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فصل سوم

 
 

شب خواستگاری تموم شد و ماهم همون شب جواب مثبت 

دادیم!منکه اصال برام نهم نبود!بابامم که میگفت چند ساله که 

اونارو میشناسه..

فردای اون روز رفتیم برای انجام آزمایشهای قبل ازدواج و دو 

سه روز بعدم خانواده ما و به همراه بزرگتراو جمعی از فامیل 

رفتیم محضر و با اشکان عقد کردیم!از اونجا هم همه اومدن 

خونه ما و یکی دوساعتی بزن و بکوب راه انداختن..
 

منکه اصال نفهمیدم چی شد!!همه چیز خیلی سریع اتفاق 

افتاد..در چشم به هم زدنی دیدم سر سفره عقد نشستم 

اشکانم نشسته کنارم فکو فامیل ما و خانواده اشکانم دورمون 

ممع شدن و همه منتظرن که عاقد خطبه عقدو جاری کنه!!

عاقد خطبه رو خوندو منو اشکانو رسما زنو شوهر اعالم کرد..



ازمنو اشکانم خواست که حلقه های ازدواج و دستمون هم 

کنیم..

دستمو گرفتم باال..دستم داشت میلرزید..

اشکان حلقه رو گرفته بین دستشو آورد جلو که دستم کنه..

دست اشکانم میلرزید..

هردومون حسابی استرس داشتیم!!!

اشکان خیلی آروم حلقه رو دستم کرد و بعد من همیکنارو 

کردم و تموم شد..

صدای دستو جیغو هورا بلند شد..

آخر شب شدو همه رفتن..اما طبق رسم و رسومات اشکان 

باید شب و خونه ما میموند!

منکه اصال آمادگیشو نداشتم!!دلم میخواست بلند شه و بره!!

من توی اتاق بودمو داشتم آرایشمو پاک میکردم.مامان که 

طبق معمول توی آشپزخونه بود و ظرف و کاسه ها جمع و 

جور میکرد.یونس و بابا و اشکان  توی هال نشسته بودن.

صدای بابا و اشکان میومد که داشتن باهم حرف میزدن!

بالخره از شر آرایش سرو صورتم خالص شدمو از جلوی آینه 

بلند شدمو رفتم توی پذیرایی..



یونس که یه گوشه ولو شده بودو تو خواب پادشاه پنجم بود 

احیانا!بابا و اشکان روی مبل نشسته بودن و صحبت میکردن..

نگاهی به اشکان انداختم و رفتم توی آشپزخونه که به مامانم 

کمک کنم!اما مامانم خیلی آروم بهم گفت برو بشین پیش 

نامزدت که یه وقت غریبی نکنه!اما من قیافمو یه جوری 

کردمو آروم گفتم:مامان دیگه!!من خجالت میکشم!!

اما مامانم یه چش غره ی مادرانه رفت و گفت؛ِاء این چه 

حرفیه مادر..شوهرته!!برو مادر نمیخوام کمک کنی برو ..

هرطور که بود از آشپزخونه اومدم بیرون و رفتم سمت 

پدیرایی..

بابا روی یه مبل تک نفره نشسته بود و اشکان روی یه مبل دو 

نفره..

من میخواستم برم رو اون یکی مبل تک نفره بشینم که بابام 

گفت؛بیا یاسمین بشین کنار آقا اشکان!!

منم تو عمل انجام شده قرار کرفتمو نتوستم حرفشو رد کنم 

برای همین نشستم کنار اشکان،با وجود اینکه اصال دلم 

نمیخواست اینکارو بکنم اما چاره ای نداشتم.

دلم میخواست هرچه زودتر اون لحظات بگذره و تموم شه..



اما اوضاع قرار بود بدتر هم بشه!مادرم کارش تو آشپزخونه 

تموم شدو اومد تو پذیرایی و گفت؛یاسمین مادر دیروقته 

دیگه حتما آقا اشکانم حسابی خسته س!پاشین برین تو اتاقت 

بخوابین!!!

بابام گفت؛آره مادرت درست میگه پاشین برین بخوابین.
 

چشمی گفتمو خیلی آروم از کنار اشکان بلند شدم که برم تو 

اتاق اشکانم پشت من بلند شدو به مامانو بابام شب بخیر 

گفت و اومد تو اتاق.

تا قبل ازدواج اون اتاق مال منو یونس بود.یه تخت دو طبقه 

داشتیم که طبقه پایینش یونس میخوابید و من رو تخت 

باالیی میخوابیدم ولی حاال که ازدواج کرده بودم یونس رفته 

بود توی پذیرایی بخوابه و حاال من و اشکان باید اینجا 

میخوابیدم!!باهم روی یه تشک!!چون دوتایی روی تخت جا 

نمیشدیم!

مادرم از قبل فکر همه چیو کرده بود!چون هم برامون تشک 

دونفره آورده بود و هم برای اشکان یه شلوار راحتی و یه 

تیشرت که هر دوش در اصل مال بابام بود!!

من تشکو پهن کردمو گفتم ببخشید من میرم مسواک بزنم.



از اتاق اومدم بیرون و رفتم توی سرویس بهداشتیو مسواک 

زدمو چند دقیقه بعد برگشتم.

اشکان لباسشو عوض کرده بودو با شلوار راحتی و تیشرت 

نشسته بود روی تخت و به درو دیوار اتاق نگاه میکرد.

بهش گفتم نکنه خوابتون نمیاد!؟

اشکان به خودش اومدو گفت؛چرا اتفاقا خیلی خوابم میاد!

گفتم پس چرا نشستین!؟

بهم گفت؛هیچی داشتم به درو دیوار اتاقتون نگاه میکردم.

گفتم چطور!؟چیزی هست که نظرتونو جلب کرده!؟

لبخندی زدو گفت:نه..نه چیز خاصی نیست..از روی تخت بلند 

شدو روی تشک دراز کشیدو پتو رو کشید روی خودش!!

من میخواستم لباسمو عوض کنم اما اشکان داشت نگام 

میکردو منم خجالت میکشیدم جلوش لباسم در بیارمو یه 

لباس دیگه بپوشم!!

من از وقتی مهمونا رفته بودن یه شلوار جین پوشیده بودم و 

با یه تونیک اما حاال میخواستم یه لباس راحت تر بپوشم!!

اشکان انگار متوجه شد که من خجالت میکشم!واسه همین 

پتو رو کشید رو سرش تا من راحت لباسمو عوض کنم.



منم اول شلوارمو از پام در آوردمو یه شلوار راحتی نازکتر 

پوشیدمو تونیکمو در آوردمو یه بلوز راحت آستین دار 

پوشیدم.

واقعا دلم نمیخواست برم کنارش دراز بکشم اما هیچ چاره ای 

نداشتم!!نمیدونستم باید چیکار کنم!!

تو دلم میگفتم ای لعنت به این  رسم و رسومات!!حاال واجب 

بود تو امشب اینجا بمونی!!توم با خانواده ات میرفتی دیگه!!
 

خیلی آروم پتو رو زدم کنار و روی تشک دراز کشیدم..

واقعا خجالت میکشیدم!!برای همین پشتمو کردمو به اشکانو 

حرفی نزدم!!

چشمامو بسته بودم و یه جورایی خودمو زدم به خواب تا ازم 

سوالی نپرسه!تا اصال به سرش نزنه که باهام حرف بزنه..

اشکان صاف و به پشت خوابیده بود و هیچ حرکتی نمیکرد..

انگار اونم خجالت میکشید..

کمرم و باسنم مماس شده بود با بدن اشکان و گرمای بدنشو 

حس میکردم!!

هم داشتم وسوسه میشدم هم داشتم با خودم مبارزه 

میکردم!!



انگار اشکانم بالخره تصمیم گرفت خجالت و بزنه کنار!!

به پهلو شدو چرخید سمت من..

خودشو بهم نزدیک کرد حاال دیگه بدنمو کامال با هم مماس 

شده بود!!

بدنش خیلی داغ بود!!منم خیس عرق شده بودم!!

دست چپشو آروم آوردو گذاشت روی شکمم!!

هر قسمت از بدنش که بهم اصابت میکرد حس میکردم دارم 

میسوزم!!

من تا حاال همچین حسیو تجربه نکرده بودم!!

گیر کرده بودم بین حس خواستن و نخواستن!!

هم دلم میخواست پرده ی حیا شکسته بشه و منو محکم تو 

بغلش بگیره هم مقاومت میکردم!

چشمامو محکم بسته بودم و پلکام با همه وجود روی هم 

فشار میدادم!!تا خوابم ببره و بالخره همین اتفاقم افتاد!!

چشمامو که باز کردم دیدم صبح شده و اشکان نیست!!

با بلند شدمو نشستم!!

چشمم افتاد به شلوار راحتی و تیشرت بابام که دیشب تن 

اشکان بود!اشکان لباسارو در آورده بودو گذاشته بود روی 

تخت!اما خودش کجا بود!!؟



نگاه کردم دیدم لباسای خودش روی جا لباسی نیست!

بلند شدمو از اتاق رفتم بیرون!!یه نگاه به ساعت انداختم!!

ساعت ۸ صبح بود..هیچ کس توی خونه نبود.نه یونس نه 

مامان و بابا و نه اشکان!!

یونس که رفته بود مدرسه باباهم قطعا رفته بود سرکار..فقط 

دلم میخواست بدونم مامانم کجاست تا ازش بپرسم اشکان 

کی رفته!!

رفتم توی آشپزخونه و دست و صورتمو شستمو یه چایی از 

سماور واسه خودم ریختمو اومدم توی پذیرایی روی مبل 

نشستمو مشغول خوردن چایی شدم..

چند دقیقه بعد صدای در اومد..

مادرم وارد خونه شد و چادرشو تا کرد گذاشت سر جالباسی و 

اومد توی پذیرایی.تا منو دید گفت؛ِاء سالم مادر خوبی!!؟تو 

کی بیدار شدی!!؟
 

بهش سالم کردمو گفتم؛چند دقیقه ای میشه..اشکان کی 

رفت!!؟

مامانم گفت؛صبح خیلی زود مادر.فکر کنم ساعت ۶ بود.



من بلند شدم که واسه بابات چایی بزارم دیدم داره 

میره.هرچی تعارف کردم که صبر کنه صبحونه بخوره بعد بره 

اما قبول نکرد!

گفتم؛عجب..چقدر زود رفته پس.

مامانم گفت؛آره راستی تو از کی میری سر کالست!!؟

منم گفتم؛امروز که هیچی از فردا میرم.امسال سال آخره باید 

کنکور بدم دیگه..
 

یکمی با مامانم حرف زدمو بعد به بهانه جمع کردن تشک و 

پتو رفتم تو اتاقو رفتم سروقت گوشی محسن!!

دقیقا از شب خواستگاری به این ور ندیده بودمش!!فقط یکی 

دوبار تونستم گوشیو روشن کنم که اونم نشد جواب پیاماشو 

بدم.

همینکه گوشیو روشن کردم پشت هم ده بیستا پیام اومد...
 

_کجایی بی وفا!!

_حتما خیلی بهت خوش میگذره که خبری نمیگیری!!

_کجایی یاسمین!!؟

_الاقل یه چیزی بگو



_چرا جواب نمیدی!!

_کجایی دارم دیوونه میشم!این گوشیو روشن کن یه چیزی 

بگو

_خیلی نامردی

_بی معرفت این بود عشقی که ازش دم میزدی!

_یاسمین!!!

_باشه خیالی نیس!!به تو خوش بگذره کافیه!!
 
 

فقط یه پیام بهش دادمو گفتم؛سالم محسن جان..بخدا تو بد 

شرایطی گیر افتاده بودم.نمیشد جواب بدم!ببخشید..بردا 

میام دبیرستان.بیا همونجای همیشگی!!فردا میبینمت!
 
 

اون روز گذشتو روز بعد رفتم دبیرستان.

دوستام همه اومدن بهم تبریک گفتن و هرطوری که بود 

کالسارو گذروندمو زنگ آخر که خورد با عجله وسایلمو 

برداشتمو از دبیرستان زدم بیرون.

هرچی اطرافو نگاه کردم اثری از محسن نبود.یکم صبر کردم 

اما نیومد!



راه افتادم سمت خونه و خیلی آروم راه میرفتم تا شاید بیاد 

و بهم برسه.اما انگار اصال قرار نبود بیاد تا اینکه رسیدم سر 

همون کوچه باریک!!داخل کوچه رو نگاه کردم..دیدم محسن 

ته کوچه ایستاده!!

اطراف و نگاه کردمو رفتم تو کوچه!!

به یکی دو قدمیش رسیدم و سالم کردم!!

خیلی سنگین و جواب سالممو داد..

میدونستم حسابی دلخوره!!شروع کردم به معذرت خواهی و 

بهونه آوردن که بخدا مقصر نبودمو اطرافم شلوغ بوده و از 

این حرفا!انقد گفتم تا اینکه بالخره یخش آب شدو گفت؛خیل 

خب باشه.اشکالی نداره.دلم برات تنگ شده بود..

دستشو گرفتمو گفتم..الهی..منم دلم برات تنگ شده بود بخدا.

محسن گفت؛کی میتونی بیای بیرون!!؟

گفتم نمیدونم محسن جان..باشه بهت خبر میدم.االن دیگه 

باید برم.

محسنم گفت؛باشه برو ولی خبرشو حتما بهم بده..
 

وقتی رسیدم خونه طبق معمول رفتم تو اتاق و لباسمو عوض 

کردمو اومدم توی پذیرایی پیش مامان و یونس.مادرم برام 



چایی آورد و خودشم نشست کنارم.

من  مشغول خوردن چای بودم که مادرم گفت،مادر اشکان 

زنگ زد..

گفتم؛مادر اشکان!؟چیکار داشت!؟

مادرم گفت؛آره؛ امشب دعوتمون کرد خونشون.

باتعجب گفتم چقدر زود!

مامان گفت؛آره مثه اینکه داداش اشکان میخواد بره سربازی 

برای همین امشب شام دعوتمون کرد بریم خونشون که 

داداششم باشه.

گفتم؛آها..خیله خب..ساعت چند میریم!؟

مامان گفت؛تا بابات از سرکار بیاد یه دوش بگیره..همون 

ساعت ۷ اینا میریم.

منم گفتم باشه.پس منم برم یه دوش بگیرم بعدم یکم 

بخوابم.

مامان گفت؛مگه نهار نمیخوری!؟

منم در جوابش گفتم؛فعال که گرسنم نیست..باشه بعد.

رفتم دوش گرفتمو بعدم یکی دو ساعتی خوابیدم.ساعت 

نزدیک پنج بود که مامانم اومد بیدارم کردو گفت بابام اومده 



رفته دوش بگیره.به منم گفت که دیگه یواش یواش آماده 

شین.

من یه نگاه به ساعت انداختمو گفتم؛هنوز که خیلی زوده..تازه 

ساعت ۵ شده..

اما مامانم گفت؛تاتو از جات بلند شیو یه آبی به دستو صورت 

بزنی و یه چایی برای بابات بریزی میشه ساعت ۵:۳۰ بعدم 

یواش یواش حاضر شی میشه ساعت ۶:۳۰..ساعت ۷م راه 

میفتیم!

با خنده گفتم...یعنی کشته مرده برنامه ریزیتم مامان!باشه 

االن پامیشم..
 

مامانم گفت:راستی من دارم میرم بیرون یه کاری دارم زود 

میام حتما برای بابات چایی بزاریا!

گفتم؛باااااشه مامان بخداااا االن پامیشم!
 

مامان رفتو من یکم دیگه دراز کشیدم!چشمامو که باز کردم به 

خودم گفتم واااای خوابم برد!!

باعجله بلند شدمو از اتاق رفتم بیرون دیدم بعععله بابام از 

حموم اومده بیرون برای خودش چایی گذاشته چایی حاضر 



شده برای خودش چایی ریخته االنم نشسته جلوی تلویزیون 

و با یونس تلویزیون تماشا میکنه!

نگاهی به ساعت انداختم دیدم یه ربع به ۶ شده!

به بابام سالم کردمو رفتم تو آشپزخونه صورتمو شستمو منم 

یه چایی برای خودم ریختم و گذاشتم رو اوپن.رفتم از توی 

قندون یکی دوتا قند بردارم که تلفن خونمون زنگ خورد..
 

تلفن همون گوشه روی اوپن بود..

بابام گفت؛یاسمین گوشیو بردار..

منم گفتم؛باشه االن برمیدارم!

گوشیو برداشتم و گفتم الو!؟

_سالم منم اشکان!خوبی یاسمین!؟

 یه مقدار جا خوردم!!اولش نتونستم چیزی بگم..

_الو یاسمین!!؟چیشد صدا میاد!؟

نفسی کشیدمو گفتم؛سالم آره صداتون میاد!!شما خوبی!؟

_خداروشکر..ممنون آره خوبم!!تو خوبی!؟

+آره منم خوبم..مرسی!

_ولی صدات یه جوریه!؟نکنه سرما خوردی!؟

+نه نه خوبم..صدام گرفته چون تازه از خواب پاشدم.



_آها..باشه؛چه خبر!؟

+سالمتی..خبری نیس،شما چه خبر!؟

_منم خبری نیس..راستش زنگ زدم ببینم چه ساعتی راه 

میفتین؟

+ما حدودا ساعت ۷ راه میفتیم.

_باشه پس منتظریم.آدرسو که دارین!؟

+آره بابام بلده خودش!

_خیله خب پس فعال خداحافظ!

+خدانگهدار!
 

گوشیو گذاشتمو تو دلم گفتم؛ایششش چقدرم هوله!حاال 

میایم دیگه!چه فرقی میکنه!خوبه دیشب اینجا بودی!

 اومدم این سمت آشپزخونه که چاییمو بخورم که بابام پرسید 

اشکان بود!؟

منم گفتم؛آره 

بابام دوباره پرسید چیکار داشت!؟

منم گفتم؛هیچی بابا کارخاصی نداشت فقط میخواست ببینه 

کی راه میفتیم!
 



یکم بعد مادرم اومدو منم رفتم تو اتاق که حاضر بشم.

یه شلوار مشکی جین پوشیدم با یه زیر سارافونی مشکی و 

یه مانتوی کرمی رنگ جلو باز که روش طرحهای سنتی کار 

شده بود.یه شال کرمیم سرم کردم و از اتاق اومدم بیرون!

مادرم تا منو دید اومد جلو یه نگاهی بهم کردو گفت؛تو 

همینجوری میخوای بیای!!؟

با تعجب گفتم؛آره مگه چشه لباسام!!؟

مامانم گفت؛لباساتو نمیگم!!سرو صورتتو میگم..نه آرایشی نه 

چیزی..برو تو اتاق یکم به خودت برس مادر..نا سالمتی داریم 

میریم پیش شوهرت!!

صورتمو یه جوری کردمو گفتم؛وای مامان بیخیال شو دیگه!

اما مامانم دعوام کردو گفت؛همینکه گفتم..بدو زود باش!!تو 

زنی مثال!!

منم برگشتم تو اتاقو نشستم جلوی آینه و خودمو آرایش 

کردمو از اتاق اومدم بیرون..همه آماده منتظر نشسته بودن تا 

من حاضر شم!

همگی بلند شدیمو رفتیم بیرون و نشستیم توی ماشین بابا و 

راه افتادیم سمت خونه بابای اشکان.



خونه ما تو یه محله تو پایین شهر تهران بود و خونه بابای 

اشکان تو مرکز شهر..

حدودا نیم ساعتی طول کشید تا رسیدیم خونه شون.

وقتی رسیدیم اونجا نزدیک ۸ شب بود..

بابام در زدو چند دقیقه بعد خود اشکان اومدو در وباز کرد.

اشکان یه احوال پرسی گرم با پدرو مادرمو یونس کردو بعدم 

نوبت من شد..

دستشو آورد جلو تا باهام دس بده!مامان بابامم ایستاده بودنو 

نگاه میکردن..

مردد بودم که باهاش دست بدم..ولی بالخره دستمو آوردم 

جلو باهاش دست دادم.دستمو به گرمی فشار داد و بهم لبخند 

زد..منم لبخندشو با لبخند جواب دادمو همه باهم رفتیم 

داخل..

یه حیاط که دوتا ماشین به راحتی داخلش جمع میشدن و بعد 

یه ساختمان دو طبقه..

سرو صدای زیادی از داخل میومد و معلوم بود که عده زیادی 

داخل خونه جمع شدن!!

اشکان جلو رفت و ماهم پشت سرش..

در خونه رو باز کرد و رفتیم داخل..



همینکه وارد شدیم پدر و مادرش اومدن جلو ازمون استقبال 

کردن..

سالم احوال پرسی کردیمو میخواستیم بریم داخل که مادرش 

گفت؛فروغ خانوم با عروس گلم برین طبقه باال خانوما باال 

هستن..

مادر اشکان  از سرویس پله ای که کنار در ورودی بود رفت 

باال

من و مامانمم پشت سرش رفتیم باال تا رفتیم داخل صدای 

دستو جیغ بلند شد!!مادر اشکان منو به زنها و دخترای 

اقوامشون معرفی کردو بعدم ضبطو روشن کردن و یه آهنگ 

شاد گذاشتن و شروع کرد به رقصیدن!!

منم مجبور کردن که پاشم باهاشون برقصم.

یک ساعتی زدن رقصیدن و تا اینکه بالخره مادر اشکان به 

دادم رسیدو گفت که بس کنین..میخوان شام بیارن.

نشستیم شام و خوردیم و بعد شامم یکی یکی مهمونا رفتن.

حاال دیگه فقط ما مونده بودیم خانواده خود اشکان.

همه مون تو طبقه پایین جمع شده بودیم.

منو مامان و بابا و یونس یه طرف نشسته بودیم و مامان 

بابای اشکان رو به رومون..آرش داداش اشکانم که میخواست 



فرداش بره سربازی اونجا بود.

اشکانم توی حیاط بود و بعد چند دقیقه اومد و کنار من 

نشست.

خوب که جمعون جور شد بابای اشکان گفت؛خب حاال که همه 

هستن وقت خوبیه که حرف بزنیم!

بعد با خنده گفت؛وقتیکه شما خانوما داشتین تو طبقه باال 

میزدین و میرقصیدین ما آقایون اینجا یه جلسه دو فوریتی 

برگزار کردیم و گفتیم نتیجه شم با شما درمیون بزاریم که اگه 

حرفی یا نظری داشتین بگین...

ما گفتیم که خیلی رسم نداریم که دختر و پسر توی عقد 

بمونن!!کار درستی نیس..قیمت مسکنم که روز به روز داره 

میره باال..پس به جای خرید جهیزیه همه پوالمون میزاریم 

روهم وام ازدواجاتون میگیریم میزاریم رو اونا و براتون یه 

خونه میخریم!!نهایا یه سری چیزای وجب و براتون تهیه 

میکنیم مثه گاز و یخچال و تلویزیون بقیه شم خورد خورد 

خودتون بسته به نیازتون خرید میکنین!البته ماهم کمکمتون 

میکنیم!پس قرار شد نهایتا سه ماه دیگه تا وقتی وامتون و 

بگیریم و خونه بخریم تو عقد باشین.بعد ان شا� میرین سر 

خونه زندگیتون!!!



خب شما خانوما نظری ندارین!!؟

منکه جرات نداشتم چیزی بگم اما امیدوار بودم مامانم یه 

چیزی بگه و مخالفت کنه..اما مامانم خندیدو گفت؛نه جه 

نظری..چی از این بهتر..اول زندگی صاحب خونه بشن که 

خیلی بهتره!

با این حرف مامان یخ کردم!!فهمیدم تو بد هچلی افتادم!!

حاال جواب محسنو چی بدم!!

چی فکر میکردم چی شد...
 

اونشب تموم شدو برگشتیم خونه..

صبح روز بعدم رفتم دبیرستان..چیزی به تموم کردن سال 

آخرم نمونده بود..بعدش باید آماده میشدم برای کنکور و 

دانشگاه.

روزا همینطور میگذشتن و من با هردوی اونا بودم..

اشکان به عنوان شوهرمو و محسن به عنوان کسی که 

دوسشداشتم!!

به هیچ وجه جرات نداشتم به محسن بگم که چه اتفاقی 

افتاده!!اون بیچاره منتظر بود که من یه دعوایی راه بندازمو 

طالق بگیرم که بتونم باهاش ازدواج کنم!!



 
دچار  عذاب وجدان شده بودم!

از طرفی به خودم میگفتم اشکان بیچاره چه گناهی داره!!؟

اون اصال روحشم خبر نداره!منم خیلی بهش محل نمیدادم 

اگه خودش زنگ میزد که هیچ وگرنه من اصال ازش خبر 

نمیگرفتم!!ولی بازم هر بار که میومد خونمون برام گل 

میاورد!!

هرچی بیشتر بی محلی میکردم بیشتر هوامو داشت!!

  ازون طرفم دلم برای محسن میسوخت!!من بهش قول دادم 

اما حاال...
 

بابام از رفتارم همه چیو فهمیده بود.. میدید که به اشکان 

خیلی عالقه نشون نمیدم برای همین یبار منو کشید کنار و 

بهم گفت؛من دارم میبنم با اشکان چیکار میکنی!!میبنم که 

اشکانو از خودت میرونی!!

منم بهش گفتم؛مقصرش خودتی بابا!خودت میدونستی که من 

دلم میخواد با کی ازدواج کنم ولی نزاشتی!!

بابام بهم گفت؛یه روزی بخاطر اینکار ازم تشکر میکنی!!

پشیمون نیستم که نزاشتم باهاش ازدواج کنی!!



ملتمسانه بهش گفتم؛آخه چرا بابا!!چرا به من نمیگی دلیلش 

چیه!!

اما بازم جواب درستی بهم نداد..و این جواب ندادنش بیشتر 

عذابم میداد چون میدونستم یه چیزی هست!!اما چرا نمیگه!!

نمیدونستم!!
 

دوماه از عقدمون گذشتو بالخره اشکان یه خونه تو محله 

خودشون خریدو با بقیه پولی که مونده بود مقدار از لوازمی 

که واجب بود و خرید و همه رو برد تو خونه.مامانم خورد 

خورد یه مقدار جهیزیه آماده کرده بود.

یه شب اشکان همراه مامان باباش اومدن خونمونو تاریخ 

عروسیو مشخص کردنو قرار شد یک ماه دیگه درست روز 

تولد امام رضا تو تاالر عروسی بگیریم بعدم بریم سر خونه 

زندگیمون!!باورم نمیشد همه چی داره با این سرعت پیش 

میره!!!یه روزم معین کردن برای خرید عروسی..
 

طبق قرار یه روز همگی رفتیم خرید عروسی و دو هفته بعدم 

عروسی گرفتیم و رفتیم سر خونه زندگی مون!!
 



تو سه ماهی که عقد بودیم رابطه جنسی خاصی با اشکان 

نداشتم وقتی اشکان بهم نزدیک میشد من خیلی همراهیش 

نمیکردمو گاهی اوقاتم بهونه میاوردمو میگفتم خسته ام و 

حوصله ندارم!!اشکانم خیلی پاپیچم نمیشد!!

اما حاال دیگه نمیتونستم بهونه بیارم!!

شب عروسی بعد از اینکه اومدیم خونه خودمون واقعا شب 

سختی بود برام!!

من توی اتاق  جلوی آینه نشسته بودمو داشتم آرایشمو پاک 

میکردم..

که یهو اشکان از پشت سر اومدو منو محکم گرفت تو بغلش!!

اصال نفهمیدم چیشد!!شروع کرد به دست کشیدن روی بدنم!!

لباشم گذاشته بود رو گردنم و هی کنار گوشم نفس میکشید!!

نفسش خیلی داااغ بود..دیگه انگار نمیتونستم خودمو کنترل 

کنم!!!

برگشتم سمتشو.....

با کمک اشکان ماکسیمو از تنم در آوردم!!حاال دیگه فقط لباس 

زیرم تنم بود!!اصال حالم خوب نبود!!داغ داغ بودم نمیفهمیدم 

دارم چیکار میکنم!!!

تا به خودم اومدم دیدم رو تختمو...



 
صبح که از خواب پاشدم دیدم تموم تنم درد میکنه!!

هیچی تنم نبود جز مالفه سفید رنگی که روم افتاده بود و یه 

قسمتش خونی شده بود!

تازه یادم افتاد که دیشب چه اتفاقی افتاده!

اونجا بود که فهمیدم دیگه دختر نیستم!
 

اولین روز زندگی با اولین صبحونه ای شروع شد که اشکان 

آماده کرده بود!!

اشکان داشت صدام میزد که برم باهاش صبحونه بخورم!اما 

من بهش گفتم باید برم دوش بگیرم!!
 

اشکانم با خنده گفت؛میخوای منم بیام!!!؟

منم با خنده گفتم؛نه ممنون خودم میرم دردسرش کمتره!!

رفتم توی حموم و یه دوش آب داغ گرفتمو از حموم اومدم 

بیرون لباس بوشیدمو از اتاق رفتم بیرون..

دیدم اشکان صبح زود رفته نون تازه گرفته چایی آماده کرده 

سفره کامل چیده!

یه لبخند عاشقانه زدو گفت؛بفرمایین خانوم خونه..اینم از 

اولین صبحونه زندگی مشترکمون..فقط شمارو کم داره!!



منم لبخندشو با لبخند جواب دادمو گفتم؛به به..عجب 

صبحونه ای!!

نشستم رو به روشو تا اومدم لقمه بگیرم دیدم دستشو آورد 

جلو گفت؛بفرمایین..اینم برای شما خانوم خودم.

برای من لقمه گرفته بود..منم ازش تشکر کردمو از دستش 

گرفتمو خوردم.

اولین صبحونه رو باهم خوردیم..

اولین نهار دو نفره..

اولین شام زندگی مشترک..
 

و دومین شب زندگی مشترک از راه رسید!!

برخالف دوران کوتاه نامزدی که در مقابل خواسته اش 

مقاومت میکردم حاال خودمو کامل در اختیارش میزاشتم!

حتی خودمم همراهیش میکردم!!
 

یه شب فوق العاده رو گذروندم!بر عکس شب قبل که بیشتر 

درد میکشیدمو اون درد نمیزاشت لذت ببرم اونشب داشتم از 

دومین رابطه جنسیمون نهایت لذت و میبردم!!

یه جورایی دلم نمیخواست تموم شه!!
 



اشکان یک هفته مرخصی داشت و ما هرشب باهم رابطه 

داشتیم!!بعضی شبا هم دوبار اتفاق میفتاد!!

هردوتامون واقعا داغ بودیم و تو این قضیه واقعا شبیه هم 

بودیم..یه جورایی مکمل هم بودیم!
 

بعد از یه هفته بالخره از خونه اومدیم بیرون و برای شام 

رفتیم خونه بابام!

 و جالب اینکه اونشب شب تولدم بود و من خودم به کلی 

یادم رفته بود واینو وقتی فهمیدم که وارد خونه بابام شدیم!

همه جا تاریک بود!انگار کسی خونه نبود!!دستمو گرفتم جلو 

که به جایی نخورم..یه دفعه برقا روشن شدووووو...

همه اونجا بودن..مامان بابای خودم مامان وبابای 

اشکان..داداشش..یکی خانواده عموش و دختر عموهاش!!

اشکان بدون اینکه به من بگه همه رو خبر کرده بود و برام 

تولد گرفته بود!!واقعا غافلگیر شدم!!

همه دوره ام کردنو برام دست میزدن!!

عجب شبی بود..

و بهترین قسمتش وقتی بود که کادو هارو آوردن...

و آخرین کادو،کادوی خود اشکان بود...



کاغذپیچی شده بود اما مشخص بود که یه جعبه اس!!دیگه 

طاقت نیاوردمو بازش کردم!!

وااای خدای من یه موبایل بود یه گوشی هوشمند...

چقدر خوشکل بود...

اشکان تو اون شلوغی درست روبه روم ایستاده بود..

من خیلی خوشحال بودمو داشتم گوشیو تو دستم اینور اونور 

میکردم که اشکان گفت،مبارکت باشه عزیزم..راستش این 

گوشیو خیلی وقته گرفتم اما گفتم امشب بهت بدمش 

بهتره..امیدوارم که خوشت اومده باشه...
 

عاشقونه نگاش کردمو گفتم..واقعا ممنونم..از همتون ممنونم 

برای این شب فوق العاده...

 رفتار اشکان تو اون چندروز اول زندگی باعث شده بود که به 

کلی محسنو فراموش کنم!

دوهفته ای میشد که ندیده بودمش..

از وقتیم رفتم خونه خودم گوشیشو با خودم نبرده بودم راه 

ارتباطیم باهاش کامال قطع شده بود..

من هرروز بیشتر به اشکان وابسته میشدم اما نمیتونستم 

محسن و به این راحتی بزارم کنار!!



یه وقتایی به خودم میگفتم..چه اشکالی داره آدم دوتا مردو 

همزمان دوسداشته باشه..یکیو به عنوان شوهرشو دومی رو 

به عنوان عشق قبل از ازدواجش...

با اینکه میدونستم این ایده از اساس غلطه ولی مثه بچه ها 

خودمو با همین افکار گول میزدمو توجیح میکردم!!

شب تولدم یواشکی رفتم تو اتاقو گوشی که محسن بهم داده 

بودو برداشتم گذاشتم تو کیفم.

آخر شبم که رفتیم خونه با خودم بردمش..

صبح روز بعد که اشکان رفت سرکار.گوشیو روشن کردمو به 

محسن زنگ زدم!!
 

گوشیشو جواب نمیداد..

منم میدونستم حسابی ازم دلخوره..

برای همین انقدر زنگ زدم که جواب داد..

گوشیو وصل کرد ولی حرف نمیزد..

منم شروع کردم به حرف زدن

_میدونم ازم دلخوری!!حسابیم دلخوری!!ولی توروخدا 

شرایطمو درک کن...واقعا نمیتونستم،نه میشد گوشیو از تو 

اتاق بردارم نه میتونستم بیام دبیرستان!!



توروخدا یه چیزی بگو...

+چرا نمیشد!!؟مگه برداشتن گوشی چقدر کارداره!!؟نامزدت 

که همش پیشت نبوده!!مثه قبال..آخر شب میشد یه پیام بهم 

بدی!!پس الکی نگو..

اشکام سرازیر شدو گفتم..دیگه قبلی در کار نیست!!

+چی!؟یعنی چی دیگه قبلی درکار نیست!!!؟

با گریه گفتممنو ببخش محسن میخواستم بگم ولی نشد!!

صداشو برد باال...چی میخواستی بگی!!االن بگوووو خب...

گریه م شدیدتر شدو گفتم؛منو اومدم سرخونه زندگی 

خودم!!!
 

شوکه شد!!چی!!؟به همین زووودی!!؟مگه چند وقت 

گذشته!!؟هنوز چهار ماه نشده!!!

منم گفتم؛آره میدونم ولی خانواده اشکان رسم نداشتن زیاد 

تو عقد نگه دارن!!بابامم موافقت کرد!!

پوز خندی زدو گفت؛هع بله بابات معلومه که موافقه!!!

گفتم؛چرا اینو میگی!!؟

محسنم درست جوابمو نداد و تفره رفت!!سعی کرد حواسم با 

دادو بیدادش پرت کنه!!!



+ولی تو به من قول دادی یاسمین!!یادت که نرفته!!

 _میدونم میدونم..سر حرفمم هستم!توروخدا یکم درکم 

کن...من نمیخواستم این طوری شه!!

+باشه باشه گریه نکن..به زندگیت با اشکان ادامه بده ولی با 

منم باش!!یاسمین من نمیتونم به همین راحتی فراموشت 

کنم!!

_میدونم محسن..منم نمیتونم!!

+میخوام ببینمت!!

_منم میخوام ولی فعال نمیتونم!!

+تا کی!؟

_یکی دو هفته دیگه!

+دیره..ولی باشه بخاطر تو تحمل میکنم!!
 

گوشیو قطع کردمو رفتم توی اتاق روی تخت دراز کشیدمو به 

حال خودم گریه کردم!!اشکام تمومی نداشت انگار!!

حرفام با محسن باعث شد که دوباره حسم نسبت به اشکان 

سرد بشه!!

چند روزی بود که باز رابطه ام با اشکان خوب نبود!!



بد رفتاری نمیکردم!!فقط اگه کاری میکردم از ته دل نبود!

همش مصنوعی بود!داشتم از اشکان متنفر میشدم!همش به 

خودم میگفتم اگه اشکان نبود میتونستم با محسن ازدواج 

کنم..بالخره یه جوری بابامو راضی میکردم!!
 

اون دوهفته ای هم که به محسن قولشو دادم گذشت و رفتم 

سر قرار..

اشکان سرکار بودو من باخیال راحت با محسن قرار گذاشتم و 

بعد مدتها باهم رفتیم کافی شاپ..

اون اولین قرارمون بعد از عروسی بود ولی آخریش نبود..

تقریبا هفته ای یکبار به طور مخفیانه و دور از چشم اشکان 

باهم میرفتیم بیرون...

دو سه ماه همینطوری گذشت تا اینکه یه روز که رفته بودیم 

کافی شاپ محسن انگار حال خوشی نداشت..

انگار پریشون بود یه حالتی داشت که انگار میخواست یه 

چیزی بگه اما نمیتونست!!

ولی بالخره سر حرفو باز کرد و گفت؛

دیروز یکی دوستام با دوستش قرار داشت..

گفتم خب!؟



محسن گفت؛هیچی اونام مثله ما قرار ازدواج گذاشتن!!

بازم گفتم خب!!میدونستم اینارو میگی تا یواش یواش 

حرفشو بزنه!!

محسن گفت؛هیچی دیگه دیروز باهم رفتن خونه دوستم!!

منظورشو گرفتم و گفتم؛آها یعنی توام االن میخوای باهات 

بیام خونتون!!

سرشو انداخت پایینو گفت؛یاسمین االن دوساله باهمیم!!من 

دیگه نمیتونم...تو باید مال من میشدی!!من نمیتونم تحمل 

کنم یکی دیگه بغلت میکنه و....بابا منم آدمم بخدا خسته 

شدم از این وضع..تو اونطرف داری زندگیتو میکنی!!این منم 

که همه چیو باختم!!منم دلم میخواد ّبغلت کنم!

ببوسمت...بخدا کلی با خودم کلنجار رفتم که چیزی بهت نگم 

ولی دیگه نمیتونم...میخوام برای یبارن که شده تجریه اش 

کنم!!

بعد آروم سرشو آورد باال و زل زد تو چشمام.

خیره شدم تو چشاشو گفتم..تو حق داری تو همه چیتو 

گذاشتی پای من...باشه قبول میکنم!دفعه بعد هرجابگی میام 

باهات..

خوشحال شدو گفت؛جدی میگی!!!؟



گفتم آره...جدی جدی..
 

محسن گفت؛پس واس آخر هفته که مامان و بابام نیستن 

میریم خونمون!!

منم گفتم باشه..

یکی دو ساعتی باهم بودیم و بعد برگشتم خونه..

اونروز یک شنبه بود و من قرار بود پنج شنبه برم خونه محسن 

و کاریو که ازم میخواست انجام بدم!
 

هرچی به آخر هفته نزدیک تر میشدم بیشتر عذاب وجدان 

میگرفتم!!من واقعا میخوام اینکار انجام بدم!!میخوام بایه 

مرد نامحرم بخوابم!!؟درسته باهاش میرم بیرون و این 

خودش یه جور خیانته ولی همخواب شدن یه چیز دیگه اس!!

 ولی باز به خودم میگفتم..من و محسن همدیگه رو 

دوسداریم ..

دوباره به خودم  میگفتم من وقتی مجرد بودمو به کسی تعهد 

نداشتم اینکارو نکردم حاال که...

دلم واسه اشکانم میسوخت..اشکان تو این ماجرا بیگناه بود و 

حاال قربانی لج و لج بازی من و بابام شده بود..



میفهمیدم که دوسم داره ولی واقعا دیگه نمیدوتستم چی 

درسته چی غلط!!
 

سه شنبه شب بود و فقط دو روز دیگه مونده بود...

ما شام خونه بابای اشکان دعوت بودیم.

از ظهر حالم یه جوری بود..دلشوره و دلپیچه داشتم انگار...

به بعضی بوها حساس شده بودم.

هی حس میکردم میخوام باال بیارم..

سفره رو پهن کردیم و نشستیم که شام بخوریم..

همین که مامان اشکان در قابلمه غذا رو باز کردو بوش به 

دماغم خورد یه دفعه حالم بد شد و میخواستم باال بیارم..

دستمو گذاشتم جلو دهنمو سریع از جام بلند شدمو دویدم 

سمت سرویس بهداشتی شروع کردم به اوق زدن!!اما نه 

خبری نبود...

داشتم صورتمو با آب سرد میشستم که صدای در اومد..

اشکان و مادرش پشت در دستشویی بودنو میخواستن ببین 

حالم چطوره!!

گفتم حالم خوبه االن میام بیرون..



از سرویس بهداشتی اومدم بیرونو دیدم اشکان و مامان پشت 

در ایستادن ..اشکان که اصال آرومو قرار نداشت...

تا منو دید اومد جلو دستمو گرفتو گفت؛چیشده یاسمین!!؟

حالت خوبه!!؟نکنه مسموم شدی!؟میخوای بریم دکتر!؟

همینجور تند و پشت هم حرف میزد و نمیزاشت من حرف 

بزنم!!پریدمو وسط حرفشو گفتم...نه اشکان جان..خوبم!

فک کنم ترش کردم چیزی نیس نگران نباش..

رو کردم به مامان اشکان و گفتم؛ببخشید حال شماروهم بد 

کردم سر سفره شام..شما برین شام بخورین من میرم تو 

حیاط یکم هوا بخورم..
 

اومدم تو حیاط و تو هوای نسبتا خنک یه شب پاییزی یه 

گوشه ی حیاط نشستم و به آسمون نگاه میکردم..

چند لحظه بعد اشکان با یه پتو مسافرتی اومد بیرون..

بهش گفتم..تو چرا اومدی بیرون!!؟مگه شام نمیخوری!!؟

لبخندی زدو پتورو انداخت رو شونه هامو نشست کنارمو  

گفت؛حاال بعدا میخورم..اومدم پیشت که تنها نباشی..این  

پتورم آوردم که سرما نخوری..



قبل اینکه چیزی بگم دستمو گرفت تو دستشو گفت..من تورو 

خیلی دوسدارم یاسمین...دلم نمیاد مریض باشی بیای اینجا 

بشینی بعد من با خیال راحت بیشنمو شام بخورم..

این حرفش بدجور به دلم نشست و یه حس خیلی خوبی بهم 

دست داد..

سرمو گذاشتم رو شونه شو برای اولین بهش گفتم..منم 

دوستدارم...!

دستمو تو دستش فشار داد و بهم گفت..اگه حالت بده پاشو 

بریم دکتر..

در حالی که سرم رو شونه اش بود گفتم..نه عزیزم خوبم..
 

یکی دو ساعت بعد برگشتیم خونه و خوابیدیم.

صبحم اشکان رفت سرکار..

منم یکم خوابیدم ساعت ۹ بود که بیدار شدمو دورو برمو 

مرتب کردمو سرگرم کارای خونه شدم.

داشتم خونه رو جارو میکردم که صدای زنگ در اومد..

به خودم گفتم یعنی کی میتونه باشه!؟منکه منتظر کسی 

نیستم!!جارو برقیو خاموش کردمو رفتم آیفون برداشتم..

مادر اشکان بود!



درو باز کردمو اومد تو..

جلوی در خونه ایستاده بودم که اومد و کفشاشو در آورد و 

بهش سالم کردم و اومد داخل..

تا چشمش افتاد به جارو برقی گفت؛داشتی جارو میکردی!!؟

با تعجب گفتم؛آره چطور مگه!!

چادرشو گذاشت یه گوشه و جارو و از برق کشیدو برداشتشو 

برد تو اتاق خواب گذاشت و اومد پیشم و گفت؛تا اطالع 

ثانوی بلند کردی چیزای سنگین ممنوع!!

بازم با تعجب گفتم؛چرا!!؟چیزی شده مگه!!؟

خندیدو گفت؛نه چیزی نشده شما برو لباس بپوش که 

میخوایم بریم تا یه جایی!!

گفتم کجا میخوایم بریم!؟

اومد دستمو گرفتو برد سمت اتاق و گفت؛تو برو حاضر شو بیا 

تا بهت بگم!!
 

منم دیگه چیزی نگفتمو رفتم تو اتاق خواب و لباسمو عوض 

کردمو برگشتم توی پذیرایی..

مامان اشکان گفت..خب دیگه بریم!؟

منم گفت..نمیخواین بگین کجا داریم میریم!!



خندیدو گفت؛داریم میریم آزمایشگااااه مامان کوچولو!!!!

تا اینو گفت..انگار بهم برق وصل کردن!!!گفتم چی!!!!؟مامان 

کوچولو!!!؟

خنده اش بلندتر شدو گفت؛آره..البته حدس میزنم!!!االنم 

میریم آزمایش میدیدم تا مطمعن شیم!!

باورم نمیشد!!!منو بارداری!!یعنی اون حالم بخاطر حامله 

شدن بود!!!؟
 

تا خود آزمایشگاه فکرم در گیربود!!نمیدونستم خوشحالم یا 

ناراحت!!بیشتر شوکه شده بودم...

رفتیم داخل آزمایشگاه نوبت گرفتیم..چند دقیقه ای نشستیم 

تا توبتمون شدو آزمایش دادم..

مسعول آزمایشگاه گفت یک ساعت دیگه جوابتون حاضر 

میشه..

من و مامان اشکانم رفتیم بیرون یه چرخی زدیم بعد یک 

ساعت برگشتیمو..تو تموم طول این مدت فکرم به شدت 

درگیر این ماجرا بود...

وارد آزمایشگاه شدیمو رفتیم قسمت جوابدهی و رسیدمون 

بهش دادیم..



خانومی که مسعول دادن جواب آزمایشا بود البه الی پوشه 

گشت و برگه مربوط به منو پیدا کرد..

پوشه رو باز کردو نگاه کردو لبخندی زدو گفت؛مبارکتون باشه 

مثبته!!!

تا اینو گفت انگار همه وجودمو یهو پرت کرده بودن تو یه 

استخر آب سرد!!تموم تنم انگار یهو یخ کرد!!

نمیدونستم باید تو اون لحظه چه واکنشی نشون بدم!!

خوشحال شم!!بخندم!گریه کنم ناراحت بشم!!

در واقع ترجیح دادم سکوت کنم فقط!!

برعکس من مامان اشکان دل تو دلش نبود..انگار یه عروسی 

خیلی بزرگ تو دلش گرفته بودن که داشت بال در میاورررد!!

بغلم کرده بودو همیجور قربون صدقه ام میرفت!!ولمم 

نمیکرد!!

هرطور که بود برگشتیم خونه و مادر اشکان منو یه راست برد 

خونشون توی راه همش میگفت..باید جشن بگیریم!!

ولی من همچنان ذهنم درگیر بود در گیر بچه!اشکان..محسن!

وای خدا قرار فردا رو چیکار کنم!!چجوری یه محسن بگم!!اگه 

بفهمه چه حالی میشه!!
 



ساعت ۱۲ بود که رسیدیم خونه بابای اشکان..تا شب منو 

مامانش تنها بودیمو هنوز هیشکی خبر نداشت..

و من در تمام اون لحظات به این فکر میکردم که باید تصمیم 

بگیرم!!یه تصمیم خیلی بزرگ!!من حاال مادر یه بچه ام!!تا 

االنم اشتباه میکردم که رابطمو با محسن ادامه دادم..ولی 

دیگه بسه...
 
 

پایان فصل سوم

این داستان ادامه دارد...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


