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عاشقانھ وازدواج اجباری وطنز:ژانر
داستان راجب یھ دخترمھربون وارومھ :خالصھ

ازقضاپدرآیھ جونم اقاسھیل یھ دوستی داشتھ کھ 
ه موقعی کھ آیھ بدنیااومده دوتادوست بین خانواد

ھاشون قرارگذاشتن تاآیھ روبھ عقدپسردوستش 
......!امیرخسرودربیارن و

part1
آیھ

 باحلقھ شدن دستای قویش ناخوداگاه لبخندمیشینھ
!رولبم

ــ خوشگلم چیکارمیکنی؟

ھمونجوری کھ  توبغلشم میگم؛
!نمیبینی مگھ

؟!خوب دارم برای عشقم قھوه درست میکنم

!ــ عشق خانم خوشگلم کیھ؟
نمیدونی؟
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!ــ نھ
؟!بھت بگم

!چونشوتوگودیھ گردنم میزاره
شایان

!ــ جانم 

؟!االن یکی میادھا

!ــ بزاربیادخوب عشقموبغل کردم

!میخندم

!ــ خوب نگفتی عشقت کیھ؟

یھ اقاپسرخوشتیپ،خوشگل ،مھربون بااحساس 
!وشیطون

ــ اسمش چیھ؟
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؟!نمیگم
ــ بگودیگھ

باصدای سوت زدنای شروین باپشت دستم میزنم 
توشکم شایان تاولم کنھ ولی اون حلقھ ی 

!!دستاشوسفترمیکنھ

بھ بھ!بھ بھ:شروین
!دوتاکبوترای عاشق دارن الومیترکونن

!باخجالت سرمومیندازم پایین:آیھ

سارینابدوبیااینجا :شروین

نباورودسارینا سرم بیشترازخجالت میره پایی:آیھ

خب چیھ داداش جون مگھ چیکارکردیم کھ :شایان
!زنتوصدامیزنی؟
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!یھ بغل ساده بود

چشمم روشن پسره ی چشم سفیدشمادوتابھم :شروین
!محرمین؟

چھ حرفامیزنی توداداش یکم امروزی باش :شایان
!بابا

ایھ جون توچراگوجھ فرنگی شدی؟:شروین

!!بعدشم ھمراه سارینامیزنن زیرخند:ایھ
خانمی یاالگوشیموازرومیزبیارمیخوام یھ :شروین

.عکس ازدوتاکبوترامون بندازم 

وا عکسومیخوایی چیکارکنی داداش شروین؟:ایھ

!بھ خوشگل خانم زبون بازکرد؟:شروین
ساریناھمونجوری کھ موبایل بھ دست :ایھ

:!!میادتواشپزخونھ باخنده میگھ
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بھ چشمم روشن ایشون خوشگل خانمم پس :سارینا
من چیم؟

شروین ھمونجوری کھ ساریناروبغل :ایھ

�تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part2
:میکنھ میگھ

!شماخوشگل خانم بنده ھستی 
ایھ خانم خوشگل خانم داداش بنده

خوب اماده باشین یھ عکس عاشقانھ بگیرم:شروین

مااماده ایم توعکستوبگیر:شایان

باقرارگرفتن لبای شایان رولپم شروین عکس :ایھ
!میگیره

خب اینم عکس یادگاری :شروین
یھ روزاومدیم خونت یھ فنجون قھوه بھمون بدی 
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!ھا؟

اه چھ گیری میدی تواالن درست میکنم:شایان

!توغلط میکنی بیاببینم بریم بیرون:شروین
ھ توبمونی اینجا باخوشگل خانمت کم کم کاراتون ب

!جاھای باریکترمیکشھ

!ھمراه سارینامیخندن

نم بابیرون رفتن شایان وشروین قھوه درست میک:ایھ
ھمراه سارینامیریم توھال

!کنارشایان میشینم

!اخھ من موندم پدرشماچراقبول نمیکنھ؟:شروین

!باناراحتی سرمومیندازم پایین:ایھ
واالداداش خودمم نمیدونم؟

من ازوقتی خودموشناختم توزندگیم شایان بوده 
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!اونقدری ھست کھ اگھ ثانیھ نباشھ من دق میکنم؟
!ــ قربونت بشم عشقم

خدانکنھ:ایھ
پدرم حرفش اینھ توشیرین خوردیھ پسردوستمی

منم موندم این پسرکیھ کھ من تاحاالتوعمرم 
!ندیدمش؟

اخھ باشم ھم من جزشایان کس دیگھ ای 
!رونمیخوام؟

!خب دیگھ ماکم کم رفع زحمت میکنیم فقط:شروین
!باشیطنت بھمون نگاه میکنھ:ایھ

ی فقط حواستون باشھ مارفتیم کارتون بھ جا:شروین
باریک نکشھ بچھ مچھ ندیدبیرون

!بعدشم میزنھ زیرخنده

اه داداش:ایھ

ننھ حواسم ھست اول زندگی بچھ نمیدم بیرو:شایان
!دوتاداداش میزنن زیرخنده
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!این وسط من وساریناقرمزمیشیم ازخجالت

ازاولش بگم براتون:ایھ
.شایان ھمھ چی بود

!عشقم بود،زندگیم وقلبم عمرم ھمھ چی بودش
ازکی پیداش شد ؟

خوب صبرکن فکرکنم؟
!اھان ازون روزبودش؟

خوب یادمھ رفتھ بودم واسھ موبایلم کھ کادوی 
تولدباباجونم بودسیمکارت بگیرم 

 وقتی واردنمایندگی شدم یھ پسرتوش بود ازچشمای
!مشکی براقش شرارت میبارید

سالم خستھ نباشید:ایھ

ــ سالم
ممنونم 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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part3
خوشگم

!چشم غره ای میرم ولی لبخندش پھن ترمیشھ:ایھ

!یھ سیمکارت میخواستم؟ 

!ــ شماجون بخواه

؟!چھ پسره ی پرویی بود:ایھ

ــ خب اینم سیمکارت

ازرومبلی کھ تونمایندگی بودبلندمیشم :ایھ 
سیمکارتودرمیارم زیرنگاھای شیطونش میزارم 

توموبایلم

ــ میشھ شمارتوداشتھ باشم؟

چپ چپ نگاش میکنم کھ بی پروا چشمک :ایھ
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!میزنھ

دوم ــ مشکلی نیست شمارتودارم میخواستم بفھمم ازک
!جنس دخترایی

خجالت بکش شمابااجازه ی کی :ایھ
شمارموبرداشتی؟

ــ باشھ خجالتم میکشم
!بااجازه ی خودم برداشتم 

اسمت چی بود؟

مگھ بھ شماربط داره؟:ایھ
ــ پس بھ من ربط نداره بھ کی ربط داره؟

؟!ازپروییش خندم گرفتھ بود:ایھ
انمم ــ خب االن کھ اسمتونمیگی منم شمارتوبھ اسم خ

!سیومیکنم
!ببین؟

م باچشای گشادشده بھ صفحھ ی موبایل روبھ رو:ایھ
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!خیره میشم
!جدی جدی دیوونھ بود

؟!شمارموبھ اسم خانمم سیوکرده بود

سم ــ خوب منم شایانم اگھ دوست داشتی شمارموبھ ا
!عشقم وجونم یااقامون سیوکن

ولی میدونم چون توخودمونی زودنمیشی ھمون 
!شایان خوبھ

مگھ قراره خودمونی بشیم؟:ایھ
!ــ چراکھ نھ 

م باداخل شدن یھ پسردیگھ بلندمیشم تا برگرد:ایھ
خونھ 
؟!یھ نیم ساعت دیگھ میومدی پسر: شایان

ــ اه چھ غرمیزنی تو 

حیف خانم اینجاست واال چندتافحش بھت :شایان 
میدادم وحید

ازنمایندگی میزنم بیرون :ایھ
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باصدای پسرپروواِبرمیگردم بھ عقب

!ــ خانمی
کجامیری برسونمت؟! خوشگلھ 

!مگھ فضولی شما؟:ایھ

!ــ خوب نمیبودم کھ نمیپرسیدم؟

١١٠اقامزاحم نشوزنگ میزنم :ایھ

؟!ــ باشھ بھ ھرکی دوست داری زنگ بزن 
!بھ ھرکدوم میخوایی زنگ بزن١١٨یا١٢٠یا١١٠بھ 

دیوونھ بود ازکاراش خندم گرفتھ بود :ایھ
!ازرونمیرفت

بدون توجھ بھش اژانس گرفتم رفتم خونھ

ازاون روزبھ بعد پیامک ھای عاشقانھ وگاھی 
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زندگیش 
؟!گاھی خانواده شروع شد

�تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part4
کم کم ازش خوشم اومدشیطون بود بھ ھمراه 

!مھربون
رابطمون باھم جورشدجوری کھ رفت وامدش بھ 

؟!خونمونم بازشدبھ عنوان خاستگار

!خانوادشوخیلی دوست داشتم 
 پدرومادرشایان بھ ھمراه شیرین جون ابجیش باھم

..زندگی میکردن 
 شروین داداشش ازدواج کرده بودوشایانم کھ خونھ

!مجردی داشت
نم گاھا بھ سرم میزدفرارکنم بیام باشایان زندگی ک

:ولی اون قبول نمیکردمیگفت
؟!بایدخانوادت راضی باشن 

!!ھمین کاراش بودکھ ھرباربیشترعاشقش میشدم
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!شایان خوب بود
!اصالبگم عالی بود

خوشگل وخوشتیپ ومھربون بااخالق روپای خودش 
واستاده بود

!مثل کوه بودولی پدرم قبول نمیکرد

!ــ خانمم
خاشگلم کجایی؟؟

ی باصدای شایان ازگذشتھ میام بیرون بھ چشما:ایھ
!!شیطون شایان کھ روبھ رومھ خیره میشم

!ــ کجابودی خوشگلم یھ ساعتھ صدات میزنم؟

ببخشید:ایھ
!داشتم بھ اشناییمون فکرمیکردم

!لبخندی میزنھ

ــ بیابریم بخوابیم

!ــ من بایدبرم خونھ
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!ــ نرودیگھ اینجوری خوابم نمیره

!لبخندی میزنم:ایھ
باش بریم

کنارش روتخت دراز میکشم 
دستای بزرگشوتوموھام میکشھ

ودم ــ چی میشدبابات اجازه میدادبرای ھمیشھ پیش خ
؟!میبودی

شایان:ایھ
ــ جانم

!خیلی دوستت دارم:ایھ

!منم دوستت دارم:شایان 
!خیلی اذیت میشم

!ما االن حدوداسھ سالھ کھ ھمودوست داریم  

اشکام فرومیریزه روصورتم:ایھ
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!عزیزم گریھ نکن قربونت بشم:شایان

خدانکنھ:ایھ
 بخدامنم خستھ شدم ھمین االنم بگی من ازھمھ چی

!میگذرم 
ن میدونم من فرداشب بازم میام باخانوادم م:شایان

!ازت دست نمیکشم؟

؟!بانشستن لباش روپیشونیم لبخندمیزنم:ایھ

؟!ــ دیگ گریھ نکنی ھا میزنمت

برگشتم خونھ :ایھ
طبق معمول ھمیشھ مامان کھ خونھ ی خواھرش 

بودوباباسرکارش
اخھ چراباباشایانوقبول نمیکرد؟

!من دوستش داشتم اونم دوستم داشت
خوب بزارین براتون ازخونمون بگم تاچشتون در

�تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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part5
!دربیاد

!شوخی کردم؟

 ازدرکھ واردمیشدی بایھ ھال بزرگ روبھ رومیشدی
!.کھ پلھ داشت میخوردبھ باال 

توھال خوشگلمون اشپزخونھ اپن بزرگ بودچنددست 
مبل مشکی وتی وی کھ روبھ روی اپن بود وقتی 

!تکیھ میدادی بھ مبال پشتت بھ اپن بود
دوتاپنجره ی بزرگ داشت کھ کل حیاط دیده میشد 

باپرده ھای نقره ای براق

ازپلھ ھامیرم باال 
!باالشیش تااتاق داشت 

یھ یکی واسھ من بودواون یکی مال مامان وبابا وبق
!مال مھمان بودن وخالی

!یھ راست وارداتاقم میشم

میوفتم روتخت
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!ناخوداگاه صورت خوشگل شایان میادجلوی چشمم
!چقدردوستش داشتم اگھ نمیبودمن میمردم ؟

چرابابانمیذاشت باشایان ازدواج کنم ؟
االن سھ سال ازعشقمون گذشتھ بودوبارھابودکھ 

!میومدخاستگاری

فرداشب ازون چیزی کھ فکرمیکردم زودتررسید

مثل ھربارکھ شایان میومدخاستگاری خوشگل 
!کردم 

!خوب عشقم بود فداش بشم
ت مامان توروخداباباروراضی کن من شایانودوس:ایھ

!دارم

دخترم میدونم شایان پسره خیلی خوبیھ :مامان 
!وتوروھم خیلی دوست داره

مشکل اینجاست کھ پدرت سالھاپیش بھ دوستش قول 
!داده توروبھ امیرخسروبده
!االنم ازحرفش برنمیگرده؟
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اخھ چرامن تموم عمرموپیش شایان بودم ؟:ایھ
باصدای زنگ درمیرم توھال سمت در

ھمیشھ خودم بودم کھ دروبرای این خانواده ی 
!عزیزبازمیکنم

سالم:ایھ
گاه حاج اقامحمدحسین پدرشایان بالبخندزیباش بھم ن

!میکنھ

ــ سالم دخترقشنگم خوبی؟

!لبخندی میزنم:ایھ
؟!ممنونم باباجون شماخوبین

ــ خوب بودم االن کھ عروس خوشگلمودیدم 
!بھترشدم

!میخندم:ایھ 
بفرماییدداخل

بعدازباباجون 
مامان پری مادرشایان میادتو
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ــ سالم گل دخترم خوبی مادر؟
!فداتون بشم مامانجون شماخوبین؟:ایھ

 ــ خوبم مادر عروس بھ خوشگلی توکھ میبینم خوب
!میشم

لطف دارین شما:ایھ 
بعدازمامان پری 

شروین وسارینامیان تو

چطوری خوشگل:شروین

�تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part6
خانم داداش

!اون روزکھ کارتون باجاھای باریکترنکشیدکھ ؟

اه داداش:ایھ
شوخی کردم عزیزداداش :شروین
خوبی عزیزم؟:سارینا
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فدات بشم خوبم توخوبی؟:ایھ

خوبم عزیزم:سارینا
بعدازشروین وسارینا
شایان وشیرین اومدتو

سالم زن داداش:شیرین

سالم خوشگلم خوبی؟:ایھ
فعالمن میرم توشمابھ عشق وعاشقیتون :شیرین
!برسین

خوبی عزیزم؟:شایان

ممنونم توخوبی؟:ایھ
!خانم خوشگلموکھ دیدم عالی شدم:شایان 

!دلم واست تنگ شده بود:ایھ
ــ فدای دلت
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!بیابغلم

!نمبالبخندفرومیرم توبغل گرمش عطرتنشو بومیک:ایھ
دستاشوقویشودورم سفت میکنھ

!سرمومیزارم روسینش
عزیزدلم بھتره بریم:شایان

باشھ:ایھ
.مثل ھمیشھ چایی میبرم کنارشیرین میشینم 

!کھ حاج اقامحمدحسین حرف میزنھ

!ــ ھمونطورکھ میدونیدجووناخیلی ھمودوست دارن
وماچنددفعھ میام چون دل اقاشایانمون گیره پس 

!لطفااین بارمانع جوونانشین؟

ونم خیلی خوش اومدین ھمراه خانواده ومن مید: بابا
کھ شایان جان پسربسیارخوبی ھستن ولی من 

چ دخترمو بھ امیرخسروجان دادم واالن نمیتونم ھی
!کاری کنم

اره؟ــ حتی بااینکھ میدونین ایھ جان شایانودوست د
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ایھ جان کھ نھ عقدشده ونھ شیرین خورده ی 
اقاامیرن؟

بلھ حرف شمادرست :بابا
ولی من قول دادم ونمیتونم زیرقولم بزنم 

!وازشماخواھش میکنم دیگھ برای این بحث نیایید

اولین قطره اشکم سرمیخوره روگونم :ایھ
!نگاه زوم شده ی شایانوروخودم حس میکنم

!ولی پدرجان من ازایھ دست نمیکشم :شایان
!من بدون اون میمیرم

دورازجون جوون این حرفاچیھ؟:بابا
زنده باشین کنارخانوادتون ولی من حرفم یکیھ؟

بازم مثل ھمیشھ حرفای ھمیشگی :ایھ
ش خانواده ی عشقم رفتن باناراحتی شایانی کھ حال

بدترازمن بودومن بدتراون
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خستھ شده بودم ازاین نھ گفتنا؟:ایھ
ناراحت شدن خانواده ی عزیزم کھ ازجونمم برام 

مھمتربودن
عشقی کھ باناراحتی 
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رفت

چندھفتھ گذشت 
بابامیگفت خانواده دوستش اومدن اینجا

!بودبرام مھم نبوددیگھ ھیچ کس جزشایان برام مھم ن
خالھ پری دعوتم کرده بودبرم خونشون

نگاه اخرمو توایینھ بخودم میندازم
 من زیادارایش نمیکردم وارایشم یھ رژبودیھ کرم

ضدافتاب ویھ خط توچشام تموم

پوستم سفیدبود ولبام باریک صورتی 
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بینیم ھم کشیده بودچشام قھوه ای 
.ازچھرم خوشم میومد

بعدازکرایھ اژانس زنگ خونھ ی باباجون 
اینارومیزنم

بعدازدقایقی درتوسط شیرین جون بازمیشھ

!سالم عزیزم دلم واست تنگ شده بود:شیرین

سالم عزیزدلم:ایھ
منم دلم واست تنگ شده بود

ــ بیاتو

ھمراه شیرین میرم تو:ایھ
مامان پری بادیدنم بالبخندمیادسمتمون

سالم مامانجون:ایھ
!ــ سالم خوشگلم خوش اومدی
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ممنونم :ایھ
.بیابشین یکم حرفای دخترونھ بزنیم:شیرین

!باخنده کنارشیرین میشینم:ایھ

!راستی شایان اینجاست؟:شیرین 
واقعا؟:ایھ

ــ اره تواتاقشھ

بفرماییددخترم تاتوچایی باشیرینی :مامان پری
میخوری منم غذامونگاه کنم

کمک نمیخوایین؟:ایھ

وھم ــ نھ عزیزم چون شایان اومده بوددوست داشتم ت
!پیشمون باشی

لطف دارین شما:ایھ
اال بعدازخوردن چایی ھمراه شیرین ازپلھ ھامیریم ب

سمت اتاقش
ــ ایھ 
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جانم:ایھ
ــ بروپیش شایان

مگھ توکاریم نداشتی؟:ایھ

!ــ نھ بابامیخواستم بیارمت پیش عشقت
!میخندم:ایھ

شایان خبرداره من اومدم؟
ودــ نھ بابااگھ میدونست تواومده تااالن پایین ب

اخھ؟:ایھ
ــ نازنکن من کھ میشناسمت چقدرداداش 

شایانودوست داری اون اگھ بفھمھ اومدی کھ 
!توابراست

!میزنم زیرخنده:ایھ

؟!توچھ شیطونی:ایھ
ــ بیابرو
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باشھ:ایھ
استرس نداشتم ازاینکھ برم اتاق شایان چون 

خانوادش ،خانواده ی ازادی بودن 
واینورچیزابراشون مھم نبود؟

!دراتاقشومیزنم

جانم بیاتو:شایان

ودستگیره رومیکشم پایین دروبازمیکنم میرم ت:ایھ
پشت میز 
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کامپیوترش نشستھ ومعلوم نیست چیوباتموم دقت 

نگاه میکنھ

ــ شیرین جان چیزی میخواستی؟

سالم:ایھ
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تاصدامومیشنوه باحالت تعجب برمیگرده عقب

ــ ایھ تو

خوبی؟:ایھ
لبخندی میزنھ باحالت دست پاچگی 

!!کامپیوتروخاموش میکنھ
چی میدیدی؟:ایھ

ھیچی مھم نبود:شایان

یھ چی بودچرادست پاچھ شدی ؟:ایھ
!یاالبگوبایدببینمش

؟!عشقم خوب برات خوب نیست:شایان

شایان بگوچی بود؟:ایھ
ن باشھ االن کھ اصرارمیکنی بھت عملی نشو:شایان 

میدم
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بش بابلندشدنش ازروصندلی باتعجب بھ لبخندرول:ایھ
!وچشای پرازشیطنتش زل میزنم

م باھرقدمی کھ اون میادجلومن میرم عقب بابرخورد
!بھ دراتاقش بھ چشای مشکی شیطونش خیره میشم

خوب چرامیری عقب مگھ نمیخواستی بھت :شایان
نشون بدم ؟

دیوونھ شدی؟:ایھ
!باخنده میگھ اره

بانزدیک شدنش بھم چشام گشادمیشھ میچسبم بھ 
دراتاقش

میادنزدیک اونقدری نزدیک کھ ھرم نفس 
ھاشوروصورتم حس میکنم

شایان توداری چیکارمیکنی؟:ایھ
باصدای چرخیدکلیدتودرباچشمای پرازخشم بھ 

!لبخندش خیره میشم
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؟!ــ خوب خودت خواستی

میزنمت ؟:ایھ

!ــ میخنده
دستمومیکشھ میره سمت تخت خوابش

!پرتم میکنھ روتخت خم میشھ روبدنم 

 قلبم ازترس وھیجان اونقدری تندمیکوبھ  کھ:ایھ
احساس میکردم االناست بزنھ ازتوسینم بیرون

ــ میخوام ببوسمت؟
چی؟:ایھ

!ــ خندم گرفتھ بود ترس میشدتوچشای خوشگلش دید
؟!دوست داشتم یکم دیگھ اذیتش کنم

!انگشت شصتمو میکشم رولباش
میخوام ایناروببوسم؟
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شایان :ایھ
ــ جانم

اذیتم نکن بلندشو:ایھ
ــ بالبخند بھ صورتش نزدیک ترمیشم
!بادستای یخ زدش صورتشومیپوشونھ

 ھمونجوری کھ صورتموبادستام میپوشونم شروع:ایھ
!میکنم بھ وول خوردن تابلندبشھ ازروم

ــ وول نخورعشقم 
بعدیھ کارای دیگھ ھم میکنم؟

ھ باشدت دستمومیارم پایین باچشای گشادشده ب:ایھ
!صورت پرازشیطنتش خیره میشم 

کھ 
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!میزنھ زیرخنده

کامل میخوابم روبدن لرزونش لبامونزدیک :شایان
!گوشش میزارم
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میترسی ازمن؟
نھ:ایھ

!ــ لبخندم عریض ترمیشھ
شوخی کردم نمیبوسمت 

بوسھ اولمون باشھ واسھ شب عروسیمون وبقیھ 
!چیزا

!نفس راحتی میکشم :ایھ
دستاشواززیربدنم ردمیکنھ سفت منومیچسبونھ بھ 

خودش

!ــ خیلی دوستت دارم
!منم دوستت دارم:ایھ

االنم ازروم بلندشولھ شدم

!ــ بایدوزن اقاییتوتحمل کنی
توخیلی بی ادب وپروشدی میدونی؟:ایھ

ــ بودم 
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ازروم بلندمیشھ دستمومیکشھ کنارش روتخت :ایھ
میشینم

یھ سوال کنم ازت؟
ــ دوتاسوال کن

ی؟داشتی توکامپیوترت ھمین چیزارونگاه میکرد:ایھ

ــ اھوم
!غلط کردی وایی بھ حالت دیگھ نگاه کنی؟: ایھ

ــ چراخب میخواستم بفھمم چھ اتفاقی شب 
عروسیمون میوفتھ؟

!بامشت میزنم بھ سینش کھ میخنده:ایھ
اخھ تونمیدونی 

ــ نھ تومیدونی بگو

شایان دلت میخوادبزنمت؟:ایھ
ــ نھ نمیخوام

؟!وایی بھ حالت نگاه کنی:ایھ
ــ باشھ چطوره باخودت انجام بدم ؟
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!چپ چپ نگاش میکنم کھ میزنھ زیرخنده:ایھ
بلندشوبریم بلندشو کھ کم کم ازت میترسم

لباشومیزاره رولپم بوسھ ای میزنھ میره عقب
ــ توبرومنم لباسموعوض کنم میام

باشھ:ایھ
بازنری پشت کامپیوترت

ــ نھ نمیرم 
بالبخندمیرم بیرون ازپلھ میرم پایین :ایھ

!صدای بابامحمدحسین میومد لبخندم بیشترشد
میرم سمت ھال

سالم باباجون

!ــ بھ
!سالم دخترقشنگم  

خوبی باباجان؟
ممنونم شماخوبین؟:ایھ

ــ بیااینجا پیش من بشین دخترم
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ادم واقعاازخداچی میخواست؟:ایھ
یھ ھمسرمثل شایان ویھ خانواده ی مھربون مثل 

!خانوادش
کنارباباجون میشینم

 کھ بعدازدقایقی شیرین ومامان پری ھم بھ جمعون
!میپیوندن

ــ این پدرسوختھ کجاست پیداش نیست؟

پدرسوختھ منظورتون شایان:شیرین
ــ اره 
سالم:شایان

.اینجاست پدرسوختھ
!ھمھ میزنن زیرخنده:ایھ

دخترم نظرت :باباجون
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چیھ ؟
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زت بیاچندوقت اینجاپیش مابمون من کھ خودم پدرتم ا
!پشتیبانی میکنم 

شایدخانوادت راضی بشن؟
!فکرخوبی بود:ایھ

ھرچی شمابگین
زنم باباجان من یھ باردیگھ باپدرایھ حرف می:شایان

 این بارقبول کردکھ خوب ولی نکرد میزنم بھ سیم
اخر

شبی خوبی بودھمراه شایان برگشتم خونھ :ایھ
بعدازخداحافظی رفتم تو

ھ چندروزازشبی کھ خونھ ی بابای شایان رفتم گذشت
بود

یانفرداشب باالخره قراربود خانواده ی دوست بابا ب
یھ جورایی کنجکاوبودم ببینمشون چھ جورادمایی 

؟!ھستن
ولی بیشترازھمھ کنجکاوبودم امیرخسروروببینم 

خودمم نمیدونم چرا؟
ولی میدونستم ھرچی باشھ برام جای 

شایانمونمیگرفت 
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!ھیچ ادمی جای اونوپرنمیکرداون نفسم بود
روتخت داشتم بھ شایان پیام میدادم 

!دلم واست تنگ شده میایی بریم بیرون:شایان
!لبخندمیشینھ رولبم:ایھ

االن نمیتونم عزیزم 
فردامیتونی؟:شایان

کالیادم رفتھ بودفرداشب مھمان داریم؟:ایھ
فردا 

اره بریم بیرون تاشب
ــ باشھ قربونت بشم

چھ میشھ زودفردابشھ؟
نگاھی بھ خودم توایینھ میندازم:ایھ

!چھ خوشگل شده بودم من 
!چشمم نزنین؟

عطرم میزنم ازخونھ میزنم بیرون

بادیدن ماشین پرشیای شایان بالبخندمیرم سمتش

دروبازمیکنم میشینم تو
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!سالم خوشگلم:شایان
سالم عزیزم خوبی؟:ایھ

!ــ یھ بوس بده کھ خوب شم
!میخندم:ایھ

ــ بوس بده مگھ باھات شوخی دارم؟
!نھ بریم یھ جادیگھ بھت بوس بدم:ایھ

ــ جونم خانمی
کجابریم؟

ھرجامیری من باھات میام:ایھ
!باچشای شیطونش بھم نگاه میکنھ

ــ حتی بگم بریم یھ جایی برای کارای 
میایی+١٨مثبت

اره:ایھ

ــ جونم پس خانمم پایست
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پس بزن بریم
ھمونطورکھ شایان حرکت میکنھ ضبط :ایھ

!ماشینشوروشن میکنم خواننده ی موردعالقم بود
خودمم شروع میکنم بھ خوندن کھ شایانم دیوونھ 

!میشھ اونم باھام ھمراه میشھ
ایھ

ھرکاری بخوایی میکنم ❤

بیایی سمتم تو
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شایان

نمیدونم چیکارکردم
شدی سھمم تو

ایھ
تومثل ھوای خوب بعدبارونی

شایان
توبیایی میکنم شھروچراغونی

ایھ وشایان
٢دست من نیست توعزیزجونمی
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٢خودت نمیدونی ھمھ بودونبودمی
٢دست من ای عشق ستودنی

!ھمزمان باھم میزنیم زیرخنده:ایھ
جفتمون دیوونھ شدیم؟:شایان

صددرصدکھ دیوونھ ایم:ایھ
!دستتوبده:شایان

چرا؟:ایھ
!ــ توبده

دستمومیزارم تودستای بزرگش:ایھ
نگامومیدوزم بھش 

!بابوسھ ای کھ رودستم میزنھ چشمام اشکی میشھ
بعدشم دستمومیزاره روپاش

دستتوبزارھمینجابمونھ:شایان
باصدای زنگ موبایلم ازخلسھ احساسی شایان :ایھ

میام بیرون
!نگاھی بھ شماره میندازم

مامان بود
الو
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ــ کجایی دختریادت رفتھ خانواده ی 
امیرخسروامشب میان؟

!وایی یادم نبود:ایھ
ــ ھمین االن برگردخونھ

چی نھ نمیتونم بیام:ایھ
گوشیوقطع میکنم

چیشده عزیزم ؟:شایان
.ھیچی ولش کن:ایھ

ــ بگودیگھ؟
ان ھیچی خانواده ی دوست پدرم امشب قراربودبی:ایھ

!منم فراموش کردم باعشقم اومدم
!لبخندخوشگلی رولبش میشینھ

ــ خوب میخوایی بری؟
!نھ باباتوبرام مھمترازھمھ ای :ایھ

ــ االن کجابریم ؟
گفتم کھ ھرجابری باھات میام:ایھ

+١٨ــ منم گفتم کھ میرم واسھ کارای مثبت 
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خوب منم گفتم پایتم:ایھ
ــ جووون

!فدای خانم شیطونم بشم
بالبخندبھش خیره میشم:ایھ

ــ ماشینومیزارم یکم بچرخیم 
باشھ:ایھ

باتوقف ماشین بالبخنددست تودست شایان باھاش 
.ھمراه میشم

.بیرون اومدن باشایان خوش میگذشت
!ــ عشقم

جانم:ایھ

ــ برات چی بخرم؟
!ھیچی ھمین کھ خودت کنارمی کافیھ:ایھ

شایان عالی بودنھ گیرمیدادنھ ادم متعصبی بود؟
ــ بریم خونھ؟

کدوم خونھ؟:ایھ
ــ خونھ ی من دیگھ 

اھان باشھ بریم:ایھ
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توماشن کھ میشینم بازم میرم بھ گذشتھ
م بعدازاینکھ دیپلم گرفتم چون دختردرسخونی نبود

ترک تحصیل کردم ودرس خوندنوگذاشتم کنار ولی 
شایان در فؤق دیپلم
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مدیریت داشت

ــ خانمی پیاده شو
بالبخندکنارشایان ھمقدم میشم:ایھ

ب ــ تامن لباس عوض میکن توھم یھ فیلم بھ انتخا
خودت بزار

باشھ:ایھ
بعدازرفتن شایان نگاھی بھ فیلماش انداختم 

یکیشونومیزارم 
تکیھ میدم بھ مبل

!بااومدن شایان خیره میشم بھش
 باشلوارورشی سفیدوبلیز استین کوتاه میادکنارم

!میشینھ ومنومیکشونھ بغلش
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ــ خوب خانمی چی گذاشتی؟
اینو:ایھ

ــ بھ پس سلیقت مثل اقاتونھ؟
دیوونھ:ایھ

ــ خانمی چیپس وتخمھ ھاکوپس؟
االن میارم:ایھ

ازبغلش بلندمیشم 
ازداخل کابینتای ابی رنگ دوتاظرف شیشھ میارم 

بیرون تویکی چیپس تویکی تخمھ میریزم میرم 
بیرون

ــ بیااینجابغل اقاتون بشین
بالبخندجای قبلیم میشینم:ایھ

ھ نیم ساعتی ازفیلم مونده بود کھ شایان بھ بھون
خواب تی وی روخاموش کرد

شایان داشتم نگاه میکردم کھ؟:ایھ
!ــ خوابم داره

46



خوب بروبخواب:ایھ
ــ تنھایی؟

اره:ایھ
ــ پس توچی؟

!تونیایی کھ خوابم نمیره
بیابریم بامن بخواب

باخنده بھ صورت مظلوم شده وچشمای شیطونش :ایھ
!خیره میشم

ــ بلندشوخو
گناه دالم

!میزنم زیرخنده:ایھ
بریم 

.روموھامومیبوسھ باھم سمت اتاقش حرکت میکنیم
!درازمیکشھ روتخت نگامومیدوزم بھش
ــ بیاخوشگلم درازبکش سرتوبزاراینجا؟

!بھ جایی کھ اشاره میکنھ نگاه میکنم:ایھ
کنارش درازمیکشم کھ حلقھ دستاشودورم تنگ 

.میکنھ سرمومیزارم روسینش
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!روزھامیگذشت ومن عاشقترمیشدم :ایھ
!بیشتردوست میداشتم 

اون روزوقتی رفتم خونھ باباکلی دعوام 
کردقراربودامروزبرم خونھ ی دوستش تاخانوادش 

!منوببینن
؟بھ شایان نگفتم نمیخواستم نگران یاناراحت بشھ

مثل ھمیشھ ارایش ساده میکنم با مانتومشکی 
وشلوارجین مشکی یھ شالم میندازم سرم 

!بھ ادرسی کھ بابابھم داده بودخیره میشم
دوست نداشتم برم؟

وددلم میخواست برم پیش شایان ولی شایان خونھ نب
بعدازیھ ربع میرسم
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!بھ خونھ ی روبھ روم خیره میشم 

من ھمیشھ ادمی بودم کھ پول واسم ارزش نداشت ؟
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اونقدری خونھ ی بابام ھمھ چی برام تامین شده 
!بودکھ ھیچ چیزی بھ چشم نیاد

نھ خونھ ی روبھ روم کھ معلوم بودقصر وازون  
!خرپوالن 

زنگوفشارمیدم
کھ بعدازدقایقی بازمیشھ

میرم توحیاط بزرگی بود اونقدری بزرگ کھ توش 
ادم گم میشد

 درختای بلندی کھ سربھ فلک کشیده بودن زمین کھ
سرسبزبود

!باقدم ھای منظم حرکت میکنم
ره بابیرون اومدن یھ خانم سرمومیارم باال بھش خی

!میشم
ــ سالم عزیزدلم 

خوبی؟

سالم :ایھ
ممنونم شماخوبین؟

!ــ ایھ جان تویی پس
!ماشا� ماشا�
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ازاون چیزی کھ فکرمیکنم خوشگل تروخانم 
!ترشدی

بیاتوعزیزم
سھ  بازنی کھ نمیدونستم کیھ واردسالن بزرگ کھ:ایھ

برابرھال خونمون بودمیشم
ــ اینجابشین عزیزم تامن بیام

رومبل  قھوه ای رنگ سالن میشینم :ایھ
لوم نگاه کلی میندازم ازوضع خانواده دوست پدرم مع

!بودبدمایھ دارن 

خانمھ بھ ھمراه یھ پسرجوون میادتوسالن 
!باچشمای ذره بینی نگاموبھ پسره میدوزم

خوب چیھ  االن میگین مگھ من عشقی ندارم 
پسرمردموخوردم؟

چرادارم خوبشم دارم ولی این یکی ازعادتای 
!!مادختراست

ادب حکم میکردبلندشم واسھ ھمین ازرومبل 
بلندمیشم وایمیستم

50



!ــ سالم عروس خانم
حالت بدی بھم دست میده باکلمھ عروس خانم؟:ایھ

من عروس خانم شایان فقط بودم
احساس میکنم ھوابھم نمیرسھ؟

بایدمیرفتم ؟
دن؟اره بایدمیرفتم پیش عشقم ایناکجابودایناکی بو

ــ حالت خوبھ؟
حواسمومیدم بھ خانم وپسرروبھ روم :ایھ

ــ مامان یھ لیوان ابقندبیارلطفا
حالت خوبھ؟

خوبم:ایھ
ــ خوبھ 

!درحقیقت حالم بدبوددلم میخواست گریھ کنم:ایھ
!برگردم پیش شایان پیش خانوادش 

نھ اینجا
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نھ پیش کسایی کھ نمیشناسم ؟
!ــ بیاعزیزم اینوبخور

لیوان اب قندومیگیرم یھ قلپ ازش میخورم:ایھ
ــ خوبی دخترم؟
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بلھ خوبم:ایھ

!ــ االن کھ بھتری صبرکن خودمومعرفی کنم
اخھ بھ من چھ ربطی داشت ایناکی ھستن؟:ایھ

عصبی بودم ودلم میخواست ھرچی زودترازین 
فضااین خانواده دوربشم؟

ــ من مامان امیرخسروجان ھستم 
خوشبختم:ایھ

ــ ایشون 
؟!اشاره ای بھ پسره ی کناریش میکنھ :ایھ

ــ اینم پسرامیرحامدجان ھستن
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پس این پسردیگش بود؟: ایھ
 باالخره باھرجون کندنی بودبعدازخوردن قھوه کھ
ازکوفت خوردنم بدتربودراھی خونھ ی شایان شدم

ھواتاریک شده بودبرام مھم نبود؟
دیگھ ھیچی برام مھم نبود

درواحدشومیزنم
بابازشدن درباچشمای غمگین وپرازتعجب شایان 

!روبھ رومیشم
!ــ خوشگلم تواین موقع

حالت خوبھ؟
!دلم واست تنگ شده بود:ایھ

ــ قربونت بشم بیاتو
باخیال اسوده میرم تو:ایھ

وقتایی پیش شایانم ارومم 
مثل داروی ارامش بخشھ

ست ــ االن میام خوشگلم توبروتوتراس منم قھوه در
کنم
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شام خوردی؟
نھ:ایھ

ــ باشھ االن زنگ میزنم پیتزابیارن
دراتاق خواب شایانوبازمیکنم  ازپنجره ی :ایھ

بزرگش بھ تراس اتاقش میرسم
!اینجاروخیلی دوست داشتم 

!یھ تراس خوشگل کھ من وشایان باھم چیده بودیمش
دوتاصندلی چوبی ویھ میزکوچیک
بااومدن شایان نگامومیدوزم بھش
ــ خوبی عزیزم چرارنگت پریده؟

خوبم چیزی نیست:ایھ
!فقط دلم واست تنگ شده بود

ــ فدات عزیزم
مباصدای زنگ مبایلم نگاھی بھ شماره مینداز:ایھ
الو

ــ کجایی دختر ساعتودیدی؟
بلھ دیدم میام :ایھ

ــ بگوکجایی بیام دنبالت؟
ــ پدرمن میام
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خداحافظ
گوشیومیزارم توجیب مانتوم

ــ بخورقھوتو سردشد
توخوبی؟:ایھ 

ــ اره عزیزم
مفنجون قھوه روازمیزبرمیدارم یکم مزه میکن:ایھ
شایان من خستم دیگھ نمیخوام برگردم پیش :ایھ

خانوادم میخوام بمونم پیش تو
منم خستھ شدم :شایان

!یھ تصمیم گرفتم
چی؟:ایھ

ــ میگم بھت صبرکن شام بخوریم
شام روھم توتراس خوردیم:ایھ

ازروصندلی بلندمیشم
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وایمیستم

!یشمدوتادستموتکیھ میدم بھ نرده وبھ خیابون خیره م
!باحلقھ شدن دستای شایان لبخندمیشینھ رولبم
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ــ یھ تصمیمی گرفتم؟
ھمونجوری کھ توبغلشم برمیگردم روبھ روش:ایھ

!بھ چشماش خیره میشم
چھ تصمیمی؟

ــ امروزرفتم با پدرت حرف زدم؟
چیشد؟:ایھ

ــ بابات گفت خانواده ی دوستش اومدن 
قرارتوروعقدکنن

چی؟:ایھ
ــ اره

ولی من نمیزارم
باچشمای اشکی بھ چشمای براق عمگینش زل :ایھ

!میزنم
ــ گریھ نکن من کھ نمردم؟

!خدانکن من بمیرم ولی توطوریت نشھ:ایھ
رای ــ یھ تصمیم گرفتم ولی بایدقول بدی ھیچ وقت ب

!اینکھ منوقبول کردی پشیمون نشی
.نمیشم قول میدم:ایھ

دت ــ میخوام باھات ازدواج کنم بدون اجازه خانوا
پدرم خبرداره واشناداره
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ف فقط میمونھ توبایدشناسنامتوبیاری کارامونوردی
.کنیم

میایی؟

باورم نمیشدشایان باالخره میخواست باھام :ایھ
!ازدواج کنھ

ازذوق زیاداولین قطره اشکم سرمیخوره روصورتم 
نی؟ــ اه گریھ چرامیکنی نمیخوایی باھام ازدواج ک

م دستامودورش حلقھ میکنم کھ دستای اونم دور:ایھ
!حلقھ میشھ

!مگھ دیوونھ شدم 
!دیوونھ کھ شدم اونم دیوونھ تو

ــ دیگھ قول بده گریھ نکنی چون میزنمت
باشھ:ایھ

ازبغلش میام بیرون توتاریکی تراس بھ چشمای 
!براقش کھ ازشیطنت میدرخشیدخیره میشم

ــ اینجوری زل نزن بھم؟
چرا خوب مال خودمی ؟:ایھ

!ــ قربونت بشم
بعدیھ کاری میدم دستت 
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اشکال نداره بده دستم:ایھ
صدای خنده ی زیباش مثل اھنگ میپیچھ توتراس

ــ شیطونی نکن خوشگلم؟
!دوست دارم برات شیطونی کنم:ایھ

!دستامومیزارم روشونھ ھاش بھ چشماش خیره میشم
ــ گفتم اینجوری خیره نشوبھم؟

!بی پروامیخندم:ایھ
بانشستن لبای داغش رولبام توشوک میشم

باورم نمیشدشایان اینکاروکرد؟
!توحس وحال شیرین بودم کھ لباشوبرمیداره

 باخجالت سرمومیندازم پایین کھ صدای خنده ی:ایھ
!شایان میپیچھ توتراس

باصدای 
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!خوندش بھش خیره میشم

شایان
حال چشاتومیخرم فقط بگوچند

اگھ تولب ترکنی یک دوسھ توکوچم
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یھ جوری کھ ھیش  کی بھ جزخودم نفھمھ

اگھ دوستم داری بگو توگوشم❤

 دستامومیزاره روشونش شروع میکنھ بھ خوندن:ایھ
ورقصیدن

شایان
صدای قلبم بانفسات میشھ میزون

تودل وامونده ی من اتیش نسوزون
اره بھ ھرسازی توبخوایی میرقصم
بااون نگاھات دل ماروھی نلرزون
نمھ نمھ نمھ نشستی باعشوه توقلبم

خنده ھاتوکھ دیگھ عشقھ نگم من اخ نگم من
یھ تنھ دلموحریفی ھمین چیزات قشنگھ

اون دوتاچشاتوقربون کھ نفھمیدیم چھ رنگھ
)اھنگ ناصرزینلی بگوچند(
 

باخنده میشینم روصندلی:ایھ
ــ فقط چندروزدیگھ صبرکن تامن میرم یھ خونھ 

میخرم برای زندگی دونفرمون 
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؟!بعدھرشب پیش خودمی ھرکاری بخوام میکنم
پسره ی پرو: ایھ

کم کم من میرم خونھ 
ــ صبرکن میرسونمت 

!باشھ چھ بھتر:ایھ
باتوقف ماشین برمیگردم طرف شایان 

دوست دارم زودتراین روزابگذره پیشت باشم؟
ــ منم زودمیگذره تومال منی 

بای:ایھ
ــ مراقب خودت باش

توھم ھمینطور: ایھ
برگشتم خونھ دروکھ بازکردم با اولین چیزی کھ 

برخوردم دست سنگین بابابودتوصورتم
ــ دختره بی صاحاب تااین موقع شب کدوم گوری 

بودی؟
ن نگاھی بھ صورت خشمگین باباو ناراحت ماما: ایھ

!میندازم
ــ مگھ کری؟

!جای خاصی نبودم:ایھ
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پیش شایان بودم
این چندوقت من کلی دیوونھ شده بودم :ایھ

ازبابانمیترسیدم؟
ــ یھ جوری میگھ شایان انگارپسرعموشھ

بی خیال ازپلھ بھ سمت اتاقم حرکت میکنم:ایھ
چھ خونسردی شدم من ؟

!مثل دیوونھ ھامیخندم 
باخوشحالی خودموپرت میکنم روتخت بھ شایان بھ 

تصمیمش فکرمیکنم
خدایاشکرت 

اون شب ازخوشحالی خوابم نبرد؟
صبح اول وقت کل خونھ رودنبال شناسنامم 

زیروروکردم ولی نبود؟
چندروزبعد

ایھ
اینجاچخبربود؟

من مرده بودم اره؟
شایان پس کو؟

من پیش این خانواده چیکارمیکردم؟
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!توحال خودم نبودم

!احساس میکردم ھمھ جامیچرخھ
چخبر بوداینجاخدای من؟

اینا چیکارمیکردم؟
من روسفره ی عقدکناراین پسر

راستی این پسر،کی بود؟
چرااصال توان اینونداشتم بگم چخبره؟

شمابازندگیم چیکارمیکنین؟
انگارزبونم قفل شده بودفقط نگاه میکردم؟

نمیدونم چیشدچشمام سیاھی رفت و

یھ ھفتھ بعد
ایھ

چشمای سنگینموبازمیکنم 
چم شده بود؟

!نگاھی بھ اطراف میندازم
اینجاکجابود؟
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!شایدخواب دیدم اره خواب بود؟
ــ سالم خوشگل خانم بھوش اومدی؟

نگاه بی حسموبھ پسرجوونی کھ لباس :ایھ
!پرستارتنشھ میدوزم

ــ خوبی عزیزم؟
من چم شده اینجاچیکارمیکنم؟:ایھ

ــ عزیزم تویھ ھفتست بیھوشی 
!یھ ھفتھ :ایھ

!ــ من میرم بیرون خانوادت وشوھرتوصداکنم
شوھرم :ایھ

!این کلمھ بارھامیپیچھ تومغزم
من کی ازدواج کردم کھ اسم یھ مردبھ عنوان 

؟!شوھرروم باشھ 
یھ  بابازشدن درمامان وبابا وخانواده ی دوست بابا

پسرکھ نمیشناسم میان تو
!خوبی مادر قربونت بشم:مامان

اینجاچخبره ؟:ایھ
چھ اتفاقی افتاده ؟

ــ اینجاچخبره این ھمھ ادم روبیمارریختن 
بفرماییدبیرون
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نگاھی بھ ھمھ میندازم یکی نبود؟:ایھ
شایانم نبوداون کجاست؟

ــ بااین وضع جلوی اون پسره ی ھیز بودی؟
یره باتعجب بھ اتاق خالی وپسری کھ نمیشناختم خ:ایھ

!میشم
شما ؟:ایھ

ــ منونمیشناسی؟
!اگھ میشناختم کھ نمیپرسیدم:ایھ

ــ من امیرخسروھستم 
چی امیرخسرو:ایھ

نکنھ شوھری کھ گفتن اینھ ؟
ــ بھتره خودتوبھ نفھمی نزنی ؟

مم یکم خودتوجمع کن نمیخوام اسم کسی کھ توشناسنا
!ابروموببره

این چی بود؟:ایھ
ازچی حرف میزد؟

اینجاچخبر؟
توکی شوھرم شدی کھ خبرندارم؟

بابیرون رفتش مامان میادتو:ایھ
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مامان اینجاچخبره؟
ی ــ دخترم قربونت بشھ مادرکھ نمیتونھ برات کار

کنھ؟
ببین دخترم یادت ھست بابات

!ممتااسم پدرم میادھمھ ی اون روزمیادجلوی چش:ایھ
مگھ میشھ ظلمی کھ 
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کھ بھ من وعشقم کردن یادم بره؟

شایانم رفتھ بودخونھ ی ارزوھمونوبسازه 
ولی چیشد؟

االن کجاست حالش چطوره؟
اون روزوقتی کھ داشتم دنبال شناسنامم میگشتم 

م بابازورم کردباپسری کھ تااخرین لحظھ حتی نگاش
نکردم برم ازمایش بدم؟

!ازپسره بدم میومدراستش ازھمھ متنفربودم
ازشانس بدم شایانم نبود؟

ازھمون لحظھ ای کھ باخشم نشستم توماشینش 
؟!گیردادناش شروع شد
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ــ این چھ طرزلباس پوشیدنیھ؟
این مانتوشالوکھ نمیپوشیدی محترمانھ تربود؟

منم کم نیاوردم بایددق ودلیموسریکی خالی :ایھ
میکردم مگھ نھ؟

!لباسومن میپوشم بھ توربطی نداره:ایھ
ری ــ چیھ میخوایی مثل ھرزه ھا ھمھ جای بدنتوبزا

ھمھ ببین؟
خفھ شوپسره ی اشغال:ایھ

!بابرخورددستش تودھنم طعم خونوحس میکنم

بااجازه ی کی دست رومن بلندکردی؟:ایھ
پسره ی عوضی

ــ بھتره خفھ شی تانکشتمت
ش اینقدری ازش متنفربودم کھ حتی یھ لحظھ بھ:ایھ

؟!نگاه نکردم
خداییش مانتوبدنبودخیلی کوتاه نبود

 شالمم کھ شایان گیرنمیدادمنم ازادمیزاشتم سرم
بابھ یاداوردن اسم شایان چشمام اشکی میشھ

ولی نبایدجلوی این پسره ی عوضی گریھ میکردم؟
 باتوقف ماشین بدون کوچیکترین حرکتی تکیھ دادم
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بھ صندلی
درسمتم کھ بازشد بازم خودموزدم بھ بی خیالی

ــ بلندشوگمشوبیاپایین
من ازون پسرانیستم نازتوبخرم؟

!پوزخندی میزنم:ایھ
نھ بابامنم میدونم تواصالپسرنیستی یھ حیوونی؟
ری ــ بھتره بامن درنیوفتی  بھ خداوندی خدایھ جو

بزنمت نتونی بلندشی
االنم مثل بچھ ی ادم بیاپایین

ازش یکم ترسیدم ؟:ایھ
ازماشین اومدم پایین

ــ دیگھ حق نداری ھمچین لباسی بپوشی
ھیچی نمیگم:ایھ

این بودشوھری کھ پدرم میخواست 
!یھ ادم متعصب وبدبین یھ حیوون

بعدازازمایش اومدم خونھ جنگ ودعوام با،بابا 
!شروع شد
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منم ادم بودم خستھ شدم 
باعصبانیت شمارشوگرفتم
کھ بعدازدوبوق جواب داد

ــ الو 

�

تھیھ شده درسایت اوای خیس
part19: دخترگل] ۴۴:١٨  ،٢١/۶[

سالم خانمم خوبی؟
!شایانم چھ خوب بود:ایھ

!حضورش بھم ارامش خاصی میداد
؟!نھ نبایددق ودلیموسرش خالی میکردم

دلم واست تنگ شده کی میایی؟:ایھ
!ــ قربون دل خانمم بشم من

خدانکنھ:ایھ
ــ ھمین دوسھ روزمیام اخھ واسھ خونھ ی 

ارزوھمووسایل گرفتم تاتزیینش کنن دیرمیشھ
.یکم دیگھ حرف زدیم قطع کردم:ایھ
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 بدترین روززندگیم روزی بودکھ بیخبربھ بھانھ ی
م اینکھ خونھ ی دوست بابامھمانیم مامان فرستادت

؟!ارایشگاه
وقتی واردسالن بزرگ خونشون شدم بادیدن اون 

ھمھ مھمون ودست زدنا 
دلم گواھی بدداد؟

بھ خودم گفتم این مھمونی مشکوکھ ؟
وقتی بھ خودم اومدکھ روسفره ی عقد

نشستم توبھت کارخانوادم بودم؟
انگاراون لحظھ مرده بودم اره

ــ مادرحالت خوبھ؟
نھ :ایھ

شماواقعامادری یادشمن؟
این چکاری بودبامن کردین ھان؟

!ــ مادرخوب من خوشبختیتومیخواستم
خوشبختی ؟:ایھ

این چجورخوشبختیھ؟
این مثل مرگ میمونھ شمامنوکشتین بااین کار؟

!خوشبختی من شایان
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ــ ارومترشوھرت میشنوه؟
!پوزخندی میزنم:ایھ

کدوم شوھر 
شوھری کھ خودتون بریدین دوختین تنم کردین ؟

بھ جھنم بزاربشنوه بزارھمھ دنیابشنون؟

ــ چخبره اینجا؟
نگاه عصبیموبھ بابامیدوزم؟:ایھ
شمانمیدونین اینجاچخبره ؟:ایھ

ازتون متنفرم
ھرگزنمیبخشمتون ؟

!ازاتاقم برین بیرون نمیخوام ببینمتون 

ــ مادر
من مادروپدری ندارم؟:ایھ

پدرومادری کھ بھ فکروپول وقول وقرارای 
خودشونن رونمیخوام

میزنم زیرگریھ:ایھ
این بودپایان زندگیم اره خدا
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این بودداستان عشقمون ؟
!نھ این نیست من نمیخوام این باشھ

ــ گریھ زاریت تموم شد؟
 باعصبانیت برای اولین باربھ پسر روبھ روم:ایھ

!خیره میشم
موھای مشکی وکوتاه کھ توصورتش ریختھ

چشمای سبزاخموش پوست سفید درکل خوشگل 
!بودولی شایانم نمیشد بود

!ــ چیھ یھ ساعت زل زدی بھ من بلندشوبریم
کجا؟:ایھ

ــ کجاخوب خونھ

�تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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من باھات نمیام؟:ایھ

ــ غلط میکنی بلندشوخودتوجمع کن حوصلھ ی بحث 
!کردن باتویکی روندارم

منم مجبورت نکردم نمیخوام باھات بیام:ایھ
!من ازاین ازدواج راضی نیستم 
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ــ نھ بابا
نھ اینکھ من ازخوشحالی دارم بال درمیارم 

بلندشوجمع کن بریم
ازتخت میام پایین :ایھ

بروبیرون لباس بپوشم 
!ــ سریع بپوش منومعطل نکن

بابستھ شدن در اشکام سرمیخوره روگونم :ایھ
رم ھمونجوری کھ گریھ میکنم لباس بیمارستانودرمیا

مانتووشلوارمیپوشم
توسکوت کنارمرداخمویی کھ ازدستای مشت :ایھ

شدن میشھ فھمیدعصبانیھ میشینم
باتوقف ماشین 

نگام بھ ساختمون جایی کھ برای اولین دومین 
!باربودمیومدم میدوزم

چرامنواوردی اینجا؟:ایھ
ــ پس مادمازل میفرمایند کجاببرمش؟

خونمون:ایھ
ــ خونت ازین بھ بعداینجاست

چی؟:ایھ
ــ بھتره خفھ شی تاکل عصبانیتموروتویکی خالی 
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!نکردم
چھ بی تربیت بود؟:ایھ

دیگھ ھیچی نمیگم
ماشینومیبره توقصری کھ برای من ازجھنمم ،

!!جھنمتربود
 بدون توجھ بھش ازماشین میرم پایین حرکت میکنم

درسالنوبازمیکنم کھ اونم میرسھ 
بابازشدن درصدای دست واھنگ وسوت زدن 

فامیالشون میپیچھ توکل سالن
!دستم توسط دستای قوی یکی کشیده میشھ

! باعصبانیت بھ صاحب دستاخیره میشم
وــ بخوایی لج کنی رواعصابم باشی من میدونم وت

!چندساعت تحمل کن بعدھرغلطی دلت خواست بکن
این چھ زندگی بودمن داشتم ؟:ایھ

ــ سالم عروس گلم خوبی مادر؟
ممنونم بھترم:ایھ

ــ سالم زن داداش مبارک باشھ عقدتون
ممنونم :ایھ
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نھ میرسم بھ یھ مردکھ شباھت زیادی بھ دوبرادرمیز
ھ حدس میزنم پدرشون باشھ مردایی کھ باعث نابودی

!زندگیم شدن؟
ــ سالم

!دخترقشنگم
!باالخره عروس خوشگلمودیدم

میخواستم فحش بدم ھمشونوولی بایدتحمل :ایھ
!میکردم 

ده بایدفکرموجمع میکردم خودموازاین زندگی وخانوا
خالص میکردم؟

سالم:ایھ
ممنون لطف دارین

�تھیھ شده درسایت اوای خیس�ــ امیرجان
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پسرم ایھ جان روبھ اتاقت راھنمایی کن تازه 

تای ازبیمارستان اومده ھنوزوقت واسھ اشنایی بادوس
خانوادگی ھست

خداروشکر:ایھ
منم نمیخواستم اینجاتواین فضابمونم 

ــ بریم
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ازپلھ ھا ھمراھش میرم باال:ایھ
ــ رسیدیم

!باتعجب بھ دراتاق خیره میشم:ایھ
دماونقدری توفکربودم کھ نفھمیدم ازکدوم مسیراوم

دروبازمیکنھ اول خودش میره بعدمن

ــ دروببند
باشک بھش نگاه میکنم درومیبندم:ایھ

بدون توجھ بھم میره سمت دری کھ حدس میزنم 
حمامھ

بارفتنش شالمودرمیارم میشینم روتخت
بعدازدقایقی درحموم بازمیشھ باحولھ ای کھ 

روموھاش میادبیرون
مثل دیوونھ ھاکاراشوزیرنظرمیگیرم؟:ایھ

موھاشوخشک میکنھ بااومدنش سمت تخت باترس 
!بھش زل میکنم

پتورومیزنھ کناردرازمیکشھ روتخت
ــ سروصدانمیکنی میخوام بخوابم

!باتعجب بھش خیره میشم:ایھ
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ــ تاشب میخوایی بھ من زل بزنی؟
!بادستپاچگی میگم نھ:ایھ

میشھ برم اینجاحموم
ــ برومامان واست لباس گذاشتھ وردار

ممنون:ایھ
ازروتخت میام پایین 

بدون سروصدا یھ لباس برمیدارم میرم سمت حموم 
!وقتی زیراب وایمیستم شایان میان جلوی چشمم

!دلم واسش تنگ شده بود
برای خودش لبخندخوشگلش ،چشمای مھربون 

!وشیطونش
صورت اشکیم زیراب دوش گم میشھ

لباس میپوشم میرم بیرون
بایدمیرفتم پیش شایان اره

ازدرمیرم بیرون ازسروصداھا معلومھ ھنوزمھمان 
!ھست 

!بھ ناچاربرمیگردم تواتاق نگاھی بھش میندازم 
خوابیده بود پتوازروبدن برھنش رفتھ بودکنار 

!توخودش جمع شده بود
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پتوروازروتخت برمیدارم تابندازم روش
نھ چرابایدبندازم؟:ایھ

مگھ اون چیکارم بود؟
!بایدمیزاشتم یخ بزنھ بھم ربطی نداشت

،این ھمونی بودکھ منوزدبعدشم کلی حرف بارم کرد
اره

 واسھ خودم پتومیندازم روزمین یھ بالش ازروتخت
برمیدارم روپتودرازمیکشم

ایھ
دوروزی گذشتھ بود

من ھمچنان توشوک بودم کھ خانوادم چجوری بدون 
اجازه ی

�تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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من ،منوبھ عقداین مرددراوردن

باصدای دراتاق ازفکروخیال میام بیرون
ــ زن داداش اجازه ھست بیام تو

امیرحامدپسرخوبی بود تواین دوروز باھاش :ایھ
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!راحترازبقیھ بودم
بیا توداداش:ایھ

دراتاق بازمیشھ میادتو
ــ خوبی عزیزم؟

لبخندی ناخوداگاه میشینھ رولبم:ایھ
؟!امیرمھربون بودخودبھ خود بھ دل ادم مینشست

ممنونم داداش خوبم :ایھ
توخوبی؟

کاریم داشتی؟
ــ ھم اره ھم نھ؟

!باتعجب بھش خیره میشم:ایھ
!کھ میزنھ زیرخنده

ھ ــ دیدم ھی تواتاقی بیرون نمیایی امیرخسروھم ک
ھمش بیرون اگھ دوست داشتھ باشی بریم بیرون؟

باشھ:ایھ
ــ واقعامیایی؟

اره :ایھ
ــ پس اماده شوتوماشین منتظرتم

باشھ:ایھ
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یھ مانتوزرشکی باشلوارجین مشکی وشال مشکی 
میزارم سرم ازاتاق میرم بیرون

ازپلھ ھامیرم پایین 
ــ سالم دخترم
حالت خوبھ؟

باری  نگاھی بھ مادرامیرحامدمیندازم برای اولین:ایھ
!بودبھش دقیق میشدم

چشمای سبز پوست سفید بایکم ارایش 
!زیاییشودوبرابرکرده بود

سالم:ایھ
!بلھ بھترم ممنونم

ــ باامیرجان بیرون میری؟
بلھ:ایھ

ــ خوش بگذره بھت عزیزم دوست داشتی بھ 
!خانوادتم سربزن

خانوادم :ایھ
!دیگھ ھرگزبھشون سرنمیزدم

ت فقط بھ شایانم بایدسرمیزدم بایدمیفھمیدم کجاس
حالش چطوره؟

چشم شماکاری ندارین؟:ایھ
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ــ نھ عزیزم برو
ازسالن میرم بیرون نگاھی بھ حیاط میندازم:ایھ

ــ ایھ جان 
نگاموبھ دست تکون دادن  امیرمیدوزم :ایھ

!لبخندمیشینھ رولبم 
بھ سمت ماشینش حرکت میکنم 

اصالنمیدونستم اسم ماشینش چیھ؟
!وواسمم مھم نبود

.مھم تواین دنیافقط وفقط شایان بود
ــ خوب کجادوست داری بریم؟

نمیدونم معموالتوکجامیری؟:ایھ
ــ من یھ پاتوق داریم اغلب اونجامیرم 

پس بریم ھمونجا:ایھ
ــ باشھ

اشکال نداره اسمتوصداکنم؟
!!نھ باباچھ اشکالی:ایھ

ــ یکم ازخودت بگو میخوام ابجیموبھتربشناسم؟
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کاش واقعایھ داداش :ایھ

�تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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داشتم مثل امیر

خوب من دختردرسخونی نبودم دیپلم گرفتم :ایھ
سالمھ ادم راحتیم  ٢٣درسوگذاشتم کنار و

ــ واقعابیست وسھ سالتھ؟
اره چطور؟:ایھ

ــ اخھ داداش رفتھ سی سال 
اھان:ایھ 

ــ منم ازخودم بگم؟
بالبخندی کھ روصورتم سری تکون میدم:ایھ

ــ خوب من اقاامیرحامدگلم 
چھ خودتوتحویل میگیری؟:ایھ

!میخنده
ــ دیگھ مااینیم

خوب داشتم میگفتم بیست چھارسالمھ 
دانشجوھستم رشتھ دندانپزشکی 

81



پسرشیطونیم خیلیم زیاد 
فعالتاھمینجاش کافیھ چون رسیدیم

باشھ:ایھ
ــ بیاپایین

ازماشین میرم پایین:ایھ
گ ــ بیاعزیزم اینجادوتادوست دارم بیشتروقتااھن

!میخونن
واقعا؟:ایھ

ــ اره
!فوادوشاھروخ صداھاشون بیستھ

جای خوشگلی بود ازیھ سمت کوه بودکھ ازش :ایھ
چشمھ اب روونھ بود

سرھرچندقدمی یھ تختی بزرگ بود
ــ دوست داری اینجارو؟

!اره خیلی خوشگلھ:ایھ
ــ اینادوستامن

نگاھی بھ تختی بزرگ روبھ روم میندازم :ایھ
چھارتاپسرودوتادختر نشستھ بودن 

سالم بچھ ھا:امیرحامد

82



ــ بھ بھ اقاامیر
خوش اومدی عزیزم

ممنون مھمون نمیخوایین؟:امیر
ــ مھمون چیھ تاج سری بیابشین

دوست دخترجدیدتھ یانامزدت؟
ھیچ کدوم زن امیرخسرو ھستش:امیر

ــ واقعا
اره:امیر

!ــ اخھ داداش امیراین تیپ دخترا
نمیدونستم منطوردختره چیھ؟:ایھ

چرا مگھ تیپم چشھ؟

خوب دیگھ االن کھ شده:امیر
خوب بزاردوستامومعرفی کنم 

ایشون شاھرخ جون یکی ازدوستایی کھ گفتم 
!میخونھ

دم نگاھی بھش میندازم نھ دقیق کال من ادم بو:ایھ
دقیق بھ ھیچ ادمی نگاه نمیکردم درکل قیافھ ی 
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!خوبی داشت
ــ خوشبختم ازدیدنتون 

!خوشحال شدم دیدمتون وبھ گروه ماخوش اومدین
ممنونم :ایھ

منم ھمینطور
ایشون نازلی ھستن ھمسرشاھرخ :امیر

!ــ خوشبختم عزیزم توچھ نازی 
!ممنونم عزیزم نظرلطفتھ:ایھ

ایشون فوادجان ھستن:امیر
!ــ خوش حال شدم دیدمتون خوش اومدین

ممنونم :ایھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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منم ھمینطور

ایشون فرنازجان دوست اقاسعید:امیر
!بھ پسر بغلیش اشاره میکنھ:ایھ

ــ خوشبختم عزیزم 
منم ھمینطور:ایھ

خوشحالشدم ازدیدنتون:سعید
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ممنون :ایھ
وایشونم مھردادھستن :امیر

ــ خوش اومدین
ممنونم:ایھ

ایشونم زن داداش گل بنده ایھ جان ھستن:امیر
کنارامیرمیشینم بچھ ھای خوبی بودن :ایھ

!عزیزم چندوقت عروسی کردی:فرناز
چندروزه:ایھ

واقعا؟:فرناز
!امیدوارم خوشبخت بشی

!پوزخندی رولبم میشینھ:ایھ
؟!خوشبخت من بدبخت شدم

ش خوب اقاشاھرخ وفوادمن ھی پوزتونودادم پی:امیر
ھن ابجی خانمم کھ صدای رفیقام خوبھ نمیخوایی یھ د

بخونین؟

فدای داداش:شاھرخ
!چراکھ نھ؟

س چون ایھ خانم اولین باره میان ومھمان شماست پ
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.بھ انتخاب ایشون اھنگ میخونیم
ایھ جان چی بخونن بچھ ھا؟:امیر
!لبخندی میزنم:ایھ

خوب میثم ابراھیمی
پس بزن کف قشنگھ روافتخارمیثم ابراھیمی:فواد
بابلندشدن فوادوشاھرخ کل رستوران یاھمون :ایھ

پاتوق سنتی وزیبای امیرشروع میکنن بھ دست 
!زدن

جفتشون رویھ سرکووایمیستن
اول اینکھ خیلی خوش اومدین اینجا:شاھرخ

 وبعد یھ اھنگ ویژه میخونیم برای مھمان ویژمون
!کھ امشب افتخاراشنایی داشتیم باھاش 

تکیھ میدم بھ امیر کھ بوسھ میزاره روشالم:ایھ
!ازین خانواده فقط ھمین یک برادرودوست داشتم

باصدای گیتارکھ فوادمیزنھ وفضای رمانتیک 
!سکوت ھمھ جاروفرامیگیره

فقط صدای گیتاروصدای اھنگ میپیچھ
شاھرخ
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من دلم تنگھ ❤

واسھ چشای سیاھت خنده و چالت
من دلم تنگھ

واسھ بارون  کھ میزدضربھ روی شالت
فواد

دیاخ چھ قشنگھ فکر اینکھ توخیابون بام ھمقدم بو
یاشبایی کھ خودمونی پای اتیش دورھم بودیم

شاھرخ
ھی باتوام مومشکی عشق خوشگل من

توخاطرت کنده نمیشھ ازدل من
قسم بجونت اینویادت بمون
اخربھ دریامیزنیم باقایق من

فواد
ھی باتوام مومشکی عشق خوشگل من

توخاطرت کنده نمیشھ ازدل من

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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قسم بجونت اینویادت بمونھ 
اخربھ دریامیزنیم باقایق من
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!چشمای خیسمومیبندم تاکسی نبینھ :ایھ
!دلم ھوای شایانوکرده بود 

.باصدای شاھرخ قطره اشکوازصورتم پاک میکنم
شاھرخ

بین نشونھ ھای توی پاتوق خودت اروم بگیر
ابرقلبت کھ گرفت روسرچترخودم بارون بگیر

دیگھ نمیتونستم تحمل کن بلندمیشم:ایھ
امیرجان دستشویی کجاست دستاموبشورم؟

نگاه امیرروم سنگین میشھ؟:ایھ
عزیزم حالت خوبھ؟:امیر
!حالم اصالخوب نبود :ایھ

خوبم
ــ بیاعزیزم من باھات میام 

ھمراه نازلی بھ سمت سرویس حرکت میکنم :ایھ
م؟بفرماعزیزاینجاست من برم یامنتظر بمون:نازلی 

نھ عزیزم ممنونم برو:ایھ
بارفتن نازلی میرم تومیزنم زیرگریھ

نمیدونم چقدراون توبودم
بایدبرمیگشتم 
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صورتمومیشورم ازسرویس میرم بیرون 
ازسرویس تااومدم بیرون باچشمای وحشت زده بھ 

!مردروبھ روم خیره میشم
!تامیام برگردم تو اونم متوجھ من میشھ

!ازچشماش خون میباریدازشدت عصبانیت
سعی میکنھ صداش باالنره؟

پاتندمیکنھ میادسمتم
باترس میرم عقب بابرخوردم بھ دیوارباچشمای 

وحشت زده بھ چشمای قرمزش ورگ بیرون زده 
!گردنش زل میزنم

دستاشوروگلوم قفل میشھ؟

ــ اینجاتوچھ غلطی میکنی؟

باکدوم اشغالی اومدی؟
ھان 

ین این قدری ھرزه شدی اسمت توشناسنامھ ی منھ باا
واون میایی بیرون؟

 بھت میگم بگواینجا چھ گ و ه ی میخوره دختره ی
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عوضی؟
م دستامومیزارم رودستاش تاولم کنھ نمیتونست:ایھ

نفس بکشم
ــ اینجاچخبره؟

میکنھ؟بااومدن امیرحامددستاشوباتعلل ازگلوم جدا:ایھ
ــ امیرخسروداری چیکارمیکنی تو؟

توزنمواوردی بیرون؟:امیرخسرو
؟!اره مگھ اشکال داره:امیرحامد

نھ:امیرخسرو
من میرم خونھ ایھ روھم میبرم

!ماھنوزشام نخودردیم:امیر
تازه االن بھترمیتونستم نفس بکشم اگھ : ایھ

!امیرنمیومدمنومیکشت
بزارایھ بمونھ من خودم میارمش:امیر
نگاه عصبی امیرخسرو:ایھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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امیرحامدوساکت میکنھ

90



شایدمنظورش اینکھ تویکی خفھ شویاتوغلط کردی
بلندشووسایلتوجمع کن بریم:امیرخسرو

بدون کوچیترین حرفی ازاون فضامیام بیرون :ایھ
صدای قدم ھای اونم میشنوم پشت سرم باقدم ھای 

.محکم میاد
باکشیده شدن بازوم باشدت برمیگردم عقب

ــ کدوم گوری داری میری؟
گفتم وسایلتوجمع کن مثل چی سرتوانداختی میری؟

!ازش میترسیدم بدم میترسیدم:ایھ
خوب وسایل ندارم

ــ باشھ بریم
ھ توماشین میشینم باسرعت تموم رانندگی میکن:ایھ

ــ توازمن اجازه گرفتی رفتی بیرون
ھان؟

خوب مامانت خونھ بود:ایھ
ــ توغلط کردی مامانم بودکھ بود

وقتی پدرمم باشھ توحق نداری بی اجازه ی من 
جایی بری ؟

منم عصبی بودم مگھ کجارفتھ بودم؟:ایھ
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!نھ نفھمیدم 
من بھ اجازت نیازندارم

ــ خفھ شودختره ی اشغال
حق نداری بھ من توھین کنی:ایھ

باترمزماشین باشدت پرت میشم جلو
ــ گمشوبروباالتابیام بھ حسابت برسم

 ازماشین میرم پایین ازلجش دروبامحکم ترین:ایھ
شکل ممکن میبندم باقدم ھای اروم میرم تو
ازپلھ ھامیرم باالدراتاقشوبازمیکنم میرم تو

!ھدقایقی ازاومدن من نمیگذره کھ درباشدت بازمیش
ــ کھ بھ اجازه ی من نیازی نداری ؟

چیھ اره الزم ندارم :ایھ

ــ بابرخورددستش توصورتم پرت میشم روزمین
ی دیگھ حق نداری بری بیرون اگھ یھ دفعھ دیگھ بر

!میکشمت
اشکام میریزه روصورتم :ایھ

مگھ چیکارکردم من بابرادرخودش رفتم بیرون ؟
این بودخوشبختی کھ پدرومادرم واسم ساختن ؟
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وداونقدری گریھ کردم کھ نمیدونم کی خوابم برده ب
 چشماموکھ بازمیکنم کل بدنم دردمیکنھ نگاھی بھ

!خودم میندازم 
ھنوزروزمین بودم ھمونجاخوابم برده بود

ساعت یک شب بود
ازروزمین بابدن دردوحشت ناکی بلندمیشم 

!نگاھی بھش کھ بی خیال روتخت خوابیده میندازم
ازش متنفربودم ؟

اب گرسنم بودازاتاق میرم بیرون مثل اینکھ ھمھ خو
بودن

ازپلھ بھ سمت 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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اشپزخونھ حرکت میکنم 

وارداشپزخونھ میشم میرم طرف یخچال 
!درشوبازمیکنم

ــ ایھ جان
!شمباصدای امیرباتعجب بھ دراشپزخونھ خیره می:ایھ

ــ خوبی عزیزم؟
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!چقدراین مردخوب بود مھربون بود:ایھ
اره خوبم

نم دلم ــ بیا اینجابشین من شام گرفتم وقتی تورفتی م
نیومدشام بخورم اوردم خونھ کھ اگھ غذانخورده 

!باشی باھم بخوریم
!باورم نمیشداین پسرچقدرمھربون بود :ایھ

!کاراش منویادیھ عزیزمیندازه
اشکام بی اختیارسرمیخوره روگونم

!ــ اه ابجی چراگریھ میکنی قربونت بشم
اھم بیااینجابشین تاشام بزارم گرم بشھ بعدخواستی ب

؟!حرف بزنیم
صورتمومیشورم روصندلی تواشپزخونھ میشینم:ایھ

ــ داداش خیلی باھات دعواکرد؟
!نمیخواستم امیرناراحت بشھ :ایھ

!اون خوب بود مثل شایان بود دوستش داشتم
نھ عزیزم خستھ بودم خوابیدم

!نگاه مھربونشومیدوزه بھم ومشغول میشھ
انگارمیفھمھ دروغ گفتم
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ــ خوب اینم شام بیابخوریم
خیلی ازت ممنونم :ایھ

کاش من واقعا یھ داداش مثل توداشتم؟
ــ خوب منم داداشتم 

میدونم:ایھ
دیگھ ھمچین کاری نکنی ھا؟

ــ چھ کاری؟
بخاطره من دیگھ گرسنھ نمون:ایھ

ــ باش
شام روکنارنگاه ھای برادرانش خوردم :ایھ

ــ ابجی
جانم:ایھ

ــ میخوابی یاحرف بزنیم؟
نھ نمیخوابم حرف بزنیم:ایھ

ــ تواتاق من میایی؟
اره توراحتی؟:ایھ 

ــ اره عزیزم توراحتی؟
اره:ایھ

ــ باشھ صبرکن دوتافنجون قھوه بریزم بریم
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یمھمراه امیرازپلھ ھابھ سمت اتاقش حرکت کرد:ایھ
ش دراتاقشوبازمیکنھ اول صبرمیکنھ من برم بعدخود

میادتو

ــ فقط داداش بیداربشھ بازنزنھ بھ سرش
ولش کن بزارھرکاری دوست داره بکنھ:ایھ

ــ خوب ابجی جون اینم اتاق داداش امیرشما
ھرجادوست داری بشین

روتخت بلندش میشینم :ایھ
اتاقش بزرگ بودباتخت باروپوش سفید

دیوارای سفیدپرده ھای نقره ای
یھ میزکامپیوتر 

یھ میز وایینھ کھ بھم وصل بودن وعطرای 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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جورواجور

داداش امیر:ایھ
ــ جونم 

!توچرااین قدرخوبی وخوش اخالقی ولی داداشت:ایھ
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ــ خوب من کھ خوش اخالقم مثل من پیدانمیشھ ؟
!بالبخندبھش نگاه میکنم:ایھ
میدونی یکی بودمثل تو :ایھ

ھمینقدرمھربون وشادوشیطون 
میدونی بارھاشایدبراش گریھ کنم قراربود 

بغضم میگیره

!ــ ولش کن ناراحتت میکنھ ادامھ نده
!صبرکن من میحرفم بخندی

!این داداشم ازاول سگ اخالق بود
مھ اوایل بھتربودولی این چندوقت بدسگ شده پاچھ ھ

!رومیگیره
یھ وقتایی یھ جوری بھم گیرمیده کھ حس میکنم 

!خواھرشم تابرادرش
باخنده میگم چرا؟:ایھ

چپ  ــ ھیچی گاھامیرم دانشگاه بھ لباسی کھ میپوشم
!چپ نگاه میکنھ

بعضی موقع ھامیگھ چرااینقدرجلف لباس میپوشی؟
بعضی موقع بھم گیرمیده چرابادختراخودمونی 

ھستی؟
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!گیرمیرخیلی میده
اتاق تاساعت سھ کنارامیربودم بعدازاون رفتم تو:ایھ

اون
ھنوزخواب بود مثل ھمیشھ پتومیندازم روزمین 

میخوابم
امروزتصمیم گرفتھ بودم برم پیش شایان ولی 
ازشانس بدم قراربودبریم خونھ ی عموی امیر

اتاقشومرتب میکنم کھ ازحموم میادبیرون
ــ امشب نمیخوایی بازازلباسای مسخرت بپوشی 

ابروموببری؟
ببخشیدمدنظرجنابالی چجورلباسیھ؟:ایھ

؟!ــ مثل اینکھ توادم بشونیستی 
ــ من ادم ھستن نیازبھ ادم شدن بیشترندارم

ی حتمالباسی کھ شمامیگین یھ لباس گشاده کھ دوتا
!من توش جابشھ اره

ــ شاید
من ازین لباسانمیپوشم:ایھ

؟ــ امشب تولباس مناسب نپوش ببین چیکارت میکنم
بی خیال ازاتاق میرم پایین کنارخانوادش :ایھ

صبحانھ میخورم
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امیرحامدرفتھ بودبیرون اون پسره ی روانی :ایھ
شرکت

نتخاب منتظربودم امیربیادببینم اون چھ لباسی برام ا
میکنھ

باصدای دراتاقم وصدای امیرلبخندمیشینھ رولبم
ــ ابجی جان بیام تو؟

اره قربونت بشم:ایھ
ــ سالم حالت خوبھ؟

ممنونم توخوبی:ایھ
ــ اره عزیزم

داداش بھ کمکت نیازدارم:ایھ
ــ جونم 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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بگودرخدمتم

ھ ببین داداش امیراین داداش سگ اخالقت ھی ب:ایھ
لباس پوشیدنم گیرمیده

!ــ لباس پوشیدن توکھ خوبھ
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وبرام منم ھمینومیگم ولی بازم گیرمیده یھ لباس ت:ایھ
انتخاب کن

ــ باشھ لباسات کجاھستن؟
بیااینجاھستن:ایھ

ــ خوب بااجازه ی صاحاب لباس
!میخندم:ایھ

بپوشھــ این لباس بھت میادمن دوست دارم ابجیم اینو
!راستی امشب خودتوخوشگل کن

چرا؟:ایھ
میرــ زن عموم خیلی ادم بخیلیھ ویھ دخترداره ک ا

ولش کن
کھ امیرچی؟:ایھ

ــ ولش کن عزیزم خودت امشب میفھمی فقط 
!خوشگل کن تاکف ھمھ ببره

باشھ قربونت بشم:ایھ
ــ کاری بامن نداری برم دوش بگیرم؟

نھ عزیزم ممنونم ازت:ایھ
!بارفتن امیر بھ لباس خیره میشم 

یھ مانتو مشکی شیک وبراق باشلوارمشکی 
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ھواتاریک شده بودبھ گفتھ ی مامان امیرمن 
منتظراین مرداخموموندن تابااون برم

ــ ابجی جونم حرف نداری امشب خداییش کف ھمھ 
میبره

!مواظب خودت باش منم رفتم
نمیترسی کھ؟

نھ عزیزم توھم مراقب خودت باش:ایھ
ــ فعال بای

امیررفت:ایھ
 بعدازنیم ساعت مرداخمواومد توسالن نشستھ بودم

حوصلھ بحث کردن باھاشونداشتم 
ــ من دوش میگیرم بعدبریم

ھیچی نمیگم:ایھ
کاش میتونستم بھ شایان زنگ بزنم 

!حتی پسره ی عوضی گوشیمم قایم کرده بود
نمیدونم چقدرگذشت کھ باصدای قدمھاش فھمیدم 

ازپلھ ھاداره میادپایین 
ــ بریم

ھ توسکوت توماشین بھ خودم بھ شایان بھ اینک:ایھ
!کجاست حالش چطوره فکرمیکردم
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اونم انگاری توفکربوداخھ بھم گیرنداد
باتوقف ماشین

نگاھی بھ بیرون میندازم
ــ پیاده شورسیدیم

ازماشین میرم پایین :ایھ
باھاش ھمقدم میشم 

سی نھ مثل رمانانقش دوتاعاشقوبازی میکنیم؟ ونھ ک
حرفی دراین موردمیزنھ

چندساعت بعد
ایھ

نگاھموبھ صورت مھربون امیرمیدوزم تقریبا 
.چسبیده بودبھم کھ احساس ارامش میکردم

نگاه عصبی امیرخسرو یھ جوری بودکھ درکش 
!نمیکردم

بقول
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امیرحامدزن عموش جدی جدی ادم بخیلی بود

من  یھ جوری منوازباالتاپایین براندازمیکردانگاری
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!زوری اومدم این پسره ی اخموروگرفتم
!دوتادخترعموشم کھ نگم بھتره

دوتاخواھرمغرورومذھبی 
اینقدری پوشیده بودن کھ انگارادم میخواست 

!بخورتشون

بعدازشام بودکھ بزرگترھایھ گوشھ مشغول بودن
ھ نگاھی بھ اطراف میندازم جزامیرحامدھیچ کس دیگ

.توھال نبود
باقدم ھای اروم میرم طرفش

ــ بشین اینجاابجی جون
!ابجی گفتناشودوست داشتم خیلی زیاد:ایھ
بقیھ کجان؟:ایھ

ــ اگھ منظورت اقای اخموبادوتاافریتست رفتن 
توحیاط 

!یواشکی میخندم:ایھ
توچرانرفتی؟

 ــ من ازشون خوشم نمیادترجیع میدم پیش خواھرم
!بمونم تاتنھانباشھ

قربونت داداش:ایھ
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بابازشدن درھال 
اول مرداخموکھ تاچشمش بھم میخوره اخماش میره 

توھم بعدھم بقول امیردوتاافریتھ میان تو
ــ بچھ ھابیایین اینجالطفا

بھ خواست عموی امیرشون ھمھ جمع میشن اون :ایھ
سمت

م بریم ــ قراره خانواده ما شماودایی وعمھ ھاھمھ باھ
مسافرت خانوادگی 

موافقین؟
نھ خدای من:ایھ

من میخواستم برم پیش شایان
ولی برخالف من ھمھ موافقن

برگشتیم خونھ مثل ھمیشھ من روزمین :ایھ
توفکروخیال عشقم بودم اونم روتخت چشماش بستھ 

بود
صبح قراربودحرکت کنیم

!خوابم نمیبردبایدبھ یھ کاری میکرم
میشھ حرف بزنیم؟:ایھ

ــ بگو فقط زودمیخوابم
من نمیخوام فردابیام؟:ایھ
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ــ چرااونوقت؟
دلیل خاصی ندارم :ایھ

ــ ھرجاخانوادم ھستن بایدباشی دیگھ صحبت نکن
پسره ی عوضی:ایھ
بعدازظھررسیدیم شمال:ایھ 

 یکم استرس داشتم بازم ادمای جدید بایدباھاشون
روبھ رومیشدم

!تواتاقی بودم کھ متعلق بھ من ومرداخموبود
ھمھ پایین بودن جزمن

چرابایدمیرفتم ؟
من اول واخرش مال شایان بودم میرفتم پیش اون

!بابازشدن دراتاق نگاموبھ مرداخمومیندازم
معرفیت ــ بلندشوبیاپایین مامان میخوادبھ خانواده ھا

!کنھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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ام ــ فقط لباس درست بپوش پایین پسرخالھ ھاوعمھ ھ

ھستن
فقط نگاش میکنم اونم بی خیال میره بیرون:ایھ
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پسره ی کثافت 
؟دلم میخواست یھ جوری میردمش کھ نتونھ بلندبشھ

ازروتخت میام پایین
ازبین لباسام یھ پیرھن ابی تیره برمیدارم 

!خیلی خوشگل بوددوستش داشتم
یھ شلواروشال مشکی ھم برمیدارم میپوشم 

!نگاھی بھ خودم توایینھ میندازم 
چھ خوشگل شده بودم کاش شایان اینجابودتواین 

!لباس اول ازھمھ اون منومیدید
!سعی میکنم بغضموقورت بدم 

یھ ارایش مختصری میکنم ازاتاق میرم پایین
وقتی بھ اخرین پلھ میرسم اول ازھمھ 

!امیرحامدباتحسین نگام میکنھ
بھ افتخارزن داداش گلم بزن کف قشنگھ رو؟:امیر
باخجالت سرمومیندازم پایین :ایھ

زیراون ھمھ نگاه؟ 
!ونگاه عصبی مرداخمو داشتم ذوب میشدم

ــ بیامادر 
!بیااینجاتاباھمھ اشنات کنم
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بھ سمت مادرامیرحرکت میکنم:ایھ
ــ اینم عروس قشنگم ایھ جان

سالم :ایھ
ــ خوب مادربزاراشنات کنم

ایشون یھ دونھ عمھ ی امیرجان ھستن فریبا
وپسراشون پرھام وپدرام

دایی نادروخانمشون الھام جان
باعمووزن عموکھ اشناشدی

بلھ:ایھ
ھمھ اظھارخوشبختی میکنن 

ــ اه زن دایی من چی پس؟
ره نگاموبھ دخترتپل ونازی کھ موھای طالیی دا:ایھ

سال داره؟ ٨یا٩میدوزم بھش میخوره 

!ــ  توروکھ یادم نمیره دخترقشنگم ؟
ان خوب ایھ جان این دخترقشنگ یلدادختردایی امیرج

ھست 
پس ایھ خوشگل زن داداش امیرتویی؟:یلدا
سالم عزیزم:ایھ
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ھمھ توسالن بزرگ میشینن :ایھ
نگاھی بھ خانواده ھامیدوزم

بجزدخترعموھاش کھ ازشون خوشم نمیومدبقیھ 
خوب بودن

ــ ایھ جونم پیشت بشینم؟
اره عزیزم:ایھ

!توچھ خوشگلی
!ــ نھ توخوشگلی

ھی وروجک اومدی اینجا؟:امیر
م ــ من وروجک نیستم ایھ جان ببین داداش امیربھ

چی میگھ؟
داداش امیرنگوخوب یلداخانم گل منھ:ایھ

بانشستن لبای کوچیکش روصورتم لبخندم 
!عمیقترمیشھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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شی ــ مامانی دفترنقاشیم کجاست بدم خالھ ایھ نقا

بکشھ واسم
ــ عزیزم ایھ جان رواذیت نکن؟
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اذیت نمیکنم:یلدا
!خالھ ایھ من اذیتت میکنم

!بچھ ی نازی بودومنم عاشق بچھ ھابودم:ایھ
نھ عزیزم

!دیدی منودوست داره:یلدا
!ھمھ میزنن زیرخنده:ایھ

بعدازدقایقی بادفترومدادرنگی میادسمت من
دوخوب خالھ ایھ منوبکش خودتوودایی امیرحام:یلدا
باشھ:ایھ

اشی بیااینجابغل من بشین تاخالھ ایھ واست نق:امیر
بکشھ

ش بانشستن یلدابغل امیرحامد شروع میکنم برا:ایھ
نقاشی کشیدن

باصدای پسرعمھ ھای امیربھشون نگاه میکنم 
ودوباره مشغول نقاشی میشم

بچھ ھابلندشین بریم بیرون خوب:پدرام
ھمھ موافقت میکنم:ایھ

ایھ خانم شمانمیایین؟:پرھام
!سرمومیارم باال بھ پرھام نگاه میکنم:ایھ
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چرانقاشی یلداجانو تموم کنم بعد
باشھ پس مامیریم:پرھام 

من میمونم باایھ میام:امیر
کنم بارفتن ھمھ  باحوصلھ نقاشی یلداروتموم می:ایھ

میدم دستش
ــ بلندشوبریم

بااین لباس بیام؟:ایھ
ــ اره خوب خیلیم بھ ابجیم میادش

باشھ:ایھ
باامیرھمقدم میشم بھ سمت دریا

ھوایخورده تاریک شده بود
ــ ابجی ازت یھ سوال کنم؟

اره:ایھ
ــ خوب توحسودیت نمیشھ کسی بھ امیرنزدیک بشھ؟

نھ اصال:ایھ
ــ واچرا؟

!بایدحسودیم بشھ:ایھ
ــ توکسیودوست داری؟

اره:ایھ
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من نمیتونم باامیرزندگی کنم 
ازاولش نمیخواستم ازاولشم یکی دیگھ رودوست 
!داشتم ولی پدرشماوپدرخودم ھمھ چیونابودکردن

بیخبرازمن ،منونشوندن سرسفره ی عقد؟
!ــ پس اینطور

بچھ ھاروازدورمیبینم:ایھ
روصدامیزنھ اونم میرهپرھام امی

روزمین کنارساحل میشینم:ایھ
!بھ اب دریاخیره میشم

ــ اجازه ھست کنارتون بشینم؟
!سرمومیارم باالبھ پدرام خیره میشم:ایھ
بفرمایید:ایھ 

کنارم روزمین ولی بافاصلھ میشینھ
ــ دریاادموخیلی اروم میکنھ مگھ نھ؟

اره:ایھ
اروــ شماکالدخترارومی ھستین یاچون اولین باره م

تھیھشده درسایت اوای خیس�
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!میبینیدمعذبین

111



کالارومم:  ایھ
ــ درس میخونید؟

نھ شماچی؟:ایھ
ــ اره دانشجوھستم

اھان:ایھ
بانشستن شخصی کنارم لبخندمیشینھ رولبم

ــ مثل اینکھ خیلی زن داداشتودوست داری 
امیرجان؟

اره ایھ قبل اززن داداشم خواھرمھ:امیر
خوب ابجی جونم دوست داری برات بخونم؟

ایھ خانم نذاری بخونی ھا؟:پدرام
چرا؟:ایھ

!چون بھ صدای قشنگم حسودیش میشھ:امیر
کی گفتھ صدات قشنگھ اخھ کرمیکنھ :پدرام 

!باصدات
ولش کن اینوایھ حسودی میکنھ بھم:امیر

خوب بگوبرات چی بخونم؟
خوب یھ اھنگ باسلیقھ ی خودت:ایھ

!بھت ھشدارمیدم گوشاتوبگیری:پدرام
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!خوب چی بخونم چشت دربیاد:امیر
ازروزمین بلندمیشھ وایمیستھ:ایھ

باتعجب بھش نگاه میکنھ
شروع میکنھ بھ خوندن

امیر
دوست دارم من وتوباشیم بباره برف برف برف

!ھمراه پدرام بھ صدای نازکش میخندیم:ایھ
بی خیال میخونھ ومیرقصھ دست پدرامم میکشھ 

باھاش برقصھ
امیر

اینجوری نگام نکن کھ مردم دلم ضعف رفت
تودوتاچشات اھنرباست المصبا

غیرتودیگھ چیزی نمیخوام من ازخدا
!ازشدت خنده چشام خیس میشھ :ایھ

ام امیرم کھ بی خیال جای یھ دخترمیخونھ برای پدر
میرقصھ

امیر

میادروزیکھ میبینم یھ حلقھ اومده رودست چپت
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میادروزیکھ فقط اسم خودم روی لبت
قلب کوچیکت تامنومیبینھ تندتندمیزنھ

خنده ھات لبات موھای مشکیت ھمشون مال منھ

!پدرام بیچاره فقط میخنده:ایھ
تامیخواددربره امیردستشومیکشھ و

امیر

بیا کنارخودم بشین❤

کی  ازمن بھ تو نزدیکتره
کی تارومیبینھ خوابش میپره
باکی بھت اینقدخوش میگذره

باکی باماشین دورمیزنھ وقتی حوصلت سرمیره 
هاون کیھ تاتویھ ثانیھ میخندی جونش واست درمیر
من تورومیخوامت بیاخودتم نمیدونی چقدرعشقیا

من وتوباھمین پرچم باالست حسودی میکنن خیلیا

!ھمھ بھ کارای امیرمیخندن :ایھ
وشروع میکنن دوباره دوباره

اگھ اسفنددارین میخونم چون :امیر
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چشمم میزنین

میشینھ دورباره سرجاش:ایھ
خوب خوندم؟:امیر
!ھمونجوری کھ میخندم میگھ تودیوونھ ای:ایھ

ــ خوشحالم کھ خوشت اومد
برای شام ھمھ برگشتیم خونھ :ایھ

شام کھ خوردم رفتم باالتواتاق 
ساعت یازده شب بودکھ دراتاق 

بازشدمرداخمواومدتو
!نگاه اخموشومیدوزه بھم میره سمت حموم

نگامومیدوزم بھ سقف اتاق تواین شباھیچ وقت 
خوابی باارامش نداشتم؟

اصالمگھ میشدبھ مردی جزشایان اعتمادکرد؟
شایدبگین خوب شایانم یھ مرد ولی من میگم اون 

!باھمھ فرق داره اصال ادم نبودفرشتست
درحموم بازمیشھ میادبیرون ھمونطورکھ 

موھاشوخشک میکنھ میشینھ روتخت
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ــ منظورت ازین کاراچی بود؟
!بازشروع کرد:ایھ

چھ کاری؟
ــ االن نمیفھمی یاخودتوزدی بھ نفھمی؟

باعصبانیت میشینم سرجام:ایھ
نھ نمیفھمم توبگو بفھمم کدوم کارارومیگی؟

 ــ خجالت نکشی وسط اون ھمھ ادم مثل بچھ نشستی
نقاشی بکشی؟

ببین اصالحوصلھ بحث کردنوباتوندارم:ایھ
درازمیکشم سرجام

بااومدنش باالسرم باچشمایی کھ پرازترس بھش 
!خیره میشم

ــ حوصلھ ی منونداری حوصلھ ی اون داداش 
احمقمووپسرعمھ عوضیموکھ خوب داری بشینی 

!وسط دوتا نره خر بخندی
تواصالخودتومیبینی خودت چی کھ چسبیدی بھ :ایھ

!دخترعموی افریتت ھی الومیترکونی؟
خم میشھ سمتم کھ باترس میشینم سرجام 

بازوموتودستش میگیره
ــ حق نداری بھ مریم چیزی بگی فھمیدی؟

116



!تواصاللیاقت اینونداری بھ مریم من چیزی بگی
ولم کن عوضی :ایھ

باشدت بازوموپرت میکنھ 
ره ازکنارم بلندمیشھ میره سمت تختش منم دوبا:ایھ

درازمیکشم
ساعت سھ شب شده بودکھ خوابم نمیبرد:ایھ

!نگاھی بھ تخت خالی میندازم 
تعجب میکنم این موقع شب کجارفتھ بود؟
بلندمیشم شالمومرتب میکنم میرم بیرون

دم بایددنبال یھ کتاب یھ چیزی میگشتم شایدمیخون 
خوابم میومد

ازاتاق میرم بیرون
 طبقھ باال یھ راه روی بزرگ بودکھ حدوداھرقسمت

ھشت
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تااتاق داشت

بھ سومین دررسیدم کھ باصدایی کھ ازش میومد 
!شوکھ میشم
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 ــ امیردلم واست تنگ شده مگھ نگفتی عموروراضی
میکنی پس چیشد؟

من دلم واسھ شبایی کھ بادستای داغت بھم دست 
!میکشیدی تنگ شده

واسھ بوسھای داغت 
نمیشھ امشب پیش من بخوابی؟

میشھ خوشگلم گوربابای ھمھ :امیر
ــ اخھ زنت نفھمھ؟

مبزاربفھمھ من کھ نبایدبھ اون جواب پس بد:امیر
!تنفرم ازاین مردبیشتروبیشترمیشھ:ایھ

ــ نکن خوشگلم شیطونی نکن کاردستت میدم؟
فدای سرت توھرکاری دوست داری انجام بده:مریم

حالم بدمیشھ پشیمون میشم چرااومدم بیرون :ایھ
برمیگردم سمت اتاق

صبح اون روزازدیدن اون دونفرحالم بھم :ایھ
!میخوردولی بایدخودموبھ بی خیالی میزدم

اصالبھ من چھ؟
قراربودبریم جنگل 

رام بی توجھ بھ نگاه ھای امیرخسروبین امیرحامدوپد
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قدم برمیدارم
!ردیگھ اصالبرام مھم قبالمھم نبودولی االن بیشت

رھممھتاب خواھر مریم کنارپرھام بود واون دوتاکنا
بچھ ھااینجاخونھ چادربزنیم؟:امیر
اره:پدرام

ھمھ موافقت میکنن
بعدازچادری کھ میزنن ھرکسی بھ یھ کاری مشغول 

میشھ
من فردابرمیگردم خونھ بایدبرم دانشگاه:امیر
میخوایی بری؟:ایھ

ــ اره  ناراحت میشی من برم؟
اره تنھامیمونم:ایھ

!ــ خوب امیرخسرووبقیھ بچھ ھاھستن
میشھ منم باھات بیام؟:ایھ

ــ باشھ اگھ داداش اجازه دادمیبرمت
تونگو من خودم بھش میگم :ایھ

نگاھی بھ اطراف میندازم ھمھ بودن جزاون 
دوتانفرت انگیز؟

میشھ من اینجایکم قدم بزنم؟:ایھ 
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!ــ اره عزیزم فقط دورنری گم میشی
باشھ:ایھ

باقدم ھای ارم شروع میکنم بھ راه رفتن
 اگھ باامیربرمیگشتم موقعیت خوبی بودتابرم پیش

شایان
!اره خیلی خوب میشد

گام نمیدونم چقدردورشدھبودم وقتی سرمومیارم باالن
خیره میشھ بھ روبھ روم

واقعاازحدگذشتھ بودن ؟:ایھ
!فقط بلدبودواسھ من جانمازاب بکشھ

یھ لحظھ زدبھ سرم ھرچی بھ دھنم میاد

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part36: دخترگل] ١٩:٠٧  ،٢١/۶[
!بھش بگم ولی من مثل اون نبودم

!عقب گردمیکنم برمیگردم 
!بادیدن صورت نگران امیرلبخندی میزنم

ــ کجابودی سربھ ھواگفتم گم شدی؟
!نھ بابا اومدم:ایھ

 میخواستم بگم نبودی وندیدی دخترعموت بابرادرت

120



!چھ غلطایی کھ نمیکردن
ایھ خانم:پدرام

بلھ :ایھ
بیایکم باھم بازی کنیم من وشماوامیر:پدرام 

!باشھ چراکھ نھ:ایھ
خوب چھ بازی؟:امیر

اسم وفامیل چطوره؟:پدرام 
عالیھ منم دوست دارم:ایھ

باشھ صبرکن کاغذووخودکاربیارم:پدرام 
بازیمون گرم شده بودکھ سروکلھ ی اون :ایھ

دوتاپیداشد
بیتوجھ بھشون بازی میکنیم

ــ ایھ یھ لحظھ بیا
اولین باری بودکھ اسمموصدامیزد:ایھ

!ــ بلندشودیگھ
بااخم ازسرجام بلندمیشم:ایھ

روبھ امیرمیکنم
امیروایی بھ حالت تقلب کنی ھا؟

باشھ باباتقلب نمیکنم خیالت راحت:امیر
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!این خیالت راحت یعنی اینکھ حتما میکنم:پدرام
!میخندم:ایھ
داداش پدرام حواست باشھ:ایھ

کفشامومیپوشم بھ سمت مرداخموروبھ  رومثل   
!جوجھ اردک راه میوفتم

ھ؟تقریبااونقدردورمیشیم کھ صدای بچھ ھانمیاددیگ
وفیس نمیدونم بامن چیکارداره تااالن کھ بااون فیس ت

بودنکنھ االنم میخوادبامن؟
وایی خدانکنھ یھ جفت پابیام توشکمش پسره 

!عوضی 
!باتوقفش نگاموازپشت میدوزم بھش

برمیگردم سمتم
ک ــ مثل اینکھ بھت گفتم بھ برادرم وپدرام نزدی

نشی نگفتم؟
!اھان پس بھانش این بود:ایھ
منم گفتم کھ ھرکاری بخوام میکنم:ایھ

ــ توغلط میکنی دختره اشغال
 اصالدلم میخوادھرکاری دوست دارم بکنم بھ: ایھ

!توربطی نداره
باشدت ھولم میدم کھ برخوردمیکنم بھ درخت 
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!برای لحظھ ای نفس توسینم حبس میشھ
ــ صبرکن برگردیم بعدمیدونی بایدچجوری 

رفتارکنی
وقتی نفس کشیدنم بھترمیشھ دوباره شروع :ایھ

!میکنم
امروززده بودبھ سرم؟

!خودت چی ھان
!ھی واسھ من جانمازاب میکشی
بھ ھمھ چیھ من گیرمیدی خودت

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part37: دخترگل] ١٩:٠٨  ،٢١/۶[
!چی کھ بادخترعموت ھستی

ــ اھان پس بگو
بھ پوزخندی کھ گوشھ ی لبش جاخوش میکنھ :ایھ

!باعصبانیت خیره میشم
!ــ پس بگوخانم ازچی میسوزه لج منودرمیاره

من اصالادم حسابت نمیکنم بخوام لج :ایھ
!تویکیودربیارم

!اصالتوچیکارم ھستی کھ من لجم دربیاد
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ــ بگوحسودیت شده من وعشقموباھم دیدی 
بگواعتراف کن؟

من جای حسودی تنفرحس کردم قبلش کھ ازت :ایھ
!متنفربودم االن کھ بیشترمتنفرشدم

ھ چندقدم مونده باباگام ھای بلندسمتم پرمیکنھ ک
ازترس میچسبم بھ درخت؟

دستشومیارم باال نزدیک لبام متوقف میکنھ؟
 ــ نظرت چیھ ازاینجابرگشتیم یھ شب باھم باشیم

بعدببین بازم ازمن متنفری؟
توحق اینوکھ بھ من دست بزنی رونداری؟ :ایھ

!دست کثیفتوبکش عقب
دستش باشدت فرودمیادتوصورتم

چشمام اشکی میشھ ولی :ایھ
نبایداشکمومیدیدنبایدغرورم پیش این پسره ی 

!عوضی میشکست
ــ بروگمشوتاھمین جانکشتمت چالت نکردم

باعقب کشیدنش باشتاب میدووم:ایھ
ایھ 

برگشتھ بودیم ویال
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تصمیموگرفتھ بودم بایدفرداباامیرمیرفتم خونھ 
بایدھمھ چیودرست میکردم

!من یھ ثانیھ نمیخواستم پیش این مردباشم
!نھ ھیچ لباسی ونھ ھیچ وسایلی برمیدارم

تاخودصبح یھ لحظھ نخوابیدم 
تصمیمو دیشب توجنگل بھ امیرگفتم اونم فکرکنم 

دیدحالم خوب نیست چیزی نگفت؟
ده ساعت پنج صبح بود نگاھی بھ تخت میندازم خوابی

بود
بدون کوچیکترین صدایی ازاتاق میرم بیرون

خداروشکرھمھ خواب بودن اصالنمیدونم چجوری 
ازپلھ ھامیرم پایین

!بھ اخرین پلھ میرسم کسی توھال نبود
یھ لحظھ میترسم نکنھ امیررفتھ؟

ــ ایھ بیااینجا
تش بادیدن امیرتواشپزخونھ باخوشحالی میرم سم:ایھ

تواشپزخونھ
ــ صبحانھ بخوربعدبریم منتظرت بودم صبحانھ 

بخوریم بریم؟
نھ چیزی نمیخورم فقط بریم:ایھ
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!ــ اخھ ضعف نکنی
نگران نباش عادت دارم:ایھ

ــ باشھ بروتوماشینم تامنم بیام
ازخداخواستھ انگار:ایھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part38: دخترگل] ١٩:٠٩  ،٢١/۶[
داشتم اززندان فرارمیکردم

وقتی میشینم توماشین امیرنفس راحتی میکشم
بعدازدقایقی امیرم میاد

ــ بیاابجی جونم اینم برای تواوردم؟
!مباتعجب بھ نون لواش وپنیرتودستش خیره میش:ایھ

!لبخندی ازاین ھمھ خوبیش رولبم میشینھ
ممنونم ازت:ایھ

ــ بخورعزیزم تابریم
نون لواشوازش میگیرم کھ ماشینوروشن میکنھ:ایھ
گ نیم ساعت بودکھ توراه بودم کھ باصدای زن:ایھ 

!موبایل امیرنگاموازبیرون بھ امیرمیدوزم
ــ داداشھ
الوسالم
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مصدای امیرخسرورومیتونم ازھمین فاصلھ بشنو:ایھ

سالم:امیرخسرو
چھ سالمی زنموبااجازه ی کی برداشتی بردی تو؟

گوشیموبده بھ من داداش:ایھ
امیرنگاه پرازناراحتی میدوزه بھم وباتعلل 

!گوشیمومیده بھم
الو سالم:ایھ

ــ سالم زھرمار
دختره اشغال عوضی

اخمای امیرحامدمیره توھم اونم انگارعصبی :ایھ
میشھ ازدست برادرش؟

صدای گوشیوکم میکنم نمیخواستم رابطھ ی 
دوتاداداش بخاطره من بیشترازینم بدبشھ؟

فتی؟ــ تواصالازمن یایکی ازخانوادم اجازه گرفتی ر
اوالکھ من بھ اجازت نیازندارم دومااره:ایھ

امیریکی ازاعضای خانوادت وبرادرخودمھ 
ــ خفھ شو دھنتوببند
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ھمین االن بلندمیشی میایی اینجا
نمیام اصالنمیام ببینم چھ غلطی میکنی تو:ایھ

!گوشیوقطع میکنم وبعدشم خاموشش میکنم
حالت خوبھ؟:امیر
بھترازاین نمیشم:ایھ

!اصالدلم خنک شدحسابشورسیدم
چرااینجوری میکنھ؟:امیر
چون حقایقوگفتم زوش میاد؟:ایھ

ھرچی باشھ ولی اون حق نداره بھت حرف :امیر
!بدی بزنھ

ولش کن تواعصاب خودتوخراب نکن عزیزم:ایھ
اھنگ نداری؟

!بالبخندبھ صورت پرازتعجب امیرخیره میشم
کھ رقصدی نزاری ھا؟xbandبازازون اھنگای

ــ چراخوبھ کھ یکمم برات میرقصم پشت فرمون
دیوونھ کھ تویی:ایھ

 امیردیوونھ بازم ازھمون اھنگاگذاشتوپشت فرمون
ھی میرقصید

!تاخودخونھ خندیدم
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باتوقف ماشین
ھمراه امیر میریم تو
ازپلھ ھامی باالدوش 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part39: دخترگل] ١٩:١٠  ،٢١/۶[
میگیرم لباس میپوشم میرم تواشپزخونھ 

کھ ھمون موقع امیرم میادتو
ــ چیکارمیخوایی کنی ابجی؟

ناھاردرست میکنم صبحانھ کھ نذاشتم بخوری؟:ایھ
ــ این چھ حرفیھ عزیزم بیااینجابشین ازبیرون 

سفارش میدم
اخھ؟:ایھ

ــ بیابشین من بھت اجازه نمیدم خودتوخستھ کنی
ن ویھ روزازاومدنمون گذشتھ بودبقیھ شمال بود:ایھ

 خوشحال بودم من کنارامیرتصمیم داشتم امروزبرم
پیش شایان

لباس میپوشم ازپلھ ھمیرم پایین
ــ ابجی جون جایی میری برسونمت؟

اره خودم میرم:ایھ
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ــ باشھ مراقب خودت باش
باشھ :ایھ

تعجب میکنم ازاخالقای دوبرادر
تم؟اژانس میگیرم توفکربودم چی بایدبھ شایان میگف

اگھ تواین مدت ازدواج کرده باشھ؟
اگھ اینجانباشھ؟
!اگھ منونخواد 

ــ خانم رسیدیم 
ممنونم کرایھ روحساب میکنم :ایھ

باقدم ھایی کھ ازخوشحالی وھیجان خودموپشت 
درواحدشایان میبینم 

دست لرزونموبرای درزدن میارم باال کھ 
درواحدبغلی شایان بازمیشھ

ــ سالم 
باصدای سالم کردن شخصی برمیگردم بھ عقب :ایھ

ــ ازاشنایان اقاشایان ھستین؟
بلھ:ایھ

!ــ نگاھی ازباالبھ پایینم میندازه
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!پسره ی ھیز
ــ ایشون چنددقھ قبل رفتن وتاشب نمیان

!وایی خداچھ بدشانس بودم  من خدا:ایھ
نکنھ خدانقدیرمواینجوری نوشتھ بودکناراین 

؟!مردعوضی باشم
!نھ من خودمومیکشتم ولی پیش  اون نمیموندم

ــ خانم حالت خوبھ؟
خوبم:ایھ

باقدم ھای ناراحت حرکت میکنم خدایا چیکارکنم 
من؟

خستھ شدم نمیخواستم حتی یھ لحظھ کناراون باشم
ناچارابرمیگردم خونھ

درسالن بازمیکنم میرم تو
ــ ابجی جان تویی

اره عزیزم:ایھ
ــ چھ زوداومدی؟

ھیچی نمیگم دست وصورتمومیشورم میرم :ایھ
طرف امیر

داداش چی دوست داری برات درست کنم؟
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ــ قورمھ سبزی بلدی؟
اره:ایھ

ــ صبرکن منم میام کمکت
خونھلبخندمیشینھ رولبم ھمراه امیرمیرم تواشپز:ایھ

ــ ازتویخچال بزرگ ازفریزرگوشت برمیدارم 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part40: دخترگل] ١٩:١٢  ،٢١/۶[
میزارم توسینک 

ــ یھ خبر؟
چھ خبری؟:ایھ

!ــ دخترعموم داره عقدمیکنھ
بھ سالمتی کدومشون؟:ایھ

ــ مریم
!باتعجب برمیگردم سمت امیر:ایھ

!واقعا
ــ اره

خوشبخت بشھ:ایھ
ــ بعدازاینکھ خانواده بیان من چندوقتی میرم 

اصفھان
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چرا؟:ایھ
یم یکی ازبچھ ھای دانشگاه رفتھ اصفھان میخوای:ــ

!بریم اونجااگھ شدیھ ساختمان دندونپزشکی بزنیم
اھان خوبھ :ایھ

انشا� موفق بشی
ــ مرسی عزیزم

 قورمھ سبزی روبا خاطرات خنده دارامیردرست:ایھ
میکنم

ــ برنجومن درست میکنم
بلدی؟:ایھ

ــ اره توھنوزداداشتونشناختی ازھرانگشتش 
!صدتاھنرمیریزه

!بالبخندبھش نگاه میکنم:ایھ
!خوش بھ حال دختری کھ ھمسرتوبشھ

ــ اینقدرازم تعریف نکن دخترجون اب شدم
!میزنم زیرخنده:ایھ

رست ــ بیااینجابشین ببین داداشت برات چھ برنجی د
میکنم کھ باھاش انگشتای پاتم بخوری؟

!ببینیموتعریف کنیم:ایھ
ــ خوب ابجی خانم ازداخل کابیت مخفیگاه 
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!مخصوصم یھ چیزی برداربخورمشغول بشی
ن اون ازروصندلی بلندمیشم کابینتوبازمیکن ازدید:ایھ

!ھمھ تنقالت باتعجب بھ امیرنگاه میکنم
امیرتوواقعاپسری؟

میزنھ زیرخنده؟
ــ اره شک داری؟

!بااین چیزایی کھ دیدم اره:ایھ
!ــ اره صددرصدپسرم

ھرچی دوست داری بدون خجالت بردار
توچی دوست داری واسھ توھم بردارم؟:ایھ

ــ من لواشک وقره قورت وچیپس
س بالبخندسری تکون میدم دوتالواشک ودوتاچیپ:ایھ

برمیدارم میزارم رومیز
میریزم توظرف میشینم بھ امیرنگاه میکنم کھ 

مشغول درست کردن برنجھ
وھمونجورم لواشکشوبازمیکنھ

ایھ
بعدازاون چندروزکنارامیرروزای بد بشدت بد 

!شروع شده بود
دوروزبعدش خانواده ی امیرخسروبھ ھمراه خودش 
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اومدن
بقول امیرحامد داداشش بدسگ شده

ن امیرحامدرفتھ بوداصفھان پدرومادرشم خونھ نبود
جزمن وامیر

!ازش میترسیدم 
!بدمیترسیدم تویھ قدمیش سعی میکردم نباشم

تواتاق داشتم رمانی کھ امیر

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part41: دخترگل] ١٩:١٣  ،٢١/۶[
بیده خریده بودمیخوندم کھ دراتاق باشدت بھ دیوارکو

شد
!باوحشت نگاموبھ مردروبھ روم میدوزم

باھمون اخمای درھمش میادتوباچرخیدن 
!کلیدتودرباوحشت خیره میشم بھش

ــ بااجازه کی رفتی باامیرھان
 چیھ فکرکردی فراموش کردم نھ باباواستادم خونھ

!خلوت بشھ
باپرت کردن گلدون کوچیک رومیز ازشدت :ایھ

ترس میپرم ھوا
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ــ بھت گفتم برگرد ولی توچی ؟
باگام ھای سریع خودشوبھم میرسونھ

!ازترس ازروصندلی بلندمیشم وایمیستم 
ھمش!ــ ھمھ چی تقصرتوی عوضیھ 

زبون بازمیکنم ؟:ایھ
!مگھ من چیکارکردم من مقصرنیستم

ــ خفھ شوبھت میگم امروزنمیخوام صداتوبشنوم
!منم شایددیوونھ شده بودمونترس:ایھ

چیھ ازاینکھ مریم خانم عقدمیکنی سگ
دت نمیزاره جملموکامل کنم میکوبھ توصورتم کھ باش

بھ دستھ صندلی بدمیخورم
 ــ اره واسھ ھمین سگ شدم امروزقرارنیست ازاین

!درزنده بره بیرون
خودم میکشمت

اخرین چیزی کھ اون روزحس کردم دردبود :ایھ
وکبودی تو تموم بدنم 

ایھ
!چشماموبادردبازمیکنم

کجابودم من؟
نگاھی بھ اطراف میندازم ازدیدن پدومادرامیر 
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تواتاق چشمام اشکی میشھ
ــ مادربھوش اومدی؟

!ــ خوبی دخترم
!اگھ بشھ گفت اره میگم اره خوبم:ایھ

 ــ خدالعنت کنھ این پسره رو معلوم نیست چرارم
کرده؟

یی ــ خوبھ مارسیدیم حاج اقاتااالن دخترمردموخدا
!نکرده کشتھ بود

نگاھی بھ سرم تودستم ودم ودستگاه ھای :ایھ
!بیمارستان میندازم
!پوزخندی میزنم 

حتی تواین موقعیت بھ فکرپسرعوضیشون بودن 
ان واسھ ھمین منونبردن دکترتاکاره پسرشون بھ زند

!ودادگاه نرسھ
!انگاراین روزاروزه سکوت گرفتھ بودم :ایھ

ارومترازھرزمانی شده بودم شایدم ازتنھایی 
!زیادنبودن امیرافسرده شده بودم

 جاھای کبودی روبدنم بھترشده بودومیتونستم راه
!برم

!مثل اینکھ واقعامیخواست منوبکشھ
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.قراربودامیرفردابرگرده
دبعدازمدت ھالبخندازشنیدن برگشتن امیراومده بو

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part42: دخترگل] ١٩:١٣  ،٢١/۶[
بودرولبم

 پدرومادرامیرطبق معمول خونھ نبودن ازپلھ ھابھ
بدبختی میام پایین میرم سمت اشپزخونھ میشینم 

روصندلی
باصدای بازشدن درسالن وحشت کل وجودمومیگیره 

نکنھ بازم اونھ
 باصدای قدم ھایی کھ بھ سمت اشپزخونھ برمیداره

!ھرلحظھ ترسم بیشتروبیشترمیشھ

میادتونگاه پرازترسم بھ مردی کھ بھترین شخص 
!این روزامھ میدوزم

ــ ایھ توچت شده قربونت بشم؟
نکنھ امیر؟

سرمومیندازم پایین اشکم سرمیخوره روگونم:ایھ
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صدای قدمھاش میادداره بھم نزدیک میشھ
صورتموبادستاش قاب میکنھ میاره باال
!توچشمای مھربون واخموش خیره میشم

ــ کاره امیره؟
سری بھ نشونھ ی اره تکون میدم:ایھ

ــ بازچراسگ شده بود؟
ولش کن توکی اومدی؟:ایھ

چرابیخبر؟
ــ ھمین االن

گرانت قراربودفردابیام ولی دلم واسھ توتنگشده بودون
بودم 

!بانزدیکترشدنش باتعجب بھش خیره میشم:ایھ
سرموبغل میگیره 

شوکھ میشم ازکارش 
دستای مھربونش روتوموھای بھ نوازش درمیاره

ناخوداگاه دستامودورش حلقھ میکنم
این برادر من بودیااون؟

!ــ دستش بشکنھ
چرابھ من نگفتی ابجی؟
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.تواون سردنیابودی نمیخواستم نگرانت کنم:ایھ
!ــ قربون دل مھربونت بشم

خدانکنھ:ایھ
ــ اینجاچخبره؟

باوحشت دستامومیکشم عقب:ایھ
امیرازم جدامیشھ باگام ھای بلندمیره سمت 

امیرخسرو
گفتم ایناچخبره ھان ؟:امیرخسرو

من بایدبپرسم چھ خبره :امیر
توباچھ حقی دست روایھ بلندکردی؟

بایدتوکارای خصوصی خودم وزن :امیرخسرو
باتومشورت کنم؟

این کاره خصوصیھ؟:امیر
توچراینقدرسگ شدی ھان

!ــ احترام خودتونگھدار
این اخالقت براچیھ؟:امیر

برای اون دختره ی افریتست
اره
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ــ خفھ شوحق نداری بھ مریم چیزی بگی؟
اه باریکالواسھ اون دختراشغال بھ من بدوبیر:امیر

میگی
اون یھ عوضی بودک حرف نداشت دوماه پیش 

.بااون پسره کھ االن داره عقدمیکنھ بود
توکوربودی عشق زیادیت کورت کرد

ــ خفھ شوپسر

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part43: دخترگل] ١٩:١۴  ،٢١/۶[
میکشمت

بلندمیشم میرم سمت دوتابرادر:ایھ
امیرلطفا

نگاه اخمو امیرخسرونگاه مھربون امیرحامد :ایھ
عجیبھ

تویکی گمشوبروتواتاقت:امیرخسرو
!ــ حق نداری باایھ اینجوری صحبت کنی

صبر کن ببینم توچراھی طرف اینومیگیری؟:امیر
نکنھ باھاشی بگو ببینی؟

باصدای برخورددست امیرحامدتوصورتش ھینی :ایھ
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!ازترس میکشم
ھ بااینکھ ازمن بزرگتری ولی نمیزارم ب:امیرحامد

!کسی توھین کنی
.تواصالالیق ھمچین دختری نیستی

!ــ خیلی دوستش داری ببرعقدش کن
اگھ جای خواھردوستش نداشتم تااالن :امیر

صدباراینکاروکرده بودم
بریم عزیزم

بدون گفتن حرف دیگھ ای دستموبین دستاش :ایھ
میگیره ازاشپزخونھ میبره بیرون

زنموباخودت کدوم گوربردی؟:امیرخسرو
منم  امیرحامدھمونطورکھ ازپلھ ھامیره باالودست:ایھ

.میکشھ جوابشومیدم
 ــ مرداعادتشون وقتی بحث ھوسشون میادوسط تازه

یادشون میادزنم داشتن
شینم وقتی بھ اتاق امیرواردمیشم باشوک بسیارمی:ایھ

روتخت
ــ حالت خوبھ؟

اره:ایھ
ــ خوبھ 
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بلندشوببرمت بیرون
بااون دعوا میخوایی بریم بیرون؟:ایھ

ــ نترس من ھستم 
این مردچی بود؟:ایھ

برادربودیاپدر ؟
دوست بودیایھ مرحم چی بود؟

!انگاری بااومدنش ارامش وشادی اورده بود
این روزابیشترباامیربیرون بودم تاخونھ 

عقدکنون مریم ھمین چندوقت 
بودوازامیرخسروخبری نبود؟

ایھ
!انگاری من نبایدروزی خوبی داشتھ باشم 

اون شب ھم شب خوبی بودوھم بد
!ھوای بارونی بود

ن ھوای عاشقانھ ای کھ عاشقش بودم ھوایی کھ شایا
.دوست داشت

خوندم بعدازشام رفتھ بودم باالتواتاق داشتم رمان می
کنارپنجره 

پنجره روبازکرده بودم بوی بارون ونم بارون 
!میومددلم ھوای شایانوکرده بود
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!رمانومیبندم میزارم کنار 
!کجایی شایان دلم واست خیلی تنگ شده

ون امیرحامد بعدازدانشگاه اومدبھم سرزدوخوابیدچ 
خستھ بود

!ازمرداخمویی کھ این روزپیداش نبود خبری نبود
ساعت 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part44: دخترگل] ١٩:١۴  ،٢١/۶[
یازده شبونشون میداد

روزمین واسھ خودم پتومیندازم درازمیکشم
.چشماموبھ سقف میدوزم 

بھ روزایی کھ شایان بودفکرمیکنم 
!چھ روزای خوبی بود

کاش برمیگشتم بھ اون روزاکنارشایانم
نمیدونم کی چشمام گرم میشھ

نیمھ ھای شب بودوقتی بیدارشدم ساعت دوشب 
!رونشون میداد

نگاھی بھ تخت خالی میندازم 
.میدونستم االن کھ بیدارشدم خوابم نمیبره 
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بھ سمت پایین حرکت میکنم
 بھ اخرین پلھ کھ میرسم ازدیدن سالن بزرگ خالی

ترس برم میداره
ھ بابازشدن یھویی درسالن باترس پامومیزارم روپل

ه اولی ولی بادیدن شخصی کھ توتاریکھ ھم اخم دار
خیره میشم بھش

!ازراه رفتنشم معلومھ حالش خوب نیست
بی خیال برمیگردم بھ سمت پلھ ھا

ــ صبرکن؟
باتعجب روپلھ ھامتوقف میشم؟:ایھ

ــ تنھام نزارکمکم کن
کمک اونم بھ اون:ایھ

!نمیتونستم
دوباره راه پلھ ھاروپیش میگیرم کھ ھمون موقع 
بابرخوردجسمی روزمین باوحشت برمیگردم بھ 

عقب
باعجلھ مسیرطی شده رومیام پایین 

باترس کنارش زانومیزنم
ھی چت شده؟:ایھ

امیرچتھ؟
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بابازشدن چشمای سبزخمارش باترس میرم عقب
ــ کاریت ندارم کمکم کن برم باال

ازحالت حرف زدنش وبوی مشروب میتونم :ایھ
حدس بزنم چش شده؟

چراھمچین غطی کردی کھ نتونی راه بری؟:ایھ
باکشیده شدن بازوم بھ شدت میوفتم روزمین

ولم کن دستموول کن
!ــ بھتره دھنتوببندی وکمکم کنی 

خوب صبرکن امیروصداکنم؟:ایھ
!ــ نمیخوادخودت کمکم کن

نم پس خودتم کمکم کن سنگینی نمیتونم بلندت ک:ایھ
ــ باشھ

باھرجون کندنی بودمیرم تواتاق یھ راست :ایھ
میبرمش سمت حموم
ــ کجامیخوایی بری؟

حموم:ایھ
ــ چرااونجا؟

!میخوام مستی ازسرت بپره:ایھ
شترم ــ تاتوھستی این مستی ازسرم نمیپره کھ ھیچ بی
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میشھ؟
!باوحشت بھ چشمای سبزبراقش خیره میشم:ایھ

!برای اولین باره کھ میخنده
ــ حموم نمیخوام برم

حرف اضافی نزن بریم:ایھ
میبرمش توحموم 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part45: دخترگل] ١٩:١۵  ،٢١/۶[
بشین اینجا:ایھ

تقریبازیردوش اب میشینھ روزمین
شیرابوبراش بازمیکنم اب سردمیگیرم روش:ایھ

!ــ چھ غلطی میکنی دختره ی وحشی دارم یخ میزنم
حقتھ تا توباشی ازین چیزانخوری؟:ایھ

ــ ھرچی خورده بودم روپروندی 
!اب گرم بازکن فرداسرمابخورم میکشمت

بی خیال وقتی میبینم حالش بھتره اب :ایھ
گرمومیگیرم روش وبعدمیبندم

ینواست میرم حولھ ولباس میارم بلندشوازروزم:ایھ
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!ــ نمیتونم 
پاھات کھ نشکستھ؟:ایھ

بعدشم میرم بیرون
ــ الزم نیست لباس بیاری یھ شلوارک کافیھ

بایھ حولھ وشلوارک میرم توحموم:ایھ
ایناروبپوش منم میرم بیرون

ــ نمیخوایی کمکم کنی؟
پرونشودیگھ:ایھ

ــ مگھ زنم نیستی؟
نھ:ایھ

ازحموم میرم بیرون
براش یھ لیوان نوشیدنی گرم میارم کھ نشستھ 

روتخت
میرم سمتش 

اینوبگیربخور
ــ چیھ؟

نوشیدنی گرم : ایھ
ــ چرابایدبخورم؟

!چون سرمانخوری:ایھ
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ــ نگرانم میشی؟
نھ بگیربخواب :ایھ

بدون گفتن حرف دیگھ ای سرجای ھمیشگیم 
درازمیکشم بعدازدقایقی المپ  خاموش میشھ

بھ خیال اینکھ میخوادبخوابھ چشمامومیبندم
ولی

باقرارگرفتن دستی روموھام باوحشت 
!چشماموبازمیکنم

داری چیکارمیکنی؟:ایھ
!ــ حالم خوب نیست

میشینم سرجام:ایھ
چت شده؟

!نگاه براقشومیدوزه بھ صورتم ازنگاھش میترسم
ــ امشب بیاروتخت ارومم کن بھت نیازدارم

چی؟:ایھ
!ــ امشب ارومم کن حالم بده بیاارومم کن

یھ شب زنم باش
بروعقب من ھمچین کاری نمیکنم:ایھ

اخماش بیشترمیره توھم
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ــ بھت گفتم بلندشوبیاروتخت روحرفم حرف نزن
من ھرگزتوروبھ عنوان شوھرقبولت نداری :ایھ

میفھمی
ــ فقط امشب

درباره ی من چی فکرکردی؟:ایھ
باکشیده شدن بازوم توپنجھ ی قویش شروع بھ 

تقالکردنم میکنم
پرتم میکنھ روتخت

!تابلندمیشم ازروتخت خودشوروبدنم پرت میکنھ
بلندشوبھت میگم :ایھ

من نمیخوام ولم کن
!ــ وول نخوراینجوری بیشتراذیت میشی

بادستای:ایھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part46: دخترگل] ١٩:١۶  ،٢١/۶[
یخ زدم شروع میکنم بھ زدن روسینش

بروکنار:ایھ
ــ اروم بگیرنزاراولین شبی کھ بامن میگذرونی 

روبادردبھ یادبیاری
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نمیخوام بروکنار:ایھ
ــ مھم خواستھ ی منھ نھ تو

دستای یخ زدموتودستاش قفل میکنھ:ایھ
کھ بھ گریھ میوفتم 

!توروخدابروکنارمن دوستت ندارم
!ــ ولی من دوستت دارم

من دوست داشتنونمیخوام:ایھ
ھ دستش میشینھ روپیرھنم کھ بھ شدت شروع میکنم ب

وول خوردن
!نکن این کارابامن نکن:ایھ

توروجون ھرکی دوست داری؟
!ــ من تورودوست دارم

لباشومیاره نزدیک تقریبانزدیک گردنم:ایھ 
ھمھ ی بدنم ازشدت ترس میلرزید

؟!بایدیھ کاری میکردم 
 باتصمیم انی تنھاجایی کھ میتونستم ازشرش راحت

!شم گردن وگوشش بود 
!لبامومیزارم روگوشش باشدت گازمیگیرم

کھ باشدت ولم میکنھ بلندمیشھ
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!ــ دختره ی حیوونھ بتوخوبی نیومده
!بایدبھ زوربھت دست زد

 باسرعتی کھ ھرگزازخودم سراغ نداشتم ازتخت:ایھ
میپرم پایین باسرعت ازاتاق میرم پایین

تواون لحظھ ھیچ چیزی بھ مغزم نمیرسید؟:ایھ
بایدکجامیرفتم نمیدونم ؟

!اگھ پشت دراتاق امیرمیرفتم خیلی بدبود
پدرومادرشم کھ حقومیدادم بھ پسرش

ازپلھ ھامیرم پایین
ن اصالیادم نیست باچھ لباسی یاچھ کفشی زدم بیرو
توکوچھ اونقدری دوویدم کھ وقتی بخودم اومدم 

خودموپشت واحدی کھ سالھابودگمش کرده بودم 
!!میبینم

میزنم زیرگریھ
خستھ شده بودم ؟

منم ادم بودم چقدرتحمل کنم چقدر
ساعت دوشب پشت درواحدشایان چیکارمیکردم؟

اگھ منونمیخواست چی چیکارمیکردم؟
دودل بادستای لرزون درواحدشومیزنم 
نمیدونم یھ دقیقھ گذشت دودقھ سھ دقھ 
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!انگارسالھابودمنتطربودم ببینمش
!انگارسالھاست دلتنگش بودم من

درواحدشوبازمیکنھ
!باناباوری بھ شخص پشت درخیره میشم

خدایاباورم نمیشد؟
!خودش بوداره خودش بود؟

!ولی چرااینقدرالغرشده بود این شایان من بود 
ــ ایھ تو

نمیدونم چراچشمام سیاھی:ایھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part47: دخترگل] ١٩:١۶  ،٢١/۶[
میره ازحال میرم

شایان
!نگاه دلتنگمومیدوزم بھش 

این دخترالغرعشق خودم بودچرااینقدرضعیف شده 
بود؟

!بعدازاین ھمھ مدت پیداش شد
دلم براش تنگ شده بود ازنبودنش تا مرزمرگ 
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رفتم ؟
م فقط یھ چیزفھمیدم کھ عقدکرده بعدازاون من مرد

!انگاری تواین دنیانبودم فقط جسمم بود
دستامومیارم باالمیکشم توصورتش 

دلم واسھ حضورش توخونم تنگ شده بود
ھم بعدازمدتھومیخواستم باارامش بشینم نگاش کنم م

!نبودتاکی ولی فقط کنارباشھ
چشماموبازمیکنم نگاھی بھ فضای دوروبرم :ایھ

میندازم
ازبوی عطری کھ انگارسالھای سال جامونده 

!اینجامیدونم خونھ ی عشقمھ
نگاه خیسم لحظھ ای رومردی کھ سرش کنارتخت 

میدوزم
دلم چقدرتنگ شده بودبراش

ن انگاری االن داشت یھ چیزیتوقلبم میسوخت ازدید
.دوبارش

دستموبی اختیارمیبرم سمت موھاش تالمسش کنم 
!باورم بشھ واقعیت داره

!یاخواب میبینم
ره انگشتاموتوموھاش میبرم باتکونی خفیفی کھ میخو
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دستمومیکشم عقب
نبایدبیدارش میکردم ؟

معلومھ اونم حالش مثل من خوب نیست
 بعدازمدت ھا تواین خونھ باارامش خوابیدم بدون

کوچیکترین ترسی ،
بدون کوچیکترین دلھره ای باتموم اعتماد 

خودموسپردم بھ این خونھ ومردی کھ توش زندگی 
.میکرد

ازتخت میام پایین
نگاھی بھ لباسم میندازم

چھ وضع افتضاعی دارم من پیرھنی کھ ازیھ قسمت 
جرخورده بود؟

 یھ لحظھ یاددیشب میوفتم ھمھ ی بدنم ازشدت ترس
!میلرزه

خدایاشکرت نجات پیداکردم ؟
ازاتاق میرم بیرون دوش سرسری میگیرم 

لباسام بدرداینکھ بپوشم نمیخورد؟
یکی ازپیرھنای 

عطرکھنھ رولباسش .شایانوباشلوارخودمومیپوشم
!جامونده بود
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!چقدردوست داشتم شایانمو
نگاموبھ ھال کوچیک میندازم

!تعجب میکنم 
ود واقعااینجاھمون خونھ بودجایی کھ ھمیشھ مرتب ب

االن اینقدری بھم ریختھ کھ توش ادم گم میشد؟
شایانم عزیزدلم چی کشیده تواین مدت 

بمیرم براش
شروع میکنم بھ مرتب

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part48: دخترگل] ١٩:١٧  ،٢١/۶[
کردن ھال بعدمیرم سمت اشپزخونھ تامرتبش کنم

انگارسالھاکسی اینجانبوده ولی عطریھ مردی 
بودمیشدفھمیدمردی تنھا مدت ھاباغم وغصھ 

!اینجابوده
ده صبحانھ اماده میکنم باحس اینکھ کسی بھم خیره ش
بھ عقب برمیگردم نگاه دلتنگموبھ مردی کھ حس 

!میکنم سالھاپیرشده میدوزم
ــ صبح بخیرخستھ نباشی؟

!لبخندی ناخوداگاه رولبم میشینھ:ایھ
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ممنون صبح توھم بخیر
!ــ لباسم چقدربھت میاد

زتھ میخندم برای اولین باره کھ باتموم وجودم ا:ایھ
!دل میخندم

جدی ؟
ــ اھوم

اینکھ اینقدرگشاده دارم توش گم میشم:ایھ
ــ بھ  نظرمن کھ خیلی بھت میاد

بیاصبحانھ بخوریم:ایھ
ــ دوش بگیرم میام

باشھ:ایھ
نگاموبھ قدم ھاش میدوزم بھ بدن خمیدش انگاری 

!پیرشده بودعشقم
!شایانم ھمین بود

مھربون وخوب بدون توضیع خواستن بدون اشکال 
گرفتن 

مثل اسمون خداپاک وبی ریابود
ده روصندلی منتظرش میشینم بعدازدقایقی لباس پوشی

ومرتب میادتواشپزخونھ
!نگاھش لحظھ ای ازروصورتم کنارنمیره
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خوشحالم کھ ھست دارمش 
!االن کنارشم 

جفتمون کلی حرف داریم کلی توضیع 
 کلی دلتنگی ازاین ھمھ دوری سواالیی کھ بایدبھ

!جواب برسن ولی مثل ھمیشھ باصبوری پیش میریم
اون صبحونھ بھترین صبحونھ ی عمرم بود

شایان
ازاون وقتی کھ میخواست دست بکشھ بھ موھام 

بیداربودم 
عشق خوشگلم چی کشیده بود؟

میخواستم خوب ببینمش وقتی ازحموم اومدبیرون 
بالباس من لبخند عمیقی رولبام نشست

تموم کاراشونظارگربودم دلتنگ حضورش بودم 
تواین خونھ 

برای نگاھاش براش شیطونتاش برای ھمھ چیش 
دلتنگ بودم

؟!دیگھ ھرچی میشدنمیزاشتم بره
حتی اگھ قرارباشھ زندونیش بکنم، میکنم ولی 

نمیزارم بره
ایھ

158



انگاری ھمھ چی پیش شایان عالی میگذشت
ھم صبح ھم ظھروھم شب

بعدازشام ظرفاروشستم 
ــ خوشگلم 

چشمام اشکی میشھ؟:ایھ
پس ھنوزم ھمون خوشگلش بودم ھنوزم توقلبش 

جاداشتم ھنوزم ھمون

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part49: دخترگل] ١٩:١٩  ،٢١/۶[
.شایان خودم بود

جانم:ایھ
ــ ببین منو

سرمومیندازم پایین برمیگردم طرفش:ایھ
نشدم ــ سرتوبیارباالمیخوام چشاتوببینم من ھنوزسیر

!ازدیدن چشمات
قطره اشکم سرمیخوره روصورتم:ایھ

باگام ھای سریع میادسمتم
صورتموتودستاش قاب میکنھ

ــ چراگریھ میکنی عزیزم؟
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برای اینک توھمیشھ خوبی:ایھ
!واسھ اینکھ ھنوزم مثل قبل صدام میزنی

واسھ
ــ ھیس اروم خوشگلم مگھ توازقبل تااالن فرق 

کردی یامن فرق کردم؟
توواسم ھمیشھ ھمون خانممی 

ھمون شیطون 
ھمونی کھ تاابدتوقلبمھ

!بیابغلم
باخوشحالی میرم توبغل گرمش:ایھ

!دلم برای این بغل محکم خیلی تنگ شده بود
نگ ــ قربونت بشم منم واسھ اینکھ بغلت بگیرم دلت

شده بودم
.بیابریم توتراس کلی حرف داریم 

میشھ اونجانریم؟:ایھ
؟!ــ چرااونجاروکھ خیلی دوست داشتی

اره ولی یاداخرین باری میوفتم کھ رفتم :ایھ
وھموتااالن ندیدیم؟

!لبخندخوشگلی روصورت خوشگلش نقش میبنده
یکن ــ دیگھ حتی خودتم بخوایی بری اینجازندونیت م
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!ولی نمیزارم بری
من دیگھ نمیرم ازاولشم نمیرفتم ھمھ :ایھ

کاراروخانوادم کردن
ــ بیاتوتراس خوشگلم روپاھات اینقدرواینستا

کیک میخوری واست باقھوه بیارم؟:ایھ
ــ تودرست کردی؟

اره:ایھ
ــ کی من چراندیدم؟

مگھ توبایدھمھ ی کاراموببینی؟:ایھ
!ــ اره مثل اینکھ یادت رفتھ اقاتون بودم

!لبخندی میزنم:ایھ
نھ توتنھا کسی ھستی کھ تازندم یادمھ

ــ قربونت بشم
خدانکنھ:ایھ

دستای بزرگشومیگیرم تودستم
تعجب توچشماش موج میزنھ

لبامومیزارم روشون بوسھ ای بھ دستاش میزنم
!ــ خانم خوشگلم 

زودبیا
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باشھ:ایھ
اونقدری خوشحال بودم کھ نمیدونم چجوری وصفش 

!کنم
 ازتویخچال کیک برمیدارم دوتاتیکھ یکی براخودم

یکی براشایان
بادوتافنجون قھوه میرم سمت تراس

وقتی واردتراس میشم یاداون شب قشنگ میوفتم 
!کنارشایانم

ــ اومدی عزیزم
اره:ایھ

کنارش میشینم
ــ دستت

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part50: دخترگل] ١٩:٢٠  ،٢١/۶[
دردنکنھ

خواھش میکنم عزیزم کاری نکردم کھ:ایھ
کنارشایان میشینم 

ــ حالت خوبھ؟
!اره خیلی خوبم:ایھ
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توخوبی؟
ــ االن کھ دارمت خوبم

ش ازکیک میزارم دھنم شایانم کیکومیزاره دھن:ایھ
.ھمراه باقھوه میخوره

!ــ نبودنت برام خیلی سخت گذشت 
برامنم:ایھ

ــ تواین چندوقت چھ بالیی سرت اومده عزیزم؟
چرااینقدرالغرشدی؟

!من شروع کنم:ایھ
!ــ اره دوست دارم اول توبگی

باشھ:ایھ
برمیگردم بھ دوماه قبل 

اره اون شبی کھ ذوق ازپیشت رفتم 
میدونی تاخودصبح نخوابیدم؟

دستموبین دستای گرمش میگیره
!احساس ارامش میکنم

ولی  صبح اون روزگشتم دنبال مدارکم تابیام عقدکنیم
میدونی چیشد؟

 اشکام سرمیخوره روصورتم حتی یاداون روزااذیتم
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!میکنھ
ــ گریھ نکن قربونت بشم دیگھ ھیچ کسونمیزارم 

ماروازھم جداکنھ
بعد پدرم منوفرستادبااون پسره ی عوضی : ایھ

امیرخسروازمایش خون بدم برای عقد
ازھمون اول کھ توماشینش نشستم شروع کردبھ 

!توھین کردن بھ خودم بھ لباس پوشیدنم
ــ چرا؟

اون وقتانمیدونستم بعدھافھمیدم اونم یکی :ایھ
رودوست داره خانوادش مجبورش کردن بامن 

.عقدکنھ
م نگاه اینقدری ازش متنفربودم کھ حتی یھ ثانیھ ھم نی

بھش ننداختم 
بعدازاون روزبدترین روزم رسید

!انگارھمھ ازاین نقشھ خبرداشتن جزمن
مامان گفت خونھ ی اقای احمدی 

پدرامیرخسرومراسم ماروھم دعوت کردن 
بروارایشگاه

منم کھ دل ودماغ رفتن ارایشگاه نداشتم 
 میدونی شایان من تنھا وقتایی کھ تومیایی خیلی
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!خوشگل میکنم نھ کسھ دیگھ ای
.ــ میدونم خوشگلم

اونقدری توماشین بتو بھ نبودنت بھ ھمھ :ایھ
فکرکردم کھ وقتی بخودم اومدم جلوی یھ خونھ،

!خونھ کھ نھ قصربودولی برای من جھنم بود
رفتم تو اونقدرشلوغ بودکھ نگو

نھ تازه بعدفھمیدم این مراسم ،مراسم عقدکنون بود
مھمونی ساده

میدونی شایان اون ساعات مثل این بودکھ مرده 
؟!بودم 

اتھیھ شده درسایت اوای خیس�گیج بودم اصل

part51: دخترگل] ١٩:٢١  ،٢١/۶[
حالم خوب نبود

!ھمھ ی سروصداھاتوسرم میپیچید
نمیدونستم چم شده یاچیشده؟

وقتی بھ خودم اومدم توبیمارستان بودم 
!یھ ھفتھ گذشتھ بود

ھمھ بودن شروع کردم بھ سروصداجیغ دادولی 
بیفایده
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مادرم میگفت زشتھ شوھرت بیرون
من مونده بودم کدوم شوھرھمھ چی تموم شده بود:ایھ

 نمیدونستم چجوری عقدکردم چجوری جواب بلھ دادم
چیشده؟

 بھ پدرومادرم گفتم ازشون متنفرم ازھمشون گفتم
!نمیخوام ببینمشون ھرگزنمیخوام

بیشترازھمھ اون پسره بودھی گیرمیداد
ون پدرومادرم رفتھ بودن انگاری باورشون شده بودا

شوھرمھ
!مجبورم کردباھاش برم خونھ 

رفتم اونجاشلوغ بود
ــ فعالبسھ عزیزم بیشترخودتوناراحت نکن 

!بلندشوبریم
کجا؟:ایھ
ــ نپرس فقط بیا 

دستموتودستاش میزارم باھم سمت اتاقش :ایھ
برمیگردیم روتخت درازمیکشھ منم میکشونھ بغلش

چقدردلتنگ بغلش بودم ؟
!چقدرزیاد

سرمومیزارم روسینش
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!ــ االن من میگم
اون روزی کھ من رفتم ،میدونی کجابودم

.رفتم تاخونھ ی ارزوھامونودرست کنم
!دمیھ اپارتمان خوشگل کنارخونھ ی باباومامان خری

اخھ چرابھم نگفتی ھمینجایی؟:ایھ
ــ من حتی فکرشم نمیکردم خانوادت ھمچین کاری 

.کنن گفتم رفتم یھ جای دیگھ ولی ھمینجابودم
یھ چیزی بگم باورت نمیشھ؟

مامان وبابا مثل پدرمادر خودت برات کل 
جھازوخریدوچیدن

ھمھ چی شیرین وساریناھم بودن منونذاشتن حتی 
خونمونوببینم 

.مامان ھمھ چیوواسھ عروسیمون درست کرده بود
باورم نمیشدپدرومادرشایان شده بودن :ایھ

.پدرومادرخودم 
ــ اون روزاومدم خونتون 

اومدم بدزدمت یھ جوری خوشحال بودم کھ نگو 
پدرت ھمھ چیمونابودکردگفت ایھ عقدکرده االنم 

!خیلی خوشحالھ سراغشودیگھ نگیر
اون لحظھ مردم 

167



حس کردم زیرپام خالی شده افتادم تویھ مرداب
!ازون روزھرروز بدترشدم 

!تنھاترافسرده تر
!پش خانوادمم نمیرفتم دروواسھ کسی بازنمیکردم

خستم خیلی خستم االن 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part52: دخترگل] ١٩:٢١  ،٢١/۶[
کھ توھستی خوبم دیگھ تنھام نزار

نمیزارم ھرچی بشھ:ایھ
توھم تنھام نزار

ایھ
!ھمھ چی بازم عالی شده بود

برگشتم بھ خانوادم 
خانواده ی خوبی کھ ھیچ وقت جاشونوبھ کسی 

!ندادم 
باورش ھنوزکھ ھنوزه برام سختھ وقتی 
مادروپدرشایان منودیدن گریھ میکردن 

!ازخوشحالی 
اشتن منم گریھ کردم خیلیم گریھ کردم برای دوباره د
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!این خانواده ی خوب
!!ولی انگارخوشحال بودن بھ من نمیومد

امیرخسروبھ اتھام اینکھ من ازخونش فرارکردم 
!وزنشم کارموکشونده بوددادگاه

ایھ
تم ھمھ چیوتعریف کردم واسھ وکیلی کھ باباجون گرف

بودواسم
گاھادستای مشت شده ی شایانومیدیدم ازشدت 

!عصبانیت قرمزشده بودن
ایھ

جلسھ اخردادگاه بود
!نکاھی بھ پدرجون وشایان وشروین میندازم

انگاری یھ کوه پشتم داشتم؟
!باباھم بودولی ناراحت

ــ حکم اخردادگاه 
.ھمھ ساکت میشن:ایھ

دلشوره داشتم نمیدونستم چی قراره بشھ؟
ــ طبق قوانین کشوراسالمی ازدواج درصورتی 
.انجام میگیردکھ دوطرفین راضی بھ این امرباشند
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 طبق تمامیھ گفتھ ھای خانم ایھ رسولی وھم چنین
 پدراین خانم پس رضایتی ازجانب ایشون نبوده پس

ی این ازدواج باطل وخانم ایھ رسولی میتوانندبرا
عھ دریافت شناسنامھ ای بدون داشتن نام ھمسر مراج

.کنن
وھمچنین اگراین خانم ازپدرواقای امیر 

 خسروشکایتی دارن میتوانندعرض بفرماییدتابررسی
.شود
ایھ

باورم نمیشدباالخره ھمھ چی تموم شد؟
.االن میتونستم مثل قبل زندگی کنم 

بدون حضورداشتن امیرخسروتوزندگیم؟
ــ خوشگلم حالت خوبھ؟

!نگاه ارومموبھ مردروبھ روم میندازم:ایھ
!توتموم شرایط کنارم بودحتی یھ لحظھ ولم نکرد

!خوبم خوشحالم ازاینکھ تورودارم:ایھ
ــ عزیزم منم خوشحالم دارمت بلندشوبریم 

 ھمراه شایان ازاتاق پرازاسترس میام بیرون:ایھ
کھ ھمون لحظھ شیرین وسارینا ومامان پری ھم 

میان طرفمون
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چیشددخترم؟:مامانپری
حقتوباالخره 
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ازین نامرداگرفتی؟ 

اره میدونیدشمانبودیم نمیتونستم:ایھ
ــ قربونت مادرتواینقدرماھی کھ دوستت داریم

ــ سالم
!نگاھموبھ امیرحامدمیدوزم:ایھ

سالم:شایان
ــ حالت خوبھ ابجی جون؟

ممنون داداش امیرتوخوبی؟:ایھ
ــ فدات خواھرگلم توخوب باشی من ازخدامھ

 پس اقاامیری کھ خانمم میگفت تواون خونھ:شایان
میدیده ویادمن میوفتاده تویی؟

!امیرباتعجب بھ من وبعدشایان نگاه میکنھ :ایھ
ــ ایھ جان ازمن تعریف کرده؟

اره مثل اینکھ توبرادری درروپوش عشقش :شایان
!بودی
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!امیرمیخنده:ایھ
ــ کھ اینطور

خوب دیگھ خیلی خوشحال شدم ھم خواھرمودیدم 
.وعشقشودوست دارم ھمیشھ پیش ایھ جان باشی
من کل این چندوقت غمھا وناراحتی ھاشوبرای 

شمادیدم
!نگاه مھربون شایانوروخودم حس میکنم:ایھ

ممنونم دیگھ ھرگزتنھاش نمیزارم:شایان
ھمھ برگشتیم خونھ :ایھ

.منم برگشتم بھ جایی کھ ازاول بھش تعلق داشتم
!پیش شایان تاروزعروسیمون

!چندروزدیگھ عروسیمون بودوخیلی خوشحال بودم
ــ خانمی کجاخودتوقایم کردی؟

ون ھمینجام االن میام میخوام یھ چیزی بھت نش:ایھ
!بدم

!ــ بھ بھ خانم شیطونم چی نشونم میده؟
باخنده ھمراه موبایلم کنارش رومبل میشینم:ایھ

!اینوببین
ودممیخوام اینوروشونم تتوکنم بااول اسم تووخ:ایھ
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ھی شیطون باشھ فقط دردت میاد؟:شایان
نھ فکرکنم بھ حس کننده بزنن:ایھ

!ــ ھی خدامافکرکردیم خانمون چی نشونمون میده
؟!چی میخواستی بھت نشون بدم:ایھ

!هنگاه پرازشیطنتووبراقشوروبدنم بھ چرخش درمیار
چی فکرمیکردم میخوایی نشونم بدی زیراین لباسا:ــ

ھست؟
من بھتره برم تواتاقم بھت اعتمادی نیستا؟:ایھ

ت میزنھ زیرخنده تامیام بلندبشم بازومومیکشھ پر
میشم توبغلش

 ــ چطوره یھ دوره اموزشی قبل ازازدواجمون بھت
یادبدم نظرت چیھ؟

!نظرم منفیھ:ایھ
ــ اخھ چرا؟

شایان:ایھ
ــ جونم 

شوخی کردم باباخودم ھمھ چیویادت میدم 
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غصھ نخور
خوب االن اجازه میدی برم؟:ایھ

!ــ نوچ اجازه نمیدم
.میخوام ببوسمت

شایان:ایھ
چیھ ایھ؟:ــ 
!میزنم زیرخنده:ایھ

لباشومیزاره روموھام
ــ راستی فکرنکنی بوسھ ھام فقط ھمیناھستن نھ 

بابااالن کھ میگی نھ ولی بھ وقتش بوسھ ھای 
.خفنموبھت نشون میدم

ببینیموتعریف کنیم:ایھ
!ــ صبرکن ازاالن نشونت بدم یکم

!کنھتامیام مخالفت کنم لباشو روگردنم قفل می: ایھ
بوسھ ی ریزمیزاره میره عقب

ــ چطوربود؟
عالی:ایھ

ــ میخوایی دوباره امتحان کنیم
!نھ بسھ ھی دارم بھت رومیدم پروترمیشی:ایھ

174



.ــ ھنوزکجاشودیدی خانمی
ایھ

امروزقراربودبریم واسھ خریدلباس عروس من 
.دبیاموشایانم پاشوکرده بودتویھ کفش کھ اِال وبالبای

ن ــ اخھ مادرمن خوب اون لباسوواسھ من میپوشھ م
نبایدببینمش؟

!بچھ تواخھ چرااینقدرسفیدچشمی:مامانپری
ــ مادرمن سفیدچشم نیستم ببین سیاھی ھم ھست 

توچشمام
من وشیرین وساریناکھ ھی میخندیدیم:ایھ

ت برادرجون خوب شایدخواستیم ایھ خانمولخ:سارینا
کنیم ؟

چش غره ای برای ساریناکھ یواشکی میخنده :ایھ
!میام

ــ خوب اونکھ بدترازشمامن بھش محرمترم
مگھ میخوایی توروھم لباس عروس تنت :شیرینی

کنیم اینقدراصرارداری؟
ــ اره ازکجافھمیدی زرنگ

دیگھ اخرازدست کارای شایان ھمھ کبودشده :ایھ
!بودیم
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یادــ حرفھ من یکیھ یامن میام یاایھ رونمیزارم ب
ھاستغرهللا ازدست جوونای ای دوروزمون:مامانپری

بلندشوپسره ی دیوونھ
ــ آباریکال االن معلوم شدمادرخودمی

وقتی رسیدیم مزون لباس عروس بازم شایان :ایھ
!بودکھ سربھ سرھمھ میزاشت

ــ خانمی گفتم نھ این لباست موردپسندمن نیست
مثل اینکھ من میخوام بپوشمش:ایھ

!ــ منوتونداریم کھ توبپوشی یعنی من پوشیدم
!میزنم زیرخنده:ایھ

ــ قربون خنده ھای خانم خانما
بروعوض کن

واداداش دیوونھ شدی بزارایھ خودش :شیرین
!لباسشوانتخاب کنھ

ــ گفتم کھ نھ 
اصال
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ببینم ازدست شایان خستھ وکوفتھ میوفتم رومبل تا:ایھ
چھ لباسی میاره؟

بعدازدقایقی لباس بدست میادسمتم
ــ خب بیاعزیزم اینم لباس عروست 

موردپسنداقاشایان
زودبروبپوش کنجکاوم موردپسنداقاشایان :شیرین
چیھ؟

ازرومبل بلندمیشم:ایھ
بده ببینم چھ لباسی اوردی؟

ــ بیام کمک؟
!چپکی نگاش میکنم میخنده:ایھ

ــ این یعنی اینکھ بیاشماازخودمونی
!دوتاخانم کھ کارکنای مزون میخندن:ایھ
!این یعنی اینکھ بشین سرجات پرونشو:ایھ

.!باپایان جملم ھمھ میزنن زیرخنده
ایوالابجی خانم:سارینا

ی ــ دردبی درمون ایوالمثل اینکھ من برادرتم جا
اینکھ ازمن دفاع کنی ازاین ظالم دفاع میکنی؟

بروعزیزم لباستوبپوش:مامانپری
چشم:ایھ
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باکمک شیرین لباسومیپوشم
!خوشگل بود 

!اصالعالی بود

یھ لباس توری خوشگل کھ ازپشت دوتابندضربدری 
روشونھ ھابود

سرشونھ ھاشم بندداشت وجلوش یھ خورده باز بود
دورکمرپیراھن سنگ دوزی شده بود دامنشم یھ 
ن تورنازک وخوشگل بود واقعاسلیقھ ی این اقاشایا

.حرف نداشت
!چھ خوشگل شدی توعزیزم:شیرین

قربونت بشم انشا� نوبت خودت:ایھ
نھ ازاتاق کھ میام بیرون بادیدن شایان لبخندمیشی

!رولبم 
 باقدمھای منظم میام طرفمون وقتی نزدیکم میرسھ

!نگاه پرازخوشحالیمومیدوزم بھش
شایان

اومدی بازاومدی بارقص واوازاومدی❤

دلموبردی ولی اخ کھ چھ بانازاومدی
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!میخندم سرمومیندازم پایین:ایھ
ھمبادستش سرمومیاره باال نگاه مھربونشومیدوزه ب

شایان

شب شدماه اومدی❤

بادل من راه اومدی
دلموبردی ولی 

اخ کھ چھ دلخواه اومدی
ھمھ دست میزنن :ایھ

دستمومیکشھ یھ دورمیچرخونھ
شایان

نھ ازم دورنشو بندنیادکھ نفسی
راززیبای منی وفاش نشوپیش کسی

بازلبخندبزن چال بیوفتھ گونتو
کھ گرفتارکنی من این دیونتو

ھمھ شروع میکنن بدست زدن:ایھ
نھھمون لباسوباانتخاب شایان برداشتم برگشتیم خو
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من باشایان اومدم وبقیھ ھرکدوم سمت خونھ ھای 
خودشون

 میخواستم شام درست کنم کھ شایان گفت ازبیرون 
میخره

ھ بعدازاینکھ شام خوردیم کنارشایان نشستھ بودم ک
باصدای درواحدشایان رفت دروبازکنھ

پشت سرشایان منم بلندشدم ببینم کیھ؟
بھ بھ عروس دامادخودمون چطورین :شروین

شیطونا ؟
چیکارمیکردین ببینم؟

!بیاتوپسربازکھ شروع کردی:شایان
!سالم عزیزم:سارینا

سالم خوش اومدین:ایھ
سالم داداش

ــ سالم عزیزداداش خوبی؟
!ممنونم شماخوبین:ایھ

ــ اره کھ خوبم
م ھمھ میشینن ازاشپزخونھ چایی وشیرینی میبر:ایھ

توھال 
بھ بھ عروس خانم باچایی وشیرینی اومد:شروین
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بالبخندکنارشایان میشینم:ایھ
شام خوردین شما؟:شایان
اره عزیزم:سارینا
میدونی ماامشب بھ چھ مناسبتی اومدیم؟:شروین
نھ :شایان

ھ بالبخندای پرازشیطنت شروین میدونم بازم ی:ایھ
!فکرای منحرفی توذھنشھ

م خوب ومنوخانمم چون باتجربھ بودیم اومدی:شروین
!چندشب قبل ازعروسیتون شمارواماده کنیم

اماده ی چی؟:شاین
واسھ شب عروسیتون:شروین

!بعدشم میزنھ زیرخنده:ایھ
بعداکی گفتھ شماباتجربھ این؟:شایان

خودمون بابا اینقدرباتجربھ ھستیم کھ :شروین
چندتاپیرھن بیشترازشماپاره کردیم نھ سارینا؟

صددرصدباھات موافقم:سارینا
!نھ بابا:شایان

من خودم یھ پاتجربم ؟
ازبس کھ تجربھ دارم دراین خصوص میخوام یھ 

کتاب بنویسم واسھ جووناثبت گینس بشھ
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پس ھمھ چیوبلدی؟:شروین
اره اگھ شماالزم داشتیم بھم بگین:شایان

باشھ پس روت حساب میکنم:شروین
واقعاچھ داداشای بی حیایی بودن این دوتا؟:ایھ
بعدازاون شب شایان یھ جوری شده بود؟:ایھ

کالدیوونھ شده بودیا،زده بودبھ سرش
شده بودمثل بچھ ھا

شایان

ی وایی کھ دلم میخواست این ایھ خانمودرست وحساب
؟!اذیت کنم 

!میخواستم صبرخانمموبسنجدم
!خخخ

مریض بودم خداییش من
چیھ توچرادیوونھ شدی؟:ایھ

ــ شدم خوب دیوونت شدمو 

�
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نمیشناسم خودم 

اون کھ میخواستم تویی
اون کھ میخوامش تویی

!چپ چپ بھش نگاه میکنم:ایھ
 آیی کھ چقدرخندم گرفتھ بوداینجوری نگام:شایان

!میکرد بیشترازاین بایداذیتش میکرد
مثل بچھ ھا بدو بدومیرم تواتاق 

درکمدلباساشوبازمیکنم
بھ باتعجب بھ کاراش نگاه میکنم وقتی درست رو:ایھ

!روی کمدلباسام میبینمش تعجبم بیشترمیشھ
چھ خوشگل میشداینجوری نگاه میکرد:شایان

خوب قیچیوبرمیدارم
!ھمونطوری کھ شعرمیخونم لباساشوقیچی میکنم

شایان :ایھ
ھی شایان دیوونھ لباساموچراقیچی میکنی؟

!چون دوست دارم:شایان
وایی خداچرااینکارارومیکنی شایان:ایھ

ــ جانم
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!نکن توروخدااین مانتومودوست دارم:ایھ
ــ واقعاھمینودوست داری؟

!اره خیلی توبرام خریدی:ایھ
ــ اره خیلی خوشگلھ ولی

!هباقیچی شدن یھووییش میدووم سمتش کھ میخند:ایھ
بلندمیشھ ازاتاق میره بیرون

ازدست این پسر؟
!چرااینجوری شده بود

ــ خانمم بیابدو
سری تکون میدم باعجلھ میرم سمت ھال :ایھ

بازچیکارمیکنھ؟
!!بادیدنش تواون وضعیت دھنم ازتعجب بازمیمونھ

ــ بیاخانمم بیاب بازی کنیم؟
!شایان مگھ دیوونھ شدی:ایھ

ــ گفتم اره
!نمیدونستم ازدست کاراش بخندم یاگریھ کنم:ایھ

ــ بیادیگھ نیایی میام بزورمیارمت
!مگھ توبچھ ای بیابیرون یاال:ایھ

ــ منم بھت میگم یاالبیاپیش شوھرت
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!ھنوزشوھرم نشدی اینومیدونی دیوونھ:ایھ
ــ اول واخرشوھرت خودخودمم

!االنم بدوبیافکرنکن یادم رفتھ
نمیخوام من یھ ساعتھ ازحموم اومدم بیرون:ایھ

بااومدنش بااون لباس خیس ازحموم بیرون جیغ 
میزنم اونم میدووا دنبالم 

ــ بھت گفتم بیا؟
میگم ولم کن دیوونھ:ایھ

دستمومیکشھ بزورمنم مثل خودش بالباسم خیس 
خیس میکنھ 

!ــ خوب االن خیلی خوب شد
االن خبھ مثل موش اب کشیده شدیم؟؟:ایھ

ــ خوبھ کھ
داری چیکارمیکنی االن دقیقا؟:ایھ

ــ نمیبینی مگھ؟
چرا؟:ایھ

ــ خوبھ بااین لباس کھ
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نمیشھ رفت خونھ
!شمباتعجب بھ تیکھ تیکھ کندن لباساش خیره می:ایھ

دستش کھ میشینھ روشلوارش باسرعت دستمومیزارم 
رودستش

داری چیکارمیکنی تو؟
ــ نمیبینی لباسمودرمیارم خوب؟

صبرکن من برم بعد:ایھ
ــ خجالت میکشی؟

خجالت نکش خوشگلم 
ویھ کلمھ دیگھ بخوایی حرف بزنی من میدونم ت:ایھ

باعجلھ ازحموم میام بیرون لباسموعوض میکنم
ایھ

!صبح اون روزوقتی بیدارشدم وحشت کردم
اینجاچخبربود؟

؟!زلزلھ اومده
وایی خدا

یھ نگاه بھ اطراف میندازم
کل لباسابیرون انداختھ بودن

ازتخت میام بیرون
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کھ  بادھن بازبھ ھال واشپزخونھ خیره میشم وشایانی
!!انگاردیوونھ شده بودودیوارارورنگی میکرد

!ــ صبح بخیرخوشگلم
اینجاچخبره؟:ایھ

!ــ خبرخوشی
دبایدمیرفتم بیرون شایان داشت دیوونم میکر:ایھ

باعجلھ لباس میپوشم ازاتاق میرم بیرون
ــ کجاخوشگلم؟

بیرون اینجابمونم یاتورومیکشم یاخودمو:ایھ 
ــ واچھ خشن بیامنوبکش تمومش کن؟

سعی میکنم خندموازدستش پنھون کنم:ایھ
شایان تودیوونھ شدی؟
ــ اھوم ازکجافھمیدی؟

منومسخره نکن:ایھ
ــ ایھ

جانم:ایھ
ــ جان جان توشدی لیلی این خونھ
جان جان باتودل صدتای مجنون 

جان جان دوتاھمزادیمودیوونھ
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سری تکون میدم ازخونھ میزنم بیرون :ایھ
!تادرومیبندم میزنم زیرخنده

این شایان چرااینجوری شده بود؟
انگارسرش خورده بودجایی

ھ یھ سررفتم خونھ ی مامان پریشون یکمم قدم زدم ی
 چیزیم بیرون خوردم اخھ ازدست شایان صبحانھ ھم

.نخورده بودم
ھوا یکم تاریک شده بودبرگشتم خونھ دروبدون 

کوچیکترین سروصدابازمیکنم میرم تو
!باتعجب بھ ھال خیره میشم
یعنی اینجاکاره شایان بود؟

باورم نمیشداین ھمون ھالیھ کھ من صبح رفتم 
انگارزلزلھ شده بودولی االن اینقدرمرتب

باتعجب بھ اشپزخونھ سرک میکشم شام درست 
!کرده

!وایی خداشایان میخواددیوونم کنھ اره
!قصدش ھمینھ

خودش کجاست؟
شایان:ایھ
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شایان جان کجایی؟

ــ بیاتوتراس
باعجلھ میرم توتراس نگام بھش میوفتھ؟:ایھ 
خوبی؟:ایھ

ــ اره بایدبدباشم؟
نھ من میرم دوش بگیرم:ایھ

ــ منم بیام کمک
!نھچشم غره ای طرفش میرم کھ بالبخندنگاه میک:ایھ

میرم سمت حموم دوش سرسری میگیرم میام بیرون
اھنگ  بادیدن شایان تواشپزخونھ تکیھ میدم بھ اپن بھ

خوندش گوش میدم
ــ اومدی بیرون؟

اره:ایھ
شایان

عشق توکھ ازدلم دست برنمیداره
توکھ نیستی ازاسمون ھرچی درده میباره
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بیاببین اب وجاروکردم واست خونھ رو
بیایھ باردیگھ تجربھ کن بامن بودن رو

دستمومیکشھ نزدیکش قرارمیگیرم:ایھ
دستاشومیزاره روقلبم

شایان
بھ ھمین عشق قسم

دیگھ برنمیدارم یھ لحظھ چشم ازت
بیاکھ اومدنت خیلی قشنگھ 

بیادورگردنت بندازم یھ چشم نظر
!بالبخندبھ چشمای شیطونش خیره میشم:ایھ

 میتونم حدس بزنم این خیره ،خیره شدناش نتیجھ ی
؟!یھ شیطنتھ

ــ خوب یھ چی بھم میدی؟
!بایدبدی ھا

چی؟:ایھ
!ــ یھ بوس بده

باش:ایھ
ــ یھ بوس خاص بده ازونا

پرونشودیگھ:ایھ
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!ــ راه نداره بایدبھم بوس بدی
ــ بده دیگھ یھ بوس بده

!خندم گرفتھ بود چرامثل بچھ ھاشده بود:ایھ
ــ خندیدی ھااالن بوس ردکن

باشھ بیا:ایھ
!باچشمای شیطونش میادنزدیک بھم

!ــ دوست داری بوست کنم
نمیدونم:ایھ

ــ میدونم دوست داری؟
دیوونھ:ایھ

لباشومیاره نزدیک ،ھرلحظھ نزدیک تر 
نیم چشماموناخوداگاه میبندم کھ گرمای لباشوروپیشو

!حس میکنم
!میره کنارباشیطنت نگاه میکنھ 

ــ ھی شیطون میخواستی اینجاتوببوسم؟
!اشاره بھ لبام میکنھ؟:ایھ
!نھ

ــ اره
بیاغذابخوریم
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یمبعدازشام بھ خواستھ شایان دیوونھ رفتیم بخواب
.توبغل گرمش درازمیکشم

شایان:ایھ
ــ جونم

!امروزچرادیوونھ شده بودی؟:ایھ
!میزنھ زیرخنده

ــ دیوونھ شده بودم من؟
اره:ایھ

!ــ فرداھم دیوونھ میشم
وایی توروخدانشو:ایھ

ــ راه نداره
مگھ بچھ ای ؟:ایھ
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ــ اره پنج سالمھ

فرداتوروخدااینکارارونکنی ھا؟:ایھ
ــ ببینم دلم میخوادیان

!االنم بگیربخواب تایھ کاری باھا ت نکردم
باشھ بابا:ایھ
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ایھ
صبح وقتی چشماموبازکردم باعصبانیت نگاھی بھ 

!اتاق میندازم
!این شایانم زده بودبھ سرش

باعصبانیت ازاتاق میزنم بیرون
شایان اینجاباز:ایھ

!حرف تودھنم میمونھ؟
ــ سالم صبح بخیر خوشگل خانم

دیوونھ میکشمت نصف لباساموکھ دیروزقیچی :ایھ
کردی؟

!!ــ اره خوب اینامونده بودن امروزقیچی کنم
میخوایی منم لباسای توروقیچی کنم ؟:ایھ

ــ دستت بھ لباسای من بخوره من میدونم وتو
!لبخندشیطنت امیزی میشینھ رولبم :ایھ

!اول میرم سمت اشپزخونھ صبحانھ میخورم
یان اره دیگھ بایدانرژی داشتھ باشم تاازعھده ی شا

بربیام؟؟
بعدازخوردن صبحانھ ی مفصل میرم تواتاقش

کل لباساشومیندازم بیرون
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ــ ایھ میکشمت صبرکن
باھیجان بیشترمیخندم بادیدن قیچی:ایھ

باسرعت برش میدارم شروع میکنم بھ قیچی کردن 
لباساش

س بااومدن شایان بااون سرعتی کھ اون میادسمتم ح
!!میکنم ببری چیزیھ

ــ میکشمت لباسای منو قیچی کردی؟
باسرعت ازروزمین بلندمیشم جیغ میزنم:ایھ

ــ قیچیوبده تانکشتمت
اصالفکرشم نکن :ایھ

!االن نوبتھ من
ــ دیگھ دست زدی بھ لباسم نزدی 

باخنده لباس مشکیشوازروزمین برمیدارم :ایھ
!مثل ماشین میدووا سمتم 

ــ نھ لباس مشکیم نھ
اره خیلیم اره:ایھ

ون ازباالش میگیرم قیچی میکنم میادسمتم میدووم ا
سمت دیگھ اتاق

!ــ گیرت میارم میکشمت
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!چرا خوب بی حساب شدیم:ایھ
!ــ یھ بی حسابی نشونت بدم

چیھ خوب تولباس منوقیچی کردی منم ازتو:ایھ
!باکشیده شدن دستم توسط شایان میزنم زیرخنده

!ــ بایدگریھ کنی جای خندیدن
ست تابھ خودم میام پرتم میکنھ روتخت قیچی بد:ایھ

میادسمتم 
چیکارمیخوایی بکنی تو؟:ایھ

خم میشھ روم
!ــ یکم میخوام ادبت کنم

!ادب کھ دارم:ایھ
ــ یکم بیشتر
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بیشترمیخوام ادب داشتھ باشی

خوب نظرت چیھ موھاتم قیچی کنم؟
چی؟:ایھ

!دستت بخوره بھ موھام میکشمت
ــ نھ باباچطوری االن کھ زیردست وپای منی؟
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!شایان توروخداموھام دیگھ نھ:ایھ
ــ نوچ اصال راه نداره

تن قیچی میادنزدیک ترمن التماسش میکنم بانشس:ایھ
!!قیچی روبلیزم چشمام گشادمیشھ

ــ باشھ دلم سوخت لباسای تنتوقیچی میکنم
شایان:ایھ
ــ خوب االن لباس خانمموقیچی میکنم ؟ 

!باورم نمیشدجدی،جدی پیرھنموگرفت قیچی کرد:ایھ
ــ االن موھات

توروخدا:ایھ
ــ خوب گل موھاشودرمیارم

نکن توروخدا:ایھ
موھامووامیکنھ ھموشونومیریزه توصورتم

ــ چھ خوشگل شدی تو؟
دیوونھ:ایھ

دیوونھ
ــ لباساتودربیارم؟

چی ؟:ایھ
ــ درمیارم
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!قیچی شده بدردنمیخوره
بھ لباسام دست نزن :ایھ

!دستاموول کن تانشونت بدم
!ــ اُاُبازکھ توپروشدی

دستاموتاول میکنھ موھاموازتوصورتم میزنم :ایھ
کنار 

ھ بادستام شروع میکنم بھ زدنش اون فقط میخنده ک
!این حرصموبیشتردرمیاره

باپرت شدن دوباره روتخت باچشمای گشادشده بھ 
چشمای شیطونش کھ فاصلھ ی خیلی کمی باھام 

!داشت خیره میشم
م ازترس وعصبانیت وھیجان بھ نفس، نفس میوفت:ایھ

باقرارگرفتن لباش رولبام برای لحظھ ای نفس 
!توسینم حبس میشھ

بوسھ ای عمیق وباعشقی کھ دوست داشتم 
!!بارھاحسش کنم 

ازم جدامیشھ میشینھ روتخت
ــ حالت خوبھ؟

اره:ایھ
ــ باش من میرم بیرون
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چرا؟؟:ایھ
!باشیطنت برمیگردم سمتم

ب ــ دوست داری بمونم بعدقول نمیدم کارمون بھ ش
!عروسی بکشھ

قرمزمیشم ازخجالت :ایھ
بلندشوبروبیرون پسره ی پرو

میزنھ زیرخنده ازاتاق میره بیرون
بارفتن شایان لبخندعمیقی مشینھ رولبم:ایھ

!چقدراین پسروداشت داشتم
!چقدرکنارش خوشحال بودم

!بااینکھ اذیتم میکردولی بازم عاشقش بودم
!مثل نفسم دوستش داشتم

ــ خانمم 
ھنوزکھ نرفتی؟:ایھ

ــ ھی شیطون میخواستی برم چیکارکنی؟
ھیچ:ایھ
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بخدا
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ــ میدونم شوخی کردم
چیشده؟:ایھ

ت ــ ھیچی میخوام برم ولی دلم نیومدتوخونھ تنھا
بزارم اومدم بگم لباس بپوش بریم بیرون

قربون دل مھربونت:ایھ
ولی لباس ندارم؟

!میزنھ زیرخنده
؟؟!ــ اره راست میگی

بلندشوخوشگلم نگران لباس نباش
شم حتمامیخوایی لباسای توروبپوشم توشون گم ب:ایھ

اره؟
!ــ اره چشھ مگھ

!ابلندشوبروھنوزاعصابم ازدست کارات خرابھ ھ:ایھ
ھ باقدم ھای بلندش میادنزدیک تخت نگامومیدوزم ب

چشمای مھربونش
دستمومیگیره تودستش

.ــ بلندشوعزیزم برات لباس خریدم
واقعا؟:ایھ

ولی کی؟
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ــ توبلندشواول لباسوتوتنت ببینم بعدامیگم
ازتخت میام بیرون چندقدمی میرم جلوولی :ایھ

دوباره برمیگردم عقب 
روبھ روی شایان می ایستم
ــ چیزی میخوایی عزیزم؟

اره:ایھ
ــ چی؟

بالبخندمیرم نزدیکش دستامودورگردنش حلقھ :ایھ
میکنم لبامومیزارم روصورتش بوسھ میزارم میرم 

عقب
باعجلھ ازاتاق میرم بیرون

ایھ
نگاھی بھ خودم توایینھ میندازم 

!چقدربھم میومد
!!اصالھرچی میپوشم بھم میاد

!!خخخ بس کھ نانازم من
ــ پوشیدی؟

اره:ایھ
ــ بھ بھ
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این خانم خوشگلھ دیگھ کیھ؟
!میخندم:ایھ

ــ نگفتی اسمت چیھ؟
میشھ زنم بشی؟

!نھ نمیشھ:ایھ
ــ چرا؟

!دلمونشکن
خوب خودم شوھردارم ،عشقمم خیلی دوست :ایھ

!دارم
ــ عزیزمی

بیابریم 
بیرون ھواخیلی سردبودبارون اومده بود:ایھ

دستاموتوجیب پالتوم فرومیکنم میشینم توماشین
ھواخیلی سردکجامیخوایی بریم؟:ایھ

ــ نمیدونم توکجادوست داری؟
ھمینجوری باماشین بریم دوردور:ایھ

ــ باشھ
!بھ صورت شایان خیره میشم:ایھ

ــ چیزی توصورتمھ؟
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اره:ایھ
ــ چی؟

خوب دوتاچشم مھربون ویھ لبای خوشگل :ایھ
!موھای مشکی وصورت مھربون 

باورم نمیشھ برگشتم پیشت ھمھ چی بخیرگذشتھ؟
 ــ باورت بشھ ازین بھ بعدھمیشھ تاابدپیش ھمیم

!!تازمانی کھ پیربشیم
!خوشحالم کھ دارمت:ایھ

ــ بریم خونھ باباجون
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اره:ایھ

ــ شروین وساریناھم ھستن
اینم کھ بھتر:ایھ 

ــ پس بزن بریم
ھمراه شایان ازماشین میریم پایین:ایھ

زنگ بزنم ؟
ــ نھ کلیددارم

پس بدون سروصدابریم ببینیم چیکارمیکنن؟:ایھ
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!ــ ھی شیطون
باشھ 

دروبدون کوچیکترین سروصدایی شایان :ایھ
بازمیکنھ باھم میریم تو

ازھمین فاصلھ ھا میشدسروصدای شروین 
وساریناوشیرینوشنید

دروھول میدم باھم میریم تو:ایھ
ــ بھ بھ
سالم 
سالم 

!براھل خونھ وخانواده
پدرومادر 

!خواھروبرادروزن برادر
!خوب مھمونی ترتیب میدین شما

نگاه  ھمھ اومدن توھال باخنده بھ شایان دیوونھ:.ایھ
؟!!میکنن

سره ی خانم جان یادم ننداختی کلیدم ازاین پ:باباجون
!پرومیگرفتم 

ــ پدرمنومیگی؟
ای نامرد بھ ھمین زودی منویادتون رفتھ اره؟
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!بزاربرسی بعدگردوخاک کن:شروین
ایناش رسیدم صحیح وسالم :شایان

خوب بگین ببینم چرابھ مانگفتین بیاییم؟
نگ پسرگلم االن میخواستیم برای شماھم ز:مامانپری

!بزنیم
شیرین بیااینجا:شایان

ــ جونم داداش
مامان راست میگھ؟:شایان
اره:شیرین

ھی پسره ی دیوونھ مگھ من دروغ میگم :مامانپری
بھت اره

!ــ نھ باباشوخی کردم
راستی پدرجون کلیدوبھتون نمیدم ھروقت دلم 

بخوادمیام تاشماروچک کنم
چھ چھ دوروزمونھ ای شده جای اینکھ پدراب:باباجون

؟؟!ھاچک کنن بچھ ھااوناروچک میکنن
ــ اره دیگ پدرجون عجب دوروزمونھ ایھ

شام کھ دارین مادرجان؟
!اره قربونت بشم:مامانپری

ــ باشھ االن کھ ھمھ چی ھست میپذیریم
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ده بقول شروین دوتاعروس خانواده برای خانوا:ایھ 
چایی وشیرینی میریزیم میریم توھال

ی بھ قربون عروسای گلم بشم یکی ازیک: مامان پری
دیگھ بھترن

پسرجان نمیخوایی عروسیتوبگیری؟:باباجون
!میترسم اخر بدون عروسی بچھ داربشی

!ھمھ میزنن زیرخنده
!جزمن کھ ازخجالت قرمزمیشم

چراپدرجان ھمھ چی تکمیلھ:شایان
بچھ میخوام چیکارپدرمن

ھنوزاول زندگیھ
مگھ نھ 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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شروین

ــ اره واال 
بچھ میخوان چیکاراالن وقت ،وقت عشق :شروین

!وحال دونفرشونھ 
خجالت بکش بچھ؟:مامانپری
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مثل اینکھ توبرادربزرگتری ھا؟
راستی مادر میدونی پسرکوچیکت چھ ھمھ :شروین

چی تمومھ؟
چرا؟:مامانپری

اون شبی من وخانمم رفتیم خونشون تا :شروین
!بھشون اموزش بدیم واسھ عروسیشون

؟!خدامرگم بده چھ چشم سفیدی توبچھ:مامانپری
!ھمھ میزنن زیرخنده:ایھ

!چرامادره من خوب راست میگھ:شایان
بعدازشام باکلی خنده رفتیم توحیاط بزرگ:ایھ

کنارباباجون میشینم 
باباقلیون میکشی؟:شایان

راه  حتما پدروپسرامیخواد بساط دودوقلیون:مامانپری
بندازین ؟

!اره شماھم پایھ ای:شروین
.خدایاتوبھ ازدست شماجوونا:مامانپری
!قلیون باشھ وقتی فقط ماپدرپسراھستیم:باباجون

!جوون باباجونمونم کھ پایست:شایان
دخترم شایان کھ اذیتت نمیکنھ؟:باباجون
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!نھ بابامن پسربھ این خوبی وماھی:شایان
!بزاریکی دیگھ ازت تعریف کنھ:شیرین
ایھ توبگو من پسرخوبی نیستم مگھ؟:شایان

!طونش میندازمبالبخندنگاھی بھ چشمای شی:ایھ
این سکوت یعنی نھ پروترین پسردنیایی؟:شروین

!ھمھ میخندن
اره ھموینجوریھ ایھ؟:شایان

نھ :ایھ
توبھترین ادم وھمسرھمراه و

!خالصش کن:شروین
واتوچراحسودیت میشھ خانمم ازم تعریف :شایان
؟!میکنھ

!من بتوحسودیم بشھ نھ بابا:شروین
!میخندم:ایھ
ایھ

امروزقراربودبرم واسھ تتو
 یکم میترسیدم اخھ تاحاالندیده بودم نمیدونستم

چجوری تتومیکنن؟
!؟بھ شایانم نگفتم میدونستم بگم ھی اذیتم میکنھ
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!ــ سالم عزیزم خوش اومدی
سالم ممنونم:ایھ

ــ واسھ تتووقت داشتین؟
بلھ:ایھ

ــ بفرماییدتاشمااماده میشین منم میام
!یکم میترسم :ایھ

یکم نھ زیادولی چیکارکنم عشق وعاشقی این 
!حرفارم داره

مانتومودرمیارم میزارم روجالباسی
!نگاھی بھ سالن بزرگ میندازم
!.ادرس اینجاروازدوستم گرفتم 

واقعااونقدری کھ تعریف میکردبزرگ و

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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تمیزبود

روتخت میشینم
ــ خوب عزیزم درازبکش تاکارتوانجام بدم

دردم داره؟:ایھ
ــ میترسی؟
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یکم:ایھ
ــ اره ولی برات بی حسی میزنم

روتخت بھ شکم درازمیکشم اخھ میخواستم :ایھ
روشونم یھ گل رزبکشھ وپایینشم اول اسم من 

وعشقموتتو کنھ
اولش دردداشت ولی کم کم بھترشدحس میکردم :ایھ

یھ سوزن توبدنم ھی واردمیشھ
نمیدونم چقدرطول کشید

 ــ خوب عزیزم تموم شدیکم درازبکش تاازحال نری
!بعدبلندشونگاه کن

اخیش:ایھ
بود۴سرمومیزارم روتخت نگاھی بھ ساعت میندازم 

ساعت سھ اومده بودم 
بااومدن پیام ازطرف شایان 

میرم بازش میکنم
سالم:شایان

خوشگل خانم کجایی؟
بیرونم میام:ایھ

 بانشستن جسم داغی روشونم باعجلھ برمیگردم عقب
ش بادیدن شایان باچشمای گشادشده بھ چشمای شیطون
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!خیره میشم
؟!بھ بھ چھ تتویی خانمم کرده:شایان

توچجوری اینجااومدی؟:ایھ
!توسط ھمون خانم خوشگلھ کھ دروبازکرد:شایان

بھ بھ چشمم روشن پس اون خانم خوشگلست؟:ایھ
اره:شایان

چھ تتویی کرده
باچشم ھای پرازخشم بھ چشمای شیطونش زل :ایھ

!میزنم
کنارم روتخت میشینھ

!بابلندکردن بلیزش باتعجب بھش خیره میشم
نظرت چیھ منم یھ تتو کنم اینجا؟:شایان 

!بھ سینش اشاره میکنھ:ایھ
نھ باباحتماپیش این خانمھ؟

اره دیگھ:شایان
بلندشوبریم نمیخواد:ایھ

!چراخوب توتتوکردی منم میخوام:شایان
وایی بھ حالت بزاری اون خانمھ بھت دست :ایھ

!بزنھ
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میری مثل یھ پسرخوب بھ یھ پسرمیدی برات 
!تتوکنھ
باشھ خانمی:شایان

بلندشوبریم
؟!راستی چرابھم نگفتی تنھایی اومدی

خدای نکرده ازحال میرفتی بعدمن چیکارمیکردم؟
!ھی اینقدرضعیف نیستم کھ:ایھ

اره:شایان
شب عروسیمون معلوم میشھ توچقدرقوی ھستی

!بعدشم میزنھ زیرخنده
بلندشوکھ داری خیلی پرومیشی:ایھ

بیابلندشدم دستتوبده کمکت کنم:شایان
!چپ چپ بھش نگاه میکنم:ایھ

بروبیرون لباس بپوشم
چرابرم بیرون خوب :شایان

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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خانممی 
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شایان :ایھ
ل جونم خوب چھ فرق میکنھ االنم ببینمت ما:شایان

؟!منی اخرشم
بیرون:ایھ

باشھ:شایان
بابیرون رفتن شایان ازتخت میام پایین :ایھ

خوبھ تاپ تنم بود
!خوب االن چجوری تتوروببینم

.خودم کمکت میکنم:شایان
مگھ بھت نگفتم بیرون؟:ایھ

!میخنده
 چون میدونستم بھم نیازداری ھمونجوری کھ:شایان

من بھت نیازدارم اومدم کمک
!االنم پشتتوکن بھم تاتوایینھ بھت نشون بدم

ازدست شایان:ایھ
سری تکون میدم روبھ روی ایینھ قدی روبھ روم 

تاش وایمیستم شایانم پشت سرم باایینھ کوچیکترتودس
وایمیستھ تاتتوروبھم نشون بده

؟!خوب چطوره:شایان
!قشنگھ:ایھ
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ولی اینی کھ توبغل من خوشگلتره:شایان
!دیوونھ:ایھ

!ممنونم ازت کافیھ
ازجالباسی مانتوموبرمیدارم تنم میکنم 

بریم خانمی:شایان
بریم:ایھ

رفتیم رستوران بعدم برگشتیم خونھ
سھ روزدیگھ عروسیمون بود ھمھ چی اماده 

خونھ ی پدرجون کلی شلوغ بودومن خوشحال ولی 
ازنبودخانوادم ناراحت

ه خونھ حسابی شلوغ بود ومامانپری بھ شایان اجاز
!نمیدادتواین چندروزمنوببینھ 

نش خنده داربوداخمای درھم شایان ھردم ودقھ اومد 
!خونھ ی باباجون

ایھ
نشستھ بودم تواتاق شایان 

خونھ ی پدریش باصدای برخوردجسمی بھ پنجره بھ 
!تعجب نگاموبھ پنجره میدوزم

وایی خدای من شایان اونجاچیکارمیکرد؟
!!باعجلھ میرم سمت پنجره بازش میکنم
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شایان:ایھ
جونم :شایان

بروکنارکھ بیام تو
!باچشمای گشادشده بھش نگاه میکنم:ایھ

!وقتی صورت پرازتعجبمومیبینھ میزنھ زیرخنده
چیھ خوب وقتی نزارن بیام ببینمت :شایان

بایداینجوری بیام 
!دیوونھ:ایھ

خوبی؟
اره االن کھ دیدمت خوب شدم:شایان

.بیاکھ برات یھ کادوخریدم کادوی عروسیمونھ
واقعا:ایھ

اھوم:شایان
فداتشم من :ایھ

اول بیابغلم تابعدکادوتونشونت بدم:شایان
 بالبخندی کھ توصورتم جاخوش کرده میرم بغل:ایھ

!این مرددوست داشتنی
دلم :شایان

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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!واست تنگ شده بودا

منم:ایھ
مامانم گیرداده بودکھ نبایدببینمت:شایان

راستی؟
ازبغلش میام بیرون بھ چشمای شیطونش خیره :ایھ

!میشم
ن میخواستم بگم صبرکن دروقفل کنم اگھ اال:شایان

یکی بیادکھ نمیزاره اینجابمونم ؟
امشب میخوایی بمونی؟:ایھ

!میزنھ زیرخنده
!اره مگھ میخوام بخورمت خانمی:شایان

!چشات چرااینقدرگشادشد
!خوب بخورمتم مال خودمی 

.دیوونھ:ایھ
تامن دروقفل میکنم توھم کادوتوببین:شایان

باشھ:ایھ
 بالبخندی کھ ازحضورشایان روتخت میشینم جعبھ ی

کادوشوبازمیکنم
بادیدن چیزی کھ توشھ باچشمای گشادشده بھ 
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!صورت خندون شایان زل میزنم
!چطوره:شایان

؟!میپسندی
مشایان بالحنی کھ سعی داره نخنده میگھ جان:ایھ
خودم میکشمت:ایھ

!میزنھ زیرخنده
 ازتخت بلندمیشم کادوشوبرمیدارم باقدم ھای:ایھ

محکم میرم طرفش 
!این چیھ ھان:ایھ

میخوایی بزنمت اره؟
!نھ خوب چرامیزنی منو:شایان

ببین بس کھ منوزدی کل بدنم کبوده ؟
ببین
باتعجب بھ پیرھن باالشدش کھ شکمش کامال :ایھ

!پیداست خیره میشم
!ایناش ببین کل بدنم کبودبیرحم:شایان

کی من زدمت:ایھ
ولی االن میخوام بزنمت 

چرا؟:شایان
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!کادوبھ این خوبی برات گرفتم 
این خوبھ؟:ایھ

اره بده ببینم:شایان
شایان میکشمت:ایھ

!نخند
؟!خوب چرا :شایان

ون لباس خواب بھ این خوشگلی برات خریدم برا اقات
بپوشی

دیگھ چی ؟:ایھ
!اینونپوشم کھ محترمانھ تره

خوب اونجوری کھ عالیتره بدون لباس باشی:شایان
شایان میکشمت :ایھ

باشھ خانمی برات قایم میکنم:شایان
بھت میگم نخند:ایھ

!خوب چیکارکنم باباخندم میاد:شایان
بخندی میکشمت این کادوتم پیش خودت :ایھ

نگھدارپسره ی پرو
باش پیش خودم کھ باشھ تاشب عروسی :شایان

ھرچنددقھ یھ بارتوتنت تصورش میکنم
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شایان میزنمت ھا:ایھ
توچرااینقدربی ادب شدی؟

!بودم توتازه فھمیدی:شایان
یخوب کادوموقایم میکنم ولی یھ روزی برام میپوش

�

تھیھ شده درسایت اوای خیس
part68: دخترگل] ٢٠:٣٨  ،٢١/۶[

عمرا بپوشم:ایھ
خودم تنت میکنم:شایان

بخوایی بھم دست بزنی من میدونم وتو:ایھ

اصالبھت دست نزنم ؟:شایان
!چپ چپ نگاش میکنم:ایھ

خوب بعدبھت دست نزنم نیازاموچطوری :شایان
برطرف کنم 

شایان:ایھ
!میزنھ زیرخنده

خوب چیھ؟:شایان
توکھ بیست وچھاری پیشم باشی اخھ دل المصبم 
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؟!طاقت میرم بھت دست نزنم
خیلی پرویی میدونی؟:ایھ

اره توازکجافھمیدی؟:شایان
ازکاراش واقعاخندم گرفتھ بود؟:ایھ

 شایان ھمیشھ ھمین بودمھربون درکنارشیطون کاری
میکردتالجموخوب دربیاره

!مخوب االن کھ اشتی کردیم بیایھ کاری کنی:شایان
مگھ من قھرکردم؟:ایھ

نکردی؟:شایان
نھ:ایھ

چھ مھربون:شایان
خوب چیکارکنیم؟

 بھ چشماش کھ برق شیطنت ازشون میباره خیره:ایھ
!میشم

ایینشایان بخوایی بازلجمودربیاری ازباالمیندازم پ
واچھ خشن:شایان

!اخھ توجوجھ خانم میتونی منوپرت کنی
اره:ایھ

باشھ:شایان
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!خوب این بارتورواذیت نمیکنم
پس کیومیخوایی اذیت کنی؟:ایھ

 ای جونم خانمم چھ خوشش میادبقیھ رواذیت:شایان
!کنھ
من کی گفتم؟:ایھ

ازچشمای شیطونت میفھمم:شایان
خوب میخوام مردم ازاری کنم 

چیکارمیخوایی بکنی؟:ایھ
میخوام مزاحم مردم بشم:شایان

مگھ ازارداری؟:ایھ
اره:شایان

خوب گوشیوبرمیداریم میگیریم تودستمون
بعدیھ شماره میگیریم تاببینیم دختره یاپسر

!یشمباچشمای گشادشده بھ دیوونھ بازیاش خیره م:ایھ
جدی داشت بوق میخورد

شایان جدی داری انجام میدی؟:ایھ
اره صبرکن بزنم رواسپیکر:شایان

مباچشمای گشادشده بھ صدای مردونھ  گوش مید:ایھ
ــ الو 
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سالم
سالم خوبی؟:شایان

شناختی؟
ــ شما
من داداش دوست دخترم فرزانھ :شایان

ــ فرزانھ 
انگاری داشت فکرمیکردفرزانھ کدوم دوست :ایھ

؟!دخترش بوده
خواھرم توبیمارستان حالشم خیلی بده یھ :شایان

!ریزاسم توروصدامیزنھ
ــ وایی خدای من االن حالش چطوره؟

میتونی بیایی دیدنش؟:شایان
ــ خوب

اره

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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بیشترمیخوام ادب داشتھ باشی

خوب نظرت چیھ موھاتم قیچی کنم؟
چی؟:ایھ
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!دستت بخوره بھ موھام میکشمت
ــ نھ باباچطوری االن کھ زیردست وپای منی؟

!شایان توروخداموھام دیگھ نھ:ایھ
ــ نوچ اصال راه نداره

تن قیچی میادنزدیک ترمن التماسش میکنم بانشس:ایھ
!!قیچی روبلیزم چشمام گشادمیشھ

ــ باشھ دلم سوخت لباسای تنتوقیچی میکنم
شایان:ایھ
ــ خوب االن لباس خانمموقیچی میکنم ؟ 

!باورم نمیشدجدی،جدی پیرھنموگرفت قیچی کرد:ایھ
ــ االن موھات

توروخدا:ایھ
ــ خوب گل موھاشودرمیارم

نکن توروخدا:ایھ
موھامووامیکنھ ھموشونومیریزه توصورتم

ــ چھ خوشگل شدی تو؟
دیوونھ:ایھ

دیوونھ
ــ لباساتودربیارم؟
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چی ؟:ایھ
ــ درمیارم

!قیچی شده بدردنمیخوره
بھ لباسام دست نزن :ایھ

!دستاموول کن تانشونت بدم
!ــ اُاُبازکھ توپروشدی

دستاموتاول میکنھ موھاموازتوصورتم میزنم :ایھ
کنار 

ھ بادستام شروع میکنم بھ زدنش اون فقط میخنده ک
!این حرصموبیشتردرمیاره

باپرت شدن دوباره روتخت باچشمای گشادشده بھ 
چشمای شیطونش کھ فاصلھ ی خیلی کمی باھام 

!داشت خیره میشم
م ازترس وعصبانیت وھیجان بھ نفس، نفس میوفت:ایھ

باقرارگرفتن لباش رولبام برای لحظھ ای نفس 
!توسینم حبس میشھ

بوسھ ای عمیق وباعشقی کھ دوست داشتم 
!!بارھاحسش کنم 

ازم جدامیشھ میشینھ روتخت
ــ حالت خوبھ؟
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اره:ایھ
ــ باش من میرم بیرون

چرا؟؟:ایھ
!باشیطنت برمیگردم سمتم

ب ــ دوست داری بمونم بعدقول نمیدم کارمون بھ ش
!عروسی بکشھ

قرمزمیشم ازخجالت :ایھ
بلندشوبروبیرون پسره ی پرو

میزنھ زیرخنده ازاتاق میره بیرون
بارفتن شایان لبخندعمیقی مشینھ رولبم:ایھ

!چقدراین پسروداشت داشتم
!چقدرکنارش خوشحال بودم

!بااینکھ اذیتم میکردولی بازم عاشقش بودم
!مثل نفسم دوستش داشتم

ــ خانمم 
ھنوزکھ نرفتی؟:ایھ

ــ ھی شیطون میخواستی برم چیکارکنی؟
ھیچ:ایھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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part62: دخترگل] ٢٠:٣٣  ،٢١/۶[
بخدا

ــ میدونم شوخی کردم
چیشده؟:ایھ

ت ــ ھیچی میخوام برم ولی دلم نیومدتوخونھ تنھا
بزارم اومدم بگم لباس بپوش بریم بیرون

قربون دل مھربونت:ایھ
ولی لباس ندارم؟

!میزنھ زیرخنده
؟؟!ــ اره راست میگی

بلندشوخوشگلم نگران لباس نباش
شم حتمامیخوایی لباسای توروبپوشم توشون گم ب:ایھ

اره؟
!ــ اره چشھ مگھ

!ابلندشوبروھنوزاعصابم ازدست کارات خرابھ ھ:ایھ
ھ باقدم ھای بلندش میادنزدیک تخت نگامومیدوزم ب

چشمای مھربونش
دستمومیگیره تودستش

.ــ بلندشوعزیزم برات لباس خریدم
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واقعا؟:ایھ
ولی کی؟

ــ توبلندشواول لباسوتوتنت ببینم بعدامیگم
ازتخت میام بیرون چندقدمی میرم جلوولی :ایھ

دوباره برمیگردم عقب 
روبھ روی شایان می ایستم
ــ چیزی میخوایی عزیزم؟

اره:ایھ
ــ چی؟

بالبخندمیرم نزدیکش دستامودورگردنش حلقھ :ایھ
میکنم لبامومیزارم روصورتش بوسھ میزارم میرم 

عقب
باعجلھ ازاتاق میرم بیرون

ایھ
نگاھی بھ خودم توایینھ میندازم 

!چقدربھم میومد
!!اصالھرچی میپوشم بھم میاد

!!خخخ بس کھ نانازم من
ــ پوشیدی؟
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اره:ایھ
ــ بھ بھ

این خانم خوشگلھ دیگھ کیھ؟
!میخندم:ایھ

ــ نگفتی اسمت چیھ؟
میشھ زنم بشی؟

!نھ نمیشھ:ایھ
ــ چرا؟

!دلمونشکن
خوب خودم شوھردارم ،عشقمم خیلی دوست :ایھ

!دارم
ــ عزیزمی

بیابریم 
بیرون ھواخیلی سردبودبارون اومده بود:ایھ

دستاموتوجیب پالتوم فرومیکنم میشینم توماشین
ھواخیلی سردکجامیخوایی بریم؟:ایھ

ــ نمیدونم توکجادوست داری؟
ھمینجوری باماشین بریم دوردور:ایھ

ــ باشھ
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!بھ صورت شایان خیره میشم:ایھ
ــ چیزی توصورتمھ؟

اره:ایھ
ــ چی؟

خوب دوتاچشم مھربون ویھ لبای خوشگل :ایھ
!موھای مشکی وصورت مھربون 

باورم نمیشھ برگشتم پیشت ھمھ چی بخیرگذشتھ؟
 ــ باورت بشھ ازین بھ بعدھمیشھ تاابدپیش ھمیم

!!تازمانی کھ پیربشیم
!خوشحالم کھ دارمت:ایھ

ــ بریم خونھ باباجون

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part63: دخترگل] ٢٠:٣۴  ،٢١/۶[
اره:ایھ

ــ شروین وساریناھم ھستن
اینم کھ بھتر:ایھ 

ــ پس بزن بریم
ھمراه شایان ازماشین میریم پایین:ایھ

زنگ بزنم ؟
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ــ نھ کلیددارم
پس بدون سروصدابریم ببینیم چیکارمیکنن؟:ایھ

!ــ ھی شیطون
باشھ 

دروبدون کوچیکترین سروصدایی شایان :ایھ
بازمیکنھ باھم میریم تو

ازھمین فاصلھ ھا میشدسروصدای شروین 
وساریناوشیرینوشنید

دروھول میدم باھم میریم تو:ایھ
ــ بھ بھ
سالم 
سالم 

!براھل خونھ وخانواده
پدرومادر 

!خواھروبرادروزن برادر
!خوب مھمونی ترتیب میدین شما

نگاه  ھمھ اومدن توھال باخنده بھ شایان دیوونھ:.ایھ
؟!!میکنن

سره ی خانم جان یادم ننداختی کلیدم ازاین پ:باباجون
!پرومیگرفتم 
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ــ پدرمنومیگی؟
ای نامرد بھ ھمین زودی منویادتون رفتھ اره؟

!بزاربرسی بعدگردوخاک کن:شروین
ایناش رسیدم صحیح وسالم :شایان

خوب بگین ببینم چرابھ مانگفتین بیاییم؟
نگ پسرگلم االن میخواستیم برای شماھم ز:مامانپری

!بزنیم
شیرین بیااینجا:شایان

ــ جونم داداش
مامان راست میگھ؟:شایان
اره:شیرین

ھی پسره ی دیوونھ مگھ من دروغ میگم :مامانپری
بھت اره

!ــ نھ باباشوخی کردم
راستی پدرجون کلیدوبھتون نمیدم ھروقت دلم 

بخوادمیام تاشماروچک کنم
چھ چھ دوروزمونھ ای شده جای اینکھ پدراب:باباجون

؟؟!ھاچک کنن بچھ ھااوناروچک میکنن
ــ اره دیگ پدرجون عجب دوروزمونھ ایھ

شام کھ دارین مادرجان؟
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!اره قربونت بشم:مامانپری
ــ باشھ االن کھ ھمھ چی ھست میپذیریم

ده بقول شروین دوتاعروس خانواده برای خانوا:ایھ 
چایی وشیرینی میریزیم میریم توھال

ی بھ قربون عروسای گلم بشم یکی ازیک: مامان پری
دیگھ بھترن

پسرجان نمیخوایی عروسیتوبگیری؟:باباجون
!میترسم اخر بدون عروسی بچھ داربشی

!ھمھ میزنن زیرخنده
!جزمن کھ ازخجالت قرمزمیشم

چراپدرجان ھمھ چی تکمیلھ:شایان
بچھ میخوام چیکارپدرمن

ھنوزاول زندگیھ
مگھ نھ 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part64: دخترگل] ٢٠:٣۵  ،٢١/۶[
شروین

ــ اره واال 
بچھ میخوان چیکاراالن وقت ،وقت عشق :شروین

231



!وحال دونفرشونھ 
خجالت بکش بچھ؟:مامانپری

مثل اینکھ توبرادربزرگتری ھا؟
راستی مادر میدونی پسرکوچیکت چھ ھمھ :شروین

چی تمومھ؟
چرا؟:مامانپری

اون شبی من وخانمم رفتیم خونشون تا :شروین
!بھشون اموزش بدیم واسھ عروسیشون

؟!خدامرگم بده چھ چشم سفیدی توبچھ:مامانپری
!ھمھ میزنن زیرخنده:ایھ

!چرامادره من خوب راست میگھ:شایان
بعدازشام باکلی خنده رفتیم توحیاط بزرگ:ایھ

کنارباباجون میشینم 
باباقلیون میکشی؟:شایان

راه  حتما پدروپسرامیخواد بساط دودوقلیون:مامانپری
بندازین ؟

!اره شماھم پایھ ای:شروین
.خدایاتوبھ ازدست شماجوونا:مامانپری
!قلیون باشھ وقتی فقط ماپدرپسراھستیم:باباجون
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!جوون باباجونمونم کھ پایست:شایان
دخترم شایان کھ اذیتت نمیکنھ؟:باباجون

!نھ بابامن پسربھ این خوبی وماھی:شایان
!بزاریکی دیگھ ازت تعریف کنھ:شیرین
ایھ توبگو من پسرخوبی نیستم مگھ؟:شایان

!بالبخندنگاھی بھ چشمای شیطونش میندازم:ایھ
این سکوت یعنی نھ پروترین پسردنیایی؟:شروین

!ھمھ میخندن
اره ھموینجوریھ ایھ؟:شایان

نھ :ایھ
توبھترین ادم وھمسرھمراه و

!خالصش کن:شروین
واتوچراحسودیت میشھ خانمم ازم تعریف :شایان
؟!میکنھ

!من بتوحسودیم بشھ نھ بابا:شروین
!میخندم:ایھ
ایھ

امروزقراربودبرم واسھ تتو
 یکم میترسیدم اخھ تاحاالندیده بودم نمیدونستم
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چجوری تتومیکنن؟
!؟بھ شایانم نگفتم میدونستم بگم ھی اذیتم میکنھ

!ــ سالم عزیزم خوش اومدی
سالم ممنونم:ایھ

ــ واسھ تتووقت داشتین؟
بلھ:ایھ

ــ بفرماییدتاشمااماده میشین منم میام
!یکم میترسم :ایھ

یکم نھ زیادولی چیکارکنم عشق وعاشقی این 
!حرفارم داره

مانتومودرمیارم میزارم روجالباسی
!نگاھی بھ سالن بزرگ میندازم
!.ادرس اینجاروازدوستم گرفتم 

واقعااونقدری کھ تعریف میکردبزرگ و

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part65: دخترگل] ٢٠:٣۵  ،٢١/۶[
تمیزبود

روتخت میشینم
ــ خوب عزیزم درازبکش تاکارتوانجام بدم
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دردم داره؟:ایھ
ــ میترسی؟

یکم:ایھ
ــ اره ولی برات بی حسی میزنم

روتخت بھ شکم درازمیکشم اخھ میخواستم :ایھ
روشونم یھ گل رزبکشھ وپایینشم اول اسم من 

وعشقموتتو کنھ
اولش دردداشت ولی کم کم بھترشدحس میکردم :ایھ

یھ سوزن توبدنم ھی واردمیشھ
نمیدونم چقدرطول کشید

 ــ خوب عزیزم تموم شدیکم درازبکش تاازحال نری
!بعدبلندشونگاه کن

اخیش:ایھ
بود۴سرمومیزارم روتخت نگاھی بھ ساعت میندازم 

ساعت سھ اومده بودم 
بااومدن پیام ازطرف شایان 

میرم بازش میکنم
سالم:شایان

خوشگل خانم کجایی؟
بیرونم میام:ایھ
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 بانشستن جسم داغی روشونم باعجلھ برمیگردم عقب
ش بادیدن شایان باچشمای گشادشده بھ چشمای شیطون

!خیره میشم
؟!بھ بھ چھ تتویی خانمم کرده:شایان

توچجوری اینجااومدی؟:ایھ
!توسط ھمون خانم خوشگلھ کھ دروبازکرد:شایان

بھ بھ چشمم روشن پس اون خانم خوشگلست؟:ایھ
اره:شایان

چھ تتویی کرده
باچشم ھای پرازخشم بھ چشمای شیطونش زل :ایھ

!میزنم
کنارم روتخت میشینھ

!بابلندکردن بلیزش باتعجب بھش خیره میشم
نظرت چیھ منم یھ تتو کنم اینجا؟:شایان 

!بھ سینش اشاره میکنھ:ایھ
نھ باباحتماپیش این خانمھ؟

اره دیگھ:شایان
بلندشوبریم نمیخواد:ایھ

!چراخوب توتتوکردی منم میخوام:شایان
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وایی بھ حالت بزاری اون خانمھ بھت دست :ایھ
!بزنھ

میری مثل یھ پسرخوب بھ یھ پسرمیدی برات 
!تتوکنھ
باشھ خانمی:شایان

بلندشوبریم
؟!راستی چرابھم نگفتی تنھایی اومدی

خدای نکرده ازحال میرفتی بعدمن چیکارمیکردم؟
!ھی اینقدرضعیف نیستم کھ:ایھ

اره:شایان
شب عروسیمون معلوم میشھ توچقدرقوی ھستی

!بعدشم میزنھ زیرخنده
بلندشوکھ داری خیلی پرومیشی:ایھ

بیابلندشدم دستتوبده کمکت کنم:شایان
!چپ چپ بھش نگاه میکنم:ایھ

بروبیرون لباس بپوشم
چرابرم بیرون خوب :شایان

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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part66: دخترگل] ٢٠:٣۶  ،٢١/۶[
خانممی 

شایان :ایھ
ل جونم خوب چھ فرق میکنھ االنم ببینمت ما:شایان

؟!منی اخرشم
بیرون:ایھ

باشھ:شایان
بابیرون رفتن شایان ازتخت میام پایین :ایھ

خوبھ تاپ تنم بود
!خوب االن چجوری تتوروببینم

.خودم کمکت میکنم:شایان
مگھ بھت نگفتم بیرون؟:ایھ

!میخنده
 چون میدونستم بھم نیازداری ھمونجوری کھ:شایان

من بھت نیازدارم اومدم کمک
!االنم پشتتوکن بھم تاتوایینھ بھت نشون بدم

ازدست شایان:ایھ
سری تکون میدم روبھ روی ایینھ قدی روبھ روم 

تاش وایمیستم شایانم پشت سرم باایینھ کوچیکترتودس
وایمیستھ تاتتوروبھم نشون بده
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؟!خوب چطوره:شایان
!قشنگھ:ایھ

ولی اینی کھ توبغل من خوشگلتره:شایان
!دیوونھ:ایھ

!ممنونم ازت کافیھ
ازجالباسی مانتوموبرمیدارم تنم میکنم 

بریم خانمی:شایان
بریم:ایھ

رفتیم رستوران بعدم برگشتیم خونھ
سھ روزدیگھ عروسیمون بود ھمھ چی اماده 

خونھ ی پدرجون کلی شلوغ بودومن خوشحال ولی 
ازنبودخانوادم ناراحت

ه خونھ حسابی شلوغ بود ومامانپری بھ شایان اجاز
!نمیدادتواین چندروزمنوببینھ 

نش خنده داربوداخمای درھم شایان ھردم ودقھ اومد 
!خونھ ی باباجون

ایھ
نشستھ بودم تواتاق شایان 

خونھ ی پدریش باصدای برخوردجسمی بھ پنجره بھ 
!تعجب نگاموبھ پنجره میدوزم
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وایی خدای من شایان اونجاچیکارمیکرد؟
!!باعجلھ میرم سمت پنجره بازش میکنم

شایان:ایھ
جونم :شایان

بروکنارکھ بیام تو
!باچشمای گشادشده بھش نگاه میکنم:ایھ

!وقتی صورت پرازتعجبمومیبینھ میزنھ زیرخنده
چیھ خوب وقتی نزارن بیام ببینمت :شایان

بایداینجوری بیام 
!دیوونھ:ایھ

خوبی؟
اره االن کھ دیدمت خوب شدم:شایان

.بیاکھ برات یھ کادوخریدم کادوی عروسیمونھ
واقعا:ایھ

اھوم:شایان
فداتشم من :ایھ

اول بیابغلم تابعدکادوتونشونت بدم:شایان
 بالبخندی کھ توصورتم جاخوش کرده میرم بغل:ایھ

!این مرددوست داشتنی
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دلم :شایان
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!واست تنگ شده بودا

منم:ایھ
مامانم گیرداده بودکھ نبایدببینمت:شایان

راستی؟
ازبغلش میام بیرون بھ چشمای شیطونش خیره :ایھ

!میشم
ن میخواستم بگم صبرکن دروقفل کنم اگھ اال:شایان

یکی بیادکھ نمیزاره اینجابمونم ؟
امشب میخوایی بمونی؟:ایھ

!میزنھ زیرخنده
!اره مگھ میخوام بخورمت خانمی:شایان

!چشات چرااینقدرگشادشد
!خوب بخورمتم مال خودمی 

.دیوونھ:ایھ
تامن دروقفل میکنم توھم کادوتوببین:شایان

باشھ:ایھ
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 بالبخندی کھ ازحضورشایان روتخت میشینم جعبھ ی
کادوشوبازمیکنم

بادیدن چیزی کھ توشھ باچشمای گشادشده بھ 
!صورت خندون شایان زل میزنم

!چطوره:شایان
؟!میپسندی

مشایان بالحنی کھ سعی داره نخنده میگھ جان:ایھ
خودم میکشمت:ایھ

!میزنھ زیرخنده
 ازتخت بلندمیشم کادوشوبرمیدارم باقدم ھای:ایھ

محکم میرم طرفش 
!این چیھ ھان:ایھ

میخوایی بزنمت اره؟
!نھ خوب چرامیزنی منو:شایان

ببین بس کھ منوزدی کل بدنم کبوده ؟
ببین
باتعجب بھ پیرھن باالشدش کھ شکمش کامال :ایھ

!پیداست خیره میشم
!ایناش ببین کل بدنم کبودبیرحم:شایان

کی من زدمت:ایھ
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ولی االن میخوام بزنمت 
چرا؟:شایان

!کادوبھ این خوبی برات گرفتم 
این خوبھ؟:ایھ

اره بده ببینم:شایان
شایان میکشمت:ایھ

!نخند
؟!خوب چرا :شایان

ون لباس خواب بھ این خوشگلی برات خریدم برا اقات
بپوشی

دیگھ چی ؟:ایھ
!اینونپوشم کھ محترمانھ تره

خوب اونجوری کھ عالیتره بدون لباس باشی:شایان
شایان میکشمت :ایھ

باشھ خانمی برات قایم میکنم:شایان
بھت میگم نخند:ایھ

!خوب چیکارکنم باباخندم میاد:شایان
بخندی میکشمت این کادوتم پیش خودت :ایھ

نگھدارپسره ی پرو
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باش پیش خودم کھ باشھ تاشب عروسی :شایان
ھرچنددقھ یھ بارتوتنت تصورش میکنم

شایان میزنمت ھا:ایھ
توچرااینقدربی ادب شدی؟

!بودم توتازه فھمیدی:شایان
یخوب کادوموقایم میکنم ولی یھ روزی برام میپوش

�
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عمرا بپوشم:ایھ
خودم تنت میکنم:شایان

بخوایی بھم دست بزنی من میدونم وتو:ایھ

اصالبھت دست نزنم ؟:شایان
!چپ چپ نگاش میکنم:ایھ

خوب بعدبھت دست نزنم نیازاموچطوری :شایان
برطرف کنم 

شایان:ایھ
!میزنھ زیرخنده

244



خوب چیھ؟:شایان
توکھ بیست وچھاری پیشم باشی اخھ دل المصبم 

؟!طاقت میرم بھت دست نزنم
خیلی پرویی میدونی؟:ایھ

اره توازکجافھمیدی؟:شایان
ازکاراش واقعاخندم گرفتھ بود؟:ایھ

 شایان ھمیشھ ھمین بودمھربون درکنارشیطون کاری
میکردتالجموخوب دربیاره

!مخوب االن کھ اشتی کردیم بیایھ کاری کنی:شایان
مگھ من قھرکردم؟:ایھ

نکردی؟:شایان
نھ:ایھ

چھ مھربون:شایان
خوب چیکارکنیم؟

 بھ چشماش کھ برق شیطنت ازشون میباره خیره:ایھ
!میشم

ایینشایان بخوایی بازلجمودربیاری ازباالمیندازم پ
واچھ خشن:شایان

!اخھ توجوجھ خانم میتونی منوپرت کنی
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اره:ایھ
باشھ:شایان

!خوب این بارتورواذیت نمیکنم
پس کیومیخوایی اذیت کنی؟:ایھ

 ای جونم خانمم چھ خوشش میادبقیھ رواذیت:شایان
!کنھ
من کی گفتم؟:ایھ

ازچشمای شیطونت میفھمم:شایان
خوب میخوام مردم ازاری کنم 

چیکارمیخوایی بکنی؟:ایھ
میخوام مزاحم مردم بشم:شایان

مگھ ازارداری؟:ایھ
اره:شایان

خوب گوشیوبرمیداریم میگیریم تودستمون
بعدیھ شماره میگیریم تاببینیم دختره یاپسر

!یشمباچشمای گشادشده بھ دیوونھ بازیاش خیره م:ایھ
جدی داشت بوق میخورد

شایان جدی داری انجام میدی؟:ایھ
اره صبرکن بزنم رواسپیکر:شایان
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مباچشمای گشادشده بھ صدای مردونھ  گوش مید:ایھ
ــ الو 
سالم

سالم خوبی؟:شایان
شناختی؟

ــ شما
من داداش دوست دخترم فرزانھ :شایان

ــ فرزانھ 
انگاری داشت فکرمیکردفرزانھ کدوم دوست :ایھ

؟!دخترش بوده
خواھرم توبیمارستان حالشم خیلی بده یھ :شایان

!ریزاسم توروصدامیزنھ
ــ وایی خدای من االن حالش چطوره؟

میتونی بیایی دیدنش؟:شایان
ــ خوب

اره
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!بعدازم ھیچی نمیمونھ 
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یھ جوری میخورمت کھ ازت بمونھ ھمتوکھ :شایان
نمیخورم مثالقراره تاپیری پیشم ھم باشیم ؟

پدربزرگ ومادربزرگ بشیم
اره:ایھ
!مباجابھ جاشدن یھوویم باصدای خفھ ای جیغ میزن 

!االن خوب شد نمیتونی دیگھ تکون بخوری:شایان
م خوب معلومھ وقتی باھیکل ھرکولیت اومدی رو:ایھ

!اخھ چجوری تکون بخورم 
!صدای خندش میپیچھ تواتاق:ایھ
شایان:ایھ

جانم:شایان
فردامیخوام باسارینابرم خرید:ایھ

ازمن اجازه گرفتی اونوقت:شایان
!واچھ سخت گیر:ایھ

بھم نمیاد؟:شایان
نوچ:ایھ

پس ازین بھ بعدسخت گیرمیشم ببینم بھم :شایان
!میادیانھ؟

!خوب نشو بھت نمیاد:ایھ
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بزاردیگھ 
بگیربخواب:شایان

!خوب باشھ ولی اینجوری دارم لھ میشم:ایھ
بیابغلم بخوابیم:شایان

وقتی توبغل شایان فرومیرم چشمام گرم میشھ:ایھ
ایھ

خونھ تنھابودمو شایانم سرکارش بود
ھمھ ی خونھ رومرتب کرده بودم مثل دستھ ی گل 

!شده بود
!چھ تعریفیم میکنم من ازخودم واال

خوب دختر تعریفی کھ ھستم ولی شماچشم ندارین 
منوببینید خخ؟

ظھربودولی عشقم ھنوزنیومده بودواسھ  ٣ساعت  
!ناھارگوشیشم دردسترس نبود

ست ناھارتنھایی خوردم وقتی دیدم ازشایان خبری نی
رومبل درازکشیدم داشتم کاناالی تی وی 

؟روباالوپایین میکردم کھ نمیدونم کی خوابم برد
ایھ

!چشماموبانوازش ھای فردی بازمیکنم
!نگاه خواب الودموبھ مردمھربونم میدوزم
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سالم نفسم خوبی؟:شایان
!لبخندی میزنم:ایھ

سالم 
توخوبی ؟

کی اومدی؟
یکی دوساعتی میشھ:شایان

چرابیدارم نکردی ناھارتوگرم کنم :ایھ
گرسنت نیست؟

نھ عزیزم ناھارخوردم:شایان
ری چراخوابیدی قربونت بشم مگھ قرارنبودباساریناب

خرید؟
خوردم اره خوب تونبودی تنھایی اینقدربدبودناھار:ایھ

بعدم نبودی حوصلم سررفت خوابیدم
لبخندخوشگلی روصورتش میشینھ:ایھ

!وبوسھ ای روپیشونیم میزاره
حوصلت بدون من سرمیره؟:شایان

اھوم:ایھ
شا
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 بلندشوعزیزدلم اماده شوسارینا زنگ زدبھ:شایان

گوشیت من جواب دادم گفت بھت بگم اماده بشی 
.داره میاد

!بعدتوتنھامیمونی کھ:ایھ
!قربون خانم مھربونم بشم :ایھ

فدای سرت کھ من تنھامیمونم ؟
نگران من نباش میرم پیش شروین شایدم خوابیدم 

!فقط لباس گرم بپوش داره بارون میاد:شایان
فتم وایی اینقدربارونودوست دارم چون یادتومیو:ایھ

ھم بارون وھم ھوای ابری
منم :شایان

!لباموروگونش میزارم:ایھ
لباساموبالباسای گرم عوض میکنم  

خوشگل نکنی ھا؟:شایان
!خوشگل کھ ھستم:ایھ

اون کھ صددرصدبرمنکرش لعنت:شایان
منظورم این بودارایش نکنی ھافقط واسھ من 

!بایدارایش کنی
قربونت بشم من فقط واسھ توخوشگل :ایھ
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!.میکنموبس
مراقب خودتون باشین :شایان

زودم برگرددلم واست تنگ میشھ وتازمانی کھ 
!توبغلم نباشی خوابم نمیبره

باشھ عزیزم زودمیام:ایھ
کفشای اسپورتمومیپوشم 

چطوره تیپم اقاپسر؟:ایھ
منومیگی؟:شایان

!اره دیگھ:ایھ
!هتیپت حرف نداره نگرانم خانمم چشم نخور:شایان 

نمیخوره بھ خوشتیپیھ شماکھ نمیرسیم:ایھ
لم برو دخترجون بعدنمیزارم بری میبرم توبغ:شایان

بخوابی
خوبھ کھ جایی بھ اون قشنگی وگرمی:ایھ

پس بیا بریم:شایان
شوخی کردم ببین :ایھ

گوشیمومیارم باال بھ صفحش کھ اسم ساریناداره 
!چشمک میزنھ اشاره میکنم

میبینی کھ ساریناخودشوکشت
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 واسھ من ازون لباس خوابای خفنی بخربرام:شایان
بپوشی ھا؟

!میخندم:ایھ
شوخی نمیکنم کھ ؟:شایان

باشھ بای:ایھ
بای:شایان

ازپلھ ھابھ سمت پایین حرکت میکنم :ایھ
تاپامومیزارم بیرون باساریناخانم روبھ رومیشم

میذاشتی یھ ساعت دیگھ میومدی:سارینا
خوب اومدم بابا:ایھ

حوصلم سررفتھ بودخوابیدم
پس من چیم برگھ چغندرم میومدی پیش من:سارینا

خوب :ایھ
قاشایان بیابریم عزیزم میدونم نمیتونی ازاون ا:سارینا

!شیطون دل بکنی
باتاکسی بھ طرف بازارحرکت میکنیم:ایھ
با
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تاکسی بعدازکرایھ میریم پایین

خوب عروس خانم دستت وبده :سارینا
چرا؟:ایھ

چون گمشوبشی اقاشایانت منواعدام میکنھ:سارینا
دیوونھ:ایھ

راست میگم خوب:سارینا
اقاشایانم کھ بھ اون بدی ھانیست:ایھ

اره جون عمت مگھ خودت ازشوھرت :سارینا
!تعریف کنی

!اقاشایانم تعریفیھ:ایھ
؟!بھ پاندزدنش:سارینا

 کنارھم حرکت میکنیم ونگاھمون بھ مغازه ھا:ایھ
وپوشاک فروشی ھابودودرگیریمون سرشایان

بیابریم توعروس جدیده:سارینا
لبخندی میزنم باھم وارد مانتوفروشی میشیم:ایھ

!نگاھی بھ مانتوھامیندازم 
چیزی پسندیدی؟:سارینا
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نھ :ایھ
!من ازاون مانتوخوشم اومده:سارینا

کدوم؟:ایھ
اون مانتوقرمزه:سارینا

نظرت چیھ؟
!نگاھی بھ مانتومیندازم:ایھ

!خوشگلھ
چرانمیری بپوشیش ببین چطوره؟ 

باشھ :سارینا
سالم عزیزم:سارینا

!ــ سالم خوش اومدین
ممنونم میشھ اون مانتوقرمزوبدین:سارینا
ــ بلھ 
تامن میپوشم توھم ببین ازچیزی خوشت :سارینا

؟!میاد
ندازمبارفتن ساریناتواتاقک منم نگاھی بھ مانتوھامی

بعدازدقایقی باصدای سارینابھ سمت اتاقک میرم 
چطوره؟:سارینا 

خیلی خوشگلھ بھت میاد:ایھ
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ایھ
ی بعدازکلی گشت وگذارخستھ وکوفتھ بودیم کھ بادا
بوق ماشین توجھ ی جفتمون بھ دوتاپسرتوماشین 

!!جلب شد
ــ خانمابرسونیمتون؟

چراکھ نھ اقایون بھ این خوشگلی:سارینا
ه بالبخندبھ ساریناوبعدبھ شایان وشروین خیر:ایھ

!میشم
.بیایین توماشین کھ یخ زدین:شایان

کنارساریناتوماشین میشینیم:ایھ
شروین ماشینوروشن میکنھ

خوب خریدچطوربود چی خریدین؟:شایان
لباس بھ اضافھ ی چیزای دیگھ:سارینا
اھان:شایان

خانماشام کھ نخوردین؟:شروین
ت نھ داداش فقط سریع بریم خونھ یھ چیزی درس:ایھ

!کنیم بخوریم
االن ابجی خانم گلمو وخانم :شروین

عزیزمووبرادرجانمومیبرم یھ رستوران مشتی
ایھ
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امروزقراربودبرم واسھ ادا کردن نذری کھ کرده 
!بودم 

ھوای بیرون بد
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سردبود

ھوای مشھدکال ھمینجوری بودزمستون وتابستان 
!بارون وتگرگ داشت وزمستونش بدون برف نبود

نجام دقیقا ازروزی کھ من تصمیم گرفتم برم تانذرو ا
بدم برف سنگینی اومده بودکھ کل 

.زمینارودرختاروسفیدکرده بود
؟!شایدخدامیخواست من سخت این نذرمواداکنم

عشقم واقعا تواین سرمامیخوایی بری؟:شایان
کھ اره میدونی کھ چندروزه تصمیم گرفتم تااین:ایھ

امروزشد
بیرون خیلی سرده سرمامیخوری:شایان

دیگھ نذرموبایداداکنم:ایھ
دیگھ ھرچی شایان اصرارکرد قبول نکردم :ایھ

امروزبددلم میخواست برم نذرموانجام بدم 
شایدخواست خدابود؟
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دولی بااینکھ لبخندی ازانجام این کاررولبام بو:ایھ
ھوای سردتامرزاستخونمومیسوزوند

)ع(وقتی ھمراه شایان واردزیارت امام رضا
شدیم حس خیلی خوبی داشتم 

ن بعدازکلی اصراروتمنا باالخره اجازه دادن کھ م
نذرموانجام بدم

دیگھ عشق وعاشقی این حرفاروھم داشت مگھ :ایھ
!نھ

.ادمای عاشق سختی ھای زیادی روبایدتحمل کنن
ھوای بیرون سردبود واسھ اینکھ کسی تومحوطھ  

بیرون زیارت لیزنخوره ھی برفاروپارومیکردن 
م بھ منم جزیی ازاونابودم بسم هللا گویان شروع کرد

جمع کردن برفا
حس خوبی بود وقتی بتونی ھمچین کاره بزرگی 

!انجام بدی 
اونم زیارت یھ امام 

لذتبخش بود انگاری دیگھ اون ھوای سردوحس 
! نمیکردم 

 گرم ،گرم بودم اونقدری غرق جمع کردن برفابودم
کھ بانذرت قبول باشھ دخترم مردروبھ روم 
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!!واستادم
شقت ــ قبول باشھ انشا� کھ ھزاران سال کناراین ع

!بمونی
کی تموم شدکھ من نفھمیدم ؟:ایھ

اونقدری حالم خوب بود کھ ھیچ سرمایی روحس 
نمیکردم

ایھ
!یھ ھفتھ بعدازاون روزبیمارستان بستری شدم 

!دیگھ باکل سختیاش خوب بود
خانمم حالت خوبھ؟:شایان

.اره یکم دست وپام وکمرم دردمیکنھ:ایھ
قربونت بشم ایناکھ طبیعیھ صبرکن برات :شایان

چایی نبات باقرص مسکن میارم
ھی شیطون توازکجامیدونی:ایھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part94: دخترگل] ٢٣:٢۵  ،٢١/۶[
کھ طبیعیھ؟

 ھنوزمنونشناختی من کل اطالعاتودرباره ی:شایان
!خانما ودخترا دارم
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ازدست تو:ایھ
اق بارفتن شایان بھ اسمون روبھ روم ازپنجره ی ات

!خوابمون خیره میشم
خوب بیاعزیزم ایناروبخور:شایان

بقیھ ی چیزاروکھ داری؟
!میخندم:ایھ

چرامیخندی؟:شایان
چون بقول خودت خوب اطالعات ھمھ :ایھ

!!چیوداری
بلھ دیگھ مگھ شوخی میکنم ؟:شایان

خوب چیزی نمیخوایی برات ازداروخانھ بگیرم؟
نھ دارم قربونت بشم:ایھ

قرصتوبخوربیااینجا درازبکش :شایان
تاشکمتوماساژبدم 

باشھ:ایھ
چایی نباتوھمراه قرص مسکن میخورم توبغلش 

درازمیکشم 
کھ بادستای داغش شروع میکنم بھ دست کشیدن 

روبدنم
ھرگزفکرنمیکردم پریودبشم کسی نوازشم کنھ :ایھ
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؟!دردم کمتربشھ 
 چون ھمیشھ تواین دوره سعی میکنم اروم یھ گوشھ

 بشینم تادردم کم بشھ ولی امشب بانوازشای عشقم
.دردم کمترشده بود

عزیزم حالت بھتره؟:شایان
مگھ میشھ باوجودتوبدباشم:ایھ

!نھ ھیچ کس باوجودداشتن من بدنمیشھ:شایان
بازمن ازت تعریف کردم پروشدی؟:ایھ

!میزنھ زیرخنده
خوب راست میگم شوھربھ این خوبی :شایان

!ازکجامیتونی پیداکنی؟
ازھیچ جا:ایھ

ازھمھ ی دنیانمیتونم مثل توپیداکنم
راستی :شایان

جانم:ایھ
 فرداشب خونھ ی پدرت دعوتیم بازشب نمونی:شایان

!!ھا
چرااشکال داره خونھ ی بابام بمونم؟:ایھ

باشی نھ اشکال کھ نداره ولی من تاتو،توبغلم ن:شایان
خوابم نمیبره
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!لبخندمیشینھ رولبم:ایھ
باشھ نمیمونم

!!افرین چھ خانم حرف گوش کنی دارم من:شایان
!شایان من خیلی دوست دارم :ایھ

 منم دوست دارم بگیربخواب کھ کم کم دیدی:شایان
طاقت کم شدبعدحال بدتو وعادتوماھانتو ھمھ 

چیوفراموش میکنم بعددیگھ
فھمیدم ادامشونگو:ایھ

بعدش چی میشھ؟:شایان
بعدش ختم میشھ بھ شیطونی ھای تو:ایھ

افرین پس بخواب:شایان
چشمامومیبندم وخودموبھ نوازشای دستش :ایھ

میسپارم
ھی خدامن موندم شما:شروین

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part95: دخترگل] ٠٩:١۵  ،٢٢/۶[
زن وشوھرچرااین روزاازھمھ زودترھرجایی 

ھستین؟
خوب چیھ حسودیت میشھ ھمیشھ :شایان
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بایدتوساریناخانمت ھمھ جاباشین؟
زرگمبلھ کھ بایداول ماباشیم چون من داداش ب:شایان

م اومدیم بودیم خونھ ی پدرومادرم دعوت بودی:ایھ
خانواده ی شایانم بودوشروینشونم بودن

ایھ جان خوشحالی کھ االن :شیرین
کناردوتاخانوادتی؟

!اره عزیزم خیلی خوشحالم:ایھ
توخوبی اصالپیدات نیست خانمی 

اره عزیزم خوبم دیگھ یکم مونده واسھ :شیرین
کنکورم 

اھان خوبھ انشا� کھ قبول بشی:ایھ
راستی ماه عسلتون چی شد؟:شروین
ھنوزتصمیمی نگرفتیم :شایان

!من کھ گفتم تصمیمتونوگرفتم:شروین
مگھ ماقبول کردیم؟:شایان

اصالراه ندارین کھ بایدقبول کنین:شروین
دازم باشھ چون خان داداشمی وحرفتونمیتونم بن:شایان

زمین قبول
بعدازشام ھمھ رفتن جزمن وشایان:ایھ

البرای خودمومامان وبابا وشایان چایی میبرم توھ
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ن کنارمامان میشینم بابامشغول صبحت کردن باشایا
ــ زندگیت خوبھ مادر؟

اززندگیت راضی ھستی؟
!نگاھی بھ مامان میندازم:ایھ

!اره مامان جان زندگیم خیلی خوبھ
ھم شوھرم وھم خانوادش ادمای خیلی خوبین

ــ شکرکھ راضی ھستی
ایھ جان میتونم اتاقتوببینم ؟:شایان

اره چراکھ نھ:ایھ
دیھ عذرمیخوام ولی کنجکاوم بببینم اتاق مجر:شایان

!خانمم چجوریھ
این چھ حرفیھ راحت باش پسرم:بابا
بابلندشدن شایان منم ازرومبل بلندمیشم:ایھ

باشایان ھمراه میشم
پشت دراتاقم متوقف میشم دروبازمیکنم

خوب اینم اتاق من بفرماییدتو
ه بھ چھ خانم شیطونی پسرمردموبھ اتاقش را:شایان
میده؟

بلھ دیگ شماھمیشھ اینجاراه دارین:ایھ
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بعدازشایان وارداتاق میشم درومیبندم
میشینم روتختم

خوب بااجازه ی صاحب اتاق:شایان
صاحب اختیارین شما:ایھ 

ی بلھ کھ صاحب اختیارم ھم صاحب اختیارجان:شایان
ھم مالی

دیوونھ:ایھ
مثل بچھ ھاشروع میکنھ بھ چک کردن اتاقم

ازکمداش گرفتھ تا

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part96: دخترگل] ١٠:١۵  ،٢٢/۶[
ھرجایی کھ دلش میخواد

دفترخاطرات نداری؟:شایان
نھ بابامن اینقدربدم میادازخاطره نوشتن:ایھ

چرابقیھ ی دختراکھ دوست دارن:شایان
منوبابقیھ دخترامقایسھ نکن :ایھ

!نمباشھ غلط کنم توروبخوام باکسی مقایسھ ک:شایان
!اخھ خانم من تکھ قابل مقایسھ نیست

قربون اقامون بشم من:ایھ
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راستی عزیزم ناراحت کھ نشدی کھ باھمھ :شایان
بریم مسافرت ؟

نھ باباخیلیم خوشحال شدم کھ ھمھ ھستن:ایھ
ایھ

یھ ھفتھ بعدباخواست شروین عازم شمال ویالی 
داییشون شدیم

م دلشوره داشتم نمیدونم چراولی احساس میکرد:ایھ
قراره یھ اتفاق بدبیوفتھ؟
!اصالحال خوبی نداشتم 

خداروشکرکھ ھمھ بھ سالمت رسیدیم بھ ویال 
 خانواده ی پدرجون وشروین وسارینا وپدرومادرمن

ھمھ بودن
ایھ

ن خانواده ی دایی شایانودیده بودم واسھ عروسیمو
.اومده بودن 

!خیلی خانواده خوب وخونگرمی بودن
دوتادخترداشت یھ پسر

نیایش وستایش وسھراب 
ــ سالم بچھ ھای عزیزم بفرمایین تو

سالم دایی جان ببشیدکھ مزاحم شدیم:شایان
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ــ میخوایی بزنمت پسراینجاخونھ ی خودتونھ
ــ سالم عروس خانم 

خوبی دخترم؟
!لبخندی میزنم:ایھ

سالم دایی جون 
ممنون شماخوبین

ــ سالم خوش اومدین یفرمایین تو
ھمھ میریم داخل ویالی خوشگل وبزرگی بود :ایھ

بیرونش کھ پربودازدارودرخت 
 طبق معمول بارفتنمون داخل ویال بازم سالم:ایھ

واحوال پرسی ھاشروع میشھ
 وایی من خیلی خوشحالم ھمھ اومدین اینجا:ستایش

بخصوص شماعروس وداماد
بلھ دیگھ لیلی ومجنونمون ھستن :سھراب

بھ افتخارشون میخوام بخونم
پسرتوبزاربرسن بعدشروع کن:دایی جون

رسیدن باباجون منم چون مھمون نوازم :سھراب
ممیخوام اولین ھدیمون بھ لیلی ومجنون تقدیم کن

ممنونم داداش گلم:شایان
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صبرکن گیتاربیارم :سھراب 
!واقعا خونواده ی دوست داشتنی بودن :ایھ

!مھربون وشاد
خوب دست میزنی ھامنم میخونم وھم :سھراب 

گیتارمیزنم
خوب 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part97: دخترگل] ١١:١۵  ،٢٢/۶[
نماھنگی مختص بھ شمامیخونم تقدیم بھ لیلی ومجنو

ب باپیچیده شدن صدای گیتارصدای دلنشین سھرا:ایھ
میپیچھ توسالن

منودیوانھ کرد،شقایق بوی تو❤

مھتاب روی تو ازمن مگھ دیوانھ ترھست
چشم اھوی تو

کمون ابروی تو
پریشون موی تو

ازتومگھ زیباترم ھست
توافسونگری،ازمن نگذری

پری توقصھ ھا،توازون بھتری
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دل من فرش زیرپات
زیرقدمات 

بزارغزل پیشکشت شاخھ نبات
ادم وھوا من وتو

لیلی ومجنون من و تو
شیرین وفرھادمن وتو
ازاده وبھرام من وتو

سلیم ومیترامن وتو
یوسف وزلیخا من وتو
سودابھ وزال من وتو
منیژه وبیزن من وتو

ھمھ دست میزنن :ایھ
!واقعااھنگی کھ انتخاب کرده بودخوشگل بود

حاال ھی وایی ھی وایی ازدل❤

ھی دادھی دادازعشق
زیبایی  اینقدرکھ دنیامافتادازچشم

حاالدرمون رودردم
من دورت بگردم

من باتوبھشتوروزمینم تجربھ کردم
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مگھ بھترازتوام ھست
ھی وایی ھی وایی ازدست

این قلب بدمست
ادم وھوامن و تو 

یکنیم باپایان اھنگ من وشایان بلندمیشیم شروع م:ایھ
بھ دست زدن شایان کھ صوتم میزنمھ دیوونھ

وایی خجالت ندین:سھراب
ممنونم ازت داداش:شایان

ممنون داداش گلم:ایھ
کاری نکردم کھ :سھراب

بفرماییدبشینید
یناگھ خستھ این شمابفرمایین استراحت کن:زن دایی

انگاری ھمھ خستھ بودن چون ھمھ میرن :ایھ
تااستراحت کنن

ھمراه شایان بھ سمت طبقھ ی باالحرکت میکنیم
پایین یھ سالن بزرگ داشت بھ ھمراه حموم 

واشپزخونھ
نھ باالھم کلی اتاق بود توھراتاقم یھ حموم جداگا

داشت 
گل  دراتاقوکھ بازمیکنم بادیدن تخت خوابی بابرگای
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!لبخندمیشینھ رولبام
وایی خداایناکاره کیھ؟:ایھ

کاره زن داییم چون عروس ودامادجدیدی :شایان
بودیم این اتاقومخصوص واسمون تزیین کرده

وایی دستش دردنکنھ:ایھ
باخوشحالی پنجره ی بزرگی کھ روبھ روی 

دریابودروبازمیکنم
!اینجاچھ خوشگلھ:ایھ

گ باحلقھ شدن دستای گرم شایان دورم لبخندم پررن

تھیھ شده درسایت اوای خیس�

part98: دخترگل] ١١:١۵  ،٢٢/۶[
پررنگ ترمیشھ

خیلی خوشحالم کھ اومدی توزندگیم:شایان
منم خوشحالم کھ دارمت وھستی:ایھ

برمیگردم سمتش نگاه پراز عشقموبھ صورتش 
!میدوزم

چشمای مھربون اونم درحال چرخش توصورتمھ 
انگارچیزی گم کرده
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باقرارگرفتن لباش رولبام گرم میشم 
!شروع میکنم بھ بوسیدنش

ھمونجوری کھ ھمومیبوسیم پرتم میکنھ روتخت 
!دستای داغش لباسامولمس میکنھ

میخوامت خانمم:شایان
!لبخندی میزنم :ایھ

لباسمومیکنھ پرتشون میکنھ پایین تخت 
لباس خودشم درمیاره

خم میشھ روبدنم
!دستای داغش بازم درحال نوازش پوستم میشھ

و
ایھ

وقتی چشماموبازمیکنم ھوایکم تاریک شده بود 
!نگاھی بھ شایان میندازم 

لم خواب بود نمیتونستم تکون بخورم بس کھ سفت بغ 
!کرده بود

شایان:ایھ
شایان جان

عزیزم نمیخوایی بیداربشی ھواتاریک شده؟

272



نوچ:شایان
توھم نرو

!حلقھ ی دستاشو دورم سفت ترمیکنھ:ایھ
!زشت نیست نریم؟

!نھ خیلیم خوشگلھ:شایان 
دیوونھ:ایھ

االن توخوابی یابیدار؟
توحالم خواب وبیداری:شایان

!اصالچرامیخوایی بری
!میگم زشت نباشھ خوب:ایھ

گفتم کھ خوشگلھ:شایان
؟!باشھ االن کھ بیدارم کردی امشب باھات کاردارم

وایی چھ کاری؟:ایھ
!چندساعت پیش باھم چیکارکردیم؟:شایان

!میزنمت ھابازکھ بی ادب شدی:ایھ
سوال پرسیدم ھا؟:شایان

خوب یھ کارایی خوب ،خوب:ایھ
جووون پس میخوایی بازم انجام بدیم؟:شایان

اھوم:ایھ
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پس ازم نمیترسی ؟:شایان
نوچ:ایھ

باشھ امشب پس تاصبح خودتوواسم اماده :شایان
میکنی 

باشھ:ایھ
باشھ :شایان

بابازشدن دستاش ازبغلش میام بیرون:ایھ
بعدازدوش گرفتن لباس میپوشم زیرنگاھای شایان 

ارایشم میکنم یکم عطرم میزنم 
واچیھ خوردی منو:ایھ

!میزنھ زیرخنده
!امشب درست وحسابی میخورمت:شایان

ھی نگوامشب بابا موبھ تنم سیخ میشھ:ایھ
!لبخندی خوشگلی میزنھ

چراسیخ میشھ؟:شایان
ت چون ھروقت بھ یادشب بیوفتم بی لباس توبغل:ایھ
و

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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part99: دخترگل] ١٢:١۵  ،٢٢/۶[
!وشیطونی ھای توتاخودصبح دیگھ موھام سیخ نشھ

!خوب بھ خودتم کھ حال میدم :شایان
اھوم:ایھ

دیگھ من رفتم
یھ بوس بھم بده بعدبرو:شایان

باشھ :ایھ
بالبخندمیرم سمت تخت خم میشم طرفش

لبامومیرم سمت گونش ولی اون یھو لباموھدف 
قرارمیده بوسھ ای میزاره میره عقب

منظورم این بوس بود:شایان
االنم رژتومرتب کن بعدبرو

!چپ چپ بھ لبخندخوشگلش نگاه میکنم:ایھ
بعدازمرتب کردن رژم ازاتاق میرم بیرون

م ازپلھ ھا بھ سمت پایین حرکت میکن ازھمین فاصل
سروصدای شروین وسارینامیاد

م بھ سمت سالن حرکت میکنم زن دایی شایان بادیدن
!لبخندی میزنھ

ــ خوب خوابیدی عزیزم ؟
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بلھ ببخشیدکھ نتونستم کمکتون کنم:ایھ
ــ نھ مادراین حرفاچیھ؟

ازاتاقت خوشت اومد چون تازه عروس بودی برات 
!اتاقوباکمک دختراتزیین کردیم

بلھ خیلی ممنون زن دایی جان خیلی زحمت :ایھ
کشیدین

ــ بروبشین عزیزم براتون امشب غذای شمالی 
درست کردم دوست داری؟

اره ممنونم:ایھ
بااجازه

 بھ سمت سالن حرکت میکنم سارینا ونیایش وستایش
درحال صحبت کردن ھستن وسھراب شروینم باھم 

مشغولن
بدوبیااینجاتوبحث ماشرکت کن:ستایش

کنارنیایش میشینم :ایھ
بحث چی؟

بحث اینکھ پسرادختراروگول میزنن :سارینا
؟!یادختراپسرارو

وایی چھ بحثی :ایھ
خوب نظرشماچیھ ابجی ایھ؟:سھراب
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خوب بھ نظرمن ھردوگروه ادمای خوب :ایھ
وبددارن 

اره ھمین ابجی خانم گل منومیبینی ایھ :شروین
!جونمومیگم

.!باتعجب بھ شروین نگاه میکنم:ایھ
ن اره دیگھ اقاشایان گولش زد وبعدم کارشو:شروین

کشیدبھ عشق وعاشقی
!باپایان جملش ھمھ میزنن زیرخنده

من کیوگول زدم؟:شایان
!بھ خودشم اومد بیااینجااعتراف کن:شروین

ھاش باخنده بھ شایان نگاه میکنم میادپایین مو:ایھ
.خیسش نشون میده حموم بوده

خوب برادرمن ،من کیوگول زدم؟:شایان
ھمین خواھرمنوایھ :شروین
من کی گولش زدم ازش خوشم اومدمگھ :شایان
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نھ ایھ؟

تم اره خوب داستان ماازجایی شروع شدکھ من رف:ایھ
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سیمکارت بگیرم وشایان
صبرکن تاادامشومن بگم:شروین

بااجازه ی صاحب بحث
بالبخندمیگم؛صاحب اختیارین:ایھ

فدای ابجی خانم:شروین
 خوب داشتم میگفتم اقاشایان ازاون بچھ شیطونای

بدبود
باشیرین زبونی دل این خانم خانماروبرد

ھمھ میخندن:ایھ
!شایان خودشم میخنده

بھ بلھ دیگھ این شیرین زبونی ھاکم کم کشید:شروین
عشق وعاشقی وبعدازدواج

دارهاین اق داداش مابی اجازه شماره ایھ خانموبرمی
!!بس کھ بچھ پروبوده

؟مثل اینکھ توبرادرمنی ھی غیبت منومیکنی:شایان
دارم حقایقومیگم:شروین
واقعااینجوری اشناشدین؟:سھراب

اره:شایان
چی فکرکردی من بااین ریش سفیدم بھت :شروین

278



دروغ میگم
!بازم ھمھ میخندن:ایھ 

اشنایی من وخانمم اینجوری بودکھ یھ :شروین
روزساریناخان بادوستش اومدرستون منم کھ دست 

 کمی ازاقاشایانمون نداشتم دیدمش ازش یھ دل نھ
!صددل خوشم اومد

بعدچیکارکردی؟:نیایش
بھ کھ چیکارکردم؟:شروین

!ھمھ میزنن زیرخنده:ایھ
!!جالب تعریف میکرد

 اره جونم براتون بگھ باپرویی تموم رفتم:شروین
 رومیزی کھ بادوستش نشستھ بود نشستم  وگفتم من

دوستت دارم تودوست داری؟
!واقعا:ایھ

اره بخدا:شروین
بعدساریناچی گفت؟:نیایش

بلندشدگفت خیلی بی خاصیتی:شروین
!باپایان جملش ھمھ میزنن زیرخنده:ایھ

شو  اره دیگھ گفتم بابابخداباخاصیتم بیازنم:شروین
!بھت نشون میدم چھ خاصیت ھایی دارم
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!چشمای ھمھ ازشدت خنده پرازاشکھ؟:ایھ
بعدش دیدمن ازرونمیرم بدپیلھ کردم بھش :شروین

:روبھ دوستش کرد وگفت
صداشونازک میکنھ وادای سارینارودرمیاره :ایھ

النازجان بلندشوبریم:شروین
النازجون خوشگلم بشین :منم چون پروبودم گفتم 

سرجات
یعنی ھمھ باتعریفای شروین ازشدت خنده :ایھ

!شکماشونوگرفتن
دوست طفلکش کھ توشوک بود نمیدونست :شروین

!چیکارکنھ
باپرویی شمارموبراش نوشتم 
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گذاشتم جلوی این خانمی

بفرمااینم شماره ی اقاتون :شروین
بعدشم راھموکج کردم ورفتم 

بعدابجی سارینازنگ زد؟:سھراب
تھ اره ولی بعدازیھ ھفتھ اونقدری تواون ھف:شروین
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ازدستش عصبی بودم ؟
!فکرمیکردم زنگ نمیزنھ 

!بدون شوخی ازش خوشم اومده بودتااینکھ پیام زد
!یعنی توھمھ جام عروسی بود ازخوشحالی:شروین

ن بھ بعدشم چندوقتی باھم قرارگذاشتیم وکم کم کارمو
!ازدواج کشید

ازدست تو واقعایھ روزخواستم عاشق بشم :سھراب
یھ کالس یھ ماھھ میام پیش تو

بھ بھ چھ خوب بیاھمھ چیوبھت تصویری :شروین
وصوتی اموزش میدم ازاول راه ھای دوستی تاعشق 

وعاشقی تاشب عروسی وووو
ــ بچھ ھابیایین شام بخورین

الن باصدای زن دایی ھمھ بلندمیشیم میرم سمت س:ایھ
غذاخوری

!شایان وشروین جفت داداشاشیطون وبال بودن 
.خیلی دوستشون داشتم

شام رودرکنارشوخی ھاشون خوردیم
بعدازشام ظرفاروشستیم

ول وبااصراردخترا رفتیم توحیاط وپسراھم باھم مشغ
!بودن
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بفرمایین اینم تخمھ وچیپس :ستایش
ممنون:ایھ

ایھ جان درس میخونی؟:ستایش
نھ عزیزم دیپلم گرفتم حال نداشتم بخونم:ایھ

چرا ؟:ستایش
خوب ازاالن شروع کن

اگھ حوصلھ داشتھ باشم حتما:ایھ
شمادرس میخونی؟

اره عزیزم ترم سوم روانشناسی ھستم :ستایش
!سھراب معندس ونیایشم توشرکت معندسی سھرابھ

اھان چھ خوب:ایھ
ایھ

اون شب کناردختراخوابیدم چون خیلی اصرارکردن 
یم من وسارینا وشیرین وستایش ونیایش باھم خوابید

وپسراباھم 
!چشماموباصدا کردنای نیایش بازمیکنم:ایھ

یرونایھ جون بلندشومیخواییم دخترونھ بریم ب:نیایش
واقعا:ایھ
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اره بلندشواماده شو:نیایش
بلندمیشم میشینم :ایھ

ھمھ داشتن اماده میشدن
بھ سمت اتاق خودموشایان حرکت میکنم دروکھ 

بازمیکنم شایانم تواتاق نبود
دیشب ازدست شایان دررفتم منوببینھ :ایھ

!حسابمومیرسھ
لبخندی میشینھ رولبم

دوش میگیرم لباسمومیپوشم یھ ارایش 
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مختصری میکنم میرم اتاق دختراکھ منتظرم ھستن

اومدی عزیزم؟:ستایش
!اره ببخشیدمعطل شدین:ایھ

نھ بابا:ستایش
بریم

اول میبرمتون رستوران صبحانھ بخوریم چون اگھ 
!پسرابلندبشن بازمزاحمون میشن

بلھ جمع دخترونھ خوبھ:سارینا
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باماشین دایی جون بھ طرف رستوران حرکت :ایھ
میکنم بعدازخوردن صبحانھ بھ سمت مقصدی کھ 

!!ستایش رانندگی میکنھ میریم

!باتوقف ماشین بھ بیرون خیره میشم
وایی چھ خوشگل بود

بپرین خانماپایین:ستایش
بقول ستایش ھمھ میپریم پایین:ایھ

!دریای ابی ودارودرخت نمای خوشگلی بود
بچھ ھامیخوایین بشینین یاقدم بزنیم؟:نیایش

قدم بزنیم خوب نیست؟:ایھ
اره:سارینا

ھوا ابری بودوبادمالیمی می وزید: ایھ
!اون محوطھ شلوغ بود پسرودختروخانواده بچھ 

کنارنیایش شروع میکنم بھ قدم زدن
میتونم بھت اعتمادکنم؟:نیایش

اره عزیزم منومثل خواھرخودت بدون:ایھ
م من تورومثل خواھرم میدونم کھ بھت میخوا:نیایش

اعتمادکنم
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نظرلطفتھ عزیزم:ایھ
توخیلی مھربونی وازشب عروسیتون کھ :نیایش

دیدمت خیلی بھ دلم نشستی 
عزیزی:ایھ

چندوقتی ھست کھ ازیکی ازھمکارام :نیایش
!توشرکت سھراب خوشم اومده

وایی جدی ؟:ایھ
اره پسرخیلی خوبیھ:نیایش

اون چی اونم بھت عالقھ داره؟:ایھ
اره اول اون بودکھ ازعالقش گفت :نیایش

!این کھ خیلی خوبھ جفتتون ھمودوست دارین:ایھ
!اره ولی این وسط یھ مشکلی ھست؟:نیایش

چھ مشکلی؟:ایھ
دن میدونی ایھ دانیال پدرومادرش ازھم جداش:نیایش

نوادم وتنھا زندگی میکنھ میترسھ اگھ پاپیش بزاره خا
قبول نکنن

ت اینکھ دلیل نمیشھ خوب اون پسره خوبیھ دوس:ایھ
!داره

سھراب چی بھش اعتمادداره؟
اره سھراب اینقدردوستش داره کھ نگو:نیایش
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ھ پس خوبھ خوب بگوپاپیش بزاره تاابدکھ نمیش:ایھ
بترسین ودورباشین ازھم

جدی بھش بگم فکرمیکنی خانوادم قبولش :نیایش
کنن؟

اره سھراب کھ میدونھ اون پسره خوبی:ایھ
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خوبیھ پس شایدخانوادتم راضی کنھ

؟!باشھ ببینم چی میشھ:نیایش
ھرچیشدبھ منم خبربده:ایھ
ھش بادیدن پسره روبھ روم ماتم میبره باوحشت ب:ایھ

!خیره میشم
خودش بوداره خود،خودش مگھ میشداون چشمای 

!سبزاخموشوازیادببرم
انگارسنگینی نگاھموروخودش حس میکنھ 

ش برمیگرده سمتم تامیام برگروم تامنونبینھ چشما
!!قفل میمونھ روم

!ازنگاه سبزش میترسم 
وایی خدای من اون اینجاچیکارمیکرد؟

باترس دست نیایشومیکشم
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چیشده عزیزم حالت خوبھ؟:نیایش
وایی خداچرارنگت پریده؟

میشھ برگردیم:ایھ
اره عزیزم بیابریم اونجابشینیم:نیایش

باعجلھ برمیگردم خودمواززیرنگاھاش :ایھ
دورمیکنم

حالت خوبھ عزیزم ؟:نیایش
چتشدیھو؟

فکرکنم فشارم افتاد:ایھ
صبرکن برات ابمیوه بگیرم بیام :نیایش

نھ نمیخواد:ایھ
!نمیخواستم تنھامونم میترسیدم اون بازم نیاد

نمیخواستم باھاش روبھ روبشم
ھمیدم تاتاریکیھ ھواھمونجابودیم کھ اصالھیچی نف:ایھ

توراه برگشت بودیم
کھ ستایش میگفت سریع میخوام برسیم خونھ دایی 
جون زنگ زده بیایین خونھ اشپزیھ پسراروتماشا 

!کنین؟
باتوقف ماشین میریم تو:ایھ

ھرپنج نفرمون اول تواشپزخونھ سرک میکشیم 
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بادیدن شایان وسھراب وشروین کھ درحال پختن 
پیتزاھستن لبخندی میزنیم

بھ بھ خانمای چشم سفیدکھ بی اجازه :شروین
ازاقایون رفتن؟

!ھممون میخندیم:ایھ
دردبی درمون خوشحالین ماغذادرست :شایان

میکنیم؟
اره اینقدرخوشحالم شمارودرحال اشپزی :نیایش 
میبینم 
صبرکن عکس بندازم:ستایش

باعکسی کھ ستایش ازشون میگیره ھممون بھ :ایھ
طرف حموم حرکت میکنیم ھرکس سمت اتاق 

خودش
 زیردوش وقتی یھ لحظھ یادچشماش میوفتم لرز برم

!میداره
بعدازدوش لباس میپوشم میرم پایین 

باکمک دخترامیزومیچینیم شاموپسرادرست کرده 
بودن ومیزوما

ریابعدازشام ھمھ خانواده باھم رفتیم بیرون کنارد
پدراچایی گذاشتھ بودن وماجوونا کنارھم بودیم
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کنارساحل پاھای ھمھ تواب  

کنارساحل تقریبا خلوت بود چندتاخانواده :ایھ
بیشترنبودن

بیایین یھ بازی کنیم؟:سھراب
چی ؟:شایان

خوب من اولین نفرازسمت راست ھستم :سھراب 
شروع میکنم بھ خوندن ھروقت من نخوندم 
بایدنفربعدازمن شروع کنھ تاجایی کھ دلش 

ن بخوادھمینحوری ھمھ یھ تیکھ میخونن وبعدازاخری
نفرھرکی زودترگفت خواننده ی اھنگ کیھ 

برندست؟
ی سختھ بابااخھ ماازکجابدونیم شماچھ سبک:سارینا

میخونی؟
بھ من ربطی نداره دیگھ:سھراب

!بچھ توخیلی پرویی:شایان
ش بازی کنیم دیگھ ببینم کیازیادتراھنگ گو:سھراب
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میدن وقشنگترمیخونن
باشھ :ایھ

باشھ:سھراب
١،٢،٣

سھراب اولین نفری بودکھ شروع کردبھ خوندن:ایھ
سھراب

تویی طوفان تویی باران❤

تویی دریاتوساحل❤

نیایش
منم الوده ی عشق توی دیوانھ  عاقل

دل من رفتھ زدستم چھ کنم ھی دل غافل
شایان

من دراغوش کسی غیرتوارام نگیرم
منم ازادترین کس کھ زدست تواسیرم

این شده کاش بھ عشق توبرای توبمیرم
شیرین

بنشین بانازدرکنج دلم خانھ کن❤

قلبم تنھاست این پیلھ روپروانھ کن
تااخرین نفرھمھ خوندن:ایھ
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برام این اھنگ اشنابودشنیده بودمش
خوب مال کیھ؟:سھراب

من فھمیدم:ایھ
خوب:.سھراب

علی منتظری:ایھ
افرین درستھ:سھراب

یم شب خیلی خوبی بودخستھ وکوفتھ بس کھ دویید:ایھ
دنبال ھم کنارساحل برگشتیم خونھ

دتوتواتاق داشتم لباسموعوض میکردم کھ شایانم اوم
ھی شیطون خوب اون شب ازدستم دررفتی :شایان

!ھا
کدوم شب؟:ایھ

یم اون شب کھ رفتی بادختراخوابیدی خودتوقا:شایان
!!کردی

جراخودموقایم کنم مگھ میترسم ازت؟:ایھ
؟!پس نمیترسی:شایان

نھ اصال:ایھ
پس بیاامشب باھم کارامونوانجام بدیم؟:شایان

باشھ بیا:ایھ
باقدم ھای اروم میرم سمتش باشیطنت بھ چشمای 
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!براقش خیره میشم
وایمیستم روبھ روش

دستامومیزارم رودکمھ ھای لباسش
بازکنم لباستو؟:ایھ

اھوم:شایان
دکمھ :ایھ

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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ھاشویکی ،یکی بازمیکنم

خانم شیطونم:شایان
نمیخوادبیابغلم بخواب خستھ ایم

نمیخوایی شیطونی کنیم؟:ایھ
ھ چرادلم کھ میخوادولی میدونم جفتمون خست:شایان

ایم فقط بھ استراحت نیازداریم
باشھ ھرچی توبخوایی:ایھ

توبغل گرمش میخوابم
دوست داری بچھ داربشیم؟:شایان

اگھ توبخوایی اره:ایھ
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نمیترسی ؟:شایان
نھ چرابترسم خوب ھرزنی بایدمادربشھ:ایھ

قربون خانمم بشم کھ دوست داره مادربشھ:شایان
ایھ

شھد یھ ھفتھ ای گذشتھ بود مامان وبابا رفتھ بودن م
ولی بقیھ ھمینجابودن 

قراربود بریم کنارساحل وصبحش برگردیم خونھ

ن اولین کسی کھ شروع کرد بھ اب پاشیدن شایا:ایھ
بود

مثلھ بچھ ھا ھم دیگروخیس میکردیم
ازدست شایان وشروین شروع میکنم بھ

بالم دوییدن اونام کھ مثل پسرای بازیگوش میدوون دن
تاخیسم کنن

ایھ خانم راه فراری نداری پس الکی :شایان
خودتوخستھ نکن

:ھمونجوری کھ میدووم جواب شایانم میدم:ایھ
!دستتون بھم نمیرسھ 

دستمون خوبم بھت میرسھ ازدست :شروین
دوتاداداش کھ نمیتونی دربری
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تامیام جواب شایانوبدم سرمیخورم تواب:ایھ
ھمون موقع ھم شایان میرسھ بھم

حالت خوبھ؟:شایان
اره:ایھ

خوبھ پس گیرت اوردم :شایان
نھ دیوونھ خیسم نکنی ھا:ایھ

االن میخوام باخودم کالببرمت تودریا:شایان
وایی نھ توروخدا:ایھ

اصالراه نداره میخوام باھم خیس بشیم:شایان
نھ نمیخوام خیس بشم:ایھ

تون ١٨+فعالمن میرم تاشمابھ کارای :شروین
برسین

نرومگھ داداشم نیستی؟:ایھ
!شایان میخنده

نھ فعالبرادرمنھ:شایان
روع بارفتن شروین ،شایان دیوونھ بغلم میگیره ش:ایھ

میکنھ بھ چرخیدن
نکن االن میندازی منو:ایھ

وایی کمک یکی ازدست این دیوونھ نجاتم بده
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ھیچ کسی نجاتت نمیده:شایان
االن میخوایم خیس بشیم

وایی نھ توروخدا:ایھ
ھمونجوری کھ توبغلشم میشینھ روزمین وسط ابای 

دریا منم مینشونھ روپاھاش
بابرخوردابھای سردبھ بدنم 

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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شروع میکنم بھ زدنش

!میکشمت شایان ببین اباچقدرسردن :ایھ
!ھمھ جام یخ زد
!میزنھ زیرخنده

!بیشترازھمھ جای توھمھ ی جای خودم یخ زد:شایان
حقتھ اصالدلم واست نمیسوزه :ایھ
بجای اینکھ بزاره برم ابارومشت میکنھ :ایھ

تابیشترخیس بشم 
 ببین چقدرخیسم االن چجوری برم خونھ لباسم:ایھ

!چسبیده بھم
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غصھ نخورخودم بغلت میکنم:شایان
حین  ببین منوھمھ ی داروندارم زده ازتولباسم بیرون

خیالمم نیست
خیلی بی ادبی :ایھ

یھ بوس بده بھ اقاتون:شایان
اصالفکرشم نکن اینقدرازدستت شکارم کھ :ایھ

میخوام یھ دل سیربزنمت
مگھ دست توا بوس ردکن بیاد:شایان

نوچ نمیشھ:ایھ
م بانشستن لباش روگردنم بامشتام میزنمش اون:ایھ

!بوسھ ھاش بیشترمیشھ
مشایان االن یکی میادبزاربرم لباسموعوض کن:ایھ

صبرکن منم میام:شایان
!اصال دنبالمم نمیایی ھا چون میزنمت:ایھ

واچرازنمی دنبالت نیام؟:شایان
نھ خودم میرم یھ چادری چیزی پیداکنم:ایھ

ازبغلش میام بیرونوایمیستم
جووون چھ ھیکلی داره خانمم :شایان

؟!ادم نمیشی تومگھ نھ:ایھ
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ادم بشونیستم خوب:شایان
واستاھمینجانمیخوام این ھیکل خانمموکسی ببینھ

!جووون اقاشایان غیرتی میشود:ایھ
اره چی فکرکردی؟:شایان

ھیچی بابامن تسلیمم :ایھ
افرین:شایان

دقایقی بارفتن شایان میخندم میشینم روزمین بعداز:ایھ
چادربھ دست میادسمتم

ست بیاعزیزم اینودورت کن برو ستایشم میخوا:شایان
بره گفتم صبرکنھ توباھاش بری

بده :ایھ
ممنونم ازت مھربون
چادرومیزارم سرم 

!چھ خوشگل شدی خانمم چادربھت میاد:شایان
قربونت بشم دوست داشتھ باشی برات سرم :ایھ

میکنم؟
عزیزدلمی ھرچی خودت دوست داری :شایان

ھرجوری خودت راحتی بگرد
رم لبخندی میزنم میرم سمتش لباموروگونش میزا:ایھ

میرم عقب
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فعالبای برم لباسموعوض کنم
ایھ حس خوبی ندارم نمیشھ نری؟:شایان

چراعزیزم چیشده؟:ایھ
نمیدونم یھواینجوری شدم :شایان

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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یھ لحظھ فکرکردم دارم ازدستت میدم یامیخوایی 

بری
قربونت بشم نمیرم من ،تاابدپیشتم :ایھ

یشتم تازمانی کھ پیربشیم بانوه ھای قدونیم قدمون پ
 ھنوزمیخوام مادربچھ ھات بشم بعدکلی اذیتت کنم

بابچھ ھا
بیااینجا:شایان

عزیزم:ایھ
فرومیرم توبغلش سفت میچسبم بھش

رماذیت کردناتو زدناتوھمھ چیتوبھ جون میخ:شایان
بروخوشگلم تاسرمانخوری

باشھ :ایھ
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ھمراه ستایش بھ سمت ویالحرکت میکنیم 
دریاپشت ویال بودوفاصلھ ی زیادی نداشت

!چقدرخوشگل شدی باچادر:ستایش 
فداتشم عزیزم:ایھ
بارسیدنمون بھ ویال بھ سمت اتاقمون حرکت :ایھ

میکنم دوش میگیرم لباس میپوشم
توی ویال ھیچ کس جزمن وستایش نبود

!بھ نظرم یکم خفناک میومد
ازاتاقم میرم بیرون بھ سمت اتاق ستایش دره 

اتاقشومیزنم میرم تو
ایھ جان تواماده شدی؟:ستایش

اره عزیزم:ایھ
 االن منم میام اگھ دوست داری بروپایین:ستایش 
تاوقتی 

باشھ نمیترسی کھ ؟:ایھ
نھ بابا :ستایش

باشھ :ایھ
ت ازاتاقش میزنم بیرون ازپلھ ھا بھ سمت پلھ حرک

میکنم میرم پایین
ازداخل اشپزخونھ چایی سازوروشن میکنم ازداخل 
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کابینتادوتااستکان برمیدارم
بانشستن دستی رودھنم باوحشت استکان ازدستم 

میوفتھ میشکنھ 
شروع میکنم بھ دست وپازدن 

میتونستم حدس بزنم یھ مردبودچون خیلی قوی بود
ــ وول نخور

!احساس میکنم صداش برام اشناست:ایھ
یھ جایی صداشوشنیده بودم؟

شروع میکنم بھ تقالکردن ولی اون زورش خیلی 
!زیادترازاینی بودکھ بزاره برم؟

رون ھمونجوری کھ درحال تقال بودم ازویال بردتم بی
یھ لحظھ ازدیدن کسی کھ داشت میومداحساس کردم 

!دوباره زنده شدم
ره اره شایانم بود اولین قطره ی اشکم سرمیخو:ایھ

روصورتم ھمون موقع ھم شایان میاد
توی عوضی بھ چھ حقی اومدی اینجا؟:شایان

بھ زن من دست زدی اره این دفعھ خودم میکشمت 
حیوون وعوضی

ولم میکنھ ازشوک زیادمیوفتم روزمین :ایھ
باھم
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گالویزمیشن 

تازه اون موقع ھست کھ میتونم اون مردی کھ 
!میخواست بدزدتم روببینم

خودش بودھمون مردھمونی کھ لحظھ ای چشمای 
؟!!سبزشوازیادنبردم

میکشمت عوضی ازخونھ ی خودم اومدی :شایان
!زنموبدزدی اره

!ــ خفھ شومن خودم امروزمیکشمت اره
؟!ھمش تقصیرتواکھ االن ایھ روندارم

اسم زنموبھ زبون کثیفت نیار :شایان
!بابدبختی ازروزمین بلندمیشم میرم سمتشون:ایھ
ولش کن ارزششونداره:شایان:ایھ

!میکشیش
امروزبایدبکشمش این عوضی:شایان

توروخداولش کن :ایھ
بااومدن شروین وسھراب ازشون کمک میخوام:ایھ
خداروشکرسھراب وشروین سرمیرسن ازھم :ایھ
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جداشون میکنن
صورتاشون پرازخونھ:ایھ

ولم کن بھت میگم سھراب بایداین عوضی :شایان
!روامروزبکشم

ــ اره ولش کن ببینم میخوادچھ غلطی بکنھ
توروخدابسھ دعوانکنین:ایھ

بااومدن دخترا زنگ میزنن بھ پلیس 
امیرخسرورومیبرن وخیال منم راحت میشھ

توخوبی؟:شایان
؟!اره ممنونم کھ اومدی اگھ نمیومدی:ایھ

این حرفارونزن عزیزم:شایان
بیابریم توویال صورتت پرازخونھ؟:سھراب

نھ خوبم شماھمھ برین داخل :شایان
تومطمعنی خوبی نمیخوایی بریم دکتر؟:شروین
م نھ بابایھ زدوخورد کوچیک بود کھ ھنوزدل:شایان

!خنک نشده زیادنزدمش؟
!ھمھ میزنن زیرخنده:ایھ

ھمھ برین تو:شایان
بارفتن  بچھ ھا کنارشایان میشینم:ایھ
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حالت خوبھ؟
خوبم عزیزم :شایان

اون کھ اذیتت نکرد؟
نھ:ایھ

صبرکن برم جعبھ ی کمک ھای اولیھ روبیارم
نمیخواد میام تو:شایان

میدونی چی شد؟
نھ چیشد؟:ایھ

کمکش میکنم ازروزمین بلندبشھ
ھمھ ی داروندارم بھ فنارفت:شایان

چرامگھ چیشده؟:ایھ
 لباسموندیدی مگھ چسبیده بودبھ تنم ھرچی:شایان

!داشتم ونداشتموھمھ دیدن
بی ادب ھنوزدست ازشیطنت ورنداشتی؟:ایھ

!میزنھ زیرخنده
نوچ :شایان

ھیچ وقت دست ازشیطنت برنمیدارم
!قربونت بشم خیلی دوست دارم:ایھ

منم عشقم :شایان
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بیااینجا؟
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بالبخندبھ سمت دستای بزرگش میرم :ایھ

!خودموتوبغل گرمش رھامیکنم
دستاشودورم سفت میکنھ 

احساس ارامش میکنم توبغل گرمش
بعدازدقایقی ازھم جدامیشیم بھ سمت ویال حرکت 

میکنیم
شایان جا ن برات لباس بزارم؟:ایھ

نھ باباچھ لباسی یھ شلوارک بزاروتموم:شایان
باشھ:ایھ

دوش میگیرم میام :شایان
باشھ:ایھ

بارفتن شایان سمت حموم براش شلوارک وحولھ 
میزارم بھ سمت پلھ ھاحرکت میکنم

!دن بچھ ھا لبخندی میزنمبادی
حالت خوبھ عزیزم؟:شروین
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اره داداشم:ایھ
این پسره ازکجااومده اینجاچجوری پیدات :سھراب
کرده؟

میگم بھتون اول بھ شایان برسم:ایھ
باشھ عزیزم بروبھ شوھرت برس:سارینا

ازداخل اشپزخونھ جعبھ ی کمک ھای اولیھ :ایھ
روبرمیدارم میرم باال

دروبازمیکنم 
بادیدن عشقم کھ جلوی ایینھ مشغول خشک کردن 

!موھاشھ لبخندی میشینھ رولبام
درومیبندم میشینم روتخت

بدوبیااینجا تاصورتتوببینم؟:ایھ
!ھیچی نشده خوشگلم:شایان

بیامیخوام ببینم:ایھ
باشھ بفرمااومدم ببین:شایان

!میخندم:ایھ
نگاھموبھ صورتش کھ باشیطنت خیره شده بھم 

!میدوزم
چی میبینی توصورتم ؟:شایان

!اینجوری نگام نکن:ایھ
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چجوری نگات میکنم؟:شایان
باشیطنت داری نگام میکنی بعدنمیتونم :ایھ

صورتتوببینم چی شده؟
توصورت منوپانسمان کن ببین چیشده منم :شایان

!تورونگاه میکنم
خوب نگام نکن نمیتونم:ایھ

میخوام نگا کنم توھم کارخودتوکن: شایان
ازدست تو:ایھ

!صورت خوشگلش یکم زخم شده بود
بوسش کن خوب میشھ؟:شایان

دیوونھ:ایھ
!بوس کن دیگھ ھمھ جام اوف شده:شایان

باشھ بوس کنم خوب میشھ؟:ایھ
اھوم:شایان

باشھ:ایھ
لبامو روگونش جایی کھ یکم زخم شده میزارم 

میبوسمش 
خوب شدم :شایان

اینجاروھم ببوس
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ااینجاکھ زخمی نیست؟:ایھ
اره ولی میخوام ببوسیش:شایان

باشھ شیطون:ایھ
!خوب :شایان

ازدست تو:ایھ
بدون اینکھ بھ چشمای شیطونش نگاه کنم 

لبامومیزارم رو

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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لباش بوسھ میزارم میرم عقب

خوب شد؟:ایھ
اھوم:شایان

چسب زخمومیزارم روصورتش یکم زخم شده :ایھ
!بود یکمم زیرچشمش کبود شده بود

افرین خانمی:شایان
بلندشوبریم پایین کھ خیلی گرسنم

بااین لباسا میری پایین؟:ایھ
اھوم مگھ بده؟؟:شایان
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واقعا؟:ایھ
اره بیابریم:شایان

مگھ من میزارم بری من روی توتعصب وغیرت :ایھ
!دارم

؟!جانم خانمم غیرتی شده:شایان
یاالعوضشون کن:ایھ

چشم االن عوض میکنم دیگھ چی میخوایی؟:شایان
منترش میمونم تالباس بپوشھ: ایھ

باھم ازپلھ ھامیریم پایین
کنارھم میشینیم

ھ زن دایی ودایی بھ ھمراه پدرجون ومامانپری رفت
بودن خونھ ی یکی ازدوستای قدیمیشون

غذامذاچی داریم؟:شایان
سفارش دادیم االن میرسھ:شروین
خوبھ کھ بدگرسنم:شایان

ھ بعدازشام رفتیم توحیاط ویال قرارشده بودک:ایھ
ازاتفاقات افتاده بھ بزرگتراھیچی نگیم

مدوراتیشی کھ شروین جورش کرده بودجمع بودی:ایھ
ایھ جان این پسره چجوری اومد وپیدات :شایان
کرده؟

308



!بایدراستشومیگفتم :ایھ
اره 

دم اون روزی کھ بادخترارفتھ بودیم بیرون داشتیم ق
میزدیم کھ دیدمش

وایی خداواسھ ھمین رنگت پرید؟:نیایش
!اونقدری رنگش سفیدشده بود کھ ترسیدم

ھ نیاد اره بانیایش گفتم برگردیم حتی ازترس اینک:ایھ
نیایش خواست بره ابمیوه ای چیزی بگیره ذاشتم

چرابھم نگفتی؟:شایان
نمیخواستم نگرانت کنم وفکرنمیکردم ھمچین :ایھ

!کاری کنھ؟
بعدازاون دیگ ھیچ کس چیزی نپرسید:ایھ
ایھ

برگشتھ بودیم خونھ 
یعنی خونھ ی خودمون 

م چندماھی ازدوره ی عادتم گذشتھ بود ونگران بود
کھ باردارنباشم؟

یم فکرنکنین ناراحت میشدم باردارباشم نھ باباخیل
!دوست داشتم د

دیگھ ھرزنی بایدمادرمیشدمگھ نھ؟
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تصمیم گرفتم بھ شایان بگم برام تست بارداری 
بگیره

واب موبایلموبرمیدارم شمارشومیگیرم بااولین بوق ج
میده

جونم نفسم:شایان
سالم عزیزم خوبی؟:ایھ

خوبم :شایان
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خوشگلم 

شایان:ایھ
جانم چیزی شده؟:شایان

فعالکھ نمیدونم:ایھ
بگو چیشده نگرانم کردی؟:شایان

چیزه مھمی نیست خوب میخواستم بگم ھروقت :ایھ
میایی واسم ازداروخونھ تست بگیری

تست چی؟:شایان
تست بارداری:ایھ
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صرکن :شایان
صبرکن تست بارداری وایی خدای من توبارداری؟

!میزنم زیرخنده:ایھ
نمیدونم دیوونھ میخوام تست بگیرم

وایی خدای من اگھ حاملھ باشی:شایان
دوست داری بچھ داربشیم ؟:ایھ

اره چراکھ نھ:شایان
صبرکن االن میرم میگیرم 

االن میخوایی انجام بدی؟
نھ قربونت بشم فرداصبح:ایھ

!وایی تااون موقع کھ من صبرم تموم میشھ:شایان
!میخندم:ایھ

میگیرم میام :شایان
باشھ:ایھ

گوشیوقطع میکنم میزارم رومیز
!شایان دیوونھ

ھنوزنیم ساعت نگذشتھ بودکھ شایان اومد
اشی بیاخانمم اینم تست وایی خداکنھ باردارب:شایان

!خیلی دوست دارم پدربشم
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قربونت بشم:ایھ
بااین چجوری تست میگیری؟:شایان

اھان یعنی تونمیدونی؟:ایھ
!نھ چجوری میگیری بگو؟:شایان

واقعا ازت بعیده این تیکھ درباره ی زنا :ایھ
!روازدست داده باشی وندونی

بخدانمیدونم:شایان
االن کھ اینجوری شدبایدبھم عملی نشون بدی

ازدست توپسره ی شیطون:ایھ
دوست داری اگھ حاملھ باشم کوچولوت چی باشھ؟

دخمل خوشگل مثل مامانش:شایان
!خودت چی پس خودت کھ خوشگلتری؟:ایھ

نھ میخوام مثل توباشھ:شایان
 بعدنمیخوام دخترمونوازمن بیشتردوست داشتھ:ایھ

باشی ھا
ندارم من ھیچ دختری :شایان

؟!تودنیاروبیشترازتودوست ندارم
قربونت بشم من:ایھ

خدانکنھ عزیزم:شایان
صبح ساعت پنج بود کھ تست گرفتم شایان :ایھ
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شیطون خواب بود میدونستم بیدارش میکردم کلی 
میخواست اذیتم کنھ

خوب اینم تست سھ تاچھاردقیقھ جواب میداد
بھ بھ چشمم روشن بدون من تست گرفتی؟:شایان

وایی کی بیدارشدی تو؟:ایھ
یادم نبردخترجون چرابیدارم نکردی ھان؟:شایان

خوب ببخشیدخوب تواذیتم میکنی؟:ایھ
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دونماذیتت نمیکنم قربونت بشم میخواستم فقط ب:شایان

بازبھت میگم چجوری انجامش دادم:ایھ
باشھ:شایان

ابش بعدازشیش دقھ نگاھی بھ تست کھ انداختم جو:ایھ
وایی خدامثبتھ

مثبتھ اره:شایان
!یعنی من بابامیشم تومامان وایی خداجون

!میزنم زیرخنده:ایھ
صبرکن واسھ ھمھ بزنگم؟:شایان

وایی نھ صبرکن ازمایش خون بگیرم بعد :ایھ

313



باشھ:شایان
وایی کھ چھ خوشحالم

ایھ
صبح اون روزازمایش خون دادم اونقدری کھ من 

 استرس داشتم شایان دوبرابرمن بیشتراسترس داشت
!وجواب ازمایشم مثبت دراومد

شایان توخودازمایشگاه کارخودشوکردو بھ ھمھ 
!خبرداد ومن فقط میخندیدم

امشب ھمھ خونمون جمع شده بودن 
باباچھ سرعت عملی داری پسرمیذاشتی اول :شروین

من بابابشم بعدتو؟
خوب توچرابابانشدی ھان شایانم شیره:پدرجون
؟!پس من چیم:شروین

توھم شیرمردمنی:پدرجون
فدای باباجونم:شروین

ھمھ ی خانواده خوشحال بودن:ایھ
ت نیایش خانم باالخره باخانوادش راجب دانیال گف

!وقراره بیادخاستگاری
نھ ماه بعد

ایھ
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!بازم ھوابرفی بودبدم برفی بود؟
جوری کھ نمیشدبری بیرون

دردام شروع شده بود میترسیدم کھ ھمین امشب 
زایمان کنم؟

!نگاھی بھ شایان میندازم 
قربونش بشم چشمای مھربونش بستھ بوداین ماه 

ھاخیلی بامن سختی کشید؟
!فکرکنم بیشترازمنی کھ باردارم اون سختی کشید؟

دردبدی ھرلحظھ بیشتروبیشترمیشد:ایھ
خداکمکم کن 

اخ 
شایان 

شایان بیدارشو
چیشده خانمم؟:شایان

دردم شروع شده:ایھ
وایی خدا

رد؟بانشستن یھوییش نمیدونم بخندم یاگریھ کنم ازد
وایی خداچرادیوونھ شدی میخندی؟:شایان

ازدست تو:ایھ
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اخ 
قربونت بشم چیکارکنم:شایان

کمکم کن لباس بپوشم بریم دکتر:ایھ
باعجلھ لباس میپوشم ازتخت میام پایین :ایھ

ولی یھ لحظھ ھمھ چی بھم میریزه اون چیزی کھ 
نبایداتفاق میوفتھ؟

بغلت کنم عشقم ؟:شایان
شایان نمیتونم بچھ :ایھ

وایی خدا:شایان
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بچھ چیشده؟

م بادیدن مایھ ی روزمین باچشمای گشادشده بھ:ایھ
!خیره میشھ

نھ :شایان
نمیتونم تابیمارستان طاقت بیارم شایان:ایھ

یعنی چی:شایان
صبرکن برم ازبیمارستان دکتربیارم
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!باترس بازوشوچنگ میزنم:ایھ
رم نھ توروخدتنھام نزارکمکم کن من نمیتونم راه ب

بچھ داره بدنیامیاد
چی ؟:شایان

من نمیتونم؟
اخھ چجوری مگھ من دکترم؟

اخ شایان کمکم کن:ایھ
اشکام ازدردمیریزه روصورتم 

قربونت بشم گریھ نکن:شایان
اخ خدا :ایھ

شایان کمکم کن 
دارم میمیرم

!برای اولین باره کھ اشکای صورتشو میبینم:ایھ
دا؟بمیرم برات اخھ من بلدنیستم چیکارکنم خ:شایان

خداکمکم کن
!بشین قربونت بشم روتخت دردمیکشی

خدانکنھ :ایھ
شایان

جیغ میزنم 
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واقعالحظھ بدی بودانگارمردم ودوباره :شایان
خدازندم کرد

توعمرم ھمچین لط
حظھ رواحساس نکرده بودم ؟

زایمان کردن یھ زن ترسناکترین کاردنیابود
مونده بودم دکتراچجوری این کاروحشتناکوانجام 

!میدم
داشتم خودمم کنارایھ جون میدادم 

برای اولین باری بودکھ اینجوری گریھ کردم 
کناردردکشیدن ایھ

باورم نمیشدمن 
منی کھ ھمیشھ ھمھ چیوبھ شوخی میگرفتم یھ شبھ 

!دکترشدم وبچموبدنیا اوردم من
شایان شیطون

اون لحظھ فھمیدم خدا بھترین موجوداتی کھ خلق 
کرده زناھستن کھ چنین دردبدی روحس میکنن 

ی یعنی میتونم بگم ادم میتونھ سجده کنھ جلوی پا
!تموم مادرای دنیا؟

باپیچیدن
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صدای کوچولو لبخندواشکام باھم قاطی شده بود 
!نگاھی بھ ایھ میندازم 

حالت خوبھ؟:شایان
اره :ایھ

حال توخوبھ؟
!نھ دارم پس میوفتم:شایان

!میزنم زیرخنده:ایھ
چرا؟
ط چون ترسناکترین کاروانجام دادم دیگھ غل:شایان

!بکنم بھت نزدیک بشم کھ  بچھ داربشیم
قربونت بشم :ایھ
خداروشکرھمھ ی بھ خیرگذشت شایان ھم :ایھ

پدرشدوھم دکترزایمان من بچشوخودش بدنیااورد
بعدازاینکھ حموم کردم واسھ شایان اب قنددرست 

کردم  
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دادم بخوره میدونستم کھ االناست ازحال بره 
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بعدم کوچولوروباکمک شایان شستیم
شایان بھ کسی کھ نمیخوایی بگی :ایھ

توبچمونوبدنیااوردی؟
چرامیخوام بگم:شایان

!کاری کردم کارستون ھیچ مردی نمیتونھ
اره :ایھ
شایان ھمونجوری کھ گفت بھ کل خانواده :ایھ

 ازبدنیااوردن بچھ توسط خودش گفت من قرمزمیشدم
!ازخجالت ولی اون کل چیزومیگفت ؟

!نگاھی بھ دخترکوچولوی نازمون میندازم:ایھ
ھمونجوری کھ شایان خواست دخترشد

خانمی چیکارمیکنی؟:شایان
ردمھیچی دارم دنبال یھ اھنگ واسھ اقامون میگ:ایھ

اقاتون فداتون:شایان
خدانکنھ:ایھ

پیداش کردم
بیزحمت چایی ھم برام بیار:شایان

چایی یاقھوه وکیک:ایھ
قھوه وکیک:شایان
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قھوه وکیک میبرم توھال واھنگم پلی میکنم:ایھ

یکیودارم ❤

کنارم
کھ حالم بدباشھ 

سرموروی شونش بزارم
یکیودارم

کھ شده پروبالم
شده ھمھ کس وکار

ھمھ چیزی کھ دارم اونھ 
مثل خودمھ دیوونھ

لم دلمومیدونھ 
ازچشمام ھمھ 
حرفامومیخونھ

ھواموداره❤

ھمھ جاکنارمھ
توھمھ حال بدی ھا 

اونھ کھ بامنھ
ھمیشھ پشتمھ 

ھمیشھ ھمراھمھ
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ھمھ ی دارونداره این ادمھ
ھواموداره

نمیزاره تودلم
بشینھ غم باھاش ازدلم دورغم
یھ کاری کرده ازھمھ دورشم

ازسیاھی دربیام وعاشق نورشم
بلندشوبرقصم:ایھ

بااین اھنگ ؟:شایان
اره این اھنگ روخوانندش فکرکنم خاص واسھ :ایھ

ماخونده
بھ بھ:شایان

شیطون خانم
نم بابلندشدن شایان دستاشودورم حلقھ میکنھ م:ایھ

سرمومیزارم روسینش

دارم یکیودارم❤

کھ نھ فرشتست ونھ یھ ادم
نھ یھ ستارست نھ اسمونھ

اون ھمھ دنیامھ 
ھمھ چیم اونھ
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ھمھ چیم اونھ
ھواموداره ھمھ جاکنارمھ

توھمھ حال بدی ھام اونھ بامنھ
ھمیشھ پشتمھ

ھمیشھ ھمراھمھ
ھمھ ی داروندارھاین ادم

ھواموداره 
نمیزاره تودلم بشینھ غم باھاش

ازدلم دورغم
یھ کاری کرده کھ ازھمھ دورشم
ازسیاھی دربیاموعاشق نورشم

اھنگ زیبای حامیم ❤

تھیھ شده درسایت اوای خیس�
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یکیودارم❤

واینم پایان داستان ایھ وشایان❤

ی  امیدوارم خوشتون اومده باشھ وارزواینھ کھ ھمھ
ن دخترایھ شایان مثل شایان داستان من توزندگیشو
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❤داشتھ باشن

پایان
١۴٠١/٣/٢٨تاریخ
١۴:۴٠ساعت
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