
 

 

❀رمان بهترین انتخاب❀

ژانر:عاشقانه#فول صحنه دار��

خالصه:این دفعه دیگه خبری از دختر پاک نیست

ینی نه که نیست.......

ولی دختر قصه مون دلش نمیخواد پاک باشه......



حاال چرا نمیخواد پاک باشه؟

چون گذشته ای داشته که دلش نمیخواد پاک باشه.......

خودشم این کاراشو دوست نداره و یه جاهایی از خودش متنفر 

میشه ولی نمیتونه از این کاراش دست بکشه........... 

پولدار نیست

ولی سرو وضعش از هر پولداری بهتره

نه که بگم با پسرا رابطه سنگین داره نه 

ولی براش مهم نیست توی این راه چی به سرش میادو چی 

میشه....... 

وقتی مثل همیشه میخواد مخ یه پسریو بزنه 

یکی جلوش قرار میگیره که با پسرای دیگه فرق داشته.......... 

پسره هم خیلی مغروره  



این پسرم براش مهم نیست که این دختر کجا

بوده و چی کارست توی یه نگا عاشقش میشه و درخواستی 

ازش میکنه......... 

حاال پسر قصه مون چی میخواد...

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......سرنوشتشون چیه

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت1#

افسون

مثل همیشه کنار خیابون قدم میزدم 

هوا هم تاریک بود......

ساعت 9شب بود دیگه میخواستم هوا چه جوری باشه؟

یه ماشین مدل باال کنارم ترمز کرد....



سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم

شیشه ماشین و پایین کشید تازه دیدمش هه چه تیپی هم 

زده....

پسره:بپر باال خوشکله

صدامو بلند کردم وگفتم:که چی بشه؟

پسره:ناز نکن دیگه بیا......

من:دنبال بد کسی اومدی برو دنبال کسی که شب بهت سرویس 

بده حاال برو......

پسره:جوووون تو فقط بیا من که کاری باهات ندارم........

من:مطمعن نیستم

پسره:بیا فقط در حد بوس داری خیلی اذیت میکنی......

نگاهی خیره بهش کردم و در ماشین و باز کردم

رومو کردم طرفش........



امشب اصال حالش نبود

تازه با نیما بهم زده بودم......

نیما دوست پسرم بود یک ماه باهم بودیم،ازش جدا شدم.......

بیست و پنج سال از خدا سن گرفتم ولی از وقتی اومدم تهران 

کارم همینه که با پسرا دوست بشم و ولشون کنم.........

باهاشون رابطه ندارم فقط در حد بوس و یه دست گرفتن نه 

چیز دیگه..... 

داشتم با خودم فکر میکردم که ماشین وایساد

وقتی به خودم اومدم که دیدم توی یه کوچه

تاریک ماشین وایساد........

سرمو چرخوندمو به پسره نگا کردم که با لبخند بهم نگا 

می کرد.......

دستشو روی رون پام گذاشت



به دستش نگا کردم که نوازشگر روی رون پام می لغزید.........

کمکم خودشو بهم نزدیک کرد که خودمو عقب کشیدم.......

با اخم بهم نگا کردو گفت:نداشتیما

من:هزینه داره.......

پسره:هزینه شم میدم

بعدم لباشو روی لبام گذاشت

با ولع میبوسید.........

پوزخندی زدم و باهاش همکاری کردم

خیس میبوسید

دستش که روی سینم اومد به خودم اومدم ازش جدا 

شدم........ 

پسره خمار خمار بود 



با کالفگی صندلیش و خوابوندوتوی یه حرکت من و نشوند 

روی پاش شکه شده بودم من االن روی صندلی خودم نشسته 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........بودم چطور با یه حرکت اومدم روی پاش

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت2#

نذاشت به افکارم ادامه بدم و لباشو دوباره گذاشت روی 

لبام......... 

وقتی به خودم اومدم که مانتوم و در آورده بودو داشتیم 

بیشتر بهم نزدیک می شدیم.....

خیلی نذاشتم ادامه بده و خودم ادامه دادم

روے صندلی خودم اومدم و دستمو برای شلوارش بردم،زیپ 

شلوارشو باز �ردم و دستمو داخلش �ردم،آهی �شیدو 

گفت:لعنتی

پوزخندے به حالش زدم و آلتشو توے دستم گرفتم........



سرمو بردم جلووو....

انگار خیلی حال کرده بود......

باهم حساب کردیم آخه من عاشق چشم و َابروش نبودم که......

از ماشینش پیاده شدم و اونم رفت

کلیدو انداختم توی در آپارتمان نقلی کوچیکمم  

که طبقه پایینش یه خانم مسن با دخترش ساکن بودن....... 

من با مادر بزرگم زندگی میکردم که وقتی فوت کرد اومدم توی 

تهران و این خونه رو گرفتم..... 

هیچوقت پدرو مادرم و ندیدم آخه اونا به گفته مادر بزرگم توی 

تصادف فوت شده بودن....... 

وقتی مادر بزرگم فوت شد خیلی اتفاقا برام افتاد که فکر کردن 

بهش هم بهم آزار میده.... 

پنج سال پیش که مادر بزرگم فوت کرد اومدم اینجا اولین کاری 

که کردم این آپارتمان و خریدم 



من این دختری نبودم که االن هستم....... 

مادر بزرگم نمیذاشت بدون چادر بیرون بیام 

اوالش که اومدم اینجا بایه پسری آشنا شدم....

نفهمیدم کی اشک توی چشمام جمع شد 

نه من نباید گریه میکردم من دیگه اون افسون قبلی نیستم 

نه.....  

داشتم همینجوری فکر میکردم که گوشیم زنگ خورد......

شماره ناشناس بود بیخیالش شدم و همه لباسامو بیرون آوردم 

و افتادم روی تخت و خوابیدم......

نمیدونم ساعت چند بود که بیدار شدم

گوشیمو دستم گرفتم و به شماره ناشناسی که روی گوشیم بود 

نگا کردم.........

این کیه دیگه



داشتم فکر میکردم که دوباره همین شماره روی گوشیم 

افتاد......... 

عصبی گوشی رو جواب دادم

من:بله

..... :سالم

من:شما؟

..... :شماره تونو از سیمین گرفتم

من:خوب که چی؟

..... :میخواستم یکم بیشتر باهم آشنا بشیم

حاال نمیخوای اسمتو بهم بگی......

من:تو زنگ زدی من اسممو بگم

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....من سیامکم: .....



❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت3#

صداش خیلی جذاب بود...... 

برای همین پیشنهادشو قبول کردم و قرار شد

بعد از ظهر هم دیگه رو ببینم.......

سرم گیچ میرفت 

به ساعت روی گوشیم نگا کردم ساعت 2بعد از ظهر بود.... 

وای چقدر من خوابیده بودم 

بلند شدم و اولین کاری که کردم برای خودم غذا درست 

کردم........... 

تیپ پسر کُشی زدم و از خونه زدم بیرون

هه از همه پسرا یه جورایی بدم میاد.......



ولی خوب زندگی این مدلی رو دوست دارم 

روزگار بهم یاد داده که باید روی پای خودم وایسم و هیچکس 

و توی زندگیم راه ندم.....

وقتی به خودم اومدم که جلو کافه وایساده بودم و به تابلویی 

که باالش بود نگا میکردم.....

رفتم داخل و پشت یکی از میز های دونفره نشستم....... 

سرمو بلند کردم و به پسری که رو به روم بود نگا کردم........ 

قیافش خوب بود بدک نبود 

پسره:میتونم بشینم 

من:شما؟........ 

پسره:سیامکم

دستشو دراز کرد که دستشو گرفتم و گفتم خوشبختم......... 

نشست پشت میزو به من نگا کرد 



دوتامون قهوه تلخ سفارش دادیم البته من با کیک........ 

سرمو بلند کردم که گفت:نمیخوای چیزی بگی 

من:تو قرار گذاشتی،پس اول خودت شروع کن 

سیامک....... 

سیامک:خوب من چند باری که با سیمین بودی رو دیدمت و 

ازت خوشم اومد ازش خواستم 

شمارتو بهم بده...... 

من:کجا من و دیدی 

سیامک:اون روزی که رفتیم کوه من اونجا تورو دیدم...... 

میشه ازت یه چیزی بخوام 

من:تا چی باشه........ 

سیامک:میخوام فردا شب برای دوساعت بامن بیای یه 

مهمونی..... 



من:پس بگو کارت گیره حاال چرا من؟ 

سیامک:تو خیلی خوشکلی مخصوصا چشمات مثل دریاست  

فقط یه شب باور کن دیگه سمتت نمیام........ 

من:حاال چی به من میرسه؟ 

سیامک:هرچی که بخوای 

من:باشه قبول..... 

سیامک:چون وقت کمه اگر موافق باشی همین حاال بریم لباس 

بخریم...... 

من:باشه 

سیامک:فقط این یه مهمونی مختلطه مشکلی که باهاش 

نداری؟........ 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......من:نه



❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت4#

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم 

جلو یه فروشگاه بزرگ وایساد.......... 

باهم رفتیم توی یه مغازه بزرگ که کال لباسای زنونه داشت و 

خیلی شیک بود....... 

با هم رفتیم طرف فروشنده 

سیامک چنتا کلمه باهاش حرف زدو قرار شد چنتا لباس برای 

من بیاره....... 

فروشنده با چنتا لباس مجلسی به طرفمون اومد 

داد به سیامک.......... 

سیامک:افسون این لباسا رو بگیر امتحان کن ببین کدومو 

دوست داری؟.......... 



از دستش گرفتم و گفتم:باشه 

لباس اولو پوشیدم یه لباس زرشکی که آستین داشت و پوشیده 

که روی کمرو باسنش تنگ می شدو بعد یکم گشاد تر 

میشد........ 

خیلی بهم میومد 

ولی خیلی به نظرم پوشیده بود برای همین بیرون آوردمش و 

سیامک و صدا زدم....... 

سیامک:چی شد پوشیدی 

من:اولی رو دوست ندارم.......

لباسو دادم دستش و گفتم:اینو ببر

سیامک رفت و من لباس دوم و پوشیدم اینم نه دوباره لباسو 

دادمش وگفتم اینم نه........

لباس سومی رو که پوشیدم اصال نتونستم از خودم چشم 

بردارم....... 



رنگ آبی تیره بود که به چشمامم خیلی میومد

باالش روی سرشونه هام لخت بود........ 

لباسه خیلی بلند بود تقریبا مثل اولی بود ولی 

لخت تر بود،مثل همون هم تنگ بود.........

ولی رنگش خیلی بهم میومد 

داشتم از توی آینه خودمو نگا میکردم که سیامک پشت سرم 

دیدم و یه لحظه ترسیدم و برگشتم عقب........ 

دستشو روی سرشونه هام گذاشت و چسپوندم به آیینه.......... 

زل زدم توی چشماش 

دستشو دوطرف کمرم گذاشت و توی چشمام خیره شد......... 

دستشو روی گونم گذاشت و گفت:خیلی خوشکلی........

دستمو گذاشتم روی سینش و یکم باال پایین کردم که سرشو 

جلو آوردو....... 



سرشو جلو آوردو توی یه لحظه لباشو گذاشت روی لبام.......... 

دستمو کردم توی موهاش که حریص تر شروع کرد به 

بوسیدنم..........

سرشو عقب کشیدو سرشو کرد توی موهام 

لبشو روی گردنم گذاشت و خیس بوسید 

داشتم تحریک میشدم........ 

تحریک شدن اونم از پایین تنش می فهمیدم 

من و وسط خودشو دیوار گیر انداخته بود....... 

سرمو عقب کشیدم که با تعجب بهم نگا می کرد خواست دوباره 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........سرشو بیاره جلو که گفتم:دیگه بسه

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت5#



کالفه از اتاق پرو بیرون رفت و منم از این لباسه خوشم اومد و 

دادم فروشنده....... 

کلی لباس خریدیم در آخر سوار ماشین شدیم و حرکت 

کردیم......... 

همه این مدت نگاه خیره شو احساس می کردم 

آدرسو بهش دادم و رفتیم طرف خونه من........ 

خواستم پیاده شم که دستمو گرفت 

با تعجب برگشتم طرفش که گفت:چیکار کنم یه شب باهام 

باشی.........

من:من از اون دخترا نیستم که هر شب با یکی باشم.......... 

سیامک:ولی کمتر از اونا هم نیستی 

عصبانی برگشتم طرفش و گفتم:ما فقط قرار یه مهمونی رو 

گذاشتیم پس دیگه بسه......... 



خواستم دستمو بکشم که نذاشت انگار با آدم بعد از ظهر فرق 

می کرد....... 

سیامک:هه توهم مثل همون دخترای خرابی 

فرقی باهاشون نداری........ 

عصبانی بودم دلم میخواست خفش کنم 

گفتم:خفه شو اصال به تو هیچ ربطی نداره میفهمی.......... 

یه دفعه با عصبانیت شروع کرد به بوسیدنم

این چی میخواست از من........ 

دست بردار هم نبود 

دستمو روی سینش گذاشتم و خواستم از خودم جداش 

کنم.........

ولی اون سفت تر از این چیزا بود 

وقتی خسته شد ازش جدا شدم و یا عصبانیت گفتم:چه غلطی 

میکنی...........؟؟ 



حیف که من آدمی نیستم زیر قولم بزنم وگرنه نمیومدم 

باهات........... 

سیامک:فردا شب ساعت هشت توی آرایشگاه......

میام دنبالت

برات وقت گرفتم......

میری همونجا 

وسایال و برداشتم و با عصبانیت رفتم داخل 

همه وسایال رو ریختم روی مبل و رفتم توی اتاقم و همینجوری 

خوابیدم........ 

با سر درد بیدار شدم 

پسره ی احمش......... 

سریع بلندشدم و رفتم توی آشپزخونه و وقت ناهار بود.........

دوباره مثل دیروز غذا درست کردم و خوردم 



آماده شدم و رفتم همون آرایشگاهی که گفته بود........

زیر دست این آرایشگره داشتم جون میدادم

نمیدونم این سیامک چی به این آرایشگره گفته بود ولی وقتی 

اومدم همه من تحویلم گرفتن..

آرایشگر:خوب دیگه میتونی بلند شی خودتو ببینی....

از زیر دستش بیرون اومدم و توی آینه خودمو نگا کردم........

یه لحظه خودمو نشناختم 

خیلی تغییر کرده بودم

با اون موهای رنگ کرده و آرایش ملیحی که برام کرده بود 

محشر شده بودم........

توی این لباس هیچ پسری نمیتونست چشم از من برداره.........

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........توی فکر بودم که گوشیم زنگ خورد سیامک بود

❀بهتـریـن انـتـخاب❀



پارت6#

سیامک:بیا بیرون من اومدم

بعدم قطع کرد چه بی ادب........ 

سریع لباسامو پوشیدم و رفتم بیرون

ماشینشو دیدم و سریع سوار شدم........

بدون نگا کردن بهش وسایالمو از همون جایی که نشسته بودم 

گذاشتم صندلی پشت........

گوشیمو دستم گرفتم وباهاش خودمو سرگرم کردم...........

نمیدونم چقدر توی راه بودیم که یه جایی که مثل ویال بود 

جلوش وایساد.......

گوشیمو گذاشتم توی کیف دستیمو خواستم پیاده شم که 

دستم از پشت کشیده شد..... 



رومو برگردوندم و به سیامک نگا کردم

من:چی میگی........

سیامک:یادت نره که اونجا به عنوان دوست دخترم میای،حرف 

بی ربط نمیزنی........

محکم دستمو از دستش بیرون کشیدم و گفتم: خودم میدونم 

چیکار کنم تو نمیخواد حرفی بزنی........

کنارم وایساد و دستشو دراز کرد تا بگیرم منم دستمو دور 

بازوش پیچیدم......... 

با هم به سمت اون ویال رفتیم صدایی که ازش میومد کر کننده 

بود.........

وقتی در باز شدو رفتیم داخل همه نگا ها به سمت ما 

چرخید..........

به کمک خدمتکار رفتم توی اتاقی و لباسامو عوض کردم و 

اومدم بیرون.........



دنبال سیامک میگشتم که روی یکی از صندلی ها نشسته بود 

منم رفتم و کنارش نشستم.........

نگاهی بهم کردو دستمو توی دستاش گرفت

خوب اینم جزعی از نقشه بود دیگه.........

یه دختری رو دیدم که مستقیم داشت میومد سمت ما.......... 

نمیدونم چرا ولی دستای سیامک داشت دستامو خورد 

می کرد........ 

دختره بهمون رسید کمی نگامون کردوگفت:ببین کی رو میبینم 

اینجا

چی شده اومدی اینجا....... 

اینارو،رو به سیامک میگفت 

سیامک:دیگه مثل اون وقتا حوصله این کارا رو ندارم........... 



دختره رو کرد سمت من و به سیامک گفت: نمیدونستم اینقدر 

سلیقت خوبه........ 

فشار دست سیامک هر لحظه بیشتر می شد دستم داشت له 

میشد........ 

سیامک:من دست روی چیزای بد نمیذارم

دختره:از وقتی از من جدا شدی دیگه ندیده بودمت...........

این چی میگفت ینی دوست دختر قبلی سیامک بوده........ 

پس بگو با دیدنش چرا اینجوری شد 

سیامک:خوب حاال که داری میبینی......... 

نمیدونم چرا اینجوری باهم حرف میزدن

دختره:حاال نمیخوای دوست دخترت جدیدت و معرفی 

کنی........ 

جدید و با یه لحن کشیده ای گفت 



نذاشتم سیامک حرف بزنه وگفتم:افسون هستم 

دختره:منم رویا 

اومد حرف بزنه که همون موقع خدمتکار اومدو 

جلومون شراب گرفت که من برنداشتم آخه میترسیدم یه 

چیزی بشه خیلی شلوغ بود و نمیتونستم خودمو کنترل 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........کنم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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سیامک و اون دختره برداشتن 

دختره:افسون جون چرا نمیداری........؟؟؟.......

سیامک:خیلی اهلش نیست 

دختره پوزخندی زدوگفت:شاید تا حاال نخوری یا می ترسی 

بخوری؟؟؟....... 



دیگه داشت خیلی حرف میزد

لیوانی از خدمتکار گرفت و گفت جلوم وگفت: ضرر نمیکنی 

شایدم شب یکم حال کردی...

سیامک کاردش میزدی خونش بیرون نمیومد.....

به نظرم سیامک برای همین دختره من و امشب آورده بود 

اینجا......... 

دستمو از دست سیامک بیرون کشیدم و لیوان و از دستش 

گرفتم وگفتم:اگر بخوام بخورم، میخورم این یه لیوان هم برای 

من چیزی نیست.........

دختره:می بینیم

عصبانی شدم و کل لیوانو یه دفعه سر کشیدم 

و اخم هم به ابرو نیوردم...... 

دختره نگاهی با تعجب بهم انداخت و رفت 

دستامو مشت کرده بودم به رو به روم خیره شدم............. 



سیامک یکی یکی لیوانا رو خالی می کرد و من میترسیدم که 

کار دست خودش بده......

دستشو گرفتم وگفتم:بسه 

دستمو پس زدوگفت:به تو ربطی نداره....... 

عصبانی بودم از دستش 

یه دفعه بلند شدو دست من و گرفت و رفتیم برای رقص خیلی 

یه دفعه ای شد.........

اصال از من سوالی نکرد 

نگاه خیره یه نفرو روی خودم حس میکردم 

سرمو که برگردوندم چشمم خورد توی یه جفت چشم 

خاکستری......... 

نمیدونم یه جوری بود 



نمیتونستم چشم ازش بردارم.....

اونم بهم نگا می کرد 

دورشو دخترا گرفته بودن.......

با حس لبای سیامک روی گردنم رومو ازش گرفتم و به سیامک 

نگا کردم......... 

سیامک:رویاخیلی دوستت دارم

یه لحظه با تعجب بهش نگا کردم....... 

این االن اسم رویا رو اورد؟ 

همون دختره 

از دستش عصبانی بودم.......

ازش جداشدم که با تعجب بهم نگا کرد 



کیفمو برداشتم و رفتم توی یکی از اتاقا و رفتم توی بالکنش که 

یه نفسی بکشم......... 

یکم عرق کرده بودم و سرم گیچ میرفت 

ولی هوشیار بودم 

به خاطر همون یه لیوان بود.......

ولی سیامک خیلی خورده بود 

از توی کیفم سیگاری بیرون کشیدم و مشغول کشیدنش 

شدم........ 

پنج دقیقه ای همون جا بودم که دستی دورم حلقه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........شد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت8#

با ترس خواستم برگردم که سفت نگهم داشت 



سرشو توی گردنم کردو نفسی کشید وگفت: خیلی 

خوشبویی......... 

این کی بود صداش اصال برام آشنا نبود گفتم: توی کی 

هستی؟........

پسره:تو کی هستی؟ 

من:ینی نمیدونی......... 

پسره:شاید بدونم 

توی اتاق من چیکار میکنی؟....... 

من:اتاق تو؟!!!!!! 

پسره:آره اتاق من....... 

من:نمیدونستم اتاق توعه،توکی هستی؟ 

سیگار رو از دستم گرفت و من و برگردوند طرف 

خودش............ 



با تعجب داشتم بهش نگا میکردم 

گفتم:تو؟......... 

قدم به قدم بیشتر بهم نزدیم شد خواستم برم عقب ولی 

میترسیدم از نرده ها بیفتم......... 

یه دفعه من وگرفت و چسپوند به دیوار خیلی جذاب بود 

ازش بدم نمیومد......... 

شاید میشد مخشو زد 

توی چشماش زل زده بودم وهیچ کاری نمیکردم 

کم کم داشت سرشو میورد جلو که صدای همه چیز قطع شدو 

صدای دادو بی داد و جیغ میومد 

یه دفعه پسره دست من و گرفت و دنبال خودش کشید..........

فکر کنم پلیس اومده بود 

همه داشتن فرار میکردن...... 



همینجور ی دست من و گرفته بود دنبال خودش میکشید....

توی راه دنبال سیامک میگشتم که دست همون دختره رو گرفته 

بود داشت میرفت........ 

ههه اصال من و یادش بود؟

تا به خودم اومدم دیدم توی ماشین نشستیم و داریم 

میریم.......... 

نگاهی بهش کردم از سیامک هم جذاب تر بود،

سیامک نامرد اصال دنبالمم نیومد.......

پسره نگاهی به من کردوگفت:مورد پسند واقع شدم؟

سرمو برگردوندم و سیگاری روشن کردم و مشغول کشیدنش 

شدم.........

پسره:چیزی اونجا جا نذاشتی 

من:میبینی که با این وضع اومدم ولی کیفمو آوردم...........



بدون اینکه از من بپرسه سیگارو از دستم گرفت و مشغول 

کشیدنش شد.........

منم عکس العملی نشون ندادم و یکی دیگه روشن کردم......

من:اونجا خونه ی تو بود؟

پسره:آره.......

من:پس چرا ولش کردی و اومدی

پسره:فردا که آبا از آسیاب افتاد میرم االن نمیشه.........

چیزی نگفتم و سرمو به شیشه تکیه دادم

نمیدونم چی شد خوابم برد..........

با صدای یه نفر که داشت صدام میزد چشممو باز کردم که 

چشمم دوباره خورد توی همون یه جفت چشمای 

خاکستری......... 



پسره:خوابالو

پاشو ببینم.......

ازماشین پیاده شدم وگفتم:کجا اومدیم

پسره:خونه من.......

من:تو چنتا خونه داری مگه؟؟ 

توگلو خندید وگفت:سه تا

آهانی گفتم ودنبال رفتم.........

این خونه از خونه قبلی کوچیکتر بود ولی اون ویال بودو این 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........خونه توی شهر

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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در یکی از اتاقا رو باز کردوگفت:میتونی اینجا باشی........



من:چرا کمکم میکنی

جوابمو ندادو گفت:میتونی دوش بگیری وسایل توی کمد 

هست...........

ممنونی گفتم و روی تخت نشستم وسرمو گرفتم توی 

دستم..........

پسره احمق من و گذاشت و با دختره فرار کرد

در کمدو باز کردم و یه حوله برداشتم،داخلش  لباس دخترونه 

نبود..........

حوله رو برداشتم و رفتم طرف حموم

..........

علی

نمیتونستم ازش چشم بردارم

وقتی از سیامک جدا شد دنبالش رفتم.....



رفت داخل اتاق خودم

توی بالکن وایساده بود و سیگار میکشید........

هیچوقت به هیچ دختری اینجوری نگا نکرده بودم........

از پشت بغلش کردم

احساس کردم ترسید.......... 

نمیدونم چی شد که چسپوندمش به دیوارو دلم خواستم 

ببوسمش.............

همین که سرمو جلو صدای همهمه اومد و مجبور شدیم فرار 

کنیم........

بهش گفتم اگر خواست دوش بگیره

لباس دخترونه هم نداشتم که بهش بدم.....

میخواستم لباسای خودمو براش ببرم 



کوچیکترین لباسامو براش بردم........

ولی همین که درو باز کردم شکه همون جا موندم.........

.......

افسون

وانو پر کردم و رفتم داخلش حس خوبی داشتم

داشتم به پسری فکر میکردم که حتی اسمشم

نمیدونستم............

چرا کمکم کرد

از وان بیرون اومدم و دوش سرسری گرفتم، حوله خیلی 

کوچیک بود یه وجب پایین باسنم بود......

موهام هم دورم ریختم و رفتم بیرون

همین که رفتم بیرون در اتاق باز شد.....

با تعجب زل زده بودم بهش



فکر کنم لباس بود دستش بود......

لباسارو روی تخت انداخت و قدم به قدم نزدیکم شد........

چسپیدم به در حموم

دستشو باال آوردو گذاشت روی کمرم........

همین طور باال تر اومدو دستشو نوازشوار باالی سینم 

کشید.......

مورمورم شد

منم انگار عروسک کوکی بودم و نمیتونستم تکون بخورم......

باالی حوله رو گرفت و  از هم بازش کرد افتاد روی زمین....

به حوله نگا کردم

همینجوری لخت جلوش بودم این میخواست چیکار 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....کنه



❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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زل زده بودم بهش و هیچی نمیگفتم

به خودم اومدم و خواستم برم کنار که دستشو گذاشت 

دوطرفم......

وای همینطوری جلوش وایساده بودم

همینطوری سرشو میورد جلو......

منم که آدم خجالتی نبودم و زل زده بودم توی چشماش.......

یه نگا به چشمام می کرد و یه نگا به لبام

وقتی لباش به لبام برخورد کرد فهمیدم چی شدو بی اراده 

چشمامو بستم.........

چرا پسش نمیزدم؟



چرا؟........

دستشو کرد توی موهام و ازم جدا شد توی چشمام نگا 

کردوگفت:میخوام مال من باشی

توی یه لحظه کُپ کردم......

من نمیتونستم باهاش بخوابم

نه.......

نمیشد

دستمو روی سینش گذاشتم و هولش دادم عقب که یه قدم 

عقب رفت........

یکه خورده بهم نگا می کرد

خواستم حوله رو از روی زمین بردارم که زودتر از من 

برداشت.......

با تعجب بهش نگا کردم وگفتم:چی میخواے 



نکنه بخاطر اینکه از اون مهمونی کوفتی نجاتم دادی ازم 

میخوای باهات بخوابم........

........

علی

چی میگفت

من واقعا توی یه نگا خواسته بودمش و دلم میخواست مال من 

باشه....... 

ولی اون داشت این حرفارو میزد

رفتم جلوشو روبه روش وایسادم وگفتم: میخوامت.......

افسون:من حتی اسمتم نمیدونم چی میگی تو ما همین امشب 

باهم آشنا شدیم

تا پنج ساعت قبل همو نمی شناختم......

من آدم رابطه نیستم



پریدم توی حرفشو گفتم:اسمم علیه

این االن داشت من و پس میزد

هیچ دختری نتونسته بود من و پس بزنه عصبانی بودم در 

مرگ..........

االن دلم میخواست خفش کنم

ولی از طرفی نمیدونم چی بود افتاده بود توی دلم که من این 

دخترو میخوام.........

........

افسون

انگار توقع این حرفامو از من نداشت

حوله رو برداشتم و پیچیدم دورم و روی صندلی میز آرایش 

نشستم..........

بهش اهمیتی ندادم



علی اومد پشت سرمو از توی آینه همدیگه رو دیدیم..........

خیلی جذاب بود

صداشو شنیدم......

عصبی بود

علی:تا حاال کسی من و پس نزده کوچولو نذار با یه راه دیگه 

بیام جلو..... 

چی میگفت این

علی:این لباسارو بپوش تا فردا وقت داری به پیشنهادم فکر کنی 

و برای همیشه مال من بشی

ولی اگر نخواستی زندگی برات نمیذارم........

نذاشت من  حرف بزنم و َتق درو بهم کوبید

ای خدا این از کجا پیداش شد

از عصبانیت سرخ شده بودم..........



سریع لباسا و پوشیدم

چون قدم بلند بود برام خوب بود ولی خیلی گشاد بود....... 

روی تخت دراز کشیدم به حرفاش فکر میکردم

آخه مگه میشه، ما دیدار اولمون امشب بوده......

معلومه که قبول نمیکنم

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........مثال میخواد چه غلطی بکنه

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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با همین فکرا خوابیدم 

نمیدونم ساعت چند بود که بیدار شدم 

دست و صورتمو شستم و اومدم بیرون 

چشمم خورد به لباسای پایین تخت



حتما برای من گرفته دیگه........ 

لباسا رو پوشیدم و از اتاق زدم بیرون........

همین که دیدمش همه حرفاشو یادم اومد معلومه که قبول 

نمیکنم......... 

سرتاپامو نگا کردو بهم نزدیک شد 

صورتشو آورد نزدیک و کنار گوشم گفت:فکراتو کردی؟.......

با خشم توی چشماش زل زدم و گفتم:معلومه که نه اصال تو 

میدونی من کیم،چیم..........؟؟؟ 

علی:برام مهم نیست 

من:اگه لطف کنی و من و برسونی ممنون میشم 

جوابم منفیه همین........ 

پوزخندی بهم زدوگفت:پس فکر بقیشم بکن  همیشه سایه من 

روی زندگیت هست از من راحت نمیشی.......



با تعجب زل زده بودم بهش 

رفتم توی اتاقو وسایلمو برداشتم و رفتم بیرون 

اونم وایساده بودو همش نگاهش روی من بود...

علی:بریم 

توی راه اصال حرف نزدیم

آدرس و بهش دادم و من برد خونه.......

کاش بهش نمی دادم و خودم میرفتم،به خونه رسیدیم.........

وقتی میخواستم پیاده شدم با مانتومو توی دستاش گرفت و 

گفت:هنوز وقت داری نظرتو عوض کنی.......... 

یا من 

یا بدبختی 

کدومو؟.......... 



دیگه داشت زیاده روی می کرد مگه این کی بود 

بازومو از توی دستش کشیدم وگفتم:فکر کردی کی هستی که 

برای من تایین و تکلیف میکنی...

نمیخوام

اصال تو از کجا پیدات شد 

بعدم از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل 

لعنتی........

کاش پیشنهاد اون عوضی رو برای رفتن به اون مهمونی رو 

قبول نمیکردم.......... 

نشستم روی تخت و سرمو گرفتم توی دستم 

 ........

روزها همین جور پشت سر هم می گذشت از علی خبری 

نبود....... 

خوشحال بودم 



چون من به هیچکس فکر نمیکردم که بخوام باهاش زندگی 

کنم......... 

توی اتاقم نشسته بودم که ایفن به صدا در اومد 

بلند شدم و رفتم درو باز کردم.......... 

یه مامور بود اول ترسیدم ولی یه پاکت بود که از شهرداری 

برام اومده بود.........

برای چی؟؟؟ 

رو به ماموره گفتم:درچه مورد هست......... 

مامور:من اطالع ندارم همه چیز توی همون نوشته،درو بستم و 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........رفتم داخل

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت12#

وای این....... 



این..... 

خدایا نه من فقط همین خونه رو داشتم 

باید خونه رو تخلیه میکردیم........ 

نمیدونم برای چی باید تخلیه میکردیم

در عوضش هم پول خونه رو میدادن.....

سرمو گرفتم توی دستام

هروقت عصبی میشدم همین کارو میکردم......

آخه چرا؟ 

دوماه دیگه گذشت من یه کار پیدا کردم منشی توی یه شرکت 

بزرگ شده بودم........

ولی هنوز خونه رو تخلیه نکرده بودم

هرماه برام حکم تخلیه میومدن.....



ولی آخه نمیتونستم

دوباره حکم اومدو گفتن اگر اینبار تخلیه نکنم خودشون 

میان...... 

منم مجبور شدم پولو بگیرم و برم دنبال خونه ولی مگه پیدا 

می شد.......

اصال با این پول هیچ خونه ای نبود

خسته وکوفته اومدم خونه.........

ناهار خوردم و خوابیدم

صدای ایفن میومد........

همین که درو باز کردم چنتا مامور اومدن جلوم

من:بفرمایید.......

مامور:برای تخلیه خونه اومدیم



من:ولی من هنوز خونه رو تخلیخ نکردم.......

مامور:خوب ما اومدیم تخلیه کنیم

من:دوروز بهم فرصت بدین......

مامور:نمیشه

من:میگم فقط دوروز آخه چی شده که این خونه باید تخلیه 

بشه.......

مامور:خیل خوب خانم چه خبره فقط دوروز

زنگ زدم به سیمین و خواستم وسایلمو ببرم زیر زمین خونش 

تا بعد بگردم دنبال خونه........

امروز که داخل شرکت بودم رئیس شرکت صدام زد و منم رفتم 

اتاقش........ 

حدود 50سالی داشت

گفتم:کاری داشتین



رئیس:ببخشید دخترم ولی من خواهرزادم میخواد بیاد شرکت 

منشی بشه دیگه نمیتونیم تورو نگه داریم برو حسابداری و 

حساب کن.......

دود از کلم بلند شدو گفتم:آخه چرا کارم بد بوده؟؟؟؟........

خطایی از من سرزده؟؟؟؟

رئیس:نه گفتم که خواهرزادم میخواد بیاد

عصبی از اتاق زدم بیرون و رفتم حسابداری

آخه چرا داره اینجوری میشه.......؟

از وقتی اون پسره ی لعنتی رو دیدم دیگه هیچی عادی 

نیست........... 

وسایالم خونه سیمین بودو خودم آواره برای خونه ولی هیچ 

خونه ای نبود........ 

میخواستم برم پولو بریزم توی حسابم 



ولی توی راه یه موتوری بهم زدو کیفو دزدید و رفت خوردم 

زمین و از هوش رفتم نمیدونم کجا بودم،فقط میدونستم که 

خیلی دستم درد میکنه.......... 

چشمم و باز کردم و به اتاق سفیدی که داخلش بودم نگا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........کردم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت13#

دستم توی گچ بود 

یه دفعه همه چیزو یادم اومد

ولی خدایا نه......... 

اون از خونه

اون از وسایالم که اوارست......

اینم از پول خونه و تن آش و الشم..... 



به گریه افتاده بودم 

اشک تموم صورتمو خیس کرده بود........ 

همینجوری داشتم گریه میکردم که در باز شدو یه نفر اومد 

داخل.........

از کفشاش میشد فهمید َمرده 

ولی من سرمو بلند نکردم تا نگاش کنم...... 

کالفه سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم 

عینکشو برداشت و من با دیدنش کُپ کردم....... 

این چشما و خوب میشناختم 

اون اینجا چیکار میکرد...... 

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم که نزدیکترم شدو با پوزخندی 

که روی بیش بود روی صندلی نشست............. 



من:تو اینجا چیکار میکنی؟ 

علی:بخوام بیام توی بیمارستان خودم باید به تو جواب پس 

بدم.......... 

با تعجب بیشتری بهش نگا کردم 

ابن آدم مگه چقدر پول داشت....... 

افسون چقدر تو خری همچین آدمی ازت درخواست کرده ولی 

تو ردش کردی....... 

علی:بهت گفتم باهام راه بیا ولی تو چیکار کردی؟؟؟....... 

حال و روزتو ببین 

ینی چی این چی میگفت...... 

 علی:بدون خونه،بدون پول

با تعجب داشتم نگاش میکردم که گفتم:تو از کجا 

میدونی؟........ 



هان جواب بده

نکنه کار تو بوده........؟؟

علی:چه فرقی میکنه

االن این مهمه که تو غیر از پیش من موندن هیچ جایی رو برای 

رفتن نداری؟.......... 

من:نمی فهمم چی میگی 

ینی چی....... 

درست حرف بزن لعنتی تو چیکار کردی.......؟؟... 

علی:کاری که بهت گفتگفتم یا من یا بدبختی 

ولی تو بدبختی رو انتخاب کردی

حاال هم که هیچ پولی نداری،چطوراز بیمارستان میخوای بیرون 

بیای....



تا منم نگم نمیتونی بری 

پس مجبوری تصمیمتو عوض کنی و با من بیای 

خواستم از تخت پایین بیام و حمله ببرم سمتش که دستم که 

توی سرم بود اجازه نداد....... 

برای اولین بار بعد پنج سال جلو یه پسر به گریه 

افتادم،حالم خوب نبود.....

شاید باید بود پا روی همه چیز میذاشتم و قبول میکردم،خدایا 

خودت کمکم کن،من دیگه هیچ پولی ندارم......

خونه ندارم 

کار ندارم.......

نفهمیدم علی کی از اتاق زده بود بیرون  لعنت بهت.....

لعنت بهت 

دیگه نمیتونم......... 



شاید باید واقعا تصمیممو عوض میکردم یا مثل بدبختا زندگی 

میکردم..........

یه ساعت دیگه توی اتاق بودم که در باز شد و پرستاری داخل 

اومد..........

پرستار:سرمتون تموم شده آقای رئیس گفتم شمارو ببریم 

اتاقشون......... 

کمکم کرد از تخت بیام پایین

از این بیمارستان متنفر بودم چون مال اون بود اون میخواست 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......مال و اموالشو به رخم ب�شه

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت14#

نمیدونم چقدر راه رفتیم که جلو یه اتاق وایساد

پرستار در زد،باهم وارد شدیم......



چشمم خورد بهش که با پوزخند پشت میزش نشسته بودو با 

غرور من و نگا می کرد......

با خشم زل زدم توی چشماش آخه این چی از من میخواد....

پرستار رفت بیرون

خودمو پرت کردم روی مبل و بیشتر زل زدم توی 

چشماش........

من:چی از جونم میخوای؟

از پشت میزش بلند شدو اومد پشت سرم،دیگه 

نمیدیدمش........

نفساشو کنار صورتم حس میکردم

علی:خودتو میخوام،خودتو........... 

یه لحظه با شنیدم صداش قلبم اومد توی دهنم

من:آخه مگه من چیکار کردم 



چرا اینجوری میگی....... 

مگه تو کی هستی؟.....

اومد روبه روم و روی مبل نشست و نگاهشو دوخت توی 

چشمام...... 

علی:تو من و رد کردی

میدونی دخترا آرزوشونه من فقط بهشون نگا کنم......

یا با من میای یا زندگیت از اینی که هست بد تر 

میشه،نمیدونستم باید چی بهش بگم،آخه من یه دختر 

تنها،خدایا خودت به دادم برس........

سرپا وایسادمو گفتم:درسته توی زندگیم خیلی

کثافت کاری کردم ولی هنوز پا از حدو حدودام اون تر نذاشتم

من به تو اعتماد ندارم.....

روم اون ور بودو نمیدیدمش



باألخره صداشو شنیدم......

علی:میتونی قبول کنی،میتونی قبول نکنی تصمیم به 

خودته،ولی تو باید با بیمارستان تسویه کنی....... 

اگر تونستی پول و بدی که مطمعن نمیونی 

برو...... 

ولی...... 

پریدم توی حرفش وگفتم:چقدر

علی:.........میلیون 

یا خدا مگه اینجا برای من چیکار کرده بودن 

فقط یکم دستم آسیب دیده بود........ 

من:خیلی بی شعوری

یه دفعه خنده بلندی کرد که با تعجب بهش نگا کردم.......... 



من:چته دیوونه شدی

یه دفعه دست از خنده کردن برداشت زل زد توی صورتمو 

گفت:حاال تصمیمت چیه؟

در ازای.........میلیون من خیلی چیزا ازت میخوام فکر نکن اگر 

میای توی خونه من میتونی مثل یه پرنسس زندگی کنی..........

فکر کنم بفهمی من تو وبرای چی میخوام،فکر نکنم بتونی این 

همه پولو بهم برگردونی.....

من:خیلی کثافتی

توی یه حرکت من و به سمت خودش کشیدو دستشو گذاشت 

پشت گردنمو موهامو کشید.....

شال از روی سرم افتاد و موهای جلوم ریخت توی صورتم......

علی:چه غلطی کردی؟

ازم جدا شدو گفت:وقتی انداختمت زندان میفهمی.......



خواست بره که باحال زاری گفتم:باشه قبول

برگشت و با پوزخند بهم نگا کردوگفت:آماده باش......

از اتاق زد بیرون،با گریه نشستم روی مبل و دستمو کردم توی 

موهام و فشوردم هیچوقت فکر نمیکردم اینجوری زندگی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......کنم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت15#

نمیدونم چند دقیقه توی اتاق بودم که اومد توی اتاق و اومد 

سمت من..........

حالت نگاهش یه جوری بود

نمیدونم ولی احساس می کردم شده همون آدم شب 

اولیییییییی......

دستمو گرفت و کشید که سرپا وایسادم دستشو دوطرف گردنم 

گذاشت و گفت:از االن دیگه مال منی........



بعدم لباشو گذاشت روی لبام

نتونستم مقاومت کنم،ولی باهاشم همکاری نکردم.........

خیس خیس میبوسید

خیلیا من و بوسیده بودن و منم باهاشون همکاری کرده بودم 

ولی خیلی برام فرق داشت،

خیلی......

حتی باهاش همکاری هم نمیکردم

نمیدونم چند دقیقه داشت من و میبوسید که ازم جدا شدو توی 

چشمام نگا کرد........

انگشت شستشو روی لبم کشیدو دوباره بوسه ریزی روی لبم 

زدو دستمو گرفت و من و کشون کشون برد سمت در..........

توی ماشین بودیم که جلو یه پاساژ وایساد اینجا اومدیم 

چیکار.....؟؟.....



همینطوری داشتم به جلوم نگا میکردم که در سمت خودم باز 

شد با دلهوره برگشتم سمت در که دیدم علی داره بهم نگا 

میکنه.........

علی:حواست کجاست 

پیاده شو.......

سریع از ماشین پیاده شدم 

سریع دستامو گرفت که تعجب کردم.......

من و برد سمت یه مغازه 

وقتی وارد شدیم پر از لباسای زنونه بود......

برام کلی لباس با سلیقه خودش گرفت 

داشتم داخل اتاق پرو سوتین امتحان میکردم یه دفعه در باز 

شد.......... 



مثل برق گرفته ها پریدم باال ولی نتونستم تکون بخورم......... 

شلوار پام بود ولی باالتنم لخت بود 

میدونستم کسی جز علی نمیتونه باشه.........

دوتادستاش دوطرف بازوم گذاشت و فشاری بهش وارد 

کرد.......

سرشو روی کتفم گذاشت 

نمیدونم این چه حسی بود که نمیتونستم جلوش مقاومت 

کنم........

دستاشو جلو تر آوردو دوتا سینه هامو توی دستاش گرفت که 

حالم زیرو رو شد........ 

همینجوری که پشت سرم بود چسپوندم به دیوار 

یه دفعه برم گردوندود و بهم نگا کرد.........

موهای روی صورتمو پس زد و انگشتشو روی گونم کشید که 

چشمامو بستم..........



دستاش کنار رفت تا به خودم اومدم دیدم توی اتاق 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........نیست

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت16#

نفسمو بیرون دادم و سریع لباس عوض کردم 

از اتاق زدم بیرون..........

نمیدونم از هیجان بود یا چیز دیگه ولی قلبم میخواست از 

سینم بزنه بیرون......... 

وقتی بهش رسیدم چشماشو روی همه اجزای صورتم چرخیدو 

حساب کردو رفتیم بیرون........

توی ماشین بودیم که گفتم:چرا من؟ 

صدایی ازش نیومد سرمو چرخوندم طرفش 

هیچی نمی گفت منم دیگه چیزی نگفتم......... 



آخه چرا من،منی که دوست نداشتم با هیچ پسری بعد از اتفاقی 

که برام افتاد باشم...... 

االن باید اینجوری میرفتم با علی 

نمیدونم چقدر توی راه بودیم که رسیدیم به همون خونه ای که 

همون شب داخلش بودیم.....

از ماشین پیاده شدم،رفتیم داخل خونه.......

وقتی چشمم به همون اتاقی که همون شب داخلش بودم 

خوردر برهنه بودنم جلوش و بوسیدنم یادم اومد،صدای وسایال 

و شنیدم که گذاشت روی زمین.......

من:میشه دوش بگیرم.......

دستمو گرفت و برد سمت یه اتاقی 

گفتم شاید میخواد ببرتم توی اتاقی که اون شب بود ولی 

برخالف تصورم من و برد توی یه اتاق دیگه.........



وقتی چشمم خورد به اتاق چشمام برق زدخیلی خوشکل 

بود.............. 

نمیتونستم تصورش کنم و بگم چجوریه فقط میدونستم که 

خیلی خوشکله.......... 

علی یه حوله گرفت جلوم و گفت برم سمت اون دری که توی 

اتاق بود..........

خواستم برم که دستمو گرفت،ولی هیچی نگفت و دوباره 

دستامو ول کرد از اتاق زد بیرون........

اینم باخودش،خود درگیری داشت 

رفتم توی حموم و درو بستم،فک کنم اتاق خودش بود،آخه 

خیلی خوشکل بود............ 

توی وان نشستم و نفسمو بیرون دادم قرار بود چی به سرم 

بیاد........ 

من نمیتونستم باهاش رابطه داشته باشم 



نمیدونم،نمیدونم چی قراره بشه........

ولی خودش گفت باید باهاش بخوابم نفهمیدم چقدر فکر کردم 

که از وان بیرون اومدم وخودمو تمیز کردم و دوش سرسری 

گرفتم وتوی حموم با همون حوله موهامو خشک کردم  وقتی 

نم موهامو گرفتم حوله رو گرفتم دورم و اومدم بیرون...........

وقتی اومدم بیرون علی توی اتاق بود،ضربان قلبم باال رفت.....

با باالتنه لخت جلوم وایساده بودم،استرس زیاد داشتم.......... 

به سمتم اومد و سریع لباشو روی لبم گذاشت 

همینجوری که میبوسیدم حوله رو باز کرد........

دستمو روی سینش گذاشتم تا خودمو ازش جدا کنم ولی 

نمیشد.........

توی یه حرکت من و انداخت روی تخت و روم خیمه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............زد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀



پارت17#

من:چیکارمیکنی؟

علی:نکنه یادت رفته برای چی اومدی اینجا..... 

وقتی اینو گفت یه قطره اشک ریخت روی صورتم...........

با دستش اشکمو پاک کردوگفت:نترس نمیذارم درد بکشی.......

سرمو انداختم پایین که لبامو به آتیش کشید 

ده دقیقه پشت سر هم میبوسید که احساس می کردم داره از 

جا کنده میشه لبام..........

دستشو روی پایین تنم کشید 

خیلی محکم چنگ میزد که آَخم در اومد،قرار بود نذاره درد 

بکشم.........

بلند شدو لباساشو بیرون آورد



با دیدنش خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین 

ریز خندید و دوباره خیمه زد روم.........

سینه هامو چنگ زدو لبامو بیشتر کشید توی دهنش........... 

تحریک شده بودم 

خیلیم تحریک شده بودم........

ازم جدا شدو گفت:بکارتت سالمه 

سرمو انداختم پایین وهیچی نگفتم که دستشو روی پایین تنم 

انداخت و پاهامو از هم باز کرد............ 

از خجالت داشتم میمردم 

زیرلب گفت:نه سالمی خیلی خوبه 

اوففففففففف محشره......

از خجالت نمیدونستم چیکار کنم که دوباره لباشو گذاشت روی 

لبام.....



ن� سینمو با دندوناش گرفت و�شید

پایین تر رفت روی نافمو بوسید....

سرشو بلند �ردو بهم نگا �رد

وسط پاهام نشست.....

خودمو منقبض �رد

ضربه اے به رونم زدوگفت:شل �ن،�متر درد ب�شی،شل 

�ن....

خودمو شل �ردم �ه گفت:آفزین دختر بود

پایین تنشو روی تنم تنظیم کرد و با یه فشار یچیزی وارد 

وجودم شدو از درد جیغ بلندی کشیدم........

قطره ای اشک از چشمام چکید که با دستش پاک کرد و 

گفت:ببخشید کوچولوم،ببخشید...



حرکتاشو تند تر کرد که که دلم میخواست ازش جدا 

بشم.......... 

ولی بعد چند دقیقه دردش کمتر شدو جاشو به لذت 

داد.......... 

دوتامون عرق کرده بودیم و به نفس نفس افتاده بودیم.....

وقتی به خودم اومدم که علی افتاد کنارم و دوتامون از لذت و 

من یکم از درد کنار هم افتاده بودیم.......

نمیدونم کی خوابم برد

ولی از خستگی بیهوش شدم.......... 

صبح که بیدار شدم علی کنارم نبود 

اومدم بلند شم که زیر دلم تیر کشید.....

خیلی درد نداشتم......... 



برخالف تصورم که فکر میکردم خیلی درد داره ولی زیاد درد 

نداشتم........

تیشرت علی و برداشتم و پوشیدم،از تخت اومدم بیرون.......

همزمان با من در اتاق باز شد و علی اومد داخل 

به سمتم اومدو دستمو گرفت و توی چشمام نگا کرد........

سرشو جلو آوردو لبامو بوسید،این موجود اصال سیر نمیشد،ازم 

جدا شدو گفت:دوش نگرفتم تا باهاش حموم کنیم......... 

از اینکه باهاش برم حموم خجالت کشیدم و سرمو انداختم 

پایین.......

نمیدونم چرا اصال ناراحت نبودم که دیشب باهاش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............بودم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت18#



تا اومدم به چیز دیگه ای فکر کنم من و زد روی کولش و رفت 

به سمت حموم توی اتاق...

جیغی کشیدم که خندید و درو باز کرد موهای بلندم آویزون 

شده بود........

من و وسط حموم گذاشت پایین و وان و حاضر کرد یکم زیر 

دلم درد میکرد،از یکم بیشتر.....

به سمتم اومدو دستمو گرفت و برو سمت وان

اول خودش نشست و من و نشوند جلوش 

بوسه ای روی گردنم زد.........

اوفففف این چه حسی بود

دستمو پشت گردنش گذاشتم و سرمو بیشتر روم سینش جا 

دادم.......... 

یه لحظه زیر دلم سیخ کشید که آخی گفتم و دستمو زیر دلم 

گذاشتم.........



فکر کنم فهمید که درد دارم 

دست خودمو پس زدو دست خودشو گذاشت زیر دلم و شروع 

کرد ماساژ دادن.......... 

همینطور که ماساژ میداد خوابیدم،صدای علی رو می شنیدم 

ولی نمیتونستم چشممو باز کنم....

دستشو روی صورتم حس کردم 

علی:نمیخوای بلند شی........؟؟؟ 

چشممو آروم باز کردم که علی رو توی یه وجبیم دیدمش،با 

لبخند بهم نگا می کرد،نمیدونم چی شد که منم لبخند 

زدم......... 

با این حرکتم لباشو گذاشت روی لبام و شروع کرد به 

بوسیدنم.......

منم باهاش همکاری کردم 



ازم جدا شدم و سرشو انداخت روی بالشتو من و کشید توی 

بغلش 

ینی باهمه دوست دختراش اینجوری رفتار میکنه........؟؟

علی:بهتری؟ 

من:خوبم....... 

بلند شدو دست من و گرفت وگفت:پس پاشو بریم برای جبران 

خسارت........

یه لحظه کُپ کردم ینی چی ینی میخواد بریم دکتر برای 

ترمیم........

یه لحظه خیره بهش نگا کردم 

دستمو کشید که افتادم توی بغلش......... 

علی:منظورم اونی نیست که فکر میکنی



سرمو از روی سینش برداشتم و گفتم:تو مگه میدونی من به 

چی فکر میکنم..........

علی:قرار نیست پیش هیچ دکتری بریم 

موهامو از روی صورتم کنار زدوگفت:حاال بیا لباس بپوش تا 

بریم......

خودم کمکت میکنم

من هیچوقت آدم خجالتی نبودم ولی چرا جلوش خجالت 

میکشیدم........

برام یه ست لباس زیر بیرون آورد و انداخت روی تخت،رنگ 

مشکی بود......

برام یه شلوار جین با مانتو هم رنگش و شال مشکی بیرون 

آوردو انداخت روی تخت........

به سمتم اومد و دستمو گرفت و گفت:من بیرونم بپوش 

بیا............ 



از اتاق زد بیرون 

لباس خودشو از تنم در آوردم و لباسا رو پوشیدم.......

یه کفش اسپرتم پوشیدم و گوشیمو برداشتم و رفتم 

بیرون.........

پایین پله منتظرم بود 

خیلی تیپ اسپرتشو دوست داشتم.........

به سمتم چرخیدو دستمو بدون هیچ حرفی گرفت و من و 

   𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........کشون کشون برد سمت در سالن

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت19#

به سمت ماشین رفتیم و درشو برام باز کرد 

نشستم و خودشم رفت نشست........... 



گازی به ماشین دادو از حیاط زد بیرون،با آهنگ زمزمه 

می کرد.........

چشممو بستم به صداش گوش دادم 

وقتی چشممو باز کردم جلو یه آزمایشگاه بودیم 

اینجا چیکار میکردیم........... 

از ماشین پیاده شدیم همین که خواست دستمو بکشه سر جام 

وایسادم و به روبه روم خیره شدم........... 

علی:چیزی شده؟؟؟ 

من:چیکار میخوای کنی؟؟.......

علی:ینی نمیدونی؟ 

سرمو تکون دادم.......... 

محکم دستمو گرفت و برد داخل 

نشسته بودم که بیاد ازم خون بگیره 



وقتی ازم خون گرفت اومدم بیرون........ 

خیلی ضعف کرده بودم 

آخه دیشب رابطه داشتیم و منم که االن خون داده بودم........

وقتی اومدم بیرون علی وایساده بود تا من بیام بیرون........

دستمو به سرم گرفتم و بهش نگا کردم سریع به سمتم 

اومد........

دستمو گرفت و گفت:خوبی؟؟؟ 

من:خوبم.......... 

علی:بیا بریم 

علی:میخوام تا دوساعت دیگه آزمایش ما آماده باشه........... 

پرستار:حتما آقای خجسته

دلم میخواست کله خودمو از جا بکنم....



من چطور با آدمی س�س داشتم که حتی فامیلیشو 

نمیدونستم........

سوار ماشین شدیم 

همینجوری که دستمو توی دستاش گرفته بود حرکت کرد،هیچ 

حرفی نمیزدیم.

جلو یه رستوران لوکس وایساد........

دستمو باال آورد و بوسه ای روش زد 

حرکتاش متعجبم می کرد........... 

لبخندی زدو دستمو ول کردو از ماشین زدبیرون 

همین که خواستم دستمو به دستگیره ببرم علی درو باز 

کرد........

از ماشین پیاده شدم



اول یکم نگاش کردم وقتی دید کاری نمیکنم به سمتم اومد و 

دستمو گرفت.......... 

رفتیم داخل 

از بزرگی رستوران تعجب کردم ولی بعد خیلی طبیعی پشت 

سرش رفتم.......... 

کنار میزی وایسادم یکی از صندلی هارو برام کشید عقب منم 

نشستم،فکر کردم میخواد بشینه رو به روم ولی نشست 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........کنارم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت20#

سرشو سمت صورتم آورد که نفساش می خورد توی 

صورتم........... 

یجوری شده بودم 



علی ازم فاصله گرفت و گارسون و صدا زدو کلی غذا سفارش 

داد........... 

نمیدونم این همه غذا رو میخواد چیکار کنه آخه.......... 

همینجوری دستمو گرفته بود توی دستاش منم هیچی 

نمیگفتم......... 

آخه چرا من و انتخاب کرد 

اصال من کجا و اون کجا.........

داشتم همینجوری فکر میکردم که غذا هارو آوردن........

همراه گارسون یه پسر هم قدو هم سن علی هم داشت میومد 

سمتمون.........

علی بلند شد،همراش منم بلند شدم

با همون پسره دست دادو گارسون هم غذا رو چید روی 

میز..........



پسره:معرفی نمیکنی؟؟؟ 

علی:نامزدم افسون......... 

پسره:خوشبختم،محسن هستم 

لبخندی زدم وگفتم:منم خوشبختم........

محسن:چه بی خبر نامزد کردی

علی:هنوز هیچکس نمیدونه حتی خانواده هامون............. 

چرا من و نامزدش معرفی کرد؟؟....... 

دستمو به سرم گرفتم 

نشستم روی صندلی و محسنم خداحافظی کردو رفت.........

یکی از ظرفای غذا رو گذاشت جلوم،من اصال حواسم 

نبود......... 

به روبه روم خیره شده بودم 



وقتی به خودم اومدم که علی دستشو زیر صورتم گذاشت و 

صورتمو سمت خودش کشید........... 

علی:چیزی شده؟؟

من:نه...... 

علی:بگو

من:چرا من و نامزدت معرفی کردی.......

علی:نیستی؟ 

من:نه،ما فقط.........

دستشو روی لبم گذاشت و نذاشت بیشتر حرف بزنم.......

علی:هیچی نگو 

فقط بخور که ضعف کردی........ 

من که  صبح فهمیدم چرا رفتیم آزمایش دادیم 



اون که من و دوست نداره......

پس....

من فقط براش یه زیر خوابم همین،مشغول خوردن شدم...

توی ماشین بودیم 

اصال نمیدونستم کجاییم......

انگار یه جای پرت بودیم 

علی نگاهی بهم کردو

بعد سریع و تند خودشو جلو کشید و لبم رو شکار 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........کرد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت21#



کمی با لبم بازی کرد خودشو کامل سمت من کشید و دستشو از 

زیر مانتوم رد کرد........... 

به خاطر سردی دستاش کمی خودم رو عقب کشیدم که سریع 

جفت سینه هام رو تو مشتش گرفت.......

نفسم رفت

آهی کشیدم که چشم بست و عقب رفت........

علی:جووون لعنتی تو حتی صداتم منو دیوونه میکنه......... 

نگاهی به صورت قرمز شده از فشارش انداختم و اومدم سر به 

زیر بشم که باز حمله کرد سمتم..

نتونستم طاقت بیارم......... 

بیخیال غرور شدم و زیر لب یه گوره باباش فرستادم.....

دستم بی اراده دور گردنش حلقه شد و اون خندید..



عقب کشید،سرشو به پیشونیم تکیه داد و خمار و کشیده زمزمه 

کرد:همینطوری داغ خوبی،من همینطوری دوست دارم باشی 

میفهمی؟!

لبمو گاز گرفتم،انگار با این کارم بالیی به سرش اوردم که با 

تموم زورش نوک سینه هامو فشرد..

حس خیسی و درد همزمان به سمتم هجوم اوردن نذاشت به 

چیز اضافه ای فکر کنم یا حتی

بتونم بهش فحشی چیزی بدم....... 

سریع بلندم کرد و روی خودش کشوندم.....

نگاهی به اطراف انداختم..

نگران نباش کوچولو هیچکس این اطراف نیست

صندلی و به عقب کشید..

به خاطر وضعیت بد پاهام کمی جا به جا شدم که صورتش 

درهم شد و آه غلیظی کشید....



حتی دیشب موقع رابطه اینطوری نبود.....

یه لحظه تکون محکمی خوردم که اخی گفت و محکم هولم داد 

عقب.......... 

شلوارم و از تنم در آورد و باالفاصله شورتم و کنار زد...

نفسی گرفت و خندید..... 

صداش خش داشت اما هنوز قشنگ میخندید..

چطور یه دختر دست نخورده میتونه انقدر هات باشه آخه؟!

چشم بستم که با انگشت یکم لمسم کرد ته دلم خالی شد که 

بلندم کرد و کمرم رو به فرمون تکیه داد............ 

اونقدر بهم فشار وارد شد که جیغی زدم و تکون سختی 

خوردم.........

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......حس میکردم تو فضام

❀بهتـریـن انـتـخاب❀



پارت22#

از چشمام اب میومد و حسابی به خاطر تکون خوردنامون عرق 

کرده بودم.......

حس کردم شلوارش رو در اورده........ 

کامل شک زده جیغ میکشیدم و از شدت لذت نمیدونستم چیکار 

کنم......

کم کم لرزشم کم شد آهی کشیدم و در حالی که نفس نفس 

میزدم دستمو روی لبش گذاشتم.....

سریع لبش رو روی لبم گذاشت و خواست بنشونتم روی پاش 

که حس کردم یه چیزی کامل وارد وجودم شد و اونقدر درد 

داشتم که چشمام سیاهی رفت.....

نمیدونستم ازش ممنون باشم یا متنفر........ 

اون بهترین لذتی که میتونستم تجربه کنم و بهم بخشیده بود و 

این کارش البته تقریبا با زور بود..



خیلی زود همه چیزو درست میکنم کوچولو..

نمیدونستم چطور میخواد ارضا بشه...

اما حس کردم دیگه نا ندارم و درحالی که زبونم رو روی گونش 

میکشیدم تقریبا بی هوش شدم..

بی هوش شده بودم واقعادیگه نایی نداشتم.....

نمیدونستم ازش ممنون باشم یا متنفر........ 

اون بهترین لذتی که میتونستم تجربه کنم و بهم بخشیده بود و 

این کارش البته تقریبا با زور بود..

خیلی زود همه چیزو درست میکنم کوچولو..

نمیدونستم چطور میخواد ارضا بشه...

اما حس کردم دیگه نا ندارم و درحالی که زبونم رو روی

گونش میکشیدم تقریبا بی هوش شدم........



بی هوش شده بودم واقعا

دیگه نایی نداشتم........... 

یکم فقط یکم ازش خجالت میکشیدم

چرا؟....... 

من که آدم خجالتی نبودم....... 

دستشو زیر جونم گذاشت و همینجوری که نفس نفس 

میزدگفت:همین خجالتت منو دیوونه میکنه.....

وضعیتم جوری نبود که بخوام حتی یه سانت هم تکون 

بخورم...........

دردو لذت قاطی شده بود

یچیزی توی وجودم تکون خورده بودو این برای من تازگی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........داشت

  ❀بهتـریـن انـتـخاب❀



پارت23#

رفتیم آزمایش و گرفتیم،شب بود........

چقدر براش ارزش قائل بودن که توی این ساعت آزمایشگاه و 

فقط برای یه جفت باز کرده بودن....

آزمایشا به هم می خورد و قرار شد دیگه بریم خونه.......

توی ماشین بودیم،هیچ حرفی نزدیم......

هنوز به خاطر چند ساعت پیش بدنم داغ بود.....

به حرف اومدم و گفتم:کجا میریم؟

علی نگاهی بهم کردوگفت:محضر

من:برای چی؟...........

علی:نمیخواد خودتو به اون راه بزنی باید صیغم بشی......

یه لحظه نفسم رفت



ینی واقعا میخواست که صیغه بشیم.......

از یه طرف خوش حال بودم

از طرفی هم این عقد داعم نبود و من و نگران می کرد.......

توی یه کوچه وایساد و رفتیم از ماشین بیرون..

خیلی سریع بینمون صیغه خونده شدو من و اون شیش ماه به 

هم محرم شدیم.......

افسون خوشحال نباش فقط شیش ماهه

همینجوری نشسته بودم که علی دستمو گرفت و سردی چیزی 

رو توی دستم حس کردم.......

نگاهی به علی کردم و نگاهمو بردم روی دستم

یه انگشتر تک نگین بود که مثل یه پشت حلقه بود ولی نگینی 

که روش بود اونو خیلی خوشکل کرده بود.......

به علی نگا کردم وگفتم:ممنون



علی:قابل تورو نداشت خانومم..........

از لفظ خانومم دلم غش رفت براش

همینطوری دستمو گرفته بود که بلند شدو خداحافظی کردیم 

رفتیم........

وقتی به خونه رسیدیم چراغای خونه روشن بود

علی با تعجب بهم نگا کردو گفت:پیاده شو ولی حرفی نزن فقط 

در حد سالم و احوال پرسی، همین..........

سری تکون دادم وگفتم:باشه

از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه رفتیم.....

دستمو توی دستش گرفت و باهم رفتیم داخل

همین که داخل شدیم چشمم خورد به یه خانم تقریبا پنجاه 

ساله و یه دختر 20ساله......... 

دختره تا ما رو دید به سمت علی اومدو بغلش کردو گفت:سالم 

داداش.......



پس خواهرش بود

علی محکم اونو توی بغل گرفته بود

دختره از بغلش بیرون اومدو رو به علی گفت: همون دختره 

ست که گفتی........

علی سری به عالمت مثبت تکون داد اون زنه دیگه نبود.......

دختره به سمتم اومد و بغلم کردوگفت:خوبی عزیزم......

من:ممنون خوبم شما خوبی؟؟؟

دختره:ممنون میتونی شقایق صدام کنی........

لبخندی زدم و چیزی نگفتم

شقایق:علی برو پیش مامان حالش خوب نیست

علی:چی شد دوباره،مگه اتفاقی افتاده........



شقایق:خوب تو که این موضوع وگفتی توی روحیش اثر 

گذاشته.......

علی:باشه

علی به سمتم برگشت و دستمو گرفت و رفتیم به سمت پله 

ها........

در اتاقو باز کردو رفتیم داخل

همین که رفتیم داخل پرتم کرد روی تخت،روم خیمه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......زد
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با تعجب داشتم بهش نگا میکردم

سرشو توی گردنم بردوگفت:باالخره مال خودم شدی..........



دستمو روی صورتش گذاشتم و سرشو بردم عقب و توی 

چشماش نگا کردم........

علی بوسه ای روی لبام زدو گفت:یه ساعتی دیگه یه مهمونی 

داریم آماده باش.....

سرمو بلند کردم گفتم:پارتی؟

علی:آره.......

لبمو توی دهنم کشیدم که علی چشماشو دوخت به لبام........

آروم آروم جلو اومد و محکم لباشو روی لبام گذاشت......

خیلی خشن میبوسید

دستشو از زیر لباسم برد به سمت سینه هام محکم گرفت که 

آخم در اومد.........

سرشو بلند کردوگفت:رابطه خشن بیشتر دوست دارم..........

سرشو توی گردنم بردو گفت:تو یه افسونگری



دلم خواست یکم شیطونی کنم.......

سرمو جلو بردم و روی گردنشو بوسیدم حریص تر شدو محکم 

تر از قبل به سمت لبام هجوم آورد............

تقه ای به در خورد که سریع از هم جدا شدیم

سریع رفتم توی حموم.........

چشمم خورد به حوله توی حموم

تصمیم گرفتم حموم کنم و برم بیرون.......

یه دوش  نیم ساعته گرفتم و حوله رو دورم پیچیدم و رفتم 

بیرون........

علی وایساده بود که با دیدن من اومد سمتم و دستمو گرفت و 

گفت:زود آماده باش تا بریم......

من:باشه 

علی:من برات لباس انتخاب کنم......؟



من:بکن

علی:چی بکنم....... 

من:بی تربیت منظورم انتخاب لباس بود دیگه 

علی خندیدو به سمت کمد رفت......... 

یه لباس کوتاه پوشیده زرشکی برام گذاشت با یه ساپورت 

مشکی و کفش پاشنه 5ثانتی.......

لباس زیر ست زرشکی هم برداشت اومد سمتم 

دستشو به حوله گرفت و از هم بازش........ 

کردوگفت:اجازه هست؟ 

سری تکون دادم که جلوم نشست.......

یکم خجالت کشیدم جلوش 



سریع تنم کردو رفت پشت سرم و سوتینمم بست و گفت:تموم 

شد.........

رفتم جلو آینه و لباسو پوشیدم ومنتظر موندم تا برام زیپشو 

ببنده.........

علی زیپ و بست و سرشو گذاشت روی سرشونم.......

علی:چرا اولش گفتی نه

یه لحظه از حرفش تعجب کردم..........

هیچی نمیگفتم 

علی:فقط بگو چرا؟؟؟ 

نمیتونستم ازش پنهون کنم 

به سمتش برگشتمو گفتم:بخاطر خیانت یه عوضی دیگه 

نمیتونستم اعتماد کنم........

علی:کی؟چی شد؟؟؟ 



روی تخت نشستم وگفتم:اگه االن من توی این مهمونیا هستم و 

رو آوردم شراب و الکل فقط بخاطر اونه.....

اون رفتارمو تغییر داد 

اون من و یه عوضی کرد.........

اون خواست که من توی بغل هر پسری برم زدم زیر گریه........

نمیدونم چرا گریه میکردم 

اون دیگه برای من تموم شده بود.......

از علی جدا شدم و روی تخت نشستم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......علی بغلم کردوگفت:اشکال نداره ولش کن باشه؟
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سری تکون دادم بیشتر توی بغلش رفتم



ازم جدا شدو اشکامو پاک کردو روی لبامو بوسیدوگفت:حاال 

آماده میشی بریم شاهزاده خانم.........

خنده ای کردم وگفتم:باشه

بلند شدم و رفتم صورتمو شستم و اومدم بیرون وقتی اومدم 

علی نبود......

سریع آرایش کمی کردم و لباسامو کامل پوشیدم و رفتم 

بیرون.......

علی داشت از پله ها میومد باال که من و دید 

موهاشو سشوار کشیده بود......

دستمو گرفت وگفت:برو بشین تا من بیام 

من:باشه......... 

رفتم و نشستم روی مبل

صدای کفش میومد که بهم نزدیک میشد........



یه دفعه یه نفر ازپشت گردنمو گرفت و وایساد برای جیغ 

زدن......... 

موهامو گرفته بودو نمیتونستم تکون بخورم همش جیغ 

میکشید یه دفعه علی از توی اتاق اومد بیرون تا من و دید به 

سمتم اومدو من و ازش جدا کرد........... 

تا رومو برگردوندم همون زنه رو دیدم که شقایق بهش گفت 

مامان ینی مامان علی......... 

شقایق اومده بودو داشت مامانشو آروم می کرد 

نگاهی به علی کردم که اونم تالش می کرد که آرومش کنه ولی 

نمیتونست........ 

علی مامانشو آروم کردو بردش توی اتاق 

شقایق به سمتم اومدو نگران گفت:خوبی 

من:آره ولی......



شقایق:میدونی مامانم یکم مریضه دلش نمیخواد ما ازدواج 

کنیم حاال هم که علی در مورد ازدواجش با تورو بهش گفت 

خیلی بد تر شده......

این چی میگفت ازدواج 

ینی واقعا میخواست باهام ازدواج کنه.......

لبخندی زدم وگفتم:اشکال نداره عزیزم درک میکنم........ 

شقایق:خوب عزیزم من میرم ببخشید باید برم پیش 

مامان...... 

درضمن خیلی خوشکل شدی 

من:ممنون تو هم خیلی خوشکلی....... 

شقایق:مرسی

شقایق رفت و بعد چند دقیقه علی از اتاق اومدو بیرون واومد 

سمت من و دستمو گرفت وگفت: خوبی چیزیت که نشد..........



من:نه خوبم 

علی:ببخشید،بریم 

سریع سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم به سمت مکان مورد 

نظر......... 

وقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدیم و رفتیم به طرف 

ویال،خیلی شلوغ بود علی دستمو گرفت و گفت:ببین افسون 

اینجا خیلی شلوغه شاید تا فردا برنگشتیم پس میخوام 

مواظب خودت باشی و از پیشم ُجم نخوری........

من:باشه 

وقتی وارد شدیم از صدای موزیک وحشت کردم 

یه ساعتی بود نشسته بودیم که احساس کردم یه نفر جلوم رد 

شد که خیلی شبیه آرمان سال  های گذشته من بود.......

ولی فقط یه حس بود..........

اعصابم خورد بود 



لیوان گیالسمو گرفتم دستمو یه ضرب باال کشیدم......

سه تا لیوانو پشت سرم خورده بودم و کامل مست بودم......... 

علی:افسون چه خبرته دیگه نخور 

من:علی من و ببر یه جای خلوت احساس میکنم دارم خفه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........میشم
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من و بلند کرد و رفتیم به سمت یه اتاقی،خیلی دلم گرفته 

بود......... 

وقتی بهش فکر میکنم داغون میشم 

تا به اتاق رسیدیم دستم و از دست علی بیرون کشیدم و روی 

زمین نشستم و زدم زیر گریه.......



علی در اتاقو قفل کرد 

مست بودم و کنترل کارام دست خودم نبود 

علی جلوم زانو زدو گفت:افسون چی شده؟

چرا گریه میکنی........ 

تورو خدا یه چیزی بگو 

من:علی؟؟ 

علی:جون علی بگو.......

من:ازش متنفرم 

علی:از کی........ 

من:از آرمان متنفرم که جلو من با یه همجنس خودم بهم خیانت 

کرد میفهمی توی روز عروسیمون......

ُبُهت زده بهم نگا می کرد یه دفعه من و کشید توی بغلش.......



واقعا بهش نیاز داشتم 

ازش جدا شدم و لبامو محکم روی لباش گذاشتم

واقعا دست خودم نبودو نمیدونستم چیکار میکردم فقط 

میخواستم خودمو آروم کنم.......... 

هولش دادم روی زمین و روش خیمه زدم و 

روی شکمش نشستم ولی سنگینیمو روش ننداختم.........

وحشیانه میبوسیدمش اونم از رابطه خشن بیشتر خوشش 

میومد........... 

سریع من و از روی خودش آورد پایین و بغلم کرد گذاشتم روی 

تخت......... 

روم خیمه زدو تمام لباسامو توی یه حرکت بیروو آورد.........

دستاشو جای جای بدنم میکشیدو بوسه میزد

دوست داشتم.....



خیلی حس خوبی بود......

واقعا علی یه مرد تمام بود 

جوری سینه هامو توی دستاش فشار میداد که احساس 

می کردم داره از جا کنده میشه............ 

از لذت زیاد جیغ میزدم و اونم حریص تر میشد 

ن� سینمو الے دندوناش گرفت و �شید �ه آهی �شیدم و 

اونم دوباره �ارشو ت�رار �رد.......

توے یه حر�ت برم گردوندو انگشتشو پشتم فشار داد �ه 

دستشو چنگ زدم و اسمشو صدا زدم..........

سر آلتشو واردش �رد �ه میخواستم بمیرم

اش� توے چشمام جمع شده بود.....

سرمو برگردوندم که با دیدن صورتم لبامو بوسیدو خودشو 

عقب �شید و با قدرت وارد جلوم �رد........



دوتامون نفس نفس میزدیم 

نفسم باال نمیومد..........

علی کنارم افتادو دوتامون به خواب عمیقی فرو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........رفتیم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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نمیدونم ساعت چند بود که بیدار شدم

توی بغل علی بودم دوتامون لخت بودیم......

از دیشب فقط یکمش و یادم میومد

وقتی با هم رابطه داشتیم و یادمه.......

ولی چیز دیگه ای یادم نمیاد 

خدا کنه حرفای الکی نزده باشم........ 



خواستم تکون بخورم ولی نمیشد

دست علی دوردم پیچیده بودو نمیذاشت تکون بخورم............

صداش زدم:علی

علی بلند شو........

تکون خورد ولی انگار نه انگار دارم صداش میزنم.........

یکم صدامو بلند کردم وگفتم:علی

یکم چشمشو باز کردوگفت:چیه.........؟؟؟

من:بلند شو بریم

علی:شرط داره.........

من:چیه؟

علی:من و ببوس تا بلند شم.......

من:ِااااااا پاشو ببینم لوس نشو



علی َابرویی باال انداخت و گفت:نظر خودت.......

سرمو جلو بردم و گونشو بوسیدم

ازش جدا شدم وگفتم:بلند شو دیگه........

علی اخمی کردوگفت:این چی بود دیگه من خیس دوست دارم 

لب تو لب.........

کالفی دستی توی موهام کشیدم وگفتم:زیادی نشه........

علی:نمیشه

نسشتم توی تخت که مالفه از روم کنار رفت و باال تنم توی 

دیدش قرار گرفت.........

دستشو زیر سینم کشیدوخمارگفت:زود باش دیگه..........

بدنم از هیجان نبض میزد

بیشتر نزدیکش شدم لبامو نرم گذاشتم روی لباشو بوسیدمش 

خواستم ازش جدا بشم که دستشو پشت گردنم گذاشت و 



اجازه نداد منم همراهیش کردم.......

زبونشوتوی دهنم چرخوند 

زبونش و روی لبم کشید و آهی کشید....... 

دیگه کار داشت به جاهای باریک میکشید 

اگر یکم دیگه همدیگه رو میبوسیدیم یه رابطه دیگه در راه بود 

که دیگه من نمیتونستم......... 

وقتی از هم سیر شدیم علی تصمیم گرفت بلند شه......

همینجوری آماده میشدم و جلو اینه وایساده بودم 

گفتم:علی؟........

علی:جانم

من:میگم که من دیشب حرف خاصی نزدم.......

علی:مثال؟



من:همینجوری پرسیدم......

علی:نه نزدی

نفسمو بیرون دادم تصمیم داشتم بهش بگم ولی نه االن.... 

از اون آرمان کثافت بدم میاد

دلم میخواد خفش کنم ازش متنفرم

باالخره تقاص میده.....

همینجوری که من زجر کشیدم اونم باید زجر بکشه...

علی دستمو گرفت و از اتاق زدیم بیرون.........

توی سالن پر بود از دخترو پسر

از دیشب تا حاال همینجوری می رقصیدن...........

علی:بریم اونجا بشینیم

من:باشه..........



سرم پایین بود

روی مبل نشسته بودیم که یه جفت کفش چرم مشکی جلوم 

وایساد،سرمو که بلند کردم میخواستم سکته کنم این خودشه؟

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......ینی واقعا خودشه؟
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دست علی رو سفت گرفته بودم و فشار میدادم که به سمتم 

چرخید..........

وقتی دید دارم به آرمان کثافت نگا میکنم اونم چشمشو دوخت 

به همون سمت...........

آرمان:سالم آقای خجسته

علی :سالم.....

علی نگاهی بهم کردوگفت:خوبی



من:آره فقط.......

آرمان با پوزخند بهم نگا می کرد که بلند شدیم و وایسادیم رو 

به روش..........

آرمان:معرفی نمیکنی؟

علی دستمو گرفت و گفت:نامزدم افسون.......

به وضوح دیدم که جا خورد

خودمو بیشتر چسپوندم به علی وگفتم:آقای حسینی نامزدت 

کجاست؟؟.......

آرمان:همین جاست

من:علی بریم........ 

علی:باشه عشقم میریم

آرمان:کجا بری وایسا سحرو آشنا کنم باهاتون



پوزخندی زدم وگفتم:قبال آشنا شدم اقای حسینی....

علی:شما همدیگه رو میشناسین؟

من:آره نامزد قبلیمه.....

دستام و مشت کردم اشک توی چشمام جمع شد،

پرونده ی آرمان خیلی وقت بود که برام بسته شده بود........

همینجوری داشتیم به هم نگا میکردیم و هیچکدوممون هم 

هیچی نمیگفتیم که دستی دور بازوی آرمان حلقه شد.........

نگاهمو به سمتش چرخوندم که سحر کثافت و دیدم.........

با تعجب بهمون نگا می کرد که رو به علی گفت: سالم علی جون 

شما کجا اینجا کجا.....؟؟

دستشو دورم حلقه کردوگفت:مثل همه آدما اومدیم مهمونی.....

سحررو به من گفت:خیلی عوض شدی

من:خوبه که آدما عوض شن ولی عوضی نشن....



سحر:همیشه اینجور مهمونیا میومدی،ولی میگفتی خوشم نمیاد 

چی شده اومدی.........

علی نذاشت حرفم وبزنم وگفت:با من اومده البته خودشم 

دوست داشت........

سحر:شما باهم چه نسبتی دارین

علی:افسون نامزدمه......

یکم سحر تعجب کردو فقط سری تکون دادو دیگه هیچی 

نگفت.......

علی:خوب ما دیگه باید بریم

آرمان:براتون آرزوی خوشبختی میکنم......

من:ما که خوشبختیم

منم براتون آرزوی خوشبختی میکنم



رو به سحر گفتم:امیدوارم خیانت توی زندگیت نیاد.......

بعدم پوزخند زدم

آرمان:گذشته مال گذشتست االن و باید چسپید

بعدم سرشو خم کرد توی گردن سحر.....

علی زیرگوشم گفت:حالت خوبه؟

بریم........؟

من:آره بریم

ازشون خدا حافظی کردیم اومدیم بیرون همین که رسیدیم 

بیرون بدنم شل شدو خواستم بیوفتم که علی زیر بغلمو 
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علی:خوبی؟؟



من:خوبم خوبم.......

سوار ماشین شدیم

چرا چیزی ازم نمی پرسد........

وقتی به خونه رسیدیم هیچکس خونه نبود

همینجوری که به علی تکیه داده بودم رفتیم توی اتاق.........

جلو آیینه وایسادم ولباسامو از تنم در آوردم

علی دستاشو دورم حلقه کردو گفت:میخوای بریم حموم......؟؟

سری تکون دادم که دستش زیر پاهام انداخت و بغلم کرد.......

من و گذاشت توی وان

این کی وان و پر از آب کرد........؟

خودشم نشست پشت سرم و با دستاش بدنمو لمس میکرد......

چرا چیزی ازم نمی پرسید



چرا نمیپرسه،گفتی نامزد قبلیم بوده......

باالخره سر حرف و باز کردم وگفتم:نمیخوای چیزی 

بپرسی؟؟؟....... 

علی:مثال چی.؟ 

من:که من چرا اون حرفا رو زدم........ 

علی:خودم میدونم

متعجب برگشتم طرفش وگفتم:از کجا میدونی 

نکنه دیشب........ 

دستشو روی لبم گذاشت و گفت:آره دیشب بهم گفتی....... 

دستمو روی سینش گذاشتم وگفتم:پس چرا وقتی ازت 

پرسیدم،گفتی چیزی نگفتی........ 

علی:نمیخواستم ناراحتت کنم 

چقدر این مرد برای من ارزش قائل بود........ 



من:حاال فهمیدی چرا اینقدر از مردا بی زارم 

علی:همه مثل هم نیستن......

من:من چرا اینجام؟برای اینکه تورو ارضا کنم......

علی خودتم میدونی من فقط شش ماه پیشتم دیگه تموم 

میشه........... 

یه دفعه عصبانی برگشت طرفم و کمرم و تکیه داد به لبه وان و 

خودش اومد جای من......... 

علی:کی گفته؟

کی گفته من فقط تورو برای هوس و ارضا کردنم 

میخوام.......... 

دیوونه من دوستت داشتم 

میخواستم به دستت بیارم 



اینه جوابم که بگی برای اینکه من و ارضا کنی اینجایی...... 

من احمق و بگو که دارم تورو به سمت خودم میکشونم......... 

چرا؟ 

چون دوستت دارم 

چرا نمیفهمی............ 

از خودم خجالت کشیدم که این حرفا رو زدم 

ولی من نمیدونستم،واقعا علی دوستم داره........ 

سرمو انداختم پایین

علی دستشو زیر صورتم گذاشت و سرمو آورد باال وگفت:خیل 

خوب از حاال نزدیکتم نمیام

خواست از وان بره بیرون که دستشو گرفتم.......

یه قطره اشک ازچشمام چکید 



من:علی ببخشید اشتباه کردم تورو خدا تو دیگه این کارو باهام 

نکن........... 

من دیگه طاقت یه خیانت دیگه رو ندارم 

علی:ینی من بهت خیانت میکنم........ 

میدونستی تو اولین نفری 

با تعجب بهش نگا کردم که گفت:تو اولین نفری هستی که 
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من:واقعا..؟؟؟ 

علی:آره 

من:ببخشید........ 



من خاطره خوبی ندارم،نمیدونم چطور رفتار کنم........ 

روز عروسیمون بهم خیانت شد،با چشمای خودم دیدم،اگر تو 

جای من بودی چیکار میکردی......... 

علی من و کشید وی بغلش وگفت:میفهمم درکت میکنم اون 

باهات بد کرده ولی تو باید فراموشش کنی.......

من:فراموشش کردم ولی از دیشب که دیدمش حالم بد 

شد........ 

یه چیزی از درون اذیتم میکنه 

اولش که دیدمش فکر کردم اشتباه میکنم،ولی وقتی صبح 

دیدمش خودش بود........ 

من و بیشتر توی بغلش کشید 

علی:کاری میکنم یادت بره........ 

دستمو دورش حلقه کردم و هیچی نگفتم 



ازم جدا شدو باالفاصله لباشو گذاشت روی لبم 

خیلی نرم میبوسید،مثل هردفعه نبود......

ازم جدا شدو منم بلند کردو رفتیم زیر دوش.... 

علی همه جامو شست و دستاشو هرکجای بدنم که دوست 

داشت میذاشت..... 

یکم معذبم می کرد ولی برام مهم نبود سرشو بلند کردو بهم نگا 

کرد....... 

دوتامون خیس شده بودیم 

دستشو روی سینم کشیدو باهاش بازی کرد

مورمورم شد.......... 

دستشو روی پایین تنم گذاشت و لباشو گذاشت روی لبم.........

از این کارش لرزیدم 

دوتای دستشو گذاشت دوطرف گردنمو بیشتر جذب لبام 

شد........... 



انگار تشنه ای بود که تازه به آب رسیده بود

خودشو بیشتر بهم چسپوند........... 

حوله رو دورم پیچیدو رفتیم بیرون یه حس جدیدی 

داشتم.......

نمیدونم به خاطر اعتراف علی بود یا چیز 

دیگه ای......

جلو آیینه نشستم و علی با حموم حوله دور کمرش اومد سمتم 

و سشوارو گرفت روی سرم.......

سرمو که کامل خشک کرد بوسه ای روی موهام زدو مشغول 

خشک کردن موهای خودش شد....... 

لباس زیرامو پوشیدم و رفتم نشستم جلو علی وگفتم 

:ببافشون.........

علی:هاااا؟ 



خنده ای کردم وگفتم:موهامو بباف....... 

علی خنده ای کردو گفت:نمیخواد ببافی اینجوری دورت 

باشه....

بعدم من و کشید توی بغلش وگفت:بخوابیم 

هنوز خستگی دیشب از تنم بیرون نرفته.......

من:من که خوابم نمیاد 

علی:میخوای یه کاری کنم خوابت ببره.....   

من:چیکار.؟ 

علی:سرتو بذار روی بازوم ببینم 

خوابیدم و دستشو برد توی موهام........ 

انگشتاشو نرم توی موهام حرکت داد نمیدونم چند دقیقه 

همینطوری ادامه داد که خوابم برد.....

یه خواب شیرین 



واقعا نمیدونم من علی رو دوست داشتم یا نه 

ولی یه حس آرامش باهاش داشتم........

کاش همیشه این روز ها باشه و تنها نشم 

ازخدا می خوام هیچوقت از علی جدانشم،ینی میشه،خدایا 
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نمیدونم ساعت چند بود که بیدار شدم،با لباس زیر توی بغل 

علی بودم.....

یکم تکون خوردم ولی اون هیچ تکونی نخورد

نگاهی به ساعت کردم......

ساعت 3:30بود.......

دست علی رو کنار زدم و رفتم لباسامو پوشیدم 



خواستم برم بیرون که صدام زد.......

علی:کجا به سالمتی؟ 

با لبخندگشادی برگشتم طرفش که گفت: اینجوری مظلوم نشو 

بیا ببینم.......

من:ای بابا علی خستم شد اینجا

علی:اگر مامانم ببینتت عصبی میشه........

من:میگی چیکار کنم نرم بیرون؟ 

علی:بذار من خودم اول میرم اگر توی سالن نبود تو بیا 

بیرون.......... 

من:واقعا؟ 

علی:آره دیگه......... 



از روی تخت بلند شد چشمم به تن برهنش که خورد یکم 

خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین......... 

ریز خندید و همینطور اومد طرفم دستشو زیر صورتم گذاشت 

و سرمو باال آوردو گفت:تو خجالتی نبودی که........ 

من:اذیت نکن

گونمو محکم بوسیدوگفت:باشه....... 

ولی یه بوس بده تا لباس بپوشیم بریم 

من:بوس برای چته؟..........

دیگه بوس بسه

علی:بده دیگه لوس نشو........

رومو کردم اون ورو گفتم:نه خیر 

یه دفعه من و چسپوند به دیوارو شروع کرد بوسبدنم........



اصال انتظارشو نداشتم

زل زده بودم توی چشماش........ 

دست گذاشت روی چشمامو،چشمامو بست......

از کارش خندم گرفت 

دستمو انداختم دور گردنشو باهاش همکاری کردم....... 

درست نمیدونم

ولی نزدیک ده دقیقه همینجوری همدیگه رو میبوسیدیم بدون 

وقفه..........

دیگه نفس کم آوردم و دست گذاشتم روی سینه شو ازش جدا 

شدم.......... 

یه نفس کشیدم،که علی گفت:اهههههه چیکار میکنی حسم 

پرید.....

اخم کردم وگفتم:یه نگا به ساعت بکن......



ده دقیقست داری میبوسی خسته نشدی؟نفسم برید......

علی:خوب خودم نفست میدم.......

من:نفس نخواستم لباس بپوش بریم 

علی:نه دیگه نمیشه که....... 

با تعجب بهش نگا کردم وگفتم:چی میگی بدو ببینم.........

علی خندید و گفت:اگه یه بوس کوچولو،فقط یه کوچولو بدی 

میرم لباس میپوشم...... 

اگه نه که....... 

هنوز حرفش تموم نشده بود که روی نک پام وایسادمو بوسه ای 

روی لباش زدم خواستم عقب بکشم که نذاشت و خودشو 

بیشتر بهم چسپوند.......... 

تحریک شدنشو از پایین تنش میشد فهمیدم 

دستشو از زیر لباسم رو کردو گذاشت روی سینم.......... 



ما دیشب رابطه داشتیم این پسر خستگی نمیدونست 

چیه؟.......

دستشو دو طرف لباسم گذاشت و با یه حرکت توی تنم جر 

داد.......... 

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم که من و انداخت روی 

تخت.........

سر بلند کردم که چیزی بگم دستشو گذاشت تخت سینمو 

خوابوندم روی تخت.......... 

من:علی ما دیشب 

نذاشت حرفمو کامل کنم و لباشو روی لبام 
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ازم جدا شد وگفت:میدونم ولی بیدارش کردی 

اذیت نکن تو که درد نمیکشی من باید درد بکشم پس بذار 

کارمو بکنم.........

با تعجب بیشتری بهش نگا کردم که شلوارم و بیرون کشیدو 

کارشو ادامه داد...... 

یکم من کشیدو باالو سینه هامو توی چنگش گرفت...

اهم بلند شدکه گفت:تو فقط برام آه بکش...... 

زود باش افسون،زود باش

نمیدونم کی تمام لباسامو بیرون آورده بود

فقط میدونم که االن لخت بودم..........

خودشو تنظیم کردو یه دفعه واردم کرد 

خواستم جیغ بکشم ولی با لباش جیغمو توی گلوم خفه 

کرد..........



من:آخ علی

علی:جون علی،االن آروم میشه،برام آه ب�ش

علی کارشو می کرد و آه مردونه میکشید

دوتا پاهامو گرفت و گذاشت روی سرشونه هاش

دوباره ظربه هاشو شروع........

احساس می�ردم داره میاد توے دهنم

تا عمق وجودم ظربه میزد........

من:اههه علی تند تر اوف.....

علی:افسون بیا،زود باش

با حر�ت آخر علی دوتامون با هم لرزیدیم

وقتی کارش تموم شد افتاد کنارم دوتامون به نفس نفس افتاده 

بودیم......... 



بغلم کردوگفت:بریم حموم 

من:علی شدیم جوجه اردک از بس میریم،حموم.

همش تقصیر توعه

علی:ینی تو لذت نمیبری 

کی بود میگفت تند تر تند تر......

مشتی به سینش زدم وگفتم:انتظار نداری که وقتی تحریکم 

میکنی کاری نکنم......

پاشو بریم حموم 

تا یه هفته دیگه از هیچی خبری نیست......

مظلوم نگام کردوگفت:چرا؟ 

من:چون توی این 24ساعت سه چهار بار سکس داشتیم.......

ظرفیت پر شده 



خنده کنان بلند شدو یه دفعه من و روی دستاش بلند کردو 

گفت:از این چیزا خبری نیست،من هر از دوساعت هم ظرفیت 

دارم....

با چشمای از حدقه بیرون زده بهش نگا میکردم 

که گذاشتم زمین و رفت سمت دوش حموم.......

دوتامون یه دوش سرسری گرفتیم و اومدیم بیرون..

احساس می کردم سینه هام بزرگتر شده......

بعیدم نبود،از دست کارای علی......

علی:به چی زل زدی جلو آیینه؟ 

من:هیچی........ 

اومد جلو تر و از پشت بغلم کردو دستشو روی سینه هام 

گذاشت و توے مشتش گرفتو گفت: منم همین احساس و 

دارم......

من:چه احساسی



علی:یکم بزرگتر شده........

بعد از این حرف سرشو خم کردو لباشو گذاشت روی گردنمو 

مکید.......

من:اههه علی نکن دیگه ببین همه جامو کبود 
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علی:من دوست دارم تو همه جات کبود باشه 

وقتی کبودیاتو میبینم لذت میبرم میفهمی که؟ 

من:آره از شاهکارهای خودت لذت میبری......

اینو گفتم وخندیدم

........



حوله رو از دورم گرفت وکشیدوبا لذت بهم نگا کردوگفت:دلم 

میخواد اینجوری بگردی.......... 

من:امر دیگه ای نیست 

علی:نه فقط زود لباس بپوش بریم که خیلی گشنمه اگه نریم 

مجبورم تورو بخورم............

من:لوس

سریع موهامو خشک کردم و لباسامو پوشیدم 

یکمم آرایش کردم که صورتم از بی حالی بیرون بیاد.........

از پله ها باهم میرفتیم پایین که مامانش مارو دید یه جوری 

بهم نگا می کرد که انگار قتل کرده بودم..........

دست علی رو بیشتر فشار دادم 

یه دفعه به سمتم یورش آورد که ترسیدم و یه قدم رفتم 

عقب........



علی جلوشو گرفت و شقایق و صدا زد اونم سریع اومد 

سمتمون.......  

شقایق:چی شد علی

علی:دوباره تا افسون و دید عصبانی شد.......

ببرش توی اتاق 

نه اصال زنگ بزن شهروز بیاد باهم ببریدش بیرون..........

شقایق همینجوری که مامانشو گرفته بود گفت: آخه اون که 

شرکته توهم که اینجا کی به شرکت برسه.......... 

علی:من میرم تو فقط مواظب مامان باش 

شقایق:باشه....... 

از در زدیم بیرون و توی ماشین نشستیم 

شهروز کی بود دیگه.......؟؟؟ 

علی رانندگی می کرد و من محو صورتش شده بودم......... 



من:علی؟ 

علی:جانم.........

من:تا کی مامانت میخواد اینجوری کنه

علی:تا وقتی بهت عادت کنه تو باید بیشتر بری پیشش و 

باهاش ارتباط برقرارکنی....... 

من:اما آخه اون هر دفعه که من و میبینه عصبانی میشه اصال 

به من فرصت هیچ کاریو نمیده........... 

علی:اشکال نداره خودم کمکت میکنم 

من:علی شهروز کیه؟.........

علی:شوهر شقایق 

من:واقعا؟ 

علی:اوهوم.......... 



من:مگه شقایق چند سالشه؟؟ 

علی:بیست و سه...... 

من:بیشتر بیست بهش نمیخوره 

علی:خوب به من میاد 34سالم باشه........

من:شوخی میکنی؟

علی:نه جدی جدی......

خندیدم وگفتم:پس خانوادگی اینجوری هستین 

علی:بله دیگه ما خجسته ایم........ 

من:االن کجا میریم 

علی:میریم شرکت تا شهروز بره خونه،همونجا هم ناهار 

میخوریم 

من:باشه........ 



خواستم از توی جیبم گوشیمو بردارم که دیدم نیست....... 

پوفی کشیدم و سر جام نشستم 

علی:چی شد؟............ 

من:گوشیمو جا گذاشتم خونه 

علی دستشو باال آوردو گفت:اینو میگی؟.......... 

من:ِاااااا گوشی من دستت تو چی میخواد 

علی:دیدم برش نداشتی منم آوردم......... 

ازش گرفتم و گفتم:مرسی 

علی:خواهش میکنم کوچولوم........ 

من:من بیست و پنج سالمه ها

علی:برای من که کوچولویی........ 



من:پرو،آخه کجام کوچوعه تو قیافت انگار  گوریله به من 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........چه

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت34#

خندیدوگفت:به من میگی گوریل؟

من:آره به تو میگم گوریل..... 

علی:باشه پس بذار برسیم بهت نشون میدم

من:مثال چطوری میخوای نشونم بدی؟ 

علی:حاال میبینی.........

من:نمیخوام ببینم

علی:رسیدیم دیگه مخالفت ممنوع.........    



ریز خندیدم و از ماشین پیاده شدیم،وقتی رفتیم توی 

شرکت،فقط نگاهم به منشی بود  شاخکام زده بود بیرون........

از بس به خودش رسیده بود 

علی:تو همین جا باش تا من به شهروز بگم من اومدم اون 

بره..........

من:باشه

همینجوری روی صندلی نشسته بودم و به دورو ورم نگا میکردم 

که منشی گفت:شما شقایق خانم هستین،همسر آقای 

خجسته........ 

با تعجب بهش نگا کردم که گفت:آقا شهرزو میگم...... 

حتما پسر عمو بودن 

من:نه خیر.......... 

منشی:پس... 



حرفش نصفه موند چون علی از اتاق اومد بیرون و پشتش یه 

پس تقریبا 32،33 ساله........

پسره با خوش رویی به سمت من اومدو گفت: سالم زن 

داداش،خوبی، من شهروزم، شوهر شقایق و پسر عموی 

علی....... 

دستشو جلوم دراز کرد 

دستشو گرفتم و گفتم:ممنون،خوبم شما خوبی 

خوشبختم....... 

دستمو ول کردوگفت:شرمنده من باید برم 

من:بله در جریانم.......

خداحافظی کردو رفت 

به منشی نگا کردم که با تعجب به من زل زده بود........ 

علی:دودست چلو کباب سفارش بده،خیلی سریع

قهوه هم بیار...



منشی:چشم..... 

رفتیم داخل همین که وارد شدیم گفتم:تو دوست دخترا تو 

اینجا نمیاری..؟.. 

علی با تعجب برگشت طرفم وگفت:نه برای چی؟ 

من:آخه منشی انگار چیز تعجب انگیزی دیگه بود که من و 

آوردی اینجا.......... 

علی:خوب میدونی من با هیچ دختری گرم نمیگیرم......

دیگه داشتم از حرفاش شاخ در میوردم آخه منی که با این همه 

پسر بودم لیاقت چنین پسری رو داشتم؟؟؟؟؟...... 

نه نداشتم... 

نشستم روی مبل و سرمو گرفتم توی دستامو گفتم:چطور 

تونستی من و انتخاب کنی،تو که با هیچ دختری نبودی..........

علی جلوم زانو زدوگفت:افسون تمومش کن



من:تو میدونی من چه کثافت کاریایی کردم....؟

آره میدونی؟ 

علی:برام مهم نیست.........

من:برات مهم نیست توی یک ماه گذشته چه کارایی 

میکردم........ 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉علی:نه مهم نیست

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت35#

من:آخه احمق من تا یک ماه پیش آدمی بودم که هیچی برام 

اهمیت نداشت.......

علی دستمو گرفت و گفت:االن اهمیت داره؟

من:چی؟



علی:اینکه میگی تا یک ماه پیش اهمیت نداشت، 

االن چی برات اهمیت داره؟.......

بلند شدم وگفتم:علی میشه بس کنی

علی:باشه حاال که نمیخوای حرف بزنی کاریت ندارم.......

همون لحظه در زده شدو منشی اومد داخل

نگاهی بهمون کردو قهوه ها رو گذاشت روی میزو رفت...........

نشستم و چشممو دوختم به میز

یکی از قهره ها رو برداشتم و داشتم میخوردم که گوشیم زنگ 

خورد........ 

گوشیمو دستم گرفتم و بهش نگا کردم 

شماره ناشناس بود......... 

برداشتم 



الو..... 

پسره:سالم

من:شما...؟؟؟ 

پسره:سیامکم

یه لحظه شک کردم خودش باشه

من:برای چی زنگ زدی........

سیامک:زنگ زدم تسویه حساب

من:چه تسویه حسابی.......

سیامک:مگه پولتو نمیخواستی؟

من:نه نمیخوام خیلی بزدلی میدونستی.......

سیامک:چی میگی؟

من:هنوز یادم نرفته توی مهمونی ولم کردی و رفتی........



سیامک:تو غیبت زد تو نبودی

من:چرا دروغ میگی دست اون دختره رو گرفتی و فرار کردی 

فکر کردی ندیدم........

سیامک:اصال دلم خواست به تو ربطی نداره

من:پس خفه شو دیگه به من زنگ نزن.........

سیامک:خیلی هرزه ای با کی رفتی که االن این پول به دردت 

نمیخوره......

این االن به گفت هرزه؟

عصبانی شدم و گوشی رو محکم زدم زمین که پخش زمین 

شد........

علی با نگرانی بهم نگاه می کرد

دوطرفم و گرفته بودو تکونم میداد منم مثل مجسمه وایساده 

بودم و بهش نگا میکردم...... 



علی:افسون، خوبی؟

حرف بزن....... 

سیلی آرومی آورد توی صورتم تا به خودم بیام

خواستم خودمو بندازم روی مبل.......

ولی من از مبل خیلی فاصله داشتم که اگر علی نگرفته بودم 

افتاده بودم زمین.......

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........گذاشتم روی مبل یه دفعه زدم زیر گریه

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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چرا قبال اگر بهم میگفتن هرزه گریه نمیکردم

ولی االن که با علیم گریه کردم.........

علی دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و گفت: قربونت 

برم،افسون آخه بگو چی شده......



با هق هق گفتم:چرا یه هرزه رو صیغه کردی هان؟من یه هرزه 

ام،هرزه...........

یه دفعه یه سیلی آورد توی گوشم که برق چشمم پرید......

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم

علی:دیگه حق نداری از حرفا بزنی فهمیدی؟تو هرزه نیستی......

اینو توی گوشات فرو کن،اگر یه دفعه دیگه بشنوم این حرفا رو 

میزنی من میدونم و تو.........

دستشو روی صورتم جایی که سیلی زده بود گذاشت و 

نوازشش کرد.........

پیشونیشو گذاشت روی پیشونیم وگفت:دیگه این حرفو 

نزن.......

کی بود بهت زنگ زد؟

من:هیچکس........



علی:دلم نمیخواد چیزی ازم پنهون کنی،سرمو بلند کردم و بهش 

نگا کردم..........

من:همون پسری که اون شب باهاش اومدم مهمونی خونه 

تو......... 

علی با تعجب گفت:سیامک؟

با تعجب بیشتری بهش نگا کردم وگفتم:تو ازکجا 

میشناسیش.........؟

سیامک:اون دوست پسر دختر خالم بود

من:رویا رو میگی......

علی:تو از کجا میشناسیش

کنارم نشست و سرمو گرفت توی بغلش

علی:اصال تو اونجا چیکار میکردی؟.......



من:خوب قرار بود من باهاش بیام اونجا نمیدونم برای چی 

بود......... 

ولی شک ندارم برای چزوندن همون دختره بود،

بهم پیشنهاد رابطه هم داد ولی من قبول نکردم..

علی اومد حرفی بزنه که در اتاق زده شدو منشی با ظرف غذا 

اومد داخل..........

چشمم به غذا ها که خورد احساس کردم گشنم شده...........

بوش حالمو خوب میکرد

چون دیشب تاحاال چیزی نخورم بودم......

علی:میتونی بری

منشی:بله........

منشی رفت بیرون و من موندم و علی



علی یکی از ظرف های غذا رو جلو من گذاشت و گفت:شروع 

کن........

ولی همین که اومدم شروع کنم بخورم احساس حالت تهو بهم 

دست دادو سریع رفتم توی دستشویی توی اتاق.........

علی همش از توی اون ور به در ضربه میزد

علی:افسون چی شد؟......

آبی به سرو صورتم زدم و اومدم بیرون

علی نگاهی به صورتم کردوگفت:خوبی؟

سری به عالمت آره تکون دادم و رفتم نشستم روی مبل.........

علی:از دیشب تاحاال هیچی نخوردی معدت خالیه مال همینه 

اینجوری شدی............ 

شروع کردیم غذا خوردن

ایندفعه دیگه اینجوری نشدم........



وقتی غذا مونو خوردیم خواستم بلندشم برم دستمو بشورم که 

علی دستمو گرفت و نشوندم سر جام..........

علی:کجا

من:میخوام دستمو بشورم..

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........علی:دسرمو بده بخورم بعد برو

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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تا اومدم منظور حرفشو بفهمم من و کشید توی بغلشو محکم 

لباشو گذاشت روی لبم.........

همینجوری داشت لبامو میبوسید ولی من هیچ عکس العملی 

نشون نمی دادم....... 

دستشو گذاشت روی کمرم و فشاری داد که به خودم اومدم و 

دستمو دورگردنش حلقه کردم و باهاش همکاری کردم.......... 



یه لحظه تلفنش زنگ خورد ولی علی اصال توجه نیمکرد......... 

از بس بر نداشت خودش قطع شد ولی دوباره زنگ 

خورد.......... 

از علی جدا شدم 

علی با چشمای خمار داشت بهم نگاه می کرد که گفتم:گوشیتو 

جواب بده.......... 

گوشیش قطع شده بود

اومدم حرف بزنم دوباره به سمتم هجوم آورد و لبامو شکار 

کرد.......... 

وقتی دوباره صدای گوشیش باال رفت ازم جدا شدو گفت:به 

این میگن خروس بی محل........ 

خندیدم وگفتم:خوب بردار دیگه 

علی دستشو روی لبم کشیدوگفت:آخه هنوز سیر نشدم 

من........ 



من:لوس

سریع یه بوسه روی لبم زدو رفت سمت گوشیش که روی میز 

بود.......... 

برش داشت،داشت باهاش صحبت می کرد یه دفعه صدای 

داِدش رفت باال که من از ترس روی مبل مچاله شدم......... 

علی:چی میگی 

باشه االن میایم کدوم بیمارستان.......... 

باشه باشه..... 

تلفن و قطع کرد 

با نگرانی به سمتش رفتم وگفتم:چیزی شده؟ 

علی:مامان سکته کرده باید بریم بیمارستان..... 

سریع از شرکت زدیم بیرون



البته بعد اینکه به منشی توضیح داد مواظب شرکت باشه........

جلو یه بیمارستان وایسادیمو رفتیم داخل

وقتی رسیدیم شقایق توی بغل شهروز بودو گریه میکرد.........

سالم و احوال پرسی کردیم

علی:چی شده..........

شهروز:توی پارک نشسته بودیم

نمیدونم این زن و شوهره از کجا پیداشون شد

داشتن باهم دعوا میکردن،مرده زد به زنه زن عمو هم وقتی این 

صحنه رو دید حالش بد شد..........

علی روی صندلی نشست و سرشو گرفت توی دستاش........

علی:حالش چطوره؟

شقایق با شنیدن این حرف زد زیر گریه و شهروز هم هیچی 

نگفت........ 



کنار علی نشستم و دستمو گذاشتم پشتشو نوازشش کردم.....

چرا باید مامانش فقط با دیدن این صحنه حالش بد بشه؟.....

مگه چی بوده؟

چرا اینجوری شده؟.........

چنتا دکتر داشتن میومدن سمت اتاق سریع رفتن داخل 

نمیدونم چیکار میکردن.......

فقط میدونستیم که حال مامان علی بدتر شده

همه مون منتظر بودیم و دکترا هیچی نمیگفتن

نشسته بودیم روی صندلی جلو اتاق علی زل زده به در......... 

در باز شد که همه مون با شتاب رفتیم سمت اتاق......... 

شهروز:آقای دکتر چی شد؟ 

دکتر:نمیدونم چی بگم....... 



تسلیت میگم مریضتون دووم نیورد..

با این حرفش شقایق گریه کرد، بیشتر توی بغل شهروز 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........رفت

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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علی مثل مجسمه وایساده بودو به در اتاق زل زده بود......... 

قطره ای اشک ازچشماش چکید،جلوش وایسادم و بغلش 

کردم........ 

سرشو روی شونم گذاشت و مردونه گریه کرد،

دلم ریش شد براش....... 

دستشو دورم حلقه کرد،منم دستمو دورش حلقه کرده 

بودم.......... 

بوسه ای روی گردنش زدم و ازش جدا شدم،



وقتی چشمای اشکیشو دیدم خودمم اشکم در اومدو دوباره 

بغلش کردم........... 

کنار گوشش گفتم:متاسفم

با دستم موهاشو نوازش کردم.........

انگار خیلی به مامانش وابسطه بود،یه لحظه سریع از توی بغلم 

بیرون اومدو گفت:من اون مرد پست فطرت و میکشم......... 

نمیدونستم با کیه،شهروز که تازه متوجه شده بود شقایق و 

روی صندلی نشوند وبه سمت علی اومد.......... 

شهروز:شما خیلی وقته اونو فراموش کردین 

تورو خدا ولش کن علی........ 

علی:مامان به خاطر اون اینجوری شد باید تقاص پس 

بده....... 

شهروز:علی آروم باش بشین تورو خدا داری برای خودت دردسر 

درست میکنی،تو دیگه زن داری نباید خودتو توی خطر بندازی 



تورو خدا این کارو نکن........ 

علی که این حرفا رو شنیده بود یکم آروم تر شده بود........ 

نشست روی صندلی و سرشو دوباره گرفت توی 

دستاش.......... 

کنارش نشستم

نمیدونم چرا ولی وقتی گریه کردن علی رو دیدم منم گریم 

گرفت........ 

نمیدونم چه احساسیه ولی احساس خوبیه 

خواستم گوشیمو در بیارم یادم اومد زدمش زمین 

شکست......... 

حدودا دوساعتی بود توی بیمارستان بودیم که شهروز گفت ما 

بریم خونه......... 

شهروز:راننده شخصیم میاد دم در،شقایق میشناسه اونو.......



من:باشه 

شقایق و کشیدم توی بغلم و باهم رفتیم سمت در 

بیمارستان.......... 

وقتی رسیدیم یه ماشین جلومون وایساد که همون راننده 

بود....... 

سریع سوار شدیم و رفتیم خونه 

خونه سوت و کور بود

شقایق و بردم توی اتاقش........ 

وقتی میخواستم بیام نذاشت و گفت پیشش بمونم.......... 

دوتامون توی اتاقش روی تختش دراز کشیده بودیم........ 

اینقدر گریه کرد که توی بغلم خوابش برد البته خودمم 

خوابیدم...... 



وقتی بیدار شدم توی اتاق خودمون بودم یه لحظه با ترس بلند 

شدم و به دورو برم نگاه کردم،که دیدم علی کنارم خوابیده 

حتما علی من و آورده اینجا.......... 

ولی من نفهمیده بودم،ساعت 12 شب بود......... 

دوباره کنارش دراز کشیدم و دستمو بردم توی موهاش و 

نوازشش کردم.........

همینجوری داشتم نوازشش میکردم که علی تکون 

خورد............

داشت کابوس میدید هرچی هم تکونش میدادم بیدار 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نمیشد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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هرچی صداش میزدم بد تر می کرد



بلند شدم و از کنار تخت یه لیوان آب برداشتم و یه نگا به علی 

کردم و یه نگا به لیوان توی دستم

آب و با شتاب ریختم روی صورتش.....

یه دفعه بلند شدو با وحشت به دورو برش نگا کرد که من و 

دید،کشیدمش توی بغلم،سرشو گذاشته بود روی شونم و ریز 

ریز گریه میکرد.....

دلم براش ریش شد اخه چیه که اینطوری عذابش 

میده.......؟؟؟.......

از بغلم بیرون اومد

بدون هیچ حرفی دراز کشید......

منم سرمو گذاشتم روی سینشو با انگشتام خطای فرضی 

میکشیدم روی شکمش.........

نمیدونم چقدر توی این موقعیت بودیم که خوابم برد..........

با نوازش دستی روی موهام چشمامو باز کردم



علی بود که موهامو نوازش می کرد..........

نمیدونم ساعت چند بود هرچی بود هوا تاریک بود........... 

لبخندی بهش زدم که با بغض و چشمای اشکی بهم خیره 

شد.........

نیم خیز شدم که،بلندشم ولی اون خیمه زد روم........

سرشو توی گردنم کردوگفت:افسون حالم خرابه

آرومم کن........

صورتشو ازم فاصله داد و لباشو گذاشت روی لبم......... 

جامونو عوض �ردم و روے ش�مش نشستم

بوسه اے روے لب هاش زدم و رفتم پایین تر همین طور 

بوسیدم تا رسیدم به �مر شلوارش، تاپمو بیرون آوردم و 

دستمو روے �مر شلوارش گذاشتم و شلوارشو بیرون 

�شیدم........

منتظر بهم نگا می�رد



میخواستم �اریو �ه دوست داره براش انجام بدم.......

دستمو �ردم توے شورتشو آلتشو بیرون �شیدم......

سرمو بردم نزدی� و زبونمو روے �شیدم �ه چشماشو بست 

و آهی �شیدم......

نمیدونم چقدر کارمو ت�رار �ردم �ه خودش بلند شدو 

خوابوندم روے تخت.......

هنوز شلوارم پام بود

اونو بیرون �شیدو شرتمو توی پام جر داد.......

انگشت شستشو روے نقطه حساس بدنم �شید �ه از لذت 

زیاد میخواستم جیغ ب�شم.........

چند باری آلتشو روش �شیدو توے یه حر�ت واردم �رد 

�ه آه غلیظی گفتم........

خودشو عقب جلو �ردو ظربه هاے مح�مشو شروع کرد.......



خیلی مح�م میزد،ی�م دردم اومده بود

ولی علی توے این حال و هوا نبود �ه با صداے من که 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........گفتم،آخ علی،به خودش اومدو لبامو بوسید

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت40#

توے یه حر�ت دمر خوابوندم 

میدونستم چی میخواد،ولی خیلی درد داشت.....

از �نار تخت یه چیزے برداشت که نفهمیدم

با سردے چیزے �ه علی زد پشتم لرز بدے از روے سردیش 

�ردم.......

اسمشو با ناله صدا زدم

علی:شل �ن افسون،خودتو شل �ن.......



�ارے �ه گفتو �ردم �ه انگشتشو با فشار فرستاد داخل 

�ه آخ بلندے گفتم........

علی:خیلی تنگی،خیلی

سر آلتشو روش گذاشت فشار داد 

خواستم جیغ ب�شم �ه دستشو روے دهنم گذاشت.......

فشار مح�می داد �ه �امل واردم شد

اینبار دیگه نتونستم طاقت بیارم و دستشو دندون گرفتم........

درد داشت،دلم میخواست بمیرم

حر�اتشو �ه شروع �رد از درد زیاد دیگه نمیدونستم 

چی�ار �نم........

من:علی بسه

توجهی ن�رد.......



علی:علی بسه،دیگه نمیتونم

انگار نمیفهمید داره چی�ار می�نه و توجهی به من 

نداشت.......

خواستم خودمو ازش جدا �نم ولی باسنمو محکم گرفته بودو 

نمیذاشت ت�ون بخورم.......

�ارش تموم شد ولی ت�ونی نخورد

میدونستم حالش خرابه ولی از دستش عصبانی بودم من واقعا 

االن درد داشتم......

شاید لذتم برده بودم ولی االن جز درد هیچی نبود......

با قطره اش�ی �ه ریخت روے دستش صورتمو برگردوندو 

بهم نگا �رد.......

سریع خودمو ازش جدا �ردم

از درد ناله اے سر دادم......



علی:افسون من....

دستمو بردم باال وگفتم:هیچی نگو

بلند شدم و رفتم توے حموم......

خیلی درد داشتم،روے دستشویی نشستم �ه آخم بلند شدو 

دوباره بلند شدم......

از اتاق زدم بیرون

علی روے تخت نشستم �ه اش�م در اومد.......

دراز �شیدم،نمیخواستم حالشو خراب تر �نم

میدونستم حالش بد بود......

ولی واقعا نمیتونستم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..نزدی�م شدو من و �شید توے بغلش

❀بهتـریـن انـتـخاب❀



پارت41#

با صدای گریه های شقایق از خواب بیدار شدم 

سریع رفتم و به دوش گرفتم........

حوله مو دورم پیچیدم و رفتم بیرون وقتی بیرون اومدم علی 

سرش توی کمدش بودو داشت لباس می پوشید........ 

رفتم پشت سرش دستمو دورش حلقه کردم و محکم گرفتمش 

توی بغلم......... 

هیچ حرکتی نمی کرد 

دستمو از دورش باز کردو برگشت طرفم......... 

با دستاش موهامو کنار زدو بوسه ای روی پیشونیم زد......... 

علی:من دیشب...

من:اش�ال نداره

علی:ببخشید



دستشو روے باسنم گذاشت و برد وسط باسنم

دستشو سمت سوراخم برد �ه آخی گفتم و ازش جدا 

شدم.......

علی:من دیشب نفهمیدم چه غلطی می�نم

اهمیت ندادم و رومو برگردوندم....

چشمم به لباسای روی تخت افتاد انگار برای من بود....... 

من:علی؟ 

با بغضی که سعی در سرکوب کردنش و داشت گفت:جانم....... 

من:کجا میریم؟

میریم برای اعالمیه پخش کردن بعد از ظهر هم 

خاکسپاری........

لباساشو پوشیده بود به من نگا میکرد



رفتم جلو میز آرایش و مشغول خشک کردن موهام 

شدم............. 

از توی آینه دیدم که به سمتم اومدو سشوارو از دستم 

گرفت........ 

خودش مشغول خشک کردن موهام شد 

سشوارو کنار گذاشت و سرشو گذاشت روی موهامو نفس 

عمیقی کشید.......

بلند شدم و حوله رو از تنم بیرون کشیدم و یکی یکی لباسامو 

پوشیدم....... 

موهام دورم ریخته بودو اذیتم می کرد وقتی آماده شدم با علی 

رفتیم بیرون..........

شقایق روی یکی از مبال نشسته بودو به یه جا خیره شده 

بودـشهروزم کنارش نشسته بودو زیر گوشش حرف می زد ولی 

اون عکس العملی نشون نمی داد....... 



انگاری بهش شک وارد شده بود 

علی دستمو ول کردوگفت:بریم دیگه دیره......... 

همه مون بلند شدیم و رفتیم توی حیاط اونا سوار ماشین 

خودشون شدن و ماهم سوار ماشین خودمون......... 

سوار شدیم و حرکت کردیم،،انگار به همه اطالع داده بودن که 

امروز بعد از ظهر هم خاکسپاری هست،نمیدونم مقصد کجا بود 

گوشی علی زنگ خورد........ 

الو

 .......

بله

.......

نه برای چی 

 .......



میگم نه

.......

اصال از خودش و خانوادش بدم میاد دلم نمیخواد بیان مفهمی

 .......

من لج نمیکنم 

 .......

فقط بخاطر اونه که مامان این بالها سرش اومد 

.......

اگر بفهمم بهشون خبر دادین خودمو گم و گور میکنم حاال 

میبینین

.......

گوشی رو انداخت روی داشبورد که صدای بدی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......داد



❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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ترسیدم و بهش خیره شدم

من:علی....

علی:بله

من:حالت خوبه........؟.

علی:خوبم

من:ولی آخه....

علی:افسون تورو خدا تو دیگه درکم کن و کنارم باش........ 

دستشو گرفتم وگفتم:تا هروقت بخوای من پیشتم......

دستمو نزدیک لبش بردو بوسه ای روش زد 

علی:مرسی....... 



تا رسیدن به اونجا دیگه هیچی نگفتیم 

رفتیم قبرستون و کارارو کردیم و قرارشد دونفر برن و اعالمیه 

ها رو پخش کنن......... 

شقایق خیلی بهتر بودو دیگه گریه نمی کرد 

رسیدیم خونه 

همه مون خسته بودیم 

ساعت 12ظهر بود...............

شقایق و دیدم که رفت توی اشپزخونه رفتم کنارش 

وگفتم:میخوای چیکار کنی..........

شقایق:غذا درست کنم صبحم هیچکدوممون هیچی 

نخوردیم......... 

من:برو بشین من درست میکنم 



شقایق:نه خودم درست میکنم تو برو بشین........ 

من:شاید می ترسی من بد درست کنم 

شقایق:این چه حرفیه؟ 

باشه درست کن...... 

صبح که زدیم بیرون برنج و خیس کردم 

من:باشه تو برو من درست میکنم........... 

شقایق با بغض گفت:چه خوب که اومدی توی زندگی علی تورو 

خدا هیچوقت ترکش نکن.........

لبخندی زدم وگفتم:این چه حرفیه معلومه که پیششم.......... 

شقایق:ممنون 

دستمو ول کرد و رفت بیرون........... 

شروع کردم درست کردن غذا 



وقتی تموم شد دستمو شستم و رفتم بیرون....... 

هیچکس توی سالن نبود

رفتم سمت اتاقمون و درو باز کردم علی روی تخت دراز کشیده 

بود........... 

رفتم  طرف کمدم و لباسامو عوض کرد 

روی صندلی جلو میز آرایشم نشستم و موهامو باز کردم و 

مشغول صاف کردن موهام شدم....... 

وقتی برگشتم طرف علی چشماش باز بودو من و نگا 

می کرد،شونه رو گذاشتم و موهامو دورم ریختم و رفتم 

سمتش......... 

همینجوری داشت بهم نگا می کرد نشستم کنارش 

دستشو جلو آوردو با موهام بازی کرد......... 

هیچی نمی گفت 

دستمو جلو بردم و دست اون یکیشو گرفتم....... 



خیره توی چشمام نگا می کرد 

سرمو بردم جلو و بوسه ای روی لبهاش زدم 

موهام ریخته بود توی صورتش.......... 

خواستم عقب بکشم ولی نذاشت یه دفعه جامونو عوض 

کرد....... 

موهای روی صورتمو کنار زدو گفت:بگو که تا ابد کنارمی....... 

بگو

زبونم بند اومد بود نمیدونستم چی بگم،اصال اون چی 

میخواست......... 

چی میخواست از من بشنوه؟

منتظر توی چشمام نگا می کرد........ 

کالفه توی چشمام نگا کردو از روم بلند شد 



خواست بره که دستش گرفتم و همونجوری که نشسته بودم از 

پشت بغلش کردم وگفتم:معلومه که میمونم..........

برگشت و بغلم کرد

انگار شده بود مثل بچه های دوساله........

با یه کلمه حرف خوب من خوش حال میشد

باهم دراز کشیدیم نیم ساعتی بود توی همین وضعیت بودیم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......که یادم به غذا افتاد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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اومدم حرفی به علی بزنم دیدم خوابه منم دیگه چیزی نگفتم و 

رفتم بیرون.............

همه مون دور میز نشسته بودیم و غذا میخوردیم.......  

ساعت دوبود



همه شون باغذا هاشون بازی میکردن.......... 

غذا که تموم شد قرار شد همگی بریم برای خاکسپاری........... 

 ..........

امروز چهلم  بود همه حالشون گرفته بود 

احساس می کردم که همه نگاه ها از همون اولشم روی من 

بود......... 

یکم معذب بودم

ولی خوب کاریش نمیشد کرد........ 

همینجوری داشتم توی آشپزخونه میچرخید و با خودم فکر 

میکردم که یه خانم مسنی وارد آشپزخونه شد.........

اول یکم بهم نگا کرد بعد به سمتم اومدو گفت: ببخشید میشه 

یه لیوان آب بهم بدین.......... 

سری تکون دادم وگفتم:حتما



داشتم آب میریختم براش که گفت:من شما رو تا حاال اینجا 

ندیدم......... 

گفتم:خوب؟ 

انگار از حرفم جا خوردو گفت:میخواستم بپرسم شما.......

نذاشتم حرفشو کامل کنه و گفتم:نامزد علی هستم.........

با تعجب بهم نگا کردوگفت:ینی شما...... 

من:بله من زنشم 

خانومه:آخه ایشون....... 

حرفش نصفه موند چون شقایق من و صدا زد

انگار دست پاچه شدورفت بیرون..........

شقایق از بس گریه کرده بود حرف زدنش با هق هق 

بود........... 



شقایق:چی شده چی بهت میگفت 

من:نمیدونم چیز مهمی نبود بیا بریم........

دستشو گرفتم و رفتیم بیرون

روی مبلی نشستیم و به روبه روم خیره شدم

زنه نشسته بود جلوم و بهم نگا می کرد........ 

گوشیم توی دستم زنگ خورد

نگاهی بهش کردم.........

اسم سیمین افتاد روی گوشیم 

این چی میگه دیگه........

بلند شدم و رفتم توی اتاق

برداشتم........

من:الو



......

سیمین:سالم افسون

......

من:سالم، جانم کاری داشتی؟

......

سیمین:نمیای وسایالتو ببری

......

وای تازه یادم به وسایال افتاده بود

من:مشتری نداری بیام بفروشیم

......

سیمین:چرا اتفاقا

......

من:کیه؟



......

سیمین:خودم

......

من:پول این همه وسایلو داری حداقل 20میلیون 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........وسایله
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سیمین:اره دارم

......

من:خیل خوب کی بیام؟

......

سیمین:میتونی فردا؟



......

من:آره فردا ساعت ۴میام

......

سیمین:خدافظ

......

من:خدافظ

......

گوشی رو قطع کردم خواستم برگردم که محکم

خوردم توی یه چیز سفت........

سرمو بلند کردم وبهش نگا کردم

این کیه دیگه.......

من:تو کی هستی؟

بیشتر و بیشتر نزدیکم شد........



من میرفتم عقب اون میومد جلو

دستشو نزدیکم آورد که بگیرتم ولی جاخالی دادم نتونست 

دستمو بگیره........... 

پسره:دختره بی شعور وایسا ببینم

سریع به سمتم اومد و دستمو گرفت.......

دستمو از دستش کشیدم وگفتم:تو کی هستی

پسره:تو کی هستی تو اتاق پسر خاله من.......

جا خورده بودم این چی میگفت پسر خاله علی بود..........

صاف وایسادمو گفتم:نکنه تو برادر رویایی

با تعجب بهم نگا کردوگفت:رویا دختر خالمه.......

تو از کجا میشناسیش؟

من:من نامزد علیم........ 



تعجبش بیشتر شدوگفت:پس تو اون افسونی هستی که همه در 

موردش حرف میزنن........

من:درمورد من حرف میزنن؟ 

پسره:آره همه درموردت حرف میزنن آخه علیو تغییر 

دادی........

من:نمی فهمم چی میگی؟ 

پسره:آخه پنج شیش ماه پیش میخواست بره خارج یه دفعه 

منصرف شد.........

من:نمیدونم چیزی به من نگفته 

پسره:اسممو نمیپرسی؟.......

شونه هامو باال انداختم و چیزی نگفتم 

پسره:اسمم اریاست...........

زمزمه وار گفتم:آریا 



آریا:آره آریا........

من:من باید برم 

از اتاق زدم بیرون پله آخری بود که علی به طرفم اومد تا من و 

دید دستمو گرفت و برد باال 

نذاشت برم پایین،آریا هنوز از اتاق بیرون نیومده 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........بود
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وایسادم که خودشم وایساد گفتم:چته علی چرا اینجوری 

میکنی.؟....

علی:اون زنه چی بهت میگفت

مشکوک نگاش کردم وگفتم:چی میگی....

علی:میگم اون زنه چی بهت میگفت توی آشپزخونه.........



من:تو از کجا میدونی؟؟

علی:خوب.......

هنوز حرفش تموم نشده بود که آریا از اتاق اومد بیرون......... 

علی با شتاب به سمتش رفت و بغلش کرد که من با تعجب 

داشتم بهشون نگا میکردم......... 

آریا:سالم داداش 

علی:سالم کی اومدی؟......

از هم جدا شدن و آریا چشم دوخت به من و گفت:چه خبر 

داداش........ 

تسلیت میگم 

علی طرف من اومد و دستمو گرفت و گفت: نامزدم 

افسون......... 



ممنون که اومدی 

آریا خنده ای کردوگفت:بله آشنایی داشتیم

علی:چطور؟........

لبخندی زدو گفت:آشنایی خیلی جالبی بود 

افسون توی اتاقت بود منم رفتم اونجا....... 

همدیگه رو اونجا دیدیم

علی به من نگا کردوگفت:آره افسون.....؟؟

لبخندی زدم وگفتم:بله

علی:ببخشید من باید برم.......

آریا تو هم میای؟؟ 

آریا :آره داداش میام.........

آریا و علی باهم رفتن پایین 



علی مشکوک شده بود.....

چرا اینقدر شقایق و علی ترسیدن وقتی اون زنه باهام حرف 

می زد....... 

مگه اون کی بود 

از پله اومدم پایین همه گریه میکردم........

هیچکس و نمی شناختم 

خیلی غریب بودم......... 

کنار شقایق که داشت گریه میکرد نشستم و سرشو گذاشتم 

روی سینم.......

جرات نمیکردم سرمو بلند کنم 

وقتی سرمو بلند میکردم نگاهم توی چشم خیلیا می خورد  و 

این اذیتم می کرد.......... 



وقتی همه چیز تموم شدو همه رفتن از خستگی داشتم 

میمردم....... 

دلم میخواست بخوابم 

ساعت هشت شب بود......... 

علی به مهموناش شام داده بود

دلم میخواست از علی درمورد باباش بپرسم

چرا هیچکس درموردش حرفی نمیزد........... 

علی هنوز نیومده بود 

لباسامو برداشتم ورفتم توی حموم........

از خستگی جون نداشتم حتی لباسامو بیرون بیارم.........

توی وان دراز کشیدم 

باید فردا میرفتم و وسایالرو می فروختم به سیمین........



اصال حالش و نداشتم 

ولی خوب باید میرفتم دیگه........

خوابم برده بود که با نوازش دستی روی صورتم چشممو باز 

کردم.......... 

علی باالی سرم وایساده بودو بهم نگا می کرد  نشست و دستشو 

کرد توی ابو گفت:بدون من اومدی.......؟ 

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم که یه دفعه اومد توی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........وان
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باهمون لباسا پشت سرم نشست و من و کشید توی 

بغلش......... 

سرمو روی سینش گذاشتم و گفتم:علی؟ 



علی:جانم......... 

من:علی پدرت کجاست؟؟

صدایی ازش نمیومد....... 

هیچی نمیگفت و انگار رفته بود توی فکر و خیال 

خودش.......... 

من:نمیخوای چیزی بگی 

علی:اون ُمرده......

من:ولی آخه اون روز که.... 

علی حرفمو قطع کردوگفت:گفتم که ُمرده دیگه بس کن........

من:باشه اگر اذیتت میکنه نگو

علی دستشو روی رونم گذاشت و باانگشتاش نوازشش 

کرد.......



علی:آره اذیتم میکنه اصال دلم نمیخواد در موردش حرف 

بزنم......... 

دستمو روی دستش گذاشتم و گفتم:فردا باید برم جایی......... 

علی:کجا؟برای چی؟ 

من:میخوام برم خونه سیمین وسایالمو بهش بفروشم........

علی:باشه خودم میبرمت 

من:چرا اینکارارو کردی؟ 

علی:چه کارایی؟..........

من:خودت میدونی که دارم درمورد چی حرف میزنم......... 

علی:افسون بس کن 

برگشتم سمتش و توی چشماش نگا کردم وگفتم: چرا؟ برای 

چی؟



خودت میدونی که چیکار کردی.........

زندگیم از اون رو به این رو شد 

نمیگم االن زندگیم بده ولی زندگی قبلیمو،دیگه ندارم.......... 

علی دستشو روی شونم گذاشت و گفت:چون 

میخواستمت،چون دلم میخواست مال من بشی،

میدونی فکر کردن به اینکه تو بایکی دیگه باشی چه عذابی به 

من میداد.........

وقتی بهت گفتم،تو پسم زدی 

گفتی نمیخوامت....

گفتی ازم دور شو 

میدونی برای یه مرد چقدر سخته که پسش بزنی........

نه نمیفهمی 

حال من و درک نمیکنی...



داشتم همینطور بهش نگا میکردم که گفتم:من 

نمیتونستم،میفهمی....

از همه مردا بدم میومد 

فکر میکردم همه شون مثل همن....

وقتی آرمان توی روز عروسیم 

میفهمی توی روز عروسیم بهم خیانت کرد از  همه ی مردا متنفر 

شدم....

توی اتاق من 

روی تخت من.....

اون صحنه خیلی برام بد بود 

اشکام دونه دونه روی صورتم می ریخت ومن با دستم پسش 

میزدم.....



دستمو گرفت و من و سمت خودش کشیدو پیشونیشو روی 

پیشونیم گذاشت وگفت:ببخشید 

نمیخواستم اینجوری بشه.....

من دوستت دارم 

برات میمیرم

کاری میکنم همه خاطرات بدتو که با اون تجربه کردی و 

فراموش کنی.....

قول میدم

دستمو روی سینش گذاشتم و یکم ازش جدا شدم و توی 

چشماش نگا کردم...

این چی به من گفت 

گفت دوستت دارم...

گفتم:منم



علی توی چشمام نگا کردوچشماش برق میزد...

علی:چی

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....سرمو انداختم پایین و گفتم:منم دوست دارم
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علی با ذوق بغلم کرد

ازش جداشدم وگفتم:بریم؟ 

علی:دوش بگیریم بریم........ 

از وان بیرون اومدیم و دوش گرفتیم و رفتیم بیرون......... 

علی داشت موهاش و سشوار میکشید منم داشتم بهش نگا 

میکردم........... 



وقتی کارش تموم شد برگشت طرف من و گفت:خوردیم 

که....... 

خندیدم 

بهم نزدیک شدوگفت:باید برم بیمارستان

من:امروز مگه جمعه نیست........... 

علی:خوب چرا هست ولی باید برم 

روی تخت دراز کشیدم وگفتم:علی اون زنه کی بود؟.......   

علی نگاه تیزی بهم کردوگفت:کدوم زنه؟........

من:همونی که توی آشپزخونه بهم حرفای عجیب غریب 

میزد.......... 

علی:چی میگفت؟ 

من:علی تو میخواستی بری خارج از کشور......... 



علی:قبال آره 

من:قبال منظورت کیه؟.......

علی:وقتی هنوز تو توی زندگیم نیومده بودی 

من:چرا میخواستی بری.........؟.؟ 

مگه اینجا چش بود؟ 

علی کنارم نشست و گفت:ببین افسون شاید توی آینده 

بریم......

من دارم کارامو میکنم 

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم......

من:ینی چی؟ 

علی:ینی چی نداره میخوایم بریم خارج زندگی کنیم برای چند 

وقت..........



یابرای همیشه

من:با چه عنوانی میخوای من و ببری 

علی:ینی چی.......

من:ببین علی ما فقط شیش ماه صیغه ایم 

این شیش ماه زودتر از هرچیزی که فکر کنی تموم میشه....... 

علی:تو نمیخواد نگران این چیزا باشی من خودم میدونم چیکار 

کنم......

نمیفهمیدم این حرفا و حر�اتو عجیب غریب ینی چی.....

رومو کردم طرف مخالفش و بهش نگا نکردم

دستشو روی صورتم گذاشت و من و سمت خودش کشید.....

علی:چیزی شده؟ 

من:نه.......



ازروی تخت بلند شدم و حوله رو دورم برداشتم و مشغول 

لباس پوشیدن شدم.......

همینجوری که داشتم لباسامو میپوشیدم دستشو دورم حلقه 

کردو سرشو روی شونم گذاشت.......

علی:لباس بپوش بریم بیرون 

من:کجا؟........... 

علی:میریم بیمارستان من کار دارم بعد میریم یه جایی......

ازم جدا شدو رفت سمت لباساش....... 

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم 

ماشین و توی پارکینگ پارک کرد پیاده شدیم و رفتیم توی 

بیمارستان............

در اتاقشو باز کرد رفتیم داخل،نشست پشت میزش منم نشستم 

روی مبل و بهش خیره شدم.....



من:چطور هم اینجا رو اداره میکنی هم شرکتو

علی:اونجارو بیشتر شهروز اداره میکنه........ 

ولی خودمم اونجا هستم 

علی:میخوای یکم بریم توی بخش 

من:برام جالبه،نمیدونم.......

از پشت میزش بلند شدو اومد سمتم و دستمو گرفت و گفت:بیا 

بریم......... 

من:باشه 

از اتاق زدیم بیرون.......... 

هرجا که رد می شدیم به علی سالم میکردن وبا تعجب به من 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........نگا میکردن
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فکر کنم میخواست بره باالی سر پرستارا

وقتی رسیدیم جایی که می خواست یه دختره زوم کرده بود 

روی من انگار تا حاال آدم ندیده بود........ 

علی داشت با یه نفر حرف می زد 

یه پسر تقریبا سی ساله بود....... 

علی به طرفم اومدو دستمو گرفت و برد سمت همون 

پسره......... 

پسره دستشو جلوم دراز کردوگفت:سالم 

من:سالم منم خوشبختم.......

دستشو نگرفتم 

اونم دستشو پس کشیدوگفت:ببخشید......



علی با لبخند بهم نگا کردو چیزی نگفت

پسره:افتخار آشنایی با کی و دارم.....؟.؟.؟

علی:نامزدم افسون..... 

پسره با تعجب گفت:نامزدت 

علی:آره نامزدم........ 

پسره:آخه تو که قصد ازدواج نداشتی 

علی:یه دفعه ای شد......... 

ماباید بریم ببخشید 

خواستیم بریم که همون دختره اومد کنار پسره و گفت:سالم 

آقای خجسته............ 

علی:سالم 



دختره با یه پوزخندی که روی لباش بود گفت: تبریک 

میگم.......... 

ببخشید نتونستم برای چهلم بیایم

علی:ممنون...... 

لطف دارین این چه حرفیه

انگار دوتاشون داشتن بهم پوزخند حرف میزدن 

از دور یه دختری رو دیدم که می گفت:خانم خجسته...... 

خجسته!!! 

چرا فامیلیشون یکیه؟......... 

دختره:خانم خجسته ببخشید یکی از مریضا حالش بد شده باید 

بیاین........ 

دختره که حاال فهمیده بودم فامیلیش با فامیلی علی یکیه 

گفت:بریم...



وقتی رفتن صورتمو به عالمت سوالی درآوردم  وگفتم:این 

دختره کی بود؟..........

علی:دختر عموم 

خواستم حرفی بزنم که دستمو گرفت وگفت:بیا بریم...........

از بیمارستان زدیم بیرون 

علی:بریم کافه.......... 

من :میدونی ساعت چنده 

ساعت یازده شبه ها.....  

علی:خوب باشه،مگه چیه؟ 

من:خوب بریم...... 

از ماشین پیاده شدیم و به سمت کافه رفتیم 

چراغاش همه خاموش بود خوب معلومه هیچکس داخلش 

نبود،اینم این وقت شب.......



علی جلو در وایسادو یه نگاهی به من کرد ویه نگاهی به 

کافه..........

چرا اینجوری میکنه این،دست کرد توی جیبش یه کلید ازش 

بیرون آورد،همین جوری داشتم بهش نگا میکردم........

کلیدو انداخت توی در، درو باز کردوگفت: بفرمایید.......

همه جا تاریِک تاریک بود 

علی هم پشت سرم میومد چی داشتم میدیدم باورم 
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داشتم به روبه روم نگا میکردم

همه جا تاریک بود و فقط یه میز خوشکل وسط کافه بود.......



علی از پشت دستشو دورم حلقه کردو سرشو روی شونم 

گذاشت و گفت:خوشت اومد؟؟؟.....

من:خیلی

از پشت سرم بیرون اومدو دستمو گرفت و گفت:بیا بریم.......

یکی از صندلی هارو بیرون کشید و گفت که بشینم........

نشستم و اونم رفت صندلی روبه رویی من نشست........

داشتم به میز خوشکل جلوم نگا میکردم که از کیلومترها 

اونورتر هم نورش پیدا بود....

سرمو بلند کردم که علی با لبخند داشت بهم نگا می کرد.......

علی:نمیخوای چیزی بگی؟

من:نمیدونم چی بگم خیلی خوشکله،خیلی خوشحالم 

کردی......



علی یکی از لیوانارو برداشت و با قاشقی که توی دستش بود 

یکی بهش زد که گارسون بعد از چند دقیقه با غذا اومد 

سرمیز......

غذا هارو که گذاشت و رفت

علی:شروع نمیکنی؟.........

من:چرا

شروع کردیم به خوردن.......... 

نگاهی به علی کردم که با آرامش مشغول خوردن بود و گاهی 

به من نگا می کرد.....

میدونستم امشب و برای چی گرفته ولی میخواستم خودش 

بگه........

آخه امشب تولدم بود 

روزی که من توی این پنج سال اصال به یادشم نبودم........... 



از وقتی مادر بزرگ فوت کرد دیگه کسی برای من تولد 

نگرفت.......

حتی همون آرمانی که می گفت عاشقمه هم برام نگرفت.......

نمیدونم چرا بهم گفت دوستت دارم 

چرا تا روز عروسی پیش رفت وتوی همون روز بهم خیانت 

کرد........

چرا بهم نگفت 

به یادش رفتم توی گذشته 

 .......

گذشته 

امروز خیلی خوش حال بودم 

بهترین روز زندگیم بود........ 

قراره من با مرد آرزوهام زندگیمو شروع کنم 



آرمان رفته دور کارای عروسی.......... 

قرار بود امروز برم زادگاهم 

نمیخواستم توی عروسیم هیچکس نباشه........

در عوضش من همه رو فراموش کرده بودم 

البته کسی هم نداشتم که بهم اهمیت بده......... 

برای همین منصرف شدم 

وقتی هم نبود که من بخوام برم و بیام......

میخواستم آرمان و غافلگیر کنم 

آرمان فکر می کرد من تا ظهر برنمیگردم......... 

ولی من نمیخواستم برم و یه راست رفتم خونه 

خودمون.......... 

از شوق اینکه آرمان چه عکس العملی نشون میده که من و 

میبینه روی پاهام بند نبودم.........



درارپارتمانو باز کردم،صداش زدم ولی جوابی نشنیدم...... 

یکم دیگه رفتم جلو 

صداهای نامفهومی به گوشم می خورد.......... 

صدای آه و ناله میومد

متعجب �رده بودم و نمیدونستم این صدا از کجا میاد....

چون خونه بزرگ بود نمیشد فهمید از کدوم 
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جلو تر رفتم و رسیدم به اتاق خوابمون 

درو محکم باز کردم......... 

قلبم دیگه نمیزد 



واقعا وایساده بود....... 

آرمان و اون دختره در حال عشق و حال بودن،

منم داشتم سکته میکردم.......... 

وقتی درو محکم باز کردم اونا تازه به خودشون اومده 

بودن.......... 

اشکام روی گونم می چکید

نمیخواستم وایسم و خورد شدنمو،اون دختره عوضی 

ببینه.......

آرمان با عجله بلند شدو به من نگام می کرد 

من:عوضی پست........

دختره بی خیال راحت به من نگا می کرد 

آرمان:تو مگه قرار نبود....... 



من:حرف نزن عوضی ازت متنفرم 

سریع از اتاق زدم بیرون......... 

آرمان پشت سرم میومد میگفت:افسون وایسا 

ولی من فقط میدویدم و از اون خونه نحس دور 

میشدم..........

رسیدم خونه خودم اینقدر گریه کردم خوابم برد...

.........

حال

من:مناسبتش چی بود؟

علی متعجب نگام کردکه وفتم:مناسبت امشب و میگم..........

علی:همینطوری بود،مناسبت خاصی نداشت

من:آهان.......



وقتی غذامون تموم شدو میزو جمع کردن علی از پشت میز 

بلند شدو اومد پشت سر من....

خواستم سرمو ببرم سمتش که نذاشت دست بردو شالمو از 

روی سرم برداشت......

موهامو کنار زدو روی گردنمو بوسید

دوتا دستاشو روی شونم گذاشته بود.........

چند ثانیه گذشت سردی یه چیزی رو روی گردنم حس 

کردم..........

یه گردن بند خوشکل بود

خیلی دوستش داشتم.........

از روی صندلیم بلند شدم و رو به روش وایسادم که بدون وقفه 

لبامو شکار کرد.........

نمیدونم کسی اینجا بود یا نه،ولی علی به هیچی توجه 

نمی کرد.......



وقتی نفس کم آوردم ازش جدا شدم

علی:تولدت مبارک........

لبخندی زدم و ایندفعه من پیش قدم شدم برای یه 

بوسه..........

فقط قصدم یه بوسه بود ولی اون انگار به یه

چشمه پر آب رسیده بودو نمیخواست ازش جدا بشه........

ازم جدا شدو بغلم کرد

سرشو توی گردنم بردو یه نفس بلند کشید........

علی:خیلی دوستت دارم

من:منم.......

علی ازم شدو توی چشمام نگا کرد

من:چطور یادت بود........؟



علی:مگه میشه یادم نباشه

بگم کیک و بیارن.........

من:کیک؟!

علی لبخندی زدوگفت:آره کیک.........

شال و برداشت و انداخت روی سرمو یه بوسه زد روی 

پیشونیم...........

پشت سرم وایسادو منم رومو کردم اون طرف

دستاشو دورم حلقه کرده بودو منتظر بودیم کیک و بیارن........

وقتی گارسن کیک و گذاشت و رفت داشتم متعجب به عکس 

روی کیک نگاه میکردم..........

این عکس اینجا چیکار میکرد

آخه کی اینو گرفته بود که من نفهمیدم........

من:این عکس.....!!!



علی:یهویی بود

من:آخه......

علی:اون شب از مهمونا عکس گرفته بودن

دیروز که به عکسا نگا میکردم این عکسو دیدم....... 

من:خیلی خوشحالم کردی،خیلی

علی گونمو بوسیدو گفت:خیلی خوشحالم که خوشت 

اومده.........

امشب میریم همون خونه ای که برای اولین بار من و 

دیدی......... 

من:چرا؟ 

علی:چون دوست دارم امشب و اونجا باشیم......

دستی به گردنبند توی گردنم کشیدم و گفتم: خیلی 

خوشکله.......... 



علی:دوستش داری
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درو باز کردو باهم رفتیم داخل 

همه صحنه های اون شب اومد جلو چشمم......... 

دستمو گرفت و برد توی همون اتاقی که اون شب 

بودیم.......... 

شب اشناییمون

من:این همون اتاق....... 

حرفمو قطع کردوگفت:آره همون اتاقه



جلو اآیینه وایسادمو شالمو برداشتم و موهامو باز 

کردم........... 

دستی توی موهام کشیدم،علی رو دیدم که داشت من و نگا 

می کرد

روی تخت دراز کشیده بود........... 

با خنده برگشتم طرفش وگفتم:های پسره به چی نگا 

میکنی.........

علی:به یه موش کوچولو

من:من موشم.......؟؟.

علی:آره دیگه

با خنده رفتم سمتش که بگیرمش ولی از زیر دستم در رفت و 

جاخالی داد که افتادم روی تخت..........

جیغ زدم وگفتم:علی



علی:جانم......

خندیدو رفت توی سالن منم دنبالش رفتم و گفتم:علی خودت 

وایسا........

علی:بیا بگیرم

اون،اون طرف کاناپه بودو من اینطرفش.......

دستمو دراز کردم که بگیرمش ولی در رفت

رفتم اون طرف مبل و دوباره دستمو دراز کردم که بگیرمش 

ولی اون من و گرفت و انداختم روی کاناپه........... 

خیره داشتم بهش نگا میکردم

علی:خوب حاال میخواستی کی و بگیری.......

لبامو غنچه کردم و گفتم:تورو

چشمش افتاد به لبامو کم کم صورتشو جلو آوردو لبامو 

بوسید.........  



همینطور که میبوسید مانتومو بیرون آوردو

بغلم کردو بردم توی اتاقو....

مح�م من پرت �ردو روے تخت و روم خیمه زد.......

سرشو �نار گوشم آوردو گفت:دوستت دارم

منم لب زدم:منم.....

علی:توچی؟

من:خیلی دوستت دارم......

ی�م ازم فاصله گرفت و لباشو گذاشت روے لبام........

اوهومی گفتم و دستمو دور گردنش حلقه �ردم

ی�م ازم جدا شدو سریع شلوارمو بیرون آورد...

شورتمو �ناز زدو انگشتشو روے نقطه حساسم �شید �ه 

آهی �شیدم.......



علی:جانم،جانم،برام آه ب�ش

پایین تخت نشستو دوتا پاهامو گرفت و توے یه حر�ت من و 

به سمت خودش �شید.......

با تعجب داشتم بهش نگا می�ردم �ه سرشو وسط پام بردو 

زبونشو روش �شید......

من:ااهههه علی

علی:جان علی

چند دقیقه اے همینجورے �ارشو ادامه میداد �ه احساس 

�ردم میخوام ارضا بشم.......

من:علی بسه تورو خدا،بسه

علی با این حرفم �ارشو بیشتر ادامه دادو گفت:زود باش 

افسون،برام ارضا شو،زود باش

لرز �ردم و ارضا شدم......



دیگه جون نداشتم بخوام بلند شم

خندیدو بلندم �رد.....

دوباره من و گذاشت روے تخت روم خینه زد

علی:آماده اے؟.....

به آلتش نگا �ردم سفت و سخت شده بود...

با خنده گفتم:تو آماده ترے

�م �م واردم �رد �ه دستشو چنگ زدم......

با یه فشار �امل واردم �رد �ه جیغ بلندے �شیدم.......

اینقدر خودشو عقب جلو �رد �ه دیگه نا نداشت.......

آه بلندی �شیدو ارضا شد

افتادو روم ولی هنوز ازم بیرون ن�شیده بود....



لبمو بوسیدو خودشو ازم جدا �ردو خوابید 
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جلو خونه سیمین علی من و پیاده کردو قرار شد منتظرم 

باشه...........

آیفن و زدم که در با تیکی بازشدو رفتم داخل

سیمین اومد پایین وگفت:به به افسون خانم 

دیگه تحویل نمیگیری......... 

من:سالم باید برم زود کاراشو بکن کسی منتظرمه........

سیمین:حاال چه عجله ایه

من:گفتم که کسی منتظرمه....... 

سیمین:خیل خوب باشه بیا بریم زیر زمین اگر هرکدومش 

میخوای بردار........... 



ربع ساعتی بود که توی زیر زمین بودیم 

من:میخوای یا نه.......... 

سیمین:من که نه ولی یه نفر دیگه میخواد بخره........ 

من:کی؟ 

سیمین:ایشون

سرمو برگردوندم عقب......

این اینجا چیکار میکرد

سیامک کثافت........ 

رو کردم به سیمین وگفتم:خیلی کثافتی......... 

سیمین:وقتی پای پول میاد وسط دیگه کاریش نمیشه 

کرد...........

سیامک:میتونی بری



من:اگر علی بفهمه نابودت میکنه

آخه چرا دست از سرم برنمیداری؟.......

سیامک:تو یه کار نیمه تموم داری

باید تمومش کنی.......

من:من هیچ کاری با تو ندارم احمق

یه دفعه به سمتم یورش آوردو موهامو گرفت.....

سیامک:باید بیای بهم سرویس بدی میفهمی که

تو هنوز کارتو تموم نکردی...........

باید بیای توی خونم

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم......

من:بمیرمم نمیام،مطمعن باش 

سیامک من و چسپوند به دیوار........



صدای گوشیم باال رفته بودو سیامک اجازه نمی داد که برش 

دارم...........

سیامک دستشو روی سینم گذاشته بودوبه دیوار فشارم 

میداد........  

دیگه نفسم باال نمیومد

این چه کوفتی بود افتاد به جون من......

دستشو برداشت که به نفس نفس افتاده بودم

دستمو روی سینم گذاشتم و مالشش دادم........

درد میکرد

من:تو یه عوضی هستی

فکر کردی واقعا نفهمیدم که میخواستی لج رویا رو بیرون 

بیاری که به من گفتی بیا........

فکر کردی نفهمیدم



سیامک:حرف نزن......

من:تو یه کثافتی،کثافت

سیامک:افسون میزنم لهت میکنما.....

من:مثال میخوای چیکار کنی

به سمتم اومدو محکم من و گرفت و زدم به دیوار......

احساس کردم خون از سرم پایین ریخت،دستمو روی سرم 

گذاشتم و آوردم جلو چشمام........ 

پراز خون بود

نگاهی به سیامک که از عصبانیت سرخ شده و یکم هم نگران 

بود کردم......

سیامک:احمق ببین چیکار کردی

من و عصبانی کردی....



من:خفه شو اگر علی بفهمه میکشتت

به سمتم اومد و بلندم کرد که روی دستش از حال رفتم و دیگه 

هیچی نفهمیدم....

.......

علی

هرچی منتظر افسون شدم نمیومد

از ماشین پیاده شدم و به دورو ورم نگا کردم...

به ماشین توی کوچه بغلی نگا کردم خیلی برام آشنا 
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یه لحظه ماشینه رو یادم اومد که مال کیه... 

ترسیدم....



افسون ازش بدش میومد،رفتم سمت درو،در خونه رو زدم......

هرچی در زدم کسی در روم باز نکرد،این بیشتر نگرانم 

می کرد.....

از در باال رفتم،همین که از در رفتم پایین یه نفرو دیدم که از 

دیوار اون یکی رفت توی کوچه.

مطمعنم سیامک بود

میخواستم دنبالش برم ولی آخه افسون کجا بود،با عجله رفتم 

زیر زمین که افسون و بی حال روی زمین دیدم.......

رفتم سمتش و بغلش کردم

من:افسون،افسون،تورو خدا جواب بده.........

اے لعنتیا

سریع بغلش کردم و از زیر زمین رفتیم بیرون.....

گذاشتمش توی ماشین و درو بستم...... 



خدایا اگر یه چیزیش بشه من میمیرم،جلو در بیمارستان خودم 

وایسادمو اومدم پایین.........

سریع بغلش کردم و رفتم داخل که چنتا پرستار به سمتمون 

اومدن.......... 

پرستار:آقای خجسته چی شده؟ 

من:نمیدونم فقط ببرش........ 

پرستار:چشم 

وایساده بودم که دکتر بیادو برام توضیح بده......

همین که در باز شد رفتم سمت دکتر

من:چی شد دکتر........؟

دکتر:احتمال بارداری وجود داره از طرفی هم ظربه ای که به 

سرشون و شکمشون خورده شاید نتونن بچه رو نگه 

دارن،متاسفم..........



اینو گفت و رفت 

ینی افسون حاملست........

اون فقط گفت احتمال داره 

به سمت اتاقش رفتم و درو باز کردم........

مثل فرشته ها روی تخت خوابیده بود نزدیکش شدم و کنارش 

روی صندلی نشستم.......... 

دستمو نوازش وار روی صورتش کشیدم ولی تکونی 

نخورد......... 

از دست خودم عصبانی بودم که چرا باهاش نیومدم 

داخل........ 

همینجوری داشتم فکر میکردم که گوشیم زنگ خورد سریع 

رفتم بیرون و جواب دادم شهروز بود............

من:سالم



 ........

شهروز:سالم خوبی؟ کجایی؟ 

........

من:اومدم بیمارستان

 ........

شهروز:کی میای؟ 

........

من:چیزی شده؟ 

 ........

شهروز:خوب میدونی.... 

 ........

من:شهروز حرف بزن 



 ........

شهروز:میگم ولی نباید عصبانی بشی، باشه؟ 

 ........

من:خیل خوب باشه،فقط بگو 

........

شهروز:بابات اومده

 ........

با داد گفتم:چی 

 ........

شهروز:تورو خدا آروم باش 

 ........

من:شهروز خودت میدونی غیر از تو هیچکس و از خانواده 

بابام توی خونه مون راه ندادم..........



بیرونش کن نمیخوام ببینمش

........

شهروز:نمیتونم آخه چطوری بیرونش کنم

........

من:کی راهش داده خونه

........

شهروز:خوب دیگه معلومه شقایق داخل بوده اونم که 

نمیتونسته بیرونش کنه....... 

........

من:من اگر بیام اونجا دعوا راه میوفته

........

شهروز:اینجوری نکن دیگه باید باهاش کنار بیای

شقایق از تو یاد میگیره اونم میگه نمیخوام ببینمش آخه این 

چه وضعیه یه بار باهاش حرف بزن دیگه میره،همین االن میای 
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من:اههه شهروز

........

شهروز:همین که گفتم تانیم ساعت دیگه اینجا باش....

........

نذاشت حرف دیگه ای بزنم و سریع قطع کرد

لعنتی...

رفتم و به پرستارهاگفتم میخوام برم که اگر افسون بهوش 

اومد نگران نشه.......

از بیمارستان زدم بیرون و رفتم توی پارکینگ تا ماشینمو 

بردارم.........



درو باز کردم و نشستم داخل ماشین،ماشین و روشن کردم و 

رفتم سمت خونه..........

از عصبانیت نمیتونستم خودمو کنترل کنم فقط دلم میخواست 

بکشمش......... 

جلو در خونه که رسیدم عصبانیتم بیشتر و بیشتر شد..........

هر چی بیشتر نزدیک میشدم بد تر بود

.........

افسون

چشمامو باز کردم،من کجا بودم،کی من و آورده بود 

اینجا...........

به دورو ورم که نگا کردم فهمیدم بیمارستانم،

سریع بلند شدم ولی سرم گیچ بود........

حالمم بد بود



تلو تلو خوران رفتم بیرون که پرستار با عجله اومد سمتم و 

گفت:خانم خجسته چرا بلند شدین

دستمو گذاشتم روی سرمو گفتم:علی کجاست؟

پرستار:ایشون چند دقیقه ای هست رفتن گفتن مواظبتون 

باشیم...........

من:نمیخوام همین االن یه تاکسی برام بگیر لطفا

پرستار:نمیشه که........

من:اگر خبر نکنی خودم میرم مفهمومه

پرستار:خیل خوب یه لحظه وایسین..........

نشستم روی صندلی و سرمو گرفتم توی دوتا دستام........ 

چند دقیقه ای شد که گفت:راننده منتظرمه

رفتم و سوار ماشین شدم........ 

........



علی

همین که وارد شدم بابا و اون زن کثافتشو دیدم 

من:اینجا چیکار میکنی؟ 

خیلی سعی می کردم خودمو نگه دارم..........

بابا:سالم پسرم

من:من پسر تو نیستم......... 

میفهمی تو دیگه پسری نداری 

به چه حقی اومدی توی خونه من......

بابا پوزخندی زدوگفت:خونه تو؟؟

من:بله خونه من 

با تعجب بهم نگا کردوگفت:ولی این خونه.........



وسط حرفش پریدم وگفتم:درسته این خونه تو بود ولی تو به 

مامان داده بودیش یادت که نرفته،اونم به من دادش.......

حاال فهمیدم برای چی اومده 

پس برای خونه اومده.......... 

بابا:میخوام مامانتو ببینم 

من:باید بری قبرستون 

با این حرفم شقایق گریش بیشتر شد و توی بغل شهروز 

رفت........... 

بابا:حرف دهنتو بفهم میدونی چی میگی؟ 

من:آره می فهمم باید بری قبرستون چون دیگه مامانی نیست 

برای من،مامانی برای شقایق نیست.......... 

تو افسردش کردی 

تو بهش خیانت کردی تِو کثافت......



بااین حرفم زنش گفت:البرز وایسادی هرچی دلش میخواد بهت 

بگه.......

من:تو خفه شو 

زنش:تو خفه شو تو که........

هنوز حرفش تموم نشده بود که گفتم مامان من و تو کشتی 

عوضی تو اومدی توی خونه ما تو بابا رو کشوندی سمت خودت 
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بابا به سمتم یورش آوردو خواست بهم سیلی بزنه که دستشو 

گرفتم و پرتش کردم روی مبل و گفتم:تو مامانو دق 

دادی......... 

فقط تو،تو بهش خیانت کردی و ولش کردی و رفتی.......... 



با تعجب بهم نگا کردو گفت:مامانت مرده؟ 

یقه شو گرفتم وگفتم:آره تو لعنتی دقش دادی....

حاال هم گمشو بیرون

یه لحظه برگشتم عقب که دیدم افسون وایساده و به من نگا 

میکنه.......... 

زیر لب زمزمه کردم:افسون

.........

افسون 

داشتم به حرفای علی گوش میدادم 

ینی پدرش به مادرش خیانت کرده بود.........

مثل من که بهم خیانت شده بود 

پس بگو چرا علی میگفت نمیخواد درمورد پدرش چیزی 

بشنوه............ 



داشتم از حال میرفتم حالم خیلی بد بود 

انگار یه چیزی توی وجودم کنده شد و از حال رفتم......... 

.......

علی 

با افتادنش روی زمین به سمتش رفتم و بلندش کردم.......... 

بابا و اون زن افریتش داشتن با تعجب به ما نگا 

میکردن........... 

خیلی سریع بلندش کردم و بردمش بیمارستان 

رفتم توی اتاق دکترش 

ننشستم روی صندلی و گفتم:چی شد دکتر همسرم 

چطوره....... 

دکتر:متاسفم ولی حدسم درست بودو ایشون باردار بودن و 

بچه شون سقط شده.........



نباید از سر جاشون بلند میشدن 

ولی ایشون خبر نداشتن......... 

ما هم بهشون سوزن زد بارداری نزده بودیم 

برای همین سقط شده.......... 

متاسفم 

از اتاق زدم بیرون.......... 

دلم نمیخواست به افسون چیزی بگم ولی اون حق داشت 

بدونه....... 

وارد اتاقش شدم

روی تخت نشسته بودو به یجا خیره شده بود.......... 

جلوش زانو زدم وگفتم:افسون 

افسون:علی من....... 



حرفشون ادامه ندادوگفتم:الهی قربونت برم حرفتو 

بزن...........

افسون:حامله بودم؟ 

با تعجب نگاش کردم وگفتم:کی گفته؟........

افسون:پرستار 

بغلش کردم وگفتم:ببخشید ولی نمیشد زنده بمونه........... 

صدای هق هقش و که شنیدم ازش جدا شدم 

افسون:ازش متنفرم.......... 

من:از کی؟ 

افسون:از سیامک از اون بی شرف عوضی..........

من:نگران نباش خودم حسابشو میرسم 

با این حرفم گریش بیشتر شدو دستمو گرفت و گفت:نمیخوام 

بهش نزدیک بشی،باشه؟ 



بگو باشه تورو خدا دلم نمیخواد بهت آسیب بزنه 

تا حاال افسون و اینجوری ندیده بودم.......... 

ینی اینقدر من و دوست داشتم 

بغلش کردم وگفتم:باشه،باشه هرچی توبگی،
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افسون

علی ازم جداشدوگفت:دیگه نمیخوام گریه کنی، باشه..........؟

حاال هم میرم کارای ترخیصتو انجام بدم 

سری تکون دادم که بوسه ی کوچیکی روی لبام زدواز اتاق رفت 

بیرون.......



ینی من واقعا بچه داشتم 

پس چرا حسش نکرده بودم......

ینی میشه دوباره حامله بشم 

اشکامو پاک کردم دراز کشیدم......... 

یادم به زنی تقریبا جوونی افتاد که کنار پدر علی بود............. 

ینی پدر علی به خاطر اون زنشو ول کرده بود 

معلوم بود اونم به خاطر پولش باهاش بوده........

من علی رو خیلی دوست داشتم و نمیخواستم ازم جدا 

بشه.......... 

واقعا عاشقش بودم 

نمیدونم کی عاشقش شدم 

اون کی عاشقم شد......؟



مادرش واقعا زن خیلی خوشکلی بود........

شقایق هم به مادرش رفته بود 

نمیدونم چطوری تونسته بود همچین زنی رو ول کنه و بره 

سمت یکی دیگه........... 

توی فکر بودم که در باز شدو شقایق اومد داخل لبخند غمگینی 

زدوگفت:بهتری عزیزم

من:آره خوبم،تو خوبی.............

شقایق:خوبم 

دستمو گرفت وگفت:متاسفم 

من:تو چرا متاسفی؟؟؟........... 

شقایق:آخه وقتی اومدی خونه و اینجوری وضعیتو دیدی 

اینجوری شدی دیگه......... 



پس بهشون نگفته بود که من با سیامک دعوام شده بود......... 

من:اشکال نداره وقت هست برای مامان شدن 

داشتیم حرف میزدیم که در باز شدو همون دختره که همون 

روز پرستار گفت اسمش خانم خجسته هست اومد 

داخل............. 

بهش میومد دکتر باشه

شقایق بهش نگا کردو با پوزخندگفت:سالم دختر عمو.......

دکتره:سالم 

داشتیم حرف میزدیم که علی اومد داخل........... 

اونم با تعجب داشت به دختره نگا میکرد

دختره:سالم پسر عمو

علی:سالم.........

دختره:فکر میکردم نامزد باشین 
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دختره:فکر نمیکردم اینقدر ضعیف باشی که بخوای بچه سقط 

کنی........

با این حرفش انگار دنیا روی سرم خراب شد

من حالم بد بودو اون اینجوری با من حرف می زد....

علی با عصبانیت بهش نگا کردوگفت:ضعیف نیست به شکمش 

ضربه خورده..............

وقتی چیزی نمیدونی دخالت نکن.

االنم اگر میشه برو بیرون افسون نیاز به استراحت 

داره...........

دختره:حاال چرا عصبانی میشی



علی بهش نگاهی کردو هیچی نگفت.........

دختره رفت بیرون و من اشکام سرازیر شد

شقایق دستمو گرفت و گفت:گریه نکن عزیزم......

علی:شقایق میشه تنهامون بذاری؟

شقایق سری تکون دادو رفت بیرون........

علی کنارم نشست و دستشو گرفت وگفت: قربونت برم الهی.....

گریه نکن باشه؟

دستامو دورش حلقه کردم و فقط گریه کردم......

وسایالمو برداشت و داد به شقایق و خودش کنارم وایساد تا 

کمکم کنه.........

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم



تمام مدت دستام توی دستای علی بود و هیچکدوممون،هیچی 

نمیگفتیم.........

وقتی رسیدیم،خونه خیلی خلوت بود

دلم خیلی گرفته بودو دلم میخواست بمیرم.......

شاید نباید به مردن فکر میکردم ولی دیگه خسته شده 

بودم........... 

علی زیر دستمو گرفته بودو به سمت اتاقمون میرفتیم که باالی 

پله ها بود.......... 

با حال زاری به پله ها نگا کردم 

خواستم اولین پله رو برم که علی دست انداخت زیر پاهامو 

بلندم کرد.........

جیغی زدم و دستمو دور گردنش حلقه کردم 

لبخند محوی زدو من و بیشتر به خودش چسپوند..........

در اتاقو با پاهاش هل دادو رفتیم داخل 



به تخت نزدیک شدو من و گذاشت روی تخت.....

دراز کشیدم روی تخت و علی مشغول باز کردن دکمه های 

پیراهنم شد.......... 

دستشو گرفتم 

با تعجب بهم نگا کردوگفت:چیزی میخوای؟......

من:میخوام دوش بگیرم 

علی دستشو از دستم جدا کردو رفت سمت حموم......... 

بعد چند دقیقه اومدوگفت:بریم 

سری تکون دادم وزیردستمو گرفت و بلندم کرد........... 

وسط حموم وایسادمو علی هم جلوم وایساد

دستاشو دوطرف صورتم گذاشت و صورتشو جلو آوردو 

پیشونیم و بوسید.......



دستمو روی گردنش گذاشتم 

دستشو روی دکمه های پیراهنم گذاشت و یکی یکی بازش کردو 
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وقتی لباسامو کامل بیرون آورد من و سمت وان کشوندو 

خودش نشست و من و نشوند جلو خودش........... 

خیلی خسته بودم با این حموم حالم یکم بهتر شد......... 

از حموم بیرون اومدیم و علی من و روی تخت دراز کردو 

خودش مشغول سشوار کردن موهاش شد......... 

وقتی کامل موهاشو خشک کرد به طرفم اومدو گفت:بیا 

موهاتو خشک کنم......... 

من:نمیخوام 



علی:لجبازی نکن........

من:نمیکنم 

علی:پس بشین عزیزم......... 

به سختی روی تخت نشستم و مشغول خشک کردن موهام 

شد.......... 

وقتی موهامو کامل خشک کرد رفت و لباسامو آوردو،کمکم کرد 

بپوشم...... 

علی من و گرفت توی بغلش و با هم خوابیدیم 

نمیدونم چقدر خوابیده بودم که بیدار شدم........ 

هوا تاریک بود 

علی کنارم نبود.......

به بالکن اتاق نگا کردم 

علی وایساده بودو سیگار میکشید......... 



اولین بار بود اینقدر غمگین میدیدمش،رفتم و پشت سرش 

وایسادم......... 

انگار حضورمو حس کردو برگشت سمتم چشماش اشکی 

بود.......   

خدایا نمیدونستم چی بگم 

فقط توی چشماش زل زده بودم........ 

اونم همین طور،ته سیگارو از وسط دوتا انگشتاش بیرون 

کشیدم و انداختم روی زمین.........

دستمو دوطرف صورتش گذاشتم روی انگشتای پاهام وایسادمو 

لبش و کوتاه بوسیدم............. 

ازش جداشدم و دستمو دور کمرش حلقه کردم

غمشو عمیق حس میکردم........ 

من و از خودش جدا کرد توی چشمام خیره شد 

دستشو توی موهای پریشونم کشید........



توی یه حرکت من و بلند کردو برد توی اتاق 

انگار دلش نمیخواست حرف بزنه........... 

منم باهاش مخالفت نکردم و باهاش راه اومدم 

تا صبح خوابم نبرد............

احساس می کردم که علی هم مثل من بود ولی به خاطر من 

کاری نمی کرد............ 

یه هفته از اون روز گذشته و حال دوتامون بهتره.....

توی اتاقم نشسته بودم و با گوشیم ور میرفتم 

هیچکس خونه نبود........... 

فقط من بودم 

همینطور داشتم با گوشیم ور میرفتم که یه پیام از طرف علی 

برام اومد.......... 

پیامو بازکردم نوشته بود:سالم خانومم



نوشتم:سالم عزیزم........ 

یکم گذشت که جواب داد:کسی خونه نیست؟تنهایی؟.........

نوشتم:اره تنهام 

علی:تنها نمون پاشو بیا پیشم شرکت راننده رو برات 

میفرسم......... 

نوشتم:باشه 

علی:فعال من میرم تا نیم ساعت دیگه آماده باش........ 

مواظب خودتم باش
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تلفنم و گذاشتم و رفتم سمت کمدم 



یه مانتو سفیدکه وسطش یه کمربند مشکی بود و 

پوشیدم......... 

یه شلوار جین مشکی با شال مشکی و کفش سفید 

اسپرت............. 

یکمم آرایش کردم و کیف دستمو برداشتم و گوشیمو گذاشتم 

داخلش و رفتم پایین.......... 

همینطور روی مبل نشسته بودم که آیفن به صدا در 

اومد............ 

سریع رفتم پایین که یه ماشین شاسی بلند که یه پسر تقریبا 

26ساله وایساده بود کنارش رو دیدم و رفتم سمتش..........

وقتی بهش رسیدم سالم کردو در ماشین و برام باز کرد.......... 

نشستم داخل ماشین و به روبه روم خیره شدم 

نیم ساعتی بود که توی راه بودیم 



راننده جلو شرکت وایساد و درو برام باز کرد.......

از حرکتش خندم گرفته بود 

انگار من دختر شاه پریون بودم........ 

وارد شرکت که شدم دیگه راننده همرام نبود

جلو میز منشی وایسادم وگفتم:ببخشید.......؟ 

داشت با تلفن صحبت می کردوتوجهی نمیکرد

دود از کلم بلند شده بود.......... 

بهش نگا هم نکردم و رفتم سمت اتاق علی همین که درو باز 

کردم علی رو دیدم که با یه پسر تقریبا همسن خودش داشت 

حرف میزد با لبخند رفتم طرفش اونم با لبخند بهم نگا می کرد 

اون پسره هم با تعجب بهم نگا می کرد.........

قدمی دیگه برداشتم که در با شتاب باز شد و منشی از پشت 

سرم گفت:به خدا آقای خجسته من گفتم......... 

با برگشت من حرفش نیمه تموم موند



علی با حالت عصبی گفت:برو بیرون توضیح الزم 

نیست.......... 

علی از پشت میزش بلند شدو اومد سمت من 

دستمو گرفت و رو به پسره گفت:همسرم افسون 

اولین بار بود میگفت همسرم.............

همیشه کلمه نامزد بودو بس

پسره بلند شدو گفت:خوشبختم خانم زیبا

لبخندی زدم وگفتم:منم خوشبختم.......... 

علی:امیر یکی از دوستام تازه از آمریکا برگشته قراره توی 

شرکت با من کار کنه............ 

من:خیلیم خوب 

وقتی امیر از اتاق زد بیرون،علی به سمتم برگشت و سریع لبامو 

بوسید......... 

با خشونت میبوسید 



خیلیم با خشونت.......... 

دستمو پشت گردنش گذاشتم و باهاش همکاری کردم........

دستش که به سمت سینه هام رفت تلفتش زنگ خورد.........

ازم جدا شدو گفت:لعنت بر شیطون 

با خنده ازش جدا شدم،رفت و گوشیشو جواب داد..........

وقتی تلفنش تموم شد به سمتم اومدوبا شیطنت گفت:خوب 

چیکار میکردیم........ 

من:تو داشتی چیکار میکردی؟

خندید و گفت:چقدر لوسی تو 

من:من؟.........

علی:آره تو



خواستم حرف دیگه ای بزنم که پرتم کرد روی کاناپه و مشغول 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........بوسیدن شد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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دیگه نفس کم آورده بودم 

دستمو روی سینش گذاشتم و از خودم جداش کردم......... 

نفس نفس میزدم........ 

پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت وگفتم:تو افسونگر منی.......

دوتا پاهاشو دوطرفم گذاشته بود

ولی سنگینیشو روی من ننداخته بود........

توی چشمام نگا کردوگفت:قراره فردا بریم شمال 



با تعجب بهش نگا کردم که گفت:با شهروز و شقایق،برای 

روحیت خوبه........

من:حاال چرا اینقدر یهویی

علی:همینطور.........

خواستم بلند شم که گفت:کجا؟ 

میخوام برم لبمو تمیز کنم فکر نکنم روی لبم دیگه چیزی مونده 

باشه.............. 

خندیدو از روم رفت کنار 

به در داخل اتاق اشاره کرد  لبخند شیطونی کرد که تعجب کردم 

ازش.........

رفتم داخل اتاق

یه تلویزیون داخلش بود با یه تخت یه نفره و یه کمد با یه 

روشویی و آیینه.......... 



اتاق شیکی بود 

جلو آیینه وایسادم شالمو برداشتم و انداختم روی 

تخت.............. 

سرم پایین بود و توی کیفم داشتم وسایل میوردم 

بیرون......... 

همین که رژلب و گرفتم دستم و سرمو آوردم باال علی رو توی 

آینه دیدم........ 

یه لحظه ترسیدم و جیغ کشیدم و رژلب ازدستم افتاد........

برگشتم عقب و گفتم:دیوونه شدی علی

نزدیکم شد که خوردم به روشویی و دیگه نمیتونستم به عقب 

برم............

دستاشو دو طرفم روی روشویی گذاشت وگفت:که از دستم 

فرار میکنی آره؟.........

من:من؟ 



علی:آره تو........

سرشو توی گردنم برد و نفسشو بیرون داد

نفسش که به گردنم خورد چشمامو بستم..........

من واقعا عاشق این مرد بودم 

سرشو بلند کردو به صورتم نگا کرد............ 

میدونستم چی میخواد 

یه هفته بود رابطه نداشتیم و اون مست وجودم بود.........

لبمو روی لبش گذاشتم وبوسیدمش

دیگه طاقت نیاوردو با خشونت شروع کرد به 

بوسیدنم............

دست انداخت زیر پامو بلندم کرد 

یه لحظه هم از لبام جدا نشدو من و انداخت روی تخت......... 



توی چند دقیقه تموم لباسامونو از تنمون بیرون آورد.........

علی:آماده اے عزیزم

اوهومی گفتم.....

خودشو تنظیمم کردویهو واردم کرد که اهمو

با لباش خفه کرد............ 

اینقدر کارشو ادامه داد که دوتامون بی حال شدیم و کنار هم 

افتادیم.......... 

علی پیشونیو بوسیدوگفت:خیلی خوب بود قربونت برم، 

خیلی.........

میدونم اذیتت کردم ببخشید 

آخه دکتر گفته بود بهم زیاد فشار وارد نشه بخاطر همین این 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........حرفو میزد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀



پارت61#

همه ی وسایال مونو جمع کرده بودیم

من و شقایق منتظر بودیم تا شهروز و علی بیان

آخه رفتن شرکت.......

تا دقیقه آخری هم شرکت و ول نکردن

شقایق:اههه از دست این دوتا آخه بگو یه امروز و بی خیالش 

میشدین..........

من:ولشون کن باالخره میان

ولی من یکم دلم شور میزنه........

شقایق:دلت چرا شور میزنه چیزی نیست که 

االن میان........

من فقط میگم یه امروزو ول میکردن 



من:نمیدونم میترسم...........

من برم یه زنگ بزنم و بیام

گوشیمو دستم گرفتم و به علی زنگ زدم....... 

ولی انگار نه انگار 

شقایق:بذار من یه زنگ به شهروز بزنم.......... 

من:باشه بزن

شقایق گوشیشو گذاشت کنار گوشش ولی نه....... 

برنمیداشتن

شقایق:نمیدونم چی بگم 

خودمم هل شدم........

نمیخوام بترسونم،ولی علی و شهروز خیلی دشمن 

دارن........... 



با این حرفش ترس توی کل وجودم پیچید

من:ینی چی؟؟ 

شقایق:اصال ولش کن........

روی پام بند نبودم 

همش از این طرف به اون طرف میرفتم..........

پشت سر هم به علی زنگ میزدم 

شقایقم دست کمی از من نداشت.......

شقایق:من کم کم دارم میترسم دوساعته دیر کردن........... 

من:نمیدونم،زنگ بزن به شرکت 

شقایق زنگ زد شرکت ولی گفتن خیلی وقته از شرکت زدن 

بیرون.......... 

داشتیم حرف میزدیم که تلفن خونه به صدا دراومد.......... 



دوتامون به سمتش رفتیم و من گوشی رو برداشتم......... 

آب دهنمو قورت دادم و گفتم:بله

یه دختره بود که گفت:منزل آقای خجسته.........

من:بله بفرمایید 

 دختره:از بیمارستان......زنگ میزنم.......... 

دوتا آقا هستن که تصادف کردن باید سریع به اینجا 

بیاین.......... 

گوشی از دستم افتاد 

شقایق:افسون چی شد.........

تورو خدا حرف بزن

من:تصادف کردن شقایق........



زدم زیر گریه و به سمت در سالن رفتن،شقایق هم حالش بهتر از 

من نبود.......... 

سریع سوار ماشین شدیم رفتیم به همون 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بیمارستان

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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ماشین و گذاشتیم و رفتیم داخل بیمارستان 

سریع از پرستارا پرسیدیم و رفتیم سمت اتاقشون که چندتا 

مامور همون جا وایساده بودن............ 

دلم ُهری ریخت و دستمو به دیوار گرفتم تا نیوفتم............

شقایق به سمتم اومدو دستمو گرفت و دوتایی رفتیم به سمت 

همون ماموره........... 

مامور با تعجب به ما نگا کردن و گفتن:شما؟؟؟ 

من:من همسر آقای علی خجسته هستم......... 



چی شده تورو خدا یکی حرف بزنه 

مامور:متاسفانه آقای علی و شهروز خجسته رفتن توی 

کما..........

وقتی این حرف و زد دیگه نفهمیدم چی شد 

روی زمین افتادم و تاریکی مطلق............ 

فقط صدای جیغ شقایق بود که توی گوشم بود 

چشمامو باز کردم،چی شده بود،من کجا بودم...

همین که بلند شدم شقایق و دیدم که روی تخت دراز کشیده 

بودو سرم توی دستش بود.............. 

یه دفعه همه چیز یادم اومدو سریع از سر جام بلند شدم و در 

اتاقو باز کردم و گریه کنان رفتم سمت اتاق علی............... 

پرستار اومد جلوم و گفت:کجا خانم؟ 

من:شوهرم،شوهرم کجاست.......... 



پرستار:شما هنوز حالتون خوب نشده بریم استراحت کنین.......

با داد گفتم:نمیخوام میفهمی چی میگم،شوهرمو 

میخوام.......... 

پرستار:خیل خوب باشه آروم باش،دستمو گرفت و برد همون 

سمت.......... 

پشت شیشه من و وایساندو گفت:فقط از پشت شیشه 

میتونی،باشه؟.......... 

سری تکون دادم که رفت،کلی گریه کردم........... 

جوری که دیگه احساس می کردم جونی توی وجودم 

نیست............ 

شقایق هنوز بیهوش بود 

براش سرم زده بودن..........

نمیخواستم خودمو ببازم



من باید قوی باشم........... 

علی بهم نیاز داره 

اشکامو پس زدم.......

ازبیمارستان زدم بیرون و رفتم تاکسی گرفتم که برم 

خونه........ 

بهش آدرس و دادم 

ولی دیدم سمت خونه نمیره......

نگران شدم و گفتم:ببخشید شما که اشتباه میرین........... 

به زنی که کنارم بود نگا کردم اونم مشکوک میزد.....

گفتم:نگه دار 

ولی توجهی نکرد........ 

جیغ زدم و گفتم:میگم نگه دار لعنتی 



زنه به زور گرفتم و یه دستمال گذاشت جلو دهنم و دیگه 

هیچی نفهمیدم......

 ..........

علی

چشمامو باز کردم 

من کجا بودم......... 

نمیتونستم از سر جام بلند شم 

چرا؟.....

چشمم به تخت کناری افتاد شهروز بود،اینجا چیکار میکرد؟......

چرا مثل من اینجا بود 

یه لحظه همه چیز یادم اومد خدایا نه.......



اون بهنام کثافت این بالرو سرمون آورد،اگر از اینجا بلند شم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........نابودش میکنم،چشمام و نمیتونستم نگه دارم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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افسون کجاست.....

با یادآوری افسون اشک توی چشمام جمع شد 

حتما کلی اذیت شده....... 

ینی چیکار میکنه االن ،بعد از چند دقیقه یه پرستار اومد 

داخل......

اول یکم بهم نگا کرد 

وقتی دید چشمام بازه سریع رفت بیرون....... 

بعد از چند دقیقه با چنتای دیگه اومدن داخل....

یکیشون گفت:آقای مهندس خوب هستین



فقط تونستم سرمو تکون بدم.....

دکتر:سریع ازمایشاشون رو بیارین 

وقتی ازمایشا اومد گفت:میشه دست راستتون رو تکون 

بدین......... 

تکونش دادم 

دکتر:دست چپ........ 

اونم تکون خورد

دکتر:پای راستتون......... 

به سختی تکونش دادم 

دکتر:پای چپ.......

وقتی پای چپمم تکون دادم گفت:خیلی خوبه 

آروم گفتم:چند وقته اینجام.....



دکتر:دوهفته هست بی هوش هستین

من:میشه همسرمو صدا کنین......... 

دکتر با لکنت گفت:همسرتون؟ 

من:آره....... 

دکتر:باشه،باشه 

مشکوک بهش نگا کردم......

هیچی نگفتن و از اتاق زدن بیرون،نیم ساعتی بود که منتظر 

افسون بودم اون نیومده بود........ 

نگرانش بودم

دراتاق باز شد که سرمو به اون سمت کشیدم 

به امید اینکه افسون باشه نگاش کردم ولی افسون نبود.........

شقایق بود 



هول بود........ 

نزدیکم شدو زد زیر گریه و افتاد توی بغلم 

خدای من......... 

ازم جداشد توی چشمام نگا کردوگفت:داداشی

من:جون داداشی......... 

دستمو توی دستش گرفت وگفت:خوبی؟ 

من:خوبم............. 

افسون کجاست؟ 

توی چشمام زل زدو هیچی نگفت.......... 

من:شقایق،افسون کجاست؟؟

شقایق:افسون؟.........

من:اره



شقایق:علی،افسون........ 

نفسشو بیرون دادوگفت:علی افسون گم شده 

از همون روزی که آوردنت اینجا گم شده علی.....

من:چی داری میگی 

شقایق:یه چنتا نامه برات اومده ولی من بازش نکردم......... 

علی من خیلی میترسم،دیگه هیچکدوم از حرفاشو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........نمیشنیدم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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 .........

افسون

خیلی حالم بد بود 

دوهفته بود اینجا بودم و هیچکس و ندیده بودم 



اصال نمیدونستم کجا هستم.......... 

اصال برای چی اینجا هستم

برخالف تصورم که من و گروگان گرفته بودن و باید من و 

میبردن یه جای بد.......... 

ولی من و آورده بودن توی یه اتاق خیلی شیک و 

خشکل.......... 

همه چیز هم در اختیارم بود از حموم گرفته تا دستشویی توی 

اتاق.........

تا حاال هیکچس و ندیده بودم اصال نمیدونستم کجا 

هستم............. 

اصال ایران هستم؟ 

توی فکرو خیال خودم بودم که در باز شد.......... 

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم،یه پسر تقریبا سی ساله 

بود.......... 



با تعجب بهش نگا کردم،این کی بود........... 

یه قدم یه قدم بهم نزدیک شد 

منم روی تخت نشستم بودم با هرقدمش توی خودم فرو 

میرفتم......... 

نزدیکم روی تخت نشست،دستشو نزدیکم آورد که سرمو عقب 

بردم...... 

پوزخندی زدوگفت:چته؟ 

من:توکی هستی؟......

پسره:یه آشنا

بیشتر نزدیکترم شدودستشو روی گونم گذاشت.

خواستم سرمو عقب بکشم که دست دیگه شو پشت سرم 

گذاشت و نذاشت عقب بکشم......... 



با خشم بهش نگا کردم وگفتم:چی از جونم میخوای؟......

چی به سر علی آوردی

پسره:دیگه فکر اون شوهر عوضیت نباش اون رفته 

قبرستون.......

با بغض بهش نگا کردم وگفتم:دروغ میگی

پسره:میخوای باور کن میخوای نکن

شوهرت وکشتم........

با مشت زدم توی سینه شو گفتم:برو گم شو کثافت اشغال تو 

کی هستی.....

دوتادستمو گرفت ومن و سمت خودش کشیدو

گفت:االن هیچکس نیست که به فکر تو باشه حاال هم اصال توی 

ایران نیستی پس فکر فرار نباش که بد میبینی.............

سرشو جلو آورد که سرمو عقب بردم،توی یه لحظه لبشو 

گذاشت روی لبم و محکم خودشو بهم چسپوند.......



با عصبانیت خودمو ازش جدا کردم و یه سیلی جانانه آوردم 

توی صورتش......

صورتش به یه ور رفت

دستشو روی لبش کشیدوگفت:سیلیتم شیرینه.....

من:حالم ازت بهم میخوره

پسره:بهم نخوره خوشکلم امشب آماده باش

با بهت بهش نگا کردم............

پسره:نترس فعال باهات کاری ندارم

باید برام برقصی.........

من:من بمیرمم اینکارو نمیکنم

پسره:خیل خوب اگر اینکارو نکنی.....



حرفشو قطع کردو بعدش گفت:باید توی تختم سرگرمم 

کنی.......

خودمو عقب کشیدم و دیگه بهش نگا نکردم

اشکام روی صورتم ریخت......
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من مطمعنم

صدای درو شنیدم.....

اون عوضی رفته بود

ینی کی بود؟........

چه پدر کشتگی با علی داشت



خدایا ینی خوشبختی من فقط همین چند ماه بود.....

زار زدم به حال خودم

خدایا خودت کمکم کن......

احساس می کردم کثیف شدم

اون عوضی بهم دست زد.......

با گریه از روی تخت بلند شدم و رفتم توی حموم...

درو بستم و قفل کردم

همش احساس می کردم یکی میخواد بیاد داخل........

کل لباسامو بیرون آوردم و زیر دوش وایسادم

دستامو به بدنم میکشیدم وگریه میکردم......

روی زمین نشستم و تکیه دادم به دیوار



وقتی کارم تموم شد رفتم طرف حوله و دور خودم 

پیچیدمش...

از حموم اومدم بیرون

سرم پایین بود........

ولی یه جفت کفش مشکی رو دیدم،سرمو که بلند کردم 

دیدمش.........

ازش متنفر بود 

یه قدم اومد جلو...........

یه قدم رفتم عقب 

فقط قصدش این بود که من و اذیت کنه.... 

نمیتونستم تکونی بخورم،بهم رسید........

قلبم داشت میومد توی دهنم،نمیخواستم کم بیارم برای همین 

زل زده بودم توی چشماش..



ولی اون فقط به بدنم نگا می کرد،حواسم نبود فقط با یه حوله 

جلوش وایسادم.........

دلم میخواست از ته دل زار بزنم،دلم علی و 

می خواست...........

یاد روزے افتادم �ه همینطور جلو علی وایساده بودم......

ینی االن داره چیکار میکنه،حتی فکرشم نمیتونستم بکنم که 

اون هنوز از کما بیرون نیومده...........

همینطوری داشتم فکرو خیال میکردم که با لمس دستش روی 

بدنم از فکر و خیال بیرون اومده با وحشت بهش نگا 

کردم.............

پسره دستشو گذاشت روی لبمو گفت:هیش آروم

من که کاری نکردم.......

سریع دستشو پس زدم وگفتم:به من دست نزن

پسره:چرا؟خوشت نمیاد؟؟؟



آخی ولی باید خوشت بیاد.......

چون دیگه پیش اون پست فطرت نمیری

عصبانی بودم در حد مرگ.......... 

نمیتونستم وایسم ببینم داره به علی فحش میده...........

دستمو روی سینش گذاشتم و هولش دادم عقب و گفتم:پست 

فطرت تویی نه علی.......

میفهمی تو

ازت بدم میاد.........

فکر کردی تا چند وقت میتونی من و اینجا نگه داری.........

یک ماه

دوماه.......

پنج ماه



یه سال.......

چقدر،باالخره علی میاد من و میبره،نمیذاره دست تِو بی همه 
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وای اصال جرات نگا کردن بهش و دیگه نداشتم از قیافش آتیش 

می بارید......... 

یه لحظه دستمو گرفت و من و به سمت خودش 

کشید............. 

کشیده ای توی گوشم زد که افتادم روی تخت

اومدم بلند شم که روم خیمه زدو حوله رو از دورم 

برداشت........

این االن چیکار کرد 



ینی من لخت جلوش بودم........

خدایا ذهنم دیگه کار نمی کرد 

خدایا آتیشم بزن ولی اینکارو باهام نکن.........

مشغول دکمه های پیراهنش شد

این چه غلطی میخواست بکنه..........

پیراهنش بیرون آوردو دوباره روم خیمه زد

شروع کردم تقال کردن ولی اون نمیفهمید.........

تمام لباساشو بیرون آورد

دیگه اشهد خودمو خوندم........... 

خدایا خودت میدونی که من نمیخواستم،اشکام یکی یکی پشت 

سرهم روی صورتم می ریخت و اون توجهی نمی کرد..........

پسری که هنوز اسمشم نمیدونستم میخواست بهم تجاوز کنه 

خدایا خودت بهم صبر بده..........



یکی از شونه هامو توی دستش گرفته بودو خودشو تنظیمم 

کرده بود ولی همین که خواست حرکت اولو بزنه در به صدا در 

اومده............

با چشمای اشکی بهش نگا کرد

دست گذاشت روی دهنمو گفت:کیه.......

یه مرده پشت در بود که گقت:آقا بهنام مادرتون زنگ 

زدن.........

پس اسمش بهنام بود

عوضی اشغال..........

بهنام:بگو زنگ میزنم

مرده:گفتن خیلی مهمه.........

کالفه از روم بلند شد



همین که بلند شد یه سیلی دیگه آورد توی صورتم وگفتم:این 

دفعه در رفتی ولی فکر نکن ولت میکنم.......

از در بیرون زدو، درو پشت سرش بست با صدای بلند زدم زیر 

گریه......

......

علی

االن دوهفته ای میشه که افسون گم شده منم ننشسته مو نگا 

کنم..........

چون میدونستم کار کیه کارم راحت تر بود

شهروز هنوز بهوش نیومده و این مارو نگران میکنه.......

یه دفعه دکتر گفت اگر اینجوری پیش بره باید اعضاشو اهدا 

کنیم که شقایق با گریه زاری غش کرد منم دیگه اجازه  ندادم 

حرفی بزنن.......

خودمم داغون بودم از یه طرف شهروزاز یه طرف هم افسون 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........که نمیدونم کجاست
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خونه بودم و داشتم به آینده فکر میکردم اگر افسون و پیدا 

نکنم چی؟......... 

ینی میتونم دووم بیارم

چند روز پیش که شقایق اون نامه کوفتی رو بهم داد فهمیدم 

که کار بهنامه........

اون عوضی نوشته بود باید توی کاراش دخالت نکنم آخه اون 

قاچاق می کرد من فهمیده بودم.......

اونم افسون و گرفته تا من حرفی نزنم،خدایا خودت کمکم 

کن......

همینجوری داشتم فکر میکردم که گوشیم زنگ خورد........

شقایق بود 



برداشتم....... 

شقایق:داداش 

من:جانم.......

شقایق:زودبیا بیمارستان زودباش 

من:چیزی شده......... 

شقایق:داداش شهروز بهوش اومده بیا جون من

من:راست میگی.......؟؟..

شقایق:دروغم چیه 

سریع گوشیمو قطع کردم و رفتم توی حیاطو سوار ماشینم 

شدم و از خونه زدم بیرون........

خیلی خوش حال بودم 



میخواستم هرچی زودتر برسم و ببینمشوجلو بیمارستان پیاده 

شدم و رفتم داخل......

همین که درو باز کردم و رفتم داخل اتاق شقایق پرید توی بغلم 

و شروع کرد به گریه کردن.........

کُپ کرده بودم 

از خودم جداش کردم و بهش نگا کردم صورتش خندون 

بود.......

من:چرا گریه میکنی شقایق 

شقایق:از خوش حالیه داداش،از خوش حالی

نگاهی به تختی که شهروز روش خوابیده بود نگا کردم 

وگفتم:خوابیده؟.......

شقایق یکم قیافش در هم شدو گفت:وقتی بهوش اومد همش 

هزیون میگفت برای همین بهش آرامبخش زدن......... 



شقایق و ول کردم و رفتم سمت تختش وقتی یکم پیشش 

نشستم بلند شم و گفتم:هروقت درست بهوش اومد برام زنگ 

بزن من میرم توی اتاقم.........

میخوای بیای توی اتاقم استراحت کنی االن دوهفتست توی 

همین اتاق میخوابی اصال خونه نرفتی که کاراتم توی اتاق من 

انجام میدی....... 

شقایق:نه داداش همین جا راحتم 

اگر اومدم فکرم پیش شهروز میمونه.......... 

من:خیل خوب پس من رفتم بهم خبر بده

شقایق:چشم

از اتاق زدم بیرون و رفتم سمت اتاق دکترش 

در زدم و رفتم داخل....

دکتر:سالم آقای مهندس

من:سالم دکتر....



روی صندلی نشستم وگفتم:حال شهروز چطوره؟

دکتر:فعال فقط ما درمورد اینکه هوشیاریشون رو بدست آوردن 

میدونیم.....

ولی درمورد سالم بودنشون نه،چون وقتی بهوش اومدن ما 

دوباره بهشون آرامبخش زدیم....

من:ممنون 

اگر خبری شد حتما به من بگین،من توی اتاقم هستم.......

دکتر:بله حتما 
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در اتاقمو باز کردم و رفتم داخل،روی کاناپه نشستمو گوشیمو 

باز کردم و رفتم توی گالری......

به عکس افسون نگاه کردم و اشک توی چشمام جمع شد.....

ینی االن چیکار میکنه 

خدایا ینی میشه زود تر پیداش کنم......

در اتاق استراحتمو باز کردم و رفتم داخل 

خیلی خسته بودم از زندگیم از همه چیز خسته بودم.... 

دلم میخواست یا بمیرم یا خدا افسون و بهم برگردونه......

همینجوری داشتم به عکسش نگا میکردم که یه پیام برام 

اومد.....

از طرف ناشناس بود 

ینی کی میتونه باشه......



نوشته بود:دنبالش نگرد پیداش نمیکنی،اون دیگه مال تو 

نیست....

اون مال منه 

نمیخوام ناراحتش کنی....

اخه میدونی باهام کنار میاد اسم تورو هم به زبونش نمیاره.....

اون دیگه زن منه 

شاید توی شناسنامش زنم نباشه.....

شاید صیغه ای بینمون نبوده باشه

ولی دیشب خوب بهم حال داد....

پس دیگه دنبالش نگرد 

دلم میخواد برام بچه بیاره.....

کاری که برای تو نتونست بکنه،ولی برای من میکنه.....



بازم میگم دنبالش نگرد نمیدونی پیداش کنی

دادی زدم و گوشی رو انداختم روی زمین 

لعنتی،لعنتی......

من که میدونم برای عصبانی کردم من این حرفا رو زده بود.....

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که دوباره یه پیام اومد.....

یه عکس بود 

سریع بازش کردم.....

خدایا نه چی داشتم میدیدم،نه این افسون من نیست.....

این زنی که لخت زیر بهنام عوضیه زن من نیست.....

ینی واقعا ممکنه که...... 

نه فکر کردم بهش هم آزارم میده،اون این کارو با من نمیکنه.....

هیچوقت 



اون بهش تجاوز کرده 

یا اصال نه این عکسا الکیه....

آره الکیه

قلبم میخواست از سینم بزنه بیرون....

زانو زدم روی زمین و گریه کردم،به حال و روز خودم که نگا 

میکنم میبینم دیگه چیزی توی دنیا ندارم که بخوام داشته 

باشمش،همه چیزمو از دست دادم...... 

قاطی کرده بودم 

دیگه نمیدونستم افسون کیه،یا بهنام کیه

فقط میدونستم که باید نابودشون کنم....

ینی افسون بهم خیانت کرده بود؟ 

اره پس چیه....



اون عکس چی بود من دیدم،خودش بود...

اون بهم نارو زد،از بیمارستان زدم بیرون....

تا شب توی خیابونا میچرخیدم،همینجوری که داشتم توی 

خیابون میچرخیدم،چشمم خورد به یه نفر خیلی برام آشنا 
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انگار بهنام بود،آره خودش بود،باورم نمیشد که پیداش کردم....

نمیدونم چقدر دنبالش رفتم که به یه خونه ویالیی رسید.....

.........

افسون

سیامک عوضی االن روبه روم بود و می گفت برادر بهنامه....

باورم نمیشد 



بهم نزدیک شدوگفت:چیه کوچولو چرا بهم نگا نمیکنی.....

من:خیلی کثافتی

عصبی شدو چونمو توی دستش گرفت و گوشی رو گرفت جلوم 

وگفت:این عکسو میبینی فرستادم برای شوهر جونت.....

میدونی چی بهم گفت

گفت اگرافسون و ببینمش قتل عامش میکنم...... 

با وحشت بهش نگا کردم.

سیامک:بیا خودت ببین که باورت بشه که واقعا براش 

فرستادم...

وقتی نزدیکم شد حالت تهو بهم دست داد از بوی تنش حالم 

بهم خورد.... 

گوشی رو ازش گرفتم و به عکسه بیشتر نگا کردم راست 

می گفت واقعا براش فرستاده بود.......... 



خدایا این چه بدبختی بود 

من باید فرار میکردم باید هرچی زود تر از اینجا میرفتم......... 

ولی آخه چطوری 

میدونستم من توی همین ایران خودمون هستم ولی اونا بهم 

نمیگن که فکر فرار به سرم نزنه ولی من فرار میکنم........

بهم نزدیک تر شد که دست گذاشتم روی دهنمو بلند شدم و به 

سمت دستشویی رفتم.............

از دست شویی که بیرون اومدم دیگه سیامک نبود،افتادم روی 

تخت و هق هق کردم...

ینی علی باور کرده که من بهش خیانت کردم....

نمیتونستم پیش علی برم چون اون فکر می کرد بهش خیانت 

کردم..........



از یه طرفم نمیتونستم اینجا بمونم چون اون بهنام عوضی بهم 

چشم داشت........

خیلی وقت بود دیگه اینجا نیومده بود

.....

امروز بهم اجازه دادن یکم برم بیرون

اما فقط در حد همون آشپزخونه و.........

در اتاق باز شدو یه دختر تقریبا همسن های خودم اومد 

داخل...........

حجاب کامل داشت 

این متعجبم می کرد......... 

قیافش خیلی مهربون و خوشکل بود،به سمتم اومدو گفت:آقا 

گفتن ببرمتون پیششون..........

سرمو تکون دادم و همراش رفتم بیرون در یکی از اتاقا که 

تقریبا جلو همون اتاقی بود که خودم داخلش بودم و باز کردو 



رفتیم داخل...... 

خود عوضیش بود

پس برگشته بود........

روش اون طرف بود

به دختره گفت بره که اونم رفت.......

به سمتم چرخید،ده قدمی از من دور بود.

باید توجهشو جلب میکردم،باید مهربون رفتار میکردم که بهم 

اعتماد کنه،از یه طرفم این حالت تهو هام یکم نگرانم 

می کرد.......... 

خودم حدس میزدم که چم بود،ولی نمیتونستم دقیق 

بگم......... 

به سمتم اومد و دوتا دستاشو دوطرف بازوم گذاشت و سرشو 

جلو آوردو........ 



توی یه لحظه ندونستم چی شد نمیتونستم تکون 
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بهنام سرشو کرده بود توی گردنم و بو کشید

سرشو بلند کردوگفت:دلم برات تنگ شده بود.....

تعجب کرده بودم و نمیدونستم چی بگم

بهنام:میدونستی کم کم داره صیغه بین توو علی تموم 

میشه.........

میخوام تورو مال خودم کنم،برای همیشه

لبشو روی لبام گذاشت که حالت تهو گرفتم ولی نمیتونستم 

مخالفت کنم...........

دستمو روی بازوش گذاشتم



مثل یه وحشی که تازه به غذاش رسیده بود میبوسید..........

ازم جدا شدو توی یه لحظه من روی تخت انداخت......

اشک توی چشمام جمع شده بود

سرشو توی گردنم کردوگفت:حاال که خودت راه اومدی دلم 

میخواد بارظایت خودت باشه..........

پس کاری به کارت ندارم نگران نباش

چی میشنیدم درست بود ینی.........

کاری به کارم نداشت؟

خدایا فقط یه مدت کمکم کن تا من از دست این خالص 

شم........

........

حدود یه هفته ای میشه که با همون دختره دوست شدم........



البته خودش میگه نباید به کسی بگی مخصوصا بهنام چون 

خدمتکارا حق این کارارو ندارن..........

اسمش مریمه

تا دیپلم بیشتر نخونده......

مثل من خودش میگه یه مادر بزرگ داره که شمال زندگی میکنه 

نصف پولشو برای اون می فرسته......... 

یه چیزی که خیلی متعجبم میکنه اینه که چرا به من گفتن 

اینجا ایران نیست ولی ما االن توی یکی از ویالهای توی تهران 

زندگی می کنیم.......... 

نکنه بخوان من و ببرن جای دیگه،مغزم دیگه کار 

نمی کرد..........

یه لحظه احساس کردم هرچی توی معدم هست داره میاد باال 

سریع رفتم توی دستشویی........... 

کلی باال آوردم



حاال دیگه مطمعنم که حاملم......

اونم از کی از علی،اون دیگه من و باور نداره......

باید هرجور شده خودمو از اینجا نجات بدم  شاید مریم بتونه 

کمکم کنه......... 

داشتم همینجوری با خودم فکر میکردم که در باز شد و مریم با 

لبخند اومد داخل........... 

سینی شام دستش بود،کنارم نشست.....

سینی رو گذاشت روی زمین وگفت:خوبی حالت تهوت بهتر 

شد.........؟

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........من:خوبم،یکم اذیتم میکنه

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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میخواستم بهش بگم همه چیزو،دستشو گرفتم 

وگفتم:مریم؟........

مریم:بله

من:میخوام کمکم کنی.....

مریم:چه کمکی؟

همه چیزو براش گفتم......

مریم:مطمعنی واقعا حامله هستی 

افسون من یکم میترسم 

اگر بالیی سرت بیارن چی..........؟؟ 

من:هیچی نمیشه تو فقط باید من و نجات بدی 

میتونی من و ببری خونه مامان بزرگت...... 

 ..........

علی



همه شونو نابود میکنم

االن یه هفته هست که توی کمین هستیم..........

آخه قراره با مدرک گیرشون بیاریم

وقتی افسون افتاد دستم هم اونو میکشم هم خودمو......

مطمعنم که میکشمش،اون به عشق من خیانت کرد..........

شکر خدا میکنم که شهروز به هوش اومد 

اون میتونه کمکم کنه......... 

.....

افسون

منتظرم شب برسه و مریم بیاد اتاقم،یه ماشین جور کرده که 

مارو ببره...... 

امشب بهنام توی ویال نیست و این کار مارو راحت تر 

میکنه........ 



البته از دری پشتی که هیچکس ازش خبر نداره میخوایم 

بریم....

االن دیگه بچه مو حس میکنم نمیتونم اینجا بمونم.......

شکمم کمکم داره بزرگ میشه و این من و میرسونه......

چون میترسم بهنام یه بالیی سرش بیاره،توی این یه هفته 

هرکاری کردم که از رابطه باهاش کناره گیری کنم......

موفقم شدم

آخه خودش گفت تا من نخوام کاری نمیکنه........

نشسته بودم روی تخت و فکر میکردم که در باز شدو مریم 

اومد داخل،استرسم بیشتر شد..........

مریم به سمتم اومدو روی تخت نشست و گفت:

ساعت 12میام دنبالت......

تقریبا نیم ساعت دیگه



یه ماشین منتظرمونه.......

اون تورو میبره شمال پیش مادر بزرگم،سری تکون دادم 

وگفتم:باشه.......

مریم:من میرم تا نیم ساعت دیگه برمیگردم نگران نباش........

مریم بلند شدو از اتاق زد بیرون،واقعا خیلی مهربون 

بود........... 

هرکس دیگه ای بود این کارو نمی کرد

کیه که خودشو به خطر بندازه و من و نجات بده...........

به تیک تیک ساعت گوش میدادم،نک پاهامو میزدم به 

زمین..........

آخه استرس داشتم

بیست دقیقه ای بود که نشسته بودم........



دلم میخواست زود تر از اینجا برم هرچی زودتر...........

همینجوری پامو میزدم زمین که در باز شدو مریم بی هوا اومد 

داخل.........

مریم:وسایال تو جمع کردی

به چمدون کوچیکم اشاره کردم وگفتم:آره.........

مریم:پس زود باش باید بریم

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........چمدونو برداشتم و باهم از اتاق زدیم بیرون

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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در پشتی از داخل آشپزخونه بود

از پله ها که می خواستیم بیایم پایین یکی از نگهبانا رو دیدیم 

که سریع رفتیم عقب............



داشت با تلفن صحبت می کرد وقتی تلفنش تموم شد و از سالن 

رفت بیرون ماهم رفتیم سمت  آشپزخونه........

یه پرده داخل آشپزخونه بود که خیلی هم توی دید نبود رو کنار 

زدو گفت:بیا.........

جلو تر رفتم که درو باز کرد

اون در،پشت پرده بود..........

از در که بیرون زدیم یه ماشین همون جا بود نفس آسوده ای 

کشیدم و گفتم:مریم هیچوقت این لطفتو فراموش نمیکنم......

نمیدونم کی دیگه همدیگه رو میبینیم ولی بیا پیشم........... 

مریم:من میام پیشت 

مراقب کوچولوتم باش.......

دستی روی شکمم کشیدم وگفتم:حتما 

مریم:راستی مادر بزرگمو بی بی صدا کن...... 



خیلی دوست داره........ 

لبخندی زدم وگفتم:باشه 

به سمت ماشین رفتم که رانندش یه مرد تقریبا مسن 

بود..........

وقتی توی ماشین نشستم دیگه مریم نبود نمیدونم چند ساعت 

بیدار بودم که خوابم برد........... 

دخترم،دخترم

این کی بود من و صدا میزد،صدای یه زن بود.......... 

چشمامو که باز کردم یه خانم تقریبا شست و پنج ساله رو جلو 

خودم دیدم.........

خودمو جمع کردم 

یکم ترسیده بودم.......... 



خانومه:نترس دخترم چیزی نیست من بی بِی مریمم......... 

سیخ سر جام نشستم وگفتم:بی بی؟ 

خانومه:آره دیگه پیاده شو عزیزم........

به قیافش نگا کردم،خیلی خوشکل بود

انگاری یه سیبی بود که از وسط با مریم قاچ کرده بودن........

مریم خیلی شبیهش بود

وقتی از ماشین پیاده شدم اول به دورو ورم نگا کردم..........

خیلی سرسبز بود،خیلی

بی بی:بیا دخترم.......

بی بی رو کرد به راننده وگفت:دستت درد نکنه آقا اکبر............

اکبر:سرت درد نکنه بی بی کاری نکردم



وقتی راننده رفت بی بی دستمو گرفت وگفت: خوب دخترم بیا 

بریم خونه من........

وقتی رسیدیم خونه شون با تعجب داشتم به خونه نگا 

میکردم.....

یه کلبه خیلی بزرگ بود که دور تا دورش سبزه و درخت 

بود.............

خیلی خوشکل بود،نمیدونستم چرا اینقدر این کلبه بزرگ 

بود......

بی بی:بیا بریم اتاقتو بهت نشون بدم

وقتی وارد خونه شدیم خیلی شلوغ بود.........

در اتاق باز شدو گفت:بیا دخترم اینم خونِه تو

میدونم تعجب کردی چرا اینقدر اینجا شلوغه

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........آخه اینجا تابستونا توریست میاد اینجا

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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اینجا مسافر خونست،ولی تو نگران نباش فقط امروزو 

اینجایی........

با حالت عالمت سوال بهش نگا کردم که گفت:یه کلبه کوچیک 

جلو این کلبه هست که من خودم اینجا هستم تو هم با من میای 

اونجا پس نگران نباش.............

من:واقعا نمیدونم چطوری لطف شما ومریم و جبران کنم....... 

بی بی دستمو گرفت وگفت:خدا شوهرتو بیامرزه چند سالش 

بود؟؟

یه لحظه کپ کرده بودم این چی میگفت.........

حتما مریم این چیزا رو بهش گفته بود

من:سی سالش بود بی بی.......

بی بی:مریم بهم گفت راننده ماشین بوده خدا بیامرزتش....



ای خدا بگم چیکارت نکنه مریم،این همه چیزو گفته بوده.........

ولی به من چیزی نگفته،اگر سوتی میدادم چی؟.......

من:ممنون بی بی لطف داری

خواست از اتاق بزنه بیرون که گفتم:میگم بی بی.....

به سمتم برگشت وگفت:جونم

یاد بی بی خودم افتادم که همیشه بهم میگفت جونم..... 

من:اگر من بخوام اینجا بمونم کاری هم هست که من انجام 

بدم......

اخماش توی هم رفت گفت:منظورت چیه؟

من:آخه بی بی من که نمیتونم اینجا بخورم و بخوابم.....

بی بی:نمیخوام توی این چند ماه به فکر این چیزا باشی......



االن حامله هستی وقتی بچت به دنیا اون هر چقدر دوست 

داشتی کار کن..... 

لبخندی زدم وگفتم:شما خیلی خوبین ممنونم

بی بی:خوبی از خودته دخترم

من دیگه میرم باید به مسافرا برسم...........

بی بی که رفت منم روی تخت یه نفره ای که همون جا بود 

نشستم..........

به فکر علی بودم،ینی االن چیکار میکنه....

.......

بهنام

خیلی خوش حال بودم که تونسته بودم رامش کنم..........

صبح بود خواستم برم توی اتاقش،دیگه صبر کردن بس 

بود........



من واقعا میخواستمش،درو بازکردم.......

کسی نبود

فکر کردم داخل دستشویی باشه برای همین نشستم روی تخت 

تا بیاد.........

چند دقیقه ای نشستم ولی نیومد

رفتم پشت در دستشویی وگفتم:افسون،افسون

دیگه واینسادمو درو باز کردم.........

با تعجب داشتم به دورو ورم نگا میکردم ولی کسی 

نبود...........

با عصبانیت رفتم بیرون

ولی همین که پامو از اتاق گذاشتم بیرون صدای پلیس 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........اومد،نه،ینی چی،اینجا چه خبر بود

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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علی

امروز قرار بود بهنام و دستگیر کنن،خیلی استرس داشتم........

نمیدونستم چی به سرش میاد،ولی فقط میخواستم دوتاشون و 

بکشم،زنده زنده بسوزونمشون.....

هیچکس جای من نیست،که من چه دردی میکشم.......... 

افسون بهم خیانت کرد،داشتم با خودم فکر میکردم که گوشیم 

زنگ خورد..............

بله........واقعا..........نمیدونم چی بگم..........ینی چی که 

نبوده.........باید باشه.........مگه شما نگفتین همون جا 

دیدینش........نه من زنمو میخوام........باید پیداش 

کنید.......میخوام اون عوضی رو ببینم......همین االن.....اون 

حتما میدونه

گوشی رو قطع کردم و زدمش زمین......... 



نه نه اون نمیتونه فرار کنه اون باید تقاص پس بده......... 

پیداش میکنم با دستای خودم میکشمش

 ...........

افسون

امروز اومدم بیرون شهر برای سنو،خیلی استرس دارم........ 

نمیدونم چرا 

علی همیشه میگفت دلم دختر میخواد......... 

ولی بی بی میگه قطعا پسر داری

روزی که فهمیدم حامله هستم دو ماهم بود 

دوماه گذشته و من االن توی ماه چهارم هستم وقراره برم برای 

جنسیتش.........

آخه وقتی توی ماه سوم بودم اومدم معلوم نشد 



منم که خیلی عجله داشتم دوباره اومدم با اینکه گفت ضرر 

داره بذار برای همون ماه پنجم ولی من طاقت نداشتم و دوباره 

اومدم......... 

خیلی دلم میخواست علی االن کنارم باشه بعد از اون اتفاق که 

بهنام و دستگیر کردن مریم گفتن خیلی پلیسا دنبالم گشتن ولی 

ردی ازم پیدا نکردن.......... 

بی بی کنار دستم نشسته بود 

از ماشین پیاده شدیم........ 

از وقتی اومدم شمال چادر سرم میکنم 

انگار افسون قبل رفته و یه افسون دیگه جاشو گرفته........... 

وارد مطب شدیم 

بی بی پول خرج می کردو من شرمندش میشدم

به خودم قول دادم بچه که به دنیا اومد پولشو پس بدم.......

وقتی منشی اسممو صدا زد بلند شدم



منشی:بفرمایید داخل........

درو باز کردم و رفتم داخل

دکتر،خیلی خوش اخالق بود..........

دکتر:دخترم دراز بکش روی تخت

روی تخت دراز کشیدم وگفتم:میشه صدای قلبشو گوش 

کنم........

دکتر:چرا نمیشه،حتما

یه چیز سردی و روی شکمم ریخت و دستگاه و کشید روی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........شکمم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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صدای قلبشو که شنیدم یه حس خوبی بهم دست داد که 

هیچکس نمیتونست حالمو بفهمه............ 

دکتر:خوب یه پسر خوشکل داری عزیزم با آوردن اسم پسر به 

خودم اومدم........... 

پس بی بی درست گفته بود

دستی روی شکمم کشیدم و یه قطره اشک از چشمم 

اومد..........

دکتر:عزیزم خوبی چرا گریه میکنی

من:خوبم دکتر از خوش حالیه..........

از اتاق زدم بیرون،بی بی به سمتم اومدو گفت: چی شد 

دخترم؟

لبخندی زدم وگفتم:پسره بی بی.......

بی بی:دورت بگردم  مبارکت باشه عزیزم

بیا بریم.........



.........

علی

از وقتی افسونو پیدا نکردم دیوونه شدم

نمیتونم کار کنم.........

شرکتو سپردم دست شهروز و خودم مثل دیوونه ها توی 

خیابونا دنبالش میگردم..........

امروز قراره برای یه پروژه برم شمال حالشو نداشتم ولی باید 

برم.........

.........

افسون

نشسته بودم داشتم با خودم حرف میزدم که در باز شدو.......

با تعجب داشتم به مریم نگا میکردم

یه لحظه به خودم اومدم و رفتم سمتش و بغلش کردم........



من:سالم دیوونه کی اومدی؟

مریم:همین حاال.......

نشستم روی تخت و مریم گفت:خوب بگو ببینم امروز رفتی 

دکتر........ 

من:آره

مریم:خوب.......

من:خوب که چی

مریم:وای خوب جنسیتشو دیگه، بگو........

من:پسر

بغلم کردوگفت:تبریک میگم.........

غمگین نگاش کردم وگفتم:علی دختر خیلی دوست 

داشت............



مریم دستمو گرفت وگفت:نمیخوای بهش بگی

با ترس بهش نگا کردم وگفتم:تو که میدونی چرا دیگه حرفشو 

وسط میاری........... 

اون االن از من متنفره

مریم:خیل خوب باشه آروم باش..........

بی بی میگه امروز قراره یه گروه از تهران بیان اینجا............

گفته برم کمکش تو کاری نداری

من:نه عزیزم برو..........

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........مریم از اتاق رفت بیرون ینی قراره کی بیاد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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علی



ساعت تقریبا یازده شب بود که رسیدیم یه جای خیلی سبزو 

خیلی هم بزرگ بود..........

بی حوصله بودم،وقتی رسیدیم یه پیرزن بود که همه بهش 

میگفتن بی بی........... 

مسافر خونه مال اون بود

دوروز بود اینجا بودم و از اتاقم بیرون نرفته بودم..........

انگار من الکی اومده بودم اینجا،همه کارارو شهروز انجام 

میداد............

حوصلم سر رفته بود،رفتم کنار پنجره و به بیرون نگا 

کردم..........

سیگاری بیرون کشیدم و پنجره رو باز کردم و مشغول سیگار 

کشیدن شدم............ 

سرم پایین بود



وقتی سرمو بلند کردم باکسی که رو به روم دیدم پاهام سست 

شد و میخواستم بیفتم زمین

این افسون بود؟ 

نه نبود.....

.........

افسون

خیلی خسته شده بودم اومدم بیرون یکم هوا بخورم.........

هوا هم خیلی خوب بود

نیم ساعتی نشستم،خواستم برم که یه صدایی از پشت کلبه 

شنیدم.............

میترسیدم برم،ولی کنجکاو شده بودم که این صدای چی 

بود.........

کم کم رفتم جلو وای چیزی نبود،خواستم برگردم که دستی دور 

گردنم شدو پارچه ای جلو دهنم قرار گرفت و دیگه هیچی 



نفهمیدم........

.....

چشممو باز کردم

من کجا بودم........

به دورو برم نگا کردم،این اتاق برام خیلی آشنا بود.......

آره این اتاق همون اتاقیه که من اولین بار علی رو دیدم...........

داشتم با خودم فکر میکردم که در اتاق باز شد

یه مردی چهار شونه اومد داخل............

صورتشو واضح نمیدیدم،آخه شب خواب روشن بود فقط یکم 

میدیدمش.........

قلبم داشت وایمیساد

نمیتونستم باور کنم که این واقعا علی باشه.......

اسمشو زمزمه کردم،بیشتر بهم نزدیک شد........



خودمو مچاله کردم

روی تخت کنارم نشست......

علی:خوبه هنوز اسسمو یادته

یه لحظه بلند شد که ترسیدم و بیشتر توی خودم مچاله 

شدم.........

المپ و که روشن کرد کامل دیدمش

به سمتم اومد،اومدم حرفی بزنم که دستشو با شتاب زد توی 

صورتم........

علی:ازت حرفی نشنوم عوضی

این حروم زاده مال کیه توی شکمت هان مال اون 

عوضِی..........؟

چطور تونستی



چطور تونستی با اون همه عشقی که به پات ریختم بهم خیانت 

کنی........

دهنم مثل ماهی بازو بسته میشد ولی نمیتونستم حرف 

بزنم.........

من:علی گوش کن

علی توی حرفم پریدوگفت:خفه شو هیچی نگو

میخوام بکشمت.......

به سمتم اومدو دستشو روی گلوم گذاشت تا میتونست فشار 

میداد............

دیگه داشتم نفس کم میگردم،محکم از روی تخت بلندم کردو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........انداختم روی زمین

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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نمیتونستم نفس بکشم



دستشو برد سمت کمر بندش،نه این میخواست چیکار 

کنه..........

دیگه واقعا زبونم بند اومده بود،کمربندو دور دستش پیچید 

وگفت:تو بهم خیانت کردی نمیذارم بچه ی اون حروم زاده رو 

نگه داری......

من:علی اشتباه میکنی......

نذاشت ادامه بدم و اولین ضربه رو زد،دستمو روی شکمم 

گذاشتم....... 

نمیذاشتم به شکمم ضربه بزنه،اینقدر زد که بیهوش شدم.......

چشممو که باز کردم یه نفر باالی سرم بود جونم درد 

میکرد...........

نمیتونستم تکون بخورم 

اشکام دیگه راهشو پیدا کرده بودن.......



زنه خواست بهم نزدیک بشه که عقب کشیدم

درد بدی توی بدنم پیچید............

چشمم به علی خورد که با پوزخند بهم نگا می کرد.........

من:علی چیکار کردی،بچمو کشتی

علی:حرف نزن،آره کشتمش ولی هنوز معلوم نیست..........

زنه:بذار معاینت کنم

هیچی نگفتم و فقط اشک ریختم........

نمیخواستم حرف بزنم

دکتر:چند ماهته.؟

هیچی نگفتم........

علی:باید دوماهی باشه



ای خدا چرا برای یه لحظه هم که شده فکر نمیکنه این بچه مال 

خودش باشه...........

من چهار ماهمه،ولی این چی فکر میکنه........ 

دکتر دستگاه کشید روی شکممو گفت:این که یه بچه چهار ماهه 

هست..........

علی:دکتر چی میگی

مطمعنی........؟؟

دکتر:اگر من اینو ندونم که دیگه باید مدرک پزشکیمو گل 

بگیرم.......... 

علی:ببخشید منظوری نداشتم

دکتر:پسرم هست.......... 

تعجبم که با این همه ضربه هنوز زندست 

پسر قویی هست.......... 



دستمو روی دهنم گذاشتم تاصدای هق هقم باال نره.......... 

دکتر که از اتاق رفت بیرون از روی تخت بلند شدم......

خواستم راه برم که زیر دلم درد گرفت و دوباره نشستم.....

به علی نگا کردم که مثل مجسمه ها وایساده بودو من و نگا 

می کرد....

خواست بهم نزدیک بشه که با داد گفتم:نزدیک من نشو....

فهمیدی به من نزدیک نشو 

علی با سرعت اومد سمتم و دستمو گرفت وگفت:حرف بزن 

فکر نکن هنوز اون عکسای لعنتی رو فراموش کردم......

من:نمیخوام،فقط همینو بدون این بچه توعه 

دیگه هم بهم نزدیک نشو،تو میخواستی بچه خودتو بک.......

با سیلی که توی صورتم خورد حرفم نصفه موند.......... 



دستمو روی صورتم گذاشتم و هیچی نگفتم 

علی هم از اتاق زد بیرون.........

فقط میتونستم گریه کنم هیچی کاری از دستم بر 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........نمیومد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت78#

ینی این همون علی هست که عاشقتم بود چرا باهام این رفتارو 

میکنه.......

ینی بی بی و مریم االن چه فکری میکنن،دارم دیوونه 

میشم........

خدایا خودت یه کاری کن

ینی سر بهنام و دارو دستش چی اومده؟........

وقتی پلیسا ریختن توی خونه من اونجا نبودم،



نمیدونم چقدر گریه کردم که خوابم برد...........

با نوازش دست کسی روی موهام بیدار شدم

چشمامو که باز کردم علی باالی سرم بود........ 

با یه پوزخند مسخره من و نگا می کرد،بلند شدم و روی تخت 

نشستم............ 

علی:میبینم خوب میخوابی

اصال چطوری میخوابی........

منظورش چی بود 

من:نمی فهمم چی میگی.....

علی:زندگی با بهنام بهت ساخته بود نه؟ 

اصال بگو ببینم چطور تونستی فرار کنی.........

به طرفم اومدو دستمو گرفت وگفت:چیه چرا حرف 

نمیزنی..........



بیشتر و بیشتر بهم نزدیک شد

جوری که روی تخت کامل دراز شدم..........

روم خیمه زد

قلبم میخواست بزنه بیرون.........

دستمو روی سینش گذاشتم و خواستم پسش بزنم که دستمو 

گرفت و گذاشت کنارم دست دیگشو گذاشت روی شکمم و 

گفت:این بچه که مال منه........

تو چطور تونستی وقتی بچه ی من توی شکمت بود با اون 

لعنتی رابطه داشته باشی............ 

اینو با داد گفت که از ترس لرز کردم،هیچی نمیگفتم...........

خواست لبامو ببوسه که سرمو کج کردم،ما دیگه به هم محرم 

نبودیم............

دستشو پس زدم وگفتم:داری اذیتم میکنی



دستمو پس زدوگفت:توهم من و نابود کردی........

من:علی به خدا من......

هنوز حرفم کامل نشده بود که سیلی آورد توی صورتم 

وگفت:دروغ نگو لعنتی،دروغ نگو............

محکم لباشو گذاشت روی لبام که نفسم بند اومد

هرچی من تقال کردم اون اهمیت نداد.........

لباسامو بیرون آوردو دوباره روم خیمه زد

پوزخندے زد و خودشو واردم �رد �ه جیغ بلندے 

�شیدم.......

چند ماه بود رابطه نداشتیمو این دردمو بیشتر می�رد.....

آخر کار خودشو �رد

تا خودشو خالی ن�رد ازم جدا نشد......



جوری ظربه هاشو میزد که احساس می�ردم یه چیزے توے 

بدنم ت�ون میخوره....

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........خوردم کرد،یه رابطه بدون عشق بود،با تنفر

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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با گریه خوابیدم ولی علی خیلی عادی کنارم دراز کشیدو 

خوابید،اصال هم به من اهمیت نداد........

وقتی چشممو باز کردم علی نبود،به خودم نگا کردم آتیش 

گرفتم.......

من با علی رابطه داشتم ولی چه رابطه ای؟

فقط میخواست من و خورد کنه همین..........

از دست خدا شاکی بودم

چرا علی نمیذاشت من حرف بزنم.......



ینی اینقدر براش بی ارزش شده بودم

باید به مریم خبر میدادم

هر طور که بود باید بهش میگفتم من اینجا هستم..........

توی فکر بودم که در اتاق باز شدو یه دختر اومد داخل...........

اصال قیافش به خدمتکارا نمی خورد

پوزخندی بهم زد که تعجبم بیشتر شد.......

پشت سرش علی اومد داخل

دختره:اینه

علی:آره........

دختره:بدک نیست

علی:به نظرت چند؟....... 



دختره دوباره پوزخندی زدوگفت:باکره که نیست 

ولی چون خوشکله زیاد..........

باید بچه رو بندازی برای این کار و البته اگر من و میخوای،چون 

من نمیتونم با یه مرد که بچه داره ازدواج کنم........

وای اینا داشتن چی میگفتن 

علی:باید فکر کنم.............

ینی چی باید فکر کنن اینا داشتم چی میگفتن 

ینی میخواد من و بفروشه،واقعا نظرش اینه.....

من و به این ترجیح داد

وقتی از اتاق رفتن بیرون،شروع کردم به گریه کردن......

دیگه نمیتونستم این وضع و تحمل کنم......... 

دلم میخواست ازاین خونه برم بیرون 

 ..........



علی

از اتاق که بیرون زدیم رو کردم طرف دختره وکیف پولمو باز 

کردمو گفتم:خوب کارتو انجام دادی حاال بگو چقدر 

میخوای...........

دختره با عشوه گفت:.........تومن

پولواز کیفم بیرون کشیدم و گفتم:دیگه اینجا پیدات نشه........

فقط وقتی خودم گفتم میای و میری

دختره:باشه 

پول و ازم گرفت و رفت بیرون 

من نمیخواستم که بچه ی خودمو بکشم فقط میخواستم 

افسون و بترسونم.........

بد جور بهم خیانت کرد،ولی چرا اعتراض نمیکنه.....

امروز که باهاش رابطه داشتم فقط گریه کرد 



  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............ینی از رابطه با من دیگه لذت نمی بره

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت80#

آره خب شاید با بهنام بیشتر بهش خوش می گذشته.........

عصبانی بودم 

دلم میخواست اون بهنام عوضی رو بگیرم و در حد مرگ 

بزنمش......... 

رفتم توی اتاقم و روی تخت دراز کشیدم

باید بذارم از اتاق بیاد بیرون........

آره باید بیاد بیرون

.........

افسون 



شب شده بود،خیلی گرسنم بود

نمیدونم چرا اینقدر گرسنم میشه........

رفتم جلو آیینه وایسادم وبه خودم نگا کردم

قیافم شده بود انگار ُمرده ها........... 

لباسامو برداشتم و به طرف حموم رفتم در حمومو باز کردم و 

رفتم داخل.......... 

لباسمو که بیرون آوردم زیر دوش وایسادم 

تا حاال اینقدر به موهام توجه نکرده بودم که اینقدر بلند شده 

بود...........

وقتی هم خیس میشه بیشتر می شد بلندیش

باسنمو کال پوشونده بود........... 

رومو کردم طرف دیوار 

پیشونیم و به دیوار تکیه دادم........

چرا علی نمیذاشت براش توضیح بدم



چرا اینقدر شنیدن حقیقت براش سخت بود........ 

دستی به شکمم کشیدم 

کم کم داشت خیلی بزرگ میشد......... 

این من و خوش حال میکرد

لبخندی زدم و گفتم:میبینی مامان بابا باهام چیکار 

میکنه.......... 

صدام توی،صدای آب که ُشر ُشر می کرد گم شد

اومدم دستمو ببرم برای شامپو که یکی دستمو گرفت............ 

جیغ کشیدم و خواستم برگردم که ازپشت بهم چسپید........... 

علی بود 

آخه به غیر از اون کی میتونست باشه 

علی:خیلی وقته باهات حموم نکردم........



تقال کردم که ازم جداشه 

ولی اون اصال توجه نمی کرد.......

دوتامون زیر دوش بودیم 

من و برگردوند سمت خودش.......

نمیدونم چرا اینقدر ازش خجالت میکشیدم منی که اصال 

خجالت برام معنی نداشت االن از علی خجالت 

میکشیدم........... 

انگشتشو زیر سینم کشید که مور مورم شد 

بیشتر نزدیکم شد که به دیوار برخورد کردم........

دیوارخیلی سرد بود که باعث شد لرزکنم........

علی بهم نزدیک شدو سرشو کرد توی گردنم 

دستشو روی شکمم گذاشت و نوازشش کرد....... 



دستمو روی سینش گذاشتم تا از خودم جداش کنم ولی 

نمیشد............ 

علی:چیه بدت میاد بهت نزدیک میشم 

اشک توی چشمام جمع شده بود و زیر اب هیچی

معلوم نبود........... 

آب روی سرو صورتمون می ریخت 

دیدمو تار کرده بود......... 

دیگه نمیتونستم تحمل کنم 

من بدون علی نمیتونستم............ 

ولی اون اذیتم میکرد

دستمو محکم فشار دادم که یه قدم ازم دور شد 

خواست دوباره به سمتم بیاد که صدای آیفن از طبقه پایین 

اومد....... 



کالفه ازم جدا شد و رفت بیرون 

وای قلبم میخواست بزنه بیرون.......... 

نمیدونستم چه عکس العملی باید از خودم نشون بدم........

رفتم در حمومو بستم و دوباره اومدم زیر دوش

سریع حموم کردم و اومدم بیرون.............

وقتی اومدم بیرون با علی رو به رو شدم

روی تخت نشسته بودو با پوزخند من و نگا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........می کرد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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وقتی بهش نگا میکنم احساس میکنم دیگه اون آدم قبلی 

نیست............

اشکهام میخواست بریزه،ولی اجاره ریزش نداشت........ 



از روی تخت بلند شدو به طرفم اومد،دستمو گرفت و کشید 

سمت خودش.........

نزدیک بود بخورم زمین،ولی خودمو نگه داشتم..

دستمو از توی دستش بیرون کشیدم،با عصبانیت دستمو گرفت 

و گفت:چیه انگار وحشی شدی.....

آهان یادم نبود که چند ماهی پیش بهنام بودی

برای همین وحشی شدی........

با عصبانیت دستمو از دستش بیرون کشیدم و 

گفتم:بسه،بهنام،بهنام،بهنام

همه ی حرفات توش بهنامه......

اصال تو میدونی...

هنوز حرفم تموم نشده بود که محکم پرتم کرد روی زمین که 

زیر دلم سیخ �شید....

خیلی درد گرفت.......



علی:حرف اظافه نزن

از اتاق که رفت بیرون صداشو با یه دختری شنیدم..........

فکر کنم همون دختره بود که اون روز اومد....

شدید زیر دلم درد میکرد،ضعف هم کرده بودم.......... 

نمیتونستم تحمل کنم از شدت درد بی هوش شدم........

........

علی

میخواستم با این کارم افسونو زجر بدم

برای همین گفتم اون دختره بیاد.........

وقتی دختره رفت یادم اومد که نه ظهر و نه شب افسون غذا 

نخورده......... 

درسته با خودش مشکل داشتم ولی با بچم که دیگه مشکل 

نداشتم......... 



رفتم توی آشپزخونه 

ساعت 10شب بود......... 

باید غذا رو گرم میکردم

غذا رو گرم کردم و گذاشتم توی سینی از پله ها رفتم باال،درو 

باز کردم...

ولی همین که درو باز کردم افسون و روی زمین دیدم...........

قلبم وایساد

سینی از دستم افتادو رفتم سمتش........   

زدم توی صورتشو اسمشو صدا زدم،ولی جوابمو نمی داد.........

بغلش کردم و سریع رفتم توی حیاط،گذاشتمش توی ماشین و 

خودمم نشستم..........



سریع روشنش کردم و حرکت کردم به سمت بیمارستان 

خودم،وقتی رسیدم سریع بردیمش داخل و معاینه 
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من:دکتر چی شده

دکتر:ظربه بهش وارد شده........... 

باید سنو بشه بفهمیم بچه سالمه یانه،نفهمیدم چی 

میگه.......... 

بچه سالمه یانه؟!

ینی شاید نباشه،نه نمیخوام،باید سالم باشه....... 

وقتی داشت افسونو سنو می کرد،افسون همینطور بی هوش 

بود........



دکتر:خدارو شکر بچه سالمه

ولی اگر فقط،فقط یه ظربه دیگه بهشون وارد بشه بچه سقط 

میشه.......

من:میتونم ببرمش

دکتر:بله میتونین.......

دوباره تاکید می کنم باید حواستون بهش باشه

من:بله......

..........

افسون

چشمامو که باز کردم روی تخت خودم بودم

چی به سرم اومده بود.........

بچم،بچم

داد زدم و گفتم بچم..........



با گریه از روی تخت بلند شدم و درو باز کردم

همین که درو باز کردم با علی سینه به سینه شدم..........

من:تو کی اینقدر اشغال شدی هان؟

چی به سر بچم آوردی..........

چرا حتی یه درصد فکر نکردی که اون عکسا بدون رضایت من 

بود هان؟

چرا؟.........

اشک میریختم و حرفای دلمو بهش میزدم

مشت هامو توی سینش میزدم......

......

علی

دوتا دستاشو گرفته بودم تا خودشو خالی کنه



افسون:چرا حتی یه درصد فکر نکردی که اون عسکا بدون 

رضایت من بودهان؟.....

دستشو ول کردم وگفتم:نه دیگه باورت ندارم

دیگه باورت ندارم میفهمی.....

از اولشم من و نمیخواستی،هرچی هم میخوای بگو،خواستم 

حرفی بزنم که یه سیلی آورد توی صورتم....

نفس نفس میزد 

از اتاق بیرون زدم..........

رفتم طرف ماشینم 

میخواستم فقط بهم هوا برسه.........

دیگه تحمل ندارم،نمیتونم این وضعو تحمل 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........کنم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀



پارت83#

چرا؟ چرا من باید این بال سرم میومد.....

دیگه تحملم کم شده بود که زدمش 

احساس می کردم دست خودم در درفته بود.......

صدای ماشینشو شنیدم که رفت،دستمو روی دستگیره در 

گذاشتم،در باز بود..........

چطور ممکنه که این درو نبسته باشه همیشه وقتی میرفت درو 

می بست..........

درو باز کردم و اولین قدم و بیرون گذاشتم کاش هیچوقت 

اینجا نمیومدم......

کاش هیچوقت با سیامک دست به دست نمی دادم که اینجوری 

سرم بیاد.............

اگر من اینجا نمیومدم این اتفاقا نمیوفتاد رفتم توی 

سالن......... 



هیچ تلفنی نبودو این من و عصبی می کرد،رفتم توی 

آشپزخونه.......... 

هیچی پیدا نکردم

دیگه خسته شده بودم........

میخواستم برم که چشمم افتاد به اتاقی که درش بسته 

بود.........

رفتم طرفش

درش بسته بود اهههههه........

باید دنبال کلید میگشتم

دوباره رفتم توی آشپزخونه

توی کابینت ها رو نگا کردم..........

ولی نبود



کالفه بودم.......

چشمم خورد به یه جعبه کوچیک که باالی یخچال 

بود..............

صندلی رو برداشتم و گذاشتم زیر پام برش داشتم......

از صندلی پایین اومدم و همونجا روی صندلی نشستم.........

درشو باز کردم اولین چیزی که دیدم گردنبدم بود......

اینجا چیکار میکرد

من توی خونه بهنام گمش کرده بودم.........

حتما اونجا بوده

اونو گذاشتم سر جاش.........

چشمم خورد به یه کلید تک،حتما مال همین دربود.........



سریع برش داشتم و رفتم سمت در،خدا خدا میکردم که همین 

باشه............

کلیدو کردم توی درو چشممو بستم،توی یه حرکت 

چرخوندم........

باز شد

باز شد......

خدایا شکرت

سریع رفتم داخل.......

چشمم که به تلفن خورد انگار دنیا رو بهم دادن

با شتاب رفتم سمتش و شماره مریم و گرفتم....

برنمی داشت

خدایا برداره.......

میخواستم قطع کنم که صدای مریم توی تلفن پیچید.........



من:مریم؟

مریم:افسون کجایی تو؟

میدونی چقدر دنبالت گشتم.......

من:مریم هیچی نگو فقط گوش کن من پیش علیم........

مریم:چی میگی چطور رفتی اونجا

من:ببین علی توی شمال من و دزدیده و آورده اینجا.....

اون عکسایی که بهنام براش فرستاده خیلی عصبانیش کرده 

نمیذاره براش توضیح بدم که من این کارو نکردم...........

مریم:فقط بگو کجایی؟

من:توی یه ویال توی تهران آدرسشم...............

مریم:یاداشت کردم تا بیام یکم طول میکشه



من:من باید برم.......

با کلی دردسر تونستم زنگ بزنم،اگر علی بفهمه سرمو 
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من دیگه باید برم

مریم:باشه باشه.......

من:راستی مریم

مریم:چیه؟........... 

من:حواست باشه بی بی چیزی نفهمه

مریم:باشه خیالت راحت...........



تلفن و قطع کردم و نفس راحتی کشیدم،سریع از اتاق بیرون 

زدم و درو قلف کردم و رفتم توی آشپزخونه...........

کلیدو سرکجاش گذاشتم،چشمم افتاد به گردنبندم........

اگر دوستم نداشت اینو نگه نمی داشت،حتما هنوز دوستم 

داره.....

آره هنوز دوستم داره

دلم میخواست برش دارم و دیگه سر جاش نذارم ولی 

نمیشد............

صدای ماشین علی اومد

نفسم بند اومد........... 

االن چه وقت اومدن بود

سریع از پله ها رفتم باال.......... 

نمیتونستم تند تند قدم بردارم



درو که بستم سریع لباس برداشتم و رفتم توی حموم......

ابو باز کردم که صدای آب بیاد،میترسیدم.........

خیلی هم میترسیدم

دستمو روی شکمم گذاشتم.........

ینی چه اتفاقی افتاد

همین که این حرفو زدم بچه لگد زد که میخواستم از خوش 

حالی جیغ بزنم..........

توی وان نشستم و چشمامو بستم،آرامش خاصی 

داشت............ 

یادم میاد وقتی با علی حموم میکردم اون همیشه سرمو 

می شست......... 

خدایا ینی میشه که علی کوتاه بیاد الاقل بذاره براش توضیح 

بدم.



ولی اون همچین اجازه ای رو به من نمیده......

شاید باید بی خیالش میشدم،آره دیگه نباید برام اهمیت داشته 

باشه...........

علی

داشتم نابود میشدم،میترسیدم،میترسیدم بذارم افسون حرف 

بزنه و حرفاش حقیقت پیدا کنه....

دیگه نمیتونستم خودمو ببخشم،من با اون رابطه ای که باهاش 

داشتم نابودش کردم.........

خودمم میدونم ولی نمیتونستم اتیشمو خاموش کنم......... 

خشونت،نفرت

من همچین آدمی نبودم......... 

ولی عشقم به افسون باعث شد اینجوری بشه 

اون از بهنام..........



اون از سیامک 

اینم از افسون........

وقتی وارد خونه شدم سریع رفتم سمت اتاقش

همین که کلیدو گذاشتم توی در که درو بازکنم دیدم در 
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شکه داشتم به در نگا میکردم 

ینی فراموش کرده بودم که درو ببندم،نکنه رفته باشه،خدایا 

نه...........

اینو دیگه نه،با شتاب درو باز کردم وقتی دیدم کسی داخل اتاق 

نیست دیوونه شدم.........

..........



افسون

داشتم یه آهنگی رو با خودم زمزمه میکردم

توی حال خودم بودم که در باز شد...............

با تعجب داشتم به علی نگا میکردم همینجور مثل گاو سرشو 

انداخته بود پایین واومده بود داخل............

سرمو کردم طرف مخالفش

صدای قدم هاشو که به سمتم میومد می شنیدم

ولی اهمیت ندادم........

از کنار چشمم دستشو که کنار وان گذاشته بود دیدم.........

نفس نفس میزد،سرمو برگردوندم سمتش..........

توی چشماش زل زدم

علی:منظورت از اون حرفا چی بود........

من:کدوم حرفا



علی:همون حرفای صبح.......

من:دیگه مهم نیست

علی:مهمه........

من:نیست

علی با داد گفت:مهمه.......

من:من حرفی برای گفتن ندارم

دستشو کوبید روی وان که از ترس توی خودم جمع 

شدم...........

از حموم زد بیرون منم از وان بیرون اومدم و رفتم زیر 

دوش...........

وقتی خودمو شستم حولمو پوشیدم و رفتم بیرون.........

.........



مریم

باید خودمو به افسون میرسوندم،خیلی نگرانش بودم..........

رسیده بودم تهران و دل توی دلم نبود که سریع برسم 

اونجا............. 

داشتم همینجوری با خودم حرف میزدم که محکم با یه نفر 

برخورد کردم و کل وسایال ریخت روی زمین،البته مشکل از 

خودم بود ولی......

سرمو بلند کردم و به کسی که بهم برخود کرده بود نگا 

کردم...............

یه پسر چشم عسلی بود

تقریبا 30سالی داشت شاید بیشتر..............

پسره:خانم حواستون کجاست؟

من:ببخشید متوجه نشدم..........



پسره:باید چشمتونو باز میکردین که ببینین

این چی میگفت دقیقا،داشت بهم توهین می کرد

من:حاال اتفاقیه که افتاده،چیزی هم از شما کم نشده.......... 

پسره از کنارم رد شدو هیچی نگفت و رفت

حتی واینساد کمکم کنه........

دلم میخواست خفش کنم،خیر ندیده........

درست نمیدونستم آدرسی که افسون داده بود کجا بود.........

ولی هرجور شده من باید خودمو به اونجا برسونم............

داشتم وسایالمو جمع میکردم و فکر میکردم

پسره بی شعور ِاِاِا اصال واینساد کمکم کنه...........

وقتی وسایالمو جمع کردم سریع رفتم سمت یه تاکسی که 

داشت رد میشد.............

وقتی آدرس و گفتم گفت بلدم



سریع سوار شدم و قرار شد من و برسونه اونجا
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افسون

توی اتاقم نشسته بودم

همش توی اتاق بودم..........

دیگه داشتم دیوونه میشدم

رفتم سمت در ولی بسته بود.........

خواستم عقب بکشم که در باز شد

علی بود............ 

غیر از علی کسی نبود که بخواد به من سر بزنه



خواست حرفی بزنه که آیفن با صدا در اومد

علی:بیرون نیا........

در روی هم گذاشت و رفت بیرون،انگار علی نمیخواست درو باز 

کنه......

هرچی آیفن زنگ می خورد درو باز نمی کرد..........

از پنجره دیدم علی رفت سمت در حیاط همین که درو باز کرد 

مریم اومد داخل.............

با تعجب داشتم به مریم که با شتاب اومد داخل نگا 

میکردم.........

سریع رفتم پایین

علی جلو شو می گرفت که نیاد داخل.........

مریم:کجاست افسون؟چیکارش کردی؟....

علی:کی هستی تو؟



اصال افسونو از کجا میشناسی.........

مریم:من دوستشم

بگو کجاست افسون...........؟

علی:از خونِه من برو بیرون افسون اینجا نیست

هنوز من و ندیده بودن

گفتم:مریم.............

مریم نگاهی به من کرد یه نگاهی هم به علی و گفت:پس این 

کیه هان؟......... 

کیه؟....

علی جلوشو می گرفت که نیاد،ولی مریم راضی نمیشد.........

مریم:اون آدمی که میگفتی برات میمیره اینه؟

اره.......



اونی که میگفتی براش میمیری اینه.....

اینه که اینجوری باهات رفتار میکنه........؟

اشکام روون شده بودن و دیگه نمیتونستم جلوشو بگیرم.........

همونجوری روی پله نشستم و سرمو توی دستام 

گرفتم............

مریم:اونی که میگفتی عاشقشی اینه

عاشق این بالهارو سر عشقش میاره.......... 

خواست حرفی بزنه که سرمو بلند کردم وگفتم: بسه........

علی دیگه جلوشو نمی گرفت،مبهوت به ما دوتا نگا می کرد......

مریم سریع به سمتم اومد،نفسم بند اومده بود..

دستمو گرفتم به یقم و از هم بازش کردم چشمام داشت بسته 

میشد که علی به سمتمون  اومد،مریم و کنار زدو خودش کنارم 
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علی

چییـمیگفت این،ینی افسون بهم خیانت نکرده..

دیگه نمیتونستم تحمل کنم،از خونه زدم بیرون...

باید همه چیزو میفهمیدم

نشسته بودم که بیارنش،در باز شد و با اون دست بندو لباس 

زندان آوردنش داخل........... 

ازش متنفر بودم

سربازه اونو روی صندلی نشوندو خودش کنار دیوار 

وایساد............



بهنام:اومدی اینجا چیکار؟

شاید دلت برام تنگ شده..........

دستمو مشت کردم و زدم روی میز که صدای بدی داد...........

با داد گفتم:افسونو چیکارش کردی هان؟

بهنام:پس بگو برای چی اومدی.......

برای چی دنبالش میگردی؟

من:فقط بگو اون عکسا چی بود برای من فرستادی.......

به خدا نابود میکنم بهنام

حرف بزن..........

بهنام پوزخندی زدوگفت:خیلی احمقی

از عصبانیت چشمامو روی هم فشار دادم و دستامو بیشتر 

مشت کردم.........



سرشو جلو آوردو گفت:میخوای بدونی؟ 

باهاش خوش گذروندم.........

بلند شدم و یقه شو گرفتم وگفتم:مثل سگ دروغ میگی........

بهنام:تو که به اون اعتماد نداشتی،غلط کردی صیغش 

کردی........

تا این حرفو زد محکم سرمو زدم توی سرش که سربازه به 

طرفمون اومد و از هم جدا مون کرد..

از اتاق که بردنش بیرون دلم میخواست وایسه و تیکه پارش 

کنم.........

سرباز:آقای خجسته آروم باشین

دستمو از توی دستش کشیدم وگفتم:برو کنار......

از اتاق زدم بیرون

.........



افسون

حالم اصال خوب نبود،مریم کنارم بود.........

ولی االن فقط میخواستم تنها باشم

مریم:این آب قندو بخور حالت جا بیاد...........

من:مریم تورو خدا ولم کن

اگه میشه تنهام بذار............

مریم:خیل خوب باشه من میرم ولی دوباره بر میگردم........

خواست بلند شه که دستشو گرفتم وگفتم:کجا میری..........

لبخندی زدوگفت:نگران نباش میرم خونه خالم

ازم فاصله گرفت و رفت...........

......

علی



جلو در خونه وایساده بودم،نمیتونستم برم داخل......... 

مگه من چیکار کرده بودم که خدا اینجوری جوابمو میداد........

داشتم به جلو خونه نگا میکردم که مریم از خونه زد 

بیرون.......

آره این دختر همه چیزو میدونه،باید ازش بپرسم.....

هرجا میرفت دنبالش میرفتم جلو یه آپارتمان وایساد.......... 

منم پیاده شدم،همین که خواست بره داخل، دستشو 

گرفتم......... 

با هول برگشت طرفمو بهم نگا کرد،انگار یکم ترسیده 

بود......... 

آب بدهنمو قدرت دادم و گفتم:باید حرف بزنیم 

دستشو از دستم بیرون کشیدوگفت:من با تو حرفی ندارم ولم 
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من:تورو خدا میخوام از این سردرگمی بیرون بیام.........

انگار رنگ نگاهش عوض شده بود 

مریم:باشه چی میخوای بدونی.........؟

من:همه چیزو 

هرچی که توی این چند ماه اتفاق افتاده........... 

من:توی ماشین حرف می زنیم،رفتم به سمت ماشین........

پشت سرمو نگا کردم نمیومد دنبالم،انگار تردید داشت........

من:بیا دیگه

مریم به سمت ماشین اومد وجلو سوار شد.......

وقتی نشستیم گفتم:خوب



مریم:خوب که چی؟.........

عصبی دستمو مشت کردم وگفتم:همون چیزایی که قراره 

بگی.......

از اولش چی شد تعریف کن

مریم:من توی خونه بهنام کار می کردم......

نگاه تیزی بهش کردم که سرشو انداخت پایین

مریم:خوب اون ازم خواست نجاتش بدم.

بهنام میخواست بهش...

من:میخواست چیکار کنه

با داد گفتم:بگو...........

به خودش لرزید

مریم:میخواست بهش تجاوز کنه



نفس توی سینم حبس شد...........

مریم:ولی نتونست

اون عکسا همش صحنه سازی بود.....

بهنام میخواست تورو عصبانی کنه

افسون خیلی تورو دوست داشت.......

میگفت به تو خیانت نمیکنه

گفت حاضره خودشو بکشه ولی نذاره بهنام این بالرو سرش 

بیاره......... 

وقتی هم پیش مادر بزرگم بود همیشه به فکر تو بود.......... 

وقتی برای اولین بار رفت برای سنو گفت دلم میخواست علی 

هم پیشم بود،بهنام خیلی اذیتش می کرد..........

برای همین ازم خواست بفرستمش پیش مادر بزرگم 

شمال...........



چنگ زدم توی موهام

من چیا که بهش نگفتم......... 

چه بالیی که به سرش نیوردم

مریم:تو باید خیلی خوش شانش باشی که همچین دختری سر 

راهت قرار گرفته........ 

ولی تو نتونستی نگهش داری

آخه تو چطوری عاشقی بودی که به عشقت اعتماد 

نکردی.........

داغون بودم اینم داشت با حرفاش داغون ترم می کرد

مریم:افسون خیلی........

با داد گفتم:دیگه نمیخوام چیزی بشنوم

مریم:اما.........



من:برو پایین

وقتی مریم پیاده شد به سرعت حرکت کردم

من چیکار کرده بودم.....

خدایا خودت یه کاری کن نمیخوام از دستش بدم،تا صبح توی 
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افسون

نمیدونم ساعت چند بود که صدای خیلی بدی از توی سالن 

اومد.........

اولش فکر کردن علی باشه،رفتم توی سالن که دیدم دوتا آدم که 

سرتا پاهاشون سیاه بود داشتن باهم حرف میزدن......

خیلی ترسیده بودم



خواستم کم کم برم عقب که یه دفعه یکیشون برگشت من و 

دید..........

با تعجب داشتم بهشون نگا میکردم یکیشون گفت:اینو 

باش.........

اون یکی گفت:سیا بگیرش

همین که خواستم جیغ بزنم دستش روی دهنم نشست و 

نذاشت حرف بزنم.........

سیا:اکبر اینو چه جیگریه

اکبر:یه فیضی هم ببریم پس.........

سیا همین که دستشو روی شکمم گذاشت گفت: این که 

حاملست......... 

دلم میخواست زار بزنم

اکبر دستشو دراز کرد که من و بگیره ولی سیا من و طرف 

خودش کشیدوگفت:نه اکبر نمیشه ولش کن.......



اکبر:ینی چی که ولش کن میگم بدش من،سیا من و طرف 

خودش کشیدوگفت:نمیذارم همچین کاری بکنی میدونی اگر یه 

اتفاقی بیوفته پای دوتامون گیره.........

پس از خیرش بگذر

اکبر توی یه حرکت من و از دستش گرفت وگفت:تو کارت 

نباشه.........

سیا:ولی اخه... 

دستش روی دهنم بود نمیتونستم جیغ بزنم....... 

من و پرت کرد روی زمین که درد بدی توی کمرو دلم حس 

کردم......... 

جوری که میخواستم جیغ بزنم 

شلوارشو که کشید پایین چشمامو بستم و هق هق 

کردم............ 



خدایا بی آبروم نکن

نشست و دستشو گذاشت روی دهنم و دست اون یکیش رفت 

به سمت کمر شلوارم....... 

کمر شلوارمو گرفت و کشید پایین همین که خواست بیشتر بهم 

نزدیک شه همونی که اسمش سیا بود به سمتش اومدو دستشو 

گرفت وگفت: اکبر این کارو نکن..........

گناه داره

اکبر:چیه دلت براش میسوزه

سیا:آره میسوزه ولش کن....... 

اکبر:نه خیر این مال منه 

اکبر خواست دوباره بیاد سمتم که سیا یقه شو گرفت و با هم 

شروع کردن به دعوا کردن...........

یکی سیا میزد و یکی اکبر 



نمیتونستم از سر جام تکون بخورم....... 

یکیشون افتاد زمین 

درست نمیتونستم تشخیص بدم کدومشونن

چون لباسشون مثل هم بود....... 

داشتم فکر میکردم که به دنیای بی خبری فرو رفتم و دیگه 

هیچی نفهمیدم............

.......

علی

خیلی حالم بد بود

جلو خونه وایساده بودم 

نمیتونستم برم داخل......... 

روبه رو شدن با افسون برام سخت بود،دردناک بود.......... 



باالخره تصمیممو گرفتم و ریموت درو زدم تا باز شه ماشین و 

بردم داخل و خودمم پیاده شدم.....

استرس داشتم نمیدونم چه عکس العملی میخواست نشون بده 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............وقتی می فهمید من همه چیزو فهمیدم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت90#

در سالن و بااسترس باز کردم،همه جا تاریک بود هیچی 

نمیدیدم.......... 

رفتم طرف پریزو المپ و روشن کردم،ولی همین که المپ و 

روشن کردم احساس کردم ُمردم........ 

اینجا چه خبر بود 

به سمت افسون که روی زمین افتاده بود رفتم 

دوتا آدم افتاده بودن روی زمین........... 

دوتاشون هم خونی بودن



افسون شلوارش تا روی زانوش بود......... 

خدایا اینجا چه اتفاقی افتاده 

یکی از اون مردا هم شلوار پاش نبود........ 

از فکری که کردم وحشت کرده بودمو نمیتونستم کاری 

کنم........ 

ینی،ینی ممکنه.......

نه نمیخوام فکرشو کنم اشتباهه،سریع زنگ زدم اورژانس....... 

بلند شدم و بند آوردم و اون دوتا رو بستم هرچی بود اونا دوتا 

بودن و من یکی اگر بلند میشدن و یه کاری میکردن چی........

زنگ زدم به پلیس 

وقتی پلیس اومد اون دوتا کثافت و بردن......

قرار شد افسونو معاینه کنن



نمیدونستم قراره سر بچه چی بیاد.......... 

توی بیمارستان پشت در اتاق نشسته بودم که دکتر بیاد..........

در که باز شد بلند شدم و جلو دکتر وایسادم 

من:چی شد خانم دکتر؟........... 

دکتر:یه خبر بددارم یه خبر خوب 

من:اول خبر خوبو بدین لطفا

دکتر:آروم باشین آقای خجسته........ 

خبر خوب اینه که به خانومتون هیچ دست درازی 

نشده........... 

نفسمو بیرون دادم وگفتم:خوب

دکتر:و خبر بد......... 

چشمامو روی هم گذاشتم وگفتم:میشه اینقدر کشش 

ندین.........



دکتر:بچه سقط شده 

خدایا من چی به افسون بگم.......

دکتر که رفت همونجا روی صندلی نشستم و سرمو توی دستام 

گرفتم.......... 

یه قطره اشک از چشمام اومد یه لحظه قلبم تیر کشید.....

دستمو روی قلبم گذاشتم 

بلند شدم و دستمو روی دستگیره اتاق گذاشتم و درو باز 

کردم....... 

افسون روی تخت خوابیده بود من چطور تونستم بهش شک 

کنم......

خدایا من وببخش 

کنارش نشستم.......



دستشو توی دستم گرفتم،شکمش صاف شده بود......

دیگه بچه ای در کار نبود 

من چطور تونستم همچین کاری کنم.....

چرا تنهاش گذاشتم

همین که چشمشو باز کرد از روی صندلی بلند شدم و باالی 

سرش وایسادم......

با تعجب داشت بهم نگا می کرد 

افسون:علی؟......... 

دستمو دوطرف صورتش گذاشتم و گفتم:جانم عزیزم 

جانم....... 

بوسه ای روی پیشونیش زدم و کنارش نشستم 

با تعجب داشت بهم نگا می کرد،حقم داشت......



آخه آدمی که باهاش تا دیروز بد بود،حاال داشت قربون صدقش 

میرفت........... 

سرشو بلند کرد و به شکمش نگا کرد فهمید یه دفعه با جیغ 
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افسون

چی به سر من اومده بود،خدا نه،من بچه مو از تو 

میخوام،دستمو روی شکمم گذاشتم و با جیغ گفتم:علی بچم....

من و کشید توی بغلش و گفت:ببخشید غلط کردم همش تقصیر 

من بود..........

محکم خودمو ازش جدا کردمـبا تعجب داشت بهم نگا 

می کرد.......... 



خواستم حرفی بزنم که در اتاق باز شد،مریم بود که با شتاب 

اومد سمتم و بغلم کرد.......

مریم:خوبی؟

رومو کردم اون ورو هیچی نگفتم.......

مریم:افسون ببین یه چیزی بگو داری میترسونیمون...

من:مریم تورو خدا ولم کن

........

علی

چند روزی بود افسون توی بیمارستان بود با هیچکس حرف 

نمیزد............ 

فقط به یه جا خیره شده بود نمیدونستم دیگه باید چیکار 

کنم.........

انگار ازم متنفر شده بود



خوب حقم داشت من باهاش بد کرده بودم......

ولی نمیتونستم این بی محلیاشو تحمل کنم چند روزی بود که 

میرفتم توی اتاقو اون من و پس میزد و میگفت نمیخوام 

ببینمت............. 

در اتاقو باز کردم و رفتم داخل

روی تخت خوابیده بود و چشماش بسته بود......

انگار حالش خوب نبود 

داشت هزیون میگفت.......... 

بیشتر بهش نزدیک شدم

.........

افسون

نمیدونم کجا بودم

وای هرچی میدویدم به جایی نمیرسیدم......



یه لحظه وایسادم

چند متری با یه پرتگاه فاصله داشتم..........

یه نفر که پشتش به من بود وایساده بود لبه پرتگاه یه نفر دیگه 

هم کنارش وایساده بود اونو شناختم سیامک بود........ 

اون اونجا چیکار میکرد 

انگار میخواست اونو بندازه پایین،یه مرد بود

از پشتش معلوم بود.........

برگشت طرف من،صورتش زخمی بود،نزدیک ترش شدم،با کسی 

که دیدم قلبم وایساد........ 

اون علِی من بود خواستم برم سمتش،ولی یه نفر از پشت من و 

گرفت و نذاشت برم....

وقتی سرمو برگردوندم بهنام عوضی رو دیدم....



سعی می کرد من و بگیره ولی من فقط میخواستم برم سمت 

علی و نذارم سیامک اون و بندازه پایین.........

جیغ میزدم

علی لبخندی بهم زدو گفت:دوستت دارم افسونم

بعد این حرفش سیامک دستشو پشت کمرش گذاشت و هولش 

داد...........

با جیغ گفتم علی

با شتاب بلند شدم و روی تخت نشستم........

احساس می کردم گلوم درد گرفته 

 ........

علی 

وقتی افسون با جیغ گفت علی و روی تخت نشست دیگه 

نتونستم تحمل کنم و بغلش کردم........ 



سرشو روی سینم گذاشت و هق هق گریه میکرد 

 .........

افسون 

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم خدایا شکرت که فقط یه 

خواب بود......... 

دوطرف صورتمو گرفت و سرمو نزدیک خودش کردو پیشونیمو 

بوسید............ 

علی:خوبی؟ 

سری تکون دادم و ازش جدا شدم......... 

علی دوطرفمو گرفت وگفت:تورو خدا افسون بیشتر از این 

عذابم نده......... 

میدونم بد کردم،میدونم که باید میذاشتم حرف بزنی و وقتی 

هم گفتی باورت نکردم ولی من دیگه نمیتونم بدون تو 
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افسون

توی چشماش زل زدم،نمیدونستم چی بگم..........

منم نمیتونستم از دستش بدم

ولی چیکار کنم که دلم از دستش خیلی پر بود....

من:میخوام تنها باشم

علی:ببین افسون میخوام برم کارای ترخیصتو انجام بدم باهم 

بریم خونه...........

من:با چه عنوانی میخوای ببریم خونه ی خودت

میخوای بگی من کی هستم هان؟کی؟........

علی:زنم



پوزخندی زدم وگفتم:زنت؟.......... 

با عصبانیت از روی تخت بلند شدوگفت:من زنت کردم اولین 

مرد زندگیت منم میفهمی من؟..........

چشمامو روی هم گذاشتم و هیچی نگفتم

دستشو که روی صورتم حس کردم چشمامو باز کردم،کنارم 

نشست،صورتشو نزدیکم آورد..........

لباش که روی لبام نشست لرز کردم دستمو روی بازوش 

گذاشتم.........

میخواستم از خودم جداش کنم ولی اون حریص تر شدو 

گردنمو فشار داد ومن و به سمت خودش کشید............

من و روی تخت خوابوند و خودشو ازم جدا کرد وتوی چشمام 

نگا کردوگفت:میرم کارای ترخیصتو انجام بدم........

خواستم حرفی بزنم که گفت:اعتراض نمیخوام

وقتی از اتاق زد بیرون مریم اومد داخل...........



مشکوک بهم نگا کردوگفت:سالم

من:سالم........

سالمو با بغض گفتم

مریم:چیزی شده........

من:میخواد من وببره خونه

کنارم نشست وگفت:نمیخوای؟........

من:میخوام ولی....

مریم:ولی دیگه نداره ببین افسون تو اینجوری خودتو داغون 

میکنی........

معلومه که دوستت داره

به نظرم خیلی هم دوستت داره.......



برای همین اینجوری دیوونه شده بود،شاید نباید فرار 

میکردی،وایمیسادی و توضیح میدادی....

من:چی میگی مریم.......... 

تو میتونستی اون جا زندگی کنی وقتی میدونستی هرلحظه 

امکان داره به جسمت تجاوز بشه...........

من حامله بودم برام سخت بودم،تورو خدا تو دیگه این حرفا رو 

نزن........... 

درکم کن

دستشو روی دستم گذاشت و گفت:باشه باشه نمیخواد 

اینجوری کنی.........

میدونم درکت میکنه

من:میتونی برام یکاری کنی...........

مریم:چیکار؟ 



من:میدونی من بچه ی دوممو سقط میکنم......... 

مریم:آخه چجوری 

من:داستانش طوالنیه............ 

از روزی که اومدم هیچ دکتری نیومده که وضعیتمو بفهمم 

میخوام بفهمم وضعم چطوره 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............میتونی بری بپرسی

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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مریم:معلومه که میرم 

ولی آخه...... 

من:مریم تورو خدا 

مریم:باشه...... 

 ........



مریم 

خدایا این زن چقدر لجبازه،آخه یه زن که دوتا بچه رو سقط کنه 

که نازا نمیشه.........

از اتاق زدم بیرون 

خیلی تشنم بود برای همین رفتم اول آب بخورم.

رفتم یه لیوان پر کردم داشتم آبو میخوردم که چشمم خورد به 

یه پسری که زل زده بود به من 

انگار می شناختمش............ 

تکیه داده بود به دیوارو زل زده بود به من حتی با یه پوزخند 

مسخره هم به من نگا می کرد.........

لیوانو پایین آوردم و خواستم برم �ه سریع به سمتم اومد 

ومچ دستمو گرفت..........

با تعجب داشتم بهش نگا می کردم که گفت: دوباره هم دیگه رو 

دیدیم.......... 



من:خوب که چی؟؟

پسره:اینجا چیکار میکنی..........؟

من:باید بهت جواب پس بدم،بعدم ازش جدا شدم........... 

ازش که دور شدم به نفس راحت کشیدم 

من:سالم میخواستم دکتر..........رو ببینم

منشی:بفرمایید بشینید 

نشستم چند دقیقه ای شد که منشی گفت: بفرمایید.......

بلند شدم و رفتم سمت اتاق 

دکتر یه خانم تقریبا چهل ساله بود.......... 

روی صندلی نشستم

دکتر:چطور میتونم کمکتون کنم......... 



من:اومدم درمورد مریض اتاق 304  باهاتون صحبت 

کنم......... 

میخواستم بفهمم چون دوتا بچه سقط کردن مشکلی دارن 

یانه............. 

بلند شد رفت سمت کمدش و یه پرونده بیرون آوردو دوباره 

نشست روی صندلی و با خودش زمزمه کرد:مریض 

اتاق304......... 

دکتر:خوب نمیخوام نگرانتون کنم ولی چون دوتا بچه سقط 

کردن،بچه سوم یکم براشون سخت خواهد بود............. 

شاید به این زودی ها نتونن دیگه بچه دار بشن 

من:مثال چند سال دکتر....... 

دکتر:معدم نیست شاید 3تا4سال

من:ممکنه اصال...... 



نذاشت حرفمو کامل کنم وگفت:نه امکان نداره ولی دیر بچه دار

میشن.........

من:ممنون 

دکتر:خواهش میکنم.........

از اتاق زدم بیرون 

از یه طرفی نمیدونستم چطور به افسون بگم شاید تا 3تا 

4سال نتونه بچه دار بشه از طرفی هم خوش حال بودم که 

بچه دار میشه.............

در اتاقش و زدم و وارد شدم 

همین که وارد شدم چشمم خورد به همون پسره 

این جا چیکار میکنه............ 

ینی من هرجا میرم این باید باشه،جلو تر رفتم و سالم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........کردم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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اونم با یه لبخند مرموز داشت بهم نگا می کرد 

افسون:دوستم مریم 

رو به من گفت:آریا پسر خاله علی.........

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم 

آریا:بله قبال آشنایی داشتیم........

حاال افسون بود که با تعجب بهمون نگا می کرد 

افسون:چطور.......؟؟؟ 

آریا خواست حرفی بزنه که وسط حرفش پریدم 

وگفتم:داستانش طوالنیه بعدا میگم بهت.........

آریا:افسون من دیگه میرم شما تنها باشین

افسون لبخندی زدو گفت:به سالمت



ممنون که اومدی............

آریا :این چه حرفیه

وظیفه بود........

این اینقدر با ادب بودو ما نمیدونستیم

 .........

افسون 

مریم همه چیزو برام گفت 

نمیخواستم اینجوری باشه.......... 

خدایا چرا من اینقدر بدبختم 

چرا من باید اینطوری میشدم.......... 

چرا من باید اینقدر دیر مادر بودن و تجربه کنم 

مریم رفته بودو من شروع کرده بودم به گریه کردن..........



دلم میخواست زار بزنم 

علی وارد اتاق شدو وقتی من و اینجوری دید با هول اومد 

طرفم............. 

علی:افسون خوبی؟ 

هیچی نگفتم..........

علی:تورو خدا یه چیزی بگو

من:چرا من اینقدر بدبختم.......

علی:چی میگی

من:توهم میدونستی نه؟.........

علی:چیو؟

من:این که من حاال حاال ها نمیتونم مادر بشم...

با تعجب بیشتری بهم نگا کردوگفت:از کجا فهمیدی؟........



من:از کجاش مهم نیست

مهم اینه که من نمیتونم حاال حاال ها بچه دار بشم..........

خدایا مگه من چیکار کردم

توهم من و دوست نداری آره؟.......... 

عذاب وجدانت راحتت نمیزاره نه؟ 

علی محکم دوطرف صورتمو گرفت و گفت:واقعا هنوز نفهمیدی 

که دوست دارم هان؟.......

چرا هنوزم این حرفو میزنی لعنتی 

محکم من و گرفت توی بغلش........

جوری که استخونام صدا کرد

علی:خیلی دوستت دارم، خیلی،ببخشم که باهات این کارارو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........کردم غلط کردم
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صدای گریه هام کل اتاقو پر کرده بود

ازم جدا شدوگفت:دیگه هیچوقت این حرفو نزن 

باشه؟.........

سرمو تکون دادم 

بوسه ای عمیق روی لبام زدو ازم جدا شد........... 

خندیدوگفت:نمیخوای بگی دوستت دارم 

خندم گرفته بود...............

دستشو نوازشی روی گونم کشیدوگفت:بگو

سرمو پایین انداختم وگفتم:دوستت دارم...........

.....



االن یه هفتست من اومدم خونه،امروز مریم پیشمه...

ینی یه هفتست که اینجاست

آخه این یه هفته ای که اینجا بودم علی نیومده بود من بعد یه 

هفته صبح اونو دیدم..... 

وقتی صبح اومد خیلی کالفه بود،خیلی....... 

انگار میخواست یه چیزی بگه ولی نمیتونست 

علی خیلی خوبه،دوست دارم همیشه کنارم باشه............

علی که مراعاتمو میکنه،ولی هنوز کسی نمیدونه من اومدم 

اینجا........

همه فکر میکنن هنوز همون نامزد هستیم ولی همون دختره که 

توی بیمارستان علی بود..... 

اون فهمید

لعنتی........



دختر عموش بود؟

اهههه یادم نمیاد........... 

خدایا بهم صبر بده

نشسته بودم روی تخت که در باز شدو علی و آریا اومدن 

داخل.......... 

نمیدونم چرا این آریا مشکوک میزنه،مریمم همینطور..........

هروقت همو میبینن مریم دست و پاشو گم میکنه........

آریا:به سالم به زنداداش گلم

من:سالم،خوبی؟........

نگاهی به علی کردوگفت:ممنون خوبم اگر شوهرت بذاره.......

علی:آریا خفه لطفا

من:چیزی شده........؟



آریا اومد حرفی بزنه که علی گفت:نه خیر چیزی نشده........

با صدای کشداری گفتم:علی؟

آریا:ببین........

علی:آریا ساکت باش فقط همین

االن وقتش نیست.............

آریا:چرا وقتش نیست من همین االن میخوام بگم،همین 

االن.........

علی کالفه دستشو توی موهاش وگفت:آریا نه 

رو به آریا گفتم:خوب........

آریا کنارم نشست و گفت:نمیخوام نگرانت کنم ولی.........

هنوز حرف آریا تموم نشده بود که علی از اتاق زد 

بیرون............. 

من:میگی یانه سکتم دادین شما دوتا 



آریا:بهنام و کشتن.......... 

توی شک حرفش بودم 

من:چی میگی آریا......؟

آریا:توی زندان کشتنش

وقتی تو گم شده بودی علی میرفت میدیدش 

یه بارهم کتک کاری راه افتاد........... 

برای همین پلیسا به علی شک دارن که به کسی پول داده باشه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........و توی زندان اونو کشتن

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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این یه هفته هم توی اداره پلیس بوده

با سند بیرونش آوردم........... 



پلیس گفته باید تورو ببریم که بفهمن تو پیدا شدی و اینکه چنتا 

سوال ازت دارن.......... 

نفس عمیقی کشیدو به منی که هنوز توی ُبهت حرفاش بودم 

نگا کردوگفت:افسون خوبی.....؟؟. 

نگاهی بهش کردم وگفتم:خوبم..... 

آریا:پس چرا رنگت مثل میتا شده؟ 

من:خوبم آریا کی باید بریم......... 

آریا:هرچی زودتر بهتر

من:فردا میریم........

آریا:بازم میپرسم،خوبی؟

من:خوبم....... 

آریا:ولی به نظر من.... 



هنوز حرفش تموم نشده بود که گفتم:خوبم آریا فقط توی شک 

حرفاتم همین........ 

آریا:خیل خوب پس من میرم 

از کنارم بلند شدو گفت:خداحافظ 

آریا از اتاق زد بیرون........... 

......

مریم 

هروقت اینجا بودم توی اتاقی که روبه روی  اتاق افسون بود 

میموندم........... 

چون بیشتر وقتا همینجام

علی خواست خدمتکار بگیره ولی من نذاشتم.....

برای همین اون اتاقو برام حاضر کردن،کارم توی آشپزخونه 

تموم شده بود....



خسته شده بودم میخواستم برم یکم استراحت کنم......... 

از پله ها رفتم باال دستم روی دستگیره بود که با باز شدن 

دراتاق افسون سرمو بردم طرفش آریا بود که از اتاق بیرون 

اومد............. 

قیافش توی هم بود 

ولی تا من و دید پوزخندی زدو به طرفم اومد.....

جلوش وایسادم 

سرتاپامو نگا کردوگفت:تو خونه زندگی نداری همش 

اینجایی..........

من:به تو ربطی نداره 

پس توی کاری که به تو ربطی نداره دخالت نکن........

توی یه لحظه اخمی روی صورتش نشست که ازش 

ترسیدم......... 



خواستم برم داخل اتاق که زود تر از من در اتاقو باز کردو من و 

پرت کرد داخلش.......... 

از پشت افتادم روی زمین،این چیکار کرد االن..؟

کلیدو توی در چرخوندو به طرفم اومد دوطرف لباسمو گرفت و 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......کشیدم باال

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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همه این اتفاقا توی ده ثانیه اتفاق افتاد

دوتا دستامو روی دستش گذاشتم که دستشو برداره ولی انگار 

نه انگار........... 

من:دستت و بکش

آریا پوزخندی زدوگفت:اونوقت اینو کی میگه......

من:من میگم،دستت و بکش،دستتو به من نزن فهمیدی.........



قیافش خشمگین شدو محکم پرتم کرد روی تخت.......

آریا:من هرکاری بخوام میکنم 

من:نمیتونی،هیچی کاری نمیتونی بکنی......... 

خواستم بلند شم که توی یه حرکت روم خیمه زد.........

دستشو به سمت سرم آورد وموهای توی صورتمو کنار 

زد.......... 

چشمامو بستم 

این داشت چیکار میکرد......... 

بیشتر و بیشتر بهم نزدیک شد 

نمیدونم چرا هیچکاری نمیکردم........... 

یه لحظه به لبهاش نگا کردم،داشت به لبام نزدیک میشد......... 



دستمو روی سینش گذاشتم تا ازم فاصله بگیره ولی اصال تکون 

هم نخورد......... 

من:برو کنار 

چشماش توی صورتم میچرخید......... 

آریا:َنَرم چی میشه 

من:جیغ میزنم برو کنار.......... 

آریا پوزخندی زدوگفت:جراتشو نداری 

چند ثانیه ای توی صورتش نگا کردم........... 

پوزخندی زدم و خواستم جیغ بزنم که با کاری که کرد صدام 

توی گلوم خفه شد.......... 

دستشو دوطرف صورتم گذاشته بودو لبامو میبوسید........... 

نمیتونستم عکس العملی نشون بدم



بعد چند دقیقه ازم جدا شدوگفت:من هرکاری دلم میخواد 

میکنم...........

اشک توی چشمام جمع شده بود،نمیتونستم حرفی بزنم.......... 

فقط آریا رو دیدم که از اتاق زد بیرون 

آخه بی کَسی تا چقدر 

از وقتی یادمه پدر مادری رو نداشتم و بی بی باالی سرم 

بود.......... 

این کثافت دیده من بی کََسم خواست ازم سواستفاده 

کنه......... 

تا ظهر که موقع ناهار بود گریه کردم 

...........

آریا 



دستمو روی لبم گذاشتم،عجیب دوست داشتم دوباره طعم 

لباشو بچشم......

توی سالن نشسته بودم که صدای ماشین علی اومد...........

در سالن باز شدو علی اومد داخل به سمتم اومدم و کنارم روی 

مبل نشست و گفت: گفتی؟.

سرمو به معنی آره تکون دادم

نیم ساعتی بود نشسته بودیم که مریم از پله ها با افسون 

داشت میومد پایین........ 

چشماش قرمز شده بود 

یه لحظه توی چشمای هم نگا کردیم...........

ینی گریه کرده بود 

علی به سمت افسون رفت و دستش وگرفت و اونو به سمت 

خودش کشیدو بغلش کردو رفتن توی آشپزخونه مریم خواست 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بره توی آشپزخونه که جلوش وایسادم
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سرشو بلند کردو زل زد توی چشمام که از سردی نگاهش یخ 

کردم............. 

تنه ای بهم زدو رفت طرف آشپزخونه،نمیدونم چند دقیقه همون 

جا بودم که افسون صدام زد برم ناهار............

همین که خواستم برم داخل مریم از آشپزخونه زد 

بیرون............ 

به سمت پله ها رفت و ازش رفت باال افسون:آریا بیا 

دیگه............. 

رفتم و یه صندلی عقب کشیدم و نشستم 

واقعا که خوشمزه بودا........... 

ده دقیقه ای بود که داشتیم غذا میخوردیم که مریم اومد توی 

آشپزخونه........... 



لباساشو عوض کرده بود سرتاپا مشکی

افسون:مریم نمیای ناهار........... 

مریم:نه باید برم میدونی که امروز چه روزیه 

حاال میرم بعد از ظهر دوباره برمیگردم.......... 

ینی امروز چه روزی بود 

افسون:وایسا آریا میرسونتت

مریم به لحظه نگاهش به سمت من کشیده شد 

مریم:نه ممنون خودم میرم آژانس خبر کردم.......

همین که مریم رفت منم خیلی ریلکس بلند شدم وگفتم:خوب 

دیگه منم میرم........

فردا میام که باهم بریم 

علی:باشه.......... 



سریع از خونه زدم بیرون که مریم و دیدم که داشت به سمت 

در حیاط میرفت........... 

سریع به سمتش رفتم و از پشت کشیدمش سمت خودم که 

پرت شد سمتم......... 

با تعجب داشت بهم نگا می کرد 

با عصبانیت زل زد توی صورتم وگفت:چی از جونم 

میخوای.......؟؟.... 

هان؟دردت چیه آخه تو؟ 

دستشو ول کردم وگفتم:این وقت ظهر با دوست پسرت قرار 

داری؟.......... 

با این حرفم به سیلی جانانه آورد توی صورتم، توی بهت کارش 

بود که ازم جدا شدو رفت.........

سریع رفتم دنبالش که سوار تاکسی شدو رفت 

من باید می فهمیدم این کجا میره........... 



چرا اینقدر برام مهم بود!!؟؟

سوار ماشین شدم و دنبالش رفتم.........

نزدیک به یه ساعت بود توی خیابونا میچرخید 

تقریبا ساعت دو بود.......... 

جلو یه گلفروشی وایسادو رفت داخل گل نرگس دستش 

بود......... 

برای کی بود ینی؟

یه دسته بزرگ هم بود..... 

دوباره سوار تاکسی شدو تاکسی حرکت کرد

نمیدونم داشت کجا میرفت......... 

اصال من برای چی داشتم دنبالش میرفتم،وقتی به خودم اومدم 

که توی قبرستون بودم،اینجا چیکار میکرد این دختره بی 

عقل........

اومده اینجا سر خاک کی؟ 



از ماشین پیاده شد......... 

منم پیاده شدم 

داشت با یه پیر مرد حرف میزد.........

جلوتر رفتم که صداشون واضح تر شد 

مریم:چه خبر مش رجب........ 

مش رجب:خوبم دخترم 

تو چطوری خوبی؟...... 

مریم:خوبم، ممنون

مریم به طرف دیگه رفت وپیر مرد همون جا وایساد............. 

باالی سر دوتا قبر وایسادو گالرو روش گذاشت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........نشست و وایساد گریه کردن

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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دلم یه جوری شد 

پیر مرده داشت به سمت من میومد که جلوش وایسادمو 

گفتم:سالم مشتی........ 

مشتی:سالم پسرم خیر باشه من تورو میشناسم؟

من:میخواستم درمورد این خانومی که االن اومد بپرسم.......

مشتی:چی بگم پسرم،خیلی وقته که میاد اینجا سر قبر پدر 

مادرش.....

توی شک حرفش بودم

سر قبر پدرمادرش؟!!....

وقتی به خودم اومدم که مشتی دیگه جلوم نبودو من داشتم به 

مریم نگا میکردم.......



من بهش گفتم کسی رو نداره 

دستمو پشت گردنم گذاشتم و چشمامو بستم 

من چی بهش گفته بودم خدایا........ 

همین که سرشو بلند کرد چشمامون به هم گره خورد...

یه لحظه انگار توی شک بود 

همین که به خودش اومد شروع به دویدن کرد...

چرا داشت ازم فرار میکرد

پشت سرش رفتم..........

اون میرفت و من پشت سرش میرفتم تا بگیرمش....

.......

مریم

گریه کنان داشتم میدویدم تا بهم نرسه



یه لحظه دستم از پشت کشیده شد........

بهش نگا کردم

عوضی احمق.......

من:ولم کن

آریا:نمیکنم.........

با دست چپم اشکامو پاک کردم

خواستم محکم دستمو بکشم که اونم دستشو کشیدو افتادم 

توی بغلش..........

جیغی کشیدم که من و کشون کشون برد سمت

ماشین...............

مقاومت کردم که گفت:لجبازی نکن

من:لجبازی!!؟......



آریا:آره لجبازی

در ماشین و باز کردن من و با شتاب پرت کرد داخل 

ماشین...........

خودشم نشست

خواستم درو باز کنم که قفل مرکزی رو زد

با خشم برگشتم طرفش.............

حرکت کرد که گفتم:نگه دار

آریا:میگم نمیشه............

من:ازت متنفرم

دیگه تقریبا توی خیابون بودیم که یه لحظه زد روی ترمز که 

نزدیک بود برم توی شیشه............

برگشتم سر جام و گفتم:دیوونه شدی

آریا:آره دیوونه شدم.........



کنار خیابون وایساد

من:چرا وایسادی؟.......

آریا:برات یه پیشنهاد دارم

پوزخندی زدم وگفتم:مگه من گفتم برام پیشنهاد داشته 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..............باش
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آریا:ساکت باش

میخوام باهام ازدواج کنی........

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم

با داد گفتم:من و مسخره کردی؟ هان؟.......... 

جوری نگام کرد که ترسیدم



آریا:میتونی یه دقه حرف نزنی.........

دستمو بردم برای در ماشین که دستمو گرفت و من و کشوند 

طرف خودش.........

تقال میکردم که خودمو ازش جدا کنم

من:ولم کن........

چی از جونم میخوای،ولم کن

آریا:فقط شیش ماه همین.........

یه لحظه وایسادم و حرکتی نکردم،این چی داشت 

میگفت.......... 

ینی چی فقط شیش ماه

دستمو ول کرد وگفت:فقط شیش ماه صیغم شو همین......

من:من صیغه تو شم؟ 



من دیوونه شدم هان؟..........

گریه کنان میزدم به در که درو باز کنه 

دوطرفمو گرفت و کشید سمت خودشو گفت:یه لحظه گوش 

میکنی؟.............. 

فقط یه لحظه 

اینجوری که فکر میکنی نیست........ 

انگشتشوزیر چشمام گذاشت و اشکامو پاک کرد 

دستشو کشیدو گذاشت روی فرمون وگفت:از وقتی از خارج 

برگشتم مامانم میخواد برام زن بگیره ولی من موافقت نکردم و 

گفتم خودم یکی و دوستت دارم........... 

از دهنم پرید،حاال هم مث خر توش گیر کردم که کی و ببرم 

پیش مامانم بگم این نامزدمه..........

میخوام تو کمکم کنی 



با تعجب بیشتری زل زدم توی چشماش......... 

آریا:اینجوری نگام نکن 

فقط برای شیش ماه نقش نامزد من و بازی کن 

فقط همینو ازت میخوام........... 

من:میخوام برم خونه 

عصبی دستشو کرد توی موهاشو گفت:میبرمت فقط بگو آره یا 

نه..........

با داد گفتم:نمیدونم،باید فکر کنم

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........حرکت کرد خدارو شکرداشتم سکته میکردم
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آریا



ینی برای بدست آوردنش باید این کارارو میکردم؟؟.....!!

خیلی مزخرف بود

چرا نمیرفتم و بهش نمیگفتم که دوستش دارم..

چون غرور دارم نمیذارم با نه گفتنش غرورمو له کنه...........

در خونه علی پیادش کردم واونم گفت فردا بهم خبر 

میده...........

استرس داشتم فراوون

قرار شده به هیچکس هیچی نگه حتی افسون....

به سمت خونه حرکت کردم

درو با ریموت باز کردم و رفتم داخل.......... 

از ماشین پیاده شدم و همین که به در سالن رسیدم خودش  باز 

شد........... 



مامان بود 

به سمتم اومدو گفت:فکر کردم عروسمو آوردی..

من:امروز نمیشد 

مامان:تو داری دروغ میگی من که میدونم....

من:مامان بسه واقعا خستم میخوام برم بخوابم 

مامان:این وقت بخوابی.......... 

من:آره 

مامان:خونه عموت میخوان بیان......

من:کدوم عمو

مامان:پسر خنگ شدی مگه،تو یدونه عمو که بیشتر نداری........

من:من نمیام اصال میخوام برم خونه خودم 

مامان:بیخود میخوای بری باباتو بندازی به جون من.......... 



میری میخوابی بیدارت میکنم 

زود باش.......... 

من:خیل خوب،فقط اگر به اون دختره یچیزی گفتم ناراحت 

نشین من اونو نمیخوام،از پله ها رفتم باال.....

مامان با داد گفت:من اون دختری که میگی رو ندیدم فهمیدی 

باید بیاریش ببینمش............ 

در اتاقو با عصبانیت بستمو با همون لباسا خودمو پرت کردم 

روی تخت وخوابیدم......... 

نمیدونم ساعت چند بود که مامان باالی سرم اسممو صدا 

می کرد........... 

چشمامو باز کردم

مامان:میخوای آبرومو ببری بلند شو دیگه االن میان.......... 

من:اهههههه مامان ولم کن



مامان پتو رو از روم کشیدو گفت:بلند شو........... 

قبل از اینکه چیز دیگه ای بگه سریع بلند شدم و رفتم توی 

حموم............ 

وقتی صدای درو شنیدم سرکی بیرون کشیدم و به ساعت نگا 

کردم......

ساعت 6بود 

خدایا من و بکش و از دست اینا راحتم کن......... 

سریع یه دوش گرفتم و اومدم بیرون یه پیراهن اسپرت آبی با 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........شلوار جین سفید پوشیدم
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موهامو دادم باال و نگاهی به خودم کردم و گفتم:خودتونم 

بکشین من نمی ذارم این ازدواج سر بگیره.......... 

یکساعتی شده بود هنوز نیومده بودن بهتر،اصال دلم نمیخواد 

بیان،اصال برای چی میخوان بیان....



توی فکر بودم که ایفن به صدا در اومد 

 .........

مریم 

از همون موقع که اومدم دارم گریه میکنم 

نمیدونم چیکار کنم.......... 

توی دو راهی گیرکرده بودم،از یه طرف اون که من و دوست 

نداره.......... 

اگر یه بالیی سرم بیاره چی؟ 

افسون حالش خوب نبودو علی رفته باال پیشش 

وقتی رفتم دوتاشون خواب بودن.............. 

دلم گرفته بود میخواستم با افسون حرف بزنم ولی اون 

خودش کلی گرفتاری داشت.......... 

بلند شدم و رفتم یه دوش خیلی خوب گرفتم حالمو جا 

آورد............



نشستم جلو میز آرایشم و به خودم نگا کردم 

سشوارو برداشتم و موهامو سشوار کردم چون خیلی حوصلشو 

نداشتم درست سشوار کنم،یکم هنوز خیس بود........

لباس خوابمو پوشیدم،داشتم فکر میکردم،اگر بهم گفت میگم 

باشه،نمیدونم آخرش چی میشه 

ولی میخوام قبول کنم،با فکر کردن به همین چیزا خوابم 

برد،چون اون دوتا خواب بودن منم خوابیدم............ 

با نوازش دست یه نفر چشمامو باز کردم،این کی بود.......... 

خیلی خوب دستشو روی موهام میکشیدم 

وای این کی بود که من و نوازش می کرد.......... 

یه لحظه چشممو باز،خواستم جیغ بکشم که دستشو جلو دهنم 

گذاشت.............. 

 ............

آریا 



اول عمو و زن عمو اومدن داخل،بعدشم اون شهرزاد......

اصال ازش خوشم نمیومد،بس که به آدم میچسپید.....

به عمو دست دادم و سالم احوال پرسی کردم 

زن عمو هم همینطور.......... 

ستایش اومد جلوم وایسادو گفت:سالم آریا   

من:سالم دختر عمو..........

عمو رو جوری گفتم که روشو کرد اون ورو رفت 

وقتی شام خوردیم همین طور نشسته بودیم که بابا گفت:حاال 

که امشب همه تون اینجا هستین من و داداش میخوایم که این 

دوتا جوون اینجا باهم محرم بشن........... 

شهرزاد که با این حرف بابا گل از گلش شکفت 

ولی من چی داشتم از عصبانیت میپکیدم........... 

یه دفعه بلند شدم و گفتم:اینجا چه خبره،اصال کی این قرارو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........گذاشته
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بابا:بشین سر جات پسر 

من:نمیشینم من بهتون گفتم یه نفر دیگه رو 

میخوام،نگفتم؟.........

عمو:سهراب این چی میگه 

قرارمون اینجوری نبود.......... 

من:به به قرارم که گذاشتین،من یه نفر دیگه رو میخوام همین 

که گفتم من به این ازدواج راضی نیستم............. 

بابا دادی زد خواست حرفی بزنه که مامان گفت:ما که چیزی 

ندیدم......... 

این پدرو مادر میخواستن همین االن من و بکشن.........

من:اگر برم بیارمش دست از سرم برمیدارین....؟



مامان انگار شکه شده بود،از سالن زدم بیرون...

خدایا حاال برم کی و بیارم،باید مریم و راضی کنم......... 

جلو خونه علی وایساده بودم،تردید داشتم که برم یانه،چون 

کلید داشتم رفتم داخل،همه جا تاریک بود........ 

رفتم پشت دراتاق مریم وایسادمو آروم رفتم داخل.......... 

روی تخت خوابیده بود،رفتم سمتش جوری خوابیده بود که دلم 

میخواست همین حاال کنارش بخوابم........... 

ولی چیکار کنم که نمیتونستم،دستمو روی موهاش گذاشتم و 

نوازشش کردم....

یه لحظه چشماشو باز کردو خداست جیغ بزنه که دستمو روی 

دهنش گذاشتم..........

.......

مریم



دستشو برد جلو و شب خواب و روشن کرد 

چشمم به نور عادت نداشت برای همین زود بستمش...... 

وقتی چشممو بازکردم آریا رو دیدم،خواستم دستشو کنار بزنم 

که با دست اون یکیش دستمو گرفت وگفت:باید حرف بزنیم

دستمو برمیدارم ولی جیغ نزن،باشه؟ 

سرمو تکون دادم که آروم دستشو برداشت......... 

نفس نفس میزدم و قفسه سینم باال پایین میشد 

از روم کنار رفت و منم روی تخت نشستم..........

چشمم روی بدنم افتاد،لباس خوابم تنم بود........

داشتم از خجالت آب میشدم

من:اینجا چیکار میکنی.......... 

آریا:گیر افتادم،باید همین حاال بریم خونه ما.......

تورو خدا نگو نه 



من:چی میگی؟نمی فهمم.......... 

آریا:اگر قبول کنی بیای،توی راه بهت میگم 

من:آخه...... 

آریا:تورو خدا 

نتونستم چیزی بهش بگم......... 

من:من چطور بهت اعتماد کنم؟هان؟ 

اصال ته این قضیه میخواد چی بشه؟.........

آریا:همه چی خوب میشه بهت قول میدم،بهم اعتماد کن،فقط 

من و نجات بده.......... 

خندم گرفته بود 

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم............ 

من:باشه بهت اعتماد میکنم 



آریا:بیرون منتظرتم........

از اتاق زد بیرون بلند شدم و رفتم سمت کمدم درشو باز 

کردم،یه مانتو مشکی با کمربند طالیی بیرون کشیدم و 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............پوشیدم
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تا روی زانوم بود کفش مشکی و شال طالیی که خیلی هم بهم 

میومد........

یه شلوار لی مشکی هم پوشیدم 

اینارو پوشیدم و رفتم جلو میز آرایشم.........

یه آرایش کامل و بی نقص روی صورتم انجام دادم و کیفمو 

برداشتم و از اتاق زدم بیرون.........



آروم آروم از اتاق زدم بیرون،جوری رفتم که صدام و کسی 

نشنوه........

از در سالن بیرون زدم ورفتم سمت در حیاط ورفتم 

بیرون...........

آریا و رو که دیدم استرس گرفتم،رفتم سمتش و بدون هیچ 

حرفی سوار ماشین شدم و حرکت کردیم.............

.........

افسون

نمیدونم ساعت چند بود که چشمامو باز کردم

فکر کنم دوساعتی خوابیده بودم.........

صدای شکمم دیگه بیرون اومده بودو ضعف کرده بودم.........

تکونی خوردم و به سمت علی چرخیدم که با چشمای بازش 

مواجه شدم.........

لبخندی زدوگفت:خوب خوابیدی؟



منم در جواب لبخندش، لبخندی به روش زدم و گفتم:کنار تو 

همه چی خوبه..........

من و توی بغلش گرفت و گفت:میخوام فردا ببرمت خونه پیش 

شقایق و شهروز..........

ازش جدا شدم و توی چشماش نگا کردم وگفتم: جدی که 

نمیگی.......؟

علی:خیلیم جدیم

من:علی من......

نذاشت حرفمو بزنم و گفت:ببین افسون تاکی میخوای اینجا 

باشی من دیگه تحمل ندارم.........

میخوام تورو به همه معرفی کنم و با هم ازدواج کنیم.........

من با تعجب بهش نگا میکردم و اون با لبخند 

من:علی میدونی که من......... 



علی توی حرفم پریدوگفت:برام مهم نیست این بالییه که خودم 

سرت آوردم.........

من:نمیخوام ازم خسته بشی،اگر از روے ترحم باشه و....

علی:من هیچوقت ازت خسته نمیشم،حسمم اونجورے نیست 

�ه ف�ر می�نی........... 

حاال هم پاشو بریم که گشنمه 

از سر جام بلند شدم و خواستم برم که زیر دلم درد 

گرفت..........

علی که رفته بود،رفتم توی دستشویی.........

اصال فکر پریودیمو نکرده بودم،دلم درد میکرد،پس بگو این بی 

حالی ها برای چیه فکر نمیکردم اینقدر زود مریض بشم...........

سریع خودمو تمیز کردم و رفتم بیرون،نگاهی از توی آینه به 

خودم کردم.........



رنگم پریده بوداز اتاق زدم بیرون از پله ها آروم آروم رفتم 

پایین،توی آشپزخونه سرو صدا میومد........ 

علی بود که داشت میزو میچید،مریم کجاست پس........ 

بهش رسیدم وگفتم:مریم کجاست؟؟

علی:وقتی اومدم نبود.......... 

من:باشه،وایسا بهش زنگ بزنم 

علی:یکم راحتش بذار،ولش کن یکم مال خودش باشه.........

من:آخه این وقت شب... 

علی:آره این وقت شب،اون که یه بچه دوساله نیست که........ 

من:نگرانشم 

علی:نباش....



حاال هم بیا بشین غذا بخوریم،خواستم بشینم که صدای گوشیم 

که روی ُاپن گذاشته بودم رفت باال.............. 

رفتم سمتش 

علی نگاهی بهم کردوگفت:کیه؟....... .

من:نمیدونم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........علی:بده من جواب بدم،گوشی رو دادم به علی
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علی:بله

......

بفرمایید

......



نه اشتباه نگرفتین

 ......

تو کی هستی؟

 ......

میگم جواب بده،لعنتی لعنتی 

......

تو کی هستی به گوشی زن من زنگ میزنی و این حرفو 

میزنی،جواب بده.... 

 ......

به خدا پیدات �نم میکشمت کی هستی؟

......

تا این حرفو زد شتاب برد به سمت در سالن رفت منم پشت 

سرش رفتم در حیاطو باز کردو سرشو اون طرفو اون طرف 

می کرد نمیدونم دنبال چی می گشت......... 



در حیاطو بست و اومد سمت من 

داشتم کم کم میترسیدم،داشت چیکار میکرد این............. 

من:کی بود؟ 

علی:تو کسی رو به اسم فرهاد میشناسی........

من:فرهاد

علی:فرهاد دشتی........ 

من:نه

علی:ولی اون تورو می شناخت.........

اصال شماره تورو از کجا آورده،برای چی به تو زنگ زده........ 

نفسمو بیرون دادم و گفتم:علی آروم باش به خدا 

نمیشناسمش...... 

علی:باید فردا حتما بریم کالنتری 



من:میدونم قرار بود فردای همون روز بریم ولی نشد 

ببخشید........ 

علی:فردا میرم درموردش تحقیق میکنم 

من:درمورد چی؟......... 

علی:همینی که زنگ زد 

من:علی تورو خدا ولش کن 

علی:میدونی بهم داره چی میگه.........

داره میگه هرکاری که انجام میدی رو میبینم دست از پا خطا 

نکن......... 

من:علی نگو که دنبال اونی هستی که بهنام و کشته...........

علی کالفه دستی توی موهاش کشیدو حرفی نزد.........

من:تورو خدا بگو که اینطوری نیست



علی:افسون بس کن....... 

با این حرفش انگار بغض کردم،یه قطره اشک ازچشمم اومدو 

روی گونم ریخت،علی روبه روم وایسادوگفت:اینجوری نکن 

دیگه من باید بفهمم.

از دستش کالفه بودم،بدون اینکه بهش نگا کنم بلند شدم و 

رفتم سمت پله ها....... 

چند قدمی رفته بودم که بازوموگرفت و من و به سمت خودش 

کشید..........

قطره های اشکو روی صورتم پاک کردوسرشو توی گردنم بردو 

گفت:افسونگر من،تورو خدا اینجوری ناراحتم میکنی........... 

ازش جدا شدم وگفتم:تو ناراحتم میکنی،تویی که ناراحتم 

میکنی........ 

علی،علی اگر بفهمم یه بار دیگه رفتی دور این کاربه خدا 

یجوری میرم که دیگه من و نبینی،از پله ها رفتم باال و پشت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........سرمم نگا نکردم
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مریم 

دستم میلرزید،نمیدونستم چیکار کنم...

آریا:ببین من..... 

حرفشو قطع کردو نفسی بیرون دادوگفت:بابام و عموم میخوان 

که من و شهرزاد که دختر عمومه با هم ازدواج کنیم.......... 

امروز خیلی یهویی مامان گفت میخوان بیان خونه ما........ 

من نمیدونستم که میخوان این بحثو بکشم وسط........... 

شهرزاد که بدش نمیومد ولی من نمیخواستم، پای ی�ی دیگه 

وسط بود و من نمیخواستم.....



با نگاهی که بهش کردم حرفش قطع شد،ینی چی پای یکی 

دیگه وسط بود......... 

صدامو محکم کردم وگفتم:وایسا

آریا:چرا؟...... 

من:ینی چی پای یکی دیگه وسطه،اگر یکی دیگه هست چرا پای 

من و وسط کشیدی توی این ماجرای لعنتی.........

لعنتی رو با صدای بلند گفتم 

آریا:آروم باش....... 

من:چطور آروم باشم،وایسا،من نمیخوام وسط دونفر 

قراربگیرم......

آریا:نگران نباش اون دیگه نیست.......... 

 .......

آریا 



وقتی این حرفو زدم آروم گرفت من کی کسی رو دوست داشتم 

اون اولین نفر بود.............

فقط میخواستم آرومش کنم،اگر پای یه نفر هم وسط بود 

خودش بود.....

 .......

مریم 

وقتی ماشین جلو خونه شون وایساد به آریا نگا کردم که اونم 

دست کمی از من نداشت..........

فرمون و ول کردو دستمو گرفت و گفت:آروم باش خوب....... 

االن شاید وقتی رفتیم داخل رفتار خوبی باهات نداشته 

باشن،ولی میخوام تحمل کنی.....

چشمام و باز بسته کردم ودستمو از توی دستش بیرون کشیدم 

و از ماشین پیاده شدم............

لعنتی استرسی گرفته بودم که نزدیک بود بمیرم



کنار آریا وایسادم و دستشو سمتم دراز کردو منم دستشو 

گرفتم........... 

دستمو فشار داد و با اطمینان بهم نگا کردوگفت: همه 

چیزوبسپار به من............ 

سری تکون دادم و با هم رفتیم سمت در سالن 

وقتی آریا درو باز کردهمه سرا به سمت ما چرخید...........

وقتی یکم جلوتر رفتیم همه وایسادن ومنتظر بودن آریا و من 

حرفی بزنیم.......... 

آریا:خوب چیه تعجب کردین؟فکر کردین دروغ میگم.......؟

یه دختره همون جا بود،به نظرم اون دختری نبود که آریا 

حرفشو میزد........ 

وقتی هم آریا این حرفارو میزد اون اصال ناراحت نشد،نمیدونم 

چرا........

البته از روی قیافه 



یه مرده اومد جلو آریا وایساد........ 

البته جلو منم بود،خوب من کنارش بودم........... 

توی یه لحظه یه سیلی به صورت آریا زد هین بلندی 

کشیدم........

گفت:جای ما دیگه اینجا نیست 

روبه دختره وزنی که کنارش بود وفت:بریم 

وقتی با کمال خونسردی دختره بلند شدو باهاشون رفت 

چشمام میخواست از کاسه بیرون بزنه.....

سرمو به سمت آریا بروم اونم فکر کنم درمورد همین فکر 

می کرد چون با تعجب داشت به من نگا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........می کرد
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آریا 

بابا اومد جلوم و توی صورتم گفت:این چه کاری بود پسره ی 

احمق برو برشون گردون............

من:بابا من مریم و میخوام با هیچکس دیگه هم 

ازدواج نمیکنم.......... 

بابا خواست بزنه توی صورتم که دستش توی هوا موند.......... 

پوزخندی زدم وگفتم:توهم بزن 

بابا رو کرد طرف مریم و گفت:فکر نکن میتونی با این ازدواج 

کنی....... 

من هرکسی رو نمیذارم پاش به خانواده ما باز بشه.......... 

حاال هم ببرش 

.......

مریم



وقتی گفت نمیزارم با این ازدواج کنی انگار به یه شیع اشاره 

میکرد..........

اشک توی چشمام جمع شد ولی هیچی نگفتم 

آریا:اگر اینطوره باشه........

دیگه پسری نداری فهمیدی 

من میرم و مریم و عقدش میکنم ببینم کی میخواد جلومو 

بگیره.....

بعد از این حرفش دست من و گرفتو رفتیم سمت در 

سالن.......... 

آخرین لحظه چشمم خورد به زنی که هیچی نمی گفت و گریه 

میکرد......

در ماشینو باز کردو منم نشستم،خودشم رفت نشست......

سریع رانندگی میکرد و این من و می ترسوند.....



من:آریا آروم تر برو دوتامونو به کشتن میدی 

هیچی نگفت..........

خواستم دوباره حرفی بزنم که گفت:هیچی نگو، 

هیچی نگو............

نمیدونستم چی بگم دربرابر این حرفش گیچ شده بودم و فقط 

به روبه روم نگا میکردم وقتی به خودم اومدم که جلو یه 

ساختمون وایساد.....

ترسیدم من و کجا آورده بود 

آریا:پیاده شو........

من:من نمیام 

آریا با داد گفت:گفتم پیاده شو

جوری بلند و با عصبانیت حرف زد که دومتر پریدم باال...........

با ترس دستمو گذاشتم روی دسته درو بازش کردم............ 



اومد سمتم و دستمو گرفت و من و کشون کشون برد سمت 

خونه.........

وقتی کلید انداخت توی درو،درو باز کرد ترسم بیشتر شد.........

وقتی رفتیم داخل درو بست خواستم برم جلو که جلوم 

وایساد.....

پشتم به در بود و آریا جلوم وایساده بود،آریا دستشو روی 

بازوم گذاشت وگفت:می ترسی؟..... 

با لکنت گفتم:آره 

بیشتر بهم نزدیک شد،وسط خودشو در گیرم انداخته بود،توی 

یه لحظه ازم فاصله گرفت و دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......برد باال
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آریا:چرا؟من که ترس ندارم

دستشو زیرچونم گذاشت و سرمو آورد باال 

خواست سرشو بیاره جلو که سرمو کج کردم.....

پوزخندی زدو ازم جدا شد

با تعجب داشتم بهشون نگا میکردم.......... 

آریا:نمیدونستم اینقدر ازم بدت میاد 

من:اینطورنیست 

آریا:دارم میبینم..........

بشین 

سر جام وایسادم که با داد گفت:میگم بشین

از ترس رفتم و روی اولین مبل نشستیم......



آریا رفت سمت یه کمد،درشو که باز کرد از تعجب و ترس اون 

چیزی که می خواست االن بخوره داشتم پس میوفتادم..... 

یکی از شیشه ها رو برداشت و اومد سمتم 

وگفت:میخوری؟......... 

با ترس سرمو تکون دادم

بی توجه به من نشست روی مبل روبه روییم و شروع کردن 

خوردن اون عرق سگی لعنتی..........

میترسیدم مست کنه رفتم سمتش خواستم شیشه رو از دستش 

بگیرم که دستشو پس کشید.....

زانو زدم جلوش و گفتم:آریانخور

شیشه رو داد باال وبه من اهمیت نداد.........

وقتی شیشه رو اورد پایین دیگه تقریبا تموم بود،گفتم:داری 

مست میکنی.........؟

آریا:خوب میخوام همین کارو کنم



ترسیده بهش نگا کردم........

قهقه ای زدوگفت:چیه ترسیدی؟

بلند شدم و وایسادم و با صدای بلند گفتم:آره 

میترسم،میترسم........

تو داری مست میکنی من نباید اینجا باشم میفهمی یا 

نه؟..........

رفتم سمت در سالن ولی همین که خواستم دستگیره رو بکشم 

پایین دستم از پشت کشیده شد...........

صورتش عرق کرده بود و خمار بود،دستمو کشید که افتادم توی 

بغلش..........

گریم گرفته بود،میخواستم گریه کنم.......

من:آریا ولم کن

آریا:کجا میخوای بری؟هان؟کجا میخوای بری..... 



یکم آروم تر شده بود جلوم وایسادو اشکامو پاک 

کردوگفت:نمیذارم بری تو برای منی......... 

دستمو محکم گرفت و شیشه رو برداشت و سر کشیدوگفت:تو 

باید مال من بشی.......... 

با این حرفش ترس برم داشت 

آریا:تو من و نمیخوای نه؟........ 

ولی من تورو میخوام 

باید مال من بشی......... 

داد زدم وگفتم:آریا ولم کن تو دیوونه شدی، میفهمی 

مستی.........؟؟

من:تو دیوونه ای،تویی که هنوز نفهمیدی دوستت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........دارم
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قلبم وایساد با این حرفش 

آریا:بیا راستی،راستی باهم ازدواج کنیم....... 

من:آریا تو مستی نمیفهمی چی داری میگی

آریا:من میفهمم دلم میخواد زنم باشی.......

اصال دلم میخواد تورو به خانوادم نشون بدم

من میخوامت میفهمی..........

داشتم سکته میکردم 

هرلحظه داشت سرشو میورد نزدیک تر......... 

هرچی تقال میکردم انگار نه انگار کشون کشون من و برد سمت 

اتاقی که همون جا بود......... 



داد میزدم و میخواستم ازش جدا بشم،درو قلف کردو اومد 

سمتم........... 

من و پرت کرد روی تخت و گفت:بگو دوستم داری.......

بگو مثل من دوسم داری 

گریه کنان گفتم:آریا تورو خدا آروم باش......... 

باشه دوستت دارم فقط آروم باش،دوتامونو بدبخت 

میکنی......... 

آریا:اینجوری نگو دوستم داری از ته دلت بگو، 

از ته دلت............

چشمامو بستم 

نمیدونستم چجوری بگم،یه قطره اشک از چشمام اومدو 

گفتم:آره دوستت دارم حاال میخواستی همینو بفهمی...... 

فهمیدی دیگه راحتم بذار



لباش که روی لبم نشست چشمامو باز کردم.......

اصال بهم توجه نمی کرد،دست برد زیر شالمو محکم از سرم 

بیرون آورد........... 

دست روی سینش گذاشتم خواستم عقب ببرمش ولی اون 

بیشتر حریص تر شد........

لبشو روی لبم گذاشت و شروع کرد باز کردن دکمه های 

مانتوم........

با گریه پسش زدم،ولی اون بهم بی توجه بود....

وقتی دست برد برای کمر شلوارم دیگه نتونستم طاقت بیارم 

وجیغ زدم و خدا رو صدا زدم........ 

ولی اون بهم کمک نکرد،خدا کمکم نکرد......... 

با یه حرکت شلوارمو در آورد،دوباره حمله ور شد سمت 

لبام......... 



وقتی تمام لباسامو بیرون آورد ازم جدا شدو بهم نگا 

کرد......... 

منم کاری جز گریه کردن نداشتم 

آریا:جانم عزیزم دلت نمیخواد باهام باشی.......

سرشو پایین تر برد و زیر دلمو بوسه زد 

خودمو کشیدم باال که به کارش ادامه نده ولی اون اهمیت 

ندادو روم خیمه زد........... 

من:آریا ولم کن تورو خدا،مگه نمیگی دوستم داری،اگه دوسم 

داری این کارو نکن.....

سرشو که وسط پام برد پاهامو جفت کردم که نتونه کاری کنه 

ولی اون انگار گوشاش کر شده بود.....

با عصبانیت پاهامو ازهم باز کردو سرشو وسط پاهام برد......

نفهمیدم کی خودشو واردم کرد که از درد جیغ بلندی کشیدم...



دیگه تموم شد،من دختر نیستم،بی حال فقط بهش نگا 

میکردم،ولی اون کار خودشو می کرد...

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....دوطرف صورتمو با دستاش گرفت و لبامو بوسید

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت110#

دیگه مقاومت نمیکردم 

دیگه برام مهم نبود

من امشب زیر بدن آریا نابود شدم 

حرکاتشو که تند تر کرد فقط هق هق کردم همین......

بی وقفه ظربه میزدکه زیرش بی حال افتادم....

نمیدونم کی بود فقط احساس می کردم یه سایه باالی سرم 

میگرده.....



وقتی چشمامو باز کردم آریا رو دیدم 

من کجا بودم؟..

چرا آریا پیشم بود 

اصال چرا لباس تنش نیست....

یه لحظه چشمام تا آخر باز شد و با وحشت به دور و ورم نگا 

کردم و بلند شدم و توی تخت نشستم........... 

آریا چیکار کرده بود 

با من چیکار کرده بود.......

آریا خواست بیاد به سمتم 

ولی من جیغ زدم وگفتم:عوضی........ 

چیکار کردی هان

چیکار کردی.......... 



چقدر دیشب التماست کردم،ولی تو اهمیت ندادی........ 

آریا:آروم باش،همه چیزو درست میکنم به موال 

نوکرتم............ 

از تخت اومدم پایین،پاهام جون نداشت افتادم روی 

زمین......... 

خواست بلندم کنه که گفتم:به من دست نزن 

بلند شدم و وایسادم........

هق هق کنان گفتم:من گفتم دوستت دارم،ولی تو نابودم 

کردی......... 

وحشت زده بهم نگا کرد،از بس جیغ زده بودم حتی دیگه 

نمیتونستم گریه کنم......... 

خواستم یه قدم دیگه بردارم که پام پیچ خورد و افتادم زمین 

دیگه هیچی نفهمیدم........... 

 ........



افسون 

طول اتاقو طی میکردم 

اعصابم خورد بود......... 

نمیدونستم چیکار کنم 

فقط میدونستم که مریم خونه نیومده و من باید یه کاری 

کنم....... 

قرار بود امروز بریم کالنتری ولی من اصال حسشو نداشتم و 

نگران مریم بود......... 

در اتاق باز شدو علی اومد داخل 

علی:بریم........ 

من:علی من نگرانم 

علی:نگران چی؟.......... 



من:نگران مریم 

دیشب خونه نیومده......... 

خوب کجا مونده 

گوشیشم خاموشه........ 

علی:اول میریم کالنتری

بعدشم میریم دنبالش میگردیم خوبه؟سری تکون دادم و با هم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........از اتاق زدیم بیرون

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت111#

رفتیم کالنتری ازم سوال پرسیدن میخواستن ببینن من اون 

چندماهی که اونجا بودم کسی بوده که با بهنام دشمنی داشته 

یا نه آخه گفتن از نزدیکانش بوده............ 



از کالنتری زدیم بیرون،هر جا رو که میدونستیم سر زدیم ولی 

مریم و پیدا نکردیم،دیگه واقعا

نگران شده بودم...... 

داشتم همینطور فکر میکردم،که گوشیم زنگ خورد......... 

وقتی به گوشیم نگا کردم دیدم شماره مریمه 

چشمام چهارتا شده بود........ 

برداشتم 

الو

 ......

سالم

 ......

کجایی تو؟ 

......



نمیگی من نگران میشم 

 ......

تو که رفتی اونجا نباید به من زنگ بزنی 

 ......

چرا صدات گرفته 

 ......

چرا گوشیت خاموش بود 

......

خیل خوب

......

تو یه چیزیت هست 

......

کی میای 



......

ینی اونجا میمونی؟... 

......

باشه مواظب خودت باش 

 ......

عصبی گوشی و قطع کردم و گفتم:دختره بی شعور رفته خونه 

خالش ولی زنگ نزده........ 

علی:خیل خوب،من که گفتم نگران نباش 

 .......

مریم 

وقتی چشمامو باز کردم بهترم شده بود،به خودم نگا کردم لباس 

تنم بود......... 



پس آریا تنم کرده بود،داشتم فکر میکردم که در باز شد و آریا 

اومد داخل.......... 

رومو کردم اون ور که چشمم بهش نیفته،اشک توی چشمام جمع 

شد.......... 

حس کردم که کنارم روی تخت نشست

آریا:مریم میشه بهم نگا کنی....... 

سکوت 

آریا:تورو خدا........ 

بازم سکوت

آریا:من پای کاری که کردم هستم.......... 

به قرآن میام خواستگاریت 

من اصال دیشب نفهمیدم چی شد......... 



فقط یادمه که اون شیشه لعنتی رو برداشتم و خوردم......... 

من من نمیخواست....... 

هنوز حرفش تموم نشده بود که رومو کردم طرفش و با چشمای 

اشکی بهش نگا کردم وگفتم:میدونی من دیگه دختر 

نیستم......... 

تو من و نابود کردی 

ازت متنفرم......... 

این چه دوست داشتنیه هان

با بغض گفتم:تو دیشب گفتی دوستت دارم 

تو من و مجبور کردی بگم دوستت دارم.........

چرا دروغ دوستت داشتم،با این حرفم سرشو بلند کردو بهم نگا 

کرد.....

گفتم:ولی االن فقط ازت متنفرم........



االنم فقط میخوام تنها باشم و تو اینجا نباشی،

کالفه بلند شد......... 

خواست بره که وایسادو گفت:حداقل به افسون زنگ 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............بزن،گوشیت کنار تختته

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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گوشی و برداشتم و بهش زنگ زدم 

اونم عصبانی بود که چرا زنگ نزدم بهش.....

گفتم خونه خالم بودم 

گوشیمم شارژ تموم کرده بوده.......

از دروغ گفتن متنفرم 

مخصوصا به افسون........ 



در اتاق باز شدو یه پرستار اومد داخل 

باالی سرم وایسادو گفت:سالم عزیزم....... 

من:سالم 

پرستار:بهتری.......؟

من:ممنون

پرستار:عزیزم شوهرت گفت که دیشب اولین رابطه رو 

داشتی........ 

یکم ضعیف شده بودی و انگار ترس داشتی 

اشکال نداره یکم که بگذره بهتر میشی......... 

هیچی نگفتم که خودش از اتاق رفت بیرون 

یادم میوفته به افسون،درست بالیی که سر افسون اومده سر 

منم اومد........ 

خدایا چیکار کنم،جواب بی بی رو چی بدم..........



بهش بگم دیگه دختر نیستم،چطوری با این بی آبرویی سر 

کنم.....

چطور به افسون بگم،نه اصال نباید به هیچکس بگم....

خودمو گم وگور میکنم ،نمی ذارم دست هیچکس بهم برسه،حتی 

آریا،آره میرم و دیگه برنمیگردم..

نمیدونم چقدر دیگه همینجور خوابیده بودم و به دیوار زل زده 

بودم که در باز شد و سر منم به همون سمت رفت که با دیدن 

آریا رومو کردم طرف دیوار تا نبینمش..........

کنارم روی صندلی نشست

آریا:میشه بهم نگا کنی؟

سکوت

آریا:میگم نگا کن.........

سکوت



یه لحظه صورتم به سمتش کشیده شد که دیدم دستشو روی 

چونم گذاشته و سرمو به سمت خودش میکشه و میگه:میگم 

نگام کن لعنتی.......

اشک توی چشمام جمع شده بود

نمیدونم چی توی نگاهم دید که دستشو باال تر آوردو روی گونم 

گذاشت و نوازشش کرد.........

چشمامو بستمچرا نمیتونستم پسش بزنم،چرا؟

پیشنیشو روی پیشونیم گذاشت وگفت:به خدا نوکرتم 

من.........

خواست حرفشو کامل کنه که سرمو عقب کشیدم و رومو کردم 

طرف دیوارو اصال بهش نگا نکردم،جوری در اتاقو زد به هم که 

دومتر پریدم باال......

......

آریا



نفهمیدم چطوری این کارو کردم،فقط میدونم که باید یه کاری 

کنم از دستش ندم والبته من یه کارایی کرده بودم که اگر مریم 

می فهمید ناراحت میشد..........

از نگاهش و حرکاتش میشد فهمید که ازم بدش میادو میخواد 

ترکم کنه ولی من نمیذارم،نمیذارم به این راحتی مثل ماهی از 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......چنگم لیز بخوره و بره

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت113#

افسون

جلو در خونه وایساده بودیم توی ماشین

دستم میلرزید....... 

نمیدونم چطوری برم و خودمو نشون شقایق و شهروز 

بدم.........

علی دستمو گرفت و گفت:این همه استرست برای چیه؟؟؟......



من:نمیدونم،نمیدونم

علی دستشو روی دستگیره گذاشت و گفت:خب پس......

درو باز کردو دست منم ول کر،اومد سمت من........ 

درو برام باز کردو منم پیاده شدم

دستمو گرفت وگفت:دیگه همه چیز تموم شد باشه؟.........

من:با اینکه همه چیز تموم نشده ولی،باشه........

علی لبخندی زدو رفتیم سمت در حیاط آیفن و زدو درو باز 

کردن.........

وقتی وارد حیاط شدیم در سالن با شتاب باز شد...........

شقایق بود که به سمتمون میومد،وایسادم...

نمیتونستم تکون بخورم،حواسم به شقایق بود که داشت به 

طرفمون میومد.........



همین که بهم رسید سیلی نسبتا آرومی آورد توی صورتم که با 

تعجب داشتم بهش نگا میکردم......

توی یه ثانیه خودشو با گریه انداخت توی بغلم

دستمو باال آوردم و گذاشتم روی کمرش.......

شهروز و دیدم که با لبخند داشت بهمون نگا می کرد...........

ازم جداشدو گفت:کجا بودی دیوونه هان؟؟

علی خواست حرفی بزنه که جلوشو گرفتم خواستم خودشو 

خالی کنه........

.......

مریم

توی همون اتاق لعنتی بودم،خواب به چشمم نیومده 

بود...........

داشتم فکر میکردم که در باز شد با کسی که توی اتاق دیدم 

وحشت کردم........ 



وحشت از ترس؟

نه نبود......

وحشت از دونستن بی آبروشدنم،به سمتم اومدو بغلم 

کرد.........

من توی فکرو خیال بودم که ازم جدا شدو 

گفت:مریم،مریم.........

بی بی بود بود که صدام میزد

من:بی بی؟.........

بی بی:جون بی بی

چی شدی تو جونم......

زدم زیر گریه

بغلم کردو گفتم:تو اینجا چیکار میکنی........



بی بی صداش گرفته بود

گفت:ینی من اینقدر برات کم ارزش شده بودم که بهم نگفتی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........این پسرو دوست داری،چرا بهم نگفتی

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت114#

ازش جدا شدم وگفتم:چی میگی بی بی من.....

نذاشت کامل حرفمو بزنم وگفت:نمیخواد چیزی بگی آریا همه 

چیزو بهم گفت فکر کردی اگر اومده بود من نمیذاشتم ازدواج 

کنین.......... 

آخه چرا......؟؟

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم،نمیدونستم چی بگم........

بی بی نگران همه جامو نگا کردو گفت:جاییت که 

نشکسته...........



وای بی بی هیچی نمیدونست،فکر کرده من تصادف 

کردم.........

من:نه بی بی خوبم

هیچیم نیست........

بی بی:آریا رسما تورو از من خواستگاری کرد

با تعجب بیشتری به بی بی نگا کردم.........

بی بی:اینجوری نگام نکن

همین امروز میریم بینتون صیغه خونده شه........

خواستم حرف بزنم که گفت:همین که گفتم من که اینجا 

نیستم.........

تا وقتی مامان باباش بیان شمال با هم صیغه میمونین.........

پسر خوبیه بهش اعتماد دارم،میتونی پیشش بمونی......

واقعا زبونم بند اومده بود،آریا بی بی رو جادو کرده بود........



ینی چی من صیغش بشم،ینی چی که پیشش بمونم........

نمیدونستم چی بگم،همینجور نشسته بودیم که در باز شدو 

دکتر اومد داخل..........

رو به من گفت:خوب دخترم میتونی مرخص بشی..........

دکتر خیلی مشکوک میزد،چرا هیچکس به بی بی نمی گفت که 

مشکل من تصادف نبوده...........

آریا اومد داخل همین که وارد شد بی بی بهش لبخند زد..........

دیگه داشتم دیوونه میشدم،آخه این چی به بی بی گفته 

بود...........

بی بی:بیا پسرم این کیفو ببر که مریم مرخصه

آریا:آره میدونم کارای ترخیصشو انجام دادم......

رومو طرف آریا کردم که یه جور خاصی بهم نگا کرد........



نتونستم حرف بزنم انگار دهنم قلف شده بود

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم،چشمامو بسته 

بودم...........

با توقف ماشین منم چشممو باز کردم،اینجا کجاست؟؟..... 

من:چرا اینجاییم 

بی بی:اومدیم برای صیغه دیگه....... 

اومدم حرفی بزنم که بی بی گفت:حرف نباشه 

با خشم برگشتم طرف آریا که اونم با خونسردی کامل بهم نگا 

می کرد........ 

نابود شدم 

دیگه نمیتونم کاری کنم 

حاال که پای بی بی وسط بود دیگه نمیتونستم حرفی 

بزنم،وقتی صیغه خونده شد دیگه اشهد خودمو خوندم.......... 



من نمیخواستم،درسته دوستش داشتم،ولی چه دوست 

داشتنی،اون من و نابود کرد......... 

نابودش میکنم،عذابش میدم،از کاری که کرده پشیمونش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......میکنم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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سوار ماشین شدیم که بی بی گفت:پسرم من و ببر 

فرودگاه......... 

با وحشت سرمو به سمتش کشیدم وگفتم:کجا بی بی ینی 

پیشم نمیمونی......؟

بی بی:خودت میدونی که کلی کار اونجا ریخته سرم،پس اونا 

رو کی باید انجام بده.......... 

من:آخه من مریضم باید پیشم بمونی 



بی بی:شوهرت هست دیگه دخترم....... 

به آریا نگا کردم و زیر لب گفتم:شوهر؟!! 

میدونستم هرچی هم دیگه بهش بگی دیگه قبول نمیکنه برای 

همین دیگه چیزی نگفتم  وقتی بی بیو رسوندیم رفتیم 

خونه......... 

خونه که نه برای من جهنم بود.........

یه راست هم رفتیم توی همون اتاق لعنتی داشتم برمیگشتم که 

با آریا سینه به سینه شدم..

نمیتونستم توی این اتاق وایسم

آریا:کجا میری؟........

جوابشو ندادم و رفتم روی کاناپه توی سالن نشستم.........

آریا پشت سرم اومدو گفت:نمیخوای حرف بزنی؟....

من:نه نمیخوام



آریا جلوم زانو زدوگفت:من که گفتم غلط کردم پای کاری هم که 

کردم وایمیسم..........

من:این خونه عذابم میده میفهمی

بد کردی آریا......... 

بدکردی

دلمو شکستی.......

آریا:خونه رو عوض میکنیم

پوزخندی زدم وگفتم:خودتم میتونی عوض کنی

کالفه بلند شدو گفت:هفته دیگه عقد افسون و علیه خودتو 

جمع کن.......

رفت سمت در سالن و قلفش کرد بعدم جلوی خودم کلیدو 

برداشت و رفت داخل اتاق و درو بهم زد،لعنتی.....



همونجا دراز کشیدم و شروع کردم گریه کردن 

یه هفته گذشت یه هفته پر دردسر،اصال باهم حرف 

نزدیم،هیچی..........

رفتم حموم

وای یادم رفت حوله بیارم........

خدایا من و محتاج این آدم نکن

سرمو از در بیرون کردم و توی اتاقو نگا کردم.....

خواستم برم بیرون که صدای در سالن اومد

دوباره رفتم توی حموم........

پشتمو کردم به درو کالفه موهامو کشیدم دوباره درو باز 

کردم......

ناباور به حوله جلو در نگا کردم،ینی آریا اینو گذاشته بود.....

سریع برش داشتم و دور خودم پیچیدم و اومدم بیرون........ 



جلو میز آرایش نشستم و مشغول سشوارکشیدن موهام 

شدم.........

همین که سرمو بلند کردم دیدم آریا نشسته روی تخت و به من 

نگا میکنه.....

با هول برگشتم به عقب که صندلی افتاد سمت راستم.........

نفس نفس میزدم و بهش نگا میکردم،بلند شدو اومد طرفم.....

روبه روم وایساد هیچی به غیر از حوله دورم نبودو خیلی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........میترسیدم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت116#

دستشو روی شونم گذاشت که لرزیدم

خواستم پسش بزنم ولی دست اون یکیشو گذاشت روی شونه 

ی اون یکیم........



آریا:مریم؟

با صدای ارزونی گفتم:بله......؟

آریا:من دوستت دارم

سریع سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم،نه قیافش به مستا 

می خورد،نه به دیوونه ها

من:من،من......

آریا دستشو روی لبم گذاشت و گفت:هیچی نگو، هیچی........

از همون روزی که خونه علی طعم لباتو چشیدم

عجیب دوست داشتم دوباره ببوسمت.........

اما توی بیداری نه توی مستی

نه از سر هوس از سر عشق.........

سرمو بلند کردم و توی چشماش نگا کردم



سرشو کم کم جلو آورد........

خدایا نه نمیخواستم

میخواستم پسش بزنم........ 

ولی وقتی لباش روی لبم نشست تازه فهمیدم که منم چقدر 

بهش نیاز دارم.........

زبونشو توی ذهنم چرخوندو دوباره روی لبمو بوسید...........

کمرمو به میز آرایش چسپوندو خودشو بهم بیشتر نزدیک 

کرد...........

دستش که به سمت حولم رفت سرمو پس کشیدم........

آریا انگار تازه به خودش اومده بود ازم جدا شدو ببخشیدی 

گفت و رفت بیرون،نفس نفس میزدم و قفسه سینم باال پایین 

میشد.......

 .........



افسون 

امشب بهترین شب برای من و علی بود 

فقط می خواستیم توی محضر عقد کنیم و بریم مسافرت....

علی خواست مراسم بگیره ولی من نذاشتم

گفتم نمیخوام....

هیچکس هم دعوت نکردیم فقط مریم و آریا، شقایق و شهروز 

همین....

یه ست سفید پوشیده بودم،امروز خیلی خوش حال بودم....... 

ولی هم نگران بودم،هنوز قاتل بهنام پیدا نشده بودو اون 

مظاهم همش برام پیام میداد.....

داشتم به خودم نگا میکردم که در باز شدو علی اومد داخل.... 

لبخندی بهم زدو بهم نزدیک شد 



دستمو گرفت و من و به سمت خودش کشیدو گفت:چه 

خوشکل شدی........

من:توهم خیلی خوشتیپ شدی،من و کشید توی 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........بغلش

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت117#

مریم 

آریا اومدو لباساشو عوض کردو رفت 

حتی یه نگاه هم بهم ننداخت.........

نمیدونم چرا ناراحت شدم 

من که میگفتم ازش متنفرم..........

پس چی شد



وقتی کامل آماده شدم وایسادم و توی آینه به خودم نگا کردم 

خیلی خوب شده بودم.............

لبخندی به خودم زدم و از اتاق زدم بیرون 

رفتم توی سالن که آریا رو دیدم.............

روی مبل نشسته و سرش پایین بودو با دوتا دستاش سرشو 

توی دستش گرفته بود....... 

وقتی صداش زدم اصال سرشو بلند نکرد که بهم نگا کنه انگار 

نمیشنید......

دوباره صداش زدم ولی انگار هیچی......... 

رفتم کنارش دستمو روی شونش گذاشتم با این حرکتم مثل 

دیوونه ها بلند شدو بهم نگا کرد.......

خواستم چیزی بگم که گوشیش زنگ خورد 

الو



..........

بله 

..........

به خدا قسم خودمو میکشم و از دست همه تون راحت میشم 

..........

چرا دست از سرم برنمیدارین

..........

نمیام

..........

همین که گفتم

..........

چی؟

..........



اگر بیام و ببینم دروغ گفتین بد جور عصبانی میشم

.........

اومده که اومده 

.........

مامان تورو خدا بس کن 

.........

من اونو نمیخوام چطوری باید بهت بفهمونم 

.........

شب میام 

.........

باشه مریمم میارم 

.........



ولی خدا شاهده اگر دروغ گفته باشین همون جا خودمو آتیش 

میزنم

.........

با عصبانیت گوشی رو قطع کردو جوری انداختش روی مبل که 

اگر روی زمین مینداخت هزار تیکه میشد.............

دستشو روی قلبش گذاشت و ماساژ داد چرا دستش و روی 

قلبش گذاشته بود..........

به سمتش رفتم و نگران نگا کردم انگار تازه من و 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........دید

❀بهتـریـن انـتـخاب❀
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دستشو سریع برداشت و بهم نگا کرد

خواستم حرفی بزنم که دستمو گرفت و من و کشون کشون برد 

سمت ماشین................



نمیخواست حرف بزنه

معلوم بود.............

منم حرفی نزدم 

ولی وقتی دستشو روی قلبش گذاشت نگران شدم.......... 

رفتیم محضر ولی داخل نرفتیم همون بیرون وایسادیم تا بقیه 

هم بیان........ 

 .......

افسون

با هم از اتاق زدیم بیرون

دست همو گرفته بودیم از پله ها میرفتیم پایین.....

علی وسایالرو گذاشت توی ماشین 



سوار ماشین شدیم و شقایق و شهروز هم پشت سرمون 

میومدن..........

آریا هم قرار بود بره دنبال مریم،خیلی عجیب بود یه هفته بود 

که مریمو ندیده بودم،خیلی دلم براش تنگ شده بود..............

جلو محضر وایسادیمو

همگی پیاده شدیم........ 

وقتی پایین اومدیم مریم و آریا همون جا وایساده بودن....... 

تا به مریم رسیدم خودشو توی بغلم انداخت

احساس می کردم خیلی ناراحته........

ولی چیزی نگفتم،وقتی میخواستم بله بگم خیلی استرس 

داشتم نمیدونم چرا؟.......

علی یه ست طالی خوشکل برام خریده بود

خیلی دوستش داشتم.......... 

........



سوار هواپیما شدیم و رفتیم به سمت کیش

خیلی دوست داشتم یه روزی برم کیش........

برای همین علی بلیت کیش و گرفت

میخواست بریم خارج از کشور......... 

ولی من قبول نکردم

توی هواپیما بودیم و دستم توی دست علی بود

شاید یکم ناجور بود که سرتا پا سفید سوار هواپیما شده 

بودم........

میخواستم عوضش کنم ولی علی نذاشت و گفت همه باید 

بدونن که تو عروسی ومن میخوام ببرمت ماه عسل........

نگاهی به علی که صورتش غرق خواب بود کردم و خودمم 

سرمو روی شونش گذاشتم و خوابیدم

داشتم خواب میدیدم علی داشت من و میبیوسید،منم باهاش 

همکاری میکردم...........



ولی همین که خواستم از خوابم لذت ببرم،با صدا زدنای علی از 

خواب پریدم...........

علی با لبخند مهربونی داشت بهم نگا می کرد

منم توی خواب و بیداری بهش لبخند گنده ای زدم که دستشو 

روی صورتم گذاشت و گونه مو نوازش کردوگفت:خواب من و 

میدیدی؟.....

من:چطور؟ 

علی:آخه داشتی لبخند میزدی و اسممو صدا 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........میزدی

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت119#

توی خواب و بیداری خندیدم و گفتم:آره خواب دیدم داشتی 

من و میبوسیدی..........



نگاهی به اطرافش کرد سریع لبشو گذاشت روی لبمو بوسید با 

این کارش خواب از سرم پریدو دستمو روی گردنش 

گذاشتم.............

ازم جدا شدوگفت:همه خواباتو برآورده میکنم

هر آرزویی داری و برات خاطره میکنم.........

بوس ای روی گونش گذاشتم وگفتم:رسیدیم؟؟ 

علی:تقریبا.........

وقتی هواپیما وایساد 

ده دقیقه ای شد که مسافرا همگی پیاده شدن ما هم سریع 

پیاده شدیم و رفتیم سمت تاکسی و سوار شدیم و رفتیم 

هتل............

خیلی خوش حال بودم 

تاکسی پیاده مون کردو ما هم رفتیم توی هتل 



علی شناسنامه هامون رو از توی کیف بیرون آوردو گرفت جلو 

دختره و گفت:یه اتاق می خواستیم............

دختره جوری با عشوه شناسنامه هارو از دست علی گرفت که 

میخواستم همون جا بگم بیا بریم یه هتل دیگه......... 

دختره:زن و شوهرین؟ 

علی با لهن جدیی گفت:معلوم نیست.....؟؟

اوف دلم خنگ شد دختره ی ایکبیری 

دختره هم دیگه چیزی نگفت......... 

یه نفرو صدا زد و کلیدو داد دستمون 

دختره:سجاد با این آقا و خانم برو واتاقشونو نشونشون 

بده.......... 

سجاد:چشم 



خالصه که پسره تا اتاق باهامون اومدو ما دیگه خودمون رفتیم 

داخل......... 

همین که رفتیم داخل علی چمدونارو زمین گذاشت و دستمو 

گرفت وگفت:وای وای یه نفر اون بیرون داشت حرص می خورد 

و حسودی می کرد.......... 

من:من که ندیدم 

خواستم برم که علی دستمو گرفت وگفت:چرا من دیدم یه 

خانم اخمو که االنم جلوی من وایسادم......... 

لبخندی زدم و چیزی نگفتم 

علی:بیا بخوابیم که خیلی سختم......... 

من:باشه پس من لباسامو بیرون بیارم 

خواستم برم که دستمو گرفت........ 

با حالت سوالی بهش نگا کردم که گفت:کجا؟ 



من:خوب لباسام و میخوام بیرون بیارم........ 

علی دستشو روی شالم گذاشت وگفت:خودم بیرون میارم با 

این حرفش شال و از سرم بیرون آوردو انداخت کنار 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........تخت

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت120#

لبخندی زدو دستشو روی دکمه های مانتوم گذاشت منم داشتم 

با آرامش بهش نگا میکردم........

مانتو رو از روی شونه هام کنار داد که افتاد روی زمین دستشو 

روی تاپم گذاشت و گفت:دلم کشید یه دوش دونفره........

تا اومدم حرفشو تجذیه و تحلیل کنم تاپو از تنم بیرون کشیدو 

دستشو رو کمر شلوارم گذاشت سریع شلوارو کشید پایین منم 

مقاومت نکردم و پاهامو از شلوار بیرون کشیدم..........



دسشو روی پهلون کشیدو توی یه لحظه دوطرف پهلوم گرفت و 

گفت:پشیمون شدم....... 

تا اومدم بگم از چی پشیمون شدی من و روی تخت انداخت 

وروم خیمه زدو گفت:بهتره یه حال اساسی بهم بدی............ 

خندیدم و لبمو روی لبش گذاشتم وگفتم:عاشقتم

علی:من بیشتر...... 

سرشو طرف گردنم برد گاز ریزی گرفت که

آهی کشیدم....... 

علی جونی گفت و دوباره به جون لبام افتاد 

صدای باز شدن کمر بندشو جر خوردن لباس  زیرم توی اتاق 

پیچید.......... 

با حرکت اول علی آهم بلند شد 

دوتا دستمو باالی سرم قلف کرد و خودش به جون سینه هام 

افتادو همزمان خودشو تکون می داد........ 



اینقدر کارشو ادامه داد که دوتامون به اوج رسیدیم و علی 

کنارم افتادو از خستگی دوتامون خوابمون برد........

 ........

مریم 

استرس داشتم نمیدونم کجا داشتیم میرفتیم ولی حدس 

میزدم که داریم میریم خونه بابای آریا.......... 

دلم میخواست نریم ولی چاره ای نبود وقتی رسیدیم شکم به 

یقین پیوست.....

خواست از ماشین پیاده شه که دستشو گرفتم...

آریا نگاهی بهم کردو دوتا دستاشو دوطرف صورتم گذاشت و 

پیشونیمو بوسیدو گفت:نگران نباش باشه؟.........

لبخند مهربونی زد که دلم نیومد چیزی بگم فقط سرمو تکون 

دادم.........



سریع بوسه ای روی لب هام زدو ازم جدا شدو رفت پایین منم 

سریع درو بار کردم و رفتم پایین......... 

دستشو سمتم دراز کرد و منم دستشو گرفتم 

وقتی رفتیم داخل همه سراشون به سمت ما چرخید........ 

همه،همون آدمای قبلی بودن 

فقط یه نفر بود که نا آشنا بود.......

یه پیر مرد تقریبا هفتاد ساله با دیدن من با تعجب بلند شدو 

بهم نگا کرد..

چرا اینجوری بهم نگا می کرد 

مامان آریا کنارش وایسادو گفت:آقاجون اینم همون........ 

پیر مرده نذاشت حرفشو کامل کنه ودستشو باال آورد که مامان 

آریا دیگه چیزی نگفت...........

آریا دست من و سفت گرفت و رفتیم سمت پیرمرده..........



اصال چشم ازم برنمیداشت

بی مقدمه پرسید:اسم مادر بزرگت چیه دخترجون........

کُپ کرده بودم نمیتونستم حرف بزنم 

من:ماه رخ

با این حرفم خودشو انداخت روی مبل و به رو به روش خیره 

شد........... 

دستشو روی قلبش گذاشت و تا اومدیم چیزی بفهمیم صدای 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........جیغ و داد رفت باال نفهمیدم چی شد

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت121#

همگی توی بیمارستان بودیم....

آریا توی اتاق پدر بزرگش بود و داشتن باهم حرف 

میزدن.............



 ......

آریا 

من:کارم داشتی اقاجون؟ 

آقاجون با صدای کم جونی گفت:اگر میخوای با ازدواجت 

موافقت کنم باید زنگ بزنی مادر بزرگ این دختر بیاد 

اینجا........... 

من:آخه چرا؟ 

اقاجون:همین که گفتم........

من:ولی... 

حرفمو قطع کردوگفت:ولی و اما و آخه نداره همین که 

گفتم.......

مفهومه؟ 

من:بله.........



از اتاق زدم بیرون که همه به حالت نگران بهم نگا میکردم.......

بهشون فهموندم که چیزی نیست و دست مریم و گرفتم و 

رفتیم توی حیاط بیمارستان............. 

مریم:آریا چی شده 

چه خبرته.........

یه لحظه وایسا 

رفتیم و روی یکی از نیمکت ها نشستیم کالفه دستی به صورتم 

کشیدم که مریم گفت:اقا جونت چی گفت آریا؟............

من:گفت اگر میخواین با ازدواجتون موافقت کنم باید بگیم 

مادر بزرگت بیاد اینجا........... 

مریم:ینی چی؟ 

من:نمیدونم از وقتی تورو دید اینجوری شد.... 



مریم:حاال باید چیکار کنیم 

من:باید خواسته شو عملی کنیم............. 

مریم با تعجب بهم نگا کردو دیگه چیزی 

......

مریم

میخواستم زنگ بزنم به بی بی...........

چند تا بوق خوردو بی بی برداشت

من:سالم بی بی

.......

بی بی:سالم جونم چه خبر دخترم؟ خوبی؟

.......

من:ممنون بی بی



.......

بی بی:مریم؟

.......

من:بله؟

.......

بی بی:چیزی شده؟

.......

من:بی بی میخوام یچیزی بهت بگم ولی نباید عصبانی بشی 

باشه؟

.......

بی بی:باشه دخترم حاال بگو

.......

من:بابا بزرگ آریا برای ازدواجمون یه شرط گذاشته



.......

بی بی:خوب چه شرطی؟

.......

من:شرط گذاشته اول شما رو ببینه

.......

بی بی:ینی چی اگر دختر میخوان باید اونا بیان ینی چی که 

من بیام.....

.......

من:بی بی تورو خدا به خاطر من

.......

بی بی:باشه همین فردا راه میوفتم،بیام ببینم این آدمی که 

داری درموردش حرف میزنی کیه

.......



من:مرسی بی بی ممنون

.......

بی بی:من فقط میخوام تو خوشبخت بشی

.......

من:میدونم بی بی،میدونم

.......

بی بی:من دیگه میرم خدافظ

 .......

من:خدافظ

.......

گوشی رو قطع کردم و دوباره رفتم سمت سالن 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......بیمارستان
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أیا همون جا بود

با اینکه هنوز دلم باهاش صاف نبود ولی دوستش داشتم 

نمیتونستم ولش کنم درسته اولش گفتم ولش میکنم و 

میرم.........

ولی حاال که بهش فکر میکنم یه لحظه هم بدون آریا 

نمیتونم..........

وقتی بهش رسیدم نگران به سمتم اومدو گفت: چی شد راضی 

شد؟......... 

با این حرفش سرباباش به سمت ما چرخید

دندون کروچه ای کردو چیزی نگفت........

من:گفت فردا راه می مفته

وقتی این حرفو زدم بابای آریا با عصبانیت به سمت آریا 

چرخیدو گفت:اگر آقاجون هم اجازه بده من اجازه نمیدونم این 



ازدواج سر بگیره من دختری که از خون ما نیست و 

نمیخوام..........

شهرزاد کنار دست مامانش و مامانشم کنار دست بابای آریا 

وایساده بود و به ما نگا می کرد،هیچ چیزی از توی صورتش 

نمیشد فهمید. 

با حرف بابای آریا با چشمای اشکی به آریا نگاه کردم که آریا من 

و کشید توی بغلش.........

وقتی این کارو کرد باباش با عصبانیت بیشتری رو کرد طرف 

آریا و سیلی آورد توی صورتش......

مات و مبهوت داشتم بهش نگا میکردم چرا اینکارو کرد....

بابای آریا:چطور میتونی وقتی شهرزاد اینجا وایساده این 

دختره رو بغل کنی..........

نگاهی به شهرزاد کردم که با این حرف تکیه شو از دیوار گرفت 

و با بغض گفت:بس کنین......... 



دیگه خسته شدم همش شهرزاد و آریا....... 

آریا شهرزاد

هی هرچی نمیگیم شما بدتر میکنین...........

چرا نمیخواین بفهمین ما برای هم نیستیم

بعدم گریه کنان از جلومون رد شدو رفت.........

این مگه آریا رو دوست نداشت،پس چرا اینکارو کرد.......... 

شاید واسه غرورش بود،شاید دلش نمیخواست یه بار دیگه 

خوردبشه و آریا پسش بزنه...........

با تعجب به همه نگا کردم که اونا هم مثل ما تعجب کرده بودن 

مخصوصا آریا.........

بابای ستایش خواست بره دنبالش ولی مامانش نذاشت..........

.......

علی



خواب بودم که گوشیم زنگ خورد

نگاهی به افسون غرق در خواب کردم و سرشو که روی بازوم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بود و گذاشتم روی بالشت و گوشی رو برداشتم
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الو بفرمایین

.......

بله خودم هستم 

 .......

نه خیر من االن شهر خودم نیستم که بتونم بیام 

 .......

میشه بگین موضوع چیه 



 .......

ینی چی؟ 

 .......

ینی کسی که مارو تهدید میکرده از طرف سیامک بوده؟ 

 .......

حاال باید چیکار کنیم؟ 

.......

چشممو روی هم فشار دادم وگفتم:دستگیرش کردین؟ 

.......

میشه ببینمش،چطور تونسته با نزدیکترین فرد زندگیش همچین 

کاری کنه.....

.......

چرا نه؟



.......

خوب اونو که دستگیر کردین،چرا نمیذارین ببینمش

.......

خیل خوب،خیلی ممنون که خبر دادین

.......

گوشی رو قطع کردم و سرمو برگردوندم که دیدم افسون 

نشسته روی تخت و داره بهم نگا میکنه.......

کنارش نشستم که با چشمای اشکی بهم نگا کرد

خواستم حرفی بزنم که سریع بلند شدو قبل از اینکه دستم 

بهش بخوره رفت توی حموم.........

اهههه گندت بزنن،رفتم پشت در که صدای گریه شو 

شنیدم،صدای گریش عصبیم می کرد..........

رفتم پشت درو گفتم:افسون درو باز کن 

با هق هق گفت:دیدی، دیدی گفتم ما یه روز خوش 

نمی بینیم..... 



من:اینجوری که فکر میکنی نیست

افسون:پس چه جوریه......... 

من هیچوقت یه زندگی خوب ندارم باید بمیرم..

با داد گفتم:این حرفو نزن لعنتی

بیا بیرون تا برات توضیح بدم........

اگر نیای درو میشکنم،بیا بیرون.......

یکم از در فاصله گرفتم و چند دقیقه ای شد که صدای تیک در 

اومدو درو باز کرد..........

همین که درو باز کرد کشیدمش توی بغلم

هق هق می کرد

دستمو روی کمرش کشیدم و گفتم:چرا اینجوری میکنی.........

من که گفتم چیزی نیست



ازش جدا شدم و گفتم:دیگه اینکارو نکن.......

لبخندی زدم و به بدن برهنش نگاه کردم وـدستمو زیر پاش 

انداختم و بلندش کردم که جیغی زدو دستشو دور گردنم حلقه 

کرد..........

با این کارش خندیدم و رفتم توی حموم گذاشتمش زمین و 

مشغول آماده کردن وان شدم.........

خودم نشستم توی وان و افسون و جلوم نشوندم.........

افسون:خوب؟ 

من:چی خوب؟........ 

افسون:برام بگو درست تعریفش کن 

من:کسی که بهنام و کشته سیامک بوده 

اونی که تهدیدمون می کرد از طرف سیامک 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بوده
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اونی که مارو تهدید می کرد رو گرفته بودن 

وقتی سیامک یه نفر دیگه رو اجیر کرده بوده تا بفرسته و بره 

توی زندان اونی که مارو تهدید میکنه بکشه دستگیرش میکنن و 

اعتراف میکنه که از طرف سیامک بوده......... 

افسون:سیامکو گرفتن؟ 

من:آره......... 

افسون:خوب حاال چی میشه؟ 

من:اعدام.........

با این حرفم لرزی کرد که دستمو روی شکمش گذاشتم و 

نوازشش کردم...........

افسون:علی 



من:جانم؟ 

افسون:من میترسم........ 

افسون و به سمت خودم برگردوندم و گفتم:از چی 

می ترسی؟........ 

هق هق کردوگفت:از اینکه تورو از دست بدم

بعدم خودشو انداخت توی بغلم........ 

سفت گرفتمش توی بغلم 

ازم جدا شدو دوباره برگشت سر جاش و دستمو گرفت و 

گذاشت روی کمرش......... 

افسون:توهم متوجه آریا و مریم شدی؟ 

من:ینی چی؟.......... 

افسون:به نظرم یه چیزی بینشونه

من:آریا مریم و دوستت داره........ 



افسون:تو از کجا میدونی 

من:از حرکاتشون معلومه........... 

افسون:مریمم اونو دوست دارم خیلی واضحه....

من:افسون خیلی دوستت دارم من هیچوقت ترکت 

نمیکنم.......... 

افسون:میدونم،ولی میترسم 

من:نترس من همیشه کنارتم.........

دیگه همه چیز تموم شد 

ما دیگه داخل آرامشیم...........

.......

مریم 



آقا جون آریا مرخص شده بود و قرار بود ما بی بی و وقتی 

رسید ببریمش یه راست خونه شون

امروز قرار بود بریم دنبال بی بی،خیلی استرس داشتم......... 

من همیشه استرس دارم از ماشین پیاده شدیم و رفتیم توی 

سالن فرودگاه منتظر بی بی شدیم......... 

بی بی رو که دیدم شتاب زده رفتم توی بغلش 

ازش جدا شدم وگفتم:خوش اومدی بی بی جونم............ 

بی بی:خوبه خوبه خودشیرینی نکن خندیدم و به آریا نگاه 

کردم که اونم به بی بی خوش اومد گفت و با هم رفتیم سمت 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........ماشین
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جلو خونه شون وایساده بودیم 

داشتم میلرزیدم........... 



ینی با بی بی چیکار داشت 

دارم دیوونه میشم....... 

رفتیم داخل همین که وارد شدیم،همه به ما نگاه کردن.......... 

ولی آقا جون نبود

وقتی با همه احوال پرسی کردیم نشستیم 

خیلی میترسیدم که بابای آریا یه چیزی بگه و بی بی ناراحت 

بشه ولی چیزی نگفتن پ،صدای عصا زدن زمین، آقا جون از 

باالی پله ها میومد..

بی بی سرشو بلند کردو بهش نگا کرد پ،ولی رنگش پرید...

خیلی هم پرید

شده بود مثل جن زده ها...

آقا جون که جلوش وایساد 

بی بی زمزمه وار گفت:اسماعیل....



چرا اینا همدیگه رو میشناختن 

همه با تعجب به بی بی و آقا جون نگا میکردن 

آقا جون خواست حرفی بزنه که بی بی از حال رفت...

اگر آریا زیر بغلش نگرفته بود پخش زمین میشد

باالی سر بی بی نشسته بودم که چشماش تکون خورد..

بی بی رو آورده بودیم توی یه اتاق جدا ولی همه باالی سرش 

بودیم...

آقاجون:همه بیرون باشن غیر از آریا و مریم 

همه به ما نگا کردن....

اقاجون:مگه نشنیدین چی گفتم 

وقتی اینو گفت همه رفتن بیرون......

بی بی سر جاش نشست و فقط زل زده بود به آقاجون.......... 



آریا:آقا جون یه چیزی بگین تورو خدا،شما از کجا همدیگه رو 

میشناسین...؟... 

اقاجون:چرا نگفتی؟

بی بی:تو ولمون کردی رفتی....

تو رفتی خارج و بعد یک ماه ازدواج کردی 

آقاجون:من نمیدونستم حامله ای...

بی بی پوزخندی زدوگفت:برای من فرقی نمی کرد 

سر از حرفاشون درنمیوردم،چی میگفتن اینا..

آقاجون:ولی تو هنوز زن منی 

با این حرفش من و آریا باهم گفتیم:چی؟....

بی بی:از همون وقتی که رفتی برای من مرد



قیافه آقا جون توی هم شدو گفت:حاال بحث مون سر این 

دوتاست.......

دستمو گرفتم به سرمو همون جا تکیه دادم به دیوار.......

آریا:شما مارو دست انداختین 

چی دارین میگین...........

میشه برای ما هم توضیح بدین؟؟ 

آقاجون رو کرد طرف من و دوباره به آریا نگا کردوگفت:مریم 

دختر عمه ته.......

نفسم توی سینم حبس شد 

من:ینی چی.........

بی بی:ینی من و این آقا خیلی سال پیش باهم ازدواج کردیم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........ولی من و ول کردو رفت یه زن دیگه گرفت
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هیچوقت بی بی رو اینجوری ندیده بودم

از اتاق زدم بیرون که همه شون به من نگا کردم ولی سریع از 

سالن زدم بیرون............

نفسمو بیرون دادم و شروع کردم به گریه کردن

داشتم میرفتم که دستم از پشت کشیده شدو توی بغل آریا 

رفتم...........

من و از خودش جدا کردو گفت:چرا گریه میکنی؟؟؟.......

من:میترسم

آریا:از چی می ترسی..؟

من:از اینکه بی بی لج کنه و...........

آریا نذاشت حرفمو کامل کنم و گفت:قبول می�نه...

.........



افسون

شش ماه بعد

اوفففف علی این در لعنتی رو باز کن

به خدا خودم میام داخل میزنمتا.....

دیگه کم کم نگران شده بودم،با علی سر یه موضوع دعوامون 

شده بود....

علی رفته بود توی اتاقو درو بسته بودو درو باز نمی کرد.....

علی؟

تورو خدا درو باز کن......

رفتم پایین و کلید یدک و آوردم

کلیدو توی در گذاشتم و درو باشتاب باز کردم و داشتم 

میگفتم:مگه نمیگم.........



ولی باچیزی که دیدم پاهام به زمین چسپیدو به نفس نفس 

افتاده بودم........

من:تو کی هستی؟

خنده ی بلندی کردو گفت:سالم خوشکله.........

علی روی صندلی نشسته بودو دستشو از پشت بسته بودنو 

روی دهنشم چسپ بود..........

خواستم جیغ بزنم که دستی روی دهنم بست و نتونستم جیغ 

بکشم.............

کم کم سرم سنگین شدو از حال رفتم

وقتی چشممو باز کردم مثل علی روی صندلی بسته شده 

بودم............

سرمو چرخوندم و علی رو بیهوش دیدم

ترسیدم....

توی خونه خودمون گروگان گرفته شده بودیم



اشک توی چشمام نشست...........

تقال کردم دستمو باز کنم ولی نمیشد

دهن علی باز بود ولی بیهوشش کرده بودن........

چند ساعتی همینجوری علی بیهوش بود و منم گریه 

میکردم.......

در باز شدو یه آدم چهار شونه و چشم و ابرو مشکی با موهای 

باال زده اومد داخل........

نزدیکم شد منم با چشمای باز داشتم بهش نگا میکردم.........

نزدیک و نزدیک ترم شد

سرشو نزدیکم آوردو توی چشمام نگا کرد........ 

توی یه لحظه چسپو از روی دهنم برداشت

که درد بدی توی صورتم پیچید.........



من:عوضی بی شرف کثافِت همه چیز....

نذاشت حرفمو کامل کنم و انگشتشو روی لبم گذاشت 
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خانومممون عصبانیه

سرمو تکون دادم تا دستشو از روی لبم برداره....

ازم فاصله گرفت وبا قیافه جدی گفت:حرف نزن وگرنه 

بدبختت میکنم......

من:کی هستی؟

اومدی دزدی.......

هان



اومیدی اینجا چیکار......... 

َمرده:ببین انگار خیلی از شوهرت فاصله داری

هیچی ازش نمیدونی نه؟...........

من:نمی فهمم چی میگی

پوزخندی زدو گفت:شوهرتو راضی کن باهامون بیاد وگرنه بد 

میشه.........

من:ینی چی؟

َمرده:خودتو به اون راه نزن.........

من:میگم نمیدونم لعنتی

َمرده مشکوک بهم نگا کردوگفت:ینی تو نمیدونی شوهرت یه 

خالفکار بزرگ توی آمریکا بوده........

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم

من:دروغ میگی،دروغ میگی.........



َمرده:پس فکر کردی اون بهنام برای چی تورو گروگان 

گرفت.........

چرا شوهرت با پلیسا همکاری کرد

چون از این کار دست کشیده

حاال ما میخوایم دوباره با ما کار کنه

باید راضیش کنی......... 

ما بهش نیاز داریم

رفت طرف علی و چسپ و روی دهنش برداشت 

از اتاق زد بیرون............

دوباره شروع کردم گریه کردن

نمیتونستم باور کنم که علی اینکاره باشه......



نمیدونم چقدر گذشت که به خواب رفتم هنوز اثر اون بی 

هوشی نرفته بودو بی حال بودم.......

با شنیدن اسمم از زبون علی بیدار شدم

آروم چشممو باز کردم که دیدم علی جلوم نشسته و میگه 

افسون بیدار شو...........

با تعجب چشمامو باز کردم وگفتم:علی؟

علی:افسون هیچی نپرس تورو خدا فقط دنبالم بیا.......

رفت پشت سرمو دستمو باز کرد

بلند شدم و به حرکاتش نگا کردم..........

رفت و در کمدو باز کردو یه گوشی از داخلش بیرون 

آورد......... 

توی اتاق خوابمون بود تعجب میکردم چون من هیچوقت ندیده 

بودم.......... 



گوشی رو گذاشت در گوشش و داشت حرف می زد........ 

الو

 .......

ببین شهروز ادواردو دارو دستش اومدن توی خونم من و 

افسون فرار میکنیم زنگ بزن پلیس 

نمیتونم وایسادم اینجا 

.......

چیز دیگه ای نپرس 

.......

تلفن و قطع کرد 

از داخل کمد یه در مخفی بود اونو باز کرد

چشمام داشت از تعجب بیرون میومد.......

علی به سمتم برگشتم و مانتومو تنم کردو شالو سرم 

کرد............



صورتمو با دوتا دستاش گرفت و بوسه ای روی لب هام زد که از 

شک بیرون اومدم............

یه جفت کفش ورزشی بیرون آوردو نشست جلو پام...........

هیچی نگفتم

علی:افسون تورو خدا قول میدم از اینجا که رفتیم همه چیزو 
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پامو کردم توی کفش

دستمو گرفت و از توی همون در مخفی رفتیم بیرون که 

می خورد توی حیاط..........

وقتی رفتیم بیرون علی دوباره شاخه های درخت و روی دیوار 

مرتب کردو خواستیم بریم که یکی از آدما صداش میومد که 



داشت با تلفن حرف می زد.......

هرجور شده براتون میاریمش قربان،نگران نباشین.....

فعال خداحافظ

تلفن و قطع کردو رفت سمت سالن

علی کنار دیوار وایسادمو دستشو توی هم قالب کردو 

گفت:افسون برو باال زود باش........... 

پامو گذاشتم روی دستشو سریع رفتم باال 

وقتی رفتم اون طرف دیوار منتظر شدم تا علی بیاد.......... 

یه دفعه صدای داد و بی داد اومد،خیلی ترسیده بودم............

صدای تیر بلند شد ولی خبری از علی نشد

دیگه نمیتونستم بمونم...........

رفتم طرف در حیاط که صدای شلیک بیشتر اومد و همراش 

صدای آژیر پلیس.........



وقتی ماشین پلیس جلوی در حیاط وایساد خیالم راحت 

شد،خواستم برم داخل که نذاشتن یکیشون گفت:خانم شما کی 

هستین.....؟

با گریه گفتم:من همسر آقای خجسته هستم تورو خدا بزارین 

برم من و از دیوار رد کرد ولی خودش نتونست بیاد باال و 

صدای تیر اندازی اومد...........

سرگرد:ما حاال نمیتونیم حمله کنیم،باید بزاریم تسلیم 

شن.........

صدای پلیسه که داشت هشدار میداد بیان بیرون و 

شنیدم..........

وقتی دیدن هیچ صدایی نیومد دونفرشون از دیوار رفتن باال و 

درو باز کردن.......

ولی پشتش صدای تیر اندازی ها شروع شد رفتم جلو تر که 

علی رو روی زمین دیدم خواستم برم سمتش ولی 

نذاشتن...........



با گریه گفنم:علی اونجاست

تورو خدا بذارین من برم.........

سرگرد:نگران نباشین االن میگم بیارنش

سرمو بلند کردم و به مردی که باالی ساختمون بود نگا کردم که 

تفنگشو طرف علی گرفته بود داد زدم و گفتم:اون،اون 

میخواد........

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........دیگه نتونستم حرفمو ادامه بدم و از حال رفتم

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت129#

وقتی به هوش اومدم همه چیز برام روشن بود

از بس به فکر علی بودم سریع بلندشدم و از اتاق زدم بیرون که 

یه سرباز دم دره سریع به سمتم اومدو گفت:خانم 

خجسته؟..........



خواستم حرفی بزنم که صدای شقایقو شنیدم

شقایق:افسون خوبی؟......

من:شقایق علی کجاست؟

شقایق:به خدا علی حالش خوب خوبه فقط تو آروم 

باش...........

خواستم برم که دستمو گرفت جیغ زدم وگفتم: ولم کن...........

با صدای علی که صدام زد سرمو برگردوندم

با چشمای اشکی نگاش کردم......

ینی درست میدیدم

با شتاب رفتم سمتش.........

من و گرفت توی بغلش وگفت:من خوبم عزیزم

با گریه سرمو توی گردنش بردم و نفس راحتی کشیدم...........



ازش جدا شدم و مشتمو زدم توی سینش وگفتم: خیلی 

بدی......

علی دستمو گرفت و باال آوردش و بوسه ای روش 

زدوگفت:ببخش عزیزم همه چیز تموم شد

نگاهی به دستش که توی گچ بود کردم و با تعجب زل زدم توی 

صورتش و گفتم:علی؟.........

علی:جانم؟

من:دستت..........

علی:تیر به کتفم خورده

من:پس تو چطور......

نذاشت حرفمو کامل کنم وگفت:تو دو روز بیهوش بودی......

با تعجب بیشتری زل زدم توی چشماش

دستمو گرفت و رفتیم به سمت اتاق.........

.........



یه هفته از اون ماجرا میگذره

علی همه چیزو برام تعریف کرد،که قبال خالفکار بوده..

همون موقع هم که گفت میخواد بره خارج..... 

اوالش که با هم بودیم برای همین بوده که میخواسته از ایران 

بره..........

ولی وقتی من و میبینه تصمیم میگیره که با من زندگی 

کنه........

حرفای مشکوکی که اون زنه توی مراسم مامانش بهم گفت.......

کشته شدن بهنام توسط برادر خودش

همه چیز......

امشب مراسم عروسی مریم و اریاست بعد اون همه اتفاق بد 

این مراسم برام یه اتفاق خیلی خوبه..........



شقایق و شهروز همون موقع عروسی کردن و رفتن سر خونه 

زندگی خودشون..........

ولی مریم و آریا فقط صیغه بینشون بود و االن میخوان 

عروسی بگیرن...........

خیلی براشون خوش حالم

بلند شدم خواستم برم حموم که در اتاق باز شدو علی اومد 

داخل.........

علی:سالم خانومم

من:سالم خسته نباشی........

علی:من برم دوش بگیرم

من:ِاِاِا اول من میخوام برم.......

همین که شتاب بردم سمت حموم از پشت پیراهنمو گرفت و 

وایسوندم و توی یه لحظه پرتم کرد روی دوشش وگفت:با هم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............بریم
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خندیدم و گفتم:لوس نشو بذارم زمین

علی:نه...... 

در حمومو باز کردو من گذاشت وسط حموم 

داشتم بهش نگا میکردم که داشت لباساشو بیرون 

میورد......... 

خواستم سر به سرش بذارم برای همین شتاب بردم سمت 

در،محکم منو گرفتو از پشت بغلم کرد سرشو برد توی گردنمو 

گاز ریزی گرفت وگفت:حاال میخوای از من فرار کنی...........

خندیدم وگفتم:من؟

علی:آره تو............. 



خواستم از بغلش بیام بیرون که چسپوندم به دیوار و توی یه 

حرکت دوطرف پیراهنمو گرفت وکشید که هر یکی از دکمه 

هاش یجایی رفت..... 

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم که خندیدو لبامو بوسید.......

تا اومدم به خودم بیام تمام لباسامو بیرون آوردو آبو روی 

سرمون باز کرد.........

ازش جدا شدم و نفسی گرفتم

دوباره لبامو شکار کردو منم دستمو پشت گردنش گذاشتم که با 

این کارم حریص تر شدو 

باسنمو گرفت و کشوندم باال.........

منم پاهامو دورش حلقه کردم

چسپندم به دیوار و با حرکت اولش اهم توی حموم رفت 

باال.............



بعد چند دقیقه آوردم پایین و هولم داد سمت وان و منم 

دستامو گذاشتم به لبه وان و اونم پشتم وایساد......

ترسیدم گفتم شاید بخواد از پشت ولی برخالف تصورم دوباره 

از جلو شروع کردو همزمان دستش روی بدنم میچرخید،نفس 

نفس زنون از هم جداشدیم........

.......

مریم

خیلی هیجان داشتم بعد از اون همه اتفاق و جنگ و جدال حاال 

میخوام طعم خوشبختی رو بچشم............

وقتی آقاجون گفت باید باهم ازدواج کنیم 

دیگه هیچکس نتونست حرفی بزنه.........

حتی دایی،که همون بابای آریاست....... 

همه شکه شده بودن از حقیقتی که این همه سال پنهان بود و 

اونا االن اینو فهمیده بودم..... 



البته بگم که توی این شیش ماه نذاشتم آریا بهم نزدیک 

بشه،میترسیدم........

نمیدونم یه ترسی ته دلم بود

آریا بهم نزدیک میشد ولی من پسش میزدم

اونم نارحت که نمیشد هیچ به جاش میگفت خودم این بالرو 
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لباس پوشیده و آماده منتظر بودم که آریا بیاد دنبالم............

وقتی زن آرایشگر صدام زدو گفت برم بیرون اینقدر استرس 

داشتم که میخواستم از حال برم.........

درو که باز کردم آریا جلو در وایساده بودو دسته گل دستش و 

سرش پایین بود........



نفسمو بیرون دادم و راحت افتادم که آریا سرشو بلند کردو با 

لبخند بهم نگا کرد........

دسته گل و دستم داد و خودشو نزدیکم کرد

آریا:مریم؟......

من:جانم

آریا:تو مرگ منی......

با تعجب بهش نگا کردم که لبشو روی پیشونیم گذاشت و عمیق 

بوسید..........

دستمو گرفت و با هم رفتیم به سمت ماشین

.......

اینقدر توی عکس گرفتن مشکل داشتم که خدا میدونه.......

دلم میخواست زنه رو بگیرم و خفه کنم،از بس بهمون گفت اون 

ژست و بگیر،این ژست و نگیر.........



جلو تاالر وایسادیمو فیلم بردار هر لحظه رو فیلم 

می گرفت...........

آریا در طرف من و باز کردو دستمو گرفت و منم پیاده 

شدم......

وارد سالن شدیم

نمیتونستم به هیچکس نگاه کنم،وقتی توی جایگاهمون رفتیم 

پ،بی بی اومد........ 

به احترامش بلند شدیم ودست و رومو بوسیدو منم دستشو 

بوسیدم........

بی بی:خوشبخت بشین عزیزم

من:اینارو همش مدیون توام........ 

بی بی:دیگه این حرفو نزن 

کاش مامانتم بودو این روزا رو میدید......... 



لبخند غمگینی زدم که آریا گفت:کال من و فراموش کردینا........

دوتامون خندیدم و آریا دست بی بی رو گرفت و روشو 

بوسید......... 

بی بی:خوشبخت بشین پسرم

آریا:ممنون........ 

بی بی َازمون جدا شدو دوتامون شستیم 

من:آریا؟

آریا:جانم؟.......

من:من استرس دارم نمیدونم یه حالیم

آریا دستمو گرفت وگفت:نگران هیچی نباش،سرمو تکون دادم و 
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زن دایی و زن عمو هم اومدن و تبریک گفتن 

شهرزاد هم بود.....

تعجبم اینجا بود که اصال ناراحتی توی صورتش نبود و خیلی 

خالصانه بهمون تبریک گفت و رفت......

ایناکه رفتن  دیدم افسون  داره میاد سمتمون با دیدنش 

لبخندی روی لبم نشست و بلندشدم........

افسون تبریکی گفت و رو به دوتامون گفت: خوب بیاین پایین 

رقص دونفره زود باشین

دوتامون بهم نگاهی کردیم و لبخند زدیم که

افسون گفت:لبخنداتون بزارین برای شب که خیلی وقت 

دارین.........

االن بیاین برقصین

سلقمه ای از بازوش گرفتم و گفتم:بی حیا....... 



آریا و افسون خندیدن و آریا دستمو گرفت و با هم رفتیم 

پایین............ 

رقصمون که تموم شد برگشتیم سر جامون 

با ذوق به آریا نگا کردم که دستمو گرفت و عمیق 

بوسید.............

مراسم که تموم شد 

تموم ماشینا تا درخونه همراهمون اومدن و توی خیابون بوق 

بوق کردن............. 

از خوش حالی دوست داشتم جیغ بکشم

تعجبش اینجا بود که وقتی رسیدیم در خونه من نمیدونستم 

اینجا کجاست یا اصال برای چی اومدیم اینجا.......... 

آریادر خونه رو باز کردوگفت:بفرمایید

اولین قدمو برداشتم وگفتم:آریا اینجا....... 



آریا نذاشت حرفمو کامل کنم وگفت:میدونستم اون خونه 

اذیتت میکنه برای همین عوضش کردم............

لبخندی زدم و گفتم:الزم نبود 

نزدیکم شدو دسته گل و ازم گرفت و گذاشت کنار جا کفشی و 

دستامو توی دستاش گرفت وگفت:به خاطر کاری که باهات 

کردم همیشه شرمنده تم ولی اینو بدون اون شب من با هوس 

بهت نزدیک نشدم من واقعا دوستت داشتمو دارم.........

اشک توی چشمام جمع شده بود

نتونستم خودمو تحمل کنم و یه قطره اشک از چشمام روی 

گونم ریخت که سریع صورتشو نزدیکم آوردو گونمو 

بوسید........... 

آریا:دیگه نمیخوام گریه کنی 

روزای سختی تموم شد......... 

فقط منم و تو،همین 



من و کشید توی بغلش و سرشو توی گردنم کردو از روی شنلم 

روی گردنمو بوسید........... 

ازم جدا شدوگفت:طبقه باال اولین اتاق سمت راست،تا تو دوش 

بگیری منم میام.......... 

بدون هیچ حرفی ازش جدا شدم و رفتم باال 

در اتاقو باز کردم.......... 

وای با چیزی که دیدم از ذوق میخواستم داد بکشم.......... 

برای همینم نتونستم تحمل کنم و بلند داد زدم.........

همه جا پر از گل رز خوشکل بود،خیلی خوشکل تزیین شده 
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صدای قدم های آریا رو می شنیدم که از پله ها میومد 

باال........... 



وقتی به در رسید،نفس نفس میزد......... 

گفت:چرا جیغ میزنی

برگشتم سمتش و رفتم توی بغلش وبلند گفتم: خیلی خوشکل 

شده.......... 

با خنده من و از خودش جدا کردو گفت:قابلتو نداره.......... 

اومد داخل من رفتم عقب ولی از هم جدا نشدیم.......

دستشو روی بند شنلم گذاشت و بازش کردو انداختش یه 

طرف........... 

چشم ازم برنمی داشت و خیره توی چشمام نگا 

می کرد............. 

آریا:مریم؟ 

من:جانم....... 



آریا:دوستت دارم 

میخوامت....... 

آب دهنمو با استرس قورت دارم و بهش نگا کردم......... 

میدونم محتاج این بود که من فقط بهش بگم دوستش 

دارم.......... 

پیشونیشو تکیه به پیشونیم زدوگفت:نمیخوای همون دوتا کلمه 

ای که کلی وقته منتظرشم و بهم بگی...........

دستمو روی گردنش گذاشتم وبا صدای کمی که خودم بازور 

شنیدم گفتم:دوستت دارم.......

آریا شکه ازم جدا شد و بهم نگا کرد

آب دهنشو پایین دادوگفت:یه بار دیگه.......

میخواستم بگم ولی نمیتونستم 

نمیدونم چرا گفتن این دوتا کلمه اینقدر برام سخت بود.......... 



آریا:تورو خدا میدونی چند وقته منتظرشم 

لبخندی بهش زدم و بهش نزدیک شدم خودمو باال کشیدم و توی 

یه حرکت ناگهانی لبمو روی لبش گذاشتم........... 

ازش که جدا شدم چشماش باز باز بود

در گوشش با صدای نسبتا بلندی گفتم:دوستت دارم........

عاشقتم 

میخوامت.......

آریا از حرکتم شکه شده بود 

وقتی به خودش اومدو خندیدو بلندم کردو میچرخید.......

من:بذارم زمین دیوونه 

آریا:تا وقتی یه بار دیگه نگی خبری از این چیزا نیست.......... 

دیگه داری پرو میشیا 



آریا:میدونی چند بار بهت گفتم دوستت دارم عاشقتم.......... 

حاال بگو 

حاال بگو........ 

زود باش 

بلند گفتم:عاشقتم،عاشقتم،عاشقتم............

من وگذاشت زمین و توی چشمام نگا کرد 

پشت سرم وایسادو گفت:بشین روی تخت........ 

نشستم اومدم مشغول درآوردن گیره های موهام شد............ 

وقتی همه شو بیرون آورد بلند شدم 

خواستم لباسمو بیرون بیارم که آریا پشت سرم وایسادو 

دستشو روی زیپ لباسم گذاشت و  گفت:اجازه 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉هست...........؟؟



❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت134#

سرمو تکون دادم که زیپ لباسمو گرفت کشید پایین............ 

لباسو از سر شونه هام پایین داد که روی بدنم سر خوردو 

افتاد...........

روی شونمو بوسیدو من و برگردوند طرف خودش........... 

ازش خجالت میکشیدم

سرمو انداختم پایین که دستشوزیر چونم گذاشت و سرمو آورد 

باال........... 

آریا:دیگه خجالت نداره

تو خیلی وقته مال من شدی.......... 

آریا:دیگه حموم و بی خیال 



با تعجب بهش نگا کردم که لبشو محکم روی لبم 

گذاشت،جامونو عوض کردو پرتم کرد روی تخت........

نفس نفس میزدم 

دوتا زانوشو دوطرفم گذاشت و کراواتشو شل کردو از گردنش 

بیرون آورد....

دستش و برد برای دکمه های پیراهنشو یکی یکی بازش کردو 

بیرونش آورد....

خواستم نیم خیز شم که دستشو روی سینم گذاشت و دوباره 

پرتم کرد روی تخت بلند شدو شلوارشو لباس زیرشو با هم 

بیرون آورد که چشمامو بستم......

خندیدو اومد طرفم 

لبشو روی لبم گذاشت......

دستشو روی سینم گذاشت و توی مشتش گرفت که نتونستم 

جلو خودمو بگیرم و آهی کشیدم که جونی گفت لباشو روی لبام 



برداشت و افتاد به جون سینه هام و پایین ترو پایین تر....

وقتی سرشو خواست وسط پاهام ببره،سرمو بلند کردم و 

خواستم پاهامو بهم بچسپونم که نذاشت و سرشو فرو کرد 

وسط پام،چشمامو بستم و لبمو دندون گرفتم.....

آریا که انگار فهمیده بود دارم لبمو دندون میگیرم سرشو بلند 

کردوگفت:صدای ناله هاتو بشنوم......

خیلی قاطعانه این حرفو زد 

وقتی دید صدایی ازم بیرون نمیاد یکی از انگشتاش واردم کرد 

که از درد و لذت آهی کشیدم....

اینقدر کارشو ادامه داد که لرزیدم و بی حال افتادم.....

سرشو بلند کردو اومدو سمتم 

دستو روی گونم کشیدوگفت :آماده ای 

خیلی خوب درکم می کرد 



میخواست من نترسم....... 

سرمو تکون دادم که پیشونیم بوسیدو کم کم خودشو واردم 

کرد..........

از حرکت اولش خودمو عقب کشیدم 

ولی آریا دو طرف شونمو گرفت و نذاشت و عقب 
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حرکتاشو تند تر کردو آه مردونه ای کشید

وقتی کارش تموم شد پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت 

وگفت:مرسی عزیزم دلم........

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم وگفتم:ممنون که این همه 

منتظر موندی....



آریا:این حرفو نزن

کنارم خوابید و من و توی بغلش کشید.......... 

نفهمیدم کی چشمام روی هم رفت و از خستگی بی هوش 

شدم............

 ........

افسون

از خستگی نمیتونستم چشممو باز کنم 

وقتی به ساعت نگا کردم ساعت 11صبح بود 

علی کنارم نبود..........

گوشیمو برواشتم به مریم زنگ زدم 

الو

......

مریم:سالم



......

من:خوبی

......

مریم:خوبم

......

من:میگم ینی از اون لحاظ

......

مریم:خوبم میگم

......

من:باشه خو حاال چراوحشی میشی خدافظ

......

مریم:خدافظ



......

چهار سال بعد

شقایق:افسون تورو خدا اون وروجک و بگیر 

خستم کرد.......

دویدم دنبال شهاب که نزدیک بود بیافتم چشمام سیاهی 

رفت.....

چشمامو باز و بسته کردم 

خودمو به دسته مبل گرفتم..

آخرشم نتونستم برم و شهاب خنده کنان رفت  توی بغل شهروز 

که تازه وارد سالن شده بود..

شقایق:میبینی تورو خدا افسون خون من و توی شیشه کرده 

این بچه....

خندیدم و گفتم:ولش کن بچه رو،ببین نزدیک بود منم ناقص 

کنی..



شهروز:چه خبر تونه شما؟؟ 

بوسه ای روی لپ شاهین زدوگفت:پسر بابا رو 

چیکار داشتین شما..؟

شقایق:ازش طرفتاری کردی نکردی ها،زده گلدون و شکسته 

بعدم در رفته،نزدیک بود افسونم بندازه.......

شهروز رو به شاهین گفت:آره بابایی؟..

شهاب با لحن بچگانه ای گفت:آره بابایی 

شهروز شهاب و زمین گذاشت و گفت:کار خوبی 

نکردی بابایی........

شهاب که اشک توی چشمام جمع شده بود با بغض یه نگا به 

شهروز میکردو یه نگاه به شقایق

شهروز خواست بره که شهاب دستشو به پای 

شهروز گرفت و با بغض گفت:دیگه کار اشتباه 

نمیکنم..



شهروز با خنده شهاب و بغل کردن و رفتن طبقه باال..

با لبخند بهشون نگا کردم،کاش منم همچین بچه ای داشتم..

اشک توی چشمام جمع شد،به دورو ورم نگا کردم کسی نبود..

اشکامو پاک کردم و رفتم طرف آشپزخونه..

شقایق:علی نمیاد چرا؟ 

من:نمیدونم براش زنگ زدم گفت یه ساعت دیگه 

میاد..

شقایق:مریم و آریا چی؟کی میان؟ 

من:اونارو دیگه نمیدونم..

شقایق قیافه شو مظلوم کردوگفت:زنگ میزنی؟ 

من:نه خیر هروقت دلشون خواست میان..



شقایق:بزن دیگه آرمانم میاد با شهاب سرگرم 

میشن دیگه..

من:تو دردت این نیست خبریه؟ 

شقایق هل شدو گفت:نه خیر چه خبره،هیچ 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......خبری نیست
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من:نه خیر بگو دیگه،من میدونم یه چیزی هست 

شقایق:خوب میدونی چیه..

من:اههه شقایق بگو دیگه خستم کردی

شقایق:آخه سوپرایز بود...

من:میگم بگو



شقایق:بی بی میخواد بیاد..

بادادگفتم:چی؟ 

شقایق دستشو روی گوشش گذاشت و گفت:چه 

خبرته اصال نباید بهت میگفتم..

من:راست میگی میخواد بیاد

شقایق:بله خانوم میخواد بیاد قرار بود به تو 

چیزی نگیم که خانم خیلی فوضول تشریف داشتن..

من:بی تربیت

حاال کی میان؟؟..

شقایق:قراره با مریم اینا بیان دیگه 

من:خیلی خوشحال شدم بعد از دوسال میخواد 

بیاد حتما مریمم خیلی خوش حاله.....

شقایق نگاهی توی صورتم کردوگفت:خوبی؟ 



من:خوبم چرا خوب نباشم؟.....

شقایق:نمیدونم رنگت پریده 

من:چیزی نیست........

شقایق داشت ظرفا رو میذاشت روی میز برای شام..

شقایق:افسون

من:بله..

شقایق:بی زحمت اون ظرف غذای شهاب و

میاری ببرم براش..

من:باشه االن میارم

رفتم سر یخچال همین که سر ظرفو باز کردم و 

بوی تخم مرغ پیچید توی بینیم حالم بد شد....... 

سریع ظرفو گذاشتمو شتاب بردم سمت سرویس



حالم بد بود خودمم نمیدونستم برای چی.........

اگر مثل قبل بودم میگفتم حامله ام ولی االن نه

توی آینه نگاهی به خودم کردم و اومدم بیرون.... 

شقایق نگران بهم نگا کردوگفت:چیزی شده؟

من:بوی تخم مرغ خورد بهم حالم بد شد..

شقایق:افسون نکنه.... 

نذاشتم حرفشو کامل کنه وگفتم:تو که میدونی 

پس چرا میگی......

شقایق:خوب شاید...

من:نیست،دیگه هم حرفشو نشنوم،حالمو بد میکنه..

شقایق:باشه 

 ........



همه مون سر سفره نیست بودیم و غذا میخوردیم که دوباره 

حالم بدشد........ 

نگاهی به بی بی و مریم کردم،مریم که خیلی خوشحال 

بود......... 

بی بی هم لبش خندون بود،وای حالم هر لحظه بدتر 

میشد.........

نه میتونستم بلند بشم،نه میتونستم تحمل کنم و بلند 
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داشت حالم بدجوری بهم می خورد،دیگه نتونستم تحمل کنم و 

محکم بلند شدم و رفتم سمت سرویس............. 

درو بستم رفتم آب و باز کردم و زدم به صورتم 

علی از پشت در صدام میکرد.......



علی:افسون،درباز کن ببینم 

خوبی؟......

دروباز کردم که دیدم همه شون با ترس من و

نگا میکردن............

اومدم حرفی بزنم که سرم گیچ رفت و خوردم 

زمین و دیگه چیزی نفهمیدم..........

چشمامو که باز کردم علی باالی سرم بود

من:من کجام......

دستمو گرفت و بوسه ای روش زدوگفت:بیمارستان.....

من:چرا؟ چی شده مگه 

علی:یادت نیست؟........

سرمو به عالمت منفی تکون دادم 



علی:حالت بد شد از حال رفتی........

من:چه مرگم شده؟ 

علی:اینجوری نگو االن دکتر میاد میگه......... 

در اتاق زده شدو همه شون اومدن داخل

شقایق جلو اومدوگفت:خوبی افسون؟......

من:خوبم بابا،علی الکی شلوغش کرده

علی:چی چی رو الکی شلوغش کردم ندیدین 

چطوری از حال رفت..........

مریم خندیدوگفت:خوب حاال وایسین دکتر بیاد 

ببینیم چی میگه............

صدای در که اومد همه مون سرامون به سمت در

چرخید..........

دکتر با لبخند بهم نگا کردوگفت:سالم مامان



خانم خوبی؟.......

من و علی به هم نگا کردیم و با هم گفتیم:مامان 

خانم؟؟؟......

اینو با صدای بلندی گفتیم که دکتر خندیدو بقیه 

از حالت تعجب بیرون اومدن.............

آب دهنمو پایین دادم وگفتم:چی میگین خانم 

دکتر غیر ممکنه..........

دکتر:حاال که ممکن شده دوقلوهم دارین........

من و علی که اصال حرف نمیزدیم که مریم با خوش حالی 

گفت:خانم دکتر راست؟

میگین از کجا فهمیدین دوقلو هستن....... 

دکتر خندید وگفت:خوب سنو کردیم دیگه 

یه قطره اشک از چشمام اومد سرمو روی بالشت 

گذاشتم و چشمامو بستم......... 



همه رفته بودن بیرون 

علی با خوشحالی دوتا چشمامو بوسیدو گفت:

فدات بشم افسونم........... 

زل زدم توی چشماش من وکشید توی بغلش و منم سفت بغلش 

کردم... 

خندیدم اونم بلند....... 

گفتم:باورم نمیشه،باورم نمیشه داریم بچه دار میشیم اونم 
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عاشقتم.....

ازم جداشدوگفت:منم،منم عزیزم



توی حال و هوای خودمون بودیم که دربازشدو 

پرستار اومد داخل........

از هم جدا شدیم،پرستار با خنده گفت:تبریک میگم........

من:ممنون 

پرستار:خوب مامان بابای خوشبخت میتونین  

برین..........

.......

شش ماه بعد 

درد امونمو بریده بود 

عرق کرده بودم.......... 

من:علی

دوباره صداش زدم........ 

باجیغ گفتم:لعنتی،علییییییی



وقتی دادزدم،علی هراسون بلندشدو بهم نگا کرد

دوطرفشو نگا کردوگفت:افسون چرا جیغ میزنی 

من:مگه نمیبینی دارم میمیرم...........

اومد بغلم کنه که جیغ زدم وگفتم:علی،علی 

نمیتونم......... 

دستی توی موهاش کشیدوگفت:چیکار کنم؟

خدايا االن توی ویال هستیم افسون باید ببرمت نمیتونم اینجا 

نگهت دارم...........

دوباره اومد بلندم کنه که جیغ زدم،اصال نمیتونست بهم دست 

بزنه...

کالفه وایسادو گوشیشو در آوردوبه یکی زنگ زد 

نمیدونم کی بود فقط عرق از سرو صورتم می ریخت و حالم بد 

بود......



علی کنارم نشست،دستی به صورتم که عرق کرده بودکشید و 

پیشونیمو بوسیدوگفت:زنگ زدم به یه قابله االن میاد 

بلده،باشه؟......

توفقط طاقت بیار 

نمیدونم چقدر گذشته بود.....

نمیخواستم جیغ بزنم که علی هم بترسه ولی تحملم تمومش 

شده بود........

دیگه نتونستم تحمل کنم و از درد جیغ کشیدم که با جیغم 

دراتاق باز شدو یه پیرزن اومد داخل

یه دخترم همراش بود.......... 

علی:سالم خاتون

خاتون:سالم پسرم لطف کن برو بیرون......... 

علی هم رفت بیرون 

خاتون اومد نزدیکم و گفت:چند وقتته،موقت 



بوده؟؟؟..

سرمو تکون دادم وگفتم:توی ماه نهمم ولی فک کنم زود باشه..

خاتون:ولی انگار بچت خیلی هوله

پاهاتو باز کن،اینو گفت منم پاهامو از هم باز 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........ردم�

❀بهتـریـن انـتـخاب❀

پارت#آخـــر

علی

چند ساعتی بود که افسون همینطور درد میکشیدو صدای 

جیغش میومد کاری هم از دستم برنمیومد......

نمیتونستم کاری کنم که درد نکشه.....

وقتی صدای دادی که از این چند ساعت بلند تر 

بودو شنیدم وحشت کردم.....



خواستم برم داخل که صدای گریه بچه ها اومد، 

ینی من بابا شده بودم.....

اونم بابای دوتا دختر بچه که من عاشقشونم نمیتونستم باور 

کنم....

چطور ممکنه بعد از این همه سال،نیم ساعتی شد که درو باز 

کردن و خاتون اومد بیرون دل تو دلم نبود که افسون و بچه 

هارو ببینم..

خانوم جلوم وایسادو گفتم:خاتون همسرم، همسرم چی 

شد؟؟؟..

خاتون:نگران نباش میتونی بری داخل کار منم دیگه تموم شده 

ولی مهنازو میذارم اینجا تا مواظبش باشه صبح حتما ببرش 

بیمارستان

من:باشه،میتونم برم داخل..؟؟..

خاتون:آره 



درو باز کردم و رفتم داخل..

چشمم به افسونی که روی تخت خوابیده بودو 

رنگش پریده بود افتاد..

چشمم هنوز روی افسون بود یه نفر جلوم وایساد..

بهش نگا کردم همون دختره بودو یکی از بچه ها بغلش بود.. 

دختره:مبارک باشه..

بچه رو داد بغلم که حس کردم خیلی خوشبختم

یکی از بچه هارو هم گذاشت بغل افسون..

وقتی بچه رو گذاشت توی بغلش چشماشو باز 

کرد..

لبخندی زدم و روبه دختره گفتم:تنهامون بذار

اونم رفت بیرون..

سرمو نزدیک بچه برم و توی گوشش شروع 

کردم اذون گفتن..



وقتی تموم شد کنار افسون روی تخت نشستم 

افسون بهم نگا کرد.....

دستشو گرفتم و بوسیدم،اون یکی بچه رو بلند کردم و بچه ای 

که توی بغلم بودو توی بغل افسون گذاشتم....... 

توی گوشش شروع کردم به اذون گفتن 

دلم میخواد افسون خودش بلند شه و اسماشونو 

انتخاب کنه..... 

خدايا خودت میدونی که چه سختی هایی  کشیدیم،چه عشقی 

به هم داشتیم.....

خدايا خودت افسونمو نگه دار 

بچه هام همیشه سالم باشن......

به امید تو ای خدا

پایان



یکشنبه

1400/3/15

ساعت:22:42

    𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉:نویسنده


