجم یرو وموهاروکنارزدم

که بعد  یطوالن یقیدادم زل زدم به صورتش محوتماشاش بودم دقا هیتک

   یازلحظات



  عیلباشو اما سر  یبه  آروم  دمیبوس

 نگاهم به تنش بود 

   رنگ روتنش معرکه نیلباس باا نیا

برهنش بود لب ترکردم درسته  مهین ی نهیبه سنگاهم  دمیمالفه روتنش کش بود

   من

مرد شب  نیازدواج کنم اول یزن برام مهمه ودوست دارم بازن هی ییبایز

   زفافمون

 باشم

  من باشم شیمرد زندگ نیواخر نیزنم اول خوامیم 

   رومن یکس یمونده ته

 خوامینم

 ستیدست خودم ن 

  ستین ندیبرام اصال خوشا 

  وجودم به فوران افتاده بود یهام تمام حسداد نهینفس به س 

   آغوش ارغزلوبهیاختیب 

تنش آروم شدم لب  یبهش ازگرم دمیدستم دورکمرش گذاشتم چسب هی دمیکش

   ترکردم

   دخترونش گذاشتم ی نهیچاک س یبه بوسه رو عیسر

 : کردم زمزمه

   من یبش گهید یمال کس دمیاجازه نم یازدواج کن ذارمیم ذارمیغزل نم _

   یکس یدستا یباش یمال کس دمینسبت به تودارم اما اجازه نم یدونم چه حس ینم

  .....کنه و تنمولمس



   غزل به خواب رفتم دنیکش بادرآغوش

  (غزل)

   تکون بخورم تونستمیبلغم کرده بودن محکم که نم یبودم انگار یطور هی

 یبیعج یسهانف یوگرم کردمیروحس م یبیعج یچشماموبازکردم گرما....

   اما 

 کردیپشت گردنم رونوازش م    یحال آرام بخش نیدرع

   روبه دست آوردم تمیموقع 

خوابم برد پشت بهش بودم دستش دورکمرم بود صورتش  ریروتخت ام درسته

   پشت

 پاش روپاهام   تنمو قفل کرده بود هی گردنم

 

 [12:16 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۷۲_پارت#

  تیخودم تو اون وض دنیبا د 

 :گفتم رلبیز

 ... فرصت طلب یعوض  _

   دادم با حرص نهیبه س ینفس  

 ازتوبغلش جداشدم یخوردم وبه آروم یتکون

   یها یکیبود نزد کیتار مهیاتاق ن 



 نهیشکرخداخوابش سنگ دمیبود   سمتش چرخ صب

   هیالبته  کال لخت بود  بهش بود  باال تنش لخت مینگاه عصب 

   تنش بود یرمشکیز لباس

 ... اما ماکه یقول خودش حالله شوهرم بود ناسالمت به

   دادم با حرص نهینفس به س 

   قیبهم تزر یچ شبید نامرد

  بشه نیسنگ نقدیباعث شد خوابم ا کردکه

   خوابم یتیو نفهمم کجا ودرچه موقع 

 ... یبردعوض

   نیبه ا یراحت نیبه ا نیا دمیحداقل فهمچقد دادوهوارکرد  شبید

  ... دهیطالقم نم یزود

 یوخواستنصورتش معرکست جذاب یصورتش بودم اجزا یمحوتماشا یقیدقا

   اما

   هیروان

  و روز خودمزدم به   حال یپوزخند 

   سرسوزن بهم اعتمادنداره هیشدم که  ونهید نیاحمق عاشق ا من

بهش بگم  یبه تنم نخورده به چه زبون یکسمن تاحاال دست  کهیدرصورت...

  باورکنه ؟

 ...... داره یقاط هیروان ینگ یبگ کمی

   دمیگردنش بردم وبوس کیصورتمونزد

 دمیکش قینفس عم هیگردنشوو



   نیا دهیبهم م یچه آرامش دمیعطرشوباولع نفس کش 

   یآروم ...دوباره بهش پشت کردم چشماموبستم چرابلند نشدم برم اتاقم ؟به یروان

   ادیازمن بدش م یروان نیمنم  به آغوشش محتاجم اما  نکهیبهش مث ا دمیچسب

  هاشهفکرم به بوسه تمام

 :زدم به افکارم باخودم گفتم یپوزخند

  ازسرهوسه  /

  خودم گذاشتم یگرفتم رو یدستشوبه آروم...

   نیاگه بهم بدب یدوسش دارم حت من

   دوسم نداشته باشه باشه

  ...تاخوابم برد دیکش طول یلیخ

   چشاموبازکردم پشت بهم بود داشت دارشدمیب یبه آروم ییباصدا که

   بستیکمربندشوم

  ؟ ینکرد دارمیچراب-

  انگار نه انگار   بستیداشت کمربندشوم برگشت

  : و شب در  آغوشش رو تختش نبودم و کامال خونسرد گفت فتادهین یاتفاق چیه 

  ... ردمنک دراتیکه ب یخواب بود-

 : و گفتم شیهمه خونسرد نیبودم از ا یعصب

 اتاقم ؟ یچرامنونبرد   _

   االن منه تیحکا کشمیبا دست م زنمیبا پا  پس م 

 ...گنیخسته بودم حوصلم نشد ببرمت اتاقت خوابتم سن-

 :حرفش گفتم ونیم دمیپر



   من  _

 ؟یکرد قیبهم تزر یچ شبیسبکه د خوابم

 

 [12:16 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۷۳_پارت#

   گفت یبست در کمال خونسرد ستادوکرواتشویا نهیمقابل آ برگشت

   آرام بخش-

  یتر شدم و گفتم : عوض یدفه  عصب هی 

  : به ابرو داد و گفت یاخم  

  حالت خوب نبود الزم بود برات شبیآروم ترچه خبرته د-

  : گفتم یو عصببه جانب بودم حق 

 ؟ یکن قیبهم آرام بخش تزر دیبا-

  : زد و گفت یپوزخند 

   یناراحت یتوتختم بود نکهیچته ازا-

   ینگه دار نجایمنوا یتوحق نداشت-

ت تنگ شده هادلت واسه رابطه یشوهرکن یخوایکه م ستین نیمگه واسه هم-

   من

  شوهرتم

   ستین الیخینده بتامنو  دق  یحرفاش تا ته وجودنو سوزوند عوض 



 :بودم کوسنوسمتش پرت کردم وگفتم یعصب

  یعوض  _

   کوسن 

 : گفت دیخورد خند بهش

  ؟ یشوهرکن یخوایپس م یواسه چ گمیدروغ م _

  ادامه داد  یبا چشمک 

    لبخند  ته  نگاهش  بود  برگشته بود  نگاهش به هیکه  یدر حال 

 :وگفت

  خوادیاگه دلت سکس م یشوهردار  _

 :گفتم تیباعصبان  یبهم سر صبح ختیدااعصابمورج

   عمرابذارم دست تو بهم برسه  _

 :وگفت دیخند

با چشمک  زارمپیدست خورده ب ی؟!   نه نلم من ازدخترا تونمینم یفک کرد  _

 : ادامه داد یطونیو لبخند ش

   توازخداته با هات سکس کنم  یول  _

 یغلط کرد-

   : گفتم یباز عصب  دیفقط خند 

  ... یعوض یچرابهم آرام بخش زد-

   مجبورشدم-

  تواتاقم میچرانبرد-

   یستیگفتم که خسته بودم حوصله ندارم بلندت کنم سبک که ن_



 : نگاه کرد وگفت نهینشستم برگشت وبه آ روتخت

  ادیحالت جا ب ریدوش بگ هیبرو _

 : به موهام بردم نامرتب بود گفتم یدست

   اتاقت یکرد یکار شبید یبدذات یلیتوخ _

 ... خرم یتوبغلت فک کرد بخوابم

 : گفت  یکشدار باپوزخند

   محتاج آغوشتم یفک کرد _

 : حرص درآرگفتم یبالبخند

  یبهترشودرا دونمیم _

 :زدوگفت یپوزخند

 قابهترشودارمیدق  _

۱۷۰ 

 

 [12:16 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۱۷۴_پارت#

 زد یواومدلبخندجل

   معلوم بود تازه رفته حموم  یجذابوخواست یروان نیا 

  یباهرتکون دنیرقصیلخت م موهاش



 : شد وگفت کمینزد یلیخ

   شمیمنکرنم _

    یجذاب یلیتوخ

  اعترافش برام جذاب بود  نیتر کردم   ا یلب 

 : با لبخند  ادامه داد 

 : کنمیاعتراف م _

   یشیتروخانوم ترم یه جذاب تروخواستنهرچه سنت بره باالتر بر _

  دمیلب گز یترکردم  گوشه لب

  بود نیحرفاش دلنش 

  رهیگیضربان قلبم داده اوج م کرومیو حس  م دادیته وجودمو قلقلک م  

  ادیداره بتد م مینف 

 نگتفم یچیه 

 :ادامه داد ه

   مراقب کارات یباشه شوهردار ادتیاما  _

   باش ورفتارت

   داشتم بشنوم  یاگهید زیقورت دادم انتظار جدهنمو آب

  باز با حرفش      دلمو چزوند  

  دفه  روم خم شد هی  

  باعث شد از ترس عقب عقب رفتم    

   روتخت  جلوم زانوزد اومد

 :گفت یبه تاج تخت وبالبخند دمیعقب رفتم  چسب منم



 به آغوش تومحتاجم ؟  یکه  فک کرد  _

    شدیخفه م داشت  نمینفس تو س  

 :با پوزخند  ادامه داد  

  بهترشودارم آره ؟ _

  صورتمو نوازش کرد  یبه آروم دستشوجلواورد

   به حدنفس هم کمتربود فاصلمون

 کردیم میعطرش داشت روان یبو

 : گفت یپاهاش قرارگرفتم بالبخند نیب 

   شبیکل د _

  چته ؟ گهید یشوهرکن یخواینم نیواسه هم یخواینونمیمگه هم یبود توبغلم

 : حالو روزم گفت  دنیباخنده از د دابودیترسم به وضوح پ زدمینفس نفس م فقط

   یدار شکیگنج نیع  _

   واسه ازدادن یزیتوکه چ یترسی؟مگه باراولته که م یدی..ترس یزنیبال م بال

 دمیمحل نم یمن به هردختر یازخداتم باشه بامن رابطه داشته باش یندار

   یهرکس

   ستین لمیبابام

 یداریبودنش رو تو ب کیهمه  نزد نیا تونستمیاب دهنمو قورت  دادم اصال نم 

    باور کنم

  ؟ یدیترس یازچ-

 کردیصورتمو نوازش م هنوز

   مخالف دستش اون طرف صورتم صورتشوجهت



 :گفت کردیوموهاموبوکرد و ارم با همون حال که تنمو بود م گذاشت

   تالیدن امیم2آماده شوساعت   _

از دست   نگونهیبگم  اصال قدرت تکلم از وجودش ا یدونستم چ یبودم نم دهیترس

  داده بودم

   دست آزادشوبرد پشت کمرم منوبه خودش 

 :وگفت چسبوند

   رمیحق طالقو ازت بگ خوامیدفتروکالت م میبر یشیآماده م  _

 :هنگ کردم ه باترس ولرزگفتم زدمینفس نفس م داشتم

  ؟ یچ یعنی  _

 : که آروم توگوشم گفت کردیطورتوبغلش بودم نوازشم م ونهم

   حق طالق بامن یعنی _

  ... یازم جدابش یتون ینخوام نم تامن

 : گفتم دهیبر دهیبر

 ... کنمیم رخواهشیام _

۱۷۱ 

 

 [12:17 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۷۵_پارت#

  کنم ینیبشیکاتشو پحر تونستمیاصال نم یلعنت 



  لباسم برد ریز یبرداشت وبه نرم دستشوازکنارصورتم

   داغ داغ ادستشیخدا یوا

   گرگرفتم بود

   یوبه نرم دیشدم که باحالت نوازش روشکمم کش یطور هیلحظه   کی 

 گرفت نودستیس

مرد قرار نگرفته  هی یمن تا حاال مورد لمس دستا  دادمیداشتم رسما جون م گهید 

  دمبو

  شدت ضربان قلبم   فاجعه بود 

  زدمینفس مو نفس ادیبه طور حتم     داره بند م مینف 

  محکم تربغلم کرد میکه لرز دیوفهم دمیکه  از شدت ترس و دلهر  جدالرز یوا 

  : داشت  زمزمه کرد یکه برام به شدت تازگ یآروم و با لحن  خمار 

  ؟ یدیترس یبغلم بود شبید-

 : موگفت بامنومن

   کنمیم رخواهشیام _

    گوشموگازگرفت یکه الله  کردیم تمینفسهاش داشت اذ یگرم

مث  یبیگفتم   انگار حالت عج یزیواقعا  نفسم بتد اومد اخ ر گهیکارش د نیبا ا 

     بهم دست داد  اما ازین

 :توگوشم گفت وآروم

   دنبالت امیحق طالق بامن م  _

   دفه بغضم هیرفت که  ادمیآغوشش شدم  متوجه حرفش شدم بس که مسخ تازه

 :وبازگفتم شکست



  ه؟یمنظورت چ ریام  _

   یبود به نرم نموگرفتهیوبادستش س کردیم یگوشم باز یطورکه باالله همون

 : دادگفتیفشارم

 یازم جداش یتونیتامن نخوام نم _

   در وجود من  ازیحس ت ختنیبود مث خمار مث  برانگ یطور هیصداش  

 : گفتم هیادامه بده که باگر نیاز ا شتریب گهید خواستمیبودم   نم دهیترس دخداچق

  ... کنمی...التماست مرلطفایام _

   دنبالت امیگفتم م کنهیهم-

 : گفتم هیباگر

   کنمیم رخواهشیتوروخداام _

که بازم خم شد روم  کردمیم هیازم فاصله گرفت نگام کرد من گر یکم هی

   صورتش

  عطر مسخ کننده یتنش بولم و بو نیبما    توصورتم

  دفه  که بازبونش اشکاموپاک کرد هی 

   داشتم  از  کاراش گهیکه !نه د یطور هی ییخدا 

 مردمیم

که   با همون حال   بیرفتارش عج نیبهم دست نزده بود برام ا یمن تاحاال کس 

 :گفت بیلمس  زبون رو چشمام   لب زد خمار و عج

   باش یدخترعاقل  _

  زدیم سیطوربازبونش اشکامول نیوهم

   بودم دهیترس نقدیا کردیم تمیزبونش اذ یداغ



 :گفتم هیتند تند  با ترس و لرز  باگر ختمیریاشک م فقط

   نکردم نکردم یکار رمنیام  _

    داد نهیبه س یفاصله گرفت   نفس ازم

 :سرد گفتو خون کردیانگار نه انگار  االن داشت چکار م  

 .... یتون ی..نم یبکن یهم کار یونت ینم  _

   هق هق افتادم به

  ختیریشترمیب اشکم

 :شصتش شروع کرد اشکاموپاک کردن  گفت یباانگشتا که

   من بهت قول دادم  _

   زمیگم عز یغزل من به خاطر خودت م یذار یمهربون باشم اما تونم باهات

 :وهق هق گفتم هیباگر

 .... رونکنکا نیاما ا دمیگوش م یبگ یهرچ  _

   سانت کیبا من در حد    فاصلش

  کرد یتند اشکاموپاک م تند

    ناز یبیباش ب ینکن باشه ....دخترخوب هیگر–

 دهیکه حرفاموگوش م خودم

۱۷۲ 

 

 [12:17 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۷۶_پارت#

اگه  نیا ارهیسر تمام وجودم م ییداره چه بال یبهم دست  لعنت یبیاحساس عج هی

 ؟ هیپس چ ستیخواستن ن

 من ؟ یبود مث   نابود یجور هیلحنش  

   هیگر ختمیریهنوز اشک م   

 :ادامه داد  کردمیم

   برات یاتفاق خوامینم نیمعلومه همه عاشقت مش یتوخوشکل _

  ... گهیباردیگلم  فتهیب

 :گفتم هینکرد که باگر حرفشوکامل

  حق طالق باتوباشه خوامیام نمخو یمن نم  _

 : با لبخند گفت 

  دلم زیعز یواسه چ _

  : هق گفتم باهق

  ی...گـــــــــه طلـــــــــ...اقم نمــــــــ...دــــــــید-

   بود دهیامونموبر هیگر

دوتا پاهاش بودم  نیبود بهم ب دهیباچسبیاشکاموپاک کرد بازم روم بود تقر تندتند

   که

 :گفت آروم

خانم  هی یخانم بش یدرستوبخون دیتوبا دمیدرسته گلم  حاالحاالها طالقت نم _

   نیمت



  ...تر یتروخواستن وموقرجذاب

 : گفتم هیباگر

 .. امی...نم امیمن باهات نم _

  : داد  و گفت نهینفس به س 

   بعد به یوگرنه دفه یباش یاما قول بده دخترخوب یایخوادب ینکن نم هیباشه گر-

 یهرگزحق ندار یدیاون وقت امضا م برمتیبه زورم بخشمتینم یحترا نیا

   ازم

   یجداش

  دهیکردم  اونم نستج دیتأ باسر

  هق  نگاهم بهش بود باهق

  : کرد گفت یزد وهمون طورکه اشکاموپاک م یلبخند 

   من یبه حرفام گوش کن خوامیاما م گمینه نم کنمیم هیبرات ته یبخوا یهرچ _

 ... دمتینم یسدست ک نگرانتم

 :که گفت کردمینگفتم فقط هق هق م یچیه

  نگرانت بود شبینگود یچیبه  باباه  _

 :سکوت کردم که ادامه داد بازم

    وقت  در واقع چیمن ه _

  ... غزل ینیبینکن بد م یباز رتمیبخشم پس ساده باغ یرونم یکس ساده

  دشیکرد   نه محبتش معلوم بود نه  تهد دمیتهد بازم

  کردیپاک م  یکردم   اشکاموبه آروم هیاز قبل گر شتریب    

   بعد ازچند لحظه که زل 



 لبام حس کردم یلباشورو یبود بهم داغ زده

 کردم هیمن گر  دیاون بوس 

  اون  نوازش کردمن هق هق توگلوم خفم کرده بود 

  .... نفس کم آوردم داشتم

   :گفتم هیاصله گرفت  باگرزانوم گذاشتم ازم ف یجداشدبا هق هق سرمورو ازم

  ؟ یذاری...چراراحتم نم یعوض_

رفت سرموبرداشتم بااشک نگاش کردم گفتم:  نهیتخت بلند شد وسمت ا یازرو

  ؟ یزنیبهم دست نم یندار یبهم کار ی_مگه نگفت

 کرد کراواتشومرتب

۱۷۳ 

 

 [12:17 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۷۷_پارت#

   درضمن شدیبوسه ختم نم هیداشتم که به  ینداشتم وندارم اگه کار تیمن کار _

   نیوا یچون توزنم بوسمینم دمیجورکه توروبوس نیدختراموا دوست

 یازدواج کن یخوایم نیبه خاطرهم یدار کارارودوست

   تاهوس دمتیبوس 

  نزنه به سرت شوهرکردن

   یلطفابه کس نیوگرونه من ازا ینش یوقت عقده ا هی



 .... دنیازبوس خورهیغزل خانم ....من حالم بهم م کنمینم

  ... سردادمستانه یاحرفا خنده نیبا گفتن ا 

 :گفتم هیباگر

  .... یلی....خ یلیخ  _

 : نگام کرد وگفت برگشت

  خوب بلدم ؟ یلی؟خ یچ یلیخ _

   سرموانداختم روزانوهام فقط هق هق کردم دوباره

  هترازمن بود آره ؟دوست پسرت ب-

   چزونهیدادم سکوت کنم  با حرفاش داره منو م حیترج

  !پاشوموهاتوهم سشوارکن زمیرعزیدوش بگ هیپاشوبروحموم -

   یباحرفاش وکاراش بدجور سوختیکردن دلم داشت م هینگفتم جزءگر یچیه

 دلموسوزوند

  ...وکتشوبرداشت واتاقوترک کرد فیک   

   وتوخودم مچاله شدم وفقط هق هق کردم دمیدرازکش تخت انداحتم یورو خودمو

  (ریام)

   گفت یریصبح  بخ دنمیباد هیسم یغذاخور زیراست رفتم پشت م هی نییپا رفتم

  دادم باسرجواب

  : دادم و گفتم نهینفس به س 

  بابام خوابه ؟-

   یوتراپیزیشدن برن ف یداشتن آماده م-

 برام قهوه گذاشت هیسم



   تواتاق ستیامروز حالش خوب ن هیاش سممراقب غزل ب–  

   خودمه

  دکتر یچشم آقا-

 شدم کینیکل یخوردم وراه کیکوچولوک کهیدوت یکیقهوموبا درسکوت

 

 [12:18 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۷۸_پارت#

  رونیزوداز مطب اودم ب شب

  کنمینم تیزیادویگفتم  ز  یبه منش 

   دلواپس  و نگران غزل شتریب  

  بودم

 هم بهش زنگ زدم جواب نداد یچرا هرچ دونمیبد تر از اون  نم  

   باهام صددرصد

کردن و به  یپ تو فکر آشت کردیم شتریام رو بدلشوره   نی...   و ا قهرکرده

  دست آوردن دلش بودم

 ارمیکه  از دلش درب رمیبگ یزیغزل  چ یگرفتم  سرراهم برا میتصم 

   به قول 

  توجه کنم شتربهشیباباب

  جواب ندادنش ناز کردنشه و  باهام قهره لیدل دونستمیم   



   یجور نیا دمیخریبراش م یزیاگه چ  دیشا

 ...  کردیم یآشت باهام

   دخترونه فیظر یلیگردنبند خ هیدوستم رفتم و یطال فروش به

 بود خوشم اومد گرفتم یزیکوچولوقلب ر یلیخ باپالک

   عیبعد ازحساب کردم سر 

 شدم یراه

  زنگ خورد مینکرده نکرده بودم  گوش یرانندگ یاقهیهنوز چند دق 

  چنان به وجود اومدم حد  نداشت دلم  انتظار غزل رو داشت 

 انداخت،   یبه صفحه گوش ینگاه 

  ... دمیتماسوکش یبود...دکمه  نیریش

  الو-

 ؟ یمطب زمیعز ریالوسالم ام-

 عیسر خواستیباهاش حرف بزنم و  دلم م ادیز خواستمیقورت دادم  نم اب دهنمو 

   خودمو برسونم خونه

   خونه رمینه دارم م-

 ....؟ریدنبالم ام یایب یتونیم-

  : کالفه از   درخواستش    گفتم 

  : گفت یبا هحن پر عجز و خواهش ؟ییدنبالت ؟مگه کجا-

   رگاهمیخراب شده تعم نمیماش ریام-

  ؟ رگاهیت شب تعموق نیا-

  ؟یایمجبورشدم ...م-



  ؟ییآدرسوبگوکجا-

ِ  ابونیخ- ....  

   باشه سرراهمه اومدم-

   امود عیبود که سر ستادهیا ابونیکنارخ دمشید دمیتارس دیطول کش یساعت ربع

  سوارشد

 نکردم یتوجه دیخم شد وموهاموبوس سمتم

   یوقت گونمونم چیاون ه 

 :که گفت دادمیاجازه نم دیبوس

 ؟یخوب  _

 : رو روشن  کردم حرکت کردم گفتم نیدادم ماش نهینفس به س 

   خوبم کمربندتوببند _

 :وگفت کمربندشوبست

  ؟ شمیپ یایم  _

   نه امشب کاردارم-

 : نگاهش بهم بود متعجب از رد درخواستش  گفت-

  ؟ یچکاردار _

   رمیزود دارم م ینیبینم میمهمون دار-

 شم؟یپ یایم یخوب ...ک میلیخ-

۱۷۵ 

 



 [12:18 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۷۹_پارت#

 

 ... دونمینم

 : بهش انداختم و گفتم ینگاه مین 

 چشه ؟ نتیماش _

  : و گفت دیکش یکالفه پوف  نیماش یادآوریبا  

   یلیخ کنهیم تمیاذ ریاوووووف ام-

صفربرات 206 هی کنمیواست عوضش م دیبعد ازع یربذاریگیدندون روج-

   رمیمگ

 :گفت باذوق

  ؟ یگیم رراستیام یوا  _

 : بود  و بعد چند لحظه گفتم ینگفتم حواسم به رانندگ یچیه

  ؟ رشیواسه تعم یپول دار _

 :وکردوگفت منومن

  ربشهیحاال تعم زهیچ  _

  : دادم  و گفتم نهینفس به س 

  ...توداشبوردهست بردار-



 دمیوبرش داشت لب گز دیگردنبند ود یاشبورد روبازکرد که جعبه د ی درجعبه

   اریاخت یب

 :گفت باتعجب

  ؟ هیمال ک نیا  _

 :سردگفتم خون

   بذارسرجاش  _

  ؟ یگرفت یواسه ک نیا-

بود که گفتم:  یعصب یبودم لحنم کم زاریکنه ب میجنیمنو س نکهیاز ا 

   _بذارسرجاش

  کردبازش  تمیبه عصبان   تفاوتیب 

  : گفتم یو جد یعصب 

  .... مال غزل بذرسرجاش-

 ؟ یواسه غزل گرفت-

   یپشت  رل بودم اما عصب نکهیبا ا 

بود که  یشلورم وحواسم به رانندگ بیگرفتم گردنبند روچپوندم توج ازدستش

   یبالحن

 :دلخورگفت

  ؟ یکنیم یجور نیبخورمش چراا خواستمیمگه م  _

 :تش گرفتم وانداختمش روداشبود که گفتنگفتم جعبه روهم ازدس یچیه

 به چه مناسبت تولدشه ؟؟  _

   شدم یعصب کردیمنو باز خواست م نکهیاز ا 



   نکن یلطفا کنجکاو نیریش ستیبه تومربوط ن-

 :دلخوربود گفت لحنش

  گفتم ؟ یمگه چ  _

 یخودیدخالت نکن درضمن ب ستیکه به تومربوط ن یی...  به کارایچیه-

   قهرنکن

   ازخونوادمه یعضو غزل

 :نگفت  گفتم یچیشد ه ساکت

  ؟ یخواست یمگه پول نم  _

   خوام دارم ینم-

 شدم درداشبورروبستم خم

۱۷۶ 

 

 [12:18 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۸۰_پارت#

   خودش هم خوب کشمینونمیریوقت نازش چیندارم ، من ه دنینازکش حوصله

   ونهدیم

  نگفت یچیه

جلوآپارتمانش بدون  میدیسکوت رس یدلخور شد  بعد کم داستیفقط از سکوتش پ  

   کنه یخداحافظ نکهیا



  شد رفت ادهیپ

 ... کردم یسمت عمارت رانندگ عیسر تفاوتیب منم

   داخل شدم عیدهشتم  سر یخاص جانیه 

  یاجلوم ظاهرشد وبالبخنددستش که تاوارد شدم باب فوکتمودادمیاستقبالم اومد ک هیسم

 :گفتم

  سالم  _

  : لباش بود  و گفت یپدر هم لبخند رو 

 ؟ یسالم زود اومد-

  :نفس به سبنه دادم و با لبخند گفتم 

   امیب گهیساعت د هیبرگردم -

 :گفت رفتیجلوم لچرشیکه باو یبابادرحال

   ایب گهیساعت د هیبرو  _

 :گفت ادامه داد  یبعص یباتعجب نگاش کردم  با لحن ستادمیا

  تاغزل تلف بشه _

  : متعجب نگاهم بهش بود و گفتم 

 ؟ هیمنظورتون چ-

  : بود و گفت یعصب یلیبابا  خ 

 ؟یچکارش کرد شبید ومدهین نییامروزغزل پا-

  : و گفتم دیبر امنهینفس تو س 

 ؟ ومدهین نیی؟پایچ  _

  مورد نبوده یب مینگران لیدل پس



 : نشون بدمو خودمو گفتم خبریکروم ب یاما با منو من  و سع 

   یلیدل چه

  ؟ نییپا ادین داره

 : گفت باباباپوزخند

  چشه ؟ یدونیتونم  _ 

  خب چرا آخه ؟-

   روفرستادم جواب یرفت محل ندادناز هیمنم که نتونستم برم باال سم گهیقهره د-

  دراتاقوقفل کرده دهینم

  به غذا نزدهشام نخورد  امروز هم لب   یچیکه ه شبید

  : به جانب بود و گفتمو حق  یلحنم عصب یکم

 ؟ نیچرازنگم نزد-

  : گفت یبا موزخند کشدار 

 مگه برات مهمه ؟-

  : کالفه گفتم یو لحن یبا نگران 

   هیچه حرف نیاوووف پدرا-

   که از یچکارش کرد یکردینم تشیزنگ نزدم چون اگه برات مهم بودکه اذ-

  ؟ فتهیواسش ن ینزده نگرانشم اتفاق یزیتاحاال لب به چ شتید

   من یاوه خدا-

   دهیاصال جواب نم-

  ن؟یگیازصب تاحاالاالن بهم م-



 بخشمتینم فتهیواسه غزل ب یاتفاق ریام-

۱۷۷ 

 

 [13:38 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۸۱_پارت#

  رفتمیسمت پله ها م عیسر

 : م گفتپشت سر  هیسم

  خانم تواتاق خودتونه درش هم قفله _

  : و کالفه گفتم دمیکش یپوف 

  اریزاپاسوبرام ب-

 ... خودتونه شیپ-

     رفت  یبدون خحرف  هیسم 

  به ذهنم آوردم یباعجله سمت اتاق کارم رفتم   فشار زیمن ن 

 اومد    داخل گاوصندوق بود ادمی 

زانو زدم درش رو باز کردم   داخل جعبه   یواریگاوصندق ته  کمد د یپا  هیسر 

  بود  برداشتم وسمت اتاقم رفتم کیکوچ

   دادم  و نهینفس به س 

   بازکردم باسرعت

 بود کیشدم اتاق تار داخل



   چراغوروشن کردم  دمیدیرو نم  یزیاتاق انداختم  چ یکیبه   تار ینگاه 

 بود دهیتخت درازکش یرو

  به پهلو بود 

  تنش بود شبیاب دهمون لباس خو  

  بود ختهیدورش ر   شونیپر موهاش

  نشون نداد یالعملحضورمو حس نکرد  اما عکس 

  آروم جلورفتم 

 دمیرس کتارتخت

   نگاش کردم چشاش بسته بود آروم منظم 

 شدیم یپروخال نشیس یوقفسه دیکشیم نفس

   دمیخودموکش یتخت نشستم ..کم یلبه 

  کردمآروم موهاشونوازش  باالترکه

 :قهربود باهام اروم گفتم پس

  غزل....غزل؟  _

  خودشو زده به خواب ایخوابه جدا  دونمینم دینشن

 :دوباره صداش زدم و  گفتم.

 .... غزل  _

   که باپشت انگشتام یدرحال

 : باز تکرار کردم کردمیم گونشونوازش

  ......غزل که خوابش سبک بود شهیدارنمیغزل خانم ب–  _

 ستیشدم خواب ن طمئنیم گهید دیوچرخپهلوشد  به



   ستیاالن خواب ن گهیاالقل د... 

  .... که بهم پشت کرد حاال

   گفتم باهام کردمیکه قفلشوبازم یشلوارم بود درآوردم ودرحال بیکه توج گردنبد

  ؟ یقهر

  دمینشن یجواب چیه 

  : چشماشو هم باز نکرد  اب دهنمو قورت دادم و ادامه دادم یحت 

  از صب تاحاال یهم که نخور یزی؟چ ینرفت نییپاچرا-

   کرده و و قهر بود اریو همچنان سکوت اخت دادیاصال جوابمو نم 

  اون زبون درازتوکدوم موشه تونسته بخوره معدش جاشده ؟-

   خوردینم یتکون نیکوچکتر زدیپلک هم نم یحت 

   مگه نگفتم زدیبال مبرات بال  چارهیگلم تااومدم ب شهیم تیبابام نگران یگیتونم-

  ؟ زدلمینکن عز نگرانش

 

  : دادم و ادامه دادم نهیتمام نگاهم بهش بود اب دهنمو  قورت دادم  و نفس به   س 

   بهم دیدعوامون شده توپ دیقهرت فهم نینگواما باا یزیگفتم بهش چ-

   دختر نیدنده است ا هیسرسخت و  یلیکردم خ یاخم 

 زمیعز یشیبدترم یهم که نخور یزیچ یفشاردارافت  یجور نیغزل خودت هم-

 

 [13:38 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۱۸۲_پارت#

   گردنبندوتوگردنش بستم یگردنش وبه آروم ریشدم سمتش ودست رد کردم ز خم

 نشون نداد یعکس العمل چیه

  : با لبخند نگاهم بهش بود و گفتم 

  ! حاال نگام کن خوامیمغزل معذرت -

 :گفتم کردمیکه موهاشونوازش م یداده بودم درحال هیتک روآرنجم

  ؟بابامیبخشیمنونم  _

  : با خنده گفتم  نباریانگار  نه انگار ا  

   کنهیدعوام م یقهر بمون  _

   دفه دست برد هی دمیکه د دمیدیبودم صورتشوبه وضوح م زیخ مین

  بودهنوزبسته  گردنبدوگرفتوچشاش

   عیدفه خواست ازتوگردنش بکشه که سر هی 

  شدم متوجه

 :گفتم یوبالحن پرازالتماس دستشوگرفتم

 ...نه لطفا  _

   پربغض بود صداش

 : آروم گفت که

  ببخشمت یخوایم ینجوریا _

  : اب دهنمو قورت  دادم و با التماس گفتم 

   ستیت خودم نچکارکنم دس زمیعز ستیبد کردم اما دست خودم ن دونمیغزل م-

    یخوام ازدواج کن ینم



  حس کرد شهیاخم و  سکوتش م نیتو ا یبود  اما  بغضش رو حت ساکت

  : بعد چند لحظه سکوت  آروم پچ زدم 

 ؟ یازدواج کن یدوست دار-

 : و   آروم گفتم دمینم و درخشش اشک رو تو چشماش د نباریا 

  .....یباشه من شوهرتم اگه ....اگه بخوا _

  ترکردم لب

  بهش بگم یچجور دونستمینم 

 :ادامه دادم  دیبا ترد 

  اما من بهت قول دادم  بهت دست نزنم  _

   یبش ررابطهیدرگ خوامینم  اصال

 زمیعز یدرستوبخون دیبا ی توهنوزبچه

  یبفکر ازدواج باش یبخوا نکهینه ا 

   بود و سشیخ یسکوت کردم تمام نگاهم به چشما   

 : گفت بابغض

   کرده یاون ازم خواستگار رمنهیه تقصمگ _

  ... خوام آخه یتند رفتم معذرت م شبیدرسته حق باتوإ ...من د-

 : بودن   نتونستم  تحمل کنم و گفتم سینگام کرد چشاش خ برگشت

    یخوادازدواج کن یدلت م  _ 

  ......رابطـــــــــه..... سکس کن؟

 :گفت دهیبر دهیو بر دیحرفم پر ونیم

  فموبدونمیتکل خوامیاما م خوامینم رمنیام نه  _



  : گفتم  یدادم و با لحن  مطمئن نهیبه س ینفس   

تامن ازدواج نکردم  میگذاشت یباهم چه قرار ادتی یمعلومه توزن من فتیتکل-

   توهم

   یزنیحرف ازازدواج نم هیتامن ندونم وقت مناسب ک یهنوززنم

   ذارمینم ارمیبرات م یبخوا یهرچ یزنیخونه رونم نیحرف ازرفتن از ا کال

   نکن ناراحتم یاما کار کنمیوبهت گفتم بهت محبت م تونمیتام یکمبود کن احساس

  زدلمینکن غزل نذاربد بشم عز یکن اما بامن باز طنتیتوخونه ش یکن

 : و  زمزمه  کردم دینگاهم کرد که باز با تر هیفقط با گر 

 .... کنمیسکس مباهات   خوادیاما اگه باز  دلت م _

باهاش رابطه  داشته باشم  زنم بود  اومدیخودمم انگار بدم نم   دمیلب گز یگوشه 

 رابطه نینداشت  ا یو   شرعا مشکل

 

 [13:39 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۱۸۳_پارت#

 : گفت یهلم داد   و با  اخم و عصب هیدفه با گر هی 

واسه داشتن  رابطه  میناراحت یو فک کن یازم بخوه نویا    یتو هق ندار     _

  یراجبم  کن یفکر نیهمچ یاست  تو حق ندهد

و   هوس خودتو  یبهم  تهمت بزن یتو حق ندار   استگهید زیچ میمن ناراحت 

 یتره دکتر بهم قول داد ادتی  یگرون من بنداز

 : ادامه داد هیبا پوزخند و گر 



  شو الیخیدخترت  منو  بسراغ دوستبرو    _

 : با خنده نگاهم بهش بود و گفتم 

  باشه حاال ناراحت نشو من  فقط خواستم  تو _

 : حرفم اومد و گفت ونیم یعصب 

  قول و قرارت نزن ریز   _

 : با خنده گفتم 

 ..؟ ینخورد یچی... از صب تاحاال ه دمیباشه حاال فهم _

  : ادامه دادمنگاهم  کرد با لبخند  یعصب 

 ؟ میشام بخور نییپا  میبر-

  : به درخواستم گفت تفاوتیب 

   کنهیسرم دردم-

 بود بهم که اشکشوپاک کردم گفتم دهیکامل بغلم بود چسب دیزدم سمتم چرخ یلبخند

:  

   میشام بخور رونیب میبر یدوست دار _

   حوصله ندارم-

  ؟ یپس هنوز قهر-

  : و گفتمدادم  نهیکرد  نفس به س سکوت

   فست فود میشام بخور رونیمنم هوس کردم ب رونیب میربریدوش بگ هیپاشوبرو _

 ( بود لمیندارم  و بر خلخف م یهرچند عالقه ا)

  : دیبه ابرو داد و پرس ینیچ 

  ؟ یتوکه فست فود دوست ندار-



 :گفتم یمن  آشنا بود بالبخند قیمدت کوتاه خوب با سال نیتو ا  

  یداراما تودوست   _

  ندارم لیحوصله ندارم ..م _

   ازصب تاحاال زدلمیعز-

   میبر یبپوش ارمی..برم برات لباس ب ینخورد یزیچ

  ختیر یبودآروم اشک م ساکت

  : گرفت لبم گفتم یوطعم شور دمیاشکشوبوس

  ؟ میبر _

   توالتم رفتم وکشوروبازکردم وبرسموبرداشتم زیکرد که بلند شدم وسمت م سکوت

  تخت نشستم یرو هودوبار

  موهاتوشونه کنم ؟ یخوایم-

   که معلوم بود هنوز یشد نشست وبرسوازدستم گرفت وپشت بهم کردوبالحن بلند

 : نازوبچگونه است  گفت یولحن دلخوره

   خوامینم  _

 :گفتم  کردیم نیف نیموهاشو  شونه زد  اما هنوز وف خودش

  ؟ یهنوز  دلخور _

 ُّ  

  نباشم-

  دختره بلده چکارکنه دل من نیا طونهیونه چقد تخسوشلحن بچگ همون

   ستین یطور نیاصاال نیریش کنه



 نهیروازدستش گرفتم وخودم شروع به شونه زدن موهاش کردم نفس به س شونه

  دختر نیلحظات در کنار ا نیدادم و چه لذت بخشه ا

   یحق دار– 

 

 

۱۸۰ 

 

 [13:39 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۸۴_پارت#

 

   رونیب میریکن م هیگر گهید _

  گهیروز د هی یاتوهم خسته خوادینم-

  : بودم و گفتم  رشیحر یزدم هنوز در لمس موها یلبخند 

  ...یکنم سنوگراف نتیمطب معا ایفرداب-

   امیب کنمیم یسع-

   قبلش بهم زنگ بزن یاگه اومد-

  ... باشه-

  ؟بابام منتظرته میشام بخور میاالن  بر-

  : ارم با بغض گفت  



  شهیروم نم-

   با خنده گفتم 

   یجا بخور نیهم ارمیبرات ب-

   که ختیریاشک نم گهیازشونه زدن موهاش ود دمینگام کرددست کش برگشت

 دشیبود توگردنش روپوست سف فیظر نکهیافتادگردنبد باا نشیبه س نگاهم

   یجلوه

  داشت یخاص

 :بردم سمت گردنبندش وگرفتم وگفتم دست

  اد؟یخوشت م  _

  همزمان دست برد اونم

   فترکهیدستش وانگشتاش ظر فهیوچه ظر دستشوگرفتم

 کردمیحس م یبود به خوب تودستم

    بود رینظیلطافت دستش ب 

   نیریشدم ش یطور نیمت که چراا یاوه خدا 

  حسونداشتم نیبغلم بود ا بارهاوبارها

 بود دچارش شدم؟ یجه حال نیغزل   ا یستاباگرفتن  د 

   یکه ب 

 هیفشاردادم     و  نگاهم تو چشماش گره خورد  چند ثان یدستشوبه آروم اراده

  کوته پ حس کردم نفس بند اومد

 روشوبرگردوند عیاون بود  سر   

   ودستشوازدستم 

 دیکش



  رفتیکه سمت در  اتاق م یدرحال نییازتخت اومد پا باعجله

   بهش بود به منگاه

  زیمعرکه بود  و وسوسه انگ  یا روزهیلباس خواب ف نیتوا رشینظ یب اندام

   که پربغض وترس ولرز یباصدا 

 :گفت 

  ......ای...تو...هم ....ب می...شام بخور نییپا رمیم گرمیدوش م رمیم  _

 رونیب رفت

اده به زبونم ار یلب ب ریزدم  ز یبرگرده نگام کنه لبخند نکهیباسرعت بودن ا 

  شد یجار

  .... یخودم یخاستر _

  

 (غزل)

  بعد روز

   تونمیمن جدا عاشقشم نم دمیرس جهینت نیچون دوسش دارم به ا ستمیقهرن ریباام

ازش فاصله   نکهیبشم نه ا کیکنم بهش نزد یکار دیناراحت باشم با ازدستش

   رمیبگ

 ... گردمیرمربیمطب بعدشم با ام رمیبود که به باباگفتم م8 ساعت

۱۸۱ 

 

 [13:39 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۱۸۵_پارت#

چه بسا کوتاه  دمیزانوپوش یتاباال یکوتاه مشک یمانتو هیشدم ... آماده

   نیترشلوارج

   شال هیو یکفش کالج مشک هیمعلوم بودبا ی.پاچه کوتاه که ساق پام تاده سانت یخی

 کردم میمال شیآرا یکمیبافتم  سیهاموکه گومو یمشک

   کردم یعطروخال شهیش 

 روخودم

   هیبوس  هیچقد خوشکل شدم واسه خودم  یکردم وا یبه خودم نگاه نهیتوآ 

  .....بود آ فتهیزدم انصافا منم خود ش چشمک

  قربون خودم برم من _

   ساعت طول هیبا آژانس رفتم   عیوسر فموبرداشتمیک

 ... مدیدتارسیکش

 : گفت دنمیباد ینبود که منش یکس دمیرس

   کنهیروقبول نم یدکترکس  _

 :  زدم وگفتم یلبخند

  ! نداره یراه _

  نه اصال-

   کردم و گفتن یاخم 

 ینم خوامیسرکاربودم معذرت م رشدیراه اومدم تامطب د ی؟....من کل یراه چیه-

  نیشه بهش بگ



  : و کالفه گفت دیکش یپوف 

  مهمون دارناالن دکتر-

   حرف رو زد نیتا ا 

 :گفتم باتعجب

  مهمون دارن ؟  _

   خانم نیندار یتموم شده درضمن شما هم که وقت قبل رشیبله وقت پذ-

 ریکه سمت اتاق ام زدیبود داشت حرف م نییکه سرش پا یتوجه به حرف منش یب

   رفتم

 : سمتم اومد گفت یمنش 

  کجا ؟ _

بذارم   یکنم هم سربه سر منش تیو اذ ریام استمخوینکردم هم م یتوجه  اصال

  دروباز کردم

  تا در رو باز کردم نگاهم به     داخل اتاق افتاد 

   دختر هیمبل نشسته بود روبه روش  ی...روریام

  بود تمام نگاهم به دختره بود  نسبتاجذاب جون

  پشت به من داشت ریام 

 :سمت من بچرخه گفت نکهیبدون ا 

   ه خبرهچ نجایا  _

 :ذاشت برم داخل  با التماس و نگران گفت ینم یشدم منش داخل

   خانم گفتم  که  مهمون دارن   _

 :گفتم آروم



   منم  _

 :گفت  جانیبا لبخند و ه دیسمتم چرخ  دیتا صدامو شن ریام

  ؟ ییتو  _

  زدم نگام به دختر جون بود که باتعجب نگام کرد یلبخند

 :گفت یره به منش  ریام 

   یبر یتونیم  _

 : گفت یرفت دروبست جلوکه رفتم بالبخند یمنش

 ؟ یاومد  یک _

   االن نیهم _

   قبلش بهم زنگ بزن یایمگه نگفتم م زمیعز-

 : گفتم باخنده

 حاال که اومدم برگردم!؟  نمیب نگیرفت  ادمی امیب یخودت گفت _

۱۸۲ 

 

 [13:40 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۸۶_پارت#

 : خنده گفت با

   اینه ب _



 : لبخندم گفتم باهمون

  تابرم ؟ یخوایبرم م یعنی..؟!   اینه ب _

 :گفت باخنده

   گلم ایلوس نشوب  _

 :گفت ریتمام مدت زل زده بود بهم    ام دختره

   غزله خواهرزادم نیریش  _

 دوست دخترشوهرم خوشکلم بود زورم گرفت سال م کنم واال نیا نیریاِپس ش 

     هست

   یعوض

 :وگفتم جلورفتم

   از اومدنم حاال  چکارکنم نیخب ا _

  کنمیسونوت م گهید کمی زمیعز ایب-

بود بد  ریام شیپ نکهیو هم ا   دمیرو د نیریهم ش نکهیدادم  از ا نهینفس به س 

    جور تو ذوقم خورد

   ییدا یکه مهمون دار دونستمینم-

  لبخندشو  فقط خودم متوجه شدم ید  معناز یلبخند

   جلورفتم  

  رو لباش بود یهمچنان لبخند معنا دار 

  هیلبخندش چ لیدل دونستمیو من م 

 گل کرد طنتمیش 

   پاهاش یجلو که رفتم اونم رو مبل  نشسته بود ورو 



 :وگفتم نشستم

 میبر یک  _

  نشون نداد یالعملعکس  ریام 

   جا دادم منم خودمو تو آغوشش  

  : به ابرو داد و گفت ینیچ ریام 

  کجا؟-ریام

   خونه-

   یاالن بر یخوایمگه م _

جا خوش کرده بودم اما  به شدت از  ریمن بودم که تو آغوش ام نیا نکهیبا ا 

   خوردمیحرص م نیریحضور ش

 : حلقه کردم وگفتم دستامودورگردنش

   ینکنه بادوست دخترت قراردار _

 : زدم گفت یچشمک طونیود من که شبهم ب نگاهش

  نه قرارندارم _

   هکبارهی 

 :بااخم گفت نیریش

 دلم برات تنگ شده یومدیوقته ن یلیخ یایامشب م یگفت ریاِام  _

درخواست اومدن داره و ابراز  ریدختر اونم در حظور من از  ام نیا حهیچقد وق 

   بزنم فکشو داغون کنم گهیم طونهیش کنهیم یدلتنگ

کردم و  ریتعب نطوریمن ا دیکه شا یروبرگردوند  بالحن سرد نیریسمت ش ریام

 : باشه گفت ینطوریا خواستیدلم م



   امیامشب نم نیریش تونمینم  _

 : گفت یبا لحن دلخور  نیریش

  یایبه خاطر تواومدم مطب چند روزه اصال نم امیم یگفت ریام– _

   بود یدلم عروس ترفته تو نیریش دنیمدتهاست د ریام نکهیاز ا  

 :گفت ریکه  ام کردمیم نیرینگاه ش داشتم

   منتظره ریرفت بهت بگم اومدنت غ ادمی  _

  فعال مشب کاردارم رونیکه غزل اومد قول داده بودم ببرمش ب یدید بود

 : گفت نیریمن سکوت کرده بودم ش 

   ینگفت یزیچ  ادیغزل خانوم ب  نکهیقبل ازا - _

   بودن ادمیکه  یدید-ریام

 :سمت خودم چرخوندم وگفتم ررویام صورت

   شهیرمید میبر ییدا  _

   یباهام قهربود شبید یبهتر– ریام

 :زدم وگفتم یچشمک

  ولش کن شبوبودیاون د  _

۱۸۳ 

 

 [13:40 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۱۸۷_پارت#

  داشتم یبیجور   احساس عج فوران کرده بود   بد تمیتمام حس مالک 

  با لبخند ریام

 زدلمیعز یاومد یباک _

  ؟ هیدلم گفتناش واسه چ زیعز نیا 

   یدل منو اب کنه لعنت هیکنه  تیاذ خوادیرو م نیریش

  آژانس-

  : دفه گفت هیزد و  یچشمک  

 باآژانس بفرستمت ؟ شهیم-

با آژانس بفرسته  تخواسیحرف  رو زد   دلم   گرفت  ! منو م نیدفه تا ا هی 

 ؟ نیریش  شیخودش بره پ

  شهیم ونهیخدا  د یوا 

   رمیمیو با اون شبش رو بگذرونه  م نیریش شیبره پ نکهیاز ا 

 ... نه-

 : لوس وبچگونه  ادامه دادم گفتم یبالحن

   یاالن گفت نیهم گمیبه بابام یمنوببر دیتوبا رمینم _

   یایم بامن

 :وگفت دیرخندیام

  ؟ یلوس شد بازم که  _

  دعوات کنه گمیبه بابا م  یآ اگه منونرسون شبیمث د کنمیقهرم ییدا-

   لحن بچگونه دلشو آب کردم باهمون



  نگفت یچیه

 : وگفتم دمیگونشو بوس 

  ؟ییدا _

  سوزهیهم داره م نیریش ریمن توبغل ام کنمیم یچه عشق یوا

 : نگاهم کرد با لبخند گفت 

  جااان _

   یبره لعنت ذارمیو دلش رو اب کنم  نم خندهیم ریواد  اماالن اگه خدا بخ 

 بسوزه یبد جور شیجا هی نیریداره ش حق

 ؟ یقرارتوبه هم بزن شهینم _

  شهیکه چقد جذاب وم یوا ینگام کردبالبخند فقط

   

 : نازوبچگونه گفتم یبالحن دمیگونشوبوس دوباره

 ؟ شهینم  _

   محاله نیه ایخدا  کنمیاصال باور نم 

 : وگفت دیبوس گونمومتقابال

  ؟ یریباآژانس م _

   رم ینم-

  یریم-

  یرینم _

 گل کرد میبه شدت لجباز 

  : و لجوجانه گفت دادیاونم داشت منو حرص م 



  یریم-

   رمینم-

 : گفت محکم

  یریم _

  : با سماجت گفتم آوردیداشت اشک منو در م 

   ...رمـــــــــــینـــــــــ.....م-

 : گفت یودستورخشن  خشک

   یریگفتم م _

 :وبچگونه واخم گفتم بالحن

  رم یاه  نم _

  یکن یجام یتوب-

  یرسونیتومنوم -

 رسونمینم-

۱۸۴ 

 

 [13:41 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۸۸_پارت#

 : با بغض گفتم  شکستیداشت بغضم م 



   یرسونیم _

   رسونمینم-

 :فتمگ  هیباگر

   یرسونیخودت  م _

 : با خشم گفت 

   نکن هیگر رسونمیباشه م _

 : گفتم  هیباگر

   یرسونیم دیبا _

  رمیم نیریباش رسونمیمن فقط م-

  نیریش شیتصمصم گرفته بره م یگرفت لعنت شیگفت انگار دلم  ات نویتا ه 

  

  خودم شیپ ایبگم ب شهیاب دهنمو قورت دادم  کاش م 

  کنمیم یبگ یهر کاد 

 :بغضم گفتم باهمون

  باشه بروهرجا دلت خواست  _

  : فقط با اخم نگاهم کرد که با بغض ادامه دادم 

  ؟ یحاال  پاشم سنوکن _

   شد رمیپاشوپاشوسونوت کنم د _

 ساکت بود نیریمدت ش تمام

حال من  دونهیم یبه جون خودم ، اما اون چ دمیشنیجلزولزشوم یامامن صدا 

   داغونه



 (ریام)

  خودم  غزلوبغل کردم عیسر نییپا ادیپام ب یازرو تاخواست

   دروگردنم حلقه دست

  اشک بود سیچشماش خ  نکهیزد با ا یچشمک هی کرد

  دیامشب چشماش د یشدهرهیت یرنگ حسادت رو تو خاکستر شهیم 

  دیلبشوگز یزد گوشه  یطونیلبخند ش 

   نیقد ا نیا چرا

 ؟ طونهیدخترش

باهاش    خواستیدلم م دادیبااالنداختم   اگه اجازه م ییدم تک ابروز یمنم لبخند   

   بهش قول دادم فیرو بگذرونم ح یقشنگ یشبا

 : آروم گفتم یلیتخت گذاشتمش وخ یبردمش سمت تخت رو 

   یچرا زنگ نزد _

 :زد وگفت ی؟چشمک

 قرارتوبهم زدم ؟  _

   یقینگفتم دقا یریروروشن کردم چ دستگاه

  منتظرشدم

   نکردم یتوجه نیریمانتشوبازکردم اصال  به ش یفاصله دکمه  نیوات 

   یودکمه  پیکه دکمه هاشوبازکردم وز کردیتمام مدت نگامون م که

  شلوارشو تا خواستم  باز کنم پیو ز دکمه 

  دفه هراسون دست گذاشت رو دستم هی 

 : آروم زمزمه کردم یلیاب دهنمو قورت دادم و خ 



  لطفا _

  داوم و کارمو انجام دادم نهیپ نفس به س دیلب گز یگوشه 

 دیشکمش بود پوست تنش براق و سف رینگاهم به ز 

   ازمیوسوسه بشه حس ن  دیادامه ندادم نبا نتریدادم  رد نگاهمو به چا نهینفس به س 

  اجازه رو از چشام گرفتم نیا

   شکمش گذاشتم وهمون طور نییوژل مخصوص روپا 

که که غزل باخنده  توربودیمان یچشام به صفحه  یقیکردم دقا....سنوستادهیا

   :گفت

  ؟ هیچ

   کنهیم طنتیداره ش دونستمیسکوت کردم ، م 

 :باخنده گفت بازم

  سالمه ...؟  _

 : گفتم یعصب یکم 

   !غزل ؟  _

 :گفت یکه بالبخند طونهیکه چقد ش یکردم وا نگاش

   بچم ؟ سالمه  _

 : وگفتم  کردیم طنتیگرفت  داشت ش لجم

   نه بچت مث خودت ناقصه _

 :گفت بااخم

   نداشت که تودسگاهت مشکل داره تازه یسنوکردم ومشکل شیمدت پ هیاِ   _

  هست دوتاپسر دوقلوهم



 زهرمار-

۱۸۵ 

 

 [13:41 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۸۹_پارت#

 :گفت باخنده

  ییدا یشد ادبیاِبازم ب  _

 : گفتم باحرص

   نییپا ایب _

 :روبهش دادم شکمشوپاک کرد که باخنده گفت یکاغذ دستمال

 چند وقتمه ؟ قیاالن دق  _

   گفتن تیبا عصبان 

 غززززززل-

 : و با خنده ادامو در آورد و گفت  دیخند 

  ؟ هیچ _

 زدم وگفتم یحالتش بالحنشودوست داشتم که واقعالبخند نیا نقدیا

  زینرمزه   _

  نییوکمرش آوردمش پا رزانوهاشیبردم ز دست



   ونهید یزد دختره یچشمک 

  یکنه حساب تمیخواداذیم

 : گفت نوبازباخندهیپا گذاشتمش

   ندارم یمشکل یجد یجد _

   هیعیدردات طب یندار ینه مشکل-

  ؟ خورهیتکون نم کنمیپس بچم سالمه چراحس م-

 : گفتم یشدمو عصب کلتفه

   رونیبروب _

 : وگفت دیخند

   اگه به بابانگفتم یکنیم یطور نیهم هم ماراتیآ باب ییدا یریخود درگ _

   نگاهش کردن یعصب

  زده بودم بهش زل

 :با لبخند  ادامه داد رفتیاما از رو نم 

  یخونه باباباروبه رونش ایامشب کال ن یخوایم _

 :گفتم یساختگ تیوباعصبان چشماموبستم

   رونیبروب  _

 : کرد وگفت یاخم

   یواسه بچم بده ناسالمت یزنیچراسرم دادم یبد یلیباهات قهرم خ _

  یدکتر

 جداخندم گرفت روبرگردوندم

   بازشدن  در یباصدا دمیپاشوشن یصد که



   لبشوگازگرفت یزد برام وگوشه  یلبخند رولبام بود چشمک دمشیبرگشتم د 

  ...طونیش

 :گفت نیریرفت دروبست ش نکهیهم دروبست

  جداخواهرزادته ؟  _

   آره-

  هیمیباهات صم یلیآخه خ-

  : گفتم نیریش تیاز شکاک یعصب 

   خواهرزادمه نیریش هیچ-

   خواهرزادست هیرابطت فراتراز کنمیحس م-

  ؟ هیمنظورت چ-

 هاشیاون بوسه ها بغل کردنات ...شوخ-

۱۸۶ 

 

 [13:42 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخو_حهیمس#

 ۱۹۰_پارت#

 : زدم و گفتم یپوزخند یعصب

 ؟یباورندار نیریش هیچ

  حق به جانب بود 



  : دمیپسندیطور نگاهشو اصال نم نیا 

  زهیرابطتت شک برانگ کمینه آخه ..خواهرزادت باشه بازم -

  : گفتم یعصب یاما لحن  گهیم یچ دونمیخوب م نکهیپوزخند  با اپوزختد پشت 

 ؟ یبگواضح تر شهیم-

 : دلخور گفت یاخم و لحن با

  صورتتوبوس کنه یادکسی..درضمن توکه بدت م کردیمث خواهرزاده بوست نم _

  : بود و گفتم ختهیغزل حس حسادتشو برانگ یکارا دونستمیدادم م رویبه ا ینیچ 

  ادیبگم؟بگم نکن بدم م یچ-

 یهابوسه لیکه تو لحنش حس کردم و اونم دل یادیز یزد و با دلخور یپوزخند 

 : غزل بود گفت یدرپیپ

  

بوس  یگیباشه چطوربه من م ینداره ک یادفرقیم ادبدشیکه بدش م یآره کس-

  نکنم    !؟

  : بهش بود اما اما دلخورتر از قبل ادامه داد نمیتمام نگاه خشمگ 

 بهش اعتمادندارم طونهیش یادیبود ز یجور هیمن ببوسم  ، تازه  ادیبدت م _

   : گفتم یف  روز  عصبحر نیتا ا 

 ؟ نیریش هیمنظورت چ-

 زدیکه پر شماتت توش موج م یو لحن یعصب  یلیاب دهنشو قورت داد و خ 

  : گفت

  ... دونمیخواهرزداده چه م ییدا یخواهربرادر نیب یتاحاال رابطه ها یدینیش-

 : ادامه داد یدستشو تکون داد و عصب 



 ... روابط  حرام نیاز ا _

  : افکار پوچچ گفتم نیو متعجب از ا یفا رو زد عصبحر نیتا ا 

 ؟ یشد ونهید نیریش-

  : اب دهنشو قورت داد نگاهش تو نگاهم گره خورده بود خونسرد گفت 

   میکامال جد-

  توعقلت سرجاشه اون خواهرزادمه نیریش-

 : کرد و گفت نگاهم

  اما نه به دوست داره کنمیبود حس م یطور هیکرد اما  شهیبه توآره شک نم _

 یبد اخالق ترشد  یازم فاصله گرفت یشد یطور هیاواخر نیا گمیم ییدا عنوان

    حسادت کنه و فکر کنه نطوریغزل حق داشت ا یزد    با کارا یپوزخند 

   اون خواهرزادمه چه رابطه  ن،یریش یکنیخودت نگاه م دیازد یتودار-

   خونمیم غهیص یمن باتوکل یشد ونهی؟د ؟حرامیا

 طونیهم ش یلیهم خوشگله وخ یلیبود خ بیعج یطور هیدونم نگاهش  ینم-

   توکه

 یاواخرازم زده شد نیا گمیم یبه هرحال ممکنه اغفال  بش یآدم یستین غمریپ

   یکل

   یایبارهم نم هی یهفته ا یخواینم میمنومث قد گهید یستیمث قبلنا ن یکنیم بهونه

   یاردارک یخسته ا یمهمون دار یکنیبهونه م همش

 ... رسونمتیم میبر یافکارمزخرفت حالموبهم زد نیباا نیریش-

  : گفت یعصب 

  ؟  شمیپ یایمگه نم-



   رسونمت یبهم ...م یختیخونه اعصابمور رمینه م-

 :بااخم گفت نیریش

  رمیخودم م خوامینم  _

 : بودم و گفتم یمنم عصب 

  رسونمتیم -

 رمیگفتم خودم م-

   : گفتم شیبهدلخور تفاوتیباز ب 

 یباشه بروهرجورراحت-

 

 [13:42 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۱_پارت#

 !برم هرجورراحتم ؟ یگیامامن م یایواسه غزل زود کوتاه م _

ناراحت شدم و  کردیم سهیو خودشو با اون مقا کردیبه غزل حسادت م نکهیاز ا 

  : گفتم یعصب

 دمیمنوبا بابام تهد خورهیم یبه توق یکه تاتق یدیخواهرزادمه د نیریش نیبب-

   کنهیم

   دوسش داره بفهمه باتورفتم دعوام یباباموندارم آخه بابا بد جور یحوصله منم

   تنش ندارم یمن جدا حوصله کنهیم

 :که گفت رفتیسمت درم داشت



  ...باشه برو  _

  : دلخور شد  پشت سرش گفتم 

  ؟ نیریش

  برگرده پشت سرشو نگاه کنه گفت نکهیبدون ا 

  ؟ هیچ  _

  رهیبگوواست آژانس بگ یبه منش-

   رفتیداشت م   دمیشن یزد  به خوب یپوزخند 

 .... نگفت یچیه

  : پشت سرش گفتم 

  باشه شتیپ امیخودم م لهیفرداتعط-

که  ییبرگشت نگام کرد و هنوز از در اتاق خارج نشده بود   با تک ابرو 

  : الانداخت اروم گفتبا

  ؟ یک-

  میریم رونیشام ب رونیب زنمیم5ساعت  امیعصرم-

  : شد  با ناز گفت میاب دهنشو قورت داد لحنش مال 

   یرنکنیمنتظرم د زمیباشه عز-

  ... امیم-

  (غزل)

   یبر یتونیتاگفتم م یبودم منش ستادهیبودم البته گوش ا ستادهیدرا پشت

 رفت یزود ازخوداخواسته

   مبل داخل سالن نشستم که یاز پشت درکناررفتم رو 



 رونیب راومدنیوبعدش ام نیریهوشی

   : گفت رینگاهم بهشون بود  که ام 

   که رفته یمنش-

 : گفت یبا عشوه و ناز خاص نیریش

   زمیعز ریآژانس بگ هیخودت برام –  _

ال  کم واال چه پرووووکم مونده بخوره شوهرمووا زمیدردعز زمیزهرمارعز )

   هم

   ( شوهرخوشکلم رکنهیتوگلوت گ یبشه اله رجونموکوفتشیام نخورده

  گرفت عیسر یتلفن رفت شماره  یگوش رسمتیام

  دادمیرو فش م نیریو البته ش ریمنم داشتم ام 

   هستم147الو...بله ...اشتراک  _ 

  لطفا عیسر ادی.....م ابونی....بله به مقصد خ خواستمیم سیسرو هی

    دادو نهیبه س ینفس 

 :گفت نیریش رروبهیام

   ساختمونه یروبه رو نیهم نییاالن بروپا ادیم  _

 :گفت دیروبوسیام ییبوس هوا هیرفت  ریسمت ام نیریش

   نمتیبیفردام  _

 زنگ بزن یدیبرورس-

۱۸۸ 

 

 [13:42 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۲_پارت#

   پس فردامنتظرتم زمیعزباشه  _

  رفت نیریش

  نگفت یچیه ریام

   مبل مقابلم نشست یاومد رو ریام  ن،یریرفتن ش بعد

 : وگفت

  غزل خانم یاومد خبریب _

   کردمیاخم کرده بودم بازم با اون عجوزه قرار گذاشت  داشتم دق م 

 ؟ یمهمون دار دونستمیمن ازکجا م-

 :گفتم یکج بادهن

 جونت نیریش یاونم ک  _

   : گفت یمعنا دار یبا خنده 

 ؟ یکنیم یحسود هیچ-

  : اما با پوزخند گفتم گفتیاره درست م 

  اگه به توإکه گمید زیچ هیمن  هیکنم اگه به خوشگل یحسود نیریش یچ ینه به چ-

  : که باال انداختم و سمتش خم شدم گفتم ییو تک ابرو یبا چشمک 

   یشش دنگ سندت به نام منه شوهرم _

 :وگفت دیخند



   شوهرتم  _

  ؟ یستیآره ن-

 :گفت باخنده

 ثابت کنم ؟ یخوایبرمنکرش لعنت     م  _

  :تر کردم و دست پاچه گفتم یحرف رو زد   لب نیتا ا 

  نداشتم ؟ یمشکل نمیحاال بگو  بب میبگذر-

   ینداشت ینه اتفاقا مشکل-

   تجربه ندارن  ستمیاولمه بلد ن یهست بچه یک مانمیزا خیحاال تار-

   یلبخند چیحرف زدم بدون ه یجد

  غزززززززززل ؟-

   منم مث خودش زدیباحرص صدام م یجور نیچقد دوست داشتم ا یوا

   اداشودرآوردم

  ؟ هیییییییییچ-

 : داشت که گفت یمبل لم داد ، ته لبخند به

  ؟ یحامله ش یدوست دار یلیخ _

 : گفتم یبالبخند

   یلیآره خ _

 :گفت یبالبخند

  اون وقت ؟ یازک  _

 : زدم وگفتم یچشمک



   بچم شهیم ونهیمسلما ازتونه مث تود _

 !یدلتم بخوا ازمن حامله ش-

  : گفتم یادیز یبا خنده و تخس 

  بچت مامانش من باشم یروان یبذارم تو یبچم توباش یعمراازتوحامله شم بابا-

  : با خنده  گفت 

   ازکس شهیم رازمنیرضمن من شوهرتم غد یجذاب نیمگه من چمه ؟پسر به ا-

  ؟ یحامله ش یا گهید

 :گفتم بااخم

  یگل بکاردسته هی یجد یانگار خوشت اومده جد ومدهیبدت ن  _

۱۸۹ 

 

 [13:43 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۳_پارت#

 : گفت بود و وحشتناک و  زیدامیزد  لحنش تهد یپوزخند نباریا 

  ات گل بکارهتو باغچه یکس کنمیساقط م یاز هست  _

   وحشناک بود دشیاب دهنمو قورت دادم  تهد 

 : بودم گفتم  دهیترس یکم  یاکردم باحالت بچگونه اخم

 ....آ ستین تیهم حال یشوخ یاجنبهیب یلیخ _



  : گفت یپوزخند و عصب 

من  یکن یهم شوخموضوع  نیراجب ا یحق ندار ادیهم بدم م شیازشوخ-

   میروان

   رمیگیم یجد

 :،  بحثوعوض کردم وگفتم دمیترس  ازحرفش

   میبر  _

  ؟ میشام بخور رونیب میبر-

  کجا؟-

   رونیب امیت مباها دمیبهت افتخارم شبیبه خاطرد یهرجا دوست دار-

 : گفتم یبچگونه ا  یبالحن

  ؟ یازدلم درآر یخوایم شبیبه خاطرد _

   زمیعز یهست یستیورندلخ گهیتوکه د-

 یانگشت اشارموگاز گرفتم تازه ناخوناموبرق انداخته بودم که لبخند دمیگز لب

   زد

 :زدم  گفت یلبخند طوریهم منم

   میکجا بر  _

 :زدم وگفتم یلبخند ارمیانگشتمودرب نکهیا بدون

ِ  رستوران میبر  _ .......  

 : فتشد جلوم اومد خم شد انگشتموازدهنم درآورد وگ بلند

   زدلمیعز میبر _

   میدستم بود،  رفت فشیشدم ......دروقفل کرد که ک بلند



 یب یبودم که واقعا جا دهیفقط اسمشوشن اومدمیرستوران م نیباربود ا نیاول........

  بود یرینظ

 :با لبخند  گفت  مینشسته بود گهیهم د یرو روبه

  ؟ نجایا یایباره م نیاول  _

   اهووووووم-

  ؟ نجایا یایروز ب هی یکرد ینم فکرشم-

 سرموبرداشتم وگفتم-

 ؟یذاریسرم منت م  _

  سرشو انداخت 

 :ادامه دادم و  گفتم یادیز یاخم وناراحت با

   جدا بهم برخورد  _

 : آروم گفت یلیخ

  : دادم و گفتم نهیگلم ؟پ نفس به س یناراحت شد _

   پولتوبه رخم نکش یکن میبهم توه یطور نیا یناراحت شدم آره حق ندار-

   نداشتم به جون غزل یمن منظور-

 :بود گفتم نیپا سرم

   من به یجونت بر نیریبهتره باش رمینم ییباتوجا رمیبم گهید  _

   خورمینم تووکالست

 کرده بود ریتوگلوم گ بغض

۱۹۰ 

 



 [13:43 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۴_پارت#

 : دش طلبکار بود با  لبخند گفتخو 

 گفتم ؟ یمن مگه من چ زمیعز اِغزل

  : حق به جانب بود و  گله مند گفتم 

   یکن میبهم تو یبودم اما حق ندار ریدرسته من بچه فق خورهیبهم برم-

  بگم یزینتونستم  چ گهید نییپا سرموانداختم

  : خودش  سفارش چلوکباب دادوگفت یگارسون اومد برا 

 یخوریم یوچت _

   خواستینم یزیچه مرگم بود   دلم  چ دونستمیدلم گرفته بود نم یلیخ 

 :روبرگردوندم که روبه گراسون گفت بااخم

  یدو دست چلوماه  _

    سفارش داد یتا اون ماه 

 :گفتم عیسر

   همون کباب خوامینه من نم  _

   و اون سفراشوداد مینگاهمو دزد دیخند ریام

  کردینگام م ریکه غذاروآوردن تمام مدت ام دیکشساعت طول  ربع

  گرفتمیرگبار نگاهش گر م ریمن ساکت بودم و مدام ز یول 

   لبخند 



  بود رولباش

 منم درسکوت مطلق نشسته بودم نکهیبکنم جز ا تونستمینم یکار 

   غذاسروشد ...تمام مدت من باغذام 

 کرمیم یباز

   دمیکوچولود یمو هیل توش بخورم اما همون او خواستیدلم م یلیخ 

 بد شد حالم

  اوردمیخودم ن یاما به رو 

   منم که بد ذات خورهیباولع م ردارهیام دمید

 . خورده آخه یروان نیچقد من بدجنسم آخه تنم به تن ا ینگفتم که ...وا بهش

  : با لبخند گفت  خورمینم دید یوقت 

  ؟ یخور یغزل چرانم-

  : دیبود نگاهش به من بود آرومتر پرس دهیخوردن کشدادم دست از  نهینفس به س 

  ؟ یناراحت شد زمیعز-

   دوست داشتم شتریرو ب دنشینه اما نازکش ایبهش بگم  دونستمیتر کردم نم یلب 

  گلم شهیبخورسردم زمینداشتم غزل عز یمنظور خوامیگفتم که معذرت م _

  چقدم گشنش بود چارهیب خوردیباولع م ریام

   بشه حداقل اون که خبر نداشت ریبهش بگم  بذار س ومدیندلم  گهید 

  کشهیندارم دلم نم لیم-

  : آروم زمزمه کرد 

  ؟ یتوکه چلوکباب دوست دار یقهرکرد یگیم یالک-

   دوست ندارم خورمینم-



 ؟ ارهیبگم زرشک پلوبرات ب یخوایم-

  : گفتم عیپاچه و سرگفت  دست نویتا ا 

 خورم اصرارنکن ینم-

    پ دهیسفارش م گهید زیچ هیاگه بهش نگم حتما  مهیاوصاع وخ مدید 

 : گفتم یهل دادم به آروم بشقابوسمتش

   خورم یموتوشه نم _

 :گفت یادیز باتعجب

  جدا؟  _

 : به بشقابم کرد با چنگال مو رو نشونش دادم و   ادامه دادم  گفتم ینگاه

 نیبب _

۱۹۱ 

 

 [13:43 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۵_پارت#

 یبه صندل کهیقاشق وچنگالوداخل بشقاب انداخت وت دیازخوردن کش دست

  : دادوگفت

  ؟ یاوف کاش زود ترگفته بود _

 :که نگاهم  بهش بود گفتم  یبالبخند

  بهت بگم ومدیدلم ن یخوریباولع م دمید  _



   نیبد جنس بودم درع طونیش)

  ( حال

 :زد وگفت یدلبخن

  .... دیذاتت خرابه پل  _

  به گارسون کرد اشاره

 اومد  عیگارسون سر  

  بود و با لبخند منتظر موند ستادیگارسون گوش به امر ا 

 :آروم گفت یلیرخیام 

  همسرم نتونستن بخورن دیببخش  _

  : دیو آروم پرس زیم یبه بشقاب رو  یگذرا به من کرد و نگاه یگارسون نگاه 

 ا؟چر-

خودم جا خوردم چه برسه به گارسون و  یسرد بدن مقدمه  که حتخون یلیخ ریام 

 : گفت

   غذاتون مو توش بود  _

 : گفت پتهپاچه شد به وضوح با تتهدست گارسون

  .امکان نداره نیا– 

 .... مردونه یمو هیحاال که امکان داشته -

  متوجه نشدم االن خانومم بهم گفت منم

  : گفت یسرمشارس  اریحن بسگارسون با ل 

  دمیاالن اطالع م  خوامیاما.....من ازشما معذرت م-

  : شده بود و گفت یجد یلیخ ریام 



   ستیاشتباه قابل بخشش ن نیا-

  : حال ادامه داد نیو درع زدیآروم حرف م یلیرخیام

   شهیشوهرت خراب م نیرستوران باا یوجه -

   دمیقربان تذکرم خوامیمعذرت م-

   یکلک دیکه فک نک دمیپولوم امینم نجایا گهید یول کنمین پول غذاروحساب مم-

   توکاره

  .... که ندیبیاصال لب به غذانزدن م همسرم

 :به ظرف غذاانداخت گفت ینگاه گارسون

   خوامیعذرم مانهیمن صم  _

 :انداخت وگفت زیم یشد چند تراول و ربلندیام

 زمیغزل عز میبر  _

  مرفت ریدنبال ام 

   میاز  رستوران   خارج شد 

 : بعد چند لحظه  گفتم   میشد نیسوارماش

  ؟ یچرا حساب کرد _

 ... میگیم یکرد الک یاون وقت فک م-

    سکوت کردم 

 : کرد وگفت نوروشنیماش

 ..آ رونیب میشب اومد هی ایب _

  : گفتم  ادیبا ذوق ز 



  ؟ میفالفل بخور میبر-

   یکل ی....بدجنس چرانگفت ارمیباال ب خوادیم مشدم اوووف هرچند دل ریمن س-

 خوردم؟ بااشتها

 [13:45 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۶_پارت#

 : گفتم دمیخند انهیموز 

  حقت بود _

 دیرخندیام

   با لبخند   گفتم 

   گشنمه-

   رمیبگ  یزیبرات چ یخوایم-

   خورمیممنم  یخورینه اگه توم-

 من جدااشتهام کورشد-

 

به شدت باعث شد خندم    نکاریطرفم اوق زد که  ا یوباحالت مسخره ا  کبارهی 

  رهیبگ

   : اما با خنده گفت  

  یحناق دختره بد جنس روان-

   گرفته بود شیباز 



  بود یاوق زد   اما حواسش به رانندگ دوباره

 :موضوع گفت یادآوریاز  یبا حالت چندش 

   من تاچند روز حالم بده  _

 :گفتم یبچگونه ا یبالحن

   اتفاق رستوران  اوق زد یادآوریدستبردار نبود  همچنان با  رریام  _

  اوووووووووووق-

  : کردم با اخم  و ناز و لوس   کردم خودمو و گفتم یاخم 

   یکنیبد م یحالموار-

 :دوگفتیخند

 بود غزل یبد یتالف  _

  داوق ز  نیچندم یبرا 

   که کنهیم تمیداره اذ دونستمیم

 : بهم کرد وگفت ینگاهمینگاهم  بهش بود برگشت ن 

  ... بدجنس دارم برات _

 دمیخند

  کبارهی یساختگ یتیباز سمتم  اوق زدکه باحالت عصبان یابا حالت مسخره 

   کردم و  گونشومحکم گرفتم رشیغافلگ

 :گفتم  دمیکش

  رررررررررر؟یام  _

 : امو درآورد و گفتاد  باخنده

 ؟ هییچ _



 : وگفتم دمیخند

  ... بسه _

 :بهم انداخت وگفت عیسر ینگاه

  ؟ یچرابهم نگفت یبد یلیخ  _

 : دموگفتمیرو هوا بوس هیوگونشو سر دمیخند

   خوامیمعذرت م _

 : گفت باخنده

   یکنینکن حواسموپرت م  _

با خنده و تمسخر باز   کردم که یمالبار تف نیا دمیدوباره گونشوبوس یبالبخند

 اوق زد

   دمیخند 

 : باخده گفت که

  ادینکن بدم م _

   میخونه شام بخور میبر-

 : کرد وگفت نگام

 ؟یمخوایفالفل ن _

   : نفس به سبنه دادم و گفتم 

  شهیحاالها  حالم بد محاال رونیب یاز غذا  گهید_

 قایدق -

۱۹۳ 

 



 [13:46 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیشپوتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۷_پارت#

  حتما غذادرست کرده هیسم میخوریم یزیچ هیخونه  میولش کن بر _

نکرد و تا خونه  ینزد  اصرار  رونیاز شام خوردن ب یساکت شد  و حرف گهید 

   و خنده گذشت یبا شوخ یکل

کباب مخصوص درست کرده بود  یوشام یکوکوسبز هیخونه سم میرفت

   یش عالانصافاطعم

  میو خورد مینشست اطیح ی....توبود

 چقد خوش گذشت ییخدا دمیخند چقدم

  میسربه سرهم گذاشت یکل 

که چقد سربه سرش گذاشتم که آخرش با حالت  یاشکم دراومدوا دمینقدخندیا

 : صدام زد گفت یخاص

 غزل؟ _

 زینمک نر گهیب ِس د_

  : با خنده ومتعجب  گفتم 

 دیآخ ببخش دمیشورشدنفهم یوا ختیکونمک مگه نمک ر-

   با چشماش که دیونشان کشبا اخم نگاهم کرد  و مثال برام خط 

 : صداش  زدم یبا خنده باز حالت خاص 

  ر؟یام _



 جان ؟-

  :نفس به سبنه دادم و گفتم 

   نداشتم یمشکل یجد یجد-

  ؟یپرسیم یحاال چرا ه هیعیدردات طب ینه نداشت-

  ؟ هیهمه دردواسه چ نیآخه ا-

   گهیاددیم انتهیدرد قبل ازماه گهید هیعیطب-

  ؟ شهیخوب نم-

   همون که بهت گفتم-

 :نگفتم ..اونم ساکت بود نگام کرد که بلند شدم که گفتم یزیچ نییپا سرموانداختم

  ... روببرتوآشپزخونه ینیبخوابم س رمیمن  م _

 :گفت دستشودرازکرد

   کمکم کن بلند شم پام خواب رفته  _

دست دروکمرم  یافتادم توبغلش وباخنده درحال دیدفه منوکش هیکه  وگرفتمدستش

   حلقه

 :کردگفتیم

 بوس بده بعد برو هیبهم  یختیامشبمور یبرنامه   _

تر کردم   یدادم و  لب نهیشدم    نفس به س یحال خاص هیاب دهنمو قورت دادم  

  : کارش و گفتم نیشدم از ا ریو  غافلگ

   مطب دمتیبوس یکل-

 :گفت باخنده

   خوامیبوس م ستیاونا قبول ن  _



   نیریش شیپ یبر یخوا یتوکه فردام-

 : گفت یبامزه ا باحالت

  حاال _

  : و گفت  رشدمیمن ز دیروش بودم چرخ میبود روچمنا

 ...آ یکرد یطونیش یامروزحساب-

 

 [13:46 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۸_پارت#

 : اداشو درآوروم مث خودش  گفتم دمیخند

 حاال؟ _

   و گفت شدیخنده هز رولبامون محو  نم 

 ؟ یاریگفت ادامودرم باخنده

  سختم  بود یلیاز  تحمل کنم خ شتریب تونستمینم  گهیسفتر بغلم کرد د 

   بیشد  خاص و عج یجور هیاخه حالم  

   یشد ییبروکنارهوا–دادم  هلش

 : گفت باخنده

  خوام که بخورمت یچته نم _

  : گفتم یبا لحن ملتمس 



  ...لطفا ریام-

لحظه  کیبه دلم نشست تا   یبیبود بهم   لب که ترکردم  ترس عج رهیخ نگاهش

  بدزدم طونشیش یو چشما رهیهم بستم تا نگاهمو از نگاه خ یملک رو

   دیبوس قیلباشورولبام حس کردم عم یداغ

  شدم جدادگرگون

   شمیروزا دارم کم تحمل م نیشدم من ا یچه حال یوا که

   حس محتاجم اما هلش دادم آروم نفس نی....منم به ا ستیدرتوان من ن یصبور

 :دوگفتیخند دمیکش یقیعم

  چته  _

   بچگونه که دست خودم نبود گفتم یو باز لحن ضیبا غ 

   یدیبوس یمدل نیبروکنار....اوف بازم منوا-

 :بود هنوز  گفت روم

  یدوست دار یپس چه مدل  _

  بود دیبع ریحسو حالو هوا از ام نیکرد و صدالبته متعجب ا ونمیسوالش د نیا

   شدمیاصال داشتم نگران م 

  گوشم حس کردم یهاشوکنارگردنم رونفس یداغ که

  ؟ یخوابیم شمیزمزمه کرد: امشب پ توگوشم

   آوردم ینگفتم داشتم کم م یچیه

 :گفت بویعج یحسا نیتاحاال تجربه نکردم ابود من  یجور هی صداش

   ندارم تیکار یخوابیامشبوبغلم  م  _

 :لرزون گفتم ییبودم که باصدا دهیترس یکم هی



   ولم کن ریام  _

  دمارازروزگارم دراومد کردمیگوشم حس م یالله یزبونشورو یتر

    ینگران یلیباالتماس و لحن خ 

 : گفتم

  کنمیخواهش م _

   دست خودم دمیلرز یکالخودم هم م دیلرزیم موضوح صدا به

   شده رمیروزا دامن گ نیا بوکهیغر بیعج یحسا نیمن تجربه نکردم ا نبود

  بود ؟ ریمقصرام

 : گفتم یادیباالتماس وترس ز که

   ربذاربرمیام _

 : ،  بابغض گفتم شکستیبغضم م داشت

 ولم کن ....بروکنار _

 

 [13:46 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۱۹۹_پارت#

  ازش جداشم کردمیم یمدت سع تمام

   نداشت که که ازم یادهیفا دادمیم هلش

  بلند شدم عیجداشدوسر

  دمییاز شدت ترس سمت ساختمون عمارت دو 



  بهم ختیو خنده هاش اعصابمورقهقهه یصدا 

   ادهد هیچمنا نشسته بود تک ینگاش کردم رو برگشتم

بد جور حرصم گرفته    دیخندیرودوتادستاش وبه عقب خم شد ه بود وم بود

 :دادزدم

 ...یعوض  _

   زدمینفس ممنتظر نموندم رفتم وبه حالت دونفس  گهیاصال د 

 خدا به دادم برس یتواتاقم وا رفتم

 یو صدا زدمینفس منفس  ستادمیپشت در ا یقیداشتم دقا یاحساس وحشتناک 

حال  هیقصه  نیا یادآوریاب دهنمو قورت دادم با  دمیشنیرو م ضربان قلبم

  شدم یخاص

 و سمت کمد رفت،   دمیکش یپوف 

دور از انتظارم    کبارهیکارم تموم شد  که    کردمیداشتم لباسموعوض م 

 دربازشد

 اومد

 : دلم گفتم یتو  

   خوب شد  برهنه نبودم لباس    _

 بودم دهیخوابموپوش

 روشن یلباس آب هی 

 :  نگاهم بهش بود  که گفتم 

 ؟ هیچ _

 :و  گفت دادینگاهش بهم بود  دهشت با  چشماش منو قورت م یبالبخند

 یتنت کرد یچه لباس خواب ناز  _



    به ابرو دادم و با اخم ینیچ 

 زهرمار-

  : با خنده گفت 

   چته بداخالق-

   یچکاردار-

 :بود که گفت ستادهیدرا هنوزدم

  کنم دارتیب امیصب ورزش ب یایم لهیفرداتعط  _

 : گفتم یمکث چیبدون ه 

   نه _

  چرا-

   حوصله ندارم یایصب زودم _

  گهید یخوب شد یچند روزه وزش نکرد-

   خوبه8 یایصب زود ن-

   باشه _

 :کردم  هنوز منتظر بود  با اخم گفتم نگاش

   گهیبرود  _

  ستادیمن ا یقدم کیکرد در  یرو ط نمونیفاصله ب 

 : لباس خوابموگرفت وگفت یانتها 

   ادیبهت م یرنگ نیا یلیخ _

 :رودستشوگفتم زدم



   به توچه  _

 : زدم گفت یلبخند

  آ یگرشدیج کردمیاگه بهت قول نداده بودم بهت امشبورحم نم _

  : دندونام گفتم یحرص از ال با

   یعوض _

 :گفت رونیب رفتیکه م یدرحال دیخند

 ت قول دادمبه یخانم یشانس آورد  _

۱۹۷ 

 

 [13:47 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰۰_پارت#

  دادم نهیدروبستم   نفس به س عیتا رفت  سر   رونیب رفت

   چش نیبعد حواسم باشه ا نیازا نیشده ا ونهیخدا د یوا _

  رنینبود که چشاش دارن هرزم زیه چرون

  اب دهنمو قورت دادم   

 : هم با خودم زمزمه کردم باز

  حواسم باشه دیبا یوا  ^

   تخت یسمت تخت رفتم رو 



  دمیکش دراز

   شدم که تجربش یداره مسخ بوسه ا یچه طعم یافتادم وا ادبوسشی

   حال ترسناک نیبود اما درع نیریش برام

   

 :بلندگفت ییستادوباصدایها اپله یرپایبود بعد ازناهار...ام2ساعت ...

   وانیل هی هیسم  _

 ..اریپرتقال برام ب آب

 نگفتم یزیمبل نشسته بودم چ یرو

   سرموکه برداشتم نگاش که 

 زد ورفت یلبخند کردم

  خوندیبه باباکردم داشت کتاب م ینگاه

قرار  نیریکه امروز با ش خورومیداشتم حرص م  شبیدادم  کل د نهینفس به س     

  گذاشته بود

   یبلند شدم رفتم پا 

 بابا  نشستم لچریو

 : نگام کرد که گفت 

 ؟ینشست یطور نیا یخوایم یچ _

    : گفتم یخودمو لوس کروم و با لحن لوس و ملتمس 

 ؟ییبابا-

   با لبختد گفت 

  ... جونم-



  کردم  باز هم نگاهم پر التماس بود نگاش

 : نگاهم  که  بهش بود   ادامه داد و گفت  

    نگام  نکن یطور نیوتحملم کمه ا من تاب گهیدخترم  بگود  _

 : گفتم یبالبخند

 رهیم5ساعت  ریام ییبابا _

   : و گفت دیاما پرس رهیکجا م دونهیکه م دونستمیداد  م نهینفس به س 

 کجا؟-

  : گفتم یبا اخم و لحن دلخور 

  نیریش شیپ-

  : داد و گفت نهینفس به س 

  خودش بهت گفت ؟-

   دمینه فهم-

   خب-

لوس کردم شگردم بود  یکه خودموحساب یمظلومانه  درحال نییپا داختمسرموان

 :گفتم

   دوست ندارم بره  _

  نرو؟ یگی؟بهش م یبکن یخوایچکارم-

   ینه خب ول-

 : زدموگفتم یلبخند طونیش

  ؟یدیازاون قرصات بهم م _

 : توأم باخنده گفت باتعجب



  کدوم قرصا؟ _

  ...همون خواب آورا-

 ؟ینبک یخوایچکارم-

۱۹۸ 

 

 [13:47 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰۱_پارت#

 

  کوچلوبخوابه هیفقط  زهیچ _

 لوس ومظلوم کردم یخودموحساب

  نگاهم کرد خانهیتوب 

   اب دهنمو قورت دادم بازم   با  التماس نگاهش کردم 

   نگام کرد فقط

  رهیم سوزهیجون غزل دلم م ییبابا _

  : داد و گفت نهینفس به س 

  یبره بعدش چ یبارنذار نیخب ا _

  : زدمتر کردم و مظلومانه لب یمنم لب 

   کنمیم یکار هیحااالمروزنره بعدش هم -



 : دادگفت لچرشوحرکتیو

   میبر _ 

   هیقرصاشودراوردبازکرد  یشدم پشت سر بابارفتم داخل اتاق شدم که جعبه بلند

 یکیتادرآرودم که جلوش گرفتم مرددشدم دروباره برگردونم دستم داددو ورق

   گهید

 :که گفت درآوردم

   ادهیز  _

   شتربخوابهیذره  ب هیفوقش  ستین-

 ... ....آشپزخونه رفتمرونیزدم ازاتاق ب وباعجله

   داشت آب پرتقال هیسم خوبه

 گرفتیم

 ذره آب گذاشتم باقاشق له کردم هیقرصاروتو 

   رش بودسرگرم کا هیسم 

  من نبود هیحواسش  اصال

   وانیمنتظرش شدم کارش تموم بشه  آب پرتقالوتول 

   جلو رفتم  ازدستش گرفتم  عیسر ختیر

  برمیبده من من واسش م-

   نگاهم کرد پر از تعجب 

   وانیحل شده روتول یهم نکردم وقرصا هیبه سم یپشت کردم بهش توجه عیسر 

   ختمیر

   زدم وهمش



 :توبشقابوگفتم موگذاشت

   ببرش  _

 : باتعجب نگام کرد که گفتم هیسم

   ببرش شوهرم منتظره  _

  نگفت رفت یچیه

   خورهیمطمئن شم همشوم دیسمت  به اتاقش رفتم با هیبرگشت سم بعد

  مبل نشسته بود یداخل شدم رو درنزده

   هیآب پرتقال  وانیتاپش روپاهش ل لب

 :نصفشوخورده بود و گفت دستش

   یبه سالمت لستیطو  _

   وقته یلیآره خ-

   : گفتم طنتینگام کرد با لبخند و ش 

   جناب شرک یخوب-

 زمیعز یونایخوبم ف-

۱۹۹ 

 

 [13:47 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰۲_پارت#



 : اخم و ناز گفتم با

  ؟ یتوچ وهیاالقل شباد ونایف_

 :روسمتم گرفت وگفت یخال وانیوخورد لآب پرتقال  یهیبق

   زیبذارروم  _

  روازدستش گرفتم ونیل

  زدم یاز خوردن  اب پرتقال لبخند خوشحال

   نگاهم  نکرد اما پچ زد 

 زبون باز یاریکم که نم-

  : گفتم یزیرفتنش با  اخم ر یادآوریبا    

 ؟ یریم-

  :دیپرس خبریسرشو برداشت و متعجب و ب 

  کجا ؟-

  نیریش شیپ-

  : سرشو انداخت و سرگرم کارش شد و گفت 

   رمیفعالزوده بعدم-

  لکسهیچه ر یعوض

 :گفتم   کردیم پیطورتند تند داشت تا نیهم

  ؟ یکه خواستم واسم نگرفت یکتاب  _

  ... ادیسفارش دادم فردام-

   دادم پشت گوشم گذاشتم شونمیبازپر یموها هی یتاب



  .. شمیخب مزاحمت نم-

 :سرشوبرداره گفت نکهیمکرد بدون ا پیداشت تا دتندتن

  ...؟ نیهم  _

   واسه خاطرکتاب اومده بودم-

 : به لب تابش بود حواسش

   یخونیدرس که م– _

   خونمیهم که شده م نیبه خاطرماش-

   رونینبود که اومدم ب جداحواسش

   رونیاومدم ب دینفهم یروان کریم پیتند داشت تا تند

   یمبه آرو دروبستم

   گذشت که یساعت هیتواتاقم مشغول تست حل کردن شدم ....دل تودلم نبود  رفتم

   آخ خ خ چارهیتخت افتاده بود چنان خواب بودب یرفتم اتاقش رو نیپاورچ آروم

 :کردن باخنده گفتم قرصاهالکش

   سرت اومد عشقم ییچه بال یاله رمیبم  _

  دمیشدم آروم گونشوبوس خم

 ...تو یشمزه اکه چقد خو یوا _

   یلشوازرویموبا

 : بوس فرستادم وگفتم هیبراش  یبرداشتم بالبخند یزعسلیم

   یخوب بخواب _

 شمیناراحت م ینیبب نویریخواب ش همسرخوشگلم

۲۰۰ 



 

 [13:48 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰۳_پارت#

  بود11ساعت  شدمینگران م گهید داشتم

   هنوز خواب بود چارهیب

   هی شدیم نییباال پا نشیس یوقفسه دیکشینفس م دمیدیم نکهیسرزدم هم صدباربهش

 .شدیراحت م المیکم خ هی، فقط  کم

 .... نشده شیحداقل هنوززبونم الل طور 

 فتهیبراش ب یخدا نکنه اتفاق یشدم   وا مونیپش ییجورهاکیکه کردم  یاز کار 

  ؟

 بودمتخت نشسته  ی لبه

   نیمنظم چنان خوابش سنگ زدینبضشوگرفتم م 

 یقرارشو بهم زدم تو دلم عروس نکهیاز ا  دمشینبود هزارباربوس شیحال بوداصال

   بود

   زنگ زد قدیخودشوکشت ا نمیریش

   نباشم بهتره دارشهیب ییهویمبادا رونیرفتم ب ازاتاق

  (ریام)

  دارشدمیب یفیسردردخف هیبا

   ؟چشاموواکردم بلند شدم نشستم مدیمگه چقد خواب آخ



 زنگ نخورد ؟ لمیبود ....اوووووف مگه موبا کیتخت،  اتاق تار وسط

   بردم دست

 نبود ...بود؟ یعسل زیروم

 ؟ نجایخودم گذاشته بودم ا _

   منتظره امکان نداشت ریخواب  غ نیچه خبر بود ا نجایکالفه بودم  ا 

  ؟ دمیخواب نقدیقرارشدم برم چراا نیریش ـآخ

 چراغ خوابوروشن کردم 

   ساعت درست معلوم نبود 

  دمیدیبود درست نم نیبس که چشام سنگ 

   شدم،  بلند شدم الیخیب

  بود قهیوده دق11کردم ماتم برد ساعت  چراغوروشن

 ؟ یسوزوند یشیغزل؟......غزل بازم چه آت ی؟...وا دمیمگه چقدخواب-

   داشتم یبد ینیو سنگبه موهام زدم احساس سردرد  یکالفه چنگ 

 به خوردم داد...؟ یبودم چ یعصب

 ! ترسمیازش م گهیواال د _

   نکهیبدون ا تیباعصبان ه

 رونیصندالموپام کنم ازاتاقم زدم ب نکهیشرتموبپوشم بون ا یت

   رفتم اتاقش بدون 

 در زدم داخل شدم یدربزنم عصب نکهیا

  بهم دمی....دروکوبنبودش

   رفتم سمت راه پله تیباعصبان



 : دادزدم

  غزل؟ _

  (غزل)

  دارشدیخدا....به دادم برس ب یوا

 ؟ کشهیهم م یاچه اربده _

   ها بودبه راه پله نگاهم

بود   یعصب یلیصندل ... خ  یتنش بود نه حت شرتینه ت نییپا اومدیم داشت

   اومد

  دست نییپا

 مبل بلند شدم ینبود  با ترس و لرز ازرو خودم

 :دادزد  

  غزل؟ _

   دنیخندیاما چشام م دمیلرزیم دیب نیبخدابه جون خودش ع ستادمیپشت مبل ا دمیپر

بود آ....که جلواومد  یهرک یبوداهرک ایبود ازاون مدل قاط یعروس تودلم

 :درواقع دادزد  تیعصبان

  ؟ یچکارکرد _

 : بودم  با منو من  گفتم سدهیتر یلیخ

 ... یچیمن ؟! ه  _

۲۰۱ 

 

 [13:48 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰۴_پارت#

  و کالفه نگام کرد و  باخشم یعصب 

 :دادزد

  ؟ یچیه _

 نکهیخدا لبخندزدنم دست خودم نبود اونم فقط به خاطر بهم زدن  قرار بود و ا به

  بود سادهیسرومور گنده جلوم وا

 : اما پرترس گفتم یبالبخند 

   یارمن ک یچیه _ 

 نکردم

 کردم خودمو سیچنان دادزد خ یوا 

 !؟  یسوزوند یشیبازچه آت _ 

  : گفتم   یزیر  یخودمو کنترل کنم  با خنده تونستمیامروز اصال نم  

  من سوزندم ؟ یگیراست م ریام ی؟وا یشیچه آت-

  دیزیخون نم یزدیکاردش م  تیاز شدت عصبان یجد یجد

   ازدماغ چارهیب اما

   نیاوببیب زدیدمدو وگوشاش

 : گفتم آروم

  کارمنه ؟ زنهیازگوشات ودماغت دودم نیواسه هم _

 : گفت  تیبرداشت  باعصبان زیخ سمتم



  کشمتیغزل م  _

   مبل به حالت دو ازپشت

 دییدنبالم دو   فرارکردم

  کردم رمزشوبلد نبودم نتوتستم باز کنم یدستم بود  تمام مدت  هرکار  لشیوموبا 

   یعوض 

 گذاشته بود؟ ینبود چ لوممع

   خرگوش نه بهتره بگم نیمن ع دییدویدنبالم م اون

 دمییسالودو کانگروکل

   یحت دمیپریازرورش بپرم م شدیکه م یمبل !  هرچ یازرو 

   دمیهم پر یزغذاخوریم یازرو

بااال  دمیکل مبلها روچند دروپر دمیخندیم تشیمن فقط به عصبان دیکشیم اربده

   شدم

   دمیخندیمن خوشحال م کردیدادمیرودورزدم اون دادب یمتر300کل  

  ....مویبده گوش-

 : گفتم باخنده

  دمینم  _

   قابل کنترل ریبود غ یعصب یلیخ 

   بده گفتم-

   رمیامامگه من ازروم دمیترس دادزد

 : و باز گفتم دمیخند

  دمینم  _



   دستم بهت نره مگه–

  ...یعوض شهیم من واونم دنبالم مگه خسته دمییدویم

   ردشدم رپاشیکه به حالت دوازز دبهمی...رس ستادمیساعت شماته دارا پشت

که برگشت وباتعجب نگام کرد ماتش برده  رپاشیچنان سرخوردم ازز مرمربود

   بود

 : بالخنده گفتم که

  ؟یبود آ...حال کرد ییعجب ال _

   ستادمیا یمبل تک نفره راحت پشت

 : بود یعصب لحنش

  ... فاتحت خوندست رسمیب حسابت مامش– _

 : گفتم باخنده

 ... یبارزنگ زد طفلک1000خودشوکشت  نیریش _

۲۰۲ 

 

 [13:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰۵_پارت#

 :وحشتناک شده بو  گفت  زدیم نفسهنوزنفس

  : زدمصداش  یبا  لحن ملتمس و مظلوم کنمیم یغزل بد الف  _



  ریام-

  روحناقیردردامیام-

  : باز هم خودمو لوس کردم و با التماس گفتم 

   ینکن یتالف یداد رقولیام-

   کنمیم یخوردم به جون توتالف زیمن چ-

 : گفتم باخنده

  بندمیبازم دست وپاتوم _

  : صداش رفت باال و گفت یبا پوزخند و عصب 

   یتوغلط کرد _

 : نرفتنش  گفتم یلم پر از  شادلحنم پر خنده بود  و د 

 مینیبیم _

   : و گفت دیکش ونشانبرام خط 

   دید میخواه-

 :واسش درآوردم وگفتم یشکلک

 . دلم خنک شد ییییامشبتوبهم زدم آ افتیض  _

  :لبش  گفت یزد و با ه،ون پوزخند گوشه یپوزخند  

 یکشیتوجورشوم یکورخوند-

   ابرو دادم و گفتمبه  ینیچ یحرف رو زد  عصب نیتا ا 

   یکرد جایتوب-

   گفتم نکهیهم-



 :گفتم یکج بادهن

  .... آقا خوشگله یبسوز  _

 : دستشو دراز کرد   نگاهم بهش بود با خشم  گفت 

  ...رو یلعنت نیبده ا _

   دمینم-

   هیمبل تک یدستش به پشت هیداده وبد به مبل  هیزانوش تک هی زبرداشتیخ سمتم

افتادمنم تاخواستم  زبردارهیمبل سبک بود تاخواست سمتم خمتأسفانه  دادکه

   فرارکنم

  زدم غیپاموگرفت ج افتادم

 !تونستم؟یم مگه

  محکم گرفته بود یلیمچ پامو خ  دیرسیزورم که نم 

   دیمنو  سمتم خودشوکش 

  دیرو کرد و منو سمت خوش کش نکاریتا ا 

 :روم باخنده گفت اومد

  خانم کانگرو!؟ یپریم نیخرگوش باال پا نیع  _

 : گفتم بااخم

   ینیپاشوسنگ _ 

  دستم بود که دستموسمت باال بردم لشیموبا

  رهیرو بگ لیخواست موبا 

  لمویبده موبا-

   نشدم روم بود فشیکردم حر یسمت دستم به زور ازم گرفت هرکار دستشوبرد



 دیخند طونیبود بهم که ش دهیچسب

   پاره شیآت یکنیمنوخواب م _

  اخم کردم طفق

۲۰۳ 

 

 [13:49 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰۶_پارت#

 

 : گفت یعصب یبا پوزخند و کانال لحن 

  شده ؟ تیخانم کوچولوحسود هیچ _

 شده ؟ میبگم  آره منم حسود یج دونستمینگفتم،  نم یچیه بازم

  شد طونیش  هویامشب    یحساب  

 :گفت

 امشب یکشیورشو مج  _

   !  هلش دادم اما نتونستم از خودم جدا کنم 

  صورتم آورد کیصورتشونزد

   یطور هیجدا  دنیروم بود نفس کش زدیقلبم تاهزارم 

 .. بود

  لعنت به من و احساس شکل گرفته تو وجودم 



  بود من شدم یچه حال نیبود ؟...ا یچه حس نیشدم ا یطور نیچراا

   یلحظه ازش غافل شدم و  گرم کیبودم و  یعنتفکر حس  ل نیتو ا  

 لبام حس کردم یلباشورو

 بود یطورخاص هی دیبوس قیعم 

   یبود  ول فیاش نرم ولطبوسه 

 بایز قیعم

 ! پرازاحساسه  امشب کنمیم احساس

  بود ب بیبرام عج  نباریاش ابوسه  

م ...هلش دادم ازم دوست داشتم اما به شدت منکر شدم و  تقالکرد دیبوس یقیدقا....

براش داشته که منو داره با  یچه لذت  دنیخندیم  زشیه یکه جدا شد اون چشا

  ؟ دهیقورت م زشیلبخند نگاه ه

 : گفتم تیباعصبان

 ؟ یدیبازم منوبوس  _

و و زمزمه  دیزد که ته دلم لرز یزیتو لحنش حس کروم چشمک ه یادیبا لذت ز 

  : کرد

  حقته-

  : الب شد و گفتمترس بر حال و حسم غ  

  چند باربهت بگم ؟ یمنوببوس یحق ندار-

  بود هنوزروم

  داد رونیکردونفساش توگوشم    ب کیصورتشونزد

   تنم روداغ کرد وآروم کل

 : پچ زد یبا لحن اغواگر توگوشم



  ؟ یکنیم یحسود نیریتوبه ش _

 دیکش شهینم نفس

   داشتآب دهنموقورت دادم هنوزنفسش  سوزمیکه دارم م یوا 

  : پته زمزمه کردماما با ترس وتته  خواستشیکل وجودمو  م سوزوندیمنوم

  برو کنار  _

  : زل زده بود بهم  و پچ زد کردیبا لذت  دستاش  تنمو  لمس م 

 ؟ یزنینفس منفس یچرادار-

  : گفتم یالتماس و ترس مشهود  با

 ........لطفارپاشولطفایام-

  بود یطورخاص هی لحنش

   زمی..عزچته .-

 : هلش دادم وباالتماس وترس وگفتم بازم

  کنمیخواهش م _

 :وآروم گفت دیخند

   یترسیچته  چرام  _

 : داشتم  جداش کنم و بلند بشم  گفتم یکه سع یدر حال  یزاد باترس

  توروخدا بلند شو ریام  _

درکش کنم نگاش کردم  تونستمیکه نم یحال هیکالفه اما با   روشوبرگردوند

  دیوتونگاهم دترس

   :دفه   لحنش  شوک زده بود و  با منو من  گفت هی   دیبلند شد خند 

 !!!بابا؟_



   رو گرفته بود رینگاهم رد نگاه    ام 

  بود لچرنشستهیو یبابارو

  بلند شدم عیلبخند رولباش بود که منم سر هی 

ت  اصال درک و شعور نداره  نکب  ریلعنت به من لعنت به ام  دمیگز ولب

  شعوریب

 نگاش کنم نیشترازاینتونستم ب 

   آبروم جدارفت که ازشرم وخجالت 

 دادمیکثافت رو فحش م ریلب ام ری....   و ز دمییحالت دوسمت پله ها دو به

 

 [13:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

  ۲۰۷_پارت#

 ( ریام )

   من یخدا  آخ

 رو ما بود ؟ یبابا از کنگاه   ینیسنگ 

  کنهیکار رو م نیعمدا ا دونمیم 

  کار رو نکنه نیشعور  داره که ا  نقدریا یدر صوبت 

به من بفهمونه  حواسش به   من هست و من    دل به   خوادیم کنهیاما عمدا م  

 ؟ شمیدختره دادم اما دارم  منکر م

   نیبااختالف چند فیضع میت هیمقابل  یمل میشدم درحد باخت ت عیضا یعنی   



 ...گل

رفت  غزل  یدفه هم آبروم حساب نیشدم   ا طیدفه که بابابود و من باز     خ اون

  پا رفت زیغزال ت هی نیکه ع

 : گفت یبابا با لبخند مرموز  

   تواتاقتون یعنی  _

 ؟ نیجاندار

  سرمو انداختم 

    ؟ هیاتاقمون ؟ منظور بابا   چ  

   دادم نهیبه س ینفس  هیوگربه باز ن؟موشیراانداخت یدانیدومتوسالن  نییپا... _

 ... زهیبابا....چ زهیچ-

  : گفت خانهیتوب 

   دیبخوابم ...خواب ازسرم پر نینذاشت نیسروصدا کرد نقدهیا-

 : دستم بود که جابه جاکردم وگفتم لمیموبا

   خوامیمن معذرت م _

  به حال خودم بکنم یفکر هی دیبا-

 :دامه داد و  گفتبا خنده ا 

 الیبا خ  نیکن یمال  شما  عشق باز الیتو  کل  و  میرح شیبرم ته باغ پ  _

  ؟ نجایمعنا نداره  ا یخصوص میراحت  حر

 زهیریاعصابموم کنهیم یطونی...ش زهیغزل چ نیا دیبابا ببخش خوامیمعذرت م-

  بهم

  : گفت  یزیر یبا خنده 



 چکارکرده غزل خانم ؟-

  : گفتم  میخواب طوالن    یادآوریدادم با  هنینفس به س 

   به خوردم داده تااالن خواب موندم یچ ستیمعلوم ن-

  ؟ یبر یخواستیم ییمگه جا-

 :وگفتم نییپا سرموانداختم

  شد یمنتف ریتأخ نیقرارم باا گهینه ...د  _

  : شباهت داشت و گفت شتریلحنش به پوزخند ب 

 ؟ یکنیدعوام یغزلودارقده مهم بود  نیکه ا یچه قرار-

  : گفت  یستیرودروا بدون

  ؟ نیریش شیپ _

 : آروم گفتم چشاموبستم

   بله _

  ادیخب معلومه بدش م-

  : سرمو برداشتم و حق به جانب گفتم 

   عقدش کنم نکهیبابامن بهش گفتم قبل ازا-

   یتوشوهرش کنهیم تیچون به تواحساس مالک شهیبه هرحال ناراحت م-

  ... اما من-

  ؟ یتودوسش دار-

 من ؟-

  : باز با پوزختد در جواب  سوالش  که دادم گفت 



  نه پس من ؟-

   ...دوست داشتن که نه اما-

  ؟ یاما چ-

 میدونم بابا...بگذر ینم-

 

 [13:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۰۸_پارت#

  بابا دست بردار نبود 

کرده بود که باعث شده بود بابا  ریروزها رفتار من تغ نیبا اون  االبته حق  

 : به  سرش  بزنه و گفت یاالتیخ

   اون کنمیداشته باشه ..احساس م یحس هیبهش  دیتوجه کن شا شتربهشیب _

   نظرتوروجلب کنه طنتاشیباش

 خود بابا یمنکر بشم و وقت تونستمینگفتم  درسته من دچارش شده بود و نم یزیچ

  شاهد رفتارم بود

بابا  دوم  نینگاه سنگ ریز نیاز ا شترینتونستم  ب  نیینگام کرد که سرموانداختم پا  

 ... سمت اتاقم رفتم عیو ...سر ارمیب

اتفاقات  دامن  نیبه  ا دیاشتباهه  نبا هی نینه نه  امکان داره ا   شدمیداشتم منکر م  

   بزنم

عاشقم بشه من فقط دارم  ذارمینم ستینرمال ن ونستیدختره د نیا یچه حس _

   بهش



 دچارکمبود نشه نه ؟ کنمیم محبت

   شدم ؟اما عمرابذارم دل ببازم یطور هینکنه من   

 ستیدست خودم ن ترسمیزنام انتی...من ازخ ستیدخترکه دخترن نیا

   ترس نیا 

 .... توجودمه شهیهم

   هم به نیریکردم ش موروشنیگوش دمیتخت درازکش یرو 

   غزل خودشوکشته بود هزاربارزنگ زده بود که شمارشوگرفتم قول

   بود و ناراحت یداددلخوربود لحنش  عصب جواب

   نیریالوش-

 ؟ یمدادیچرا جواب ن یچقد زنگ زدم کجا بود یدونیم یومدیچران-

  : گفتم یکالفه و عصب 

  خوامیمعذرت م نیرینشد ش-

  : باز هم دلخور گفت 

  چرا؟-

روجدانداشتم که گفتم: _  یک نیقهرا یدروغ بگم چکارکنم حوصله مجبوربودم

   بابام

   حالش بدبود که گرفتاربابام شدم یظهر

  ؟یدادینم توچراجوابیگوش-

   رفت ببرمش ادمیدست پاچه شدم که  نقدیا-

 ؟ یاالنن خونه ا-

 : نفس به سبنه دادم و گفتم 



  نه _

 ؟یومدیخب چران-

  : کالعه گفتم 

  ایب شیپ یکار دیاونجا شا امیکه ب شهیاموندم  نمباب شیپ

 : دست بردار نبود  و گفت نمیا 

  اخه منتظدت بودم _

   خستم یلیمن تازه  خ امیول کنم ب یخستم که نگوبعد چطور نقدیا یرنینشد ش _ 

  چقد دلواپست شدم ؟ یدونیم-

  خوامیگفتم که معذرت م-

 : دفه   گفت هی  

  اونجا   امیب دمیخووم آژانس بگ _

  : شدم  و گفتم زیخ میحرف رو زد ن نیتا ا 

 وقت شب که اونم جلوخدمه نیا یایب یآ کجا یاِاِاِاِنکن-

  : گفت یبه جانببا لحن دلخور و حق 

 امیباره م نیمگه اول-

۲۰۶ 

 

 [13:50 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#



 ۲۰۹_پارت#

البته باباهم مخالف بود  نجایا ادیب نیریش ذاشتمینم گهید نجایومده اغزل ا یازوقت

   که

   خونه رهن کردم براش

 شمیبراش م کنهیخدمه هستن به گوش غزل برسه برام شردرست م یول دونمیم-

  شوژه   دست بردار  حوصلشوندارم

 ؟یایب یکجا پاش تیوضع نیبخوام توا خوامیکاردارم خستم م یکل درضمن

  : نو من گفتبا م 

  ... دیآخه گفتم شا-

  مطب ؟ امیفرداظهرب-

 : شدم که گفتم یدفه عصب هیچرا دونمینم

   االنم خستم زنمی!؟بهت زنگ م نیریش _

  ... بخوابم ازظهرتاحاال سرپابودم مخوام

 :لحنش دلخور بود که گفت یکمی

 ...؟ یندار یباشه کار  _

  : گفتم یعصب 

 ریشب بخ-

   شب خوش _

  ...کردم قطع

   یشیغزل افتادم ..لب ترکردم چه آت یهابوسه ادیگذاشتم  یعسل زیم یرو یگوش

 !کوچولو نیا سوزونهیم



  ؟ کنهیداره تووجودم رخنه م یجور نیداره که ا یچ

 !  برهیدل ازدلم م طنتاشیباش

   دارم ؟ممکنه من عاشقش شدم درسته من دل یحس یجد یجد نکنه

  ...کوچولو طونیش نیا...به  یبه خاکستر باختم

   

غزل هروز درحال درس  شدیدوماه گذشت که هوا کم کم داشت سرد م یکی

   خوندن

تمام فکروذکرش درس خوندن بود جدا  کردیکم م طنتیروزا ش نیا بود

   دخترپراز

  هیپشتکار

  واربودم دیداشتم بهش ام تشودوستیجد نیمن ا 

   شبا که واسه ورزش جز

  میرفتیم

   دوندمش چقد اعتراض کرد لیروتردم ینداشت امشب کل یاگهید حیتفر

   یمجبورش کردم دراز نشست بره بعد کل ینداشت بعدش هم کل یادهیفا اما

 :وبااخم گفت دیکف سالن دراز کش نیزم یرو غرغرواعتراض

   کنمیم یبدجنس تالف  _

   شب جونکه من ام دهیزحمت نکش کلشیقد واسه ه نیهم ا فرلوپزیجون توجن به

   دادم

 : وگفتم دمیخند

   یکلتریخوش ه ریتوازجنف _



 :وگفت زکردیر چشم

 تره لیجونت خوش است نیریاما ش  _

 

 [13:52 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۰_پارت#

 : گمیسرد ماما خون شمیناراحت م کنهیم سهیمقا نیریبا ش   نکهیاز ا  

  و صد البته البته -

 ( حرف ته دلم نبود غزل اندامش معرکه است نیالبته ا )

  ستیغزل ن اوردمیامشبودرن یبه جون تواگه تالف ریام _

 :دموگفتمیخند

   باشه منتظرم  _

   سربه سرت نذاشتم بهت خوش گذشته هیمدت-

 :با حرفاش و با ختده  گفتم برهیدل از دلم م 

  تنگ شده ایربه بازنه جون غزل دلم واسه موش وگ  _

   بهونه شتردنبالیب

   بودمش دارم دق دهیهاش تنگ شده ازاون شب تاحال نبوسدلم واس ه بوسه بودم

  دارهیدست از سرم بر نم هیحس چ نیا یلعنت کنمیم

  کردمیدق م کردمیاگه لمسش نم 



   کردم یروبوس نم یدختر یوقت لبا چیبوسه نبودم ! من که ه هیتاحاال هالک  

   یدلدادگ نیلعنت به من و ا  زنمیدارم واسش  له له م حاال

 :وگفت چشاشوبست

   ادیخوابم م  _

  ... رهیهم از تنت م یبعد بخواب خستگ رینخواب برودوش بگ نجایپاشوپاشوا-

 :آلود گفت خواب

  ، حال ندارم ادیخوابم م  یلیخ _

  : دمیشد  و متعجب پرسانگار نه انگار   واقعا  چشاشو بست و  تو خودش مچاله  

 ؟ یبخواب یخوایم نجاینکنه ا-

    جوابمو نداد 

 : شدم وگفتم بلند

   من رفتم توهم برواتاقت _

 :آلود،  خواب آلود بود  گفت خواب

   رجونمیشب خوش ام  _

  ...دوش گرفتم مختصر هی عینگفتم ...سمت اتاقم رفتم سر یچیه

   برگشته بخوابه تواتاقش نمیافتادم ...بب ادغزلی ستادمیا نهیآ یجلو دمیپوش لباس

  رفتم اتاقش عیکردم سر اتاقوترک

   نگاهم به داخل اتاق نبودش 

  ؟ دیتنبل جداهمون جاگرفت خواب ومدهیکه ن نیا یوا یا-

   سمت سالن رفتم چراغاروشن بود هنوز کف سالن توخودش مچاله شده باسرعت

   خواب بود بود



 : فتملب گ ریمقابلش ز زانوزدم

  کوچولو؟ یخواب نجایتنبل ا _

 :کردم بغلم بود که خواب آلود گفت بلندش

   زدم  خیاتاقم  یبدجنس چرامنوهمون اول نبرد  _

  ! خوابش سبکه پدرسوخته-

   شدم یطور هیکارش  نیتوخواب انگارتنموبودکرد هم دیکش یعمق نفس

  ؟ زمیاتاقت عز یچرانرفت-

 : گفتبسته بود اما خواب آلود  چشاش

 یبغلم کن یمنوببر یایمنتظربودم ب _

 

 [13:52 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۱_پارت#

  

 بودم،  بغلم بود ستادهیا هنوز

 : زمزمه کروم  رمیکه حرکت کردم ازسالن زدم ب  دیناپذوصف یبا لدت 

  ، آره ؟ یمنتظربود _

 : و خواب آلود گفت دیکشیگار عطر تنم   رو بو مان  دیکش یقینفس عم بازم

 حموم ؟ یرفت _



  : نگاهش کردم چشاش بسته بود با  لبخند گفتم 

  ؟ یتوواقعاخواب-

  ؟ زنهیداره باهات حرف م ینه پس ک-

  .. خوابت سبکه-

 رفتمیها که باالم زپله

  ! لمیآره مگه مث توف  _

  ... شهیهوا داره سرد م یما بخورممکن بودسر یاتاقت بخواب یچرا نرفت زمیعز-

 چشاشوبازکرد

 :نگام کرد وگفت بااخم

   یتوبغلم کن یایگفتم که ب–  _

 : گفتم یبالبخند

  ؟ یاومدم چ یاگه نم _

 : چشاشوبست وگفت دوباره

  بستم یاومدم دست وپاتوم یبازم م _

   یبه  ته راه روم داشتم

 :ادامه داد   دمیرس

  ؟ یکنیبغل م یجور نینوایریش _

 :گفتم باخنده

  نه  _

  چرا؟–



  اپا دراتاقوبازکردم داخل شدم ب

 : تخت وگفتم یرو گذاشتمش

   ستیچون زنم ن _

 ( غزل)

 نطوریمن چقد دوست داشتم ازش جدا نشم هم یرو تخت قرار داد   خدا ومنو

   عطر تنش چشامو باز کردم یادآوریبا لذت از   دمیکشیعطر تنشو  بو م

  د که چشاموبازکردم  نبودش یچ دمینفهم

  : زمزمه  کردم  نهیبه س یبا نفس 

  د؟یچرامنونبوس ونهیرفت ...د یک یروان نیا-

 شدم الیخیب

و وخوابم برد   نیطور رو تخت ک کفشاموازپام درآوردم  پرت کردم پا نیهم 

   ازفرط ریمث ام لیف نی....منم ع

  ....  دمیخواب یخستگ

 ۲۰۹ 

 

 [13:53 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۲_پارت#

  تب داشت یبود طفلک رسرماخوردهیامروز ام 

   اومد خونه مطب نرفت صبش رفت 



  بد حال برگشت نکیکل

   ی...کل یاله رمیکه چه دلم کباب شد،  واسش بم یوا

 کرده بود زیخودش تجو داروواسه

   واشوداشته هیسم یتاشب خواب بود،  طفلک 

   رفتم بهش سرزدم یچند بار دادیسوپ آماده کرد داروهاشومرتب بهش م براش

 رمیهنوز  تب داشت  بم شیشونیدوباردست گذاشتم روپ یکیخواب بود  همش

   یماریچه مظلوم بود تو موقع ب   یاله

 !بود چه گل انداخته بود گونه هاش ؟ دیصورتش سف پوست

   نه مطب رفت روزدوم

   گرفته بود نیریموشیبراش آب پرتقال ول هیهمش تواتاقش بود ...سم کینیلیک نه

 هم براش درست کرده بود سوپ

  : بشم گفت کشیدادنزدیبهش سرزدم اما اجازه نم 

 ...!  یخوریم سرما

   بود چقدم بداخال ق دهیورنگ پر حالیقطع شده بود اما هنوزب تبش

  بود شده

  : کرد و گفت یاسرفه اش تکگرفته یدابا اخم نگاهش کردم   با اون ص 

  ؟ یخوریسرما م رونیبروب-

 : جا به جا شدم وگفتم یمبل نشسته بودم کم یرو

  ! نمیشیم نجایا خوامیم _

 :باالوگفت دیخودشوکش یکم

  ... اصال حوصله ندارم رونیغزل  برو ب  _



 ! یسرماخورد یازوقت یاِچته بداخالق شد-

  رونمیچراب نمیبش شتیپ کمی اومدم

 ؟ یکنیم

  : اش داد و گفتگرفتهخسخس یانهینفس به س 

 یسرما بخور ترسمیم-

   : جانب گفتمبهبا اخم و حق 

  ؟ یندار احوصلمیسرما بخوردم  یترسیم-

 :بداخالق بود    با اخم گفت یلیهنوز خ 

   حوصلتوندارم _

 : شدم وگفتم بلند

 ... هم ازتوبهتربود واال زیچنگ _

   ارهیساعته قراره ب میضعف کردم ن ارهیبگوسوپوبرام ب هیبه سم یریم یدار_

 :نازک کردم وگفتم یچشم پشت

  خودت بروبهش بگو یبه من چه پادار  _

  ...... آ ضمیمر یناسالمت-

که  یضیمر  ،یضیچه برسه به حاال که مر یتوتوروزروزش اخالق نداشت-

   یهست

  دلم خنک شد شششیاوف

 : گفتم  یجنسلحن بد باخنده

   توتب ده  صد درجه یبسوز یتب کن یاله یریزکام بگ _

 اونم  ده شبانه روز 



   شمیمرگت م شیتودلم گفتم خدانکنه زبونم الل  خودم پ 

  چشم غره واسم اومد چنان

 : گفتم  یبا ترس ساختگ 

منو  یخورد ایکه  تب که نکرد یهنوز  نگرفت یکنینگام م یجور نیچته چراا _

  ؟

  کرد ماخ

 ...سمت آشپزخونه رفتم رونینگفتم ازاتاق اومدم ب یچیه 

 

 [13:53 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۳_پارت#

  : رو صدا زدم  هیسم

  بله خانم ؟-

   آمادست ریسوپ ام-

   آمادست خانم-

   براش ببرم خواستمیبود ..داروهاشوم یشاک یکل دیقده طول کش نیچراا-

 : گفتم خچالوبازکردمیدر

   یلیدعوات نکنه بد اخالق شده خ برمیتونبرخودم م _

 :داروها کردم گفتم یبه جعبه ینگاه

  ؟ هیچ نیا  _



   دستم بود شهیش هی

   نهیمل نیا-

 : گفتم باتعجب

   نیمل _

 یازذهنم گذشت که گذاشتمش رو یطانیلحظه چه فکرش هیکه  یوا

   ی...داروهازیم

  زیم یگذاشتم رو روهمیام

 : گفتم هیرو به سم 

   یبده  اون شربت پرتقالو تاسوپوبکش  _

   کشمیبرداشت وپرش کرد واالن سوپشوم نتیازداخل کاب  یوانیل 

   بکش تابراش ببرم-

   نیریش یلیخوب بودنه تلخوبودنه خ دمیذزه زبون زدم چش هیروبازکردم  شهیدرش

   ذوق ییدلم خنک بشه من آ یشربت آکردم تو یشوخالیمقدار هی 

 شدم مرگ

  بازشد شمین 

   که ینیسوپوگذاشت کنارش توس هیهم زدم که سم یحساب

 :روبرداشت  گفتم ینیس هیسم

   برمیمن م  _

  اتاقش شدم یراه طونیلبخند وش هی خوشحال

 : برگشت نگام کرد گفت  دنمیبه د ریام 

  ؟ یشد خودت آورد یچ _



 :تخت نشستم وگفتم یلبه  یبالبخند

   منم که دل سوزهیمنم دلم برات م گهید یضیمر  _

   نازک

 به تاج تخت داد هیباال تک دیخودشوکش

 : پاش گذاشتم و گفتم یرو ینیس

   خنک شه  کمیداغه بذار _

زدم و با لبخند  یازش خورد که لبخند یکمیآب پرتقالوبرداشت و وانیل

 : گفتم  یزیآمطنتیش

   یشیم ضیمر _

 دکتربد اخالق هی یشیم بداخالق

۲۱۱ 

 

 [13:53 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۴_پارت#

 : از شربت رو خورد و گفت گهید یبا اخم مقدار 

   نهیهم ادواسهیبدم م مونمیعقب م ازکارم

 :نگفتم نگاهم بهش بود نصفشوکه خورد  گفت یچیه

  هیجور هیطعمش   _

 : گفتم یالبخندب



   نهیواسه هم یسرماخورد _

   یسرمانخور نیبرواون ورتربش-

 :زدم گفتم یکه چشمک یتخت بلند شدم درحال یزدم ازلبه  یلبخند

   جدا تا منم رونیبرم ب  _

  نخوردم سرما

  که خدابه دادم برس کل آب پرتقالشوخورد یوا

   اما ته رونیازاتاق زدم ب عیسر

  خوشحال بودم دلم

   خود نیحال ا دهیکه چه حال م یکنان  به  اتاقم  رفتم وا یل یل 

  ... رمیروبگ فتهیش

   یاما دل تودلم نبود ازنگران زدمیتواتاقم بودم مثال داشتم تست م یساعت ربع

   هی

   خورد واروبرگشتیدراتاقم چنان وحشتناک بازشد که محکم خوردتود دفه

 ریام توصورت

  خودمو کنترل کروم یکه به سخت  دفه چنان خندم گرفت هی

   تیدستش توصورتش بود چشاش ازعصبان 

  متورم شده بود یسرخ بود که  رگ گردنش بد جور سرخ

   کردمیوحشت م  دمشید یطورعصب نیا یجداوقت

  دیدفه با خشم غر هی  نییتخت باترس ولرز اومدم پا یازرو خندموخوردم

  ؟یغزل خانوم  بازم چکارم کرد  _

 :رفت چکارکردم  با منو من  گفتم ادمیکه  دمیچنان ترس دیزهلم ترک یجد



  من؟  _

 یدلش وبااحساس دردشد ریدفه دست گذاشت ز هیدادکه  رونیب نفسشووحشتناک

 : دینال

   کشمتیغزل م یی..آ ییییآ  _

   بغل اتاقم بود که سیبازشدن درسرو یصدا رونیدو رفت ب وباحالت

   که لبموگازگرفتم دمیخندیزمیبودم   ر ستادهیطورا نیم...ومحکم بسته شد هبازشد

 : گفتم رلبیوز

  کشهیخداحاال منو م ییییییییوا _

   اومد قهیماتم برده بود به درکه بعدازچند دق 

 :بود که دادزد یعصب یلیهنوزخ

 ؟ یا ونهیغزل تود  _

  : و خاصم  گفتم یشگیکردم نخندم  با ترس و لرز اون لحن هم یسع 

  ررررررر؟یما  _

 :دادزد

  ....حنـرویوکوفت ام ریرودردامیام  _

 : نکرد که گفتم حرفشوکامل

  شده؟من چکاکردم ؟ یرچیام _

 : گفت دیکشیکه کشون کشون دنبال خود م یجلودستموگرفت که ودرحال اومد

   غزل _

 خودته اشهدتوبخون یخونت پا امشب

۲۱۲ 



 

 [13:54 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۵_پارت#

 آیمدل رقص آپاچ نیبر پا بود ازا قایافر یخداتودلم مراسم قاره  یوا

   مدل سرخ نیازا

  نیوبب ایاصال ب ایپوست

  روگرفتم یعوض نیاخره من حال ابل 

   که منو محکم هیجورکفر بد

 :تخت پرت کرد وگفت یرو یوحش نیع

  ؟ یتوچکارکرد  _ 

  زدم غیانداخت  ج یرد وقتد کمرم

 :گفت یعصب 

 ..زهرما ر  _

   بودم عقب دهیواقعا ترس گهیبود  که د یعصب یلیخ 

 : داده وبودم باترس ولرز گفتم هیرفتم رودستام تک عقب

  آخه ؟ یکنیم یطور نیچراا _

  نبود یطور نیازاندازه تاحااال شیبود ب یعصب

   که باباگفت خواستگاردارم یشب

  بودم دهیحد نترس نیاما بازم تاا کرد یقاط



   دمیترس ینبود جد یموضوع شوخ نیا

 :شدم از کارم جلواومد گفت ومونیپش

  باز؟ یبه خوردم داد یچ  _

   نشسته ونهید نیمنوقورت بده نه ا کردیدهن وام نیدهنم قورت دادم کاش زم آب

 : که دادزد بخورتم

 ؟ یبه خوردم داد یغزل چ _

  : تمبا ترس و لرز گف 

  آماده کرد منم واست آوردم هیندادم سم یزیچ-

  : گفت یبا پوزخند و عصب 

  آماده کرد ؟ هیکه سم-

با  احساس درد گفت و  ییو اخ   بلند باال  ردلشیدفه بازدستشوگذاشت ز هی که

  دینال

   عیخندم گرفت به زورخودموکنترل کردم سر 

 : دوناله گفتکه خم شده بود بادر یحالت بادرد درحال باهون

  غزززززززل؟ _

 :گفتم باخنده

  ؟ هییییییییچ  _

   اریبدو...برو...برام قرص ............. ب-

 اتاقش یبهداشت سیسمت  سرو  دیخودش دو   عیمنتظرنشدم  وسر اصال

   رفتم  رونیازاتاق ب عیمنم سر 



ه رفتم خنده رولبم بود ک نییدوتا پا یکیپله ها رو دمیآشپزخونه ودو سمت

   باسرعت

  که گفت روآوردم یقرص

   هم شیکمیکه  رفتمیباعجلعه راه م نقدیآب ا وانیل هیبا

 به سرعت داخل اتاق شدم ختیر

   دفه هی..که  ستادهیا سیدم درسرو دمید 

 شد سیگذاشت وکه بازباسرعت داخل سرو ردلشیبازدستشوز

   دیدر چنان به هم کوب 

  منم ازترس مردم زنده شدم که

 : دادزد  دمیرو شن  صداش

   غززززززل...غزززل _

  .... کشمتیشدم غزل م ونهیتود ازدست

   یلیحالش خ ییخدا رونیبود  اومد ب قهیبودم که بعدازچند دق ستادهیجورا همون

 :گفت تیآب روازدستم گرفت وباعصبان وانیکه اومد جلول بدبود

  بده قرصو  _

 امومدیهنوزم خندم

 : ص درآوردم گفتقر هی عیلب ترکردم سر 

 .. دوتابده

  : نگاهش کردم و گفتم 

 وقت هیبدنباشه -

۲۱۳ 



 

 [13:54 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۶_پارت#

   کردم سیباخودموخینگام کردکه تقر یچشم غره ا باچنان

 :گفتم بااخم

 نزن حاال  _

  سرم ؟ ادیب ییبال دیشا یگ ینم یدیبهم م خوادیکه دلت م یهرکوفت _

 : گرفت وگفت قرصوازم

  یییپررو یلیخ _

آب  عیبودن چشاش که قرصاروانداخت تودهنش که سر یشیکردم آت نگاش

   روخورد

   سیسمت سرو دیدو چارهیکه واقعاآخم بلند شد ب نمیتوس دیروچنان کوب وانیهولی

 ... یبهداشت

   که به نمیروس ختیر یکم گرفتم عیسر نمیدتوسیروهمون که کوب وانیل

ساق کوتاه که ساق  یوشلوارپاچه کوتاه ومشک یکاربن یآب یبند یتنه مین تاب

   پاهام

 قشنگ بود یلیبود که روپام خ یفیرظریپابند وزنج هیبودم با دهیبود پوش معلوم

 یگردنبند م،یمال یلیخ شیآرا هیبافته بودم و سیداشت موهام روهم گ یجلوهقشنگ

   که



  ... دوسش داشتم یلیگردنم بود خ شهیدادهم بهمریام

  زیروم وانوگذاشتمیل

 :وگفت دیکش یقی...نفس عم رونیکوتاه  اوند  ب یقیبعد دقا 

  ...ییبرم سم زدا دیبا  _

 : گفتم باتعجب

  ؟یچ _

  ... یکبدم روداغون کرد یدیبه خوردم م ییدارو هیغزل هروز  -

 :گفتم نییپا سرموانداختم

  ؟ کنهیا اثرمقرص یک  _

   کشهیطول م یساعت مین هی-

  ؟ یاالن  بهتر-

 : توابروهاش نشوند گفت یاخم هی

   یکردینم یکار نیهمچ یاگه نگرانم بود _

 ... یا ونهیتود

  : با منو من گفتم 

  ...زه ..مــــــــــــ..ن ...مــــــــ...ن متـــــــــ...أسفمــــیچ-

  بود یتودلم پارت ی ازخوش حالبااالومد تاگفتم  اما کال جونم

 : با پوزخند گفت 

  ؟ یمتأسف _

کردم پنهونش  یکه سع یلبخند محو هینگاش کردم که با طونیش سرموبرداشتم

   گفتم



  ... نه _

 : گفت  هوباتعجبی

  ؟ یچ _

 :رفتم وگفتم  عقب

 ستمینه  اصال متأسف ن  _

۲۱۴ 

 

 [13:54 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسزایپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۷_پارت#

 ... جلو  من رفتم عقب اومد

  دیکشونشانآلودش برام خطبا نگاه غضب 

  : قدم باهام فاصله داشت که گفت هیاومد جلو...رفتم عقب  بازم

  ؟ یستیتومتأسف ن_

   ستمینه ن-

  تخت یدفه  افتادم رو هیکه رفتم   عقب

   تخت عقب یجلواومد همون طوررو 

 : که باخنده گفتم رفتمیم

 ...رتوروخدایام _



  : به ابرو گفت ینیبا پوزخند و چ 

 ؟ یرتوروخداچیام-

  :با خنده و التماس گفتم 

  ...رتوروخدایام-

  ! بگوغلط کردم یچیمتأسف که ه-

  ر؟یام-

   ....بگوغلط کردم رحناقیرودردامیام-

 : گفتم یبالبخند

   یغلط کرد _

 : دیورتم غرشد  تو ض یعصب هوچنانی

 ؟یچ  _

  : سرد گفتمو  خون یمثال جد یبا لحن 

   یمنم گفتم غلط کرد یبگوغلط کرد یخودت گفت-

 : زد که خودشوجمع وجورکرد وگفت یته لبخند هی

  غزل؟ _

  ه؟یچ-

 : زده بود  بود چشاش پرخنده بود و گفت  مهیخ روم

  گذرمیازت نم _

 :خم شدگفت طورکه ردلشوهمونیز هوبازدستشوگذاشتی ه

  ... دلم ییییییی!!!غززززل آخخ .....دلم وای ییآ  _



  ..... یبهداشت سیسمت سرو دیودو

 : لب گفتم ریوآروم ز دمیخند ه

  ... یاله رمیبم یوا _

تخت نشسته بودم  چشم به دربودم که زود ترازدفعات قبل اومد  یکه رو همون

   رونیب

 :گفت یاومد وعصب هوجلومیبلند شدم که  عیسر که

  کجا؟  _

 : آروم گفتم یلیخ

 ... ستآی...حالت هم خوب ن زهیچ شمیمزاحمت نم _

  : گفت یادیبا اخم ز 

  ...ییحالم تو نیمسبب ا-

 : کندم بازتاگفتم جون

  ... که متأسفم گفتم–

 :وگفت زکردیدادوچشاشور سرشوتکون

  ؟ یطورپس متأسف نیکه ا  _

 :بچگونه گفتم یبالحن

 ... دفه روواقعاتند رفتم نیا خوامیرت ممن معذ ریام  _

۲۱۵ 

 

 [13:55 10.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۸_پارت#

  !!!!؟ یتومراعات حالمونکرد یمن حالم اصال خوب نبودول غزل

 ... زهیچ یول دونمیم-

 : با همون لحن خاصم اسمشو صدا زدم و گفتم 

  !؟ ریام _

 : پوزخند  تو لحنش بود و گفت    تیباعصبان

  رزهرهالهلیام _

   با التماس گفتم 

   اشتباه کردم گهینشولطفاشد د یعصب-

 :پشتم  به در و شد و  گفت دمیچرخ جلواومد

  ... بخشمتینم  _

 : دوتاقدم عقب رفتم جلواومد خون سرد گفت یکی

  ! کنمیم هتیتنب _

  !ریام-

   صدام نزن یجور نیا دیتو صورتم غر هوی 

 :خدا مردم ازترس  با التماس گفتم یوا

   نهیگفتم که اشتباه کردم ک گهید ایب رتوروخداکوتاهیام  _

   گهینباش د یا



  .... یشدم حساب سیغزل سرو-

  لحظه ازحرفش خندم گرفت هی

   دمیروبازکردم  و به زحمت و ترس پر عیبه درسر دمیعقب رفتم چسب ه

 :باخنده گفتم رونیب

  ... دلم خنک شد وباحالت دو سمت اتاقم رفتم شیاوف  _

 یول ییدویاومد اما نم دمیشنیپاشوپست سرم م یسرمونگاه نکردم اما صدا پشت

   داشتیقدمهاش   رو تند تند  ورم

  دراتاقوبازکردم

سرد   و خون یلیبه  سرعت قفل کردم که بعد ازچند لحظه پشت دربود و خ  

  : گفت

  یبازکن خانم _

 :گفتم اخندهب

  بودم به در دهیپشت دروبودم چسب کنمیباز نم  _

  دمیلبموگز

 سروصدا یپس خودت بازکن ب ارمیدمیکل یادامه داد بازکن بازنکن 

 : ادامه داد  دمیبا ترس و لرز  لب گز 

  یتر نینکن خودت بازکن سنگ میخودتو قا یخودیدارم ب دیغزل کل نیبب _

  :فتمدرمانده  گ  یبا اخم و عصب 

  ... یریاه ه ه ه ...بم-

  دربازکردم

  کردم اخم



 : زد و گفت طونیلبخند ش هی 

 ؟ یندازیمنودست م–  _

   بزنم یتا خواستم حرف 

  بغلم کرد عیسر

 بهم نداد یعکس العمل چیوقت ه  رشدمیگ غافل

   کبارهیشد   خم

 دیدرواقع مک دیبوس انهیولبامووحش

   مگه ولمکردم  یحالموگرفت هرکار یبدجور 

  کرد

  شده بود بدجنس

  و منوولم کرد دینفس کش   دیبوس یطوالنن یقیدقا 

  : لبشو با انگشت شصت  ماساژ  داد و گفت یبا پوزخند گوشه 

 یشبانه روز تو تب بسوز 4 یبخور ییچنان سرما-

 

 [13:55 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۱۹_پارت#

 کردم ماخ

  بودم یدرحد اژدها عصب 

  کار رو با من کرد  نینبودم  ا نجاشیاصالبه فکرا 



   که یچشمک جذاب زد اون چشاش پرخنده بود  درحال هی

 : گفت  رفتیم رونیب

   آماده توتخت یتب کن ربخوابیاال ن بگ زنمیفردا صب بهت سرم _

   باشه شتیه پآماد یبرات لگن وپارچه بذاره تب کن گمیم هیسم هی یباش

 : گفتم یکردم بالحن بچگونه ا بغض

   رسرمایاصال دوست ندارم ..ام یبد یلیخ _

  ... بد رمیگیبد حالتوم بخورم

  (ریام)

   بوسه نیا یبعد چند روز تب بد حال دنشیکه دلم چقد تنگ شده بود واسه بوس آخ

   خودمون نیبه جون خودم ب سوختمیشترمیب دنشیبهم دادتو تب نبوس یجون عجب

   یبه  جون خاکستر  رهینبوسمش شباتاصب خوابم نم باشه

 .. زدم ودراتاقوبستم یچشمک

 آخ بازم حالم بد شد _

   یبهداشت سیداخل سرو عیسر

  غزل شدم کناراتاق

   اومد یمگه بند م 

   نیجداحالموگرفت ا _

   دمینچش یبوسه ا نیتوعمرم همچ یعجب بوسه ا یاحمق ...ول یبایز خلوچل

ازخودم  یخوشمزه تر به جون خودم ک یازقبل یکی بوسمیکه م یا هربوسه

   زتریعز

 گرفت خندم



  زتریازمن عز ی..!جدا ک فتمیبه قول غزل جدا من خود ش  _

   بالبخند

 : تکرارکردم رلبیز

   دنشمیترازجونم غزل ...من که بددل بودم عاشق بوس زیعز _

 .... بهم هربوسش بهم عمردوبارست دهیم جون

  (غزل )

   قرص هیرفتم اتاقش نبودش رفتم سراغ داروهاش  رونی...ازاتاق اومدم ب ونهید

جوشان وخالصه  هیو نیزیتریقرص س هیو نوفنیاستام هیو یخوردگ سرما

   یهرچ

 : زدمیغرم رلبیبرداشتم ز بود

   افسارپاره کرده یاحمق ...روان ی ونهید یپسره _

کثافت  خورمیسرمام یگی....نم ینووحشم دیهم بوس یابوسه شعورچهیب

   نیساوببیگفتم وا یگوک رحاالیتارزان ....ام یوحش میگری؟حالتوم

  زدمیجورداشتم باخودم غرم نیهم

  داشتمیبرم ازقرصا

   آخه یبوسیمنوم یروان ریام _

   ضیسرت بذاره اگه من مرسربه یاون وقت ک خورمیسرما م یگیانصاف نم یب

  ؟ یها روان شم

  رونیبرم ب وبرگشتمهی

  دمیکش یبلند نیکه   ه   ستادیچنان قلبم ا 

   فک ستادهیروح از تنم  رفت  پشت سرم ا   



  طورباخنده زل زده بود بهم نیکه ا دیکل حرفاموشن کنم

  : با منو من گفتم 

 ؟یینجایتوا _

۲۱۷ 

 

 [13:55 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۰_ارتپ#

 :گفت باخنده

  باخودت ؟ یگفتیم ی؟چ یزنیچقد غزم _

  منو یترسوند-

  ؟ یکردیچکارم-

 ... یچیه-

  : نگاهش به دستم  رفت و گفت 

 ؟ یبرداشت هیقرصا چ نیا-

  : جانب گفتمبهو حق یاب دهنمو قورت دادم و عصب 

   بخورم سرما نخورم خوامیم-

 :وگفت دیخند

  ؟ یکنیم یریگ شیپ  _



   به توچه کنمیم یریگ شیآره پ-

 یخودینخورب-

 : به جانب گفتمبودم و حق یبازم عصب 

   ... سرما بخورم ترسمیم _

 :گفت باخنده

  یسرما بخور یترسیم یواسه چ  _

  ؟ یخندیم یبه چ-

 : گفت باخنده

  ..یجور نیه هم 

 : نگاش کردم بااخم   تکرار کرد فقط

  ؟ یسرما بخور یترسیم یواسه چ  _

 :گفتم باحرص

  ..یدیمنوبوس  _

   ... کردم یخوب کار-

   برم حوصله ندارم خوامیحاال بروکنارم دونمیم-

  کناررفت ازجلوم

   کنم تیقبل رفتن پاشو امیتک بزن ب یفرداصب تب کرد _

 :گفتم باخم

  زهرمار  _

ازشدت  یتشنج نکن زمی..قرصاتوسرساعت بخورعز یوگفت خوش اومد دیخند

   تب



 :حرص بهش تنه زدم بااخم گفتم با

  یروان  _

 ام شدقهقهش ببدرقه یصدا

 که چقد بدجنسه یوا 

۲۱۸ 

 

 [13:55 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۱_پارت#

کناروآروم  طنتوبذارمیش یمدت هیدادم  حیترج رونداشتمیام یحوصله یمدت هی

   باشم

  دمدرس خوندن بو مشغول

   که ییجزءشبها شدمیاما کمتر باهاش مواجه م دمیرومیام

 ورزش میرفتیم باهم

 دمشیدینم  گهید 

   شیپ رفتیکثافت م دمشیشبها که اصال نم یبعض 

 نیریش

 گرفتمیم شیآت ییآ 

   ورزش تنم به ورزش کردن رفتمیم ییبه تنها گهیاما  د 

  کرده بود عادت



   بود بعد صبحونه دهیبار ینیروز جمعه بود شبش برف سنگ... 

 .... کوه رونیب میگفت که بادوستاش قرارگذاتشن بر بهم

   یلیچقد ذوق کردم خ یوا

  نرفته بودم رونیبود ب وقت

   دمیکوتاه پوش یبافت کرم هیرفتم آماده شدم  عیسر 

   کردمیساق کوتاه مهم نبود چون پوت پام م نیشلوارج هیکوتاه به  یلیخ

 دیسف دمیوشپ وشالوکالهموهم

   برق هیاصال نکردم جزء شیکه چقد نازشدم آرا یوا 

  لب

 ( نداشتم شیبه آرا یاجیازاندازه جذاب بودم احت شیب خودم

  هیاون روان ریترشدم تقص فتهیرخودشیام رازیبه جون ام  _

   ریکه ام دیسف کیش یلیخ یپالتو هی

   یلیانصافاخ دمید پوشگرفته بو شیدورروزپ یکیبهم بگه برام  نکهیبدون ا خودش

 ... جالب بود کیش

   جذاب شده بود یلیهم خ ریام میبود که رفت11بودم ساعت  اماده

پوتاش  میون نیبود شلوارج دهیپوش یخوش دوخت یلیخ یخاکستر یپالتو هی

   معرکه

   من هیعال قشیسل میمنم خودش برام انتخاب کرد ازحق نگذر یپوتا مین بودن

  ... ارمدوست د یلیقشوخیسل

  جلونشستم

 : گفت بستمیکمربندموم داشتم



  یسرما نخور زمیحواست باشه عز _

 :گفتم یبالبخند

   ستیحواسم هست اما سرمابخورم که دست من ن  _

  نگفت یچینگام کرد ه یبالبخند

   میحرکت کرده بود یا قهی...چند دق میکرد حرکت

 ...زنگ خورد جواب داد شیگوش که

   یر حال فضولکنجکاو  د یگوشا 

...باشه  نیاپایاونجام ب گهی؟.....باشه ربع ساعت د یالو....سالم....اماده ا _

   نمتیبیم

...  

 :گفتم  زدیحرف م نیریگرفت داشت باش زورم

  ؟ ادیهم م نیریش  _

 سرشوتکون داد فقط

 :بااخم گفتم 

  ... امیمنوببرخونه من نم  _

 : کرد و گفت بهمینگاهمین  باخنده

 چته ؟ _

   اصال دوست نداشتم  برگردم اما حسادتم بهم غلبه کرد و گفتم نکهیبا ا 

 ... امیمن دوست ندارم بااون ب _

  : با خنده گفت 

 چرا-



  : گفتم یو لحن دلخور شتریاخم ب یبا کم 

 ... زوره ادیخوشم نم امینم-

 

 [13:56 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۲_پارت#

 : پر بود گفتبا  لحن خنده یلیخ 

  به کارت نداره ی؟اون که کار یکنیبهش حسادت م _

ناراحت بودم و دوست نداشتم امروزمو خراب کنه و  نیریاما  من از حضور ش 

  : گفتم

   شدم مونیپش امیبه هرحال من نم-

 : با خنده  گفت نداره و یواقعا    منظور ای گذاشتیسرم مداشت سربه دونمینم 

   بچه نشوغزل _

 نگفتم یچیه

 گهیحسادتمو نشون بدم هرچند د نیاز ا شتریب   تونستمینم    نییسرموانداختم پا 

  بدم اومده دیفهم

 : سکوت کردم   و گفت 

  ؟ ینیمنوبااون بب یچته دوست ندار _

  زدم  رومو ازش گرفتم یپوزخند

 ؟ ینیدخترش بب ادشوهرتوبادوستیبدت م  _



  : گفتم لمیو بر خالف م  یجانب و عصببهحق  

   یستیتوشوهرم ن-

  پس چته ؟-

   یچیه-

  گلم یحاال چرااخم کرد-

  : برگشتم نگاهش کردم و گفتم یعصب یبا لحن 

  ... بازشه شمین یخوایدکترم یآقا دیببخش _

 : زدم و ادامه دادم یلبخند مصنوع هی

 خوبه ؟ ایب _

  : نکرد و گفتبه اخم و تخمم  یتوجه 

   زدلمیباشه عز ینکن یاومد بداخالق نیریش-

  کردم سکوت

لبخند  هیا ونم تمام مدت ساکت بود اما  خوردمیفقط داشتم از درون حرص م 

  ... یرولباش بود عوض

   میدیرس

   یتنش بود باشال بافت مشک یخردل یپالتو هیبود  نییخانم هم پا نیریش

   یساق بلند قهو نیباپوت یذب قهوببافت ج هیو یمشک نیوشلوارج

  دیدیزدم  اون منو نم دیتوقف کرد منم از اون فاصله دور کامل د رکنارشیام

 لبخند رولباش بود هی 

   لبخند هیمنم   نییپا دیروکش  شهیش  ریام 

  زدم   تا اونو حرص بدم یینما دندون



   لبخندش محوشد نگاهش پرازتعجب دیکه منود نیبه محض ا 

   شد

  (ریام)

با  لحن   یو سالم یحرف  چیلبخندش محوشد  بدون ه دیغزلود یوقت نیریش

 : گفت یدستور

  کارت دارم ایب  _

  : چه خبره اونم از حضور عژل شوکه شد  منم بدون توجه گفتم  دونستمیم 

  ..باال ایب-

 : بااالنداخت وگفت یابرو تک

   زمیعز ایب _

  : که بااخم آروم گفت میفاصله گرفت نیکه ازماش به خاطرغزله دونستمیشدم م ادهیپ

 غزل باهاته ؟ ینگفت _

  : بود  و گفتم گهیانداختم   غژل روش  جهت د نیبه ماش ینگاه 

 ؟ یغزل ؟واسه چ-

  :گفتکندهرک وپوس یلیخ 

 ازش ادیخوشم نم-

 

 [13:56 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۳_پارت#



 :و گفتم ادیشد که حساب کار دستش ب یلحنم جد یلیخ 

   ییونوغزل جدا نیب یکه بخوا دمیاجازه روبهت نم نیمن ا یکنیم خودیتوب _

   پسندمیرفتارتونم نیمن ا ستیغزل خواهرزادمه دوست دخترم که ن یبنداز

 :زمزمه کرد و  گفت یبا دلخور    میاز لحن عصب باتعجب

 !!!ر؟یام  _

  : با چشم اشاره کردم و گفتم   یعصب 

  ..رشدید میسوارشوبر-

 :گفت بااخم

   امیمن نم  _

 :گفتم رفتمیکه م نیماش سمت

  یما رو معطل کرد  یگفتیازاول م  _

 : اومد خودشو رسوند  وگفت عیسر 

  ریام _

  دنیبچه ها رس میسوارشوبر-

  : و گفت داشتیکنارم گام برم 

   بهش بگوبره عقب-

  ..ریوقتمونگ یایب یخواینم نیریوشسوارش-

 سوارشدم عیبازکردمنم سر نوعقبیدرماش ضینگفت اما باغ یزیچ نیریش

   داشتم 

 : که غزل گفت بستمیکمربندموم



  .. جون نیریش نیخوب _

 : زد وگفت یلبخند مصنوع هی نیریش

 ..یخوبم ..مرس _

   ادیاز هم بدشون م داستیدوتا کامال پ نیا 

 :ل باخنده گفتغز میکرد حرکت

   درس یاما مجبورم کرد ..کل امیگفتم نم ییبه دا  _

 ... داشتم

  بهم کرد منم متقابال ینگاه هی غزل

   طونیلبخند ش هیبهش انداختم  ینگاه 

 ... بود رولباش

 (؟یخونیمدروغگودرسیدلم گفتم ) آ یتو   

  دادم نهینفس به س 

  : هم  از غزل بدتر  و گفت  نیریش 

  ؟ یخونیدرس م ی... گفت یاومد یقاخوب کرداتفا-

  ..واسه کنکور-

 ..؟ییواسه کنکور من فک کردم تودانشجو-

  : گفت یغژل متعجب  با لحن مثال شاد 

 ... دانشجو؟نه مگه من چند سالمه کنکورندادم تاحاال-

   نکهیآخه غزل عالوه برا گفتیسرلج م دونستمیم)

  ( سهیف یبیب یادیتازه صورتش ز بچست



  سالته23و22من فک کردم -

 :وگفت نیریبرگشت سمت ش غزل

  من نیکنیم سهیمقا اتونیجون من باجون نیریاواشِ   _

   نیکنیم سهیسالتونه منوباخودتون مقا30شما  شهیپرم دیع18وااماه تازه 17 االن

   یبیب گنیبزم به تخته تازه همه به من م نیجوون موند یکرد ییبایعمل ز یکل

  ... صورتم سهیف

 : بااخم گفت نیریکه ش نوگرفتیریحالوش دونستمیم

  سالمه25من  _

  : گفت نیریحرص دادن ش یغزل هم  برا 

 ... نیزنیشترمیب دیاِ بهتون نما-

۲۲۱ 

 

 [13:56 10.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۴_پارت#

  ناراحت شد دونستمینگفت  م یزیچ نیریش

  ها  رو واسه ناراحت کردن اون زدحرف نیاز دست غزل و زبونش  ا   امون 

 : غزل گفت  

  ؟ نیجون نارحت شد نیریش _



 :کردم  که با اخم  گفت نیرینگ  ش نهیازتوآ 

   نه  _

  فقط نیریروکمآ به دل نگ یادیکه نه من ز یکم هیجون من  نیریش دیببخش-

   زد و گفت یپوزخند   یهم واسه تالف نیریش

   گهید یرفت تییبه دا ستیمهم ن-

  سردادم یا قهقهه

  : وباخنده گفت دیسمتم خم شد گونمومحکم بوس یبالبخند غزل

  یخوشکلم برم من اله ییدا یفدا _

    دهیم یبود  اما بهم انرژ نیریسر لج ش نکهیاش با ابوسه نیا 

 :به غزل انداختم  گفتم ینگاه مین

   خدانکه گلم  _

  وراخم کرده بودبدج نیریش

   آروم سمتم خم یلیزد آروم خ یلب ترکرد وچشمک غزل

 :زمزمه کرد  دیدوباره گونموبوس بود

  قربونت بره دوست دخترت دکتر جونم  _

  ... خوب بلده چکار کنه هیو شاد طنتیدختر پر از ش نیزدم ازته دلم  ا  یلبخند

 ؟ یدیکاشته ؟! کدوم دکتر آدرسشوم یلنزتونو ک– نیریش

  : دیو هاج و واج پرس نیریدفه غزل متعجب برگشت سمت ش هی 

 لنزمو؟-

 : کرده گفت یانگار کشف بزرگ یبا لبخند نرموز نیریش 

  ؟ گهیبله لنزتون ثابته د _



 : روکرد به من وگفت غزل

  بود ؟ یجون اسم دکتره چ ییدا _

 : گفتم باخنده

  .... منان زدیا _

 : گفت ییالبخند دلرباکرد که غزل ب یدیاخم شد نیریش

   گفت کارش ییکه دا نیهم _

  نداره انصافا حرف

 :ادامه داد و گفت  باخنده

  ... کامل شه تونیجرا نیلنز فقط کم دار هیشما   _

دادم که غزل  لشیتحو یلبخند هیبهم انداخت  نهیازتوآ یزینگاه تند وت نیریش

   یبالحن

 :گفت یجد

   دهبو یرنگ نیهم هیعیمن چشام طب  _

  ... یبرف ینگفت غزل هم برگشت .چشم دوخت به جاده ه  یچیه نیریش

   ،کورش نیوزنش شه انیدوستام بودن بهروزوزنش مستانه ،ک یهمه ...........

بادوست دخترش بهم زده ...غزل  هیواشکان که مدت ونیدخترش کتا ودوست

   روبه

 بالبخند دلرباش نیکردم غزل مؤدبانه به همه سال م دادموقرومت یمعرف همه

 

 [07:19 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۵_پارت#

 پلمیخونده بود بود اونم فوق د یبود وحسابدار میکه منش نیریاما داستان  منو  ش 

   برام مهم نبود

 ... شدم اما شیمن جذب سادگ چون

   یکیود باب یسال هیبود !   طشینبود شرا نیا درواقع

  شده بود آشنا

  تنها گذاشته بود یطیشرا نوتوبدیریولش کرد رفت خارج کشوروش 

  باهاش آشنا شدم حامله بود یموقع من

   یکردم اما وقت رونشیبود ب میمنش

  کمکش کردم بچشوسقط کرد دمیطشوفهمیشرا

   نکرده بود براش یازدواج چون

 بد بود یلیخ

  باهاش رابطه لیکمکش کردم اوا دمیشوفهمیاوضاع مال یخالصه وقت 

  رد کردم شنهاددادینداشتم خودش پ یا

   بود بد بایمن اهل رابطه نبودم اما ...ز چون

   خبرنداشتن اما من که باهاش شیدوست انیداشت پدرومادرش ازجر یطیشرا

   باشم که قبل من یکم برام سخت بود بادختر هیبه مادرش گفت هرچند  آشناشدم

 بوده گهید یکس مال

   اجیبود و به پول منم احت  بایاما شدم ،   تنها  با اون  بودم اون ز 

 داشت



   همون اول بهش خوامشینم  ندمیعنوان زن واسه آ هیبه    دمیترسیاما ازش م 

  دفه ولش کنم وازدواج کنم هی یممکنه هرزمان گفتم

   االن دوساله باهامه خالصه

  کردمدوسش ندارم اما بهش عادت ...

   نرفتم گهید یسراغ کس نیریش باوجود

   کنهیهم آرومم نم نیریش گهیشدم د یطور هیاواخر نیاما ا نهیشیبه دلم نم یچکیه

   فاصله ایدن هیپاره ....که زنمه اما ازم  شیآت یدختربچه هیآخه عاشق شدم اونم ..

 ........... داره

   ستاناونم توانگل میهست یمیقد یمنوبهروز هم دوستا  

 ... کیالبته جراح پالست تخصصوشوگرفت

   جراح فوق العاده ... نگاهم به هی

   کنن ماهم یباز ییپنج تا خواستنیغزلوبست وم ی...مستان باشال چشما خانمابود

   قراربود نکهیاما من تمام حواسم به غزل بود مث ا میزدیحرف م میبود ستادهیا

   اون چشاشوبنده رهیکه روتونست بگ یکچشاشوببنده دنبال اونا بدووه هر غزل

   شدن غزل ممانعت کرد نیاومده بود قبلش همه سوارتله کاب یادیکوه برف ز...

  گفت وحشت داره دیترسیم ازارتفاع

   رفتن من به خاطرغزل نرفتم همشون

 .... ازسرحسادت نرفت نیریش

   غزل ازهمه کردمیداشتم نگاشون م خالصه

  کتربودیکوچ

 توبرفا دییدویستن دنباشون مچشاشوب  



   زدم یدیارلبخنیاختیب 

   رهیروبگ یکس تونستینم چارهیب دیدیخوب بود هم برف بود هم نم سرعتش

  کورش نبود یحواسم به حرفا اصلت

   دیدویغزل   که داشت م یپا یپاشوجلو نیریش دمیهودی 

 .. بدجنس نگاش کرد یلیوخ  گذاشت

 غزل چنان باصورت چارهیب

 بنفشش وحشتناک بود غیج یوصدا نیزم دخور

   دمییقبلش چنان باسرعت دو من

خودموسمتش رسوندم همه هم دورش جمع شدن  یچطور دمیکه نفهم سمتش

   کمکش

   کردیم هیجلوش زانوزده بودم داشت گر نهیبش کردم

  گفتم یادیز یبا دلواپس من

  ...غزل زمیعز– 

   بود م دهیترس یبدجور خودم

  کردیاعصابموخورد م اشهیگر یصدا

   یزیچ هی یتوصورتش بود هرک دستش

 گفتیم

  هم دست پاچه شده بود چارهیبهروز ب 

   دل نازکه یادیز یکم هی اون

 کنارش زانوزدن بامستان

   که غزل دیلرزیصدام م یکم هی کشتیدلهره منوداشت م 



   کردیم هیبند گر هی

   غزل بازکرد یمستان شالوازچشما 

  ...ل جان دستتوبردارغز– مستان

 : گفت هیباگر غزل

  .. دماغم ...دماغم داغون شد یوا _

  گفتم یباز هم با نگران  من

  ... غزل فدات شم دستتوبردارگلم زمیعز–

   طرف هیقرمز شده بود  یلیدستشوبرداشت دماغش خ   کردیم هیگر غزل

 : گفت هیگونش بد جور خراش برداشته بود باگر صورتش

   درددارم ییسنگ ...دا هیورد به صورتم خ _

  یدادم با دلواپس نهینفس به س 

   یشیدلم خوب م زینکن عز هیگر– 

   غزل جان ستین یزیچ-بهروز

 : ازدلهره مردمیداشتم م من

  ؟ یدرد دار یلیخ یدستتوبردار شهیفدات بشم م– _

   داغون ییی...دا یلیآخ دماغم ...صورتم استخون گونم درد داره خ– غزل

  .... شدم

  ... گلم نیزم یبد خورد– ونیکتا

لبخند به لب داشت       اخم کردم  دوباره  انهیانداختم موز نیریبه ش ینگاه

   به غزل انداختم ینگاه

   روبه بهروز همون دیبهروزوکش یپالتو  یقهیدفه  هیکه  ختیریهنوز اشک م که



 :گفت کردیم هیکه گر طور

  ؟ کنیشما جراح پالست  _

 :باتعجب گفت هروزب

 .. بله  _

 

 [07:20 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۶_پارت#

 : و لحن لوس بچگونش گفت هیبا گر غزل

  ؟ نیعمل کرد ناروشمایا یهمه ینیب–  _

به من انداخت خودمم هاج و واج     ینگاه میهنوز تعجب تو  لحنش بود ن  بهروز

 :بهروز   برگشت نگاه  عزل کرد وگفتبودم   

  بله چطور مگه ؟  _

  کارتون خوبه ؟-غزل

 باتعجب نگاش کرد بهروز

   ادامه داد هیباگر یاغزل بالحن بچگونه 

  دیترکش شترومحکمیبهروزو گرفته بود ب یپالتو یقهیهنوز  

    شد دهیگردن بهروزبه جلوکش 

 : گفت غزل

   بشه خوشکلتربشه یی؟سرباال نیمکن یدماغم داغون شد برام جراح _



   گرفت که به ارخندمیاخت یک منم ب دنیدفه هموشون چنان خند هی 

 : کردم که بااخم گفتم زورخدموکنترل

   غززززززل _

 :گفت کردیبهروزول م ی قهیکه  یدرحال هیلحن بچگون وگر باهمون

  ؟ هیییییییچ...  _

 : اشتم گفتمکه هتوز ته لبخند د یبا اخم   در حال  من

  ...زیمزه نر– _

 :گفت ومیدفه کتا هی

   ...خون دماغ شد ادیخون م ردماغشیام  نیبب  یییوا یا  _

  شالوجلودماغ غزل گرفت عیپاچه شدم   مستان سر دست

   شالوازدست مستان 

 : گفتم یبا دلواپس  گرفتم

   باال ری...بگ زمیباال عز ریسرتوبگ _

 :تگف هیگرفت  باگر  سرشوباال

   خون دماغ شدم حاال دکترمغزواعصاب ییدا  _

 هست ؟ کدومشون

 :بازم خندم گرفت 

   گفت چه بانمکه نیکه شه دنیهمشون خند  _

  .... رجانیام خواهرزادت

 :گفت یمصنوع ینگاهم رفت بهش که بالبخند  نیریش



  ! جون نیشه یدیدلقکه غزل خانم کجاشود  _

  واسش رفتم یغره ا چشم

   کرد غزل بلند شه  بلند شد وبابغض کمک مستان

 :گفت

 منوببرخونه ییدا  _

  ... میریم زمیعز میریباشه م -

   زوده حاال نیبر نیخوایم– کورش

 : بهروز گفتم روبه

 ... ادیباشما م نیریبهروزش _

 :بااخم گفت نیریش

  ... میریباهم م میباهم اومد رمایام  _

 :خشک وخشن گفتم یلیخ

 ...وتوبابهروز بر  _

  : معترض گفت نیریش 

   اما-

  .. گفتم نکهیهم-

  ... زوده حاال ریام یریم یدار- مستان

   میبشه خونه باش شیطور ترسمیم ستیبهتره غزل حالش خوب ن میرینه م– من

  ... بهتره

شد  نیدماغش گرفته بود ...سوارماش یروکمک کردم غزل شالوجلو غزل

   یصندل



  خوابوندم روبراش

  گلم امیم یم باش زودمنتظر _

  کردم یازبچه ها خداحافظ برگشتم

   خلوت کشوندم یاروگوشه نیریازاون ش بعد

  ؟ یکاروکرد نیچراا-

 :وگفت یخبریخودشوزد به ب نیریش

  ؟ یچکار  _

  جلوپاش ...چرا؟ یپاتوگذاشت دمیخودم د-

  نکردم یکار نیمن ا-

   گفتیداشت دروغ م رسما

 : دمیغر تیباعصبان

   دمیخودم د یگیروغ مد _

 :گفت انهیموز یلیخ

   کردم یخوب کار  _

   ذارمیراحتت نم نیریش فتهیبراش ب یاگه اتفاق-

   نشده یحاالکه طور-

 ؟ یکنیتوبهش حسادت م-

  چوزخند نگاهم کرد انگار با

 ؟ هیتوباغزل ارتباطت چ-

  : به ابرو دادم و گفتم ینیچ 



 ؟ هیمنظورت چ-

 

 [07:21 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۷_پارت#

 : داد لمیتحک یباز هم پوزخند 

  ؟ گهید خواهرزادته

   چرند نگوحوصلتوندارم نیریش-

  داره ؟ یلیچه دل یریقربون صدقش م یلیخ-

 :زدم  ادامه داد یپوزخند

   حد نگران خواهرزادش باشه واسه نیا هی ییدا دمیمن ند _ 

 ؟یکشیهمه نازشوم نیا یچ

  : گفتم یعصب 

  ! یگیم یچ یدار یدونینم نیریش یضیتومر-

  .. مطمئنم یتوکه به دل به خواهرزادت داد ای ضمیمن مر-

 : وگفتم دمیبا تمسخرخند 

  توحالت خوبه ؟ _

  ... آره-

   خوامیم گهیمدت د هی...اصال من  فوندارمیاراج نیا دیشن یحوصله  نیریش نیبب-



  ؟ گهید نهیالعملت هم؟...عکس یکنیکنم توچکارم اجازدو

 : ادامه دادمجانببهکرد حق نگام

  ؟یذاریالبد  نم  _

   تمومش کنم خوامیم گهیلحظه به بعد نه من نه تو ؛ د نیخانم ازا نیریکن ش گوش

 :گفت باپوزخند

 برات دلتوبرده ؟ کنهیم یهواورت داشته غزل خانم دلبر هیچ  _

  :دمیونام غردند یاز ال 

 ...خفه شو-

  : جانب نگاهم کرد و گفتبهباز هم  حق 

   یعیعالقه طب نیواسش ا یزدیبال مچه بال دمیردیام شناسمیمن طرزنگاهتوم-

   یخواستنت کل تینس میمث قد یایکم م یاینم شمیپ یخواینم گهیمنوهم د ستین

 ... یشد ریبهونه گ یگریم رادیا ازم

   هی شناسمیمن وتوروم ستین میحال یکرد فک

  یمنکر بش یتونی...  نم یشد یطور

  :گفتم یبا لجباز کردیم یعصب شتریبا  حرفاش داشت من ب 

  حاال؟ هیمن دوسش دارم عاشقش شدم حرف حسابت چ یگیآره توراست م-

  ... برات متأسفم-

 یضیخوام باهات ادامه بدم تومر یاصالنم گهیبه درک ...برود-

 : اما باز ادامه داد کرده بود  بغض

  ؟ یاخه  اون خواهرزادته  دوسش دار  _



  .. اگه خواهرزادم باشه یآره دوسش دارم عاشقش شدم دل به دلش دادم حت-

 :گفت هیباگر

   یا ونهیتود  _

   نیهم یدیفهم ریازم نگ یسراغ گهید نیری!گوش کن ش یا ونهینه من عاقلم تود-

 .... تمومش کن جا

 : دمادامه دا باخشم

   یکنیم مونابودیفردابخوام ازدواج کنم زندگ _

 :ادامه دادم  ینگام کرد  عصب هیباگر فقط

  ؟ یکنیم  میج نیمن کمکت کردم  االن منو س یبود یرفت ک ادتیتو  _

   یزنیحرف م یطور نیبامن ا یتوباخاطراون دار-

   غزل یستیغزل خواهرزاده ازمنه اما تون یستین یتوکس ؟یباش یخانم ک دیببخش-

  کسمه درضمن اون چکارت کرده ؟ همه

 :گفت هیباگر

  ...ریمن دوست دارم ام  _

 : اشاره بهش اشاره کردم گفتم باانگشت

  تو؟ یدوسم دار _

 :که ادامه دادم ختیاشک ر فقط

  خوام دادزدم  نگفتم ؟ یبهت گفت من توروواسه ازدواج نم  _

  ...رلطفایام-

   بهت کنمیقراردادخونه روفسخ م امیموم شد ...بعد مت گهید نمونیبوده ب یهرچ-



  ... خسته شدم گهی...من د دمیخبرم

 : گفت هیباگر

  ؟ یشد ریس رازمیام _

   ازدواج کنم خوامی...کال م یدلموزد رشدمیآره ازت س-

  نگام کرد هیباگر فقط

 : ادامه دادم یعصب 

   اجازه یاحدوناس چیمن غزلودوست دارم به ه _

 یدیکنه فهم تشیاذ دمینم

 : با خشم  زمزمه کردم  

   باشه ادتی ینداشت یوازاولم واسم ارزش  _

  رفت ؟ ادتینه من ... یمنوخواست خودت

 :گفت هیباگر

 ؟ یشد ونهید ؟یکه توشد شهیعاشق خواهرزادش م یک  _

 

 [07:21 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۸_پارت#

 :بغل سرش گذاشتم وگفتم یاشارمورو گشتان

   ذهن مسمومت نوازاونیا دونمینم  _



   خواهرزادش شده رعاشقی...حاال هم بروبه هموشون بگوام بپرس

 :وگفتم دستموانداختم

   یزنیبهم زنگ نم نمینب میگوش یشمارتورو گهید  _

 : گفت یو لحن ملتمس  هیباگر

   من اشتباه کردم ایکوتاه ب ریام _

   یجد یرابطه هی خوامیمگه؟  درضمن م یشناسیمنونم یتواخالق سگ رهید گهید-

   کنم به اسم ازدواج روشروع

  پراشکش  نگاهم کرد یفقط باچشما بازم

   که ییاصال واسش نسوخت چه شبا دلم

  !کردینم آرومم

   چینداشتم ه یمن ازاول هم بهش علخقه  ستیاما من دست خودم ن 

  ...گذر جزءهوس زود یحس

 : هق گفت باهق

  یپست یلیخ _

  : گفتم یعصب یلیحرف رو زد خ نیتا ا 

   من کمکت یبود یرفت باچه وضع اتیمن پستم ؟من ازت خواستم من ؟مگه -

   یمن چقد ردت کردم اما خودت خواست ینداشتم خودت خواست یتیامان کردم

کم  ستیسه ازدواج نبود اما بهت گفتم وا امضهیآره خواستمت بنا به غر بعدشم

داداشت رفت کارخونه  یدیواسه مامان وبابات خونه خر نیریبهت  ندادم ش

  سرکار



من بهت ندادم !؟ کم بهت ندادم اگه  یمخواست یچ گهیواست رهن کردم د  خونه

   زن گرفته

  کردم که خرج توکردم یخرجش نم نقدیا بودم

   بسمه بحث گهیهم خسته شدم د حاال

   خوشکلم که داکنیپ گهیخرد هی گهید یکیبروسراغ  خوامینم گهید ستین پول

   دادم یکمرم داغون شده بس که سوار گهیمن د یکنیروخرم یکیراحت  یهست

  کرد هینگفت فقط گر یزیچ

 :ادامه دادم یعصب 

  نبودم که پست باشم تیمن مرد اول زندگ  _

  : با پوزخند نگاهم بهش بود و گفتم 

  ؟حاال من  پستم   _

  داد لمیتحو هیبا گر یپوزخند 

 : با خشم سر لج گفتم 

   ادامه دادم عاشق یعاشقش شدم وبالبخند نیریش یلیآره غزلودوست دارم خ _

  ... شدم طنتاشیش

 :هاش اما  وگفتم هیگر ونیزد م یپوزخند

   دمیبه صابخونت بگوآماده باشه خبرت م  _

   شدم که کمربندموبستمرفتم سوار نیسمت ماش عینگفت که سر یزیچ...

 ... بود ینیکردم برف سنگ نوروشنیماش

   تمام مدت ساکت بود غزل



هاش عجب  هیگر ونیکنم م یبود که مجبوربودم آروم رانندگ ابوناشلوغیخ....

   مزه

  عروسکم ...فداش بشم نگاش کردم پروندیم ییها

 هم یبود چه خراش خواب

   ه بود خب شد چشاشوبسته بود اما بهگونش کبود شد یکم هم رو هیبود  برداشته

  نمه کبود شده بود هی دید بیآس شدت

   بود که ی...مدت وطوالن ادنشهیز خداکنه

 شدیم کیهواداشت تار میبود توراه

 بود  یدیهم بود وراه بندون شد کیتراف 

به  خاطربارش برف ،  چقد کال فه شدم ،  خواب بود حوصلم سررفته بود  

   دوست

   خوابش سبک بود که میدیکل کنم ..رسباهاش کل خواستیدلم م داربودیب داشتم

   دیپارک که کردم ازخواب پر میعمارت شد تاداخل

  ؟ یدراشدیتنبل خانم ب-

 :رودماغش وگفت دستشوگذاشت

  ... ادهنوزیدردم م  _

 یشیخوب م زمیاشکال نداره عز-

 :ادامه دادم باخنده

   رهیم ادتی یشیبزرگ م _

  م ؟بزرگ ش-

   آخه یهست ینیآره هنوزن-



 :وگفتم طونشیش ینگام کرد با چشا فقط

  ؟ یندار جهیسرگ  _

 :شدگفتیم ادهیکه پ نیازماش

   نه ..خوبم  _

  ... بروتوسرده نگیپارک برمینومیماش-

   نسبتا بلند یدادم وباصدا رونیب شهیسرموازش رفتیهاروباال که مدوپله باحالت

 :گفتم

 .. یخوریسرم ُزمیعز زهیل  _

  !؟ شمینگرانش م نقدیروزا من ا نیخداچراا

 : وگفت دیخند

   نیدوست دارم بخورم زم یکنیبغلم م یتوهست _

   نیوعاشق ا یتفاوت باش یوب ینیکاراشوبب شهیشده بود مگه م طونیش بازم

 ؟ کوچولونشد

   یعاشقت باشم همه  خوامیکه نخوامش سخته واقعا ...م نیا تحمل

   بفهمم دی....با ذارمیتاآخر عمرم تنهات نم گهیخودم ببندم ....من د یرودراروبه

  . عاشقتم ؟چقد بهت دل بستم مطمئن شم اززدلم چقد

 ... کنهیم یروواسم تداع یواقعا حس عاشق یدیکه منوم یروزا هرعذاب نیا

 

 [07:22 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  _زادخوحهیمس#

 ۲۲۹_پارت#

 (غزل)

 ستادمیا نهیآ یبود جلو روقتید شب

 کردمیداشتم صورتمونگاه م 

    چقد کبود شده یوا  _

 !  گونم کال کبود شده بود یرو رچشممیز

  نبود یجور نیا یعصر  _

   باباجناب یوقت

  رودعواکردیام یکل دیرنگ ازرخش پر دیرادصورتمود

   نگفت یچیرهیام چارهیب

 اومدیمگه کوتاه م کردم یهم طرفدار یهرچ

  ... کردیزمیآو رحلقهیبوده که ام نیریش گفتمیاگه م یوا  _

   زدمیگونم باخودم غرم یرو دمیکش دست

   نیهمچ یبود شمیاگه پ نیریهم برداشته بود گونم ...آخ ش یچه خراش یوا-

   دختره نیآخه دل به ا رآقای...آخ ام نمتیبینم فیح یکردیحال م گرفتمیحالتوم

 ؟ یکه چ یحسودداد یاعقده ی

 یخود نکبتت بود دونمیشد اما م یچ دمیدرسته ند یوازخود راض خودیب ی دختره

   به جاش ریخراش روگونم بمونه ام نیا یجا

  .. رمیگیتوروم حال

  : سمتش بااخم گفتم دمیتو...چرخ راومدیدفه دربازشد  ام هی 



  یگاو هیآخه نکنه  زنهیم یجفتک هی یتُلپ یاِهن هی لشیتوطو ادیدفه نم هیاالغ هم -

 ... اش باشه آخهدرحال......باماده لشیتوطو یخر یگوسفند

 : وگفتم دمیخند

  لخت باشم آخه ؟ دیشا _

 :  بازبود جلوکه اومده بود گفت ششین دیخندیمدت م تمام

 من لخت دوستتتت _

 : با خنده  گفتم 

  زهرماررر _

  ؟ زمیعز یبهتر  _

 : کردم وبااخم گفتم نهیه آب ینگاه دوباره

   میشده صورت نازن یچطور نیبب _

   که صورتموسمت خودش چرخوند نمونینمونده بود ب یافاصله جلوتراومد

 رچونمیز ودستش

 :چه داغه دستش تنم گرگرفت گفت ییوا 

   اووف چه  _

 ؟ینبود یجور نیا یعصر رچشتیشده ز کبود

 :باخنده ادامه داد 

   یکبودش کرد یدیلما شیلوازم آرا  _

 :محکم زدم رودستش وگفتم بااخم

  ؟ یبروگم شوعوض  _



 : گفت دیمالیکه دستشو م یدرحال باخنده

   نبود یجور نیا میجدااومد _

   که چکارت کرد یدیآ...د گمیبه بابام رمیم-

 یلیکبود شده خ یشوخ یشوخ- 

 (! من رمیگیجون حالتوم نیریآخ ش _

  ه دادم و  گفتمادام یبچگونه وناز یبالحن

   دماغ نیبب _

  ...ریجون ام خوردنیفرمش عوض شده همه حسرت دماغموم خوشکلم

 باهام کم بود فاصلش

   بود دوش ستادهیتازه حواسم به عطرش رفت که کنارم ا 

 کثافت ، عطرگرفته

 : گفت یبالبخند کردیم ییعطرش آدموهوا یبو 

   نیزم یخودت خورد _

کارخودش  دونمیمن که م ستمیه بود اما احمق که نآره جون عمش !چشام بست-

   بود

  ...خداروشکر رگذشتیحاال به خ زمیعز ستیمهم ن-

  گهیدوست دخترته د شوبکنیگذشت ؟آره طرافدار ریبه خ-

  : گفتم یمظلوم بالحن

  ؟ ینیب یداغون شدم نم _

  ...ریسخت نگ-

   دلم خنک شه ششیمحرومش کن نروپ یادوسه هفته هی-



 :نگام کرد طونیترکردش لب

  ؟ یاونومحروم کنم خودم چ  _

 : پته گفتمبا تته  دمیلب گز نییپا سرموانداختم

   نقدهیا یعنی؟ شهینم یمگه طور شهیم یخب چ _

  ؟ یتحمل کم

   اون چشاش خندنیدارن م بندمیبود شرط م طنتیبود صداش پرش نییپا سرم

  ...! کنمیم یسرتوتالف مشی...اون وقت بداخال ق وبدعنق م یلیآره خ-

 :نگاش کردم بااخم گفتم سرموبرداشتم

   ستی..اصال برات مهم ن گهید یاراده ا یب  _

  شدم یطور نیا من

 : وگفتم یبچگونه خودمولوس کردم حساب یبالحن

   یچطور

   کنه تیکوچولوتواذ ینیدوست دخترت ن یباش تفاوتیادبیم ادیم دلت

  ؟خواهرزادتو؟

 :دوگفتیخند

  ؟ رهیگ یتادعواش نکنم دلت آروم نم گهید یزبون باز  _

 : ، باهمون لحنم گفتم دونستمیونازم  م ذاتالوس

  نوچ _

 دیشد گونموبوس خم

 

 [07:23 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  هوسازیپوشتن#

 ۲۳۰_پارت#

 :،  آروم گفت شمیم یحال هیدارم    کنه؟یداره چکارم نیا  آخ

  ؟یایبوسش کنم کوتاه م–  _

  حس درنمو کردمیترکردم انکار م لب

 : ازش فاصله گرفتم آروم گفتم 

  فراموش کن _

   تخت خوابم رفتم سمت

 نه ؟ هی دیلرزیکه صدام م ستین دحواسمیشا دونمینم

   یریم یدار _

   ادیکن خوابم م چراغوخاموش

  ج شدوخار  یحرف چینگفت چراغوخاموش کرد بدون ه یچیه

  ... بست دروآروم

   نام کرد کالس کنکورکه به قول خودش رمنوثبتیام....................

  درنرم وبهتردرس بخونم رباردرسیازز

   ازخداخواسته قبول کردم منم

  ساعت توخونه بودنه24بهتراز

   به ی...ولرونیب دمیدیدوتاآدم م هیبد که نشداالقل  

  آورد یوم بردیمنوم ررانندهیدستوام

   کالسام که تموم شدیجا هم منتظرم م همون



  خونه گشتمی...  برم شدیم

  یادریلیم متیمدل باال باق نیباماش اونم

  بود یروان نیدستورا نمیا

   دونم ینم

 کنمیوقتا فک م یگاه کردنینگام م یطور هیبود !؟  اما همه  یچ تشین

   که کنهیعمدام

 شه کیجرات نکنه بهم نزد یکس

 ....رهیخرش م یمن صاحبم حساب خوادبگهیم 

   سرکالس مزه نقدهیبود ا یخودش داستان یکالس هم برا یهیقض خالصه

 دنیخندیهم م طنتامیبه ش دیخود استا یکه حت کردمیم یوشوخ پروندمیم

   ...خالصه

   نبودم جداهمه دوستم داشتن یمغرور ها؛ بچه ظارپولدارم به قول بچه برخلتف

  ...حس کرد یبه خوب شهیم رشوننوازرفتایا

 بود که گذشت یادوسه هفته هی

   بود بس که سرگرم یمدت خوندمیدرس م یحساب 

 نکرده بودم طنتیبه درس خوندن  ش بودم

  .... ربودمیدرگ یبدجور 

   بدنم به گهیرفتم د ییخودم به تنها دارنشدیواسه ورزش ب ریجمع است ام امروز

   کارخونه یفک کنم کاروادارهکردن عادت کرده بود  ورزش

 . بود بهم ختهیبدجوراعصابشور

 خوندینشسته بود  داشت روزنامه م ییبه تنها منیبود بابا  تو سالن نش11 ساعت

   که جلوش زانوزدم روزنامه روازدستش گرفتم بالحن



 : گفتم یابچگونه

  ؟ ییبابا _

 :زد وگفت یلبخند

   زمیبگو عز  _

 :ملحن ادامه داد باهمون

 کنم تشیذره اذ هیتنگ شده  ریکل کردن  با امدلم واسه کل ییبابا  _

 :گفت دوآرومیخند

  ؟ ادیازدست من برم یمن چکارکنم چه کار  _

  ؟ رهیادفشارتوبگیبگم ب-

 :گفت باتعجب

 ؟ رهیادفشارموبگیب  _

  : ملتمس گفتم 

  اد؟یبگم ب ییبابا-

 : وگفت دیلپموکش

 ؟ یوزونبس یشیچه آت یخوایبازم م _

  : پچ زدم  یخبریبا لحن ب 

  ... یچیمن ؟.....ه-

  ...بروووووووو-

 :گفتم یبچگونه ا  بالحن

  ... یبررررررم ؟....باباجونم ...جون غزل  _



 : زدوگفت یلبخند

  ... خوابه االن که _

  اد؟یبگم ب گهید کمی شهیدارمیب-

  ... گناه داره کنهیهول م-

  اد؟یشده ب نییفشارتون باال پا نیدار جهیسرگ کمی گمیحالتون بده م گمیخب نم-

 :روازدستم گرفت وگفت روزنامه

   کنمینم یمن دخالت یشد هیاگه تنب  _

 :لوس کردم وگفتم یخودموحساب

  کشتمیاِباباجون ..م  _

  ؟ یچکارکن یخوایمگه م-

   روزا ...سربه نیاومده ا نییخونم پا طنتیش یرپالکتای، جون ام طنتیش یکمی-

  ...رینذاشتم حالم بده به جون ام سرش

 :وگفت دیخند

  ...برو  _

 : گفتم دمیشدم گونشوبوس بلند

  ییبابا یگل یلیخ _

 :وگفت دیخند

  ... ربرسهیخدابه دادام گهید یزبون باز  _

  نگفتم رفتم اتاقم یچیزدم ه یلبخند

   نهیآ یقرمزبراقموبرداشتم وجلو رژلب



 خودم دادم ورفتم اتاقش لیتحو یلبخند وچشمک هیام وبه لب دمیوپررنگ مال ستادمیا

 

 [07:24 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  زادخوحهیمس#

  هوسازیپوشتن#

 ۲۳۱پارت#

 هنوز خواب بود،  به پهلو..

   کردم یوجود بازم سع نیاما باا نهیخوابش سنگ دونستمیم

 ... سروصدانکنم

  لخت بود شهیتنش مث هم باال

   خوابنیم یدا وقتمر یهمه  جدا

  ؟ هیطور نیفقط تورمانا ا ای خوابنیلخت م شبا

   بوس گذاشتم روگونش هیبود که آروم خم شدم و دهیشکمش مال فه روکش یتارو 

  رد رژلب موند روگونش چقدم پررنگ بود که

   بوس گذاشتم هیزدم   طونیش لبخندم

  شیشونیپ یرو

 ... توخونمه یطونیش

   بوسه هیبه لبم و مدیازرژلب مال دوباره

  بازوش یپررنگ رو یکیو روکتفش

   محشرجامونده بود دشیپوست سف یرو

  گردنش یبوس گذاشتم کنارگوش،  رو هیترشدم و کینزد...



   کنم من یآخ چه حال _

 برم من رخودمیآقا ام یامروزفدا

   چشمک جذاب هیبوس ازراه دورفرستادم وبا هی 

 رونیاز اتاقش  اومدم ب وآروم

   نمه هیلباموشستم جاش  یبهداشت سیرفتم سرو 

   نشستم تواتاقم موهاموشونه زدم یربع ساعت هیبازمحکم شستم ... یبود ول مونده

   تخت نشسته بود مث یلبه  دمیورفتم اتاقش که د دمیست تاب دامن پوش ولباس

 : تو چشماش خوابآلود گفتبود  با  خواب دارشدهیتازه ازخواب ب نکهیا

  ؟ ییتو _

  ؟ یبود یا گهیمن منتظرکس د ریغ-

 :کرد وگفت نگام

  نه من غلط بکنم ؟  _

 : دفه به خودش اومد و گفت هیاما  

 ؟ یکنیچکار م نجایا _

  : پاچه شدم و گفتمدادم و دست نهینفس به س  

   یریفشارشوبگ یایب گهیبابات م ایبدوب یاردیرفت  حاال ب ادمیعه عه  -

 : گفت باتعجب

  شده ؟ یچ _

  ... داره جهیسرگ کمی گهیبابام ستین یخاص زینگران نباش چ-

 : شد گفت بلند

   برواومدم _



 یرنکنید ایبدوب ریام-

  نگران نشون دادم کمیخدمو( 

  .. آ...باشه یایربیشده ام یجور هی   سین یزیچ یگیم یالک  _

 :من اومد گفت سمت

  ؟ ادهیز جشیسرگ ینگرانم کرد  _

   تاحاال حال نداشت رازصبیام دهیرنگش پر یکم هی ارمیسردرنم یلیمن که خ-

... 

  منوببخش ایخدا یوا

   هیاومد ..دستگاه فشارگفته بودم سم یسرم م رپشتیجلوتررفتم سمت باباام من

 ارهیب

 لبخند زدم هیزد  یحالیب یذره خودشوب هی

   که نیموند ...هم رپنهونیام دیازد 

  کرد باتعجب نگاش دیبابااونود

  : گفتم یمنم باالتماس نگاه باباکردم لبخون 

  بابا...لطفا _

 : بابازانوزد گفت یرجلویتکون داد باباام یسر

  پدر؟ نیخوب _

 دارم جهیسرگ یکم هی-بابا

   یعیطب کردیم یسع یلیاما لحن صداش پرخنده بود خ 

 ... باشه

  ... بودم خون سرد بودم ستادهیباالسرباباا من



 ... فشارروبرداشت وفشارباباروگرفت ردستگاهیام

   یچند لحظه گفت مشکل بعد

   هیعیبابا... طب یندار

  ... دارم جهیسرگ-بابا

  ؟ نیصبحونه خورد-

   آره-بابا

 : شدوگفت ربلندیام

   یخود یب نینداشت یمشکل ارهیشربت ب هیبراتون  نیبگ هیبه سم _

  ... نینباش ناراحت

 :زد وگفت یبابالبخند

  ؟ یمهمون داشت بشید  _

 : به ابرو داد  گفت ینیچ رباتعجبیام

  ؟یچ _

  ومهمونت بودن ؟ یبهشت یها یحور شبید گمیم-بابا

  من به زورخندوموکنترل کرده بودم کردیوواج نگاه باباش م رحاجیام

   ریهوامی 

 :به من کرد وگفت ینگاه

  غزل ؟ یبازم چکارکرد  _

 : به بازوش کرد گفت بابااشاره

   کوچولوبرسون یالم منوبه اون حورس _



 کردمیبااآلورد من ازخنده داشتم غش م یبه بازوش کرد وکم یرنگاهیام

   خودموبه

  کنترل کرده بودم یسخت

   ودادگفت یشد وباحالت عصب یدفه چنان عصب هی 

  غززززززل ؟ _

 :باخنده اداشو درآوردم  گفتم منم

 ه؟یییییییچ  _

۲۲۹ 

 

 [07:25 11.12.19] , از هوس یتنپوش

 زادخوحهیمس#

  هوسازیپوشتن#

 ۲۳۲پارت_#

   گاز گرفتم طونیلبموش یگوشه

 برم یستومیغزل خودم امروزگ-

   خون یزدیبود که کاردش م یچنان عصب یعنی 

   اومد ینم

 :گفت یا هیروکرد سمت بابابالحن پرگال بعد

  دسستون درد نکنه  شما هم ؟  _

 :وگفت یباباخند

  ؟ یدید نهیتوآخودتو  _



 : چشم غره واسم اومدوگفت هیریام

 شو میقا داکنیسوراخ موش پ هیغزل  _

 نکهیبدم که باخنده عوض ا شترحرصشیبود که منم دوست داشتم ب یعصب چنان

   بترسم

 : گفتم

  ؟یواسه منم سراغ ندار یبهشت یها یحور نیازا یکی _

  گفت : غزززززل ؟ یعصب هوی 

 : گفت باباباخنده

   یبامن طرف یدست بهش بزن _

 :بااخم سمت باباش گفت ریام

  پرروشده نیشما روش داد  _

   که دییاما نتونست که پابه فرارگذاشتم دنبالم دو زبرداشتیدفه سمت من خ هی 

 :گفتم باخنده

  ریهم ازت گرفته خوش به حالته ام ییعجب بوسه ها  _

 :گفت دمیشنیکه صداشوم شتربودیم ببود که ازپله ها باال رفتم من سرعت ردنبالمیام

  ... کنمیم یغزل ...تالف یآبروموبرد  _

به  یک نیدرا یدروببندم پاشوگذاشت ال کتربودتاخواستمیتواتاقش که نزد دمیپر

   من

  دیرس

 واون پشت در دادمیفشارم من

   که اون میدادیوراون اون ورفشار.م نیا من



  بود من باخنده یعصب

 دروباز کردبود   شتریزورش ب 

   دیرسیزروم که بهش نم شتربودیزورش ب  یلعنت 

 : گفتم باخنده

  اومده سراغت یحور یکرد یچه ثواب نیندارم بب یمن گناه _

  : باال انداخت و گفت ییتک ابرو یعصب 

  اومده سراغم ؟ یکه حور _

   به خودش ینگاه نهی...توآ نهیاومد که چشش افتادبه آ یداشت جلوم دمیخند فقط

  کرد

   لبم روتنش معرکه افتاده بود که نفسشوباحرص ینگاهم به اون بود که جا منم

 : دادوگفت رونیب

 ... غزل من چکار کنم ازدست تو...آبروم رفت _

 :گفتم باخنده

   تازه خوش به حالت ستین یزیکه خودخداگفته آبرور یبهشت یحور  _

  ... یحساب شده

 : وباخنده ته حرفاش گفت جلواومد

   یبهشت یحور ایخوش باحال من شده  _

 : نگفتم که ادامه داد یچ یه دمیگز لب

  ... نمیچ یروم یحور نیا سیخودم گ _

 :گفتم  رفتمیمن عقب م جلوتراومد

   ی؟من که گناه یکنینگاه م یجور نیچرامنوا  _



  ... که اومد حسابشوبرس یشب منتظرباش حور ندارم

  لبخند جذاب زد هی

   دمارازروزگارم هیکوچولواومده مدت یحور چرااتفاقا–

   درآورده

  رفتم جلوتراومد عقب

 : اومد آروم با منومن  و خنده گفتم ینگاهم بهش بود همچنان  جلو م تمام

  ؟ یکنیعذاب باشه اشتباه م یحور شهیمگه م آخه–

   واسه عذابم اومده یحور نیازشانس بدم ا-

 :لب ترکردم وگفتم که

  دونستم ؟ یاد؟نمیم یهمه واسه عذابشون حور بهیعج ریام  _

   دونم یفرشته کوچولواومده عذابم بده نم هیمنه غزل خانوم  یازبدشانس نیا-

  کنم دست ازسرم برداره ؟ چکارش

 :زدم وگفتم یلبخند

   دوست یلیخداخ یفرشته شد نیمستحق ا یکرد یچه گناه نیبب  _

 واسه عذابت فرشته فرستاده داره

   بهم که دست دیچسب وارکهیبه د دمیچسب جلواومد 

 : سوزوند تاته وجودموکه آروم گفت ینفسهاش صورتموم یبرد وداغ دورکمرم

  

  افتادم ؟ یدست پاچلفت یفرشته نیرایتوبگوچکارکردم آخه گ _

 :گفتم بااخم



   زبله میلی؟ خ هیکجاش دست پاچلف  _

 :که گفت دمیکشیزورنفس م بود بهم نگاهش رولبام بود منم نگاهم بهش به رهیخ

من دست کم گرفته  بارهیشرارت ازچشاش م طونهیش یلیاتفاقا خ یگینه راست م _

   بودمش

 : گفتم دهیبر دهیکه بر ارادهیبستم ب چشم

  ... کنهیم تتیکه اذ یکرد یکار هیحتما  _

 ... رخودمهیآره خب تقص_

۲۳۰ 

 

 [07:26 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  زادخوحهیمس#

  هوسازیپوشتن#

 ۲۳۳پارت_#

 هنوز بسته بود چشام

   که آروم چشاموبازکردم خندنیلباش دارن م بندمیشرط م 

 : کرد وگفت ینگام م طونیش

   یطور نیفرشته کوچولوهوس بوسه داره ا نینکنه ا  _

 منو؟ دهیبوس

   شدم ریغافلگ یچطور دمیتا خواستم جوابشو بدم نفهم 

 بیبااحساس عج فیمم لطمنووونر دیبوس یلحظات

   کنم ینتونستم کار... 



   خواستیدلم م یبوسه محتاج بود که اون ته تها نیهم به ا میدرون یضهیانگارغر

  کنم شیهمراه

  نکردم اما

   یطوالن یقیازبعدش وحشت داشتم ......بعد دقا دمیترس

 جداشد ازم

  بهش بود رمیگنگاه  نفس 

   که یبهداشت سیبود که سمت سروبود چشاش خمار یطور هیدفه  هی

 :؛ گفت دیلرزیصداش م رفتیم

 ..... ....رونــــــــــــــیب..رو....ب  _

  ... نگفتم  خودم   انگار داغون شدم به  سرعت اتاقوترک کردم یچیه

  (ریام)

   خواستن وجودمولرزوند یتمنا یتاانتها بیعج یلحظه گرگرفت ولرز هیتنم  کل

    ...که  به هوس ختم نشد اگه بود که یازیدفه نبود احساس نکه مث هر یازین...

   سرد شه التهاب درونم دیشا یطوالن یقیدقا ستادمیآب خنک ا ردوشیز عیسر....

   آروم ترشدم یکم هی رونیازحموم اومدم ب...

     

فاصلموبا غزل حفظ کرده بودم ازاون روز به  یکم هیگذشت  یمدت کوتاه هی

   بعد

   روزا نیلبخنداش کمترشده بودن ا یکم هیلم آروم ترشده بود غز هم

 خوندیقبل درس م یشترازروزایب

   مشغول گفتنیم گرفتمیم هیسم ایسراغشوازبابا 



  خوندنه درس

   آروم ترشده اما مطمئنم آرامش قبل ازطوفانه ...امروز خالصه

   ازدواج دوتاهم نیبالخره ا ونیباکتا شیدعوتم کردواسه جشن نامزد کورش

 ... کردن

  ... خواست حتما غزلوهم باخودم ببرم ازم

 رونیوقت بود آخه بعد مطب کورش دعوتم کرد شام ب ریخونه د دمیکه رس شب

   منم

  کردم قبول

 . واسه رفتن به خونه دل تودلم نبود هرچند

لبخند جذاب  دنمیبه درزدم وداخل شدم باد یاضربه هیراست رفتم اتاقش ،  هی

   رولباش نشست زشیگسحران

 : کگفت

 داخل ؟ یایم یزنیدکتردرم یآفتاب ازکدوم طرف دراومده که آقا  _

 یتنه بود وا میبود تابش ن دهیتاب دامن وکوتاه وست پوش هیتخت نشسته بود  یرو

 کرده نیینافشوتز

 ... دهیورپر نیچقد بالس ا 

  حالت میلباسش باتنش  از حق نگذر یمشک یرنگ تضاد

  ّ  

  بود زیانگ وسوسه

   بسته بود یآبشار پسیلیموهاشم باک..

 ربودینظ یب موهاش

 : نگام کرد  گفتم رونگرشیباهمون نگاه و 



   پشت هیاتفاقا اون آفتاب مدت  _

 ... شده میقا کوه

   شهیکه چقد جذاب م یزد وا یلبخند

   یستاره  نیخواد هرطور شده پرنورتر یکه م ینیبیم رهیروزا درگ نیآفتاب ا-

  ... که دکترباهاش  گذاشته یکنکور باشه به خاطر قول وقرار ی منظومه

 : زبون بازکه گفتم نیا ارهیمگه کم م دمیخند

   جهان افروز فردارو دیخورش نیا _

  ؟ دنینم یمرخص

 :بست وگفت کتابو

  چطور؟  _

 :تخت نشستم وگفتم یولبه  جلورفتم

   دعوت شدم ونهیکوروش وکتا یفرداجشن نامزد  _

  ؟ یدعوت شد-

  ... میدعوت شد یعنی-

 :زدوگفت یلبخند

  ؟ امیب یعنی  _

  ؟ یایب یدوست ندار-

  امیم-

   یبازکنه چه عجب لج یبازلج ینگاش کردم انظارداشتم االن کل باتعجب

 دراه واسم ؟ یبازم چه نقشه ا نکرد



   متعجب زل زده بودم بهم و شک کرده بودم جورنیهم 

  ؟ یکنینگام م یجور نیچته ؟چرا ا-

   می...پس فردابر یچیه-

  نرم ؟ شگاهیبهت گفتن نه لباس دارم نه آمادم آرا رید نقدیحاال  چراا-

  .. یخودت خوشکل یبر یواسه چ شگاهی...اما آرا رمیگیلباس برات م-

 :زد وگفت یلبخند

 گهید هینه خب ابروهام درست نکنم مهمون  _

 

 [07:27 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۳۴پارت_#

 :به ابروهاش رفت گفتم نگاهم

  نه حالتشون خوبه دستشون نزن  _

   جون خودم به

  هیمرتب خدادا زهیانگ رتیابروش ح کمون

 : دادم و ادامه دادم نهینفس به  س  

 .. شهیدست نزن خراب م _

  : با لبخند نگاهش به من بود و گفت 

 ؟ یریگیام لباس مبر یک_



  فردا_

  : دفه گفت هیاب دهنشو قورت داد و  

  ! دارم یشرط هی-

 : کردم وگفتم یاخم هی

   بار ازت هینشد  یایم یغزل تعجب کردم که قبول کرد یوا _

  ؟ یبخوام واسم شرط نذار یکار

 :صداش زدم گفت یبا لحن خاص  یلحن لوس وبچگونه ا یمظلوم یلیحالت خ به

  ر؟یام  _

 :گفتم بااخم

  ....بخدا ترسمیتورهم م ادیم رقلبمیام یگیم یطور نیا یغزل وقت یوا  _

 :نگام کرد گفت مظلوم

  ...یدیگفتم آخه انگارلولود یمگه چ  _

   تودهنم ادی....قلبم م یزنیصدام م یان جور یدیواسم د یچه خواب ستیمعلوم ن-

 :اخم خوشکل کرد وگفت هی

  .... بدم قدهنیا یعنی یبدجنس یلیخ  _

   ذارمیکه دست م پرمیوقتا توخواب چنان ازخواب م یبه جون خودم گاه-

درحال  ستیمعلوم ن یروزاهم آرم نیعرق کردم ...ا یبد جور میشونیروپ

   دنیکش

  یواسه من ینقشه ا چه

 : ادامه دادم باخنده

  ... یآرامش قبل ازطوفان _



 :وآروم گفت نییپا سرشوانداخت

 رررر؟یام  _

   که یصدازد وا یجور نیمنوا بازم

   روز هی ارهیدرم دمارازروزگارم

   گفتنته ریام نیپشت ا ی؟هزارتاچ یخوایم یچ زمیبگوعز-

 :گفت باخنده

   ادیکارخونه ...خودش که نم یمنوببر شهیم دمیوقته باباموند یلیخ ریام  _

  : شد و گفت یلحنم جد یکم 

  ... آلوده یمرد وهواهمه  نیا ونیکارخونه چکارم یاِ بر-

   دلم واسش تنگ شده نمیخب باباموبب-

 ... زنگش بزن-

  ... دنیبود مانند د یک دنیآخه زنگ _

 : وگفتم دمیخند

 ! یحساب شینیب یهم بمونه م ادیبهش بگوب _

   دلخور شد و گفت یکم 

  ... تواتاقت ...بخوابم امیکه بمونه که مجبورشم ب ادیب گمینه نم-

  ! بخورمت یترسیم یایحاال ب! هیمگه چ-

 : وگفت نییپا سرشوانداخت

 .. آره _

  : با خنده  گفتم 



االن بخورمت   نیهم یخوایم خورمتیمن اگه بخوام بخورمت همه جا م-

   هر  روز یشیتر  هم که مخوشمزه

 : گفت بااخم

  یادب شد یزهرمار اِ بازم ب _

   یمن هفته رونیاروازذهنت ببهت بگم فکر رفتن  به اونج یبر شهیکارخونه نم-

  پنج شنبه هم بمونه خوبه ارمشیکه چهارشنبه رفتم م گهید

  : گفت یابا لحن بچگونه 

  تنگ شده یلیدلم واسش خ خوامینم-

 : نگاهم بهش بود و ادامه داد 

   برم خوامیمن م  ریام _ 

 :وخشن گفتم یجد

   کارخونه وبهم بگن یبه حالت غزل بشنوم رفت یوا  _

   یدیفهم یبزرگه گوشته دوست ندارم بر کهیزن دکتراومده غزل ت دخترآقااناصر

 :دفه بابغض گفت هی

  چرا آخه ؟  _

  ...افتاد؟ یدوست ندارم بر-

 : که محکم وخشن ترگفتم شکستیداشت م بغضش

   ..شنبه راننده یدیشن نکهیهم _

  ... هم موقوف یادیروز بعد ببرتش ...حرف ز ارتشیب فرستمیم

 :گفت هیبودم  باگر یجد  کامال

 ادیازت بدم م یلیخ زیچنگ یبد یلیخ  _



  و بغض تیبا عصبان  بلندشدم

 : گفت

  .... امینم یی...باتوجا امیمن فرداباهات نم میمن نما _

 : تمام گفتم تیوباجد ستادمیا

  ! یکنیجام یتوب _

 :گفت هیباگر

   کنمیم یبرم تالف یاگه نذار  _

 :گفتم یکه بالبخند رونیب مرفتیازدرم داشتم

 دلت خواست بکن یهرکار  _

 

 [07:27 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۳۵پارت_#

 : پشت سرم گفت هیوگر بابغض

   کنمیم یبدجنس دوست ندارم بخدا  تالف  _

 : گفتم رلبیزدم وز یلبخند

  ... بد اخالق یکوچولو _

  ( غزل)

  خسته شدم  رمیبگ یک کردم که حالشوچطورف نقدیا



   دیکرد باهاش برم خر یهرکار صب

   نشد فمیدادوهوارکرد آخرش حر یکردم ...کل یاصرارکرد لجباز یکل نرفتم

 :گفت تیوباعصبان

   یبپوش یواست گرفتم مجبور یهرچ  _

 : گفتم تیمث خودش باعصبان منم

  ...عمرا _

 : گفتم  دم،یخط ونشون کش واسش

  ... یشیم مونیبابام پش شیبرم پ یاگه نذار _

 : وگفت دیخند

 مینیبیم _

  خانم کوچولو 

  ..به دست رفت چیسوئ

 : سرموبادست ماساژدادم وگفتم یموها

 . نیحاال بب _

  رمیحالشوبگ یفک کردم  چطور یساعت مین هی

   کنم شیعمل دیگذشت با دمیازذهن پل یفکر هیو

  ... هیسم شیرفتم پ که

   خوامیم یچسب حرارت هیسم-

 : گفت یبالبخند

   چشم نیچند لحظه منتظربمون _



بود باحرص  ریام نیسرخ بود اخ که ا بیس هیبرداشم و وهیازسبد م بیس هی

   بهش

 زدمیگازم

 شدیکه دلم خنک مگه م یآ 

   گرفتمیگازت م ریدل س هیچقد دوست داشتم  ریام یوا  _

واسه  دمیدلم خط ونشون مکش یوتو زدمیباحرص گازم بیتند قلپ قلپ به س تند

  که داشتم ییشازده چه نقشه ها

 ... یگیبهم زورم یلیآقا خ حضرت

 :گفت هیفکرها بودم که سم نیتوهم

   غزل خانم  _

 :دفه گفتم هینبود   حواسم

  ... ها  _

مونده ته عیتشکرسر هیروجلوم گرفته بود ازش گرفتم وبا یچسب حرارت  یلهیوس

 ... تواتاقش دمیو...پر ییتوظرف شو داختمبوانیس ی

   یروهم از قبل آماده کرده بودم رگال مخصوص کرواتاش هم گذاشتم رو یچییق

 .... تخت وکارموشروع کردم یونشستم رو تخت

   50کیکراواتاش نزد ی همه

   باچسب یموز طونیلبخند ش هیکردم وبا  میتابود ...دونه دونه به سه قست تقس60

  وصل کردم گهید یها کهیروبه ت یا کهیتهر یحرارت

   کردم کرواتاشوداغون

 :گفتم رلبیمختلف ز یکهیشدن هرکدوم سه تات رنگارنگ



   یآقا خوشکله تاتوباش  _

 ... ینذار سرمسربه

 :از خشمش  زمزمه کردم یبا ترس نا محسوس 

   نامه تیاشهدموبخونم وص دیبا کنهیروبه قبلم م گهیامشب د _ 

   غذابش یمنوتوباغ خونشون دفن کنه ملکه  یروان نیکنم وا تیه ...وصک ندارم

   بره کم شه به درک رهی.........خودش بم بشم

 دیلحظه تنم لرز هی یوا

  .... اما به جهنم حقشه  _

   بودم ازش دهیدونه قرمز که واقعاجلف وبد ند هیروچسبوندم به هم جزء همه

   ذاشتم تورگال وگذاشتم توکمدش آثارجرمکنه کراواتاشومرتب کردم گ استفاده

  ... اتاقم شدم وساعتها مشغول درس خوندن بودم یکردم راه روپاک

 :جعبه روگذاشت روتخت وگفت هیناهاربود اومد  کیظهرنزد

   یپوشینومیشب ا  _

   یبود عوض یدستور لحنش

 : کتاب بردارم گفتم یسرموازرو نکهیا بدون

   امیمن نم _

   یایم-

   امینم-

   یایم-

   امین م-

 : گفت یو دستور یعصب 



   یایم  _

 : سرد گفتم خون

  منوببر یتونیاگه م _

  این یتونیاگه م _

 : گفتم یبالبخند

   امیونم تونمیم _

 مینیبیم-

 

 [07:28 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۳۶پارت_#

 

   امینمنرفتم من  دیکه واسه خر یدید_

 : گفت باپوزخند

   برمتیبه زورم_

   رونیرفت ب ازاتاق

   ادیمنم تواتاقم ومنتظربودم که ب  شه،یکه داره آماده م دونستمیم عصربود

  زدیکه قبلم چنان م خورمیقسم م دادوهوارکنه

   خواستیکه م ینگوکت شلوار 



   نمینبود بب بزنه دل تودلم دیکروات با هیصددرصد  ییداده بود خشک شو بپوشه

   العملشاز عکس دمیترسیجدام یول نهیکرواتاشوبب یوقت شهیم یشکل چه

   خوندمیشدم ...داشتم درس م الیخیب

  (ریام)

  دوش گرفتم ...رفتم اتاقش که بهش گفتم زود آماده شه  احمق مگه محل داد!؟ تازه

  : گفتم تیخوب بلده حرصم بده که باعصبان...

   یشیم زودآماده

  چند باربهت بگم ؟ امینم من-

 گمیبارم هیحرف رو هیآماده شو..غزل  ریبرودوش بگ-

   بود یکامال جد لحنم

  ... دمیدرومحکم به هم کوب رونیازاتاق زدم ب یمحل دادمنم عصب مگه

  (غزل)

که بلند شدم ظهر هم بس  دیدروبه هم کوب یروان رنیمن محل دادم رفت ب مگه

   که

   یلیتخت خ یرو دمیخز دمیت بخوابم لباس خوابموپوشبهم نذاش ختیاعصابمور

 .. اومد یم خوابم

   رفتن ندارم ی....حوصله ستیزور که ن رمیمن نم _

 ... خوامیگوش بدم نم دیاون بگه من با یچراهرچ اصاال

  .... که شدیداشت چشام گرم م تازه

   ت کنم ...غزلکروات بودم که باهاش س هیدنبال  رهنمیواسه کت وشلواروپ داشتم



خدا اگه سکته  ی..وا کردمیاالن آماده باشه ...داشتم به کراواتام نگاه م دیبا هم

  نکنم

  کردمیاصال باور نم 

  هیچه  افتضاح نیا 

   مختلف کهیت هیهر کدوم  

 ...به خدا بهیعج 

 : لب گفتم ریز یبا حرص و عصب 

 ت..من چکارکنم ازدس وانهیخداهمه روخراب کرده د یوا _

  کشهیمنوم شکیروز ب  هی  نیا

   بهم ختیریکاراش اعصابم م نکهیبودم باا یعصب

  کردیم یعشق روتداع اما

   نشون دادم یخودموعصب یکم هی کرواتاموبرداشتم

 ... سمت اتاقش رفتم

   دادزدم تیهوا دروباز کردم وباعصبان یب

  غزززززززل؟ _

وخواب آلود  دیسمت من چرخ یودبود واقعاخواب بود که باحالت خواب آل روتخت

 :گفت

  ؟ هییییییییچ  ^

 ادیبود و با خشم ز دهیکه دراز کش باروشیتخت انداختم وتقر یرو کرواتاروسمتش

   گفتم

  ؟ هیچ نایا _

 : و خون سرد گفت دیکش یاازهیخم 



  ... گهیکرواته د یپرسیازمن م _

 : وگفتم جلورفتم

  ؟ گهیکرواته د _

  ... آره واضحه-

 :روبرداشت نگاه کرد وگفت اوناو

  ؟ ستین دایکرواته پ نایا  _

 : وگفتم ستادمیسرش ا  یباال

  غ یکشیروز منوم هیغزل تو _

 : وگفت یعسل زیم یکرد رو کرواتاروپرت

  ... حقته _

 : دادم وگفتم رونیب نفسموباحرص

  ؟ یحقمه  منو سکته بد _

 :دلخور گفتم یکه بالحن دهیوام یودروزا ز نیکه چقد دلم ا ینگام کرد وا یبالبخند

  حاالچکارکنم ...؟_

   یعسل زیبرام که سمت م دیکش یالبخند مسخره زد وبازم چه نقشه هیشد  بلند

 : ووگفت دیوکشوروکش رفت

   کروات قرمز براق درآورد هی؟... یزنیچراشورم _

 :مال خودم بود بهم دادوگفت شناختمشیم

  و نوبزنیا  _

 :کرواتوگرفتم



  نو؟یا  _

   یقشنگ نیمگه چشه به ا-

 ؟قرمز؟ نیا-

 

 [07:30 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۳۷پارت_#

 

  ... خوشکله آره

 خوشکله ؟-

  : با خنده گفت 

  ؟ یگرفت یآره مال خودته اگه بد رنگه واسه چ-

 : بستم وباحرص گفتم چشم

  ست کنم ؟ یباچ _

   رژلب قرمز درآورد جلواومد هیروکشوروبازکرد ...نگاش کردم د دوباره

 : گفت طونیلبخند ش هیبا دروشوبازکرد

 ....بارژ _

   بود خواست به لبم ستادهیا جلوم

 : گفتم تیدستشورگرفتمباعصبان عیکه سر بزنه



  ؟یکنیچکارم _

 : گفت باخنده

  ؟ یست کن یخواست یمگه نم _

 .... صددرصد هیحتممرگ من باوجود تو ایآخ خدا-

 :حرص ادامه دادم ب

 ... ستین ریهم د یلیواون روز خ یکشیروز م هیمنو  _

  : شده بود با خنده گفت  طونیش یلیخ 

 ... یست کن یخودت گفت-

 : دمیدندونا  غزر یبا خشم از ال 

  غزززززززززل ؟  _

 :ادانو در آورد و  گفت باخنده

  ؟ هییییییییییییچ  _

 : خنده  گفت کردم  با نگاش

   مگه من باها ت چقد فاصله دارم چرا _

 ؟ یزنیدادم

 :هنوز تودستم بود ...رژلب روازش گرفتم گفتم دستش

  ست کنم ؟ نیباا  _

   نیغزل اومده ا یتوخونم بود البته ازوقت طنتی....منم مث خودش ش دیخند فقط

 .... شدم یجور

تخت دمرلباس  یخوابوندمش رو عیاز ذهنم گذشت  سر یطانیدفه منم  فکر ش هی 

   خوابشودادم باال تنش  برهنه



  تنش شد

 ... دیکش غیکنه فقط  ج یکار کرد  فرصت نکرد  کار نیتا ا 

   دستم بود سمت باال ونذاشتم تکون هیدوتادستاش تو محکم

   پاهام گرفتم نذاشتم تکون بخوره ...خم شدم نیزدم پاهاش ب مهیروش خ بخوره

  کردم یرژ  خط خط با همون روکمرش

   ومن باخنده  گفتم زدیم غیج اون

  ست کنم آره ؟ که–

 :وخنده گفت غیباج

   کردم نکن توروخدا...باالتماس پرخنده ررررغلطیغلط کردم ..ام  _

 حرعاشو م  غیوج

   برش گردوندم بااون حالت که دستساش دستم بود برش گردونم به 

  کردیمقاومت م یسخت

   اما برش که گردوندم میدیحال من خن نیاما باا دیخندیم

  کردم یکه باالبود روشکمش خط خط لباسش

   نداشت یا دهیتقالکرد فا یهرچ

 خودشو  آزادکنه کردیم یوجود سع نیپاهام بودباا نیب پاهاش

   زورمونداشت

 یجزءتالف یحس وحال چیهم تنش نبود  بدون ه نیکه باال بود سوت لباسش

 هاشوپررنگ کردم بارژ نهینوک س دمیخط کش یهاش هم به آروم هیروس

   میخندیمن با حرص  م 



هلم دادجفتک زد تقال کرد  یچ یدست بکشم ه خواستیم غیباالتماس ج که

   التماس

   هاشوسرخ سرخ نهیدوتانوک س شدمیم کیحد بهش نزد نیباربود تا ا نیاول کرد

  کردم

 نیا شتریشدم  نذاشتم ب یطور هیلحظه  هینگاهم  به تن برهنش  افتاد  تازه  یوقت 

 دمینتونم خودمو کنترل کنم  دست کش گهید قهیچند دق دیبهم غلبه کته شا یحس لعنت

   نییبلند شدم لباسشودادم پا

 : که ول کردم باخنده گفتم دستاشوهم

  ... یکشیحقته واسه من نقشه م _

 :اخم گفت هیدفه بابغض گر هی 

  یروان  _

   نیشدم ا طونیتخس ش عروسک نیجداعاشق ا من

  منوبرده ؟ دخترکوچولودل

 :احساس درونم لونره گفتم کنمیم یکه سع یسرد باخون

   بروحموم زود آماده  _

  ... شهیم رمونیشود

 : گفت بابغض

  ... ره یساعتست نم24 _

 : گفتم تیباعصبان

  ؟ ی یچ _

 : گفت یاما با حالت بچگونه ا یجد کردیم هیگر



  حاال چکارکنم ؟ _

  به لبام ؟ ینوبزنیا یخواستیتوم-

 : گفت هیباگر سرشوبرداشت

   یشد یحاالکه نزدم چراعصب _

 ولحن بچگونش ادامه داد هینگاش کردم که باگر فقط

   که لباس یدرحال

  معلوم شد دادتنشیم خوابشوبالت

   شدم جدا کنترل یهاش روان نهیخصوصا س 

  تمدونسیدارم نم یواقعاسخته من عجب صبر کردن

دخترو نازشو به  ینهایکل تنش خصوصا س نکهیو خجالت  با ا محابایو ب هیبا گر 

 : گفت  هیگذاشت   با گر دمیمعرض د

  ؟یچکارم کرد نیببن _

   گهید رهینم

تنم باحرص  گرفتیگر م ردمیمیتنش داشتم  م دنیبود از د یحالم خرا شتریب 

 :گفتم

  خودته ریتقص  _

 : گفت هیهمون لحن وگروبا نییپا لباسوانداخت

  ؟یجور نیاخه چرا ا یریحالموبگ یخواستیم یروان یبد  یلیخ _

 : کنار تخت خواب برداشتم وگفتم زیم یازرو یدستمال کاغذ هینشستم و کنارش

 پشت کن بهم _



  نکهیرورژلبا  با ا دمیآروم کش یپشت کرد بهم که بادستمال کاغذ دیچرخ یکم 

 نکاریمن کنترلمو از دست بدم ؟ با ا خوادیق  عمدا ماحم یدختره دیلرزیدستام م

رفتارش  ایمن  عاشقش بشم  ؟  کنهیم ی؟ داره کار کشونهیمنو سمت خودش م

 کنمیاحساس  م  نکهیا باکنم  یهلتج تونستمیرو نم یچی؟ ه  ستیدست خودش ن

   ذاتا ناز و دلبره

 :با حرص  گفتم   

  ... بروتاخشک نشده شهیپا ک م  _

 :گفت هیوباگر وانداختملباسش

 ستیساعته ن24کردم  یشوخ  _

 

 [07:30 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۳۸پارت_#

 :گفتم باحرص

  شد بلندشد ریپاشوپاشوبروحموم د  _

 :گفت هیباگر

   فیل یحاال چطور  _

  شهیپوستم قرمز م بزنم

 : زدم و گفتم یبا خنده چشمک 

  بزنم ؟ فتیل امیکار بکنم ب نیا یدا خواستعن _

  



 : گفت هیحالش باگر باهمون

   یکنیم جایتو ب _

 : وگفتم دمیخند

  یکنیچته حاال واسم ناز م یخانم   دمیمن که همه جاتو د  _

 : سرشو برداشت با اخم نگام کرد که باز با خنده گفتم 

  گمیطلبکار  نگام نکن مگه دروغ م ینطوریا _

 : اخمش دلم از  دلم برد چه برسه به جملش که گفت فقط _ 

     یشوهرم یدیکه د یدید   _

 : شوهرم گفتانش چه جذابه با خنده گفتم نیاخ که ا 

   یبود نجاشونکردهییفکرا ینکن یتالف یتاتوباش  _

  ... یکرد یبد تالف یبدجنس یلیخ-

  غزززززززززل؟-

 : عاشقش بودم گفت وکه شیتخس باز شیبغض ولحنوبچه باز باهمون

  ؟ هیییییچ _

  ... زمیبزن محکم نکش قرمز شه عز فی...موهاتونشورفقط ل رشدیبرود-

  ... نگفت فقط اخم کرد یچیه

   ...رفتم اتاقش که غزل دیساعت طول کش میمنم رفتم اتاقم آماده شم ن رونیب رفت

  دراتاقش باز بود رونیازحموم اومده بود ب تازه

داشتم  نمیبب ینطوریامروز ا دمیکشینم گهیبود  بخدا د دهیچیپ حوله دروتنش هی 

   دادمیکنترل از دست م

 :تاخواستم برگردم  برگشت وگفت 



  ؟یشدکارم داشت یچ  _

 دونمینم شمیم یطور نیروزا ا نیسخته ا یلیخ یوخون سرد نییپا سرموانداختم

   چمه

 : گفتم   لرزهیدلم م یزود دنشیباد من

   ف؟یظر یریکروات بگ هیام باب شیپ یریم _

 که براش گرفته بودم روبازکرد وگفت یلباس ی....خم شد سمت تخت وجعبه باشه

:  

  ... رمیم پوشمیباشه برولباسموم _

   داخل اتاق شدم دمیکش یقیخارج شدم ...نفس عم یحرف چیه یب عیسر

   خواستم یهم نم گهیخبرنداشتم ...اما نه د نیریمدتها بود ازش لوبرداشتمیموبا

بهم زنگ زد اما جوابشوندادم قراردادوهم  یچند بار لیداشته باشم اوا یخبر

   خودم

   لحظه هم وسوسه شدم اما هیآشفته بودم  یفخس کردم االنم بد جور رفتم

 دخترمال منه زنمه اما ...بهش قول دادم نیکردم ا خودموکنترل

   اما دل دل 

   بهش اعتماد شهیگفت مانع م روسیم سکه به یزیواسه دوست داشتنش چ کنمیم

  کنم

   به عاشق نی.....واسه همزارمیدست خورده ب یمن ازدخترا ستیخودم ن دست

 که دراتاق دمیرخیدورخودم چ هدفیفقط هوسه....ب نیا کنمیخودم شک م بودن

داخل که برگشتم نگاش  ادیم یطور نیا یازخودش ک ریشد خودشه غ باز

   کردمیم

   لباس هیزدم معرکه بود روتنش .... دیارلبخنیاخت یبود ...ب دهیروپوش لباس



جالب  یپاکت پیبود ک یگردن قهیهم  قشی یحت دهیپوش یدهیبلند ساتن پوش ریحر

رنگش  نیا یبود ول دهیومث همون که روز عقدمون پوش یگشادمچ نیبود باآست

   دامنش ربودیرکردم ح داشیگشتم تاپ یخودم بود کل ی غهیبود صل رهیت یبادمجون

  بلند معرکه بود وکلوش

   ...هنوزادیحد بهش ب نیتاا کردمیروتنش فک نم ییخدا

   یفیرنگ ظر یکروات نقره ا هیباحوله جمع کرده بود که داخل که شد  موهاش

   هم تیدود رهنیبه رنگ پ نوآوردمیکه گفت ا یبود باراه راه کج مشک دستش

  .. خورهیم

 :گرفت که گفتم مقابلم

  ... برام ببند  _

   رولباش بود رکهینظیب یسکوت بالبخند تیزد فاصلشوباهام کم کرد درنها یلبخند

 :دورگردنم برد کراتودروگردنم برد که گفت دست

  گره بزنم ؟ هی  _

  گره زدنو؟ یادگفتیاز کجا  -قشنگ تره یکی-

   ام لباسباب زدمیمن براش کرواتشوگره م شهیبابات بود هم یبابام که راننده -

   دیشپویم یرسم

 :فقط لبخند زد که گفتم بازم

  ادیلباس بهت م  _

 :نگام کرد گفت طونیش

  ... کلمیباشه من خوش ه ادتیلباس که قشنگه اما   _

 :وگفتم اداشودرآوردم



   دفه هی.. غمی..آره جون خودت من خوش صل کلمیمن خوش ه  _

داشت خفم  دیگرفت محکم کش که دوطرف کرواتموبادودست به دوطرف دمینفهم

   وگفت تیباال انداخت با عصبان ییبا تک ابرو کردیم

  ؟ییچ_

 : گفتم یوبه سخت دمیکه به زورنفس کش شدمیخفه م داشتم

   یخفم کرد _

   بگوغلط کردم-

   نفس دیکشیدختر که هلش دادم افتادروتخت وهنوزمحکم کرواتموم نیا هیجداروان

   دیخندیتادروش بودم مبکشم که روتخت که ف شدینم

 بگوغلط کردم-

۲۳۶ 

 

 [07:31 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۳۹پارت_#

  ... اِ...تو...رو...خدا......خفه...شـــــــــــــــ...دم_

 : کم آوردم  دستشورگرفتم با التماسو وگفتم نفس

  غززززززل ؟  _

 : همون خنده  ادامو گفتوکرواتوشل کرد وبا دیخند

  ؟ هییییییییییچ _



 : با خنده  گفت  دمیکش یقیوصاف کردم ونفس عم گلوم

  ....آ یخفه شد یشوخ یشوخ _

  سربه تنم نباشه ؟ یدوست دار یلیجون من خ-

   که گفت قمیانداخت انگارزل زد به  نییترکرد پلکاشوپا لب

   ستین اهمیطور نیخب نه ا-

 : ل زده بودم بهش و هنوز روش بودمگفتمکه ز یدرحال باخنده

  ؟ استیپس چجور _

  : لب زد آروم

  ... کنم تتیاما دوست دارم اذ-

  یچقد دوست داشتم االن از ته دلم لباشوبوس کنم که گفتم واسه چ یترکردم وا لب

  :سکوت کرد آروم  زمزمه کردم 

  چون عقدت کردم ؟  _

   ستین نینه فقط ا-

 : وگفتم دمیخند

  ؟ هییچ گهید _

 :بود که فقط بالبخند نگاش کردم که بعد چند لحظه گفت ساکت

  یگیبهم زورم یلیخ  _

  : گفتم یجد یبا لحن 

   تو یزور الزم-

 ررررررررر؟یام-



  ؟ هیدلبر هیچه لحن نیخداا یوا

   جان-

  ... توخونه یحبسم کرد ییجورا هی رمیجا نم چیمن جزءکالس ه-

   ؟نگفتم یریجا نم چیمن ه ی اجازهیگفتم نگفتم ؟...ب همون روز اول هم بهت-

  دلم ؟ زیعز

 ... توخونه دمیخب پوس-

   رمیاما نم هیپزشک یگنکره  هیکه تازه دعوت شدم کانادا ینیبیوقتم پره غزل م _

 ... گلم تونمینم...

  ... کن نکتوکمیلیروز ک هی _

  که ادامه داد شنهیقد به دلم م نیا ایبالبخند نگاش کردم چرا تازگ فقط

  .... کم کن کمیخب کاراو _

 : گفتم یبالخند

  ....واسه خاطرتو _

که  دیکش یعنیباهم ومحکم وجلوتررفتم  دیکرد ودوباره کرواتموکش یاخم

   جلورفتم

 : نفس گفت  کیفاصلم کم بوددرحد  یلیکرواتم هنوز دستش بود خ  

اما هم خونت  هیبازم حرف یرآدم که هستم دوسم ندا یدرست ول تمیخب زن زور _

  که هستم

 : گفت باخنده

  ... دارم ییخواهرزدادت که هستم مگه من چندتادا _

 : نگاش کردم که ادامه باخنده



  هنوزم ؟ هیدادنکنه نسبت به من ذهنت منف _

 : کنمیم یترکردم وگفتم سع لب

  ... زدلمیبهت توجه کنم عز شتریبه بعد ب نیازا _

 :فتکرد وگ کرواتموول

 بروکنار  _

 : حرفش هلم دادکه نذاشتم وگفتم نیباا همزمان

  کجا ؟ _

 :لباش بودم وآروم گفتم رهیخ  

   میکن مال شیآرا یکمی  _

   لبخند جذاب هیکرد فقط با نگام

 ...موهاتوباز بذار _

 : ترکرد که ادامه دادم لب

   غزل ممکنه یخور یازکنارم جم نم _

گلم حواست باشه ...از دست  یزنیال  لب نممشروب سرو بشه اص یتومهمون

  یکس

  ؟ زمیباشه عز یگیبه خودم م یخواست یزیرچینگ یدنینوش هم

   باشه-

 :بودم وهنوز زل زده بودم به چشاش وکه گفت روش

  هم هست ؟ نیریش  _

  ؟ نیریش-

   آره-



 دونمینم-

 

 [07:33 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  خوزادحهیمس#

 ۲۴۰پارت_#

  ؟یدونینم _

 :وگفتم یبالبخند

   کورش دعوتش کنه دیکه دعوتش کنم با ستیمن ن یآره آخه مهمون  _

   باهاش تموم کردم از کورش خواستم دعوتش نکنه دونستنیها م بچه

   حوصلشوندارم

  ازت بپرسم یسؤال هی-

  : با خنده  گفتم 

  .. دوتا بپرس-

  ... یرینم نیریش شیپ هیمدت کنمیاحساس م-

 : زدم وگفتم دیلبخن

  برات مهمه ؟ _

   یریکه نم دونمیم ی...ول زهینه اما ...چ-

  محرومش کنم ؟ یمگه نگفت-

 :بااالنداخت وگفت ییابرو تک



 ؟ یپس خودت چ  _

   حرف رو زدم تنم داغ شد نیتا ا 

  ام رو ازش گرفتمکردم نگاه گرگرفته لیچپ متما سرموبه

   یهریوبرگشتم وخ یازدم ولحظه یلبخندلب تر کردم و 

 بودم لباش

   یقیعروسک نفس عم نیوبه جون خودم ذاتا نازودلبره ا دیلبشوگز 

 :وگفتم دمیکش

  ؟یخوابیم شمیامشب پ  _

 : گفت باخنده

  ... نه _

  چرا؟-

   میستیما که زنوشوهرن-

   میستیچرا ن میهست-

   میستین یواقع یول میخب هست-

 : فتمگ باخنده

  ؟ هیچ هیفرقمون بابق می؟ ماکه عقد کرد یچ یعنی   میستین یواقع _

   یتالف کننیکل نمرودوست دارن عاشق همن کل گهیهم د یخب زن وشوهرواقع-

  مکنن،ین

 : نفس گرفت و ادامه داد 

   وقت شترباهمیب خوابنیتخت م هیاتاق رو هیتو یزن وشوهر واقع  _

 ... ل منوتو......تازه باهم از اون کارادارنمد کننیدعواکه نم گذروننیم



 :با حرفاش باخنده گفتم گرفتمیسرخش  اصال   انگار جون م یزل زده بودم به لبا 

  ازکدوم کارا؟  _

  لحظه ساکت بود هی

 :به خودم چسبوندم و  گفتم شتریباز با ختده اوتو ب  دیانگار خجالت کش 

  ازکدوم کارا  _

 ی.داغ  دیدفه منو سمت خودش کش هی   دیرواتموگرفت کشک یحرف چیه یب دوباره

   لباشورولبام حس کردم که یوتر

  کل وجودم گرگرفت

   همزمان دستم یوطوالن یکردم لحظات شیمنم همراه  

 کردیم تنشونوازش

   دورگردنم ووبعد یکیموهام بود  یدستشاال هیاون هم  

  به وجودم ازم جدا شد ختیر شیکه آت یلحظات

 :گفت  دهیبر دهیبر نفسنفسوبا

 کارا نیازا  _

 : زدم و گفتم یچشمک طونیو ش یزیر یاب دهنمو قورت دادم با خنده  

  کارانیفقط ا _

 : منومن کرد و گفت  

   گهید یخب  کارا _

 : ترکردم وگفتم لب

   شمیکارااون وقت م نیاز ا میمنوتوهم باهم داشته باش میتونیم _

   نکردم که باسرعت اتاقوترک کرد یداد مقاومت ...هلم یزنوشوهرواقع



   امشده کیمن موندم تن گرگرفته و حس تحر 

 ییچه بو نیا یگذشت که صب زود رفتم دوش گرفتم که وا یچند روز هی....

   دهیم

   ازحد حساس شیکه من به بوب کردمیکه به حس م یحد دادبهیگند م یبو شامپوم

 ! بودم

 : کردم هیودم واگودادم با خ نهینفس به س 

 دخترررر یکرد ونمید  غزززل

   

  خواب بود  یبه اتاقش رفتم و عصب 

   تکونش دادم یعصب 

  از دست کاراش کردمیداشتم دق م 

 : خواب آلود گفت 

  ؟ یخواب نما شد یاول صبح یچکارم دار- _

   آره خواب نماشدم-

   کردم به زورلباس خواب تنش بود ،  بغلش کردم وبه بلندش

   اتاقم زوربردمش

 اومدمیزدتوسرم مانع شد اما مگه من کوتاه م یکل

   خواستیشده بودم م یکفر 

  میزدن که مستق غیاما لج کردم بردمش توحموم شروع کردج نیزم بذارمش

  تووان گذاشتمش

 : چنان دادزدم رونیادبیآبوبازکردم که خواست ب 



   سرجات نیبش _

 :تگف هیدفه بغضش شکست باگر هی

 ... ونهیچته د  _

 : گفتم تیباعصبان

  نگو یچیه -

 :گفتم ینگام کرد  عصب هیوگر بااخم

  لباستودرآر امیاالن م  _

  : گفت  هیبا گر 

 !؟یچ-

 

 [07:34 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۱پارت_#

 یدیشن_

 : گفت هیدادزد  که باگر چنان

  ... دمیچته ترس _

  رنیازحموم زدم ب عیغره نگاش کردم وسر باچشم

   آشپزخونه نییرفتم پا 

 بود روبرداشتم خچالیتخم مرغ هارو  تو یحاو ظرف



   خوش بختانه هیسحر  سم یکله 

 نبود توآشپزخونه

   وان که یداخل حموم نشسته بود  لبه برگشتم

  اخم کرد دنمیعرض داشت با د یسانت20 هی

 : گفتم  انهیموز یلبخندمنم  نشستم وبا 

  ؟ یلجبازکه هست _

 :گفت هیباگر

   چته  _

  ؟ یبازم که مظلوم شد-

 : چشاش نم اشک داشت گفت هینگام کرد باگر فقط

  چکارکردم ؟ _

 :گفتم باخنده

  ؟یترسیازمن م  _

   دست تووان هیوان شکستم وبا یدونه تخم مرغ برداشتم لبه هینگام کرد که  بازم

 :زد غیج کردم  یخال

  ؟ یکنیچکارم  _

   نیزم یتخم مرغوپرت کردم رو پوست

   یچیه-

دست شکوندم تووان که بابهت نگام کرد  هیبرداشتم وبازم به  گهید یکی دوباره

   که

 :گفتم کردینگام م هیروهم شکوندم اون فقط باگر یوچهارم یسوم



  اومد ؟ ادتی  _

 :گفت هیباگر

 ! کنمیم رخواهشیام  _

  : گفتم یعصب یبا لحن 

 اومد؟ ادتی-

  : با التماس گفت 

  رررررررر؟یام-

   صدام نزن یجور نیا رودردیام-

  ......من...منریام-

  ؟ یچراشامپوهاموخراب کرد-

  من-

  ؟ یک پس

 :نگام کرد که گفتم فقط

  چرا؟ زمیغزل عز  _

 :گفت بابغض

   یکنیم راشتباهینکردم ام یمن کار  _

  ؟ دهیمرغ متخم  یچراشامپوم بو-

 :گفت  هیگر ونیم دمیلحظه لبخندرولباش د هی

   نیتامیو یواسه موهات خوبه کل  _

   چرب داره یها دیاس داره



 ؟ یچ یاِ پس واسه موهام خوبه ؟اون وقت به تالف-

 : به جانب گفتو حق هیگر با

   نمیبرم بابانو بب یذارینم _

  باهات حرف بزنم خوامینمراجبش  گهیهزارباربهت گفتم د یمدیفه ذارمینم-

  

 :گفت هیباگر

   کنمیم رخواهشیام  _

   ادیم دینمونده  ع دیبه ع یزیدرضمن چ ادیفرستادم دنبالش قبول نکرد ب -

 : گفت هیباگر

  آخه ؟ هیتخم مرغ ها چ نیا یبد یلیخ ریام _

 :گفتم باخندم

   شهیم فیداره تنت لط نیتامیو یواسه تنت خوبه کل  _

 : گفت بابغض

  گرهیتنم بوم _

  ؟ رهیگیمن بو نم یموها _

  ادیساعت حالت جا ب مین هیتوآب  نیکه گفتم بش زدمیآبوبادست هم م داشتم

 :گفت بااخم

   ونهید  _

 :گفتم باخنده

   تنم به تن توخورده یخودت _



 : شدم که سمت حموم برم که دادزد بلند

 .. یغلط کرد _

 : بهش بود و   گفتم مینگاه عصب 

  نمیچیبه جون بابات موهاتو خودم م یاز تو وان جم بخور _

  با بغض نگاهم کرد 

   که یربع ساعت هیبرداشتم  گهید یشامپو هی رمینگفتم رفتم که دوش بگ  یزیچ 

 : بودم  صداش  زدم و گفتم ردوشیز

 . غزل _

 

 [07:35 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۲پارت_#

 :تووان بود  دادزد هنوز

  چته ؟  _

  ... رد شم خوامیم چشاتوببند

  ... بندم ینم-

 :دادزدم

  ببند  _

  : تمام گفت یبا تخس 



   بندم ینم-

 : دادزدم

  .... توآ دونمیغزل من م _

 :پرخنده بود و گفت صداش

  ؟ شهیم ینبندم مثال چ  _

 : دازدم

  غزززززل؟ _

 :گفتادامو در آورد و   پرخنده

 ؟ هیییییییچ  _

  : گفتم خوردمیداشتم حرص م یلیخ 

   رسمیغزل حسابتوم-

   حرومه زنتم نمتیمن بب ستیمهم ن نیچطوردوست دخترات توروبب-

   غزل بامن بحث نکن-

   نمیبب خوامی؟منم م یدیکثافت چطورتوهمه جامود-

لحظه  هی کنا  ونمید خوادیم دارهیبر نم طنتیلحظه خندم  گرفت دست از ش کی 

 :دادزدم تیکه باعصبان

   اون ندیب رسمیبه جون بابام حسابتوم  _

  ... توخرهیگاو یچشا

   خودت گاوه کثافت یچشا-

  دازدم غزل ؟-

 :گفت ضیباغ



   بروبستم ایب  _

رد شدم تاخواستم  عیچشاشوبسته که سر دمیدادم ود رونیب یا شهیدرش یسرموازال

  تخم مرغ  توکمرم  حس کردم یضربههوی   چمیحوله   دورتن لختم  بپ

   شدم  بدون یچنان عصب 

مخصوص  یپرتش کردم توقفسه تیدروم باعصبان چمیحوله رو بپ  نکهیا

   سمتش دمیوچرخ

 :گفت  ضیدفه چشاشوبست با غ هی   دیخندیم داشت

 ...حوله رو چیاه اه  بپ _

باخشم و  دمستایطورلخت رفتم سمتش پشت سرش ا نیشده بودم هم یعصب یلیخ 

 :پوزخند  گفتم

  توکه یاِ...چشاتوبست  _

 ؟ ینیبب یخواستیم

بهش  نمیچشامو با دستاش  محکم  بسته بود  و من موزخند رو لبام و نگاه خشمگ 

   بود

  ...رلطفایبروام-

   چشاش  بردارم یکه  از رو  دستشوگرفتم

  ؟ ینیبیباره م نی...اول یچشاتوبست یواسه چ-

 :چشاش بردارم  باالتماس گفت یبود نشد ازرو چشاشوبسته هنوز

   لطفا ریام  _

  ... گهیکردم وبرود غلط

 شدم وگفتم یاومد باز عصب ادمیشده بود که  فیدوباره کث کمرم

   نیاول یبگ یخواینکنه م هیچ   _



  ؟ ینیمنوبب یخواستینم ؟مگهیبست یجور نیکه چشاتوا ینیبیم  باره

  غلط کردم ریام-

ام و نگاهشو از تن برهنه کردیمن تظاهر م شیپ نکهیردار نبودم از ااما دست ب 

   شدم یبارشه روان نیبگه  اول خواستیو م دادیم یفرار

که  یلباس خوابشوازتنش دراوردم وازتووان درآوردمش درحال یوحش نیع

   بغلش

بودم که محکم  یدست وپازد منم جداعصب یبودم به زورکل کرده

   دورکمرشوگرفته

 نمیبه سروس زدیم زدوبامشتیم ادحرفیبادادوب دمبو

   یعوض نیمنوبذارزم _

  .. نیمنوبذارزم

تنش نبود  باال  یزیجذب چ پوریگ یشورت مشک هی  ریبود تنش جزءلباس ز لخت

    تنش  کامال  برهنه بود  لخت مادار زاد

 :دادزدم

  ... آروم باش ...آروم  _

 :گفتم دادیب و داد و تیحموم شدم و با عصبان داخل

   میکنیباهم حموم م  _

 : زد غیبود به زورکنترلش کردم  ج بغلم

  ... یعوض  _

آب دوش باز کردم وسردوگرم   گهیدست  وبادست د هیبغلش کرده بودم با  محکم

   کردم

   توبغلم بود ینا آروم و وحش  اون



 :زد غیج هیگر ونیم  کردیم هیگر

  ... زدم خیریسرده ام  _

   از کردیم یترش کردم ...هنوز ومحکم گرفته بودمش تمام مدت سع گرم یکمی

 :گفت هیگر ونیاشه که م جد

  ولم کن -

۲۴۰ 

 

 [07:36 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۳پارت_#

   هنوز اونو محکم گرفته بودم اما اون چشاشو بسته بود در تقال بود 

 :گفتم تیباعصبان

  ... آروم باش  _

  نفس افتادکرد به نفس هیگر نقدیا

 .دادیتند  تخم مرغ م یبو تنش

   دستم دورکمرش بود چسبوندم به هیطور که  همون

   حس نمیس یمحسوس رو یلیخ رشوینظیولطافت ب نشیس یبرجستگ خودم

 کردمیم

  روبرام به همراه داشت یبیعج حس

   بدنوبرداشتم یبردم وشامپو دست



   یکل کردیم هیکردم روتنش هنوز گر یخال یادیباز بود مقدارز درش  

 : سرد گفتماما خون ادکردیدادوب

   دهیمرغ متخم یتنت بو _

 : دینال  هیبا گر یعصب

  کثافت _

  ... آروم باش-

  ام کل تنشوشامپوزدمدست  لرزون و گرگرفته  هیبا  

  عمدا   طولش دادم   

  داد اجیاحت دیدستم به  لمس تنش شد 

   تحملم شدیبالمس تنش حالم داشت بد م یطوالن یقیدقا  

  شدیکم م داشت

 ... لرزهیدستام به شدت  داره م کردمیم حس

   هیدوش بردمش هنوز گر ریز

 :  گفتم یهق کرد  عصبهق کردیم

 چته ؟ _

  خراب بود که  کم تحمل و بد اخالقم کرده بود گهید زیحالم از چ  

 :گفت  هیبا گر  دیلرزیم صداش

  ... ولم کن  _

   یخودم نبود بغلش کردم بادوتا دستام وچسبوندم به خودم وسرم توگود دست

  بود شترچشاشوبستهیب میبود رآبیوچون ز گردنش

   یتحمل کنم، روان شدینم گهید



که لبام گردنشو آروم   به رقص بوسه دعوت کرده  یدر حال یبا لحن خمار  شدم،

 : بود پچ زدم

  گفتم آرومم کن غزل .....آرومم کنن    _

   دیلرزیصدام به وضوح م گهید 

 : :کرد منو از خودش جدا کنه و  گفت یسع هیباگر

 ... کنمیخواهش م ریام _

 : پچ زدم ازیشده بودم  با همون لحن خمار و پر ن ونهید   

 بارته ؟ نیمگه اول _

 : دمیو خمار  غر  یعصب کردیم هیگر فقط

   غزل خوامتیبارته ...م نیمگه اول _

 :گفت هیباگر

  ...ادیازت بدم م یولم کن روان  _

  فرمسفت بود خوش بیمحکم تو  دستم بود عج   نشوگرفتمیدست س هیبا

  شهیباره  لمس م نیانگار اول 

  حسو حالم نیدست خودم نبود ا 

   که به وضوح یباصدا 

 : گفتم دیلرزیم

  شه؟یتنت دست نخورده ؟مگه م _

 : گفت هیگربا

 .....لطفاری...ام کنمیم رالتماسیام _

   قیتودستم دست خودم نبود ،عم نشیگردنش بود س یتوگود سرم



 :با التماس گفتم دمیگردنشوبوس

   عقدت کردم یزنم  _

 :گفت هیباگر

 یتوبهم قول داد  _

  : لب زدم   ازیپر از ن کردیم میداشت   روان  یخمار 

 ... یکنیم تمیشم ...اذآرم با یذارینه ..تو..نم-

 کرد یم هیگر فقط

  مگه نه؟ یخوای؟م یخواینونمیمگه هم _

 :نگام کرد گفتم هیباگر

   یخوایغزل به دادم برس گرگرفتم توهم م کنمیخواهش م  _

  دارم اجیبهت احت یخوایم دونمی،م دونمیم

 : گفتم باالتماس

   االن نیآرومم کن هم  _

نفس  هیگر ونیم کردیهق مباز بود فقط هق خودم چسبوندم دوش آب شتربهیب

   نفس

  کار رو کردم هق زد نیتا ا دمیدفه به دهن کش هی نشوینوک س  زدیم

 نشیاصال دست نخورون  بافت س ایبود گو بیعج  دمیبا تمام وجودم مک یلحظات 

  سفت بود

ودم و ومحکم گرفته ب نشویکه با دست س یسر برداشتم    باز با باالتماس در حال   

 : اونو محکم گرفته بودم ازم جدا نشه  ادامه دادم گهیبا دست د

   ....غزل خوامیغزل ...تنتوم خوامیآرومم کن ...م _



؟  ینداشته باش اجیبهم احت شهیمگه م  یخوایهمون طورکه  تو منو م خوامتیم...

 ...یکرد میجور نی..توا

  نفسهق زد با نفس  یدستام شل شد وقت 

   دفه هی 

 : گفت  هیپاهاش باگر یخورد نشست رو زیل زتودستاما

  ؟ یفک کرد یتوراجب من چ _

   نکردم  گهیواسه خواستنش د ییتقال چیه

 :گفت هیباگر

 ستمیبدکاره ن رمنیام  _

 : هق گفت باهق

 ....ستمی...من ..بد..ن ستمیبه خدان ستمین _

   شدم مونیپش دمشید یجور نیا

 : داغون  گفتم یحال  یبود که باشرمندگ زانوزدم منم تنم برهنه جلوش

   خوامیغزل معذرت م _

   زمیعز ستی...دست خودم ن زمیمنوببخش غزل لطفاعز کنمیغزل خواهش م..

   توعه ریخب تقص خوادیآرامش ندارم ...  دلم  تو رو م هیمدت شمیم تیاذ نمتیبیم

 :هق گفتکردم بلندش کنم هق یکرد  سع هیگر فقط

   ن ،دست نزنبهم دست نز  _

   فوبرداشتمیکردلیهق مندادم بلندش کردم بازم به خودم چسبوندم هنوز هق محل

  شامپوزدم وروش

   هیبود اما گر حرکتیب دادیتخم مرغ م یهنوز تنش بو 



  کردیم

   کرد هیقدر گر نیا دیلرزیکه حمومش دادم م یقیبعد ازدقا هقباهق

  بهم ختیاعصابمور

  بودم لرزدنگرانشیقد م نیبند نبود ابردمش رخت کن روپا  

داشت  پسیلیدورموهاش که هنوز ک یکیو دمیچیحوله رودورتنش پ عیسر...

   هیباگر

 : کرد ،  باالتماس گفتم نگام

برهنه  یوقت ستمیسنگ  که ن  گهینگام نکن خو منم ادمم  د یجور نیتوروخداا _

 کار رو با من نکن نیا گهی،   د خوادتیدلم م نمتیبیم

 

 [07:37 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۴پارت_#

 :گفت هیباگر

  ...ادیازت بدم م  _

 نگفتم لب ترکردم یچیه

   چشماش که پراشک بود گذاشتم داشتم یبوسه  رو هی  

 : لرزون  گفتم ییسمت حموم با صدا رفتمیم

 مونمیبشم  پش رحمیگذشتم  غزل نذار  ب...   ازت  یکنیم تمیاذ ینکن دار  گهید _

  نکن



 یطوالن یقیسردش کردم  ودقا عیشدم هنوز دوش آب باز بود که سر  داخل

   تا بلکه التهاب  درونم کم بشه خیاب   ریز  ستادمیا

  ( غزل )

  رونیتوحموم منم باهق هق  ازحموم  اومدم ب رفت

   یاتاقم باهمون حالت رو رفتم

  دمیدراز کش تخت

  کردم هیرگ

 : دمیخودم کش یباز مالفه رو 

   چرامن دوسش ایخدا _

   بدبختم قده نیهست ازسره هوسه ...خداچرامن ا یاما اون دوسم نداره هرچ دارم

دوسش  نکهیجزءا هی!؟ به دادم برس خداگناهم چ یسرراهم قرارداد ریام چرا

   دارم

 .. خودم بمونم ییوتنها یتوبدبخت یچرا نذاشت ایخدا...

  کردم سردرد گرفتم هیگر نقدیا

  اومد داخل  رینگذشت  دربازشد ام یلیخ

  مالفه بود ریز سرم

   دمیتخت روفهم ینشستنش لبه  

 : گفت آروم

   غزل ؟ _

 :گفتم هیدفه بغضم شکست باگر هیبند اومده بود  میگر تازه

  ... رونیبروب  _



 :تگف یسرم بکشه بالحن مهربون یکرد مالفه روازرو یسع

  ؟ یکنیم هیگر زدلمیعز  _

 ختمیر شتراشکیبستم ب چشم

  ...بروتنهام بذار– 

 بودم یعصب

  زدلمیعز یخوریپاشولباس بپوش سرما م _

 : گفتم هیباگر

 راحتم بذار رونیبروب _

  دوباره خواست پتوروبکشه که نذاشتم 

  

 .. خومیغزل من معذرت م-

 :که ادامه داد دیلرزیم صداش

  ... شهیارنمتکر گهیغزل د _

 :شدت گرفت باهق هق گفتم میجمع شدم گر شترتوخودمیب

   ی...توبد ادیازت ...بدم م  _

...  

  کردیمالفه کمرمونوازش م  یگرانه از  رونوازش دستش

   غزل مونهیمعلوم بود پش 

معذرت  ستینکن گفتم که دست خودم ن هیگر یکه دوست دار یجون هرک _

 خوامیم

 به جون تو دمی،قول م دمیقول م افتهیماتفاقا ن نیا گهید



  قولم بزنم ریبشم ز یینکن من هوا یکار گهیتو هم د 

 : باهق هق گفتم...

   توبهم قول _

  ... یبد یلیتوخ یقولت زد ریاما ز یبود داده

من  بخوامت  حاال پاشولباس بپوش نگرانت  یکنیم یتوعه تو کار ریاخه  تقص  _

   شمیدلواپست م کینیلیبرم ک خوامیم شمیم

 : کردم که بلند شد وگفت هیگر فقط

   امیم رونیببرمت ب خوامی؛م امیامروز زود م _

   بسته شدن ینگفتم بازم فقط هق هق کردم که صدا یچیآماده باش گلم ه دنبالت

  دمیدروشن 

سربه  گهیگرفتم که د میمن هم تصم رفتمیطور روزا پشت سرهم م نیهم...

   سرش

   درس بخونم که قبل یگرفتم فقط خرخون میباهاش حفظ کردم تصموفاصلمو نذارم

  دیخر یبرا  رونیمنوبرد ب رینوروز ام دیع التیازتعط

   خودش چند روز قبلش بهم قول 

  هیباسم یحت دادبرمیاجازه نم دادالبته

   میکه رفت یاما اون روز ادبودیز یلیکارش خ 

   یلیخ ابونایبود خ دیع کینزد چون رونیب میبود  باهم  رفت یمن تعطل شانس

 ... بود شلوغ

   فقط یطور نیمیاگه ه یحت  دیخر یواسم  م ذاشتمیم یروهرچ دست

   دیخریهم که م زایچ یتوبعض گفتیمگه نه م دشیخریچه قشنگه م یوا گفتمیم



   واسم ینداشت کل یا دهیفا کردمیاعتراض م کردینم یبه نظرمن توجه  اصال

 کرد دیخر

   توخونه رونیوکفش ولباس ب فیگرفته تاک شیدکلن لوازم آراازعطروا 

   خوشش اومد خودش دوتاش دید ریست لباس ز هی روتازهیوز یوراحت یومجلس

بود  اخودشیمن  یقهیسل ایکه  ییرازاونایمختلفش شوبرداشت بغ  یرنگا با

   دمیخر

هم  تقسیانتخابام کمک کرد جداخوش سل شتریهم  داره توب  یاقهیسل عجب

   صبوره

  کردن دیتوخر

   اصال  غرنزد ....همه روگذاشت پشت میبود رونیکه ب یساعت چند

 : شد وگفت ادهیپ نیعقب وعصر بود ازماش صندق

   پشت فرمون نیغزل بش _

  ... امیم عیسر رمیبگ یزیچ هینشم برم  مهیتاجر

 ریالل..امخد اپشت رول بودم ..اواال یپشت رول ...وا دمیپر عیکه شد سر ادهیپ

   که

  بود نیروماش چیسوئ رفت

 ریام یفرار نیماش

   من ...قراره کنمیم یچه حال یوا  _

 .. گفته بودم گهید زیچ هیکاش  رهیپرادوبگ هیمنم  واسه

 فکرا بودم نیتوهم

 یروان نیکه چقد دلتنگ بابام بودم ا یوا  دیطول نکش شتریب هیچند  ثان  

   منومحروم کرده



منتظر بودم انا   شتریب یقیدقا میرروندیبه مغازه کردم ام یکه نگاه مدارباباید از

 ِ   ومدین  ریام

 

 [07:38 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۵پارت_#

 : گفتم  یفرصت استفاده کردم با خوشحال نیاز ا 

 .. میدبروکه رفت _

 رونیب راومدیت کردم امرفت   و من تاحرک ریکه ان ینگاهم سمت  

   آب پرتقال وانینگاش کردم دوتال 

  با سرعت  گاز دادم  و  رفتم  دمشیبود  تا د دستش

   کارخونه رمیخدادارم م یوا _

..خداخودمو به توسپردم....اما اخودخدای رهیباخودم زنده موندم هم دست ام رفتنم

   یم

  ....رویما یدایدادب خرمی...به جون م داربابامیبه د ارزه

  (ریام)

 هیاما محل نداد... دیماتم برد...غزل گاز زد ورفت   منود رونیاومدم ب نکهیهم

   دفه

   نیزم یرو دمیآب پرتقال روکوب یوانایشدم که ل یخودم اومدم که چنان عصب به

 رو ادهیپ یتو



  شد دهیاونا پاش یرو بودن که رو ادهیعابرپ یتا چند

   یور یدر 

   یکیبخوام جواب بدم نداشتم اما  نکهیبودم که اصال  حال ا یعصب نقدیگفتن ا بهم

 بشم هیبود دست بق کیشد  نزد لهیبهم پ بد

   یوکفر میعصب دنیاما مردم که د 

   پول نقد بودآ یکم هیبود  نیباهم بود نه پول کارتام توماش لینگفتن نه موبا یزیچ

  اونم  اب پرتقال گرفتم 

 :زدمیلب غرم ریز 

   کهیاحمق  اگه دستم بهت نرسه ...ت یخترهد  _

  خدابهت رحم کنه یگوشه غزل وا بزرگت

   گرفتم رفتم عمارت یدربست هی

   یعصب نقدیبهش دادم رفت ا یکل ارمیرونگه داشتم تابرم براش پول ب راننده

  اصال برام مهم نبود چقد بهش دادم بودم

   نبود پس هنوز نیداخل شدم ماش باعجله

 ومدهین

   خودته یخونت پا رسهیسرووخدافقط به دادت م رهیخ نیکجا رفته ا یعنی  _

  غزل

   یخدا اتفاق یوهزارتافکرناجورازذهنم گذشت وا دمیچرخیم دورخودم

 ؟ فتهین واسش

  همه دلشوره نی...دست من نبود ا شدیم کیکه داشت تار هواهم

  نماومد بهش زنگ بز ادمیتازه   دمیچرخیدورخودم م اطیح یتو



   داخل دمیپر

   روبرداشتم شمارشوگرفتم وجواب نداددوباره گرفتم نه انگار نه یگوش

 انگار

 شدمیم یخودموگرفتم ، جواب نداد، داشتم روان ی شماره

 خداکجا برم دنبالش برم یوا _

   یبودم که گوش یعصب نقدیدوباره گرفتم اما جواب نداد ا 

 زیم یرو دمیقدرت کوب روباتمام

   کردینبود بابا تمام مدت نگام م خودم دست

 : آروم  زمزمه کرد 

 غزل چرا باهات برنگشت  دعواتون شد ؟  _

  حرف رو زد  نیا میعصب دیجون د دیشا 

   گذشت که یچه طور دمینفهم یساعت هی اطیندادم رفتم داخل ح محل

 آروم وقرارنداشتم اصال

   ،گفت ، زجه دیپرس یها  بود هرچپله یباال اطیح یبابااومد تو 

  نگفتم یزی... چ ومدیغزل کو؟چرا ن دیپرسیشد ، مدام م یعصب زد

   مدام عرض سنگ اطیح یتو

  اومدم یوم رفتمیفرشاروم

   یلینکنه رفته ...نکنه ولم کرد،  خونه روترک رفت خ _

 سخت گرفتم آخرش ولم کرد؟ولم کرد ؟ بهش

 شدمیم یافکارداشتم وران نیازا

 خونم رفت ؟ یت غزل رفت خونموترک کرد ...شادتصورشم سخته،  رف _



   نیتوهم

   که زدمیبال بال م یزخم یپرنده هی نیبودم من ع یچقد عصب دونمینم فکرابودم

 اومد تو نیداشت خودش بود باماش مونتیبازشدن ر درعمارت

   رفتم تیباعصبان

  ها اومد نگه داشتپله یتاپا نیباماش جلو

   اهم بهشنگ ستادمیروبه روش ا منم

  ستیامشب خداهم جلودارم ن دونستیپس خودش هم م دیلبشو گز بود

   پله یبرگشت ته دلم  آروم شد بابام هم باال نکهیبهش بود از ا مینگاه برزخ 

  بود لچرشیباو ها

   بودم که یقد عصب نیدلم خوشحال بودم که برگشت اما ا ته

  ستیجلودارم ن یچیه

  ک نکردهخونه روتر نکهیحال ازا خوش

 ستادمیا نیماش یجلو

 اومدن نداشت نییقصد پا  ایگو 

 : گفتم ادیبافر یقیبعد ازدقا 

  ؟ یبود یکدوم گور _

 :که بازم دادزدم دهیترس یلینشسته بود معلوم بود هم خ نیطورتوماش نیهم

  ؟ یبود یکدوم قبرستون _

 : گفتم ادی...در  کنار راننده رفتم وبافر زدمیانگاربااون حرف م انگارنه

  ..دروبازکن _

   کردچشاش پرترس بود نگام



  : ادگفتمیوبازم بافر نیبامشت زدم به سقف ماش 

   نییاپایب _

 : بود با ترس  گفت فیضع صداش

  .. ترسمیم _

 : دازدم

  ؟یترسیم _

 : وتکون سرگفت باترس

   آره _

  ؟ یرفت یواسه چ یترسیم-

 : نگفت بازم دادزدم یچیه

  ... نییپا ایب _

 :( ادامه داد فیاما ضع دمیشنی)صداشوم امینم-

  امینم ترسمیم _

   اصال آرامش نداشتم 

 کنمیم نوداغونیماش ای یایم _

 

 [07:39 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۶پارت_#



 بهش بود  میبرزخ نگاه

   یا دهیه فاکردم مگ نییروباال پا رهیآب دهنشوقورت داد دست گ 

 داشت

 :زدم وگفتم نیماش  ریلگد به تا هی تیروزده بود  باعصبان یقفل مرکز 

  !؟ یبمون نیتوماش یخوایم یتاک  _

 :و منو من و بغض گفت  باترس

   ترسمیم  _

  ...ندارم تیکار نییپا ایب-

 :گفت دیلرزیم صداش

  ؟یدیقول م  _

 : دزدمدا تونستمیاما نم رهیاز من قول بگ  خواستیم 

   نییپا ایب _

 ؟یندار میبگوکار-

   نداشت متیلحنم اصال آرامش و  مال 

  رو یلعنت نیغزل بازکن ا-

  ... نییپا امیبراون ورترم-

 نییاومد پا یادیفاصله گرفتم   باترس ولرزز نیازماش یکمی

   بودم یعصب نقدیا 

   بود به دهیچسب دکهیلرزیم دیب نیکه ع میعصب یلیبود خ دهیخودش هم فهم که

  نیماش



  امدهیبهم چسب  یدندونا یجلورفتم  از ال  رفتیعقب معقب نیاز کنار ماش نیهم 

 : دمیغر

  ؟ یبود یگفتم کدوم گور _

 : گفتم ادیبافر  دمینگام کرد ترسوتوچشاش د فقط

  باتوأم ؟ _

 :گفت باترسومنومن

 .کارخونه  _

 :جر شدم دادزدمکه رفته منف ییجا دنیگفت اما از شن یچ دمیشن 

 کجا؟  _

  : پته و بغض گفتبا تته 

  کا....ر...خـــــــــــ....و...نه-

 :دادم همزمان گفتم سرتکون

  تکرارکن کجا؟  _

 کــــــــــــــ...ار....خــــــــــ....ونـــــــ..ه-

  : دمیبا خشم غر 

 ؟ یرفت ی؟واسه چ یکردیم یاونجا چع غلط-

 :باترس گفت رفتیبود بهش عقب عقب م دهیچسبکه  نیطورازکنارماش نیهم

  ... نمیرفتم  باباموبب _

 :گفتم ادیبافر  میدیچرخیم نیدورماش نیهم 

  ؟ یبر یمگه نگفتم حق ندار  _

 :بود  با بغض  گفت دهیترس یلیجلودهنش گرفته بود خ دستش



  دلم واسه بابام تنگ شده بود  _

  ؟یریمگه نگفتم نم-

 : گفتم ادیکرد  بافر هینگفت  فقط گر یچیه

  شدم دلم هزارراه رفت یچه حال یدونینم _

  : جانببهو حق هیبا گر 

 ? یبود نتیچته نگران ماش-

 : زدم ادیفر

  جا داغونش کنم ؟ نیهم یخوایبودم ؟م نمیاحمق نگران ماش  _

 : گفتم تینگام کرد که بادادوعصبان فقط

   هزارفکرناجورکردم یدونینم _

 : گفت هیدختر با گر نیررروبود اگستاخ وپ چقد

  رفتم ؟ یفرارکردم ؟باکس یفکرد _

 : دمیتمام وجودم  غر وبا

  ..خفه شو  _

  (غزل)

 : برداشت سمتم عقب رفتم که بازم باخشم گفت زیخ

  ؟ یدادینم توجوابیشدم ؟چراگوش یچه حال یدونیغزل نم _

   شد جواب بدم پشت رول بودم ینم-

 ؟ ینگه دار یتونستینم-

   دیتنم لرز دادزدچهارستون



   سیبود که موهام که گ یعصب نقدیبرداشت تاخواستم فرارکنم ا زیخ سمتم

 دیبودروکش

  ستادمیاجبار ازدم  از  شدت درد به غیچنان دردم گرفت که ج 

   رها کرد به سمویگ ستادیا اونم

  دادم هیکنارسنگ فرشا تک درخت

  لرزه شده بودم ازترس نیزم نیع

 :له روباهام کم کرد که گفتفاص 

   یبهم وارد کرد یچه استرس یدونیازت نم گذرمیغزل به روح مادرم نم  _

 :وبغض گفتم تیباعصبان

 فرارکنم یترسیچته م -

 

 [07:40 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۷پارت_#

   ذارمیزندت نم گهیاون وخ د _

 :گفتم هیگرفت باگر میگر

 ...ادیازت بدم م یروان  _

  بود لحنش یعصب یلیخ

    وقت شب نیصدتامرد ..اونم ا ونیکارخونه م یچراسرخود رفت-

 : گفتم هیباگر



  ... بابام شیرفتم پ _

   یتوغلط کرد-

 :نگاش کردم  ادامه داد هیباگر فقط

 یها گذاشتچرا تن گهیبدم نم یمن چکارکنم جواب باباتوچ فتهیواست ب یاگه اتفاق _

  اد؟یب

  ؟ یبابام منع کن دنیمنوازد یتوحق ندار-

 :گفت تیباعصبان

  ؟یدیدست منه فهم ارتیاخت  _

  ...یو حق به جانب گفتم : غلط کرد هیبا گر 

کردم وهمزمان دستشوبااآلورد  بزنه تو دهنم  سیزد که خودموخ ادیفر چنان

 :وگفت

   یزد یچه زر  _

 نکهیدم چشماموبستم سرموبه عقب خم کردم قبل ازاز غیبزنه ج دستشوبااآلوردکه

   نداشت یبودن دوتاچشاش شوخ یبه چشاش کردم برزخ یچشماموببندم نگاه

  چشاموبسته بودم یعوض

  بودم شیلیمنتظرس

  : گفت تیبا  عصبان دمیباباورو شن یصدا 

  ...رررریام _

  دشده بو یباباقاط رگفتنیباام غمیج یصدا دمیلرزیم دیب نیع که

 : گفتم هیهق افتادم باگرگرفته بود به هق میباترس چشاموبازکردم گر 

   ادیازت بدم م _



 :گفت تیمشت بود باعصان دستش

  ... امیبروتواتاقم االن  م  _

 :گفتم هیباگر

  .. رمینم  _

 :دادزد

 ... گفتم برواتاقم _

   که کردمیم هیها باال  گرنگفتم باسرعت وحالت دو ازپله یچیه

زدم  یبگم لبخند یزیچ نکهیرد شدم بدوم ا کردینگام م لچرباباکهیکنارواز

   یچشمک

  ... رفتم اتاقش دمیزد وباسرعت دو یته لبخند زدم

  (ریام)

  ... کنمیاگه نره تواتاقم موهاشوکوتاه م یوا ونیگر یرفت باچشما غزل

 : باباگفت  رفتمیروباال م تیپله ها  با عصبان داشتم

   صبر کن ریام _

  ستادمیا لمیکنه اما بر خالف م خمیتوب خوادیباز م دونستمیم  ستادمیا

  ... توروروح مادرت دعواش نکن ریام  _

  دعواش کنم ؟ گهید شهیم یعنیخداقسمم داد  یوا

 : گفتم یعصب یبالحن که

   نیتوروخداقسم ند _

   که نکرده رفته به باباش سرزده یرکاریام-

   شدم مردم وزنده شدم تابرگشت یچه حال یدونیپدرمن نم-



  ؟ ینگران ندقهیا ی؟ازچیدیرترسیام-

 :کردم ادامه داد سکوت

قده بهش  نیچراا رینداره بره ام ییترکت نکنه خونه روول کنه ؟اون جا ینگران _

  ؟ یگریسخت م

  ... به خاطرخودشه-

   هیتا مونهیپرنده توقفس م نیع نی...بب ستیهم درست ن یریهمه سخت گ نیا-

   نکن به رشیبالوپرشونبند اس یجور نیا خوادپروازکنهیم داکنهیپ یفرصت

  .. یشیم مونیپش ضررخودته

  ... نگرانشم ستیدست خودم ن-

   تاحاال بهت ثابت نشده ستین یغزل دختربد ینگران یازچ-

   که امروزمنوکشت وزنده کرد یدینه اون به زور من خوبه د-

   طونهیش ستیبدن یکنیاون اونقدرها که توفک م یکنیدارم اشتباه م نیقیاما من -

 نهیباباشوبب یذاریچرا نم یچرا از همه پنهونش کرد ریحرف گوش کنه ام اما

 

 [07:40 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۸پارت_#

 :شدم وگفتم یعصب

  ...زیصدجفت چشم ه ونیبکنه م یبره کارخونه چه غلط  _

   سشونیبگن دخترناصرزنته زن رئ یکشینه توخجالت م-



   خوامی...نم خوامیدخترناصرزنمه اما نم دوننیکل کارخونه م ستیحرفا ن نینقل ا-

   کنم انیچطور ب دونستمیداد نم نهینفس به س 

  ؟ یچ یخوا ینم-

   لشقب یبرگرده به روزا رهیبخواد ازم طالق بگ نهیبشه باباشوبب یییهوا خوامینم-

   باباش شینداره که بره پ یینداره بره باباش جا ییجا چینترس اون االن  زنته ه-

   که بخواد خونه روترک کنه ستیهم ن یباش باکس مطمئن

 : که گفتم شترازقبلیبودم ب یعصب

   ستمیمن مطمئن ن _

 ادیکه بدت م ییدخترونرنجون ازبال نیباکارات ا نقدینباش ا نیبدب نقدیرایام-

   سرت

   یدیم شیروز فرار هی ریهزارباربهت گفتم بهش محبت کن بهش سخت نگ ادیم

   پدر حق بود یکردم واقعا حرفها سکوت

   همه نیباال آروم باهاش حرف بزن کارش درست نبود اما مستحق ا یریامرم-

   ستیوزدن ن سرزنش

 :بود  متعجب  گفتم یعصب لحنم

  زدن ؟  _

   شیزدی؟اگه من نبودم م یدی؟ترسشوند یدیکاشوندمگه اش شیبزن یخواستیآره م-

   درازه یلیزبونش خ-

   دلش پاکه زنهیفقط حرف م-

 : گفتم تیباعصبان

   کنمیزبونشوکوتاه م _



   مهروبون شهیبدترولجبازترم یکن یشتربداخالقیب یوارد شوهرچ رازراهشیام-

  ... ترباش

ومحبت روش بهترجواب  ینکه مهربو هیغزل دختر نهی...اشتباهت هم شهیپرروم-

   امتحان دهیم

  ... شناسمیمنواونوازتوبهترم ریام کن

 :کردم باباادامه داد سکوت

  ...بعد ینروباال ..بذارآروم بش یهست یفعال عصب _

 آرومم ستمین یعصب-

  ... یستی...آروم ن یستین _

  باباخوبم ...مسلطم-

  ؟ یقول بده دعواش نکن-

  .. دمیقول نم-

  ... باهاش برخورد کن متیبامال کنمیم هشرخوایام-

  ... کنمیم یباشه سع-

  ازبابام باشم  و بشنوم داخل عمارت شدم یمنتظرحرف نکهیباسرعت بدون ا.

   دربزنم نکهیراست داخل اتاقم شدم بدون ا هیتووجودم بود   تیآثارعصبان هنوز

   فتم که بدونجلور زدیتوالت نشسته بود داشت موهاشوشونه م زیغزل پشت م...

 :نگام کنه گفت نکهیا

  ؟ یآروم شد  _

 : خشن گفتم یبالحن

  من آروم باشم ؟ یذاریمگه توم _



   یبلند شدشونه روگذاشت رو زتوالتیدرومحکم بستم  جلورفتم ازپشت م برگشتم

 :وگفت زیم

  من چکارکردم ؟  _

کرده  هونیانگار نه انگار من د کنهیبود داره موهاشو شونه م لکسیچقد ر 

 :گفتم تیباعصبان

  ؟ یچکارکن یخواستیم گهی؟د یچکارکرد  _

   دمیمنوخودم رفتم بابامود یبردینکردم تونم یمن کاربد-

من  یگ یخودت کم بهش نم ادیمن بارها بهت گفتم،  بهش گفتم خودش نم-

   چکارکنم

   گمی؟بهش م ارمشیبه زور ب ادینم یوقت

   دیاون با یخواینگو...تونم یالک-

 اد؟یبگم ونخوام ب یالک یواسه چ-

 

۲۴۶ 

 

 [07:41 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۴۹پارت_#

   یمنوببر یتونیخب درست ، اما م _

  برم یمن توروکارخونه نم برمینم-



 : دادزدم  و ادامه دادم 

   بارت باشه نیوباروآخر نیاول _

  .... نمیچیموهاتواز ته م یبعد بفهمم رفت یراونجا غزل س یذاریپاتوم

  زد یدیلبخن

 :هنوز آثاراشک توچشاش بود که گفت اما

  یا ونهیتود  _

  : زدم و گفتم یپوزخند 

  !؟ یدونست ینم-

 :سرد گفت خون

  ... که بابات بهت  گفت خواستگاردارم باورم  بازم نشد یروز  _

برخالف  یسربه سرم بذار هی،  کافچه جورم ونمیحاال بهت ثابت شد؟غزل من د-

   یدیاز چش خودت د یدید یهرچ یرفتارکن لمیم

  نگام کرد فقط

 :توجه به اشکاش   ادامه دادم یب  دمیسرخوردن قطرات اشک وتوچشاش د 

   شدمیم یشدم داشتم روان یچه حال یدونینم  _

 : گفت هیباگر

  ...برم ...فرارکنم !؟ یدیترس _

 : دادزدم

  !؟ ستین تیچرا حال  نگرانتم _

   نمیرو بب یک دی... با یخوام نگرانم باش ینم-

 : عقب رفت دادزدم جلورفتم



مث آدم باهات حرف بزنم دختره  یذاری...تونم یکنیم یزبون دراز یبازم دار _

   بشه نیبهت توه یاحمق ... دوست دار ی

 :اما آروم گفت هیباگر

  ... یکنیم تیاذ یتومنودار  _

 : دمیغر

   بهم استرس وارد نکن عذابم نده نقدهینگرانتم ا نهیرازایچکارت کردم !غ  _

  ؟ یخوایم یچ گهیبرات فراهم کردم د یخواست یهرچ....

 : بااشک نگام کرد  آرومتر از قبل ادامه دادم فقط

  نکن ومیحرصم نده ...زجرم نده بارفتنت تهد نقدیا _

   ین نکنرفت یوخ هوا هیبازم دادزدم : غزل   هوی  

 :آروم گفت هیباگر

 دادنزن سرم درد گرفت نقدیا  _

 :گفتم تیانیباعص جلورفتم

   کارت نیباا ادامایبگم بابات ب لیواسه سال تحو خواستمیم  _

  ..ینیبب التیباباتوتابعد ازتعط عمرابذارم

 :نگام کرد  جلوتررفتم وادامه دادم هیباگر

   میاونجا لیشمال سال تحو میریپس فردام  _

 :کرد که گفتم هیگر فقط

   باخدمت ادیشب بعدش بابام میریمنوتوزودترم شمیآماده م  _

 ادیکه نخواد ب یتهران بمون یتون ینم یدیبابات خبرم کارابه

   رفت عقبعقب



  هقش کل اتاقوگرفته بودهق یتختم انداخت  صدا یخودشو رو 

 : گفتم ستادمیسرش ا باال

   یدلواپسم نکن یطور نیبعد ا یسر یتوباشواست تا هیتنب نیبدتر نیا _

 : گفت هیگر با

  ..بروراختم بذار _

 :زدم وبازوشوگرفتم برش گردوندم وگفتم یپوزخند

  ! راحتت بذارم  ^

 :گفت هیتخت بود اما روش  سمت من بود باگر یرو هنوز

  ...ادیازت بدم م  _

   نگام کرد هیاگرب دیتخت باالترکش یقدم جلورفتم خودش رو هیکردم  بازوشول

تودلم به پا شد که عقب عقب  یبودن چه طوفان سیکه به چشاش بود که خ نگاهم

 رفت

  زدم مهیآروم   روش  خ 

   بود  به نفس دهیترس نکهیهقش بند اومد مث اهق 

 افتاد نفس

   ی....ب دمشیهاش بوس هیبدون درنظرگرفتن حس حال خودم وگر 

  انهیوحش وقفه

   نداشت روش بودم ...ازش یا دهیتقال کرد فا یچهر یطوالن یقیدقا

 ینگام کرد پوزخند تیدستام بود که باعصبان نیکم فاصله گرفتم ب یلیخ یکم

   زدم

  ... یرفتنت نذار یمنوتودلشوره یتاتوباش-



 : دهنشوقورت دادوگفت آب

   یروان _

 زدینفس مروش بودم نفس هنوز

  ... نگرانته یلیابام االن خب میشام بخور نییپا میبر ریدوش بگ هی-

 : نگفت،  ادامه دادم یچیه

   که خودم ببرمت حموم یخوایدخترخوب ....نم هیمث  _

من  دونستیکنم ...م تشیاذ ینبود خواستم کم یزدم اما ته دل ثیلبخند خب هیو...

 .وقتا یبعض دیترسیکه ازم م کنمیم یدموعملیتهد زنمیحرف نم

 

 [07:42 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۵۰پارت_#

 :  گفتم کردمیاشکاشوپاک م  کردم،یگونشونوازش م یپشت دست رو با

 کنمیکارخونه قلم پاتوخوردم یمن بدون من بذار یپاتوبدون اجازه گهید _

  ...افتاد؟

سرشو با ترس کامال   کردمیباپشت دست چشماش و گونشو  نوازش م هنوز

   آره یعنیتکون داد  یفاحش

  ...دهیترس یلیمعلوم بود خ اما

 :گفتم دمیچشاشوبوس یزدم به نرم یچشمک

  حاال شد  _



   لبش نشاتدم ازش جداشدم واتاقوترک کردم یشهنرم گو یبوسه هی 

   کردم داشوجمعیتمام خر نگیپارک نوبردمیماش 

   

   ستم بود انداختمد یتخت نشسته بود  هرچ یبردم اتاقم هنوز رو یبه سخت 

 اتاق کف

  _: کار رو کروم معترض با بغض گفت نیتا ا 

 ررررر؟یام _

  : گفتم یمعترص و عصب 

   یرو ی....مگه نگفتم بروحموم نشست رزهرهالهلی...ام روکوفتی..امرودردیام-

   گفتم یدیدودوخاک م یبو یبود رونیازصب تاحاال ب رنیگیمالفه ها بوم تخت

  زدلمیزرعیدوش بگ هیبرو

 نگفت زانو یچیه

 : لباس مناسب بودم گفتم هیکه مشغول گشتن  داشیخر یپا زدم

  ؟ یرفت _

   :خوشم اومد برداشتم سمتش پرت کردم وگفتم ینفت یآب یلباس کوتاه بند هی

  نوبپوشیا _

 :وگفت دشیقاپ

  .. پوشمینونمیمنوا  _

 :گفتم تیباعصبان

  ؟ ی! چراگرفت یپوشینم  _

  ... یرفتم توانتخاب کردنگ نومنیا-



 : شدم وگفتم بلند

  ...یپوشینومیپس هم _

 :گفت بااخم

  ... رنگشودوست ندارم  _

   ببند منتظرتم یکن موهاتم هم دم اسب نوتنتیمن دوست دارم هم-

 ...اریبروحولموب-

  .. توحموم هست حوله

  ... خوامیخودموم یحوله خوامینم-

 : گفتم یو دستور یعصب 

  ... گهیام هستن برودهحوله _

 : بلند شد لباس دستش بودگفت ضیباغ

 ...ـــــــــــــیسوت هی _

   یحرفشو  خورد که  با لبخند نامحسوسب دوباره زانوزدم پا 

   عیست برداشتم توپاکتش بودم سر هی داشیخر

  سمت حموم رفت نذاشت اصال بازش کنم ضیوباغ دیقاپ ازدستم

   نیتوا منم رونیساعت بعداومدب ربع

  مبل یکردم گذاشتم رو داشوجمعیخر مدت

   بود روتنش دهیلباسشوپوش

   یاومد...حوله  یم یلیبودرنگشومن دوست داشتم به رنگ چشماش هم خ معرکه

 :باز کرد درحال خشک کردن موهاش گفت دورموهاش

  ؟ یدیسشوارتوبهم م  _



 :کمدم رفتم درآوردم بهش دادم وگفتم سمت

 میریموهاموخشک کن م  ن،ییپا میبر یزود  _

   شسوارزد برق مشغول شد محوتماش بودم موهاش 

  بود رباسنشیکه اومده بلندترشده بود تاز یازروز

   ستادمیرفتم پشت سرش ا 

   داره موهاش شونه روبرداشتم وبراش یچه موج یخشک شده بود وا موهاش

 :بود که برگشت نگام کرد  گفتم ستادهیزدم آروم ا شونه

  ادیم یلیبهت خ  _

 : گفت یبالبخند

  یمرس _

  فاصله روکم کردم ازپشت توبغلم بود زیم یروگذاشتم رو شونه

  . بذاربازبمونه یخوادموهاتوببندینم–

 :ازم جداشه اجازه ندادم  گفتم خواست

  ؟ یخوابیم شمیامشب پ  _

 :صورتشو اما محکم  گفت دمیدیتوآغوشم بود نم ازپشت

  ... نه  _

  چرا؟-

 ... اصرارنکن خوامینم-

  : و گفتم دمیگردنشو بوس ریملتمس ز 

  ..یبخواب شمیامشب پ خوامیم-



 ؟یردادیچراگ خوامیرنمیام-

 

 [07:44 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۵۱پارت_#

 ؟ یترسیم یازچ _

   بود چرخوندمش توبغلم

  ؟ یکنیدوست ندارم چرااصرارم-

  ؟ شمیپ یایچرانم زدلمیندارم عز تیکار-

   یتوبهم قول داد-

  مگه باراولته ؟-

 : نگام کردوگفت سرشوبرداشت

  ؟ گسیم نویا شهیچرا هم  ستیباراولم ن ی؟چ یچ _

  گفتم  یبا لبخند   دیترس یازچ هیمنظورش چ ستمیدونیگرفت م خندم

   باراولت  _

  ؟ یدیترس نقدهیامشب ا داشتم که تیهردفه کار یخوابیم شمیکه پ ستین

   بارشم هیرفته  ادتیاصرارنکن ...هردفه مجبورم  کنمیلطفاخواهش م ریام-

  یکرد  قیبهم رتزر آوتوخواب

 : گفتم یدستور محکم



   یبخواب شمیامشب پ خوامیم _

 : شد گفت یلحنش عصب یکم

   یکنیاصرارم نقدهیمگه من زنتم ا خوامیبابانم یا _

باهام  از اون کارا    دمیتازه با   یدیخوابیم دیکه با یبود میاگه زن واقع-

  یکردیم

 : کرد که با خنده گفتم  یاخم 

   کارم ،  دوست دخترمحاال هم زنم ، خدمت  _

  ...یبخواب شمیپ دیبا یکه هست یهرچ

   رونیادبیازحصاردستام ب خواستیکه م یکرد ازم جدابشه امانتونست درحال یسع

 :گفت

  ... برم خوامیولم کن م  _

 بود آروم قرارنداشت که گفتم ریدستام اس یآهوتو نیدستام بود وع نیادبیم خوشم

:  

  یآروم باش چته   حاال خوبه مجبورت نکروم باهام سکس  کن _

   سر دادم  یاقهحرف روز چنان به تقال افتاد که قه نیتا ا 

 : با التماس گفت 

  بذاربرم ادبیب  _ 

   توگردنش بود شهیداده بودم هم که بهش یگردنبند

   و زمزمه کروم  دمینشوبوسیکردم همزمان گردنبندوس سرخم

  ... ایباشه ن-

 : بود که گفت نییپا سرش



  یتوبهم قول داد _

  : زل زل تو نگاه ترسانش و گفتم یطونیبا چشمک ش 

  یچه قول-

 : نگام کرد گفت سرشوبرداشت

  !یندار میکار نکهیا _

؟ تا خودت  ینخواب شمیپ ای شتیحرففم هم هستم اما قول ندادم که پ یدرسته پا-

   گلم من که ینخوا

   ندارم تیکار

  ؟ هیمنظورت چ-

  ... اتاقت امیاتاقم من م یایتوامشب ن-

 :لباش بود که گفت ی رهیخ چشام

  ....رررررلطفایام  _

   یداشتم تابرگشت یاچه دلشوره یدونیم یدلواپسم کرد یلیامروزخ-

   ندارم برم ییمن جا ینگران نقدهیا یازچ-

   بهم نقدیا یکارروبکن نیا گهید ی...دفعه شمینگرانت م ستیدست خودم ن-

   رفتن ی...غزل فقط هوا بخشمتینم یدیکه د ایسادگ نیبه ا یوارد کن استرس

   که واسه عقد یدونی...م کنمیم داتیکه شده پ رسنگمیز یریبگ دهیمنوناد یکن

   باش به حرفام گوش کن ...گفتم یندادم پس عاقل باش دخترخوب یکم پول کردنت

   باش که من ینکن اون تمیاذ ایفقط باهام راب ذارمیم ارتیدراخت یبخوا یهرچ که

   خوامیم

 : ادامه دادم  حصاردستماموبازکردم



   یکارت ندارم به جون غزل فقط  دوست دارم کنارم بخواب ؟یایم شمیامشب پ _

 : گفت رفتیکه سمت درم یازم جد اشد درحال عیسر

 ... نه _

   خواست بره دربازکرد

 : گفت رونیب

  ... شام منتظرتم ایباباب شیپ رمیم–  _

  .... به دربسته بود رهینگفتم زل زده بودم بهش درودربست نگاهم خ یچیه

  ( غزل)

کل تنم  نیا کنهیچکارم دینموبوسیخدابه دادم برس س یوا رونیاومدم ب باعجله

   داغ

کنترلش کنم به حال مرده و  شهینم گهید  شهیداره از دست درس خاج م  نیا شد

  کنهیبه  قولو قرارش غلبه م  شیدرون یخواسته

  ... ولم کرد وگرنه واداده بودم یخوب شد زود  رمیازش فاصله بگ دیبا   

   یون چشانگران بودن ا لچرشیاومد جلوباو دیتامنود دمیبابارود نییپا رفتم

 :گفت عیسمتش رفتم  خم شدم گونشوبوسدم  سر   مهربونش،

   یخوب  _

 : گفتم یبالبخند

 !بدباشم؟ دیمگه با _

 

 [07:44 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  زادخوحهیمس#

 ۲۵۲پارت_#

 :گفت تمیهم سمت مبلها رف همراه

  بهت نگفت ؟ گهید یزیچ ریام  _

  ... گفت-

  وات کرد ؟دع-

   یلینه خ-

  دست روت بلند کرد ؟ یلیبود خ یعصب-

   حق داشت خب-

 :گفت باتعجب

  زدت ؟  _

 : گفتم یبالبخند

  باشه یحق داشت عصب گمینه نزد م _

  صدام زد یمهربان اریبا لحن بس 

  غزل ؟_

  جانم بابا-

   روم بودمبل نشستم روبه یرو

   یکنیم تشیچرااذ زدیبال مست بالمرغ پرکنده وا نینگرانت بود ع یلیخ-

 ؟ دکمیخورش

  : گفتم یلحن پر از شرمندگ با



  ... مجبورشدم نمیباباموبب مدهیاجازه ن ریجور بشه ام نیا خواستمیمن نم-

   ادیب کنهیآقا ناصرقبول نم گهیم ریام-

   گمیبهش م گهیم یالک نیتواتاقش بخوابم واسه هم شمیچون مجبورم گهینم-

کارخونه راحته  گهیخودش م گهیبهش م ریبا ناصر حرف زدم اماما من -

   نکهیهم

   راحته المینداره خ یغزل جاش راحته ومشکل دونمیم

   اون بابامه شهیاما من دلم واسش تنگ م-

  ... راحتره یجور نیا دیشا-

  .... نمیحق ندارم باباروبب گهید التیکرد تاآخرتعط همیتنب-

 : دمکرد  ادامه دا باباسکوت

 شمال میریزوترم ریفک کنم فرداشب منوام _

  ل؟یسال تحو _

  ... که حرفش هم برگشت نداره دیدونیگفته م ریام-

   نکن یباهاش لجباز-

 :کردم ک ادامه داد سکوت

  کجاست ؟ _

  ... فک کنم رفت حموم-

   کرد ازخاطراتش برام گفت حتمینص یکل میمنوبابا باهم حرف زد یساعت ربع

   که یظیمد درسته رفته حموم موهاش شلخته بود وازاون اخم غلاو ریام

   عطرش زود ترازخودش اومد ی...اما بو هیعصب یلیبود معلومه خ توابروهاش

 کرداحساس درونمو نوازش



   رفت  یغذاخور زیسمت م میاومد  مستق  نییکه پا هاازپله

 :نشست باباآروم گفت یحرف چیبدون ه رفت

 ... شیپه برسه بخور دیچش شهیخود عسلم باشه نم یچیهباصدمن عسل که   _

 : آروم گفتم باخنده

   نگاش کرد شهینم یبخورم ؟ حت _

 :زد  ادامه دادم یلبخند باباته

  ... اما حق داره  _

  هی داشتمیبرم یرفت منم پشت سرش قدم به آروم یغذاخور زیشدم باباسمت م بلند

   وکامال یدستور یبالحن نمیربشیام یروداشتم تاخواستم روبه یبیعج یدلهره

 :نداشت به جون بابام که گفت یشوخ یجد

  ... نیجا بش نیا ایب  _

   شد یته دلم خال دمیچقد ترس ینداشت وا یکردم همون که گفتم نگاش شوخ نگاش

 داد لمیتحو یبودم نگاه پرخشم ستادهیطورا نیهم

   رفتم یحرف چیبدون ه عیسر 

  نشستم کنارش

   طرف جمع کرد هیست تمام موهام که باز بود سمت خودش باد 

 :آروم زمزمه کرد و گفت  

   دست بشه هیکم ،  یلیکم ته موهاتوکوتاه کن خ هی  _

 :کردم ادامه داد نگاش

  زمیعز شگاهیفردابروآرا _

  بود یجد یلینگفتم  جرات حرف زدن نداشتم  خ یچیه 



 :ادامه داد 

   نمیکی،   فردا شب حرکت مدست بشه  هیکم فقط  یلیخ _

 :باباگفت

  ؟ ریام یریکجا م  _

 : روکرد سمت باباگفت ریام

 شمال میریمنوغزل دو سه روز  زودترم _

۲۵۰ 

 

 [07:45 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۵۳پارت_#

 نگفت یچیباباه

 اومده بود هیبودکه چندماه یخدمتکار یناز 

 دادینظافت روانجام م یکارا 

  بودن ،  غذاروسروکرد دهیزوچیم

   یسوخار یماه ییایدر یخداغذا یوا)

 ( اصال دوست ندارم ارمنیگووخاویوم

 بعد انجام کارش  رفت  یناز

  دیباباش کش یدرسکوت برا ریام 



 یآروم با منو من لب زدم  طور دیکشیمن که م رواسهیساکت نشسته بودم ، ام منم

 : بشنوه و  گفتم ریکه فقط ام

  .. ندارم اردوستیمن ...خاو _

 : گفت یاما  بر خالف  انتطارم  دستور 

  .... بخور واست خوبه _

 : پچ کردم گفتمه آروم  پچ نهیبه باباپشت داشتم  که منو نب یکم هی

   ،  دوست ندارم خورمی،  نم تونمینم  ریام _

 :قاشقشوپرکرد جلو دهنم  گرفت  وگفت ریام

   ادیخوشت م زمیبخورعز  _

 ومدیکردم اما کوتاه ن ممانعت

   خوردم اووووقم گرفت جداحالم بهم ضیباغ   

 :زمزمه کرد خورد

  ؟ یدوست ندار  _

اش رو اصال بود قورت دادم  اما حالت تهوع گرفتم به شدت  مزه یکندن باهرجون

     : خودمو کنترل کردم گفتم یکه به سخت یدوست تدارم با حالت

  ... دوست ندارم خورمینم-

  ؟ یخوریهم نم یماه-

   دوست ندارم یایدر یینه غذا-

 :انداخت وگفت زیبه م ینگاه ریام-

   هم یوقت ن یلی، خ  شیدت   پ هی نیهم  شهیباره سروم نیمگه اول  _

  داد ارناهاربهمیخاو هیسم 



  ... کردیآماده م گهید زیچ هیبرام  شهیهم هیسم خورمیمن اصال نم-

 :بلند بود گفت یسمت آشپزخونه روکرد وصداش کم ریام

  ... ایب هیسم  _

 : گفت باباآروم

  ... از صبح  حالش خوب نبودرفته  استراحت کنه هیسم _

 :باباگفت رروبهیام

  ... چرا سروکردن خورهیغذاهاروم نیغزل ا دونستیم هیسم   _

   هیبگه واسه غزل  یه نازرفته ب ادشیحتما  دونهینم یناز دونستیم هیسم-بابا

 ... آماده کنه گهید زیچ

 :من گفت باباروبه

  ... آماده کنه گهید زیچ هیبرات  یناز گمیغزل بابام  _

 :داد یبلند یباصدا ریام

  ... یزد ناز _

 : بود گفت یعصب یلیکه خ یبالحن ریاومد که ام عیسر یناز

  ؟ یآماده کن یبهت نگفت واسه  خانومم چ هیسم _

   کرد یمنومن یزنا

 : گفت یعصب ریام 

  ؟ یساکت _

 ... خانم گفتن اما هیسم زهیآروم گفت چ یناز

 :دادزد ریحرفش رو خورد که ام 



  ؟ یاما چ  _

 شدیوصل م هیزنگ که به اتاق سم یدستشورو ریدفه ام هیساکت بود    یناز

   وقفه یگذاشت ب

 :گفت باباآروم

   بد غذاست کمید ...غزلم خودش حالش خوب نبو هیلطفا...سم ریام  _

   ریبگه سخت نگ یرفته به ناز ادشیهم  هیسم

 :زنگ بود گفت یکه هنوز دستش رو یبابادرحال رروبهیام

   یعنیزنم بد غذاباشه   _

   باعادات دیاومده با ستیدوروزکه ن یکیدرست کنن غزل  یاگهیزدیچ دینبا

   زنم لیطبق م فشونهی..وظ یکه چ گرنیپول مفت  م گهیاشنا باشن د شیغذا

  . کنن غذادرست

   انگار تازه ازخواب چارهیاومد هراسون خودشورسوند ب هینگفت سم یچیباباه

  بود دارشدهیب

 :گفت تیزنگ برداشت باعصبان یدستشوازرو مهیس دنیربادیام

  ؟ هیشام خانومم چ هیسم  _

 :وگفت نییکه سرشوانداخته بود پا یبه ناز ینگاه هیسم

  ...گفتم آماده کنه ین به نازم  _

 :گفت یعصب ریام

   که آماده نکرده یزیکوچ  _

 : بود بامنومن گفت دیهم انگارترس هیسم

   خانم ناگت آماده کنه یگفتم برا یمن به ناز _



 :بلند شدوگفت ریام

 ؟یاعتماد کرد یتوبه ناز  _

 

 [07:46 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  ادخوزحهیمس#

 ۲۵۴پارت_#

 :گفت یهراسون روبه نار  مهیس

  ...؟ خورهیارنمیوخاو ینگفتم خانم ماه ؟مگهیخانم روآماه نکرد یغذا  _

 : بود که بامنومن گفت نییسرش پا یناز

   رفت ادمی _

  به نظدم بهانه بود نایتوپش پر بود کال ا یلیجه مرگش بود  خ دونمینم ریام

 :دادزد 

  بهت گفته ؟ هیسم یچطوربهم گفترفت ؟پس  ادتی  _

 : گفت یروبه ناز هیسم

  ؟ یچرا آماده نکرد _

 : بامنومن گفت یناز

  .. ستمیغزل خانم بدغذاست من مقصرن _

 :تر شد دادزد یدفه عصب هی ریام

  ؟ یزد یچه زر  _



درضمن من کارم نظافته نه  میخانم مشکل دار یباغذا شهیگفت ما هم یناز-

  ... غذاپختن

   سمت اون رفت وازگردنش گرفت به ستون تیباعصبان ریدفه ام هی دمید 

 :چسبوند گفت یغذاخور زیم کینزد

 ...؟ یزد یچه زر  _

 : دادزد

   یتوفقط خدمت کار _

   روگرفتم که ریدست ام دمیدو ریکه سمت ام دمیترس یلیباوحشت بلند شدم خ من

 :بود باالتماس گفتم یعصب هنوز

   یخفش کرد ریام  _

 :بود که باخشونت  گفت یرعصبیام-

   رونیب کشمیزبونتوازحلقت م  _

  .... به خودت مسلط باش ریولش کن خفه شد ..ام ریام-بابا

 :ردادزدیام

  ... دیاوامر خانمم رواجرا کن فتونهیشما وظ دمیپول مفت نم  _

 : باترس گفت هیسم

  ... کردمیبهش اعتمادم دیدکتر لطفا من مقصرم نبا _

مدام  شدیداشت خفه م یناز چارهیبودم بادوتادستام ب ررورگرفتهیست امد من

   سرفه

 :باالتماس گفتم  زدیم یبه کبود کردیم

  . ...ولش کن کنمیم رخواهشیام  _



 : گفت یعصب  ریام

  ... یاخراج _

  : نبود که درچه حاله که باالتماس گفتم یولش کرد ، حواسم به ناز ریام

  . کنمین ...خواهش مبه خاطرم زمیرعزیام_

 :ردادزدیام

 .... نمیختتونبیبروگم شور  _

 :گفت هیروبه سم ریباسرعت رفت که ام چارهیب یناز

  .... امیرخ بده کوتاه نم یبه بعد حواست باشه  اشتباه نیازا  _

 : گفت یباشرمندگ هیسم

  ...دکتر یمن متأسفم آقا _

   دمتیچون حالت خوب نبود بخش– ریام

   دکترناگت سرخ کنم یآقا– هیسم

 :روبه من گفت ریام

   رونیب رمیباخانومم م  _

 : رگفتیبودم  ام دهیکردم  هاج و واج و البته ترس نگاش

  . رونیب میریبرولباس بپوش م _

 :گفت باباآروم

  .... برو.شوهرت منتظره زمیغزل عز  _

 :گفت ریبه باباکردم که ام ینگاه

  رونیب میریزود باش گلم م  _



 :گفتم رفتمیکه سمت پله هام یرحالد

  ... شمیآماده م یاالن زود  _

  رفتمیداشتم م ستادمیها که انرده پشت

   رفتنم شد  رمانعیام یصدا 

   کنهیمدام غش م یجور نیحواست باشه خودش هم هیخانمم بد غذاست سم-ریام

   تمام حواست به زنم باشه ستمیمن ن هیسم

   دکتر چشم یچشم آقا– هیسم

  ... هیکن سم هیبگو اخرجه باهاش تصو یبه ناز-ریام

   داره خانوادش اجیشغل احت نیبه ا یناز ایکارروکوتاه ب نیبابانکن ا ریام-بابا

  ... هستن قهیدرمض

   یواسه ک کنمیمن ازصب تاشب جون م خوامیمن خدمتکارزبون دراز نم-ریام

 ؟

  بد غذاست !؟ خدمتکاربرگرده بگه خانومم هیوغزل ! که  رازشمایغ

کنه  نیحرف مفت بزنه به زنم توه دمیپول مفت که نم ذارهیمنت م سرم

 . رونیب کشمیزبونشوازحلقش م

   دارن اجیشغل احت نیهستن بازم به ا هایلیخ

  .. یریتند م یلیخ یدار-بابا

 : اومد گفت یکه م دمیشنیپاشوم یصدا

 .بابا نینگران نباش میایب ریممکنه شب د _

 دمیویمت اتاقم  دس  عیسر 

 



 [08:14 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

  ۲۵۵پارت_#

شمال باباش هم  دو روز بعدش اومد من   میوزد تررفت ریمنوام لیاز سال تحو قبل

نشه کل   ییکنم  تا   هوا یفاصله اتداختم ازش دور یخودیقهربودم  ب  ریباام

   من ساکت بودم رونیب میهم که رفت یم شبنزد یراهواصال  حرف

   دیدیحرف بزنه سکوت منوکه م خواستیم یگدارهر چند گه گفتینم یچیه اونم

 هم درسکوت مطلق گذشت رشمالیتومس گفتینم یچیه شدیم ساکت

  دیبوس میشونیبغلم کرد  منواز پ ریام لیسال تحو 

   من هنوز ازدستش دلخور بودم بازم سکوت 

   ندارم ناراحت شد ...باباهم هم یاجیداد اما گفتم که احت یدیتراول ع یلبهم ک کرد

نشه    ییتا هوا  رهیقهربودم  تازم فاصله بگ ریداد خالصه من هنوز باام یدیع بهم

 ... نمیام هم  چون اجازه ندادبابابببود   بهانه ریاز ام یراه دور نیقهر بهتر نیا

 دمیترسیبدم م ریبهش گ ادیتونستم ز ینماما  میازدستش شاک ستیخودم ن  دست

   بدتر بشه

   یباربود م نی...اول یمنوبرد بازارمحل ریدوروز گذشت  به اصرارام یکی...

  جالب بود برام یلیخ یبازارمحل اومدم

   هم خوش گذشت بعد مدتها باهم یلیخ

هم مث  رینبودم ام یا نیکردم من که ک یباهاش آشت ییجورا هی میزد حرف

   نکهیا

   ریکه ام دمیباوررس نیکرد اما به ا همیهرچند من مقصربودم .تنب ستین یا نهیک



 ... ستین یا هیکن

   کمیکردن... یدادوقاطیدادوب یاما بعد کل بخشهیآدمو م راحت

نکنه باز    افتادیباز وحشت به جونم  م یکیتزد نی. از ا هیروان ینگ یبگ

 بشه ؟ ییدرخواست کنه و هوا

   فقط دمیدیم یوخنده ...هرچ یهم خوش گذشت باشوخب یکل 

   بهم حال نقدیکه ا یبازارمحل اومدمیباربود م نیاول دیخریواسم م کردمیم اشاره

 داد

  خوش گذشت اماپر از دلهره  یروان نیبه جون ا 

   یپلوبا باماه یسبز ریام یرستوران محل میرفت ناهارهم

 .بود انصافا یرگ عالخودش سفارش دادواسه منم کباب ب واسه

   نقدهیا تورستوران

   ها با یکه مشتر میدیخندیبلند بلندم یباصدا میسرهم گذاشت هیوسر میکرد یشوخ

  چشونه ...؟( نایا گنی) حاال مردم م ریکه به قول ام کردنینگامون م لبخند

   نیریش یوخاطره میروز عمرم بود چون درکنار هم آروم بود نیباتریز امروز

 رهینم ادمیروز اصالز نیا

  دونمینم گهیرو د ریام 

 . الیو میازناهاربرگشت بعد

منوتحمل  یایراه رفت وبامن ومسخره باز قدیا چارهیرفت اتاقش بخوابه ب ریام

   کرد

   یچمنا یتو اطیح یدرخت تو ریشد منم کتابموبرداشتم ورفتم ز خسته

  گذشت یدرس خوندم دوساعت حصارنشستم

   صدام زد گفت پرستاربابااومد 



 ...داشتم یبود جدااحساس گشنگ یبرم عصرونه بخورم خوب موقع گهیبابام

 

 [08:15 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۵۶پارت_#

 ... خوادیم یانرژ یدرس خوندن هم جداکل 

   وخارشبلندش شم توکمرم احساس  گزش تاخواستم

 ... داشتم

   ؟ خارهیکمرم چقد م یخبره .....وا یوف...چاه ...او-

   .کتابموبرداشتم کردیم تمیهم اذ یلیکردم نتونستم کمرموبخارونم خ یهرکا

  رفتم  داخل شدم  الیدوسمت و وباحالت

   یبسته هی خچالیرفتم سراغ  میمستق

 ریکنارام زیداشتم برداشتم واومدم نشستم پشت م یا کاکوئوتخته

  دادم ییسالم بلند باال هی

 باباجوابموداد

   کمرم بد یلبخند جذابشونثارم کرد ، نشستم اما وا ریام

  زده بود شمین یزیچ هی یانگار کردیم تمیاذ یجور

طور تقال  کردم دستم به پشتم هم  نی؟هم شدمیکمرم بودم اما مگه راحت م ریدرگ 

   هم ریام دیرسیدرست نم

 . فاشون نداشتمبه حر یاصال  هم توجه زدنیگپ م باباباش



 :برگشت وآروم گفت ریدفه ام هی که

  ؟ زمیچته عز  _

صورتش که با لبخند زل زده  کیبشنوه  سرمو نزد ریکه فقط ام یآروم  طور منم

 :بود بردم و گفتم

 تمیاذ یلیخ خارهیزده م شمین یزیچ هی کنمیچشه حس م دونمیاوف کمرم نم  _

  ...کنهیم

  .. بچرخ گلم-

 کمودادبااآلرومیبودم ..تون یصندل یهمون طور که رو  ، دمیسمتش چرخ 

   نشسته

   دیکشیکمرم م یکه دستش باحالت نوازش رو یکمرم درحال یبعد ازبرس بودم

  .. زدلمیعز ستین یزیچ-

 :آروم زمزمه کردم یلیخ برگشتم

   درست نگاه کن همون جا نمیقفل سوت ریرزیام  _

  ...  نگاه  کن قیدق

   یباال،  لمس سرانگشتاش رو دیکش ینموکمیرگشتم که کش سوتزد که ب یلبخند

  گرفتیانگشتاش گر مسر یخود از داغتنم خودبه کردمیحس م کمرم

  ؟ یکجا نشسته بود– 

  . ردرختیز اطیتوح-

  . مورچه است هی-

  . کردیم تمیکه چقد اذ یوا-

   یولوکوچ یمورچه هیسرانگتاش  یسمتش رو دمیآرود وچرخ نییکموپایتون



 :که گفت قرمزبود

 ...نایا  _

  ... چارهیب یآخ _

   نگامون دیلبخن هینگاهم به باباش افتاد که با نیمورچه روانداخت روزم ریام

  کردیم

  رو برداشتم بازش کردم یاشکالت  تخته نییاز خجالت  سرموانداختم پا 

   نگاش کردمروحس کردم سرموبرشداشتم  رینگاه ام ینیگاز گنده زدم که سنگ هی

 :گفت که

  ؟ یخوریم یچ  _

   چیگفتم ساندو طونیپر ش بادهن

 :گفت باتعجب

   دونمیم  _

 :زد که گفتم یلبخند

  کاکائو  _

  ؟ یگرفت یک-

   نیتوماش یگذاشت یالوبردیوسا یهمون موقع که رفت-

   اما تیپراز عصبان یبزنم که ازدستم گرفت که بااخم ولحن گهیگاز د هی خواستم

 : گفت ومآر

  ... یخوریآشغاالم نیتوازا ^

 :حرفش بااعتراض وبغض گفتم ونیم دمیپر

   کاکائوکه خوبه ریام  ^



   یجور نیهم توهم یخونیدرس م یهم دار ستیواسه توخوب ن زمینه عز-

   یپریم نییکانگروتوخونه باالوپا نیع شهیمضاعف م تییباال ست انرژ ستیانرژ

...  

 : گفتم بابغض

   سیداره آشغال ن تیخاص یست دارم  کلآخه دو _

 :گفت یمحکم دستور یلیخ

  .. من زیعز یبخور دینبا یکه دوست دار یهرچ  _

 : که گفتم شکستیبغضم م جداداشت

  ؟ یزنیباهام حرف م یجور نیمگه من بچم ا _

 :گفت ریروگذاشت جلومون که ام ییچا یفنجونا هیسم

  ... هنوز یابامن بحث نکن آره بچه  _

 کموهلیبشقاب ک ضیگذاشت روموبرگردوندم باغ کیک کهیت هیتوبشقابم  برام

   دادم

 :نگاش کنم وهمزمان گفتم نکهیبدون ا سمتش

 .... خورم ینم  _

 

 [08:17 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۵۷پارت_#

 اخ یدفه صدا هی 



  دمیرو شن ریام گفتن

   بود ختهیر ییدستشوگرفته فنجون چا دمیردم که دبرگشتم نگاش ک 

   میلیخ یاله رمیبم چارهیوب ییکه بشقابوکه هل دادم خورده به فنجون چا رودستش

  کرده بود یظیبود دستشوگرفته بود و از شدت درد اخم غل داغ

  غزل ...دستم حواست کجاست ؟ یوا-

 : بابغض گفتم دنشیگم کرده بودم باد دستوپاموکه

  شد ی..چ یاله رمیبم ریام آخ_

  دیلرزیبدجورم صدام

   شد یچ نمیبب ریام یوا _

 :گفت یادینگاه کنم که بااحساس دردز رمیکردم دستشوبگ یسع

   سوزهیدست نزن م  _

   یلیسرم خ یروگذاشته بودم رو الیاگه من بودم و سوزهیم یبود بدجور معلوم

  شده بود سرخ

 :راد بااضطراب گفت یآقا 

  ...اریب میاگه دار یپمادسوختگ هی...سم هیسم  _

   دست من سوخته بود که یگرفته بود دست خودم نبود انگار میرسما گر گهید من

 :گفتم هیباگر

  نبود بخدا یعمد خوامی...معذرت م یاله رمیبم ریام  _

 :نگام کرد وگفت ریام

   زمیعز ستین یزیچ  _

   پشت سرهم تند تند ختیریاشکم م دمیبه حالت دواومد پمادوازدستش قاپ هیسم



 : گفتم هیباگر

   بشه یجور نیکه ا خواستمی؟نم سوزهیم یلیخ  ریام _

 چیاصال ه دیلرزیدستام به وضوح م زدمیکه آروم پمادورودستش م یدرحال

   یحالت

  ؟ اومدیمگه بند م میخودم نبود گر دست

  فدات بشم ..دردداره دستت؟ یاله-

 : بزنه یبخندکرد ل یکردم سع نگاش

  ؟ یکنیم هیچرا گر زدلمیعز ستین یزیچ _

 :هنوز تونگاهش گره خورده بود که گفتم نگاهم

   میچقد اخه من  دست  پا چلفت رهیغزل بم یاله  _

 : گفت یبالبخند

  ... شلوغش نکن گلم ستیخدانکنه ..مهم ن _

 : ازپمادزدن به دستش  بابغض گفتم بعد

  یاله رمیبم مونهیجاش م  _

 ... اگه تاول نزه نه _

  ؟ زنهیتاول نم_

  اونقدرهاهم داغ نبود-

  :گل  با اخم گفتم طنتمیلظحه اخم کردم ش هی

  داغ نبود ؟ _

 نگام کرد  یزیآم طنتیبا لبختد ش فقط

   میمن نازتوبشکم ؟ترسوند یخواستیم _



 : وگفت دیخند

   یتونگران نش گمیم یطور نیزهرمار...ا _

   نیا یاگه داغ نبود چرا گذاشت یکن تمیاذ یخوایوغ گو!کلک مبروووووووو...در-

   کنم هیگر همه

 : گفتم یزد که بالبخند یوچشمک عیسر دیگونموبوس

  آره ؟ سوزهیم یلیخ _

  ینگ ی...بگ یا-

    گفت یبامزه ا باحالت

  نگران نشم یگیم  نیواسه ا سوزهیم یکل دونمیم رهیغزل بم-

  : با خنده گفت 

   قهوه برام درست کن هیپاشوبرو یهمه نگرانم نیاحاالکه -

 :گفتم بااخم

  ...بهت رودادم آ یپرروشد  _

 : وگفت دیخند

  ... یلیغزل خ ییپررو یلیجداخ _

 :وگفتم دمیخند

   درست کنم ستمیبلد ن  _

   بابا که هیبابابود دوتامون حواسمون رفت  لیزنگ موبا یلحظه صدا نیتوهم که

  داد شوجوابیگوش

 :که آروم گفتم زدیحرف م لشیباموبا باباداشت



  شنا ...؟ میبر یرشبیام  _

 میکردیزمزمه م میزدیحرف م آروم

 : آروم زمزمه کرد و  گفت یلیاونم پچ  زد و  خ 

   میخورینه شب هوا سرده سرما م _

  ... االقل میشب بر یمذاریروز که ن ریام-

 :گفت بااخم

   برات رمی...عصرم میریم یاستخرشب نایا یخوایدلم شنا م زینه عز  _

 رمیگیومیما

 

 [08:17 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۵۸پارت_#

 :گفتم بااخم

   دهیتواستخرحال نم  _

 : گفت طونیو ش یزیر یزد و باخنده ینگاهم بهش بود چشمک 

  ؟ دهیمیحال ن _

 : گفتم باناز

   دهینه حال نم _

 :زد وگفت یشمکچ



   امتحان کن یاساس دمیامامن خوب حال م  _

  اخم جانانه واسش اومدم هی

 : وگفت دیخند 

   اخم نکن سنگ کپ کردم _

   گمیبهت نم یچیه یپرروشد یلیروزا خ نی...ا یلیخ ریام یادب یب یلیخ-

   خوادیشنا دلت م یگیپاشوبرواستخرشنا مگه نم-

   ستمیبلدن ترسمیتواستخرمن م-

 : گفت باخنده

   آخه یبلد یتوچ _

 :گفتم بااخم

   فقط یتوبلد یچیه  _

   نیکه فک نکنم ا یکه عمرا،دوچرخه سور ی،نه شنا،سوارکار ینه زبان بلد-

؟  یخوریم ی...آخه توبه چه درد یساده هم بلند نست یقهوه هی... داستیکه پ جور

  به مااا !؟ یدیحالم که نم

  ادب یب -

 : با خنده  گفت 

  رو   بگو  هیه هب بق 

   سرورم ادنگرفتمی! ستمیدکترمن بلندن یدآقایببخش میجداندرجدما قهوه خوربود _

  ... ازمن بود اعال حضرت یکوتاه دییبفرما مراعفو

 :وگفت دیخند

  ؟ یوترچیکامپ  _



 : گفتم نییپا سرموانداختم

  .. نه _

 : گفت باتعجب

  ؟یچ _

 : وگفتم سرموبرداشتم

   بلدم ییزایچ هی رمیادبگیکه بخوام  وترنداشتمی؟کامپ بهیجع هیچ _

 ..ییابتدا درحد

  ...وتریکالس زبان وکامپ یبر رمیپس واجب شد برات لب تاب بگ _

 :گفتم باذوق

 واقعا  _

 آره-

   دمیکه گونشوبوس میهم بود کینزد یلیخ

 :نگاهم کرد  و  گفت یبوسه با لبخند خاص یجا دیکش دست

   دانشگاه الزمته یریوترمیزبان هم کامپ الزمته هم  _

  کنکورمعطوف کن تابعد فعالذهنتوبه

 :نگاش کردم  ادامه دامه داد بالبخند

   یتو رمیگیتهران برات دوچرخه م میبرگشت _

  کن یدوچرخه سوار باغ

   کردم باذوق شیبارماچ کردم که به قول خودش تف مال نیا دمیگونشوبوس درباره

 : گفتم



  یگیراست م _

  : با اخم  گفت 

  ... یکرد میاَ ه غزل نکن تف مال-

 : گفتم باخنده

   ذوقیازت تشکر کردم ب _

 :گفت باخنده

   دلم زیعز یکنیجبران م  _

 :گفتم باتعجب

  ؟یچطور کنمیجبران م  _

 :باباگفت که

   میبابامهمون دار ریام  _

 :وگفت دیسمت اون چرخ ریام

  ؟ یک  _

  .. نجایاالن هتلن ا راننیادش اوخانو یکاشان-بابا

  هتل؟-ریام

   اومدن شبید نکهیآره مث ا-بابا

  هیک یدونستم کاشان ینم

 :باباگفت 

  . نجاستیوبرادرمه درواقع، باخانوادش ا یمیدوست قد یغزل باباکاشان  _

مهمون  یدوسه روز هی دیبرودنبالشون ...قبلش بروخر گهیساعت د هی ریام-بابا

   ما



  ... نجایا انیتشون کردم بدعو هستن

 : بااخم و معترض  گفت ریام

   نیدعوت کرد _

 :داد رادامهینگاش کرد که ام بابافقط

 .. میینجایا نیگفتینم _

۲۵۶ 

 

 [08:18 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۵۹پارت_#

 : گفت زیآمو سرزنش خانهیتوب بابا

  ... اصفهان رنیهستن م یدوسه روز هیچه حرف نیزشته ا _

   خودشونیاووووف اصال حوصله ندارم خصوصا اون دختر لوس ب-ریام

  نگفتم یزیچ نییپا سرموانداختم

 :رگفتیام 

روندارم  یدختراکرمه ..حوصله کس نیبگ دنیباباحواستون باشه از غزل پرس  _

   دخترجوون هیبا ریکه برن بگن ام

    و دخترش برن  پشت سرم حرف  بزنخودش   یکل کنهیم یزندگ

   باهاشون آشنا بود سیمحترمن توسالها انگل یکاشان یخانواده هیچه حرف نیا-بابا

  .. گهید ی



   هیدردش چ یزن کاشان دیدونیبه خاطرشماست ساکتم وگرنه م دونمیآره م– ریام

 شیوپخودیمزخرف وب اناتی؟ بازم اون جر نجایا ادیپانشده ب یخودیب سیازانگل

   بکشه

   نیریازمن به دل نگ نیدیشن نییدید یبارهرچ نیا

   ریگفتن توز یزیزدن چ یحرف ستین یمشکل یهست یقده عصب نیحاال چراا-بابا

  ؟ نهیرازایبارنروغ

   نداشتم شیحوصلشونوندارم ..اونجا هم که بودم ازدستشون آسا قتایحق-

   توخونه رهیبرحوصلش سرمغزلم باخودت ب دیحاال  پاشوبروخر ستیمهم ن-بابا

 : گفت رفتمیدستم ورم یروبه من که داشتم باناخونا ریام

   میآماده شو بر زدلمیپاشوعز _

  ؟ امیمنم ب-

 :بلند شد وگفت ریام

  میبر  _

   هاها که رفتم داشتم از راه پلهبلند شدم سمت پله منم

   زشیه یچشا دنیخندیدفه از پشت بغلم کرد برگشتم نگاش کردم م هیکه  رفتمیم

 :گفتم آروم

   میترسوند  _

انصافا دست  دهیبهم دست م یچه حس یرولباش بود هنوز توبغلش بودم وا خنده

 ستیخودم ن

 کنهیحالمودگرگون م 

   توحصاردستاش بودم که چسبودندمنو به خودش 



 نیچه برسه به من که دلداده شدم که سرمو پا برهیجذابش هوش ازسرآدم م لبخند

   تمانداخ

 : گفت آروم

 شنا میبر _

 : نگاه کردن به چشماشونداشتم آروم گفتم جرأت

   دیخر میبر ستیمگه قرارن _

   رمیرترمیخب د-

  تواستخر...؟-

  اهوم-

   کنهیحالت اهوووم گفتنش هم حالوهواموعوض م نیا

   ستمیتواستخر بلد ن ترسمیم-

   نترس زدلمیهواتودارم عز-

   بپوشم یچ-

   که دوتادکمه هاش هم باز بود رهنشیپ قشیبود زل زده بودم به  نییاسرم پ هنوز

   ذاشتیباز م قهیتوخونه بود  یفقط وقت معموال

  .....ـــیتیسو هیبپوش  یزیچ هی یندار وکهیما-

 : وگفتم دمیحرفش پر ونیم عیسر

   تاب شلواربپوشم هی شهینم _

  ؟ یکشیچته خجالت م-

 : وم گفتمتونستم سرموبردارم ، آر ینم

   ...زهـــــــــی...زه ...مــــ...ن ...چــــینه چ _



 :پرخنده وبود گفت صداش

  چته ؟ زمیغزل عز دمیهزاربارتنتود  _

   ستمیخب راحت ن-

   میشوهرتم عقد کرد-

 :گفتم سرموبرداشتم

  ؟ یشوهرم  _

 :وگفت دیخند

م راحت بامن پس استخر ه یتوکه راحت   گهید ممیمحرم نهیمنظورم ا  _

 غزل ؟ نهیازا ریباش...غ

  فتهیب ینکنه  اتفاق رمیازش فاصله بگ کردمیم یمدتها بود سع 

   منتظر نگاهم  کرد 

  !مورده ؟ یخجالت ب نیراحت بودم پس ا یلیمن باهاش خ گفتیاما راست م 

 :گفتم بامنومن

 ... امامن دونمیم  _

 

 [08:19 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  سهوازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۶۰پارت_#

 

   یبود دهیپوش دیشلوارک سف هیروزی...د شهیم رمونیبروغزل آماده باش داره د_



   تاپ کوتاه هیبا

 :نگفتم  ادامه داد یچیه

   یزیبپوش فقط چ یدوست دار یهمنوبپوش....اصلت هرچ _

  .. کنه ..برواستخر منتظرتم تتیاذ نباشه

 :توبغلش بودم  گفتم هنوز

  ... خب ولم کن برم  _

  شده بود بازم که قصد نداشت ازم جداشه طونیصداش پرخنده بود که ش بازم

 :گفت

  یبر ذارمیبده م تییبوس به دا هی  _

  نگاش کردم بااخم سرموبرداشتم

 :پرخنده بودن،  گفتم  چشاش

   ولم کن ییزهرماردا  _

 : گفت باخنده

  ؟یکنیم یجور نیغزل چراا تمییدا _

   به دل نشسته ندقهیا نیمن ا یتوچشما ایجذابه آخه !  نقدهیا نیبخند زد چراال یوا

   دلم لبخندش چارهیب یوا  گن،ینم خودیب رهینظیمعشوق به چشم عاشق ب گنیم

   دل یبه کس یشیبدبخت م یغزل دار یتحمل کنم اخه وا یکرد من چطور هالکم

بهم محبت کنه من  خوادیم یعنی هیدوست یکه محبتاش به قول خودش ازرو یبست

   !ازراه به درنشم

 ... داره آخه دل به دلش بسته یدل بدبختم چه گناه گهیقول خودش اما نم به

 : هالکم کرد به جون بابام ...که بااخم گفتم لبخندش



   ولم کن کنمیخواهش م ریام _

   کهنگاش کردم باالتماس  شهیاما مگه م رونیب امیکردم که از حصاردستاش ب تقال

 :  ترکرد وگفت لب

  ...بوس کوچولولطفا هی _

 : وگفت دیچشم غره رفتم اما خم شد گونموبوس هی

  ...استخر ایمنتظرتم ب _

   ازش جد اشدم ورفتم اتاقم عینگفتم که سر یچیه

   گفت شلوارک ریام روروکردمیبودم  کمدموز اوردهیباخودم ن یادیلباس ز من

کوتاه  یلی...خ یکوتاه مشک یلیخ یاپ کوتاه بندت هیبا دمی...همونو پوش دهیسف

  ناف و چسبون ریبودتاز

   که نگاهم به باباافتادکه داشت رفتمیم نییها روپا...سمت استخر رفتم داشتم پلهو

 کردیم نگام

 :قدمام کند شد  گفت 

  ؟ یبر یخواستیمگه نم  _

   رمیچرام-

  ؟ یپس چراآماده نشد-

 : وبامنومن گفتم دمیبگم لبموگز یچ ایخدا آخ

   میریم گهیساعت د هیگفت  ریام زهیچ _

  ؟ گهیساعت د هی-

  خب یلیخ-

 ... سمت استخررفتم عیلبخند زدم وسر هی



   یبه اطرافم انداختم کس یشدم نگاه داخل

 :بود ومدهیهنوز ن نبود

   که ....رب دشمامبرمودرآوردم ادیپس کجا موند گفت م  _

  ... راستخر بودکه کنا یصندل یرو وگذاشتم

  (ریام)

   تنش عجب یوا آوردیاستخر شدم اونم بود داشت رب داشامبرشودرم داخل

   یعشقموپنهون کنم ؟حواسش اصال نبود منم حوله تونمیم گهید یداره تاک یکلیه

وصندالمواز پام درآوردم وجلورفتم  نیزم یانداختم رو تنپوشمودرآوردم

   نیپاورچ

  پشت به من که اصال متوجه من نبود نگاهش به استخربود که

   خودش بود توحال

 .. غیدفه هلش دادم تواستخرمن باخنده بودم اون باج هی که

   بهش بود توآب نگاهم

   هوباخندهیکه  زدیآب دست پا م یبزنه مدام تو غیج یحت تونستینم زدیپا م دست

  بلغش کردم عیزدم توآب وسر رجهیش

   بغلم بود ازکه تو میآب شناور بود یرو

 جون شما، کردمیبود عشق م دهیچنان بهم چسب ترس

   بااخم زدیم نفسنفس

   زدمیمن پا م میآب شناوربود یکه توحصاردستام بود رو یدرحال تیوعصبان

   زد نمیکه بامشت به س رفتیم نییآب از سرصورتمون پا میخوردیتکون م آروم

 :گفت یباناراحت وکه



 ... دمیترس یروان  _

 

 [08:20 11.12.19] , از هوس ینپوشت

  هوسازیپوشتن#

 زادخوحهیمس#

 ۲۶۱پارت_#

   نیوا الیو نیاومده بودم به هم نیریبارها باش نکهیاستخر باا یبود تو توبغلم

 استخر

   بهم دست داده بود یبیحس عج هینشده بودم  بیحس عج نیدچارا تاحاال

  شنا بلد بوداما غزل نه نیریش

از به آغوش   دمیرسیلترم کرده بود چون توبغلم بود و  به اوج لذت مخوشحا نیهم

 کردمیم یو چه عشق کردمیم یخال  ییجورها هیمدت رو  نیا یو عقده دنشیکش

   دنشیکشاز   به آغوش

 : گفتم یبالبخند

  ؟ یدیترس _

 : که گفت زدیم نفسنفس

  رررررر؟یام _

شورت و  یتنش نبود  حت یچیش  همحکم بغلش کرده بودم   کا  زدمیپا م آروم

 :تا حداقل   لمس  لطافت تنش آرومم کنه،    گفتم نیسوت

   جونم  _

   ترسمیم-



   یگریادمینترس حال پا بزن  یبغلم-

   ستمیبلدن-

   غزل پا بزن-

  میحرکت کرد شتریآروم شروع کرد پازدن که ب باهام

 : گفتم 

   یتونیم ستیسخت ن نیبب  _

 :بود  با لبخند  گفتم دهیترس یکم هی

   نترس  _

   یبچه هی نیکه ع دیدفه چنان ترس هیکرد بالخند که دستموآروم ول کردم  نگام

   سردادم محکم دست دورکمرم حلقه کرد یاچنان قهقهه یبهم وا دیچسب دوساله

   بغلش کردم منم

 :گفتم باخنده

  ؟ زدلمیچته عز  _

   ولم نکن ترسمیم ریام-

 : وگفتم دمیخند

  ... جام نترس نیمن ا _

   آیولم نکن ریام-

 : طورکه بغلم بود لبخند زدم گفتم همون

   ریبگ قینفس عم _

  !!!؟ یواسه چ-



 ... گلم ریگفتم نفس بگ - 

 ریآب توبغلم بود که ز رینفس گرفتم اونم نفس گرفت که باخودم بردمش ز من

   آب

و بغلم اما  اون از ترس دست و شناوربود  من چشام باز بود  با عشق   ت باخودم

  زدیپا م

آب  یکه رو نیباال هم  امیکوتاه که مجبورشدم ب ینفس کم آورد بعد ازلحظات 

 میاومد

   نگاهم بهش بود آب ازسروصورت دیکش یقینفس عم 

 :نفس  گفتکه بعدچند لحظه بانفس رفتیم نییپا نشیوس

  .. ترسمیم  _

 :گفتم زدیپا مبود باهام  ادگرفتهی گهید نکهیا مث

   یریگیادمی یتوزود یباهوش یلیخ یزنیچه خوب پا م نیبب  _

 :گذاشت وگفت نمیس یروول کرد جلوآورد رو یک هیکه دورکمرم بود  دستش

   رآبیز میبر _

  رینفس بگ _

  میگرفت ورفت نفس

   بود دهیبازم ترس دمیدفه د هیولش کردم که  میکه رفت نیهم 

و وحشت زده  و   زدیم غیآب ج یرفت رو عیسر  گرفت بزنه ادیپا ب  دست

 : بازم بغلش کردم باخنده گفتم  زدیدست وپا م  یناش

  ؟ زدلمیچته عز _

 :گفت تیباعصبان

  ... یروان  _



اوتو تو بغلم   میرو اب شناور بمون زدمیتو بغلم  همچنان من تو اب پا م  باخنده

 : جا دادم  و گفتم شتریب

   ؟یبغلم باش یدوستدار _

 :گفت بااخم

   ترسمیم  _

 یریادبگیاستخر عمارت  میریبه بعد م نیا از–

 ستیدست خودم ن ترسمیم _

  ... یریادبگی دیبا زهیولت کردم که ترست بر _

  یکمکم کن دیبا ترسمیم من–

 : گفتم باخنده

  یطور نیهم یکه توبلغم باش یبه شرط دمیم ادتیخودم  _

   میگریادمیاستخر  رمیبااخم گفت اصال نخواستم م- 

  ...آیوقت نر هیاِ –

 یباتعجب گفت واسه چ-.

 

 [08:21 11.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۶۲پارت_#

  یدوست ندارم بر یریگیم یماریهزارتاب ادشلوغهیآدم م یخب استخر کل_



   امیم ینکن تمیاذ باشه–

 :توحصاردستام بود که گفت بازم

   شهیم رید گهید میبر  _

  ... میبر-

   منم بعدش رونیکمک کردم اون اول رفت ب میاستخر رفت یهاسمت پله باهم

  .... شدم خارج

  (غزل)

   یعنیسورپورمارکت  می...رفتمیشد دتاآمادهیطول کش یربع ساعت...................

واسه سه  اشتدیکه الزم بود ورم یهرچ ریشلوغ بود ام میلیخ ییموادغذا فروشگاه

  یکاشان یروز اقامت خانوداه

  دمیاز اونانداشت  چرا درست نفهم یدکترما دل خوش نیا 

 دادیروهل م یفروشگاه چرخ دست  داخل

   خواستیدلم خودم م یها هرچبچه نیع منم

   من همش ذاشتیباخنده اوناروسرجاشون م ریام ذاشتمیورم نیمن از ا ذاشتمیم

 :داشت  گفتم یادهیومگه فا کردمیم اعتراض

   یبد یلیخ  _

 :گفت رباخندهیام

   بدن مضره یچقد برا یدونیچکارم یخوایپفک م دونمیمن نم  _

 :گفتم بابغض

   دوست دارم  _

 نگام   کرد زیآمسرزنش 



 :بسته لواشک برداشتم توچرخ  گذاشتم برداشت وگفت هی 

  ؟ هیچ گهید نایا  _

   لواشک-

   یستین تیجون من فکر سالمت یخوریم هیچ آشغاال نیغزل ا دونمیم-

 : که گفت یچرخ دست ینوشابه گذاشتم تو هینگفتم  یچیه

  ؟ یکنیم میکفر یغزل دار _

  ... رفت عیها سرجاش وسرداخل قفسه دیروبرداشت محکم کوب نوشابه

 : سرتکون دادم گفتم زکردمیچشامور منم

 ... خان باشه زیطور چنگ نیکه ا   _

   نگاش

 دلم خواست برداشتم توبغلم یشدم هرچ ریام الیخیبود منم ب نهایال نیب مکرد

   عیسر کنهیداره حساب م دمیبه اطرافم کردم  د یبودم دستم پربود نگاه گرفته

   بود لیروانداختم توسبد که هنوز توش وسا الیتمام وسا یرفتم بالبخند سمتش

 : گفت باتعجب

  غززززززل ؟ _

  ؟؟ هییییییییگفتم چ  آروم اداشو  باخنده

   زیم یوگذاشت رو المورودرآرودیبود خم شد وسا یعصب یکم هی

   زدم همه روگذاشتم دوباره توسبد طونیلبخند ش هی منم

  زیم یچنان برداشتشون ومحکم زدرو باحرص

  زدم دوباره گذاشتم توسبد قیلبخند عم هی رمیمگه از روم من

  ... خندنیوم ستادنیرمون ادو یچند نفر دمیکه د روموبرگردوندم



 :که من باخنده گفتم زیم یزد وگذاشت رو یلبخند ومصنوع هیریام 

  ... یمردمومعطل کرد گهینکن د تیاذ  رجانیام  _

 : گوشم گفت یدادآروم تو رونینفسشوباحرص ب ریام

   ندازمیخونه همه روم رمیم _

   توسطل

 :آروم گفتم باخنده

   یکنیجا م یتوب  _

 :شغول حساب کردن شد ، گفتم یمتصد

   گفتم یغزل حاال بگوک  _

 : گفتم یبالبخند

  ... یحض کن ذارمیم ارمیسرت درم یتالف هیکار رو بکن  نیا  یجرأت دار _

   وآروم گفت نمیتوس دیوکوب دموبرداشتیخر یسهیک ضیحساب کرد باغ ریام

   شتم خودت بادستگفتم گلم اگه نذا ی...حاال گوک زمیغزل عز کنمیم یتالف امشب

  ... توسطل زباله شونیبذار خودت

 :لبخند دندون نما زدم وگفتم هی

   مینیبیم  _

   از فروشگاه میبرداشت رفت ییبود به تنها دیخر یهم کل ریام لموبرداشتمیوسا

   توصندق ازدستم لموبذارمیتوصندق عقب تاخواستم وسا لوگذاشتی....وسا رونیب

دفه هنگ  هیخون سرد انداخت توجوب که  یلیزد وخ کیش یلیلبخند خ هیو گرفت

 کردم

 



 [08:21 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۶۳پارت_#

   مدت باخنده نگام رتمامیکردم وکنارجوب نشستم ام بغض

  کردیم

 : گفتم هیوباگر سرموبرداشتم

  ...ی...بدجنس یلی...خیبد یلیخ _

  فت فقط باخنده بودنگ یچیه یعوض

   یدفه عصب هیروبردارم که  سهیخم شدم ک 

 :گفت تیپر کاه کرد  وباعصبان نیدستموگرفت بلندم  ع شد

  احمق ؟ یکنیچکارم  _

 :گفتم تیباعصبان دمیتودستش کش دستمواز

  ؟ یتوجوب روان یچراانداخت  _

 نیپرتم کرد توماش تیچنان باعصان نوبازکردیمحکم درماش بازوموگرفت

   همزمان

 :گفت یعصب

  ...  بزرگ شو کمیغزل خواهشا   _

   که ازدرد آخم بلند شد نیسقف ماش یکه سرم خورد به لبه نیکرد توماش پرتم

  سرم درد گرفت یبدجور

   ادهیکردم پ ینکرد سع یزدم اصال  توجه غیج هیباگر



 :بود که بادادگفت یشم عصب ادهیتقال کردم پ غیهلم داد بادادج شم

  ... سرجات نیبش  _

   من میبه اون نداشت یجلومون توقف کرد...اصال توجه سیپل نیلحظه ماش نیتوهم

 سیکرد سوارم کنه مأمورپل یبود وسع یهم عصب ریام کردمیم دادیدادوب غیج

   اومد

 باتعجب نگاش کرد ریدفعه ام هی

 :منم ساکت شدم که گفت 

  افتاده ؟ یخانوم اتفاق دیببخش  _

 :گاهش پرغضب بود  گفتن ریام 

   ستین یامسئله  _

 :روبه من گفت سهیپل

  ؟ نیباهم دار یچه نسبت  _

 : گفت عیرسریام

   همسرم هستن _

 : گفت یو جد یعصب ریروبه ام سهیپل

   باشما  نبودم _

 : وکالفه بود که من گفتم یعصب یلیخ ریام

   جناب هیخانوادگ یمسئله هیهمسرم هستن  _

 :رگفتیامروبه  سروان

  ... نیلطفا رفتارتونودرست کن ستیدرست ن ابونیتوخ  _

   جناب خوامیمن معذرت م– ریام



 :روبه من گفت سروان

 ... خانوم انیشما هم کوتاه ب  _

   نوبستیدرماش تیباعصبان ریکرد ورفت ام ینگفتم سروان عذرخواه یچیه

 :بود که بادادگفت یوسوارشد وچنان عصب...

   ...دلت خنک شد یآبرومونوبرد  _

 :نگفتم که ادامه داد یچیه

  ... خونه برمتیم _

 :گفت تیساکت بودم که باعصبان بازم

  ... ی؟جداهنوز بچه ا یکشیخجالت نم یبزرگ بش یخوایم یتوک  _

 :نازک کردم وگفتم یچشم پشت

  ؟ یکه هست اصال مگه توشوهرم نهیهم  _

 :که بادادگفت میکرده بود حرکت

  .. هستم  _

مسخره ...من زنت  یباز نیهواورت نداره ...خوشت اومده انگارازا یستین-

   ستمین

...  

 :دیغر یعصب 

  دست من ارتیواخت ی...فعال زنم یزنم یهست  _

 : دادزد  قلبم رفت چنان

  رفته ؟ ادتی_

 :سرد گفتم خون



به کارمنم نداشته  یشورنزن کار یخودیب ستمیزنت ن یخودت گفت ستمینه ن  _

   شبا

  دست منه ارتیاما اخت یستیزنم ن-

 :بادادگفت

   بازم بگم  _

 :حرص دادنش گفتم یباز هم خون سرد  برا 

  حواست هست ؟ یکنیم تمیاذ یدار یلیخ  ریام _

  دلت خواست بکن یبه جهنم هرغلط-

   کردم سیخودموخ بایداد زد که تقر چنان

 : لجشوردآرودم وخون سرد گفتم منم

   یریگیبرام م یریم  الیو یرسونیمنوم _

 : بهم انداخت پرغضب  گفت ینگاه مین هی

  ؟ یخوایپس تنقالت م _

  ... دوست دارم خوامیآره م-

  ...احمق لجباز یحوصلموسربرد ادنزنیزرز گهیبرات د رمیگیباشه م-

   بود نیماش یروم سمت پنجره  دمینگفتم تمام مدت تارس یزیموندم چ ساکت

 .. نزدم یهم حرف اصال

   از میدیبود رس یعصب یلیکلمه حرف نزد اما خ هی اونم

 :بااخم گفت  داشدمیپ نیماش

  کمک کن غزل خانوم ایب  _

   زدم ثیلبخند خب هی



 :که گفتم دمیبه هم کوب نومحکمیودرماش

 به من چه  _

 

 [08:22 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۶۴پارت_#

 : گفت تیباعصبان

  ... بود ، دارم برات اهینوکربابات س  یییه  _

 : زدم وگفتم کیلبخند ش هی

   تازه دکترم هست پهیجذاب وخوش ت یلیاتفاقا نوکرم خ _

  تیکرد باعصبان نگام

   رفتم میپله هاروباال رفتم مستق عیبااالنداختم وسر یاشونه 

 اتاقم

   شعوریاحمق ب هیفک کرده ک یروان یپسره 

  (ریام)

   دنده هیاحمق لجباز  یدختره رفت

  غزل شهیم ونهیود ی؟آره اما به وقتش جداروان پهیاِکه نوکرت جذاب وخوش ت-

  خانم

   زدمیغرم رلبیز داشتم



داخل همون دم  داروبردمیکل خر یی..خودم به تنها رکیرجینکرد ج کمکم

   درسالن

  کردم ولشون

  : بودم هنوز گفتم یعصب یکم هیاومد استقبال  هیسم شدیم رمید داشت

 ناروببریاایب _

 :گفتم  داشتیداروبرمیداشت خر هیسم

   سر بزن هیبه خانومم  هیسم  _

  یلیبود خ یعصب

  اما نگرانشم کنهیم تمیاذ نقدیا نکهیباا دونمینم من

  گفت یهچشمی هیسم

 .... شدم رفتم نیروترک کردم سوارماش الیو عیو من  سر 

   ودغزل ب فرداتولد

تولد خودم هم هست قربون  خی)تار نیفرورد7 دونستمیتولدشوم خیتار...

   شما#زادخو (

   دهیطال وجواهرنخر یچیرسوندم من واسه عقدمون ه یبه جواهرفروش خومو

 ...بودم

   بودم دهیداشت د فیپابند ظر هیکه بهش داده بودم وخودش  یگردنبند جز

 ..وقتا یگاه بندهیپاش م به

   نگاه کردم یبخرم واسش هرچ یچ دونستمینم االنم

 ... نظرموجلب نکرد یزیچ

   گوشوراه نظرموجلب هی نکهیگوشواره نداره تاا غزل



   زونیآو یزیر یاز کوتاه بود تابلند که انتهاش قلبا ریتازنج12، 10که حدود  کرد

 ... هم از کوتاه تابلند بود راشیخوشه بود زنج هیمث  بود

   خوشم اومد یلیخ

   گوشواره به نیدرست ست هم دمیدستبند خر هیاز طرف باباهم  دمینوخریمه

 ... ادیهم م گردنبندش

   هتل منتظرم بودن قبل یرفتم هتل دنبالشون ...توالب عیسر

  ... نییپا انیبرسم زنگ زدم که ب نکهیا از

 ....... معطل نکردم یبعد ازسالم واحوال پرس خالصه

   که واقعا حالم دخترشون

  بود دهیچنان ذوق کرده بود  انگار شوهرشو د خورهیبهم م زشا

  بیچندشبدترک یاومددخترهیازش بدم م نقدیا که

   شیبودم از دستش آسا سیکه انگل ییسالش بود توتمام سالها27 حدود

  / خودشوبهم بچسبونه کردیم یسع یابه هربهونه نداشتم

   وگونه چه یبود دماغ عمل هدیرس یلیبه خودش خ ینبود ول ییبایز یلیدخترخ

 یکامال مصنوع یچهره  هینبود  یجور نیمژه هم کاشته بود اون دفه که ا دونمیم

 داشت

   دلموبه خواستنیمثال م رفتنیقربون صدقم م نقدیتر...امامانش ازاون بد 

 ارنیب دست

  دمینم یدل هرکسبهامامن دل 

   نبود درکل یمرد بد یکاشان

 اومدیمخوشم ن یلیخ ازشون



   بهتر بود ...خالصه هینبود  از  بق یساله بود پسربد25پسرشون  

 زمیعز زمیهم باز بود باعز ششیشدم سوزان جلونشست پرروچندش ن  الیو یراه

 گفتناش

   بگه خواستیمثالم ضشیغل یبااون لهجه آوردیحرصمودرم یبدجور 

 ستیبلد ن یفارس

   یبودم ول سیسال انگل10هم بلد نبود من  یلیخ ییخدا 

 ندادم اصالتموازدست

   زدمیحرف م یالهجه چیوبدون ه یبه رون یفارس 

   ازشون( ادیخوشم م یلی) آره جون خودم نه خییخوش امد گو یخالصه بعد کل...

  ..... میحرکت کرد یتعارفات الک و

بود من دست خودم نبود ازشون  یمرد محترم وخوش برخورد یکاشان یآقا

   خوشم

   بابام بود وتوشرکت یمیسال خارج کشوربود دوست قد20حدود یکاشان ومداینم

 یازکارخونه ها یکی یکرده بود درواقع سهام داراصل یسرماسه  گذار بابام

   بابام

   بود

  کردمیکه من اداره م  

   بهونه ارتباطشون باما قطع نشده بود نیبه ا اوناهم

از کارخونه  که سهم داشتن  یکی  یباباسود ساالنه رانیا اومدنیم هرسال

   هم به یدادهرچیروبهشون م

   یباهاش رودرباس مشهینکه دوست قد مدهیبذارسهامشونوبخرم اجازه ن گمیبابام

     خرمیرو م نایروز از عمرم مونده  سهم ا هی... اما من   داره



  ... داشت وضعش خوب بود ییفروشگاه بزرگ موادغذا هیهم  اونجا

   نییپا یداره ....سه تااتاق خال یکه بزرگه چندتااتاق خال المونی...و الیو میرفت

 :زدوگفت یمستقر بشن ...سوزان لبخند نجایکه گفتم ا داشت

  اتاق توکدومه ؟  _

 :اما به اجبارگفتم هیمنظورش چ دونستمیم من

   اتاقم باالست  _

 : گفت ییدرکمال پررو سوزان

  ... خوامیم االیمنم  اتاق  _

 : گفت مانشما

 شهیم تیشلوغه اذ نجایباال ا رهیآره سوزان م _

۲۶۲ 

 

 [08:23 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۶۵پارت_#

 

   منوبکشن ... به دروغ متوصل شدم خوانیمادرودخترم نیا

  شهینم یخانم کاشان انیب خوانیباالدوستام م یاتاقا– من

   اشتم آخه اتاق غزل کناراتاقم بودهم ند ییا بهونه



 :پر ناز و عشوه گفت یلحن  یبالجباز سوزان

  ... اتاق داره یکل دونمیباال جا داره م  _

 :سوزان چمدونشوبرداشت گفت دمینگفتم  د یچیه

   باال رمیمن م  _

   کردم چقد تخس سشیداشت باغزل مقا فیپروتشر یلیدخترخ نیا خدا یوا

 بود طونیوش

   که دوسش دارم برام گمیغزل  من نم  یفوق العاده دوست داشتناما  

   شده عاشق لحن بچگونش بودم . نکنه خودش بچه است مگه چند سالشه ثابت

   درهداتا ناز و دلبره از دوستاشنش به   عروسکم

 :گفت بابا

   حواست کجاست ریام  _

 :خودم اومدم  گفتم به

  ...کن سوزانو ییجان راهنما هیسم  _

  . رفت هیزد سوزان همراه سم یلبخند هیسم

   ...نگرانش دمشیغزل بود اومدم ند شیمن فکرم پ میدروهم نشسته بود همه

 بود ییرایمشغول پذ هیسم بودم

 :آروم گفتم یلیخ کردیداشت قهوه بهم تعارف م یکه موقع 

  ! نییپا ومدین کنهیخانومم چکارم  _

 :گفت یهم به آروم هیسم

   اب بودن گفتن سردرددارنخانم خو  _

  . هیباشه ممنون حواست بهش باشه سم-



  . ناراحت بود یلیگاوزبون دم دادم خچشم آقا براشون گل-

  ... مراقبش باش یخوب کارکر-

 : گفتم هیروبه سم میشام بود زیسرم..............

   یغزل روصدابزن شهیجان م هیسم _

   ومدهین نییاصال پا میاومد یازوقت

باهام قهره  دونستمیبود م ومدهین نییوخانوادش اومدن اصل پا یکاشان یآقا یازوقت)

 ( ادینم نییسرلج من پا

 :گفت هیسم

   خانم سردرد دارن حالشون خوب نبود  _

 :گفتم باتعجب

   هنوز بهتر نشدن  _

 :سوزان  متعجب و با منو من گفت مامان

  ؟ هیغزل ک  _

 : گفت عیباباسر

  جان میه مرغزل دختراکرم _

   یزیگفته بود ازازدواجم چ هیسم بابابه

   من بهش اعتماد دارم هیسم هینگه انصافا خدمتکار راز دار یکس به

  دختراکرم ..دخترتون عموجون؟– سوزان

   بله عموجان اکرم دخترم-بابا

 :سوزان باتعجب گفت مامان

   پسرداشت هی ادمهیکه  ییاکرم تاجا  _



 : وگفتم به بابام کردم ینگاه

   دونستینم یچکیدخترداره ازشوهراولش ه هیدرسته اما  _

   دمیفهم نوتازهیخواهرم دوبارازدواج کرده منوا اکرم

  ازرامبد–سوزان  مامان

   درسته-بابا

  شماست ؟ شی_ االن پ سوزان

  نایکه چقد فضوال ا یوا

  !!بابا یبهشون بگه ا ستین یبه شما چه؟  کس 

   خودم آخه شیآوردمش پ هیتصادف فوت کردن چند ماه یسانحهباباش براثر -بابا

ما  شیپ ادیکرد رامبد قبل مرگش بهش گفته بود  ب تشیاذ یلیداره خ ینامادر هی

  . دمشیدیم رفتمیالبته من هرسال م

 :بلند شدم وگفتم زیاز سر م من

  غزل چشه ؟ نمیبابا با اجازتون برم ببن  _

 :گفت یبالبخند سوزان

  دکتر نشیحالش بده خب ببر اگه  _

 :مسخره وگفتم یلبخند هی

   مترسکم سوزان جان جایمن ا  _

 : کرد وگفت یاخم سوزان

 حواسم نبود _

 

 [08:27 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۶۶پارت_#

 ... ها رفتمسمت پله عیسر

   متخت پتوه یداخل شدم وپشتش به من بودرو آروم

 : تخت نشستم آروم گفتم یبود جلورفتم لبه دهیکش روش

  ؟ یخواب یغزل ، غزل ؟خانم _

 :خورد وخواب آلود گفت یتکون هی

  ؟ هیچ  ^

  ؟ یسردرددار گفتیم هی؟سم ستیحالت خوب ن-

 بهم مسکن دا هیسم کنهیسرم درد م-

   زدیحرف م یبه سخت(

  ... زدلمیچته عز-

  : مجوابمو نداد   ادامه داد 

  ؟ یشام بخور یاینم-

   ستمیروبه راه ن ریندارم حال ندارم ...ام لیاصال م-

  گلم ...؟ یسالم کن نییپا یومدین-

  ... ندارم ی...حال درست نمیبه جون خودم حال ندارم بش ریام تونمینم-

  ؟ یباهام قهر-

  .... نچ-



 :پشت بهم بود  احساس کردم قهره هنوز  آروم گفتم هنوز

  مگه نه ؟ یرقه  _

 نگفت ک یچیه

 : گفتم دمیشدم گونشو  بوس خم

  ... یکنیسردردروبهونه م یباهام قهر یگیم یالک دونمیمن که م _

  : داد نهیبه س ینفس یبه سخت 

  ؟ یآشت-

   نیپا امیباشه اما حوصله ندارم ب-

 ؟ یغزل-

  : جوابمو داد یحوصلگیبا ب 

 .. هان-

   یزعسلیم یگوشواره رورو چیوبان پر یوجعبه لغمیج بیبردم ج دست

 :وگفتم کنارتختش

   ...برات کادوگرفتم ناقابله خاله سوسکه رکیرجیتولدت مبارک ج  _

 : برگرده گفت نکهیا بدون

   دوست دخترته ..خودتم ملخ رکیج ریسوسک وج _

  به جون خودم یشیم یناراحت گمیبهت م یزیچ هیخان   زیچنگ

   صداش یک هی

   لم گرفتد  دلخوربود

  ... یشام بخور یخواینم زیباشه من چنگ-



انگار نه انگار بلندشدم  دمیمنتظر بوددم د   ینگفت  لحطات یزیشد وچ ساکت

  برداشتم یبشقاب خال هی نییرفتم پا عیو...اتاقوترک کردم سر

   لحظه به سوزان هیقاشق وچنگال گذاشتم نگاهم  هی دمیمقدارغذاکش

 :که گفت ردکیباتعجب نگام م افتاد

  بهتره ؟  _

  ... داره یدینه سردردشد– من

  ؟ یبریبراش غذام-س

  بخوره ضعف نکنه یکم هی– من

 : شد و گفت دهینگاهم به بابا کش 

  ......آب پرتقال هم ببر وانیل هیپسرم براش  ریام-

رفتم اتاقش....داخل شدم غذاروگذاشتم  عیپرکردم بابشقاب غذاسر یخال وانیل هی

   یعسل زیم  یرو

 یپاشوبخور گلم ...ضعف نکن یغزل غذابرات گذاشتم روپاتخت زمیعز-

   مجبورشم

  ... سرم وصل کنم بهت

   نییمجبورم برم پا موندمیم ششینگفت اتاقوترک کردم  اگه مهونا نبودن پ یچیه

...  

  

   اتاقمواشغال یروبود همه رفتن اتاقاشون سوزان هم که اتاق روبه روقتید شب

 ...دیطول کش یقیبابونه دم دادم ...دقا هیغزل  ی...رفتم آشپزخونه برا کرد

 



 [08:27 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۶۷پارت_#

  و..گذاشتم توبشقاب وبردم باال ختمیدسته دارر وانیتو ل 

   درآرامش وسکوت بود  الیو 

 ... درزدم وداخل شدمبه  یا دراتاقش بودم  چند تق پشت

  بود به پهلوخواب بود دهیتخت دراز کش یرو

   بود که مهیبه ظرف غذاکردم ن یکردم نگاه چراغوروشن

طال   یتخت ونگاهم به جعبه  یونشستم لبه یروپاتخت وانوگذاشتمیزدم ل یلبخند

 افتاد که هنوز باز نکرده بود

   موهاشوازتوصورتش کنارزدم وچقد آروم

  داشتم عاشق موهاش بودم موهاشودوست

   آروم باسرانگشتام گونشونوازش 

  ؟ یشیدارنمیب یغزل ...غزل ...خانم– کردم

 :خورد وخواب آلود گفت یتکون هی

  ؟ یکرد دارمیب یکه اومد ربازمیام  _

  ... برات بابونه دم دادم پاشوبخورگلم زدلمیپاشوعز-

 :خواب آلود بود  گفت یلیپاشد نشست وخ یسخت به

  ؟ یکنیم دارمیب یایم یچراه ریوقت شب ام نیا یخواب نما شد  _

  سرت بهتر شد ؟-



 : مرتب کرد وگفت یقشنگش بردکم یتوموها یدست

  ... بهترم _

  ؟ کنهیتوواقعاسرت دردم-

 :وگفت رهیکرد خ نگام

  ؟ یتوباورندار  ^

 : گفتم یبالبخند

  ؟ یسردردروبهونه کرد یباهام قهر دیآخه گفتم شا _

  ... هم درددارم یلیخ کنهیباهات که قهر که هستم اما سرم درد م _

 :کردم وگفتم وانیبه ل اشاره

   بخوربرات خوبه گلم  _

 ...یمزه مزه کرد وگفت مرس وانوبرداشتیل

    بردیکه توچشاش بود  دلم از دلم م یجذاب ی باخنده

  ... خوش به حال زنته یشیم یواسه زنت شوهرخوب _

 :وگفتمزدم  یلبخند

  ...ییفعال زنم تو  _

 : سرشودادباال  گردنشو وچرخوند گفت یقشنگ یلیکرد به حالت خ یاخم هی

 ؟یبازم شروع کرد رمی.امییوا _

  کردیخطابم م یجور نیباربودمنوا نی؟اول رمیام

 : گفتم یبالبخند

   بخور سرد شد زدلمیعز _



 : گفتم خوردییرو  مداشت بابنه کمکم

  گلم ؟ یشامتونخورد _

   یکه به فکرم بود ی...مرسادبودنتونستمیز-

  .. نباشه یشالتوبپوش لباستم لخت نییپا ی..فرداکه اومد زمینکردم عز یکار-

 :گفت یکرد وبالبخند نگام

  ... چشم آقا خوشگله  _

   گفتم نیچون پسرشون هم هست واسه خاطر هم-

   چشم آقارتیچشم غ-

  گفتم بهت بگم گهید _

  : گفت با خنده 

  بابا افتاد دمیشن-

 : وگفتم نییپا سرموانداختم

  .. تولدت مبارک _

 : گذاشت وگفت یروپاتخت یخال وانیل

   .. ممنون _ 

   شدم مونیهستن پش نایاما ا رمیبگ کیواسه تولدت ک خواستمیم _

   یبگ کیبهم تبر کردمیبود فک نم ادتیکه  یمرس-

 : ترکردم وگفتم لب

   موند ادمیتولدت همون روز عقد  خیتار گهیبود د ادمی _

 :دادوگفت سرشوتکون



   تولدتوهم که  گذشت  _

 :گفتم باخنده

   ینگفت کیبهم تبر  _

 : جانب وگفتبهبااالنداخت  حق ییابرو

   یبود نیریش شیتوشب تودلت پ _

 : وگفتم نییپا سرموانداختم

   گهیشد د _

  گهیمنم بعدش نگفتم نشد د یتوکه رفت-

 : گفت ندهباخ

   وقت یخواست نیریتوباش یوقت _

   یبرام مهم نبود اما حاال ممنون که به فکرم گهیمنم د یبگذرون

 زمینداشت عز یقابل-

 

 [08:28 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۶۸پارت_#

 هاشوماساژداد قهیباانگشت شصت دوتاانگشتاش کنارشق چشاشوبست

صورتش بودم همون طور که  یهنوز سردردداشت که محوتماشا نکهیا مث

   چشاش بسته بود



 نیا دیاعزایبه جانم م یبودم  و چه جان شیفرصت استفاده کردم د محوتماشا از

  افزاروح

 :گفتم دادیهاشوماساژم قهیشق...

  ؟ کنهیدرد م یلیسرت خ  _

 :وگفت چشاشوبازکرد

   یلیخ  _

  ؟ یشتدردارودا نیا یسابقه-

   شمیم یجور نیوقتا ا یگاه-

ازت  یتهران به کورش بگم چکاب میباشه ..برگشت یممکنه سردردات عصب-

   رهیبگ

 :دادگفتیداشت ماساژم هنوز

  متخصص مغز اعصابه ؟  _

  .. فوق تخصص مغز اعصابه-

  . گرنهیکه ...م ستین یخوب شدن-

   ساژبدم که نگام کردباهاش کم بود که دست جلوبردم وخودم براش ما فاصلم

 نییزد دستاشوآورد پا یلبخند

   بودم چند لحظه نگذشته بود یبیحال عج هی 

  شدم یخداچه حال یپاهام وا یکه خم شد سرشوگذاشت رو ازماساژدادنم

 قهیمشغول ماساژدادن شق یزدم روش سمت من بود پشت به در به آروم یلبخند

  هاش شدم

  : گفت زیانگدل یبا لبخند 



   یدیوبهترماساژمت-

  یشیبهتر م -

برده  غمایدختر بچه دلوموبه  نیچراا اینگاهم بهش بود آخخخ خدا چشاشوبست

  ...؟

 :زل بزنم به صورت ماهش که گفت ایماساژبدم  دنستمینم

   کنهیشتردردمیب هامقهیشق  _

 : کننده  گفتم ونهیتنش د یپاهام بود وگرما یترکردم رو لب

 درسات باشه ینیمال فشاروسنگ دین استراحت کن شادرس نخو یچند روز _

   به خودم فشار آوردم یلیمدت خ نیتوا

   یهرلحظه دلموب کنهیم یکه طوفان ییایدر یپر نیا یدار یعجب موج موهاش

   لختش یکه باال بود آرودم روشونه یبردم کل موهاشوبه سمت اردستیاخت

   امروز یندار تینوزینن سنمو سیحموم موهات حتما سشوارکن خ یریم یوقت-

  ؟ یدار تینوزیواقعاس دیشا رونیب میرفت یموهاتوخشک نکرد استخروبعدش

  .. دونمینم-

 :هاشوماساژدادم وگفتم قهیشق بازم

  ؟ یمسکن خورد  _

   عصرخوردم-

  ....نسبت به دارو دهیواکنش نشون نم گهیود کنهینخوربدنت عادت م ادهمیز-

   اما امشب مجبورشدم خورمیمعموال نم دونمیم-

  ... آرام بخشه یشیبهترم یبابونه که خورد-

   بابت بابونه یمرس _



 : باتعجب گفتم دیبه د که نگاهمون به سمت درچرخ یتقه ا یصدا یدفه هی که

  ...ــــــیا هیک یعنی  _

   چنان هیدفه باز شد اصال نگاه نکردم ک هیحرفم کامل نشده بود که در هنوز

   دست پاچه دمیبود کش یلخت یلیغزل که لباس خوابش خ یفه رورومال باسرعت

  شده بودم غزل هم روش سمت من بود هم

   ازمن یانگار اونم دست کم یکم هی 

  نداشت

 : سرش روپاهام بود وسرموبرداشتم سوزان بود که گفت هنوز

  .. کارت دارم یایم ریام _

 :داخل که گفتماومده بود  یطور نیا نکهیبودم ازا یعص یکم هی

   من اجازه دادم  _

 بهت اجازه داد؟ یداخل ؟ک یایب

  : گفت یدلخوربا لحن 

  من که درزدم؟-

  دیبه غزل کردم که لبشوگز ینگاه

 :سوزان ادامه داد 

 غزله _

 

 [08:29 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#



 ۲۶۹پارت_#

 : وگفتم  شدمیگل کرده داشتم منفجر م شیفصول  دونستمیتر کردم م لب

   برو اومدم _

  ...یباش نجایحدس زدم ا یرفتم اتاقت نبود-سوزان

  ؟ یوقت شب اومد نیکه ا یدار یکارمهم-

 :گفت ضیباغ سوزان

   کارت داشتم  _

  ... گفتم که برواومدم-

  دیپشت  دلخور نگاهشو ازم دزد غزل

 : گفتم یعصب 

  گهیبرود _

 : ا اکراعه رفت  پشت سرس گفتمب سوزان

   درببند _

   به موهاش یسوزان رفت غزل از روپاهام بلند شد دست نکهیبست هم ضیدروباغ

 :وصداش پردلهره بود گفت برد

  مهمونتون بود؟  _

 : دادم باحرص وگفتم رونینفسموب

   بدن اجازه  یطور نیچندش پررو پرو داخل شد هم یدختره _

  ؟ کنهیفک م یاال باخودش چح یشدم حساب عیضا-

   یخواهرزادم میتازه بهش گفت میدلم مگه ما چکارکرد زیعز ستین یزیچ-



   بد شد یکمی یجور نیاما ا-

  ... بهش فک نکن زدلمیعز ستیمهم ن-

 : گفتم شدمیکه بلند م یدرحال

   بخواب تاسردردت بهترشه _

  بانگاشدلمو لرزونهیتوچشاش م یاخداچه زلزله یوا سرشوبرداشت

  ... امشب رباباتیام یمرس-

   ازموهاش که کنارصورتش بود روپشت یابهش بود که خم شدم تره نگاهم

 : انداختم وگفتم گوشش

  .. شمیگلم مزاحمت نم ی...خوب بخواب نمتیبیفرداصب م _

 :ترکرد وگفت لب

  ...ریشب بخ  _

 ... زدم چراغوخاموش کردم واتاقوترک کردم یلبخند

!انگارپشت دراتاقش منتظرمن بود که از اتاقش  رونیاتاق اومدم ب از نکهیهم

   اومد

 سمت اتاقم رفتم نیینگام کرد سرموانداختم پا رونیب

   لباس هیسمتم  اومد   عیسر 

   روش که جلوش هم باز بود یهیغزل تنش بود بارو یکوتاه مث لباسا خواب

  غزل بهتره ؟-

   نه سردردداره-

  ... مینیبب میتونیزل خانمومغ نیماا یحاال ک-

  ...بهتربشه فردا نییپا ومدیغزل حالش خوب نبود که امروز ن-



   به دراتاق بودم ستادپشتیا جلوم

  ... دلم برات تنگ شده یلیخ-

  بود ؟ نیکارت هم-

 : زد وگفت یلبخند

  ... دلتنگتم نیمهم تراز ا _

 : گفتم کردمیباال انداختم ودراتاقوباز م ییابرو تک

  ... شب خوش _

مزاحم  یودراتاقوقفل کردم ...دختره  عیاجازه بدم سر نکهیشدم  قبل ا داخل

  ... چندش

  ( غزل)

  سردردم به کل خوب شده بود خداروشکر دارشدمیکه ازخوب ب صبح

وباکفش اسپرت وموهاموکامل جمع کردم وشال  دمیپوش دیدست لباس اسپرت سف هی

   یدیسف

 ... ورزش کردم یکم هیتوساحل انداختم ...رفتم  سرم

  الیو اطیکه توح گشتمیبود ....داشتم برم زیوتم یهواعال دمیهم دو یساعت مین هی

   پسر حدود هی

   نگاش کردم آهان دیحواسش به من نبود با ترد کردیساله داشت ورزش م26ای25

رخش به من  میاومد ن یبه نظرم یلیراده پسر خوش است یمهمون آقا نیپس ا!

   دبو

 هی تشیقربونش برم جذاب گستید زیچ هیمن  ریام یول اومدیبه نظر م جذاب

   زیچ

 ... گستید



 ... ها روباال رفتمپله عیباهاش حرف بزنم سر نکهیا بدون

 

۲۶۷ 

 

 [08:30 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۰پارت_#

 یدوش حساب هیکوچلواما مجزا داشت  سیسرو هیراست به اتاقم رفتم شکرخدا هی

   گرفتم

  رهیقرمز بلند ت کیتون هیکه دستوردادن  ریام لیطبق م دمیشدم لباس پوش وسرحال

 ... یساپورت مشک هیو

   شال هی..موهاموجمع کردم  دمیسشوارکش یموهاموحساب

   از روزیکه د یعروسک یجفت کفش مشک هیهم انداختم روسرم  یمشک

  برام گرفت پام کردم ریما یبازارمحل

 ... رفتم ریبه اتاق ام سروصدایب

بوس خوشمزه گذاشتم روگونش  هی هیخواب بود ...شکرخداخوابش هم سنگ  هنوز

   یکل

  : زمزمه کردم رلبیصدقش رفتم ز قربون

   کنهیاستفاده م التشیکجاش تنبله داره از تعط ادیغزل دلت م یتنبل خودمه ..وا-

...  



   یتوسالن نبود ...رفتم اتاق آقا یشکی....ه رونیسروصدااومدم ب یوبزدم  یلبخند

  ورد خواستم که پرستارش دروبرام باز کرد یدر زدم واجازه را

   داخل شدم 

 زد یلبخند دیسالم خوشکل دادم ......باباتامنود هیجذابم  بالبخند

  ؟ دکمیخورش یکرد یچه عجب نور افشان لیسه یسالم ستاره– 

   دمی...گونشوبوس نهیبش لچرشیو یلبخد رولبام بود،  پرستارکمکش کرد رو هنوز

 : گفتم

 کنم ؟ ییخودنما یکمیمن  ذارهیزادتون مکسوف یآقا نیمگه ا _

  : گفت ینیمت یبا خنده 

  کسوف ؟ ریبازچکارکرده ام-

 :بچگونه گفتم یبود که بالحن امیشگیزانوزدم عادت هم جلوپاش

  ... کنهیم تمیاذ  _

   رسمیخودم حسابشوم-

 : زدموگفتم یلبخند

  ...توجوب داموانداختیکل خر روزید یکنیم هشیخودم تنب یجلو _

 مهمونابرن چشم-

 :ادامه داد باخنده

  ... رمیگیحالشوم _

 : وگفتم دمیخند منم

   خوبم بشم من ...من شما رونداشتم یقروبن بابا یاله _



  ... روزگارم زاره ریام نیباا کردمیچکارم

 :زد گفت یبابالبخند

  ... خدانکنه گلم  _

 :زدم که ادامه داد یلبخند

  دکمیخورش یامروز چند ساله شد _

  سالم پرشد18

   امروز دکمیپاشوببوسمت غزل خانم ....تولدشه خورش _

  گهید نیاِ باباخجالتم ند-

 : گفت بااخم

   گهیپاشود _

 :گفت میاز بوسدمنم متقابال گونشوب دیموبوسیشونیشدم وپ بلند

   تولدت مبارک  _ 

  ... خونمون دیخورش

  ... باباممنون یمرس-

   یجعبه  هیدراور اتاقش رفت وکشوروباز کرد و زیسمت م لچرشیباو بابا

 : سمتم گرفت وگفت کوچلودرآورد

   رهیام ی قهیکه سل یدونیم رمیمن نتونستم خودم برم برات بگ _

 : گفتم یالوصفدیروگرفتم باذوق زا جعبه

  ... ممنون نیدی...زحمت کش ییبابا یمرس _

   بهم گفت تولدته من که ریدوما چرادروغ بگم ام یصد ساله بش یاوال اله-



  ... دونستمینم

  ... نیگفت کی..براتون مهم بودکه بهم تبرنیبود ادمیبازم ممنون -

  ... دکمیخورش یزیعز یلیتوبرام خ هیچه حرف نیا-

  روبازکردم جعبه

  چقد نازه یییوا _

   یلیخ یبود باقلبها فیدستبند ظر هی

   یبود عال یبود عال زونیکه بهش آو زیر

 : وگفتم دمیبوس گونشوبازم

   قشنگه یلیخوشحال شدم خ یلیخ _

 : گفت یبالبخند

   کسوفه یقهیسل _

  ...آ میداره ؟!خودمون یاقهیخان کسوف عجب سل زیوگفتم چنگ دمیخند

 :گفت باخنده

  خان ؟ زی؟چنگ ییچ  _

  : گفتم  یابا لحن بچگانه 

   رهین بس که بد و سختگ _

 : بچگونه گفتم یخودمولوس کردم بالحن نییپا سرموانداختم

 خان بس که بداخالقه زیچنگ _

 

 [08:31 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۱پارت_#

 : وگفت دیباباخند

  ..از دست تو ریام کشهیم یچ یانمخ ییچه بال _

 :گفتم  طونمیش باهمون

  !ازدستش ؟ کشمیم یمن چ ایازدست من  کشهیم یچ ریام  _

  .. دوباره کشوروباز کرد دیخند بابا

   دهیخودش خر یقهیباسل ریام-

   یقهیباسل یدوست دار یهرچ ایدرآورد وگفت ب یتراول صد یادیوتعدادز

 :داد باخنده ادامه ریبگ خودت

   هم تولدت باهمه یدیخوش به حالت هم ع _

 :گفت باخنده

  ... بسه یکه بهم داد یدیهمون ع کنمیم نه بابااصال قبول نم _ 

  ... شمیناراحت م یکنیدستمورد م دیخورش-

  .... آخه-

 لهیربروتاتعطیبعد باام رمیبرم برات بگ تونمیمن که نم میآخه اما واگرندار-

   یهرچ

   ریبگ خوادیم دلت

  ... رهیگیبرام م ریبخوام ام یندارم هرچ یاجیاحت-

  داره ؟ یمن منم ...چه ربط رهیاون ام-



  ... واقعا الزم ندارم-

  ؟ یکنیتعارف م-

  ... رینه به جون ام-

 :گفت باباباخنده

  ر؟یبه جون ام  _

 : باز زانوزدم وگفتم جلوش

  ... نباشه رمینباشه اگه ام ایدن خوامیکه م ریبه جون ام _

 :گفت یببابالبخند

  ؟ یدوسش دار یلیخ  _

 : وگفتم نییوپا سرموانداختم

  بشه یجور نیا خواستمینم _

    دمیخجالت کش یکم

 :دادم ادامه

   یلیدوسش دارم ...خ یلیخ  _

 :وگفتم سرموبرداتشم

 ... نیدیباشه قول م نیوقت بهش نگ هی  _

  چرابهش نگم ؟_

   یمهربونه گاه کنهیوقت بهم محبت م یداره گاه بهم یچه حس دونمیآخه نم-

   که کنهیدادمیچنان سرم دادوب ونستید روزیوقت مث د ی...گاه تفاوتهیب وقتا

وقتا اگه نباشه  یگاه ادیازم بدش م کنمیوقتا حس م ی...گاه ترسمیم ازش

   دلتنگش



  ...خودمن بمونه لطفا نیب یی، بابا شمیم

 :گفت باباباخنده

  .. کنمیم یسع  _

 : گفتم باالتماس

   بهم داره بذاراز جانب خودش باشه نه یاگه هم حس کنمیخواهش م _

   نه شما ادیخودش به وجود ب یجور هیعالقه  نیا خوامیم نیشما بهش بگ نکهیا

   ادیاون وقت اون ازم بدش ب نیشما بهش بگ نکهیا ایمجبور بشه  ایو نیبخوا ازش

   راست کنهیکنه خودش بهم گفت بهم محت م یداخالقبفهمه دوسش دارم باهام ب...

   دونهیحس نکنم اما نم یکه به قول خودش کمبود کنهیبهم محبت م گهیم هم

   ذارمیتاشومیکه بهم داده ....حساس یقول یپا ذارمیشدم وفعال محبتاشوم وابستش

   که داره ...دوسم داره چون بهم قول داده یرتوتعصبیوغ دهیکه شن یحرف یپا

   منه یبدبخت تینها نیمن منجرشده وا یطرفه هیقول به عشق  نیا دونهیاما نم...

   مینداشته باش یولم کنه ازدواج کنه چکارکنم من ازش خواستم باهام ارتباط اگه

  ... خوردم یدیشد لطمه  کشمیعذاب م یجور نیا دونستمیامانم

 :وگفتم نییپا سرموانداختم

  ... بهم  قول داداما  _

  زمیعز دمیمنظورتوفهم-

   نییکنیباباکه درکم م یمرس-

 :پوال دستش بود که جلوم گرفت وگفت باباهنوز

  ... شهیالزمت م زمیعز ایب  _

 ...ریشما وام نیبهم داد یکل یدیکم واسم نذاشته ع ریجدا الزم ندارم ام-



   یخانم دوست داشتم بهت بدم دوست ندارم دستمورد کن دیخورش دونمیم_

 وگفتمد روگرفتمپوال

  بابا یمرس  _

 ... یخانم ستیتشکرالزم ن-

 

 [08:31 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۲پارت_#

 اومدیزدن باباخوشم م ازطرزحرف

  خانم محبت کنه هیبا یبلدبود چطور 

 : گفتم باخنده

قشنگم هم حرف  نیخوب ومهربون یلیخوش به حال خانمتون بوده  شما خ _

   نیزنیم

 : دوگفتیخند

  ...ریدادمث ام ادمیمهربون بود اون  ریچون مامان ام _

 :وگفتم دمیخند

   بداخالقه که نقدیآ؟ا نیگیم یزیچ هی؟بابا رمهربونهیر؟امیام  _

   ونستیتوش گمه د اشیمهربون

 : گفت باخنده

  ... دارهیب یخوابه ک یک نمیبب میحاال بر یرسیروز به حرفم م هی  _



  .. که خواب بود ریام-

  ..... میرفت رونیروبه حرکت درآرود وب لچرشیباباو

 : که گفتم میشدیخارج م میداشت

 ..؟ نیخوریبابااملت قارچ درست کنم م &

   اگه عروس پز باشه یچراکه نه من عاشق املتم وا_

 :بچگونه گفتم یناز بااخم

  اِباباآروم تر _

 :گفت باخنده

  ...گمیروغ ممگه د  _

   خانم ؛  اونم هیسال  انیمرد م هینگاهم افتادبه  میتوسالن که رفت................

   ...با همونه پسرهزدیساله م یس دهیچند سالشه بس که به خودش رس ستین معلوم

   کزدیورزش م دمشید اطیتوح که

   زدن همه باهم بلند شدن یما لبخند دنیباد

   بودم زن سرتاپامونگاه کرد ستاهیباباا لچری.....من که کناروهمه سالم داد.. بابابه

 : وگفت

  عرسکو نیا نیکنینم یجناب رادمعرف _

 : بهم کرد وگفت یبابانگاه

   جانم غزل زترازیعز ینوه _

   من از دست کشمیم یکه خدا خفت کنه ...چ ریوله بود آخ امتودلم ول یوا

 .تو



   یکردم زن بد یسالم کردم بازن روبوسکردم آروم باشم ولبخند زدمو یسع

 :کردم وباباگفت یهم احوال پرس هیبابق دیرسینظر نم به

 .. میتاصبحونه بخور دارکنیروبیغزل بابابروام  _

   اومد یم نییها پاداشت از پله  دمیسرم شن رروپشتیام یهمون لحظه صدا 

 :گفت

  پدر دارمیب  _

   تفاوت سمت آشپزخونه رفتم ...دلم هوس یگفت من ب ریخاومد به همه صبح ریام

   ساله نیخودم تنگ شده بود ...شهلکه چند یاملت کرده بود دلم واسه آشپز هی

   بودم واسه خودم یآشپز ماهر هیکرد وچه بسا سالها قبلترش خودم  ترکمون

   یتوآشپزخونه بود سالم دادم در سکوت  ومشغول شدم د ....ربع ساعت هیسم

   لباس کوتاه هیسالم داد...برگشتم نگاش کردم  دمیروشن یدختر یکه صدا گذشت

 ... یاروزهیف یبود آب دهیپوش یلخت

  درست کرده بود یبلوند که صاف شالق موهاشم

  پاشنه بلندش یکرده بود بااون کفشا شیهم آرا یکل

  دلم زمزمه کردم یتو 

 کرده ؟ شیهمه آرا نیا یک دارشدهیب ی...ک شششیا _

   یتوجه گهیسرگرم کارم شدم...اصال هم د دوباره

   صاف رفت نشست زونیآو یدختره ادیحق دادم  ازش بدش ب  ریبه ام نکردم

 . ریکنارام

   بسوزم وبسازم دیبا دیازدستم برنما یزورم گرفت اما چه کنم کار یآ

   جا نیبه جون خودم من هم کنمیاالن درکت م نیریش یآ سوزمیفعال که دارم م....



 خوامیمعذرت م تاز

  اون که حقش بود نیباورنکن شما

باکمک  دمیمن املت روآماده کردم ...توچندتابشقاب کش دیصبحونه روچ زیم هیسم

   تمیگذاش میبرد هیسم

  : که گفت هیاسمش چ دونمیهنوز نم دمیدختره روشن یکه صدا زیم یرو

  دمیند شبیخدمتکارود نیا _

 :گفت عیمامانش سر 

  ؟ زمیکدوم عز  _

 : رگفتیام  زیبرگشتم سبدنونوگذاتشتم وسط م من

   یچنیزومیم یتوچرادار زمیعز _

  زدم برگشتم آشپزخونه یلبخند فقط

 : بلند که شد روبه همه گفت ریام

  صبحونه آماده است زیم نییبفرما _

 . رنشستهیدختره کنارام دمید نمیبرگشتم که بش منم

هم  ینشستم ودوتاصندل یخال یجا هیه ک اوردمیخودم ن یگرفت اما به رو زورم

  بود یکنارم خال

  کردمیرو  روم حس م ریام نگاه

 :بلند شدواومد کنارم نشست وآروم گفت دمید 

  ... یخانم یفرارکرد یدیفرشته کوچولو..منود ریصب بخ  _

  کردم لبخند بزنم یسع

   که کنهیکه چقد بد نگاه م یبه سوزان کردم وا ینگاه 



 : تگف رآرومیام

  چته ؟ _

 :،  گفتم میکردیم زمزمه

  ؟ کنهینگام م یجور نیدختره ا نیچراا  _

 :نگاه کردم که گفت ریام به

 سردردت بهترش زدلمیعز یولش کن خوب  _

 

 [08:32 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۳پارت_#

 :وگفتم ختمیر ییچا ریام واسه

   خوبم  _

 : گفت یالبخندباباب

   هیعال  یکه درست کرد یع غزل جان املت _

 : به  انداخت،  روبه روم بود گفتم نگاهم

  ... نوش جان _

 : اما آروم گفت رباتعجبیام

 . رکیرجیج یتودرست کرد _

 :و اخم آروم گفتم  باخنده



  ...آره  _

 :وگفت دیبشقاب املتم روجلوش کش ریام

  ... نمیبب  _

 نگک برداشت ومشغول شدنون س کهیت هی

  ... غزل ، من عاشق املت خوشمزم هیعال-

  ...نوش جون-

 :نگاهم بهش بود که آروم گفت خوردیم بااشتها

   معرکست تیاما آشپز یستیبلند ن یچیه  _

 : .گفتم نییپا سرموانداختم

  ...دلتم بخواد _

 :سوزان گفت مامان

  غزل جان چند سالته ؟  _

 : مبهش کردم وگفت ینگاه

  ...سال18 _

   یاما اصال  به اکرم نرفت یهست ییبایسوزان .ما شاهللا .....ماشاهللا  دخترز مامان

  ... فتونیاز تعر یمرس-من

 :تمام مدت ساکت بود گفت سوزان

   به اکرم نداره یشباهت چیآره ه  _

 : سرد گفتم خون

   پدرم هستم به اون رفتم هیمن شب _



 : تزد،  باباگف یلبخند ریام

  جان میپدرشه مر هیشب _

   بابام به بابام رفتم– من

   نبود ینجوری؟ رامبد ا هیعیرنگ چشماتون طب–سوزان  مامان

 :گفت عیسر دیبالبخن ریام

 باباشه  یخانواده نیع   _

  ر؟یام نیدیمگه شما  خانوادشو د– سوزان

   گهیبابام هم م دمیاما عکساشون رود دمینه من ند-ریام

رفت کل املتم رونوش جون کرد نگاهم به   ریشدن که نگاهم به ام ساکت همه

 : بود که آروم گفتم یظرف  خال

  ؟یاملتموخورد یهمه ییدا _

  .... دنیخندیم طونینگاهم به بابارفت که چشاش ش دمیرودیام ی خنده

 :گفتم بااخم

  شکمو  _

 :که فقط من بشنوم گفت یآروم جور یلیخ یلیخ ریام

   خوشمزستمث خودت   _

 : گفت دستپختتون یبالبخند برادرسوزان

  ... حرف نداره _

   داشت یته لهجه اونم

  ... گهید ادگرفتمیکه نداشتم  هیبه لطف مامان  _

 : گفت یبا لبخند  پدرسوزان



  داره یگذشته ا هیبه هرکس –  _

 : زمزمه کردم ریآروم دلگ 

   کرد دوسالم بود ترکمون یبوده مامان که ازبچگ نیقسمت منم هم _

   ...باباهم تصادف کردن عمرشونوداددن به شما زنش هم که رانیا گردهیبابابرم

  . من یشد زندگ نیندادا رام

  ... خوبه پدربزرگتون هست– سوزان

  دوس داره یلیحالم بابافوق العاده مهربونه منوخخوش یلیآره خ– من

 :ادامه دادم یبالبخند

  ارههوامود یلیهم خ مییدا  _

 : باخنده گفت ریام

  ... یداره سوگل شتردوستیباباازمن ب _

   زد یلقمه نون وکره ومربا درست کرد ازدستش گرفتم وچشمک هی ریام

   شمیررومیز دنشیروزا باد نیچراا دونمیشدم ....نم یطور هی نییپا سرموانداختم

 ؟ یحساب

 

 [08:33 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۴پارت_#

هم  یچون ناز  م،یکمک کردم  ظرفاروجمع کرد  هیصبحونه به سم بعدازصرف

 . نبود دست تنها بود



   هم بامادرش رفتن بازاربهم گفتن که باهاشون برم اما سوزان

   رفتم اتاقم عیدرس بخونم ...سر یکم هیبمونم  خواستمیرفتن نداشتم م یحوصله

 یاومد تو، هنوز شالم رو ریدفه دراتاقم باز شد ام هی دکهیشطول نک یقیدقا....

   سرم بود

 : نگاش کردم  جلواومد وگفت برگشتم

  ؟ یکنیچکارم _

  درس بخونم خواستمیم-

  : تخت  کنارم نشست  و گفت یجلو اومد   لبه 

   چندروزرواستراحت کن نیگفتم ا-

   رهیحوصلم سرم-

   دلم زیارعزیپس به خودت فشارن-

   باشه-

  .. دست پختت محشره غزل-

 : گفتم یبالبخند

   کن فیبعدتعر کنمیفسنجون درست م هی  _

 : گفت یبالبخند

   ییکدبانو هیاما  یستیبلدن یچیه _

 : گفتم باخنده

   کنم یکه واست آشپز ومدمیورت نداره ن التیخ _

 :کردم وگفت دیاشاره تهد باانگشت

   باره نیآخر نیا _



که لبخند پربود  یکه درحال دیسمت لباش برد ومهربون بوس انگشتموگرفت

   چشاش

 :همزمان گفت ولباش

  ... یکن یبرام آشپز دیهروقت هوس کنم با یکنیم جایب  _

 : وگفتم دمیشدم  ازدستش کش یطور هیکه تودستش بود  انگشتم

   یکنیجام یتوب _

 : گفت باخنده

   یکن به منم بده ...ول درست دیعمرا ، حاال باشه هروقت عشقت کش  _

 توبخورمیدوست دارم قورمه سبز یفرصت کرد هروقت

   نگفتم که فاصلش یچیه

 :کم کرد ودستموگرفت ودستبند رولمس کرد وگفت باهم

 بابابهت داد؟  _

  : ذوق گفتم با

 . واسه تولدمه-

   شد بالمس دستش که یشالم گوشمولمس کرد وحقا که کل تنم خال ریبرد ز دست

 :که بهت دادم یگردنبند گفت

  گردنت ؟ یننداخت  _

 : بود که گفتم نییپا سرم

   ندازمی...زه ...هان ...بعدمـــــــــیبامنومن چ _

 :چونم سرموبرداشت که گفت ریبرد ز دست

  ...؟ زدلمیعز ومدیخوشت ن  _



  .... ندازمیچراقشنگ بود بعدم-

 : دادوازم جداشدوگفت رونینفسشوب

  شمیمزاحمت نم _

   با  سرعت اتاقوترک کرد ...فک  یحرف چیبلند شد بدون ه  عیسر

 .دلخورشد کنم

 . من که هنوز بازش نکردم ییآخ _

   توالت نشستم زیم پشت

   تخت ...کشوروبازکردم وجعبه رودرآوردم وبازش کردم یکردم رو وشالموپرت

...  

 . دمیلبموگز

 ییوا _

 : گوشوراه بود 

   یجور نیا چقدم حقه بازه ریآخ ام _

 . آخه طونهینه چقد ش هیخواست بدونه بازکردم  گفت

  لنگشوگرفتم جلوم ...چقدم قشنگ بود هیناراحت شدم  یکمی

 ...ست دستبنده بود یداره عوض یا قهیعجب سل _

   ..که ستیگوشم اما من که گوشم سوراخ ن یدست بردم الله 

  دادم نوشتم امیپ موبردداشتمیگوش

  ؟ ریام _

 :انتظار برام نوشت قهیدق زچندبعدا

   یصدام زد یطور نیبازم ا  _



 :ونوشتم دمیخند

  .. خوامیمعذرت م  _

  ... یبازنکرد دمیفهم– نوشت

  ... روم نشد بگم بازنکردم– نوشتم

  ازدستم ؟ یهنوز دلخور– نوشت

   ممنونم یبود ادمیبه  نکهیازا– نوشتم

  خوشت اومد ؟– نوشت

 بندازم گوشم تونمیا نمام یلینوشتم_  اره خ-

۲۷۲ 

 

 [08:34 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۵پارت_#

  چرا؟- نوشت

   گوشم سوراخ نداره– نوشتم

  ؟ یجد- نوشت

  ... ندراه– نوشتم

   رونیب میپاشوآماده شوبر– نوشت

  کجا ؟– نوشتم

   یگوشتوسوراخ کن ییجا یدرمونگاه میبر– نوشت



  ترسمیمن م ییییوا– نوشتم

   زدلمیآماده باش عز گهید ی قهیتاده دق شمیمن دارم آماده م– نوشت

   ترسمیمن م– نوشتم

  نداد یامیپ چیه

   هیبا  دمیتاب پوش هیو کمودرآوردمی...که بلند شدم تون کنمیجداوحشت م دمیترسیم

   هیمناسب بود سرم انداختم وساپورت وکفشم  یوشالمورو یکوتاه مشک یمانتو

  لب زدمبرق هیعطرزدم و یکم

  ذره هی نیباا کنمیم یریگچشم ریهام چه تغبه مژه دمیکش ملینمه ر هی

  !شمیم یعروس بشم چ _

   :وگفتم دمیکش یمن باحسرت آه 

 . بخوره توسرت یعروس _

   یاومد قراره گوشم سوراخ کنم که دلهر ادمیباز

 گرفتم یبیعج

 خودم کردم نگاه نهیداشتم توآ 

   رهیبگ میزدم  نکنه گر ملیاوف ر _ 

   میچشاموشستم اگه گر یوصورتموباصابون شستم ...حساب سیتوسرو رفتم

   ........داشتم صورتموباحوله یحساب شدمیم عیضا نییپا رختیم ملمیر گرفتیم

  : و گفت  دمیاومد  صداشو شن ریام کردمیم خشک

  ... زمیعز گهید میبر یکنیچکارم-

 . حوله روانداختم روتخت وگفتم: _ برواومدم  رونیاومدم ب سیاز سرو 

   نگفت برق لبموبرداشتم یچیستادهیا



  زل زده بود بهم نهیطور توآ نی..هم دمیبه لبم کش دوباره

 :نگاش کردم وباخنده گفتم برگشتم

  چته  _

 :گفت باخنده

  ... نکن شیادآرایز  _

   یچرا؟توکه دوست دار-

  ...ادیخوشم نم یشی....توچشم م ابونینه تووخآره اما -

   برق لب زدم فقط هی ستمیبلد ن یلیخودم هم خ-

 :بود گفت یلحنش  عصب  یجور به

   یرکردیهمه تغ نیا یبرق لب زد هی  _

 نزدم که یچیآخه من ه _

 :فقط نگاش کردم باتعجب گفت 

   ینگام نکن خاکتستر یجور نیا  _

   که هنگ کرده زدیصدام م یجور نیباربود منوا نیلصدازد ؟او یمنوچ نیا هان

 : که باخنده گفت بودم

  ؟ یآماده ا میبر _

   االن دونستمیداشتم که م یچنان دلهره ا نینگفتم ...توماش یچیه فموبرداشتمیک

   چنان نیوبب ایب نداختمیچنان دادوهوارراه م دمیترسیآمپول م هیمن از دهیپر رنگم

 ... رفتمیدستم ورم یهاه داشتم که باناخنبودم ودلشور کزکرده

حالتواز  نیبگم منوببره مشاوره ا ریبه ام دیبا دهینوع استرس شد هیحالتم  نیا

   داشتم یبچگ



 :گفت ریام

  چته؟  _

  .. یچیه-

  ..زدلمیعز دهیرنگت پر-

   ترسمیم-

   نداره یدردآنچنان زمینترس عز-

  ... ستیدست خودم ن ریام-

  ؟ ستیال گوشات سوراخ نچه عجب تاحا-

سوراخ  دمیترسیوقت اجازه ندادم واسم سوراخ کنن بزرگترشدم م چیه دمیترسیم-

  .. کنم ...دردداره

 ... ستین یزینکن چ نیاالن هم نترس به خودت تلق-

 

 [08:34 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۶پارت_#

  ... هخداکنه دردنداشته باش _

 .... به خودت استرس نده گلم یخود یگفتم که دردنداره ب-

 : و گفتم دمیلبمو گز یگوشه 

  میها  بگذرگوشواره نیا ریحاال از خ شهینم  _



 : برگشت نگاهم  کرد و گفت 

  نمیمن      عاشق گوشوارم  دوست دارم  تو  گوشت بب   زمینه عز   _

  لوم بودتو گ یانگاهم بهش بود بغض خفه    

 : بود برگشت نگام کرد و گفت یحواسش به رانندگ 

  دختر به نازگوشاششه هی تیجذاب   _

   نگفتم یزیچ

   مگه دست خودمه دمیشترترسیکردم ب سکوت

   نقدی...خودش کاراروانجام داد...ا می...داخل شد میبعد جلودرمونگاه بود قهیدق15

   رفتمیراه م ریجوردنبال ام نیهم رمیکجادارم م دمیبودم،  نفهم دهیترس

 . بعدمشغول کارش شد یقیدقا

   اراومدیهم موند،  به ریکه ام میشد یاتاق داخل

   ردادمیشالمودرآوردم ودست ام دهیرنگم االن پر بندمیشرط م دمیلرزیم دیب نیع...

 کرد ییازم دلجو قیلبخند عم هیکرد وبا رنگامیام...

   کرد یعفون ارگوشموضدیبه 

  داشتم یدینشده احساس ترس شد یچیبود ...هنوز ه ستادهیکنارم ا بافاصلهریام...

 : گفتم ریآروم روبه ام 

   ادتودهنمیقلبم داره م ریام _

 :زد وگفت یلبخند

  ... آروم باش گلم  _

 :وگفت پرستاردستگاهشوگذاشت

  ...لطفا نینترس ستین یزیچ 



   دست یاز داغ دونمیانمخد یآروم فشاردادوا ردستموگرفتیکه ام چشماموبستم

   زدیم1000لحظه کل تنم گرگرفت قلبم هم تا هیاز ترس بود که  هیبود  ریام

 فشارداد،   دستموبازم

   دیچیتوگوشم پ یهنوز بسته بود .ناگهان چنان درد چشام

   به دمیکش یبنفش غیج ارچنانیاخت یدستگاه چنان وحشت کردم که ب یوصدا

   . گرفتیم میاز درد...داشت گر مردمیتم مکردم ...داش روزخودموکنترل

بود  ریگوش ومخصوص روتوگوشم گذاشت دستم هنوز تودست ام پرستارگل

   نفس

 دونمیبود  نم ی...نوبت گوش بعد زدیبکشم ...قلبم به شدت م تونستمینم نفس

  بودم دهیترس ادیمن ز ایعمل نکرده بود  حسیب

  کردم ریباالتماس نگاه ام 

 :گفتآروم  ریام

  ...آرامشتوحفظ کن تموم شد زدلمیعز ستین یزیچ  _

 : که بابغض گفتم دمیترس یلیخ ستیخودم ن دست

   خوامی...نم ذارمینم گهید _

  ... دیمونده فقط تحمل کن یکی-اریبه

 ... گهیفدات بشم ...تحمل کن د ستین یزیچ-ریام

 : ولرز گفتم باترس

   کمکم کن ذارمینم ریام خوامینم _ 

   مونده گهید یکی یزد یکی زدلمیارعزیدرن یبچه باز-ریام

   هم تحمل یکی نیا نیکه نداره شما که تحمل کرد یترس شهیخب نم یکی-اریبه



  ... نیکن

 : گفتم ریام روبه

  ؟ یآخه روان یگرفتیواره نمبرام گوش شدیمیکادوقحط بود ن _

 : باخنده گفت ریام

   اون وقت دوتاسوراخگل گوش واست نگرفتم که  یشانس آورد _

  ... یزدیم

 :گفتم بابغض

  ... بد جنس  _

   تابراتون بزنم نیهست لطفاخون سرد باش ضیخانم مر-اریبه

روهم سوراخ  یانجام دادگوش بعد اربرامیدادم به تیبود رضا یکندن باهرجون

   زد

   هیوبغضم شکست به گر ریبغل ام ارخودموانداختمیاخت یزدم که ب یغیج چنان

   طورکه بغل ارهمونیبه کردمیم هیبود گر نشیبود سرم توس ارادهیکارم ب تادماف

  داشت آرومم کنه کمرمونوازش یهم سع ریبرام گل گوش گذاشت ام ربودمیام

  ... کردیم

  . نکن هی...گر گهیتموم شدد زدلمیفدات بشم عز _

 :گفتم هیباگر

  دردداره _

 کردیهق هق م گهیداشتم د زدمیم نفسنفس

  ...رتوإیهمش تقص _

 : گفت لشیجمع کردن وسا اردرحالیبه



  خواهرتونه ...؟ _

  ... همسرمه-ریام

   نیخوشبخت بش-اریبه

   یازم خواستگار یکی ترسهیم ونهید نیا یعجب نگفت خواهرزادشم ها راست چه

   کنه

 . نی..ممنون لطف کرد یمرس– ریام

۲۷۴ 

 

 [08:36 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیوشپتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۷پارت_#

  ... شهیزخمش عفونت نکنه زود ترخوب م نیریبگ کیوتیب یپمِاد...باآنت هی-اریبه

   حتما ازلطفتون ممنونم– ریام

   بود  چنگ زده بودم  به  لباس تنش ریام ی نهیهنوز توس سرم

  (ریام)

   سوراخ کردن گوشاش تمام مدت ،قبل از کردیم هیگر یجدیتوبغلم بود جد هنوز

   حالش بد دمیترسیبود خودم هم دچاراسترس شدم م دهیبود رنگش پر دهیترس نقدیا

زود ترتموم بشه دل تودلم نبود نگرانش بودم من که دست  کردمیچقد خداخدا م شه

  ... کنه یینبود منودلجو یکس زدمیخودم نبود قلبم اومد تودهنم به زورلبخند م

  ... میبلندشوبر _



   ختیریبود اشک م دهیازم جداشه رنگش همون جورپر دیترسیم دیلرزیم بدنش

 شد بلند

   خورد من هم یتاب هیانگار روپاش بند نبود مث اون دفه چشاش  ستادامایا 

 چشاش بودم یرنگ طوس عاشق

 چشماشیتابیدمار از روزگارم درآورده  تا نگاهم به ب یخاکستر نیکه ا یوا 

   بود

   یافتاد..وا یچطور دمیچشاش بودم نفهم یمن که محوتماشا نیادزمدفه افت هی 

دفه بغلش کردم بلندش کردم  هیکه  کردمیخودم داشتم سنگ کوپ م که

   وگذاشتمش

   تخت همون لحظه پرستارهراسون داخل شد من ازدلهره واضطراب داشتم یرو

   مردمیم

 ... ...چت شد زمیغزل ...غزلم عز-

 زدم توصورتش آروم

  ... چشاتوواکن گلم _

  غش کردن ؟-پرستار

   کنهی...خودش مدام غش م دهیترس-

   توصورتش ختمیآب ر کمی ییازروشو

  اد؟یبگم دکترب-پرستار

 .. خودم پزشکم ستین یاجیاحت-

  . کرد بازم چند ضربه آروم زدم به صورتش نگام

  ؟ نیاریآب قند برام ب وانیل هی شهیم-



  . چشم حتما-

  . سرعت رفت با پرستار

  . زمیغزل ...غزل عز-

  توصورتش بازم آروم زدم توصورتش ختمیچند قطره ر دوباره

 ... قشنگم چشاتوواکن _

  کردمیاصال داشتم  دق م 

  . دیاز اضطراب   دلشوره   نفسم بر 

چشاشوواکرد نفس   یروبهم دادن  وقت ایانگار دن  دم،یکش یکه چه نفس راحت یوا

 :گفت دهیبردهیوبر دمیکش یقیعم

  .. حالم بده  _

  ....؟ یدار جهیسرگ س،ین یزینترس گلم چ-

  ؟ دونمینم-

   اب قند داخل شد وانیبا ل پرستار

 ،  نهیاز دستش گرفتم ...کمک کردم بش عیسر

 پشت کمرش بود،  دستم

  بخورگلم _

   خورد یکم هیروجلودهنش گرفتم به زور  وانیل

  ... زدلمیبخور فشارت افتاده عز-

  ... تونمینم-

 : گفتم یبالبخند

  ... سرم وصل کنم شمیبرات مجبورم ینخور _



   نفس خورد هیگرفت وکلشو وانوازمیل هیکرده بود که بغضش شکست وباگر بغض

 : دادوگفت وانودستمیل.

  ؟ یراحت شد _

   که سرم برات وصل کنم نهیخب بهتره از ا-

 : نگفت بااخم غضب نگام کرد گفتم یچیه

 یبهتر _

 

 [08:37 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۷۸پارت_#

   خوبم _

   که بابغض کردیروسرش مرتب کردم تمام مدت پرستارنگامون م شالشوگذاشتم

 :گفت توصداش

   گوشموسوراخ کنم یمجبورم کرد  _

   یندار خاص زنه دوست نتیخاص خودشوداره گوشمواره هم ز ییبایزن ز-

  ؟ زدلمیعز

 :گفت هیباگر

  ... نه  _

  فدات بشم ؟ ادیاز گوش واره بدش م ی،احمق کدوم زن گهید یخل-



 :گفت هیباگر

   من   _

 : گفتم باخنده

   تخت کمه هیتو یستیزادن یتوکه جز آدم _

 :گفت هیباگر

  ... تنم به تن توخورده  _

 : وگفتم نیبلندش کردم گذاتمش روزم دمیخند

   مدل هی ینگفت گهیمدت د هیاال اگه ح _

   من دوست دارم رمیبرات گل گوش بگ خوامی، تازه م رمیبرات بگ گهید

 :گفت هیدفه بغضش باشکست باگر هی

  ... یروان یدیفهم یکنیخود م یعمرا عمرا...بازم سوراخ کنم، توب  _

 :گفتم باخنده

  ... خل وچلم  دلتم بخواد ازخدات باشه قربونت برم ریعز  _

 :گفت کردیحواسم به پرستارنبود  تمام مدت نگامون م اصال

  .. نینیرونب گهیداغ همد  _

 : نگاش کردم وگفتم برگشتم

 :ممنون واشاره به غزل کردم وگفتم _

  نازشوبکشم که براش گوشواره بخرم دیبا ندیبیم  _

 :گفت یبالبخند

  .... هزار ماشاهلل  نازم داره خانموتون _



 گفتم یبالبخند

   خانمم ونستیناز داره!؟ د  _

 :بااخم گفت غزل

  ررررررر؟یام  _

 : گفتم باخنده

  ؟ هییییییچ _

 :اخمش گفت باهمون

 .. یبد یلیخ  _

  ( غزل)

 :نگفت که روبه پرستارگفت یچیه دیخند ریام

   یمرس  _

  ... که همراش رفتم دیدنبال خودش کش دستموگرفت

دادم .درسکوت  هیتک یصندل یسربه پشت کردیمدرد  یلیشدم گوشم خ نیسوارماش

 :پارک کرد  گفتم ابونیخ یگوشه یقیکرد بعددقا یرانندگ

  ؟یچرانگه داشت  _

   ینوروز یشلوغ بود    که  پربود از مسافرا یابونایبه خ نگاهم

  ... امیاالن م-

 یجرهآب پرتقال دستش بود ....از پن وانیل هیتابرگشت  دیطول کش یقیشد دقا ادهیپ

 :بهم دادوگفت نیماش

 ... یبخور ضعف نکن  _

 :گرفتم همزمان  گفتم یلبخند هیبا  



  ...یمرس  _

  ؟ یالزم ندار یزیچ-

 :نگاش کردم زل زده بودم بهش که گفت یلبخند هیبا

  ؟ یکنینگام م یجور نیچراا  _

  ررررررررر؟یام-

   صدام نزن خو ینطوریگفت بگوتامنم غش نکردم ... ا باخنده

 :خودمولوس کردم وگفتم یاوحالت بچگونه دمیخند

  من که یگیم چنیاِ چراهم  _

   نگفتم یزیچ

 : از آب پرتقالوخوردم وگفتم یکم هینگام کرد که  فقط

   یریگیدوتام یکیمهونا اومدن برام   اوردمیشترنیب کیدونه تون هیبا خودم   _

 : مغازه ها کردوگفتبه اطرافش به  یبود که نگاه نیماش رونیهنوز ب اون

  ... میبخور بر _

 :به پشت سرش کردم وگفتم اشاره

   چقد قشنگه کاشیپشت سرت تون یمغازه نیبب  _

۲۷۶ 

 

 [08:37 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#



 ۲۷۹پارت_#

 :پشت سرش کردوگفت ینگاه

  . میبخورگلم بر هیاِهوم، عال  _

قال بزرگ بود نتونستم همشوبخورم قبلش هم آب قند بهم داده بود آب پرت وانیل

   نیا

 :گرفتم وگفتم ریام وانوسمتیکه ل ونهید

  بخورم تونمینم ادهیز یلیخ یوا  _

  . یریگیم جهیهمشوبخورسرگ-

  ... تونم یبه خودرم نم یآب قند داد یکل-

  رو خورد یمابق  یحرف چیهیگرفت وب وانوازدستمیل

 : گفت ینگاش کردم که بالبخندباتعجب  

   یخاکستر هیچ _

   بود یدهن یتوچقد چندش ریام-

لباش بود که  یکننده رو ونهینگفت فقط اون لبخند جذاب د یچیه

   کردیررومیمنوز

   یروان نیخودش کرده ا یمدت روان نیمنوتوا که

   مدرآوردم که نگا فمیرواز ک میزنگ خورد ...گوش میشم گوش ادهیپ تاخواستم

 :کردم بابام بودکه با ذوق و لبخند  گفتم میبه گوش ینگاه کردومنم

   بابامه  _

   جواب دادم عیزد سر یلبخند

  ...الو-



  ...الوغزل بابا-

  خوب فدات بشم ؟ ییالوسالم بابا-

  ؟ یکنیبابا؟چکارم یتوخوب یخوبم باباخوبم مرس-

   بگم کیممنون غزل زنگ زدم تولدتوتبر-

  ... یقربونت بشم اله یدیحمت کشباباز یمرس-

  خدانکنه غزل بابا...شوهرت خوبه ...؟-

 :انداختم وگفتم ریبه ام ینگاه

  .... رسونهیهم خوبه سالم م ریام  _

 :زد و  گفتم یلبخند ریام

  یکنیچکارم  _

   گذرهیواسم خوبه ...خوش م یکه توخوب نیگلم اما دلتنگتم هم گذورنمیم _

  . رونیاومدم ب ریبابا..باام هیعال-

  . شمیهم خوب پس مزاحمت نم یلیاِ خ-

  . نجایا هیجات خال ینه باباجون مراحم-

  ... رادبرسون یدخترم سالم منوبه آقا-

  ؟ ییبابا یالزم ندار یزیچ رسونمیروم تیچشم بزرگ-

   استیدن هی تیندارم خبر سالمت یزیبه چ یاجیومنم احت ینه گلم توخوش باش-

  ... من واسه

  ... یقربون بابام بشم اله-

  . دلتنگتم یلیخ نمتیتهران بب یایم یک یکنیدلخورم م ینگودار یجور نینه ا-



  . بشه غزل اتیدلتنگ یخونمون فدا ایکه اومدم  ب یبه محض امیاما م دونمینم-

  . خدانکنه همه کسم چشم به راهتم-

  . منتظره ریام یندار یفعال کار-

  . خودت شوهرت باش دوسش داشته باش بابامراقب یاینه دن-

 : تمام مدت که گفتم کردیبالبخند نگام م رانداختمیبه ام ینگاه

  .... بابادوسم داره که دوسش دارم مطمئن باش _

 : با بغض گفتم  ریقطع کردم روبه ام...........

   چشم به راهم بود نمیباباموبب یانصاف نذاشت یب _

   چه یچه به روزم آورد یدونینم ینکن تمیاذ گهیکه د یحقت بود تاتوباش-

   دست نیکه ا یبدون دی...خودت با یداشتم ..مردم زنده شدم برگشت یا دلشوره

   من بهت قول دادم مراقبت رمیگیدلشوره م یبر ییتنها  ییجا هی ستین خودم

 ازکارام اما بدون به خاطرخودته ینارحت باش دیشا دونمی....مباشم

 

 [08:38 11.12.19] , وساز ه یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

  ۲۸۰پارت_#

 : با بغض و اخم گفتم 

   یتو یداشته باش ول رودوستیام گهیم  دهاست،یمارگز نیبابام چقد نگرانته ع _

  یهست یچه مارمولک دونهینم بدجنس



  ... زنهینگرانه شورم افته؛یخودش م ادی _

  نه منو زنهیباباشورتوروم-

 : گفت باخنده

   امامن بدبخت داغون یکنیروخرم یکیدوباره  یمعلومه توخوشکل _

   شمیم

 :گفتم بااخم

و   یانگار عاشقم شمیداغون م یگیم یجور هی... ی...روان یخر یلیخ  _

    ینه تو کنهیبابام اگه بفهمه اوته که دق م چارهیاخ ب میزنو شوهر یو واقع یهالکم

   یروان

 :گفت باخنده

   ؟  گمیم س،دروغیبحث عشق ن  _

 :کردم با چوزخند  وگفتم نگاش

   روخرکنم یکیاالن  نیهم یخوایم  _

 :کرد وگفت نگام

   کنم کسانی کیجا باخاک  نیتادوتاتونوهم  _

 :وگفتم دمیخند

   ترسمیمن ازت م یا ونهیجداتود  _

 :بود لحنش گفت یجد

   پس مراقب حرف زدنت باش  _

  ...واال رشدمیمن ازجونم سکردم چته  یشوخ-

   کنمیدلم دهنت روپرخون م زیعز یبامن کن ایشوخ نیبد ازا یسر-



 : حرفوازش نداشتم که گفتم نینگاش کردم جداانتظارا باتعجب

  رررررررر؟یام _

 : بود گفت یعصب یجد

  ؟ یصدام زد یطور نیزهرمار..بازم ا ریرودردامیام _

 : که گفت شکستیمنگاش کردم جداداشت بغضم داشت  فقط

 شدم ادهیپ میشوبر ادهیحاالپ _

  ... جاش خوبه یروپارک کرد نتیجا ماش نیهم– 

  ... آره-

   هم بزرگ بود یلیسمت فروشگاه خ میکرد رفت وقفلیماش ریام

   خودش ریدلخوربودم که ام یکم هیامامن تمام مدت ساکت بودم  میتوش گشت یکل

 ومد دوتا ساپورت هم برداشتمهم من خوشم ا یکیاومد... دوتاخوشش

فک  شدیاز کنارم دورنم رفتیمدت کنارم راه م رتمامیام کردمینگاه م داشتم

   کنهیم

بدون اون غزل  دونهینم ارمیتونم دووم ب ینم ریامیفرارکنم خودم،  ب خوامیم

   چهیه

   که گفت کردمیم شیلباس بود تن مانکن داتشم وارس هینگاهم به  که

  ؟ ادیخوشت م-

 :رفت گفتم ادمیکه انگار قهرم  یکردم بالبخند نگاش

  قشنگه ؟  _

  ؟ ینیبب یبپوش یخوای، م یلیآره خ-

  توخوشت اومده ؟-



 : زمزمه کرد و  گفت طونیچشمک ش هی یبالبخند

   آره یاگه واسه من بپوش _

 : گفتم باخنده

   شدم الیخینه ب _

 :گفت باخنده

   یزتوبپوشیسا ارهیبگم ب ی...دوسش دار نمیبب ایب  _

 : گفتم باخنده

   خوشم اومده ازش یلیخ  _

  ... دلتوگرفته ستمیرنیمن اگه تورونشناسم ام-

 ریکرد ام یهم تعارف الک یبود رفت  کل  یسمت فروشنده که خانم جون خودش

   اشاربه

 :کرد وگفت مانکن

   خوامیاون مدلوم  _

  رنگش ؟ نیهم– فروشنده

  داره ؟؟؟ هم یا گهید یرنگا-ریام

   قرمز یکرم آب یقهو-فروشنده

  ... نیکن نولطفیبهتره هم یاسرمه نینه هم– ریام

هم دنبالم  ریخوان برداشتم سمت اتاق پرورفتم ام شیپ یلباسوازرو............

   اومد

   که اومدیبهم م یلیبه خودم کردم خ ینگاه نهیتوآ دمیشدم پوش داخل

   رروصدازدمیام



 ؟قشنگه  ریام-

 

 [08:39 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۸۱پارت_#

  سر تا پامو برانداز کرد یبا لبخند ریام

گفت _   یداد با چشمک نهیکه با لذت به س یبود نفس یطور خاص هینگاهش  

  محشره

ه ب یجذاب یمونیصداش زدم  پش نکهیشدم از طرز نگاهش از ا یحال هیدرسته  

  : دلم نشست و زمزمه کردم

  جدا؟-

  ... چشمات جالبترشده یادطوسیبه رنگ چشمات هم  م ادیاهووووم ...بهت م-

 : گفت یکردم بالبخند نگاش

   رشیواسه ز ایب یجلومهمونا بپوش یخوایعوض کن م _

  ... ریبگ یزیچ هی

  خبریو ب نمیانکه  بب یدفه ب هیکه  آرودمیدروبستم ...داشتم درش م ررفتیام

   به گل رکردیگ پورشیگ

منتظرش   ریاز  احساس درد غ  دمیکشیگوشم منم که حواسم نبود محکم  م گوش

   زدم ازدردکه یغیکه چنان ج

 . سنگ کوپ کردم خودم

   کرده ریطورلباس باال بود گ نیهم  مردمیاز درد داشتم م 



  بود

 :گفت یبود بانگران  دمیرو شت ریام یصدا  دمیچیپیهم ازدردبه خودم م منم

  شده ؟ یغزل طور  _

 یبانگران عیاومد  تو ،  دروبست که سر  عیبراش دروبازکردم  سر یسخت به

   :گفت

  زم؟یچته عز _

 :گفتم بابغض

  ... کرده به گوشم کمک کن ریگ ریام  _

 :مشغول شد همزمان گفت ریام

  ... زدلمیعز ستین یزیچ  _

 :گفتم یادیکه دردم گرفت بادردز نییپا ارهیکرد اول لباسوب یسع

 .ادیدردم م ییآ  _

  :لحنش کالفه بود و نگران 

  سین یزیآروم چ سیه-

   از یلباسوجداکرد منم تاجداش کرد  از درد مردموزنده شدم دستمال کاغذ ریام

 : درآرود وگفت بشیتوج

   خون زده یکم هی _

  : گاش کردم  گفتگرفته بود سرموبرداشتم ن یگوشموبادستمال کاغذ یالله

  اد؟یدردت م _

 : داشتم مث آرامش و  گفتم یبیاحساس عج هی

   یلیخ _



 لوچندینبودم دردک یکس یحد دلبسته نیداشتم تاحاال تاا یبود حس خوب شمیپ ریام

   پوریگ دیسف نیسوت هیتنم نبود جزء  یچیرفت ه ادمیخودم  تیموقع

  . نه به گوشتنک ریگ یپوشیچند روزلباس م نیحواست باشه ا-

 . رهیم ادمی یه-

   یوارس یگوشم برداشت گوشموبه آرم یالله یازرو دستش

 : وگفت کرد

  ... خونش بند اومده _

   دردم اومد یلیخ -

  ... زدلمیدفه بعد حواستوجمع کن عز دهیند بیخوبه آس-

   عیسر دمیشدم که چرخ یطور هیلحظه  هیبهم کرد  ینگاه نهیتوآ از

   بپوشم  شتم،ومانتموبردا

  . یتاپتوبپوش یخواینم زمیعز-

 :گفتم دهیبر دهیبر

  ...رونیباشه بروب  _

 ادمیبود  دهیمنوبارها بالباس خواب د نکهی، باا رونیرفت ب عینگفت سر یچیه

    رهینم

که  ی.. اتفاق  گهیبودم  اما به خودم قول داده بودم   د یچه وضع منوتوحموم

   نیاما هردفه ا  داین  شیخواسته ونخواسته پ

فرق   یلیدفه بادفعات قبل خ نیشدم دست خودم نبود ا یطور هینبود امروز  حالم

  تو استخرم مث االن   نبود یشنا یداشت حت

   فرق دراه حسم بهش متفاوته گهید یایمریباتوب یریتوبم نیا  

 :حساب کرده بودگفتم ریوخارج شدم ام دمیلباسموپوش



   یابر یجورب شلوار هی  _

   رمیبگ رشیز

  ... یمهمونا دوست ندارم بپوش یجلو زمیعز ستینازک ن یشلوار جوراب

  ... میریگیم میخب ضخ-

 :سمت فروشنده رفت منم دنبالش گفت ریام

  .. نازک نباشه یجوارب شلوار هیخانم   _

  ... خدمتتون دمیم نیداشته باش فیحتما چند لحظه تشر– فرشنده

  : گفت عیسر ریکه نکاه کنم ام شخونشیشت رو پدوتامدل گذا فروشنده

 برمیدوتاشونوم_

 

 [08:39 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۸۲پارت_#

  ...ریبسه ام یکی– 

 .ادیبهش ب یریکه کفش مناسبش بگ می....بر شهیم ارالزمتیدوتاش ب-

  : دمیمتعجب  پرس 

  کفش ؟ _

  ... واست رمیهمنوبگ میخوشم اومد بر دمیش دجفت کف هیروزید-

  دارم؟ یاخه کفش کل _



  یمگه هنه رو با خودت آورد ادیکه بهش ب یزیلباسه چ نیا ریواسه ز-

    سکوت کردم 

   قهیتوصندوق عقب ...برام کفش گرفت به سل لوگذاشتیوسا میکرد رفت رحسابیام

   یزیچ دهیاش گوش محرف گوش کن که به حرف باب یبچه هیمنم مث  خودش

  ...محشر ز،یدکترچنگ نیمحشره ا قشیآخه سل نگفتم

 : گفتم دیبعدخر

  .. هیعال قتیسل زیچنگ _

 :کرد وگفت نگام

 جدا؟  _

  با خنده  گفتم 

   ییباش قهیطورخوش سل نیوارم توانتخاب زنت هم هم دیآره ام-

    بیعج ین گرماانگشتاش قفل کرد ...بازم همو یالانگشتامو  البه دستموگرفت

 انگشتامون  به تنم  رخنه کرد یال

 :گفت 

   کنمیمن توانتخابم اشتباه نم یبنیآره بعدم  _

   مغازه هارونگاه ینهایتریو میطورداشت نیدلم گرفت سکوت کردم ...همن..

 . شلوغ بود یکه حساب ابونهای...خ میکردیم

 : سکوت گفتم یقیبعددقا

 ررررررر؟یام _

   خودم هم دوست داشتم صداش زدم که یقشنگ بالحن

 :کرد منم نگاش کردم که گفت نگام



 . صدام نزن یجور نیتوروخداا  _

  : گهیم  ینطوریا زنمیصداش م یبهش دست مبده که وقت یچه حس دونستمینم 

 ?چرا-

  : داد گفت نهیبا نفس به س 

 ... زدلمیبگوعز-

 گل کرد طنتمیش

  رررریام _

  ... گهی؟بگود یکن تمیاذ یخوایاووووووف چته م-

 ر؟یام-

   یچقد دوست داشتم حرصش بدم اونم نامرد یشد،  که وا یلحنش عصب  یکم هی

  غزززززززززززل ؟–که من دوست داشتم صدام زد  یومنوباهمون لحن نکرد

 : گفتم باخنده

  ه؟یییییییییییچ _

 : بارلحنش شوخ بود گفت نیا

   روکوفتیودردام ریام _

  کردم اخم

  ؟ یگیم ینجوریا نیگفتم ا یمگه من چ   _

 ؟ یمخوا یبگوچ-

   که چقددوست داشتم نازموبشکه  سکوت کردم یوا

 ؟ یخوایم یچ یگفتنت چ ریپشت اون همه ام ستیمعلوم ن-



  : ادامودرآوردوگفت

   ؟یکه دل منوآب کن یگیم یجور نیررر،ایام

   اخم کردم بازم

  ؟یقهر–

 

   واستخیم دنیسکوت کردم  دلم نازکش 

  : داره و گفت داریمعلوم بودنازم خر نه

 : باخنده گفت که

   یشیاخم نکن زشت م _

   جذاب ترم یخندیکه م ییباشه بااخم از تو یهرچ-

  ؟ یخوایم یبگوچ زمیعز یونایخب خانم خوشکل وجذاب ف-

 : گفتم بااخم

  ... ولم کن یچیه _

   تاروفرمم یخواییم یقهرتم رومخه بگوچ-

 :ستموازدستش جداکنم اجازه ندادکه محکم ترگرفت وگفتد خواستم

  ... بگوگلم  _

  ... خوامینم یچیگفتم که ه-

   یشد الیخیخب پس بهتر که ب-

 : گفتم باخنده

  رررررر؟یام _



 سرداد یا دقهقهیخند

 : نگاهش کردم و گفتم  بااخم

 خواستمیزهرمارم _

 

 [08:41 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۸۳پارت_#

 :گفت باخنده

   ازدستم یخوایبدم که م نقدهیا یعنی یگفتیزود ترم یخواستیزهرمارم  _

   یش خالص

 : گفت ینگاش کردم بالبخند تیباعصبان

   زدلمیسراغ دارم عز یبهتر یراه ها ستیراهش ن نیا _

   ش بکشم محکموقهرکردم باهاش که تاخواستم دستموازتودست روموبرگردوندم

 :بازوگفت دستموگرفت

   کشم یتادارم نازتوم یخواستیم یقهرنکن گلم بگوعمرم چ  _

اما امروز واسه  ستمین یمن ناز خرکس ستمیخوش اخالق ن قدیا شهیهم من

   تواستثناقائل شدم

  رررررر؟یام–:شدم باز و گفتم   طونیکه ش منم

 :شد وگفت یعصب



صدام نزن هزارباربهت گفتم  یجور نیا رهالهلروزهیکوفت ام ریدردام ریام  _

   کنمیمن سنگ کوپ.م ستین تیتوحال

 :گفتم بابغض

  گفتم ؟ یمگه من چ یکنیناراحتم م یدار ریام  _

   یتامنونکشت یخوایم یچ زمیصدام نزن دوست ندارم حاال گوعز یجور نیا-

  ؟ یریگیبرام تبلت م ریام _

  ؟ نیهم-

  کمه ؟ یعنی-

 :گفت باخنده

  هم هست ؟ یا گهید زیمگه چ  _

  ...دوستم داره رمیگیتهران واست م میریباشه م -

  بزرگ باشه ی...ولریام یمرس-

  ؟؟ یالزم ندار یاگهید زیچ -

  نی.. نه فعال هم نیفعلت هم-

   نیفقط هم یمطمئن-

 :توانگشتام قفل بودفشاردادوگفتم انگشتاش

 الزم دارم نیفعال هم  _

 :نگشتاموفشاردادوگفتاونم ا متقابال

   یکه لخزم داشت یگلم بهم بگوهرچ یخجالت نکش  _

 : گفتم یبالبخند

   کشمیخجالت که نم _



 : من کرد  و گفت روشوسمت

   یخاکستر شهیتو دوال راست م یواون که صددرصد سنگ پاجلو _

 : چشم غره بهش رفتم که گفتم هی

   ستینهست من اصال خجالت توکارم  نکهیدلتم بخوادهم _

   پرووام یاما من عاشق دخترا یکرد دیسنگ پاروسف یاون که صد البته رو-

 : کردم وگفتم اخم

   ستادمیکه مقابلش ا یاواشاره به مغازه یخوادبگینم دونمیم _

 :گفتم کردم

  عروسکاش چه نازن ؟ ریام نیبب  _ 

 :وگفت دیدستموکش

   میبر  _

  ... خوامیرمیام-

   یستیتوبزرگ شون-

 : و ادامه داد  ادامودرآورد

   عروسکاش چه نازن _

 :شدم که بااخم گفتم دهیکش دنبالش

  خوادیبدجنس دلم عروسک م یکرد سهیبازم منوباخودت مقا  _

 موقوف یادیحرف ز-

  دلم خواست بهت بگم یهرچ یخودت گفت  _

 سالته18 یمگه توبچه ا یعروسک بغل کن ادیآره اما نه عروسک ...بدم م-



   

   بچم یگیتوهرروزم-

 :کرد که ادامه دادم ستادنگامیا

 سالمه18همش  رمنیسالمه ...ام38سال انگار18 یگیم یجور هی  _

۲۷۹ 

 

 [08:41 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس# 

 ۲۸۴پارت_#

 :گفت باخنده

   ادنزنیزرز میبر  _

 : گفتم بابغض

  ...خوادیمتودلم عروسک  ررررجونیام _

 :گفت باخنده

  ؟ یبغل کن یخوایعروسک م  _

  ؟ هیکنم حرف خوادبغلیدلم م آره

 ؟ یکن خوادبغلیپس دلت م-

 : گفتم یبا اخم و عصب 

 ؟یکنم که چ خوادبغلیاه  آره دلم م _



   دم گوشم پچ زد طنتیبا خنده و ش 

   کنمبد بدم بدلم ب یچراعروسک من هستم منوبغل کن  تازه کار زمیخب عز-

  :اب دهنمو قورت دادم   با حرص گفتم 

 ؟ یبازم شروع کرد ریام یوا-

  هم نیشوهرتوبغل کن توکه ا گمیم یکن خودبغلیدلت م یزدم گفت یحرف بد _

   خوادیبغل م دلت

 : ادامه داد و   گفت ادیز طنتیبا ش 

 یلتازه ک یکنیمگه  مترسکم نگاهم نم   نجایچرا عروسک قشنگ من   من ا     _

   یعروسکو  بهونه کرد خوادیدلت  بغل منو م دونمیمنو  من که م دمیبهت حال م

  : اومد اما منکر شدم و گفتم یته دلم   قلکم م

   کنم خوادتوروبغلیگفتم دلم م یک رآخهیام ییپررو یلیخ-

   من گمیخب م یکنیم نیگزیعروسکوجا یدار خوادیتودلت م کنهیم یچه فرق-

  چراعروسک گلم یل کن خانممنوبغ زمنیعز هستم

 :ادامه داد باخنده

اصل اصلم آخه  میهم بلدم آ...خوبشم بلدم واقع گهید یتنم داغه کارا میمن واقع _

   زمنیعز

 : شدم اما آروم گفتم یعصب

   ییادب وپررو یب یلیخ _

 :گفت باخنده

؟    ادبمیمنم هستم شوهرتم ب خوادگفتمیدلت بغل م یگفت یچته رم کرد  _

 خورهینباشه که به درد نم ادبیوهراگه بش

 :باخنده ادامه داد 



خوب  یتخت  همه جا کارا ریتازه من  غ  نهیشیاصال به دل نم زهیشوهرپاستور _

     گهید یذاریتو نم    کنمیخوب باهات م

شده بود و   المیخیبهم دست داد  فک کردم ب یکرده بودم  احساس وحشتناک اخم

 : گفتم

  یقول داد رتوبهمیام _

  : با خنده نگام کرد و گفت 

بد بد  یحرفا اینباشم  ادبیمن قول دادم درست اما قول ندادم که بغلت نکنم وب-

  نزنم

  : نازوبچگونه گفتم یبالحن

  یشیمنوهرروز پرروترم یترسونیم یدار یبد یلیخ ریاِام-

همه  نیا ونیجا م نیباهام حرف نزن االن هم یجور نیغزل اخم نکن ا یوا  _

   آدم

   فراتراز یبکن یا گهید زیچ هیفقط هوس  یهوس بغل نکن کنمیبوس جانانت م هی

   که    تخت دونفدم تو  عمارت خورد بشه    بغل

 :سمتش بود که گفتم روم

  ... یمنحرف وحش هیعوض  _

 منحرف شوهرته دونمیم-

  :گفتم باخنده

   منحرفه هیحرفدخترباز قهار هیشوهرم  رخانیاون که صدالبته ام-

 :دلخوربود که گفت یکمی لحنش

   ینشدم خوب بلد یکیتو فیحر قاومتأسفانهیآره دق  _



بهت  قول دادم    فی... ح     یکنیانکارم یخوادداریدلت م دونمیاما م یآدموبچزون

 : تو گوشم پچ زد یگوشم آورد و با لحن خمار کیسرشو نزد

 خیتنت    کمرس  یایو کبود یبخور مسکن یوگرنه   بعد سکس باهام بر      _

  هوس بغل  کرون عروسک نزنه به سرت گهیتا د   یبذار

 تیپر ترس و عصبان ینفسم بند اومد  با لحن زدیحرف ن پروایب نقدیا نکهیاز ا 

  :  گفتم

   عروسک خواستم هزارتاانگ بهم هی خوادیدلم م یگیکثافت من چکارکردم که م-

  ... یعوض یچسبوند

 :گفتدویخند

  ؟ یقبول دار نوکهیجوراقراره ا هیگفتن انکارکردن  میآخه از قد  _

   ریبگ گهیدوست دخترد هیخب  یشد ونهید یکرد نوولیریش یروان یغلط کرد-

  ...خوادیدلت م توکه

 : آروم بود  با پچ زد و  گفت لحنش

 یهربغل متاسفانه اما یاپرم زده باال ول  خوادیم میاتفاقا شد  خوادیآره دلم م _

   واسم یخواد هربغل یرونم

   ستمیبند وبارن یوقهارهستم اما ب یانداره حرفه ارزش

    یعوض شهیاگه منو نچزونه دلش خنک نم ختیزهرشور نیخداباز ا یوا

  کردم سکوت

 : با پوزخند ادامه داد 

  یکنیم کمیخودته تو تحر ریتقص خوادیاگه هم دلم االن تو رو م _

  ندم نیاز ا شتریوت کنم جوابشو بدادم سک حیترج  

  ساکت شد گهیخودشم د 



 : سکوت گفت یقیبعد دقا 

   دلت خواست یتهران هرچ میریم میبرگشت  _

برات  رمیگیدلت خواست بغل کن  گندشو م یاون وقت هرچ میریگیم عروسمک

    منم که شوهرتم اصال   ایخرس دومتر نیاز ا

 نباش  ، باشه ؟ فکرمن

  : دم  بد جور دست اتداخت منوش یعصب یلیخ 

  ررررررررررررررر؟یام-

  ه؟ییییییییییگفت: چ باخنده

   راحت شد التیخوردم  غلط  کردم  خ زیمن چ یچیه ریام-

 :گفت باخنده

   حاال شد  _

 : دادم وگفتم رونیب نفسوباحرص

 دوست ندارم ....بدجنس گهید-

۲۸۰ 

 

 [08:43 11.12.19] , از هوس یتنپوش

 هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۸۵پارت_#

 : گفت باخنده

  ؟ یمگه  دوسم دار_



 : وگفتم دمیخند

 ... ونهید _

نفس به  کردیکه خمارش م یزد و اروم باز با لحن ینگاهم که بهش بود چشمک   

 : داد و همزمان  گفت نهیس

دوست داشتنت به سکس با شوهرت ختم   شهینم   یدوسم دار یگیتو که م   _

  شه ؟ب

رابطه  یداشت  از من تقضا  یشوخیشوخ نیلحظه بندبند  دلم پاره شد ا کی 

که   تا خواستم انگشتامو با ترس و  اضطراب از  کردیم  وانهیو منو   د  کردیم

    پته افتادمتو دستش جدا کنم و به تته

 :کرد  با خنده  گفت نگام

تهران برات هم  رمیردم،  مک یندارم شوخ تینترس بابا کار    زدلمیباشه عز _

  عالمه عروسک اتاقتوپرعروسک کن هیهم  گرمیتب لت م

  : من گفتمبا منو دمیلبمو گز یگوشه 

   یمرس _

 :کرد نگام

  ؟ یتودوسم دار  _

 :من کردم  که با خنده ه گفتبا ترس منو  فقط

   رینشم  حرفتوپس بگ   یپسر بد بد  یخوایاگه م _

 : گفتم بااخم

بابا گوه خوردم غلط  یستیول کن ن یبروگم شو تا منو   به تختت نکش یعوض _

   نخواستم یچیکردم اصال ه

 . باشه زدلمیبهم بگوعز یخوایم یکردم گلم هرچ یشوخ-



تو  ییزیه گهینگاهش کردم من با ترس اون رنگ نگاهش باز مهربون بود د  

  :گفتمپتهلحن و چشماش حس نکردم  و با تته

   گمیداشتم بهت م الزم یزیچ-

  وقت کوتاه نکن رنگم نزن باشه ؟ چیغزل موهاتوه-

 :گفتم باخنده

   من یاومد ازموها یتوکه بدت م  _

   فهیموهات قشنگه ح-

 : گفتم باخنده

  بود که ؟ ییظرف شو میس _

  ... نرمه یلینرما !هست آ خ یظرف شو میس نیاز ا یخب آره ول-

 : گفتم بااخم

  ... بدجنس _

 : دوگفتیخند

  ...ادیبهش م ییظرف شو میس یجد یجد _

 :گفتم بااخم

  .یگیآره توراست م  _

 :دوگفتیخند

   گمیراست م یدید  _

   کنمیکپ متهران کپ میطورشد برگشت نیحاال که ا _

 :گفت یآروم یاما صدا تیشدوباعصبان یلحظه عصب هی



 زنمیموهاتواز ته م نیغزل باماش یکوتاه کن یبه روح مادرم بخوا یتوغلط کرد _

 .. ..از ته

 خشک و خشن،   

 : بود که حدنداشت  گفتم ینقدعصبیا 

   گفتم یمگه من چ یشد یعصب نقدیچراا ییوا _

گفتم ?  یمگه چ یگیبعد م یگیم خوادی!؟ هر دفه هر چه دلت م یگفت یمگه چ-

   کوتاه یکن یموضوع لجباز نیروا یحواست باشه غزل بخوا

  ! یمگه موهاتوکوتاه کن هی...شوخ خورمیقسم م کنمیم یبدتالف امینم

   یخودم هم موهامودوست دارم عصب کنمی؟کوتاه نم یکنیم یطور نیباباچراا یا-

  ترسمینشوم

   بغض کردم یکم هی

داشت  یمغازه بود که روسر هی... میابونورفتیکل خ یطور نیهم................

   که

 : رگفتیام

  .. نازه یلیخچهارقده  نینگاه کن ا _

   خالصه یصورت یروزقرمز مشک یپرازگلها یاهیوباحاش دبودیکردم سف نگاه

 : جالب بود که گفت یلیرنگ بود خ چند

   قشنگه _

خودم  وقت به چیداشته باشم اما گرون بود ه نایدست داشتم از ا یلی...من خیلیخ-

   اجازه ندادم به بابابگم

 :فتگ بردیکه منوسمت مغازه م یدرحال



  فیاما ح  یعروسک من    ستین یچیواسه من ه نیلبخند توا هیواسه   _

    منم تو تختم بغلت کنم یذارینم

 : گفت یگرفت گذاشت روسرم ووبالبخند دوبرامیسف  مینگفتم .  داخل شد یچیه

  ؟یچقد ناز شد ادیبهت م یلیخ _

دارم داغون  بود  یکه تودلم چه زلزله ینگفتم وا یچیه نییپا سرموانداختم

   داغون

  رابطه کرد یخصوصا امروز صد بار  خواسته و نخواسته  ازم تقاضا   شمیم

  کنم یصبور نیاز ا شتریب گهید تونمینم    

 یاس به سختخودشم تو تب رابطه  کشهیامروز پشت سرهم  منو به چالش م یه 

   هگید یکیاخرش بس که پسش  بزنم بره سراغ  ترسمیم کنهیداره تحمل م

  گرفتار شدم یسخت یدوراه نیب 

  ... ارمیازم بمونه من دووم نم یزیفک نکنم تاشب چ   

   رمیعکس بگ هیسرت کن ازت  الیو میبعدکه رفت-

 : گفتم باتعجب

  عکس ؟ _

  ... یمدل روسر نیعکس داره باا هیاز طرحش ...مامانم  ادیآره خوشم م-

 : گفتم میازمغازه که خارج شد.............

 ر؟یام _

   اهوووم _ 

 بود؟ یمامانت چه شکل-

 [08:44 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۸۶پارت_#

 : گرد و متفکرانه گفت نگام

  مامانم ؟ _ 

  ؟ یشیاگه ناراحت نم-

  ... توبود ی....رنگ چشاش مث رنگ چشا یلی،خ یلیمامانم خوشکل بود خ-

  ؟یدیعکسشونشونم م-

  ... دمیتهران نشونت م میباشه بر-

  . ستیعکسش توخونه ن چیچراه-

  . تحمل کنه بعدمرگ مامان داغون شد من کل عکساشوجمع کردم تونهیبابانم-

   میراه رفته روبرگشت میرفتیطورکه راه م نیهم

  ...؟ میرستوران ناهاربخور میبر–  ریام

   هست زشتهمهمون هم  شهیخونه بابات ناراحت م میبر _

   ستیتنهان گهیبابا مهموناهستن  د _

 زشته آخه _

   

  بهونه نکن یایب یخواینم

  : لحنش دلخوربود  نگاهش کردم و با لبخند گفتم یکم هی

  .... یجا یپارک میبر میریناهاربگ یخوایم



  یسبز یفضا میبر رمیناهاربگ هیاِ عال _

 :ه من گفتمشلوغ بود ک نقدیا میریرستوران  غذا بگ میرفت

  ایب ریبعدبگ نیتوماش رمیم  _

   که دیطول کش یساعت هی... رفتینشستم حوصلم داشت سرم نیماش داخل

   راومدیام

   بود یخلوت یلیخ یجا میجنگل رفت کیخارج شهرنزد میرفت میسوارشد

  پهن کرد رآوردیراندازحصیاز داخل صندوق عقب ز ریام

   که الزم بود یهرچ.

 یکیتنقالت که نشست ، منم نشستم ...غذاهاروبازکرد  یدوغ  ، حتغذاها،   آورد

 : روگذاشت جلوم  گفت

  دردنداره؟ یگوشات راست _ 

 :رفته بود که گفتم ادمیکه بودم دردم  ریاما باام دردداشتم

  . قابل تحمله  _

   نگرفته بود دردوغوباز کردم که وانیبازم ل ثیخب ری...ام میخوردن شد مشغول

 :گفتم

  ؟ وانیکول ریام  _

 :باخنده گفت ریام

   رمیرفت بگ ادمی  _

  ؟یخندیم ی؟حاالچرادار یریرفت بگ ادتیاِ  -

 :  باخنده گفت بازم

 ... یطور نیهم _



 کردمیم بدجورنگاش

  : گفت رباخندهیام

  ؟ یکنینگام م یطور نیال چراا حا

  نگفتم  فقط واسش چش غره رفتم یچیه

  سردشد گهیبخورد  _

  .. تامن تموم نکردم یبخور یحق ندار یکنینم شیدهن-

   از همون اول زل زده بود بهم لبخند زده بود ونهید

   کنهیرمیهم زل نزن بهم توگلوم گ یطور نیکرد ....ا خیغذاتوبخور-

   یاز دوغوکه خوردم بطر یومشغول خوردن شد مقدار نییپا سرشوانداخت

 :برداشت وخورد که بااخم گفتم روگذاشتم

  ؟ یکنیچکارم  _

 : دهنشوقورت دادوگفت اتیروگذاشت محتو یبطر

   خورمیدوغ م _

   یکرد شیردهنیام-

   یچقد بدل یکرد ونمیاَ ه غزل د-

  ؟یستیتوبددل ن-

 : گفت باخنده

  ... نه _ 

  ...بخدا یدیاوف چندش ازدست تودقم م-

 :گفت باخنده



   دقت بدم خوامیم  _

 :پرگفتم بادهن

   یرفت یبه ک دونمیمن نم یدار یذات خراب ستیدست خودت ن یدیشرور و  پل _

 ییبه اون آقا بابات

 

 [08:44 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۸۷پارت_#

   بودم یمن پسرخوب یکرد میجور نیتوا_

  ...آقا پسر یی؟بپانچا یهست یآره جون خودت پسرخوب-

 :وغوبرداشت خوردوگفتد یبطر دودربارهیخند

   مرد متاهل کیمن ازدواج کردم  ستمیپسرن گهید یهاراست  _

 : وگفتم اداشودرآوردم

اگه منظورت منم  یگیمرد متاهل ، آره راست م کیازدواج کردم    _

  ... پنبه دانه ندیشتردرخواب ب

  ...بروشناسنامتونگاه کن یباورندار ستیخواب ن قتهیبه جون توازدواج کردم حق-

   یبامن دار یقرار هیاما  یدرسته توازدواج کرد-

بعد...  داکنمیحرفم هم هستم فعال  ازدواج کردم اما دخترمورد عالقموپ یپا دونمیم-

   گهید دمیطالقت م

 : حرفش دلموخون کرد ، آروم گفتم نیکه ا یوا نییپا سرموانداختم



  ... دوارمیام _

   درآوردم نگاه کردم فمیگ خورد که از کبود زن فمیکه توک لمیلحظه موبا نیتوهم

 :گفتم

  کو تیباباته...  گوش  _

   نیتوماش-

 :روسمتش گرفتم وگفتم یگوش

  هم نگران شده یخونه حتما کل میچرانرفت گهیجواب بده ... حتما  م ایب  _

  ...روازدستم گرفت جواب داد یگوش

 : بهش بود نگاهم

   ...نه ...هستن میخوری...م میای...نه نم رونیالو...سالم بابا ...ب _

   ...باشه میباهام باش می...خواست گهی...غزلتون هم خوبه ...نشد د ستینه مهم ن...

   بخورش ....باشه خوامیمگه م گهید هیبهش هست نورچشم باباحواسم

   بگو اومدن دونمیغزل چه م یعمو یرفتن خونه  نی...بگ ی...چ انیبگوعصرم

   بوسمتی...باشه م زمنیعز گهید نیبگ یزیچ هی... نتشونیغزل رفته بب نجایا

 تمیاون اذ یتی...خوبه بابا چه اذمتونینیبی..عصرم رسونهی..غزلم سالم  مبابا

   کنهیم

  خداحافظ باشه

   دادش دمیسمتش چنگ زدم به موهاش محکم کش زبرداشتمیکه قطع کرد خ ریام

 : هوا که باخنده گفتم رفت

  آره کنمیم تیکه من اذ _

 :موهاش تودستم بود از شدت درد خم شد سمتم وباالتماس گفت هنوز



 ... ، آخ ...نکش ادیدرم م هیواقع یکشیم یکه دار نایغزل به جون توا  _

  : دندونام گفتم یاز ال یبا حرص و عصب 

   به یکار هیمن مدت کنمیم تتیاذ یکنیم یآره ؟خودت کار کنمیم تیکه من اذ-

   ندارم کارت

 ... دیکش ییکه آخ بلند باال دمیموهاشوکش مباز

  مردم به جون تو ادیجون بابات نکش دردم م زدلمیغزل عز _

 : گل کرد وگفتم طنتمیش

  !یبگوغلط کرد کشمیشترمیحقته ب _

 :که دستموگرفته بود گفت یدرحال باخنده

 ...یغلط کرد  _

  دمیکش شتریموهاشوب

   آخ–

 : توأم باخنده گفتم تیباعصبان

   من غلط کردم یگفت ری؟غلط کردم ؟من غلط کردم ام یگفت یچ ؟تواالنیچ _

 : گفت بخنده

   یداد ادمیتو _

 :گفتم بااخم

    من غلط کردم  _

 :که گفت زدمینفس مکه خودشوروم انداخت نفس دمیشترکشیموهاشوب دیخند

  ول کن موهامو  _



   موهاشوول کردم نبود که نفس داغش کل وجودموداغ کرد،  نومنیب یا فاصله

 :به هم که آروم گفتم میبود زل زده بود روم

  ر؟یام  _

 :گفتم طنتیترکرد نگام کرد باش لب

  ... خب ادین یکس میهست ییبد جا  _

 :زده بود به لبام ،  گفت زل

  شوهرت باشم !؟ یدادیاجازه م میاگه توخلوت بود  _

 :تخودش حس کرد که بغلم کرد وگف دیکه کل تنم لرز یوا

  ؟ زدلمیچته عز  _

 : پته گفتمبا تته یدادم و عصب هلش

  ... نمیبروکناربب–  _

 ؟یدیچته ترس-

 

 [08:45 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۸۸پارت_#

  کنمیبلندشوخواهش م ریام _

   از یهوی یبغض لعنت نی....ا شکستیبغضم م داشت

  شد !؟ داشیپ کجا



 :روم بلد شد وگفت از

  ! ندارم تیمن که کار رهیگیم تیگر  یچته  ه  _

 : بودم  گفتم یناارحت عصب یکم هی

  !دکتر ییی!فهم  یدرخواست رو ازم بکن  نیو ا یبش کیبهم نزد یتوحق ندار _

 :افتاده که گفتم سیگشت پل نیلحظه نگام به ماش نیتوهم

  اونجارو  _

   کنارما توقف کرد نیماشبه پشت سرش کرد .. ینگاه ریام

 : اروم گفت ریام

   ذارنیاز امروزمون مگه آدموراحت م نمیا _

   بهم کرد ودوتامون ینگاه ریسرباز بود ام هیهم  شیشدوبعد ادهیپ نیاز ماش یکی

 : چنان باغضب نگامون کرد  گفت یکینه عل یسروان نه سالم میشد بلند

 ؟ هینسبت شماباهم چ _

 : کرد خون سرد باشه گفت یسع یربالبخندیام

   سالم جناب سروان _

  ؟ نیدار یسالم ...باخانم چه نسبت کیعل-سروان

  ... همسرمه-ریام

 : بودم  و دست و پامو گم کرده بودم گفت دهیرو به من که به شدت ترس سروان

  همسرتونه ....؟– 

   بله همسرم هستن جناب-ریام

 :به دوتامون نگاه کرد وگفت سروان



  . شهیباز دستبند بزن تواداره معلوم مسر  _

 :گفتجانببهو حق یزد و عصب یپوزخند ریام

  . گفتم که همسرم هستن  _

 : بودم که با بغض گفتم دهیترس یکم من

  رررر؟یام _

 :فاصلش روباهام کم کرد وگفت ریام

  ...  خب  یزنم میما که خلتف شرع نکرد زدلمیعز ستین یزیچ  _

 : ز محکم گفتروبه سربا سروان

   سرباز دستبد بزن _

 :گفت عیسر ریام

 نیهمسرم هستن چراباورندار  _

   هیدفه بغضم شکست دست خودم نبود که باگر هیخواست دستبند بزنه که  سرباز

 : گفتم

  ... ییزنگ بزن بابا ریام _

 :گفت یرفت باخون سرد نیهمون لحظه سمت ماش ریام

  ؟  نیکردیباورمدوست دخترمه حتما  گفتمیاگه م  _

 : رفت وگفت ریسمت ام سروان

   شهیبه هرحال تواداره معلوم م _

 :وگفت نوبازکردیدرماش ریام

  مدرک نشون بدم؟ دیبا  _



 :، گفت ختمیریصدا  اشک م یبه من کرد که داشتم ب ینگاه سروان

  ؟ نیدار  یباآقا چه نسبت  _

 :گفتم  یبا ترس فاحش  ریام روبه

   شوهرمه  _

  ؟ نیکنیچکارم نجایا– انسرو

 :گفتم هیگر باهون

  داره ؟ یرادیا رونیب میاومد  _

   ریبودم ام دهیترس یلیبدبخت که دل نازک مگه دست خودم بود خ من

 :کرد وشناسنامه هارودرآوردسمت سروان گرفت وگفت داشبورروباز

   خانم نیا  ^

  ... مدرک نمی، ا میعوض کن ییهوا رونیب میهستن اومد همسرم

   ...سندازدواجمونوسمت سروان گرفت نیدوباره سربردداخل ماش ریام 

 :اونا روبه من گفت یبه مدارک کرد بعدبررس ینگاه سروان

  ؟ نیدیشما چراترس  _

 : جانب گفتبهحق ریام

   دنیهمسرم ترس نیکه شما دار یمعلومه بارفتار _

 : گرفت وگفت ریشناسنامه هاروسمت ام سروان

  ؟ نیکه ندار حلقه هم _

   نیدینم ریدونفرحلقه داشته باشن بهشون گ یعنیزد وگفت  یپوزخند ریام

  . که ممکنه زن و شوهرنباشن یدرصورت



  دمیم فمونوانجامیماوظ– سروان

  جفت حلقه است ؟ هیمشکل ما فقط  میحلقه دستمون کن میمادوست ندار-ریام

 :گفت یباخون سرد سروان

 . ستین یعشق باز یبرا یمناسب یجا رونیب  _

 

 [08:45 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۸۹پارت_#

  . دمیازما سرنزده همسرموبوس یکارخالف شرع-ریام

 :رفت وگفت نیسمت ماش سروان

  .. نیروداشته باش شیروپ ی، سال خوب خوامیبابت مزاحمتمون عذرم  _

  ... شیپ ریخ-ریام

شناسنامه وسندوگذاشت توداشبورد منم که هنوز اشک  ریبعد رفتن اونا ام.... رفتن

 ختمیریم

   سمتم اومد بادوتادستاش صورتمواحاطه کرد وسرموبااآلورد ریام 

 :وگفت

  ؟ یکنیم هیچته گر  _

 :گفتم هیباگر

   زنهیکه پرنده پرنم یپرت یجا یمنوآورد  _

   که سند یدید رونیت بآوردم ی...زنم زدلمینشده عز یزیچ یدیچراترس-



  ؟ یطورمواقع نیتوداشبورده واسه ا شهیهم هم ازدواجمون

   ترسمیمن م-

 :شصتش گفت یباانگشتا کردیپاک م اشکاموکه

   باشوهرت نکهیازا یدیترس یاز چ  _

   یبامن یوقت افتهینم یاتفاق ستین یزیراحت گلم چ التی؟ خ رونیب یاومد

   دنیم فشونوانجامیوظ اوناهم

   خونه میبرگرد-

   میریبه باباگفتم عصرم-

 ستیچم شده دست خودم ن دونمیدفه دستشوپس زدم نم هی کردیپاک م اشکاموکه

   هی

 :گفتم یعصب یکه بالحن کردینوازشم م یشدم وقت یطور

   بهم محبت نکن نقدهیاه  ا _

  نشستم و زراندازیرزیحص یمتعجب نگام کرد ،  ازش جداشدم ورو 

  چته ؟ لمزدیغزل عز-

 :غذاروبرداشتم گفتم ظرف

   خودت نکن  یمنووابسته نقدهیا  یتوقراره ازدواج کن  _

 :ادامه دادم و گفتم شتریبابغض ب....

  کنمیخواهش م ریداغونم نکن ام  _

 حرفوزدم نیوزنده شدم تاا مردم

   مرد شدم نیروبه روم نشست جرأت نگاه کردن بهش روندارم من عاشق ا اومد

   نداره جزءترحم خاک توسرم که دل بهش دادم خاک یحس چیون به من ها اما



   توسرم

 نمونیباشه ب یدوستانه ا یامن بهت قول دادم بهت محبت کنم ورابطه-

  : پر حرص و طلبکار گفتم یبا لحن 

   عذابم نده ...من کنمینکن ...نکن ازت خواهش م تمی، بامحبتات اذ خوامینه نم-

  ... من...

   افتادم هیدفعه بغضم شکست وبه گر هیحرفموکامل نکردم که  تمنتونس

 :گفت  یلیکترخیاومدنزد

  توروخداغزل ، غزل؟ زدلمینکن عز هیگر  _

 :نگاش کردم ...باهق هق گفتم هیباگر سرموبرداشتم

   تودلمه همش یبیحس عج هی  _

   یتاما نگف ینجاتم بد یهرزگ نیمنوبه اصطالح از ا ی...توخواسترتوإیتقص

  ؟ انصافیبعدتوچکارکنم ب شمیوابستت م ینگفت..

   توچشاش بود یبرق هیزل زدم به چشاش  هیباگر

   رمیمیتوم ی...ب رمیمیآره ؟بخدام یکنیمن نگاه م یکس یبه ب یدار-

   ریکه گفتم بگو...بگوام کردمیباد؟...هق هق م یبه دستا یسپاریمنوبعدخودت م ،

 ! یدار توروخدابگودوسم

 :گفتم  هینگام کرد  با گر فقط

   باخودت یکنینگام م یجور نیا  _

 نداره دنیارزش چ دهیآره کل خشک یگیم

   :وباهق هق ادامه دادم نییسرموانداختم پا 

  شهیم یجور نیا دونستمیعاشقت شدم ، نم خوامیمعذرت م ازت



   هیباگر

 : گفتم باحرص

   ـــ....رفت...معـــ ی...بادیمعرفت بدم م یب ادیازت بدم م _

   چه نیا کنمیم یمدام باخودم خودخور یذاریومنوتنها م یریم یذاریتوم...

   یبه نبود توعادت کنم ...روزا یآخه چطور دارهیدست از سرم برنم هیکابوس

   رمهیکه دامن گ یعذاب نیخالص بشم از ا شهیتموم م یک باتوبودن

 :گفتم هیسرموبرداشتم ودستم جلودهنم بود باگر...

  ؟ یخوابه بگودوسم دار هی ناهمشیمگه نه ا ریدروغه ام  _

  از اشک یازده بودم بهش فاصلمون درحد نفس بود که پشت هاله زل

قول بهم  ی...؟عوض یسرمن آورد یتوچه باال ییمن دوست دارم مقصرتو ریام _

   اما یداد

شتم داغون تمام مدت اون ساکت بود امامن دا کردی؟....نگام م شمیعاشقت م ینگفت

 شدمیم

 

 [08:46 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۹۰پارت_#

   باتمام دمیلباشو...بوس دمیبوس قیدست بردم پشت گردنش وعم ارادهیب 

  کرد میکه همراه وجودم

  قدم شدم لعنت به من شیخودم پ  



 دیوبوس مدیبوس قیعم یطوالن یقی، دقا روروشدیبدبختم ز دل

 : گفتم هیوگر تیدفه ازش جداشدم وهلش دادم وباعصبان هی.

   بخدابه جون _

   .... ...گه دوســـــــــــــــ...ت ندا....رمـــــــــــیباره ...د نیآخر نیا دمیم توقول

 :بودم که گفتم یعصب یلیرفتم خ نیبلندشدم وسمت ماش هیباگر که

    بعد من  یخوشبخت بش  _

   بودم یعصب یلی.دنبالم اومد خ... ریام

  . چته...آروم باش-

 : دادزدم تیبودم  باعصبان یکه کردم عصب یخاطر کار به

  ... الیمنوببرو _

  ... گلم برمتیآروم باش ...م زدلمیغزل عز-

 :دادموباحرص گفتم رونینفسموب

   غرورم شکست من ...من اشتباه زمیبه من نگوعز  _

  مشد یعوض  یعاشق تو کردم

 :ادامه دادم هیباگر.

  نیبه ا یآدم آهن شمیبه بعدم نیاصاالزا هیچ یدونیم  _

   اسارت نیاز ا یدیطالقم م یعادت کنم ...ک تونمینم یکه برام ساخت یطیشرا

   نبودبهم محبت کنه نه یبره ، درسته من کس ادمیروزا زودتر  نی؟ تاا یلعنت

   داشتم نه خاله نه کس ییاز صب تاشب سرکاربود نه دا ینه پدر یمادر

 ؟ یزنده ا یامرده یکه بگه غزل خوب یحساب کاردرست

 : دادزدم هیباگر



بدبخت که مجورشد زن توبشه    غرورم روباعاشق شدنم  هیبدبخته  هیغزل  _

ندارم  ریتوروندارم ام یول یبهم داد یهمه چ یازدست دادم،  اخه تودوسم ندار

 یه یدونیزن خوشبختو...توحال منونم هی یدگدخترودارم نه زن هی یای...نه رو

   باخودم حرف

   بدعادتم یبدجور شهیروز تموم م هیکابوسه .... هی یخوشبخت نیا ریام زنمیم

  راحت بشم رسهیوقت رفتنم م یک یکرد

 : گفتم ، دادزدم هیباگر

 جونونسوزون خاکسترموبه بادنده مهیتن ن نیا گهیساله مرده تود یغزل سالها _

 : هق گفتم باهق

 یخوایکه م یزنده بگورم نکن بامحتب گهیغزل مرده ...مرده باورکن د ریام_

   هرز نرم

 :دادزدم

   یچطور یعمر هی یفک نکرد یهرزنرم ؟اما بعدش چ یخوایم  _

  کنم یتوزندگ الیبافکروخ

   هیبود نگاهش پراز التماس بود انگار ستادهیا جلوم

 دمیمنگاهشونفه یبود من معن یخاص حالت

 : هق گفتم باهق

   به یباهرمحبت _

 شمیم یچه حال یدونیم یکنیکه  منو م یباهربوسه ا یکنیکه به من م یهرنگاه

 ؟

 : دادزدم

   چه شمیم یچه حال یدونی...تونم یسوزنیاهامومیامورویدن یکنیبوسم که م _



  ؟ یاریروزم م به

  ... میزنیآروم باش باهم حرف م زمیعز-

 : گفتم هیباگر

 ؟ ی؟چراجون پناهم شد یهرزم چراپناهم داد هیهرزم من  هی _

 : دادزدم

  یعوض _

  زده بود بهم زل

   دوسم یتونینم ؟کهیراداد تیچرامنه هرزه روتوزندگ _

   که مثال خراب نشم ؟....اما یخوایکه منوبامحبتات م یآشغال هی..تو یباش داشته

اما قول ندادم عاشقت  یه باشبه کارم نداشت یکار ی؟قول داد ینجاشونکردیا فکر

  نشم

 :بهش کردم باهق هق گفتم پشت

که دارم خالص  ینکبت یزندگ نیوازا ردمی... کاش زود مادی...مادیازت بدم م  _

 ... بودمت دهی، کاش ند ذاشتمیوقت پاموتوخونتون نم چیشم کاش ه

 : هق ادامه دادم باهق

  کاش غژل نبودم  _

 :زدم بهش اونم زل زده بود بهم  گفتم زل هیبرگشتم نگاش کردم باگر 

  ... تهیشیش یهام توچشما هیعکس گر نیبب  _

 :دستشوپس زدموگفتم تیخواست بغلم کنه که باعصبان ریهق کردم که ام هق

   به من  _

  دست نزن ینزن عوض دست



 : باال برد وگفت میبه نشونه تسل  دستشو

   آروم باش ..آروم باش فقط زدلمیباشه عز _

   رهیکنم قفل بود ، چند بار دستگ نوبازینگاش کنم وخواستم درماش نکهیا ونبد

 :داددزم تیکه باعصبان کردیبود نگام م ستادهیکه ا دمیکش روباحرص

   نیباز کن ا  _

   رو...بازکن یلعنت

   یحرف چیه یروزد ب قفل

   بودم اصال نگاش نکردم مطمئن بودم داره یکالفه عصب یلیسوارشدم خ عقب

  گذاشت صندوق عقب سوار شد کنهیم لوروجمعیوسا

   کردم ارنگاشیاختیب

   نداره یاون هم حال درست نکهیدستش بدجورمتورم شده مث ا یرگا  ،یرچشمیز

 . حرکت کرد می....دوتامون ساکت بودچرا؟

  گرفتم یبودم که سردردبد یعصب نقدیا

   احت خوابم بردر الیکه خوابم بردبعد مدتها باخ دمیعقب دراز کش همون

 به عشقم اعتراف کردم راحت شدم چون

 

 [08:47 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۹۱پارت_#

  (ریام)



   ته دلم دهینگاش کردم،  عشقم خواب نهیاز توآ دیکه دراز کش میتوراه نبود یلیخ

  دادم فعال ساکت باشم حیجخوشحال بودم که تر نقدیبودم که عاشقم شده ا خوشحال

بهش بگم فک نکنه به  یتا که  آروم بشه بعد منم  بگم دوسش دارم .   اگه زود 

   نباشه نیثابت کنم که بهم بدب یا گهید قیبهش از طر دیخاطر هوسه با

 عصربود یشدم آروم پارک کردم حوال الیو اطیح داخل

   هنوز خوابه دمید 

 : کردم صداش زدم نوبازیدرماش

  ؟ یشیدارنمیب میدیرس زمیغزل ...غزل عز _

  که خوابش سبک بود دهیورپر نیجواب نداد ا اصال

 ...؟ یشیدارنمیگلم ....ب غزل

   انگار نه انگار 

 دارشویب زدلمیعز میدیغزل رس-

  ... تکونش دادم که خواب آلود گفت بغلم کن آروم

 : آلود بودکه تکرارکرد خواب

  بغلم ...کن _

کنه  حاال مقصر منم   که دلم  ییکاراش  منو هوا نیبا ا خوادیم نیردم  اتر ک یلب  

بهش قول دادم وگرنه  فی، ح خوادیخودشه  دلم سکس باهاشو م ریبخوادش ؟ تقص

  حاال که عاشقم شده   انگار رو ابرام کرومیهرگز بهش  رحم نم

  چرابغلت کردم یکنیبغلت کنم بعد دعوام م_

  گاش کردم مجبورشدم بغلش کنمن ینگفت ، لحظات یچیه 

 :آروم وخواب آلود گفت رفتمیهاروکه باال محلقه کرد پله دستشودروگردنم

   تنتودوست دارم یبو  _



منو از راه به در کنه من  زهیخوب بلد بود عشوه بر یزدم از ته دلم ، لعنت یلبخند

 :و سست اراده نبودم  ،چشاش بسته بود که گفتم ارداهیحد ب نیتا ا

   یخل وچل توواقعاخواب  _

 دیکش یقیونفس عم ربغلمیطورخواب آلود صورتشوگذاشت ز همون

   کنمیتاعطرتوبوم شهیرورومیامممدلم ز– 

  آروزه شده واسم هیبخدا رابطه باهاش   رسونهیشک به عرش م یدخترمنو ب نیا

 :ادامه داد 

  ؟ یبغلم کن یجور نیا ذارهیزنت بعد م _

از  دمیخجالت کش یکم هی میشد االیو د،داخلیزدم که ند یدنگفتم فقط لبخن یچیه

 بغلم بود نکهیا

  نفربابام بهم سالم داد نیتعجب کردن اول دنمیهمه توسالن بودن باد 

   جواب سالمشودادم آروم

 :بلند شد سمتم اومد  باتعجب گفت سوزان

  حالش بده  _

 : که گفتم رفتمیطورکه م نیهم

   ستیخوب هم ن یبدکه نه ول _

 : دینگران پرس بابا

  ریشده ام یچ- _

   نیبابانگران نباش ستین یزیچ–

 :پردلهره بود که گفت باباصداش

   حالش خوب بود نیافتاده صب که رفت یاتفاق  _



  دادم نهینفس به س 

   ستین یزیراحت چ التونیخ–

 :خواب الود غزل بود که گفت یصدا

   رررمنوببراتاقمیام  _

تخت  یاجازه  غزلوبردم اتاقش ...رو هیهمه بود م   با  نیسنگ رنگاهیز

   گذاشتمتش شالشوبه

   یبوسه آروم گذاشتم گوشه  هینکنه به گوشش و ریکه گ دمیازسرش کش یآروم

  شیشونیپ

 :پشت کرد وگفت بهم

 نگفتم یچی...ه رونیبروب  _

دادم بوسه کنار لبش نشوندنم  هنوز صورتمو فاصله ن هیگذرا  یلیلحظه خ کی  

  صورتم و لبنو چسبوند به لبش و یگهیکه دست گذاشت طرف د

  دینکش  یطول یلیکنم پ اما خ شیتاخواسته هنراه یبوسه هیباعث شد تو  

طعم لبامون بود پ لب تر کروم  سینفس به سبنه دادم  نگاهم بهش بود لبش خ 

  خودمو آروم کنم یچطور یشده بودن  لعنت داریدرونم ب یتمام حساس

 : که هلم داد و   خواب آلود گفت  

  تنهام بذار _

 رونیبلند شدم   واومدم ب  دمیکش یقینفس عن  

  کالفه بودم یلیخ یحرف چیمبل که نشستم بدون ه یرو نییرفتم پا 

 : بود آروم گفت کمیبابانزد 

  شده ؟ یطور _



  ... باباخواب بود نیهست ینگران چ-

  جان؟ ریام یخوب–سوزان  مامان

 : گاهش کروم گذرا و گفتمن 

  یخانم مرس میخوبم مر– _

  خوش گذشت ؟–سوزان  مامان

  خاطرم پر بود از حرفا و رفتار  پر از تناقض غزل   دمیکش ینفس 

   بد نبود یا–

  غزل ؟ یعمو یخونه نیرفت– سوزان

   دنشونید میبه غزل زنگ زدن ما هم رفت نجایخونشون که نه اومده بودن ا– من

  ؟ کنهینم یعموش زندگ یچراغزل باخانواده– سوزان

 :گفت عیباباسر

  ... تامن زندم چرااونجا  ^

   شهیپدر یباشه اون خانواده شیقانون میق تونهیعموش م–سوزان  مامان

   درضمن غزل رمیغزلوبگ یهست که بتونم سرپرست یاونقدر میمن وضع مال-بابا

 کنه یزندگ ریجز ءمنوام یغزل باکس دمیمنه من هرگزاجازه نم ینوه

 

 [08:47 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۹۲پارت_#



کردم ناراحتم وحاال درصددجبران هستم غزل سال  یتمام مدت کوتاه نکهیا واز

   ینامادر یها

 یپرنسس زندگ هیروپشت سرگذاشت وحاال هم وقتشه مث  یبد یروزها داشت

   کنه

   غزله هیقانون حق نیا

  زدم جواب بابا  کوبنده بود یلبخند

 :سوزان ناجورنگام کرد ، گفت 

  ؟یدوست دار یلیجان توغزلوخ  ریام  _

 :بااالنداختم وگفتم ییابرو تک

  دوسش داشته باشم ؟ دینبا  _

  یباغزل دار یخوب یرابطه کنمیچراخب آخه حس م-

   جا دارم نیزادمه که ادوسش دارم اون تنها خواهر یلیمعلومه خ خب–

  ... شماست نیب یقیعم یاپس رابطه– سوزان

   بااالنداختم یینگفتم تک ابرو یچیه

  فنجون قهوه برداشتم هیقهوه اومد  ینیباس هیسم

   درسکوت گذشت که یقیدقا

 :گفت مادرسوزان

راجب ازدواج تووسوزان حرف  میرادداشت یشما باآقا ابیدرغ رجانیام  _

   دمیزیم

قهوه چنان به سرفه افتادم  که  یتوگلوم که از سوزش وتلخ دیدفه چنان قهوه پر هی

   حد نداشت



  بود بلندشدوچند بارزد پشتم کمیکه نزد سامان

 : هم مثالنگرانم  شد گفت سوزان

  زمیشد عز یرچیام _

 : گلوم صاف شد که رو به پدرم متعجب گفتم یسخت به

  باباازدواج؟  _

 اونم تو منگنه قرار گرفته دونستمینگفت  م یچیبست ه باباچشم

  حرفا از جانب اوناست نیصددرصد ا 

 :سوزان گفت 

   ازدواج من وتو...من سالهاست منتظر  ^

  زمیعز توأم

  دختره نیاداشودرآوردم ازدواج منوتوچه پرروه ا تودلم

 :گفت ییسوزان درکمال پررو مامان

   انورابطتوباسوز نیوقتشه ازدواج کن گهید  _

   یکن یعلن

 : گفتم باتعجب

  ؟ میدار یکنم ؟رابطمومگه ماباهم رابطه ا یعلن _

 : رو به من گفت یسوزان  با لبخند مامان

   دیبه ام شهیم یسوزان هم چند سال رجانیام نیستیبچه ن گهیشما د– _

   که سوزان چقد دوست داره یدونیم رجانیام رانیا ادیتوم وعشق

 نداره ینقش چیفک کنم ه چارهینداختم ببه پدرسوزان ا ینگاه

 :سوزان گفتم روبه



   کارومشکل دارم فعالوقت سرخاروندن ندرام یفعال قصد ازواج ندارم کل  _

دل نه صد دل  هیانگار من  زدیچنان خودشو لوس کرد و با تاز حرف ن  سوزان

  بهش دادم

   میکنیتابعد ازدواج م میکن ینامزد فعال–

 :وگفتمبه مبل دادم  هیتک

   درضمن رمیگیم ممیمن اصلت قصد ازدواج ندارم بعد تصم  _

  . ! نیاومد  دیزدم که به من ام یمن حرف مگه

 : سوزان دست پاچه گفت مامان

بهتره  میهست رانیجان ما تاا ریام هیهمه دست دست کردن واسه چ نیا  _

   یبد صلهیکاروف

 : بود و گفتم یلحنم جد  من

   زنمیواج ندارم بعد من باسوزان حرف ممن اصال قصد ازد– _

  ؟ یهست یجان چرااز ازدواج فرار ریام دونمیآخه من نم– سوزان

   جا نیموضوع هم نیا خوامیبشم حااال هم م ریدرگ خوامیفعالنم ستمین یفرار– من

  بشه تموم

 :سوزان گفتم روبه

   منتظرمن نباش یخودیباهات نذاشتم پس ب یقرار چیمن ه  _

 :پراز عشوه و  التماس گفت یبالحن سوزان

  رانیمن به خاطر تواومدم ا یدونیمن دوست دارم م رجانیام  _

 :گفتم  یو جد محکم

   میزنیحرف  م  شتریباهم ب ییدوتا نمیشیجا تمومش کن بعد م نیسوزان هم– _



 : شدم گفتم بلند

   خستم یلیخ کنمیاستراحت م رمیم _

   زشون نشوما یسمت پله ها رفتم که حرف عیسر

   اعصبام کردیرفتم خنک خنک آرومم م رآبیز یراست رفتم حموم ربع ساعت هی

 . بود بهم ختهیر

   غزل فک یبه حرفا نقدیا دمیتخت دراز کش یرو دمیپوش لباس

  شدمیم ونهیداشتم د  کردم

   همون زدمیحدس م دیدوسم داره آره اون عاشقمه با اون

   یاما دوست داشتن طونیش یکوچولو نیبه اکه من عاشقش شدم ودل بستم  طور

   حسم ستین یمعمول یاعالقه هیکرده درسته من عالقم بهش  ریبدجورذهنمودرگ

  قهیحس عم هی بهش

   یتب سوزنده ا هیو شترازاونهیب یزیچ ستیتن ن ازین فقط

 ... تووجودمه

 شمیبه عشقش شک دارم اما چکه کنم روان ستیدست خودم ن ترسمیم اما

 

 [08:48 11.12.19] , از هوس یپوشتن

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۹۳پارت_#

روز به  میوابستگ کنهیدارم وعاشقترم م طنتاشودوستیکه تمام ش ستیمن ن دست

 شهیم شتردارهیروز ب



  ؟؟؟ رمیگیم دهیمن گذشتشوناد 

   لب میباهام قهربود رفت ینگیبگ یکم هیباسوزان وسامان وغزل که  بعدشام

  غزل  رفتم ونید یبرم به خاطر سوسان اما برا خواستمی، نم ساحل

 ... یچشاش برم اله یایدن یپرغم بود فدا چشاش

 و سوزان روشن کردن  شوروسامانوغزلیآت

   آورده بود تارشوهمیلب ساحل سامان گ مینشست 

 .... کرد مشغول نواختن شد تارشوکوکیگ

   بعد از نواختن دادنیبالذت گوش م همه

   غزل نشسته بودم سوزان یرووغزل واسش دست زدن من هم که روبه سوزان

  قتایبود دستشودوربازوم حلقه کرده بود  حق دهیبهم چسب یچسب بدجور نیع هم

  دیچسبیم شتریانگار کنه ب کردمیکه داشتم دق مکردم هرجه از خودم دور م

م حسادتشو نشون دوست داشت  گرفتیم شترزورمیغزل هم که خون سردبود  ب  

   دونستمیبده اما م

ناراحت نباشه من اگه بودم که دق  شهیمگه م ارهیخودش نم یاما به رو ناراحته

   کردمیم

   بود سامان یعال-غزل

 :گفت یبالبخند سامان

  کوچک یبایز یبانو یمرس  _

لجم گرفته بود که غزل روبهرو   یحرص خوردم،  حساب یحرص خودرم آ یآ

 :بود گفت سامان  نشسته

   نیتارتونوبدیگ شهیم  _

 :گفت یبالبخند سامان



   لیباکمال م  _

 :گرفت کوکش کرد سوزان باتعجب گفت غزل

 ؟، یمگه بلد  _

   . لحظه  ماتم  برده بود هیکه  منم

   یکنیگفتم نکن خرابش م  _ 

 :ضرب گرفت که سامان گفت هیگرفته بود  هاییاحرفه نیتاروعیگ غزل

   یجور هی  _

   نیتارهستیگ یساله نوازنده 20انگار نیگرفت

 :روبه من گفت غزل

   زنمیم  _

 : با خنده  گفتم من

   نکن تاروخرابیگ یخودیب یستیبلدن _

  ؟ یدیم یکه سامان زد بزنم بهم چ ینیاگه ا– غزل

 : گفتم یبالبخند

   ؟یبلد _

 :گفت محکم

  ؟ یدیم یچ  _

  ؟ یخوایم یچ–:با خنده  گفتم   من

  انویپ هی– زلغ

 :که گفتم دیسوزان هم خند  دمیخند



   یاریدرنم یمسخره باز یول خرمیم انوروبراتیپ نیبهتر  _

 : گفت یبالبخند غزل

    آیاما قول داد زنمیم _

 انوازمیقول پ یخودیپس ب یبلد  زنم،یم یگیم نانیکه بااطم یطور نیا– من

   یگرفت

 : گفت یاونهبچگ یلحن یزدنامحسوس بالبخند یچشمک غزل

   رمیگیادمیکالس  رمیم یبرام بخر دیاگه بلدم نباشم با _

 :گفتم باخنده

   زدلمیتوجون بخواه عز  _

 : گفت یبالبخند

  دارم انودوستیپ خوامینه جون نم _

   هایاحرفه نیضرب گرفت ع هیو   

   که سربرداشت نگام کرد نواختیکرد، نه جداهنگ کردم معرکه م شروع

  نواختنش شروع کردخوندن یه لب داشت که هم پاب یلبخند

  ( گانهیاز محسن  یآهنگ

   که باورم نشد انگاررفتم کنسرت که سربرداشت زدیتارمیگ خوندیقشنگ م نقدیا

  به نگاهش گره خورد نگاهم

   داغون شدم دمینم اشکوتوچشاش د 

   نی.الرزوند.. یدلم روحساب خوندیاونقد باسوز عاشقانه م یول سرشوانداخت

  ... کنهیداره باکاراش منوشگفت زده م کوچلوهرلحظه

 سامان داد تاروبهیگ بعدخوندن



 :سامانوسوزان براش دست زدن که گفتم 

  ؟ یزنیتارمیگ ینگفته بود  _

   نواختن تنگ شده یدلم برا یلیخ ینبود ...ول ادمی گهینشد د– غزل

  ؟ یکالس رفت– سوزان

   بود مونیهمسا یقیاستادموس هی میکردیم یزندگکه  ییکالس که نه اما جا– غزل

 آشنا شدم انویسالم بود با پ4داد ادمی یبود از همون بچگ استاددانشگاه

 

 [08:48 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۹۴پارت_#

 : دمیشگفت زده پرس  من

  ؟ یهرنوع نت یانوبلدیغزل جداپ– _

 :باخنده گفت غزل

   درحد بتوون  _

  ؟ یکنیم یشوخ– سامان

بود   مونیسال همسا یخودش بود سالها یخونه مونیاون همسا گمیم یجد– غزل

   هنوزم  هست

   داشتم یدیشد یچون عالقه دادمنمیم ادمی رفتمیخونمون بود هرروزم ماهم

   ادگرفتمی

 : دمیاز قبل  پرس ترمتعجب



  ؟ شتیپ دمیند یساز خاص–  _

  ....انوروبایپ– غزل

 :پاچه   ادامه داددست  دیگز لب

 نکهیقبل از ا تارمیبمونه گ مینامادر شیرو فروختم نذاشتم پ انویپ  نجایاومدم ا  _

   ازم زد یموتور هی امیب

  ... یوا یا– سوزان

  انویپ تارهمیهم گ زدلمیعز رمیگیتهران برات م میرفت– من

 : گفت یبالبخند غزل

   یکشیت مزحم یییدا یمرس _

 : گفتم  دمیخند طونیش 

   قولم هم هستم یپا گهیقول دادم د _

 :روبه من گفت سوزان

  یقوالت باش یکاش بامنم پا  _

 :بشنوم  گفتم یحرف خواستمیشدم  نم بلند

   شهیتوهواداره سرد م میبر  _

 :وگفت تارشوبرداشتیگ سامان

   من که برم بخوابم  _

 : بلند شد که گفتم غزل

   لحظه بمون کارت دارم هیل  غز _

 : هم که همزمان بامن بلند شده بود گفت سوزان

  ؟ هیخصوص _



 : و گفتم یلحنم جد  من

  ؟ یتنهامون بذار شهیکاردارم م باغزل–

 : کردوگفت یمنومن سوزان

  بمونم ؟ شهینم _

 : گفتم محکم

 نه برو  با غزل  کار  دارم _

  م نشستمنشسته بود  من نیرفت غزل روزم ضیباغ

 :سوزان غزل گفت بعددرورشدن

  ؟ یچکارم دار  _

  ؟یطور نیهم یچیه-

  ؟ یکاردار یگیکه م یضیمر-

 : گفتم باخنده

  باها ت کارداشته باشم ؟ یدوست داشت _

  ؟ یدار یکارمهم دیبمون گفتم شا یگفت یطور هی ینه ول-

   دلم زیباهات تنها باشم عز خواستمیم-

  خوبه ؟ رحالتیام-

 :دادم وگفتم رونیسموبنف

  گوشت خوبه ؟  _

 :گفت باحرص

  خوبه دردندارم قرصاموخوردم پمادموهم زدم  _



  : گفتم باخنده

   یهست یعصب نقدهیحاال چراا _

   باشم یعصب دهیعشقم کش یطور نیهم-

   یزنیتارمیگ ینگفته بود-

 ؟یروبهت بگم توچکارم یهمه چ دیبا یعنی-

  : گفتم یکامال محکم و جد 

   فعالشوهرتم-

 :شد   گفتم بلند

  ارمیدرنم یقیمن سر ازموس ریانوبگیپ هیخودت  یقهیتهران به سل میبرگشت  _

   گفت ضیبا غ 

   چکار؟فعال درس دارم خوامیانومیگفتم پ یزیچ هیحاالمن -

 : گفتم یبالبخند

هم  یخاص ینه باباهنرها یستیبلد ن یکار چیه یا عرض یدخترب هیفک کردم  _

  یدار

  : کرد جذابتر  شده بود و گفت یاخم 

   ..من امکانات نداشتم بابام اونقدرها نداشت که بخوام خرج یعرضه خودت یب-

 کنم کهیوهرکوفت زهرمارد یسوار وترواسبیزبان وکامپ کالس

 

 [08:50 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس# 



 ۲۹۵پارت_#

 یروهم که به لطف بابا یقیموس نیقسط خونمون تموم شد ..ا  ساله هی ماتازه

   بلدم استیصوف

  ... دیخر یدوم بابام برام قسط انودستیادووپیز یبودسالها ونیهمسا

   زدلمینداشتم عز یمنظور یشیم یحاالچراعصب

   میاعرضهیفقرااحمق ب ریاز نظر شما پول دارا ما فق-

   اشتمند نیمن که قصد توه زمنیغزل عز-

 : گفت  ستادهیمدت ا تمام

  ؟ یکجاگذاشت دامیوخر فیبخوابم ک رمیخستم م _

  ...ببر ایتواتاقمه بعدب-

 :گفتم رلبینگفت که به حالت دورفت منم پشت سرش رفتنشونگاه کردم ز چیه

 ... سازمیاتومیکه خودم برات دن خوامیفرصت م _

   راست رفتم اتاقم هیشدم   الیوو داخل

  به درخورد فک کردم غزله  ودرباز شد یاذشت که تقهنگ یقیدقا

   به در نگاهم

   یتنش بود که عصب کهیلباس دوت هیکه سوزان اومد تونگاهم بهش بود که  بود

 :گفتم

   تو یایم هویچرا  دونمیداخل ؟ من نم یایمگه من اجازه دادم ب  _

   که جلواومد دمیقداماشوشن یکه صدا تفاوتیپشت کردم ب بهش

  ؟ یسرد نقدهیچرابامن ا ریام-

   منو دق بده خوادیم نیا 



 

 :ادامه داد یسیانگل به

 لندن یکه اومد یاز همون اول یمهم یلیتوبرام خ _

   یچه حال یدونیم رانیا یکه برگشت یعشقم ...ازوقت یتفاوت یبه من ب چرانسبت

  : زدم   و گفتم یسمتش  پوزخند برگشتم

 میزنیخره روتموم کن ...گفتم که بعدا باهم حرف ممس یباز نیسوزان لطفا ا-

   االنم

  ... بخوابم خوامیم رونیبروب خستم

   خوب رد سیک یساله منتظرتم به خاطر توکل یلیلطفا خ زمیعز ری)ام یسیانگل_

  (... کردم

 :کالفه شدم وگفتم یکم

   یچرارد کرد یمگه من بهت قول ازدواج دادم که رد کرد  _

 ... بده منوهم فراموش کن یب اووکهمونا جوا به

   ما میوقت ندار ریام رانیتواومدم ا دیمن به ام یزنیکه م هیحرفا چ نیا ریام _

   بدون توبرگردم خوامینم میگردیبرم گهید چندروز

 : نگفتم فاصلشوباهام کم کرد بغلم کرد وگفت یچیه

   ی....فقط بهم بگودوسم دار امیباهات م یهرجا بگ یخوایهرجا م _

   کردم از خودم جداش کنم یسع  یاما من  فارس   زدیحرف م یسیهنوز انگل 

  ؟ یعجله دار نقدهی...توچراا میزنیسوزان لطفا ...باشه بعداباهم حرف م-

 :گفت کردیکرده بود نوازشم م بغلم

   عجله دارم  _



 :از پشت موهاموکه ادامه داد کردیبرد نوازش م دستشودورگردنم

بهم  یحس چی...اما توه یدوسم دار یتوام بگ یاشاره  هینتظرسالهاست م  _

   امیاما من به چشمت نم یدوست دختردار یکل نجایا دونمی، م یندار

 :دادم گفتم رونیب نفسموباحرص

   ستیمربوط ن یمن به کس یخصوص یزندگ  _

   دوست دارم رمنیام-

دفه  هیحس کردم که  لبام یلباشورو ینگاش کردم هنوز بغلم کرد بود که گرم فقط

   تیشدم از خودم جداش کردم حالم بهم خورد که باعصبان یعصب

 :گفتم

   یکنیچکارم  _

 :بغلم کرد وگفت دوباره

   دوست دارم یچراحرفموباورندار ری...امریام رمیمیتوم یب  _

دفه  در باز  هیازش جداشدم  شدیکردم نم یهرکار کردیبودم مگه ولم م بغلش

  ...شد

  ...لطفا ریام– سوزان

 یجور نیا یاز غزل ک ریروسرم خراب شد غ ایبه در بود دن نگاهم

   کنهیدروبازم

  هنوز  بغلم بود دیسوزان هم باهمون حالت سمت درچرخ که

   یببخشد بلغش بودم  اونم زور نهه

  خدا غزل؟ یکه بازوهاشورگرفته بودم که از خودم جداش کنم وا نهیا یبدبخنت اما

 :چه شد که آروم گفتدست پا غزل

 خوامیمعذرت م  _



 

 [08:50 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۹۶پارت_#

  از خودم جد اکردم سوزانو

  دیلرزیجلو رفت،  صداش م یقدم 

 :بود  گفت نیپا سرش

   اتاقت باشه یکس کردمیفک نم  _

 : کالفه گفتم دادم   و نهیبودم      نفس به س یعصب یلیخ

  ؟ زمیعز یالزم دار یزیچ- _

 : گفت شدیکه خارج م یدرحال

 . متأسفم ...مزاحم شدم _

 :گفتم تی...بارفتن غزل باعصبان درروبست

  آش نخورده دهن سوخته  _

   کردمیدق م جداداشتم

 : حق به جانب گفت سوزان

   دربزنه داخل شد نکهیبود بدون ا ادبانهیغزل کارش ب _

 : باحرص گفتم دمیشک یپوف

   آبروم رفت یالک یالک رونیبروب _



 :باعشوه گفت سوزان

   میدرودوست دار گهیداره ما همد یخب چه اشکال  _

 : گفتم باپوزخند

   ؟ چرت نگو لطفا  میدوست دار  _

  ... که یدونینگولطفا..من دوست دارم م ریآخ ام-

 : وگفتم دمیحرفش پر ونیم

   حرف آخرمه حاال هم نیمن اصال دوست ندارم ا _

  . بخوابم خستم خوامیم رونیبروب

  ؟ یریگیم دهیمنوناد یگیم یجور نیچراا کنمیخواهش م ریام-

 : گفتم باحرص

  رونیب رمیبمون من م رونیب یرینم _

   درکه رفتم دنبالم اومد سمت

  ؟یکنیچراقهرم زمیعز _

 : خودش سمت دررفت وگفت ستادمیا

  ... میزنیفرداباهم حرف م _

  چکارکنم دونستمیبودم نم یعصب نقدینگفتم  رفت،  ا یچیه

 غزلوگرفتم .جواب نداد یشماره  لموبرداشتمیموبا

 :نوشتم

   غزل جواب بده کارت دارم  _

 .جواب نداد یول خوند



 :نوشتم

   کنمیولت نم یجواب بده تاجواب ند زدلمیغزل عز  _

  خوند اما جواب نداد بازم

 : نوشتمو با حرص  یعصب 

 . اتاقت امیم یای...نآیکارت دارم ، غزل اومد الیپشت و ایب _

  سروصدا یب رفتم

 ..اخره اومدپاشوشناختم  بل یمنتظرش شدم .صدا یطوالن یقیاما نبودش .دقا 

   هیگر  شکیبود ب یطور هیبود چشاش  کمیزل زدم بهش نزد کیتار مهین یهوا

  شک یب کرده

  شب ؟ وقت نیا یچکارم دار هیچ-

 :گفتم بامنومن

  .... یدیغزل سوزانوکه د  _

 :وگفت دیحرفم پر ونیم

   برام مهم نست  _

 :ترکردم وگفتم لب

   یکرد هیگر نقدهیکه ا ستیمهم ن  _

 : داد وگفت نهیبه  س ینفس

   کنمیم هیخودم گر یواسه بدبخت _

  ... افتاده ییاتفاقا هی یعصر که خواب بود-

 :ادامه دادم نگام کرد  یسؤال فقط



   که بادخترش ازدواج کنم خوادیمادرسوزان م  _

  ... شمیخب چه بهتر منم زود ترخالص م-

 :، گفتم نمونیب گهینمونده د یاقدم جلورفتم فاصله هی

   خوامیاما من نم  _

  چرا؟-

   ستیچون سوزان دخترمورد عالقم ن خوامشینم-

   دوست داره یلیاون خ نکهیاما مث ا-

   نداشتم ...سوزان شیاونجا هم که بودم از دستش آسا زامیرم ...من ازش بمن ندا-

   خوامیکه من م ستین یزن

  . رسهیبه نظرنم یدختربد-

   دوسش ندارم ستین تیغزل حال-

  ؟ یگیحرفاروبه من م نیا یچرا دار ستیبه من مربوط ن-

 : وآروم گفتم دمیکش یقیعم نفس

   غزل _

  ؟ هیچ-

 . کنمیعطرشوحس م یبو تنجاسیفک کنم ا-

 

 [08:51 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#



 ۲۹۷پارت_#

 :وگفت دیکش یقینفس عم غزل

  ستمیبلدن کنمیمن که حس نم  _

   نجاستیغزل مطمئنم ا-

  ؟ یخب که چ-

 :گفتم باالتماس

   غزل کمکم کن  _

 : گفت باتعجب

  کمکت کنم ؟ ^

  ازسرم بازش کنم ؟ یچطور دونمی....سهام دارهم هستن نم خوامیمن اونونم-

   کننیمجبورت که نم یکنیم تیچراخودتواذ یخوایکالم بگونم هی-

  ؟ یکنیتوکمکم م-

  ؟ یخوایمن م نوازیمن برم بهش بگم ا-

 :بردم بغلش کردم که گفت دست

  ؟ یکنیچکارم  _

 ...هششششش-

 : کرم خون سرد گفتم بغلش

  . کنهیداره نگامون م دونمیت کنم مبزاربغل _

   ولم کن یکنیچکارم یرداریام-

 :به دادم برس که گفتم ایدارم خدا یخودم چسبوندمش عجب حس به



   بغلت کردم نهیآروم باش بذاربب  _

 :بااخم گفت-

  خواهرزادتم ؟ کنهیاون فک م یشد ونهید  _

   دونمیم-

  . گهیمبه مامانش  رهیحال م رهیلطفاآبروم م ریام-

   بشه نینسبت به من بدب خوامیم-

  ... آخه شهیلطفا واسه منم بد م ریام-

   مینکرد یگناه یغزل کمکم کن ..تواالن  رسمن ،شرعن ،قانونن زنم ستیمهم ن-

 ؟یدیترس نقدهیچراا

 :داشت که محکم تربغلش کردم وآروم گفت یفیتوبغلم لرزش خف یکم هی

  ...؟ یمییتودا کننیاما اونافکر م  _

 : گفتم باحرص

   بغلم بمون ستنیشوهرتم !اونا برام مهم ن ستمین تییدا ستمین _

 :ادامه دادم یشتریباحرص ب...

  ... زدلمیعز یکنیچرادرکم نم خوامیمن سوزانونم  _

  . ...ولم کن کنمیاه درکت نم ریام-

   یکم هیوموهاشونوازش کردم .. رشالشیتربغلش کردم دست بردم ز محکم

   قیگردنش بوکردم عم یصورتموبردم توگود دمیکش یقیدادم نفس عم وعقبشالش

 :تنش دهیم ییبو وعجب

  ...لطفا زمیکن عز میغزل بغلم کن همراه  _



 : گفت باالتماس

  .. کنمیازت خواهش م ریام €

  .... مهیروزندگ شیسالهاست سا ذارهیکن اون راحتم نم میغزل توروخداهمراه-

 : گفت بابغض

  ... یلیخ یبد یلیخ ریام _

   فقط آروم باش رمیگیبرات م یبگ یهرچ کنمیلطفا جبران م زمیبغض نکن عز-

  . کن بغلم

 : دورکمرم حلقه کردبابغض گفت یکیپشت گردنم  یکیدستشو دیکش یقیعم نفس

   ادیازت بدم م _

 : ، زل زدم به چشاش که پراشک بود  آروم گفتم سرموبرداشتم

  ؟ یدوسم ندار _

   خب رهیآبروم م انصافیب یذاریم هیمن مااز -

 :گفتم باحرص

  ؟ یترسیم ی...از چ ینکن ...زنم ونمید یزنم  _

   چهیپیم التونیفرداتوفام-

 چیبا اکرم ه ی. اونا حت شناسنیرونم المونیروندارن فام ی،تولندن کس رنیم-

   یچیندارن ه یارتباط

 :گفتم   یاربغلم بود با لحن خم ازیو پر ن صانهیهنوز حر 

  غزل بذارببوسمت لطفا ؟  _

  ؟  سیحالت خوب ن ریام ؟ییوتعجب آروم گفت چ باخشم



 لطفا بوسمتیم-

۲۹۵ 

 

 [08:51 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

  ۲۹۸پارت_#

 چیه دنتیکه واسه بوس یدونیم رمیگیدارم ازت اجازه م دمتیاه  ... هزارباربوس -

   قت ازت اجازه نگرفتم پس لطفت بذارببوسمتو

 : گفت باحرص

   یهست یعوض یلیخ ^

   آشغالم یعوض هیبذاراونم بدونه من  یهزاربارگفت دونمیم-

  یاشغال که هست-

 :ادامه داد تیباعصبان

 !؟ هیگناه من چ _

تنشو با تنم لمس  یبه خودم چسبوندم  و تمام برجستگ شتریاونو ب تیبا عصبان 

  کردم

  : گفتم یشده بود    و عصب داریهم   ب گمیحس مردون   یحت 

  . یکنیناز م ی...االن دار یدیتوکه منوظهربوس-

  بود  حس کردم  ناراحت شد ساکت

  : گفتم یچونش گرفتم آوردم باال نگاش کردم وبالبخند ریدست بردم ز 



 ؟ یدیاجازه م _

   ییتقال چیه قیعم دمیتر کردم که نتونستم خودم تحمل کنم وبوس لب

 نکرد

   حد بهش نیگرفتم تاا یموهاشوبه باز رشالشیز یکیدورکمرش  یکی دستم

  بودم دانکردهیپ اجیاحت

   امشبم دست یحس وحال هوا شدمیم کیکم کم تحر داشتم

 . نبود خودم

   دمیاشکشوچش یکرد که شور میهمراه دیاونم بوس دمیبوس یقیدقا

هوس   ازین جانیرد  اون با ولع من پر از شور هدست خودم نبود   همراه ک اما

  دمیسوزان  رو شن یعصب یصدا

  بود نجایحدسم درست بود اون ا 

  رررررر؟یام  _

  دمیشدم که از غزل جداشدم ونفس باحرص کش دنشیبودم مسخ بوس توخلسه

 به سوزان افتاد نگاهم

 : گفت یسیبه انگل  دیلرزیم تیازعصبان 

  ؟ یکنیم یتوچه غلط _

 : گفتم یعصب یسیمتقابال به انگل منم

  ؟ یکنیم یچه غلط جایتوان _

   بود که سوزان سیاما چشاش خ ختیریاشک نم دیبه غزل افتدکه لبشوگز نگاهم

 :غزل گفت روبه

  .. تهییدا ریغزل ام  _



 : گفتم تیباعصان

  به توچه ؟ _

 : گفت بابغض

  ... یپست یلیتو...تو...خ ریام ^

 : ه بود که سوزان روبه غزل گفتسکوت کرد غزل

 یآشغال یهرزه  هیبرات متأسفم تو _

   اراده دستم چنان خورد توصودتش یشدم از حرف سوزان که ب یعصب چنان

 : گفتم یلیباتعجب نگام کرد  همزمان با ضرب س غزل

 خفه شو _

  !؟ یزنیهرزه م نیگفت منوبه خاطرا هیسوزان باگر 

 :گفت،   تیباعصبان

   نداره یوبه توارتباطخفه ش  _

 : گفت هیباگر

  اون خواهرزادته ریام _

 :گفتم یعصب

خفه شوبه  یکی؛ تو میخواهرزادمه به توچه دوسش دارم ...ماباهم رابطه دار  _

  ... توچه

 رفت دییدو هیدفه بغضش شکست وبه حالت گر هی غزل

 :پشت سر غزل گفت  تیسوزان باعصبان 

  ربرداریدست ازسرام یعوض  _

 :گرفتم گفتم تیسوزانوباعصبان یبازو



  خفه شوتودست از سرم بردار  _

 :گفت هیباگر

  من خفه شم ؟  _

 : دمیدندونام غر یاز ال 

   میرودوست دار گهیآره توخفه شو ؟منوغزل ..هم د  _

 :گفت هیباگر

   نیرودوست دار گهیهمد یچ یعنی یگیم یهست چ رحواستیام  _

 ؟ یچ ینعی یفهمیآره دوست دارم نم-

   یشییاما تو  دا _

 : زدم وگفتم یپوزخند

  اون زنمه _

 : گفت باتعجب

  ؟ ؟زنتیییچ _

   آره زنمه-

  زنته ؟ یگیم یاون خواهرزاده باهاش رابطه دار یشد ونهیگفت د هیباگر

 : گفتم تیباعصبان

   توبهتره میرودوست دار گهیگوش کن سوزان منوغزل هم د _

   کنهیآرومم نم خوامینم یزن چیه من جز غزل یکن منوفراموش

 یهست یچه آدم آشغال دونستمینم یپست یلیخ-

 



 [08:52 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۲۹۹پارت_#

   هرگز هم بهت خوامی...بروگم شومن تورونم یدیکه هستم حاله که د یهرآشغال _

   کنمینم فک

   گمیم برات متأسفم من به بابات-

  .... یکنینم یغلط نیتوهمچ-

  . اون از خون توعه خواهر زادته یگیم یچ یفهمیم یشد ونهیتود ریام-

 کنمیسهامتونومجبورم کنمیم اهیوتوروزگارتونوس دونمیمن م یسوزان به بابام بگ-

  .... نیبفروش

   یکنینکارونمیتوا-

   یترسونیم یمن ازچ کنمیکاروم نیهم یدونیم-

  یپست آشغال باش نقدهیکه ا دهیوبعواقعاازت-

  : با پوزخند گفتم 

   حاالکه هستم-

  ازت متنفرم-

   دلم خوشحال شدم 

 یدونیم کنمیسهامتونومفت حراج م دمیدودمانتونوبه باد م یبگ یبه کس یاگه بر-

   ونتمیبابات وکالت تام ازش دارم راحت م تونمیم یکار چیکه ه

   فردااز خواب یمنوبزن دیوق یدهنتوببند پیتره زبکشم پس به داروندارتونوباال



   نینباش دارشمیب

 : گفت هیباگر

   دادم یواقعا واسه خودم متأسفم که دل به چه آدم پست _

 :....باپوزخند ادامه دادم یمنوزود شناخت یپس شانس آورد-

واون  یدونیبه گوشم برسه خودت م یبگ یزیچ یکلمه به کس هیکلمه فقط  هی  _

   یلینامه،  مامانت ختوکال

گور  دنستینامه خواست منودامادش خودش کنه اما نماعتمادداره بااون کالت بهم

   سهاموکنده

 یبکن یتونینم یغلط چیتوه-

 :سرد گفتم خون

  اما شماچرا دمیروازدست نم یزیامتحان کن من چ یخوایم  _

 :گفت هیباگر

   اون خواهرزادته یعوض  _

  ...دختردوست هینودوست دارم مث باشه ...مهم نست او-

   سالشه18گناه...تازه  یرابطه  هیاما -

   کنهینم غیاون در خوامیکه م یزیداره مهم چ یچه ربط-

 :هلم دادوگفت تیوباعصبان نمیزد به س بادوتادستاش

  . دشیبوس یکه چطور دمیکثافت آشغال د  _

 :گفتم باپوزخند

  برو به همه بگو حاال میمنوغزل باهم ستیفقط بوس ن  _

  شد ساکت



 :گفتم  

زبون توعه   ریبه نفعته سوزان سهام شرکت بابات گ یبهتره ساکت باش  _

   ینگ یچیدخترخوب ه هیمث  یتونی.م

   چون به خواهرزادت دل یستین یتومرد مورد اعتماد زارمیتاعمر دارم ازت ب-

   بابات که بهت اعتمادداره چارهیب یبست

 کشمیم شیآت توبهیبشه زندگ شیبفهمه بابام طور یزیچ یسوزان کس _

  : گفت یزیبا پوزخند تمسخرام 

  ؟ یکنیم دمیتهد _

  نفر هیواسه شناختن  سیسال کم ن10 یشناسیتوکه منوم کنمینه عمل م-

 :گفت هیباگر

درسته اون خوشگله    یهست یفیکث خودیچه آدم ب دونستمینه نشناختمت نم  _

  زهیانگتاسف  یشیاست و بدتر از اون تو که داهرزه هیهم خوشگله انا  میلیخ

   بودم دهیکاش ند

   یبهتره سکوت کن یدیحاال که د-

 : گفت هیباگر

   ادیبدم م ریام زارمیازت ب  _

 رفت  الیسمت و هیگر وباحالت

   داخل یحال شدم باسرعت ازدرپشتتودلم خوش 

 از کنموباعجله  رفتم سمت اتاق غزل تاخواستم دروب شدم

   دراتاق سوزان باز شد 

پوزخند  هیتاسف تکون داد  ینگاهم کرد سرشو  به نوشه  سشیخ یباچشما دیمنود

  ... زدم ودربازکردم وداخل شدم



بود پشت به من داشت  تاداخل شدم برگشت نگام  دهیتخت دارز کش یرو غزل

   کرد

  بود  سیخسیچشاش خ..

 :گفت هیکنارتختش زانوزدم که باگر جلورفتم

 ؟ یدلت خنک شد روان  _

۲۹۷ 

 

 [08:53 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۰پارت_#

 : گوشش بردم وآروم گفتم موهاشوپشت

   کنمی...خواهش م زمینکن عز هیگر _

 :گفت هیباگر

   بهم گفت هرزه  _

 : بستم وگفتم چشم

  . زد جواب گرفت یحرف _

 : به گوشش افتادکبود کبود بود  آروم گفتم نگاهم تازه

   زدلمیگوشت کبود شده عز _

 :گفت هیباگر

   بجهنم  _



   گوشش یبه الله دمیوپمادوبرداشتم که باز کردم ومال یبرداشتم سمت پاتخت زیخ

 اطیوبه احت یآروم به

 ساکت بود نگاهمون باهم طوفان به پاکرده بود 

 یچ یه نمشیبب یجور نیکنم ؟ا یچقد صبور مگه من    ختیریآخه اون اشک م 

  نگم !؟

کشمکش ها آروم بشه بعد به عشقم اعتراف  نیفعال  آروم باشم تاا دونستمیامام

   کنم

   خوامیم کنهیدوسم داره بهش بگم فک م دونمیفک نکنه هوسه چون حاال که م که

وقتش  دارم اما االن اجیسوءاستفاده کنم چون بارها بهش گفتم بهش احت ازش

   ستین

  ...شو یاون ور  _

 : گفت هیاون گوشش هم پمادزدم باگر یکه برا دیچرخ

  ؟ یدیطالقم م یک _

 :که گفتم کردمیم یباهش باز یانگشتام بود ،  به نرم نیگوشش ب یالله

 :گفت هیبرگشت نگام کرد وباگر دمیفعالطالقت نم  _

 چرا؟  _

توروسرسامون بدم بعد زن مورد  دیباهزارباربهت گفتم هنوز واسه توزوده اول  _

   داکنمیعلقمو پ

   ستین یسوزان دختربد-

   دوسش ندارم-

 :گفت هیباگر

 یتند رفت یلیخ  _



 : هق ادامه دادباهق 

   آخه چرامن یبد یلیخ _

 :تخت که بااعتراض گفت یشدم رفتم رو بلند

  ؟یکنیچکارم  _

 :گفت هیلش کردم باگرنفره بود به زورخودموپشت سرش جادادم بغ هی تخت

   رونیولم کن ..بروب  _

 رونیب رهیآروم باش صدات م-

 :گفت هیباگر

   به درک  _

 :از پشت بغلش کردم توآغوشم بود که باهق هق گفت محکم

   یپست یلیخ  _

  نکردم یبه فحشاش توجه 

 : بوکردم وگفتم قیوعم شونشیپر یگردنش توموها یتوگود صورتموبردم

  کردم پستم ؟ یزنمو بغل  چرا اخه جون  _

 : هق گفت باهق

   ستمین _

  ؟ یخوایمدرک م یزنم یهست-

 : گفت هیباگر

   بهت دارم یچه حس یدونی...حاال که م یبهم دست نزن یتوبهم قول داد _

   نکن تمیاذ



گردنشو محکمتر به خودم چسبوندم  و تمام  تنش تو آغوشم بود  ریز دمیبوس

 :همزمان گفتم

  .... کنمینم تیکه اذ ،منیندارم ...تاتونخوا تیرنترس کا  _

 : گفت هیباگر

  راحتم بذار رونیرتورخدابروبیمن بدبختم ام _

 : گفتم رگردنشووآرومیبازم ز دمیبوس یدرپ یپ 

  ؟ یکرد ینکرد یتوکه گناه _

 :گفت هیباگر

  تورروخدا عذابم نده کنمیمنونبوس خواهش م  _

   یم ..خودت مگه نگفتبهت دست نزن یغزل خودت خواست-

 :هق گفت باهق

  ؟ هیمنظورت چ  _

 : توگوشش زمزمه کردم آروم

   یاون وقت شبها میریبگ دهیقراروناد نیا میتونیم _

 . میداشته باش میباهم یخوب

 یبغل کردنا کم نیا دیدادم  خودمداغ و  خمتر بودم  شا رونیب نفسموتوگوشش

 :گفتم کردیآرومم م

خب تو   یلعنت  میباهم رابطه داشته باش یدوست نداد   یعمث زن وشوهرواق  _

که نکردبم حداقل حالل   یگناه یبازم  داشته باش یندار تیدو یدیکه طعمشو چش

 شمیهم من آروم م یسرزنشمون کنه  هم تو آروم یکس نکهیباشه رابطمون بدون ا

 از بودنت لذت ببرم خوامیخب  منم  م

    سرکش بهم فشار آورده بود یصهیغر نیا یچه مرگم بود حساب دونستمینم 



   کردیم یسع زدیهق به سروصرت مبود باهق یسمتم چنان عصب برگشت

 : گفت هیبود باگر یعصب یلیاما خ سروصدانکنه

   یآشغال هیتو یعوض ^

 :  گفتم یآروم یکردم آرومش کنم وکه منم باصدا یوسع دستاشوگرفتم

   آروم باش ، آروم باش _

 :فتگ هیباگر

 رونیبروگم شوب  _

 

 [08:54 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۱پارت_#

  ینکردم عقدت کردم زنم یگناه یستین لیمیتوهم به من ب دونمیم غزل–

  : گفت هیبا گر 

  دور میمچاله شده بنداز یدستمال کاغذ نیآره بعد ع-

 وگفتمر سشیخ یزدم توچشا زل

  ... ینگران یواسه چ ستیاما باراولت ن زنمیحرفوم نیا وامیخیعذرت مم  _

 : دهنشوقورت دادکه ادامه دادم آب

   که راحت یفک نکرد نیچطور اون موقع به ا _

   که عقدت ی!؟درصورت کنمیازت سواستفاده م یگیولت کنه حاال  به من م ممکنه



   یوعاشقم یدوسم دار دونمیوم کردم

 :گفت هیبغلم کرد محکم وباگر نمیدوسرشوبرد توسهق افتاهق به

  ... ادی...بدم م ادیازت بدم م یعوض یاریچرابه روم م  _

 :کردم نوازشش کنم گفتم یسع

   یدوسم دار یامروز گفت یگیدروغ م  _

 : همون طورکه توبغلم بود گفت هیباگر

  رونیگم شوبروب _

    چنان بغلم کرده بود 

 :گفتم باخنده

   بمون یعنی یور که توبغلم کردج نیا  _

 :گفت هیباگر

   یعوض  _

   اومدم تواتاقت دیتحملم کن سوزان د یساعت مین هیاما  رمی،م یباشه من عوض-

  برداشت ونگاهم به چشماش بود نمیتوس سرشواز

   دفه چنگ زد توموهام هی

کنم کردم آرومش  یاما  من سع  دمیچیاز دردبه خودم پ کردیم هیکه گر یدرحال

   که

 :صداش باال نره گفت کردیم یاما سع تیاون باعصبان دستاشوگرفتم

   گمیبه بابام  _

  ... ی...روان یکنیم تمیاذ یلیتوخ

    دردموهام باحرفش خندم گرفت ونیم  دیکشیتودستش بود بدجورم موهام



 : گفتم

   یبگ یبر شهیتواتاقم بوده شوهرم بغلم کرده روت م ریام یگیبه بابام م یریم _

  ....؟ یذاریازم مخواد باهام باشه  و تو نم شوهرم

   هیکردم آروم باشم  باگر یکه مردم از درد که سع یوا دیترکش موهامومحکم

 : گفت

  ؟ یعوض یتوبهم قول داد _

 رمیاالن م رمیغزل توراخداآروم باش موهاموول کن ...باشه غلط کردم م یوا-

 

 : نگاهش به من  و  گفت  باعصبانت

  هوس باز _

  کرد موهاموول

 :گفتم باخنده

  . یزنم  یلعنت هیباز چهوس  _

  یاما بهم قول داد _

   داغون د،یکه به جنونم کش زدیحرف م هیباگر

  روروشدمیگفت  ز یجور هی شدم

   یقرار نیخودمولعنت کردم کاش همچ 

   ستیروزا دست خودم ن نیا شمینذاشته بودم من دارم هالکش م باهاش

  ...لطفا ریام-

   بهم یختینکن اعصابمور هیگر گهیحاالد مونمیحرفم هم م یپا-

 :وبود باخنده گفتم واریچنان هلم دادکه خوشبختانه د بادوتاپاش



  ؟یشد ونهید  _

 : از الدندوناش گفت باحرص

  ...گم شوبرواون ور _

 : خندم گرفت گفتم بازم

   رونیبرم بشم  اگمیبمون ... شمیپ یعنیگم شوبرواون ور  _

   دفه خواست جبغ بزنه، دستموبه سرعت جلودهنش گرفتم باخنده نگاهم بهش هی

   بود باالتماس نگاش کردم نگاهمون توهم گره خورده بود سیخ سیچشاش خ بود

 : ترکردم وگفتم لب

   ستین قیعا نجایا یوارینزن لطفاد غیج دارمیدستموبرم _

جنون بهم دست  شدیم نیباال وپا یوربد ج نشیس زدینفس مبست هنوز نفس چشم

  نشیداداز حالت س

 : دوباره گفتم 

  آروم باش کنمیازت خواهش م _

 :گفت تیبرداشتم که باعصبان یآروم دستموبه

   کثافت دوست ندارم  _

 : گفتم باخنده

   یدوسم دار _

   رونیبروگم شوب-

   رونیب رهیسروصدانکن صدات م نقدیا-

  نم ؟بز غیج ای رونیب یریم-

 : گفتم یبالبخند



   زدلمیعز گهیببوسمت حاال هم بذاربمونم د یگذاشت یتوکه کمکم کرد _

 : گفت تیباعصبان

   باشه اما بهم دست نزن ...دست نزن _

 :گفتم باخنده

  که خورمتینم  _

۲۹۹ 

 

 [08:55 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۲پارت_#

 :نگام کردو  گفتم تیباعصبان

   وقت چیه زنمیوقت بهت دست نم چیه گهید خورمیباشه قسم م  _

  .آ یقسم خورد-

  . باورکن خورمیقسم م-

   .. یکنیاعصابموو خورد م یدار گهینکن د هی،گفتم گر ختیر هواشکشی بازم

  ؟ گهید یکنیقبولم م میدوتا دوست هست مث

 : گفت هیباگر

   کنمیباورنم _

حرفم هم هستم ...مث دوتادوست  یپا دمیم یقول یوقت یمنوهنوز نشناخت باور کن-

   به کارت ندارم یکار



   یوقت منونبوس چیه گهید-

 :گفتم باخنده

   بوسمیچشم گلم نم یه  اگه تومنونبوس 

 : وگفت نمیزد به س بامشت

   یعوض یروان _

  منو یدیوسندرام توکه امروز ب یمن حرف یاگه توبخوا گمیم نوراستینه ا-

 :گفت باحرص

   کثافت اریبه روم ن  _

 :گفتم باخنده

   زن شوهرشوبوس کنه هینشده تاحاال  ستیحرص نخور شوهرتم مهم ن  _

   ادیکه خودش از شوهرش بخواد....خوشم م طونمیمن عاشق زن ش تازه

 :گفت هیباگر

  . یلیخ یبد یلی؟خ یبه روزم آورد یچ  _

 : زد به دستم وگفت تیکه باعصبانبدم  شیکردم که دلدار بغلش

   بهم دست نزن گمیمگه نم _

 : باالبردموگفتم میتسل ینشونه دستموبه

  بدم تیخواستم دلدار یکرد یباشه باشه ...آروم باش بازم که قاط ^

  : گفت یادیبا حرص ز 

  یبد میدلدار خوامیدستتوبکش نم-

 باشه من غلط  بکنم بهت دست بزنم  _



 :تخت زانوزدم گفتم یتخت پا یاز رو نیواومدم پا روش رد شدم از

   یدیپوش یلباس خواب قشنگ  _

   بود دایپ یلیخ نشیلخت وبرهنه بود درواقع س یلیکرد که خ نشیبه س ینگاه

 :بود که باخشم گفت یسکس یوحساب

   یعوض زتوببندیه یچشا  _

 :که باخنده گفتم شیجلوسن ودستاشوگذاشت

   داره یچه فرم مدونیم دمتیهزاربارد  _

   رونیبروگم شوب-

  !؟ ارمشیاتاقمه برات ب داتیوخر فتیاما ک رونیب رمیباشه دار م م-

   برام ارشیب-

   زدلمیعز ینخواب امیتابرم وب ارمیبرات م رمیم گهید یکمی-

   بهم زنگ نزده یکس نمیبب گهیباشه برود-

   زنگ زد جواب ندادم ایاتفاقا صوف-

   زنمیزنگ ماوف....فردابهش -

   داده امیشهال هم بهت پ-

 :گفت باتعجب

  ؟ یشها ؟باز کر  _

   از طرف شهالست دمینه فقط د-

   حتما واسه خاطر تولدم بوده-

  ...آ دنشیکه د یتهران نر میبرگشت-



   باشه رمینم-

   ینیبب روسیتو آ...خصوصا س دونمیآ ، من م ینگفت یباشه غزل نگ ادتی _

 . زل، روشن شدغ اههیس روزگارت

 

 [08:56 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۳پارت_#

  جانببهبا اخم و حق 

   خودم هم دوست ندارم برم رمیگفتم   نم یبارگفت هی یکنیم دمیکه چقد تهد یوا

   ستیبه گفتن تون یاجیاحت

 : دادم وگفتم سرموتکون

   یباش یترخوبطوردخ نیبه نفعته که هم _

   دادوهوارکنم ای یریم ریام-

 :گفتم باخنده

  شهیخشک م رتیحرص نخور ش نقدهیا  _

 : به خودم کردم و ادامه دادم اشاره

_   

   بخوره یکوچولت چ ینیاون وقت ن _

   نمیشد وباکوسن زد به س یدفه عصب هی



 :گفتم باخنده

 ... یوحش  _

   نمیرو بب ختتیر  خوامینم رونیبرو گم شو ب _

  . رونینگفتم  با خنده بلندشدم  و اومدم ب یزیچ

  (غزل)

 ونهیدارم د ددوسشیهم که فهم یکنه از وقت خواداعصابموخرابیم ونهید یپسره

   ناخنت بهم هی دمیاجازه م یفک کرد یدقم بده وکثافت کورخوند خوادیترشده م

   برسه

   نگفتم یچیشه پشتم به دربود هنگذشته بود که درباز شد فک کردم خود قهیدق چند

   نبود،  دفه سرموچرخوندم وسوزان ریام دیچیکه پ یعطر یشد اما بو دربسته

  بود

 :بود که چراغوروشن کرد که باخشم گفت یهم عصب یلیخ

   خوش گذشت  _

 : سرد گفتم خون

  .... اتاقم یایگفته ب یک  _

 : وگفت جلواومد

 ؟ یکشیتوخجالت نم _

  :  دادم و گفتم نهینفس به س 

  رونیبروب-

 :زد وگفت یتخت بلند شدم  پوزخند یاومد از رو جلوتر

   یکرد شییهوا یپوشیلباساروم نیجلوش هم  _



 :سرد گفتم خون

 یبکن یکه نتونست یکار  _

  یچندتادوست پسرداشت ریقبل از ام دونهیخدام یعوض یهرزه

   دونهیخوب م از خودش بپرس اون رهیام میمرد زندگ نیوآخر نیاول-

   تهییدا ریاما ام-

 :گفتم یباپوزخند

   پهیخوشکله خوشت هیواسم کاف نیمهم نست دوسش دارم هم  ^

 :.بااآلرود وگفتدستش

 خاک توسرت کنم  _

    رونینداره حاالگم شوبروب یارتباط چیبه توه _

   بردار ریدست از سرام-

 ؟ روصدابزنمیام ای رونیب یریم-

  : خند  گفتو پوز یبا دهن کج 

  ؟ هیرابطه چ نیا یمعن یدونیم تهییدا ریبدبخت ام-

  یزنیتوچراشور  ستیمهم ن یحاال هرچ-

 :ادامه دادم یخند باپوز

   یپست زده ناراحت ریام نکهیاز ا _

 :دادوگفت سرشوتکون

   واست متأسفم  _

   یسوزیم یدار-



   ستین تیچراحال تهیاون دا-

   خودش بهم خوادینباشه اون تورونم ریمنوام نیب هم یاسوزان اگه رابطه نیبب-

 ... بادخترمورد عالقه اش کنهیزود ازدواج م ایرید گفت

  گفت یزیو با لحن تمسخر ام یعصب یلیخ 

   یحشیباهات ازداج کنه فقط واسه تفر ریامکان نداره ام یدونیپس خوب م _

  مهیااگه ازدواج کنه بازم بامنه ....اون د یحت ستیبرام مهم ن-

   یکنیتونابودمیزندگ یبرات متأسفم دار-

   نداره ...حاالبروگم یارتباط یخودمه به کس یزندگ خورهیتأسفت به دردم نم-

 رونیشوب

 

 [08:56 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۴پارت_#

   :فتگ هیکنه  باگر رخداخفتیدلم بدجور سوخت واسش آخ ام ختیر اشکش

   یعوض یهرزه_

   رروصدابزنمیام ای رونیب یریم-

  ؟ دهیم یچ ربهتیام-

  . خوامیمن خودشوم دهیبخوام بابابهم م یهرچ مهییندارم بهم بده اون دا یاجیاحت-

تواتاقت اون قربون صدقه هاش  شبید کردمیشک م دیراد...با یبدبدخت آقا-

   بغل



  . ستین یعیوطب یه توعاددوست داره عالقش ب یلی، گفتم خ کردناش

   چون دوسش دارم اونم دوسم داره ستین یعیطب-

 دفه   درباز شد هی 

    داخل شد  ریام 

 :سوزان  گفت دنیبا د یدستش وبود  و عصب دامیوخر فمیک

   چه خبره نجایا  _

 :بابغض گفتم ریام روبه

  بگو نیبه ا یزیچ هیریام  _

 : مبل اتاق گذاشت وگفت تک یرو دارویوخر فیسمتم اومدک ریام

   آروم باش زمیعز ستین یزیچ _

 : سرشوباتأسف تکون دادوگفت سوزان

 . به جهنم نیگم ش دیدوتاتون بر _

  : جانب گفتبهحق ریام 

   اتاق غزل یکارما نداشتم ...اومد هی یسوزان من باهات حرف زدم کار-ریام

  ؟یچ واسه

 : گفتم  هیخودم نبود   با گر دست

  ... کنهیم نیبهم توه ریام _

 :باحرص گفت سوزان

  ... که گفتم یهرچ تهیواقع _

 :گفت تیباعصبان ریام



  بزنم تودهنت؟ ای یبندیدهنتوم  _

 :باحرص گفت  سوزان

  . ...اون دخترخواهرته یعوض ادیازت بدم م  _

   برد دورکمرم حلقه کرد ومنوبه خودش چسبوند وگفت به خودمون ردستیام

  . نیرفت دارشمیب نکهیفرداهم قبل از ا رنی هم بروگم شوبحاال مربوطه

 یدیکاروتوپس م نیمطمئن باش تقاص ا– سوزان

   یزنیتوچراشورم-ریام

   کنمیاصاال باورنم کنمیاصال باورنم-

  (ریام)

 : گفتم دمیسمتش چرخ ختیریصدااشک م یبه غزل انداختم داشت ب ینگاه

  ؟ یاننگر یواسه چ ستین یزیچته ؟چ زمیعز _

 :گفت هیباگر

   ترسمیلطفا م ریام  _

 :نکردم گفتم یاما توجه دمیشوزانوشن پوزخند

   نترس من باهاتم دلت قرص باشه گلم زمیغزلم عز  _

 : نگام کرد که دوطرف صورتشوگرفتم وگفتم فقط

  ... ..هراس به جونم نندازرهیربمینکن ام هیگر یاشکات بشم اله یفدا _

 : گفت هیباگر

   ستیدست خودم ن لرزهیداره م دلم _

   دلم دیکشیم یدرواقع داشت چه عذاب کردیکم مسوزان داشت کم یجلو نگهیا از



   سوختیم براش

 :گفتم 

 ...تو ینکن جونم هیگر ریفدات بشم جون ام  _

  سوزانو حرص بدم  تینها یکردم تاب یسع

   حرص درارنبود ی ابراز عال قه جنبه نیشدم من اما ا ینگام کرد واقعا چه حال 

عاشقش  شهیمگه م یکم آوردم وقول دادم نبوسمش ول شمیم ونهیمن دارم د که

   شدم

   یلباشوشور دمیاست که خم شدم بوس ارادهی...ب هامیباز ونهیرفتارم د کارم

   شدم که ارادهیبودم سست وب دهیبود که تاحاال چش یطعم شراب نیترناب اشکش

  دست بکشم دنشیرهم باعث نشد از بوسشدن د دهیبهم کوب یصدا

   یقیدقا

   اون کردمیموهام حس م نیباتمام وجودم لمس دستاشوب انهیاما نه وحش ین طوال

   بود به جرأت یبی...چه حس عجوارونهید دمشیکرد عاشقانه من بوس میهمراه

   یبار نیبود که دچارش شده بودم هرچند اول یحس نیتربگم لذت بخش تونمیم

 یدختر یپراحساسم از لبها قیعم دنیبوس یتجربه نیبودم اما اول یکه بازن دنبو

 که منوبه آرامش رسوند یزن نیتوتنم ...اول یروزاشده تب تند نیا که

 

 [08:58 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۵پارت_#



...ازش  دمیوبوس دیمنوبوس دوستم داره،   باعشق دونمیکرد چون حاال م میهمراه

 :گفتم دهیبر دهینفس توچشاش نگاه کردم وبرجداشدم وبانفس

  ... متأسفم  _ 

   تخت نشست که کنارش نشستم یکردلبه هیدفه بازم گر هیاما  زدینفس نفس م اونم

 : وگفتم

   مجبورشدم غزل _

 :گفت هیباگر نییپا سرشوانداخت

  ؟ گهیمانش مبه ما رهی؟اال ن م شهیم یحاال چ  _

 :گفت هیتوخودش مچاله شد باگر دیتحت دراز کش یرو

  ...؟ یخواهرزادتم ؟کاش نگفته بود یچراگفت  _

 یبودن چشا سیتوصورتش کنارزدم وصورتش پراشک بود خ موهاشواز

   بشیعج

 : گفتم

 ..و یخوایتوهم که منوم مینکرد یگناه یتوزنم زدلمینکن عز هیگر _

  : هق گفتهق با

  ... یمییدا کنهیفک م دونهیاون که نماما -

  بود کیبهش به خاطر تخت که کوچ دمیوچسب دمیدارز کش کنارش

  اتاقم تختم بزرگه میبر  _

   نداد جوابمو

 : گفتم  وکردمیم اشکاشوپاک

   ...اصال به ستین یزیچ زمینکن عز هیگر _



  . بکنه خوادیدلش م یبذارهرفکر درک

   نگاهم متعجبم دیلرزیدستاش م کردیم رهنموبازیپ یهادفه دست برد دکمه هی که

   یوب تابیخوشکلش خمار بود وب یبود،  اون چشا یبیطور عج هیبود  بهش

   ییباصدا  کردیلرزونش دکمه هاموباز م یکه تندتند بادستا یقراردرحال

 : گفت  لرزون

  ... بخواب شمیبخواب امشبوپ شمیپ _

از اون نداشتم  یدکمه هاموبازکنه کمنم دست کم نگام کرد ونذاشتم دستشوگرفتم

 :گفتم

  حالت خوبه ؟  _

 : بود  لحنش و گفت یطور هی بابغض

  ... ...ســــ...تمــــــــینه خو...ب ...ن _

 غزل؟-

 : گفت هیبه هم  باز با گر میزل زده بود 

 . بمون شمیبخواد ...امشب نا آرومم پ شمیپ _

 :هق ادامه داد باهق

  کنمینم تتیاذ گهیازت نخوام د گهید دمیمشب قول مفقط ا  _

 : گفت یشتریب هقباهق

  ... باره نیآخر نیا _

آوردم که بانفس نفس  ینداشتم داشتم کم م یترکردم باکارش خودم حال درست لب

 : گفتم

 . نکن آروم باش گلم هی....فقط گر خوابمیم شتیباشه پ _



  !؟امشب خودمو کنترل کنم  تونستمیم یچطور 

   :هق گفتبازوم باهق یسرشوگذاشت رو رسرشیبهش دستموگذاشت ز دمیچسب

  ... باره نیآخر نیمنوببخش ا _

داره نابودم  ستیامشبوصبح کنم ..بغلمه مث هردفه ن یشدم چطور یطور هی ایخدا

  ... کنهیم

  . کردم تتیاذ یلیمن امشب خ رمنهیتقص زدلمیعز ستین یزیچ-

 :گفت یوبعد لحظات نمیم حلقه کرد سرش توسنگفت دستشودورکمر یچیه

  . باره عشقم هی نیهم دم؛یامشب قول م نینروبذاربغلت بخوابم؛ هم _

   کردیم کمیتنش تحر یبگم حرفاش حرکاتش گرم یزیکردم نتونستم چ سکوت

 حد نشده بودم ، نیبه  ا یچکارکنم تاحاال داغون دختر ایخدا

گذشت حس  یطوالن یقی، درسکوت بغلم ، دقاارادم  سست نشده   بود  نقدیتاحااال

   کردم خوابش برد

 : که خواب آلود گفت دمیسرش کش ریاز ز دستموآروم

  ؟ یبر یخوایم _

 َّ_   

 : گفتم آروم

  نرم ؟ _

 :آلود گفت خواب

   دارم اجی. محکم بغلم کن بهت احت خوامیبمون لط..ف..ا ..بغلتو..م  _

 :بود اماحواسش بود گفتم خواب

  ... رمیهستم نم ارمیرهنمودربیپ  _



بلند  مودرآوردمیورکاب رهنینگفت پ یچی، ه دمیسرش کش ریدستمواز ز آرم

   نبودم

سخت بود وجا تنگ  یبود کم کیتخت کوچ دمیبخوابم که دوباره دراز کش بالباس

سرش دستمودور کمرش اون  ریبه هم که دستموگرفت گذاشت ز میبود دهیبود چسب

   بهیعج ارمیتنش ...امشب دوم ب یشدم از گرما یبرهنه روان برهنه بود تن منم

   سوزونهیداره منوم یهم جداشده بودم که تب تند نیریاز ش مدتهاست

 کترهیسال ازم کوچ12که  یدل بستم ...به دختر خصوصابهش

 

 [08:59 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۶پارت_#

 تمیموضوع اذ نیبوده هم شیقبل از من مرد نامرد زندگ یکی  که یدختر به

   کنهیم

   شهیمانع اعتماد کردنم بهش م ستیکرده دست خودم ن ریمنوباخودم درگ وفعال

  ابراز عال قم ومانع

   داره بیترس عج نیا ترسمیم تونمینم یدارم ول دوسش

 بکنه ؟ انتیکه مبادابهم خ کنهیم وونمید

   کمکم کن ای...خدا امیناربباخودم ک تونمینم

  .کن بتونم بهش اعتماد کنم کمکم

 ! خوابم برد یچطور دمیتوفکر بودم باخودم کلنجارفتم نفهم نقدیا



شب عمرم  نیکه غزل توبغلم بود دستم دروتنش توآغوشم بهتر یبرددرحال خوابم

  بود که تا حاال داشتم

  دمیدربود  از خواب پر یباصدا

 :و  گفت سوزان  پشت در بود 

   کنه یباهات خداحافظ خوادیبابام م میبر میخوایم ریام  _ 

 :آروم گفتم  د،یهمون موقع  با وحشت از  خواب پر غزل

 . ستین یزیچ زمی...عز سیه  _

 :بود،  آروم زمزمه کردم توبغلم

  ...لباستودرآر  _

 :آلود  وآروم گفتتعجب خواب با

  ؟ ییچ  _

 :کردم زمزمه

   مکنیخواهش م  _

 :کرد زمزمه

  ؟ یشد ونهید  _

  ... نمیبیکه تنتوم ستیبارکه ن نیلطفا اول کنمیغزل خواهش م-

 :باز  گفت دمیسوزان  رو شن یصدا

  ؟ یداریب ریام  _

   انگار عیسر نیزم یلباسشودرآوردم پرتش کردم رو عینشست که من سر غزل

   اما توبغلم بود دمیسرش تنشودرست ند ریشد ..دستم ز یتوبغلم مخف دیکش خجالت



 نشویاراده دست بردم س یب  کردمیم نشوحسیس یلطافت وبرجستگ یخوب به

تنشو   به وضوح حس کردم و      خودمم  دنیگرفتم تو مشتم بود      لرز

  گر گرفتم یالحظه

 :خواب آلود گفتم 

  سوزان ؟ هیچ  _

   میریم میدار-

  ... امیبرو االن م-

 : زمزمه کرد غزل

  ....  تو ادیواالن مبر _

  خوامینومیکردم گفتم  هم نگاش

  کار رو کردم نیتا ا  دمیدوتامون کش یفه رو مال

   نیتوا ادیم دونستمیدفه درباز شد اومد توم هی 

  چشم روبود یب یلیخ سوزان

 : باتأسف نگام کرد که خواب آلود گفتم سوزان

  ؟ هیچ  _

   کنه یباهات خداحافظ خواستیبابام م-

کمر غزل که پشت به  یمالفه از رو یکم هیشم و بلند بشم   زیخ مین اخواستمت

سوزان داشت  افتاد وکمر لختش معلوم شد اما دست غزل که دورکمرم بود   سفت 

   دیگرفت   نذاشت بلندشم  سوزان هم فه

 دمیکشیمالفه روکمرش که م 



غزل رو  ینهیدستم س هیخصوصا  نهیکردم که تن برهنمونو بب یو عمدا کار 

گذاشتم  نشیغزل رو نوک س ینهیس یبوسه رو برهنگ هیگرفته بودم  خم شدم باز 

 : و آروم زمزمه کردم

  ... زمیعز امیم  _

ازش جدا شم  اوندیحس کروم و پ دلم نم شاریب دنشوینگفت  فقط لرز یزیچ غزل

  غزل دادم ینهیبه س یاجبار فشار آرومبل

 :گفت یبالحن پراز تمسخر سوزان

  ... هیزیخجالت هم خوب چ  _

 :گفتم یعصب گهیشد د خواستمیبود هرچه م یکاف گهید نجایتا ا 

  ... امیاال ن م رونیبروب  _

 : گفتم یعصب  کردیبانفرت نگام م سوزان

  ... گهیبرود یکنینگام م _

 : گفت باپوزخند

  . کثافت تر ازخودت فقط خودته _

 : س کردم که لجم گرفت گفتمبرهنم ح یانهیس یاشک غزلورو نم

   رونیگم  شوبروب _

 . بهم دیرفت درومحکم کوب سوزان

   صورت غزلوسمت خودم چرخوندم عیسر

 : کرد مانع بشه که گفتم یوسع

   کنمیخواهش م زدلمینکن عز هیگر _

 :گفت هیکرد باگر نگام



   یدلشوشکوند یبد یلیتوخ گهیراست م  _

  ... ذارهیراحتم نم دونمیداره مجوره دست از سرم برنم چیغزل ه-

   گناه داره دوست داره-

 : خند گفتم باپوز

   دوسم داره ؟سوزان تولندن صدتادوست دهیبه گور خودش خند _

ثروته فک کرده خرم  نیحاال واسه من عاشقم شده اون چشش دنبال ا پسرداره

دم خو یاز دوستا یکی دمشیاونجا من ده بار بادوست پسراش د ستین میحال

   باهاش بود

   زونیآو یفک کرده خرم من از دخترا رفتیمن م یاور قربون صدقه نیا از

 ...متنفرم

کار رو   نیگرفتم تا ا نشویاراده دست بروم س یتمام نگاهم به تن برهنش بود که ب  

 کردم دستمو گرفت با اشک نگاهم کرد

 هیسست شده بود تنم   اراده و  یخم شدم  ب یاب دهنمو قورت دادم   و به آروم  

به دهن گرفتم و    نشویتو وجودم حس کردم    خم که شدم نوک س یفیلرز خف

کرد و لرز تنشو  یهق آرومکه هق  دمیکوتاه به حالت بوس مک یلیخ یالحهطه

  حس کردم

  چشامو   سمتش دادم  اشک تو نگاهش بود 

که دستمو گرفاچته  دفه دستش هیزدم و که  یقیاب دهنمو قورت دادم و مک عم  

تو دهنم بود و گرفته بودم زدم و   نشیهمزمان که س قیزد  که نفس عم یبود چنگ

   داشت یزینظیفشردم و   طعم ب نشیو س

  دمیچشیرو م  بیطعم عج نیبار  بود ا نیکندن سخت بود اولدل یلیخ   

  زدم نشیرو نوک س بارنیآخر یبرا یابوسه  

  شناختمیحالت رو خوب م نیخ و متورم شد و من انوکش سر شیدوم ینهیس 



  داره اجیتنش به من احت دونستمیاما  ... نتونستم اصرار کنم م 

  خواستمیبه زور نم  یول 

 گذاشتم یابوسه نشیرو  نوک س 

  هیازش جدا شدم که با  گر 

 :وگفت دیچیمال فه رودورتنش پ  

   کارت دارن نییبروپا  _

  : گفتم یداشتم  با حرص و عصب اجیحتبهش ا  دیخودمم  شد 

 برن گم شن به درک رمینم-

 

 [09:00 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۷پارت_#

 هیبودم  با گر دهیمن که دراز کش دیپوش عیشد لباسشوبرداشت پشت بهم بود سر خم

  : گفت

  . هیباباش آدم خوب یزشته نر-

 :چشمام گذاشتم وگفتم یرو آرنج دستمواز

   یکم هینگوتوروخدا بذار یچیه  _

بهم به خاطر توواشکات داغونم  به خاطر االن   ختمیآروم شه ...بدجور ر اعصابم

  بهت شد نیتوه یبه خاطرم کل

   یدلموداغون کرده وبود ب   نشیف نیف یتخت نشسته بود فقط صدا یلبه



در بلتد شد ...غزل  یگذشت صداکه  یساعت می.....ن ختیریاشک م صدا

   برگشت

 :پربغضش گفت ینگام کرد و  آروم باصدا 

  ؟ هیک  _

 : گفتم یبلند ینگاش کردم باصدا من

  بله ؟ _

 : گفت  هیسم

   آقا پدرتون باهاتون کارداره _

 :گفتم بلند

  رفتن ؟ یکاشان یخانواده  _

  . شهیم یا قهیبله آقا چند دق– هیسم

  باشه برواومدم-

 نکهیبه صورتم زدم وبرگشتم بدون ا یرفتم آب خنک ییشدم سمت دست شو بلند

   موهام آشفته وشلخته بود ...غزل تمام مدت دمیصورتموخشک کنم لباساموپوش

   اشک بود سیبوسه گذاشتم روگونش خ هی، خم شدم  ختیریم اشک

  . نگفت ...اتاقوترک کردم یچیه چشاشوبست

   شهیبود مث هم لچرشیو یفتم باباتوسالن بود روبه سالن ر  یحوصلگیب با

 : بشه اصال نگام نکرد گفتم دمیبود رس یعصب اما

  ... ریصب بخ _

 : گفت  باباباخشم

  شده ؟ یچ _



   سالمه اما هنوزم باز یاال  س نکهیباا بردمیازش حساب م یاز همون بچگ من

  کنهیم خواستم

   گهیدخودش پدر ساالره   یداره برا یاقتدار هی

 : مبل نشستم وگفتم یرو

  شده ؟ یچ _

 : باخشم نگام کرد گفتم فقط

  فتهیب یمگه قراره اتفاق _

  ( غزل)

   ستادمیلباسموعوض کنم ...پشت نردهها ا نکهیاتاقوترک کردم بدون ا عیسر

  ... دمیشنیشدم   به وضوح صداشونوم یمخف واریکنارد

  گذشته ؟ یتوسوزان چ نیب-بابا

 :رد گفتس رخونیام

  ... فتادهین ی...اتفاق یچیه  _

   گذاشتن رفتن مادرش ناراحت بود یطور نیکه ا یبهش گفت ی؟چ یاتفاق چیه-

  .بود ازدستت دلخور

  . گفتم نوبهشیمن دوسش ندارم...من هم گفتمیم دیبا یچ-

  ؟ فتادهین یاتفاق چیه ریام-

  ... نه-

  . یگیکه م نهیاز ا شتریب یزیچ-

  وزان برات مهمه ؟بابامگه س-



   یبادلخور دیاما مهمون بودن نبا ادیمنم ازش خوشم نم یدونینه خودت خوب م-

  ؟ یبهش گفت یچ رفتنیم

   نگفتم یخاص زیچ-

  ؟یمطمئن-

   ازدستت دلخوربود یلیکه رفتن معلوم بود خ یاما جور-

   ستیبرام مهم ن-

   یومدیهم ن یواسه خداحافظ یحت ستیاما کارت درست ن-

   حوصلشونوندارم-

 رر؟یام-

 گفت  من خودم وحشت کردم تیباعصبان چنان

 :گفت ریام  

 ستیواستون خوب ن نیشیم یعصب نقدهیباباچراا  _

 

 [09:01 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۸پارت_#

  نه ؟ ای یگیگذشته! م نتونیب یچ ریام _

  نیلطفاخون سرد باش گمیم-

   شنومیبگوم _



  دیبوس کوچلوازغزل گرفتم منود هینبود  یاتفاق خاص-

 : گفت باباباخشم

  ؟یتوچکارکرد ری؟امیچ _

 :سکوت کرده بود  باباگفت ریام

  ؟یکاروکرد نیا یعمد  _

  داشتیجوره دست از سرم برنم چیمجبورشدم ه-

   غزل خواهرزادته کنهیاون فکرم ری...ام ریام _

  ادیازمن بدش ب باعث شد نیهم-

   دکمیخورش چارهیآخخخ غزل ...ب هیچه کار نیآخه ا ریام-

 :باخنده گفت ریام

  ؟ دکتونیخورش  _

   باشه اون طفل معصوم به ما پناه آورده ادتی ریخونمونه ...ام دیآره اون خورش-

 تشیاذ دمی...من غزلودوست دارم بهت اجازه نم اههیروزگارت س یکن تشیاذ

   یکن

  .. نکردم تشیاذ-

 :گفت تیباباباعصبان

  ؟ یدیطالقش م یک  _

  دمیطلتقش نم-

   گفت یبابا  عصب 

 ؟ یدیطالقش نم-

  خونسرد بود ؛ یلیخ 



   دمینم-

   یدیعذاب م یطالقش بده تو اون بچه رو دار یتوغلط کرد-

   دمیباباطالقش نم نیدیشن-

 یطالقش بد یازدواج که کن یتوبهش قول داد-

   زدواج نکردمهنوز که ا _

  ... یطالقش بد دیبه هرحال با-

 . دمینم-

  ..هم خرما یخوایهم خدام یکنیجا م یتوب _

  دمیطالقش نم رمیزنم بگ-

  حواست هست ؟ یگیم یچ یدونیم ریام-

   نداد یجواب

 : گفت باباباخشم

   هی یبخوا ریمن حکم پدرشودارم ام یچه ند یچه طالقش بد _

   وقت چیکه من ه یدونیبه روح مادرت قسم م یطرف بامن یکن تشیاذ سرسوزن

   ذارمیاما راحتت نم خورمینم قسم

  . ندارم شیپدرمن ،من که کار نیشیم یچراعصب-

   یکه خواست یاهرجهنم دره یریم یکنیخونه گم م نیگورتواز ا یزن که گرفت-

   مکنه یبامن زندگ یدیروهم طالق م غزل

   مدمیگفتم که طالق ن-

   نه ای یخوایتواونوم میهمدمن نف-



 دونمینم-

   ؟ یدونینم_

  دونمینم-

  سکوت کرد بازم

  

  ؟ انهی یاصالدوسش دار یدونیخودت م-

  قرار گرفت تنمیس یامروز افتادم دستم رو ادی ارادهیاب دهنمو قورت دادم  ب 

،محبتات چه  اتیریگ تا،سختی...حساس دنایبوس نیپس ا یاگه دوسش ندار ریام-

 ریام دهیم یمعن

 

 [09:02 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۰۹پارت_#

   بهش قول دادم که بهش محبت کنم _

هروقت دلت خواست  شیاما قرارنبود که رابه راببوس یمحبت کن یبهش قول داد-

   یتواتاقش باش

   دمینشن ریهز ام یجواب

  ؟ هیچ یکارت نشونه  نیا ریام-

   دونم ینم-

   وابستت بشه دیشا یگی...نم یکنیم تیاذ یلیتواونوخ ریام-



   خوامینومیمنم هم-

  ؟ هیمنظورت چ-

   که ترکم کنه-

  نه ؟ ای یخوایتواونوم-

........-  

   ستیباخودت معلوم ن فتیتکل یریتوباخودت هم درگ-

   خوامیفرصت م-

   ای یکنیغزلومشخص م فیه تکلما3... یدیفهم دمیماه بهت فرصت م3امر  نیبب-

   هر یکنیوگرنه جلوپالستوجمع م یکنیخودت باهش ازدواج م ای یدیم طالقش

...مطبوهم  یگردونیدلت خواست بروشرکت وکارخونه هاروهم بهم برم یقبرستون

   باطل رمیوکالت نامه روم یکنیرومسدود م یبانک ی..سهام حسابا یدیم لیتحو

  ...کنمیم

 :تگف رباخندهیام

   غزل دخترتون ایبابامن پسرتونم   _

مدت هم از  نیپناهه ، توا یدختر ب هیدوسش دارم ..اون  یلیاون دخترمه وخ-

   گل

 هم که یوتو...اون چراغ خونمون شده از وقت دونمیمن م یبهش بگ ترنازک

   یعوض شد یاومده شادتر یباخودش آروده توهم از وقت یشور نشاط اومده

   باعثش هم غزله یدترشاخالق خوش

 :گفت رباخندهیام

   نیدوسش دار نقدهیمن که ا ایاون از خون شماست   _



   دختر تنهاست باهزارتا دغدغه هیدوسش دارم چون  یول ستیاز خون من ن-

   ای یدوسش درا دمی..من هنوز نفهم شعورهیب یهاش تودغدغه نیوبدتر نیبزرگتر

  ... نه

  امو حس کردماشک رو گونه زشیم ردوست داشتم بدون یلیخ خودمم

    جواب ندا ریاب دهنمو قورت دادم ام 

  ... سه ماه ی؟سه ماه فرصت دار دهیم یمعن یسکوت توچ نیا-

  ... کمه-

  ؟ یچکارکن یخوایمگه م-

   رمیدرست بگ میتصم-

   به خودت ثابت کن ودلشوبدست شیخوایاگه م دمیماه فرصت بهت م4باشه -

  ...اریب

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

  حاالپاشوبروصداش بزن ...کارش دارم-

  : پدر ادانه داد 

   که ستیوجه ...عروسکت ن چیبه ه شیببوس یماه حق ندر4 نیدرضمن توا-

بهش  ی...توبهش قول داد یکه دلت خواست باهاش برخورد کن یهرطور

   تعرض

   ینکن

 : گفت رباخندهیام

   ندارم شیمن که کار یچه تعرض _

  !؟ هیدردت چ یستین نیری...مگه توباش یخندیر مزهرما-



   تموم کردم نیریمن مدت هاست باش-

 چرا؟-

۳۰۷ 

 

 [09:03 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۰پارت_#

    کنه نیبهش توه یکرد   دوست ندارم  کس نیبه غزل توه _

   یقبول کن یخوایمتوغزل برات مهمه اما ن ستین تیحال نیبب-

   نیبهش توه دمیاجازه نم یکه به کس یاونقدر دونمینم لشوهمیمهمه دل یلیآره خ-

  ... باشه خوادیم یهرک کنه

   داره درکش کن اجیغزل به تواحت یاریدلشوبه دست ب یماه فرصت دار4پس -

   یکن رتااونوباوریام خودتوباورکن

   کم برام سخته هی-

  ؟ یترسیم یتواز چ-

 ... غزل ...غزل-

   ستمین شیگفت :من مرد اول زندگ دهیبر دهیبر

  ? نهیتومشکلت ا-

  ستیدست خودم ن-



  : پدر با پوزخند گفت 

   ....اصال  من ستین تیزن زندگ نیمگه برات مهمه ....توهم غزل اول-

   شک نکن بهیغزل افتاده تودامنت شک نکن نج یکرد یچه ثواب توکارخداموندم

  ....بایدخترز هی یخوایهم که م یزیدرضمن چ ،

 : گفت رباخندهیام

   یطور نینمتونه ا یدختر چیبکره باباه هیعیخوشکله طب یلیجداخ _

  ... دلموبلرزونه

  برات مهمه یفقط خوشگل یبروگم شوعوض-

 :گفت باعصبانت

..اول  یتوهنوز باورش نکرد انهیباشه  تیزن  اول زندگ یگیدروغ م _

   یتونخودتوباورکن تاب

   یاز اونچه فک کن شتریب تونهیتوخلق شده بچست م یبرا راونیام یغزلوباورکن

   زن هیغزل متونه  ریبگ میدرست تصم ریداشته باشه بهت عشق بورزه ام دوست

   خودت لیطبق م یاونوهرجور که بخوا یباشه اگه توبخوا ینقصیوب کامل

  . تاهنوز بچست یکن تشیترب

 :که پدرش گفت سکوت کرده بود ریام

  ... بروصداش بزن کارش دارم _

 دادم رونیب یکردم نفس سکوت

  ؟یباهاش بحث کرد رونیب نیرفت روزید یهاراست _

  ... بحث کوچولومقصر من بودم هی-

   یب دیبا هاتتیحساس نیحواست به کارات هست ا یکنیم تشیاذ یادیز ریام-



   یباشه ...اگه دوسش ندار مورد

  .... ارهیحرصمودرم هکنیم یلجباز-

   نقدهیتانظر تورجلب کنه توا کنهیم طنتی...ش ارهیحرصتودرم کنهیم یلجباز-

تواز  هیچ یدونیدخترانه ، م فیلط یهادختره باحس هی. یدیکه تاحاال نفهم یاحمق

  زن هیجزءهم بستر بودنو.... یزیچ یکنی، درک نم ستین تیحال یچیزن ه

   ی،  دوست داره بهش توجه بشه اونم ازجانب کسمرکزتوجه باشه  شهیهم خوادیم

  بهش عال قه داره ، دوست داشته بشه تادوست بداره که

   بورزه که عاشق عشق

   ابراز عشق کنه اما ستیداره ، بلدن یکوچلواخال ق خاص نیطرف مقابلو، ا کنه

   کور احمق یتوکاراشه که تو یناز هیاما  نهیلجبازه عشقش ا کنهیم طنتیش

 یباچنداتادختر سروکله زد دونمینم ستین تیحال یچیسالته اما ه30،  ینیبینم

   یول

اما پاش که  دهیخاصه، محبت ند یلیدخترباهمشون فرق داره اون خ نیدارم ا حتم

   منتیمادر خوب ب هی نیع یخوب بلده محبت کنه خودش محتاج محبته ول فتهیب

   بوده یاگذشته هیاگه  ری، ام یدیروند نایکنه عشق بورزه عاشق باشه توا محبت

   یپسرم هرک ریبوده ...ام طشیبوده باشه ممکنه به خاطر شرا دونمیهم م دیبع که

   باخودت یستیمرتکب بشه ..توهم پاک مبرا ن شیتوزندگ یاشتباهات هی ممکنه

   یباورش کن یدوسش داشته باش ی...توبتون یدرکش کن یباش توبتون صادق

   که بهت فرصت دادم غزل یمدت زمان نیتوا ریام یورکنداشتنشوبا تادوست

   رمیگیعهده م شوبهیزودترطالقش بده من سرپرست هیخودت کن  رومال

  ... اما اون پدرداره-

   یدونیکه م لشمیدارم ....دل یخاص یعالقه  هیدختر  نیمن به ا دونمیداره م-



  . هم پاشوبروصداش کن حاال

 هم تودلم بود ی....چه آشوب دمیخت دراز کشت یسمت اتاقم رفتم رو عیسر

 

 [09:04 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۱پارت_#

 (ریام )

   خواب باشه ممکنه

  کن دارشیب-

 : باباگفت باخنده

   داره که شیاون االن ازدست توآسا ستیخواب ن _

  !بخوابه ؟ راحت

   نینداریم کهیبهم ت یدار یلیباباخ-

  ؟ یدیبروصداش بزن باهاش حرف دارم توهم تنهامون بذارشن-

   چشم-

   تخت دراز یسروصدا، دراتاقوباز کردم رو یشدم وسمت پله ها رفتم ، ب بلند

 :شدم وگفت کیبود پشت به درکه نزد دهیکش

   مهموناتون رفتن  _

  ؟ یاونا که رفتن فک کردم خواب-



 نگام کرد برگشت

   خانم دیرت داره خورشبابام کا– 

 زد یلبخند

  بابات ؟  _

  ... آره-

 : تخت نشستم وگفتم ی لبه

   به کمی....بابا زمیباشه عز یبهش نزن یحرف شبیاز د _

  . هیکه دلخور بودن عصب خاطرمهمونا

 : برداشتم وبازکردم وگفتم یپاتخت یبرداشتم پمادرواز رو زیخ

  تهران ؟ میامروز برگرد _

   پماد به گوشش شدمزدن  مشغول

  ؟ میبرگرد یدوست دار-

  ؟ ادیدردت م-

  .اووووف آروم تر-

 : بغض داشت که گفتم صداش

  یپوشیم یگرفت روزیروکه د یسرمه ا رهنیامروز اون پ _

   نه _

   اما دوست داشتم روتنت ،یبود لحنش که گفتم هرجورراحت یعصب یکم هی

  ... نمیبب

 ... نگفت یچیه



  شو یور نیا-

 :کوچولوبون که گفتم یلیسمتم گوششوپماد زدم گوشاش خ دیچرخ

  کوچولون ؟ یلیگوشات خ  _

  ... خودم هم کوچولوم-

   وخل وچل واحمق ...مونده یلوس ونونور نازک نارنج یدختربچه هی دونمیم-

   یعاقل ش یش تابزرگ

  . یخودت یهم گفت یدلتم بخواد ...هرچ-

 :گفتم باخنده

  ... یجوجه اردک زشت باش ادیبهت م ترشیب یهاراست  _

 : که گفتم کردینگام م فقط

   توبکنیجا افتاده ، فعال بچگ یبایخانوم ز هی یشیم یبزرگ بش _

  ؟ میریامروز م-

   میریبه بابابگم م میریم-

 ؟ یکنیباز م یمطبوک-

  : نگاهش کردم و گفتم 

  چرا؟ الیبعد ازتعط _

  ... یطور نیهم _

   زدلمیعز یتخواسیم یبگوچ-

  ...رررررریام-ا

   ریجون ام-



 شمینگوناراحت م یطور نیا-

۳۰۹ 

 

 [09:05 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۲پارت_#

   خب بله_

  !؟ رازیش میبر-

 : گفتم باتعجب

  ...؟ رازیش _

  . میآره تاحاال نرفتم ...دوست دارم بر-

   فقط ییدوتا-

  ؟ شهیبات نارحت نمبا-

  ... شلوغه رازیاالن ش-

   درس بخونم دیمنم با یوقت ندار یریم کینیمطب ، کل یریلطفاتوبعدم میبر-

   یشلوغ نیتوا ادینم رمونیماگیهمواپ-

   میبر نتیباماش-

   میرینه نم-

 : بابغض گفت-



  چرا؟ _

  ... تونمیمن نم میریاتاق بگ هی دیبا میآخه اگه بر-

   رمیگیاتاق م خب دوتا-

  خوام،ی...نه نم زهیخب شک برانگ میریدوتااتاق جدابگ یناسال مت میزن شوهر-

   غزل اصرارنکن

  ... نیتوروتخت بخواب من روزم میریگیاتاق م هی-

   شدم تورو خدادرکم کن تیچقد اذ یتونیم شبیاصرارنکن ...د تونمینه غزل نم-

    سالسفرماوکنسل کردم ام یخاطر توکل هیمن ...

  چرا....؟ _

  تونمیخارج کشور نه م رمیچندباردرسال م یدونیمن م یایباهام که نم دونمیاخه م-

  توروباخودم ببرم تونمیول کنم نه م نجایتورا

  ولت کنم ؟ یترسیچرام _

شدم ...غزل بابام همه که  یکارخونه چه حال یرفت یدیغزل ند سنیدست خودم ن-

  .... تورودست اون بسپارم تونمینم

   من نباشم یار سفربرگرد یترسیتوخونه م یحبسم کرد نیواسه هم-

   غزل من نگرانتم درکم کن-

  ؟ یمترس یچرا از چ-

   ستین تی...حال ینگرانم برات بچه ا ترسمینپرس م یچیغزل ازم ه دونمینم-

   یخونه نباش امیمترسم ب اد،یب شیبرات پ یممکنه اتفاق..

  ؟ یکنیم سفراتوکنسل نیواسه هم-

   رمیگیسراغتوم هیسم زنمیصدبارزنگ م یخونه روز رمیمن صب م-



   درسته یوشکاک نیبدب یلیتوخ ریام-

  نگفتم یچیه

 : شد نشست روتخت وگفتم بلند

  بابام کارت داره نییبروپا _

   نگفت یزیچ

   رازیش ی...ول یبام هرجا که بگ یباغ لواسون شهرباز برمتیتهران م میبرگشت-

   ..غزل لطفا منواحساسمودرک کن و...به هرحال منم آدمم درسته بهت قول. نه

   یقولم باشم وقت یسخته پا شمیم کیکه تحر یدید ستیاما دست خودم ن دادم

  .... به خودم دروغ بگم تونمینم ستیتواتاقم دست خودم ن یباش تواتاقم

 : رفت سیشد سمت سرو بلند

  ...حق باتوإ _

 :که گفتم زدیاشت صورتشوآب مباز بود د سیدرسرو

   میریسر فرصت مناسب م  _

   دوست ندارم مجبور به میریگیم  الیو هی می،  راحت باش میریهمه باهم م رازیش

  ... از سر  اجبارباشه فتهیب نمونیب یواتفاق میکه دوست ندار میبش یکار

 :گفت رونیاومد ب سیازسرو

  دوستم ؟ یخونه میتهران بر میرفت  _

 اراننده بروب-

۳۱۰ 

 

 [09:06 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۳پارت_#

   میازداواج کرد دونهیاما اون م_

  . خونمون ادیدعوتش کن ب-

   بهت گفتم دوست دارم یاز وقت یکنیبهونه م گمیمن م یهرچ یچرادار ریام-

دوست  گهیباره د نیاخر نیتم ابهت گف یالبته حق دار یکنیازم فرارم یدار

   ندارم

  . نباش نگران

  . حموم غزل صبحونه منتظرم باش رمیمن م رمیگیم میوگفتم بعدتصم بلندشدم

  دمیشدم گونشوبوس خم

 :محکم زد به بازوم گفت 

  ؟ یمنوبوس کن یمگه نگفتم حق ندار  _

 :گفتم باخنده

 . یخوشمزه درست کن یکه برام از اون املتا دمیبوس  _

  : گفت یبا اخم جذاب 

  مگه من آشپزتم ؟-

 :گفتم باخنده

  ... ینه زنم که هست  _

 : شد گفت یعصب

  زنم،  زنم ، زنم یدردزنت ..کوفت زت ، ه _



 : هلم دادگفتم دمیگونشومحکم بوس باخنده

   یبشن زنم یکیبچسبه آسمون  ادیب نیزم یزنم گمیدروغ م _

   تمیاذ قدهی..واال اگه زنت بودم ا یانداخت زنم زنم راه یه یکنیخود م یتوب-

  .یکردیتوجه م شتربهمیب یکردینم

 :گفتم باخنده

   کم گذاشتم کنمیبرات فراهم م یبخوا یچکاربرات نکردم ...هرچ !_

  ? واست

 : خوشگلش زل زده بود بهم گفتم یچشما بااون

 شق القمر کنم واست یخوایم _

 : فتمگ طنتیگفت که با  خنده و  ش یشیا 

  ندادم نکنه ازاون کاراکم واست گذاشتم ....؟ تیبهت اهم _

    زدم یچشمک 

 : چنان باز شدن باتعجب نگام کرد انگار هنگ کرده بود که گفتم چشاش

   یطور نیا _

درسته واست کم گذاشتم از اون کاربدبدا     خودت     ینکن خاکستر نگام

   گهید یذادینم

 : ا خنده گفتمبا اخم نگاهم کرد  که ب  

  ....؟ یکنیبخورمت !؟  خودت قبول نم یخوایم  _

 یدفه دست برد گلوم مثال  خفم کنه قدش هم که نسبت به من کوتاه تربود رو هی که

 :وباحرص گفت یجد یبود دوتادستاش دورگلم خفم کرد جد سادهیپا ا یاپاشنه

  به جون خودم کنمیخفت م ریام _



   خت که روم افتادت یعقب رفتم افتادم رو عقب

 : نفس بکشم که با التماس گفتم شدیزورم به

   یخفه شدم ...غز...ل خف...م ....کرد _

.  

   :دادگفتیدستشودور گلوم فشارم شتریکه ب یدندونش درحال  یازال باحرص

  ...راحت شم ازدستت یریبم ه

   غــــــ...زل ...لطـــــــــــــــ...فا...خفــــــــ...ه شد....م-

   دور عیهمون موقع که دستشوبازکرد سر دمیکش یقی...نفس عمدستشوبازکرد

 : گفتم دهیبر دهیحلقه کردم  بر کمرش

   رمیپولدار...از خداته که بم ی وهیب هی یشیم  _

 :وگفت نمیس یبامشت زد رو محکم

  ..از دستت شمیراحت م یریاخ خدا  بم _

   آرزوته دونمیم گهیآره د-

 :وگفت دیخند

  . پولداروالبته جذاب یساله 18 یوهیب هی شمیم  _

   فتهیخودش-

   تمینس-

  . یهست-

  .. دهیاز توبهم رس--

 :که دورکمرش بود گفتم دستم



  ؟ یفیظر نقدهیچراا  _

  تپل باشم خوبه ؟-

   بهتر بود ینمه پرتربو هی یادولینه ..خوشم نم یوا-

 :کرد اخم

   بفرما ازدهن افتادمنتظر ومدمینمزاج آقا خوش  ؟بهیچ گهینه باباد _

  ؟ یهست یچ

 : بار باخنده گفتم نیروش شدم که ا دمیطور که روم بود چرخ همون

توگلم بدم  کنهیم ری....من چکارکنم به زور هم دوست ندارم گ یذاریخودت نم _

 ... ادیم

۳۱۱ 

 

 [09:07 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۴رت_پا#

 :باخنده گفت_

   ییپررو یلیخ ریام _

  . یکن کمیتحر یکنیم یکار یکنیم تمیاذ یغزل تودار نیبب-

   یا جنبهیب نقدهیتوچراا-

   آ...زنم توخونه بغلم باشه اونوقت ستیانصاف ن یچکار کنم ...ول گهید جنبمیب-

   بهش دست بزنم ذارهینم



  ؟ ینیچقدم سنگ یخفم کرد نمیپاشوبب خوادیدلم م یگیاون وقت به من م-

 ؟ یگیم یخوبه غزل جد کلمیه-

   شد االن منتظره رمیاومده بسه بروکناربابات کارم داره د هخوشت

  بوس بده برو هی-

 :گفت دادیهلم م کهیدرحال تیباعصبان

  ......لطفا بذاربرم یکرد ونمیبرواون ور د ریام  _

 : تر بغلش کردم گفتم محکم

   خوامیبوس م هیقط ندارم ف تیکار _

مونده    یتاحاال خوش به حالت شده  کار شبیداشته باش از د یکار اینه باباب-

   ینکرد

 : وگفتم دمیخند

که من   یدرصورت   یدرضمن  اره مونده اصل کار  ادیمن بدم ب ادیبدش م یک _

  نکردم یکار چیواال بخدا  ه

 : ادامه دادم طنتیبا ش 

  چهیه چیه  یدید    نایباهات    که  ا کنمیچکارا  م نیبب ایکوتاه ب   ایتو  ب  _

  : گفت  یادیبا اخم ز 

  ییپررو یلیخ-

  ...و یکه دوسم دار دونمیغزل م-

 : وگفت دیحرفم پر ونیم

   از رینه ام یبه نفع خودت تمومش کن یخوایدوست دارم م _

   نفع خودت سؤاستفاده نکن هیبحث  نیا



بذارم  راهشو فعال بلد  مشیپامو تو حر تونستمیجوره نم چیبا لذت نگاهش کردم ه 

   نبودم

   یکن تمیاذ ستیدوست دارم اما قرارن-

   یکشونیمنوسمت خودت م یغزل خودت دار-

 : نگام کرد که گفتم فقط

 . یکنیم کیمنونسبت به خودت تحر یکنیم یخودت کار _

   یکنیؤاستفاده مس یتاحاال دار روزیمرتکب شدم واز د یمن اشتباه ریام _

  . باره بذارببوسمت نیبه جون توآخر زدلمیغزل عز-

 : گفت باالتماس

   یبهم قول داد شبید _

  اما بازم کردمیم یعشق هی دمشیبوسیمن بازم قول دادم خاک توسرم قبلنا م یوا

   کردم که لعنت برخودم باد خودم

 :چم شده که باالتماس گفتم دونمیکردم خودم هم نم نگاش

غزل  یدون یدرکم کن حالموتونم یکمیلحظه فقط  هی ستیغزل دست خودم ن  _

خودمو  نیریش شیبرم پ دیتحمل کردم تهش با تقدیا دمیبابا ترک  یکنیتوحالموبد م

   کنم هیتخل

 :گفت بابغض

  ...؟ ینبود یطور نیتوچته توکه ا یکنیم یطور نیچراا ریام  _

 : گفتم باالتماس

مجبورم برم  ینکن  یحاال که زنم یدیرسیبهم م دیبا یبوددوست دخترم هم اکه  _

    کنم دایرو پ یکی

 : گفت هیباگر



  ؟ ررررچتهی...ام یترسونیمنوم یدار کنمیخواهش م ریام _

 : جداشدم وباخنده گفتم ازش

  ...؟ یکنیم هیچته چراگر _

 : کرد که گفتم هیگر فقط

   کردمیم یداشتم باهات شوخ _

 : گفت هیباگر

   گهید یقولت زد ری....توباز ز یترسونیمنوم ی؟دار یکردیم یوخش ^

   ریتواتاقم ...ازم فاصله بگ یایب یندار حق

 :شدم بلند

   دعوام نهینکن بابام بب هینکن باشه حق باتوإ...چشاتوپاک کن گر هیگر–  _

 باز خواست شدم ، یکاف یامروز اندازه  کنهیم

 :بلندشد

   دوم لباسشواز ی کهیت  _

  : بودم  گفت ستادهیدر ا یهلم داد جلو ونیمبل برداشت وباچشم گر یرو

  نمیبروکناربب ه

   رونیدررفت ب از

  (غزل)

   کردم خون سرد باشم پسره یپاک کردم سع عیچشاموسر رونیدادم ورفتم ب هلش

   یروان ریام نیا یکنه خاک توسرت غزل چرابهش گفت یخوادمنوروانیم ونهید ی

   به نفع خودش تمومش کنه خاک خوادیدوسش دارم م دیفمم بستجنیب داستیپ

 ذارهیراحتم نم گهیکنم غزل احمق د توسرت



 

 [09:07 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۵پارت_#

 یکردم لبخند یزد سع یلبخند دنمیرفتم ...باباتوسالن نشسته بود باد نییروپا هاپله

  . شدم کشیدبزنم ، نز

  ...بابا ریبخصبح– من

  . ماهت دخترم یسالم به رو-

 :وگفتم لچربابازانوزدمیو یرو روبه

 بابا؟ یخوب  _

  ؟ یمن خوبم توخوب_

  خوبم بابا-

  ! سرخه قدیکه چشات ا یخوب-

   نییسکوت سرموانداختم پا 

  ؟ یکرد هیگر-

   نکردم هینه گر-

  ؟ یگیچرادروغ م-

   دکمی...سرتوبردارخورش زمیغزل نگام کن عز-

   اشک توچشام حلقه بسته بود سرموبرداشتم

  باباجون ؟ نیچکارم دار امیب نیگفت-



   نمتیبب خوامیم نیاز ا شتریدلم واست تنگ شده ب-

 :گفتم بابغض

  . دوستون دارم باباجون  _

   یکه اومد یهمون روز اول یبابامنم دوست دارم به دلم نشست یمرس-

  ؟یکرد هیاگرحاال چر..

 بگم ؟-

   یبگو خانوم -

  کنهیم تمیاذ ریام-

 : گفتم هیباگر

 بده یلیخ €

  ؟ کنهیم تتیاذ ریام

  چکارکنم ؟ دونمینم کنهیم تمیاون اذ-

  افتاد؟ یچه اتفاق شبیبه کارش نداشته باش ، د یکار-

  ... به خاطرسوزان-

   دوسش نداره خواستیبهم گفت اون سوزانواز اولم نم-

 : هق گفتم قباه

   آبروم رفت _

 :کردوگفت موهامونوازش

   غزل اشکال نداره یتوزنش  _

   اما بهم قول داده بود-



  بهم گفت ؛ غزل؟ دونمیم _

 :کردم نگاش

   جان غزل  _

   شک ترسهیم ستیدودله دوست داره اما بلد ن اراونیغزل دل شوهرتوبه دست ب-

   کن یداره ، غزل دلبر یرتیه غمرد هی، غزل به شکاش دامن نزن اون  داره

   داره ، جوونه اجیمرده احت یبلد ی.  تونازواسش

  . اون دوسم نداره-

   ریاشتباه تعب دیغزل حرفموشا زمیکن دوست داشته باشه عز یغزل کار یتودار-

   یکنیازش فرارم یول یدوسش دار دونمیاما شوهرتوخودت قبولش کن م یکن

  نونخوادم ترسمیبابام ترسمیم-

   شتیاز قبل هواشوداشته باش بذارپ شتریکن بخوادت بهش محبت کن ب یتوکار-

   به خاطرتوعه دونمیکرده چون م رنوترکیآرامش کنه اون مدتهاست ش احساس

   کن باورت کنه بهش یهنوز باورت نداره ، کار ستیدوست داره اما مطمئن ن ،

   ی...بالجباز طنتاتیش هاتیاربادلبریکن غزل ، دلشوبه دست ب یورز عشق

  . هات

 هوسه کنهیاون وقت فک م-

 

 [09:09 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۶پارت_#



   درسته تهش به هم شتریزن ب هینه غزل اشتباه نکن مردا محتاج محبتن از  _

   دامث بچهانسانه ..مر یدرون زهیغر عتهیقانون طب نیاما ا شهیختم م یآغوش

   باشه منتیزن که ب هیمحتاج بغل  موننیم

 :گفتم هیباگر

   بهم طعنه ارهیهردفه به روم م نهیاون بهم بدب ترسمیم توونمیبابانم  _

  . زنهیم

  سؤال ازت بپرسم ؟ هیغزل -

 :گفتم هیباگر

   دمیجواب م  _

  بوده ؟ تیتوزندگ یتوواقعا کس-

   رینه به جون ام-

  ؟ یگیچرابهش نم-

   کهیگفتم بارها گفتم صدباراما باورنم-

   ریداره به شکهاش دامن نزن گلم ام یرتیکن باور کنه مرده به هرحال غ یکار-

   ازدواج کنه که قبلش مال یقبول نکنه بادختر یهرمرد دیداره شا یخاص اخالق

  . براش سخته یکمیبوده  یاگهید یکس

 نکردم یمن کار-

 : باهق هق ادامه دادم 

   اون ذهنشوخراب کرده روسهیمقصرس _

   باور کردم دونمیم-



   نگفتم یزیچ

  مخصوصت برام درست کن یصبحونه آماده کن از اون املتا هیحاالاشوبرم -

   یدیبهم م یامروز چ نمیبب

  وسمت آشپزخونه رفتم دمیباباروبوس یشدم وگونه بلند

   همون طور که بهم مرهیگذشت من سخت مشغول درس خوندن بودم ام یماه هی

 هیبه کارم نداشت اصال ، امامن دلم گرفته بود  یداده بود اصال  کار قول

   ییجورا

   کنه منوبخواد دوسم  داشته باشه منوببوسه تمیسراغم اذ ادیخودش ب خواستیم دلم

   قانع یفاصله الک نیفاصله رودوست نداشتم اما من هم غرور داشتم وبه ا نیا من

بعد ازدوش گرفتن اومد کنارم نشست جدادلم براش تنگ  ریشام ام زیم ...سر بودم

 شده بود

   اما اگه اون منونخواد منم مجبورم سکوت کنم خوامشیم یلیخ فهمیحال م 

 :اومد کنارم نشست آروم گفت....

  ؟ یخوب  _

 : توبشقابش گذاشتم  وگفتم یمرغ سوخار کهیچند ت براش

  ...؟ یمن خوبم خودت خوب _

 : کم به خاطر حضور بابامعذب بودم گفت هینگاهش به من بود منم  امتم

  ... میعال دمتیحاالکه د_

 :گفتم باخنده

  بد بود حالت ؟ یدیمنونم یعنی  _

   نمتیب یآروم نم یلیزد وخ یسمت من بود وپشت به باباش که چشمک روش



   داغونم

 :گفتم باخنده

  ...وینوکیبروووووو...پ  _

 :دماغشوباانگشت شصت واشاره گرفتم وگفتمنوک  دکهیخند

...حاالچکارش ررررریدماغت .....بلند شد ....ام ریام یوا شهیاالن بلند م ییوا_

 .... کنه شیکنم بدم بهروز جراح

   حرفام باخنده بود کل

 :وگفت نیییدماغش برداشت وآورد پا یدر ددستموازیخند

   زمیعز گمیم یاِغزل جد  _

   دمتیند یکجا بود شبید نمیبگوبب  اصال

 ؟یچرا بهم سر نزد یگیحالم خوب نبود !اگه راست م-

 : بچگونه گفتم یبالحن(

   گودروغ _

  حاال قهر نکن گهید انینشد ب راومدمید شبیحق باتوعه من د-

 : به بشقابم کرد گفت اشاره

  ؟ یخوریم یتوچ _

 : خوردو بااعتراض گفتم یکمی قاشقموبرداشت

 روقاشقم یکنیم ینکن دهن _

۳۱۴ 

 

 [09:10 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۷پارت_#

 : و گفتشروع به خورون کرد  باخنده

   واسه خاطر قاشق یتوکه هزارباربوس داد _

 زد یلبخند زد وچشمک هیاشاره به باباش کردم  یخودتوکشت

 :محل نداداصال ه گفت 

  هست ؟ یچ چقد خوشمزست نیا  _

  کشک بادمجون-

   جون من چقد خوشمزست وخوشطعمه...نخوردم تاحاال-

   هیچقد عال نیغزل درست کرده بخوربب-بابا

 :سمت باباش وگفت رروکردیام

   داره یعجب دست پخت یول ستیبارش ن یچیغزل ه نی....ا هیجداعال  _

   یربشنویام یستیانونیباپ زنهیم یآهنگ ها هیدلتم بخواد -بابا

  ...جدا-

   زد یروکرد سمت من لبخند ریام

   ست دلنواز وآرا بخش پراز احساسآره معرکه-بابا

 : دستموگرفت باال آورد روش سمت من بود سرانگشتاموجمع کرد گفت ریام

   کننیانگشتا معجزه م نیپس ا _

 دیشدم  آروم سرانگشتاموبوس یطور خاص هیبهش بود  جدا نگاهم

   چند... 



   نرم یلیدادخیلباش حرکت م یسرانگشتام رو کردینگام م یطور هی حساسبارباا

   قلبم بگه کهینزد زدیهزارم2000بار نیا گهیشدم به جون خودم قبلم د یطور هی

 ستدیا

   به دادم برس...نگاهش بهم بود به خودم اومدم آب شدم از ییخدا کجا یوا 

 .. خجالت

   دمیکش،  آروم دستمواز تودستش  دیبوس دوباره

   رمیواست بگ تارهمیگ هی -

   چرانه پسرم شودارهیاستعدادوتوانا یوقت ریربگیام یریچرانگ-بابا

 بود نییپا سرم

  ؟ میکشک بادمجون ندار گهی...د رمیگیبراش م _

   نهینه فقط هم– من

 : به بابا کردم وگفتم اشاره

 ؟ یفقط واسه خودت درست کرد _

  خودموبابا _

 ؟یشوهرت چ-

   زدیحرف م  دهباخن

 : و گفتبالبخند نگام کرد دمیگز لب

  خوامیمنم م _

   ینخور دیگفتم شا _

 وبشقاب خودشوجلوم گذاشت وگفت دیبشقابموجلوش کش ریام

   نوبخوریتوا  _



 :گفتم بااخم

  ... مال من بود نیا  ^

 :نون سنگک برداشت مشغول شد وگفت کهیت هی

  مال منه گهیحاالد  _

 : بچگونه گفتم یولحن بااخم

   یبدجنس یلیخ _

 :پرگفت بادهن

   من بدجنسم یدونیتوکه م یواسه شوهرتم درست کن یخواست  _

 :نگاش کردم  لقمشوقورت داد و ادامه داد فقط

   ییجمعه ببرمت جا میخوایم _

  کجا ؟-

   یفهمیم-

  .. امینم-

 چرا؟-

   با اخم نگاهش کردم 

 : کوچولوداددستم وگفت یلقمه  هی

  یخونیدرس م یهمش دار ینرفت ییوقته جا یلیخ زمیعز _

    یمنوببر یکجا مخوا دونمیمن نم آخه

 :گفتم باخنده

 . خونمیخب به عشق پرادودارم بکوب درس م  ^



۳۱۵ 

 

 [09:11 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۸پارت_#

 :وگفت دیخند

  خوادیهم م یچ ی...چ یفتیکوچولون نییپا ایاوه  ب  _

 :ادامودرآورد

    پرادو _

 : بچگونه گفتم یولحن بااخم

   یتوبهم قول داد _ 

 : پرگفت بادهن

  ...آره اما نگفتم که پرادو _

 : لحنم گفتم باهمون

  ر؟یام _

  . تودهنم ادیصدانزن قلبم م یجور نیاه  غزل هزاربارگفتم منوا _

  ری..ام ریام یوا-

 :نه گفتمبچگو یبالحن

 : ادامو با خنده درآورد باز



  عزل  یغزل وا یوا _

  آ خونمیدرس نم گهی،د گهیبدجنس نشود یتوبهم قول داد  _

   یکه بخوا یهرچ خرمیکردم درستوبخون م یباشه شوخ-

 : ذوق گفتم باخنده

   نظرم عوض شده _

 : پربود نگام کرد دهنش

 ؟یچ _

   خوامیپرادو   نم _ 

  اِ چه خوب-

   گفتم ندهباخ

 ؟ یچ-

  : با اخم ادامه دادم 

   خوامیم گهید نیماش هیمن  یخریبخوام برام م یهرچ یاالن گفت نیهم  _ 

   میمن غلط کردم به گور خودم خند-

 :گفتم باخنده

   اون که البته  _

 : گفت یکرد وعصب نگام

  غزل؟ _

 : به لب داشتم وگفتم لبخند

 ؟ هییییییییچ _



  ... یمهمون یایم

  ؟ یمهمون یاِپس دعوت شد-

 :گفت باتعجب

  ؟ یمهمون  _

  .... یمهمون یآره خودت گفت-

 : کوچولوسمتم گرفت وگفت یلقمه هیکرد  نگام

  ؟ یگفتم مهمون یمن ک _

 :روگرفتم گفتم لقمه

  ... ستیحواست ن یگفت  _

 :گفت  کردیگاز کوچولواز لقمه گرفتم دهنش باز بود با تعجب نگام م هی

  ؟ یون غزل من گفتم مهمونج  _

   یخودتولوداد ستیحواست ن یگفت ریام-

   باز ششیخودموگذاشتم تودهنش ن یگاز زده  یلقمه کردیکه نگام م یطور نیهم

  دیواسش رفتم باولع لقمه روجو یآروم چشم غره ا شد

   چشمک از اون هی 

ه حال آدمو..خوش ب کنهیم یزد روان کنهیم کیکه تاعمق وجودتوتحر مدال

   نیریش

فک  الیخیزنشم اما ...ب ششمیخدابه دادمن برس ...پ یگذروند وا نیباا ییشبها چه

   زجر آوره الشیوخ

   اشاره وسط از پشت انگشتاش آروم گونموگرفت وبرد یباانشگتا دمید 

  شد  یزد بازم عوض یوچشمک دیبوس انگشتاشورولباش



   شدم نگام به یچه حال یوا

   که دیگونوباانگشتاش گرفت وبوس گهیبارد هی خوردیشامشومدرسکوت  بابابود

 :گفتم آروم

   نکن زشته  _

 :زمزمه کرد بالبخند

 چکار کردم ؟  _

   یدکتر وقت نیباز بود چقد جذابه ا ششین

   منوباکاراش کنهیم ییهوا خندهیم

 : وگفتم نییپا سرموانداختم

   گهید میریم یمهمون _

   ستیداره آخه فکرمن بدبخت ن کیر تزد کثافت انگا یچشمک بازم

  هست ؟ یچجورمهمون-

 .تولده...جمعه ناهار-

 

 [09:12 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۱۹پارت_#

  !!!!!......ناهار جمعه

 ..... اهووومم-



   پربود دهنش

  چراناهار؟-

   تانو مس...بهروز  گهیناهاردعوت کردن د دونمینم-

  هست ؟ یتولد ک-

   مستان-

  ؟ یکادوچ-

  . دعوت نکردن یادیجمع دوستانست کس ز گهیم رمیگیم یزیچ هی-

  . امیالزمه منم ب-

  . یایمستان اصرارکرد که ب-

  ... خونمیها هم دارم درس مکه جمعه ینیبیدرس دارم م یباشه اما کل-

   باهمون چاقوبرداشت کرد کهیت یاز مرغ سوخار کهیت هی یغذاخور یباچاقو

 :دهنم آرود وگذاشت تودهنم وگفت سمت

   یدرس دار یلیبه  مستان گفتم خ  _

   نتتیبب خواستیم دنتیوقته ند یلیگفت خ اصرارکرد

   دارم یشرط هیاما  امیباشه م-

   یواسم شرط نذار ینکن تمیبخوام اذ یزیبارازت چ هیغزل نشد  یوا-

  ستراحت کنمها اجازتون من برم ابچه-بابا

   گفتم یرو سمت بابا کردم با شرمندگ 

   بابااصال حواسمون به شما نبود دیببخش یوا–

  ..پدر خوامی_معذرت م ریام



   من ...منم خستم برم استراخت کنم یزایعز دیخوش باش-بابا

 . لچرشیاتاقش رفت باو پدرسمت

   بد یلی....خقیچتوآال میشد اصال  حواسم نبود کاش بعد شام رفته بود ناراحت–

  ...شد

   رفت که تنهامون بذاره-

   اما بد شد-

  ؟ رمیلباس بگ هیفردابرات -

   دیکه ع یتازه لباس یریبرام بگ ستیالزم ن پوشمیم نیبلوز وشلوار ج هی خوادینم-

  . چکارلباس خوامیم یمهون هیتاحاال واسه  دمینپوش یدیخر

  ؟یمطمئن-

  اهم-

  غزل ؟-

 : پرگفتم بادهن

   اهوم _

   خوبه تیجداآشپز _

 :گفتم دیبالبخن

   دونمیم  _

   بابات بهت سالم  رسوند یراست-

  شیکاش آورده بود-

  : اما خنده  گفت یبا لحن افسوس 



   ومدیاصرارکردم ن یهرچ یآخ گفت _

   شناسمیمارمولکوم یبخند من که تو یآره ذوق کرد _

   که به یهاخودم واسه اون بوسه نگودلم لک زده واست به جون یچیه دونمیم-

   نبوسمت گهی...آخ من چرا قول دادم د گرفتمیم زورازت

  ... یشترروانیگفتم من ب تودلم

  پرورو ارمیدرم نیچشاش بافاصله گرفتم چشاتوباهم چنگالوسمت

 :آورد وگفت نییچنگالوپا

 ادیدلت م ستیبعد ن یچیاز توه  _

 

 [09:12 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  زادخوحهیمس#

  زادخوحهیمس#

 ۳۲۰پارت_#

 :کردم  گفت نگاش

   نکن خطرناکه  _

 :گفتم بااخم

  ؟ یفک کرد یتوراجب من چ  _

   گمیکه م دمینکردم د یفکر چیه-

 : گفتم یوعصب دمیبردم از پشت موهاشوکش دست

  ؟یییییییچ _



  ادیغزل به جون تودردم م یوا-

 : باالتماس گفت  ،دمیدستموگرفت محکم ترکش ازپشت

   یشد یباباشکرخوردم خوبه راض یموهاموکند _

 :کردم وگفتم موهاشوول

  . حواست به حرف زدنت باشه  _

آخه توگل  یچقد خشن یدختر یخورده بالطافت ترباش ناسالمت هی زدلمیغزل عز-

   من

  ... یکنیم تمیاتفاقا مهربونم تواذ-

خورده مهربون  هی یشیبزن بهادرم هرسینوبت که به  من م یواسه همه که خوب-

   حساسم فمیتر بابامن ظر

 :گفتم باخنده

   یروعقد نکن ونهید هی یکه هست خواست نیهم  _

  ؟یعقد مسخره رودار نیا یغزل توهنوز عقده یوا-

   چراکه نه عالف توشدم-

  ؟ یچکار کن یخوایمثال طال قت بدم م-

   میگیزند یپ رمیم یچیه-

  یکنیچکار م یمگه االن  دار-

 : گفت باخنده

  ؟ دمیکش یگاریازت ب _

  نفر برتربشم اگه شدم ؟ یخوایدرس بخونم م یآره مجبورم کرد-

 : گفت باتعجب



  غزل؟ _

  ؟ هیگفتم چ باخنده

 زمنیبلند به من چه عز یبه عشق شاس یمن مجبورت کردم خودت خواست-

 : گفتم باخنده

   یعقدم کن یکرد یکار نکهیحاال به به کناراما از ا _

  یقبول نکن یخواست-

   صداش زدم یبا لحن خاص 

  ر؟یام-

   بگوتاسکته نکردم _

  ؟ یدیطالقم م یک-

 :نگام کردوگفت یجد

  ؟ یگیم یواسه چ  _

   بدونم خوامیم-

   فعال فرصت دارم-

  ؟ یفرصت چ-

   شامتوبخور یچیه-

   رشدمیمن س-

   یادهیالغر رنگ پر نقدهیا نی؟واسه هم یشد ریس ینخورد چیه-

   ...حسود نقصهیب دونمیخوبه  م کلمیمن  ه-

   کنم یقناص حسود کلیه نیا یزشت به چآخه جوجه اردک-



   شهیبامیز یقو هی یروز هیاردک زشت جوجه نیبل اخره ا-

 : خنده هاش گفت ونیسردادم یوچنان قهقهه ا دیخند

   نخوردت یشیبپا پ _

   خورهینم یشیپ یاگه تومنونخور-

  دیجلوکش یتاپموکم ی قهی

 : زدم زددستش وگفتم محکم

  ؟ یکنیچکارم _

  ؟ یبست نیسوت نمیباباخواستم بب یچیه-

 به توچه ادبیزهرمار ب-

۳۱۸ 

 

 [09:13 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۲۱پارت_#

بگم   تونمیم ی....اگه نبست انهی یخوش حالتوسفته بست نقدهیا نتیس نمیخواستم بب _

   لوپز کل ریتنت که جنف نییپا ییقای...شکم که به قول توبچه آفر یکلیخوش ه

   باخنده گفت    بهم برخورد حرفاش

 :گفت بااخم

  پررووو یادبیب یلیخ  _

 :گفت باخنده



   ییبایز یخوبه کل فاکتورا کلتیه نمی؟پاشوپاشوبچرخ بب گمیدروغ م  ^

  ؟ یرودار

  (ریام)

 :گفت شدیکه بلند م یدرحال یقشنگ یلیخ تیزد پس گردنم وباعصبان یکی

   یروان  _

   کوتاه تنش یلیتاپ دامن خ هی دییها دوزدم ازته دلم وباحالت دوسمت پله قهقهه

   اردک زشت روزنبسته بود جوجه نمیسوت کنهیم یآدموروان کلشیکه ه یوا بود

   بود دمینقطه که تود نیتااخر دمیها دنشواز پلهرفت شهیم ترکلیروز خوش ه به

  .... دوغ خوردم وسمت اتاقم رفتم وانیل هی ییموندموتنها من

   

  (ریم)

که جلوش  یداد همون بلوز مشک حیغزل ترج یمهمون میمنوغزل رفت امروز

   نینگ

 شیآرا هیبست  یاسبپاچه کوتاه موهاشم دم یخیشلوار  هیشده بود بپوشه با یکار

 داشت میمال

   یپاش کرد وباشال مشک یعرسک کفش

  . شهیخوشکلتر وجذاب ترم گذرهیروز به روز که م رکیرجیج نیا

   که کردمیم یکوچه هاروطپسکوچه میخونه باغ بود ....داشت هیتو یمهمون

   سرسبز یبود پربود از درختها یجالب یلیخ یبود منظره یکاه گل یوارهاید

   مال خود بهروز یمیخونه باغ قد هیاومده بودم ... یچند بارآدرس روبلدبودم ...

  خونه باغ رودوست داشت یلیبود خ یارث پدر بود



  رونبود نیپارک کردم درخونه ماش یکاه گل واریروکنار د نیماش

  شد بعدمن ادهیغزل پ اول

داده بودن  رونیواربیکه سراز د ییاطرافش بود که درختا یوارینگاهش به د غزل

 ... دادنیعابراسالم م به

 :بچگونه گفت یبالحن

  غوره ؟ ریام ییوا  _

 :گفتم باتعجب

  ؟ییچ  _

  بود پراز غوره  اشاره  کرد زونیآو واریکه از د یدرخت انگور به

 : متعجب  گفتم 

  ؟ییچ  _

 : لحن بچگونش گفت باهمون

   خوادیدلم م ریام _ 

   میغزل بر الیخیب-

   نیبچبرام  خوادیدلم م ریام-

  رسهیدستم نم وارابلندهید تونمینم-

 : خودشو لوس کرد 

 ررررر؟یلطفا ... ام ررریام _

 : گفتم یعصب 

   درد ررویام _

 : بغض بچگونه گفت باحالت



   ادیدل م _

  .نگام نکن عمرا یجور نیا-

  . دمیبوس م هی کنمیم رخواهشیام-

 :گفتم باخنده

  ... زهرمار  _

   ریطرف صورتم ام هیرو یکی نمیروس اددستشوگذاشتستیاومد جلوم ا جلوتر

  ررررریمن که دوست دارم ام کنمیخواهش م نیمنم غزل برام بچ _

  شیبچلون دهیکه االن جون م یوا

 : داد ادامه

  ررررررریام دمیبوس م _

  ... رسهینم واردستمیکت وشلوار آخه بلنده د نیباا تونمیغزل به جون تونم _

   رمیمن م ریقالب بگ-

 :گفتم باتعجب

  ؟ رمیقالب بگ یچ  _

 : گفت باالتماس

   خوامیم یکمی نمیچیمن خودم م ریآره قالب بگ _

 شهیرد م یکیزشته غزل -

 

 [09:14 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#



  زادخوحهیمس#

 ۳۲۲پارت_#

   دونه هیلطفا  یکمی_

  دونه ؟ هی-

 : گفت بابغض

 ...لطفا ریخوشه ام هی _

  : کالفه بودم 

   خوشه فقط هیاووووف از دست تو...باشه -

 :گفت باذوق

   ریعاشقتم ام _

 :گفتم باخنده

   زبون باز  _

 : گذاشتم وبراش قالب گرفتم که گفت نیکاپوت ماش یرو کتمودرآوردم

 واریکم بچسب سمت د هی _

   ارانکردهک نیکه گرفتم رفت باال واال من که پسربودم تاحااالز ا قالب

   تاخواستم دیخوشه چ هیکه بود  یهرجون کندن هیخودمونگه داشتم  یبه سخت بودم

   دستش روشونم که هیبود  واریدستش به د هی نییپا ادیکنم خودش ب تعادلموحفظ

 : هم دستش بود نگاش کردم وگفتم غوره

   یفتیآروم لطفا ...ن _

   دیمنم زهلم ترک دیکه کش غیج نیخورد افتادروزم زیل واریدفه پاش از د هی که



 . وزنده شدم مردم

   نگام کرد وکه هیشد دستش روزانوش که باگر نیزم نقش

 : گفتم یادیز ینشسته بودم بادلهره  جلوش

   زمیشد عز یچ _

   زانوش برداشت شلوارش بد جور پاره شده بود به حالت گرد که یرو دستشواز

   لم کباب شد مضطرب بودم مگه دستشده بود که د دهیهم چنان خراش زانوش

 :بود که گفتم خودم

  ؟ یبه خاطر غوره چکار خودت کرد یچکارکرد یدی....د یاله رمیآخ بم  _

 :گفت بابغض

  ؟ یبرم مهمون یحال چطور  _

  .حاال؟ میشلوار پاره چکار کن نیاوف باا-

  اومد رمردیپ هیلحظه  نیتوهم

  : گفت یکه بالحن مهروب رروزگارهیپ داستیپ 

  افتاده ؟ یاتفاق _

 :شدم وگفتم بلند

   نیهمسرم هوس غوره کردن خورد زم ستین یطور  _

 : زد وگفت یلبخند رمردیپ

 ...دمیغشونوشنیج یصدا _

   خوامیمن معذرت م _

   بودم واریمن پشت د– رمردیپ



 : آب شدم از خجالت که گفتم چنان

   خوامیاز شما جدا عذرم _

 :جلوم گرفت وگفت سهیک هی رمردیش کردم بلند شدکه پغزلوگرفتم کمک دست

  ... دمیقابل ندراه غوره براتون چ _ 

 :با بغض گفت غزل

  ... بود رمنیببخشد تقص  _

 : گرفتم وگفتم رمردیروازدست پ سهیک

  ... نیدیممنون زحمت کش _

   پاتون که زمخم شده– رمردیپ

  . خراشه هی ستیمهم ن– غزل

 :باخنده گفت رمردیپ

 دهیهاتون ..چه رنگش پر هیباگر نیکرد شیبدبخت رور نیخراشه دل ا هی  _

  شوهرتون ؟

  : روبه غزل گفتم دمیخند

   کنهیناز م _

 :روبه من گفت رمردیپ

  . ینی...ناز داره خانمتوم ...داغش نب ینازشوبکش جوون چرانکش  _

 :زد نامحسوس وگفت یچشمک ریام

  . یممنون مرس  _

  .. نییابفرم– رمردیپ

   بااجازتون میمهمون نجایما ا یمرس



 : رفت که روبه غزل باخنده گفتم یدیبالبخن رمردیپ

   ناز داره زنم _

  زهرمار-

 :گفت  دمیشده بود که خم شدم وگونشوبوس یعصب چنان

  ؟ یکنیچکار م  ^

  ... خوامیلباتوم ستیقبول ن یول یدیبوس م یگفت-

 :گفتم برام اومد  با خنده  یغره ا چشم

 یبهتر  _

 

 [09:14 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۲۳پارت_#

 : گفت بااخم

   خوبم _

   اخماتوقربون-

 : نگفت گفتم یچیه

   میبر _

  شلوار ؟ نیباا-

 ستیمده مهم ن-



   مد یزخم یشلوار پاره بازانو _

 : گفتم باخنده

   باال ینر وارمردمیاز د یتاتوباش  _

   یتوعمدا منوانداخت-

 :گفتم بااخم

   نیزم یخورد یچطور دمینه به جون غزل من اصال نفه  _

 :گفت باخنده

 ...آ یهول کرد یحساب یول  _

 :گفتم یبالبخند

   ازدست توچکارکنم غزل  _

   وارید یباال یریکه م یهست یآخه چه دختر یشیبزرگ نم چرا

   شد رید میبر-

 :کاپوت برداشتم گفتم یکتمورو نیم توماشها روگذاشت غوه

   نیازا گهی...د میبر  _

  سرت چکارکنم آخه ؟ ادیب  ییبال کارانکنن

 : گفت باخنده

 ..الیخیدکترمکترهست ب یکل نجایا شهینم یزیچ _

 اریسرخودت ب خوادیدلت م ییدکترهست ...هربال_

  یمش ینبود که چراعصب یاِعمد-

   ستین یعمد وارید  یرفتن بال-



   سرزنشم نکن ...توچراقالب نقدهیرفتم که رفتم ا یزنیغرم نقدهیچراا ریام یوا-

  ؟ یگرفت

   من خربگو حرفت گوش دادم-

 بسه باغلط کردم خوبه ریاه ام-

 : گفتم باخنده

  تو میحاالشد...بر _

  . نگفتم یچیغره نگام کرد ه باچشم

   جمع دوستانست گفتیم یمهمون بود پس چ ی...کل میداخل شد............

 گذاشته سرکارمون

   مستان همه شماختمیارونمیلیخ شناختمیروم ییفقط چندتا 

 .. کرد ماروهم به همه یرومعرف

   هم که اقوام ییبودن چندا اکثرادوستاشون

 .کشونینزد

  معذبه کاش یلیغزل صدردرصد سخت بود معلوم بود خ یرا

  بودمش اوردهین

 اسب غزل نبودبود من یطور هی یجومهمون

 یخلوت یشدم من وغزل جا مونیغزلوآرودم پش نکهی.،  از اگاریمشروب س 

 . میروانتخاب کرد

   آورد من که برنداشتم اجازه ندادم غزل هم ینیدینوش خدمتکاربرامون

 . مشروب بود برداره

   کال اهل خوردمیبه ندرت م یلیکم خ یلیمن مشروب خ.



   نبودم مشروب

 :زمزمه کردآروم توگوشم  غزل

   من تشنمه  _

  . ارهیبرات آب پرتقال ب گمیاالن م-

 :به خدمتکارکردم اومد گفتم اشاره

  ارهیآب پرتقال ب وانیکه دوتا ل  _

  . گفت ورفت یخدمتکارچشم

   بودم ومدهیکاش ن هیجور هی نجایا ریام-

 : که گفتم ادبودیز یلیخ یقیموس یصدا

  ... سرسام آوره کلتفه شدم چقد صداش ومدهیهنوز ن _

 :و گفتمبهم  دیچسب میمبل که نشسته بود یرو

  ؟ زدلمیچته عز  _

   دلشوره دارم ترسمیم هیجور هی-

  ؟ ینگران یواسه چ شتمیپ ستین یزیچ-

  ... نگرانم ومدمیها ن یجور مهمون نیمن تاحااال ریام-

 پا انداختم یبردم دورکمرش حلقه کردم وپا رو دست

   یچ واسه زمیچته عز-

 نترسس گلم نجامیمن ا ینگران

 

 [09:15 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۲۴پارت_#

 :ما نشست گفت هیرو بااومدیساله تقر27..26پسر جون حدود هیلحظه  نیتوهم

  دکترراد؟ _

  . بله خودم هستم-

 : نگام کرد و گفت یبا لبخند  پسره

  .. دمیشن ادیحالم وصف اسمتنوزخوش یلیخ دنتونیازد– _

  ..شما؟ یمرس-

  . یپزشک یکامران دانشجو نیمن کامران هستم ...مع-

  . خوشوقتم دارتونیمن هم ازد-

  . مستان هستم خواهرشون یمن از دوستا-

  . لبخند زدم فقط

   سی...چرا تودانشگاه تدر دمیشن یلیازتون خ نمیدوست داشتم شما روبب یلیخ-

  ! شهیازتون دعوت م یلیخ دمیشن نیکنینم

 :گفتم دورکمر غزل به صورت نوازش بود دستم

   رواصال  دوست ندارم سیتدر  _

 .ندارم خصوصا سرو کله زدن بادانشجوها حوصله

   استفاده رانیا یمث شما تودانشگاها یاز دکتر باارزش فیح یطور ول نیکه ا-

   ستارزنده وباال یلیشما سطح معلوماتتون خ نشه



  . نظرلطف شماست-

  : بود گفت نیاشاره به غزل که تمام مدت ساکت نشسته بود سرش پا کامران

  همسرتون هستن ؟ _

 : گفتم یبه غزل کردم که اونم نگام کرد بالبخند ینگاه

  . پرنسس خواهر زدادم هستن نینه ا _

 : که کامران گفت نییسرشوانداخت پا غزل

  دکتر نیدار ییبایز یخواهر زاده _

  باستیدرسته غزلم فوق العاده ز-

 : گفتم باخنده

 ارهیاز چنگم درش ب یکس ترسمیم _

 : گفت یبالبخند کامران

  . خواهد شد یاگهیزود متعلق به کس د ایریحق باشماست اما د _

 : گفتم  یبالبخند

   درسشوبخونه دیست وبااون هنوز بچه دمیاجازه روبهش نم نیفعاال _

  ه مستان اومد همه روبه صرف ناهار دعوت کردلحظ نیتوهم

 :غزل آروم گفتم روبه

  . زمیعز ارمیخودم برات م نیبش یبلند ش خوادیتونم  _

  . ینکش ادیبرام ز ریام-

  . امیباشه زود م-

   خواست بلند شد ورفت بلند شم ناهارسلف بود دوتا بشقاب یاهم اجازه کامران



بود  یروآرود جوشلوغ کیناهارمستان کدو ساعت بعد از   یکی... دمیکش

 . میبود نندهیفقط ب میمنوغزل تمام مدت نشسته بود

 . دنیترکوندن به قول غزل بس که رقص همه

   گذشتیطور م نیهم تمام مدت خنده رولبامون بود ...زمان هم هم ما

 :اشکان اومد کنارم نشست وگفت.

  ... اردیلیدست ب هی یاهیپا  _

  . نشستم نجایشدم بس که ا خسته ادیبدم نم-

 :بلند شدوگفت اشکان

  ... میبر  _

 : غزل گفتم روربه

  . امیم گهیکم د هیجا  نیهم نیبش زمیعز _

  ... امیمنم ب– غزل

  .لذت ببر بایز یدخترا نیکنار ا نیبش رهیاونجا حوصلت سرم-

 : گفت باخنده

  ؟ بایز یدخترا!_

 : زدم باخنده  گفتم یچشمک

   از یکی...چشونه  ادیدلت م یخوشکل نیه اب ییدخترا _

   یفرداواسه شوهرت برقص ریادبگیکم رقصشونو هیخوشکلتر...نگاشون کن  یکی

   یقر هیتودلش خوش باشه آخه ؟... یچیبه چ یشوهر کرد ستیبارت ن یچیه

   االقل یبراش دلش خوش باشه بلد یبد

 :وگفت ادامودرآورد



  ا...بروباب یواسه شوهرت برقص  _

 : گفتم یبالبخند

 . امیمراقب خودت باش م _

۳۲۲ 

 

 [09:16 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۲۵پارت_#

  جز اشکان نبود یشکیاشکان که زود ترازمن رفته بود داخل سالن شدم ه رفتم

  .. میشد مشغول

  نه ؟ یندرا یخبر نیریازش– اشکان

  کرده بودم که ضربه زدم ونهزنشیم یبودم رو خم

  . داشته باشم یخوام هم خبر ینه خبر ندارم ...نم-

 :وگفت ضربشوزد

  که ازدواج کرده ؟ یدی؛ شن_

  . ...شوهر کرد بل اخره کالیاِ ..بار-

 : کردم وکه اشکان گفت یرینشونه گ ستادمیا یا گهیقسمت د هی رفتم

داشتن  یمشتر هیقرارمعلوم توشرکت دوستش از  داکردیبهروز واسش  کار پ _

   خر پول که

   دل نه صد دل عاشقش شد هی دید رنویش



 :خند گفتم باپوز

  . داره یرادیا هی بندمیشرط م  _

  . سالشه43..42طرف -

 :، ادامه داد ضربموزدم

   زنه نکهیزنشوتازه طالق  داده باهم مشکل داشتن مث ا _ 

  . طرف برج سازه کنهیم یزندگ ینبوده بچه دارشه ...دب حاضر

 خوبه پس بل اخره سروسامون گرفت خوشحال شدم-

 : باخنده گفتم 

  . کاش زود تر ولش کرده بودم _

  .کردیجذب م یزود نیخوشکل بود واسه هم نیریش-

 ..... وفادارنبود یآره  ول-

 :کرد که ادامه دادم نگام

 تیهرحال نذاشتم اذ وجودهواشوداشتم چند بارهم بهش گفتم اما ...به نیبازم باا  _

   بشه

  یاما باهاش بود یدونستیم-

اگه ولش کنم  دونستمیم سوختیطرف دلم واسش م هیبودم خودش خواست از  _

   ..چند بارم دعواش کردم ترکش کردم خودش التماس کرد که ترک شهیبدترم

  . اما کنهیم

  بود .؟ یباک یدونیم-

   دونمیخودم م یبگ یزیخواد چ ینم-

  .. باهاش یلیگفته بود خ دمیشن-



 : وگفتم دمیحرفش پر ونیم

   ستیتند ن شمیمخواست من اونقدرهاهم آت یچ گهیمگه د _

 : ضربه باحرص زدم ادامه دادم هی

   یتازه کل خوامیرمیدربهیگفته بودم د نیریبه ش _

   یادیز یشناسینبود ..توکه منوم یجور نیاما اون ا خواستمیم کردیاصرارم

   م  در حد نرمالشندار دوست

 انداختم وگفتم؛ زیبه م ینگاه

   واسش فراهم کردم کم نذاشتم واسش خواستیم یهرچ  _

  ... یاون دوست داشت انتظارداشت باهاش ازدواج کن-

 : خند گفتم باپوز

   ازدواج کنم یبادختر خوامیازدواج کنم عمرا...بهش گفته بودم ...م _

  . باشه دهیمهتاب ند آفتاب

 :وگفت دیخند اشکان

  . یداکنیپ یدختر نیعمرا همچ  _

  ؟ یکنیم یفکر چنیچراهم-

  .... ساله هاشون هم دوست پسرداره16...15محاله االن   نیا-

 .. هست بیهست دخترپاک ونج-

  : بود که اشکان گفت یعرب یقیموس یگذشت ،  صدا یساعت هی

  ؟ رقصهیداره م ی..ک هیاِ..عرب _

 . بزن الیخ یب-



۳۲۳ 

 

 [19:44 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۲۶پارت_#

 : دخترجوون باحالت دواومد وگفت هیلحظه  نیتوهم

  ... رقصهیم یعروسک چطور نیا نیبب ایاشکان ...اشکان ب _

 :روبه من گفت اشکان

  ؟یک  _

 :روبه اشکان گفت دختره

  ... گهیبدود  _

   یانداختم ...بعد چند لحظه رفتم برام مهم نبود ک زیبه م یاهرفت منم نگ اشکان

 دیشلوغ بود همشون جمع شده بودن از د یلی.. دورش خ رقصهیم یچطور بود

  خارج بود

   که غزل نشسته بود اما نبود که مستان ییکردم جا ینگاه

 :گفت اومد

   معرکست رقصش رقصهیم یقشنگ نیغزل به ا ریام  _

حرفش برام قابل درک  یکه زد دچارشک شدم اصال هالج یفلحظه از حر هی

   نبود

  رفتم همه دورش حلقه زده بودن عیسر



  که جلوم بودن روباخشنونت کنارزدم یچندنفر

   که باورم نشد فقط خودش بود که دیرقصیافتاد به غزل چنان م نگاهم

 یارقاص معروف عرب بود  پشتش بهم بود به معن ایگو  بیعج   دیرفقصیم

  تنش خوردیم چیمار پ نیسرم خراب شد ع یرو ایجمله دن یواقع

   باهرحرکتش چنان دنیرقصیم وارونهیموهاش د یرقص عرب...

 شدم یداشت تنش روان یموج

   همه دارن نگاش  زدیقلبم از کار افتادضربانم نم 

 ستادیدادم باحرص  جلو فتم دستشوگرفتم ا رونینفسموب  کننیم

   زدیم نفسنفس

 :نگام کرد  باخنده گفت برگشت

  . بذاربرقصم  _

بودم   یعصب یلیکشون بردمش  خبود انگار حال خودش نبود کشون یطور هی

  کردن،یهمه نگامون م

 :لب زدم  گفتم یعصب خوردیتلوتلوم ادیبودم ز یعصب شدمیداغون م داشتم

 یمست _

  : درسته مست بود باخنده گفت  

  ... بذاربرررقصم ررریام _

بردمش  تیکه نگاه همه مرگ باربود که باعصبان یبه جوش اومده بود وا خونم

   به

 :به هم وگفتم دمیودروکوب اتاق

  ؟ یخورد یچ  _

  خاص  لب زد یاصال خوب نبود سرخوش بود ومست  بالحن حالش



 ... ..ِآب ..پرتقال هی _

   خودم بود ریتقص  یدار بود و من عصبلحنش کش 

   بهت داد؟ یک-

 : داخل شدن که دادزدم نیلحظه مستان وشه نیتوهم

 .بهت داد یک _

 :شدم وگفت یخمارش داد،  روان یبه چشما یتاب هی

  ... هم...ون پسر..ه ...کا...مران  _

 ؟یچراگرفت _

 دادزدم مستان باترس گفت چنان

  ..لطفا ریام  ^

  .. ..سمتریداد...نز...ن ..م– غزل

 :نگاش کردم،  ادامه داد باخشم

  ... نخور..دم ی...زـــــــــــــــیآب ...پر...تقال ....بووووووود من ...چ _

  ..سرد باش رلطفاخونیام– نیشه

 : گفتم تیانیباعص نیشه روبه

  .شده یچه حال نیتاحاال نخورده بب _

   مبل رها کرد واصال حاش خوب یپا بند شه که خوشورو یرو تونستینم غزل

 .دفه شروع کرد به خوندن هینگاهم بهش بود که  نبود

  . نداشت یاصال تعادل درست شدمیم ونهیشد داشتم د بلند

 یچکسیکه ه ییوسط جمع کن حال من خوبه منوببرجا نیمنواز ا جمیمست گ _

   نباشه



...  

 ..... من خوبه حال

  خوندیوپرت م چرت

  .... محوتوست حواسم شناسمیرونم یشکیه _

  ... خوامتیدارم چقد م یوخوابت چه حالت یحت یبگوهمراهم..........

  .... بکن نگام ...دورمونن همه توهم طرز نگات بده کمیکجام ... دونمینم

   نداشت آروم یادهیکردم آروم شه فا یبا لحنش کشدارش هرکار خوندیم داشت

 نیبه شه یبود بهم نگاه ختهیازش جداشدم اعصابم ر خوندیم یجور نیهم دینمش

    و

  دمکر مستان

  کردنیاونا  فقط نگامون م 

   بازم یستم بغلم کرد بحالت خمار اومد

 مست بود اما صداش معرکه بود نکهیب اا خوند

   ییمنوببر جا جمیمست وگ  _

 ررررررینباشه ....فقط تورودارم ...ام یچکسیه

   آوردم یکردم داشتم کم م نگاش

 :گفت

  ررررررریام  _

 :و گفتبودکننده  ونهید یلحنش تومست نیا

   دوست دارم  _

 بهت ...گفته ...بودم چقد دو...ست ...دارم؟....



۳۲۴ 

 

 [19:45 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس# 

 ۴۲۷پارت_#

 : مبل نشوندم وگفتم یزور رو اونوبه

 چرند نگو ی؛مست_

   آبروم رفت نیمستان وشه یجلو

  ... ستیـقتم ...دست ..خووووودم نعــــــــــاشـــــــــــ-

 : دادزدم

  ... یگیم یدار یچ ستیحواست ن یغزل مست _

  .... دوست دارم خب زنتـــــــــم یگیم یییجووورررر ــــــــنیچررررررا ا-

   کردیزنده به گورم م کردهیدهن وام نیرفت به جون خودم که کاش زم آبروم

  مجبور بودم تظاهر کنمک  دشمیم راحت

 :دازدم

  خفه شوغزل چرت وپرت نگو  _

 : کرد وگفت نگام

  . یدادنزن ...سرم  رفت ...روان _

 : دارش گفتزد وباهمون لحن کش یدفه لبخند جذاب هیکه  گهیبود د مست



   دوست دارم میمن ک یدونیم ررررررتوکهیخفه شم ام _

  نداشت یبلند شده تعادل درست خواست

هاش بود نذاشتم ش زانوزدم  دوتا دستام روشونهبه زور نشوندمش وبازم جلو 

   تکون بخوره

   یگیم یدار یچ ستیحواست ن یمست زدلمی....عززمیآروم باش غزل غز _

 :خمارش دادوگفت یبه چشما یچرخ

  ...اما زنتم باهات رابطــــــــــــ ستین میمن حال  _

 : رولباش وگفتم دستموگذاشتم

  ....ستیحواست ن یمست زمی....عز یبگ یخوایم یچ دونمیباشه م _

 : گفت یوزد و دستمو از  رو دهنش  کنار زد بالحن کشدار یخندیل

  ؟ یدوسم دار ^

 : بلندشدوگفتم دموباحرصیکش یپوف

  نگو خوادیدلت م یفدات بشه هرچ ریام یمست _

 : گفت  یبالحن کشدار  دیبوس دستموگرفت

  ... ید...ارحالم خوبه .....تو..دوسم ...ن ستمیمست ن _

 : گفتم  تیبلند شدم وروبه مستان  با عصبان که

 ...رو یلعنت نیصدابزن ا  _

  ... اما– مستان

 :دادزدم

  ...بروصداش بزن  _

 : آروم گفت نیرفت  شه عیسر مستان



  ستیحالش اصال خوب ن _

 :درآورم وگفتم بمیرواز ج چیسوئ

  ببرمش خونه حالش بده نیببرش توماش ایب نیشه  _

   لب ریز خوندیباخودش م یداشت وه یبه غزل کردم حال عسفناک ینگاه

  .. امیشال سرش کن ببرش مراقبش باش تاب هی-من

 ... رمی...جــــــــــا ..نم جی..ه رمیمن نم– غزل

  حالش بد بود یلیخ

  .. رمینم یــــــــــــــایتا..تون _

 : دادزدم

   یکنیخودم یتوب _

   کردم...ن یمن ...کار– غزل

   یگیچرت وچرت م ستین تیغزل حال یتومست-

   بود خم شدم وجمع کردم رونیشال گذاشت روسرش موهاش همش ب هی نیشه

 ذاشتیلباسش  نم ریز موهاشوگذاشتم

 :دادزدم

   نیبش  _

 ... یزنیچتــــــــــــه ....دادم– غزل

 مست بود یحساب

 : فتبردش تالحظه آخرهم بهم گ یکمکش کرد به سخت نیشه

 یدارکه دوست یزیچ کنمیدارم  امشب تو تخب   خودمو امادمه م ردوستیام _

   شدمیم یداشتم روان



  یآبروم رفت حساب دمیچرخیم دورخودم

   و  مستان داخل شدن نگاه کامران

 :به کامران انداختم  مستان گفت  یآلودغضب 

  ... لطفا خون سرد باش آرامشتوحفظ کن ریام  _

 :دادزدم کامران روبه

  ؟ یچرابهش داد  _

 :گفت باترس

   فقط کیپ هی  _

 : بودم که دادزدم یعصب نقدیا

  ؟؟؟؟ کیپ هی _

  ... دادم فقط کیپ هیحدس زدم تاحاال نخورده بوده -

 نیزدم به دماغ کامران زدم  که نقش زم یدفه چنان مشت هیبودم که  یعصب یلییخ

   شد

 :زدم داد

 یتاحاال نخورده عوض  _

۳۲۵ 

 

 [19:46 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

 ۳۲۸#پارت_ زادخوحهیمس#

   که دست برد دماغش که یوحشت زده نگام کرد که کامران باترس درحال مستان



 : زد گفت خون

  ... هیبراتون عاد دیگفتم شا خوامیمعذرت م _

 : گفت غیزدم مستان باج گهیمشت د هیشدم بازم  خم

  ...طفال ریام _

 :گفت یباشرمندگ کامران

  .... بشه یجور نیا کردمیفک نم  _

 : دادزدم

  . اون هنوز بچست ی؟؟؟؟ عوض یفک نکرد_

 بازوهاموگرفت وباالتماس گفت ستادودوتایلگد  بزنمش مستان جلوم ا هی تاخواستم

:  

   کنمیم رخواهشیلطفا به خاطرمن ...ام ریام _

 :بود  دادزدم یعصب نقدیا

  . چشمم یثافت حرومــــــــــ.....بروگم شواز جلوک  _

 :بلند شد مستان  کمکش کرد  بهروز اومد وگفت یبه سخت کامران

  . نشده یطور ی؟چراشلوغش کرد ریام شدهیچ  _

 : بهروز گفتم روبه

   آشغال مشروب داده غزل ینشده پسره یطور _

 :  رفت بود،  بهروز روبه مستان گفت  رونیب کامران

  ... بروبرس به مهمونا ^

 :روبه من گفت مستان

   خوامیمن ازت عذرم ریام  _



  . یحساب خوردمینگفتم که مستان رفت حرص م یچیه

  .خودتو یکرد ونهیچته پسر د– بهروز

 :.که ادامه داد  دمیپراز خشم بود دور خودم مرخ نگاهم

 مشروب دادکه داد. _

  : جانب و گفتمبهحق 

  ؟ یگیم یچ تهیروز حالدادکه داد...؟به-

   شهیخوب م گهیدوساعت د ستین یآره دادکه دادطور-

   بود یچه حال یدیتاحاال نخورده حالش بد شد ند-

 :باخنده گفت بهروز

  ... دیرقصیهم م یعجب رقص  _

 :گفتم تیباعصابن

   آبروم رفت یخندیم یزهرمار به چ _

 ...؟ یزنیشورم نقدهیحاال  چرا ا ستیمست بود و مهم ن-

 نزنم؟ _

   مبل نشسته بود یکرد اونم کنارم رو نگام

   ریام-

  ... بهش بود هنوز نگاهم

  غزل چکارته ؟-

 : نگاش کردم که گفت باتعجب

  .... گفتیم ییزایچ هی نیریش _



 خورد یادیگوه ز نیریش-

   گفتم یکه چ دمیگفتم که نفهم یقدرعصب نیا 

  حق داره اون خواهرزداته...؟؟ نیریش هیعادریتوبه غزل غ یعالقه ا-

 : گفتم یکه باز چ دمیبودم نفهم یعصب

  ... نه زنمه _

 : باتعجب گفت ریام

  زنته ؟ یچ _

 : دادزدم

   آره زنمه _

 :خون سرد گفت بهروز

  ؟ یستی؟حالت خوبه توکه مست ن یحالت خوبه چه زن ریام  _

   کردم نوولیریچراش یدیساله حال فهم هی کیآره زنمه نزد_

   خواهرزادته یاما توکه به همه گفت-

   مفصله شینه زنمه قض-

  ؟ میخبریما ب یازدواج کرد ی؟ک هیچ انیرجریام-

طالقش  خوامینگوم یچیه ینگوبهروز حوصله ندارم ...فعال هم به کس یچیه-

   بدم

 : باتعجب گفت بهروز

   ی؟چه زن یچه طالق یتوچه ازدواج یمگ یچ هیچ انیجر _

   دمیمخوام طالقش م یگیم یزنمه برگشت یگیم ی؟اومد

   مجبورشدم باهاش ازدواج کنم-



 :گفت باتعجب

  ؟ یباهاش بود  _

 : گفتم دمیمنظورشوفهم

  تاحاال  دستش نزدم _

۳۲۶ 

 

 [19:47 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۲۹پارت_#

  ؟ یزنم زنم را انداخت یمگ یپس چ_

 .... ه عقدش کردمزنم-

 : گفتم تیباعصبان

 ؟ یمتوجه  یزن عقد    _

  : هراسون  گفت  نیدفه درباز شد شه هی 

   ستیاصال حالش خوب ن ارهیغزل داره باال م ایبدوب ری؛ام_

 رفت ادمیبه کل  

 :بودم که روبه بهروز گفتم یعصب 

  . خودمون بمونه نیب  _

  ....باشه برو ^



   به حالت نیسمت ماش نیهمه خارج شدم همراه شه یاهابدون توجه به نگ عیسر

   بود رونیکه ب دورفتم

   هم باال آورده بود یکل زدیبود اوق م رونیسرش ب ینشسته بود ول نیتوماش غزل

  برداشتم وصورتشوپاک کردم یدستمال کاغذ چند

  : که آروم گفتم دیکش یقیع نفس

   گلم یخوب _

 : گفت نفسبانفس

  ... حالم بده _

  یآخه چراخورد-

   دلنگران بودم آخه یلیناراحت ومضطرب بودم خودم خ یلیخ

   نداشت یخوب نبود اصال تعادل درست حالش

 :گفتم ختمیآب روباز کرد ازدستش گرفتم وتومشتم  ر یبطر نیشه

  خم شو  _

  ... صورتشوشستم یشد به آروم خم

 :گفتم نینداشت بازم اوق زد  روبه شه یا دهیفا

  . درمونگاه معدشوشست وشوبدن مسموم شده برمششیم  _

   متأسفم رجدایآخ ام-

  . جان نیتوچراشه-

 : دادم دستش گفتم یکردم غزل درست نشست چند دستمال کاغذ کمک

دستماال  نیا رهیباالم یکل ارتابرمیب یزیچ یپارچه کهنه ا هیبروبرام  نیشه _

 دهیجواب نم



 یاوق زد باال آورد عروسکم حال خوببه حالت دورفت غزل دوباره  نیشه

   نداشت

 : ونامتعادل گفت هیکباب شد واسش ...دوباره صورتشوشستم  باگر دلم

   متأسفم _

  یجور مهمون نیآوردمت ا یم دیمقصر منم نبا-

   تنهاش دیمن بود نبا ریتقص واقعا

  ... ذاشتمیم

   وکه اددستمزرودیفر یها سهیوک یدستمال کاغذ یجعبه لیبرگشت وسا نیشه

   دستش سوارشدم به سرعت جت زردادمیفر سهیغزلوروبه راه کردم وک عیسر

   کردم وداخل شدم ادشیپ نیاز ماش عیسر دمیدرمونگاه که رس نیاول یرانندگ

   مسموم شده-دکتر

 :گفتم مضطرب

  .. بله  _

  خوردن ؟ ی؟چ یباچ دیدونیم یباچ-

  . خورهیباره م نیمشروب ..اول-

  بهم کردبدم اومد یاه شماتت بارنگ دکتر

   کنهیمنونگاه م یجور نیاانگارخودش تاحاال لب نزده ...ا واال

دل تودلم نبود بال  دیطول کش یساعت هیاتاق موندم  رونیمن ب یاتاق هی غزلوبردن

 زدمیبال م

  .. آروم قرارندارم فتهیبراش ب یاتفاق نیکوچکتر ستیدست خودم ن 

 : گفت رونیب دکتراومد



   نشیبعد ببر نیتونیبراش سرم وصل کردم م _

   بود سرم هم به دستش وصل بود دهیداخل شدم دراز کش عیسر تادکتررفت

 :گفت دیپرستارتامنود

   همسرتونه  _

 : لب زدم و گفتم  زدیم ینمه به کبود هیچشاش گود افتاده بود  یبه غزل  پا نگاهم

   بله _

 :وگفت دفه بغضش شکست هی  ستادمیتخت ا یپا

   خوامیمعذرت م  _

 : گفتم باخنده

   گلم آبروم رفت یچرت وپرت گفت یکل _

 : گفت هیباگر

 بهم دادخوردم یچ دمیمن نفه _

۳۲۷ 

 

 [19:47 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۳۰پارت_#

 : تودستم بود گفتم دستش

  .؟رینگ یاز کس  یزیمن مگه نگفتم چ _



 .... آخه آب پرتقال بود-

 :هق گفت باهق

  ...ریآبروم رفت ام  _

   ذاشتمیتنهات م دینشده مقصرم منم نبا ینکن طور هیباشه گلم حاال گر-

 :گفتم  کردیم هیگر فقط

  ... زدلمیعز یشد تیاذ یلیخ  _

خارج شد که غزل  کردیم لوجمعیتمام مدت بودش داشت اتاقووسا پرستارکه

   :گفت

   یلینه خ _

   ...مگه تونستم آرومش کنم ختیریتموم شدم مدام اشک م تاسرمش

  الیدادم و حیغزل اصال حالش خوب نبود بدحال بود که ترج میشد نیسوارماش

   نرم

 :که شدم گفت ادهیآپارتمان خودم ...پ بردمش

  کجاست ؟ نجایا  _

   بابادمار از  االیحالت ببرمت و نیکه حالت بهتره شه تافردا ، باا میینجایامشب ا-

  ارهیدرم روزگارم

 : گفتم یوبالبخند

   نباشه یشکیه ییببرمت جا یمگه نگفت _

   گفتم یزیچ هینکن من حالم بد بود  تمیتورخدااذ ریام-

 :و گفتمداد هیداشت کمکش کردم بهم تک جهیشد سرگ ادهیپ

   حالت بده  _



   رهیم جیسرم گ-

 هی میتوداشبورد بود ....داخل شد شهینم همآپاتما دیخوبه  کل میآسانسورشد سوار

   راست بردمش اتاق خواب

    یکم بخواب بهتر ش هی-

 :تخت نشست که جلوپاش زانوزدم وکفشاشواز پاش درآوردم گفتم لبه

   بخواب کمی  _

   دمیبلند شدم شالشواز سرش کش دهیپر یلیرنگت خ یبخور ارمیب یزیچ تابعد

  تولباسش بود در آوردم وموهاش

   به گوشش بود همون گوشوراه ها نگاهم

 :زدم وگفتم یبود لبخند توگوشش

  .. بخواب باشه  _

 :گفتم  دیکش دراز

   یبهت بدم که راحت باش رهنیپ هی یخوایم  _

 :پهلوشد وگفت به

 خوامینم !_

   یغزل آبروم رفت حساب _

 :گفت بااخم

   حالم خوب نبود خوب یبازم گفت ریام یوا  _

حالت که خوب شد واسم  خوامی...م ینخوند گهیجزء شمال د یدار ییعجب صدا-

   یبرقص

  ..آ کنمینگودوباره مست م یچیه ییجون بابا ریام-



 : وگفتم دمیخند

   خودم نوکرت هم هستم میتنها یمست کن _

 :تخت  نشسته بودم زد به بازوم وگفت ی لبه

  ...لطفا رینگوام  _

 :شدموگفتم بلند

   رمیگیغذام رمینبودم م یدارشدیالنم توراحت بخواب بمن رفتم توس  _

  .. باشه زمیعز

  .. ایباشه زود ب-

...بلند شدم وآروم رفتم  دمیمبل دراز کش یتوسالن بودم رو یساعت هیشدم  خارج

   سروصدایکردم خواب بود ب یباز بود بازکردم نگاه مهیدراتاقوکه ن

   دست مانتوشلواروتاب هیبود رفتم  ابونیفروشگاه سرخ هیکردم  آپارتمانوترک

 حوله واسش گرفتم هیولباس خواب  شلوارک

 از طرحش خوشم اومد یرمشکیدست لباس ز هیبا دیشال سف هیبا 

   غذا گرفتم ...برگشتم آپارتمان که دودست

   نگاهم بهش رونیدراتاق باز شد اومد ب دمیسالن که د زیوسط م زیم یرو گذاشتم

 : که گفتم بود

  !؟ زدلمیعز یدارشدیب _

  ؟یتازه اومد-

  ! بخور گلم تاسرد نشده ایحاال ...ب نیهم-

 :روش نشستم وگفتمروبه زیم یمبل نشست که رو یرو اومد

  ؟ یبهتر  _



   کنهیسرم دردم یکم هی-

   یشیخوب م زمیعز ستیمهم ن-

 :چشش پف داشت که گفتم یبهش بود پا نگاهم

 ؟یدیچشت پف داره خوب نخواب یپا  _

 

 [19:48 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۳۱پارت_#

   دارشدمیباسردردب

 : نگام کرد که گفتم اونم

   یرقصیقشنگ م یلیخ _

   که دست بردم کنهینگفت موهاش عجب آدمووسوسه م یچیه نییپا سرشوانداخت

 : و  گفتمطرف  هیجمع کردم  موهاش

   ریش بگدو هیبعد برو _

   حوصله ندارم-

   ادیحالت جاب ریدوش بگ هیبرات لباس گرفتم برو-

 :گفت ضیباغ

   رمیبعد شام م  ^

 :ترکردم وگفتم لب



  ؟ یادگرفتیرقصوکجا   _

   تداد جواب

  ؟ یکالس رفت-

   گرفتمیم ادی کردمیکه نگاه م ید یگرفتم روس ادی یطور نینه هم-

    رقصت  نازه-

   گهیحالم خوب نبود د گهیبسه د ریاه ام-

  ؟ یباره خورد نیاول-

 :اره تکون دادکه گفتم ینشونه سرشوبه

   هم که یقشنگ یرقص صدا یقیموس  _

   یندار یهنر چیمنوباش فک کردم ه یدار یادینه بابااستعدادز یدار

   مخواد به یچ گهید یشوهر کن یرقصیکه م یبااون رقص یتوذاتانازودلبر

  ... یکه دار یهمه دلبر نیابا یرسونیم عرشش

 یزنیطعنه م-

    بااخم نگام کرد 

   سفلن دمیمبل کنارش نشستم وظرف غذاروجلوکش یبلند شدم رو زیم یازرو

 :وگفتم غذاروبازکردم

  ... که یخوریکباب برات گرفتم م  _

 بود فک کنم سکوتش دال برقهرش بود ساکت

  ... نداشتم یمن که منظور یقهرکرد _

  ؟ نجایا یآورد یم نمیریش-

   واسش خونه گرفته بودم نیریباز نشده ش نجایا یدختر ینه تاحاال پا-



    نز یحرف

   نجایا یکه اومد یدختر هست نیتواول-

   ستمیمن دختر ن یگیاما توکه م-

  ؟ یهست-

   تمام نگاهم بهش بود 

  .... زن نیاول-

 : کم که گفتم یلیخ ینگفت که مشغول خودرن شدم واونم هم خورد ول یچیه

   یشد فیبخور ضع _

  . که ینیبیم خورمیم-

  !؟ رمیبگ گهید زیچ هی...برم  یدوست ندار-

   تنده یکم هیفقط  ستینه بد ن-

  دوغو دستش دادم یبطر

   بخورته گلوت نسوزه دوغ–

  ؟ ینگرفت وانیبازم که ل-

   ارمیهست برم ب-

  ... وباره نشستآوردد وانیبلندشد وتوآشپزخونه دوتا ل خودش

   کلمه باهام حرف نزد هیحرفام ناراحتش کرده بود ...اصال  نکهیبود مث ا ساکت

    امروز اصال نینگفت ا یچینصفه دوغ بود که خوردم نگام کرد اما ه وانشیل

 کلنگرانش شدم غزل اگه کل کنهیکل نمباهام کل نکهیاز ا ستیخوب ن حالش

۳۲۹ 



 

 [19:48 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۳۲پارت_#

   من به غزل شلوغ زبون دراز ستین یخوب ینشونه نیحالش بده وا یعنی نکنه

  . ستیغزل امشب برام غرب نیعادت دارم ا خودم

 میداربودیب روقتیتاد

   یلیخ دیکه براش گرفته بودم روپوش یبعد حموم تاب شلوار 

  اومدیم بهش

  قشنگ بود موهاشم بعد خشک کردن شونه که زد ...اومد روتنش

 : ازماهواره که گفت کردمینگاه م لمینشست داشتم ف کنارم

  ؟ یکنینگاه م یچ _

  . قشنگه-

   ستمی! اصال بلدن یزبان اصل-

   داره خب بخون سیرنویز-

   حوصله ندارم-

    س زبانکال یبر دیبا یبهت ...ول گمیم یدینگاه کن هرجاش نفهم نیبش _

  درس دارم تابعد یفعال کل-

   :زدم رفت که بااعتراض گفت عیبود که سر18+ یصحنه  هیگذشت که  یقیدقا



  نمیبذاربب یاِچکارکرد _

 : گفتم بااخم

   خورهیبه دردت نم _

  ... شهیم یچ فهممینم فتهیاتفاق م هیجا  نیهم ینیبیخب م-

   ال زم نکرده-

 : گفت بااخم

  یبدجنس یلیخ _

  : گفتم  یبا اخم و عصب 

  ...پاشوبرو ینگاه کن خوادیاصال نم-

 : ستادوگفتیشد روبه روم ا بلند

   یاجنبهیب یلیخ _

پاشوبروبخواب  دمیکاردستت م یتوهم که هست شمیم ییهوا نمیجنبم بب یآره من ب-

   روقتهید

 .. یروان-

   شد یچ نمیبب یاه غزل نذاشت _

  منم نگاه کنم یشترفت نذا یبه من چه توزد-

  : گفتم تیبا عصبان 

  غززززززززل ؟-

 : ادامو درآورد  گفت باخنده

  ؟ هییییییییییچ _

  سربه سرم نذار بروبخواب-



  بودم یعصب یکمی یجد یچم شده جد دونمینم

   اومد نشست دوباره

  .ادیمشه آخرش ...خوابم نم یچ نمیهرجا داشت رد کن حاال بذاربب-

 : بااعتراض گفت قهیبعدچند دق لمیروفگذاشتم  دوباره

   شد دختره یچ دمیآخ نفهم یدید _

   گناه داره ی...آخ ینشد نذاشت ریام یبود وا ی....کارک ریآخ ام روکشتن

  . شهینگاه کن االن معلوم م نیبش یزنیچقد حرف م زدلمیغزل عز یوا-

  . نمیبب یرتونذاشتیتقص-

   دست هیرشوسمت خودم خم کردم وباس عیبود که سر18صحنه + هیدوباره  که

   نقدیکه ا نمیسرش که سمت خودم چسبوندم به س یرو گهیوبادست د چشاشوبستم

   خورد خندم گرفت بود تکون

   نمیبذاربب رینکن ام-

 : گفتم باخنده

  ....وول نخور گمیتموم شد ...بهت م _

 :آروم نبود که منم باخنده گفتم خوردیوول م خوردیتکون م همش

  تو؟ یزنی...چقد حرف م گنیم یبفهم چ یاه  نذاشت  _

 :نگاه کرد وگفت عیکه تموم شد دستموبرداشتم سر صحنه

   ...واسه تو بهبه واسه من اَه اَه یروان  _

 :گفتم باخنده

   زرنزن نیپررو...بش  _



 :گفت بااخم

 ...آ یلمیف هی یکوفتمون کرد  _

۳۳۰ 

 

 [19:49 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۳۳پارت_#

که بازم اون بال روسرش آوردم اما  گهید یصحنه  هیساعت نشد که بازم  ربع

   نیا

   یساختگ تیکه باعصبان نهیشینشدم به زور ازم جداشدمگه آروم م فشیبارحر

 : کردم خوابوندش رو مبل  روش بودم که گفتم بغلش

  ... نکن تیاذ نقدهیبسه غزل ا _

 : گفت زدینفس مبس که ورجه ورجه کرد نفس میمبل که بود یرو

   نگاه کنم یذارینم _

 :گفتم باخنده

  اد؟یخوشت م  _

  ؟ یکه چ  ادحاالیآره خوشم م-

 : تر کردم وگفتم لب

   لمیمن هستم حاال چراف _

 : دادوگفت هلم



   صحنه لمیگفته ف یخودته ک ری...تقص گمیم لمیبروگم شومن ف _

   ستین یطور یکه هرچه حادثه است توصحنه هاشه ...خودت نگاه کن یاربذارد

  داره ؟ یمن بد آموز واسه

  داره یواست بد آموز ستیآره واست خوب ن-

 :گفتم باخنده

   شهیچش گوشت باز م  _

 :سانت که گفتم هیهلم داداز روش تکون نخوردم توبگو که

   یرقصیواسم م  _

 :گفت باتعجب

 ؟ییچ  _

   واسم برقص یکمی_ 

 بروکنار ستیکه به زور ازم جداشد گفت حالت خوب ن زدیم نفسنفس

  

 :وگفتم دستشوگرفتم

  .. واسم برقص نمیخوبم اما دوست دارم رقصتوبب  ^

   :زد که گفت میبرگرده سمتم دستش تودستم بود که حرارت دستش آتش نکهیا بدون

   تونمینه ...نم _

  ؟ یدیاما اونجا که رقص-

 دمیحالم خوب نفهم-

 ...لطفا یواسم برقص خوامیغزل م خوامیم _



  زدمیحالم خوب نبود که نفس نفس م نکهیا مث

  نفس گفتمچم شده بودکه آروم بانفس دونمیدنمیکش دستشوازتودستم

  .. نکن تمیغزل اذ خوامیلطفا م 

 : باسرعت گفت رفتیکه سمت اتاق م یدرحال

  ... سبالبا رقصمیبعدابعداواست م _

کردم خوابم  یکه هرکار دیچقد طول کش دونمینم دمیمبل دارز کش یرو رفت

   مگه

   بهش یدیشد یاحساس دلبستگ هیاز عشقه  شتریب یزیچ هیبه چشماش قسم  برد

   چشمام گذاشتم مگه خوابم برد ...چند ی...آرنجمورو نفکیوال  ی...قو داکردمیپ

 هیپاشو یاب بودم که اومد صداخو مهین دمیوگذشت نفهم دیطول کش یساعت

   یخوب

   یبخوره که صدا یزیچ یآشپزخونه آب رهیم دیاما تکون نخوردم گفتم شا دمیشن

 :گذاشت وگفت نمیدرواقع کارم بود که دستش روس کمیترشدبود نزد کینزد پاش

  رررری...امررررریام _

 :و   گفتمخواب آلود بودم  ینگ یکه  بگ دستموبرداشتم

   جونم  ^

  زمیعز ریام-

  زمیبهم گفته باشه عز ادینم ادمی زمیبهم گفت عز جووووووون

   رهیگیگردنوکمرت دردم نجایروتخت بخواب ا ایب _

 :کردم فقط که ادامه داد نگاش

   خوابمیم نیروتخت بخواب من روزم ایپاشوب _



   بروبخواب من راحتم زدلمینه غزل عز-

 :گفت یملتمس بالحن

   خوابمی...نم یبخواب یایتان برهیخوابم نم  _

 :دادم وکه گفت رونیترکردم که نگام کرد نفسموب لب

  لطفا ایپاشوب  _

   یهاداشتم دکمه ستادمیکه کنار تخت ا میشدم که جلوترازمن رفت داخل شد بلند

 بذاره که دستشوگرفتم گفتم نیزم یکردم که خواست بالشتوبرداره رو رهنموبازیپ

:  

   روتخت بخواب _

 :نگام کرد که گفتم فقط

 ...مث اون دفه کنارم بخواب ...لط...فا  _

۳۳۱ 

 

 [19:50 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۳۴پارت_#

 

 :گفتم  ونییسرشوانداخت پا دیلبشوگز

   امشب به خاطرمن فقط یاون دفه توخواست  _

   ینباش شمیاما پ یتواتاق باش رهبیندارم ...خوابم نم تیبخواب کار بغلم



  فقط امشب ..باشه-

   یاسمشوچ دونمیبود نم یطور هیآروم بود اما لحنش  صداش

   بذارم

 : و  گفتمتخت نشست  لبه

   یکنیموهاتووام سیگ _

   مبل که برگشتم یرو رهنموانداختمیپ کردمیرهمووامیپ یبهش بود دکمه ها پشتم

  ... هکنیموهاشوبازم سیداره گ دمید

   یلیووخ شمیدارم عاشق م یبدجور دیتوبغلم خواب....................................

دست خودم  قهیعم یوابستگ هیحس  نیا ستیگذران قیعشق عم هیوآسون اما  ساده

  نبود

   وقتچیه گهیفرصتوازدست بدم انگارد نیا خواستمیشبوتوبغلم بود نم کل

دوسم داره اما ازم  گهی...خودشم که قبولم نداره م بغلش کنم یجور نیا متونستمین

 هیفرار

   خاموش کردم به موهمینرفتم گوش کینیظهربود کل کیکه نه نزد صبح

   باشه به غزل بگم به بابابگه ادمیخارج شهر میکه خبرداده بودم باغزل رفت باباهم

   یاما به سخت دارشدمیاز خواب ب  لیزنگ موبا یباصدا 

  .... إتو یغزل گوش-

   دستم هیدستش دورگردنم بود ومن هم که  کهیبود خواب آلود درحال توبغلم

 : پاهام بود  گفت نیدوکمرش بود وجفت پاش ب یکی رسرشیز

   جواب بده _

   اه غزل خودت جواب بده حال ندرام-



   گهیجواب بده د زمیررررعزیام-

   از توآغوش غزل خواستیدلم نم کردیزوربلندشدم ازش جداشدم مگه قطع م به

   یااه  چه مزاحم کنه یبرداشتم سمت گوش زیمگه ول کن بود که خ جداشم

 چشاموباز کردم نوشته بود آرمان ....بادقت نگاه کردم آرمان !؟...

   شدم بلند

 : نییتخت اومدم پا یرو

 ؟ هیک گهیآرمان د  _

  ... که جواب بدم رونیاومدم ب خوردیزنگ م هنوز

  نیوبفرماال–دادم  جواب

  

 گفتم :الو دوباره

   دگفتمیباترد

 :مخاطب پشت خط باشک گفت که

  غزل ؟  _

 .نیدرسته بله بفرما-

 : متعجب شد  گفت خودش

 خانم مدرس ؟ _

   بله _ 

   آرمان هستم خواستم بدونم چراامروزخانم مدرس زنمیمن از آموزشگاه زنگ م-

  ؟ ومدنین

  ؟ نیشما از دانش آموزان آموزشگاه هست-



   تعجب کردم که هاستنیآموزشگاهم ...آخه غزل جزءبهتر دینه من از استاد-

ها حتما  نیما مهمه که بهتر ینداشت وبرا بتیآخه غزل اصال غ ومدهیچران

   توتمام

 حضورداشته باشن وغزل هم عدم حضورشوخبرندادن نگران شدم درواقع جلسات

..  

  .. نداره یاال ن هم حال مساعد بودن مارستانیب شبید ستیغزل حالش خوب ن-

  .. خدابدنده-

 .... فعالکه داده-

   بودم یعصب یکم هیخودم نبود  دست

  اد؟یب تونهیکه زود ترخوب بشن ...فرداکه م دوارمیام-

  ..حتما ادیفردام-

   با غزل صحبت کنم تونمیم-

   رنیباهاتون تماس بگ گمیم دارشدنیفعال که خوابن ب-

 ریساعت باتأخ هی...پس  شهیم رترشروعیساعت د هیفرداکال س  فقط خواستم بگم-

  ... شهیم لیتعط

 تونیاز اطالع رسان یمرس-

۳۳۲ 

 

 [19:51 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#



  ۲۳۲پارت_#

   بود قربان فهیوظ _

  .. یمرس-

   دیل برسون...سال م منوبه غزخوامیعذرم مانهیبابات مزاحتم صم--

  مبل نشستم کالفه بودم یکردم رو قطع

   یمیچقدم صم کردیچقد غزل غزل م _

 داره استادشخصابه غزل زنگ بزنه؟ یلیآخه چه دل بود

   چه  یگرفتم اه  لعنت دلشوره

   روروشن کردم یخوره افتاد به جونم که گوش نی....ع ینیبدب نیا هیبد حس

 : تاجواب داد گفت  که شماره آرمان روگرفتم رمزنداشت

 جانم غزل ؟ _

   یلعنت گهیم یاتش به جانم افتاد چه جانم 

 : خون سرد گفتم آروم

   خوامیمغدرت م _

  ... نییاوه بله بفرما-

   غزل که شهیم لیتعط یک هیآموزشگاه ک یلیبدونم ساعت تعط خواستمیم دیببخش-

  ؟ رهیساعت تأخ هیبا نیگفت

  ... امیرترمیردارم دمن چون کا2بود فردا1هرروز -

  . استادمزاحم شدم دی...ببخش یمرس-

  ووبهتراً؟ دیقربان...سال م منوبه غزل برسون نیینفرما-

  . خوابن هنوز ...خداحافظ-



   هیوسمت اتاق رفتم غزل هنوز خواب بود  زیم یروگذاشتم رو یکردم گوش قطع

   یزیآخه چ ارمیخودم ن یکردم خون سرد باشم به رو یبودم اما سع یعصب یکم

   اوقاتموتلخ کنم یخودیب دینبا ستیمعلوم ن که

 : تخت نشستم  غزل خواب آلود گفت لبه

   بغلم کن ایب _

   شد12 یدارشیب یخوایغزل نم-

   هنوز ادینه خوابم م-

 : کردم وگفتم موهاشونوازش

 تنهاست روزتاحاالیعمارت بابااز د میبر میدارشوناهاربخوریب _

   کینیکل ینرفت _

 : به تنش داد که گفتم یاز خواب ...کشوقوس کندیزور مگه دل م هی بلندشد

  .. رمیمن برم ناهاربگ ریدوش بگ هی _

   باشه-

   رمیگیدوش م رمیپس من اول م-

 :وگفت دیدوباره دراز کش-

  ؟ یکنیم دارمیاوف  پس چراب  _

 : گفتم رفتمیکه م یبهداشت سیسرو سمت

  ...د شوبلن زدلمیعز ینخواب _

 . دمینش صداش

  : گفتم غذاهاروبازکردم یسفلن رو مینشست توسالن



  ؟ یدیچرالباس نپوش _

   بودم رودوباره بپوشم دهیکه قبلن پوش یبرم حموم لباسا ادیبپوشم آخه بدم م یچ-

   که جلوم که نشسته دیکه مال من بود توکمد بود روپوش یرنگ یدود رهنیپ غزل

  ... بود نگاهش که کردم چقد پوست تنش براق وصاف بود یلخت یلیپاهاش خ بود

   بود دهیبراش گرفته بودم پوش رروکهیست لباس ز والبته

  .. یکاش دوست تاب شلوار گرفته بود-

   دمیخوشم اومد ازش که خر دمیاونود-

  ؟ یریگیالزم داشتم توبرام م یزیقشنگه هروقت چ یلیخ قتیسل-

   زمیچشم عز یربهم بگوقت داشته باشم قبلش زود ت-

 . ....دوست ندارمیبازم جوجه گرفت ریام یوا-

   گفت که عاشقش یابچگونه بالحن

 : که باخنده گفتم بودم

   نمیمن عاشق س _

 :خوردن شدم که گفت مشغول

   یدوست دار نهیس  _

  دوست دارم یلیآره خ_

  نگاهش کردم  طنتیباش

۳۳۳ 

 

 [19:52 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  هوسازیپوشتن#

  زادخوحهیمس#

 ۳۳۵پارت_#

 : گفت یابچگونه بالحن

   یادب یب یلیخ _

  دوست دارم نهیگفتم س یمگه چ-

  : با اخم گفت 

  ؟ ی؟رون دوست ندار ی؟رون چ یاِ...که دوست دار-

 :لختش کردم وگفتم یبه رونا اشاره

   گهیرون مرغ د  _

   ییپررو یلیخ ریزهرمارام-

  یخودت شروع کرد ییپررو یلیل خغز نیبب-

   گفتم :خودت باخنده

باشم ؟  وگرنه  غجبریپ یخوایم یلخت جلوم نشست  میمن پسرخوب یکنیدهنمووام

   میمن پسر خوب

  ؟ یهست یآره جون خودت توپسرخوب-

 :پرگفتم بادهن

  ؟ یکنیدامیمث من پ یاروبگردیکل دن ییخدا  _

   ییهمتا ین خودم ببه جو یلنگه ندار یتوتک زمنینه عز-

 ؟ یکنیمسخرم م یدار-

   نگاهش کردم تیبامظلوم



  ... زمیعز یحرف ندار یتولنگه ندار ریام گمینه به جون خودم راست م-

 زمیعز گهیداره به من م نیخداا یکردم با لبخند اونم لبخند داشت وا نگاش

   دوباره

  ... من کنمیم یچه عشق دمینیزبونش ش از

 :گفتدادو لقمشوقورت

   دونه هیکجا مث توهست توروخدا  یدونه ا هیتو  زمینه عز  _

   ستمیغزل ن داشدینه بگرد اگه لنگت پ یگیکرده م خلق

   چه ینیبیکنارم زنم توخونم م شمیمعلومه من لنگه ندارم...زنم پ گهیآره د_

  ... ناخنک بهش نزدم هی میپسرخوب

   کردم فیازت تعر ییپررو یلیخ-

   رمیبگ گهید زیچ هیبرم برات  ادیخوشت نم میبگذر یخحاال از شو-

 :داد لقمشموقورت

  ؟ یگیم رشدمیحاال که س _

 نگرفتم یدوست ندار رونیب دونستمیاما م رمیبگ یقورمه سبز خواستمیم-

 

  ... یمرس نمیشدم بابت هم ریس _

 : که گفتم دمیغذام تموم شد که ظرف غداشوکش من

   نشدم هنوز ریمن س _

 :گفت دهباخن

  نارو؟یا یذاریکجا م  _

 : گفتم باخنده



   خندق بال _

 : به شکمم کردم وگفتم اشاره

  ؟ هیعال کلمیه _

  یینه چا ینقصیب یعال-

   که من ندارم خوادیم یدخترچ هی لیخوش است پیروفرم خوشت کلمیدلتم بخواده-

   یکه متأسفانه ازاون محروم خوادیعقل ...عقل م-

 :آرام و قرار نداشتم  که گفتم کردیم میآرمانه داشت روان نیا نییپا سرموانداختم

  سوال ازت پرسم ؟ هیغزل   _

 :گفت باخنده

  دوتابپرس  _

   دوست نداشت ی...باهش بود یکه باهاش بود ی..اون یغزل ... اون-

  رررر؟یام-

 :نگاش کنم گفتم نکهیبدون ا-

  ... شنومیم  _

  ؟ یکنینبودم چراباورنم یمن باکس-

  ... کنمیباورنم-

   معذل هیبرات شده  دونمیم یکنیمسئله فک م نیچرامدام به ا رنبودمیباور کن ام-

   نبودم یکنم باکس یهم ندارم که بخوام ازت مخف ینبوم دروغ ینبودم باکس من

  ... ثابت کنم اما نوبهتیا شهیم یحرفموباورندار

   درسته گفتیم گهید زیچ هی روسیچراباورش برام سخته غزل آخه س دونمینم-



   پزشکم غزل هیمن  یکه دروغ بگ یمتونیبشه ثابت کرد اما نه به من ن دیشا

   زدم توچشاش نگاه کردم نحرفوکهیا

 منوبرسون خونه-

۳۳۴ 

 

 [19:53 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   (صداش یکرد توچراباورندار یادیغلط ز روسیگفت س شدیکه بلند م یدرحال

 کننیم یدختراهمه غلط یکنیآره فک م ید که ادامه داد)توپزشکبو پربغض

   بعدش

  ؟ یمنوباور ندار ینیبد ب نقدهیا نیآره واسه هم کننیعمل م رنیم راحت

  ؟ ینداشتم ناراحت شد یغزل منظور-

  /؟ یناراحت نشد یگیم یزنینه ...حرفتوم-

  ؟ یمکن هیچراگر-

   افتادم امیادبدبختی.. خورمیسوس منگام کنه گفت به حال خودم اف نکهیا بدون

  ؟ یدیطالقم م یک نهیتمام فکرم ا.....

  ؟ یدار ی؟چرامگه االن چه مشکل یریازم طالق بگ یخوایتوچرام-

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

  .. نگام کن ...باتوام زدلمیوگفتم عز ستادمیغزل نگام کن جلوش ا-

   وست ندارمرود یزندگ نیاشک بود که گفت ا سیچشاش خ سرشوبرداشت

  برات کم گذاشتم ؟ یزیغزلم چ-

  ...تورو ریهق هقش گفت توروکم دارم ام ونیم زدینفس م نفس



   باورت کنم تونمیگفتم باورت برام سخته غزل ...نم دمیگز لب

   یخوادمنوباورکنینم یزد وگفت توخودتوباورندار یهاش پوز خند هیگر ونیم

   منوول کن ریتوبگیهرچه زود ترتصم یخوام باورم کن یخراب هرزه نم بابامن

   نخواستم ....باهق هق ادامه یکن تمینخواستم توحما امیبدبخت بتامیمص یپ برم

   رمیندارم ازدست بدم م یا گهید یزیچ شمیکه هستم نم ینیخراب تراز ا دادنترس

  .... رمیبادردام بم ایدن یگوشه  هی

   دیلرزیم زدیکه حرف م هیبود که باگر یعصب چنان

   یعصب دمیطالقت م گهیمدت د هی....باشه  یشیم یآروم باش غزل چراعصب-

 .. دانشگاهت معلوم بشه گلم فیبذارتکل نشو

  ... خوام ی....نم یتونگرام باش خوامینم خوامینم دادزد

  ... بدم هرجا دلت خواست بروفعال بهم فرصت بده توبهتیپول مهر-

   بدهکارتم یادامه دادکل هیباگر یبد هیم مهربه یخوایم یبابت چ خوامینم هیمهر-

   >(دادزد )هان ی...کدوم هم آغوش یبابات چ هی...مهر خوامیازت نم یچیه من

   ازم گرفته گهید یکی یگیکه م ییدخترونه ها ی هی...مهرو

   ...اصالمن غلط کردیزنیجوش م نقدهیا یغزل لطفاآروم باش ...گلم واسه چ-

   یبگ یمدت بهم فرصت بده چشم هرچ هی دمیطالقت م زدم باشه گفتم که حرف

   ندارم یحرف

   یدیدادزد منوزودترطالقم م تیباعصبان

   گذاشتم یگفتم که باشه اما من باهات قرار-

  ؟ یجه قرار دادزد

   من اول ازدواج کنم نکهیا-



  ؟ یدیطالقم م یاالن گفت نیگفت هم هیباگر

   نهیحرف آخرم ا-

  ) گفت هی(باگر دونمیم یازدواج کن یخواینمتو یگیتودروغ م-

   منوبرسون خونه ی...روان نمیداداز کنارم ردشد وگفت بروکناربب وهلم

   گفتیاما مخاطبش من بودم به درم زدیه باخودش حرف م زدیحرف م هیباگر

   واربشنوهید

   وزمان شک داره نیبه زم ینیاز بدب رهیمی..احمق خودش داره م یروان-

   که بودم مال گذشته بود یلهرآشغا

   به روانپزشک داره به من اجیگفت خودش احت هیباگر دیپوشیشلوارشوم داشت

   دنشیخداد یبرگشت نگام کرد که وا کشتشیشک عقده داره م یعوض نهیبدب

که  یبگم اون یمن طاقتم کمه که ادامه دادبه چه زبون خوادیحالت صبرم نیتوا

   فک

 یربط هیکه گفت تومشکلت اساس بستیشلوارشوم یکمه ...داشت د ستمین یکنیم

۳۳۵ 

 

 [19:54 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   یهمه  یکنیکه فک م دهیقبل ازمن آزارت م یزیچ هی بندمیمن نداره شرط م به

   نقدهیکه ا یخورد یبد یمطمئنم ضربه  ینیبیچشم م هیهمه روبه  دخترابدن

  ؟ یکنینگام م یطور نیادادزد چرا  تی...بهوباعصبان یداغون

   یچیه-

   رونیبروگم شوب-



   طور زل زده بودم بهش بدون اعتنا به من مانتوشوبرداشت از داخل کمد نیهم

   که براش ینیدرآورد پرتش کرد سمتم باالتنش هم که جز سوت رهنموازتنشیوپ

   دپرت کر رهنوکهیاومد که پ یکه چقد بهش م یبود وا دهینپوش یزیبودم چ گرفته

   یروان یعقده ا گفت

   بوروخوب نیدادایتنشوم یبو اربوکردمیاخت یب رهنوگرفتمیبهش بودکه پ نگاهم

   کرده اهی...که رو زگارموس شناختمیم

   که گفت منوبرسون دیمانتوشوپوش

 دنشیجداعاشقش شدم د نمیبیم کنیدخترشدم ؟حاالکه فک م نیواقعاعاشق ا من

   شده

   نداشته باشم یاگه باهش رابطه ا یحاله طالقش بدم حتمن م گمیزند نفکیجزءال

  ... ترکش کنم محاله

  .. مطب برمتیم-

  مطب چکارکنم ؟ امیگفت ب تیباعصبان

   یطور نیهم-

  ؟یطور نیهم-

   خونه رمیبعدش هم م رونیشام ب رمیمطب شب م میریآره م-

   چند ساعتمطب چکارکنم  امیدرس دارم ب یمن حوصله مطب اومدن ندارم کل-

   اونجا مگه خلم امیب

   رمیبگ تاربراتیگ هی میریمطب بعدش م میریگفتم م یبالبخند

 ندارم تارالزمیمن گ-

   یامشب برام بزن رمیدوست دارم برات بگ من



  توحالت خوبه ؟ ریگفت ام باپوزخند

   یهست یمن حالم خوبه توعصب-

  ...آ گمیبهت م یزیچ هیریام-

  ؟ یمونده بگ یزیمگه چ یبارم کرد یچ یکل-

   آره�عشقته بگو یگفتم هرچ باخنده

   موهاتودرست جمع کن دوست ندارم از شالت یکرد باخشم که گفتم همه  نگام

   رونیب بزنه

   به توچه آخه-

   هم بامن حرف نزن یجور نیشوهرتم ا-

  حالت خوبه ؟ رتوواقعایام-

   من خوبم-

   هزارباربهت گفتم یستیتوشوهرم ن-

   میمدرک دارم شش دنگ سندت به نام منه س یدونیشوهرتم خودت هم خوب م-

  ) (باخنده گفتم سرب

  مگه خونم شش دنگ مال توأم ؟-

   یحاالکه هست-

   یتوفقط اسما شوهرم ریام-

  .. نه یخوایباورکن م یخوایبه هرحال قانونن شرعا شوهرتم م-

خاله  نیوشت اومده از اخ رآقایام یکنیشوهرشوهرم یلیاومد وگفت خ جلوم

   یباز

 آره



۳۳۶ 

 

 [19:55 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   وتوسرسامان رمیمن زن نگ یتاوقت دمینره اصالطالقت نم ادتیقرارمون  یول نه

   پس ینره توقبول کرد ادتی یمن بگم نه نگ یهرچ یتحمل کن دیبا یزنم یرینگ

  نگو یزینزن چ یلفطاحرف از طالق نزن حرف گهید

  ؟ یکن تمیاذ یبه حالت بخوا یاصال بابامن زنت ول زنمینم یباشه حرف-

   به کارت ندارم یگفتم توسر به سرم نذارمن کار یبالبخند

درسته  یبودم قبولم کرد یهرآشغال یاریگذشتموبه روم ب یدرضمن حق ندار-

   من

   به عنوان شوهر قبول دارم یباهات ندارم ول یا رابطه

   بعد حرف حرف منهبه  نیپس از ا-

   آره یاگه زورنگ-

  ؟ یکنیگفت چکارم تیبود که بغلش کردم که باعصبان ستادهیا جلوم

   ارمیازدلت درب خوامیم یشد یهمه عصب نیا-

   یاریدلم درب خوادازینکن نم یتومنوعصب-

گفتم  دمیگردنش وبوس یگود ونیبود توحصاردستام که سرموخم کردم م بغلم

   باهام

  ؟ یقهر

  ..لطفابروکنار ریام-

   یمنوچراه ینبوس یگفت بهم قول داد تیدوباره باعصبان دمیندادم که بوس گوش



  ؟ یزنیقولت م ریز

  ؟یاول بگوآشت-

   جدا یعنیاونم من ؟؟؟ کنمیم یمنت کش کشمیخداباورش سخته دارم نازشوم یوا(

  ) من باور ندارم رهیبگ شگونمین ادیب یکی نیکنیباورم شما

   تونست یدستاموباز کنه اما نم خواستیور مز به

  ... نکن تمیولم کن اذ ریام-

  یدیبگومنوبخش-

   ریحاالولم کن ...اه ام دمیبخش باشه

  ... مگه دست خودم بود کردمیگردنش عطرشوبوم یتوگود صورتم

  )غزل(

   کنمیخواهش م ریکه باالتماس گفتم ام کردیم تمیگردنم اذ ینفسهاش توگود یداغ

  .. کنن

   دوست زدلمیعز ینکن یبدعنق گهیدرواقع بوکرد که گفت د دیکش یقیعم نفس

   ندارم

   حصاردستاش ونیکه م کنهیم ررورومینفسهاش وتنش ز یباحرکاتش باداغ داره

  ...بذار رراحتمیام دمیزورچرخ به

  .. زمیباشه عز ینکن هیگر گهید-

   یزیریادامه داداشک که م سست شدم که ییجورا هیگردنموکه  ریز دیبوس باز

   یسوزونیمنوم

   یطور هی( یکنیبامن چکارم یبگم که ادامه دادغزل تودار یدونستم چ ینم

   قبل به شترازیمنوب ینبود که ادامه دادهرلحظه دار شهیصداش مث هم بودلحن



  ) یکشونیم خودت

  ) (بابغض گفتم یترسونیمنوم یرداریام-

   گرفته بود که زمزمه کرد از یگوشموبه باز ی هللا دیبوس یگردنموم ریز مدام

  ؟ یترسیم شوهرت

   یندار میکار یاالن گفت نیهم یمگه توبهم قول نداد ریگفتم ام هیباگر

   کنمیمگه بار اولته ...خواهش م یترسیم یغزل از چ-

   یگیتوم یگفتم بهم قول داد هیکردم به زوردستاشوباز کنم اما نشد که باگر یسع

   همش هوسه نای؟ا یگیم یاما االن چ یندار باورم

 دارم اجیگفت )بهت احت یدرکم کن (بالحن ملتمس تونمیغزل نم-

۳۳۷ 

 

 [19:55 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   گفتم منوببرخونه ختمیریکه تند تند اشک م یگفتم درحال هیباگر

   شتربهیکه چسبوند منوب زدیبود نفس نفس م یطور هیکرد چشاش خماربود  نگام

 دمیتنش به وضوح برام قابل لمس بود روتنم که ترس یبرجستگ یکه حت خودش

   که

   ادیگفتم ازت بدم م هیباگر

 یگیمگه نم یدوستم دار یگیم اد؟چرا؟توکهیلحن گفت ازمن بدت م باهمون

   دوستم

   کنمیبهم برس غزل خواهش م یدار

   که یکم دارم...اون هیاز بق یکه ادامه دادمگه من چ کردمیهق هق م فقط



  گرفت ازمن بهتربود ؟ توروازخودت

  ...ادیازت بدم م یگفتم عوض هیباگر

   چه دوست نی؟ا یتودوستم دار یگیتر کرد که گفت دورغ م حصاردستاشوتنگ

   زمیعز خوامتیم یدیمحلم نم هیداشت

   مدوس یجزءهوس االن گفت هیچه حس نیا یگفتم توبگوتوکه منودوستم ندار هیباگر

...به هق هق افتادم وگفتم من  یخوایاما ...اما منوواسه هوست م یندار

   خوامتینم

   خوامینم ریام خوامتینم

   یکشونیمنوسمت خودت م یکنیم یتوخودت کار-

  ... یکنیم میروان یکه ادامه دادخودت دار کردمیهق هق م بازم

   ترسمیمنوببرخونه ...ازت م هیباگر

   یگفتم ولم کن بذاربرم من نم هیباگر زدمیم نشیمشت به سکه با یدرحال هیباگر

   نیکه گفتم ولم کن راحتم بذار...ا رهیکرد دستاموبگ یدوست ندارم سع خوامت

  ... یدوسم ندار یوقت خوامتیمن نم هوسه

   کنمیغزل عقدت کردم خواهش م-

  کارا؟ نیواسه ا یعقدم کرد-

   شهیم یجور نیونستم ا دینم ستیم ندست خود-نگاش کردم که نگام کرد  هیباگر

 ارش فاصله داشتم که ادامه داد یکم...

 یبهم توجه کن شهیحرومه ؟نم یبامن باش یتونینکردم نم یکردم گناه عقدت

   یوقت

  ؟ یمنوکم دار یگیم



 ی؟بعدمدت یستیگفتم توفکرمن ن دهیبر دهیوبر هیکه باگر شدمیداغون م داشتم

   راحت

 یانصاف نم یهات آره ب یسراغ خوش یبر گهید یکی سراغ یبر یبد طالقم

   یگ

   تک تک یدون یم یکه عذابم بد یکنیخودت م یمنووابسته  ادیبه روزمن م یچ

   دارم یمن چه حال دونهیفقط خدام زنهیم میهات آتش بوسه

  ؟؟ یغزل تودوسم دار-

   یدوست دارم که ازم سواستفاده کن-

   یمنودسوت دار یاالن گفت نیهم یدوسم دار یگیخودت م یغزل زنم-

   بهت دست بزنم یذارینم یوقت یدوسم دار یچرابهم گفت یکم دار تیمنوتوزندگ

   خوامیوسط نابود مشه منم م نیا یخوام دوست داشته باشم چون تنها کس ینه نم-

جهنمه  نیع یکه واسم ساخت یزندگ نیا میزندگ یبرم پ رمیتر طالق بگ زود

   یدار

   مدت کوتاه بعد راحت یواسه  یخوایمنوتومنوم یرنجونیوسه هات مباب شهیهم

  ... نیریش نیع یکن ترکم

   بحثش جداست تورومن عقدت کردم نیریغزل ش-

   هیگفتم من فقط  هیباگر یدیطالقم م یداکنیوزن دلخواهتوپ یآره اما تااراده کن-

   لحظه واسه هی یحت خوامتیمن دوست دارم اما نم رینه ام تیواسه باز عروسکم

 کنمیالتماست م ری....بذاربه حال خودم باشم راحتم بذارام خوامتینم هوس

   بذارمنم

   نکن تمیاذ نیاز ا شتریی..توروخداب میدنبال زندگ برم

  ... عمارت برمتیدادوگفت م رونینفسشوب



    

   

  )ریام(

   اسپرت پیت هیم ....حلقمودستم کرد کینیکل رمیرترمید دارشدمیصبح که ب امروز

 زدم ...خالصه غیزدم البته کت وشلوار اسپرت معرکه صورتموسه ت معرکه

۳۳۸ 

 

 [19:56 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   دینقشه داشتم با یکوالک کنم که غزلومن برسونم آموزشگاه کل خوامیم امروز

   غزل...خالصه تاحددخترکش به قول  نمیجناب آرمان روبب نیآموزشگاه ا رفتمیم

 شبیدوش عطر که گرفتم موهاموژل زدم نگه داشتم باال...د دمیخودم رس به

   بهش

   متعلق به من شده تهیمد گهیباباروکه د یبوگات نی....ماش رهیرترمیبودم که د گفته

   راننده منتظرش بود که به نییاومد پا دمیدرآوردم که غزل که د نگیپارک درواز

(اهل خونه همه  نگیپارک نوببرهیماش سونمریگفتم خودم همسرموم راننده

   دونستیم

  ) زنمه اون

داده بودم  هیکه به ماشن تک دنمیلبخند جذاب رولباش بود که باد هیکه  اومد

   باتعجب

   هنوز ینرفت یگفت

   کردم واسش وبازیدرماشن

   خودم برسونمت یریرمیگفتم امروز د-



حضرت  نیما تقبل زحمت فرموددکتر ش یآقا یاِ به چه مناسبت ؟مهربون شد-

   آقا

   رجانیمن بشن آفتاب ازکدوم طرف دراوده ام یراننده  یوقت هیبرنخوره  بهشون

   نقشست واسه اغفال من هی نیا نکهیا ای

   نباش...دوما آفتاب از سمت تودراومده خانم خوشکله نیگفتم اوالبد باخنده

  ... یقبولم ندار توبکنمیکل عمرم حمال مدنیجناب شمس که افتخارن دکیخورش

  ... به یدیختمش م یشنویم یهرحرف یانداخت وگفت بازم شروع کرد نیسرشوپا

   ریام کنمینگام کرد وگفت خواهش م سرشوبرداشت

   حرفم هم هستم یکردم بهت قول دادم پا یگفتم شوخ باخنده

  چه خبره ؟ یحساب یزد پیت-

  ... خانم خوشکله پمیجذاب وخوشت شهی؟درضمن من هم یچه خبر-

 میرفت میکردم که کمربندشوبست منم کمربندموبستم حرکت کرد نوروشنیماش

   ...که

   به یدیکه حلقه پوش نمیبیدفه دستموگرفت وگفت م هیکه روفرمون بود که  دستم

  ستین یخبر یگیبعد م ستین خودیزدنت ب پیدکتر ت یمبارکه آقا یسالمت

   گهیمتأهلم د ینده چه خبروگفتم باخ دمیتودستش کش دستمواز

   ؟!!!!!!! چنان باتعجب گفت که باخنده گفتم آره یمتأهل-

  تاحاال؟ یاز ک دونستمیاِ نم-

   وقته یلیبودم خ-

  ؟ یدیجدا حلقه پوش رینه ام-

   گرفتم حلقه بپوشم میشدم وگفتم ازامروز تصم یجد منم



   کنه یازت خواستگار یکس ایدخترابهت نظرداشته باشن ... یترسیگفت م باخنده

...  

   دخترابد جور بهم نظردارن خانوم خوشگله قایگفتم آره دق یبالبخند

  ؟ یاِپس از اون لحاظ حلقتودستت کرد-

  .. آره ییجورا هی-

   نداره حلقت دستت یا دهیحاالبپا نخورنت دخترا...فا یگفت ازخود راض باخنده

   یکرد

   جون خودت خورنمیم دمیمن اجازه نم-

  ؟ یا فتهیخورد خوشمزه ؟چقدم خود ش شهیمن عسل م هیتورابا ییخدا-

   (باخنده گفتم یدرسته اما توتلخ تلخ عاشقم دنیمن عسل که قورتم م هیبا-

  منو؟ یخورینم)

   یشعوریب یلیزهرمار..پررو...خ-

   گمیدروغ م-

   خورمتیپنج وعده م ینه که روز یگینه توراست م-

   یخندیم یگفت دردبه چ یدیادم از ته دلم که بااخم شدسرد یقهقهه ا میخند

 یناخنکم بزن یتومنوبچش نمیغزل توخوابم بب یوا-

۳۳۹ 

 

 [19:58 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  .. یشعوریب یلیخ

   کرده بود اخم



 هی یبوگات نیتوماش ینشست پیدکترجذاب وخوش ت هیحااالخم نکن درکنار -

   لبخند

  ... یاوووق نزنه سرصبح نهیوبامن ببتور یحداقل کس بزن

   شد که گفت واقعاکه برات متأسفم یعصب بازم

  ... کردم یچنان اخم کرده بود که گفتم جون من اخم نکن شوخ روشوبرگردوند

  ) گفت تیبروباباحوصلتوندارم (باعصبان-

   شمیذره آرا هیآدموقربونش برم  کنهیم یرخش روان میبهش انداختم ن ینگاه مین

   یباحوصله خلق کرد نوچقدیا ایخدا مونهیعروسک م نیاما چقدم نازه ع نداره

  ...خدا بنازمت

  د؟یپرس یزیباباازت چ-

  ...چرااتفاقا–کرد  نگام

  ...؟ زدلمیعز یگفت یچ-

   منوبرد رجانیام دمیعالمه رقص هیمست کردم  یگفتم باآقازادتون رفتم پارت-

   یدادوبعدشم منوبرد خونه خال یعرق سگمنم که معدم حساس بهم  درمونگاه

   باهم یاساس یدعوا هیظهرشم که  دمیادامه دادشب تاصب توبغلش خواب وباخنده

  )که زده بودم (باخنده کل حرفاشوزد یاز دماغم دراومد هرچ میداشت

   بهت نگفت یچیباخنده گفتم اون وقت باباه منم

کارابکن بازم  نیبازم ازا بگه تازه گفت یچ نه�ریصدقت رفت جون ام قربون

   ی!تازه کل یبرومهمون ریباام

   یذاریم هیگفتم زهرمارجون خودت چراز من ما بااخم

   یحساب رکاردارمیازخود بابات بپرس تازه گفت باام یباورندار گمیم یچته جد-



 مست کنه برقصه یپارت برهیاخه آدم زنشوم یپارت یازت تکشرکنه منوبرد خوادیم

   یآ...نذاشت میخودمون یدارم من ؟...ول یرتیها عجب مرد باغ بهیغر واسه

   برقصم

   باش یجد کمیآ  گمیبهت م یزیچ هیگفتم غزل  تیباعصبان

   ومست میبه حالم ...تاحاالنخورده بودم نمرد یجداسرخوش بودم گند زد میجد-

  ...بار هی میشد

   یتابازم بدم بخور یخوایبهش انداختم گفتم م ینگاه مین هی

  رررررررر؟یام-

  ؟ هیییییییگفتم چ باخنده

  .... گهیکردم د یشوخ-

  ... دمیباشه بخش-

  ر؟یام-

  ...جان-

  نه ؟ یخوریتوهم نم-

   برم خارج کشوردوستام باشن دعوتم کنن نکهیندارم مگه ا یکم عالقه ا یلینه خ-

   نخورم کنمیم یوگرنه سع خونشون

  ؟ شهیچراحالت بدم-

   ینداه جزءمست یتیخاص ینه ول-

   یخوریخوبه که نم یلیخ-

  ؟ یبازم بخور یدوست دار-

   نیماش نیعمرم بسه ....حاالچراباا هیبارواسه  هیکردم همون  ینه عمراشوخ-



  ؟ رونیب یزد

 دخترسوارکنم خوامیم-

۳۳۴۰ 

 

 [19:59 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  ؟ یباورندار هیچپ چپ بهم انداخت که گفتم چ ینگاه

   ما بچه خورمیدک وپزت نم نیکن من به ا ادهیجا پ هیخوش بگذره ....حاالمنو-

  ....تودکتر یا مدرسه

   خانوم نییبروپا یگیآره راست م-

   که مقابل آموزشگاه بود ابونیخ یداشت گوشه  نگه

   یبرم چندتا عروسک سوارکنم ...سرصبح ریوقت مارونگ نییبروکوچولوپا-

  ... یحالموگرفت

  ... یوقت هی یگفت رودل نکن باخنده

   نترس بلدم چکارکنم رود دل نمکنم-

   گهید یهست یکه شد حرفه ا ادهیپ

  – کردمیکه لب ترم یها دخترکش گفتم درحال یزدم به قول امروز یچشمک

  ... وگاس درحدالس

   آقا خوشکله یگفت نترک باخنده

  .. باخنده گفتم نچ-

   هیخبر یذوق کرد یلیرخیام-

   واشاره به حلقم کردم وگفتم متأهلم دوق زده شدم دستموباالبردم



   واسه من دست وپاکن میکیمبارکه  رجانیمبارکه ام-

   حلقه یگفتم چ باخنده

  گفت نه صاخب حلقه رو باخنده

   یوقت هی ینش دیبانوسرخ وسف اتیکوشرم و ح میقد یغره گفتم دخترم دخترا باچم

   منم مخوام یکیتوقصه هاست  گفت نه شرم مال باخنده

 ...آ خوادیکه گفتم دلت م کنهیم کیزد ازاون مدل که منوتحر یچشمک

  هست دلش نخواد؟ یوگفت ک دیگز لب

   رمیفعالخودم جواب مثبت نگرفتم گ کنمیبه حالت م یفکر هیبروگلم بروبعد-

   یبه نوبت خانم خوشگله توفعالته صف ابی،آس

  ... یگفت روان باخنده

   یوگفتم پول الزم ندار نییرودادم پا شهیشدم دربستم ش خم

پول کتاباموحساب کنم  خواستمیاتفاقا م یگفت آخ�ادیم رتیگ یکل ساسرچارراهیوا-

   از بچه ها واسم گرفته یکی

   یسرچاراره دوتاچشمک بزنم کل سمیالزم نکرده وا یعوض یبد یلیگفت خ بااخم

   کاسبم

تاچک پول دراورم سمتش گرفتم وگفتم واسه من روباز کردم وچند درداشبورد

   بزن

   نخورده قبولت دارم یریچراراه دورم یخانم

   چه برسه به چشمک دازمیوگفت واسه توتف هم نم پوالروگرفت

  .... یلیغزل خ یشعوریب یلیخ-

   یشنویجواب هم م یزنیتنم به تن توخورده حرف م دونستمیم–گفت  باخنده



   نداره یناراحت

   رسمیروحاالظهرحسابت مب-

  ظهر؟-

   آره-

   شاخت نزنه نستاگربهیوا نجایگفتم بروا کردمیکه روشن م یدرحال

  ... آقا خوشگله یمنورسوند یمرس-

   بوس هی(باخنده گفتم ) ابونیتوخ رمیازت بگ شهینم نجایا رمیگیبعدم شوازتیکرا-

 ... جانانه

۳۴۱ 

 

 [20:01 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   نکردم تابدهکارتبرو

   هی یخوایاالن پرداخت کنم م نیتاهم یخوای؟بوس م یگفتم بدهکارم نکرد باخنده

   یکنیاگه بابوس پرداخت م شمیبدهکارت م عمر

  ررررررر؟یام-

  .... مراقب خودت باش-

  ... زمیچشم عز-

  ... افتم یدارم م یوا زمیدختره به من گفت عز نیا رهیمنوبگ یکیخدا یوا-

  رررررر؟یما-

  ه؟یییییییییییگفتم چ باخنده

  ) (غزل یکرد ونمید گهیبرود-



   اومده بایداخل شدم همه تقر یروان یپسره  ی ی یآخ ررفتیام................

   از حد شیبودم ب یطونی...به همه سالم دادم نشستم سرجام سرکالس دخترش بودن

   کالس بدون دیاستاد یتن حتهمه دوستم داش ییبچه ها کالس خدا پروندمیم مزه

   جوون هیبود  گهیطورر هیاستادآرمان  ی...ول زدنیصدام م کیاسم کوچ استثنابه

   دمیفهمیم کردمینم یبود من توجه یطورخاص هیساله طرزنگاهش 29..28

   از نگاهش شهیم یول گفتینم یچیه نکهیبرام مهم نبود باا نیهم ینگاهشوبرا

   که دونستمی...م هیومقرومؤدب نیدرکل پسرمت دیفهمبود هیطور هیکه  ولبخندش

   دیفهم شهیفرق داره ازتوجهش لبخنداش م هیبه من نگاهش بابق نسبت

   رونیب رفتمی...داشتم م میکه شد لیکه بود تعط آخرکالس

   غزل صبرکن کارت دارم-آرمان

  ...چشم استاد-

   کردیم لشوجمعیرفتن آرمان هم داشت وسا باهمهیتقر

 که زنگت زدم گفتن حالت خوب نبوده روزید-

 

 

 ... کسالت داشتم یکمی 

  منتظر�استاد خوامیبود نشد زنگ بزنم معذرت م 

منتظرم که  یدرس بخون یحساب دیخودت باش غزل با شترمراقبیب-

   نیکنکوربهتر

   دوارمیمن به توام یباش

  استاد کنمیخودموم یسع-



  )ریام(

   نی...ازماش ومدیچران شهیم لیتعط2نگفت که  جز غزل مگه رونیاومدن ب همه

   اومد درواقع اومدن نگاهم بهش بود دیکه طول کش یقیشدم ..بعد از دقا ادهیپ

   بود ...اون ابونوبرداشتهیخنده هاش کل خ یبه من نبود که صدا اصالحواسش

   شمیم ونهیکمکم کن دارم د ایخنده؟خدایباهاش م یجور نیچراا آرمانه

   تحمل کنم شدم مث تونمینم گهید ایخدا ی؟وا بیرق یعنی نمیبب یاونوباکس تونمینم

   تونم مث ینم ارمیدارم نفس کم م گهیشب ...هم رنگ همون شب شدم د همون

   که یها راحت ببخشم وبگذرم بازم مث اون روز شدم که ...اون شب لعنت گذشته

   کنم میتقد یا گهیوبه کس دعشقم یدودست تونمی...نه نم هیبارمرگم حتم نینه ا....

   گهیبا کس د نگهیتصورا کشهیخنده هاش بااون منوم ارمیمحاله بتونم دووم ب نیا

   دخترعوض کرد نکنه نی....حال وهواموهم کنهیباشه که حتما خاکسترم م یا

   یطور نیا یدختر چینداره ...منم جز غزل به ه ی...اون جز من کسخوادیاونوم

  .... نبستم دل

   اما من لبخند دیخندش رولبش ماس دیمنود دمیحفظ کردم که د مویخون سرد کمی

  ...؟ زدلمیعز یراومدیگفتم د یبالبخند دیلب گز دنمیزدم جلورفتم غزل باد یقیعم

  ؟ یاومد یک-

  ... منتظرتم شهیم یا قهیچند دق-

 سفارش نکنم گهیبود صددرصدکه آرمان گفت خب غزل جان د آرمان

۳۴۲ 

 

 [20:02 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  ... یکنینم یمعرف زمیغزل گفتم عز روبه

   آموزشکاه دیاستات نیبامنومن گفت استادآرمان هستن از بهتر غزل

   خوشبختم من رادهستم تونیگفتم ازآشنا لکسیور یبردم جلووخون سرد دست

   دکتررادهمسرغزل

تونگاهم گره خورد فک  چند لحظه نگاهش هیتودستم که بود ثابت موند  دستش

   کنم

  نگفته ؟ یزیوغزل بهتون چ دمیکه دستمواز تودستش کش بدجورجاخورد

   روبه غزل گفت خانم مدرس نگفته بودن آرمان

  ؟ یازواج کرد ینگفت زمینگفت که روبه غزل گفتم غزل عز یچیه غزل

 رشدمی...غافلگ ینگفت که آرمان گفت خوشبخت بشن یچیه دیلبشوگز غزل

   یبحسا

   حال نیباا گنیاز خودشون نم یزیراد...غزل جان معموالتودارهستن چ یآقا-

   دارم یخوشبخت یآرزو براتون

   دیزنیصدام کیشاگرداتونوبااسم کوچ شهی....شما همیمرس-

   زنمیصدام کیروبه غزل گفت درسته من همه روبه اسم کوچ آرمان

   م سروتکون دادم گفتم باخانوممباشاگردام داشته باش خوامیکه م یتیمیباخاطرصم

  ....ظاهرا نیهست یمیشترصمیب ازهمه

   کاربشه شترباهاشیب نکهیآموزشگاه هستن به خاطرا یها نیغزل جان از بهتر-

   رابطمون ارهیرتبه روب نیجان فوق العاده باهوش وبااستعدادهستن تابهتر غزل

   مونهیمث خواهرم متره ....البته قصد جسارت ندارم غزل  یمیتروصم کینزد

  ) آره جون خودت(....



   کردم پوزخند نزم که بالبخند گفتم امروز خودم اومدم دنبال خانومم آخه یسع

   حالش خوب نبود نگرانش بودم روزید

  ... برم مطب دیبا گهید کمیکه  یدونیم رهید زمیغزل گفتم سوارشوعز روبه

   به یعصب یسوارشد کم رفت نیکنه سمت ماشن یخداحافظ نکهیبدون ا غزل

 دیرسینظرم

ِ توببند با
 
  

   یبزنم که گفتم صدا یکردم لبخند ینگفت که کمربندشوبست منم بستم سع یچیه

   ابونوبرداشتهیهات کل خ خنده

   نگفت یچیه

  ... غزل خانوم یهست یمیصم یلیروروشن کردم که گفتم باآرمان خ نیماش

  زنتم ؟ یچرابهش گفت-

   گمیدروغ م یستینمگه زنم  یزنم-

   ستمیگفت ن تیباعصبان

   یزنم دادزدم

  ...... ستمی....نستمین-

   یغلط کرد-

  )(دادزد یکرد غلط خودت�گفتم که گفتم یشد یعصب یواسه چ-

   زنتم یجلوش بگ یگفت توحق نداشت تیباعصبان -

   یگفتم واسه چ باپوزخند

  دادزد یگفتیم دینبا-

  ؟ یهست یتونگران چ-



   نجایا یرتوچرااومدیگفت ام نتیصباباع

  ؟ یدار یباآرمان چه سروسر-

  ؟ ییییگفت چ باتعجب

   بودمکه دادزدم )غزل رابطتت یعصب یلی؟(خ یدار یگفتم باآرمان چه صنم-

  هیچ باآرمان

  ؟یباهاش باشم حرف دار خوادینگام کنه باخشم گفت دلم م نکهیا بدون

  ؟ یزد یدادزدم چه زر یباعصبان

  ؟ یدار یباهاش دوست بشم حرف خوادیسرشد وگفت دلم م نخو

   غزل یداد زدم توشوهردار نتیباعصبا

 خوادیدلم م یشوهر واقع هیمن  یستیآره شوهردارم توشوهرم ن دادزد

   ...توشوهرم

   باشم یعاد خوادی....دلم م یستین یستین

   خوادیم یکه دلت شوهرواقع-

   یزندگ نیداشته باشه ...ازت خسته شدم ازا باشه دوسم یکس خوادیدلم م دادزد

  ؟یدیکه خسته شدم طالقم بده چراطالقم نم ینکبت

  ؟ یبکن یطالقت بدم چه غلط دازدم

  ... کنم واسه خودم ..مال خودم باشم یزد متقابالزندگ داد

  ) یلیبودم خ ی...(عصب یفهمیغزل م ی....شوهردار یغزل تواالن شوهردار-

   ادیمن ازت بدم م یستین یواقع یستی...توشوهرم ن یستیمن ن یچینه ندارم ..توه-

  ... منودوست داشته باشه یکی خوادیزنت بشم ....دلم م یتومجبورم کرد...

  ؟ یکرد یدادزدم چه غلط هیباآرمان رابطت چ یگیغزل م-



  ! یستین یبه خودم مربوطه توکاره ا یهرغلط بادادگفت

  ؟یگیم یچ یدار یفهمیغزل م-

  ... آره خوب حواسم هست-

  ) (دادزدم یکنیم انتیبهم خ یتودار-

 ... فک کن یهرجورراحت-

۳۴۳ 

 

 [20:03 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   دفه چنان دستم رفت باالکه باپشت دست چنان زدم تودهنش که دست خودم هی

   بود غشیج یچه برسه به دهن غزل که پرخون شد ...همزمان صدا دردگرفت

  ... یگفت عوض غیوج هیکه باگر شیوگر

منم ؟غزل بهت گفته  یبه درکه دادزدم عوض دیچسب نیماش یکرد گوشه  کز

   بودم

   بخشمت اون یگفتم نم ادیبخشمت ...بافر یازت سربزنه نم ییخطا نیکوچکتر

   کنمیخراب م آموزشگاهوروسرشون

   یگفت توغلط کرد هیباگر

   زد غیدفه ج هینبود که  یواسم به رانندگدفه باز دستم رفت بااالصالح هی که

   بودم که یعصب یلیخ نیماش یدهنش گرفت وکز کرد گوشه  یودستشوجلو

  ؟ یدستمومشت کردم زدم به فرمون گفتم باخشم باهاش رابطه دار تیباعصبان

  ؟ یدینداددازدم باز شن یباز اما جواب دادزدم

  ... گفت منوببرخونه هیباگر



   گفتم تینداشتم که باعصبان یروحرکاتم کنترل یلیبودم خ یصبببرمت خونه ؟(ع-

  ... ؟مگه من کم واست گذاشتم هر...زه یشیتوآدم نم)

  ... یستیشوهرم ن یدادزد تومنودوست ندار-

به گوشه  دیبه سرعت که چسب دمیچی...وچنان پخوادیم یشوهرواقع هیپس دلت -

   ی

   گفتم ادینکردم بافر یوجهت دیچیپ نیبنفش وحشتناک توماش غیج نیماش

   غزل ذارمی...زندت نم یغزل بفهمم باهاش رابطه دار کنمیم اهیروزگارتوس

   یکرد انتی...(دادزدم )بهم خم

  ؟ یریگفت کجام هیباگر

  ) ؟(دادزدم یخواستینم یمگه شوهرواقع-

  ؟ یزنیقده دادم نیچه خبرته ا-

  ...؟ یدین مکه گفت االن به کشتنمو کردمیم یرانندگ باسرعت

  یبه جهنم (چنان دادزدم که باترس گفت چه مرگته سگ شد-

 

  شو خفه

   دلت خواست یکه گفتم فرستادمت کالس هرغلط کردیم هیشد وفقط گر ساکت

  ؟آره ؟ یبکن

  .. نکردم یگفت من کار هیباگر

  ؟غزل چکارت داره ؟ هی؟پس آرمان چ ینکرد یکار-

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

  ؟ یدار یاب بده ...باهاش چه رابطه اباتوأم غزل جو-



  ... نکردم یهق اما شمرده شمرده گفت من کار باهق

   نقدهیباهات داره ا یجونم ...چه رابطه ا گهیبهت م زنهیپس چرا بهت زنگ م-

   ..داد زدم کنمی....غزل اگه بفهمم بهت دست زده غزل نابودت م هیمیصم باهات

   کنمیم نابودتون

  ... یضی...مرریام یضیتومر یستیسالم ن یا ونهی...تود یزد روان داد

   که دمی،د دمیبود لحنم )خودم خنده هاتود یعصب یلی؟(خ ضمی؟من مر ضمیمر-

  .. یدیخندیم باهاش

  ... دمیکه خند دمیخند یکنیم یطور نیا یدی؟مگه منوتوبغلش د یدیمنود-

   غیدم تودهنش که باجشدم که باز دستم رفت باالوز یاز حرفش چنان عصب دوباره

  .... کثافت گفت

  ؟؟ ؟آرهیدیکه خند یدیدادزدم خند تیباعصبان

   هیروبرداشت باحرص دهنشوپاک کرد پرخون بود دهنش که باگر یکاغذ دستمال

  ... ادیازت بدم م گفت

   واست فراهم نکردم یخواست یزیکم گذاشتم واست ...چ ادیآره ازمن بدت م-

که من  خوادیم یدخترچ هی گهیمن نکردم واست ؟د یگفت یمخوا یچ گهی؟د

   ندارم

 دادزدم )کم گذاشتم ؟؟(....

۳۴۴ 

 

 [20:04 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   نگیکرد مقابل ساختمان (آپارتمانم )توقف کردم درپارک هینگفت فقط گر یچیه



وآورد   ؟ نجایا یُّ

  من یگفت واسه چ هیباز کردم داخل شدم که باگر روباکنترل

نشونت بدم هض  یشوهرواقع هی خوامی؟...م یخواستینم یشوهرواقع هیمگه -

   یکن

...  

  ؟ یچکارکن یخوایگفت م هیباحرص گفتم که باگر چنان

   نزن یادیشوحرف ز ادهیپ-

   ادشیروباز کردم وبازوشوگرفتم به زورپ نیشدم هنوز نشسته بود که درماش ادهیپ

  ؟ یومدا یواسه چ نجایگفت ا هیباگر کردم

   یمن عصب کردیم هیاون گر میکه سوارشد مینگفتم ...سمت آسانسوررفت یچیه

که درآپارتمانوباز کردم وبازشوکه تمام مدت گرفته بودم هلش دادم ....

   تو....باخشم

  ... یوحش گفت

   ...داخل اتاق دمیقفل کردم ....که سمت اتاق کشون کشون دنبال خودم کش دربستم

  ) غزل نابود (باحرص گفتم یانداختمش وگفتم نابودم کردتخت  یرو میشد

  .....که من نداشتم ...هان یخواستیم یکه گفتم چ کردینگام م هیباگر

  ... کردیم هیفقط گر.....................-

  .... داره من ندارم ....اون بلده من نه یزدم اون آشغال چ داد

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

   یجور نیمنوا ی(بازم دادزدم )کم التماست نکردم نخواست؟یردک انتیتوبهم خ-

   گفتم )ه.رزه ادی؟(بافر ی..نخواستمت ؟؟گفتم تونذاشت یمنونابودکن یخواستیم



  ّ  

   ی...همه چ ی....آبروموبرد ی..اونودار یچکارآره منونخواست یخوایمنوم

   یربدیدم )امادامه دا ادی(بافر یمگه نگفتم دست از پا خطا کن یکرد روخراب

  ...نگفتم ؟ شمیم

 کنم...؟ انتیبهت خ یمث توشوهرمه چطور یسگ هی یزدوقت داد

لحظه بازخون جلوچشام گرفت که خم شدم وزدم تودهنش که باعصبانت  هی

   هیوگر

  ... یآشغال عوض گفت

  ؟ یکنیدلت خواست م یهرغلط یشوهردار یدونیخفه شو...م-

   گفتم همتون مث تیپرخون بود که باعصبان نگاش کردم دهنش کردیم هیگر فقط

  ...؟ یمامانت نی...توهم ع نیهم

   نکردم (باهق ینکردم وکار یمن کار یگفت خفه شوکثافت هرزه خودت هیباگر

  ) بود حرفاش هق

   دمیتخت نشسته بود چمپاته زده بود که خم شم سمتش ومقنعشواز سرش کش یرو

   ایدن یسرت بفهم ارمیم ییبال رسمیابت متخت نشستم وگفتم حس یلبه  ووباحرص

  ... ی....غزل نابودم کرد هیک دست

   من زدیم غیگرفتم پاره کرد اون ج قشیمانتوشواز دوطرف  تیباعصبان وچنان

  ؟یکنیگفت چکارم غیطرف باج هیهرکدوم  دنیبودم کل دکمه هاش پر یعصب

   تابشواز تنش عیکت سرحر هیبودم اصال حال خود نبودم با یندادم ...روان ؟محل

   از تنش انهینشووحشیزد تقالکرد اما دست خودم نبود که سوت غیکه بازم ج دمیکش

  قفلش پاره شد من دست خودم نبود انگار خاطرات قبل جلوچشمم زدنده درآوردم



   کل وجودم نفرت زدمیانگاراون بود...اون بود ....که دارم باهاش حرف م شدنیم

بهم  هیزد من آروم نبودم که که بادادوگر غیرچه تقالکرد جاز گذشته ها ه بود

   گفت

  ...ادیازت بدم م کثافت

مگه  کردیم هیگر غیتخت افتادباج یزدم پشت دهنش وکه دمررو یکی باحرص

   من

   که بلد بود یهرچ کیرک دادیوفقط فش م دمیکه شلوارشواز پاش کش شدمیم آروم

   من گوشم بدهکارنبود اما

  فه شوخ دادزدم

  ...ادیازت بدم م-

   ی...نذاشت یتونذاشت شدمیگفتم داشتم عاشقت م شدمیکه از اتاق خارج م یدرحال

 یمنونخواست

۳۴۵ 

 

 [20:04 11.12.19] , از هوس یتنپوش

روباز  نتیهق هقش بود که رفتم سمت آشپزخونه باحرص درکاب یصوا فقط

   کردم

تخت نشستم هنوز دمر بود  یلبه  یطناب برداشتم برگشتم وتواتاق دوباره  هیو

   که

   گفت هیروبه هم جفت کردم وباطناب بستم که سرشوبرداشت وباگر دوتاپاهاش

  ؟ یکنیچکارم



اما  شدمیداشتم عاشقت م یکرد اموجهنمیغزل دن کنمیروبرات جهنم م ناید-

   ینذاشت

  ...یخوایم یکم برات گذاشتم ؟شهرواقع...

منو...هزارباز ازت خواستم  یودت پس زدبستم باحرص گفتم خ پاهاشوکه

   خودت

  منو ینخواست

   غزل من ساده واحمق روبگوباورکردم یخند ادامه دادم من خرفرض کرد باپوز

   پشتش بهم یگفت دستموشکوند هیدستشوگرفتم بلندش کردم وباگر هی یدار دوسم

   هنوزوجفت کردم از پشت باطناب بستم  گشوگرفتمیدست د تیکه باعصبان بود

   یشد ونهیکه گفت د کردیم هیگر

   یکرد ونمی؟(دادزدم )اما من عاقل بودم تود یدونستینم-

   ندارم گفتم تیکار یدستاشوگفتم دست از پا خطانکن بستمیطورکه باطناب م همون

   سرم نذارمهربونم سربه

 هیبستم چرخوندم سمت خودم باالتنش لخت بود که چشم بست باگر دستاشوکه

   گفت

   یعوض

  ؟ یعوض یگیبه شوهرت م-

   که مال منه یزیبهت دست زده آره...چ یبه تنش بود که گفتم اون عوض نگاهم

   زنهیبه عروسکم دست م گهید یکیازش لذت ببره ... دیبا گهید یکیمنه  حق

  دادزدم )آره ؟(

  ؟یگیم یجور نیبهم دست نزده چراا یگفت ک هیباگر

   انتیدوست دارم چرابهت خ یمن وقت هیامه دادباگرباخشم نگاش کردم که اد فقط



 کردمیکارونم نیهم ا یاگا شوهرم نبود یحت کنم

   نیغزل ...پس بگوا هیطالقت بدم آره گوشام مخمل یگفتیم شهیگفتم توهم باپوزخند

   یزدیحرف از طالق م یه اواخر

   نبودم یمن باکس یکنیاشتباه م یوهق هق ادامه داد)دار هی(باگررتوروخدایام-

   هیجور نیوقت ...آرمان خودش اخالقش ا چینبودم ه ری....ام رینبودم ام...

   هیمی...صم مهربونه

غز ل اون به  ستمیبودم لحنم )من احق ن ی(عصب هیجور نیاون فقط باتوا-

   یتوحس

   دونستیبهش گفتم شوهرتم ماتش برد ..نم یفرق داره وقت هینگاهش باتوبابق داره

  هات مال اونه آره ؟ ی؟دادزم غزل دلبر یبهت گفت نگفته بود یشوهردار

   یخوایدوست دارم ...تومنونم رمنیخودش مهربون بود من برام مهم نبود ام-

   هیچ ایباز ونهید نیا دونمینم حاالهم

  توقبل از من قبل از کردمیهم باورم دینبا کنمیباورنم گهی؟نه د یاِ دوسم دار-

   یاما خودت کار یشیآدم م یمن خرباورکردم دار یعفت شده بود یب آرمان

   یبرد نیاعتمادمونسبت به خودت از ب یکرد

   وگفتم همه حق نشینوک س یرو دمیکش نشیس یاشارم باحرص رو باانگشت

   بهت دست یذاریچرانم یستیزنمونگاه کن اما خودم نه ...آره مگه توزنم ن دارن

  ؟ ی؟زنم؟دادزدم توزنم یتسیکم بهت نگفتم مگه تومال من ن بزنم

   منم به زور نخواستم گفتم عذاب یهق هق کرد که ادامه دادم خودت نخواست فقط

   ...بهت گفتم یاما هزاربارالتماست کردم اما محلم نداد یشیم تیاذ یکشیم

  آره ؟ ستمی...من بدم غز ل؟بلد ن خوامتیم



   نبوده مینبوده توزندگ یبهم دست نزده کس یکس ریام یکنیگفت اشتباه م هیباگر

   یکنیباهق هق گفت نبوده به جون بابام نبوده چراباورنم..

(دادزم )بهت بدم  زدلمیخونم بهت گفتم عز یکه اومد یبدکردم بهت؟ازروز-

   کردم

  .... یدلم زیتوعز غزل

جز  یک رهیتوروبگ یجا تونهینم یشکیه یچته توچرابهم شک دار-

   توهواموداشت

 .... ...من عاشقتم باتمام وجودمرتوراخدایکنم ..ام انتیچرا بهت خ اخه

۳۴۶ 

 

 [20:05 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   دوست دارم یمدیاز رفتارم نفه ونتمید یدیتونفهم

...کم پسم  ختیریدلم م یزدیهق هق کرد که ادامه دادم هربارکه پسم م فقط

   ینزد

   ینزد غزل

  اما هوس بود یدرسته خواست-

..نبود هوس نبود اگه بود که اگه بودکه به زور ....(دادزدم )شب روز نبود -

   خونم

   یلعنت یبود

  ) تورخداآروم باش (باهق هق گفت ریام-

   نیفکربابام نبود که چقد دوست داره چراا یمن به درک فکربابات نبود-

   یکاروکرد



   گوش چرابه حرفام زینکردم عز یمن کار یگیم ی؟چرا الک یآخه چه کار-

   ریمن عاشقتم ام شهیدامیمث توواسم پ ینکردم به خدا...کس یمن کار یدینم

  ... برات رمیمیم

   نخواستمت نیواسه هم یازدواج کن یولم کن ترسمیچقد دلواپسم م یدونیم

   دوست داشتم خواستمتینخواستمت اما باتمام وجودم م...

  ؟ یکه پسم زد نهیچه دوست داشت نیآخه ا_

   ینشم اگه ولم کرد ونیتم که بعد پشنخواس-

   غزل یدیچراعذابم م یدیخاطرت ول کردم نفه رنوبهیگفتم ش تیباعصبان

   یدیعشق پنهونموند یدیعشقموند

   اما هوس بود یتومنوخواست-

   نه بود خواستمت اما خواستم به خودم فرصت بدم-

   دنین طاقت دنک ونمینکن د هیگر ینکن لعت هیکرد فقط که دادزدم گر هیگر

 ... یلعنت اشکاتوندارم

   که واسه دوست دونمیم یچه فرصت یخواستیهق کرد ه گفت توفرصت م هق

 یکنیخالصم م یگفتم ک یبود نیبهم بدب یدیتومنوند یکردیدل دل م داشتنم

   راحت

   اتینیاز شک وبدب شدم

   من بخوام یتاوقت یمونیم شمیولت کنم مگه نگفتم پ-

   ینه دوسم ندار یخوایمن منوم یکرد رخودتیمنواس یواسه چ ؟آخه یواسه چ-

   یذاریراحت م نه

   یدی...تونفهم گهید یکیسراغ  یکه رفت ی؟دوسم ندار یغزل تودوسم ندار-



   ونتمید

   از لحن گفتارش وهق دیکه تنم لزر یدوست دارم (باهق هق گفت وا یروان-

  )هقش

   غز ل باختم ...داد زدم یدلموداغون کردبازم باختم دل بهت دادم وباختم اما -

  .... باختم

  ) گفت هی(باگر یاما بهم نگفت یدوسم داشت-

که ازمن بهتره آره اون  یکی گهید یکیسراغ  یرفت یزدم نگفتم اما توچ داد

   بهتره

   داد زدم )غزل اون ازمن بهتره(

   بخدادوست دارم یکنیاشتباه م ریام-

   نی...چراحالموا یبندیدل م یکیکه هردفه به  یل بدبودتواز او کنمیاشتباه نم-

   یدلخوشم کرد یدوسم دار ی؟چرابهم گفت یچراداغونم کرد یکرد یجور

  .... یدیند یباورنکرد یدیعشقوتوچشام ند...

   رمیتخت وگفتم فکرفراربه سرت نزنه م یهق هق کرد که بلند شدم از رو فقط

   نره ...از ادتی یشونت دادم تاعمردارن یشوهر گردمی...برم گردمیبرم شب

   اما اشتباه کردم یمن احمق روبگوگفتم درست شد یسواستفاده کرد امیمهربون

 ... ترسمی...منوتنها نذارم یریگفت کجا م هیباگر

۳۴۷ 

 

 [20:06 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   ردمودرقفل ک رونیهاش لباساشوجمع کردم واز اتاق زدم ب هیتوجه به گر بدون



   رتنهامی...ام کنمیم رخواهشیدادزد نرو..ام هیباگر رونیزدم ب ازدرکه

   به جونم شیهق هقش بود که آت ی...نرو...وصداری...نرولطفا...ام ترسمی...منذار

   اما من فعالزده به سرم زد

دروحفاظوقفل کردم بااعصاب متشنج وداغون رفتم مطب  رونیزدم ب ازخونه

   زود

   سالم کنم گفتم تاساعت نکهیتعجب کرده بدون ا دنمیباد یومدم منشهردفه ا تراز

  ..دکتر ی...بلند شد بود که باترس گفت چشم آقا کنمینم تیزیشترویب7

   بود ختهیشد اعصابم ر مارداخلیب نیبعد اول قهیکردم داخل شدم چند دق دروباز

   بهنکنم وکارمو یماراخالیکنم وحرصموسرب موحفظیکردم خون سرد یسع

   مراجعه کننده داشتم اما بدون نکهیمطب بودم باا7انجام بدم تاساعت  نحواحسنت

کردم رفتم عمارت با بابا  یباسرعت رانندگ رونیبه اونا از مطب زدم ب اعتنا

   نمید

   سراغ غزلوکه گرفت یکینه عل یکه داخل شدم نه سالم نیکرده بود هم تعجب

اصال مجال حرف  میدعوت شد یعروسشمال  میمستان وقراره بر شیپ گفتم

   زدن

   لباس بود یهرچ روروکردمیباورنکرد رفتم اتاقش ..کمدشوز دونمیندادم م بهش

   رونیب ختمیر

 رسدیکه به ذهنم م ییگشتم که کمد کشوها وهرجا یداشته باشه ....کل دیبا-

   روگشتم

   حتما دارهپس  رقصهیدست لباس رقص بود خودش گفت بالباس م هی داکردمیپ که

   بودکه ...بادامن که نیسوت هیشترشبی...جلوم ب یحساب خوردمیگفته حرص م که

   رفتم سمت رونیبود ...زدم از خونه ب یشیقرمز آت هیجاش باز بود.... همه



مبل غذابه دست رفتم  یسرراه هم غذا گرفتم ورفتم لباسارواندختم ورو آپارتمانم

   هی

   اخم هیداشت با  یبیعج تیمعصوم هیکردم  به اتاق خواب بود نگاش راست

 یتخت نشستم ورو یتخت لبه  یتوصورتش بود غذاهاروگذاشتم رو یظیغل

   تخت

   بسته بود پسیخودش مچاله شده بود دست بردم موهاشوکه باکل یتوخواب تو که

   نگاهم بهش بود که باپشت انگشتاموگونشوکه نوازش یقیکردم ...دقا رونوازش

 هیبه گر دیتامنود دیازخواب پر دمیگونش دست کش یرو کهنیهم کردم

   هیافتادوباگر

  یتاحاالکجا بود گفت

   به جلوخم شد وباهق هق گفت یکم هیگرفت و نشینشست پاهاشوجلوس بلندشد

   کن دستاموباز

  ؟ یگفتم باز کنم که چکارکن دمیغذاروجلم کش ظرف

   کجادارم برم کنمیگفت فرارنم هیباگر

   یبر یندار ییجا معلومه-

   گفتم یغذاروپرکردم سمت دهنش بردم روشوبرگردوند که باحالت دستور قاشق

  بخور

   خورمینم-

  ؟یخورینم-

  ....رینخوربروبم... بجهنم�ریگفت خودت بروبم هیوگر تیباعصبان

   یباز میالف بچه بازندگ هیکه  رمیبرم بم دمیمشغول خوردن شدم وگفتم با خودم

   کرده



   یگرفت یتومنوبه باز ایکردم  یباز تیگفت من بازندگ هیرباگ

 یچ یدونیم دمیدارم پرورش م نمیتوآست یچه مار دونستمیپرگفتم نم بادهن

   ناراحتم

  ؟ کرده

   که کردمیقاشق پرگذاشتم تودهنم وگفتم داشتم باور م هینگام کرد بااشک که  فقط

   که کردمی.داشتم خودم باورمکه عاشقت شدم.. کردمی؟داشتم باور م یدار دوسم

   نگاش یمن سواستفاده کرد یببخشم ..تواز سادگ تونمیگذشته هاتوساده م بتونم

دل سپردم توزرد از آب دراومد  یاحمقم به هرک یادیوگفتم من ز کردم

   یباپوزخند

   ببخشم وتمونمیاما تورواصالنم گفتم

   کرده یا نهیک یلیتوروخاومده اما  شیپ یتوگذشتت چ دونمیگفت من نم هیباگر

   نکردم ..نکردم یمن کار یول...

 نینکرد یکار گنیم نیخوریم یهمه گه نیهم نیخند گفتم همتون ع باپوز

۳۴۸ 

 

 [20:06 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   هاش هیتوجه به گر یروزانوهاش هق هق کرد محل ندادم ب سرشوگذاشت

   نگام کرد که گفت هیگرسرشوبرداشت با یقیکه بعد دقا غذاموخوردم

   چیبه کارمن نداشت من ه ینکردم آرمان کار یمن کار یکنی...چراباورنمریام

   دارم مگه بهت رتوردوستیبگم من ام یبهش نداشتم وندارم به چه زبون یا عالقه

   گفت یهق هق دلخراش هیبودم ...نگفته بودم دوست دارم (با نگفته

  ) روروکردیدلموز



   یبگ شهیروت م یگیم یچجور یپس چرازردم کرد یم دوسم دارگفت باپوزخند

   ی)چرا منوهردفه از خودت دورم کرد ی(دادزدم بااون یامابااون یدار دوسم

   اگه یدیطالقم م یگفت شبید نیهم یدیطالقم م یگفت یخوایگفت تومنونم هیباگر

  ...... هوس بود یول یآره توخواست یحرف زد نیچراا یخوایم

   به ی...خواستم که مدت یت گفتم که آرومت کنم ...که حرف طالق نزنخواسم-

بعد خواسمت..غزل من خواسمت اما  یفرصت بدم که توهم امتحانتوبد خودم

   گفتم

  ؟ ینقهمد یدیتاموندیمگه حساس گمیبهت م گهیمدت د هی

   یهوس بود باهق هق ادامه دادم نم یاگه هم خواست یمنونخواست یگیدورغ م-

   یدوستم نداشت یوقت یقراره طالقم بد دونستمیم یطعم آغشوتوبچشم وقت ستمخوا

  .... یخواستیعمرکه نم هیخواستن توازسرهوس بود منوواسه ..

   هم نبود لیدل ینخواستم چون بهت شک داشتم باپوزخند گفتم ادامه دادم ب لیاوا -

   ت بود اما بهماسم شوهرت رو نکهیبهت اعتماد کنم توباوجود ا ینکرد یتوکار

 نیا یدررسته باهات رابطه نداشتم اما شوهرتم حق نداشت یکرد انتیخ

   یکاروبکن

   اما توبازم دل دادمتیکه به همون خواستگاره م خواستمتیگفته بودم اگه نم بهت

   مرتکب یچه گناه بزرگ یدونیم یغزل بدکرد یبدکرد یداد یا گهیکس د به

  ... یهمفینومیغزل ا ی...شوهرداشتیشد

   دل ندادم یدل ندادم جز توبه کس یوهق هق گفت ندادم به کس هیبادادوگر

  ؟ یکنینم چراباورم

   ینبود یبیحرفا دخترپا ونج نیتوقبل ازا یچون دخترنبود لیباورت نکردم اوا-



 بهم ادیروز م هیاما  یدوسم دار یگیحاالم دیشا یذاریبازم پاتوکج م معلومه

   کردمیوگذشتت روفراموش م شدمیمق روبگوداشتم عاشق ماما من اح یکن انتیخ

  ... نهیتمام حرفم ا ستمیبگوچقد احمقم آخه ......دادزدم من عشق اولت ن من

   کنهیچراباورنم ایباورکن دادزد خدا ییتو میمرد زندگ نیوآخر نیگفت اول هیباگر

...  

   تراز خودته اشک تمساح یعوض هی تیمرداول زندگ یگیدروغ م-

   شما زناسالحتون اشکاتونه اما مطمئن باش دلم واسه اشکات کنمیزباورنمینر

به  رهیگیکه داره از تو،تودلم جون م یعشق دونستمیاما بدون من نم سوزهینم

   ییمو

  ) باهردونه اشکاش شدمیذره ذره آب م مردمیکه داشتم م ی... (درصورت بنده

   فتاد به دستش که محکم بسته بودمپشت به من بود ...نگاهم ا دیدراز کش روتخت

   کنه من تمیهم که اذ یدورمچش کبود شده بود دلم کباب شدبراش هرچ یکمی

   من بخشمشیمن م بخشمش؟آرهیراحت م یعنیازش سربزنه  ییهرخطا عاشقشم

   کنم الزمه براش هشیتنب یکم هیحاال  یجونم به جونش به نفسش بنده ول عاشقشم

   ...اون ستیواقعا...ن ستین یرابطه ا یش واون عوضخود نیب کنمیم احساس

  ....؟ گهیم راست

   هردفه شهیمنوتاب تحمل من کم م کنهیم یکه به من بود کمرلختش منوروان پشت

   فیاراده ام ضع شدمیسست نم یطور نیمن تاحااال یدختر چیدربرابره دنشیباد

  .... احمق که منومحصورخودش کرده نیداره ا یچ نبوده

   یچیشم سمتش وطناب دستشوباز کردم سرشوبرداشت نگام کرد بااشکاش ه خم

   کارت دارم ایکه طناب پاهشوباز کردم بلندش کردم گفتم ب نگفت



   کردیبود نگام م ستادهیکه ا شدمینگام کرد سمت در داشتم از اتاق خارج م فقط

   ایکه گفتم ب هیباگر

  ؟ یچکارم دار-

   ایزرنزن ب-

مقاومت کرد  دمیبود که رفتم سمتش وبازوشوگرفتم دنبال خودم کش ادهستیا هنوز

   به

 به تنش نداشتم دنبال یهنوز تنش برهنه بود اصالتوجه دمشیخودم کش زوردنبال

۳۴۹ 

 

 [20:07 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   گفت هیوگر تیمبل انداختمش وباعصبان یکشون کشون آوردمش و...رو خودم

  .... یوحش

مبل  یبود برداشتم پرت کردم سمتش که رو یمبل تک یرقص رو لباس

   توخودش

   نگام کرد که داذزدم هیشده بود گفتم بپوش پاشوبرام برقص...باگر جمع

   پاشوبپوش

  .......توروخداریام-

   تنت کنم ای یپوشیم-

پوشم (باهق  ینم�رفتم کنترلوبرداشتم روشن کردم که گفتم زود باش ستمیس سمت

  ) فتهق گ

 دمیکه برگشتم نگاش کردم د داکردمیبودم پ یآهنگ عرب هیکردم دنبال  روشن

   داره



  هنوز سرش روزانوهاش بود سمتش رفتم کنهیم هیگر

   یرقصیواسم م یمگه خودت نگفت-

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

   کرد اما من هیمقاوت کرد گر یلباسوبراشتم خودم شروع کردم تنش کردم کل که

بود رفتارم  انهیوحش ومدمیکارش نبود اون تقالکرد من اما من کوتاه نبده گوشم

   به

   که بستمیبود درواقع وداشتم قفلشوم نیقسمت باالتنشوتنش کردم که ستوت یسخت

   خوامیبارقصت فقط هق هق کرد م یکنیم رابمیواسم س یرقصیوم گفتم

   نمیرقصتوبب

  ... اخشم گفتم بپوشدامنو رقص سمتش گرفتم وب ستادکهیشد وا بلند

  ... کردینگام م کنمیاحساس م بانفرت

  ... نمیرقصتوبب نیبهتر خوامیزدم بپوش ...م داد

   موهاشوباز کردم وگفتم پسیکل نتیسمتش رفتم باعصبا رقصمیگفت نم هیباگر

 ... دادزدم برام برقص یکن ...تومال من رابمیمنوس

محکم  دمیشت گرفتم کشاز پ انهی...که موهاشووحش ختیدورش ر موهاش

   سرشوبه

   دندونام گفتم یکه باحرص از ال یزد که باعصبانت درحال غیخم کرد ج عقب

  ..... امشب یکنیم رابمی...منوس یرقصیواسم باعشق واسم م یرقصیم

   لباس معرکه شده بود که گفتم نیبود که باا نشیدهانشوقورت دادنگام به س آب

  .... باشه ادتی....فقط من  یمن تومال

  ... کردم که گفتم بپوش موهاشوول



   پا یمبل نشستم وپارو یکردم رو ستموروشنیکه س دیشدلباسوبراشت پوش خم

   یب ختیریبود اشک م ستادهیبودم اما نگاهم بهش بودا یعصب یلیخ انداختم

   دازدم برقص ...نگام کرد چشم بست آهنگ درحال پخش بود که بازم داد صداکه

   واسم برقص زدم

تمام مدت نگاهم  دیورقص دنیبه موهاش داد ......وشروع کرد به رقص یتاب

   بهش

تنش چنان  دیرقصیواقعا رقصش معرکه بود خصوصا داشت باحرص م بود

   یموج

   نبود معرکه یکه باورکردن دنیرقصیکه قابل وصف نبود موهاش چنان م داشت

نفس من تمام مدت زل  هی دیوارمرقص ونهیوباسنش د نهیولرزش تنوس بودموج

   زده

   یقیکردم نفس عم رهنموبازیپ یآوردم دکمه  یبهش نفس نفس داشتم کم م بودم

   حال من باوجود اون خوبه رمیمیبراش م رمیمیدخترم م نیمن عاشق ا دمیکش

زانوگذاشت وهق هق کرد  یزانوش افتاد سررو یکه آهنگ تموم شد رو....

   باتمام

  .... ستمی،ن ستمیبد ن رمنیت امباهق هق گف وجودش

   هیشدم بازوشوباخشم گرفتم بلندش کردم وگفتم بلندشو،بلندش کردم که باگر بلند

   نکردم یمن کار ریام گفت

  ...درارلباستو-

   یدیکردم وچرخوندمش ووقفل لباسشوبازکردم وگفتم واسه اونم رقص بازشوول

  ...؟ یکنیاباورم نمنکن ..چر تمیرتوروخدااذیگفت ام هیباگر برگشت

   مبل دامنوشوخودش درآورد که سمت یدرآوردم وپرت کردم ورو لباسوازتنش



 تخت انداختمش سرشوبرداشت نگام کرد اشکاش یکشون کشون بردم ورو اتاق

۳۵۰ 

 

 [20:08 11.12.19] , از هوس یتنپوش

 رهنموازتنمیاشکا ....پ نیا دنید خوادیم یخداچه صبر یبود وا توچشاش

   ردمدرآو

از پشت بغلش کردم آروم زمزمه  دمیمبل وکنارش دارز کش یکردم رو پرت

   کردم

   گرفتم نشوتودستیس هیامشب بغلم بخواب ...چسبوندم به خودم که دست بردم ...

 یتوفقط مال من نهیتنتوبب یکس دمیزمزمه کردم اجازه نم رگوششیوز

   ی....ازگرما

   موهاشوبوکردم قیدرآغوشش ...عمشدم کل تاروپودم سست شد یطور هی تنش

   غزل زنده کنمیقسمت نم یتورباکس دمینم یتوروباکس یکردم تومال من وزمزمه

   رمیمیلحظه نگاهش به تنت باشه ...م هیلحظه فقط  هیکه بخواد  یکس مذارمین

  ... مرمی...م یباش یباکس

   روبه انینکن د یکار ونمیگوشش زمزمه کردم غزل من د یهق هق کرد تو فقط

  ... بکشم بفهمم آرمان بهت دست زده مرگت روهرلحظه آروزوکن شیآت

  ... یا ونهیهق گفت تود باهق

نکن  تمیباشه ...غزل اذ گهید یزنش مال کس کنهیقبول م یآره کدوم آدم عاقل-

   چیه

   مینسنج من روان رتمینذارمنوباغ رتمیدست روغ وقت

   ستمی...ن ستمیگفت من زنت ن هیباگر-



   که یخودم چرخوندم باعصبانت وفکشوبادست محکم گرفتم درحال روشوسمت

   دندونام گفتم من شوهرتم ..از امشب شوهرتم یبودم باخشم از ال زیخ مین یکم

   دمیدورروز فرصت م یکیفروکن بهت  کتیکوچ نوتوکلهیا یخوایکه م یهمون

   هیشوهرتم ... یلم کنتاقبو دارمینگهت م جایفقط دوروز ...ان ؟دوروزیدیفهم...

چونشوبه عقب محکم هل دادم وسرش  یهمون طورکه دوست دار یشوهرواقع

   به

که زن  یبودن که ادامه دادم همون کار سیشد وچشاش خ لیمتما عقب

   یشوهرواق

   ی...منوبه آرامش برسونخوامیدارن ازت سکس همراه باعشق م باهم

   ختیریبست اشک م چشم

   اهیروزگارت س یاجازه ند یکن تمیاذ ی...غزل بخوا یواستخینونمیمگه هم– من

   ...باپوزخند ادامه ادام مگه دوسم یخودتم بخوا خوامی...مادی..اززوربدم م کنمیم

 مهیزن خوب که عاشق شوهرشه ...روش خ هیمث  یکنیم میپس همراه یندار

وبه  سازمیروبرات م یقشنگ یدرحال پا کردن اشکاش گفتم لحظه ها زدم

   هرحال

  .... باتنت یآرومم کن یکن رابمیس خوامیمر َدم بلدم م منم

 ادتیاما یرینظ یکه بوسدم چشاشوگفتم توب شترروشینگفت خم شدم ب یچیه

   باشه

   از پشت دمیکه دوباره دراز کش ختیریوروش که بودم فقط اشک م ونمید من

وقت  چیغزل ه وباالتماس گفتم دمیکردم که دستشوگرفتم ومچ دستشوبوس بغلش

   کار

   ...فقط گمینه بهت نم یبخوا یهرچ دمیبهت م یبخوا یهرچ یناراحتم کن نکن



   یکنیداغونم م نمینکن دوست ندارم اشکاتوبب هیجلوم گر گهینکن ....د تمیاذ

   یازم جداش یبخوا نکهیتصورا یاشکاتوندارم...تومال من دنیطاقت د بااشکات

   بخشهیم یتوبهم زندگ ی...هربوسه ا رمیمی..م. رمیمیم یبش یا گهیکس د مال

   لحظه فک کنم هیتونم  یساده ازت بگذرم نم تونمینفسم به نفس توبنده سخته نم...

   بدم دست یتورو به کس تونمینم ستی...عاشقت شدم غزل دست خودم ن ندارمت

   موهاشوبوکردم قیبود عم نشیف نیف یبسپارمت ...فقط صدا تینس قتیکه ال کس

   صب اون اشک یکردم دوست دارم ....تاحوال رگردنشوزمزمهیوز دمیبوس

   ...دوباره کینیلیکه برم ک دارشمیب یصبح به سخت داربودمیمن ب ختیریم

چشاش شروع  عینگفت جزسر یچیه دیوخواب بود ازخواب پر دستاشوبستم

   کردن

  ... دنیبار

  )غزل(

ون مدام توگوشم زمزمه کرد وا داربودمیبازم دستاموبست تاصبح ب یروان

   ییحرفا

   دونستمیبودم نم دنشیکه مدت ها بود منتظرشن ییدلموحرفا کردیم شیر شیر که

   واقعا...من ونستیمرد د نیدوسم داره باازش بترسم ا نکهیباشم از ا خوشحال

داشتم داغون  ردلمیصب خوابم برد ازدردز یحوال ختمیصب اشک ر باخود

   شدمیم

   ختینگفتم اشکم ر یچیه دمیفتم ...صب دستاموبست که از خواب پربهش نگ اما

   مردمشکل نیا کنهیم تمیاذ یجور نیکه ا هیچه عشق نیخودم نبود آخه ا دست

   چشاموبستم امیگفت ظهرم دیتنم کش ی...مالفه رو ستیدست خودش ن نهیبد داره



همه  نیا نگم ...موعد ماهانم بود که چیکردم ه یسع مردمیم ازدردداشتم

   دردداشتم

   نتونستم درست بخوابم ......رفت تنها شبیتحمل کردم ازشدت دردبود که د اما

 رتنمیشد فقط لباس ز سیپام خ یچقد گذشت که احساس کردم ال دونمینم موندم

   بود

 نکردم بلند شدم ییتقال چیاومد پس ه یازدستم برنم یوپاموبسته بود که کار دست

۳۵۱ 

 

 [20:09 11.12.19] , ساز هو یتنپوش

   بکنم دست تونستمیشده بود ولش کردم چکارم فیکردم مالفه کث رمونگاهیز

 یبه سخت یهرچند راحت نبودم ول دمیدوباره دراز کش یبود روان وپاموبسه

   خوابم

   خوابم برد یک دمیخودم اما نفم یبکشم رو تونستمیمالفه هم روم نبود نم برد

   جهیمنگ بودم وسرگ ستادهیسرم ا یباال دمیکه د دارشدمیباسردردازخواب ب......

  گفت چته ؟ دکهیدیداشتم چشام تارم یبد ی

  ... نگاش کنم گفتم حالم بده کهیان بدون

  ؟ یشد یک-

  ... گفتم بعدرفتنت ضیباغ

  ؟ یدردداشت شتید-

  ...؟ ینگفت یزیگرفت که گفت چراچ میگر اریاخت یسرموتکون دادم ب فقظط

 رمیبگ لیتخت زانوزد وگفت پاشوبروحموم برم واست وسا یگفتم که پان یچیه

...  



کرد باز کردن دستم ..مچ دستموماساژدادم پاموبازکرد کمکم کرد بلند  وشروع

   شدم

خجالت کشدم هرچند برهنه بود تنم اما به هق  نقدهیافتضاح بود سرووضعم ا...

   هق

   مردموزنده شدم خداشاهده افتادم

  یب بزن -ریام ّ  

  کن تنتوخوب آ یسع ستینزن به تنت واست خوبت ن ادصابونیز

  ... امیزود م رمیم......

   هیرگریدل س هیتوحموم بودم بازم  یساعت مین هیحموم شدم .............. داخل

  ... یخوب زدلمیکه گفت غزل عز دمیکه صداشوشن کردم

   ودم به زورخودموکنترلپا بند نب یداشتم که رو یا جهیروبستم چنان سرگ آب

   که اون دفه برام یدادم ...حوله ا هیوارتکیغزل حالت خوبه ؟)...به د-ری(ام کردم

 یجواب بده ) موهاموبه بدبخت زمیغزل عز-ری(امدمیچیبود رودورتنم پ گرفته

   جمع

   دروباز کردم ی؟) که ال زمیعز یشونیصداموم یکنینگرانم م یدار-ری(ام کردم

  ؟ یخوب گفت

   نشسته یقال یرو نیکف زم رونینگفتم ...خودموروبه راه کردم واومدم ب یچیه

 دهیپر یلیبخور رنگت خ یزیچ هی ایکه گفت ب بود

   ناراحت بودم ...اصالنگاش یلیازدستش خ دمیتخت دراز کش یندادم رو محلش

   بارمصرف غذادستش بود گفت هیتخت نشست وظرف  یکه بلند شدلبه  نکردم

  ...بخور یزیچ هیپاشو



 هیغذاروگذاشت روتخت ...بازوموگرفته بود به زوربلندم کرد بلند شد ظرف

   وانیل

 یزیتاحاالچ روزیپرتقال برداشت که برگشت جلوم گرفت وگفت از د آب

   ینخورد

   دخترونتوندارم یایغش وضعف ولوس باز حوصله

  ..گفت بخور یبرگردوندم که دستور روم

   باخودت که یتوبامن قهر-رفت دهنموبازکرد ...تخت فکموگ یلبه  نشست

   یستیقهرن

که به زوردادبه خوردم ودهنم پرکرداز آب  یلینداشت خشن بود خ اعصاب

   پرتقال

   دهنم همه روباشدت تف کردم یازجلو وانوبرداشتیلجبازتال منم

   شد یعصب یلیخ زدیخون نم یزدینگفت کاردم یچی...چشم بست هتوصورتش

   مارک رهنشیگردنش متورم شده بودن صورتش پرآب پرتقال د پ یرگا که نقدیا

  ... خورمیگفتم نم ضیپرلک شد نگام کرد که باغ دارش

   بود پاک باحرص وگفت دهیکه روتخت کش یزیتم یها صورتشوبامالفه

  ... شهیخودت زودحالت بدم یکنیضعف م ستیخوب ن بخورحالت

  ... خورمینم-

 شیگفتم پ رهیگیمارت باباسراغتومع میبر میخوایبخورم-

   می...غذاتوبخوربریمستان

...  

  ... خورمینم-

  ... ستیشدم گفتم لباسم کومنوببرعمارت ...حالم خوب ن بلند



   نداشتم که تادوتاقدم ینخورده بودم حالم خوب نبود تعادل درست یچیه دوروزه

هراسون  یابود صد ادمیکه  یزیرفت وتنها چ یاهیجلوم چشمم س برداشتم

   ربودیام

 ددادزدغززززززززل؟یسمتم دو که

۳۵۲ 

 

 [20:10 11.12.19] , از هوس یتنپوش

 (ریام)

   دمیغزل ...هراسون سمتش دو دادزدم

   یزینگفت چند بارزدم توصورتش غش کردباز دورزه چ یچیافتاده نیزم یرو

 یو چشاتوباز کن ...قربون چشا زمیغزل غزل عز دیلرزی..صدام م نخورده

   نازت

   یچشاش کبود شده بود بغلش کردم گذاشتمش رو ی)پادیلرزیمن ...(صدام م برم

داروخانه  نیبود آپارتمانوبه سرعت نورترک کردم به اول هوشی...هنوز ب تخت

   که

   گرفتم دیکه ذهنم رس یوآهن ففول هرچ یتیتقو یقرصا یبراش سرم وکل دمیرس

   روتلف نکردم وبه حالت دوداخل شدم غش کرده ...وقت فهیعشقم بدنش ضع آخه

   یزیآخه بس که چ داکنمیپ شدیبود که سرموآماده کرد رگشومگه م هوشیهنوز ب..

   کردم به هوش اومد تاسوزنوداخل رگش دایپ یبود رگ نداشت به سخت نخورده

  افتاد هیزد به گر غیج کردم

  کردم ی...(سع آروم باش عشقم ستین یزیعاشقانه گفتم چ یمهربون .لحن یلیخ

  ) کنم آرومش



   زدیم غیج کردیم هیدستشواز تودستم بکشه به زور کنترلش کردم گر خواستیم

  بود ک دهیترس یلیخ

  .. نترس عشقم هیتموم شد گر یفدات بشم اله-

   ادیگفت دردم م هیباگر

  ... بذاربچسبونم ...تموم شد ...تمومه گلم-

  ... سوزهیگفت م هیباگر

  ... ینخورد یزیگلم دوروزه چ یضعف کرد-

  ...گفت منوببرخونه ...منوببر دیلرزیصداش که م هیباگر

  ... خانومم دهیپر یلیعمرم ...رنگ خ میریسرمت تموم بشه م-

.........سرمش که تموم شد  ختیرینگفت روشموبرگردوند اما اشک م چیه

   کمکش

   یزیل راه ساکت بود چرفتم خونه تمام طو میکرد لشوجمعیوسا دیلباس پوش کردم

  چه برسه حاال شدیطوربدحال م نیهم شدی...اصالحال نداشت دورش که م نگفت

 ... نخورده باشه یزیدوروزه چ که

   به خودش مسلط باشه وخودشوسرحال نشون بده یکرد کم یخونه سع میدیرس

   ییلیکرد بابام هم که خ یوابراز دلتنگ دیبوس یموفق هم بود باباروحساب یتاحدود

   یکرد که چرابهش زنگ نزده غزل هم با خنده گفت ب هیهم گال یبود کل دلتنگش

حق داره  کردیخوش حالم م یلیخ نیدوسش داره ا یلی...باباکه خ گهید معرفتم

   اون

   یاگه ب ی..حت یودوسش نداشته باش ینیغزلوببن شهیمگه م هیالعاد دخترفوق

  ... ستیباشه که ن معرفت



   مطب دوش رفتمیدزوردترمیبا شدیم رمیبه اتاقش رفت منم داشت د...............

راست رفتم اتاقش  هیآراسته ومنظم رفتم مطب ...شب که اومدم  گرفتم

   ...روتخت

  ؟ هیبود پشتش به من بود گفت چ دهیکش دراز

  ... تواتاقم ایکن ب لتوجمعیگفتم وسا یوخش ودستور خشک

  ... اتاقت امیمن نم-

  ... شام منتظرتم نییپا رمیگیدوش م رمیمنتظرم ...م گهیربع ساعت د یایم-

   عینشسته بود که کنارش نشستم ...سر زیپشت م نیینگفت .........رفتم پا یچیه

  ؟ یکرد لتوجمعینگفت زمزمه کردم وسا یچیه دمیگونشوبوس

  ... میزنیباهم حرف م ربعدیلطفا ام-

  ... اتاقم ایکن ب لتوجمعیگفتم وسا-

  ...راحتم بذار کنمیخواهش م ریام-

   به جون هم نیدیشما بازچتونه پر-بابا

  .... ستین یزیبابا گفتم چ رروبهیام

  .... اتاقم یایم دادکنمیسمت غزل وزمزمه کردم نذاردادوب برگشتم

  ... امینم راصرارنکنیام-

   گفتم نکهیهم یدیغزل بامن بحث نکن فهم-

 ... ..امـــــــیشمرده نــ..مــــ...ِ زمزمه کرد اما شمرده آروم

۳۵۳ 

 

 [20:10 11.12.19] , از هوس یتنپوش



   ارمتیزورم به

  ! یکنیکارونم نیتوا-

   ییکه ابا یدونیبشه جلوبابام م یزینکن آب رور یپس کار میروان یدونیتوکه م-

  ... یایدخترخوب م هیپس خودت مث  ندارم

   زبهمیونرتوروخدا اعصابم ستیخوب ن رحالمیام-

  .. حاالخوبه پزشکم میمگه تاحاالزن ند-

درضمن  یشیخوب که م یبه هرحال که چ دونمینگام کرد که ادامه دادم م فقط

   چه

  ...؟ ینمش گهی؟مگه د یداره االن حالت بده بعدش چ یفرق

   ستمیمن راحت ن-

  ... ندارم یمن راحتم مشکل-

  ... اصرار نکن کنمینکن خواهش م تمیاذ ریام-

  ... حرف آخرمه وسالم نیا یاریسگموباالم یاون رو یغزل دار-

   زدمیبودم بدون درنظر گرفتن بابام که نشسته بود بلند بلند حرف م یعصب نقدیا

   قتاینگفت منم روم نشد حق یچیاما ه هیچ هیه قض دیفهم گهیباباهم د صددرصد

   کنم نگاش

ااخم نشسته بود که براش به غزل کردم که ب یخوردن شدم نگاه مشغول

   توبشقاب

   یدار یخودت هم که کم خون یدیازدست م یادیگفتم بخورخون ز دمیکش

  ررررر؟یگفت ام بااخم

  ...؟ هیچ هیزنا فرقت بابق یزدم توهم مث همه  یحرف بد زدلمیعز هیچ-



  .... خب یگفت لطفاآروم ترآبروم برد بابغض

  ...نگو یچیبخورگلم ه-

 رد خوردنشروع ک ضیباغ

  .... تمام مدت ساکت بود بابام

    

   

   طشیمنم به خاطر شرا خوابهیچند روزه غزل تواتاقمه شبا هم بافاصله م االن

   دونستیاتاقم باباهم م لشوآرودهیده شبه تواتاقم کل وسا گهینداشتم االن د شیکار

   هحلقه هامون دستمون دید یخوش بود وقت یلیخ خوابهیتواتاقم م غزل

   مونشونیخوشحال قیعم یگفت منم بالخند کیدادوبهم تبر شونشونیقاخوشحالیعم

   البته غزلووادارکردم حلقشودستش کردم رابطمون سردنبود اما گرم هم نبود دادم

   کردیم یبه کارش نداشتم..لجباز یکار کردیم یریبهونه گ یزیچ نیسرکوچکتر

  .... ماما باتمام وجودم دوسش دار ارهیوحرصمودرم

   رفتم اتاقمون عیکه با باباداشتم سر یغزل رفت اتاقمون منم بعدخوش وبش بعدشام

   وسط تخت نشسته بود داشت پفک دمیدوست دارم کنارش باشم د ستیتودلم ن دل

   خوردیم

  غزل ؟-

  ؟ هینگام کنه چ نکهیا بدون

  ؟ زمنیعز یوسط تخت نشست-

  ... بادهن پرمن راحتم-

  ...ادیبدم م یکنیم فیاروکثغزل مالفه ه-



  ... کنمیعوض م-

   یچند باربهت بگم مضره تازه شام خورد ستیآشغاالنخورخوب ن نیاز ا نقدهیا-

  )هوس کردم (بادهن پر-

   ..مسواک هم بزنریدوش بگ هیپاشوبرو-

  ... صبح رفتم-

 .. زدلمیغزل پاشوعز-

۳۵۴ 

 

 [20:11 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  ؟ دمیخوب م یصب رفتم (خودشوبوکرد)به جون توبو یارچکارمن د اه

   یکه بالحن بچگونه ا دمیپفکواز جلوش قاپ ی سهیبودم کنارتخت که ک ستادهیهنوز

   یاووووف بدجنس چکاردار گفت

   حموم یدارم بر ردوستیپاشوبرودوش بگ-

   رمیوگفت نم طونشیتوچشام نگاه کرد بااون نگاه ش پررو

  ... میبذارم نگاه کن ملیف هیبلند شوبا-

  ...آ یذاریصحنه دارنم لمیف-

  ... ایدورتنت ب چیگفتم حاالپاشوبروحوله بپ باخنده

  ؟ی ی ی ی ی یچ-

  ... زمنیعز گهیبرود یدیشن-

   حوله دورتنش رونیتوحموم بود که اومد ب یبلند شد ...ربع ساعت ضیباغ

  ... گذاشتم ایدم که گفتم بداده بو هیهم دروموهاش ...به تاج تخت تک یکی..بود



  .......؟ریام-

  ؟ هیچ-

   گرفتم جهیسرگ کمیتوحموم  یاریپست ب نیبرام از پا یریم-

   یخوریم آشغال که بس�رررررریام-

   باخنده گفتم جونم-

   گفت چنان یبرم لطفا...(بالحن بچگونه ا یختیر نیحوصله ندارم برم ا-

  )... ودم بهش وخندم گرفته بودزده ب ارزلیاخت یکرد که ب خودشولوس

  ؟ یکنینگام م یجور نیچرا ا-

  کجاست–شدم  بلندم

   ینییدوم م فیاول ورد یطبقه  نتیتوکاب

  ... آدرس داددنت نیباا یریبم-

  ... کاسه پرکردم وبرگشتم هیرفتم واومدم  عیسر

   دادم ظرفودادم دستش هیتخت نشسته بود منم بافاصله به تاج تخت تک یرو

   لمیکه ف اوردمیخودم ن یبدنشسته بود که کل پاهاش معلوم بود به رو یلیخ....

   روگذاشتم

  ...به حالت آ یوا یغزل حرف بزن-

   ستین میحال یچیه یذارییم یآخه زبون اصل-

  ... یشیتوفقط بادقت نگاه کن متوجه م-

   م..واسه ک خوردیسروصداپسته م یاونم ب میمشغول نگاه کردن شد درسکوت

   بخوره شهیخوب بود ...من ازش خواسته بودم هم شیخون

   ردش کردم که اعتراض گفت عیصحنه بود که سر هیگذشت که  یربع ساعت هی



  ؟ یچراردکرد یشروع کرد اِبازم

  من ؟ ای یغزل توبازم شروع کرد-

   نمیبب یذاریمث اون دفه نم-

  ...ادآیگفتم خوشت م باخنده

   دوست دارم نمیبب خوامیکرد وگفت م خودشولوس

  غززززززززل؟-

  ه؟یییییییچ-

  ... داره واست یبدآموز یشیم ییهوا ستینگوواست خوب ن یچیه-

   گفت یبود بالحن بچگونه ا نییگذشت که پشت بهم کرد سرش پا یقیدقا

 رررررررر؟یام

۳۵۵ 

 

 [20:12 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  .... جونم

  رررررررررررر؟یکه گفت ام ونیتلوز اهیزده بودم به صفحه س زل

  ... صداتم نزن من کم تحملم یجور نیغزل ا یوا-

  ...خوادیدلم م رمنمیام-

  ؟یییییییوتوأم باتعجب گفتم چ باخنده

  ) گفت که دلم ضعف کرد واسش یکارا....(بالحن بچگونه ا نیا خوادازیمن دلم م-

  ؟ هیفتم چسمتش ازپشت بغلش کردم وگ زبرداشتمیوخ دمیگز لب

   خوامیبود که آروم گفت منم م نییسمتم وسرش پا دیشترجادادچرخیب خودشوتوبغلم



...  

  ؟ یخوایم یگفتم چ یبالبخند-

   نایمث ا-

  غزل ...؟-

  ....؟ هان

  منو؟ نیمنونگاه کن ...غزل..؟بب-

   یخوایم یکه گفتم چ دنشیازد رنمشدمیچشاشوبسته بود که س سرشوبرداشت

  ؟ زدلمیعز

  ررررررررر؟یگفت ام بااخم

  ؟ یگفتم غزل مطمئن کردیم رهنموبازیپ ینگام کنه دکمه ها نکهیا بدون

  بودکه گفت ها.؟ نییتوصورتش بود سرش پا نگام

  ؟ یکه درباره تکرارکردم غزل مطمئن کردیدکمه هاموباز م دیلب گز که

 ؟یدوسم ندار میمازنوشوهر ینگام کرد وگفت مگه نگفت سرشوبرداشت

   مگه خودت یزن شوهرواقع هینگاش کردم وکه ادامه داد  طونیترکردم وش لب

  ؟ ینگفت

  ... نمونه سیرواز دروموهاش باز کردم وگفتم پاشوموهاتوسشوارکن ...خ حوله

  رررررر؟یام

  ر؟یجان ام-

  ؟ یدار دوسم

  .... گفتم پاشوبروموهاتوخشک کن باخنده

   امیماالن  رونیب رمیشد که گفتم م بلند



  ؟ یریکجا م-

  ... کن تابرگردم شیآرا یکم هی یزود امیم رمیم-

  )غزل(

   شیآرا یکم هیشونه زدم ... دمیهم نگفت ...موهاموسشوارکش یچیه رونیب رفت

   یکم هیچرا؟دل تودلم نبود .. دونمینگران بودم نم یلی....خ میمال یلیخ کردم

   ارمیاخواستم حوله رواز دورتنم دربداشتم ...حوله هنوز دورتنم بود ...ت استرس

   خواب بپوشم که داخل شد لباس

  ساعته ؟ هی یکجا رفت-

  ؟ یدوربرا...چه خوش کل شد نیهم-

  ؟ زدلمیعز یشینم مونیگفت پش یزدم فقط که بالبخند لبخند

توآغوشش که بودم آروم  یگردنم وا یبغلم کرد سرش توگود ازپشت

   وقرارروازم

   گرفت

  ؟ یگیم یجور نیکه ا یوم گفتم مگه دوسم ندارآر یلیخ

برات آخ خ خ خ  رمیبود کرد زمزمه کرد دوست ندارم م قیموهاموعم

   ؟اووووف

 ... زدلمیبرات ....عز رهیودلم م جون

۳۵۶ 

 

 [20:12 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   دوست دارم .......بادوتادستام دستاشوگرفتم منم



   لم کرد بلندم کرد وسمت تخت رفت منوگذاشتمنوسمت خودش چرخوند بغ که

   دروتنموباز کرد ومنم دکمه یزد لبخند به لب داشت که حوله  مهیروم خ روتخت

 نمونیب یقیارتباط عم هیکردم ...نگاهش همش توچشام بود که  رهنشوبازیپ ی

   بود

تووجود دوتامون بود که آروم زمزمه کرد توگوشم که کل  یبیعج ازیحس ن به

   متن

  ... از گرم نفسهاش که دوست دارم ....دوست دارم عشقم گرفت

  بود که ردلمیز ینگفتم که .........................پشتم بهش بود که دردبد یچیه

  ؟ یگفت خوب یبغلم کرد وآروم بالحن مهربون وپرعشق ازپشت

  .. خوبم-

   یغزل باهام قهر-

   قهرکه نه اما دلخورم-

   ق بدهبهم ح زدلمیعز-

  ... ی...باورم ...نکرد ی...نکرد نمی...تو...معارتایام-

   زمیکرد از پشت نوازشم کرد وگفت غزل ...دوست دارم...دوست دارم عز بغلم

  ... قشنگم یشونیماه پ....

  ؟ یکنیباورم م گهیحاالد-

....غزل  یروابرام ...غزل منوتوتاعرش خدارسوند کنمیاحساس م-

   خوامتیتاابدم

  ... گلم ....خانومم ییهام تو یگ ونهید لی....دل خوامتیم لغز

  ؟ یبوسه گذاشت پشت گردنم وگفت درددار هینگفتم  یچیه



  ... یلیخ-

  )ریام(

   یضعف نکن یبخور ارمیب یریچ هی-

 ... کشهیندارم دلم نم ملینه اصال -

  .............به خاطر یکه ندار دونمیم یزیر خون

  چرا؟-

کم (آرم زمزمه کردم )به  یلیخاطرخاص بودن ندارن خ به ایبعض-

   یاطیخاطراحت

   یندار یزیمن کردم خون ر که

   ستمیبلد ن یچیه رمنیگفت ام بابغض

که پشت  ی(درحال یآل دهیزن ا هیتو یگریادمیگلم ... دمیم ادتی-

   دمیبوسیگردنشوم

  ... عمارت نیا کی)خانم شدنت مبارک خورش گفتم

   غزل بابات امشب یه گفتم مرسبود ک توبغلم

   ستمیبلد ن یچیبغض داشت که گفت من ه صداش

   غزل یرینظ یتوب-

   یلیگفت اعصابتوخورد کردم خ هیباگر

  ... گلم ..حاالبچرخ دمیم ادتیبهش فک نکن -

  ... کشمیگفت خجالت م هیباگر

  ... ؟شوهرتم آ...غزل بچرخ یچ یعنی کشمیاِغزل خجالت م-

   راحتم گفت هیباگر



  ... برات گرمیم یحساب یجشن عرس هیبعد کنکور غزل

  ؟ یدوسم دار یجد یرتوجدیام-

   بدون تونفسم به نفست بنده میریدوست دارم عشقم دوست دارم م-

جوابم  پرسمیسوال ازت م هیریادامه دادام هیچرا....باگر یتوچراباورم نداشت-

   یدیم

  ؟

   زمیبگوعز-

 ؟ هیچ تینیبدب لیردلیام-

۳۵۷ 

 

 [20:13 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  ...نگوغزلم لطفا یچیه

  ؟ یبگ یخواینم-

  ... شمیم تیاذ شیادآوریبا-

مادرمودرآوردم  یمتیوق لیبرداشتم سمت کشووباز کردم وگردنبد اص زیخ

   وهمون

   که توگردنش بود رودرآورم ومال یبودگردنبند دهیدراز کش طورکه

جواهرات مامانم بابام بهم گفت بهت بدم  یگفتم جعبه  بستم مادرموتوگردنش

   واسه

  ... شب اول ازدواجمون امشب

   یلیکه گردنبند رولمس کرد وبابغض گفت دوسش دارم خ زبودمیخ مین روش



  .... گفتم منم تورودوست درام نشیبوسه گذاشتم روس هی. قشنگه

  ؟ یرودوست داشت یکیتوقبلنا -

  ؟ یبدون یدوست دار-

  ؟ یگیبهم نم-

  داره ....؟ یریغزل گفتنش چه تأث-

  ؟ کنهیناراحتت م-

  ؟ یشیخودت ناراحت م-

  بگولطفا؟-

   تخت یرو دمیکش دراز

   هیبود  میدخترهمسا هیکه بودم  سیانگل شیسال پ6دادم  رونیب نفسموباحرص

   ازبود اونم دانشجوبود که بهم ابر یرانیچهارسال از من کوچکتربود ا دخترجذاب

   من بابام کردمیبهش کمک م یلیکرد ...منم عاشقش شدم دوسش داشتم خ عالقه

   وقت بهش دست چیاما ه دامیم یلیمنم بهش خ کردیساپورتم م فرستادیم برام

   شب هیاما نه...باور کن هرگز ..اما  خواستینکردم ..خودش م یدراز

   م خونش جوابزنگ زدم جواب نداد...زنگ زد یبودم هرچ مارستانیب....

 نگران بودم زنگ زدم مسؤل ساختمون گفت خونست نگرانش شدم یلیندادخ

   زاباس روگرفتم دیاز نگهبان ساختون کل زدیشور م یبود اودم دلم حساب روقتید

   شد غزل اهیس امیروسرم خراب شددن ایخونش شدم رفتم داخل خونش که دن داخل

   یدعوام کرد که چراب یبود ...تازه کل یعیدوستم بود ...به حالت فج نیبابهتر...

   حالم داغون بودمست یکرد نابودم کرد مدت تیداخل خونش شدم ازم شکا اجازه

   ...واسه یداشتم بهروز کمکم کرد برگشتم به حالت عاد یروزگاربد کردمیم



   هیندارم خونموعوض کردم  یخوب یلب به مشروب نزدم خاطره  گهید نهیهم

باهامه  ینیشک بدب شهیبرگشتم هم یتابه روال عاد دیول کشط یطوالن یمدت

   دست

   باخنده هات یداد یدواریکال آرمش نداشتم اما غزل توبهم ام ستین خودم

   ...امایهات بهم عشق داد یهات دخترونه هات بچه باز یگوش یباباز طنتاتیش

   نیدمواز باعتما میتوموربدخ هی نیمث خوره به جونم افتاده بود ع روسیس حرف

   افتادم یم روسیس ادحرفیاعمتمادکنم  خواستمیبردتامیم

  گفت ؟ یبهت چ روسیس-

   بود به خودم چسبوندم ومحمکم بغلش کردم بغلم

   یبود یا گهیاما قبلش باکس د خوامیگفت توکه بهت ....غزل معذرت م روسیس-

   مکی نیتوسرم واسه هم خوردیحرفش هرروز مث پتک م نیا یستیدخترن

   ...شد کردمیداشتم قبول م یدوسم دار یبهم گفت نکهیبهت اعتماد کنم تاا دمیترسیم

اومدن سراغم دست خودم  اینیشدم اما آرمان که زنگ زد بازم بد ب عاشقت

   یروان

   باورش سخت بود اما اونقدردوست داشتم ینکرد یگفت کار کهیباان شدم

   هام ینیعشق به توبود که به بدبحس دوست داشتن و نیبودم که ا انقدرعاشقت

   یکه خودم فکر کنم دوست دارم ..ول یاون شترازیب یلیخ دمیکرد فهم غلبه

   دوسم نکهیباا خوامتیشترمیب یواسه چ یدنیغزلم م یداد اروبهمیدن حااالمشب

   وا دیباتوام یمنوبه زندگ یان یبارها ازت خواستم اما هم آغوشم نشد یداشت

   یلیباانکه خ خوامیکه من م یهست یهرگز بهت شک کنم تواون ونمتی...نم کنهیرم

   لیاوا شهیعاشقانه وعارفانه دوست دارم خانومم ...باورت م یول یکوچکتر ازم

   اون یوقت یبهت نکردم بابام بهم گفت خوشگله وقت یاصال توجه یاومد که



   دروغ متونیشدم نم تییبایمجذوب ز یراستشوبخوا دمتید روسیس ی طورخونه

   ییبایز دمیبرام مهمه اما بعدها فهم نیزنودوست دارم وا هی یها ییبایمن ز بگم

 یکه اومد یروز اول ستمین یزن مهم تره من آدم هوس باز یوفادار ستین مالک

۳۵۸ 

 

 [20:14 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   بود چون ادمیفقط رنگ خاکستر چشمات  یبود ینموند چه شکل ادمیاصال مطب

 زمیریپات م اروبهیدن زدلمیمامانم بود ....غزلم عز یچشما همرنگ

   داروندارموبه

   فقط بهشت آغوشت مال من باشه خنده هات ،نگاهت ،عطرموهات زمیریم پات

   کردم غزل چون پزشکم نتیخودم معا نکهیاز ا خوامیمن باشه ...معذرت م مال

  ... بهم حق بده کمی

   یز باورم نداشتآخرهنو ی رتوتالحظهیام-

  ... بهم حق بده عشقم ستیدست خودم ن-

   ستمیتون یحق باتوإ...من جا دیشا دومنمینم-

   ...فعال تمام تمرکزت بهزمیمثال عز یب گرمیبرات م یعروس هیبعدکنکور-

   گفتم مگه یآغوشم بود زل زده بودم بهش بالبخند یباشه(تمام مدت تو درسات

  ؟ یخواستیپرادونم

  ؟ خوامیم گهید زیچ هیشدم  ونیپش وگفتدیخند

   غزل فقط به حرفام گوش زمیریپات م اروبهیوگفتم ـــ گفتم که دن دمیشوبوسیشونیپ

   یبد



   آموزشگاه نرم گهید-

  ... لیزن خوشگلم بهش پز بدم جلوفام ارهیتک ب یبروگلم مبخوام رتبه -

  منوقبولم دارن ؟ لتونیفام-

   خواد یخواد منونم یتورومنم یهرک ین منقراره اونا قبولت کنز گه

  ..ریدوست دارم ام-

  ... شترگلمیمن ب شووکفتمیشونیپ دمیبوس

  ) غزل(

   هی یزبان زد بود به قول گفتن ریام لیجشن بود که توکل فام هی ونیعروس جشن

  تونهینمو ریام یمث عروس یچکیتوپ بود به قول خودش تاسالها بگن ه جشن

 معرکه شدن همه روت گذاشت هیکه گرفت واسم توآتال ییعکساا رهیبگ

   یعکس قد هیخواب باباش که خودش هم باهامون بود  واراتاقیهم زد رود یکی

   از یرادهم دست کم یزده شده بود که حد نداشت آقا نذوقیرایمیبود ا بزرگ

امتحان کنکورکه دادم شجنوگرفت واسم دونفراسستخدام کرد ه بود  رنداشتیام

   زن

بود  یبودن انصافا کارشون عال مونیعروس یدنبال کار شوهربوده

   مونی....عروس

   دلم یاجازه دادهرک رهمیروپا بند نبودم ام یمن که از خوشحال ربودینظ یب

   یواسه فظول ایکنم دوستام مه رودعوت کردم همه هم به قول صوف مبخواددعوت

   دعوت کرد ..اما شهاالولکه دلش خواست  لیاز فام یبابام همه بعض اومدن

   میبهش گفت میشد سخصا رفت یکردم تاراض ریاصراربه ام نقدیاما ا دیبا نخواست

   ین هیمث  ریام یدب میبعد جشن هم رفت میتموم شد عروس ی....خالصه عال اومد



   باهاش کردم راحت شدم ...مگه یاساس یکرد دعوا ونمید کردیتروخشکم م ین

   شدیدعوامون م گرفتیوقتا لجم م یون بخوره ....بعضآب تودلم تک ذاشتیم

   سرج کرد نترنتیاز توا ریام دشیکنکوراعالم  جیکه نتا یزمان قایدق میبرگشت

   خنده گفت رباذوقیوکه ام دمیپر نییتخت باالوپا یچنان رو دمیرطبموتود یوقت.

   یمرگ نش ذوق

  ..دوم شدم ووو یاز خوشحال زدمیم غیدوم شدم ج-

   نیاماشی یگفت واسه نفردوم ذوق زده شد ریام ندهباخ

   ...دوم شدمیدی...د نیگفتم ماسه ماش باخنده

   بال نیزم یحاالنخور-کوسنوسمتم پرت کرد و ریزدم ازذوق دوباره که ام غیج

  ...یدرآورد

  ... دوم شدم یدیحسسسود د شششی...ا یزبونمودرآوردم وگفتم بسوز واسش

   زمنیکنم جوجه اردک زشت آخه عز یحسود یبه چ تابوبست وگفت آخه لب

   دراع یحسود یانسان ی رشته

 ی...باحالت مسخره ا یمثال پزشک یتوهنرکرد یلیگفتم دلمتم بخواد خ باخنده

   گفتم

  ... از انگلستان دکترزنان

 .. خانم رکیرجیچقد مراجع کننده دارم ج یدونیبااخم گفت دلتم بخواد م ریام

۳۵۹ 

 

 [20:14 11.12.19] , ز هوسا یتنپوش

   آقا خوشگله یآوردم گفتم دکترزنان یکه واسش شلکلک درم یدرحال باخنده



   گهید یکنیحال م انیخوشکل موشکل م یزنا یکل یمعلومه مراجعه کننده دار..

  اخم دارم برات خل وچل ریام–گفت  کرد

   یتونیم مباخنده گفت رونیدرآوردم وبه حالت دواز اتاق زدم ب زبونموواسش

  ؟ یدکترراددلت خوشه دکتر ریمنوبگ

  ... وگفت دارم برات خوشکله مگه دستم بهت نرسه دییدو المیدن

   دستم بود که شرطون یکوتاه یرفتم لباس خواب مشک نییپا یکیپله ها توتار از

   نره ادتی

   یکورخوند-

  ... یهفته مال من هی یاول تاسون بش یگفت-

  ... ده گفتم من غلط کردمباخن دمیمبل پر پشت

   مبل گفت یمبل زانوزددوتادستاش ستون کرد به مبل پشت ی...روستادیا جلوم

   ... یشرطموباخت باخنده

  ... من بردم غزل یدوم ش یفک کرد-

  ... گفتم یزیچ هیحاال من  ریام-

  .... ادهیاز سرتم ز رمیگیم دبراتیپرا هیاِ...باشه پس من برات -

  ... یکنیمخود  یتو ب-

   گفتم یزیچ هیگفت منم حاال  باخنده

  ... یتوبهم قول داد زمیرعزیام-

  .... نگم یچیقولت من ه ریز یزنیچطور توم یتوهم قول داد-

  بابات رنگاهیاِام-



سمت دراتاق باباش که باحالت خنده از پشت مبل فرارکردم کل  برگشت

   سالنودنبالم

   بودم که نفس نفس زد ستادهیا یغذاخور زیم یرو رهیمنوبگ تونستیمگه م دییدو

  ... گذرمیگفت غزل دستم بهت برسه امشبوازت نم که

  .. رباباتیگفتم ام باخنده

  .... گهی...نه د خورمیگول نم گهیاِنه د-

  ؟ نیبابات بب ریگفتم ام باخنده

   یدییدو نییکانگروکل خونه روباالوپا نیع نمیبب ایبرداشت وسمتم وگفت ب زیخ

  ....... خستمه ...خستمه یکنی.....بهونه م یکنیامشبوحروم م یشیخسته م...

   زمیآروم ترعز یکمی رباباتیام-

   چلرشیرادکه باو یووسمت آقا دمیپر نییپا زیم یاز رو عیبرداشت که سر زیخ

   یضیغل یاخم دیتاباباش رود دیسمت من که چرخ ریدراتاقش بود رفتم ام یجلو

  ؟ یشد عیوزبون درآوردم وگفتم ضا ستادمیلچرایت وکه منم پش کرد

  ؟ میداشته باش شیاز دست شما آسا دیگفت چه خبره باز ما نبا باباباخنده

  ... هفته مجبورم کرده هیبگو یزیچ هیبه پسرت  ییبابا– من

  ...؟ نیکرد یشده بازم شرط بند یگفت چ باباباخنده

   ولش هم باشه ...آخه عروست نفر دومق یپا دیغزل حاالبا میکرد یشرط بند-ریام

  ... کنکورشده

  ... گلم گهیراست م یگفت جد باباباذوق

   توپ نیماش هی... خرهیبرام م خوامیکه م ینیباذوق گفتم آره بابادوم شدم ماش من

  ... خوامیم دخترونه



   یهفته مال من هیباشه گلم  ادتی-ریام

 ... وقت هیه هفته کمت نباش هی یرودل نکن باباباخنده

۳۶۰ 

 

 [20:15 11.12.19] , از هوس یتنپوش

   دیمن با یکن یجذاب زدم واسش بااخم گفت چطورتوشرط بند یچشمک اساس هی

   غزل یبدم توهم قول داد انجام

  ... ادیحالش جاب دکمیهفته محرومش کن خورش هیبهم کرد وفگت  یبابانگاه

   گفت زهرمار ...حناق رو تیانعصب رباحالتیسرداد که ام یچنان قهقهه ا غزل

   یبخند آب

دارم برات ...روبه  یحساب یکادو هیمنم برام  یمن گفت نفردوم شد باباروبه

   ریام

  وووج شهیقبول یتازه روبه بزه با نام غزل کادو دمیکه خر یدادسند آپارتمان ادامه

  ... شهیپرروم ستین ادشیز-ریام

  ؟ یکنیچته حسادت م-

   باباگفتکه  دمیخند من

   ثروتواداره کنه جزء زنت توهمون نیا خوادیم یبشه ک لیازفرداقراره خانم وک-

   یگفتم آقا ی...زبونموواسش درآرودم بادهن کج یبازنا سروکله بزن یبر بهتر

   بسوزه دکتردماغت

   شب خوش بچه ها-بابا

   م بهبرداشت منم حواسم نبود که تاخواست زیسمتم خ ریاتاقش رفت که ام سمت



روم بود که باباهم که دراتاقشوبست که نفس نفس  ریام نیافتادم زم امیب خودم

   زدم

   کردم یشوخ ریاخم گفتم ام باحالت

   گهید یمال من-

   مال توبودم شهیگفتم من هم یناز وبچگونه ا باحالت

  ... هرروز شتریهفته ب نیوگفت ا دیخودشوباالتر کش یکم هیبود که  روم

  ... فتم هرروزگ باتعجب

   نه شب-

 گفتم نه روز باخنده

  ...حاال

   یطور هیلباش و یلباشو...آخخ که از داغ دمیووبوس دمیلباسشومحکم کش ی قهی

  ... اتاقمون میکه ازم جداشد وگفت بر شدم

  .... جا خوبه نیگفتم نه هم باخنده

  جا ....؟ نیگفت اِ ا بااخم

   باخنده گفتم آره راحتم بازم

  .... فشون بده ادیکه بابا ب یخوایبغلم کرد وگفت نم دشدبلن

     

   شرکتوکارخونه وروبه دست گرفته یغزل اداره  میده ساله ازدواج کرد االن

   مارستانیب هیکردم  سیبزرگ تأس مارستانیمن راحت شدم )من به ب یآخ(

   تابچه کرده به اسم بچه هام سه یگذار هیسوم سهاموباباسرما کیکه  یخصوص

   مارستانیکرده البته بابابهش پول داد کارب یگذار هیسوم هم غزل سرما کی دارم



 انیکه دارم بهروز وزنش اشکان وکورش وک یمجرب یخصوصا بادکترا هیعال

   از

هم پزشکه  نیشه کننیکشورن که توبسمارستان من فعالت م یپزشکا نیبهتر

   اونم

  ... سه روز یهفته ا ردمیمطب هم م کنهیمن کارم مارستانیتوب

   سالشه ...من عاشق بچه2 نیسالشه ام4سالشه ...غزال 6 مانیسه تابه دارم ا گفتم

  ..... پرستمشیم گهیجورد هیمنه... یایاما غزل دن هام

.......................  

  ؟ یخوابیغزل چقد م– من

   رتوروخدابذاربخوامیاه ولم کن ام-

   دارم اجیپاشوبهت احت-

  ..گفت حوصله ندارم بذاربعد دیمالفه روش کش مرشدد

 ... غزل پاشوبابات اومد بچه هاروبرد پارک-

۳۶۱ 

 

 [20:16 11.12.19] , از هوس یتنپوش

  کجا؟

   پارک-

  ... استراحت کنم کمیخب بهتربذارمنم -

   یدیخواب یگرفت یکنیم خودیب-



اشت من بخوابم بچت نذ شبید ریام یدرایدست از سرم برنم یروز جمعه ا-

   توکه

   یبود دهیخواب یگرفته بود لیف نیع تخت

  ... بابام هم بابچه ها رفت ستیعمارت ن یشکیه زمیغزل پاشوعز-

   باکرگرها سروکله زدم نقدیا روزی...د یبخوام روان اعتبی هیبهتر ...بذار یآخ-

   سردردگرفتم

  ؟شد وگفت چته  زیخ میکه ن دمیروباحرص از روش کش مالفه

  ...غزل ...فقط نگام کرد که گفتم لطفا خوامیترکردم وگفتم م لب

  .... خستم ریروبالشت چشم بست وگفت معافم کن ام سرشوگذاشت

  ... نیباام یدست به سرم کرد یهم که کل شبیغزلم د-

   نگام کرد وگفت دست به سرت کردم حاال خوبه یسرشوبرداشت وجد دروباره

   کنهیم تمیاذ رگرفتمیخوام تا خود صب از شنذاشت ب یشاهد بود خودت

  بود آ یرخشکیحاالخوبه ش-

   ربدمیبه بچه ش یتونذاشت یعوض-

   تنت چقد ناز نینشده ب یخب ...دوست ندارم حاالهم طور زهیریاندامت بهم م-

  .... خراب نشده اندامت

   باشه حالبذاربخوام-

 دست پرستارش یچرانداد یدکر نوبهونهیام شبینکن ...د تمیاذ گهیپاشود غزل

   خواست خودش یکه نم یدید

   یازدستم فرارکن یخواستیم یخودت نداد-

  ...گفت نه جون تو باخنده



  ... ونهیبه جون من ؟جون خودت چرامن د-

  ....توروخدا ادیآ...خواب م گمیبهت م یریچ هی ریام-

   یکنیناز م یدارچرا گهید خوامیغزل م ستنیوگفتم تابچه ها ن دمیدراز کش جلوش

   شدم انقد التماست کردم خسته

  ؟ زمیعز یندر اجینگام کرد که گفتم توبهم احت فقط

  .................. زدم که لباسوازتنش درآوردم مهیزد که روش خ یلبخند

  ... انیلباسموبخم بده الن بچه م ریام-

   انینم-

  ؟ انینم-

   نه-

  گفت نه ؟ باتعجب

  ... انیشب م رونیبچه ها رفتن ب-

  ؟ییییییییییییییییچ-

   ازواج هیسال8 هی(ناصر باسم هیسم شیپ ارتشونیشب م برموشنیبابات گفت م-

  ) کردن

  ؟ یکنینگام م یجور نیکه باخنده گفتم چراا کردینگام م باخشم

  ... بخوابم ینذاشت یومحکم زد روسرم وگفت عوض کوسنوبرداشت

وگفتم ام م م م م  نشیچسبوندم به سکردم خوابوندمش صورتمو بغلش

   ....بذاربغلت

 بخوابم

 [20:17 11.12.19] , از هوس یتنپوش



  ... یمن بخوابم روان ینذاشت یعوض یهلم دادوگفت عمرابذارم بخواب محکم

   بغلش کردم ومحکم تروتوحصاردستام بود دوباره

  ... زدلمیعز یکنیم تیغزل چقد اذ-

   کازگرفت چنان دادم رفت هوا که ازش جداشدم گفتمبودم که بازومو چشاموبسته

  خره ؟ یهارشد بازم

   بخوام کثافت یوگفت نذاشت نمیتوس دی...باکوسن کوب یبخواب ذرمیگفت نم باحرص

  ... بغلم بخواب اینشده ب یباشه عشقم حاالطور-

  .... دیبدجنس خواب از سرم پر-

   رهیگیابت مخو کنمیبغلت م ایروبالشت وگفتم ب سرموگذاشتم

   ...دستمودراز کردم که گهید ایدادکه گفتم ب لمیقشنگ تحو یاز اون نگاها بازم

روبازوم ودستمودورتنش حلقه کردم ...آروم توگوشش زمزمه  سرشوگذاشت

   کردم

  ... دارم دوسن

  .... گفت من ندارم باخنده

  ... ازت توقع ندارم عشقم گهید یزن خلوچلم خودم دونمیم-

  .... کنمیم یخان تالف زیب گفت چنگل ریز

 

 [20:42 01.05.22] , از هوس یتنپوش

  از هوس یپوشتن

  انیپا 

  زادخو حهیمس 



  با عشق میتقد 

 رازیش 

 

 

 

 

 

 . سدهینو


