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هفت سال بعد...

هفت سال از اون ماجرا گذشتو من حاال یه زندگی آروم و 

عاشقونه در کنار اشکان و پسرمون آراد و دخترمون آتوسا 

داشتم.

آراد حاال شش سالش شده بود پیش دبستانی میرفت و آتوسا 

هم سه سالش بود.

 شش سال پیش خونمون و عوض کردیم به یه محله جدید 

اومدیم!!جایی که دست محسن بهم نرسه!من بهونه آوردمو 

گفتم اینجا محله خیلی شلوغه بریم  یه محله دیگه یا اصال یه 



شهر دیگه!!انقد گفتم تا بالخره اشکان به حرفم گوش دادو 

خونه رو فروخت تو این محله یه خونه خریدیم..یه خونه 

حیاط دارو دلباز..

رابطمو با محسن قطع کردم اما محسن قصد بیخیال شدن 

نداشت برای همین من یکاری کردم تا خونه رو عوض کنیم تا 

شاید بیخیالم بشه!!

و همینطورم شد چون گممون کردو کال بیخیالم شد...

منم از وقتی اومدیم اینجا گذشته رو گذاشتم  کنار خودمو 

وقف زندگیم کردم..

و از اون روز به بعد همه چی عالی برامون پیش رفت.

تا اینکه چند روزی بود که اشکان همش میگفت صبحا که از 

خواب پا میشه قفسه سینه ش سمت قلبش درد میکنه و 

میسوزه!!

چند باری بهش گفتم بریم دکتر اما میگفت؛نه چیزی نیس 

خوب میشه خودش!

یکی دوهفته ای گذشت تا اینکه یه روز صبح من آرادو بردم 

پیش دبستانی و دست آتوسا رو گرفته بودمو تو کوچه قدم 

میزدمو میومدم خونه رسیدم پشت درو دیدم اشکان تو 



ماشینش نشسته.سرشو گذاشته رو فرمون ماشین صورتش 

خیس عرق بود و رنگش پریده بود..

زدم رو شیشه ماشینش.

سرشو از رو فرمون برداشت منو دید.

دروباز کردم و گفتم؛چیشده اشکان!؟حالت خوبه!؟

اشکان دستشو گذاشتو بود رو قفسه سینشو نمیتونست 

راحت حرف بزنه.به سختی گفت امروز خیلی درد میکنه.

گفتم چقدر گفتم بیابریم دکتر نیومدی!چند دقیقه صبرکن تا 

برم دفترچه بیمه تو بیارم بریم دکتر.

آتوسا رو گذاشتم پیششو سراسیمه در حیاطو باز کردمو رفتم 

خونه و دفترچه بیمه رو برداشتم برگشتم.

کمک کردم تا اشکان از پشت فرمون نشست رو صندلی کناری 

و خودم نشستم پشت فرمون.

ماشین و روشن کردمو اشکان و به اولین بیمارستانی که تو 

مسیرمون بود رسوندم.

وارد بیمارستان شدیمو اشکان روی صندلی توی راهرو نشست 

و منم با آتوسا رفتم شماره گرفتم و برگشتم.ده دقیقه بعد 

نوبت ما شدو باهم رفتیم داخل.



دکتر معاینه اش کردو براش یه تست نوار قلب و تست 

ِاکوکاردیوگرافی نوشت.

اشکانو بردم و تست و اکو رو داد.بهمون گفتن که چند روز 

دیگه بیاین جواب اکو رو بگیرین.

یه مقدار دارو هم نوشته بود که از داروخونه گرفتمو بعد با 

اشکان برگشتیم خونه.دکتر براش ۳ روز استراحت نوشته 

بود.

اشکان و بردم تو اتاق کمکش کردم تاروی تخت دراز بکشه.

بعد خودم رفتم پیش دبستانی و آراد و آوردم خونه.

سه روز مرخصیش تموم شد و بعد از سه روز استراحت رفت 

سرکار.

منم آرادو بردم پیش دبستانی و خودمم با آتوسا رفتم که 

جواب اکو اشکان و بگیرم.

از بخش قلب جواب و گرفتمو بردم پیش دکتر.

دکتر یه نگاهی به جواب تست اکو اشکان انداخت.

منم داشتم نگاش میکردم!!دلشوره عجیبی به دلم افتاده بود.

از حالت چهره اش این حس بهم القا شد که انگار قرار نیست 

خبر خوشی بهم بده!!

فقط دعا میکردم که خبر بدی بهم نده!



بالخره برگه جواب و گذاشت روی میز و یه نگاه عمیق به من 

کرد و بعد گفت:ببخشید خانوم بابایی( بابایی فامیل اشکان 

بود)متاسفانه باید بگم شوهر شما دچار بیماری ناراحتی قلبی 

شدن!خیلی باید مراعاتشو بکنین..استرس و هیجان واقعا 

براشون مضره!!وسایل سنگین نباید بردارن و نیاز به 

استراحت دارن.وگرنه روز به روز حالشون بدتر میشه!!!

باورم نمیشد!!دنیا یباره روی سرم آوار شد و خودمو باختم!بی 

اختیار اشکام سرازیر شد...نمیتونستم خودمو کنترل کنم.

دکتر برام دستمال کاغذی آورد و دلداریم داد و سعی کرد 

آرومم کنه..شوک عجیبی بهم وارد شد و تحملش واقعا برام 

سخت بود...

دکتر بهم گفت؛شوهرتون مریضه و به کمک شما نیاز داره شما 

نباید از حاال اینطوری ضعف نشون بدین و خودتون و 

ببازین.باید کنارش باشین تا هرچه زودتر با این قضیه کنار 

بیاد.وگرنه حالش بدتر میشه.

اشکامو  پاک کردمو گفتم؛حاال باید چیکار کنم!!؟

دکتر گفت؛روزای اول خیلی مهمه چون توقع نداره ممکن 

خیلی بهش فشار روحی بیاد پس سعی کنید یه جوری آروم 



آروم بهش بگین.این چند روز اولو که رد کنه بعد اوضاع بهتر 

میشه.

آتوسا رو بغل کردمو از بیمارستان اومدم بیرون حالم اصال 

خوب نبود نمیدونستم چجوری به اشکان بگم که قلبش 

مریضه!توانش واقعا نداشتم.

خودمو رسوندم خونه ساعت ۱۱ بود که آتوسارو خوابوندمو 

رفتم دنبال آراد.آراد و از پیش دبستانی آوردم خونه.

آتوسا خواب بود و آرادم جلوی تلویزیون نشسته بود.

منم توی آشپزخونه داشتم آشپزی میکردم.

مشغول پوس کندن سیب زمینی بودم اما فکرم جای دیگه بود 

حرفایی که دکتر بهم گفته بود و توی سرم دوره میکردم 

دوباره گریه ام میگرفت..

یه روزی بین انتخاب اشکان که شوهرم بود و محسن که 

دوست پسرم بود مردد بودمو اگه بگم محسن بیشتر 

دوسداشتم دروغ نگفتم ولی حاال از اون گذشته پشیمون 

بودم و اشکانو باهیچ مردی تو دنیا عوض نمیکردم.اشکان 

نمونه یه مرد واقعی بود.خانواده دوستو زحمت کش!!حاضر 

بود هرکاری برای منو بچه هامون بکنه..تو این سالها همیشه 



احترام منو خانواده مو داشت..یه مرد مهربون و دستو دلباز و 

دوسداشتنی بود.

 انقدر تو افکارم غرق شده بودم که با چاقو دست خودمو 

بریدم!!دستم پر خون شده بود ولی هیچ دردو حس نکرده 

بودم!تا به خودم اومدم دیدم خون ریخته رو همه سیب زمینا 

و همه جارو پرکرد..

چاقو رو انداخت تو ظرفی که سیب زمینیا رو پوست کنده 

بودم و رفتم که دستمو بشورم شیر آبو باز کردم اما یهو ته 

دلم خالی شدو زدم زیر گریه و باصدای بلند گریه میکردم!!

پای سینک ایستاده بودمو زار میزدم!!اصال نمیتونستم خودمو 

کنترل کنم!!

آراد صدای گریه مو شنیدو از جلوی تلویزیون بلند شدو اومد 

تو آشپزخونه با همون لحن بچگونه ش گفت:مامان چرا گریه 

میکنی!!!!؟

نشستم رو زانوهامو اشاره کردم بهش که بیاد جلو..

آراد اومد سمتو بغلش کردمو گریه میکردم.

انقدر صدای گریه م بلند بود که آتوسارو هم از خواب بیدار 

کردم.یهو دیدم آتوسا کنار دیوار اوپن آشپزخونه ایستاده.



آتوساهم اومدو تو بغلم گرفتمش..خودمو رها کردمو یه دل 

سیر گریه کردم و انگار اشکام تمومی نداشت...

آزاد دستای کوچیکشو گذاشته بود رو گونه هامو اشکامو پاک 

میکردو همش میگفت؛مامان چیشده گریه نکن دیگه!!

اما آتوسا ترسیده بود و همپای من گریه میکرد!!

خوب که گریه کردم دوباره بلند شدمو صورتمو شستمو دست 

آراد و آتوسا رو گرفتمو باهمدیگه رفتیم تو پذیرایی و روی 

مبل نشوندمشون..

خودمم پایین مبل نشستم جلوشون.

صورت جفتشون و بوسیدمو گفتم..آراد جونم پسر گلم آتوسا 

جونم دختر خوشگلم..امروز مامان یکم دلش گرفته بود یه 

کوچولو گریه کرد شما به بابا اشکان نگینا خب!!؟ناراحت 

میشه!!گناه داره خسته از سرکار میاد اگه بهش بگین مامانی 

گریه کرده اونم غصه میخوره!!باشه بچه های گلم!!؟

آراد خندید و گفت؛باشه مامان قول میدم که نگم.

آتوساهم حرف آرادو تکرار کرد و بعد دوتایی رفتن که بازی 

کنن..

منم دوباره بلند شدمو رفتم تو آشپزخونه سیب زمینایی که 

خونی شده بود و ریختم تو سطل زباله و انگشتم و با یه 



پارچه بستمو شروع کردم به پختن نهار.

نمیدونستم باید چیکار کنم برای همین بعد نهار زنگ زدم به 

مامان بابای اشکان و برای شام دعوتشون کردم.آرشم یکسالی 

میشد که ازدواج کرده بود برای همین به خانومش زنگ زدمو 

گفتم با آرش شب بیاین خونه ما.

ساعت ۳ بود که یواش یواش بساط شامو چیدمو خورشو بار 

گذاشتمو شروع کردم به درست کردن ساالد کاهو کلم.

آراد و آتوسا رو گذاشتم خونه و رفتم سر کوچه و میوه و 

شیرینی گرفتم و برگشتم خونه.

شیرینی و گداشتم تو یخچال میوه ها رو ریختم تو سینک که 

بشورم.

داشتم میوه ها رو میشستم که صدای زنگ در اومد.

آراد دویدو آیفون و برداشت و دروباز کرد!

بهش گفتم کی بود مامانی!؟

آراد گفت؛بابا اشکان بود..

با تعجب گفتم؛ای وای مگه ساعت چنده!!؟

نگاه کردم دیدم ساعت ۵:۳۰ شده و هنوز همه کارام مونده!

اشکان اومد داخل و یه راست اومد تو آشپزخونه.کیفشو 

گذاشت رو میز نهار خوری.



بهش سالم کردمو رفتم پیشش.

نشست رو صندلی و جواب سالمم داد.

دستمو گذاشتم رو شونه شو بهش گفتم؛

_خسته نباشی عزیزم امروز حالت چطور بود!؟

+ممنون خوب بود اذیت نشدم.تو چطوری!؟

_خداروشکر منم خوبم.

+چه خبره سور سات راه انداختی باز!!اوووم چه بویی راه 

افتاده توخونه!!!

_بعله قورمه سبزی پختم که دوسداری!!برای امشبم مامان و 

بابات و دعوت کردمو آرشو.

+خوب کاری کردی..اما به چه مناسبتی..

_دورهم بودن که مناسبت نمیخواد..

گرم صحبت بودیم که آراد و آتوسا با سرو صدا وارد 

آشپرخونه شدن ریختن سر اشکان و از سرو کولش باال 

میرفتن.اشکانم باهاشون بازی میکرد.

زدم رو شونه شو گفتم پاشو اشکان جان دستاتو بشور با بچه 

ها برین تو پذیرایی تا براتون چایی بیارم االنه که مامانت اینا 

سر برسن من هنوز هیچ کار نکردم.



اشکان به حرفم گوش کردو از رو صندلی بلند شد و دستاشو 

شست و با آرادو آتوسا رفت تو پذیرایی.

منم براشون چایی ریختم و بردم.

دوباره برگشتم تو آشپزخونه و سرگرم کارای خودم شدم.

یک ساعتی طول کشید و بالخره همه کارامو انجام دادم.فقط 

مونده بود برنجم که اونم کاری نداشت و در حین مهمونی 

میتونستم بار بزارم.

یه چایی برای خودم ریختمو اومدم تو پذیرایی کنار اشکان 

نشستم.

آراد و آتوساهم داشتن بازی میکردن..

اشکان پرسید راستی جواب تست اکو رو گرفتی!!؟

تا اومدم جواب بدم صدای زنگ در اومد..

جواب اشکان و ندادم بلند شدم و رفتم درو باز کردم.

آرش بود و همسرش سارا..

آرش و سارا اومدن داخل و باهم احوال پرسی کردیمو رفتن 

توی پذیرایی ..منم رفتم تو آشپر خونه و براشون دوتا چایی 

ریختمو رفتم پیششون.گرم صحبت شدیمو اشکان از سوالی 

که پرسید یادش رفت.نیم ساعت بعدم مامان بابای اشکان 

اومدن جمعون جمع شد..



دور هم بودیمو باهم حرف میزدیم که مامان اشکان پرسید؛

راستی اشکان اون روز زنگ زدم میگفتی قفسه سینم درد 

میکنه بهتر شدی مادر!!؟

اشکان گفت؛آره...آره خوبم اتفاقا با یاسمین رفتیم دکتر برام 

اکو نوشت امروزم قرار بود یاسمین بره جوابشو بگیره!

بعدم رو کرد به من و گفت؛راستی جواب و گرفتی یاسمین!؟

به تته پته افتادمو گفتم آره آره رفتم ولی گفتن یکی دو روز 

سیستمشون مشکل داشته برای همین به مقدار جواب تستا 

یکم عقب افتاده گفتن یکی دو روز دیگه بیاین!!

بابای اشکان گفت؛خیره ایشا�..

کم کم بلند شدیمو شام و آوردمو همه شامشون خوردن.بعد 

شام منو سارا پای دستشور بودیم و ظرفارو میشستیم مامان 

اشکانم ظرفارو با دستمال خشک میکرد و مرتب میزاشت یه 

گوشه. بابای اشکان و آرش توی خود اشکان با بچه ها توی 

حیاط بودن و پای آتیش نشسته بودن روی اون آتیش برای 

خودشون یه چایی گذاشته بودن.



ظرفا تموم شدو حاال من داشتم ظرفارو میچیدم تو کابینت و 

سارا و مادر اشکانم کمکم میکردن.

آرش با عجله اومد تو آشپز خونه تا چندتا لیوان و یکم چای 

خشک ببره.

من به سارا اشاره کردم تا از توی یکی از کابینتا چای خشک 

برداره.

تا سارا چای خشک و برداره آرش گفت؛زنداداش این قضیه 

بیمارستان چی بود!!؟جدی که نیس!!!؟

اخمام رفت تو همو دست از کار کشیدم.

شونه هام افتاد پایین.بی حال اومدم و نشستم رو صندلی..

آرشو مامانش خیلی زود متوجه حالم شدن.مامان اشکان 

گفت چیشد یاسمین!!؟آرشم گفتم خوبی زنداداش!؟

سرمو تکون دادمو گفتم نه خوب نیستم!!

با این حرفم همه کنجکاوتر شدن!!

آرش گفت؛چیشده زنداداش!؟

آهی کشیدمو گفتم؛راستش امشب دعوتتون کردم تا یه مسلله 

رو بهتون بگم..

مامان اشکان گفت؛چه مسعله ای!!؟

گفتم مربوط به اشکانه!



مادرش گفت؛چرا تیکه تیکه حرف میزنی!!جونم به لبم رسید..

نگاش کردمو گفتم؛اشکان مریضه!!قلبش مریضه!من جواب 

تستو گرفتم فقط نخواستم جلوی اشکان بگم!دکتر گفت باید 

خیلی مراعات حالشو بکنیم!استرسو هیجان براش خوب 

نیس..باید استراحت کنه!منم نمیدونستم باید چیکار کنم!

واس همین گفتم شما بیاین تا باهاتون در میون بزارم!!

تا اینارو گفتم همه شوکه شدن!!هممون حس سربازای شکست 

خورده ای که از جنگ بر میگردنو داشتیم!

انگار کسی توان حرف زدن نداشت!!سکوت مرگباری همه جارو 

گرفته بود..تا اینکه صدای اشکان که از بیرون میومد سکوت 

و شکست؛

_آرش!!؟؟آرش!!؟رفتی چای خشک بیاری یا چای خشک 

بسازی!!

آرش دستپاچه و سراسیمه گفت؛ااااالن میاااام داداش!!

شنیدن صدای اشکان بغض مادرشو شکست صدای گریه اش 

بلند شد..

آرش گفت مامان آروم باش اشکان صداتو میشنوه منم میرم 

بیرون تا شک نکرده..



آرش رفت و سارا اومد کنار مادر اشکان ایستادو سعی میکرد 

دلداریش بده..

اما مادر اشکان خیلی ناراحت بود کنترلشو از دست داد و 

گفت؛معلومه که ناراحتی قلبی میگیره!!اینا همش بخاطر فشار 

کاره!یه نگاه به دورو برت بنداز..مگه بچه ام چقدر حقوق 

میگیره که هر روز باید یه وسیله ای برات بگیره!!هر روز یه 

دست لباس نو تنتونه.خب معلومه باید کار کنه تا از پس 

خرجو  مخارجتون بربیاد.وگرنه مگه اشکان چند سالشه که از 

حاال قلبش مریض بشه!!

من که حالم خراب بود و با این حرفا حالم بدتر شد.اما خودمو 

کنترل کردمو ترجیح دادم چیزی نگم تا وضع بدتر نشه!تازه 

سعی کردم مراعات حال اشکانو بکنم.اگه جواب مادرشو 

میدادم ممکن بود بحثمون بشه و اشکان خبردار بشه!

منکه چیزی نگفتم ولی سارا گفت؛ِاء مامان این چه حرفیه 

بیماری قلبیم مثه خیلی از مریضیا ربطی به سن و سال نداره 

ازون گذشته االن باید به فکر آقا اشکانم باشین.اینطور وضع 

بدتر میشه.میبنین. که یاسمین جان حالش خوب نیس..

مامان اشکان در جوابش گفت؛من بچمو سالم بهت تحویل 

دادم سالمم میخوام ازت..یه کاری کن تا حالش خوب بشه!



بعدم بلند شدو رفت بیرون.

من موندم و سارا.

سارا اومد بغلم کردو گفت؛از دستش ناراحت نشو،مادره 

دیگه..دو روز دیگه خودش پشیمون میشه از حرفاش...

سرم تکون دادمو گفتم؛میفهمم حق داره...من خودم از صبح 

یه چشمم اشکه یه چشمم خون...

سارا گفت؛میدونم عزیزم مگه نمیگی دکتر گفته باید 

استراحت کنه!!؟خب راضیش کن باهم یه سفر برین یکی دو 

هفته ای بزار استراحت کنه.غصه نخور خوب میشه ایشا�..

لبخندی زدمو گفتم..ممنون ساراجان..

سارا گفت؛االنم پاشو بریم یه چایی آتیشی بخوریم تا تمومش 

نکردن..

با سارا رفتیم تو حیاط و همراه بقیه دور آتیش نشستیم و یه 

چایی خوردیم و یواش یواش مهمونا رفتن.

اونشب نه من تونستم بهش بگم نه هیچکس دیگه!!بابای 

اشکانم فعال خبر نداشت..



اونشب که گذشتو من نتونستم بگم..داشتم رو پیشنهاد سارا 

فکر میکردم که بریم سفرو اونجا آروم آروم بهش بگم..

شب اصال خوابم نبرد و همش ذهنم درگیر بود داشتم از توو 

داغون میشدمو نمیتونستم حرفی بزنم.

صبحم زودتر از بقیه پاشدمو چایی صبحونه رو آماده کردمو 

اشکان و بیدار کردمو گفتم من آراد و میبرم پیش دبستانی و 

زود برمیگردم.آتوسا هنوز خوابه.صبرکن تا من بیام بعد برو..

آرادو آماده کردمو باهم رفتیم پیش دبستانی و تحویلش 

دادمو برگشتم خونه..

رسیدم نزدیک خونه  از کوچه رد شدمو اومدم جلوی در 

خونه.

یه ماشین نگه داشت و راننده ش صدام زد و گفت؛ببخشید 

خانوم!؟

برگشتم دیدم یه شاسی بلند مشکیه راننده شم یه مرد جوون 

بود که عینک آفتابی زده بود.

رفتم نزدیکش و گفتم؛بفرمایین!!؟

عینکشو برداشت...

خشکم زد..باورم نمیشد...ولی خودش بود!!محسن بود!!



آب دهنمو قورت دادمو گفتم؛تو!!تو اینجا چیکار میکنی!!!؟

خنده شیطانی زدو گفت؛آره من!!اومدم یکم هوا بخورم!!

نظرت چیه باهم بریم!!

اومدم عقب و گفتم:توروخدا برو االن شوهرم میاد مارو 

میبینه!!تو روخدا برو..چرا اومدی اصال!!

باعجله برگشتم سمت خونه و دروباز کردمو رفتم داخل و درو 

بستم!!تکیه کردم به درو چشمامو بستم!!

تو گفتم..خدایااااا نه دوباره شروع نکن!!

یه دفعه با صدای اشکان به خودم اومدم!!

_یاسمین!!؟خوبی!!؟چرا اونجا ایستادی!!؟

چشمامو باز کردم دیدم جلوی در خونه ایستاده!!

خودمو جمع و جور کردمو گفتم؛هیچی هیچی آره خوبم 

ااااالن میام تووو!

اشکان رفتو منم رفتم داخل خونه..

اشکان حاضر شده بودو تا من اومدم داخل کیفشو برداشت و 

رفت سرکار.

منم رفتم تو اتاق و کنار آتوسا دراز کشیدم تا خوابم برد!



یک ساعت بعد با سرو صدای آتوسا از خواب بیدار شدم.

آتوسا منو بیدار کرد تا ببرمش دستشویی!

آتوسا رو بردم دستشویی و بعد از تموم شدن کارش شستمشو 

اومدیم بیرون.

برای دوتاییمون چایی ریختمو صبحنشو دادم خورد..

آتوسا مشغول بازی شد و منم سرگرم کارای خودم شدم.

یکی دو ساعتی گذشت ومنم کارام تموم شده بود و داشتم 

تلویزیون میدیم که صدای آیفون اومد.

بلند شدم اومدم آیفونو برداشتم..

_بله!!؟

اما صدایی نیومد!!؟

دوباره گفتم؛کیه!؟

اما بازم صدایی نیومد!!میخواستم گوشیو بزارم که..

+خودت میدونی کیه!!خوبم میدونی!!پس خوب گوش 

کن..امروز راس ساعت سه میای همون کافی شاپی که اون 

موقعها باهم میرفتیم!!وگرنه شب که شوهرت بیاد میام در 

خونتون!!خودت میدونی..من میرم ولی ساعت سه اونجا 

منتظرم!!



چیزی نگفتمو گوشی آیفونو گذاشتم..سرمم گذاشتم رو آیفون 

و گفتم!!شروع شد!!دوباره شروع شد...

نمیدونستم چیکار کنم اما میدونستم اگه محسن بگه شب 

میاد در خونه یعنی میاد!!منم نمیخواستم زندگیم خراب شه!!

اونم تو این وضعیتی که اشکان قلبش مریضه!!

اون کافی شاپ به خونه بابام اینا نزدیک بود برای همین 

حاضر شدمو آتوسا رو هم آماده کردمو یه آژانش گرفتمو رفتم 

جلوی در پیش دبستانی آراد.اجازه آرادو گرفتمو باخودم 

بردمش خونه بابام.

به اشکانم زنگ زدمو گفتم ما اومدیم خونه بابام توام شب از 

سرکارت بیا اینجا..

از محل کار اشکان تا خونه بابام فاصله زیادی بود و این باعث 

میشد دیرتر برسه اونجا..منم میتونستم با خیال راحت برم 

کافی شاپو قبل اینکه اشکان برسه با محسن حرف بزنم بلکه 

دست از سرم برداره!!

ساعت دو نیم بود که بچه ها رو سپردم به مامانمو گفتم 

میخوام برم خونه یکی از دوستام!گفتم یکی دوساعت دیگه 



بر میگردم اگرم یه وفتی اشکان زودتر از من اومد بگو رفته 

پیش یکی از دوستاش!

از خونه زدم بیرون و یه تاکسی گرفتمو رفتم کافی 

شاپ.زودتر از ساعت ۳ رسیدم اونجا..

انتهای کافی شاپ یه میز خالی پیدا کردمو نشستم تا محسن 

بیاد..

راس ساعت سه بود که محسن اومد..

دوتا قهوه سفارش دادو بعدم اومد نشست..

یه خنده مرموز شوم رو لبش بود..

اخم کردمو گفتم؛من چیزی نمیخورم فقط سریع حرفتو بگو 

میخوام برم بچه هامو سپردم به مادرم.

خندیدو گفت:ای بابا بزار برسیم یکم بشینیم..یکم خاطره 

بازی کنیم...بچه هاتم جاشون امنه..

دستام روی میز گذاشته بودم..دستشو آورد جلو که دستمو 

بگیره اما سریع دستمو کشیدم عقب!

لبخندی زدو گفت؛چیشده دیگه دوسنداری دستامو بگیری!!

نکنه یادت رفته!!؟توی همین کافی شاپ بود که دست همو 

میگرفتیم!!



با عصبانیت گفتم؛نه یادم نرفته من برای یادآوردی خاطرات 

گذشته اینجا نیومدم پس زود حرفتو بگو باید برگردم تا 

شوهرم نیومده!

همچنان همون لبخند مرموز رو لبش بود و این بیشتر کالفه ام 

میکرد!!حس خوبی نداشتم!!

باهمون لحن شیطانی گفت؛باشه بابا دعوا که نداریم بزار قهوه 

رو بیار یکم بخور آروم میشی!!

صدامو یکم بردم باال و گفتم:من قهوه نمیخوام!!بگو چیکارم 

داری!!برای چی دوباره اومدی سراغم!!؟

خنده ش تبدیل به اخم شدو گفت؛میخوای بدونی چرا اومدم 

هاااا!؟پس خوب گوشاتو واکن!!برای تسویه حساب گذشته 

اومدم!!اومدم تا قولیو که بهم دادیو بهش عمل کنی!!یادت که 

نرفته آخرین بار توی همین کافی شاپ باهم قرار داشتیم که 

تو بیای و باهم بریم خونمون اما..تو چی کار کردی!!؟یه پیک 

فرستادیو گوشیو پس فرستادی و با یه تیکه کاغذ!!یه تیکه 

کاغذ که توش نوشته بود منو ببخش محسن من نمیتونم به 

شوهرم خیانت کنم!!دیگه بهم زنگ نزن!!من دیگه نمیخوام 

ادامه بدم!!



بعدش چیکار کردی!!؟شوهرتو مجبور کردی خونه رو بفروشه  

شبونه ازونجا رفتین!!ههع نمیدونم پیش خودت چی فکر 

کردی!!فکر کردی با این کارت نمیتونم پیدات کنم!!فکر کردی 

پیدا کردنت چقدر کار داشت!!؟فقط کافی بود برم وایستم در 

خونه مادرت تا وقتی میاد خونتون پیدات کنم!!به همین 

آسونی!!

آره من یه هفته بعد پیدات کردم!!همون موقع میتونستم بیام 

سراغت!!ولی خودم نخواستم!!رفتم تا یه وقت دیگه بیام!!

وفتی که یه آدم دیگه باشم!!و حاال اومدم!!و باید همه بدهیتو 

صاف کنی!!تا قرون آخرش!!وگرنه به زور ازت میگیرم!!

اعتراف میکنم که یه وقتی دوستداشتم ولی حاال فقط برای 

یه چیز اومدم اکنم تالفیه گذشته اس!!

واقعا راست میگفت؛خشم و نفرت و تو چشماش میدیدم!!

وقتی حرف میزد انگار از دهنش آتیش میبارید!!

واقعا ترسیده بودم!!

بی اختیار اشکام سرازیر شدو گفتم؛بسه محسن توروخدا بس 

کن!همه چی فرق کرده من دوتا بچه دارم!!این کارو بامن 

نکن!!



التماست میکنم!!ازت خواهش میکنم برو دست از سر زندگی 

من بردار!!

من اشک میریختم و محسن در حالی که  میخندید گفت؛حاال 

میتونی بری!در ضمن دیگه فکر فرار به سرت نزنه چون آمار 

همتونو دارم!!محل کار شوهرت!!برادر شوهرت،زنش..پدر 

شوهرت پیش دبستانی پسرت!!همه رو دارم!!پس حواست 

باشه.

امروز دوشنبه اس من جمعه همین ساعت همینجا منتظرتم!!

اگه نیای یه راست میام در خونتون!

دوباره گفتم؛محسن توروخدا اینکارو نکن شوهرم مریضه!!

قلبش مریضه!!یه بالیی سرش میاد توروخدا تورو هرچی 

اعتقاد داری هرچی میپرستی قسمت میدم تمومش کن!!

هرچی بیشتر التماس میکردم بیشتر جریح میشد!!اخ که اون 

خنده هاش مثه تیغی بود که روی تنم کشیده میشد و همه 

جام میسوخت!!!اگه توانشو داشتم همونجا خودم 

میکشتمش!!!



محسن گفت؛چرا اون روز نیومدی!!؟نگو خیانت که باور 

نمیکنم!!

داد زدمو گفتم؛باردار بودم میفهمی!!روز قبلش حالم بد شد 

رفتم آزمایش دادم فهمیدم حامله ام!!بس کن!!

چند نفری که توی کافی شاپ بودن همه داشتن مارو نگاه 

میکردن!!!

از جام بلند شدمو با چشم گریون کافی شاپ و ترک کردمو تا 

خود خونه پیاده اومدم!!

تو کل مسیر همش خودمو لعنت میکردم!!همش دعا میکردمو 

از خدا مرگمو میخواستم!!

دلم میخواست زمین دهن واکنه و من ببلعه!!

خیلی حالم بد بود و بدترین قسمتش اینو بود که نمیتونستم 

با کسی در مورد این قضیه حرف بزنم!و باید همه چیو 

میریختم تو خودمو؛خودمو کنترل میکردمو طوری رفتار 

میکردم انگار که هیچی نیستو هیچ اتفاق بدی نیفتاده!!

وقتی رسیدم خونه هوا کامال تاریک شده بود و اشکان چند 

دقیقه زودتر از من رسیده بود.

در زدم و خود اشکان اومد و درو برام باز کرد!!



تا من دید گفت؛یاسمن چرا چشمات قرمزه!!؟گریه کردی!!؟

چیزی شده!!!؟

بی اختیار سرازیر شدو رفتم تو بغلش!!بغلم کردو گفت؛

عزیزم!!!چیشده!!؟اتفاقی افتاده!!!؟چرا گریه میکنی!!؟

نمیدونستم چی بگم!!الکی یه داستان سرهم کردمو گفتم:رفته 

بودم دیدن دوستم!!بیچاره شوهرش اذیتش میکنه!!دلم براش 

کباب شد!!

دستشو انداخت دور گردنمو گفت؛الهی قربونت دلت برم من!!

با گریه که کار درست نمیشه!بیا بریم تو یه لیوان آب بدم 

بخور تا حالت جا بیاد!اشکاتم پاک کن بچه ها نبینن!!بیا بریم 

خانومم..

واقعا لحن حرف زدنش آرومم میکرد لحنی که از اعماق قلبش 

میومدو بدجور قلب زخمی منو تسکین میداد..

 اونشب این فکر به سرم زد که هر طور شده اشکان و راضی 

کنم تا باهم یه مسافرت بریم؛یه مدت نباشیم تا هم از شهر 

دورشیم هم اشکان یکم استراحت کنه تا منم بتونم تو این 

فرصت بهش بگم که قلبش مریضه!



اینطوری یه فرصتیم داشتم تا یکم فکر کنم تا ببینم با محسن 

چیکار میتونم بکنم!

هی اصرار کردمو اشکان بهونه آورد که مرخصی نمیدن بهش 

و مسافرت پول میخواد!!تازه االن زمستونه!!نمیشه رفت 

مسافرت هوا سرده بچه ها سرما میخورن!

اما من برای هر بهونه اش یه راه حل میاوردم؛مثال میگفتم تو 

خیلی وقته مرخصی نگرفتی کلی مرخصی طلب داری از 

شرکت!یا گفتم پولش با من از بابام میگیرم و خودمم یکم 

پس انداز دارم!

برای زمستونم گفتم؛نه اصالم همه جا هوا سرد نیست..میریم 

سمت جنوب اصال..بندرعباس و قشم و کیش..هوای اونجا 

االن خنکه ولی سرد نیست..

انقدر اصرار کردم تا بالخره راضی شد تا فرداش با رییس 

شرکتشون صحبت کنه!

فرداشم که از سرکار اومد گفت که با یه مرخصی ده روزه 

موافقت کردن!!تازهدیه پولیم قرار شده به عنوان وام 

مسافرت بریزن به حسابش!!



بیچاره نمیدونست که من به رییس شرکتش زنگ زدمو گفتم 

که اشکان قلبش مریضه و دکترش گفته که حتما باید یه مدت 

استراحت کنه!!

همه چی اوکی شدو صبح روز جمعه تهران و به مقصد کیش 

ترک کردیم.

ساعت ۱۰ صبح با هواپیما راه افتادیم و ساعت نزدیک ۱ بود 

که رسیدیم کیشو رفتیم هتل.

یکی دو ساعتی استراحت کردیم و بعد رفتیم تو رستوران 

خود هتل نهار خوردیمو بعدم رفتیم لب ساحل و تا شب 

خوش گذروندیم.

شب دوباره برگشتیمو رفتیم دوش گرفتیم و برای شام دوباره 

رفتیم رستوران.

یکی دو روزی گذشت ما به جاهای دیدنی جزیره کیش رفتیم 

و واقعا داشتیم بهمون خوش میگذشت..

منم سعی میکردم به محسن و تهدیداش فکر نکنم و اون چند 

روز لذت ببرم ازینکه همراه خانوادم رفتم سفر..

 شب چهارم بود که آخرشب بچه هارو خوابوندیمو دوتایی با 

اشکان رفتیم لب ساحل تا کمی قدم بزنیم.



منم میخواستم از این فرصت استفاده کنم و بهش بگم که 

قلبش مریضه.

دست همو گرفته بودیم زیر نور ماه توی ساحل قدم میزدیم.

یکم جلوتر یه فروشگاه ساحلی بود.

من روی ماسه ها نشستمو اشکان رفت دوتا نوشیدنی و یکم 

خوراکی خریدو اومد تا یه نیم ساعتی اونجا بشینیم و بعد 

بریم هتل.

هردومون روی ماسه ها نشسته بودیم و مشغول خوردن 

خوراکیا بودیم..

من داشتم مزمزه میکردم که دیگه بهش بگم یه نفس عمیق 

کشیدمو میخواستم بگم که..

گوشی اشکان زنگ خورد مجبور شد گوشیشو جواب بده.

یکم با گوشیشو حرف زدو بعد گوشیو قطع کرد.

خیلی خوشحال بود منم یادم رفت چی میخواستم بهش بگم 

بیشتر کنجکاو بودم ببینم علت خوشحالیش چیه!برای همین 

پرسیدم چیشده!؟چرا انقد خوشحال شدی!؟

اشکان خندیدو گفت؛خوشحالم چون زندگیمون قراره از این 

رو به اون رو بشه!



با تعجب پرسیدم چطوری اونوقت!!؟

اشکان گفت؛اینی که االن زنگ زده بود یکی دوماهی هست 

منو میشناسه تقریبا هم سن خودمه ولی آدم رویا پردازیه 

وضع مالیشم توپ توپه!میخواد من حسابدار شرکتش بشم در 

واقع میخواد هم مشاورش بشم هم حسابدارش!

دیگه نونمون تو روغنه!

گفتم؛چه خوب!ولی مگه کار خودت بده!؟

در جوابم گفت؛بد نیست ولی نزدیک ۸ ساله براشون کار 

میکنم ولی هیچ پیشرفتی نکردم!حس میکنم قدر استعداد و 

تواناییای منو نمیدونن!ولی حاال یه جوون مثه خودم ازراه 

رسیده که قدرمو میدونه.

گفتم اشکان جان نمیخوای یکم بیشتر فکر کنی!؟

اشکان گفت؛حاال فعال که خبری نیس!این بنده خدا اومده یکی 

دوبار اومده در خونه دیده ما نیستیم برای همین از همسایه 

ها پرسیده..همسایه هام بهش گفتن که اومدیم مسافرت برای 

همین زنگ زده!

گفتم خب؛حاال چی میگه!!؟

اشکان گفت؛بنده خدا میگه اگه امکانش هست زودتر برگردین 

که یه قرار باهم بزاریم و مفصل حرف بزنیم!



من از اشکان پرسیدم خب تو چی گفتی اونوقت!؟

اشکان در  جوابم گفت؛هیچی گفتم فردا که هیچی پس فردا 

برمیگردیم قرار شد شبش شام بیاد خونمون!!

ناراحت شدم و گفت؛ِاء اشکان جان!اومدیم مسافرت که یکم 

از شلوغی شهر دور باشیم تو میخوای مارو به این زودی 

برگردونی!!؟

اشکان گفت؛یاسمین جان ناراحت نشو دیگه...االن ۵ روزه 

اینجاییم دیگه فردا میشه شش روز پس فردا صبحم میریم 

خوبه دیگه!یکی دو روزم من با این مهندسه صحبت کنم ببینم  

چی میخواد بگه..

منم گفتم؛خیله خب باشه هرچی تو بگی..من فقط میخواستم 

بیایم اینجا تاهم یه هوایی عوض کنیم هم تو یکم استراحت 

کنی اشکان جان!!

اسکان سرشو آورد جلو پیشونیم و بوسید وگفت؛میدونم 

عشقم!! ولی این یه فرصت استثناییه!!اگه از دستش بدیم 

ممکنه دیگه هرگز همچین فرصتی گیرمون نیاد...تو بدت میاد 

پولدار بشیم!؟یه خونه بزرگتر بخریم!یه ماشین بهتر!!میتونم 

برای تو یه ماشین جداگانه بخرم!برای خود خودت!!اینا بده!!؟



سرمو گذاشتم رو شونه شو گفتم؛من هیچوقت هیچ شکایتی 

نکردم خودتم میدونی!ما االنشم وضعمون بد نیست!من از 

همه چی راضیم باتو اشکان جان!!من فقط تورو میخوام!

میخوام که همیشه پیش ما باشی سالم و سرحال!!

محکم منو تو بغلش گرفتو گفت؛الهی قربونت برم عزیز 

دلم..میدونم تو همیشه همراه من بودی!!منم از این به بعد 

میخوام پاداش این همراهیو بهت بدم دیگه!!

پاشو پاشو بریم هتل تا بچه ها بیدار نشدن..فردا روز آخره 

میخوام حسابی کیف کنیم!!

دست تو دست هم رفتیم هتل و بازم نشد که بگم!روز بعدم 

همونطور که اشکان گفت خیلی جاها رفتیم و حسابی بهمون 

خوش گذشت!شبشم رستوران و یه شام حسابی و وقتی 

رفتیم هتل انقدر خسته بودیم که هرکدوممون یه طرف ولو 

شدیم!صبحم رفتیم دوش گرفتیمو حاضر شدیمو رفتیم 

فرودگاه و برگشتیم تهران.

ظهر رسیدیم فرودگاه و رفتیم خونه..لباسمون عوض کردیم و 

بچه ها گرفتن خوابیدن منم دوروبرمو مرتب میکردم تا شب 

که دوست اشکان میاد بهم ریخته نباشه.



من داشتم خونه رو جارو میکردم که سارا بهم زنگ زدو وقتی 

خبردار شد که برگشتیم گفت شب همراه آرش میان بهمون سر 

بزنن!منم گفتم پس برای شام منتظرتونیم!اولش قبول نمیکرد 

و میگفت تازه از سفر اومدین حتما خسته این اما من گفتم نه 

ما شب منتظرتونیم ساراهم قبول کرد و گوشیو قطع کرد..

شب شدو همه ما حاضر و آماده منتظر بودیم دوست اشکان و 

آرش و سارا بیان..

اشکان میگفت دوستش آدم پولدار و باکالسیه!میگفت این 

مهمونی خیلی مهمه پس الزمه که همه چی عالی باشه!بدای 

همین گفت باید لباس مرتب شیکو مرتب بپوشیم.

خودش یه کت و شلوار مشکی داشت که خیلی دوسش داشت 

خیلیم بهش میومدن.برای همین همون کت شلوارشو پوشید.

منم یه کت دامن قرمز پوشیدم با یه شال و ساپورت مشکی 

رنگ ستشون کردم!تن آتوسا و آرادم لباس تمیز و مرتب کردم.

ساعت ۷ بود که زنگ زدن..

اشکان دروباز کرد آرشو سارا بودن وارد حیاط شدن و بعد 

اومدن توی خونه..



تا مارو دیدن با تعجب گفتن..اوووه خوشتیپ و شیک لباس 

پوشیدین!!خبریه نکنه!!؟

اشکان موضوعو بهشون توضیح داد و گفت که یه آدم خیلی 

مهم میخواد بیاد خونمون!!یه مهندس پولدار!!

نیم ساعتی گذشتو ما گرم صحبت و تعریف کردن خاطرات 

کیش بودیم که دوباره صدای زنگ اومد..اشکان گفت حتما 

خودشه بلند شدو رفت که درو باز کنه..

ماهم بلند شدیم و رفتیم سمت در خونه..

اشکان در حیاط و باز کردو دوستش اومد توی حیاط و داشت 

میومد سمت خونه.

ماهم به ترتیب ایستاده بودیم..

اولش اشکان بعدش من پشت کنار منم به ردیف آرشو سارا 

ایستاده بودن..

انتظار به سر رسیدو بالخره دوست اشکان رسید به ورودی 

خونه..

اشکان جلوی من ایستاده بود و خیلی واضح نمیدیدمش!

اشکان بهش دست دادو سالم کرد و خوش آمد گفت..



و برگشت که دوستشو بهمون معرفی کنه!!

یه دفعه خشکم زد!!!باورم نمیشد!!دوست اشکان همون 

محسن بود!!!مهندس پولداری که اشکان میگفت محسن بود!!

چطور ممکن بود!!مگه میشه آخه!

اشکان گفت؛ایشون دوست من آقای مهندس محسن بهرنگ 

هستن. بعد رو کرد به محسن و گفت؛و اینام خانواده من 

هستن اقای مهندس..ایشون یاسمین همسرم هستن..

این آقا برادرم آرش و همسرشون سارا..

محسن جلو اومدو با لبخند بهم سالم کرد!

منم ناچار شدمو با لبخند جواب سالمشو دادمو خیلی 

صمیمانه بهش خوش آمد گفتم!

محسن با آرشم دست داد و با ساراهم احوال پرسی کردو همه 

باهم رفتیم توی پذیرایی..

آراد و آتوسا طبق معمول سرگرم بازیو تماشای تلویزیون 

بودن!

اشکان گفت؛این دوتا فسقلیم بچه هامونن..آراد و آتوسا..

محسن لبخند زدو گفت؛به به چه بچه های خوشگلی دارین 

ایشا� خدا براتون حفظشون کنه.



اشکان ازش تشکر کردو همه نشستن تو پذیرایی..

منم رفتم تو آشپزخونه و چایی رو حاضر کردمو میوه و 

شیرینی و از تو یخچال برداشتم و سارا و صدا زدم و باهم 

چایی و میوه و شیرینیو آوردیم تو پذیرایی!

سارا پیش دستی و چاقو گذاشت و منم ظرف میوه هارو 

گردوندم و تا بردارن.

به محسن که رسیدم نگاه مرموزی بهم کردو بایه لحن معنی 

داری ازم تشکر کرد!

منم خیلی معمولی جوابشو دادمو اومدم نشستم کنار سارا.

اشکان و محسن تو یه مبل سه نفره و کنار هم نشسته بودن.

آرش رو نبل تک نفره و منو ساراهم کنار هم تو مبل دو 

نفره.چیدمان مبلمان طوری بود که من و سارا دقیقا روبه روی 

اشکان و محسن بودیم!

یکم ازینور و اونور حرف زدیمو بعد محسن سر حرفو با آرش 

باز کردو ازش پرسید آقا آرش شما چند سالته!؟

آرش گفت؛دوماه دیگه میشم ۲۶ تمام میرم تو ۲۷.چطور مگه!؟

محسن گفت؛چندوقته ازداوج کردی!؟

آرش گفت؛نزدیک دوساله..



محسن گفت یعنی تو ۲۴ سالگی ازدواج کردی..به نظرت یکم 

زود نبوده!؟

آرش خندیدو گفت،نه اصال..در واقع باید ببینیم منظور شما از 

زود چیه!!به نظرم یه موقع هست یه نفر هم سنش کمه هم 

کار درستی نداره خب اونو میشه گفت هنوز زوده ولی وقتی 

یه نفر همه شرایطش مهیا باشه چرا ازدواج نکنه!؟در ثانی من 

دختر مورد عالقمو خیلی زود پیدا کردمو هم خانواده خانومم 

راضی بودن هم ما..پس چرا باید منتظر بمونم..االنم اصال 

افسوس نمیخورم که چرا زود ازدواج کردم!

محسن گفت؛واقعا قانع شدم اشکانم که تقریبا هم سن منه!

االن دوتا بچه داره..تو چند سالگی ازدواج کردی!؟

اشکانم گفت؛من ۷ سال پیش..اون موقع ۲۵ سالم بود.

آرش گفت؛فضولی نباشه آقای مهندس شما چی!؟ازدواج 

نکردین!؟

محسن نگاهی به من کردو گفت؛نه...نه ازدواج نکردم!

آرش گفت؛میشه بپرسم علتش چی بوده!؟آخه اینطور به نظر 

میاد که شما همه شرایط ازدواج و  داشتین و دارین..شما 

مهندسین از لحاظ اعتبار اجتماعی و از لحاظ مالی شرایط 

خوبی داشتین قطعا پس چرا!!؟



سارا به شوخی گفت:احتماال دختر مورد عالقه شونو پیدا 

نکردن!!

محسن خندیدو گفت؛نه اتفاقا منم کم سن و سال بودم که با 

یه دختر آشنا شدم!بعد یه مدتم به هم عالقه مند شدیمو 

میخواستیم ازدواج کنیم!البته اون موقع من از لحاظ مالی 

خیلی در سطح باالیی نبودم.کار میکردم ولی پولدار نبودم!

رفتم خواستگاریش امااااااا...

آرش گفت؛اما چی آقای مهندس!؟

محسن گفت؛بابای دختره مخالفت کرد و سفتو سخت پای 

حرفش وایستاد!

سارا گفت:آخی بعدش چیشد!؟بیخیالش شدین!!؟

محسن بازم نگام کردو گفت؛نه بیخیالش نشدم..بازم یه مدت 

باهم بودیم تا اینکه با یه پسر دیگه ازدواج کرد

ولی خب بعد ازدواجش یه مدت باهام موند و ادعا میکرد 

دوسم داره تا اینکه غیبش زد!

سارا گفت؛خب پس احتماال دوستون نداشته که با یه نفر دیگه 

ازدواج کرده دیگه!!

محسن گفت؛منم به همین قضیه فکر کردم..برای همین گشتمو 

پیداش کردم تا تالفی کنم!!!



سارا گفت؛ببخشید آقای مهندس ولی اسم اینکار شما کینه 

توزیه!و فکر میکنم اصال عاقبت خوشی نداشته باشه!بالخره 

یه چیزی تو گذشته بوده تموم شده رفته پی کارش دیگه!

بهتره شمام بیخیالش بشین!

آرشم گفت:منم با سارا موافقم!اون دختر حتما االن یه گوشه 

ای از این شهر داره زندگی میکنه دیگه..

سارا گفت؛تازه شوهر بیچاره اش چه گناهی داره!!از هیچی 

خبر نداره نمیدونه همسرش تو گذشته چیکار کرده.شما با 

تالفی کردن زندگی اونم خراب میکنی!

به نظرم ببخشینش و تموم..اینطوری خودتونم راحت تر 

زندگی میکنی!

اما محسن گفت؛به هر حال خدا هر کسیو یه طوری 

آفریده..منم آدم کینه ای نیستم ولی تو این یه مورد فرق 

میکنه.به نظرم یه وقتایی مجازات کردن بهتر از یه بخشش 

اشتباهه!تو طرفو میبخشی و اون میره دنبال زندگیش..اولش 

شاید با خودت کنار بیای اما بعدش میبنی هیچی برات نمونده 

جز حسرت!!اون داره زندگی میکنه اما تو...نه من نمیتونم!!!

آرش گفت؛نمیدونم آقای مهندس من جای شما نبودم که 

بخوام قضاوت کنم ولی به نظرم شمام اون موقع اشتباه 



کردین که با دختری موندین که ازدواج کرده دیگه!همون موقع 

که دیدین عروس شده بیخیالش میشدین بعدش راحت تر 

میتونیستین زندگی میکردین..چه میدونم با یه نفر دیگه آشنا 

میشدین دوباره عاشق میشدین!!اینطوری این همه مدتم 

حسرت نمیخوردین!!

سارا گفت؛آره دیگه حاال تو گذشته یه اتفاقی افتاده دیگه اونم 

حتما االن زندگی داره واس خودش دیگه

من و اشکان فقط گوش میدادیم!

منکه جرات نداشتم حرف بزنم چون میترسیدم هر لحظه 

ممکن بود محسن همه چیو بگه!!در واقع داشت مقدمه سازی 

میکرد..

آرش گفت؛میدونین تو کشور ما جا افتاده اگه یه دختر با یه 

پسر رابطه داشته باشه همه میگن وااای چه کار بدی!!حتما 

دختره خرابه!ولی اگه یه مرد قبل ازدواجش یا حتی بعد 

ازدواجش با ده تا زنم رابطه داشته باشه ته تهش میگن مرِد!!

اشکالی نداره!!

محسن گفت؛خب این عقیده تویه!اشکان نظر تو چیه!!؟

خیلی دلم میخواست بدونم اشکان چی میگه!!



اشکان گفت؛خب راستش به نظرم خیلی سخته که بفهمی 

همسرت یه وقتی با یه مرد غریبه رابطه داشته فقط میتونم 

بگم خوشحالم که جای اون آدم نیستم و دعا میکنم خدا هیچ 

مردیو جای اون آدم نزاره!!به نظرم جای این حرفا بریم شام 

بخوریم!!

منو سارا بلند شدیم رفتیم تو آشپزخونه تا بساط شامو فراهم 

کنیم چند لحظه بعد آرشم اومد پیش ما..

اشکان و محسن همچنان توی پذیرایی نشسته بودن و باهم 

حرف میزدن..

آرش گفت واااای خدا این دیگه چجور آدمیه چقدر کینه ایه!!

سارا گفت؛خدا به حال  اون دختر رحم کنه!!

من دیگه واقعا کم آورده بودم حس میکردم دیگه نمیتونم 

تنهایی از پس تحمل این وضعیت بر بیام!برای همین 

گفتم..اون دختر منم!!!

سارا و آرش از حرفم شوکه شدن!!سارا با تعجب پرسید 

چی!!؟

آرش گفت؛چی گفتی زنداداش!!؟



سرمو انداختم پایینو گفتم..اون آدم منم!!اون دختر منم!!داره 

منو میگه!من بودم که قبل ازدواجم باهاش رابطه داشتم!االنم 

اومده که تالفی کنه!!ولی باور کنین مسعله اونطور نیس که 

داره میگه!!

آرش گفت؛باورم نمیشه زنداداش بگو داری دروغ میگی!!!

اما من گفتم؛نه دروغ نمیگم..همش واقعیته!اما بخدا قسم 

اصال قضیه اینطور نبوده!!

سارا گفت یعنی داره دروغ میگه!؟

من گفتم،نه دروغ نمیگه ولی داره مسعله رو یه طور دیگه 

جلوه میده!!

آرش گفت،من االن متوجه نمیشم باهاش بودی یا نه!!؟

مکثی کردم بعد گفتم..آره متاسفانه باهاش بودم ولی نه 

اینجوری که این میگه!!اگه شما بزارین من بهتون توضیح 

میدم ولی نه امشب!!االن وقتش نیس!!فقط میخوام بدونین 

من زندگیمو دوسدارم!!اشکان و دوسدارم..نمیخوام زندگیم 

خراب شه..ولی این االن اومده که زندگی منو نابود کنه!!

تورخدا نزارین به هدفش برسه!!

آرش گفت؛منکه گیج شدم!این دوتا از کجا همو میشناسن اخه 

این مردک االن اینجا چیکار میکنه!!



منم گفتم؛اینا همش یه نقشه از قبل طراحی شده اس.خودشو 

عمدا به اشکان نزدیک کرده میخواد منو عذاب بده!

آرش عصبانی شدو گفت؛بیخود کرده االن میرم حسابش و 

میرسم یه کاری میکنم دمشو بزاره رو کولش و بره پی 

کارش!!

میخواست بره که آستینشو گرفتم و گفتم؛نه آرش 

توروخدا..اشکان مریضه!!یه وقت یه اتفاقی براش 

میفته..اونم همینو میخواد!!

سارا گفت:آره آرش آروم باش باید یه فکر دیگه بکنیم!!

آرش گفت؛باشه زنداداش ولی باید همه چیو کامل برام 

توضیح بدی!!

پایان فصل چهارم

این داستان ادامه دارد..

کانال تلگرام 
hezaroyek_daastan

09331416305




