
 :پهلوش تو زدم آرنج با که شد دهیکش تنم نییپا سمت به آروم آروم دستش و

 !بخوره بهم دستت خوامینم_

 

 خواستم،ینم من اما رهیبگ میگر بود مونده کم که بودم مصمم حرفم نیا رو انقدر

 

 خواستمینم و کردیم صبح یکنار اتاق تو یا گهید زن با و هاش شب که یمرد

 خواستم،ینم بود آورده اسمو و هوسش امشب که یمرد

 

 !خواستمینم و شاهرخ نیا من

 :زد لب دواریتهد و گرفت انگشتش تا دو نیب و چونم و خودش سمت چرخوندم و اومد سر صبرش العملم عکس دنید با

 

 !ندارم و حوصلش اصال که کنار بذار و اتیباز یوحش حاالهم ،یکن نیتمک که فتهیوظ_

 تخت، رو داد هولم و

 تخت، لبه رو نشستم

 :زد لب همزمان و رهنشیپ یها دکمه کردن باز به کرد شروع که شدیم نییپا و باال ترس و غم شدت از نمیس قفسه

 

 !اریب در و لباسات بدو_

 کردم،یم نگاهش داشتم فقط

 رابطه، نیا به بدم تن خواستمینم

 !نبود شتریب ینیتوه رابطه نیا

 

 :سمتم کرد پرت و یکاغذ دستمال جعبه که بودم یهمخواب نیا از فرار یبرا یراه دنبال فقط اتاق سکوت تو

 !کن پاک رژتم_

 اومدم، خودم به یوقت و

 …بود ستادهیا جلوم لخت شاهرخ

 



 بود، شده فراموشم هم دنیکش نفس

 د،یلرزیم چونم و بود گرفته بغضم ها بچه نیع

 …خواستمینم

 !خواستینم و شاهرخ با یهمخواب دلم

 :داد ادامه که اومد سر صبرش انگار تمسکو شدن یطوالن با

 !ارمیم درشون خودم خب، یلیخ_

 

 :دادم تکون درخواستش رد نشونه به یسر که شم بلند تا سمتم گرفت و دستش و

 !بخوابم باهات خوامینم_

 :داد جواب یدرار حرص خنده با

 

 …گذرونمیم و بگذرونم باهات و امشب کردم هوس ندارم، یکار خواستنت دل به_

 

 !دادمینم خودم به یتکون چیه من اما و شم بلند که کرد اشاره بهم چشم با

 کردم،یم کالفش داشتم

 :دمیلرز خودم به ترس از زد که یبلند داد با کرد، تحمل نه و دیخند نه بار نیا

 !نمیبب پاشو د_

 

 هام دست که ارهیب درش تا گرفت لباس طرف ود از و نییپا دیکش و لباس پیز عیسر حرکت هی تو و کرد بلندم یلطافت هر از دور به و

 :گفتم ومدیم رونیب گلوم تو از زور به که ییصدا با و شد مشت

 

 !هرشب مثل هلن شیپ برو دختره، همون شیپ برو شاهرخ برو باشم، باهات تونمینم_

 :زدم غیج شدم رگه دو یصدا نیهم با که اوردیم باال داشت و لباس حرفم به توجه یب

 

 ؟یفهمیم بخوره، بهم دستت شهیم چندشم_

 :دوخت بهم و شدش سرخ یها چشم و شد هم چفت تیعصبان از دندوناش

 …تو و گذرونمیم باهات بخواد دلم که هرجور بخواد دلم که وقت هر_



 :حرفش وسط دمیپر

 

 ذارمینم من_

 :زد عربده قبل از تر یعصب

 !یکنیم جایب تو_

 زد، یحرف نه و بزنم یحرف گذاشت نه بار نیا و

 !درآورد تنم از و لباس

 

 :دیکش گردنم پشت یدست شدیم تر کینزد بهم که نطوریهم و اتاق تو گوشه هی کرد پرت و راهنمیپ

 !ینخواست خودت باشم خوب باهات و امشب خواستمیم_

 

 دندون به و لبام و آورد نییپا و سرش مزاحمت، از یریجلوگ واسه دستام نگهداشتن با همزمان و روم اومد و تخت یرو کشوندم و

 …گرفت

…. 

 

 دادم، کوفتم بدن و تن به یتکون و خودم تو کردم جمع و پاهام

 !نداشتم شدن بلند ینا

 

 !زدیم نفس نفس اتاق سقف به رهیخ و سرش ریز بود گذاشته و دستاش

 نه، من اما کردیم تازه ینفس داشت حاال و زیانگ نفرت رابطه نیا از بود خسته

 نداشتم، کردن تازه واسه ینفس چیه من

 !نبود ینوازش و سوختیم بازوهام رو هاش ناخن چنگ آثار

 

 :انداخت سرتاپام به ینگاه و نشست کنارم گذشت، که قهیدق چند

 ؟یستین صاحبم یب نیهمچ یدیفهم حاال_

 گرفتم، ازش و نگاهم

 !دنشیند واسه بود لحظه هی هم لحظه هی و بود کرده تمیاذ یوقت هر از شتریب امروز



 :داد ادامه

 

 دادن؟ قلوه و دل به ینشست حرومزاده فرهاد اون کنار و یدید مشغول و من که یکرد یاضاف غلط یدیفهم حاال_

 :گفتم و سمتش چرخوندم و سرم حرفاش از یعصبان

 

 !یگیم یچ که بفهم زدم، حرف باهاش قهیدق چند فقط من_

 :داد جواب چشمام تو رهیخ و صورتم رو شد خم

 !یزد حرف باهاش و اون کنار یداد لم که یکرد خودیب تو_

 :زدم یتلخ لبخند

 

 حرف گهید مرد هی با که داره یفرق چه کنم؟ کاریچ من که برات داره یفرق چه باهاته گهید یکی ساعته 24 یوقت ،یگذشت ازم یوقت_

 …ای بزنم

 :دیپرس که نگفتم یزیج و شدم منصرف حرفم ادامه از اخمش شدن دهیکش هم تو با

 ا؟ی_

 

 چرخوندم، یا گهید سمت به و نگاهم و ندادم یجواب

 :داد ادامه مکث هیثان چند با

 ،یکنینم فکرشم یحت که ارمیم سرت به ییبال یکن خطا پا از دست که کنم تیحال اومدم ،یمن زن هنوز تو کنم تیحال که اومدم امشب_

 ؟یدیفهم

 :دادم تکون دییتا نشونه به یسر ناچار

 

 !تنهاست نبرو،هل پاشو_

 :کرد نگاهم دوباره لباساش دنیپوش از قبل که بود میوخ یلیخ بدنم اوضاع انگار اما شد بلند تخت رو از

 

 ؟یخوب تو_

 نباشه، نجایا و بره خواستمیم فقط

 و تنم یایکبود و ها زخم حداقل ینطوریا خودم، به دمیچیپ رو پتو و تخت یباال کشوندم و خودم و دادم تکون دییتا نشونه به یسر

 ..کردینم دایپ یترحم حس دنشونید با هم شاهرخ و دمیدینم



 

 :گفت خروجش از قبل و در سمت افتاد راه که بود دهیپوش و هاش لباس

 

 میریم گهید روز چند هی اما بدم انجام دیبا که هست کارا یسر هی شده یمنتف فعال هلن با سفرم_

 :دادم جواب تفاوت یب

 !بگذره خوش ماا نداره یربط که من به_

 خواب، واسه دمیکش دراز و

 !بود شده حروم چشمم به خواب وگرنه بره تا دنیخواب به کنم نیتلق خواستمیم البته

 :داد و جوابم پوزخند با

 !خودته با انتخاب ،حاالیمونیم خونه تو و ستمین من که یمدت تموم ای یایم ما با ای که بگم خواستم_

 :گفتم که کرد باز و در و

 خونه؟ نیا تو بمونم دیبا من اونوقت یبرگرد گهید ماه هی نه ای روز ده خواست دلت تو دیشا_

 

 :دادم ادامه یقیعم نفس با همراه و

 !ستمین که رتیاس یول زنتم من شهینم نطوریا نه،_

 :طرفم برداشت زیخ که کردم مرتب خودم رو رو پتو و

 !یایب یتونیم موندن خونه تو سختته اگه ،یکن انتخاب و شیکی یتونیم و یدار راه تا دو گفتم که یدیشن_

 :زدم یخند شین

 

 کنم؟ تحمل دختررو اون که امیب_

 :انداخت باال ییابرو

 !یکن تحملش دیبا عمرت آخر تا من، زن بشه قراره دختره اون_

 :دادم لشیتحو یدرار حرص لبخند

 یاشتباه چه یدیفهم تو که یوقت درست رمیبگ و طالقم توتستم من دیشا یدید چه خدارو چرخه،ینم پاشنه هی رو شهیهم که در_

 !یآورد سرم که ییبالها بابت یکشیم عذاب تو و خوبه من حال اونموقع و یکرد

 نمش،ینب تا کردم عوض و خوابم یپهلو و زدم و حرفام

 …بود گرفته بغضم



 

 نبود، خوب دلم حال

 …میدیرسینم یزندگ از نقطه نیا به چوقتیه کاش

 !داشت یانیپا کابوس نیا کاش

 

 :اومدم خودم به صداش دنیشن با

 …که تو ،یرفتیم یداشت که تو ،ییتو بکشه عذاب دیبا که یاون_

 شده، رگه دو صداش کردمیم احساس

 بود، گرفته صداش

 

 :سمتش دمیچرخ

 ؟یچ که من_

 د،یکش یقیعم نفس

 بود، آورده کم انگار

 !بودمش دهیند بود مدتها که یآدم بود شده

 :دادم دامها

 یچشما با د،ید دونهیم زیچ همه مقصر و من حاال که مامانت نیهم شدم زنده و مردم بار هزار یبود کما تو تو، که ییوقتا اون من_

 …چون نزد، دم اما دید و شدنم آب ذره ذره خودش

 :کرد قطع و حرفم

 

 !بگو بهم دافر و ریبگ و متیتصم ندارم، حرفارو نیا دنیشن حوصله اصال دلبر، کن بس_

 …رونیب زد اتاق از یمعطل یب و

 

 شاهرخ#

 

 مامان دهیپوس طناب با دوباره من نکنه باشه راست هاش حرف وقت هی نکنه کردمیم فکر خودم با کردیم وونمید داشت هاش حرف

 تو رفتم



 چاه؟

 !کردیم وونمید باشم کرده تشیاذ یخودیب مدت نیا تموم من و باشه بوده دلبر با حق نکهیا فکر یحت

 

 :دیرس گوشم به هلن یصدا ورود محض به که شدم تاق وارد آرومم نا فکر با

 ؟یاومد باالخره_

 !ستادهیا جلوم لخت دختر اون بودم نشده متوجه یحت که بود ریدرگ فکرم انقدر

 بود، ستادهیا جلوم لختش تن با

 …میا بهیغر ما که انگار نه انگار

 !نقشست هی فقط نایا همه که انگار نه انگار

 

 !بودم مونشیپش حاال و حاله چه در میزندگ بفهمم من که احمقانه نقشه هی

 :گرفت باال هاش خنده یصدا سکوتم شدن یطوالن با

 ؟ینداشت و یکلیه نیهمچ توقع حتما هیچ_

 :داد ادامه تخت لبه به دنیرس با همزمان و تخت سمت برداشتن قدم عشوه و ناز به کرد شروع بهم پشت

 …العادم فوق چقدر تخت رو یندوینم_

 

 !بود یچ دنبال اون و کردمیم فکر یچ به داشتم من زدیم بهم و حالم داشت بودنش هرزه و پررو از حجم نیا

 سمتش برم که فهموند بهم هوس پر و بار طنتیش ینگاه و دست با و درآورد و بود تنش. رو موجود لباس تنها که یریحر ریز لباس

 :ادیدرب صدام بار نیا تا شد باعث نیهم و

 

 ؟یکنیم کاری؟چیگیم یچ یدار یفهمیم_

 :داد تکون دییتا نشونه به یسر

 …دختره اون با بحث و جر و دعوا از بعد باالخره بدم بهت یحساب درست حال هی خوامیم_

 :دمیبر و حرفش

 داشته؟ برت الیخ باز_

 :شدم کشینزد و

 



 …به زنمب زنگ که خوادیم دلت رفته؟ ادتی حرفامو باز_

 :کرد قطع و حرفم درارش حرص یها خنده با

 مدت همه نیا که بگم بهشون تونمیم کنم باخبر یچ همه از و خانوادت تونمیم منم یبزن زنگ کثافت کهیمردت اون به یتونیم تو اگه_

 …تونمیم یدادیم شونیباز یداشت

 

 :کرد نگاهم یسوال و کرد مکث

 همه؟بف یوقت شهیم یحال چه مارال نظرت به_

 :زد دورم یچرخ وضعش همون با و

 !یتوتونچ خان نیافش ن،یافش نه ای_

 

 خودم، یرو روبه کشوندمش و گرفتم محکم و دستش مچ که کردیم کالفم داشت

 :دمیچ هم کنار یعصب و کلمات کنم کم و دستم فشار نکهیا یب من اما بود شده گرفته افشیق دستش مچ درد از

 

 ؟یخوایم یچ من از تو_

 نییپا سمت به نوازشوار و آورد فرود تنم رو و گشید دست و کرد تر زبون با و لباش که بود کرده فراموش و دستش درد ارانگ

 :کشوند

 !خوب رابطه هی_

 

 …کرد تر کینزد بهم و خودش و

 کرد، تر و وجودم همه یسرد عرق

 کرد،یم نوازش و گردنم گشید دست و دیچرخیم تنم رو دستش هی

 !نداشتم یآرامش

 

 کردم، بسته و باز محکم و هام چشم

 شد،یم یتالف باهام داشت زود چقدر

 داد، یاجبار رابطه هی به تن یبد حس چه با شیپ ساعت چند که دمیفهمیم و دلبر حال داشتم زود چقدر

 !زود چقدر



 و نده ادامه تا گرفتم دستام وت و هاش دست شده شوکه و نموند برام کردن فکر شتریب واسه یوقت نشست گردنم رو که یداغ بوسه با

 :گفتم

 بزنم، دست بهت تونمینم من_

 !دارم زن من

 :دیترک درارش حرص خنده از

 !افتاده؟ ادتی تازه ؟یدار زن_

 :صورتش تو کردم فوت و نفسم

 

 اما رمیم شیپ شمنق طبق دارم شناسمشیم دارم هم حاال بشناسم و دلبر که کردم شروع و یباز نیا من خونه، نیا تو آوردم تورو من_

 !یزنیم گند یدار تو

 :دیکش یپوف

 

 !تو واسه هم من واسه هم بهتره ینجوریا کن عمل من لیم باب تو حاالهم رفتم و برم شیپ تو دل باب من نقشه نیا تو بود قرار_

 

 هام، دست شدن شل با همزمان و دیکش هاش لب رو وار کیتحر و زبونش و

 .…دیبوس صانهیحر و گذاشت هام لب یرو و هاش لب و ستادیا پا پنجه رو و چسبوند بهم و خودش

 

 خورد،یم بهم خودم از داشت حالم بود خی تنم حاال دلبر، با رابطه برعکس

 !کشوندیم خودش با یهمخواب به و من اجبار به داشت هرزه زن هی حاال و بودم شده غرق حد نیا تا یباز نیا شروع با نکهیا از

 :گفت هام چشم تو رهیخ خمارش نگاه با و کرد بلند سر زدیم نفس نفس که نطوریهم شد خسته که دنیبوس از

 

 ؟یسیوا ینطوریهم یخوایم_

 :گردنش رو زد انگشتش دوتا با و کرد یا خنده تک و

 !شهیم کاشته گردنم رو که ییها بوسه با کنمیم ضعف_

 .…کرد تر کینزد بهم و سرش و

 

 .زدم گردنش به ی بوسه ناچار



 نجایا به یچ همه کارهام با نکهیا از یاجبار یاغوش هم نیا از بود بد حالم چسبوند بهم شتریب و خودش و بوسه نیا با شد داغ تنش

 !تنفر اال نداشتم بهش یحس چیه که کردمیم لمس و یزن دیبا داستان نرفتن لو بخاطر حاال و بود شده دهیکش

 

 کنه عاشقانه خودش برا نیا از شتریب فضارو و دراره و لباسام نذاشتم و ومدما رونیب افکارم از شلوارم کمر یرو دستش نشستن با

 :زدم صداش و رفتم تخت به هلن از قبل و دراوردم تنم از و هام لباس سرعت به و

 …نجایا ایب_

 

 اصل سراغ رفتم زود یلیخ هام لب به هوسش پر ینگاها به توجه یب من اما داد جا بغلم تو و خودش اثرش یب یها عشوه همون با

 مسخره رابطه نیا کردن تموم زودتر یهرچ واسه من تالش و دیچیپ اتاق تو دنشی.نال یصدا که زدم تنش نییپا به یچنگ و ماجرا

 …شد شروع

 …دمینخواب صبح خود تا

 

 نفرت حس بخاطر گذشتیم ماجرا اون از یدوساعت که حاال و بخوابم بودم نتونسته هلن با یهمخواب بخاطر که صبح یها دم دم تا

 !بودم کرده دایپ خودم به که یزیانگ

 !اوردمیدرنم کارهام از سر و ومدیم بدم خودم از

 

 بودم؟ دهینکش رو نقشه نیا خودم من مگه

 بودم؟ نکرده ماجرا نیا وارد و هلن خودم مگه

 رم؟یبگ انتقام ازش و کنم تیاذ و دلبر بودنش با خواستمینم مگه

 بود؟ شده چم حاال پس

 

 شد؟ینم ختم امشب رابطه به فقط یزاریب نیا و بودم زاریب خودم از انقدر اچر

 همون هم دلبر و بودم ادم همون من که یدرحال بود نشده ثابت بهم زیچ چیه هنوز که یدرحال بودم مونیپش کارهام تموم از من چرا

 !مامان یها دیوع وعده بخاطر کردیم ترکم داشت که یزن

 

 رسوندم حموم به و خودم و شدم بلند بود خواب گشید سمت هلن که یتخت رو از کالفه

 …بده نجاتم الیخ و فکر همه نیا از و کنه بهتر و حالم تونستیم سرد اب دوش هی دیشا

 

 دلبر#



 

 برگشتم اتاق به و کردم وپا دست خودم واسه یجور و جمع صبحونه و رفتم اشپزخونه به روزها نیا همه مطابق

 دنید با و برداشتم تخت رو از و یگوش ازادم دست با و بستم و در عجله با که سرش رو بود گذاشته و اقات میگوش زنگ یصدا

 :دادم جواب عیسر فرهاد شماره

 بله؟_

 

 :دیچیپ یگوش تو صداش که گذاشتم کنارم رو صبحونه ینیس و نشستم تخت لبه رو و

 ریبخ صبحتون خانم سالم_

 نه ای بکنم یکار تونمیم که بفهمم من و بشه زودترتموم ها احوال و حال نیا خواستیم دلم و تداش برام که یخبر واسه بودم مشتاق

 :دادم جواب عیسر که

 …ای واسم دیدار خوب خبر ممنون_

 

 :دیوبر حرفم

 !ندهیخوشا شما یبرا احتماال اما دوستامه نیبهتر از شاهرخ چون ستین خوش که من یبرا_

 !برم و شم جدا تونستمیم یعنی کنم خالص و خودم تونستمیم یعنی کنم دایپ نجات تونستمیم من ینعی نیا گرفتم جون حرفش نیا با

 :گفتم مشتاقانه

 

 کردن؟ قبول_

 :داد جواب

 …و کردن قبول و وکالتتون احتشام خانم..بله_

 :دمیبر و حرفش من بار نیا

 

 بشم؟ جدا شاهرخ از تونمیم من…من یعنی_

 شدینم باورم

 !بودم عاشقش یزمان که یمرد از هم اون طالق و ییجدا از بودم شحالخو تینها یب چه

 

 بود؟ رسونده کجا به مارو یزندگ



 :اومدم خودم به فرهاد یصدا دنیشن با

 

 بعد تا ینیبب و لیوک خانم نیا بار هی یبتون کن یکار هی شما شد درست یچ همه دیشا اصال ستین معلوم یزیچ که فعال_

 :گفتم خجالت با

 رونیب امیب خونه از تونمیمن من_

 :دیکش یقیعم نفس

 

 دیریبگ تماس باهاش فرستمیم براتون و اش شماره من_

 .کرد قطع و یگوش یخداحافظ از وبعد

 

 بود رفته ادمی یچ همه انگار

 بشم جدا ازش شده طور هر خواستمیم حاال که بود یمرد یها یباز یوحش کبود تنم و بودم دهیکش زجر چقدر شبید که بود رفته ادمی

 بود داده بهم کردن کمک قول اون و بودم زده حرف باهاش انهیمخف شبید که یفرهاد کمک از خوشحال و بود رفته ادمی و یچ همه

 خوردمیم صبحونه داشتم

 ..بود اومده سرم که ییبالها به فکر از دور به و اشتها و لیم با

 

 از گفتم بهش من و شد برقرار کنه کمکم داشتم دیام که یلیوک همون تشاماح خانم با تماسم نیاول باالخره خوردم که و صبحونم

 بزنم خونه از بتونم شده هرطور که خواست ازم تاینها و دیپرس ازم هم ییها سوال گاها و دیشن فقط اون و بود اومده سرم که ییبالها

 برم، دنشید به و رونیب

 

 !بشم خالص خونه نیا و شاهرخ شر از بتونم دونستمیم دیبع که هرچند

 

 یحام#

 

 ،یمالقات اتاق به رفتن واسه اسمم دنیشن با

 راه و فرستادم رونیب قیعم و نفسم بشنوم، بابا بد اوضاع از و نمیبب و مامان نشسته خون به یها چشم بود قرار نکهیا از کالفه

 …افتادم

 



 :برداشتم رو یگوش و نشستم روش روبه و دمید و مامان باالخره که اطراف تو چرخوندمیم چشم

 

 ؟یچطور مامان سالم_

 :زد یا پژمرده لبخند

 !خوبم یباش خوب تو زم،یعز سالم_

 !یالک یها بودن خوب به میکردیم تظاهر فقط و اون نه بودم خوب من نه میگفتیم دروغ بهم هردو

 :دادم جواب شهیهم مطابق

 

 !گذرهیم سخت من به داره نکنه فکر که بگو باباهم به رونهیب اون از بهتر یلیخ نجایا خوبم_

 :بود هاش لب رو همچنان جونش یب لبخند

 یدونیم خوب خودتم یحام شهینم خوب بابات حال رونیب یاین تو تا_

 :دمیکش یپوف

 

 رهیگ بدجورم مامان رهیگ پام رونیب امیب بخوام که ستین من دست_

 :خورد سر چشماش گوشه از یاشک قطره

 

 بعدش یبرگرد من به تو که شه یراض بگم خوامیم بده تیرضا که فتمیب پاش به کنم التماسش خوامیم لبرد دنید برم دوباره خوامیم_

 میش گور و گم و میبر تهران از شهیهم واسه گهید

 بود کرده تا باهام یاونطور و کنم فداش و وجودم همه خواستمیم که یدلبر یاداوری با هاش حرف با من اما ختیریم اشک و گفتیم

 …شدمیم تر یعصب و یعصب


