
 
❣رمان خواستن اجبارے❣

ژانر:عاشقانه#فول صحنه��

خالصه رمان:دختری که از دار دنیا فقط یه پدر داره..

ولی پدرش معتاده،قمار بازه، دوستاشو میاره توی خونش..

قدر دخترشو نمیدونه



باباشم اینقدر آدم بدی نبوده برع�س،بهترین آدم بوده ولی با 

رفتن مادرش این مش�الت پیش میاد..

مادرش فوت میشه و این دختر بدبخت میشه..

مادر یلدا ایرانی نبوده وغیر از رسم و رسومات ایرانی،یلدا 

خیلی چیزای بیشتری ازش یاد گرفته....

وقتی باباش توی این شبا دوستاشو میاره خونه یه اتفاقی 

میفته که...

یلدا دیگه نمیدونه چیکار کنه..

با اون اتفاقی که افتاده زندگی براش سخته..

یلدا چه اتفاقی براش میفته،چی میشه؟

آواره میشه یا.

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....خوشبخت میشه یا



❣خواستن اجبارے❣

پارت1#

میفهمی میگم نمیام

افشین:آخه چرا بیا...

من:افشین به خدا میزنمتا من اینجور مهمونیا نمیام....

میفهمی اگر بابام بفهمه من و میکشه

افشین:آخه یلدا چرا اینجوری میکنی...؟؟بیا دیگه...

من:من باید برم به کارا برسم االن سرمدی نکبت میاد هی گیر 

میده که چرا این کارو نکردی؟چرا اون کارو نکردی؟...

افشین:آخه

من:ببین افشین من نمیتونم..



افشین:آخه دختری به زیبایی تو چرا باید زیر دست همچین 

پدری باشه..

من:منظورت چیه؟

افشین:ببین یلدا این مهمونی یه مهمونیه که.

چطوری بگم

تو خیلی خوشکلی میتونی اونجا..

با فکری که جرقه زد توی سرم دستمو بردم باال و زدم توی 

صورتش..

گفتم:خیلی کثافتی،تو میخوای من تن فروشی کنم؟ آره؟.

افشین:تو میتونی با این کار

من:خفه شو زود از اینجا برو.

دیگه نمیخوام ببینمت



افشین:بد پشیمون میشی، دلم میخواست اولیش من باشم...

من به خاطر تو اومدم اینجا ولی تو لیاقتشو نداشتی... 

دادی سرش زدم وگفتم:برو به جهنم

از رستوران زد بیرون

کثافت اشغال..

فکر نمیکردم همچین آدمی باشه

یک ماهه داره میاد اینجا کار میکنه امروز استعفا داد.... 

بهتر دیگه چشمم،توی چشمش نمیفته..

آخه من چرا باید اینقدر زجر بکشم

چرا پدرم باید اینجوری خودشو معتاد کنه که زندگی من اینقدر 

نحس باشه..

توی فکر بودم که صدای سرمدی اومد:آهای تو



هیچکس اینجا نیست؟ 

مگه قرار نشد ظرفا رو بشوری و بری

من:تموم شده میرم.

از رستوران زدم بیرون 

خونه ی ما پایین شهر بود 

خیلی از اینجا دوره 

دیر وقت هم بود.

این سرمدی بی شعور تا دیر وقت من و نگه می داشت حاال 

نمیدونم با چی برگردم. 

همیشه یه چاقو میذارم توی کیفم آخه من یه دختر تنها توی 

این مسیر چیکار میتونستم بکنم.

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..داشتم راه خودمو میرفتم که یه ماشین کنارم وایساد
  



❣خواستن اجبارے❣

پارت2#

خانم خوشکله 

حرفی نزدم وراهمو  ادامه دادم...

خانم خوشکله بیا دیگه ناز نکن

یه دفعه ماشین وایساد...... 

پسره اومد سمتم دستمو گرفت وگفت:خیلی ناز داری خانم 

خوشکله....... 

گفتم:دست به من نزن کثافت اشغال 

پسره:دیگه داری لوس میشی....... 

دستمو بردم باال و چاقو رو گذاشتم زیر گردنشو گفتم:آهان یادم 

رفت که من با خودم این چاقو رو دارم....... 



عصبی شدم وگفتم:حاال راهتو بگیر برو 

پسره:دختره ی بیشعور 

من:برو گمشو........ 

آروم آروم به سمت ماشین رفت 

یکم صدامو بلند کردم وگفتم:دفعه دیگه یادت باشه طرف من 

نیای وگرنه تیکه تیکت میکنم.... 

پسره عصبی نشست پشت فرمون و رفت... 

سرکوچه مون بودم که دیدم توی کوچه خیلی شلوغه...... 

حتما بابام بازم مهمونی گرفته 

خدایا حاال چیکار کنم 

من چه جوری برم داخل..... 

در خونه رو باز کردم 



اتاق من یه اتاق جدا توی حیاط بود 

آخه بابا همیشه دوستاشو داخل خونه می برد من جرات نداشتم 

برم داخل..... 

رفتم توی اتاق و خودمو حبس کردم.... 

خیلی گشنم بود هیچی نخورده بودم 

چنتا بیسکوییت داشتم خوردم ولی رفع گرسنگی نشد..... 

من بیشتر از اینا گشنم بود 

ولی همینم خوب بود.... 

میخواست خوابم ببره که صدا هایی شنیدم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........انگار صدای دعوا بود صدای التماسای بابا میومد

❣خواستن اجبارے❣

پارت3#



مازیار 

کارت دعوتو دستم گرفتم 

داغون داغون بودم 

حرفای آزیتا(خواهرم)توی سرم میپیچه

(مازیار به خدا به من اعتماد کن 

من چند ساله با این دخترم اون با هیچکس

بیشتر از یک ماه نمیمونه 

به خدا اون تورو دوست نداره،نادیا تنوع طلبه 

ازش فاصله بگیر) 

یادمه که چطوری سرش داد زدم وگفتم:به تو ربطی 

نداره.......... 



خدا من و لعنت کنه کاشکی همون موقع به حرف آزیتا گوش 

کرده بودم..... 

قبل از اینکه با نادیا باشم،با صدتا دختر دیگه هم بودم....... 

باهاشون رابطه داشتم ولی پولشون میگرفتن و خالص...... 

نادیا اولش میگفت من نمیتونم ولی بعدش خودشو در اختیارم 

گذاشت..... 

نمیدونم چی شد که اینقدر زود قبول کرد..... 

اون دختر نبود میگفت رحمم ارتجاعی هست و از این چیزا.... 

اولش باور نکردم،ولی اینقدر عشوه میومد که آخرش عاشقش 

شدم...... 

اون میگفت قبال با هیچکس نبوده و فقط من و دوست داره 

ولی االن..... 

اگر به حرف آزیتا گوش کرده بودم االن اینجوری نمیشد..... 



االن کارت دعوت عروسیش برام نمیومد 

گوشیم زنگ خورد 

اهورا بود....

برداشتم 

الو بله 

اهورا:بلند شو بیا امشب میخوایم بترکونیم

من:اصال حوصله ندارم..... 

اهورا:میدونم چرا حوصله نداری بیا یکم خودتو بساز زود باش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....مطمعنم سر حال میشی

❣خواستن اجبارے❣

پارت4#

زنگ زدم به وکیلم 



الو 

محتشم:سالم آقای مهندس 

من:پولو ازش گرفتین؟ 

محتشم:آقای مهندس نمیده 

همش میگه نمیدم...... 

االنم که رفتم مست بود هم مهمون گرفته بود 

هیچی نمیفهمید..... 

من:وقتی صدو پنجاه میلیون پول گرفت باید فکر پس دادنشم 

میبود.... 

من خودم میرم حسابشو میرسم 

محتشم:باشه چشم 

 .......

رفتم مهمونی اهورا 



اهورا:به به آقا مازیار ما شما رو دیدیم

من:اصال حال و حوصله ندارما....... 

اهورا:باشه داداش حاال چرا اینقدر بی اعصابی 

من:خودت میدونی برای چیه..... 

من میرم توی اتاق برام شراب بفرست 

اهورا:دخترم بفرسم یا نه؟ 

من:امشب نه یه دفعه دیدی زدم کشتمش..... 

اهورا:خیل خوب خیل خوب عصبی نشو 

رفتم توی اتاق..... 

پنج دقیقه ای شد که اهورا اومد 

دوتا شیشه گذاشت جلوم و رفت ریختم توی لیوان و 

خوردم...... 



کفافم نمی داد بخوام با لیوان بخورم 

شیشه رو سر کشیدم 

خیلی حالم بد 

نادیا ی کثافت...... 

بلند شدم 

ِتلو ِتلو میخوردم نمیتونستم راه برم..... 

سوار ماشین شدم و حرکت کردم به سمت خونه اون 

کثافت،پولمو گرفته نمیده.....

به خونش رسیدم

پیاده شدم

اصال تو حال خودم نبودم

در باز بود رفتم داخل



وایسادم برای سرو صدا دادن......

هیچکس نمیومد بیرون

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........یه دفعه اصغر کثافت اومد بیرون

❣خواستن اجبارے❣

پارت5#

گفتم:مردیکه بیشعور چرا پولو نمیدی؟

اصغر:به خدا ندارم....... 

نمیتونستم روی پاهام وایسم

گفتم:یا همین حاال پولمو میدی یا میکشمت 

یقه شو گرفتمو کوبوندمش به دیوار......

.......



یلدا

این پسره کیه

از پشت پنجره داشتم نگاشون میکردم

بابا رو چسپونده  بود به دیوار اتاق من.....

بابا داشت غش می کرد

از بس چی کشیده بود داشت میمرد

زیر دستش داشت جون میداد

نتونستم طاقت بیارم و در اتاقو باز کردم.....

چشمش که خورد به من یه جوری نگام می کرد

گفتم:چه خبرته؟

مگه سر آوردی......

با داد گفت:بابات ازم پول گرفته نمیده باید بده می فهمی......



بابا:من هیچی ندارم بهت بدم

نگاهی به من کردوگفت:فقط.....

پسره:آره فکر خوبیه

بابا:آره ببرش

وای باورم نمیشه بابام من و فروخت

گفتم:بابا تورو خدا اینکارو نکن..... 

بابا:برو گم شو هرکاری میگه بکن

باورم نمیشد این بابای منه

پسره بابا رو ول کرد.....

بابا سریع فرار کردو رفت داخل 

خدایا از بابام متنفرم..... 

شتاب زده رفتم توی اتاق



اومدم درو ببندم که پاشو گذاشت جلو در و اومد داخل و درو 

بست....... 

خیلی میترسیدم 

داشتم سکته میکردم  

پسره:به به خانم کوچولو کجا میخوای فرارکنی

من:تورو خدا ولم کن.... 

اصال کارای بابام به من ربطی نداره

پسره:امشب خوش میگذرونیم نگران نباش

اومد نزدیکم....... 

دستشو که انداخت دور کمرم فاتحه خودمو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........خوندم

❣خواستن اجبارے❣



پارت6#

تقال میکردم و همش میخواستم از دستش برم بیرون ولی 

نمیشد خیلی قوی تر از این حرفا بود....

انداختم روی تختم که جیر جیر تخت بلند شد..... 

توی صورتش نگا کردم وگفتم:تو مستی؟

پسره:آره من مستم.... 

من:تورو خدا التماست میکنم من و ول کن 

به خدا هرکاری بگی میکنم فقط با من کاری نداشته باش..... 

پسره:از زنا متنفرم می فهمی از تو هم متنفرم 

من:خوب حاال که اینقدر از من بدت میاد ولم کن..... 

پسره:ولی فکر کنم برای یه شب عالی باشی چون خیلی 

خوشکلی..... 



لباش که روی لبام اومد گریم شدت گرفت 

هرکاری کردم هلش بدم عقب نمیشد 

دستش که روی باال سینم اومد دوتا دستمو که روی سینش 

بودو انداختم کنارم و مثل مرده و بهش نگا کردم....... 

ولی اون داشت کار خودش و میکرد..... 

پیراهنمو توی تنم جرش داد.... 

گفتم:کثافت اشغال به من دست نزن 

خدایا اون مسته تو یه کاری کن 

با سیلی که آورد تو صورتم دیگه صدام قطع شد

دستش رفت برای شلوارم که جیغ کشیدم و بابا رو نفرین 

کردم.... 

با صدایی که از ته چاه میومد گفتم:التماست میکنم نکن...... 



لباشو روی شکمم حس کردم لرزی افتاد به جونم.... 

اومدم حرفی بزنم که دوباره لباش روی لبام نشست...... 

چرا هیچکس به داد من میرسه خدایا..... 

تمام لباسامو با بی رحمی کامل بیرون آورد 

دوتا دستمو برد باالی سرمو با دستای خودش قلفش کرد..... 

پسره:خیلی خوشکلی 

خدایا کاش زشت بودم 

کاش اصال نبودم روی دنیا... 

من:نمیخوام نمیخوام 

پسره:من میخوام..... 

دستشو روی کمرم گذاشت و فشار داد که آَخم در اومد...... 

پسره:آره درد بکش 



زنا باید همه شون بمیرن 

از زنا متنفرم 

من:آخه تو از زنا چی دیدی که اینقدر ازشون بدت میاد...... 

من به تو ربطی ندارم.....

پسره:تو هم یکی مثل اونا همه تونو آتیش میزنم

من:چقدر التماست کنم من ول کنی....؟ 

پسره:التماس نمیخوام لذت میخوام 

تقال کردم 

دست و پامو سفت گرفت 

وقتی خودشو روم تنظیم کرد چشمامو بستم..... 

با دردی که توی پایین تنم حس کردم نفسم حبس شد،آخر کار 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........خودشو کرد



❣خواستن اجبارے❣

پارت7#

آخرش بی آبروم کرد 

یه رابطه خشن 

خیلی خشن 

تا نصفه های شب زیرش بودم داشتم جون میدادم 

با خستگی افتاد روم....... 

بوسه ای روی لب های زدو گفت:عالی بودی

بعدم از پشت بغلم کردو خوابید 

میخواستم از دستش فرار کنم ولی نمیشد 

میخواستم برم خودمو بکشم ولی نمیشد

خوابیدم..... 



نه فک کنم غش کردم و از حال رفتم.....

نمیدونم ساعت چند بود ولی فک نکنم هنوز یه ساعت گذشته 

بود...... 

که بلند شدو دوباره باهام رابطه برقرار کرد...

دیگه نمیتونستم تحمل کنم و جیغ کشیدم ولی حتی بابامم 

نیومد بگه چی شده.؟........

دست انداخت زیر کمرم 

َفکَمو گرفت وگفت:صدات بیرون نیاد..........

دوباره از خستگی افتاد رومو خوابید.... 

داشتم خواب میدیدم مامان بود... 

سرتا پا سفید پوشیده بود ولی من مشکی 



اومد کنارم و دستمو گرفت وگفت:عزیزم نگران نباش من 

همیشه کنارتم...... 

من:پس کی؟ 

چرا نمیای؟ 

مامان:نگران نباش تو فقط قوی باش....... 

خواستم دستشو بگیرم که ازم جدا شد

به سمتش رفتم ولی اون هی دور تر میشد تا وقتی که دیگه 

ندیدمش جیغی کشیدم و با داد گفتم مامان...... 

با ترس از خواب پریدم که همون پسره رو باالی سرم 

دیدم........ 

داشت توی اتاق راه می رفت و به موهاش چنگ میزد....... 

همین که چشمش به من خورد خودمو جمع کردم به سمتم 

اومد....... 



خواست دستمو بگیره که گفتم:وحشی دست به من نزن،کثافت 

اشغال بی آبروم کردی........ 

دستمو گرفت و محکم کشیدوگفت:من نمیدونم چطوری اومدم 

اینجا اصال تو کی هستی؟..... 

پوزخندی زدم وگفتم:دختر همونم که اومدی ازش پول 

بگیری....... 

ازت متنفرم وای خدایا اگر کسی بفهمه چی، نابودم کردی........ 

عصبی ازم جدا شدو گفت:ترمیم میکنیم 

هزینشو میدم....... 

خدايا داره چی میگه، ترمیم، من واقعا باید ترمیم 

میکردم........ 

من:برو گم شو اصال نمیخوام کاری کنی 

ترمیم کنم ینی من اینقدر ارزش دارم 



بهت نیاز ندارم برو........ 

اشکام ریخت روی صورتم 

یه دفعه به سمتم اومدو گلومو گرفت وگفت:هی هیچی بهت 

نمیگم لوس نشو........ 

حرف دهنتو بفهم 

باهام ازدواج کن...... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........با حرفی که زد تعجب کردم

❣خواستن اجبارے❣

پارت8#

دستمو گذاشتم زیر دلم وگفتم:آخ

سرشو برگردوند وگفت:بریم بیمارستان 

من:نه نمیخوام 



پسره پایین پام نشست و مچ پام وگفت توی دستاش و فشارش 

داد...

چشمام و روی هم گذاشتم و فشارش دادم 

صداشو شنیدم:من همیشه اینقدر آروم نیستم 

من:دیشب بهم فهموندی که چه آدم کثافتی هستی.... 

چه آدم وحشی هستی..... 

نمیتونستم چشمامو نگه دارم 

از درد داشتم میمردم 

دراز کشیدم 

حالم بد بود وای خدایا...

پسره:اوییییییییی چه خبره بلندشو 

داد زدم وگفتم:برو به جهنم 



زانو هاشو دوطرفم گذاشت و دوتا دستشو گذاشت دوطرف 

سرم وگفت:خیلی دلت میخواد خشونتمو بهت نشون بدم...... 

میخواستم حرف بزنم ولی نمیتونستم 

یه دفعه چشمام روی هم افتادو دیگه هیچی نفهمیدم...... 

چشم که باز کردم توی به اتاق بودم که معلوم بود 

بیمارستانه...... 

خانم دکتر،کی بیدار میشه؟ 

دکتر:خیلی بهش فشار اومده 

شاید تا چند وقت نتونن رابطه داشته باشن باید تقویت 

بشن....... 

به رحمشون خیلی آسیب دیده 

خدایا اگر کسی می فهمید چی

من چطور این زندگی رو قبول کنم



چطوری راست راست بگردم با اینکه دختر نیستم....... 

شاید باید پیشنهاد ازدواجشو قبول کنم

توی همین فکرا بودم که پرده کنار رفت و قامت این پسره بی 

شعور اومد جلوم....... 

پسره:بیدار شدی؟

من:دلم میخواست بیدار نشم و بمیرم

پسره:آروم باش...

من یه پیشنهاد دارم بیا برای یه سال باهم ازدواج کنیم 

اینجوری نه تو ضرر میبینی نه من...

من:اونوقت چه سودی برای تو داره؟؟

پسره:تو کاری به این کارا نداشته باش فقط بگو میخوای یا نه؟ 

من:از کجا معلوم بعد یه سال ولم میکنی



پسره:اون و دیگه خودت باید تصمیم بگیری...

من:من برای این کار نیاز به اجازه پدرم دارم 

پسره:دیگه نیاز نداری؟ 

من:ینی چی؟ 

پسره:باید بگم که اون شب بابات به خاطر زیاد کشیدن مواد 

مخدر تموم کرده........ 

شکه شده بودم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......دلم میخواست گریه کنم

❣خواستن اجبارے❣

پارت9#

با اینکه خیلی به من ظلم کرد ولی بازم اون پدرم بود...... 

گفتم:ینی چی من باید االن برم بابامو خاک کنم 



پسره:تو االن سه روزه بی هوشی..

من همه کارارو انجام دادم 

تو حتی توی خاکسپاری هم نبودی 

با تعجب بهش نگا کردم من سه روزه بیهوشم؟ 

نگاهی بهش کردم وگفتم:چاره ی دیگه ای هم دارم؟

پسره:خودت میدونی؟..... 

من:باشه قبول

پسره:من مازیار صبوری هستم بهتره اسممو بدونی...... 

من:مجبورم بدونم..... 

پسره که حاال فهمیده بودم اسمش مازیاره گفت:

خوب نمیخوای اسمتو بگی؟

من:مجبورم بگم؟....... 



مازیار عصبی شدو گفت:مجبوری... 

حاال بگو

من:اسمم یلداست....یلدا شاکری 

زیر لبش گفت:یلدا!! 

این چرا اینطور کرد..... 

رفت و کارای ترخیصمو انجام داد

اومد دستمو بگیره که خودمو عقب کشیدم

مازیار عصبی گفت:چته چرا رم میکنی؟.... 

من:نه اینکه دیشب خیلی باهام خوب رفتار کردی مال 

همونه..... 

به من دست نزن

هیچوقت اون قیافه خشنت یادم نمیره....



از اتاق زدیم بیرون

نذاشتم بهم دست هم بزنه

توی ماشین چشممو گذاشتم روی هم.....

چشممو که باز کردم جلو یه خونه بودم مثل ویال 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........بود

❣خواستن اجبارے❣

پارت10#

مازیار

وای چی شد غش کرد 

سریع لباساشو تنش کردم و رفتیم بیمارستان... 

دکتر دختره رو معاینه کردو اومد سمتمو گفت:شوهرش 

هستین.....؟؟ 



من:بله

دکتر:اولین رابطه تون بوده؟ 

وا این سواال چیه میپرسه 

من:بله..... 

دکتر:به نظرم مقاومت کرده 

خیلی هم مقاومت کرده 

نمیدونم چرا.... 

ولی خیلی به رحمشون آسیب رسیده

باید مواظب باشین... 

تقویت بشه و تا چند وقت رابطه نداشته باشین

با کلی سرو کله زدن با یلدا رفتیم خونه کاشکی دیشب نرفته 

بودم..... 



هرچی حرص نادیارو داشتم و سر یلدا خالی کردم، همه زنا مثل 

همن....... 

 ........

یلدا 

وارد شدیم 

خونه ی خیلی بزرگی بود 

ولی وقتی دل خوشی نداشتم به چه دردم می خورد...... 

مازیار:میتونی بری توی اون اتاق دوش بگیری..... 

رفتم توی اتاق 

در حمومو باز کردم اصال نمیتونستم روی پام وایسم....... 

توی حموم حوله بود برای همین فقط وانو پر کردم و نشستم 

داخلش..........



یک ساعت بود نشسته بودم توی وان آب گرم حالمو خوب 

کردم..... 

وای درد دلم طاقت فرسا بود 

نم موهامو گرفتم

حوله رو دور خودم پیچیدم 

به موهام نگا کردم...

خیلی بلند شده بود

باید کوتاهش میکردم...

از اتاق زدم بیرون همین که اومدم با مازیار چشم تو چشم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....شدم

❣خواستن اجبارے❣

پارت11#



داشت بهم نگا می کرد 

مخصوصا به موهام...

یکم معذب شدم وگفتم:کاری داشتی؟؟ 

به خودش اومد 

حوله رو سفت گرفتم....... 

مازیار:از کی خجالت میکشی من که همه جاتو دیدم،برات 

مسکن آوردم...... 

سینی رو گذاشت روی عسلی و گفت:لباس توی کمد هست...

میخواست بره که گفتم:قیچی داری؟ 

مازیار :قیچی؟؟!!.. 

من:آره میخوام موهامو کوتاه کنم

عصبی شدو گفت:نه ندارم...... 



رفت طرف کمدو یه چیزی توش بود برداشت میخواست بره که 

گفتم:چی بود برداشتی؟ 

دستشو بلند کردوگفت:قیچی..

گفتم:خوب چرا میگی ندارم؟ 

مازیار:جرات داری دست به موهات بزن تا ببینی 

آماده شو بیا میخوایم حرف بزنیم...... 

از اتاق زد بیرون 

این چرا اینجوری کرد 

اصال به این چه؟ 

در کمدو باز کردم 

کلی لباس داخلش بود 

یه لباس سفید که دور کمرش یه کمربند زرد بود 

برداشتم و پوشیدم...... 



خیلی تن خورش خوب بود 

اندام کشیدمو بیشتر نشون میداد

شلوارمم پوشیدم...

میخواستم شال بپوشم ولی گفتم اون که همه جای من و دیده 

یکم یه جوریه بخوام شال بپوشم....... 

موهام دم اسبی بستم و رفتم بیرون...

روی کاناپه نشسته بود 

روبه روش نشستم....... 

نگاهی بهم کردوگفت:بهتری؟ 

سری تکون دادم که گفت:خوب شروع میکنم 

مازیار:من آدمی نیستم که کسی روی حرفم حرف بزنه حتی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........مادرم و پدرم پس



❣خواستن اجبارے❣

پارت12#  

اگر برم بگم من میخوام باتو ازدواج کنم اصال نمیگن تو کی 

هستی یا چطوری با هم آشنا شدیم......

خوب ببین

تو پدر مادرت فوت کردن 

از خارج اومدی و،اومدی اینجا که دیگه برای همیشه اینجا 

بمونی 

(خدایا نمیدونه که من واقعا این سرنوشتو داشتم.....

خوب من پدرم خیلی پولدار بوده

یه روز بابام میره و میگه میخوادبا یه دختر خارجی ازدواج کنه 

که اهل انگلیس بوده....

آخه بابام اونجا زندگی می کرده و درس میخونده......



ولی پدر بزرگم دختر برادرشو برای بابام در نظر داشته....

بابام زیر همه چیز میزنه میگه که ارث و میراث نمیخوام و با 

مامانم ازدواج میکنه....

وقتی مامانم ُمرد بابام به این روز افتاد 

نمیدونم چی شد که بابا اینجوری شد 

وقتی اون شب بابا اینجوری من و به مازیار فروخت خیلی 

تعجب کردم گفتم بابای من این نبود ولی، نبود مامان 

اینجوریش کرد...

برای انگلیسی بودن مامان منم انگلیسی رو کامل بلدم خانواده 

بابام خیلی پولدارن ولی من اصال ازشون خبر ندارم، اگرم 

داشتم میخواستن چیکار کنن.......

اصال من و قبول هم نمیکردن 

چه برسه بخوان دنبالم بگردن) 



رو به مازیار گفتم:خوب بعدش..

مازیار:باید برات معلم انگلیسی بگیرم 

با تعجب بهش نگا کردم وگفتم:برای چی؟ 

مازیار:دختر تو چرا اینقدر خنگی...

خوب تو از انگلیس اومدی نباید انگلیسی بلد باشی؟ 

من:اول که من خنگ نیستم بعدشم من کالس نمیرم

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....مازیار:چرا نمیری باید بری

❣خواستن اجبارے❣

پارت13#

من:چرا وقتی بلدم برم

خونسردگفت:تو گفتی و منم باور کردم 

آخه تو از کجا میخوای بلد باشی.......



عصبانی شدم و گفتم:وقتی مادرت یه انگلیسی باشه زبان 

انگلیسیت هم خوب میشه حاال فهمیدی......

با تعجب بهم نگا کردوگفت:ینی تو مادرت انگلیسی بوده؟ 

من:بله 

مازیار:آخه چطوری؟ 

همه چیزو براش گفتم یه دفعه پوزخند زدو گفت:من و مسخره 

کردی این که داستانیه که خودم سرهم کردم......

من خودم انگلیسی فولم 

حد اقل باید از لهجت می فهمیدم...

آخه مگه من لهجه داشتم که این بخواد بفهمه 

حاال که انگلیسی فول هستی پس من اینکارو میکنم.......

بلند شدم و با عصبانیت، با انگلیسی گفتم: 



میخوای باور کن میخوای باور نکن ولی من مادرم انگلیسی 

بوده......

بعدم با عصبانیت رفتم توی اتاق پسره ی مغرور از خود 

راضی..........

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......شیطونه میگه همین جا بزن لهش کنا

❣خواستن اجبارے❣

پارت14#

روی تخت نشسته بودم و دستامو مشت کردم صداشو 

شنیدم:باشه حاال چرا َرم میکنی؟

بلند شدم و محکم گفتم:حرف دهنتو بفهم

یه دفعه توی یه حرکت زیر گردنمو گرفت و چسپوندم به دیوار 

و گفت:مواظب باش خانم کوچولو من همیشه آروم نیستم......

سرشو کرد تو گردنم و کف دست اون یکیشو گذاشت روی 

سینمو فشار داد.....



احساس کردم قلبم میخواد بزنه بیرون...... 

سرمو به طرف مخالفش بردم وگفتم:ازت متنفرم

مازیار:احساسمون متقابله....

ببین خانم کوچولو من از این در میرم بیرون اگر اومدی و گفتی 

موافقم که همین فردا میریم پیش مامان بابام ولی اگر نه گورتو 

گم کن و برو.... 

فکر کردی من میترسم

من از هیچی نمی ترسم

گردنمو صاف کرد که چشم تو چشم شدیم ُنک انگشتشو زد توی 

پیشونیم وگفت:فهمیدی؟ 

ولم کرد..... 

نفسمو دادم بیرون 



کالفه دستی به سرش کشیدو رفت بیرون

کثافت اشغال..... 

باید چیکار میکردم 

اگر قبول نمیکردم که آبروم میرفت..... 

اگرم قبول میکردم باید تا یکسال اینو تحمل میکردم.........

پنج دقیقه ای بود همین طور نشسته بودم و به دیوار خیره 

شده بودم..........

بلند شدم و رفتم سرشو بلند کردو توی چشمام نگا کرد........

پوزخندی زدو تکیه داد به مبل.....

گفتم:باشه قبول میکنم

دوباره پوزخندی زدو گفت:چی شد؟

من:فقط به خاطر آبرویی که ازم گرفتی 



چشمام اشکی شدو به اتاق پناه بردم....

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....لعنتی

❣خواستن اجبارے❣

پارت15#

خواب بودم که احساس کردم یکی داره تکونم میده.......

مازیار بود باالی سرم میگفت:وای چه خواب سنگینی داری تو 

دختر بلند شو ببینم.......

بلند شو 

چشمامو باز کردم گفتم:چه خبرته؟

مازیار:پاشو باید بریم خرید.....

من:من نمیام،نمیتونم روی پام وایسم......

مازیار:نمیخوای یا نمیتونی



توی عالم خواب گفتم:نمیتونم

بازم از حال رفتم و خوابیدم.......

نمیدونم چند ساعت خوابیدم که یه نفر صدام میزد......

نمیدونم کی بود،فکر کردم مازیاره که گفتم:ولم کن میخوام 

بخوام....

خانم بلند شین..... 

این چی میگه؟

خانم؟ 

یه دفعه چشمامو باز کردم که یه زن و دیدم چهل سالی بهش 

میخورد........

گفتم:شما؟.... 

خانومه:من محسنی خدمتکار جدیدم،آقا منتظرتون هستن......



گفتن تشریف ببرین توی سالن.....

من:باشه شما برین من میام

لباسامو پوشیدم و یه  آبی به سرو صورتم زدم

موهام شونه کردم و مدل پایین گیسش کردم.....

یکم از موی جلوم که کوتاه بود کَج ریختم توی صورتم....

بلندی موهام تا پایین کمرم میومد 

احمق نذاشت یکم کوتاهش کنم انگار اون میخواد بهش 

برسه...... 

رفتم بیرون

توی سالن داشتم راه میرفتم

با چیزایی که دیدم متوقف شدم.....

اینا چی بود



چرا اینجا اینطوریه

دوسه تا دختر داشتن دور وسایال میگشتن

توی سالن،مغازه لباس فروشی شده بود 

انواع لباس پیدا می شد.... 

کال هر چیزی که برای یه دختر یا زن میخواستی رو اینجا میشد 

پیدا کرد......

شنیدم که یکیشون میگه:برای این دختره اومدیم اینجا؟؟؟

یکی دیگه شون جواب داد:نمیدونم حتما

نفر اول:واال خوشکله..... 

حتما یکی ازمعشوقه هاش هست وگرنه آقا رو چه به 

ازدواج..... 

سلفه ای کردم و رو به خانم محسنی گفتم:خانم محسنی آقا 

کجا هستن.....



اومد جوابمو بده که  مازیار پیداش شد،حرفی نزدم که اومد 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..پایین و بهم رسید

❣خواستن اجبارے❣

پارت16#

من:اینحا چه خبره؟ 

مازیار:اول بیا بریم ناهار بخور..... 

من:نمی خورم اول بگو اینجا چه خبره

مازیار:مامان و برادرم دارن از خارج میان...... 

من:چی میگی؟مگه ایران نیستن.... 

مازیار:ایران زندگی میکنن رفتن مسافرت ولی وقتی قضیه رو 

بهشون گفتم مامانم طاقت نیورد وگفت شب برمیگردیم.... 

میدونن که تو اینجایی..... 



من:حاال من چه خاکی توی سرم بریزم من خیلی کار دارم این 

جوری نمیشه

استرس گرفته بودمـکه محکم دستمو گرفت وگفت:پس اینا رو 

برای کی آماده کردم من

من:حاال کی میان

مازیار:تقریبا ساعت نه شب 

برای شام میرسن 

زود باش بیا بریم ناهار،نمیخوام روی دستم غش کنی من 

حوصله مریض داری ندارم..... 

زیر لب گفتم:کثافت 

فک کنم شنید 

مچ دستم و محکم گرفت و فشار داد 



درد بدی توی دستم پیچید که گفت:بار آخرت باشه این کلمه رو 

به زبون میاری فهمیدی..... 

فهمیدی یا نه 

آروم گفتم آره 

که گفت:نشنیدم

گفتم:بله 

دستمو ول کرد وگفت:زود باش بیا 

چون وقت نداشتیم مازیار گفت میز ناهارو توی همون 

آشپزخونه بچینن... 

سر میز نشستیم 

رو به روی هم،توی چشمای خاکستریش نگا کردم که 

می درخشید...... 



مازیار:خانم محسنی این چه وضعشه مگه نگفتم برای من 

شراب بیار پس کجاست.....

شراب!!!!!!؟؟

تعجب کردم ینی این شرابم میخوره 

تعجبمو خوردم راحت لیوان نوشابه مو دست گرفتم نزذاشتم 

بفهمه تعجب کردم.... 

توی چشمام نگا کردو پوزخندی زد 

لیوان شرابو سمتم گرفت و دوباره پوزخندی 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....زدوگفت:میخوری؟

❣خواستن اجبارے❣

پارت17#

من:ممنون به مزاج من نمیاد 



ابرویی باال انداخت وگفت:ینی میخوای بگی تاحاال 

نخوردی..... 

من:هر جور میخوای فکر کن..... 

از سر میز بلند شدم وگفتم:ممنون من سیر شدم 

با حرفم مازیار بلند شدو گفت:برو توی سالن که منم میام....... 

سری تکون دادم وگفتم:باشه 

رفتم توی سالن...... 

دیدم مازیار نیومد منم روی مبل نشستم 

دختری سر تکون داد به پشت سرم نگا کردم دیدم مازیار اومد 

منم بلند شدم.....

مازیار رو به یکی از دخترا گفت:اول چند دست لباس شب 

بیارین...

دختره:چشم.......



دختره با چند دست لباس اومد طرفمون

مازیار گرفت طرفم وگفت:برو بپوش..... 

یکی از دخترا رو هم ببر کمکت نکن

من:الزم نیست.... 

اگر کمک خواستم صدا میزنم

مازیار:خیل خوب برو بپوش...

داشتم لباسمو میپوشیدم که به فکر بابام افتادم

به غیر از من کسی رو نداشت و امروز روز سومش بود.........

هیچکس سر خاکش نرفته.... 

آخه ما که هیچکس و نداشتیم

توی فکر بودم یادم به لباس نبود که االن کامل پوشیده 

بودمش..... 



وای چه خوشکل بود

یه لباس کرمی رنگ که تمام لباس مهره کاری شده بود و از باال 

تنگ بود به از باالی زانو گشاد میشد

استیناشم بلند بود.....

اندام کشیدمو توی چشم گذاشته بود 

گیسمو انداخت روی شونم.....

از توی اتاق زدم بیرون 

با رفتنم سرا به طرف من چرخید..... 

مازیار روی مبل نشسته بود با دیدنم سرشو بلند کرد 

گفتم:چطوره؟ 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........مازیار:خوبه برو عوضش کن

❣خواستن اجبارے❣



پارت18#

وای ِچنِدش

وقتی داشتم میرفتم صدای یک از دختر رو 

شنیدم که گفت:وای دیدی چقدر بهش میومد..... 

اون یکی هم گفت:حاال انگار چیه منم بپوشم بهم میاد......

شیطونه میگه بزن صورتشو بیار پایین..... 

خالصه که کلی لباس برام برداشت 

از مانتو شال گرفته تا لباس زیرو این چیزا..... 

خسته افتادم روی تخت،در زده شدو یکی از دخترا اومد داخل 

دختر خوشکلی بودو صورت مهربونی داشت........

تقریبا سی سالی سن داشت....... 

گفت:خانم ببخشید؟



گفتم:بله

دختره:آقا گفتن بیام برای اصالح صورتتون

وای ینی باید صورتمم اصالح کنم

وای خدا

خوب معلومه که باید برداری مثال میخوای عروس بشی.....

صورتمو برداشت

ابروهامو هم برداشت

گفتم:حاال میتونم خودمو ببینم

دختره:نه خانم اول باید اپیالسیون بدنتون رو انجام بدم......

اوفففففف

خسته شدم بابا ولم کنین

دختره:ببخشید دستور آقاست........



زیر لب گفتم:آقای شما داره  برای من خیلی تصمیم میگیره...... 

دختره:چیزی گفیتن خانم؟

من:نه

کارا که تموم شد پریدم توی حموم تقریبا ساعت هفت بود....

اصال به خودم نگا نکردم که ببینم چه شکلی شدم.......

توی حموم بودم که چشمم خورد به اینه 

وای خدای من......

نه اینی که میبینم من نیستم 

ابروهام 

خدایا چقدر تغییر کرده بودم خودمونمی شناختم 

نمیدونستم اینی که توی آینه میبینم کیه..... 



کاشکی این زیبایی رو نداشتم ولی این بال سرم نمیومد،خدایا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....خودت کمکم کن

❣خواستن اجبارے❣

پارت19#

نم موهامو گرفتم و حوله دورم پیچیدم و رفتم بیرون.........

جلو میز آرایش وایسادم 

سرمو کردم توی کشو تا لباس بیرون بیارم..... 

لباسا و دستم گرفتم و سرمو بلند کردم که جیغی کشیدم و 

لباسا از دستم افتاد از توی آینه بهش نگا میکردم........

دستشو دوطرفم گذاشت سرشو توی گودی گردنم 

کردوگفت:هیشششششش..... 

با ترس داشتم بهش نگا میکردم 

خیلی ازش میترسیدم 



بدنم داشت میلرزد..... 

برم گردوند و توی صورتم،چشمشو میگردوند

گفتم:ولم کن 

ولی توجهی نکرد و بیشتر خودشو بهم نزدیک کرد........

آب توی دهنمو به سختی پایین دادم...

نزدیک و نزدیک تر میشد 

حولمو سفت گرفته بودم 

سرش که نزدیکم شد نتونستم عقب بکشم 

نمیدونم چرا؟؟؟؟؟

دوتا دستمو گرفت و از تنم جدا کرد که حوله از تنم جدا شدو 

پایین افتاد........

لرزی کردم و ازش جداشدم ولی دوباره من و به خودش 

چسپوند لباشو روی لبام گذاشتم دستش که روی باالتنم اومد و 



فشاری که بهش وارد کرد من و به خودم آورد و ازش جداشدم 

و محکم گفتم:ولم کن بعدم زدم زیر گریه 

انگار اونم به خودش اومد 

کالفه دستی به موهاش کشید و رفت بیرون 

با گریه لباسامو پوشیدم

لعنتی لعنتی 

ازش متنفرم،متنفر 

چطور تونست دوباره بهم نزدیک بشه........

حوله رو دورم پیچیدم و گریه کردم که در اتاق زده شد،فکر 

کردم مازیاره که صدای خانم محسنی اومد که گفت:میتونم 

بیام داخل.......

گفتم:بله

اومد داخل  یه دست لباس گذاشت روی تخت و رفت..... 



لباس زیرامو پوشیدم حوله رو انداختم روی تخت و لباس و 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......دستم گرفتم

❣خواستن اجبارے❣

پارت20#

یه لباس پوشیده �ه رنگشم یاسی بود.......

تقریبا مثل یه تونیک بود

روی کمرش یه  کمربند مشکی می خورد 

قدش تا باالی زانو بود...

پوشیدمش خیلی خوشکل بود..... 

موهامو بردم باال ولی بلندیش خیلی زیاد شد 

اشکال نداره اتفاقا خیلی هم بهتر شد.........

موهای جلوم رو یه َبر زدم 



آرایشم کردم 

نذاشتم دیگه اون دختره آرایشم کنه

خیلی خوشکل شده بودم،شده بودم یه آدم دیگه

ساپورت و پام کردم و کفش مشکیمو پوشیدم..

از پله ها پایین رفتم........

مازیار از پایین داشت بهم نگا می کردچشم ازم 

برنمی داشت.......

دلم میخواد چشماشو از کاسه بیرون بیارم

مستقیم رفتم و نشستم.........

بهش نگا کردم

اونم انگار سنگینی نگاهمو حس کرد که یه دفعه سرشوباال آورد 

و چشم تو چشم شدیم.......

اومد یه چیزی بگه که ایفن به صدا در اومد



خانم محسنی سریع رفت سمت ایفن و درو باز کرد....

روکرد طرف مازیارو گفت:آقا مهموناتون اومدن

با این حرفش مازیار به طرف من اومدو دستمو گرفت نزدیکش 

شدم وگفتم:دستمو ول کن نمیخوام همین اول کار مامانت بگه 

به پسرم چسپیده.....

مازیار:مامان من همچین آدمی نیست

من:میگم نمیخوام عجب آدمی هستیا

با این حرفم َفکَمو گرفت و دستمو فشردوگفت: زبون در 

آوردی....

روی حرف من حرف نزن

صدای در سالن اومد مازیار ولم کرد ولی دستمو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......نه

❣خواستن اجبارے❣



پارت21#

یه خانم و یه پسر جوون که تقریبا یه چند سالی از مازیار 

کوچیکتر بودو خیلی هم شبیهش بود

اومدن داخل.......

با دیدن ما سریع به سمتمون اومدن

مادرش مازیارو بغل کرد....

به من که رسید انگار چشماش برق میزدبغلم کردو ازم جدا 

شدوخیلی مهربون گفت:پس تویی که دل پسرمو بردی؟......

لبخندی زدم و هیچی نگفتم

مازیار با برادرش دست داد

نمیدونم چی به مازیار گفت که مازیار یکی آورد پشت کَلش.... 

منم خندم گرفته بود

برادرش جلو اومد گفت:سالم زن داداش



خنده ای کردم وگفتم:سالم.....

گفت:ماهانم

من:خوشبختم 

مامان مازیار:مازیار آزیتا نیومده

مازیار:نه براش زنگ زدم 

میدونی که هنوز درمورد اون قضیه از دستم ناراحته......

خیلی وقته ندیدمش 

مامانش چیزی نگفت 

کدوم قضیه چی بوده؟..... 

مامانش:خوب میخواین مارو همین جوری اینجا نگه 

دارین.......؟؟

گفتم:ای وای ببخشید بفرمایید



ماهان خندیدوگفت:داداش چه خانم خوشکلی انتخاب کردیا 

بنازم بهت........

خجالت کشیدم و سرمو پایین انداخدم

مامان مازیار:خوب دخترم خودتم بشین دیگه...

رفتم و کنار مازیار نشستم

اومدم بگم ممنون خانم...

یه دفعه گفت:خانم چیه دیگه باید بهم بگی مامان.......

مازیار لبخندی به روی مامانش زدگفتم:چشم

ماهان یه طرفم بودو مازیار هم یه طرف دیگم

یه دفعه ماهان کمی از موهامو گرفت وکشیدو گفت:اینا مال 

خودته..... 

من:نه کاله گیسه

مازیار تعجب کرد ولی چیزی نگفت



مامان گفت:واقعا؟

خندیدم وچیزی نگفتم.......

ماهان گفت:آره کاله گیسه واال من که تا حاال همچین موهایی 

ندیدم

گفتم:آره دیگه همچین موهایی پیدا نمیشه که،بعدم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........خندیدم

❣خواستن اجبارے❣

پارت22#

ماهان:چرا میخندی تو....؟؟

مازیار:ماهان زنمو ول کن بابا موهای خودشه...

ماهان تعجب کردو گفت:دروغ نگو

مازیار:راست میگم.....



یه دفعه یکم از موهامو گرفت و محکم کشید 

که آخم دراومد..... 

مامان:بچه نکن موهاشو کندی 

ماهان:مامان واقعا راست میگه ها موهای خودشه..... 

مازیار خندش گرفت و گفت:بچه دارم بهت میگم ولی تو باور 

نمیکنی که......

ماهان:حاال سه سال ازت کوجیکترما هی بچه بچه میکنی میام 

میزنمتا..... 

مازیار:چته بابا حاال بیا بزن.... 

تازه خانم خانوما میخواست کوتاهش کنه من نذاشتم.......

مامان:وا چرا آخه موهایی به این قشنگی دلت میاد......

من:آخه میخواد بهش برسی یکم سخته..... 

مامان:هیچم سختم نیست 



همین این دوتا رو میبینی نمیذارن من دست به موهام بزنم 

البته ناگفته نمونه من خودمم دوست دارم........

من:منم دوست دارم ولی...... 

صدای محسنی اومد که گفت:آقا شام آماده ست

ماهان:پاشین پاشین که گرسنمه....

سر میز نشسته بودیم، هرکه داشت غذاشو میخوردـولی من 

فکر بابام بودم که وقتی عصبانی میشد موهامو می گرفت و 

میکشید....

برای همینه که ازش بدم میاد.... 

صدای مامان و شنیدم که گفت:دخترم به چی فکر میکنی..... 

من:هیچی  یکم ذهنم درگیره ببخشید 

مامان:اشکال نداره دخترم..



ماهان:مازیار من باید یه متنی رو ترجمه کنم 

دست خودتو میبوسه.........

مازیار:من اصال حوصله شو ندارم خودت یه کاریش بکن........

ماهان:میدونی که منم حوصلم نمیشه تازه اومدم خستم......

مازیار:بذار ببینم فردا چی میشه 

ماهان:خیلی بدی باید تا فردا تموم باشه که میخوام برم 

شرکت........

من:حاال متن چی هست؟ 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....ماهان:مربوط به شرکته

❣خواستن اجبارے❣

پارت23#

من:خوب اگر بخوای من میتونم انجام بدم برات.... 



ماهان:مگه تو انگلیسی بلدی؟ 

من:مثل اینکه من اونجا بودم و مامانم انگلیسی هستا.......

ماهان:وای مرسی خیلی ممنون 

من:خواهش میکنم

ماهان:مامان تو میدونستی یلدا انگلیسی بلده 

مامان:اره

ماهان:پس چرا به من نگفتی 

مامان:یادم رفت از بس شوق و ذوق داشتم که زودتر بیایم و 

عروسمو ببینم..........

لبخندی زدم وگفتم:لطف دارین 

به مازیار نگا کردم هیچی نمی گفت داشت با غذاش بازی 

می کرد.... 



ماهان:دستتون درد نکنه واقعا گرسنه مون بودا.........

من:خوب حاال برو اون برگه هارو بیار ببینم چی هست 

ماهان:االن میرم میارم..... 

دست از غذا کشیدم 

نمیدونم مازیار به چی فکر می کرد که اینجوری رفته بود توی 

الک خودش و هیچی نمیگفت.......

ماهام اومدو یه دوتا برگه داد دستم وگفت:این برگه ها 

هست.... 

از روی صندلی بلند شدم وگفتم:باشه االن برات ترجمه 

میکنم....

داشتم میرفتم توی سالن که صداشون شنیدم

مامانش:مازیار چته؟ 

مازیار:هیچی مامان



مامان:تو یچیزیت هست میدونم 

مامان:نکنه به خاطر اون دخترست.........

ببین تو دیگه نامزد داری دیگه دور اونو خط بکش......

ببین چه دختری نصیبت شده........

من از اولم با اون دختره مخالف بودم 

پس بگو آقا برای همین داشت فکر می کرد به فکر عشق اولش 

بوده....... 

اصال چرا من باید ناراحت باشم 

صدای جدی ماهان و شنیدم که گفت:آزیتا رو نارحت کردی 

واقعا حق با اون بود........

هرچی بهت گفت گوش ندادی 



صدای داد مازیار بلند شد،مثل بمب ترکید،از جا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........پریدم

❣خواستن اجبارے❣
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از توی آشپزخونه بیرون اومدو رفت توی اتاق 

وسایالی منم بردن توی اتاق مازیار طبقه باال.... 

آخه شک میکردن که ما قرارداد کردیم..... 

سریع نشستم روی کاناپه

سرمو کردم توی برگه ها.... 

نیم ساعتی طول کشید تا تموم شد 

مامان و ماهان هنوز توی آشپزخونه بودن 

ساعت 11شب بود.....



رفتم توی آشپزخونه 

گفتم:ماهان بیا بگیر 

یکم ناراحت بود برگه رو از دستم گرفت وگفت: 

ممنونم 

گفتم:خواهش میکنم 

یکم بهش نگا کردم وگفتم:نمیدونم چرا اینطوری کرد ولی 

ناراحت نباش اون حاال خودشم ناراحته........

اینو گفتم که بهش دلداری بدم وگرنه مازیار ناراحت شدن بلد 

نیست...... 

ماهان:میدونم من داداش خودمو خوب میشناسم.......

از دلش خبر دارم 

من:برو استراحت کن..... 

رو به مامان گفتم:شب به خیر همگی 



جوابمو دادن منم از پله ها رفتم باال در اتاقو زدم و رفتم 

داخل..... 

المپ اتاق خاموش بود 

هیچی معلوم نبود 

حاال من چجوری لباس عوض کنم..... 

داشتم همینجوری راه میرفتم شب خواب کنار تخت روشن 

شد......

اومدم جیغ بکشم که دستمو گذاشتم روی دهنم و صدامو خفه 

کردم......

گفتم:مگه جنی..... 

چرا اینجوری میکنی؟ 

مازیار:تو مثل دزد وارد میشی،حاال مشکل از منه........ 



من:اصال باشه مشکل از منه نمیخوام بحث کنم 

مازیار:واقعا خوب که فهمیدی چون اگر کشش بدی خودت بد 

میبینی...... 

رفتم سر کمد،لباسامو برداشتم و رفتم توی حموم و عوضش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......کردم

❣خواستن اجبارے❣
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اومدم بیرون 

کنار تخت وایسادم

صورت مازیار کال پیدا بود 

مازیار:چیه نگا میکنی؟ 

من:خیلی ازت خوشم میاد برای همینه بهت نگا میکنم......



مازیار:دهنتو ببند

من:نمیتونم آخه میدونی به من دهن بستن یاد ندادن.....

اومدم برم که دستم و گرفت و افتادم روی تخت..... 

مازیار:کجا،بودی حاال 

من:ولم کن 

بیشتر به خودش نزدیکم کرد 

ترسیدم وگفتم:مازیار ولم کن..... 

مازیار:اگر ول نکنم 

نمیدونستم چی بگم یه دفعه یه چیزی یادم

اومد گفتم:آخه میدونی میترسم عشقت خبردار بشه میخوای 

ازدواج کنی و من و بغل می�نی... 

رنگ نگاهش عوض شد 



یه دفعه یه تو دهنی بهم زدوگفت:بار اول و آخرت باشه که این 

بحث و میاری وسط..... 

گفتم:عوضی اشغال 

اومدم بلند شم که دستمو گرفت وگفت:تو همینجا روی همین 

تخت میخوابی فهمیدی؟ 

من:نمیخوام میفهمی یان؟

نمیخوام ازت متنفرم..... 

تو روح و جسممو گرفتی با بی رحمی کامل من و از دنیای 

دخترونم بیرون آوردی.......

هرچی عصبانیت بود همون شب سرم خالی کردی.........

میفهمی ازت متنفرم 

با لباش ساکتم کرد..... 

داشت من و میبوسید 



نه نمیخواستم..... 

نمیخواستم 

دستمو روی سینش گذاشتم و ازش جدا شدم 

توی چشماش نگا کردم وگفتم:به من دست نزن

من مثل اون هزار تا دختری که هرشب یکیشون زیرت بودن 

نیستم فهمیدی..... 

احسان کردم رگ گردنش منقبض شدو از صورتش آتیش 

میبارید.......

توی یه حرکت من و روی تخت خوابوند روم خیمه زداز توی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چشماش نفرت میبارید

❣خواستن اجبارے❣
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گفت:آره من هرشب با یکی بودم خیلی هم برام خوش 

می گذشت.......

مخصوصا اون شبی که با تو بودم عالی بود 

سرمو خم کردم که باهاش چشم تو چشم نباشم 

لعنتی میدونه که من از اون شب متنفرم هی به یادم میاره..... 

من:بهت میگم اشغالی میگی نه..... 

یه دفعه دستشو روی شکمم گذاشت پایین تر رفت و گفت:برو 

خدا رو شکر کن دکتر گفت نباید به این زودی رابطه داشته 

باشی وگرنه کاری میکردم از حرفت پشیمون بشی..... 

گفتم:تو به من نیاز نداری 

برو پیش همون دخترایی که هرشب کنارتن

مازیار:تو نگران نباش اونا رو دارم 

ولی بعد عقدمون تو هم بهشون اظافه میشی..... 



ترسیدم ولی به روی خودم نیوردم وگفتم:هیچ غلطی نمیتونی 

بکنی دیگه نمیذارم بهم نزدیک بشی فهمیدی.......

یه دفعه دوباره لباشو گذاشت روی لبام ایندفعه با خشم 

میبوسید........

احساس می کردم لبم داره از جا کنده میشه

نفس کم آورده بودم..... 

دستمو روی سینش گذاشتم ولی ازم جدا نمیشد 

فکر کنم فهمید نفس کم آوردم و ازم جدا شد.... 

مازیار:من هرکاری بخوام میکنم 

نمیتونی جلومو بگیری

پس ِزر ِزر نکن......

یه قطره اشک از چشمام اومد 

ولی توی اون نور کم چیزی معلوم نبود 



منم چیزی نگفتم........ 

از روم اومد کنارو من و گرفت توی بغلش هر چی تقال کردم که 

ازش جداشم نشد و مجبور شدم بخوابم...........

خیلی خسته بودم به خاطر همین سریع خوابم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........برد

❣خواستن اجبارے❣
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با سروصدای مازیار باالی سرم بیدار شدم.....

مازیار:دیگه برام مهم نیست بره بمیره

.....

نمیدونم شاید بیام

.....



اول باید مراسم نامزدی خودمون باشه البته 

میخوام عقد کنیم بعد دوماه عروسی میگیریم 

.....

نمیخوام میفهمی چی میگم،تو هم دیگه کشش نده.....

.....

خدافظ

.....

قطع کرد منم چشمامو بستم،پس میخواد زود کارارو انجام 

بده..... 

نفهمید که من بیدارم

روی تخت دراز کشید ودستشو  گذاشت روی پیشونیش...... 

چشمامو باز کردم

روی تخت نشستم



چرخی خوردو نگاهمون توی هم گره خورد.....

گفتم:سالم

مازیار:سالم بلند شو باید بریم خرید نامزدی

من:چه خبره اینقدر زود.....

مازیار:همین که گفتم زود باش

من:خیل خوب 

بلند شدم و رفتم دستشویی و اومدم بیرون..... 

مازیار با باالتنه ُلخت وایساده بود چشمم که بهش خورد.......

سرمو پایین انداختم و رفتم سمت کمدم درشو باز کردم.... 

دنبال لباس میگشتم دستم روی در کمد بود که در کشیده شدو 

دستم افتاد کنارم.......

مازیار همینجوری جلوم وایساده بود 



بهش نگا نکردم 

میدونستم میخواد اذیتم کنه.....

گفتم:خوشت میاد اذیتم کنی؟ 

مازیار:مگه من چیکار کردم؟ 

من:ینی نمیدونی چیکار کردی؟ 

مازیار:نه

لباسامو برداشتم برم توی حموم عوض کنم که دستمو گرفت 

وگفت:کجا؟ 

من:میخوام لباسمو عوض کنم 

دستمو بیشتر فشار دادوگفت:خوب همین جا عوض کن.... 

من:دستمو ول کن 

مازیار:ول نکنم چی میشه مثال..... 



من:ببین فکر نکن من باهات راه میام چرا باید هرچی تو بگی 

بشه.......

اگر بخوای به پرو پام بپیچی قید همه چیزو میزنم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........فهمیدی؟

❣خواستن اجبارے❣
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حاال هم میخوام برم لباسمو عوض کنم دستمو ول کن.......

از صورتش خشم می بارید..

دستمو گرفت و فشار میداد احساس می کردم میخواد توی هم 

بشکنه....

از درد زیاد لباسا از دستم افتادو صورتم رفت توی هم.....

دستمو ول کرد..



ولی بیشتر بهم نزدیک شد... 

یه قدم رفتم عقب 

ولی اون نزدیک تر میشد 

دوباره رفتم عقب و بازم اومد جلو 

خوردم به دیوار دوطرف یقه مو گرفت..... 

نمیدونستم عکس العملش چیه

فقط از چشماش خشم می بارید...... 

یه دفعه یقه مو  از دوطرف کشید که لباسم هر یکی از دکمه 

هاش یه جایی پرت شد.........

داشتم از ترس میمیردم

نمیدونستم چیکار کنم 

اومد دست ببره برای تاپم که دستشو گرفتم 



ولی اون دستمو پس زد..... 

میخواست اشکم در بیاد 

خدایا نه نمیخوام دوباره بهم ضربه وارد بشه..... 

دکتر گفت رابطه برام خوب نیست 

سرشو جلو آورد لبش و روی گوشم گذاشت کم کم اومد روی 

گردنم..........

میخواستم لبمو ببوسه که پسش زدم 

چون انتظارشو نداشت ازم جدا شد.... 

گفتم:چه غلطی داری میکنی؟هان؟ نمیخوام بهم نزدیک شی 

فهمیدی......

اومدم برم که دستم و گرفت و محکم روی تخت انداختم........

جیر جیر تخت بلند شد 



مازیار:تو چه غلطی داری میکنی؟

فکر کردی میتونی جلومو بگیری؟هان؟ 

به گریه افتادم وگفتم:نمیخوام،نمیخوامت 

دوتادستمو باالی سرم قلف کرد..... 

سرشو جلو آورد و با گریه سرمو تکون میدادم 

من:به خدا جیغ میزنم ولم کن.... .

مازیار:اشکالی نداره که،جیغ بزن میخوای بگی کسی که میخواد 

بشه شوهرم بوسم کرده من جیغ زدم،بعدم زد زیر خنده......

دوباره جدی شدو داد زدوگفت:آره جیغ بزن  کسی اینجا 

نیست........

هیچ کس صداتو نمیشنوه چون هیچکس خونه نیست پس زود 

الکی نزن.........



من:مگه نشنیدی دکتر گفت نباید بهم دست بزنی تو وجدان 

نداری؟اگر من هیچوقت نتونم بچه دار بشم چی..........

ازت بدم میاد از وقتی دیدمت از وقتی اون بالرو سرم آوردی از 

وقتی مثل وحشیا باهام رفتار کردی،از وقتی به التماسم گوش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......نکردی ازت متنفرم

❣خواستن اجبارے❣
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وقتی اون شب مست بودی و باهام رابطه داشتی من همون 

شب ُمردم......

خیلی تقال کردم ولی تو انگار میخواستی خشمتو روی من خالی 

کنی........

رنگ نگاهش عوض شده بود 

گفتم:پس اگر بخوای اذیتم کنی قبل از عقد همه چیزو به هم 

میزنم.........



عصبانی شدوگفت:آخه تو کی و داری 

اون از خانواده بابات که ترکتون کردن.... 

اون از خانواده مامانت که معلوم نیست کجان

کی و داری؟ 

به من بگو 

کی و داری 

تو االن فقط با من میتونی باشی داد زدوگفت: فقط بامن.....

من:میتونم،میتونم از  پیشت برم فکر کردی کی هستی.....؟

فکر کردی میتونی من و توی مشتت بگیری 

میدونی من چه سختی های کشیدم 

وقتی بابام هر روز من و زیر مشتو لگد میگرفت 

یکی نبود من و از زیر کتکاش نجات بده........ 



وقتی توی رستوران کار می کردمو خرج خودمو در بیارم بعدم 

نصفیشو ازم میگیرفت و خرج زهر ماریش می کرد،وقتی بهم 

پیشنهاد میدادن تن فروشی کنم.......

فکر میکنی کَسی بود ازم محافظت کنه خودم بودم و خودم.....

پس اینقدر من من نکن 

مازیار:با این حرفات نمیتونی من و از خودت دور کنی،من و 

عصبانی نکن...... 

دستمو روی سینش گذاشتم و یکم ُهلش دادم 

ولی مثل سنگ بود.... 

گفتم:بلندشو 

مازیار:نمیشم.... 

من:میگم بلندشو 

سرشو نزدیک و نزدیک تر آورد 



سرمو کج کردم که که سرمو محکم گرفت و گفت:اگر خودت 

همراهی کنی بیشتر میچسپه..... 

هنوز لبش به لبم نرسیده بود که گوشیش زنگ خورد،ریجیتش 

کرد......

خدایا خودت من و از دست این نجات بده 

لبش روی لبم نشست،اصال حرکتی نکردم.... 

دستشو روی کمرم گذاشت و فشار داد که آخم توی گلوش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......رفت،لبمو محکم میبوسید،خیلی محکم

❣خواستن اجبارے❣
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گوشیش زنگ خورد 

گفت:لعنتی 

برداشت...... 



الو

 .....

چی میگی هی زنگ میزنی

.....

اصال امروز نمیخوام برم...

 .....

تو کارت نباشه 

 .....

اون دهنتو باز کن و بگو چی شده 

 .....

یه دفعه بلند شدو با دادگفت:چی؟ 

پس تو اونجا چه غلطی می کردی؟ 



من تورو گذاشتم اونجا حاال میگی انبار آتیش گرفته.....

مامان کجاست؟ 

خیل خوب االن میام

نمیدونم چی شده بود 

رو کرد سمت من و گفت:این دفعه از زیرش در رفتی من باید 

برم مامان االن میرسه..... 

کار احمقانه ای نمیکنی فهمیدی؟

حرکتی نکردم

به سمتم اومد وگفت:نشدیم

با ترسو لرز گفتم:ا....ر....ه

یه دفعه به سمتم اومد که هیچ حرکتی نتونستم بکنم.....



دوطرف صورتمو گرفت و لبامو با عصبانیت بوسید 

وگفت:جایی نمیری حواست باشه جلو مامانم حرفای الکی 

نمیزنی...... 

سرمو تکون دادم که دستموفشردوگفت:فهمیدی

گفتم:آره.....

دستمو ول کردو رفت سمت کمدش لباساشو تنش کرد.... 

موقع رفتن دوباره نگاهی بهم کردوگفت:حرفامو یادت نره.....

رفت 

به لباسم نگا کردم

از وسط جر خورده بود

ایفن به صدا در اومد..... 

فکر کنم مامان بود لباسامو عوض کردم رفتم پایین..... 



مامان داشت روسریشو در میورد پشتش به من بود موهاشو 

دیدم.... 

چه موهای خوشکلی داشت

با اینکه دوتا پسر داشت بازم بهش نمیومد

گفتم:سالم..... 

روشو کرد طرفم با مهربونی گفت:سالم دخترم خوبی؟

من:ممنون خوبم، شماخوبین؟..... 

مامان:خوبم دخترم

امروز زودتر اومدم خودم و خودت با هم غذا درست 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........کنیم

❣خواستن اجبارے❣
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با تعجب گفتم:مگه خانم محسنی نیست؟



مامان:چرا هست میخواستم خودمون غذا درست کنیم......

االنم که زوده بیا بشین اینجا یکم با هم حرف بزنیم........

من:چشم

نشستیم روی کاناپه..... 

مامان گفت:خوب دخترم مازیار همه چیزو بهم گفته ولی 

میخوام یه چنتا سوال دیگه ازت بپرسم.....

من:خواهش میکنم بپرسین.....

مامان:دخترم مازیار نمیخواست بهت بگم ولی من میگم 

میدونم بعدا توی زندگیتون مشکل میشه.......

گفتم:لطفا بگین.....

مامان:میدونستی مازیار قبال یه دختر دیگه رو 

میخواسته...؟؟...



من:خوب قبال یه چیزایی بهم گفته بود ولی اینکه کامل بهم بگه 

نگفته بود....

مامان:خوب مازیار یه روز میره دنبال آزیتا از دانشگاه بیارتش 

اونجا چشمش میخوره به یه دختر و توی یه نگاه عاشقش 

میشه.....

مازیار اصال مال این حرفا نبود

من اصال فکر نمیکردم عاشق بشه........

باید شناخته باشیش خیلی مغرور و یه دنده ست.......

خواهرش همش بهش میگفت این کارو نکن اون تورو دوست 

نداره هرروز بایه پسریه.....

ولی مازیار قبول نکرد و آزیتا رو از خودش دور کرد و رفت با 

نادیا دوست شد

بهش پیشنهاد ازدواج داد....

اونم قبول کرد فقط به خاطر پولش.......



ولی درست توی روز عقدشون اونو با یه نفر میبینه......

توی آرایشگاه منتظر بوده که مازیار بره دنبالش

ولی وقتی میره بهترین دوستش و با زن ایندش در حال حرف 

زدن میدیده......

دوستش اسمش شهرام بود

شهرام توی آرایشگاه بوده که مازیار میرسه

به نادیا گفته:

شهرام:امشب کارشو بساز

نادیا:خیالت راحت حواست هست عشقم

شهرام:فقط یه جوری بزنش که بمیره زنده نمونه.....

مامان:میخواستن اون شب ازدواج کنن همون شب نادیا مازیار 

و بکشه و پوالشو باال بکشه و با شهرام تقسیم کنن.......

ولی در قضا مازیار حرفاشونو میشنوه ولی هیچی نمیگه........



سر عقد آبروشو برد

من اون موقع اصال نمیفهمیدم چی داره میگه....

ولی سر عقد همه چیزو برمال کرد

نمیتونست ازش شکایت کنه آخه هیچ مدرکی نداشت......

حاال هم نمیدونم فکرش هست یانه.......

ولی اگر ازش چیزی شنیدی،ازش ناراحت نشو.....

اون خیلی نادیا رو دوست داشت

نادیا ازدواج کرده

تا چند وقت دیگه عروسیشه.....

مازیار چند وقتی افسردگی گرفت به هیچ دختری اعتماد 

نداره......

حاال که به تو اعتماد کرده پیشش بمون خواهش میکنم......



من:این چه حرفیه..... 

فقط اینکه نادیا قراره با شهرام ازدواج کنه.....

مامان:آره میخواد با شهرام ازدواج کنه،مازیار از شهرام متنفر 
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حاال هم غرورش اجازه نمیده بره و از آزیتا معذرت خواهی کنه 

و برش گردونه....

آزیتا هم دیگه خونش نیومده از دستش خیلی ناراحته......

از هم رنجیده شدن......

من:باید با هم اشتیشون بدیم

مامان:چطوری؟...



من:خوب من باهاش حرف میزنم........

مامان:واقعا؟......

من:آره واقعا.....

مامان:مرسی که اومدی توی زندگی مازیار......

مازیار بعد افسردگیش خیلی زود عصبانی میشه

حواست باشه خیلی باهاش کَل کَل نکن..... 

من:من حواسم هست...........

از وقتی دیدمش فهمیدم که غرورش جلو کاراشو میگیره......

مامان:پاشو بریم غذا درست کنیم که االن بچه ها میان

باهم دیگه رفتیم توی آشپزخونه

من:حاال چی میخوای درست کنی؟

مامان:زرشک پلو با گوشت درست کنیم؟



من:آره خوبه

خالصه که غذا رو درست کردیم و کُلی هم حرف زدیم......

از اینکه مامان خیلی شوهرشو دوست داشته....

ده سالی هست به علت سرطان فوت کرده

داشتیم حرف میزدیم که ماهان اومد....

یکم ناراحت بود میشد فهمید

مامان:ماهان این چه سرو وضعیه داداشت کو

ماهان:اول سالم

من:سالم

مامان:خیل خوب سالم چی شده؟ 

ماهان:کارخونه آتیش گرفته 



مامان دستشو زد توی صورتشو گفت:خاڪ برسرم داداشت 

کجاست؟ 

ماهان:خوب.......

من:ماهان یه چیزی بگو االن مامانتو سکته میدی..... 

ماهان :بازوش سوخت رفته بیمارستان االن 
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مامان:خدایا چیکار کنم من، من و ببر پیشش......

ماهان:االن میاد مامان 

مامان:نه میخوام برم.......

اومد روسریش برداره که صدای ماشین اومد.... 



سریع رفت سمت در سالن

مازیار بود

رو به ماهان گفتم:االن این چطوری داره رانندگی

میکنه.....؟

ماهان:باید ازخودش بپرسی،هرچی بهش گفتم وایسم باهم 

بریم دوباره میام ماشینتو میبرم قبول نکرد.....

در سالن باز شدو مامان و مازیار اومدن داخل......

مازیار عرق کرده بود 

معلوم بود دردش زیاده...... 

به طرفش رفتم سرشو بلند کردبه خاطر تظاهر هم که شده باید 

برم سمتش......

دستشو گرفتم و نگران گفتم:خوبی؟ 

مازیار:خوبم ماهان خیلی شلوغش کرده



من:معلومه.... 

چشم غره ای بهم رفت که ترسیدم

مازیار:من میرم باال استراحت کنم

مامان:نه اول غذا بخور 

مازیار:من.....

مامان:اعتراض نکن میخوای غش کنی صبحم حتما صبحونه 

نخوردی..... 

نشستیم سر میز کنارش بودم 

همش لرز می کرد..........

عرق کرده بود 

دلم براش سوخت.... 

با غذاش بازی می کرد 



گفتم:مامان دستت درد نکنه من سیر شدم نوش جان.....

مامان:باید بگم دست خودت درد نکنه..... 

من:ممنون 

ماهان:ِاااا چرا االن.... 

مامان:چون امروز من و یلدا غذا درست کردیم 

ماهان ابرویی باال انداخت و گفت:توهم آشپزی بلدی،بعدم 

خندید... 

من:من سنم کم  بود که مامانمو از دست دادم 

ماهان:خدا رحمتش کنه.... 

من:مرسی.... 

به مازیار نگا کردم غرورش اجازه نمی داد بگه من حالم 
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تلفن ماهان زنگ خورد:الو 

سالم

بله..... 

االن میام 

میگم االن میام

قطع کردو رو به مازیار گفت:داداش من باید برم کارخونه..... 

مازیار سری تکون دادوگفت:باشه.... 

از سر میز بلند شده که بره مامان گفت:وایسا ببینم منم همرات 

بیام ببینم این کارخونه چش شده..... 

ماهان:نمیخواد 



مامان:ازت نپرسیدم که،گفتم میخوام بیام 

ماهان:خیل خوب سریع باش باید زود برم..... 

مازیار:منم سیر شدم ممنون

رفت باال

مامان دستمو گرفت وگفت:مواظبش باش 

من:باشه خیالتون راحت...... 

ماهان:یلدا ما تا شب شاید نیایم تورو خدا حواست به مازیار 

باشه تب میکنه...........

دکتر براش دارو نوشته گذاشتم توی اتاقش 

دستورش روش هست.... 

من:باشه نگران نباشین..... 

رفتم باال درو باز کردم داخل اتاق شدم...... 



روی تخت دراز کشیده بودو آرنجشو روی پیشونیش گذاشت 

بود...... 

رفتم طرفش وگفتم:خوبی؟ 

سری تکون داد ینی خوبم 

روی تخت نشستم بهش نگا کردم.... 

پتو رو روی خودش کشید سرماش میشد

میدونستم االن تب میکنه........ 

لرز بدنش بیشتر شد چشماش روی هم افتاد 

ترسیدم و رفتم طرفش 

گفتم:مازیار؟ 

مازیار:ازم دور شو 

یه لحظه جا خوردم 



گفتم:تب داری؟ 

مازیار:نادیا میکشمت به من نزدیک نشو 

چشماش بسته بودو نادیا رو فحش میداد پس من و نادیا 

میدید...... 

مازیار:خیلی دوست داشتم چرا اینکارو کردی 

چرا؟...... 

صورتش پر از عرق شده بود 

سریع رفتم پایین یه ظرف آب ولرم با دستمال آوردم و گذاشتم 

روی عسلی..... 

مازیار:ازم دور شو 

فکر می کرد من نادیام

یه دفعه بلند شدو با دست سالمش(راستش) 

زیر گردنمو گرفت و انداختم روی تخت داشت خفم می کرد.... 



نفسم باال نمیومد 

دستمو روی صورتش گذاشتم و باصدایی که از ته گلوم میومد 

گفتم:مازیار منم یلدا...... 

یه دفعه چشماش گشاد شدو گردنمو ول کرد..... 

عصبی بلند شدو رفت سمت کمدش 

یه شیشه شراب بیرون آوردو مشغول خوردنش شد پسره نفهم 

حالیش نیست تب کرده االن تشنج میکنه از تب 
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شیشه رو کشید باال تا نصفه هاشو خورد مطمعن االن مستم 

شده..... 

رفتم سمتش خواستم از دستش بکشم که گفت: ولم کن 

عوضی،تو که دیگه میخوای با اون ازدواج کنی پس چرا اومدی 



اینجا..... 

اصال چرا داره من و با اون مقایسه میکنه 

یه حسی بهم دست داد چرا داره اونو بامن مقایسه میکنه..... 

عصبانی شدم و شیشه رو از دستش گرفتم 

چون انتظارشو نداشت مقاومت نکرد..... 

مازیار:نادیای لعنتی اونو بده به من 

من:نمیدم فهمیدی 

بدبخت داری توی تب میسوزی 

مازیار:آخه باتو چیکار،چرا اومدی اینجا تو برو با شهرام جونت 

باش لعنتی.......

یه دفعه یه سیلی آوردم توی صورتش که برق از چشماش 

پرید..... 

گفتم:نادیا نیست منم فهمیدی 



نادیای تو رفته اون دیگه نیست 

اون بهت خیانت کرد.... 

دیگه فکر اونو از سرت بیرون کن 

داری هزیون میگی.... 

یه دفعه به سمتم یورش آورد و من و روی تخت انداخت و روم 

خیمه زدوگفت:حاال که اینقدر دلت میخواد اینجا باشی بیا یکم 

باهم عشق بازی کنیم.......

مسلما شهرام دلش نمیخواد تو با من باشی..... 

همین که خواست لبشو روی لبم بذاره سرش افتاد روی سینم 

از هوش رفت...... 

انداختمش روی تخت دستمال و خیس کردم و گذاشتم روی 

پیشونیش......

خیلی تب داشت 



بدنش داغ داغ بود..... 

دوسه ساعتی بود همینجوری روی تخت بودو من دستمال و 

هی عوض میکردم،مسکنم بهش داده بودم......

دارو هایی که دکتر داده بود هم بهش دادم..... 

تبش خیلی اومده بود پایین

چشماشو باز کرد و گفت:یلدا اینجا چه غلطی میکنی 
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من:عوض دست درد نکنست 

نه اینجوری نمیشه..... 

باید ببرش حموم 



رفتم وانو پر کردم و برگشتم وگفتم:بلند شو 

دستشو گرفتم وگفتم:زود باش تبت باالست 

مازیار:ولم کن نمیخوام 

من:بدبخت میمیری 

مازیار:میخوام بمیرم ولم کن

عصبانی شدم و دستشو گرفتم و بلندش کردم 

با زور از روی تخت بلندش کردم.... 

زیر بغلشو گرفتم و رفتم توی حموم... 

اول خودم رفتم توی وان و گذاشتمش توی وان اومدم خودم 

بیام بیرون که نذاشت......

با همون لباسا نشستم توی وان 

حواسم بود که به زخمش آب نرسه 



دستمو هی توی آب زدم و به صورتش زدم 

یکم هوشیار شد......

چشماشو بازکردو گفت:چرا اینکارو میکنی؟ 

کالفه شدم وهیچی نگفتم 

مازیار:من که بهت بدی کردم چرا اینکارو میکنی بذار بمیرم..... 

من:همه رو مثل خودت ندون

اومد دستشو تکون بده که گفتم:تکونش نده آب میزنی 

بهش...... 

مازیار:اصال ولم کن 

من:چته برم بگم نادیا خانومت بیاد بهت برسه 

اصال مقصر منم که نشستم به تو میرسم......

اومدم بلند شم که دستمو کشید و با صدا افتادم توی وان.....

مازیار:وایسا ببینم چی گفتی 



نادیا؟ 

تو از.... 

نذاشتم حرفشو کامل کنه وگفتم:وقتی توی هزیونات نادیا رو 

به جای من میبینی بایدم بفهمم..... 

مازیار:تو اصال برای چی اومدی پیش من میذاشتی بمیرم که 

اینجوری ِمنت سرم نذاری.... 

من:من ِمنت سرت میذارم؟ آره؟ 

اصال بمیر بلند شدم و از حموم زدم بیرون 

اصال حواسم نبود که ما توی همین اتاقه......

داشتم تک تک لباسامو در میوردم که چشمم خورد به مازیار.... 

داشت نگام می کرد،این �ے اومد �ه من نفهمیدم......



به قول خودش اون که همه جامو دیده پس برای چی خجالت 

بکشم..... 

فقط لباس زیرام تنم بود 

احساس می کردم بوی شراب گرفتم از خودم بدم میومد...

از توی آینه با خشم بهش نگا کردم موهامو دورم ریخته 

بود........

ریخته بود توی صورتم از توی صورتم پسش زدم و برگشتم 

طرفش وگفتم:چیه،چرا اینجوری نگا میکنی...... 

مازیار بهم نزدیک شدو گفت:نه که خیلی خوشکلی مال 

همینه.... 

دستمو زدم روی سینش که بره عقب میخواستم برم سمت 

حموم که دستمو گرفت و گفت:کجا؟ 

من:میخوام برم حموم احساس میکنم بوی لجن 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........میدم
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خودتو نابود کردی با این شراب و الکل های مزخرفت.......

خودتم مزخرفی با این اخالق گندت...... 

اومدم دستشو پس بزنم که دستمو محکم تر گرفت و فشار داد 

که صورتم رفت توی هم مازیار:یلدا به خدا میکشمت....

کشتنت هیچ کاری برام نداره..... 

بهش نزدیک شدم وگفتم:تو که یه بار من و کشتی،یه بار دیگم 

بکش 

مازیار:سر به سر من نذار

من:مثال بذارم چی میشه؟ 

آهان یادم رفت که گفتی من و میکشی خوب برام اهمیتی نداره 

میتونی کارتو بکنی..... 



دستمو از دستش کشیدم 

انگار این حمومه حالشو جا آورد آخه بد جور دستمو فشار داده 

بود حتما کبود میشد،گردنمم همینطور..... 

هنوز به حموم نرسیده بودم که از پشت دستم کشیده شدو به 

دیوار چسپیدم......

مازیار با خشم داشت بهم نگا میکردم 

َفکَمو گرفته بودو فشار میداد......

گفت:با آخرت باشه جلو من از این حرفا میزنی 

گفتم:که چی،بهت که گفتم تهش ُمردنه پس من و ازش 

نترسون..

مازیار:خیلی داری عصبانیم میکنی...

من:آخی پس عصبانی نشو 



قیافمو جدی کردم و گفتم:چون من جلوت کوتاه نمیام 

مازیار:به خدا جوری میزنمت که نه بمیری نه تا آخر عمرت 

بتونی راه بری........

پوزخندی زدم وگفتم:فقط زدن من برات مهمه 

آره؟....

چرا اینقدر بد شدی؟ 

چی تورو اینجوری کرده؟ 

یکم رنگ نگاهش عوض شدو گفت:این حرفا به تو نیومده پس 

فوضولی نکن.... 

من:آره خوب کسی توی زندگیت برات مهم نیست.....

حتی خواهرت.... 

مازیار:چی گفتی؟ 



دوباره پوزخندی زدم وگفتم:اگر خواهرت برات مهم بود غرورتو 

زیر پات میذاشتی و به خاطر اشتباهی که کردی ازش معذرت 

خواهی میکردی......

مازیار:انگار مامانم خیلی خوب برات همه چیزو توضیح 

داده............

با دست زخمیش بازومو فشار داد یه دفعه لرز کردم 

وگفتم:دستتو بردار 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....بازم حرکتی نکردو فقط به چشمام نگا �رد
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داد زدم وگفتم:بهت میگم دستتو بردار

تا همین یه ساعت پیش جون نداشتی بلند شی

حاال برام شاخ و شونه میکشی......

مازیار:یلدا دهنتو ببند وگرنه برات میبندمش



من:آهان یادم رفت تو خیلی خوب تهدید کردنو بلدی......

فقط زدن و تهدید کردن و غرور خودتو نگه داشتن و بلدی.....

مازیار قرمز شده بود انگار خون از چشماش میخواست بزنه 

بیرون خیلی ترسیده بودم........

ولی اصال به روی خودم نیوردم که میترسم.......

خیلی داشت مقاومت می کرد

آخه صورتش پر از عرق بود

گفتم:حتی حاضر نیستی قبول کنی که االن درد داری.....

داری زیر تب میسوزی

از درد چشمات باز نمیشه.....

یه دفعه هلم دادکه افتادم روی زمین دادی کشید وگفت:اصال به 

تو چه دلم میخواد اینجوری زندگی کنم......



آره من همچین آدمیم هیچکس هم نمیتونه من و تغییر بده 

فهمیدی پس به پروپای من نپیچ......

من:خیل خوب برو بمیر

اصال به من چه تو راست میگی.....

تو لیاقت نداری یکی بهت کمک کنه تو حتی نتونستی عشقتو 

نگه داری.....

تا این حرفو زدم به سمتم یورش آورد موهای بلندمو گرفت توی 

دستاش وگفت:به تو مربوط نیست

موهای سرم داشت از جا کنده میشد.......

داد زدوگفت:اون لیاقت من و نداشت

ولی من هنوز دوستش دارم

فکر نکن دوروزه اومدی میتونی جای اونو بگیری.......

تو فقط برای یه سالی 



فقط یه سال........

صاف وایسادم موهامو ول کردو توی چشمام نگاه 

کردوگفت:فقط برای یه سال بعدم مثل دستمال میندازمت 

بیرون........

وقتی این حرفو زد خون توی رگام حرکت نمی کرد.........

دستمو بردم باال و با هرچی توان داشتم زدم توی صورتش و 

گفتم:صفت خودتو به من نده

تویی که هرشب با یه دختری هستی....... 

تو اگر اون شب مست نبودی و اینطوری نمیومدی خونه ما االن 

من اینجا نبودم پس تقصیر خودته.........

نفس نفس میزدم و حرف میزدم اونم هیچی نمی گفت.....

رفتم توی حمومو درو به هم کوبیدم به لباسام نگا کردم،افتضاح 

بود......... 



پشت در سر خوردم و نشستم همون جا تا تونستم گریه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......کردم
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دوباره وامو پر کردم و خودم نشستم داخلش..... 

تمام بدنم انگار کوفته شده بود

آب گرم حالمو جا آورد....

یه ساعتی بود توی حموم بودم کم کم شب بودو مامان و ماهان 

هم میومدن.....

از توی وان بیرون اومدم...... 

نم موهامو گرفتم وحولمو پوشیدم خدا خدا میکردم که توی 

اتاق نباشه،از توی حموم بیرون اومدم..........

با چیزی که دیدم تعجب کردم



مازیار تا همین حاال مریض بود االن نشسته بودو پمادو میزد به 

دستش.....

البته سعی می کرد تا بزنهوچون دستش نمیرسید.

متوجه من شد ولی به روی خودش نیورد منم چیزی نگفتم و 

یه راست رفتم سمت کمد لباسا......

احمق هیچی حالیش نیست

هیچی به غیر از غرورش براش مهم نیست.....

رفتم توی حمومو لباسمو پوشیدم و اومدم بیرون......

پمادو انداخته بود یه طرف هر کدوم از وسایال یه طرف 

بود...... 

رفتم و از روی زمین پمادو برداشتم و رفتم سمتش گفتم:بذار 

برات بزنم..... 

مازیار:نمیخواد..... 



من:لجبازی نکن بذار برات بزنم

مازیار:میگم نمیخوام....... 

دستش و گرفتم و گفتم:بذار ببینم مغرور خودخواه.......

سفت دستشو گرفتم همین که پمادو زدم روی دستش لرز 

کرد.......

وقتی زدم باندو دورش کشیدم و گفتم:بیا تموم شد اینقدر هم 

که فکر میکنی غرورت نمیشکنه...

مازیار:پشیمونم نکن.....

من:خیلی هم دلت بخواد.......

مازیار:برو بیرون میخوام استراحت کنم.....

من:نه بابا چیز دیگه ای نمیخوای

مازیار:چرا میخوام،میخوام دست از سرم برداری



اشک توی چشمام جمع شد وگفتم:آره تنها باش

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...منم راحت ترم بعدم از اتاق زدم بیرون
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چرا

چرا من باید سرنوشتم اینجوری باشه 

چرا باید زندگیم نابود بشه

خدایا کمکم کن بتونم این یه سالو طاقت بیارم.......

رفتم پایین توی آشپزخونه یه لیوان آب برداشتم و خوردم 

خیلی خوب بود حالمو جا آورد......

هنوز موهامو شونه نکرده بودم

همینجوری دورم بود........



یه دفعه یکی از پشت سرم گفت:سالم 

یه دفعه لیوان از دستم افتادو جیغ کشیدم و برگشتم 

عقب...... 

یا خدا این دیگه کیه...؟؟ 

گفتم:تو دیگه کی هستی؟؟ 

پسره:باید بگم تو کی هستی 

بهم نزدیک شدو گفت:خوب تو کی هستی؟ 

اومد یه دسته از مو هامو بگیره که گفتم:دست به من نزن

جیغ میزنم تو کی هستی 

صدامو بلند کردم وگفتم:مازیار......

مازیار...... 

پسره:هیچکس اینجا نیست که،مازیار رفته کارخونه......



آخی کسی نیست نجاتت بده 

من:برو گم شو تو کی هستی.....؟؟؟

پسره:آهان یادم رفت خودمو معرفی کنم 

دستشو دراز کردو گفت:شهرام هستم.......

وقتی اسمشو شنیدم تنم مور مور شد

لعنتی

گفتم:گول خوردی مازیار خونست

سفت دستمو گرفت و گفت:من و گول میزنی

یه دفعه بلندم کردو من و روی کمد آشپزخونه گذاشت از ترس 

جیغ کشیدم و به گریه افتاده......

گفتم:ولم کن کثافت..... 

شهرام:آروم باش چرا اینجوری میکنی 



خوب حاال بگو کی هستی...... 

من:به تو چه؟؟؟

مازیار..... 

انگار صدامو نمیشنید 

خواب بود نکنه چیزیش شده باشه 

خدایا چیزیش نشه..... 

باید بیاد من و نجات بده 

شهرام:ای جان تو چقدر خوشکلی 

من:برو گم شو..... 

دستمو از پشت به هم گره زده بود نمیتونستم، خودمو نجات 

بدم..... 

خواستم یکم عصبانیتش کنم گفتم: نادیا کجاست؟...



میدونه داری با یه دختر دیگه الس میزنی دختری که میخواد 

زن مازیار بشه...... 

شهرام:چی گفتی 

زن مازیار بشه 

گفتم:ولم کن کثافت...... 

شهرام:خفه شو،خفه شو 

حاال که تو میخوای زن مازیار بشی چطوره اول با من باشی 

بهتر نیست...... 

ترسیده گفتم:کثافت اشغال ولم کن 

داشتم اشک میریختم..... 

اومد لبشو بذاره روی لبم که سرمو تکون دادم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........چرا مازیار نمیاد بهم برسه
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دستشو گذاشت روی دکمه لباسم همین که اومد بکشه طرف 

خودش جیغ کشیدم که یه دفعه از پشت کشیده شد..........

داشتم از حال میرفتم 

مازیار اومده بود و داشت میزدش 

خون از دهن شهرام میومد و خیلی صورتش کبود شده 

بود..........

لنگون لنگون رفتم سمت پله ها پیراهنم پاره شده بود........

یه بار دیگه 

یه بار دیگه یه مرد دیگه میخواست بهم تجاوز کنه......

به اتاق رسیدم و درو باز کردم...... 



دوباره خاطرات اون شب برام تداعی شد..... 

خون توی رگام حرکت نمی کرد 

کثافت اشغال 

درو بستمو پشت در نشستم و دستمو گذاشتم روی صورتم 

وگریه کردم........

مازیار بود که از پشت در میگفت:یلدا؟ 

یلدا باز کن این درو

یلدا چی شد ببین این درو باز کن........

الاقل یه صدایی بده که بدونم زنده ای 

بلند شدم و با هق هق گفتم:مازیار برو لطفا..... 

مازیار:باز کن 

دستمو روی در گذاشتم و با یه حرکت بازش کردم.....



چشمش که بهم افتاد تعجب کرد..... 

دستمو روی لباسم که پاره شده بود گذاشتم و گفتم:دیدی 

یه بار دیگه 

یه قدم به سمتم اومد گفتم:بهم نزدیک نشو 

مازیار:آروم باش هیچی نیست 

داد زدم وگفتم:چطور هیچی نیست 

نمیبینی،این کیه...... 

این چه کوفتی بود 

هان این کی بود..... 

دستمو روی لباسم گذاشتم و فشار دادم وگفتم: همه تون یکی 

هستین

همه تون یه کثافت هستین...... 



مازیار:یلدا آروم باش چیزی که نیست،اتفاقی که نیفتاده...... 

من:من دیوونم که اومدم اینجا آره من دیوونم 

مثل دیوونه ها توی اتاق راه میرفتم و حرف میزدم گفتم:آره 

من پشیمون شدم میخوام برم........ 

اصال نمیخوام کاری کنم 

نمیخوام باهات ازدواج کنم...... 

اصال میخوام آبروم بره ولی اینجا نمیمونم...... 

اومدم برم سمت کمد که لباسامو بردارم که دوطرف صورتمو 

گرفت و گفت:یلدا به خودت بیا......

ببین چیزی نیست 

بعدم من و �شید توی بغلش...... 

گریه کردم وبا هم نشستیم روی زمین بلند بلند گریه 

میکردم...... 



صدای قدم های یه نفرو شنیدم که میومد باال 

قامت ماهان و توی چهار چوب در دیدم..... 

ماهان:اینجا چه خبره...... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........مازیار:برو میام توضیح میدم
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مازیار 

از بس عرق کرده بودم بدنم درد میکرد 

ندونستم چطوری خوابم برد 

یه دفعه صدای جیغ یلدا اومد..... 

فکر کردم بازم دارم کابوس میبینم ولی بازم 

صداش اومد...... 



بلند شدم و به دورو برم نگا کردم که صدایی نیومد،رفتم و 

دست و صورتمو شستم گفتم یکم سر حال شم.........

دوباره صدای داد یلدا اومد 

ایندفعه فهمیدم که یه چیزی شده...... 

سریع رفتم پایین 

صدای گریه های یلدا میومد 

همین که به آشپزخونه رسیدم چشمام از خشم قرمز شد،یلدا 

جیغ میزدو اسم من و صدا میزد از پشت گرفتمش و کشیدمش 

عقب.......

لعنتی عوضی تا تونستم زدمش بعدم زنگ زدم یکی از آدمام 

اومدو بردش....... 

یلدا رفته بود باال 

پشت در وایسادم 



خیلی باهاش حرف زدم تا درو باز کرد....... 

خیلی گریه کرد،مثل دیوونه ها توی اتاق می گشت و حرف 

می زد......

بغلش کردم و روی زمین نشست و گریه کرد...... 

نمیدونم اون شب چی به سرش آوردم که اینجوری شده........ 

خدا من و لعنت کنه که این کارو کردم 

صدای ماهان و پشت سرم شنیدم که گفت:اینجا چه 

خبره.......؟

من:برو میام توضیح میدم...... 

یلدا:من خسته شدم دیگه نمیتونم،دیگه نمیتونم 

من:خیل خوب باشه گریه نکن..... 

آروم باش 



یلدا:چطور آروم باشم،چطور.....؟؟؟

بغلش کردم و گذاشتمش روی تخت از گریه زیاد خوابش 

برد....... 

رفتم پایین ماهان و مامان سریع اومدن طرفم 

مامان:پسرم چی شده چرا یلدا اینجوری گریه میکرد......

نشستم وگفتم:شهرام اومده خونه..... 

فکر کرده من کارخونه هستم وارد خونه شده 

منم که حالم خوب نبود خواب بودم......

یلدا توی آشپزخونه بوده میخواسته بهش دست درازی کنه......

ماهان عصبانی شدوگفت:چیکارش کرد اون بیشرفو؟؟....

من:دادمش آدمام تا آدمش کنن اون کثافتو.......

مامان:باید بیشتر مواظب باشی



دختره خیلی ترسیده........

من:ندیدی چطور گریه میکرد خیلی ترسیده بود 

میکشمش اون لعنتی رو.......... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......مامان:مبادا دست بهش بزنی اون ارزش نداره
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سریع رفتم باال

نمیتونستم تنهاش بذارم یه دفعه یه تصمیم الکی می گرفت یا 

می نشست و گریه میکرد......

درو باز کردم و وارد شدم 

اتاق دیگه تاریک شده بود

احساس کردم خوابیده ولی برعکس تصورم صداشو شنیدم....



یلدا:روشنش نکن

رفتم و کنارش نشستم وگفتم:نمیدونم چطوری اومده داخل 

آخه اینجا محافظ داره.....

یلدا:دیگه مهم نیست

تعجب کردم واقعا به همین زودی عصبانیتش فروکش کرد..... 

یلدا:باید عقد کنیم فهمیدی

باید من و به همه معرفی کنی که همه من و بشناسن.......

با حرفی که زد تعجبم بیشتر شدوگفتم:خیل خوب آروم باش 

هیچی نمیشه.......

توی همین هفته عقد میکنیم میریم برای وسایال و کارای 

دیگه........

من:هیچی الزم نیست من حوصله هیچی ندارم فقط یه عقد 

ساده بسه.....



من:اینجوری که نمیشه

یلدا:میشه من دیگه خسته شدم فقط میخوام این یه سال تموم 

شه.......

دلم یه جوری شد ینی دلش میخواد زود تر تموم شه؟ 

اره منم دلم میخواد...... 

از اتاق زدم بیرون 

 .......

یلدا

مازیار یک مقدار برنج برام کشید و یک مقدارم توي بشقاب 

خودش گذاشت.....

یک قاشق از غذا رو توي دهنم گذاشتم تعمش فوق العاده 

بود......



سر بلند کردم و به مازیار که خیلی آروم مشغول غذا خوردن 

بود نگاه کردم..... 

غذا رو آورده بود باال آخه من حالم خوب نبود نرفتم پایین...... 

قاشقو گذاشتم سر جاش با اینکه خیلی خوشمزه بود ولی دلم 

بر نمی داشت..... 

مازیار دست از غذا کشید و بهم نگاه کرد...... 

از اون نگاه هایی که از ترس تا مرز سکته میرفتم......

بیشرف چشم هاش حتی در حالت عادي هم ترسناك بود چه 

برسه به اینکه بهت چپ چپ هم نگاه کنه......

 .......

صبح بود رفتم پایین

تا به مامان رسیدم کشیدم توی بغلش گفتم: سالم 

مامان:سالم دخترم 



اشکم در اومد انگار رفتم توی بغل مامانم...... 

با تعجب برگشت طرفم وگفت:چی شد عزیزم 

گفتم:وقتی اینجوری بغلم کردین یاد مامانم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........افتادم
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مامان گفت:غصه نخور دخترم زندگی همه همین باال پایینارو 

داره......

همه تلخ و شیرینای زیادی رو تو زندگی می چشننن...

شاید همه اینا حکمت خدا حتی امتحان 

باشه......

سری تکون دادم وگفتم:خیلی خوبین..... 

مامان:بیا بریم ماهان و مازیار رفتن 



ما هم بریم صبحونه بخوریم..... 

سرمیز نشسته بودیم و صبحونه میخوردیم 

از گلوم پایین نمی رفت..... 

دست ازش کشیدم وگفتم:من هیچی از گلوم پایین نمیره 

که...... 

مامان:باید بخوری دیروز تاحاال پوست و استخون شدی...... 

 ........

میخواستم بدون هیچی عقد کنیم 

ولی به خاطر مامان وماهان که شک نکنن نشد اینکارو 

کنیم.........

امروز قراره مازیار بیاد دنبال و بریم خرید..... 

داشتم آماده میشدم که مازیار اومد داخل..... 

مازیار:آماده ای؟



من:آره 

مازیار:بریم من کار دارم 

من:خیل خوب باشه..... 

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم 

مازیار جلو یه پاساژ وایساد 

اومد پایین منم پیاده شدم و باهم رفتیم..... 

مازیار وارد یه مغازه طالفروشی شد 

حتما برای حلقه...... 

منم مثل جوجه ای که دنبالش مادرش میره پشت سرش 

میرفتم..... 

مازیار:سالم 

پسره:سالم بفرمایید..... 



مازیار:میخواستیم حلقه های ستتون رو ببینیم

پسره نگاهی به من کردوگفت:چه نوع حلقه ای میخواین؟..... 

مازیار:شما چند نوع بیارین تا خانومم ببینه 

پسره:باشه 

از نگاه پسره خوشم نمیومد

یه جوری نگا می کرد..... 

داشتم حلقه ها رو نگا میکردم که مازیار اومد طرفم و 

گفت:همین جا باش من یه لحظه برم کارتمو توی ماشین جا 

گذاشتم..... 

من:باشه 

پسره:خانم بفرمایید 

حلقه ها رو نگا کردم خیلی خوشکل بود 



اومدم یکی از حلقه ها رو بردارم که پسره هم دستشو آورد و 

خورد به دستم...... 

مثل برق زده ها دستمو عقب کشیدم..... 

پسره:اوف چقدر سردی دختر 

این االن به من چی گفت..... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.با عصبانیت نگا کردم وگفتم:چی گفتی؟

❣خواستن اجبارے❣
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پسره:چته حاال عصبانی نشو 

گفتم:حرف دهنتو بفهم

پسره:آخی اگر نفهمم چی میشه.....؟ 

من:با همه مشتریا اینطوری حرف میزنی....؟؟ 



پسره:نه فقط با دخترای خوشکل........

با عصبانیت گفتم:خفه شو 

هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای مازیارو شنیدم

مازیار:چی میگی پسره بی ناموس..... 

گفتم:مازیار ولش کن 

مازیار:چی چی رو ولش ببین چطوری داره حرف میزنه....... 

پسره:چته حاال یکم با خانومت الس زدم 

مازیار به سمتش یورش بردو یه مشت زد توی صورتش جیغی 

کشیدم و التماسش کردم ولش کنه دستمو گرفت و کشیدم 

بیرون از مغازه،

دستش هنوز مشت بود.........

مازیار:کثافت 

من:آروم باش 



مازیار:هیچی نگو یلدا هیچی نگو 

یکم آروم شد...... 

خیلی ازش ترسیدم 

کارد میزدی خونش در نمیومد...... 

نمیدونم با چه جراتی این حرفو به من زد 

ندید �ه مازیار بامنه......

واقعا بعضیا ترس نمیدونن چیه

رفتیم توی یه مغازه دیگه از وقتی رفتیم دستمو ول نکرد...... 

حلقه رو خریدیم و اومدیم بیرون 

مازیار دستمو کشید و برد توی یه مغازه لباس فروشی......

انواع لباسا بود معلوم بود جای لوکسی هم هست،همه لباساش 

مارک دار.... 



منی که تاحاال اینجور جاها نیومده بودم االن اومده بودم لباس 

بخرم........

مازیار رفت و پسر فروشنده دست داد

پسره:سالم آقا مازیار

مازیار:سالم خوبی 

پسره نگاهی به من کردو گفت:معرفی نمیکنی؟ 

دوست دخترت؟؟؟

یکم عصبی شدم 

مازیار:نه نامزدمه....... 

پسره تعجب کرد گفت:واقعا؟تبریک میگم 

مازیار:البته چند وقتی دیگه جشن نامزدی داریم 

پسره:مبارک باشه



مازیار:لباس نامزدی میخوام...... 

پسره:برین طبقه باال 

بعدم به یه دختره که همونجا بود گفت راهنماییمون کنه....... 

رفتیم باال با چیزایی که دیده بودم هنگ کرده بودم،پر از 

لباس های عروس و لباس شب بود.... 

خیلی خوشکل بود.... 

مازیار دستمو کشید وایساد جلو یکی از لباساو گفت:این 

چطوره؟ 

یه لباس دکلته که باالش ساده بودو از کمر به پایین پفی 

میشد..... 

ساده و شیک و خیلی خوشکل بودرنگشم صورتی بود......

گفتم:یکم باالش باز نیست...



  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......مازیار:نه خوبه

❣خواستن اجبارے❣
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اصال این غیرت نداره ها،انگار نه انگار من میخوام زنش 

بشم،مهمونی هم مختلطه خاک تو سر من،ینی باید این لباس و 

جلو همه بپوشم 

آخه خجالت میکشم...... 

من و ببین میگم غیرت نداره همین یه ساعت پیش مشت زد 

توی صورت پسره........

دختره:این لباسو میپسندین؟ 

مازیار:میشه بیارین خانومم امتحان کنه 

دختره:حتما 

داشتیم می گشتیم که لباس و برامون بیاره که یه دفعه مازیار 

میخکوب شد..... 



به روبه روش نگا کردم یه دختره بود

باهم توچشمای هم نگا میکردن..... 

یه دفعه دستای مازیار مشت شدوگفت:کثافت

دختره داشت به طرفمون میومد...... 

اخمای مازیار بیشتر توی هم فرو میرفت دختر خوشکلی 

بود.... 

بهمون رسید نگاهی به مازیار کردوگفت:سالم 

مازیار دستشو دور کمرم کردو خیلی عادی 

گفت:سالم 

نادیا..... 

پس این نادیاست 

اینه که بهش خیانت کرده 



نادیا پوزخندی زدوگفت:از شهرام شنیدم میخوای ازدواج 

کنی...

مازیار:آره..... 

نادیا:خوبه ماهم چند هفته دیگه عروسیمونه

نگاهی به من کردوگفت:نامزدت اینه؟ 

یه جوری گفت اینه انگار داره با دخترای سر دستی حرف 

میزنه......

نذاشتم مازیار حرف بزنه وگفتم:آره به کوری چشم بعضیا که 

چشم دیدنمونو ندارن آخه مازیار خیلی دشمن داره.....

نادیا سرخ شده بود

دختره اومدو لباس وگرفت جلومون

وگفت:بفرمایید

مازیار لباسو ازش گرفت و گفت:بیا عزیزم برو بپوش،نمیخوای 

بیام کمک.....؟؟؟



نگاهی به نادیا کردم وگفتم:نه الزم شد بهت میگم..... 

مازیار لبخندی زدوگفت:باشه 

.........

توی اتاق پارو بودم داشتم از توی آینه خودمو نگاه 

میکردم،لباسه خیلی بهم میومد......

خیلی خوشکل بود...

با قد بلندی که داشتم و اندام کشیدم لباسه توی تنم خیلی 

خوش فرم شده بود.......

شونه های لختمو توی نمایش گذاشته بود 

چون سینه های تقریبا کوچیکی داشتم باالتنه لباسمم توی تنم 

خوب وایساده بود.....

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....صدای درو شنیدم

❣خواستن اجبارے❣
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برگشتم که دیدم مازیاره سرمو انداختم پایین آخه توی این 

لباس یکم خجالت میکشیدم.....

اومد جلوم وایسادو پشتشو کرد به اینه،به در نگا کردم دره نیمه 

باز بود......

رومو کردم طرف مازیار 

مازیار:دوستش داری؟ 

نگاهم توی چشماش دوختم و گفتم:آره خوشکله 

بهم نزدیک شد....

دستاشو دوطرف صورتم گذاشت 

یه دفعه به پشت سرم نگا کرد از توی آینه نادیا رو دیدم که 

پشت در وایساده بود ولی خیلی دیده نمیشد.......

مازیار با یه حرکت من و به اینه چسپوندو لباشو با عصبانیت 

روی لبام گذاشت...........



خیلی وحشی میبوسید

فهمیدم که برای لج نادیا داره اینکارو میکنه..... 

دستمو روی سینش گذاشتم و از خودم جداش کردم......

در اتاق پارو به هم کوبیده شد 

نادیا اینکارو کرده بود..... 

چشماش خمار شده بودوگفتم:خیل خوب مازیار 

بسه میدونم داری لج نادیا رو در میاری ولی داری خیلی بهم 

فشار میاری........

نمیتونم، نمیتونم....

اومدم برگردم که دستمو گرفت وگفت:ماقراره باهم ازدواج 

کنیم نمیخوام این حرفا رو ازت بشنوم......

گفتم:این بوسه های الکیتو نمیخوام 



این رابطه های هوسی و شهوتیو نمیخوام اینا بعد یک سال 

تمومه..... 

پس تمومش کن....... 

هنوز حرفم تموم نشده بود که دوباره لباش روی لبم گذاشت 

دستمو روی سینش گذاشتم هرچی تقال کردم ازخودم جداش 

کنم نمیشد......

دستش پشت گردنم بودو گردنمو سفت گرفته بود......

هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم.....

دیگه تسلیم شدم نه تقال میکردم،نه باهاش همکاری 

میکردم.......

دستش و پشت کمرم گذاشت همونجایی که لخت بود لرز کردم 

نفس کم آورده بودم نمیتونستم دیگه.........

محکم لبامو ازش جدا کردم 

محکم دستی روی لبم کشیدوگفت:خیلی خوشمزه بود....



دستشو پس زدم وگفتم:بس کن....

تو هیچ فرقی با اون شهرام عوضی که می خواست بهم تجاوز 

کنه نداری یکم صدامو بلند تر کردم وگفتم:پس بس کن.......

ندونستم کی گردنمو گرفت و سرمو محکم به اینه زد صدای 

آخم بلند شد وگفت:تو غلط میکنی تا این یه سالی که بامنی 

باید من و سرویس کنی......

نمیتونی با کس دیگه ای باشی هرشب باید زیرم باشی،ترسیده 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........نگاش کردم

❣خواستن اجبارے❣
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داشتم نفس کم میگردم این واقعا میخواد من و بکشه.......

داشت چشمام میوفتاد روی هم که گلومو ول کرد........

تا ولم کرد سقوط کردم ولی محکم من و گرفت

صاف وایسادمو پسش زدم وگفتم:ازت متنفرم، 



زورگو،فکر نکن نمیتونم کاری بکنم.......

به نظرت اگر مامانت بفهمه که چه بالیی سرم آوردی که مجبور 

شدم باهات ازدواج کنم چه واکنشی نشون میده......

جدی شدم وگفتم:باهام درست رفتار کن من تحمل نمیکنم.......

با خشم داشت بهم نگا می کرد

مازیار:همون روز بهت گفتم هیچکس روی حرف من نمیتونه 

حرف بزنه حتی مامانم پس بیخودی داری خودتو خسته میکنی 

بعدم پوزخندی زدو رفت بیرون.........

پسره بی شعور 

دستی روی گردنم کشیدم حتما کبود میشد......

لباسو بیرون آوردم و رفتم بیرون

گذاشتم روی میز

اصال بهش نگا هم نکردم پسره الدنگ.........



ازش بدم میاد

دختره برامون لباسو آماده کرد از مغازه رفتیم بیرون.....

همین که از مغازه پامو گذاشتم بیرون یه آشنا دیدم دوتامون 

وایساده بودیم و همدیگه رو نگا میکردیم،مازیار به طرفم اومد 

و زیر گوشم گفت:اگر همین االن نیای باز زور میبرمت........

بازم حرفی نزدم رد نگاهم گرفت و به جلوم نگا کرد.....

گفت:چته چرا ُزل زدی به اون پسره

گفتم:فقط یه آشناست

مازیار:بگو کیه؟

عصبی شدم وگفتم:یکی از همون پست فطرتایی که بهم 

پیشنهاد تن فروشی داد حاال فهمیدی میشه ولم کنی.....

افشین پست،داشت میومد سمتمون مازیار دستمو گرفت 

وگفت:تو هیچی نگو.......



افشین بهمون رسید تا وایساد با مازیار دست داد یا خدا ینی 

اینا همدیگه رو می شناسن......

افشین رو کرد طرف من و گفت:ببین کی رو اینجا میبینم....

رو به مازیار گفت:دوست دختر جدیدته؟

دوباره رو کرد طرفمو گفت:تو که اهل این کارا نبودی

مازیار:افشین تمومش کن.... 

افشین:چرا تمومش کنم قرار بود همین خانم یه شب باهات 

بخوابه ولی قبول نکرد ولی االن میبینم شده دوست 

دخترت..... 

ینی چی،این چی میگه 

ینی همون شب 

اون شب بددد...



عصبی شدم وگفتم:به تو چه مگه من باید هرکاری میکنم به تو 

بگم، تو چیکاره ی منی..... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........مازیار معلوم بود عصبیه
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مازیار:افشین درست حرف بزن ما قراره با هم ازدواج کنیم..... 

معلوم بود داره از تعجب چشماش بیرون میزنه 

افشین:چی میگی مازیار.......؟ 

مازیار:همین که گفتم حاال هم برو کنار میخوایم بریم..... 

افشین:داری دروغ میگی باورم نمیشه...... 

مازیار:افشین داری اعصابمو خورد میکنی میگم بیو برو........ 

افشین:میرم ولی داری دروغ میگی تو اهل ازدواج نبودی.....



مازیار:هرطور دلت میخواد فکر کن 

جشن نامزدیمون دور نیست خبرت میکنم......... 

مازیار دستمو کشیدو برد بیرون پاساژ

عصبی در ماشین و باز کردو نشست 

منم نشستم،همین که نشستم گفت:این پسره رو از کجا 

می شناختی؟......

گفتم:همونجا بهت گفتم

مازیار با خشم برگشت طرفمو گفت:داری دروغ میگی......

من:برای چی دروغ بگم 

بهم گفت بیا برو زیر این و اون بعدم گفت دلم میخواست 

اولیش خودم باشم همین....

من قبول نکردم، دلت میخواست قبول کنم آره؟



اگر قبول �رده بودم شاید یه شب به خواسته خودم میومدم 

باهات میخوابیدم.....

هنوز حرفم کامل نشده بود که با پشت دستش زد توی 

دهنم.......

شوری خون و توی دهنم احساس کردم

رومو کردم طرفش و با پوزخند گفتم:چیه نکنه غیرتی شدی؟

این کارا به تو نمیاد وقتی هر شب با یکی بودی 

با خودت فکر نمیکردی این دخترایی که زیرتن چجوری به این 

راه کشیده شدن،دخترایی مثل من طاقت نمیارن وتن فروشی 

میکنن........ 

ولی من روی پای خودم وایسادم توی این همه سال خرج 

خودمو در آوردم........ 

مازیار با عصبانیت زد روی فرمون و ماشین و حرکت داد به 

سمت خونه........



سرمو تکیه دادم به شیشه و اشک ریختم به خاطر ضعیف بودن 

خودم که نتونستم از خودم دفاع کنم و اون بالرو سرم 

آورد........

ندونستم چی شد که خوابم برد.....

یکی تکونم میدادومیگفت:یلدا،یلدا

چشم باز کردم دیدم مازیار باالی سرمه گفتم: میتونی ولم کنی؟

میخوام بخوابم......

نمیدونستم موقعیتم کجاست فقط میخواستم بخوابم....

هوا، هم تاریک بود....

احساس کردم بلندم کرد چشمامو باز نکردم اینقدر از دستش 

ناراحت بودم که نخواستم چشممو باز کنم و بهش نگا 

کنم........

دستمو دور گردنش محکم تر کردم که نیوفتم ولی مثل پر کاه 

بلندم کرده بود...



در سالن و با پاش باز کرد صدای مامانو شنیدم که گفت:ای خاک 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......بر سرم چی شده

❣خواستن اجبارے❣
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مازیار:هیچی مامان یکم خستست حال نداره

من ببرمش باال.....

مامان:ببرش فقط بلندش کن بیاد شام بخوره خیلی ضعیف 

شده..... 

مازیار:باشه مامان من ببرمش

معلوم بود داره از پله ها من و میبره باالچشمامو نیمه باز کردم 

و بهش نگاه کردم........

چشماش به چشمام افتاد ولی خیلی آروم دوباره چشمامو روی 

هم گذاشتم........



صدای در اتاق اومد که بازش کرد من و روی تخت گذاشت 

روسریمو در آورد......

موهای جلوم روی صورتم ریخت

دستاشو برای دکمه های لباسم برد که دستشو گرفتم و توی 

چشماش نگاه کردم......

فقط یه تاپ توری با سوتین تنم بود

اگر مانتو در میورد بدنم معلوم بود......

میخواستم با نگاهم بهش بفهمونم که دلم نمیخواد لباسمو 

عوض کنه ولی سریع دستمو پس زدوگفت:بچه نشو

بعدم شروع کرد به درآوردن مانتوم......

هیچی نگفتم مانتوم در آورد چشمش به بدنم افتاد یه لحظه 

چشمش روی بدنم وایساد...... 

دستی روی شکمم کشید که دلم زیرو رو شد

لعنتی داری بامن چیکار میکنی.......



چرا کاری نمیکنم ازم دور بشه

چرا مثل مجسمه خوابیدم و هیچی نمیگم.......

تاپمو باال زد اومدم دستشو بگیرم که خودش محکم دستمو 

گرفت......

بوسه ای روی نافم زد بدنم مورمور شد......

دستشو برای شلوارم برد که سریع دستشو گرفتم.....

مازیار:نترس کاریت ندارم فقط میخوام درش بیارم...

نمیدونم چرا بهش اعتماد کردم یه چیزی ته قلبم گفت باشه.....

شلوارمو بیرون کشید 

چشماشو بست سرشو باال آوردو توی چشمام نگا کرد،مطمعن 

بودم نمیتونه خودشو کنترل کنه......



یه دفعه سرشو باال و باالتر آوردو بوسه ای عمیق روی لبام زد 

دستشو داشت می برد پایین فکر کردم بازم میخواد اذیتم کنه 

ولی برخالف تصورم پتو رو روم کشیدو گفت:من میرم پایین 

لباساتو بپوش و بیا برای شام،رفتو درو بست......

نمیتونستم چشمامو باز کنم دلم میخواست بخوابم از جام بلند 

شدم و رفتم توی حموم دست و صورتمو شستم به صورتم نگا 

کردم لبم کبود شده بود........

گردننم همین طور ولی خیلی معلوم نبود......

اومدم بیرون لباسامو پوشیدم جلو اینه وایسادمو یکم رژ زدم 

که کبودی لبم معلوم نشه..

یکمم سفید کننده روی گردنم زدم...

خوب شده بود کبودیش محو شد......

یکمم صورتم از بی حالی بیرون اومد



با اینکه مامانم انگلیسی بوده ولی من کامال قیافه دخترای 

ایرانی رو دارم...........

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........در اتاق و باز کردم و رفتم پایین

❣خواستن اجبارے❣
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پایین پله ماهان وایساده بود تا من و دید گفت: به به خانم یلدا 

ما شمارو دیدیم......

من:مگه من فرار کرده بودم آخه

ماهان خندید وگفتم:چه میدونم واال....

مامان:دخترمو اذیت نکن

ماهان دستشو به عالمت تسلیم باالبردوگفت: باشه بابا 

چتونه......



چشمم خورد به مازیار سرشو کرده بود توی گوشیشو اصال به 

منم نگا نکرد.....

هر لحظه که به گوشی نگا می کرد صورتش میرفت توی 

هم........ 

منم باهاش حرفی نزدم و رفتم کنارش نشستم البته با 

فاصله.......

مامان:پاشین بیاین شام

هنوز ننشسته بودم که دوباره بلند شدم و رفتم سر میز 

شام....... 

مازیار هیچی نمی گفت انگار عصبانی بودولی خیلی معلوم 

نبود...... 

هر از چند دقیقه دستاشو مشت می کرد.....

نمیتونم توی اون گوشی چی بود که اینجوری به همش 

ریخت......



مامان:لباس خریدین دخترم؟

من:آره خریدیم

زیر لب گفتم:چه خریدنی هم شد.....

مازیار کنارم نشسته بود دستاشو روی رون پام گذاشت و فشار 

داد......

ینی حرف الکی نزن.....

مامان:باید نشونم بدی خیلی ذوق دارم......

البته اگر بپوشیش که دیگه خیلی خوبه

لبخندی زدم وگفتم:باشه....... 

...........

داشتم لباسو میپوشیدم که مامان ببینه

موهامو باز کردم و آماده وایساده بودم که مامان بیاد ببینه......



تقه ای به درخوردو مامان اومد داخل تا چشمش به من خورد 

سریع به طرفم اومدو بغلم کردو گفت:الهی قربونت برم....

داشت گریه میکرد ازش جداشدم وگفتم:چرا گریه میکنی 

مامان.......؟؟

مامان:فکر نمیکردم چنین روزی رو ببینم....

بغلش کردم وگفتم:چرا آخه...... 

مامان:بعد از اون قضیه دیگه فکرشو نمیکردم به این زودی 

مازیار به فکر زن گرفتن بیفته ممنونم که اومدی توی 

زندگیش..... 

با خودم گفتم نمیدونی که بهت دروغ گفتیم وگرنه اینجوری 

نمیگفتی......

ازش جداشدم تقه ای به در خوردو ماهان و مازیار اومدن 

داخل.....



ماهان تا من و دید سوتی کشید وگفت:سلیقه رو برم ماه 

شدی...

سرمو پایین انداختم وگفتم:ممنون

دستی توی موهام کشیدم

ماهان نگام کردوگفت:مامان من زن میخوام اصال.... 

ی�م قیافش ناراحت شد نمیدونم چرا ولی سریع دوباره 

برگشت سر جاش......

موهاشم اینجوری باشه.....

خندیدم وگفتم:بچه.... 

مامان:واقعا زن میخوای.....؟

ماهان دستی زد توی پیشونیشو گفت:ای خدا مامان من و که 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....چقدر زود باوره

❣خواستن اجبارے❣



پارت52#

سه تامون خندیدیم ولی مازیار فقط زوم کرده بود روی من و 

چشم ازم برنمی داشت....

ماهان دستی جلو صورتش تکون دادوگفت: داداِش مارو باش 

زنشو دید دیگه مارو فراموش کرد..... 

مازیار به خودش اومد و گفت:حرف الکی نزن......

ماهان:باشه بابا چته... 

مامان و ماهان از اتاق رفتن بیرون منم جلو اینه وایساده بودم 

و به خودم نگا میکردم.....

دستی دورم حلقه شد 

بدنم لرزی کرد از توی آینه دیدمش با اخم داست بهم نگا 

می کرد.... 

آب دهنمو پایین دادم و برگشتم طرفش.....



دستشو از دور کمرم باز کردم خواستم برم که دوباره دستمو 

گرفت وگفت:چیه بودن با من برات سخته،ولی دوست دختر 

افشین شدن برات راحته.......

با تعجب بهش نگا کردموگفتم:چی میگی؟ 

چه افشینی؟...

مازیار پوزخندی زدوگفت:فکر کردی نفهمیدم که باهاش دوست 

بودی........

دوباره دستشو پس زدم وگفتم:نمی فهمم چی میگی......

مازیار:خودتو به اون راه نرن

کمرمو سفت توی دستاش گرفت وگفت:دیگه خیلی بهت رو 

دادم دیگه ازت نمیگذرم

من:میخوای چه غلطی بکنی به خدا قید همه چیزو میزنم و 

جیغ و داد میکنم........ 



مازیار:بگو چقدر بهت پول میداد

دادی زدوگفت:بگووووو......

تو دختر نبودی تو یه بار با اون بودی رفتی ترمیم کردی.....

آره؟

از دادش ترسیده بودم زبونم گیر کرده بود نمیدونستم چی 

بگم....

با لکنت گفتم:چی میگی نمی فهمم اصال این چرندیاتو کی بهت 

گفته.....

افشین؟

میخواستم یه جوری براش توضیح بدم

واقعا ازش میترسیدم خیلی وحشی شده بود حاال که حالم بهتر 

شده بود میتونست کارشو کنه ولی من دیگه نمیخواستم......



دستمو دوطرف صورتش گذاشتم و محکم گرفتمو گفتم:بگو 

چی بهت گفته ینی توی این چند وقت من و نشناختی.....

من واقعا با اون نبودم اون میخواست یه شب با من باشه و من 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....و بندازه دور ولی من نمیخواستم چرا باور نمیکنی

❣خواستن اجبارے❣
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مازیار دستمو پس زدوگفت:باور نمیکنم،باور نمیکنم......

من:باور نکن من حرفمو زدم.....

من از صبح تا شب توی اون رستوران بودم کی وقت این کارا 

رو داشتم......

پوزخندی زدم وگفتم:تو هم یکی مثل همون افشین هیچ فرقی 

نداری...... 

مازیار:یلدا نذار همین حاال این لباسو توی تنت جر بدم و کاری 

که میخوامو بکنم..... 



من:آهان پس هوست باال زده اینو بگو،یادم رفته بود که هرشب 

باید بهت سرویس بدم..... 

پسش زدم و ازش جدا شدم رومو کردم طرف مخالفش اشکام 

مث بارون روی صورتم می بارید

ولی صدایی ازم بیرون نمیومد...... 

یه دفعه برم گردوند و بهم نگا کرد نگاهش که به صورتم افتاد 

یه لحظه شوکه شد...... 

با دستام اشکامو پاک کردم وگفتم:ولم کن....

مازیار:چرا ولت کنم؟

به سمتم اومدبیشتر بیشتر تا وقتی که سرم به سینش 

خورد......

سرمو بلند کردم و توی چشماش نگا کردم یکم ازم فاصله گرفت 

و چشم دوخت به لب هام کم کم دوباره سرش جلو اومد و 

لباش روی لبام اومد......



مثل برق گرفته ها دستمو روی سینش گذاشتم و ازش جدا 

شدم وگفتم:نمیتونم، سخته.....

دستشو زیر چوَنم گذاشت و سرمو باال آورد و گفت:هنوز حرفتو 

باور نکردم،فقط تا شب جشنمون صبر میکنم.....

برام اهمیت نداره قبال با اون بودی

فقط میگم اگر با اون بودی میتونی با منم باشی 

حرفاشو با متسخر میزد.......

دستشو برد پشت لباسم که لرزی کردم

متوجه شد......

مازیار:نمیخواد بترسی کاریت ندارم من بدتر از افشین 

نیستم.....

با این حرفش جوش آوردم دستمو روی سینش گذاشتم و با 

تموم توانم هولش دادم که ازم فاصله گرفت.....

گفتم:عوضی بهت میگم من بااون نبودم چرا باور نمیکنی.....



باید چیکار کنم که باورت شه؟هان؟چیکار کنم....

اصال به اون پست فطرت بگو بیاد میخوام باهاش حرف 

بزنم......

مازیار:میفهمی چی میگی بگم بیا زنم میخواد باهات حرف بزنه 

چرت و پرت نگو.....

همین پس فردا جشن میگیریم دیگه طاقت ندارم،همش اعصاب 

خوردی.....

من:نمیدونم هرکاری میخوای بکن ولی حرف اونو جلوم نیار من 

واقعا ازش متنفرم میخوای باور کن میخوای باور 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......نکن

❣خواستن اجبارے❣
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روی تخت نشستم



مازیار:بیو برو این لباسو در بیار بعدش بیا بخواب.....

بلند شدم برم سمت حموم که مازیار گفت:کجا میری با این 

لباست همین جا عوض کن..... 

من:نمیخوام 

زیر لب گفتم:اونجا راحت ترم....... 

هنوز به حموم نرسیده بودم که دستمو گرفت و پرت شدم توی 

بغلش وگفت:نمی خورمت که همین جا عوض کن.....

دامن لباسمو گرفتم و کشیدم باال پشتمو بهش کردم که زیپ 

لباسمو پایین بکشه...... 

دستش که به بدنم خورد یه جوری شدم موهامو یه طرفم جمع 

کرد..... 

زیپو پایین کشید 

دستشو دو طرفم گذاشت بوسه ای روی شونم زد توی یه 

حرکت لباسو از تنم کشید پایین.....



نمیخواستم بیرونش بیاره آخه سوتین تنم  نبود...... 

خودشو بهم بیشتر نزدیک کردواز پشت بغلم کرد....

دستشو روی شکمم میکشید کم کم داشت تحریکم می کرد ولی 

نمیخواستم قبل از محرم شدنمون دوباره رابطه داشته باشیم 

همین حاال هم سرتا پام رو گناه گرفته بود....... 

داشت دستشو می برد پایین که ازش جدا شدم و گفتم:من برم 

لباسمو بپوشم...... 

اونم انگار حالمو فهمید و دیگه چیزی نگفت......

لباسامو برداشتم و پوشیدم اونم روی تخت دراز کشیده بودو 

یه چیزی مثل کارت دستش بود..... 

ینی چی بود رفتم کنار تخت هنوز بهش نرسیده بودم که دادی 

زدو کارت و روی زمین انداخت.....

شکه شده بودم چرا اینجوری کرد دقیقا کارت افتاد جلو 

پام...... 



اومدم برش دارم که دادزدوگفت:بهش دست نزن

ولی من توجهی نکردم و برش داشتم بهش نگا کردم کارت 

عروسی شهرام و نادیا بود......

سریع بهم رسید و از دستم گرفت 

پشتم به تخت کردم اونم جلوم وایساده بود دیگه نمیتونستم 

برم عقب..... 

با خشم وایساده بودو بهم نگا می کرد یکم ترسیدم ولی نشون 

ندادم.......

پوزخندی زدم وگفتم:برای این اینجوری بهم ریختی یکم صدامو 

بلند تر کردم وگفتم:اون دیگه دوست نداره،از اولم دوستت 

نداشت.... 

میفهمی از اولش 

با این حرفم سیلی آورد توی صورتم که پخش شدم روی 

تخت..... 



دوباره پوزخندی بهش زدم و گفتم:فقط همین کارو بلدی فقط 

زدن و بلدی فقط بلدی دست هرزتو روی من بلد کنی...... 

   𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......هیچی نگفت و از اتاق زد بیرون

❣خواستن اجبارے❣
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باالخره اون روز رسید 

امشب جشن نامزدی داریم 

االن که وایسادم اینجا و توی آینه به خودم نگا میکنم هیچ 

ذوقی ندارم..... 

همه عروس ها امشب براشون بهترین شبشونه ولی من 

چی.....؟

منی که االن یه نفر اینجا نیست که بهم بگه که چقدر خوشکل 

شدم یا چقدر زشت شدم...... 



از اون شب که باهم دعوا داشتیم خیلی مازیار طرفم نمیومد 

انگار خودش میدونست که نباید نزدیکم بیاد.... 

صدای آرایشگرو شنیدم که گفت:عزیزم شوهرت دم در 

منتظرته...... 

گفتم:ببخشید میشه یه لحظه بیاین

خانومه:بله عزیزم

من:میشه این وسایال و بهش بدین

خانومه ازم گرفتش و رفت 

پنج دقیقه ای شد که شنلمو پوشیدم و رفتم بیرون از اتاق..... 

دستمو روی دستگیره ی در آرایشگاه گذاشتم و بازش کردم 

خیلی استرس داشتم...... 

همین که در باز کردم سرمو پایین انداختم و رفتم بیرون یه 

جفت کفش مشکی جلوم بود...... 



سرمو بلند کردم و همین که مازیارو دیدم قلبم به تپش 

افتاد...... 

به سمتم اومد دستمو گرفت و دسته گل و دستم داد،دستم سرد 

سرد بود....

حاال که کفش پاشنه بلند پام بود بلندترشده بودم و دیگه 

نمیخواست خیلی سرمو بلند کنم و بهش نگا کنم.....

حاال هم اصال نمیتونستم توی چشماش نگا کنم..... 

خیلی خوشتیپ شده بود چرا دروغ یه لحظه گفتم کاشکی این 

ازدواج یه ازدواج اجباری نبود..... 

خودشو بیشتر بهم نزدیک کرد..... 

دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بلند کرد همین که چشمش 

به چشمم افتاد نگاهشو دزدید.... 

چرا نگاهش ازم دزدید؟چرا؟..... 

چشمش به لبم افتاد 



هنوز چشمش روی چشمم بود که لباشو روی لبم حس کردم 

شایددوثانیه طول نکشید که لباشو از لبم جدا کرد.........

بدون هیچ حرفی دستمو گرفت و رفتیم پایین 

میدونستم این بوسه ها فقط از روی هوسه و عشقی در کار 

نیست....... 

ینی من میتونم عاشق کسی بشم که بهم تجاوز کرد نه نمیتونم 

باید این فکرا و از خودم دور کنم اونم نمیتونه من و دوست 

داشته باشه،این یه سال به زودی تموم میشه...... 

شایدم شش ماه طول کشید اصال معلوم نیست 

از بس توی فکر بودم ندونستم کی جلو ماشین وایسادمو مازیار 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......درو برام بازکرد
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صداشو شنیدم که گفت:یلدا حواست کجاست 



با چشمای اشکی بهش نگا کردم.....

مازیار دستی توی موهای خوش فرمش کشیدو گفت:بشین باید 

بریم آتلیه برای عکس..... 

از صبح مامان صد بار زنگ زده که باید آتلیه هم برین...... 

دیگه بغضمو قورت دادم و نشستم 

توی طول راه اصال حرف نزدیم..... 

جلو یه آتلیه وایسادمو رفتیم داخل 

چون قبال هماهنگ شده بود سریع رفتیم توی اتاق برای 

عکس..... 

همینجوری مثل مجسمه وایساده بودم که مازیار به طرفم 

اومدو دسته گل و ازم گرفت و روی مبل تکی که همونجا بود 

گذاشت..... 

بند شنلو باز کردو شنلو از روی سرم برداشت...



درسته قبال لباسو توی تنم دیده بود ولی االن با این موهای 

پیچیده و آرایشم بیشتر خجالت میکشیدم...... 

موهامو شنیون پایین کار کرده بود آخه موهام خیلی بلند بود 

آرایشمم ملیح بود...

یه لحظه محو صورتم شده بود....

یه دفعه چشم ازم برداشت و گفت:االن میاد عکس میگیره تموم 

میشه میریم....

داشتیم حرف میزدیم که در باز شد یه دختر تقریبا 27_28ساله 

اومد داخل...

لبخندی زدو اومد طرفمون 

دختره:به به چه عروس خوشکلی 

لبخندی زدم و گفتم:ممنون... 

دختره:خوب بفرمایید اینجا 



آزمون چنتا عکس کنار هم گرفت 

دختره:خوب عروس خانم روی مبل بشین 

آقا داماد یکم روی صورت خانم عروس خم بشین....... 

داشتم از خجالت آب میشدم 

یه دفعه دختره گفت:ببخشید من االن میام...... 

دختره رفت ولی هنوز مازیار روی من خم بود

یه دفعه رو لبامو بوس کرد...... 

نمیدونم چقدر شد که صدای تیک دوربین اومد 

سرمو اون ور کردم دیدم دختره داره با لبخند ما رو نگا میکنه و 

بعد گفت:ببخشید خیلی رفته بودین توی حس گفتم عکس 

خوبی میشه،بعدم خندید......

دست مازیار رو فشار دادم داشتم از خجالت جلو این دختره آب 

میشدم میرفتم توی زمین........ 

مازیار هنوز داشت با لبخند نگام می کرد 



من:مازیار بلند شو

مازیار:چرا آخه ژست خوبیه که....... 

بعدم لبخند کجی زد 

خالصه کلی عکس جور واجور ازمون گرفت 

جلو تاالر وایساده بودیم 

مازیار سمتم اومدو در باز کرد منم پیاده شدم 

مازیار دستشو دراز کردو منم دستشو گرفتم......

کاشکی اینا واقعی بود کاشکی

وقتی وارد شدیم جمعیت زیادی به سمتمون اومدن چون 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............فیلمبردار فیلم می گرفت خیلی نزدیک نشدن
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توی جایگاهمون نشسته بودیم دستام میلرزید

یه دفعه یه دختر خوشکل و مهربون که همسنای خودم بودو 

لباس مجلسی تنش بودو آرایش �امل داشت اومد 

سمتون........

بلند شدم دستشو گرفتم

دختره:سالم

تعجب کرده بودم

با عالمت سوال نگاش کردم

یه دفعه خندیدوگفت:تعجبی هم نداره �ه من و نشناسی من 

آزیتا هستم......

تعجبم بیشتر شدوبه مازیار نگاه کردم که با یه پوزخند بهم نگا 

می کرد........

رو کردم طرف آزیتا و گفتم:آخه تو که.....

آزیتا:میدونم، میدونم آشتی کردیم



آزیتا باهام روبوسی کردو رفت 

چه دختر خوبی بود........ 

نشستم وگفتم:فقط میخواستی بگی من همه کاری میتونم 

بکنم،وگرنه آشتی کردن با خواهر تو فراموش کرده بودی.....

مازیار:دهنتو ببند تا برات نبستم بعدم لبخند خشمگینے زد....... 

دوروز قبل

مازیار

از حرف یلدا خیلی بدم اومد،که گفت من نمیتونم آزیتا رو 

برگردونم...... 

از دست خودمم عصبانی بودم که حرف آزیتا رو قبول نکردم 

آزیتا همین تهران پرستاری میخوندو توی بیمارستان کارآموزی 

میرفت مامان براش نزدیکای بیمارستان  خونه گرفته بود 

تصمیم گرفتم برم اونجا آخه نمیومد خونه،مامان براش خونه 

گرفت هراز چند وقت هم ماهان بهش سر میزد..... 



جلو بیمارستان وایساده بودم تا آزیتا بیاد هوا تقریبا تاریک بود 

از داخل بیمارستان اومد بیرون وقتی دیدمش دلم براش 

رفت،چقدر از دست خودم عصبانی بودم که اونجوری دلشو 

شکستم.

همین که اومدم برم سمتش یه پسره دستشو گرفت و برد پشت 

یه درختی پ شکه شده بودم نمیتونستم کاری کنم اونجا که 

رفته بودن خیلی تاریک بود،صداشو شنیدم...

آزیتا میخواست جیغ بزنه که دستشو جلوش گرفت و پسره 

گفت:آزیتا حرف نزن به خاطر تو تا اینجا اومدم به خدا میزنم 

خودم و خودتو همین جا میکشم.........

آزیتا:ماکان تو رو خدا ول کن ما نمیتونیم باهم باشیم اینو 

قبول کن........

پسره که فهمیده بودم اسمش ماکانه گفت:چرا نمیتونم،چرا؟

تو فقط میگی نمیشه ولی نمیگی چرا



شاید اگر میگفتی میتونستم یه کاری کنم......

آزیتا:من این روزا اصال حالم خوب نیست چرا نمیفهمی....

ماکان:چرا خوب نیستی چرا؟

نکنه من و نمیخوای اگر اینطوره بگو به خدا از زندگیت 

میرم..........

پسره دستشو زیر چونه آزیتا گذاشت و سرشو باال 

اوردوگفت:فقط بهم بگو برو به خدا میرم اگر تو بخوای،تو 

چشمام نگا کن و بگو برو.......

آزیتا:چرا نمیفهمی من با داداشم قهر کردم نمیتونم بدون اون 

بگم بیو خاستگاری حاال فهمیدی،نمیخوام..... 

آخ که من چیکار کردم با اون دختر یه لحظه از خودم بدم 

اومد.......

ماکان:خوب میرم باهاش حرف میزنم با هم آشتی کنین،من 

دیگه طاقت ندارم.....



آزیتا:نمیشه......

ماکان اومد حرفی بزنه که رفتم جلو و گفتم: اینجا چه خبره؟

آزیتا با بهت بهم نگا می کرد ترس و توی چشماش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........میدیدم
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ماکان:شما کی باشی...... ؟

اومد بیاد سمتم که آزیتا دستشو گرفت ماکان تعجب کرده 

بود......

آزیتا با لبخند غمگینی گفت:سالم داداش.......

ماکان رو کرد طرف آزیتا و گفت:چی گفتی؟ 

من:آزیتا بریم..... 

آزیتا با ترس به ماکان نگا کردو اومد سمتم و دیگه هیچی 

نگفت..... 

عصبانی بودم مگه بی کَس وکار بود که این پسره اینجوری 

می کرد......

دستشو گرفتم و بردمش سمت ماشین..... 



َپرتش کردم توی ماشین و حرکت کردم چند دقیقه ای ساکت 

بودیم که گفتم:این پسره کیه؟ 

آزیتا:کسی که دوستش دارم......

یکم تعجب کردم که رک و پوست کنده گفت

آزیتا:برای چی اومدی؟

دستمو مشت کردم وگفتم:اومدم این بحث و تموم 

کنم،برگرد.....

آزیتا:واقعا میخوای برگردم 

من:میخوام برگردی...... 

آزیتا:باور نمیکنم قضیه یه چیز دیگست...... 

من:ببین آزیتا از وقتی اونجوری باهات رفتار کردم خودمم 

ناراحتم،نمیتونستم غرورمو زیر پام بذارم و بیام،ولی االن...... 

نفسمو بیرون دادم وگفتم:نمیخوای زن داداِش تو ببینی؟ 



با تعجب بهم نگا کردوگفت:چی میگی؟ 

من:دوروز دیگه جشن نامزدیمونه........

آزیتا:پس برای این اومدی....

من:اگر برام مهم نبودی نمیومدم پس اینجوری نکن.....

دستشو گرفتم وگفتم:حتما مهمی که اومدم..... 

آزیتا:واقعا اینو میخوای؟ 

من:معلومه که میخوام 

حاال بگو ببینم قضیه این پسره چیه......؟ 

آزیتا سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت....... 

دستشو فشاری دادم وگفتم:بگو اشکال نداره

آزیتا:میخواد بیاد خاستگاری ولی من نمیتونستم بگم بیاد 

که..... 



من:میدونم حرفاتونو شنیدم...... 

آزیتا:شنیدی؟ 

من:آره 

درموردش تحقیق میکنم 

آزیتا خوش حال شدم وگفت:واقعا؟ 

من:آره...... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........آزیتا:ممنون
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زمان حال 

یلدا



پسره فکر کرده کیه که این رفتارارو میکنه 

رو کردم بهش وگفتم:ازت متنفرم...... 

مازیار:امشب حسابتو کَف دستت میذارم... 

چرا دروغ یکم ترسیدم اون که گفت تا روز عروسی کاری بهم 

نداره نکنه امشب یه کاری کنه...... 

عروسی هم دوماه دیگست پس فرقی باهم نداره....... 

آزیتا به سمتون اومدو دستمو گرفت وگفت: پاشین ببینم 

نشستین اینجا،همه منتظرن شما برقصین.......

خالصه با کلی خجالت این رقصم تموم شد

دوباره رفتیم نشستیم که چشمم خورد به یه آشنا که مازیار 

ازش متنفره نادیا،نادیا کثافت..... 

چرا من اینقدر ازش بدم میاد

اون که با من کاری نکرده....... 



ولی شوهرش میخواست بهم دست درازے کنه...

کم کم به سمتمون اومدن و ماهم بلند شدیم

مازیار دستشو دور کمرم کردوگفت:تو چیزی نگو.....

نادیا:سالم مبارک باشه

مازیار:ممنون

نادیا:باالخره داری ازدواج میکنی

مازیار:آره باالخره یکی پیداشدو قدر من و دونست.......

نادیا کارد بهش میزدی خونش در نمیومد.....

شهرام:چه خوب که جفتتو پیدا کردی

بعدم نگاهی به من کردو چشمک زد این بی شرف به من چشمک 

زد....... 

مازیار کمرم و فشار داد که به خودم اومد....



عوضیا رفتن از جلو چشمام رفتن کنار

آخر مجلس بودو همه خداحافظی میکردن و تبریک 

میگفتن......

مامان اومد سمتمون و گفت:الهی قربونتون برم چقدر شما بهم 

میاین......

آخ که نمی دونست این یه ازدواج الکیه

گفتم:ممنون مامان

به مازیار نگا کردم لبخند غمگینی زدم....

......

جلو خونه وایساده بودیم

توی ماشین بودیم هنوز پیاده نشده بودیم....

گفتم:مازیار؟ 

مازیار:بله



من:بعدا که مامانت بفهمه خیلی دلش میشکنه 

ما خیلی پستیم نه؟ 

مازیار:این چرتو پرتا رو تمومش کن....... 

من:بریم پایین دیگه حوصله ندارم......

پیاده شدیم و رفتیم داخل

ماهان و آزیتا هم بودن 

مامانم پشت سرمون بود.....

مازیار دستشو پشت کمرم گذاشت و باهم از پله ها باال رفتیم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........پ،وارد اتاق شدیم
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جلو تخت وایسادم شنلو بیرون آوردم و دامن لباسمو گرفتم و 

رفتم سمت میز آرایشم روی صندلی نشستم.......

داشتیم گیره های موهمو باز میکردم که دستی روی دستم 

نشست سر بلند کردم و از توی آینه مازیارو دیدم...... 

مازیار:بذار کمکت کنم 

من:نمیخواد خودم..... 

نذاشت حرفمو کامل کنم وگفت:دستتو بردار 

دستمو پس کشیدم وگذاشتم بیرون بیاره گیره هارو....... 

وقتی موهامو کال باز کرد بلند شدم،هنوزم پشت سرم بود....

بی هوا زیپ لباسمو باز کردو لباس از تنم افتاد 

سریع از جلو اینه کناررفتم........

همین که خواستم برم توی حموم پاشو جلو در گذاشت و با زور 

اومد داخل و درو بست.....



خدارو شکر میکردم موهام بلند بودو بدن برهنه مو پوشونده 

بود..... 

گفتم:برو بیرون 

مازیار خون سرد وایسادو مشغول بیرون آوردن پیراهنش 

شد.... 

ترس تموم بدنمو گرفته بود........

نمیدونستم چیکار کنم

پیراهنشو در آورد شلوارشو با یه حرکت از تنش بیرون آورد 

میخواست بیاد سمتم که هجوم بردم سمت در که یورش آورد 

سمتمو محکم کمرمو گرفت.....

توی چشماش نگا کردم وگفتم:تورو خدا ولم کن

مازیار:اون موقع که زبونتو دراز کرده بودی باید فکر اینجا 

هاشم میکردی.....



با چشمای اشکی نگاش کردم دستمو روی سینش گذاشتم و یکم 

هلش دادم عقب ولی انگار نه انگار....... 

یه دفعه دیدم نگاهش رفت روی لبامو رفت توی حس منم از 

فرصت استفاده کردم و با تموم توانم هلش دادم چون 

انتظارشو نداشت ازم جدا شد....

سریع رفتم سمت در دستم به دستگیره خورد 

گفتم دیگه خالص شدم همین که دستگیره رو پایین کشیدم از 

پشت کشیده شدم و محکم خوردم به دیوار...... 

گفتم:لعنتی،چرا این کارو میکنی 

هیچی نمی گفت 

یه دفعه آب روی صورتم اومد 

باالی سرم دوش حموم بود.........

داشتم میلرزید 



مازیار خودشو بهم نزدیک کردو کم کم لباشو روی لبام گذاشت 

احساس کردم برق سه فاز بهم وصل کردن...... 

دستاشو دوطرف بازوم گذاشت و فشارداد...... 

دستاشو هرجا که دلش می خواست می گذاشت و من 

نمیتونستم حرف بزنم،دستاشو پشت سرم گذاشت و ازم جدا 
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مازیار:اگه باهام همکاری نکنی عصبانی میشم خودت که 

میدونی....... 

الله گوشمو بین لباش گرفت 

یه حالی شدم 

لباش و روی گردنم میکشیدو میبوسید....... 



دوباره لبامو شکار کرد 

نمیدونم این دفعه از ترس بود یا واقعا میخواستم باهاش 

همکاری �نم دستمو پشت گردنش گذاشتم اونم انگار خوشش 

اومدو حریص تر شد...... 

احساس می کردم نفس کم آوردم 

اگر مازیار نگرفته بودم می افتادم روی زمین.....

سرمو عقب کشیدم 

خجالت میکشیدم توی چشماش نگاه کنم 

دستشو زیر جونم گذاشت و سرمو باال آورد 

دوتامون خیس شده بودیم........ 

مازیار:یلدا این خجالتا واسه چیه؟

االن دیگه شوهرتم نباید خجالت بکشی 

سرمو به سینش تکیه داد...... 



مازیار حوله رو دور خودش پیچیدو یه حوله هم کرد دور 

من..... 

دستشو دور بدنم انداخت و بردم بیرون...... 

گذاشتم زمین 

منم رفتم و نشستم روی صندلی......

مازیار با یه سشوار اومد سمتم و گرفت روی موهام.......

خشکش که کرد و رفت سراغ موهای خودش.....

بلند شدم و وایسادم میخواستم لباسو بپوشم 

که مازیار دستمو گرفت و برد سمت تخت......

کاری کرد که دراز کشیدم روی تخت

یکم ترسیدم نمیدونستم میخواد چیکار کنه.......



لباش که رو لبام نشست فهمیدم داره چیکار میکنه،خودمو پس 

کشیدم و دستمو روی سینش گذاشتم و توی چشماش نگا 

کردم......

مازیار:از چی می ترسی.......

من:هنوز اونشب یادم نرفته

من هنوز اون شب بدو یادم نرفته مازیار........ 

مازیار از روم کنار رفت و،رفت سمت کمد دلم یه جوری شد،چرا 

اینکارو کردم....

اونم مرده نمیتونه خودشو کنترل کنه ولی من چی 

نمیتونستم،حداقل تا عروسیمون،حداقل یکم به خودم 

بیام.......

المپو خاموش کرد فقط شب خواب روشن بود........ 

میخواست از اتاق بیرون بره که اسمشو صدا زدم اونم 

وایساد......



رفتم طرفش و جلوش وایسادم دستشو گرفتم و گفتم:فقط 

یکم بهم فرصت بده، فقط یکم، باشه؟

مازیار:یلدا بس کن
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ینی ممکنه من عاشقش شده باشم

نمیتونم جلوش حرف بزنم

تا میدیدمش قلبم به تپش میفتاد.......

من:کجا میخوای بری؟

مامانت نمیگه اولین شب محرم بودنمون و کجا میخوای 

بری........ 



مازیار:این حرفات چیزی رو عوض نمیکنه توی چشمام نگا 

کردوگفت:حاال که نمیذاری باهات باشم میخوام برم با یکی 

دیگه...... 

وای قلبم توی دهنم اومد،وقتی این حرفشو شنیدم اگر با من 

نباشه بره با یکی دیگه ناراحت شدم........

چرا ناراحت شدم مگه از اولش بهم نگفت که میخواد از من 

استفاده کنه......

اشک توی چشمام جمع شده بوددیگه نمیتونستم خودمو نگه 

دارم داشتم میمردم به گریه افتادم وگفتم:برو،آره برو 

برو با اون دخترای هرزه....... 

مشتی توی سینش زدم وگفتم:ازت متنفرم 

تو هم یه هرزه ای،ازت متنفرم....... 

وقتی گفتم توهم هرزه ای صورتش از خشم قرمز شده بود..... 

یه دفعه به سمتم یورش آورد و انداختم روی تخت 



توی چشمام نگا کردوگفت:دیگه صبرم لبریز شد 

بعدم گردنشو تکون داد....... 

من هرزه ام نه؟ 

حاال بهت نشون میدم 

با یه حرکت حوله رو از تنم در آورد 

جیغ کوتاهی کشیدم که دستشو روی دهنم گذاشت و 

گفت:صدات بیرون نمیاد وگرنه کاری میکنم دیگه نتونی راه 

بری.........

ترسیده چشممو بستم و باز کردم لبخند خبیثی زدوگفت:کاشکی 

لباسامو نپوشده بودم.....

دستاشو از روی دهنم برداشت وشروع کرد به باز کردن دکمه 

های پیراهنش...... 

اومدم بلندشم که دستشو تخت سینم گذاشت و پرتم کرد روی 

تخت.... 



گریم شدت گرفته بود ولی صدایی ازم بیرون نمیومد....

لباشو روی لبام گذاشته بود و محکم بوسید، خیلی محکم...... 

دستمو روی سینش گذاشتم و هلش دادم حتی یک ثانت هم ازم 

دور نشد.........

خودش ازم جدا شدو دستشو سمت چشمام برد و اشکامو پاک 

کردوگفت:گریه نکن،کاری میکنم ترست بریزه توهم لذت 

ببری...... 

ولی من گریم بند نمیومد 

دادی سرم زد که گریم قطع شدو به هق هق تبدیل شد فقط 

خدارو شکر میکردم که همه خواب بودن و کسی صدامون 

نمیشنید....... 

مازیار:ببین از همون اولشم بهت گفتم دیگه مال منی،فهمیدی 

بعد یک سال هر غلطی خواستی میتونی انجام بدی ولی االن 

برای منی....... 



گریم بند اومده بودو گفتم:آره همین که کارت باهام تموم شد 

مثل یه بی ارزش پرتم کنی بیرون،نفسمو بیرون دادم 
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میدونم همین کارو میکنی،من که برای تو ارزش ندارم.......

مازیار هیچی نمی گفت

�م �م بهم نزدیک شد...... 

سنگینیشو روی خودم حس کردم 

لباشو روی گردنم میکشید و میبوسید...... 

من نمیخواستم ولی انگار مازیار من و جادو می کرد.......

روم نیمخیز شد و لباشو روی لبام گذاشت....... 



منم هیچی نمیگفتم ولی باهاش همکاری هم  نمیکردم......

االن عصبانی میشد خیلی بدش میومد...... 

ولی من نمیتونستم 

توی فکر بودم که بی هوا دردی توی پایین تنم احساس 

کردم.... 

خواستم جیغ بکشم که دستشو روی دهنم گذاشت و 

گفت:همکاری کنی کمتر درد میکشی...

دستشو از روی دهنم برداشت 

مالفه رو چنگ زدم وهیچی نگفتم....... 

دستشو روی سینم گذاشت و فشار داد 

لبامو دندون گرفت میدونستم منظورش چیه 

دلم میخواست گریه کنم........... 

اشکام روی صورتم میریخت 



نمیدونم چی شد که دستمو باال بردم و پشت گردنش 

گذاشتم.........

با هر ظربه ای که میزد من بیشتر از حال میرفتم تا دوساعت 

بعدش هم ولم نکرد....... 

 .........

صبح بود چشمامو باز کردم 

نور آفتاب توی صورتم بود خواستم بلند شم که نشد به خودم 

نگا کردم سرم روی سینه مازیار بود و دستش دور کمرم........

یه دفعه تمام اتفاقات دیشب برام زیرو رو شد.....

بغضم گرفته بود خواستم بلند شم ولی نشد به جاش مازیار 

تکونی خورد منم چشمامو بستم هیچی نگفتم....... 

گوشیش زنگ خورد 

با کالفگی بلند شدو جواب داد....... 



بله 

......

ساعت هفت صبح چی میخوای 

 ......

نمیخواد خودم میام یه نیم ساعت دیگه 

......

میگم تو کاریت نباشه 

 ......

خدافظ 

......

صدای قدم هاشو شنیدم که سمتم میومد...... 

لباشو روی لبم گذاشت و بوسیدو گفت:کوچولوی من......



ازم فاصله گرفته بود صدای در حمومو شنیدم...
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خدایا این پسر خوب و بدش معلوم نیست به من گفت 

کوچولوی من......

چرا من ذوق میکنم....... 

نکنه واقعا عاشقش بشم 

نه نه نمیشم نمیشه،من و اون بعد یه سال از هم جدا میشیم 

نمیشه..... 

پنج دقیقه ای بودکه مازیار رفته بود توی حموم که صدای آب  

قطع شد...... 



سریع چشمامو بستم و رومو کردم طرف مخالفش که من 

نبینه....... 

خیلی از دستش عصبانی بودم اون قرار بود االن بهم دست 

نزنه...... 

صدای در حمومو شنیدم ولی دوباره صدای یه در دیگه رو 

شنیدم....... 

فکرکردم شاید رفته بیرون ولی صدای سشوار از توی حموم 

میومد....

راست خوابیدم و خیره شدم به سقف...... 

همین که صدای سشوار قطع شد پتو رو روی سرم دادم...... 

داشت لباساشو می پوشید 

صدای قدم هاشو شنیدم که به سمتم میومد 

تخت تکون خورد....

کنارم نشسته بود



خواست پتو رو از روی سرم پایین بکشه که سفت 

گرفتمش...... 

مازیار:یلدا لج نکن 

دوباره اومد پتو رو بکشه که نذاشتم 

مازیار:اصال به درک....... 

از اتاق رفته بود بیرون منم پتو رو از سرم کشیدم......

اشک توی چشمام جمع شد به من گفت به درک....... 

بلند شدم به سمت حموم رفتم زیر دلم یکم درد میکرد،ولی 

دردش از بار اولی،هیچ بود....... 

توی آینه به خودم نگا کردم،رنگ توی صورتم نبود....... 

یه دوش پنج دقیقه ای گرفتم و اومدم بیرون 

سمت سشوار رفتم و کامل موهامو خشک کردم بعدم لباسمو 

پوشیدم....



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

از اتاق زدم بیرون همین که مامان من و دید به سمتم اومد 

وگفت:صبح به خیر 

مامان:به مازیار بگو بیاد صبحونه 

من:مازیار رفت..... 

مامان:کجا رفت آخه 

من:براش زنگ زدن اونم با عجله رفت 

ولی نگران نشو چیز خاصی نبود...... 

ماهان و آزیتا کجان....؟

مامان:هنوز خوابن 

من برم بیدارشون کنم بیان صبحونه بخورن..... 



به ساعت نگا کردم هفت و چهلو پنج دقیقه بود رفتم توی 
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خانم محسنی داشت میزو میچید گفتم:سالم 

رو کرد طرفم وگفت:سالم خانم خوبین....... 

من:ممنون خوبم 

سر میز بودم که آزیتا رو توی درگاه آشپزخونه دیدم......

آزیتا:سالم صبح بخیر...... 

من:سالم عزیزم خوبی 

آزیتا:سالم عروس خانم بعدم خنده ای کرد....... 

منم خنده ای کردم و گفتم:بیا بشین 



نشست پشت میزو گفت:بگو ببینم دیشب خوب خوابیدی یا نه 

بعدم خنده ی بلندی کرد.... 

من:بی حیا،نگفتی کی برگشتی... 

آزیتا:خوب دوشب قبل جشنتون مازیار اومد و باهم آشتی 

کردیم حتما میدونی من خودم خونه جدا دارم ولی ماهان هر از 

چند وقت میومد و بهم سر میزد...... 

من:نمیخوای برگردی..... 

آزیتا:فکر نکنم ماهان و مازیار دیگه حاال که آشتی کردیم بذارن 

برگردم....... 

من:خوبه برگرد... 

داشتیم حرف میزدیم که ماهان اومدوگفت: خوب با هم گرم 

گرفتین یه روزه...... 

آزیتا:به تو چه اخه



ماهان:به جای سالمته،یلدا میبینی از خواهرم شانس 

نیوردم...... 

من:بیا بشین،بیا 

آزیتا:خیل خوب حاال سالم.... 

مامان اومدوگفت:شما چه خبر تونه 

آزیتا هنوز دوروز نیست اومدیا بازم شیطونیت گل کرده....

آزیتا:آخه چیکار به من بدبخت داری..... 

اونا حرف میزدم و منم ریز ریز بهشون میخندیدم.....

ماهان:پس چرا مازیار نمیاد

مامان:رفته پسرم،شما بخورین....... 

ماهان:کجا رفته صبح به این زودی 



من:نمیدونم گوشیش زنگ خورد فکر کنم کار واجب داشت 

رفت...... 

صبحونه تموم شدو من و آزیتا جلو پی وی نشسته بودیم و 

داشتیم یه فیلم سینمایی نگا میکردیم........

آزیتا:این فیلمه رو خیلی دوست دارم 

من:مگه دیدی؟ 

آزیتا:آره 

این زن و شوهره با اجبار پدر مادرشون با هم ازدواج کردن و 

االن همش با هم جرو بحث دارن ولی آخرش عاشق هم 

میشن.....

رفتم توی فکر ینی میشه من و مازیار هم باهم خوب بشیم، ینی 

میشه.... 

آزیتا:آهای کجا رفتی 

به چی فکر میکنی 



من:هیچی،هیچی نیست......

 ........

آزیتا 

ماکان همش بهم زنگ میزنه..... 

نمیدونم جوابشو بدم یانه ازیه طرفم ماهان و ماکان 

میترسم...... 

داشتم فکر میکردم که گوشیم زنگ خورد بازم ماکان بود...

این دفعه دیگه برداشتم 

الو 

الو سالم آزیتا چرا این گوشی لعنتی رو برنمیداری؟

من:ببین ماکان داداشم فهمیده ماباهمیم تورو خدا بس میترسم 

کار دست خودت و من بدی....



ماکان:خوب میرم باهاش حرف میزنم 

من:ببین من دوتا داداش دارم دوتاشون هم روم حساسن سمت 

خونم نیا ماهان میاد بهم سر میزنه میبیننت بد میشه.....

ماکان:اگر یه کاری نکنم بعدا دوتامون پشیمون میشیم........

من:ببین ماکان داداشم اون شب همه چیزو شنیده بود.....

گفت خودم باهاش حرف میزنم،بذار سر لج نره 
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یلدا

هنوز مازیار نیومده بود

با کار دیشبشم دلم نمیخواست ببینمش



ازش بدم میاد.......

ینی من واقعا ازش بدم میاد؟

نه بدم نمیاد.......

من واقعا عاشقش شدم؟

خودمم نمیدونم،نمیخوامم بدونم، این فقط یه ازدواج الکی و 

پوچه.....

چرا باید خودمو آزار بدم

اهههه لعنتی......

دستمو روی قلبم گذاشتم انگار اونم خیلی بی قراره......

ظهر مازیار نیومد خونه 

شب شده بود همه خوابیده بودن نمیدونم چرا اینقدر شبا دیر 

میاد...... 



البته باید فکرشم بکنم،که رفته پای عشق و حال خودش...... 

داشتم با خودم فکر میکردم که صدای ماشین اومد......

میدونستم مازیاره برای همین سریع بلند شدم و رفتم باال درو 

باز کردم و خودم انداختم توی حموم......

پشت در حموم وایساده بودم خدا کنه هوس حموم کردن 

نکنه....... 

پشت در حموم وایساده بودم 

صدای در اتاق و شنیدم...... 

سریع شیر آبو توی وان باز کردم یه دفعه صدای شکستن یه 

چیزو شنیدم...... 

دومتر پریدم باال 

صدای قدم هاشو شنیدم 

قلبم خیلی تند میزد........ 



یه دفعه دستگیره ی در حموم باال پایین شدازش فاصله گرفتم 

و دستمو گذاشتم روی دهنم نزدیک بود جیغ بکشم....... 

از پشت در صداشو شنیدم 

مازیار:این درو باز کن.......

صداش عصبی بود 

پشت سرهم دستگیره رو باال پایین می کرد...... 

سریع لباسامو در آوردم و پریدم توی وان

نمیدونستم چیکار کنم...... 

اصال چرا اینقدر عصبیه

چشمامو بستم و سرمو تکیه دادم به وان......

در با شدت باز شد

منم جیغی کشیدم و توی وان نیم خیز شدم.......



قیافه عصبی مازیارو دیدم 

از ترس نمیدونستم چیکار کنم...... 

به سمتم یورش آورد،من توی وان بودم چسپیدم بهش دستمو 
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یه دفعه گردنمو گرفت و بازور از توی وان کشیدم بیرون،چرا 

اینجوری می کرد.......

من و محکم چسپوند به دیوار وگفت:کثافت اشغال،از حرفش 

تعجب کردم...... 

سرشو بهم نزدیک کرد بوی الکل میداد حاال فهمیدم چرا 

اینجوری میکنه..... 

مازیار:همه تون مثل همین،همه تون........ 



توهم یکی مثل اونی

دستمو روی سینش گذاشتم و فشار دادم

داشت چشمام روی هم می افتاد........ 

داشتم دست و پا میزدم یه دفعه ولم کرد سیلی آورد توی 

صورتم...... 

مازیار:تا صبح اینجا میمونی تا از سرما بمیری 

به سلفه افتاده بودم دستمو روی گردنم گذاشتم خدایا خودت 

کمکم کن...... 

نمیتونستم بلند شم 

در محکم به هم کوبیدو قلفش کرد...... 

آخه چرا با من این کارو میکنه 

به سمت لباسام رفتم و پوشیدمش...... 

به دیوار تکیه دادم وسر خوردم پایین 



نمیدونم چند ساعت همینجوری اونجا نشسته بودمـکم کم بدنم 

بی حس شدو دیگه هیچی نفهمیدم...... 

..........

مازیار 

رفتم جای همیشگیم 

خیلی حالم بد بود اصال نمیتونستم به چیزی فکر کنم،تا رسیدم 

یکی از بچه ها اومد سمتم..... 

مهرشاد:سالم ببین کی رو میبینم چی شده اومدی اینجا......؟

من:هیچی نپرس هیچی 

مهرشاد:خیل خوب باشه.......

نشستم روی مبل و داشتم باخودم فکر میکردم

سرم پایین بود که یه زن و مرد نشستن جلوم....

همین که سرمو باال کردم نادیا و شهرام و دیدم



خون توی رگام حرکت نمی کرد نمیدونستم چیکار کنم....

فقط چشم تو چشم هم داشتیم به هم نگا میکردیم.....

چشمم به شهرام که افتاد پوزخندی زد و روشو طرف نادیا 

کرد......

نادیا هم نگاش کرد که شهرام سرشو جلو بردو عمیق لب هاشو 

بوسید......

جلو من این کارو کرد

نادیا هم نگاهی به من کردو پوزخند زد.......

لعنتی،عوضیا

شیشه جلوم و برداشتم و سر کشیدم یه شیشه تموم شد من 

هنوز داشتم به اون عوضیه نگا میکردم......

از جام بلند شدم و به سمت باال رفتم در یکی از اتاقا رو باز 

کردم و رفتم داخل......



خودمو پرت کردم روی تخت اصال هیچی نمیفهمیدم دنیا دور 

سرم میچرخید صدای در اتاقو شنیدم یه دخترو باالی سرم 

دیدم...... 

چشمش که من افتاد به سمتم اومدروی تخت نشست و دستشو 

به سمت پیراهنم برد......

نمیدونستم میخواد چیکار کنه

داشت دونه دونه دکمه های لباسمو باز می کرد

دستشو گرفتم و پرتش کردم یه طرف دیگه......

ولی بازم به سمتم اومدمنم زیر گردنشو گرفتم و محکم روی 

تخت خوابوندمشو گفتم:شب بدی اومدی سراخ من اینو گفتم و 
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لبخندی بهم زدو سرشو جلو آوردو لبامو بوسید...



دوساعتی زیرم بود 

کاری کردم که از کردش پشیمون شد....... 

با حالت وحشی میزدمش 

حرصمو روش خالی کردم....... 

از اتاق انداختمش بیرون و دوباره خوابیدم روی تخت..... 

چند ساعتی خواب بودم که با سردرد بیدار شدم

به ساعت نگا کردم دیر وقت بود هنوز مست بودم.....

من با اون دختر چیکار کردم، توی مستی چیکار کردم...... 

دوباره شیشه رو باال دادم و خوردم...... 

جوری خوردم که اگر آدمم میکشم حالیم نبود

یادم میومد که با اون دختره چیکار کردم ولی نمیتونستم راه 

برم......



خیلی سرم گیچ میرفت بلندشدم و رفتم پایین مهرشاد اومد 

جلوم..... 

مهرشاد:کجا میری با این وضعت....... 

من:بیا برسونم زود باش 

مهرشاد:خیل خوب وایسا....... 

به خونه رسیدیم و با شتاب رفتم داخل دلم میخواست نادیا 

بیاد جلوم و بکشمش...... 

توی اتاق بودم یلدا رو ندیدم صدای آب میومد حتما رفته که 

من و نبینه....... 

منم رفتم و دستگیره رو کشیدم وگفتم که بیاد بیرون ولی 

صدایی ازش بیرون نمیومد درو شکستم و رفتم داخل توی وان 

بود....... 

به طرفش یورش بردمو از وان بیرون کشیدمش 



هر چی اعصاب خوردی داشتم و سر یلدا خالی کردم درو روش 

بستم و اومدم بیرون....... 

افتادم روی تخت و دوباره خوابیدم 

صبح بود بلند شدم سرم خیلی درد میکرد 

من چرا با لباس خوابیدم دیشب چه اتفاقی افتاد،سرم گیچ 

میرفت....... 

فقط وقتی با اون دختره بودم و یادمه دیگه هیچی یادم 

نیست....... 

به سمت حموم رفتم که درو باز کنم دیدم قلفه و کلید هم 

داخلشه..... 

درو باز کردم و رفتم داخل با چیزی که دیدم هنگ کرده 

بودم......... 

یلدا اینجا چیکار میکنه،نکنه،نکنه دیشب توی عالم مستی اینجا 

حبسش کردم روی زمین افتاده بود سریع بلندش کردم و رفتم 



بیرون و روی تخت گذاشتمش و به دکتر خانوادگیمون زنگ زدم 

بدنش خیلی سرد بود من چیکار کرده بودم....... 

........

یلدا 

چشمامو باز کردم 

هیچی یادم نمیومد 

اومدم دستمو تکون بدم که نشد به دستم نگا کردم ِسُرم توی 

دستم بود.......

همه اتفاقای دیشب اومد توی ذهنم اون با من چیکار کرد....

خواستم بلند شم که در اتاق باز شدو زود چشمامو بستم.... 

صدای مازیارو شنیدم:کی بهوش میاد دکتر؟ 

دکتر:خیلی بدنش ضعیف شده 

توی سرما خیلی موندن....



سرما خوردن 

باید تقویت بشن 

مازیار:ممنون میتونی بری.....

دکتر رفت از صدای در فهمیدم...

نمیخواستم چشمامو باز کردم ولی با دردی که توی دستم 
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چشمامو باز کردم که چشمم خورد توی چشماش

اومد سمتم خواست دستمو بگیره که گفتم:به من دست نزن 

فهمیدی،به من دست نزن.......

مازیار:باشه، باشه آروم باش



چشمامو بستم وگریه کردم به حال خودم

مازیار:من دیشب نفهمیدم......

نزاشتم حرفشو کامل کنه و گفتم:آره وقتی اون زهرماری رو 

میخوری هیچی حالیت نیست اون از کار اون شبت که جسممو 

گرفتی....... 

اون از شب جشنمون که با اجبار باهات بودم

اینم از دیشب.......

دیگه راحتم بذار، بذار به حال خودم بمیرم........

مازیار :باشه میذارم ولی زیاد نه 

من:ببین چی می شنوم طلبکارم هستی

فقط یه بار فقط یه بار دیگه به من دست بزنی خودمو میکشم 

به خدا خودمو میکشم..........

مازیار:این حرفا چیه میزنی،ینی چی که خودتو میکشی،دیوونه 

شدی...... 



توی تخت نیم خیز شدم و گفتم:آره دیشب داشتم میمردم 

فرقی با مردن واسم نداشت....... 

وقتی دستتو گذاشته بودی روی گردنمو فشار میدادی برام دلت 

به رحم نیومد...... 

االن داری برام دلسوزی میکنی 

دارم برای چندمین بار بهت میگم ازت بدم میاد 

ازت بدم میاد...... 

مازیار:حرف دهنتو بفهم 

من:اگر نفهمم چی میشه دوباره میخوای مثل دیشب دستتو 

روی گردنم بذاری و خفم کنی....

کالفه دستی توی موهاش کشید و از اتاق زد بیرون.....

تا بیرون رفت مامان و ماهان و آزیتا اومدن.... 



مامان به سمتم اومد وگفت:الهی قربونت بشم چی شدی آخه تو 

که جایی نرفتی که بخوای سرما بخوری..... 

لبخندی زدم و چیزی نگفتم...... 

آزیتا:آخه دختر تو که مارو ترسوندی 

من:چیزیم نیست خوبم...... 

ماهان:چیزی نیست و این جور صدات گرفته...... 

من:خوب میشم نگران نباشین 

مامان:خیل خوب بیاین بریم بیرون تا استراحت کنه......

رفتن بیرون و من برای خودم فکر میکردم که چجوری به اینجا 

رسیدم..... 

با خودم میگفتم عاشقش شدم ولی نه این مرد لیاقت 

نداره.........



نمیتونستم عاشق مردی باشم که میخواد من و بکشه 

نمیخواستم با مردی باشم که یکی دیگه رو دوست داره ولی 

چیکار میتونستم بکنم..... 

همینجوری فکر میکردم که چشمام گرم شدو به خواب 

رفتم........ 

با نوازش موهام چشمامو باز کردم....

مازیار باالی سرم دیدم 

اول لبخندی زدم ولی همین که یادم اومد باهام چیکار کرده 

خودمو کنار کشیدم........

به دستم نگاه کردم دیگه سرم توی دستم نبود 

مازیار:بلند شو باید یه چیزی بخوری......

من:نمیخوام

مازیار:ینی چی نمیخوام زود باش.....



من:میگم نمیخوام 

مازیار:کاری نکن با زور بریزم توی َحلِقت...

من:آره فقط همین زور گویی رو بلدی دیگه هیچی بلد 

نیستی.......

مازیار سینی رو جلوم گرفت وگفت:خیلی ضعیف شدی میمیری 

بدبخت....

من:آره من بدبختم چرا؟ چون گیر تو افتادم 

چون بابام من و فروخت...... 

چون مامانم من و ترک کردو مرد

مازیار:یا اینو میخوری یا من همینجوری جلو چشمت میشینم 

میدونم که دوست نداری من و ببینی......

آره واقعا نمیخواستم ببینمش برای همین ازش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......گرفتم
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من:خیل خوب بده به من

سینی رو گذاشتم روی پام

بهش نگا کردم سوپ بود

شروع کردم به خوردن

قاشق اولو که خوردم افتادم به سلفه

مازیار:چی شد؟

من:نمیتونم بخورم نمیشه،راه گلوم بسته شده

اشک توی چشمام جمع شده بود

مازیار:باشه یه قاشق دیگه.......

عصبی نگاش کردم و دوباره یه قاشق خوردن

انگار بهتر شد.



دست روی گردنم کشیدم خیلی درد میکرد........

سوپو تمومش کردم ولے مازیار هنوز نشسته بود

از سر جام بلند شدم......

مازیار:چته چرا بلند میشی 

جلو اینه وایسادم وای این چیه چرا اینقدر گردنم کبوده...... 

یادم اومد مازیار دیشب این کارو کرده.....

نگاهی به مازیار کردم و دستی به گردنم کشیدم...... 

مازیار بهم نزدیک شد خواست بهم دست بزنه که گفتم:به من 

دست نزن باشه 

چند وقتی اصال دور و ورم نیا..... 

مازیار:خیلی داری سخت میگیری..... 

من:سخت میگیرم به این میگی سختگیری



تو نمیدونی داری با من چیکار می کنی......

مازیار:ببین یلدا......

نذاشتم حرفشو تموم کنه و گفتم:بس کن

مازیار:نذار هنوز خوب نشدی دوباره یه کاری دستت بدم.......

لبمو به دندون گرفتم

مازیار:دندون نگیر..... 

سرمو باال کردم وگفتم:چی میگی؟

مازیار:لبتو دندون نگیر......

من:به تو چه 

بهم نزدیک شدو گفت:میخوای بهت نشون بدم؟ به من 

چه.....آره؟ 

ازش فاصله گرفتم و گفتم:ولم کن...... 



مازیار دوتا دستمو محکم گرفت و گفت:حیف که نمیشه...... 

من:مثال میخوای چیکار کنی...... 

هنوز حرفم تموم نشده بود که به سمتم اومد 

اول فکر کردم میخواد بزنتم..... 

ولی انداختم روی تخت و لباشو روی لبام گذاشت...... 

چشمامو درشت کردم و بهش نگا کردم 

هر �ارے میکردم نمیتونستم ازش جدا بشم......

لبمو دندون گرفت و یکم ازم جدا شدوگفت:تو نمیخواد لبتو 

دندون بگیری من برات میگیرم اینجوری کیفش بیشتره....... 

دستی توی سینش زدم وگفتم:بلند شو....... 

مازیار:چرا؟نگو که خوشت نیومد،بعدم پوزخندی زد...... 

رومو ازش گرفتم 



دست گذاشت یه طرف صورتمو،صورتمو صاف کرد که چشم تو 
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با یه پوزخند مزخرف بهم نگا می کرد 

من:بلند شو از روم.....  

مازیار دستی روی لبام کشیدوگفت:اگر بلند نشم چی.....؟

من:خیلی خوشت میاد من و اذیت میکنی...... 

مازیار:خوشم میاد زنا رو اذیت کنم،بعدم صورتش خشمگین 

شد....... 

از روم بلند شدو گفت:خودتو جمع و جور کن شاید زودتر اون 

چیزی که فکر کنی جشن  عروسی رو گرفتیم..... 

من:چی میگی 



مازیار:ما که دیگه به هم محرمیم

من دوست دارم هرچی زودتر جشن عروسی رو بگیریم..... 

من:آره بهتر این یه سال زودتر تموم میشه

چشم غره ای بهم رفت که از ترس مچاله شدم........

دلم میخواست برم حموم،ولی با این غول دوسری که اینجا 

جلوم وایساده نمیشد �ه برم........... 

من:برو بیرون میخوام لباس عوض کنم 

مازیار نشست روی صندلی وگفت:خوب عوض کن من که 

کاریت ندارم......

چشمامو با عصبانیت روی هم گذاشتم و فشار دادم،گلوم 

میسوخت،به سلفه افتادم.

مازیار:با این وضعیت میخوای بری حموم.......



من:به تو مربوط نیست اصال من میخوام بمیرم

مازیار:چرت و پرت نگو

من:مگه چی میگم......

دلم میخواد از دست همه خالص بشم

همه هم از دست من خالص بشن.......

مازیار:خیلی داری حرف میزنی

من:آره من خیلی حرف میزنم.......

گوشی مازیار زنگ خورد

برداشت.....

الو

......

چی میگی



......

گفتم که امروز نمیام

......

من نباشم کارا روبه راه نمیشه نه؟

......

ماهان یکم خودتو جمع و جور کن

.......

اون قضیه دیگه برای من تموم شدست

.......

میگم که من اصال بهش فکرم نمیکنم

.......

حاال اینو ول کن در مورد پسره چی فهمیدی



.......

دکتره؟

........

پسر دکتر خادمیه؟

........

نگو،واقعا؟

........
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........

انگار اونم دوستش داره آخه حرفاشو شنیدم

........



االن میام باشه

........

خدافظ

........

گوشی رو قطع کردو نگاهشو به من دوخت

مازیار:من باید برم تو هم برو حموم.......

سری تکون دادم

من:راستی....... 

مازیار:چیه؟

من:من یه گوشی میخوام......

مازیار:گوشی برای چیه؟



من:توی خونه که حبسم کردی اجازه بیرون رفتنم که ندارم نکنه 

میخوای دیوونم کنی حوصلم سر میره من گوشی میخوام.....

مازیار:بهش فکر میکنم......

من:فکر نکن،عملیش کن......

مازیار بدون هیچ حرف دیگه ای از اتاق زد بیرون...... 

منم روی تخت دراز کشیدم 

از بی حالی چشمام روی هم افتادو دوباره خوابیدم....... 

.............

آزیتا 

قراره امروز برم با مهشید وسایال خونه رو جمع کنیم بزرگاشم 

کارگر بیاد ببره....... 

جلو خونه بودم از پله ها باال رفتم من طبقه دوم بودم،سوار 

آسانسور نشدم و از پله ها زدم باال.



در آپارتمان و باز کردم درو باگذاشتم تا مهشید بیاد.

پنج دقیقه ای بود که اومده بودم داشتم ظرفا رو توی کارتن 

میذاشتم که صدای در اومد با فکر اینکه مهشیده گفتم:مهشید 

زود باش وسایال و جمع کنیم،یه دفعه صدای آشنایی به گوشم 

خورد...... 

کجا؟ 

از صداش میتونستم حدث بزنم �یه با ترس رومو برگردوندم 

که ماکانو دیدم...... 

با لکنت گفتم:تو اینجا چیکار میکنی؟ 

ماکان بهم نزدیک شدوگفت:جواب سوالمو بده........ 

من:هیچی نیست

ماکان عصبی شدو گلدونو که روی میزو بودو برداشت و زد 

زمین،جیغ بلندی کشیدم......

ماکان:بهت گفتم کجا میخوای بری؟ 



من:با داداشم آشتی کردم دیگه میرم خونه همین،از توی 

آشپزخونه بیرون اومدم از ترس نمیدونستم چیکار کنم....... 

درسته دوستش دارم ولی ازش میترسم خیلی هم میترسم..... 

ماکان:آزیتا به خدا خودمو خودتو میکشم و خودمو راحت 

میکنم....... 

من:ماکان آروم باش تورو خدا هیچی نیست..... 

ماکان:هیچی نگو

یه دفعه به سمتم یورش آورد و انداختم روی مبل،نفسم توی 

سینه حبس شد........ 

گفتم:ماکان آروم باش به خدا داداشم میخواد باهات حرف 

بزنه........ 

ماکان:حرف نزن دروغ میگی فکر کردی باور میکنم...... 

من:باور کن من که فرار نمیکنم 
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االن کاری میکنم دیگه کسی نتونه تورو از من بگیره،از حرفش 

وحشت کردم محکم لباشو روی لبام گذاشت نمیتونستم هیچ 

حرکتی کنم وحشیانه میبوسید...... 

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

روسریمو از سرم کشید دستشو توی موهام کردو کش موهمو 

بیرون آورد....... 

دستش که روی دکمه های مانتوم رفت دیگه از خود بی خود 

شدم....... 

دوطرف مانتوم و گرفت و کشید 

هریکی از دکمه های مانتوم یه طرف پرت شد 



با وحشت نگاش کردم....... 

دوباره به جون لبام افتاد....... 

انگار من این روی ماکانو ندیده بودم،خدایا کمکم کن........... 

دستمو روی سینش گذاشتم تا یکم دورش کنم ولی نمیشد......

اون بیشتر بهم فشار میورد

شروع کردم دست و پا زدن ولی انگار نه انگار 

بدنم درد گرفته بود..... 

ماکان توجهی بهم نمی کرد........ 

اشکام روی گونم میریخت و اون هیچ اهمیتی نمی داد.

با صدای بلند گریه میکردم دستمو روی صورتش گذاشتم 

وگفتم:ماکان،ماکان تورو خدا آروم باش ببین،ببین من برای توام 

ولی این کاری که داری میکنی نمیتونی من و برای خودت 

کنی.......



دستمو پس زد،یه دفعه بیشتر زدم زیر گریه که ماکان یکم ازم 

فاصله گرفت و با تعجب بهم نگا کرد........

من و توے بغلش گرفت و گفت:ببخشید،ببخشید 

یه لحظه ندونستم دارم چیکار میکنم من و ببخش...... 

سرمو روی شونش گذاشتم و گریه کردم......

گفتم:اگر این کارو کرده بودی.....

نذاشت حرفمو کامل کنم و گفت:نمیکردم، نمیکردم،من و 

ببخش.....

لباشو روی لبام گذاشت و عمیق بوسید

سرشو عقب کشیدو توی چشمام نگاه کردو گفت:

یه دفعه ندونستم دارم چیکار میکنم،من طاقت ندارم کسی 

تورو از من بگیره اینو فراموش نکن.......

من:گفتم که من برای توام ولی باید دوتامون صبر کنیم،منم 

نمیتونم بدون تو باشم تورو خدا یکم من و درک 
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از یه طرف تو

یه طرفم داداشام

چیزی که نمیخواد بشه.... 

فقط باید یکم صبر کنیم 

اونا که نمیخوان من و تورو از هم جدا کنن میفهمی چی 

میگم.... 

ماکان:باشه باشه من میرم شرکِت داداشت و باهاش حرف 

میزنم.....

من:باشه برو ولی مواظب باش 



مازیار یکم از ماهان اخالقش گند تره 

توی عالم گریه خندیدم......... 

ماکان:قربون خنده هات برم تو فقط بخند

قیافه مو جدی کردم وگفتم:کار احمقانه ای نکن...... 

ماکان:باشه،بازم ببخشید 

دستمو دوطرف صورتش گذاشتم و گونشو بوسیدم 

وگفتم:دیگه هیچوقت اینکارو نکن....... 

میخواست چیزی بگه که ایفن با صدا در اومد 

ماکان مشکوک شدوگفت:کیه؟......... 

من:مهشیده اومده کمکم کنه وسایال و جمع کنیم........ 

ماکان:خیل خوب پاشو ردش کن بره امروز اصال حوصله 

ندارم.......... 

من:اخههههه.......... 



ماکان:همین که گفتم 

آروم بلند شد دستی توی موهام کشیدم موهام بلندیش تا وسط 

کمرم بود دوست داشتم کوتاه تر باشه ولی ماکان نمیذاشت 

خیلی هم سنگینی بود.....

گوشیمو دستم گرفتم و رفتم توی اتاق و زنگ زدم به 

مهشید..........

الو

......

سالم 

......

نه نمیخواد بیای 

......

خوب حاال ببخشید 



......

حاال مگه چی شده برگرد 

......

دوتا کوچه باالتر خونه تون هستا ببین چیکار میکنی....

......

فعال خدافظ 

......

گوشی رو قطع کردم و رفتم توی سالن ماکان روی مبل نشسته 

بودو سرشو توی دستاش گرفته بود..... 

رفتم و جلوش زانو زدم وگفتم:دیگه چرا اینجوری میکنی داری 

منم اذیت میکنی.....

آخه چرا داداشام نذارن من و تو به هم برسیم....



ماکان:احساس میکنم همین داداشت که باهات قهر بود نذاره 

نمیدونم،نمیدونم...... 

من:وقتی من بخوام 

وقتی من تورو دوست دارم 
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دیگه این حرفارو نزن فهمیدی

ماکان:خیل خوب باشه.....

من:این باشه ها به درد خودت میخوره یکمم به فکر من 

باش......

ماکان:من نگرانیم بی مورد نیست



من:خوب به منم بگو

به منم بگو تا بدونم چرا اینقدر نگرانی.......

ماکان:ببین آزیتا یادته بابات توی بیمارستان عمل شد.....

من:خوب آره یادمه مگه میشه یادم بره........

ماکان:یادته یه دکتری عملش کرد بابات از زیر عمل بیرون 

نیومد........

من:خوب اون دکتره کارشو کرد بابام دیگه طاقت نداشت و از 

پیش ما رفت....... 

ماکان:ولی مازیار اینجور فکر نمی کرد دیدی چه دادی میزدو 

میگفت بابامو اون دکتره کشته......

من:خوب،خوب چرا باید مازیار بگه اون دکتر بابای من و 

کشته....... 

ماکان:خوب بابای تو و اون دکتر یکم توی جوونیشون خصومت 

داشتن........ 



من:خوب چرا

ماکان:منم نمیدونم

ماکان:اون دکتره بابای من بود،ولی اونم االن زنده نیست،بفهم 

من برای چی اینقدر نگرانم....... 

یه لحظه شکه شدم این چی میگفت.....

گفتم:چی میگی چرا زود تر بهم نگفتی

ماکان:چی بهت میگفتم..... 

میدونم االنم که فهمیدی از فکرش بیرون نمیری......

من:ما میتونیم با هم حلش کنیم

ماکان:نمیدونم باید چیکار کنیم مغزم دیگه هنگ کرده........

من دیگه باید برم یادت باشه خواستی اسباب کشی کنی خبرم 

کن،باشه؟



من:باشه....... 

بلند شدو گفت:میرم بیمارستان یه عمل کوچیک دارم،دستمو 

گرفت و من و توی بغلش کشیدو گفت:هیچوقت ولت 

نمیکنم.......

اون روزی که ولت کردم حتما من مردم ازش جدا شدم 

وگفتم:این حرفو نزن.......

پیشونیم بوسیدو گفت:من دیگه میرم

بازم ببخشید یه لحظه ندونستم دارم چیکار میکنم....

من:باشه دیگه بهش فکر نکن ولی دیگه از این کارا نکن خیلی من 

و ترسوندی.......

دوباره من و توی بغلش گرفت و گفت:نوکرتم

لبخندی زدم،خیلی دوستش داشتم......

لباشو روی لبام گذاشت و عمیق بوسید وگفت:تا حاال لبام روی 

لب هیچ دختری نرفته، فقط تو،



من هر جور شده تورو به دست میارم مطمعن باش.....

ازم جداشد رفت سمت در سالن در سالن که بهم خورد فهمیدم 

رفته...... 

منم نشستم روی مبل و به حرفای ماکان فکر 
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یلدا

چند روزی از اون روزی که به مازیار گفتم برام گوشی بخره 

میگذره.......

خیلی به پرو پام نمیپیچه،دیگه اذیتم نمیکنه.......

انگار سر عقل اومده

داشتم فکر میکردم که مامان صدام زد



جوابش دادم:بله

مامان:بیا کارت دارم.......

بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه

توی درگاه آشپزخونه وایسادمو گفتم:کارم داشتین.........

مامان:آره بیا کارت دارم

دستمو گرفت من و برد طبقه باالجلو یه اتاق وایساد.......

گفتم:اینجا اتاق کیه........

مامان:بیا خودت میفهمی

در اتاق که باز شد بوی گرد و خاک میومد.......

المپ و روشن کرد

داخل اتاق پر از چیزای قدیمی بود



مامان:اینجا رو میبینی...... 

بیشترم اسباب بازی های بچه هاست....... 

مامان رفت جلوتر منم پشت سرش رفتم یه ماشین دستش 

بود......

گفت:اینو میبینی این مال مازیاره خیلی دوستش داشت...... 

اینو از خودش جدا نمی کرد 

ماشین و داد دستموگفت:ایشاال برای بچه تون....

از خجالت سرمو پایین کردم 

این زن چه آرزو ها که برای ما نداره نمیدونه ما داریم اونو گول 

میزنیم.... 

یه تفنگ دستم داد وگفت:نمیدونی وقتی این تفنگو براش 

خریدم چقدر خوش حال شد..... 

داشت از خوش حالی بال در میورد...... 



همش نشونه می گرفت رو ماهان و می گفت میخوام 

بزنمش...... 

آخه اون تازه دنیا اومده بود حسودی میکرد

پس آقا مازیار خیل حسود تشریف داشته و داره

گفتم:مامان دیگه چیه اینجا؟

مامان یه قوطی دستش بود گفت:اینو ببین......... 

سرشو باز کردم داخلش پر از تیله بود،تیله های رنگارنگ.......

گفتم:خیلی خوشکله

مامان:اینارو میذاشتن و با شهرام بازی میکردن

اسم شهرام که اومد گفتم:خیلی باهم خوب بودن........؟؟

مامان:آره خیلی ولی شهرام به مازیار نارو زد

از پشت بهش خنجر زد......



ولی اون دختره هم به درد مازیار نمی خورد

تو باورت میشه میخواست به مازیار صدمه بزنه......

کسی که این همه سال باهاش بود ولی به هیچی نگا نکردو قید 

همه چیزو زد..... 

دستشو گرفتم وگفتم:نگران نباش همه چیز درست میشه.......

مامان:بیا بریم که تورو هم ناراحت کردم.... 

داشتیم میرفتیم که چشمم خورد به یه عکس که روی زمین بود 

گفتم:مامان توبرو من میام.....

مامان:باشه دخترم فقط یادت نره درو قلف کن

من:باشه

مامان رفت و من دست بردم برای عکس........

برش داشتم



عکس نادیا بود...... 

لعنتی هرجا میرم باید باشه

چرا نمیره از این زندگی

خدایا از زندگی من دورش کن..........

برش گردوندم نوشته بود:تا ابد عاشقتم هیچوقت فراموشت 

نمیکنم......

وقتی اینو دیدم آتیش گرفتم خدایا بهم کمک کن تا بیشتر از 

این به مازیار وابسطه نشم......

حتما اینو مازیار نوشته،داشتم بهش نگا میکردم که یه صدایی 
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(تو اینجا چیکار میکنی)



عکس از دستم افتاد و رومو کردم طرف در....

مازیار بود 

نفس نفس میزدم اومد داخل و درو بست....... 

نمیخواستم بفهمه که من اینو دیدم ولی دیگه دیر بود.......

اومد جلوم و دست کرد عکس و برداشت...... 

چشمام اشکی شده بود به خودم مسلط شدم وگفتم:همین جا 

افتاده بود با مامان اومدیم اینجا........... 

نگاهی به عکس کردو عصبانی شدو پارش کرد

اومدم برم که دستمو گرفت و محکم کشیدم عقب توی 

چشماش نگا کردم وگفتم:چیه چرا اینجوری میکنی........ 

مازیار:دیگه توی این اتاق نیا به هیچ وجه

من:از اولم نمیخواستم بیام،مامان من و آورد.....



میخواستم دستمو از توی دستش بکشم که محکم تر رفت و 

گفت:بلبل زبون شدی چند روزه باهات کاری ندارم........... 

من:مازیار ول کن دستمو داری میشکونیش....... 

مازیار:ول نمیکنم میخوام بشکونم برات 

با خشم توی چشماش نگا کردم وگفتم:چته؟؟؟؟ 

بدت اومد من عکس عشقتو دیدم اشکالی نداره که چرا بدت 

اومد نمیخوام که بخورمش....... 

مازیار:خفه شو 

من:اگر همینجوری وایسم جلوت و هیچ حرفی نزنم تو راحت 

میشی؟آره؟ 

من باید این یه سالو چطوری تحمل کنم؟...... 

فکر کردی برده گرفتی،چه خیالی کردی....... 

تو من و بدبخت کردی اینو توی گوشات فرو کن



تو من و بدبخت کردی......... 

ندونستم چی شد که مازیار من و چسپوندم به درو دوطرف 

بازوهامو توی دستش گرفت و گفت:اگر اون بابای بی شرفت 

پول من و داده بود االن نه تو اینجا بودی نه من توی این 

شرایط قرار میگرفتم.....

من:وقتی تو اون زهر ماری رو خورده بودی و هیچی 

نمیفهمیدی باید فکر اینجا هاشو میکردی..

عصبی داشت نگام می کرد 

گفتم:تا حاال با چند تا دختر بودی.....؟؟ 

هان جوابمو بده؟؟......... 

تو برات راحت بود که من و بی آبرو کنی 

ولی منی که با هیچکس نبودم خیلی برام سخت بود....... 

حاال هم بکش کنار میخوام برم...... 



اومدم برم که دستمو محکم گرفت وگفت:تا حاال با هرکی بودم 

به خودم مربوطه......... 

پوزخندی زدو گفت:توهم که االن اینجایی برام یه سودی داری 

وگرنه االن اینجا نبودی اینو بدون......... 

نمیدونم چجوری از توی دهنم در رفت و گفتم:آره تو یه هرزه 
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وقتی این حرفو زدم خودمم پشیمو شدم

صورتم به یه طرف کشیده شد...... 

کالفه نگاهی بهم کردو دستی توی موهاش کشید.....

پوزخندی زدم وگفتم:کار همیشگیته اشکال نداره این روزا هم 

میگذره...... 



روزی میرسه بهم التماس میکنی....... 

میفهمی التماس میکنی 

مازیار که االن خیلی عصبی تر بود دستشو روی شکمم گذاشت 

و ُهلَم دادوگفت:تو کی هستی که من بهت التماس کنم کی 

هستی؟ 

پسش زدم وگفتم:حاال میبینی....... 

سریع از اتاق بیرون زدم و از پله ها زدم بیرون...

در اتاقو باز کردم و خودمو روی تخت انداختم 

تا تونستم گریه کردم........ 

دیگه نایی برای گریه کردن نداشتم صدای درو شنیدم خودمم 

تکون ندادم...... 

صداشو شنیدم(بیا بیرون شام بخور مامانم شک میکنه) 

درو بست و رفت.......... 



بلند شدم و توی تخت نشستم 

بلند شدم و توی آینه خودمو نگا کردم ویران شده بودم....... 

دست و صورتمو شستم و لباسامو پوشیدم 

حوصله نداشتم برای همین موهامو دم اسبی بستم خیلی هم 

سفت بستم هر چی دلخوری داشتم سرش خالی کردم،چشمام 

کشیده شده بود.... 

وایسا موهامو بچینم،حاال بهت نشون میدم 

آرایش مختصری هم کردم تا صورتم از بی حال در بیاد هم جای 

سیلی مازیار بره...... 

گلوم خیلی میسوخت نمیتونستم چیزی هم درست 

بخورم....... 

خارش هم داشت 

 .......

از پله ها رفتم پایین



داشتن میز شامو میچیدن...... 

رسیدم سر میزو نشستم

ماهان هم نشسته بود.... 

ماهان:خوبی

من:اره...... 

ماهان:آخه رنگت پریده

من:چیزی نیست

یکم گلوم سوزش و خارش داره.....

ماهان:میخوای بریم دکتر

من:نه خوبم،بهترم میشم...... 

داشتیم حرف میزدیم که مامان و مازیار باهم از پله ها پایین 

اومدن......



لبخندی به مامان زدم ولی به مازیار نگا هم نکردم....
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مامان:خوبی؟ چرا اینقدر رنگت پریده.....

لبخندی زدم وگفتم:خوبم،به خدا چیزی نیست فقط یکم گلوم 

میسوزه.........

مامان:باشه پس شروع کنیم

من:آزیتا نمیاد؟.........

مامان:آزیتا امشب خونه خودش میمونه گفت میخواد چیزاشو 

جمع کنه............ 

من:خیلیم خوب



مامان:شروع کنین.........

همین که لقمه اولو گذاشتم توی دهنم سوزش بدی توی گلوم 

احساس کردم......

سریع بلند شدم که صندلی از پشت خورد زمین و صدای بدی 

داد...........

سریع رفتم سمت دستشویی تا تونستم هق زدم..

صدای مازیارو شنیدم

یلدا..

یلدا درو باز کن.....

چی شد.....؟؟ 

آهای این درو باز کن،آبی به صورتم زدم و درو باز کردم..........

مامان:چی شد دخترم



من:هیچی،یکم گلوم میسوزه مال اونه

مامان:خیل خوب بیا بشین عزیزم.....

مازیارکه معلوم بود یکم ناراحت و نگران شده دستمو گرفت و 

من و به سمت صندلی برد روی صندلی نشستم و نفس راحتی 

کشیدم........

ماهان:بیشتر بهش برس مازیار ببین رنگ توی صورتش 

نیست........

مازیار:بهتری؟

من:آره بابا چیزیم نیست که.......

مامان:ببرش توی اتاق تا استراحت کنه

مازیاردستمو گرفت و از پله رفتیم باال.........

دراتاقو باز �رد و رفتیم داخل

روی تخت نشستم.........



اومد دستمو بگیره که دستمو پس کشیدم

مازیار:چرا لج میکنی.........

من:من باتو حرفی ندارم تنهام بذار

مازیار:من هیچ جا نمیرم فهمیدی، هیچ جا........

عصبانی شدم و روی تخت خوابیدم و پتورو دادم روی 

سرم.........

فهمیدم که مازیار کنارم دراز کشید

صدای نفساشو میشنیدم خواب بود.......

من این ادمو واقعا دوست داشتم ولی نمیتونستم،پتو رو از 

روی سرم کنار دادم........

خیلی مظلوم خوابیده بود دلم براش رفت

دستمو روی صورتش گذاشتم بهش نزدیک شدم و لباشو 

بوسیدم........



یه لحظه تکون خورد 

به خودم دلداری میدادم که بیدار نشده باشه و نفهمیده باشه که 

من بوسش کردم......

خدایا من و از اینجا نجات بده بذار این یه سال زود تر تموم 
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صبح بود نور خورشید توی چشمام میخورد 

اومدم خودمو تکون بدم که نشد.......

به خودم نگاه کردم دستای مازیار دور کمرم بودو پاهاش دور 

پام.......

روم سنگینی میکرد

یکم تکون خوردم ولی انگار نه انگار.......



صدای آالرم گوشیش که باال رفت من چشمامو بستم،یکم تکون 

خورد ازم جداشدو قد کشه ای کردو گوشی رو برداشت.........

خمیازه ای کشیدوصدای گوشی رو قطع کرد همین که روشو 

کرد طرف من دوباره چشمامو بستم.........

تخت باال پایین شد ودستای مازیار و روی صورتم حس 

کردم........

صدای نفساشو کنارگوشم میکردم 

(میدونم بیداری پس چشماتو باز کن)

وای پس فهمیده من بیدارم.......

چشمامو باز نکردم وگفتم:ولم کن

مازیار:پس من بگیرم بخوابم..........

سریع چشمامو باز کردم وگفتم:چی چی رو بخوابی بلند شو برو 

دیگه.......



توی چشمام نگاه کردوگفت:صبح به خیر.......

سرمو پایین انداختم و گفتم:سالم

مازیار:خوب،دیدی بیداری،چرا خودتو به خواب میزنی......

من:نمیخوام ببینمت آقا مگه زوره.........

مازیار صورتش رفت توی هم وگفت:باید عادت کنی یه سال در 

پیش داری.......

عصبی گفتم:بگم غلط کردم خوبه اره؟؟؟

مازیار:دیگه کار از غلط کردن گذشته

من:راست میگی دیگه گذشته 

توهم هر جور خواستی باهام رفتار کن.......

مازیار بلند شدو گفت:یه روز نمیتونی با اخالق خوب بلند 

شی؟؟؟؟......



با عصبانیت رفت سمت لباساشو پوشید و از اتاق زد 

بیرون.......

........

مازیار

از اتاق زدم بیرون

دیگه اعصاب برام نذاشته........

نه به اون کار دیشبش نه به االن

نمیخوام بهم نزدیک شه خودشم نمیخواست ولی دیشب 

نتونستم حرکتی کنم......

وقتی لبامو بوسید خیلی خودمو کنترل کردم........

خوب منم مردم درسته بهش حس ندارم ولی نمیتونم چشممو 

روش ببندم........

ینی من بهش حس ندارم



پس چرا میخواستم براش گوشی بخرم....

از فکر بیرون اومدم

سریع رفتم کارخونه.......

از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل

رفتم توی اتاقم.......

همین که نشستم در اتاق زده شد

منشی بود...........

منشی:سالم اقای مهندس

من:بگو،چی میخوای.........

منشی:صبحی یه خانم اومدن شما نبودین گفتن اسمشون هم 

شیوا هست......

اسم شیوا رو که اومد اخمام رفت توی هم



من:اگه اومد دیگه راهش ندین.....

منشی اومد بگه چشم که صدایی از پشت سرش گفت:چرا راهم 
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شیوا رو دیدم اشاره کردم منشی بره......

اومد داخل و درو بست

من:چی میخوای........؟

شیوا:چقدر سریع رفتی سر اصل مطلب

من:حرفتو بگو وبرو

شیوا:ببین مازیار هنوز هیچی تموم نشده فکر کردی من یادم 

میره.......



من:برو سر اصل مطلب

شیوا:من هنوز دوستت دارم،هنوز میخوامت نمیذارم از دستم 

بری.......

من:بین ما همه چیز تموم شده

شیوا:تو تمومش کردی من تمومش نکردم

اصال برای چی تموم بشه.........

من:من دارم ازدواج میکنم

یه لحظه هیچی نگفت و داد زدوگفت:چی گفتی؟؟؟؟

من:همین که شنیدی.......

بهم نزدیک شدو گفت:دروغ میگی

مثل سگ دروغ میگی........

دادزدم گفتم:حرف دهنتو بفهم



شیوا:میدونه چه کارایی کردی......

میدونه با صدتا دختر رابطه داشتی

خبرداره صدتا دختر زیرت جون میدادن توی عالم 

مستیت...........

با دادی که سرش زدم یه دفعه خفه شد

گفتم:به تو ربط نداره هیجی به تو ربط نداره........

بهم نزدیک شد دستشو روی یقه کتم گذاشت وگفت:میدونم 

بهش نگفتی،وقتی این چیزارو بهش بگی ولت میکنه ولی من 

باهات میمونم اومد دکمه پیراهنمو باز کنه که دستشو پس زدم 

وگفتم:اول که اینجا جاش نیست.......

بعدم اینکه از من دور شو همه چیز تموم شده.......

هنوزحرفم تموم نشده بود که لباشو روی لبام گذاشت........

انداختمش روی مبل و افتادم به جون لباش.......



یه دفعه یه فکری توی ذهنم جرقه زد(نباید این کارو کنی،تو 

دیگه دوبار این حماقتو نمیکنی اون شب اون کارو کردی االن 

نباید سوژه دست کسی بدی)........

یه دفعه ازش جدا شدم با چشمای خمار بهم نگا کردوگفت:چی 

شد؟......

من:تمومش کن

همین االن برو زود......

از جاش بلند شدو گفت:تو لیاقت نداری ازاتاق زد بیرون.....

کثافت میدونم اون شبم اون دختره خودش نیومده بود حتما 

نقشه ای در کار بوده.......

از فکر بیرون اومدم و رفتم پشت میزم نشستم

تلفن زنگ خورد.........

برداشتم فکر کردم منشیه



ولی با صدایی که شنیدم تعجب کردم وگفتم:یلدا 
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یلدا داشت گریه میکرد

گفتم:یلدا چی شده.....؟

یلدا:مازیار بیا،فقط بیا تورو خدا

من:درست حرف بزن ببینم چی شده........

یلدا:مامان

مامان از پله ها افتاده پایین اومدیم بیمارستان..

من:خیل خوب گریه نکن باشه کدوم بیمارستان رفتین......

یلدا:بیمارستان(.........) 



من:باشه،باشه االن میام......

سریع رفتم سوار ماشین شدم و حرکت کردم.....

...........

یلدا

توی سالن نشسته بودم 

صدای داد میومد یه دفعه یه مرد از طبقه باال اومد پایین 

صورتش پوشیده بود هیچی معلوم نبود........

از در سالن زد بیرون،ندیدمش

اصال نمیتونستم تکون بخورم........

مامانو دیدم که ازپله ها داشت میومد پایین یه دفعه از پله ها 

افتاد.......

جیغ زدم و رفتم سمتش.......



از سرش خون میومد فقط تونستم شماره اورژانس و 

بگیرم.......

داشتم گریه میکردم هق هقم بیشتر شد پنج دقیقه ای شد که 

اورژانس اومد.......

توی لحظه اخر شماره مازیارو از توی دفتر تلفن برداشتم اخه 

شماره شو حفظ نبودم.......

به بیمارستان رسیدیم 

مامان و بردن اتاق عمل اخه مگه چیـشده بود که رفتن اتاق 

عمل......

فقط سرش شکسته بود

خدایا خودت کمکش �ن........

سریع به مازیار زنگ زدم تا بیاد

خیلی از دست مازیار عصبی بودم این چه جور نگهبانانی بودن 

که نتونستن از یه خونه محافظت کنن..........



مازیارو دیدم که با ماهان میومدن

تا بهم رسید گفت:مامانم،مامانم کجاست.......

من:اتاق عمل

ماهان:چی شد..........

رو به مازیار گفتم:اخه این چه نگهبانیه گذاشتی جلو 

خونه........

صدامو بلندتر کردم وگفتم:همینجوری وارد خونه میشن ولی 

کسی نمیفهمه.......

مازیار:آروم باش

من:نمیخوام آروم باشم،نمیخوام........

مازیار من و کشید توی بغلش یکم آروم شدم 

از دور دیدم که آزیتا داره میاد............



گریه کنان به سمت ماهان رفت و ماهان گرفتش توی بغل،در 
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مازیار:دکتر چی شد

دکتر:مادرتون خیلی عمل سختی داشتن،خیلی،

ولی عمل موفق آمیزی بود.........

دکتر خیلی اذیت شدن ایشاال که مریضتون بهتر میشه،االن خود 

دکتر میان ازشون اطالع بگیرین..........

پشت سرش در باز شدو یه دکتر جوون همسن های مازیار اومد 

بیرون چشمش که به ما افتاد اول تعجب کرد انگار هول شده 

بود..........

ماهان و آزیتا هم انگار اونو میشناختن مازیار هم 

همینطور...........



انگار تنها من اونو نمیشناختم

اومد جلو وگفت:سالم

مازیار:چی شد؟؟؟

دکتر:عمل واقعا سختی بود

ولی موفق بودیم......

مادرتون اول سکته کردن بعد به زمین خوردن

دکتر رفت و همه توی بهت بودن........

چرا وقتی اون دکترو دیدن اینجوری کردن

باالخره مامان و بردن توی بخش.........

مازیار هم رفت برای شکایت

بهمون اجازه دادن بریم و مامان و ببینیم.......

پشت در اتاق با آزیتا وایساده بودیم رفتیم داخل.....



با مامان کلی حرف زدیم وگفتیم که چقدر نگرانش بودیم.....

.......

آزیتا

وای که وقتی ماکان از اتاق عمل بیرون اومد

سکته کردم........

رفتیم پیش مامان 

سریع بیرون اومدم و رفتم سمت اتاق ماکان در زدم و وارد اتاق 

شدم.......

سرشو روی میز گذاشته بود

تا من و دید لبخند غمگینی زدو اومد طرفم.......

بغلم کرد

همین که اومدم از بغلش بیام بیرون در اتاق با شدت باز شدو 

مازیارو دیدم.



ترسیده از بغلش بیرون اومدم......

مازیار به سمت ماکان اومدو یقه شو گرفت وگفت:به چه حقی 

خواهر من و بغل کردی......

ماکان:بذار توضیح میدم

من:داداش ولش کن......

ماکان:من خواهرتو میخوام

همین که از دهنش این کلمه بیرون اومد مازیار یه مشت زد توی 

صورتش.......

یه دفعه به سمتش رفتم داشتم گریه میکردم

خواست یه مشت دیگه بزنه که گفتم:داداش تورو خدا ولش کن 

منم دوستش دارم......

اینو که گفتم دستش توی هوا وایساد........

من:داداش تورو خدا



مازیار صاف وایسادو توی چشمام نگاه کردو گفت:واقعا 

دوستش داری؟؟......

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......من:آره
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مازیار رو کرد طرف ماکان و گفت:اگه واقعا دوستش داری این 

راهش نیست من دلم نمیخواد خواهرم اینجوری باهات بگرده 

فهمیدی......؟

ماکان:ینی تو....

نذاشت حرفشو کامل کنه وگفت:نه من حرفی ندارم،ازاتاق زد 

بیرون من جلو ماکان زانو زدم و با گریه گفتم:خوبی؟......

ماکان سری تکون داد به معنی اینکه اره خوبم......

دستمو روی صورتش گذاشتم گفتم:متاسفم



ماکان:تو چرا متاسفی،والبته لرزششو داشت اشکال 

نداره..........

فردا میرم کارخونه تو نگران نباش حاال هم برو پیشش....

دستامو دوطرف صورتش گذاشتم و صورتمو جلو بردمو کنار 

لبش و که خونی بودو بوسیدم.....

من:من دیگه میرم

از اتاق زدم بیرون رفتم به سمت اتاق مامان......

........

مازیار

از اتاق زدم بیرون

وقتی آزیتا گفت منم دوسش دارم دیگه نتوستم چیزی 

بگم........



وقتی هم از اتاق عمل اومد بیرون و دیدم کسی که مامان و 

عمل کرده اون بوده تعجب کردم.....

حاال که واقعا هم دیگه رو دوست دارن نمیتونم جلوشونو 

بگیرم..........

مگه من کیم.....

وقتی میگم عاشق یاد یلدا افتادم

یاد بوسه ی روی لبم که دیشب بوسم کرد میوفتم.......

نکنه واقعا بهم حسی داره

ینی بوسه ی دیشبش از روی هوسش بود،نه یلدا همچین 

دختری نیست.........

نمیدونم خودمم گیچ شدم

در اتاقو زدم و وارد شدم........

آزیتا تا من و دید سرشو پایین انداخت



یلدا هم سرشو کنار دست مامان در حالی که روی صندلی 

نشسته بود خوابش برده بود.........

مامان هم چشماش روی هم بود محو یلدا شده بودم........

انگار صدسال بود اینجوری نخوابیده بود

رو کردم طرف آزیتا و گفتم:بیا کارت دارم....... 

انگار یکم ترسید.......

من:بیا کاریت ندارم که،از اتاق زدیم بیرون......

جلو اتاق وایسادمو گفتم:بهش بگو فردا بیاد کارخونه......

آزیتا:راس میگی داداش........

من:آره

ولی یه دفعه قیافش دوباره توی هم شد

گفتم:دیگه چته؟؟؟؟



آزیتا:داداش ماهان چی

تو بهش میگی.........

نکنه قبول نکنه

من:نگران نباش اون توی قضیه هست.......

آزیتا:ممنون داداش

من:خواهش میکنم

توی بغل گرفتمش و گفتم:حاال هم برو پیش مامان.....

به ماکانم زنگ بزن......

باشه؟

آزیتا:باشه........ 

من:نری پیشش

برو بهش زنگ بزن........



  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......آزیتا:باشه داداش

❣خواستن اجبارے❣

پارت85#

آزیتا رفت توی اتاقو منم رفتم برای کارای کالنتری......

نمیدونم چه کسی تونسته بیاد توی خونه من

چطور تونستن بیان.......

توی کالنتری گفتن هیچ چیزی نبوده که ما بفهمیم کی 

بوده.......

قصدشون نمیدونم چی بوده آخه هیچ چیزی برنداشته 

بودن........

حتما زیر سر اون شهرام پست فطرته میدونم، میدونم کار 

خودشه........ 

امروز دوروزه که مامان توی بیمارستانه



ولی یلدا خونه نمیاد........ 

نمیدونم چرا لج کرده یا می ترسه و نمیاد

یا واقعا دلش نمیاد مامان و ول کنه........

در اتاق مامان و زدم و وارد شدم ولی یلدا نبود

آزیتا هم توی همین بیمارستان شیفت بود........

میومدبهش سر میزد

نکنه یلدا رفته..... 

داشتم توی اتاق راه میرفتم که مامان گفت:سالم پسرم کی 

اومدی......

رو کردم طرفش و گفتم:سالم مامان خوبی بهتری؟.........

مامان:آره خوبم،من که چیزیم نیست.

من:چطور چیزیت نیست مامان تو سکته کردی، 

سکته.......



مامان:باشه پسرم چرا عصبی میشی

من:مامان یلدا کجاست چرا نمیبینمش........

مامان:نمیدونم پسرم من خواب بودم

من:باشه من میرم ببینم کجاست........

مامان:باشه پسرم

از اتاق زدم  بیرون کل بیمارستان و گشتم..... 

کجاست؟؟؟ 

حتما رفته نکنه رفته دیگه برنگرده........

اگر توی دستم بیفته میکشمش

بی خبر آخه کجا گذاشته رفته.......

جلو دستشویی وایساده بودم ینی ممکنه رفته باشه 

دستشویی........ 



با عصبانیت دستی توی موهام کشیدم ینی برم توی دستشویی 

زنونه....... 

سریع رفتم داخل

یه دختر همینجا بود....... 

ولی نمیدونستم یلداست یا نه لباساشم همونا بود....

دستشو گرفته بود به روشویی

از پشت سرش گفتم:یلدا...... 

ولی جوابی نداد

رفتم جلو تر اومدم دستمو بذارم روی شونش که برگشت 

دستمو پس کشیدم......
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ببخشیدی گفتم و اومدم بیرون

رفتم توی حیاط داشتم نگاه میکردم که توی چمن ها یه چیزی 

دیدم........ 

یه جایی بود که خیلی دیده نمیشد

رسیدم بهش

با ناباوری داشتم به آدم رو به روم نگاه میکردم

یلدا بود افتاده بود روی چمنا.......

سریع بغلش کردم و بردمش داخل...... 

آخه اینجا چیکار میکنی تو

بردمش داخل و بهش ِسُرم وصل کردن.......

رو کردم طرف دکتر وگفتم:چرا اینجوری شده



دکتر:خیلی ضعیف شدن

باید بیشتر بهشون برسین.......

کم خونی شدید دارن،برای همین از هوش رفتن..

من:کم خونی؟؟

دکتر:آره کم خونی.......

من باید برم ببخشید

دکتر از اتاق بیرون زدو رفت....... 

یه ساعتی بود که بی هوش بود

کنارش نشستم و دستشو توی دستم گرفتم چه دستای ظریفی 

و کشیده داشت........ 

........

یلدا 



دلم خیلی ضعف میرفت 

چشمام هم سیاهی میرفت...... 

بلند شدم تا برم از توی دکه توی بیمارستان یه چیزی بخرم...... 

باید از باغچه رد میشدم

ولی نمیدونم چی شد که پام به یه چیزی گیر کردو خوردم 

زمین اولش بی هوش نشدم ولی 

از ضعف از حال رفتم....... 

یه جایی هم خورده بودم زمین که توی دید نبود 

.......

با نوازش دستای کسی بیدار شدم 

چشمامو بی جون باز کردم....... 

مازیارو دیدم 

مازیار:یلدا خوبی؟ 



سری تکون دادم وگفتم:آره خوبم........ 

مازیار:توی باغچه چیکار میکردی آخه 

بی حال جواب دادم:خواستم برم یه چیزی بخرم 

نمیدونم چی شد پام به یه چیزی گیر و افتادم و بعدم از حال 

رفتم...... 

مازیار:باشه باشه نمیخواد حرف بزنی 

باید بریم خونه 

من:من خونه نمیام میخوام....... 

نذاشت حرفمو کامل کنم وگفت:ینی چی که نمیای،ببین 

وضعتو...... 

دیگه اجازه نمیدم بمونی 

منم دیگه حرفی نزدم......



مازیار:چند روزه هیچی نخوردی ببین چی به سر خودت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........آوردی
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من:من که چیزیم نیست چرا اینقدر بزرگش میکنی.....

مازیار:چطوری میگی هیچی نیست کم خونی شدید داری.......

چرا من نفهمیدم اون روز تا حاال

من:آخه مگه من چم بوده که تو بخوای بفهمی...

مازیار:خیل خوب هیچی نگو که خیلی از دستت عصبانیم.......

من:میدونم چرا عصبانی هستی،فکر کردی فرار کردم آره؟

مازیار:این مزخرفات چیه که.......

نذاشتم ادامه بده وگفتم:نترس جایی نرفتم



الاقل تا وقتی که امنیت دارم.......

مازیار:ینی من برات خطر دارم

من:بی خطرم نیستی.......

مازیار:چرت و پرت نگو 

داشتیم حرف میزدیم که در باز شدو دکتر اومد داخل........

دکتر:به هوش اومدین 

نگاهی به ِسُرم کردوگفت:من اینو براتون میکشم میتونین 

برین...... 

ِسُرمو از توی دستم کشید 

بلند شدم همین که خواستم بلند شم سرم گیچ رفت،مازیار به 

سمتم اومد....... 

دستشو پس زدم وگفتم:نمیخواد 



همین که یه قدم برداشتم زیر پام خالی شد که مازیار زیر 

دستامو گرفت وگفت:این لجبازی برای چیه،چرا اینطوری 

میکنی؟......... 

هیچی نگفتم سرمو روی سینش گذاشتم 

انگار یه حس عجیبی داشتم نمیدونستم اسمش چی بود ولی 

هر چی بود حس خیلی خوبی بود........ 

رسیدیم به ماشین درشو باز کردو من و نشوند روی 

صندلی........ 

درو بست و خودشم نشست 

چشمامو بستم و دوباره خوابیدم خواب خیلی خوبی بود آخه 

توی خواب کلی با مامان حرف زدم.... 

با فکر اینکه رسیدیم خونه چشامو باز کردم 

ولی یه جای دیگه بودیم...... 

رو کردم طرف مازیارو گفتم:اینجا دیگه کجاست؟



مازیار:اومدیم غذا بخوریم...... 

نگاهی به خودم کردم وگفتم:با این وضعم بیام...

مازیار:مگه وضعت چشه 

عصبی گفتم:مازیار من قبل از غذا اول به یه حموم نیاز دارم 

من پایین نمیام....... 

مازیار:لج نکن اول غذا زود باش 

من:نمیام میگم....... 

در ماشین و باز کردو پیاده شد

به طرف من اومد خودمو سفت کردم و چسپیدم به صندلی من 

با این وضعم نمی رفتم......... 

دِر طرف من و باز کرد 

اصال بهش نگاه هم نکردم کمربندمو باز کردو  من و کشید 

بیرون.......



پامو محکم زدم زمین و گفتم:چرا اینطوری میکنی 

دیوونه........ 

مازیار:گفتم با من لج نکن 

دستمو گرفت و کاری کرد تا باهاش برم سمت رستوران........ 

 .......

من و روی صندلی نشوند خودش رفت سمت صندلی جلو 

روم....... 

چند دقیقه ای شد که غذا رو آوردن 

اصال از من نپرسید که چی میخوای.......... 

خودش سفارش داد 

غدا رو جلومو گذاشتن و رفتن....... 

اول فکر کردم شاید کبابه ولی وقتی نون و کنار زدم جیگر 

بود........ 



یه دفعه یاد یه چیزی افتادم همیشه هر از چند وقتی مامان 

برای کم خونیم جیگر می گرفت.....

به مازیار نگفتم،که من میدونستم کم خونی داشتم....... 
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نگاه خیره مازیارو روی خودم حس کردم ولی چیزی 

نگفتم........ 

مازیار:چیه چی شد 

معموال دخترا جیگر دوست ندارن....... 

اینو برای کم خونیت گرفتم 

باید حتما بخوری........



پریدم توی حرفش وگفتم:کی گفته من دوست ندارم،با تعجب 

گفت:پس چرا..... 

دوباره توی حرفش پریدم وگفتم:من و یاد یه چیزی انداخت 

همین.......

شروع کردم به خوردن خیلی خوشمزه بود 

نتونستم طاقت بیارم دستمو روی صورتم گذاشتم و چندتا 

قطره اشک دیگه از چشمام اومد....

مازیار:میخوای بریم خونه 

من:مامانم وقتی زنده بود برام جیگر میخرید 

االن توی این لحظه انگار بهترین غذای دنیا جلومه و دارم 

میخورم.......

مازیار یکم رنگ نگاش عوض شدوگفت:خدا رحمتش کنه........

یه دفعه چنگالشو گذاشت زمین وگفت:ینی تو میدونستی کم 

خونی داری؟....



من:من گفتم قبال میخوردم نگفتم که به خاطر کم خونیم 

میخوردم........ 

مازیار:دروغ نگو میدونستی

من:آره میدونستم........ 

کالفه سری تکون دادو دیگه چیزی نگفت...... 

دیگه هیچی نگفتیم و غذامونو تموم کردیم

مازیار:تموم کردی؟

من:آره بریم

یکم جون گرفته بودم

دستمو دوطرف سرم گذاشتم و یکم ماساژ دادم

مازیار:سرت درد میکنه

من:یکم



مازیار:بلند شو بریم خونه مسکن هست بخور....

بلند شدم و مازیار هم حساب کردو باهم از رستوران بیرون 

زدیم....... 

تا رسیدن به خونه دیگه حرفی بینمون زده نشد

..........

در سالن و باز کردو باهم رفتیم داخل

گفتم:مازیار کی پیش مامانه؟؟.......

مازیار:آزیتا هست بهش سر میزنه نگران نباش

از پله خا رفتم باال مازیار هم پشت سرم بود.....

در اتاقو باز کردم همین که به تخت رسیدم خودمو پرت کردم 

روی تخت........

اینقدر خوب بود که نگو

مازیار:نمیخوای دوش بگیری.........



من:میگیرم ولی حال ندارم االن........ 

چشمامو بسته بودم صدای در حمومو شنیدم و البته صدای 

آبو........ 

هنوز به خاطر ِسُرمی که زده بودم گیچ بودم 

چشمامو باز کردم و مازیارو باالی سرم دیدم....... 

دستشو روی دکمه های مانتوم گذاشت میدونستم من و میخواد 

ببره توی حموم......

دستشو گرفتم وگفتم:خودم میتونم......

دستمو پس زد و گفت:با این حالت!!!؟؟؟

مانتوم رو در آورد........ 

تموم لباسمو بیرون آورد به جز لباس زیرام....... 

هنوز حرفی دیگه ای نزده بودم



یه دفعه احساس کردم دارم پرواز میکنم 

مازیار دستشو زیر پام انداخت و بلندم کرد....

دستمو دور گردنش انداختم حلقه کردم به سقف نگاه کردم توی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........حموم بودیم

❣خواستن اجبارے❣

پارت89#

مازیار:میخوام بذرمت توی وان...... 

سری تکون دادم

یه دفعه احساس کردم یه ُشک بهم شد آخه گذاشتم توی 

وان......

چشمامو تا ته باز کردم 

من:یخه...... 



مازیار:چون تازه رفتی توی آب اینجوریه درست میشه.

چشمامو بستم......... 

احساس کردم یه چیزی وارد آب شد

چشم که باز کردم دیدم مازیار توی آبه.........

جون نداشتم بخوام بگم چرا اومده

دستمو گرفت و من و طرف خودش کشوند

خودش به وان تکیه دادو من و جلو خودش گذاشت،وسط دوتا 

پاش بودم........

هرم نفس هاش به پشت گردنم می خورد

موهامو یه طرفم جمع کردو بوسه ای پشت گردنم زد........

داشت چیکار می کرد

حالمو دگرگون می کرد........ 



دستمو روی بازوش گذاشتم به سمتش برگشتم وگفتم:چرا 

اینکارا رو میکنی.......

مازیار:چه کاری؟منظورت چیه؟؟؟

من:میفهمی چی میگم...... 

مازیار:تو االن زنمی باشه،دیگه نمیخوام حرفی بشنوم....

تا وقتی زن منی هر کاری دوست داشته باشم میکنم.

توام دیگه این حرفا رو بذار کنار..........

حاال که با اجبار پیش همیم میخوام این یه سال باهم خوب 

باشیم مثل یه زن و شوهر......

وقتی گفت به اجبار بغض کردم

ینی نمیشد از هم جدا نشیم......

هردفعه به خودم میگم من دوستش ندارم ولی نمیتونم 

احساسی که بهش دارم و نادیده بگیرم.........



من و دوباره به حالت اول برگردوندو دیگه چیزی نگفت....

احساس کردم داره موهامو میشوره آره آب ریخت روی 

سرم..........

از پشت سرم بند سوتینمو پایین کشید لرزی کردم که 

گفت:هیسسسسسس........ 

دستمو روی پاش گذاشتم 

اون یکی لباسمم بیرون آورد....... 

یکم خجالت کشیدم 

این دفعه دومه که با هم میایم حموم.......

شستن سرم که تموم شد گفتم:من میخوام برم بیرون.

مازیار:باشه وایسا.......

من و برگردوند طرف خودش یکم بهش نگا کردم



خودشو بهم نزدیک کرد یکم ازش فاصله گرفتم چشمامو توی 

چشماش دوختم........ 

اون هی میومد جلو و من میرفتم عقب تا جایی که کمرم خورد 

به اون طرف وان....... 

بهم رسید 

دوتا دستشو دوطرفم گذاشت....... 

یکم که نگام کرد دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بلند 

کردوگفت:تو هنوز از من خجالت میکشی؟؟؟...... 

هیچی نگفتم و بیشتر توی چشماش خیره شدم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........بیشترو بیشتر بهم نزدیک شد
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دستاشو پشت سرم گذاشت و سرشو نزدیک کرد 

چشماش بین لبام و چشمام توی گردش بود....... 



باالخره لباشو روی لبام گذاشت 

نمیدونم چی شد که منم دستامو پشت گردنش گذاشتم انگار با 

این کارم حریص تر شدو تخت سینشو به سینم کوبید........ 

من و روی پاش گذاشت 

همینجوری داشت میبوسیدم.......

دستشو دورم حلقه کرد که احساس کردم منقبض شدم....

سرش رو توی موهام فرو برد،انگار یه سطل آب یخ روم ریختن!

بوسه ای روی گردنم زد........ 

سعی میکردم از حصار دستاش خودم رو خالص کنم.......

نمیدونم خودمم میخواستم یا نه....... 

دستش روی شکمم در حال حرکت بود و روی شکمم می زد و 

نوازشم می کرد......... 



*ه*

س
*
و

* بود،یا نمیدونم اسمشو چی بذارم.......

خواست کارشو تموم کنه که دستمو روی دستش گذاشتم و 

گفتم:االن نه نمیتونم.....

اصال به حرفم توجه نکرد و دوباره به جون لبام افتاد.......

یه دفعه توی همون آب واردم کرد که جیغم توی حموم پخش 

شد........

آخه انتظارشو نداشتم 

حرکاتشو تند تر کرده بود...... 

دستمو روی صورتش گذاشتم آروم زیر گوشش گفتم:آروم،آروم

چشماشو باز کردو توی چشمام نگا کرد.......



دستامو محکم دور گردنش حلقه کردم

اونم دستاشو پشت کمرم گذاشته بود........

احساس می کردم لبامو داره از جا میکنه 

از اون طرف هم نمیخوام بگم خودمم بدم میومد از کاراش ولی 

یه حسی میگفت این کارو نکن اگر حامله شدی چی.......؟؟؟ 

من که اینجا موندگار نیستم........

حوله رو دورم پیچید

اشکی از چشام اومد ولی نمیخواستم نشون بدم

مازیار من و چسپوندم به دیوار و سرمو باال گرفت و گفت:این 

کارات ینی چی، خیلی داری کارمو سخت میکنی ببین یلدا.......

نذاشتم حرفشو تموم کنه وگفتم:تو گوش کن......

این رابطه بعد از یه سال تمومه

فکر کردی من اگر حامله بشم چی میشه........



عصبی نگام کردوگفت:نمیشی

من:از کجا میدونی

وقتی  میای طرفم من که نمیتونم جلوتو بگیرم تو فقط کار 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......خودتو میکنی
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مازیار:یلدا بسه

من:چرا بسه،من فقط برای تو مث یه دستمالم وقتی این یه 

سال کارت تموم شد من و میندازی بیرون.......

با این حرفم عصبی دستشو توی موهاش کردو گفت:نمیذاری 

یکم آروم باشم نه؟....... 

فقط باید اعصابمو خورد کنی.......



من:من آینده رو میبینم مازیار،اگر من حامله بشم هیچوقت 

سقدش نمیکنم فهمیدی پس حواست به خودت باشه........

میخواستم برم بیرون که دستمو گرفت و من و به جای اولم 

بردوگفت:کی گفته اگر حامله شدی بچه رو سقط میکنی.........

من: پس حتما باید بدمش به تو 

مازیار:حاال که همچین اتفاقی نیفتاده که داری به این چیزا فکر 

میکنی...... 

من:نمیدونم چطوری اینقدر خیالت راحته......... 

مازیار:یلدا داری اعصابمو به هم می ریزی 

من:خیل خوب باشه من میرم که اعصابت بهم نریزه.....

اومدم برم که دستمو گرفت و گفت:کجا؟......... 

من:میرم بیمارستان....... 

مازیار:تو هیچ جا نمیری 



من:االن که کارتو کردی دیگه به من نیاز نداری

مازیار:خفه شو...... 

من:مگه دروغ میگم تو فقط برای هوست با منی وگرنه هنوز 

فکر نادیا توی سرته........... 

با این حرفم یه سیلی آورد توی صورتم مات و مبهوت نگاش 

کردم..... 

مازیار:اینو زدم تا دیگه اسم اون کثافت و جلو من نیاری و گنده 

تر از دهنتم حرف نزنی.....

اشکام از چشمام مثل بارون روی صورتم می بارید.....

از اتاق زد بیرون فقط تونستم روی تخت با همون حوله تنم،دراز 

بکشم و پتو روی خودم بدم........ 

صدای قدم های مازیار اومد صدای کشیده شدن کشو که رفت 

لباساشو عوض کنه........

انگار یه چیزی گذاشت روی عسلی و رفت بیرون.......



تموم صورتم خیس بود از اشکام 

سرمو از پتو بیرون آوردم..... 

کنارم یه جعبه دیدم،روی عسلی بود

همین که دست به جعبه زدم فهمیدم جعبه گوشیه،اصال بازشم 

نکردم........

تا یه حرف درست میزنم میزنه توی دهنم دیگه خسته شدم از 

این کاراش........ 

چند ساعت بود همینجوری  بدون لباس روی تخت خوابیده 

بودم......... 

بلند شدم و رفتم طرف کمد 

میدونستم رفته بیرون آخه کاری نداره توی خونه چی میخواد 

این وقت روز....... 



یه تاب آستین حلقه ای با یه شلوارک تا پایین زانو 
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موهامم همینطور ریختم دورم اصال حالی برای بافتن موهام 

نداشتم فقط شونش کردم...... 

خودش خشک شده بود 

وقتی خواستم برم بیرون پشیمون شدم که موهامو نبستم 

خواستم ببندمش که حوصلم نشد و رفتم بیرون...........

از پله ها رفتم پایین  کم کم هوا تاریک بودو خونه هم تاریک 

شده بود.....

یکم ترسیدم آخه اون روز شهرام اومده بود داخل......

چند روز پیشم که یکی دیگه اومده بود........ 



رفتم توی آشپزخونه

در یخچال باز کردم و شیشه ابو بیرون آوردم...... 

لیوان برداشتم که آبو بریزم داخلش که یکی از پشت اسممو 

صدا زد......

جیغ کشیدم و لیوان و شیشه از دستم افتاد

میترسیدم برگردم و ببینم کیه......

فقط به شیشه هایی که روی زمین افتاده بود خیره شده بودم 

و میلرزیدم.....

اومدم پامو حرکت بدم که یکی دست انداخت زیر پامو بغلم 

کرد دوباره جیغ کشیدم که چشمم توی دوتا چشم افتاد که برام 

خیلی آشنا بود صداشو شنیدم(یلدا آروم باش منم مازیار)یه 

دفعه زدم زیر گریه،من و روی مبل گذاشت.....

ضربه زدم به سینه شو با گریه گفتم:آخه تو اینجا چیکار میکنی 

خیلی ترسیدم فکر کردم دوباره شهرام اومده سراغ من.....



من و کشید توی بغلش و گفت:آروم باش هیچی نشده.....

از بغلش بیرون اومدم وگفتم:خواهش میکنم المپ و روشن 

کن........

مازیار سمت کلید رفت و المپ و روشن کرد

حاال قیافه شو دیدم........

دوباره یادم اومد که من باهاش قهر بودم

سرمو روی دسته مبل گذاشتم و خوابیدم دوتا دستمو از ترس و 

سرما وسط دوتا پاهام گذاشتم..........

مازیار جلو مبل زانو زدوگفت:خوبی؟

من:خوبم اگر تو اجازه بدی؟

دستی توی موهاش کشیدو گفت:تو نمیخوای این بحث و تموم 

کنی نه؟...........

من:هنوز جای تو دهنی که بهم زدی فراموشم نشده.......



چطور میخوای به این زودی ازیادم بره........

مازیار:اگر حرف الکی بزنی بازم میزنم،یکم،فقط یکم باهام راه 

بیای همه چیز خوبه..........

نشستم روی مبل وگفتم:آره میزنی چون زدن و دوست 

داری........

چون یه نفر گیرت افتاده که نمیتونه چیزی بگه و باید تحمل 

نکنه.......

چون یه نفر هست که میتونی عقده ها تو سرش خالی 

کنی........

بلند شدو وایسادو توی چشمام نگا کرد وگفت: بلند شو بریم 
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انگار من برای این آدم حرف نمیزدم



اصال بهم توجهی نکرد.......

روی مبل دراز کشیدم وگفتم:من نمیخوام

مازیار عصبی شدو گفت:به درک

بعدم از پله ها زد باال.........

خدا رو شکر خانم محسنی نبود چون مامان مریض بود بهش 

مرخصی دادن........

خیلی گشنم بود

به ساعت نگا کردم ساعت نه بود نمیدونم چرا ماهان و آزیتا 

نمیومدن........

بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم دلم کشید ماکارانی.......

وقتی کوچیک تر بودم خیلی دوستش داشتم

وقتی میرفتم مدرسه مامان برام درست می کرد......



من فقط تا دیپلم خوندم خیلی دلم میخواست درس بخونم 

ولی بابام نذاشت.....

درسمم خیلی خوب بود ولی حیف که نشد

همیشه وقتی مامانم میومد مدرسه معلما ازم تعریف 

میکردن،ولی خدا نذاشت مامان پیشم باشه......

رشتم تجربی بود خیلی دلم میخواد همین حاال هم برم و 

ادامش بدم.......

تا به خودم اومدم دیدم دارم ماکارانی رو خورد میکنم که 

ماکارانی درست کنم.......

ماکارانی رو دم کردم و رفتم سراغ ساالد داشتم ساالد درست 

می کردم که صدای در سالن اومد...

نگا که کردم دیدم آزیتا و ماهان هستن

آزیتا:به به این بوی چیه...... 

بهم رسیدوگفت:سالم



من:سالم دختر خوب چرا اینقدر دیر کردین.......

اومد چیزی بگه که ماهان پرید توی حرفش گفت:همش تقصیر 

آزیتاست.......

من:سالم

ماهان با حالت مسخره ای گفت:اوا سالم ببخشید

من و آزیتا زدیم زیر خنده.........

آزیتا:من برم لباسمو عوض کنم و بیام که خیلی گشنمه....

من:خیلی شکمتو صابون نزن همین حاال دمش کردم....

آزیتا لباش آویزون شد.......

خندیدم وگفتم:حاال تو برو لباساتو عوض کن

ماهان:من نمیدونم با این شکمو بودنش چرا اینقدر الغره،چاقم 

نمیشه......



آزیتا:میام میزنمتا تو چقدر حسودی آخه

ماهان:برای چی حسودی کنم آخه.......

بابا اصال من رفتم

دوتاشون رفتن طبقه باال.......

نیم ساعتی بود همینطوری خودم تنهایی توی آشپزخونه نشسته 

بودم که آزیتا اومد 

آزیتا:کمک نمیخواد....... 

من:چرا

آزیتا:چیکار کنم....؟؟ 

من:بیا کله مو بشور، آخه دختر آخر کار اومدی میگی کمک 

نمیخوای؟........  

آزیتا خندید وگفت:شرمنده دیگه 



من:برو ماهان و صدا کن

آزیتا:مازیار چی؟........

من:برو اگر بیدار بود صداش کن بیاد

آزیتا:باشه........

با اینکه دلم نمیخواست حاال چشمم توی چشمش بیفته ولی دلم 
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توی آشپزخونه میزو چیدم

باالی سر قابلمه وایساده بودم و بو میکشیدم وای چه بوی 

خوبی میداد........

خیلی گرسنمم بود



چند دقیقه ای شد که ماهان و آزیتا اومدن........

نپرسیدم که مازیارم میاد یا نه

آزیتا:بین شما دوتا چیزی شده.....؟ 

من:نه برای چی

آزیتا:آخه یکم مشکوک میزنین....... 

من:مشکوکی از خودته دختر چیکار به ما داری آخه....

آزیتا:حاال از ما گفتن بود....... 

ماهانم نشسته بودو هیچی نمی گفت سرش توی چنتا برگه بود 

حتما مثل دفعه قبل داشت ترجمه میکرد....

گفتم:ماهان تو چیکار میکنی........؟؟ 

ماهان:یه چنتا برگه هست باید ترجمه کنم

من:خوبه،�م� خواستی بگو........



ماهان:باشه ممنون

آزیتا:مگه تو بلدی........

من:آره مگه نمیدونستی 

آزیتا:آخه تو گفتی ادامه تحصیل ندادی که....... 

من:مگه نمیدونی من مامانم انگلیسی بوده 

آزیتا:آخه از کجا باید میدونستم کسی که به من چیزی 

نمیگه........ 

ماهان:حاال نمیخواد قهر کنی،میگم این مازیار نمیاد....... 

آخه گشنمه من،چقدر ظالمین شما 

من:حاال اگر من غذا درست نکرده بودم،چی می خواستین 

بخورین خانم محسنی هم که نیست..... 

ماهان:اونوقت زحمتش با آزیتا خانم بود که باید برای داداش 

گلش غذا درست می کرد،اینو گفت بعدم خندید.



سرمو بلند کردم و قیافه مازیارو دیدم اخمی کردم و رومو ازش 

گرفتم........ 

ماهان:آزیتا پاشو ببینم غذا رو بیارین که دارم غش 

میکنم........ 

مازیار اومد و یکی از صندلی ها رو کشیدو  نشست برای همه 

کشیدم و نشستم...... 

گفتم:بفرمایید 

مازیار با غذاش بازی می کرد منم که خیلی گشنم بود کامل 

خوردم و اصال هم به مازیار نگا نکردم.

ماهان:دستت درد نکنه خیلی خوشمزه بود 

من:سردرد نکنه

آزیتا:نمیدونستم اینقدر آشپزیت خوبه بعدم خندید....... 

به هرحال مرسی خیلی خوشمزه بود



من:نوش جان....... 

آزیتا خواست ظرفا رو جمع کنه که گفتم:شما برین من خودم 

جمع میکنم...... 

آزیتا:آخه

نذاشتم حرفشو کامل کنه و گفتم:گفتم که برو خسته ای من 

جمع میکنم.......... 

آزیتا:خیل خوب باشه 

ماهان و آزیتا رفتن خیره شدم به مازیار که حاال توی بشقابش 

فقط چنتا قاشق غذا بود....... 

ظرفای خالی رو جمع کردم و رفتم سر ظرف شویی تا ظرفا رو 
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❣خواستن اجبارے❣

پارت95#



صداشو شنیدم(این بی محلی ها ینی چی فکر میکنی من 

اهمیت میدم) 

دستامو مشت کردم و بهش اهمیت ندادم،شروع کردم به ظرف 

شستن دیگه صداشو نشنیدم....

ظرفا رو که تموم کردم دستمو خشک کردم همین که اومدم 

برگردم با یکی سینه به سینه شدم.......

سرمو بلند کردم و مازیارو دیدم خواستم از کنارش رد شم که 

دستمو گرفت و فشار داد......

جوری فشار میداد که احساس می کردم دستم داره از کجا کنده 

میشه....... 

خواستم دستمو بکشم که نذاشت و با پوزخند گفت:از کادوت 

خوشت نیومد انگار بازشم نکردی......... 

من:داری دستمو میشکنی ولم کن

من نه کادوتو میخوام نه هرچیزی که مال توعه 



مازیار:نمیخوای بدونی چیه؟ 

من:میدونم چیه........

مازیار:چی بود تو که باز نکردی 

اشک توی چشمام جمع شده بود حتما کبود میشد 

مطمعنم..........

من:گوشی بود،حاال دستمو ول کن

مازیار:ول نکنم چی میشه.......

من:دستمم بشکونی نمیگم غلط کردم اینو از سرت بیرون 

کن....... 

رنگ نگاهش عوض شدوگفت:ینی اینقدر غرورت برات 

مهمه........ 

من:تو غرورت برات مهم نیست،تو که خودت بدتری...... 

مازیار:غرور من به خودم مربوطه 



من:دیگه داریم حرفای الکی میزنیم ولم کن.......... 

یه لحظه نمیدونم احساس می کردم یا مازیار فشار دستشو کم 

تر کرد........ 

دستمو از دستش جدا کردم و از کنارش خواستم رد شم که 

محکم دستمو کشید و محکم من و چسپوندم به دیوار....... 

فکر کنم دستم از جا کنده شده بود 

بهش نگا کردم کبود کبود شده بود......

چونمو محکم گرفت و توی چشمام نگا کرد وگفت:داری 

اعصابمو به هم می ریزی هنوز نفهمیدی که هرچی من میگم باید 

بشه نفهمیدی اگر از دستورام سر پیچی کنی زندت نمیذارم.....

درد دستم جوری بود که حالم داشت بد میشد 

اصال صداشو نمیشنیدم....... 

آروم گفتم:لعنتی ولم کن آخ دستم



خواست دستمو بگیره که جیغ خفه ای کشیدم و دستمو روی 

دهنم گذاشتم........ 

وقتی قیافه مو دید ازم یکم فاصله گرفت وگفت:چه مرگت 

شد......... 

داشتم اشک میریختم ولی اون اهمیتی نمی داد 

به سمتم اومد خواست دستمو بگیره که دستمو محکم پس 

کشیدم که درد بدی توش پیچید........ 

مازیار:چرا اینجوری میکنی بذار ببینم چه مرگت شده...... 

من:نمیخوام از تو هیچی نمیخوام......... 

مازیار:این لوس بازیارو بذار کنار، بذار ببینم

آروم دستمو گرفت و باال آورد........ 

یکم روی دستم کشید اومدم جیغ بزنم که دستشو روی دهنم 
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دستشو برداشت گفتم:ببین چیکار کردی،ازت متنفرم......

یکم دستمو فشار داد که دندونامو روی هم فشار دادم.........

مازیار:حرف نزن فهمیدی،نذار دستت از اینی که هست بد ترش 

کنم....... 

من و کشوندو طرف صندلی

نزدیک و نزدیک ترم شد...... 

دستمو و گرفت و کم کم مالش داد یه دفعه محکم کشید........ 

صدای جیغم توی دهنم خفه شد

آخه مازیار لباشو روی لبام گذاشت........

فهمیدم که می خواست کسی نفهمه که این بال رو سرم 

آورد........ 



دستم کز کز می کرد خدایا یه کاری کن دردش خیلی بد 

بود......  

مازیار:خیل خوب آروم باش دستت در رفته بود

صدامو بلند تر کردم وگفتم:لعنتی،لعنتی همش تقصیر 

توعه........

مازیار به طرف یه جعبه رفت که فکر کنم جعبه کمکهای اولیه 

بود برام یه پماد زد دورش و باند پییچد.

من:داری خرابکاریتو درست میکنی......

مازیار:حرف نزن هرچی سرت میاد تقصیر خودته....

من:بازم میگم ازت متنفرم هر روز میخوام بگم یکم اخالقش 

بهتر شده ولی گند میزنی به همه چیز.......

توی چشمام نگا کرد انگار رنگ نگاهش عوض شده بود.

مازیار:تموم شد......

من:آره تموم شد ولی دردش نمیذاره من امشب بخوابم....



مازیار:یه بسته قرص دستم گرفت و گفت:این مسکن و 

بخور........ 

من:از کجا این چیزا رو یاد گرفتی

مازیار:بابام دکتر بود ازش یاد گرفتم.

سری تکون دادم خواستم بلند شم که دستم آویزون شدو درد 

بدی داخلش پیچید.

قرصو برداشتم و خوردم....

رفتم طبقه باال ولی مازیارو ندیدم که از پشت سرم بیاد...

رفتم توی حموم به خودم نگا کردم رنگم پریده بود...

هر بار میگم دوسش دارم ولی هر بار کاری میکنه که دوست 

داشتنم تبدیل به نفرت میشه....... 

در حمومو قلف کردم و همینجوری پشت در نشستم فقط 

میخواستم یکم تنها باشم.......



زدم زیر گریه خدایا چطور این یه سال و تحمل کنم،بهم صبر 

بده..... 

صدای درو شنیدم

هم صدای قدم هاشو که هر لحظه صداش بیشتر می شد،دوتا 

تقه به در خورد همین که دستگیره رو باال پایین کرد،دید قلفه 

صداش باال رفت و گفت:یلدا این درو باز کن.......

تا یه چیزی میشه خودتو اینجا حبس میکنی زود باش این در 
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داد زدم و گفتم:میام،االن میام

انگار دست از در زدن برداشت و رفت

چند دقیقه ای نشستم خیلی دستم درد میکرد....



یکم دیگم نشستم و درد دستم بهتر شد انگار مسکنی که خوردم 

اثر کرده بود......

درو آروم باز کردم و آروم رفتم بیرون المپ خاموش بود...

خداروشکر مازیار خواب بود آخه صدایی ازش بیرون 

نمیومد..... 

روی تخت نشستم و به مازیار نگا کردم

نمیدونم چی شد که قطره ای اشک از چشمام اومد....

چرا وقتی به مازیار نگا میکنم قلبم میلرزه دستمو روی صورتش 

گذاشتم واروم گفتم: کاشکی هیچوقت این اتفاقا نیوفتاده 

بود.......

روی تخت دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم با سیخی که دستم 

کشید به خودم اومدم و دوباره توی تخت نشستم......... 

با اینکه مازیار اینکارو کرده بود ولی نمیخواستم بیدارش 

کنم........ 



بلند شدم و به سمت در رفتم درو آروم باز کردم و رفتم 

پایین....... 

روی کاناپه نشستم و تلویزیون و روشن کردم صداشو کم کردم 

تا کسی بیدار نشده.......... 

نمیدونم چند ساعت شده بود که چشمام گرم شد و بیهوش 

شدم......... 

چشمامو باز کردم به اطرافم نگا کردم من کجام؟

چرا اینجام من که دیشب توی اتاق نخوابیدم 

روی تخت نشستم به دورو ورم نگا کردم..... 

روی عسلی یه گوشی بود اول فکر کردم گوشی مازیاره..

یه کاغذ کنارش بود از طرف مازیار نوشته بود

(سالم،دیشب گوشی رو برداشتم و خودم برات سیمکارت و 

روش گذاشتم،هم شماره خودت وهم شماره بچه ها هم توی 



گوشیت سیو کردم، همه چیزش ُاکی هست،اگرم دستت درد 

میکنه توی کشو آشپزخونه مسکن هست بردار بخور) 

لبخندی زدم وگوشی رو برداشتم 

دیوونه ای گفتم از روی تخت بلند شدم و رفتم به سمت �مدو 

لباسامو عوض کردم........ 

همینطور که میرفتم پایین چشمم خورد به ساعت ساعت ٩ بود 

چقدر خوابیده بودم....... 

رفتم توی آشپزخونه رفتم سر یخچال و کره و مربا و آوردم تا 

بخورم همین که خواستم دوباره درو ببندم که صدایی اومد که 

گفت:صبح بخیر، 

فهمیدم صدای آزیتا بود....

رومو برگردوندم وگفتم:سالم،صبح تو هم بخیر 

چرا نرفتی بیمارستان....

آزیتا کمی جلوتر اومدو گفت:میخواستم برم امروز مامان 

مرخص میشه،مازیار و ماهان رفتن دنبال مامان،مازیار گفت 



بمونم مواظب تو باشم آخه گفت دیشب ترسیدی خوردی زمین 

دستت دررفته........ 

گفتم:الزم نبود بمونی میرفتی 

آزیتا:این چه حرفیه،االناست که دیگه خانم محسنی بیاد.....

من:صبحونه خوردی؟ 

آزیتا:راستش و بخواب نه 

خالصه که نشستیم و با آزیتا صبحونه مونو خوردیم........ 

خانم محسنی اومده بودو داشت غذا درست می کرد منتظر 

مامان بودیم که بیاد............. 

آزیتا کنارم نشست و گفت:تو چرا ادامه تحصیل ندادی؟

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........نمیدونستم چی بگم
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گفتم:از وقتی مامانمو از دست دادم روحیه ای برای درس 

خوندن نداشتم....... 

با اینکه درسم خیلی خوب بود ولی فقط دیپلممو گرفتم....... 

آزیتا:رشتت چی بود؟؟؟؟ 

من:تجربی...... 

آزیتا:واقعا؟؟؟ 

من:آره 

آزیتا:حیف،نباید ولش میکردی دلت نمیخواد ادامه بدی....... 

من:نمیدونم 

داشتیم با هم حرف میزدیم که صدای ماشینی که اومد داخل 

حیاط مارو به خودمون آورد....... 

آزیتا:اومدن 



دوتامون به سمت در سالن رفتیم 

مامان سر حال بودو خودش راه میومد

 ........

ماهان و مازیار اومدن داخل و سالم کردن منم به مازیار نگا 

نکردم........  

فقط سالم سر سری بهش دادم

رفتم طرف مامان و بغلش کردم وگفتم:حالتون بهتره؟

مامان:خوبم عزیزم؟...........

من:ببخشید که نتونستم بیام بیمارستان

مامان:این چه حرفیه دخترم......... 

دستت چی شده 

همین طور که دستم توی دستش بود روی کاناپه نشستیم.......



زیر چشمی به مازیار نگا میکردم که نگاهش روی من بود 

گفتم:هیچی دیشب توی آشپزخونه بودم ترسیدم خوردم 

زمین......... 

ماهان:شما دوتا چتونه؟

روبه مازیار کردم و توی چشماش نگا کردم وگفتم:برای چی؟

ماهان:آخه به همم نگا نمی کنین.......

اومدم حرف بزنم که مازیار زود تر گفت:خانم قهر کرده........

با تعجب بهش نگا کردم

مازیار:دیشب رفتم توی آشپزخونه دیدم اونجاست صداش زدم 

تاریک بود ترسید خورد زمین.......

ماهان:پس بگو خانم چرا دستش اینجوری شده

پس تو ترسوندیش.........

مامان:حاال بهتری؟ 



من:خوبم چیزی نیست........ 

آزیتا:دستش در رفته 

ماهان:اخه بخوری زمین که دست میشکنه این چرا در 

رفته......... 

ماهان خیلی باهوش بود 

مازیار پرید توی حرفش و گفت:حاال تو دلت میخواست دست 

خانم من بشکنه......... 

ماهان:مگه من این جسارتارو میکنم......

......

همه مون سر میز نشسته بودیم 

من کنار مازیار بودم...... 

دلم براش پر میکشید ولی نمیشد



چرا نمیشد چرا من نباید یه زندگی راحت داشته باشم،غذا رو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........تموم کردیم با اجازه مامان رفتم باال
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مازیار 

وقتی کنارم نشست و اون حرفا رو زد فهمیدم منم بهش بی 

میل نیستم ولی........ 

من نمیتونم،نمیتونم اینجوری باشم،نمیتونم به دخترا اعتماد 

کنم.......... 

دیدم که از اتاق زد بیرون 

دیشبم دست به گوشی نزد 

گوشیی که خودش گفت برام بخر ولی اصال توجهی هم بهش 

نکرد....... 



دوساعتی بود که رفته بودو نیومده بود باال میدونستم درد 

داره........ 

از ته دل خودمو لعنت کردم که چرا اینکارو کردم 

از پله ها داشتم میرفتم پایین که نور تلویزیون و دیدم......

اولش فکر کردم بیداره ولی وقتی رفتم باالی سرش خواب 

بود......... 

بلندش کردم و بردمش باال چند باری تکون خورد ولی از بس 

خسته بود نفهمید دارم میبرمش باال...... 

گذاشتمش روی تخت و خودمم کنارش دراز کشیدم.

به صورتش نگا کردم خیلی معصوم بود....

سرمو جلو بردم و آروم لباشو بوسیدم 

چرا این دختر اینقدر من و آروم میکنه........ 

من اینجوری نبودم 



پاکت گوشی رو برداشتم و گوشی رو از داخلش برداشتم و همه 

چیزشو درست کردم وگذاشتم باالی سرش.........

خودمم خوابیدم 

صبح ساعت هفت بود بیدار شدم...... 

براش نامه ای نوشتم و لباسامو پوشیدم رفتم پایین،حوصله 

صبحونه خوردن نداشتم برای همین رفتم شرکت....

بیشتر ماهان باالی سر کارخونه ست،من میرم شرکت ولی این 

چند وقت که رفتن خارج من باالی سر کارخونه و شرکت بودم 

یکم کارا از دستش در رفته.......... 

ولی از امروز دیگه میرم شرکت و کاری به کارش ندارم.....

آخه وقتی بابا فوت کرد به هر کدوممون یه  کاری داد..........

 .........

آزیتا 



خیلی دلم شور میزد 

امروز قرار بود ماکان بره کارخونه 

توی اتاق نشسته بودم که ماکان برام زنگ زد.....

الو 

 .......

سالم 

 .......

باشه زنگ میزنم 

.......

ماکان گفت زنگ بزنم ببینم مازیار رفته کارخونه یا نه.....

خواستم به بهونه خبر دادن مرخص شدن مامان از بیمارستان 

زنگ بزنم و بپرسم ببینم خبر داره یا نه......



میدونستم خبر داره فقط میخواستم یاد آوری کنم و ازش 

بپرسم کجاست....... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........شماره مازیارو گرفتم

خواستم یکم اذیتش کنم گفتم:حتما با داداشم رفتی که اینقدر 

سر حالی.....

از روی میز یه چیزی برداشت که بهم پرت کنه که دستمو به 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......عالمت تسلیم باال بردم و خندیدم
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مازیار:من باید با مادرم حرف بزنم اگر رضایت دادن میتونی 

بیای خاستگاری.......

با تعجب داشتم بهش نگا میکردم که گفت: میدونم تعجب 

کردی...



وقتی اون روز از اتاق عمل بیرون اومدی و پرستاره گفته بود 

خیلی عمل سختی بوده و تو مامانمو نجات دادی گفتم اگر 

باباش نتونست بابامو نجات بده بچش مامانمو نجات داد........

نمیدونستم چی بگم

فقط سرمو تکون دادم.......

بلند شدم گفتم:پس خبرش باشما،خدانگهدار......

از اتاق زدم بیرون

.........

مازیار

یه حس عجیبی داشتم چرا اینقدر زود تصمیم گرفتم......

صدای ماهانو شنیدم

ماهان:فکر نمیکردم اینقدر زود راضی بشی.....

من:خودمم نمیدونم چی شد



ماهان:دیگه بهش فکر نکن.........

من واقعا از این پسر خوشم اومده

من:نمیدونم چی بگم

ماهان:چند وقته تغییر کردی مازیار.......

من:نمی فهمم چی میگی

ماهان:احساس میکنم یلدا خیلی تغییرت داده...

من:اصال هم اینطور نیست

ماهان:چرا هست قبول کن.......

من:خفه شو ماهان

ماهان:خیل خوب حاال سگ نشو من دیگه باید برم 

کارخونه.......... 

من:باشه برو دیگه حرفای الکی هم نزن 



ماهان عصبی نگام کردوگفت:میزنم َفِکتو میارم پایین هی 

هیچی نمیگم.......

بعدم از اتاق زد بیرون

احساس می�نم هر دفعه �ه بحث عقدو عروسی میاد وسط 

ماهان یه جوری میشه خودمم نمیفهمم چرا.....

ولی باید بفهمم

دوهفته دیگه عروسی نادیا و شهرامه.........

چرا وقتی بهش فکر میکنم دیگه عصبانی نمیشم که چرا دیگه 

نیست.......

با افکار خودم غرق بودم که در اتاق زده شد

بله...؟

منشی بود جلو اومدو چنتا برگه جلوم گذاشت و گفت:آقای 

مهندس میشه امضا کنین....... 



امضاش کردم و دادم بهش هنوز از اتاق نرفته بود بیرون که 

برگشت و گفت:آقای مهندس؟

من:بله؟........

منشی:میشه......

من:حرفتو بگو

منشی:میشه حقوق این ماهو زود تر بهم بدین............

من:چرا مشکلی داری؟

منشی:آره یه مشکلی هست

من:میتونم بپرسم...........

منشی:مادرم مریضه میخوام ببرمش دکتر

من:خیل خوب برو حسابداری هماهنگ میکنم بگیر......

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......منشی بیرون رفت و من هنوز توی فکر یلدا بودم
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با ماهان رفتیم دنبال مامان و آوردیمش خونه...

وقتی رفتیم داخل یلدا حتی بهم نگا هم نکرد

اعصابم بهم ریخته بود.....

ولی...

ولی  وقتی گوشیو دستش دیدم لبخندی روی لبام اومد نذاشتم 

یلدا بفهمه......

داشتیم غذا میخوردیم که احساس کردم یلدا از کنار من 

نشستن مضطربه......... 

با اجازه مامان از میز فاصله گرفت و رفت باال

.........

یلدا



روی تخت دراز کشیدم و هنوز چند دقیقه نشده بود که صدای 

در اومدو بعد از اون چرخش کلید که نشون میداد درو قلف 

کرده.........

سرمو بلند نکردم که ببینمش به جاش چشمامو بستم...........

تخت باال پایین شد فهمیدم مازیار کنارم نشست

چشمامو باز کردم که چشمام توی دوتا چشم که بهم نگا می کرد 

افتاد.........

مازیار دستی توی موهاش کشید و نفسشو بیرون دادوگفت:از 

گوشیت خوشت اومد........

روی تخت نشستم وگفتم:آره ممنونم

اومدم از روی تخت بلند شم که دستمو گرفت و گفت:دیگه 

چته،دلیل این رفتار سردت چیه؟؟.....

دستمو از دستش کشیدم بیرون گفتم:واقعا نمیدونی؟.......

یکم بهم نزدیک تر شد دستشو روی یقه ی تونیکم گذاشت....



نه دست نذاشت،لباسمو با مشتش توی دستش گرفته بود...... 

گفتم:ولم کن

انگار عصبی تر شده بود.........

دندوناشو روی هم سایید و گفت:یلدا اینکارو نکن خودت بد 

میبینی.........

دستمو روی دست مشت شدش که یقه لباسمو گرفته بود 

گذاشتم وگفتم:ولم کن.....

غیر از این چند کلمه نمیتونستم حرف دیگه ای بزنم.....

یه دفعه من و کشید جلو که نزدیک بود صورتم بخوره توی 

صورتش.......

هنوز دستشو ول نکرده بودو صورتش جلو صورتم بود...

هرم نفساش به صورتم می خورد.......



بغضم گرفته بود چرا این مرد نباید مال من باشه

چرا؟....

سرمو کج کردم سرمو محکم گرفت و گفت:باهام لج نکن........

اگه لج کنی من بیشتر لج میکنم

قطره اشکی از چشمام اومد که دستشو زیر چشمام گذاشت و 

اشکامو پاک کرد ولی تمومی نداشت با قرار گرفتن لباش روی 

لبام دستمو روی بازوش گذاشتم..........

بیشتر به جون لبام افتاد روی تخت خوابوندم و دستشو از یقم 

جدا کرد......

دستمو که دورش باند بود و کنار زد که فشاری بهش نیاد........ 

همینجور که دستش روی صورتم بودلباشو ازم جدا کرد..........

مازیار با چشمای خمارش بهم نگا کردوگفت: باهام همراه شو 

باشه......

آخه باهاش همکاری نمیکردم عصبی شده بود
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انگار تعجب کرده بود

به حرف اومدم وگفتم:چرا اینجوری شد

انگار از این حرفم بیشتر تعجب کرده بود.......

مازیار:چی میگی؟......... 

دستم از روی صورتش افتادو گفتم:هیچی 

صورتمو کج کرد..........

دستشو روی صورتم گذاشت و کاری کرد توی چشماش نگا 

کنم.......

مازیار:تو چته 



من:مازیار به من نزدیک نشو،داری من و عذاب میدی.....

فکر کردی من بعد این  یه سال چی میکشم،فکر کردی خاطراتت 

از یادم میره.......

چرا اینکارو باهام میکنی........

من یه دخترم مثل تو نیستم 

درسته با هزار تا دختر بودی........ 

ولی کدومشونو یادت مونده کدومش و،بگو؟ 

مازیار رنگش به قرمزی میزد 

گفتم:داری منو به خودت وابسطه میکنی من نمیتونم این لحظه 

هارو فراموش کنم...... 

نمیدونم عصبانیت بود یا هیجان لباشو روی لبام گذاشت........ 

دستمو روی سینش گذاشتم و خواستم اونو از خودم جدا کنم 

و سرمو تکون میدادم....... 



محکم سرمو بین دوتا دستاش گرفت و به تقالهای من توجهی 

نکرد...... 

منم نمیتونستم کاری کنم 

از طرفی هم اگر زیاد تقال میکردم دستم درد میگرفت

تسلیمش شدم اشکام جاری بود.........

دستاشو نوازش وار توی موهام میکشید انگار اشکام تموم شده 

بودو پراز لذت شده بودم...... 

یادم رفته بود که تا همین چند دقیقه پیش چیا بهش 

گفتم.......... 

دست سالممو روی صورتش گذاشتم و توی ته ریشی که داشت 

ناخونامو فرو کردم......... 

انگار بیشتر خوشش اومدو دستشو زیر تونیکم برد و نوازش 

وار روی شکمم �شید........ 



دستمو توی موهاش کشیدم 

ازم جدا شدو با یه حرکت تیشرتشو بیرون آورد 

چشمامو درشت کردم و بهش نگا کردم........

سرشو جلو آوردو روی چشمامو بوسید 

این چرا اینقدر مهربون شده......... 

چرا اینکارارو با من میکنه

توی فکر بودم که احساس کردم داره دکمه های تونیکمو باز 

میکنه........ 

با یه حرکت لباسو بیرون آورد 

دستش که به شلوارم رفت یکم خودمو سفت کردم.....

انگار فهمید،توی چشمام نگا کردو به سمتم اومد و لبامو بوسید 

وگفت:نگران نباش باشه؟........

خیلی حالم خرابه هیچی نمیشه 



قول میدم آروم باشم......... 

با این حرفش خودمو شل کردم و شلوارو بیرون آورد......

به بدنم نگاهی کردو به سمتم اومدو دوباره لبامو توی دهنش 

کشید........
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چشمامو که باز کردم سرم روی سینه مازیار بودو لخت توی 

بغلش خوابیده بودم و دستمم اون طرفش بود......

سرمو جلو بردم و زیر گردنشو بوسیدم تکونی خورد........

دوباره گردنشو بوسیدم 

دوباره تکونی خورد وگفت:نکن بچه.......



ِاااااااا این به من گفت بچه 

خندیدمو با دست سالمم روی شکمش خط و خطوط میکشیدم 

که دستمو گرفت و چشمامو باز کردوگفت:میگه،نمیگم نکن 

بچه...... 

من:دوست دارم 

مازیار:اینجوریاست 

مو:آره اینجوریاست،بلند شو ببینم ساعت 4 پاشو برو سر 

کار........

دوباره چشماشو روی هم گذاشت وگفت:هنوز وقت دارم،تو 

دوست داری من زودتر برم؟ 

گفتم:مزخرف نگو.....

من و سفت توی بغلش گرفت و گفت:توهم بخواب.........

گفتم:پاشو ببینم ِاااااااا



توی یه حرکت من و خوابوند و روم خیمه زد 

گفتم:پاشو،لوس............

پتو از روم کنار رفته بودو من بیشتر خجالت میکشیدم برای 

همین اصال به خودم نگاه هم نکردم فقط توی چشماش نگاه 

کردم.........

نزدیکم شد و روی پیشونیم و بوسیدو گفت:چرا اینقدر من به 

تو کشش دارم.......... 

چرا دوست ندارم از این تخت پایین بری 

فکمو گرفت و محکم گفت:چرا همش دوست دارم زیرم 

باشی..........

یه لحظه شک زده شدم،که این حرفو زد 

یه دفعه به خودش اومدو دستشو دوطرف صورتم گذاشت و 

محکم و طوالنی لبامو بوسیدازم جدا شدو دستشو زیر پام 

انداخت و بغلم کردو رفتیم سمت حموم........... 

..............



آزیتا 

همه وسایالمو از خونه خودم برده بودم خونه بابا......

اجاره و همه چیزو با مالک آپارتمان تسویه کردم و خونه رو پس 

دادم......

امروز میخوام به یلدا بگم با هم بریم بازار و لباس 

بخریم.........

رفتم سمت اتاقشونو و در زدم صدایی نشنیدم درو باز کردم 

کسی توی اتاق نبود.........

اومدم برگردم که در حموم باز شدو یلدا اومد بیرون.....

سرشو بلند کردوگفت:ِاااااااا اینجایی؟ 

من:آره کارت دارم،حموم خوش گذشت.....

لبخندی زدوگفت:آره خیلی خوب بود 



خواستم یکم اذیتش کنم گفتم:حتما با داداشم رفتی که اینقدر 

سر حالی.....

از روی میز یه چیزی برداشت که بهم پرت کنه که دستمو به 
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خودمو مظلوم کردم وگفتم:یلدا.......

یلدا:چی میخوای؟ 

خندیدم وگفتم:میای امروز بریم بیرون 

یلدا سریع گفت:نه........

لبام آویزون شدوگفتم:آخه چرا 

یلدا:اول باید به مازیار بگم........



بعدم اینکه ازش کارتی چیزی نگرفتم همینجوری پاشم بیام که 

چی بشه......... 

من:خوب من زنگ میزنم بهش میگم دیگه چی میگی.....

یلدا:نمیدونم واال چه بگم........ 

سریع یه بوس براش فرستادم وگوشیمو دستم گرفتم و به 

مازیار زنگ زدم...... 

الو 

.....

سالم 

.....

خوبی 

.....

ممنون خوبم 



.....

میگم که من و یلدا بریم بازار 

.....

آخه چرا 

.....

بابا مواظبشم اینجوری نکن

.....

قول میدم

.....

پریدم باال وگفتم:مرسی داداشی 

.....

بابای



 .....

پریدم توی بغل یلدا وگفتم:اجازه داد

من:حاال چرا اینقدر خوش حالی؟؟

آزیتا:آخه خیلی وقته نرفتم بیرون برای خرید....

من میرم آماده شم توهم برو آماده شو

خواستم برم سر کمدم که گوشیم صداش بلند شد.......

بهش نگا کردم پیام از طرف مازیار بود.....

(سالم جو جو خانم 

میبینم که میخوای بری بیرون 

ببین مواظب باش

بازی گوشی نکن 

توی کشوی اولی کمد یه کارت هست 



رمزشم........اینه 

فقط یلدا مواظب خودت باش 

این کارت و برای خودت گرفته بودم تا وقتی الزمت شد بهت 

بدم...

حاال هم هرچی خواستی میتونی بگیری باهاش من کار دارم 

باید برم)

آخرشم برای یه بوس فرستاده بود دلم قنج رفت......

با اینکه پول بود،بازم من که کلی خرید کرده بودم.....

جوابش و دادم ونوشتم:

(ممنون 

باشه مواظبم نگران نباش)

انگار منتظر جوابم بود که سریع جواب داد:



(آفرین،دختر خوبی باش)

براش یه ایموجی خنده فرستادم وگوشی رو گذاشتم روی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........تخت

❣خواستن اجبارے❣

پارت106#

به سمت کمدم رفتم و یه شلوار جین که روی زانوهاش مدل 

خراشیدگی بود ولی پوستم معلوم نبود رو بیرون کشیدم و یه 

مانتو رنگ یخی که با شلوارم همرنگ بود رو بیرون آوردم 

وپوشیدم.........

شال مشکی و سرم کردمو و کفش اسپرت مشکی هم پام 

کردم........ 

خواستم برم که دوباره برگشتم و کیف دستیمو برداشتم و 

کارت و گوشیمو داخلش گذاشتم و رفتم پایین......... 

آزیتا رو کاناپه نشسته بودو گوشیش دستش بود 



خیلی مشکوک میزد همش به گوشیش نگا می کرد لبخند 

میزد...... 

وقتی کنارش نشستم اصال متوجه هم نشد

دستمو روی دستش گذاشتم که دومتر پرید باال........ 

آزیتا:الهی بگم چی بشی که ترسیدم 

من:آخه دختر تو چته اصال حواست نیستا 

آزیتا:هیچی نیست......

لبخندی زدم وگفتم:من این حرکاتو میشناسم تو عاشق 

شدی....... 

یه دفعه شکه شدوگفت:تو از کجا میدونی........ 

خندیدم وگفتم:خوب از حرکاتت معلومه 

وقتی گوشی دست میگیری و همش لبخند میزنی.... 

وقتی باهات حرف میزنی اصال حواست نیست 



آزیتا سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت......

دستمو زیر صورتش گذاشتم وگفتم:تعریف کن ببینم......

اول چیزی نمی گفت ولی بعد همه چیزو برام تعریف کرد و گفت 

ماکان رفته و باهاش حرف زده مازیار هم گفته به مامانش 

میگه........ 

من:خوب خانم آزیتا پس بگو من و برای چی میخوای ببری 

میخوای عشقتو اونجا ببینی..... 

آزیتا:نه به خدا وقتی بهش گفتم میخوام با تو برم بیرون گفت 

همدیگه رو ببینیم........ 

من:باشه بابا باور کردم 

پاشو بریم....... 

آزیتا سوتی کشیدوگفت:چه تیپی هم زده 

من:حاال من و دیدی...... 



آزیتا:باشه بابا تو هم همش من و ضایع کن زدم زیر خنده 

وگفت:بدو ببینم........

 ........

سوار  تاکسی شدیم و راه افتادیم

رفتیم توی یه پاساژ و آزیتا شروع کرد به لباس خریدن......

آخه این دختر مگه چقدر لباس میخواست

سرتا پا داشت لباس میخرید...... 

انگار مالک مغازه یکی از دوستاش بود 

آزیتا:یلدا بیا توهم یه چیزی بخر....... 

من:آزیتا من همه چی دارم آخه چی بخرم
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من و کشون کشون برد جلو یه لباس وگفت:این لباس شب و 

ببین چقدر بهت میاد فقط کافیه بپوشیش........

اونوقته که دلت نمیخواد بیرونش بیاری

من:چرت و پرت نگو......... 

آزیتا:تورو خدا بپوشش 

فقط بپوش اگرم نخواستی نخرش فقط یکم بپوشش......

خیره نگاهش کردم وگفتم:خیل خوب باشه 

آزیتا ذوق زده گفت:مهتاب این لباسو برامون میاری زن داداشم 

امتحان کنه.......... 

وقتی گفت زن داداشم یه جوری شدم 

مهتاب لباسو دستم دادوبا لبخند گفت:برو بپوش ببینم.....



رفتم داخل و پوشیدمش پشتم به اینه بود وقتی لباسو 

پوشیدم برگشتم سمت اینه محو لباس توی بدنم شده 

بودم......... 

خیلی خوشکل بود 

لباس سورمه ای تیره که با مهره هایی که روش بود برق 

میزد.....

بلندیشم با زور تا زانوم میرسید

لباسه بند داشت ولی میوفتاد کنار بازوم و با مهره هایی که 

روش کار شده بود سنگینش کرده بود.....

خیلی خوشکل بود خیلی.

داشتم به لباسه نگا میکردم آزیتا از پشت در گفت:این درو باز 

کن ببینم اون لباسو........ 

درو باز کردم که آزیتا با تعجب داشت بهم نگا می کرد و 

گفت:دختر تو چی هستی........ 



خندیدم و دستی جلوش تکون دادم که به خودش اومد و 

گفت:وای یلدا خیلی خوشکل شدی،معرکه ای......

مهتاب بیا ببین 

مهتاب اومد همونجا سوتی کشیدوگفت:به به آقا داداشت چه 

چیزی انتخاب کرده ها......... 

خندیدم وگفتم:برین برین دیگه میخوام بیرونش بیارم.....

درو بستم و لباسو بیرون آوردم و رفتم بیرون....

خیلی از لباسه خوشم اومده بود تصمیم گرفتم بخرمش....... 

وقتی خریدیمش آزیتا رو کرد سمت مهتاب و گفت:این وسایال 

و با آژانس میفرستی برامون االن نمیتونیم دست بگیریم 

میخوایم بریم یه چیزی بخوریم........ 

مهتاب:خیل خوب اصال به مهدی میگم با ماشین ببره برات...... 

آزیتا:ممنون 



ما میریم دیگه.......... 

از مغازه بیرون اومدیم داشتیم راهمونو میرفتیم که آزیتا یه 

دخترو که نمیدونم کی بود وایسادو باهاش احوال پرسی 

کرد....... 

خواستم برم جلو تر و چیزای دیگه رو ببینم 

کم کم که میرفتم جلو یه جایی بود که خیلی تاریک بود انگار 

زیر پله بود........

اومدم برگردم برم که یه دفعه دستم کشیده شدو رفتم توی 

همون جای تاریک........ 

پشتم خورد به شیشه،شیشه مغازه ای بود که توی اون تاریکی 

بود،وحشت زده به اون آدمی که اون کارو کرده بود نگا 

کردم.........

درست معلوم نبود 



هرم نفساش کنار گوشم رو حس کردم که گفت: باالخره یه 

جایی گیرت آوردم.......... 
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اومدم دهنمو باز کنم و جیغ بزنم که جلو دهنم و گرفت 

وگفت:هیس جیغ بی جیغ اصال دلم نمیخواد حال خوبمو خراب 

کنی........

اشک توی چشمام جمع شده بود

یکی از دکمه های مانتوم و باز کردوگفت:این مغازه پشت سرتو 

میبینی مال منه قراره با هم بریم داخل این مغاره......... 

نفسم میخواست بند بیاد نمیدونستم چیکار کنم

دستش روی پایین تنم میلغزیدو هیچ کاری نمیتونستم 

بکنم.............. 



دستشو وارد مانتوم کردو نفسشو بیرون داد 

همینطور که دستش روی دهنم بود سرشو  کرد توی گردنم 

اشکام دونه دونه روی گونم میریخیت......

اشکام بند نمیومد......

دستشو برداشت ولی نمیتونستم جیغ بزنم 

لباش باال اومد و توی یه حرکت روی لبام قرار گرفت......

وقتی به خودم اومدم دست و پا میزدم که اونو از خودم دور 

کنم ولی نمیشد اون زورش خیلی از من بیشتر بود.......... 

دستشو پشت سرم برد،میخواست چیکار کنه 

فکر کنم میخواست درو باز کنه......... 

خدایا نه نه 

من دیگه نمیتونم به غیر از مازیار با کسی دیگه ای باشم،درسته 

اونم بهم تجاوز کرد ولی اون دیگه شوهرم بود......... 



خواست ُهلَم بده داخل  خیلی دست و پا میزدم که ازپشت 

کشیده شدو یه نفر افتاد به جونش منم از ترس زیاد همونجا 

نشستم و زدم زیر گریه.......... 

اون پسره افتاده بود روی سر افشین و میزدش 

آزیتا رو دیدم که داره میاد به سمتم....... 

همین که بهم رسیدو دستمو گرفت روی دستش از حال 

رفتم.......

...........

ماکان

زنگ زدم به آزیتا و بهم گفت که کجا برم 

وقتی رسیدیم دیدم آزیتا یه دختر که فکر کنم نامزد مازیار بود 

داشتن با هم میرفتن که آزیتا وایسادو با یه نفر داشت سالم 

احوال پرسی می کرد......... 

دختره رفت و از آزیتا جدا شده بود 



فهمیدم کجا رفت ولی دیگه اهمیت ندادم برای چی رفته........

پنج دقیقه ای همونجا وایسادم که آزیتا حرفش با اون دختره 

تموم شدو روشو کرد سمت من انگار تازه من و دیده 

بود........... 

به سمتم اومدو گفت:ِاااااااا تو کی اومدی؟؟ 

من:پنج شیش دقیقه ای میشه...........

سرشو این و اون ور کرد انگار دنبال چیزی یا کسی 

می گشت........ 

گفتم:چی شده؟؟ 

نگران رو کرد سمتمو گفت:یلدا،یلدا کجاست؟؟

انگار خیلی ترسیده بود که گفت:مازیار من و میکشه،نزدیکش 

شدم وگفتم:نترس وایسا ببینم رفت اون سمت......... 

داشتم میرفتم به همون سمت که یلدا رفته بود 



که یه پسرو که یه دخترو ِخِفت کرده بودو دختره داشت تقال 

می کرد دیدم........ 

صورتشون معلوم نبود ولی همین که نزدیک تر رفتم دیدم آره 

یلداست پسره لباشو گذاشته بود روی لباشو میبوسیدش اونم 

تقال می کرد و سعی می کرد اونو از خودش جدا کنه دستش 

رفت سمت در مغازه که درو باز کنه که از پشت گرفتمش و 
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یلدا 

چشممو باز کردم توی یه اتاق سفید بودم 

من چرا اینجام؟ 

چه خبره؟........

اینجا کجاست؟ 



من که با آزیتا بودم رفته بودیم خرید......

یه دفعه جرقه ای توی سرم ایجاد شد،افشین..

اون پسره.......... 

افشین پست فطرت 

اومدم از تخت بیام پایین که صدای داد و بی داد میومد،اصال 

حال نداشتم بلند شدم.......... 

یه دفعه در با فشار باز شدو مازیارو دیدم سریع چشمامو 

بستم........ 

پرستار:آقا چه خبر تونه 

مازیار:آقا زنمه با شما چه.....

پرستار:مریضتون حالش خوب نیست تا نزدیک سکته رفتن 

بفرمایید بیرون.......



مازیار:تموم اینجا رو روی سرتون خراب میکنم برو کنار...

داشتن باهم بحث میکردن که یه صدای آشنایی که نمیدونم کی 

بود گفت:خانم پرستار بفرمایید من خودم،حواسم هست....... 

پرستار:باشه دکتر 

صدای درو که بسته شد شنیدم 

مازیار:ماکان درست و حسابی بگو چی شده وگرنه اینجا رو 

روی سر همه تون خراب میکنم..

پس این همون دکتره بود 

این همونی بود که من و نجات داد 

همونی که آزیتا عاشقشه.....

ماکان داشت قضیه رو براش تعریف می کرد 

پس اینجوری بوده که من و دیده......

خدارو شکر که من و دیده بود 



مازیار:فقط بهم بگو کی بود.........

ماکان:من زنگ زدم به پلیس و شکایت کردیم 

اسمش افشین بود.....

مازیار دادی زد که توی جام لرز کردم

مازیار:به خدا اینو میکشمش.....

ماکان:آروم باش

مازیار:کی بهوش میاد.

ماکان:االناست که بهوش بیاد حواست باشه بهش فشار 

نیاری.......

اگر سکته کرده بود خیلی براش بد میشد

توی این سن کمتر کسیه که سکته کنه...

مازیار:خیل خوب میشه بری میخوام باهاش تنها باشم.....



وای خدا از حرفش شکه شدم

ینی چی میخواست با من تنها باشه.......

صدای صندلی اومد

یه دفعه دستم کشیده شد

توی یه جای گرم رفت..........

مازیار بود که دستمو توی دستاش گرفته بود........

صداشو شنیدم گفت:اگر تو چیزیت میشد من چیکار 

میکردم.....

از حرفش چشمام میخواست بزنه بیرون،ینی اونم به من حس 

داشت.....

گیچ بودم........ 

هرلحظه احساس می کردم فهمیده من بیدارم و خودمو به 

خواب زد........ 



دودقیقه ای بود که حرفی نمیزد که تکونی خوردم و چشمامو 

باز کردم،تا چشمش بهم افتاد بهم نزدیک شد انگار منتظر بود 

من چشمامو باز کنم......

مازیار:بهتری؟؟ 

من:خوبم.........

مازیار:تو که من و ترسوندی

من:ببخشید..... 

مازیار:نمیدونم چی بگم من فکر میکردم افشین اون آدمی 

نیست که تو فکر میکردی........

صدام بغض دار شدوگفتم:من از همون اولم بهت گفتم ولی تو 

گوش نکردی،نمیخواستی گوش کنی بهم گفتی تو باهاش بودی 
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زدم زیر گریه و رومو کردم طرف مخالفش

صدای نفساش نشون میداد کالفست.......... 

بلند شدو دستشو زیر چونم گذاشت و صورتمو برگردوند...... 

با چشمای اشکی توی چشماش نگا کردم 

سرشو جلو آورد و بوسه ای ریز روی لبام زدو گفت:معذرت 

میخوام......... 

دیگه نمیتونستم طاقت بیارم مازیار مغرور و خودخواه از من 

معذرت خواست....... 

مگه ممکنه

دستامو بیشتر فشردوگفت:نمیخوای چیزی بگی..

سرمو به عالمت منفی تکون دادم 

مازیار:اگررررر...... 



اومد حرفی بزنه که در اتاق زده شد و همون ماکان اومد 

داخل........ 

لبخندی زدو نزدیکمون شد 

ماکان:خوب هستین...... 

من:ممنون 

مازیار:کی میتونیم بریم 

ماکان:همین حاال....... 

من:واقعا؟ 

ماکان:بله....... 

من:مرسی که نجاتم دادین 

ماکان:خواهش میکنم این چه حرفیه....... 

مازیار:خوب یلدا میتونی بلند شی بریم 



من:آره میتونم....... 

مازیار:من میرم کارای ترخیصتو انجام بدم تو آماده شو وسایال 

تم توی کمد هست....... 

باشه ای گفتم و دوتاشون باهم رفتن بیرون 

با سختی بلند شدم که در اتاق باز شد اول ترسیدم گفتم اینا که 

رفتن ولی همین که در باز شد آزیتا رو دیدم......... 

لبخند غمگینی زدم و اومد طرفم و محکم بغلم کرد......

آزیتا:یلدا ببخشید همش تقصیر من بود که تنهات 

گذاشتم........... 

از خودم جداش کردم وگفتم:چی میگی؟ 

اصال تقصیرتو نیست دیوونه....... 

داشت اشک میریخیت

من:نکن دیگه چرا اینجوری می کنی......



االنم برو بیرون ببینم میخوام لباس عوض کنم 

بعدم خندیدم....... 

خواست بره که گفتم:راستی این لباس خیلی بهت میاد........ 

آزیتا:مرسی 

از اتاق رفت بیرونو من لباسامو عوض کردم....... 

هنوز روسریمو سرم نکرده بودم که در زده شدو مازیار اومد 

داخل...... 

مازیار نگاهی بهم کردو اومد سمتم 

دوتا دستامو گرفت و من و به خودش نزدیک کرد 

مازیار:مطمعن باش افشین و سر جاش میشونم..........

نگاهی بهش کردم و هیچی نگفتم دستمو کشوند و من و روی 

تخت نشوند........



سرشو نزدیکم آوردو گذاشت روی شونم برای یه لحظه شکه 

شده بودم....... 

مازیار:چرا وقتی تورو میبینم آروم میشم 

چرا؟.......

نمیدونم چی شد که دستمو روی صورتش گذاشتم سرشو بلند 

کردو بهم نگا کرد.......... 

توی یه لحظه نزدیکم شدو لبامو به دندون گرفت 
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دستشو پشت گردنم گذاشت و فشار داد،ینی باهام همکاری 

کن....

آخه نمیتونستم لبامو تکون بدم و سخت بود



جوری داشت من و میبوسید که دیگه جونی برام نمونده 

بود،اجازه هم�اری بهم نمیداد....

نفس کم آورده بودم......

دستمو پشت گردنش گذاشتم فشار دادم ویکم باهاش همکاری 

کردم......... 

دستمو روی سینش گذاشتم و یکم ُهِلش دادم

ازم جدا شدو گفت:خیلی خوشمزه بود........ 

لبات من و از خود بی خود میکنه 

دستش و روی سینم گذاشت و یکم فشار داد 

دستمو روی یقش گذاشتم و لباسشو توی مشت گرفتم........... 

کاری کرد که روی تخت دراز بکشم 

دوباره لباشو روی لبام گذاشت...... 

دوباره دستش روی سینه هام رفت و نفس من توی سینم حبس 

شد....... 



دستش پایین ترو پایین تر رفت تا وقتی که دستش روی کمر 

شلوارم وایساد.......... 

این میخواست چیکار کنه نه اینجا جاش نبود 

این پسر وقتی یه چیزی میخواد نمیتونه خودشو کنترل 

کنه........ 

دستمو روی سینش گذاشتم و از خودم جداش کردم........

دستش و که پایین بودو گرفتم و سرمو کردم توی یقه شو 

گفتم:مازیار نکن،اینجا جاش نیست....... 

کالفه نفسشو بیرون دادو روی گلومو بوسید 

مازیار:باشه.......

........

مازیار

اصال دست خودم نبود نمیدونستم دارم چیکار میکنم.



فقط یلدا رو میخواستم....... 

اگر یلدا پا پس نکشیده بود همونجا کارشو می ساختم،چون 

خیلی هوسشو کرده بودم........ 

از وقتی باهمیم فقط همون یه باری که با اون دختره بودم دیگه 

با هیچکس نبودم........ 

نمیدونم،چرا اینجوری شدم ولی نمیتونم باکسی باشم.....

رسیدیم خونه و یلدا،مامان و ماهان و دیدو سریع رفت 

باال........

......

یلدا

سریع رفتم باال 

همین که وارد اتاق شدم رفتم توی حموم وانو پرکردم و رفتم 

داخل.....



فقط لباس زیرامو در نیوردم،احساس می کردم نجس شدم که 

دست افشین بهم خورده........ 

حتی مازیار که اون کارو باهام کرد این حسو نداشتم.....

حواسم نبود که با چه عجله ای اومدم و در حمومو یادم رفت 

ببندم...... 

بهش اهمیتی ندادم و کیسه حمومو برداشتم کشیدم به 

خودم....... 

احساس سوزش میکردم بلند بلند زدم زیر گریه......... 

یه دفعه در محکم خورد به دیوارو مازیارو نگران دیدم که سریع 

به سمتم اومد و جلو وان زانو زدوگفت:چی شده عزیزم........ 

چیزی نگفتم که گفت:خانومی چی شده؟ 

وقتی گفت خانومی دلم نیومد جوابشو ندم

بهش نگا کردم و با گریه گفتم:احساس نجس بودن میکنم که 

اون کثافت بهم دست زده میفهمی.......



کیسه رو به خودم میکشیدم که دستمو گرفت و گفت:نکن 
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مازیار:ینی منم وقتی بار اول بهت دست زدم اینجوری 

کردی.......

نمیدونم چرا این سوال مسخره کرد 

ولی ندونستم چی جوابشو بدم گفتم:نمیدونم....

عصبی بود انگار میخواست بدونه چه حسی داشتم که داد 

زدوگفت:چطور نمیدونی؟هان؟ چطور نمیدونی؟.....

مثل خودش داد زدم و گفتم:درسته ازت متنفرم بودم ولی نه 

این حس و نداشتم........

انگار رنگ نگاهش عوض شد وگفت:ینی حاال نیستی؟



من:نه

به سمتم اومد پیشونیشو زد به پیشونیم...... 

مازیار:چرا نداشتی؟ 

مگه من با اون فرقی دارم.......

نمیدونستم چی بگم 

نمیتونستم بگم دوست دارم،نمیتونستم.......

من:نمیدونم،نمیدونم 

مازیار:چرا نمیدونی،مگه من برات مثل اون نیستم مگه من با 

زور باهات نیستم.......

خودمو ازش جدا کردموگفتم:بسه دیگه تمومش کن.

مازیار عصبی شده بود خیلیم عصبی......



یه دفعه دوباره به سمتم اومدو همینجوری که توی وان بودم 

دوطرفمو گرفت و مثل پر کاه بلندم کرد........

از توی چشماش خشم میبارید عصبانی بود

داد زدم وگفتم:چی میخوای بشنوی.......

مازیار:االن هیچی نگو وگرنه هم خودتو میکشم هم 

خودمو.........

من:ولم کن

مازیار:نمیشه

دستشو زیر پام انداخت و آوردم بیرون........

جیغی زدم و سرمو کردم توی گردنشو

وسط اتاق گذاشتم زمین........

موهای بلندم دورمو گرفته بود 



دستی بهشون کشیدو یکم کشیدشون که سرم خم 

کردم.......... 

یکم دردم گرفت مچ دستشو گرفتم و فشار دادم و ناله کردم 

وگفتم:مازیار تورو خدا موهامو ول کن......... 

یکم دستشو شل کرد و سرمو بلند کردم و توی چشماش نگا 

کردم دستشو ول کردو نوازش وار روی گونم کشید......... 

این پسر بدو خوبش معلوم نیست

سرمو به سینش چسپوندو نفسشو بیرون داد

دستشو روی کمر برهنم کشید یه دفعه ازم جدا شدوپرتم کرد 

روی تخت و پیراهنشو در آورد و گفت:دیگه طاقت 

ندارم......... 

خیلی داری دلبری میکنی 

این چی میگفت اصال نمیفهمیدم،انگار توی حال خودش 

نبود......



روم خیمه زدو سرشو توی گردنم برد دستمو روی سینش 

گذاشتم و اسمشو صدا زدم که گفت:هیش هیچی نگو که حالمو 

خراب کردی......

هیچی نگفتم و دهنمو بستم منم اغوششو میخواستم،منم 

دوستش دارم.....

ینی اونم من و دوست داره؟ 

خدایا دوست داشته باشه......

چی میشه خدا 

داشتم فکر میکردم که لباش روی لبام اومد 

چیکار میتونستم بکنم نمیتونستم پسش بزنم خودمم 

میخواستم.......... 

سرمو عقب کشیدم توی چشماش نگا کردم اومدم حرفی بزنم 

که نذاشت و دوباره لباشو روی لبام گذاشت.......



عصبی دستمو روی سینش گذاشتم و پسش زدم که خمار نگام 
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بغض کرده بودم وگفتم:مازیار بعد این یه سال چی 

میشه........ 

انگار از سوالم شکه شده بود که گفت:منظورت چیه.....؟؟؟ 

من:یه بارم بهت گفتم اینقدر با مالیمت باهام رفتار نکن بذار اگر 

بعد یکسال خواستم ازت جدا بشم ازت متنفر باشم و برم و 

پشت سرم نگا نکنم تو داری من و دیوونه میکنی.....

مازیار انگشتشو روی گونم کشید و دستمو گرفت و روش بوسه 

ای زد.......

خواستم دستمو بکشم که نذاشت قطره ی اشکی از چشمام 

اومد که بالفاصله سرشو جلو آورد و روی صورتمو بوسید......



داد زدم وگفتم:نکن،تورو خدا نکن 

مازیار:یلدا چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی....؟

دوتا دستمو باالی سرم با دستاش قلف کرد وگفت:اینجوری نکن 

بذار دوتامون از این زندگی لذت ببریم.............

دستمو روی صورتش که ته ریش داشت گذاشتم

دستمو گرفت و بوسه ای روش زد

سرشو توی گردنم بردو بوسه ای خیس زد......

اینقدر بوسه هاش آرامبخش بود که همه ی حرفامو فراموش 

کردم و باهاش همراه شدم....

�م �م رفت پایین بوسه اے زیر دلم زد و خواست بره پایین 

تر �ه اسمشو صدا زدم:مازیار.......

مازیار:جان مازیار

با حس لباش وسط پام چنگی به مالفه زیر پامون زدم......



نمیدونم چقدر �ارشو ادامه داد �ه ارضا شدم و بی حال 

چشمامو بستم.....

چشمامو باز �ردم،مازیار باالے سرم بود

پیشونیمو بوسیدو �نارم خوابید....

ینی �ارش تموم شد پس خودش چی

نیم خیز شدم وگفتم:مازیار

مازیار:جان مازیار

من:چرا....

نذاشت حرفمو �امل �نم وگفت:نمیخوام اذیتت �نم......

من:ولی اینجورے خودت اذیت میشی

مازیار:مهم نیست......

من نمیتونستم اینجورے مازیارو ول �نم 



توی یه حر�ت نشستم روی ش�مش �ه ناله اے سر داد.....

میدونستم نیاز داره،آخه چطور میشد اینقدر بهم نزدی� شه و 

هوس ن�نه......

مازیار:یلدا تو..

با وارد شدن دستم توے شلوارش حرفش نصفه موند.....

آلتشو بیرون �شیدم خودمو روش تنظیم �ردم،روش نشستم 

و �امل وارد بدنم شد �ه مح�م لبامو روے لباش گذاشتم و 

جیغ خفه اے �شیدم.......

درد و لذت قاطی شده بود

خودمو ت�ون دادم و مازیار آهی مردونه �شید.....

نمیدونم چقدر �ارمون طول �شید
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چند روزی از اون ماجرا می گذشت تقریبا ده روزی بود.....

نشسته بودم و به آینده مون فکر میکردم که قراره چی 

بشه...... 

نمیدونم چی به سر افشین اومد ولی توی این خونه دیگه اسمی 

ازش زده نشد........ 

بلند شدم و رفتم توی سالن

امشب قراره برای آزیتا خواستگار بیاد خیلی استرس داره 

همش میگرده........

االنم توی سالن بودو راه میرفت

رفتم روی مبل نشستم و بهش خیره شدم اصال حواسش نشد 

که من اومده بودم........



با صدای بلند گفتم آزیتا که بیچاره دومتر پرید باال.......

نگاهی بهم کرد و گفت:دیوونه ای دختر چرا اینجوری صدام 

میکنی.......

من:آخه تو چته آروم و قرار نداری

آزیتا:چیکار کنم خوب نمیتونم استرس دارم نمیدونم چی 

میشه.........

من:وقتی تو بخوای همه چیز خوب پیش میره

دستمو دراز کردم وگفتم:بیا اینجا.......

دستموگرفت و کنارم نشست

گفتم:خوب االن ساعت چنده؟

آزیتا:پنج بعد ازظهره دیگه........ 

من:ای وای بلند شو ببینم بلندشو نشستی چیکار

آزیتا:خوب چیکار کنم......



من:پاشو برو حموم تا یکم از این استرست کم شه....

دستشو گرفتم و بلند شدم و از پله زدیم باال.......

در اتاقشو باز کردم و ُهِلش دادم داخل و خودمم رفتم داخل 

وگفتم:منتظرت میمونم بری حمومو بیای....

آزیتارو فرستادم بره داخل حمومو خودمم نشستم همونجا......

نیم ساعت بود داخل حموم بودو نمیومد بیرون داد زدم و 

گفتم:آزیتا بیا بیرون دیگه.......

آزیتا:االن میام

خوش به حال آزیتا

چرا من خاستگاری نداشتم........

چرا؟؟



میخواست اشکم بیرون بیاد که در حموم باز شدو آزیتا بیرون 

اومد........

با حوله بود

گفتم:یکم نم موهاتو بگیر تا برات سشوار بکشم.....

آزیتا:تو حالت خوبه

من:آره برای چی........

آزیتا:احساس میکنم رنگت پریده

من:نه بابا چیزیم نیست........

آزیتا:یادت رفته که من یه پرستارم

لبخندی زدم وگفتم:نه خیر خانم پرستار......

زود باش،زودباش ببینم



نشست روی صندلی و من مشغول سشوار کشیدن موهاش 

شدم.......

سشوار کردن موهاش تموم شدو نگاهی بهش کردم و گفتم:االن 

ساعت چنده........

آزیتا سرشو کج کردو به ساعت دیواری نگاهی کردو گفت:تقریبا 

شیش........

من:قراره امشب بچه ها زودتر بیان تا زود شام بخوریم،نگران 

نباش به همه چی میرسی......

من تنهات میذارم لباساتو بپوش و بیا بیرون
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یلدا

ماهان اومده بود



ولی مازیار هنوز نیومده بود......

یکم دلم شور میزد

نمیدونم چرا.........

نشسته بودیم که صدای ماشین اومد 

با شتاب رفتم کنار در سالن ایستادم و به مازیاری که داشت 

میومد نگا کردم......... 

این که ماشین خودش نبود

یه لحظه نگاش کردم و نفسم رفت سرش چی شده بود...

خدایا،باند پیچی شده بود......... 

سریع رفتم سمتش وگفتم:مازیار 

مازیار:چیزی نیست بریم داخل....... 

گریه کنان دستشو گرفتم و رفتیم داخل 



مامان تامارو دید به سمتمون اومد.......

انگار نگرانی های من و آزیتا بی مورد نبود 

روی مبل نشستیم همه نگرانش بودیم........ 

منم فقط توی گلو گریه میکردم گفتم:مازیار چی شده آخه یه 

حرفی بزن...... 

مازیار:تصادف کردم 

قلبم وایساد........ 

ماهان:زدی به کسی پس ماشین خودت کجاست 

مازیار:نه زدم به پایه برق......... 

ماشینم و دادم تعمیرگاه 

من:آخه چطور ندیدی 



دستشو زیر چشمم گذاشت و اشکامو پاک کرد وگفت:چیزی 

نشده که،گریه نکن....

میدونستم حتما دوباره اون هر زهر ماری خورده بوده،برای 

همین رفتم توی بغلش تا از بوی دهنش بفهمم.......

اره خورده بود بوش کم بود برای همین خیلی معلوم نبود........

مامان:آزیتا برو زنگ بزن بگو امشب نیان 

آزیتا گریه کنان گوشیشو دست گرفت تا زنگ بزنه که مازیار 

گفت:چی چی رو زنگ بزنه نمیخواد من خوبم......

مامان:آخه..... 

مازیار:همین که گفتم

حاال هم تا من یه دوش میگیرم شامو حاضر کنین......

آزیتا اومد کنار مازیارو گفت:داداش اگر حالت خوب نیست تا 

زنگ بزنم....... 



مازیار دستشو روی گونش گذاشت و گفت: چیزیم نیست 

باشه؟.......

نگران نباشین

ازشون جدا شدیم و رفتیم طرف پله ها و وارد اتاق 

شدیم........ 

........

مازیار 

رفته بودم پیش بچه ها حالم خوب نبود.......

یه حس عجیبی داشتم

انگار دلم نمیخواست آزیتا رو شوهر بدم به این حسم 

خندیدم..........

رفته بودم پیش اهورا



نشسته بودم و داشتم نوشیدنیمو میخوردم که دوباره این دوتا 

نحسه اومدن جلومن.......

مطمعنم از قصد هر وقت من میومدم اونا هم میومدن...

روی مبل جلو روم نشستن.......

اهمیتی بهشون ندادم که خودشون صداشون باال اومد..

نادیا:چه خبر از خانومت مازیار....

چرا یکم نمیاریش ماهم ببینیمش

دستامو مشت کردم وگفتم:سالم داره خدمتتون

یلدا مثل بعضیا از این جور مهمونیا خوشش نمیاد ولی اگر 

خواست میارمش تا ببینیش.....

شهرام:یه بار بیارش عادت میکنه

من:مسعله اینجاست �ه من خودمم دوست ندارم مثل من توی 

این مهمونیا بیاد آخه آدمای زیادی هستن میخواد بهش آسیب 

بزنن......
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دیگه حرفی بینمون زده نشد باید زود تر میرفتم تا زودتر بتونم 

برای شب آماده بشم........

داشتم بهشون نگا میکردم

شهرام دستشو پشت سر نادیا گذاشته بودو لباشو میبوسید......

هر دفعه من و میدیدن کارشون همین بود

دیگه اصال برام اهمیت نداشت........

با پوزخند داشتم بهشون نگا میکردم

نادیا سرشو بلند کردو بهم نگاکرد......



چشمش به پوزخند خورد و خودشو بیشتر به شهرام چشپوند 

این دفعه اون داشت میبوسیدش.....

فکر می کرد برای من اهمیتی داره

ولی من هیچ حسی نداشتم،نمیدونستم چرا......

ینی واقعا یلدا رو دوست داشتم

بلند شدم وگفتم:خوب من دیگه میرم.........

شهرام:حاال که زوده یکم دیگه بمون

من:ممنون باید برم کار دارم.......

از خونه زدم بیرون زدم وسوار ماشینم شدم و حرکت 

کردم........

خواستم ترمز کنم که نمیشد 

هرچی تالش میکردم نمیشد....... 



این ینی چی 

یه دفعه محکم خوردم به یه چیزی با سر رفتم بودم توی 

شیشه........

سرمو بلند کردم و دستمو روی سرم گذاشتم

خون بود،سرم خون اومده بود.......

تنها کاری که تونستم بکنم به اهورا زنگ زدم.........

از ماشین بیرون اومدم و نشسته

چند دقیقه ای شد که اهورا اومد و با شتاب از ماشین پیاده شد 

و اومد سمتم.....

اهورا:چی شده؟ 

من:نمیدونم ترمز ماشین کار نکرد..... 

اهورا سریع زنگ زد به پلیس 



اومدن و ماشین و بردن به احتمال زیاد ماشین دست کاری شده 

بود........ 

اهورا با ماشین خودش منو برد بیمارستان 

وقتی کارمون توی بیمارستان تموم شد ماهان ماشین و داد به 

من و گفت برم.......... 

خودشم زنگ زد تا بیان دنبالش و برن کالنتری اصال حال 

نداشتم بخوام برم دنبال این کارا برای همین اهورا رو 

فرستادم........ 

وارد حیاط شدم که یلدا رو دیدم اومد سمتم...... 

.......

یلدا

روی تخت نشست و به من نگا کرد

منم هیچ نگفتم داشت دکمه های پیراهنش و باز می کرد که فکر 

کنم سرش درد گرفت و دستشو روی سرش گذاشت...........



به سمتش رفتم و با پشت دست اشکامو پاک کردم وجلوش 

زانو زدم و دستمو جلو بردم و گذاشتم روی دکمه لباسش تا 

براش باز کنم....... 

داشت حالم دگرگون میشد اگر اون چیزیش میشد چی من 

میمردم........

با گذاشتن دستش روی دستم از توی فکر بیرون اومدو توی 

چشماش نگا کردم.........

مازیار:چرا داری گریه میکنی؟

بی اختیار خودمو توی بغلش انداختم و زدم زیر 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........گریه
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اول یکم توی ش� بود ولی بعدش دستشو پشت کمرم گذاشت 

وگفت:من که چیزیم نشده نگران نباش باشه؟؟



من:اگر یه چیزیت میشد چی

چرا این زهر ماری رو میخوری.... 

مازیار من و ازخودش جدا کردوگفت:تو از کجا........

نذاشتم حرفشو کامل کنه و گفتم:فکر میکنی نمی فهمم،خوب از 

بوی دهنت معلومه........

به مشت زدم توی سینش و گفتم:تو فقط به فکر خودتی.....

دوباره زدم زیر گریه 

بغلم کردوگفت:باش دیگه نمیخورم 

گریه نکن باشه؟...

سری تکون دادم 

از خودش جدام کردو با دستاش اشکامو پاک کردوگفت:بریم 

حموم... 



من:خودت برو من دیگه کجا بیام 

دستی به سرش کشیدو گفت:ظارم که باید دوشمو توی وان 

بگیرم و خانومم بشورتم......

از طرز خانم گفتنش قند توی دلم آب شدو دستمو گرفت و 

رفتیم توی حموم.....

وانو پر کردم

لباسای من و بیرون آورد و لباسای خودشم بیرون آورد ورفتیم 

توی وان.....

مازیار به وان تکیه داده بودو من جلوش بودم 

دستی به عضله های سیکس پکش کشیدم که دستمو گرفت و 

افتادم توی بغلش......

سرمو بلند کردو توی چشمام نگا کرد توی یه لحظه لباشو روی 

لبام گذاشت،با ولع میبوسید... 



با دوتا دستاش چنگی به باسنم زدو من وروی پاهاش 

نشوند.......

.......

موهامو سشوار کشیده بودم و آرایش ملیحی هم کردم،رفتم 

سر کمدم.......

مازیار کاراشو کرده بودو رفته بود بیرون

یه کت و دامن آبی نفتی از کمد بیرون آوردم

خیلی خوشکل بود روی کمرشم یه کمر بند بود که رنگ مشکی 

بود.......

دامنش چون کوتاه بود زیرش یه ساپورت مشکی پوشیدم و 

چون اولین بار بود میومدن منم یه روسری آبی خوشکل 

پوشیدم......

موهامو که سشوار کرده بودم و دم اسبی بسته بودم برای اینکه 

بلند بود از زیر روسری بیرون زده بود خیلی هم بیرون 

بود،خوب بیخیال.....



کفشامو پوشیدم و رفتم بیرون 

هنوز از پله ها پایین نرفته بودم که مامان از پایین من و دید 

وگفت:ماشاال عزیزم،چه عروس خوشکلی من دارم......

دستشو گرفتم وگفتم:ممنون مامان....

رومو برگردوندم که مازیارو دیدم

مثل یه مجسمه وایساده بودو من و نگا می کرد

محو من شده بود........

یه دفعه ماهان اومد جلوش و دستشو تکون دادو 

گفت:هوییییی کجایی خوردیش بابا......

مازیار به خودش اومدو یکی زد پشت گردنش که صداش رفت 

باال.......

من و مامانم داشتیم میخندیدیم

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........سرمو که بلند کردم باهم چشم تو چشم شدیم



❣خواستن اجبارے❣

پارت118#

محو هم شده بودیم

نمیدونستم چطوری نگاهم و ازش بگیرم که ماهان گفت:به به 

عروس خانوم هم اومد.........

نگاهی به پله ها کردم که یه فرشته خانم خوشکل دیدم،خیلی 

خوشکل شده بود......

..........

آزیتا

یه کت و شلوار سفید مشکی که دامنش مشکی و کتش سفید 

بود پوشیدم.........

خیلی بهم میومد یه روسری سفید هم پوشیدم

همه چیزم کامل بود......

........



از پله ها داشتم میومدم پایین که ماهان گفت:به به عروس 

خانم هم اومد......

لبخندی زدم بغض گلومو گرفته بود

دلم خیلی براشون تنگ میشد......

مامان طرفم اومدو من و توی بغلش گرفت که نتونستم تحمل 

کنم و زدم زیر گریه.......

مامان من و از خودش جدا کردوگفت:ِاااااااا چرا گریه میکنی....

من:نمیدونم

مامان دستی زیر چشمام کشیدوگفت:دیگه گریه نکن

.......

یلدا

آخی بعض گلوشو گرفته بود



همگی نشستیم سر میز......

مازیار کنارم بود تا آخر غذا نگاه خیرش روی خودمو حس 

میکردم...... 

هنوز پنج دقیقه از غذا خوردنمون بیشتر نگذشته بود که ایفن 

به صدا در اومد...

ماهان رفت و درو باز کرد

مامان رو کرد طرف آزیتا و گفت:تو برو توی آشپزخونه وقتی 

گفتم بیا.....

آزیتا:چشم

صدای ماشینی که وارد حیاط شد توجهمو جلب کردو منم رفتم 

سمت در سالن........

در باز شدو یه خانم تقریبا پنجاه ساله که خیلی باوقار بود اومد 

داخل......



پشت سرش یه آقای مسن که بهش می خورد هفتاد سالی داشته 

باشه اومد داخل فکر کنم پدربزرگش بود ولی از حق نگذریم با 

این سنش بازم خیلی خوش تیپ بود فکر کنم ماکان به پدر 

بزرگش رفته بود..... 

پشت سر اونم ماکان اومد داخل خیلی خوشتیپ کرده بود جای 

برادری واقعا خوش قیافه بود......

ولی به مازیار من نمیرسید

من چی گفتم....... 

گفتم مازیار من!!!

کاشکی اینطور من کاش مال من بود ولی هیچوقت نمیشه...... 

ماکان دسته گلی که دستش بودو به دست ماهان داد و باهاش 

احوال پرسی کرد...... 

مامان و بابا بزرگشم با ما احوال پرسی کردن و رفتن سمت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....مامان،ماکان سمتمون اومدو با مازیار دست داد
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ماکان:سالم 

مازیار:سالم 

ماکان:خوب هستین؟ 

مازیار:ممنون 

ماکان رو کرد طرف من و گفت:شما خوبین...... 

من:ممنون شما خوبین 

ماکان:ممنونم منم خوبم....... 

من:بفرمایید 

ماکان:خیلی ممنون 



ماکان رفت سمت مامان تا باهاش احوال پرسی کنه منم اومدم 

برم سمتشون که مازیار دستمو گرفت...... 

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم 

هیچکس حواسش به مانبود....... 

خودشو بهم نزدیک کرد 

خیلی نزدیک توی گوشم گفت:خیلی خوشکل شدی،بعدم روی 

گونمو بوسید.....

وای قلبم میخواست بزنه بیرون این چرا اینجوری میکنه...

چرا روی گونمو جلو همه بوسید

نذاشت حرف دیگه ای بزنم و من و به سمت مبل دونفره ای که 

همون جا بود کشوندو روش نشستیم.....

از اولش دستمو ول نکرد

سرمو بلند کردم و توی چشماش زل زدم....... 



بدون هیچ حرکتی توی صورتم خواستم دستمو بکشم که 

دستمو بیشتر فشار داد........ 

داشتم همینجوری بهش نگا کردم که با صدای ماماِن ماکان بلند 

شد:خوب بهتره بریم سر اصل مطلب خودتون میدونین این 

دوتا جوون واقعا هم دیگه رو دوست دارن.......

حاال هم اگر موافقین میشه بگین خانم عروس چایی رو 

بیارن.......

مامان:اختیار دارین مهم این دوتا هستن که همدیگه رو میخوام 

ما نمیتونیم مانعشون بشیم......

مامان صدا زد:آزیتا مامان چایی رو بیار

به ماکان نگا کردم چشماش دو دو میزد......

انگار دوست داشت هرچی زود تر آزیتا رو ببینه

مامان ماکان:خانم صبوری مبارک باشه عروس تون چه 

خوشکله....... 



سرمو بیشتر کشیدم پایین 

مامان:ممنون لطف دارین...... 

مامان ماکان:ایشاال خوشبخت بشن 

سر اقا مازیار چی شده خدا بد نده....... 

مامان:یه تصادف کوچیک کرده 

مامان ماکان:خدا شفا بده 

نگاهی به مازیار کردم و دوباره میخواست اشکام بریزه،اگر 

چیزیش میشد چی........ 

دیدم آزیتا نمیاد بیرون 

فکر کنم خیلی استرس داره 

دستمو از دست مازیار جدا کردم و رفتم سمت آشپزخونه...... 

 .......



آزیتا 

وقتی مامان گفت چایی رو بیار قلبم میخواست بزنه 

بیرون..... 

داشتن با هم حرف میزدن 

منم نمیتونستم کاری بکنم....... 

یلدا رو دیدم که اومد داخل آشپزخونه 

بلند شدم وگفتم:خدا رو شکر چرا زود تر نیومدی داشتم از 

استرس میمردم....... 

یلدا:چته دختر هیچی نمیشه 

حاال هم چایی هارو بریز و بیار........ 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....من:باشه فقط وایسا باهم بریم
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چاییارو ریختم و اول یلدا رفت منم پشت سرش رفتم.....

چشمام که به چشم ماکان خورد یه لحظه وایسادم...... 

با لبخند خوشکلی داشت به من نگا می کرد 

منم جواب لبخندشو دادم و رفتم طرف پدر بزرگش پدر مامان 

ماکان...... 

لبخندی بهم زدو چاییشو برداشت 

رفتم سمت مامان ماکانو گفتم:بفرمایید....... 

مامان ماکان:ممنون عروس گلم

وقتی گفت عروس گلم دلم میخواست لبخند گنده ای بزنم ولی 

با لبخند کوچیکی تمومش کردم وگفتم:خواهش میکنم........ 

جلو ماکان گرفتم 

اولش بر نمی داشت 



سرمو بلند کردم و توی چشماش نگا کردم چشمکی بهم زدو 

چایی رو برداشت...... 

حرصم گرفته بود توی این موقعیت بهم چشمک میزنه ای 

خدا........ 

کنار ماهان نشستم 

با استرس بهش نگا کردم و لبمو جویدم....... 

دستمو گرفت و فشاری بهش داد لبخندی زدم و سرمو انداختم 

پایین....... 

همینجوری نشسته بودیم که پدر بزرگ ماکان گفت:خوب مثل 

اینکه کسی نمیخواد حرف بزنه 

همه سراشونو باال کردن....... 

پدربزرگ:میخوام بدونین ماهم تازه از قضیه پدرتون باخبر 

شدیم پس نمیخوایم روی بچه ها اثری بذاره.....



خانم صبوری اگر اجازه بدین این دوتا جوون برن و باهم حرف 

بزنن........ 

مامان:اختیار دارین 

آزیتا مامان آقا ماکان و تا اتاقت راهنمایی کن...... 

نگاهی به مازیار کردم دلم نمیخواست از دستم ناراحت 

باشه...... 

با ناراحتی نگاش کردم که چشماشو روی هم گذاشت......

لبخندی بهش زدم و دست ماهان و فشاری دادم و بلند 

شدم...... 

پشت سرمم ماکان بلند شد داشتیم از پله ها میرفتیم 

باال.........

ماکان وارد اتاق شد 

منم پشت سرش درو بستم همین که خواستم رومو کنم طرفش 

دستمو گرفت و من و بسمت خودش کشیدومحکم چسپوندم به 



در اتاق و لباشو گذاشت روی لبام.......

االن دیوونم میکنه 

نمیدونستم چیکار کنم نمیتونستم همکاری کنم 

آخه یه دفعه ای این کارو کرد..... 

نفس کم آورده بودم دستمو روی سینش گذاشتم و یقه شو توی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......دستم گرفتم و دستمو مشت کردم
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یکم هلش دادم عقب فکر کنم فهمید نفس کم آوردم.....

ازم جدا شدو پیشونیشو به پیشونیم زد و نفس راحتی 

کشیدوگفت:خیلی خوشکل شدی....... 

توی چشماش نگا کردم وگفتم:این االن چه کاری بود....



ماکان:خیلی بی معرفتی میدونی چند روزه ندیدمت و طعم 

اون لبای خوشکلتو نچشیدم......

خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم 

دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بلند کردو گفت:بجای اینکه 

خجالت بکشی باهام همکاری کن بعدم لباشو روی لبام 

گذاشت....... 

تازه فهمیدم چی گفت 

دستمو دور گردنش حلقه �ردم و یکم دیگم به خودم نزدیک 

ترش کردم...... 

دست راستشو روی سینم گذاشت و فشار محکمی داد که بیشتر 

چسپیدم به در اتاق و اهم توی گلوش فرو رفت.........

لبامو به دندون گرفت 

االنه که لبام کبود بشه..... 



خودمو بازور ازش جدا کردم و گفتم:چیکار می کنی دیوونه،االن 

لبام کبود میشه....... 

دستمو از روی سینش برداشت وگفت:برو کنار ببینم،دوباره 

لباشو روی لبام گذاشت........ 

خندم گرفته بود

نتونستم تحمل کنم و همینطوری که همدیگه رو میبوسیدیم 

خندیدم...... 

صدای بوسیدنمون توی اتاق پیچیده بود اگر ماهان و مازیار 

میومدن کبودم میکردن...... 

داشتم فکر میکردم که خودشو ازم جدا کرد 

روسریم از سرم افتاده بود و موهام بهم ریخته بود 

سینه هام از هیجان زیاد باال پایین میشد........

یقمم یکی از دکمه هاش باز شده بود 



با برخورد دست ماکان روی قفسه ِی سینه ِی لختم بیشتر 

داشتم تحریک میشدم اونم بیشتر بهم نزدیک میشد........ 

ماکان توی چشمام نگا کردوگفت:چقدر باید وایسم که مال من 

بشی....... 

دستمو روی صورتش گذاشتم وگفتم:من همین حاالهم برای 

توام....... 

ماکان:هنوز کامل نیستی 

یکم صداشو بلندردوگفت:نیستی لعنتی،نیستی 

کُپ کرده بودم نمیدونستم چی بگم........ 

ازم جدا شده بود 

دستشوگرفتم وگفتم:چته چرا اینجوری میکنی....؟؟ 

ماکان:من چند شبه خواب ندارم

من:آروم باش هیچی نمیشه 



منم خواب ندارم فکر کردی من خواب دارم......

منم تو رو میخوام 

منم دوست دارم هرچی زود تر مال هم بشیم ولی آخه....

هنوز اول کاریم

ماکان:آزیتا من میخوام عقد عروسی رو باهم بگیریم.....

یکم شوکه شدم وگفتم:اگر مامان موافقت نکه چی؟....

ماکان:من راضیش میکنم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........من:ماهان مازیارو چیکار کنیم
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نشست روی تخت



گفتم:نمیشه.....

با عصبانیت بلند شدو گفت:پس خودت نمیخوای

منم عصبانی تر از خودش گفتم:خیل خوب باشه بگو......

شاید قبول کردن نمیدونم،نمیدونم......

حالت نگاهش عوض شدو با دستاش صورتمو قاب گرفت و 

گفت:پشیمون نمیشی قول میدم....

لبخندی زدم و گفتم:میدونم

لباشو روی لبام گذاشت و محکم بوسیدو ازم جدا شد

گفتم:بریم دیگه باشه.........

االن نیم ساعته اینجاییم

ماکان:باشه.....

در اتاقو باز کردم و رفتیم بیرون



پایین پله ها بودیم که همه حواسشون به ما جمع شد.....

مامان ماکان:خوب میبینم که اومدین دخترم شیرینی رو 

بخوریم یا نه........

نگاهی به مامان کردم و گفتم:هرچی مامانم و داداشام 

بگن......... 

مامان:ما که حرفی نداریم ایشاال خوشبخت بشین......

با این حرف همه دست زدندو شروع کردند درمورد مهریه و این 

چیزا حرف زدن....... 

همگی نشسته بودیم که ماکان گفت:ببخشید خانم صبوری 

میشه یه چیزی بگم....... 

مامان:بگو پسرم

ماکان انگار یکم کالفه بود که گفت:میدونم شاید قبول نکنید 

ولی میشه عقدو عروسی رو با هم بگیریم..... 



مازیارو دیدم که خواست چیزی بگه ولی یلدا دستشو گذاشت 

روی دستشو نشست...... 

مامان:واال چی بگم تا ببینم آزیتا خودش چی میخواد

اگر موافق باشه ما حرفی نداریم........ 

برق خوشی رو توی نگاهش دیدم که زل زد توی چشمام که من 

یه چیزی بگم......... 

مامان رو کرد طرفم و گفت:دخترم اگر واقعا اینو میخوای 

بگو........ 

به ماکان خیره شدم و آب دهنمو قورت دادم وگفتم:من حرفی 

ندارم........ 

اینو که گفتم ماکان تکیه شو به مبل دادو نفسشو بیرون 

داد...... 

همینطور سرم پایین بود که مامان ماکان گفت:وای ما چه 

عروس  خجالتی داریم،سرمو بلند کردم و لبخندی زدم ولی 



چیزی نگفتم.....

خالصه که خانواده ماکان رفتن و قرار شد دو روز دیگه بیان و 

بریم برای خون آزمایش....... 

چون عقدو عروسی با هم بود گفتم بعد از خون آزمایش صیغه 

محرمیت بینمون باشه و بعد دوماه جشن بگیریم آخه مامان 

گفت نمیتونیم به این سریعی جهیزیه آماده کنیم.......... 

خونه خالی شده بود 

نمیدونم چم بود یکم توی خودم بودم......

یلدا اومد کنارم بهم تبریک گفت و  یکمم دل داریم دادو از پله 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........ها رفت باال
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همینطور نشسته بودم که یه نفر کنارم نشست 

بهش که نگا کردم مازیار بود........ 



بهم لبخندی زدو دستشو دورم حلقه کردوگفت: آزیتای من کی 

اینقدر بزرگ شد که تا دوماه دیگه قراره عروس بشه.......... 

لبخندی زدم و سرمو روی سینش گذاشتم 

نتونستم تحمل کنم و زدم زیر گریه....... 

مازیار من و از خودش جدا کردوگفت:اااا چرا گریه میکنی؟

من:نمیدونم....... 

جلوم مامان و دیدم که گفت:چته تو دختر این منم که باید 

گریه کنم که دارم دخترمو میدم به یکی ببره......... 

بلند شدم و رفتم توی بغلش وگفتم:مامان خیلی خوبی....

مامان خودشو ازم جدا کردوگفت:من میرم بخوابم...

من:میشه من امشب پیش شما بخوابم

مامان:آره میشه....... 



ماهان از راه رسیدو گفت:چه خبره اینجا اینقدر لوسش 

نکنین.......... 

مامان رفت و مازیار هم رفت باال 

ماهان اومد طرفم و من و گرفت توی بغلش و گفت:ای دیوونه 

دوست داشتنی......... 

از این حرفش خندم گرفته بود که لبخندی زدم

.......

یلدا 

از پله ها رفتم باال و سریع رفتم به طرف حموم 

دوش گرفتم و حوله رو دورم پیچیدم و رفتم بیرون.

مازیار هنوز نیومده بود........ 

منم جلو آیینه نشستم و سشوارو دستم گرفتم تا موهامو خشک 

کنم....... 



داشتم موهامو خشک میکردم که مازیار اومد 

نگاهی بهش کردم و دوباره مشغول سشوار کردن موهام 

شدم........

مازیار بلند شدو لباساشو با یه شلوارک عوض کرد...... 

موهام که تموم خشک شد المپ و خاموش کردم 

و رفتم سمت آباژور که کنار تخت بودو روشن کردم،اصال بهم 

نگا هم نکرد......... 

لبخند خبیثی زدم ورفتم سر کمدم و یه لباس خواب قرمز 

خوشکل،ولی بلندکه تقریبا تا باالی زانو بود پوشیدم........ 

باالش تور بودو رنگ مشکی،پایینش ساتن قرمز و مشکی....... 

چون در کمد باز بودو من پشتش بودم مازیار من و 

نمی دید....... 

رفتم سمت میز آرایش و توی همون تاریکی رژی زدم روی 

لبم......



درسته اون دوستم نداره ولی من چی من که دوسش 

دارم....... 

امشب بهم بی توجه شدی حاال ببینم میتونی تحمل کنی و 

سمتم نیای........ 

باال سرش وایسادمو گفتم:مازیار 

وقتی اینجوری گفتم هیچی نگفت...... 

گفتم:مازیار

مازیار:یلدا ول کن...... 

بعدم پتو رو داد روی سرش 

پتو رو گرفتم و کشیدم که اول مقاومت کرد ولی بعد ولش کرد 

و با عصبانیت نشست روی تخت که چیزی بگه ولی چشمش که 

به من خورد کُپ کرد هیچی نمی گفت چند دقیقه همینطور 

وایساده بودو من و نگاه می کرد...... 



از روی تخت بلند شدو دستمو گرفت و بهم نزدیک شدو سرشو 

توی موهام کردونفسشو بیرون دادو گفت:میخوای من و 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....بکشی
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خندم گرفته بود نمیدونستم چی بگم زبونم کار نمی کرد......

دستمو ول کرد و برگردوندم جوری که تخت پشت سرم بود 

دستشو گذاشت روی تخت سینمو و محکم ُهلَم داد که افتادم 

روی تخت........ 

کم کم روم خیمه زد 

دوتا زانو هاشو دوطرفم گذاشت و دستامو گرفت و با دستای 

خودش باالی سرم قلفش کرد...... 

غرق خوشی شده بودم 



لباشو روی گردنم گذاشت و بوسه ی خیسی زد که سرمو بیشتر 

به سمت باال کشیدم و اون دوباره بوسه هاشو شروع کرد....... 

پایین لباس خوابو گرفت و کشید باال و آروم آروم از تنم بیرون 

آورد..... 

شلوارک خودشم بیرون آورد 

با لذت توی اون تاریکی به بدنم نگا می کرد 

مازیار:همیشه جلوت کم میارم آخه تو چی داری دختر........

دستشو روی شکمم و دنده هام کشید و باال تر رفت و روی 

سینه های خوش فرمم کشید و لباشو وسط سینه هام گذاشت 

و بوسید و باالتر اومدو لباشو روی لبام گذاشت............ 

دیگه مثل روز های اول با خشونت رفتار نمی کرد 

همینجور که من و میبوسید با دوتا دستاش سینه هامو توی 

چنگ گرفت که آَهم توی دهنش رفت......... 



چند دقیقه ای همین طور همو میبوسیدیم که یه دفعه واردم 

کرد از درد چشمام سیاهی رفت،اخه یه دفعه ای بود......

مازیار توی گوشم زمزمه کرد:هیشششش ببخشید 

خانومی........ 

بعد از چند دقیقه درد جاشو به لذت داد

اتاق از آه و ناله های من پر شده بود ولی سعی می کردم خودمو 

کنترل کنم.........

.........

آزیتا

امروز قراره بریم برای خون آزمایش خیلی استرس 

داشتم......... 

آماده شدم و یه بار دیگه توی آینه به خودم نگا کردم و از اتاقم 

زدم بیرون و رفتم توی آشپزخونه.......

من:سالم 



خانم محسنی رو شو طرفم کردوگفت:سالم آزیتا جون 

خوبی؟؟..... 

من:ممنون خوبم 

محسنی:نباید چیزی بخوری،مامانت گفت چیزی نخور

من:میدونم،مامانم کجاست؟.......... 

محسنی:توی اتاقشون هستن 

گوشیم زنگ خورد

اسم ماکان روی گوشیم اومد..........

الو 

 ........

سالم

........



خوبم تو خوبی؟..... 
........

االن میام 

........

رو کردم طرف محسنی وگفتم:من رفتم به مامانم 
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از در حیاط بیرون زدم و سوار ماشین شدم 

من:سالم 

ماکان:سالم عروس خانم........ 

من:خوبی؟ 

من:ممنون 



ماکان:بزن بریم که دیگه طاقت ندارم.......

جلو آزمایشگاه وایساده بودیم که ماکان دستمو گرفت و رفتیم 

داخل......... 

خیلی شلوغ بود ولی ما نوبتمون زود میشد......

ماکان:االناست که دیگه نوبتمون بشه 

سری تکون دادم وگفتم:باشه......... 

ماکان رفت سوال کنه ببینه نوبتمون نشده یا نه

داشت برمی گشت،فاصله مون زیاد بود که یه دفعه یه دختری با 

شتاب اومد توی بغل ماکان....

من و میگی داشت چشمام چهارتا میشد 

دختره خودشو از ماکان جدا کرد لباس سفید برش بود،انگار 

همین جا کار می کرد......

دختره:وای ماکان اینجا چیکار میکنی؟؟ 



اومدی اینجا من و ببینی.........؟؟ 

ماکان اخماش توی هم شدو به من نگا کرد انگار التماس میکرد 

برم و نجاتش بدم....... 

پا تند کردم و رفتم سمتش و دستشو توی دستم گرفتم 

وگفتم:عشقم معرفی نمیکنی....... 

دختره انگار با دیدن من اخماش رفت توی هم 

دختره:ایشون کی باشن ماکان......؟

ماکان اخماشو توی هم کردو دستشو دور کمرم حلقه 

کردوگفت:ایشون آزیتا همسر آیندم اومدیم اینجا آزمایش 

بدیم...... 

رنگ از صورت دختره رفت آخه مگه این کی بود 

دختره با پته پته گفت:خیلی هم خوب ایشاال خوشبخت 

بشین....... 

من:خیلی ممنون 



دختره رفت........ 

رو کردم طرف ماکان و با اخم گفتم:این دختره ی نچسپ کی 

بود؟؟...... 

ماکان:چیه حسودیت شد؟ 

من:ماکان اصال حوصله ندارم بگو.......

ماکان:خیل خوب باشه نمیخواد بزنیم دختر یکی از دوستای 

مامانمه...... 

من:خوشم نیومد ازش 

ماکان اومد حرفی بزنه که صدامون زدن بریم برای 

آزمایش....... 

از هم جدا شدیم و هر کدوم رفتیم توی یه اتاق برای خون 

دهی......... 

روی صندلی نشستم و به دختر همسن های خودم اومد که ازم 

خون بگیره......... 



دختره داشت بهم نگا می کرد که یه لبخند بهش زدم اونم 

جوابمو داد........ 

دختره:خیلی برام آشنایی من جایی تورو ندیدم؟

من:نمیدونم واال......... 

از صبح که اومدم یه آشنای دیگه هم دیدم 

دختره:خوب بلند شو که گرفتم 

نگاهی به دستم کردم وگفتم:گرفتی؟.........

دختره خنده ای کردوگفت:نفهمیدی 

من:از بس حرف زدم نه نفهمیدم.......

دختره:من گفتم حاال می ترسی یه دختره اومد کلی جیغ کشید 

بعدشم غش کرد.........

من:آخه برای چی غش کرد 



من خودم پرستار دیگه از چی بترسم.......

دختره:ِاااااااا واقعا پرستاری؟ 

من:آره 

دختره:کدوم بیمارستان؟

من:بیمارستان (......) 

دختره:پس بگو من تورو کجا دیدم من نامزِد خودم پرستاِر 

همون بیمارستانه حتما همون جا دیدمت.......

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........من:حتما دیگه
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پرستاره دستشو جلوم گرفت و گفت:من زهرا هستم....

میشه شماره تو داشته باشم شاید دوستای خوبی بشیم.....



لبخندی بهش زدم و شمارمو بهش دادم

من:خوب زهرا جون خداحافظ ایشاال برای عروسیم خبرت 

میکنم...

زهرا:ینی عقدت دعوتم نمیکنی بعدم خندید

گفتم:عزیزم عقدو عروسی رو با هم میگیریم.....

زهرا:خیلی هم خوب گلم مزاحم میشیم

من:مراحمی

باهاش خداحافظی کردم و اومدم بیرون

ماکان روی صندلی نشسته بود انگار کارش تموم شده بود.......

ماکان:بریم برای بقیه کارا.......

بقیه کارارو کردیم و رفتیم یه جایی که برامون کالس 

گذاشتن.......



کالس اول برای خانوما بود

که اینقدر حرفای خاک برسری زد که دیگه حوصلم سر 

رفت.......

کالس دوم هم برای آقایون که مطمعنم برای اونا هم درمورد زنا 

حرف زدن و کالس سوم هم با هم بودیم......

وقتی کارمون تموم شد سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم 

برای گرفتن جواب آزمایش........

دستام میلرزید اگر مشکلی بود چی

نه نه هیچی نمیشه......

همینجوری با خودم حرف میزدم که دست ماکان روی دستم 

نشست و فشاری بهشون داد....... 

ماکان:چرا اینجوری میکنی هیچی نمیشه یه جواب آزمایش 

سادست.......

از ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت آزمایشگاه



من یه سمت وایسادمو ماکان رفت جواب آزمایشو گرفت و به 

سمت من اومد لبخندی بهم زد و گفت:بریم........

من:چی شد

ماکان:مگه باید چیزی میشد هیچ مشکلی نبود تو هی به خودت 

استرس الکی وارد میکنی....... 

نفسمو بیرون دادم وگفتم:خیالم راحت شد

حاال کجا میریم........؟

ماکان:اول میریم یه پاکت خامه می خریم و میریم خونه 

ما.......

من:خونه شما؟

ماکان:آره دیگه همه اونجا هستن.........

من:چطور همه اونجا هستن کسی که به من چیزی نگفت.......

ماکان:یادت نیست امروز قراره بینمون صیغه خونده بشه...... 



من:من که اصال هیچی یادم نیست ُمَخم پوچ شده

........

دیگه حرفی نزدیم و حرکت کردیم به سمت خونه ماکان 

اینا......

ده دقیقه ای شد که جلو یه خونه که تقریبا بزرگیش به قد 

خونه خودمون بود رسیدیم........

از ماشین پیاده شدم و با ماکان رفتیم به سمت در سالن.......

همین که در باز شد همه سراشون به سمت ما چرخید..... 

سالمی کردیم و رفتیم جلو وقتی پاکت خامه رو دست ماکان 

دیدن مامان ماکان جلوم اومدو گفت:مبارک باشه گلم......

انگار یکم قیافه هاشون توی هم بود نمیدونم چرا......

من:ممنون

مامان اومد وبغلم کردوگفت:خوشبخت بشی دختر قشنگم.......



من:مرسی بهترین مامان دنیا

بعدم صورتشو بوسیدم........

ماهان:وایسن ببینم از این خواهرم چیزی هم به من میرسه یا 

نه....... 

خنده ای کردم و رفتم بغلش

اونم خندید ولی غمی توے صورتش بود �ه نفهمیدم براے 

چیه......

ماهان:خوشبختیت آرزومه خواهر خل و چلم

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....مشتی توی سینش زدم که گفت:چرا میزنی
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اومدحرفی بزنه که با پس کله ای که مازیار به ماهان زد حرفش 

نصفه موندوگفت:داداش چرا میزنی؟؟......



مازیار:اینو زدم که چرت و پرت نگی برو کنار ببینم....

مازیار جلو اومد و بغلم کرد وگفت:خوشبخت بشی.....

ازش جدا شدم وگفتم:مرسی داداش

به اطرافم نگا کردم ولی یلدا رو ندیدم گفتم: داداش پس یلدا 

کجاست......؟؟؟ 

مازیار یه لحظه بهم نگا کردو چیزی نگفت

رو کردم طرف مامان وگفتم:مامان یلدا کجاست....

مامان:باال توی اتاق خوابیده یکم حالش خوب نبود.

گفتم:چرا چشه مگه........؟

مامان:هیچی یکم سرش درد میکنه

نگاه مشکوکی بهشون کردم و چیزی نگفتم و نشستم......

.......



مازیار

خیلی اعصابم خورده

اون از افشین که وقتی داشتن میبردمش زندان فرار �رد....

اینم از تصادفی که کردم و هیچی معلوم نشد

نتونستم مقصر اصلی رو یپدا کنن........

اصال نتونستم به یلدا چیزی درمورد افشین بگم گفتم 

می ترسه....... 

درمورد تصادف هم دو دلم نمیدونم بگم یا نه 

از پله ها رفتم باال که برم دوش بگیرم و بریم خونه ماکان 

اینا.......

همین که در اتاقو باز کردم صدای یلدا رو شنیدم که داشت با یه 

نفر حرف می زد.......

همونجا پشت در وایسادم که بشنوم چی میگه



یلدا:کثافت اشغال

......

یلدا:برو گم شو بهم زنگ نزن

......

یلدا:دیگه نمیخوام صداتو بشنوم

......

یلدا:ازت متنفرم

......

یلدا:من میگم ازت متنفرم تو میگی از اول من و دوست 

داشتی........

......

تو االن باید زندان باشی،میفهمی زندان

......



میدونی به خاطر کار تو من تا سکته رفتم،اره؟ میدونی؟......

پشت خط افشین بود دیگه نتونستم وایسم و رفتم داخل و یه 

دفعه گوشی رو از دست یلدا کشیدم و گذاشتم در گوشم 

وگفتم:کثافت اشغال اگر جرات داری فقط یه بار دیگه زنگ بزن 

روی این گوشی،میکشمت........

افشین:به به آقا مازیار میبینم که خیلی عصبانی هستی؟

من:خفه شو........ 

داشتم باهاش حرف میزدم که گوشی رو قطع کرد گوشی رو 

توی دستم فشردم وگفتم:عوضی بی ناموس....

همین که برگشتم چیزی به یلدا بگم دیدم خوابیده روی تخت 

ولی یه مدلی خوابیده بود.........

رفتم طرفش تکون دادم گفتم:یلدا؟

جواب نداد....... 



دوباره گفتم:یلدا؟

نگران شدم و بیشتر تکونش دادم....... 

رفتم پایین و مامان و صدا زدم اونم سریع اومد باال........

مامان:چش شده

من:افشین براش زنگ زده

مامان:این مگه نرفت زندان.......

سرمو پایین انداختم وگفتم:فرار کرد

مامان صداشو بلند تر کردوگفت:حاال باید اینو بگی....
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❣خواستن اجبارے❣

پارت128#



مامان چند تا قطره آب ریخت روی صورت یلدا که تکونی 

خورد.......

مامان:غش کرده حواست بیشتر بهش باشه دخترم شده پوست 

و استخون........

من:نمیدونم چطوری شماره شو گیر آورده این گوشی رو خیلی 

وقت نیست براش گرفتم.......

مامان از اتاق رفت بیرون  یلدا بهوش اومده بود

ولی حالی نداشت که بخواد حرفی بزنه برای همین منم 

خوابوندمش و پتو رو دادم روش........

خواستم برم که صداشو شنیدم 

مازیار

اول گفتم شاید داره صدام میکنه ولی وقتی دقت کردم خواب 

میدید سرمو بهش نزدیک کردم ببینم چی میگه....... 

(مازیار من و تنها نذار



نرو 

افشین لعنتی من تورو دوست ندارم 

من فقط یه نفرو دوست دارم اونم تو نیستی

نه نه نمیذارم دست بهم بزنی 

افشین تورو خدا نه نه....) 

جیغ بلندی کشیدو روی تخت نشست...... 

زد زیر گریه 

این دختر چی میکشه......

وقتی چشمش به من خورد گریش بیشتر شد روی تخت نشستم 

وگرفتمش توی بغل.......

سرشو روی سینم گذاشت و موهاشو نوازش کردم،به حرفای 

یلدا فکر میکردم......



(من فقط یه نفرو دوست )

(اونم تو نیستی ) 
     

(مازیار من و تنها نذار) 

ینی ممکنه اون کسی که گفت دوسش دارم من باشم 

خدایا من چیکار کردم با این دختر........

داشتم فکر میکردم که از بغلم بیرون اومدو توی چشمام نگا 

کرد......... 

چشماش اشکی بود 

صورتشو قاب گرفتم و پیشونیشو بوسیدم......... 

گفتم:آروم باش من مواظبتم هیچی نمیشه 

یلدا با گریه گفت:اون میخواست من و از تو جداکنه،اون گفت 

تورو میکشه میفهمی........



وای نکنه ماشین و اون دست کاری کرده باشه 

آخه اون موقع فرار کرده بود....... 

من:هیچی نمیشه من مواظبتم

یلدا:هیچوقت تنهام نذار........ 

با این حرفاش فهمیدم که اون یه نفر کسی نیست جز من.....

ولی آخه اون هنوز نگفته که دوستم داره

من نمیتونم غرورمو زیر پا بذارم وبگم دوستش دارم.......

وای من چی گفتم 

گفتم دوستش دارم 

یه دفعه هم که شد به خودم اعتراف کردم که واقعا دوستش 

دارم....... 

بیشتر توی بغلم گرفتمش اونم صدای گریه هاش باال 

رفت........ 



دستشو گرفتم و از خودم جداش کردم گفتم: میخوای بریم 

حموم یکم حال و حوام عوض بشه....... 

بعدم میخوایم بریم خونه مامان ماکان اینا......

سری تکون دادو منم دستمو زیر پاش انداختمو بلندش 
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در حمومو با پام باز کردم و گذاشتمش روی زمین و آبو باز 

کردم........ 

لباسای خودمو بیرون آوردم و یکی یکی لباسای یلدا هم بیرون 

آوردم........ 

سعی کردم به بدنش نگا نکنم نمیخواستم تحریک بشم و 

اذیتش کنم آخه حالش خوب نبود........ 



دوتامون زیر دوش وایسادیم،نگاهمو توی چشماش 

انداختم...... 

دستامو دور کمرش حلقه کردم 

نمیدونم چند دقیقه بود که همونجوری دستم دور کمرش بود 

خواستم سرمو ببرم جلو و ببوسمش که سرشو انداخت 

پایین....... 

با خودم گفتم ولش کن اذیتش میکنی

دستامو دور کمرش آزاد کردم و خواستم برم که دستمو گرفت 

و برگشتم طرفش بی مقدمه لباشو روی لبام گذاشت.......... 

اون از کار اون شبش که خودشو برام آماده کرده بود،اینم از 

امروز ش،نمیدونستم چیکار کنم...... 

دستشاشو دور گردنم حلقه کرد که خیلی هوسیم کرد.....

همینجوری که وایساده بود چسپوندمش به دیوار و افتادم به 

جون لباش........ 



نباید شروعش می کرد 

بد کاری کرده بود...... 

چند روزی بود رابطه نداشتیم براے همین االن که شروع کرده 

بود نمیتونستم ازش بگذرم........ 

دوتا دستمامو روی سینه هاش گذاشتم و توے مشتم 

گرفتمشون.......

یلدا دستاشو روی سینم حرکت میداد که بیشترو بیشتر تحریکم 

می کرد....... 

یه دفعه ازش جدا شدم و برش گردوندمو پشتشو دادم به 

خودم دوتا کف دستاش روی دیوار بود و صورتشم روی 

دیوار.....

خودمم نزدیک شدم و توی گوشش گفتم:میخواستم بهت 

استراحت بدم......



نباید شروعش میکردی برات سخت شد خیلی هوسیم 

کردی..... 

خودمو تنظیم کردم و یه دفعه واردش کردم که بیشتر چسپید 

به دیوار.....

صدای آه و ناله هاش توی حموم پیچیده بودو فهمیدم دردی که 

داشت االن رفته بودو جاشو به لذت داده بود....

به طرف خودم برشگردوندم و دوتا پاهاشو گرفتم و بلندش 

کردم اونم پاهاش دورم حلقه کرد و چسپوندمش به 

دیوار..........

دوباره شروع کردم

لبامو روی لباش گذاشتم و با هر ظربم به بوسه روی لباش 

میزدم..........

این دختر محشر بود

تک بود من و دیوونه می کرد،من و از خود بی خود میکرد......



ضربه مح�می بهش زدم �ه آه دردنا�ی �شیدوگفت:آخ 

مازیار.....

گفتم:جونم عزیزم،ببخشید

حر�اتم تند تر شده بود و آه و ناله های یلدا توی حموم 
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یلدا

بعد از اون رابطه لذت بخشی که توی حموم داشتیم آماده 

شدیم همگی حرکت کردیم به سمت خونه مامان ماکان.....

توی ماشین بودیم که سرم تیر کشید

خیلی درد میکرد انگار نمیخواست بهتر بشه....



نشسته بودیم روی مبلو خیلی آروم داشتم خونه رو نگا 

میکردم.......

دست مازیار توی دستم بود

به دستم نگا کردم که چه سفت گرفته بودش....

از سر درد زیاد حالت تهو گرفته بودم

اومدم بلند شم که سرم گیچ رفت و دوباره نشستم......

مازیار نگران نگام کردوگفت:خوبی؟

من:نه،اصال خوب نیستم..........

بلند شو،بیا بریم خونه

مازیار بلندم کرد که مامان ماکان گفت:چی شد حالش خوب 

نیست.......؟؟؟ 

مازیار:آره سرش درد میکنه اگر اجازه بدین ما میریم خونه.......



مامان ماکان:ای وای این چه حرفیه ببرش توی اتاق باال 

استراحت کنه.......

 ......

مازیار

پیشنهادشو قبول کردم و یلدا رو بردم توی اتاق

روی تخت خوابوندمش........

خواستم برم که دستمو گرفت وگفت:میشه نری

کتمو در آوردم و کنارش دراز کشیدم.......

سرشو روی سینم گذاشت

منم دستمو زیر گردنش گذاشتم و خوابید.........

نمیدونم چقدر وقت بود که صدای نفس های آرومش و 

شنیدم.......... 

دستمو از زیر گردنش بیرون آوردم و آروم خوابوندمش و از 

اتاق زدم بیرون........ 



........

یلدا

نمیدونم چند ساعت بود که همینجوری خوابیده بودم

بلند شدم....... 

خیلی بهتر شده بودم 

در اتاقو باز کردم و رفتم پایین 

تا رسیدم ماکان و ازیتا رو دیدم......

لبخندی زدم و رفتم سمتشون 

با ماکان دست دادم و آزیتا رو بغل کردم 

نگاهی به مازیار کردم که با لبخند بهم نگا می کرد.....

رفتم سمت شو کنارش نشستم 



سرشو نزدیکم آوردو گفت:خوبی؟؟...... 

من:آره بهترم 

دستشو توی دستم قلف کردو گفت:اگر حالت خوب نیست بریم 

دکتر........ 

من:نه خوبم 

مازیار:باشه،پس اگر دیدی حالت بده بهم بگو 

من:باشه.......... 

چرا اینقدر من براش مهم شدم

اصال چرا اینقدر بهم اهمیت میده........ 

هههه حتما برای اینه که بهش سرویس میدم 

 .........

عاقد اومده بود که بین ماکان و ازیتا یه صیغه محرمیت 

بخونه......... 



آزیتا و ماکان کنار هم نشستن و عاقد شروع به خوندن 

کرد........ 

صدای بله آزیتا مواجه شد با دست زدن همگی 

مامان ماکان سمت آزیتا رفت و یه جعبه مخملی قرمزو سرش 

باز کرد و روه مامان گفت:با اجازه..

مامان:صاحب اختیارین..... 

مامان ماکان:خوب اینم یه نشونه که عروسمو کسی ازم 

ندزده......... 

بعدم انگشتر تک نگین و دست ازیتا کرد 

خیلی خوشکل بود یه نگین سبز یشمی بود که برق میزد مثل 

چشمای ماکان و آزیتا........ 

دوتاشون بلند شدن و ماکان پیشونی آزیتا رو بوسید.....
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آزیتا 

بعد اینکه همگی رفتن 

ماکان دستمو گرفت و من و برو توی اتاق........ 

نفس راحتی کشیدو من و گرفت توی بغلش وگفت:خیلی 

دوست دارم........ 

من:منم خیلی دوست دارم 

ماکان:میخوای لباساتو عوض کنی....... 

با تعجب بهش نگا کردم وگفتم:من که لباس نیوردم......

ماکان نگاهی بهم کردو دستمو گرفت و من و به سمت کمدش 

برد و درشو باز کردوگفت:بفرما اینم از لباس...... 



با تعجب بهش نگا کردم وگفتم:این لباسارو از کجا 

آوردی......... 

ماکان:چی فکر کردی تو قراره این دوماه اینجا بیای و بری..... 

خودم رفتم و برات لباس گرفتم........ 

دستمو دور گردنش انداختم و یکم خودمو باال کشیدم و لپشو 

بوسیدم......... 

اومد ببوستم که ازش جدا شدم وگفتم:میخوام برم برو 

کنار........

ماکان:بریم حموم

من:نه دیگه چی میخوای........

ماکان:تورو

خواستم حرفی بزنم که دیدم روی هوام.......

جیغ زدم وگفتم:ماکان بذارم پایین



وقتی به خودم اومدم دیدم توی حمومیم......

نگاهی به دورو ورم کردم وگفتم:ماکان شوخی نکن بذار من 

برم.......

ماکان با یه حالت خاصی نزدیکم شدوگفت:حاال که گیرت آوردم 

چرا بذارم بری......

من که کاریت ندارم فقط یه عشق بازی سادست 

محکم من وبه دیوار زدو بیشتر نزدیکم شد......

دستشو برد سمت دکمه ی مانتوم و لباشو روی لبام 

گذاشت.......

مانتو رو از تنم در آورد و افتاد روی زمین یه تاپ برم بود و 

لباس زیرم........

دوتا دستاشو روی دوتا بند تاپم گذاشت و کم کم از تنم در 

آورد.........

ازش جدا شدم و نگاهی بهش کردم



نمیدونم توی چشمام چی دید که خواست ازم جداشه که 

دستاشو گرفتم و به سمت خودم کشوندمش........

با این حرکتم محکم لبامو به دندون گرفت و دوتا دستاشو 

دوطرفم گذاشت......... 

منم دستمو سمت پیراهنش بردم و دکمه هاشو باز 

کردم.......... 

دوتامون کامل لخت بودیم 

یکم خجالت میکشیدم........ 

یکم نه خیلی زیاد 

ماکان یه دفعه ابو روی سرمون باز کرد که رفتم توی بغلش.....

سرمو بلند کردم و توی چشماش نگا کردم....... 

دوتامون خیس بودیم 



همینجور که به چشمام نگام می کرد دستشو روے سینم کشید 

که حس عجیبی توی تموم بدنم ایجاد شدو چشمامو 

بستم......... 

با نرمی چیزی روی لبام چشمامو باز کردم 

ماکان خیلی نرم داشت لبامو میبوسید......... 

دوتا دستاشو روی سینه هام گذاشت و فشار داد 

تمام بدنمو لذت گرفته بود....... 

دستامو روی سینه هاش گذاشتم و نوازش وار روی سینه های 

سیکس پکش کشیدم......... 

خودشو بهم چسپوندو نفسشو بیرون داد سرشو بلند 

کردوگفت:دلم میخواست امروز مال خودم  بشی....... 

من:اون روزم میرسه،فقط دوماه 

ماکان:میدونم ولی دل من که این حرفا حالیش نیست

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



ماکان دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو باال آورد و گفت:دیگه 

نباید از من خجالت بکشی....... 

نگاهی به بدنم کردو گفت:برای منی که همه جاتو دیدم نباید 

خجالت بکشی........ 

دستاشو روی بدنم حرکت میداد 

بهم نگا کردوگفت:اجازه میدی یه �ام دیگه از لبات 

بگیرم........ 

لبخندی زدم و دستامو دوطرف صورتش گذاشتم و سرمو 

نزدیکش کردم........ 

اینبار با خشونت میبوسید 

منم دوست داشتم،بدم نیومد 

دستشو روی پایین تنم حس کردم........ 

اون داشت با من چیکار می کرد 



هر لحظه بیشتر وابسطش میشدم 

هر لحظه بیشتر عاشقش میشدم خدایا ماکانو ازم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......نگیر
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یلدا 

دیر وقت بود نمیدونم چرا مازیار نمیومد سابقه داشته تا این 

وقت نیاد،برای همین خیلی نبودم......... 

دوساعت گذشته بود ولی بازم هنوز نیومده بود 

ساعت دو نصف شب بود...... 

خواستم بلند شم و بهش زنگ بزنم که صدای ماشین 

اومد........ 

توی تخت نشستم و منتظر شدم بیاد 



همین که در اتاق باز شد با چشمای اشکی نگاش کردم انگار 

مازیار اون آدم قبلی نبود........ 

از قیافش معلوم بود دوباره مست کرده خیلی وقته اصال مست 

نمی کرد........ 

نگاهی بهش کردم وگفتم:سالم 

اصال جوابمو نداد فقط رفت توی حموم و درو بست،خیلی از 

دستش عصبانی شدم نمیدونستم چیکار کنم و چی بهش 

بگم........

پنج دقیقه ای شد که صدای آب قطع شد ودر حموم باز شدو 

مازیار بیرون اومد هنوز مست بود از قیافش معلوم بود......... 

با عصبانیت رفتم سمتش وگفتم:کجا بودی؟ 

دوباره مشروب خوردی؟ 

نگاهی بهم کردو هیچی نگفت........... 

دستاشو محکم گرفتم وگفتم:الل شدی؟ 



وقتی این حرفو زدم از حرفم پشیمون شدم با چشمای برزخی 

بهم نگا کردوگفت:چه گهی خوردی؟....... 

هیچی نگفتم 

بیشتر بهم نزدیک شدومنم هی میرفتم عقب 

اینقدر این کارو تکرار کردیم که پام به تخت خورد و افتادم 

روی تخت......... 

مازیار:دوباره بگو چی گفتی؟ 

همه ی جراتمو جمع کردم و گفتم:گفتم اللی که جوابمو 

نمیدی؟....... 

با تو دهنی که خوردم افتادم روی تخت با چشمای اشکی بهش 

نگا کردم ولی اومدم حرفی بزنم که یه طرف دیگه صورتمم 

سوخت........ 

دوطرف صورتمو سیلی زده بود 

روم خیمه زدو گفت:تو هم یکی مثل همون نادیا 



تو هم هرزه ای،تو هم کثافتی...... 

تو هم آخرش بهم خیانت میکنی و میری ازت متنفرم از تو هم 

متنفرم........

تو یه هرزه ای که دومی نداره 

نمیدونستم چی بگم اصال نمیتونستم حرف بزنم 

فقط تونستم یکم صدامو ببرم باال و با بغض بگم:من مثل نادیا 

نیستم....... 

همین یه جمله کافی بود که دوطرف یقه مو بگیره و من و به 

سمت خودش بکشونه وبگه:تو هم بهم خیانت میکنی........ 

همین االن وسایلت جمع کن و برو ازت منتفرم نمیخوام اینجا 

باشی میفهمی........ 

دادی سرم زدوگفت:ازت متنفرم...... 

از گریه زیاد نمیتونستم حرف بزنم



همونجوری که خوابیده بودم سیلی آوردم توی صورتشو 

گفتم:خودت هرزه ای هرچی که بهم گفتی خودتی....... 

داد زدم وگفتم:ولی من دوست داشتم لعنتی، عاشقت بودم ولی 

اینو نفهمیدی......... 

یه دفعه دستاش دور گردنم شل شد منم از همین موقعیت 

استفاده کردم و ُهلش دادم اونو ور و مانتو و شالمو برداشتم و 

بدون هیچی از اتاق زدم بیرون.....

فقط گریه میکردم و میخواستم از این جهنم فرار کنم.......

از گریه ی زیاد دیگه جایی رو نمیدیدم..... 

از در سالن خارج شدم و رفتم سمت در حیاط 

دوتا نگهبان اونجا بودن.......

خواستن اعتراض کنن که پسشون زدم و رفتم بیرون.....

صدای مازیارو شنیدم که به دوتا نگهبانها گفت: نذارید بره.....

ولی من فقط میرفتم 



حواسم به هیچ جا نبوده یه دفعه یه چیزی بهم خوردو افتادم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........روی زمین و دیگه هیچی نفهمیدم
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مازیار

مثل همیشه رفته بودم پیش اهورا 

ساعت ۱۱ بود کم کم میخواستم بلندشم برم که 

اهورا نذاشت و گفت بمونم........ 

دوباره مثل همیشه این دوتا کنه اومدن و اعصاب من و بهم 

ریختن..............

منم مثل همیشه شروع کردم به مشروب خوردن 

بلند شدم وخواست برم که شهرام گفت:کجا مازیار بمون 

حاال...........



من:نه ممنون باید برم

شهرام:راستی

رومو کردم اون ورو گفتم:چی شد 

شهرام:عروسیمون دوهفته عقب افتاد 

رومو کردم سمتش و گفتم:چرا....؟؟

شهرام:به دالیلی 

من:خیلیم خوب.........

ازشون جداشدم و رفتم باال

توی اتاق وسایلمو برداشتم و اومدم برم که یه نفر جلومو 

گرفت........

توے اتاق تاری� بود نمیدیدمش 



قیافه شو درست نمیدیدم یه دختر بود جلو تر که اومد فهمیدم 

نادیاست.......... 

عصبانی بودم این اینجا چی میخواست

درو بست وجلو تر اومد...... 

من:اینجا چیکار میکنی

نادیا:شهرام و دور زدم که تو با تو باشم........

اومد دستمو بگیره که پسش زدم

نادیا:نگو که بدت اومده.........

من:من دیگه زن دارم حد خودتو بدون

تا اومدم به خودم بیام دیدم لباشو گذاشته روی لبمو داره من و 

میبوسه منم که مست بودم و هیچی نمیفهمیدم.......... 

اون حتی داشت به شهرامم خیانت می کرد همه زنا مثل همن 

همه شون........ 



انداختمش زمین و از اتاق زدم بیرون،ازهمه زنا متنفرم........ 

نمیدونم چقد وقت بود که داشتم توی خیابونا میگشتم که به 

خونه رسیدم و.......

.........

االن بهم چی گفت 

گفت دوست دارم....... 

تا اومدم عکس العملی نشون بدم پسم زدو رفت بیرون........ 

توی شک حرفش بودم (ولی من دوستت داشتم لعنتی، عاشقت 

بودم ولی نفهمیدی)

توی عالم مستی چقدر حرف بهش زدم 

به خودم اومدم رفتم دنبالش از در سالن خارج شدو رفت سمت 

در حیاط....... 



بهشون گفتم نذارن بره ولی دیر شده بود تا به در رسیدم صدای 

ماشین اومدو........... 

سریع به سمتش رفتم 

یه پسر پشت ماشین بود از ترس نمی دونست چیکار کنه......... 

سرشو روی پام گذاشتم نمیدونستم چیکار کنم 

پسره از ماشین پیاده شد به زور 17_18سالش بود..

دادی سرش زدم وگفتم:زنگ بزن اورژانس.......

پسره سریع گوشیشو بیرون آوردو زنگ زد 

خدایا چیکار کنم حاال که بهم گفت دوستت دارم......... 

چرا من این کارو کردم 

یلدا بیهوش بود........

خدایا خیلی دوستش دارم یلدا رو ازم نگیر....... 



اشکام روی صورتم میریخت 

اولین باره دارم براش یه دختر گریه میکنم..... 

حتی وقتی نادیا ترکم کرد هم اینجوری نبودم 

اورژانس اومدو با صدای اورژانس سرمو بلند کردم به احتمال 

زیاد ماهان و مامان هم می فهمیدن یلدا رو توی ماشین گذاشتن 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........و منم همراش رفتم

 ..........
سریع بردنش اتاق عمل به سرش ظربه نخورده بود فقط پاهاش 

شکسته بود که بردنش عملش کنن....... 

سریع به ماهان زنگ زدم و همه چیزو گفتم 

صبح بود که در اتاق عمل باز شدو آوردنش بیرون.......

با ماهان سریع به سمت تخت رفتیم که یلدا روش خوابیده 

بود........

تمام صورتش زخمی بود

چیکار کردم من.......

یلدا رو بردن



رو کردم طرف دکترو گفتم :دکتر چه شده؟

دکتر:پاشون شکسته بو  عمل کردیم.........
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سریع بردنش اتاق عمل به سرش ظربه نخورده بود فقط پاهاش 

شکسته بود که بردنش عملش کنن....... 

سریع به ماهان زنگ زدم و همه چیزو گفتم صبح بود که در اتاق 

عمل باز شدو آوردنش بیرون.......

با ماهان سریع به سمت تخت رفتیم که یلدا روش خوابیده 

بود........

تمام صورتش زخمی بود

چیکار کردم من،یلدا رو بردن رو کردم طرف دکترو گفتم:دکتر 

چه شده؟

دکتر:پاشون شکسته بود عمل کردیم.........



بهترن کوفتگی بدنشون هم خیلی زیاده تا چند روز اصال 

نمیتونن تکون بخورن.........

خواستم برم که گفت:ببخشید آقای......

گفتم:صبوری هستم

دکتر:آقای صوری میتونم بپرسم فامیلی همسرتون چیه؟

من:شاکری............

سری تکون دادو رفت

ماهان و ساعت هفت فرستادم رفت گفتم به مامان و آزیتا 

چیزی نگه.......

ماکان هم مارو دیدو گفتم تصادف کرده و به آزیتا جیزی 

نگه......... 

رفتم توی اتاق هنوز بهوش نیومده بود



سرمو کنار دستش گذاشتم و خوابیدم........

.......

یلدا

بادرد چشمامو باز کردم،اومدم دستمو تکون بدم که درد بدی 

توش پیچید،من چم شده بود....... 

به دستم نگا کردم،توی دستم ِسُرم بود مازیار هم کنارم خوابیده 

بود......... 

وقتی اتفاقات دیشب یادم اومد رومو ازش گرفتم من دیشب 

بهش گفتم دوستت دارم ولی اون چیکار کرد بهم گفت 

برو،همین طوری بیدار بودم که مازیار تکونی خورد و من 

چشمامو بستم........ 

دستامو توی دستش گرفت 

مازیار:میدونم بیداری چشماتو باز کن 

قطره اشکی از چشمام اومد.......... 



دستشو روی صورتم احساس کردم اشکمو پاک کرد....... 

صداشو شنیدم که گفت:ببخشید......... 

چشمامو آروم آروم باز کردم و بهش نگا کردم....

قیافش خیلی آشفته بود 

مازیار:نمیخوای حرف بزنی؟ 

من:تنهام بذار،نمیخوام ببینمت........... 

از حرفم تعجب کرد 

مازیار:یلدا ببخشید........ 

خیلی مظلومانه اینو گفت

گفتم:دیگه نمیخوام،دیگه نمیشه....... 

مازیار:چی رو نمیخوای



من:طالق میخوام....... 

یکم خودشو عقب کشیدو گفت:چی میگی؟ 

من:همین که شنیدی 

مازیار بلند شدوگفت:توی خواب ببینی که من طالقت بدم....... 

اومدم نیم خیر بشم که بدنم درد گرفت و دوباره 

خوابیدم......... 

من:چرا؟ 

برای چی....... 

مگه همینو نمیخواستی؟ 

توکه برات خوب میشه........ 

تو که من و نمیخوای 



جیغ زدم وگفتم:میدونی چیه اصال ازت متنفرم دوستت ندارم 

دلم نمیخواد باشی......... 

حرف دیشبمو فراموش کن،بهت زده بهم نگا می کرد....... 

توی یه لحظه تغییر چهره دادوگفت:من طالقت نمیدم اینو 

یادت باشه....... 

با تموم وجود دلم میخواست بمیرم اون که من و دوست 

نداره........ 

پس چرا اینکارو میکنه 

رفت و درو محکم بهم زد 

چند دقیقه ای شده بود که در زده شده و به پرستار  اومد 

داخل......... 

یه پسره بود 

لبخندی بهم زدو گفت:بهتری عزیزم؟؟ 



اخمام رفت توی هم این چرا باید به من بگه عزیزم، با اخم 

گفتم:بله خوبم....

پسره:حاال چرا عصبانی میشی ببخشید من خیلی 

خودمونیم......... 

از حرف زدنش بدم نیومد انگار پسر خوبی بود 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........گفتم:اشکال نداره
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اومدو چنتا چیزو چک کردوگفت:خوب پرستارت منم اگر چیزی 

خواستی کافیه اون دکمه رو فشار بدی........ 

سری تکون دادم وگفتم:ممنون

از اتاق رفت بیرون........ 

دلم نمیخواد ببینمش 



دیشب بهش گفتم دوستت دارم نمیتونم توی صورتش نگا 

کنم............ 

نمیدونم چقدر شده بود که در اتاق باز شدو دوباره مازیار اومد 

داخل،رومو کردم اونور تا نبینمش،دلم میخواست بزنم زیر گریه 

و بگم لعنتی دیگه نیا......

.........

ماهان 

توی کارخونه نشسته بودم که در باز شدو منشی اومد 

داخل....... 

گفتم:بفرمایید 

منشی:ببخشید آقای مهندس یه خانم اومدن با شما کار 

دارن........

من:اسمشونو نگفتن؟........

منشی:نه



من:خیل خوب بگو بیاد........

بعد چند دقیقه به صدای کفشی رو شنیدم که اومد داخل 

اتاق.........

همین که سرمو بلند کردم و دیدمش چشمام روش موند........

با عصبانیت بلند شدم وگفتم:خانم احمدی؟

منشی سراسیمه اومد داخل و گفت:بله آقای مهندس

من:این خانومو راخنمایی کنین بیرون....... 

منشی:آخه......

آیلین بود

گفتم:همین که گفتم

آیلین با بغض گفت:ماهان تورو خدا اجازه بده

من:برو بیرون........



آیلین:فقط پنج دقیقه

به منشی گفتم بره بیرون

من:چرا اومدی

آیلین:ماهان من دوستت دارم برگشتم که بیام و دوباره به 

دستت بیارم...... 

من:تو رفتی و من و ترک کردی حاال هم برو دیگه نمیخوام 

ببینمت.........

آیلین:بذار دوباره داشته باشمت آخه چرا اینطوری میکنی........

من:یه سال رفتی و دیگه پیدات نشد حاال اومدی میگی من و 

دوست داری.......

پوزخندی زدم وگفتم:تو دیگه برام تموم شدی

برو و دیگه پشت سرم نگا نکن.........

آیلین با بغض گفت:ینی اینقدر ازم متنفری که نمیخوای به 

حرفام گوش کنی.....



من:هیچ حرفی برای زدن نیست که بزنی تو رفتی و پشت سرتم 

نگا نکردی.......

آیلین بلند شدوگفت:خیل خوب باشه دیگه من و نمیبینی ولی 

بدون خیلی پشیمون میشی.......

از در اتاق زد بیرون

کی فکر می کرد منی که شادم وسر زنده یه سال از دوریش 

مردم و اون بهم هیچ خبری نداد........

ولی من نذاشتم هیچکس بفهمه 

همیشه خودمو شاد نشون دادم.........

من با خانواده آیلین رفت و اومد نداشتم و هیچ کدومشونو 

نمی شناختم....... 

فقط میدونستم یه برادر داره و پدرش توی خارج شرکت بزرگی 

داره....... 



حالم گرفته شد امشب من و مازیار به یه مهمونی بزرگ دعوت 

بودیم ولی مازیار نمیتونست بیاد من و من حتما باید 

میرفتم.........

آخه یلدا فردا صبح مرخص میشه باید امشبو توی بیمارستان 

باشه.......

کارامو کردم و رفتم خونه هرچی هم مامان بهم گفت یلدا 

کجاست گفتم رفتن بیرون از شهر توی ویال نتونستم چیز دیگه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........ای بگم آخه چی میگفتم
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شب بود و میخواستم برم مهمونی تیپ رسمی زدم........

آخه اونجا همه من و صاحب اون کارخونه بزرگ میدیدن،کت و 

شلوار مشکی با پیراهن سفیدو کراوات مشکی و کفش مشکی 

براق.......

از خود تعریف نباشه خیلی خوشتیپ شده بود

امروز خیلی حالم گرفته بود.........



آخه چرا آیلین گفت من میرم ولی تو پشیمون میشی.

سوار ماشین مدل باالم شدم و حرکت کردم.......

باید یه یکساعتی توی راه باشم آخه ویالی بیرون از شهر 

بود،وقتی به ویال رسیدم صدای آهنگ خیلی باال بود جوری که 

گوش آدم کَر میشد.....

وارد ویال شدم و رفتم داخل همین که رفتم داخل رفتم و سر 

میزی نشستم یه دختره اومدو نوشیدنی گرفت جلوم منظورم 

شراب نیست.....

آخه همه جور آدمی اینجا بودن از اینجور نوشیدنی ها ِسِرو 

نمیشد..... 

یکی از لیوان ها رو برداشتم و یکم از محتوای لیوانو مزمزه 

کردم چشمم به یه دختر افتاد ینی از پشت توی بغل یه پسره 

بود و سرشو روی شونش گذاشته بود،انگار بغلش کرده 

بود.........



یه تونیک نک مدادی تنش بود و یه شال مشکی هم روی سرش 

و با یه ساپورت مشکی وپوشیده بود از پشت خیلی برام آشنا 

بود ولی نمیدونم کی بود....

برگشت همین که چشمم بهش خورد کٌپ کردم و اخمام رفت 

توی هم آیلین اینجا چی میخواست

اونم توی بغل یه پسر......

لیوانو یه سر دادم باال

همینجوری داشتم بهش نگا میکردم که چشم تو چشم 

شدیمـیکم توی بغل پسره جا به جا شدولی دوباره رفت توی 

بغلش چونه ی پسره روی سر آیلین بود.......

پسره بوسه ای روی سرش زد که دیگه داشتم عصبی 

میشدم......

نشسته بودم که یه دختر جلف اومد کنارم نشست و 

گفت:واوووووو چه پسر خوشتیپی بریم برقصیم،به آیلین نگا 

کردم داشت توی بغل پسره می رقصید،خونم به جوش اومد،این 

دختره انگار غرور نداشت.......



دستشو جلوم گرفته بودـمنم به خاطر اینکه آیلین و حرص بدم 

دستشو گرفتم و بلند شدم کمرشو سفت گرفتم و با ریتم آهنگ 

تکون میخوردیم،چشمم به آیلین بود.........

بعد از پنج دقیقه از دست دختره راحت شدم خواستم برم 

بشینم که آقای فدایی صاحب مهمونی اومدو بهم دست دادو 

گفت:پس داداشت کجاست؟ 

من:خانومشون مریض بودن نتونستن بیان شرمنده..

فدایی:مگه ازدواج کردن...... 

من:بله

فدایی:به سالمتی 

فدایی دستمو گرفت وگفت:بیا بریم میخوام یکی رو بهت 

معرفی کنم......... 

داشتیم میرفتیم سر میز آیلین اینا وای نه 

درست رفتیم سر همون میز...... 



فدایی وایساد رو به آقای که تقریبا 50سالیش بود گفت:ایشون 

آقای صحراییان هستن......

فکر کنم بابای آیلین بود رو به پسره و آیلین گفت:ایشون هم 

دخترشون آیلین خانم وایشون هم آقا هم پسرشون آرش 

هستن......

وقتی گفت پسرشه اول با تعجب به آیلین نگا کردم،نمیدونم 

چرا خوش حال شدم........

دست صحراییان وتوی دستم گرفتم و گفتم خوشبختم با 

پسرشم دست دادم و اونم جوابمو داد......

فدایی:آقای صحراییان به دالیل خانوادگی یه سالی رو ایران 

نبودن......

چشمم خورد به آیلین که با چشمای اشکی خیره شده بود به 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........باباش
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فدایی رو کرد طرف من ورو به آقای صحراییان گفت:ایشون 

هم صاحب همون کارخونه ای که بهتون گفتم هستن........ 

البته برادرشون امشب اینجا نیستن

صحراییان:ایشاال برادرشون هم می بینیم.........

داشتیم حرف میزدیم که یه دفعه آرش دادی 

زدوگفت:آیلین.......

سرم به سمت آیلین رفت که توی بغل بی حال بود ولی بیهوش 

نبود.........

پوزخندی زدم وتوی دلم گفتم:حتما میخواد من براش دل 

بسوزونم.......

اصال به طرفش نرفتم،آیلین و بردن طبقه باال آرش باهاش 

رفت،ده دقیقه ای شد ولی پایین نیومدن........



از بین جمعیت رد شدم و رفتم طبقه باال اونجا صدای آهنگ 

خیلی کم شده بود.........

به طرف یکی از اتاقا رفتم که درش باز بود با تعجب به آیلین 

که روی تخت درازکشیده بود نگا کردم........

انگار واقعا حالش خوب نبود 

آرش باالی سرش بودو آیلین گریه میکرد........ 

خواستم برم ولی نمیتونستم انگار دلم میخواست وایسم ببینم 

چی شده.........

آرش:آیلین تو باید مقاومت کنی اگر با هربار دیدنش بخوای 

اینجوری بهم بریزی و حالت بد بشه دیگه چیزی ازت 

نمیمونه.......

پس آرش میدونست من کیم

آیلین:امروز باهاش حرف زدم گفت تورو نمیخوام فراموشت 

کردم دیگه قرار نبود همدیگه رو ببینیم،بعدم زد زیر گریه....



آرش گرفتش توی بغلش و گفت:تو یکسال سختی نکشیدی که 

اینجوری به راحتی ولت کنه من خودم باهاش حرف 

میزنم.........

آیلین دستشو گرفت و گفت:تموم شد،دیگه نمیخوام غرورم 

بشکنه،تورو خدا توهم چیزی نگو.......

این چی بود که نمیخواستن به من بگن باید حتما می فهمیدم 

چرا من و ترک کرد به سرعت از در خارج شدم و رفتم طرف 

ماشینم..... 

........

مازیار

صبح بود نمیدونستم با چه رویی برم پیش یلدا چی بهش 

بگم........

در اتاقو باز کردم و رفتم داخل توی اتاق نبود

نه.......

خدایا کجاست



طرف کمد رفتم لباساشم نبود........

سریع به سمت محوطه رفتم،دیدمش.....

رفت به سمت تاکسی و سریع سوار شد

نمیدونم از کجا فهمیده که ترخیص شده یا از کجا فهمیده من 

رفتم حسابداری و کارارو کردم.......

میدونسته اگر من پولو نداده بودم نمیذاشتن بره بیرون........

پشت ماشین داشتم میرفتم پیچید توی یه کوچه.......

همونجا جلوی ماشین و گرفتم نمیتونستم بذارم به این راحتی 

از دستم بره........ 

از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت تاکسی

درو باز کردم و سریع یلدا رو بیرون کشیدم........

با وحشت توی صورتم نگا می کرد



مرده:آهای جوون چیکار میکنی

یلدا:آقا تورو خدا نجاتم بده میخواد من و بدزده

مرده:االن زنگ میزنم پلیس.......

پوزخندی زدم وگفتم:آقا زنمه،زنم حاال اگر میخوای زنگ بزن 

پلیس....... 

مرده انگار باورش شده بود

کیفشو از توی ماشین برداشتم و بردمش سمت ماشینم.........

یلدا:ولم کن ازت متنفرم تو که من و نمیخوای چرا اینجوری 

میکنی،تکون می خورد و حرف می زد،من نمیدونم چطوری با 

این پای گچیش اینطوری تکون می خورد........

بدون در نظر گرفتن دادو فریاد هایی که میکشید انداختمش 

توی ماشین که صدای آخش رو شنیدم ولی اهمیت ندادم........

از وقتی نشستیم توی ماشین یه سره داره گریه میکنه،کاش 

ولش نکرده بودم،کاش اون حرفا رو بهش نزده بودم....... 



ماشین توی حیاط بردم خدارو شکر مامان خونه نبود رفته بود 

شرکت آخه من نبودمـمامانم همیشه به من و ماهان توی کار 

کمک میکنه از فکر بیرون اومدم رفتم طرف یلدا و از ماشین 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......بیرون آوردمش
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نمیومد

منم دستمو زیر پاش انداختم و بلندش کردم که از ترس اینکه 

نیوفته دستشو دور گردنم حلقه کرد.......

لبخندی زدم و بردمش توی خونه

همین که به پله ها رسیدیم تقال کردوگفت:مازیار بذارم زمین 

من دیگه نمیخوام بیام توی اون اتاق بفهم........ 

بهش توجه نکردم و بردمش توی اتاق  همین که گذاشتمش روی 

زمین یه سیلی زد توی صورتم...



توی شک کارش بودم،این االن چیکار کرد........ 

یلدا با گریه گفت:نمیخوام،نمیخوام دیگه خوردم کنی...

نمیخوام دیگه توی چشمات نگا کنم و خورد شم.

میفهمی غرور ینی چی 

تو من و پس زدی فهمیدی....... 

داد زدوگفت:تو من و نمیخوای...... 

نذشتم حرفشو آمل کنه و گفتم:لعنتی میخوامت.

با این حرفم شکه شده بود و زل زده بود توی چشمام،هیچ 

عکس العملی نشون نمی داد....... 

کشیدمش توی بغلم وتوی گوشش آروم گفتم: خیلی 

میخوامت،دیوونه وار عاشقتم.......



نمیدونم چقدر گذشته بود که احساس کردم توی بغلم از حال 

رفت......

 ........

آزیتا 

وای از ذوق نمیدونستم چیکار کنم 

خیلی ماکان و دوست داشتم با تموم وجودم.......

هیچکس نمیتونست بیشتر از من دوستش داشته باشه........

جلو در خونه بودم ایفن و زدم ولی دیدم کسی باز نمیکنه....... 

سریع در حیاطو زدم و نگهبان درو باز کرد با تعجب رفتم داخل 

ماشین مازیار توی حیاط بود 

سریع رفتم باال که صدای مازیار میومد در اتاقو باز کردم دیدم 

یلدا روی تخت خوابیده و اونم باالی سرش داره صداش 

میکنه........ 



سریع به سمتش رفتم چشمم به پاش خورد کچ گرفته 

بودم....... 

با صدای بلند گفتم:داداش اینجا چه خبره 

مازیار:یلدا از حال رفته...... 

من:پاش چی شده 

مازیار:دیشب تصادف کرده...... 

حاال این سواال چیه میپرسی بیا کمکم کن 

رفتم سمتش آره غش کرده بود 

سریع رفتم پایین و براش آب قند آوردم......... 

یکم آب به صورتش پاشیدم که چشماش تکون خورد...

مازیار اسم یلدا رو صدا زد و چشماش اشکی شد......

هیچوقت ندیده بودم مازیار این شکلی بشه 



مازیار:آزیتا تنهامون بذار

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......از اتاق زدم بیرون و رفتم توی اتاقم
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ماهان

داشتم توی اتاقم این و اون ور میرفتم 

اون موضوع چی بود که نمیخواست من بدونم 

کالفه شده بودم....... 

از خونه زدم بیرون

یکی از دوستام برام زنگ زدو گفت شب برم تا باهم بگردیم ولی 

من حالشو نداشتم و نمیخواستم قبول کنم...... 

با شوخی گفت:بیا کلی دختر هست حال میکنیم....... 



من:ساسان حوصله شوخی ندارم 

ساسان:بیا بابا خوش میگذره....... 

من:نمیتونم

ساسان:اگر نیومدی نه من نه تو........

کالفه شدم وگفتم:ببینم تا شب چی میشه 

ساسان:حاال شدی ماهان 

تلفن و قطع کردم و رفتم به سمت خونه یکی از دوستام اونجا 

آروم میشدم........ 

نیم ساعتی توی راه بودم 

در آپارتمانش و زدم و رفتم داخل.....

سیامک به سمتم اومدو دست دادو بغلم کرد 

من و از خودش جدا کردوگفت:این چه قیافه ایه؟....



من:سیامک داغونم........ 

سیامک:آخه چی شده 

بیا بشین......

روی کاناپه نشستم و گفتم:یه لیوان آب میاری؟ 

لیوان آب و دستم دادو نشست روبه رومو گفت: می شنوم..... 

سرمو بلند کردم وگفتم:سیامک آیلین برگشته....

با بهم نگا کردو گفت:بعد یک سال!!؟؟؟

من:اره برگشته بعد از یک سال...... 

سیامک:کجا دیدیش؟ 

من:اومد کارخونه....

سیامک:تو چی بهش گفتی؟ 

من:گفتم دیگه برام اهمیت نداره 



گفتم فراموشش کردم

گفتم بره و دیگه بر نگرده...

ولی...... 

سیامک:ولی چی؟ 

دیشب توی مهمونی دیدمش 

سیامک:خوب چی شد...... 

من:با یه پسر دیدمش اولش گفتم شاید دوست پسرش ولی 

بعدا فهمیدم برادرشه....... 

ایلین همون جا حالش بد شد و برادرش بردش طبقه باال اولش 

گفتم به خاطر اینکه من بهش توجه کنم این کارو کرد ولی 

وقتی فهمیدم واقعا یه چیزی بود...... 

برادرش میگفت باید بهش بگی که توی این یه سال چه سختی 

هایی کشیدی.........



ولی آیلین گفت نمیتونم دیگه بیشتر از این غرورمو زیر پا 

بذارم......

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........سیامک من باید بفهمم کمکم کن
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چشمامو باز کردم 

توی اتاقمون بودم مازیار کنارم خواب بود....

دلم میخواست گریه کنم 

زار بزنم

با خودم زمزمه کردم 

چه خواب خوبی دیدم کاشکی حقیقت داشت....

صداشو شنیدم که گفت:خواب نبود واقعیت و دیدی.



سریع سرمو به سمتش کردم وبا چشمای اشکی نگاش کردم و 

زدم زیر گریه...... 

مازیار من و کشید توی بغلش و گفت:چی شده چرا اینجوری 

میکنی....... 

من:چرا اذیتم می کنی من فقط یه خواب الکی دیدم میفهمی 

الکی که هیچوقت حقیقت نمیشه........ 

مازیار ازم جدا شدو گفت:میخوامت من عاشقتم چیزایی هم که 

دیدی واقعیت بود...... 

مبهوت داشتم بهش نگا میکردم 

نمیدونستم چی بگم...... 

سرشو نزدیکم آوردو بوسه ای طوالنی روی لب هام زدو ازم 

جدا شدو توی گوشم گفت:دوستت دارم........ 

یه بار دیگه بگو چی گفتی



مازیار:گفتم دوستت دارم،دوستت دارم،دوستت دارم.

ذوق مرگ شده بودم و اشکام روی صورتم می بارید.....

این آرزوم بود که مازیار عاشقم بشه و از هم جدا نشیم.

نمیدونستم چی بهش بگم من و از خودش جدا کرد 

وگفت:نمیخوای چیزی بگی؟........ 

انگار منتظر بود منم بگم دوستش دارم 

یکم بهش نزدیک شدم وگفتم:منم دوستت دارم.......... 

من و کشید توی بغلش و گفت:خوشبختت میکنم

من:میدونم...... 

مازیار من و از خودش جدا کردوگفت:بیا همین هفته عروسی 

بگیریم......

من:مطمعنی؟ 



مازیار:آره دلم میخواد هرچی زود تر بریم توی خونه 

خودمون،تورو خدا بگو باشه........ 

من:مازیار مطمعنی بعد یه سال....... 

نذاشت حرفمو کامل کنم و گفت:مطمعن باش هیچوقت تنهات 

نمیذارم بهم اعتماد کن...... 

دستمو توی دستش فشرد 

گفتم:باشه ولی آخه من پام توی گچه توی این هفته 

نمیشه.......... 

تا اینو گفتم لبمو بوسیدو گفت:وقتی پاتو از گچ بیرون 

آوردی...... 

بلند شدو خواست بره که گفتم:کجا؟....... 

میخوام برم کارارو انجام بدم 

دوباره خواست بره که با لبخند گفتم:به این زودی من و نمیبری 

حموم؟............ 



مازیار:چاکرتم آره معلومه که میبرم 

مازیار به سمتم اومدو دستشو زیر پام انداخت و بردم توی 

حموم رفت بیرون و بعد چند دقیقه با یه پالستیک زباله 

برگشت......... 

شلوار گشادی که پام بودو از پام در آورد و پالستیکو پام 

کرد....... 

همش بهم نگا می کرد و لبخند میزد

من:مازیار چته؟........ 

مازیار:چی چمه؟ 

من:چرا مثل دیوونه ها لبخند میزنی 

مازیار:خوش حالم

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........لبخندی زدم وگفتم:منم
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از حموم بیرون اومدیم و لباسامو تنم کرد،با لذت داشتم بهش 

نگا میکردم قبال اینقدر احساساتشو راحت بروز نمی داد.......... 

مازیار:خوب خانومم آماده ای،من میرم به آزیتا میگم بیاد 

پیشت....... 

وای به من گفت خانومم

گفتم:من و ببر پایین....... 

مازیار:همین جا بمون استراحت کن 

من:خواهش میکنم 

مازیار:باشه ولی باید اول موهاتو خشک کنی

سشوارو  برداشت و به سمتم اومدو موهامو خشک کرد...... 



از توی آینه بهم نگا کرد منم توی چشماش نگا کردم 

لبشو روی موهام گذاشت و بوسید چشماموبستم و باز 

کردم.........

مازیار:من دیگه میرم....... 

من و به سمت خودش کشوندو گفت:اجازه هست؟

کالفه بودم 

میخواستم ازش بپرسم،میخواستم بدونم هنوز به نادیا فکر 

میکنه یا نه....... 

مازیار دستمو گرفت و گفت:چیزی میخوای بگی؟ 

گفتم:تو هنوز به نادیا فکر میکنی؟..... 

مازیار:از وقتی فهمیدم دوستت دارم دیگه نمیتونستم به اون 

فکر کنم......... 



دستمو دور گردنش انداختم و سرمو روی شونش گذاشتم 

وگفتم:خیلی ندوستت دارم.....

مشتی به سینش زدم وگفتم:چرا اینقدر خودتو من و عذاب 

دادی........ 

مازیار:ببخشید 

ازم جدا شدو سریع دستشو زیر پام انداخت که جیغی زدم و 

اسمشو صدا زدم و دستمو دور گردنش حلقه کردم......... 

مازیار خندید وگفت:کوچولوی ترسو 

مشتی به سینش زدم وگفتم:خودتی....... 

از پله ها پایین رفتیم که آزیتا مارو دید لبخندی زدو بلند 

شد......... 

مازیار آزمون خداحافظی کردو رفت 

آزیتا:خوب خوش میگذرونیا..... 



یکی زدم توی دستش و گفتم:بی حیا 

کلی خندیدیم که ایفن به صدا در اومد......... 

من:کیه؟ 

آزیتا:حتما مامانه بهش گفتم پاتو گچ گرفتی نگران شده 

اومده........ 

همین که در باز شد مامان و دیدم سریع به سمتم اومد نگران 

بود..... 

مامان:چی شده آخه 

من:هیچی یه تصادف کوچیک کردیم 

مامان کنارم نشست و گفت:آخه چرا مواظب نیستین....

من:ببخشید 

آزیتا:مامان من باید برم بیمارستان مواظب یلدا باش



مامان:باشه..... 

آزیتا اومدو گونه موبوسید وگفت:خوب فعال 

گونه مامان و بوسیدو رفت......... 

من:چرا خانم محسنی نمیاد

مامان:یه کاری براش پیش اومده چند روزی 
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ماهان

داشتم آماده میشدم تا برم بیرون 

سوار ماشینم شدم و حرکت کردم........ 

قرار شد بریم شهر بازی،آخه شهر بازی هم شد جا........ 



گوشیمو دست گرفتم به ساسان زنگ زدم 

الو

 ......

کجایین؟ 

 ......

خیل خوب باشه اومدم 

 ......

از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت بچه ها 

حدود 5_6تا پسر بودن و 5_6تا هم دختر 

به سمتشون که رفتم ساسان اومد طرفم........ 

ساسان:کجایی تو 

من:داشتم میومدم دیگه........ 

ساسان:نمیتونستی زود تر بیای همه منتظر تو بودیم.



من:چقدر بحث میکنی بیا بریم..... 

وقتی رسیدیم با حالت تعجب به آرش نگا کردم این اینجا چی 

میخواست....... 

من:ساسان تو اون پسرو میشناسی 

ساسان:آره دوستمه تازه از خارج اومده......... 

من:چرا خارج بوده؟ 

ساسان:چیزی که نمیگه ولی فکر کنم برای خواهرش 

رفتن........ 

به یه سمت اشاره کرد وگفت:اوناهاش خواهرش 

اونجاست........ 

به سمتی که ساسان گفته بود نگا کردم که تقریبا 10متری 

فاصله بینمون بود..........

آیلین روی یه نیمکت نشسته بودو آرش رفته بود کنارش.....



سرشو روی شونه آرش گذاشته بود و گریه میکرد اونم سرشو 

نوازش می کرد........ 

رو کردم طرف ساسان وگفتم:نمیدونی مشکلش چی 

بوده؟......... 

ساسان:نه چیزی نگفته 

کم کم تموم بچه ها جمع شدن 

همین که آیلین من و دید دستشو که توی دست آرش بود و 

محکم تر گرفت و سرشو پایین انداخت........ 

از وقتی اومدم یکی از دخترا مثل کنه بهم چسپیده

سارا:ماهان جون بیا بریم اینو سوار شیم 

من:نه ممنون 

سارا:آخه چرا........ 



من:عالقه ای ندارم 

سارا که این حرفو شنید رفت کنار 

یکی از دخترا رو کرد طرف آیلین و گفت:آیلین تو بیا....... 

آیلین سرشو بلند کردو به آرش نگا کرد انگار با نگاهش 

میخواست چیزی رو به آرش بگه.....

آرش:نه ممنون آیلین نمیتونه سوارشه براش خوب 

نیست........ 

دختره:آخه چرا؟ 

آرش:باید ببخشید ولی آیلین نمیتونه سوارشه 

انگار فقط جواب همین بودو بس 

کمی بعد آرش دست آیلین و گرفت و رفتن به جای َپرت.......

نمیدونستم درسته  یا نه ولی دنبالشون رفتم 

درست پشت یه درخت بودن...... 



صداشونو کامل می شنیدن 

آیلین:آرش من و از اینجا ببر دیگه نمیتونم اینجا باشم.....

آرش:آخه من گفتم برای روحیت خوبه چرا اینقدر خودتو من و 

عذاب میدی....... 

مامان که رفت و مارو تنها گذاشت تور خدا تو هم کاری نکن 

دوباره حالت بد بشه.......

ینی چی مگه آیلین چش بود

اون که مامانش زنده بود کی مرد...... 

ایلین:آرش یکم تنهام بذار 

آرش:باشه ولی خیلی دور نشو...... 

آرش رفت و آیلین همون جا کنار درخت نشست 

داشت گریه میکرد....... 



خدایا کاری کن بفهمم 

چرا نذاشتم توضیح بده چرا اینجوری پسش زدم......

بلند شد میخواست بره که یه دفعه رفتم جلوش و جیغ کشید 

که دستمو روی دهنش گذاشتم و توی چشماش نگا کردم....... 

کم کم دستمو برداشتم 

دستم رفت روی لباش........ 

یه روزی این لبا بهترین طعم و برام داشت 

آیلین:چی میخوای....... 

من:باید برام توضیح بدی 

آیلین پوزخندی زدوگفت:اون روزی که اومدم برات توضیح بدم 

تو پسم زدی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........یادت هست
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دستمو روی مچش گذاشتم فشار دادم وگفتم: بگو وگرنه...... 

آیلین دستشو محکم از توی دستم کشیدو خواست بره که سریع 

به درخت چسپوندمش و لبامو روی لباش گذاشتم.......... 

دستشو روی سینم گذاشت تا از خودش جدام کنه ولی 

نمیتونست...... 

از بس تقال کرد شالش از روی سرش افتاد 

خودمو ازش جدا کردم و بهش نگا کردم 

خدای من........ 

زمزمه کردم:آیلین موهات چی شده؟...... 

با اشک توی چشمام نگا کردو گفت:به تو مربوط نیست،بعدم با 

گریه رفت.........

یلدا



چند روزی از اون روزی که مازیار بهم اعتراف کرده 

میگذره....... 

مثل پروانه دورم میچرخه 

خیلی خوبه خیلی دوستش دارم

 ..........

یلدا

توی اتاق نشسته بودم که در باز شدو مازیار با لبخند اومد 

سمتم......... 

مازیار:خوب امروز باید بریم گچ پاتو باز کنیم 

خوش حال شدم وگفتم:راس میگی؟.......

لپمو کشیدوگفت:آره کوچولو

دستی روی لپم کشیدم وگفتم:گفتم نگو کوچولو بدم میاد...... 



خودشو بهم نزدیک کردوسرشو جلو اورد فکر کردم میخواد 

گونه مو ببوسه ولی دندونم گرفت که جیغم رفت هوا...... 

من:مازیار بذار پام آزاد شه بهت میگم 

مازیار:قربون تو برم......... 

لبخندی زدمو گفتم:مازیار اگر من بمیرم تو چیکار میکنی........

مازیار اول با تعجب بهم نگا کردو گفت:این حرفا چیه 

میزنی.........

من:میخوام بدونم 

مازیار:نمیدونم 

من:اذیت نکن دیگه.......

مازیار:به نظرت چی�ار میکنم

لبخند خبیثی زدوگفت:میرم زن میگیرم....... 



جیغی زدم و گفتم:خیلی بدی 

مازیار جدی شدو اومدطرفمو گفت:فکر نمی کنم اگرتورو از 

دست بدم بتونم زندگی کنم....... 

بغلش کردم وگفتم:کی به اینجا رسیدیم،فقط یه ازدواج اجباری 

بود........

فکر نمیکردم هیچوقت عاشقت بشم 

من از خودش جدا کردو گفت:منم هیچوقت فکر نمیکردم بهت 
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دکتر گچ پامو باز کردو گفت:تایه چند وقت بهش فشار نیار.....

لبخندی زدم به مازیار خیره شدم و گفتم:چشم

از مطب بیرون اومدیم



مازیار:بریم رستوران ناهار بخوریم و بعد بریم خونه....

من:باشه

سر میز نشسته بودیم و غذا میخوردیم که مازیار 

گفت:یلدا؟...... 

من:جانم

مازیار:میگم که.......

من:بگو

مازیار:فردا شب عروسی شهرام و نادیاست....

یه لحظه توی شک موندم

گفتم:خوب.........

مازیار:تو دوست داری باهام بیای

نمیخواستم ناراحتش کنم....... 



من:اگر تو بخوای آره

مازیار:ناراحت نمیشی.........

من:نه

دستمو گرفت و بوسه ای روش زد و بعدم لبخندی مهمونم 

کرد........

.........

شب بود دلم کشید برم همون لباسی رو که همون روز با آزیتا 

خریدم و بپوشم........

دلم میخواست فردا شب بپوشمش ولی مطمعنم مازیار اجازه 

نمیده...... 

جلو آیینه وایساده بودم و به خودم نگا میکردم

خیلی خوشکل بود معرکه بود.........

داشتم به خودم نگا میکردم که دستی دورم حلقه شد..



سرمو بلند کردم و بهش از توی آیینه نگا کردم....

این کی اومد که من نفهمیدم

مازیار:خیلی خوشکل شدی.......

من:ممنون

مازیار:اینو کی خریدی؟

من:همون روز که با آزیتا رفتیم ولی نپوشیدمش ینی وقت 

نشد........

من:مازیار میشه.....

هنوز حرفم تموم نشده بود که گفت:اصال فکرشم نکن...

خنده ای کردم وگفتم:مگه تو میدونی میخوام چی بگم......

مازیار لپمو کشیدوگفت:آره میدونم

من:خوب چی میخواستم بگم........



مازیار:میخواستی بگی این لباسو فردا شب بپوشم...

من:خیلی باهوش شدیا......

مازیار:باهوش بودم

یلدا؟

من:جانم؟

مازیار:تو نمیخوای درستو ادامه بدی.......

سرمو بلند کردم وتوی چشماش نگا کردم وگفتم: من سه سال 

ازبقیه عقبم میدونی چند سال باید بخونم......

مازیار:خوب جهشی بخون.....

تو میتونی

چهارماه مونده به کنکور من مطمعنم تو میتونی 

من:نمیدونم......... 



مازیار:همین فردا میرم برات معلم خصوصی میگیرم...

من:حاال.....

نذاشت حرفمو کامل کنم گفت:میدونم درسو دوست داری پس 
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مازیار:آماده شو بریم خرید 

من:آخه این وقت شب....... 

مازیار:ساعت 8شبه زود باش 

من:باشه........ 

مازیار:در ضمن این لباسه توی بدنت خیلی خوشکله...

دستمو کشید سمت خودشو لباشو روی لبام گذاشت......... 



زبونش و روی لبم کشیدو ازم جدا شد 

.....

لباسامو پوشیدم و آماده وایساده بودم که بریم 

مازیار به سمتم اومدو دستمو گرفت و رفتیم بیرون........ 

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم 

جلو یه پاساژ بزرگ نگه داشت.........

دست من و گرفت و رفتیم به سمت پاساژ وارد یه مغازه شدیم 

که کامل لباسای زنونه داشت.....

مازیار به یه پسره دست داد و سالم احوال پرسی کردن....

مازیار:یلدا اینجا مغازه دوستمه بیا بریم باهم آشنا بشین........ 

دستشو کرد توی دستمو با هم رفتیم 

جلو پسره وایسادیم و اول اون سالم کرد..... 

من:سالم 



پسره:خوبین،من ساشا هستم

من:خوشبختم..... 

پسره یه دختره رو صدا زد تا به ما کمک کنه

قیافه معصومی داشت.........

با چشمای عسلی

دختره:بفرمایید از این طرف

مازیار هم باهام اومد.........

مازیار دستمو از دست خودش جدا نمیکرد انگار میخواستم 

فرار کنم........

مازیار رو به دختره گفت:برای خانومم یه لباس مجلسی 

پوشیده بیارین لطفا......... 

دختره:چشم



دختره رفت و با یه لباس بلند نباتی که آستین داشت و خیلی 

خوشکل بود برگشت........

دختره:چطوره؟

مازیار:یلدا برو بپوشش........

لباسو ازش گرفتم و رفتم توی اتاق که بپوشمش 

خیلی خوشکل بودم همیشه اولین انتخاب بهترین انتخاب 

میشه.....

صدای ِتق ِتق در اومد گفتم:بله

مازیار بود:پوشیدی.......

من:آره

چند ثانیه نشده بود که مازیار اومد داخل

نزدیکم شدو دستامو گرفت و بهم نگا کردو گفت:میشه دیگه 

چیز دیگه ای نپوشی این خیلی خوشکله......... 

من:آره خیلی خوشکله



بهم نزدیک شدو روی گونمو بوسیدو گفت:خوشکل تر از تو که 
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سرمو انداختم پایین

مازیار دستشو زیر جونم گذاتشو سرمو بلند کردو لبامو بوسید 

دستمو دور گردنش انداختم و باهاش همکاری کردم.......... 

ازم جدا شدو پیشونیشو زد به پیشونیم و گفت:من میرم بیرون 

تو بیا،توی چشماش نگا کردم وگفتم باشه.........

خالصه کلی خرید کردیم و برگشتیم خونه

ساعت نزدیکای11بود که رسیدیم....

همین که رسیدیم دوتاییم از خستگی از حال رفتیم.....

..........



آزیتا

هنوز کسی توی بیمارستان خبر نداره من و ماکان نامزد 

کردیم........ 

چند روزیه یکی از دانشجوها بهم گیر میده......

اعصابمو بهم ریخته 

میترسم به ماکان بگم......... 

امروز داشتم یه سرم به یکی از بیمارا وصل میکردم که همین 

پسره اومد،اسمش کامرانه......

قیافش بد نیست

سرم توی کار خودم بود که گفت:سالم خانم صبوری...

من:سالم....... 

کامران:میشه یکم وقتتونو بگیرم



من:ببخشید کار دارم....... 

کامران:فقط پنج دقیقه

خواستم حرفی بزنم که سودابه یه دختری که خیلی با من لجه 

اومد وگفت:آقا کامران

کامران:بله........

سودابه:شما میدونستین آزیتا با دکترا میپره

یه لحظه از حرفش کُپ کردم

این چی میگه....

حواسم هست که سودابه چشمش روی کامرانیه ولی فکر 

نمیکردم من و جلوش خراب کنه........

کامران:نمی فهمم چی میگین

سودابه:زیر زیرکی با دکتر خادمی رابطه داره........



نگاهی بهشون کردم اصال نمیدونستم چی بگم میترسیدم.........

با گریه خواستم برگردم که محکم خوردم به یه نفر،سرمو بلند 

کردم ماکانو دیدم خدایا خودش بود،خواستم برم که 

دستموگرفت توی چشماش نگا کردم اونم بهم نگا می کرد....

دستشو زیر چشمام گذاشت و اشکمو پاک کردو من و گرفت 

توی بغلش........ 

به صورتش نگا کردم با خشم به اون دوتا نگا می کرد،من و از 

خودش جدا کرد،اومدم حرفی بزنم که دادی زد که گوشام 

کرشد........

ماکان:خانم افسری اینجا چه خبره

ینی من نمیتونم با زنم برم و بیام؟آره؟

باید از شماها اجازه بگیرم.........

اون گفت زنم،آخرش همه فهمیدن.....

سودابه:بب......بخشی....ددد



ماکان:وشما آقای موسوی دیگه مظاهم خانم من نشین....... 

من و توی بغلش گرفت و رفتیم،منم توی بغلش گریه 

میکردم........

وارد اتاق شدیم

به منشی هم گفته بود کسی رو نفرسته داخل

ماکان:تموم شد دیگه گریه نکن........

من:ازشون بدم میاد لعنتیا،کاش همون اول گفته بودیم ما 

میخوایم عقد کنیم......

ماکان من و توی بغلش کشیدوگفت:دیگه گریه نکن،من طاقت 

دیدن گریه هاتو ندارم.......

توی بغل ماکان آروم گرفتم و بعد نیم ساعت رفتم بیرون،وقتی 

داشتم میرفتم چشمم خورد به سودابه پوزخندی بهم زدو روشو 

کرد اون ور دیگه داشت اعصابمو بهم میریخت وسایلمو جمع 
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ماهان

از اون شب دیگه آیلین و ندیدم دارم نابود میشم.....

موهای آیلین خیلی بلند بود ولی االن شده بود تا روی شونه 

هاش.........

چرا کوتاهش کرده بود

چرا؟........ 

داشتم دیوونه میشدم باید می فهمیدمن نمیدونستم هنوز همون 

شماره رو داره یا نه ولی دلمو زدم به دریا و بهش زنگ 

زدم.........

صدای نازش توی تلفن پیچید



الو

.......

با صدای لرزون گفتم:سالم

.......

آیلین:شما؟

.......

من :ینی شماره ی من و نداری

.......

آیلین:ماهان تویی؟ 

.......

من:آره

 .......

نمیدونم چرا ولی یه دفعه جدی شدو گفت:چرا زنگ زدی



.......

من:باید ببینمت 

.......

آیلین:من نمیخوام ببینمت 

 .......

من:ولی من میخوام باید همه چیزو بهم بگی 

.......

آیلین:نمیخوام میفهمی نمیخوام 

 .......

من:اگر نیای میام خونه تون 

.......

آیلین:اصال تو میدونی خونه ما کجاست هیچ کاری نمیتونی 

بکنی...... 



 .......

من:پیدات میکنم فکر کردی نمیتونم..... 

.......

آیلین:حاال که پسم زدی دیگه برو و پشت سرتم نگا نکن...... 

 .......
من:چرا همش اینو میگی مگه وقتی تو رفتی خارج به من 

گفتی؟هان؟گفتی.....

آیلین انگار گریه میکرد که با گریه گفت: نمیتونستم بگم لعنتی 

نمیتونستم........ 

بعدم گوشی رو قطع کرد

 ........

زنگ زدم به ساسان آدرس خونه شونو پیدا میکنم...

الو سالم ساسان



.......

ساسان:سالم 

.......

من:ساسان یه چیزی میخوام بپرسم........ 

 .......

ساسان:بپرس

.......
من:تو میدونی خونه همون دوستت آرش که اون شب با 

خواهرش اومده بود کجاست؟ 

.......

خنده ای کرد و گفت:خوب دوستمه بله که میدونم 

.......

من:خفه آدرسشو بفرس 

 .......



ساسان:برای چی میخوای؟ 

.......

من:بعدا میگم 

.......

ساسان:خیل خوب باشه 

 .......
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یلدا

اول رفتم یه دوش گرفتم و موهامو خشک کردم و سشوار 

کشیدم......... 



آرایش ملیحی هم کردم و رفتم سمت لباسم، 

لباسو دستم گرفته بودم و بهش نگا میکردم که در باز شد....... 

مازیار بود 

با لبخند به طرفم اومدو سرشو توی گردنم بردو بوسه ای روش 

زد وگفت:سالم خانومم........ 

من:سالم 

مازیار:کمکت کنم؟ 

چیزی نگفتم که خودش بند حولمو گرفت و از هم بازش 

کرد........ 

کم کم حوله رو از سر شونه هام پایین داد که خودش افتاد 

پایین....... 

بوسه ای روی شونه هام زد که غرق خوشی شدم....

من و سمت خودش برگردوندو توی چشمام نگا کرد 



مازیار:خیلی خوشکل شدی......... 

بعدم لباشو روی لبام گذاشت و بوسید

منم باهاش همراهی کردم....

دوتا سینه هامو توی دستاش گرفت و من و محکم به دیوار 

زد.....

بعد چند دقیقه ازم جدا شدو گفت:حیف که دیره وگرنه حالیت 

میکردم.....

سریع رفتم و لباسو پوشیدم ولی زیپشو نتونستم ببندم.......

موهامو فرق زدم و از دوطرف پشت سرم بستم....

یکم از موهامو روی شونم ریختم و بقیشم ریختم پشت 

سرم......... 

مازیار از توی حموم بیرون اومد.........

نگاهی بهش کردم.



موهاش روی صورتش ریخته بود و جذاب ترش کرده بود.

به سمتم اومدو پشت سرم وایساد....... 

دستشو دورم حلقه کردو بوسه ای روی گردنم زدودستشو پشتم 

بردو زیپ لباسمو باال کشید.

من:نمیخوای لباس بپوشی

مازیار:اگر شما بذاری میپوشم

من:من به تو چیکار دارم........ 

مازیار:اگر کم عشوه بریزی و من و سمت خودت نکشونی 

میپوشم........

خنده ای کردم و برگشتم سمتش دستمو روی کمرش 

گذاشتم.........

خواستم حوله رو بردارم که دستشو روی دستم گذاشت و با 

شیطنت گفت:یلدا نکن.........



دستمو برداشتم و با حالت تسلیم بردم باال و گفتم:باشه بابا 

اصال به من چه........ 

رفتم سمت کمدشو براش یه دست کت و شلوار مشکی با 

پیراهن سفید بیرون کشیدم وگفتم:اینو بپوش........

مازیار:چشم خانوم

داشتم شالمو روی سرم مینداختم که مازیار گفت:اونجا شالتو 

بیرون نمیاریا.........

من:آخه چرا،تو که بدت نبود

مازیار:برای اینکه من میگم االن بدمه،میخوام عروسی خودمون 

هم جدا جدا بگیرم........

لبخندی روی لبام نقش بست ینی روی من غیرتی شد...

مازیار:تازه میخوام به ماکانم همینو بگم نمیخوام مختلط 

باشه......

فقط آخرش خودمون دور هم جمع میشیم همین 



همینجوری که لباسشو می پوشید بهش نگا کردم من دلم قنج 

میره براش.....

دلم نمیخواست نگاه کَس دیگه ای روش باشه

وقتی به خودم اومدم که داشتیم توی چشمای هم نگا 

میکردیم.........

مازیار:تو که خوردی من و

من:پرو........

مازیار:خودتی

نگاهی به ساعتش کرد و گفت:ای وای زود باش دیر 
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وارد شدیم



یه سالن خیلی بزرگ بود خیلی هم خوشکل بود

عروس و داماد رسیده بودن.........

مازیار دستمو گرفت تا بریم تبریک بگیم

جلو شوم وایسادیم و مازیار با شهرام دست داد و آرزویی 

خوشبختی کرد و کادوشونو بهشون دادیم........... 

منم همینطور،اصال بهشون محل ندادیم

دلم نمیخواست اعصاب خودمو خورد کنم.......

رفتیم و با هم پشت میز گردی نشستیم

دستم توی دست مازیار بود.......

توی فکر بودم که گوشی مازیار زنگ خورد

مازیار روشو سمت من کردوگفت:من یه لحظه میرم بیرون 

جایی نری ها......

سری تکون دادم و گفتم:باشه.....



از وقتی مازیار رفته نگاه چنتا پسرو روی خودم حس 

میکردم......... 

داشتن باهم پچ پچ میکردن که یکیشون به سمتم اومد

اصال سرمو بلند نکردم که بهش نگا کنم........

توی فکر بودم که دستی جلوم دراز شد

سرمو بلند کردم اول به دستش نگا کردم و بعدم به 

خودش،گفتم:امرتون....؟..

پسره:من خشایار هستم

میشه افتخار یه رقص و به من بدین 

نمیدونستم چی بهش بگم چی فکر کرده آخه مگه مازیار و پیش 

من ندیده.......... 

گفتم:نه خیر

خشایار:آخه چرا........؟؟؟؟ 



من:من اگرم بخوام برقصم با شوهرم میرقصم چه لزومی داره 

با غریبه برقصم....... 

پسره خنده ای کردوگفت:من که میدونم مازیار شوهرت 

نیست........ 

خونسرد نگاهی بهش کردم وگفتم:اول اینکه شما مازیار از کجا 

میشناسین بعدم اینکه از کجا این حدسو زدی؟ 

پسره:عزیزم مازیار که من میشناسم هر شب با یکیه،اون اصال 

به ازدواج فکر نمیکنه......... 

عصبانی شدم ینی چی هرشب با یکیه و اصال ازدواج 

نمیکنه......... 

عصبی بلند شدم و گفتم:آقا پسر حدخودتو بدون،اومدم حرف 

دیگه بزنم که با صدای مازیار حرفم توی دهنم ماسید......... 

مازیار:اینجا چه خبره؟ 

داشتم نفس نفس میزدم........ 



مازیار به سمتم اومدو رو به پسره دادی زدو گفت:گفتم اینجا 

چه خبره خشایار......

پس مازیار این پسره رو می شناخت 

خشایار که معلوم بود ترسیده با من من گفت:من فقط پیشنهاد 

رقص دادم همین........... 

مازیار:به چه حقی به زن من پیشنهاد رقص دادی؟ 

دادی زدوگفت:هان؟ 

پسره:تو کی ازدواج کردی؟....... 

چرا دروغ میگی مگه این خانم خواهرت نیست 

مازیار:نه خیر زنمه حاال هم برو شکر خدا کن اینجاییم وگرنه 

َشل و َپِلت میکردم،برو گمشو.....

پسره رفت و مازیار عصبی دستمو گرفت و نشست دستمو 

پشتش کشیدم و نوازش وار تکون دادم وگفتم:آروم باش چیزی 



نشد که........

نفس نفس میزد 

سرشو روی شونم گذاشت 

خدایا این مرد من و میکشه 

سرشو گذاشت روی شونم.....

خیلی توی دید نبودیم و کسی به ما توجهی نمی کرد....

فقط نگا سنگینی حس کردم که سرمو بلند کردم  باهمون چند 

نفر چشم تو چشم شدم.......

با تعجب بهمون نگا میکردن 

سرمو پایین انداختمو زیر گوشش گفتم:میخوای بریم.....

هنوز حرفم تموم نشده بود که یه دختره اومد و نوشیدنی 

گرفت جلومون........ 



مازیار سرشو بلند کردو به دختره نگا کرد 

خواست دستشو بلند کردو خواست لیوانو برداره که دستشو 
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دختره رفت و مازیار دستشو از توی دستم بیرون کشیدو 

گفت:یلدا نکن من عادت دارم به این لعنتی........ 

من:الزم نکرده دیگه نمیخوری من دوست ندارم بخوری....

مازیار:یلدا بریم که حالم خوب نیست 

خواستیم بلند شیم که صدای یه نفر از توی بلنگو بلند شد:خوب 

رقص عروس و داماد و با آهنگی که خودشون انتخاب کردن رو 

میخوایم شروع کنیم..... 

البته عروس و داماد خواستن توی این رقص زوج ها هم در 

کنارشون باشن....... 



و البته آقای داماد اصرار دارن که یکی از زوج های خوشبختی 

که االن اینجا هستن حتما با ایشون باشن 

لبخندی زدوگفت:آقا مازیار و همسرشون 

همگی دست زدن....

منم مات و مبهوت به مازیار نگا میکردم  

مازیار:دارن من و امتحان میکنن....

دستشو گرفتم و گفتم:هیچی نمیشه فقط پنج دقیقه طول 

میکشه بعدش میریم خونه دستشو گرفتم و بلند شدم با هم 

رفتیم سمت جایگاه رقص....... 

مازیار دستشو دور کمرم حلقه کردو منم دستمو دور گردنش 

حلقه کردم و زل زدم توی چشماش.

همه ی المپا خاموش شدو فقط رقص نور روشن بود....

همینطور به هم زل زده بودیم که مازیار گفت: ممنکه یه روز 

تنهام بذاری و بری؟.....



من:چرا این سوالو میکنی 

مازیار:میدونی اگر تنهام بذاری میمیرم 

وقتی نادیا تنهام گذاشت این حسو نداشتم ولی برای تو.......

دیگه حرفی نزدو نفسشو بیرون فرستاد از این حرفش انگار 

توی آسمونا بودم..........

سرشو نزدیک تر آورد و توی گوشم گفت:من بدون تو 

نمیتونم....... 

پس مازیار مغرور و خشن کجا رفته 

از وقتی بهم اعتراف کرده و منم گفتم دوستش دارم 

صدوهشتاد درجه اخالقش فرق کرده....... 

گفتم:منم بدون تو نمیتونم 

مازیار:پس هیچوقت ترکم نکن،هیچوقت 



سرمو پایین انداختم و گفتم:چشم..........

دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو باال آورد 

صورتشو نزدیکم کردو لبشو آروم روی گونم گذاشت...... 

کم کم لبش به سمت لبام کشیده شدو لباشو روی لبام 

گذاشت....... 

چه خوب که المپا خاموش بود وگرنه از خجالت اب 

میشدم........ 

زبونشو روی لبم کشیدو ازم جدا شد

توی همون تاریکی دستمو گرفت و برد سمت میز وگفت:کیفتو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......بردار بریم،سریع کیفمو برداشتم
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در اتاقو باز کردو من برد داخل و درو قلف کرد

کیفو از دستم گرفت و گذاشت روی میز..........



پشتم بهش بود که المپ و خاموش کرد و شب خواب و روشن 

�رد.....

یه چیزیو پرت کرد روی زمین که فهمیدم کتش بود........

از پشت شالمو بیرون کشیدو روی زمین انداخت

دستشو روی کمرم حس کردم.......

زیپ لباسمو پایین کشیدو آروم آروم لباسو از تنم بیرون آورد.

سرشو توی گودی گردنم کرد.......

من و سمت خودش برگردوندو لبامو بوسید

من و از خودش جدا کردو توی چشمام نگا کردو لبشو روی 

پیشونیم گذاشت و بوسید...... 

پرتم کرد روی تخت و روم خیمه زد

مازیار:خیلی میخوامت........



زمزمه کردم:منم

با این حرفم دستشو پشت کمرم بردو سوتینم و بیرون 

آورد..........

بهم نزدیک شدو وسط دوتا سینه هامو بوسید

سرشو بلند کردو دوباره به جون لبام افتاد.....

منم از موقعیت استفاده کردم و دستمو روی پیراهنش گذاشتم 

و دکمه هاشو باز کردم و از تنش بیرون آوردم.......

بلندشدو شلوارشو از تنش کَِند....

دوباره به سمتم اومدو دوتا زانوهاش دوطرفم گذاشت....

از صورتم شروع کرد به بوسیدن تا نافم

دستشو دوطرف شورتم گذاشت واز پام بیرون آورد....

دوباره به سمتم اومد و توی چشمام خیره شد

خود به خود پاهامو از هم بازکردم اونم دوتا زانو شو وسط پام 

گذاشت و روم خیمه زد.....



دوتا دستمو با دوتا دستاش باالی سرم قلف کرد

یکم خودمو به سمت باال کشیدم...... 

بدون هیچ نرمشی

خش� و خشن وارم �رد جیغی کشیدم �ه لباشو روے لبام 

گذاشت....

اش� توی چشمام جمع شده بود

واقعا درد داشت......

مازیار �ه اینجورے من ودید پیشونیمو بوسیدوگفت:ببخشید 

خانومم،عصبیم،عصبی
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ماهان

آدرس خونه آیلین و از ساسان گرفتم 

میخوام بهش زنگ بزنم بیاد باهم حرف بزنیم 

اگر نیومد میرم خونه شون...... 

با عصبانیت گوشیمو برداشتم و شماره شو گرفتم 

ریجیت کرد 

لعنتی....... 

دوباره گرفتم بازم رد تماس داد 

براش پیام دادم(یا گوشی رو برمیداری یا هرچی دیدی از چشم 

خودت دیدی) 

زنگ زدم که ایندفعه برداشت 

آیلین:چی میگی........؟؟ 

.....



من:باید ببینمت 

.....

آیلین:نمیخوام 

.....

من:ولی من میخوام 

.....

آیلین با بغض گفت:اون روز که اومدم گفتم میام باهات حرف 

میزنم خودمو راحت میکنم بهت میگم چه سختی کشیدم که 

بتونم دوباره برگردم پیشت ولی تو نذاشتی.....

دیگه نمیخوام ببینمت 

......

خواست گوشی رو قطع کنه که گفتم:ببخشید، 

یه لحظه صداش قطع شدوگفت:دیگه فایده نداره 



.....

عصبانی شدم وگفتم:آدرس خونه تونو دارم به خدا اگر امروز 

ساعت 5بعد ظهر نیای همون کافی شاپ همیشگی میام در 

خونه تون بعدم قطع کردم....

ادرس خونه شونو فرستادم وگفتم:همین بود دیگه خواستم 

بدونه که باهاش شوخی نمیکنم........

...........

پشت میز توی کافی شاپ نشسته بودم و انگشت اشاره مو 

میزدم توی میز...... 

به ساعتم نگا کردم پنج و پنج دقیقه بود 

ده دقیقه دیگه هم نشستم ولی نیومدم 

خواستم بلند شم ولی با دیدنش توی کافی شاپ پشت میز 

وایسادم.....

بدون هیچ حرفی پشت میز نشست و سرشو پایین انداخت



گارسون و صدا زدم و برای خودم قهوه و برای آیلین بستنی 

شکالتی سفارش دادم هنوزم یادمه اینجا که میومدیم بستنی 

شکالتی می خورد.......

وقتی سفارش دادم نگاهی بهم کرد وپوزخند زد

حالم یه جوری شد.......

دستمو توی هم قلف کردم و بهش نگا کردم و گفتم:می شنوم 

آیلین:چی رو میشنوی

من:باید همه چیزو برام بگی

آیلین:ماهان بس کن دیگه همه چیز تموم شد، من میخوام 

برگردم خارج.....

با این حرفش انگار برق سه فاز بهم وصل کردن

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........داد زدم وگفتم:چی؟
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دوسه نفر روشونو کردن سمت ما و بهمون نگا کردن....

صدامو آروم تر کردم وگفتم:چی گفتی،یه بار دیگه بگو

آیلین معلوم بود ترسیده........

آیلین:دیگه هیچی برام مهم نیست فکر کردی چیکارمی که 

اینجوری سرم داد میزنی 

حاال هم که اینجا نشستم آرش میدونه که اینجام بیرون 

منتظرمه پس......

نذاشتم حرفشو کامل کنه وگفتم:غلط کردی که میخوای بری 

من دیگه نمی ذارم،باید بهم بگی چرا رفتی وگرنه میام خونه 

تونو همه چیزو به بابات میگم،فکر نکن الکی میگم تو خوب من 

و میشناسی وقتی یه حرفیو میزنم پاش میمونم..

آیلین یکم به جلو اومدو دستشو روی میز گذاشت و توی هم 

قلفش کردو گفت:دیگه برام مهم نیست.....



اون وقتی که اومدم التماست کردم بذاری برات توضیح بدم 

چرا نذاشتی.......

من فقط برای دیدن تو اومدم ایران یه سال حرف نزدم.......

یه دفعه جلو دهنشو گرفت

این چی گفت(یه سال حرف نزدم)

همین که خواستم یه حرف دیگه بزنم با گریه بلند 

شدورفت........

آخه چرا حرفاش گنگه هیچی از حرفاش نمی فهمم

باید برم با داداشش صحبت کنم.........

.........

آزیتا 

باالخره روز عقد و عروسی رسید



با یلدا اومدیم آرایشگاه.......

االن آماده جلو اینه نشستم و به خودم نگا میکنم،خیلی 

خوشکل شده بودم......

توی فکر و خیال بودم که دستی روی شونم نشست،سرمو که 

بلند کردم یلدا رو دیدم.......

وای یلدا که نبود فرشته بود........ 

مثل فرشته ها شده بود........

همون لباسی تنش بود که همون روز توی بازار باهم 

خریدیم.......

قطعا اگر مهمونی مختلط بود مازیار نمیزاشت بپوشه،با استرس 

بلند شدم وگفتم:یلدا چه خوشکل شدی......

یلدا:توهم خیلی خوشکل شدی......

دستی به لباسش کشیدم و گفتم:چطور راضی شد اینو 

بپوشی......



یلدا تک خنده ای کردو گفت:با کلی عشوه راضیش کردم.......

یکی زدم توی بازوشو گفتم:یلدا من خیلی استرس دارم

یلدا:آخه چرا......

من:نمیدونم خوب یکمم میترسم

انگاری منظورمو فهمید گفت:اصال نترس هیچی نیست

اینقدرم به خودت استرس نده........

من:ممنون که باهام اومدی مثل یه خواهر

یلدا:خواهش میکنم........

اومدم حرف دیگه ای بزنم که گفتن ماکان اومده

من:یلدا میشه وسایالمو ببری بگی بذاره توی ماشین....

یلدا سری تکون دادو وسایال رو برداشت و 
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گلو دستم دادو یکم از شنلمو پس زد 

توی چشماش خیره شدم بوسه ای روی پیشونیم زد که لبخندی 

روی لبام اومد.......

ماکان:خیلی خوشکل شدی 

با مهربونی توی چشماش نگا کردم 

دستمو گرفت و من و برو سمت پایین در ماشین و برام باز 

کردو نشستم....... 

حرکت کردیم 

فیلمبردار هم پشت سرمون اومد........... 

دستمو توی دستش گرفت وگفت:آزیتا 



من:جانم........ 

لبخندی زدوگفت:چرا اینقدر دستت یخ کرده.......

من:ماکان من استرس دارم 

ماکان:اشکال نداره آخر شب همه استرست میریزه بعدم 

خندید..........

جیغی زدم و اسمشو صدا زدم 

ماکان:با اینکه خیلی میخوامت ولی اگر تو نخوای بهت دست 

نمیزنم.......... 

هیچی نگفتم و به آتلیه رسیدیم 

ماکان درو برام باز کردو دستمو گرفت و اومدم بیرون،لبخندی 

بهم زدوگفت:بفرمایید خانومم.....

وارد آتلیه شدیم و گفتن بریم توی یه اتاق



ماکان دستمو گرفت و من و به سمت خودش کشوند،بند شنلمو 

باز کردو شنلو بیرون آورد....... 

سرمو بلند کردم وبهش نگا کردم

لبخندی زدم که سرشو جلو آوردو بوسه ای ریزی روی لبم 

زد.........

ماکان:خیلی خوشکلی 

من:تو هم خیلی خوشتیپی.......... 

من و کشید توی بغلش و گفت:خیلی دوست دارم....

من:منم 

صدای در که اومد از هم جدا شدیم 

یه دختر جوون بود اومد داخل و گفت:بفرمایید اینجا،کلی 

آزمون عکسای جورواجور و خاک برسری گرفت.....

کارمون توی آتلیه تموم شد و رفتیم به سمت تاالر...



 .........

یلدا 

پس چرا این مازیار نمیاد 

از همون روزی که مازیار بهم پیشنهاد داد درسمو ادامه بدم دارم 

درس میخونم دیگه سرم پکیده ولی خیلی خوبه............ 

دیگه به چیزی فکر نمی کنم

یه شب به مازیار گفتم من و ببره سر خاک بابا 

روز بعدش من و برد............ 

دیگه دلم نمیخواست ازش کینه به دل بگیرم 

ولی اون باهام بد کاری کرد خیلی بد......... 

توی همین فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد 

من:پس کجایی تو 

خیل خوب حاال سالم



 .......

مازیار:اینقدر حرف نزن کوچولو بیا پایین 

 .......

من:کوچولو خودتی 

بعدم گوشی رو قطع کردم 

.......

سریع رفتم پایین و مازیار جلو در وایساده بود

وسایال رو دستش دادم و رفتم نشستم........ 

سوار ماشین شدو گفت:االن مثال عصبانی هستی؟ 

من:آره 

دلم میخواست بزنم زیر خنده ولی جلو خودمو گرفتم 

مازیار دستمو گرفت و من و به سمت خودش کشوند 



توی چشماش نگا کردم  خنده از لبام رفت اشک توی چشماش 

بود یه لحظه دستمو جلو بردم و گذاشتم روی صورتشو 
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مازیار:یلدا من.... 

من:تو چی

مازیار:هیچی بعدا میگم........ 

خواست ازم جدا شه که گفتم:نه نمیشه باید همین حاال 

بگی......... 

مازیار:یلدا پدر بزرگت پیدا شده 

یه لحظه شک زده شدم.......

من:چی میگی



مازیار:تو که من و ول نمیکنی 

کشیدمش توی بغلم وگفتم:معلومه نه این چه حرفیه میزنی من 

زنتم........... 

مازیار:آخه 

من:چی میخوای بگی 

پدر بزرگت داره میمیره خواسته چند وقتی و بری پیشش 

بمونی......... 

من:مطمعن باش من راضی نیستم و نمیشم 

لبخندی بهش زدم وگفتم:حاال هم نگران نباش 

حرکت کردیم به سمت آتلیه آخه قرار بود ما هم بریم....

رفتیم آتلیه و عکس گرفتیم و رفتیم به سمت تاالر.........

.........

دیروز صبح 



مازیار 

نشسته بودم و داشتم حساب کتاب میکردم که در زده 

شد....... 

سرمو بلند کردم که منشی و دیدم 

من:بله

منشی:آقای مهندس یه نفر اومدن میگن آقای شاکری 

هستن....... 

من:گفت کیه؟؟!!! 

منشی:شاکری 

من:بگو بیاد 

رفتم توی فکر چی میگه این ینی ینی نه نیست آخه این همه 

شاکری توی ایران هست..... 



در باز شدو یه مرد تقریبا 45ساله وارد اتاقم شد بلند شدم و 

باهاش دست دادم......

من:بفرمایید 

شاکری:ممنون...... 

من:امری داشتین 

شاکری:خیلی ببخشید که سوال میکنم شما شوهر خانم یلدا 

شاکری هستین............ 

من:بله وشما 

شاکری:میخوام یه چیزی بگم میدونم خیلی باورش سخته ولی 

من عموی همسرتون هستم........... 

من:ینی شما 

شاکری:بله من عموش هستم،ببینید پدر من مریضه داره میمیره 

میخواد یلدا رو ببینه من میخوام برای روحیش چند وقتی یلدا 

خونه بابام باشه........ 



با تعجب داشتم بهش نگا میکردم 

با عصبانیت بلند شدم و گفتم:چی میگی آقا تا حاال کجا بودین؟

هان؟......... 

وقتی اونجوری پدرتون اونا رو از خودشون روندن باید فکر 

اینجاها شو میکردن،حاال چی شده که نوه شو میخواد 

گفتم:من نمیذارم بیاد ما دیگه ازدواج کردیم

شاکری:آقای صبوری چرا اینقدر عصبانی میشین ما که 

نمیخوایم زنتو ازتون بگیریم فقط چند روزی میخوایم یلدا بیاد 

اونجا......... 

اگر میشه به یلدا بگین 

خونسرد گفتم:یلدا خیلی زجر کشیده اصال دل خوشی از شما و 

خانواده تون نداره ولی من بهشون میگم،بلند شدو خداحافظی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......کردو از اتاق زد بیرون
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حال

یلدا 

از وقتی مازیار بهم گفته دارم دیوونه میشم 

معلومه که قبول نمیکنم.

چقدر سختی کشیدم...... 

چقدر زجر کشیدم

توی حال و هوای خودم بودم که عروس و داماد وارد 

شدن........ 

نگاهی بهشون کردم دوتاشون می درخشیدن....... 

لبخندی زدم

رفتن توی جایگاهشون نشستن 



اصال نفهمیدم کی شد که آزیتا و ماکان با هم عقد کردنن،من 

کنار مازیار وایساده بودم موقع عقد بزرگترا اومدن داخل.........

مازیار دستمو توی دستش می فشرد 

بهش نگا کردم که اشک توی چشمام جمع شد........

دستشو زیر چشمم گذاشت و سرمو بوسید 

مهمونی تموم شد و من هنوز توی فکر بودم.........

 ..........

آزیتا 

با کلی گریه از خانوادم جدا شدم و رفتیم به سمت خونه 

مون....

جلو یه خونه وایساد و بوق زد که یه نفر درو باز کرد...

یه خونه حیاط دار بود 

خونه تقریبا بزرگی بود...... 



از ماشین پیاده شدیم که ماکان به پیر مرده گفت:سالم مش 

رجب 

منم سرم پایین بود و سالم کردم 

اونم جوابمونو با مهربونی داد....

ماکان:مش رجب تو دیگه میتونی بری دستت درد نکنه

مش رجب خداحافظی کردو رفت....... 

ماکان دستشو پشت سرم گذاشت و منم رفتم جلو 

در خونه رو باز کردو رفتیم داخل......... 

ماکان دستمو گرفت و رفتیم توی یکی از اتاقا و گفت:اینم 

اتاقمون...... 

به تخت نگا کردم که خیلی خوشکل تزئین شده بود و گالی رز 

قرمز و ریخته بود روش........ 



برگشتم و بهش نگا کردم لبخندی زدم و سرمو روی سینش 

گذاشتم اونم دستشو روی کمرم گذاشت و من و به خودش 

چسپوند.....

زمزمه کردم:دوستت دارم 

ماکان:من بیشتر.......

من و روی تخت نشون و پشت سرم نشست 

شنلو بیرون آوردو کل گیره هارو از سرم بیرون آورد.........

بوسه ای روی شونم گذاشت که یه جوری شدم 

سرمو به سمتش چرخوندم که بالفاصله لبشو روی لبم گذاشت 
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ماکان زیپ لباسمو کشیدو گفت:بریم دوش بگیریم....



سری تکون دادم که وایسادمو پشت سرم وایسادو لباسمو از تنم 

بیرون آوردو دستشو زیر پام انداخت که جیغ کشیدم و دستمو 

دور گردنش انداختم........

خنده ای کردو گونه مو بوسید

در حمومو باز کردو من و روی زمین گذاشت زیر نگاهش داشتم 

ذوب میشدم.....

کم کم بم نزدیک شد که خوردم به دیوار سرد حموم.....

دستشو پشت کمرم گذاشت و به خودش نزدیکم کرد.......

دستشو از کمرم جدا کرد و یه ثانیه نکشید که آب ریخت روی 

صورتم.........

دوتا دستمو به یقش گرفتم و به خودم نزدیکش کردم

اونم دوتا دستشو دوطرفم گذاشته بود........ 

بهم نزدیک شدو لباشو روی لبام گذاشت



ماکان حوله رو پیچید دورم و بام نگا کرد

بهم نگا کردو دستاشو دوطرف صورتم گذاشت و 

گفت:می ترسی؟.........

از سؤالش تعجب کردم وگفتم:یکم

ماکان بوسه ای روی لب هام زدو گفت:تا تو نخوای....

نذاشتم حرفشو کامل کنه و لبامو روی لباش گذاشتم.....

اونم انگار این کارمو به نشونه رضایت دیدو دوطرف باسنمو 

گرفت و من و به سمت باال کشید منم پاهامو دور کمرش حلقه 

کردم............

محکم میبوسید

همینطور که همدیگه رو میبوسیدیم به سمت دررفت و درو باز 

کردو رفتیم بیرون.........

پرتم کرد روی تخت قبل از اینکه روم خیمه بزنه با یه حالت 

وحشی حوله رو از روم برداشت........



روم خیمه زدو با دستاش صورتمو قاب گرفت

و لباشو روی لبام گذاشت........

هیچ کدوممنون لباس تنمون نبودو این �ارمونو آسون تر 

�رده بود.....

ما�ان خیلی خوب پیش میرفت

از خجالت چشمامو بسته بودم....

وقتی خودشو واردم �رد درد داشتم ولی نه خیلی زیاد ولی 

بازم درد داشت....

پیشونیمو بوسیدوگفت:درد داری؟

من:نه خیلی

ما�ان:ادامه بدم......؟

من:ادامه بده



خودشو ت�ونی دادم �ه �امل وادم شدو این بار یود �ه 

فهمیدم درد واقعیش اون نبود..... 
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از شب عروسی آزیتا که مازیار موضوع رو بهم گفت دارم 

دیوونه میشم نمیدونم چیکار کنم.....

معلومه میخوام چیکار کنم

نمیتونم اینکارو کنم،نمیتونم برم توی اون خونه

توی اتاق بودم که از توی حیاط صدای دادو بیداد 

میومد............. 

سریع رفتم پایین با کسی که پایین بود چشمام سیاهی،رفت و 

سیاهی مطلق........



با درد چشمامو باز کردم

مازیار باالی سرم بود........

دستامو گرفته بودو توی چشمام نگا می کرد

یه دفعه همه چیز یادم اومد و دستمو از توی دست،مازیار 

کشیدم و بلند شدم...........

مازیار:کجا میری؟وایسا

سریع از پله ها پایین رفتم که روی مبل توی سالن 

دیدمش........... 

پایین پله ها وایسادمو بهش نگا کردم

محوش شده بودم آخه این کیه که اینقدر شبیه بابامه

انگار که خودشه........

گفتم:شما کی هستین



مرده که با اومدن من وایساده بودبهم نزدیک شد که یه قدم 

رفتم عقب که خوردم به یه چیزی......

مازیار پشت سرم وایساده بود

مرده جلوتر اومدو گفت:خوبی عمو جوون

ینی این عموی من بود نه خدایا،نه 

چرا اینقدر من بدبختم........... 

چرا حاال باید پیداشون بشه،حاال که زندگیم خوب شده ،حاال که 

دارم از زندگیم لذت میبرم......... 

اومد دستمو بگیره که دستشو پس زدم و خودم بیشتر به مازیار 

نزدیک کردم اونم دستشو دور کمرم انداخت که 

نیوفتم..............

مرده:میشه یکم حرف بزنیم

توی نگاهش خواهش بود نمیدونم چطوری توصیفش 

کنم...........



سرمو باال پایین کردم که ازم دور شدو رفت و روی مبل 

نشست.........

مازیار در گوشم گفت:اگر حالت خوب نیست تا ردش کنم 

بره......

دستمو روی دستش گذاشتم و گفتم:خوبم

دستشو پشت کمرم گذاشت و رفتیم به سمت مبل رو به روی 

َمرده.............

نشستیم و مازیار هم کنارمون بود

خدا رو شکر که هیچکدومشون خونه نبودن وگرنه همه چیز 

برمال میشد.......... 

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم

یه جوری نگام می کرد نمیتونم توی من چی دیده بود که 

اینطوری نگام می کرد........



صدامو یکم بلند کردم وگفتم:میشه اینجوری نگام نکنین.......

َمرده به خودش اومدو گفت:میتونم حرف بزنم

مازیار:میتونین ولی خواهش میکنم زود تر بگین حال همسرمو 

که میبینین..........

مرده:خوب دخترم چطوری بگم من مهراد شاکری هستم.......

با شنیدن اسم و فامیلش دست مازیار و سفت گرفتم....

ادامه داد:من برادر دوقلوی باباتم

تو خیلی شبیه عمه تی............ 

میدونم االن داری با خودت میگی تا االن کجا بوده و چیکار 
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بابام ینی پدر بزرگ تو داره میمیره آخرین خواستش این بوده 

که تورو ببینه و ازت معذرت بخواد.......

اون نذاشت بابات با مادرت ازدواج کنه و اونا با هم فرار 

کردن،خیلی پشیمونه تورو خدا بیا و ببینش.......

من خودم دکترم اون دیگه عمری نداره دلم میخواد یه چند 

وقتی و بیای و با پدرم زندگی کنی............

این چه حرفاییه که میزنه دوروزه من و پیدا کرده و االن 

میخواد من برم اونجا........

به سرعت بلند شدم وگفتم:من هیچوقت نمیام اونجا،کجا 

بودین وقتی سختی می کشیدیم......... 

اون بابات کجا بود وقتی پسرش از روی نداری و بدبختی معتاد 

شد.........

اشک میریختم و حرف میزدم

حالم ازتون بهم میخوره اصال نمیخوام ببینمتون



دیگه دنبالم نیاین

بلند شدم خواستم برم که گفت:خواهش میکنم بهش فکر کن 

اون فقط چند ماه دیگه میتونه منتظرت باشه

حاال دیگه خودت تصمیم بگیر......

بعدم از خونه زد بیرون

گریه کردم و نشستم روی مبل........ 

مازیار من و گرفت توی بغلم

منم سرمو گذاشتم روی سینش......

کم کم چشمام گرم شدو خوابیدم

.....

روزها پشت سر هم می گذشت که من خودمو با درس مشغول 

کرده بودم و مازیار هم درمورد عروسی هیچ حرفی 

نمیزد.........



کنکور داده بودم و منتظر بودم تا جوابش بیاد 

نمیتونستم این چند ماه چطور گذشت........

هر لحظه به مازیار وابسطه تر میشم اون که دوست داشت 

زودتر عروسی رو بگیریم ولی االن هیچی بهم نمیگه........ 

توی این چند ماه چند باری عمو اومدو من گفتم نمیتونم،ولی تا 

کی میخواد بیادو بره........... 

مازیار اولش مخالف بود ولی وقتی دید خیلی پا فشاری میکنن 

باهام حرف زد ولی من نمیتونستم.....

امروز قراره جواب کنکورم بیاد وای خیلی استرس دارم قراره 

مازیار بیادو توی سایت نگاه کنیم،اگر قبول شم چهار سال عقب 

افتادم...

ینی میتونم 

توی فکر بودم که در اتاق باز شدو مازیار با خوش حالی اومد 

داخل...... 



من:چی شده چرا اینقدر خوش حالی

مازیار به سمتم اومدو بغلم کردوگفت:یلدا قبول شدی 

عشقم........

با بهت بهش نگا کردم آخه قرار بودم با هم نگا کنیم.....

از خودش جذام کردوگفت:میدونستم استرس داری خودم نگا 

کردم..........

پرستاری توی همین شهر آوردی باورت میشه

یه دفعه پریدم توی بغلش و اونم بلندم کردو میچرخید 

ومیخندیدیم.......... 

یه دفعه در باز شدو مامان و ماهان هول شده اومدن 

داخل........

ماهان:چه خبره؟

مازیار:آیدا دانشگاه قبول شده...........

مامان به طرفم اومد و بغلم کردو گفت:مبارک باشه



من:ممنون.........

ماهان به طرفم اومدو بغلم کردوگفت:شیرینیش کو پس.....

من:خیلی پرویی آخه منم همین حاال فهمیدم

مازیار:امشب شام میریم بیرون مامان به آزیتا و ماکان هم 

بگو........ 

مامان:باشه 

رفتن بیرون و من موندم و مازیار 

به سمتم اومدودستشو دور کمرم حلقه کردو گفت:خوب حاال که 
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نمیخواستم دلشو بشکنم خودمم میخواستم 



من:معلومه که میخوام......... 

نزدیکم شدو لباشو روی لبم گذاشت 

خیلی نرم میبوسیدو منم دستمو دور گردنش انداختم و 

همراهیش کردم.......... 

ازم جدا شدوگفت:نمیخوای خانوادت توی عروسیمون 

باشن....... 

با این حرفش قیافم توی هم رفت و گفتم: نمیدونم،واقعا 

گیچم...... 

مازیار:فکراتو بکن من دوست دارم تا دوماه دیگه عروسیمون 

بگیریم....... 

امشبو فکر کن 

فردا تصمیمت هرچیزی بود من رو حرفت حرف نمیزنم اگر که 

دوست داشتی ببینیشون به عموت میگم و میری 

میبینیشون........ 



دستشو گرفتم وگفتم:تو که تنهام نمیذاری؟ 

مازیار:معلومه که نه 

روی تخت دراز کشیدیم و مازیار هم بغلم کرد.......... 

 .........

دیشب اصال نخوابیدم 

همش بهش فکر میکردم 

یاد شب عقدمون افتادم که هیچکس و نداشتم 

تصمیم گرفتم برم ببینمشون............. 

نمیدونم چطوری برم 

دست مازیار دورم حلقه شده بودو من توی بغلش گرفته 

بود......... 

با صدای آالرم گوشیش تکونی خورد و دستشو از دورم جدا 

کردو صداشو قطع کردو دوباره خوابید....... 



میدونستم دیگه بیداره گفتم:مازیار؟ 

مازیار با صدای خماری گفت:جون دلم........ 

من:من تصمیممو گرفتم 

مازیار:خوب؟.......... 

من:میبینمشون

مازیار:کار خوبی می کنی تا آخرش باهاتم 

من:مرسی که هستی........ 

خیلی دوستت دارم 

مازیار :منم...... 

 ..........

جلو یه خونه بزرگ که دست کمی از خونه مامان نداشت 

وایسادیم 



استرس تموم وجودمو گرفته بود.........

مازیار دستمو فشردوگفت:خوبی؟ 

من:خوبم 

مازیار:آخه رنگت پریده....... 

من:چیزی نیست نگران نباش 

مازیار ایفن و زد و صدای یه زن بود که جوابمونو داد....

در باز شدو رفتیم داخل........

در سالن باز شدو عمو اومد بیرون دست مازیارو سفت گرفته 

بودم............. 

عمو بهمون رسیدو گفت:سالم دخترم 

سالم خالی دادم و دیگه هیچی نگفتم........

مازیار هم سالم کرد 



عمو:خیلی خوش حالم کردی که قبول کردی 

بفرمایید داخل...........

رفتیم داخل

ولی قرار نبود اینطوری باشه

کلی آدم اونجا بود........

نمیتونستم پامو جلو بذارم

مازیار دستمو بیشتر فشرد...........

رو کرد طرف عمو و گفتم:قرار نبود همه جمع بشن اینجا...

یه زن �ه تقریبا چهل سالش بود بسمتم اومد

و قبل اینکه بهم برسه غش کرد،این چرا اینجوری کرد

نکنه همین عمم بود که گفت خیلی شبیه منه....... 

نمیدونم هیچ عکس العملی نمیتونستم از خودم نشون بدم.......



یه دختره جیغ زدوگفت:مامان

من همونجا مثل مجسمه وایساده بودم و حرکتی 
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یه قدم رفتم جلو،فقط یه قدم

به خاطر قرار امروز نرفتیم شیرینی شام بیرون

یه پسر تقریبا هم سن و ساالی مازیار بود زل زده بود بهش یه 

دفعه اومدو با مازیار دست دادوگفت:آقای صبوری؟....

مازیار:سالم 

اومد حرفی بزنه که صداش زدن و رفت اصال نفهمیدم کی 

بود...



همه دور اون خانومه که حاال فهمیده بودم عمم هست،جمع 

شده بودن........ 

من که هیچ حسی نداشتم مازیار دستمو کشیدو رفتیم روی 

اون مبله نشستیم بعد چند دقیقه اون خانومه هم حالش خوب 

شده بود زل زده بود به من انگار چیز غیر ممکنی دیده بود......

مازیار توی گوشم گفت:یلدا تورو خدا این زنه داره از دست 

میره..........

نگاهی بهش کردم

با قدم های لرزون بلند شدم و رفتم سمتش اونم بلند شد،،هنوز 

کاری نکرده بودم که خودشو انداخت توی بغلم زو زار زار 

کرد...... 

منم هیچ کاری نمیکردم فقط تونستم دستمو دور کمرش 

بندازم.......

ازش جدا شدم که گفت:خوبی عمه؟



من:ممنون

ازش دور شدم و نشستم

نشسته بودم که همون دختره که فکر کنم دختر عمه بود 

گفت:دایی از کجا معلوم که این دختر عمو اصغره.....

سرمو سمتش کشیدم این چی میگفت ینی من خودمو به این 

انداختم....... 

خواستم حرف بزنم که عمو گفت:ساکت باش بهاره من 

تحقیقامو کردم.......

بهاره:هه تا االن کجا بوده من که باورم نمیشه به این زودی 

قبول کرد تا بیاد،کسی که از خونه انداخته باشنش بیرون باید 

یکم غرور داشته باشه و نیاد....

بلند تر گفت:حتما برای پوله........... 

اشکم میخواست بریزه میخواستم جوابشو بدم که مازیار پیش 

دستی کردوگفت:خانم حرف دهنتو بفهم



بهار:اصال شما کی باشین؟ 

مازیار:من شوهرشم..........

انگار دختره تعجب کرده بود 

مازیار:زن من اونقدری داره که چشمش پای مال منال شما 

نباشه.........

بهار:شما هم یکی مثل این،کسی که اینجوری بزرگ شده یکی 

مثل خودش گیرش میاد.....

همون پسره:ساکت باش بهاره داری به آقای مهندس بی 

احترامی میکنی........ 

بهاره با تعجب گفت:آقای مهندس؟ 

پسره:بله ما با شرکت ایشون شراکت میکنیم...... 

بهار از تعجب در اومدو گفت:حاال هرچی این دختره....... 



نذاشتم حرفشو کامل کنه وبلند شدم و گفتم: بسه دیگه اصال 

نباید به حرفتون گوش میکردم و میومدم اینجا آقای 

شاکری.............. 

شما که خانواده تون نمیخواستم من و ببینن چرا اومدین دنبال 

من واقعا که براتون متاسفم.......

دست مازیار گرفتم و بلندش کردم اونم بدون هیچ مقاومتی 

بلند شدخواستم بریم که عمو جلومونو گرفت....

بهاره:عمو ولش کن بذار بره........

با این حرفش صدای یه سیلی اومد که روموکه برگردوندم دیدم 

عمه بهش سیلی زده............

دلم خنک شد 

به حرفای عمو توجهی نکردم خواستم برم که از باال  صدای یه 

نفر اومد:اینجا چه خبره 



سرمو بلند کردم و به پیرمرد تقریبا هفتاد ساله که باالی پله ها 

ایستاده بود و عصا دستش بود نگا کردم..... 

داد زدوگفت:میگم اینجا چه خبره 

عمو:بابا دختر اصغرو برات آوردم............ 

پیرمرده نگاهی به من کردو از پله ها پایین اومد 

این چرا اینجوری به من نگا می کرد انگار جن دیده بود،باالخره 
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جلو روم وایساد هیچ کاری نمیتونستم بکنم همه به ما نگا 

میکردن............ 

این پدر بزرگ منه 



یه لحظه انگار حسی توی چشماش دیدم که چشمام اشکی 

شد........ 

بیشتر و بیشتر بهم نزدیک شد،دستشو سمتم آورد که سرمو 

عقب کشیدم....... 

دستشو عقب نکشیدو دستشو پشت گردنم گذاشت و پیشونیم 

و بوسید و ازم جدا شد........

پدربزرگ:خوش اومدی دخترم 

این بود که نذاشت بابا و مامان باهم ازدواج کنن 

این بود که اونا رو آواره کرد......... 

االن اینجوری جلو من وایساده و مهربون شده 

دیگه نمیتونستم تحمل کنم.......

ولی اون دیگه داره میمیره

پدربزرگ:همه بشینین..........

همه نشستن



ولی من هنوز تکون نخورده بودم

مازیار دستمو گرفت و رفتیم نشستیم..........

پدر بزرگ نشست و گفت:خوب من به مهراد گفتم بیاد دنبالت 

همینطور که میدونی من دیگه عمری ندارم برای همین میخوام 

ارث و میراثمو تقسیم کنم...... 

یه دفعه بهاره بلند شدوگفت:پس بگو خانم برای چی اومده پس 

میگفتین ما هم از قبل خبر دار می شدیم...............

یه دفعه بلند شدم وگفتم:دختره بی شعور حد خودتو بدون فکر 

کردی کی هستی.........

از وقتی دنیا اومدی خوشتیتو توی این خانواده کردی...

حاال فقط برای یه ارث کوچیک داری خودتو کوچیک 

میکنی........

واقعا برات متاسفم نمیتونم چطوری بهت بفهمونم که من هیچ 

نیازی به این مال و اموال ندارم ولی تو اگر خیلی نیاز داری و 



داری توی ِخَفت زندگی میکنی بیا سهم من و هم بگیر........

بهاره:خیلی رو داری معلوم نیست تا االن کجا بزرگ شدی.........

دیگه موندن و جایز ندونستم نگاهی به مازیار انداختم و 

دستشو گرفتم وگفتم:بریم.........

هنوز دوقدم برنداشته بودم که بهاره گفت:آره برو بهتر.....

پدر بزرگ:خفه شو دختره.......

دیگه حرفشو ادامه نداد

بلند گفتم:من دیگه نمیتونم اینجا بمونم

رو کردم طرف عمو گفتم:اگر میدونستم میخواد بهم اینجوری 

بی احترامی بشه بعد از چهارماه که بهم میگفتین بیام االن هم 

نمیومدم.......

از در سالن زدم بیرون 



صدای پدر بزرگو شنیدم که گفت:مهراد برو دنبالش نذار 

بره.......... 

ولی من تو جهی نکردم و داشتم میرفتم که عمو بهمون رسیدو 

جلومو گرفت و گفت:یلدا وایسا عمو جون،وایسا 

وایسادم و با اشک توی چشماش نگا کردم مازیار:آقای شاکری 

راحتش بذارین مگه نمی بینین حالش بده........

عمو:فقط یکم دیگه صبر کنین

مازیار:اگر میخواستین وایسه جلو دختر خواهرتونو 

می گرفتین..........

عمو:تورو خدا یکم دیگه... 

هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای جیغ و داد اومد....

سه تامون سرمونو به طرف در سالن کردیم و دویدیم همون 

سمت......... 

عمه:مهراد بیا بابا 



همه دورش جمع شده بودن حالش بد شدو به اورژانس زنگ 
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توی بیمارستان نشسته بودیم که پرستار بیرون اومدو گفت:یلدا 

خانم کی هستن 

نگاهی به مازیار کردم وگفتم:منم.......

پرستار:بیمار گفتن میخوان شمارو ببینن 

به سمت اتاق رفتم و درو باز کردم و رفتم داخل

روی تخت دراز کشیده بود 

روی صندلی نشسته بود گفتم:با من کاری داشتین

پدر بزرگ:میخواستم باهات حرف بزنم.......... 



اگر بدونی وقتی بابات اومدو گفت میخواد با مامانت ازدواج 

کنه خیلی ناراحت شدم من نمیخواستم زن خارجی بگیره اولش 

گفتم بهش میگم از ارث محرومش میکنم ولی اون گوش نکردو 

با هم فرار کردن من واقعا نمیخواستم از خودم جداش کنم من 

فقط یه بار بهش گفتم ولی اون نذاشت این یه بار دوبار بشه 

اصال به من فرصت نداد..... 

من خیلی دنبالش گشتم گفتم حاال که دیگه ازدواج  کرده 

بیارمش پیش خودم ولی اون رفت و دیگه پیداش نشد...

من چه میدونستم که اینقدر عاشقشه که با یه نه گفتن من این 

کارو میکنه.........

از همون روز تا حاال من یه روز خوش ندیدم 

االن حتما داری به خودت میگی این دروغ میگه 

ولی باور کن که من نمیخواستم اینجوری بشه............. 

بهم نگا کردوگفت:اجازه میدی برات پدری کنم 

من:از پدری کردن گذشته من شوهر کردم آقای شاکری.....



پدربزرگ:میشه بگی پدر بزرگ من دیگه عمری برای زنده بودن 

ندارن میخوام این چند ماهو خوب زندگی کنم.............. 

یکم دلم براش سوخت نمیدونستم چی بگم 

دستشو دراز کردو دستمو گرفت و گفت:من خیلی باباتو دوست 

داشتم........

از وقتی بابات رفت مادرشم خیلی دووم نیوردو از دنیا 

رفت........... 

من:نمیدونم چی بگم 

پدربزرگ:نمیخوام چیزی بگی فقط میخوام تا موقع مرگم کنارم 

باشی همین.............. 

من:خدا نکنه 

پدربزرگ:میدونم خیلی سختی کشیدی ولی من همه چیزو 

جبران میکنم............ 

نگاهی بهم کردوگفت:دوستش داری؟ 



من:کی و........ 

پدر بزرگ:شوهرتو 

من:معلوم نیست؟........

پدربزرگ:از چشماش میخونم که خیلی دوستت داره 

من:منم دوستش دارم......... 

لبخندی زدوگفت:فامیلیش چی بود 

من:صبوری........ 

پدربزرگ:فک کنم پدرشو بشناسم دکتر بوده 

من:آره 

........

چند روزی میگذره من با پدر بزرگ بهتر شدم ولی بین من و 

بهاره هنوز درست نشده.......... 



نمیتونم باور کنم که چند روز دیگه عروسیمونه

با هم تصمیم گرفتیم تا عروسی رو زود تر بگیریم تا پدر بزرگم 

باشه و دیگه من بعدش برم دانشگاه درمورد دانشگاه که خیلی 
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کارا خیلی سریع انجام شدو امشب شب عروسیمونه

زیر دست آرایشگر داشتم جون میدادم......

خیلی وقت بود که دورم بود 

خودشم خسته شده بود.......

دختره:خوب خانم خوشکله دیگه تموم شد 

بلند شدم و توی آینه به خودم نگا کردم....... 

خیلی خوشکل شده بودم 



اصال باورم نمیشد این منم 

از اتاق مخصوص بیرون اومدم که آزیتا اومد دستمو دستمو 

گرفت و گفت:وای یلدا خیلی خوشکل شدی

من:مرسی توهم خیلی خوشکل شدی...... 

ازیتا:راستی مازیار هم زنگ زد 

من:واقعا......

آزیتا:آره گفت پایین منتظرته 

من:باشه فقط برو وسایال رو بهش بده مرسی....

آزیتا:باشه 

بعد پنج دقیقه اے آماده شدم 

من:آزیتا ماکان میاد دنبالت دیگه؟.....

ازیتا:آره برو نگران نباش 



از آرایشگاه زدم بیرون روی پله ها بودم 

سرمو بلند کردم و به مازیار نگا کردم.......

خیلی خوشتیپ شده بود 

اونم داشت با لبخند بهم نگا می کرد..........

بهم نزدیک شدو گلو داد دستم و پیشونیمو بوسیدوگفت:خیلی 

خوشکل شدی

من:ممنون تو هم خیلی خوشتیپ شدی.....

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم فیلمبردار هم پشت سرمون 

میومد...

آتلیه هم رفتیم و عکس گرفتیم گردن منم خشک شد از بس 

گفت این ژست و بگیرین اون ژست و بگیرین.....

مازیار دستمو توی دستش گرفت و بوسه ای روش زد که سرمو 

بلند کردم و بهش نگا کردم....



مازیار:چرا اینقدر سردی؟

من:یکم استرس دارم......

مازیار:آخه چرا 

من:به نظرت پدربزرگم و اینا اومدن

مازیار:برات مهمه.........

من:آره خوب

مازیار:نگران نباش

کم کم به تاالر رسیدیم

مازیار پیاده شدو اومد سمت من و درو باز کرد

منم پیاده شدم و دستشو گرفتم و دوتا مون به سمت،سالن تاالر 

رفتیم..........

در باز شدو صدای همه با دیدن ما باال رفت........ 



روی صندلیهامون رفتیم و نشستیم

از دور مامان و دیدم که داره به سمت ما میاد بلند شدم 
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مامان:ایشاال خوشبخت بشی........

من:ممنون

مامان رو کرد طرف مازیار و مازیار اونو توی بغل گرفت

مامان:خوشبخت بشی پسرم...........

مازیار:ممنونم مامان

چشم چرخوندم و عمه رو دیدم لبخندی زدم و چشمم خورد به 

دختری که کنارش بود بهاره رو می شناختم و اون دختر اون 



یکی رو که وسط زن عمو و عمه نشسته بود رو 

نمی شناختم...........

نمیدونم کی بود

با قرار گرفتن دستی که جلوم تکون می خورد به خودم اومدم و 

به آزیتا نگا کردم..........

آزیتا:کجایی تو

من:آزیتا اون دخترو که وسط زن عمو و عمه نشسته رو 

میشناسی....... 

آزیتا:نه حاال چرا اینقدر کنجکاو شدی

من:هیچی همینطوری.........

من:اون چی اون دختره که اونجا نشسته 

آزیتا:اونو داداش دعوت کرده دکتر یکی از سهامداراست فکر 

کنم یه همینجور چیزی......... 



مازیار:شما دوتا چی میگین؟؟

آزیتا:آخه به تو چه........... 

مازیار یه جوری نگاش کرد که آزیتا گفت:غلط کردم،بعدم خنده 

کنان رفت.......

بعد از اینکه یه رقص دو نفره رفتیم من از خستگی نشستم و 

مازیار هم رفت توی مردونه............ 

نشسته بودم عمه اومد طرفم،به احترامش بلند شدم.......... 

عمه:الهی عمه غذات بشه چه خوشکل شدی 

من:ممنون عمه خوش حالم کردین اومدین........

به بهاره نگا کردم که با اخم وایساده بود جلوم 

دستشو دراز کردو گفت:مبارک باشه.......

منم دستشو گرفتم و گفتم:ممنون 

زن عمو هم بغلم کرد کرد و مبارک باشه گفت.....



زن عمو رو کرد طرف همون دختره و گفت:اینم عروس 

گلم.......... 

دستشو گرفتم و گفتم:خوشبختم 

با خوش رویی باهام حرف زد ولی اون بهاره هیچی انگار ارث 

باباشو ازش گرفتم.......... 

باالخره تموم شد

این استرسم تموم شد

پدر بزرگ دستشو پشت سرم گذاشت و سرمو جلو برد و 

پیشونیم و بوسیدو آرزوی خوشبختی برامون کرد

منم با گریه ازشون جداشدم.........

با مازیار وارد خونه شدیم

یه خونه حیاط دار خوشکل........



مازیار درو باز کردو رفتیم داخل

مازیار از پشت بغلم کردوگفت:خوب خانم قشنگم باالخره تموم 

شدو اومدیم توی خونه خودمون........

من:آره تموم شد

مازیار:میخوای بری حموم..........

من:آره اگر لطف کنی و اینا رو از سرم در بیاری آره...

دستمو گرفت و به یه اتاق رفتیم و درشو باز کرد....

یه اتاق سفید با وسایل سفید مشکی خیلی خوشکل بود......

روی تخت نشستم و دستمو روش کشیدم مثل مخمل بود......

پایین باال شدن تخت و فهمیدم مازیار پشت سرم 

نشست..........

تک تکش و بیرون آورد و گفت:خوب تموم شد



من:ممنون.......

بلند شدم و رو به روش وایسادم و گفتم:یکم زیپ لباسمو بکش 

پایین.........

رومو کردم اون ور که خودمو توی آینه دیدم

مازیار پشت سرم وایسادو زیپ لباسمو پایین 
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از توی آینه بهم نگا کرد

لباسمو بیرون کشید که افتاد روی زمین........

شونمو بوسیدو گفت:میشه نری حموم

از دستش فرار کردم و به سمت حموم رفتم ولی قبل از اینکه 

دستم به دستگیره برسه دستمو گرفت که افتادم توی 

بغلش...........



مازیار:کجا میخواستی فرار کنی؟

من:من؟هیچ کجا،کجا میخواستم برم.........

هنوز حرفم کامل نشده بود که دست انداخت زیر پامو بلندم 

کرد که جیغ زدم و دستمو دور گردنش حلقه کردم

من:مازیار..........

مازیار:جون مازیار

در حمومو باز کردو رفتیم داخل......

........

ماهان

توی حیاط تاالر وایساده بودم که آیلین و دیدم که از  سالن تاالر 

بیرون اومدو رفت سمت اون ور تاالر............. 

خیلی وقت بود ندیده بودمش 



پشت سرش رفتم که صدا پچ پچ میومد......

صدای آیلین بود 

آیلین:سام چرا نمیفهمی من هنوزم ماهان دوست دارم نمیتونم 

باهات باشم میفهمی......... 

پسره که اسمش سام بود گفت:چرا نمیخوای باور کنیـ که دیگه 

اون دوستت نداره.......... 

آیلین:اون نداشته باشه برام اهمیت نداره،من دارم.....

نمیخوام به کس دیگه ای فکر کنم بهتره توام دست از سرم 

برداری......... 

سام:تو لیاقتت همونه،همون آدمی که یه سال تنهات 

گذاشت........ 

وقتی رفتی عمل کردی پیشت بود؟آره پیشت بود؟ 

نه نبود............ 



چرا نبود هان؟؟

چه عملی این چی داره میگه 

آیلین:اون خبر نداشت من بدون اینکه بهش بگم رفتم،حاال هم 

ولم کن.......

سام:نمیتونم،نمیتونم.......

آیلین:میتونی،برو 

سام:برو پیش همون آره تو لیاقتت همونه،وقتی تومورتو 

عملکردی و یه سال افسردگی گرفتی من پیشت بودم اون 

نبود........... 

خدایا دارم نابود میشم چه توموری....... 

آیلین داد زدو با گریه گفت:تورو خدا ولم کن من نمیتونم به غیر 

از ماهان به کسی دیگه ای فکر کنم حتی اگر اون دوستم 

نداشته باشه.........



سام:باشه من میرم تو پشیمون میشی،اون هیچوقت پیشت 

برنمیگرده............. 

پسره رفت و من همون جا پشت دیوار وایساده بودم به آیلین 

که کنار دیوار نشسته بود و سرشو روی زانوهاش گذاشته بودو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............گریه میکرد نگا میکردم
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بلند شد خواست بره که رفتم جلوش جیغ زدو دستشو جلو 

دهنش گرفت........... 

بعد چند ثانیه دستشو برداشت و با چشمای اشکی بهم نگا 

کرد.....

کمکم نزدیکش شدم 

آیلین:بهم نزدیک نشو.......

من:چرا بهم نگفتی 



آیلین با لکنت گفت:چی و......... 

داد زدم وگفتم:چرا نگفتی 

رفتم جلو که دیگه آیلین چسپید به دیوار........

خودمو بیشتر بهش نزدیک کردم 

آیلین دستشو گذاشت روی سینمو گفت:ماهان بسه برو 

کنار......... 

من:چرا برم مگه من و نمیخواستی 

با اشک توی چشمام نگا کرد توی یه لحظه لبامو روی لباش 

گذاشتم......... 

دستمو پشت گردنش گذاشتم و بیشتر بوسیدمش انگار نفس 

کم آورده بود خودمو ازش جدا کردم و توی چشماش نگا 

کردم.......... 



با گریه دستشو گذاشت روی سینمو هولم دادو خواست بره که 

دستشو گرفتم و دوباره به دیوار چسپوندمش و سرمو توی 

گردنش کردم وگفتم: میدونی توی این یه سال چقدر عذاب 

کشیدم......

میدونی چقدر منتظرت بودم که بیای

چرا بهم نگفتی.........؟؟؟ 

چرا؟؟ 

آیلین با گریه گفت:شاید هیچوقت از زیر عمل بیرون نمیومدم 

چی رو میخواستی بفهمی.......

مشتمو زدم به دیوار وبا داد گفتم:ولی تو باید میگفتی

آیلین:ببخشید،ببخشید......... 

من برای خودت نگفتم

سریع کشیدمش توی بغلم.........



هق هق کنان گفت:ماهان من باید برم

از خودم جداش کردم وگفتم:دیگه نمیذارم بری

هیچوقت،میترسم دوباره از دستت بدم...........

ازم جدا شد ولی نذاشتم بره

ماهان:االن آرش میاد کله مونو میکنه

خنده ای کردم وگفتم:اشکال نداره...........

دوباره کشیدمش توی بغلم

من:خیلی دوستت دارم..........

آیلین ازم جدا شدوگفت:مطمعنی شاید دوباره توی آینده.......

نذاشتم حرفشو کامل کنه گفتم:تا آخرش باهاتم

بوسه ای روی لباش زدم خواست خودشو ازم جدا کنه ولی 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............نذاشتم و به بوسیدنش ادامه دادم
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ماکان

امروز یه عمل سخت داشتم،خیلی سخت بود و اعصابم خورد 

بود....

رفتم توی اتاقم و روی صندلیم پشت میز نشستم......

خواست خوابم ببره که گوشیم زنگ خورد

لعنت بر شیطون...........

برداشتم ولی کسی جواب ندا،گوشی رو انداختم روی میز 

،دوباره زنگ زد،برداشتم

الو

.......

بله



.......

نه کسی رو نفرست حوصله شو ندارم

.......

کی؟ 

 .......

تو نمیدونی من ازدواج کردم 

.......

خیل خوب بفرست داخل 

.......

تلفن و روش گذاشتم که در اتاق باز شدو آزیتا با اخم اومد 

داخل

.........

آزیتا



از ماشین پیاده شدم و رفتم توی بیمارستان

رفتم طرف اتاق ماکان...........

منشی نشسته بود

گفتم:سالم

بدون اینکه سرشو بلند کنه گفت:سالم

گفتم:میشه بگین خانم صبوری اومدن.......

سرشو بلند کردوگفت:نوبت گرفتین

من:نه..........

منشی:پس نمیشه برین داخل

با عصبانیت گفتم:شما بگین خانم صبوری اومدن خودشون 

اطالع دادم......

منشی:اصال شما کی هستین 



من:همسرشون.....

یه دفعه رنگ صورتش پرید وگفت:چرا دروغ میگی خانم آقای 

دکتر ازدواج نکردن......

با عصبانیت بهش نگا کردم وگفتم:یا میگی یا میرم داخل........

گوشی رو برداشت و زنگ زد

آقای دکتر خانومی اومدن میگن همسرتونن فکر کنن دروغ 

میگن،چیکار کنم.........

 ........

آخه آقای دکتر شما کی ازدواج کردین 

 ........

چشم 

........



با پوزخند بهش نگا کردم که با ترس بهم نگا می کرد که 

گفت:ببخشید نمیدونستم ازدواج کردن.........

من:باز آخرت باشه 

در اتاقو باز کردم و با اخم رفتم داخل 

ماکان:وای وای چه خانم اخمویی 

روی مبل نشستم وگفتم:اینو اخراجش میکنیا.....

ماکان:کی و........

من:این منشی بی تربیتتو

ماکان خندید و گفت:پس بگو از کجا اینقدر عصبانی 

هستی.............

از پشت میزش کنار اومد و اومد کنارم نشست و دستشو دور 

گردنم انداخت که شالم افتاد....

سرشو توی گردنم کردوگفت:االن قهری؟ 
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ماکان:پس چرا قیافت اینجوریه

من:اصال ازش خوشم نیومد....... 

ماکان بوسی روی لپم گذاشت و گفت:مهم اینه که کارشو خوب 

انجام میده ولش کن.

من:خیلی گستاخه.....

ماکان:بهش تذکر میدم خانومم...

من:به من میگه دروغ میگی،احمق 

ماکان:اصال پاشو بریم بیرون بگردیم.......

من:حالم خوب نیست ولم کن



ماکان:چته؟.........

خنده ای کردم و گفتم:حوصله ندارم

ماکان دستشو دور کمرم انداخت و گفت:ای کلک،پاشو پاشو 

بریم برون یه چرخی هم میزنیم حال و هوات میاد سر 

جاش...........

با ماکان رفتیم بیرون و کلی هم گشتیم و خوش 

گذروندیم.......

.......

یلدا

چند وقته میرم دانشگاه کالسا شروع شده و درسا هم سخته 

آخه من جهشی میخونم خیلی سخت تر از بقیه هست 

درسام...........

زندگیم با مازیار خیلی خوب پیش میره و من عاشقشم...



برای اینکه دانشگاه قبول شدم برام ماشین گرفت....

یه روز به مازیار گیر دادم گفتم افشین چی سرش اومد اولش 

بهم نمی گفت ولی بهم گفت از زندان فرار کرده بوده،همون شب 

هم که تصادف کرده بوده افشین ماشینشو دست کاری کرده 

بوده......... 

اولش فقط یه شک ساده بوده ولی وقتی پلیسا پیجور جور 

شدن فهمیدن کار افشین بوده و االنم رفته زندان....

خوب دیگه هر یه آدمی باید یه روزی به سزای اعمالش 

برسه............... 

توی دانشگاه یه دوست خوب پیدا کردم اسمش میناست.........

خیلی باهم خوبیم اونم  درساش مثل منه و بهش نگفتم که 

ازدواج کردم......... 

آخه هیچوقت نپرسید منم نگفتم 



وقتی وارد دانشگاه شدم خیلی استرس داشتم ولی االن 

نه...........

تا دوماه اول حلقه مو دستم نمیکردم  چون یکم از دستم گشاد 

بود،تا اینکه یکی از پسرا مظاهمم شدو منم مجبور شدم دست 

کنم........ 

خدا رو شکر میکردم که مازیار نمیفهمید وگرنه خون به پا 

می کرد...........

این کیه من و هول میده

از توی فکرو خیال بیرون اومدم و به مینا نگا کردم

من:چته دیوونه..........

مینا:چته دوساعته رفتی توی فکر

من:به توچه.........

اخم کردوگفت:پرو



بعدم روشو کرد اونور.......... 

گفتم:حاال نمیخواد قهر کنی 

مینا:میگم یلدا این پسره خیلی داره بهت نگا میکنه،به پسره نگا 
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علی دارابی

یکی از پسرای شاخ دانشگاه و پولدار

روبه مینا گفتم:خوب نگا کنه تا چشماش در بیاد

مینا:نمیخوای بهش پا بدی.......

نگاه بدی بهش کردم وگفتم:دوست داری خودت برو جلو...

اخماش رفت توے هم توے خودش جمع شد



این چرا اینجوری �رد.....

نگاهی به ساعت گوشیم کردم کم کم باید میرفتم

امروز مازیار میاد دنبالم میخوایم بریم خرید....

مینا:چته حاال 

من:من دیگه میرم.........

مینا:باشه بای 

اومدم بلند شم که محکم خوردم به یه نفرسرمو که بلند کردم 

همین پسره رو دیدم............. 

ببخشیدی گفتم خواستم رد شم که دستمو گرفت اونم وسط 

دانشگاه،محکم دستمو از دستش بیرون کشیدم و رفتم بیرون 

دانشگاه.....

وایساده بودم تا که دیدم پشت سرم اومده

علی:تو چته انگار خیلی خودتو باال گرفتی 



من:مظاهم نشو آقا 

علی:هیچکس از من بدش نمیاد معلومه توهم خیلی..... 

نذاشتم حرفشو کامل کنه و گفتم:بینید آقای دارابی 

(به حلقم اشاره کردم)من ازدواج کردم.......

علی:دروغ نگو اینو فقط برای اینکه اون پسره اذیتت می کرد 

دستت میکنی........ 

خدایا من چطوری به این بفهمونم االنه که مازیار بیاد شر به پا 

کنه........ 

دوباره دستمو گرفت و گفت:فقط یه شب نمیذارم بهت بد 

بگذره نگو که بدت میاد دخترای دانشگاه دوست دارن زیر من 

جوون بدن........ 

هنوز حرفش تموم نشده بود که با دست راستم یه سیلی 

خوابوندم توی صورتش.........



مات و مبهوت داشت بهم نگا می کرد 

من:حد خودتو بدون آقای دارابی دارم میگم من شوهر دارم چرا 

نمیفهمی.......... 

اومد بهم حمله کنه که صدای یه ماشین که به شدت کنارمون 

ایستاد از حملش دست کشید.....

 .........

مازیار

امروز قراره با یلدا بریم خرید برای خونه 

داشتم میرفتم طرف دانشگاهش که یلدا رودیدم که با یه پسره 

وایساده بودم........... 

یه دفعه یلدا سیلی آورد توی صورتش تعجب کردم حتما چیزی 

شده وگرنه اینطوری نمی کرد...

با شدت کنارشون وایسادم و از ماشین پیاده شدم ،با عصبانیت 

رفتم طرف هنوز هیچی نگفته بود یه مشت زدم توی صورتش 



که پخش زمین شد...........

یلدا جیغ زدو گفت:مازیار؟

دستشو گرفتم و با داد گفتم:این کیه هان؟

مظاهمت شده.........؟؟؟ 

با لکنت گفت:مازیار بیا بریم توضیح میدم 

خواستم حرف دیگه ای بزنه که پسره بلند شدوگفت:اصال تو 
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یلدا

مازیار خواست بره طرفش که دستمو پشت گردنش گذاشتم و 

توی گوشش گفتم:آروم باش خودم همه چیزو میگم فقط آروم 

باش.........



علی:نگفتی کی هستی 

اینو با داد گفت........... 

رو کردم طرف علی و گفتم:آقای دارابی احترام خودتونو 

بدونین گفتم که من شوهر کردم مظاهم نشین....

مازیار:این چه غلطی کرده هان 

دوباره خواست بره سمتش که مجبور شدم بغلش کنم....

سرم گیج میرفت نمیدونم چرا.......

یه دفعه زیر پام خالی شدو دیگه هیچی نفهمیدم

.......

مازیار

فقط فهمیدم که یلدا توی بغلم غش کرد 

به پسره اهمیتی ندادم و سریع بردمش بیمارستان....



من:آقای دکتر خانومم چش شده 

دکتر:هنوز چیزی نمیدونم یه آزمایش براشون می نویسیم 

جوابشو زود برام بیارین.......... 

من:باشه 

جوابو زود گرفتم و رفتم طرف اتاق دکتر

در اتاقو زدم و وارد شدم............ 

دادم دستشو و بهش نگا کرد 

لبخندی زدوگفت:تبریک میگم خانومتون حامله است...

دستمو روی صورتم گذاشتم وگفتم:واقعا؟ 

دکتر:بله......... 

من:ینی واقعا پدر میشم 

دکتر خنده ای کردوگفت:آره واقعا پدر میشی...... 

........



یلدا

چشمامو باز کردم 

من چم شده بود......... 

یه دفعه همه چیز یادم اومد 

وای نکنه زده شل و پلش کرده........ 

یادمه توی بغل مازیار غش کردم ینی من و زود آورده ینی  

واینساده اونو بزنه خیالم راحت شد........... 

خواستم روی تخت نیمخیز بشم که در اتاق باز شدو مازیار 

اومد داخل......... 

مازیار با خنده اومد کنارم و گفت:چطوری خانومم 

من:خوبم ببین مازیار......... 



دستشو روی لبم گذاشت و گفت:هیچی نگو خودم میدونم من 

به تو اعتماد دارم........ 

من:چیزی شده؟ 
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توی ماشین نشستیم و حرکت کردیم 

دیدم مازیار سمت خونه نمیره گفتم:کجا میری؟.

مازیار:رستوران

من:چرا نمیریم خونه...... 

مازیار:اول که انگار یادت نیست قرار بود بریم خرید،حاال بجای 

خرید میریم رستوران غذا میخوریم...... 



خالصه به سمت رستوران رفتیم

پشت میز نشسته بودیم 

همیشه وقتی میرفتیم جلوم مینشست ولی امروز کنارم 

نشست.......... 

تعجب کردم 

گارسون اومدو مازیار بدون پرسیدن از من کلی غذای جور 

واجور سفارش داد......    

برگشتم طرفشو گفتم:مازیار تو یچیت میشه آخه این همه غذا 

رو برای کی سفارش دادی.........

موقع غذا همش خودش غذا میداد بهم  نمیذاشت من خودم 

غذا بخورم.........

خالصه وقتی شکمم پر شد راضی شد بریم خونه 

رسیدیم خونه و رفتیم داخل..........



خواستم برم دراز بکشم که مازیار گفت:نباید بخوابی 

خودمو مظلوم کردم وگفتم:چرا.......... 

مازیار:باید میوه بخوری...... 

دیگه میخواستم بزنم زیر گریه دیگه جا نداشتم 

من:نمیخوام چرا اینجوری میکنی دیگه جا ندارم.

مازیار:باید به خودتو بچم برسی مگه الکیه

من:چی میگی بچه کجا بود برو بابا......... 

هنوز حرفم تموم نشده بود که مازیار گفت:اصال هم الکی نیست 

تو داری مامان میشی......... 

مات و مبهوت داشتم نگاش میکردم 

بهم نزدیک شدوگفت:پس فکر کردی امروز برای چی غش 

کردی......... 



من:راست میگی؟ 

یه دفعه بلندم کردو میچرخودنم و می گفت:آره، آره داریم 

مامان بابا میشیم..........

جیغ زدم وگفتم:عاشقتم 

گذاشتم زمین وگفتم:انگار جامون عوض شده.......

مازیار:برای چی؟ 

خنده ای کردم وگفتم:آخه معموال زنا خبرشو به مردشون 

میدن........ 

مازیار خندید وگفت:من چیکار کنم تو غش کرده بودی.....

دوباره بغلم کردو گفت:دلم میخواد زود تر دخترمو ببینم 

آخ این چه هوله.....

گفتم:از کجا میدونی دختره...........



مازیار:حسم بهم میگه بچم دختره 

من:نه خیرم شاید پسر باشه 

مازیار من و بغل کردو انداخت روی مبل و روم خیمه زدو روی 

لبمو بوسیدو گفت:شوخی کردم دوتاشو دوست دارم.

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........من:منم

❣خواستن اجبارے❣

پارت173#

ماهان 

خیلی وقت از آشتی کردن من و آیلین میگذره میخوام موضوع 

رو به مامان بگم....... 

وارد خونه شدم و رفتم طبقه باال 

دوتا تقه به در اتاق مامان زدم و رفتم داخل 

مامان روی تخت نشسته بود......... 



رفتم وسرمو روی پاش گذاشتم 

مامان:چیزی شده........ 

من:اره

مامان:چی شده......... 

من:پسرت عاشق شده 

مامان:میدونم........ 

سرمو بلند کردم و با تعجب بهش نگا کردم وگفتم :ازکجا 

میدونی..........؟

مامان:چند ماهی رو معلومه میخوای یه چیزی رو بهم بگی ولی 

نمیگی......... 

من:برام میری خاستگاری 

مامان:معلومه که میرم مگه میشه نرم........



دستشو بوسیدم 

خواستم بلندشم که گفت:نمیخوای بگی کیه

من:میگم ولی االن خیلی گشنمه نمیخوای بهم غذا بدین.؟؟؟؟ 

مامان:االن میام.......

...........

امروز مامان زنگ زد به بابای آیلین و قرار خاستگاری رو 

گذاشت خیلی هیجان دارم........

 ..........

آیلین 

نشسته بودم توی اتاقم که در اتاقم زده شدو بابا اومد 

داخل......   

لبخندی زدو کنارم نشست

من:بابا چیزی شده.......... 



بابا:آره 

بابا بهم نزدیک شدو سرمو بوسید وگفت:برای دختر یکی یدونم 

خواستگار اومده......

همینجوری داشتم بهش نگا میکردم که گفت:چی شده؟

من:هیچی......

بابا:نمیخوای بفهمی کیه؟

با حالت سوالی بهش نگا کردم.......

بابا:پسر آقای صبوری

وای خدا باالخره ماهان اومد خواستگاریم دارم از حال 

میرم............ 

داشتم فکر میکردم که بابا گفت:به چی فکر میکنی،میدونم 

میخوایش با آرش حرف زدم.



 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........سرمو انداختم پایین

❣خواستن اجبارے❣

پارت174#

یلدا

وای از بس چیز میز خوردم دارم میپکم

هنوز به هیچکس هیچی نگفتم که حامله ام.......

امشب میخوایم بریم بهشون خبر بدیم

از اون روز که جلو دانشگاه مازیارو علی دعواشون شد،مجبور 

شدم فقط به مینا بگم......

اونم کلی فحش بارم کرد که تو چرا چیزی بهم نگفتی......

خدا کنه علی به کسی نگفته باشه 



نشسته بودم توی آشپزخونه و لواشک میخوردم که صدای 

مازیارو از پشت سرم شنیدم جیغی زدم و برگشتم 

طرفش........... 

من:چه خبرته؟

مازیار:من که کاری نکردم فقط سالم کردم........

من:زهرم ترکید.......

مازیار به سمتم اومدو دستشو روی شکمم گذاشت و گفت:دختر 

بابا هم ترسید........

دستشو پس زدم وگفتم:تو از کجا میدونی دختره آخه؟

مازیار خندید وگفت:خوب میدونم.........

من:دیگه چیا میدونی

مازیار:میدونم که میخواد خوشکلیش به توبره.........

با عشق بهش نگا کردم



مازیار:یلدا تو میدونستی من یه جورایی دکتر هم هستم......

من:ینی چی؟

مازیار نشست کنارم وگفت:وقتی بابام زنده بود خیلی دوست 

داشت من دکتر بشم آخه خودش دکتر بودم منم بچه اول 

بودم...........

برای همین درسشو خوندم

ولی وقتی بابا فوت کرد ولش کردم و رفتم دور رشته ای که 

خودم دوست داشتم........

من:پس برای همین تونستی دستمو جا بندازی

مازیار:آره.............

من:چرا بهم نگفته بودی؟

مازیار:فرصتش پیش نیومده بود.........

حاال نمیخوای بپرسی چرا اینو بهت گفتم



من:حاال اگر چیزی نمیشد نمیخواستی بهم بگی..

مازیار:میگفتم ولی االن مسئله چیز دیگه ست

من:خوب چیه..........

مازیار:یه کار بهم پیشنهاد شده

من:واقعا؟........

مازیار:آره و من میخوام قبولش کنم

من:شرکت چی......... 

مازیار:من فقط دوتا کالس دارم اونم یکیش صبح یکیشم بعد از 

ظهر هرکدومم یک ساعت و نیم بیشتر نیست.............

من:خوب از کی شروع میکنی 

مازیار:ازفردا شروع میکنم.......... 

من:فقط امیدوارم من و بچه تو فراموش نکنی 



 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بعدم خنده ای کردم

❣خواستن اجبارے❣

پارت175#

بهم نزدیک شدو لباشو روی لبام گذاشت 

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

بعد چند دقیقه که نفس کم آوردم ازش جدا شدم....

من:غذا نمیخوای؟ 

مازیار:خوردم که......... 

من:بی تربیت 

بلند شدم و میزو چیدم 

بعد از ظهر بود 



میخواستم برم دانشگاه از وقتی مازیار فهمیده حامله هستم 

دیگه نمیذاره با ماشین خودم برم ولی امروز دیگه کار داره من 

خودم تنهایی باید برم........... 

یه دفعه حالت تهو گرفتم یکمم سرم گیج میرفت ولی خوب 

عادی بود........

هنوز خواب بود براش یادداشت نوشتم که من رفتم دانشگاه و 

اومدم توی حیاط و سوار ماشین شدم و حرکت کردم به سمت 

دانشگاه....

ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و رفتم سمت 

حیاط دانشگاه......

وقتی داشتم میرفتم سنگینی نگاه یه نفرو روی خودم حس 

کردم سرموکه بلند کردم علی رو دیدم........

توجهی بهش نکردم و رفتم سمت مینا پسره ی بی شعور.......

به مینا رسیدم و با هم رفتیم سر کالس



مینا:میدونی قراره یه استاد جدید برامون بیاد.......؟؟

من:نه نمیدونستم

مینا:میگن خیلی خوشتیپه

من:خوب خوش به حال صاحبش.......

مینا:اصال ذوق نداریا

من:چرا باید ذوق داشته باشم.........؟

مینا:راسم میگی تو خودت دیگه شوهر داری

من:والبته بچه.......... 

مینا مات و مبهوت بهم نگا می کرد 

مینا:چی میگی.؟؟ 

من:داری خاله میشی.......... 

مینا پرید بغلم وگفت:عزیزم راس میگی از کی؟ 



من:خیلی وقت نیست....... 

خالصه کالس تموم شد اومدیم بیرون 

نشستیم روی یکی از نیمکتا که همون جا بود برای کالس 

بعدی.......... 

مینا:به نظرت دختره یا پسر 

من:مازیار که همش میگه دختره.......

مینا:نازی حتما دختر دوس داره 

من:خودش که میگه فقط سالم باشه ولی میگه من میدونم 

دختره نمیدونم واال........... 

داشتم حرف میزدم یه دفعه حالت تهو بهم دست داد.....

خدارو شکر کردم که دستشویی نزدیک بود سریع رفتم توی 

دستشویی.......... 



رنگ توی صورتم نبود 

مینا پشت سرم اومده بود توی دستشویی

مینا:خوبم؟ 

یه دختره همون جا پرسید:چیزی شده........... 

قبل از اینکه مینا چیزی بگه گفتم:ممنون خوبم چیزی 

نیست........... 

ازدستشویی بیرون اومدیم 

روی صندلی نشستم خیلی حالم بد بود......... 

دستمو روی سرم گذاشتم و یه دفعه افتادم توی بغل 

مینا............. 

مینا:یلدا خوبی چی شد 

مجبورم کرد روی صندلی بشینم 

چند نفری دورمون جمع شده بودن.......... 



علی هم توی یه متریمون وایساده بود و بی توجه به ما نگا 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........می کرد

❣خواستن اجبارے❣
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یکی از همون دخترا که باالی سرم بود گفت: میخواد ببریمش 

بیمارستان......... 

صاف نشستم و گفتم:ممنون خوبم 

دختره:وایسا من به سیا بگم با ماشین ببرمتون

مینا:اشکالی نداره اگرم بود زنگ میزنیم شوهرش یلدا حامله 

است فقط همین حالش بهم خورده...........

دخترا با تعجب بهم نگا میکردن 

نگاهی به علی که اونجا وایساده بودو با تعجب به ما نگا 

می کرد کردم........



دختره:حاملست؟ 

مینا:آره 

پسره:شما شوهر کردین؟ 

مینا نگاه خشمگینی بهش کردوگفت:معلوم نیست؟ 

پسره:بله ببخشید......

مینا:خواهش میکنم 

کم کم دورمون خلوت شد 

مینا:میخوای بری خونه........؟؟ 

من:نه دیگه این  کالسو تموم میکنم و میرم

مینا:ولی خیلی رنگت پریده........... 

من:خوبم



سوار ماشین شدم و حرکت کردم به سمت خونه 

سر راه خامه هم گرفتیم........... 

آماده وایساده بودم تا بریم خونه مامان

مازیار:وای وای خانومم چه تیپی زده 

من:بد شده؟ 

ازپشت بغلم کردوگفت:عالی شدی 

من:تو هم خوشتیپ شدی

برم گردوندولبامو بوسیدو گفت:بریم که همه منتظر ما 

هستن.........

من:باشه 

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم 

جلو در خونه وایسادیم و درو برامون باز کردن



از ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت سالن دست توی دست هم 

با لبخند رفتیم داخل......

به سمت مامان رفتم و بغلش کردم 

مامان:خوبی دخترم....... 

من:خوبم 

ماهان:به به خانم یلدا ما که دیگه شمارو نمی بینیم 

خوب این خامه برای چیه؟......

خواستم حرف بزنم که مازیار گفت:خوب همینجوری دلمون 

کشید......

لبخندی زدم وگفتم:آره 

ماکان چطوری؟......

ماکان:خوبم تو خوبی؟ 



من:منم خوبم آزیتا کجاست...... 

اومد جواب بده که آزیتا از توی آشپزخونه بیرون اومدو سالم 

کرد ماهم سالم کردیم و نشستیم.......

مامان:بریم برای شام

داشتیم شام میخوردیم تقریبا دیگه آخراش بود.....

مامان:میخوام امشب یه چیزی بگم همه حواسشون جمع مامان 

شد.....

مامان:خوب میرم سر اصل مطلب فردا شب قراره برای ماهان 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........بریم خاستگاری

❣خواستن اجبارے❣

پارت177#

با لبخند نگاهی به ماهان کردم وگفتم:آره؟ 

ماهان با لبخند بهم نگا کردو چیزی نگفت.......



مازیار:خوب حاال کی هست این خانم خوشبخت 

مامان وقتی گفت کیه مازیار خیلی خوش حال شد انگار پدرشو 

می شناخت.....

مازیار:خوب ما هم میخوایم یه چیزی بهتون بگیم....

مامان:خوب منتظریم بگو.....

دستمو گرفت و گفت:دارین نوه دار میشین

هیچکس حرفی نمیزد.......

یه دفعه آزیتا با جیغ بلندشدو اومد سمت من و بغلم کرد که 

همه به خودشون اومدن.....

مامان:مبارک باشه پسرم

مازیار:ممنون مامان.......

ماهان:تبریک میگم مامان بابای آینده 



من:ممنون........ 

ماکان:خوب این خامه که حساب نمیشه باید یه سور درست 

حسابی بدی.....

خالصه شب تموم شد وقرار شد فردا شب هم بریم خونه 

بابابزرگ...... 

پدربزرگ خیلی حالش بد شده 

چند روز پیش که رفتم عمو گفت شاید یه هفته هم دووم 

نیاره.....

جلو میز آرایشم وایساده بودم و داشتم مانتومو در میوردم که 

مازیار اومد داخل....... 

مازیار:فردا دانشگاه داری 

من:آره چرا میپرسی........؟؟؟ 

مازیار:همینطوری 



من:خیلی خستمه ساعت چند میری صبح.........؟

مازیار:من هفت 

مازیار ازپشت بغلم کردوگفت:فردا میخوای سوپرایز 

بشی......... 

من:چه سورپرایزی.......

مازیار:دارم میگم که سوپرایز 

صبح بود چشمامو باز که کردم مازیار نبود به ساعت نگا کردم 

8بود اون گفت 7میره،سوار ماشین شدم و رفتم سمت 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......دانشگاه

❣خواستن اجبارے❣

پارت178#

سر کالس بودیم که مینا گفت:امروز قراره استاد جدیده 

بیاد.........



من:خیلیم خوب 

همینجوری نشسته بودیم که صدای در اومدو استاد اومد داخل 

من سرمو بلند نکردم تا بهش نگا کنم........... 

صداش که اومد با تعجب سرمو بلند کردم وای اینکه مازیار 

بود..........

با لبخند بهم کرد،پس این بود سوپرایزش،وای خدایا دارم سکته 

میکنم....

مازیار:سالم من مازیار صبوری هستم استاد جدیدتون.....

میخوام بگم که من اولین تدریسم هست ولی نه اینکه بی 

تجربه باشم خیلی هم توی درسام جدی ام،سر کالس من گوشی 

خاموش........

آرایش کردن زیاد ممنون

حواس پرت کردن بقیه ممنون........ 

دلم نمیخواد سر کالس باهم حرف بزنین



مازیار:خوب اگر حرفی ندارین خودتو معرفی کنین......

یه دفعه یکی از دخترا بلند شدوگفت:ببخشید استاد

مازیار:بله؟........ 

دختره:شما ازدواج کردین؟ 

مازیار:اول اینکه دلیلی نمیبینم که بگم،ولی بله ازدواج 

کردم.......... 

دختره بادش خوابیدو نشست 

آخی نازی نازی.........

دلم میخواست کله مازیار و بکنم آخه چرا بهم نگفت......

کالس تموم شد 

با اینکه مازیار بار اولش بود ولی خیلی خوب تدریس می کرد...



کالس تموم شد چنتا از دخترا ریخته بودن سرش و من اخم 

کرده بودم و نشسته بودم میناهم رفته بود بیرون چی میز 

بخره بیاد.....

مازیار گوشیشو دست گرفته بود و به اونا محل نمیذاشت....

صدای موبایلم با رفت

گوشیمو برداشتم و به اس ام اسی که از طرف مازیار بود نگا 

کردم.......

(چرا خانمم من اینقدر اخم کرده گفتم که سوپرایزه)

نوشتم:نه خیر شما َجمعتون َجمعه خوش باشین

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........(پس خانوم حسویش شده)مازیار
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اومدم جوابشو بدم مینا اومدو من دیگه گوشیمو گذاشتم سر 

جاش.......

مازیارم لبخندی بهم زدو رفت بیرون

دخترا اخم کردن و چنتاشون رفتن بیرون فقط یکیشون 

موند.........

اسمش سیمین ساالری بود

دختره با خشم اومدو گفت:تو استادو می شناختی......

من:باید می شناختم؟

دختره:آره،نشناسی بهتره 

من بهتر میتونم نزدیکش بشم.....

اومدم حرفی بزنم که مینا گفت:شاید وقتی گفت زن داره 

گوشات و مخمل گرفته بود........



سیمین:شما نگران اونش نباشین تموم استادای جوون همینو 

میگن بعدم به شما ربط نداره........

خواست بره که دوباره گفت:تو چقدر چاق شدی......... 

مینا:آخه اون 

دستمو روی دستش گذاشتم وگفتم:به تو ربطی نداره

ایشی گفت واز کالس رفت بیرون دختره بی شعور کثافت.....

حاال میخواد برای شوهر من تور پهن کنه.......

مینا:چرا نذاشتی بگم حامله ای

من:ولش کن..... 

امروز وقتی رفتم خونه اصال به مازیار توجه نکردم

اونم هی میگفت میخواستم سوپرایز کنم.....



توی آشپزخونه پشت گاز بودم که سردی یه چیزی رو روی 

گردنم حس کردم..........

سرمو آوردم پایین و به گردن بندی که توی گردنم خودنمایی 

می کرد نگا کردم.......

یه گردن بند نصف قلب بودو روش اسم مازیار نوشته بود....... 

برگشتم و بهش نگا کردم به گردنش نگا کردم یه گردنبند مثل 

همین توی گردنش بود.......

اونم اسم من روش نوشته شده بودو وقتی دوتا تکه قلب و 

کنار هم میذاشتی میشد یه قلب کامل.......

دستی بهش کشیدم وگفتم:خیلی قشنگه

مازیار:دوست ندارم هیچوقت از گردنت درش بیاری........

دستشو پشت گردنم گذاشت و سرمو نزدیک خودش کردو لبامو 

بوسید.........

منم دستمو روی بازوش گذاشتم و همراهیش کردم



شکمم اجازه نمی داد بهم خیلی نزدیک بشیم........

ازم جدا شدوگفت:خیلی دوستت دارم

من:منم........

مازیار:حاال من و بخشیدی

لبخندی زدم و سرمو تکون دادم،اونم من و گرفت توی بغلشو 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......سرمو بوسید
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داشتم آماده میشدم سرم گیج رفت

مازیار سمتم اومدوگفت:چی شد؟

من:یکم سرم گیچ رفت........

مازیار:امروز نمیخواد بیای



من:نه امروز امتحان دارم باید برم.........

مازیار:باشه پس خودم میبرمت

امروز خودمم کالس دارم ولی تورو میرسونم میرم شرکت و 

بعد میام......... 

مازیار من و رسوند و رفت

بهش گفتم جلو دانشگاه پیادم نکنه.........

وقتی پیاده شدم احساس کردم یکی من و دید ولی توجه 

نکردم و رفتم...........

مینا رو دیدم و رفتم سمت کالس

همین که به کالس رسیدم سیمین پشت سرم وارد شدو دستمو 

از پشت گرفت و کشید........

با عصبانیت گفت:دختره هرزه تو با استاد صبوری چیکار 

داشتی.......



من:چی میگی؟

سیمین:خودم دیدمت داشتی از ماشینش پیاده میشدی چقدر 

بهت داد که یه شب زیرش باشی..

همه به ما نگا میکردن

دیگه نتونستم تحمل کنم و دستمو بردم باال و یه سیلی آوردم 

توی صورتش........

گفتم:حد خودتو بدون خودت هرزه ای فهمیدی

سیمین به خودش اومدو گفت:دروغ میگی مث سگ دروغ 

میگی.........

مینا:تو چی میگی یلدا خودش شوهر داره این وصله ها بهش 

نمیچسپه...... 

اومد حرف دیگه ای بزنه که دستمو بردم باال و گفتم:دیگه 

بسه.......



مینا دیگه چیزی نگفت

یه دفعه یه صدایی اومد که ته دلم قرص شد....

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم

مازیار:اینجا چه خبره.........؟؟

سیمین پوزخندی زدوگفت:از شما باید پرسید که چه خبره؟......

مازیار:منظورتو نمیفهمم

یلدا:خفه شو دختره.......

مازیار نذاشت حرفمو کامل کنم و گفت:نه بذار حرف بزنه ببینم 

حرف حسابش چیه؟

سیمین:دانشگاه و هرزه خونه دیدین میبینم که(به من اشاره 

کردوگفت)خیلی با دوست دخترت جوری میبریشو میای........

مازیار:به شما ربطی نداره که ما چه جوری میایم و میریم.......



سیمین:وقتی حراست دانشگاه اومد معلوم میشه

مازیار:بدبخت خودتی که ضایع میشی.....

اینقدر سرو صدا کرد که رئیس دانشگاه خودش اومد توی 
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جوهرچی:اینجا چه خبره آقای صبوری؟

مازیار صداشو بلند کرد که همه بشنون

مازیار:ببخشید آقای جوهرچی اگر من بخوام زن حامله مو که 

میریضه و نمیتونه با ماشین خودش بیاد دانشگاه،بیارم دم 

دانشگاه و پیادش کنم کار بدی کردم.......

جوهرچی:خوب نه چه اشکالی داره

مازیار:اینو باید از دانشجوتون بپرسین که به ما گیر میده



جوهرچی:خانم شاکری خانومتونن؟

مازیار:بله،اشکالی داره......... 

جوهرچی:نه چه اشکالی نداره

مازیار:من چند روزه هیچی نمیگم که کسی ندونه به خاطر 

مساعل دانشگاه ولی میبینم خیلی دانشجوها فوضولن از همون 

روز اولم گفتم من ازدواج کردم.....

رو کرد طرف سیمین و گفت:ولی میبینم بعضی ها باور 

نکردم........

به زنجیر توی گردنش نگا کردم توی گردنش می درخشید........ 

سیمین:ببخشید آقای جوهرچی من که باور نمیکنم.....

اصال از کجا معلوم که راست میگن......

جوهرچی:بس کنید خانم 



مازیار نگاهی به گردن بندش کردوگفت:اگر چشماتونو باز کنین 

اسم یلدا رو روی گردنبدم میبینین.....

والبته حلقه هاے ستمونو

دستی به گردنبندم کشیدم که همه حواسشون من جمع شد 

مخصوصا مینا که کنارم بود...

با صدای آرومی گفت:یلدا 

مازیار اومد سمتم و دستمو گرفت و رو به جوهرچی گفت:با 

اجازه

از کالس زدیم بیرون و یه نفس راحت کشیدم 

روی یکی از نیمکت ها نشستیم سرمو انداختم پایین

همه به ما نگا میکردم و پچ پچ میکردن....

من:مازیار آبروریزی شد

مازیار:آخرش که باید همه می فهمیدن........ 



من:من خجالت میکشم

مازیار:از اینکه زن منی خجالت میکشی......

من:نه از اینکه همه بهم نگا میکنن

دستمو گرفت وگفت:ناراحت نباش......... 

حاال هم پاشو برو که کالست دیر میشه به حرف هیچکس هم 

گوش نکن........ 

لبخندی زدم وگفتم:باشه 

دور از چشم بقیه پیشونیم بوسید وای چند نفری 

فهمیدن........ 

ازش جدا شدم و رفتم سمت کالس استاد اومده 
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تقه ای به در زدم و وارد شدم 

استاد:بفرمایید

نشستم و به درس گوش دادم........ 

وقتی همه رفتن سیمین با خشم بهم نگا کردو رفت بیرون....

مینا:خیلی بی معرفتی یلدا چرا دیروز بهم نگفتی......

من:مینا من خودمم توی عمل انجام شده قرار گرفتم 

نمیدونستم استاد جدید همون شوهر خودمه....... 

مینا:حاال این سیمین چرا اینجوری می کرد کثافت

من:من چه میدونم.......

مینا:میگم شوهر تک فرزنده

من:برای چی؟.......

مینا:همینطوری 



من:بگو دیگه،نه تک فرزند نیست یه خواهر و برادر داره 

مینا:خواهرش اسمش آزیتا نیست؟........ 

تعجب کردم وگفتم:چی میگی آره اسمش آزیتاست 

اشک توی چشماش جمع شده بود......... 

دستمو روی دستش گذاشتم وگفتم:میناحرف بزن تو آزیتا رو از 

کجا میشناسی........ 

مینا:یلدا میشه بس کنی 

من:نه نمیشه باید بهم بگی........ 

خوب میشنوم

مینا:ببین داداش آزیتا ماهان،یه دوست داشت اسمش  سیامک 

بود.......

من و آزیتا دوست دوران دبیرستان همدیگه بودیم.....



یه شب میخواستن برم بیرون اصرار کرد منم باهاشون برم 

اونجا،خالصه رفتم و اونجا سیامک و دیدم نه یه دل صد دل 

عاشقش شدم......... 

ولی اون اصال بهم توجه هم نمی کرد چند باری همین طوری که 

میرفتیم بیرون اونم بودومنم بیشتر میدیدمش........

یه روز خودش اومدو بهم اعتراف کرد که دوستم داره من توی 

آسمونا بودم نمیدونستم چی بگم بهش ولی من خیلی دوستش 

داشتم و برای همین بهش اعتراف کردم وگفتم دوستش 

دارم............. 

ولی وقتی همه چیز خوب پیش می رفت پسر عموم اومد 

خواستگاریم.......... 

هرچی به بابا گفتم نمیخوامش گفت نه باید قبول کنی

من به سیامک گفتم وقتی فهمید خیلی نارحت شد ولی وقتی 

فهمید اسم و فامیلش چیه پا پس کشید........

چون پسر عموم بهترین دوستش بود........ 



من نمیدونستم چیکار باید بکنم همون شبی که اومدن 

خاستگاری بهش گفتم تورو نمیخوام.....

اونم من و نمیخواست و با اجبار مامان باباش اومده بود برای 

همین همه چیزو بهم زد....

رفتم دنبال سیامک دیگه نبود هرچی دنبالش گشتم نبود.....

اون رفت و من و تنها گذاشت نمیدونم چطوری بگم از همون 

موقع دیگه آزیتا رو ندیدم با همه قطع رابطه کردم دانشگاه ول 
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اشک می ریخت و حرف می زد 

مینا:من و تنها گذاشت و رفت فقط برای رفیقش 

به خاطر رفیقش از عشقش گذشت.....



دستمو روی دستش گذاشتم وگفتم:برات پیداش میکنم....... 

مینا:گیرم که پیداشم کردی وقتی من و نمیخواد دیگه چه بدرد 

میخوره......

من:درست میشه 

من برم دستشویی و بیام

مینا:باشه.......

اومدم بیرون

گوشیمو برداشتم و به ماهان زنگ زدم 

الو سالم ماهان 

ماهان:سالم خوبی زن داداش

من:ممنون چه خبرا.......

ماهان:سالمتی 



من:مراسم خاستگاری کیه؟....

ماهان:جمعه هفته بعدی برای چی میپرسی 

من:هیچی میخواستم یه مهمونی دوستانه بگیرم گفتم توهم با 

یلدا بیا درضمن اون دوستت کی بود سیامک و ساسان اونا هم 

بگو........

ماهان:باشه ولی چرا اینقدر یهویی

من:همینطوری، فردا شب میبینمتون

ماهان:باشه زن داداش....

قطع کردم و دوباره رفتم سر کالس 

مینا توی خودش جمع شده بودو سرشو روی صندلی گذاشته 

بود.....

من:مینا ببین االن کالس بعدی شروع میشه، راستی میخواستم 

بگم به مناسبت اینکه حامله هستم یه مهمونی میخوام بگیرم 

توهم باید بیای....



اومد اعتراض کنه که گفتم:نه نشنوم.........

مینا:خیل خوب باشه 

داشتم غذا درست میکردم که مازیار وارد خونه شد

مازیار:خانومم،خانومم کجایی

من:اینجام...

همین که سرمو برگردوندم دیدم مازیار با یه خرس قرمز گنده 

توی درگاه آشپزخونه وایساده...

خنده ای کردم وگفتم:این چیه

جلو تر اومدوگفت:برای دخترمون گرفتم دیگه...........

خنده ای کردم و ازش گرفتم وگفتم:حاال هی بگو دختر آخرم 

دختر نمیشه........... 

مازیار:میشه مطمعنم



مازیار پشت میز نشست گفتم:برو لباس عوض کن دیگه........
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از پشت میز بلند شدو به سمت اتاق رفت

منم خرسو بردم توی اتاقی که تصمیم گرفته بودیم اتاق بچه 

مون باشه..........

سر میز نشسته بودیم و داشتیم غذا میخوردیم که 

گفتم:مازیار؟

سرشو بلند کرد بهم نگا کردوگفت:بله؟ 

من:میخوام یه مهمونی دوستانه بگیرم هم حال و هوامون 

عوض میشه هم به افتخار مادر پدر شدنم باشه..........

مازیار دستمورفت و گفت:چشم



کی هست حاال این مهمونی؟..........

من:فردا شب

راستی مازیار در اصل یه چیز دیگست

مازیار نگاهی بهم کردو گفت:چی میگی؟

من:میدونی تو سیامک و که دوست ماهانه میشناسی؟......... 

مازیار:آره خب میشناسم خیلی وقت نیست از خارج 

برگشته...........

من:تو دوست آزیتا،مینا رو میشناسی؟

مازیار:اسمش برام آشناست ولی خیلی یادم نیست

من:(..........)همه چیزو براش گفتم

مبهوت داشت بهم نگا میکرد

مازیار:پس برای این رفت خارج.......... 



میدونی به ما گفت اگر کسی اومد ازم سراغی بگیره هیچی 

بهش نگین.........

من:خوب من میخوام این دوتا رو با هم روبه روکنم البته به 

هیچکدوم هیچی نگفتم پس حواست باشه......

مازیار:باشه

من:حاال این پسر عموش کی هست؟

مازیار:ساسان دوست ماهانه.........

ماهان و ساسان و سیامک خیلی باهم خوب بودن،من فکر 

نمیکردم این اتفاق افتاده باشه......

مازیار:خیلی عجیبه ساسان هم هیچی نگفت

من:ولی فکر نکنم ساسان چیزی بدونه آخه مینا گفت فقط گفتم 

تورو دوست ندارم بهش نگفتم که سیامک و دوست دارم...... 

فقط به سیامک گفته بوده که ساسان اومده 

خواستگاریش........



........

صبح بودو من میخواستم برم دانشگاه قرار بود یه نفر بیادو 

کارای خونه رو انجام بده..... 

توی فکر و خیال بودم که ایفن زنگ خورد

رفتم و درو باز کردم بعد چند دقیقه خانم تقریبا 40ساله ای 

اومد داخل........

خانومه:سالم دخترم

من:سالم خوبین

درو بستم......... 

خانومه:سعیدی هستم

دستمو دراز کردم وگفتم:خوشبختم

اونم دستمو فشردوگفت:ممنون.........



به سمت آشپزخونه همراهیش کردم وگفتم:اینم 
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ببخشید میشه بپرسم تا چقدر توی آشپزی مهارت دارین.......

چون میخوام آشپزی هم کنین همه چیز هم هست......

سعیدی:خوب من توی رستوران کار می کردم همه غذایی بلندم 

از پیش غذا گرفته تا غذای اصلی...... 

من:ممنون من تا ظهر نیستم غذا رو درست کنین

برای شب هم غذا هارو آماده کنین........

خونه هم کاری نداره آخه من تمیز کردم شما فقط غذا درست 

کنین و پزیرایی شب و انجام بدین........

سعیدی:چشم



من:فعال من میرم ظهر برمیگردم.........

از خونه زدم بیرون و رفتم سمت دانشگاه

ماشین و پارک کردم و رفتم توی محوطه دانشگاه......

مینا رو دیدم که روی نیمکت نشسته بودو به روبه روش نگا 

می کرد......... 

این دختر واقعا گوشه گیر شده اولش اینجوری نبود از وقتی 

موضوع وگفته بیشتر رفته توی خودش.........

تره ای از موهای قهوه ای ریخته بود توی صورتش که با دستش 

اونو توی مقعنش کرد......

چشمای عسلیش توی چشم همه بود ولی به کسی توجه 

نیمکرد.........

بهش رسیدم و دستی جلوش تکون دادم ولی انگار 

نمی دید.......



دستمو محکم زدم روی شونش که از فکر بیرون اومدو بهم نگا 

کردوگفت:مرض چته......... 

من:دوساعته دارم جلوت دست تکون میدم کجایی 

دختر...........

مینا:حوصله ندارم

من:چرا؟.......

مینا:چون حوصله ندارم این دیگه پرسیدن داره

من:امشب میای خونه ما حوصلت میاد سر جاش

مینا:تا ببینم چی میشه.........

عصبانی شدم و گفتم:چرت و پرت نگو امشب باید حتما 

بیای.......

یه لحظه ساکت شد

وفتم:دلت میخواد بازم ببینیش



مینا:اون من و ول کردورفت میفهمی حتما من و دوست نداشته 

که اینجوری ولم کرد و رفت

من از داخل نابود شدم.......

ساسان واقعا من و دوست نداشت تقریبا یک ماه دیگه میخواد 

با دختر داییش نامزد نکنه از همون موقع هم دوستش داشت 

ولی باباش اجازه نمی داد که بره خاستگاریش........

دست به دست هم داده بودن که ما باهم ازدواج کنیم،خیلی 

کمکم کرد تا به خودم بیام........

میدونم بهشون گفته بود که به من چیزی نگن

دستشو گرفتم وگفتم:فقط بگو هنوز دوستش داری یا 

نه...........؟

مینا:دوستش دارم ولی غرورمو خورد کرد نمیدونم اگر یه بار 

دیگه ببینمش چه حرکتی از خودم نشون میدم........

من:درست میشه



مینا:چی چی رو درست میشه نه من اون آدم سابقم نه اون......

نه من اون دختر 17ساله ام نه اون پسر 28ساله 

حاضر بودم همه رو پس بزنم و اونو داشته باشم ولی اون بدون 

قضاوت گذاشت و رفت....

اون خودش تصمیم گرفت به خاطر رفیقی که من و دوست 

نداشت از من جدا بشه......... 

نگاهی به ساعت کردم وگفتم:مینا بریم 
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داشتم آماده میشدم یه لباس بلند یشمی که پارچش جوری بود 

که خودشو مینداخت.........

تقریبا زیر سینه هام یه کمربند داشت و به شکمم فشار 

نمیورد......



یه ساپورت مشکی هم پوشیدم 

شال و کفشمم پوشیدم گوشیمو برداشتم زدم بیرون....

مینا هنوز نیومده بود نمیدونم وقتی اومدو سیامک و دید چه 

عکس العملی میخواد نشون بده........ 

البته سیامک هنوز نیومده

ماهان و آیلین اومده بودن و داشتن با مازیار حرف میزدم 

وقتی رسیدم دوتاشون بلند شدن و سالم احوال پرسی 

کردن.............. 

نشسته بودم و حوصلم سر رفته بود مازیارم کسی رو دعوت 

نکرده بود فقط ساسان و سیامک و آیلین و ماهان...... 

منم مینا رو دعوت کردم 

البته آزیتا و ماکان هم هستن ولی گفتن شاید نتونیم بیایم...



توی حال و هوای خودمون بودیم که گفتم:من برم یه سر به 

آشپزخونه بزنم....... 

همگی سری تکون دادن و من رفتم توی آشپزخونه 

سری به غذا ها زدم که ایفن زنگ خورد........ 

رفتم و دیدم میناست 

سریع درو باز کردم براش اومد داخل 

مینا:سالم 

من:سالم خوبی؟...........

مینا:ممنون خوبم 

مینا:بریم 

مینا وارد شدو احوال پرسی کرد

ای ناقال ای به خودش رسیده بود........ 



ولی خدایی لباسش پوشیده بود 

نشسته بودیم دوباره ایفن زنگ خورد که مازیار گفت:بشین من 

باز میکنم............. 

اول آزیتا اومدو بعدش ماکان

بانفر سومی که وارد شد مینا با تعجب بهش نگا کرد

ساسان بود...... 

آزیتا:مینا اومد طرفشو بغلش کردو گفت:تو کجا اینجا 

کجا........

مینا:بودم کسی من و نمی دید

ساسان:سالم مینا اینجا چیکار میکنی.......

من:من و مینا توی دانشگاه با همیم

ساسان:خیلیم خوب



همه دور مینا جمع شده بودیم..........

با صدای سالمی همگی برگشتیم سمت عقب و سیامک و 

دیدیم.........

مینا سیامک و دید

دوتاشون بهم نگا میکردم 

مینا:یلدا اینجا چه خبره؟

من:خوب مینا........

مینا با دادگفت:نگو این مهمونی به خاطر ماست

ساسان:قضیه چیه؟

سیامک همون جا وایساده بودو هیچی نمیگفت..

مینا عصبانی بود اومد بره سمت کیفش که بره که ساسان 

دستشو گرفت و با عصبانیت گفت: مینا اینجا چه خبره یا 

میگی یا نمیری......



مینا دستشو محکم از دست ساسان کشیدوگفت: میخوای 

بدونی آره؟

وقتی اومدی خاستگاری من،من اینو دوست داشتم ولی چی 

شد پا پس کشید به خاطر کی به خاطر تو،اصال فرصت نداد ما 

بهش بگیم همدیگه رو دوست نداریم........

فقط به خاطر تو پاپس کشیدو رفت

فکر کردی برای چی افسردگی گرفتم و دیگه نرفتم 

دانشگاه...........

با گریه گفت:نابودم کرد بعدم با عصبانیت زد بیرون

ساسان به خودش اومدو داد زد:سیامک برو دنبالش وایسادی 
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مینا

داشتم با سرعت میرفتم سمت ماشینم اصال گریه نمیذاشت 

چیزی رو ببینم.............

یه دفعه دستم از پشت کشیده شد

برگشتم......

سیامک بود محکم دستمو کشیدم و با جیغ گفتم:ولم کن کثافت 

اشغال........

سیامک هیچی نمی گفت و فقط بهم نگا می کرد

رفتم سمت ماشینم اونم دنبالم نیومد.........

با گریه حرکت کردم سمت خونه احساس می کردم یکی با 

ماشین دنبالمه ولی اشتباه میکردم........

رسیدم خونه سریع خودمو پرت کردم توی اتاق و نذاشتم 

هیچکس ازم سوالی بپرسه...... 

رفتم توی حموموتا تونستم زار زدم



لباس خوابمو پوشیدم و رفتم روی تختم........

تا تونستم گریه کردم و زار زدم و دیگه خوابم برد......

با نوازش دستی روی گونم چشمامو باز کردم خواستم جیغ 

بکشم که دستشو روی صورتم گذاشت.......

.......

یلدا

وقتی اونا رفتن فهمیدیم دیگه نمیان ما هم شام خوردیم ولی 

چه شامی بود.....

اصال خوش نگذشت ولی خوب برای همین بود

منم همه چیزو به ساسان گفتم

اونم همه چیزو گفت ولی من همه چیزو میدونستم،خالصه همه 

رفتن....

.......



سیامک

جلو خونه شون وایساده بودم

آخه من با این دختر چیکار کردم....

چرا اول از ساسان نپرسیدم،چرا بهش نگفتیم..... 

دیگه طاقت نداشتم سریع از دیوار حیاطشون باال رفتم و از 

بالکن اتاقشم رفتم باال اون ساال همیشه همین کارم بود.........

دیدمش مثل یه فرشته روی تخت خوابیده بود

دیگه نتونستم طاقت بیارم و روش خیمه زدم
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