
رابطه پنهانی

نویسنده کمال فرزادپور



فصل اول

 

سن خیلی زیادی نداشتم.فقط ۱۵ سالم بود..

چیز زیادی از جامعه نمیدونستم،تازه وارد دبیرستان شده 

بودم.

جو دبیرستان خیلی با مدرسه راهنمایی فرق میکرد اونجا 

انگار یه دنیای دیگه بود.و منم کنجکاو بودم که هر چه زودتر 

این دنیا رو بشناسم.یکی دو ماه از سال تحصیلی گذشت آروم 

آروم با همکالسیام دوست شدم.

اونجا مدرسه بود اما یکی از بحثای داغ همیشگی دخترا 

دوستی با جنس مخالف و رابطه داشتن با پسرا بود.

پسرایی که به محض اینکه زنگ آخر میخورد اطراف 

دبیرستان بودن و دنبال یکی راه میفتادن.پای پیاده با موتور 

یا هر وسیله دیگه ای که امکانش بود.

همکالسیام مدام از رابطه هاشون حرف میزدن و از قرارهایی 

که با دوست پسراشون میذاشتن.اما من حتی نمیدونستم چی 



هست..

تا وقتی راهنمایی بودم که اصال به این چیزا فکر نمیکردم 

حاالم که اومده بودم دبیرستان فقط ال به الی حرف بچه ها 

یه چیزایی میشنیدم.

تا حاال نشده بود یه پسر دنبالم راه بیفته اصال،نمیدونستم چه 

حسی داره،چجوریه...

سال اول دبیرستان به همین شکل گذشت و وارد سال دوم  

شدم.

رشته مورد عالقه مو انتخاب کردم و سال جدیدو توی یه 

کالس دیگه شروع کردم.البته بعضی از بچه های سال قبل 

هنوز باهام بودن.اونام مثل من علوم تجربی و انتخاب کرده 

بودن.

خیلی چیزا نسبت قبل تغییر کرده بود و من این و حس 

میکردم.مثال اندامم برجسته تر شده بود قدم بلند تر شده 

بود.از لحاظ فکری و ذهنی با سال قبل فرق کرده بودم.

چیزی از شروع سال دوم نگذشته بود که که دیدم یه پسر 

افتاده دنبالم!

هر روز بعد از تموم شدن دبیرستان،تو کوچه بود و دنبالم 

میومد تا نزدیکیای خونمون!



اوایل اصال بهش محل نمیدادم تا خودش بیخیال شه و بره!

اما انگار قصد دست برداشتن نداشت..

یه مدتی بود که هر روز کارش شده بود همین!

اصال ازش خوشم نمیومد!نه قیافه درست درمونی داشت نه 

وضع لباس پوشیدنش اونطوری بود که من دوسداشتم 

حس بدی نسبت بهش داشتم.نمیدونستم چیکار کنم؛یکی 

دوبار میخواستم به بابام بگم ولی خب ترسیدم!چون بابام کال 

عقیده داشت دختر نباید خیلی درس بخونه.میگفت نهایتش 

تا همون سوم راهنمایی یا اول دبیرستان.

اما من به اصرار خودم و پادر میونی مادرم تونسته بودم 

درسمو ادامه بدم!حاال اگه بهش میگفتم یه پسر افتاده دنبالم 

حتما دیگه نمیذاشت ادامه بدم.

منم چیزی نگفتم و تصمیم گرفتم انقدر بهش بی محلی کنم تا 

کال بیخیال من بشه...

و انگار جواب داد چون چند روز دیگه هم اومد و یهو غیبش 

زد و دیگه نیومدو منم دیگه ندیدمش..

خیالم راحت شدو به با خیال راحت به درسم ادامه دادم..

روزا همینطور میگذشتن و من همچنان با هیچ پسری رابطه 

نداشتمو و فقط تو صحبتای بچه ها یه چیزایی میفهمیدم که 



این مدل رابطه ها چه شکلیه..چجوری شروع میشه!معموال 

اوالش چی به هم میگن!و حتی اینکه چطوری تموم میشه!!

اگه بخوام رو راست باشم دلم میخواست واسه یبارم که شده 

دوستی با یه پسرو تجربه کنم تا خودم از نزدیک ببینم چه 

شکلیه و چه حسی داره..اما خب میترسیدم..

هم از خانوادم هم از اینکه هیچ تجربه ای نداشتم..

به هر حال سال دومم تموم شدو من نمره قبولی و گرفتم و 

وارد سال سوم شدم.

حاال دیگه یه دختر بچه ۱۵ ساله نبودم و یه دختر جوان بودم

خودم نمیفهمیدم اما همه همکالسیام میگفتن نسبت به سال 

قبل فرق کردی!!میگفتن خوشکل تر شدی!!خودم که هرچی 

جلوی آینه می ایستادم و نگاه میکردم متوجه نمیشدم...

یکی دوماهی از سال سوم گذشت و دیدم دوباره سر و کله 

همون پسره پیدا شد!!

بازم هر روز دنبالم راه میفتاد و انگار اینبار واقعا قصد بی 

خیال شدن نداشت!یک ماه تمام هر روز همین آش و همین 

کاسه بود!نمیدونم این بشر کار و کاسبی نداشت که هر روز 

همین ساعت میومد جلوی مدرسه و میفتاد دنبال من!



منم دیگه از این وضع خسته شده بودم دوستام پشت سرم 

حرف میزدن و فکر میکردن من با اون پسر رابطه دارم!

برای همین تصمیم گرفتم ایندفعه که میفته دنبالم باهاش 

حرف بزنم تا شاید دیگه دست از سرم برداره.

یه روز زمستونی نسبتا سرد بعد از تعطیل شدن دبیرستان 

مثل هر روز راه افتادم سمت خونه.

بعد چند دقیقه دیدم داره با فاصله پشت سرم میاد.

سرعتمو کم کردمو رفتم تو یه کوچه باریک.

تا وسطای کوچه رفتم و منتظر شدم تا بیاد.

اونم فهمیدم برای چی اینکارو کردمو اومد تو کوچه،منو دید 

که وسط اون کوچه باریک ایستاده بودم.

همون اوالی کوچه ایستاد و دیگه نیومد جلو!!

وقتی دیدم نمیاد خودم رفتم سمتش؛به دو سه قدمیش که 

رسیدم گفتم؛چیه پس چرا ایستادی!؟چرا دنبالم میای!!؟

آروم گفت،حتما یه دلیلی داره دیگه!!؟

با ناراحتی گفتم؛خب بگو تا منم بدونم!!هرچند که میدونم 

دلیلش اینه که خیلی بیکاری!!وگرنه هر روز دنبالم راه 

نمیفتادی!!

 پوز خندی زد سرشو تکون داد..



از این کارش بیشتر حرصی شدم و صدامو بردم باال و گفتم؛

اگه یبار دیگه دنبالم راه بیفتی به بابام میگم تا بیاد سراغتو 

حسابتو بزاره کف دستت!!فهمیدی!!؟حاال برو کنار تا رد شم!!

نزدیک دیوار شد و منم اخم کردمو از کنارش رد شدم؛هنوز 

یکی دو قدم بیشتر دور نشده بودم که گفت؛اگه میخواستی 

به بابات بگی خیلی وقت پیش گفته بودی!!پس سعی نکن 

الکی منو بترسونی!!بعدشم باباتم بیاد میخواد چی بگه!!من 

دوسدارم  این ساعت این مسیرو برم و بیام!!محل کارم یکم 

باالتره منم ساعت نهارمه میخوام برم خونه!به کسی چه!!؟

ببین من نمیخوام مزاحمت بشم!ولی ازت خوشم میاد!!حاال 

برو به هرکی دلت میخواد بگو!!هر اتفاقی بیفته من بازم هر 

روز همین ساعت اینجام!!

با اخم نگاش کردمو بعد به راهم ادامه دادم و رفتم خونه...

اون پسر راست میگفت و من هرگز جرات نداشتم به بابام 

بگم!برای همین به خودم گفتم بزار انقدر بیادو بره تا بالخره 

خودش خسته بشه!!

مدتی گذشتو هر روز این داستان تکراری زندگی من بود اوایل 

حس بدی بهش داشتم اما نمیدونم چرا یواش یواش این حس 



داشت کم رنگ میشد بعد یه مدت دیگه احساس بدی نسبت 

بهش نداشتم!نه اینکه ازش خوشم اومده بود فقط دیگه ازش 

بدم نمیومد!یه جورایی به حضورش عادت کرده بودم!یه 

طوری شده بود که اگه نمیومد تعجب میکردم!همش اطرافمو 

نگاه میکردم ببینم کجاس!!اومده یا نه!!

این ماجرا ادامه داشت تا اینکه یه روز وقتی از دبیرستان 

اومدم خونه دیدم بابامو مامانم نشستن توی هالو باهم حرف 

میزنن!انگار داشتن در مورد من حرف میزدن چون تا 

چشمشون افتاد به من حرفشون و قطع کردن!منم اعتنایی 

نکردمو به هردوشون سالم کردمو رفتم تو اتاقم..

کوله پشتیمو انداختم گوشه اتاقو لباسمو عوض کردمو روی 

تخت دراز کشیدمو چشمامو بستم!!انقدر خسته بودم که 

خیلی زود خوابم برد...

چند ساعت بعد با صدای مادرم از خواب بیدار شدم..

_یاسمین.....!!یااااااسمین پاشو مادر..بابات کارت داره!!!

یکم ُغر زدمو بالخره با یه کش و قوس به بدنم از جام بلند 

شدمو رفتم جلوی آینه یه دستی به موهام کشیدمو از اتاق 



رفتم بیرون..

بابام توی هال  روی مبل دو نفره ای که درست به روی 

تلویزیون  بود نشسته بود داداش کوچیکم که اون موقع ۷ 

سالش بود یکم اونطرفتر نشسته بود و با گوشی بابام بازی 

میکرد.مادرمم رفته بود توی آشپزخونه و مِشغول ریختن 

چایی بود.

بابام نگاهی بهم کردو گفت؛چرا همونطور اونجا ایستادی 

یاسمین!!؟

به خودم اومدمو گفتم؛ها!!چیکار کنم پس!!

بابام با کنایه گفت؛هیچی بابا به نظارتت ادامه بده!!!خب بیا 

بشین اینجا چند دقیقه ای کارت دارم میخوام باهات حرف 

بزنم!!

منم بدون اینکه حرف اضافه ای بزنم رفتمو روی مبل تک نفره 

ی کنارش نشستم..

چند لحظه بعدم مامانم با سینی چایی اومد و سینی رو روی 

میز گذاشت خودشم نشست روی اون یکی مبل تک نفره..

بابام رو به مادرم کردو گفت؛خب شروع کنم  فروغ خانوم!!؟

مامانم گفت؛آره بهمن جان بگو...



منم کنجکاو شدم که ببینم بابام چی میخواد بگه که انقدر 

براش مقدمه چینی میکنن!

بابام دستشو دراز کردو خیلی آروم یه فنجون چایی برداشت 

و رو به من گفت؛ببین یاسمین جان تو دیگه یه دختر بچه 

نسیتی!

رفتی توی ۱۸سالگی و این یعنی دیگه بزرگ شدی...و دختر که 

به این سن میرسه معموال خواستگار براش زیاد میاد!!

برای شمام یه خواستگار اومده..پسر خوبیه...

نذاشتم حرفشو ادامه بده؛پریدم وسط حرفشو گفتم؛ببخشید 

بابا ولی لطفا ادامه ندین!!من قصد ازدواج ندارم بگین نیان!!از 

جام بلند شدم که برم تو اتاقم!!!

بابام از اینکه حرفشو اینطوری قطع کردم ناراحت شدوگفت؛

من نمیدونم تو این مدرسه ها چی یادتون میدن که هنوز یاد 

نگرفتی به بزرگتر احترام بزاری و وقتی داره حرف میزنه 

نپری وسط حرفشو؛حرفشو کامل گوش کنی!!تو اصال گذاشتی 

من حرف بزنم که بفهمی من چی میگم!!

منم گفتم؛ببخشید بابا ولی میدونم آخرش به این ختم میشه 

که باید عروس بشم دیگه!!منم نمیخوام  ازدواج کنم!!

با عجله رفتم تو اتاقو در و بستم و تکیه زدم به در!!



صدای مامان و بابا از توی پذیرایی میومد!!

بابام طوری حرف میزد که منم صداشو بشنوم!!

_تحویل بگیر خانووووم!!این همون دختری که گفتی بزار 

درس بخونه!!اگه به من بود همون سال سوم راهنمایی بیشتر 

نمیزاشتم بخونه!!تحویل بگیررررر همش تقصیر تویه!!

+باشه همش تقصیر من!!چرا بهش سخت میگیری!!بچم هنوز 

سنی نداره...خب راس میگه میخواد درسشو ادامه بده..چه 

اشکالی داره...گناه که نکرده!

_آره دفاع کن!!ازش دفاع کن تا ببینیم آخرش چی میشه!!

چشمام پر اشک شدو از در فاصله گرفتم و دوباره رفتم و 

خودمو انداختم روی تخت...بالشو گذاشتم رو رسرمو 

محکم فشار دارم تا دیگه صداشون و نشنوم..

یکی دو ساعت بعد مادرم اومدو صدام زد که برم شام بخورم 

اما من نرفتمو گفتم میل ندارم..

حالم گرفته بود از اینکه کسی نبود که درکم کنه!همیشه 

حسرت اینو داشتم که چرا پدر من مثل پدر بقیه همکالسیام 

نیس!!چرا هیچوقت رابطه ی عاطفی خوبی بین منو پدرم 



نبوده..مگه نمیگن باباها دختراشونو دوسدارن!!؟مگه نمیگن 

دخترا بابایی ان!!!؟پس کو!!؟چرا من حس میکنم بابام دوسم 

نداره!!؟چرا من بابایی نیستم!!چرا همیشه ازش فراریم!!؟

چرا !؟...چرا!؟.....چرا....!؟

اونشب اصال دیگه از اتاق نرفتم بیرون و تا نصفه های شب 

بیدار بودمو به حال و روز خودم گریه میکردم صبحم خسته 

و کالفه حاضر شدمو بدون اینکه صبحونه بخورم رفتم 

دبیرستان.فقط مامانم یه ساندویچ نون پنیر برام گذاشت تو 

کوله م.

اونروز اصال حالم خوب نبود...

بی حوصله و عصبی بودم

گرفته و ناراحت

گوشه گیر و بی رمق...

پرخاش گر و بهونه گیر..

طرف کسی نمیرفتم و هیشکی جرات نمیکرد بیاد سمتم!!

هنوز از اتفاقات دیشب اعصابم خورد بود و کالفه بودم!

به همکالسیام نگاه میکردم بهشون حسادت میکردم

بهشون حسادت میکردمو بیشتر اعصابم بهم میریخت..

سر کالس اصال حواسم به درسو معلم و کالس نبود..



همش تو فکر بودم به خودم میگفتم چرا از بین این همه آدم 

باید من همچین پدری داشته باشم..!!؟

بغضم تا توی گلوم میومدو هرطور که بود همونجا خفه اش 

میکردم که نشکنه و اشکام سرازیر نشه!

هرطور که بود درس و کالس تا آخر تحمل کردمو زنگ آخرم 

خوردو کوله مو برداشتم از حیاط دبیرستان اومدم بیرون و 

راه افتادم سمت خونه...اصال حواسم نبود که اون پسر بازم 

دنبالم راه افتاده یا نه..

به راهم ادامه دادمو تقریبا به نیمه های راه رسیده بودم که یه 

موتورسیکلت که دوتا پسر سوارش بودن بهم نزدیک شدو 

موازی با من حرکت میکرد..

شروع کردن به تیکه انداختن و هر کدومشون یه چیزی 

میگفت..

اما من تو حال خودم غرق بودم و بدون کمترین اعتنایی به 

راهم ادامه میدادم..

اونیکه پشت نشسته بود گفت؛ای جان..تو فقط راه برو!!من 

قدم زدنتم دوسدارم!!

بعد دوتایی خندیدن!!



وقتی دیدن من جوابی نمیدم جلوییه گفت؛چیه موش زبونتو 

خورده یا گربه!!؟نکنه اللی!!!

اونیکه پشت بود دوباره گفت؛میگن تخم کفتر برای باز شدن 

زبون خوبه ها!!!میخوای برات بیارم بخوری زبونت واشه!!!

فقط زیاد نخوریا چون شاید جای حرف زدن به قدقد 

بیفتی!!!!

با این حرفش دوتایی زدن زیر خنده و قهقه میزدن!!

دیگه جوش آورده بودم!!!برگشتمو سمتشونو شروع کردم به 

بدو بیراه گفتن!کوله مو گرفتم دستمو میزدم بهشون!!اصال 

حواسم به اطراف نبود!!

اونام میخندیدنو مسخره ام میکردن!!

صدامون بلند شده بود و بعضیا که اون اطراف بودن داشتن 

نگاه میکردن!!

یه دفعه چشمم افتاد به همون پسری که هر روز میفتاد 

دنبالم!!

یکم اونطرف تر ایستاده بودو داشت نگاه میکرد!!نمیدونم یهو 

از کجا پیداش شد!!!

تا من و تو اون وضعیت دید شروع کرد به دوییدن و مثل برق 

و باد خودشو رسوند!!



شروع کرد به فحش دادن و افتاد به جونشون!!

من عقب رفتمو فقط داشتم نگاشون میکردم!!

با این یه نفر بود حسابی از خجالتشون در اومدو هر دوتاشون 

زدو آش و الش کرد!!

بدبختارو انداخت کف خیابون و تهدیدشون میکرد که اگه یبار 

دیگه اینطرفا پیداشون بشه موتورشون آتیش میزنه و یه 

بالیی سرشون میاره که تا آخر عمر یادشون نره!!اون دوتام 

بدون کوچکترین حرف اضافه ای فقط معذرت خواهی 

میکردنو قسم میخوردن که دیگه اینورا آفتابی نمیشن!

نمیدونم چیشد اما یه دفعه یه لبخند از ته دل نشست روی لبم 

یه احساس امنیت عجیب و غریبی تموم وجودمو گرفت!!

نمیدونم چیشد که تو اون لحظه اون پسر و قوی ترین و 

زیباترین مرد توی دنیا میدیدم!!!

کارش با اون دوتا مزاحم تموم شد و اون دوتا دمشونو 

گذاشتن رو کولشون فرار کردن و رفتن..

با دستاش گردو خاک رو لباسشو تکوند و اومد سمتم..



موهاش یه مقدار به ریخته بود یه مقدار خون روی دستش 

ریخته بود!!خوب نگاه کردم دیدم دستش زخم شده...

داشتم سرو وضعشو نگاه میکردم که گفت؛حاال دیدن مزاحمت 

یعنی چی!!!؟اینا مزاحم بودن!!اما من مزاحمت نیستم!!

اوندفعه هم گفتم ازت خوشم میاد و هنوزم سرحرفم هستم!!

زل زدم تو چشماشو گفتم،چرا اینکارو کردین!!؟اونا دونفر 

بودن و شما تنها بودین!!ممکن بود یه بالیی سرتون بیارن!!

لبخندی زدو گفت؛اگه ده نفرم میبودن باز من همینکارو 

میکردن!!

لبخندشو با لبخند جواب دادمو گفتم..ممنون..بعدم یه 

دستمال از کوله م در آوردمو دادم بهشو گفتم؛بگیرین دستتون 

زخم شده..

دستمالو گرفتو خندیدو گفت؛فدای سرتون...زخم مال مرِد!!

باهم شروع کردیم به قدم زدن..

گفتم میتونم یه سوال ازتون بپرسم!!؟

به آرومی گفت؛آره چرا که نه...

گفتم چطوریه که شما هر روز همین ساعت اینجایین!!؟واقعا 

سرکار میرین!!؟



بازم خندیدو گفت؛آره بخدا یکم باالتر از دبیرستان شما توی یه 

نجاری کار میکنم....

گفتم پس چطوری هر روز میاین اینجا!!صابکارتون گیر 

نمیده!!؟

بهم گفت؛نه ساعت نهارم جای اینکه مثه بقیه استراحت کنم 

میامو شمارو میبینم!!بعدم برمیگردم سرکارم..

گفتم؛پس که اینطور...حاال از من چی میخواین!!؟

گفت؛به نظرم اینجا جای خوبی برای حرف زدن نیست!!شما 

کی میتونین بیاین بیرون!!؟

پرسیدم چطور مگه!!؟

جواب داد اگه بشه یه قراری بزاریمو باهم حرف بزنیم!!؟

نظرتون چیه!؟

منم گفتم؛اومممم راستش نمیدونم چی بگم!!اگه اشکالی نداره 

فردا بهتون میگم!!

بازم خندیدو گفت؛باشه پس خبرش با شما!!!من دیگه میرم 

خوبیت نداره کسی مارو اینجا باهم ببینه!!خداحافظ مواظب 

خودتونم باشین!!!

منم یبار دیگه ازش تشکر کردمو باهاش خداحافظی کردمو 

رفت...



منم راه افتادم سمت خونه..

یه حس فوق العاده ای همه وجودمو گرفته بود!

حسی گه باعث شد یه دفعه تمام اتفاقات بد دیشب و 

فراموش کنم!!انگار دوباره متولد شده بودم!!جون گرفته 

بودم!!پر از هیجان و انرژی!پر از نشاط...تا حاال همچین حالی 

و تجربه نکرده بودم...تو ذهنم اون لحظاتو مرور میکردو 

میخندیدم!!

باورم نمیشد این همون پسریه که من این همه مدت ازش بدم 

میومد!!یه دفعه چقدر برام جذاب شده بود!!چقدر با جربزه و 

نترس!!عحب ابهتی داشت وقتی با اون دوتا مزاحم حرف 

میزد!!ترس و تو عمق چشماشون میشد دید...

عکس چهره اش به یکباره دیوار ذهنم نقش بست...

موهای مشکیو حالت دار

ابروهای مشکی رنگو چشمای درشت قهوه ای رنگ

دماغ خوش فرمو لب و دهن کوچیک!

و یه ته ریش که باعث میشد چهره اش مردونه تر به نظر 

برسه!!



واقعا این همون پسری بود که من ازش بدم میومد!!؟چر اون 

اون اوایل فکر میکردم زشته!!!؟چقدرم خوب حرف میزد!!پس 

چرا من فکر میکردن لحن حرف زدنش خوب نیس!!!

چه اتفاقی داره درون میفته!!؟اون آدم تغییر کرده یا من دارم 

یه جور دیگه میبینمش!!!

باهمین افکار رسیدم خونه!!

بابام خونه نبود و فقط مادرم بود و داداش کوچیکم یونس.

مادرم که طبق معمول تو آشپزخونه بود و یونسم پای 

تلویزیون..

رفتم تو آشپزخونه و به با لبخند به مادرم سالم کردمو در 

قابلمه رو برداشتمو گفتم!!بزار ببینم چی پختی مامان جونم!!

اوووووم چه بویییی...به به معلومه خیلی خوشمزه اس...

مامانمم با لبخند گفت؛علیک سالم یاسمن خانوم...نه به 

صبحت نه ظهرت خدا به خیر کنه شبتووو......

دوتایی باهم خندیدیمو سر قابلمه رو گذاشتم سرجاشو 

گفتم..ای ماااااادر....میگذره دیگه...بیخیال!!!



مامانم گفت؛آره مادر زندگی همینه باباتم که بدتو 

نمیخواد....حاالم برو لباستو عوض کن و بیا که نهار 

بخوریم...دیدی که همون غذایی رو پختم که تو دوسداری!!

صورتشو بوسیدمو گفتم؛ای فدای مادر مهربونم بشم من که 

انقدر عشقه عشق....

بعدم رفتمو تو اتاقو لباسمو عوض کردمو یه تاپ صورتی رنگ 

و یه شلوارک مشکی پوشیدمو اومدم بیرون..به مامان کمک 

کردمو سفره رو پهن کردیمو نهارو آوردیمو مشغول خوردن 

نهار شدیم..

سر سفره به مامانم گفتم،راستی مامان پنج شنبه تولد یکی از 

همکالسیامه!!!منو چندتا از بچه ها رو بعد از کالس دعوت 

کرده خونشون!!میتونم برم!؟

مامانم گفت؛آره مادر چرا که نه!فقط خونه نمیای!!؟از همونجا 

میری!؟

منم گفتم آره دیگه بعد از کالس همه مستقیم  میریم 

خونشون..

مامانم گفت؛باشه مادر فقط عصر زودتر بیای خونه تا بابات 

نیومده..

منم ازش تشکر کردمو گفتم باشه زود میام خونه!!



فردای اونروز بعد از تموم شدن کالس از دبیرستان اومدم 

بیرون!اطراف و نگاه کردم دیدم اون پسر نیست!!!

ناچار شدمو راه افتادم سمت خونه...آروم آروم راه میرفتم تا 

بیاد بهم برسه اما نه انگار قرار نبود بیاد!!

بیخیال شدمو به راهم ادامه دادم..

رسیدم به همون کوچه باریکی که اوندفعه باهاش تو اون 

کوچه حرف زدم!!

داشتم از جلوی کوچه رد میشدم که دیدم داخل کوچه 

ایستاده!!

ایستادمو اطرافو نگاه کردمو رفتم تو کوچه!!

سالم کردمو گفتم؛شما اینجایین!!؟فک کردم نمیاین!!

خندیدو گفت؛به نظرت میشه نیام!!؟

منم لبخند زدمو گفت؛بعله حق باشماس...نمیشه!

بهم گفت؛خب چیشد کی میتونیم یه قرار بزاریم!؟

گفتم؛پنج شنبه بعد از تموم شدن کالس دو سه ساعتی وقت 

دارم!!چطوره!!؟

خندید و گفت؛عالیه!!پس من سر همین کوچه منتظرتم!!

گفتم باشه پس میبینمتون..



اون پسر رفتو منم رفتم خونه....

پنج شنبه اومد و منم رفتم سرکالس بعد از تعطیل شدن 

دبیرستان رفتم سر همون کوچه باریک ایستادم تا اون پسر 

بیاد و باهم بریم.

چند دقیقه ای ایستادم ولی انگار خبری ازش نبود تا اینکه  

صدای بوغ یه ماشین توجهمو جلب کرد..

یه پراید سفید رنگ کنار خیابون ایستاده بود و داشت بوغ 

میزد!!خوب که نگاه کردم دیدم خودشه..

قدم برداشتمو رفتم سمت ماشین.

نزدیکش شدمو سالم کردم

جواب سالممو داد و گفت؛منتظر چی هستی سوارشو ودیگه!!

نگاهی بهش کردمو گفتم؛فکر کردم میخوایم پیاده بریم!!

متوجه منظورم شدو گفت؛نگران نباش جای بدی نمیبرمت!بهم 

اعتماد کن...

دو دل بودم اما...نگاهی به دور و بر انداختمو آروم درو باز 

کردمو نشستم داخل ماشین...

ماشین و روشن کردو راه افتاد.



گفتم خب کجا میخوایم بریم!؟

خندیدو گفت؛اول اینکه من محسنم و ۲۲ سالمه!تو چی!؟

گفتم؛یعنی تو نمیدونی اسم من چیه!!؟

باهمون خنده ای بیشتر وقتا رو لبش بود گفت؛چرا میدونم 

ولی خب ترجیح میدم خودت بگی..

منم ابروهامو باال انداختم گفتم؛آها..باشه من یاسمنم ۱۸ 

سالمه..

محسن گفت:خوشبختم یاسمن خانوم و اینکه...

گفتم و اینکه...!؟

_واینکه خوشحالم که االن اینجایی..تو خوشحال نیستی!؟

+خب راستشو بخوای بیشتر کنجکاوم..من هنوز تورو خوب 

نمیشناسم

_باشه االن میریم یه جایی الکچری و دنج میشینیم و هم یه 

نهار خوشمزه میخوریم هم حرف میزنیم..

محسن منو برد توی یه رستوران سنتی که واقعا فضای خیلی 

زیبایی داشت..

وارد که شدیم یه موسیقی آرام بخش دلچسب سنتی به گوش 

میرسید..

همه کارکنان داخل  لباسای باستانی ایرانی تنشون بود..



کال فضای خیلی جالبی داشت..

محسن یه میز رزرو کردو برای هردمون نهارو سفارش دادو 

دوتایی نشستیم رو میز..

من داشتم اطراف و نگاه میکردم که محسن گفت،چطوره 

خوشت اومد!؟

منم گفتم آره جای قشنگیه...میگم شما زیاد اینجا میاین!؟

محسن گفت؛اوووو آره بابا پاتوقمه!هفته ای یکی دوبار با بچه 

های کارگاه میایم!!

خندیدمو گفتم:بچه های کارگاه آره!!!؟این رستورانی که من 

میبینم حتما هزینه هاش باالس!!پس شما هرچی کار میکنی 

میدی به نهار و شام!!

محسن دستشو گذاشت پشت سرشو خاروندو گفت؛راستش 

میخواستم کالی بزارم!!الکی گفتم!من کال یبار اومدم اینجا 

اونم همین ماه پیش بود،خواهرمو که عقد کردن دامادمون 

مارو شام آورد اینجا!!

از ته دل خندیدمو گفتم؛چه کاریه همون و ازاول بگو..

غذایی که سفارش داده بودیمونو برامون آوردنو مشغول 

شدیم..



درحین خوردن غذا باهم حرف میزدیم من از شرایط خودمو 

خانوادم میگفتم و محسنم از خودش و کارش شرایط خودش 

و خانواده اش..

نهارمون تموم شد و یواش یواش وقت رفتن شد چون من 

دیگه داشت دیرم میشد..

به محسن گفتم؛من تا االن با هیچ پسری رابطه نداشتم!!اینو 

نمیگم که مثال بگم من دختر پاکیم!من تا االن موبایل نداشتم 

چون پدرم اجازه نمیده تا همینجام که درس خوندم به اصرار 

خودمو مادرم بوده وگرنه بابام میگفت نهایتش تا سوم 

راهنمایی!بابام اخالقی خاصی داره منم ازش میترسم!

درسته با هیچکس نبودم اما از همکالسیام شنیدم دختر 

پسرایی که باهم رابطه دارن کجا میرنو چیکار میکنن!!و 

میدونم که کامال متوجه منظورم میشی!!

 بل این حال تو میخوای باهم باشیم منم قبول میکنم اما االن 

دارم میگم در حد یه دوستی خیلی ساده!!نه ازم چیزی بخواه 

نه باهات جایی میام!!اگه با این شرایط بازم حاضری باهم 

باشیم که من حرفی ندارم وگرنه همه چی همینجا تمومه!منم 

بابت نهار امروز واقعا ازت ممنونم..ولی دیگه دوسندارم دنبالم 



راه بیفتی!!چون خوشم نمیاد وقتی کاری نکردم دوستامو 

همکالسیام پشتم حرف بیخود بزنن!

محسن صبر کرد تا خوب حرفام تموم شه..بعد گفت..باشه 

هرچی تو بگی قول میدم که حرف بی ربطی نزنم و چیزی 

ازت نخوام..فقط در همین حد که باهم حرف بزنیمو گهگداری 

باهم بریم بیرون..خوبه!!؟

منم گفتم باشه قبوله..حاال پاشو بریم که من دیرم شده..باید 

قبل اومدن بابام از سر کار،خونه باشم...

محسنم قبول کردو منو رسوند خونه...

پایان فصل اول

این داستان ادامه دارد...

کانال تلگرام 
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09331416305




