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رد اشک روی گونش بود الهی فداش بشم و این روزو 

نبینم......... 

صورتشو نوازش کردم که چشماشو باز کرد



خواست جیغ بزنه که دستمو روی دهنش گذاشتم،زل زد توی 

چشمام.........

......

مینا

این اینجا چیکار می کرد

دستشو گذاشته بود روی دهنم نمیتونستم حرف بزنم.

دلم میخواست جیغ بکشم بگم اینجا چه غلطی میکنی.

آروم آروم دستشو پایین کشید برخالف تصورم نمیتونستم جیغ 

بکشم.....

انگار زبونم بسته شده بوده بود

خواست دستشو روی صورتم بکشه که سرمو تکون دادم....... 

صداشو شنیدم:مینا



فقط اشک ریختم......

گفتم:سیامک برو

سیامک:دیگه نمیتونم.....

یه دفعه صورتمو برگردوندم که جا خورد

من:چی شده چرا برگشتی هان؟......... 

مگه تو نبودی که این همه سال من و تنها گذاشتی و 

رفتی..........

میفهمی چی به سرم اومد

نابودم کردی

اشکام دونه دونه روی صورتم میریخت

دستمو روی سینش گذاشتم تا پسش بزنم ولی نمیشد

من:ولم کن



یکم صداشو بلند تر کردوگفت:نمیتونم بفهم

من:برای چی نمیتونی مگه من برات اهمیت دارم........

داری اذیتم میکنی،همیشه اذیتم میکردی

همینجوری داشتم گریه میکردم که سرشو جلو آورد و چشمامو 

بوسید......... 

دستمو که روی سینش بودو فشار دادم تا ازم فاصله بگیره.......

چشمم خورد به لباسم یه لباس باز که هر پسری رو میتونست 

به سمت خودش بکشه..........

دوتا دستشو دوطرف صورتم گذاشت و گفت:من دوستت دارم 

باور کن......

توی چشماش خیره شدم وگفتم:اگر دوستم داشتی ترکم 

نمیکردی......... 

سیامک:چرا نمیفهمی ساسان بهترین دوستم بود

من مدیونش بودم.........



سیامک سرشو پایین آوردو به لباسم نگا کرد که از خجالت 

سرمو پایین انداختم..........

دستشو روی لباسم کشید

یه لباس توری که تا پایین رونم بیشتر نبود دستشو روی کمرم 
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من:سیامک بلند شو

سیامک:نه.......... 

من:چرا؟

بعد این همه سال برگشتی از من چه توقعی داری........

دستش روی بند لباسم نشست



دستشو پس زدم وگفتم:چیکار میکنی؟.....

سیامک:برام سخته میفهمی میدونی چه زجری کشیدم،دوریت 

عذابم میداد یکم من و درک کن........

من:مگه من گفتم برو

من اینقدر برات ارزش نداشتم که وایسی و برام بجنگی.

سیامک چشماش اشکی بود........

حاال هم از اینجا برو....... 

یه دفعه بلند شدولی من و هم بلندکرد

دوتامون روی زانو وایساده بودیم و روبه روی هم 

بودیم..........

خواستم بیفتم که دستمو روی شونش گذاشتم..

موهام باز بود همیشه سیامک میگفت این موهای خرمایی 

روشنتو خیلی دوست دارم......



سیامک دستشو دوطرف گردنم گذاشت و سرمو باال آورد کم کم 

داشت نزدیکم میشد..........

نه نمیخواستم،نمیخواستم به این زودی وا بدم 

سریع دستمو روی سینش گذاشتم و هلش دادم

ولی دریغ از یه سانت عقب رفتن..........

هی اون میومد جلو من میرفتم عقب

تا جایی که دیگه نتونستم تحمل کنم و افتادم روی 

تخت...........

لعنتی

دوباره روم خیمه زد

من:داری اذیتم میکنی........

سیامک:نمیکنم 

اشکام بیشتر می چکید



یه دفعه من و کرد توی بغلش

سیامک:تورو خدا گریه نکن،من طاقت گریه هاتو ندارم.....

خودمو با عصبانیت ازش جدا کردم وگفتم:تو 6سال من و ول 

کردی االن با چه رویی اومدی هان.......

دستی به موهام کشیدم و گفتم:ازم دور شو فهمیدی

اصال من فراموشت کردم برو...........

تو دیگه برام اهمیت نداری

خواست بهم نزدیک شه.........

خواستم جیغ بکشم که توی یه لحظه من و به سمت خودش 

کشوندو دستشو گذاشت پشت گردنمو لبشو روی لبم 

گذاشت........

این اتفاقا توی سه ثانیه اتفاق افتاد

توی شک بودم تکون نمیخوردم اونم همینطور



خواستم ازش جداشم ولی نذاشت و بیشتر خودشو بهم 

چسپوند............

دستشو از زیر لباسم گذاشت روی کمرم و شروع کرد به 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........بوسیدن لبام

❣خواستن اجبارے❣

پارت190#

یه دفعه بدنم بی جون شد

سیامک دوتا دستشو روی دوطرف کمرم گذاشت و من و به 

خودش چسپوند.........

جوری لبامو میبوسید که انگار تازه به چشمه آبی رسیده........ 

پشت سر هم دستمو روی سینش میزدم که ازم جداشه ولی اون 

توجه نمی کرد........

ازم جدا شدو هولم داد روی تخت  و گفت:داری دیوونم 

میکنی.........



نیم خیز شدم روی تخت که محکم هولم داد که اخم در اومد 

دوتا دستمو با دوتا دستاش باالی سرم قلف کرد

داشتم جلوش کم میوردم.........

صورتمو تکون دادم که یکی از دستاشو برداشت و گردنمو 

گرفت.......

گریم شدت گرفت

ولی اون ول کن نبود...... 

ازم جدا شد و پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت و گفت:خیلی 

دوستت دارم........

ولی من جز اشک هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم

دستشو به موهام کشیدوگفت:تورو خدا من و ببخشش

خواست ازم جداشه که دستشو گرفتم..........

توی چشمام خیره شد ولی من نمیتونستم حرفی بزنم.....



سریع به سمتم یورش آوردو من و توی بغلش کشید....

بعد چند دقیقه ازم جداشدو گفت:نمیخوای چیزی بگی...

سرمو تکون دادم........

پیشونیم و بوسیدوگفت:منتظر میمونم تا اون کلمه دوستت 

دارم و بگی........

ازم جدا شدو رفت سمت پنجره و سریع رفت پایین تا صبح 

زجه زدم.........

نتونستم بخوابم 

نمیدونم چند ساعت بیدار بودم که چشمام خمار شد و خوابم 

برد.......... 

با صدای آالرم گوشیم چشممو باز کردم 

دلم نمیخواست بلندشم رفتم و جلو میز آرایشم وایسادم خیلی 

چشمام پف کرده بود.......... 



آماده شدم و وسایالمو برداشتم و رفتم توی اشپزخونه

من:سالم

مامان:سالم دخترم............ 

چرا قیافت اینجوریه

من:چجوریه.........؟؟؟ 

مامان:چشمات پف کرده 

من:دیشب خوب نخوابیدم.......... 

مامان:چرا چی شده مریضی 

من:نه خوبم فقط یکم سرم درد میکرد،همین.....

مامان:خیل خوب بشین صبحونه بخور

نشستم پشت میزو صبحونه خوردم......... 



ولی نتونستم خیلی بخورم، از گلوم پایین

نمی رفت....

از پشت میز بلند شدم تا برم که مامان گفت:

کجا؟........ 

من:دانشگاه دیگه 

مامان:میدونم میری دانشگاه ولی آخه تو که چیزی 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........نخوردی

❣خواستن اجبارے❣

پارت191#

من:بسه 

خواستم برم که بابا هم اومد........ 

من:سالم بابا

بابا:سالم دخترم 



مامان لیوان شیرو دستم دادگفت:تا اینو نخوری حق نداری بری 

فهمیدی؟......... 

تا نصفه های لیوانو خوردم وگفتم:من دیگه میرم

بابا:وایسا امروز خودم میرسونمت....... 

من:با ماشین خو....... 

نذاشت حرفمو کامل کنم وگفت:گفتم خودم میبرمت 

من:باشه...........

سوار ماشین بودیم که بابا گفت:ببین مینا یه خواستگار برات 

اومده........ 

اسم خواستگار که اومد سفت نشستم روی صندلی 

بابا:گفتم اول به خودت بگم.....

من:بابا من نمیخوام 



بابا:ینی چی نمیخوای....

اگر کسی رو دوست داری بهم بگو 

ولی اگر کسی نیست من میخوام بگم بیان....

من:بابا به خدا من نمیتونم االن ازدواج کنم اینو بفهم 

بابا:چرا نمیتونی بهم بگو تا بفهمم....... 

من:ازم نخواه بهت بگم 

بهم فرصت بده....

تورو خدا بگو نیان

بابا معلوم بود عصبانیه......

گفت:خیل خوب باشه اینم یک ماه تا دوماه دیگه که تو موندی 

توی خونه بابات......... 

اگر کسی رو دوستت داری بگو



رومو کردم طرف اینه و گریه کردم.....

خواستم پیاده شمه گفت:فقط یک ماه،اگر کسی رو دوست داری 

بهم بگو...... 

دیگه صبر نمیکنم،این پسره خیلی پسر خوبیه داری لگد به بخت 

خودت میزنی...... 

محکم درو به هم زدم و رفتم طرف دانشگاه 

رفتم توی کالس که یلدا رو دی م از دستش دلخور بودم باید 

بهم میگفت......

نشیتم روی صندلیم و چیزی نگفتم

بهم نگا کردوگفت:مینا؟ 

هیچی نگفتم........ 

دوباره گفت:مینا ببخشید دیگه به خاطر خودتون بود....

جوری مظلومانه حرف زد که دلم براش سوخت.



من:باید بهم میگفتی 

یلدا:ببخشید دیگه....... 

وقتی دید خیلی ناراحتم گفت:چیزی شده 

به سمتش چرخیدم و گفتم:برام خواستگار اومده...

مبهوت داشت بهم نگا می کرد که گفت:چی میگی؟ 

من:بابام گفت فقط یک ماه صبر می�نم اگر کسی رو دوست 

داری بهم بگو اگر هم نداری باید بذاری بیان خاستگاری......

بعدم گریم گرفت 

یلدا منو گرفت توی بغلشوگفت:باید به سیامک بگی........ 

از بغلش بیرون اومدم وگفتم:اصال........ 

یلدا:ولی آخه 

من:همین که گفتم.
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یلدا 

وارد خونه شدم و درو بستم ساعت ده بود سریع رفتم توی 

آشپزخونه و شروع کردم غذا درست کردن...... 

نمیدونم ساعت چند بود که مازیار درو باز کردو اومد 

داخل....... 

مازیار:سالم برخانومم

من:سالم خوبی؟ 

مازیار:خوبم چه خبر.......... 

من:هیچی



رفت لباساشو عوض کردو اومد منم غذا کشیدم و نشستیم 

پشت میز......

من:مازیار برای مینا خواستگار اومده 

سرشو بلند کردوگفت:چی میگی؟..........

من:صبح خودش بهم گفت 

گفت بابام گفته یک ماه فرصت داری اگر کسی رو دوست داری 

باید بهم بگی ولی اگر نه باید بذاری بیان خاستگاری........ 

مازیار باید به ماهان بگی بهش بگه اینجوری که نمیشه 

مازیار:آره میگم...........

من:ممنون 

مازیار:خواهش میکنم........

غذا رو تموم کرده بودیم و داشتم ظرفا رو میشستمـکه مازیار 

از پشت بغلم کرد........ 



مازیار:خانومم بریم بخوابیم

من:تو برو من میام........... 

مازیار:نه با هم بریم 

من:دارم ظرفا رو میشورم دیگه توبرو من میا....... 

هنوز حرفم تموم نشده بود که دستشو زیر پام انداخت و بغلم 

کرد.....

از ترس دستمو دور گردنش انداختم....

مازیار خندید...... 

مشتی به سینش زدم که گفت:دیگه نداشتیما

من و روی تخت خوابوندو روم خیمه زد......... 

مازیار:میدونی چند وقته تمکین نکردی شوهرتو

خندیدم وگفتم:فقط یه هفتست مازیار......... 



مازیار سرشو توی گردنم بردو بوکشیدوگفت:به به چه بوی 

خوبی میده........

دستشوروی بند تاپم گذاشت و ریزه ریزه 

تاپو بیرون آورد........

توی چشماش نگا کردم که لباشو روی لبام گذاشت و با شدت 

بوسید..........

نفس که آورده بودم 

ازش جدا شدم و نفسی گرفتم و دستمو روی دکمه های 

پیراهنش گذاشتم و یکی یکی بازش کردم بهش نگاهی انداختم 

و لبخند زدم که توی یه ثانیه دوباره لبامو شکار 
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سیامک جلومون نشسته بودو داشتیم براش تعریف 

میکردیم.....

سیامک خیلی خونسرد به حرفامون گوش میکرد

من:نمیخوای چیزی بگی...؟؟؟

سیامک:چی بگم؟

مازیار:واقعا حرفی نداری؟پس چرا اینقدر اذیتش میکنی اگر 

نمیخوایش بگو نمیخوامت.....

من:میفهمی داغونه همون روز تا حاال همش گریه میکنه یا بهش 

میگی نمیخوایش یا من میگم بهش،چند روزه کارش 

گریست.........

از اون روزی که باباش بهش گفته یک ماه فرصت داری فقط 

دوروز مونده،بهم قسم داده بود که بهت چیزی نگم برای همین 

تا حاال صبر کردم.........



سیامک بلند شدو با خونسردی گفت:بهش بگو خاستگارشو رد 

نکنه.........

بعدم سریع از خونه زد بیرون بدون اینکه بزاره ما حرفی 

بزنیم.........

رو کردم طرف مازیار و گفتم:جشن عروسی ماهان و آیلین 

کیه؟ 

مازیار:دوماه دیگه 

من:خیلی دوره گفتم اگر نزدیک بود اونجا با هم روبه روشون 

کنیم........ 

مازیار:آره نمیشه

.......

جلو مینا نشسته بودم دست دست میکردم که بهش بگم یا 

نه........

مینا:چیزی شده؟



من:نه......

مینا:من میدونم یه چیزی شده.......

من:خوب میدونی مینا من به سیامک گفتم

مینا:تو چیکار کردی یلدا

من:نمیخوای بفهمی چی گفت؟

با حالت سوالی بهم نگا کرد

من:گفت بگو پیشنهاد پدرشو رد نکنه........

با خشم بهم نگا کردوگفت:باشه پس منم قبول میکنم

یه دفعه با عصبانیت بلند شدو رفت...........

.........

مینا



وای دارم دیوونه میشم

اره دیوونه هم شدم......

گوشیمو برداشتم و به بابام زنگ زدم

الوسالم بابا

.......

بابا:سالم دخترم

.......

من:میخواستم یه چیزی بهتون بگم

.......

بابا:چیزی شده

.......

من:نه فقط میخواستم پیشنهاد خاستگاری رو قبول کنم....... 



.......

بابا:واقعا

.......

من:اره

.......

بابا:کار عاقالنه ای کردی دخترم

.......
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وای امشب شب خاستگاریه

دارم دیوونه میشم..........



بلند شدم و رفتم توی حموم

زیر دوش وایسادمو کلی گریه کردم

من چیکار کرده بودم

چطور میخواستم بدون عشق ازدواج کنم

از حموم بیرون اومدم و رفتم و موهامو خشک کردم و بعدم 

رفتم دور لباس پوشیدن وقتی تموم کارام تموم شد توی آینه به 

خودم نگا کردم و روسریمو روی سرم انداختم............

رفتم پایین مامان تا من و دید به سمتم اومدو صورتمو 

بوسید........... 

مامان:برو توی آشپزخونه 

من:چشم 

صدای احوال پرسی میومد 

صدای یه نفر خیلی برام آشنا بود 



نمیدونم چی بگم........... 

منتظر موندم تا صدام بزنن

مامان:مینا چایی رو بیار مامان

با استرس سینی رو دست گرفتم و رفتم بیرون 

با آدمی که دیدم انگار زیر پامو چسپ ریخته بودن نمیتونستم 

راه برم............. 

آخه این لعنتی اینجا چیکار میکنه 

........

یلدا

امشب قراره خاستگاری مینا باشه 

خیلی استرس دارم.......... 

نمیدونم قراره جوابش به خاستگاری امشب چی باشه 



مازیار:به چی فکر میکنی تو.......... 

من:به اینکه قراره جوابش چی باشه امشب

مازیار:نگران نباش مطمعن باش جوابش سرنوشت خودشو 

می سازه..........

بلند شو بریم بیرون که به این چیزا فکر نکنی

من:کجا بریم........ 

مازیار:همینطوری میریم میگردیم 

من:باشه تا من آماده بشم......... 

رفتم توی اتاق پیراهنم بیرون آوردم توی آینه به خودم نگا 

کردم شکمم روز به روز بزرگتر میشد....... 

مازیار دستشو دورم حلقه کردو گفت:به چی نگا میکنی 

من:به شکمم که روز به روز داره بزرگتر میشه....... 



مازیار:قربون اون شکمت بشم بعدم خندید زود باش لباس 

عوض کن....... 

من:اگر اجازه بدی باشه 

بعدم به دستش اشاره کردم........ 

مازیار دستشو برداشت و گفت:من تسلیم 

خندیدم و مانتوم و پوشیدم....

با هم سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت رستوران برای 
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پشت میز نشسته بودیم و داشتیم غذا میخوردیم که یه دفعه 

یه دختره که نمیدونم از کجا پیداش شد با جیغ اومد سمتمونو 

پرید توی بغل مازیار با شک داشتم بهش نگا میکردم......



دختره یه ریز داشت حرف میزدو اصال نمیفهمیدم چی 

میگه......... 

دختره:وای مازیار اینجا چیکار میکنی 

مازیار:اومدم با خانومم غذا بخورم 

دختره لبخندی زدوگفت:خانومت............. 

مازیار رو کرد طرف من و گفت:بله ایشون خانومم 

هستن.......... 

دختره دستشو سمتم دراز کردوگفت:سالم عزیزم 

از رفتارش بدم نیومد و دستمو گذاشتم توی 

دستش و گفتم:خوشبختم......... 

دختره:اسم من الیناست

من:منم یلدام.......... 



الینا رو کرد طرف مازیاروگفت:خیلی خوش حال شدم ازدواج 

کردی........ 

کی ازدواج کردی؟ 

مازیار:تقریبا یه سالی میشه......... 

نگاهی به من کردو گفت:عزیزم خوشبخت بشین 

مازیار:خوشبخت شدیم......... 

به زودی مامان بابا میشیم 

دختره هیجان زده گفت:آره؟ 

واقعا؟ 

مازیار:آره........... 

الینا:دیگه دارم از هیجان غش میکنم 

مازیار خندید وگفت:کی اومدی........



الینا:دوهفته ای میشه

مازیار:دیگه برنمیگردی؟ 

الینا:نه......... 

اینا:راستی بچه ها اومدن نمیای پیششون

مازیار:االن که داریم غذا میخوردیم تموم شد یه سر میایم

الینا:باشه........... 

از کنارمون رفت و ما دوباره مشغول غذا خوردنمون 

شدیم............. 

من:کی بود این دختره؟ 

مازیار:یه مدت خارج بودم اونجا باهم آشنا شدیم 

سری تکون دادم وگفتم:بقیه کین؟ 

مازیار:حاال میریم میبینیشون........



غذا مون که تموم شد قرار شد بریم پیشـدوستای مازیار.........

یکم سرم گیچ میرفت نمیدونم چرا خواستم بلند شم که دوباره 

نشستم سر جام............

مازیار با هول اومد سمتم و گفت:چی شد؟

اگر حالت خوب نیست بریم خونه.........

من:نه خوبم 

مازیار صدا زد برام ابمیوه بیارن ولی من دیگه جایی نداشتم 

برای آب میوه خوردن........ 

مازیار آبمیوه رو داد دستمو گفت:اینو بخور حتما فشارت 

افتاده......... 

سرمو بلند کردم وگفتم:نمیشه جا ندارم

پیشونیم و بوسیدوگفت:فقط یه قلپ......... 



ازش گرفتم و چنتا قلپشو خوردم

سرمو بلند کردم و گفتم:بسه دیگه نمیشه 

لیوان ازم گرفت و گفت:باشه بیا بریم...........

دستمو گرفت و رفتیم بیرون 

جلو رستوران چنتا میز بود که یکی از میزها خیلی شلوغ 

بود........... 

مازیار رفت سمت همون میز 

الینا از سر میز بلند شدو با صدای بلند گفت:اینم از 
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سراشون به سمت ماچرخید



همه به ما نگا میکردن.......... 

یه دفعه یکی از پسرا بلند شدوگفت:خوبی پسر کجایی تو؟ 

مازیار با صدای بلند سالم کردوگفت:من خیلی وقته اومدم 

ایران........... 

پسره دستشو سمتم دراز کردوگفت:خوشبختم 

نگاهی به دستش کردم وگفتم:ببخشید 

منم خوشبختم.......... 

پسره خندید و دستشو پس کشید 

لبخندی زدم و چیزی نگفتم........... 

من و مازیار کنار هم نشستیم 

همه به من نگا میکردن.......... 

خیلی معذب بودم



سرمو گرفتم باال که چشم توی چشم دختری شدم که با 

عصبانیت بهم نگا میکرد........

مازیار دست من و سفت گرفته بودو گذاشته بود روی 

میز......... 

دختره هم زل زده بود به دستای ما

خواستم دستمو بکشم از دستش که مازیار به سمتم چرخید و 

گفت:میخوای بریم.......... 

خواستم حرف بزنم که همون دختره گفت:مازیار کی ازدواج 

کردی؟؟....... 

مازیار با اخم گفت:تقریبا یه سالی میشه 

دختره:چیشد از نادیا جدا شدی چسپیدی به این دختره......

این چه جور حرف زدن بود 

مازیار:اول که حرف دهنتو بفهم 



بعدم اینکه دختر خاله تو لیاقت نداشت فقط برای پول با من 

بود.......... 

حاال هم که داره زندگیشو میکنه

پس دختر خاله نادیا بود

دختره رو کرد طرف من و گفت:از گذشته شاهکارتم خبر داره 

که هر شب با یه دختر بودی حتی با من........ 

حالم دیگه کم کم داشت بد میشد نمیشد هیچی نگم......... 

مازیار خواست جوابشو بده که گفتم:آره خبر دارم.......

با خودت افتخار می�نی  که داری جلو همه خودتو رسوا 

میکنی و میگی با مازیار بودی........ 

گذشته مازیار هرچی بوده توی گذشتش میمونه و االنم با 

منه..... 

منم کاری به گذشتش ندارم 



راستی خیلی دوست داری همه تو رو به چشم یه هرزه ببینن که 

صداتو باال گرفتی و میگی با مازیار خوابیدی..... 

دختره که داشت منفجر میشد هیچی هم نمی گفت

دختره:میبینم که زن خوبی هم پیدا کردی که در مقابل گذشته 

درخشان هیچی بهت نمیگه حتما خودشم دست کمی از تو 

نداره.........

من:قرار نیست همه رو مثل خودت ببینی عزیزم 

صدای جمع رفت باال........

دستی به شکمم کشیدم وگفتم:مهم اینه که االن من خوشبختم 

و مازیار هم قرار نیست زندگیشو به خاطر حرفای تو دوباره به 

گند بکشه........ 

زیر دلم سیخ کشید که آخی گفتم 

مازیار:یلدا چیزی شده......... 

از روی صندلی بلند شدم وگفتم:با اجازه 



رو به دختره گفتم:خوشبخت شدم دیدمتون 

البته اینو به همه گفتم.......... 

مازیار دستمو گرفت و رفتیم سمت ماشین 
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من که دیگه میدونستم مازیار چه گذشته ای داشته پس چرا 

دارم اینجوری میکنم........ 

چرا باید ناراحت بشم که اینجوری گفت 

من و سوار ماشین کردو خودشم نشست وگفت:یلدامن..... 

دستمو باال آوردم وگفتم:هیچی نمیخوام بشنوم

مازیار ماشین و روشن کرد و رفتیم سمت خونه 

همینجوری داشتیم میرفتیم که گوشیم زنگ خورد 

برداشتم.......... 



من:سالم عمه 

 ........

عمه:ممنون دخترم میتونی بیای بیمارستان 

 ........

من:چیزی شده؟؟؟ کدوم بیمارستان 

 ........

عمه:فقط بیا دخترم بیمارستان(........) 

........

گوشی رو خاموش کردم وگفتم:برو بیمارستان(........) 

فکر کنم برای بابابزرگ اتفاقی افتاده 

مازیار:چی شده؟ 

من:نمیدونم......



مازیار حرکت کرد.

جلو بیمارستان وایسادیمو با هم پیاده شویم 

سریع رفتیم توی بیمارستان.............. 

.......

مینا

این لعنتی اینجا چیکار میکرد

نمیدونستم برم جلو یانه....

پاهام یاریم نمی کرد

مامان:مینا دخترم چایی رو بیار دیگه

رفتم جلو و چایی رو گرفتم جلوشون 

زنه:به به چه عروس خشکلی

با زور لبخندی زدم و جلو باباش هم گرفتم و رسید به خودش...



دلم میخواست سینی رو بکوبونم توی سرش

نشستم سر جام..........

مامانش:خوب همه مون میدونیم امشب برای چی 

اینجاییم......

مثل اینکه دخترمون هم راضی بودن حاال هم میشه اجازه بدین 

برن صحبت کنن.....

بابا:اختیار دارین،مینا عزیزم آقا داماد همراهی کن.

بلند شدم و از پله ها زدم باال اونم دنبالم میومد......

همین که در اتاق بسته شد با خشم برگشتم و یه سیلی آوردم 

توی صورتش......

یه قطره اشک از چشمام اومد

گفتم:به چه حقی بلند شدی اومدی اینجا هان؟

سیامک نزدیکم شدوگفت:ببخشید.....



رومو ازش برگردوندم وگفتم:همین حاال میری بیرون میگی من 

این دخترو نمیخوام اصال به تفاهم نرسیدیم......

سیامک:لعنتی من و درک کن توی اون موقعیت نمیدونستم 

چیکار کنم،از یه طرف ساسان از یه طرفم تو.....

من:تو دوسم نداشتی وگرنه میموندی حاال هم برو......

دستشو پشت سرم حس کردم من و برگردوند و توی چشمام نگا 

کردوگفت:توی چشمام بگو برو..........

بهم بگو تا برم

توی چشماش نگا کن و بگو..........

نمیتونستم توی چشماش نگا کنم

دستشو زیر کونم گذاشت و سرمو باال آورد........

گفت:حاال بگو



نمیتونستم،نمیتونستم بگم..........

سیامک محکم داد زدوگفت:بگو

مشتی زدم توی سینه شو با گریه روی زمین نشستم.

خدایا خودت کمکم کن.........

نشست رو به روم خواست بهم دست بزنه که پسش زدم ولی 

اون مقاومت کرد و بغلم کرد

سیامک:من و ببخش من واقعا دوستت دارم

ازش جدا شدم و بهش نگا کردم وگفتم:تو خوردم کردی این 
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بهم نزدیک شد



نزدیک و نزدیک تر

نرمی چیزی روی لبم حس کردم.....

خودمو عقب کشیدم و بلندشم

نفس نفس میزدم

روبه روم وایساد........

پشت سرم تخت بود و نمیتونستم عقب عقب برم....

دستشو روی تخت سینم گذاشتم هولم داد عقب........

افتادم روی تخت

روم خیمه زد....

نفسم حبس شد

دستمو روی سینش گذاشتم و گفتم:برو کنار......

سیامک:نمیتونم



مینا داری من و آتیش میزنی......

من:توهم من و آتیش زدی

سیامک پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت و گفت:تورو خدا 

قبول کن....... 

من:نمیدونم،نمیدونم

سیامک:به خدا خوشبختت میکنم...

من:چطور بهت اعتماد کنم

تو یه بار من و تنها گذاشتی و رفتی اینو که یادت نرفته.....

سیامک:میشه هی اینو نکوبی توی سرم

من:نه نمیشه باید اینو یادت بمونه......... 

سیامک:خیلی دوست دارم تورو خدا امشب و بهم نریز......



وقتی اون شب تورو دیدم سریع به بابات زنگ زدم بهش گفتم 

که تورو میخوام.......... 

اونم قبول کرد گفت که به تو میگه 

تورو خدا من و پس نزن....... 

من:ولی تو من و پس زدی 

یه لحظه ساکت شدو هیچی نگفت یه دفعه یه قطره اشک از 

چشمام چکید و افتاد روی صورت من..........

دستمو روی صورتش گذاشتم و سرمو بردم جلو و لبامو روی 

لباش گذاشت........ 

انگار به خودش اومدو دستشو پشت گردنم گذاشت و من و 

بیشتر به خودش فشرد.......... 

انگار نفس کم آورده بودم 

خودمو ازش جدا کردم و توی چشماش نگا کردم 



خودمو از زیرش کنار کشیدم و بلند شدم و روبه روش وایسادم 

و یه سیلی دیگه آوردم توی صورتش که حالم جا اومد........ 

مات و مبهوت نگام می کرد که سریع از اتاق زدم بیرون.....

صدای در اتاقو شنیدم که پشت سرم اومد بیرون....... 

به اخرای پله رسیده بودیم که همه سرشونو سمت ما 

کردن.......... 

مامان سیامک:خوب چی شد دخترم 

بی اهمیت به سیامک نگا کردم و گفتم:خوب.....

نفسش داشت بند میومد 

گفتم:من چند روزی میخوام فکر کنم.....

انگار سیامک نفسشو بیرون داد.

مامانش:به هفته خوبه دخترم......؟؟؟ 
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همگی رفتن 

خواستم یکم اذیتش کنم،اون خیلی من و اذیت کرد حاال نوبت 

منه.....

توی فکر بودم که صدای گوشیم باال اومد 

اس ام اس بود............ 

نوشته بود سالم

نوشتم:شما

نوشته بود:جواب سالم واجبه ها

نوشتم:اول بگین کی هستی؟...........



جوابش اومد:اول جواب سالممو بده

نوشتم:بازی راه انداختی االن بالکت میکنم

جوابش:اوفففف چقدرم ناز داری ولی خیلی دستت سنگینه 

هنوز جای سیلیی که بهم زدی درد میکنه....

تازه فهمیدم سیامکه نوشتم:هرچی بزنمت کمته

گوشیم زنگ خورد سیامک بود اول نمیخواستم بردارم ولی دلم 

طاقت نیورد تا اومدم بردارم قطع شد.........

دوسه دقیقه ای شد دوباره زنگ خوردب استرس برداشتم.......

هیچی نگفتم که صدای نفس های کالفش توی تلفن 

پیچید........

سیامک:سالم

سیامک:نمیخوای این حرف زدن سردتو بذاری کنار....

من:نه



سیامک:مینا من دارم میمیرم میشه بگی جوابت چیه

من:نه......... 

سیامک:توروخدا 

من:سیامک کاری نداری.......

سیامک:خیلی بدی

خداحافظی کردم و سریع قطع کردم

 ..........

یلدا

با هول رفتیم سمت اتاقی که پرستار گفته بود 

همه همون جا بودن........ 

چشمم که خورد بهشون یه جوری شدم همه شون داشتن گریه 

میکردن....... 

ینی چی شده بود 



عمه اومد طرفم بغلم کرد

من:چی شده

عمه:بابا،بابا........... 

پرستار اومد بیرون و گفت:حالشون خیلی بده اگر میخواین 

میتونین ببینینشون ولی خیلی کوتاه،فقط اینکه یلدا 

کیه؟......... 

توی هزیون هاشون همش اسم ایشون رو صدا میکردن........... 

عمه روشو کرد طرف من و گفت:برو پیشش ما همه دیدیمش 

نگاهی به مازیار کردم که کنارم وایساده بودو دستمو گرفت 

فشاری به دستش وارد کردم که چشماشو بازو بسته کردو 

دستمو ول کرد منم رفتم سمت اتاق..

درو باز کردم و رفتم داخل..........

روی تخت خوابیده بود 



با چشمای اشکی دستشو گرفتم که سرشو سمتم آوردو 

گفت:اومدی دخترم......... 

دستشو فشردم وگفتم:اومدم 

خوبی بابابزرگ.........؟؟؟؟ 

بابابزرگ:من دیگه رفتنیم

گفتم:اینجوری نگو......... 

بابابزرگ:فقط حاللم کن

من:حاللت کردم بابابزرگ........

اومد حرفی بزنه که افتاد به سلفه

دستشو فشار دادم وگفتم:هیچی نگو 

سرمو انداختم پایین که صدای دستگاه ها بلند شد....... 



هول شدم و درو باز کردم که همه سراغشون چرخید سمت 

من.......

بلند گفتم:پرستار 

سریع چند تا پرستار اومدن و من و بیرون کردن 

داشتم اشک میریختم.......... 

مازیار ازپشت بغلم کرده بود و آرومم می کرد 

بهاره هم زل زده به دستای مازیار که دورم حلقه شده بود 

نمیدونم االن توی این موقعیت چرا گیر داده به 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........ما
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مازیار توی گوشم گفت:آروم باش قشنگم هیچی نمیشه......... 

سرمو روی شونش گذاشتم وگریه کردم 



دکتر از اتاق بیرون اومد که همه  یورش بردن سمتش  ولی 

مازیار نذاشت من برم و دستشو سفت تر کرد....... 

دکتر:متاسفم ماکاری نتونستیم براشون انجام بدیم 

غم اخرتون باشه......

با این حرفش عمه زد زیر گریه 

.......

امروز روز خاکسپاریه و همه سیاه پوش شدیم 

مانتو مشکیمو پوشیدم و شالمو انداختم روی سرمو عینک 

افتابیمو زدم......

از پله ها رفتم پایین

دست مازیار و گرفتم و همگی رفتیم سمت قبرستون...

باالی سر قبر وایساده بودم اشک میریختم 

خیلی حالم بد بود.....



امروز هم قرار بود برم برای جنسیت بچه ولی وقت نشد...... 

از اونجا دور شدم و روی یه نیمکت نشستم

به روبه روم نگا کردم.....

همه دور قبر جمع شده بودن 

مردا بعد از خاک کردن جنازه کنار رفته بودن و زنا االن باالی 

سر قبر بودن دلم گرفت....

گوشیم زنگ خورد

مینا بود.....

چند روزی بود ندیده بودمش 

من:سالم......

مینا:سالم عزیزم خوبی تسلیت میگم 

من:ممنون گلم.......... 



مینا:ببخشید نتونستم بیام

من:اشکال نداره همین که زنگ زدی کافیه

از دور مازیارو دیدم که به سمتم میومد.....

گفتم:مینا ببخشید من باید برم

مینا:برو عزیزم......

داشتم بهش نگا میکردم که بهم رسیدو کنارم نشست

دستمو گرفت وگفت:خوبی؟.........

اومدم جوابشو بدم که بچه لگد زدو گفتم:آخ

مازیار:چی یلدا؟......

لبخندی زدم وگفتم:هیچی بچه لگد زد خوبم

جواب لبخندم و دادوگفت:قربونش برم........ 

میخوای بریم بسه دیگه حالت بد میشه... 



من:بریم خونه بابابزرگ مجلس و اونجا برگزار میکنن...

مازیار:باشه......

کم کم همه رفتن و ماهم رفتیم خونه بابابزرگ

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........امشب شام دادن و یه شب سخت تموم شد
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توی وان حموم جلو مازیار نسشته بودم و اون رون پامو نوازش 

میکرد........ 

مازیار:میخوای دوش بگیری بخوابی 

من:یکم دیگه توی بغلت باشم......... 

با این حرفم دستش و دورم حلقه کردو من و بیشتر به خودش 

فشرد....... 



ده دقیقه ی دیگه همین طور توی وان بودیم که از بغلش بیرون 

اومدم و رفتم زیر دوش....

حوله رو دورم پیچیدم ونگاهی به چشمای مازیار کردم 

وگفتم:زود بیا 

با این حرفم از توی وان بیرون اومد...

دلم برای بغلش پرپر میزد...... 

همینجوری وایساده بودم وبهش نگا می کرد 

که دوشش تموم شد و حوله رو دورش پیچیدو رفتیم بیرون....

تاپو شلوارک گشادی پوشیدم و رفتم روی تخت

مازیار:چرا موهاتو خشک نکردی 

من:حالشو ندارم.....

مازیار:سرما میخوری موهاتم بلنده دیگه بدتر



سریع بلند شدو سشوار و آورد سمت و گفت: بشین روی تخت 

ببینم

روی تخت نشستم و همون جا موهامو سشوار کرد

وقتی کارش تموم شد کنارم دراز کشیدو گفت: حاال بخواب.....

خواست دستشو از زیر سرم بکشه که راحت تر بخوابم که 

گفتم:مازیار فقط بغلم کن دارم از دوریت میمیرم این چند 

روز،هیچوقت من و تنها نذار انگار دارم همه رو از دست 

میدم............... 

مازیار محکم بغلم کردوگفت:اگر همه عالم و دنیا ترکت کنن من 

ترکت نمیکنم من بدون تو میمیرم

.....

امروز قراره بریم سنو خیلی هیجان دارم

جلو اینه وایسادمو روسریمو پوشیدم و نگاهی به خودم 

کردم...........



آماده بودم ولی مازیار هنوز توی حموم بود

روی تخت نشستم و به در حموم چشم دوختم..

صدای آب قطع شد و چند دقیقه بعد مازیار اومد بیرون.....

رفت و لباساشو پوشید

منم چشم ازش برنمی داشتم.......

لباساش که کامل شد سرشو بلند کردو بهم نگا کردوگفت:تو که 

من و خوردی....... 

خنده ای کردم وگفتم:پررو

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......رفت و سرشو سشوار کشید وگفت:من آماده ام
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من:االن جاهامون عوض شده ها



تو باید منتظر من باشی نه من منتظر تو.........

قهقهه ای زدوگفت:حاال یه بارم تو منتظر باش چی 

میشه..........

به سمتم اومدو دستمو گرفت و گفت:خوب حاال وقت 

چیه؟........

من:وقت اینه که بریم دکتر برای سنو

دستشو دورم حلقه کردوگفت:نه خیر وقت اینه که یه بوس به 

شوهرت بدی...........

زدم روی شونش و گفتم:برو کنار ببینم

مازیار:تا بوس نکنی نمیذارم بری.........

من:لوس

سرمو جلو بردم و آروم لبامو روی لباش گذاشتم و 

بوسیدم........



ازش جداشدم دوثانیه هم نشد خواستم عقب بکشم که مازیار 

دستشو پشت گردنم گذاشت و دوباره شروع کرد به 

بوسیدنم.......

دیگه نفس کم آورده بودم که ازم جدا شد

سرمو کردم توی گردنش......... 

اونم سرشو کرد توی موهامو گفت:خیلی مزه دادی

لبخندی زدم و ازش جدا شدم..........

من:بریم دیگه

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم 

منشی:آقای صبوری بفرمایید

با مازیار وارد اتاق شدیم که دکتره یه خانم تقریبا پنجاه ساله 

بود که گفت:بفرمایید......



روی تخت دراز کشیده بودمو دکتر یه چیزی مثل ژل ریخت 

روی دستگاه و کشید روی شکمم....... 

دکتر:چه بچه ی بازیگوشی هم دارین

خندیدم وگفتم:میشه جنسیتشو بگین......... 

دکتر:خوب یه دختر خوشکل خدا نصیبتون کرده

نگاهی به مازیار کردم که با خوش حالی زل زده بود به من 

آخرش به آرزوش رسید........... 

مازیار رفت بیرون 

دکتر:چی شد دخترم نکنه ناراحتی از اینکه دختر داری 

خندیدم وگفتم:نه خانم دکتر میدونی شوهرم از اولش میگفت 

ما دختر داریم ولی من میگفتم پسره....... 

دکتر:پس به آرزوش رسید......... 

من:آره 



دکتر:خوب دخترم ببین نمیخواد بترسی ولی یکم بچه ریزه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........بیشتر به خودت برس
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من:چشم

از اتاق اومدم بیرون که مازیار با لبخند اومد سمتم و دستمو 

گرفت......... 

تند تند راه می رفت 

گفتم:مازیار چه خبرته آروم تربرو

مازیار:دیدی گفتم دختره..........

می خندید

من:حاال چرا اینقدر خوش حالی تو



مازیار:خوب دختر دوست دارم تو نمیفهمی من چی 

میگم...........

من:مهم اینه که سالم باشه مازیار

مازیار من و سوار ماشین کردوگفت:میدونم ولی حاال که دختر 

شده من خوش حالم............

حاال هم بریم یه شام خوشمزه بزنیم توی رگ

وقتی اسم رستوران میاد یاد اون شب میفتم که توی رستوران 

دوستاشو دید...........

مازیار دستمو گرفت وگفت:نترس دیگه کسی نیست اذیتت 

کنه....

انگار این مرد ذهن من و میخونه

رفتیم توی رستوران و پشت میز نشستیم مازیار هم غذا 

سفارش داد.......... 

مازیار:اسمشو چی میذاری؟



من:اسمشو به انتخاب تو میذارم..........

مازیار:واقعا؟

من:آره.......

دستمو گرفت وگفت:خیلی دوستت دارم

من:منم........

داشتیم حرف میزدیم که غذارو اوردن

مازیار:بخور که جون بگیری........

من:دکترگفت یکم شکمم کوچیکه

مازیار نگران نگام کرد که گفتم:گفت چیز نگران کننده ای نیست 

فقط باید بیشتر به خودم برسم....... 

.......

مینا



امروز قراره زنگ بزنن و جواب آخرو بهشون بدیم

منم جوابم مثبت بود.......... 

گوشیم زنگ خورد

اسم سیامک روی گوشیم اومد............. 

هه حتما زنگ زده بپرسه نظرم چیه

بذار حالشو بگیرم

گوشی رو برداشتم وگفتم:

بله

.........

سیامک:سالم

.........



من:سالم کاری داشتی

.........

سیامک:نمیخوای بگی جوابت چیه؟

.........

من:ببین سیامک من فکرامو کردم هرطور فکر میکنم نمیتونم به 

کسی تکیه کنم که یه بار من و تنها گذاشت و رفت ما باهم 

خوشبخت نمیشیم..

.........

تا اومد حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم و رفتم پایین که دیدم 

مامان داره با تلفن حرف میزنه ومیگه:آره دخترم جوابش 

مثبته....... 

مامان سیامک بود

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........خوب حالشو گرفتم
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روی مبل ولو شدم و به مامان نگا کردم

مامان گوشی رو گذاشت سر جاشو به من نگا کرد

من:کیه؟........... 

مامان:مامان سیامک زنگ زده جوابتو بگیره منم گفتم جوابت 

مثبته.........

لبخندی زدم و بلند شدم و رفتم توی اتاق

..........

سیامک

گوشی رو انداختم روی مبل و داد زدم

دیوونه شده بودم اگر یه نفر میومد جلوم میکشتمش.....

دستمو روی گردنم گذاشتم و یکم فشارش دادم.........



دوتا دستمو روی میز گذاشتم و هرچی روی میز بود روی زمین 

انداختم که یه دفعه در اتاق باز شد و منشی با چشمای از حدقه 

دراومده بهم نگا می کرد...... 

داشت زدم وگفتم:برو بیرون 

اونم انگار هول کرده بود رفت بیرون.......

نفس نفس میزدم

خدایا من بدون مینا میمیرم.......... 

چطور این همه سال بدون اون زندگی کردم 

گوشیمو برداشتم درنگ زدم به مینا ولی دیگه 

برنمی داشت............ 

دوباره گوشی رو انداختم روی مبل و رفتم بیرون.

سوار ماشینم شدم و رفتم توی خیابونا.......

مثل دیوونه ها توی خیابونا میگشتم



ساعت ۱٢ بود که رفتم خونه.......... 

در اتاقمو باز کردم و خودمو انداختم توی اتاق 

از بس خسته بودم خوابم برد ولی صبح با سرد درد بیدار 

شدم.......... 

رفتم توی آشپزخونه که مامان با هول اومد سمتم...

مامان:چی شده سیامک چرا سرو وضعت این شکلیه.؟

من:مامان اصال حالم خوب نیست ولم کن....... 

مامان:امشب قرار خاستگاری گذاشتم 

مات و مبهوت بهش نگا میکردم........... 

مامان:چته چرا اینجوری نگا میکنی دیروز زنگ زدم جواب 

مثبت گرفتم....... 

نشستم پشت میزو سرمو توی دستم گرفتم......



مامان:چیه نکنه خوش حال نشدی

سرمو. بلند کردم وگفتم:قضیه این نیست میشه صبحونه رو 

   𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......حاظر کنی من باید برم
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مینا

وای نمیدونم عکس العمل سیامک چیه امشب، آخه بهش دروغ 

گفتم......... 

همین که به آخرین پله رسیدم ایفن زنگ خورد

بابا درو باز کردو منم رفتم جلو در وایسادم برای استقبال....... 

اول مامانش اومد داخل و باهام روبوسی کرد 

بعدشم باباش........ 

خودشم اومد که یه دسته گل دستش بود که صورتش خیلی 

معلوم نبود........... 



وقتی دسته گل و بهم داد صورتش و دیدم

خیلی بی روح سالم کردو داد دستم و رفت سمت بابا.....

همه نشسته بودن که باباش گفت:اگر اجازه بدین برن حرفای 

آخرشون بزنن تا اگر مشکلی دارن رفع بشه........ 

بابا:نمیدونم واال اگر خودشون دوست دارن میتونن برن.....

خواستم بگم نمیخواد که سیامک گفت:بله اگر میشه میخوایم 

یه بار دیگه حرفامونو بزنیم....

بایه قیافه ای اینو گفت که از ترس میلرزید 

حتما یه بالیی سرم میاره...... 

بلند شدیم به سمت اتاقم رفتیم خیلی اروم راه میرفتم دلم 

نمیخواست به اتاق برسیم.........

با استرس پامو توی اتاق گذاشتم 

صدای بسته شدن در وبعدش چرخیدن کلید که نشون میداد 

درو قلف کرده اومد.......... 



مثل میخ وایساده بودم همون جا که یه دفعه بازوم از پشت 

کشیده شدو خوردم به در که آَخم در اومد.....

با خشم داشت بهم نگا میکرد

فاصله مون پنج ثانت هم نبود........

سیامک:دلم میخواد خفت کنم 

دستمو روی سینش گذاشتم وگفتم:پس میفهمی من این همه 

سال چی کشیدم........ 

تو من و ول کردی رفتی این فقط یه امتحان ساده بود که تو 

نتونستی سر بلند از داخلش بیای بیرون....... 

فاصله شو کمترکردو من تا جایی که میتونستم سرمو بردم 

عقب........... 

من:ازم فاصله بگیر

سیامک خنده ای از روی عصبانیت کردوگفت:اگر نگیرم



من:داد میزنم........ 

سیامک:اگر میتونی داد بزن

اومدم دهنمو باز کنم که با لباش دهنمو بست.....

دستشو از روی بازوم برداشت و روی باسنم گذاشت و فشاری 

بهش دادو من و بیشتر به خودش نزدیک تر کرد.....

روسریم از سرم افتاده بود 

همینجوری که من و میبوسید دستی به موهام کشید...........

اصال باهاش همکاری نکردم 

محکم خودمو ازش جدا کردم که فقط سرش رفت عقب.........

سرمو کردم طرف راستم که چشمم توی چشماش نخوره......

دستشو روی چونم گذاشت و سرمو به سمت خودش کشید.....

توی چشمام نگا کرد و سرشو کرد توی موهام و بو کشید....... 



یجوری شدم مورمورم شد

خواستم پسش بزنم که محکم لباشو روی لبام گذاشت 

انگار لج کرده بود....

میخواست بهم بفهمونه که نباید اون حرفو میزدم دستاشو روی 

سینه هام گذاشت و فشار داد ،انگار بهشون چنگ 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......زد
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نامرد داشت تحریکم می کرد 

دستشو روی گردنم کشیدو بیشتر خودشو بهم چسپوند.....

دیگه داشتم تسلیم میشدم

نه نباید تسلیم میشدم........ 



ازم جدا شد وبه چشمام نگا کرد

دستش و گذاشت روی لبام که چشمامو بستم....

بعد چند ثانیه چشمامو باز کردم که من و کشید توی بغلش 

وگفت:میدونی دیشب چه حالی شدم........؟؟؟؟؟

هق هقم بلند شد وگفتم:پس میفهمی من چی کشیدم 

مشتی به سینش زدم وگفتم:هرکس دیگه ای بود قبولت 

نمی کرد.......

سیامک:ببخشید،غلط کردم 

من و ببخش

لبشو روی پیشونیم گذاشت و عمیق بوسید

خودشو ازم جدا ردوگفت:خیلی دوستت دارم....

نمیدونستم چی بگم 



آخه هربار بهم گفته بود جوابشو ندادم بودم از روی 

عصبانیت.......... 

سرشو نزدیکم کردو پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت 

وگفت:بگو تورو خدا بگو.......

دارم میمیرم 

سرمو از سرش جدا کردم و توی چشماش نگا کردم 

گفتم:منم دوستت دارم.... 

این دفعه خودم پیش قدم شدم و سرمو جلو بردم و لباشو 

بوسیدم........

خواستم ازش جدا شم که  نذاشت.........

نرم لبامو بوسید ولی یه دفعه خشن شدو کل دکمه های لباسم و 

باز کرده بود ودستشو جای جای بدنم میکشید......

دیگه جون نداشتم داشتم کم میوردم که خودمو ازش جدا 

کردم و به لباسام نگاهی کردم و زل زدم توی چشماش........



دستی به لبام کشید و دستشو پس کشید

دستشو روی باالی سینم که برهنه بود کشید و نفس عمیقی 

کشید.........

من:سیامک بریم

سیامک:نه...

لبخندی زدم وگفتم:ینی چی نه؟

سیامک به خودش اومدو گفت:ببخشید بریم 

دستشو روی تاپم گذاشت و کشید باال که سینه هام توی نمایش 

نباشه و دکمه های لباسمو بست

من و به خودش فشردو گفت:حاال بریم

جلو اینه وایسادمو به خودم نگاهی کردم

دستمالی برداشتم دور لبامو تمیز کردم و دوباره رژ کشیدم به 

لبام



گفتم:ببین چیکار کردی

از پشت بغلم کردوگفت:بازم کم بود

ازش جدا شدم وگفتم:بیا بریم دیگه

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....خندید در اتاقو باز کردم و رفتیم بیرون
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در اتاقو باز کردم و رفتیم بیرون

قلبم داشت میزد بیرون

وقتی رسیدیم پایین پله ها توجه همه سمت ما جلب شد....

مامان سیامک:مبارکه؟

سرمو پایین انداختم وگفتم:بله



سرمو بلند کردم و به بابا نگا کردم که با خوش حالی نگام 

می کرد

...........

چهارماه بعد

یلدا

آخ از بس شکمم بزرگ شده نمیتونم راه برم 

تا موقع جشن آیلین و ماهان شکمم اینقدر بزرگ نبود 

سیامک و مینا هم رفتن سر خونه زندگیشون خیلی براشون 

خوشحالم

چهار ماه گذشت به خوبی خوشی 

انگار همین دیروز بود که با اجبار باهم ازدواج کردیم.....

ساعت نه بودو مازیار هنوز نیومده بود 

از صبح زیر دلم درد میکنه ولی بهش بی اهمیت بودم.....



ولی کم کم داشت زیاد میشد

مازیار هنوز نیومده بود با صدای ماشینش که توی حیاط 

وایساد خیالم راحت شد.....

اومدم بلندشم که درد بدی توی بدنم پیچید جیغ زدم انگار 

نمیتونستم بلندشم.....

مازیار باهول داخل سالن پریدوگفت:یلدا،یلدا

صدای گریم پیچید توی سالن..

مازیار که تازه من و دیده بود به سمتم اومد و جلوم زانو 

زدوگفت:یلدا، یلدا قربونت برم چی شده...

کجات درد میکنه

من:مازیار درد دارم....

مازیار دستو پاشو گم کرده بود که با جیغ گفتم: لعنتی درد 

دارم...



مازیار که تازه به خودش اومده بود دست انداخت زیر پامو 

بلندم کرد که جیغ کشیدم..... 

سریع رفتیم سمت ماشین و من و گذاشت توی ماشین.....

سریع رفتیم بیمارستان 

عرق از سرو صورتم می ریخت....

روی بالنکارد گذاشتنم و رفتم توی بیمارستان 

مازیار تا وقتی رفتم توی بخش ویژه دستمو توی دستش گرفته 

بود....

.........

مازیار

نیم ساعتی همونجا وایساده بودم که در باز شد یکی از پرستارا 

اومد بیرونو گفت:همراه شاکری 

با هول رفتم سمتش وگفتم:منم...



پرستار:خانومتون نمیتونن طبیعی بچه شونو دنیا بیارن باید 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....سزارین بشن
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میتونین هزینه شو...

هنوز حرفشو کامل نکرده بود که گفتم:باشه مشکلی نیست فقط 

بگین باید چیکار کنم....

چرا نمیتونه طبیعی بیاره؟

پرستار:تورو خدا زودباشین بچه تون در خطره...... 

با هول رفتم طرف حسابداری و حساب کردم و برای ماهان هم 

زنگ زدم.....

وای خدا دارم دیوونه میشم نمیدونم چیکار کنم 

نمیدونم چقدر وقت بود گذشته بود که مامان اومد....



با هول اومد سمتم وگفت:خوبی پسرم یلدا کجاست...... 

من:گفتن باید سزارین بشه

مامان:چرا چیزی شده.......

من:نمیدونم،نمیدونم

من:مامان زنگ بزن به عمش خبر بده....

به آزیتا هم بگو بره خونه وسایال بچه رو بیاره 

مامان:باشه مادر.....

نمیدونم چند ساعت نشسته بودیم پشت در 

ماهان و زنش آزیتا و شوهرش..... 

سیامک و زنشم اومده بودن 

عمش هم بود با اون دخترش اصال ازش خوشم نمیاد.... 

همه پشت در بودیم که در باز شدو دکتر اومد بیرون



همه مون هجوم بردیم سمتش که گفت:چقدر هولین......

من:خانم دکتر لطفا بگین خانومم چطوره

لبخندی زدوگفت:فقط خانومتون؟..... 

من:اول خانومم چطوره

دکتر:خدا روشکر هردوتاشون خوبن

یه دختر خوشکل چشم عسلی.....

من:ممنون خانم دکتر کی میتونم ببینمشون

دکتر:فعال خانومتون حالشون خوب نیست ولی تا چند ساعت 

دیگه به بخش منتقل میشن.......

خوش حال شده بودم که دوتاشون خوب بودن

روی صندلی ولو شدم و به بقیه نگا کردم......... 

مامان اومد سمتم و بغلم کردو تبریک گفت



یکی یکی به سمتم اومدن و تبریک گفتن..... 

من چقدر خوشبختم 

چقدر خوشبختم که خدا یلدا رو گذاشت سرراه من و خدا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......بهمون یه بچه داد
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آزیتا 

امروز همش حالت تهو داشتم 

خیلی حالم بد بود.....

حدس میزدم حامله باشم ولی مطمعن نبودم 

رفتم صبحونه درست کنم....

همین که تخم مرغا رو ریختم توی ماهیتابه حالت تهو گرفتم و 

رفتم توی سویس بهداشتی...



آبی به سروصورتم زدم و اومدم بیرون و صبحونه رو آماده 

کردم و رفتم ماکانو صدا کنم...... 

باالی سرش وایسادم وگفتم:ماکان،ماکان

ماکان چرخی خوردو روشو کرد یه طرف دیگه...

خندیدم وگفتم:ماکان بلندشو صبحونه 

ماکان سرشو بلند کردوگفت:ساعت چنده؟...

من:هشت و نیم........ 

کنار تخت زانو زدم کنارش وگفتم:بلندشو دیگه... 

سرشو جلو آوردو لبامو به بازی گرفت 

جوری میبوسید که احساس می کردم دارم دیوونه میشم....

ولی یه دفعه حالت تهو بهم دست دادو ازش جدا شدم و 

خودمو رسوندم به سرویس اتاق....



وقتی اومدم بیرون جلو میز آرایش وایسادم وبه خودم نگا 

کردم.....

خیلی رنگم پریده بود

دستی دورم حلقه شد..... 

ماکان:نمیخوای خبرای خوب خوب بهم بدی 

من:هنوز مطمعن نیستم....

ماکان من و برگردوند سمت خودش وگفت:ایشاال که هست....

خندیدم وگفتم:پررو

باهم رفتیم سمت آشپزخونه و غذا خوردیم...

ماکان برگشته بود توی اتاق و دوش می گرفت 

منم رفتم و لباسامو عوض کردم.... 

انگار وسواس گرفته بودم همش میگفتم بو میدم 



با اینکه دیشب حموم بودم.....

یه تاپ و شلوارک سر هم سفید پوشیده بودم...

خوشکل بود.....

صدای در حموم اومد و مازیار اومد بیرون

نگاهی بهم کردو ازپشت دستشو حلقه کرد دورم.... 

سرشو کرد توی گردنم وگفت:نمیخوای قبل رفتنم یه حال 

اساسی بهم بدی...

خندیدم و گفتم:پررو

من و سمت خودش چرخوندو لباشو روی لبام گذاشت....

منم دستمو پشت گردنش گذاشتم

خیلی نرم میبوسید 

میدونم میخواست اذیت نشم و حالت تهو نگیرم

من و آروم روی تخت گذاشت ولباسامو بیرون آورد.....



خودش که چیزی تنش نبود فقط یه حوله دورش بود که اونو از 

دور خودش جدا کرد و روم خیمه زد....

وسط سینه هامو بوسید

خودشو تنظیم کردو یه دفعه واردم کرد که چنگی به پتو زدم 

ضرباتشو تند تر کرد و.......

خش� وادم �رد برای همین ی�م درد داشت

سرمو روی سینش گذاشتم وگفتم:حاال دوباره پاشو برو 

حموم....

نگاهی بهم کردو گفت:چرا تنها برم 

گنگ نگاش کردم.....

یه دفعه دست انداخت زیر پامو بلندم کردو رفت به سمت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........حموم
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شب بود ساعت ۱٠ اینا تقریب که گوشیم زنگ خورد،مامان 

بود.....

این وقت شب چی شده که به من زنگ زده

گوشی رو برداشتم وگفتم:

سالم

..

مامان:سالم دخترم 

..

من:چیزی شده مامان 

..



مامان:یلدا وقت زایمانشه آوردیمش بیمارستان برو خونه شون 

مازیار ازبس هول بوده درارو نبسته،وسایالی بچه رو بیار 

دارارم قلف کن و بیا..
..

من:باشه میارم 

........

یلدا

چشمامو باز کردم فک کنم خیلی خوابیده بودم 

عمه و مامان باالی سرم بودن که با دیدن چشمای باز من به 

سمتم اومدن....

عمه:الهی قربونت برم دخترم خوبی 

من:خوبم

روکردم سمت مامان وگفتم:مازیار کجاست؟ 



مامان:فدات بشم بیرونه االن میرم صداش میکنم میگم بچه هم 

بیارن پیشت

با هم رفتن بیرون چند لحظه ای شد که مازیار با حال آشفته ای 

اومد داخل وقتی چشمش به من خورد به سمتم اومدو 

پیشونیمو بوسید،اشک توی چشماش موج میزدسرشو جلو 

آوردو بوسه ای ریز روی لبم زدوگفت:خیلی دوستت دارم

من:من بیشتر

هنوز حرفم تموم نشده بود که در باز شدو بچه رو اوردن،بچه 

رو دادن بغلم که پر از خوشی شدم،وقتی بهش شیر دادن ازم 

گرفتنش و گذاشتنش سر جاش،مازیار دستمو گرفته بودتوی 

دستش و نوازشش می کرد......

بوسه ای روش زد و به چشمام نگا کرد

چشمم خورد به گردن بندی که هنوزم توی گردن دوتامون 

هست...



چن دقیقه ای طول کشیده بود که در باز شد وکلی آدم ریخت 

توی اتاق،چون اتاق خصوصی گرفته بودیم مردا هم میتونستن 

بیان،همه اومدن و بهم تبریک گفتن حتی بهاره....

همه دور من جمع بودن و من خوش حال بودم از داشتن 

همچین خانواده خوبی روکردم سمت مازیاروگفتم:اسم بچه رو 

چی انتخاب کردی

مازیار:مهرانا

لبخندی زدم وگفتم:قشنگه

مازیار دستمو گرفت و سردی یه چیزی رو توی دستم حس 

کردم.....

به انگشتری نگا کردم که توی دستم میدرخشید

زمزمه کردم:خیلی خوشکله مازیار

دستمو بوسیدوگفت:قابل تورو نداره خانومم



آزیتا اومد سمتم و صورتمو بوسید وگفت:مبارک باشه زن 

داداش

من:ممنون عزیزم

چرا اینقدر رنگت پریده چیزی شده.....

آزیتا انگار با این حرفم رنگش سرخ شد از خجالت،آره پس بگو

من:پس یه خبر خوبی دیگه در راهه،همه زل زده بودن به 

ما،ماکان با شیطنتت پشت سر آزیتا وایساده بودو دستشو 

دورش حلقه کرده بود.

مازیار:چه خبره اینجا

من:نمیدونم واال از خواهرت بپرس

ماکان رو کرد سمت مامان وگفتم:خوب میدونی مامان قراره یه 

نوه دیگه گیرت بیاد....

همه با این حرفش رفته بودن توی بهت هیچکس حرفی نمیزد 

که بچه گریه کردو همه به خودشون اومدن و بهشون تبریک 



گفتن مازیار شیرینی و پخش کرد........

ماهان:خوب حاال که اینقدر اتفاقای خوب خوب افتاده باید این 

روز و خاطره کنیم......

بیاین یه عکس بگیریم

توی همین هین پرستاره اومد داخل که ماهان فرصت پیدا کردو 

دوربین و داد دستش که از ما عکس بگیره،همه توی قاب 

دوربین بودیم با عکسی که گرفته شد اونروز شد بهترین روز 

زندگیم....

بهترین روزی که فهمیدم زندیگم با مازیار خیلی میتونه بهتر از 

این باشه....

خدایا هیچوقت مازیار دخترمو ازم دور نکن

همیشه کنارم باشن.....

من خوشبخت ترین آدم روی زمین هستم

خدایا شکرت.....



پایان
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  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉:نویسنده


