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 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

 کتاب در سایت یک رمان ساخته شده استاین 

 چادربه بود هنوزنیومده بودم هنوزاستاده میکردم نگاه وداشتم ایستادم شیشه پشت

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

 بالباس..

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

 ریش ته روبرداشت گوشی بابایم که گلوموگرفت راه ایستادبغض شیشه تباباپش
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 گوشیی میلرزید دستام بود تغییرکرده ماه یه چقدتواین بود شده چقدشکسته داشت

 بابا؟ خوبی گفتم وبابغض روبرداشتم

 دونفرمون ی خونه کوه مردعین صبورخونمون بودمرد پربغض صداش باباهم

 بابا؟ غزل خوبی خودت گفت که داشت بغض

 خوبم بابایی خوبم گفتم که نشکنه بغضم کردم سعی خیلی

 هم خونه پول نمیدن بابارضایت چکارکنم وگفتم کشیدم سرم افتادروی چادرازسرم

 بوده حرام دوبرابرماه دیه کمه خیلی

 میزدی حرف باهاشون گفت بابابابغض

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

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

 ؟ کردی ماشینوچکارش-

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

 غزل شرمندتم گفت که اشکشونبینم پایین سرشوانداخت شکست بابابغضش

 شرمنده

 خدابزرگه کردی تصادف بوده عمدی مگه گفتم باگریه

 ؟کجایی؟ توچکارمیکنی-

 عذرموخواست شوهرش بودم ام عمه ی خونه نداشتم جایی بودم آواره

 نباش نگرانم خوبه جام گفتم که کنم درشون به میترسیدازراه دوتاپسرداشت
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 صوفیارفتی ی خونه گفت عمه زدم زنگ دیشب گفت باباگریه

 نداد رام خونش عمه چکارکنم برم کجا گفتم بیشترشد گریم

 ..راد آقای شبروپی-

 نیستش گیرشده زمین نگفتی مگه اون... اون-

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

 ؟ بگم چی برم بابایی-

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

 بابامنوببخش گفت باگریه

 نکردی؟ کاری باباتوکه چراببخشم گفتم دمافتا هق وهق گذاشتم دستموروشیشه

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

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

 بودم رانندش

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

 مشغول توکارخونه بعداون باباهم میکنه کارخونشواداره پسرش حاالبابامیگه

 زدبه کرد تصادف ومتأسفانه نبود بیمه که میکرد مسافرکشی وقتاهم کارشدبعضی

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

 وبابام مرداده اوایل فتاداالنما اتفاق تیراین اوایل سالمه 18 غزل من شوم سرنوشت

 اونا ی خونواده ولی بود من نام به فروختم که شهرداشتیم پایین آپارتمان یه توزندانه
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 دست اختیارش که خواهرداره یه بیچارم بابای بود حرام ماه میخوان کامل دیه

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

 نیستن بده رضایت نداشت فایده زدم زجه تقالکردم گفتم هرچه

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

 بودن

 بکنم خودم حال به فکراساسی تایه مجبورم ندارم هم ای چاره

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

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

 ...... است خاموش نظر مورد مشترک ی شماره... گرفتم شماروسریع زدم

 ... بلندم ازاقبال این اووووف-

 بابابارفته باری چند بودم بلد شدم کارخونه راهی داشتم وقت که نکردم دست دست

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

 ...وضرر جنهم میکردم

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

 کجا؟ خانم وگفت سبزشد جلوم مردنسبتامسنی

 سالم گفتم جاکردم جابه کولموروکتفم

 ؟ کارداشتین اینجا خانم بفرما سالم علیک-

 رادکارداشتم باآقای گفتم ومن نبام
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 بهم بود زده جورزل همین...راد؟ آقای گفتم باتعجب

 کارداشتم رادپسرشون آقای بله-

 میان ها شنبه وپنج ها چهارشنبه فقط امروزنیستن-

 کنم پیداشون کجامیتونم-

 !تومطبشون-

 ؟ بدین مطبشونوبهم آدرس میشه-

 ؟ دارین چکارش وگفت زد پوزخندی

 ناصرمدرس دخترناصرم من گفتم که میشکست داشت بغضم ازکن دل که منم

 راد؟ جناب ی راننده آقاناصرخودمون گفت متفکرانه مرد

 بله گفتم آروم

 افتاده اتفاقی چه براش خبرشنیدم چه ازبابات آخخخ-

 هنوز زندانه بابام-

 نمیدن رضایت-

 ؟ کنم کجاپیداشون بزنم رادحرف باآقای اومدم االنم نه-

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

 ... مطبش بری امروزمیتونی مطبشه

 برسون منوبهش سالم باباتودیدی گفت تشکرکردم کارتوگرفتم

 ..حتما چشم-
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 بری باهاش میتونی برمیگرده سرویس االن-

 ممنونم خیلی شما ازلطف گفتم بالبخندی

 ...برو میادباهاش االن منتظرباش-

 چندتایی.. اومد *ب*و*س مینی منتظرشدم ای دقیقه چند کناردیوارایستادم

 ... بود کرایه کلی بهترازدادن بودم معذب کمی کارگربودسوارشدم

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

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

 طول ساعتی یه میرفتم *ب*و*سوبااتو مطب تامیرسیدم بود2 بود مطب سه ساعت

 میکشید

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

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

 نازایی ودکترای تخصص رامیررادفوقدکت کردم تابلوهانگاه تمام به دکتربود

 ازانگلستان

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

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

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

 ؟اینقدسرش دکتریه چه مگه چخبره...؟ میشه نوبتم ؟یعنی آدم همه ایه نگفتم

 شلوغه
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 درکرده اسم فقط نکنه

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

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

 که هم هاش گونه پرتزی که اشلب چشکلیه واقعیش ی چهره نیست معلوم

 ... مصنوعی

 دارن؟ دکترتشریف آقای وگفتم جلورفتم

 امرتون اومدن تازه بله-

 ببینمشون میخواستم-

 باشین تونوبت بگیرین ویزیت وگفت انداخت بهم تحقیرامیزی نگاه یه

 کاردارم باخودشون من خانم چیزه-

 کاردارن باخودشون اینها ی همه کردگفت نگام باپوزخند

 ... چیزه... کارمن آخه-

 نشین مزاحم...لطفا خانم-

 ؟ چنده وزیتش ببخشید-

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

 میکنن روسالخی مردم خبره واووووووچه

 شدم خسته نشد نوبتم گذشت ساعت دوسه بشینم نبود وجاکه کردم پولوپرداخت

 یکی

 چه شن نمیدار بچه اینا کل یعنی... میگرفتن نوبت اومدن تامی سه داخل میرفت
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 من چکارمث میخوان بچه آخه... دارن هم ای دیگه مشکالت واالشاید میدونم

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

 ...عمرا...

 ... شدم داخل درزدم... زد صدام منشی که گذشت ساعت یه

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

 بفرمایین

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

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

 ؟ قدجذابن چراپولدرااین نمیدونم سرمیخورد حرکت باکوچکترین لختش موهای

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

 اومدین خوش وگفت سرشوبرداشت که

 ... من گفتم که داشتم فاصله ازش خیلی

 ؟ مشکلتون گفت که نگاهش تحقیرآمیزنبود اما کرد سرتاپام به نگاهی

 راد؟ آقای گفتم ترکردم لب

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

 من گفتم ؟که آوردم درازکم زبون غزل من شده چم وای میلرزید وضوح به صدام)

 ؟

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

 پردتون ی راننده مدرس-

 ؟ پدرم ی راننده-

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

 ندارن راننده ساله یه پدرم-

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

 شما

 کلی وقتمونگیرین االنم... دخترخانم شناسم پدرتونونمی دادوگفت صندلیش به تکیه

 ... بیماردارم

 ؟ کردن کمک شاید رادوببینم آقای دکترلطفامیخوام آقای-

 پدرم پیش برید من پیش چرااومدین پس-

 .... ...بود خاموش اما رفتمشمارشونوگ-

 ؟ گرفتین کی بگیرین دوباره-

 صبح-

 .... بگیرین االن بودن فیزیوتراپی پدرم صبح-

 ؟ دادین ویزیت وگفت باالانداخت ابرویی وتک

 دکتر آقای بله وگفتم دادم دهنموقورت آب

 بهش خانموبدین این لطفاویزیت وگفت روزد ای دکمه روبرداشت گوشی
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 ...الطف بیماربعدی..

 ای اجازه باگفتن رومیزکه ی برگه به زد زل پایین سرشوانداخت نگفت هیچی

 نازک چشمی پشت رفتم منشی وسمت کشدیم عمیقی نفس... بیرون اومدم

 ؟ شد کارت گفت برداشتم که میزگذاشت روی حرفی هیچ کردوپولوبی

 کردمپیدا خلوتی جای مطبوترکردم وسریع! نه فعال گفتم بزنم لبخندی کردم سعی

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

 ...راد آقای گفتم میلرزیدکه صدام

 بفرماید بله-

 باشم نشده مزاحمتون امیدوارم شدم اوقاتتون رادمصدع آقای ببخشید-

 شما؟-

 مدرس غزل غزلم من-

 ؟ دخترم ناصرپدرته ؟ناصرمدرس مدرس گفت متفکرانه

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

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

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

 رخونهکا اون اومد پیش برام مشکلی خوبیه آدم دارم دوست ناصروخیلی من-

 شد مشغول

 کنم باباروحل مشکل بتونم رادتاوقتی آقای کنید کمکم میشه گفتم باگریه
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 میزنیم بیشترحرف باهم بیااینجا برات میفرستم آدرس دخترم نباش ناراحت-

 نمیشم مزاحمتون گفتم که اومد بند گریم

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

 گه سال بعدبیست شده بیمعرفت گفتم بیخرم ازش وقته خیلی میگم داره حق گردنم

 ؟ ماهه یه گفتی بیخبرم ازش ماهه حدودیه سرمیزد بهم گداری

 درسته-

 ؟ پیدامیشه حلی راه چه بیاببینم تنهام عمارت تواین منم پاشوبیادخترم-

 بود واقعامهربون مرد این میگفت باباراست

 وشناسنامه وپرت جزلباساوخرت ببرم نداشتم زیادی فرستادچیز امبر آدرسوسریع

 صوفیاگفت هرچی دادشدم که آدرسی وراهی جادادم روتوکولم همه ومدارکم

 عمارت رسیدم بود 9 ساعت میگم بعدابهت گفتم بدم توضیح نداشتم کجا؟وقت

 ایستادم

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

 تاکارخونه سه وبرازندگی دارندگی بود باصفاوباشکوهی حیاطش شدم داخل بازشد

 ؟ داره چی خدامیدونه پولداردیگه مرد این فقط داشت

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

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

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



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

12 

 

 بیاباال

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

 روی رادباخوش آقای

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

 نکنم اشتباه اگه توکلبمون کوچولواومده فرشته گفت بالبخندی که کردم نگاش

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

 ....... شدم رادداخل آقای باراهنمایی زدم لبخندی

 گفتم بازم اما بودم گفته باباموگرفت سراغ بازم بودم معذب خیلی

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

 ... زورخوردم کمیشوبه

 !بیا سمیه رادگفت آقای گذشت که ساعتی نیم

 تهی اتاق گفت بهش که ساله 40 حدود فهمیدم اول همون خدمتکاربود سمیه

 روواسه

 ؟ کردی آماده غزل

 آقاآمادست بله-

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

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

 راد آقای ممنونم نهایت بی ازلطفتون گفتم دادم نفسموبیرون
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 منوعموصدابزن غزل باش راحت-

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

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

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

 وگفتم شدم اتاق داخل... کنیین استفاده میتونین ازاینجا وگفت کرد روبه روبه

 ممنون

 ؟ دیگه اونجا برم باید حموم برم میخوام االن..

 )بود برخوردی خوشو گرم خون زن( عزیزم بله-

 خانم سمیه مرسی-

 پایینم 11 تا داشتی الزم چیزی-

 ...حتما ممنونم مرسی-

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

 همه خالصه بزرگ دیواری ساعت یه دیواری کمد داشت وهم میزتوالت وشیک

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

 کردم حال حموم ورفتم لباسامابرداشتم داشتم کوچیکی ی زیروحوله لباس ساپورت

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

 پوشیدم حموم لباساموتوهمون بیرون اومدم اما بکنم دل ازحموم نیومد دلم موندم

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

 کمی
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 جااومد حسابی حالم سرم روی کردم جمع باحوله دوباره کردم شونه آرومی به هم

 مادرم عین بودم جذاب العاده دخترفوق یه کردم خودم به نگاهی روشویی آینه توی

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

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

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

 نبودن شلخته اصالهم داشت عجیبی کمون باالیه روبه بلند ابروهام کشیدم لب

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

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

 ... افتاده زندان ی

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

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

 پایین

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

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

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

 ؟ رودیدم اشم امروز من...شما؟ گفت که

 الم..س..س ومنوگفتم من با

 دیدم شمارومطب امروز اینجا؟من شما گفت باتعجب
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 اومدم پدرتون بادرخواست-

 ...طور این که-

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

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

 راد دکترپسرآقای آقای گفت سمیه رفت دکترکه

 ! میشناسم-

 ؟ جان غزل داشتین الزم چیزی-

 بیزحمت میخواستم آب لیوان یه-

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

 دروبستم... راهروبود ته که رفتم اتاقم سمت

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

 برد خوابم نکشید دقیقه پنج به که بودم خسته اینقده انداختم

 )امیر

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

 اتاق

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

 ... رادبزرگ

 ؟ مازدی به سری عجب چه پیدات کم ماه روی به سالم گفت خندیبالب
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 جان مهندس داری اختیاری شما-

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

 ؟ غزلودیدی-

 دختره این ؟آهان غزل گفتم باتعجب

 نازه چه دیدی آره-

 ؟ خب گفتم که بودم نکرده توجهی اصالبهش

 میمونه ما پیش مدتی امیریه-

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

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

 بهترمیدونید پدرخودتون نممیدونم-

 داره بزرگی مشکل-

 ؟ مشکلی چه-

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

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

 خیال خوش چه بود معتمد براتون تموم

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

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

 دوبرابر اونم نبوده بیمه بده دیه باید کرده تصادف گفت که نپایی سرموانداختم
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 بوده حرام ماه-

 فنر سه بله-

 – دادبرسه خدابه ه ه اوه گفتم باتعجب

 میکنم کمکش گفتم بهش چکارکنم نمیدونم-

 دوبرابر اونم نیست نفرشوخی سه دیه-

 نیست پولی کم میدونم-

 چکارکنیین میخواین-

 ؟ چکارکنم نمیدونم فعالهیچی-

 دادین امیدواری بهش بیخودی-

 نیست راهی یعنی-

 دوبرابر نه اونم یکی پول کنی کمک ی بابابخوا نه-

 ؟ باشه اینجا مدتی یه دادوگفت بابانفسشوبیرون

 ؟ تاکی-

 دادن ورضایت خداخواست شاید نمیدونم-

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

 باشم تهداش برخوردی

 ممنونم-

 ...بیشتر نه بدم روبهش یکی پول میتونم من-
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 بخیربابا گفتم دم*ب*و*سبابامو وپیشونی شدم بلند... خدابزرگه-

 پسرم خوش شب-

 شدم بیخیال...؟ بود اتاقش حاالکدومش... رفتم اتاقم سمت کردم پدرموترک اتاق

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



 )غزل(

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

 مدل

 و دامن تاب

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

 ... میادش شب میرفت دکترصب نبود

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

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

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

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

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

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

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

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



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

19 

 

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

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

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

 من ازوقتی ییتنها به اما میخورن صبحونه 9 رادهمیشه آقای میدونستم بیرون زدم

 سمت میخورن پرستاروخدمتکاراتوآشپزخونه میخوریم باهم همیشه بودم اومده

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

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

 عمارت این زیبای بخیرخانم صب گفت برگشت

 عمو؟ چطورید باصبحونه ویلچروگرفتموگفتم ی تهدس

 غزل بودم منتظرت-

 ؟ دیراومدم کمی یه-

 ببرم هوالذت ازاین خواستم منم نه-

 ؟ دودی هوای گفتم بالبخندی

 بدنیست خوبه-

 شهرافتضاحه پایین خوبه جا این-

 )امیر(

 قرارداشتم باشیرین امروز پایین اودم تخت ازروی بیدارشدم تازه

 که روکنارزدم پرده ایستادم همیشگیم عادت طبق اتاقم ی جرهپن پشت که
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 شب جزءاون اموده ست هفته یه... نیست پرستارش با؟این ویلچربابارودیدم

 ندیدمش

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

 دیدم که بودم هپنجر پشت طور همین میزد ساله 19 و 18 بود عجیب موهاش موج

 بیادفقط یادم تاچهرش صورتشوچشمموبستم ندیدم درست بازم شد داخل باباباهش

 .... اومد یادم چشماش طوسی رنگ

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

 پایین رفتم... باالبود خیلی عطرم مصرف روخودم کردم خالی هردفه

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

 گفتم که بود پایین سرش وکه انداختم غزل به جوابمودادنگاهی صبخیربابابالبخندی

 بابابیخود ببینمش حاالمیشه کرد نگام سربرداشت زبونشوخورده کوچولوموش خانم

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

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

 ... خیلی

 / بیرون میری-بابا

 عصرمیام قراردارم– من

 ) گفت خشک خیی( آپارتمانت میری-بابا

 تاشب میام ولی نه– من
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 ؟ باشم منتظرت شام-بابا

 بیام میکنم سعی شام مام گفتم شدم بلند

 ؟ دیگه ایمی-بابا

 میام پدرمن میام– من

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

 کوچولو خانم دردگرفت گردنت گفتم بالبخندی

 ؟ بله گفت بالبخندی که عروسک این داره چشمایی چه وای سرشوبرداشت

 آرتروزمیگیری سرتوانداختی اینقد

 آماده رفتم اتاقم سمت تفاوت بی نگفتم چیزی... سرشوانداخت دوباره نگفت هیچی

 ... شیرین پیش ورفتم شدم



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

 مریفتم3 ساعت دوباره خونه منومیکشید عجیبی کششی نیروی روزایه این اما

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

 متنفربودم شنبه پنج ازروزای میکردم رواداره وکارخونه شرکت میرفتم ازصب

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

 .... میگذروندم باشیرین ها جمعه خصوصا دوروزش یکی ای هفته

 ندیدم روهم سمیه که فیزیوتراپی فتهر نیست بابااالن میدونستم خونه اومدم ظهربود
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 اتاقم روی روبه ازاتاق غزل دفه یه که بگیرم دوش یه که میرفتم اتاقم سمت که

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

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

 ابی گفتم کرد نگام برگشت

 دکتر داشتین کاری گفت که جلواومد

 ؟ کنی سالم بلدنیستی-

 سالم گفت آروم که پایین سرشوانداخت

 کو سمیه نیست خونه کسی-

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

 هستی که هم جواب حاضر گفتم زدم لبخندی

 کو؟ سمیه گفتم که نگفت هیچی ترکرد لب

 بودن فیزیوتراپی که پدرتونم بود آشپزخونه پیش تساع تاربع سمیه-

 یکی دادپرستاراشون ادامه که دخترشیطونیه پیداست بود جداجذاب بود بهش نگام

 باهاشونه هم یکی مرخصی رفته

 بری میتونی-

 رفت سریع زد لبخندی

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

 هستین باباتون منتظر گفت که بود یدهبلوزشلوارپوش
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 هست هم ای دیگه کسی مگه غیربابام-

 فعال عضوجدیدم منم گفت بالبخندی

 میشه حل باچقد مشکلت-

 ...دکتر زیاده خیلی وگفت برداشت سرشو

 گفتم بهش منم گفت بهم بابام-

 نمیشن راضی زدم متوفاحرف باخانواده دیروز گفتن بهم میدونم-

 نیست کمی پول کنم کمکتون ونمقدرمیت همین من-

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

 ... شمام

 اومد بابام که نگفتم هیچی

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

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

 حرف چکارمیکردن دیگه دادن پول بهم میلیون 200 داشتم غریبه ازآدمای انتظاری

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

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

 سرخونه کجاست میدونستم یعنی ودمبیخبرب ازمامانم بود مدتها بکنم نمیشد

 زندگیشه

 زنگ بهم گداری گه خودش نمیزدم زنگ اصالبهش من وخوشبخته خوشحال
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 التماس که هردفه اما نداشتم خوشی دل اصالازش منوببینه میخواست که میرزد

 اون میرفتم وتمنا بارشوباهزارخواهش یه زدن ازچهاربارزنگ ببینتم برم میکرد

 شد ترازخودش جون مرد یه عاشق زیردلش زد خوشی کرده کباباموتر چهارساله

 خیلی افتاده بابام واسه اتفاقی چه فهمید هم وقتی... کرد ازدواج کردوباهاش ولمون

 چراامروزدوست نمیدونم.. زیربارنرفتم اما کنم زندگی باهاش برم که اومد وفت

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

 ... ببینمش ورفتم گرفتم راداجازه ازآقای 10

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

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

 اززدمزنگوب کردن ازدواج باهم که خاطرمامانم دادبه زنشوطالق اونم بود معماری

 منشی توشرکتش بیشترکه ازمامان البته بیزارم ازش چندش دروبازکرد شوهرش

 شهالکو؟ گفتم که کردم نمی صداش مامان دیگه بود

 .. تواتاقه وگفت کرد اتاق به اشاره

 شدم اتاق داخل که نکردم هم سالم سیروس به حتی

 سالم-

 کرد نگام برگشت

 ؟ زدی مامانت به سری عجب چه-

 نمیمونه دلتنگی واسه جای سرمیزنی بهمتو خیلی نه-
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 گرفتارم گفت که رونداشت به رنگ

 گرفتارسیروس گفتم باپوزخند

 شوهرمه-

 واست داره خدانگهش-

 ؟ میزنی طعنه-

 ؟ بابامونپرسیدی حال نه-

 ؟ بابات-

 بابام آره-

 غریبه مرد-

 یادن منوبه که زنیه هرحال به مامانمه ولی بهش بتوپم میخواست چقددلم که آخ

 آورده

 ؟... بود شوهرت زمانی یه-

 کجایی؟ االن... بود-

 زندم هستم-

 خودم بیاپیش-

 راحتم-

 ؟ عمتی هنوزپیش-

 صوفیام ی خونه نه-
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 ورباشی وراون این میخوای تاکی-

 ) صوفیام پیش گفتم الکی( میاد پیش چی ببینم نمیدونم-

 میکنم معرفیت سیروس دوستای به خودم پیش بیا-

 پولدارتروبهتر ازیکی یکی داره مجرد دوست دادکلی ادامه هک زدم پوزخندی

 بشه چی که-

 بگیری سروسامون که-

 خودت مث-

 عالیه خداروشکر بینی زندگیمونمی چمه من مگه-

 میدونم-

 اسپانیابودم پیش دوماه-

 باالمنومیخوای مدل ماشین ولخرجی آنچنانی های مهمونی خارج سفرهای میدونم-

 ؟ بفروشی اینا به

 ندارن حرف دستاش سیروس چیه فروشیب-

 بده طالقم بعدمدتی که سیروس عین یکی گفتم باپوزخند

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

 کنه یادهندوستان فیلش چی

 خودتوسیروس ارزونی مرفه زندگی دارم بابامودوست من وگفتم زدم پوزخندی

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

 شوهرکنم بخوام سالمه چند من مگه خوام نمی-

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

 داره کارخونه

 میدم خبرت مغزخرخوردم داشتم ازدواج قصد هروقت راضیم اززندگیم من-

 ؟ یمیکن مسخرم-

 ؟ نوش عیش عروسی صورصات دنبال برم من توزندانه بابام-

 ؟ چکارکردی-

 نکردم غلطی هیچ کارکنم چه-

 جورنشد؟-

 کنم؟ فروشی خود ازکجا-

 نمیشه جمع کاروبکنی این عمرت کل وگفت زد پوزخندی

 راحته خیلی واست گفتنش وگفتم زدم پوزخندی

 نیست شوخی نیست پولی کم-

 برنمیاد ازدستم کاری-

 برنمیاد ازدستم کاری-

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

 نداره
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 نمیاد خوشم ازشوهرت-

 نمیذارم کم واست چیزی داره اتاق کلی بزرگه خونم-

 سیرسو؟ یاپول میکشی رخم خونتوبه-

 تودخترمی حرفونزن این-

 نداشتی دختری یکرد ولم وقتی بودم دخترت آره گفتم تودلم

 ؟ چته رونداری به رنگ گفتم که شدم بلند تخت ازروی

 بیشترشده زیردلم دردای روزه چند-

 دکتر میرفتی-

 دارم کیست-

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

 افتاد ازدستم کیفم شد جمع ازدردتوخودش افتادروزمین شد طوری اصالیه

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

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

 شد؟ چت عزیزم کرد بغلش سیروس

 . 2 بعد بیمارستان مامانمورسووندیم افتادخالصه اتفاقی چه شد چی نفهمیدم

 ساعت3

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

 قراره خونه منورسوند سیروس که بودیم توبیمارستان ساعتی چهارپنج بشه عمل
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 شهرستان متأسفانه زدم زنگ خاله به بیمارستان برم دنبالم بیاد شبش بمونه خودش

 سیروس که خوابیدم 10 ساعت تاحوالی... بلندم ازاقبال اینم تفریح بودن رفته بود

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

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

 آقای

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

 خوابیدم گرفتم تخت منم بازرفت خودشم خونشون منورسوند اومد سیروس

 نفهمیدم

 چنان کنارتخت سیروس بادیدن بیدارشدم نوازش بااحساس که بودم خواب چقد

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

 !کوچولو؟

 ؟ میخوای چی گفتم باترس

 ...خوابی دیدم هیچی جلوترکشید خودشوروتخت

 ؟ زدی دست بهم چرا دادگفتم باحالت

 ) گفت باخنده(؟ خوشگله ندارم کاریت من-

 بروبیرون بیخودمیکنی-

 ؟ ترسیدی چته-

 )بادادگفتم( میزنم جیغ بروبیرون-

 ته داره جذابیتش مامانت دیگه چیز تویه اما خوشگله خیلی مامانت گفت جلوتراومد
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 تری توطبیعی اما میرسه خودش به خیلی وجود بااین اما میکشه

 یشوعوض خفه-

 میبینمت وقتی دارم حسی چه نمیدونی غزل-

 آشغال باز هوس کردی توغلط-

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

 برمیگردم دیگه ساعت یه ببرم براش داشت الزم چندتاچیز مامانت وبرمیگردم

 توبروبیمارستان بعدمیبرمت

 بودم ترسیده خیلی شدنشوشنیدم دروقفل شدن بسته کردصدای اتاقوترک سریع

 نمی

 بدی سردرد بود درقفل کیفموبرداشتم مانتوشلوارموپوشیدم چکارکنم دونستم

 گرفتم

 ولی باشه کلینیک باید االن میدونستم امیروگرفتم ی وشماره چکارکنم نمیدونستم

 ...نمیداد قد جایی به فکرم گرفتم

 )امیر(

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

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

 .... الوبفرماین-

 الوامیر؟ امیر گفت که بود گریه صدای

 ؟ بله گفتم تعجب با-
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 غزل امیرمنم گفت میکردکه گریه هنوز

 ؟ میکنی ؟چراگریه کجایی شده چی گفتم که بود بیمارنشسته

 بیا کن کمکم امیرالو-

 بزن حرف درست شده چی گفتم که مادرش خونه رفته میدونستم

 میترسم بیرون رفته کرده دروقفل بیرون رفته ناپدریم برس دادم به امیر-

 بود هق هق پره صداش....امییرررر

 نکن بگوگریه درست غزل-

 برس میکنه امیراذیتم گفت شدیدی هق باهق

 آدرسوبگو کجایی-

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

 کجایی؟ آدرسوبده گفتم که باشم آروم کردم سعی

 23 پالک.....برجِ....ِخیابونِ.... خیابون گفت باگریه

 نکن گریه خودمومیرسونم االن باشه-

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

 درنزن اومدی) باشه نداشته ورش اگه گذااشت نوانوجازاپاسشو کلید سیروس دیده

 باشه

 ؟ خوبی االن-

 خوبم-
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 اومدم کن قطع نکن گریه-

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

 خوادبدین نمی هم ویزیت مطبم

 ؟....دکتر اما-

 سوئیچووموبایلموبرداشتم ریعوس کاردارم گفتم که کرد بهم پرازالتماسی گاه زن

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

 ) غزل(

 دقیقه ده تابیمارستان اما بودحتماترافیکه طوالنی راه گذشت پرازدلهره دقیقه 40

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

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

 خوشکله خانم به به که

 گفتم باگریه... بذاربرم-

 خوشکلم کردم پیدات تازه بری بذارم کجا-

 ..شو خفه-

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

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

 افتادن

 ... باش آروم ندارم کاریت-
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 افتادم گریه بیشتربه نداشت ای فایده زدم زجه کردم گریه تقالکردم هرچه

 کنم دفاع ازخودم تونستم اصالنمی درآورد ازپام وبدترازاون وحشی شلوارموعین

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

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

 کوچولو وحشی شی آدم میخوام گفت باعصبانیت پاموبست ووباطناب شدم وزنده

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

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

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

 عروسک باشیم منوتوتنها شهالامشب پیش خواهرموبرسونم وبرمیرگردم

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

 گفت که بود امیر صدای بودم افتضاحی توحالت هرچند ظهلح یه شدم خوشحال

 کجاییی؟ غزل غزل

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

 شدم روانی داشتم میکردم گریه فقط بودم بسته دهنم

 )امیر(

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

 آروم خونه شدم داخل ودربازکردم کردم خداتوکل به باشه توکارش ای حقه نکنه

 کجایی؟.... غزل غزل گفتم که بود
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 از بود معلوم که مردی یه که بود وشیکی بزرگ ی خونه کردم اطراف به نگاهی

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

 ؟ یدیننش داخل

 کو؟ غزل گفتم باشم سرد خون کردم سعی

 ؟ شدین داخل ای اجازه باچه طویلست اینجا مگه-

 ... شماست پیش غزل که ای اجازه باهمون

 ؟ غزلی ای توچکاره-

 کو؟ غزل گفتم شما تونه اوال-

 ؟ دادری توچکارغزل-

 ؟ کجاست کارش همه گفتم سرد خون

 آقا بروبیرون جلودادزد اومد

 میکنم بیچارت بشه کم موازسرش یه وگفتم مزد پوزخندی

 بروبیرون غزلی وصی وکیل مگه بربیرون دادزد

 اومد کارنمیکردم کارخونه خاطر به بود مدتی یه قبالاالن کارمیکردم رزمی

 بیرون هررررری دادزد بود عصبی چنان جلوبازموگرفت

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

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

 زد خشکم سرجام لحظه یه دیدم ازاونچه دوییدم اتاق سمت سریع نبضشوگرفتم
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 کشیدمش بود افتاده زمین روی هنوز کردم مرد به نگاهی برگشتم بستم وچشم

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

 برگشتم سریع داره برش بیاد هوش به که اتاق داخل دروکلیدروارزیردرانداختم

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

 کاریت گفتم بادلهره سریع دهنشوبازکردم میکرد هق هق بودن پراشک چشاش

 ؟ نکرد

 ....نه گفت هق باهق

 بی زمستون بارون عیین هنوز باالدستاشوبازکردم رودادم مالفه ازپشت بود لخت

 ؟ زده دست بهت نکرد اذیتت بازگفتم که چشماش میباریدن وقفه

 ... رسیدی زود گفت باگریه

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

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

 ؟ کرده بلند روت دست گفتم بانوازش کنارصورتش بردم دست اراده

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

 ... الهی بشکنه

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

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

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

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

 بپوشی نداره چیزی مامانت وگفتم

 اتاقشه اون گفتکردو اتاقی با اشاره

 ... توش انداختمش که همونی-

 آره-

 معلومه تنت کل بپوشی نیست هیچی وباحرص رفتم بود توش غزل که اتاقی سمت

... 

 هست تونیک یه توکولم گفت هق باهق که

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

 کاربونی تونیک یه که گشتم تند ندت زیپشوکه بازکردم سریع بود دستم کوله 9 واسم

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

 چشم اراده بی بود نبسته هم سوتین بود بهم وکمرش مانتوشودرآورد کرد پشت

 بستم

 دستم که توکروله انداخت کرد مانتوشومچاله دیدم کردم باز تاچشم پوشید سریع که

 بریم گفتم که شالشوجلوکشیدم میلرزید دستاش داشت فاصله کمی یه باهام بود

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

 ... میخوام معذرت گفتم باگریه میشه بد حالت

 نکن گریه نیفتاده میگی که اتفاقی-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

37 

 

 خارج ایستادسریع سانسورآ شدم کالفه کرد بیشترگریه پوشوند صورتشوبادست

 خداروشکر بود بابافیزیوتراپی عمارت رفتیم... شدیم

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

 ی درآستانه منم که نشست تخت ی لبه شدیم اتاق داخل غزل اتاق رفتیم راست یه

 سمیه که زمین روی روانداختم هوکول اونجا بری نداری حق دیگه وگفتم درایستادم

 کیسه داخل ویخ نشستم تخت لبه جلورفتم دروبستم گرفتم یخوروازش اومد

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

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

 ... سرده خیلی گفت باگریه

 دردداری گفتم دستشوبرداشت که ازصورتش دادم فاصله کمی که بود تودتش دستم

 داره درد سرم فقط نه-

 شده کبود خیلی-

 معلوم بابات تاتکلیف نمیذاری مامانت ی پاتوخونه دیگه وگفتم یخوگذاشتم دوباره

 واینجایی بشه

 تبرا فرستم رومی سمیه االن بذارروکبودیا وگفتم دستش یخودادم دستموبرداشتم

 یه

 بیاره مسکن

 نکن گریه دیگه گفتم میشدم بلند که درحالی
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 بدبختم چقد من گفت باگریه تخت روی خودشوانداخت دفه یه که

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

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

 کرد

 ولی بود دخترخوشگلی بودم باشیرین فقط اواخرهم این دخترداشتم وستد

 بودم نداده بهش ازدواج قول ولی میرسید بهم جوره همه شیرین بهم امروزریختم

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

 شمارشوگرفتم

 الوشیرین-

 عزیزم الوسالم-

 کجایی؟-

 خونه-

 ؟ بیام-

 دکتر؟ روز وقت این عجب جه ه ه ه اوه-

 دارم احتیاج بهت بیام نپرس-

 بگیربیا ناهارهم منتظرتم بیا-

 تابیام بروحموم اونجام دیگه ی دقیقه 40 -



 ) غزل(
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 که وقتاخونه خیلی هرچند داشتم بادکتروحشت روشدن ازروبه گذشت روزی چند

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

 هرچی میریختم صدااشک وبی بودم نشسته تاب روی بودم نشسته توحیاط نرفت

 ... نداشتم حوصله ندادم اصالجواب زد زنگ مامان

 گفتم بهش اصرارکرد اینقد بودم گفته بهش میکنم کجازندگی صوفیامیدونست

 اشکاموپاک شدم بلند تاب رویاز بودم نشسته که توحیاط... اوددیدنم هم دوباری

 گفت تامنودید بیرون ازدراومد باعجله امیر دربازشد شم داخل تاخواستم کردم

 بیا؟ اینجاییی

 اینجاست مامانت گفت که سمتش رفتم دستوربود بیشترشبیه

 شهال؟ گفتم باتعجب

 دادی توبهش آدرس دره پشت بله-

 ندادم من نه گفتم مظلومانه

 ) بود عصبی خیلی( نمیری باهاش وگفت دررفت سمت

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

 چقدم

 ؟ بله گفت خشک خشن که عصبیه

 بریم کن جمع گفت من شهالروبه

 نمیره جایی غزل-امیر
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 ؟ کامیکنی چه اینجا بریم کن جمع غزل گفت تفاوت شهالبی

 ؟ آوردی روازکجا اینجا آدرس گفتم آروم

 داد بهم صوفیا-ش

 نشین مزاحم خانم بفرماین-امر

 بریم مامان غزل گفت انگارامیرونمیدید که من شهالروبه

 نمیاد جایی غزل گفت دستوری امیرمحکم

 ؟ ؟غزل چکارمیکنی توخونشون غزل کیه پسره این امیرگفت شهالروبه

 ؟ باتوأم غزل شهالگفت که نگفتم هیچی

 ؟ دخترداری یه اومده یادت النا گفتم بابغض که گلوم داشت بغض

 ؟ غزل حرفیه چه این-ش

 ؟ کردی ولم چهارساله-

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

 ندارم مشکلی راحتم اینجا من گفتم بابغض

 درنیار بازی بچه غزل بریم-ش

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

 بیاد

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

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

 ... اومدین خوش

 ؟ ازدواجی ؟چه غزل میگه چی این-ش

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

 زنتوبگیربرو دست گفتم

 ؟ کنی ازدواج باهاش میخوای گفت زد پوزخندی

 ؟ چی که آره-

 ؟ پسرداره دوست غزل میدونی-

 کنی اذیتش توبخوای که ازاینه بهتره نیست مهم میدونم-

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

 فهمیدم... بهش وقتی اون نیست اول دسته اون پسرداشت وستد ازمن قبل

 ..شو خفه-

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

 ؟ میمونه سالم نظرت به نیست باالسرش هیشکی که دختری ظاهرشوخوردی

 ناال غزل خبرنکردم زنتوبگیربروتاپلیس دست میخوره دردخودت به اراجیف این-

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

 ظاهرشونخوردی شهالگول مگه

 شهالم عاشق من-
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 برو کن جمع حاالهم زنمه االنم کنم باورنمی خرابه بگه دنیا غزل واسه میرمیم من-

 ؟ کومدرکت-

 باخاک ببینمت مدوربرزن باردیگه یه نشه وراپیدات این دیگه میارم هم برومدرک-

 میکنم یکسانت

 ؟ مینازی ثروتت به وگفت زد پوزخندی

 ومیتازم مینازم میتونم دارم چراننازم-

 باباشوبده ی دیه پول میگی توراست-

 کاراشه پیگیر وکیلم میدم-

 سیروس بریم گفت که بود عصبی کمی یه شهالاومد که

 وقتی غزل توندوروبراننبینم این بعد به ازاین زنمه غزل شهالگفتم روبه

 ره نمی جایی شوهرداره

 ؟ شد زنت ای هفته یه-ش

 ... چطورمگه.. شبه یه وگفتم باالانداختم ابروی

 میکنم شکایت ازت-ش

 ؟ جرمی چه به-

 دختربچه ازیه سوءاستفاده-

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

 ببینمش ذاره ونمی ردهشوهرک پدرش ی بااجازه دخترم
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 ...دکتر حاالمیبنی میکنم شکایت گفت شد سوارماشین باعصبانیت شهال

 ... اومدی خوش-

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

 درخت

 رفت باغ های

 ؟ نکرده اذیتت گفتی گفتم که رفتم سمتش

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

 توچه

 بزن حرف درست دادزدم

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

 ؟ شورمیزنی توچرا توچه به گفت بازم باگریه

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

 رودرنیار ها فرشته ادای من واسه دیگه ای اینکاره توخودت باپوزخندگفتم

 ؟ کردی کمکم پشیمونی چته-

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

 دارم کارت بیا حاالهم.. ببره لذت

 آشغالی عوضی یه توهم گفت باگریه

 شو خفه وگفتم برگشتم
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 نمیام باتوجاییی من-

 میده کاردستم همیکن شکایت میره فردامامانت بیا-

 ؟ چیه منظورت-

 بیرون باباتوبیارم میخوام-

 سوخته واسم دلت چته-

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

 میسوزه بابات واسه دلم ترنشی

 عوضی گفت باگریه

 بابات فتمیگ درنیاربابام واسم دارپروبازی زبونتونگه کوچلوافساراون خانم ببین-

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

 ؟ چی که بدی بهم میخوای پول کلی جوری همین-

 دارم شرطی نمیدم بهت جوری همین نه-

 شرطی؟ چه گفت باگریه

 میکنم عقدت-

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

 ؟چیییییییی گفت باتعجب

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

 ؟ بشه چی که-
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 میدم بابات نجات واسه که پولی درازای-

 ؟ رسیدی نتیجه این به ای دقیقه ده چطور-

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

 بدم پس بهت چطوری بعد-

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

 ازدواج

 کنی ازدواج بتونی مناسب موقعیت تویه وتوهم کنم

 ؟ چیه منظورت-

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

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

 بدتربشه واوضاعت شه بارکترکشیده جاهای به کارت ممکنه پس حسابی درست

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

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

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

 ) گفت باحرص( غالیآش خیلی-

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

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

 ؟ تومیرسه به گیرتومیاد؟چی چی گفت باپوزخند
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 آل ایده زندگی ویه میرسی بابات توبه... هیچی-

 ؟ میدی طالقم کی وقت اون-

 شوهرمیدم توروهم کردم ازدواج وقتی-

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

 زنمی گم نمی کسی به خواهرزادمی میگم-

 .. که دونن نمی اقوامتون یعنی-

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

 که هم عقدمون دخترخواهرمی میگم اونوندیده هیشکی کشوردارم خواهرخاج

 میمونه پنهونی

 ؟ چی بابام-

 نمیشه که بابات بدون بگم باید که بابات-

 داری؟ حرفات واسه تضمینی چه-

 میدم قول-

 ؟ نزنی دست بهم میدی قول-

 ازدست واسه چیزی دخترنیستی توکه میترسی ازچی گفتم باپوزخند میدم قول-

 دادن

 ؟ نداری

 ؟ وپدرت..... بدی دست بهم نمیخوام هرحال هب-
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 بگه اقواممون به خاطراینکه به باشه درجریان باید میگم بهش-

 وخدمه-

 ... کورن کرن همه اینا نترس-

 ؟ چکارکنم حاالباید-

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

 میکنیم مازودترعقد تاآزادشه همیبر زمان میده باباتوانجام

 ؟ کی-

 دوروزه یکی توهمین-

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

 نمیکشی نفس من ی اجازه بی گی

 ؟ چیه منظورت-

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

 ؟ شد روشن... من ی

 ؟ داری ارتباطی هم باکسی دادم ادامه که کرد نگام فقط

 ؟ اسیرآوردی مگه-

 ... شنیدی همینکه-

 زورمیگی داری-

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

 میاد بدم ازت روانی گفت باعصبانیت میرفت ها پله سمت که درحالی

 ) غزل(

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

 تخت خودوروی رفتم اتاقم سمت بودم عصبی گفت چی نفهیدم بودم گریون زدمن

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

 دادصدام ابجو سریع شمارشوگرفتم زده بارزنگ چند صوفیا دیدم برداشتم بود

 الوصوفیا گفتم باعصبانیت که میلرزید

 ندادی چراجواب بودی کجا الوسالم-

 ؟ مامانم به اینجارودادی چراآدرس گفتم وگریه وعصبانیت باگریه

 مجبورشدم انداخت دادوهوارراه بخداکلی درخونمون جلوی اومد-

 رونده آدرس نگفتم مگه-

 ...اومد-

 آره-

 ... میخوام معذرت غزل-

 نمیذارم عوضی سیروس اون ی اموخونهپ من-

 ؟ چکارکنی میخوای غزل-

 هست کسی هم تودنیا مگه هم ترازمن بدبخت صوفیا گفتم باگریه
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 نکن توروخداگریه... غزل حرفونزن این-

 ؟ دیدنم بیای میتونی صوفیا-

 ؟ ندارن راننده بیامگه خودت-

 ؟ ذاره نمی-

 ؟ کی گفت باتعجب-

 امیر-

 ؟ دکتره گفتی که رادهمونی یپسرآقا منظورت امیر-

 آره-

 ؟ داره اون به ربطی چه چرا-

 ؟ نمیکنی خدااچراکمکم میمیرم دارم افتادم هق هق یهوبه

 ؟ شد چت شده چی غزل-

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

 فردامیام تم نمیتونم که امروز آخه بگم چی-

 صوفیا؟؟؟.... باشه-

 ؟ بگی میخواستی چی-

 میگم بعدابهت هیچی-

 بگودیگه-

 روبده دیه پول میخواد امیر-
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 میگییییییییی؟ دروغ گفت ناپذیری وصف باذوق

 میده بهم گفت میگم راست نه گفتم باگریه

 ؟ میکنی گریه ؟حاالچرا جدی-

 کنم ازدواج باهاش که میخواد گفتم باگریه

 ی؟ ی ی ی چی گفت باتعجب

 شنیدی درست-

 بگو باردیگه یه-

 نکن اذیتم صوفیا گفتم باگریه

 بگو من جون-

 کنم ازدواج باهاش خواست ازم-

 کرده نگاه دخترخدابهت میگی راست گفت باذوق

 ندارم دوسش من صوفیا-

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

 ندارم دوسش-

 باشه بروباباازخداتم-

 کنم قبول میگی یعنی-

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

 نداری کم چیزی دیگه بهشتی حوری
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 ؟ صوفیا میشه چی دلم-

 دلت گوربابای-

 کنم ازدواج باعشق داشتم دوست-

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

 میکردم قبول باکله مبود من میخوای چی

 هست ازدواج این واسه تضمینی چه آخه-

 شدی؟ وعاشقش زدی شاید خداکریمه هم بعدا کن فعالازدواج-

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

 ؟ میبینه رو

 ؟ پسرخوبه نگفتی مگه-

 ندارم دوسش نیست خودم دست صوفیا ولی خب آره-

 توهم نخواست خودش شاید دیدی خداروچه بیرون بیاد بابات نیست المهمحا باشه-

 شوهرمیکنی دوباره خوشگلی که

 مطلقه زن میشم سادگیه همین به مگه گفتم باگریه

 مریض درگرفت جایت سیره شکمت باالسرته سقفی الاقل بهترازآوارگیه فعال-

 ی هترازخونهب نکنی خریت غزل برسه دادت به هست کسی شبی نیمه وقتی شدی

 بگذرون توخیابون دختردوشب داره نگهت هفته یه حاضرنبود که عمت مادرته

 میخوای گفت ؟وآروم میشی آواره میخوای دوروبرت خبره چه نمیدونی میشی نابود
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 بکنی دخترچکارمیخوای....میاد؟جزء کارگیرت نظرت ؟به خرجتودرآری چطوری

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

 ازکجا میخوای پول کلی بگیردرضمن تصمیم درست بابات دخترجون خیابون

 ؟ جورکنی

 ؟ کنم قبول تومیگی-

 ......آ نکنی قبول نکنی خریت-

 بزرگتره ازم سال 12 آخه-

 حالیشه تره عاقل بهتربزرگتره باشه-

 آخه دخترداره دوست-

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

 راحتی توهم

 ؟ ای دیونه-

 شد وآدم دلشوبردی شاید واسش نازکن کن دلبری-

 نیست طوری اصالاین بابااین نه-

 ؟ چی پس-

 ؟ نداری کاری بابابیخیال هیچی-

 سرمیزنم فردابهت-

 صوفیا فردانیستم-
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 کجایی؟-

 خبرمیدم بابابهت کارای دنبال میرم-

 ؟ کنی عقد قراره کی-

 نمیدونم-

 ؟ دیگه عقددائم-

 آره-

 – سالمتی به خوبه-

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

 میدم قول-

 نداری فعالکاری-

 بعدامیبینمت نه-

 به کشیدم دراز تخت روی موهاموبازکردم کلیپس انداختم عسلی میز موبایلوروی

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

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

 میزعسلی روی موهام توکلیپس امیربوداومد شد درباز شدم بلند تاخواستم آورد

 سختی به تصمیمتوگرفتی شد چی گفت جلواومد موهام کردن جمع درحال برداشتم

 گرفتم تصمیم گفتم که کردم جمع موهاموشلخته بستم موهام هکلیپسوب

 میشنوم-
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 درشت چشمای المصب بود جذاب میکردم نگاش داشتم نشست اتاق مبل روی

 بود ای قلوه لباش بود قلمی دماغش ومشکی بلند گیراابروهاش روشن داشت قهوی

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

 دوم فصل

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

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

 ؟ حسابی زدی

 کنه ازدواج قراره باکی میفهمید باید حاالهم بودم حاضرجواب زیادی نه که یکم من

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

 ببینمت

 ؟ نتیجه زدی حاالدید خب-

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

 ببینم

 ؟ بشه خطی خط شناسنامم ارزششوداره شکلیه چه

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

 باشیم

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

 میدونن مامانم بابام جذابه خوشکله شوهرم بگم نگیره زورم حدااقل صوریه ازدواج
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 ... پولداروجذابه نداره لنگه بیادمیگم بهم باشه دروغکی اگه حتی شوهرمی که

 به خوام نمی گفتم بهت که دلیلی بهمون گم نمی بهت نه ایبخو هرچی آره که پول-

 کنی فروشی خود چندرغازی یه خاطر

 بزن حرف درست بامن گفتم پایین سرموانداختم

 ؟ میگم دروغ-

 کنی توهین بهم نداری حق هستم که حاالهرآشغالی-

 باشه ازخداتم میکنم جمعت دارم که همین-

 میاد کافی دکترپول کافیه شب یه ای هفته که هستم جذاب اونقدری هرحال به-

 دستم

 کنی توحمایتم نخوام اگه نشم آواره که

 کنم تحقیرت داری دوست خودت میخوای خودت غزل ببین-

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

 ؟ کنی عقدم نکرده مجبورت

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

 سنگینه وجرمت میشی

 عوضی گفتم تمام باعصبانیت

 منو؟ پسندیدی شد چی خب-

 میدی طالقم باشه یادت ولی میکنم قبول-
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 ! وتوروشوهربدم کنم ازدواج من که زمانی آره-

 ؟ کی به میدی شوهرم-

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

 .....هات ترونهدخ

 تاحاال ترازتوندیدم عوضی گفتم پریدم حرفش میون

 بابام از دختروبگیرمادرت مادروببین گن بیخودنمی قدیما...شدی؟ عصبی چرا چته-

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

 .. مادرتی ی

 شو خفه گفتم باحرص

 وسمت داشتی پسر دوست توکه غیرازاینه شدی ناراحت چرا گفت سرد خون

 ؟ کرد ولت چطورشد راستی گفت شد جلوخم

 مرداآشغالین ی همه..تو مث عوضی یه اونم وگفتم دادم نفسموبیرون

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

 زنین مرداهالک شما همین گفت باپوزخندی

 پولین هالک شماهم-

 جزءپولش نداره زشیار هیچ مرد-

 داری؟ حاالچقد وبس همین عروسکه یه فقط زنم گفت باخنده

 350 گفتم گه کرد حرفوعوض بدم جوابش نذاشت عوضی
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 ازدواجومیگری ی نامه رضایت اولم بده باباتوانجام آزادی فردابروکارای باوکیلم-

 بابات بعد کنم می عقدت اول

 فرارکنم میترسی چته-

 محضرمیگیرم وقت هم ودمخ...دقیقا گفت باخنده

 که شیک باشه عقدمون مناسب بگیر سفید لباس دست دادیه ادامه که نگفتم هیچی

 به

 کن آرایش هم یکم نره آبروم تومحضر بیاد منم جذابیت

 ... شیفته خود گفتم کجی بادهن

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

 باشی

 دیگه؟ گفتم باپوزخند

 میخرم خودم حلقه-

 ؟ دیگه چیه واسه حلقه نیستم خواهرزادت من مگه گفتم باپوزخند

 تومحضر برای-

 ؟ خارجه خواهرت که گفتی میگم-

 .. آره-

 بلدنیستم اصالزبان امامن-

 !!!!!!!!!!!!جدی؟؟؟-
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 ؟ بلدباشم باید داره تعجب بلدنیستم چیه-

 میکنیم فکریش یه نیست مهم-

 ؟ عقدمیکنیم کی نشستموگفتم تخت ی لبه

 میگم بهت میگیرم فرداوقت-

 ؟ زدی حرف بابات با-

 میزنم حرف باهاش میرم االن-

 میکنه؟ قبول-

 کنم ازدواج من ازخداشه اون -

 نیست مصلحتی ازدواج این مگه-

 میشم زندگی پایبند من که امیدوارمیشه بازم ولی آره-

 ؟ چی دخترات دوست پس گفتم زدم پوزخندی

 من کنی نیازموبرطرف ندارم ارتباطی باتوکه چون آزادم من گفت ترکرد بل

 فسابق کما رابطهامودارم

 ندارم توکارات دخالتی من دوستی دوری راحترم هم بهترمن-

 برم که روزم ازشبانه هرساعتی دخترامودارم دوست من کنی اعتراضی م نباید-

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

 باشم نداشته

 کسی کردی خواست دلت توهرغلطی هرگفت خودت خندیدوگفت متأسفم برات-
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 نبود متأسف واست

 ازبدبختیمه من گفتم پایین سرموانداختم

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

 ...باشی ممنونم باید میدم

 ؟ داری ازدواج قصد وقت اون دکترکی آقای ببخشید-

 پیداکنم مناسب تاکیس ندارم ازدواج قصد حاالحاالها وگفت باالانداخت ابروی تک

 ...فعال نمیدونم اعتمادندارم دخترب هیچ به که وازاونجایی

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

 تروخانم پخته تازه هنوزبیشک جذابی داری زوقتهنو سالته 28 موقع اون تازه-

 سال ده نگران بیدلیل پی کنی زودترازدوج ممکنه درضمن زیاده هوادارت ترمیشی

 ممکنه ،آسایش ،رفاه خدمتکار،پول عمارت نمیگذره بد بهت هم اینجا نباش دیگه

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

 آزاده هم مبابات

 نداری مشکلی میپوشم لباس دارم هرجوردوست باشم راحت میخوام توخونه من-

 بگرد اصاللخت بگرد هرجورراحتی میکنم پرستارمردباباروعوض نیست مهم-

 بی االن وقتی باشه مهم برام چی واسه من باشی راحت که کردم عقدت درضمن

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

 گیربدم دلیل بی چرامن راحتی نیست مهم برات االن وقتی
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 بگم بهت ،گفتم گفتم که بخودم رحمت باباصد آدوموحرفاش میکنه سوراخ سوراخ

 ؟ میپوشی لباس طوری چرااین بعدنگی

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

 باشی راحت حسابی گیرب خوابم

 ندارم من کنم آرایش گفتی-

 نمیری جایی بگیرتنهایی الزمته که هیچی گفتم بروخرید باسمیه-

 شنیدم-

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

 بپرس دخترات اینوازدوست-

 باشه جذاب شوهرت نمیخواستی مگه-

 ... خودشیفته-

 کوچولو بگی تووبهم نیست احتیاجی جذابم میدونم خودم-

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

 رسی نمی من

 خوشگله چقدکاسبی شبی میدونی جذابی توهم آره-

 توبیشتردرجریانی دستته قیمتش-

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

 تاابد نمیگذرم ازت خطایی کوچکترین غزل سربزنه ازت خطایی کوچکترین
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 جا همین زنمومیارم بپوسی عمارت توهیم میزارم باشه یادت نمیدم طالقت

 هنوز دربود ی توآستانه خندید مستانه وبعد کلفتیشوبکنی

 ندادم محل شد کنده هم ازموهام کلی باعصبانیت درآوردم موهاموبازکردم کلیپس

 که

 ...میاد بدم ازت عوضی گفتم کردم پرت روسمتش کلیپس که باداددرحالی

 خشک نخورکوچولوشیرت حرص باخنده گفت خندید فقط توشونش خورد کلیپس

 میشه

 کردم وزارزارگریه انداختم تخت خودموروی که سردیش خون از گرفت زورم

 بود حرص هرچی... کردم بارش بلدبودم وناسزاورکیک فحش هرچی گریه میون

 ایستادوموهاموروازتوصورتم باالسرم اومد که کردم خالی دادن بافحش

 !... خانم غزل هستی که هم زبون خوش برچهره عالوه کنارزدوگفت

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

 کشت خودشوواست

 شوبیرون بروگم گفتم بادادگریه یهوبرگشتم

 شویی ظرف سیم عین موهات آوردگفت طرف موهامویه که بود دهایستا کنارم

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

 ) تقریبادادزدم( دستتوبکش-

 ظرف سیم میادازاین خوشم کردی فک چیه گفت باخنده که باگریه میکردم نگاش
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 ؟ سینف اعتمادبه چه کردی بلندشون چقدم.. شویا

 ..بخواد دلتم-

 کن نمیادبعدبروکوتاشون خوشم بلند اصالازموهای اَه اَه اَه اَه-

 ا عمر دادزدم

 میکنم کوتاه واست خودم گفت باخنده میرفت که درحالی

 کردی توغلط بادادگفتم

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

 کردم لمسموهامو بیروم رفت که کردم

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

 موهامومیخوردن حسرت دختراتومدرسه ی همه واال... حسود قشنگتره

 کنم عمراکوتاشون

 )امیر(

 انصافاعجب ولی کن کوتاشون گفتم خورد حرصی چی حساسه چقدرروموهاش

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

 کنه نمی کوتاه مطمئنم لجبازه اینقد احمق کاروبکنه

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

 جلورفتم بود پرستارش شدم داخل درزدم که بود باباتواتاقش

 من برپدرجان سالم-
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 ؟ عجب دکترچه فرمودین نوازی بنده مسال– کردبشینه کمکش پرستارش

 داشتم کارتون االنم شلوغه باباسرم نفرماین-

 نیومدی دلیل بی میگم-

 باپدرتنهاباشم میشه پرستارگفتم روبه

 حتما پرستاربله

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

 دکتر

 بابا نمیگیرم وقتتوهم ندارم چینی مقدمه ی حوصله-

 میشنوم خب-

 روبدم دیه پول میخوام-

 نبودی راضی کنی پرداخت که گرفتی چطورتصمیم خب خیلی گفت زد بابالبخندی

 که

 ؟ اومده غزل مامان گفتن خدمتکاربهتون-

 غزله مامان گفت میزنه حرف دکترباکی گفتم ازسمیه-

 ؟ تانهبیمارس مریضه گفت مامانش پیش رفت غزل روزپیش باباچند یادته

 -.. اما گفت بهم آره-

 بود؟ کبود چشش پای بابااومد بود بیمارستان مامانش درسته -

 نگفتم چیزی بگی نداره دوست دیدم بود ناراحت خیلی اخه نپرسیدم ازش آره-
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 ...پدرناپدریش چیزه رفتم... زد زنگ بهم درسته-

 نگفت حرفموخوندچیزی باباتاته

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

 ؟ کنه شکایت بره میتونه راحت االن میدونی-

 روبدم دیه پول میخوام همین واسه میدونم-

 داری نگهش تونی نمی بشه انجام قانونی تاکارای-

 نیست صالحش به هم رفتنش اونجا-

 ؟ بکنی چکارمیخوای-

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

 ؟ چیه تصمیمت

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

 بره بابامیترسم کرده ولش حاالهم پسرداشته دوست میگفت سیروس داری انتظاری

 شه کشیده بیراهه به

 ؟ توچرانگرنی-

 نخواهدداشت خوبی آخرعاقبت میدونم رونداره کسی اون-

 کن روکمک هم میخوای بدترازغزله دخترتوشهروضعشون همه ؟این گرانشی-

 داره شایدحکمتی افتاده سرراهم فعالغزل-

 ؟ چیه دلیلش هرحال یه-
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 باشم بیتفاوت نمیتونم ست بچه هنوز بابااون-

 ؟ چکارکنی میخوای حرفتوبزن-

 کنم عقدش میخوام گفتم آروم خیلی

 ؟ کنی عقدش گفت باتعجب

 موقعیت نه داره خوبی زندگی نه آزادشه باباشم ببرتش نمیتونه مامانش الاقل

 بدترمیشه هست که ازاینی مطمئنن مناسبی

 ؟ مطمئنی اینقده ازکجا-

 شده که خاطرپولم به اینکارومیکنه بازم یعنی پسرداشته دوست وقتی-

 ؟ زدی حرف باهاش چی خودش-

 .. کرد قبول زدم حرف-

 ؟ دیگه اینه منظورت کنی ازدواج باهاش میخوای-

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

 شدم متوجه-

 تاوقت دارم نگهش سالم والاقل بگیرمش کنترلم تحت میتونم کنم که عقدش-

 – برسه ازدواجش

 میدی؟ طالقش یعنی-

 خواهرزادمه دختراکرم میگم آره-

 ؟ اکرم-
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 آره-

 بیخبریم ازش سالهاست اکرم-

 مونهب اومده دخترش میگم خبرنداره ازاکرم هیشکی میدونم-

 زد؟ حرف باهاش اومد یکی اومدیم بلدنیست زبان غزل-

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

 – بیخبریم ازش هم

 ؟ کردی فک شده حساب چی همه-

 امیدوارم-

 ؟ میگی بهش چی شیرین-

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

 من شخصی زندگی

 ؟ بسته تودل دختربه اون اما-

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

 ؟ نگرانشی اینقده همین واسه-

 میشه بدترازشیرین بچست هم خوشگله هم اون-

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

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

 دچارسرنوشت اونم نمیخوام نگرانشم همیه واسه اعمتمادندارم شیرین به من نیست



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

67 

 

 بشه شیرین

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

 نده شایدرضایت موقیتیه

 باشین درجریان خونمون اومد سیک تااگه گفتم بهتون نمیدونه کسی جزءشما-

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

 میگیری؟ ازدواج به تصمیم کی-

 دوروزه یکی توهمین-

 نبود باغزل منظورم نه-

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

 ؟ چطوریه باغزل ات رابطه-

 نداریم باهم ای رابطه هیچ تمگف بهش-

 ؟ دخترداری دوست میدونه اون-

 باشه داشته نبایدم نداره مشکلی اون گفتم بهش-

 ؟ چی مهریش-

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

 غزل نکنه کمبود احساس که کنی تأمین روبراش چی همه باید چی رفاحش-

 وبابای ناصرمردخوبیه پول کمبود مهرمادرهم کمبود هم شده بزرگ توبدشرایطی

 نیازش احساس دختربود هرحال به اما مطمئنم غزله برای خوبی
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 ؟ میشی زیادمنظورمومتوجه

 کنم حمایتش میخوام بره بیراهه به نمیخواد دلم همین واسه-

 امیر؟-

 بابا جانم-

 ؟ مهمه غزل چرابرات-

 پاسوزمادرش اون میسوزه واسش دلم یدونمنم گفتم پایین سرموانداختم نمیدونم-

 شده پدرش تلخ واتفاق

 جذابه دخترخیلی یه اون-

 که خصوصا میشه زودترخراب همین واسه درسته-

 میکنم عقدش دوروزدیگه یکی گفتم که بدم حرفموادامه نتونستم

 کن محبت بهش-

 میشه وابستم وقت اون نه-

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

 کنه

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

 دره بیشتراحتیاج وپول عمارت

 ؟ میاد خوابتون گفتم که کشید ای پدرخمیازه

 زیاد نه-
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 بابا؟-

 پسرم جانم-

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

 ارینند حرفی شما-

 ؟ دارم حرفی چه من توتصمیمتوگرفتی اگه-

 ؟ مخالفین یعنی میگی جوری این-

 ... اما نیستم مخالف نه-

 اماچی؟-

 ؟ نذاره که نمیگه پدرش به یعنی-

 داره دوست باباشوخیلی اون کرد قبول بخاطرپدرش اونم نگه گفتم-

 میشه باباش قربانی داره یعنی-

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

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

 پولوبدی میخوای توکه نکنی عقدش میتونی-

 ؟ حرفومیزنی چرااین-

 میکنه زندگی نهایتاباباباش میره نکن عقدش پولوبدی میخوای توکه میگم-

 باباش نداره زندگی واسه ستیدر جاومکان ریختس بهم اوضاعش اون گفتم-

 نیفته اتفاق این میخوام هرزمیره به مسلما پول باکدوم بیادکجاببرتش
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 – بدم توضیح بابابازم توعمارت بمونه پیشمون که میکنم عقدش

 رو اجباری زندگی یه کنه قبول مجبوره-

 باشه ازخداشم-

 نگیر سخت بهش نکنی واذیتش بذاری دراختیارش باید بخواد هرچی-

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

 شه

 کنه امنیت احساس بذارپیشت-

 میدونم-

 باهاش نکنی بداخالقی-

 میکنم سعی گفتم باخنده

 باشه آروم میکنه سعی خیلی وشیطونیه دخترشروشلوغ پیداست اون-

 میباره چشاش ازاون شرارت باشه تنها نمیخوام خاطراین واسه-

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

 میبینم

 مامانه چشمای رنگ عین-

 شد عروسم بود سالش 18 مامانت گفت پایین باباسرشوانداخت

 زنمه عقدی دخترفقط این شد زنت امامامان-

 اکرم بود تگرف طالق ازم هانیه نبود وقت خیلی شد زنم وقتی گفت بابااروم
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 خودت داشت دوسم خیلی ولی زیادبود بامامانت من سنی اختالف بود سالش 12

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

 نبود باقی دنیا این به عمرش که مامامانتم

 اشتد بابامودوست خیلی ولی بود دوم زن هرچند داشتن عجیبی عشق باباومامان(

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

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

 خوبی موقعیت میترسم مخالف ازجنس یکمی اما وفادارباشه مهمتربهم اما ونازباشه

 ) ماعتمادکن دختری به نمیتونم ولی هستم که جذابم دارم

 توفکر؟ رفتی شد چی-

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

 افتم

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

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

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

 جای که داشتم اونقددوسش وقتا بعضی میکرد عاصیم میکرد کارایی بود شیطون

 جا رویه دنیا دنیااومدی توکه کنم کمبود احساس نذاشت پرکرد خوبی روبه هانیه

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

 سرم
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 مرده مامانت ساله5 روببینم خوشبختی رنگ من خداانگارنمیخواست شد خراب

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

 نشست بازتودلش سنگینی غم خاطرات بایادآوری میدونستم میلرزید صداش بابام

 که

 کردم احتتنار گذشته بابابایادآوری میخوام ممعذرت گفتم

 بخوابم کمی یه میخوام گفت باباآروم

 مبل وازروی شدم بلند که کنه خلولت مامان وخاطرات میخوادباخودش میدونستم

 ... کردم اتاقوترک حرفی هیچ وبدون باشین راحت وگفتم



 )غزل(

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

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

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

 بابا؟ غزل... غزل گفت

 شد سربازمانعم کنم باباموبغل خواستم جلورفتم

 بشم قربوت الهی گفتم باگریه که

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

 ؟ اومده

 تو؟منوببخش دری دربه باباواسه داغونم گفت بابغض باباآروم



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

73 

 

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

 داد سالم وآروم کرد بابانگاهی

 نشست باباهم شد فشکی بازکردن مشغول میزگذاشت جوابشودادوکیفشوروی وکیل

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

 بدن

 ؟ میگی راست کردوگفت نگام باباباخوشحالی

 آزادیتو اونایم مامدیون رادپولومیده آقای بابایی میگم راست-

 بابام اتنج خیلی شدم خوشحال خیلی میکردم که ازکاری حالوروزبابارودیدم وقتی(

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

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

 میشی راحت بیرون بابامیای دادم ادامه که) چیزارونگم

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

 هست چی وگفت بابابرگوروجلوکشید

 ازدواج شمابرای رضایت گفت میزدکه 10000 تا قلبم بودمن سرد خون وکیل

 دخترتون

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

 ؟ کنی ازدواج میخوای

 راد آقای..با گفتم آروم
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 بشی؟ زنش داده پول رادنکنه باآقای گفت چهارتاشد چشاش کرد هنگ لحظه بابایه

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

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

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

 یه زن دخترم که ؟خداکرمتوشکرد توکردم درگاه به گناهی چه من آخه خدایا باگریه

 ؟ آره کردی قبول توهم بشه من قربونی اونم بشه پیرمرد

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

 امیرراد پسرشون رادنه

 ؟ پسرش گفت اومد بند گریش لحظه بابایه

 داره دوسم خوبیه آدم پسرش آره گفتم باگریه

 ؟مجبورشدی آره بشی زنش مجبوری گفت باگریه شکشت بابابازبغضش

 بخدا ماهه پسرخوبیه بابامجبورنیستم نه-

 شی زنش میذازم نمیذارم گفت باگریه تومجبوری میگی دروغ-

 توروخداباباتاکی باباگفتم به وگریه باالتماس افتادم پاش وبه شدم بلند دفه یه

 میخوای

 ؟ باشی زندان

 بمیرم تاوقتیکه گفت بادادوگریه

 نیست باالسرم کسی کنم زندگی برم کجا ندارم باباجایی میشه چی من تکلیف پس-
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 کدوم من تواینجایی میکنه خوشبختم بابااون داره امیردوسم دادم ادامه هق باهق

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

 کردم هق هق فقط بزنم

 ؟ چی سیروس گفت که کرد بلندم شد خم

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

 دکتره پولداره امیرپسرخوبیه کنه اذیتم شوهرش

 .... میکنه ولت.. میکنه ترکت سیرمیشه ازت گفت بابابابغض

 تورودارم فقط تودنیامن دتخو پیش برمیگردم باشه وگفتم افتادم گریه بیشتربه

 میام

 تری فعالتومهم بابای کنیزیتومیکنم

 ؟ غزلکم میشه چی جونیت گفت باباباگریه

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

 به چیت توازهمه نکردی ازدواج خاطرم توبه میکنم هرکاری خاطرت بابابه

 میگم پیشت میام سیربشه ازم امیر... دادی روتویادم گیازخودگذشت گذشتی خاطرم

 گه نمی نه بگم هرچی نشی آواره بگیره خونه یه واست

 این به میکنه بعدولت جذابی تاواسش نمیگه نه بگی هرچی ای تازه واسش االن-

 اعتمادکرد شه پولدارانمی

 اباالتماستب گفتم باگریه کنم فکرنمی بعد به من چی ازهمه مهمتری توواسم فعال-
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 شدی؟ چطوری ببین میکنم خواهش میکنم

 خودم خاطرآزادی به باشم خودخواه چطورمیتونم گفت باگریه

 کنم تورو،زندگیتو،جونیتوتباه

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

 ؟ میگین طوری چرااین نده طالقم شاید نیست

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

 ؟ هستی راضی ازدواج این توبه وگفت نشست میز باباپشت

 زیاد خیلی داره دوسم خوبه باباخیلی امیرخوبه باباراضی راضیم-

 ازدواج این به راضانیست دلم ته-

 اداری کارای دنبال بریم باید دیرشد کنید امضا باباتوروخدا

 ! کنید امضا دادوگفت باباهل خودکاروسمت کیلو

 ی بادستا دیدم برگه اشکاشوروی افتادن میلرزید دستاش خودکاروبرداشت بابا

 وقت هیچ منوببخش گفت باگریه گذاشت برگه صورتشوروی کرد امضا لرزون

 نبودم خوبی بابای واست

 دوست مهربونی بابای همون غزل واسه همیشه دنیایی بابای توبهترین گفتم باگریه

 بابایی دادم

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

 ... کردم روترک مالقات اتاق
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 )امیر(

 که مطب میرفتم باید3 ساعت نداشتم وقت دفتروکیل بودرفتم2 ساعت

 خاطرکارای به بود مونده خاطرمن به اونم دفترش رسوندم خودموباسرعت

 ..امروز

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

 اضالراضی پدرش وگفت کرد خالی خاکسترسیگارشوتوزیرسیگاری وکیل

 بود نگران ازآینده پدرش کرد کردگریه التماس اصرارکردن خیلی نبودنامزدتون

 خیلی شما که وگفت زدن حرف باهاشون نامزدتون اما بدین طالقش ممکنه میگفت

 دارین وسشد

 ؟ دارم دوشس من که گفت گتفم بالخندی

 ندارین دوسش مگه وگفت کردم ای سرفه دادتک دودسیگارشوبیرون کرد نگام

 باهاش که نداشتم اگه معلومه خب وگفتم ترکردم لب پایین دکترسرموانداختم

 ازدواج

 نمیکردم

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

 ... دادن راضایت مدرس هندی فیلم کلی بعد خالصه

 گذاشت روم روبه..رو رضایت ی برگه

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

 ؟ غزله اشکای گفتم که

 مرد این میرخت اشکی چه نمیدونی مدرس اشکای نه-

 ؟ ساختونه تواین دفترازدواج دفتراین این موزمحضربگیره وقت یه واسم-

 دکتر بله-

 بگیر برام وقت فردایه واسه پس-

 ؟ ساعتی چه برای-

 عصر-

 ؟ مطب بعد-

 میکنم عصرتعطیل نه-

 ؟ چی مهریش-

 ؟ مهریش گفتم متفکرانه

 باشه مهریش دادین که پولی که تنظیم سندی میخواین مهریش بله-

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

 تولدش تاریخ به مهریش نه وگفتم کردم ای

 ...اما-

 کارتونوبکنید شما مشرقی آقای گفتم که همین-

 مهرشوبگیره ومیتونه ست المطالبه عند مهریه-
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 کنم ازدواج قراره گفتم که نبود مطلع بود قراردادی که ازدواجم ازجریان وکیل

 گرفته کی داده کی مهریه میگن یماقد گفتم وباخنده

 رودارین پرداخت توان اما-

 میکرد اذیتم داشت دودش...زد سیگارش به عمیقی وپک

 میدم-

 بگم بهتون خواستم فقط نیست حرفی مایلد شما اگه-

 بخوادبیشترهم دارم زنمودوست ذکرنبود به الزم میدونم مشرقی آقای میدونم-

 میکنم مهرش

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

 ؟ گرفتین ازدواج به تصمیم جدا شما

 ؟ الکیه تشریفات همه این پس-

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

 سخته؟ قدر این باورش

 پناه دختربی یه اونم نمیمرفتین زیربارازدواج شما آخه-

 دخترزیباییه وگفتم شدم جا جابه وکمی گرفتم تکیموازمبل

 شدین زیباییش ذوبمج پس-

 کافیه من برای همین دخترزیباست این پسندم مشکل ومن درسته-

 ؟ راضین راد جناب-
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 ندارن حرفی بله-

 سوت طوری این ازدواج این بودین وومحتاط سنج نکته رادشما آقای درعجبم-

 ؟ کارمیلنگه جای وکوریه

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

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

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

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

 حساس میشناسین شترازمنماروبی اقوام شما است مخفیانه ازاینکه نهاییه تصمیم

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

 نیست ام خانواده درسطح گفت خواهند اون به وحتما همسرومرنجونن

 نیست شما درشأن دختر این درسته-

 ؟ شهره پایین ی بچه چون...لحاظ؟ ازچه-

 بدپدرش شرایط باشمانداره تیسنخی هیچ شده تموم دبیرستانش تازه سالشه 18 -

 جامعه جزءقشرمرفه پزشک وشما مادرش وطالق

 نیست مهم برام-

 فردامنتظرم گفتم میشدم بلند که ودرحالی

 دکتر میکنم خبرتون-

 وگفت بدرقه برای شد دیداردکتربلند امید به گفت همزمان میرفتم درکه سمت



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

81 

 

 فردامیبینمتون



 )غزل(

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

 بود گیپورکارشده هم باالتنش داشت جالبی ازباالگشادی ولی مچی آستینش پوشیده

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

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

 جالب عجیب گفت وطرزبستنشوبهم بست برام خانمه وقتی بود معرکه بود کارشده

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

 کنم خالی تونستم سرامیرنمی عقدموکه میگرفتم میدم هرچی توخونه لباس باکلی

 اما

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

 منونشناختی کنم روعاصی دکترازخودراضی این باید بود لختی همش خریدم

 روزه امیرسه کنم دیونت باید سالمت ماروبخیرتوروبه بگی میکنم دکترکاری

 بدی طالقم

 داراصل باچندتاعطرمارک دادگرفتم فروشنده هرچی نبودم بلد خیلی آرایش لوازم

 کلی مغولوخریدام راد دکترچنگیزخانِ این کنم یروان باید کننده عطرتحریک بایه

 وکوتاه مانتوتنگ خریدم خواست مانتوشلوارتادلم بودیم ظهربیرون تانزدیکای شد

 شلوارجین بهتره بگم پیرهن واالتامانتوهمون بود پیرهن بیشترشبیه اندامی



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

82 

 

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

 ... جالبه خیلی خریدم عقدامروزهم واسه ای نقره بلند پاشنه کفش یه

 داشتم... عقدامروزمون واسه بود اومده ازکلینیک تازه بود امیرخونه ناهاربود بعد

 درزدن شدبدون اتاقم داخل دفه یه که میکردم وخریدامومرتب وسایل تواتاقم

 )امیر(

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

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

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

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

 ؟ زنمی

 ؟ غیرازاینه گفتی خودت تهس بینمون حریمی ؟اما زنتم-

 میخواددرنزنم دلم-

 ! باشه تویادت مث منم پس-

 نداره جواب حساب حرف-

 نشی ناراحت بعد میدونم-

 ؟ کردی بازاروخرید کل-

 ؟ بخرم خواست دلم هرچی گفتی خودت-

 ؟ داری خرید ی عقده-
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 ؟ خوای همینونمی خودت مگه دقیقا آره-

 نرم هرز کنی کاری خوای نمی دادمگه وادامه کرد نگام سرشوبرداشت

 درسته وگفتم زدم پوزخندی

 میخرم خواست دلم هرچی پس-

 دیگه داری کمبود-

 پوله خاطر واسه کارست این هرکی میکنی توفک اخه آره-

 کنم نمی فک غیرازاین من-

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

 ذارم نمی واست کم تموگف منظورشوفهمیدم...میاد

 میدونم-

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

 ! ودلبازی

 میسوزه واست دلم-

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

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

 ودلبازکاری دست باشم طورمهربون نبذارهمی گفتم که نگفت چیزی شدم ساکت

 ...هاربشم گرگ نکن

 باشم باکسی میترسی-
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 ؟ مهمه برات اینقده چی دادواسه ادامه که شدم ساکت

 نیست حالیت هنوزهیچی ای بچه چون-

 قبول باشه-

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

 عین

 میریم کی وگفت رفت کمد سمت باهرحرکتش وردمیخ موج چنان حریرمیمونه

 عقد؟ برای

 باش آماده دیگه دوساعت-

 ندادم محل نه لک بودوبی سفید عجیب تنش بود بهم پشتش

 کمی یه کن آرایش-

 ندارم احتیاجی جذابم طوری همین خودم بلدنیستم من-

 بدنیست آرایش میادیکم بدم نه غلیط زیادنه یکمی-

 دکتر طورباشه این هک وگفت زد لبخندی برگشت

 دکتر نگی بهم میشه-

 ؟ بگم چی-

 امیره من اسم امیر-

 امیر چشم گفت بالبخندی

 آزاده روزدیگه چند بابات-
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 داشت فاصله باهام ایستادکمی جلوم برداشت دیگه لباس دست یه دوباره میدونم-

 که

 خونه میرسونمت عقدکردیم گفتم

 ؟ ری توکجامی-

 ؟ منگفت بهت دخالت من توکارای-

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

 بیرون میری داری یعهی

 خونه میروسونمت باهامونه بابا چون گفتم

 دخترت دوست پیش ری می-

 ادامه که میگذرونم وقت باشیرین عقدمیکنم باغزل دارم میگفت درست

 ؟ کنی خلوت ترتدخ بادوست میری روززندگیته بدترین دادروزعقدت

 امیرجان بگذره خوش وگفت برگشت

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

 میریم باش ده آما نکن

 کردم اتاقوترک وسریع

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

 شیروینوگرفتم ی وشماره

 ....الو-
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 )گفت باتعجب(..الوامیر-

 ؟ چطوری شیرین سالم-

 ؟ توخوبی عزیزم خوبم من-

 بدنیستم-

 ؟ نیستی مطب

 ای چکاره امشب امروزکارداشتم نه -

 امشب؟-

 دادم ادامه که کرد ؟سکوت بیام-

 میام شد تموم کاردارم جایی عصریه خبرمیدم عصربهت-

 امیر خرید میرم عصری-

 زنب زنگ بهم شد تموم کارت باشه-

 امیر؟-

 بله-

 چیزه... ها-

 ؟ میخوای پول شیرین

 ؟ میای کی بیا امیر باشه-

 میزنم زنگ بهت شد تموم کارم عصرکه-

 خرید فردامیرم پس باشه-
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 میدم پول بهت میام-

 امیر؟-

 بگو؟-

 پیشوزیادکرده پول خونه صاب-

 چقد؟-

 تا 20 -

 میکنم قراردادوتمدید میام باشه-

 کاری محکم کم یه بود من نام به قراردادش بودم دهکر رهن واسش روخودم خونه(

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

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

 ندارم حوصله نیست چیزی شیرین نه-

 ؟ شیرین جون شده چی من بشم فدات-

 بگوبیادقراردادوتمدیدکنم بهش هستش خونت صاب امشب-

 ؟ کوچیکتربگیرم جای یه میخوای-

 ؟ کنی کشی اسباب داری حوصله کن ول-

 نکرد قبول تازیاده 20 گفتم بهش-

 دیگه بیام امشب میدم نیست مهم-

 بیامنتظرم-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

88 

 

 حموم میری وگفتم درازکشیدم تخت روی

 کردی بابادیونم میرم-

 باشه لطیف تتن دارم دوست میدونی خب-

 ؟ بخونی صیغه میخوای بازم-

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

 ... نکش حرفشوپیش دیگه گفتم هزارباربهت

 ؟ شدی خسته ازم نکنه گفتم که نگفت هیچی

 نداشتم ؟منظوری حرفیه چه این وای-

 ...نیریز اعصابموبهم شیرین راحتم جوری این من-

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

 افتاده

 نکن فک بهش شخصیه نیست چیزی-

 ؟ کنی میخوادازدواج بابات-

 ! نمیکنم ازدواج فعالتورودارم کنه مجبورم نمیتونه کسی میدونی-

 باشم سرحال میای امشب حاالکه بخوابم کمی امیریه خب-

 ؟ نکرد اذیتت دیگه سایتهم این میگم-

 شده خفه کردم شکیات ازش که ازوقتی-

 ...آ نمیدی رضایت دفه این بگوباشه بهم کرد اذییت-
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 !فعال عزیزم باشه-

 مت*ب*و*سمی-

 میبینمت ت*ب*و*سمی منم-

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

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

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

 هرگز.... نیستم وبند قید بازوبی هوس ولی دخترداشتم





 )غزل(

 بود قشنگ روسرم خیلی گیپورموبستم بودحجاب معرکه حریرروتنم لباس

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

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

 دادوقتی صدبرابرتغیرم آرایش ذره یه همون بودن مرتب نداشت برداشتن به

 مژه به زدم ریمل یکم تازه اومد نظرمی درشتربه چشام نشناختم دیدم خودوتوآینه

 بوش زیادبزنم خواستم نمی زدم روکمی ریدمخ که عطرجدیدی... شدم چی هام

 که توالت میز صندلی پشت و شدم خم... کنه امیردعوام ترسیدم بود کننده تحریک

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

 ...تو امیراومد
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 )امیر(

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

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

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

 خیلی

 5 گفتی اومدی زود دقیقه ده-

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

 چقدتغیرمیکرد

 ... باشیم اونجا باید 6 رافیکهت-

 برواومدم-

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

 گل دسته بابا آوردش قبل کم یه پیک خواست خودش بود رزسفید بابادادم دست

 ؟ نیومد گفت گرفت روکه

 االن میاد-

 ... گذاشتم عقب داروصندوق چرخ صندلی

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

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

 جلو بشین باباگفت
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 خیلی خاکستری( بشینم نمیدین اجازه گفت که بودم نشسته حرفی هیچ بی من

 )میزد حرف بابام با مؤدبانه

 باشم راحت ینجاا میخوام- بابا

 بازشد دراتوماتیک کردم حرکت نشست کنارم... دربست غزل

 کمربندتوببند غزل-من

 نمیشه گفت که شد بستن مشغول

 محکم نکش میشه-

 ! گیرکرده ببین نمیاد-

 نکش محکم گفتم بکش آروم-

 امیر نمیشه-

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

 ببندی بلدنیستی کمربند یه دیگه احمقی-

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

 واقعاباالنمی نه هنوزدرگیربودم نکردم توجهی دادم نفسموبیرون تومشامم پیچید

 امیر؟ شد چی گفت باباباخنده که کشیدم باحرص که اومد

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

 حرکت خودموبستم کمربند وسریع کمربندوبستم کلنجارکشیدم بعدکلی اخره بل

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

 ... پایین بعدبیا باباروببرم بذاراول گفتم شدم که پیاده

 سمت روویلچروبردمش پایین اروگذاشتمباب ویلچرروآوردم نگفت هیچی

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

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

 ) گفتم باحرص(؟ چیه زدی که این تومیدونی-

 ... کننده تحریک گفت درآری حرص بالبخند

 ؟منو؟ کنی حریکت رومیخوای کی گفتم باپوزخند

 خودمو نه بالبخندگفت

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

 هست که همین گفت باالانداخت ابرویی

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

 ) بودم عصبی خیلی(؟ روشنه دنوناتوخوردمیکنم عطربزنی

 ... کن بازوموول-

 ؟ هم به میگین چی گفت که بابابود صدای

 میاری شبم نمیزنی دیگه تکرارکردم آوردم جلوباخودم سمت بودم گرفته بازوشوکه

 شد؟ شیرفهم... تواتاقم میذاری

 لبخند حتی نگفت هیچی زد لبخندی عقدرومیخوندبابام ی خطبه عاقدداشت.........
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 بودشاهد اومده هم وکیلم بودم نشسته کنارغزل مبود تفاوت بی آروم زدم نمی هم

 بود عقدمون

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

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

 ؟ داری

 بود دستش به نگام گرفت صورتش ودستشوجلوی زد کامالمصنوعی لبخند یه

 که دستاش بود معرکه و بودنوبراق بلند ناخوناش بود وکشیده چقدظریف انگتاش

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

 اشکاشوبریزه گالب

 نکرده مجبورت کسی غزل خواستی هم خودت-

 باشماست امیرجان گفت زد لبخند یه شد تموم روگفتم حاالبله-

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

 بله گفتم

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

 ؟ کنم حمایتش چرامیخواستم نمیدونم که دختری از محافظت برای خواستم

 کشید طول کارمون ساعتی یه امضاکردیم روهم وسندازدواج امضادادن بعدکلی

 ... خونه رورسوندم باباوغزل

 هوا بی دراتاق که آوردم پیرهنمودرمی داشتم کنم وشلوارموعوض کت اتاقم رفتم
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 خودم اما بشه باز دفه یه دراتاقت بدیه جداحس نداشتم اعتراض حق بود غزل بازشد

 بااین چقدنازبود قشنگش حریر لباس توباهون اومد غزل... برمن لعنت که کردم

 ؟ میکنی تالفی گفتم که سفید لباس

 کردی قبول خودت نه-

 کنم عوض لباس میخوام بروبیرون گفتم که بازبود هاش دکمه پیرهنم

 اینجا اینومیذارم بیا گفت بود عطردستش ی شیشه

 بروبیرون گفتم که رورومیزگذاشت وشیشه

 میکشی؟ خجالت ازم چته-

 تو یا بکشن خجالت باید من-

 داری چکارمن کن عوض-

 میشه دیرم داره ندارم حوصله غزل رونبروبی-

 ..میرسی دکتربهش نترس-

 ...غزل بروبیرون گفتم وخشن محکم

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

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

 جواب که روبرداشت گوشی خودش دیدم که کردم اش؟نگ دی نمی جواب شیرینه

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

 ؟ نمیزنین چراحرف
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.................- 

 ؟ من... اینجاست بله...؟ بادکترکاردارین گرفتین درست-

 بهشون میدم حضورتون گوشی بله

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

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

 ؟ بود امیرکی گفت بابغش-ش

 عزیزم نیست کسی– من

 بود گفت بهش نگاهم منم میکرد نگام غزل

 نیست کسی میگی بود دختره یه-ش

 نیست کسی عزیزم بله– من

 عطروبردداشت ی شیشه غزل که

 ؟ بود کی امیراون-ش

 ؟ واهرزادمهباباخ– من

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

 خواهرزادمه گفتم که نفس یه درحد خیلی کرد فاصلشوکم خیلی جلواومد غزل

 اومده مدتیه باورکن

 میگی راست-ش-

 کن باور-من
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 عطرزد کمی ویه موهام وپشت برد دورگردنم ایستاددست پا ی پاشنه روی غزل که

 باتوأم کجاست حواست امیر گفت ینشیر که

 ؟ گفتی چی شیریین جان-

 ؟ گی نمی دروغ بهم توکه امیر گفت که

 بهم اعصابموریخته اومده مدتیه که همینی عزیزم نه– من

 ؟ بهم ریخته اعصابت اومده خواهرزادت-ش

 تودستش دستم نبضوعطرزد روی پرازشیطنت بالبخندی آزادموگفت دست غزل که

 عطروپخش که کرد نبضمولمس روی ظریفش باانگشتای وقتی مشد طوری یه بود

 گفتم که بود عجیبی حس کنه

 میکنم تعرف برات میام طوالنیه قضیش

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

 ولب

 بگذره خوش گفت رفت می که درحالی لبشوگزید ترکرد

 ؟ بود امیرخودش-ش

 بود تواتاقم آره-

 ؟ میده گوشیتوجواب چرا اون -

 کرده عاصیم اومده ازوقتی دیگه فضوله-

 خواهرداری؟ بودی نگفته تاحاالخواهرزادت بوده کجا-
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 ...باورکن میگم اعصابمونریزبهم شیرین-

 ! کنم بامرنمی-

 داشتم امروزدغدغه خودم کافی ی اندازه اعصابمونریزبهم شیرین ببین

 کنی حالموبد نمیخوادتودیگه

 ؟ سخته ورشبا-

 نیام که توحالم بزنی گند میخوای اگه شیرین ببین-

 شدم غزل حرکت یاد تازه شدم عصبی واقعا کردم روقطع گوشی منم نگفت هیچی

 پیداست خاکستری گفتم وزیرلب زدم لبخندی بوکردم نبضوعمیق دستموباالآوردم

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

 دادم جواب که نیستم نازکشیدن اهل یدونیم

 الو-

 دخترگرفتی دوست کردم فک بده حق بهم خب میخوام معذرت الوامیر-

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

 ؟ اوکی کنی بازخواستم کنی برخورد

 ؟ نمیکنی ولم میرتوکه میخوام معذرت که گفتم-

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

 کنی التاازازدواج حا گفت آروم خیلی

 نداشته هام رابطه به کاری هم کاری درضمن میبینیش بعد بود خواهرزادم شیرین-
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 ندارم بهت تعهدی من باش

 میکنی ناراحتم امیرداری-

 نیام میخوای بهم ریخته اعصابم شیرین ببین-

 قرارگذاشتم خونه اصابب بیا منتظرتم نه-

 امروزخندیدوگفت نازتوبکشم کلی باید وگرنه بیام میگی شده که هم خاطرخونه به-

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

 نازتوکشیدم کلی خودم تازه

 -میاد وبدم نیستم نازکشیدن اهل اصال میدونی خوت-خ

 نازتوبشکن داری دخترادوست عین میردایی ی همه کسع دیگه میشناسمت-

 !حاال-

 میام کنم عوض لباس اومدم-



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

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

 شوهرم اون ؟اما شوهرم بود عقدم شب بود بدی یحالوهوا بود مرگم چه نمیدونم

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

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

 چرادخترشهالم که فرستادم
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 این به نبودم راضی دلم ته اام کردم گریه سیر دل یه تاقم ا رفتم نخورده شام بعد

 واسم همین آزادمیشه اززندان اخره بل بودم خوشحال میاد بابام همینکه ولی ازدواج

 میخرم جون عذاباروبه ی همه خوبه

 )امیر(

 گفت پیچید رودورتنش مالفه شیرین شلوراراحتیموپوشیدم شدم بلند تخت ازروی

 ؟ میمونی امشب

 ندارم رفتن ی حوصله میمونم-

 لیوان یه درآوردم رواتویخچال شربت بطری آشپزخونه سمت بیرون رفتم اقوازات

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

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

 خواستم ازش من که اهکوت شرابیش موهای بود تنش شلواربنفش تاپ یه اومد هم

 که رومیزبودبرداشت لیوانم نشست کنارم جلواومد کرد مرتب روکمی کنه کوتاه

 منه مال این– گرفتم ازدستش سریع

 ؟ بددلی توچقد امیر-

 دهنی میاد بدم میدونی خودت-

 ازم نگرفتی لب باهاتم دوساله االن میدونم-

 .... نیست خودم میاددست بدم نزن حالموبهم شیرین اَه-

 گذشت ازنظرم غزل بستم چشم کردم اش مقایسه باغزل لحظه یه کردم بهش نگاهی
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 شیرین گفتم که داره که فیسی بی بی صورت خصوصا واقعابکروزیبابود

 میاد بدم بیرون زده موهات ی ریشه کن موهاتورنگ

 موهامو؟ بزنم رنگ-

 کن برورنگ میریزم برات پول بزن جدید رنگ یه-

 ؟ کنم بلوند-

 تغییرکنی کمی یه دیگه بزن رنگی یه یخی ونیزیت-

 میرم میگیرم وقت باشه-

 تربشی خوشکل کنی تغیر میخوام-

 لیوان پاشویه نکن لطفادهنیش گفتم که بخوره بابطری خواست روبرداشت بطری

 بیار

 من به روبده بخوربطری توبالیوان-

 / شهسال چند خواهرزادت گفت که روبرداشتم بطری خودم دادم لیوانوبهش

 سال 18 -

 بودیش تاحاالندیده-

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

 ؟ چیه اسمش-

 غزل-

 داشته مشکل میادباپدرغزل دنیا غزل میکنه ازدواج پیش سال چند که خواهرم
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 ... شیطونه خیلی میادخونمون غزل میکنه که فوت غزل پدر حاالهم جدامیشن

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

 ؟ میدی

 بشی دوست بایکی تابخوای داره فرق کنی حاالازدواج خب-

 کرد حلقه دورگردنم ودست نشست پام روی اومد وکه میزگذاشتم روروی بطری

 جاموبگیره کسی ندارم دوست خب گفت

 نمیشی؟ ناراحت چی کنم ازدواج اگه-

 لوس گفت بااخم نکن م*ب*و*س هزاربارگفتم اه گفتم بااخم که ید*ب*و*سگونمو

 چکارکنم اما میشم که ناراحت گفت که کردم نگاش بااخم فقط

 ؟ روهم میریزی بایکی زودی حتما-

 دیگه مجبورم-

 خیلی خستم دردگرفت پام پاشوازروی گفتم که گرفت لجم یکم

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

 ... گرفتی

 سنگینی دردمیگره پاشوکمرم-

 خستم خیلی شیرین ندارم حوصله وگفتم کردم زورجداش به

 ؟ شده چی امیر نیستی همیشه مث-

 نیست هیچی-
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 ؟ خاطرغزله به-

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

 ؟ ناراحتی اینقده توچرا-

 نگرانشم باباروندارم ناراحتی دیدن تحمل-

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

 بدم

 ...میاد

 کردم عوض امیردیروز اِ-

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



 سوم فصل

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

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

 میام االن-

 میمونیم منتظرت نکردیم ماهنوزشروع-بابا

 رفته پیداست بود تنش راحتی بلوزشلوارست که برگشت بعد دقیقه ده امیررفت

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

 ؟ حاله درچه خانم غزل وگفت

 دکتر؟ خوبی خودت عالی خوب گفتم زدم لبخندی
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 ....کوچولو خوبم منم گفت بشقابشوکشید که درحالی وامیروبالبخندی نه دکتر اوال-

 ؟ نیومدی چرادیشب-بابا

 بیام نداشم حوصله بود دیروقت-امیر

 بود ریلکس چقدم

 ؟ عقدتون اول شب رفتی کجا کردی زنتوول-بابا

 بودم شیرین ؟پیش بودم کجا وگفت خورشریخت روش کشید برنج

 ؟ شیرین پیش رفتی کردی عقدیتوول زن گفت آروم باباخیلی

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

 ! دادم نجاتش فالکت ازاین بده درضمن گفتم هم غزل

 ؟ فالکتی چه گفت آروم خیلی

 ! هرزگی گفت بالبخندی کرد نگام سرد خون

 حاوی ب وبشقا سمتش شدم خم که اومد جوش به خونم چنان شدم بلند دفه یه

 کنی توهین بهم نداری حق عوضی دادزدم باعصبانیت کردم خالی غذاشوسمتش

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

 کنی توهین بهم نداری حق

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

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

 خیلی بود معلوم کرد سکوت فقط دخترهرجایی یه هستی کی فکرکردی نبودی
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 نکبتت واسم شد وسیاه خطی خط شناسنامم که کردم بهت دادلطف ادامه که عصبیه

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

 گیرش من شوهرباموقعیت یه هرزه یه دادم ادامه و شوهرداری میگن حداقل نگیره

 نمیادبروخداتوشکرکن

 عوضی خودتی هرزه گفت بابغض

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

 که بود بهش نگاهم که بهم زد گند ببین کرده فک چی باخودش هرزه این بادادگفتم

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

 ... کرد آیندمونابود هرزه یه که احمق برسرمن خاک

 آروم اومدم خودم تابه کردم روحس دردخفیفی که بود روگونم که بود سیلی سوزش

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

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

 میاد بدم

 آشغال میاد بدم ازت منم دادزدم

 صداتوبیارپایین امیر گفت ومآر با با

 چکارکرد دیدی-

 کردی شروع تواول امیر مقصرتوبودی-

 ؟ گفتم بهش چی من مگه گفتم که بودم عصبی خیلی
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 من جلوی اونم کردی توهین بهش ؟رسما باشی نگفته مونده گفتی؟چیزی چی-

 برمیخوره بهش معلومه

 میکنه بلند روم دست کثافت میگم دروغ مگه-

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

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

 عقدشکنی نمیذاتشم کنی اذیتش میخوای میدونستم اگه کنی توهین

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

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

 ؟ شد فهم

 کنی شخصیتشوخورد نباید داره شخصیت هرحال به اونم امیر

 نداره واسم ارزشی دخترهیچ اون-

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

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

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

 ترش ای عقده بدترمیشه هم ازاول معلومه رفتارکنی باهاش طوری این بخوای

 میکنی عذرخواهی ازش دادمیری ادامه که کردم سکوت بود باپدرم حق میکنی

 عمرا-

 عمرا؟-
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 ؟ من اونم کنم عذرخواهی ازش برم سیاه سال صد گفتم مآرو

 ؟ هستی توکی مگه-

 بهترم ازاون باشم که هرکی گفتم باپوزخندی

 لحاظ؟ ازچه-

 لحاظ ازهمه-

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

 اماشعورنداری

 بابا؟ گفتم بااخم

 میکنی واهیعذرخ ازش میری... میگم جدی-

 کنم کارونمی این من-

 رادهستم آقای ثانوی تااطالع پس-

 راد آقای هرجورراحتین گفتم شدم بلند

 گرفتم ای عجله دوش یه رفتم اتاقم وسمت شدم بلند

 کنم عذرخواهی ازش عمرامن عمرا

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

 بخوره شام اومد خانومم مگفت که میکرد

 که بود شام سرمیز

 ؟ نیومد ما بعد نه-
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 دکتر نه-

 لطفا بده غذابهم بشقاب یه پس-

 بکشم براتون میشنید-

 باال میربرم

 اتاقتون یابیارم ممنتظرمیشین-

 میشینم منتظرتون وگفتم نشستم-

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

 بود

 نگام وسمیه برداشتم قاشق یه ازتوجاقاشقی رفتم کابینت سمت تشکرکردم که

 میکرد

 گذاشتم کناربرنج مقداری یه بود ساالد ظرف یخچالوبازکردم که نکردم توجهی

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

 رادهستن فعالآقای ببخشید باباروندارم

 چی گفت سریع که شدم داخل دروبازکردم آروم درنزده بودم دراتاقش شتپ....

 ؟ میخوای

 هنوزبیداره خوبه

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

 که بود بندی بازبود ازحد بیش یقشم زیاد بود سکسی درواقع کوتاه خیلی بود تنش

 ؟ نبودی که خواب وگفتم ورفتموجل شدم وتحلیل تجزیه بیخیال
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 ... بروبیرون بخوابم میخوام-

 ؟ قهری باهام-

 بروبیرون وگفت کشید تاروسرش تنش روی مالفه

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

 بخوابی؟

 شما لطف دکتربه آقای سیرم-

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

 اِپس وگفت کنارزد بود توصورتش بلندش موهای آورد بیرون سرشوازمالفه

 آخی الهی کرد دعوات گفت ؟باخنده میترسی ازبابات

 گوشتوپیچوند؟

 توباباتودوست تومگه مث قهرکنه باباهام ندارم دوست خب وگفتم زدم لبخندی

 ؟ نداری

 ...لطفا غزل گفتم که کرد نگام

 منم این نازشومیکشم دارم میکنم التماسش دارم من هشد چم وای

 ؟نه؟

 حاالروبروبیرون باشه گفت که روسرش روکشید مالفه دوباره

 نمیرم بیرون نخوری تاشام خوام نمی-

 دکتر آقای شدی مهروبن چه-
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 نذاری؟ سرم توسربه اگه مهربونم من وامیربعد دکترنه-

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

 ؟ بخوابم نمیذاری خوابم بروبیرون وبادادگفت

 ) گفتم بالبخند( شامتوبخورمیرم-

 اشتهاندرام سیرم نمیخورم-

 نخوردی؟ چیزی توکه-

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

 ... شتریه قهرشم قهره باباباهام غزل-

 ..بذار راحتم... حاالبروبیرون باشه بخشیدم-

 بخورباورمیکنم شام-

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

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

 کردن لمس واسه انگیزه وسوسه قشنگش موهای است معرکه

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

 حاالخوبه میاد بدت توإ روسر مگه داری من چکارموهایتو گفت که پربود دهنش

 خوابم نمی پیشت

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

 توگلوت میپره
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 ازدستت شم راحت شم خفه خداکنه گفت دادباحرص غذارودستم بشقاب

 بیشترنخوردی؟ دوتاقاشق-

 ... حاالبروبیرون... نمیتونم سیرم-

 نخوردم شام منم گفتم که خوردن به کردم شروع منم روبرداشتم قاشق

 ؟ بخوردیگه...

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

 )؟ چیه

 بخور جونت بروباشیرین... خورم نمی-

 میخورم باخواهرزادم دارم شب وقت این بیارم جونموازکجا شیرین حاالمن-

 ! زهرمارخواهرزادم وگفت کرد نگام ااخمب

 مگه درضمن بزرگترم ازت من ادبی بی خیلی غزل وگفتم کردم نگاش بااخم

 نبود؟ این قرارمون نیستی خواهرزادم

 خواهرزادتم چرااتفاقا گفت ای مسخره لبخند یه با

 ! بخوردیگه گفتم که شیطون کرد نگم فقط

 بخورم کسی بابشقاب ارمند دوست میاد بدم دهنی ازبشقاب نمیخورم-

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

 روانی گفت باعصبانیت روسرم زد باکوسن

 هستی الغرکه بشه راحت بخوردخیالم یکم کردم شوخی وگفتم خندیدم
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 میبینه من بابافرداازچشم

 ... میاد بدم ازدهنی میاد بدم هرحال به-

 حرکت شب شمال فردامیریم گفتم که کرد نگام بخورفقط وربشقاب تواون خب-

 میکنیم

 کجا؟-

 ؟ شمال-

 نمیام من-

 چرا؟-

 ندارم مسافرت ی حوصله نمیام-

 پربود دهنم کردم نگاش سوالی

 باباموببیم میخوام آزادمیشه داره بابام-

 ... ریم بعدمی خب-

 رم نمی باتومسافرت من نمیرم-

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

 نرفتی جایی عمارت اومدی

 کنی مجبورم نمیتونی-

 بیای مجبوری تومیامی-

 دارم شرطی یه-
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 بگو-

 ... فرداآزاده پس بابام-

 میدونم-

 خواستم ازش من یعنی میاداینجا روزی دوسه-

 ) پرگفتم بادهن( خب-

 کارخونه برگرده پیداکنه جایی تیتاوق بره نداره جایی-

 سرکارش کارخونه برمیگرده بابات نیست مهم روزی حاالدوسه-

 کنه زندگی نداره جایی-

 میگم بامدیرکارخونه کنه زندگی باانباردارمیتونه هست خالی سوئیت توکارخونه

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

 هواشوداشته باید نکنه شک رابطمون وبه باباته طراینکهخا به اونم گفتم بالبخندی

 واجبه احترامش هرحال به باشم

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

 میزنه جوری چرااین قلبم میزنه صدام جوری جرااین خدا وای

 امیییییرررررر؟ تکرارکرد

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

 میاد بابام-

 شدم متوجه گفتی خب-
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 ؟ امیرچیزه خب-

 ؟ بگی میخوای چی وگفتم زدم لبخندی

 نگفت هیچی پایین سرشوانداخت

 ؟ بگی میخوای چی میدونم -

 ؟ چی-

 کنیم وشوهروبازی زن نقش گفتم که میکردم طورنگاش همین

 ؟ جوریه این چرا الکیه چشما این کردوای نگام

 ؟ بخوابی تواتاقم بیای دادم ادامه که

 ! تواتاقت بیام باید بخوابم تنها من شه نمی خب-

 ؟ نمیدم اجازه من-

 تواتاقت بیام مجبورم-

 ...بخوابی میادروتختم بدم من-

 ؟ میکنی تالفی-

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

 و کرد اخمی

 روتخت کنم جیش میترسی گفت

 ...دقیقا گفتم باخنده

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

 بی پول بدم تومن 80 ... 70 عمرا بگیرم الیف ایزی برات چی وگفتم زدم لبخندی که

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

 هاتو کهنه میشوری پامیشی خودت هم صب گفتم خندهوبا

 رادهم آقای به حوصلتوندارم پاشوبروبیرون پس گفت بودکه کرده شدیدی اخم

 بگونبخشیدمت

 ... فردادیگه پس... میاد بابات گفتی پس...اِ-

 اتاقت میام من نخوای بخوای-

 منوبخشیدی نخوای بخوای-

 ) گفت ای بامزه باحالت(حاال-

 ؟ کنم بازی نقش میخوای اتجلوباب پس-

 ؟ غیرازاینه دیگه آره خب داشت ی نازوبچگونه لحن یه

 ؟ بدم باج جراباید-

 ؟ مجبوری-

 ...نچ-

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

 ) وگفتم زدم فاتحانه لبخندی(... شمال میریم خب-

 ... میریم-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

115 

 

 بذارم سرش به سرس میخواست چقددلم که وای

 ؟ میکنی کوتاه موهاتوهم-

 ..موعمراقل یه این-

 میکنی کوتاه-

 ... نمیکنم-

 میکنی-

 ! نمیکنم-

 میکنی گفتم سرد خون

 دارم موهامودوست کنم دادزدنمی

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

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

 سیم

 میاد خوشت ظرفشوی

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

 کنم نمی کوتاهشون

 میکردم نوازش نامحسوس جورایی موهاشویه هنوزداشتم که رودستم زد محکم

 دستتو بکش وگفت

 .... بلند میادازموهای بدم ایقد.... اه اه اه اه اه-
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 .... هست همینکه-

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

 میکنم

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

 حرص ی ی آی(؟ بدحالته چقدم کنم حسودی من شویی ظرف سیم چی چی به آخه-

 )میخوره

 ...اززوردلته-

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

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

 من

 امیرجان امرکنم اطاعت هم

 ولی بود نبسته هم سوتین...تنش بود معرکه بود لختش های سرشونه به نگاهم

 میخوری وگفتم وبلندشدم شدم دیدزدن بیخیال عالیه سینش فرم پیداست

 بشقابوبذارم

 ؟

 دست ازبشقاب...میاد بدم دهنی ازغذای نیست توحالیت وگفت شد عصبی یکم

 ... متنفرم خورده

 ... متنفرم خورده دست ازدخترای من عین دقیقا-

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

 .... لوس ی دختره بود حقش



 )غزل(

 به دکترجونم کنی گریه خون میذارم میکنه توهین من به دکتراحمق رسمحسابشومی

 ... بیفتی خوردن چیز

 زودتربیدارشدم بیدارمیشه ساعتی چه میدونستم زودتربیدارشدم کمی یه صبح

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

 بااحتیاط که یانه سنگینه ابشخو نمیدونستم که بود مالفه هم ازکمرش

 قوطی کردم وفضولی نبود که بس کشومیذاره توهمین ومیدونستم کشوروبازکردم

 کردم وخالی روبازکردم ومایع چسب سروصداکه وبی آروم وخیلی روبرداشتم ژل

 درقوطی زدم شیطون لبخند ویه زدم همش سریع خوری چای وباقاشق وتوژل

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

 شد حبس توسینم ونفس لبموگزیدم شد بلند موبایلش بیداری زنگ صدای دفه یه

 که

 سروصدابه بی که میخورد هنوززنگ موبایلش شدم سروصداخارج بی اما سریع

 شد وقطع دروبستم آرومی

 )امیر(

 خوردم یزورتکون هنوزبه میاد خوابم چقد که وای زنگ صدای بازم



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

118 

 

 ودمربودم کردم قطع تلفن صدای زوربیدارشدم به نداشتم رفتن کلینیک جداحال

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

 روبستم ظریفی کروات روپوشیدم رنگی وکاربنی شیک خیلی وشلواراسپرت

 یه بازکردم روبرداشتم ژل طیقو... بدم حالت موهاموخواستم که ایستادم جلوآینه

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

 لبخندی کردم خودم به توآینه میدادنگاهی چسب بوی بودکردم میداددوباره آشنایی

 ؟ غزل وگفتم زدم

 آروم که بودم تربیدارشده زود کم امروزیه کردم ساعتم به نگاهی روبستم درقوطی

 وروتخت شدم وداخل دروبازکردم دربزنم اینکه وبدون سراغش رفتم سرد خون

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

 کنارزدم آرومی به بود توصورتش موهاش کل کشیدم ازروش نرمی روبه

 خوابی؟ گفتم آروم که ..... موهاشوازتوصورتش

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

 خوابی؟ زلغ-

 صبحی اول شده چی گفت آلود خواب

 خواب به خودشوزده تابلوبود

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

 داری؟ چکارم -
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 دارم کارت بیا زوروگفتم وبه کردم وبلندش دستشوگرفتم

 کن دستموول-

 )گفتم دستوری( دارم کارت گفتم بیا-

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

 باالتماس وکه ودروبستم شدم داخل بردم اتاقم سمت کشون کشون که بازوپریشون

 ؟ داری چکاردم گفت

 بشین وگفتم وروصندلی نشوندمش میزتوالت پشت

 بتمرگ تقریبادادزم که شه بلند خواست

 میترسم ؟چرادادمیزنی چته گفت بابغض

 ؟ داری مشکلی نمدادبز میکنم حال جوری همین-

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

 ... بشین وگفتم نشوندمش

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

 امیر؟ چته گفت کردوبابغض نگام آینه ازهمون

 میترسی؟ توازم-

 ...نه-

 ؟ چته پس گفتم داشتمروبر ژل قوطی که درحالی

 دست یه وبا عالیه چسبندگیش دارم ژلی عجب غزل دادم ادامه که نگفت هیچی
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 ؟ کنی امتحان میخوای وگفتم آوردم طرف موهاشویه

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

 دیگه هم نگاه ؟ازتوآینه کنی امتحان خوای نمی عالیه چراخیلی گفتم باخنده

 دیممیکر

 نیستم مزخرفات واین ژل اهل من وگفت کرد نگام که

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

 ...توروخدا نه باخنده ایستادوگفت شومقابلم هوبلند یه

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

 کردی ژلموخراب غزل گفتم جلورفتم رفت وعقبخندید گرفته چسب بوی چراژلم

 ... حقته گفت باخنده میرفت عقب عقب طورکه همون

 ...روشد زود دستت اما وگفتم جلورفتم

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

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

 ... کردی توبیخود گفت که صداش بود پرخنده

 موهات به بزنی باید گفتم که دنبالش من میدویید اون

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

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

 که بس رسیدم نمی بهش میرسید بهش دستم مگه کنارمبلها دنبالش من میدویید
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 التماس اون کنم نمی ولت موهات به تانزنی گفتم باخنده که که داشت سرعت

 درآورد زبونشوواسم بود ایستاده مبل پشت پاین پرید مبل ازروی...تهدید میکردمن

 .... میشه داغون موهام زنم نمی گفت باخنده

 بیاری؟ بالروسرم همین خواستی نمی مگه-

 ردمک کاری خوب گفت باخنده

 ! میدم نشونت....؟ کردی کاری اِخوب-

 ها بچه عین آورد درمی شکلک میخندیدوواسم اون واسش میکشیدم ونشون خط

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

 کمت

 -... موهات به نزدی حیف بود

 نبود رفتارم به واسمواصالح سروصدامیکردیم کلی... حسابتونرسم اگه نیستم امیر-

 رودماغش اشارشوگذاشت وانگشت ودوباره درآورد بازخندیدووزبونشوواسم که

 شد خنک دلم آی کردم کاری خوب بسوزی وگفت

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

 و زدن جیغ کرد شروع که روگرفتم

 ...... خبرته چه نزن اِجیغ-

 ... کن ولم-

 .... کنم نمی ولت گفتم که بود نزدیکم خیلی خودم سمت کشیدمش-
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 .... کنم نمی ولت زورنزن الکی گفتم که بود پرخنده چشاش کرد نگام

 .... کن دستموول روانی-

 ؟ چکارمیکنی نکنم ولت-

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

 .... بگیره گازم اصالانتظارنداشتم دادزدمهوا بی که گازگرفت

 ... وحشی دادزدم باعصبانیت کردم دستشوول

 ... حقته وگفت خندید

 غزل میدم نشونت-

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

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

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

 تنبیهت خانم غزل میام شب آروم نزدیکشوگفتم کردموخیلی سرموخم غزل سمت

 میکنم

 ؟ میکشه خطونشون باباواسم گفت بابابامظلومیت روبه غزل

 ... طرفه بامن گفت بالبخندی بابا

 اتوکوتاهموه خودم وگفتم میزانداختم روی روتقریبا ژل شدموقوطی عصبی کمی یه

 میکنم

 ... ؟روانی داری من باموهای به مشکلی چه...آ گیردادی باباعجیب ای-
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 .... توإ موهای ضعفم اصالنقطه دارم مشکل-

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

.... 

 ...داری بازنگهشون میکنی خود توبی-

 میگی؟ حاالچی میذارم ونپریش بعد به اصالازاین بازمیکنم-

 ؟ غززززززززل-

 ) ادامودرآورد(؟ چیییییییییه گفت باخنده-

 نکن بحث بامن-

 آخه زورمیگی-

 آخرمه حرف این میکنی کوتاه آریشگاه امروزمیری-

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

 حرکاتش این ذاتی است بچه جدا اه دختربچه عین میکوبید زمین پاشوروی که

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

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

 کنم تاخدمتکاروعوض فعالنگرد

 گفتم آروم که زد لبخندی غزل میکرد نگامون ساکت مدت افتادتمام بابا به نگاهم

 تنتوببینه کسی ندارم دوست

 وعمارتوبه شدم آماده رفتم اتاقم به حرفی هیچ بی سریع منم که نگفت هیچی

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

 ) غزل(

 بیا غزل گفت بابا که رفت سریع امیر

 شده کفری صبحی اول بود چش گفت باخنده رفتم

 داره درگیری خود هیچی وگفتم یدم*ب*و*سگونشو

 میادازموهام وبدش گفتم وباخنده ویلچرزانوزدم وپای

 دختر یه بلند میادازموهای بدش-

 ؟ میدونید ؟شما چرا بدونم میشه-

 نمیگی؟ بهش بگم بهت-

 ) بدونم داشتم دوست خیلی منم( میدم قول نه گفتم باخنده

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

 موهاش ی همه درمانی خاطرشیمی به وگفت کرد موهامونوازش آورد دست...تو

 مامانشه یادآورموهای فکرکنم میاد بدش خاطرهمین به هم امیر ریخت

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

 ؟ بدی حرصش داری دوست گفت باخنده

 دارم موهامودوست واقعا من نه که حرص-

 کنی کوتاه مجبورنیستی-

 کرده امیربیخود معلومه خب گفتم باخنده-
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 ندادم محل کرد ترک خداحافظی عمارتوبدون امیرتندتند دیدم که

 ؟... بابایی صبحونه بریم-

 ؟ کرد عذرخواهی ازت-

 آورد هم شام برام اومد دیشب همون-

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

 نداشت ارزش عذرخواهیش ولی-

 چرا؟-

 کردین مجبورش شما چون-

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

 ..... کوچولوبود تالفی یه گفتم باخنده



 ....!بابا استقبال امیربرای باوکیل رفتم ازصب امروز

 ظهربود حوالی تاآزادشد کشید طول کلی

 میخوای فقط ریز یه اومدی گفت بابابااعتراض که ریختم شوق اشک کرد بغلم

 ؟ بریزی اشک

 بابایی شوقه اشک-

 کوشوهرت وگفت تشکرکرد ازوکیل بابا

 داره تاعمل امروزسه شلوغه سرش کلینیکه-
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 ) سرکاربود اون بیادولی شیفته امیرخود انتظارداشت(

 خونه ظهرمیاد ولی– من

 ... خونه مارورسوند وکیل...داد سرشوتکون قطباباف

 پای ریخت اشک رادچنان آقای بابابادیدن بود ناهاروچیده میز سمیه

 تشکرکرد ازش وگریه وبغض ویلچرافتادوبااشک

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

 رادشما آقای شمام عمرمدیون یه گفت بااشک بود پایین باباسرش روجداکنه

 دادین زندگیمونجات

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

 میشم ناراحت من جوری این نیست

 یه داشتین لطف غزل به ازاینکه یدوگفت*ب*و*سرادرو آقای شددستای بابابلند

 شمام عمردعاگوی

 ....دعاآقاناصر به محتاجیم همه-

 بودم خریده داشت احتیاج که هرچی لباس براش رفت حموم به راست بابایه........

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

 میخوادفشش دلم(بیشعور ودلبازه دست خیلی اما نداره که وحسابی درست

 بدوحرفیه

 تاباباحموم حموم رفت کردم راهنماییش مگذاشت خالی ازاتاقای باباتویکی چمدون)
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 زودتراومد خاطربابام اومدبه امیرهم بود

 عریضه نموندن خالی برای بودم امیرنشسته کناردست وبودیم نشسته همه توسالن

 بابام امیرتوروخداجلوی کردم زمزمه آروم خیلی کنیم بازی نقش باید حسابی

 باشه حواست

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

 عوضی زد شیطون لبخند ویه کنه هض بابات

 میکنم تالفی شی شیطون بخوای امیر حالت به وای-

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

 خوادنمکشوزیادکنی نمی کافیه باشیم مهروبون باهم همینکه-

 خانم فدای وگفت ید*ب*و*سگونمو نرموسریع کرد حلقه دورگردنم دست دیدم

 خوشگلم

 .... الهی بشم

 مزه بی-

 که شدم اش ه*ب*و*س دلیل متوجه تازه... اومود بابات کرد زمزمه زد لبخندی یه

 ها ازپله داشت بابام کردم گونمونگاه ید*ب*و*س ودوباره شد خم بلندشه خواست

 پایین

 باهم کرد پرسی احوال اشوباه بابارفت وسمت زد چشمکی امیر اومود می

 ............................... تشکرکرد ازش کلی باباهم که کردن ی*ب*و*سرو

 گذاشت دوتامون امیربشقابشوجلوی که کنارامیرنشستم من ناهاربودیم سرمیز
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 زد لبخندی دکترکه این شده شیطون چه وای کردم نگاش فقط وبشقامبوکنارگذاشت

 میخوردم حرص آی خوردم می حرص آی نمابزنم دندون لبخند یه من مجبورشدم

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

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

 خفت گفتم نامحسوس خیلی گلم بخور گفت باخنده که گرفتم سختی به بگیرم

 میکنم

 امیر

 حالی چه معلومه وای میخندید اون دادم قورت زور به چپوند چنگالوتودهنم رامی

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

 خودش دکترمیخوره میذاری الالش به لی لی چقد گفت باخنده بابام

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

 یه

 چکارکنه دونه نمی حاالازذوق غذابود کم نبودین که شما بخنده کمی

 گذشته سخت بهش خیلی مدت تواین غزلم-

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

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

 آبشارنیاگارا خانومی ندازمب راه آبشازتودلت

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

 هنوغزلونشناختی خوشگله آقا میکنم وروزتویکی شب ؟منم بندازی آبشارره
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 دید خواهیم وگفت خودش سمت کرد جمع طرف وموهاموازیه ید*ب*و*سگونمو

 جیرجیرک

 ... کنی حال مت*ب*و*سب ای ه*ب*و*س یه ی*ب*و*سمنومی-

 کنه مستم میخوام *ب*و*س به گلم منتظرم-

 باالبیاری بعدش کلی که آره آروم وگفتم زدم لبخندی

 دیدی خودت چش از دیدی هرچی کنی اذیتم بخوای غزل گفت بالبخندی

 ساعته یه هم به میگین چی گفت باباباخنده

 ددارنزیا گفتن واسه حرف رومیبینن دیگه هم کم دوتانه این رادگفت آقای

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

 نبودی که مدت باباتواین امیرخوبه بابایی خیلی خیلی گفتم بالبخندی من

 هواموداشت

 شکرت خدایا بردوگفت دعا به بابادست

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

 خوشگلو ی شتهفر این

 روانی دلوگفتم ازته واقعا خندیدم

 .... نگفت هیچی شیطون کرد نگام

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

 روتختت کنم جیش میترسم نمیخوام وگفتم روقالی روانداختم بالشت
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 میشه بد خوابیدی روزمین ببینه نیاد بابات شبی روتخت بیا-

 نمیاد که خصوصی حریم بکشه بیادسرک اخالقانداره باباازاین-

 دردمیگری کمر نخواب روزمین بیا-

 زودی بردارم تاخواستم امیربود روتخت خوابم لباس که روزمین بودم نشسته

 ببینم به گفتم بااخم که قاپیدش

 جلوش بود بندشوگرفته یه درحالی بپوشی اینومیخوای وگفت باالانداخت ابروی تگ

 میپوشیدی خواب لباس بابات ی توخونه گفت وباخنده

 داری حرفی میخوابیدم لخت من-

 بخواب لخت اینجام خب–

 ای شعورقهقهه بی کردی بادادغلط گفتم گرفت لجم که میزد حرف باشیطنت چنان

 خودم جون میاد خوشم میخوری حرص سردادوگفت

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

 روانی

 بگیر بیا-

 دیگه نکن اذیت-

 بگیرش تونی می-

 میتونم که میدونی بدی خیلی گفتم واخم بچگونه بالحنی

 بهش بودم چسبیده خیزبرداشتم سمتش شیطون که منم باالانداخت ابروی تک
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 کرده اخم من نداشت ای فایده تقالکردم هرچی که بود کرده قایم سرش لباسوپشت

 ازش که بود پهلوهاش دوطرف دستام دوتا دادم هلش که بس از میخندید اون موبود

 نه ولی کنه تعادلشوحفظ نتونست دادم هلش که تقالکردم اینقد بگیرم

 گفت باخنده افتادروتخت بود دوروکمرم دستش یه آخه بیشعورعمداخودشوانداخت

 لباست بیااینم

 ترکرد دستشومحکم حلقه داشمج ازش تاخواستم بودم کرده اخم گرفتم لباسوازش

 شمال میریم رفت که بابات گفت

 گفت باخنده که کن ولم گفتم بااخم که یعنی صورتمون بود کم خیلی باهش فاصلم

 ؟ چکارمیکنی نکنم ولت

 بکنم نباید که کاری گفتم باخنده

 ومثالچی؟ گفت باخنده

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

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

 چکارکردی؟ وحشی گفت باعصبانیت که شدم بلند کرد

 بود خوشمزه خیلی گفتم باخنده

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

 آخه چکارکاردی میره آّبروم غزل
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 قرمزشده هم خیلی بود بدجورمونده دندونام جای خدایی بود حقت وگفتم خندیدم

 بود

 احمق کلینک برم طوری چه گفت که سفیدش روپوست

 میذاری سرم چراسربه-

 ؟ داری توهاری مگه بگیری گازم نبود دلیلی-

 توآره واسه وگفتم زدم چشمکی

 بخوابی روتخت بیای باید گرفتی گازم حاالکه-

 بدجورموند جاش امیر وای گفتم که بود موندهبدجور جداجاش نه

 میخوابی روتخت میای گفت روگونش کشید دست دوباره

 ولباس نورپوشیدم باسرعت دراوردم باسرعت وسوتینمو تونیک بهش کردم پشت

 روزمین خوام نمی بخواب روتختم بیا امیرگفت که درآوردم خوابمووشلوارجینموهم

 بخوابی؟

 راحتم روزمین دکتر آقای دارم عادت من-

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

 ی

 باشی خوابیده برسه چه ندیدی وتاحاالتخت شهری پایین

 کنه سرایت بهم هاریت میترسم بخواب قالی روهمون نیست دادمهم ادامه وباخنده

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

 عالیه
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 هاپوکوچولو؟ بارم سبد واست میخوای-

 بیشعوری خیلی عوضی-

 کنم حصیرپهن برات هاپومیخوای بخواب توسبد نداری عادت اگه-

 هاپی گفتم توکمدش میذاشتم لباسموکه شرتشودرآورد وتی نشست تخت لبه

 وکه زدم وبرگشتمولبخندی نکرد اصالناراحتم حرفت نشده پرقوبزرگ کوچولوالی

 کن چشاتودوریش چته وگفتم کرد سرتاپامونگام داشت

 ؟ ای خوشمزه من مث توهم-

 خوشیفته...زهرمار-

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

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

 ... بپوش گفت میرفت درکه متس که میکردم نگاش

 باباگفت که کرد نگام بالبخند امیر بابابود امیردروبازکردکه پوشیدم لباسوکه

 ؟ بیداره دکترغزل

 بابته خانمی گفت من امیرروبه

 دارم کارت لحظه یه بابامیای غزل باباگفت میرفتم جلوکه

 بابایی جونم گفتم که زد چشمکی همزمان امیربرگشت

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

 میارم برات بابااالن چشم-
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 که میبارید هیزش چشای ازاون شیطنت بود نشسته تخت ی لبه که امیر به نگاهی

 بیار برام تواتاقم وگفت بابارفت

 بردم شرطومن دیدی وگفت امیرخندید که بابارفت

 بردی هک بردی نکردم بندی شرط که من-

 بخوابی روتخت بیای باید-

 نمیخوابم-

 میخوابی-

 ... بم.....خوا...نم-

 .خوابی...می-

 بخوابم چی واسه-

 بازم بیاد ممکنه چون-

 نمیاد-

 میاد-

 بیاداتاقت چی نمیادواسه-

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

 ای خوشمزه

 مطمئنم خوشمزم خیلی آره بخوابم کنارت ندارم دوست-

 خوشم ازت فکرکردی کنارم میادبخوابی خوشم میکنم التماسات دارم انگارمن نه-
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 نچایی خوشمزه میاد

 کرده خطی شناسنامموخط نحست اسم شدی واسماوشوهرم شوهرمی درسته-

 ) گفتم باحرص(... نحست اسم....

 عصبی خیلی(موشماسنام منورکرده خوشگلت اسم اینکه مث خانم غزل ببخشید-

 ) لحنش بود

 ) گفت باخشم( چه من به خواستی خودت-

 میای ندارم باهات ندارم کردن کل کل ی حوصله هست تابابات جیرجیرک ببین-

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

 که دربود بازصدای که منتظره

 صدامونوشنید بیا-

 نمیره اصالصدابیرون صداست عایق اتاق شنوه نمی-

 دونستم اِنمی-

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

 لحظه

 ورتررفتم اون کمی

 )امیر(

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

 شنیدم درایستادم
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 داره امیردوست جدی ناصرجدی-ناصر

 داره امیرجدادوسم حرفیه چه ینباباا وای-

 زبون بی ومونده جاش چراگونشوگازگرفتی-

 چیزه ها گفت بامنوومن غزل که زورخندموخوردم به

 دیگه باباکه ی خونه غزلی گلم شدی بزرگ تودیگه غزلی نکن شیطنت-ناصر

 نیستی

 بابا بیخیال– غزل

 میرفت صدقت قربون خیلی ناهارکه سرمیزناهارمیز-ناصر

 نمیگه نه بگم باباهرچی داره دوسم مهربونه که گفتم-غ

 غزل شورمیزنه چرادلم نمیدونم-ن

 ! میکنه خوشبختم مطمئنم پسرخوبیه باباامیر باشه قرص دلت-غ

 ؟ داری دوسش بابایی توچی-ن

 ! میکنه

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

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

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

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

 حس کمبودی نمیذاره داره اون بخوای رؤیاپردازامیرهرچی واون نبود شددرتوانم
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 مرداتشنه... بابایی غزل بدی بهش که محبته بکنی میتونی که اریک تنها تونم کنی

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

 نکن دریغ خودتوازش...زنومیخواد یه منت بی آغوش داره، احتیاج محبت به

 خودت تداش پول حرص داشت شهالکمبود... باشه دیگه کی یه دنبال نذارچشمش

 کرد ولم بود خوشکل بودی شاهد

 اما شدم بزرگ توسختی من داددرسته ادامه وبابغض شهالنیستم بابامن-غ

 گریه داشت( من کرد سواستفاده بودازخوشگلیش شهالخوشگل شهالنیستم

 اون نکردم امیروانتخاب من داره پول امیر درسته شهالنیستم مث)میکرد

 شهالنیستم ولی منوخواست

 ؟ امیرشدی زن رپولخاط توبه-

 میخواست خیلی پولدارن سیروس دوستای که میگفت بهم باباشهالهمیشه بخدا نه-

 شهالروقبول حرف پیش وقت خیلی بود پول نیتم اگه کنه معرفی کسی منوبه

 اون چون دارم حاالدوسش منم داره دوسم اون کردم خاطرتوقبول به من میکردم

 پاکیه انسان وواقعا مهربون پولداره خوشگله جذابه امیرنداره که بخوام چی عاشقمه

 که امیرنداره که بخوام چی بابادیگه نرفت هرز نگاهش بودم اینجا که مدتی تمام

 نبود حقتون که شما مث شهالباشم من نیست امیرحقش.. شهالباشم مث بخوام

 درسته

 ... میکرد بدعنقی شهالخودش داشتی دوسش اما نداشتی پول
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 کردطالقش تامجبورم دادم بروزنمی من بود کرده ترکم القط قبل شهالدوسال-ن

 نکن کوتاهی نکن دریع نگوآغشتوازش نه بهش خواست هروقت شوهرت غزل بدم

 محبت بهشون زنشون باشن دنیاروداشته ثروت کل اگه حتی تشنن محبت مردابه

 .... میشن بداخالق بدعنق نکنه

 اززناکینه بابا؟چرااینقده انگرانیباباتوچر شهالم من میکنی توفک گفت باگریه غزل

 وقت هیچ اما شهالبود مامانم شدم بزرگ توفقرونداری بابادرسته گرفتی دل به

 خطانکردم ازپا دست

 شدی ازدواج این مجبوربه خاطرمن توبه توأم زندگی نگران بابامن نکن گریه-ن

 ویرون سد این پشت سیله یه اشکه چشات اما میخندن لبات غزل کردم بزرگت

 کردی پنهونش که چشمات

 دارم دوسش اما نکردم ازدواج باید که طوری اون درسته گفت باگریه غزل

 دارم ازامیربیشتراحتیاج من محبته کمبود به اگه میکنه محبت بهم امیرپسرخوبیه

 نداشتم مامان ساله 18 من بوده مامانش سالگی 25 تا شده بزرگ تونازونعمت اون

 همیشه نداشت دوسم بودم بچه که هم موقع مونه نکرد محبت بهم ما داشتم

 تحقیرم

 خودشم بوداما مادرم... دخترتوأم که میکرد سرکوفتم همیشه گفت هق باهق میکرد

 محبتی میکنه توروتحمل خاطرمن به... منم بدبختیش باعث میگفت نداشت قبولم

 راهم بهامیررو کرده داغونم ساله 18 مامان.... منونزنه که نبود روزی ندیدم ازش
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 )شد طوری یه دلم لحظه یه کرد هق هق چنان(بابا کرد

 برم دلت اوت فدای بابایی میگی چی-ن

 بابام توسرم خاک میگفت میزد کتکم نبودی خونه هروقت نگفتم بهت وقت باباهیچ-

 جای میزد هرروزکتکم کردم بدختش که میکنه تحمل داره که خاطرمنه به تویی

 خواستم من مگه منم بیچارگیش باعث میگفت کنهمی هنوزدردم شلنگش های ضربه

 یه وجودم توی پرعقدست دلم من دارم احتیاج خودش به بیشتراون ؟من دنیابیام

 اومدی شبامی که بود شماخوش به بابادلم میکنه نابودم داره مهری توموربی

 شوهرکردم که گذاشتم بلند موهام همین باباواسه میکرد وموهامونوازش

 میکردی بغلم وقتی مهربونت دستای توبودم دستای به دلخوش نهک موهامونوازش

 بااینکه میکردم درکت داشتی تودوسم چون آوردم ابرونمی به اخم اما دردمیکرد تنم

 خیانت بهت بچگی ازهمون مامان میدونستم نداره دوست مامان میدونستم بودم بچه

 کاراشوفهمیدم یمعنا شدم بزرگ وقتی اما چیه جریان نمیدونستم من ن میکرد

 باهق

 کرد هق وهق.... نگم چیزی بهت میزد دادکتکم ادامه هق

 .... الهی بشم بابافدات کشیدی چی-ن

 جای میکنه محبت بهم داره دوسم چون امیرشدم زن کردم قبول گفت باباگریه غزل

 که درام احتیاج بهش اونقدری نباش بابانگران میکنه بچگیمونوازش های کبودی

 امیرچیزی... نمیکنم سواستفاده شهالازخوشگلیم مث نباش لواپسد نکنم ترکش

 واسم
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 حقش اون روبچشه طلخ امیرطعم ذارم بابانمی روچشیدم خیانت طعم نذاشته کم

 زندگیشوخراب شهالیی یه نیست دادامیرحقش ادامه هق باهق خوبیه مرد اون نیست

 ...نیست... حقش... کنه

 .... میخوام معذرت.. دردآوردم به متوروه دل پربود بابادلم نکن گریه-ن

 غزله همون باباغزلت کنم شرمندت نکردم اماکاری شدم توفقربزرگ-غ

 )باز زبون میکنه هم هقی هق چه(

 باتمام داره پسردوسم امااین خودشه فکرمنافع مامان نکرد رحم بهم دادعمه ادامه

 هق باهق درم دوسش باباناصرم جون به دارم وتاابددوسش کرد قبولم بدم شرایط

 ؟)خورد باباشوقسم چراجون( دارم داددوسش ادامه

 بابایی غزل میاره محبت محبت-ن

 دق نکنه م*ب*و*س یه مردونش بآغوش به دارم احتیاج محبت بیشتربه من-غ

 میکنم

 ناصرهمشه بیچاره میریزه هم زبونی بازچه زبون گفتم وزیرلب زدم ی لبخنید

 ... ترشازدخ شهالاین اون میخوره طورگول همین

 نکن اذیتش فهمیدست عاقله برخوردکنه زن بایه چطوری بلده بزرگتره ازت ناو-ان

 زودی موقرمتین خانم یه رفتارکن خانم یه مث دیگه شدی خانوم نکن شیطونی

 رومیفهی زندگی معنی زودی خوبه همین اما شدی واردزندگی

 چمه؟ من بابامگه اِ گفت نمیکردکه گریه دیگه
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 نکن بچگی نکن شیطنت نکن عاصیش میسوزونی یآتیش چه میدونم-

 )گفت بچگونه بالحنی( نکنم بچگی چندسالمه من بابامگه-

 ...نشدی توهنوزبزرگ الهی برم خودم دخترکوچولوی فدای گفت تاصرمهربون

 بابایی خدانکنه-

 پرمیکنه منوواست جای باباته مامانته خواهراه برادرته نیست شوهرت امیرفقط-

 بگیره روواسم شما جای هنمیتون هیشکی-

 .... میرسی حرفم بعدبه میشه کست همه دیگه اون-

 کنی گریه نبینم....؟ میکنی گریه داری بازم بابایی کن نگام غزل... غزل

 خانمشودرآوردم اشک بهم میگه بدوبیراه دکترببینه کن اشکاتوپاک

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

 بزنم حرف باهات خواستم بود بهونه قرصه این-

 به داری هرمشکلی باش خودت مراقب کارمیشی مشغول توکارخونه اامیرگفتباب-

 امیربگوهواتوداره خود

 کارخونه فردامیرم میدونم-

 کن استراحت روزی چند یه زودی این به-

 سرم بیارم دست روبه زودترموقعیتم کارخونه میرم شم نمی مزاحمت غزل نه-

 ... باش وزندگیت شوهرت خودت مراقت بهتره بشه گرم

 ... چشم-
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 منتظرته شوهرت بروپیش-

 صداشونونشنیدم دیگه درازکشیدم وروتخت رفتم تخت اسمت صد بی سریع

 هم چشاش بود کوچولوکرده اخم یه کردم نگاش زیرچشمی اومد بعدغزل دقایقی

 ؟ بهتره بابات گفتم که لباسشودرآورد دوم ی تیکه سرخ سرخ بودن هنوزخیس

 ؟ تودکتری گهم گفت کنه نگام اینکه بدون-

 ... آره گفتم باخنده

 ! داره سردرد به دخلی چه وزایمان دکترزنان میدونم-

 ) نمیاره که کم( حالشوپرسیدم هست که پدرزنم خب-

 ؟ زنت-

 ) گفتم شمرده شمرده(... خواهرم...دختر...پدر ببخشید اوه-

 ... بهتره خوبه گفت دخترکه این میشه جذاب چقد زد لبخندی

 ... بهم دوساعته میگفتین چی-

 ؟ فضولی-

 پریشونش موهای برهنه نیمه اندام به توجه به نشستم شدم بلند که بود هنوزایستاده

 آره گفتم

 جناب نبود خاصی چیزی وگفت انداخت زمین وروی بالشتشوبرداشت اومد

 شوهرجذابم نداره حرف عالی خوب شوهرم گفتم دکترپوآروازتوپرسید

 گفتم دیبالبخن عالیم من که معلومه-
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 کنی توشیشه خونمومیخوای بگم انتظارداشتی نکنه میکنه ذوقیم چه راضی ازخود-

 بدبجنسم اینقد من یعنی اِغزل-

 چنگیزخان فراترازاون چیزی وگفت کناربالشتش نشست

 ... ندارم کاریت باش دخترخوبی-

 گفت باخنده که بود عسلی میز روی برداشتم خیز سمتش شد بلند موبایلم صدای که

 جونته شیرین

 نزنه زنگ بدم پیام رفت یادم بود شیرین اووف... بود شیرین کردم گوشی به نگاهی

 درایم مهمون

 ... سالم...الو-

 ...امیر...خوبی-

 ؟ توخوبی خوبم-

 امیرچکارمیکنی خوبم-

 ؟ توکجایی خونم هیچی-

 امیر؟ برم کجا خونه معلومه-

 ؟ چکارمیکنی خب-

 ؟ پیشم میای شکرعزیزم-

 شب وقت این ندارم وصلهح نه-

 شده تنگ برات دلم-
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 خستم ندارم حالوحوصله-

 میای فردای-

 بهترشد مامانت میزنم زنگ بهت نمیدونم-

 هست پیشش بابام خونه بردمش شد مرخص بهتره بدنیست-

 ؟ نداری احتیاج پول گفتم آروم که بود من به پشت کردم غزل به نگاهی

 میگم بهت شد فعالالزم نه-

 ؟ پیشش دیچرانمون-

 نیستم هفته این وگفتم گازغزل جای کشیدم روگونم دست بیای بخوای شاید گفتم-

 شمال فرداعصرمیرم شیرین

 ؟ باکی شمال میری داری-

 میاد؟ هم غزل گفت خودش که کردم غزل به نگاهی... منوبابام-

 داره گناه مامانت بروپیش مدت تواین توهم آره-

 ؟ ری نمی فرداکارخونه مگه

 بگم نه بهش نمیتونم باباگفت شمال میریم بعدش چرا-

 نابودمیشی کن کم کارتویکم-

 به سفرم یه تازه امونموبریده کارخونه ی ادره میارم کم وقت تازه نمیشه-

 کردم انگلیسودیروزکنسل

 ؟ هنوزاونجاست غزل-
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 ؟ اونومیگیری سراغ بعد... کجابره گفتم باخنده

 حالتوبپرسم تمخواس فقط نداری کاری خب طوری همین-

 زدی زنگ که مرسی-

 مت*ب*و*سمی-

 شب گفتم چرا؟که راستی کشیدم خجالت ازغزل مت*ب*و*سمی بگم نتونستم

 خوش

 منو؟ ی*ب*و*س نمی گفت باتعجب

 کردم قطع وسریع نه-

 که این مث خورد نمی اصالتکون بود تحرک بی که بود غزل به مدت تمام نگاهم

 ؟ دبر خوابش واقعا برد خوابش زود چه بود خواب

 به بود توصورتش موهاش زانوزدم جلوش جلورفتم پاورچین آروم خیلی بلندشدم

 خیلی اشکش داربود نم چشاش وروپریده داره موهایی عجیب کنارزدم آرومی

 وموبایلموآوردم شدم بلند که بود خواب واقعا نه زدم لبخندی بودن شده نازورؤیایی

 یه شدن نظیری بی های کسجداع گرفتم ازش مختلف های حالت به تاعکس وچند

 مالفه شدن معرکه برهنش نمیه باتن گرفتم خوابش ازچشای نزدیک خیلی عکس

 سیاه های مژه توخواب بود چقدخوشکل کردم نگاش دوباره کشیدم تنش روی

 به نکنه ریخته اشک هم خواب قبل بود معلوم بودن خیس خیس وپرپشتش

 هم به اما باشیرینم میدونست اون گفتم بهش من نه اما باشیرینه ام خاطرمکالمه
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 ؟ بود باباش خاطرحرفای به شاید دونم نمی... نداریم تعهدی

 یاددلتنگی افتادم یادحرفاش کشیدم عمیقی نفس درازکشیدم تخت روی شدم بلند

 ها

 توی... دارم احتیاج محبت بیشترازامیربه من...... یادشهالیادبغضش هاش بچگی

 نکردم کاری من گفت بااطمینان... میکنه نابودم داره مهری توموربی یه وجودم

 ؟ میگفت چی سیروس پس کنم شرمندت

 بهش چقد باباش یعنی.... که زد حرف باباباش طوری باورکنم روباید کی حرف

 داغونم ساله 18 کرد راهم امیرروبه... بهترمیشناختش بود ؟باباش اعتمادداره

 روبچشه خیانت تلخ امیرطعم منمیذار... دردمیکنه شلنگش های ضربه جای هنوز

 .... بشه خراب زندگیش بشم شهالیی یه نمیذارم نیست حقش اون

 حمایتت بشه الزم تاهروقت بکشی سختی توهم نمیذارم مراقبتم منم گفتم لب زیر

 فک حرفاش به قد این... بمونی عمارت تواین بخوای که تاهروقت... عزیزم میکنم

 ............ برد خوابم کی نفهمیدم کردم

 بدمی چقدم نبود روش مالفه زمین روی بود خواب غزل... بیدارشدم زود صبح

 لکه وبی نقص وبی سفید چقدم تنش پوست باالرفته خوابش لباس اوووووف خوابه

 بکشم پایین خوابشویکمی لباس آروم کردم بودسعی فاجعه ولی بود خواب پهلوکه به

 ؟ چکارمیکنی گفت آلود خواب هک کردم بلندش وآروم شدم خیال بی نشد اما

 روتخت میذارمت-
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 ) میزد ،حرف خیلی بود آلود خواب آلود خواب(.... کن ولم اَه -

 بخواب توروتخت برم میخوام من-

 گفت آلود وخواب کرد حلقه دورگردنم دستش که روتخت گذاشتمش آروم

 کن م*ب*و*س

 شدی نما خواب گفتم آروم باخنده

 ؟ بری میخوای.... نه گفت آلود خواب که بودم بسته چشاش

 کارخونه گفتم که شده شیطون معلومه

 کن م*ب*و*س وگفت پهلوشد به که بود بسته چشاش هنوز

 یدم*ب*و*سگونشو سریع شدم خم

 وچل خل وگفتم وتوگوشش شدم خم که بود بهم بپشتش روانی گفت آلود خواب که

 خودتی... آلود خواب وگفت زورچشاشوواکرد به برگشت

 گفتم ؟بالبخندی خوابی تویعنی-

 ؟ کردی چرابغلم... بخوابم من تومیذاری مگه-

 نیومده بهت خوبی... نخواب روزمین برم میخوابم روتخت گذاشتمت خره-

 ؟ میبری هم بابام-

 میبرم-

 ؟ یدی*ب*و*سچرامنو-

 گفتی خودت گفتم باخنده
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 ازخداخواسته یدی*ب*و*س توهم گفتم من.. کردم غلط من وگفت چشاشوریزکرد

 هنوز توخوابی غزل مگفت باخنده

 بیدارم نه وگفت کشید ای خمیازه

 میگی هذیون بخواب وگفتم کشیدم روش مالفه

 شیرین برپیش میری امشب وگفت کشید سرش ازروی مالفه

 نه گفتم که نبود خواب پس نه

 ؟ نمیدی جونتونشونم شیرین این-

 خوبه حالت غزل گفتم باخنده

 عالی شدوگفت بلند

 ...فعال زوده واببخ بگیر شدی چرابلند-

 .... کنم خداحافظی ازش بابامیخوادبره-

 زودی بگم بهت رفت یادم دیشب عسلی رومیز گذاشتم پول مقداری یه غزل-

 باشه داشته احتیاج شاید بابات به بده خوابیدی

 حلقه دورگردنم دست شد روزانوبلند اونم بود تخت هنوزروی کنارش بودم ایستاده

 خوبی امیرتوچقد مرسی وای گفت وباذوق ید*ب*و*سگونمو کرد

 صورتمو کردی خیس چکارمیکنی اُه-

 کردی خود بی گفت بااخم کردی مالیم تف گفتم بااخم کردم جداش زورازخودم به

 لیاقت بی کردم ت*ب*و*سبخواد دلتم تازه کردم مالیت تف کجا
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 .... کنی م*ب*و*سنمیخواد-

 روانی-

 عوضی کنه ت*ب*و*س جونت شیرین بروهمون گفت بچگونه لحنی بااخم

 ناسالمتی دخترخواهرتم

 بدجورحالمودگروکرد شیطونش چشمای کرد نگام که ازلحنش گرفت خندم لحظه یه

 ؟ دخترخواهرمی اِ گفتم که

 ید*ب*و*سگونمو دوباره! خواهرزادتم گفتی خودت گفت بچگونش لحن باهمون

 وگفت

 کنم *ب*و*سدائیمو ندارم حق

 عجیبی حس یه نشدم یطور این تاحاال که شدم طوری یه کردخدایی م*ب*و*س

 که بود

 کسی میاد بدم... ندارم دوست میاد منوبدم غزل *ب*و*سن گفتم

 ه*ب*و*سصورتموب

 مت*ب*و*سمی اینقد بعد به این از خوب چه میاد ؟بدت ی ی ی چی گفت باتعجب

 حال

 هزاربار واالروزی کنی

 کردی توغلط گفتم بااخم

 ت*ب*و*س زادتخواهر دیگه نداری لیاقت گفت باخنده بزن حرف بیشعوردرست-

 کنه

... 
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 شد میادروشن بدم نکن بحث بامن غزل ببین-

 ؟ کنه نمی ت*ب*و*س جونت شیرین یعنی-

 میشم مالی تف میاد بدم نه-

 ... آمد خوشمان طبیب ضعفی نقطه عجب وگفت خندید

 گفتم بااخم.....زهرمار-

 میاد؟ بدت من جون-

 ؟ کافیه شکرخودم من-

 ....بابا نه وگفت کرد مسخرم ای بامزه خیلی باحالت

 هم من های ضعف نقطه دنبال بدونکن یکی بامن غزل وگفتم شدم خم سمتش

 ودوباره کرد حلقه دورگردنم دست ندارم هم کل کل ی نگردحوصله

 ید*ب*و*سگونمو

 چندشم گونم شد خیس احمق نکن دادگفتم بااخم که گونم شد خیس کرد ماچ یعنی

 میشه

 میخوری میادحرص خوشم خندیدوگفت

 میکنم بخداتالفی زدی بهم حالم اه گفتم که خیس خیس روگونم مکشید دست

 دیشبت های ه*ب*و*س تالفی وگفت خندید

 بازکردم زوردستاشوازدورگردنم به

 ...که نمیکنم مالی تف بعدمن بود خاطرظاهرسازی به اونا-
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 دوست بودمن دراری حرص خاطر به هم اینا گفت که بود رولباش لبخندش بازم

 میکنم حال کنم آبدارت ماچ دارم

 ......جدا ای بچه نه دیگه خری-

 12 سنی اختالف سال 12 یعنی سال 30 تو سالمه 18 من کردی فک چی پس آره-

 سال

 ! من بازی هم یعنی سال 12 سنتوفاکتوربگیرم اگه سال 18 با

 اصال؟ گفتی چی فهمیدی خودت احمقی واقعاکه-

 ضعفهایی نقطه چه دیگه داد ادامه لحن باهمون خودتی احمق گفت بچگونه بالحن

 ؟ داری

 که گفتم چی نفهمیدم که بودم عصبی

 نذار رودمم دست غزل-

 ! نذاره پارودمم اون دلبندم چنگیز گفت باخنده سردادکه ای قهقهه چنان

 اعصابموخورد که بس بود لفظی اشتباه ببخشید وگفتم شد لبم مهمون لبخند یه

 کردی

 ...حاال...

 بچگیم دکترخندموبذارپای ببخشید گفت چگونهب بالحن هنوزمیخندیدکه

 احمقی کوچولوی یه ای بچه واقعاهم-

 یه یهویی بخوادکجاآدم دلتم باهوشی خوبی این اِدختربه گفت لحن باهمون

 باشه زنشم تازه میاد گیرش جذاب ی خواهرزاده
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 خیر خداامروزوبه روزم اون بشه روزی چه توبازشه چشم به چشمم که صبحی-

 بگذرونه

 وبه قشنگی این به بخوادچشمای دلتم گفت اخم وکمی نازبچگونش لحن باهمون ازمب

 زدم اختیارلخندی بی زد پلک سرهم پشت تند تند کرد لباشوغنچه ای بامزه حالت

 بچلونیش کنی بغلش االن میده خودشوجون میکنه لوس چه

 خرافاتی پیدامیکنی من چشمای مث روبگردی دنیا کل گفت حالت باهمون

 شیفته خود میگه من به وقت ناو-

 ؟ نیستی-

 نه-

 هستی-

 ؟ میگی حاالچی هستم-

 بابات االن پایین برم منم که بروحموم شیفته بروخود وگفت تخت روی شداز بلند

 بیداره هم

 لحنش بود جدی دیگه

 ؟ میکنی لباسموآماده برام گفتم که میرفتم حموم سمت من

 نه گفت باخنده

 گفتم باخنده... میگم بابات به-

 بدجنسی خیلی گفت که
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 نمیکنه آماده واسم لباسی یه میگم وگفتم درحموم مقابل ایستادم

 کن آماده منم واسه گفتم میخوادلباساشوبرداره میدونستم میرفت که کمد سمت

 ؟ دیگه

 ؟ مخوای چی-

 خودت ی صلیغه به-

 .... صداشونشنیدم دیگه شدم حموم وداخل



 چهارم فصل

 )امیر(

 بیرون زدم دیرترازخونه صب امروز...! کارخونه رفته غزل بابای وزهدور یکی

 فرداچهارتاعمل نمیرفتم کلینیک اما3 ساعت میرفتم باید هم مطب کارداشتم کلی

 رفتم می باید ازدواجمونونگرفتم سند هم هنوز برسم کارام به باید امروز دارم

 بودم کرده حرکت ازهت کنم سندودریافت که بدم ازمایشوتحویل های وبرگه محضر

 عجله که بس عقد موقع آخه آزمایشوببرم های برگه رفت یادم خونه زدم زنگ که

 کردیم وعقد شد دادکه کاراروانجام ی همه وکیلم اما بدم تحویل نشد کردیم عقد ای

 دربگیرم دم بیاره اتاقه توالت میز روی کنه آماده برام سمیه بگم که زدم زنگ که

 ازش

 داد تاجواب کشید طول کم یه برگشتم دورزدم کردم حرکت که تازه

 الوسمیه-
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 دکتر آقای بله بله گفت که بود جوری یه صداش

 برمیگردم دارم شده دردیرم بیاردم برام اتاقم توالت رومیز چنداتابرگه الوسمیه-

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

 ؟ شنیدی الوسمیه-

 االن چشم دکترشنیدم بله بله-

 ؟ بیداره غزل گفتم که غزلوگرفتم سراغ دفه یه چرا نمیدونم

 گفت باتردید ؟ غزل-

 بیداره خانمم بله-

 )پردلهرست صداش کردم حس چرا دونم نمی( غزل غزل چیزه-

 ؟ چی غزل-

 ...درِ دم خانم غزل-

 درِ؟ دم گفتم باتعجب

 کیه نمیدوم دارم مهمون خانم غزل آقا-

 ؟ کیه وگفتم شدم عصبی یکمی

 باهاش دیدنشون رفتن خانمتون آقا جورین یه اومدن شما پای پیش آقا دونم نمی-

 ... میکنن بحث داره

 راه خونه خودمورسوندم گازدادم جت وعین کردم قطع بگم چیزی اینکه بدون

 نبود هم زیادی
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 )غزل(

 کارم درن دم وآقاوخانمی خانم یه گفت که اتاقم اومد سمیه که... بیدارشدم تازه

 دارن

 سراغ بازچکاردارن خدایا وای بازاومدن وسیروسوشهال نکنه شد خالی دلم نه

 تنها ترسیدم می هواموداشت حتما اون بود کاش رفته تازه اونم روگرفتم امیر

 روبشم روبه باهاشون

 باپسرش بود عمه.... شدم خارج دروبازکردم پایین رفتم پوشیدم لباس سریع

 خوبین سالم تمگف آروم زد پوزخندی بادیدنم عمه شد پیاده ازماشین که...حامد

 ؟ عمه

 توباالشهرمیپری گفت شدکه شروع هاش یه وکنا نیش ندادهیچ که سالم جواب

 ؟ خانم غزل

 نگفتم چیزی پایین سرموانداختم

 بود سالش 25 حدود عمه پسربزرگ حامد

 میکنی غلطی چه تواینجا بریم کن جمع-ح

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

 بریم-ع

 کجا؟ گفتم باپوزخنده من

 خونه-ع

 نمیرم باشماجایی من-من
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 ؟ غزل خبره چه غزل اومدی شهالمیگفت-ع

 ؟ خبرداده شهالبهتون پس– من

 بری باهاشون نکردی قبول دنبالت اومدن میگفت سیروس-ح

 ؟ دنبام بیاین دیرنیست احیانادوماه اومدین زود اِچه-من

 ؟ میکنی غلطی چه اینجا-ع

 غزل دارمیپوشی مارک لباس وگفت مانتوموگرفت ی لبه وشصت اشاره وباانگشت

 خانم

 ؟ خبرنداری ازبابام گفتم ندادم محل

 نزده زنگ نه-ح

 دلگیره معلومه بیرون دخترشوانداختی که جوری اون بزنه نبایدم– من

 بابات مالقات بعدمیریم غزل بریم نشده حاالطوری-ع

 راحتم اینجا من نیست احتیاجی– من

 ی خونه اینجا راحتی اینجا کردی توغلط گفت نظرمیرسید به عصبی کمی حامد

 ؟ غزل کیه

 – باشه میخواد هرکی ی خونه نداره توارتباطی به-من

 ؟ میخوری داری گهی چه میدونه بابات میکنی غلطی چه اینجا-

 میگه؟ چی سیروس گفت حامد که زدم پوزخندی فقط

 بامن نه زده حرف باشما گفته چی میدونم چی– من
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 رزگی یاه اینجا میکنی کلفتی-ع

 زدم پوزخند اما ازحرفش اومد مبد

 چنان امیره ماشین دیدم که کشوند اون سمت نگاهموبه وحشتناکی ترمز صدای که

 بدون شد پیاده باعجله چرخید سمتش هم وحامد عمه نگاه که ترمزگرفت وحشتناک

 نگاه ازاون عصبیه خیلی بود معلوم بود بهش نگاهم اومد درماشینوببنده انیکه

 ؟ خبره چه اینجا گفت تمام باخشونت که پیداست برزخیش

 خانوادگیه نداره ارتباطی شما به گفت حامد که نگفتم هیچی

 ؟ خانوادگی گفت جلواومد امیرپرازغروروعصبانیت

 آقا نکین دخالت شما-ع

 ؟ غزلم کین اینا گفت که بود پرازخشم ایستادنگاهش امیرکنارم

 ...امیر عممه گفتم که کرد نگاش حامدباتعجب

 باالانداخت ابروی امیرمیکرد نگاه باتعجب که عمه وروبه زد وزخندیامیرپ

 خبرنداشتم من داشتن عمه همسرم گفت پوزخندش وباهمون

 همسرچی مرتیکه این میگه چی غزل گفت عمه که پایین سرموانداختم گزیدم لب

 ؟ میگه ؟چی چی زن

 ؟ میگه شرووراچیه این گفت من روبه حامد

 ؟ میکنی داری غلطی چه دونهناصرمی گفت من روبه عمه

 ؟ ناصرخبرندارین ازآقا شما-امیر
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 نکین شمادخالت-ح

 غزل گذاشتی شهال پای جای گفت عمه که زد امیرپوزخندی

 خود بی سیروس پس گفت کرد کم فاصلشوباهام حامد که نگفتم چیزی بستم چشم

 ؟ فروختی خودتوچند نمیگفت

 نیستم فروش خود من گفتم بابغض سرموبرداشتم شد سرازیر اختیاراشکم بی

 عوضی

 شهالیی عین توهم وگفت زد پوزخندی حامد

 غزل بریم کن جمع-ع

 خودم عمه یادته دادم ادامه هق هق وبا... دوماه بعد چی که دنبالم اومدین-من

 شنیدم

 مرده غزل نگفتی ؟دوماهه دخترناصره غزل معلوم ازکجا گفتین شوهرتون به

 کرد بیرونم شوهرتون زندست

 پناهو دختربی یه کردین بیرونم دادم ادامه که زد پوزخندی عمه

 این هرزش اززن اون میسوزه بدبختم داداش واسه دلم گفت زد پوزخندی عمه

 ازدخترخودفروشش

 حرف نمیگم هیچی احترامتونوگذاشتم گفت باعصبانیت که بود ساکت مدت امیرتمام

 ظاهرمحترم به خانم دهنتونوبفهمین

 دوست ویه پارچه بادوتاتیکه کارکردین چه نیست معلوم خفه تویکی جلواومد عمه
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 زدین غرلوگولش دارم

 کرده ازدواج پدرش ی بااجازه پدرداره نیست بچه غزل-امیر

 ؟ میگه چی عوضی ؟این میدونه دایی گفت باعصبانیت حامد

 ؟ انگارخبرندارین آزادشده روزه ناصرچند آقا وگفت سردوخشک حامد روبه امیر

 تواینجانیست جای بریم کن برووسایلتوجمع گفت من روبه حامد

 خونشه اینجا جانمیره هیج غزل گفت امیرسریع

 غزل بریم نیست انیجا خونش غزل که بود کم خیلی بامن فاصلش حامد

 شوهرمه آقاهم این خونمه اینجا گفتم هق باهق من

 ؟ زدی زری چه گفت عمه که کرد نگام باتعجب حامد

 زنمه غزل شنیدین همینکه امیرگفت که میکردم هق هق زدمن امیرپوزخندی

 بزنین حرف باخودش برین کارخونست آقاناصرهم برین سوارشین حاالهم

 بریم کن جمع میگم کالم یه غزل گفت من روبه باعصبانیت حامد

 بگوغزل بابات به شوهرکردم من حامد آقا دیراومدی زدم پوزخندی هق هق میون

 .... کنه درش به ازراه بشینه پسرش پای نیست دیگه

 ی دختره گفت حامد که زدم پوزخندی زنی همون دختر که حقا مامانتی عین-ع

 لیاقت بی خودفروش

 شوعوضی خفه گفتم هام گریه میون که میریخت تند تند اشکم

 نفهمیدم بودم بسته چشم کردم حس صورتم روی که بود سیلی سوزش دفه یه که
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 ریختن می نبود افتادواشکام اتفاقی شدچه چی

 وپیچونده روگرفته حامد دست دیدم چشماموبازکردم که امیربود پرخشم صدای که

 که بود پیچیده خودش بودوازدردبه دستشوپیچوند بود اون به پشت حامد

 شه بلند روزنم که دستی میکنم قلم امیربافریادگفت

 یه یکس نشده ازمادرزایده گفت باعصبانیت امیر که کن ولش گفت باالتماس عمه

 میکشم آتیش روبه دنیا خرابه بگه دنیا میکنم نابودش بخوره زنم به ناخش

 انداختی راه زنم زنم هی گفت که بود عصبی هم عمه

 زنمه غزل... امیردادزنمه

 عوضی گفت عصبانیت با حامد که زمین دادافتادروی هل امیرحامدرومحکم

 هرررررری دادزد که زد نمی خون میزدی کاردش خونشومیخورد امیرخون

 گفتین امود ازدهنتون هرچی شینم نمی ساکت ببینم سایتواینجا بعد ی دفعه...

 هیچی

 بزنید حرف بااون برید زندس باباش زنمه غزل نمیگم

 ی دختره گفت باعصبانیت سریع عمه که اومد امیرسمتم میکردم هنوزگریه من

 ....آشغ..ی هرزه

 میگیرم نشنیده نزدین حرفوزدین این گفت پرید حرفش میون امیرسریع

 الیق هرچی خالیق گفت باعصبانیت وگفت رفت ماشین سمت عمه

 ی دختره... پیداشده ازکجا کیه مرتیکه این نیست معلوم بود بلندشده که هم حامد
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 .... هرزه

 شغال گفتن ازقدیم الیق هرچی خالیق گفت بود ایستاده ماشین پای هنوز عمه

 مامانشه ی لنگه اینم یمازنداران جزءسگ نگیرد مازندارنی

 شید گم برید..... هرررررری امیردادزد که بودم که هق هق بیشترافتادبه اشکم

 ...بد غزل کردی بد گفت وباعصبانیت رفت ماشین سمت حامد

 پلیس میزنم زنگ ببینمتون انجا بعد دفه شین گم برین گفت بودکه امیرهنوزعصبی

 ای هاله پشت کردم بودنگاش یعصب امیرخیلی سرش پشت هم عمه سوارشد حامد

 ؟ چته گفت کرد کم فاصلشوباهام اونا بارفتن میکردم هق هق ازاشک

 گفتم بهش هق وباهق دردم کلی انگاری باهاش حرفم بود هق هق فقط نگفتم چیزی

 بغلم محکم دفه یه که نداشتم روازش حرکتی انتظارچنین کردم حس خودموتوبغلش

 این پناهم تنها دنیا جای ترین امن دستاش میون بود شش توآغو تنم حجم تمام کرد

 من گفتم باگریه که بودم حصاردستاش توی گردش گودی به چسبیده صورتم مردِ

 ... خیلی بدبختم خیلی

 )امیر(

 گردنم شد خیس اشکاش ازنم گردنم توگودی لطیفش صورت کردم بغلش اراده بی

 خیلی من گفت هق باهق که بودم کرده حلقه دروکمرش دستام کردم تربغلش محکم

 خیلی بدبختم

 گلم باشه قرص دلت عزیزم پیشتم من گفتم وآروم گذاشتم چونموروسرش
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 کنم نمی پشتتوخالی

 ...ه..ز..هر گفت م...به..یررر...ام-

 پیشتم من نیست مهم گفتم که میریزه بهم اینقد حرف این چراازشنیدن نمیدونم

 ... گلم ذارم نمی.. ذارم مین... کنه اذیتت کسی نذارم میدم قول عزیزم

 این داشت عجیبی حالت چه وچشاش سرشوبرداشت که بود هنوزتوحصاردستام

 دلموسوزندن میسوزه بدجوری دلم گفت هق باهق کوچولوکه

 خودم میکنم محتبت بهت خودم میدم قول بیاد توچشات اشکی نمیذرام دیگه-

 قول میشم دادشت خودم اشکتودربیاره کسی میکنم خراب دنیاروسرشون هواتودارم

 مطمئن برسونه آسیبی بهت کسی نذارم گلم میدم قول باشه دوستانه رابطمون میدم

 ...عزیزم جمع خاطرت باش

 ؟ افته می اتفاقا چرااین خدایا گفت باگریه گردنم توگودی صورتشوگذاشت دوباره

 عزیزم نکن خودتوناراحت-

 میکنم دق دارم نشم ناراحت میشه مگه گفت باگریه

 بیرون شوبریم بروآماده-

 ؟ کجا گفت وباگریه بیرون اومد دستام ازتوحصارم سرشوبرداشت

 میشناسم فرشگاه یه بگیرم لباس برات ببرمت میشه، الزم ازدواجوبیاریم سند بریم-

 معرکست لباساش

 پاک شصت اشکاشوباانگشت کردم صورتشواحاطه دوطرف که درحالی بادستام
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 رفتیگ لباس تازه برام گفت کردم

 بگیرم برات خودم ی باصلیغه دارم دوست بریم عالیه لباساش فروشگاه این میدونم-

 گفت بابغض که میریخت اشک تند تند واون تندتند میکردم اشکاشوپاک هنوزداشتم

 کلینک بری خوای نمی مگه

 رم نمی امروز-

 گفت بهت سمیه خونه اومدی چطورشد گفت که ترمیریخت کم اشک ترکرد لب-

 سمیه که ببرم بیام برگشتم آماده آزمایشوببرم های برگه رفت یادم خونه زدم زنگ-

 شوبریم حاالبروآماده شهالست بازم کردم درفک دم دونفراومدن گفت

 کلینک بری جدانمیخوای-

 بدم افتادموانجام عقب امروزکاری باید دارم فرداچندتاعمل برم خوام نمی گلم نه-

 رم نمی یلینکفعالک دارم دیگه عمل فرداهم پس

 شو حاالبروآماده

 نخوردم صبحونه-

 کوچلو؟ شکمتی شکموفکر گفتم باخنده

 نخوردم صبحونه خب گفت وپرازبغضی بچگونه وبالحن پایین سرشوانداخت

 کردم نگاه توچشاش سرشوبرداشتم کوچلوکه عروسک خاکستری این جدانازودلبره

 میخوریم بیرون میریم گفتم

 االن میام میشم آماده زودی گفت میرف که الیاشدودرح جد ازم زد لبخندی
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 طول ساعتی ربع آزمایشوبرداشتم های برگه رفتم اتاقم به سریع منم رفت غزل

 .... شدیم تاراهی شد آماده تاغزل کشید



 شام که حتماامیرباشه که بودم کرده عادت اومد که بود 10 ساعت اما نه دیرکه شب

 بودیم نشسته درسکوت... برد نمی خوابم شب نمیذاشتم سرش سربه اگه بخوریم

 مث

 ندادبیخیال نشون العملی عکس زدم لبخندی کرد نگام که نشست روم روبه همیشه

 جذاب شه ای نقره زودی سرت ها شقیقه موهای میکنم کاری گفتم دلم توی بود

 قول بهم بااینکه! سالمت خیرماروبه توروبه بگی خودت خودم جون به ترمیشی

 ناخودآگاه زدم لبخندی دوباره ندارم ازدواجودوست این اما باشی خوب هامبا دادی

 ؟ چیه گفت کردکه نگام سرشوبرداشت

 هیچی گفتم لبخندم باهمون

 ؟ میزنی رالبخند رابه هی پس چیه-

 دواست برهردردی خنده میگن آخه گفتم باخنده

 ؟ چیه توردت االن-

 میبینمت تویی دردم وگفتم کردم هنگا بهش دوباره کردم)راد آقای(بابا به نگاهی

 کهیرمیزنم

 ! توهمه یه غزل نیست چیزی میکنم تلقین خودم به دادم ادامه که کرد نگام باتعجب

 ؟ کهیرمیزنی منومیبینی پس-
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 اشتهام کورمیشه تنم گرمیگیره-

 چی؟ دیگه سردگفت خون

 ... میگیرم تهوع حالت میزنم اوووق-

 ؟ داری عالئمی چه یمیش طوری چه دیگه عزیزم چی دیگه-

 دکتر آقای میگیرم هم سرگیجه گفتم باخنده

 ؟ انداختی عقب وقته چند حاملگیه عالئم اینا تومیگی که جوری این سردگفت خون

 بچم داره گناه آخ توویاردارم به اینکه مث ؟ولی میگی اِامیرراست-

 ؟ غززززززل گفت باحال وخیلی شد امیرعصبی

 ) اداشودرآرودم(؟ چیییییییییییه گفتم باخنده

 ویارداری؟ که شدوگفت امیربلند ریزمیخندیدکه باباانداختم به زیرچشمی نگاهی

 امیرررررررلطفا گفتم باخنده

 دیگه داری ویاری من به گفت بشقابموکشید که درحالی وگفت نشست کنارم اومد

 )گفتم باخنده( گرفتی توچراجدی کردم شوخی-

 به بخوراصالرنگ بخورعزیزم وگفت تگذاش توبشقابم شینسل مرغ تیکه یه

 ؟خودتم ای پریده الغررنگ چقد رودنیابیاری؟ببین بچه میخوای چطوری رونداری

 گلم نداری هنوزسنی که

 اِامیررررر گفتم بااخم

 حرف جدی خیلی( بیارم برات میخوای ؟چی نداری دوست نمیخوادمرغ دلت-
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 )میزد

 ...میخواد فالفل امیردلم گفت بالبخندی

 ... بگیرم برات بیرون پاشوپاشوبریم زودترمیگفتی زیزززمعززز-

 نگاهم که درحالی بالبخندی که گذاشته سرکارم خودش بذارم سرکارش خواستم

 ای امیرخسته کن ول بودگفتم بهش

 عزیزم سبزمیشه بچت چش بگم نگه بهت میشه چطوری پاشوبریم نه-

 ... خب ترمیشه قشنگ گفتم باخنده

 برات دیگه بریم گفت جدی بالحنی که باباش به پشت بود نم سمت روش مدت تمام

 بگیرم

 ! دیگه کن بس کردم شوخی گفتم باخنده

 به ودستموگرفت نگیرم واست میمونه تودلم گفتی دیگه نه دادوگفت سرشوتکون

 پاشوگلم... پاشودیگه گفت کرد زوربلندم

 ... دارهبابا خودش شورمیزنی توچرااینقده نیست توکه ی بچه گفتم باخنده

 ؟ میندازی منودست غزززززل گفت یهوباعصبانیت

 ؟ ؟آره ویارداری من به پس برات دارم گفت که دویید دنبالم دوییدم

 این نکن گفت باتعجب که زدم ستاره دویید سالنودنبالم کل میدویدم میخندیدم من

 لحنش وبود پرخنده افته می بچت کاراچیه

 اون رفتم پریدم مبل روی سرهم بارپشتدو زدم ستاره دوباره بود بزرگ سالن
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 ؟ میگیری گردن وگفتم مبل طرف

 واست میکنم سقتش خودم دادزدغزززززل

 ؟ میگیری هم شناسنامه براش گفتم که بودم ایستاده مبل هنوپشت

 جون به گفت که کنه پنهونش داشت سعی اما بود. پرخنده لحنش بود ایستاده جلوم

 ... میکنم ناقصت خودم امشب خودم

 ؟ میگیری واسش هم سیسمونی-

 دادزدغزززززززل

 ؟ چیییییه گفتم باخنده

 بده استرس بچم بازواسم چنگیزشدی مظلوم بالحنی گفتم کردکه نگام عصبی

 ...ور بیااین گفت عصبی اما میخندیدن زدچشاش لبخندی ته

 ؟ میشه خوشگل خودم مث-

 زهرمار خندیدوگفت

 ؟ میخری میخوادبرام مکپش امیردلم وگفتم درآوردم زبونموواسش

 ... نرسه بهت دستم مگه-

 کردی شروع خودت وگفتم خندیدم که برداشت خیز سمتم

 تازه دادی توچراادامه گفتم چیزی یه حاالمن گفتم بچگونه بالحنی که کرد اخم

 این من امیرررررر....چیه عالئم این نمیدونستم که من دارم نی نی گفتی بهم خودت

 ... ام نی هنونی ودمخ خوام رونمی نی نی
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 بیاشامتوبخور خندیدوگفت

 ... نچ گفتم ابروباالانداختم

 ؟ بازچیه-

 ...میخواد فالفل دلم-

 ؟ شب وقت این-

 شبه سره تازه چنده ساعت مگه-

 سرشبه تازه گفت ای بچگونه بالحن)امیر(

 بیرون میریم تعطیله بذارفرداعزیزم غزل-

 سبزمیشه بچم چش گفت لحنش باهمون

 ...زهرمار گفتم خندیدم

 چکارکنم میخوادخب دلم میخندی چی اِبه-

 بریم بپوش-

 دست که نداره وزنی انگاری معرکست جداپریدنش مبل روی پرید باذوق

 گفت کارومیکنه این عمداداره میدونستم کرد مالی وگونموتف کرد حلقه دورگردنم

 ؟ ماهی توچقد ی ی وای

 ... زدی لموبهمحا نکن اَه گفتم کردم جداش زورازخودم به

 ... من دارم خوبی دایی چه وگفت کرد مالی گونموتف دوباره

 ؟ میزنی ملقم رومبل رفتی ها دختربچه عین گفتم پایین آوردمش مبل ازروی
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 بازی هم سنموفاکتوربگیرم سالته 30 تو سالمه چند من مگه وگفت زد چشمکی

 میخوام

 ؟ دیگه میخوای بازی هم-

 میشه خوبی بازی هم واست اومد دنیا که نی نی تموگف کردم شکمش به واشاره

 دیگه میشی اینم تودایی میره داییش به زاده حالل گفت باخنده

 ؟ دیگه زاده حالل وگفتم خندیدم

 ندارم دوست دیگه بدی خیلی وگفت کرد اخم

 سمت افتادوسریع ویهواشکش....تو کردم شوخی من گفت وبابغض کرد جدااخم نه

 میاد خوابم شامتوبخورمن مزمانه دوییدوگفت ها پله

 هاروباالدویید پله سرعت به.

 بود غزل به حواسم تمام من بود ساکت مدت باباتمام نشستم میز پشت برگشتم

 نگاهم که ویلچربابابود صدای که بودم توفکرش....نخورد هم شام طفلی شد ناراحت

 مشا وتنهایی درسکوت بود گشنم رفت اتاقش سمت داشت چرخید اون سمت

 اتاقم راهی.... میخورم چی نفهمیدم کردم فک خاکستری به قد این ولی خوردم

 شدم

 )غزل(

 میکنم تالفی خودم کنم می حالیت باشه گذاشت سرم چقدسربه دیونه ی پسره

 ؟ امیرخوابه گفتم که بود اشپزخونه توی سمیه رفتم ها پله سمت
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 خانم نه-

 خورد شام-

 خانم خوردن-

 چرانخوره آره بخوره اومد دلش خودش چطوری کرد یتماذ منوکلی بخوره کوفت

 روانی منونداره دیدن ؟چشم

 ؟ امیره واسه گفتم که میکنه درست قهوه داره سمیه دیدم که

 کنم درست براشون گفتن-

 ؟ ببرم براش من میشه-

 بهتر چه شما-

 شد آماده-

 میکنم آماده بشینید لحظه چند یه-

 فلفل ظرف افتادبه چشمم که کابینت به بودم داده تکیه بودم طورایستاده همین

 سیاه

 تالفی اهل من! باتالفی میکنم چقدحال تالفی ی ی ی وای زدم شیطون لبخند یه...

 – کنی حال بیارم برات ای قهوه یه منومیگیری دکترحال آخ! آخه

 آمادست خانم-

 میبرم االن مرسی گفتم که گذاشت رومیز قهوه فنجون حاوی سینی

 ندارین کاری خانم بخوابم برم من پس خب-
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 بخیر بروشب باشه-

 وهمش اش توقهوه پرریختم خوری چای قاشق یه سریع رفت همینکه رفت سمیه

 حسابی زدم

 اتاقش سمت وسریع زدم وهمش ریختم دیگه یکم که قهوه این بشه قهوای عجب

 آشتی اومدی خانم غزل گفت بود من به پشت که شدم داخل درنزدم رفتم

 آشتی بیاد کرده ودبیخ غزل-

 امیرجان جون نوش وگفتم رومیزعسلی روگذاشتم وسینی کرد نگام برگشت

 ؟ نداری کاری وگفتم زدم لبخندی

 بری میتونی نه گفت که بود بهم نگاهش

 ؟ میزنی حرف کارت باخدمت مگه ی ی ی ی هی-

 بری میتونی گفتم نداری کاری گفتی گفتم چی مگه گفت باخنده

 دکترجون باشه زدنت وحرف رفتار به حواست گفتم آهان فتموگ چشماموریزکردم

 من جون نیستی نرمال نیست خوب حالت غزل-

 قهوه بازم اگه گفتم میشدم خارج ازاتاق که ودرحالی کردم شوخی وگفتم خندیدم

 هنوزبیدارم بگومن بهم خواستی

 دیگه خدمتکاری گفت باخنده

 ! بیارم برات دیگه یکی میادمیگی خوشت باش مطمئن ولی نه خدمتگارکه-

 داشتم بود بیشترنگذشته دقیقه چند اتاقم رفتم الوصفی زاید وباخوشحالی دروبستم
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 خوابموبپوشم لباس میکردم عوض لباس

 که اینقدخستس بیچاره آخییی نیومد که کنه کل کل نداشت حوصله کنم فک-

 حوصله

 انداختم تخت رویشلوارمو که غرمیزدم باخودم طورداشتم همین الهی بمیرم نداشت

 بودوفنجون رولباش لبخند اونم بود رولبام لبخند سمتش چرخیدم یهودربازشد که

 بود دستش اش قهوه

 )امیر(

 ؟ کردی درست خودت غزل بود عالی وگفتم دروبستم زدم لبخندی

 کرده درست سمیه گفت بالبخند

 کرده درست سمیه.. اِ-

 ؟ چرانخوری گفت که میزگذاشتم روی قهوه فنجون

 توبخورم پیش اومدم-

 بشین وگفتم نشستم تخت ی لبه که شیطونش باچشاس کرد نگام فقط

 شینم نمی گفت باخنده

 بشین وگفتم شدم جدی

 )کرد خودشولوس(امیررررررر-

 امیرودرد-

 عجیبی چشای کرد نگام ؟سرشوبرداشت سالته توواقعاچند غزل گفتم که کرد اخم
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 سال 18 گفت دخترآروم این داره

 بزرگترم ازت الس 12 -

 بزرگترم من نه گفت باخنده

 نریزبیابشین نمک-

 غزل وگفتم ازم فاصله کمی بایه نشست

 ..ها-

 نداری؟ مامانتودوست-

 داشت قهوه به ربطی چه این وگفت کرد نگام باتعجب

 ؟ نزده زنگ بهت مدت تواین پرسیدم طوری همین-

 ...نه-

 ؟ غزل-

 میشنوم-

 ؟ میدی جواب بپرسم ازت سؤال یه-

 آره بشه اگه-

 ؟ جداشدن چراازهم مامانوبابات-

 نداشت شهالبابامودوست البته نداشتن رودوست دیگه همه بگم چی نمیدونم-

 چرا؟-

 ... نبود باباخوب وضع چون شاید نمیدونم-
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 ؟ جداشدن چراازهم پرسیدی تاحاالازخودت-

 کنم فک بهش نداشت دلیلی نبودم مهم براش من شهالوقتی چون نبود مهم برام-

 اون

 بود بس برام بود بابام همینکه نداشت دوسم ازبچگی

 داشت حق شاید کرد جراباباتوترک بپرسی ازش تاحاالشده-

 ؟ چیه منظورت-

 دارن ای ساده زندگی اززنها نبودخیلی خوب مالیش وضع بابات درسته میگم-

 دارن وزندگیشونودوست

 پروازبود بلند طورنبود شهالاین-

 ؟ کردن ازدواج باعشق-

 نمیدونم-

 کمبود شاید غزل نیست پول همش که زندگی درست نکرده محبت بهش بابات شاید-

 چی دردش مامانت نمیدونی توکه داشت بیشتری توجه به احتیاج شاید داشت محبت

 کرده خالصه اونوتوپول بوده

 کنم حرفاتودرک نمیتونم خیلی گفت آروم

 بلدنبوده نورزید عالقه بهش باید که جوری اون بابات شاید-

 ناسازگاربود شهالخیلی داشتن اختالف باهم ازبچگی نمیدونم-

 ؟ خوبه باسیروس چی االن-
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 بهش گداری گه افتادزندان که بابام رفتم نمی خونشون که خیلی دونم نمی-

 دونم نمی بازه مردهوس یه سیروس دوتاشون شن گم برن ولی فقط سرمیزدم

 داد عوضی اون دل به شهالچرادل

 ؟ دیگه مهندسه پولدراه که اینه دلیش یه-

 ...خاطرشهال دادبه زنشوطالق اونم-

 ؟ غزل-

 ها-

 میکنی؟ درست برام قهوه یه-

 ؟ بود چش این مگه خندیدوگفت

 غزل بود تند خیلی گفتم پرازالتماس بالحنی

 بلدنیستم وگفت زد لبخندی

 بلدنیستی؟-

 نخوردم تاحاالقهوه من بلدنیستم جدی-

 میدم یادت میکنم درست من پایین بریم گفتم کردم بلندش دستشوگرفتم

 گذاشتمش آشپزخونه وسط میز وروی کردم بلندش که آشپزخونه سمت رفتیم

 وگفتم

 کن نگاه بشین

 ؟ میدی ونشونم شیرین گفت که شدم قهوه کردن درست ومشغول
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 بعدا-

 ؟ کنی ازدواج باهاش میخوای-

 نه-

 چرا؟-

 ....چون... چون کنم نمی ازدواج-

 چی؟ چون-

 ...بیخیال هیچی-

 امیر؟-

 ؟ چیه-

 ؟ میکنی ازدواج توکی-

 ! من ازواج به گیردادی-

 زندگیم پی برم منم کنی ازواج خب-

 نمیکنم ازدواج من نگیری وسروسامون نکنی تاازدواج کردم نگاش برگشتم

 ببینم روباید کی کنم خوادازدواج نمی دلم من بدجنسی خیلی بچگونه ولحنی بااخم

 کنی می توبیخود-

 !امیرررررر-

 عقدت چی واسه رفت انگاریادت وگفتم لحظه یه شدم عصبی..... دهنمووانکن-

 کردم
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 ! ازهرزگی دادی نجاتم وگفت پایین سرشوانداخت

 بزنیم حرف راجبش نمیخوام گفتم که شد ساکت

 رهبگذ مدتی یه بدم طالقت تونم نمی زودی این به دادم ادامه که پایین سرشوانداخت

 بعد واست پیداکنم مناسب کیس ویه باشه راحت خیالم

 میکنم عملت گفتم که بود پایین سرش

 ؟ خودت

 درسته-

 .... کردی.... غلط تو تکرارکرد دوباره که خیلی بود عصبی کردی توغلط-

 صداتوبیارپایین-

 ! میکنی عملم بخوای نیست چیزیم من-

 ...دخترنیستی گفتم باپوزخندم

 هستم-

 نیستی-

 ستمه-

 تو داری نفسی اعتمادبه چه-

 گفت باخنده کن امتحان میخوای-

 زرزیادنزن میکنم عملت میبرمت پس-

 سررفت قهوت-
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 شی حروم حیفه سالته 18 تو گفتم کردم خاموش سریع برگشتم قهوه سمت

 امیرررر؟-

 ؟ میخوای توهم وگفتم کردم خالی روتوفنجون وقهوه میز پشت نشستم

 دارم دوست من نه-

 داری دوست خیلی هقهو-

 خیلی-

 تلحه زیادی مزست بد خیلی-

 بگی؟ میخواستی چی-

 امیر؟-

 میشنوم-

 ندارم مشکلی من-

 ؟ میگی چی-

 .... دخترم ندارم مشکلی من-

 کنم باورنمی وگفتم کردم نگاش

 ؟ باورنمیکنی-

 گفت دیگه چیز یه سیروس نه=

 گفت بهت الکی سیروس-

 ؟ کردی توچراتأیدش-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

179 

 

 ... من.... من گفت که روخوردم هازقهو مقدری یه

 کوچولو بیخیال سرت به زده شدی بیخواب نگوکوچلوشبه هیچی-

 داری؟ رودوست شیرین-

 کنی فک طورکه اون نه اما دارم دوسش گفتم کنم نگاش اینکه بدون آروم خیلی

 کردم عادت بهش نیستم عاشقش

 میشه ناراحت کنی ازدواج اگه-

 زندگیش پی میره اونم گفتم بهش بشه ناراحت نبایدم-

 ؟ بدبینی بهشون نمیاد خوشت اززنا همین واسه زنابدن ی همه میکنی توفک-

 هست کم خوب امازن نه-

 شهالن زنامث ی همه میکنه فک طوره همین هم بابام-

 ؟ نیستن-

 ؟ درسته این مردابدن ی همه جوریه این اگه-

 نیستن هم خوب ولی-

 ؟ توبدی یعنی-

 دی؟ب توچی وگفتم خندیدم

 باشم خوب میتونم-

 میدم بهت بخوای هرچی عزیزم غزل باشی خوب میخوام غزل همینومیخوام من-

 دارم رودوست شیرین من بمونی سالم فقط.. ذرام نمی واست کم میذارم دراختیارت
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 .... ی جنبه فقط

 میکنه نیازتوبرآورده چون نیستی عاشقش نداری دوسش میکنه نیازتوتأمین-

 به ذهنتونسبت همین برای بوده ای دیگه توباکس وقبل نیست زنت که درصورتی

 زنابدکرده

 دردی هم شیرین شاید نیستن هم زنامث ی دادامیرهمه ادمه که کردم نگاش فقط

 ؟ داره تواحتیاج پول به مجبوره شاید داره

 میکنم کمکش میتونم که تاجایی من-

 ؟ بهت وفاداره باهاته که االن-

 میاد بدم زنااز همین واسه دونم نمی-

 نمیاد خوابت گفتم که شد تموم وقهوم دادم بیرون نفسموباحرص.

 میکردی توورزش گفتم که وتنش بوداندام ورزیده چه پایین پرید میز ازروی

 ؟ خاصی ورزش

 میرفتم وباشگاه بابام شدن وزندان اتفاقات ازاین تاقبل-

 ؟ چی-

 ژیمناستیک-

 ؟ باشگاه ری نمی چرادیگه-

 ندارم حوصله-

 که خوابی لباس بااین بود ایستاده کمی ی بافاصله روم روبه مدت تمام زدم لبخندی
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 نکرد نگاه خوابش لباس به شه نمی بریم خب خیلی گفتم که نظیربود بی روتنش

 داشت فرمی عجب بود کالمعلوم تنش لخت لخت هم هاش شونه بود کوتاه کوتاه

 رفت سالن سمت خنده التباح که بود کرده جمع کلیپس هم موهاش! هاش سینه

 کنارم حالت باهون ستاره باحالت وبرگشت زد ستاره وسرهم بارپشت2 ...

 که هم سرش زمین رو دستاش بازباالبود بودپاهش شده افتضاح روتنش ایستادلباس

 سوتین بیرون هاش سینه هیچی که وشکمش بودتنش افتاده پایین لباسش پایین

 نبسته

 شدم خم که حسابی بود بودسکسی ورپوشیدهگیپ جذب زیرمشکی بودبودلباس

 زمین نخوری چکارمیکنی باالوگفتم ولباسشوکشیدم

 لباسشوتاجاییی ومنم بود طورایستاده هنوزهمون نمیشه طوریم نترس گفت باخنده

 ؟ نشدی خسته– بودم باالگرفته داشت امکان که

 برش که گرفتم محکم چسبوندم هم پاهاشوبه نه گفت دخترکه این چقدشیطونه

 زمین نخوره چسبید دادبهم تعادلشوازدست گردونم

 ؟ چکارمیکنی-

 میزنی ستاره قشنگ گفتم بالبخندی کمرش دوطرف دوتادستام بود هنوزبغلم

 باشگاه بابامنوگذاشت بود سالم سه-

 داری ای ورزیده اندام همین واسه-

 بی لغز نداری مخ ولی گفتم شدم طوری دادیه تحویلم لبخند یه ولی نگفت هیچی
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 مخ

 کردگفت اخم که بوده بغلم مدت تمام اصالنفهمیدم میشه باورتون شد جدا ازم

 هرچی

 ترم ازتوباهوش باشم

 تالفی وگفتم گوشش پشت گذاشتم بود گوشش بغل تیکه یه معرکه بود بلند موهاش

 یارم درمی روسرت قهوه

 رررر؟امیرر گفت بود انگارعادتشه که بچگونه وبالحنی کرد ای کردبامزه اخمی

 باشی آماده تالفی فرداواسه دردامیربروبخواب-

 نکن گفتم بانگرانی که رفت ها پله سمت ستاره وباحالت زد لبخندی نگفت هیچی

 خوش وشب کرد رومرتب ایستادلباسش ها پله پای میشه طوریت یه دیونه

 دکترجونم

 کشیدم زدرا تخت روی ترآوردم شرتموازتنم تی اومدم اتاقم به... رفت نگفتم چیزی

 کنم فک دختری به من بعیده ازمن واین نمیشه پاک ازذهنم تصویراندامش لحظه یه

 ؟ بشم وتحریک... کنم فک بهش بخوام که نبوده مهم تاحاالبرام دختری هیچ

 شدم چنگیز عاشق خدانکنه وای میره یادم تصویرلبخندش مگه درازکشیدم)غزل(

 دم نمی دیونه این دل به دل من نداره امکان نه شدم طوری چرااین خدامن وای

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

 عاصیش ؟اما گرفته شکل تووجودم حسیه چه این دارم دوسش من میکنم ؟چرافک
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 بااون دلموداره حاالهم عمارت تواین کرد اسیرم باشه راحت نمیذارم میکنم

 .... میلرزونه لبخنداش

 ..... برد خوابم چوطوری نفهمیدم

 پیچید باباتوگوشم بعدصدای توعمرم باره اولین که نوازی وگوش آروم باصدای

 عطرش بوی بود امیر بود تنم خواب لباس همون بودم دمرخواب... بیدارشدم

 چیه آلودگفتم خواب که نمیاد اتاقم اجازه بی طوری این هیچکی غیرامیر شوشناختم

 صبحی اول

 دارم پاشوکارت لپاشوغز-

 خواب سحراومدی ی کله شدی نما خواب وگفتم کردم نگاش آلود خواب برگشتم

 ؟ دیدی چی

 تالفی خواب گفت بالبخند-

 بخوابم میخوام...امیر؟ مریضی-

 بود نشسته تخت ی امیرلبه

 وجودم کل دستش داره حرارتی چه وای روکتفم دستشوگذاشت دمرشم تاخواستم

 ! دارم کارت ورزش توسالن پاشوبریم..پاشو... بخوابی نمیذارم گفت که لرزید

 بردم ژولیدم موهای به ودستی ونشستم شدم بلند گرفته برق عین چهارتاشد چشام

 کجا؟ وگفتم

 خندشودیدم
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 میکنی بازی لج که کن روکوتاه شویی ظرف سیم این میگم-

 بی نای کنم تعریف خودم از خودم( موهام بود جدامعرکه بردم موهام به دستی

 توچه به هست همینکه وگفتم کردم مرتب) میادازموهام بدش شعورکه

 خانمی منه نوبت کنم حاالپاشوتالفی کن اصالبلندترشون چه من به باشه-

 نونواییه صف مگه-

 بیارم سرت بالیی چه کردم فک کلی دیشب غزل.. تابچرخیمه بچرخ ولی... نه-

 )گفت باخنده(

 خواهرزادتم انصاف بی بیزاری زمنحدا تاچه مگه چشممومالیدموگفتم

 ی دقیقه ده ورزشی سالن میرم داره کارت جذابت دایی پاشوخواهرزاده خندیدوگفت

 به وای نیای... بیامنتظرتم بپوش اسپرت باکفش ورزشی لباس دست یه اومدی دیگه

 بلندشدم منم تخت ی شدازلبه امیربلند... حالت

 میگیره حویلخودشوت چه... جذابت دایی گفتم کجی بادهن

 ترسیدم چته زیرلب گفتم که کردم تهی قالب اومد واسم اساسی غره چشم یه

 )بچگونه بالحنی(؟

 ضررته به دیرتربیای هرچی-

 میکنم تالفی امیرمن-

 حاالبیافعال باشه خندیدوگفت

 خواستی خودت-
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 نیم سوتین درواقع تاب یه رفتم کمدم سراغ دروبست شد خارج ازاتاق نگفت هیچی

 بستم اسبی ودم زدم موهاموشونه ستش کوتاه خیلی وباشلوارک پوشیدم سپرتا تنه

 کردم نگاه اینه توی سرم باالی محکم باکش

 رنگ هم مشکی اسپرت حسودکفش قشنگی این به موهای روانی این میگه چی-

 توصورتم ریختم خنک چندبارآب شدم بهداشتی سرویس وداخل پوشیدم لباسام

 هیشکی رفتم ورزشی سالن سمت سمت....و دمکر خشک کوچیک ی وباحوله

 کرده زابرا منم بیداربود روانی این فقط بودن خواب همه نبود توعمارت

 ...عوضی....

 تردمیل روی داره دیدم نداشت تازگی برام اینجا بودم اومده باری چند شدم داخل

 میزد نفس ایستادنفس داشت نگه بعدچنددقیقه... جلورفتم بالبخندی! میدووه..راین

 ! اسپرت تیپ خوبه گفت که

 اومد؟ خوشت گفتم بالبخندی

 بیادمیاد خوشش باید که اونی-

 ! دوییدن کن شروع حاالآروم خب گفت که بود دستش مخصوص ساعت

 .. منوبدوم آوردی گفتم که نداشتم کردن ورزش جداحال

 ... کن تندش یواش یواش بعد آروم دقیقه ده برودیگه....؟ کنی بازی آوردمت نه-

 ؟ نرمش بدون-

 ... ورزیدست تواندامت-
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 یه باشه خوش اندامت به دلش الاقل شوهرکنی دادمیخوام ادامه که کردم نگاش فقط

 باشی داشته هیکلی

 ... نقصه بی هیکلم من-

 مدت تواین شدی چاغ-

 وخوابیدی خوردی که بس شدی چاغ وگفت پهلوموگرفت وبادستش

 گفتم دهباخن ترشم چاغ میکنم حال توچه به-

 نمیاد خوشم من-

 بیاد خوشت نباید توکه-

 باشی داشته دوهزارارزش یه بندازم قالبت کسی به بخوام بنابراین نمیاد خوشم من-

 بیشعوری خیلی-

 غزل داری شکم گفت سرد خون

 دارم شکم من کجا وگفتم کردم خودم به ونگاه ترکشیدم شلورارکموپایین کمی

 ببین!

 هم هام دنده نگاه تازه کمرم پس چسبیده شکمم واتیوپی سومالی افریقایه بچه عین

 .... کوری... بیرون زده

 ؟ دارم شکم جدامن وگفتم کردم نگاش سرموبرداشتم

 !داری وگفت گرفت روتودست شکمم سفت ی عضله سختی به آورد دست بالبخندی

 زورگرفتی بهه میادتودستت گرفت دردم نکن خ خ آخ-
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 باشی روفرم ممیخوا پس شکمموگفت کردم ول

 من روفرمم-

 آروم آروم آروم دوییدم....3 .... 2 ... 1 .... کن شروع گفت جلوآروم دادبه هلم

 دقایقی

 سریع دقیقه حاالده گفت ساعت ازربع بعد که طوالنی

 من بود دستش وساعت بود ایستاده سالن طوروسط همین اونم دویدم...3 ... 2 ... 1

 حواسم ولی میدوییدم باانکه بود من به نگاهش یدمیچرخ بامن اونم سالنودورمیزدم

 نفس نفس ایستادم.... خوبه گفت دقیقه بعدازده که داشت لب به لبخند بود بهش

 میزدم

 و نشستم زمین روی....

 بودم نکرده ورزش بود وقت خیلی-

 تاشنامیری 100 حاال-

 تاشنا 100 چییی گفتم باتعجب

 دارزونشست 1000 کردم شوخی خندیدوگفت

 امیرررررر؟ گفتم جیغ احالتب

 )ادامودرآورد(؟ چییییییییه گفت باخنده

 کن شروع وگفت نشست کنارم

 زدم تفس نفس رفتم تایی 70 کردم شروع باغیض

 بنداومد نفسم نکردم ورزش وقته امیرخیلی-
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 .. 3 ... 2 ... 1 بروبشمار-

 شدم خسته... امروزبسه واسه گرفتم قلب تپش تونم نمی گفتم بود زانوم روی سرم

 عذاب اینقد هیکلش واسه جنیفرلوپزهم نمیشدم شکنجه طوری این هم توباشگاه

 ؟ چته گفتم که بهم بود زده زل....امروزرانی دادی توعذابم که نکشیده

 اومدم که شب نیستم که دیگه روزای سالن میایم صب ها جمعه وگفت شد بلند

 امیررررررر؟ گفتم باحرص

 ؟ چیییییییه-

 هروز؟-

 ...هروز کیاو-

 تونم نمی-

 .. شنیدی همینکه-

 خوام نمی من-

 خودته دست مگه-

 خودته دست پس نه-

 باشم داشته پدربیامرزی یه الاقل بدم شوهرت فردابخوام خودمه دست آره-

 ای بیمزه خیلی-

 کن امتحان خوشمزم بخواد دلتم-

 عمرابداخالق-
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 خوریسرمان بگیر برودوش کردی عرق تنبل پاشوبسه گفت باخنده

 حموم نمیرم دادوگفتم دستم ای حوله

 کردی عرق بروحموم بی پاشوپاشوبومیدی اووووووف-

 زهرمار

 ایستادم کردجلوش بلندم دستموگرفت خندید

 بلنده قدتم-

 به میخوای نکن دکترخودتوخسته استیلم خوش گفتم بودم زیرگردنش تانزدیک

 میکنم ورزش باهات نیست خیالی کنی ورزش توهم من هوای

 ... نکن بروووووخودتولوس-

 ؟ استیلم خوش حاالجدی وگفتم زدم چشمکی

 بیرون ببرمت میخوام بخوریم صبحونه بیا بگیر برودوش وگفت زد لبخندی

 ری نمی شیرین پیش امروز مگه-

 هیکل بگیرم لباس دست یه برات فعالبریم بعدامیرم باالانداخت ابرویی

 کنه قناصتومخفی

 نداره حرف اندامم دمنبخوا دلت گتفم کردم اخمی

 خودشیفته گفت میرفت که درحالی

 ... همنشینیه کمال... امیرجونم کده سرایت منم به خودشیفتگیت گفتم باخنده

 )امیر(
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 حاالبگوکی میکنم دازدامیرتالفی معرکست وتنش اندام استیل خوش تخس ی دختره

 ... گفتم

 ... منتظرم کن تالفی گفتم بلند باصدایی

 بعد روز شب

 بگذرونم وقت باهاش داشتم حقیقتادوست بیادورزش رومجبورکردم غزل ازشام عدب

 وخنده باشوخی ساعتی یه. کرد ورزش کردم مجبورش ولی...زد نق غرزد کلی

 من که میده انرژی آدم به باهاش گذروندن وقت جدادخترشادیه گذشت ورزش ویکم

 خوابم تاسرموگذاشتم بودم اینقدخسته اتاقش رفت هم غزل گرفتم دوش اتاقم رفتم

 سنگین خوابم خیرسرم که منم برد

 حس ولی بودم خواب بخورم تکون نتوستم نشد که پهلوشم به خواستم توخواب

 کردم

 نفسموباحرص بود وپاموبسته واقعادست نه چشماموواکردم که بستست پام دست

 ؟ غزززززززل بادادگفتم که دادم بیرون

 گفت باخنده آروم که بود تواتاقم انیکه مث تنشس تخت ی لبه نکشید ثانیه چند به

 روسرت صداتوگذاشتی میکش اربده زهرمارچته

 ! چکارکردی گفنتم باعصبانیت وکه کرد خوابوروشن چراغ برد ودست

 ؟ شده چی هیچی خندیدوگفت

 چکارمیکنی توتواتاقم-
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 وخسته بودم عصبی خیلی

 ؟ پاموبستی چرادست دادم ادامه وباعصبانیت تقالمیکردم که ودرحالی

 خندید بازم

 کردم کاری خوب-

 ای تودیونه غزل-

 موهاشم بود تنش سفید خواب لباس یه که نبودم متوجهش بودم عصبی اینقد

 پریشون

 ؟ من تویا گفت که

 بازکن دادزدم

 بازنمیکنم-

 گفتم باحرص بازکن غزل-

 نچ وگفت ابروباالانداخت باخنده

 بازکن دیونه-

 نمیکنم-

 ؟ بستی اومدی کی-

 جدی جدی من جون نشدی متوجه که سنگینه خوابت اینقد میشه ساعتی ربع یه-

 ...آ نیست حالیت امیر ببره دنیاروآب

 ؟ بستی کجا-
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 باطناب تخت های پایه به

 حاالبازکن-

 بازنمیکنم-

 گوشته بزرگت تیکه برسه بهت دستم غزل-

 کنم بازنمی همین واسه گفت باخنده

 برم تونم نمی نخوابم دارم عمل یه نککیلی برم فرداباید عزیزم غزل-

 بازکنه که گفتم بامالیمت

 داره شرطی یه-

 نمیگم نه بگی بگوهرچی شرطی چه-

 کردی مجبورم که ورزشه تالفی این اوال-

 فقط پاتوبازمیکنم یه اما دادشرطمومیگم وادامه وخودشوجلوترکشید

 دستموبازکن-

 ؟ بازکنی بقیشوهم که اِزرنگی-

 بچه عزیزم... نکن اذیتم خستم غزل گفتم باالتماس میکنم ماسشالت خدادارم وای

 ؟ شدی

 سالمه 18 همش من خوشکله آقا سالمه سی کردی فک چیه-

 کوچولوبازکن... خب-

 یه میکنی ورزشموکم اوالروزای گفت میکشید سینم اشارشوری انگشت
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 میکنی روزدرمیون

 هرشب ماه تایه که گفتم نمیکنم قبول نه-

 مبازنمیکن پس-

 دستتوبکش گفتم روسینم میکشید نرم باانگشت بود سینم به طورنگاهش همین-

 نمیخوام-

 غزل نکن-

 ؟ میشی تحریک چیه-

 عمرا وگفتم زدم پوزخندی

 میدارم نگهت صب تاخود وگرنه میکنی قبول وگفت دشتشوکشید

 شدم خسته بازکن بمیرم من غزل-

 ای خودشیفته میکنی قبول واینکه-

 من حاالجون شیفته خود من باباباشه میکنی اذیت چرااینقده مخان باباغزل ای-

 بازکن

 میکنی روزاموکم-

 درمیون شب یه باشه-

 تعطیل جمعه-

 دارم دوست هامن جمعه نه-

 بخوابم ها جمعه دارم دوست من-
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 میده انرژی بهم کنم ورزش باهات دارم دوست من ولی-

 ضدحاله من برای ولی-

 نمیام قلموکوتاه یه این-

 نداره؟ ار-

 وجه هیچ به-

 اصال؟ وگفت کرد نگام بالبخند

 اصال-

 قبول باشه گفت متفکرانه

 دستاموبازکن حاالبیا-

 کنم مالیت تف مت*ب*و*سب میدی اجازه رانداره حاالکه-

 نیستی توجدانرمال وگفتم خندیدم

 میاد توبدت مگه-

 میاد خوشمم نه گفتم باخنده

 بخواد دلم هرچه مت*ب*و*سمی وگفت خندید

 ؟غزل-

 ها؟-

 چته؟

 بدم حرصت دارم دوست هیچی
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 کرد مالی تف گونمودرواقع شد وخم

 ...چندش اوووووف-

 هست همینکه-

 دارم شرطی یه-

 ؟ میذاری شرط کنم بازت اینکه واسه گفت باتعجب

 دخترسرتاپا این بودم نیومده وجد به طوری تاحاالاین سردادکه ای قهقهه چنان

 همیکن منتقل خوبی حس آدم به شادیه

 کنی ماچم اینکه واسه نه گفتم که بود بهش نگاهم

 بخواب پیشم امشب گفتم که کرد نگام فقط که میشه چقدجذاب زد لبخندی

 کردی غلط وگفت شد عصبی دفه یه

 میخوابی گفتم بالبخند

 نمیخوابم-

 میخوابی-

 خوابم دادزدنمی

 بازکن گفتم باختده

 نمیکنم-

 حاال بازکن خوابی نمی باشه-

 حالت به وای کنی اذیتم بخوای ولی بازمیکنم-
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 باش زود غزل کردی خستم-

 آ داد قول-

 دادم قول باشه کردی کالفم-

 باش زود غزل گفتم که شیطون کرد نگام فقط

 که داد تکون که بازکرد پامواول یه شد بلند

 بقیش-

 بازنمیکنم کنی تالفی کنی اذیت بخوای اگه گفت باخنده

 دیگه دام قول-

 ...بگو چی دادی قول-

 چیییی؟-

 نکنم تالفی میدم وقول بگَ-

 ؟ نگم هیچی من میخوادمیکنی دلت چطورتوهرکاری نمیدم قول گفتم باخنده

 آره-

 ای دیوونه-

 کنم تورودیونه میخوام-

 میزدم حدس باید... معلومه-

 بازنمیکنم اینطوره حاالکه

 بازکن دادزدم-
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 ....نم...ک...نم-

 ....کردی دیونم دادزدم

 همینومیخوام منم دلوگفت تهخندیدواز

 غزززززززل؟ دازدم دوباره

 ترسیدم اِچته-

 پاموبستی ساعته یه شدم داغون بازکن روانی-

 ...آ دادی قول بامیکنم

 کنم دستاتوبازنمی وگفت شکمم روی نشست اومد وباخنده پاموبازکردکه

 کردی توغلط-

 باشم گفته ولی بازمیکنم-بود نشسته هنوزروشکمم

 تووجودم عجیبی حس یه چسبید صورتم به هاش سینه درواقع تمدس شدسمت خم

 سخت خیلی برد ازسرم هوش لحظه یه کرد ارادم بی تنش بوی گرفت شکل

 که کردم حلقه وکمرش بردم دست سریع که دستوبازکرد یه که کردم خودموکنترل

 نکن گفت باجیغ که

 بازکن سریع-

 بازنمیکنم-

 سریع تند دوگفتمچسبون وبخودم بودم گرفته کمرشوسفت

 نمیخوام گفت وجیغ باخنده
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 زودباش دادزدم

 ای تودیونه باالگفتم وخودموکشیدم چرخیدم سریع بازکرد بود روم که بازکرد سریع

 ؟

 ازتوعاقلترم-

 ؟ کاروکردی چرااین غزل-

 کنم اذیتت دارم دوست-

 ؟ چی واسه-

 بخوری حرص دارم دوست-

 آره داری دوست بدی حرصم میخوای-

 ..خیلی گفت باخنده

 چون گفتم که میکردم حس خوبی نفساشوبه داغی فاصله کمی هنوزیه بودم روش

 ؟ شدی زنم

 گفتم که بود ترشده جذاب چقد خواب زیرنورچراغ بود بهش نگاهم نگفت هیچی

 ؟ داشتی پسرتودوست دوست

 کردی بروکنارخفم دادوگفت هلم باعصبانست

 ؟ میشه چی نرم-

 ؟ میکنی چراهمچین چته شوهرتم گفتم باخنده دادوکه هلم دوباره ....بروکنار-

 ... ورروانی برواون بادادگفت
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 ؟ میترسی ازچی-

 کرد واتاقموترک شد بلند وسریع جداشدم ازش بودکه بهش نگاهم نگفت هیچی

 لیزنگاهی ماهی عین اما بود تودستم میکنه جداچقداذیتم کرد تحریکم روانی دختره

 یخ زیرآب ورفتم شدم بلند ولی شیرینوکرد هوای مدل بود دیروقت کردم ساعت به

 .... بیداربودم صب تانزدیکای شدم آروم مگه اما شم آورم کمی یه شاید



 ) غزل(

 حرکت عصربود...بریم هفته اون مثالقرارشد تأخیر بعدکلی شمال میریم داریم

 چهرشنبه کردیم

 رفتن باهم وراندش سمیهو رادبادوتاپرستاراش آقای آخه بودیم منوامیرتوماشینش

 مارونداره کالی کل ی حوصله خودش قول به رادهم آقای تنهابودیم منوامیرهم

 بودیم توراه بود دوساعت یکی

 امیر؟-

 ؟ چیه-

 خوام می آب-

 بیا گفت گرفت روستم بطری اما بود رانندگی به حواسش

 دهنیه خوام اینونمی-

 نخورده ازش ؟کسی دهنیه-
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 ؟ توچی ؟پس نخورده کسی-

 بیارم واست ازکجا آب خیابون درنیاروسط بازی بچه غزل-

 ... تشنمه میخوام آب من-

 خوردم بالیوان نیست دهنی-

 کردی دهنی لیوانم تازه دیدم خودم زدی نگودهن دروغ

 بطری ی زبونشودوردهنه دیدم اما بود رانندگی به حواسش روبازکرد بطری

 روبرگردوند وبطری گذاشت زبونشوتوبطری وحتی کرد دهنیش حسابی چرخوند

 شد حاالدهنی گفت باخنده درآورد.... اومد روزبونش آب

 ؟ میدونستی هستی عوضی خیلی-

 ثابت دوتامون به کال باید شده باورم دیگه میشنوم هزاربارازت ی روز میدونستم-

 حاالبخور میکردم

 نمیخورم بمیرم-

 ؟ منونمیخوری تودهنی-

 میاد بدم گفتم بااخم

 )امیر(

 ؟ نمیخوری وگفتم کردم توقف ارخیابونکن

 میشه چندشم نه-

 ؟ میشه چندشت توازمن-
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 معلومه-

 ....نمیاد بدت حاالدیگه وگفتم خندیدم

 ی*ب*و*سمنوب نداری حق عوضی گفت باعصبانیت

 ... روانی روشوبرگردوندوگفت

 به نگاهم جداشدم ازش میشد رد ازکنارمون که ماشینی بوق باصدای که جدابشه ازم

 بودمیخندید سرشوبیرون راننده بود آروم سرعتش که بود ماشین

 میاد بدم ازت گفت باحرص

 بخور آب حاالدیگه-

 خورم نمی-

 خودشوداره جای که آب نداری بهونه دیگه لباموچشیدی-

 دختری لبهای یگرم تاحااللبام شدم انصافادیوونه نه داشت حسی عجب ولی

 ؟این چرا چراغزل روولی دختری لبهای گرمای بودم نکرده بودلمس رونچشیده

 گرفته شکل تووجودم بود حسی چه کردم هم تکرارش تازه نیومد افتادوبدم اتفاق

 ؟ بخشه لذت چرااینقد لبهاش عسل چشیدن

 طعم دوم ه*ب*و*س اما بود طعم خوش خیلی لبت برق گفتم بالبخندی آروم که

 لبای

 بود معرکه بود خودت

 هستی عوضی خیلی گفت روشوبرگردوند
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 بگو چیزجدید یه اینوهزاربارگفتی-

 زودترمیرسن بابااینا برودیرشد گفت که بود پنجره سمت روش

 کری توغلط- -

 ... میاد خوشت نمیگم بهت هیچی من میکنی مالیم اِچطورتوتف-

 حقته میارم سرت منم میاری میادسرم بدم که ازکاری دادم ادامه که کردیم وحرکت

 میکنم تالفی گفت که بود روشوبرگردونده اما بود آروم

 وحشیانه مت*ب*و*سی منم-

 کردی توغلط-

 کردی غلط خودت دادزدم

 شدی؟ چراعصبی چیه وگفت خندید

 کنم نمی تضمینرو چیزی غزل کردی غلط بگی بهم باردیگه-

 چکارکنی؟ مثالمیخوای-

 سگموباالنیار روی غزل-

 مثال باالبیادچطورمیشه-

 احمق نفهم زبون ی دختره میکنم حالیت بذاربرسیم

 خودتی احمق-

 روانی کوچلوی... کردم نفهموعقد زبون توی که احمقم من آره-

 ؟ نکنی عقدم خواستی-
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 دادم طالقت اگه کورخوندی-

 نیست مهم برام-

 بکنی خواست دلت هرغلطی بدم طالقت ازخداته تواالن... نیست مهماِ-

 ...دقیقا درسته آره-

 نداری لیاقت-

 ... میادچنگیزخان بدم ازت لیاقتی بی خودن-

 بدم طالقت....عمرا...عمرا بدم طالقت بدی حرصم میخوای کردی فک اشتباه-

 ...درآر روازسرت طالق فک حاالحاالها بازم کنی دیونم غزل

 این ببندم دل باید نه نه اما بستم دیونه ی دختره این دل به دل من رستهد(

 داشتم زورنگهش به من االن این دخترنیست اصال بچست هنوز نست دخترنرمال

 حتی هم ازفکرش ؟وای نشه مامانش مث کنم رهاش روز یه معلوم ازکجا

 )... نیست خودم دست نگرانشم من... رونیاره روز خدااون سردردمیگریم

 ساحل لب بینمون بود بس آتش روزه دوسه فردابرمیگشتیم گذشت روزی دوسه

 طول مکالمش دقایقی میزد حرف تلفنی باباباش داشت غزل بودیم نشسته دوتامون

 بخوابم برم دادوگفت روبهم گوشی کشید

 برو-

 وگفتم رسیدم بهش رفتم سرش پشت شدم بلند منم که رفت ویال سمت شد بلند-

 پس
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 دعوتیم ونیفردامهم

 ؟ کی-

 دوستام-

 کجا؟-

 دیگه تهران-

 نیمام من-

 چرا؟-

 برو باشیرین ندارم حوصله-

 کنم ومعرفی توروبهشون میخوام دعوته خودشم رومیشناسن شیرین اونا-

 ؟ همسرت عنوان به-

 خواهرزادم نه-

 نمیام من نه-

 ؟ میکنم معرفی خواهرزادم عنوان به تورمیخوام چراچون-

 ندارم مونیمه ی حوصله نه-

 ؟ میکنی بازی لج بازداری-

 میخواد دلم میکنم-

 میخواد چرادلت گفتم که بود هم جفت باالبود اتاقامون شدیم هردوداخل

 دوستاتوندارم جمع ی امیرحوصله-
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 شناسی؟ اونارونمی توکه-

 دیگه خودتن مث هرحال به باشه-

 ؟ چمه من مگه-

 کمه تخت تویه روانی گفت بالبخندی

 کنم نمی نیامجبورت باشه گفتم که رونداشتم باهاش کردن بحث حوصله

 ... خوشگله بخیرآقا شب گفت لبخندش شدوباهمون اتاقش داخل

 خوش شب گفتم آروم

 بود مامانش پیش خبرنداشتم ازشیرین مدتهابود برد زورخوابم به اتاقم رفتم منم

 البته

 شدم طوری یه گرفت دلم امشب اما هواشونمیخواست دلم خیلی شدم طوری یه من

 .... خواست می دلم که بود بعدمدتها بهش زدم زنگ که



 )غزل(

 امیراومدبیخیال که بودم نشسته توسالن خونه صوفیاازتلفن به زدم امروزظهرزنگ

 نادیده البه منوندید یعنی کثافت که شد رد طوری اونم نکردم بهش توجهی شدم

 گرفت

 رفت کجا نفهمیدم

 ؟ صوفیا.. الوسالم-

 )امیر
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 بد ل روخیا فک میزنه حرف باکی کنجکاوشدم میگره باتلفن شماره داره دیدم

 ذاره نمی آرومم

 روبرداشتم گوشی آرو و کارشدم اتاق داخل سریع

 ؟ شدی قبول میگی جدی صوفیا وای-

 خوشحالم چقد دونی نمی وای-

 دبو روشاخم تک ی رتبه االن بودم داده امتحان منم اگه حالت به خوش خوبه-

 خب میدادی امتحان الاقل الهی بمیرم آخ-

 نخوده درس دیگه نذاشت ازدواجم بعدشم شدم گرفتارباباوکارام نخوندم درس خب-

 من محاله تهرام اونم خوب ی رتبه با نه اما مسلما که ؟حقوق میشدم قبول چی

 ؟ آخه برم کجادارم رم نمی شهرستان

 بعد سال حال نیست مهم-

 میکنم ثبت حاالببینم-

 ندی؟ امتحان حیفه بود عالی فوق بخداتونمراتت حیفه غزل وای-

 توروزنامه اسمم االن نبود مشکالت واین انصافامیخوندم ناراحتم چقد نمیدونی-

 بود ها جزءبهترین

 شد ناراحت چقد کردی ازدواج فهمید کریمی خانوم وقتی دونی نمی-

 بیخیال-

 .... میشدی قبول بود حاالهرچی میدادی باباامتحان-
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 میشدم قبول درپیت چیز یه اننتظارداشتی نکنه اه-

 یاری کودک گفت باخنده صوفیا

 ؟ شدی قبول توچی راستی... عمرا-

 ... شناسی روان-

 گم می تبریک بهت خوبه-

 برات دارم خبرتوپ یه راستی

 باش بگوبگوزود-

 میکنه ازدواج داره فاتی-

 اجوادب ؟نکنه باکی میگی خداراست وای گفت باذوق غزل

 آره گفت باخنده صوفیا

 رسید عشقش به اخره بل باشه مبارکش.... الهی وای-

 عروسیش واسه کنه دعوتت میخواست گفت بهم فاتی غزل-

 ؟ هست کی-

 شنبه پنج-

 زود چه وای

 بزن بهش زنگی یه شمارشوداری میگم-

 بیخیال برم صدرصد امیرنمیذاره وای-

 بگو؟ بهش-
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 ذاره نمی مطمئنم-

 خبربده بهت داشت دوست خیلی فاتی غزل-

 دیگه هست هم آرش میگم-

 پای نشست اینقد کردی ازدواج شنید حنانه وقتی آرش گفتی خبردیگه یه راستی-

 خواستگاریش بره رومجبورکرد بیچاره که آرش

 بود آرش دنبال چشش اول همون چندش حنانه-

 میایحاال شد بیخیالت شوهرکردی فهمید وقتی زدی آرشوهزاربارپس توکه-

 یانه عروسی

 خودت جون میکنه آویزم حلق نمیشه که اون ای اجازه بی بگم امیر به باید-

 وحشتانکه اینقد خبرته چه وای-

 خودش... نداره دوست که جایی بیرون برم نداره دوست اما مهربونه اتفاقا نه-

 میارتم میبره

 بیارتت بگوخودش-

 کجاست؟ عروسی-

 بود رگبز چقد یادته جواده ی توخونه-

 ساعتی یه میام کرد قبول میگم بهش شهرولی بیادپایین عمرادیگه-

 ؟ اومده شوهرت-

 اتاقش رفت اومد تازه-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

209 

 

 ؟ بده هنوزرابتطون غزل-

 ؟سایموباتیرمیزنه بده گفت باخنده غزل

 شد وعاشقت زد شاید کن دلبری یکم دیونه-

 نگو که حرصشودرمیارم ؟اینقده کنم دلبری-

 !خدا به ای شوهردیونه قحطی خترتواینخداد به ای دیوونه-

 زیردلم زده خوشی گفت باخنده غزل

 بفرست عکسشوبرام میگم-

 گوشی؟ باکدوم چطوری وگفت خندید غزل

 بگیره بگوبرات بهش نبود حواسم آخخ-

 بخوادخودش بگم بهش نمیشه روم ولی میکنم اذیتش نمیشه روم میشه باورت-

 واسم

 بهتره خودم نگم میگیره

 ؟ میگی که جوری اون بهجداجذا-

 اخالق بزنن گندش.. بداخالقه نگوولی که جگریه یه نازه چقد نمیدونی صوفیا وای-

 خان چنگیز زیرصفره

 ) زدم لبخدی

 ؟ داری دوسش-

 باشم داشته دوسش من که داره رودوست کی خودشیفته اصالحرفشونزن-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

210 

 

 ؟ دخترشودیدی دوست-

 نمیده که نشونم نه-

 ؟ ازتوخوشکلتره-

 ندیدم که من یدونمنم-

 دماغ دخترای حتماازاین ازتوخوشکلترباشه نکنم فک ونازی خوشکل خیلی توکه-

 پرتزییه ولب عملی

 ) زدم لبخندی بازم(

 کنی فراموشش بهتره بیخیال-

 باشه توروداشته چشکای رنگ کسی نکنم فک-

 راستی.... خودشیفته روانی دیگه ده نمی... شم راحت بده طالقم اگه وای-

 ؟ مانموندیدیما

 ندیدمش نه-

 آ نگی چیزی من جون صوفیا نگی چیزی مامان به وقت بهتریه-

 رین می باهم هم بیرون میگم داد قول باشه-

 خوش اینقدم خریدمیکنه برام وقتا منوگاهی میبره بیشترسرکاره خدایی کم-

 کثافت صلیغست

 ؟ نداره بهت حسی جداهیچ-

 میره جونش شیرین شترپیشبی نمیکنه نگام جلوش شم بابالخت نه-
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 بره نمیذاشتم توبودم جای من-

 بهترواال-

 ؟ نذاری سرش به سرش-

 نگو که دارم واسش ای نقشه یه اتفاقا-

 ای دیونه-

 ببین حاال میکنم دیونش-

 کنم قطع من چیزه غزل خب-

 زدم زنگ من بروباباخوبه-

 ترکید بابامثانم-

 برسون مامانت به سالم وگفت خندید غزل

 کرد قطع وسریع میسونم یتبزرگ-

 حرف باوکلیم باید کنکورنداده پس موند تودستم گوشی روگذاشت گوشی هم غزل

 ؟ میشه چی ببینم کنکورودانشگاهش واسه بزنم

 خونه شام بود شلوغ سرم مطب من بود شام بعد سراغش رفتم شب........

 رفتم ورزش ای بهونه امابه بودم خسته بااینکه بود تواتاقش اون دیرتراومدم

 اینکه بدون که کشیده دارز تخت روی دیدم که شدم داخل دروبازکردم آروم

 ندارم حال امشب امیر گفت دربیاره سرشواززیرمالفه

 نشستم ختم ی لبه
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 چته؟-

 ندارم حال نیست چیزی-

 چشاش زیادبود پریدگیش رنگ رونداشت به رنگ کشیدم ازروسرش آروم مالفه

 ؟ پریودی گفتم که حال بی هم

 زهرمار وگفت کرد اخم

 چی کنه ناراحتت که افتاده اتفاقی نه دردمیکنه جایت نه سرماخوردی نه پس چته-

 ؟ باشه غیرازاین میتونه

 ؟ ماهانته ی دوره گفتم که روشوبرگردوند

 خیلی داره درد خیلی زیردلم درددارم خیلی-

 ؟ میشی جوری این همیشه-

 همیشه-

 ؟ زیاده دردت االنم-

 آره گفتم آروم-

 به بنا اما بود سخت برام غزل به حرفا این گفتن.... طبیعیه درددوشیزگی غزل-

 داشتی درد اینقد نباید االن که داشتی رابطه اگه گفتم حرفم

 دردوازبین سکس منظم های رابطه دادم ادامه وکه کرد نگام بااخم چرخید سمتم

 ای دیگه مشکل وشاید هباش این مال دردات نداری رابطه که مدتیه مکنه اما میبره

 باشی داشته
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 امیر؟-

 ؟ چیه-

 نیست حالیت چرا ندارم مشکلی من-

 کنم سنوگرافیت میخوای-

 چرا؟-

 ؟ باشی داشته رحم چسبندگی ممکنه-

 داشتم رابطه امیرمن وگفت کرد نگام باشیطنت نشست شد یهوبلند

 چرا؟ یدونیم پزشکی ؟توکه نداشتم دادچراتاحاالحامله ادامه وکه کردم نگاش فقط

 ودرومحکم کردم اتاقوترک حرفی هیچ بدون عصبانیت باحرص دفه یه شدم بلند

 باخودش احمق نفهم زبون... کنه رسمامیخوادمنورواینم دیونه ی دختره بهم کوبیدم

 برس دادم خدابه وای بهم میخواداعصابموبریزه باحرفاش طوری این کرده فک چی

 عمراغزل..عمرا بدم طالقت کنی ریکا میتونی کردی فک غزل کورخوندی اما

 ... امیرنیستم که... بپوسی میذارم عمارت عمراهمین خانم

 )غزل(

 ؟ گفتم بگوکی حاال میکنم ترت روانی هستی که روانی گفتم بارفتنش

 نباید بود شوهر هرحال به دربیارم دلش از باید گفتم بد خیلی داره گناه شدم بلند....

 واویال؟ دیگه بود سگ طوریش همین خودش میذاشتم روغیرتش دست

 بازبود نیمه درش رفتم اتاقش سمت سریع خوابموپوشیدم لباس دوم تیکه شدم بلمد
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 بود بهم پشتش میزد حرف باتلفن داشت نبود اصال حواسش شدم داخل

 میام... میارم... باشه.... میمونم نه.... دارم احتیاج بهت خیلی شیرین میام االن آره-

 رسیدم تامن شیرین بروحموم.... عزیزم باشه...نداری؟ الزم چیزی هدیگ.... دیگه

 .... مت*ب*و*س می... فعاالمیبینمت... کن هاروعوض مالفه.... رفتی

 ؟ بیرون بری میخوای گفتم آروم که من به پشت هنوز بود ایستاده کرد قطع

 اینجایی؟ ازکی گفت باعصبانیت کرد نگام یهوچرخید

........- 

 بیرون رمب میخوام آره-

 ؟ شیرین پیش میری-

 مربوطه خودم به-

 ؟ داشتی کاری اینجایی چراهنوز گفت که شد کردن عوض لباس مشغول

 بگذره خوش نه-

 میگذره خوش وگفت باالانداخت ابرویی تک-

 روخودش) کننده تحریک همون( گرفتش ازم که عطری ی شیشه کرد عوض لباس

 مسکن یه گفت میرفت بیرون قازاتا که ودرحالی وسویچوبرداشت کرد خالی

 زعفرونی بگوبرات هم سمیه به رونداری به بخوررنگ پرتقال آب کم بخوریه

 ی پنجره پشت منم امیررفت..... رفت سریع نگفتم هیچی... بده دم دارچنی چایی

 سرشوبرداشت قبلش شد سوارماشین توتراس رفتم روبازکردم پنجره رفتم اتاقش
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 ... ورفت سوارشد تفاوت بی کرد نگام

 توتراس دقایقی ریخت اشکم دفه یه بیرون رفت ازدرکه گرفت دلم رفتنشودیدم

 توخودم کشیدم دراز تختش روی شدم داخل که نداشتم ایستادن نای... ایستادم

 مچاله

 ندرام مشکلی من ؟چراباورنمیکنه ندراه بدبینه؟چرادوسم ؟چرابهم چرا شدم

 بدش ازمن اینقده گفتی بهش چی روسسی کنه خدالعنت نکرده تنولمس تاحاالکسی

 ... تن پنج حق به شهالبمونه دل به داغت میادالهی

 که کردم اشکموپاک سریع درزد.. اومد سمیه که میکردم گریه داشتم چقد دونم نمی

 داره کارتون پایین آقا گفت که کردم دروباز شدم بلند

 برواومدم باشه-

 سالن باباتوی پایین ورفتم... زدم صورتم به خنک آب یه.... وبود پربغض صدام

 ؟ حالی درچه وگفت زد لبخندی بادیدنم بود نشسته ویلچرش روی

 خوب وگفتم نشستم کنارویلچرش مبل روی زدم لبخندی منم

 اینقد که خوبی گفت که میکردم احساس نگاهشوروم سنگینی اما بود پایین سرم

 ؟ سرخه وچشات داره بغض صدات

 نیست چیزی-

 امیررفت-

 یدمد-
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 شیرین پیش-

 بگم دروغ تونم نمی که خودم به

 دونم نمی-

 ناراحتی اینقده که شیرین پیش رفت-

 دیگه بود قرارمون چکارکنم-

 ؟ جان غزل-

 بابا جانم-

 داری؟ دوسش-

 امیررو؟-

 میکنی؟ گریه ای دیگه کس واسه داری غیرازامیراالن-

 گیربدم بهش چی واسه نداره منونمیخواددوسم وقتی... نه-

 کنی نزدیکش خودت به باید شوهرته اون-

 گذاشتیم قراری باهم اما نه-

 ؟ نشی عاشقش که قرارنذاشتین اما-

 ... چکارکنم گفتم که دادم دلش به دل من میگفت راست

 این توبه بعداومدن میشه باورت میکنی شیطنت کنی دلبری بلدی تودختری-

 خونه این توبه عداومدنب اما نداشت لب به خنده امیر مادرش مرگ بعد عمارت

 آوردی روباخودت توشادی کوربوداما سوت خونمون کردی لباش رومهمون خنده
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 کل صدای شه می بچه باتونرمولطیفه ولی میکرد برخورد سردوخشک امیرهمیشه

 داره شیطناتودوست میبندم شرط باهات.... امیدوارمیشم بهش میشنوم کالتونوکه

 عصبیه چقد دیدم رفت وقتی... بشه ناراحت ننز حرفی کن انتخاب اماراهتودرست

 نکن کاری نزن حرفی بعد به لحظه ازاین فقط نیست مهم گذشت بینتون چی

 مگه نمشه ناراحت مطمئنم باشه پرازشیطنت اگه حتی کن بیشتردلبری بشه ناراحت

 بربخوره غیرتش به بزنی یاحرفی کنی کاری اینکه

 .. نداره منوقبول اون-

 شد عصبی ازدستت ببین... محبته ی تشنه مَرده داره احساس آدم ولی میدونم-

 احتیاج زن یه آغوش یه یعنی... محبته ی تشنه ؟یعنی چی یعنی شیرین پیش رفت

 داره

 نمیخواد خودش اون-

 ؟ میکنی بخوادتوقبول اون اگه-

 چی نداشتم واقعاحرفی گفتن واسه نداشتم حرفی کردم سکوت پایین سرموانداختم

 خیلی من واسه حرفا این گفتن دارم احتیاج بهش منم محبتم ی تشنه م؟من میگفتم

 ... میکشیدم خجالت بود سخت

 نیازشودرک. امیروبشناسی تابتونی... خودتوبشناس غزل بده فرصت خودت به-

 ... باشی داشته دوسش قلبت ته باید باشی نیازش گوی جواب وبتونی کنی

 ...رنیسدخت من میکنه فک میادچون بدش امیرازمن-
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 ؟ بری راهه بی به میترسه اون...توإ نگران نمیاداون بدش اون-

 نشدم مرتکب اشتباهی وقت هیچ من ونبودم نیستم دختربدی بابامن-

 ... امیرمیگه اما-

 بد من به نسبت که گفته بهش چی سیروس دونم نمی کنه حرفموباورنمی امیر نه

 بینه

 ... کن ثابت خودتوبهش پس-

 ... میشه چی ببینم تابعد بروبخواب فعال فتگ که کردم سکوت

 ... ممنونم دنیا یه ازراهنماییاتون کرد آرومم حرفاتون-

 کنم فک حرفام بیشتربه نگفتم خاصی چیز من گلم باشی زنده

 ...حتما چشم-

 غرورش شاید شم مطمئن باید که میخوادت اگه چیه دهنش ی پسرمزه این ببینم-

 ببره کفت گفت باخنده دارم براش یا نقشه یه حاال ده نمی اجازه

 ؟ ببره کفت بابایی وووووول ای وگفتم خندیدم که

 که فرداش برگرده نکنم فک که امشب بیاد ورجگربذاربذارشبی دندون حاالمیفهمی-

 امود

 ؟ بگین بهم میشه-

 بیقراری خیلی نیست تودلت دل توکه-

 پایین سرموانداختم
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 این قرارتون مگه دستش کارمید حساب دخواستگاربیا بذارواست گفت باخنده که

 ؟ نبود

 ؟ چی گفتم باتعجب

 ؟ میده شوهرت وپاکنه دست واست خواستگارخوب ونگفت زد لبخندی

 )؟ کنه چکارت امیرخدابگم کرده هنگ مغزم(؟ چیه منظورتون-

 ؟ چیه دهنش ی مزه ببینیم میزاریم خواستگاری قراریه-

 ؟ بیاریم خواستگارازکجا وقت اون-

 ؟ میگه چی ببینم بکشیم فعالحرفشوپیش میشه پیدا سنتر-

 ؟ چی کرد قبول اگه-

 فکرمیکنیم بعد هم حاالبذاربیادبعدش-

 بیاریم؟ خواستگارازکجا خب کرد قبول گیریم گفتم بامنومن

 بکشم ی ا نقشه یه تامنم کن استراحت حاالپاشوبرواتاقت رواجیرمیکنیم یکی-

 اساسی

 )امیر(

 حال گفت که سراغشوازباباگرفتم بود تواتاقش غزل خونه اومدم که بعد روز شب

 خوابه تواتاقش نداشت

 چشه میدونستم

 وداره نشسته میزتوالت پشت دیدم که اتاقش رفتم راست یه کردم عوض لباس
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 خواب لباس یه میکرد آرایش کم خیلی میکنه آرایش میدم باره اولین میکنه آرایش

 بود معرکه اندامش خدایا وای بود تنش یرنگ ای فیروزه کامالسکسی کوتاه خیلی

 گفتم باخنده ؟ کنم خودموکنترل چقد انصافا بود معجزه نشدنم هوایی لباس تواین

 ؟ نداشتی توحال یعنی

 ؟ که نمردم اما نداشتم حال گفت باخنده

 بیا گفتم بلند که آرایش کم بایه تغییرمیکرد چقد داشت مالمی آرایش یه کرد نگام

 دارم کارت

 داری؟ چکارم بگودیگه اومدی تخود-

 ؟ میپرسی سؤال چقد دارم کارت بیا-

 ؟ دیونه پرسیدم سؤال کی...گفتم؟ چی من وامگه-

 بشین وگفتم دروبستم که شدیم اتاق داخل کشیدم دنبالم دستشوگرفتم

 گذاشتم روپاش رو بودم خریده براش که موبایلی ی جعبه نشوندمش تخت ی لبه

 .... توإ واسه وگفتم

 ... امیرموبایل وای گفت ذوقبا

 ... بگیرم نشد فرصت بودم درگیر.....آ شد دیر میخوام معذرت-

 ی همه 0912 ........ شمارت بودم گرفته واسش عالی مارک یه کرد بازش باذوق

 کنی استفاده میتونی راحت فارسیه هم زبانش کردم نصب هاروبرات برنامه

 امیر مرسی... ممنون گفت وباذوق درآورد
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 بود چی دوستت وبه بزنی حرف بابات راحت میتونی دیگه وگفتم نشستم کنارش

 ؟ اسمش

 ... صوفیا-

 لباسش به واشاره نمیفرستی عکساتونم اما بفرستی میتونی هم عکس گفتم باخنده

 طوری این خصوصا وگفتم کردم

 عکسامونفرستم وگفت کرد نگام

 بگم بهت ندرای حق نه-

 تم؟بداخالقوبفرس توی عکس نکنه-

 بخواد دلتم-

 توروبفرستم عکس که عکسی خوش حاالخیلی کردی فک دیونه-

 هستم-

 ؟ غزل گفتم که ورمیرفت باموبایل داشت

 ؟ چیه-

 ! کردم نامت کنکورثبت واسه میگم-

 کنکور؟-

 شی قبول خوبی ی تارشته بخون درس توخونه بیکاربشینی ندارم دوست آره-

 ! ندارم حوصله نمیخوام-

 ؟ کارکنیچ میخوای پس-
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 میشم قبول هم نخونم درس من-

 درنخور؟ به ی رشته یه-

 ... لگی ل گفت باخنده

 کنم استخدامت خودم هامومیکنی بچه پرستاری نیست هم فکری بد گفت باخنده

 )ادامودرآورد( میکنم استخدامت میکنی توبیخود-

 میکنه؟ خلواستخدام توی آخه کی-

 ...تو مث خلی یه-

 مونی نمی هم عقب کنم نامت آزادثبت خوای یم میگم وگفتم خندیدم

 نه-

 چرا؟

 ندارم خوندن درس ی جداحوصله ولی.. خوره نمی درد به مدرکش-

 بوده عالی درسات میگفت وکیلم میکنی خود بی-

 ندارم اصالدلودماغ-

 ...شی قبول حقوق باید میگیرم کتاب ازفردابرات-

 حقوق؟-

 تک ی بارتبه تهران دانشگاه اونم آره-

 محاله دیگه ییییییییی؟اینچ-

 توخیلی میتونی میدونم منم میتونی میگفت وکلیم تونی می نداریم محاله دیگه این-
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 باهوشی

 آره دورقمی اما نه که تک-

 تک همون نه-

 دارم شرطی یه-

 دیدی خوابی چه واسم خوابی چه بازم-

 میخری ماشین واسم بشم تک اگه گفت باخنده

 صفرکیلوترمیخرم پراید یه واست باشه گفتم باخنده

 ماشین یه من نمیخوام گفت که بودم عاشقش روزا این که بچگونه وبالحنی کرد اخم

 خوام می بلند شاسی

 تو واسه یکی هست ماشین خب-

 صفرکیلومتر خودم واسه نومیخوام من نمیخوام-

 بلدی؟ تورانندگی مگه ببینم-

 دارم نامه گواهی آره-

 ؟ دیگه یدادمیخر ادامه بچگونه وبالحنی

 آره بشی تک-

 دورقمی نشدم شاید تک-

 زنم نمی نامت به ولی تک همون-

 چرررررررا؟-
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 )دلمولرزوند گفت نازی بالحن میکنه خودشولوس خداچرااینقد وای(

 کنی ناکارش کسی به بزنی میترسم وقت اون-

 بده نجاتت کنه ازدواج باکی بابات وقت اون دادم ادامه وباخنده

 وبااخم سینم به زد بامشت باعصبانیت روم وامود دادروتخت هلم.. یهویی کرد اخم

 کور چشش شوهردارم گفت عصبی

 دچارش باره اولین که بود قشنگی حس چه که توصورتم بلندش موهای خندیدم

 بلند شاسی برات میخرم باشه وگفتم موهاشوکنارزدم که میشدم

 ؟ نباشه چینی-

 ؟ چی دیگه چشم-

 فعالهمین-

 دارم شرطی یه ولی-

 ؟ چیه-

 میای آسه میری آسه-

 نزنه شاخت پیشی گفت باخنده

 باشه رفتارت به حواست گفتی ی ی ی آی-

 تحلم کم من زنه می صدام طوری چرااین لحنیه چه خدااین وای(امیررررررر؟-

 )خدا

 ؟ داری شک توبهم گفت بارکه این بودم روش چرخیدم
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 بیشترنگرانتم نه گفتم باخنده

 ؟ بچم من مگه-

 هنوز ای بچه سالته 18 آره من اسهو-

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

 آ روگفتی بلند شاسی بخون درس حسابی پس-

 ؟ سنگینی چقد دادوگفت هلم

 ؟ سالن بریم-

 هنوزم ندارم حوصله امیر نه-

 ؟ روزه چند-

 میخوام معذرت هم دفه اون حرف بابت...روز پنج-

 مشکلی نکرده دایییخ کنم سونوت مطب بیا خاطردردت جدابه ولی.! نیست مهم-

 ؟ بهتری االن..؟ باشی نداشته

 ؟ بیام کی.. بهترم بدنیستم-

 خونه برگردیم باهم که9 بعداز بیا فرداشب-

 میزنم زنگ بهت اومدم اگه میام باشه-

 بزنی زنگ حتماقبلش-

 بیا باآژانس گفتم که زد لبخند

 غززززل گفتم بااخم که گفت باخنده میام پیاده چشم
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 یییییه؟چی گفت باخنده



 وکتاب میخورد چایی داشت بود باباتوسالن پایین رفتم غزل دادم گوشی بعدازاینکه

 منم که گرفت لب به لبخندی سرشوبرداشت پام صدای باشنیدن که میخوند

 می خورس کبکت گفت که یدم*ب*و*سوسرشو شدم خم... زدم متقاباللبخندی

 خونه

 روش روبه که چمه دونم نمی بودم خوش الکی روزا این غزل شادی بابت من

 کنم چکارش محله بی خوروس گفتم دادو مبل به وتکیه نشستم

 بشنوی که که دارم برات خبری ؟یه میخونه خروس جداکبکت نه وگفت باباخندید

 بزنه بندری

 شادین نزده شما گفتم که گرفت باباخندم ازشوخی

 ؟ مستم نزدم من گفت بااخنده

 ...لطفا تلخ ی قهوه یه گفتم که اومد سمیه که نگفتم چیزی

 خونه اومدی خبرزود چه باباگفت که رفت سمیه

 است وامان شهردرامن منم پیش... شماست خبراپیش-

 بودی غزل پیش گفت بابابالبخندی

 خریدم گوشی واسش وگفتم انداختم پا مبلوپاروی پشتی روی چپمودرازکردم دست

 دادم بهش

 بود خوب غزل-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

227 

 

 شما که قدری اون میپرسین حالشوازمن شماست پیش بتاش ازصب گفتم بالبخندی

 بینم نمی من میبینن

 میادفیزیوتراپی باهام که گداری جزءگه بیشترتواتاقشه اونم گفت باباکتابشوبست

 بوده جزءنخبگان میگفت کنکورمشرقی واسه کردم نامش ثبت-

 جدا؟ گفت باباباذوق

 رفت سریع گذاشت روجلوم هقهو اومد سمیه که دادم تکون تأکید ی نشانه سرموبه

 ؟ تجربی باباگفت که

 درساش عالیه اما انسانی نه-

 دادیم وکیلوازدست یه پس-

 ؟ نشدم متوجه گفتین چی گفتم روبرداشتم قهوه فنجون که منظوربابارونفهمیدم

 مزه داشتم همان بابام ازحرف پریدن گلوم ته وهمان خوردم که ازقهوه کمی ویه

 خواستگاراومده غزل سهوا گفت بابا به میکردم

 خودم افتادم سرفه به میشدم خفه جداداشتم شدم زنده مردم پرید توگلوم قهوه که

 حتما گفت بهش کی نفهمیدم سمیه که صددرصد زد کبودی به رنگم اما نفهمیدم

 که آبوخوردم که گلوم شد زورصاف به که داددستم آب لیوان یه بابادیگه

 میز روی لیوانوکوبیدم که شدم بابام متوجه تاز... توگلوم ریختن داغ انگارسرب

 باباگفت که نمیدونم شده چم من بود ساکت بابام مدت تمام که توصورتم پرید وآبش

 خب
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 خب گفتم سرموبردارم اینکه بدون-

 گفتم چی شنیدی-

 شنیدم گفتم که نیست خودم دست داره دلیلی چه آخه بود عصبی لحنم

 ؟ چیه نظرت-

 ؟ نظری چه-

 بشم عصبی اینقد که داشتم دلیلی چه سرم به بود عازدهواق نه

 ؟.... نبود این قرارت مگه غزل خواستگاری-

 قرار؟-

 بهم بود زده زل که کردم بابانگاه به سرموبرداشتم

 ؟ بدی بیادشوهرش پیش مناسب کیس یه نبود این قرارت مگه آره-

 کردم اخودموکنترلواقع نه کردم خودموکنترل زور به بردم موهام به دستی کالفه

 ؟ هست امیرحواست گفت باباسکوتمودید وقتی ؟که

 ؟ هست خواستگارکی گفتم که بودم عصبی خیلی کردم متمایل چپ سرموبه

 نمیشناسی؟-

 ؟ پسرشه دوست حتما وگفتم دادم بیرون نفسموباحرص

 گفته خودم به طرف دونه نمی اصالغزل میکنی قضاوت چراالکی-

 ؟ شناسه میغزلون گفتم زدم پوزخندی

 بیشترغزلوندیده باری چند اون نیمدونه غزل گفتم نمیشناسه نگفتم-
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 کجاغزلودیده مرتیکه این گفتم پرازخشم بالحنی که بودم عصبی کالفه شدم بلند

 حاالهرجا-

 ؟ بیرون میره غزل نیستم وقتی من دادزدم باعصبانیت

 ) گفت سرد خون خیلی(....... نه-

 ) دزدمتقریبادا(؟ چی پس...؟ نه-

 صداتومیشنوه خبرته چه باش آروکم-

 کجا مرتیکه این گفتم ؟که چمه من بود باالاومده سگم جداروی چرخیدم دورخودم

 ؟ نمیره بیرون اگه غزلودیده

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

 باعصبانیت گفتم که کرد ترم عصبی بابام سکوت که بودم عصبی هنوز

 کرده زدواجا که میدونن اقوامش کل االن نیست که ازاقوامشون

 نیست اقوامش نه-

 ؟ پسرش دوست بافریادگفتم

 میشنوه خبرته ترچه آروم خورده یه....استغفر-

 درک به دادرزدم

 خواستگارداره دختره شدی کفری اینقده چته-

 واسش ازکجا کنه نمی آمد رفت عمارت هم که کسی بیرون بره نمیدم اجازه من-

 -؟ خواستگاراومده
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 کرد خواستگاری ازش پزشکی یه فیزیوتراپی اومد باهام باری چند-

 شوهرداره؟ میگفتی مرتیکه کرده غلط دادزدم که نبودم خودم حال خدایی

 ؟ شوهرداره میگفتم-

 شوهرداره آره دادزدم بازم

 تویی؟ شوهرش البد-

 روشه اسمم شوهرشم آره گفتم ترازقبل بلند دازدم که بودم عصبی اینقد

 ؟ دادی قوالیی یه توبهش اما-

 ) بود عصبی لحنم( هستم هم حرفم پای دادم قول آره-

 کردم تحقیق راجبش پسرخوبیه ؟خواستگارداره میگی چی االن پس-

 ؟ سالشه چند مگه غزلوشوهرنمیدم من-

 دلیلش؟-

 واضحه-

 ؟ دکترتوضیح آقای نمیبینم وضوحی-

 ؟واسه بدم باباشوچی فرداجواب دیگه یکی به ،بدم بدم ؟طالقش چی اوالباباش-

 زوده دادنش طالق

 فکراینجاشومیکردی باید-

 نمیدم فعالطالقش درکل-

 ؟ چی که آخرش-
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 نیست توش آخری-

 ؟ چیه منظورت-

 بخونه درس باید نیست ازدواجش وقت سالشه 18 همش اون واضحه منظورم-

 ...فعال

 ؟ بده اینوتوضیح چیه نیست توش آخری ازاینکه منظورت نه-

 زوده کردن ازدواج واسه است بچه هنوز اون اینه حرفم-

 ؟ که توباشه حرف به که تونه نمی کنه بخوادازداج شاید-

 ؟ کردی ؟هوایش گفتی چیزی بهش... کنه ازدواج کرده غلط دادزدم

 حق از نباید حقشه دادی قول توبهش کرده ازدواج دخترباید اون چی که اما نه-

 ؟ کنی محرومش مسلمش

 نبودم خودم حال زدم موهام به زدم چنگی چرخیدم دورخودم که بودم عصبی اینقد

 خاموازسرتون خیال این...حاال نه اما دادم قول آره بافریادگفتم بازم اصالکه

 نمیدم غزلوشوهرش بابامن دورکنین

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

 اعصاب مگه خدامنوببخشه بود بابام هرچند دادزدم(؟ گفتی بهش ازخواستگارش-

 )دختر این گذاشته واسم

 ... گفتم البته... فهمیددیگه دادوبیدادکردی اینقد-

 داشتم بود چی دلیلش دونستم نمی که تاحدی بودم عصبی خیلی چرخیدم دورخودم



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

232 

 

 اون بافریادگفتم کردم وسرنگونش بافریادمیزوبرداشتم دفه یه که میشدم روانی

 منم شوهرشم شوهرداره

 ؟ شوهرشی... نک خودتوکنترل گفت بود تووجودش همیشه که خاص باباباآرامشی

 روشه اسمم-

 بمون شوهرش پس-

 ) غزل(

 است دیونه خدااین وای

 نداره حق کسی قانوناشرعا شوهرشم من دادزد که بودم ایستاده ها نرده پشت

 کنه خواستگاری ازش

 این.. رومیبره هرپسری دل بروروش غزلم خواستگارشد غزلودیده نکرده که گناه-

 دخترودرضمن این های زیبایی نمیبینی یتوکور داره خواهان خیلی جوردختری

 دیده نیست دستش هم ای حلقه کردی مخفیش وقتی...توإ زن میدونه چه کسی

 اومده خوشش

 حق داددیگه ادامه که) لرزید خونه چهارستون دادزد چنان( مرتیکه کرده غلط-

 شما پای شد باباهرچی بیرون بره ازخونه نداره

 ؟ دمیش آروم مگه میزد حرف عصبی بازم

 کردست تحصیل مثالدکتره دیونه ی پسره لرزیدم می خودم به ازترس من داشتم

 عوضی دادمیزنه سرباباش وپوچ سرهیچ طوری شعورچه بی ناسالمتی
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 باال میره فشارت دادنزن-

 متری 100 خواستگارااز ی سایه بشنوم فقط بشنوم دیگه ی دفعه... جهنم به دادزد

 ...آ نیست حالیم وبزرگ کوچیک شده رد عمارت

 ؟ میکشی اربده طوری همین کنه بخوادازدواج شیرینم-

 ) بزنه حرف آدم عین آروم نیست بلد این( زنمه شیرین مگه دادزد

 هست که دخترت دوست-

 نیست مربوط من به بکنه خواست دلش هرغلطی شیرین هست که هست-

 زنته جورایی یه االن اونم دیگه چرا-

 ...لطفا نکنید مقایسه شیرین غزلوبا نیست ربوطم من به اون کارای نیست زنم-

 نیستم کرکه چقده باهم فاصلمون باالمگه صداتوبردی اینقده چته-

 بیرون بذاره پاشوازخونه نداره حق دیگه-

 ؟ نبینتش کسی کردی حبس غزلوتوخونه-

 بشنوم اراجیف ازاین بازم بره جایی خوام نمی درسته-

 کردی اسیرش ینگرفت که مجرم نیاوردی که زندانی-

 خیلی( ه اومد خواستگاربراش تاره بیرون بره نیمیدم اجازه من گفتم که همین-

 ؟ آره)دادزد(باالبیاد؟ فرداشکمش که خواست دلش هرجا بذارم...) عصبیه لحنش

 گرفتم دهنم دستموجلوی که کردم حس هام گونه اشکوروی غلطیدن لحظه یه

 صدای
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 نکنه رسوام هقم هق

 ...لطفا کن مزه ازگفتن امیرحرفاتوقبل گفت که هسرد خون باباچقد

 ... نیست خودم دست میخوام معذرت گفت سکوت لحظه امیربعدازچند

 کنی توهین غزل به نداری توحق-

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

 ؟ بینی بد غزل به نسبت توهنوز-

 میخوای چطوری پس باباگفت که کردم هاموپاک گونه دست باپشت بود ساکت

 ؟ شه وارداجتماع اهدانشگ بفرستیش

 وهمچنان که بگی دروغ بهش نمیخوای که احیانا گفت بابا که بود ساکت امیر

 داری؟ نگهش توخونه

 میکنی اذیت روخیلی طفلی تواین.... باتوأم امیر باباگفت که بود ساکت امیر بازم

 هست؟ حواست

 ؟ میری کجا امیر-

 دیوار به بودم داده تکیه-

 وابکنم اشسنگاموباه غزل پیش میرم-

 بذار امیرراحتش-

 کردم اشکاموپاک باشه منوندیده خداکنه دویدم اتاقم نورسمت سرعت به که

 نفهمیدم

 میلرزیدم خودم به ازترس بودم ها گرفته برق عین رسوندم اتاقم به خودمو چطوری
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 هامو اشک تند تند وگوشیموبرداشتم درنشستم به پشت تخت روی بستم که درو

 پاک

 میزنم حرف باتلفن مثالدارم که زدن حرف به ردمک وشروع کردم

 بید عین خداشاهده میزد بال بال گنجیشک عین قلبم بیچاره میزد قلبم طبل عین

 خیلی بیادتومیدونستم منتظربودم قرارنداشتم آروم بودم جوری ویه میلرزیدم

 عصبیه

 بذارم سرش سربه نباید

 باگوشیم دارم کنه فک اخلبیادد یه که زدن حرف کردم شروع اما صداشونشنیدم

 میزنم حرف

 نم.... میشه چی ببینم...؟ کی.... درسته..... نمیدونم.... شه نمی نه..... خوبم... اره-

 دربازشد دفه یه که دربود به حواسم تمام) میگفتم وپرت چرت بگم چی یدونستم

 پشتم خیلی عصبیه که دادمیزد نفساش صدای کنم نگاش سرموبچرخونم ترسیدم

 دلم شده تنگ برات دلم چقد دونی نمی... آره دادم ادامه که بود بهش

 میخوادببینمت

 .... خودم جون به منم...؟ میگی راست...

 باکی گفت باعصبانیت برام بود عجیب که سکوتش لحظه ازچند بعد دفه یه که

 ؟ میزنی حرف

 گردنش رگای خون ی دوتاکاسه چشاش نگفتم دورغ میلرزیم سمتش چرخیدم

 ممتور
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 برس دادم خدابه خودمه پای امشب خونم عصبیه چقد بپوکه که االنه

 به سریع که موند ثابت روگوشم بود تودستم گوشی جلوتراومد سکوتمودید وقتی

 حد به دستام کردم جدامثالقطع میلزریدم اوردم پایین اومدم خودم

 میزدی حرف باکی گفت که بود ورویبره بدنم کاالکل ریشترمیلرزد 1000

 گفتم پته وباتته ترکردم لب که نداشت ای دیگه معنای هیچ جزءخشونت نشلح

 ؟ شده طوری

 روپشتم خودموگوشی کشیدم اختیارعقب بی که وبودم نشسته تخت روی جلوتراومد

 ؟ کنم اذیتش جدامیخواستم نمیدونستم دلیلشوهم کردم قایم

 کری؟ تقریبادادزد اومد جلوترکه

 نیست جایز باهاش کردن کل کل اینکه مث نه

 دوستم گفتم بامنومن که

 کنارتخت بود ایستاده باالسرم

 میگه؟ چی بابام-

 ؟ میگه چی گفتم که کرد نگاه برزخیش چشای تواون زورمیشد به

 میپرسی ازمن زدوگفت پوزخندی

 من نه زده باتوحرف-

 ؟ میگه چی دادبابام

 گفت..ن.. ت...گف... بهت-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

237 

 

 ؟ رودیدی مرتیکه گفت که باشهسرد خون میکنه سعی اینکه مث بست چشم

 می پاتوخورد قلم ازخونه بیرون پاتوبذاری دافریادگفت که باترس م کرد نگاش فقط

 کنم

 گوشیرو بده گفت که میلغزیدن هام روگونه صدا بی ریخت اشکم دفه یه

 چی؟ واسه گفتم باگریه

 !امیررر... بود دوستم گفتم باگریه که بودم کردم قایم سرم پشت

 بده گفتم)دادزد( کردی قایم شتتچراپ پس-

 چراباورنمی بود دوستم گفتم التماس باگریه که لوبره دروغم بدم بهش میترسیدم

 ؟ کنی

 کردم نگاش باالتماس که درازبود سمتم هنوزدستش

 کرررررریییی......گوشیرو بده-

 وسعتی چه افتادبه لرزه زمین یه هیچی که خونه چهارستون که کشید نعره چنان

 پشت شد خم سمتم که میکردم گریه رفتم عقب اومد سمتم که زدم جیغ منم هک....

 ویری هری تواین بودم توبغلش جورایی یه شد خم که روم بودم کرده قایم که سرم

 گوشی کرد سعی که بود معجزه نشدنم مسخ که میکرد آدمودیونه عطرش بوی

 لباس بدنم دور دستاش بودم توبغلش والتماس گریه من تقالمیکرد اون بگیره روازم

 بود رفته خیلی لباسن نبود وحسابی درست اوضاعم بود رنگ ای فیروزه همون تنم

 جداتوبد افتادم روتخت منم بود روم بود عصبی خیلی چون نبودم خودم حال باالاما
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 گفت باعصبانیت که نبود وقتش االن اما میکرد حالموبد تنش گرمای بودم شرایطی

 ...ماسماسکو این بده

 ؟ زدی زنگ کی به زودی بهت دادم االن همین...

 ... یخوام... نم... نمیدم گفتم والتماس باگریه

 ...بروکنار گفتم گریه باجیغ که روانی داداین وعذابم کردم گریه انیقد

 رسید نمی بهش زورم بود وکفری عصبی خیلی بکنم کاری میتونستم مگه بود روم

 بدم تکونش سانت یه متونستم مگه

 چراترسیدی؟ ببینم بده دوستته نمیگی نذارمگه سرم سربه غزل دادگفتبا

 زوربگی بهم نداری توحق نمیدم گفتم باگریه

 که میکرد ام روانی گردنم تولختی نفسهاش هرم میکنه دیونم داره نفسهاش گرمی

 ؟ گرمه سرت کجا نیست بهت حواسم گفت

 نکردم کاراشتباهی هیچ من گفتم باگریه

 منم بهم زد زل که میکردم گریه من گرفت فاصله ازم چهرانگشت حد به لحظه یه

 مردونشو جذاب صورت اون تارمیدیدم ازاشک ای هاله پشت

 شی مرتکب اشتباهی لحظه یه حتی بخوای کن بیرون فکرشوازسرت-

 ؟ شدی غیرتی اینقد چرا توچه به گفتم باگریه

 که یدمد وضوح چشاشوبه سرخی زدم حرفوکه این گرفت جلوچشاش خون

 جوردیگه یه یا کردم عقدت چی واسه که میدونی گفت دندوناش ازالی باعصبانیت
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 ؟ کنم حالیت دیگه جوری دادزد ؟ کنم زد گوش

 هنوز میکردم گریه ... ای تودیونه-

 روتضمین چیزی کنم پاره زنجیر کنی کاری کافیه غزل هنومنونشناختی نه-

 نمیکنم

 ...بذار راحتم بروبیرون گفتم هق باهق

 ... خطاکنی ازپا دست بودم گفته غزل بودم گفته-

 به نگفته چیزی من به اون نکردم کاری من گفتم وباگریه پریدم حرفش میون

 باباگفته

 کرده غلط دادزد

 یه که بودیم روتخت بدنم دوطرف دستاش وبود روم که شد پاره گوشم ی جداپرده

 میترسم دادنزن گفتم بادادش همزمان زدم جیغ اومد بند هقم هق دفه

 بد برزخیش نگاه بود عصبی هنوزخیلی کردم نگاش بود توچشمام اشکام

 دیگه گفت که اومد می بند داشت نفسم افتادم هق هق به بازم منوکه جورترسوند

 حق

 داشتم وقت میگی بهم بری خواستی هرجایی بری جایی من ی اجازه بی نداری

 باباهم اعتمادندارم بهت گهدی بری نداری حق هم باسمیه... برمت می خودم

 ری نمی فیزیوتراپی

 بود روم نگرفت فاصله ازم هم سانت یه میریختم واشک کردم نگاش فقط
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 شد؟ بادادگفت هنوزعوضیکه

 بستم چشم فریادش ازصدای

 سینش میزد نفس نفس بارونیشوبست چشای اون ازترس شد دادزدم)امیر(

 باالوپایین

 شده گیرم دامن روز این که وحسی باشه متوآغوش میخواد صبری چه وای میرفت

 ؟؟؟؟ شدم دختربچه این عاشق من کنم روکنترل

 خب باشم عصبی اینقده واسم بود عجیب قرارنداشتم آروم من میریخت اشک

 میکرد هق وهق میریخت هنواشک رومیبره هرکسی دل معلومه دخترجذابیه

 کسی تورودست من...لجمودرنیار... نیست خودم دست حساسم روتو من غزل-

 ) بود عصبی خیلی لحنم( نمیسپارمت

 سرت به نزنه وعاشقی عشق هوس شدی قبول دانشگاه دادم ادامه که نگفت هیچی

 ترکردم لب بود چشاشوبسته هنوز اما بیشترشد هقش هق حرفم بااین

 نکن گریه دیگه کن بس-

 ؟ یش*ب*و*سن باشه توآغوشت میشه مگه

... 

 به نگاهم که تونست نمی اما بده روسینموفشادمیدادهلم دوتادستاش با مدت تمام

 افتادم نفس نفس به نبود خودم دست گرفتم اصلهف ازش بود افتادپراشک چشاش

 اونم

 بروبیرون کثافت گفت هق افتادباهق نفس نفس به من مث
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 بگم چیزی تاخواستم شدم بلند ازروش که کرد عصبیم حرفش میزدم که نفس نفس

 شوبروبیرون گم وگفت دردرازکرد دستشوسمت تخت روی نشست شد بلند اونم

 ...شو خفه بادادگفتم

 نازمیکنی من حاالواسه گفتم باباعصبانیت کوچلوکه این بود جداعصبی تچشاشوبس

 ؟

 درآوردم ازتوجیبم تراول وکلی شلوارم جیب بردم دست که نگفت چیزی بود ساکت

 پول اینم بیا نیست پول خاطر به مگه بیا بادادگفتم کردم پرت سمتش

 کثافت دادزد

 خواست دلت هرغلطی یستن خاطرپول به مگه گفتم که میزدم بافریادحرف بازم

 ؟ چیه دردت دیگه... ذارم نمی واست کم دادزدم...... کردی

 ؟ پوله چی همه کردی توفک دادزد اونم

 کردم پرت سمتش وبازم درآوردم تراول مقداری بازم جیبم بردم دست دوباره

 ؟ خاطرچیه به پس دادزدم که وچشاشوبست توصورتش

 ؟ ولهخاطرپ به دوروبرت دخترای مث کردی فک-

 همونایی عین توهم آره-

 شوبروبیرون گم هاشوگفت گریه میون زد پوزخندی

 .... ذارم نمی زندت خواستگاراومده واست بازم بشنوم حدوحدودتوبشناس دازدم

 منه دست دازدمگه
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 اربده بزینم حرف آدم مث بلدنستیم چراما متقابالدادزدم منم(...توإ دست آره-

 ا) میکشیم

 ...فقط.. فقط میدم بهت بخوای هرچی خوایمی پول دادم ادامه

 پاره کرد شروع که بود عصبی خیلی روزانونشست دیدم که بگم چیزی نتونستم

 بگی اینومیخواستی.... کثافت خودتی هرزه گفت تراوالبادادوبیدادوجیغ کردن

 ؟ پوله واسه کردی فک... عوضی...؟ نباشم هرزه....

 باخودش میکرد پاره پوالروباحرص که ازعصبانیت نداشت درستی حال دادزد

 چی توهمه پوله واسه کردی خیال ؟کثافت آره میزد حرف بامن درواقع میزد حرف

 تند هی.... میکشی رخم هرزگیموبه خواستم پول ازت من مگه... میبینی روتوپول

 عوضی میاد بدم ازت عوضی عوضی..میکرد پوالروپاره تند

 شرفتوازترگرفت که اونیه عوضی دادزدم

 ویرونگرش چشمای وبااون کرد نگام سرشوبرداشت کشید دست

 وتوعوضی گرفت بازی زندگیموبه که آشغاله اون عوضی آره-

 کردی منواسیرخودت ترزندگیموسوزوندی

 چی زنی دخترنیستی بگم بدم شوهرت چطوری گفتم عصبی ایستادوکه شد بلند که

 ؟ بگم چی ؟دادزدم بگم

 میزد حرف هق باهق آشغال هتوچ دختربه یا زنم توچه دادزدبه

 بگم من تاوقتی گفتم تمام باعصبانیت نداری کردن ازدواج توحق-
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 بروبیرون-

 بروبیرون میخوای ازجونم بذارچی راحتم بروبیرون بازگفت که میکرد بدجورگریه

 طوری یه چشاش که بود بهش نگاهم پایین اومد صداش ولوم کم کم بمیرم میخوام

 دفه ویه شد متمایل شونش روی وسرش چشمش مردمک خورد یهوچرخی شدن

 که اومدم خودم به دفه یه که نبودم خودم حال اصال بود بهش نگاهم افتادزمین

 اما بودن خیس چشاش نبود هق هق اون از خبری بود تحرک بی زانوزدم جلوش

 شدم منقلب شدم دچارشوک بهش بودن زده زل دکترم ناسالمتی بود بسته

 واقعاتواین

 ؟؟؟ ببینمش جوری این ندارم تحمل من وضعیت

 کن چشاتوباز غزل.. غزل-

 بود توصورتش موهاش توصورتش زدم وراست چپ بارآروم چند میلرزید دستام

 لرزون باصدایی که بعیده ؟ازمن حد تااین نگرانشم من میلرزید تنم تمام کنارزدم

 ؟ عزیزم شد چت...غزل...زل...غ فتم

 بردم دست شد طوری این که افتاده فشارش ایدش چشاشوبازنکرد نخورد اصالتکون

 داشتم میخورد تکون مگه گذاشتمش روتخت کردم بلندش هاش وشونه پاش زیر

 توصورتش زدم باز نبود خودم دست میکردم کپ سنگ

 ...قشنگتو چشمای بازکن غزلی-

 بازم ولی پایین کشیدم بودباالآروم رفته نبود لباسش به حواسم انگارتااالن انگارنه
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 سریع که کنم فک موضوع این به که نبود این وقت شرایط تواین خیلی بود کوتاه

 گذاشتمش خودم اتاق بردمش بیرون رفتم ازاتاقش سرعت وبه کردم بغلش شدم بلند

 تخت روی

 نبود کسی آشپزخونه رفتم وسریع موهاشوکنارزدم بودکه صورتش به نگاهم

 بد باباحالش که روزایی واسه برداشتم تویخچال بود سرم یه باعجله خداروشکر

 وصلش کردم سرموآماده بود بیهوش هنوز برگشتم اتاقم به میکردم استفاده میشد

 نه نگرانی نبود تودلم دل کرد رگشوپیدا برهنشوگرفتم ودست جالباسی به کردم

 تااین

 .. خیرسرم دکتربودم که من میلرزد دستام خودم واسه عجیبه حد

 سوزنوزدم آرومی به اکردم پید رگوکه میره ازحال دخترزود این ضعیفه که بس

 بازنکرد چش که بود بد حالش حدی به بازنکرد پلک اما خورد تکونی یه چشاش

 سوزنوکه بازنکرد چشم بازم اما فهمیدم آزمایش موقع میترسید ازآمپول بااینکه

 تموم زودی که روکم کردم سرعتشوتنظیم زدم چسب سرعت به زدم رگش داخل

 قطره قطره آرومی به سرمش طورگذشت همین دقیقه 20 بهش بزنم زل من نشه

 دخترواقعافوق این میکردم نگاش بودم نشسته تخت ی لبه مدت تمام منم میریخت

 ببینه کسی جزءمحاالته این میشه خواهانش میبینه هرکی معلومه زیباست العاده

 دلبروزیباست وخدادادی ذاتی غزل نکنه ونظرشوجلب

 اما گرفت دلهره رنگ کمی نگاهم بود تحرک بی چشاشوبازکرداما آروم آروم که
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 من سمت نگاهش برگشت لحظه ازچند بعد که بود نکرده موقعیتشودرک هنوز

 ؟ اتاقت منوآوردی گفت باعصبانیت که نگاهش بود عصبی خیلی

 عزیزم کردی غش-

 دستم خ خ آخ گفت که بود سوزن ازسوزش بخوره تکون تاخواست

 .. دستته سرم... یواش گفتم باترس سریع هک شد خیز نیم

 اتاقت منوآوردی کردی جا توبی بادادوبیدادگفت دستش سرم به توجه وبی شد بلند

 بود بد حالت-

 لطفا آروم غزل– میمردم میذاشتی حهنم به--

 آروم میذاری مگه گفت باعصبانیت بکشه سرموازتودستش میکرد سعی که درحالی

 ... ذری تونمی باشم

 بودم ودستشوگرفته بکشه ذاشتم نمی که ودرحالی نشتم تحت روی زانوزدم جلوش

 نذارم که

 نیست خوب حالت بشه بذارتموم غزل نکن-

 خیلی عصبیه کن ولم-

 ....لطفا عزیزم نکن-

 عوضی کن ولم اه-

 میزنه خون... میکنی رگتوپاره گلم نکن-

 مانعش من تقالمیکرد بود گرفته حرصش اون...
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 عزیزم درمیارم برات ودمخ ترباشه آروم-

 دستتوبکش-

 سورنوبکشه داشت سعی دستشوکه دیگم دستم بایه بودم بازوشوگرفته نگفتم چیزی

 پولتونمیخوام.. خوام حمایتتونمی.. میاد بدم ازت کن ولم– وخشم وگریه هق باهق

 بذار میادراحتم بدم ازحمایتت

 گلم خطرناکه تودستت میره نخورسوزن تکون لطفااینقد غزل-

 میاد دردم خ خ خ آخ..... ازدستت شم راحت بمیرم درک دادزدبه

 صالحتومیخوام من میگم خاطرخودت به من باش آروم-

 شده خراب تواین پاموگذاشتم ازوقتی گفت که کرد متقابالنگام اونم کردم نگاش

 کنی خونموتوشیشه میخوی یا دادی آرامش توبهم پردلهرم

 بشه تموم سرمت.. درازبکش-

 ازجلودوتادستاموکه روکتفش گذاشتم دست که میذاره مگه باش سرد خون میخوام

 تویه گفت هق باهق نزن دست بهم نکن گفت باعصبانیت که مثالبخوابونمش

 میاد بدم ازت آشغالی عوضی

 میرفتی که نامحرم بغل گفتم زوربخوابونمش به میخواستم که درحالی باپوزخند

 ؟ شغالیآ تویه بهش نگفتی نزن دست بهم نگفتی

 نیست تومربوط به گفت بازکه کرد قاطی که شد عصبی بازم

 ... بذاری پاتوکج مربوطه من به دیگه مدتیه یادته اما نیست مربوط بهم قبلش آره-
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 نفس جرأت توگذاشتم ی پاموتوخونه ازوقتی گفت که کنم حرفموکامل نذاشت

 کشیدن

 ندارم

 ...یا کشیدن نفس گفتم باپوزخوند

 ... پستی خیلی گفت دباحرصنکر حرفموکامل

 سرم داخل نبود وحواسش کردم آماده داشتم که بخشی آرام آمپول شدم بلند که

 خالی

 کردم

 ) لحنش بود عصبی(؟ چیه این گفت چرخون سرشوسمتم بود بهش نگام

 خوبه واست داری سرگیجه تقویتیه نیست چیزی-

 روشوبرگردوند دوباره

 داری؟ سرگیجه حالت هنوز بهترمیشی-

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

 ؟ چکارمیکنی باشه حواست غزل روته اسمم-

 ؟ خواهرزادتم میگی توکه گفت باپوزخند

 هم منوبابام توآبروی آبروی باشی که خواهرزادم هرحال به باشه گفتم بستم چشم

 میفهمی؟) دادزدم( هست

 ؟ خریدی خودتوبابات روباآبروی هرزه یه آبروی گفت که روشوبرگردوند

 پشیمون که رفتارکن عاقالنه پس خریدم خودم توروباآبروی آبروی رهآ گفتم آروم
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 نشم

 بود سرم شلنگ به نگاهم بودکه من مخالف سمت روش که بودم نشسته تخت ی لبه

 بود شده تموم سرمش توشه خون دیدم که

 شد تموم سوزنوبکشم میخوام عزیزم-

 کشید وعقبدستش کمی ترسید کردم احساس سوزنوکشیدم آروم منم نگفت هیچی

 که

 شد تموم عزیزم نیست چیزی گفتم

 روش روگذاشتم پنه کشیدم سوزنوکه

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

 ؟ خوردی شام-

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

 ؟ همیشه پاینه فشارت کردی غش جوری این که داری خونی کم کنم فک غزل-

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

 ؟ قهری باهام-

 بود باالرفته روتنش خواب لباس گفتن هم هیچی پهلوشد به برگردوند روشوکامل

 گفت که نداشت تأثیری کشیدم پایین کمی یه پیدابود روناش کل نبود مهم براش

 چته

 ؟ حرومه شوهرمی
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 بازم چی قبلش... واسم حالله حاالهم عادیه توکه واسه وگفتم زدم پوزخندی

 میگفتی

 ؟ حرومه

Formatted: Heading 3, Right, Right-to-left, Tab stops:Not 

at 10.68" + 11.29" + 13.43" 

 نیست تومربوط به من ی گذشته-

 بحثوهمین این حاالهم تکرارنمیکنم دیگه بگم بهت گفتم مربوطه بعد مم اما درسته-

 ... شدم دچارتنش کافی ی اندازه ندارم حوصله کن تمومش جا

 رتشتوصو موهاش... شد مچاله توخودش برگرده اینکه بدون بود بهم پشت هنوز

 نمیری بیرون دیگه– کنارزدم ازجلوصورتش بردم دست که

 نیستم خرکه صدبارفهمیدم گفتی-

 میبرمت شد الزم بری خواستی هرجا میگی خودم به داشتی الزم هرچی-

 میدی پس بهم گوشیروهم...

 ندارم اعتماد بهت گفتم که کرد نگام برگشت

 نداری؟ اعتماد-

 ...نه-

 ؟ کرده اریخواستگ پسره که مقصرمنم مگه-

 ؟ واسش کردی دلبری... کردی کاری یه حتما... حاالهرچی-

 خودت ارزونی تواتاقه وگفت زد پوزخندی
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 موهای انتهای اراده بی بردم دست بود تخت روی بلندش موهای بهم کرد پشت

 گفتم موهاش لمس درحال سرانگشتام بین بود تودستم کردم بلندشولمس خیلی

 ... مندار کاریت باشی دخترخوبی

 المصب حریربود عین طورموهاشوکه همین درسکوت لحظه چند نگفت هیچی

 ؟ خوری نمی شام وگفتم شدم بلند دقایقی بعد.... نبود حواسش کردم نوازش

 آقای توسیرم لطف به خوردم به دادی وترس وارجیف زهروکوفت کافی ی اندازه-

 دکتر

 نکردم اصراری دیگه کردم تزریق سرم بهش چون

 میکنه سوراخ سوراخ ماربدتره ازنیش که زبونتم-

 ...وجودمو تاته میچزونه بدترنیست توکه ازبون گفت که پوزخندشوشنیدم

 ؟ سگموباالنیارنگفتم روی گفتم که من بشم جوری این من میکنی کاری خودت-

 تاحاال؟ نرسوندن عرضت دکتره آقای سگی توکال-

 ... غزل باش مؤدب.... لحنم بود عصبی کمی

 ... بروکنارکثافت دادزد به پیشونیشوببوشم شدم خم که نگفت هیچی

 بخوری شام پایین بیای خواستی پیشونیشوگفتم یدم*ب*و*س نکردم توجهی

 .... کن عوض لباستم هاته روگونه اشک رد صوورتتوبشوربیا

 کردم اتاقوترک چشاشوبست کردم نگاش نگفت هیچی
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 گشنم خیلی وجود بااین هم به مبود ریخته بود متشنج اعصابم بااینکه پایین رفتم

 بود

 میخوردم شام باید فشاراومد بهم خیلی واقعا

 گفت که پایین سرموانداختم بهم بود زده زل بابارودیدم که میرفتم پایین داشتم...

 کو؟ غزل

 .. تواتاقه-

 ؟ خوبه حالش-

 ؟ باشه بد باید مگه وگفتم رفتم غذاخوری میز سمت

 ؟ کردی دعواش-

 اومد غذاخوری میز سمت اونم

 ...نه-

 باهاش نه که نمیره صدااصالبیرون صداست عایق عمارت خوبه میزنشستم پشت

 زدم حرف فقط

 نخورده چیزی بخوره شام پاییین چرانیومد گفت که حرفموباورنکرده میدونم

 منتظرتوبود

 توفکرمنتظرتوبود روفتم لحظه یه

 ؟ کردی دعواش-

 .. نه پدرگفتم سیدینپر نه گفتم که شد عصبی بازلحنم کمی یه
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 گفتم خشن خشک که دعواداشتم ن وزما بازمین اومد سمیه

 ؟ شاموبیارچرامیزونچیدی

 االن چشم وگفت پرتقال آب باپارچ گذاشت رومیز رو مرغ حاوی دیس سمیه

 بخوره شام بزن بروصداش باباگفت و داخلش باچنگال برداشتم ازمرغ ای تکه

 ... پایین میاد خودش باشه گشنش-

 باید داره گناه نکن اذیتش باباگفت که گذاشت رومیز مخلفات ی بقیه اومد میهس

 ...آ بدی پس فرداتقاص

 کردم حمایتش بده بدم پس تقاص چکارکردم من مگه

 نیست حواست خودت میکنی اذیتش داری-

 ومراقبشم نگرانشم ندارم کاریش من-

 باشی هم حرفت پای باید دادی قول امیرتوبهش-

 فعال نمیدم شوهرش ماا دادم قول-

 تاکی-

 آخرمه حرف همین دم نمی-

 ؟چرا؟ میدی طالقش نه میدی شوهرش نه-

 چه دونستم نمی بود درگیر جدافکرم ولی میخوردم شام داشتم که بودم ساکت

 کوفتی

 گفت بابام که میخوردم داشتم
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 کن؟ ازدواج باهاش خودت-

 نمک ازداواج باهاش خرخوردم مغز مگه وگفتم زدم پوزخندی

 بشه معلوم دخترباید این امیرتکلیف دونم نمی گفت که کردم بابام به نگاهی

 جوری فعالاین منه حمایت تحت فعال اوت معلومه تکلیفش زدیم حرف باباماباهم-

 درشسوبخونه اول ی دروهله وباید زنمه

 کن ازدواج باهاش گفت وخشن محکم

 نسیش اختالف کمه نشس بچست هنوز اون تازه...عمرا دادم عقلموازدست مگه-

 زیاده بامن

 داری داره سنش به ربطی چه ؟درضمن درسته نیست معلوم باخودت توتکلیفت-

 ؟ میکنی بهونه

 ؟ پدرمن ی بهونه چه گفتم کنم نگاش سرموبردارم اینکه بدون

 شامتوبخور هیچی-

 شماکه ردمیکردین خودتون گفتین نمی بهم کاش امشب کردین کوفتم بخورم شام-

 .. تینمیدونس

 مناسبیه آدم گفتم میدی شوهرش گفتی خودت... چیرومیدونستم من-

 ؟ که منکربشی نمیتونی دخترجذابیه دادم باباادامه کردم کوفت غذاروهرجوربود

 دختربرات یه جذابیت توهم میدونم خوب من دادجذابه ادامه که فقط سرکوتکوندادم

 مهمه
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 ... باشه نجیبم اما گفتم باپوزخند

 ؟ میخوای روباهم چی توهمه-

 میخوادزنش هرمردی معلومه ؟حرفامیزنید زیاده میخوام نجابت گفتم باپوزخند

 پرید حرفنم بابامیون.. شلخته زن هیچکی باشه هم جذاب درکنارش باشه نجیب

 ،تحصیل بخوره بهت سنش ،هم میخوای نجیب هم هم میخوای جذاب توهم وگفت

 بابا جوره همه میدونم چه باشه ونصب بااصل ،خانواده ،پولدارباشه باشه کرده

 ... داره ایرادی یه بالخره نیماد اصالگیرت جوردختری این باشه میلت

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

 نیست درست توداری که های رابطه بمونی مجرد میخوای تاکی سالته امیرتوسی-

 نمیرسی آرامش به

 کردم ازدواج گرفتم تصمییم روز یه شاید-

 ؟ میذاره فرداراحتش زنت کردی ؟فک چی بیچاره وغزل گفت باپوزخند پدرم

 قصد حاالهم نکردم فعالازدواج گفتم شدم بلند بردم موهام به ودستی ترکردم لب

 ندارم کشش لطفادیگه کنین بحثوتموم جا همین ندارم ازدواج

 شده برعلت مزید غزل ی دغدغه ی مدتیه کرده خستم فشارکاروبیماراوکارخونه

 میزنم حرف طوری این که میخوام معذرت تلخترنکنین ترازاینلطفااوقاتموبیش

 نشنوم حرفی غزلوازدواجش راجب حرفی دیگه میکنم پدرخواهش کنین درکم

 گفتم ملتمسانه میکنم خواهش...



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

255 

 

 های توومهربونی به دلش آورده پناه ما دختربه اون نکن اذیتش میکنم خواهش-

 کن محبت بهش یتون بازورنمی نره ازدست میخوای اگه توخوشه

 حرف وشیطونش ظاهرسرکش برخالف با مطمئن کن توجه بهش..بیشترازقبل

 خصوصا میده عکس ی نتیجه زور... کنی رامش میتونی بامحبت بدون کنه گوش

 ... غزل

 باید زدم بهش که بخشی آرام بااون رفتم اتاقم سمت ی بااجازه نگفتم هیچی

 سنگین درصد صد هم وخوابش باشه تاحاالخواب

 ... من دقیقابرعکس... میپرید ازخواب زود سبکه خوابش غزل

 بود خواب که بود غزل به بودنگاهم روشن چراغ شدم وداخل دراتاقوبازکردم آروم

 نمی بخوابه تواتاقم امشب کردم کاری میخواستم خودم که چیزی من روتخت تواتاقم

 طوری غزلویه من یدمرس که ای نتیجه تنها به بودم دلیل دنبال چیه چرادلیلش دونم

 اما بودن درکنارش خواستنش به میکرد میدادترغیبم قلقلکم حسی یه دارم دوست

 ؟؟؟؟... نست عشق

 چراغ کردم چراغاروخاموش انداختم مبل روی درآرودم شرتموازتنم تی

 به داره فیسی بی بی جداب ی جداچهره کردم غزل به نگاهی کردم خواباروشن

 چند کنارش روتخت خزیدم داره عجیبی عصومیتم توخواب بود هم خاطرسنش

 آرنجم روی وموهاروکنارزدم بود اراه بی زدم لبخندی بود توصورتش که تارمویی
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 اجازه کنی ازدواج میذارم نمیذارم غزل کردم زمزمه دورکمرش دستم یه کشیدم

 من بشی دیگه کسی مال نمیدم

 کسی دستای باشی کسی مال نمیدم اجازه اما تودارم به نسبت حسی چه دونم نمی

 .....و کنه تنمولمس

 رفتم خواب به غزل کشیدن بادرآغوش

 )غزل(

 بخورم تکون تونستم نمی که محکم بودن کرده بلغم انگاری بودم طوری یه

 اما عجیبی نفسهای وگرمی میکردم روحس عجیبی گرمای چشماموبازکردم....

 آوردم دست روبه وقعیتمم میکرد رونوازش گردنم پشت بخشی آرام حال درعین

 پشت صورتش بود دورکمرم دستش بودم بهش پشت برد خوابم امیر روتخت درسته

 روپاهام پاش یه گردنم

 ...عوضی گفتم زیرلب

 ......من؟ اما

 های نزدیکی بود تاریک نیمه اتاق جداشدم ازتوبغلش آرومی وبه خوردم تکونی یه

 بود لخت البته لخت باالتنش سنگینه شکرخداخوابش چرخیدم سمتش که بود صب

 یه

 بود تنش زیرمشکی لباس

 تزریق بهم چی دیشب نامرد... ماکه اما ناسالمتی بود شوهرم حالله خودش قول به

 خوابم موقعیتی ودرچه کجا نفهمم بشه سنگین اینقد خوابم شد باعث کردکه
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 نای به راحتی این به این فهمیدم حداقل دادوهوارکرد چقد دیشب... بردعوضی

 ... نمیده طالقم زودی

 اما جذابوخواستنی معرکست صورتش اجزای بودم صورتش محوتماشای دقایقی

 اعتمادنداره بهم سرسوزن یه که شدم دیونه این عاشق احمق امامن روانی

 باورکنم بگم بهش زبونی چه به نخورده تنم به کسی تاحاالدست من درصورتیکه...

 عطرشوباولع کشیدم عمیق نفس گردنشوویه ...... داره قاطی روانیه نگی بگی یکم

 این میده بهم آرامشی چه کشیدم نفس

 آرومی ؟به اتاقم برم نشدم چرابلند چشماموبستم کردم پشت بهش دوباره... روانی

 میاد بدش ازمن روانی ین اما محتاجم آغوشش به که منم اینکه مث بهش چسبیدم

 ازسرهوسه گفتم باخودم افکارم وبه زدم پوزخندی هاشه ه*ب*و*س به فکرم تمام

 بدبین بهم اگه حتی دارم دوسش من گذاشتم خودم روی گرفتم آرومی دستشوبه...

 باشه نداشته دوسم باشه

 ...برد تاخوابم کشید طول خیلی

 داشت بود بهم پشت چشاموبازکردم بیدارشدم آرومی به باصدایی که

 کمربندشومیبست

 ؟ نکردی یدارمچراب-

 که کمربندشومیبست داشت برگشت

 ... نکردم بیدرات که بودی خواب-
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 ؟ اتاقم چرامنونبردی لحنم بود عصبی

 گفتم حرفش میون پریدم...سنیگن خوابتم اتاقت ببرمت نشد حوصلم بودم خسته-

 من

 کردی تزریق بهم چی دیشب سبکه خوابم

 ایستادوکراتشومیبست آینه مقابل برگشت

 خشب آرام-

 عوضی دادزدم

 برات بود الزم نبود خوب حلت دیشب خبرته ترچه آروم-

 ؟ کنی تزریق بخش آرام بهم باید-

 ناراحتی بودی توتختم ازاینکه چته-

 میداشتی نگه منواینجا نداشتی توحق-

 من شده تنگ ت ها رابطه واسه دلت شوهرکنی میخوای که نیست همین واسه مگه-

 شوهرتم

 عوضی وگفتم کردم پرت متشکوسنوس که شدم عصبی

 نگام ؟برگشت شوهرکنی میخوای پس چی واسه میگم دروغ گفت خندید خورد بهش

 میخواد سکس دلت اگه شوهرداری کردوگفت

 برسه بهم تو دست عمرابذارم گفتم باعصبانیت که سرصبی بهم جدااعصابموریخت

 ازخداتهتو بیزارم خورده دست ازدخترای من نمیتونم کردی فک واوگفت خندید
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 کردی غلط-

 ... عوضی زدی بخش آرام چرابهم-

 مجبورشدم-

 تواتاقم چرانبردیم-

 نیستی که سبک کنم بلندت ندارم حوصله بودم خسته که گفتم-

 بیاد جا حالت بگیر دوش برویه وگفت کرد نگاه آینه وبه برگشت نشستم روتخت

 اتاقت کردی کاری دیشب بدذاتی توخیلی گفتم که بود نامرت بردم موهام به دستی

 ... خرم کردی فک توبغلت بخوابم

 آغوشتم محتاج کردی فک گفت باپوخندی-

 بهترشودرای میدونم درآرگفتم حرص بالبخندی

 دقیقابهترشودارم زدوگفت پوزخندی

Formatted: Heading 3, Right, Right-to-left, Tab stops:Not 

at 10.68" + 11.29" + 13.43" 

 حموم رفته تازه بود معلوم میشه جذابوخواستی روانی ینا زد جلواومدلبخندی

 شم منکرنمی وگفت شد نزدیکم خیلی که باهرتکونی میرقصیدن لخت موهاش

 ترمیشی تروخانوم تروخواستنی باالترجذاب بره سنت هرچه جذابی توخیلی

 کارات مراقب شوهرداری باشه یادت داداما ادامه که نگتفم وهیچی ترکردم لب

 اشب ورفتارت

 زانوزد روتخت اومد... رفتم عقب عقب که شد خم روم که دادم دهنموقورت آب
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 تومحتاجم آغوش به گفت وبالبخندی تخت تاج به چسبیدم که رفتم عقب منم جلوم

 ؟

 ؟ آره دادبهترشودارم ادامه که

 کمتربود هم حدنفس به صورتموفاصلمون کرد نوازش آرومی به دستشوجلواورد

 دیشب کل گفت بالبخندی قرارگرفتم پاهاش بین میکردکه یمروان داشت عطرش بوی

 ؟ چته دیگه شوهرکنی نمیخوای همین واسه همینونمیخوای مگه بودی توبغلم

 داری گنجیشک عین گفت باخنده که پیدابود وضوح به ترسم میزدم نفس نفس فقط

 ازدادن واسه چیزی توکه میترسی که باراولته ؟مگه ترسیدی.. میزنی بال بال

 هرکسی نمیدم محل هردختری به من باشی داشته رابطه بامن باشه ازخداتم نداری

 نیست بابامیلم

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

 ؟ ترسیدی ازچی-

 صورتم طرف اون دستش مخالف صورتشوجهت صورتمو میکرد هنوزنوازش

 دنیالت میام2 شوساعت آماده وگفت وموهاموبوکرد گذاشت

 خودش منوبه کمرم پشت آزادشوبرد ستد که بگم چی دونستم نمی بودم ترسیده

 طالقوبگیرم حق میخوام دفتروکاللت بریم میشی آماده وگفت چسبوند

 ؟ چی یعنی ولرزگفتم باترس که کردم هنگ میزدم نفس نفس داشتم

 بامن طالق حق یعنی گفت توگوشم آروم که میکرد نوازشم بودم طورتوبغلش همون

 ... جدابشی ازم تونی نمی نخوام تامن
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 ... میکنم امیرخواهش گفتم بریده ریدهب

 داغ داغ خدایادستش ووای برد لباسم زیر نرمی وبه برداشت دستشوازکنارصورتم

 نرمی وبه کشید روشکمم نوازش باحالت که شدم طوری یه لحظه ی گرگرفتم بود

 کرد تربغلم محکم که لرزیم که وفهمید جدالرزیدم که وای گرفت سینودست

 ؟ رسیدیت بودی بغلم دیشب-

 میکنم امیرخواهش وگفتم بامنومن

 گفت توگوشم وآروم گوشموگازگرفت ی الله که میکرد اذیتم داشت نفسهاش گرمی

 دنبالت میام بامن طالق حق

 بغضم دفه یه که رفت یادم شدم آغوشش مسخ که بس شدم حرفش متوجه تازه

 چیه؟ منظورت امیر وبازگفتم شکست

 نرمی به بود سینموگرفته وبادستش میکرد بازی گوشم ی باالله طورکه همون

 بود طوری یه صداش جداشی ازم تونی نمی نخوام تامن فشارمیدادگفت

 ... میکنم التماست...امیرلطفا گفتم باگریه که بودم ترسیده خداچقد

 دنبالت میام گفتم همیکنه-

 میکنم توروخداامیرخواهش گفتم باگریه

 صورتش روم شد خم بازم که میکردم ریهگ من کرد نگام گرفت فاصله ازم کمی یه

 داشتم دیگه نه! که طوری یه خدایی میکرد اشکاموپاک بازبونش که توصورتم

 که عجیب رفتارش این برام بود نزده دست بهم تاحاالکسی من ازحرکاتش میمردم
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 باش دخترعاقلی گفتم گفت

 بودم ترسیده اینقد میکرد اذیتم زبونش داغی میزد اشکامولیس طوربازبونش وهمین

 نکردم نکردم کاری امیرمن گفتم باگریه که تند تند میریختم اشک فقط

 افتادم هق هق به.... تونی نمی.. بکنی کاری هم تونی نمی وگفت گرفت فاصله ازم

 بیشترمیریخت اشکم

 دادم قول بهت من گفت که کردن اشکاموپاک کرد شروع شصتش باانگشتای که

 عزیزم گم می خودت خاطر به من غزل ذاری یتونم اما باشم مهربون باهات

 همون فاصلش.... کارونکن این اما میدم گوش بگی هرچی گفتم هق وهق باگریه

 بی بی باش دخترخوبی.... باشه نکن گریه– کرد می اشکاموپاک تند تند که بود

 میده حرفاموگوش که خودم

 گریه ختممیری اشک هنوز بود جوری یه دادلحنش دست بهم عجیبی احساس یه

 برات اتفاقی نمیخوام مشین عاشقت همه معلومه دادتوخوشکلی ادامه که میکردم

 ... یباردیگه گلم بیفته

 باهق باتوباشه طالق حق نمیخوام خوام نمی من گفتم باگریه که نکرد حرفشوکامل

 گفتم هق

 ؟ عزیزدلم چی واسه-

 دی...نم اقم...طل گه...دی-

 بود امونموبریده گریه
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 بودم پاهاش دوتا بین بهم بود تقریباچسبیده بود روم بازم کرد شکاموپاکا تندتند

 که

 متین خانم یه بشی خانم درستوبخونی توباید نمیدم طالقت حاالحاالها گفت آروم

 ...تر تروخواستنی وموقرجذاب

 ... نمیام... نمیام باهات من گفتم باگریه-

 به بعد ی دفه وگرنه باشی بیدخترخو بده قول اما خوادبیای نمی نکن گریه باشه-

 ازم نداری هرگزحق میدی امضا وقت اون زورمیبرمت به میبخشمت راحتی این

 جداشی

 گفت کرد می اشکاموپاک طورکه وهمون زد لبخندی که هق باهق کردم تأید باسر

 من کنی گوش حرفام به میخوام اما نمیگم نه میکنم تهیه برات بخوای هرچی

 به گفت که میکردم هق هق فقط نگفتم هیچی... تنمیدم کسی دست نگرانتم

 من وقت هیچ دادمن ادامه که کردم سکوت بازم بود نگرانت نگودیشب باباهیچی

 ... غزل میبینی بد نکن بازی باغیرتم ساده پس بخشم رونمی کسی ساده

 زل که لحظه ازچند بعد که آرومی اشکاموبه بیشترکه کردم گریه کرد تهدیدم بازم

 اون کردم گریه من منو زده

 .... آوردم کم نفس داشتم بود کرده خفم توگلوم هق هق کردمن نوازش

 گفتم باگریه که گرفت فاصله ازم گذاشتم زانوم سرموروی هق هق جداشدبا ازم

 ؟ نمیذاری چراراحتم... عوضی
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 مگه گفتم کردم نگاش بااشک برداشتمسرمو رفت اینه وسمت شد بلند تخت ازروی

 ؟ نمیزنی دست بهم نداری کاری بهم نگفتی

 کرد کراواتشومرتب

 نمیشد ختم ه*ب*و*س یه به که داشتم کاری اگه وندارم نداشتم کاریت من-

 درضمن

 واین توزنمی چون م*ب*و*س نمی یدم*ب*و*ستورو جورکه دخترامواین دوست

 تاهوس یدوت*ب*و*س کنی ازدواج میخوای خاطرهمین به داری کارارودوست

 کسی لطفابه ازاین من وگرونه نشی ای عقده وقت یه سرت به نزنه شوهرکردن

 ی خنده.... یدن*ب*و*ساز میخوره بهم حالم من.... خانم غزل نمیکنم

 ... سردادمستانه

 .... خیلی.... خیلی گفتم باگریه

 ؟ بلدم خوب ؟خیلی چی خیلی وگفت کرد نگام برگشت

 کردم هق هق فقط وزانوهام سرموانداختم دوباره

 ؟ آره بود بهترازمن پسرت دوست-

 کنم سکوت دادم ترجیح

 !سشوارکن پاشوموهاتوهم بگیرعزیزم دوش یه پاشوبروحموم-

 بدجوری وکاراش باحرفاش میسوخت داشت دلم کردن جزءگریه نگفتم هیچی

 ...کرد واتاقوترک وکتشوبرداشت کیف دلموسوزوندکه

 کردم هق هق وفقط شدم مچاله وتوخودم رازکشیدمد انداحتم تخت وروی خود
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 )امیر(

 گفت بخیری صب بادیدنم سمیه غذاخوری میز پشت رفتم راست یه پایین رفتم

 دادم باسرجواب

 ؟ خوابه بابام-

 فیزیوتراپی برن شدن می آماده داشتن-

 تواتاق نیست خوب حالش امروز سمیه باش غزل مراقب– گذاشت قهوه برام سمیه

 خودمه

 دکتر آقای شمچ-

 شدم کلینیک وراهی خوردم کوچولوکیک دوتیکه قهوموبایکی درسکوت

 غزل نگران نمیکنم زیادویزیت خواستنم ازمنشی بیرون اودم مطب زوداز شب

 باهام ندادصددرصد جواب زدم زنگ بهش هم هرچی چرا نیمدونم خیلی بودم

 قول به دربیارم دلش از بگیرم چیزی یه غزل برای سرراهم... قهرکرده

 جوری این شاید قهره باهام ندادنش جواب دلیل میدونستم کنم توجه بابابیشتربهش

 دخترونه ظریف خیلی گرندبند ویه رفتم دوستم طالفروشی به... میکرد آشتی باهام

 سریع کردم ازحساب بعد گرفتم اومد خوشم بود ریزی کوچولوقلب خیلی باپالک

 خورد زنگ گوشیم که بودم نکرده نکرده رانندگی ای دقیقه چند هنوز شدم راهی

 ... تماسوکشیدم ی دکمه...بود شیرین

 الو-
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 ؟ مطبی عزیزم امیر الوسالم-

 خونه میرم دارم نه-

 ؟....امیر دنبالم بیای میتونی-

 کجایی؟ ؟مگه دنبالت-

 تعمیرگاهم شده خراب ماشینم امیر-

 ؟ تعمیرگاه شب وقت این-

 میای؟... مجبورشدم-

 ایی؟آدرسوبگوکج-

 .... خیابون-

 اومدم سرراهمه باشه-

 امود سریع که بود ایستاده کنارخیابون دیدمش تارسیدم کشید طول ساعتی ربع

 وقت هیچ اون نکردم توجهی ید*ب*و*سوموهامو شدسمتم خم سمتم سوارشد

 گونمونمی

 خوبم گفتم که کردم خوبی؟حرکت گفت که نمیدادم اجازه ید*ب*و*س

 کمربندتوببند

 ؟ پیشم میای گفتو کمربندشوبست

 کاردارم امشب نه-

 ؟ چکارداری گفت که بود بهم نگاهش-

 میرم دارم زود بینی نمی داریم مهمون-
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 پیشم میای کی... خوب خیلیم-

 ؟ چشه ماشینت... نمیدونم-

 خیلی میکنه اذیتم امیر اوووووف-

 مگیرم صفربرات 206 یه میکنم عوضش واست ازعید بعد روجیگیربذاری دندون-

 ؟ میگی امیرراست وای گفت قباذو

 ؟ تعمیرش واسه داری پول گفتم لحظه چند بعد که نگفتم هیچی

 حاالتعمیربشه چیزه وکردوگفت منومن

 ...بردار توداشبوردهست-

 که گزیدم لب داشت وبرش ودید گردنبند ی جعبه که روبازکرد داشبورد ی درجعبه

 ؟ کیه مال این گفت باتعجب

 بذارسرجاش سردگفتم خون

 ؟ گرفتی کی واسه این-

 بذارسرجاش گفتم که بود عصبی کمی لحنم

 تفاوت بی کرد بازش

 .... بذرسرجاش غزل مال-

 ؟ گرفتی غزل واسه-

 بالحنی که بود راندگی به وحواسم شلورم توجیب روچپوندم گردنبند گرفتم ازدستش

 ؟ میکنی جوری چرااین بخورمش میخواستم مگه دلخورگفت
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 چه به گفت که روداشبود وانداختمش گرفتم ازدستش مروه جعبه نگفتم هیچی

 ؟؟ تولدشه مناسبت

 نکن کنجکاوی لطفا شیرین نیست تومربوط به-

 ؟ گفتم چی مگه گفت دلخوربودکه لحنش

 قهرنکن بیخودی درضمن نکن دخالت نیست تومربوط به که کارایی به هیچی-

 ازخونوادمه عضوی غزل

 ؟ خواستی نمی پول مگه گفتم که نگفت هیچی شد سکت

 دارم خوام نمی-

 درداشبورروبستم شدم خم

 خوب هم خودش نازشیرینونمیکشم وقت هیچ جدامن ندارم نازکشیدن حوصله

 میدونه

 کنه خداحافظی اینکه بدون جلوآپارتمانش رسیدیم سکوت کمی بعد که نگفت هیچی

 داخل سریع... کردم رانندگی عمارت سمت سریع تفاوت بی منم رفت شد پیاده

 شدم

 ظاهرشد باباجلوم شدم تاوارد که دستش کیفوکتمودادم اومد استقبالم سمیه

 وبالبخندی

 سالم گفتم

 ؟ اومدی زود سالم-

 بیام دیگه ساعت یه برگردم-
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 بیا دیگه ساعت برویه گفت جلومیرفت باویلچرش که بابادرحالی

 بشه تلف دادتاغزل ادامه کردم نگاش باتعجب ایستادم

 ؟ چیه منظورتون-

 کردی؟ چکارش دیشب نیومده پایین امروزغزل-

 چه) نبوده مورد بی نگرانیم دلیل پس(؟ نیومده چیییییییی؟پایین گفتم باتعجب

 دلیلی

 ؟ پایین نیاد داره

 ؟ چشه دونی تونمی باباباپوزخند

 ؟ آخه چرا خب-

 جواب روفرستادم ندادنازی محل رفت باالسمه برم نتونستم که منم دیگه قهره-

 نزده غذا به لب هم امروز نخوردهیچی شام که دیشب کرده راتاقوقفلد نمیده

 )بود عصبی لحنم کمی(؟ نزدین چرازنگم-

 ؟ مهمه برات مگه-

 ) گفتم بانگرانی( حرفیه چه پدراین اوووف-

 از که کردی چکارش نمیکردی اذیتش بودکه مهم برات اگه چون نزدم زنگ-

 ؟ نیفته واسش اقیاتف نگرانشم نزده چیزی به تاحااللب دیشت

 من خدای اوه-

 نمیده اصالجواب-
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 میگین؟ بهم تاحاالاالن ازصب-

 نمیبخشمت بیفته غزل واسه اتفاقی امیر-

 قفله هم درش خودتونه تواتاق خانم گفت وسمیه رفتم ها پله سمت سریع

 بیار زاپاسوبرام-

 ... خودتونه پیش-

 رفتم اتاقم وسمت شتمبردا بود گاوصندوق داخل رفتم کارم اتاق سمت باعجله

 بازکردم باسرعت

 کردم چراغوروشن بود تاریک اتاق شدم داخل

 موهاش بود تنش دیشب خواب لباس پهلوهمون به بود درازکشیده تخت روی

 آروم بود بسته چشاش کردم نگاش رسیدم کتارتخت جلورفتم آروم که پریشون

 منظم

 کمی.. شستمن تخت ی لبه میشد پروخالی سینش ی وقفسه میکشید نفس

 خودموکشیدم

 غزل؟....غزل گفتم اروم باهام قهربود پس کردم موهاشونوازش آروم باالترکه

 انگشتام باپشت که درحالی.... غزل گفتم دوباره... جدااما خوابه نمیدونم نشنید

 ....بود سبک خوابش که غزل.. بیدارنمیشه خانم غزل– میکردم گونشونوازش

 خواب االن دیگه الاقل... نیست خواب شدم مئنمیط دیگه وچرخید پهلوشد به

 نیست

 .... کرد پشت بهم حاالکه
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 باهام گفتم قفلشوبازمیکردم که ودرحالی درآوردم بود شلوارم توجیب که گردنبد

 ؟ قهری

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

 تاحاال؟ صب از نخوری که هم ؟چیزی نرفتی چراپایین-

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

 ؟ جاشده معدش بخوره تونسته موشه درازتوکدوم زبون اون-

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

 نگفتم مگه میزد بال بال برات بیچاره تااومدم گلم میشه نگرانیت بابام تونمیگی-

 ؟ عزیزدلم نکن نگرانش

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

 بهم توپید شده دعوامون فهمید قهرت بااین نگواما چیزی بهش گفتم-

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

 عزیزم بدترمیشی نخوری که هم چیزی فشارداری افت جوری همین خودت غزل-

 بستم گردنبندوتوگردنش آرومی وبه گردنش زیر کردم رد ودست سمتش شدم خم

 نداد نشون العملی عکس هیچ

 ! کن حاالنگام میخوام معذرت غزل-

 منونمیبخشی؟بابام گفتم میکردم موهاشونوازش که درحالی بودم داده تکیه روآرنجم

 ) گفتم باخنده( میکنه دعوام

 برد دست دفه یه دیدم که میدیدم وضوح صورتشوبه بودم خیز نیم
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 سریع که بکشه ازتوگردنش خواست دفه یه که بود هنوزبسته گردنبدوگرفتوچشاش

 بود پربغض صداش...لطفا نه گفتم پرازالتماسی وبالحن ودستشوگرفتم شدم متوجه

 متببخش میخوای اینجوری گفت آروم که

 نیست خودم دست چکارکنم عزیزم نیست خودم دست اما کردم بد میدونم غزل-

 کنی؟ ازدواج خوام نمی

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

 ؟ کنی ازدواج داری دوست-

 .....بخوای اگه.... اگه شوهرتم من باشه گفتم آروم که بود فینش فین صدای

 بشی رگیررابطهد نمیخوام اصال دادم قول بهت من اما دادم ادامه که ترکردم لب

 باشی ازدواج بفکر بخوای اینکه نه عزیزم درستوبخونی باید ی توهنوزبچه

 کرده خواستگاری ازم اون تقصیرمنه مگه گفت بابغض-

 ... آخه خوام می معذرت رفتم تند دیشب من... باتوإ حق درسته-

 کنی خوادازدواج می دلت گفتم که بودن خیس چشاش کرد نگام برگشت

 .....رابط...؟

 تکلیفموبدونم میخوام اما نمیخوام امیرمن نه وگفت پرید حرفم میون

 توهم نکردم ازدواج تامن گذاشتیم قراری چه باهم یادت منی توزن معلومه تکلیفت-

 نمیزنی ازازدواج حرف کیه مناسب وقت ندونم تامن هنوززنمی

 رمنمیذا میارم برات بخوای هرچی زنی رونمی خونه این از ازرفتن حرف کال
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 ناراحتم نکن کاری اما میکنم محبت بهت گفتم وبهت تامیتونم کنی کمبود احساس

 عزیزدلم بشم نذاربد غزل نکن بازی بامن اما کن شیطنت توخونه کنی

........- 

 ؟.. نخوردی تاحاالهیچی صب از-

 ؟ بخوریم شام پایین بری-

 دردمیکنه سرم-

 کردم اشکشوپاک که بهم ودب چسبیده بود بغلم کامل چرخید سمتم زدم لبخندی

 گفتم

 بخوریم شام بیرون بریم داری دوست

 ندارم حوصله-

 ؟ قهری هنوز پس-

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

 فود فست بخوریم شام بیرون کردم هوس منم بیرون بگیربریم دوش پاشوبرویه

 ) ندارم ای عالقه هرچند(

 ؟ نداری دوست فود فست توکه-

 داری تودوست اما گفتم بالبخندی

 ندارم میل.. ندارم حوصله نه-

 تاحاال ازصب عزیزدلم-

 بریم بپوشی بیارم لباس برات برم.. نخوردی چیزی
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 لبم گرفت شوری وطعم یدم*ب*و*ساشکشو که ریخت می اشک بودآروم ساکت

 گفتم

 ؟ بریم

 وبرسموبرداشتم وکشوروبازکردم رفتم توالتم میز وسمت شدم بلند که کرد سکوت

 نشستم تخت روی ودوباره

 ؟ کنم موهاتوشونه یخوایم-

 هنوز بود معلوم که کردوبالحنی بهم وپشت گرفت وبرسوازدستم نشست شد بلند

 خوام نمی نازوبچگونه ولحنی دلخوره

 ؟ دلخوری گفتم که میکرد فین موهاشووفین زد شونه خودش

 منوُآب دل چکارکنه بلده دختره این تخسوشیطونه چقد بچگونه لحن همون( نباشم-

 ) نیست طوری اصالاین شیرین کنه

 داری حق– کردم موهاش زدن شونه به شروع وخودم گرفتم روازدستش شونه

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

 بیرون میریم کن گریه دیگه-

 دیگه روز یه ای خسته خوادتوهم نمی-

 ...سنوگرافی کنم معاینت مطب فردابیا-

 بیام میکنم سعی-

 بزن زنگ بهم قبلش اومدی اگه-

 ... باشه-
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 منتظرته ؟بابام بخوریم شام بیرون بریم النا-

 نمیشه روم-

 بخوری جا همین بیارم برات-

 که نمیریخت اشک ودیگه موهاش زدن ازشونه کشیدم کرددست نگام برگشت

 ی جلوه سفیدش روپوست توگردنش بود ظریف بااینکه افتادگردنبد سینش به نگاهم

 میاد؟ خوشت تموگف وگرفتم گردنبندش سمت بردم دست که داشت خاصی

 ظریفترکه وانگشتاش دستش ظریفه وچه دستشوگرفتم وکه برد دست همزمان اونم

 شیرین شدم طوری چرااین که دستشووای لطافت میکردم حس خوبی به بود تودستم

 بی که شدم دچارش غزل دستای باگرفتم که حسونداشتم این بود بغلم بارهاوبارها

 ودستشوازدستم روشوبرگردوند ریعس که فشاردادم آرومی دستشوبه اراده

 به بود بهش نگاهم میرفت اتاق سمت که درحالی پایین اومد ازتخت کشیدوباعجله

 ولرز وترس پربغض که باصدای که ای فیروزه خواب لباس تواین نظیرش بی اندام

 ....ا..بی.... هم...تو... بخوریم شام... پایین میرم میگرم دوش میرم گفت بود

 لب زیر گفتم زدم لبخندی کنه نگام برگرده اینکه بودن اسرعتب بیرون روفت

 .... خودمی خاکستری



 بعد روز)غزل(

 نمیتونم عاشقشم جدا من رسیدم نتیجه این به دارم دوسش چون قهرنیستم باامیر
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 بگیرم فاصله ازش نه بشم نزدیک بهش کنم کاری باید باشم ناراحت ازدستش

 ... امیربرمیگردم با بعدشم مطب میرم باباگفتم به که بود8 ساعت

 ترشلوارجین کوتاه بسا چه زانوپوشیدم تاباالی مشکی کوتاه مانتوی یه... شدم آماده

 شال ویه مشکی کالج کفش بودبایه معلوم سانتی تاده پام ساق که کوتاه پاچه. یخی

 کردم عطروخالی شیشه کردم مالیم آرایش یکمی بافتم گیس وموهاموکه مشکی

 یه خودم واسه شدم خوشکل چقد وای کردم نگاهی خودم به توآینه دمروخو

 یه *ب*و*س

 .....آ بود شیفته خود منم انصافا زدم چشمک

 طول ساعت واالیه رفتم آژانس با وسریع کیفموبرداشتم من برم خودم قربون

 روقبول دکترکسی گفت بادیدنم منشی که نبود کسی رسیدم... کشیدتارسیدم

 نمیکنه

 ! نداره راهی وگفت مزد لبخندی

 اصال نه-

 نمی میخوام معذرت سرکاربودم دیرشد تامطب اومدم راه کلی من....؟ راهی هیچ-

 بگیم بهش شه

 دارن دکترمهمون االن-

 ؟ دارن مهمون گفتم باتعجب

 خانم ندارین قبلی وقت که هم شما درضمن شده تموم پذیرش وقت بله-

 امیر اتاق سمت که میزد حرف داشت بود پایین سرش که منشی حرف به توجه بی
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 رفتم

 ؟ کجا گفت اومد سمتم منشی که

 دختر یه روش روبه بود نشسته مبل روی...امیر کردم دروباز نکردم توجهی اصال

 خبره چه اینجا گفت بچرخه من سمت اینکه بدون که نسبتاجذاب بود جون

 دارن مهمون که گفتم داخل برم ذاشت نمی منشی شدم داخل

 منم تمگف آروم

 ؟ تویی گفت چرخید امیرسمتم

 بری میتونی گفت امیر که کرد نگام باتعجب که بود جون دختر به نگام زدم لبخندی

 ؟ ی اومد کی گفت بالبخندی رفتم جلوکه دروبست رفت منشی

 االن همین-

 بزن زنگ بهم قبلش میای نگفتم مگه عزیزم-

 ؟ برگردم اومدم حاالکه بیام گفتی خودت گفتم باخنده

 بیا نه-

 ؟ تابرم میخوای برم یعنی.. بیا نه گفتم لبخندم باهمون

 گلم نشوبیا لوس گفت باخنده

 خواهرزادم غزله شیرین گفت امیر که بهم بود زده زل مدت تمام دختره

 هست خوشکلم دخترشوهرم واالدوست کنم سالم گرفت زورم بود این شیرین اِپس

 عوضی
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 چکارکنم وگفتم جلورفتم

 میکنم سونوت دیگه یکم عزیزم بیا-

 دایی داری مهمون که نمیدونستم-

 کردوروی گل شیطنتم که چیه لبخندش دلیل میدونستم جلورفتم که زد لبخندی

 پاهاش

 بریم کی وگفتم نشستم

 کجا؟-امیر

 خونه-

 ؟ بری االن میخوای مگه

 قرارداری دخترت بادوست نکنه وگفتم کردم حلقه دستامودورگردنش

 قرارندارم نه گفت که زدم چشمکی شیطون که نم بود بهم نگاهش

 شده تنگ برات دلم نیومدی وقته خیلی میای امشب گفتی اِامیر گفت بااخم شیرین

 نمیام امشب شیرین نمیتونم سردی بالحن وگفت روبرگردوند شیرین سمت امیر

 اصالنمیای روزه چند مطب تواومدم خاطر به میام گفتی امیر– شیرین

 منتظره غیر اومدنت بگم بهت رفت یادم گفت امیر که که میکردم نشیری نگاه داشتم

 کاردارم فعالامشب بیرون ببرمش بودم داده قول اومد غزل که دیدی بود

 نگفتی چیزی بیام ازاینکه قبل -ش

 نبود یادم که دیدی-امیر
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 دیرمیشه بریم دایی وگفتم چرخوندم خودم سمت امیررو صورت

 بودیقهر باهام دیشب بهتری– امیر

 یدم*ب*و*س ونرم وگونشوآروم خوبم االنم بود دیشب اون وگفتم زدم چشمکی

 وگفتم

 سونوکنی اومدم

 عزیزدلم اومدی باکی-

 آژانس-

 ؟ بفرستمت باآژانس میشه-

 گفتی االن همین بابامیگم به منوببری توباید نمیرم گفتم وبچگونه لوس بالحنی... نه-

 میای بامن

 ؟ دیش لوس که بازم وگفت امیرخندید

 )بچگونه گفتم لحنم باهمون( منونرسونی اگه آ دیشب مث قهرمیکنم دایی-

 دایی؟ وگفتم یدم*ب*و*سگونشوباز که نگفت هیچی

 جونم-

 بخواد خدا اگه االن میسوزه داره هم شیرین امیر توبغل من میکنم عشقی چه وای

 وقتی ومیشه جذاب چقد که وای کردبالبخندی نگام ؟فقط بزنی هم قرارتوبه نمیشه-

 بسوزه جوری بد جایش یه شیرین داره حق میخنده

 ؟ نمیشه نازوبچگونه بالحنی گفتم یدم*ب*و*سگونشو دوباره
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 ؟ میری باآژانس وگفت ید*ب*و*سگونمومتقابال

 رم نمی-

 میری-

 نمیرم-

 میری-

 نمیرم-

 میری گقت محکم

 رم...می.....ن-

 میری گفت ودستوری خشن خشک

 رم نمی گفتم واخم وبچگونه بالحن

 کنی جامی توبی-

 تومنومیرسونی-

 نمیرسونم-

 میرسونی-

 نمیرسونم-

 میرسونی گفتم بابغض

 نکن گریه میرسونم دازدباشه

 میرسونی گفتم بابغض
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 خواست دلت بروهرجا باشه گفتم بغضم باهمون– میرم باشیرین میرسونم فقط من-

 ؟ سنوکنی پاشم حاال

 شد دیرم کنم پاشوپاشوسونوت

 خودم جون به جلزولزشومیشنیدم صدای امامن بود ساکت شیرین مدت تمام

 حلقه دروگردنم دست کردم غزلوبغل سریع پایین بیاد پام ازروی تاخواست)امیر(

 این قد این چرا لبشوگزید ی گوشه زد شیطونی لبخند زد چشمکی یه کرد

 باالانداختم ابرویی تک زدم ی لبخند منم ؟که دخترشیطونه

 نزدی زنگ چرا گفتم آروم وخیلی ذاشتمشگ تخت روی تخت سمت بردمش که

 دقایقی نگفتم چیری کردم روروشن ؟دستگاه زدم قرارتوبهم وگفت زد ؟چشمکی

 نکردم توجهی شیرین به اصال مانتشوبازکردم ی دکمه فاصله تواین گه منتظرشدم

 ی ودکمه وزیپ هاشوبازکردم دکمه که میکرد نگامون مدت تمام که

 طور وهمون گذاشتم شکمش روپایین مخصوص وژل شلوارشوبازکردم

 گفت باخنده غزل که که مانیتوربود ی صفحه به چشام دقایقی سنوکردم....ایستاده

 ؟ چیه

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

 ؟... سالمه گفت باخنده بازم

 ) گفتم باتعجب(چییییییییی؟-

 ؟ بچم گفت بالبخندی که شیطونه چقد که وای کردم نگاش
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 ناقصه خودت مث بچت نه وگفتم منظورشوفهمیدم تازه گرفت لجم

 داره مشکل تودسگاهت که نداشت ومشکلی سنوکردم پیش مدت اِیه گفت بااخم

 تازه

 دوتاپسر هست دوقلوهم

 زهرمار-

 دایی شدی ادب بی اِبازم گفت باخنده

 پایین بیا گفتم باحرص

 چند دقیق االن گفت باخنده که کرد شکمشوپاک دادم روبهش کاغذی دستمال

 وقتمه

 ؟

 ززززززلغ-

 ) ادامودرآورد(؟ چییییییییه-

 نریز مزه وگفتم زدم واقعالبخندی که داشتم بالحنشودوست حالتش این اینقد

 دیونه ی دختره زد چشمکی که پایین آوردمش وکمرش زیرزانوهاش بردم دست

 مشکلی جدی جدی گفت پاینوبازباخنده گذاشتمش که حسابی کنه میخواداذیتم

 ندارم

 طبیعیه دردات نداری مشکلی نه-

 ؟ خوره نمی تکون میکنم چراحس سالمه بچم پس-

 بروبیرون شدموبادادگفتم کالفه
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 بابانگفتم به اگه میکنی طوری همین هم بابیمارات آ دایی درگیری خود وگفت خندید

.. 

 رونشی باباباروبه خونه کالنیا امشب دادمیخوای ادامه که بهش بودم زده زل

 بروبیرون گفتم ختگیسا وباعصبانیت چشماموبستم

 ناسالمتی بده بچم واسه دادمیزنی چراسرم بدی خیلی قهرم باهات وگفت کرد اخمی

 بازشدن باصدای پاشوشنیدم صدی که... گرفت جداخندم روبرگردوندم ... دکتری

 لبشوگازگرفت ی وگوشه برام زد چشمکی که بود رولبام لبخند دیدمش برگشتم که

 ...شیطون

 ؟ جداخواهرزادته گفت شیرین دروبست رفت همینکه دروبست

 آره-

 صمیمیه باهات خیلی آخه-

 خواهرزادمه شیرین چیه-

 خواهرزادست فراترازیه رابطت میکنم حس-

 ؟ چیه منظورت-

 هاش شوخی... کردنات بغل ها ه*ب*و*س اون-

 باورنداری؟ شیرین چیه-

 برانگیزه شک رابطتت یکم بازم باشه خواهرزادت.. آخه نه-

 ؟ تربگی واضح میشه-
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 میادکسی بدت توکه درضمن.. نمیکرد ت*ب*و*س خواهرزاده مث-

 کنه *ب*و*سصورتتو

 میاد بدم نکن بگم؟بگم چی-

 میگی من چطوربه باشه کی نداره میادفرقی میادبدش بدش که کسی آره-

 نکنم *ب*و*س

 اعتمادندارم بهش شیطونه زیادی بود جوری یه میادتازه بدت

 ؟ شیرین چیه منظورت-

 ... میدونم چه خواهرزداده دایی خواهربرادری بین های الرابطهتاحا شینیدی-

 ؟ شدی دیونه شیرین-

 کامالجدیم-

 خواهرزادمه اون سرجاشه توعقلت شیرین-

 به نه اما داره دوست میکنم حس بود طوری یه اما کرد نمیشه شک توآره به-

 ی شدتر اخالق بد گرفتی فاصله ازم شدی طوری اواخریه این میگم دایی عنوان

 رابطه چه خواهرزادمه اون دخترشیرین یه که میکنی نگاه خودت ازدید توداری-

 میخونم صیغه باتوکلی من شدی ؟دیونه ای؟حرام

 توکه شیطون هم وخیلی خوشگله هم خیلی بود عجیب طوری یه نگاهش دونم نمی-

 کلی شدی زده اواخرازم این میگم بشی اغفال ممکنه هرحال به آدمی نیستی پیغمر

 نمیای بارهم یه ای هفته نمیخوای قدیم منومث دیگه نیستی قبلنا مث میکنی بهونه

 کارداری ای خسته داری مهمون میکنی بهونه همش
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 ... میرسونمت بریم زدی حالموبهم افکارمزخرفت بااین شیرین-

 ؟ نمیای مگه-

 رسونمت می... بهم اعصابموریختی خونه میرم نه-

 میرم ودمخ نمیخوام گفت بااخم شیرین

 میرسونمت-

 میرم خودم گفتم-

 بروهرجورراحتی باشه-

 هرجورراحتم برم گی می امامن میای کوتاه زود غزل واسه-

 میکنه تهدیدم بابام منوبا میخوره توقی به تاتقی که دیدی خواهرزادمه شیرین ببین-

 دعوام باتورفتم بفهمه داره دوسش جوری بد بابا آخه باباموندارم ی حوصله منم

 ندارم تنش ی حوصله جدا من میکنه

 ...برو باشه گفت که درمیرفت سمت داشت

 ؟ شیرین

 ؟ چیه گفت که کرد نگام برگشت

 بگیره آژانس بگوواست منشی به-

 .... نگفت هیچی

 باشه پیشت میام خودم فرداتعطیله-

 ؟ کی-
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 میریم بیرون شام بیرون میزنم5 ساعت عصرمیام-

 دیرنکنی منتظرم عزیزم باشه-

 ... میام-

 )غزل(

 بری میتونی تاگفتم منشی بودم ایستاده گوش البته بودم درایستاده پشت

 که نشستم سالن داخل مبل روی درکناررفتم پشت از رفت زودی ازخوداخواسته

 بیرون امیراومدن وبعدش یهوشیرین

 رفته که منشی-امیر

 عزیزم بگیر آژانس یه برام خودت– شیرین

 هم کم شوهرموواال بخوره مونده پرووووکم االچهو دردعزیزم زهرمارعزیزم(

 ) شوهرخوشکلم گیرکنه توگلوت الهی بشه امیرجونموکوفتش نخورده

 هستم 147 اشتراک... بله...والو گرفت سریع ی شماره رفت تلفن گوشی امیرسمت

 لطفا سریع میاد..... خیابون مقصد به بله.... میخواستم سرویس یه

 ساختمونه روی روبه همین بروپایین االن میاد گفت شیرین امیرروبه

 فردامیبینمت گفت ید*ب*و*سامیرو هوایی *ب*و*س یه رفت امیر سمت شیرین

 بزن زنگ برورسیدی-

 فردامنتظرتم پس عزیزم باشه-

 نشست مقابلم مبل روی اومد امیر شیرین رفتن بعد نگفت هیچی امیر رفت شیرین
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 خانم غزل اومدی بیخبر وگفت

 جونت شیرین کی اونم گفتم کجی ؟بادهن داری مهمون میدونستم ازکجا من-

 ؟ میکنی حسودی چیه-

 توإکه به اگه دیگم چیز یه من خوشگلیه به اگه کنم حسودی شیرین چی چی به نه-

 شوهرمی منه نام به سندت دنگ شش

 شوهرتم وگفت خندید

 ؟ نیستی آره-

 لعنت برمنکرش گفت باخنده

 ؟ نداشتم حاالمشکلی بگذریم-

 نداشتی مشکلی فاقاات نه-

 نیستم بلد اولمه ی بچه هست کی زایمانم حاالتاریخ-

 لبخندی هیچ بدون زدم حرف جدی

 ؟ غزززززززززل-

 خودش مث منم میزد صدام باحرص جوری این داشتم دوست چقد وای

 اداشودرآوردم

 ؟ چیییییییییه-

 شی حامله داری دوست خیلی گفت که داشت لبخندی دادته لم مبل به

 خیلی آره گفتم خندیبالب
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 ؟ وقت اون ازکی گفت بالبخندی

 بچم میشه تودیونه مث ازتونه مسلما وگفتم زدم چشمکی

 !شی حامله ازمن بخوا دلتم-

 باشم من مامانش بچت روانی توی بذارم توباشی بچم بابای شم عمراازتوحامله-

 ازکس میشه غیرازمن شوهرتم من درضمن جذابی این به ؟پسر چمه من مگه-

 ؟ شی حامله ای دیگه

 اومده خوشت انگار نیومده بدت گفتم بااخم

 نیست حالیت هم شوخی ای بیجنبه خیلی دادم ادامه ای بچگونه باحالت کردم اخم

 ....آ

 روانیم من کنی شوخی هم موضوع این راجب نداری حق میاد بدم هم ازشوخیش-

 میگیرم جدی

 مبری وگفتم کردم بحثوعوض که واالترسیدم ازحرفش

 ؟ بخوریم شام بیرون بریم-

 کجا؟-

 بیرون میام ت باها افتخارمیدم بهت خاطردیشب به داری دوست هرجا-

 ؟ درآری ازدلم میخوای خاطردیشب به گفتم ی ا بچگونه بالحنی

 عزیزم هستی دلخورنیستی دیگه توکه-

 زد لبخندی که بودم انداخته ناخوناموبرق تازه گرفتم اشارموگاز انگشت گزیدم لب
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 بریم کجا گفت که زدم لبخندی همیطور منم

 ....... رستوران بریم وگفتم زدم لبخندی انگشتمودربیارم اینکه بدون

 عزیزدلم بریم وگفت درآورد انگشتموازدهنم شد خم اومد جلوم شد بلند

 رفتیم که بود دستم کیفش که کرد دروقفل...... شدم بلند

 بی جای واقعا که بودم اسمشوشنیده فقط مدماو می رستوران این باربود اولین........

 ؟ اینجا میای باره اولین گفت که بودیم نشسته دیگه هم روی روبه.... بود نظیری

 اهووووووم-

 ؟ اینجا بیای روز یه کردی نمی فکرشم-

 بهم جدا گفتم زیادی وناراحتی اخم با(میذاری منت سرم وگفتم سرموبرداشتم-

 ) برخورد

 ؟ گلم شدی احتنار گفت آروم خیلی

 نکش رخم پولتوبه کنی توهیم بهم طوری این نداری حق آره شدم ناراحت-

 غزل جون به نداشتم منظوری من-

 به من بری جونت باشیرین بهتره رم نمی باتوجایی بمیرم دیگه گفتم بود پاین سرم

 نمیخورم تووکالست

 ) بود کرده گیر توگلوم بغض(

 ؟ گفتم چی من مگه من عزیزم اِغزل-

 کنی تویم بهم نداری حق اما بودم فقیر بچه من درسته برمیخوره بهم-
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 دادوگفت ب چلوکبا سفارش اومد گارسون که نگفتم چیزی پایین وسرموانداختم

 ی میخور توچی

 چلوماهی دوست گفت گراسون روبه که روبرگردوندم بااخم

 کباب همون نمیخوام من نه گفتم سریع که

 وسفاشوداد خندید امیر

 لبخند که میکرد نگام امیر مدت تمام غذاروآوردن که کشید طول ساعت عرب

 من مدت تمام... غذاسروشد که بودم نشسته مطلق درسکوت منم بود رولباش

 باغذام

 کوچولودیدم موی یه توش اول همون اما بخورم میخواست دلم خیلی میکرم بازی

 ذات بد که منم میخوره ولعبا امیرداره دیدم نیاوردم خودم روی به اما شد بد حالم

 ... آخه خورده روانی این تن به تنم آخه بدجنسم من چقد وای... که نگتفم بهش

 ؟ خوری چرانمی غزل-

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

 ؟ شدی ناراحت عزیزم-

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

 گلم بخورسردمیشه عزیزم غزل نداشتم منظوری میخوام معذرت که گفتم

 بود گشنش قدمچ بیچاره میخورد باولع امیر

 نمیکشه دلم ندارم میل-

 ؟ داری دوست چلوکباب توکه قهرکردی میگی الکی-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

291 

 

 ندارم دوست نمیخورم-

 ؟ بیاره پلوبرات زرشک بگم میخوای-

 اصرارنکن خورم نمی-

 خورم نمی موتوشه گفتم آرومی به دادم هل متش*ب*و*سوبشقا

 جدا؟ گفت زیادی باتعجب

 ببین گفتم که کرد بشقابم به نگاهی

Formatted: Heading 3, Right, Right-to-left, Tab stops:Not 

at 10.68" + 11.29" + 13.43" 

 صندلی به وتیکه انداخت بشقاب وچنگالوداخل قاشق کشید ازخوردن دست

 دادوگفت

 ؟ بودی ترگفته زود کاش اوووووف

 بودم جنس بد شیطون( بگم بهت نیومد دلم میخوری باولع دیدم گفتم بالبخندی

 رعیند

 ) حال

 .... پلید خرابه ذاتت وگفت زد لبخندی

 همسرم ببخشید گفت آروم امیرخیلی اومد گارسون که کرد گارسون به اشاره

 بخورن نتونستن

 چرا؟-

 .. بود موتوش-
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 نداره امکان این– گارسون

 گفت بهم خانومم االن نشدم متوجه منم.... مردونه موی یه داشته امکان حاالکه-

 .... میخوام معذرت ازشما من.....اما-

 نیست بخشش قابل اشتباه این-

 )میزد حرف آروم امیرخیلی

 میشه خراب شوهرت بااین رستوران ی وجه-

 تذکرمیدم قربان میخوام معذرت-

 کلکی نکید فک که پولومیدم نمیام اینجا دیگه ولی میکنم غذاروحساب پول من-

 توکاره

 .... که میبیند غذانزدن به اصاللب همسرم

 عذرمیخوام صمیمانه من گفت غذاانداخت ظرف به نگاهی گارسون

 رفتم امیر دنبال عزیزم غزل بریم وگفت انداخت میز وی تراول چند شد امیربلند

 ؟ کردی حساب چرا گفتم که شدیم سوارماشین

 ... میگیم الکی کرد می فک وقت اون-

 ..آ بیرون اومدیم شب یه بیا وگفت کرد ماشینوروشن

 ؟ بخوریم فلفال بریم-

 کلی چرانگفتی بدجنس.... باالبیارم میخواد دلم هرچند اوووف شدم سیر من-

 خوردم بااشتها
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 بود حقت گفتم خندیدم

 امیرخندید

 گشنمه-

 بگیرم برات میخوای-

 میخورم منم تومیخوری اگه نه-

 گرفت خندم که زد اووووووق طرفم ای مسخره وباحالت کورشد جدااشتهام من-

 )گفت باخنده( روانی جنس بد هدختر حناق-

 روز تاچند من گفت که بود رانندگی به حواسش اما جلوش زد اووووووق دوباره

 بده حالم

 امیررررررر؟ گفتم ای بچگونه بالحنی

 اوووووووووووق-

 میکنی بد حالمواری-

 که میکنه اذیتم داره بازمیدمنستم زد اووووووق غزل بود بدی تالفی خندیدوگفت

 ... برات دارم نسبدج گفت که

 گرفتم گونشومحکم عصبانیت باحالت زدکه اووووووق من سمت که که خندیدم

 امیرررررررررر؟ گفتم که وکشیدم

 ... بسه وگفتم ؟خندیدم چییییییییییییه گفت باخنده

 ؟ نگفتی چرابهم بدی خیلی وگفت انداخت بهم سریع نگاهی



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

294 

 

 میخوام معذرت یدموگفتم*ب*و*سوگونشو خندیدم

 میکنی حواسموپرت نکن باخنده

 زد اوووووق گفت که کردم مالی بارتف این یدم*ب*و*سگونشو دوباره بالبخندی

 خندیدم

 میاد بدم نکن گفت باخده که

 بخوریم شام خونه بریم-

 نیمخوای فالفل وگفت کرد نگام

 میشه بد حالم بیرون غذای دیگه-

 دقیقا-

Formatted: Heading 3, Right, Right-to-left, Tab stops:Not 

at 10.68" + 11.29" + 13.43" 

 کرده غذادرست حتما سمیه میخوریم چیزی یه خونه بریم کن ولش-

 عالی انصافاطعمش بود کرده درست وشامی کوکوسبزی سمیه خونه رفتیم

 کلی گذشت خوش چقد خدایی خندیدم چقدم خوردیم و نشستیم حیاط توی....بود

 سربه

 که گذاشتم سرش سربه چقد که دراومدوای اشکم اینقدخندیدم گذاشتیم سرهم

 آخرش

 غزززززززل؟ گفت

 چیییییییییی؟-
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 نریز نمک دیگه بسِ-

 ببخشید آخ شورشدنفهمیدم وای ریخت نمک مگه کونمک-

 امیرررررر؟ گفتم خندیدکه

 ؟ جان-

 نداشتم مشکلی جدی جدی-

 میپرسی؟ حاالهی طبیعیه دردات نداشتی نه-

 ؟ چیه دردواسه همه این آخه-

 میاددیگه ازماهیانته قبل درد دیگه طبیعیه-

 ؟ نمیشه خوب-

 گفتم بهت که همون-

 گفتم که شدم بلند که کرد نگام بود ساکت اونم.. نگفتم چیزی پایین سرموانداختم

 من

 ... روببرتوآشپزخونه سینی بخوابم میرم

 رفته خواب پام شم بلند کن کمکم گفت دستشودرازکرد

 دروکمرم دست درحالی وباخنده توبغلش افتادم کشیدمنو دفه یه که دستشوگرفتم

 حلقه

 برو بعد بده *ب*و*س یه بهم امشبموریختی ی برنامه میکردگفت

 مطب یدمت*ب*و*س کلی-

 میخوام *ب*و*س نیست قبول اونا گفت باخنده
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 شیرین پیش بری خوای فردامی توکه-

 ) گفت ای بامزه باحالت(حاال-

 زیرشدم من چرخید بودم روش بودیم روچمنا

 ...آ کردی شیطونی امروزحسابی-

 )گفتم خودش مث(حاال گفتم خندیدم

 ؟ ادامودرمیاری گفت باخنده

 نه-

 شدی بروکارهوایی– دادم هلش

 بخورمت که خوام نمی چته گفت باخنده

 ...لطفا امیر-

 ) گفتم بچگونه بالحنی( یدی*س*ب*و مدلی منواین بازم اوووووووف....بروکنار-

 داری دوست مدلی چه پس گفت که هنوز بود روم

 امشب کرد زمزمه توگوشم کردم حس گوشم روی هاشوکنارگردنم نفس یداغ که

 میخوابی پیشم

 آوردم می کم داشتم نگفتم هیچی

 امشبوبغلم گفت عجیبوکه حسای این نکردم تاحاالتجربه من بود جوری یه صداش

 ندارم کاریت میخوابی

 کن ولم امیر گفتم لرزون باصدایی که بودم ترسیده کمی یه
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 باالتماس که دراومد دمارازروزگارم میکردم حس گوشم ی الله زبونشوروی تری

 خودم دست لرزیدم می هم کالخودم میلرزید صدام وضوح به میکنم خواهش گفتم

 شده گیرم دامن روزا این غریبوکه عجیب حسای این نکردم تجربه من نبود

 مقصرامیر؟

 امیربذاربرم گفتم زیادی وترس باالتماس که

 ؟ عزیزم ترسیدی چته-

 بروکنار.... کن ولم بابغض گفتم که میشکست بغضم داشت-

 ازم که که نداشت ای فایده میدادم هلش جداشم ازش میکردم سعی مدت تمام

 خنده ای قهقهه صدای که دوییدم عمارت ساختمون سمت شدم بلند جداشدوسریع

 داده تکیه بود نشسته چمنا روی کردم نگاش برگشتم که بهم اعصابموریخت هاش

 رفتم...عوضی دادزدم که ومیخندید بود ه شد خم عقب وبه رودوتادستاش بود

 میزدم نفس دونفس حالت وبه منتظرنشدم

 برس دادم به خدا وای تواتاقم رفتم

 لباس نبودم برهنه شد توخوب اومد دربازشد که میکردم لباسموعوض داشتم

 ؟ چیه گفتم که )روشن آبی لباس یه(بودم خوابموپوشیده

 کردی تنت نازی خواب لباس چه گفت ندیبالبخ-

 زهرمار-

 بداخالق چته-
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 چکارداری-

 کنم بیدارت بیام ورزش صب میای فرداتعطیله گفت که بود درایستاده هنوزدم

 نه-

 چرا-

 ندارم حوصله زودمیای صب-

 دیگه شدی خوب نکردی وزش روزه چند-

 خوبه8 نیای زود صب-

 باشه

 برودیگه گفتم که کردم نگاش

 وگفت خوابموگرفت لباس انتهای که کرد کم همونوهم نبود خیلی باهش فاصلم

 میاد بهت رنگی این خیلی

 توچه به رودستشوگفتم زدم

 آ جیگرشدی نمیکردم امشبورحم بهت بودم نداده قول بهت اگه گفتم زدم لبخندی

 بادادگفتم

 عوضی

 دادم قول بهت خانمی آوردی شانس گفت بیرون میرفت که درحالی خندید

 چش این باشه حواسم بعد ازاین این شده دیونه خدا وای دروبستم بیرون فتر

 تخت روی.. باشه حواسم باید وای هرزمیرن دارن چشاش که نبود هیز چرون
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 شدم ای ه*ب*و*س مسخ داره طعمی چه وای افتادم ش*ب*و*سیاد کشیدم دراز

 تجربش که

 ترسناک حال درعین اما بود شیرین برام



 لیوان یه سمیه بلندگفت ایستادوباصدایی ها پله امیرپای...ازناهار بعد بود2 ساعت

 که نگاش برداشتم سرموکه نگفتم چیزی بودم نشسته مبل روی..بیار برام پرتقال آب

 رفتم شدم بلند میخوند کتاب داشت باباکردم به نگاهی... ورفت زد لبخندی کردم

 پای

 نشستی؟ وریط این میخوای چی گفت که کرد نگام نشستم ویلچرش

 بابایی؟-

 ... جونم-

 نگام طوری این کمه وتحملم تاب من دختربگودیگه دادوای ادامه که کردم نگاش

 نکن

 میره5 ساعت امیر بابایی گفتم بالبخندی

 کجا؟-

 شیرین پیش-

 ؟ گفت بهت خودش-

 فهمیدم نه-

 خب-
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 بود شگردم کردم لوس خودموحسابی که درحالی گفتم مظلومانه پایین سرموانداختم

 بره ندارم دوست گفتم که

 نرو؟ میگی ؟بهش بکنی چکارمیخوای-

 ولی خب نه-

 میدی؟ بهم قرصات ازاون زدموگفتم لبخندی شیطون

 قرصا؟ کدوم گفت باخنده توأم باتعجب

 ...آورا خواب همون-

 ؟ بکنی چکارمیخوای-

 )کردم وظلوم لوس خدموحسابی( کوچلوبخوابه یه فقط چیزه-

 کرد نگام فقط

 میره میسوزه دلم غزل جون ییبابا

 چی بعدش بره بارنذاری این خب

 میکنم کاری یه هم بعدش حاالامروزنره-

 بریم دادگفت ویلچرشوحرکت

 یه قرصاشودراوردبازکرد ی جعبه که شدم اتاق داخل سربابارفتم پشت شدم بلند

 دیگه یکی برگردونم دروباره مرددشدم گرفتم جلوش که داددوتادرآرودم دستم ورق

 زیاده گفت که درآوردم

 ابشتربخوابه ذره یه فوقش نیست-
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 پرتقال آب داشت سمیه خوبه... رفتم آشپزخونه....بیرون ازاتاق زدم وباعجله

 بو کارش سرگرم سمیه خوبه کردم له باقاشق گذاشتم آب ذره قرصاروتویه میگرفت

 لیوانپرتقالوتو آب که بشه تمو کارش شدم منتظرش که نبود من یه اصالحواسش

 گرفتم ازدستش که ریخت

 میبرم واسش من من بده-

 روتولیوان شده حل وقرصای نکردم هم سمیه به توجهی بهش کردم پشت وسریع

 ریختم

 زدم وهمش

 ببرش توبشقابوگفتم وگذاشتم

 منتظره شوهرم ببرش گفتم که کرد نگام باتعجب سمیه

 شم نمطمئ باید رفتم اتاقش سمت سمیه برگشت بعد رفت نگفت هیچی

 همشومیخوره

 یه پرتقال آب لیوان روپاهش تاپش لب بود نشسته مبل روی شدم داخل درنزده

 سالمتی به طویلست گفت که بود نصفشوخورده دستش

 وقته خیلی آره-

 کرد نگام

 شرک جناب خوبی-

 عزیزم فیونای خوبم-
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 ؟ توچی شبادیوه الاقل فیونا-

 بذاررومیز وگفت رفتگ روسمتم خالی لیوان وخورد پرتقال آب ی بقیه

 گرفتم روازدستش لیون

 باز زبون نمیاری که کم-

 ؟ میری-

 ؟ کجا-

 شیرین پیش-

 بعدمیرم فعالزوده-

 )ریلکسه چه عوضی(

 ؟ نگرفتی واسم خواستم که کتابی گفتم که میکرد تایپ داشت تند طورتند همین

 ... فردامیاد دادم سفارش-

 گذاشتم گوشم پشت دادم بازپریشونم موهای یه تابی

 .. نمیشم مزاحمت خب-

 ... همین گفت سرشوبرداره اینکه بدون مکرد تایپ داشت تندتند

 بودم اومده خاطرکتاب واسه-

 میخونی که درس– بود تابش لب به حواسش

 میخونم شده که هم خاطرماشین به-

 بیرون اومدم که نبود جداحواسش
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 بیرون اومدم نفهمید روانی میکر تایپ داشت تند تند

 آرومی به روبستمد

 که گذشت ساعتی یه نبود تودلم دل.... شدم کردن حل تست مشغول تواتاقم رفتم

 خ خ آخ بودبیچاره خواب چنان بود افتاده تخت روی اتاقش رفتم پاورچین آروم

 عشقم اومد سرت بالیی چه الهی بمیرم گفتم باخنده کردن قرصاهالکش

 موبایلشوازروی...تو ای زهخوشم چقد که وای یدم*ب*و*سگونشو آروم شدم خم

 بخوابی خوب وگفتم فرستادم *ب*و*س یه براش بالبخندی برداشتم میزعسلی

 و عشقم میکنم تالفی وقت اون میشم ناراحت شیرینونبینی خواب همسرخوشگلم

 بستم آرومی دروبه بیرون اومدم

 بود خواب هنوز بیچاره بود 11 ساعت میشدم نگران دیگه داشتم..........

 پایین باال سینش ی وقفسه میکشید نفس میدیدم همینکه سرزدم شصدباربه

 یه میشد

 .... نشده طوریش الل هنوززبونم حداقل میشد راحت خیالم کم یه فقط کم

 سنگین خوابش چنان منظم میزد نبضشوگرفتم بودم نشسته تخت ی لبه

 یدمش*ب*و*سهزاربار نبود بوداصالحالیش

 زد زنگ ایقد خودشوکشت شیرینم

 بهتره نباشم بیدارشه مبادایهویی بیرون رفتم ازاتاق

 )امیر(
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 شدم بلند ؟چشاموواکردم خوابیدم چقد مگه آخ بیدارشدم سردردخفیفی بایه

 نشستم

 بردم ؟دست نخورد زنگ موبایلم مگه اوووووف.... بود تاریک اتاق تخت وسط

 ؟ اینجا بودم گذاشته بود؟خودم... نبود عسلی رومیز

 ؟ خوابیدم چرااینقد مبر قرارشدم شیرین آخ

 شدم بلند شدم بیخیال نبود معلوم درست ساعت کردم خوابوروشن چراغ که

 بود دقیقه وده 11 ساعت برد ماتم کردم وچراغوروشن

 سوزوندی آتیشی چه بازم غزل......غزل؟ وای...؟ چقدخوابیدم مگه-

 اینکه نبدو باعصبانیت که میترسم ازش واالدیگه...داد خوردم به چی بودم عصبی

 بدون اتاقش رفتم بیرون زدم ازاتاقم کنم صندالموپام اینکه بون شرتموبپوشم تی

 رفتم پله راه سمت باعصبانیت.... بهم دروکوبیدم....تونبودش رافتم دربزنم اینکه

 غززززززززززل؟ دادزدم

 )غزل(

 بود ها پله راه به ؟نگاهم میکشه هم ای اربده چه بیدارشد برس دادم به....خدا وای

 اومد که خیلی بود عصبی... صندل نه بود تنش شرت تی نه پایین اومد می داشت

 دادزدغزززززززل؟ شدم بلند مبل ازروی نبود خودم دست پایین

 چشام اما میلرزیدم بید عین خودش جون بخدابه ایستادم مبل پشت پریدم

 میخندیدن

 وگفت جلواومد که....آ بود هرکی بوداهرکی قاطیا مدل ازاون بود عروسی تودلم
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 ؟ دادزدچکارکردی درواقع تمام باعصبانیت

 ... هیچی گفتم که بودم تریسده خیلی

 ؟ دادزدهیچی

 کاری من هیچی گفتم پرترس اما بالبخندی که نبود خودم دست لبخندزدنم خدا به

 ؟ سوزوندی آتیشی دادزدبازچه خددموکه کردم خیس دادزد چنان وای نکردم

 ؟ سوزندم من میگی راست امیر گفتمئوای باخنده... آتیشی چه-

 ازدماغ بیچاره اما عصبانیت ازشدت نمیزی خون میزدی کاردش جدی جدی

 بیاوببین دودمیزد وگوشاش

 ؟ کارمنه دودمیزنه ودماغت ازگوشات همین واسه گفتم آروم که

 دو حالت به مبل ازپشت.... میکشمت غزل باعصبانیت وگفت برداشت خیز سمتم

 عوضی نبودم رمزشوبلد کردم هرکاری بود وموبایلش دویید دنبالم هک فرارکردم

 بگم بهتره نه خرگوش عین من میدویید دنبالم بوداون گذاشته چی نبود معلوم

 حتی میپریدم بپرم ازرورش میشد که هرچی مبل ازروی سالودوییدم کانگروکل

 پریدم هم میزغذاخوری ازروی

 باالاودم دروپریدم روچند مبلها کل خندیدممی عصبانیتش به فقط من میکشید اربده

 میخندیدم خوشحال من دادبیدادمیکرد اون رودورزدم متری 300 کل پایین

 ....گوشیمو بده-

 دم نمی باخنده
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 گفتم به-

 ازرومیرم من امامگه ترسیدم دادزد

 نمیدم خندیدم

 نره بهت دستم مگه–

 ...عوضی میشه خسته مگه دنبالم واونم من میدوییدم

 ردشدم دواززیرپاش حالت به که رسیدبهم... دارایستادم شماته ساعت پشت

 بود برده ماتش کرد نگام وباتعجب برگشت که اززیرپاش سرخوردم چنان مرمربود

 کردی؟ حال...آ بود الیی عجب گفتم بالخنده که

 ایستادم راحتی نفره تک مبل پشت

 ... خودست فاتحت میرسم حسابت امشب– بود عصبی لحنش

 ... طفلکی زد بارزنگ 1000 خودشوکشت شیرین گفتم ندهباخ

 میکنم تالفی غزل گفت که میزد نفس هنوزنفس

 امیرررررررر-

 امیردردامیروحناق-

 نکنی تالفی دادی امیرقول-

 میکنم توتالفی جون به خوردم چیز من-

 وپاتومیبندم دست بازم گفتم باخنده

 کردی توغلط دازد
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 میبینیم گفتم باخنده-

 دید مخواهی-

 ... شد خنک دلم آیییی زدم امشبتوبهم ضیافت وگفتم درآوردم واسش شکلکی

 ...توجورشومیکشی کورخوندی-

 کردی توبیجا-

 گفتم همینکه-

 .... خوشگله آقا بسوزی گفتم کجی بادهن

 ...رو لعنتی این دادزدبده

 نمیدم-

 تکیه لمب پشتی به دستش یه مبل به وبد داده تکیه زانوش یه خیزبرداشت سمتم

 تاخواستم افتادمنم خیزبرداره سمتم تاخواست بود سبک مبل متأسفانه دادکه

 فرارکنم

 سمتم که رسید نمی که زورم میتونستم مگه زدم جیغ پاموگرفت افتادم

 خودشوکشید

 !کانگرو خانم میپری باالپاین خرگوش عین گفت باخنده روم واومد

 پاشوسنگینی گفتم بااخم

 و باالبردم دستموسمت که بود دستم موبایلش

 موبایلمو بده-

 بود روم نشدم حریفش م کرد هرکاری گرفت زروازم به دستم سمت دستشوبرد
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 خندید شیطون که بهم بود چسبیده

 ؟ پاره آتیش میکنی منوخواب-

 که کردم اخم فقط

 ؟ شده کوچولوحسودیت خانم چیه-

 هلش مشبا میکشی جورشو وگفت امشب حسابی بود شیطون نگفتم هیچی بازم

 ! نتونستم اما دادم

 طوری جدایه کشیدن نفس بود روم تاهزارمیزد قلبم آورد صورتم صورتشونزدیک

  شدم من بود حالی چه این...؟ بود حسی چه این شدم طوری چرااین.. بود

 ؟ یدی*ب*و*سمنو بازم گفتم باعصبانیت

 حقته-

 ) بودم عصبی(؟ بگم باربهت چند ی*ب*و*سمنوب نداری حق-

 وآروم کرد روداغ تنم کل توگوشم کردونفساش صورتشونزدیک که بود هنوزروم

 ؟ میکنی حسودی شیرین توبه گفت توگوشم

 داشت هنوزنفسش دادم دهنموقورت آب میسوزم دارم که وای کشید شه نمی نفس

 وجودمو کل منومیسوزوند

 ؟ میزنی نفس نفس چراداری-

 ) گفتم باالتماس(.....لطفا...امیرپاشولطفا-

 )بود طورخاصی یه لحنش( عزیزم... چته-
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 چته گفت وآروم خندید میکنم خواهش وگفتم وترس لتماسوباا دادم هلش بازم

 چرامیترسی

 شو بلند توروخدا امیر گفت باترس

 دفه یه که شدبالبخنید بلند که دید ترسوتونگاهم کردم نگاش که روشوبرگردوند

 گفت

 !!!بابا؟

 ولب شدم بلند سریع منم که بود رولباش لبخند یه که بود ویلچرنشسته باباروی

 که بود وخجالت ازشرم که جدارفت آبروم کنم نگاش بیشترازاین ستمونتون گزیدم

 .... دوییدم ها پله دوسمت حالت به

 )امیر(

 چندین بااختالف ضعیف تیم یه مقابل ملی تیم باخت درحد شدم ضایع یعنی خ خ آخ

 تواتاقتون یعنی باباگفت که رفت حسابی آبروم هم دفه این بابابود که دفه اون...گل

 ؟ بازیه وگربه راانداختین؟موش دومیدانی توسالن پایین...؟ نجانداری

 ... چیزه....بابا چیزه-

 پرید ازسرم خواب... بخوابم نذاشتین کردین سروصدا اینقده-

 میخوام معذرت من وگفتم جاکردم جابه که بود دستم موبایلم

 رحیم پیش باغ ته برم گفت باخنده بکنم خودم حال به فکری یه باید-

 بهم اعصابمومیریزه میکنه شیطونی... چیزه غزل این ببخشید بابا میخوام تمعذر-
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 ؟ خانم غزل چکارکرده-

 موندم خواب تااالن داده خوردم به چی نیست معلوم-

 ؟ بری میخواستی جایی مگه-

 شد منتفی تأخیر بااین قرارم دیگه... نه وگفتم پایین سرموانداختم

 ؟ دعوامیکنی داریغزلو بود مهم قده این که قراری چه-

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

 ؟ شیرین پیش

 بله گفتم آروم چشاموبستم

 میاد بدش معلومه خب-

 کنم عقدش ازاینکه قبل گفتم بهش بابامن-

 توشوهرشی میکنه مالکیت تواحساس به چون میشه ناراحت هرحال به-

 ... من اما-

 ؟ داری تودوسش-

 ؟ من-

 ؟ من پس نه-

 اما نه که داشتن دوست-

 ؟ یچ اما-

 بگذریم...بابا دونم نمی-
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 اون میکنم احساس.. باشه داشته حسی یه بهش شاید کن توجه بیشتربهش-

 کنه نظرتوروجلب باشیطنتاش

 ... رفتم اتاقم سمت سریع... پایین سرموانداختم که کرد نگام نگفتم چیزی

 دارم فقط من بشه عاشقم ذارم نمی نیست نرمال دیونست دختره این حسی چه

 بهش

 ببازم دل عمرابذارم ؟اما شدم طوری یه من ؟نکنه نه نشه دچارکمبود میکنم بتمح

 ترس این نیست خودم دست زنامیترسم ازخیانت من... دخترنیست دخترکه این

 به هم شیرین کردم گوشیموروشن درازکشیدم تخت روی که.... توجودمه همیشه

 فتمشمارشوگر که بود زده هزاربارزنگ بود خودشوکشته غزل قول

 ...الو-

 الو لحنش داددلخوربود جواب

 الوشیرین-

 ؟ نیمدادی جواب چرا بودی کجا زدم زنگ چقد میدونی چرانیومدی-

 میخوام معذرت شیرین نشد-

 چرا؟-

 بابام گفتم که روجدانداشتم کی قهراین ی حوصله چکارکنم بگم دروغ مجبوربودم

 شدم گرفتاربابام که بدبود حالش ظهری

 نمیدادی؟ گوشیتوچراجواب-
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 ببرمش رفت یادم که شدم پاچه دست اینقد-

 ؟ ای خونه االن-

 چرانیومدی؟ خب-

 غزل خونه اومدم تازه من بیام کنم ول چطوری نگوبعد که خستم اینقد شیرنی نشد-

 بیاد پیش کاری شاید اونجا بیام که نمیشه باباموند پیش

 ؟ شدم دلواپست چقد میدونی-

 میخوام معذرت که گفتم-

 ؟ بیام بگیرم نسآژا-

 جلوخدمه اونم که شب وقت این بیای کجای آ اِاِاِاِنکنی-

 ؟ میام باره اولین مگه-

 بود مخالف باباهم البته اینجا بیاد شیرین نمیذاشتم دیگه اینجا اومده غزل ازوقتی(

 که

 ) کردم رهن خونه براش

 ندارمحوصلشو میکنه شردرست برام برسه غزل گوش به هستن خدمه ولی میدونم-

 بیای؟ پاشی کجا وضعیت تواین بخوام میخوام خستم کاردارم کلی درضمن

 ... شاید گفتم آخه-

 ؟ مطب فرداظهربیام-

 خستم االنم میزنم زنگ ؟بهت! شیرین گفتم که شدم عصبی دفه چرایه نمیدونم
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 ... ازظهرتاحاالسرپابودم بخوابم مخوام

 ؟... نداری کاری باشه گفت که بود دلخور لحنش یکمی

 خوش شب-

 بخیر شب-

 ...کردم قطع

 چه ترکردم لب.. افتادم غزل های ه*ب*و*س یاد گذاشتم عسلی میز روی گوشی

 آتیشی

 میکنه رخنه تووجودم داره جوری این که داره کوچولوچی این میسوزونه

 دل من درسته شدم عاشقش من ؟ممکنه دارم حسی جدی جدی نکنه! باشیطنتاش

 ...کوچولو شیطون نای به... خاکستری به باختم



 خوندن درس درحال هروز غزل میشد سرد داشت کم کم هوا که گذشت دوماه یکی

 جدادخترپراز بود خوندن درس فکروذکرش تمام میکرد کم شیطنت روزا این بود

 ورزش واسه که شبا جز واربودم امید بهش داشتم جدیتشودوست این من پشتکاره

 کرد اعتراض چقد دوندمش روتردمیل کلی امشب نداشت ای دیگه تفریح رفتیم می

 کلی بعد بره نشست دراز کردم مجبورش کلی هم بعدش نداشت ای فایده اما

 میکنم تالفی بدجنس گفت وبااخم کشید دراز سالن کف زمین روی غرغرواعتراض

 جون امشب من که نکشیده زحمت هیکلش واسه قد این هم توجنیفرلوپز جون به

 دادم
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 هیکلتری خوش توازجنفیر تموگف خندیدم

 تره استیل خوش جونت شیرین اما وگفت ریزکرد چشم

 ) معرکست اندامش غزل حرف این نبود دلم ته البته( البته صد ک اون-

 نیستم غزل امشبودرنیاوردم تالفی تواگه جون به امیر-

 منتظرم باشه خندیدموگفتم

 گذشته خوش بهت نذاشتم سرت سربه مدتیه-

 بهونه بیشتردنبال( شده تنگ بازیا وگربه موش واسه دلم غزل جون نه گفتم باخنده

 بودمش یده*ب*و*سن تاحال شب ازاون شده تنگ هاش ه*ب*و*س وایه دلم بودم

 دق دارم

 دختری لبای وقت هیچ که من نبودم ه*ب*و*س یه تاحاالهالک میکنم

 کردم نمی *ب*و*سرو

 ) میزنم له له حاالدارم

 میاد خوابم وگفت چشاشوبست

 ... میره تنت از هم خستگی بخواب بعد بگیر برودوش نخواب شواینجاپاشوپا-

 ندارم حال خیلی میاد خوابم گفت آلود خواب

 ؟ بخوابی میخوای اینجا نکنه-

 برواتاقت توهم رفتم من وگفتم شدم بلند

 امیرجونم خوش شب گفت که بود آلود خواب آلود خواب

 ...مختصر فتمگر دوش یه سریع رفتم اتاقم سمت... نگفتم هیچی
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 تواتاقش بخوابه برگشته ببینم... افتادم یادغزل ایستادم آینه جلوی پوشیدم لباس

 اتاقش رفتم سریع کردم اتاقوترک

 خوابید جاگرفت جداهمون تنبل نیومده که این وای ای-

 شده مچاله توخودش سالن کف هنوز بود چراغاروشن رفتم سالن سمت باسرعت

 بود خواب بود

 کوچولو؟ خوابی اینجا تنبل گفتم لب زیر بلشمقا زانوزدم

 یخ اتاقم نبردی اول چرامنوهمون بدجنس گفت آلود خواب که بود بغلم کردم بلندش

 زدم

 ! پدرسوخته سبکه خوابش-

 شدم طوری یه کارش همین انگارتنموبودکرد توخواب کشید عمقی نفس

 ؟ عزیزم اتاقت چرانرفتی-

 کنی بغلم منوببری بیای منتظربودم گفت آلود خواب اما بود بسته چشاش

 منتظربودی گفتم که بیرم زدم ازسالن کردم حرکت که بود بغلم بودم ایستاده هنوز

 ؟ آره

 ؟ حموم رفتی گفت آلود خواب کشید عمیقی نفس بازم

 ؟ توواقعاخوابی-

 ؟ میزنه حرف باهات داره کی پس نه-

 .. سبکه خوابت-
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 ! توفیلم مث همگ آره گفت باالمیرفتم که ها ازپله-

 ... میشه سرد داره هوا بخوری بودسرما ممکن بخوابی اتاقت نرفتی چرا عزیزم-

 کنی توبغلم بیای که گفتم– وگفت کرد نگام چشاشوبازکردوبااخم

 ؟ چی اومدم نمی اگه گفتم بالبخندی

 رومی راه ته داشتم بستم وپاتومی دست اومدم می بازم وگفت چشاشوبست دوباره

 ؟ میکنی بغل جوری دادشیرینواین امهاد که رسیدم

 نه گفتم باخنده

 چرا؟–

 نیست زنم چون وگفتم تخت روی گذاشتمش که شدم داخل دراتاقوبازکردم باپا

 ) غزل(

 نیست دیدم که چشاموبازکردم که شد چی نفهمیدم

 ید؟*ب*و*سچرامنون دیونه... رفت کی روانی این-

 ازفرط امیر مث فیل عین منم.... برد وخوابم درآوردم کفشاموازپام شدم بیخیال

 .... خستگی



 رفت صبش نرفت مطب خونه اومد داشت تب طفلکی بود امروزامیرسرماخورده

 کلی... الهی بمیرم واسش شد کباب دلم چه که وای برگشت حال بد کلینک

 هواشوداشت سمیه طفلکی بود خواب تاشب بود کرده تجویز خودش داروواسه
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 سرزدم بهش رفتم باری چند میداد بهش داروهاشومرتب کرد آماده سوپ براش

 الهی بمیرم هنوز داشت تب روپیشونیش گذاشتم دوباردست یکی بود خواب همش

 رفت مطب نه روزدوم.... هاش گونه بود انداخته گل چه بود سفید صورتش پوست

 بود گرفته ولیموشیرین پرتقال آب براش سمیه... بود تواتاقش همش کیلینیک نه

 میگفت بشم نمیدادنزدیکش اجازه اما سرزدم بهش بود کرده درست براش هم وپس

 بداخالق چقدم بود پریده ورنگ هنوزبیحال اما بود شده قطع تبش...! میخورم سرما

 بود شده

 ؟ میخوری سرما بروبیرون-

 ! میشینم اینجا خوام نمی وگفتم شدم جا به جا کمی وبدم نشسته مبل روی

 ... ندارم اصالحوصله بروغزل الوگفتبا خودشوکشید کمی

 چرابیرونم بشینم پیشت یکم اومدم! سرماخوردی ازوقتی شدی بداخالق اِچته-

 ؟ میکنی

 ؟ بخوری سرما میترسم-

 ؟ نداری یاحوصلم بخوردم سرما میترسی-

 حوصلتوندارم بااخم گفت که خیلی بود بداخالق

 ...واال ازتوبهتربود هم چنگیز وگفتم شدم بلند

 بیاره قراره ساعته نیم کردم ضعف بیاره بگوسوپوبرام سمیه به میری ریدا-

 بگو بروبهش خودت پاداری چه من به وگفتم کردم نازک چشمی پشت
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 ...... آ مریضم ناسالمتی-

 هستی که مریضی مریضی حاالکه به برسه چه نداشتی اخالق توتوروزروزش-

 ده توتب بسوزی کنی تب یاله بگیری زکام گفتم باخنده شد خنک دلم اوفیششش

 ) میشم مرگت پیش خودم الل زبونم خدانکنه گفتم تودلم(روز شبانه

 ؟ که نگرفتی میکنی نگام جوری چرااین چته گفتم که اومد واسم غره چشم چنان

 رفتم آشپزخونه سمت... بیرون اومدم ازاتاق نگفتم هیچی که کرد اخم

 سمیه-

 ؟ خانم بله-

 آمادست امیر سوپ-

 خانم تآمادس-

 ببرم براش داروهاشومیخواستم.. بود شاکی کلی کشید طول قده چرااین-

 خیلی شده اخالق بد نکنه دعوات میبرم تونبرخودم گفتم دریخچالوبازکردم

 ؟ چیه این گفتم کردم داروها ی جعبه به نگاهی

 بود دستم شیشه یه

 ملینه این-

 ملین گفتم باتعجب

 داروهای...میز روی گذاشتمش که گذشت نمازذه فکرشیطانی چه لحظه یه که وای

 پرتقالوتاسوپوبکشی شربت اون به میز روی گذاشتم امیروهم
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 سوپشومیکشم واالن کرد وپرش برداشت کابینت ازداخل لیوان

 ببرم تابراش بکش-

 شیرین خیلی تلخوبودنه بودنه خوب چشیدم زدم زبون ذزه یه روبازکردم درشیشه

 ذوق ی ی ی ی آی من بشه خنک دلم آی وشربتت کردم مقداریشوخالی یه که!

 که توسینی کنارش سوپوگذات سمیه که زدم هم... حسابی بازشد نیشم شدم مرگ

 میبرم من که گفتم که روبرداشت سینی سمیه

 شد چی گفت که کرد نگام برگشت شدم اتاقش راهی وشیطون لبخند یه خوشحال

 ؟ آوردی خودت

 دل که منم میسوزه برات دلم منم دیگه مریضی وگفتم نشستم تخت ی لبه بالبخندی

 نااااازززززک

 بذاریکم وداغه گذاشتم پاش روی دادوسینی تخت تاج به باالوتکیه خودشوکشید

 شه خنک

 میشی مریض وگفتم زدم لبخندی که خورد ازش ویکمی پرتقالوبرداشت آب لیوان

 اخالق دکتربد یه میشی بداخالق

 همینه همیادواس بدم میمونم عقب ازکارم

 جوریه یه طعمش گفت که خورد نصفشوکه بود بهش نگاهم نگفتم هیچی

 همینه واسه سرماخوردی گفتم بالبخندی

 سرمانخوری ورتربشین برواون-
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 بیرون برم گفتم زدم چشمکی که درحالی شدم بلند تخت ی ازلبه زدم لبخندی

 جدامنم

 نخوردم سرما

 ته اما بیرون زدم ازاتاق سریع که پرتقالشوخورد آب کل برس دادم خدابه که وای

 خود این حال میده حال چه که وای اتاقم رفتم کنان لی لی که بودم خوشحال دلم

 ... من روبگیرم شیفته

 یه که ازنگرانی نبود تودلم دل اما میزدم تست مثالداشتم بودم تواتاقم ساعتی ربع

 خورد تخوردتودیواروبرگش محکم که بازشد وحشتناک چنان دراتاقم دفه

 ازعصبانیت چشاش بود توصورتش دستش گرفت خندم چنان دفه امیریه توصورت

 دیدمش طورعصبی این جداوقتی بود شده متورم جوری بد گردنش رگ سرخ سرخ

 کردی چکارم بازم دادزد که پایین اومدم ولرز باترس تخت ازروی خندموخوردم

 ؟ غزل

 من؟ گفتم که ردمچکارک رفت یادم که ترسیدم چنان ترکید زهلم جدی

 دردشدی وبااحساس دلش زیر گذاشت دست دفه یه دادکه بیرون نفسشووحشتناک

 میکشمت غزل ی آ.. ی ی ی ی ی آ گفت

 که بود اتاقم بغل درسرویس بازشدن صدای بیرون رفت دو وباحالت

 لبموگازگرفتم که ریزمیخندیدم که بود طورایستاده همین شد بسته ومحکم...بازشد

 دقیقه بعدازچند درکه به بود برده ماتم خداحاالمیکشتم وایییییییی مگفت وزیرلب

 اومد
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 مثالباترس اما میترسیدن ؟چشام ای تودیونه غزل دادزد که بود عصبی هنوزخیلی

 امیررررررر؟ گفتم

 حن....امیرو وکوفت امیرودردامیر دادزد

 ؟ چکاکردم شده؟من امیرچی گفتم که نکرد حرفشوکامل

 غزل گفت میکشید خود دنبال کشون کشون که ودرحالی که فتجلودستموگر اومد

 اشهدتوبخون خودته پای خونت امشب

 سرخ مدل آازاین آپاچی رقص مدل ازاین بود افریقا ی قاره مراسم خداتودلم وای

 محکم منو که جورکفریه بد روگرفتم عوضی این حال من وببین اصالبیا پوستیا

 ؟ چکارکردیتو وگفت کرد پرت تخت روی وحشی عین

 عقب بودم ترسیده..ر زهرما گفت که زدم منوجیغ انداخت وقتی گفت درد کمرم

 ؟ آخه میکنی طوری ولرزچرااین باترس گفتم وبودم داده تکیه رودستام رفتم عقب

 خواستگاردارم باباگفت که شبی نبود طوری تاحاالاین ازاندازه بیش بود عصبی

 ترسیدم جدی نبود شوخی موضوع این بودم نترسیده حد تااین بازم اما کرد قاطی

 باز؟ دادی خوردم به چی گفت جلواومد کارم از شدم پشیومون

 نشسته دیونه این نه بده منوقورت وامیکرد دهن زمین کاش دادم قورت دهنم آب

 ؟ دادی خوردم به چی دادزد که بخورتم

 آوردم واست منم کرد آماده سمیه ندادم چیزی-

 ) عصبیه چقد که وای(؟ کرد آماده سمیه که-
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 سریع کردم زورخودموکنترل به گرفت خندم زیردلش بازدستشوگذاشت دفه یه که

 غزززززززل؟ گفت بادردوناله بود شده خم که درحالی بادرد حالت باهون

 ؟ چییییییییه گفتم باخنده

 بیار)اسمشوبلدنیستم(............. قرص برام...برو...بدو-

 بیرون ازاتاق رفتم سریع منم اتاقش بهداشتی رویسس فت وسریع اصالمنتظرنشد

 باسرعت که بود رولبم خنده رفتم پایین دوتا رویکی ها پله ودویدم آشپزخونه سمت

 هم یکمیش که میرفتم راه باعجلعه اینقد آب لیوان وبایه روآوردم گفت که قرصی

 دفه یه که.. ایستاده درسرویس دم دیدم شدم اتاق داخل سرعت به ریخت

 کوبید هم به ردچنان شد سرویس داخل بازباسرعت وکه گذاشت ازدستشوزیردلشب

 غزززل...غززززززل دادزد که بود صداش که شدم زنده مردم ازترس منم که

 .... میکشمت غزل شدم تودیونه ازدست

 خیلی حالش خدایی بیرون اومد که بود دقیقه بعدازچند که بودم جورایستاده همون

 قرصو به گفت وباعصبانیت گرفت روازدستم آب لیوانجلو اومد که بدبود

 .. دوتابده گفت که درآوردم قرص یه سریع ترکردم لب امومدکه هنوزمی خندم

 ؟ وقت یه بدنباشه-

 کردم تقریباخودموخیس کردکه نگام ای غره چشم باچنان

 ؟ سرم بیاد بالیی شاید گی نمی میدی بهم میخواد دلت که هرکوفتی-

 حاال نزن گفتم بااخم
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 پرروییی خیلی وگفت گرفت قرصوازم

 روخورد آب سریع که تودهنش قرصاروانداخت که چشاش بودن آتیشی کردم نگاش

 سمت دوید بیچاره شد بلند واقعاآخم که توسینم کوبید روچنان یهولیوان که

 سرویس

 به که روسینم ریخت کمی گرفتم سریع کوبیدتوسینم که روهمون لیوان... بهداشتی

 پاهام ساق که کوتاه ساق ومشکی کوتاه وشلوارپاچه کاربنی آبی بندی ی تنه منی تاب

 بودجلوه قشنگ خیلی روپام که بود وزنجیرظریفی پابند بایه بودم پوشیده بود معلوم

 وگردنبندی مالیم خیلی آرایش ویه بودم بافته گیس روهم موهام داشت قشنگی ی

 که

 ... داشتم دوسش خیلی بود گردنم دادهمیشه امیربهم

 سم برم باید وگفت کشید عمیقی نفس... بیرون اومد که رومیز لیوانوگذاشتم

 ...زدایی

 چیییییی؟ گفتم باتعجب

 ...غزل کردی روداغون کبدم میدی خوردم به دارویی یه هروز-

 ؟ اثرمیکنه قرصا کی گفتم پایین سرموانداختم

 میکشه طول ساعتی نیم یه-

 ؟ بهتری االن-

 نمیکردی کاری همچین بودی نگرانم اگه گفت که بود وهاشتوابر اخمی یه

 ... ای تودیونه...
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 أسفم...مت ن...م) گفتم بامنومن(... ن..م.. زه...چی-

 ) المصب بود پارتی تودلم حالی کالازخوش تاگفتم باالاومد جونم

 ؟ متأسفی-

 پنهونش کردم سعی که محوی لبخند بایه که کردم نگاش شیطون سرموبرداشتم

 تمگف

 ... نه

 ؟ ی ی ی ی ی چی دادزد یهوباتعجب

 نیستم متأسف نه وگفتم رفتم رفتم عقب

 گفت که داشت فاصله باهام قدم یه عقب رفتم...جلو اومد بازم... عقب جلورفتم اومد

 ؟ نیستی تومتأسف

 نیستم نه-

 عقب تخت طورروی همون جلواومد که تخت روی افتادم بازکه رفتم که عقب

 ...امیرتوروخدا گفتم دهباخن که میرفتم

 ؟ امیرتوروخداچی-

 ...امیرتوروخدا-

 ! کردم بگوغلط هیچی که متأسف-

 امیررررررررر؟-

 کردم بگوغلط.... امیرودردامیرحناق-
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 کردی غلط گفتم بالبخندی

 ی؟ ی ی چی دادزد که شد عصبی یهوچنان

 ) بودم جدی کمی یه( کردی غلط گفتم منم کردی بگوغلط گفتی خودت-

 غزززززززززل؟ وگفت وجورکرد خودشوجمع که زد لبخندی هت یه

 چییییییییییه؟-

 گذرم نمی ازت گفت که بود پرخنده چشاش بود خم روم

 ی ی ی ی آی شدگفت خم طورکه زیردلشوهمون یهوبازدستشوگذاشت که

 ... دلم واییییییی دلم..... خ خ خ خ آخخ غززززل!!!ی

 ..... بهداشتی سرویس سمت ودوید

 ... الهی بمیرم وای گفتم لب زیر وآروم یدمخند که

 بیرون اومد قبل ترازدفعات زود که دربودم به چشم بود نشسته تخت روی که همون

 کجا؟ گفت وعصبی اومد یهوجلوم که شدم بلند سریع که

 ... نیست خوب هم حالت... چیزه نمیشم مزاحمت گفتم آروم خیلی

 ...تویی حالم این مسبب-

 ... متأسفم که گفتم– فتمبازتاگ کندم جون

 ؟ متأسفی طورپس این که وگفت دادوچشاشوریزکرد سرشوتکون

 ... رفتم روواقعاتند دفه این میخوام معذرت من امیر گفتم بچگونه بالحنی

 !!!!؟ حالمونکردی تومراعات نبودولی اصالخوب حالم من غزل-
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 امیررررررررر؟... چیزه ولی میدونم-

 ... هلامیرزهرهال گفت باعصبانیت

 کردم اشتباه دیگه نشولطفاشد عصبی-

 ... بخشمت نمی گفت درکه به شد پشتم چرخیدم جلواومد

 ! میکنم تنبیهت گفت که سرد خون جلواومد رفتم عقب دوتاقدم یکی

 !امیرررررررر-

 نزن صدام جوری دادزداین

 دمکر اشتباه که گفتم دیگه بیا امیرتوروخداکوتاه گفتم که ازترس مردم خدا وای

 کینه

 دیگه نباش ای

 .... حسابی شدم سرویس غزل-

 پریدم روبازکردم درسریع به چسبیدم رفتم عقب که گرفت خندم ازحرفش لحظه یه

 ... رفتم اتاقم سمت دو وباحالت شد خنک دلم اوفیشششش گفتم باخنده بیرون

 که نمیدویید اما اومد میشنیدم سرم پاشوپست صدای اما نکردم سرمونگاه پشت

 گفت که دربود پشت لحظه ازچند بعد که کردم قفل سرعت به اتاقوبازکردمدر

 خانمی بازکن

 گفت سرد خون خیلی

 در به بودم چسبیده دروبودم پشت نمیکنم باز گفتم باخنده
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 تری سنگین بازکن خودت نکن قایم خودتو بیخودی دارم کلید غزل ببین-

 سروصدا بی بازکن خودت پس کلیدمیارم بازنکنی دادبازکن ادامه که لبموگزیدم

 ... بمیری... ه ه ه اه-

 میندازی منودست– زد شیطون لبخند یه که کردم واخم دربازکردم

 شد خم ندادکه بهم العملی عکس هیچ وقت که گیرشدم غافل کرد بغلم وسریع

 بسوزی تب تو روز شبانه 4 بخوری سرمایی چنان-

 که ودرحالی زد جذاب چشمک یه نبودم فکراینجاش اصالبه اژدها درحد کردم اخم

 توتخت آماده کنی تب بگیربخواب االن سرمیزنم بهت فرداصب میرفت بیرون

 باشه پیشت هآماد کنی تب بذاره وپارچه لگن برات میگم سمیه یه باشی

 امیرسرما.. ندارم دوست اصال بدی خیلی گفتم ای بچگونه بالحن کردم بغض

 ... بد حالتومیگیرم بد بخورم

 )امیر(

 این حالی بد تب روز چند بعد یدنش*ب*و*س واسه بود شده تنگ چقد دلم که آخ

 ه*ب*و*س

 بین خودم جون به بیشترمیسوختم یدنش*ب*و*سن تب دادتو بهم جونی عجب

 خودمون

 خاکستری جون بوه نمیره خوابم شباتاصب مش*ب*و*سن باشه

 بهداشتی سرویس داخل وسریع شد بد حالم بازم آخ.. ودراتاقوبستم زدم چشمکی

 این جداحالموگرفت اومد می بند مگه اومد می بند مگه وای شدم غزل کناراتاق
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 ای ه*ب*و*س همچین توعمرم ای ه*ب*و*س عجب ولی... احمق زیبای خلوچل

 نچشیدم

 کی خودم جون به تر خوشمزه ازقبلی یکی م*ب*و*سمی که ای ه*ب*و*سهر

 عزیزتر ازخودم

 بالبخند عزیزتر ازمن کی جدا!.. شیفتم خود من جدا غزل قول به گرفت خندم

 یدنشم*ب*و*س عاشق بودم بددل که من... غزل ترازجونم عزیز تکرارکردم زیرلب

 .... عمردوبارست بهم ش*ب*و*سهر بهم میده جون

 )غزل(

 قرص یه داروهاش سراغ رفتم نبودش اتاش رفتم بیرون اومدم ازاتاق... دیونه

 هرچی وخالصه جوشان ویه سیتریزین قرص ویه استامینوفن ویه خوردگی سرما

 کرده افسارپاره روانی... احمق ی دیونه ی پسره... غرمیزدم زیرلب برداشتم بود

 سرمامیخورم نمیگی.... منووحشی ید*ب*و*س هم ای ه*ب*و*س شعورچه بی

 کثافت

 وایساوببین گفتم امیرحاالبگوکی.... تارزان وحشی حالتومیگریم؟

 روانی امیر برمیداشتم وازقرصا غرمیزدم باخودم جورداشتم همین

 آخه ی*ب*و*سمنومی

 مریض من اگه بذاره سرت سربه کی وقت اون میخورم سرما نمیگی انصاف بی

 ؟ روانی ها شم
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 سرم پشت وایستاددیدم لبمق.... هییییییییییییییییییین بیرون برم یهوبرگشتم

 فک ایستاده

 بهم بود زده زل طورباخنده این که حرفاموشنید کل کنم

 تواینجایی؟-من

 ؟ باخودت میگفتی ؟چی غزمیزنی چقد گفت باخنده

 منو ترسوندی-

 ؟ چکارمیکردی-

 ... هیچی-

 ؟ برداشتی چیه قرصا این-

 نخورم سرما بخورم میخوام-

 ؟ میکنی گیری پیش وگفت خندید

 توچه به میکنم گیری پیش آره-

 نخوربیخودی-

 ... بخورم سرما میترسم-

 بخوری سرما میترسی چی واسه گفت باخنده

 ؟ میخندی چی به-

 ..جوری همین گفت باخنده

 ؟ بخوری سرما میترسی چی واسه گفت که بااخم کردم نگاش فقط
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 ..یدی*ب*و*سمنو گفتم باحرص

 ... کردم کاری خوب-

 ندارم حوصله برم یخوامحاالبروکنارم میدونم-

 کناررفت ازجلوم

 کنم پاشویت رفتن قبل بیام بزن تک کردی تب فرداصب-

 زهرمار گفتم باخم

 تب ازشدت نکنی تشنج بخورعزیزم قرصاتوسرساعت.. اومدی خوش وگفت خندید

 روانی گفتم بااخم زدم تنه بهش وحرص

 .... بدجنسه چقد که وای شد بدرقم که بود قهقهش صدای



 باشم کناروآروم شیطنتوبذارم مدتی یه دادم ترجیح امیرونداشتم ی حوصله مدتی یه

 که جزءشبهایی میشدم مواجه باهاش کمتر اما امیرومیدم بودم خوندن درس مشغول

 پیش میرفت کثافت اصالنمیدمش که شبها بعضی نمیدیدمش ورزش میرفتیم باهم

 کردن ورزش به تنم ورزش فتممیر تنهایی به اما میگرفتم آتیش ی ی آی شیرین

 صبحونه بعد بود باریده سنگینی برف شبش بود جمعه روز... دیگه بود کرده عادت

 خیلی کردم ذوق چقد وای.... کوه بیرون بریم قرارگذاتشن بادوستاش که گفت بهم

 پوشیدم کوتاه کرمی بافت یه شدم آماده رفتم سریع که بودم نرفته بیرون بود وقت

 میکردم پام پوت چون نبود مهم کوتاه ساق شلوارجین یه هب کوتاه خیلی
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 برق جزءیه اصالنکردم آرایش نازشدم چقد که وای سفید پوشیدم وشالوکالهموهم

 امیراز جون به( نداشتم آرایش به احتیاجی بدم جذاب ازاندازه بیش خودم لب

 میرا که سفید شیک خیلی پالتوی یه) روانیه اون تقصیر ترشدم امیرخودشیفته

 انصافاخیلی پوشیدم بود گرفته دورروزپیش یکی برام بگه بهم اینکه بدون خودش

 بود شده جذاب خیلی هم امیر رفتیم که بود 11 ساعت بودم اماده... بود جالب شیک

 معرکه پوتاش ونیم شلوارجین بود پوشیده دوختی خوش خیلی خاکستری پالتوی یه

 من عالیه صلیغش نگذریم ازحق کرد انتخاب برام خودش منم مپوتای نیم بودن

 ... دارم دوست صلیغشوخیلی

 نخوری سرما عزیزم باشه حواست گفت که کمربندمومیبستم داشتم که جلونشستم

 نیست من دست که سرمابخورم اما هست حواسم گفتم بالبخندی

 بودیم کرده حرکت ای دقیقه چند... کردیم حرکت نگفت هیچی کرد نگام بالبخندی

 ...داد جواب خورد زنگ گوشیش که

 میبینمت باشه... بیاپاین اونجام دیگه ساعت ربع باشه.....؟ ای اماده....سالم....الو

... 

 ؟ میاد هم شیرین گفتم که میزد حرف باشیرین داشت گرفت زورم

 ... نمیام من منوببرخونه گفتم بااخم دادکه سرشوتکون فقط

 ؟ چته گفت باخنده

 ... مبیا بااون ندارم دوست من
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 چرا-

 ... زوره نمیاد خوشم نمیام-

 نداره کارت به کاری که ؟اون میکنی حسادت بهش-

 شدم پشیمون نمیام من هرحال به-

 نشوغزل بچه گفت باخنده

 ؟ ببینی منوبااون نداری دوست چته گفت که پایین سرموانداختم نگفتم هیچی

 ؟ ببینی دخترش میادشوهرتوبادوست بدت گفت که زدم پوزخندی

 نیستی توشوهرم-

 ؟ چته پس-

 هیچی-

 گلم کردی حاالچرااخم-

 ... بازشه نیشم دکترمیخوای آقای ببخشید

 ؟ خوبه بیا گفتم زدم مصنوعی لبخند یه

 عزیزدلم باشه نکنی بداخالقی اومد شیرین-

 ... عوضی بود رولباش لبخند یه اما بود ساکت مدت تمام اونم که کردم سکوت

 مشکی بافت باشال بود تنش خردلی پالتوی یه بود پایین هم خانم شیرین که رسیدم

 قهوی بلند ساق باپوتین قهوی جذب ببافت ویه مشکی وشلوارجین

 لبخند یه امیرمنم پایین روکشید شیش بود رولباش لبخند یه کرد توقف امیرکنارش
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 پرازتعجب نگاهش محوشد لبخندش منودید که این محض به که زدم نمایی دندون

 ... که شد

 )امیر(

 دارم کارت بیا گفت سریع که محوشد لبخندش غزلودید وقتی شیرین

 ..باال بیا-

 عزیزم بیا وگفت باالانداخت ابروی تک

 گفت آروم بااخم که گرفتیم فاصله ازماشین که خاطرغزله به میدونستم شدم پیاده

 ؟ باهاته غزل نگفتی

 ؟ چی ؟واسه غزل-

 ازش نمیاد خوشم-

 جدایی ونوغزل بین بخوای که نمیدم روبهت اجازه این نم نمیکنی خود توبی-

 پسندم رفتارتونمی این من نیست که دخترم دوست خواهرزادمه غزل بندازی

 !!!امیر؟ گفت باتعجب

 ..دیرشد سوارشوبریم-

 نمیام من گفت بااخم

 امیر وگفت اومد سریع که میگفتی ازاول گفتم میرفتم که ماشین سمت

 یدنرس ها بچه سوارشوبریم-

 عقب بگوبره بهش-
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 ..وقتمونگیر بیای نمیخوای سوارشوشرین-

 داشتم سوارشدم سریع بازکردمنم درماشینوعقب باغیض اما نگفت چیزی شیرین

 .. جون شیرین خوبین گفت غزل که کمربندمومیبستم

 ..مرسی.. خوبم وگفت زد مصنوعی لبخند یه شیرین

 درس کلی.. کرد مجبورم اما منمیا گفتم دایی به گفت باخنده غزل کردیم حرکت

 شیطون لبخند یه انداختم بهش متقابالنگاهی منم کرد بهم نگاهی یه غزل... داشتم

 ... بود رولباش

 ؟ میخونی درس )دروغگو آی(....! اومدی کردی اتفاقاخوب-

 ..کنکور واسه-

 ؟..تودانشجویی کردم فک من کنکور واسه-

 ...تاحاال مکنکورنداد سالمه چند من مگه دانشجو؟نه-

 براینکه عالوه غزل آخه میگفت سرلج میدونستم( سالته 23 و 22 کردم فک من-

 ) فیسه بی بی زیادی صورتش تازه بچست

 من میکنین مقایسه باجونیاتون من جون اِواشیرین وگفت شیرین سمت برگشت غزل

 کنینمی مقایسه منوباخودتون سالتونه 30 شما پرمیشه عید 18 تازه وااماه 17 االن

 بی بی میگن من به همه تازه تخته به بزم موندین جون کردی زیبایی عمل کای

 ... صورتم فیسه

 سالمه 25 من گفت بااخم شیرین که حالوشیرینوگرفت میدونستم
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 ... بیشترمیزنین نماید بهتون اِ-

 ؟ شدین نارحت جون شیرین گفت غزل که نگفت چیزی شیرین

 ... نه گفت هک کردم نگاش ازتوآینه شدی بااخم

 فقط نگیرین دل به آ رکم زیادی من نه که کمی یه من جون شیرین ببخشید-

 دیگه رفتی داییت به نیست مهم-

 ید*ب*و*س گونمومحکم شد خم سمتم بالبخندی غزل که سردادم ای قهقهه

 گفت وباخنده

 الهی من برم خوشکلم دایی فدای

 گلم خدانکه گفتم که انداختم غزل به نگاهی نیم

 خم سمتم آروم خیلی آروم زد وچشمکی ترکرد لب غزل بود کرده بدجوراخم نشیری

 دخترت دوست بره قربونت کرد زمزمه وگفت ید*ب*و*سگونمو دوباره بود

 لبخندی.....

 ... دلم ازته زدم

 ؟ آدرسشومیدی دکتر کدوم کاشته لنزتونوکی– شیرین

 لنزمو؟-

 ؟ بود چی دکتره اسم جون دایی وگفت من به روکرد غزل

 .... منان ایزد گفتم باخنده

 کارش گفت دایی که همین گفت دلربایی بالبخند غزل که کرد شدیدی اخم شیرین

 ... شه کامل جرایتون دارین کم فقط لنز به شما گفت باخنده انصافا نداره حرف



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

336 

 

 غزل که دادم تحویلش لبخندی یه انداخت بهم ازتوآینه وتیزی تند نگاه شیرین

 بالحنی

 بوده رنگی همین طبیعیه چشام من گفت جدی

 ... برفی ی ه جاده به دوخت چشم. برگشت هم غزل نگفت هیچی شیرین

 ،کورش شهین وزنش ،کیان مستانه بهروزوزنش بودن دوستام ی همه...........

 روبه غزل... زده بهم دخترش بادوست مدتیه که واشکان کتایون دخترش ودوست

 که دلرباش بالبخند دادموقرومتین سالم ههم به مؤدبانه غزل کردم معرفی همه

 __بود

 2 منوغزل کالی کل

 مهم برام دیپلم فوق اونم بود بود خونده وحسابداری بود منشیم که شیرین فقط

 نبود

 بود سالی یه بود شرایطش نبود این درواقع اما شدم سادگیش جذب من چون

 بایکی

 گذاشته تنها شرایطی کشوروشیرینوتوبد خارج رفت کرد ولش که بود شده آشنا

 وقتی اما کردم بیرونش بود منشیم بود حامله شدم آشنا ش باها موقعی من بود

 براش بود نکرده ازدواجی چون کرد بچشوسقط کردم کمکش شرایطشوفهمیدم

 رابطه باهاش اوایل کردم کمکش مالیشوفهمیدم اوضاع وقتی خالصه بود بد خیلی

 بد بود زیبا... اما نبودم رابطه اهل من چون کردم پیشنهاددادرد خودش نداشتم ای

 ش باها که من اما خبرنداشتن دوستیش ازجریان پدرومادرش داشت شرایطی
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 من قبل که باشم بادختری بود سخت برام کم یه هرچند گفت مادرش به آشناشدم

 احتیاج منم پول به زیبا اون بودم تنها هم باهاش شدم اما بوده دیگه کسی مال

 بهش اول همون خوامش نمی آیندم واسه زن عنوان یه میترسیدم ازش اما داشت

 باهامه دوساله االن خالصه کنم وازدواج کنم ولش دفه یه هرزمانی ممکنه گفتم

 نرفتم دیگه کسی سراغ شیرین باوجود کردم عادت بهش اما ندارم دوسش...

 روممآ هم شیرین دیگه شدم طوری اواخریه این اما نمیشینه دلم به هیچکی

 نمیکنه

 فاصله دنیا یه ازم اما زنمه که.... پاره آتیش ی دختربچه یه اونم شدم عاشق آخه..

 توانگلستان اونم هستیم قدیمی دوستای هم منوبهروز........... داره

 به نگاهم ... العاده فوق جراح یه... پالستیک جراح البته تخصصوشوگرفت

 ماهم کنن بازی تایی پنج ومیخواستن غزلوبست چشمای باشال مستان... خانمابود

 قراربود اینکه مث بود غزل به حواسم تمام من اما میزدیم حرف بودیم ایستاده

 چشاشوبنده اون بگیره روتونست که هرکی بدووه اونا دنبال چشاشوببنده غزل

 کرد ممانعت غزل شدن کابین سوارتله همه قبلش بود اومده زیادی برف کوه...

 که نرفتم خاطرغزل به من رفتن همشون که داره وحشت گفت دمیترسی ازارتفاع

 ازهمه غزل میکردم نگاشون داشتم خالصه.... نرفت ازسرحسادت شیرین

 زدم اختیارلبخنیدی بی توبرفا میدویید دنباشون چشاشوبستن که کوچیکتربود

 روبگیره کسی تونست نمی بیچاره نمیدید هم بود برف هم بود خوب سرعتش
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 که غزل پای پاشوجلوی شیرین یهودیدم که نبود کورش حرفای به اصالحواسم

 باصورت چنان غزل بیچاره.. کرد نگاش بدجنس وخیلی میدوید داشت که گذاشت

 باسرعت چنان قبلش بودمن وحشتناک بنفشش جیغ وصدای که زمین خورد

 دوییدم

 شدن جمع دورش هم همه رسوندم خدموسمتش چطوری نفهمیدم که سمتش

 کمکش

 میکرد گریه داشت بودم زانوزده جلوش بشینه مکرد

 ) بود ترسیده بدجوری خودم( غزل... عزیزم– من

 چیزی یه هرکی بود توصورتش دستش میکرد اعصایموخورد گریش صدای

 نازکه دل زیادی کمی یه اون بود شده پاچه دست هم بیچاره بهروز میگفت

 غزل که میلرزید صدام کمی یه میکشت منوداشت دلهره زانوزدن کنارش بامستان

 بازکرد غزل شالوازچشمای مستان که میکرد گریه بند یه

 ...دستتوبردار جان غزل– مستان

 .. شد داغون دماغم... دماغم وای گفت باگریه غزل

 ... دستتوبردارگلم شم فدات غزل عزیزم– من

 طرف یه بود شده قرمز خیلی دماغش دستشوبرداشت که میکرد گریه غزل

 یه به خورد صورتم گفت باگریه بود برداشته خراش جور بد شگون صورتش

 درددارم دایی... سنگ

 میشی خوب دلم عزیز نکن گریه– من
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 جان غزل نیست چیزی-بهروز

 ؟ داری درد خیلی دستتوبرداری میشه بشم فدات– ازدلهره میمردم داشتم من

 داغون یدایی... خیلی داره درد گونم استخون صورتم... دماغم خ خ آخ– غزل

 ) گفت باگریه(.... شدم

 ... گلم زمین خوردی بد– کتایون

 غزل به نگاهی دوباره داشت لب به لبخند موزیانه انداختم شیرین به نگاهی

 انداختم

 همون بهروز روبه بهروزوکشید پاتوی ی یقه دفه یه که میریخت اشک هنوز که

 ؟ پالستیکن جراح شما گفت میکرد گریه که طور

 ... بله گفت جبباتع بهروز

 وجود بااین ولی گفت باگریه بازم(؟ کردین عمل ایناروشما ی همه بینی– غزل

 ) میزد حرف اینکه مث جدی

 ؟ مگه چطور بله گفت بهروز که

 ؟ خوبه کارتون-غزل

 که داددرحالی ادامه باگریه ای بچگونه بالحن غزل که کرد نگاش باتعجب بهروز

 که شد جلوکشیده بهروزبه گردن که رکشیدت بهروزوبیشترومحکم پالتوی ی یقه

 خوشکلتربشه بشه ؟سرباالیی مکنین جراحی برام شد داغون دماغم گفت غزل

 به که گرفت اختیارخندم بی منم ک خندیدن چنان هموشون دفه یه که
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 غززززززل گفتم بااخم که کردم زورخدموکنترل

 ؟ چیییییییه... گفت میکرد بهروزول ی یقه که درحالی وگریه بچگون لحن باهمون

 ...نریز مزه– من

 شد دماغ خون... میاد خون امیردماغش گفت کتایوم دفه یه

 مستان شالوازدست که گرفت غزل شالوجلودماغ سریع مستان که شدم پاچه دست

 باال بگیر... باالعزیزم سرتوبگیر... گرفتم

 ابحاالدکترمغزواعص شدم دماغ خون دایی گفت باگریه که سرشوباالرگرفت

 بانمکه چه گفت شهین که ن خندید همشون گرفت خندم ؟بازم هست کدومشون

 .... امیرجان خواهرزادت

 خانم غزل دلقکه گفت مصنوعی بالبخندی که بهش رفت نگاهم که شیرین

 ! جون شهین کجاشودیدی

 وبابغض شد بلند که شه بلند غزل کرد کمک مستان رفتم واسش ای غره چشم

 منوببرخونه دایی گفت

 ... میریم عزیزم میریم باشه-

 حاال زوده برین میخواین– کورش

 ... میاد باشما بهروزشیرین گفتم بهروز روبه

 ... میریم باهم اومدیم باهم امیرما گفت بااخم شیرین

 ...برو توبابهروز گفتم وخشن خشک خیلی
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 اما-

 .. گفتم همینکه-

 ...حاال زوده امیر میری داری- مستان

 باشیم خونه بشه طوریش میترسم نیست خوب حالش غزل هترهب میریم نه– من

 ... بهتره

 صندلی شد سوارماشین... بود گرفته دماغش شالوجلوی غزل کردم روکمک غزل

 خوابوندم روبراش

 ... گلم میام زودی باش منتظرم-

 و کشوندم خلوت ای روگوشه شیرین ازاون بعد کردم خداحافظی ها ازبچه برگشتم

 ؟ ردیکاروک چرااین-

 ؟ چکاری وگفت بیخبری به خودشوزد شیرین

 چرا؟... جلوپاش پاتوگذاشتی دیدم خودم-

 ) میگفت دروغ داشت رسما( نکردم کاری این من-

 دیدم خودم میگی دروغ دادزدم باعصبانیت

 کردم کاری خوب گفت موزیانه خیلی

 ذارم نمی راحتت شیرین بیفته براش اتفاقی اگه-

 نشده طوری حاالکه-

 ؟ میکنی حسادت بهشتو-
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 ؟ چیه ارتباطت توباغزل-

 ؟ چیه منظورت-

 ؟ دیگه خواهرزادته-

 نگوحوصلتوندارم چرند شیرین-

 ؟ داره دلیلی چه میری صدقش قربون خیلی-

 باشه خواهرزادش نگران حد این یه دایی ندیدم دادمن ادامه که زدم پوزخندی

 واسه

 نازشومیکشی؟ همه این چی

 ! میگی چی داری نینمیدو شیرین تومریضی-

 .. مطمئنم دادی خواهرزادت به دل به توکه یا مریضم من-

 ؟ خوبه توحالت وگفتم خندیدم

 ... آره-

 میخوام دیگه مدت یه اصالمن... اراجیفوندارم این شنید ی حوصله شیرین ببین-

 ؟ دیگه همینه العملت عکس...؟ توچکارمیکنی کنم ازدواج

 ؟نمیذاری البد گفتم کردکه نگام

 کنم تمومش میخوام تودیگه نه من نه بعد به لحظه ازاین خانم شیرین کن گوش

 ؟ دلتوبرده برات میکنه دلبری خانم غزل داشته هواورت چیه گفت باپوخند

 ...شو خفه-
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 طبیعی عالقه این واسش میزدی بال بال چه امیردیدم طرزنگاهتومیشناسم من-

 خواستنت نسیت قدیم مث یایم کم نمیای پیشم خوای نمی دیگه منوهم نیست

 کلی

 یه وتورومیشناسم من نیست حالیم کردی فک... شدی گیر بهونه میگری ایراد ازم

 ... شدی طوری

 حاال؟ چیه حسابت حرف شدم عاشقش دارم دوسش من میگی توراست آره-

 ... متأسفم برات-

 تومریضی بدم ادامه باهات خوام اصالنمی برودیگه... درک به-

 ؟ داری دوسش خواهرزادته اون که ودب کرده بغض

 .. باشه خواهرزادم اگه حتی دادم دلش به دل شدم عاشقش دارم دوسش آره-

 ای تودیونه گفت باگریه

 همین فهمیدی نگیر ازم سراغی دیگه شیرین کن گوش! ای تودیونه عاقلم من نه-

 میکنی دزندگیمونابو کنم ازدواج فردابخوام دادم ادامه باخشم.... کن تمومش جا

 کردم کمکت من بودی کی رفت تویادت دادم ادامه که کرد نگام باگریه فقط

 میزنی حرف طوری این بامن داری توباخاطراون-

 غزل تونیستی اما ازمنه خواهرزاده غزل نیستی توکسی باشی؟ کی خانم ببخشید-

 ؟ کرده چکارت اون درضمن کسمه همه

 ...امیر دارم دوست من گفت باگریه



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

344 

 

 تو؟ داری دوسم گفتم کردم اشاره بهش اشاره تباانگش

 دادزدم خوام نمی ازدواج توروواسه من گفت بهت دادم ادامه که ریخت اشک فقط

 ؟ نگفتم

 ...امیرلطفا-

 بهت میکنم روفسخ قراردادخونه میام بعد... شد تموم دیگه بینمون بوده هرچی-

 ... شدم خسته دیگه من... خبرمیدم

 ؟ شدی یرس امیرازم گفت باگریه

 کنم ازدواج میخوام کال... دلموزدی سیرشدم ازت آره-

 اجازه احدوناسی هیچ به دارم غزلودوست من دادم ادامه که کرد نگام باگریه فقط

 باشه یادت نداشتی ارزشی واسم توازاولم) دادزدم(>فهمیدی کنه اذیتش نمیدم

 ؟ رفت یادت... من نه منوخواستی خودت

 ؟ توشدی که میشه اهرزادشخو عاشق کی گفت باگریه

 مسمومت ذهن اینوازاون نمیدونم وگفتم گذاشتم سرش بغل اشارموروی انگشت

 شده خواهرزادش بگوامیرعاشق هموشون بروبه حاالهم... بپرس

 زنی نمی زنگ بهم نبینم گوشیم شمارتوروی دیگه وگفتم دستموانداختم

 کردم اشتباه من بیا کوتاه امیر گفت باگریه

 جدی ی رابطه یه میخوام درضمن مگه منونمیشناسی سگی تواخالق هدیر دیگه-

 ازدواج اسم به کنم روشروع
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 که شبایی چه نسوخت اصالواسش دلم پراشکش کردباچشمای نگام فقط بازم

 هیچ نداشتم ی عالقه بهش هم ازاول من نیست خودم دست من اما نمیکرد آرومم

 ...گذر زود جزءهوس حسی

 تیپس خیلی گفت هق باهق

 کمکت من بودی وضعی باچه رفت یات ؟مگه من خواستم ازت ؟من پستم من-

 خواستی خودت اما کردم ردت چقد من خواستی خودت نداشتم امانیتی کردم

 بهت کم نیست ازدواج واسه گفتم بهت اما بود غیرضم به بنا خواستمت آره بعدشم

 سرکارخونه رخونهکا رفت داداشت خریدی خونه وبابات مامان واسه شیرین ندادم

 گرفته زن اگه ندادم بهت کم ندادم بهت من مخواستی چی دیگه کردم رهن واست

 بسمه دیگه شدم خسته حاالهم توکردم خرج که کردم نمی خرجش اینقد بودم

 بحث

 که خوشکلم پیداکن خردیگه یه دیگه یکی بروسراغ خوام نمی دیگه نیست پول

 دادم سواری که بس شده داغون مکمر دیگه من روخرمیکنی یکی راحت هستی

 باشم پست که نبودم زندگیت اول مرد من دادم ادامه کرد گریه فقط نگفت چیزی

 دادم ادامه وبالبخندی شدم عاشقش شیرین خیلی دارم غزلودوست ؟آره پستم

 عاشق

 ... شدم شیطنتاش

 میدم خبرت باشه بگوآماده صابخونت به وگفتم هاش گریه میون زد پوزخندی

 کمربندموبستم که سوارشدم رفتم ماشین سمت سریع که نگفت یزیچ...
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 بود ساکت مدت تمام غزل... بود سنگینی برف کردم ماشینوروشن

 مزه عجب هاش گریه میون کنم رانندگی آروم مجبوربودم که بود خیابوناشلوغ....

 هم خراشی چه بود خواب کردم نگاش بشم فداش... عروسکم میپروند هایی

 به اما بود چشاشوبسته شد خب بود شده کبود گونش روی هم کم یه ودب برداشته

 که بود وطوالنی مدت... زیادنشه خداکنه بود شده کبود نمه یه دید آسیب شدت

 به بود هم شدیدی بندون وراه بود هم ترافیک میشد تاریک هواداشت بودیم توراه

 دوست بود تهسررف حوصلم بود خواب شدم کالفه چقد که وای برف خاطربارش

 که بود سبک خوابش رسیدیم.. کنیم کل کل باهاش میخواست دلم بیداربود داشتم

 – پرید ازخواب کردم که پارک شدیم عمارت تاداخل

 ؟ بیدراشدی خانم تنبل-

 ... میادهنوز دردم وگفت رودماغش دستشوگذاشت

 رهمی یادت میشی بزرگ) دادم ادامه باخنده( میشی خوب عزیزم ندرای اشکال-

 ؟ شم بزرگ-

 آخه هستی نی هنوزنی آره-

 ؟ نداری سرگیجه وگفتم شیطونش چشای با کرد نگام فقط

 خوبم.. نه میشدگفت پیاده که ازماشین

 ... بروتوسرده پارکینگ برم ماشینومی-

 بلند نسبتا وباصدای دادم بیرون سرموازشیشه میرفت هاروباالکه دوپله باحالت
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 ) میشم نگرانش اینقد من روزا خداچرااین(.. سُرمیخوری عزیزم لیزه گفتم

 زمین بخورم دارم دوست میکنی بغلم توهستی وگفت خندید

 این وعاشق باشی تفاوت وبی کاراشوببینی میشه مگه بود شده شیطون بازم

 ی همه باشم عاشقت میخوام... واقعا سخته نخوامش که این تحمل کوچولونشد

 بفهمم باید.... نمیذارم تنهات عمرم تاآخر دیگه من.... ببندم خودم روی دراروبه

 . اززدلم شم مطمئن بستم دل بهت ؟چقد عاشقتم چقد

 ... میکنه تداعی روواسم عاشقی حس واقعا دی منومی که هرعذابی روزا این

 ) غزل(

 چقد وای میکردم صورتمونگاه داشتم ک ایستادم آینه جلوی بود دیروقت شب

 کبود

 جناب(بابا وقتی نبود جوری این یعصر گونم روی زیرچشمم شده

 نگفت امیرهیچی بیچاره امیرودعواکرد کلی پرید ازرخش رنگ صورتمودید)راد

 که بوده شیرین گفتم اگه وای اومد می کوتاه مگه کردم طرفداری هم هرچی

 ... آویزمیکرد امیرحلقه

 غرمیزدم باخودم گونم روی کشیدم دست

 همچین بودی پیشم اگه شیرین آخ... گونم بود برداشته هم خراشی چه وای-

 این به دل آخه آقا امیر آخ... بینمت نمی حیف میکردی حال حالتومیگرفتم

 ددختره

 کی ندیدم درسته راضی وازخود بیخود ی ؟دختره چی که حسوددادی ای عقده ی
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 جاش به امیر بمونه روگونم خراش این جای بودی نکبتت خود میدونم اما بود

 .. تورومیگیرم حال

 گفتم بااخم سمتش چرخیدم...تو امیراومد دفه ویه دربازشد که

 گاوی یه نکنه آخه میزنه جفتکی یه تُلپی اِهنی یه توطویلش نمیاد دفه یه هم االغ-

 شاید وگفتم خندیدم... آخه باشه اش باماده......درحال توطویلش خری گوسفندی

 ؟ آخه باشم لخت

 ؟ عزیزم بهتری گفت بود اومده جلوکه بازبود نیشش میخندید مدت تمام

 نازنیم صورت شده چطوری ببین گفتم وبااخم کردم آینه به نگاهی دوباره

 چرخوند خودش صورتموسمت که بینمون بود نمونده ای فاصله جلوتراومد

 اووووووف گفت که گرگرفت تنم دستش داغه چه واییییییییی زیرچونم ودستش

 چه

 آرایش لوازم داد ادامه باخنده ودینب جوری این عصری زیرچشت شده کبود

 کردی کبودش مالیدی

 ؟ شوعوضی بروگم وگفتم رودستش زدم محکم بااخم

 نبود جوری این جدااومدیم گفت میمالید دستشو که درحالی باخنده

 کرد چکارت که دیدی...آ بابامیگم به میرم-

 خیلی شده کبود شوخی شوخی-

 دماغ ببین) گفتم ونازی بچگونه حنیبال(! من حالتومیگیرم جون شیرین خ خ آخ-
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 ...امیر جون دماغمومیخوردن حصرت همه شده عوض فرمش خوشکلم

 دوش بود ایستاده کنارم که رفت عطرش به حواسم تازه بود کم باهام فاصلش

 خودت گفت بالبخندی میکرد آدموهوایی عطرش بوی که کثافت عطرگرفته

 زمین خوردی

 کارخودش میدونم که من نیستم که احمق ماا بود بسته چشام! عمش جون آره-

 بود

 ...خداروشکر خیرگذشت حاالبه عزیزم نیست مهم-

 گفتم مظلومی بالحن( دیگه دخترته دوست طرافداریشوبکن ؟آره گذشت خیر به-

 ؟ بینی نمی شدم داغون

 ...نگیر سخت-

 ) گفتم باخنده( شه خنک دلم نروپیشش کن محرومش ای هفته دوسه یه-

 ؟ چی خودم کنم اونومحروم کرد نگام شیطونترکرد لب

 ایتقده ؟یعنی شه نمی طوری مگه میشه چی خب... گزیدم لب پایین سرموانداختم

 ؟ تحملی کم

 چشاش اون میخندن دارن میبندم شرط بود پرشیطنت صداش بود پایین سرم

 ...! میکنم سرتوتالفی میشم وبدعنق بداخالق وقت اون... خیلی آره-

 نیست مهم اصالبرات.. دیگه ای اراده بی گفتم بااخم کردم نگاش سرموبرداشتم

 چطوری) وگفتم حسابی کردم خودمولوس بچگونه بالحنی( شدم طوری این من
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 کنه کوچولوتواذیت نی نی دخترت دوست باشی میادبیتفاوت میاد دلت

 ؟خواهرزادتو؟

 ؟ گیره نمی آروم دلت نکنم تادعواش دیگه بازی زبون خندیدوگفت

 نوووووچچچچچ) گفتم لحنم باهمون که دونستم نمی ونازم اتالوسذ(

 د*ب*و*سگونمو شد خم

 کوتاه کنم ش*ب*و*س– گفت آروم که میشم حالی یه دارم این چکارمیکنه آخ

 میای؟

 رفتم خوابم تخت سمت... کن فراموش گفتم آروم گرفتم فاصله ازش ترکردم لب

 میری داری)؟ نه یه میلرزید صدام که نیست شایدحواسم نمیدونم( وگفتم

 میاد خوابم کن چراغوخاموش

 ... بست ودروآروم شد وخارج کرد چراغوخاموش نگفت هیچی

 خودش قول به کنکورکه کالس کرد نام امیرمنوثبت....................

 کردم قبول ازخداخواسته منم بخونم وبهتردرس درنرم اززیرباردرس

 به ولی...بیرون میدم دوتاآدم یه قلبدنشدالا که بودن توخونه ساعته 24 بهتراز

 تموم که کالسام میشد منتظرم هم جا همون آورد ومی منومیبرد دستوامیرراننده

 نمی بود روانی دستوراین اینم میلیادری باالباقیمت مدل باماشین اونم... میشد

 دونم

 عمدامیکنه میکنم فک وقتا گاهی میکردن نگام طوری یه همه اما بود چی نیتش

 که
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 میره خرش حسابی صاحبم من میخوادبگه شه نزدیک بهم نکنه جرات سیک

 مزه سرکالس اینقده بود داستانی خودش برای هم کالس ی قضیه خالصه....ها

 میخندیدن هم شیطنتام به استاید خود حتی که میکردم وشوخی میپروندم

 خالصه...

 داشتن دوستم جداهمه نبودم مغروری ی بچه ها بچه قول به ظارپولدارم برخالف

 ...کرد حس خوبی به میشه اینوازرفتارشون

 سرگرم که بس بود مدتی میخوندم درس حسابی گذشت که بود ای هفته دوسه یه

 .... درگیربودم بدجوری بودم نکرده شیطنت بود مدتی خوندن درس به بودم

 به بدنم دیگه رفتم تنهایی به خودم بیدارنشد ورزش واسه امیر است جمع امروز

 کارخونه ی کارواداره کنم فک بود کرده عادت کردن رزشو

 بود نشسته تنهایی به تونشیمن بود 11 ساعت.... بهم بود بدجوراعصابشوریخته

 بالحن گرفتم روازدستش روزنامه زانوزدم جلوش که میخوند روزنامه داشت

 ؟ بابایی گفتم ای بچگونه

 ؟...بگو وگفت زد لبخندی

 ذره یه شده تنگ امیر با کرد کل کل واسه دلم باییبا دادم ادامه لحن باهمون

 اذیتش

 کنم

 ؟ برمیاد من ازدست کاری چه چکارکنم من گفت خندیدوآروم

 ؟ بیادفشارتوبگیره بگم-
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 ؟ بیادفشارموبگیره گفت باتعجب

 بیاد؟ بگم بابایی-

 ؟ بسوزونی آتیشی چه میخوای بازم وگفت لپموکشید

 ... هیچی.....؟ من-

 ...بروووووووو-

 ... غزلی جون... باباجونم....؟ بررررررم گفتم ی ا بچگونه بالحن

 ... که االن خوابه زدوگفت لبخندی

 بیاد؟ بگم دیگه یکم بیدارمیشه-

 ... داره گناه میکنه هول-

 بیاد؟ شده باالپایین فشارتون دارین سرگیجه یکم میگم بده حالتون نمیگم خب-

 نمیکنم دخالتی من شدی هتنبی اگه وگفت گرفت روازدستم روزنامه

 میکشتم.. اِباباجون وگفتم کردم لوس خدموحسابی

 ؟ چکارکنی میخوای مگه-

 سربه... روزا این اومده پایین خونم شیطنت امیرپالکتای جون شیطنت یکمی-

 ...امیر جون به بده حالم نذاشتم سرش

 ...برو وگفت خندید

 بابایی گلی خیلی گفتم یدم*ب*و*سگونشو شدم بلند

 ... دادامیربرسه خدابه دیگه بازی زبون وگفت دخندی
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 آینه وجلوی قرمزبراقموبرداشتم رژلب..... اتاقم رفتم نگفتم هیچی زدم لبخندی

 ورفتم دادم خودم تحویل وچشمکی لبخند ویه لبام به مالیدم وپررنگ ایستادم

 اتاقش

 کردم سعی بازم وجود بااین اما سنگینه خوابش پهلومیدونستم به بود خواب هنوز..

 میخوابن وقتی مردا ی همه جدا( بود لخت همیشه مث باالتنش... سروصدانکنم

 )؟ طوریه این تورمانا فقط یا میخوابن لخت شبا

 گذاشتم *ب*و*س ویه شدم خم آروم که بود روکشیده مالفه شکمش تاروی که

 روگونش

 *ب*و*س یه شیطون لبخندم بود پررنگ چقدم روگونش موند رژلب رد که

 گذاشتم

 ویه لبم به مالیدم ازرژلب دوباره... توخونمه من شیطونی پیشونیش ویر

 ه*ب*و*س

 بود محشرجامونده سفیدش پوست روی بازوش روی پررنگ ویکی روکتفش

 حالی چه آخ گردنش روی کنارگوش گذاشتم *ب*و*س ویه ترشدم نزدیک...

 من کنم

 مکچش وبایه دورفرستادم ازراه *ب*و*س یه من برم امیرخودم آقا امروزفدای

 جذاب

 نمه یه جاش لباموشستم بهداشتی سرویس رفتم که ازاتاقش بیرون اومدم وآروم

 زدم موهاموشونه تواتاقم نشستم ساعتی ربع یه... شستم بازمحکم ولی بود مونده

 مث بود نشسته تخت ی لبه دیدم که اتاقش ورفتم پوشیدم دامن تاب ست ولباس
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 ؟ وییت گفت که بود بیدارشده ازخواب تازه اینکه

 ؟ بودی ای دیگه منتظرکس من غیر-

 بکنم غلط من نه وگفت کرد نگام

 فشارشوبگیری بیای میگه بابات بدوبیا اری بید حاالکه-

 ؟ شده چی گفت باتعجب

 ... داره سرگیجه یکم بابامیگه نیست خاصی چیز نباش نگران-

 برواومدم گفت شد بلند

 .. باشه...آ امیربیای) دمدا نشون نگران خدمویکم( دیرنکنی بدوبیا امیر-

 زیاده سرگیجش کردی نگرانم گفت اومد من سمت

 نداشت تاحاالحال امیرازصب پریده رنگش کمی یه سردرنمیارم خیلی که من-

 )منوببخش خدایا وای(...

 سمیه بودم فشارگفته دستگاه.. اومد می سرم باباامیرپشت سمت جلوتررفتم من

 بیاره

 که همین... موند امیرپنهون ازدید زدم لبخند یه زد حالی بی خودشوبی ذره یه

 گفتم لبخونی باباکردم نگاه باالتماس منم وکه کرد نگاش باتعجب بابااونودید

 لطفا...بابا

 پدر؟ خوبین گفت بابازانوزد باباامیرجلوی داد تکون سری

 طبیعی میکرد سعی خیلی بود پرخنده صداش لحن اما دارم سرگیجه کمی یه-بابا
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 ... بودم سرد خون بودم باالسرباباایستاده من... باشه

 مشکلی گفت لحظه چند بعد... وفشارباباروگرفت فشارروبرداشت امیردستگاه

 ...بابا نداری

 ... دارم سرگیجه-بابا

 ؟ خوردین صبحونه-

 آره-بابا

 بی نداشتین مشکلی بیاره شربت یه براتون بگین سمیه به شدوگفت امیربلند

 خودی

 ... نباشین ناراحت

 ؟ داشتی مهمون دیشب وگفت زد بابالبخندی

 چیییییییی؟ گفت امیرباتعجب

 ؟ بودن ومهمونت بهشتی های حوری دیشب میگم-بابا

 یهوامیر که بودم کرده زورخندوموکنترل به من میکرد باباش نگاه وواج امیرحاج

 ؟ غزل چکارکردی بازم وگفت کرد من به نگاهی

 کوچولوبرسون فرشته اون منوبه مسال گفت کرد بازوش به بابااشاره

 خودموبه میکردم غش داشتم ازخنده من باالآورد وکمی کرد بازوش به امیرنگاهی

 ودادگفت عصبی وباحالت شد عصبی چنان دفه یه که بودم کرده کنترل سختی

 ؟ غززززززل
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 ؟ چیییییییه گفتم باخنده منم

 گرفتم گاز لبموشیطون ی گوشه

 خون میزدی کاردش که بود عصبی چنان یعنی برم امروزگیستومی خودم غزل-

 اومد نمی

 ؟ هم شما گفت ای پرگالیه بابابالحن سمت روکرد بعد

 ؟ دیدی خودتوتوآینه وگفت باباخندی

 شوچنان قایم پیداکن موش سوراخ یه غزل اومدوگفت واسم غره چشم امیریه

 بترسم هاینک عوض باخنده که بدم بیشترحرصش داشتم دوست منم که بود عصبی

 نداری؟ سراغ منم واسه بهشتی های حوری ازاین یکی گفتم

 ؟ غزززززل دادزد

 طرفی بامن بزنی بهش دست گفت باباباخنده

 پرروشده دادین روش شما گفت باباش سمت بااخم امیر

 که دویید دنبالم فرارگذاشتم پابه که نتونست اما خیزبرداشت من سمت دفه یه که

 امیر حالته به خوش گرفته ازت هم ییها ه*ب*و*س عجب گفتم باخنده

 گفت صداشومیشنیدم که بیشتربود سرعتم من باالرفتم ها ازپله که بود امیردنبالم

 ... میکنم تالفی... غزل آبروموبردی

 به کی دراین الی پاشوگذاشت دروببندم نزدیکتربودتاخواستم که تواتاقش پریدم

 من
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 اون که میدادیم.ورفشار اون اونور این درمن پشت واون فشارمیدادم ؟من رسید

 نمیرسید بهش که زروم بیشتربود زورش کرد دروباز که باخنده من بود عصبی

 ... سراغت اومده حوری کردی ثوابی چه ببین ندارم گناهی من گفتم باخنده.... که

 ؟ سراغم اومده حوری که-

 به نگاهی توآینه... آینه افتادبه چشش که اومد جلومی داشت خندیدم فقط

 خودش

 نفسشوباحرص که بود افتاده معرکه روتنش لبم جای که بود اون به نگاهم منم کرد

 ... رفت آبروم...تو ازدست کنم چکار من غزل دادوگفت بیرون

 حالت به خوش تازه نیست آبروریزی خودخداگفته که بهشتی حوری گفتم باخنده

 ... حسابی شده

 بهشتی حوری یا شده من لباحا خوش گفت حرفاش ته وباخنده جلوامود

 ... چینم رومی حوری این گیس خودم داد ادامه که نگفتم چی هی گزیدم لب

 گناهی که ؟من میکنی نگاه جوری چرامنواین گفتم که میرفتم عقی من جلوتراومد

 ... حسابشوبرس اومد که حوری منتظرباش شب ندارم

 دمارازروزگارم مدتیه کوچولواومده حوری چرااتفاقا– زد جذاب لبخند یه

 درآورده

 ؟ میکنی اشتباه باشه عذاب حوری میشه مگه آخه– جلوتراومد رفتم عقب

 اومده عذابم واسه حوری این بدم ازشانس-
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 ؟ دونستم میاد؟نمی حوری عذابشون واسه همه عجیبه امیر وگفتم ترکردم لب که

 دونم نمی بده عذابم کوچولواومده فرشته یه خانوم غزل منه ازبدشانسی این-

 ؟ برداره ازسرم دست کنم چکارش

 خداخیلی شدی فرشته این مستحق کردی گناهی چه ببین وگفتم زدم لبخندی

 دوست

 که بهم چسبید دیوارکه به چسبیدم جلواومد فرستاده فرشته عذابت واسه داره

 دست

 گفت آروم وجودموکه تاته سوزوند صورتمومی نفسهاش وداغی برد دورکمرم

 ؟ افتادم پاچلفتی دست ی فرشته گیراین خهآ توبگوچکارکردم

 ؟ پاچلفیه دست کجاش گفتم بااخم

 نه گفت که میکشیدم زورنفس به بهش نگاهم منم بود رولبام نگاهش بهم بود خیره

 گرفته کم دست من میباره ازچشاش شرارت شیطونه خیلی اتفاقا میگی راست

 بودمش

 میکنه اذیتت که کردی کاری هی حتما گفتم بریده بریده که اراده بی بستم چشم

... 

 ... تقصیرخودمه خب آره_

 چشاموبازکردم آروم که میخدن دارن لباش میبندم شرط بود بسته هنوز چشام

 این داره ه*ب*و*س کوچولوهوس فرشته این نکنه وگفت کرد می نگام شیطون

 طوری
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 منو؟ یده*ب*و*س

 کنم کاری نتونستم... عجیب بااحساس لطیف منووونرمم ید*ب*و*س لحظاتی

 دلم تهای ته اون که بود محتاج ه*ب*و*س این به هم درونیم ی انگارغریضه

 میخواست

 طوالنی دقایقی بعد...... داشتم وحشت ازبعدش ترسیدم نکردم اما کنم همراهیش

 که بهداشتی سرویس سمت که خماربود چشاش بود طوری یه دفه جداشدویه ازم

 به نگفتم هیچی..... ونر....بی....رو..ب گفت که میلرزید صداش میرفت

 ... کردم اتاقوترک سرعت

 )امیر(

 وجودمولرزوند خواستن تمنای تاانتهای عجیب ولرزی گرگرفت لحظه یه تنم کل

 که بود اگه نشد ختم هوس که نیازی احساس نبود هردفه مث که نیازی...

 درونم التهاب شه سرد شاید طوالنی دقایقی ایستادم خنک آب زیردوش سریع....

 ترشدم آروم کمی یه بیرون اومدم ازحموم...



 بعد به روز ازاون بودم کرده حفظ غزل فاصلموبا کمی یه گذشت کوتاهی مدت یه

 روزا این بودن کمترشده لبخنداش کمی یه بود ترشده آروم غزلم هم

 مشغول میگفتن میگرفتم سمیه سراغشوازبابایا میخوند درس قبل بیشترازروزای

 امروز... ازطوفانه قبل آرامش مطمئنم اما ترشده آروم صهخال خوندنه درس

 ازدواج دوتاهم این اخره بل باکتایون نامزدیش جشن کردواسه دعوتم کورش
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 ... ببرم باخودم غزلوهم حتما خواست ازم... کردن

 منم بیرن شام کرد دعوتم کورش مطب بعد آخه بود وقت دیر خونه رسیدم که شب

 یه اتاقش رفتم راست یه... نبود تودلم دل خونه به رفتن واسه هرچند کردم قبول

 نشست رولباش سحرانگیزش جذاب لبخند بادیدنم شدم وداخل درزدم به ای ضربه

 ؟ داخل میای دکتردرمیزنی آقای که دراومده طرف ازکدوم آفتاب گفت که

 بود تنه نیم تابش بود پوشیده وست وکوتاه دامن تاب یه بود نشسته تخت روی

 وای

 باتنش لباسش مشکی رنگی وتضاد... ورپریده این بالس چقد کرده نافشوتزیین

 حالت نگذریم حق از بود بسته آّبشاری باکیلیپس موهاشم.. بود انگیز وسوسه

 پشت مدتیه آفتاب گفتم که کرد نگام ویرونگرش نگاه باهمون نظیربود بی موهاش

 میشه جذاب چقد که وای زد لبخندی... شده قایم کوه

 ی ستاره پرنورترین شده هرطور خواد می که بینی می درگیره روزا این آفتاب-

 ... گذاشته دکتربامن که وقراری قول خاطر به باشه کنکور ی منظومه

 فردارو افروز جهان خورشید این گفتم بازکه زبون این میاره کم مگه خندیدم

 ؟ نمیدن مرخصی

 چطور؟ وگفت بست کتابو

 دعوت وکتایونه کوروش نامزدی فرداجشن وگفتم نشستم تخت ی ولبه جلورفتم-

 شدم
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 ؟ شدی دعوت-

 ... شدیم دعوت یعنی-

 ؟ بیام یعنی زدوگفت لبخندی

 ؟ بیای نداری دوست-

 بازی لج عجب چه کنه بازی لج کلی االن انظارداشتم کردم نگاش باتعجب( میام-

 )؟ واسم دراه ای نقشه یه بازم نکرد

 ؟ میکنی نگام جوری این ؟چرا چته-

 فردابریم پس... هیچی-

 ؟ نرم آرایشگاه آمادم نه دارم لباس نه گفتن بهت دیر چرااینقد حاال-

 .. خوشکلی خودت بری چی واسه آرایشگاه اما... میگیرم برات لباس-

 دیگه مهمونیه نکنم درست ابروهام خب نه وگفت زد لبخندی

 خودم جون به( نزن شوندست خوبه حالتشون نه گفتم که رفت ابروهاش به نگاهم

 .. میشه خراب نزن دست...) خدادایه مرتب انگیزه حیرت ابروش کمون

 ؟ میگیری لباس برام کی-

 فردا-

 ! دارم شرطی یه-

 ازت بار یه نشد میای کردی قبول که کردم تعجب غزل وای وگفتم کردم اخمی یه

 ؟ نذاری شرط واسم بخوام کاری
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 امیرررررررررر؟ گفت ای گونهوبچ لوس لحن مظلومی خیلی حالت به

 ....بخدا میترسم تورهم میاد امیرقلبم میگی طوری این وقتی غزل وای گفتم بااخم

 ...انگارلولودیدی آخه گفتم چی مگه گفت کرد نگام مظلوم

 تودهنم میاد قلبم.... میزنی صدام جوری ان دیدی واسم خوابی چه نیست معلوم-

 .... بدم اینقده یعنی یبدجنس خیلی وگفت کرد خوشکل اخم یه

 میذارم دست که میپرم ازخواب چنان توخواب وقتا گاهی خودم جون به-

 کشیدن درحال نیست معلوم آرمی روزاهم ای... کردم عرق جوری بد روپیشونیم

 ... ازطوفانی قبل آرامش) دادم ادامه باخنده( منی واسه ای نقشه چه

 که وای صدازد جوری منواین بازم(امیرررر؟ گفت وآروم پایین سرشوانداخت

 ) روز یه درمیاره دمارازروزگارم

 گفتنته امیر این پشت ؟هزارتاچی میخوای چی بگوعزیزم-

 که خودش... کارخونه منوببری میشه باباموندیدم وقته خیلی امیر گفت باخنده

 نمیاد

... 

 ... آلوده وهوای مرد همه این چکارمیون کارخونه بری اِ-

 شده تنگ واسش دلم باباموببینم خب-

 ... بزن زنگش-

 ... دیدن مانند بود کی زنگیدن آخه-

 ! حسابی بینیش می بمونه هم بگوبیاد بهش وگفتم خندیدم
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 ... بخوابم... تواتاقت بیام مجبورشم که بمونه که بیاد نمیگم نه-

 ! بخورمت میترسی حاالبیای! چیه مگه-

 .. آره وگفت پایین سرشوانداخت

 باخنده( بخورمت االن همین میخوای میخورمت جا همه بخورمت بخوام اگه من-

 )) گفتم

 شدی ادب بی بازم اِ زهرمار گفت بااخم

 ی هفته کن بیرون اونجاروازذهنت به رفتم فکر بگم بهت بری نمیشه کارخونه-

 خوبه بمونه هم شنبه پنج میارمش رفتم چهارشنبه که دیگه

 برم میخوام) گفت بچگونه بالحن( شده تنگ خیلی واسش دلم نمیخوام-

 بگن وبهم کارخونه رفتی بشنوم غزل حالت به وای گفتم وخشن جدی

 فهمیدی بری ندارم دوست گوشته بزرگه تیکه غزل دکتراومده زن دخترآقااناصر

 ؟ آخه چرا گفت بابغض دفه یه

 ...افتاد؟ بری ندارم دوست-

 راننده شنبه.. شنیدی همینکه ترگفتم وخشن محکم که میشکست داشت بغضش

 ... موقوف هم زیادی حرف... ببرتش بعد روز بیارتش میفرستم

 میادبلندشدم بدم ازت خیلی چنگیز بدی خیلی گفت باگریه که بودم جدی کامال

 که

 .... نمیام باتوجایی... نمیام فرداباهات من نمایم من گفت
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 ! جامیکنی توبی گفتم تمام وباجدیت ایستادم

 میکنم تالفی برم نذاری اگه گفت باگریه

 بکن خواست دلت هرکاری گفتم بالبخندی که بیرون ازدرمیرفتم داشتم

 میکنم تالفی ندارم دوست بدجنس دادزد وگریه بابغض

 ... اخالق بد کوچولوی گفتم وزیرلب زدم لبخندی

 ) غزل(

 خرید برم باهاش کرد هرکاری صب بگیرم حالشوچطوری که کردم فک اینقد

 نشد حرفم آخرش دادوهوارکرد کلی... کردم لجبازی اصرارکرد کلی نرفتم

 بپوشی مجبوری گرفتم واست هرچی گفت تمام وباعصبانیت

 ...عمرا گفتم باعصبانیت خودش مث منم

 ... میشی پشیمون بابام پیش برم نذاری اگه گفتم که کشیدم ونشون خط واسش

 ....رفت دست به سوئیچ... میبینیم وگفت خندید

 به کردم فک ساعتی نیم یه.... حاالببین وگفتم ماساژدادم سرموبادست موهای

 کنم عملیش باید گذشت پلیدم ازذهن فکری ویه حالشوبگیرم که تالفی

 ... سمیه پیش رفتم که

 میخوام حرارتی چسب سمیه-

 چشم منتظربمونین لحظه چند گفت بالبخندی

 بهش باحرص بود امیر این که اخ بود سرخ سیب ویه برداشم میوه ازسبد سیب یه



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

365 

 

 سیر دل یه داشتم دوست چقد امیر وای میشد مگه خنک دلم که آی گازمیزدم

 میگرفتم گازت

 واسه مکشیدم ونشون خط دلم وتوی گازمیزدم باحرص سیب به قلپ قلپ تند تند

 توهمین... گی زورمی بهم خیلی آقا حضرت... داشتم که هایی نقشه گه شازده

 خانم غزل گفت سمیه که بودم فکرها

 ... ها گفتم که نبود حواسم

 مونده ته تشکرسریع وبایه گرفتم ازش بود گرفته روجلوم حرارتی چسب ب وسیله

 ... تواتاقش پریدم...و شویی توظرف سیبوانداختم ی

 روی گذاشتم هم کرواتاش مخصوص رگال بودم کرده آماده قبل از روهم قییچی

 50 نزدیک کراواتاش ی ههم.... کردم وکارموشروع تخت روی ونشستم تخت

 موزی شیطون لبخند یه وبا کردم تقسیم قست سه به دونه دونه... تابود 60

 باچسب

 کردم کرواتاشوداغون کردم وصل دیگه های تیکه روبه ای هرتیکه حرارتی

 تاتوباشی خوشکله آقا گفتم زیرلب مختلف ی تاتیکه سه هرکدوم شدن رنگارنگ

 نامه وصیت اشهدموبخونم باید میکنه قبلم وبهر دیگه امشب... نذاری سرم سربع

 غذابش ی ملکه کنه دفنم خونشون منوتوباغ روانی واین کنم وصیت... که ندارم

 درک به شه کم بره بمیره خودش......... بشم

 .... حقشه جهنم به اما ارزید تنم لحظه یه وای
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 ازش ودمب ندیده وبد واقعاجلف که قرمز دونه جزءیه هم به روچسبوندم همه

 آثارجرم توکمدش وگذاشتم تورگال گذاشتم کردم کراواتاشومرتب کنه استفاده

 ... بودم خوندن درس مشغول وساعتها شدم اتاقم راهی کردم روپاک

 اینومیپوشی شب وگفت روتخت روگذاشت جعبه یه اومد ناهاربود ظهرنزدیک

 ) عوضی بود دستوری لحنش(

 نمیام من گفتم بردارم کتاب سرموازروی اینکه بدون

 میای-

 نمیام-

 میای-

 میام ن-

 میای دادزد

 منوببر میتونی اگه گفتم سرد خون

 نیا میتونی اگه

 ونمیام میتونم گفتم بالبخندی

 میبینیم-

 نمیام من نرفتم خرید واسه که دیدی-

 زورمیبرمت به گفت باپوزخند

 بیرون رفت ازاتاق
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 بیاد که ومنتظربودم اتاقمتو منم که میشه آماده داره که میدونستم عصربود

 میخواست که شلواری نگوکت که زد می چنان قبلم که میخورم قسم دادوهوارکنه

 ببینم نبود تودلم دل بزنه باید کروات یه صددرصد شویی خشک بود داده بپوشه

 العملش عکس از جدامیترسیدم ولی کرواتاشوببینه وقتی میشه شکلی چه

 ممیخوند درس داشتم... شدم بیخیال

 )امیر(

 داداحمق محل مگه شه آماده زود گفتم بهش که اتاقش رفتم... گرفتم دوش تازه

 گفتم باعصبانیت که بده حرصم بلده خوب...

 میشی زودآماده

 ؟ بگم باربهت چند نمیام من-

 بود کامالجدی لحنم( بارمیگم رویه حرف یه غزل..شو آماده بگیر برودوش-

 ... کوبیدم هم به درومحکم بیرون زدم ازاتاق عصبی دادمنم محل مگه

 ) غزل(

 که بس هم ظهر شدم بلند که کوبید هم دروبه روانی بیرن رفت دادم محل من مگه

 خیلی تخت روی خزیدم خوابموپوشیدم لباس بخوابم نذاشت بهم اعصابموریخت

 ندارم رفتن ی حوصله.... نیست که زور رم نمی من.. اومد می خوابم

 گرم چشام داشت تازه... خوام نمی بدم گوش باید من بگه اون اصالچراهرچی

 .... که میشد
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 غزل... کنم ست باهاش که بودم کروات یه دنبال وشلواروپیرهنم کت واسه داشتم-

 سکته اگه خدا وای.. میکردم نگاه کراواتام به داشتم... باشه آماده االن باید هم

 نکنم

 ازدست چکارکنم من.. دیوانه کرده روخراب خداهمه وای...خدا به عجیبه خوبه

 بهم میریخت اعصابم کاراش بااینکه بودم عصبی شک بی روز یه منومیکشه این

 دادم نشون خودموعصبی کمی یه کرواتاموبرداشتم میکرد روتداعی عشق اما

 دادزدم وباعصبانیت کردم دروباز هوا بی... رفتم اتاقش سمت ورفتم

 غزززززززل؟

 آلود وخواب چرخید من سمت آلودی خواب باحالت هک بود واقعاخواب بود روتخت

 ؟ چییییییییه گفت

 وگفتم بود کشیده دراز که وتقریباروش انداختم تخت روی کرواتاروسمتش

 ؟ چیه اینا باعصبانیت

 ... دیگه کرواته میپرسی ازمن گفت سرد خون

 ... دیگه کرواته وگفتم جلورفتم

 ... واضحه آره-

 ؟ نیست پیدا کرواته اینا گفتو کرد نگاه روبرداشت واونا

 غزل منومیکشی روز تویه وگفتم ایستادم سرش باالی

 ... حقته وگفت عسلی میز روی کرد کرواتاروپرت
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 .... حقمه وگفتم دادم بیرون نفسموباحرص

 گفتم دلخور بالحنی که وامیده زودی روزا این دلم چقد که وای کرد نگام بالبخندی

 ؟... چکارکنم حاال

 عسلی میز سمت که برام کشید ای نقشه چه وبازم زد مسخره لبخند یه شد بلند

 درآورد براق قرمز کروات یه...؟ چراشورمیزنی ووگفت وکشوروکشید رفت

 و اینوبزن دادوگفت بهم بود خودم مال میشناختمش

 اینو؟ کرواتوگرفتم

 قشنگی این به چشه مگه-

 ؟قرمز؟ این-

 ... خوشکله آره-

 ؟ خوشکله-

 ؟ گرفتی چی واسه رنگه بد اگه خودته مال آره-

 ؟ کنم ست باچی گفتم وباحرص بستم چشم

 جلواومد درآورد قرمز رژلب یه کردم نگاش... دروکشوروبازکرد دوباره

 لبم به خواست بود ایستاده جلوم....بارژ گفت شیطون لبخند بایه دروشوبازکرد

 چکارمیکنی؟ باعصبانیت وگفتم دستشورگرفتم سریع که بزنه

 ؟ کنی ست خواستی نمی مگه گفت اخندهب

 منویه دادم ادامه گفتم باحرص.... صددرصد توحتمیه باوجود من مرگ خدایا آخ-
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 ... نیست دیر هم خیلی روز واون میکشی روز

 ) گفت باخنده(... کنی ست گفتی خودت-

 ؟ غزززززززززل دادزدم که

 دارم فاصله چقد ت باها من گفت که کردم نگاش ؟ چییییییییییییه گفت باخنده

 چرا

 ؟ کنم ست بااین گفتم گرفتم روازش رژلب... بود تودستم هنوز ؟دستش دادمیزنی

 این اومده غزل ازوقتی البته بود توخونم شیطنت خودش مث منم.... خندید فقط

 باالبرهنه خوابشودادم دمرلباس تخت روی خوابوندمش سریع که.... شدم جوری

 باالونذاشتم سمت بود دستم تویه دوتادستاش ممحک... کشید جیغ که تنش شد

 تکون

 شدم خم... بخوره تکون نذاشتم گرفتم پاهام بین پاهاش زدم خیمه روش بخوره

 ؟ آره کنم ست که– باخنده ومن میزد جیغ...بارژ کردم خطی خط روکمرش

 پرخنده باالتماس...توروخدا نکن کردم امیررررغلط.. کردم غلط گفت وخنده باجیغ

 به گردونم برش بود دستم دستساش که حالت بااون گردوندم برش میگفت وجیغ

 گردوندم که برش اما خنیدیم من حال بااین اما میخندید میکرد مقاومت سختی

 نداشت ای فایده تقالکرد هرچی کردم خطی خط روشکمش باالبود که لباسش

 که شتخودشوزورموندا آزادکنه میکرد سعی وجود بودبااین پاهام بین پاهش

 جزءتالفی وحالی حس هیچ بدون که نبود تنش هم سوتین بود باال که لباسش

 بارژمیخندیم کردم هاشوپررنگ سینه نوک کشیدم خط آرومی به هم هاش روسیه
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 تقالکرد زد دادجفتک هلم چی هی بکشم دست میخواست جیغ باالتماس که

 التماس

 سرخ هاشوسرخ سینه وکدوتان میشدم نزدیک بهش حد این تا باربود اولین کرد

 پایین لباسشودادم شدم بلند کشیدم دست که شدم طوری یه لحظه ویه کردم

 ... میکشی نقشه من واسه حقته گفتم باحنده کردم ول که دستاشوهم

 این شدم شیطون تخس عروسک این جداعاشق من( روانی گفت اخم گریه بابغض

 )؟ منوبرده دخترکوچولودل

 آماده زود بروحموم گفتم لونره درونم احساس ممیکن سعی که سردی باخون

 ... میشه شودیرمون

 ... ره نمی ساعتست 24 گفت بابغض

 ؟ ی ی ی چی گفتم باعصبانیت

 ؟ حاالچکارکنم گفت ای بچگونه حالت با اما جدی میکرد گریه

 ؟ لبام به اینوبزنی تومیخواستی-

 شدی چراعصبی نزدم حاالکه گفت باگریه سرشوبرداشت

 لباس که داددرحالی ادامه بچگونش ولحن باگریه که کردم اشنگ فقط

 کنترل جدا شدم روانی هاش سینه خصوصا باز شد معلوم خوابشوباالمیدادتنش

 کردی؟ چکارم ببنین گفت که نمیدونستم دارم صبری عجب من واقعاسخته کردن

 دیگه نمیره
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 خیلی گفت هوگری لحن وباهمون پایین لباسوانداخت خودته تقصیر گفتم باحرص

 جوری؟ این چرا اخه حالموبگیری میخواستی روانی بدی

 وگفتم برداشتم خواب تخت کنار میز ازروی کاغذی دستمال ویه نشستم کنارش

 کشیدم آروم کاغذی بادستمال که بهم کرد پشت چرخید کمی بهم کن پشت

 رورژلبا

 ... نشده بروتاخشک میشه ک پا گفتم که

 نیست ساعته 24 کردم شوخی تگف وباگریه لباسشوانداختم

 لیف حاالچطوری گفت باگریه بلندشد شد دیر پاشوپاشوبروحموم گفتم باحرص

 میشه قرمز پوستم بزنم

 گفتم باخنده...... میزنم کمرتولیف برومیام-

 ... عووووضی کردی توغلط گفت باگریه حالش باهمون

 بودی فکرایینجاشونکرده نکنی تالفی تاتوباشی وگفتم خندیدم

 ... کردی تالفی بد بدجنسی خیلی-

 غزززززززززل؟-

 ؟ چیییییه گفت بودم عاشقش وکه بازیش تخس بازیش ولحنوبچه بغض باهمون

 ... عزیزم شه قرمز نکش محکم بزن لیف موهاتونشورفقط... برودیرشد-

 ... کرد اخم فقط نگفت هیچی

 که اتاقش مرفت... کشید طول ساعت نیم شم آماده اتاقم رفتم منم بیرون رفت

 غزل
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 بود پیچیده دروتنش حوله یه که بود باز دراتاقش بیرون بود اومده ازحموم تازه

 داشتی؟ شدکارم چی وگفت برگشت که برگردم تاخواستم وکه

 نمیدونم میشم طوری این روزا این سخته سردخیلی وخون پایین سرموانداختم

 چمه

 ظریف بگیری کروات یه ابامب پیش میری گفتم ؟که میلرزه دلم زودی بادیدنش من

 وگفت روبازکرد بودم گرفته براش که لباسی ی وجعبه تخت سمت شد خم.... باشه

 ... میرم برولباسمومیپوشم

 شدم اتاق داخل کشیدم عمیقی نفس... شدم خارج حرفی هیچ بی سریع

 خواستم نمی هم دیگه نه اما... خبرنداشتم ازشیرین بود مدتها موبایلوبرداشتم

 خودم قراردادوهم جوابشوندادم اما زد زنگ بهم باری چند اوایل باشم داشته خبری

 اما شدم وسوسه هم لحظه یه بودم آشفته جوری بد االنم کردم فخس رفتم

 دل دل اما... دادم قول بهش... اما زنمه منه دخترمال این کردم خودموکنترل

 اعتماد بهش همیش مانع گفت سیروس بهم که چیزی داشتنش دوست واسه میکنم

 عاشق به همین واسه.....بیزارم خورده دست ازدخترای من نیست خودم دست کنم

 دراتاق که چیرخیدم دورخودم هدف بی....هوسه فقط این میکنم شک خودم بودن

 میکردم نگاش برگشتم که داخل میاد طوری این کی ازخودش غیر خودشه شد باز

 لباس یه.... روتنش بود معرکه زدم داختیارلبخنی بی... بود روپوشیده لباس که

 پاکتی کیپ بود گردنی یقه هم یقش حتی پوشیده ی پوشیده ساتن بلند حریر

 جالب
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 رنگش این ولی بود پوشیده عقدمون روز که همون ومث گشادمچی باآستین بود

 دامنش حریربود کردم تاپیداش گشتم کلی بود خودم ی صلیغه بود تیره بادمجونی

 هنوز...بیاد بهش حد تااین نمیکردم فک روتنش خدایی بود رکهمع بلند وکلوش

 ظریفی رنگ ای نقره کروات یه شد که داخل که بود کرده جمع باحوله موهاش

 هم دودیت پیرهن رنگ به اینوآوردم گفت که مشکی کج راه باراه بود دستش

 .. میخوره

 ... ببند برام گفتم که گرفت مقابلم

 بود رولباش بینظیرکه بالبخندی سکوت درنهایت کرد مک فاصلشوباهام زد لبخندی

 ؟ بزنم گره یه گفت که برد کراتودروگردنم برد دورگردنم دست

 زدنو؟ گره یادگفتی کجا از -تره قشنگ یکی-

 لباس بابام میزدم کرواتشوگره براش من همیشه بود بابات ی راننده که بابام-

 پوشید می رسمی

 میاد بهت باسل گفتم که زد لبخند فقط بازم

 ... هیکلم خوش من باشه یادت اما قشنگه که لباس گفت کرد نگام شیطون

 یه.. صلیغم خوش من خودت جون آره.. هیکلم خوش من وگفتم اداشودرآوردم

 دفه

 کشیدوگفت محکم گرفت دوطرف به کرواتموبادودست دوطرف که نفهمیدم

 چییییییییییی؟
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 کردی خفم گفتم سختی بهو کشیدم زورنفس به که میشدم خفه داشتم

 کردم بگوغلط-

 نفس کرواتمومیکشید وهنوزمحکم افتادروتخت دادم هلش که دختر این جداروانیه

 میخندید بودم فتادروش که روتخت که بکشم نمیشد

 کردم بگوغلط-

 ... دم...ش...خفه......خدا...رو...تو...اِ-

 ؟ غززززززل باالتماس وگفتم دستشورگرفتم مکه آوردم کم نفس

 ؟ چییییییییییه گفت خنده وباهمون کرد وکرواتوشل خندید

 ....آ شدی خفه شوخی شوخی گفت که کشیدم عمیقی ونفس کردم وصاف گلوم

 ؟ نباشه تنم سربه داری دوست خیلی من جون-

 گفت که یقم به زد انگارزل انداخت پلکاشوپایین ترکرد لب

 نیست طوریاهم این نه خب-

 ؟ چجوریاست پس هنوزگفتم بودم وروش بهش بودم دهز زل که درحالی باخنده

 ... کنم اذیتت دارم دوست اما-

 ؟ کردم عقدت چون ؟

 نیست ابن فقط نه-

 ؟ چییه دیگه وگفتم خندیدم
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 بهم خیلی گفت لحظه چند بعد که کردم نگاش بالبخند فقط که بود ساکت

 زورمیگی

 زورالزمته-

 )؟ دلبریه لحنیه چه خدااین وای(امیررررررررر؟-

 جان-

 ... توخونه کردی حبسم جورایی یه نمیرم جا هیچ جزءکالس من-

 ؟نگفتم نمیری جا هیچ من ی اجازه بی...؟ نگفتم گفتم بهت هم اول روز همون-

 ؟ دلم عزیز

 ... توخونه پوسیدم خب-

 نمیرم اما پزشکیه ی گنکره کانادایه شدم دعوت تازه که میبینی غزل پره وقتم-

 ... گلم نمیتونم...

 ... کن کیلینکتوکم روز یه-

 داد ادامه که میشنه دلم به قد این تازگیا چرا کردم نگاش بالبخند فقط

 .... کن کم کارتویکم خب

 ....خاطرتو واسه گفت بالخندی

 که کشید یعنی وجلوتررفتم حکموم باهم کرواتموکشید ودوباره کرد اخمی

 جلورفتم

 خب گفت نفس یخ بوددرحد کم فاصلم وخیلی که کرواتم بود دستش هنوز اما فقط

 که خونت هم اما حرفیه بازم نداری دوسم هستم که آدم ولی درست زوریتم زن
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 ... دارم چندتادایی من مگه هستم که خواهرزدادت گفت باخنده. هستم

 ؟ هنوزم منفیه ذهنت من به نسبت دادنکنه دامها که کردم نگاش باخنده

 ... عزیزدلم کنم توجه بهت بیشتر بعد به ازاین میکنم سعی وگفتم ترکردم لب

 خیره وگفتم نذاشتم دادکه هلم حرفش بااین بروکنارهمزمان وگفت کرد کرواتموول

 مالیم کن آرایش یکمی گفتم وآروم بودم لباش

 جذاب لبخند بایه فقط کرد نگام

 ممکنه غزل خوری نمی جم ازکنارم دادم ادامه که ترکرد لب...بذار وهاتوبازم

 کسی دست از... باشه حواست گلم نمیزنی لب اصال بشه سرو مشروب تومهمونی

 ؟ عزیزم باشه میگی خودم به خواستی نگیرچیزی نوشیدنی هم

 باشه-

 ؟ هست هم شیرین گفت وکه چشاش به بودم زده زل وهنوز بودم روش

 ؟ رینشی-

 آره-

 نمیدونم-

 ؟ نمیدونی-

 دعوتش کورش باید کنم دعوتش که نیست من مهمونی آخه آره وگفتم بالبخندی

 کنه

 نکنه دعوتش خواستم کورش از کردم تموم باهاش میدونستن ها بچه(
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 ) حوصلشوندارم

 بپرسم ازت سؤالی یه-

 .. بپرس دوتا-

 ... نمیری شیرین پیش مدتیه میکنم احساس-

 ؟ مهمه برات وگفتم دمز لبخنید

 نمیری که میدونم ولی... چیزه... اما نه-

 ؟ کنم محرومش نگفتی مگه-

 ؟ چی خودت پس وگفت باالانداخت ابرویی تک

 ی وخیره وبرگشتم ای ولحظه زدم ولبخندی کردم تر لب کردم متمایل چپ سروبه

 قیعمی نفس عروسک این نازودلبره ذاتا خودم جون وبه لبشوگزید بودم لباش

 میخوابی؟ پیشم امشب وگفتم کشیدم

 ... نه گفت باخنده

 چرا؟-

 زنوشوهرنیستیم که ما-

 نیستیم چرا هستیم-

 نیستیم واقعی ولی هستیم خب-

 ؟ چیه بابقیه فرقمون کردیم عقد ماکه نیستیم واقعی گفتم باخنده

 تالفی نمیکنن کل کل همن عاشق دارن رودوست دیگه هم وشوهرواقعی زن خب-
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 وقت بیشترباهم میخوابن تخت رویه اتاق تویه واقعی وشوهر زن نیمکنن

 ... کارادارن اون از باهم تازه......منوتو مدل نمیکنن دعواکه میگذرونن

 کارا؟ ازکدوم گفتم باخنده

 کارا ازکدوم گفتم که بود ساکت لحظه یه

  کرواتموگرفت حرفی هیچ بی دوباره

 میشم وقت ااونکار این از باشیم داشته باهم نوتوهمم

 کرد اتاقوترک باسرعت که نکردم مقاومتی داد هلم... زنوشوهرواقعی





 میده بویی چه این وای که گرفتم دوش رفتم زود صب که گذشت روزی چند یه

 حساس ازحد بوبیش به من که میکردم حس به که حدی میدادبه گند بوی شامپوم

 ..................! بودم

 ؟ شدی نما خواب صبحی اول داری چکارم-

 نماشدم خواب آره-

 وبه کردم بغلش که هرشب مث بود تنش خواب زورلباس به کردم بلندش

 اتاقم زوربردمش

 میخواست بودم شده کفری اومدم می کوتاه من مگه اما شد منع زدتوسرم کلی

 مستقیم که زدن کردجیغ شروع توحموم بردمش کردم لج اما زمین بذارمش

 سرجات بشین دادزدم چنان بیادبیرون خواست که آبوبازکردم که تووان گذاشتمش
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 ... دیونه چته گفت باگریه شکست بغضش دفه یه

 ) گفتم تمام باعصبانیت( نگو هیچی-

 لباستودرآر میام االن گفتم که کرد نگام وگریه بااخم

 چیییییییییییییییی؟-

 ... ترسیدم چته گفت باگریه که) دادزدم چنان(...شنیدی-

 که آشپزخونه پایین رفتم که بیرن زدم ازحموم وسریع کردم نگاش غره شمباچ

 بختانه خوش سمیه روبرداشتم بود تویخچال هاروکه مرغ تخم حاوی ظرف

 که وان ی لبه که بود نشسته حموم داخل برگشتم.... سحر ی نبودکله توآشپزخونه

 ؟ هستی لجبازکه گفتم وبالبخندی نشستم داشت عرض سانتی 20 یه

 چته گفت باگریه

 ؟ شدی مظلوم که بازم-

 ؟ چکارکردم گفت که داشت اشک نم چشاش باگریه کرد نگام فقط

 میترسی؟ ازمن گفتم باخنده

 تووان دست وبایه شکستم وان ی لبه برداشتم مرغ تخم دونه یه که کرد نگام بازم

 ؟ چکارمیکنی زد جیغ که کردم خالی

 زمین روی کردم مرغوپرت تخم پوست

 یهیچ-

 که کرد نگام بابهت که تووان شکوندم دست یه به وبازم برداشتم دیگه یکی دوباره
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 ؟ اومد یادت گفتم میکرد نگام باگریه فقط اون شکوندم روهم وچهارمی سومی

 ! میکنم امیرخواهش گفت باگریه

 اومد؟ یادت-

 امیرررررررر؟-

 نزن صدام جوری این امیرودرد-

 ...من...من...امیر-

 ؟ کردی اموخرابچراشامپوه-

 ؟ من-

 ؟ کی پس-

 چرا؟ عزیزم غزل گفتم که کرد نگام فقط

 میکنی امیراشتباه نکردم کاری من گفت بابغض

 ؟ میده مرغ تخم بوی چراشامپوم-

 ویتامین کلی خوبه موهات واسه گفت که گریه میون دیدم لبخندرولباش لحظه یه

 داره چرب های اسید داره

 ؟ چی تالفی به وقت ن؟او خوبه موهام واسه پس اِ-

 باباموببینم برم نمیذاری-

 بزنم حرف باهات نمیخوام راجبش دیگه گفتم هزارباربهت فهیمدی نمیذارم-

 ) گفتم باعصبانیت(
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 میکنم امیرخواهش گفت باگریه

 عید میاد نمونده عید به چیزی درضمن بیاد نکرد قبول دنبالش فرستادم -

 ؟ آخه چیه ها رغم تخم این بدی خیلی امیر گفت باگریه

 میشه لطیف تنت داره ویتامین کلی خوبه تنت واسه گفتم باخندم

 بومیگره تنم گفت بابغض

 ؟ بونمیگیره من موهای-

 بیاد جا حالت ساعت نیم یه توآب بشین گفتم که میزدم هم آبوبادست داشتم

 دیونه گفت بااخم

 توخورده تن به تنم خودتی گفتم باخنده

 .. کردی غلط دادزد که برم حموم سمت که شدم بلند

 که ساعتی ربع یه برداشتم دیگه شامپوی یه بگیرم دوش که ورفتم نگفتم هیچی

 ... غزل گفتم که بودم زیردوش

 ؟ چته دادزد که هنوز بود تووان

 ... شم رد میخوام چشاتوببند

 ... بندم نمی-

 ببند دادزدم

 بندم نمی-

 .... توآ میدونم من غزل دادزدم
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 ؟ میشه مثالچی نبندم گفت که بود هپرخند صداش

 غزززززل؟ دازدم

 ؟ چیییییییه گفت که صداش بود پرخنده

 حسابتومیرسم غزل-

 زنتم حرومه ببینمت من نیست مهم توروببین دخترات چطوردوست-

 نکن بحث بامن غزل-

 ببینم میخوام ؟من جامودیدی چطورتوهمه کثافت-

 اون بیند حسابتومیرسم بابام جون هب دادزدم باعصبانیت که لحظه یه گرفت خندم

 ... گاویتوخره چشای

 کثافت گاوه خودت چشای-

 ؟ غزل دازدم-

 بروبستم بیا گفت باغیض

 شدم رد سریع که چشاشوبسته ودیدم دادم بیرون ای درشیشه سرموازالی

 تاخواستم

 بدون توکمرم بود مرغ تخم ی یهوضربه که لختم دورتن بپیچم رودورتنم حوله

 سمتش وچرخیدم مخصوص ی توقفسه کردم پرتش باعصبانیت دروم یچمبپ اینکه

 ...رو حوله بپیچ گفت چشاشوبست دفه یه که میخندید داشت

 چشاتوبستی...اِ گفتم باخشم ایستادم سرش پشت سمتش رفتم طورلخت همین

 توکه
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 ؟ ببینی میخواستی

 ...بروامیرلطفا-

 چشاش ازروی بردارم که دستشوگرفتم

 ؟ میبینی باره اوین... وبستیچشات چی واسه-

 لطفا امیر گفت باالتماس که بردم چشاش ازوری نشد بود چشاشوبسته هنوز

 ... وبرودیگه کردم غلط

 اولین باعصبانیت وگفتم شدم عصبی باز اومد یادم که بود شده کثیف دوباره کمرم

 ؟ منوببینی نمیخواستی بستی؟مگه جوری چشاتواین که باره

 کردم غلط امیر-

 بغلش که درحالی درآوردمش وازتووان دراوردم خوابشوازتنش لباس وحشی ینع

 دورکمرشوگرفته محکم که بودم جداعصبی منم وپازد دست زورکلی به بودم کرده

 عوضی منوبذارزمین... سروسینم به میزد میزدوبامشت بادادوبیادحرف بودم

 .. منوبذارزمین

 دبو لخت هم زیرباالتنش جزءلباس تنش بود لخت

 ... آروم... باش آروم دادزدم

 ) گفتم بافریاد( میکنیم حموم باهم وگفتم شدم حموم داخل

 ... عوضی دادزد که کردم زورکنترلش به بود بغلم

 وسردوگرم کردم باز دوش آب دیگه وبادست دست یه با بودم کرده بغلش محکم
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 بود توبغلم اون

 ... زدم امیریخ سرده زد جیغ گریه میون که میکرد گریه

 از میکرد سعی مدت تمام بودمش گرفته ومحکم هنوز... کردم ترش گرم یکمی

 کن ولم گفت گریه میون که اشه جد

 ... باش آروم گفتم باعصبانیت

 افتاد نفس نفس به کرد گریه اینقد

 به چسبوندم بود دورکمرش دستم یه که طور همون...میداد مرغ تخم بوی تنش

 حس سینم روی محسوس خیلی نظیرشو بی ولطافت سینش برجستگی خودم

 بدنوبرداشتم وشامپوی بردم دست داشت همراه به روبرام عجیبی وحس میکردم

 کلی میکرد گریه هنوز روتنش کردم خالی مقدارزیادی بود باز درش که

 میده مرغ تخم بوی تنت گفتم سرد خون اما دادوبیادکرد

 کثافت دادزد عصبی

 دادزدم منم... باش آروم-

 میشد بد داشت حالم تنش بالمس طوالنی دقایقی تنشوشامپوزدم کل تدس یه

 تحملم

 گریه هنوز بردمش دوش زیر... میلرزه داره دستام مکردم حس میشد کم داشت

 )روانی من دادزدم(؟ چته گفتم عصبی که کرد هق هق میکرد

 ... کن ولم گفت که میلرزید صداش



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

386 

 

 توگودی وسرم خودم به بوندموچس دستام بادوتا کردم بغلش نبود خودم دست

 روانی کنم تحمل نمیشد دیگه بود بیشترچشاشوبسته بودیم زیرآب وچون گردنش

 ) میلرزید وضوح به صدام دیگه( کن آرومم..... غزل کن آرومم گفتم که شدم

 ... میکنم خواهش امیر گفت باگریه

 غزل میخوامت... بارته اولین مگه دادزدن) میکرد گریه فقط(... بارته اولین مگه

.... 

 ...میاد بدم ازت روانی کن ولم گفت باگریه

 وضوح به که باصدای که حالم حسو این نبود خودم دست سینشوگرفتم دست بایه

 میشه؟ ؟مگه نخورده دست تنت گفتم میلرزید

 ...لطفا..امیر... میکنم امیرالتماس گفت باگریه

 گفتم التماس با ،نبود نبود خودم دست تودستم سینش بود گردنش توگودی سرم

 کردم عقدت زنمی

 دادی قول توبهم گفت باگریه

 مگه...)کرد می گریه فقط(... میکنی اذیتم... باشم آرم نمیذاری..تو.. نه-

 نه؟ مگه ؟میخوای خوای همینونمی

 میخوای توهم گرگرفتم برس دادم به غزل میکنم خواهش گفتم کرد نگام باگریه

 ) گفتم باالتماس( دارم احتیاج بهت میخوای ،میدونم ممیدون

 نفس گریه میون میکرد هق هق فقط بود باز آب دوش چسبوندم خودم بیشتربه

 نفس
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 غزل.... تنتومیخوام... غزل میخوام... کن آرومم دادم ادامه باالتماس که میزد

 دفه یه که...کردی جوریم تواین..منو میخوای طورکه همون میخوامت...

 ؟ کردی فک چی من توراجب باگریه پاهاش روی نشست خورد لیز ازتودستام

 نکردم تقالیی هیچ

 من... خدانیستم به نیستم) گفت هق باهق( نیستم بدکاره امیرمن گفت باگریه

 ) شدم پشیمون دیدمش جوری این(....نیستم..بد..

 واممیخ معذرت غزل گفتم باشرمندگی که بود برهنه تنم منم زانوزدم جلوش

 عزیزم نیست خودم دست... لطفاعزیزم غزل منوببخش میکنم خواهش غزل..

 ... ندارم آرامش مدتیه میشم اذیت میبینمت

 نزن دست بهم گفت هق هق باجیغ کنم بلندش کردم سعی که کرد گریه فقط

 ... نزن دست..

 میکردلیفوبرداشتم هق هق هنوز چسبوندم خودم به بازم کردم بلندش ندادم محل

 گریه اما بود حرکت بی میداد مرغ تخم بوی تنش هنوز که شامپوزدم وشور

 کرد گریه قد این میلرزید دادم حمومش که ازدقایق بعد هق باهق میکرد

 بودم میلرزدنگرانش قد این نبود بند روپا کن رخت بردمش که بهم اعصابموریخت

 باگریه اشتد کیلیپس هنوز که دورموهاش ویه پیچیدم رودورتنش حوله سریع...

 نکن نگام جوری توروخدااین گفتم باالتماس که کرد نگام

 ...میاد بدم ازت گفت باگریه
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 گذاشتم ه*و*س*ب یه بود پراشک که چشماش روی ترکردم لب نگفتم هیچی

 داشتم

 داخل... میکنی اذیتم داری نکن گریه لرزون باصدایی گفتم حموم سمت میرفتم

 طوالنی ودقایقی خیلی کردم ردشس سریع که بود باز آب دوش هنوز شدم

 ایستادم

 سرد آّب زیر

 ) غزل(

 روی حالت باهمون اتاقم رفتم بیرون ازحموم رفتم هق باهق منم توحموم رفت

 دوسش چرامن خدایا کشیدم خودم روی مالفه باز کردم وگریه کشیدم دراز تخت

 بدبختم قده این خداچرامن... هوسه ازسره هست هرچی نداره دوسم اون اما دارم

 دارم دوسش جزءاینکه چیه خداگناهم برس دادم به قراردادی سرراهم امیر چرا

 سردرد کردم گریه اینقد... بمونم خودم وتنهایی توبدبختی نذاشتی چرا خدایا...

 که پتوبود زیر توسرم اومد که بود امیر دربازشد که نگذشت خیلی گرفتم

 نشستنش

 روفهمیدم تخت ی لبه

 ؟ غزل گفت آروم

 ... بروبیرون گفتم باگریه شکست بغضم دفه یه که بود اومده بند گریم ازهت

 ؟ میکنی گریه عزیزدلم گفت مهربونی بالحن بکشه سرم پتوروازروی کرد سعی

 ...بذار بروتنهام– ریختم بیشتراشک بستم چشم
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 نذاشتم که پتوروبکشه خواست دوباره( دلم عزیز میخوری سرما بپوش پاشولباس-

 بذار راحتم بروبیرون گفتم باگریه) بودم عصبی

 تکرارنمیشه دیگه غزل)داد ادامه که میلرزید صداش(.. میخوم معذرت من غزل-

... 

 میاد بدم... ازت گفتم هق باهق گرفت شدت گریم شدم جمع بیشترتوخودم

 توبدی...

... 

 غزل پشیمونه بود معلوم که میکرد پتوکمرمونوازش روی گرانه نوازش دستش

 میخوام معذرت نیست خودم دست که گفتم نکن گریه داری دوست که یهرک جون

 توبهم گفتم هق باهق...تو جون به میدم ،قول میدم قول افته نمی اتفاقا این دیگه

 قول

 ... بدی توخیلی زدی قولت زیر اما بودی داده

 میشم دلواپست کیلینیک برم میخوام میشم نگرانت بپوش پاشولباس

 میام بیرون ببرمت ؛میخوام میام زود امروز وگفت شد لندب که کردم گریه فقط

 شدن بسته صدای که کردم هق هق فقط بازم نگفتم هیچی گلم باش آماده دنبالت

 دروشنیدم



 سرش سربه دیگه که گرفتم تصمیم هم من میرفتم سرهم پشت روزا طور همین

 قبل که بخونم درس خرخونی فقط گرفتم تصمیم کردم حفظ وفاصلموباهاش نذارم
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 قول بهم قبلش روز چند خودش خرید بیرون منوبرد امیر نوروز عید ازتعطیالت

 رفتیم که روزی اون اما زیادبود خیلی کارش باسمیه حتی نمیدادبرم اجازه دادالبته

 خیلی خیابونا بود عید نزدیک چون بیرون باهم رفتم که بود تعطلی من شانس

 فقط طوری هیمین اگه حتی واسم خرید می میذاشتم روهرچی دست... بود شلوغ

 میخرید که هم چیزا توبعضی میگفت نه مگه میخریدش قشنگه چه وای میگفتم

 واسم کلی نداشت ای فایده میکردم اعتراض کرد نمی توجهی نظرمن به اصال

 توخونه بیرون ولباس وکفش تاکیف گرفته آرایش لوازم ازعطروادکلن کرد خرید

 دوتاش خودش اومد خوشش دید زیر لباس ست یه وتازهوزیر وراحتی ومجلسی

 خریدم بود یاخودش من ی صلیغه یا که بغیرازاونایی شوبرداشت مختلفش بارنگایه

 صبوره ههم صلیغست جداخوش کرد کمک انتخابام توبیشتر داره ای صلیغه عجب

 پشت روگذاشت همه.... غرنزد اصال بودیم بیرون که ساعتی چند کردن توخرید

 فرمون پشت بشین غزل وگفت شد پیاده ازماشین که بود وعصر عقب قصند

 ... میام سریع بگیرم چیزی یه برم نشم تاجریمه

 که امیر..اوالالال.. بودم رول اپشت خد وای... رول پشت پریدم سریع شد که پیاده

 قراره... من میکنم حالی چه وای امیر فراری ماشین بود روماشین سوئیچ رفت

 چند که بودم فکرا توهمین.. بودم گفته دیگه چیز یه کاش پرادوبگیره یه منم واسه

 کرده منومحروم روانی این بودم بابام دلتنگ چقد که وای نکشید طول بیشتر ثانیه

 دِ خالصه... بیشترنشدکه دقایقی امیرروندیم کردم مغازه به نگاهی که دیداربابام از
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 پرتقال آب دوتالیوان کردم نگاش ونبیر امیراومد کردم تاحرکت.. رفتیم بروکه

 کارخونه میرم خدادارم وای رفتم گاززدم دردنیارم سرتون خالصه بود دستش

 می اما....توسپردم خداخئموبه..باخودخدا امیره دست هم موندم زنده باخودم رفتم

 ....امیرو دادبیدای میخرم جون به... دیداربابام به ارزه

 )امیر(

 دفه یه...نداد محل اما منودید ورفت زد گاز غزل...برد تمما بیرون اومدم همینکه

 زمین روی پرتقاالروکوبیدم آب لیوانای که شدم عصبی چنان که اومدم خودم به

 وری دری که شد پاشیده اونا روی که بودن روکه عابرپیاده تای روچند پیاده توی

 یکی اما نداشتم بدم جواب بخوام اینکه ل حا اصال که بودم عصبی اینقد گفتن بهم

 وکفری عصبیم دیدن که مردم اما بشم بقیه دست بود نزدیک که شد پیله بهم بد

 بودآ نقد پول کمی یه بود توماشین کارتام پول نه بود باهم موبایل نه نگفتن چیزی

 تیکه... نرسه بهت دستم احمق ی دختره که غرمیزدم لب زیر که گرفتم پرتقال ب

 عمارت رفتم گرفتم دربستی یه... کنه رحم تخدابه وای غزل گوشه بزرگت

 عصبی اینقد رفت دادم بهش کلی بیارم پول براش تابرم داشتم رونگه راننده...

 پس نبود ماشین شدم داخل باعجله... دادم بهش چقد نبود مهم اصالبرام بودم

 هنوز

 خودته پای خونت میرسه دادت به سرووخدافقط خیره این رفته کجا یعنی نیومده

 اتفاقی خدا وای گذشت وهزارتافکرناجورازذهنم میچرخیدم دورخودم... زلغ
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 دلشوره همه این نبود من دست... میشد تاریک داشت که ؟هواهم نیفته واسش

 داخل پریدم بزنم زنگ بهش اومد یادم تازه که میچرخیدم دورخودم حیاط توی...

 نه انگار نه گرفتم نداددوباره وجواب شمارشوگرفتم روبرداشتم گوشی

 خداکجا وای... میشدم روانی داشتم....نداد جواب... خودموگرفتم ی شماره...انگار

 گوشی که بودم عصبی اینقد نداد جواب اما گرفتم دوباره... برم دنبالش برم

 که میکرد نگام مدت باباتمام نبود خودم دست...میز روی کوبیدم قدرت روباتمام

 گذشت طوری چه نفهمیدم ساعتی یه یاطح داخل رفتم ندادم کومحل غزل گفت

 که

 زجه گفت پرسید هرچی بود پله باالی حیاط توی بابااومد وقرارنداشتم اصالآروم

 سنگ عرض مدام حیاط توی... نیومد کو؟چرا غزل میپرسید مدام شد عصبی زد

 خیلی رفت روترک خونه کرد ولم نکنه... رفته نکنه اومدم ومی فرشارومیرفتم

 میشدم ورانی افکارداشتم ؟ازاین کرد کرد؟ولم ولم آخرش مگرفت سخت بهش

 ؟توهمین رفت خونم شادی... کرد خونموترک رفت ؟غزل رفت سخته تصورشم

 که میزدم بال بال زخمی ی پرنده یه عین من بودم عصبی چقد نمیدونم فکرابودم

 رفتم توباعصبانیت اومد باماشین بود خودش داشت ریمونت بازشدن درعمارت

 بهش نگاهم ایستادم روش روبه منم داشت نگه اومد ها پله تاپای باماشین جلو

 لبشو بود

 باالی هم بابام.... نیست جلودارم خداهم امشب میدونست هم خودش پس گزید

 پله
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 که بودم عصبی قد این اما برگشت که بودم خوشحال دلم ته... بود باویلچرش ها

 ماشین جلوی... نکرده روترک خونه ازاینکه حال خوش نیست جلودارم هیچی

 ؟ بودی گوری کدوم گفتم بافریاد ازدقایقی بعد نداشت اومدن پایین قصد ایستادم

 کدوم دادزدم بازم که ترسیده خیلی هم بود معلوم بود نشسته طورتوماشین همین

 ؟ بودی قبرستونی

 گفتم وبافریاد رفتم کناردرراننده که... میزدم حرف انگاربااون انگارنه

 ..وبازکندر

 بافریادگفتم وبازم ماشین سقف به زدم بامشت که بود پرترس کردچشاش نگام

 .. بیاپایین

 .. میترسم گفت که بود ضعیف صداش

 میترسی؟ دازدم

 آره یعنی سرگفت وتکون باترس

 ؟ رفتی چی واسه میترسی-

 ... پایین بیا دادزدم بازم که نگفت هیچی

 ... نمیام دادمیترسم ادامه که) ضعیف اما صداشومیشنیدم( نمیام-

 ؟ میکنم ماشینوداغون یا میای دادزدم بازم

 ای فایده مگه کردم روباالپایین گیره دست داد دهنشوقورت آب بود بهش نگاهم

 تاکی وگفتم زدم ماشین به لگد یه باعصبانیت که بود روزده مرکزی قفل داشت
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 .. بمونی توماشین میخوای

 میترسم گفت باترس

 ...ندارم کاریت پایین بیا-

 میدی؟ قول گفت که میلرزید صداش

 ... پایین بیا دادزدم

 نداری؟ بگوکاریم-

 ) نبود آروم اصال لحنم(رو لعنتی این بازکن غزل-

 ... پایین ورترمیام براون-

 بودم عصبی اینقد پایین اومد ولرززیادی باترس وکه گرفتم فاصله ازماشین یکمی

 به بود چسبیده میلرزیدکه بید عین که صبیمع خیلی بود فهمیده هم خودش که

 کدوم بادادگفتم جلورفتم که طورازکنارماشین همین میرفت عقب عقب ماشین

 ؟ بودی گوری

 ؟ باتوأم گفتم بافریاد که دیدم ترسوتوچشاش کرد نگام فقط

 باترسومنومن

 ....کارخونه گفت

 کجا؟ دادزدم

 نه...و....خ...ر....کا-

 )بافریاد(کجا؟ تکرارکن تمگف همزمان دادم سرتکون
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 ه..ون....خ....ار...ک-

 ) گفتم بافریاد(؟ رفتی چی ؟واسه میکردی غلطی چع اونجا-

 رفتم گفت باترس میرفت عقب عقب بهش بود چسبیده که طورازکنارماشین همین

 ... باباموببینم

 ؟ بری نداری حق نگفتم مگه گفتم بافریاد که میچرخیدیم دورماشین

 شده تنگ بابام واسه دلم گفت که بود ترسیده خیلی بود گرفته جلودهنش دستش

 ...بود

 نمیری؟ نگفتم مگه-

 رفت هزارراه دلم شدم حالی چه نمیدونی گفتم بافریاد که نگفت هیچی

 ؟ بودی ماشینت نگران چته-

 ؟ کنم داغونش جا همین ؟میخوای... بودم ماشینم نگران احمق دادزدم-

 هزارفکرناجورکردم نمیدونی گفتم انیتبادادوعصب که کرد نگام فقط

 ؟ رفتم ؟باکسی فرارکردم فکردی گفت دخترکه این وپررروبود گستاخ چقد

 ..شو خفه دادزدم

 )غزل(

 شدم حالی چه نمیدونی غزل گفت باخشم بازم که رفتم عقب سمتم برداشت خیز

 ؟ نمیدادی چراگوشیتوجواب....؟

 بودم رول پشت بدم جواب شد نمی-
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 ) لرزید تنم دادزدچهارستون(؟ داری نگه ینمیتونست-

 گیس که موهام که بود عصبی اینقد فرارکنم تاخواستم برداشت خیز سمتم

 گیسموکه کرد ایستادول اونم ایستادم زدم جیغ که گرفت دردم چنان بودروکشید

 به

 فاصله که ازترس بودم شده لرزه زمین عین دادم تکیه فرشا کنارسنگ درخت

 استرسی چه نمیدونی ازت نمیگذرم مادرم روح به غزل گفت که کرد کم روباهام

 کردی وارد بهم

 ؟ فرارکنم میترسی چته گفتم وبغض باعصبانیت

 نمیذارم دادزدزندت

 ...میاد بدم ازت روانی گفتم باگریه که گرفت گریم

 عصبی خیلی( شب وقت این اونم.. صدتامرد میون کارخونه رفتی چراسرخود-

 ) لحنش بود

 ... بابام پیش رفتم گفتم هباگری

 کردی توغلط-

 جواب چکارکنم من بیفته واست اتفاقی داداگه ادامه که کردم نگاش باگریه فقط

 بیاد؟ گذاشتی تنها چرا نمیگه بدم باباتوچی

 ؟ کنی منع بابام منوازدیدن نداری توحق-

 فهمیدی؟ منه دست اختیارت گفت باعصبانیت
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 ...کردی غلط دادزدم

 زری چه وگفت دستشوباالآورد وهمزمان کردم خودموخیس که زد فریاد چنان

 زدی

 ازاینکه قبل کردم خم عقب سرموبه چشماموبستم زدم جیغ بزنه دستشوباالآوردکه

 نداشت شوخی دوتاچشاش بودن برزخی کردم چشاش به نگاهی چشماموببندم

 تگف عصبانیت که بابابود صدای که بودم منتظرسیلیش بودم چشاموبسته عوضی

 ...امیرررر

 باترس که بود شده باباقاطی باامیرگفتن جیغم صدای میلرزیدم بید عین که

 میاد بدم ازت گفتم باگریه افتادم هق هق به بود گرفته گریم چشاموبازکردم

 ... میام االن بروتواتاقم گفت باعصانیت بود مشت دستش...

 .. نمیرم گفتم باگریه

 ... برواتاقم دادزدگفتم

 که میکردم باالگریه ها ازپله دورفتم وحالت باسرعت منگفت هیچی

 زدم لبخندی بگم چیزی اینکه بدوم شدم رد میکرد نگام ازکنارویلچرباباکه

 چشمکی

 ... اتاقش رفتم دویدم وباسرعت زد لبخندی ته زدم

 )امیر(

 ... میکنم موهاشوکوتاه تواتاقم نره اگه وای گریون باچشمای رفت غزل
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 کن صبر امیر باباگفت که باعصبانیت االمیرفتمروب ها پله داشتم

 ... نکن دعواش مادرت توروروح امیر گفت که ایستادم

 کنم دعواش دیگه میشه یعنی داد خداقسمم وای

 ندین توروخداقسم گفتم عصبی بالحنی که

 سرزده باباش به رفته نکرده که امرکاری-

 تابرگشت شدم وزنده مردم شدم حالی چه نمیدونی پدرمن-

 ؟ نگرانی ایندقه امیرترسیدی؟ازچی-

 نداره جایی ؟اون کنه روول خونه نکنه ترکت دادنگرانی ادامه که کردم سکوت

 ؟ میگری سخت بهش قده چرااین امیر بره

 ... خاطرخودشه به-

 تایه مونه می توقفس پرنده عین ببین... نیست درست هم گیری سخت همه این-

 به نکن اسیرش بالوپرشونبند جوری این میخوادپروازکنه پیداکنه فرصتی

 .. میشی پشیمون ضررخودته

 ... نگرانشم نیست خودم دست-

 نشده ثابت تاحاالبهت نیست دختربدی غزل نگرانی ازچی-

 کرد وزنده امروزمنوکشت که دیدی خوبه من زور به اون نه-

 هشیطون بدنیست میکنی توفک که اونقدرها اون میکنی اشتباه دارم یقین من اما-

 ؟ باباشوببینه نمیذاری چرا کردی پنهونش همه از چرا امیر کنه گوش حرف اما
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 ...هیز چشم صدجفت میون بکنه غلطی چه کارخونه بره وگفتم شدم عصبی

 رئیسشون زن دخترناصرزنته بگن میکشی توخجالت نه-

 نمیخوام... نمیخوام اما دخترناصرزنمه میدونن کارخونه کل نیست حرفا این نقل-

.... 

 ؟ چی خوای نمی-

 قبلش روزای به برگرده بگیره طالق ازم بخواد باباشوببینه بشه هواییی نمیخوام-

... 

 باباش پیش بره که نداره جایی باباش بره نداره جایی هیچ زنته االن اون نترس-

 کنه روترک خونه بخواد که نیست هم باکسی باش مطمئن

 ستمنی مطمئن من گفتم که بیشترازقبل بودم عصبی

 سرت میاد بدت که ازبالیی دخترونرنجون این باکارات اینقد نباش بین امیراینقدبد-

 میدی فراریش روز یه نگیر سخت بهش کن محبت بهش گفتم هزارباربهت میاد

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

 همه این مستحق اما نبود درست کارش بزن حرف باهاش باالآروم امرمیری-

 نیست وزدن سرزنش

 ؟ زدن گفتم که بود عصبی لحنم

 میزدیش نبودم من ؟اگه ؟ترسشوندیدی اشکاشوندیدی مگه بزنیش میخواستی آره-

 درازه خیلی زبونش-

 پاکه دلش میزنه حرف فقط-
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 ... میکنم زبونشوکوتاه گفتم باعصبانیت

 مهروبون بدترولجبازترمیشه کنی بیشتربداخالقی شوهرچی وارد امیرازراهش-

 ... ترباش

 ... هپررومیش-

 امتحان میده بهترجواب روش ومحبت مهربونی که دختریه غزل همینه اشتباهت-

 ... منواونوازتوبهترمیشناسم امیر کن

 ...بعد بشی بذارآروم...نروباال هستی عصبی دادفعال باباادامه که کردم سکوت

 آرومم نیستم عصبی-

 ... نیستی آروم... نیستی-

 مسلطم... باباخوبم-

 ؟ نکنی دعواش بده قول-

 .. نمیدم قول-

 ... کن برخورد باهاش بامالیمت میکنم امیرخواهش-

 ... میکنم سعی باشه-

 هنوز... شدم عمارت داخل بشنوم باشم ازبابام منتظرحرفی اینکه بدون باسرعت.

 دربزنم اینکه بدون شدم اتاقم داخل راست یه که بود تووجودم آثارعصبانیت

 بدون که جلورفتم میزد موهاشوشونه داشت دبو نشسته توالت میز پشت غزل...

 ؟ شدی آروم گفت کنه نگام اینکه
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 ؟ باشم آروم من تومیذاری مگه گفتم خشن بالحنی

 روگذاشت شدشونه بلند میزتوالت ازپشت جلورفتم که بستم درومحکم برگشتم

 روی

 ؟ چکارکردم من وگفت میز

 ؟ چکارکنی میخواستی ؟دیگه چکارکردی گفتم باعصبانیت

 بابامودیدم رفتم منوخودم بردی تونمی نکردم کاربدی من-

 من گی نمی بهش کم خودت نمیاد خودش گفتم بهش گفتم بهت بارها من-

 چکارکنم

 میگم ؟بهش بیارمش زور به نمیاد وقتی

 باید اون تونمیخوای...نگو الکی-

 بیاد؟ ونخوام بگم الکی چی واسه-

 منوببری میتونی اما درست-

 باشه بارت وباروآخرین اولین) دادزدم( برم نمی وکارخونهتور من نمیبرم-

 .... میچینم ته موهاتواز رفتی بفهمم بعد سری غزل اونجا پاتومیذاری

 ... ای تودیونه گفت که بود توچشاش آثاراشک هنوز اما زد لبخنیدی

 )دادزدم( دونستی نمی-

 ... نشد باورم خواستگاردارم بهت بابات که روزی گفت سرد خون

 میلم برخالف بذاری سرم سربه کافیه جورم چه دیونم من شد؟غزل ثابت حاالبهت-

 دیدی خودت چش از دیدی هرچی رفتارکنی
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 نمید دادم ادامه که دیدم وتوچشاش اشک قطرات سرخوردن که کرد نگام فقط

 ونی

 میشدم روانی داشتم شدم حالی چه

 ... فرارکنم... برم... ترسیدی گفت باگریه

 .... نیست حالیت انتمنگر دادزدم

 ... باشی نگرانم خوام نمی-

 آدم مث تونمیذاری... میکنی درازی زبون داری بازم دادزدم رفت عقب جلورفتم

 ... احمق ی دختره بزنم حرف باهات

 ... میکنی اذیت تومنوداری گفت آروم اما باگریه

 نده عذابم نکن وارد استرس بهم اینقده نگرانتم غیرازاینه! کردم چکارت دادزدم

 چی دیگه) دادزدم(؟ میخوای چی دیگه کردم فراهم برات خواستی هرچی....

 میخوای؟

 نده زجرم... نده حرصم آرومتراینقد اما دادم ادامه که کرد نگام بااشک فقط

 غزل نکنی رفتن هوای) دادزدم بازم( بارفتنت

 گرفت درد سرم دادنزن اینقد گفت آروم باگریه

 بااین بیاداما بابات بگم تحویل سال واسه میخواستم فتمگ باعصیانیت جلورفتم

 کارت

 ..ببینی ازتعطیالت باباتوتابعد عمرابذارم

 تحویل سال شمال فردامیریم پس دادم وادامه جلوتررفتم که کرد نگام باگریه
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 اونجایم

 باخدمت بابامیاد بعدش شب منوتوزودترمیریم میشم آماده گفتم که کرد گریه فقط

 که رفت عقب بیادعقب نخواد که بمونی تهران تونی نمی خبرمیدی اتباب کارابه

 بود اتاقوگرفته کل هقش هق صدای دَمَرکه انداخت تختم روی خودشو باگریه

 طوری این بعد سری تاتوباشی واست تنبیه بدترین این گفتم ایستادم باالسرش

 نکنی دلواپسم

 ..بذار بروراختم گفت گریه با

 ! بذارم راحتت وگفتم گردوندم برش گرفتموبازوشو زدم پوزخندی

 ...میاد بدم ازت گفت باگریه بود روش من سمت اما بود تخت روی هنوز

 کرد نگام باگریه باالترکشید تخت روی خودش جلورفتم قدم یه کردم بازوشول

 عقب عقب که شد پا به تودلم طوفانی چه بودن خیس که بود چشاش به که نگاهم

 یدمش*ب*و*س هاش وگریه خودم حال حس درنظرگرفتن بدون افتادکه نفس

 بی....

 ... روانی دادوگفت دهنشوقورت آب

 االن بابام بخوریم شام پایین بریم بگیر دوش یه-میزد نفس نفس بودم روش هنوز

 ... نگرانته خیلی

 حموم ببرمت خودم که نمیخوای.... دخترخوب یه مث دادم ادامه که نگفت هیچی

 میدونست... کنم اذیتش کمی خواستم نبود دلی ته اما مزد خبیث لبخند ویه...

 من
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 دست باپشت...وقتا بعضی میترسید ازم که میکنم تهدیدموعملی نمیزنم حرف

 پاتوبدون دیگه گفتم میکردم اشکاشوپاک میکردم گونشونوازش روی که درحالی

 افتاد؟... پاتوخوردمیکنم قلم کارخونه بذاری من بدون من ای اجازه

 آره یعنی داد سرشوتکون گونشووچشماشوکه میکردم نوازش دست پشتبا هنوز

 ...ترسیده خیلی بود معلوم اما

 جداشدم وازش حاالشد گفتم یدم*ب*و*سچشاشو نرمی به زدم چشمکی

 کردم واتاقوترک

 کردم خریداشوجمع تمام پارکینگ ماشینوبردم رفتم کردم ماشنینوپارک رفتم که

 سختی

 انداختم بود دستم هرچی که بود نشسته تخت روی هنوز اتاقم بردم سختی

 اتاق کف

 ) بود اومده بدش زمین روی بودم انداخته ازاینکه(امیررررررررررر؟-

 روی نشستی بروحموم نگفتم مگه.... امیرزهرهالهل... امیروکوفت..امیرودرد-

 گفتم میدی دودوخاک بوی بودی تاحاالبیرون ازصب بومیگیرن ها مالفه تخت

 گیرعزیزدلمب دوش برویه

 که بودم مناسب لباس یه گشتن مشغول که خریداش پای زدم.زانو نگفت هیچی

 ؟ رفتی گفتم

 وگفتم کردم پرت سمتش برداشتم اومد خوشم نفتی آبی بندی کوتاه لباس یه
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 اینوبپوش

 .. منواینونمیپوشم وگفت قاپیدش

 ؟ چراگرفتی پوشی نمی گفتم باعصبانیت

 ... یکرد توانتخاب نگرفتم اینومن-

 ...همینومیپوشی پس وگفتم شدم بلند

 ... ندارم رنگشودوست گفت بااخم

 منتظرتم ببند اسبی دم هم موهاتم کن همینوتنت دارم دوست من-

 ...بروحولموبیار-

 .. هست توحموم حوله-

 ... خودمومیخوام ی حوله نمیخوام-

 ... برودیگه هستن هام حوله دادزدم

 پای زانوزدم دوباره...سوتی یه فتبودگ دستش لباس شد بلند باغیض

 سریع گفتم که بود توپاکتش برداشتم ست یه خریداش

 تواین منم بعداومدبیرون ساعت ربع... رفت حموم سمت وباغیض قاپید ازدستم

 روتنش بود لباسشوپوشیده مرتب مبل روی گذاشتم کردم خریداشوجمع مدت

 ی حوله...اومد می یخیل هم چشماش رنگ به داشتم دوست بودرنگشومن معرکه

 ؟ میدی سشوارتوبهم گفت موهاش کردن خشک درحال کرد باز دورموهاش

 ... پایین بریم زودی وگفتم دادم بهش درآوردم رفتم کمدم سمت
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 موهاش بودم محوتماش شد مشغول برق شسوارزد... میریم کنم موهاموخشک

 ایستادم سرش پشت رفتم که بود تازیرباسنش بود بلندترشده اومده که ازروزی

 وبراش روبرداشتم شونه موهاش داره موجی چه وای بود شده خشک موهاش

 ...میاد خیلی بهت گفتم که کرد نگام برگشت که بود ایستاده آروم زدم شونه

 ...مرسی گفت بالبخندی

 نمی– بود توبغلم ازپشت کردم روکم فاصله میز روی روگذاشتم شونه

 ... بذاربازبمونه...خوادموهاتوببندی

 ؟ میخوابی پیشم امشب گفتم که ندادم اجازه جداشه ازم خواست

 ... نه گفت صورتشوکه نمیدیدم بود توآغوشم ازپشت

 چرا؟-

 ... اصرارنکن نمیخوام-

 ..بخوابی پیشم امشب میخوام-

 چراگیردادی؟ خوام امیرنمی-

 ) چرخوندمش بود توبغلم( میترسی ازچی

 ؟ چرااصرارمیکنی ندارم دوست-

 ؟ پیشم چرانمیای عزیزدلم ندارم کاریت-

 دادی قول توبهم-

 ؟ باراولته مگه-
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 ؟ نیست باراولم چییییییییی؟چی کردوگفت نگام سرشوبرداشت

 باراولت بالبخندی گفتم که ترسید ازچی چیه منظورش میدونیستم گرفت خندم

 ؟ ترسیدی اینقده امشب که داشتم کاریت هردفه میخوابی پیشم که نیست

 بارشم یه رفته یادت مجبورم هردفه... اصرارنکن میکنم واهشلطفاخ امیر-

 بهم کردی آورتزریق توخواب

 بخوابی پیشم امشب میخوام گفتم دستوری محکم

 اصرارمیکنی اینقده زنتم من مگه بابانمیخوام ای گفت که شد عصبی لحنش کمی

 ترمدخ دوست کارم خدمت زنم حاالهم میخوابیدی باید که بودی واقعیم زن اگه-

 ...بخوابی پیشم باید هستی که هرچی

 بیادبیرون ازحصاردستام میخواست که درحالی امانتونست جدابشه ازم کرد سعی

 ... برم میخوام کن ولم گفت

 که قرارنداشت آروم بود اسیر دستام آهوتوی وعین بود دستام میادبین خوشم

 گفتم

 چته باش آروم

 که بود توگردنش همیشه بودم داده شبه که گردنبندی... گفت باالتماس بذاربرم

 یدم*ب*و*سگردنبندوسینشو همزمان کردم سرخم

 ... نیا باشه-

 ... دادی قول توبهم گفت که بود پایین سرش
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 ؟ قولی چه-

 !نداری کاریم اینکه گفت کرد نگام سرشوبرداشت

 که ؟من نخوابی پیشم یا پیشت که ندادم قول اما هستم هم حرففم پای درسته-

 رمندا کاریت

 ؟ چیه منظورت-

 ... اتاقت میام من اتاقم نیای توامشب-

 ....امیرررررلطفا گفت که بود لباش ی خیره چشام

 تابرگشتی داشتم ای دلشوره چه میدونی کردی دلواپسم امروزخیلی-

 برم ندارم جایی من نگرانی اینقده ازچی-

 بهم داینق کارروبکنی این دیگه ی دفعه... میشم نگرانت نیست خودم دست-

 رفتن هوای فقط غزل... بخشمت نمی دیدی که سادگیا این به کنی وارد استرس

 عقد واسه که میدونی... میکنم پیدات شده که زیرسنگم بگیری منونادیده کنی

 گفتم... کن گوش حرفام به باش دخترخوبی باش عاقل پس ندادم پولی کم کردنت

 من که باش اونی نکن اذیتم یاراب باهام فقط میذارم دراختیارت بخوای هرچی که

 میخوام

 میای؟ پیشم امشب حصاردستماموبازکردم

 بره خواست دربازکرد... نه گفت درمیرفت سمت که درحالی اشد جد ازم سریع

 ه... منتظرتم شام بابابیا پیش میرم– بیرون
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 .... بود دربسته به خیره نگاهم درودربست بهش بودم زده زل نگفتم هیچی

 ) غزل(

... 

 چشای اون بودن نگران جلوباویلچرش اومد تامنودید بابارودیدم پایین رفتم

 خوبی گفت سریع که دم*ب*و*سگونشو شدم خم سمتش رفتم که مهربونش

 ؟ بدباشم باید مگه گفتم بالبخندی

 ؟ نگفت بهت دیگه چیزی امیر گفت رفیتم مبلها سمت هم همراه

 ... گفت-

 ؟ کرد دعوات-

 خیلی نه-

 ؟ کرد بلند روت دست خیلی بود عصبی-

 خب داشت حق-

 ؟ زدت گفت باتعجب

 باشه عصبی داشت حق میگم نزد نه گفتم بالبخندی

 ؟ غزل-

 بابا جانم-

 بود روم روبه نشستم مبل روی

 میکنی چرااذیتش میزد بال بال واست پرکنده مرغ عین بود نگرانت یخیل-
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 ؟ خورشیدکم

 ... مجبورشدم باباموببینم نیمده اجازه امیر بشه جور این خواستم نمی من-

 بیاد نمیکنه ناصرقبول آقا میگه امیر-

 میگم بهش میگه الکی همین واسه بخوابم تواتاقش مجبورمیشم چون نمیگه-

 همینکه راحته کارخونه میگه خودش میگه بهش امیر زدم حرف رناص با من اما-

 راحته خیالم نداره ومشکلی راحته جاش غزل میدونم

 بابامه اون میشه تنگ واسش دلم من اما-

 ... راحتره جوری این شاید-

 .... باباروببینم ندارم حق دیگه تاآخرتعطیالت کرد تنبیهم-

 شمال زوترمیریم منوامیر داشبفر کنم فک دادم ادامه که کرد باباسکوت

 تحویل؟ سال-

 ... نداره برگشت هم حرفش که میدونید گفته امیر-

 نکن لجبازی باهاش-

 ؟ دادکجاست ادامه که کردم سکوت

 ... حموم رفت کنم فک-

 که گفت برام ازخاطراتش کرد نصیحتم کلی زدیم حرف باهم منوبابا ساعتی ربع

 که غلیظی اخم وازاون بود شلخته موهاش حموم رفته درسته اومد امیر

 امود ترازخودش زود عطرش بوی اما... عصبیه خیلی معلومه بود توابروهاش
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 غذاخوری میز سمت مستقیم رفت پایین که ها درونموازپله کرداحساس نوازش

 خود هیچی که عسل باصدمن گفت باباآروم که نشست حرفی هیچ بدون رفت

 عسلم

 ... ریشبخو برسه په چشید نمیشه باشه

 کرد نگاش شه ؟نمی بخورم گفتم آروم باخنده

 ... داره حق اما دادم ادامه که زد لبخندی باباته

 برمیداشتم آرومی به قدم سرش پشت منم رفت غذاخوری میز باباسمت شدم بلند

 یه

 وکامال دستوری بالحنی امیربشینم روی روبه تاخواستم داشتم عجیبی ای دلهره

 ... بشین جا این بیا گفت که بابام نجو به نداشت شوخی جدی

 خالی دلم ته ترسیدم چقد وای نداشت شوخی نگاش گفتم که همون کردم نگاش

 شد

 رفتم حرفی هیچ بدون سریع دادکه تحویلم پرخشمی نگاه بودم طورایستاده همین

 کرد جمع طرف یه خودش سمت بود باز که موهام تمام بادست... نشستم کنارش

 بشه دست یه کم خیلی کن هاتوکوتاهمو ته کم یه گفت

 دادخیلی ادامه که نگفتم هیچی... عزیزم دادفردابروآرایشگاه ادامه که کردم نگاش

 میکینم حرکت شب بشه دست یه فقط کم

 ؟ امیر میری کجا باباگفت

 شمال ترمیریم زود منوغزل باباگفت سمت روکرد امیر
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 روانجام نظافت کارای بود مدهاو چندماهیه بودکه خدمتکاری نازی نگفت باباهیچی

 سوخاری ماهی دریایی خداغذای وای غذاروسروکرد که بودن میدادمیزوچیده

 باباش برای درسکوت امیر رفت که نازی... ندارم دوست اصال ومیگووخاویارمن

 من گفتم آروم میکشید که من امیرواسه... بودم نشسته ساکت منم کشید

 .... ندارم خاویاردوست

 .... خوبه واست بخور گفت دستوری اما آروم

 ندارم دوست امیر نمیخورم من گفتم آروم که داشت باباپشت به کمی یه

 میاد خوشت بخورعزیزم وگفت قاشقشوپرکرد امیر

 بهم جداحالم گرفت اووووقم خوردم باغیض که نیومد کوتاه اما کردم ممانعت

 ؟ نداری دوست کرد زمزمه خورد

 ادمد قورت بود کندنی باهرجون

 ... ندارم دوست خورم نمی-

 ؟ نمیخوری هم ماهی-

 ندارم دوست دریای غذایی نه-

 هم پیش دوهفته سرومیشه باره اولین مگه وگفت انداخت میز به نگاهی امیر-

 دادسمیه خاویارناهاربهم

 ... میکرد آماده دیگه چیز یه برام همیشه سمیه اصالنمیخورم من-

 ... بیا سمیه گفت بود بلند کمی وصداش روکرد آشپزخونه سمت امیر
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 ... کنه استراحت نبودرفت خوب حالش سمیه گفت باباآروم

 ... سروکردن چرا غذاهارومیخوره این غزل نمیدونست سمیه باباگفت امیرروبه

 یه غزل واسه بگه نازی به رفته یادش حتما دونه نمی نازی میدونست سمیه-بابا

 ... کنه آماده دیگه چیز

 ... کنه آماده دیگه چیز یه برات نازی بابامیگم غزل گفت من باباروبه

 ... نازی دادزد بلندی باصدای امیر

 واسه نگفت بهت سمیه گفت بود عصبی خیلی که بالحنی امیر که اومد سریع نازی

 ؟ کنی آماده چی خانومم

 ؟ ساکتی امیرگفت که کرد منومنی نازی

 ؟ چی اما دادزد یرام... اما گفتن خانم سمیه چیزه گفت آروم نازی

 گذاشت میشد وصل سمیه اتاق به که زنگ دستشوروی امیر که بود ساکت نازی

 وقفه بی

 غذاست بد یکم خودش غزلم... نبود خوب حالش سمیه...لطفا امیر گفت باباآروم

 نگیر سخت بگه نازی به رفته یادش هم سمیه

 یعنی غذاباشه بد زنم گفت بود زنگ روی دستش هنوز که بابادرحالی امیرروبه

 باعادات باید اومده نیست دوروزکه یکی غزل کنن درست ای چیزدیگه نباید

 زنم میل طبق وظیفشونه.. چی که میگرن که مفت پول دیگه باشن اشنا غذایش

 ... کنن غذادرست
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 ازخواب تازه انگار بیچاره خودشورسوند هراسون اومد سمیه نگفت باباهیچی

 سمیه گفت باعصبانیت برداشت زنگ دستشوازروی مهسی امیربادیدن بود بیدارشده

 ؟ چیه خانومم شام

 آماده گفتم نازی به من وگفت پایین بود سرشوانداخته که نازی به نگاهی سمیه

 کنه

... 

 نکرده آماده که کوچیزی گفت که بود عصبی امیر

 آماده ناگت خانم برای گفتم نازی به من گفت بامنومن بود انگارترسید هم سمیه

 نهک

... 

 ؟ کردی اعتماد نازی توبه شدوگفت بلند امیر

 ماهی خانم نگفتم نکردی؟مگه روآماه خانم غذای گفت ناری روبه سیمه

 ؟... وخاویارنمیخوره

 رفت یادم گفت بامنومن که بود پایین سرش نازی

 ؟ گفته بهت سمیه گفتی چطوربهم ؟پس رفت یادت دادزد امیر

 ؟ کردین آماده چرا گفت نازی روبه سمیه

 .. مقصرنیستم من بدغذاست خانم غزل گفت بامنومن نازی

 ؟ زدی زری چه دادزد شد تر عصبی دفه یه امیر

 نه نظافته کارم من درضمن داریم مشکل خانم باغذای همیشه ما گفت نازی-
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 ... غذاپختن

 ستون به گرفت وازگردنش رفت اون سمت باعصبانیت امیر دفه یه دیدم که

 کاری خدمت توفقط دادزد...؟ زدی زری چه گفت چسبوند ریغذاخو میز نزدیک

 روگرفتم امیر دست دویدم امیر سمت که ترسیدم خیلی شدم بلند باوحشت من

 که

 کردی خفش امیر گفتم باالتماس بود عصبی هنوز

 بیرون میکشم زبونتوازحلقت گفت تمام باخشونت که بود امیرعصبی-

 .... باش مسلط ودتخ به امیر.. شد خفه کن ولش امیر-بابا

 ... کنید رواجرا خانمم اوامر وظیفتونه شما نمیدم مفت پول امیردادزد

 ... اعتمادمیکردم بهش نباید مقصرم من لطفا دکتر گفت باترس سمیه

 مدام میشد خفه داشت نازی بیچاره بادوتادستام بودم امیررورگرفته دست من

 سرفه

 ... کن ولش... میکنم امیرخواهش تمگف باالتماس که دیگه میزد کبودی به میکرد

 ... اخراجی بادادگفت امیر

 گفتم باالتماس که حاله درچه که نبود نازی به حواسم که کرد ولش امیر

 ... میکنم خواهش... خاطرمن به امیرعزیزم

 .... شوریختتونبینم بروگم امیردادزد

 باشه واستح بعد به ازاین گفت سمیه روبه امیر که رفت باسرعت بیچاره نازی

 .... نمیام کوتاه بده رخ اشتباهی
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 ...دکتر آقای متأسفم من گفت باشرمندگی سمیه

 بخشیدمت نبود خوب حالت چون– امیر

 کنم سرخ دکترناگت آقای– سمیه

 بیرون میرم باخانومم گفت من روبه امیر

 ... بیرون میریم بپوش برولباس امیرگفت که کردم نگاش

 .... منتظره شوهرت.وبر عزیزم غزل گفت باباآروم

 بیرون میریم گلم باش زود گفت امیر که باباکردم به نگاهی

 ... میشم آماده زودی االن گفتم هامیرفتم پله سمت که درحالی

 شد امیرمانع صدای که میرفتم داشتم ایستادم که ها نرده پشت

 میکنه غش مدام جوری همین خودش باشه حواست سمیه غذاست بد خانمم-امیر

 باشه زنم به حواست تمام نیستم من سمیه

 چشم دکتر آقای چشم– سمیه

 ... سمیه کن تصویه باهاش اخرجه بگو نازی به-امیر

 خانوادش داره احتیاج شغل این به نازی بیا کارروکوتاه این بابانکن امیر-بابا

 ... هستن درمضیقه

 یک واسه میکنم جون تاشب ازصب من نمیخوام دراز خدمتکارزبون من-امیر

 منت سرم... غذاست بد خانومم بگه خدمتکاربرگرده یه که وغزل ؟غیرازشما

 زبونشوازحلقش کنه توهین زنم به بزنه مفت حرف نمیدم که مفت پول میذاره
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 دارن احتیاج شغل این به بازم هستن ها خیلی... بیرون میکشم

 .. میری تند خیلی داری-بابا

 ...بابا نباشین نگران بیایم دیر شب ممکنه گفت اومد می که پاشومیشنیدم صدای

 .... دویدم اتاقم سمت سریع من





 من اومد بعدش روز هم باباش شمال تررفتیم وزد منوامیر تحویل سال از قبل

 بودم ساکت من بیرون رفتیم که هم شبی نزدم حرفی راهواصال کل قهربودم باامیر

 میدید منوکه سکوت نهبز حرف میخواست گداری گه چند هر نمیگفت هیچی اونم

 سال گذشت مطلق درسکوت هم تومسیرشمال نمیگفت هیچی میشد ساکت

 تحویل

 بازم بودم دلخور ازدستش هنوز من پیشونیم منواز ید*ب*و*س کرد بغلم امیر

 سکوت

 هم باباهم... شد ناراحت ندارم احتیاجی که گفتم اما داد عیدی تراول کلی بهم کرد

 دست... ندادباباببینم اجازه چون قهربودم باامیر هنوز من خالصه داد عیدی بهم

 بدتر میترسیدم بدم گیر بهش زیاد تونستم نمی اما شاکیم ازدستش نیست خودم

 بشه

 می باربود اولین... بازارمحلی منوبرد اصرارامیر به که گذشت دوروز یکی...

 باهم مدتها بعد گذشت خوش هم وخیلی برام بود جالب خیلی بازارمحلی اومدم
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 اینکه مث هم امیر نبودم ای کینه که من کردم آشتی باهاش جورایی یه زدیم حرف

 امیر که باوررسیدم این به اما کرد تنبیهم. مقصربودم من هرچند نیست ای کینه

 یکم...کردن دادوبیدادوقاطی کلی بعد اما بخشه آدمومی راحت... نیست ای کنیه

 فقط میدیدم هرچی... وخنده خیباشو گذشت خوش بهم کلی.... روانیه نگی بگی

 حال بهم اینقد که بازارمحلی اومدم می باربود اولین میخرید واسم میکردم اشاره

 باماهی پلوبا سبزی امیر محلی رستوران رفتیم ناهارهم.... روانی این دادجون

 اینقده تورستوران...انصافا بود عالی برگ کباب منم دادواسه سفارش خودش واسه

 ها مشتری که بلندمیخندیدیم بلند باصدای گذاشتیم سرهم وسریه کردیم شوخی

 با

 ... چشونه اینا مایگن حاالمردم امیر قول به که میکرن نگامون لبخند

 شیرین ی وخاطره بودیم آروم هم درکنار چون بود عمرم روز زیباترین امروز

 امیر.. ویال ازناهاربرگشتیم بعد... نمیدونم امیرودیگه نمیره اصالازیادم روز این

 کرد منوتحمل بازیای ومسخره وبامن رفت راه ایقد بیچاره بخوابه اتاقش رفت

 چمنای توی حیاط توی درخت زیر ورفتم کتابموبرداشتم منم شد خسته

 که گفت زد صدام پرستاربابااومد که گذشت دوساعتی خوندم درس حصارنشستم

 درس...داشتم گشنگی جدااحساس بود موقعی خوب بخورم عصرونه برم بابامیگه

 خارش احساس توکمرم شم بلندش تاخواستم... میخواد انرژی جداکلی هم خوندن

 .... میخاره چقد کمرم وای..... خبره چی...اوووووف... اه-... داشتم
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 کتابموبرداشتم...... میکرد اذیتم هم خیلی کمرموبخارونم نتونستم کردم هرکای

 ی بسته یه یخچال سراغ رفتم مستقیم... شدم وداخل رفتم ویال دوسمت وباحالت

 بلند سالم کنارامیریه میز پشت نشستم واومدم برداشتم داشتم ای کاکوئوتخته

 بد کمرم وای اما نشستم... کرد جذابشونثارم لبخند باباجوابمودادامیر دادم باالیی

 مگه اما بودم کمرم درگیر که بود زده نیشم چیزی یه انگاری میکرد اذیتم جوری

 هم امیر نمیرسید درست هم پشتم به دستم تقالکردم طور همین میشدم راحت

 امیر دفه یه که... نداشتم حرفاشون به توجهی هم اصال میزدن گپ باباباش

 ؟ عزیزم چته گفت وآروم برگشت

 زده نیشم چیزی یه میکنم حس چشه نمیدونم کمرم اوووووف گفتم آروم منم

 ...میکنه اذیتم خیلی میخاره..

 .... گلم بچرخ-

 نشسته تونیکمودادباالآروم.. بودم صندلی روی که طور همون سمتش چرخیدم

 میکشید کمرم روی نوازش باحالت دستش که درحالی کمرم ازبرسی بعد بودم

 .. عزیزدلم نیست چیزی-

 جا همون کن نگاه درست سوتینم قفل امیرزیر کردم زمزمه آروم خیلی برگشتم

 ... میکنه نگاه دقیق

 روی سرانگشتاش لمس...باالو کشید سوتینموکمی کش که برگشتم که زد بخندیل

 ؟ بودی نشسته کجا– میکردم حس کمرم
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 ... زیردرخت توحیاط-

 ... است مورچه یه-

 ... میکرد اذیتم چقد که وای-

 کوچولوی ی مورچه یه سرانگتاش روی سمتش وچرخیدم آرود تونیکموپایین

 ...اینا گفت که قرمزبود

 ... بیچاره آخی-

 نگامون لبخنید بایه که افتاد باباش به نگاهم روزمین روانداخت مورچه امیر

 کردم بازش برداشتم رو ای تخته شکالت پایین سرموانداختم که... میکرد

 کردم نگاش سرموبرشداشتم کردم روحس امیر نگاه سنگینی که زدم گنده گاز یه

 ؟ میخوری چی گفت که

 ساندویچ پرگفتم بادهن

 میدونم گفت باتعجب

 کاکائو گفتم که زد لبخندی

 -؟ گرفتی کی-

 توماشین گذاشتی وسایالروبردی رفتی که موقع همون-

 اما عصبانیت پراز ولحنی بااخم که گرفت ازدستم که بزنم دیگه گاز یه خواستم

 ... آشغاالمیخوری توازاین گفت آروم

 خوبه کاکائوکه امیر گفتم وبغض بااعتراض حرفش میون پریدم
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 جوری توهمین هم میخونی درس داری هم نیست توخوب واسه عزیزم نه-

 میپری باالوپایین کانگروتوخونه عین میشه مضاعف انرژییت باالست انرژیست

... 

 .. دارم دوست آخه گفتم بابغض

 .. من عزیز بخوری نباید داری دوست که هرچی گفت دستوری محکم خیلی

 ؟ میزنی حرف باهام جوری این بچم من مگه گفتم که میشکست بغضم جداداشت

 ای بچه آره نکن بحث بامن گفت امیر که جلومون روگذاشت چایی فنجونای سمیه

 ... هنوز

 دادم کیکموهل بشقاب باغیض روموبرگردوندم گذاشت کیک تیکه یه توبشقابم برام

 اخ صدای دفه یه که.... خورم نمی گفتم وهمزمان کنم نگاش اینکه بدون سمتش

 بود ریخته چایی فنجون دستشوگرفته دیدم که کردم نکاش برگشتم امیر گفتن

 خیلیم الهی بمیرم وبیچاره چایی فنجون به خورده دادم هل بشقابوکه که رودستش

 بود کرده غلیظی واخم بود دستشوگرفته بود داغ

 کجاست حواست دستم... غزل وای-

 گفتم بابغض بادیدنش بودم کرده گم دستوپاموکه

 شد چی ببینم امیر وای) بدجورمیلرزید صدام( شد چی.. الهی بمیرم امیر خآ-

 میسوزه نزن دست گفت دردزیادی بااحساس که کنم نگاه دستشوبگیرم کردم سعی

 خیلی سرم روی بودم ویالروگذاشته بودم من اگه میسوزه بدجوری بود معلوم
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 داریم اگه سوختگیپماد سمیه... سمیه گفت بااضطراب راد آقای که بود شده سرخ

 ...بیار

 که بود سوخته من دست انگاری نبود خودم دست بود گرفته گریم رسما دیگه من

 بخدا نبود عمدی میخوام معذرت... الهی بمیرم امیر گفتم باگریه

 عزیزم نیست چیزی وگفت کرد نگام امیر

 تند تند سرهم پشت میریخت اشکم قاپیدم پمادوازدستش دواومد حالت به سمیه

 بشه جوری این که ؟نمیخواستم خیلی میسوزه امیر گفتم باگریه

 حالتی اصالهیچ میلرزید وضوح به دستام میزدم پمادورودستش آروم که درحالی

 اومد می بند مگه گریم نبود خودم دست

 دستت؟ دردداره.. بشم فدات الهی-

 ؟ میکنی گریه چرا عزیزدلم نیست چیزی– بزنه لبخندی کرد سعی کردم نگاش

 پا دست چقد بمیره غزل الهی گفتم که بود خورده گره تونگاهش هنوز نگاهم

 من آخه چلفتیم

 ... گلم نکن شلوغش نیست مهم.. خدانکنه گفت بالبخندی

 ؟ الهی بمیرم میمونه جاش بابغض گفتم دستش به ازپمادزدن بعد

 ... نه نزه تاول اکه-

 ؟ نمیزنه تاول-

 نبود داغ اونقدرهاهم-
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 ؟ نبود داغ گفتم که گل شیطنتم کردم ماخ لظحه یه

 ؟ترسوندیم نازتوبشکم من میخواستی گفتم که بالبخند کرد نگام فقط

 نشی تونگران میگم طوری این...زهرمار وگفت خندید

 این گذاشتی چرا نبود داغ اگه کنی اذیتم میخوای کلک!گو دروغ...بروووووووو-

 کنم گریه همه

 ؟ آره میسوزه خیلی گفتم بالبخندی که زد وچشمکی سریع ید*ب*و*سگونمو

 ) گفت ای بامزه باحالت( نگی بگی... ای-

 نشم نگران میگی انجوری این میگی این واسه میسوزه کلی میدونم بمیره غزل-

 ) گفت باخنده( کن درست برام قهوه پاشوبرویه نگرانمی همه این حاالکه-

 ...آ رودادم بهت پرروشدی گفتم بااخم

 ... خیلی غزل پررویی لیجداخی وگفت خندید

 کنم درست نیستم بلد وگفتم خندیدم

 که بابا یه رفت حواسمون دوتامون بابابود موبایل زنگ صدای لحظه توهمین که

 داد گوشیشوجواب

 ؟... شنا بریم امیرشبی گفتم آروم که میزد حرف باموبایلش باباداشت

 میخوریم رماس سرده هوا شب نه گفت که میکردیم زمزمه میزدیم حرف آروم

 ... الاقل بریم شب نیمذاری که روز امیر-

 برات عصرمیرم... میریم استخرشبی اینا میخوای شنا دلم عزیز نه گفت بااخم
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 مایومیگیرم

 نمیده تواستخرحال گفتم بااخم

 ؟ نیمیده حال گفت باخنده

 نمیده حال نه گفتم باناز

 کن امتحان اساسی میدم حال خوب امامن وگفت زد چشمکی

 کردم کپ سنگ نکن اخم وگفت خندید که اومدم واسش جانانه اخم یه

 نمیگم بهت هیچی پرروشدی خیلی روزا این... خیلی امیر ادبی بی خیلی-

 میخواد دلت شنا نمیگی مگه پاشوبرواستخرشنا-

 بلدنیستم میترسم تواستخرمن-

 آخه بلدی توچی گفت باخنده

 فقط توبلدی هیچی گفتم بااخم

 این نکنم فک که سوری عمرا،دوچرخه که شنا،سوارکاری ،نه یبلد زبان نه-

 دردی چه توبه آخه... نستی بلند هم ساده ی قهوه یه... پیداست که جور

 ؟ میخوری

 سرورم یادنگرفتم! بلندنیستم دکترمن ببخشیدآقای خوربودیم قهوه جداندرجدما-

 ... اعالحضرت بود ازمن کوتاهی بفرمایید مراعفو

 ؟ امپیوترچیک وگفت خندید

 .. نه گفتم پایین سرموانداختم
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 چییییییییی؟ گفت باتعجب

 چیزایی یه یادبگیرم بخوام که ؟کامپیوترنداشتم عجیبه چیه وگفتم سرموبرداشتم

 بلدم

 ..ایتدایی درحد

 ...وکامپیوتر زبان کالس بری بگیرم تاب لب برات شد واجب پس-

 واقعا گفتم باذوق

 آره-

 یدم*ب*و*سگونشو هک بودیم هم نزدیک خیلی

 دانشگاه کامپیوترمیری هم زبان هم الزمته گفت ه*ب*و*س جای کشید دست

 الزمته

 تابعد کن کنکورمعطوف فعالذهنتوبه

 توی میگیرم دوچرخه برات تهران دادبرگشتیم دامه ادامه که کردم نگاش بالبخند

 کن سواری دوچرخه باغ

 کردم مالیش تف خودش قول به که کردم بارماچ این یدم*ب*و*سگونشو درباره

 باذوق

 میگی راست گفتم

 ... کردی مالیم تف نکن غزل ه اَ-

 ذوق بی کردم تشکر ازت گفتم باخنده

 دلم عزیز میکنی جبران گفت باخنده
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 چطوری؟ میکنم جبران گفتم باتعجب

 داریم بابامهمون امیر باباگفت که

 ؟ کی وگفت چرخید اون سمت امیر

 .. اینجا هتلن االن ایرانن وخانوادش کاشانی-بابا

 هتل؟-امیر

 اومدن دیشب اینکه مث آره-بابا

 وبرادرمه قدیمی دوست باباکاشانی غزل باباگفت که کیه کاشانی دونستم نمی

 . اینجاست باخانوادش درواقع،

 ما مهمون روزی دوسه یه بروخرید قبلش... برودنبالشون دیگه ساعت یه امیر-بابا

 ... اینجا بیان کردم دعوتشون هستن

 کردین دعوت گفت بااخم امیر

 .. اینجاییم دادنمیگفتین امیردادمه که کرد نگاش بابافقط

 ... اصفهان میرن هستن روزی دوسه حرفیه چه این زشته-بابا

 بیخودشون لوس دختر اون خصوصا ندارم حوصله اصال اووووف-امیر

 رسیدنپ غزل از باشه باباحواستون امیرگفت که نگفتم چیزی پایین سرموانداختم

 دخترجوون بایه امیر بگن برن که روندارم کسی حوصله.. دختراکرمه بگین

 ومادرش خودش بزن سرم پشت حرف کلی میکنه زندگی

 بود آشنا باهاشون انگلیس توسالها محترمن کاشانی ی خانواده حرفیه چه این-بابا
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 .. دیگه ی

 چیه دردش نیکاشا زن میدونید وگرنه ساکتم خاطرشماست به میدونم آره– امیر

 بکشه وبیخودوپیش مزخرف جریانات اون بازم اینجا بیاد پانشده بیخودی ازانگلیس

 نگیرین دل به ازمن شنیدین دیدیین بارهرچی این

 توزیر گفتن چیزی زدن حرفی نیست مشکلی هستی عصبی قده حاالچرااین-بابا

 بارنروغیرازاینه

 نداشتم آسایش تشونازدس بودم که هم اونجا.. حوصلشونوندارم حقیقتا-

 توخونه سرمیره ببرحوصلش باخودت غزلم پاشوبروخرید حالت نیست مهم-بابا

 شود آماده پاشوعزیزدلم گفت ورمیرفتم دستم باناخونای داشتم که من روبه امیر

 بریم

 بیام منم-

 پله راه از داشتم رفتم که ها پله سمت شدم بلند منم... بریم وگفت شد بلند امیر

 ها

 چشای میخندیدن کردم نگاش برگشتم کرد بغلم پشت از دفه یه که میرفتم

 که هیزش

 ... ترسوندیم گفتم آروم

 دست انصافا میده دست بهم حسی چه وای بودم توبغلش هنوز بود رولباش خنده

 خودش به چسبودندمنو که بودم توحصاردستاش میکنه حالمودگرگون نیست خودم
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 کع شدم دلداده که من به برسه چه میبره ازسرآدم هوش جذابش لبخند

 سرموانداختم

 شنا بریم گفت آروم پایین

 خرید بریم قرارنیست مگه گفتم آروم چشماشونداشتم به کردن نگاه جرأت

 دیرترمیرم خب-

 ...تواستخر-

 ) میکنه حالوهواموعوض هم گفتنش اهوووم حالت این( اهوووووم-

 نیستم بلد تواستخر میترسم-

 نترس عزیزدلم هواتودارم-

 بپوشم چی-

 بود باز هم هاش دوتادکمه که پیرهنش یقش به بودم زده زل بود پایین سرم هنوز

 میذاشت باز یقه بود توخونه وقتی فقط معموال

 .....سویتی یه بپوش چیزی یه نداری مایوکه-

 شلواربپوشم تاب یه نمیشه وگفتم پریدم حرفش میون سریع

 ؟ میکشی خجالت چته-

 زه...چی... ن...م... زه...چی نه گفتم آروم که ردارمسرموب تونستم نمی

 ؟ چته عزیزم غزل هزاربارتنتودیدم گفت که وبود پرخنده صداش

 نیستم راحت خب-
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 کردیم عقد شوهرتم-

 ؟ شوهرمی گفتم سرموبرداشتم

 غیر...باش راحت هم استخر پس بامن راحتی توکه که اینه منظورم وگفت خندید

 ؟ غزل ازاینه

 ... مورده بی خجالت این پس بودم راحت خیلی باهاش من تمیگف راست

 ... امامن میدونم گفتم بامنومن

 بودی پوشیده سفید شلوارک دیروزیه... میشه دیرمون داره باش آماده بروغزل-

 کوتاه تاپ بایه

 چیزی فقط بپوش داری دوست هرچی اصال....دادهمنوبپوش ادامه که نگفتم هیچی

 .. منتظرتم واستخربر.. کنه اذیتت نباشه

 ... برم کن ولم خب گفتم که بودم توبغلش هنوز

 که جداشه ازم نداشت قصد که بازم بود شده شیطون که بود پرخنده صداش بازم

 بری میذارم بده داییت به *ب*و*س یه گفت

 ولم زهرماردایی گفتم که چشاش بود پرخنده که بااخم کردم نگاش سرموبرداشتم

 کن

 میکنی؟ جوری چرااین غزل داییتم گفت باخنده

 نشسته دل به ایندقه این من توچشمای یا آخه جذابه اینقده چرااین زد لبخند وای

 لبخندش دلم بیچاره وای نمیگن بیخود نظیره بی عاشق چشم به معشوق میگن
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 دل کسی به میشی بدبخت داری غزل وای اخه کنم تحمل چطوری من کرد هالکم

 من کنه محبت بهم میخواد یعنی دوستیه ازروی خودش قول به محبتاش که بستی

 به دل آخه داره گناهی چه بدبختم دل نمیگه اما خودش قول به درنشم به ه ازرا

 میکنم خواهش گفتم بااخم که... بابام جون به کرد هالکم لبخندش... بسته دلش

 ولم

 امیر کن

 که االتماسب کردم نگاش میشه مگه اما بیرون بیام حصاردستاش از که تقالکردم

 ...کوچولولطفا *ب*و*س یه وگفت ترکرد لب

 ...استخر بیا منتظرتم وگفت ید*ب*و*سگونمو شد خم اما رفتم غره چشم یه

 اتاقم ورفتم اشدم جد ازش سریع که نگفتم هیچی

 شلوارک گفت امیر کمدموزیروروکردم که بودم نیاورده باخودم زیادی لباس من

 کوتاه خیلی... مشکی کوتاه خیلی بنید کوتاه تاپ بایه همنوپوشیدم... سفیده

 بودتازیر

 کردم جمع وموهاموکامل دشامبرموپوشیدم رب بودم بسته هم سوتین البته سینم

 داشت باباافتادکه به نگاهم که میرفتم روپایین ها پله داشتم رفتم استخر سمت...و

 ؟ بری نمیخواستی مگه گفت که شد کند قدمام که میکرد نگام

 چرامیرم-

 ؟ نشدی چراآماده پس-
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 دیگه ساعت یه گفت امیر چیزه گفتم وبامنومن لبموگزیدم بگم چی خدایا آخ

 میریم

... 

 ؟ دیگه ساعت یه-

 ... امیرگفت-

 خب خیلی-

 انداختم اطرافم به نگاهی شدم داخل... استخررفتم سمت وسریع زدم لبخند یه

 کسی

 دشمامبرمودرآوردم رب.... که میاد گفت موند کجا پس بود نیومده هنوز نبود

 ... بود کناراستخر که صندلی روی وگذاشتم

 )امیر(

 عجب تنش وای آورد داشامبرشودرمی رب داشت بود اونم شدم استخر داخل

 ی حوله منم نبود اصال ؟حواسش کنم عشقموپنهون میتونم دیگه تاکی داره هیکلی

 پاورچین رفتموجلو درآوردم پام وصندالمواز زمین روی انداختم تنپوشمودرآوردم

 بود خودش توحال نبود من متوجه اصل که من به پشت استخربود به نگاهش که

 توآب بود بهش نگاهم.. باجیغ اون وبودم باخنده تواستخرمن دادم هلش دفه یه که

 که میزد پا دست آب توی مدام بزنه جیغ حتی تونست نمی میزد پا دست

 یهوباخنده

 از بود توبغلم که بودیم شناور آب روی کردم بلغش وسریع توآب زدم شیرجه



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

432 

 

 بااخم میزد نفس نفس شما،من جون میکدرم عشق بود چسبیده بهم چنان ترس

 میزدم پا من شناوربودیم آب روی بود توحصاردستام که درحالی وعصبانیت

 زد سینم به بامشت که میرفت پایین ازسروصورتمون آّب میخوردیم تکون آروم

 ... ترسیدم یروان گفت باناراحتی وکه

 ویالواین همین به بودم اومده باشیرین بارها بااینکه استخر توی بود توبغلم

 بود داده دست بهم عجیبی حس یه بودم نشده عجیب حس استخرتاحاالدچاراین

 که/ بود توبغلم چون بود کرده خوشحالترم همین نه غزل بوداما بلد شنا شیرین

 ؟ ترسیدی گفتم بالبخندی

 امیرررررر؟ گفت که میزد نفس نفس

 جونم گفتم که میزدم پا آروم

 میترسم-

 یادمیگری بزن پا حال نترس بغلمی-

 بلدنیستم-

 بزن پا غزل-

 نیست سخت ببین گفتم که کردیم حرکت بیشتر که پازدن کرد شروع آروم باهام

 میتونی

 نترس گفتم که بود ترسیده کمی یه

 ی بچه یه عین که ترسید چنان هدف یه کردم ول دستموآروم که بالخند کرد نگام
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 کرد حلقه دورکمرم دست محکم سردادم ای قهقهه چنان وای بهم چسبید دوساله

 کردم بغلش منم

 ؟ عزیزدلم چته گفتم باخنده

 نکن ولم میترسم امیر-

 ... نترس جام این من وگفتم خندیدم

 نکنی ولم امیر-

 بگیر عمیق نفس گفتم زدم لبخند بود بغلم طورکه همون

 !!!؟ چی واسه-

 ... گلم بگیر نفس-

 آب زیر که بود توبغلم آب زیر بردمش باخودم که گرفت نفس اونم گرفتم نفس من

 برم مجبورشدم که کوتاه ازلحظاتی بعد آورد کم نفس که شناوربود باخودم

 ازسروصورت آب بود بهش نگاهم کشید عمیقی نفس اومدیم آب روی که باالهمین

 .. میترسم گفت لحظه بعدچند که میرفت پایین وسینش

 خیلی میزنی پا خوب چه ببین گفتم که میزد پا باهام بود یادگرفته دیگه اینکه مث

 یادمیگیری توزودی باهوشی

 بریم وگفت گذاشت سینم روی جلوآورد کرد روول کی یه بود دورکمرم که دستش

 زیرآب

 بگیر نفس
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 ترسیده بازم دیدم دفه یه که کردم ولش رفتیم که همین که ورفتیم گرفت نفس

 بود

 باخنده کردم بغلش بازم که زد جیغ آب روی رفت سریع که بزنه شد بلد پا دست

 ؟ عزیزدلم چته گفتم

 ... روانی گفت باعصبانیت

 باشی؟ بغلم دوستداری گفتم باخنده

 میترسم گفت بااخم

 ... یادبگیری باید بریزه ترست که کردم ولت-

 نیست خودم دست میترسم-

 یادبگیری عمارت استخر میریم بعد به این از–

 کنی کمکم باید میترسم من–

 طوری همین باشی توبلغم که شرطی به میدم یادت خودم گفتم باخنده-

 یادمیگریم استخر میرم اصالنخواستم گفت بااخم-

 ...آ نری وقت اِیه–

 ؟ چی واسه گفت باتعجب-.

 بری ندارم دوست یمیگیر هزارتابیماری میادشلوغه آدم کلی استخر خب-

 میام نکنی اذیتم باشه–

 میشه دیر دیگه بریم گفت که بود توحصاردستام بازم
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 ... بریم-

 بعدش منم بیرون رفت اول اون کردم کمک رفتیم استخر های پله سمت باهم

 .... شدم خارج

 )غزل(

 یعنی سورپورمارکت رفتیم...شدیم کشیدتاآماده طول ساعتی ربع...................

 سه واسه ورمیداشت بود الزم که هرچی امیر بود شلوغ خیلیم موادغذایی فروشگاه

 داخل اونانداشت از خوشی دل دکترما این که کاشانی ی خانوداه اقامت روز

 میخواست خودم دلم هرچی ها بچه عین میدادمنم روهل دستی چرخ فروشگاه

 همش من میذاشت اوناروسرجاشون باخنده امیر ورمیذاشتم این از من میذاشتم

 بدی خیلی گفتم که داشت ای فایده ومگه میکردم اعتراض

 مضره بدن برای چقد چکارمیدونی میخوای پفک نمیدونم من گفت امیرباخنده

 دارم دوست گفتم بابغض

 دیگه اینا وگفت برداشت که توچرخ برداشتم لواشک بسته یه که فقط کرد نگام

 چیه

 ؟

 لواشک-

 نیستی سالمتیت فکر من جون میخوری چیهآشغاال این غزل میدونم-

 کفریم داری غزل گفت که دستی چرخ توی گذاشتم نوشابه یه نگفتم هیچی

 میکنی
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 ؟

 ... رفت وسریع سرجاش ها قفسه داخل کوبید محکم روبرداشت نوشابه

 نگاش... باشه خان چنگیز طور این که گفتم دادم سرتکون چشاموریزکردم منم

 توبغلم برداشتم خواست دلم هرچی شدم امیر خیال بی نمم بود الینها بین کردم

 سریع میکنه حساب داره دیدم که کردم اطرافم به نگاهی پربود دستم بودم گرفته

 بود وسایل توش هنوز که توسبد وسایالروانداختم تمام بالبخندی رفتم سمتش

 ؟ غززززززل گفت باتعجب

 ؟؟ چییییییییه گفتم آروم باخنده

 میز روی وگذاشت وسایالمورودرآرود شد خم که ودب عصبی کمی یه

 توسبد دوباره روگذاشتم همه زدم شیطون لبخند یه منم

 میز زدروی ومحکم برداشتشون چنان باحرص

 توسبد گذاشتم دوباره زدم عمیق لبخند یه رومیرم از مگه من

 ... ومیخندن ایستادن دورمون نفری چند دیدم که وروموبرگردوندم

 امیرجان گفتم باخنده من که میز روی وگذاشت زد ومصنوعی خندلب امیریه که

 ... کردی مردمومعطل دیگه نکن اذیت

 رومیندازم همه خونه میرم گفت گوشم توی دادآروم بیرون نفسشوباحرص امیر

 توسطل

 میکنی جا توبی گفت آروم باخنده
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 گفتم حاالبگوکی غزل گفت که شد کردن حساب مشغول متصدی

 ... کنی حض میذارم درمیارم سرت تالفی یه داری جرأت گفتم بالبخندی

 گفت وآروم توسینم وکوبید خریدموبرداشت ی کیسه باغیض کرد حساب امیر

 بادست خودت نذاشتم اگه گلم گفتم حاالبگوکی... عزیزم غزل میکنم تالفی امشب

 ... زباله توسطل بذاریشون خودت

 میبینیم وگفتم زدم نما دندون لبخند یه

 فروشگاه از رفتیم برداشت تنهایی به بود خرید کلی هم امیر لموبرداشتموسای

 ازدستم توصندق وسایلموبذارم تاخواستم عقب توصندق وسایلوگذاشت.... بیرون

 دفه یه که توجوب انداخت سرد خون وخیلی زد شیک خیلی لبخند ویه گرفت

 هنگ

 نگام باخنده مدت امیرتمام نشستم وکنارجوب کردم بغض فهمیدم تازه... کردم

 ...بدجنسی... خیلی...بدی خیلی گفتم وباگریه سرموبرداشتم میکرد

 دفه یه که روبردارم کیسه شدم خم که عوضی بود باخنده فقط نگفت هیچی

 عصبی

 ؟ احمق چکارمیکنی گفت وباعصبانیت راحتی به کرد بلندم دستموگرفت شد

 ؟ روانی توجوب چراانداختی گفتم باعصبانیت کشیدم تودستش دستمواز

 همزمان توماشین کرد پرتم باعصانیت چنان درماشینوبازکرد محکم بازوموگرفت

 ... شوغزل بزرگ یکم گفت عصبی

 شد بلند آخم ازدرد که ماشین سقف ی لبه به خورد سرم که توماشین کرد پرتم
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 پیاده کردم سعی نکرد توجهی اصال زدم جیغ باگریه که گرفت درد سرم بدجوری

 سرجات بشین بادادگفت که بود عصبی شم پیاده تقالکردم بادادجیغ داد هلم شم

... 

 من نداشتیم اون به اصالتوجهی...کرد توقف جلومون پلیس ماشین لحظه توهمین

 اومد مأمورپلیس کنه سوارم کرد وسعی بود عصبی هم امیر میکردم دادوبیداد جیغ

 اتفاقی خانوم ببخشید گفت که شدم ساکت منم کرد نگاش باتعجب امیر دفعه یه

 ؟ افتاده

 نیست ای مسئله گفت که بود پرغضب نگاهش

 ؟ دارین باهم نسبتی چه گفت من روبه پلیسه

 هستن همسرم گفت امیرسریع

 نبودم باشم امیرگفت روبه پلیسه

 خانوادگیه ی مسئله یه هستن همسرم گفتم من که بود وکالقه عصبی خیلی امیر

 جناب

 ... کنین روفتارتونودرست لطفا نیست درست خیابونتو امیرگفت روبه سروان

 جناب میخوام معذرت من– امیر

 ... خانوم بیان کوتاه هم شما گفت من روبه سروان

 درماشینوبست باعصبانیت امیر ورفت کرد عذرخواهی سروان نگفتم هیچی

 شد خنک دلت... آبرومونوبردی بادادگفت که بود عصبی وچنان وسوارشد...

 ... خونه دادمیبرمت ادامه که نگتفم هیچی
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 نمیکشی خجالت بشی بزرگ میخوای توکی گفت باعصبانیت که بودم ساکت بازم

 ... ای بچه جداهنوز

 ؟ توشوهرمی مگه اصال هست که همینه وگفتم کردم نازک چشمی پشت

 .. هستم بادادگفت که بودیم کرده حرکت

 نیستم زنت من... مسخره یباز انگارازاین اومده خوشت... نداره هواورت نیستی-

... 

 ؟ رفته یادت) دادزد چنان( من دست واختیارت زنمی فعال... زنمی هستی دادزد

 به کاری شورنزن بیخودی نیستم زنت گفتی خودت نیستم نه گفتم سرد خون

 باش نداشته کارمنم

 بگم بازم بادادگفت منه دست اختیارت اما نیستی زنم-

 ؟ هست حواست میکنی ماذیت داری خیلی گفتم سرد خون

 ) کردم خودموخیس تقریبا که زد داد چنان( بکن خواست دلت هرغلطی جهنم به-

 میگیری برام میری ویال منومیرسونی گفتم سرد وخون لجشوردآرودم منم

 ؟ میخوای تنقالت پس گفت که بود پرغضب انداخت بهم نگاهی نیم یه

 ... دارم دوست میخوام آره-

 ...لجباز احمق حوصلموسربردی زرزیادنزن دیگه برات میگیرم باشه-

 بود ماشین ی پنجره سمت روم تارسیدم مدت تمام نگفتم چیزی موندم ساکت

 از رسیدیم بود عصبی خیلی اما نزد حرف کلمه یه اونم.. نزدم حرفی اصالهم
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 زدم خبیث لبخند یه خانوم غزل کن کمک بیا گفت بااخم که پیداشدم ماشین

 چه من به گفتم که کوبیدم هم هب ودرماشینومحکم

 ... برات دارم بود سیاه نوکربابات گفت باعصبانیت-

 دکترم تازه تیپه وخوش جذاب خیلی نوکرم اتفاقا وگفتم زدم شیک لبخند یه

 هست

 رفتم مستقیم هاروباالرفتم پله وسریع باالانداختم ای شونه که باعصبانیت کرد نگام

 بیشعور احمق کیه کرده فک روانی ی پسره اتاقم

 )امیر(

 دنده یه لجباز احمق ی دختره رفت

 غزل میشه ودیونه جداروانی وقتش به اما ؟آره تیپه وخوش جذاب نوکرت اِکه-

 ) غرمیزدم زیرلب داشتم( خانم

 درسالن دم همون داخل خریداروبردم کل تنهایی به خودم.. جیرجیرک نکرد کمکم

 هنوز بودم عصبی کمی یه تقبالاس اومد سمیه میشد دیرم وداشت کردم ولشون

 گفتم

 بزن سر یه خانومم به سمیه گفتم که خریداروبرمیداشت داشت بیاایناروببرسمیه

 یه سمیه) نگرانشم اما میکنه اذیتم اینقد بااینکه نمیدونم من( خیلی بود عصبی

 بود غزل فرداتولد.... رفتم شدم سوارماشین کردم ویالروترک سریع گفت چشمی

 که) شما قربون هست هم خودم تولد تاریخ( فروردین7 ولدشومیدونستمت تاریخ...

 طالوجواهرنخریده هیچی عقدمون واسه من رسوندم جواهرفروشی خوموبه
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 بودم دیده داشت ظریف پابند یه وخودش بودم داده بهش که گردنبندی جز...بودم

 کردم نگاه هرچی واسش بخرم چی نمیدونستم االنم..وقتا گاهی میبنده پاش به

 نظرموجلب گوشوراه یه تااینکه نداره گوشواره غزل... نکرد نظرموجلب چیزی

 آویزون ریزی قلبای انتهاش که تابلند بود کوتاه از تازنجیر 12 ، 10 حدود که کرد

 اومد خوشم خیلی... بود تابلند کوتاه از هم زنجیراش بود خوشه یه مث بود

 به گوشواره همین ست درست دمخری دستبند یه باباهم طرف از همینوخریدم

 قبل بودن منتظرم هتل توالبی... دنبالشون هتل رفتم سریع... میاد هم گردنبندش

 ... پایین بیان که زدم زنگ برسم اینکه از

 حالم واقعا که دخترشون....... نکردم معطل پرسی واحوال ازسالم بعد خالصه

 چندش ی اومددختره می دمب ازش اینقد که بود کرده ذوق چنان میخوره بهم ازش

 دستش از بودم انگلیس که سالهایی توتمام بود سالش 27 حدود...و بدترکیب

 آسایش

 .../ بچسبونه خودشوبهم میکرد سعی ای هربهونه به نداشتم

 چه وگونه عملی دماغ بود رسیده خیلی خودش به ولی نبود زیبایی دخترخیلی

 کامالمصنوعی ی چهره یه نبود وریج این که دفه اون بود کاشته هم مژه میدونم

 دلموبه مثالمیخواستن میرفتن صدقم قربون اینقد...تر بد ازاون مامانش داشت

 درکل نبود بدی مرد کاشانی... که نمیدم هرکسی دل به دل امامن بیارن دست

 خالصه... نبود پسربدی بود ساله 25 پسرشون اومد نمی خوشم خیلی ازشون
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 عزیزم باعزیزم بود باز هم نیشش پرروچندش نشستجلو سوزان ویالشدم راهی

 بگه مثالمیخواست غلیضش ی لهجه بااون آورد حرصمودرمی جوری بد گفتناش

 ولی بودم انگلیس سال 10 من نبود بلد هم خیلی خدایی نیست بلد فارسی

 میزدم حرف ای لهجه هیچ وبدون رونی به فارسی ندادم اصالتموازدست

 ازشون میاد خوشم خیلی نه خودم جون ُآره(گویی مدا خوش کلی بعد خالصه...

 ..... کردیم حرکت الکی وتعارفات)

 خوشم ازشون نبود خودم دست من بود برخوردی وخوش محترم مرد کاشانی آقای

 وتوشرکت بود بابام قدیمی دوست کشوربود خارج سال 20 حدود کاشانی اومد نمی

 بابام های ازکارخونه یکی داراصلی سهام درواقع بود کرده گگذاری سرماسه بابام

 بود نشده قطع باما ارتباطشون بهونه این به اوناهم میکردم اداره من که بود

 به هم میدادهرچی روبهشون کارخونه ی باباسودساالنه ایران اومدن می هرسال

 رودرباسی باهاش قدیمشه دوست نکه نیمده اجازه بذارسهامشونوبخرم بابامیگم

 ... داره

 ... بود خوب وضعش داشت موادغذایی بزرگ فروشگاه یه هم اونجا

 پایین خالی تااتاق سه.... داره خالی چندتااتاق بزرگه که ویالمون...ویال رفتیم

 ؟ توکدومه اتاق زدوگفت لبخندی سوزان... بشن مستقر اینجا گفتم که داشت

 باالست اتاقم اجبارگفتم به اما چیه منظورش میدونستم من

 ... باالمیخوام منم گفت پررویی الدرکم سوزان
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 میشه اذیت شلوغه باالاینجا میره سوزان آره گفت مامانش

 ... منوبکشن مادرودخترمیخوان این

 نداشتم هم ایی بهونه( نمیشه کاشانی خانم بیان میخوان باالدوستام اتاقای– من

 آخه

 ) بود کناراتاقم غزل اتاق

 ... داره اتاق کلی میدونم داره باالجا گفت بالجبازی سوزان

 باال میرم من گفت چمدونشوبرداشت سوزان دیدم که نگفتم هیچی

 تخس چقد کردم مقایسش باغزل داشت پروتشریف دخترخیلی ااین خد وای

 برام دلرم دوسش که نمیگم من این داشتنی دوست العاده فوق اما بود وشیطون

 سالشه چند مگه است بچه خودش نکنه بودم بچگونش لحن عاشق شده ثابت

 عروسکم

 کجاست حواست امیر گفت که بابابود

 ...سوزانو کن راهنمایی جان سمیه گفتم که اومدم خودم به

 ... رفت سمیه همراه سوزان زد لبخندی سمیه

 نگرانش... ندیدمش اومدم بود غزل پیش فکرم من بودیم نشسته دروهم همه.......

 خیلی میکرد تعارف بهم قهوه داشت موقعی که بود پذیرایی مشغول سمیه بودم

 .. پایین نیومد چکارمیکنه خانومم گفتم آروم

 سردرددارن گفتن بودن خواب خانم گفت آرومی به هم سمیه
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 ... سمیه باشه بهش حواست ممنون باشه-

 ... بود ناراحت خیلی دادم دم گاوزبون گل براشون آقا چشم-

 ... باش مراقبش کارکری خوب-

 روصدابزنی غزل میشه جان سمیه گفتم سمیه روبه بودیم شام زسرمی..............

 نیومده اصالپایین اومدیم ازوقتی

 باهام میدونستم بود نیومده پایین اصل اومدن وخانوادش کاشانی آقای ازوقتی(

 قهره

 ) نمیاد پایین من سرلج

 نبود خوب حالشون دارن سردرد خانم گفت سمیه

 نشدن بهتر هنوز گفتم باتعجب

 ؟ کیه غزل گفت سوزان نماما

 چیزی ازازدواجم بود گفته سمیه بابابه( جان مریم دختراکرمه غزل گفت باباسریع

 ) دارم اعتماد بهش من سمیه داریه راز خدمتکار انصافا نگه کسی به

 عموجون؟ دخترتون.. دختراکرم– سوزان

 دخترم اکرم عموجان بله-بابا

 پسرداشت یه یادمه که تاجایی اکرم گفت باتعجب سوزان مامان

 نمی هیچکی ازشوهراولش دخترداره یه اما درسته وگفتم کردم بابام به نگاهی

 دونست
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 ) فهمیدم منواینوتازه کرده دوبارازدواج خواهرم اکرم(

 ازرامبد– سوزان مامان

 درسته-بابا

 ؟ شماست پیش االن– سوزان

 اباب ای بگه بهشون نیست کسی چه شما به بابا فضوال چقد که وای

 آخه خودم پیش آوردمش ماهیه چند کردن فوت تصادف ی سانحه براثر باباش-بابا

 البته ما پیش بود گفته بهش مرگش قبل رامبد کرد اذیتش خیلی داره نامادری یه

 من

 .... میدیدمش میرفتم هرسال

 ؟ چشه غزل ببنینم برم باباباجازتون وگفتم شدم بلند ازمیز من

 دکتر ببرینش خب بده لشحا اگه گفت بالبخندی سوزان

 جان سوزان مترسکم ایجا من وگفتم مسخره لبخندی یه

 نبود حواسم وگفت کرد اخمی سوزان

 پتوهم تخت بودروی من به وپشتش شدم داخل آروم... رفتم ها پله سمت سریع

 ؟خانمی غزل غزل گفتم آروم نشستم تخت ی لبه جلورفتم بود کشیده روش

 خوابی

 ؟

 ؟ چیه گفت آلود بوخوا خورد تکونی یه

 ؟ سردردداری میگفت ؟سمیه نیست خوب حالت-
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 ) میزد حرف سختی به(داد مسکن بهم سمیه میکنه درد سرم-

 ... عزیزدلم چته-

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

 ؟ بخوری شام نمیای-

 نیستم راه روبه امیر... ندارم حال ندارم اصالمیل-

 ؟... گلم کنی سالم پایین نیومدی-

 ... ندارم درستی حال... بشینم ندارم حال خودم جون به امیر نمیتونم-

 ؟ قهری باهام-

 .... نچ-

 ؟ نه مگه قهری گفتم آروم که بود بهم پشت هنوز

 میگی الکی میدونم که من گونشوگفتم یدم*ب*و*س شدم خم که نگفت هیچی

 قهری باهام

 ... میکنی سردردروبهونه

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

 ؟ آشتی-

 پاین بیام رمندا حوصله اما باشه-

 ؟ غزلی-

 ..ها-

 میزعسلی روروی گوشوراه پیچ روبان ی وجعبه جیلغم جیب بردم دست
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 خاله ناقابله کادوگرفتم برات... جیرجیرک مبارک تولدت وگفتم کنارتختش

 سوسکه

 ملخ خودتم.. دخترته دوست جیرک وجیر سوسک گفت برگرده اینکه بدون

 صداش کی یه( خودم جون به یمیش ناراحتی میگم بهت چیزی یه چنگیز...

 ) دلخوربود

 ... بخوری شام نمیخوای چنگیز من باشه-

 بشقاب یه پایین رفتم سریع کردم اتاقوترک...و بلندشدم نگفت وچیزی شد ساکت

 به لحظه یه نگاهم گذاشتم وچنگال قاشق یه مقدارغذاکشیدم برداشتم خالی

 سوزان

 ؟ بهتره گفت که میکرد نگام باتعجب افتاد

 ... داره سردردشدیدی نه– نم

 ؟ غذامیبری براش-س

 نکنه ضعف بخوره کمی یه– من

 ......ببر هم پرتقال آب لیوان یه براش پسرم امیر-بابا

 غذاروگذاشتم شدم داخل....اتاقش رفتم غذاسریع بابشقاب پرکردم خالی لیوان یه

 عسلی رومی

 مجبورشم نکنی عفض... گلم پاشوبخور روپاتختی گذاشتم غذابرات غزل عزیزم-

 ... کنم وصل سرم بهت
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 برم مجبورم میموندم پیشش نبودن مهونا واالاگه کردم اتاقوترک نگفت هیچی

 پایین

... 





 اتاقمواشغال روی روبه اتاق که هم سوزان اتاقاشون رفتن همه بود دیروقت شب

 تویه...کشید طول دقایقی... دادم دم بابونه یه غزل برای آشپزخونه رفتم... کرد

 بود وسکوت درآرامش ویال باال وبردم توبشقاب گذاشتم..و دارریختم دسته لیوان

 کشیده دراز تخت روی... شدم وداخل درزدم به ای تقه چند بودم دراتاقش پشت

 که بود ونیمه غذاکردم ظرف به نگاهی کردم چراغوروشن بود پهلوخواب به بود

 ی جعبه به ونگاهم تخت ی لبه مونشست روپاتختی لیوانوگذاشتم زدم لبخندی

 وچقد کنارزدم موهاشوازتوصورتش بودآروم نکرده باز هنوز که طالافتاد

 گونشونوازش باسرانگشتام آروم که بودم موهاش عاشق داشتم موهاشودوست

 ؟ بیدارنمیشی خانمی... غزل... غزل– کردم

 ؟ کردی بیدارم اومدی که امیربازم گفت آلود وخواب خورد تکونی یه

 ... پاشوبخورگلم دادم دم بابونه برات پاشوعزیزدلم-

 وقت این شدی نما خواب گفت که بود آلود خواب وخیلی نشست پاشد سختی به

 ؟ میکنی بیدارم میای چراهی امیر شب

 ؟ شد بهتر سرت-
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 ... بهترم وگفت کرد مرتب بردکمی قشنگش توموهای دستی

 ؟ دردمیکنه توواقعاسرت-

 ؟ توباورنداری وگفت خیره کرد نگام

 ؟ کردی سردردروبهونه قهری باهام شاید گفتم آخه گفتم بالبخندی

 ... درددارم هم خیلی میکنه درد سرم اما هستم که قهر که باهات

 گلم خوبه بخوربرات وگفتم کردم لیوان به اشاره

 بود توچشاش که جذابی ی باخنده(...مرسی وگفت کرد مزه مزه لیوانوبرداشت

 ... زنته حال به خوش میشی شوهرخوبی زنت اسهدادو ادادمه)

 ...تویی فعالزنم وگفتم زدم لبخندی

 گردنشووگفت سرشودادباالوچرخوند قشنگی خیلی حالت به کرد اخمی یه

 کردی؟ شروع بازم امیرم.واییییییی

 بخور عزیزدلم گفتم بالبخندی) میکرد خطابم جوری باربودمنواین ؟اولین امیرم(

 شد سرد

 ؟ گلم شامتونخوردی گفتم بابانشوکه مییخورد تداش کم کم

 ؟ بودی فکرم به که مرسی...زیادبودنتونستم-

 .. نباشه لختی لباستم شالتوبپوش پایین اومدی فرداکه.. عزیزم نکردم کاری-

 ... خوشگله آقا چشم گفت وبالبخندی کرد نگام

 گفتم همین خاطر واسه هست هم پسرشون چون-
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 چشم آقا غیرت چشم-

 بگم بهت گفتم هدیگ

 ) گفت باخنده(...افتاد بابا شنیدم-

 .. مبارک تولدت وگفتم پایین سرموانداختم

 .. ممنون وگفت گذاشت روپاتختی خالی لیوان

 شدم پشیمون هستن اینا اما بگیرم کیک تولدت واسه میخواستم

 بگی تبریک بهم نمیکردم فک بود یادت که مرسی-

 ... موند یادم عقد روز همون تولدت تاریخ دیگه بود یادم وگفتم ترکردم لب

 آّبانه که تولدتوهم دادوگفت سرشوتکون

 نگفتی تبریک بهم گفتم باخنده

 بودی شیرین پیش تولت توشب وگفت باالانداخت ابرویی

 دیگه شد وگفتم پایین سرموانداختم

 خواستی توباشیرین وقتی گفت باخنده دیگه نشد نگفتم بعدش منم رفتی توکه-

 وقت

 فکرمی به که حاالممنون اما نبود مهم برام دیگه منم گذرونیب

 عزیزم نداشت قابلی-

 اینکه هاشوماساژدادمث کنارشقیقه دوتاانگشتاش شصت باانگشت چشاشوبست

 بود بست چشاش که طور همون بودم صورتش محوتماشای که سردردداشت هنوز
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 سرت گفتم که یدادهاشوماساژم شقیقه...حسابی زدم دید کردم استفاده فرصت از

 ؟ میکنه درد خیلی

 خیلی وگفت چشاشوبازکرد

 ؟ درداروداشتی این ی سابقه-

 میشم جوری این وقتا گاهی-

 ازت چکابی بگم کورش به تهران برگشتیم.. باشه عصبی سردردات ممکنه-

 بگیره

 ؟ اعصابه مغز متخصص گفت ماساژمیدادکه داشت هنوز

 .. اعصابه مغز تخصص فوق-

 ... میگرنه... که نیست شدنی خوب-

 کرد نگام که ماساژبدم براش وخودم جلوبردم دست که بود کم باهاش فاصلم

 بود نگذشته لحظه چند بودم عجیبی حال یه پایین دستاشوآورد زد لبخندی

 لبخندی شدم حالی خداچه وای پاهام روی سرشوگذاشت شد خم که ازماساژدادنم

 هاش شقیقه ماساژدادن مشغول ومیآر به در به پشت بود من سمت روش زدم

 شدم

 توبهترماساژمیدی-

 ؟ زیاده دردش-
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 برده یغما دلوموبه بچه دختر چرااین خدایا آخخخ بود بهش نگاهم چشاشوبست

 ؟...

 هام شقیقه گفت که ماهش صورت به بزنم زل یا ماساژبدم نمیدنستم

 بیشتردردمیکنه

 درس روزی چند گفتم که هکنند دیونه تنش وگرمای بود پاهام روی ترکردم لب

 باشه درسات فشاروسنگینی مال شاید کن استراحت نخون

 آوردم فشار خودم به خیلی مدت تواین-

 دلموبی هرلحظه میکنه طوفانی که دریایی پری این داری موجی عجب موهاش

 لختش ی روشونه آرودم باالبود که سمتی موهاشوبه کل بردم اختیاردست

 امروز نداری سینوزیت نمنون خیس سشوارکن حتما موهات حموم میری وقتی-

 ؟ داری واقعاسینوزیت شاید بیرون رفتیم نکردی موهاتوخشک استخروبعدش

 .. نمیدونم-

 ؟ خوردی مسکن وگفتم هاشوماساژدادم شقیقه بازم

 عصرخوردم-

 ....دارو به نسبت نمیده نشون واکنش ودیگه میکنه عادت نخوربدنت زیادهم-

 مجبورشدم امشب اما میخورممعموالن میدونم-

 ... بخشه آرام بهترمیشی خوردی که بابونه-

 بابونه بابت مرسی
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 گفتم باتعجب درچرخید سمت به نگاهمون که دربود به ای تقه صدای ی دفه یه که

 ...ای کیه یعنی

 چنان کیه نکردم اصالنگاه شد باز دفه دریه که بود نشده کامل حرفم هنوز

 پاچه دست کشیدم بود لختی خیلی خوابش لباس که لغز روروی مالفه باسرعت

 ازمن کمی دست اونم انگار کمی یه که بود من سمت روش هم غزل بودم شده هم

 میای امیر گفت که بود سوزان وسرموبرداشتم بود روپاهام سرش هنوز نداشت

 .. دارم کارت

 دادم هاجاز من گفتم که داخل بود اومده طوری این ازاینکه بودم عصی کمی یه

 داد؟ اجازه بهت ؟کی داخل بیای

 درزدم؟ که من-

 ؟ دادغزله ادامه سوزان که لبشوگزید که کردم غزل به نگاهی

 اومدم وگفتم کردم تر لب

 ...باشی اینجا زدم حدس نبودی اتاقت رفتم-سوزان

 ؟ اومدی شب وقت این که داری کارمهمی-

 داشتم کارت گفت باغیض سوزان

 ... برواومدم که گفتم-

 ) گفتم خشن خشک( برودیگه گفتم که کرد نازک چشمی پشت غزل

 درببند گفتم که رفت سوزان
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 موهاش به دستی شد بلند روپاهام از غزل رفت سوزان همینکه بست دروباغیض

 بود؟ مهمونتون گفت بود پردلهره وصداش برد

 طوری همین شد پرروداخل چندش ی دختره وگفتم باحرص دادم نفسموبیرون

 ؟ میکنه فک چی حاالباخودش حسابی شدم ضایع-

 خواهرزادمی گفتیم بهش تازه چکارکردیم ما مگه دلم عزیز نیست چیزی-

 شد بد یکمی جوری اون اما-

 ... نکن فک بهش عزیزدلم نیست مهم-

 بهترشه تاسردردت بخواب گفتم میشدم بلند که درحالی

 انگاشدلموب میلرزونه توچشاش ای زلزله خداچه وای سرشوبرداشت

 ... امشب امیربابات مرسی-

 روپشت بود کنارصورتش که ازموهاش ای تره شدم خم که بود بهش نگاهم

 .. نمیشم مزاحمت گلم بخوابی خوب... میبینمت فرداصب وگفتم انداختم گوشش

 ...بخیر شب وگفت ترکرد لب

 ... کردم واتاقوترک کردم چراغوخاموش زدم لبخندی

 اومد اتاقش از که بود منتظرمن دراتاقش انگارپشت! ونبیر اومدم اتاق از همینکه

 یه سمتم اومد سریع که رفتم اتاقم سمت پایین سرموانداختم کرد نگام بیرون

 لباس

 بود باز هم جلوش که روش ی بارویه بود تنش غزل لباسای مث کوتاه خواب
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 ؟ بهتره غزل-

 سردردداره نه-

 ... ببینیم خانمومیتونیم غزل مااین حاالکی-

 ...فردا بهتربشه پایین نیومد امروز که نبود خوب حالش غزل-

 بودم دراتاق به ایستادپشت جلوم

 ... شده تنگ برات دلم خیلی-

 ؟ بود همین کارت-

 ... دلتنگتم این تراز مهم وگفت زد لبخندی

 ... خوش شب گفتم میکردم ودراتاقوباز باالانداختم ابرویی تک

 ... چندش مزاحم ی دختره... کردم ودراتاقوقفل شدم داخل





 ) غزل(

 دست یه که خداروشکر بود شده خوب کل به سردردم بیدارشدم ازخوب که صبح

 وشال کردم جمع وموهاموکامل اسپرت وباکفش پوشیدم سفید اسپرت لباس

 سفیدی

 دویدم هم ساعتی نیم یه... کردم ورزش کمی یه توساحل رفتم... انداختم سرم

 حدود پسر یه ویال توحیاط که برمیگشتم داشتم.... بود وتمیز هواعالی..

 آهان کردم نگاش تردید با نبود من به حواسش میکرد ورزش داشت ساله 26 یا 25
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 بود من به رخش نیم اومد نظرمی به استیلی خوش پسر راده آقای مهمون این پس!

 چیز یه جذابیتش برم قربونش دیگست چیز یه من امیر ولی اومد نظرمی به جذاب

 به راست یه... روباالرفتم ها پله سریع بزنم حرف باهاش اینکه بدون... دیگست

 گرفتم حسابی دوش یه داشت مجزا کوچلواما سرویس شکرخدایه رفتم اتاقم

 بلند قرمز تونیک یه دستوردادن که امیر میل طبق پوشیدم لباس شدم وسرحال

 تیره

 شال یه کردم موهاموجمع.. مسشوارکشید موهاموحسابی... مشکی ساپورت ویه

 از دیروز که عروسکی مشکی کفش جفت یه روسرم انداختم هم مشکی

 هنوز...امیر سروصدااتاق بی رفتم راست یه کردم پام گرفت برام امیر بازارمحلی

 روگونش گذاشتم خوشمزه *ب*و*س یه سنگیه هم شکرخداخوابش... بود خواب

 کلی

 کردم زمزمه زیرلب رفتم صدقش قربون

 میکنه استفاده تعطیالتش از داره تنبله کجاش میاد دلت غزل وای.. خودمه نبلت-

... 

 آقای اتاق رفتم... نبود توسالن هیشکی.... بیرون سروصدااومدم وبی زدم لبخندی

 شدم داخل که کرد باز دروبرام پرستارش که خواستم ورد ی واجازه رادردزدم

 ستاره سالم– زد لبخندی اباتامنودیدب...... دادم خوشکل سالم یه جذابم بالبخند

 ی

 ؟ خورشیدکم کردی افشانی نور عجب چه سهیل
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 بشینه ویلچرش روی کرد پرستارکمکش هنوز بود رولبام لبخد

 یدم*ب*و*سگونشو...

 ؟ کنم نمایی خود یکمی من میذاره زادتون کسوف آقای این مگه گفتم

 ؟ کسوف امیر بازچکارکرده-

 ... میکنه اذیتم گفتم بچگونه بالحنی که بود ام همیشگی عادت زانوزدم جلوپاش

 حسابشومیرسم خودم-

 توجوب خریداموانداخت کل دیروز میکنی تنبیهش خودم جلوی زدموگفتم لبخندی

... 

 ... حالشومیگیرم)داد ادامه باخنده( چشم مهمونابرن-

 رونداشتم شما من... من بشم خوبم بابای قروبن الهی وگفتم خندیدم منم

 ... زاره روزگارم امیر بااین ردمچکارمیک

 ... گلم خدانکنه گفت زد بابالبخندی

 ؟ خورشیدکم شدی ساله چند دادامروز ادامه که زدم لبخندی

 پرشد سالم -18

 امروز خورشیدکم تولدشه.... خانم غزل مت*ب*و*سپاشوب-

 دیگه ندین باباخجالتم اِ-

 پاشودیگه گفت بااخم

 گفت که دیم*ب*و*س بالگونشوبازمتقا منم ید*ب*و*سوپیشونیمو شدم بلند

 مبارک تولدت
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 ... خونمون خورشید

 ... باباممنون مرسی-

 ی جعبه ویه کرد وکشوروباز رفت اتاقش دراور میز سمت باویلچرش بابا

 که میدونی بگیرم برات برم خودم نتونستم من وگفت گرفت سمتم کوچلودرآورد

 امیره ی صلیغه

 ... ممنون کشیدین زحمت... بابایی مرسی گفتم الوصفی زاید باذوق روگرفتم جعبه

 که من تولدته گفت بهم امیر بگم چرادروغ دوما بشی ساله صد اوالالهی-

 ... نمیدونستم

 ... گفتین تبریک بهم بودکه مهم براتون..بودین یادم ممنون بازم-

 ... خورشیدکم عزیزی خیلی توبرام حرفیه چه این-

 خیلی باقلبهای بود ظریف دستبند یه نازه چقد واییییییییییییی.. روبازکردم جعبه

 عالی بود عالی بود آویزون بهش که ریز

 قشنگه خیلی شدم خوشحال خیلی وگفتم یدم*ب*و*س گونشوبازم

 کسوفه ی سلیغه گفت بالبخندی

 ...آ خودمونیم!؟ داره ای صلیغه عجب کسوف خان چنگیز وگفتم خندیدم

 ؟ خان ؟چنگیز چیی گفت باخنده

 بد که بس خانِ چنگیز گفتم بچگونه بالحنی کردم خودمولوس پایین سرموانداختم

 اخالقه
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 ..تو دست از امیر میکشه چی خانمی بالیی چه وگفت باباخندید

 ازدستش میکشم چی من یا من ازدست میکشه چی امیر گفتم لحنم باهمون

 .. کرد کشوروباز دوباره که خندید بابافقط

 خریده خودش ی باصلیغه امیر-

 ی باصلیغه داری دوست هرچی بیا وگفت درآورد صدی تراول ادزیادیوتعد

 باهمه تولدت هم عیدی هم حالت به دادخوش ادامه باخنده بگیر خودت

 ... بسه دادی بهم که عیدی همون کنم نمی بابااصالقبول نه گفتم باخنده

 ... میشم ناراحت میکنی دستمورد خورشید-

 .... آخه-

 هرچی باامیربروتاتعطیله بعد بگیرم برات برم نمیتونم که من واگرنداریم اما آخه-

 بگیر میخواد دلت

 ... میگیره برام امیر بخوام هرچی ندارم احتیاجی-

 ؟ داره ربطی چه... منم من امیره اون-

 ... ندارم واقعاالزم-

 ؟ میکنی تعارف-

 ... امیر جون به نه-

 امیر؟ جون به گفت باباباخنده

 ... نباشه امیرم اگه نباشه دنیا میخوام که امیر جون به فتموگ زانوزدم باز جلوش
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 ؟ داری دوسش خیلی گفت ببابالبخندی

 که) کشیدم خجالت کمی( بشه جوری این نمیخواستم وگفتم وپایین سرموانداختم

 خیلی... دارم دوسش خیلی دادم ادامه

 ... میدین قول باشه نگین بهش وقت یه وگفتم سرموبرداتشم

 ؟ منگ چرابهش-

 گاهی مهربونه میکنه محبت بهم وقت گاهی داره بهم حسی چه نمیدونم آخه-

 که دادوبیدادمیکنه سروم چنان دیونست دیروز مث وقت گاهی... تفاوته وقتابی

 نباشه اگه وقتا گاهی میاد بدش ازم میکنم حس وقتا گاهی... میترسم ازش

 دلتنگش

 ...لطفا بمونه خودمن بین بابایی... میشم

 .. میکنم سعی گفت باخندهبابا

 نه باشه خودش جانب بذاراز داره بهم حسی هم اگه میکنم خواهش گفتم باالتماس

 شما نه بیاد وجود به خودش جوری یه عالقه این میخوام بگین بهش شما اینکه

 بیاد بدش ازم اون وقت اون بگین بهش شما اینکه یا بشه مجبور ویا بخواین ازش

 راست میکنه محت بهم گفت بهم خودش کنه بداخالقی اهامب دارم دوسش بفهمه...

 نمیدونه اما نکنم حس کمبودی خودش قول به که میکنه محبت بهم میگه هم

 حساسیتاشومیذارم.... ده دا بهم که قولی پای وفعالمحبتاشومیذارم شدم وابستش

 داده قول بهم چون داره دوسم... داره که وغیرتوتعصبی شنیده که حرفی پای
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 منه بدبختی نهایت واین منجرشده من ی طرفه یه عشق به قول این نمیدونه اما...

 باشیم نداشته ارتباطی باهام خواستم ازش من چکارکنم کنه ازدواج کنه ولم اگه

 ... خوردم شدیدی ی لطمه میکشم عذاب جوری این امانمیدونستم

 ... داداما وقول دادم بهش وگفتم پایین سرموانداختم

 عزیزم وفهمیدممنظورت-

 میکنیین درکم باباکه مرسی-

 ... میشه الزمت عزیزم بیا وگفت گرفت جلوم که بود پوالدستش باباهنوز

 ...وامیر شما دادین بهم کلی عیدی نذاشته واسم کم امیر ندارم جداالزم-

 کنی دستمورد ندارم دوست بدم بهت داشتم دوست خانم خورشید میدونم-

 بابا مرسی وگفتم پوالروگرفتم

 ... خانمی نیست تشکرالزم-

 باخنده کنه محبت خانم بایه چطوری بلدبود اومد می باباخوشم زدن ازطرزحرف

 میزنین حرف هم قشنگم ومهربونین خوب خیلی شما خانمتون حال به خوش گفتم

 ...امیر دادمث یادم اون بود مهربون امیر مامان چون خندیدوگفت

 که بداخالقه آ؟اینقد میگین چیزی ؟بابایه امیر؟امیرمهربونه وگفتم خندیدم

 دیونست گمه توش مهربونیاش

 ... بیداره کی خوابه کی ببینم روزحاالبریم یه میرسی حرفم به گفت باخنده

 .. بود خواب که امیر-
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 ..... رفتیم وبیرون درآرود حرکت روبه باباویلچرش

 ؟.. ینمیخور کنم درست قارچ بابااملت گفتم که میشدیم خارج داشتیم

 باشه پز عروس اگه وای املتم عاشق من نه چراکه-

 تر اِباباآروم گفتم بچگونه نازی بااخم

 ...میگم دروغ مگه گفتم باخنده

 اونم ای خانم یه سال میان مرد یه افتادبه نگاهم رفتیم که توسالن................

 پسره مونهه با...میزد ساله سی رسیده خودش به که بس سالشه چند نیست معلوم

 میکزد ورزش دیدمش توحیاط که

 شدن بلند باهم همه زدن لبخندی ما بادیدن

 کرد سرتاجامونگاه زن بودم باباایستاه کنارویلچر که من.......داد سالم همه بابابه

 عرسکو این نمیکنین رادمعرفی جناب وگفت

 وو غزل جانم عزیزتراز ی نوه وگفت کرد بهم بابانگاهی

 دست از من میکشم چی... کنه خفت خدا که امیر آخ بود هول ول تودلم وای

 زن کردم ی*ب*و*سرو بازن کردم زدموسالم ولبخند باشم آروم کردم سعی...تو

 بدی

 غزل باباگفت وکه کردم پرسی احوال هم بابقیه نمیرسید نظر به

 .. بخوریم تاصبحونه بابابروامیروبیدارکن

 اومد می پایین ها پله از داشت که شنیدم سرم امیرروپشت صدای لحظه همون که
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 پدر بیدارم گفت که

 هوس دلم... رفتم آشپزخونه سمت تفاوت بی من گفت خیر صب همه به اومد امیر

 ساله چندین شهالکه... بود شده تنگ خودم آشپزی واسه دلم بود کرده املت یه

 خودم واسه بودم ماهری آشپز یه خودم قبلترش سالها بسا وچه کرد ترکمون

 ساکتی ربع.... درسکوت شدم ومشغول دادم سالم بود توآشپزخونه سمیه...

 کوتاه لباس یه کردم نگاش برگشتم...داد سالم روشنیدم دختری صدای که گذشت

 کرده درست شالقی صاف که بلوند موهاشم... ای فیروزه آبی بود پوشیده لختی

 بیدارشده کی... ایششش بلندش پاشنه کفشای بااون بود کرده آرایش هم کلی بود

 توجهی دیگه هم اصال...شدم کارم سرگرم ؟دوباره کرده آرایش همه این کی

 نشست رفت صاف آویزون ی دختره بیادامیر بدش ازش داره حق بهش نکردم

 وبسازم بسوزم باید برنماید ازدستم کاری کنم چه اما گرفت زورم آی... کنارامیر

 جا همین من خودم جون به میکنم درکت االن شیرین آی میسوزم دارم که فعال....

 صبحونه میز سمیه) بود حقش که اون باورنکنین شما_( میخوام معذرت ازت

 بردیم سمیه باکمک کشیدم توچندتابشقاب... کردم روآماده املت من روچید

 گذاشیتم

 گفت که چیه اسمش نمیدونم هنوز روشنیدم دختره صدای که میز روی

 ؟ عزیزم کدوم گفت سریع مانشما که ندیدم خدمتکارودیشب

 میزومیچنی توچراداری عزیزم امیرگفت که میز وسط سبدنونوگذاتشتم برگشتم من
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 بفرمایین گفت همه روبه شد که بلند امیر آشپزخونه برگشتم زدم لبخندی فقط

 میز

 زورم... کنارامیرنشسته دختره دیدم بشینم که برگشتم منم... است آماده صبحونه

 کنارم هم ودوتاصندلی نشستم خالی جای یه که نیاوردم خودم ویر به اما گرفت

 وآروم نشست کنارم شدواومد بلند دیدم که میکردم حس روم امیر نگاه بود خالی

 ... خانمی فرارکردی منودیدی..کوچولو فرشته بخیر صب گفت

 که میکنه نگاه بد چقد که وای کردم سوزان به نگاهی که بزنم لبخند کردم سعی

 ؟ چته گفت آرومامیر

 ؟ میکنه نگام جوری این دختره چرااین گفتم که میکردیم زمزمه

 ؟ بهترشد سردردت عزیزدلم خوبی کن ولش گفت که کردم نگاه امیر به

 خوبم وگفتم ریختم چایی امیر واسه

 کردی درست که املتی جان غزل عالیه گفت بابابالبخندی

 ... جان نوش گفتم بود روم روبه که بابابود به نگاهم

 ...آره گفتم آروم باخنده... جیرجیرک کردی تودرست گفت آروم اما امیرباتعجب

 ... ببینم وگفت کشید روجلوش املتم بشقاب امیر

 املت عاشق من... غزل عالیه-....شد ومشغول برداشت سنگک نون تیکه یه

 ... خوشمزم

 ...جون نوش-
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 آشپزیت اما نیستی بلند هیچی گفت آروم که بود بهش نگاهم میخورد بااشتها

 .... معرکست

 ...بخواد دلتم گفتم. پایین سرموانداختم

 ؟ سالته چند جان غزل گفت که بود سوزان مامان

 ...سال 18 وگفتم کردم بهش نگاهی

 نرفتی اکرم به اصال اما هستی دخترزیبایی......ماشال.....شال ما. سوزان مامان

... 

 ... تعریفتون از مرسی-من

 نداره اکرم به شباهتی هیچ آره گفت که بود ساکت مدت مامت سوزان

 رفتم اون به هستم پدرم شبیه من گفتم سرد خون

 جان مریم پدرشه شبیه باباگفت که زد لبخندی امیر

 رفتم بابام به بابام– من

 ؟ طبیعیه چشماتون رنگ– سوزان مامان

 باباشه عین آره گفت سریع بالبخنید امیر

 امیر؟ اشودیدینباب شما مگه– سوزان

 میگه هم بابام رودیدم عکساشون اما ندیدم من نه-امیر

 ظرف به نگاهم کرد جون رونوش املتم کل بود امیر به نگاهم که شدن ساکت همه

 املتموخوردی؟ ی همه دایی گفتم آروم که بود خالی
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 .... میخندیدن شیطون چشاش که بابارفت به نگاهم امیرودیدم ی خنده

 موشک گفتم بااخم

 خوشمزست خودت مث گفت بشنوم من فقط که جوری آروم خیلی خیلی امیر

 ... نداره حرف دستپختتون گفت بالبخندی برادرسوزان

 ... دیگه یادگرفتم نداشتم که مامانیه لطف به گفتم که داشت ی لهجه ته اونم

 داره ای گذشته یه هرکس به– پدرسوزان

 بود دوسالم کرد ترکمون ازبچگی که مامان بوده همین منم قسمت– من

 که هم زنش شما به عمرشونوداددن کردن تصادف باباهم... ایران بابابرمیگرده

 .... من زندگی شد این...نداد رام

 ... هست پدربزرگتون خوبه– سوزان

 وبالبخندی داره دوس منوخیلی مهربونه العاده بابافوق حالم خوش خیلی آره– من

 مودارههوا خیلی هم داییم دادم ادامه

 ... سوگلی داره بیشتردوست باباازمن گفت باخنده امیر

 زد وچشمکی گرفتم ازدستش کرد درست ومربا وکره نون لقمه یه امیر

 زیررومیشم بادیدنش روزا چرااین نمیدونم.... شدم طوری یه پایین سرموانداختم

 ؟ حسابی





 نبود هم نازی چون کردیم ظرفاروجمع سمیه به کردم کمک صبحونه بعدازصرف
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 اما برم باهاشون که گفتن بازاربهم رفتن بامادرش هم سوزان بود تنها دست

 اتاقم رفتم سریع... بخونم درس کمی یه بمونم میخواستم نداشتم رفتن ی حوصله

 سرم روی شالم...تو اومد امیر شد باز دراتاقم دفه یه نکشیدکه طول دقایقی....

 بود

 ؟ چکارمیکنی وگفت واومدجل که کردم نگاش برگشتم هنوز

 بخونم درس میخواستم-

 کن چندروزرواستراحت این گفتم-

 سرمیره حوصلم-

 دلم فشارنیارعزیز خودت به پس-

 باشه-

 .. غزل محشره پختت دست-

 کن بعدتعریف میکنم درست فسنجون یه گفتم بالبخندی

 کدبانویی یه اما بلدنیستی هیچی گفت بالبخندی

 کنم آشپزی واست که نیومدم نداره ورت خیالت گفتم باخنده

 باره آخرین این وگفت کردم تهدید اشاره باانگشت

 پربود لبخند که درحالی که ید*ب*و*س ومهربون برد لباش سمت انگشتموگرفت

 چشاش

 ... کنی آشپزی برام باید کنم هوس هروقت میکنی بیجا گفت همزمان ولباش
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 توبی وگفتم یدمکش ازدستش که شدم طوری یه بود تودستش که انگشتم

 جامیکنی

 ولی... بده منم به کن درست کشید عشقت هروقت ؟حاالباشه چته گفت باخنده

 فاصلش که نگفتم هیچی...سبزیتوبخورم قورمه دارم دوست کردی فرصت هروقت

 ...داد بابابهت وگفت کرد رولمس ودستبند ودستموگرفت کرد کم باهم

 ... تولدمه واسه-

 که دستش بالمس شد خالی تنم کل که وحقا کرد لمسگوشمو شالم زیر برد دست

 ؟ گردنت ننداختی دادم بهت که گردنبندی گفت

 بعدمیندازم... هان... زه...چی بامنومن گفتم که بود پایین سرم

 ؟... عزیزدلم نیومد خوشت گفت که سرموبرداشت چونم زیر برد دست

 .... بعدمیندازم بود چراقشنگ-

 فک... کرد اتاقوترک سریع.... نمیشم مزاحمت دوگفتجداش دادوازم نفسشوبیرون

 نشستم توالت میز پشت... نکردم بازش هنوز که من آخیییییییی...دلخورشد کنم

 کردم وبازش رودرآوردم وجعبه کشوروبازکردم... تخت روی کردم وشالموپرت

... 

 نای بازه حقه چقدم امیر خ خ خ آخخ بود گوشوراه وایییییییییی... لبموگزیدم

 جوری

 یه.. شدم ناراحت یکمی... آخه شیطونه چقد نه یه بازکردم بدونه خواست گفت

 ست... عوضی داره ای صلیغه عجب بود قشنگ چقدم... جلوم لنگشوگرفتم
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 که.. نیست سوراخ گوشم که من اما گوشم ی الله بردم دست بود دستبنده

 امیررررررررررر؟– نوشتم دادم پیام گوشیموبردداشتم

 ؟پ زدی صدام طوری این بازم برام انتظارنوشت دقیقه ندبعدازچ

 .. میخوام معذرت ونوشتم خندیدم

 ... بازنکردی فهمیدم– نوشت

 ... بازنکردم بگم نشد روم– نوشتم

 ؟ ازدستم دلخوری هنوز– نوشت

 ممنونم بودی یادم به ازاینکه– نوشتم

 ؟ اومد خوشت– نوشت

 شمگو بندازم نمیتونم اما خیلی اره نوشتم-



 چرا؟- نوشت

 نداره سوراخ گوشم– نوشتم

 ؟ جدی- نوشت

 ... ندراه– نوشتم

 بیرون شوبریم پاشوآماده– نوشت

 ؟ کجا– نوشتم

 کنی گوشتوسوراخ جایی درمونگاهی بریم– نوشت
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 میترسم من واییییییییی– نوشتم

 عزیزدلم باش آماده دیگه ی دقیقه تاده میشم آماده دارم من– نوشت

 ترسممی من– نوشتم

 نداد پیامی هیچ

 با پوشیدم تاب ویه تونیکمودرآوردم شدم بلند که... میکنم جداوحشت میترسیدم

 یه

 یه بود مناسب وکفشم وساپورت انداختم سرم وشالموروی مشکی کوتاه مانتوی

 چشم تغیر چه هام مژه به کشیدم ریمل نمه یه زدم لب برق ویه عطرزدم کمی

 وگفتم کشیدم آهی باحصرت من میشم چی بشم عروس ذره یه بااین میکنم گیری

 دلهری که کنم سوراخ گوشم قراره اومد بازیادم..... توسرت بخوره عروسی

 زدم ریمل اوووووووف کردم خودم نگاه توآینه داشتم گرفتم عجیبی

 گریم اگه چشاموشستم حسابی... شستم وصورتموباصابون توسرویس رفتم

 صورتموباحوله داشتم........ حسابی یشدمم ضایع پایین میرخت ریملم میگرفت

 و اومد امیر... که میکردم خشک

 ... عزیزم دیگه بریم چکارمیکنی-

 لبموبرداشتم برق نگفت ایستادهیچی... برواومدم وگفتم روتخت روانداختم حوله

 کردم نگاش برگشتم... بهم بود زده زل توآینه طور همین.. کشیدم لبم به دوباره

 ؟ تهچ گفتم وباخنده
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 ... نکن زیادآرایش گفت باخنده

 داری دوست چرا؟توکه-

 ...نمیاد خوشم میشی توچشم.... تووخیابون نه اما آره-

 فقط زدم لب برق یه نیستم بلد خیلی هم خودم-

 تغیرکردی همه این زدی لب برق یه گفت که لحنش بود جوری به

 نکن نگام ریجو این گفت که باتعجب کردم نگاش فقط که نزدم هیچی من آخه

 خاکتستری

 کرده هنگ که میزد صدام جوری منواین باربود ؟اولین صدازد منوچی این هان

 ؟ ای آماده بریم گفت باخنده که بودم

 االن میدونستم که داشتم ای دلهره چنان توماشین... نگفتم هیچی کیفموبرداشتم

 چنان وببین بیا مینداختم دادوهوارراه چنان میترسیدم آمپول ازیه من پریده رنگم

 نوع یه حالتم این(... ورمیرفتم دستم های باناخن که داشتم ودلشوره بودم کزکرده

 ) داشتم بچگی حالتواز این مشاوره منوببره بگم امیر به باید شدیده استرس

 چته؟ گفت امیر که

 .. هیچی-

 ..عزیزدلم پریده رنگت-

 میترسم-

 نداره دردآنچنانی عزیزم نترس-
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 ... نیست دمخو دست امیر-

 ؟ نیست سوراخ تاحاالگوشات عجب چه-

 سوراخ میترسیدم بزرگترشدم کنن سوراخ واسم ندادم اجازه وقت هیچ میترسیدم-

 .. دردداره... کنم

 ... نیست چیزی نکن تلقین خودت به نترس هم االن-

 ... باشه دردنداشته خداکنه-

 .... گلم نده استرس خودت به خودی بی دردنداره که گفتم-

 خودمه دست مگه بیشترترسیدم کردم سکوت

 اینقد...داد کاراروانجام خودش... شدیم داخل... بودیم جلودرمونگاه بعد دقیقه 15

 میرفتم راه امیر جوردنبال همین میرم کجادارم نفهمیدم بودم ترسیده

 شد کارش بعدمشغول دقایقی … بهیاراومد موند هم امیر که شدیم اتاقی داخل

 امیردادم ودست شالمودرآوردم پریده االن رنگم میبندم شرط میلرزیدم بید عین...

 کرد عفونی بهیارگوشموضد کرد دلجویی ازم عمیق لبخند وبایه کرد امیرنگام...

 شدیدی ترس احساس نشده هیچی هنوز... بود ایستاده کنارم امیربافاصله...

 داشتم

 میادتودهنم داره قلبم امیر گفتم امیر روبه آروم که

 ... گلم باش آروم وگفت زد لبخندی

 ...لطفا نترسین نیست چیزی وگفت پرستاردستگاهشوگذاشت
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 دست داغی از خدانمیدونم فشاردادوای آروم امیردستموگرفت که چشماموبستم

 میزد 1000 تا هم قلبم گرگرفت تنم کل لحظه یه که بود ترس از یه بود امیر

 توگوشم دردی چنان ناگهان... بود بسته هنوز چشام...فشارداد دستموبازم...

 پیچید

 به کشیدم بنفشی جیغ اختیارچنان بی که کردم وحشت چنان دستگاه وصدای

 . میگرفت گریم داشت...درد از میمردم داشتم... کردم روزخودموکنترل

 نفس بود امیر تودست هنوز دستم گذاشت روتوگوشم ومخصوص گوش پرستارگل

 که بود بعدی گوش نوبت... میزد شدت به مقلب... بکشم تونستم نمی ،نفس

 باالتماس

 شد تموم کن آرامشتوحفظ... عزیزدلم نیست چیزی گفت آروم امیر کردم امیر نگاه

.... 

 نمیخوام... نمیذارم دیگه گفتم بابغض که ترسیدم خیلی نیست خودم دست

 ... کنید تحمل فقط مونده یکی-بهیار

 ... دیگه کن تحمل... بشم فدات نیست چیزی-امیر

 کن کمکم نمیذارم امیر نمیخوام گفتم ولرز باترس

 مونده دیگه یکی زدی یکی درنیارعزیزدلم بازی بچه-امیر

 تحمل هم یکی این کردین تحمل که شما نداره که ترسی نمیشه خب یکی-بهیار

 ... کنین

 روانی آخه نمیگرفتی واره گوش برام نیمیشد بود کادوقحط گفتم امیر روبه



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

474 

 

 دوتاسوراخ وقت اون که نگرفتم واست گوش گل آوردی شانس گفت خندهبا امیر

 ... میزدی

 ... جنس بد گفتم بابغض

 بزنم تابراتون باشین سرد لطفاخون هست مریض خانم-بهیار

 زد سوراخ روهم بعدی دادگوش انجام بهیاربرام دادم رضایت بود کندنی باهرجون

 گریه به شکست وبغضم امیر لبغ اختیارخودموانداختم بی که زدم جیغی چنان

 بغل طورکه بهیارهمون میکردم گریه بود توسینش سرم بود اراده بی کارم افتادم

 کمرمونوازش کنه آرومم داشت سعی هم امیر گذاشت گوش گل برام امیربودم

 ... میکرد

 ... نکن گریه... شددیگه تموم عزیزدلم بشم امیرفدات

 همش)میکردم هق هق دیگه داشتم یزدمم نفس نفس(.... دردداره گفتم باگریه

 ...تقصیرتوإ

 ؟... خواهرتونه گفت وسایلش کردن جمع بهیاردرحال

 ... همسرمه-امیر

 بشین خوشبخت-بهیار

 خواستگاری ازم یکی میترسه دیونه این راستی ها خواهرزادشم نگفت عجب چه(

 ) کنه

 .... کردین لطف ممنون.. مرسی– امیر
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 ... میشه ترخوب زود نکنه عفونت زخمش بگیرین بیوتیک باآنتی...پمادِ یه-بهیار

 ممنونم ازلطفتون حتما– امیر

 بود امیر ی توسینه هنوز سرم

 )امیر(

 گوشاش کردن سوراخ از ،قبل مدت تمام میکرد گریه جدی جدی بود توبغلم هنوز

 حالش میترسیدم شدم دچاراسترس هم خودم بود پریده رنگش بود ترسیده اینقد

 بد

 که من بودم نگرانش نبود تودلم دل بشه ترتموم زود میکردم خداخدا دچق شه

 دست

 ... کنه منودلجویی نبود کسی میزدم زورلبخند به تودهنم اومد قلبم نبود خودم

 ... بلندشوبریم.........

 میریخت اشک بود جورپریده همون رنگش جداشه ازم میترسید میلرزید بدنش

 هم من خورد تابی یه چشاش دفه اون مث نبود بند شروپا انگار ایستاداما شد بلند

 روزگارم از دمار خاکستری این که وای بودم چشاش طوسی رنگ عاشق

 درآورده

 وای..افتاد چطوری نفهمیدم بودم چشاش محوتماشای که من افتادزمین دفه یه که

 کردم بلندش کردم بغلش دفه یه که میکردم کوپ سنگ داشتم خودم که

 وگذاشتمش

 داشتم واضطراب ازدلهره من شد داخل پرستارهراسون لحظه همون تخت روی
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 میمردم

 ... گلم چشاتوواکن)توصورتش میزدم آروم(... شد چت... عزیزم غزلم... غزل-

 ؟ کردن غش-پرستار

 میکنه غش مدام خودش... ترسیده-

 توصورتش ریختم آب یکم ازروشویی

 دکتربیاد بگم-پرستار

 .. کمپزش خودم نیست احتیاجی-

 ... صورتش به زدم آروم ضربه چند بازم کرد نگام

 ... بیارین برام قند آب لیوان یه میشه-

 ... حتما چشم-

 ... پرستاررفت

 ... عزیزم غزل... غزل-

 قشنگم.... توصورتش زدم آروم بازم توصورتش ریختم قطره چند دوباره

 ... چشاتوواکن

 نفس... چشاشوواکرد که انگار ادند روبهم دنیا... کشیدم راحتی نفس چه که وای

 .. بده حالم گفت بریده وبریده کشیدم عمیقی

 ؟.... داری سرگیجه... نیست چیزی گلم نترس-

 ؟ نمیدونم-
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 ... قند آب بالیوان شد پرستارداخل

 بخورگلم... بود کمرش پشت دستم... بشینه کردم کمک... گرفتم دستش از سریع

... 

 خورد کمی یه ورز به گرفتم روجلودهنش لیوان

 ... عزیزدلم افتاده فشارت بخور-

 ... نمیتونم-

 ... کنم وصل سرم مجبورمیشم برات نخوری گفتم بالبخندی

 خورد نفس وکلشویه گرفت لیوانوازم وباگریه شکست بغضش که بود کرده بغض

 ؟ شدی راحت دادوگفت لیوانودستم...

 کنم وصل برات سرم که اینه از بهتره خب-

 ؟ بهتری گفتم که کرد نگام غضب بااخم نگفت هیچی

 خوبم-

 بابغض که میکرد پرستارنگامون مدت تمام کردم مرتب روسرش شالشوگذاشتم

 کنم گوشموسوراخ کردی مجبورم گفت توصداش

 نداری دوست زنه خاص زینت هم گوشمواره خودشوداره خاص زیبایی زن-

 ؟ عزیزدلم

 ... نه گفت باگریه

 ؟ بشم فدات میاد بدش واره گوش از نیز کدوم ،احمق دیگه خلی-
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 من گفت گفت باگریه

 کمه تخت تویه زادنیستی آدمی جز توکه گفتم باخنده

 ... توخورده تن به تنم گفت باگریه

 یه نگفتی دیگه مدت یه حاالاگه وگفتم روزمین گذاتمش کردم بلندش خندیدم

 مدل

 دارم دوست من بگیرم گوش گل برات میخوام تازه... بگیرم برات دیگه

 خود توبی... کنم سوراخ بازم...عمرا عمرا گفت باگریه باشکست بغضش دفه یه

 ... روانی فهمیدی میکنی

 ... برم قربونت باشه ازخدات بخواد دلتم وچل خل گفتم باخنده

 همدیگه داغ گفت که میکرد نگامون مدت تمام که پرستارنبود به حواسم اصال

 .. رونبینین

 باید میبیند وگفتم کردم غزل به واشاره ممنون وگفتم کردم نگاش برگشتم

 .... خانموتون داره نازم گفت بالبخندی... بخرم گوشواره براش که نازشوبکشم

 خانمم دیونست داره ناز گفت بالبخندی

 امیررررررر؟ گفت بااخم غزل

 ؟ چییییییه گفتم باخنده

 .. بدی خیلی گفت اخمش باهمون

 ) غزل(
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 مرسی پرستارگفت روبه که گفتن هیچی خندید امیر

 ... رفتم همراش که کشید خودش دنبال دستموگرفت

 دادم تکیه صندلی پشتی سربه میکرد درد خیلی گوشم شدم سوارماشین

 چرانگه گفتم که کرد پارک خیابون ی گوشه بعددقایقی کرد رانندگی درسکوت...

 داشتی؟

 وروزین مسافرای از پربود که بود شلوغ خیابونای به نگاهم

 ... میام االن-

 از.... بود دستش پرتقال آب لیوان یه تابرگشت کشید طول دقایقی شد پیاده

 پنجره

 ... نکنی ضعف بخور دادوگفت بهم ماشین ی

 ...مرسی گفتم لبخندی بایه گرفتم

 ؟ نداری الزم چیزی-

 ؟ میکنی نگام جوری چرااین گفت که بهش بودم زده زل کردم نگاش لبخندی بایه

 یررررررررر؟ام-

 ... نکردم غش بگوتامنم گفت باخنده

 که من میگی چراهمیچن اِ وگفتم کردم خودمولوس ای بچگونه وحالت خندیدم

 نگفتم چیزی

 بیشترنیاوردم تونیک دونه یه وگفتم پرتقالوخوردم آب از کمی یه که کرد نگام فقط
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 دوتامیگیری یکی برام اومدن مهونا باخودم

 بخور کردوگفت ها مغازه به اطرافش به نگاهی که بود ماشین بیرون هنوز اون

 ... بریم

 قشنگه چقد تونیکاش سرت پشت ی مغازه ببین وگفتم کردم سرش پشت به اشاره

.... 

 .... بریم بخورگلم عالیه...اِهممممممم کردوگفت سرش پشا نگاهی

 بود داده بهم قند آب هم قبلش همشوبخورم نتونستم بود بزرگ پرتقال آب لیوان

 این

 بخورم نمیتونم زیاده خیلی وای وگفتم گرفتم امیر لیوانوسمت که دیونه

 ... میگیری همشوبخورسرگیجه-

 ... تونم نمی خودرم به دادی قند آب کلی-

 بالبخندی که کردم نگاش باتعجب که خورد حرفی هیچ وبی گرفت لیوانوازدستم

 ) جدیدمه اسم هاراستی( خاکستری چیه گفت

 بود دهنی چندشی توچقد امیر-

 منوزیررومیکرد که بود لباش روی کننده دیونه جذاب لبخند اون فقط نگفت هیچی

 روانی این کرده خودش روانی مدت منوتواین که

 نگام که درآوردم کیفم رواز گوشیم... خورد زنگ گوشیم شم پیاده تاخواستم

 بابامه گفتم بودکه بابام کردم گوشیم به نگاهی کردومنم

 دادم جواب سریع زد لبخندی
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 ...الو-

 ...بابا الوغزل-

 ؟ بشم فدات خوب بابایی الوسالم-

 ؟ بابا؟چکارمیکنی توخوبی مرسی باباخوبم خوبم-

 بگم تولدتوتبریک زدم زنگ غزل ممنون-

 ... الهی بشم قربونت کشیدی بابازحمت مرسی-

 ؟... خوبه شوهرت...بابا غزل خدانکنه-

 .... میرسونه سالم خوبه هم امیر وگفتم انداختم امیر به نگاهی

 ؟ چکارمیکنی گفتم گه زد لبخندی امیر

 میگذره خوش... خوبه واسم توخوبی که همین دلتنگتم اما گلم میگذورنم-

 ... بیرون اودم باامیر..بابا عالیه-

 .... نمیشم مزاحمت پس خوب هم خیلی اِ-

 ... اینجا خالیه جات مراحمی باباجون نه-

 ... رادبرسون آقای نوبهم سالم دخترم-

 بابایی نداری الزم چیزی رومیرسونم بزرگیت چشم-

 دنیاست یه سالمتیت خبر ندارم چیزی به احتیاجی ومنم باشی توخوش گلم نه-

 ... من واسه

 ... الهی بشم بابام قربون-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

482 

 

 ... دلتنگتم خیلی ببینمت تهران میای کی میکنی دلخورم نگوداری جوری این نه-

 .... غزل بشه دلتنگیات فدای اودم که محضی بعه میام ماا نمیدونم-

 ... راهتم به چشم کسم همه خدانکنه-

 ... منتظره امیر نداری فعالکاری-

 ... باش داشته دوسش باش شوهرت خودت بابامراقب دنیای نه-

 که داره بابادوسم گفتم که مدت تمام میکرد نگام بالبخند امیرانداختم به نگاهی

 .... باش مطمئن دارم دوسش

 راهم به چشم باباموببینم نذاشتی انصاف بی گفتم امیر روبه کردم قطع...........

 بود

 چه آوردی روزم به چه دونی نمی نکنی اذیتم دیگه که تاتوباشی بود حقت-

 دست این که بدونی باید خودت... برگشتی شدم زنده مردم.. داشتم ای دلشوره

 مراقبت دادم قول بهت من میگیرم دلشوره تنها بری جایی یه نیست خودم

 خاطرخودته به بدون اما ازکارام باشی نارحت شاید میدونم....باشم

 توی ولی باش داشته امیرودوست میگه مارگزیدهاست عین نگرانته باباچقد-

 هستی مارمولکی چه نمیدونه بدجنس

 ... شورمیزنه نگرانه افته می خودش یادش-

 نوم نه باباشورتورومیزنه-

 داغون بدبخت امامن روخرمیکنی یکی دوباره توخوشکلی معلومه گفت باخنده
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 میشم

 عاشقمی انگار میشم داغون میگی جوری یه... روانی... خری خیلی گفتم بااخم

 میگم نیس،دروغ عشق بحث گفت باخنده

 روخرکنم یکی االن همین میخوای وگفتم کردم نگاش

 کنم یکسان یک اکباخ جا تادوتاتونوهمین وگفت کرد نگام

 میترسم ازت من ای جداتودیونه وگفتم خندیدم

 باش زدنت حرف مراقب پس گفت لحنش بود جدی

 ...واال سیرشدم ازجونم من چته کردم شوخی-

 میکنم روپرخون دهنت دلم عزیز کنی بامن شوخیا ازاین بد سری-

 ر؟امیررررررر گفتم که نداشتم حرفوازش جداانتظاراین کردم نگاش باتعجب

 ؟ زدی صدام طوری این بازم..زهرمار امیرودردامیر گفت که بود عصبی جدی

 .. شوبریم حاالپیاده گفت که میشکست داشت بغضم جداداشت کردم نگاش فقط

 ... خوبه جاش کردی روپارک ماشینت جا همین– شدم پیاده

 ... آره-

 بود بزرگ هم خیلی فروشگاه سمت رفتیم کرد ماشیوقفل امیر

 خودش امیر که دلخوربودم کمی یه بودم ساکت مدت تمام امامن گشتیم توش کلی

 برداشتم هم ساپورت دوتا اومد خوشم من هم یکی...اومد دوتاخوشش

 میکنه فک دورنمیشد کنارم از میرفت راه کنارم مدت امیرتمام میکردم نگاه داشتم
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 هیچه غزل ونا بدون نمیدونه بیارم دووم تونم نمی امیر بی خودم فرارکنم میخوام

 گفت که میکردم وارسیش داتشم مانکن تن بود لباس یه به نگاهم که

 ؟ میاد خوشت-

 ؟ قشنگه گفتم رفت یادم قهرم انگار که بالبخندی کردم نگاش

 ؟ ببینی بپوشی میخوای خیلی آره-

 ؟ اومده توخوشت-

 آره بپوشی من واسه اگه گفت بالبخندی

 شدم بیخیال نه گفتم باخنده

 سایزتوبپوشی بیاره بگم داری دوسش... ببینم بیا فتگ باخنده

 ازش اومده خوشم خیلی گفتم باخنده-

 ... دلتوگرفته امیرنیستم تورونشناسم اگه من-

 اشاربه امیر کرد الکی تعارف هم کلی بود جون خانم که فروشنده سمت خودش

 مدلومیخوام اون وگفت کرد مانکن

 ؟ رنگش همین– فروشنده

 ؟؟؟ داره هم ای هدیگ رنگای-امیر

 قرمز آبی کرم قهوی-فروشنده

 ... کنین همینولطف بهتره ای سرمه همین نه– امیر

 اومد دنبالم هم امیر پرورفتم اتاق سمت برداشتم خوان پیش لباسوازروی............
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 که اومد می بهم خیلی کردم خودم به نگاهی توآینه پوشیدم شدم داخل

 امیرروصدازدم

 ؟ قشنگه امیر-

 ... محشره گفت میرا

 جدا؟-

 ... جالبترشده چشمات میادطوسی همی چشمات رنگ به میاد بهت... اهووووم-

 زیرش واسه بیا بپوشی جلومهمونا میخوای کن عوض گفت که بالبخند کردم نگاش

 ... بگیر چیزی یه

 گل به گیرکرد گیپورش دفه یه که آرودم می درش داشتم... دروبستم امیررفت

 ازدردکه زدم جیغی چنان که محکم میکشیدم نبود حواسم که ممن گوشم گوش

 کرده گیر باالبود طورلباس دردهمین از میمردم داشتم... کردم کوپ سنگ خودم

 غزل گفت بانگرانی که بود امیر صدای که میپیچیدم خودم ازدردبه هم منم بود

 ؟ شده طوری

 گفت بانگرانی یعسر که دروبست توسریع اومد که دروبازکردم براش سختی به

 عزیزم؟ چته

 ... کن کمک گوشم به کرده گیر امیر گفتم بابغض

 ... عزیزدلم نیست چیزی گفت همزمان شد مشغول امیر

 دردم آیییییی گفتم بادردزادی گرفت دردم که پایین لباسوبیاره اول کرد سعی
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 ...میاد

 .... نیست چیزی آروم هیسسسسس-

 از کاغذی دستمال...ازدرد شدم مردموزنده کرد تاجداش منم لباسوجداکرد امیر

 زده خون کمی یه وگفت درآرود توجیبش

 گفت که کردم نگاش سرموبرداشتم بود گرفته کاغذی گوشموبادستمال ی الله

 میاد؟ دردت

 خیلی گفتم که آرامش مث داشتم عجیبی احساس یه

 نبودم کسی ی دلبسته حد تاحاالتااین داشتم خوبی حس بود پیشم امیر

 ردکیلوچندد

.... 

 گیپور سفید سوتین یه جزء نبود تنم هیچی رفت یادم خودم موقعیت

 ... گوشت به نکنه گیر میپوشی روزلباس چند این باشه حواست-

 وارسی آرمی گوشموبه برداشت گوشم ی الله ازروی دستش... میره یادم هی-

 ... اومده بند خونش وگفت کرد

 خیلی اومد دردم-

 ... عزیزدلم کن حواستوجمع بعد دفه ندیده آسیب خوبه-

 سریع چرخیدم که شدم طوری یه لحظه یه کرد بهم نگاهی توآینه از

 بپوشم که ومانتموبرداشتم

 ... تاپتوبپوشی نمیخوای عزیزم-
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 ...بروبیرون باشه گفتم بریده بریده

 یادتونه بود دیده خواب بالباس منوبارها بااینکه.... بیرون رفت سریع نگفت هیچی

 این هردفه اما اومد پیش ونخواسته خواسته که اتفاقی بودم وضعی چه منوتوحموم

 فرق خیلی قبل بادفعات دفه این نبود خودم دست شدم طوری یه امروز نبود حالم

 متفاوته بهش حسم دراه فرق دیگه باتوبیمریای توبمیری این داشت

 برای شلواری جورب یه بودگفتم کرده حساب امیر شدم وخارج لباسموپوشیدم

 بگیرم زیرش

 ... بپوشی ندارم دوست مهمونا جلوی عزیزم نیست نازک شلواری جوراب

 ... میگیریم ضخیم خب-

 نازک شلواری جوارب یه خانم گفت ک دنبالش منم رفت فروشنده سمت امیر

 .. نباشه

 ... خدمتتون میدم باشین داشته تشریف لحظه چند حتما– فرشنده

 گفت سریع امیر کنم نکاه که پیشخونش رو تگذاش دوتامدل فروشنده

 دوتاشونومیبرم

 ...امیر بسه یکی– من

 ..بیاد بهش بگیری مناسبش کفش که بریم.... میشه بیارالزمت دوتاش-

 ؟ کفش

 ... واست همنوبگیرم بریم اومد خوشم دیدم کفش جفت دیروزیه-
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 دارم؟ کلی کفش

 بیاد بهش که چیزی لباسه این زیر واسه-

 صلیغه به گرفت کفش برام... عقب توصندوق وسایلوگذاشت رفتیم کرد امیرحساب

 چیزی میده گوش باباش حرف به که کن گوش حرف ی بچه یه مث منم خودش

 ...محشر دکترچنگیز، این محشره صلیغش آخه نگفتم

 .. عالیه صلیغت چنگیز گفتم بعدخرید

 جدا؟ وگفت کرد نگام

 ) گفتم باخنده( باشیی صلیغه طورخوش همین هم زنت توانتخاب وارم امید آره-

 عجیب گرمای همون بازم... کرد قفل انگشتاش الی انگشتاموالبه دستموگرفت

 نمیکنم اشتباه توانتخابم من بعدمیبنی آره گفت که کرد رخنه انگشتام الی از تونم

 هارونگاه مغازه ویترینهای طورداشتیم همنین... کردم سکوت گرفت دلم..

 گفتم سکوت بعددقایقی... بود شلوغ حسابی که ابونهاخی... میکردیم

 ) زدم صداش داشتم دوست هم خودم که قشنگی بالحن(امیررررررر؟

 ... نزن صدام جوری توروخدااین گفت که کردم نگاش منم کرد نگام

 ) گفتم باتعجی(چرا-

 ... بگوعزیزدلم-

 )کرد گل شیطنتم(امیررررررر؟-

 ... ؟بگودیگه یکن اذیتم میخوای چته اووووووف-
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 امیررررررررررر؟-

 نامردی اونم بدم حرصش داشتم دوست چقد وای که لحنش شد عصبی کمی یه

 ؟ غزززززززززززل– زد صدام داشتم دوست من که لحنی ومنوباهمون نکرد

 چیییییییییییه؟ گفتم باخنده

 ودردامیروکوفت امیر گفت که بود شوخ بارلحنش این

 ؟ میگی اینجوری این گفتم یچ من مگه گفتم که کردم اخم

 ) نازموبشکه داشتم چقددوست که وای(؟ مخوای بگوچی-

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

 ادامودرآوردوگفت(؟ میخوای چی چی گفتنت امیر همه اون پشت نیست معلوم-

 کنی منوآب دل که میگی جوری این)امیرررررر

 کردم اخم بازم

 قهری؟–

 )خریدراداره م بودناز معلوم نه(.........-

 میشی زشت نکن اخم گفت باخنده که

 ترم جذاب میخندی که تویی از بااخم باشه هرچی-

 ؟ میخوای بگوچی عزیزم فیونای وجذاب خوشکل خانم خب-

 ... کن ولم هیچی گفتم بااخم

 تاروفرمم مییخوای بگوچی رومخه قهرتم-
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 ... بگوگلم توگف ترگرفت محکم ندادکه اجازه جداکنم دستموازدستش خواستم

 ... نمیخوام هیچی که گفتم-

 شدی بیخیال که بهتر پس خب-

 امیرررررر؟ گفتم باخنده

 زهرمارمیخواستم بااخم گفتم سردادکه ای خندیدقهقه

 ازدستم میخوای که بدم اینقده یعنی ترمیگفتی زود زهرمارمیخواستی گفت باخنده

 شی خالص

 سراغ بهتری های راه نیست اهشر این گفت بالبخندی که کردم نگاش باعصبانیت

 عزیزدلم دارم

 محکم بکشم دستموازتودستش تاخواستم که باهاش وقهرکردم روموبرگردوندم

 کشم نازتومی تادارم میخواستی چی بگوعمرم گلم قهرنکن بازوگفت دستموگرفت

 واسه امروز اما نیستم خرکسی ناز من نیستم اخالق خوش ایقد همیشه من

 تواستثنا

 شدم قائل

 امیرررررر؟– شیطون که منم

 صدام جوری این امیروزهرهالهل کوفت دردامیر امیر وگفت شد عصبی جدی

 میکنم.کوپ سنگ من نیست توحالیت گفتم هزارباربهت نزن

 ؟ گفتم چی من مگه میکنی ناراحتم داری امیر گفتم بابغض
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 تامنونکشتی میخوای چی حاالبگوعزیزم ندارم دوست نزن صدام جوری این-

 ؟ میگیری تبلت برام یرام

 ؟ همین-

 ؟ کمه یعنی-

 ؟ هست هم ای دیگه چیز مگه گفت باخنده

 ...داره دوستم میگیرم واست تهران میریم باشه -

 باشه بزرگ ولی...امیر مرسی-

 نداری؟ الزم چیزی دیگه-

 فعالهمین نه .. همین فعال-

 همین فقط مطمئنی-

 دارم الزم الهمینفع بودفشاردادوگفتم قفل توانگشتام انگشتاش

 الزم که بگوهرچی بهم گلم نکشی خجالت انگشتاموفشاردادوگفت متقابالاونم

 داشتی

 نمیکشم که خجالت گفتم بالبخندی

 میشه تودالراست پاجلوی سنگ صددرصد که واون کرد من روشوسمت

 خاکستری

 توکارم اصالخجالت من هست بخوادهمینکه دلتم گفتم که رفتم بهش غره چشم یه

 تنیس
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 پرووام دخترای عاشق من اما کردی پاروسفید سنگ روی البته صد که اون-

 گفت باخنده

 ایستادم مقابلش که ای مغازه به واشاره خوادبگی نمی میدونم وگفتم کردم اخم

 ؟ نازن چه عروسکاش امیر ببین گفتم کردم

 بریم وگفت دستموکشید

 ... امیرمیخوام-

 شونیستی توبزرگ-

 نازن چه سکاشعرو) ادامودرآورد(

 دلم بدجنس کردی مقایسه منوباخودت بازم گفتم بااخم که شدم کشیده دنبالش

 میخواد عروسک

 موقوف زیادی حرف-

 بگم بهت خواست دلم هرچی گفتی خودت-

 سالته 18 ای توبچه مگه کنی بغل عروسک میاد بدم... عروسک نه اما آره-

 بچم توهرروزمیگی-

 امیرمن... سالمه 38 انگار سال 18 میگی جوری یه دادم ادامه که کرد ایستادنگام

 سالمه 18 همش

 زرزیادنزن بریم گفت باخنده

 ...میخواد عروسک تودلم امیررررجون گفتم بابغض
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 ؟ کنی بغل میخوای عروسک گفت باخنده

 ؟ حرفیه کنم میخوادبغل دلم آره

 ؟ کنی میخوادبغل دلت پس-

 چی؟ که کنم میخوادبغل دلم آره اووووف-

 کن منوبغل هستم من چراعروسک عزیزم بخ-

 ؟ کردی شروع بازم امیر وای-

 همه این توکه کن شوهرتوبغل میگم کنی میخودبغل دلت گفتی زدم بدی حرف-

 میخواد بغل دلت

 کنم میخوادتوروبغل دلم گفتم کی امیرآخه پررویی خیلی-

 نم میگم خب میکنی عروسکوجایگزین داری میخواد تودلت میکنه فرقی چه-

 تنم واقعیم دادمن ادامه باخنده گلم چراعروسک خانمی کن منوبغل عزیزمن هستم

 عزیزمن آخه اصلم اصل واقعیم بلدم خوبشم...آ بلدم هم دیگه کارای داغه

 وپررویی ادب بی خیلی گفتم آروم اما شدم عصبی

 بی شوهرتم هستم منم میخوادگفتم بغل دلت گفتی کردی رم چته گفت باخنده

 ادبم

 دادشوهرپاستوریزه ادامه باخنده نمیخوره درد به که نباشه ادب بی هراگه؟شو

 نمیشینه دل اصالبه

 دادی قول امیرتوبهم گفتم که بودم کرده اخم
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 ی همه( نباشم ادب وبی نکنم بغلت که ندادم قول اما درست دادم قول من-

 حرفاش

 ) بود باخنده

 نازوبچگونه بالحنی( رمیشیپرروت منوهرروز میترسونی داری بدی خیلی اِامیر-

 ) گفتم

 آدم همه این میون جا همین االن نزن حرف باهام جوری این نکن اخم غزل وای

 بکنی ای دیگه چیز یه هوس فقط نکنی بغل هوس میکنم جانانت *ب*و*س یه

 فراتراز

 بغل

 ...منحرف عوضیه گفتم که بود سمتش روم

 ) گفت باخنده(شوهرته منحرف میدونم-

 منحرفه قهارحرفیه دخترباز یه شوهرم امیرخان بتهصدال که اون-

 خوب نشدم تویکی حریف دقیقاومتأسفانه آره گفت که دلخوربود یکمی لحنش

 بلدی

 انکارمیکنی میخوادداری دلت میدونم اما آدموبچزونی

 بهم هزارتاانگ خواستم عروسک یه میخواد دلم میگی که چکارکردم من کثافت-

 ... عوضی چسبوندی

 ؟ داری قبول اینوکه جوراقراره یه انکارکردن گفتن قدیم از آخه فتخندیدوگ

 بگیر دختردیگه دوست یه خب شدی دیونه کردی شیرینوول روانی کردی غلط-
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 ...میخواد دلت توکه

 واسم هربغلی خواد رونمی هربغلی میخواداما دلم آره گفت که بود آروم لحنش

 بارنیستمو بند بی اما وقهارهستم ای حرفه نداره ارزش

 که عوضی نمیشه خنک دلش منونچزونه اگه زهرشوریخت این خداباز وای

 خواست دلت هرچی تهران میریم برگشتیم سکوت دقایقی بعد که کردم سکوت

 اصال شوهرتم که منم کن بغل خواست دلت هرچی وقت اون میگیریم عروسمک

 ؟ باشه نباشی فکرمن

 )بودم عصبی خیلی(امیررررررررررررررر؟-

 چییییییییییه؟ گفت خندهبا

 شد راحت خیالت خورد چیز من هیچی امیر-

 حاالشد گفت باخنده

 بدجنس.... ندارم دوست دیگه وگفتم دادم بیرون نفسوباحرص

 ؟ داری دوسم مگه گفت باخنده

 ... دیونه وگفتم خندیدم

 عالمه یه هم میگرم لت تب هم برات تهران میرم عزیزدلم باشه گفت که کرد نگام

 کن اتاقتوپرعروسک سکعرو

 دارم ،دوست مرسی امیر وای-

 ؟ داری تودوسم کرد نگام
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 بگیر حرفتوپس گفت که خندیدم فقط

 نخواستم اصالهیچی...شو بروگم عوضی گفتم بااخم

 ... باشه بگوعزیزدلم بهم خوای می هرچی گلم کردم شوخی-

 میگم بهت داشتم الزم چیزی-

 ؟ باشه نزن رنگم نکن کوتاه وقت موهاتوهیچ غزل-

 من ازموهای اومد می بدت توکه گفتم باخنده

 حیفه قشنگه موهات-

 ؟ که بود شویی ظرف سیم گفتم باخنده

 ... نرمه خیلی آ هست! نرما شوی ظرف سیم این از ولی آره خب-

 ... بدجنس گفتم بااخم

 ...میاد بهش شویی ظرف سیم جدی جدی خندیدوگفت

 ...میگی توراست آره گفتم بااخم

 ... میگم راست دیدی دیدوگفتخن

 میکنم کپ کپ تهران برگشتیم طورشد این حاالکه

 روح به کردی توغلط گفت آرومی صدای اما شدوباعصبانیت عصبی لحظه یه

 ) گفت محکم(.. ته از.. میزنم ته موهاتواز باماشین غزل کنی کوتاه بخوای مادرم

 چی من مگه شدی یعصب چرااینقد وایی گفتم که حدنداشت که بود ایقدعصبی

 گفتم
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 کوتاه کنی لجبازی موضوع رواین بخوای غزل باشه حواست... گفتی چی مگه-

 ! کنی موهاتوکوتاه مگه شوخیه... میخورم قسم میکنم بدتالفی نمیام

 عصبی دارم موهامودوست هم خودم نمیکنم ؟کوتاه میکنی طوری باباچرااین ای-

 ) کردم بغض کمی یه( نشومیترسم

 که داشت روسری که بود مغازه یه... خیابونورفتیم کل طوری همین................

 .. نازه خیلی چهارقده این کن نگاه امیرگفت

 خالصه صورتی مشکی روزقرمز پرازگلهای ای وباحاشیه سفیدبود کردم نگاه

 قشنگه گفت که بود جالب خیلی بود رنگ چند

 به وقت هیچ بود گرون اما باشم داشته اینا از داشتم دست خیلی من...خیلی-

 خودم

 بابابگم به ندادم اجازه

 هیچی من واسه تواین لبخند یه واسه گفت میبرد مغازه منوسمت که درحالی

 نیست

 گفت ووبالبخندی روسرم گذاشت گرفت وسفیدوبرام شدیم داخل که نگفتم هیچی

 شدی؟ ناز چقد میاد بهت خیلی

 دارم داغون داغون بود ی زلزله چه لمتود که وای نگفتم هیچی پایین سرموانداختم

 ... نمیارم دووم من بمونه ازم چیزی تاشب نکنم فک سرهم پشت امروز هی میشم

 بگیرم عکس یه ازت کن ویالسرت رفتیم بعدکه-

 ؟ عکس گفتم باتعجب
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 ... روسری مدل بااین داره عکس یه مامانم... طرحش از میاد خوشم آره-

 امیر؟ گفتم شدیم جخار که ازمغازه.............

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

 ؟ بود شکلی چه مامانت-

 ؟ مامانم وگفت گرد نگام

 ؟ نمیشی ناراحت اگه-

 ... توبود چشای رنگ مث چشاش رنگ.... ،خیلی خیلی بود خوشکل مامانم-

 میدی؟ عکسشونشونم-

 ... میدم نشونت تهران بریم باشه-

 .... نیست توخونه عکسش چراهیچ-

 ... کردم عکساشوجمع کل من شد داغون مامان بعدمرگ کنه تحمل میتونهبابان-

 روبرگشتیم رفته راه میرفتیم راه طورکه همین

 ؟... ناهاربخوریم رستوران بریم– گفت امیر

 زشته هست هم مهمون میشه ناراحت بابات خونه بریم

 تنهانیست دیگه مهموناهست بابا

 آخه زشته

 ) دلخوربود لحنش میک یه(نکن بهونه بیای نمیخوای

 .... جای پارکی بریم ناهاربگیریم میخوای
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 سبزی فضای بریم ناهاربگیرم عالیه اِ

 بیا بعدبگیر توماشین میرم گفتم من که بود شلوغ اینقد رستوران رفتیم

 که کشید طول ساعتی یه... سرمیرفت داشت حوصلم نشستم ماشین داخل

 امیراومد

 بود خلوتی خیلی جای رفتیم جنگل شهرنزدیک خارج رفتیم سوارشدیم

 بود الزم که هرچی... کرد پهن زیراندازحصیرآورد عقب صندوق داخل از امیر

 که جلوم روگذاشت یکی غذاهاروبازکرد... نشستم منم نشست که دوغ غذاها آورد

 ... گوشات دردنداره راستی گفت

 ... تحمله قابل گفتم که بود رفته یادم دردم بودم که باامیر اما دردداشتم

 که کردم دردوغوباز بود نگرفته لیوان بازم خبیث امیر... شدیم خوردن مشغول

 ؟ کولیوان امیر گفتم

 بگیرم رفت یادم گفت باخنده امیر

 میخندی؟ ؟حاالچراداری بگیری رفت اِیادت -

 - گفت امیرباخنده) میکردم بدجورنگاش(... طوری همین گفت باخنده بازم

 ؟ میکنی منگا طوری حاالچرااین

 سردشد بخوردیگه گفت که نگفتم هیچی

 .. نکردم تموم تامن بخوری نداری حق نمیکنی دهنیش-

 بود زده لبخند بهم بود زده زل اول همون از دیونه



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

500 

 

 گیرمیکنه توگلوم بهم نزن زل هم طوری این.... کرد غذاتوبخوریخ-

 ریبط خوردم دوغوکه از مقداری شد خوردن ومشغول پایین سرشوانداخت

 ؟ چکارمیکنی گفتم بااخم که وخورد برداشت روگذاشتم

 میخورم دوغ دادوگفت دهنشوقورت محتویات روگذاشت بطری

 کردی امیردهنیش-

 بدلی چقد کردی دیونم غزل ه اَ-

 نیستی؟ توبددل-

 ... نه گفت باخنده

 ...بخدا میدی تودقم ازدست چندش اووووف-

 بدم دقت میخوام گفت باخنده

 کی به نمیدونم من داری خرابی ذات نیست خودت دست پلیدی پرگفتم بادهن

 رفتی

 آقایی اون به بابات

 بودم پسرخوبی من کردی جوریم تواین-

 ...پسر آقا ؟بپانچایی هستی پسرخوبی خودت جون آره-

 من پسرنیستم دیگه هاراستی خوردوگفت دوغوبرداشت بطری خندیدودرباره

 کردم ازدواج

 منم منظورت اگه میگی راست آره کردم واجازد وگفتم اداشودرآوردم
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 ... دانه پنبه بیند شتردرخواب

 ...کن بروشناسنامتونگاه باورنداری نیست خواب حقیقته کردم توازدواج جون به-

 داری بامن قراری یه اما کردی توازدواج درسته-

 عالقموپیداکنم دخترمورد اما کردم ازدواج فعال هستم هم حرفم پای میدونم-

 ...بعد

 ... امیدوارم گفتم آروم که کرد دلموخون حرفش این که وای پایین سرموانداختم

 کردم نگاه درآوردم کیفم از که خورد زنگ بود توکیفم که موبایلم لحظه توهمین

 کو گوشیت باباته گفتم

 توماشین-

 حتما خونه چرانرفتیم میگه البد... بده جواب بیا وگفتم گرفتم روسمتش گوشی

 کلی

 ...داد جواب گرفت روازدستم گوشی شده راننگ هم

 هستن... نه... میخوریم... نمیایم نه... بیرون... بابا سالم...الو بود بهش نگاهم

 باشه... باشیم باهام خواستیم... دیگه نشد... خوبه هم غزلتون... نیست مهم نه...

 باشه.... بخورش میخوام مگه دیگه نورچشمیه هست بهش باباحواسم

 اومدن بگو میدونم چه غزل عموی ی خونه رفتن بگین... چی... میانبگوعصر

 باشه... عزیزمن دیگه بگین چیزی یه... ببینتشون رفته غزل اینجا

 مت*ب*و*سمی

 میکنه اذیتم اون اذیتی چه بابا خوبه...عصرمیبینیمتون.. میرسونه سالم غزلم..بابا
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 خداحافظ باشه

 دادش کشیدم محکم موهاش به مزد چنگ سمتش خیزبرداشتم کرد قطع که امیر

 ؟ آره میکنم اذیت من که گفتم باخنده که هوا رفت

 جون به غزل گفت وباالتماس سمتم شد خم درد شدت از بود تودستم موهاش هنوز

 ... نکش... خ خ خ آخ.... میاد درم واقعیه میکشی داری که تواینا

 به کاری مدتیه من میکنم اذیتت میکنی کاری ؟خودت آره میکنم اذیت من که-

 ندارم کارت

 نکش بابات جون عزیزدلم عزل-... کشید باالیی بلند آخ که موهاشوکشیدم بازم

 تو جون به مردم میاد دردم

 !کردی بگوغلط بیشترمیکشم حقته وگفتم کرد گل شیطنتم

 آخ– کشیدم موهاشوبیشتر...کردی غلط گفت بود دستموگرفته که درحالی باخنده

 خ

 خ خ

 ؟من کردم ؟غلط گفتی چی ی؟توالن ی ی ی چی گفتم باخنده وأمت باعصبانیت

 غلط

 کردم غلط من گفتی امیر کردم

 دادی تویادم گفت بخنده

 .... کردم غلط من گفتم بااخم
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 ول گفت که میزدم نفس نفس انداخت خودشوروم که موهاشوبیشترکشیدم خندید

 کن

 موهامو

 کردم موهاشوول که کرد غوجودمودا کل داغش نفس که نبود بینومن ای فاصله

 امیر؟ گفتم آروم که هم به بودیم زده زل بود روم

 ... خب نیاد کسی هستمیم جایی بد گفتم که باشیطنت کرد نگام ترکرد لب

 ... باشم شوهرت میدادی اجازه بودیم توخلوت اگه گفت که لبام به بود زده زل

 ؟ عزیزدلم هچت وگفت کرد بغلم که کرد حس خودش لرزید تنم کل که وای

 ... بروکنارببینم– دادم هلش

 ؟ ترسیدی چته-

 از یهوی لعنتی بغض این.... میشکست بغضم داشت( میکنم بلندشوخواهش امیر-

 ) شد پیداش کجا

 ... ندارم کاریت که من میگیره گریت االن چته وگفت شد بلد روم از

 فهمییی! بشی نزدیک بهم نداری توحق گفتم که بودم عصبی ناارحت کمی یه

 !دکتر

 اونجارو گفتم که افتاده پلیس گشت ماشین به نگام لحظه توهمین

 کرد توقف کنارما ماشین.. کرد سرش پشت به نگاهی امیر

 میذارن آدموراحت مگه امروزمون از اینم گفت اروم امیر
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 ودوتامون کرد بهم نگاهی امیر بود سرباز یه هم شدوبعدیش پیاده ماشین از یکی

 نسبت گفت که کرد نگامون باغضب چنان علیکی نه سالمی نه وانسر شدیم بلند

 سروان جناب سالم گفت باشه سرد خون کرد سعی ؟امیربالبخندی چیه شماباهم

 ؟ دارین نسبتی چه باخانم... سالم علیک-سروان

 ... همسرمه-امیر

 ؟.... همسرتونه– سروان

 جناب هستن همسرم بله-امیر

 .... میشه معلوم تواداره بزن دستبند سرباز گفتو کرد نگاه دوتامون به سروان

 .... هستن همسرم که گفتم وگفت زد پوزخندی امیر

 امیرررر؟ گفتم که بودم ترسیده کمی من

 شرع خالف که ما عزیزدلم نیست چیزی وگفت کرد کم روباهام فاصلش امیر

 ... نکردیم

 بزن دستبد سرباز گفت محکم سرباز روبه سروان

 چراباورندارین هستن همسرم گفت سریع امیر

 باگریه که نبود خودم دست شکست بغضم دفه یه که بزنه دستبند خواست سرباز

 ... بابایی بزن زنگ امیر گفتم

 دوست میگفتم اگه گفت سردی باخون رفت ماشین سمت لحظه همون امیر

 دخترمه
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 باورمیکردین حتما

 شهمی معلوم تواداره هرحال به وگفت رفت امیر سمت سروان

 بدم؟ نشون مدرک باید وگفت درماشینوبازکرد امیر

 نسبتی چه باآقا صداگفت بی میریختم اشک داشتم که کرد من به نگاهی سروان

 ؟ دارین

 شوهرمه گفتم امیر روبه

 ؟ چکارمیکنین اینجا– سروان

 ؟ داره ایرادی بیرون اومدیم گفتم گریه باهون

 امیر بودم ترسیده خیلی بود خودم دست مگه نازک دل که بدبخت من

 خانم این وگفت گرفت سروان هارودرآوردسمت وشناسنامه کرد داشبورروباز

 ... مدرک اینم.. کنیم عوض هوایی بیرون اومدیم هستن همسرم

 وگرفت گرفت سروان سندازدواجمونوسمت... ماشین سربردداخل دوباره...

 ؟ چراترسیدین شما گفت من روبه اونا بعدبررسی کرد مدارک به نگاهی سروان

 ترسیدن همسرم دارین شما که بارفتاری معلومه گفت جانب به حق امیر

 ؟ ندارین که هم حلقه وگفت گرفت امیر هاروسمت شناسنامه سروان

 نمیدین گیر بهشون باشن داشته دونفرحلقه یعنی وگفت زد پوزخندی امیر

 .... شوهرنباشن و زن ممکنه که درصورتی

 میدم ماوظیفمونوانجام– سروان
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 ؟ است حلقه جفت یه فقط ما مشکل کنیم دستمون حلقه نداریم مادوست-امیر

 ... نیست بازی عشق برای مناسبی جای بیرون گفت سردی باخون سروان

 .... یدم*ب*و*سهمسرمو سرنزده ازما شرعی کارخالف-امیر

 خوبی سال... عذرمیخوام مزاحمتمون بابت وگفت رفت ماشین سمت سروان

 .... باشین روداشته روپیش

 ... پیش خیر-امیر

 هنوز که منم توداشبورد وسندوگذاشت شناسنامه امیر اونا رفتن بعد ....رفتن

 اشک

 وسرموباالآورد کرد صورتمواحاطه بادوتادستاش اومد سمتم امیر که میریختم

 ؟ میکنی گریه چته وگفت

 پرنمیزنه پرنده که پرتی جای منوآوردی گفتم باگریه

 سند که دیدی بیرون آوردمت زنمی... عزیزدلم نشده چیزی چراترسیدی-

 ؟ طورمواقعی این واسه توداشبورده همیشه هم ازدواجمون

 ) گفتم باگریه( میترسم من-

 باشوهرت ازاینکه ترسیدی چی از گفت شصتش باانگشتای میکرد پاک اشکاموکه

 منیبا وقتی افته نمی اتفاقی نیست چیزی گلم راحت خیالت....؟ بیرون اومدی

 میدن وظیفشونوانجام اوناهم

 خونه برگردیم-
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 عصرمیریم باباگفتم به-

 خودم دست شده چم نمیدونم زدم دستشوپس دفه یه میکرد پاک اشکاموکه

 یه نیست

 نکن محبت بهم اینقده گفتم عصبی بالحنی که میکرد نوازشم وقتی شدم طوری

 و شستمن حصیرزیزرانداز وروی جداشدم ازش که متعجب کرد نگام فقط

 ؟ چته عزیزدلم غزل-

 نکن خودت ی منووابسته کنی ازدواج توقراره گفتم غذاروبرداشتم ظرف

 حرفوزدم تااین شدم وزنده مردم( میکنم خواهش امیر نکن داغونم گفتم بابغض....

) 

 شدم مرد این عاشق من روندارم بهش کردن نگاه جرأت نشست روم روبه اومد

 خاک دادم بهش دل که توسرم خاک جزءترحم نداره حسی هیچ من به اون اما

 توسرم

 بینمون باشه ای دوستانه ای ورابطه کنم محبت بهت دادم قول بهت من-

 من... نده عذابم میکنم خواهش ازت نکن... نکن اذیتم بامحبتات... نمیخوام نه-

 ... من...

 افتادم گریه وبه شکست بغضم دفعه یه که نکردم حرفموکامل نتونستم

 عزل؟ توروخداغزل عزیزدلم نکن گریه گفت که زدیکترخیلیاومدن

 همش تودلمه عجیبی حس یه گفتم هق باهق... کردم نگاش باگریه سرموبرداشتم

 نگفتی اما بدی نجاتم هرزگی این از اصطالح منوبه توخواستی...تقصیرتوإ
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 ؟ انصاف بی بعدتوچکارکنم میشم وابستت نگفتی..

 بود توچشاش قیبر یه چشاش به زدم زل باگریه

 تومیمیرم بی... ؟بخدامیمیرم آره میکنی نگاه من کسی بی به داری-

 بگوامیر...بگو گفتم که میکردم هق هق...باد؟ دستای به میسپاری منوبعدخودت...

 باخودت میکنی نگام جوری این گفتم که کرد نگام فقط.... داری توروخدابگودوسم

 ادامه هق وباهق پایین رموانداختمس نداره چیدن ارزش خشکیده کل آره میگی

 دادم

 باگریه... میشه جوری این نمیدونستم... شدم عاشقت میخوام معذرت ازت

 رفت....مع... بی...میاد بدم معرفت بی میاد بدم ازت گفتم باحرص

 چه این میکنم خوری خود باخودم مدام میذاری ومنوتنها میری تومیذاری...

 روزای... کنم توعادت نبود به چطوری آخه برنمیداره سرم از دست یه*ب*و*سکا

 گیرمه دامن که عذابی این از بشم خالص میشه تموم کی باتوبودن

 یه ایناهمش نه مگه امیر دروغه گفتم باگریه بود جلودهنم ودستم سرموبرداشتم...

 ؟ داری بگودوسم خوابه

 من یرام... اشک از ای هاله پشت که بود نفس درحد فاصلمون بهش بودم زده زل

 اما دادی بهم قول ؟عوضی... آوردی سرمن باالیی توچه مقصرتویی دارم دوست

 داشتم امامن بود ساکت اون مدت تمام میکرد نگام....؟ میشم عاشقت نگفتی

 داغون

 ... وروشدزیر بدبختم دل... کرد همراهیم که وجودم
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 جون بخدابه گفتم وگریه وباعصبانیت دادم وهلش جداشدم ازش دفه یه.

 .... رم....ندا ت...دوس گه...دی... باره آخرین این میدم توقول

 خوشبخت گفتم که بودم عصبی خیلی رفتم ماشین وسمت بلندشدم باگریه که

 بشی

 بودم عصبی لیخی اومد دنبالم.... امیر

 .... باش آروم...چته-

 ...منوببرویال دادزدم باعصبانیت که بودم عصبی کردم که کاری خاطر به

 ... گلم میبرمت... باش آروم عزیزدلم غزل-

 اشتباه من... من شکست غرورم نگوعزیزم من به گفتم دادموباحرص نفسموبیرون

 این به آهنی آدم بعدمیشم به اصالازاین چیه میدونی دادم ادامه باگریه.... کردم

 اسارت این از میدی طالقم کی... کنم عادت نمیتونم ساختی برام که شرایطی

 نه کنه محبت نبودبهم کسی من درسته... بره یادم زودتر روزا تااین... لعنتی

 کس نه خاله نه داشتم دایی نه سرکاربود تاشب صب از پدری نه مادری

 یه غزل دادزدم ؟باگریه ای زنده ای مرده یخوب غزل بگه که حسابی کاردرست

 ازدست شدنم روباعاشق هستیم اما ببین توبشه زن مجورشد که بدبخت یه بدبخته

 رویای نه... ندارم امیر توروندارم ولی دادی بهم چی همه نداری تودوسم اخه دادم

 حرف باخودم هی منونمیدونی توحال...خوشبختو زن یه زندگی نه دخترودارم یه

 بدجوری میشه تموم روز یه.... ه*ب*و*سکا یه خوشبختی این امیر زنممی

 بدعادتم
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 ساله سالهای غزل دادزدم گفتم باگریه بشم راحت میرسه رفتنم وقت کی کردی

 امیر گفتم هق باهق... بادنده خاکسترموبه جونونسوزون نیمه تن این تودیگه مرده

 نرم هرز میخوای که حتبیبام نکن بگورم زنده دیگه باورکن مرده... مرده غزل

 چطوری عمری یه نکردی فک چی بعدش ؟اما هرزنرم میخوای دادزدم....

 انگاریه بود التماس پراز نگاهش بود ایستاده جلوم( کنم توزندگی بافکروخیال

 به باهرمحبتی گفتم هق باهق) نگاهشونفهمیدم معنی من بود خاصی حالت

 حالی چه منومیدونی میکنی که ای ه*ب*و*سباهر میکنی من به که هرنگاهی

 میشم

 حالی چه تونمیدونی... دنیامورویاهامومیسوزنی میکنی که م*ب*و*س ؟دادزدم

 چه میشم

 ؟ میاری روزم به

 ... میزنیم حرف باهم باش آروم عزیزم-

 ؟دادزدم شدی پناهم ؟چراجون دادی چراپناهم هرزم یه من هرزم یه گفتم باگریه

 دوسم نمیتونی رادادی؟که روتوزندگیت زههر چرامنه) بهم بود زده زل( عوضی

 اما....؟ نشم مثالخراب که میخوای منوبامحبتات که آشغالی تویه.. باشی داشته

 عاشقت ندادم قول اما باشی نداشته کارم به کاری دادی ؟قول اینجاشونکردی فکر

 ...میاد...میاد بدم ازت گفتم هق باهق کردم بهش وپشت نشم

 وقت هیچ کاش شم خالص دارم که نکبتی زندگی وازاین میردم زود کاش

 برگشتم که دادم ادامه هق باهق... بودمت ندیده کاش... نمیذاشتم پاموتوخونتون
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 گریه عکس ببین گفتم که بهم بود زده زل اونم بهش زدم زل باگریه کردم نگاش

 ... شیشیته توچشمای هام

 به زدموگفتم شوپسدست باعصبانیت که کنه بغلم خواست امیر که کردم هق هق

 من

 نزن دست عوضی نزن دست

 فقط باش آروم.. باش آروم عزیزدلم باشه وگفت باالبرد تسلیم نشونه به دستوش

 دستگیره بار چند که بود قفل کنم درماشینوباز وخواستم کنم نگاش اینکه بدون

 این کن باز داددزم باعصبانیت که میکرد نگام بود ایستاده که کشیدم روباحرص

 بازکن...رو نتیلع

 حرفی هیچ بی روزد قفل

 داره بودم مطمئن نکردم اصالنگاش بودم عصبی کالفه خیلی سوارشدم عقب

 کردم اختیارنگاش بی شد سوار عقب صندوق گذاشت میکنه وسایلوروجمع

 نداره درستی حال هم اون اینکه مث شده بدجورمتورم دستش رگای زیرچشمی

 سردردبدی که بودم عصبی اینقد... کرد تحرک بودیم ساکت دوتامون....چرا؟

 برد خوابم راحت باخیال مدتها بردبعد خوابم که کشیدم دراز عقب همون که گرفتم

 شدم راحت کردم اعتراف عشقم به چون

 )امیر(

 دلم ته خوابیده عشقم کردم نگاش توآینه از کشید دراز که نبودیم توراه خیلی
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 فعالساکت دادم ترجیح که بودم الخوشح اینقد شده عاشقم که بودم خوشحال

 باشم

 .... دارم دوسش بگم من بعد بشه آروم که

 خوابه هنوز دیدم که عصربود حوالی کردم پارک آروم ویالشدم حیاط داخل

 ؟ بیدارنمیشی رسیدیم عزیزم غزل... غزل زدم صداش کردم درماشینوباز

 بود سبک خوابش که ورپریده این نداد اصالجواب

 ... کن بغلم گفت آلود خواب که دادم تکونش آروم...؟ بیدارنمیشی.... گلم غزل-

 بیدارشو عزیزدلم رسیدیم غزل-

 کن... بغلم تکرارکرد بودکه آلود خواب

 کردم چرابغلت میکنی دعوام بعد کنم بغلت-

 کنم بغلش مجبورشدم که کردم نگاش لحظاتی که نگفت هیچی

 بوی گفت آلود وخواب آروم رفتمباالمی هاروکه پله کرد حلقه دستشودروگردنم

 دارم تنتودوست

 توواقعاخوابی وچل خل گفتم که بود بسته ،چشاش دلم ته از زدم لبخندی

 م م م م ام– کشید عمیقی ونفس زیربغلم صورتشوگذاشت آلود طورخواب همون

 تاعطرتوبومیکنم زیرورومیشه دلم

 جوری این یذارهم بعد دادزنت ادامه که شک بی میرسونه عرش دخترمنوبه این

 ؟ کنی بغلم
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 کشیدم خجالت کمی یه ویالشدیم ندید،داخل که زدم لبخندی فقط نگفتم هیچی

 از

 داد سالم بهم نفربابام اولین کردن تعجب بادیدنم بودن توسالن همه بود بغلم اینکه

 سالمشودادم جواب آروم

 ؟ بده حالش گفت باتعجب که اومد سمتم شد بلند سوزان

 نیست هم خوب ولی نه بدکه گفتم که رفتممی طورکه همین

 امیر شده چی-بابا

 نباشین بابانگران نیست چیزی– من

 بود خوب حالش رفتین که صب افتاده اتفاقی گفت که بود پردلهره باباصداش

 نیست چیزی راحت خیالتون– من

 امیرررمنوببراتاقم گفت که بود غزل الود خواب صدای

 شالشوبه گذاشتمتش تخت روی... اتاقش ردمغزلوب ه بود همه سنگین زیرنگاه

 گذاشتم آروم ه*ب*و*س ویه گوشش به نکنه گیر که کشیدم ازسرش آرومی

 ی گوشه

 رفتم بیرون واومدم نگفتم هیچی... بروبیرون وگفت کرد پشت بهم که پیشونیش

 ؟ شده طوری گفت آروم بود نزدیکم باباکه نشستم که مبل روی پایین

 ... بود ابباباخو هستین چی نگران-

 جان؟ امیر خوبی– سوزان مامان

 مرسی خانم مریم خوبم– من-
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 ؟ گذشت خوش– سوزان مامان

 نبود بد ای– من

 ؟ غزل عموی ی خونه رفتین– سوزان

 دیدنشون رفتیم هم ما زدن زنگ غزل به اینجا بودن اومده نه که خونشون– من

 ؟ نمیکنه زندگی عموش ی باخانواده چراغزل– سوزان

 ... چرااونجا زندم تامن گفت عباباسری

 پدریشه ی خانواده اون باشه قانونیش قیم میتونه عموش– سوزان مامان

 غزل درضمن غزلوبگیرم سرپرستی بتونم که هست اونقدری مالیم وضع من-بابا

 اینکه واز کنه زندگی ءمنوامیر جز باکسی غزل نمیدم هرگزاجازه من منه ی نوه

 نامادری های سال غزل هستم وحاالدرصددجبران تمناراح کردم کوتاهی مدت تمام

 کنه زندگی پرنسس یه مث وقتشه وحاالهم سرگذاشت روپشت بدی روزهای داشت

 غزله قانونیه حق این

 داری؟ دوست توغزلوخیلی امیر گفت که کرد م ناجورنگا سوزان زدم لبخندی

 ؟ باشم داشته دوسش نباید وگفتم باالانداختم ابرویی تک

 داری باغزل خوبی ی رابطه میکنم حس خهآ چراخب-

 دارم جا این که خواهرزادمه تنها اون دارم دوسش خیلی معلومه خب– نت

 ... شماست بین عمیقی ای رابطه پس– سوزان

 فقط باالانداختم ابرویی تک نگفتم هیچی
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 که گذشت درسکوت دقایقی برداشتم قهوه فنجون یه اومد قهوه باسینی سمیه

 ازدواج راجب رادداشتیم باآقای شما درغیاب امیرجان گفت مادرسوزان

 میزیدم حرف تووسوزان

 افتادم سرفه به چنان قهوه وتلخی سوزش از که توگلوم پرید قهوه چنان دفه یه

 گفت شد مثالنگران هم سوزان پشتم بارزد بلندشدوچند بود نزدیکم که سامان

 باباازدواج؟ پدرم به رو که شد صاف گلوم سختی به عزیزم شد امیرچی

 منتظر سالهاست من...وتو من ازدواج گفت سوزان که نگفت هیچی بست باباچشم

 )دختره این پرروه منوتوچه ازدواج اداشودرآوردم تودلم( عزیزم توأم

 ورابطتوباسوزان کنین ازدواج وقتشه دیگه گفت پررویی درکمال سوزان مامان

 کنی علنی

 ؟ داریم ای رابطه اهمماب ؟رابطمومگه کنم علنی گفتم باتعجب

 به میشه سالی چند هم سوزان امیرجان نیستین بچه دیگه شما– سوزان مامان

 امید

 داره دوست چقد سوزان که میدونی امیرجان ایران تومیاد وعشق

 نداره نقشی هیچ کنم فک بیچاره انداختم پدرسوزان به نگاهی

 فعالوقت مدار کارومشکل کلی ندارم ازواج فعالقصد گفتم سوزان روبه

 ندرام سرخاروندن

 میکنیم ازدواج تابعد کنیم فعالنامزدی– سوزان
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 درضمن میگیرم تصمیمم بعد ندارم ازدواج اصالقصد من وگفتم دادم مبل به تکیه

 وارین امید من به که زدم حرفی من مگه

 هستیم تاایران ما جان امیر چیه واسه کردن دست دست همه این سوزان مامان

 بدی صلهکاروفی بهتره

 میزنم حرف باسوزان من بعد ندارم ازدواج اصالاصالقصد من– من

 ؟ هستی فراری ازدواج چرااز جان امیر نمیدونم من آخه– سوزان

 جا همین موضوع این میخوام حاالهم بشم درگیر فعالنمیخوام نیستم فراری– من

 بیخودی پس نذاشتم باهات قراری هیچ من )گفتم سوزان روبه( بشه تموم

 نتظرمنم

 نباش

 به من میدونی دارم دوست من امیرجان گفت التماس ی عشوه پراز بالحنی سوزان

 ایران تواومدم خاطر

 حرف باهم دوتایی میشینم بعد کن تمومش جا همین سوزان– گفتم محکم من

 میزنیم

 خستم خیلی میکنم استراحت میرم گفتم شدم بلند

 نشوم ازشون حرفی که رفتم ها پله سمت سریع

 اعصبام میکرد آرومم خنک خنک رفتم زیرآب ساعتی ربع حموم رفتم راست هی

 فک غزل حرفای به اینقد کشیدم دراز تخت روی پوشیدم لباس... بهم بود ریخته
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 میزدم حدس باید عاشقمه اون آره داره دوسم اون میشدم دیونه داشتم کردم

 همون

 داشتنی دوست اما شیطون کوچولوی این به بستم ودل شدم عاشقش من که طور

 حسم نیست معمولی ای عالقه یه بهش عالقم من درسته کرده بدجورذهنمودرگیر

 ای سوزنده تب ویه بیشترازاونه چیزی نیست تن نیاز فقط عمیقه حس یه بهش

 کنم چکه اما دارم شک عشقش به نیست خودم دست میترسم اما... تووجودمه

 به روز وابستگیم میکنه عاشقترمو دارم شیطنتاشودوست تمام که نیست من دست

 ؟؟؟ میگیرم گذشتشونادیده من میشه بیشترداره روز

 لب رفتیم قهربود باهام نگی بگی کمی یه که وغزل وسامان باسوزان بعدشام

 آتیشوروسامانوغزل... الهی برم چشاش دنیای فدای بود پرغم چشاش ساحل

 بود وردهآ گیتارشوهم سامان ساحل لب نشستیم کردن روشن وسوزان

 نواختن از بعد میدادن گوش بالذت همه.... شد نواختن مشغول کرد گیتارشوکوک

 سوزان بودم نشسته غزل روی روبه که هم من زدن دست واسش وغزل سوزان

 که وای بود کرده حلقه دستشودوربازوم بود چسبیده بهم بدجوری چسب عین هم

 میدونستم اما میگرفت بیشترزورم سردبود خون که هم غزل مکردم دق داشتم

 دق که بودم اگه من نباشه ناراحت میشه مگه نمیاره خودش روی به اما ناراحته

 میکردم

 سامان بود عالی-غزل
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 کوچک زیبای بانوی مرسی گفت بالبخندی سامان

 سامان روبه غزل که حسابی بود گرفته لجم خوردم حرص آی خودرم حرص آی

 گیتارتونوبدین میشه گفت

 میل باکمال گفت ندیبالبخ سامان

 یه... بود برده ماتم که منم بلدی مگه گفت باتعجب سوزان کرد کوکش گرفت غزل

 میکنی خرابش نکن گفتم که لحظه

 جوری یه گفت سامان که گرفت ضرب یه بود گرفته ها ای حرفه گیتاروعین غزل

 گیتارهستین ی نوازنده ساله 20 انگار گرفتین

 میزنم گفت من روبه غزل

 نکن گیتاروخراب بیخودی دنیستیبل-من

 ؟ میدی چی بهم بزنم زد سامان که اینی اگه– غزل

 ؟ بلدی گفتم بالبخندی

 ؟ میدی چی گفت محکم

 ؟ میخوای چی– من

 پیانو یه– غزل

 بازی مسخره ولی میخرم پیانوروبرات بهترین گفتم که خندید هم سوزان خندیدم

 درنمیاری

 دیدا قول اما میزنم گفت بالبخندی غزل
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 گرفتی پیانوازم قول بیخودی پس بلدی میزنم میگی بااطمینان که طوری این– من

 باید نباشم بلدم اگه گفت ای بچگونه لحنی بالبخندی زدنامحسوس چشمکی غزل

 بخری برام

 عزیزدلم بخواه توجون گفتم باخنده

 ای حرفه عین گرفت ضرب ویه دارم پیانودوست نمیخوام جون نه گفت بالبخندی

 کرد نگام سربرداشت که مینواخت معرکه کردم جداهنگ نه....کرد شروعو ها

 محسن از آهنگی(... کردخوندن شروع نواختنش پای هم که داشت لب به لبخندی

 ) یگانه

 سربرداشت که کنسرت انگاررفتم نشد باورم که گیتارمیزد میخوند قشنگ اینقد

 که شدم ونداغ دیدم اشکوتوچشاش نم که خورد گره نگاهش به نگاهم

 این...لرزوند روحسابی دلم میخوند عاشقانه باسوز اونقد ولی سرشوانداخت

 ... میکنه زده منوشگفت باکاراش داره کوچلوهرلحظه

 نگفته گفتم که زدن دست براش سامانوسوزان دادکه سامان گیتاروبه بعدخوندن

 ؟ گیتارمیزنی بودی

 شده تنگ نواختن برای دلم خیلی ولی... نبود یادم دیگه نشد– غزل

 ؟ رفتی کالس– سوزان

 بود همسایمون استادموسیقی یه میکردیم زندگی که جایی اما نه که کالس– غزل

 پیانو با بود سالم 4 داد یادم بچگی همون از بود استاددانشگاه



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

520 

 

 ؟ نتی هرنوع جداپیانوبلدی غزل– من

 بتوون درحد گفت باخنده غزل

 ؟ میکنی شوخی– سامان

 بود همسایمون سال سالهای بود خودش ی خونه همسایمون اون میگم جدی– غزل

 داشتم شدیدی ای عالقه چون میدادمنم یادم هرروزمیرفتم بود خونمون ماهم

 یادگرفتم

 ؟ پیشت ندیدم خاصی ساز– من

 ....پیانوروبا– غزل

 اینکه از قبل گیتارم بمونه نامادریم پیش نذاشتم اینجا داداومدم ادامه که گزید لب

 زد ازم موتوری یه بیام

 ... وای ای– سوزان

 پیانو گیتارهم هم عزیزدلم میگیرم برات تهران رفتیم– من

 میکشی زحمت داییی مرسی گفت بالبخندی غزل

 هستم هم قولم پای دیگه دادم قول گفتم که.. خندیدم شیطون من

 باشی قوالت پای بامنم کاش گفت من روبه سوزان

 میشه سرد ارهتوهواد بریم گفتم که شدم بلند

 بخوابم برم که من وگفت گیتارشوبرداشت سامان

 دارم کارت بمون غزل گفتم که شد بلند غزل
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 ؟ خصوصیه گفت بود شده بلند بامن همزمان که هم سوزان

 ؟ بذاری تنهامون میشه کاردارم باغزل– من

 ؟ بمونم نمیشه کردوگفت منومنی سوزان

 دارم کارباغزل برونه گفتم محکم

 غزل سوزان بعددرورشدن نشستم منم که بود نشسته روزمین غزل ترف باغیض

 ؟ داری چکارم گفت

 طوری؟ همین هیچی-

 ؟ کارداری میگی که مریضی-

 ؟ باشم کارداشته ت باها داشتی دوست گفتم باخنده

 ؟ داری کارمهمی شاید گفتم بمون گفتی طوری یه ولی نه-

 دلم عزیز باشم تنها باهات میخواستم-

 ؟ خوبه تامیرحال-

 ؟ خوبه گوشت وگفتم دادم نفسموبیرون

 گفتم باخنده زدم پمادموهم قرصاموخوردم دردندارم خوبه گفت باحرص

 هستی عصبی حاالچرااینقده

 باشم عصبی کشیده عشقم طوری همین-

 گیتارمیزنی بودی نگفته-

 توچکارمی؟ بگم روبهت چی همه باید یعنی-
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 )گفتم محکم( فعالشوهرتم-

 سر من پیانوبگیر یه خودت ی صلیغه به تهران برگشتیم گفتم که شد بلند

 درنمیارم ازموسیقی

 دارم چکار؟فعالدرس پیانومیخوام گفتم چیزی یه حاالمن-

 نه نیستی بلد کاری هیچ ای عرضه دختربی یه کردم فک گفتم بالبخندی

 داری هم خاصی باباهنرهای

 خرج بخوام که نداشت هااونقدر بابام نداشتم امکانات من.. خودتی عرضه بی-

 پارسال ماتازه کنم زهرماردیکه وهرکوفت سواری وکامپیوترواسب زبان کالس

 بلدم صوفیاست بابای لطف به که روهم موسیقی این.. شد تموم خونمون ققصد

 ... خرید قصطی برام بابام دوم زیادووپیانودست بودسالهای همسایون

 عزیزدلم نداشتم منظوری میشی حاالچراعصبی

 ایم عرضه بی فقرااحمق فقیر ما دارا پول شما نظر از-

 نداشتم توهین قصد که من عزیزمن غزل-

 ؟ کجاگذاشتی وخریدام کیف بخوابم میرم خستم گفت که ایستاده مدت تمام

 ...ببر بعدبیا تواتاقمه-

 گفتم زیرلب کردم رفتنشونگاه سرش پشت منم دورفت حالت به که نگفت هیچ

 اتاقم رفتم راست یه ویالشدم داخل... دنیاتومیسازم برات ودمخ که میخوام فرصت

 در به نگاهم.. شد ودرباز غزل کردم فک درخورد به ای تقه که نگذشت دقایقی
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 عصبی که بود تنش دوتیکه لباس یه که بود بهش تونگاهم اومد سوزان که بود

 ؟ داخل بیای دادم اجازه من مگه گفتم

 جلواومد که قداماشوشنیدم ایصد که تفاوت بی کردم پشت بهش

 ؟ سردی اینقده چرابامن امیر-

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

 حالی چه میدونی ایران برگشتی که ازوقتی... عشقم تفاوتی بی من به چرانسبت-

 لندن اومدی که اولی همون از مهمی خیلی توبرام)داد ادامه انگلیسی به( دارم

 و سمتش برگشتم

 االنم میزنیم حرف باهم بعدا که گفتم... کن روتموم همسخر بازی این لطفا سوزان-

 ... بخوابم میخوام بروبیرون خستم

 رد خوب کیس توکلی خاطر به منتظرتم ساله خیلی لطفا عزیزم امیر)انگلیسی_

 ... کردم

 کردی چرارد کردی رد که دادم ازدواج قول بهت من مگه وگفتم شدم کالفه کمی

 ... کن فراموش ممنوه بده اووکی جواب همونا به

 ما نداریم وقت امیر ایران تواومدم امید به من میزنی که چیه جرفا این امیر-

 توبرگردم بدون نمیخوام برمیگردیم دیگه چندروز

 باهات بگی هرجا میخوای هرجا وگفت کرد بغلم کرد کم فاصلشوباهام نگفتم هیچی

 داری بگودوسم بهم فقط.... میام
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 نمک جداش خودم از کردم سعی

 ؟ داری عجله توچرااینقده... میزنیم حرف بعداباهم باشه... لطفا سوزان-

 دارم عجله گفت که میکرد نوازشم بود کرده بغلم

 سالهاست داد ادامه موهاموکه پشت از میکرد نوازش برد دستشودورگردنم

 میدونم... نداری بهم حسی توهیچ اما... داری دوسم بگی توام ی اشاره منتظریه

 نمیام چشمت به من اما دخترداری دوست کلی اینجا

 نیست مربوط کسی به من خصوصی زندگی گفتم دادم بیرون نفسموباحرص

 دارم دوست امیرمن-

  کرد بغلم هنوز کردم نگاش فقط

 دوست چراحرفموباورنداری امیر...امیر تومیمیرم بی وگفت کرد بغلم وبارهد

 دارم

 باز دفه دریه که جداشدم ازش نمیشد کردم هرکاری میکرد ولم مگه بودم بغلش

 شد

... 

 ...لطفا امیر– سوزان

 دروبازمیکنه جوری این کی غزل از غیر شد خراب روسرم دنیا بود در به نگاهم

 بودم بلغش ببخشد هنوزنه بود بغلم درچرخید سمت حالت مونباه هم سوزان که

 غزل؟ خدا وای کنم جداش خودم از که بودم بازوهاشورگرفته که اینه بدبخنتی اما

 میخوام معذرت گفت آروم که شد پاچه دست غزل
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 فک گفت که بود پاین سرش میلرزید صداش وکه اکردم جد سوزانوازخودم

 باشه اتاقت کسی نمیکردم

 ؟ عزیزم داری الزم یزیچ-من

 ... درروبست...... شدم مزاحم... متأسفم گفت میشد خارج که درحالی

 که میکردم دق جداداشتم سوخته دهن نخورده آش گفتم باعصبانیت غزل بارفتن

 شد داخل دربزنه اینکه بدون بود ادبانه بی کارش غزل گفت جانب به حق سوزان

 رفت آبروم الکی یالک بروبیرون گفتم باحرص کشیدم پوفی

 داریم درودوست همدیگه ما داره اشکالی چه خب گفت باعشوه سوزان

 داریم دوست گفتم باپوزخند

 ... که میدونی دارم دوست من..نگولطفا امیر خ خ آخ-

 حاالهم آخرمه حرف این ندارم اصالدوست من وگفتم پریدم حرفش میون

 .. خستم بخوابم میخوام بروبیرون

 ؟ میگیری منونادیده میگی جوری چرااین کنممی خواهش امیر-

 – اومد دنبالم رفتم درکه سمت بیرون میرم من بمون بیرون نمیری گفتم باحرص

 چراقهرمیکنی؟ عزیزم

 ... میزنیم حرف فرداباهم وگفت دررفت سمت خودش ایستادم

 چکارکنم نمیدونستم بودم عصبی اینقد که رفت که نگفتم هیچی

 موبایلموبرداشتم...
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 دارم کارت بده جواب غزل نوشتم ندادکه جواب... غزلوگرفتم ی شمارهو

 نمیکنم ولت ندی تاجواب بده جواب عزیزدلم غزل نوشتم...نداد جواب ولی خوند

 اومدی غزل.... دارم کارت ویال پشت بیا نوشتم.. نداد جواب اما خوند بازم

 .... اتاقت میام نیای...آ

 پاشوشناختم صدای... شدم منتظرش طوالنی دقایقی... نبودش سروصدا بی رفتم

 گریه بود طوری یه چشاش بود نزدیکم بهش زدم زل تاریک نیمه هوای...اومد...

 ؟ شب وقت این داری چکارم چیه- شک بی کرده

 .... دیدی سوزانوکه غزل گفتم بامنومن

 نست مهم برام وگفت پرید حرفم میون

 کردی گریه اینقده که نیست مهم وگفتم ترکردم لب

 میکنم گریه خودم بدبختی واسه ترکردوگفت لب

 ... افتاده اتفاقایی یه بودی خواب که عصر-

 کنم ازدواج بادخترش که میخواد مادرسوزان دادم ادامه که کرد نگام سؤالی فقط

 ... میشم ترخالص زود منم بهتر چه خب-

 یخوامنم من اما گفتم که بینمون دیگه نمونده ای فاصله جلورفتم قدم یه

 چرا؟-

 نیست عالقم دخترمورد سوزان چون نمیخوامش-

 داره دوست خیلی اون اینکه مث اما-
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 سوزان... نداشتم آسایش دستش از بودم که هم اونجا بیزام ازش من... ندارم من-

 میخوام من که نیست زنی

 ... نظرنمیرسه به دختربدی-

 ندارم دوسش نیست حالیت غزل-

 ؟ میگی من حرفاروبه این ارید چرا نیست مربوط من به-

 غزل گفتم وآروم کشیدم عمیقی نفس

 ؟ چیه-

 ... میکنم عطرشوحس بوی اینجاست کنم فک-

 بلدنیستم نمیکنم حس که من وگفت کشید عمیقی نفس غزل

 اینجاست مطمئنم غزل-

 ؟ چی که خب-

 کن کمکم غزل گفتم باالتماس

 ؟ کنم کمکت گفت باتعجب

 ؟ کنم بازش ازسرم چطوری نمیدونم هستن دارهم سهام.... اونونمیخوام من-

 نمیکنن که مجبورت میکنی چراخودتواذیت بگونمیخوای کالم یه-

 ؟ میکنی توکمکم-

 ؟ میخوای من اینواز بگم بهش برم من-

 ؟ چکارمیکنی گفت که کردم بغلش بردم دست
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 نگامون داره میدونم کنم بزاربغلت) گفتم سرد خون کرم بغلش(...هششششش-

 ... کنهمی

 کن ولم چکارمیکنی امیرداری-

 باش آروم گفتم که برس دادم به خدایا دارم حسی عجب چسبوندمش خودم به

 کردم بغلت بذارببینه

 ؟ خواهرزادتم میکنه فک اون شدی دیونه گفت بااخم-

 میدونم-

 ... میگه مامانش به میره حال میره لطفاآبروم امیر-

 بشه بدبین من به نسبت میخوام-

 ... آخه میشه بد منم واسه لطفا یرام-

 نکردیم گناهی زنمی ،قانونن ،شرعن رسمن تواالن.. کن کمکم غزل نیست مهم-

 ترسیدی؟ چرااینقده

 اما گفت وآروم کردم تربغلش محکم که داشت خفیفی لرزش توبغلنم کمی یه

 ؟... توداییمی میکنن اونافکر

 بمون بغلم نیستن مهم امبر اونا! شوهرتم نیستم داییت نیستم گفتم باحرص

 ... عزیزدلم نمیکنی چرادرکم سوزانونمیخوام من دادم ادامه بیشتری باحرص...

 ... کن ولم... نمیکنم درکت اه امیر-

 کمی یه.. کردم وموهاشونوازش زیرشالش بردم دست کردم تربغلش محکم
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 عمیق بوکردم گردنش توگودی صورتموبردم کشیدم عمیقی نفس دادم شالشوعقب

 ...لطفا عزیزم کن همراهیم کن بغلم غزل تنش میده بویی وعجب

 .. میکنم خواهش ازت امیر گفت باالتماس

 .... روزندگیمه سایش سالهاست نمیذاره راحتم اون کن توروخداهمراهیم غزل-

 ... خیلی بدی خیلی امیر گفت بابغض

 باش آروم فقط میگیرم برات بگی هرچی میکنم جبران لطفا عزیزم نکن بغض-

 ... کن بغلم

 گفت کردبابغض حلقه دورکمرم یکی گردنم پشت دستشویکی کشید عمیقی نفس

 میاد بدم ازت

 ؟ نداری دوسم گفتم آروم که بود پراشک که چشاش به زدم وزل سرموبرداشتم

 خب میره آبروم انصاف بی میذاری مایه من از-

 ؟ میترسی چی از... زنمی... نکن دیونم زنمی گفتم باحرص

 میپیچه فرداتوفامیالتون-

 ... رونمیشناسن فامیالمون روندارن کسی ،تولندن میرن-

 ؟ لطفا مت*ب*و*سبذارب غزل گفتم که هنوز بود بغلم

 ی؟ ی ی ی چی گفت آروم وتعجب باخشم

 لطفا مت*ب*و*سمی-

..........- 
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 یدنت*ب*و*س واسه که میدونی میگیرم اجازه ت از دارم یدمت*ب*و*سهزاربار-

 وقت هیچ

 مت*ب*و*سبذارب لطفت پس نگرفتم اجازه ازت

 هستی عوضی خیلی گفت باحرص

 آشغالم عوضی یه من بدونه بذاراونم هزاربارگفتی میدونم-

 ؟ چیه من گناه..داد ادامه باعصبانیت... هستی که اشغال-

 ... میکنی ناز داری االن... یدی*ب*و*سمنوظهر توکه-

 گفتم وبالبخندی ردمک باالنگاش آوردم گرفتم چونش زیر بردم دست که بود ساکت

 عمیق یدم*ب*و*سو کنم تحمل خودم نتونستم که کردم تر ؟لب میدی اجازه

 تقالیی هیچ

 بهش حد تااین گرفتم بازی موهاشوبه زیرشالش یکی دورکمرش یکی نکرددستم

 امشبم هوای وحال حس میشدم تحریک کم کم داشتم بودم پیدانکرده احتیاج

 دست

 شوری که کرد همراهیم ید*ب*و*س ماون یدم*ب*و*س دقایقی... نبود خودم

 اشکشوچششیدم

 امیرررررر؟ دادزد که بود سوزان عصبی باصدای که... نبود خودم دست اما

 باحرص ونفس جداشدم غزل از که شدم یدنش*ب*و*س مسخ بودم توخلسه

 که کشیدم

 غلطی توچه گفت انگلیسی به که میلرزید ازعصبانیت افتادکه سوزان به نگاهم
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 ؟ میکنی

 ؟ میکنی غلطی چه توانیجا گفتم عصبی انگلیسی به بالمتقا منم

 سوزان که بود خیس چشاش اما نمیریخت اشک لبشوگزید افتدکه غزل به نگاهم

 .. داییته امیر غزل گفت غزل روبه

 ؟ توچه به گفتم باعصانیت

 ... پستی خیلی...تو...تو امیر گفت بابغض

 ی هرزه تویه متأسفم برات گفت غزل روبه سوزان که بود کرده سکوت غزل

 آشغالی

 توصودتش خورد چنان دستم اراده بی که سوزان حرف از شدم عصبی چنان

 منوبه گفت باگریه سوزان شو خفه گفتم باسیلی همزمان که کرد نگام باتعجب غزل

 ... میزنی هرزه خاطراین

 نداره توارتباطی شوبه خفه دادزدم باعصبانیت

 خواهرزادته اون گفت باگریه

 تویکی... داریم رابطه ماباهم... دارم دوسش توچه به خواهرزادمه گفتم عصبی

 ... توچه شوبه خفه

 باعصبانیت سوزان که رفت دویید گریه حالت وبه شکست بغضش دفه یه غزل

 ازسرامیربردار دست عوضی گفت

 بردار سرم از شوتودست خفه گفتم گرفتم سوزانوباعصبانیت بازوی
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 ؟ شم خفه من گفت باگریه

 داریم رودوست دیگه هم.. ؟منوغزل شوغزل توخفه آره دادزدم هک

 دارین رودوست همدیگه چی یعنی میگی چی هست امیرحواست گفت باگریه

 ؟ چی یعنی نمیفهمی دارم دوست آره-

 توداییشی؟ اما-

 زنمه اون وگفتم زدم پوزخندی

 ؟ چییی؟زنت گفت باتعجب

 زنمه آره-

 ؟ زنته میگی داری رابطه باهاش دهخواهرزا اون شدی دیونه گفت باگریه

 توبهتره داریم رودوست دیگه هم منوغزل سوزان کن گوش گفتم باعصبانیت

 نمیکنه آرومم نمیخوام زنی هیچ غزل جز من کنی منوفراموش

 هستی آشغتالی آدم چه نمیدونستم پستی خیلی-

 تبه هم هرگز تورونمیخوام شومن بروگم... دیدی حاالکه هستم که هرآشغالی-

 نمیکنم فک

 میگم بابات به من متأسفم برات-

 .... نمیکنی غلطی توهمچین-

 ... زادته خواهر.....توإ خون از اون میگی چی میفهمی شدی تودیونه امیر-

 سهامتونومجبورمیکنم میکنم وتوروزگارتونوسیاه میدونم من بگی بابام به سوزان-
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 .... بفروشین

 تواینکارونمیکنی-

 میترسونی ازچی من میکنمکارو همین میدونی-

 باشی آشغال پست اینقده که واقعاازتوبعیده-

 هستم حاالکه-

 متنفرم ازت-

 شدم خوشحال تودلم چقد که وای

 میدونی میکنم حراج سهامتونومفت میدم باد دودمانتونوبه بگی کسی به بری اگه-

 میونتم راحت دارم ازش تام وکالت بابات تونه نمی کاری هیچ که

 خواب فردااز منوبزنی وقید دهنتوببندی زیب بهتره پس ونوباالبکشمداروندارت

 نباشین بیدارشم

 دادم پستی آدم چه به دل که متأسفم خودم واسه واقعا گفت باگریه

 کلمه یه فقط کلمه یه دادم ادامه خند باپوز.... شناختی منوزود آوردی شانس پس-

 خیلی مامانت نامه وکالت واون میدونی خودت برسه گوشم به بگی چیزی کسی به

 گور نمیدنست اما کنه خودش منودامادش خواست نامه کالت بااون اعتمادداره بهم

 سهاموکنده

 بکنی نمیتونی غلطی توهیچ-

 شماچرا اما نمیدم روازدست چیزی من کن امتحان میخوای گفتم سرد خون
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 خواهرزادته اون عوضی گفت باگریه

 ...دختر دوست یه ثم دارم اونودوست نست مهم... باشه-

 سالشه 18 تازه...گناه ی رابطه یه اما-

 نمیکنه دریغ اون میخوام که چیزی مهم داره ربطی چه-

 که دیدم آشغال کثافت دادوگفت هلم وباعصبانیت سینم به زد بادوتادستاش

 چطوری

 .. یدش*ب*و*س

 بگو همه حاالبربه باهمیم منوغزل نیست *ب*و*س فقط گفتم باپوزخند

 گیر بابات شرکت سهام سوزان نفعته به باشی ساکت بهتره فتمگ که شد ساکت

 نگی هیچی دخترخوب یه مث میتونی. ..توإ زبون

 دل خواهرزادت به چون نیستی اعتمادی مورد تومرد بیزارم ازت دارم تاعمر-

 اعتمادداره بهت که بابات بیچاره بستی

 شممیک آتیش زندگیتوبه بشه طوریش بابام بفهمه چیزی کسی سوزان

 ؟ میکنی تهدیدم-

 نفر یه شناختن واسه نیس کم سال 10 منومیشناسی توکه میکنم عمل نه-

 هستی کثیفی خود بی آدم چه دونستم نمی نشناختمت نه گفت باگریه

 کنی سکوت بهتره دیدی حاالکه-

 میاد بدم امیر بیزارم ازت باگریه
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 داخل پشتیازدر باسرعت شدم حال خوش تودلم رفت ویال سمت گریه وباحالت

 شد باز سوزان دراتاق کنم دروباز تاخواستم غزل اتاق سمت رفتم وباعجل شدم

 ... شدم وداخل ودربازکردم زدم پوزخند یه که خیسش باچشمای ومنودید

 کرد نگام برگشت شدم تاداخل من به پشت بود کشیده دارز تخت روی غزل

 شد خنک دلت فتگ باگریه که زانوزدم کنارتختش جلورفتم خیس خیس چشاش..

 میکنم خواهش... عزیزم نکن گریه گفتم وآروم بردم گوشش موهاشوپشت

 هرزه گفت بهم گفت باگریه

 ... گرفت جواب زد حرفی وگفتم بستم چشم

 عزیزدلم شده کبود گوشت گفتم آروم که بود کبود افتادکبود گوشش به نگاهم تازه

 بجهنم گفت باگریه

 گوشش ی الله به ومالیدم کردم باز که رداشتموپمادوب پاتختی سمت برداشتم خیز

 اون آخه بود پاکرده به طوفان باهم نگاهمون بود ساکت احتیاط وبه آرومی به

 نگم چی هی ببینمش جوری این کنم صبوری چقد مگه منم... میریخت اشک

 اعتراف عشقم به بعد بشه آروم ها کشمکش تااین باشم آروم فعال امامیدونستم

 کنم

 میخوام میکنه فک بگم بهش داره دوسم میدونم که حاال چون هوسه نهنک فک که

 وقتش االن اما دارم احتیاج بهش گفتم بهش بارها چون کنم سوءاستفاده ازش

 نیست

 ...شو وری اون گفتم که
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 ؟ میدی طالقم کی گفت باگریه پمادزدم هم گوشش اون برای که چرخید

 فعال گفتم که میکردم بازی باهش نرمی به که بود انگشتام بین گوشش ی الله

 چرا؟ گفت وباگریه کرد نگام برگشت نمیدم طالقت

 مورد زن بعد بدم توروسرسامون باید اول توزوده واسه هنوز گفتم هزارباربهت-

 بعدا عالقموپیداکنم

 نیست دختربدی سوزان-

 ندارم دوسش-

 نچرام آخه بدی خیلی داد ادامه هق باهق رفتی تند خیلی گفت باگریه

 چکارمیکنی؟ گفت بااعتراض که تخت روی رفتم شدم بلند

 کن ولم گفت باگریه کردم بغلش جادادم سرش زورخودموپشت به بود نفره یه تخت

 بروبیرون..

 بیرون میره صدات باش آروم-

 درک به گفت باگریه

 پستی خیلی گفت هق باهق که بود توآغوشم کردم بغلش پشت از محکم

 پستم وگفتم بوکردم وعمیق پریشونش توموهای نشگرد توگودی صورتموبردم

 ؟ ؟زنمی

 نیستم گفت هق باهق

 ؟ میخوای مدرک زنمی هستی-
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 بهت حسی چه میدونی حاالکه... نزنی دست بهم دادی قول توبهم گفت باگریه

 دارم

 نکن اذیتم

 اذیت که تاتونخوای،من...-

 .... نمیکنم

 بذار راحتم امیرتورخدابروبیرون بدبختم من گفت باگریه

 نده عذابم تورروخدا میکنم خواهش *ب*و*سمنون گفت باگریه

 نگفتی مگه خودت.. نزنم دست بهت خواستی خودت غزل-

 ؟ چیه منظورت گفت هق باهق

 شبهای وقت اون بگیریم قرارونادیده این تونیم یم کردم زمزمه توگوشش آروم

 زن مث گفتم دادم بیرون نفسموتوگوشش... باشیم داشته باهمیم خوبی

 وشوهرواقعی

 میکرد سعی میزد سروصرت به هق باهق که بود عصبی چنان سمتم برگشت

 آشغالی تویه عوضی گفت باگریه که بود عصبی خیلی اما سروصدانکنه

 باش آروم گفتم آرومی باصدای منم وکه کنم آرومش ردمک وسعی دستاشوگرفتم

 باش آروم...

 شوبیرون بروگم گفت باگریه

 زنمی کردم عقدت نکردم گناهی نیستی میل بی من به توهم میدونم غزل–
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 دور بندازیم شده مچاله کاغذی دستمال عین بعد آره-

 نیست راولتبا اما حرفومیزنم این میخیوام معذرت وگفتم خیسش توچشای زدم زل

 ... نگرانی چی واسه

 راحت که نکردی فک این به موقع اون چطور دادم ادامه دادکه دهنشوقورت آب

 عقدت که درصورتی میکنم سواستفاده ازت میگی من به حال کنه ولت ممکنه

 وعاشقمی داری دوسم دونم ومی کردم

 میاری روم چرابه گفت وباگریه محکم کرد بغلم توسینم افتادوسرشوبرد هق هق به

 ... میاد بدم... میاد بدم ازت عوضی

 داری دوسم گفتی امروز میگی دروغ گفتم که کنم نوازشش کردم سعی

 شوبروبیرون گم گفت بود توبغلم طورکه همون باگریه

 بمون یعنی کردی توبغلم که جور این گفتم باخنده

 عوضی گفت باگریه

 تواتاقت اومدم دید سوزان نک تحملم ساعتی نیم یه اما ،میرم عوضی من باشه-

 توموهام زد چنگ دفه یه که بود چشماش به ونگاهم برداشت توسینم سرشواز

 که کنم آرومش کردم سعی من که پیچیدم خودم دردبه از میکرد گریه که درحالی

 بابامیگم به گفت باالنره صداش میکرد سعی اما باعصبانیت اون دستاشوگرفتم

 ... نیروا... میکنی اذیتم توخیلی

 که گرفت خندم باحرفش دردموهام میون که بدجورمیکشید بود تودستش موهام
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 بگی بری میشه روت کرده بغلم شوهرم بوده تواتاقم امیر میگی بابام به میری گفتم

 .... نمیذارم من باشه باهام مخواد ازم شوهرم

 ریهباگ که باشم آروم کردم سعی که درد از مردم که وای ترکشید موهامومحکم

 ؟ عوضی دادی قول توبهم گفت

 میرم االن میرم کردم غلط باشه... کن موهاموول باش توراخداآروم غزل وای-

 کرد موهاموول... باز هوس گفت که نگاهش اون بود باعصبانت

 ... زنمی گفتم باخنده

 داغون که کشید جنونم به که حرفوبالحنی این گفت باگریه... دادی قول بهم اما

 قراری همچین کاش کردم خودمولعنت که زیروروشدم که گفت یجور یه شدم

 نیست خودم دست روزا این میشم هالکش دارم من بودم نذاشته باهاش

 ...لطفا امیر-

 بهم اعصابموریختی نکن گریه حاالدیگه میمونم هم حرفم پای-

 شدی؟ دیونه گفتم باخنده وبود دیوار خوشبختانه دادکه هلم چنان بادوتاپاش

 ...ور شوبرواون گم گفت دندوناش الی از باحرص

 بیرون برم شم یاگم... بمون پیشم وریعنی شوبرواون گم گفتم که گرفت خندم بازم

 نگاهم باخنده گرفتم جلودهنش سرعت دستموبه که بزنه جبغ خواست دفه یه

 بهش

 بود خورده گره توهم نگاهمون کردم نگاش باالتماس بود خیس خیس چشاش بود
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 نیست عایق اینجا لطفادیواری نزن جیغ دستموبرمیدارم وگفتم ردمترک لب که

 بهم جنون میشد باالوپاین جوری بد سینش میزد نفس نفس هنوز بست چشم

 دست

 دستموبه... باش آروم میکنم خواهش ازت گفتم دوباره که سینش حالت داداز

 ندارم دوست کثافت گفت باعصبانیت که برداشتم آرومی

 داری مدوس گفتم باخنده

 شوبیرون بروگم-

 بیرون میره صدات سروصدانکن اینقد-

 بزنم باجیغ بیرون میری-

 بذاربمونم حاالهم مت*ب*و*سب گذاشتی کردی کمکم توکه گفتم بالبخندی

 عزیزدلم دیگه

 نزن دست... نزن دست بهم اما باشه گفت باعصبانیت

 ... که نمیخورمت گفتم باخنده

 دست بهت وقت هیچ دیگه میخورم قسم باشه گفتم که کرد نگام باعصبانیت

 نمیزنم

 وقت هیچ

 ...آ خوردی قسم-

 ... باورکن میخورم قسم-

 .. میکنی خورد اعصابموو داری دیگه نکن گریه گفتم که ریخت یهواشکش بازم
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 ؟ دیگه میکنی قبولم هستیم دوست دوتا مث

 باورنمیکنم گفت باگریه

 مث... هستم هم حرفم ایپ میدم قولی وقتی نشناختی منوهنوز کن باور-

 دوتادوست

 ندارم کارت به کاری

 ی*ب*و*سمنون وقت هیچ دیگه-

 م*ب*و*س نمی گلم چشم ی*ب*و*ستومنون اگه گفتم باخنده

 عوضی روانی وگفت سینم به زد بامشت

 منو یدی*ب*و*س امروز توکه ندرام حرفی من توبخوای اگه میگم اینوراست نه-

 کثافت نیار روم به گفت باحرص

 زن تاحاالیه نشده نیست مهم شوهرتم نخور حرص گفتم باخنده

 کنه *ب*و*سشوهرشو

 میاد خوشم....بخواد شوهرش از خودش که شیطونم زن عاشق من تازه

 .... خیلی بدی خیلی...؟ آوردی روزم به چی گفت باگریه

 بهم نمیگم مگه وگفت دستم به زد باعصبانیت که بدم دلداریش که کردم بغلش

 نزن دست

 قاطی که بازم باش آروم... باشه باشه باالبردموگفتم تسلیم ی نشونه دستموبه

 بدم دلداریت خواستم کردی

 غلط من باشه گفتم که گفت باحرص چنان... بدی دلداریم نمیخوام دستتوبکش-
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 ... بزنم دست بهت بکنم

 خواب لباس گفتم زانوزدم تخت پای تخت روی از پاین واومدم شدم رد روش از

 ) گفتم ندهباخ( پوشیدی قشنگی

 بود پیدا خیلی سینش درواقع بود وبرهنه لخت خیلی که کرد سینش به نگاهی

 عوضی هیزتوببند چشای گفت باخشم که بود سکسی وحسابی

 داره فرمی چه میدونم هزارباردیدمت گفتم باخنده که جلوسنیش ودستاشوگذاشت

.... 

 شوبیرون بروگم-

 بیارمش برات اقمهات وخریدات کیفت اما بیرون میرم دام باشه-

 برام بیارش-

 عزیزدلم نخوابی وبیام تابرم میارم برات میرم دیگه یکمی-

 نزده زنگ بهم کسی ببینم برودیگه باشه-

 ندادم جواب زد زنگ صوفیا اتفاقا-

 میزنم زنگ فردابهش....اووووف-

 داده پیام شهالبهت-

 ؟ کری شهال؟باز گفت باتعجب

 شهالست طرف از دیدم فقط نه-

 بوده تولدم خاطر واسه ماحت-
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 ...آ دیدنش که نری تهران برگشتیم-

 باشه نمیرم-

 ببینی سیروس خصوصا...آ تو میدونم من... آ نگفتی نگی غزل باشه یادت

 ... شد روشن... غزل سیاهه روزگارت

 ندارم دوست هم خودم نمیرم که گفتم بارگفتی یه میکنی تهدیدم چقد که وای-

 برم

 ونیستت گفتن به احتیاجی

 باشی طوردخترخوبی همین که نفعته به وگفتم دادم سرموتکون

 دادوهوارکنم یا میری امیر-

 گفتم) کردم خودم به اشاره( میشه خشک شیرت نخور حرص اینقده گفتم باخنده

 بخوره چی کوچولت نی نی وقت اون

 سینم به زد وباکوسن شد عصبی دفه یه

 ... وحشی گفتم باخنده

 ریختتوببینم شونمیخوام بروگم-

 اتاقم رفتم... بیرون اومدم اما باخنده بلندشدم نگفتم چیزی

 )غزل(

 دیونه دارم فهمیددوسش که هم وقتی از کنه میخواداعصابموخواب دیونه ی پسره

 بهم ناخنت یه میدم اجازه کردی فک کورخوندی وکثافت بده دقم میخواد ترشده



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

544 

 

 برسه

 هیچی دربود به پشتم خودشه دمکر فک شد درباز که بود نگذشته دقیقه چند

 نگفتم

 وسوزان سرموچرخوندم دفه ویه نبود امیر پیچید که عطری بوی اما شد دربسته

 گذشت خوش گفت باخشم که کرد چراغوروشن که بود عصبی هم خیلی بود

 .... اتاقم بیای گفته کی شوبیرون بروگم گفتم سرد خون

 ؟ نمیکشی توخجالت وگفت جلواومد

 ) گفتم آروم(... بروبیرون-

 همین جلوش وگفت زد پوزخندی وکه شدم بلند تخت روی از اومد جلوتر

 کردی هواییش لباسارومیپوشی

 بکنی نتونستی که کاری گفتم سرد خون

 پسرداشتی چندتادوست امیر از قبل خدامیدونه عوضی ی هرزه-

 میدونه خوب اون بپرس خودش از امیره زندگیم مرد وآخرین اولین-

 داییته رامی اما-

 خوشتیپه خوشکله کافیه واسم همین دارم دوسش نست مهم گفتم باپوزخندی

 کنم توسرت خاک وگفت باالآرود.دستش

 شوبروبیرون حاالگم نداره ارتباطی توهیچ به-

 بردار سرامیر از دست-
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 امیروصدابزنم یا بیرون میری-

 ؟ چیه رابطه این معنی میدونی داییته امیر بدبخت-

 امیر اینکه از) دادم ادامه خندی باپوز( یزنی توچراشور نیست ممه حاالهرچی-

 ناراحتی زده پست

 متأسفم واست دادوگفت سرشوتکون

 میسوزی داری-

 نیست چراحالیت دایته اون-

 بهم خودش تورونمیخواد اون نباشه منوامیر بین هم ای رابطه اگه سوزان ببین-

 ... اش عالقه بادخترمورد میکنه ازدواج زود دیریا گفت

 تفریحشی واسه فقط کنه ازداج باهات امیر نداره امکان میدونی خوب پس-

 دایمه اون.... بامنه بازم کنه ازدواج اگه حتی نیست مهم برام-

 زندگیتونابودمیکنی داری متأسفم برات-

 حاالبروگم... نداره ارتباطی کسی به خودمه زندگی نمیخوره دردم به تأسفت-

 شوبیرون

 گفت باگریه که کنه امیرخداخفت آخ واسش سوخت بدجور لمد ریخت اشکش

 عوضی ی هرزه

 امیرروصدابزنم یا بیرون میری-

 میده چی امیربهت-
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 خودشومیخوام من میده بابابهم بخوام هرچی داییمه اون بده بهم ندارم احتیاجی-

... 

 بغل هاش صدقه قربون اون تواتاقت دیشب میکردم شک باید...راد آقای بدبدخت-

 ... نیست وطبیعی توعادی به عالقش داره دوست خیلی گفتم کردناش

 داره دوسم اونم دارم دوسش چون نیست طبیعی-

 خبره چه اینجا گفت که وبود دستش وخیریدام توکیفم امود بود امیر شد درباز که

 بگو این به چیزی امیریه گفتم بابغض امیر روبه

 نیست چیزی وگفت گذاشت تاقا مبل تک روی وخریدارو اومدکیف سمتم امیر

 باش آروم عزیزم

 ... جهنم به شین گم برید دوتاتون دادوگفت تکون سرشوباتأسف سوزان

 غزل اتاق اومدی... نداشتم کارما یه کاری زدم حرف باهات من سوزان-امیر

 چی؟ واسه

 ... میکنه توهین بهم امیر گفتم که نبود خودم دست باگریه

 ... گفتم که یهرچ هستی گفت باحرص سوزان

 ... تودهنت بزنم یا دهنتومیبندی گفت باعصبانیت امیر

 ... دخترخواهرته اون... عوضی میاد بدم ازت گفت باحرص سوزانن

 خودمون به وگفت چسبوند خودش ومنوبه کرد حلقه دورکمرم برد امیردست

 ... رفتین بیدارشم اینکه از قبل فرداهم شوبیرن بروگم حاالهم مربوطه

 میدی کاروتوپس این تقاص باش مطمئن– سوزان
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 توچراشورمیزنی-امیر

 اصالباورنمیکنم اصالباورنمیکنم-

 )امیر(

 عزیزم گفتم چرخیدم سمتش میریخت صدااشک بی داشت انداختم غزل به نگاهی

 ؟ نگرانی چی واسه نیست ؟چیزی چته

 میترسم لطفا امیر گفت باگریه

 باهاتم من نترس عزیزم غزلم فتمگ که نکردم توجهی اما سوزانوشنیدم پوزخند

 دلت

 گلم باشه قرص

 نکن گریه الهی بشم اشکات فدای وگفتم صورتشوگرفتم دوطرف که کرد نگام فقط

 ... ننداز جونم به هراس..امیربمیره

 نیست خودم دست میلرزه داره دلم گفت باگریه

 لمد میکشید عذلبی چه داشت درواقع میکرد کمکم داشت سوزان جلوی اینگه از

 میسوخت براش

 نهایت تابی کردم سعی(...تو جونمی نکن گریه امیر جون بشم فدات گفتم که

 ) سوزانوبدم حرص

 درارنبود حرص ی جنبه عالقه ابراز این اما من شدم حالی چه واقعا کرد نگام که

 میشه مگه ولی مش*ب*و*سن دادم وقول آوردم کم مبشم دیونه دارم من که

 شدم عاشقش
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 غزل مجبورشدم گفتمو

 ... میگه مامانش به میره ؟االن میشه حاالچی گفت باگریه نپایی سرشوانداخت

 خواهرزادتم چراگفتی گفت باگریه شد مچاله توخودش کشید دراز تحت روی

 ؟... بودی نگفته کاش...

 عجیبش چشای بودن خیس بود پراشک وصورتش کنارزدم توصورتش موهاشواز

 ..و منومیخوای که توهم نکردیم گناهی توزنمی عزیزدلم نکن گریه گفتم که

 ) گفت هق باهق(... داییمی میکنه فک نمیدونه که اون اما-

 بریم گفتم بود کوچیک که تخت خاطر به بهش وچسبیدم کشیدم دارز کنارش

 اتاقم

 بزرگه تختم

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

 اصالبه... نیست چیزی عزیزم نکن گریه گفتم که بادست میکردم اشکاشوپاک

 ... کنهب میخواد دلش بذارهرفکر درک

 متعجبم نگاهم میلرزید دستاش میکرد پیرهنموباز های دکمه برد دست دفه یه که

 وبی تاب وب بود خمار خوشکلش چشای اون بودن عجیبی طور یه بود بهش

 باصدایی گفت میکرد هاموباز دکمه لرزونش بادستای تندتند که قراردرحالی

 ... بخواب امشبوپیشم بخواب پیشم لرزون

 اون از کمی دست منم که هاموبازکنه دکمه ونذاشتم کرد نگام دستشوگرفتم

 نداشتم
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 ؟ خوبه حالت گفتم که

 ... تم...س...نی... ب...خو نه گفت که بود طوری یه بابغض

 ؟ غزل-

 باهق... بمون پیشم آرومم نا امشب... بخواد پیشم گفت که هم به بودیم زده زل

 باهق.... نمیکنم اذیتت دیگه خوامن ازت دیگه میدم قول امشب فقط داد ادامه هق

 ... باره آخرین این گفت بیشتری هق

 بانفس که آوردم می کم داشتم نداشتم درستی حال خودم باکارش ترکردم لب

 نفس

 ... گلم باش آروم نکن گریه فقط.... میخوابم پیشت باشه گفتم

 گفت هق باهق بازوم روی سرشوگذاشت زیرسرش دستموگذاشت بهش چسبیدم

 ... باره آخرین این ببخشمنو

 نابودم داره نیست هردفه مث بغلمه.. کنم امشبوصبح چطوری شدم طوری یه خدایا

 ... میکنه

 ... کردم اذیتت خیلی امشب من تقصیرمنه عزیزدلم نیست چیزی-

 گفت لحظاتی وبعد توسینم سرش کرد حلقه دستشودورکمرم نگفت هیچی

 .... عشقم باره یه همین.... میدم قول امشب همین... بخوابم نروبذاربغلت

 میکرد تحریکم تنش گرمی حرکاتش حرفاش بگم چیزی نتونستم کردم سکوت

 نشده سست تاحاالاینقد بودم نشده حد به دختری تاحاالداغون چکارکنم خدایا...



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

550 

 

 برد خوابش کردم حس گذشت طوالنی دقایقی... بوددرسکوت بغلم... ارادم بودم

 ؟ بری میخوای گفت آلود خواب که کشیدم رشس زیر از دستموآروم که

 ... نَرَرَرَم گفتم آروم

 ... میخوام..بغلتو.. ا..ف..لط بمون گفت آلود خواب

 ... نمیرم هستم پیرهنمودربیارم گفتم که بود اماحواسش بود خواب

 بلند ورکابیمودرآوردم پیرهن نگفت هیچی.. آروم کشیدم سرش زیر دستمواز

 نبودم

 تنگ وجا بود سخت کمی بود کوچیک تخت کشیدم دراز دوباره که بخوابم بالباس

 کمرش دستمودور سرش زیر گذاشت دستموگرفت که هم به بودیم چسبیده بود

 اون

 عجیبه بیارم دوم امشب... تنش گرمای از شدم روانی برهنه منم تن بود برهنه

 منومیسوزونه دره تندی تب که بودم جداشده هم شیرین از مدتهاست..

 که دختری به کوچیکتره ازم سال 12 که دختری به... بستم دل خصوصابهش...

 میکنه اذیتم موضوع همین بوده زندگیش نامرد مرد من از قبل یکی ازمن قبل

 میشه بهش کردنم اعتماد مانع نیست خودم دست کرده درگیر وفعالمنوباخودم

 داره ععجیب رست این میترسم نمیتونم ولی دارم دوسش... عالقم ابراز ومانع

 کمکم خدایا... کناربیام باخودم نمیتونم... بکنه خیانت مبادابهم که میکنه دیوونم

 کن

 ....کنم اعتماد بهش بتونم کن کمکم
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 خوابم.... برد خوابم چطوری نفهمیدم کلنجارفتم باخودم بودم توفکر اینقد

 که بود معمر شب بهترین توآغوشم دروتنش دستم بود توبغلم غزل که برددرحالی

 امیر گفت که بود سوزان صدای پریدم خواب از که دربود باصدای... حاالداشتم تا

 کنه خداحافظی باهت میخواد بابام بریم میخوایم

 عزیزم...هششششش گفتم آروم که وحشت با پرید خواب از موقع همون غزل

 ...لباستودرآر کردم زمزمه آروم که بود توبغلم... نیست چیزی

 ؟ ی ی ی چی گفت روموآ تعجب با

 میکنم خواهش کردم زمزمه

 ؟ شدی دیونه کرد زمزمه

 ... تنتومیبینم که نیست بارکه اولین لطفا میکنم خواهش غزل-

 ؟ بیداری امیر گفت که بود سوزان صدای

 انگار سریع زمین روی کردم پرتش لباسشودرآوردم سریع من که نشست غزل

 توبغلم اما ندیدم تنشودرست سرش رزی دستم.. شد مخفی توبغلم کشید خجالت

 بود

 سوزان چیه گفتم آلود خواب که میکردم سینشوحس وبرجستگی لطافت خوبی به

 ؟

 میریم داریم-

 ... میام برواالن-

 .... تو میاد االن پرروه این برواالن کرد زمزمه غزل
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 ؟ همینومیخوای گفت که کردم نگاش

 تواین میاد تومیدونستم اومد شد درباز دفه یه که کشیدم دوتامون روی مالفه

 ؟ چیه گفت آلود خواب که کرد نگام باتأسف سوزان روبود چشم بی خیلی سوزان

 کنه خداحافظی باهات میخواست بابام-

 داشت سوزان به پشت که غزل کمر روی از مالفه کمی یه شم خیز نیم تاخواستم

 کمروسفت فتگر بود دورکمرم که غزل دست اما شد معلوم لختش وکمر افتاد

 میام گفتم میکشیدم که روکمرش مالفه که فهید هم سوزان بلندشم نذاشت

 ... عزیزم

 ... چیزیه خوب هم خجالت گفت تمسخری پراز بالحن سوزان نگفت چیزی غزل

 ... میام االن بروبیرون گفتم عصبی

 ... برودیگه میکنی نگام گفتم که میکرد نگام بانفرت سوزان

 ... خودته فقط ازخودت تر کثافت گفت باپوزخند

 گم گفتم گرفت لجم که کردم حس برهنم ای سینه غزلوروی اشک نم

 شوبروبیرون

 چرخوندم خودم غزلوسمت صورت سریع... بهم کوبید درومحکم رفت سوزان

 میکنم خواهش عزیزدلم نکن گریه گفتم که بشه مانع کرد وسعی

 کوندیدلشوش بدی توخیلی میگه راست گفت باگریه کرد نگام

 ... نمیذاره راحتم میدونم برنمداره سرم از دست جوره هیچ غزل-
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 داره دوست داره گناه-

 صدتادوست تولندن ؟سوزان داره دوسم خندیده خودش گور به گفتم خند باپوز

 خرم کرده فک ثروته این دنبال چشش اون شده عاشقم من حاالواسه پسرداره

 حالیم

 بود باهاش خودم دوستای از یکی دیدمش اشپسر بادوست بار ده من اونجا نیست

 آویزون دخترای از من خرم کرده فک رفت می من ای صدقه قربون ور این از

 دارن کارت بروپایین وگفت پیچید رودورتنش مالفه نگفت هیچی غزل...متنفرم

... 

 ... درک به شن گم برن نمیرم-

 بودم کشیده دراز که من پوشید سریع بود بهم پشت لباسشوبرداشت شد خم

 .. خوبیه آدم باباش نری زشته-

 کمی بذاریه نگوتوروخدا هیچی وگفتم گذاشتم چشمام روی آرنج دستمواز

 کلی خاطرم به داغونم توواشکات خاطر به بهم ریختم بدجور... شه آروم اعصابم

 شد بهت توهین

 بی وبود کرده دلموداغون که بود فینش فین صدای فقط بود نشسته تخت ی لبه

 برگشت غزل...دربود صدای که گذشت که ساعتی نیم..... میریخت اشک صدا

 ؟ کیه گفت پربغضش باصدای

 ؟ بله گفتم بلندی باصدای کردم نگاش من

 کارداره باهاتون پدرتون آقا گفت که بود سمیه
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 ؟ رفتن کاشانی ی خانواده گفتم بلند

 ... میشه ای دقیقه چند آقا بله– سمیه

 برواومدم باشه-

 اینکه بدون وبرگشتم زدم صورتم به خنکی آب رفتم شویی دست سمت شدم دبلن

 مدت تمام غزل... بود وشلخته آشفته موهام لباساموپوشیدم کنم صورتموخشک

 بود اشک خیس که روگونش گذاشتم ه*ب*و*س یه شدم خم که میریخت اشک

 ... کردم اتاقوترک... نگفت هیچی چشاشوبست

 همیشه مث بود ویلچرش روی بود باباتوسالن تمرف سالن به تمام حوصلگی بابی

 ... بخیر صب گفتم نکردکه اصالنگام بشه رسیدم بود عصبی اما

 ؟ شده چی باباباخشم

 باز هنوزم اما سالمه سی االن بااینکه میبردم حساب ازش بچگی همون از من

 دیگه ساالره پدر خودش برای داره اقتداری یه... میکنه خواستم

 ؟ شده چی وگفتم نشستم مبل روی

 ؟ بیفته اتفاقی قراره مگه گفتم که کرد نگام باخشم فقط

 ) غزل(

 ایستادم ها نرده پشت... کنم لباسموعوض اینکه بدون کردم اتاقوترک سریع

 ... صداشونومیشنیدم وضوح به که شد مخفی کناردیوار

 ؟ گذشته چی توسوزان بین-بابا
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 ... نیفتاده اتفاقی... هیچی گفت سرد امیرخون

 بود ناراحت مادرش رفتن گذاشتن طوری این که گفتی بهش ؟چی اتفاقی هیچ-

 ...ازدستت بود دلخور

 ... گفتم همینوبهش من...ندارم دوسش من میگفتم باید چی-

 ؟ نیفتاده اتفاقی هیچ امیر-

 ... نه-

 ... میگی که اینه از بیشتر چیزی-

 ؟ مهمه برات سوزان بابامگه-

 بادلخوری نباید بودن مهمون اما نمیاد خوشم ازش منم یمیدون خوب خودت نه-

 ؟ گفتی بهش چی میرفتن

 نگفتم خاصی چیز-

 مطمئنی؟-

 دلخوربود ازدستت خیلی بود معلوم رفتن که جوری اما-

 نیست مهم برام-

 نیومدی هم خداحافظی واسه حتی نیست درست کارت اما-

 حوصلشونوندارم-

 امیر که )کردم وحشت خودم من رادکه ایآق گفت باعصبانیت چنان(امیررررر؟-

 نیست خوب واستون میشین عصبی باباچرااینقده گفت
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 ؟ نه یا میگی گذشته بینتون چی امیر-

 باشین سرد لطفاخون میگم-

 بگومیشنوم-

 منودید گرفتم کوچلوازغزل *ب*و*س یه نبود خاصی اتفاق-

 توچکارکردی؟ چییییی؟امیر گفت باباباخشم

 کاروکردی؟ این عمدی باباگفت که بود کرده سکوت امیر

 برنمیداشت سرم از دست جوره هیچ مجبورشدم-

 خواهرزادته غزل فکرمیکنه اون امیر... امیر-

 بیاد بدش ازمن شد باعث همین-

 خورشیدکم بیچاره... غزل آخخخ کاریه چه این آخه امیر-

 ؟ خورشیدکتون گفت باخنده امیر

 آورده پناه ما به معصوم طفل اون باشه یادت امیر... خونمونه خورشید اون آره-

 کنی اذیتش نمیدم اجازه بهت دارم غزلودوست من... سیاهه روزگارت کنی اذیتش

 .. نکردم اذیتش-

 ؟ میدی طالقش کی گفت باباباعصبانیت

 نمیدم طالقش-

 ؟ نمیدی طالقش-

 ) گفت سرد خون(... نمیدم-
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 ...کردی توغلط-

 نمیدم باباطالقش شنیدین-

 بدی طالقش کنی که ازدواج دادی قول توبهش-

 نکردم ازدواج که هنوز-

 ... بدی طالقش باید هرحال به-

 ... نمیدم-

 ..خرما هم خدامیخوای هم میکنی جا توبی-

 نمیدم طالقش بگیرم زنم-

 ؟ هست حواست میگی چی میدونی امیر-

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

 یه بخوای میرا پدرشودارم حکم من ندی چه بدی طالقش چه گفت باباباخشم

 وقت هیچ من که میدونی قسم مادرت روح به طرفی بامن کنی اذیتش سرسوزن

 نمیذارم راحتت اما نمیخورم قسم

 .. ندارم کاریش که ،من پدرمن میشین چراعصبی-

 خواستی که ای دره هرجهنم میری میکنی گم خونه این گورتواز گرفتی که زن-

 مکنه زندگی بامن میدی طالق روهم غزل

 نیمدم طالق که فتمگ-

 نه یا تواونومیخوای نفهمدیم من-
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 نمیدونم-

 ؟ نمیدونی-

..........- 

 ؟ یانه داری اصالدوسش میدونی خودت-

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

 گیریات حساسیتا،سخت... یدنا*ب*و*س این پس نداری دوسش اگه امیر-

 چه ،محبتات

 امیر میده معنی

 کنم محبت بهش که دادم قول بهش-

 دلت هروقت یش*ب*و*سراب رابه که قرارنبود اما کنی محبت دادی قول بهش-

 خواست

 باشی تواتاقش

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

 ؟ چیه ی نشونه کارت این امیر-

 دونم نمی-

 بشه وابستت شاید نمیگی... میکنی اذیت تواونوخیلی امیر-

 همینومیخوام منم-

 ؟ چیه منظورت-

 کنه ترکم که-
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 ؟ نه یا تواونومیخوای-

........- 

 نیست معلوم باخودت تکلیفت درگیری هم توباخودت-

 میخوام فرصت-

 یا میکنی غزلومشخص تکلیف ماه 3 ... فهمیدی میدم فرصت بهت ماه 3 امر ببین-

 هر میکنی جلوپالستوجمع وگرنه میکنی ازدواج باهش خودت یا میدی طالقش

 مطبوهم... برمیگردونی بهم هاروهم وکارخونه بروشرکت خواست دلت قبرستونی

 باطل رومیرم نامه وکالت میکنی رومسدود بانکی حسابای سهام.. میدی تحویل

 ...میکنم

 دخترتون غزل یا پسرتونم بابامن گفت امیرباخنده

 گل از هم مدت تواین... پناهه بی دختر یه اون.. دارم دوسش وخیلی دخترمه اون-

 که هم وقتی از شده خونمون چراغ اون...وتو میدونم من بگی بهش تر نازک

 شدی عوض شادتری اومده وقتی از توهم آروده باخودش نشاطی شور اومده

 غزله هم باعثش ترشدی اخالق خوش

 دارین دوسش اینقده که من یا شماست خون از اون گفت امیرباخنده

 دغدغه باهزارتا تنهاست دختر یه چون دارم دوسش ولی نیست من خون از-

 یا درای دوسش نفهمیدم هنوز من.. بیشعوره ویت هاش دغدغه وبدترین بزرگترین

 ... نه

.................- 
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 ... ماه سه داری فرصت ماه سه...................؟ میده معنی توچی سکوت این-

 ... کمه-

 ؟ چکارکنی میخوای مگه-

 بگیرم درست تصمیم-

 ودلشوبدست کن ثابت خودت به میخوایش اگه میدم بهت فرصت ماه4 باشه-

 ...ربیا

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

 دارم کارش... بزن حاالپاشوبروصداش-

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

 نیست عروسکت... وجه هیچ به یش*ب*و*سب ندری حق ماه 4 تواین درضمن-

 که

 تعرض بهش دادی قول توبهش... کنی برخورد باهاش خواست دلت که هرطوری

 نکنی

 ندارم کاریش که من تعرضی چه گفت امیرباخنده

 ... چیه دردت نیستی توباشیرین مگه... خندیمی زهرمار-

 کردم تموم باشیرین هاست مدت من-

 چرا؟-

 کرد توهین غزل به-

 کنی قبول نمیخوای اما مهمه برات توغزل نیست حالیت ببین-
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 توهین بهش نمیدم اجازه کسی به که اونقدری نمیدونم دلیلشوهم مهمه خیلی آره-

 ... باشه میخواد هرکی کنه

 کن درکش داره تواحتیاج به غزل بیاری دست دلشوبه داری فرصت ماه4 پس-

 کنی امیرتااونوباور خودتوباورکن

 سخته برام کم یه-

 ؟ میترسی چی تواز-

 نیستم زندگیش اول مرد من) گفت بریده بریده(... غزل... غزل-

 .. اینه تومشکلت-

 .. نیست خودم دست-

 من اصال.... نیست تزندگی زن اولین غزل توهم.... مهمه برات مگه-

 نکن شک نجیبه نکن شک تودامنت افتاده غزل کردی ثوابی چه توکارخداموندم

 ....دخترزیبا یه میخوای که هم چیزی درضمن...

 طوری این نمتونه دختری باباهیچ بکره طبیعیه خوشکله جداخیلی گفت امیرباخنده

 ... دلموبلرزونه

 زن میگی دروغ)گفت صبانتباع( مهمه برات خوشگلی فقط شوعوضی بروگم-

 تابتونی خودتوباورکن اول.. نکردی باورش توهنوز یانه باشه زندگیت اول

 کنی فک اونچه از بیشتر میتونه بچست شده توخلق برای امیراون غزلوباورکنی

 زن یه متونه غزل بگیر تصمیم درست امیر بورزه عشق بهت باشه داشته دوست
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 خودت میل طبق بخوای که اونوهرجور توبخوای اگه باشه نقصی وبی کامل

 ... بچست تاهنوز کنی تربیتش

 ... دارم کارش بزن بروصداش... گفت پدرش که بود کرده سکوت امیر

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

 کردی؟ بحث باهاش بیرون رفتین دیروز هاراستی-

 ... بودم من کوچولومقصر بحث یه-

 بی باید هات حساسیت این هست کارات به حواست میکنی ادیتش زیادی امیر-

 نداری دوسش اگه... باشه مورد

 .... حرصمودرمیاره میکنه لجبازی-

 تواینقده کنه تورجلب تانظر میکنه شیطنت... حرصتودرمیاره میکنه لجبازی-

 تواز چیه میدونی... دخترانه لطیف های باحس دختره یه. تاحاالنفمیدی که احمقی

 زن یه....بودنو بستر جزءهم زیچی نمیکنی درک... نیست حالیت هیچی زن

 کسی ازجانب اونم بشه توجه بهش داره دوست... باشه مرکزتوجه همیشه میخواد

 عاشق که بورزه عشق... بداره تادوست بشه داشته دوست.... داره عالقه بهش که

 اما کنه عشق ابراز بلدنیست... داره خاصی کوچلواخالق این...مقابلو طرف کنه

 احمق کور توی که توکاراشه نازی یه اما اینه عشقش زهلجبا میکنه شیطنت

 زدی سروکله باچنداتادختر نمیدونم نیست حالیت هیچی اما سالته 30 ... نمیبینی

 ولی
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 پاش اما ندیده محبت... خاصه خیلی اون داره فرق دخترباهمشون این دارم حتم

 که

 منت بی خوب مادر یه عین ولی محبته محتاج خودش کنه محبت بلده خوب بیفته

 بوده ای گذشته یه اگه امیر... روندیدی تواینا باشه عاشق بورزه عشق کنه محبت

 هرکی پسرم امیر... بوده شرایطش خاطر به ممکنه باشه بوده میدونم هم بعید که

 باخودت نیستی مبرا پاک توهم.. بشه مرتکب توزندگیش اشتباهاتی یه ممکنه

 کنی باورش باشی داشته دوسش تونیتوب... کنی درکش توبتونی باش صادق

 غزل دادم فرصت بهت که زمانی مدت تواین امیر داشتنشوباورکنی تادوست

 میگیرم عهده سرپرستیشوبه من بده زودترطالقش یه کن خودت رومال

 ... پدرداره اون اما-

 میدونی که دالیلشم.... دارم خاصی ی عالقه یه دختر این به من میدونم داره-

 ... کن وبروصداشپاش حاالهم

 بود تودلم هم آشوبی چه.... کشیدم دراز تخت روی رفتم اتاقم سمت سریع

 )امیر(

 باشه خواب ممکنه

 که داره توآسایش ازدست االن اون نیست خواب باباگفت باخنده.... کن بیدارش-

 .... بخوابه راحت

 میندارین تیکه بهم داری باباخیلی-
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 بذارشنیدی تنهامون متوه دارم حرف باهاش بزن بروصداش-

 چشم-

 دراز تخت روی کردم دراتاقوباز....سروصدا بی... رفتم ها پله وسمت شدم بلند

 رفتن مهموناتون وگفت شدم نزدیک درکه به پشت بود کشیده

 ؟ خوابی کردم فک رفتن که اونا-

 خانم خورشید داره کارت بابام– کرد نگام برگشت

 ؟ بابات زد لبخندی

 ... آره-

 به بابایکم.... عزیزم باشه نزنی بهش حرفی دیشب از وگفتم نشستم ختت ی لبه

 ... عصبیه بودن دلخور که خاطرمهمونا

 برگردیم امروز وگفتم وبازکردم برداشتم پاتختی روی پمادرواز برداشتم خیز

 ؟ تهران

 شدم گوشش به پماد زدن مشغول

 ؟ برگردیم داری دوست-

 ؟ میاد دردت-

 ....تر آروم اووووف-

 گرفتی دیروز روکه ای سرمه پیرهن اون امروز گفتم که داشت بغض صداش

 ؟ میپوشی
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 نه-

 روتنت داشتم دوست اما......هرجورراحتی گفتم که لحنش بود عصبی کمی یه

 ... ببینم

 شو وری این-... نگفت هیچی

 گوشات گفتم که کوچولوبون خیلی گوشاش... زدم گوششوپماد سمتم چرخید

 خیلی

 ؟ کوچولون

 ... کوچولوم هم خودم-

 مونده... واحمق وچل وخل نارنجی ونرنرنازک لوس ی دختربچه یه میدونم-

 ... شی عاقل شی تابزرگ

 ... خودتی گفتی هم هرچی... بخواد دلتم-

 ... باشی زشت اردک جوجه میاد بهت بیشتر هاراستی گفتم باخنده

 افتاده اج زیبای خانوم یه میشی بشی بزرگ گفتم که میکرد نگام فقط

 فعالبچگیتوبکن...

 ... میریم امروز-

 میریم بابابگم به میریم-

 ... میکنی باز مطبوکی-

 ...چرا ازتعطیالت بعد
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 ... طوری همین

 ... عزیزدلم میخواستی بگوچی-

 ...امیرررررر-ا

 امیر جون-

 میشم نگوناراحت طوری این-

 بله خب-

 ... شیراز بیرم-

 ؟... شیراز گفتم باتعجب

 ... بریم دارم دوست... حاالنرفتمتا آره-

 فقط دوتایی-

 .. نمیشه نارحت بابات-

 ... شلوغه شیراز االن-

 ... بخونم درس باید منم نداری وقت میری کلینیک مطب لطفاتوبعدمیری بریم-

 شلوغی تواین نمیاد همواپیماگیرمون-

 ... بریم باماشینت-

 نمیریم نه-

 ...چرا گفت بابغض-

 ... نمیتونم من بگیریم اتاق یه دبای بریم اگه آخه-
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 .... میگیرم اتاق دوتا خب-

 غزل نمیخوام نه... برانگیزه شک خب جدابگیریم دوتااتاق ناسالمتی شوهریم زن-

 اصرارنکن

 ... روزمین من بخواب توروتخت میگیریم اتاق یه-

 کن تورخدادرکم شدم اذیت چقد میتونی دیشب... اصرارنکن نمیتونم غزل نه-

 امسال کردم سفرماوکنسل توکلی خاطر یه من...

 ؟....چرا

 میتونم نه کشور خارج میرم چندباردرسال میدونی من نمیای که باهام میدونم اخه-

 ... ببرم توروباخودم میتونم نه کنم ول توراینجا

 کنی ولم چرامیترسی-

 که همه بابام غزل... شدم حالی چه کارخونه رفتی ندیدی غزل نیسن خودم دست-

 .... بسپارم اون تورودست میتونمن

 نباشم من سفربرگردی ار میترسی توخونه کردی حبسم همین واسه-

 کن درکم نگرانتم من غزل-

 مترسی چی از چرا-

 نیست حالیت... ای بچه برات نگرانم میترسم نپرس هیچی ازم غزل نمیدونم-

 ..... نباشی خونه بیام مترسم.... بیاد پیش برات اتفاقی ممکنه..

 میکنی سفراتوکنسل همین واسه-
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 سراغتومیگیرم سمیه میزنم صدبارزنگ روزی خونه میرم صب من-

 درسته وشکاکی بدبین توخیلی امیر-

 داره کارت بابام بروپایین وگفتم روتخت نشست شد بلند که نگفتم هیچی

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

 شیراز ولی... بگی که هرجا بام شهربازی لواسون باغ میبرمت تهران برگشتیم-

 قول بهت درسته آدمم منم هرحال به...و کن منواحساسمودرک لطفا غزل... نه

 وقتی باشم قولم پای سخته میشم تحریک که دیدی نیست خودم دست اما دادم

 .... بگم دروغ خودم به نمیتونم نیست خودم دست تواتاقم باشی تواتاقم

 ...باتوإ حق رفت سرویس سمت شد بلند

 میریم مناسب فرصت سر گفتم که میزد صورتشوآب داشت بود ازب درسرویس

 به مجبور ندارم دوست میگیریم ویال یه باشیم راحت که میریم باهم همه شیراز

 ... اجبارباشه که... بیفته بینمون واتفاقی نداریم دوست که بشیم کاری

 ... دوستم ی خونه بریم تهران رفتیم گفت بیرون اومد ازسرویس

 ...برو هبارانند-

 ... کردیم ازداواج میدونه اون اما-

 .. خونمون بیاد کن دعوتش-

 دارم دوست گفتم بهت وقتی از میکنی بهونه میگم من هرچی چراداری امیر-

 ندارم دوست دیگه باره اخرین این گفتم بهت داری حق البته فرارمیکنی ازم داری



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

569 

 

 .... نباش نگران

 ... باش منتظرم صبحونه غزل حموم میرم من میگیرم بعدتصمیم وگفتم بلندشدم

 نداری حق نگفتم مگه گفت بازوم به زد محکم وکه یدم*ب*و*سگونشو شدم خم

 *ب*و*سمنو

 ؟ کنی

 .. کنی درست خوشمزه املتای اون از برام که یدم*ب*و*س گفتم باخنده

 ؟ آشپزتم من مگه-

 ... هستی که زنم نه گفتم باخنده

 زنم زنم زنم هی.... زت کوفت.. دردزنت گفت که شد عصبی

 بیاد زمین زنمی میگم دروغ دادگفتم هلم یدم*ب*و*س گونشومحکم بباخنده

 آسمون بچسبه

 ... زنمی بشن یکی

 اذیتم ایقده بودم زنت اگه واال.. انداختی راه زنم زنم هی میکنی خود توبی-

 ...میکردی توجه بیشتربهم نمیکردی

 گذاشتم کم میکنم راهمف برات بخوای هرچی... نکردم چکاربرات گفتم باخنده

 واست

 واست کنم القمر شق میخوای گفتم که بهم بود زده زل خوشگلش چشمای بااون

 ؟.... گذاشتم واست کاراکم ازاون نکنه ندادم اهمیت بهت گفتم باشیطنت

 طوری این گفتم که بود کرده هنگ انگار کرد نگام باتعجب شدن باز چنان چشاش
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 .... نمیکنی قبول خودت....آ میخورمت خاکستری نکن نگام

 تربود کوتاه من به نسبت که هم قدش کنه خفم مثال گلوم برد دست دفه یه که

 روی

 گفت وباحرص جدی جدی کرد خفم دورگلم دوتادستاش بود ایساده پا ای پاشنه

 افتد روم که تخت روی افتادم رفتم عقب عقب... خودم جون به میکنم خفت امیر

 کردی.... م...خف ل...غز... شدم خفه گفتم التماس با که بکشم نفس زورمیشد به

.... 

 گفت فشارمیدادکه گلوم دستشودور بیشتر که درحالی دندونش ازالی باحرص

 ...ازدستت شم راحت بمیری

 م....شد ه...خف...فا...لط... زل...غ-

 دور سریع دستشوبازکرد که موقع همون کشیدم عمیقی نفس...دستشوبازکرد

 بمیرم که خداته از...پولدار ی بیوه یه میشی بریده بریده وگفتم دمکر حلقه کمرش

... 

 ..دستت از میشم راحت بمیری وگفت سینم روی زد بامشت محکم

 .. آرزوته میدونم دیگه آره-

 ... جذاب پولداروالبته ی ساله 18 ی بیوه یه میشم وگفت خندید

 خودشیفته-

 نسیتم-

 ... هستی-



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

571 

 

 .. رسیده توبهم از--

 ؟ ظریفی چرااینقده گفتم بود دورکمرش که مدست

 ... خوبه باشم تپل-

 بود بهتر پرتربوی نمه یه نمیادولی خوشم.. نه وای-

 افتادمنتظر ازدهن بفرما نیومدم خوش آقا مزاج چی؟به بابادیگه نه که بو کرده اخم

 ؟ هستی چی

 خودت گفتم باخنده بار این که شدم روش چرخیدم بود روم که طور همون

 ... میاد بدم توگلم میکنه گیر ندارم دوست هم زور به چکارکنم من.... نمیذاری

 پررویی خیلی امیر گفت باخنده

 ... کنی تحریکم میکنی کاری میکنی اذیتم توداری غزل ببین-

 ای جنبه بی توچرااینقده-

 وقت اون باشه بغلم توخونه زنم...آ نیست انصاف ولی... کنم چکار دیگه جنبم بی-

 بزنم دست بهش یذارهنم

 ... سنگینی چقدم... کردی خفم پاشوببینم میخواد دلم میگی من به وقت اون-

 ؟ میگی جدی غزل خوبه هیکم-

 منتظره االن شد دیرم داره کارم ت بروکناربابا بسه اومده خوشت-

 برو بده *ب*و*س یه-

 بذاربرم لطفا... کردی وردیونم برواون امیر گفت میداد هلم درحالیکه باعصبانیت
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... 

 میخوام *ب*و*س یه فقط ندارم کاریت گفتم کردم بغلش تر محکم

 شده حالت به تاحاالخوش دیشب از باش داشته کاری بابابیا نه-

 بیاد بدم من میاد بدش کی وگفتم خندیدم

 پررویی خیلی-

 ...و داری دوسم که میدونم غزل-

 از امیر نه کنی تمومش خودت نفع به میخوای دارم دوست وگفت پرید حرفم میون

 نکن سؤاستفاده خودت نفع یه بحث این

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

 ... کنی اذیتم قرارنیست اما دارم دوست-

 ... میکشی خودت منوسمت داری خودت غزل-

 ... میکنی تحریک خودت به منونسبت میکنی کاری خودت گفتم که کرد نگام فقط

 ... میکنی سؤاستفاده ریدا تاحاال دیروز واز شدم مرتکب اشتباهی من امیر-

 ... مت*ب*و*سبذارب باره توآخرین جون به عزیزدلم غزل-

 دادی قول بهم دیشب گفت باالتماس

 میکردم عشقی یه یدمش*ب*و*سمی قبلنا توسرم خاک دادم قول بازم من وای

 بازم اما

 باد برخودم لعنت که کردم خودم
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 خودم دست غزل گفتم باالتماس که شده چم نمیدونم هم خودم کردم نگاش

 یه نیست

 ... میکنی توحالموبد غزل دونی حالموتونمی کن درکم یکمی فقط لحظه

 ؟... نبودی طوری این توکه توچته میکنی طوری چرااین امیر گفت بابغض

 زنمی حاالکه میرسیدی بهم باید بودی اکه هم دخترم دوست گفتم باالتماس

 ؟ امیررررچته... منومیترسونی داری میکنم خواهش امیر گفت باگریه

 ؟... میکنی چراگریه چته گفتم وباخنده جداشدم ازش

 ... میکردم شوخی باهات داشتم گفتم که کرد گریه فقط

 دیگه زدی قولت زیر توباز.... منومیترسونی ؟داری میکردی شوخی گفت باگریه

 بگیر فاصله ازم... تواتاقم بیای نداری حق

 دعوام ببینه بابام نکن گریه کن اتوپاکچش...باتوإ حق باشه نکن گریه– شدم بلند

 لباسشواز دوم ی تیکه بلندشد... شدم خواست باز کافی ی اندازه امروز میکنه

 گفت بودم ایستاده در جلوی دادکه هلم گریون وباچشم برداشت مبل روی

 ... بروکنارببینم

 .... بیرون دررفت از

 )غزل(

 پسره باشم سرد خون کردم سعی کردم پاک چشاموسریع بیرون ورفتم دادم هلش

 روانی امیر این گفتی چرابهش غزل توسرت خاک کنه میخوادمنوروانی دیونه ی
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 خاک کنه تمومش خودش نفع به میخواد دارم دوسش فممید جنبست بی پیداست

 ... نمیذاره راحتم دیگه احمق غزل کنم توسرت

 کردم سعی زد یلبخند بادیدنم بود نشسته باباتوسالن... رفتم روپایین ها پله

 لبخندی

 ... شدم نزدیکش.... بزنم

 ...بابا بخیر صب– من

 ... دخترم ماهت روی به سالم-

 بابا؟ خوبی وگفتم ویلچربابازانوزدم روی روبه

 ؟ توخوبی خوبم من-

 بابا خوبم-

 ... سرخه ایقد چشات که خوبی-

 پایین سرموانداختم...........-

 ؟ کردی گریه-

 نکردم گریه نه-

 ؟ میگی روغچراد-

 ... سرتوبردارخورشیدکم... عزیزم کن نگام غزل-

 بود بسته حلقه توچشام اشک سرموبرداشتم

 ؟ باباجون دارین چکارم بیام گفتین-
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 ببینمت میخوام این از بیشتر شده تنگ واست دلم-

 ... باباجون دارم دوستون گفتم بابغض

 اومدی که اولی روز همون نشستی دلم به دارم دوست بابامنم مرسی-

 کردی؟ حاالچراگریه..

 بگم-

 ... بگوخانمم-

 امیر بده خیلی ) گفتم باگریه( میکنه اذیتم امیر-

 ؟ میکنه اذیتت امیر-

 ؟ چکارکنم نمیدونم میکنه اذیتم اون-

 افتاد؟ اتفاقی چه دیشب.... باش نداشته کارش به کاری-

 ... خاطرسوزان به-

 نداره دوسش نمیخواست اولم سوزانواز اون گفت بهم-

 رفت آبروم گفتم هق باهق

 نداره اشکال غزل توزنشی کردوگفت موهامونوازش

 بود داده قول بهم اما-

 غزل؟ گفت بهم میدونم

 غزل جان کردم نگاش

 شک میترسه نیست بلد اما داره دوست دودله بیاراون دست شوهرتوبه دل غزل-
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 کن دلبری غزل... داره غیرتی مرده یه اون نزن دامن شکاش به غزل... داره

 ... جوونه داره احتیاج مرده بلدی تونازی واسش

 ... نداره دوسم اون-

 تعبیر اشتباه حرفموشاید غزل عزیزم باشه داشته دوست کن کاری غزل توداری-

 فرارمیکنی ازش ولی داری دوسش میدونم کن قبولش شوهرتوخودت اما کنی

 نخوادمنو بابامیترسم میترسم-

 بذارپیشت باش هواشوداشته قبل از بیشتر کن محبت بهش دتبخوا کن توکاری-

 خاطرتوأ به میدونم چون کرده شیرنوترک مدتهاست اون کنه آرامش احساس

 بهش کنه باورت کن کاری... نداره باورت هنوز نیست مطمئن اما داره دوست....

 بالجبازی... شیطنتات هات بیاربادلبری دست دلشوبه... غزل کن ورزی عشق

 .. هات

 هوسه میکنه فک وقت اون-

 هم به تهش درسته بیشتر زن یه از محبتن محتاج مردا نکن اشتباه غزل نه-

 بچه مردامث.. انسانه درونی غریزه طبیعته قانون این اما میشه ختم آغوشی

 باشه منت بی که زن یه بغل محتاج میمونن

 طعنه بهم میاره روم به هردفه بدبینه بهم اون میترسم بابانمیتوونم گفتم باگریه

 ... میزنه

 ؟ بپرسم ازت سؤال یه غزل-
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 میدم جواب گفتم باگریه

 ؟ بوده توزندگیت کسی توواقعا-

 امیر جون به نه-

 ؟ نمیگی چرابهش-

 باورنمیکه صدباراما گفتم بارها گفتم-

 امیر گلم نزن دامن شکهاش به داره غیرتی هرحال به مرده کنه باور کن کاری-

 مال قبلش که کنه ازداج بادختری نکنه قبول هرمردی شاید رهدا خاصی اخالق

 .. سخته براش یکمی بوده ای دیگه کسی

 کرده ذهنشوخراب اون مقصرسیروسه دادم ادامه هق باهق نکردم کاری من-

 ... کردم باور میدونم-

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

 کن تدرس برام مخصوصت املتای اون از کن آماده صبحونه یه حاالپاشوبرم-

 میدی بهم چی امروز ببینم

 ... رفتم آشپزخونه وسمت یدم*ب*و*سبابارو ی وگونه شدم بلند





 بهم که طور همون امیرهم بودم خوندن درس مشغول سخت من گذشت ماهی یه

 جورایی یه بود گرفته دلم امامن اصال نداشت کارم به کاری اصات بود داده قول
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 باشه داشت دوستم منوبخواد کنه ماذیت سراغم بیاد خودش میخواست دلم

 ه*ب*و*سمنوب

 قانع الکی فاصله این وبه داشتم غرور هم من اما نداشتم رودوست فاصله این من

 تنگ براش جدادلم نشست کنارم اومد گرفتن ازدوش بعد امیر شام میز سر... بودم

 سکوت مجبورم منم منونخواد اون اگه اما میخوامش خیلی میفهم حال بود شده

 کنم

 ؟ خوبی گفت آروم نشست کنارم اومد....

 خوبی خودت خوبم من وگفتم توبشقابش گذاشتم سوخاری مرغ تیکه چند براش

 ...؟

 حاال گفت که بودم بابامعذب حضور خاطر به کم یه منم بود من به نگاهش تمام

 ... عالیم دیدمت که

 ؟ حالت بود بد منونمیدی یعنی گفتم باخنده

 بینمت نمی آروم وخیلی زد چشمکی که باباش هب وپشت بود من سمت روش

 داغونم

 ...پینوکیو...بروووووو گفتم باخنده

 بلند االن ووایییییی وگفتم گرفتم واشاره شصت دماغشوباانگشت نوک خندیدکه

 بهروز بدم کنم حاالچکارش...امیررررر.... شد بلند..... دماغت امیر وای میشه

 ) گفتم باخنده(.... کنه جراحیش

 عزیزم میگم جدی اِغزل وگفت پاییین وآورد برداشت دماغش دری یددستموازخند
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 ندیدمت بودی کجا دیشب بگوببینم اصال

 ) گفتم بچگونه بالحنی( نزدی؟ سر بهم چرا میگی راست اگه! نبود خوب حالم-

 بشقابم به واشاره... نکن حاالقهر دیگه بیان نشد دیراومدم دیشب باتوإمن حق-

 کرد

 ؟ میخوری توچی وگفت

 نداری تودوست-

 قاشقمو میکنی دهنی نکن گفتم بااعتراض خوردوکه یکمی قاشقموبرداشت

 قاشق خاطر واسه دادی *ب*و*سهزاربار توکه گفت میخورد که درحالی باخنده

 خودتوکشتی

 چقد این گفت نداداصالکه محل زد وچشمکی زد لبخند یه کردم باباش به اشاره

 ؟ هست چی خوشمزست

 نبادمجو کشک-

 ...تاحاال نخوردم...وخوشطعمه خوشمزست چقد من جون-

 عالیه چقد بخورببین کرده درست غزل-بابا

 ولی نیست بارش هیچی غزل این.... جداعالیه وگفت باباش سمت امیرروکرد

 داره پختی دست عجب

 امیربشنوی باپیانونیستی میزنه های آهنگ یه بخواد دلتم-بابا

 ...جدا-
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 زد خندیلب من سمت روکرد امیر

 ... احساس پراز بخش وآرا دلنواز ست معرکه آره-بابا

 این پس گفت کرد سرانگشتاموجمع بود من سمت روش باالآورد دستموگرفت امیر

 میکنن معجزه انگشتا

 ید*ب*و*سسرانگشتامو آروم که شدم خاصی طور جدایه که بود بهش نگاهم

 چند...

 نرم میدادخیلی حرکت باشل روی سرانگشتام میکرد نگام طوری یه باربااحساس

 بگه قلبم نزدیکه هزارمیزد 2000 بار این دیگه قبلم خودم جون به شدم طوری یه

 از شدم آب اومدم خودم به بود بهم نگاهش...برس دادم به کجایی خدا وای ایستد

 کشیدم تودستش دستمواز آروم که ید*ب*و*س دوباره.. خجالت

 بگیرم واست گیتارهم یه -

 پسرم چرانه استعدادوتوانایشوداره وقتی میربگیرا چرانگیری-بابا

 بود پایین سرم

 ؟ نداریم بادمجون کشک دیگه... میگیرم براش-

 همینه فقط نه– من

 ؟ کردی درست خودت واسه فقط-

 خودموبابا وگفتم کردم بابا به اشاره

 ) گفت باخنده(چی؟ شوهرت-
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 میخوام منم گفت که کرد نگام بالبخند گزیدم لب

 نخوری یدشا گفتم-

 تواینوبخور وگفت گذاشت خودشوجلوم وبشقاب کشید بشقابموجلوش امیر

 ... بود من مال این گفتم بااخم

 منه مال حاالدیگه وگفت شد مشغول برداشت سنگک نون تیکه یه

 بدجنسی خیلی) گفتم بچگونه ولحنی بااخم(

 بدجنسم من میدونی توکه کنی درست شوهرتم واسه خواستی پرگفت بادهن

 جایی ببرمت جمعه دادمیخوایم دادادامه لقمشوقورت که کردم نگاش قطف

 ؟ کجا-

 میفهمی-

 .. نمیام-

 چرا؟-

 منوببری مخوای کجا نمیدونم من آخه-

 داری همش نرفتی جایی وقته خیلی عزیزم وگفت کوچولوداددستم ی لقمه یه

 درس

 میخونی

 ... میخونم درس بکوب پرادودارم عشق به خب گفتم باخنده

 میخواد هم چی چی... کوچولونیفتی پایین بیا... ه ه ه ه ه ه اوه وگفت ندیدخ
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 ) ادامودرآورد(پرادوووو

 دادی قول توبهم گفتم بچگونه ولحنی بااخم

 ...پرادو که نگفتم اما آره پرگفت بادهن

 امیرررررررر؟ گفتم لحنم باهمون

 ... تودهنم میاد قلبم صدانزن جوری منواین هزاربارگفتم غزل وای

 امیر.. امیر وای-

 ) ادامودرآورد(... غزل غزل وای-

 آ نمیخونم درس ،دیگه نشودیگه بدجنس دادی قول توبهم گفتم بچگونه بالحنی

 بخوای که هرچی میخرم درستوبخون کردم شوخی باشه-

 شده عوض نظرم گفتم ذوق باخنده

 چی؟ کرد نگام پربود دهنش

 خوام پرادونمی-

 خوب چه اِ-

 گفتم باخنده

 ؟ ی ی ی چی-

 دیگه ماشین یه من میخری برام بخوام هرچی گفتی االن همین گفتم اخنده

 میخوام

 خندیم خودم گور به کردم غلط من-
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 البته که اون گفتم باخنده

 غزززززززل؟ گفت وعصبی کرد نگام

 چییییییییی؟ وگفتم داشتم لب به لبخند

 ... مهمونی میای-

 ؟ مهمونی شدی دعوت اِپس-

 ؟ مهمونی فتگ باتعجب

 .... مهمونی گفتی خودت آره-

 ؟ مهمونی گفتم کی من وگفت گرفت کوچولوسمتم ی لقمه یه کرد نگام

 ... نیست حواست گفتی گفتم روگرفتم لقمه

 جون گفت که میکرد نگام تعجب با بود باز دهنش گرفتم لقمه کوچولواز گاز یه

 ؟ مهمونی گفتم من غزل

 ودادیخودتول نیست حواست گفتی امیر-

 باز نیشش تودهنش خودموگذاشتم ی زده گاز ی لقمه میکرد نگام که طوری همین

 اون از چشمک یه که روجوید لقمه باولع رفتم واسش ای غره چشم آروم شد

 شیرین حال به خوش..آدمو میکنه روانی زد میکنه وجودتوتحریک تاعمق مدالکه

 بیخیال... اما زنشم یششمپ... برس دادمن خدابه وای گذروند بااین شبهایی چه

 فک

 آوره زجر وخیالش
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 وبرد گونموگرفت آروم انگشتاش پشت از وسط اشاره باانشگتای دیدم که

 شدم حالی چه وای... عوضی بازم زد وچشمکی ید*ب*و*س انگشتاشورولباش

 به نگام

 که ید*ب*و*سو گرفت گونوباانگشتاش باردیگه یه شامشومیخورد درسکوت بابابود

 شتهز نکن گفتم آروم

 وقتی دکتر این جذابه چقد بود باز نیشش...... کردم چکار کرد زمزمه بالبخند

 ) منوباکاراش میکنه هوایی( میخنده

 دیگه میریم مهمونی وگفتم پایین سرموانداختم

 نیست بدبخت فکرمن آخه داره تیک انگار کثافت زد چشمکی بازم

 ؟ هست چجورمهمونی-

 ...ناهار جمعه...تولده-

 !!!!!......ارناه جمعه-

 )پربود دهنش(..... اهووومم-

 چراناهار؟-

 مستان بهروز... دیگه کردن ناهاردعوت نمیدونم-

 هست کی تولد-

 ... مستان-

 ؟ کادوچی-
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 ... نکردن دعوت زیادی کس دوستانست جمع میگه میگیرم چیزی یه-

 ... بیام منم الزمه-

 ... بیای که اصرارکرد مستان-

 ... میخونم درس دارم هم ها جمعه که میبینی رمدا درس کلی اما باشه-

 چاقوبرداشت باهمون کرد تیکه سوخاری مرغ از تیکه یه غذاخوری باچاقوی

 داری درس خیلی گفتم مستان یه وگفت تودهنم وگذاشت آرود دهنم سمت

 ببینتت میخواست ندیدنت وقته خیلی گفت اصرارکرد

 دارم شرطی یه اما میام باشه-

 نذاری شرط واسم نکنی اذیتم بخوام چیزی بارازت یه نشد غزل وای-

 کنم استراحت برم من بااجازتون هی بچه-بابا

 نبود شما به بابااصالحواسمون ببخشید وای– من

 ..پدر میخوام معذرت امیر-

 کنم استراخت برم خستم منم... من عزیزای باشید خوش-بابا

 .... باویلچرش رفت اتاقش پدرسمت.....

 بد خیلی....توآالچیق بودیم رفته شام بعد کاش نبود حواسم اصال شد ناراحت– من

 ...شد

 بذاره تنهامون که رفت-

 ... شد بد اما-
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 ؟ بگیرم لباس یه فردابرات-

 عید که لباسی تازه بگیری برام نیست الزم میپوشم جین وشلوار بلوز یه نمیخواد-

 ... چکارلباس میخوام مهونی یه واسه تاحاال نپوشیدم خریدی

 مطمئنی؟-

 اهممممم-

 ؟ غزل-

 ...اهههمممممم پرگفتم بادهن

 خوبه جداآشپزیت

 میدونم گفتم بالبخنید

 رسوند سالم بهت بابات راستی-

 بودیش آورده کاش-

 ) گفت باخنده( که نیومد اصرارکردم هرچی گفتی آخ

 مارمولکومیشناسم توی که من بخند کری ذوق آره

 های ه*ب*و*س اون واسه خودم جون به تواس زده لک نگودلم هیچی میدونم-

 به که

 مت*ب*و*سن دیگه دادم قول چرا من آخ... میگرفتم زورازت

 ... بیشترروانی من گفتم تودلم

 پرورو درمیارم چشاتوباهمین گرفتم بافاصله چشاش چنگالوسمت
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 ؟ میاد دلت نیست بعد توهیچی از وگفت آورد چنگالوپایین

 خطرناکه نکن گفت که کردم نگاش

 ؟ کردی فک چی من توراجب گفتم مبااخ

 میگم که دیدم نکردم فکری هیچ-

 چییییییی؟ گفتم وعصبی موهاشوکشیدم پشت از بردم دست

 باالتماس که ترکشیدم محکم دستموگرفت ازپشت میاد تودردم جون به غزل وای-

 شدی راضی خوبه باباشکرخوردم موهاموکندی گفت

 ... باشه زدنت حرف به حواست وگفتم کردم موهاشوول

 توگل آخه خشنی چقد دختری ناسالمتی ترباش بالطافت خورده یه عزیزدلم غزل-

 ... من

 ... میکنی تواذیتم مهربونم اتفاقا-

 تر مهربون خورده یه بهادرمیشی بزن میرسه به که نوبت خوبی که همه واسه-

 حساسم ظریفم بابامن

 ینکن روعقد دیونه یه خواستی هست که همین گفتم باخنده

 روداری؟ مسخره عقد این ی عقده توهنوز غزل وای-

 توشدم عالف نه چراکه-

 ؟ کنی چکار میخوای بدم مثالطالقت-

 زندیگیم پی میرم هیچی-
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 ؟ کشیدم بیگاری ازت) گفت باخنده( میکنی چکار داری االن مگه-

 ؟ شدم اگه برتربشم نفر میخوای بخونم درس کردی مجبورم آره-

 زل؟غززززززز گفت باتعجب

 ؟ چیییه گفتم باخنده

 عزیزمن چه من به بلند شاسی عشق به خواستی خودت کردم مجبورت من-

 کنی عقدم کردی کاری اینکه از کناراما حاالبه گفتم باخنده

 نکنی قبول خواستی-

 امیررررررررر؟-

 نکردم بگوتاسکته

 ؟ میدی طالقم کی-

 ؟ میگی چی واسه کردوگفت نگام جدی

 بدونم میخوام-

 دارم فرصتفعال-

 ؟ چی فرصت-

 شامتوبخور هیچی-

 سیرشدم من-

 ای پریده الغررنگ اینقده همین ؟واسه شدی سیر نخوردی هیچ-

 حسود... نقصه بی میدونم هیکلم خوبه من-
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 کنم حسودی قناص هیکل این چی به زشت اردک جوجه آخه-

 زیبامیشه قوی یه روزی یه زشت اردک جوجه این اخره بل-

 نخوردت پیشی بپا گفت هاش خنده سردادمیون ای قههقه وچنان خندید

 نمیخوره پیشی تومنونخوری اگه-

 ؟ چکارمیکنی وگفتم زددستش زدم محکم که جلوکشید تاپموکمی ی یقه

 ؟ بستی سوتین ببینم باباخواستم هیچی-

 توچه به ادب بی زهرمار-

 میتونم ینبست اگه.... یانه بستی حالتوسفته خوش اینقده سینت ببینم خواستم-

 بگم

 کل( لوپز جنفیر که تنت پایین آفریقایی توبچه قول به که شکم... هیکلی خوش

 ) گفت باخنده حرفاش

 پررووو ادبی بی خیلی گفت بااخم

 زیبایی فاکتورای کل خوبه هیکلت ببینم ؟پاشوپاشوبچرخ میگم دروغ گفت باخنده

 ؟ روداری

 )امیر(

 روانی گفت میشد بلند که درحالی قشنگی خیلی وباعصبانیت گردنم پس زد یکی

 تنش کوتاه خیلی دامن تاپ یه دویید ها پله دوسمت وباحالت دلم ازته زدم قهقهه

 روز زشت اردک جوجه بود نبسته سوتینم میکنه آدموروانی هیکلش که وای بود
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 بود تودیدم که نقطه تااخرین دیدم ها پله رفتنشواز میشه تر هیکل خوش روز به

 .... رفتم اتاقم وسمت خوردم دوغ لیوان یه اییموندموتنه من





 )امیر(

 نگین جلوش که مشکی بلوز همون داد ترجیح غزل مهمونی رفتیم منوغزل امروز

 یه بست اسبی دم موهاشم کوتاه پاچه یخی شلوار بایه بپوشه بود شده کاری

 آرایش

 مشکی وباشال کرد پاش عرسکی کفش... داشت مالیم

 .... ترمیشه وجذاب خوشکلتر میگذره که روز به زرو جیرجیرک این

 که میکردم هاروطی کوچه پس کوچه داشتیم.... بود باغ خونه تویه مهمونی

 سرسبز درختهای از پربود بود جالبی خیلی ی منظره بود گلی کاه دیوارهای

 بهروز خود مال قدیمی باغ خونه یه... بودم اومده باری چند روبلدبودم آدرس...

 گلی کاه دیوار روکنار ماشین داشت رودوست باغ خونه خیلی بود پدری رثا بود

 نگاهش غزل... بعدمن شد پیاده غزل اول... رونبود ماشین درخونه کردم پارک

 عابراسالم به بودن داده دیواربیرون سراز که درختایی که بود اطرافش دیواری به

 ... میدادن

 ؟ غوره امیر ی ی ی وای گفت بچگونه بالحنی

 چییییییی؟ گفتم باتعجب
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 چیییییی؟ که گفتم که غوره پراز بود آویزون دیوار از که انگوری درخت به

 میخواد دلم امیر گفت بچگونش لحن باهمون

 بریم غزل خیال بی-

 بچین برام میخواد دلم امیر-

 نمیرسه دستم دیوارابلنده نمیتونم-

 ) کرد خودشولوس(...امیررررر.....لطفا امیر-

 دردامیر-

 میخواد دل گفت بچگونه بغض باحالت

 ...عمرا نکن نگام جوری این-

 ... میدم *ب*و*س یه میکنم امیرخواهش-

 ... زهرمار گفتم باخنده

 امیر صورتم طرف رویه یکی روسینم ایستاددستشوگذاشت جلوم اومد جلوتر

 امیررررر دارم دوست که من میکنم خواهش بچین برام غزل منم....

 امیررررررر میدم *ب*و*سداد ادامه که بچلونیش میده نجو االن که وای

 ... نمیرسه دیواردستم بلنده آخه وشلوار کت بااین تونمیتونم جون به غزل

 میرم من بگیر قالب-

 ؟ بگیرم قالب چی گفتم باتعجب

 میخوام یکمی میچینم خودم من بگیر قالب آره گفت باالتماس
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 میشه رد یکی غزل زشته-

 دونه یه لطفا یکمی-

 ؟ دونه یه-

 ...لطفا امیر خوشه یه گفت بابغض

 فقط خوشه یه باشه...تو دست از اووووف-

 امیر عاشقتم گفت باذوق

 باز زبون گفتم باخنده

 کم یه گفت که گرفتم قالب وبراش گذاشتم ماشین کاپوت روی کتمودرآوردم

 بچسب

 کارانکرده نای تاحاالاز پسربودم که باالواالمن رفت گرفتم که قالب...دیوار سمت

 چید خوشه یه بود که کندنی هرجون یه داشتم خودمونگه سختی به بودم

 تاخواستم

 که روشونم دستش یه بود دیوار به دستش یه پایین بیاد خودش کنم تعادلموحفظ

 نیفتی... لطفا آروم وگفتم کردم نگاش بود دستش هم غوره

 ترکید زهلم منم کشید که جیغ افتادروزمین خورد لیز دیوار از پاش دفه یه که

 وکه کرد نگام باگریه که روزانوش دستش شد زمین نقش... شدم وزنده مردم

 عزیزم شد چی گفتم زیادی ی بادلهره بودم نشسته جلوش

 که گرد حالت به بود شده پاره جور بد شلوارش برداشت زانوش روی دستشواز

 دست مگه مبود مضطرب شد کباب دلم که بود شده خراشیده چنان هم زانوش



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

593 

 

 چکار غوره خاطر به چکارکردی دیدی.... الهی بمیرم آخ گفتم که بود خودم

 ؟ کردی خودت

 ؟ مهمونی برم چطوری حال گفت بابغض

 ...حاال کنیم چکار پاره شلوار بااین اووووف-

 گفت مهروبی بالحن که پیرروزگاره پیداست که اومد پیرمرد یه لحظه توهمین

 ؟ افتاده اتفاقی

 زمین خورد کردن غوره هوس همسرم نیست طوری وگفتم مشد بلند

 ...جیغشونوشنیدم صدای وگفت زد لبخندی پیرمرد

 میخوام معذرت من-

 بودم دیوار پشت من– پیرمرد

 عذرمیخوام جدا شما از گفتم که خجالت از شدم آب چنان

 وگفت گرفت جلوم کیسه یه پیرمرد شدکه بلند کردم کمکش غزلوگرفتم دست

 قابل

 ... چیدم براتون غوره اهندر

 ... بود تقصیرمن ببخشد گفت بغض با غزل

 ... کشیدین زحمت ممنون وگفتم گرفتم پیرمرد روازدست کیسه

 شده زمخم که پاتون– پیرمرد

 . خراشه یه نیست مهم– غزل
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 چه.. هاتون باگریه کردین روریش بدبخت این دل خراشه یه گفت باخنده پیرمرد

 ؟ شوهرتون پریده رنگش

 میکنه ناز غزل روبه وگفتم خندیدم

 داغش... خانمتوم داره ناز... چرانکشی جوون نازشوبکش گفت من روبه پیرمرد

 ... نبینی

 ... مرسی ممنون وگفت نامحسوس زد چشمکی امیر

 .. بفرمایین– پیرمرد

 بااجازتون مهمونیم اینجا ما مرسی

 زنم ارهد ناز گفتم باخنده غزل روبه که رفت بالبخنیدی پیرمرد

 ر زهرما-

 ؟ میکنی چکار گفت که یدم*ب*و*سوگونشو شدم خم که بود شده عصبی چنان

 بهتری گفتم که اومد برام ای غره چشم -

 خوبم گفت بااخم

 اخماتوقربون-

 بریم گفتم که نگفت هیچی

 ؟ شلوار بااین-

 نیست مهم مده-

 دیگه مده زخمی یبازانو پاره شلوار-
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 باال نری دیوارمردم از تاتوباشی گفتم باخنده

 منوانداختی توعمدا-

 زمین خوردی چطوری نفهیدم اصال من غزل جون به نه گفتم بااخم

 غزل توچکارکنم ازدست گفتم بالبخندی...آ کردی هول حسابی ولی گفت باخنده

 دیوار باالی میری که هستی دختری چه آخه میشی بزرگ چرا

 شد دیر بریم-

 ازاین دیگه... بریم گفتم برداشتم کاپوت کتموروی توماشین روگدشتم ها غوه

 آخه چکارکنم سرت بیاد باالیی کارانکنی

 ....بیخیال دکترمکترهست کلی اینجا نمیشه چیزی گفت باخنده

 بیار سرخودت میخواد دلت هرباالی... دکترهست-

 مشی چراعصبی که نبود اِعمدی-

 نیست عمدی دیوار باالی رفتن-

 توچراقالب... نکن سرزنشم اینقده رفتم که رفتم غرمیزنی چرااینقده امیر وای-

 ؟ گرفتی

 دادم گوش حرفت خربگو من-

 خوبه کردم باغلط بسه امیر اه-

 تو بریم...حاالشد گفتم باخنده

 ... نگفتم هیچی کرد نگام غره باچشم
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 دوستانست جمع میگفت چی پس بود مهمون کلی... شدیم داخل............

 همه مستان خیلیارونمیشماختم رومیشناختم چندتایی فقط گذاشته سرکارمون

 اقوام که هم چندایی بودن اکثرادوستاشون.. همه به ماروهم کرد رومعرفی

 کاش معذبه خیلی بود معلوم بود سخت صدردرصد غزل برای...نزدیکشون

 مشروب نبود لغز مناسب بود طوری یه جومهمونی بودمش نیاورده

 روانتخاب خلوتی جای وغزل من شدم پشیمون غزلوآرودم اینکه از......سیگار

 هم غزل ندادم اجازه برنداشتم که من آورد نوشیدینی خدمتکاربرامون... کردیم

 کالاهل میخوردم ندرت به خیلی کم خیلی مشروب من.. بود مشروب برداره

 نبودم مشروب

 تشنمه من کرد زمزمه توگوشم آروم غزل

 ... بیاره پرتقال آب برات میگم االن-

 بیاره پرتقال آب لیوان دوتا که گفتم اومد خدمتکارکردم به اشاره

 خدمتکارچشمی...

 ... ورفت گفت

 بودم نیومده کاش جوریه یه اینجا امیر-

 صداش چقد شدم کالفه نیومده هنوز گفتم که زیادبود خیلی موسیقی صدای

 سرسام

 ... آوره

 ؟ عزیزدلم چته گفتم که بهم چسبید بودیم نشسته که مبل روی
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 دارم دلشوره میترسم جوریه یه-

 ؟ نگرانی چی واسه پیشتم نیست چیزی-

 ... نیومدمنگرانم ها مهمونی جور تاحاالاین من امیر-

 چی واسه عزیزم چته-و انداختم پا روی وپا کردم حلقه دورکمرش بردم دست

 گلم نترسس اینجام من نگرانی

 گفت نشست ما رویه تقریبااومد ساله 27 .. 26 حدود جون پسر یه لحظه مینتوه

 دکترراد؟

 .. هستم خودم بله-

 .. شنیدم اسمتنوزیاد وصف حالم خوش خیلی ازدیدنتون– پسره

 شما؟.. مرسی-

 ... پزشکی دانشجوی کامران معین... هستم کامران من-

 ... خوشوقتم ازدیدارتون هم من-

 ... خواهرشون هستم تانمس دوستای از من-

 .. زدم لبخند فقط

 تدریس تودانشگاه چرا... شنیدم خیلی ازتون روببینم شما داشتم دوست خیلی-

 ... میشه دعوت ازتون خیلی شنیدم نمیکنین

 ندارم دوست رواصال تدریس گفتم که بود نوازش صورت به غزل دورکمر دستم

 ...بادانشجوها زدن کله سرو خصوصا ندارم حوصله
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 استفاده ایران تودانشگاهای شما مث باارزشی دکتر از حیف ولی طور این که-

 ... وباالست ارزنده خیلی معلوماتتون سطح شما نشه

 ... شماست نظرلطف-

 گفت بود پاین سرش بود نشسته ساکت مدت تمام که غزل به اشاره کامران

 ؟ هستن همسرتون

 زدادم خواهر پرنسس این نه گفتم یبالبخند کرد نگام اونم که کردم غزل به نگاهی

 ... هستن

 دکتر دارین زیبایی ی زاده خواهر گفت کامران که پایین سرشوانداخت غزل

 بیاره درش چنگم از کسی میترسم گفتم باخنده زیباست العاده فوق غزلم درسته-

... 

 خواهد ای دیگه کس به متعلق زود دیریا اما باشماست حق گفت بالبخندی کامران

 .... شد

 درسوبخونه وباید ست بچه هنوز اون نمیدم روبهش اجازه فعالاین گفتم بالبخنید

 غزل روبه... کرد دعوت ناهار صرف روبه همه اومد مستان لحظه توهمین...

 ... عزیزم میارم برات خودم بشین شی بلند تونمیخواد گفتم آروم

 ... نکشی زیاد برام امیر-

 ... میام زود باشه-

 بشقاب دوتا بود ناهارسلف شم بلند ورفت شد بلند خواست ای اجازه هم کامران
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 منوغزل بود جوشلوغی روآرود کیک ناهارمستان از بعد اوساعت یکی... کشیدم

 که بس غزل قول به ترکوندن همه... بودیم بیننده فقط بودیم نشسته مدت تمام

 میگذشت طور همین هم زمان... بود رولبامون خنده مدت تمام هم ما... رقصیدن

 ... بیلیارد دست یه ای پایه وگفت نشست کنارم اومد اشکان.

 .... نشستم اینجا که بس شدم خسته نمیاد بدم-

 ... بریم شدوگفت بلند اشکان

 ... میام دیگه کم یه جا همین بشین عزیزم گفتم غزل روربه

 ... بیام منم– غزل

 ...ببر ذتل زیبا دخترای این کنار بشین سرمیره حوصلت اونجا-

 ؟ زیبا دخترای گفت باخنده

 از یکی چشونه... میاد دلت خوشکلی این به دخترایی باخنده وگفتم زدم چشمکی

 برقصی شوهرت فرداواسه رقصشونویادبگیر کم یه کن نگاشون...خوشکلتر یکی

 قری یه...؟ آخه باشه خوش تودلش چی چی به کردی شوهر نست بارت هیچی...

 ... الاقل بلدی شهبا خوش دلش براش بدی

 ..بروبابا... برقصی شوهرت واسه وگفت ادامودرآورد

 ... میام باش خودت مراقب گفتم بالبخندی

 نبود اشکان جز هیشکی شدم سالن داخل بود رفته ترازمن زود که اشکان رفتم

.... 
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 .. شدیم مشغول

 ؟ نه ندرای خبری ازشیرین– اشکان

 زدم ربهض که بودم کرده میزنشونه روی بودم خم

 ... باشم داشته خبری هم خوام نمی... ندارم خبر نه-

 ؟ کرده ازدواج که شنیدی وگفت ضربشوزد

 .. اخره بل کرد شوهر...باریکال.. اِ-

 واسش بهروز گفت اشکان وکه کردم گیری نشونه ایستادم ای دیگه قسمت یه رفتم

 که ولپ خر داشتن مشتری یه قرارمعلوم از دوستش توشرکت پیداکرد کار

 شد عاشقش دل صد نه دل یه شیرنودید

 ... داره ایرادی یه میبندم شرط گفتم خند باپوز

 ... سالشه 43 .. 42 طرف-

 زنه اینکه مث داشتن مشکل باهم داده طالق دادزنشوتازه ادامه که ضربموزدم

 ... سازه برج طرف میکنه زندگی دبی... دارشه بچه نبوده حاضر

 تر زود کاش گفتم باخنده شدم خوشحال گرفت مونسروسا اخره بل پس خوبه-

 ... بودم کرده ولش

 ..میکرد جذب زودی همین واسه بود خوشکل شیرین-

 چند وجودهواشوداشتم بااین بازم دادم ادامه که کرد نگام..... وفادارنبود ولی آریه-

 بشه اذیت نذاشتم هرحال به... اما گفتم بهش بارهم



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

601 

 

 ... بودی باهاش اما میدونستی-

 کنم ولش اگه میدونستم میسوخت واسش دلم طرف یه از خواست خودش بودم-

 ترک که کرد التماس خودش کردم ترکش کردم دعواش بارم جند.. بدترمیشه

 ... اما میکنه

 ؟. بود باکی میدونی-

 میدونم خودم بگی چیزی خواد نمی-

 .. باهاش خیلی بود گفته شنیدم-

 تند آتیشم اونقدرهاهم من مخواست چی هدیگ مگه وگفتم پریدم حرفش میون

 نیست

 کلی تازه دیرمیخوام دیربه بودم گفته شیرین به دادم ادامه زدم باحرص ضربه یه

 زیادی منومیشناسی توکه.. نبود جوری این اون اما میخواستم اصرارمیکرد

 ... ندارم دوست

 اشتمند کم کردم فراهم واسش میخواست هرچی وگفتم انداختم میز به نگاهی

 واسش

 ... کنی ازدواج باهاش انتظارداشت داشت دوست اون-

 کنم ازدواج بادختری میخوام... بودم گفته بهش...عمرا کنم ازدواج گفتم خند باپوز

 ... باشه ندیده مهتاب آفتاب

 .. پیداکنی دختری همچین عمرا وگفت خندید اشکان
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 ؟ میکنی فکری چراهمیچن-

 .... پسرداره دوست هم هاشون لهسا 16 ... 15 االن محاله این-

 .. هست ونجیب دخترپاک هست-

 گفت اشکان که بود عربی موسیقی صدای که گذشت ساعتی یه..............

 ... میرقصه داره کی.. عربیه..اِ

 ... بزن خیال بی-

 این ببین بیا اشکان... اشکان وگفت دواومد باحالت دخترجوون یه لحظه توهمین

 ... صهمیرق چطوری عروسک

 کی؟ گفت من روبه اشکان

 ... بدودیگه گفت اشکان روبه دختره

 کی نبود مهم برام رفتم لحظه چند بعد... انداختم میز به نگاهی منم رفت اشکان

 مستان که نبود اما بود نشسته غزل که جایی کردم نگاهی.. میرقصه چطوری بود

 ... رقصش معرکست میرقصه قشنگی این به غزل امیر گفت اومد

 نبود درک قابل برام حرفش اصالهالجی شدم دچارشک زد که حرفی از لحظه یه

 روباخشنونت بودن جلوم که چندنفری بودن زده حلقه دورش همه رفتم سریع که

 که بود خودش فقط نشد باورم که میرقصید چنان غزل به افتاد نگاهم کنارزدم

 مار عین شد خراب سرم یرو دنیا جمله واقعی معنای به بود بهم پشتش میرفقصید

 چنان باهرحرکتش میرقصیدن وار دیونه موهاش عربی رقص... تنش میخورد پیچ
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 نگاش دارن همه که نمیزد افتادضربانم کار از قلبم شدم روانی تنش داشت موجی

 نفس......ایستاد جلودستشوگرفتم ورفتم باحرص دادم نفسموبیرون که میکنن

 نفس

 میزد

 ... بذاربرقصم گفت خندهبا که کرد نگام برگشت

 همه میکردن نگامون بردمش کشون کشون نبود خودش حال انکار بود طوری یه

 باخنده... مستی گفتم که تلوتلومیخورد زیاد بودم عصبی میشدم داغون داشتم

 گفت

 ... بذاربرقصم امیر

 به بردمش باعصبانیت که باربود مرگ همه نگاه که وای بود اومده جوش به خونم

 ؟ خوردی چی وگفتم هم به ودروکوبیدم اتاق

 ِآب.. یه خاصی بالحنی گفت که ومست بود سرخوش نبود خوب اصال حالش

 ... پرتقال..

 ...داد بهت کی-

 ..داد بهت کی دادزد که شدن داخل وشهین مستان لحظه توهمین

 ه..پسر ون...هم.. وگفت شدم روانی دادوکه خمارش چشمای به تابی یه

 ... مران...کا...

 ..لطفا امیر گفت باترس مستان که دادزدم چنان...چراگرفتی

 .... سم..میتر.. ن...نز...داد– غزل
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 من بووووووود.... تقال...پر... دادآب ادامه که کردم نگاش باخشم

 ... دم..نخور زی...چی...

 ..باش سرد امیرلطفاخون– شهین

 ...دهش حالی چه ببین تاحاالنخورده گفتم یاعصیانیت شهین روبه

 خوب واصالحاش کرد رها مبل خوشوروی که شه بند پا روی نمیتونست غزل

 دیونه داشتم شد بلند...خوندن به کرد شروع دفه یه که بود بهش نگاهم نبود

 میشدم

 ... نداشت درستی اصالتعادل

 هیچکسی که منوببرجایی خوبه من حال کن جمع وسط این منواز گیجم مست

 نباشه

... 

 محوتوست رونمیشناسم هیشکی....) میخوند وپرت چرت(..... خوبه من حال

 .... حواسم

 ... میخوامت چقد دارم حالی چه توخوابت حتی بگوهمراهمی..........

 .... بده نگات طرز توهم همه دورمونن... نگام بکن یکم... کجام نمیدونم

 آروم نداشت ای فایده شه آروم کردم هرکاری کشدارش بالحنش میخوند داشت

 شهین به نگاهی بهم بود ریخته اعصابم جداشدم میخوندازش جوری همین نمشید

 بازم خماری بحالت کرد بغلم ستم اومد...که میکردن نگامون فقط کردن مستان

 جایی منوببر وگیجم مست بود معرکه صداش اما بود مست یااینکه وگفت خوند
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 آوردم می کم داشتم کردم امیررررررنگاش... تورودارم فقط.... نباشه هیچکسی

 دارم دوست گفت که بود کننده دیونه تومستی لحنش این امیررررررر گفت که

 دارم... ست...دو چقد بودم... گفته... بهت....

 آبروم وشهین مستان جلوی(نگو چرند مستی وگفتم نشوندم مبل روی زور اونوبه

 ) رفت

 ... نیست خووووودم.. دست... عاشقتم-

 ... میگی داری چی نیست حواست مستی غزل دادزدم

 .... زنتم خب دارم دوست میگی جوووررررییی این چررررررا-

 میکرد گورم به زنده وامیکرده دهن زمین کاش که خودم جون به رفت آبروم

 میدشم راحت

 نگو وپرت چرت شوغزل خفه دازدم

 .... روانی... سرم... دادنزن وگفت کرد نگام

 خفه گفت دارش کش لحن وباهمون زد جذابی ندلبخ دفه یه که دیگه بود مست

 شم

 دارم دوست کیم من میدونی امیررررررتوکه

 زانوزدم جلوش وبازم نشوندمش زور به که نداشت درستی تعادل شده بلند خواست

 بخوره تکون نذاشتم بود هاش روشونه دستام دوتا وکه

 یمیگ داری چی نیست حواست مستی غزیزدلم....غزیزم غزل باش آروم
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 باهات زنتم اما نیست حالیم من دادوگفت خمارش چشمای به چرخی

 ...رابط

 مستی عزیزم.... بگی میخوای چی میدونم باشه وگفتم رولباش دستموگذاشتم

 ....نیست حواست

 ؟ داری دوسم گفت کشداری وبالحن وزد لیخندی

 نگو میخواد دلت هرچی بشه فدات امیر مستی بلندشدوگفتم کشیدموباحرص پوفی

 خوبه حالم نیستم مست کشداری بالحن وگفت ید*ب*و*س دستموگرفت

 دوسم..تو.....

 ... اری...ند...

 ...رو لعنتی این صدابزن دازدم مستان وروبه شدم بلند که

 ... اما– مستان

 ...بزن بروصداش دادزدم-

 رواز سوئیچ... نیست اصالخوب حالش گفت آروم شهین که رفت سریع مستان

 به نگاهی... بده حالش خونه ببرمش توماشین ببرش بیا شهین موگفت درآورم جیبم

 لب زیر میخوند باخودش وهی داشت عسفناکی حال کردم غزل

 .. تابیام باش ماقبش ببرش کن سرش شال یه-من

 بود بد حالش خیلی(... نمیرم.. جا... هیج.. نمیرم من– غزل

 .. نمیرم تونیای..تا)
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 خودمیکنی توبی دادزدم

 ... نکردم... کاری... من– غزل

 میگی وچرت چرت نیست حالیت ل غز تومستی-

 کردم وجمع شدم خم بود بیرون همش موهاش روسرش گذاشت شال یه شهین

 و بشین نمیذاشتدادزدم که لباسش زیر موهاشوگذاشتم

 به کرد کمکش شهین) بود مست حسابی(... دادمیزنی.... چته– غزل

 میشدم روانی داشتم....... دارم یردوستام گفت بهم آخرهم تالحظه بردش سختی

 نگاه... شدن داخل مستان کامران... حسابی رفت آبروم میچرخیدم دورخودم

 باش سرد خون لطفا امیر گفت مستان که انداختم کامران به غصبناکی

 ... کن آرامشتوحفظ

 ؟ دادی چرابهش دادزدم کامران روبه-

 فقط پیک یه گفت باترس

 ؟؟؟؟ پیک یه دادزدم که بودم عصبی اینقد

 ... فقط دادم پیک یه بوده تاحاالنخورده زدم حدس-

 شد زمین نقش که کامران دماغ به زدم مشتی چنان دفه یه که بودم عصبی خییلی

 عوضی تاحاالنخورده زدم داد که

 که دماغش برد دست که درحالی باترس کامران که کرد نگام زده وحشت مستان

 ... عادیه براتون شاید گفتم میخوام معذرت گفت زد خون
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 ...لطفا امیر گفت باجیغ مستان که زدم دیگه مشت یه بازم شدم خم

 .... بشه جوری این نمیکردم فک گفت باشرمندگی کامران

 .... بچست هنوز ؟؟؟؟اون نکردی فک دادزدم

 گفت وباالتماس بازوهاموگرفت ایستادودوتا جلوم مستان بزنمش لگ یه تاخواستم

 میکنم امیرخواهش... خاطرمن به لطفا امیر

 ... چشمم جلوی شواز بروگم.....حروم کثافت دادزدم که بود عصبی اینقد

 چیشده وگفت اومد بهروز که کرد کمکش که مستان شد بلند سختی به کامران

 امیر

 ... نشده طوری کردی ؟چراشلوغش

 ... غزل داده مشروب آشغال ی پسره نشده طوری گفتم بهروز روبه

 ... مهمونا به بروبرس گفت مستان روبه بهروز بیرون بود رفت رانکام

 عذرمیخوام ازت من امیر گفت من روبه مستان

 ... حسابی میخوردم حرص رفت مستان که نگفتم هیچی

 ...خودتو کردی دیونه پسر چته– بهروز

 داد دادکه مشروب..داد ادامه که بود خشم پراز نگاهم

 ؟ میگی چی حالیته ؟بهروز...داد دادکه-

 میشه خوب دیگه دوساعت نیست دادطوری دادکه آره-

 بود حالی چه ندیدی شد بد حالش تاحاالنخورده-
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 ... میرقصید هم رقصی عجب گفت باخنده بهروز

 رفت آبروم میخندی چی به زهرمار گفتم باعصابنیت من

 ؟... شورمیزنی اینقده چرا حاال نیست مهم و بود مست-

 ) بود نشسته مبل روی کنارم ماون کرد نگام(نزنم-

 امیر-

 ... هنوز بود بهش نگاهم

 ... چکارته غزل-

 .... میگفت چیزایی یه شیرین گفت که کردم نگاش باتعجب

 گفتم چی که نفهمیدم که گفتم قدرعصبی این خورد زیادی گه شیرین-

 ؟؟...خواهرزداته اون داره حق شیرین عادیه غیر غزل توبه ای عالقه-

 ... زنمه نه گفتم چی باز که نفهمیدم بودم عصبی

 ؟ زنته چی گفت باتعجب امیر

 زنمه آره دادزدم

 ؟ نیستی مست توکه خوبه ؟حالت زنی چه خوبه حالت امیر گفت سرد خون بهروز

 کردم چراشیرینوول فهمیدی حال ساله یه نزدیک زنمه آره_

 ... خواهرزادته گفتی همه به توکه اما-

 ... مفصله قضیش زنمه نه-

 ؟ بیخبریم ما کردی ازدواج ؟کی چیه امیرجریان-
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 بدم طالقش نگومیخوام هیچی کسی به فعالهم... ندارم حوصله نگوبهروز هیچی-

 زنی ؟چه طالقی چه ازدواجی توچه مگی چی چیه جریان گفت باتعجب بهروز

 میدم طالقش مخوام میگی برگشتی زنمه میگی ؟اومدی

 کنم ازدواج باهاش مجبورشدم-

 ؟ بودی باهاش گفت عجببات

 ... نزدم دستش تاحاال گفتم که منظورشوفهمیدم

 ؟ انداختی را زنم زنم مگی چی پس-

 گفت که بود شهین شد درباز دفه یه که گفتم باعصبانیت.... کردم عقدش زنمه-

 نیست خوب اصالحالش باالمیاره داره غزل بدوبیا امیر

 ... بمونه خودمون بین گفتم بهروز روبه که بودم عصبی رفت اصالیادم وای

 ....برو باشه

 حالت به ماشین سمت شهین همراه شدم خارج همه نگاهای به توجه بدون سریع

 بود بیرون که دورفتم

 بود باالآورده هم کلی میزد اوق بود بیرون سرش ولی بود نشسته توماشین غزل

 ومآر که کشید عیقی نفس کردم وصورتشوپاک برداشتم کاغذی دستمال چند

 گفتم

 گلم خوبی

 ... بده حالم گفت نفس بانفس
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 آخه بودم دلنگران خیلی خودم بودم ومضطرب ناراحت خیلی( چراخوردی آخه-

 ) نداشت درستی اصالتعادل نبود خوب حالش

 شو خم گفتم ریختم که وتومشتم گرفتم ازدستش کرد روباز آب بطری شهین

 ... صورتشوشستم آرومی به شد خم

 درمونگاه میبرمشش گفتم شهین رویه که ز اوووق بازم نداشت ای فایده

 ... شده مسموم وشوبدن معدشوشست

 متأسفم امیرجدا آخ-

 ... جان توچراشهین-

 شهین گفتم دستش دادم کاغذی دستمال چند نشست درست غزل کردم کمک

 نمیده دستماالجواب این باالمیره کلی بیارتابرم چیزی ای کهنه پارچه یه بروبرام

... 

 نداشت خوبی حال عروسکم باالآورد زد اووق دوباره غزل دورفت حالت به شهین

 متأسفنم گفت ونامتعادل باگریه که صورتشوشستم دوباره... واسش شد کباب دلم

 تنهاش نباید بود من تقصیر واقعا( مهمونی جور این آوردمت می نباید منم مقصر-

 )... میذاشتم

 وکه فریزروداددستم های وکیسه کاغذی دستمال ی جعبه وسایل برگشت شهین

 جت سرعت به سوارشدم دستش فریزردادم وکیسه کردم راه غزلوروبه سریع

 ............ وداخل کردم پیادش ماشین از سریع رسیدم که درمونگاه اولین رانندگی
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 شده مسموم-دکتر

 .. بله گفتم مضطرب

 ؟ خوردن ؟چی باچی میدونید باچی-

 .. میخوره باره اولین.. مشروب-

 این... نزده تاحااللب واالانگارخودش اومد کردبدم بهم باری شماتت نگاه دکتر

 میکنه منونگاه جوری

 بال نبود تودلم دل کشید طول ساعتی یه موندم اتاق بیرون من اتاقی یه غزلوبردن

 .. قرارندارم آروم بیفته براش اتفاقی کوچکترین نیست خودم دست میزدم بال

 ببرینش بعد میتونین کردم وصل سرم براش گفت رونبی دکتراومد

 بود وصل دستش به هم سرم بود کشیده دراز شدم داخل سریع تادکتررفت

 همسرتونه گفت پرستارتامنودید

 بله گفتم که میزد کبودی به نمه یه بود افتاده گود چشاش پای وبد غزل به نگاهم

... 

 میخوام ذرتمع وگفت شکست بغضش دفه یه که ایستادم تخت پای

 رفت آبروم گلم گفتی وپرت چرت کلی گفتم باخنده-

 دادخوردم بهم چی نفهیدم من گفت باگریه-

 ....نگیر کسی از چی نگفتم مگه من گفتم که بود تودستم دستش-

 ...امیر رفت آبروم گفت هق باهق.... بود پرتقال آب آخه-
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 میذاشتم اتتنه نباید منم مقصرم نشده طوری نکن حاالگریه گلم باشه-

 ... عزیزدلم شدی اذیت خیلی گفتم که میکرد گریه فقط

 گفت غزل که شد خارج میکرد اتاقووسایلوجمع داشت بودش مدت تمام پرستارکه

 خیلی نه

 کنم آرومش تونستم مگه... میریخت اشک مدام شدم تموم تاسرمش

 نرم ویال دادم ترجیح که بود بدحال نبود خوب اصالحالش غزل شدیم سوارماشین

 کجاست اینجا گفت شدم که پیاده... خودم آپارتمان بردمش

 از بابادمار ویال ببرمت حالت تافردابااین شه بهتره حالت که انیجاییم امشب-

 نباشه هیشکی جایی ببرمت نگفتی مگه گفتم وبالبخندی درمیاره روزگارم

 گفتم چیزی یه بود بد حالم من نکن تورخدااذیتم امیر-

 بده حالت گفتم دادکه تکیه بهم کردم کمکش داشت یجهسرگ شد پیاده

 میره گیج سرم-

 یه شدیم داخل.... بود توداشبورد همیشه آپاتمانم کلید خوب آسانسورشدیم سوار

 خواب اتاق بردمش راست

 م شی بهتر بخواب کم یه-

 بخواب یکم گفتم درآوردم پاش وکفشاشواز زانوزدم جلوپاش که نشست تخت لبه

 کشیدم سرش شالشواز شدم بلند پریده خیلی رنگت بخوری بیارم چیزی تابعد

 ها گوشوراه همون بود گوشش به نگاهم که آوردم در بود تولباسش وموهاش
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 .. باشه بخواب وگفتم زدم لبخندی بود توگوشش

 باشی راحت که بدم بهت پیرهن یه میخوای گفتم که کشید دراز

 نمیخوام وگفت پهلوشد به

 حسابی رفت آبروم غزل-

 خوب نبود خوب حالم گفتی بازم امیر وای گفت بااخم

 واسم شد خوب که حالت میخوام... نخوندی دیگه شمال جزء داری صدایی عجب-

 برقصی

 ..آ میکنم مست نگودوباره هیچی بابایی جون امیر-

 هستم هم نوکرت خودم تنهایم کنی مست وگفتم خندیدم

 ...لطفا نگوامیر گفتو بازوم به زد بودم نشسته که تخت ی لبه

 میرم نبودم بیدارشدی بخواب توراحت توسالنم رفتم من شدموگفتم بلند

 غذامیگیرم

 .. باشه عزیزم

 .. بیا زود باشه-

 رفتم وآروم شدم بلند... کشیدم دراز مبل روی بودم توسالن ساعتی یه شدم خارج

 سروصدا بی بود خواب کردم نگاهی بازکردم بود باز نیمه دراتاقوکه

 مانتوشلواروتاب دست یه رفتم بود سرخیابون فروشگاه یه کردم آپارتمانوترک

 لباس دست بایه سفید شال بایه گرفتم واسش حوله یه خواب ولباس شلوارک
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 که آپارتمان برگشتم... گرفتم غذا دودست....اومد خوشم طرحش از زیرمشکی

 بهش نگاهم بیرون اومد شد باز دراتاق دیدم که سالن میز وسط میز روی گذاشتم

 ... عزیزدلم بیدارشدی گفتم که بود

 .. اومدی تازه-

 نشده تاسرد گلم بخور بیا...حاال همین-

 ؟ بهتری وگفتم نشستم روش روبه میز روی که نشست مبل روی اومد

 .. دردمیکنه سرم کمی یه-

 میشی خوب عزیزم نیست مهم-

 خوب داره فپ چشت پای گفتم که داشت پف چشش پای بود بهش نگاهم

 نخوابیدی

 ؟

 باسردردبیدارشدم-

 میرقصی قشنگ خیلی گفتم که کرد نگام اونم

 بردم دست که میکنه آدمووسوسه عجب موهاش نگفت هیچی پایین سرشوانداخت

 بگیر دوش برویه بعد گفتم که طرف یه کردم جمع موهاش

 ندارم حوصله-

 جابیاد حالت بگیر دوش برویه گرفتم لباس برات-

 میرم شام بعد فتگ باغیض
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 ؟ یادگرفتی رقصوکجا وگفتم ترکردم لب

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

 ؟ رفتی کالس-

 میگرفتم یاد میکردم نگاه که دی روسی گرفتم یاد طوری همین نه-

 میرقصی قشنگ خیلی-

 دیگه نبود خوب حالم دیگه بسه امیر اه-

 ؟ خوردی باره اولین-

 که هم قشنگی صدای رقص یقیموس گفتم دادکه تکون اره ی نشونه سرشوبه

 نداری هنری هیچ کردم فک منوباش داری بابااستعدادزیادی نه داری

 به مخواد چی دیگه کنی شوهر میرقصی که رقصی بااون توذاتانازودلبری

 ... داری که دلبری همه بااین میرسونی عرشش

 گفت بااخم میزنی طعنه-

 سفلن ذاروجلوکشیدمغ وظرف نشستم کنارش مبل روی شدم بلند میز ازروی

 ... که میخوری گرفتم برات کباب وگفتم غذاروبازکردم

 بود برقهرش دال سکوتش کنم فک بود ساکت

 ... نداشتم منظوری که من قهرکردی-

 ؟ اینجا آوردی می شیرینم-

 بودم گرفته خونه واسش شیرین نشده باز اینجا دختری تاحاالپای نه-

..................- 
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 اینجا اومدی که هستی ردخت تواولین-

 نیستم دختر من میگی توکه اما-

 ؟ هستی-

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

 .... زن اولین-

 بخور گفتم که کم خیلی ولی خورد هم واونم شدم خودرن مشغول که نگفت هیچی

 شدی ضعیف

 ... که میبینی میخورم-

 ... بگیرم دیگه چیز یه برم... نداری دوست-

 ... دهتن کمی یه فقط نیست بد نه-

 ... نسوزه گلوت بخورته دوغ– دستش دوغودادم بطری

 ؟ نگرفتی لیوان که بازم-

 بیارم برم هست-

 ... نشست آورددوباره لیوان دوتا وتوآشپزخونه بلندشد خودش

 نزد حرف باهام کلمه اصالیه... بود کرده ناراحتش حرفام اینکه مث بود ساکت

 اصال امروز این نگفت هیچی ماا کرد نگام خوردم که بود دوغ نصفه لیوانش

 کل کل اگه غزل شدم نگرانش نمیکنه کل کل باهام اینکه از نیست خوب حالش

 دراز زبون شلوغ غزل به من نیست خوبی ی نشونه واین بده حالش یعنی نکنه
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 .... غربیست برام امشب غزل این دارم عادت خودم

 خیلی روپوشید بودم رفتهگ براش که شلواری تاب حموم بعد بیداربودیم تادیروقت

 اومد... زد که شونه کردن خشک بعد موهاشم بود قشنگ روتنش اومد می بهش

 ؟ میکنی نگاه چی گفت که ازماهواره میکردم نگاه فیلم داشتم نشست کنارم

 ... قشنگه-

 اصالبلدنیستم اصلی زبان-

 بخون خب داره زیرنویس-

 ندارم حوصله-

 زبان کالس بری باید ولی... بهت ممیگ نفهمیدی هرجاش کن نگاه بشین

 ...تابعد دارم درس فعالکلی-

 گفت بااعتراض که رفت زدم سریع که بود 18 + ی صحنه یه که گذشت دقایقی

 بذارببینم اِچکارکردی

 نمیخوره دردت به گفتم بااخم

 ... میشه چی نمیفهمم میفته اتفاق یه جا همین میبینی خب-

 نکرده الزم-

 جنسیبد خیلی گفت بااخم

 ...پاشوبرو کنی نگاه اصالنمیخواد-

 ای جنبه بی خیلی ایستادوگفت روم روبه شد بلند
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 میدم کاردستت هستی که توهم میشم هوایی ببینم جنبم بی من آره-

 پاشوبروبخواب

 .... دیروقته

 .. روانی-

 شد چی ببینم نذاشتی غزل اه-

 کنم نگاه منم نذاشتی رفت توزدی چه من به-

 ؟ غززززززززل-

 ؟ چییییییییییه گفت باخنده

 )بودم عصبی یکمی جدی جدی شده چم نمیدونم( بروبخواب نذار سرم سربه-

 نشست اومد دوباره

 ...نمیاد خوابم... آخرش مشه چی حاالبذارببینم کن رد داشت هرجا-

 شد چی نفهمیدم آخ دیدی گفت بااعتراض دقیقه بعدچند روفیلم گذاشتم دوباره

 دختره

 داره گناه آخی... نذاشتی نشد امیر وای بود کارکی.... میرا آخ روکشتن

 ... میشه معلوم االن کن نگاه بشین میزنی حرف چقد عزیزدلم غزل وای-

 ... ببینم تقصیرتونذاشتی-

 دست وبایه کردم خم خودم سرشوسمت سریع که بود 18 + صحنه یه دوباره که

 که سینم به ندمچسبو خودم سمت که سرش روی دیگه وبادست چشاشوبستم

 اینقد
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 بود گرفت خندم خورد تکون

 بذارببینم امیر نکن-

 ....نخور وول... میگم بهت... شد تموم گفتم باخنده

 بفهم نذاشتی وای گفتم باخنده منم که نبود آروم میخورد ول میخورد تکون همش

 تو؟ میزنی حرف چقد... میگن چی

 به توبه واسه... روانی وگفت کرد نگاه سریع دستموبرداشتم شد تموم که صحنه

 اَه اَه من واسه

 ... زرنزن بشین...پررو گفتم باخنده

 ...آ فیلمی یه کردی کوفتمون گفت بااخم

 این اما آوردم بالروسرش اون بازم که دیگه ی صحنه یه بازم که نشد ساعت ربع

 ساختگی باعصبانیت که میشینه آروم جداشدمگه ازم زور به نشدم بارحریفش

 نکن اذیت اینقده غزل بسه گفتم که بودم روش روتخت خوابوندش... کردم بغلش

... 

 نمیذاری گفت که میزد نفس نفس کرد ورجه ورجه که بس بودیم که مبل روی

 کنم نگاه

 میاد؟ خوشت گفتم باخنده

 ؟ چی که میادحاال خوشم آره-

 حاالچرافیلم هستم من وگفتم کردم تر لب
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 صحنه فیلم گفته کی خودته تقصیر... میگم فیلم شومن بروگم دادوگفت هلم

 نیست طوری کنی نگاه خودت... هاشه توصحنه است حادثه هرچه که داربذاری

 داره آموزی بد من واسه

 میشه باز گوشت چش گفتم باخنده( داره آموزی بد واست نیست خوب واست آره-

) 

 صیمیرق واسم گفتم که سانت توبگویه نخوردم تکون روش داداز هلم که

 چییییییییییی؟ گفت باتعجب

 برقص واسم یکمی-

 بروکنار نیست خوب خالت گفت جداشد ازم زور به که میزد نفس نفس

 .. برقص واسم رقصتوببینم دارم دوست اما خوبم وگفتم دستشوگرفتم

 که زد آتشیم دستش حرارت که بود تودستم دستش سمتم برگرده اینکه بدون

 گفت

 نمیتونم... نه

 ؟ رقصیدی که اونجا اما-

 نفهمیدم خوب حالم-

 نفس که نبود خوب حالم اینکه مث(لطفا... برقصی واسم میخوام غزل میخوام-

 )میزدم؟ نفس

 غزل مخوام گفتم نفس بانفس آروم بودکه شده چم کشیدنمیدونم دستشوازتودستم

 .. نکن اذیتم
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 ..... بالباس میرقصم بعدابعداواست گفت باسرعت میرفت اتاق سمت که درحالی

 مگه خوابم کردم هرکاری که کشید طول چقد نمیدونم کشیدم دارز مبل روی رفت

 بهش شدیدی دلبستگی احساس یه عشقه از بیشتر چیزی یه قسم چشماش به برد

 چند... برد خوابم مگه گذاشتم چشمام آرنجموروی... والینفک قوی... پیداکردم

 پاشویه صدای اومد که بودم خواب نیمه نفهمیدم وگذشت کشید طول ساعتی

 خوبی

 صدای که بخوره چیزی آبی آشپزخونه میره شاید گفتم نخوردم تکون اما شنیدم

 وگفت گذاشت روسینم دستش که بود کارم درواقع نزدیکم ترشدبود نزدیک پاش

 امیرررر...امیررررر

 جونم گفتم ه نگی بگی بودم آلود خواب که دستموبرداشتم

 بیا) عزیزم باشه گفته بهم نمیاد یادم عزیزم گفت مبه جووووووون( عزیزم امیر-

 دردمیگیره گردنوکمرت اینجا بخواب روتخت

 میخوابم روزمین من بخواب روتخت دادپاشوبیا ادامه که فقط کردم نگاش

 راحتم من بروبخواب عزیزدلم غزل نه-

 خوابم نمی... بخوابی تانیای نمیبره خوابم گفت ملتمسی بالحن

 لطفا پاشوبیا گفت وکه دادم نفسموبیرون کرد امنگ که ترکردم لب

 دکمه داشتم ایستادم تخت کنار که شدیم داخل رفت جلوترازمن که شدم بلند

 های

 گفتم دستشوگرفتم که بذاره زمین روی بالشتوبرداره خواست که کردم پیرهنموباز
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 بخواب روتخت

 ...فا...لط... بخواب کنارم دفه اون مث گفتم که کرد نگام فقط

 خاطرمن به امشب توخواستی دفه اون گفتم که پایین سرشوانداخت لبشوگزید

 فقط

 نباشی پیشم اما باشی تواتاق نمیبره خوابم... ندارم کاریت بخواب بغلم

 اسمشوچی نمیدونم بود طوری یه لحنش اما بود آروم صداش( باشه.. امشب فقط-

 ) بذارم

 موهاتووامیکنی گیس گفتم که نشست تخت لبه

 برگشتم که مبل روی پیرهنموانداختم پیرهمووامیکردم های دکمه بود بهش مپشت

 ... موهاشوبازمیکنه گیس داره دیدم

 ووخیلی میشم عاشق دارم بدجوری خوابید توبغلم....................................

 دست عمیقه وابستگی یه حس این گذرانیست عمیق عشق یه اما وآسون ساده

 خودم

 وقت هیچ انگاردیگه بدم فرصتوازدست این نمیخواستم بود شبوتوبغلم کل نبود

 اما داره دوسم میگه نداره قبولم که خودشم... کنم بغلش جوری این نیمتونستم

 ازم

 به کردم خاموش گوشیموهم نرفتم کلینیک ظهربود نزدیک نه که صبح... فراریه

 بابابگه به بگم غزل به هباش شهریادم خارج رفتیم باغزل بودم خبرداده که باباهم

 سختی به اما بیدارشدم خواب از که بود موبایل زنگ باصدای که



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

624 

 

 .... توإ گوشی غزل-

 دستم یه که هم ومن بود دورگردنم دستش درحالیکه آلود خواب بود توبغلم

 بده جواب گفت که بود پاهام بین پاش وجفت بود دوکمرش یکی زیرسرش

 امندر حال بده جواب خودت غزل اه-

 دیگه بده جواب امیررررعزیزم-

 غزل توآغوش از نمیخواست دلم میکرد قطع مگه جداشدم ازش زوربلندشدم به

 ای کنه مزاحم چه وای گوشی سمت برداشتم خیز که بود کن ول مگه جداشم

 از شدم بلند... آرمان کردم نگاه بادقت.... آرمان بود نوشته کردم چشاموباز...

 که بیرون اومدم میخورد زنگ ؟هنوز کیه دیگه رمانآ پایین اومدم تخت روی

 ... بدم جواب

 ؟ الوبفرماین– دادم جواب

...... 

 ) باتردیدگفتم(الو گفتم دوباره

 ؟ غزل گفت باشک خط پشا مخاطب که

 ؟ مدرس خانم گفت که شد متعجب خودش...بفرماین بله-

 بفرماین درسته-

 مدرس چراامروزخانم بدونم مخواست هستم آرمان میزنم زنگ آموزشگاه از من-

 ؟ نیومدن
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 ؟ هستین آموزشگاه آموزان دانش از شما-

 که کردم تعجب هاست جزءبهترین غزل آخه... آموزشگاهم استادید از من نه-

 توتمام حتما ها بهترین که مهمه ما وبرای نداشت اصالغیبت غزل آخه چرانیومده

 درواقع شدم نگران دنحضورشوخبرندا عدم هم وغزل باشن حضورداشته جلسات

.. 

 .. نداره مساعدی حال هم االن بودن بیمارستان دیشب نیست خوب حالش غزل-

 .. خدابدنده-

 ) بودم عصبی کمی یه نبود خودم دست(.... داده فعالکه-

 بیاد؟ میتونه فرداکه... بشن ترخوب زود که امیدوارم-

 ..حتما فردامیاد-

 کنم صحبت غزل با میتونم-

 بگیرن تماس باهاتون میگم بیدارشدن بنخوا فعالکه-

 باتأخیر ساعت یه پس... میشه دیرترشروع ساعت یه فرداکالس بگم خواستم فقط-

 ... میشه تعطیل

 رسانیتون اطالع از مرسی-

 قربان بود وظیفه-

 .. مرسی-

 برسونید غزل منوبه سالم...عذرمیخوام صمیمانه مزاحتم بابات--
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 صمیمی چقدم... میکرد غزل غزل چقد... بودم هکالف نشستم مبل روی کردم قطع

 چه وای گرفتم دلشوره.....بزنه زنگ غزل استادشخصابه داره دلیلی چه آخه بود

 کردم روروشن گوشی که جونم به افتاد خوره عین.... بدبینی این بدیه حس

 ؟ غزل جانم گفت داد تاجواب که روگرفتم آرمان شماره که رمزنداشت

 ...استاد هستم من مگفت سرد خون آروم

 ... بفرمایین بله اوه-

 که غزل میشه تعطیل کی کیه آموزشگاه تعطیلی ساعت بدونم میخواستم ببخشید-

 .. تأخیره ساعت بایه گفتین

 ... دیرترمیام کاردارم چون من 2 فردا بود 1 هرروز-

 ... شدم استادمزاحم ببخشید... مرسی-

 ...ووبهتراً ونیدبرس غزل منوبه سالم...قربان نفرمایین-

 ... خداحافظ... هنوز خوابن-

 یه بود خواب هنوز غزل رفتم اتاق وسمت میز روی روگذاشتم گوشی کردم قطع

 چیزی آخه نیارم خودم روی به باشم سرد خون کردم سعی اما بودم عصبی کمی

 کنم اقاتموتلخ خودی بی نباید نیست معلوم که

 کن بغلم یاب گفت آلود خواب غزل که نشستم تخت لبه

 شد 12 بیدارشی نمیخوای غزل-

 هنوز میاد خوابم نه-
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 بابااز عمارت بریم بیدارشوناهاربخوریم وگفتم کردم موهاشونوازش

 دیروزتاحاالتنهاست

 کلینیک نرفتی-

 شو بلند... برد خوابم-

 یه گفتم که داد تنش به کشوقوسی... خواب از میکند دل مگه زور یه بلندشد

 دوش

 .. ناهاربگیرم برم من بگیر

 باشه-

 میگیرم دوش میرم اول من پس-

 ؟ میکنی چرابیدارم پس وگفت کشید دراز دوباره-

 ...شو بلند عزیزدلم نخوابی گفتم که میرفتم که بهداشتی سرویس سمت

 گفتم که غذاهاروبازکردم روی سفلن... نشستیم توسالن............ نشیدم صداش

 ؟ نپوشیدی چرالباس

 رودوباره بودم پوشیده قبلن که لباسای حموم برم میاد بدم آخه بپوشم چی-

 بپوشم

 نشسته که جلوم که روپوشید بود توکمد بود من مال که رنگی دودی پیرهن غزل

 ... بود وصاف براق تنش پوست چقد کردم که نگاهش بود لختی خیلی پاهاش بود

 بود پوشیده بودم گرفته براش زیرروکه لباس ست والبته

 .. بودی گرفته شلوار تاب ستدو کاش-
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 خریدم که ازش اومد خوشم اونودیدم-

 ؟ میگیری توبرام داشتم الزم چیزی هروقت قشنگه خیلی صلیغت-

 عزیزم چشم بگی تربهم زود قبلش باشم داشته وقت-

 عاشقش که گفت ای بچگونه بالحن(. ندارم دوست....گرفتی جوجه بازم امیر وای-

 سینم اشقع من گفتم باخنده که بودم

 داری دوست سینه که گفت که شدم خوردن مشغول

 ) گفتم باشیطنت( دارم دوست خیلی آره_

 ... ادبی بی خیلی گفت ای بچگونه بالحن

 دارم دوست سینه گفتم چی مگه-

 ؟ نداری دوست ؟رون چی ؟رون داری دوست که...اِ-

 دیگه مرغ رون وگفتم کردم لختش رونای به اشاره

 پررویی خیلی زهرمارامیر-

 خودت) گفتم باخنده( کردی شروع خودت پررویی خیلی غزل ببین-

 پسرخوبیم من دهنمووامیکنی

 ؟ هستی توپسرخوبی خودت جون آره-

 ؟ پیدامیکنی من مث دنیاروبگردی کل خدایی پرگفتم بادهن

 همتایی بی خودم جون به نداری لنگه توتکی عزیزمن نه-

 ) گفتم بامظلومیت(؟ میکنی مسخرم داری-
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 ... عزیزم نداری حرف نداری تولنگه امیر میگم راست خودم جون به نه-

 دوباره عزیزم میگه من به داره خدااین وای داشت لبخند اونم لبخند با کردم نگاش

 ... من میکنم عشقی چه شینیدم زبونش از

 دونه یه توروخدا توهست مث کجا ای دونه یه تو عزیزم نه دادوگفت لقمشوقورت

 نیستم غزل پیداشد لنگت اگه بگرد نه مگی هکرد خلق

 چه میبینی توخونم زنم کنارم پیشم زنم...ندارم لنگه من معلومه دیگه آره_

 ... نزدم بهش ناخنک یه پسرخوبیم

 .... کردم تعریف ازت پررویی خیلی-

 بگیرم دیگه چیز یه برات برم نمیاد خوشت بگذریم شوخی حاالاز-

 ؟ میگی دمسیرش دادحاالکه لقمشموقورت

 نگرفتم نداری دوست بیرون میدونستم اما بگیرم سبزی قورمه میخواستم-

 ... مرسی همینم بابت شدم سیر-

 هنوز نشدم سیر من گفتم که غداشوکشیدم ظرف که شد تموم غذام من

 اینارو؟ میذاری کجا گفن باخنده

 بال خندق گفتم باخنده

 ؟ عالیه هیکلم وگفتم کردم شکمم به اشاره

 چایی نه نقصی بی یعال-

 ندارم من که میخواد دخترچی یه استیل خوش خوشتیپ روفرم بخوادهیکلم دلتم-
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 محرومی ازاون متأسفانه که میخواد عقل... عقل-

 ؟ پرسم ازت سوال یه غزل گفتم که پایین سرموانداختم

 دوتابپرس گفت باخنده

 شتندا دوست بودی باهش... بودی باهاش که اونی.. اونی ... غزل-

 امیرررر؟-

 ... میشنوم گفتم کنم نگاش اینکه بدون-

 ؟ چراباورنمیکنی نبودم باکسی من-

 ... باورنمیکنم-

 معذل یه شده برات میدونم میکنی فک مسئله این به چرامدام امیرنبودم کن باور-

 نبودم باکسی کنم مخفی ازت بخوام که ندارم هم دروغی نبوم باکسی نبودم من

 ... اما کنم ثابت اینوبهت یشهم حرفموباورنداری

 درسته میگفت دیگه چیز یه سیروس آخه غزل سخته برام چراباورش نمیدونم-

 غزل پزشکم یه من بگی دروغ که نیمتونی من به نه اما کرد ثابت بشه شاید

 ) کردم نگاه توچشاش زدم اینحرفوکه(

 خونه منوبرسون-

 صداش( وچراباورنداریت کرد زیادی غلط سیروس گفت میشد بلند که درحالی

 بعدش میکنن غلطی دختراهمه میکنی فک آره توپزشکی)داد ادامه که بود پربغض

 ؟ نداری منوباور بینی بد اینقده همین واسه آره میکنن عمل میرن راحت
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 ؟ شدی ناراحت نداشتم منظوری غزل-

 ؟/ نشدی ناراحت میگی حرفتومیزنی... نه-

 ؟ مکنی چراگریه-

 افتادم یادبدبختیام.. میخورم افسوس خودم حال به گفت کنه نگام اینکه بدون

 ؟ میدی طالقم کی اینه فکرم تمام.....

 ؟ داری مشکلی چه االن ؟چرامگه بگیری طالق ازم توچرامیخوای-

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

 .. باتوام... کن نگام عزیزدلم وگفتم ایستادم جلوش کن نگام غزل-

 ندارم رودوست زندگی این فتگ که بود اشک خیس چشاش سرشوبرداشت

 ؟ گذاشتم کم برات چیزی غزلم-

 ...تورو امیر دارم توروکم گفت هقش هق میون میزد نفس نفس

 کنم باورت نمیتونم... غزل سخته برام باورت گفتم گزیدم لب

 نمیخوادمنوباورکنی توخودتوباورنداری وگفت زد خندی پوز هاش گریه میون

 کن منوول ترتصمیتوبگیر زود هرچه کنی اورمب خوام نمی هرزه خراب بابامن

 ادامه هق باهق.... نخواستم کنی توحمایتم نخواستم بدبختیام مصیبتام پی برم

 میرم بدم ازدست ندارم ای دیگه چیزی نمیشم هستم که اینی تراز خراب دادنترس

 .... بمیرم بادردام دنیا ی گوشه یه

 زیدمیلر میزد حرف که باگریه که بود عصبی چنان
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 عصبی میدم طالقت دیگه مدت یه باشه.... میشی چراعصبی غزل باش آروم-

 .. گلم بشه معلوم دانشگاهت بذارتکلیف نشو

 ... خوام نمی.... باشی تونگرام نمیخوام نمیخوام دادزد

 ... بده فرصت بهم بروفعال خواست دلت هرجا بدم مهریتوبهت پول-

 بدهکارتم دادکلی ادامه باگریه بدی یهمهر بهم میخوای چی بابت نمیخوام مهریه-

 هان) دادزد(> آغوشی هم کدوم... چی بابات مهریه... نمیخوام ازت هیچی من

 گرفته ازم دیگه یکی میگی که هایی دخترونه ی مهریه...و

 کرد غلط اصالمن...میزنی جوش اینقده چی واسه گلم... باش لطفاآروم غزل-

 بگی هرچی چشم بده فرصت بهم مدت هی میدم طالقت که گفتم باشه زدم حرف

 ندارم حرفی

 میدی منوزودترطالقم دادزد باعصبانیت

 گذاشتم قراری باهات من اما باشه که گفتم-

 ؟ قراری جه دادزد

 کنم ازدواج اول من اینکه-

 ؟ میدی طالقم گفتی االن همین گفت باگریه

 اینه آخرم حرف-

 ) گفت باگریه( میدونم کنی ازدواج تونمیخوای میگی تودروغ-

 خونه منوبرسون روانی... بروکنارببینم وگفت ردشد کنارم داداز وهلم
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 درمیگفت به بودم من مخاطبش اما میزد حرف باخودش ه میزد حرف باگریه

 دیواربشنوه

 داره شک وزمان زمین به بدبینی از میمیره داره خودش احمق.. روانی-

 بود گذشته مال بودم که هرآشغالی

 من به داره روانپزشک به احتیاج خودش گفت باگریه ومیپوشیدشلوارش داشت

 خدادیدنش وای که کرد نگام برگشت میکشتش داره عقده شک عوضی بدبینه

 فک که اونی بگم زبونی چه دادبه ادامه که کمه طاقتم من صبرمیخواد حالت تواین

 اساسیه تومشکلت گفت که شلوارشومیبست ی دکمه داشت... نیستم میکنی

 یربط

 ی همه میکنی فک که میده آزارت ازمن قبل چیزی یه میبندم شرط نداره من به

 اینقده که خوردی بدی ی ضربه مطمئنم میبینی چشم یه روبه همه دخترابدن

 ؟ میکنی نگام طوری این چرا دادزد بهوباعصبانیت... داغونی

 هیچی-

 شوبیرون بروگم-

 کمد داخل از انتوشوبرداشتم من به اعتنا بدون بهش بودم زده زل طور همین

 براش که سوتینی جز که هم باالتنش سمتم کرد پرتش درآورد وپیرهنموازتنش

 کرد پرت پیرهنوکه که اومد می بهش چقد که وای بود نپوشیده چیزی بودم گرفته

 روانی ای عقده گفت
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 بوروخوب تنشومیداداین بوی اختیاربوکردم بی پیرهنوگرفتم بودکه بهش نگاهم

 کرده زگارموسیاه رو که... تممیشناخ

 منوبرسون گفت که مانتوشوپوشید

 شدم جداعاشقش میبینم میکن فک ؟حاالکه دخترشدم این واقعاعاشق من

 شده دیدنش

 باشم نداشته ای رابطه باهش اگه حتی بدم طالقش محاله من زندیگم جزءالینفک

 ... کنم ترکش محاله

 .. مطب میبرمت-

 ؟ کارکنمچ مطب بیام گفت باعصبانیت

 طوری همین-

 طوری؟ همین-

 خونه میرم هم بعدش بیرون شام میرم شب مطب میریم آره-

 ساعت چند چکارکنم مطب بیام دارم درس کلی ندارم اومدن مطب حوصله من-

 خلم مگه اونجا بیام

 بگیرم گیتاربرات یه میریم بعدش مطب میریم گفتم بالبخندی

 ندارم گیتارالزم من-

 بزنی برام امشب بگیرم راتب دارم دوست من-

 ؟ خوبه توحالت امیر گفت باپوزخند
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 هستی توعصبی خوبه حالم من-

 ...آ میگم بهت چیزی امیریه-

 ؟ بگی مونده چیزی مگه کردی بارم چی کلی-

 آره-

 بگو عشقته هرچی گفتم باخنده

 شالت از ندارم دوست کن جمع موهاتودرست ی همه گفتم که باخشم کرد نگام

 نبیرو بزنه

 آخه توچه به-

 نزن حرف بامن هم جوری این شوهرتم-

 ؟ خوبه حالت امیرتوواقعا-

 خوبم من-

 گفتم هزارباربهت نیستی توشوهرم-

 سیم منه نام به سندت دنگ شش دارم مدرک میدونی خوب هم خودت شوهرتم-

 ) گفتم باخنده( سرب

 ؟ توأم مال دنگ شش خونم مگه-

 هستی حاالکه-

 هرمیشو اسما توفقط امیر-

 .. نه میخوای باورکن میخوای شوهرتم شرعا قانونن هرحال به-
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 بازی خاله این از اومده خوشت امیرآقا شوهرشوهرمیکنی خیلی وگفت اومد جلوم

 آره

 وتوسرسامان نگیرم زن من تاوقتی نمیدم اصالطالقت نره یادت قرارمون ولی نه-

 پس کردی توقبول رهن یادت نگی نه بگم من هرچی کنی تحمل باید زنمی نگیری

 نگو چیزی نزن حرفی نزن طالق از لفطاحرف دیگه

 ؟ کنی اذیتم بخوای حالت به ولی زنت بابامن اصال نمیزنم حرفی باشه-

 ندارم کارت به کاری نذارمن سرم به توسر گفتم بالبخندی

 من درسته کردی قبولم بودم هرآشغالی بیاری روم گذشتموبه نداری حق درضمن-

 دارم قبول شوهر عنوان به ولی ندارم اهاتب ای رابطه

 منه حرف حرف بعد به این از پس-

 آره زورنگی اگه-

 ؟ چکارمیکنی گفت باعصبانیت که کردم بغلش که بود ایستاده جلوم

 دربیارم ازدلت میخوام شدی عصبی همه این-

 دربیاری دلم نمیخواداز نکن تومنوعصبی-

 ؟ قهری

 ..لطفابروکنار امیر-

 دادی قول بهم گفت باعصبانیت دوباره یدم*ب*و*س که ندادم گوش

 منوچراهی ی*ب*و*سن
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 ؟ میزنی قولت زیر

 بگوآشتی؟ اول-

 جدا ؟؟؟یعنی من اونم میکنم کشی منت نازشومیکشم دارم سخته خداباورش وای(

 ) ندارم باور من بگیره یشگونمن بیاد یکی باورمیکنین شما

 تونست نمی اما کنه دستاموباز میخواست زور به

 ... نکن اذیتم کن ولم امیر-

 ؟ بگومنوبخشیدی-

 امیر اه... کن حاالولم بخشیدم باشه-

 ... بود خودم دست مگه عطرشوبومیکردم گردنش توگودی صورتم

 )غزل(

 میکنم خواهش امیر گفتم اسباالتم که میکرد اذیتم گردنم توگودی نفسهاش داغی

 .. نکن

 دوست عزیزدلم نکنی بدعنقی دیگه گفت که بوکرد درواقع کشید عمیقی نفس

 ندارم

 حصاردستاش میون که میکنه زیرروروم وتنش نفسهاش باداغی باحرکاتش داره

 ...بذار امیرراحتم زورچرخیدم به

 .. عزیزم باشه نکنی گریه دیگه-

 طوری یه( چکارمیکنی بامن توداری دادغزل ادامه که بگم چی دونستم نمی
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 به قبل منوبیشتراز داری دادهرلحظه ادامه که نبود همیشه مث صداش بودلحن

 ) میکشونی خودت

 ) گفتم بابغض( منومیترسونی امیرداری-

 نداری کاریم گفتی االن همین ندادی قول توبهم مگه امیر گفتم باگریه

 میکنم خواهش... اولته بار مگه میترسی چی از غزل-

 تومیگی دادی قول بهم گفتم باگریه که نشد اما کنم زوردستاشوباز به کردم سعی

 هوسه همش ؟اینا میگی چی االن اما دارین باورم

 دارم احتیاج بهت) گفت ملتمسی بالحن( کن درکم نمیتونم غزل-

 منوببرخونه گفتم میریختم اشک تند تند که درحالی گفتم باگریه

 منوبیشتربه چسبوند که میزد نفس نفس بود طوری یه خماربود چشاش کرد نگام

 ترسیدم که روتنم بود لمس قابل برام وضوح به تنش برجستگی حتی که خودش

 که

 میاد بدم ازت گفتم باگریه

 نمیگی مگه داری دوستم میگی میاد؟چرا؟توکه بدت ازمن گفت لحن باهمون

 دوستم

 میکنم خواهش غزل برس بهم داری

 که اونی...دارم کم بقیه از چی من دادمگه ادامه که میکردم هق هق فقط

 ؟ بهتربود ازمن گرفت توروازخودت

 ...میاد بدم ازت عوضی گفتم یهباگر
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 دوست چه ؟این داری تودوستم میگی دورغ گفت که کرد تر حصاردستاشوتنگ

 عزیزم میخوامت نمیدی محلم داشتیه

 دوسم گفتی االن جزءهوس حسیه چه این نداری منودوستم توبگوتوکه گفتم باگریه

 نمیخوامت من موگفت افتادم هق هق به... میخوای هوست منوواسه اما... اما نداری

 نمیخوام امیر نمیخوامت

 میکشونی خودت منوسمت میکنی کاری توخودت-

 ... میکنی روانیم داری دادخودت ادامه که میکردم هق هق بازم

 میترسم ازت... منوببرخونه باگریه

 نمی من بذاربرم کن ولم گفتم باگریه میزدم سینش به بامشت که درحالی باگریه

 این...بذار راحتم کن ولم گفتم که دستاموبگیره کرد سعی ندارم دوست خوامت

 ... نداری دوسم وقتی نمیخوامت من هوسه

 میکنم خواهش کردم عقدت غزل-

 کارا؟ این واسه کردی عقدم-

 میشه جوری این ونستم نمید نیست خودم دست- کرد نگام که کردم نگاش باگریه

 داد ادامه که داشتم فاصله ارش کمی...

 کنی توجه بهم ؟نمیشه حرومه باشی بامن نمیتونی نکردم اهیگن کردم عقدت-

 وقتی

 ؟ داری منوکم میگی
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 ؟بعدمدتی نیستی توفکرمن گفتم بریده وبریده باگریه که میشدم داغون داشتم

 راحت

 گی نمی انصاف بی آره هات خوشی سراغ بری دیگه یکی سراغ بری بدی طالقم

 تک تک دونی می بدی عذابم که میکنی خودت ی منووابسته میاد روزمن به چی

 دارم حالی چه من خدامیدونه فقط میزنه آتشیم هات ه*ب*و*س

 ؟؟ داری تودوسم غزل-

 کنی سواستفاده ازم که دارم دوست-

 داری منودسوت گفتی االن همین داری دوسم میگی خودت زنمی غزل-

 بزنم دست بهت نمیذاری وقتی داری دوسم گفتی چرابهم داری کم منوتوزندگیت

 میخوام منم مشه نابود وسط این کسی تنها چون باشم داشته دوست خوام نمی نه-

 داری جهنمه عین ساختی واسم که زندگی این زندگیم پی برم بگیرم طالق تر زود

 بعد کوتاه مدت ی واسه منوتومنومیخوای میرنجونی هات ه*ب*و*سبا همیشه

 راحت

 ... شیرین عین کنی ترکم

 کردم عقدت ورومنت جداست بحثش شیرین غزل-

 یه فقط من گفتم باگریه میدی طالقم دلخواهتوپیداکنی وزن کنی تااراده اما آره-

 واسه لحظه یه حتی نمیخوامت اما دارم دوست من امیر نه بازیت واسه عروسکم

 میکنم التماست بذارامیر راحتم باشم خودم حال بذاربه.... نمیخوامت هوس

 بذارمنم
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 نکن اذیتم این از وخدابییشترتور.. زندگیم دنبال برم

 ... عمارت میبرمت دادوگفت نفسشوبیرون





 )امیر(

 اسپرت تیپ یه کردم حلقمودستم.... کلینیک دیرترمیرم بیدارشدم که صبح امروز

 خالصه... زدم تیغ صورتموسه معرکه اسپرت وشلوار کت البته زدم معرکه

 باید داشتم نقشه کلی شگاهآموز برسونم غزلومن که کنم کوالک میخوام امروز

 غزل قول به تاحددخترکش خالصه... روببینم آرمان جناب این آموزشگاه میرفتم

 بهش دیشب...باال داشتم نگه زدم موهاموژل گرفتم که عطر دوش رسیدم خودم به

 شده من به متعلق مدیته دیگه باباروکه بوگاتی ماشین.... دیرترمیره که بودم گفته

 به که بود منتظرش راننده پایین اومد دیدم که غزل که رآوردمد پارکینگ درواز

 همه خونه اهل( پارکینگ ماشینوببره همسرمومیرسونم خودم گفتم راننده

 میدونست

 ) زنمه اون

 بودم داده تکیه ماشن به که بادیدنم که بود رولباش جذاب لبخند یه که اومد

 باتعجب

 هنوز نرفتی گفتی

 واسش کردم درماشنیوباز
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 برسونمت خودم دیرمیری امروز گفتم-

 آقا حضرت فرمودین زحمت تقبل شما دکتر آقای شدی ؟مهربون مناسبت چه به اِ-

 امیرجان دراوده طرف ازکدوم آفتاب بشن من ی راننده وقتی یه برنخوره بهشون

 من اغفال واسه نقشست یه این اینکه یا

 خوشکله خانم دراومدهتو سمت از آفتاب دوما...نباش اوالبدین گفتم باخنده

 ... نداری قبولم حمالیتوبکنم عمرم کل افتخارنیمدن که شمس جناب خورشیدک

 ... به میدی ختمش میشنوی هرحرفی کردی شروع بازم وگفت انداخت سرشوپاین

 امیر میکنم خواهش وگفت کرد نگام سرشوبرداشت

 هستم هم حرفم پای دادم قول بهت کردم شوخی گفتم باخنده

 ؟ خبره چه حسابی یزد تیپ-

 ... خوشکله خانم وخوشتیپم جذاب همیشه من ؟درضمن خبری چه-

 رفتیم کردیم حرکت کمربندموبستم منم کمربندشوبست که کردم ماشینوروشن

 که...

 به پوشیدی حلقه که میبینم وگفت دستموگرفت دفه یه که بود روفرمون که دستم

 ؟ نیست خبری میگی بعد تنیس بیخود زدنت تیپ دکتر آقای مبارکه سالمتی

 دیگه متأهلم خبری چه باخنده وگفتم کشیدم تودستش دستمواز

 آره گفتم باخنده که گفت باتعجب چنان !!!!!!!؟ متأهلی-

 تاحاال؟ کی از نمیدونستم اِ-
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 وقته خیلی بودم-

 ؟ پوشیدی حلقه جدا امیر نه-

 بپوشم حلقه گرفتم تصمیم ازامروز وگفتم شدم جدی منم

 کنه خواستگاری ازت کسی یا... باشن نظرداشته دخترابهت میترسی گفت باخنده

... 

 خوشگله خانوم نظردارن بهم جور دخترابد دقیقا آره گفتم بالبخندی

 ؟ کردی حلقتودستت لحاظ اون از اِپس-

 .. آره جورایی یه-

 دستت حلقت نداره ای فایده...دخترا نخورنت حاالبپا راضی ازخود گفت باخنده

 کردی

 خودت جون میخورنم نمیدم اجازه من-

 ؟ ای شیفته خود ؟چقدم خوشمزه خورد میشه عسل من تورابایه خدایی-

 گفتم باخنده( عاشقمی تلخ توتلخ اما درسته میدن قورتم که عسل من بایه-

 منو؟ نمیخوری)

 بیشعوری خیلی...پررو..زهرمار-

 میگم دروغ-

 تمیخورم وعده پنج روزی که نه میگی توراست نه-

 میخندی چی دردبه گفت شدیدی بااخم که دلم ته از سردادم ای قهقهه خندیم
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 بزنی ناخنکم تومنوبچشی ببینم توخوابم غزل وای-

 .. بیشعوری خیلی-

 بود کرده اخم

 یه بوگاتی توماشین نشستی تیپ وخوش دکترجذاب یه درکنار نکن حاالاخم-

 لبخند

 ... رصبحیس نزنه اوووق ببینه توروبامن کسی حداقل بزن

 متأسفم برات واقعاکه گفت که شد عصبی بازم

 ... کردم شوخی نکن اخم من جون گفتم که بود کرده اخم چنان روشوبرگردوند

 ) گفت باعصبانیت( بروباباحوصلتوندارم-

 آرایشم ذره یه برم آدموقربونش میکنه روانی رخش نیم انداختم بهش نگاهی نیم

 کردی خلق باحوصله اینوچقد خدایا میمونه عروسک عین نازه چقدم اما نداره

 ...خدا بنازمت

 پرسید؟ چیزی باباازت-

 ...چرااتفاقا– کرد نگام

 ؟... عزیزدلم گفتی چی-

 منوبرد امیرجان رقصیدم عالمه یه کردم مست پارتی رفتم باآقازادتون گفتم-

 خالی خونه منوبرد دادوبعدشم سگی عرق بهم حساس معدم که منم درمونگاه

 باهم اساسی دعوای یه که ظهرشم خوابیدم توبغلش تاصب دادشب ادامه ندهوباخ
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 )حرفاشوزد کل باخنده( بودم زده که هرچی دراومد دماغم از داشتیم

 نگفت بهت باباهیچی وقت اون گفتم باخنده منم

 کلی تازه! برومهمونی باامیر بازم کارابکن ازاین بازم گفت تازه بگه چی نه-

 امیر نجو رفت صدقت قربون

 میذاری مایه من چراز خودت زهرمارجون گفتم بااخم

 حسابی باامیرکاردارم گفت تازه بپرس بابات ازخود باورنداری میگم جدی چته-

 برقصه کنه مست پارتی زنشومیبره آدم اخه پارتی منوبردی تکشرکنه ازت میخواد

 شتینذا...آ خودمونیم ولی...؟ من دارم باغیرتی مرد عجب ها غریبه واسه

 برقصم

 باش جدی یکم آ میگم بهت چیزی یه غزل گفتم باعصبانیت

 ومست نمردیم بودم تاحاالنخورده... حالم به زدی گند بودم جداسرخوش جدیم-

 ...بار یه شدیم

 بخوری بدم تابازم میخوای گفتم انداختم بهش نگاهی نیم یه

 امیرررررررر؟-

 ؟ چیییییییه گفتم باخنده

 .... دیگه کردم شوخی-

 ... بخشیدم باشه-

 امیر؟-
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 ...جان-

 ؟ نه نمیخوری توهم-

 کنن دعوتم باشن کشوردوستام خارج برم اینکه مگه ندارم ای عالقه کم خیلی نه-

 نخورم میکنم سعی وگرنه خونشون

 ؟ بدمیشه چراحالت-

 جزءمستی نداه خاصیتی ولی نه-

 نمیخوری که خوبه خیلی-

 ؟ بخوری بازم داری دوست-

 ماشین حاالچرابااین.... بسه عمرم یه بارواسه یه همون کردم یعمراشوخ نه-

 ؟ بیرون زدی

 دخترسوارکنم میخوام-

 ؟ باورنداری چیه گفتم که انداخت بهم چپ چپ نگاهی

 بچه ما نمیخورم وپزت دک این به من کن پیاده جا حاالمنویه.... بگذره خوش-

 ....تودکتر ای مدرسه

 خانوم بروپایین میگی راست آره-

 بود آموزشگاه مقابل که خیابون ی گوشه داشت نگه

 سرصبحی... سوارکنم عروسک چندتا برم مارونگیر وقت بروکوچولوپایین-

 ... حالموگرفتی
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 ... وقتی یه نکنی رودل گفت باخنده

 نمکنم دل رود چکارکنم بلدم نترس-

 دیگه هستی ای حرفه شد که پیاده

 – ترمیکردم لب که درحالی مگفت دخترکش ها امروزی قول به زدم چشمکی

 ... وگاس درحدالس

 خوشکله آقا نترکی گفت باخنده

 .. نچ گفتم باخنده-

 خبریه کردی ذوق امیرخیلی-

 شدم زده دوق متأهلم وگفتم کردم حلقم به واشاره دستموباالبردم

 وپاکن دست من واسه یکیم مبارکه امیرجان مبارکه-

 حلقه چی گفتم باخنده

 رو حلقه خبصا نه گفت باخنده

 یه نشی وسفید بانوسرخ حیات و کوشرم قدیم دخترای دخترم گفتم غره باچم

 وقتی

 مخوام منم یکی هاست توقصه مال شرم نه گفت باخنده

 ...آ میخواد دلت گفتم که میکنه منوتحریک که مدل ازاون زد چشمکی

 نخواد؟ دلش هست کی وگفت گزید لب

 گیرم نگرفتم مثبت جواب فعالخودم میکنم حالت به فکری بروبعدیه بروگلم-
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 صفی توفعالته خوشگله خانم نوبت به ،آسیاب

 ... روانی گفت باخنده

 نداری الزم پول وگفتم پایین رودادم شیشه دربستم شدم خم

 گرفته واسم ها بچه از یکی کنم کتاباموحساب پول میخواستم اتفاقا گفتی آخ-

 میاد گیرت کلی وایساسرچارراه-

 کلی بزنم دوتاچشمک سرچاراره وایسم نکرده الزم عوضی بدی یلیخ گفت بااخم

 کاسبم

 بزن من واسه وگفتم گرفتم سمتش دراورم پول وچندتاچک کردم روباز درداشبورد

 دارم قبولت نخورده دورمیری چراراه خانمی

 چشمک به برسه چه نمیدازم هم توتف واسه وگفت پوالروگرفت

 .... خیلی غزل بیشعوری خیلی-

 میشنوی هم جواب میزنی حرف توخورده تن به تنم میدونستم– گفت ندهباخ

 نداره ناراحتی

 میرسم بروحاالظهرحسابت-

 ظهر؟-

 آره-

 نزنه شاخت واینستاگربه برواینجا گفتم میکردم روشن که درحالی

 ... خوشگله آقا منورسوندی مرسی-
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 یه) گفتم هباخند( توخیابون بگیرم ازت نمیشه اینجا بعدمیگیرم کرایشوازت-

 *ب*و*س

 ... جانانه

 نکردم بروتابدهکارت-

 کنم پرداخت االن تاهمین میخوای *ب*و*س؟ نکردی بدهکارم گفتم باخنده

 یه میخوای

 میکنی پرداخت *ب*و*سبا اگه میشم بدهکارت عمر

 امیررررررر؟-

 .... باش خودت مراقب-

 ... عزیزم چشم-

 ... افتم می دارم وای عزیزم گفت من به دختره این منوبگیره خدایکی وای-

 امیرررررر؟-

 چیییییییییییه؟ گفتم باخنده

 ) غزل( کردی دیونم برودیگه-

 اومده تقریبا همه شدم داخل روانی ی پسره ی ی آخی امیررفت................

 از بیش بودم دخترشیطونی سرکالس سرجام نشستم دادم سالم همه به... بودن

 حد

 بدون کالس استادید حتی داشتن دوستم همه خدایی کالس ها بچه میپروندم مزه

 جوون یه بود طورریگه یه استادآرمان ولی... میزدن صدام کوچیک اسم استثنابه
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 میفهمیدم نمیکردم توجهی من بود طورخاصی یه طرزنگاهش ساله 29 .. 28

 نگاهش از میشه ولی نمیگفت هیچی بااینکه نبود مهم برام همین نگاهشوبرای

 که میدونستم... ومقرومؤدبیه پسرمتین درکل بودفهمید وریهط یه که ولبخندش

 فهمید میشه لبخنداش ازتوجهش داره فرق بابقیه نگاهش من به نسبت

 بیرون میرفتم داشتم... شدیم که تعطیل بود که آخرکالس

 دارم کارت صبرکن غزل-آرمان

 ...استاد چشم-

 میکرد وسایلشوجمع داشت هم آرمان رفتن تقریباهمه

 نبوده خوب حالت گفتن زدم زنگت که زدیرو-

 ... داشتم کسالت یکمی درسته-

 بودم منتظرتماست-

 استاد میخوام معذرت بزنم زنگ نشد بود دیروقت زدین زنگ گفتن بهم وقتی آخه-

 کنکوربهترین که منتظرم بخونی درس حسابی باید غزل باش خودت بیشترمراقب-

 توامیدوارم به من باشی

 استاد خودمومیکنم سعی-

 )امیر(

 ازماشین... چرانیومد میشه تعطیل 2 که نگفت مگه غزل جز بیرون اومدن همه

 بود بهش نگاهم اومدن درواقع اومد کشید طول که دقایقی از بعد.. شدم پیاده
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 اون... بود خیابونوبرداشته کل هاش خنده صدای که نبود من به اصالحواسش

 میشم دیونه دارم کن کمکم میخنده؟خدایا باهاش جوری چرااین آرمانه

 شدم کنم تحمل نمیتونم دیگه خدایا ؟وای رقیب یعنی ببینم اونوباکسی نمیتونم

 مث

 مث تونم نمی میارم کم نفس دارم دیگه شدم شب همون رنگ هم... شب همون

 که لعنتی شب اون... که شدم روز اون مث بازم وبگذرم ببخشم راحت ها گذشته

 تقدیم ای دیگه کس عشقموبه دودستی نمیتونم نه... حتمیه بارمرگم این نه....

 کنم

 دیگه کس با تصوراینگه منومیکشه بااون هاش خنده بیارم دووم بتونم محاله این

 نکنه کرد دخترعوض وهواموهمین حال.... میکنه خاکسترم حتما که باشه ای

 یطور این دختری هیچ به غزل جز منم... نداره کسی من جز اون...اونومیخواد

 .... نبستم دل

 من اما ماسید رولبش خندش منودید دیدم که کردم حفظ سردیمو خون یکم

 لبخند

 عزیزدلم دیراومدی گفتم بالبخندی گزید لب بادیدنم غزل جلورفتم زدم عمیقی

 ؟...

 ؟ اومدی کی-

 ... منتظرتم میشه ای دقیقه چند-

 منکن سفارش دیگه جان غزل خب گفت آرمان صددرصدکه بود آرمان
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 ... نمیکنی معرفی عزیزم گفتم غزل روبه

 آموزشکاه استاتید بهترین از هستن استادآرمان گفت بامنومن غزل

 رادهستم من خوشبختم ازآشنایتون گفتم وریلکس سردی جلووخون بردم دست

 دکتررادهمسرغزل

 فک خورد گره تونگاهم نگاهش لحظه چند یه موند ثابت بود که تودستم دستش

 کنم

 ؟ نگفته چیزی بهتون وغزل کشیدم تودستش دستمواز که وردبدجورجاخ

 بودن نگفته مدرس خانم گفت غزل روبه آرمان

 ؟ کردی ازواج نگفتی عزیزم غزل گفتم غزل روبه که نگفت هیچی غزل

 غافلگیرشدم... بشنی خوشبخت گفت آرمان که نگفت هیچی لبشوگزید غزل

 حسابی

 حال بااین نمیگن خودشون از چیزی معموالتودارهستن جان غزل...راد آقای-

 دارم خوشبختی آرزوی براتون

 صدامیزنید کوچیک شاگرداتونوبااسم همیشه شما....مرسی-

 صدامیزنم کوچیک اسم روبه همه من درسته گفت غزل روبه آرمان

 باخانومم گفتم دادم سروتکون باشم داشته باشاگردام میخوام که باخاطرصمیمیتی

 ....ظاهرا ینهست بیشترصمیمی ازهمه

 کاربشه بیشترباهاش خاطراینکه به هستن آموزشگاه های بهترین از جان غزل-

 رابطمون روبیاره رتبه تابهترین وبااستعدادهستن باهوش العاده فوق جان غزل
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 میمونه خواهرم مث غزل ندارم جسارت قصد البته.... تره تروصمیمی نزدیک

 ) خودت جون آره(....

 آخه خانومم دنبال اومدم خودم امروز گفتم بالبخند که نزم پوزخند کردم سعی

 بودم نگرانش نبود خوب حالش دیروز

 ... مطب برم باید دیگه یکم که میدونی دیره سوارشوعزیزم گفتم غزل روبه

 به عصبی کمی سوارشد رفت ماشنین سمت کنه خداحافظی اینکه بدون غزل

 نظرمیرسید

 کمربندتوببند گفتم که وارشدمس منم بعدخداحاظی دادم دست باآُرمان

 گفتم که بزنم لبخندی کردم سعی بستم منم کمربندشوبست که نگفت هیچی

 صدای

 خیابونوبرداشته کل هات خنده

 نگفت هیچی

 ... خانوم غزل هستی صمیمی خیلی باآرمان گفتم که کردم روروشن ماشین

 ؟ زنتم گفتی چرابهش-

 میگم دروغ نیستی زنم مگه زنمی-

 نیستم گفت باعصبانیت

 زنمی دادزدم

 ...... نیستم....نیستم-
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 کردی غلط-

 )دادزد( کردی غلط خودت-

 گفتم که گفتم شدی عصبی چی واسه-

 زنتم بگی جلوش نداشتی توحق گفت باعصبانیت -

 چی واسه گفتم باپوزخند

 دادزد میگفتی نباید-

 ؟ هستی چی تونگران-

 اینجا امیرتوچرااومدی گفت باعصباینت

 ؟ داری سروسری چه باآرمان-

 ؟ چیییی گفت باتعجب

 رابطتت غزل) دادزدم بودمکه عصبی خیلی(؟ داری صنمی چه باآرمان گفتم-

 ؟ چیه باآرمان

 داری؟ حرف باشم باهاش میخواد دلم گفت باخشم کنه نگام اینکه بدون

 ؟ زدی زری چه دادزدم باعصبانی

 ؟ داری حرفی بشم دوست باهاش میخواد دلم وگفت سرشد خون

 غزل توشوهرداری زدم داد باعصباینت

 توشوهرم... میخواد دلم واقعی شوهر یه من نیستی توشوهرم شوهردارم آره دادزد

 باشم عادی میخواد دلم.... نیستی نیستی
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 میخواد شوهرواقعی دلت که-

 زندگی ازاین شدم خسته ازت... باشه داشته دوسم باشه کسی میخواد دلم دادزد

 نمیدی؟ چراطالقم بده طالقم مشد خسته که نکبتی

 ؟ بکنی غلطی چه بدم طالقت دازدم

 ... باشم خودم مال.. خودم واسه کنم متقابالزندگی زد داد

 ) خیلی بودم عصبی(... میفهمی غزل شوهرداری.... شوهرداری تواالن غزل-

 بدم ازت من نیستی واقعی نیستی توشوهرم... نیستی من توهیچی.. ندارم نه-

 میاد

 ... باشه داشته منودوست یکی میخواد دلم.... بشم زنت کردی ومجبورمت...

 ؟ کردی غلطی چه دادزدم چیه رابطت باآرمان میگی غزل-

 ! نیستی ای توکاره مربوطه خودم به هرغلطی بادادگفت

 میگی؟ چی داری میفهمی غزل-

 ... هست حواسم خوب آره-

 ) دادزدم( میکنی خیانت بهم توداری-

 ... کن فک هرجورراحتی-

 خودم دست که تودهنش زدم چنان دست باپشت باالکه رفت دستم چنان دفه یه

 بود جیغش صدای همزمان... شد پرخون که غزل دهن به برسه چه دردگرفت

 ... عوضی گفت وجیغ باگریه که وگریش
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 بودم گفته بهت ؟غزل منم عوضی دادزدم درکه به چسبید ماشین ی گوشه کرد کز

 اون بخشمت نمی گفتم بافریاد... بخشمت نمی سربزنه ازت یخطای کوچکترین

 میکنم خراب آموزشگاهوروسرشون

 کردی توغلط گفت باگریه

 زد جیغ دفه یه که نبود رانندگی به باالاصالحواسم رفت دستم باز دفه یه که

 که بودم عصبی خیلی ماشین ی گوشه کرد وکز گرفت دهنش ودستشوجلوی

 ؟ داری رابطه باهاش باخشم گفتم فرمون به زدم کردم دستمومشت باعصبانیت

 ؟ شنیدی باز نداددازدم جوابی اما باز دادزدم

 ... منوببرخونه گفت باگریه

 گفتم باعصبانیت که نداشتم کنترلی روحرکاتم خیلی بودم عصبی(؟ خونه ببرمت-

 ... زه...هر گذاشتم واست کم من ؟مگه نمیشی توآدم)

 ... نیستی هرمشو نداری تومنودوست دادزد-

 گوشه به چسبید که سرعت به پیچیدم وچنان...میخواد شوهرواقعی یه دلت پس-

 ی

 گفتم بافریاد نکردم توجهی پیچید توماشین وحشتناک بنفش جیغ ماشین

 غزل نمیذارم زندت... داری رابطه باهاش بفهمم غزل میکنم روزگارتوسیاه

 کردی خیانت بهم) دادزدم(...م

 ؟ ریکجامی گفت باگریه
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 ) دادزدم(؟ نمیخواستی شوهرواقعی مگه-

 ؟ دادمیزنی قده این خبرته چه-

 ؟... میدی کشتنمون به االن گفت که میکردم رانندگی باسرعت

 ؟ شدی سگ مرگته چه گفت باترس که دادزدم چنان( جهنم به-

 شو خفه-

 خواست دلت هرغلطی کالس فرستادمت گفتم که میکرد گریه وفقط شد ساکت

 ؟ ره؟آ بکنی

 .. نکردم کاری من گفت باگریه

 ؟ داره چکارت ؟غزل چیه آرمان ؟پس نکردی کاری-

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

 ؟ داری ای رابطه چه باهاش... بده جواب غزل باتوأم-

 ... نکردم کاری من گفت شمرده شمرده اما هق باهق

 اینقده داره باهات ای رابطه چه... جونم میگه بهت میزنه زنگ بهت چرا پس-

 زدم داد.. میکنم نابودت غزل زده دست بهت بفهمم اگه غزل.... صمیمیه باهات

 میکنم نابودتون

 ... مریضی...امیر تومریضی نیستی سالم ای تودیونه... روانی زد داد

 که ،دیدم هاتودیدم خنده خودم) لحنم بود عصبی خیلی(؟ مریضم ؟من مریضم-

 .. میخندیدی باهاش
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 ... خندیدم که خندیدم میکنی طوری این دیدی منوتوبغلش ؟مگه منودیدی-

 باجیغ که تودهنش باالوزدم رفت دستم باز که شدم عصبی چنان حرفش از دوباره

 .... کثافت گفت

 ؟؟ خندیدی؟آره که خندیدی دادزدم باعصبانیت

 باگریه که دهنش بود پرخون کرد دهنشوپاک باحرص روبرداشت کاغذی دستمال

 ... میاد بدم ازت گفت

 نکردم فراهم واست خواستی چیزی... واست گذاشتم کم میاد بدت ازمن آره-

 ندارم من که میخواد دخترچی یه ؟دیگه واست نکردم من گفتی مخوای چی ؟دیگه

 ؟؟ گذاشتم کم) دادزدم(....

 درپارکینگ کردم توقف) آپارتمانم( ساختمان مقابل کرد گریه فقط نگفت هیچی

 ؟ اینجا منوُآوردی چی واسه گفت باگریه که شدم داخل کردم باز روباکنترل

 کنی هض بدم نشونت شوهرواقعی یه میخوام...؟ نمیخواستی شوهرواقعی یه مگه-

... 

 ؟ چکارکنی میخوای گفت باگریه که گفتم باحرص چنان

 نزن زیادی شوحرف پیاده-

 زورپیادش به وبازوشوگرفتم کردم روباز درماشین که بود نشسته هنوز شدم پیاده

 ؟ اومدی چی واسه اینجا گفت باگریه کردم

 عصبی من میکرد گریه اون سوارشدیم که آسانسوررفتیم سمت... نگفتم هیچی
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 باخشم....تو دادم هلش بودم گرفته مدت تمام وبازشوکه کردم درآپارتمانوباز که....

 ... وحشی گفت

 داخل... کشیدم خودم دنبال کشون کشون اتاق سمت که.... کردم قفل دربستم

 اتاق

 ) گفتم باحرص( نابود غزل کردی نابودم وگفتم انداختمش تخت روی شدیم

 .....هان... نداشتم من که میخواستی چی گفتم که میکرد نگام باگریه

 ... میکرد گریه فقط.....................-

 .... نه من بلده اون.... ندارم من داره چی آشغال اون زدم داد

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

 جوری منواین نخواستی نکردم التماست کم) دادزدم بازم(کردی؟ خیانت توبهم-

 رزه.ه) گفتم بافریاد(؟ تونذاشتی ؟؟گفتم نخواستمت.. منونابودکنی میخواستی

 چی همه... آّبروموبردی .... اونوداری.. منونخواستی چکارآره منومیخوای

 امیربدی) دادم ادامه ادبافری( کنی خطا پا از دست نگفتم مگه کردی روخراب

 ؟ نگفتم... میشم

 ؟...کنم خیانت بهت چطوری توشوهرمه مث سگی یه زدوقتی داد

 وگریه باعصبانت که تودهنش وزدم شدم خم که گرفت جلوچشام بازخون لحظه یه

 ... عوضی آشغال گفت

 ؟ میکنی خواست دلت هرغلطی شوهرداری میدونی...شو خفه-

 مث همتون گفتم باعصبانیت که بود پرخون دهنش کردم نگاش میکرد گریه فقط
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 ؟... مامانتی عین توهم... همین

 باهق( نکردم وکاری نکردم کاری من خودتی هرزه شوکثافت خفه گفت باگریه

 ) حرفاش بود هق

 سرش ومقنعشواز سمتش شم خم که بود زده چمپاته بود نشسته تخت روی

 کشیدم

 دنیا بفهمی سرت میارم بالیی میرسم حسابت وگفتم نشستم تخت ی لبه ووباحرص

 ... کردی نابودم غزل.... کیه دست

 من میزد جیغ اون کرد پاره گرفتم یقش دوطرف مانتوشواز باعصبانیت وچنان

 چکارمیکنی؟ گفت باجیغ طرف یه هرکدوم پریدن هاش دکمه کل بودم عصبی

 تنش بشوازتا سریع حرکت بایه نبودم خود حال اصال بودم روانی... ندادم ؟محل

 از سوتینشووحشیانه که نبود خودم دست اما تقالکرد زد جیغ بازم که کشیدم

 تنش

 زدنده جلوچشمم قبل خاطرات انگار نبود خودم دست من شد پاره قفلش درآوردم

 نفرت وجودم کل میزدم حرف باهاش دارم که.... بود اون...بود انگاراون میشدن

 گفت بهم بادادوگریه که که نبودم آروم من دز جیغ تقالکرد هرچه ها گذشته از بود

 ...میاد بدم ازت کثافت

 من مگه میکرد گریه افتادباجیغ تخت دمرروی وکه دهنش پشت زدم یکی باحرص

 بود بلد که هرچی رکیک میداد فش وفقط کشیدم پاش شلوارشواز که میشدم آروم

 بدهکارنبود گوشم من اما
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 شو خفه دادزدم

 ...میاد بدم ازت-

 نذاشتی... تونذاشتی میشدم عاشقت داشتم گفتم میشدم خارج اتاق از که الیدرح

 منونخواستی

 کردم روباز درکابینت باحرص آشپزخونه سمت رفتم که بود هقش هق صوای فقط

 که بود دمر هنوز نشستم تخت ی لبه ی دوباره وتواتاق برگشتم برداشتم طناب ویه

 گفت وباگریه سرشوبرداشت که تمبس وباطناب کردم جفت هم روبه دوتاپاهاش

 ؟ چکارمیکنی

 اما میشدم عاشقت داشتم کردی دنیاموجهنم غزل میکنم جهنم روبرات دینا-

 نذاشتی

 ...میخوای ؟شهرواقعی گذاشتم برات کم...

 خودت خواستم ازت هزارباز...منو زدی پس خودت گفتم باحرص بستم پاهاشوکه

 منو نخواستی

 روبگوباورکردم واحمق ساده من غزل کردی رفرضخ من دادم ادامه خند باپوز

 پشتش دستموشکوندی گفت وباگریه کردم بلندش دستشوگرفتم یه داری دوسم

 بهم

 هنوز بستم باطناب پشت از کردم وجفت دیگشوگرفتم دست باعصبانیت که بود

 شدی دیونه گفت که میکرد گریه

 کردی تودیونم بودم عاقل من اما) دادزدم(؟ نمیدونستی-
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 ندارم کاریت خطانکنی پا از دست دستاشوگفتم میبستم باطناب طورکه مونه

 گفتم

 نذارمهربونم سرم سربه

 باگریه بست چشم که بود لخت باالتنش خودم سمت چرخوندم بستم دستاشوکه

 گفت

 عوضی

 ؟ عوضی میگی شوهرت به-

 منه مال که چیزی...آره زده دست بهت عوضی اون گفتم که بود تنش به نگاهم

 میزنه دست عروسکم به دیگه یکی... ببره لذت ازش باید دیگه یکی منه قح

 ؟ آره) دادزدم(

 میگی؟ جوری چرااین نزده دست بهم کی گفت باگریه

 خیانت چرابهت دارم دوست وقتی من دادباگریه ادامه که کردم نگاش باخشم فقط

 کارونمیکردم این هم نبودی شوهرم اگا حتی کنم

 پس... غزل مخملیه گوشام آره بدم طالقت میگفتی یشهتوهم گفتم باپوزخند

 بگواین

 میزدی طالق از حرف هی اواخر

 نبودم باکسی من میکنی اشتباه داری)داد ادامه هق وهق باگریه(امیرتوروخدا-

 جوریه این اخالقش خودش آرمان... وقت هیچ نبودم امیر.... امیر نبودم...

 صمیمیه... مهربونه
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 توحسی به اون ل غز نیستم احق من) لحنم بودم عصبی( وریهج باتواین فقط اون-

 نمیدونست.. برد ماتش شوهرتم گفتم بهش وقتی داره فرق باتوبابقیه نگاهش داره

 ؟ آره اونه مال هات دلبری غزل ؟دادزم بودی نگفته گفت بهت شوهرداری

 تومنونمیخوای... دارم دوست امیرمن نبود مهم برام من بود مهربون خودش-

 چیه بازیا دیونه این نمیدونم حاالهم

 از قبل من از توقبل باورمیکردم هم نباید باورنمیکنم دیگه ؟نه داری دوسم اِ-

 کاری خودت اما میشی آدم داری خرباورکردم من بودی شده عفت بی آرمان

 بردی بین از خودت به اعتمادمونسبت کردی

 حق همه وگفتم شسین نوک روی کشیدم سینش روی باحرص اشارم باانگشت

 دست بهت چرانمیذاری نیستی توزنم مگه آره... نه خودم اما کن زنمونگاه دارن

 ؟ توزنمی ؟زنم؟دادزدم نیستی من تومال مگه نگفتم بهت کم بزنم

 عذاب گفتم نخواستم زور به منم نخواستی خودت دادم ادامه که کرد هق هق فقط

 گفتم بهت... ندادی محلم اام کردم هزاربارالتماست اما میشی اذیت میکشی

 ؟ آره نیستم ل؟بلد غز بدم من... میخوامت

 نبوده توزندگیم نبوده کسی نزده دست بهم کسی امیر میکنی اشتباه گفت باگریه

 چراباورنمیکنی نبوده بابام جون به نبوده گفت هق باهق..

 دمکر بدم بهت) دادزم( عزیزدلم گفتم بهت خونم اومدی که بهت؟ازروزی بدکردم-

 .... دلمی توعزیز غزل
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 توهواموداشت جز کی توروبگیره جای نمیتونه هیشکی داری شک توچرابهم چته-

 .... وجودم باتمام عاشقتم من...امیرتوراخدا.. کنم خیانت بهت چرا اخه

 دارم دوست نفهیمدی رفتارم از دیونتم تونفهمیدی-

 پسم کم... ریختمی دلم میزدی پسم هربارکه دادم ادامه که کرد هق هق فقط

 نزدی

 نزدی غزل

 بود هوس اما خواستی درسته-

 خونم روز شب) دادزدم(.... زور به بودکه اگه که بود اگه نبود هوس نبود.. نبود-

 لعنتی بودی

 ) گفت هق باهق( باش تورخداآروم امیر-

 چرااین داره دوست چقد که نبود فکربابام نبودی فکربابات درک به من-

 کاروکردی

 گوش حرفام چرابه عزیز نکردم کاری من میگی الکی ؟چرا کاری هچ آخه-

 امیر عاشقتم من پیدامیشه توواسم مث کسی...خدا به نکردم کاری من نمیدی

 ... برات میمیرم

 نخواستمت همین واسه کنی ازدواج کنی ولم میترسم دلواپسم چقد میدونی

 داشتم دوست میخواستمت وجودم باتمام اما نخواستمت...

 ؟ زدی پسم که داشتینه دوست چه این خهآ_
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 کردی ولم اگه نشم پشیون بعد که نخواستم-

 غزل میدی چراعذابم نفهیدی کردم ول خاطرت شیرنوبه گفتم باعصبانیت

 پنهونموندیدی عشق عشقموندیدی

 بود هوس اما تومنوخواستی-

 بدم فرصت خودم به خواستم اما خواستمت بود نه-

 دیدن طاقت نکن دیونم نکن گریه لعتی نکن گریه دادزدم که فقط کرد گریه

 ... لعنتی اشکاتوندارم

 دوست واسه که میدونم فرصتی چه میخواستی توفرصت گفت ه کرد هق هق

 میکنی خالصم کی گفتم بودی بدبین بهم تومنوندیدی میکردی دل دل داشتنم

 راحت

 وبدبینیات شک از شدم

 بخوام من تاوقتی میمونی پیشم نگفتم مگه کنم ولت-

 نداری دوسم نه منومیخوای من کردی منواسیرخودت چی واسه ؟آخه چی واسه-

 میذاری راحت نه

 تونفهمیدی... دیگه یکی سراغ رفتی که نداری ؟دوسم نداری تودوسم غزل-

 دیونتم

 وهق گفتارش لحن از لزرید تنم که وای گفت هق باهق( دارم دوست روانی-

 )هقش
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 زدم داد... باختم ل غز کردی دلموداغون اما وباختم دادم بهت دل باختم بازم-

 .... باختم

 ) گفت باگریه( نگفتی بهم اما داشتی دوسم-

 بهتره اون آره بهتره ازمن که یکی دیگه یکی سراغ رفتی توچی اما نگفتم زدم داد

 بهتره ازمن اون غزل) زدم داد(

 دارم بخدادوست میکنی اشتباه امیر-

 چراحالمواین... میبندی دل یکی به هردفه که بدبودی ولا تواز نمیکنم اشتباه-

 کردی دلخوشم داری دوسم گفتی ؟چرابهم کردی چراداغونم کردی جوری

 .... ندیدی باورنکردی ندیدی عشقوتوچشام...

 میرم نزنه سرت فکرفراربه وگفتم تخت روی از شدم بلند که کرد هق هق فقط

 از... نره یادت تاعمرداری ادمد نشونت شوهری برمیگردم... برمیگردم شب

 کردم اشتباه اما شدی درست روبگوگفتم احمق من کردی سواستفاده مهربونیام

 ... نذارمیترسم منوتنها... میری کجا گفت باگریه

 کردم ودرقفل بیرون زدم اتاق واز کردم لباساشوجمع هاش گریه به توجه بدون

 امیرتنهام... میکنم امیرخواهش..نرو دادزد باگریه بیرون زدم ازدرکه

 جونم به آتیش که بود هقش هق وصدای...نرو...امیر...نرولطفا... میترسم...نذار

 سرم به فعالزده من اما زد

 زود مطب رفتم وداغون متشنج بااعصاب کردم دروحفاظوقفل بیرون زدم ازخونه
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 تتاساع گفتم کنم سالم اینکه بدون کرده تعجب بادیدنم منشی اومدم هردفه تراز

 ..دکتر آقای چشم گفت باترس که بود شد بلند... نمیکنم بیشترویزیت 7

 بود ریخته اعصابم شد بیمارداخل اولین بعد دقیقه چند شدم داخل کردم دروباز

 وکارموبه نکنم وحرصموسربیماراخالی کنم سردیموحفظ خون کردم سعی

 بدون اما شتمدا کننده مراجعه بااینکه بودم مطب7 تاساعت بدم انجام نحواحسنت

 دینم بابا با عمارت رفتم کردم رانندگی باسرعت بیرون زدم مطب از اونا به اعتنا

 گرفت غزلوکه سراغ علیکی نه سالمی نه شدم داخل که همین بود کرده تعجب

 زدن حرف مجال اصال شدیم دعوت عروسی شمال بریم وقراره مستان پیش گفتم

 بود لباس هرچی کمدشوزیروروکردم.. اتاقش رفتم باورنکرد میدونم ندادم بهش

 بیرون ریختم

 میرسد ذهنم به که وهرجایی کشوها کمد که گشتم کلی.... باشه داشته باید-

 روگشتم

 داره حتما پس میرقصه بالباس گفت خودش بود رقص لباس دست یه پیداکردم که

 که بادامن... بودکه سوتین بیشترشبیه جلوم... حسابی میخوردم حرص گفته که

 سمت رفتم بیرون خونه از زدم... بود آتیشی قرمز یه....بود باز جاش همه

 رفتم دست غذابه مبل وروی لباسارواندختم ورفتم گرفتم غذا هم سرراه آپارتمانم

 یه

 اخم یه با داشت عجیبی معصومیت یه کردم نگاش بود خواب اتاق به راست

 تخت وروی نشستم تتخ ی لبه تخت روی غذاهاروگذاشتم بود توصورتش غلیظی
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 بود بسته باکلیپس موهاشوکه بردم دست بود شده مچاله خودش توی توخواب که

 نوازش انگشتاموگونشوکه باپشت که بود بهش نگاهم دقایقی... کردم رونوازش

 گریه به تامنودید پرید ازخواب کشیدم دست گونش روی همینکه کردم

 افتادوباگریه

 ؟ بودی تاحاالکجا گفت

 گفت هق وباهق شد جلوخم به کمی ویه گرفت پاهاشوجلوسینش ستنش بلندشد

 کن دستاموباز

 ؟ چکارکنی که کنم باز گفتم کشیدم غذاروجلم ظرف

 برم کجادارم فرارنمیکنم گفت باگریه

 بری نداری جایی معلومه-

 گفتم دستوری باحالت که روشوبرگردوند بردم دهنش سمت غذاروپرکردم قاشق

 بخور

 نمیخورم-

 ری؟نمیخو-

 ....نخوربروبمیر... بجهنم-

 بروبمیر خودت گفت وگریه باعصبانیت

 بازی بازندگیم بچه الف یه که بمیرم برم بایدم وگفتم شدم خوردن مشغول خودم

 کرده
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 گرفتی بازی تومنوبه یا کردم بازی بازندگیت من گفت باگریه

 چی میدونی میدم پرورش دارم توآستینم ماری چه نمیدونستم پرگفتم بادهن

 ناراحتم

 ؟ کرده

 که میکردم باور داشتم وگفتم تودهنم پرگذاشتم قاشق یه که بااشک کرد نگام فقط

 که باورمیکردم خودم داشتم...شدم عاشقت که میکردم باور ؟داشتم داری دوسم

 نگاش کردی سواستفاده من سادگی تواز.. ببخشم میتونم هاتوساده گذشته بتونم

 باپوزخندی دراومد آب از توزرد سپردم دل هرکی به احمقم زیادی من وگفتم کردم

 ببخشم تورواصالنمیوتمونم اما گفتم

 کرده ای کینه توروخیلی اما اومده پیش چی توگذشتت نمیدونم من گفت باگریه

 نکردم.. نکردم کاری من ولی...

 نکردین کاری میگن میخورین گهی همه همین عین همتون گفتم خند باپوز

 هاش گریه به توجه بی ندادم محل کرد هق هق وهاشروزان سرشوگذاشت

 گفت که کرد نگام باگریه سرشوبرداشت دقایقی بعد که غذاموخوردم

 هیچ من نداشت کارمن به کاری آرمان نکردم کاری من چراباورنمیکنی...امیر

 بهت مگه دارم امیرتوردوست من بگم زبونی چه به وندارم نداشتم بهش ای عالقه

 گفت دلخراشی هق هق بایه( دارم دوست بودم نگفته... بودم نگفته

 ) دلموزیروروکرد
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 بگی میشه روت میگی چجوری کردی چرازردم پس داری دوسم گفتم باپوزخند

 کردی دورم خودت از منوهردفه چرا) بااونی دادزدم( امابااونی داری دوسم

 اگه دیمی طالقم گفتی دیشب همین میدی طالقم گفتی تومنونمیخوای گفت باگریه

 ...... بود هوس ولی توخواستی آره زدی حرف چرااین میخوای

 به مدتی که خواستم... نزنی طالق حرف که... کنم آرومت که گفتم خواسمت-

 گفتم اما خواسمت من غزل..خواسمت بعد امتحانتوبدی توهم که بدم فرصت خودم

 ؟ نقهمدی حساسیتاموندیدی مگه میگم بهت دیگه مدت یه

 نمی دادم ادامه هق باهق بود هوس خواستی هم اگه منونخواستی میگی دورغ-

 دوستم وقتی بدی طالقم قراره میدونستم وقتی آغشوتوبچشم طعم خواستم

 نداشتی

 .... نمیخواستی عمرکه یه منوواسه بود توازسرهوس خواستن..

 هم دلیل بی دادم ادامه گفتم باپوزخند داشتم شک بهت چون نخواستم اوایل -

 نبود

 بهم اما بود روت شوهرت اسم اینکه توباوجود کنم اعتماد بهت نکردی توکاری

 کاروبکنی این نداشتی حق شوهرتم اما نداشتم رابطه باهات دررسته کردی خیانت

 دل توبازم اما میدادمت خواستگاره همون به که نمیخواستمت اگه بودم گفته بهت

 مرتکب بزرگی گناه چه میدونی بدکردی غزل بدکردی دادی ای دیگه کس به

 ... اینومیفهمی غزل شوهرداشتی...شدی

 ندادم دل کسی توبه جز ندادم دل کسی به ندادم گفت هق وهق بادادوگریه
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 ؟ نمیکنی چراباورم

 نبودی ونجیبی دخترپا حرفا ازاین توقبل دخترنبودی چون اوایل نکردم باورت-

 بهم میاد روز یه اما یدار دوسم حاالمیگی شاید میذاری پاتوکج بازم معلومه

 میکردم روفراموش وگذشتت میشدم عاشق روبگوداشتم احمق من اما کنی خیانت

 ... اینه حرفم تمام نیستم اولت عشق من دادزدم...... آخه احمقم بگوچقد من

 چراباورنمیکنه خدایا دادزد باورکن تویی زندگیم مرد وآخرین اولین گفت باگریه

... 

 تمساح اشک خودته تراز عوضی یه دگیتزن مرداول میگی دروغ-

 اشکات واسه دلم باش مطمئن اما اشکاتونه زناسالحتون شما نریزباورنمیکنم

 مویی به میگیره جون تو،تودلم از داره که عشقی نمیدونستم من بدون اما نمیسوزه

 ) اشکاش باهردونه میشدم آب ذره ذره میمردم داشتم که درصورتی( ... بنده

 بودم بسته محکم که دستش به افتاد نگاهم... بود من به پشت شیدک دراز روتخت

 من کنه اذیتم که هم هرچی شدبراش کباب دلم بود شده کبود دورمچش یکمی

 من میبخشمش من میبخشمش؟آره راحت یعنی سربزنه ازش هرخطایی عاشقشم

 الزمه کنم تنبیهش کمی یه حاال ولی بنده نفسش به جونش به جونم عاشقشم

 براش

 اون... نیست...واقعا نیست ای رابطه عوضی واون خودش بین میکنم احساس

 ؟.... میگه راست

 هردفه میشه کم من تحمل منوتاب میکنه منوروانی کمرلختش بود من به که پشت
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 ضعیف ام اراده نمیشدم سست طوری تاحاالاین من دختری دربرابرهیچ بادیدنش

 .... کرده شمنومحصورخود که احمق این داره چی نبوده

 هیچی بااشکاش کرد نگام سرشوبرداشت کردم دستشوباز وطناب سمتش شم خم

 دارم کارت بیا گفتم کردم بلندش کردم پاهشوباز طناب که نگفت

 میکرد نگام بود ایستاده که میشدم خارج اتاق از داشتم در سمت کرد نگام فقط

 بیا گفتم که باگریه

 ؟ داری چکارم-

 بیا زرنزن-

 مقاومت کشیدم خودم دنبال وبازوشوگرفتم سمتش رفتم که بود تادهایس هنوز

 به کرد

 دنبال نداشتم تنش به اصالتوجهی بود برهنه تنش هنوز کشیدمش خودم زوردنبال

 گفت وگریه وباعصبانیت انداختمش مبل روی...و آوردمش کشون کشون خودم

 .... وحشی

 توخودش مبل روی که سمتش کردم پرت برداشتم بود تکی مبل روی رقص لباس

 داذزدم که کرد نگام باگریه...برقص پاشوبرام بپوش گفتم بود شده جمع

 پاشوبپوش

 ...توروخدا....امیر-

 کنم تنت یا میپوشی-
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 ) گفت هق باهق( پوشم نمی-

 باش زود گفتم که کردم روشن کنترلوبرداشتم رفتم سیستم سمت

 دیدم کردم نگاش برگشتم که پیداکردم بودم عربی آهنگ یه دنبال کردم روشن

 داره

 رفتم سمتش بود روزانوهاش سرش هنوز میکنه گریه

 میرقصی واسم نگفتی خودت مگه-

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

 من اما کرد گریه کرد مقاوت کلی کردم تنش کردم شروع خودم لباسوبراشتم که

 به تارمرف بود وحشیانه نیومدم کوتاه من اما من تقالکرد اون نبود بدهکارش گوشم

 قفلشومیبستم وداشتم درواقع بود ستوتین که کردم باالتنشوتنش قسمت سختی

 که

 میخوام کرد هق هق فقط بارقصت میکنی سیرابم واسم ومیرقصی گفتم

 رقصتوببینم

 ... بپوش گفتم وباخشم گرفتم سمتش رقص دامنو وایستادکه شد بلند

 ... میکرد نگام میکنم احساس بانفرت

 ... رقصتوببینم بهترین میخوام... بپوش زدم داد

 وگفتم کردم موهاشوباز کلیپس باعصباینت رفتم سمتش نمیرقصم گفت باگریه

 ... برقص برام دادزدم منی تومال... کن منوسیرابم
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 محکم کشیدم گرفتم پشت از موهاشووحشیانه که... ریخت دورش موهاش

 سرشوبه

 گفتم دندونام الی از باحرص که درحالی باعصبانت که زد جیغ کرد خم عقب

 ..... امشب میکنی منوسیرابم... میرقصی واسم باعشق واسم میرقصی

 گفتم که بود شده معرکه لباس بااین که بود سینش به دادنگام دهانشوقورت آب

 .... باشه یادت من فقط.... منی تومال

 ... بپوش گفتم که کردم موهاشوول

 پا وپاروی نشستم مبل روی دمکر سیستموروشن که پوشید شدلباسوبراشت خم

 بی میریخت اشک بود بودایستاده بهش نگاهم اما بودم عصبی خیلی انداختم

 داد بازم که بود پخش درحال آهنگ بست چشم کرد نگام... برقص دازدم صداکه

 واسم برقص زدم

 بهش نگاهم مدت تمام ورقصید رقصیدن به کرد وشروع...... داد موهاش به تابی

 موجی چنان تنش میرقصید باحرص داشت خصوصا بود معرکه قصشر واقعا بود

 معرکه نبود باورکردنی که میرقصیدن چنان موهاش نبود وصف قابل که داشت

 زده زل مدت تمام من نفس یه وارمرقصید دیونه وباسنش تنوسینه ولرزش بودموج

 عمیقی نفس کردم پیرهنموباز ی دکمه آوردم می کم داشتم نفس نفس بهش بودم

 خوبه اون باوجود من حال میمیرم براش میمیرم دخترم این عاشق من کشیدم

 باتمام کرد هق وهق زانوگذاشت سرروی افتاد زانوش روی شد تموم آهنگ که....
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 .... ،نیستم نیستم بد امیرمن گفت هق باهق وجودش

 باگریه که کردم بلندشو،بلندش وگفتم کردم بلندش گرفتم بازوشوباخشم شدم بلند

 نکردم کاری من امیر فتگ

 ...درارلباستو-

 رقصیدی اونم واسه وگفتم لباسشوبازکردم ووقفل وچرخوندمش کردم بازشوول

 ؟... نمیکنی چراباورم.. نکن امیرتوروخدااذیتم گفت باگریه برگشت

 سمت که درآورد دامنوشوخودش مبل وروی کردم وپرت درآوردم لباسوازتنش

 اشکاش کرد نگام سرشوبرداشت انداختمش تخت وروی بردم کشون کشون اتاق

 درآوردم پیرهنموازتنم.... اشکا این دیدن میخواد صبری خداچه وای بود توچشاش

 کردم زمزمه آروم کردم بغلش پشت از کشیدم دارز وکنارش مبل روی کردم پرت

 سینشوتودست یه بردم دست که خودم به چسبوندم... بخواب بغلم امشب...

 گرفتم

 ازگرمای.... منی مال توفقط تنتوببینه کسی نمیدم اجازه کردم مزمهز وزیرگوشش

 موهاشوبوکردم عمیق... شددرآغوشش سست تاروپودم کل شدم طوری یه تنش

 زنده غزل نمیکنم قسمت تورباکسی نمیدم توروباکسی منی تومال کردم وزمزمه

 یمیرمم... باشه تنت به نگاهش لحظه یه فقط لحظه یه بخواد که کسی نیمذارم

 ... میمرم... باشی باکسی

 روبه دینا نکن کاری دیونم من غزل کردم زمزمه گوشش توی کرد هق هق فقط



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

676 

 

 ... آروزوکن روهرلحظه مرگت زده دست بهت آرمان بفهمم بکشم آتیش

 ... ای تودیونه گفت هق باهق

 نکن اذیتم غزل... باشه دیگه کسی مال زنش میکنه قبول عاقلی آدم کدوم آره-

 هیچ

 روانیم من نسنج نذارمنوباغیرتم روغیرتم دست وقت

 نیستم... نیستم زنت من گفت باگریه-

 که درحالی گرفتم محکم وفکشوبادست باعصبانت چرخوندم خودم روشوسمت

 شوهرتم امشب از.. شوهرتم من گفتم دندونام الی از باخشم بودم خیز نیم کمی

 میدم فرصت دورروز یکی بهت فروکن کوچیکت اینوتوکله میخوای که همونی

 یه... شوهرتم کنی تاقبولم میدارم نگهت انیجا... دوروز فقط فهمیدی؟دوروز...

 به وسرش دادم هل محکم عقب چونشوبه داری دوست طورکه همون شوهرواقعی

 زن که کاری همون دادم ادامه که بودن خیس وچشاش شد متمایل عقب

 شوهرواقی

 برسونی آرامش منوبه...یخوامم باعشق همراه سکس ازت دارن باهم

 میریخت اشک بست چشم

 سیاه روزگارت ندی اجازه کنی اذیتم بخوای غزل... همینونمیخواستی مگه– من

 دوسم مگه ادام ادامه باپوزخند... بخوای خودتم میخوام...میاد اززوربدم.. میکنم

 خیمه روش... شوهرشه عاشق که خوب زن یه مث میکنی همراهیم پس نداری

 هرحال وبه میسازم روبرات قشنگی های لحظه گفتم اشکاش کردن پا درحال زدم
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 .... باتنت کنی آرومم کنی سیرابم میخوام بلدم مردَم منم

 نظیری توبی چشاشوگفتم دم*ب*و*س که بیشترروش شدم خم نگفت هیچی

 باشه امایادت

 پشت از کشیدم دراز دوباره که میریخت اشک فقط بودم که وروش دیونم من

 غزل گفتم وباالتماس یدم*ب*و*سدستشو ومچ دستشوگرفتم که کردم شبغل

 کار وقت هیچ

 فقط... نمیگم بهت نه بخوای هرچی میدم بهت بخوای هرچی کنی ناراحتم نکن

 میکنی داغونم اشکاتوببینم ندارم دوست نکن گریه جلوم دیگه.... نکن اذیتم

 جداشی ازم بخوای تصوراینکه منی تومال...اشکاتوندارم دیدن طاقت بااشکات

 زندگی توبهم ای ه*س*ب*وهر... میمیرم... میمیرم بشی ای دیگه کس مال

 میبخشه

 فک لحظه یه تونم نمی بگذرم ازت ساده نمیتونم سخته توبنده نفس به نفسم...

 کنم

 دست بدم کسی به تورو نمیتونم نیست خودم دست غزل شدم عاشقت... ندارمت

 موهاشوبوکردم عمیق بود فینش فین صدای فقط... بسپارمت نسیت الیقت که کس

 اشک اون صب تاحوالی....

 دوباره... کیلینیک برم که بیدارشم سختی به صبح بیداربودم من میریخت

 کردن شروع چشاش جزسریع نگفت هیچی پرید ازخواب بود وخواب دستاشوبستم

 ... باریدن
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 )غزل(

 حرفایی کرد زمزمه توگوشم مدام واون بیداربودم تاصبح ستاموبستد بازم روانی

 نمیدونستم بودم منتظرشنیدنش بود ها مدت که دلموحرفایی میکرد ریش ریش که

 من...واقعا دیونست مرد این بترسم باازش داره دوسم اینکه از باشم خوشحال

 میشدم ونداغ داشتم ازدردزیردلم برد خوابم صب حوالی ریختم اشک صب باخود

 ریخت اشکم نگفتم هیچی پریدم خواب از که دستاموبست صب... نگفتم بهش اما

 مردمشکل این میکنه اذیتم جوری این که عشقیه چه این آخه نبود خودم دست

 ظهرمیام گفت کشید تنم روی مالفه... نیست خودش دست بدینه داره

 چشاموبستم

 همه این که بود ماهانم موعد... نگم هیچ کردم سعی میمردم ازدردداشتم

 دردداشتم

 تنها رفت...... بخوابم درست نتونستم دیشب که دردبود ازشدت کردم تحمل اما

 لباس فقط شد خیس پام الی کردم احساس که گذشت چقد نمیدونم موندم

 بود زیرتنم

 بلند نکردم تقالیی هیچ پس اومد برنمی ازدستم کاری که بود وپاموبسته دست

 شدم

 دست بکنم چکارمیتونستم کردم ولش بود شده کثیف مالفه کردم زیرمونگاه

 خوابم سختی به ولی نبودم راحت هرچند کشیدم دراز دوباره روانی بود وپاموبسه

 برد خوابم کی نفمیدم اما خودم روی بکشم نمیتونستم نبود روم هم مالفه برد



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

679 

 

 وسرگیجه بودم منگ ایستاده سرم باالی دیدم که بیدارشدم باسردردازخواب......

 ؟ چته گفت تارمیدیدکه چشام داشتم بدی ی

 ... بده حالم گفتم کنم نگاش انیکه بدون

 ؟ شدی کی-

 ... بعدرفتنت گفتم باغیض

 ؟ دردداشتی دیشت-

 ؟... نگفتی چراچیزی گفت که گرفت گریم اختیار بی دادم سرموتکون فقظط

 ... بگیرم وسایل استو برم پاشوبروحموم وگفت زانوزد تخت پای که نگفتم هیچی

 بلند کرد کمکم پاموبازکرد دستموماساژدادم مچ.. دستم کردن باز کرد وشروع

 شدم

 هق به اما تنم بود برهنه هرچند کشدم خجالت اینقده سرووضعم بود افتضاح...

 هق

 خداشاهده شدم مردموزنده افتادم

 بزنی آّب تنتوخوب کن سعی نیست خوبت واست تنت به نزن زیادصابون-امیر

 ... میام زود میرم......

 سیرگریه دل یه بازم بودم توحموم ساعتی نیم یه.............. شدم حموم داخل

 ... خوبی عزیزدلم غزل گفت که صداشوشنیدم که کردم

 زورخودموکنترل به نبودم بند پا روی که داشتم ای سرگیجه چنان روبستم آب

 برام دفه اون که ای حوله... دادم یهدیوارتک به...)؟ خوبه حالت غزل-امیر( کردم
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 جمع بدبختی موهاموبه ) بده جواب عزیزم غزل-امیر(پیچیدم رودورتنم بود گرفته

 کردم دروباز الی که )؟ عزیزم صدامومیشونی میکنی نگرانم داری-امیر( کردم

 ؟ خوبی گفت

 نشسته قالی روی زمین کف بیرون واومدم کردم راه خودموروبه... نگفتم هیچی

 ... پریده خیلی رنگت بخور چیزی یه بیا گفت که بود

 اصالنگاش... بودم ناراحت خیلی ازدستش کشیدم دراز تخت روی ندادم محلش

 گفت بود غذادستش بارمصرف یه وظرف نشست تخت ی شدلبه بلند که نکردم

 ...بخور چیزی پاشویه

 لیوان شدیه دبلن کرد زوربلندم به بود بازوموگرفته... روتخت غذاروگذاشت ظرف

 نخوردی تاحاالچیزی دیروز از وگفت گرفت جلوم برگشت که برداشت پرتقال آب

 دخترونتوندارم بازیای ولوس وضعف غش حوصله

 ..بخور گفت دستوری که برگردوندم روم

 که باخودت قهری توبامن-... دهنموبازکرد فکموگرفت تخت ی لبه نشست

 قهرنیستی

 پرتقال آب پرکرداز ودهنم خوردم زوردادبه هب که خیلی بود خشن نداشت اعصاب

 کردم تف روباشدت همه دهنم ازجلوی لجبازتالیوانوبرداشت منم

 شد عصبی خیلی نمیزد خون کاردمیزدی نگفت هیچی بست چشم...توصورتش

 مارک پیرهنش د پرتقال پرآب صورتش بودن شده متورم گردنش رگای که اینقد
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 ... نمیخورم گفتم باغیض که کرد نگام شد پرلک دارش

 وگفت باحرص پاک بود کشیده روتخت که تمیزی های صورتشوبامالفه

 ... بدمیشه زودحالت خودت میکنی ضعف نیست خوب بخورحالت

 ... نمیخورم-

 غذاتوبخوربریم...مستانی پیش گفتم باباسراغتومیگیره عمارت بریم بخورمیخوایم-

... 

 ... نمیخورم-

 ... نیست خوب حالم... برعمارتکومنوب لباسم گفتم شدم بلند

 تادوتاقدم که نداشتم درستی تعادل نبود خوب حالم بودم نخورده هیچی دوروزه

 هراسون صدای بود یادم که چیزی وتنها رفت سیاهی چشمم جلوم برداشتم

 امیربود

 دویددادزدغززززززززل؟ سمتم که

 )امیر(

 دویدم سمتش هراسون... غزل دادزدم

 چیزی دورزه کردباز غش توصورتش بارزدم چند نگفت افتادهیچی زمین روی

 نازت چشای قربون... کن چشاتوباز و عزیزم غزل غزل میلرزید صدام.. نخورده

 روی گذاشتمش کردم بغلش بود شده کبود چشاش پای)میلرزید صدام(... من برم

 که داروخانه اولین به کردم نورترک سرعت آپارتمانوبه بود بیهوش هنوز... تخت

 گرفتم رسید ذهنم که هرچی ففول وآهن تقویتی قرصای وکلی سرم براش سیدمر



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

682 

 

 شدم دوداخل حالت وبه نکردم روتلف وقت... کرده غش ضعیفه بدنش عشقم آخه

 چیزی که بس آخه پیداکنم میشد رگشومگه کرد سرموآماده که بود بیهوش هنوز..

 رگش وزنوداخلتاس اومد هوش به کردم پیدا سختی به نداشت رگ بود نخورده

 افتاد گریه به زد جیغ کردم

 کردم سعی(... عشقم باش آروم نیست چیزی گفتم عاشقانه لحنی. مهربون خیلی

 ) کنم آرومش

 میزد جیغ میکرد گریه کردم کنترلش زور به بکشه تودستم دستشواز میخواست

 ک بود ترسیده خیلی

 .. عشقم نترس گریه شد تموم الهی بشم فدات-

 میاد دردم گفت باگریه

 ... گلم تمومه... شد تموم... بذاربچسبونم-

 ... میسوزه گفت باگریه

 ... نخوردی چیزی دوروزه گلم کردی ضعف-

 ...منوببر... منوببرخونه گفت میلرزید که صداش باگریه

 ... خانومم پریده خیلی رنگ... عمرم میریم بشه تموم سرمت-

 کمکش شد تموم که سرمش......... میریخت اشک اما روشموبرگردوند نگفت هیچ

 چیزی بود ساکت راه طول تمام خونه رفتم کردیم وسایلشوجمع پوشید لباس کردم

 حاال برسه چه میشد طوربدحال همین میشد که دورش نداشت اصالحال... نگفت
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 ... باشه نخورده چیزی دوروزه که

 دهب نشون وخودشوسرحال باشه مسلط خودش به کمی کرد سعی خونه رسیدیم

 که هم بابام کرد دلتنگی وابراز ید*ب*و*س باباروحسابی بود هم موفق تاحدودی

 خیلیی

 بی گفت خنده با هم غزل نزده زنگ چرابهش که کرد گالیه هم کلی بود دلتنگش

 داره حق میکرد حالم خوش خیلی این داره دوسش خیلی باباکه... دیگه معرفتم

 اون

 بی اگه حتی.. باشی نداشته دوسشو غزلوببنینی میشه مگه العادیه دخترفوق

 ... نیست که باشه معرفت

 دوش مطب بایدزوردترمیرفتم میشد دیرم داشت منم رفت اتاقش به...............

 روتخت... اتاقش رفتم راست یه اومدم که شب... مطب رفتم ومنظم آراسته گرفتم

 ؟ چیه گفت بود من به پشتش بود کشیده دراز

 ... تواتاقم بیا کن وسایلتوجمع گفتم ودستوری وخش خشک

 ... اتاقت نمیام من-

 ... منتظرتم شام پایین میگیرم دوش میرم... منتظرم دیگه ساعت ربع میای-

 سریع... نشستم کنارش که بود نشسته میز پشت پایین رفتم......... نگفت هیچی

 ؟ کردی وسایلتوجمع کردم زمزمه نگفت هیچی یدم*ب*و*سگونشو

 ... میزنیم حرف اهمب امیربعد لطفا-

 ... اتاقم بیا کن وسایلتوجمع گفتم-
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 ...بذار راحتم میکنم خواهش امیر-

 هم جون به پریدین بازچتونه شما-بابا

 .... نیست چیزی گفتم بابا امیرروبه

 .... اتاقم میای نذاردادوبیدادکنم کردم وزمزمه غزل سمت برگشتم

 ... نمیام امیراصرارنکن-

 گفتم همینکه فهمیدی نکن بحث بامن غزل-

 ... ام..ِی...م..ن شمرده شمرده اما کرد زمزمه آروم

 زورمیارمت به-

 ! کارونمیکنی تواین-

 ابایی که میدونی جلوبابام بشه روریزی آب نکن کاری پس روانیم میدونی توکه-

 ... میای دخترخوب یه مث خودت پس ندارم

 اعصابمونریزبهم توروخدا نیست خوب امیرحالم-

 .. پزشکم حاالخوبه ندیم تاحاالزن مگه-

 چه درضمن میشی که خوب چی که هرحال به میدونم دادم ادامه که کرد نگام فقط

 ؟... نمشی دیگه ؟مگه چی بعدش بده حالت االن داره فرقی

 نیستم راحت من-

 ... ندارم مشکلی راحتم من-

 ... نکن اصرار میکنم خواهش نکن اذیتم امیر-
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 ... وسالم آخرمه حرف این سگموباالمیاری روی اون داری غزل-

 میزدم حرف بلند بلند بود نشسته که بابام گرفتن درنظر بدون بودم عصبی اینقد

 حقیقتا نشد روم منم نگفت هیچی اما چیه قضیه ه فهمید دیگه باباهم صددرصد

 کنم نگاش

 توبشقاب براش که بود نشسته بااخم که کردم غزل به نگاهی شدم خوردن مشغول

 داری خونی کم که هم خودت میدی ازدست زیادی بخورخون گفتم کشیدم

 امیررررر؟ گفت بااخم

 ؟... چیه بابقیه فرقت زنا ی همه مث توهم زدم بدی حرف عزیزدلم چیه-

 .... خب بردی ترآبروم لطفاآروم گفت بابغض

 ...نگو هیچی بخورگلم-

 خوردن کرد شروع باغیض

 .... بود ساکت مدت تمام بابام





 شرایطش خاطر به منم میخوابه بافاصله هم شبا تواتاقمه غزل روزه چند االن

 باباهم اتاقم وسایلشوآروده کل تواتاقم شبه ده دیگه االن نداشتم کاریش

 میدونست

 دستمونه هامون حلقه دید وقتی بود خوش خیلی میخوابه تواتاقم غزل
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 عمیق ندیبالخ منم گفت تبریک دادوبهم عمیقاخوشحالیشونشون

 خوشحالیمونشون

 نبود هم گرم اما سردنبود رابطمون کردم حلقشودستش غزلووادارکردم البته دادم

 میکرد لجبازی..نداشتم کارش به کاری میکرد گیری بهونه چیزی سرکوچکترین

 .... دارم دوسش وجودم باتمام اما وحرصمودرمیاره

 اتاقمون رفتم سریع اداشتمباب با که وبشی بعدخوش منم اتاقمون رفت غزل بعدشام

 داشت بود نشسته تخت وسط دیدم باشم کنارش دارم دوست نیست تودلم دل

 پفک

 میخورد

 ؟ غزل-

 ؟ چیه کنه نگام اینکه بدون

 ؟ عزیزمن نشستی تخت وسط-

 ... راحتم پرمن بادهن-

 ...میاد بدم میکنی هاروکثیف مالفه غزل-

 ... میکنم عوض-

 خوردی شام تازه مضره بگم باربهت چند نیست خوبآشغاالنخور این از اینقده-

 )پر بادهن( کردم هوس-

 بزن هم مسواک..بگیر دوش پاشوبرویه-

 ... رفتم صبح-
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 ... پاشوعزیزدلم غزل-

 ؟ میدم خوب توبوی جون به)خودشوبوکرد( رفتم صب داری چکارمن اه-

 ای بچگونه بالحن که قاپیدم جلوش پفکواز ی کیسه که کنارتخت بودم هنوزیستاده

 چکارداری بدجنس اووووف گفت

 حموم بری دارم بگیردوست پاشوبرودوش-

 نمیرم وگفت شیطونش نگاه بااون کرد نگاه توچشام پررو

 ... کنیم نگاه بذارم فیلم شوبایه بلند-

 ...آ دارنمیذاری صحنه فیلم-

 ... بیا دورتنت بپیچ حاالپاشوبروحوله گفتم باخنده

 ی؟ ی ی ی ی چی-

 ... عزیزمن برودیگه شنیدی-

 دورتنش حوله بیرون اومد که بود توحموم ساعتی ربع... شد بلند باغیض

 ... گذاشتم بیا گفتم که بودم داده تکیه تخت تاج به... دروموهاش هم یکی..بود

 ؟.......امیر-

 ؟ چیه-

 گرفتم سرگیجه یکم توحموم بیاری پست پاین از برام میری-

 میخوری آشغال که بس-

 ررررامیرر-
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 جونم گفتم باخنده-

 چنان گفت ای بچگونه بالحن(...لطفا برم ریختی این برم ندارم حوصله-

 )... بود گرفته وخندم بهش بودم زده اختیارزل بی که کرد خودشولوس

 ؟ میکنی نگام جوری این چرا-

 ؟ کجاست– شدم بلندم

 میینی دوم وردیف اول ی طبقه توکابینت-

 ... داددنت آدرس بااین بمیری-

 ... وبرگشتم پرکردم کاسه یه واومدم رفتم سریع

 دستش ظرفودادم دادم تکیه تخت تاج به بافاصله منم بود نشسته تخت روی

 فیلم که نیاوردم خودم روی به بود معلوم پاهاش کل که بود بدنشسته خیلی....

 روگذاشتم

 ...آ حالت به وای بزنی حرف غزل-

 نیست یمحال هیچی مییذاری اصلی زبون آخه-

 ... میشی متوجه کن نگاه بادقت توفقط-

 کم واسه.. میخورد سروصداپسته بی اونم شدیم کردن نگاه مشغول درسکوت

 بخوره همیشه بودم خواسته ازش من... بود خوب خونیش

 گفت اعتراض که کردم ردش سریع که بود صحنه یه که گذشت ساعتی ربع یه

 ؟ چراردکردی کردی شروع اِبازم
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 ؟ من یا کردی شروع بازمتو غزل-

 ببینم نمیذاری دفه اون مث-

 ...میادآ خوشت گفتم باخنده

 دارم دوست ببینم میخوام وگفت کرد خودشولوس

 غززززززززل؟-

 چیییییییه؟-

 ... واست داره بدآموزی میشی هوایی نیست خوب نگوواست هیچی-

 تگف ای بچگونه بالحن بود پایین سرش کرد بهم پشت که گذشت دقایقی

 امیرررررررر؟

 .... جونم-

 امیرررررررررررر؟ گفت که تلوزیون سیاه صفحه به بودم زده زل

 ... تحملم کم من نزن صداتم جوری این غزل وای-

 ...میخواد دلم امیرمنم-

 چییییییی؟ گفتم باتعجب وتوأم باخنده

 ) واسش کرد ضعف دلم که گفت ای بچگونه بالحن(....کارا این میخواداز دلم من-

 ؟ چیه وگفتم کردم بغلش ازپشت سمتش وخیزبرداشتم گزیدم لب

 منم گفت آروم که بود پایین وسرش سمتم بیشترجادادچرخید خودشوتوبغلم

 میخوام

... 
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 ؟ میخوای چی گفتم بالبخندی-

 اینا مث-

 ؟... غزل-

 ؟.... هان

 منو؟ ؟ببین..غزل... کن منونگاه-

 میخوای چی گفتم که دیدنشاز سیرنمشدم که بود چشاشوبسته سرشوبرداشت

 ؟ عزیزدلم

 امیررررررررر؟ گفت بااخم

 ؟.ها گفت بودکه پایین سرش بود توصورتش نگام

 ؟ مطمئنی غزل تکرارکردم درباره که میکرد هاموباز دکمه گزید لب که

 نداری؟ دوسم مازنوشوهریم نگفتی مگه وگفت کرد نگام سرشوبرداشت

 خودت مگه شوهرواقعی زن یه داد ادامه وکه کردم نگاش وشیطون ترکردم لب

 ؟ نگفتی

 ... نمونه خیس... پاشوموهاتوسشوارکن وگفتم کردم باز دروموهاش رواز حوله

 امیرررررر؟

 امیر؟ جان-

 ؟ داری دوسم

 .... کن پاشوبروموهاتوخشک گفتم باخنده
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 میام االن بیرون میرم فتمگ که شد بلند

 ؟ میری کجا-

 ... تابرگردم کن آرایش کمی یه زودی میام میرم-

 )غزل(

 آرایش کمی یه... زدم شونه موهاموسشوارکشیدم... نگفت هم هیچی بیرون رفت

 کمی یه.. نبود تودلم چرا؟دل نمیدونم بودم نگران خیلی.... مالیم خیلی کردم

 شد داخل که بپوشم خواب لباس

 ؟ ساعته یه رفتی کجا-

 ؟ شدی کل خوش چه...دوربرا همین-

 ؟ عزیزدلم نمیشی پشیمون گفت بالبخندی که فقط زدم لبخند

 وقرارروازم آروم بودم که توآغوشش وای گردنم توگودی سرش کرد بغلم ازپشت

 گرفت

 ؟ میگی جوری این که نداری دوسم مگه گفتم ومآر خیلی

 ؟اووووف خ خ خ آخ برات میرم ندارم دوست کرد زمزمه کرد بود موهاموعمیق

 ... عزیزدلم.... برات میره ودلم جون

 دستاشوگرفتم بادوتادستام....... دارم دوست منم-

 منوگذاشت رفت تخت وسمت کرد بلندم کرد بغلم چرخوند خودش منوسمت که

 .. خوبم-
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 قهری باهام غزل-

 دلخورم اما نه قهرکه-

 بده حق بهم عزیزدلم-

 ... نکردی... باورم... نکردی... معاینم...تو...امیرتا-

 عزیزم دارم دوست...دارم دوست... غزل وگفت کرد نوازشم پشت از کرد بغلم

 ... قشنگم پیشونی ماه....

 ؟ میکنی باورم حاالدیگه-

 تاابدمیخوامت غزل.... خدارسوندی منوتوتاعرش غزل... روابرام میکنم احساس-

 ... خانومم.... گلم تویی هام گی دیونه دلیل.... میخوامت غزل

 ... خیلی-

 )امیر(

 نکنی ضعف بخوری بیارم چیری یه-

 ... نمیکشه دلم ندارم اصالیمل نه-

 چرا؟- -

 خاطراحتیاطی به) کردم زمزمه آرم( کم خیلی ندارن بودن خاطرخاص به بعضیا-

 نیستم بلد هیچی امیرمن گفت بابغض

  پشت که درحالی( آلی ایده زن تویه یادمیگری... گلم میدم یادت-

 ... عمارت این خورشیک مبارک شدنت خانم) گفتم
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 امشب بابات غزل مرسی گفتم که بود توبغلم

 نیستم بلد هیچی من گفت که داشت بغض صداش

 غزل نظیری توبی-

 خیلی کردم اعصابتوخورد گفت گریهبا

 ... حاالبچرخ.. گلم میدم یادت نکن فک بهش-

 ... میکشم خجالت گفت باگریه

 ... بچرخ غزل...آ ؟شوهرتم چی یعنی میکشم خجالت اِغزل-

 راحتم گفت باگریه

 ... برات میگرم حسابی عرسی جشن کنکوریه بعد غزل

 ؟ داری دوسم جدی امیرتوجدی-

 بنده نفست به تونفسم بدون میریم دارم دوست عشقم دارم دوست-

 میدی جوابم میپرسم ازت سوال دادامیریه ادامه باگریه....چرا نداشتی توچراباورم-

 ؟

 بگوعزیزم-

 ؟ چیه بدبینیت امیردلیل-

 ...لطفا نگوغزلم هیچی-

 ؟ بگی نمیخوای-

 ... میشم اذیت بایادآوریش-
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 وهمون مادرمودرآوردم وقیمتی یلاص وگردنبد کردم کشووباز سمت برداشتم خیز

 ومال رودرآورم بود توگردنش که بودگردنبندی کشیده دراز طورکه

 واسه بدم بهت گفت بهم بابام مامانم جواهرات ی جعبه گفتم بستم مادرموتوگردنش

 ... ازدواجمون اول شب امشب

 خیلی دارم دوسش گفت وبابغض کرد رولمس گردنبند که خیزبودم نیم روش

 .... درام تورودوست منم گفتم روسینش گذاشتم ه*ب*و*س یه. قشنگه

 ؟ داشتی رودوست یکی توقبلنا-

 ؟ بدونی داری دوست-

 ؟ نمیگی بهم-

 ؟.... داره تأثیری چه گفتنش غزل-

 ؟ میکنه ناراحتت-

 ؟ میشی ناراحت خودت-

 بگولطفا؟-

 تخت روی کشیدم دراز

 یه بود دخترهمسایم هی بودم که انگلیس پیش سال6 دادم بیرون نفسموباحرص

 ابراز بهم که دانشجوبود اونم بود ایرانی کوچکتربود من از چهارسال دخترجذاب

 بابام من میکردم کمک بهش خیلی داشتم دوسش شدم عاشقش منم... کرد عالقه

 دست بهش وقت هیچ اما میدام خیلی بهش منم میکرد ساپورتم میفرستاد برام
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 شب یه اما.. هرگز کن باور...نه اما میخواست خودش.. نکردم درازی

 جواب خونش زدم زنگ...نداد جواب زدم زنگ هرچی بودم بیمارستان....

 شدم نگرانش خونست گفت ساختمون مسؤل زدم زنگ بودم نگران ندادخیلی

 روگرفتم زاباس کلید ساختون نگهبان از میزد شور حسابی دلم اودم بود دیروقت

 شد سیاه شددنیام خراب روسرم دنیا هک خونش داخل رفتم شدم خونش داخل

 غزل

 چرابی که کرد دعوام کلی تازه... بود فجیعی حالت به... بود دوستم بابهترین...

 بودمست داغون حالم مدتی کرد نابودم کرد شکایت ازم شدم خونش داخل اجازه

 واسه... عادی حالت به برگشتم کرد کمکم بهروز داشتم روزگاربدی میکردم

 یه کردم خونموعوض ندارم خوبی ی خاطره نزدم مشروب به لب دیگه همینه

 باهامه بدبینی شک همیشه برگشتم عادی روال تابه کشید طول طوالنی مدتی

 دست

 هات باخنده دادی امیدواری توبهم غزل اما نداشتم آرمش کال نیست خودم

 اما...دادی عشق بهم هات بازی بچه هات دخترونه هات گوشی بابازی شیطنتات

 بین اعتمادمواز توموربدخیم یه عین بود افتاده جونم به خوره مث سیروس حرف

 افتادم می سیروس یادحرف اعمتمادکنم میبردتامیخواستم

 ؟ گفت چی بهت سیروس-

 کردم بغلش ومحمکم چسبوندم خودم به بود بغلم

 بودی ای دیگه باکس قبلش اما میخوام معذرت غزل.... بهت توکه گفت سیروس-
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 یکم همین واسه توسرم میخورد پتک مث هرروز حرفش این یستیدخترن

 میکردم قبول داشتم داری دوسم گفتی بهم تااینکه کنم اعتماد بهت میترسیدم

 شد...

 روانی خودم دست سراغم اومدن بینیا بد بازم زد زنگ که آرمان اما شدم عاشقت

 داشتم اونقدردوست اما بود سخت باورش نکردی کاری گفت باانیکه شدم

 هام بدبینی به که توبود به وعشق داشتن دوست حس این که بودم انقدرعاشقت

 ولی.. دارم دوست کنم فکر خودم که اونی بیشتراز خیلی فهمیدم کرد غلبه

 دوسم بااینکه بیشترمیخوامت چی واسه میدنی غزلم دادی دنیاروبهم حاالامشب

 وا باتوامید زندگی وبهمن انی نشدی آغوشم هم اما خواستم ازت بارها داشتی

 خیلی باانکه میخوام من که هستی تواونی کنم شک بهت هرگز نمیتونم... رمیکنه

 اوایل میشه باورت... خانومم دارم دوست وعارفانه عاشقانه ولی کوچکتری ازم

 اون وقتی یوقت خوشگله گفت بهم بابام نکردم بهت توجهی اصال اومدی که

 دروغ نمیتونم شدم زیباییت مجذوب بخوایراستشو دیدمت سیروس ی طورخونه

 زیبایی فهمیدم بعدها اما مهمه برام واین دارم زنودوست یه های زیبایی من بگم

 اومدی که اولی روز نیستم بازی هوس آدم من تره مهم زن وفاداری نیست مالک

 چون بود یادم چشمات خاکستر رنگ فقط بودی شکلی چه نموند اصالیادم مطب

 داروندارموبه میریزم پات دنیاروبه عزیزدلم غزلم.... بود مامانم چشمای همرنگ

 ،عطرموهات ،نگاهت هات خنده باشه من مال آغوشت بهشت فقط میریزم پات
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 پزشکم چون غزل کردم معاینت خودم اینکه از میخوام معذرت... باشه من مال

 ... بده حق بهم یکم

 نداشتی باورم آخرهنوز ی امیرتوتالحظه-

 ... عشقم بده حق بهم نیست ودمخ دست-

 تونیستم جای من...باتوإ حق شاید نمیدومنم-

 به تمرکزت تمام فعال...عزیزم مثال بی میگرم برات عروسی بعدکنکوریه-

 مگه گفتم بالبخندی بهش بودم زده زل بود آغوشم توی مدت تمام(باشه درسات

 ؟ پرادونمیخواستی

 ؟ اممیخو دیگه چیز یه شدم پشیون خندیدوگفت

 حرفام به فقط غزل میریزم پات دنیاروبه که گفتم  وگفتم یدم*ب*و*سپیشونیشو

 گوش

 بدی

 نرم آموزشگاه دیگه-

 ... جلوفامیل بدم پز بهش خوشگلم زن بیاره تک ی رتبه مبخوام بروگلم-

 ؟ دارن منوقبولم فامیلتون-

 خواد منونمی خواد تورومنمی هرکی منی زننک قبولت اونا قراره گه

 ..امیر دارم دوست-

 ... بیشترگلم من پیشونیشووکفتم یدم*ب*و*س



                 
 

 

 مسیحه زاد خو | رمان به من فرصت بده رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

698 

 

 ) غزل(

 یه گفتنی قول به بود زد زبان امیر فامیل توکل که بود جشن یه عروسیون جشن

 نمویتونه امیر عروسی مث هیچکی بگن تاسالها خودش قول به بود توپ جشن

 ذاشتگ خواب روتوُآاق همه شدن معرکه توآتالیه واسم گرفت که عکساایی بگیره

 قدی عکس یه بود باهامون هم خودش که باباش خواب رودیواراتاق زد هم یکی

 از کمی دست رادهم آقای نداشت حد که بود شده زده ایمیراینذوق بود بزرگ

 بود ه کرد دونفراسستخدام واسم شجنوگرفت دادم کنکورکه امتحان امیرنداشت

 زن

 عروسیمون.... بود عالی نکارشو انصافا بودن عروسیمون کاری دنبال شوهربوده

 دلم دادهرکی اجازه امیرهم نبودم بند روپا خوشحالی از که من نظیربود بی

 فظولی واسه صوفیا قول به هم همه کردم رودعوت مه دوستام کنم مبخواددعوت

 شهالاول اما.. کرد دعوت خواست دلش که فامیل از بعضی همه بابام اومدن

 گفتیم بهش رفتیم سخصا شد تاراضی کردم امیر اصراربه اینقد اما باید نخواست

 نی یه مث امیر دبی رفتیم هم جشن بعد عروسیم شد تموم عالی خالصه.... اومد

 مگه... شدم راحت کردم باهاش اساسی دعوای کرد دیونم میکرد تروخشکم نی

 میشد دعوامون میگرفت لجم وقتا بعضی.... بخوره تکون تودلم آب میذاشت

 کرد سرج تواینترنت از امیر یدش کنکوراعالم نتایج که زمانی دقیقا برگشتیم

 گفت خنده امیرباذوق وکه پریدم باالوپایین تخت روی چنان رطبموتودیدم وقتی.
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 نشی مرگ ذوق

 ووو شدم دوم.. خوشحالی از میزدم جیغ شدم دوم-

 یاماشین شدی زده ذوق نفردوم واسه گفت امیر باخنده

 شدم دوم...دیدی... ماشین ماسه گفتم باخنده

 بال زمین حاالنخوری-و کرد پرت کوسنوسمتم امیر که دوباره ازذوق زدم جیغ

 ...درآوردی

 ... شدم دوم دیدی حسسسود ایششش... بسوزی وگفتم زبونمودرآوردم واسش

 عزیزمن آخه زشت اردک جوجه کنم حسودی چی به آخه وگفت تابوبست لب

 دراع حسودی انسانی ی رشته

 ای مسخره باحالت... پزشکی مثال توهنرکردی خیلی بخواد دلمتم گفتم باخنده

 گفتم

 ... انگلستان از دکترزنان

 ... خانم جیرجیرک دارم کننده مراجع چقد میدونی بخواد دلتم گفت بااخم امیر

 خوشگله آقا دکترزنانی گفتم آوردم درمی شلکلک واسش که درحالی باخنده

 دیگه میکنی حال میان موشکل خوشکل نایز کلی داری کننده مراجعه معلومه..

 وچل خل برات دارم اخم امیر– گفت کرد

 میتونی گفتم باخنده بیرون زدم اتاق دواز حالت وبه درآوردم زبونموواسش

 ؟ دکتری خوشه دکترراددلت منوبگیر
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 ... نرسه بهت دستم مگه خوشکله برات دارم وگفت دویید دنیالم

 شرطون که بود دستم کوتاهی مشکی خواب لباس رفتم پایین توتاریکی ها پله از

 نره یادت

 کورخوندی-

 ... منی مال هفته یه بشی تاسون اول گفتی-

 ... کردم غلط من گفتم باخنده پریدم مبل پشت

 گفت مبل پشتی مبل به کرد ستون زانوزددوتادستاش مبل روی...ایستاد جلوم

 ... شرطموباختی باخنده

 ... زلغ بردم من شی دوم کردی فک-

 ... گفتم چیزی یه من حاال امیر-

 .... زیاده سرتم از میگیرم پرایدبرات یه برات من پس باشه...اِ-

 ... میکنی خود بی تو-

 گفتم چیزی یه حاال منم گفت باخنده

 ... دادی قول توبهم امیرعزیزم-

 .... نگم هیچی من قولت زیر تومیزنی چطور دادی قول توهم-

 ؟ بابات اِامیرنگاه-

 کل فرارکردم مبل پشت از خنده باحالت که باباش دراتاق سمت برگشت

 سالنودنبالم
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 زد نفس نفس که بودم ایستاده غذاخوری میز روی منوبگیره میتونست مگه دویید

 ... نمیگذرم امشبوازت برسه بهت دستم غزل گفت که

 .. امیربابات گفتم باخنده

 .... دیگه نه... نمیخورم گول دیگه اِنه-

 ؟ ببین بابات امیر گفتم خندهبا

 دوییدی روباالوپایین خونه کانگروکل عین ببینم بیا وگفت وسمتم برداشت خیز

 ....... خستمه... خستمه میکنی بهونه..... میکنی امشبوحروم میشی خسته...

 ترعزیزم آروم یکمی امیربابات-

 اویچلرشب رادکه آقای ووسمت پریدم پایین میز روی از سریع که برداشت خیز

 غلیضی اخمی رودید تاباباش چرخید که من سمت امیر رفتم بود دراتاقش جلوی

 ؟ شدی ضایع وگفتم درآوردم وزبون ویلچرایستادم پشت منم که کرد

 ؟ باشیم داشته آسایش شما دست از نباید ما باز خبره چه گفت باباباخنده

 ... کرده مجبورم هفته بگویه چیزی یه پسرت به بابایی– من

 ؟... کردین بندی شرط بازم شده چی گفت باباباخنده

 دوم نفر عروست آخه... باشه هم قولش پای حاالباید غزل کردیم بندی شرط-امیر

 ... کنکورشده

 ... گلم میگه راست جدی گفت باباباذوق

 توپ ماشین یه... میخره برام میخوام که ماشینی شدم بابادوم آره گفتم باذوق من
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 ... میخوام دخترونه

 منی مال هفته یه گلم باشه یادت-امیر

 ... وقت یه نباشه کمت هفته یه نکنی رودل باباباخنده

 باید من کنی بندی چطورتوشرط گفت بااخم واسش زدم جذاب اساسی چشمک یه

 غزل دادی قول توهم بدم انجام

 ... جابیاد حالش خورشیدکم کن محرومش هفته یه وفگت کرد بهم بابانگاهی

 رو حناق... زهرمار گفت عصبانیت امیرباحالت که سرداد ای قهقهه چنان غزل

 بخندی آب

 امیر روبه... برات دارم حسابی کادوی یه برام منم شدی نفردوم گفت من باباروبه

 وووج قبولیشه کادوی غزل نام با بزه روبه تازه خریدم که آپارتمانی دادسند ادامه

 ... پررومیشه نیست زیادش-امیر

 ؟ میکنی دتحسا چته-

 باباگفت که خندیدم من

 توهمون زنت جزء کنه ثروتواداره این میخواد کی بشه وکیل خانم ازفرداقراره-

 آقای گفتم کجی بادهن درآرودم زبونموواسش... بزنی سروکله بازنا بری بهتر

 بسوزه دکتردماغت

 ها بچه خوش شب-بابا

 به تاخواستم که بودن حواسم منم برداشت خیز سمتم امیر که رفت اتاقش سمت
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 نفس نفس که دراتاقشوبست که باباهم که بود روم امیر زمین افتادم بیام خودم

 زدم

 کردم شوخی امیر گفتم اخم باحالت

 دیگه منی مال-

 توبودم مال همیشه من گفتم ای وبچگونه ناز باحالت

 ... هرروز بیشتر هفته این وگفت کشید خودشوباالتر کمی یه که بود روم

 ... هرروز گفتم بباتعج

 شب نه-

 روز نه گفتم باخنده

 ...حاال-

 .... خوبه جا همین نه گفتم باخنده

 ؟.... جا این اِ گفت بااخم

 راحتم آره گفتم باخنده بازم

 .... بده فشون بیاد بابا که نمیخوای وگفت کرد بغلم بلندشد

 رفتهگ دست وروبه شرکتوکارخونه ی اداره غزل کردیم ازدواج ساله ده االن

 بیمارستان یه کردم تأسیس بزرگ بیمارستان به من) شدم راحت من آخی(

 تابچه سه هام بچه اسم به کرده گذاری سهاموباباسرمایه سوم یک که خصوصی

 کاربیمارستان داد پول بابابهش البته کرده گذاری سرمایه غزل هم سوم یک دارم
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 از وکیان وکورش اناشک وزنش بهروز دارم که مجربی بادکترای خصوصا عالیه

 اونم پزشکه هم شهین میکنن فعالت من توبسمارستان که کشورن پزشکای بهترین

 ... روز سه ای هفته میردم هم مطب کارمیکنه من توبیمارستان

 عاشق من... سالشه 2 امین سالشه 4 غزال... سالشه 6 ایمان دارم تابه سه گفتم

 بچه

 ..... پرستمشمی جوردیگه یه...منه دنیای غزل اما هام

....................... 

 ؟ میخوابی چقد غزل– من

 امیرتوروخدابذاربخوام کن ولم اه-

 دارم احتیاج پاشوبهت-

 ..بذاربعد ندارم حوصله گفت کشید روش مالفه دمرشد

 ... پارک هاروبرد بچه اومد پاشوبابات غزل-

 کجا؟-

 پارک-

 ... کنم استراحت یکم بهتربذارمنم خب-

 خوابیدی گرفتی یکنیم بیخود-

 توکه بخوابم من نذاشت بچت دیشب امیر برنمیدرای سرم از دست ای جمعه روز-

 بودی خوابیده بودی گرفته فیل عین تخت

 ... رفت ها بابچه هم بابام نیست عمارت هیشکی پاشوعزیزم غزل-
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 زدم سروکله باکرگرها اینقد دیروز... روانی بخوام یاعتب بذاریه... بهتر آخی-

 ردردگرفتمس

 ؟ چته وگفت شد خیز نیم که کشیدم روش از روباحرص مالفه

 ...لطفا گفتم که کرد نگام فقط... غزل میخوام وگفتم ترکردم لب

 .... خستم امیر کن معافم وگفت بست چشم روبالشت سرشوگذاشت

 ... باامین کردی سرم به دست کلی که هم دیشب غزلم-

 خوبه حاال کردم سرت به دست وگفت کرد نگام وجدی سرشوبرداشت دروباره

 میکنه اذیتم شیرگرفتم از صب خود تا بخوام نذاشت بودی شاهد خودت

 آ بود شیرخشکی حاالخوبه-

 شیربدم بچه به تونذاشتی عوضی-

 ناز چقد تنت بین نشده طوری حاالهم ندارم دوست... خب میریزه بهم اندامت-

 .... نشده خراب اندامت

 حالبذاربخوام باشه-

 ؟ پرستارش دست چراندادی کردی امینوبهونه دیشب... نکن اذیتم پاشودیگه غزل

 خودش خواست نمی که دیدی-

 فرارکنی ازدستم میخواستی ندادی خودت-

 ...تو جون نه گفت باخنده

 ... دیونه چرامن خودت ؟جون من جون به-
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 ....توروخدا میاد خواب...آ میگم بهت چیری یه امیر-

 میکنی ناز چراداری دیگه میخوام غزل نیستن ها تابچه وگفتم کشیدم دراز جلوش

 کردم التماست انقد شدم خسته

 ؟ عزیزم ندری احتیاج توبهم گفتم که کرد نگام فقط

 .................. درآوردم لباسوازتنش که زدم خیمه روش که زد لبخندی

 ... میان بچه الن بده لباسموبخم امیر-

 نمیان-

 ؟ نمیان-

 نه-

 ؟ نه گفت عجببات

 ... میان شب بیرون رفتن ها بچه-

 چیییییییییییییییی؟-

 ازواج سالیه 8 باسمیه ناصر( سمیه پیش میارتشون شب میبرموشن گفت بابات-

 ) کردن

 ؟ میکنی نگام جوری چرااین گفتم باخنده که میکرد نگام باخشم

 ... بخوابم نذاشتی عوضی وگفت روسرم زد ومحکم کوسنوبرداشت

 م م م م ام وگفتم سینش به صورتموچسبوندم خوابوندمش کردم بغلش

 بذاربغلت....
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 بخوابم

 ... روانی بخوابم من نذاشتی عوضی بخوابی عمرابذارم دادوگفت هلم محکم

 بود تروتوحصاردستام ومحکم کردم بغلش دوباره

 ... عزیزدلم میکنی اذیت چقد غزل-

 گفتم جداشدم ازش که هوا رفت دادم چنان بازوموکازگرفت که بودم چشاموبسته

 ؟ خره هارشدی بازم

 کثافت بخوام نذاشتی وگفت توسینم کوبید باکوسن... بخوابی نمیذرم گفت باحرص

 ... بخواب بغلم بیا نشده حاالطوری عشقم باشه-

 .... پرید سرم از خواب بدجنس-

 میگیره خوابت میکنم بغلت بیا وگفتم روبالشت سرموگذاشتم

 که کردم دستمودراز... دیگه بیا گفتم دادکه تحویلم قشنگ اهاینگ اون از بازم

 کردم زمزمه توگوشش آروم... کردم حلقه ودستمودورتنش روبازوم سرشوگذاشت

 ... دارم دوسن

 .... ندارم من گفت باخنده

 ... عشقم ندارم توقع ازت دیگه خودمی خلوچلم زن میدونم-

 .... میکنم تالفی خان چنگیز گفت لب زیر

 ... پایان....

 کتاب در سایت یک رمان ساخته شده استاین 


