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به سمت اتاق دکتر مهرزاد رفتم و خواستم چند تقه به در بزنم که صداش باعث شد با 

 :فضولی سرمو به در بچسبونم

سریع تر یکی و واسم پیدا کن،آقا بزرگ گفته هر کدوم از نوه ها سریع تر یه بچه _

 .ی پسر بهش بده تمام اموال و به نام اون می کنه

شناختم.همین این بیمارستان هم نصف می چشمام گرد شد. جناب مهرزاد بزرگ رو

 .تهران به اسمش بود.پس جناب دکتر هم برای ثروت پدربزرگش دندون تیز کرده

 دوباره گوشمو چسبوندم به در

یکی و میخوام کنه نشه بچسبه بهم.یه مدت نقش زنمو بازی کنه یه صیغه ی _

رو به سالمت. فقط  صوری بخونیم حامله شه.بچه رو که پس انداخت اون و بخیر و ما

 .دختره خوشگل باشه. یه چیزی که در شان باربد مهرزاد باشه

اوهوع چه اعتماد به نفسی البته از حق نگذریم خیلی خوش قیافه بود اما دلیل نمیشد 

 …که انقدر خودشیفته باشه.واال

 در پشت داشتم…گوشمو بیشتر به در چسبوندم. نمیدونم چرا دیگه صدایی نمیومد

 پرت در به بودم چسبیده مارمولک مثل که اونجایی از و شد باز در که ادممید جون

خورد دکتر جناب سنگی و سفت ی سینه به سرم و داخل شدم . 

 .سریع صاف ایستادم و خجالت زده از گند کاریم سرمو انداختم پایین

کرد گفتدرحالی که خیره نگاهم می  

 !من بعدا بهت زنگ میزنم مجتبی_
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کرد تند گفتم تا تلفن و قطع  

 .روی در اتاقتون کثیف بود داشتم تمیزش می کردم_

 با اخم نگاهم کرد و گفت

 شما مگه پرستار نیستی خانوم؟_

_ دارم حساسیت لکه رو ام وسواسی اما دکتر آقای …هستم …هستم … 

 .دروغ که شاخ و دم نداشت

 نگاهی به اتیکت روی مقنعه م انداخت و گفت

_ کردی؟ می گوش من رفایح به داشتی…گیتا سلحشور  

 لبمو گاز گرفتم و گفتم

استغفراهلل آقای دکتر توبه کنید تهمت زدید من اصال اهل استراغ سمع نیستم من _

 …داشتم

 درو پشتم بست. دستش و باال آورد و جلوی لبام گرفت و ساکتم کرد. گفت

 همه ی حرفامو شنیدی نه؟_

 با پرویی گفتم

_ از بیمارستان اخراجم کنین؟اینو بگم اگه اخراجم  بله شنیدم.اصال که چی؟میخواین

کنید میرم به پدربزرگ تون میگم برای مال و منالش نقشه کشیدین و میخواین زن 

 .صوری بگیرین

 اوه اوه صورتش مثل میر غضب شد

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

3 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 فکر کنم خواست فحشم بده اما منصرف شد. با خشم گفت

_ یرمواسه من کاری نداره جلوی دهن یه جوجه پرستار و بگ . 

 پشت چشم نازک کردم و گفتم

 …متاسفانه یا خوشبختانه من با پرستارایی که دیدید فرق دارم آقای دکتر من_

 کالفه وسط حرفم پرید

 چه قدر میخوای؟_

 ابروهام با شیطنت باال پرید و گفتم

ماشاال چه دست و دل بازم هستید. دیگه حساب کنید راز به این بزرگی چه قدر می _

گتون ماشاال کم ثروت ندارنارزه پدربزر . 

 اوه اوه انگار خیلی عصبیش کردم. یقه مو گرفت و کوبوندتم به دیوار و غرید

ببین جوجه من اهل باج دادن به کسی نیستم.تسلیم یه جوجه پرستار هم نمیشم. _

 .بزن به چاک هر غلطی دلت میخواد بکن

 .پشتشو بهم کرد.سرمو خاروندم

 روی کاغذ چیزی نوشت و گفت

 .داری میری برگه ی اخراجتم بده به رئیس بیمارستان_

 به تته پته افتادم

 اخراج؟چرا اخراج؟مگه من چی کار کردم آقای دکتر؟_

 با لحن تندی گفت
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 .بیرون_

 نرفتم ایستادم و گفتم

 …من قصدم اخاذی نبود فقط میخواستم بگم که_

 برگشت و اون نگاه تندش و بهم انداخت

نش گفتمدستپاچه از نگاهم سنگی  

_ من که بگم …من …فقط میخواستم بگم که … 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .من حاضرم با این شرایطی که گفتین باهاتون ازدواج کنم_

خنده زیر زد پقی و گذروند نظر از تاپامو سر …نگاهم کرد . 

 با حرص اخم کردم و گفتم

 کجاش خنده داشت؟_

 ما بین خنده هاش گفت

_ ن قضیه رو هم بیرون از این اتاق بشنوم بدجور باهات تا بفرما بیرون خانوم.ای

 .میکنم

 .حرصی از خنده هاش نگاهش کردم و بیرون رفتم

هاش و شنیدمحتی پشت در اتاق هم صدای بلند خنده  

* * * * 

زدم که در اتاق باز شد و صدای دکتر مهرزاد اومدداشتم آمپول بیمار و می . 

 حال بیمار ما چه طوره؟_
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دستم لرزید و سوزن توی عضله ی مرد بیچاره شکست و دادش بلند شدحول شده  .. 

 دکتر مهرزاد با سرزنش نگاهم کرد و غرید

 .کی به شما مدرک داده من نمیدونم_

 سرنگ و انداختم و برای فرار از مهلکه خواستم جیم بزنم که گفت

 ..بیرون اتاق تشریف داشته باشید_

؟خوردی عزیزم؟حاال هسته شو تف کنجا داشت یکی بکوبم توی سرم. خوردی . 

درو بستم.. یکی نبود بهش بگه اگه تو عوضی بد موقع سر نمی رسیدی منم دستام 

لرزیدنمی  

 .این دفعه صد در صد اخراجم میکنه مطمئنم

 .اشهدتو بخون که باید بری ور دل مامان و بابات شیپور بزنی

 از اتاق بیرون اومد

 با همون اخم همیشگیش گفت

_ یف بیارید اتاق منتشر . 

 …مثل جوجه اردک دنبالش راه افتادم

 …در اتاقش و باز کرد و خود گاوش اول رفت تو

 دنبالش رفتم و درو بستم و تند شروع کردم

_ خورد و سفت به خدا بار اوله سوزن میشکنه آقای دکتر اینم خود مریض تکون می

 .گرفته بود
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زدنت در آوردی آره ارواح عمت. پدر مریضا رو با این آمپول . 

 روی میزش نشست و گفت

 .راجع اون نمیخوام صحبت کنم_

 مظلومانه گفتم

 …پس چی میخواین بگین_

 نفسش و فوت کرد و گفت

من نتونستم کیس مورد نظرمو پیدا کنم. پسر عموم هم قراره ازدواج کنه. یعنی من _

 .سریع تر به یه زن صوری احتیاج دارم

 با شیطنت گفتم

_ روی پسر عموتون کم کنید؟شما هم زدید رو دست هر چی زنه ها آها میخواین … 

 با چشم غره گفت

 .اگه اون زودتر بچه ش به دنیا بیاد وارث تمام ثروت پدربزرگم میشه_

 گیج گفتم

خوب شما میخواین زودتر بچه دار بشید؟دیگه تولد و مرگ دست ما آدما نیست ما _

 …وسیله ایم تا ببینیم سرنوشت

یدوسط حرفم پر  

 …باهام ازدواج کن_

 چشمام چنان گرد شد که بدبخت هول کرد و گفت

 …منظورم یه ازدواج صوری،حامله که شدی_
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 با داد و بیداد گفتم

 …شما چه فکری راجع من کردید؟فکر کردید من از اوناشم؟یا فکر کردید که من_

 تند به سمتم اومد و دستشو جلوی دهنم گرفت و گفت

_ نیاد در صدات برمیدارم دستمو شنوهمی یکی احمق…هیش …هیش  

 اخم کردم بهش و سر تکون دادم. دستش و که برداشت با عصبانیت گفتم

_ مردم آی …داد میزنم به همه میگم چه پیشنهاد بی شرمانه ای بهم دادید … 

 دوباره دستشو روی دهنم گذاشت و گفت

 ..خفه خون بگیر_

 بهش اخم کردم. گفت

_ کارو بکنی؟مگه خودت نگفتی حاضری این   

 فقط نگاهش کردم. نفسش و فوت کرد و گفت

_ باشه؟ …خیله خوب هر چی گفتم و فراموش کن برو  

سر تکون دادم. دستشو برداشت و ازم فاصله گرفت. پشتش و بهم کرد و دستشو 

 .الی موهاش برد

 آروم گفتم

 چه قدر میدی؟_

 سرش و برگردوند و نگام کرد که تند گفتم

 چیه؟نباید بدونم؟_
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 چه قدر میخوای؟_

 دستامو پشتم قالب کردم و گفتم

 …چهل درصد از اموال پدر بزرگو_

 چشماش گرد شد و گفت

 زده به سرت؟_

 یه قدم بهش نزدیک شدم و گفتم

_  دونیمی تو…مجردم دختر یه…مباکره دکتر؟من آقای چیه میدونی…نزده به سرم

زن خرابو پیدا میکنی که ی رو از دست میدم؟تو بگردی تهش یه چیزای چه کار این با

 که دختری …آخرشم با غربت بازی میخواد آبرو تو ببره اما من از یه خانواده ی اصیلم

 هر دست وگرنه میشه افتخارت باعث میدی نشون بزرگت پدر به و میگیری دستشو

و؟ک این بابای ننه نمیگه بابابزرگت ببری بگیری و خرابی زن  

 با تردید نگام کرد و گفت

_ رصد زیادهچهل د . 

 پوزخندی زدم و گفتم

شصت درصد هم زیاده. جای تو باشم قبول میکنم قبل از اینکه پسر عموم همه چیو _

 .هاپولی کنه و تهش یه پاپاسی بهم نرسه

 یه قدم بهم نزدیک شد و گفت

بیست درصد. اون قدری میشه که تا آخر عمرت بخوری و بخوابی و هفت نسل بعد _
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 .تامین بشه

انداختم و گفتم ابرو باال  

 ..مخارج باالست آقای دکتر اما چون شمایی سی درصد_

 از سر اجبار سر تکون داد و گفت

 .قبوله_

 با لبخند گفتم

 مبارکه_

نگاهی توی آینه به خودم انداختم. قیافم طوری شده بود که خودمم خودمو 

شناختمنمی . 

 .نمیدونم زشت شدم با خوشگل اما زیادی تغییر کردم

ربد که زن خوش بر و رویی بود با لبخند گفتمادر با  

 .هزار ماشاهلل مثل پنجه ی آفتاب شدی_

 مریم دختر عموش با طعنه گفت

 .دست ارایشگرشون درد نکنه_

و با تحقیر نگاهم کرد. سری با تاسف تکون دادم و از زیبایی هام لذت بردم. حاال که 

 .دختر عموی حسودش اینو گفت مطمئن شدم که خوشگل شدم

 لبخندی زدم که آرایشگر گفت

برای فیلمبرداری تشریف ببرید سالن پایین عروس خانوم.چند دقیقه بعدم آقا داماد _
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فرستیم بیادو می . 

 .سر تکون دادم و آروم آروم با اون کفش های پاشنه بلندم پله ها رو پایین رفتم

 آرایشگر با دیدنم شروع به دستور دادن کرد و گفت

_ ! بکش موهات به دست عشوه با کنو نگاه خودتو…روی آینه وایستا شما اینجا روبه

و سمتش به برگرد آروم اومد که داماد آقا … 

 وسط حرفش پریدم و بی خیال وقار عروسیم گفتم

 مگه فیلم هندیه؟البد بعدشم شروع کنم به آواز خوندن و رقصیدن؟_

 خندید و گفت

_ گفتم و بکن وقتی فیلم عروسیت در بیاد میفهمی کاری که بهت . 

 با حرص برگشتم سمت اینه و گفتم

 .خوب من عشوه اومدن بلد نیستم_

 .ای بابا بلدی که یه دست به موهات بزنی_

نفسمو فوت کردم و در حالی که توی آینه زل زده بودم دستی به موهام کشیدم و 

 .لبخند زدم

کمرم کشیدم  کم کم از این نقش خوشم اومد. بوسه ای توی آینه فرستادم و دستی به

 .که صدای هلهله بلند شد

سرمو برگردوندم و با دیدن باربد نفسم بند اومد.این پدرسگ چه قدر خوشتیپ شده 

 بود
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 با دیدنم خنده ی گیتا کشی کرد و گفت

 .فکر کنم خانومم با خانوم یکی دیگه اشتباه شده_

 چشم غره ای به سمتش رفتم و گفتم

 خیلی خری_

 جلو اومد و گفت

_ اری درستهنه انگ … 

 فیلمبردار خندید و گفت

 …آقای داماد فیلم و خراب کردید لطفا تشریف ببرید دوباره بیاید تا_

 باربد وسط حرفش پرید

 میتونم یه لحظه با خانومم تنها باشم؟_

 .فیلمبردار البته ای گفت و تنهامون گذاشت

 به سمتم اومد و دست گلو به سمتم گرفت و آروم گفت

_ و ذوقی از خودت نشون بدی.مامانم شک کرده بد نیست یه شوق . 

 با اخم گفتم

 …دیگه چی کار کنم به خاطر اینکه قراره زنت بشم جفتک بندازم؟ ببین من_

 .با حلقه شدن دستاش دور کمرم حرفم قطع شد

 آروم کنار گوشم گفت

_ بخند …دختر عموم داره ما رو نگاه میکنه.دستاتو بنداز دور گردنم . 

اری شدیمخدایا عجب گرفت . 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

12 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 با اجبار دستامو دور گردنش حلقه کردم و بدون تکون خوردن لبام گفتم

 !خانوادگی داغونین_

 مثل خودم جواب داد

 .نه داغون فقط منم که تو رو گرفتم_

 محکم پاشو و لگد کردم که آخی گفت

 ازش فاصله گرفتم و با لبخند گفتم

 !نوش جونت عزیزم_

آورد و روی قفسه ی سینم گذاشت و کشدار گفتاخماش و در هم کشید. دستشو جلو   

 اینجوری میخای بیای عروسی؟_

 با لبخند موذیانه ای گفتم

 مشکلی داری عزیزم؟_

 با طعنه گفت

 به نظرت من میذارم زنم چاک سینه شو بندازه بیرون و توی عروسی جوعلون بده؟_

 دستمو روی قفسه ی سینش گذاشتم و گفتم

 .اجازه میدی عزیزم،به خاطر اون ثروت هنگفت بابا بزرگتم که شده اجازه میدی_

 پوزخندی زد و گفت

 .خیال کردی_

 .با شیطنت ابرو باال انداختم.جناب دکتر هنوز منو نشناخته بود انگار
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* * * * 

 مچ دستمو گرفت و غرید

 .آبرومو بردی دیگه بشین سر جات_

 با حرص گفتم

_ قصم کی میخوام برقصم؟عروسیمه ها امشب نر  

 آروم گفت

_  منم صبر. لباست این با اونم وسطی شد شروع عروسی که اولی از…بسه گیتا

داره حدی . 

 بلند شدم و گفتم

متاسفم آقای دکتر ولی به خاطر آبروی تو شبم و خراب نمیکنم هنوز کلی قر توی _

 .کمرم وول میخوره

رفتم وسطنموندم تا عصبانیتش و سرم خالی کنه و دوباره   

داشتم با مجید پسر عمه ی مامانم می رقصیدم که کسی مچ دستمو گرفت. 

 و زد لبخندی زور به بود شده قرمز صورتش که حالی در …بود دکتر آقای …برگشتم

 گفت

 عزیزم یه لحظه میای با یه نفر آشنات کنم؟_

 با اکراه سر تکون دادم و گفتم

 .باشه_
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مال تعجب به سمت خروجی باغ قدم مچ دستمو دنبال خودش کشوند. در ک

داشت. متعجب گفتمبرمی  

 مگه نمیخواستی با یه نفر آشنام کنی؟_

جوابم و نداد. از باغ بیرون رفتیم. ایستاد و تا بخوام بفهمم چی شده شنلم و روی 

 .سرم انداخت و تا روی نوک دماغم پایین کشید

 صدام در اومد

 چیکار میکنی؟_

 دستم و گرفت و گفت

_ ممیری . 

 ناباور گفتم

_  کن ول …چیییی؟هنوز شام نخوردیم کلی از مراسم مونده وای عروس کشون

دکتر آقای دستمو . 

در ماشین گل زده شو باز کرد و وادارم کرد که بشینم. خودشم سوار شد و با اخم 

 .استارت زد

 شنلمو از صورتم کنار زدم و گفتم

 زده به سرت؟چی کار داری می کنی؟_

گذاشت و گفتپاشو روی گاز   

 .دارم خودمو از شر این عروسی مسخره خالص میکنم. میریم خونه_

 چشمام گرد شد و گفتم
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چی؟ چی داری میگی؟نگه دار بابا من شام عروسیمم نخوردم آخه تو چه آدم بی _

احساسی هستی منو پیاده کن خودت برو تو حوصله ت سر رفته چرا منو دنبال خودت 

 کشوندی؟

داخت و گفتنیم نگاهی بهم ان  

 مثل اینکه باید یادآوری کنم جنابعالی زن منی هر جا من باشم تو هم همون جایی_

 دلم میخواست جیغ بزنم. کوبیدم به در ماشین و گفتم

بابا من فقط یه بار عروس میشم سر جدت برگرد بذار عشق و حالمو بکنم حداقل _

لقمه نخورم؟میذاشتی شام بخوریما ای بابا اون همه خرج آخر خودم یه   

 جواب نداد که جیغ زدم

 با توعمممممم_

 با حرص نگام کرد و گفت

بهت گفتم لباس تو عوض کن. کم برقص در شان یه عروس رفتار کن حداقل اما _

 که من مگه غیرتم بی …آبرو نذاشتی واسم. از فردا مضحکه ی خاص و عام میشم

برقصه اون و این بغل تو زنم . 

فهمید و با اخم گفتدود از کلم بلند میشد..  

 .اونی که باید شاکی باشه منم عروس خانوم پس قیافه تو این ریختی نکن_

بغ کرده نشستم. با اینکه کلی رقصیده بودم اما حس میکردم هنوز لذت کافی از 

ماست گند شانس از اینم …عروسیم نبردم . 

* * * * 
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 از ترس میلرزیدم. از دستشویی اومد بیرون و با دیدن من گفت

 نمیخوای لباس عروس تو در بیاری؟_

 سری به طرفین تکون دادم

 .به سمتم اومد.بیشتر توی خودم مچاله شدم

 کنارم نشست و گفت

 تو که انقدر میترسی و خجالت میکشی چرا قبول کردی؟_

 .جوابی ندادم

 نفسش و فوت کرد و گفت

 .در بیار لباس تو_

 وحشت زده نگاهش کردم که خندید و گفت

_ من در بیارم واست؟ خوایمی  

 .جوابی ندادم

بلند شد و به سمت کمد رفت، ما بین لباسام گشت و باز ترین لباس خواب رو 

 برداشت روی پام انداخت و گفت

 .بپوش_

 متعجب گفتم

 اینو؟_

 سر تکون داد
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_  موقع نکشیدی خجالت اون و این با دادن قر موقع. بریزه خجالتت بپوش …هممم

الت میکشی؟بپوشلوی شوهرت خجج شدن لخت ! 

 قیافم در هم رفت و گفتم

 …نمیشه یه شب دیگه_

 وسط حرفم پرید

 واسه چی باهام ازدواج کردی؟هدفمون چی بود؟_

 سرم پایین افتاد. کنارم نشست. دستشو زیر چونم گذاشت و گفت

 میتونم کنار بکشم بگم امشب نه،اما خوب تهش چی؟_

 سر تکون دادم و گفتم

 .باشه_

و گفت لبخند محوی زد  

_ شیمی بزرگ فقط …ترس نداره اصال خانوم کوچولو . 

 .به اجبار لبخندی زدم

 .دستش به سمت زیپ پیراهن عروسم رفت و آروم بازش کرد

 .دستمو روی لباس گذاشتم تا از تنم نیوفته

 .موهام و پشت گوشم زد و گونه م رو نوازش کرد

 .خیلی علنی می لرزیدم
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پایین انداخت. همراه با پایین افتادن دستم  دستشو روی دستم گذاشت و دستمو

 .لباس هم رها شد

 .سرمو پایین انداختم که دستشو زیر چونه م گذاشت و سرمو بلند کرد

 لبخند محوی زد و گفت

 اون پرستار شیطون تو بیمارستان چرا االن عین جوجه ها میلرزه؟_

دلبخندی اجباری زدم که بی مقدمه بغلم کرد و روی موهامو بوسی . 

 گفت

 .خوبه که تو توی این راه همراهم شدی_

 لب برچیدم و گفتم

 .نذاشتی تو عروسی برقصم_

 کنار گوشم پچ زد

 .واسه من برقص. تا صبح نگات میکنم_

 باز هم لوس شدمو گفتم

 .نمیخوام دیگه رقصم نمیاد_

 موهامو از صورتم کنار زد و گفت

 به ما که رسید عروس خانوم رقص نمیاد هان؟_

کون دادمسر ت . 

 .نگاهش و روی اجزای صورتم چرخوند و سرش آروم آروم نزدیک اومد
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 .چشمامو بستم و لحظه ای بعد داغی لب هاش روی لب هام نشست

 .به آرومی هلم داد که افتادم روی تخت

 چشمامو باز کردم، سرش و توی گردنم برد و کنار گوشم گفت

_ ذارم اذیت بشی عزیزمنمی  

شد و لحظه ای بعد حضورش و کنارم حس کردمبرق آشپزخونه روشن  . 

 با نگرانی گفت

 چی شده گیتا؟درد داری؟_

که سرمو بلند کنم گفتمبدون این  

 .نه_

 دستشو روی موهام گذاشت و گفت

 !ببینمت_

 سرمو بلند کردم. با دیدن چشمای اشکیم اخماش در هم رفت و گفت

 چی شده؟_

 بینی مو باال کشیدم و گفتم

_ کردم نابود زندگیمو …هی کردم.زندگیممن کار اشتبا  

 نگاه خیره ای بهم انداخت و گفت

 پشیمونی؟_

 .نمیدونم اما حس بدی دارم_
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 .دستش و دور شونه م انداخت و بغلم کرد

 گفت

 !من جبران میکنم واست_

 لبخند تلخی زدمو گفتم

_ کنی اما خیلی چیزا تو زندگیم عوض میشهآره می . 

سرمو بلند کرد و گفتدستشو زیر چونه م گذاشت و   

 قول میدم این مسئله با کمترین آسیب به تو تموم بشه. خوب؟_

 اشکام و پاک کرد

 دیگه گریه نکن_

 لبخندی زدم و سرتکون دادم که صورتش و جلو آورد. با اخم عقب کشیدم و گفتم

 .الزم نیست مثل روجای عاشق هر لحظه بچسبی بهم_

 خنده ی شیرینی کرد و گفت

_ داماد که هستیم تازه عروس ! 

 .تا خواستم اعتراض کنم این بار بدون مکث سر جلو آورد و لب هامو شکار کرد

 .دستشو نوازش وار از گردنم تا روی شکمم کشید

 :لب هاشو فاصله داد وگفت

 …پاشو برو حموم ضمانت نمی کنم بمونی بتونم جلو خودمو بگیرم تا ده میشمارم_
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دلم به صورت وحشتناکی تیر کشید سریع از جام پریدم که زیر . 

 .اما امتناع نکردم باید هرطور که شده بود از جلو دیدش خارج می شدم

 .اما از شانس بدم پام گیر کرد به فرش و با ادا آخرین عددافتادم

مظلوم نگاش کردم اماعین گرگی که منتظر شکار یه بره چاقو خپله منو زد زیر بغلش و 

 .به سمت اتاق خواب رفت

 .اینبار با وسواس خاصی دونه دونه لباسامو دراورد

 :نگاه پر لذتی به بدنم انداخت وگفت

 …موندم بدن شما زنا چی داره که انقدر واسه ی ما مردا جذابه_

 :با خنده جوابشو دادم

 …چیزای خوب خوب_

 :لبشو گاز گرفت وگفت

 …جوونننن حاال از قسمت جذاب باالت شروع کنم یا این بهشت پایین_

 .دستمو روی دلم گذاشتم ناله کردم

 .…هیچکدوم بیا و بگذر_

 :تند تند ابروشو باال پایین داد وگفت
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 اخه بی انصاف کی از این بدن می گذره که من دومیش باشم؟هوم؟؟_

 :پوفی کشیدم که گفت

پوف نکش اونبار چون بار اولت بود درد کشیدی اینبار قول می دم خودتم لذت _

خودت بیای سراغم بگی می خوام ببری جوری که بازم … 

 …اندرسفیهانه نگاش کردم که برام چشمک زد واومد روم

جوری که وزنش روم نیوفته لبشو گذاشت روی لبم واینبار مالیم وپر حرارت تر از قبل 

 .شروع کرد به بوسیدنم

 .اونقدر مالیم که منه بی رغبتو به شور اورد وهمراهیش کردم

….. 

دستمال کاغذی تمیز می کرد نفس نفس زنون کنارم دراز  همونطور که خودشو با

 .کشید

 .آب دهنمو قورت دادم و نگاش کردم

 .راست گفته بود اینبار منم لذت برده بودم

خم شد وچندتا دستمال کاغذی برداشت مقابل پام نشست الی پامو باز کرد وآهسته 

 .شروع کرد به تمیز کردنش

مدستمو روی دلم گذاشتم ونیم خیز شد . 

 .من برم حموم_
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سرشو تکون داد دستماالی توی دستشو مچاله کرد وانداخت توی سطل وباز روی 

 :تخت ولو شد گفت

 .برو زودی بیا بعدش من برم_

 :هیچی نگفتم که یهو گفت

 .مراقب باش اگه دیدی درد داری و نمی تونی صدام بزن_

قرارامون سریع پسش  واسه یه لحظه ته دلم یه جوری شد اما با یاد اوری تموم قول

 .…زدم و رفتم حموم

با صدای پچ پچ حرف چشمام رو باز کردم نگاهم به باربد و بیتاجون مامان باربد افتاد 

 که با لبخند نگاهم کرد

چطوری عزیزم ؟_بیتاجون  

 خواستم روی تخت بشینم که زیر دلم تیری کشید

 اخ_

 باربد دستپاچه کنارم نشست

_ ات بلند شی من میرم برات مسکن بیارماروم باش نیازی نیست از ج  

با شکم خالی میخوای بهش مسکن بدی ؟_بیتاجون  

 …باربد دستی داخل موهاش کشید که بیتا جون ادامه داد
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برو صبحانه خوشمزه ای که مادرزنت زحمت کشیده بیار براش تا بخوره بعدش _

 خود به خود خوب میشه و نیازی به مسکن نیست

روی تخت دراز کشیدم باربد از اتاق خارج شد مامانش روی لبخند بی جونی زدم و 

 تخت نشست

 اذیتت که نکرد ؟_

 مطمئن ولی بود بارم اولین اینکه با …گاز گرفتم خجالت زده نگاهش کردم و لبمو

رابطه دو هر تو بود کرده مراعاتمو کامل و داشته باهام رفتارو بهترین باربد بودم  

 نه_

لب هاش رو پر رنگ تر کرد صدای نه ارومم لبخند روی  

 خب پس خدارو شکر من دیگه برم اومده بودم بهتون سر بزنم_

 از جا بلند شد و گونه م رو بوسید

 مواظب هودت باش عروس_

 شما هم همینطور_

از اتاق خارج شد و چند دقیقه بعد باربد با سینی صبحانه به سمتم اومد کاسه ای با 

گرفتمحتویات قهوه ای رنگ رو به طرفم   
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 اول اینو بخور مامانت خیلی توصیه کرد_

 کاسه ی کاچه رو جلوی صورتم گرفتم و عمیق بو کشیدم

 برخالف اکثر خانوم ها من عاشق کاچی بودم

 با اشتها شروع کردم به خوردن
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