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 شکالت تلخ من

 یباسمه تعال
 

شه وا شروع می شده  االن کالس  شگاه ی خدا چقددیرم  شینو تو پارکینگ دان ما
شگاه رفتم وای ده  ساختمون دان شدم بدوبدو به طرف  سریع پیاده  پارک کردم 
دقیقه که دیر کردم خدا کنه استتتاد نیومده باشتته در کالستتو تدم رفتم تو واای 

 گندت بزنن استاد اومده بود همه بچهاا بهم نگاه میکردن
 سالم  میتونم بیام تو

شم ستاد_خانوم امیری  سه اول بهتون ا سه . جل سرجل شه دیر میاین  ا چرا همی
 نگفتم که همه بچهاا باید قبل من تو کالس حضور داشته باشن 

 _استاد ببخشید دیگ تکرار نمیشه
 _نه خانونم امیری بفرمایین بیرون 

 _اخه استادمن.. 
 _خانوم امیری بهتون گفتم بفرمایین بیرون

استتتاد احمب بد اخالق خد دیرکردم بدون هیچ حرفی ات کالس رفتیم بیرون 
شگاه  ساعت دیگ تو دان ضایع ام میکردی حاال من تا دو حاال باید جلو بچها 
چیکارکنم  پیف عجد گرفتاری شتتتدما  بیرون دانشتتگاه هیچ کد نبود رفتم 
شروع کردم به باتی کردن نیم  شستم گوشیمو در اوردم  صندلی ها ن رویکی ات 

اومد پاشتتدم طرف بوفه رفتم تا چیزی  ستتاعتی باتی کردم صتتدای شتتکمم در
بخورم. یه چایی با شتتیرینی براخودم گرفتم شتتروع کردم ب فوت کردن چاییم. 
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ات بچگی عاشب شیرینی بودم شیرنیمو باتکردم باچایی خوردم گوشیمو دراوردم 
بود واای تا یک ساعت دیگ چیکارکنم  اهان برم کال دانشگارو ۹：۰۰ساعت 

انشگاه شروع کردم به باترسی کردن فضول نبودماا فقط بگردم. رفتم توحیاط  د
کنجکاو بودم.پشتتت دانشتتگاه رو نگاه کردم چیزه خاصتتی نداشتتت بهتره برم 
توساختمون ات پله ها باال رفتم اینجام ک خلوت یاسمن خانوم بزن که بریم سر 
باتی  رو نرده نشتتستتتم ات اون باالمیه میمون  ستترخوردم تا پایین اچ جون چه 

شم  کیفی شد که نزدیک بود پخش تمین  سرخوردم نمیدونم چی داد بات دوباره 
یکی منو گرفت چشمو ات ترس بستم )این که فرشته نجاته وااای پد فرشته اینه 
چشمو بات کنم ببینمش(چشمو که بات کردم دوتا چشم عسلی  رو دیدم وای من 
عاشتتب چشتتم عستتلی بودم همینگوری نگاهش میکدم چه چشتتمای داشتتت 

 ک برسرت چقد هیزی تو()خا
 _خانوم خوردی منو

 _چشماش سگ داره )وای بات من با صدای بلند حرف تدم (
سرم ات بغلش اومدم بیرون دیدم با  سرم  خاک تو تاته فهمیدم ک هنوت تو بغل پ

 یه لبخنده کمرنگ داره نگاهم میکنه جدی شدم اخم کردم
 _چیه هی تل تدی به من تموم شدم

ب قد تو پروی اون  مت االن پخش تمین _چ گه نمیگرفت کارمیکردی ا اال چی
 بودی 

 _خد که چی حاال دوست داشتم ات نردهاا سربخورم
 _خانوم کوچولو خیلی تبون داریاا
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 _کوچولو عمته  با پوتخند نگاهم میکرد 
 _تواالن باید سرکالست باشی؟

شد باحرص نگاهم میکرد ات کنارش  ضول معلوم کنم ک معلوم  ستم ف _میخا
شد سره رفت وای رد  شد ابروت پیش این پ سمن خیلی خریاا ببین چی م رفتم یا

گه منو نمیگرفت معلوم نبود االن چی میشتتتدم نخیرم وشیفش بود منوبگیره   ا
 )بروبابا احمب کجاوشیفش بود(چقد نات بودا

 
 گوشیم شروع کرد ب تنگ خوردن درش اوردم ات کیفم تماسو وصل کردم

 _سالم یاسی کجایی
 ن دانشگاه کالس تموم شد؟_سالم بیرو

صندلی  شت بعد تلفنو قگع کرد واه این دختر  چش بود رو شه اومدم پی _اره با
 نشسته بودم به اطرافم نگاه میکردم 

 _یاسی ؟
 _به طرف صدا برگشتم 
 _سالم درسا چگوری؟

 _سالم مرسی یاسی توکه میدونی این استاد بداخالقه چرا سرکالسش  دیرمیای
 اب موندم توک میدونی خوابم چقد سنگینه_به جان توبات خو

به همش خواب موندم پاشتتو بریم بوفه یه چیزی بخوریم مردم ات  به خو _خو
 گشنگی 

 _ باشه بریم  راستی جزوهاتو بهم بده ات روش کپی کنم 
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 _باشه
 باهم ب طرف بوفه رفتیم درسا رفت دوتا اب میوه گرفت اومد

 دی؟_یاسی این دوساعتی تو دانشگاه چیکار کر
 _تاته یاده اون اتفاق افتادم شروع کردم به تعریف کردن 

 _درسا فقط میخندید 
 _تهرمار نخند خو چیکارکنم اعصابم خوردشده بود

 _خاک توسرت یاسی تو ادم نمیشی 
 _فرشته ها که ادم نمیشن

 _توفرشته ای ؟
 _پد چی

 _تو دست شیگونوهم ات پشت بستی باتمیگی فرشته 
 درسا بعدات دانشگاه بریم کتاب خونه _ما اینم دیگ راستی

 _کتاب خونه برای چی
 _کتاب خونه برای چی میرن خنگول میرن کتاب بخرن دیگه

 _هه هه خودم میدونم چرا میخوای کتاب بگیری
 _یادت رفت استاد یوسفی چی گفت چندتا کتاب باید بگیریم

 _إ راست میگیاا فراموش کرده بودم
 میشه  _پاشو بریم ک االن کالس شروع

_باشه. منو درسا به طرف کالس رفتیم رو صندلی نشستم میگم درسا امشد 
 بیا بریم بیرون دور دور

 _ امشد مهمان داریم نمیتونم بیام
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 _اه حیف شد 
 _باشه یه شد دیگ 

سره چ  صیح دادن )وای اون پ شروع کرد به تو شد  ستاد وارد کالس  _اوکی  ا
 جیگری بودااا  چشماش سگ داشت (

 کجایی استاد باتوء _یاسی 
 _هااان

 _یاسی باتوام میگم استاد توروصدا میکنه 
 _واای خاک توسرم بعله استاد

گه نمیخواین گوش کنین میتونین  جاس ا ما حواستتتون ک خانوم امیری شتت _
 اتکالس برین بیرون

 _نه استاد حواسم همینجاس
 _اره معلومه کامال

نموند تواین کالس من ات اون  امروت چرا همه بهم گیرمیدن ای خداا ابرو برام 
استتتاد یک حالی بگیرم حاال منو مینداتی بیرون حواستتمو جمع کردم بالخره 

 همه کالساا تموم شد 
 _درسا بریم کتاب خونه

 _بریم
منو درستتا باهم ب طرف کتاب خونه رفتیم کتابای ک نیات داشتتتمو خریدم ات 

 کتاب خونه بیرون اومدیم.
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 _بیا با ماشینم برسونمت 
 _اچ قربون دستت بریم

شون بعد به طرف خونه  سوندم جلو خون سارو ر شدیم اول در شین  سوار ما _
خودمون رفتم خونه ما باخونه درساشون نزدیک بود درو با ریمو با کردم ماشینو 
پارک کردم  حیاط بزرگی داشتیم کنار حیاط چندتا درخت داشت سمت راست 

ت من عاشب گل بودم پیاده حیاطم تاپ بود سمت چپش گل های قشنگی داش
شدم به طرف خونه رفتم واردحال شدم دیدم یاشار رومبل درات کشید چشماش 
بستتته الهی داداشتتم خوابه خیلی گشتتنه ام بود رفتم تو اشتتپزخونه ببینم مامان 

کارونی بودم   ما عاشتتب  کارونی من  ما امروتچی درستتتت کرده اچ جووون 
شتروع کردم باولع به خوردن اچ براخودم یکم ماکارونی ریختم نشتستتم رومیز

سمو  شدم.شرفو جمع کردم رفتم باال تو اتاقم لبا سیر شنه ام بود اخیش  چقد گ
دراودرم یه تیشتتتر با شتتلوارورتشتتی پوشتتیدم ات نردهاا ستترخوردم رفتم پایین 

 یهووووو وا این یاشار نمیخواد بیدارشه اصال بقیه کجان 
 یاشار یاشار پاشو حوصلم سررفت 

رو کنار بزار بخوابم _پاشتتو دیگ هرکاری کردم بیدارنشتتد  ات تو _اه یاستتی ب
اشپزخونه یک لیوان اب اوردم ریختم رو صورت یاشار سیخ رومبل نشست با 

 یه لبخند گشاد نگاش میکردم هنوتتوشک بود
شدبیاد طرفم ک دوتا پا  شی تااینو گفتم بلند ستی بیدار صیرمن چیه میخا _تق

 فرارداشتم چهارتا دیگ قرض گرفتم 
 _یاسی وایسا تا حالتو بگیرم دختری احمب این چه کاری بودکردی هاااان
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حاال  قد  _ حل داد.رفتم ع یاشتتتار درو  فل کنم  تارفتم درو ق تاق  _رفتم تو ا
 روصورتم اب میریزی اره

 _نه 
 _اهان پد دختره همسایه بودتو نبودی اره

 _اره
قلک ع کرد ب قلیاشارمنو با یه حرکت گرفت تو بغلش گذاشت رو تخت شرو 

 دادن 
_یاشتتارررر طلط کردم ولم کن یاشتتاررر خواهش میکنم ات خنده مردم دیگ 

 جونی برام نمونده بود یاشار جون یاسی بیخیال شو
 _میدونی چه حرفی بزنی ک من دیگ نتونم قلقلک بدم اره

 _اوهوم اوهوم
 _دختر این همه قلقلکت دادم ات رو نرفتی

 _نااااااچ
 کی میخای بزرگ شی پد _خاک توسرت یاسمن

 _هیچ وقت اچ یاشار دلم دردگرفت
 _خوب شد

 _مامان ایناکجان
 _مامان رفت خونه خاله تهرا  باباهم یه کاری براش پیش اومد رفت

 _اوکی
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 _من میرم بیرون کاردارم 
 _باشه

شار  شار اتاتاق رفت بیرون  یا سالش بود وکالت خونده بود تاته گیا فراغ 2۵_یا
و الحصیل شده بود یه دفترکوچیکم برای خودش باتکرده بود یاشار شبیه مامانم 
بود چشتتماش مشتتکی بود ک خیلی  جذابش میکرد صتتورت کشتتیده بینی 

شدم برم یه شیگون بود مغرور..پا شتی  خیلی  شت لبای گو وش د کوچیکی دا
بگیرم یک ساعتی توحموم بودم اب باتی کردم اومدم بیرون تیشرت صوتیموکه 
صورتی  سفیدمو بقلش یه خط  شلوار  شیدم با جلوش عکد یه دخترداره رو پو
داره موهامو بات گذاشتم تاخودش خشک شه تو اینه به خودم نگاه کردم صورتم 

ند.. د موژهای بلسفید بود بینی کوچیک لبای طنچه ی رنگ چشمام قهوه ای بو
سالم بود ات تو اینه یه ب*و*س 2۰ترم دوم دانشگاه بودم  روانشناسی میخوندم 

 براخودم فرستادم رفتم پایین مامان  اومده بود سالااام  مامان 
 _سالم دخترم 

 _مامان خونه خاله جون براچی رفته بودی؟؟
 _خالت کارم داشت رفتم اونجا.

 _اوکی
 داریم دایی محمد شون میخان بیان اینجا _یاسمن دخترم امشد مهمان

 _واسه چی میخان بیان؟
 _واه یاسمن

 _من ات پسرش سام خوشم نمیاد اصال
 _تو پسرشو چیکارداری 
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 _حاال
 _یه وقت پیش داییت نگی ناراحت بشه

_همینگوری ک میرفتم تو حیاط گفتم نه رفتم طرف تاپ روش نشستم إه إه من 
خودشو میگیره پسره ی لوس  دیگ کم کم هوا  اصال ات سام خوشم نمیاد خیلی

شدم رفتم  شین بابارو دیدم ک داره میاد تو حیاط بلند شد ما شت تاریک می دا
 طرف بابا سالااام باباجونمممممم

 _سالم گل دختربابا 
 _دخترگلم چگوره
 _خوبم باباجونم

 _داییت اینا اومدن
 _نه هنوت

روباال پایین کردم  tvنترلوگرفتم منو بابا باهم واردخونه شدیم رو مبل نشستم ک
 هیچی نداشت صدای ایفون اومد  پاشدم درو باتکنم 

 _کیه
 _باتکن دایی منم

 دروبات کردم  مامان دایی اینا اومدن 
 _باشه  

 اول دایی اومد 
 _سالم دایی جون 

 _سالم یاسمن خانوم



 13 شکالت تلخ من

سالم کر سام اومد تو بهش  سی کردم بعد  دم تندایی هم اومد باهاش احوال پر
 باسر جوابمو داد ایشش ات خود راضی اللی مگه رفتم رومبل نشستم 

 _یاسمن خانوم چ خبر دانشگاه چگوره؟
 _خوبه دایی جون

 _به سام نگاه کردم با گوشیش مشغول بود 
 _بلندشدم برم تو اشپزخونه کمک مامان 

 _یاسمن دخترم اون چایی رو ببر
_باشه چای رو برداشتم بردم اول به دایی بابا تعارف کردم بعد به تندایی تعارف 
سیدم  چای ریخت رو  شو باال اورد تر سر شدم یهویی  سام که نزدیک  کردم به 

 پاش واای چیکار کردم سام هی خودشو باد میزد بیچاره سوخت 
 _خاک بسرم چی شد پسرم

ر سام بیا بریم لباستو دربیا تن دایی_یاسمن حواست کجا بود بچهو سوتندی 
 پاتو یه ابی بزن 

 _خانم چیزیش نشدکه شلوطش کردی همش یه چایی ریخت 
 _محمد چی میگی بچه ام سوخت

 _خد حاال 
 _من واقعا معذرت میخام حواسم نبود

 _اشکالی نداره دایی جان 
_دیدم سام با اخم داره نگاهم میکنه ایش حاال تو اخم نکنی کی اخم کنه خد 

 سوختی. شد
 )نه طفلی گ*ن*ا*ه داشت(
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 _یاسمن برو تو اتاق یاشارلباس برای سام بیار

شلوار گرفتم در اتاق بات  شار یه  صله گرفتم رفتم تو اتاق یا شون فا شه... ات _با
کردم برم پایین که باستتر رفتم تو ستتینه یه نفر ستترمو بلندکردم ستتام بود با اخم 

 نگاهم میکرد 
 _امم ..چیزه بیا این لباس 

 لباسو ات دستم گرفت گفت چقد تو دستو پا چلفتی هستی 
_اهووو اون اخمی که تو کردی منم هول  کردم  چایی ریخت تقصتتیرخودت 

 بود ب من چه
 _حاال بدکارم شدم

ستم برم تو  شدم خوا شتم ات کنارش رد  صله کل کل با اینو ندا _بودی اقاا .حو
پایین إه یاشتتار حاال امشتتد بادوستتتات بیرون نمیرفتی اتاقم گفتم تشتتته برم 

 نمیشد 
 _رو مبل کنار بابا نشستم 

 _به سام لباس دادی
 _اره باباجون

 _یاسمن مادر بیا میزه شامو بچین
_باشتته میزه شتتامو چیدم بعدهمه رو برای شتتام صتتدا کردم  همه اومدن رومیز 

 نشستن 
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. یه لبخند تدم  ستتام هم  _به به یاستتمن خانوم عجد میزی چیدی دایی جان
اومد کنار من نشتتستتت برای خودم یکم برنی کشتتیدم بعد قرمه ستتبزی ریختم 
شام شرفارو جمع کردم  شده بود بعدات  شمزه  شروع کردم به خوردن خو روش 
شتم رو  ستم میوه رو ات یخچال بیرون اوردم تو شرف چیدم بردم تو هال گذا ش

 میز بعد روبه همه گفتم
 با اجاته برم بخوابم 

 _برو دایی جان
 _إ یاسمن دایی اینا اینجان میخای بری بخوابی

 _مامان ات صبح دانشگاه بودم خسته ام
 _ خواهر چیکارش داری بزار بره استراحت کنه برو دایی جان

_باهمه خدافظی کردم رفتم روتختم دراتکشتتیدم خوابم نمیومدکه الکی گفته 
شتم  سامو ندا سام خوشم نمیاد اون به من چی  بودم حوصله  صال من چرا ات  ا

 گفت مگه بیخیالش خیلی اخموایش ات دماغ فیل افتاده أه أه 
_بلندشدم کنار پنجره وایسادم عاشب ماه بودم ماه رو نگاه میکردم یه جا خونده 
بودم ک ماه بخاطر گودال های که داره بعضتتی جاش لک داره واقعا ماه چقد 

 میداد قشنگ بود بهم ارامش
 _ماه تیباس نه؟

 _به طرف صدا برگشتم تو اینجا چیکارمیکنی در تدن بلدنیستی ؟
 _ناااچ

 
 _واقعاکه
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یام  ماه نگاه میکنی گفتم ب به  _اتتو حیاط دیدم کنار پنجره وایستتتادهی داری 
 پیشت 
 _اوکی

 +منم وقتی تنهام به ماه نگاه میکنم
 _شنیدم میخای بری خارج 

 ای کارم  یه چندماه اونجا کاردارم بات میام ایران+اره میخام برم خارج بر
 _اوکی

 +یاسمن دانشگاه چگوره درساتو میخونی
 _خوبه اره 

 +اوکی 
شید  شیدم به ثانیه نک سام حرف تدم رفت بیرون منم روتخت دراتک یکم دیگ با
شمامو  شد چ صبح  شدم أه لعنتی کی  شی بیدار صدای گو صبح با خوابم برد 

باتکردم إ من این یادم بزور  پایین عجباا  بات ات رو تخت افتادم  جا چیکارمیکنم 
باشه به بابا بگم برام تخت دونفره بگیره هی نیوفتم پایین ات تخت اخرش یاسرم 
میشکنه یاکمرم بلندشدم رفتم دستشویی دستو صورتمو شستم باحوله خشک 

بود امروت نیم ستتاعت تودتر بیدارشتتدم که بات ۶：۳۰کردم ستتاعتو نگاه کردم 
ساده با شلوارجین مشکی با مقنعه مو دی رنرسم درکمدمو باتکردم مانتو مشکی 

شیم جلو اینه یه ژر  شن بپو شگاه نمیذارن لباس رو شیدم أه نمیدونم چرا دان پو
صبح به این  شتم رفتم بیرون همه خواب بودن اره خد  صورتی تدم کیفمو بردا

سفید 2۰۶که  تود من بیدارشدم حوصله صبحانه رو نداشتم به طرف ماشینم
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شگاه  سیدم دان ساعته  ر شگاه نیم  سووی دان شنش کردم پیش به  بود رفتم رو
۷ماشینو تو پارکینگ پارک کردم پیاده شدم رفتم تو ساختمون ساعتو نگاه کردم 

دقیقه بود اووو چه تود رستتیدم هندتفریمو دراوردم گذاشتتتم توگوشتتم ۱۵：
جون یاستتمن حاال یه  صتتدای اهنگو تیادکردم همه جارو دیدم کستتی نبود اچ

یدادم  باال میرفتم قرم ها  له  که ات پ هاااا اینورکمر اونورکمر همینگوری  بده ا قر
سرمو که باال کردم دیدم همون پسره دیروتی رو بروم وایساده داره با تعجد منو 
نگاه میکنه                )وااای بات خراب کاری کردم خاک توستترم االن میگه این 

 دختره خله( 
 انوم چیزی شده_خ

_ اممم ...نه ..راستتتش.... راستتتش ..این... اینجا ستتوستتک بود من باال پایین 
 میپریدم 

 _سوسک تیر پاته
_کوکجا همنگوری باال پایین میپریدم جیغ میکشتتیدم وااای واای ستتوستتک 
ستترمو بلند کردم دیدم داره بهم میخنده ستترمو کی کردم نگاهش کردم داشتتت 

 مخمو کارمیگرفت بیشعور
 _حاال منو میترسونی؟

 _من نترسوندم خودت گفتی دنبال سوسک میکشتی منم گفتم تیرپاته
 _خیلی احمقی 

 _اووه خانوم مواشد حرف تدنت باش
 _اگ نباشم؟
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 _بدمیشه
 _میال میخای چیکارکنی احمب

 دستاشو به نشونه تهدید اورد جلو 
 رفت _یک باره دیگ همچین حرفی بزنی من میدونم تو بعد راهشو کشیدو

 
وا این چش بود تهدیدمم کرد بیخیالش راهمو کشتتیدم رفتم تو کالس چندتا ات 
یه اس بهش  مده بودن خبری ات درستتتا نبود گوشتتیمو دراوردم  هاا او بچ

 دادم)کجایی؟(
 بعداتچند دقیقه جوابش اومد )دارم میام(

 گوشیمو گذاشتمتوکیفم جزوه رو دراوردم یکم اتش خوندم 
 _سالم
 _سالم

 رم نشست چ خبر؟درسا کنا
 _سالمتی رهبر

 _استاد وارد کالس شد دیگ چیزی نگفتیم این استادخیلی پر حرف بود 
_بعداتکالس با درستتا رفتیم بوفه تا چیزی بخوریم صتتبحانه هم نخورده بودم 

 خیلی گشنه ام بود درسارفت دوتا چایی گرفت اومد 
شمم بهش افتاد این اینج شه چ نه ا چیکارمیک_چایی مو فوت میکردم تا خنک 

 اون پسره کناریش کیه 
 _کی؟
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سا  صبح به در ستان امروت  سره دیگ دیروت منو ات باال نرده گرفت ) دا _همون پ
 نگفتم (

 _کو کجاس
 _اونجاس پشت سرت  درسا نچرچ ضایع باتی درنیار 

 _خد حاال 
 روشو کرد طرفم یاسی این پسره چه جیگریه 

 _دخترتو چقد هیزی
  _نه که تو نیستی اصال

 _خد حاال
 _چایی تو بخور بریم االن کالس شروع میشه 

شغول بود این  ستاد بیاد فکرم خیلی م ستیم تا ا ش _بعدات چایی رفتیم کالس  ن
 پسره کیه ترمه چندمه تاحاال ندیده بودمش 

 _یاسی یاسی
 _هااا

 _تهرمار ها به چی فک میکنی ببینم ب اون پسره فکر میکنی نه
 _کدوم؟

 امروت تو بوفه بود_همون پسره 
 _اها نه 

 _منم که عر عر
 استاد وارد کالس شده بود نتونستم جواب درسارو بدم
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ستمام درد  شتم که د ضیح دادن درس انقد تند تند جزوه مینو شروع کرد به تو
 گرفته 

 _بچهاا برای هفته ی بعد کی میتونه کنفراند بده؟
 _من استاد

د میدن هرکی سوال داره میتونه بیاد _خد خانوم امیری برای جلسه بعد کنفران
 بپرسه اگرم ک نه میتونین برین بیرون

 _کیفمو برداشتم درسا پاشو بریم  دیگ
 _باشه اومدم 

ستاد ابراهیمی  شنبه با اون ا سا چهار سا باهم ات کالس تدیم بیرون در _منو در
 کالس داریم نه

 _اره
 _اوکی 

 _بات  دیر نکن بنداتتت بیرون
 یه بالی سرش بیارم استاد بیشعورمنو ضایع میکنی(_باشه)چهارشنبه 

منو درسا سوار ماشین شدیم ماشینو روشن کردم سیستمو روشن کردم صداشو 
 تا اخر تیاد کردم......

شی ات من امااالن خیلی  این جدایی نمیتونه تورو ات قلبم بگیره تومیخوای دور ب
 دیره امااالن دیگه دیره 

نفد کشیدم خودمو باتو شناختم اتتوبه خدا رسیدم من تمام لحظه هاموتوهوا 
(2) 
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مگه میشتته دورشتتی ات من مگه میشتته نباشتتی تمام تندگیمی اتکی تو میخوای 
 جداشی

 (2اتکی تومیخوای جداشی )
اتکی فاصله میگیری من بی توپردردم من که واسه یه لحظه بی تو تندگی نکردم 

به تمام ارتوها یا برام عذا به مگه میشتتته وقتی که تونباشتتی دن م بی تونقش برا
 (2دورشی اتمن مگه میشه نباشی تمام  تندگیمی ات کی تومیخوای جداشی )

مگه میشتته دورشتتی اتمن مگه میشتته نباشتتی تمام تندگیمی اتکی تومیخوای 
 اهنگ امیرفرجام()(2جداشی)

 
 جلو خونه درساشون وایسادم _درسا امشد بریم بیرون ؟

 _اره بریم 
 دنبالتمیام ۷_ساعت 

 _باشه بای
شینو تو  شد منم به طرف خونه رفتم درو با ریموت باتکردم ما سا پیاده  _بای در

نگاه میکردن tvحیاط پارک کردم وارد خونه شتتدم همه تو هال نشتتستتته بودن 
 باصدای بلندسالم کردم

 همه به طرفم برگشتن
 _سالم دخترم خسته نباشی

 _سالمت باشی 
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نم میام اینو گفتم به طرف اتاقم رفتم لباستتمو _من برم تو اتاقم لباس عوض ک
عوض کردم اومدم پایین رو مبل کنار یاشتتار نشتتستتتم یاشتتارمحکم تد به پام 

 چگوری؟
_همونگوری که پامو میمالیدم تا دردش کمترشه گفتم مریضی مگه یاشار بایه 

 لبخندگشاد نگاهم میکرد اچ حرصم گرفت 
 _یه نشکون ات باتوش گرفتم

 تت بشکنه _اچ یاسمن دس
_براش یه تبون دراوردم  خیلی خستتته بودم  پاشتتدم روبه همه گفتم من میرم 

تاقم رو تخت خودمو پرت کردم چه حالی داد   باال رفتم تو ا له ها  بخوابم ات پ
شتم که  ساعت گذا شید خوابم ۶گوشیمو ات رو میز گرفتم  بیدارشم به دقیقه نک

 برد 
شو قط ک صدا شدم  شی بیدار صدای تنگ گو ستم گیی بودم با ش ردم روتخت ن

شگاه ندارم  شده من که امروت دان صبح  شتم مگه  ساعت گذا من چرا این موقع 
 به مخم فشار اوردم اهان میخاستم با درسا برم 

 
جلو میزتوالت یه خط چشتتم ناتک کشتتیدم بعد ریمل تدم یه رژ صتتورتی تدم  

مش کیف پوشید درکمدو باتکردم یه مانتو کرم باشلوارسفید شالوسفید دراوردم
 کرمو برداشتم ات اتاق تدم بیرون مامان من دارم میرم بیرون با درسا

 _باشه مواشد خودت باش شد تودتر بیا 



 23 شکالت تلخ من

_باشه اتخونه رفتم بیرون سوارماشین شدم درو با ریموت بات کردم بروکه رفتیم 
نزدیک خونه درستتا شتتدم یه تک انداختم که بیاد بیرون بعداتچند دقیقه اومد 

ن یه مانتو سفید پوشیده بود باشلوار مشکی شال مشکی موهاشو لی ریخته بیرو
 بود رو صورتش بهش خیلی میومد

 _سالم چگوری
 _سالم مرسی توچگوری

 _خوبم  ماشینو روشن کردم راه افتادم
 _یاسمن کجا میخایم بریم

 _میخایم بریم شهر باتی
 _ایول 

 _تهرانم ک همش ترافیک أه لعنتی 
 شگاه نداریم راحت تا لنگ شهر خواب _درسا فردا دان

 _اره میگم یاسمن تو قراره هفته بعد کنفراند بدی خوندی
 _نه ات فردا شروع میکنم به خوندن

 _میگم حوصله داریاا
 _دیگ دیگ 

_بعدات یک ساعت رسیدیم شهر باتی ماشینو پارک کردم منو درسا پیدا شدیم 
 فلک سوارشیمبه طرف شهرباتی رفیتم  درسا بیا بریم چرچ 

 _نه یاسمن من نمیام خودت میدونی ک ات ارتفاع تیاد میترسم
 ترس نداره که بیا بریم دیگ-
 باشه ولی کابینو میه اون دفه تکون تکون ندیا-
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 باشه-
 رفتم دوتا بلیط گرفتم منو درسا تو صف وایسادیم چند دقیقه بعد نوبتمون شد-
 

 _چرچ فلک راه افتاد
 ستی؟وااادرسا چرا چشماتوب-
 بمیری یاسی-
 چرا؟-

گفتم ات ارتفاع میترستتم واااای خدااا االن میفتم میمیرم بچهام بی مادر میشتتن 
شه تن میبره چقد بچهام ناتن اگ من بمیرم  سال  شه نمیذاره  شوهرم بی تن می

 کی براشون قصه بگه تاخوابشون ببره 
هرت شتتو درستتا یه نفد بگیر چیه هی وت وت میکنی بابا تو بچه ات کجا بود-

 کجا بود؟؟
 عه راست میگیا من که شوهر ندارم بچه هم ندارم -
 چند تا کامیون خاک تو سرت-
سارو - ست در شده بودیم دلم خیلی میخا پایینو نگاه کردم تیاد ات تمین دور ن

 اذیت کنم ولی اگه کابینو تکون میدادم دیگ هیچ وقت سوارنمیشد 
 یاسی بیا بغلم کن -
 من چیجوری بغلت کنم انقد ات ارتفاع میترسی؟واااه درسا بچه شدی -
 اره-
 خرس گنده ات هیکلت خجالت بکش -
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 خرس خودتی .بسم اله الرحمن رحیم ...-
درستتا یه چیزای برای خودش میخوند خندم گرفته بود چشتتماشتتو بستتته -.

 بادستاش محکم به صندلی فشار میداد
من واقعامردم اچ من وااااااای یاستتی چرا چرچ فلک وایستتاد نکنه مردم یعنی -

سل برم  شوهرم ماه ع شوهر کردم با  شتم  صد دا شوهر نکردم ق هنوت ارتو دارم 
 پارید خدا چرا منو به این تودی بردی

درستتاچشتتماتو بات کن نمردی تنده ای چرچ فلک وایستتاد چون داره مستتافر -
 سوار یا پیاده میکنه 

 واقعا راست میگی یعنی من نمردم تنده ام -
 اره-
 چشماشو بات کرد -
 اچ جون من تنده ام-
 درسا چیکار میکنی االن میفتی بشین -
 سریع نشست روصندلی -
 من کی بلند شدم نزدیک بود بیفتما-
 دردنگیری تو اخرش منوبا این کارات خل میکنی-

 اوووف پد این چرچ فلک چرا حرکت نمیکنه؟
گشتتنگی میمیرم خراب نشتتده باشتته تا اخر عمر اینجا باشتتیم وااای من ات -

 حاالچیکارکنم اخرش منو به گشتن میدی تو
 کارد بخوره شکمتوراست میره چپ میره طذا میخوره...-

 چرچ فلک حرکت کرد دیگ چیزی نگفتیم
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 اچ جون تموم شد تود باش پیاده شو-
 اول درسا پیاده شد منم پیاده شدم -
 یاسی بریم بستنی بگیریم-
 تیمباشه بریم به سمت بستنی فروشی رف-
 

 من اینجا میشینم تا تو بیای
 باشه-
 گوشیمو در اوردم باگوشی ور میرفتم تا درسا بیاد-
 هوو اقااا جلوتو نگاه کن همه رو ریختی روم -
اون طرف نگاه کردم دیدم همه بستنی ها ریخت رو درسا بایه پسره داره بحث -

 میکنه رفتم طرفش 
 چیشد درسا؟-
 من همه بستنی ریخت روم کوره پسره برگشتم برم که این اقا خورد به-
 اووو خانوم مواشد حرف تدنت باش-
 جلوتو نگاه کن ببین بالباسم چیکار کردی تود باش خسارت بده-
 چقد؟-
 چی چقد؟-
 خسارت-
 مواشد حرف تدنت باش من اگ دست کنم تو کیفم کال هیکلتو میخرم -
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شما خسارت خواستی منم میخاستم خسارت بدم حرفیه؟ هیکل من فروشی -
 نیست که بخری خانوم 

 ماهان چیشده؟-
 این پسره چقد قیافش اشناس  عه همونیه  که تو دانشگاه منو ات باال نرده گرفته -
 این خانوم خسارت میخاد راشا-
 پسره با ماهان یه چیزی میگفتن سر در نیاوردم اتحرفاشون-
 درسا توام بیخیال شو دیگه-
 عمرا یا معذرت خواهی میکنه یا..-
 یاچی؟؟-
 دیدم درسا داره به بستنی راشا نگاه میکنه -
 بایه حرکت بستنی روات دست راشا گرفت پرت کرد رو لباس ماهان -

 با دهن بات داشتم نگاه میکردم 
 ماهان خشکش تده بود

 
ستمو  شد یهویی د سی بیا بریم کارم تموم  شویییا ست  گرفت باهم به طرف د

 پارک رفتیم درسا لباسشو تمیز کنه 
 ا لعنتی ببین لک کرده-
 درسا اون چه کاری بود کردی؟-
 حقش بود-
 عجد شبی بوداا بیا بریم به چیزی بخوریم-
 نه یاسی من نمیام لباسم داطونه -
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 باشه پد بیا بریم تو راه یه چیزی بخوریم-
 باشه-

فیتم ماشینو روشن کردم حرکت کردم منم گشنه ام _ باهم دیگ طرف ماشین ر
 بود نزدیک یه ساندویچی وایسادم 

 _درسا تو تویی ماشین بشین من برم ساندویچ بگیرم بیام
 _باشه

 _ات ماشین پیاده شدم رفتم تو مغاته 
 _اقا دوتا ساندویچ بدین 

 _باشه خانوم چند دقیقه صبرکنید
سوار ۵_بعدات  ساب کردم اومدم بیرون  شد گرفتم ح ضر ساندویچ حا دقیقه 

ماشتتین شتتدم یه ستتاندویچو به درستتا دادم واستته خودمو بات کردم یه گات تدم 
شابه رو بات کردم یکم  ساندویچمو خوردم بعد نو شمزه بود  اوووممم چقد خو

 اتش خوردم ماشینو روشن کردم به طرف خونه درساشون حرکت کردم  
سی میگم اون پسره بستنی رو اتش گرفتم پرت کردم طرف دوستش همونی _یا

 نیست که تو دانشگاهد ؟
 اره فکر کنم همونه-
 اوکی قیافه هاشونو دیده بودی -
 اوهووم خشکشون تده بودمنم همینگور-
 دیگ دیگ-

 _نزدیک خونه درساشون رسیدم ترمز کردم 
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 _یاسی جونم دستت طال 
 _فدا شد خوش

 ش_شد توام خو
_درسا پیاده شد حرکت کردم به طرف خونه دروبا ریموت باتکردم ماشین پارک 

ساعت ساعتمو نگاه کردم  شدم  شت رفتم ۱۱کردم پیاده  شد بود چقد تود گذ
باتکردم رفتم  تاقمو  توخونه چراطا همه خاموش بودانگارهمه خواب بودن در ا

 توش لباسمو دراوردم دراتکشیدم
 

 شسته بود سرش تو گوشی بودرفتم بیرون یاشار رو مبل ن
ناهار چی داریم  اوووممم قیمه جونمی برای خودم  رفتم تو اشتتپزخونه ببینم 
شروع کردم با ولع  ستم  ش شیدم قیمه ریختم روش رو میز ناهارخوری ن برنی ک
شیش بود  سرش هنوت تو گو شار  به خوردن بعد شرفو جمع کردم  رفتم بیرون یا

ستش گرفتم ا شت اس باتی میکرد تا رفتم ببینم یهویی گوشی  رو ات د ووووه دا
 کیه گوشی رو ات دستم گرفت 

 _دختربهت یاد ندادن بدونه اجاته گوشی کسی رو دست نزنی
 _داداش خودمه دلم خواست گوشیشو بگیرم داشتی باکی اس باتی میکردی؟

 _تو مگه فضولی؟
 _اره حاال بگو باکی اس باتی میکردی

 _با نگار 
 _نگار کیه؟

 ه_دوستم
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 _تا جای ک من یادم میاد تو دوست نگار نداشتی
 _االن چند وقته که باهاش اشنا شدم دختره خوبیه

 _عه جدی پد واجد شد نگارخانومو ببینم
 _باشه یه روت باهاش اشنات میکنم 

 _باشه
 _حاال فضولیتو کردی پاشو برو یه قهوه درست کن

 _ب من چه
 _عه یاسی اذیت نکن دیگ پاشو 

رفتم تو اشتتپزخونه قهوه درستتت کردم دوتا فنجون ریختم بردم تو  _بلندشتتدم 
شتم من  ستم یه قهوه بردا ش شتم خودم رو مبل ن سینی رو روی میز گذا سالن 

 قهوه شیرین دوس نداشتم همیشه قهوه تلخ میخوردم
 _مشغول قهوه خوردن شدم 

 _یاسی قهوه تموم شد بده برات فال  قهوه بگیرم
 _نه بابا مگه بلدی 

 د چی دست کم گرفتی منو _پ
_فنجونمو دادم به یاشار شروع کرد به خوندن چیزی سردر نیاوردم چی میخوند 

 یه جاشنیدم گفت عجی مجی 
 واه این چی میگی بعد تو قهوه رو نگاه کرد 

 _یاسی داخل فنجون رو نگاه کن این دوتا خط کنار هم هستش 
 _خد 
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که پ با یکی اتدواج میکنی  که تو  گه  هاش فره _این می قه مو چا ستتره خیلی 
 دندوناش ترده چشماش بنفشه سبیل داره ابروهاشم کلفته

شار  شم داریم  دیدم یا شم بنف _گیی نگاهش میکردم واه این چی میگه. مگه چ
 با لبخند داره نگاهم میکنه 

 _یاشار میکشمت
_یاشارفرار کرد رفت تو حیاط منم دنبالش وایسا یاشار حاال من بایکی اتدواج 

 نم که چشماش بنفشه موهاش فره و...میک
 _همون طوری که بدو میکرد گفت خد به من چه تو قهوه این نوشته شده بود

 _دمپاییمو دراوردم پرت کردم طرفش جا خالی داد 
_یاستتی چرا وحشتتی شتتدی تو خد مگه فالش چش بود پستتره به اون گلی 

 قشنگی کجا میخای پیدا کنی
 اشار به...خدا ... میکش ..مت_دیگ به نفد نفد افتاده بودم  ی

 یاشار میه من به نفد نفد افتاده بود دیگ نمیتونستم بدو کنم
 

شو فال قهوه  _واه به من چه فالت اینو گفت.خوبه واال مردم میرن پول میدن برا
 بگیرن من برات مفتکی فال گرفتم بیا پاچه بگیر

س ت جاخالی بده _اون دمپایی دیگ رو اتپام دراوردم پرت کردم طرفش تا خوا
 خورد توسرش اخیش دلم خنک شد

 همینگوری بادست سرشو میمالید 
 _ خیلی وحشی هستی 

 _یه تبون براش دراوردم رفتم  تو خونه 
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شید  شتم باید درس میخوندم کتابمو گرفتم روتخت دراتک هفته بعد کنفراند دا
ساعت نگاه کردم  شدم ۷شروع کردم به خوندن به  سته    شده بود واای چقد خ

 ات اتاق تدم بیرون حوصله پله رو نداشتم ات نرده سرخوردم تا پایین 
 _دختر این چه کاریه میکنی مگه میمونی ات اون باال سرمیخوری؟بیفتی چی؟

_عه مامان حاال میمونم  شتتدم؟خد حوصتتله نداشتتتم ات پله بیام پایین مامان 
 چپ چپ نگاهم میکرد

صیحت میکنه تودی رفتم رو  صبح ن سم تا فردا  ستم اگ اونجا وای االن میدون
داشت فیلم میداد منم که عاشب فیلم مامانم اومد کنارم نشست tvمبل نشستم 

 تخمه اورد باهم فیلمو نگاه میکردم تخمه میخوردیم 
 _به به میبینم مادرو دختر انقد تو فیلم طرق شدن من اومدم متوجه نشدن

خاموش شتتد إ این چرا tvجای حستتاستته بیا بشتتین ببین یهویی   _هید هید
 خاموش شد؟

 رو خاموش کردی تود باش روشنش کنtvبه یاشار نگاه کردم إ یاشار تو 
شنگی بجای  ستن اینجا دارن فیلم میبینن مردم ات گ ش سه  مادر دختر ن سه ب _ب

 س ااینکه پاشن شام درست کنن تخمه میشکنن فیلم میبینن مگه اینجا سینم
 _ واه یاشار 

 _واه نداره مادر من گشنمه 
 _تنگ تدم بابات ات بیرون طذا بگیره االن میاد یکم صبرکن 

 _بات چه خبره تو این خونه ؟
 _سالم بابا



 33 شکالت تلخ من

 _سالم دخترم بیا این پیتزارو ات دستم بگیر
_پاشتتدم رفتم پیتزارو ات بابا گرفتم بردم تو اشتتپزخونه  یاشتتاراومد رو صتتندلی 

 نشست 
 مانو باباهم اومدن خودمم کنار یاشار نشستم شروع کردم به خودن پیتزامما

 
ته  قت بود نرف تاق گوشتتیمو گرفتم رفتم تو تلگرام خیلی و عدات پیتزا رفتم تو ا ب
شون چت  ستام بود یکی ات دخترخالم رویا بود یکم باها بودم چندتا پیام ات دو

شیدم تود خوابم برد ۵کردم .... امروت که  شنبه بود فردام جمعه اچ جونم دراتک
سره ک ستی  ولم کن ...چرا همه جا تاریکه اینجا کجاس این پ ستامو ب یه چرا د

بعد بلند قهقه تد توکی هستتتی منو واستته چی اوردی اینجااشتتکم دراومده بود 
شید رو  سره رفت بیرون بعدات چند دقیقه اومد بایه چاقو  اومدطرفم چاقورو ک پ
صتتورتم اخخخ ولم کن عوضتتی تو کی هستتتی صتتورتم میستتوخت بات دوباره 

شتم بیهوش میشدم دستمو گرفت چاقو چاقورو کشید روصورتم دیگ ات درد دا
رو گذاشت روش که رگ دستمو بزنه ات خواب بیدارشدم خید عرق شدم این 
صورتموتو اینه دیدم وااای خیلی ترسناک  شن کردم  چه خوابی بود برق اتاقورو
شیمو  شپزخونه اب خوردم دوباره رفتم تواتاقم گو بود اتاتاق تدم بیرون رفتم تو ا

بود روتخت دراتکشتیدم وقتی خوابم برو ۵اعتو نگاه کردمات رومیز برداشتتم ست
دیگ هوا روشن شده بود صدای تنگ گوشیم اومد أه این دیگ کیه صبح به این 

 تودی تنگ میزنه گوشی رو برداشتم تماسو وصل کردم 
 الو

 _الوسالم یاسمن خوبی ؟
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 _سالم مرسی توخوبی؟
 _مرسی کجایی؟

 ن تودی تنگ تدی_خونه. رویا توخواب نداری صبح به ای
 _چی صبح؟ ببخشیداخانوم شهره نه صبح 

 _راست میگی پد من چرا خوابم میاد؟
 _دیگ شما تنبل هستی پاشو دختر 

 _ رویا چیکارم داری بگو تودبگوخوابم میاد
 _میخاستم ببینم خونه ی شهر میام اونجا 

 _اره خونم باشه بیا
 _اوکی پد شهر میبینمت 

 _باشه منتظرم بای
 _بای

صورتمو  شویی  ست شدم رفتم د سرم پرید بلند _تلفنو قگع کردم دیگه خواب ات
شستم مسواک تدم اومدم بیرون ات پله ها رفتم پایین ساعته توی هالو نگاه کردم 

 بود مامان تو اشپزخونه مشغول ناهاردرست کردن بود ۱2：۳۰
 _سالم 

 _علیک سالم خجالت نمیکشی انقدمیخوابی؟
 _خد مامان خسته بودم

 کوه کندی مگه_
 _اوووف مامان توروخدا گیرنده
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 _چپ چپ نگاهم کرد
 _رفتم تو هال رو مبل دراتکشیدم

 
با چاقوصتتورتمو خط  بدی دیدم اون پستتره کی بود چرا  به  دیشتتتد چه خوا
انداخت؟خیلی وحشتتناک بود دستتتت بشتتکنه باچاقو صتتورت قشتتنگمو خط 

 بم نیای انداختی  مرض بگیری بمیری من تورو خاک کنم دیگ تو خوا
 _یاسی یاسی 

 _هااا
 _مرض هااا داری به چی فکرمیکنی ؟

 _إ یاشارتو کی اومدی؟
 _وقتی که توفکر بودی .بگو ببینم فکرکدوم بدبختو میکردی هااان؟

 _هیچ کد
 _اره جون خودت 

 _داداش نگار درچه حاله؟کی منو باهاش اشنا میکنی؟
 _چند روت دیگ 

 _باشه 
 روصندلی نشستم بلندشدم رفتم تو اشپزخونه 
 _یاسمن ساالد درست کن

 _باشه مامان
شد  ست کردن  کارم که تموم  شروع کردم به در ستم  ش ساالدو گرفتم ن _مواد 

 دستمو شستم 
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مامان ناهار حاضتترکرد بابا یاشتتارهم اومدن..ناهارمو خوردم بعد رفتم تواتاقم  
 رسبرای چهارشتتنبه کنفراند داشتتتم باید درس میخوندم شتتروع کردم به د

شده بود ۴خوندن....دیگه حسابی خسته شده بودم ساعت گوشیمو نگاه کردم 
دلم خیلی حموم میخاستتت بلندشتتدم رفتم حموم نیم  ستتاعتی تو حموم اب 
باتی کردم اومدم بیرون موهامو خشک کردم تیشرت شلوار پوشیدم رفتم پایین 

ط تیریه اباباتو اتاق کارش بود چندتا کاطذ دستتتش بود میخوند. رفتم تو حی
شنگ بودن خداچقد همه چیزو  سمونو نگاه کردم چقد ابرا ق ستم ا ش درخت ن
قشنگ افرید میال اگه سبزه ها قرمز بودن یا اسمون سبزبود خیلی تشت میشد. 

 واقعابایدخدارو شکر کرد بخاطر این چیزای تیبای که به ماداد
 

ل نه رو مب_یکم هواستترد بود حموم بودم میترستتیدم ستترماه بخورم رفتم تو خو
رو باال پایین  کردم چیزی نداشت أه لعنتی ایرانم که چیزی نداره تدم tvنشستم 

 خارج اهنگ گذاشتم ..
 یکم اهنگ گوش کردم 

 صدای تنگ اومد ایفون برداشتم
 _کیه؟

 _بات کن یاسی
 _درو بات کردم کال فراموش کرده بودم که رویا میخاد بیاد اینجا 

 چگور مگوری؟_سالم به دخی خاله عسید 
 _سالم مرسی توخوبی
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 _مرسی بقیه کجان؟
 _مامانو نمیدونم بابا تو اتاق کارشه  یاشارهم رفت بیرون

 _اوکی
 _بیا بریم تو اتاقم

 _منو رویا به طرف اتاقم رفتیم رو تخت نشستیم
 _یاسی دانشگاه چه خبر؟

 _هیچ بابا همش درس
 _پد میخاستی بری اونجا بزنی بر*ق*صی

 _اوره
 پمو روشن کردم اهنگ گذاشتم رفتم جلو شروع کردم به قر دادن_لد تا

 _رویاا دست بزن من بر*ق*صم
رویا هم اومد وستتط شتتروع کرد به قرداد نخیر تو دستتت بزن من بر*ق*صتتم 
دوتایی باهم میر*ق*صتتیدیم اهنگ عوض شتتتد رفتم تو کاره جوادی کلیپد 

یدوحشتتی باشتته هی دراوردمو بقول خردادیان باید ات موهات استتتفاده کنی با
یا انقد تو  ستترمو تکون میدادم جوادی میومدیم حاال نه من ول کن بودم نه رو
حال خودمون بودیم   صتدای دره اتاقو نشتنیدیم یه دفعه صتدای شتلیکه خنده 

 رفت رو هوا  برگشتم دیدم یاشار داره به ریشمون هرهر میخنده  
 _مهوش پریوشی )جوادی خودمون ( میر*ق*صیدین؟

 قا یاشار این یاسی ذلیل شده منو به تور اورد وسط _نه ا
 _بعله معلوم بود
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ستخون تو بدنت نید چیجوری همه جارو باهم تکون میدادی ما  سی تو ا _یا
 تو خانواده ر*ق*ص نداشیماا

 
 _خد حاال 

 _یاشار ات اتاق رفت بیرون.
 _یاسی الهی ذلیل بشی منو منحرف کردی به تور  منو اوردی وسط قر بدم 

هت گفتم برام دستتتت بزن خودت  باال من؟؟ من ب تا ابرومو دادم  فت دو _ج
 اومدی وسط

 _بیا حاال خوب شد ابروم پیش یاشار رفت 
 _ولش کن بابا یاشارمیدونه تو خلوچلی ر*ق*صو حال کردی 

 _خیلی حال داد دمت گرم 
سخره باتی دراوردیم  ساعتی باهم بودیم کلی باهم حرف تدیم م منو رویا چند

 رفت خونه هرچی بهش گفتم امشد پیشم باش نموند رویا
 رفتم تو اتاق یاشار 

 _تو بلد نیستی دربزنی
 _ات تو یاد گرفتم میله شهر که در نزدی اومدی تواتاقم

 _من در تدم انقد صدای اهنگ تیاد بود نشنیدی
 _اوکی 

 _خد خواهرکوچولو چیکارم داری؟
 _مگه باید کارت داشته باشم تا بیام اتاقت؟
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 اوهوم_
 _اعصابم خورد شد گفتم بیام پیش تو

 _اوکی
 _یکم با یاشار حرف تدم  بعد رفتم تو اشپزخونه

 
 _یاسمن جان بیامیزشام رو اماده کن 

 _باشه . میزشام رو اماده کردم 
_همه رو صدا تدم روصندلی نشستم بقیه هم اومدن شامو خوردم شرفاروجمع 

صال خوا شیدم ا شید تا کردم رفتم تو اتاقم دراتک ساعت طول ک بم نمیومد یک 
خوابم برد .. صبح باصدای گوشی ات خواب بیدارشدم  رفتم دستشویی اومدم  
درکمدو باتکردم مانتو مشتتکی شتتلوار جین مشتتکی بامقنه رو دراوردم پوشتتیدم 
جلو میزتوالت یه خط چشتتم کشتتیدم ریملو رژ تدم اتتو کشتتو چندتا ستتوتن 

شتم تو کیفم  رفتم بی شتم گذا شدم کبردا ساعت تودتربیدار ه رون امروتهم نیم 
شینو پارک کردم  شگاه رفتم ما شدم به طرف دان شین  سوارما شمو انجام بدم  نق
پیاده شتتدم به طرف ستتاختمون رفتم تو کالس کستتی نبود ستتوتنو دراوردم رو 
صتتندلی استتتاد گذاشتتتم جوری گذاشتتتمش که معلوم نشتته بعد ستتریع رفتم 

ستم جزوه مو دراورد ش صندلی ن سرمو که بلندکردم رو شروع کردم به خوندن  م 
بیشتتتربچهاا اومده بودن واه اینا کی اومدن انقد طرق درس بودم متوجه نشتتدم  

 دیدم درسا داره میاد طرفم کنارم نشست
 _سالم چگوری؟

 _سالم مرسی توخوبی؟
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 _مرسی یاسی جزوه مو اوردی؟
 _اره

کالس شد روصندلی نشست جزوه روات کیفم دراوردم دادم به درسا استادوارد 
سریع بلندشد بچهاا همه با تعجد نگاه میکردن بات دوباره روصندلی نشست 

 سریع بلندشد  به صندلی نگاه کرد بد رو به همه گفت یکی بیاد اینجا بشینه
یکی ات پسرای کالس بلندشد رفت روصندلی نشست سریع بلندشد بچهاا به 

 این کارمیخندیدن 
رو با دقت نگاه کرد بعد دوتا سوتنی که گذاشته بودمو _ ساکت..استاد صندلی 

 پیدا کرد 
 _این کاره کیه؟ سوتن تیر صندلی من چیکارمیکنه؟

 _یکی ات بچهای کالس گفت واال نمیدونیم استاد
 _اهان پد سوتن خودش راه رفت اومد اینجااره؟

 _همه بچهاا ساکت بودن چیزی نمیگفتن
 این ترم همتونو مینداتم_کاره هرکی بوده بیادبگه وگرنه 

 _صدای بچهاا بلندشد 
 _استاد به ماچه ربگی داره ماکه نزاشتیم 

 _یا میگین کاره کی بوده یا همتونو مینداتم
 _من قیافمو طبیعی نشون میدادم که نفهمه من بودم وگرنه بدبخت میشدم 

صیرما که نید ما اتکجا بدو ستاد تق سی ات من نمره نخواد _اما ا یم ن_این ترم ک
 کی این کارو کرده 



 41 شکالت تلخ من

 _همین که گفتم  اون پسره که تا اون موقع وایساده بود 
 _اقای قاسمی شما میتونی بری بشینی  پسره هم رفت روصندلیش نشست 

 _استاد با اخم شروع کرد به درس دادن
 

 بعدات دوساعت کالس تموم شد
 واقعا خسته شده بودم دستم دردگرفته بود انقد جزوه نوشتم 

 رو تو.کیفم میذاشتم که استاد صدام کرد جزوه
 _خانونم امیری؟

 _بله استاد
 _چند دقیقه بیاین کارتون دارم

 _بلندشدم رفتم پیش استاد 
 _بله استاد

 _خانوم امیری شما نیم ساعت دیگ بیای پیش من کارتون دارم 
 _چشم استاد 

 _استاد ات کالس رفت بیرون
 _یاسی؟
 _هوووم

 _کاره تو بود نه؟
 _چی؟

 _سوتن گذاشتی روصندلی
 _اتکجافهمیدی
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 _استاد هرچند دقیقه نگاهت میکرد
 _واقعا ؟متوجه نشدم

 _فکر کنم فهمید کارتو بود
 _نه بابا ات کجا میخاد بفهمه 

 _نمیدونم اگه بهت شک نکرد پد چرا صدات تد؟
 _بهم گفت نیم ساعت دیگ بیا دفترم کارت دارم

 _باشه خداکنه که نفهمیده باشه 
 این چه کاری بود که کردی؟ _اخه

 _خد کردم تااین باشه منو جلو بچهاا ضایع نکنه 
 _خاک تو سرت یاسی

 درسا اروم تد توسرم
 _وحشی 
 _خودتی 

 منو درسا تو حیاط دانشگاه رو چمن نشستیم یکم باهم حرف تدیم 
 _درسا من برم پیش استاد ببینم چیکارم داره 

 _باشه برو
_بلندشدم رفتم طرف دفتر استاد واقعا استرس گرفته بودم اگه فهمیده باشه چی 

 وای خاک به سرم میشه این ترم اخراج میشم  
 _نزدیک دفترشدم در تدم رفتم تو 

 _استاد پشت میزش نشسته بود سرش تو برگه بود 
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 _سالم استاد
 _سالم 

 ه بودم _بادست اشاره کردکه بشینم منم نشستم واقعا استرس گرفت
 _چند دقیقه بد استاد گفت......

 
 _خانوم امیری این چه کاری بودکه شما کردی؟

 _استاد من که کاری نکردم
 _خانونم امیری شما سوتن گذاشتین رو صندلی من چرا؟

 _استاد من نمیفهمم شما درباره چی حرف میزنین 
_خانوم امیری وقتی من نشتتستتتم شتتما با تعجد منو نگاه کردید بعد ستتریع 

 بلندشدم یکی دیگه رو گفتم بشینه تو این مدت من شمارونگاه میکردم 
 _استاد من این کارو نکردم

_اگه شتتما این کارو نکردی چرا االن دستتتات میلرته چرا استتترس داری؟ ات 
 جلسه بعد دیگ کالس من نیاین

 _اخه استاد
 مین که گفتم میتونین برین بیرون_ه

 _استاد من...
 _هید بفرمایید بیرون 

سوتند  صال کاش به جای دوتا  _ات دفترش اومدم بیرون واای حاال چیکارکنم ا
هفت هشتتتای میذاشتتتم تا بترکی بدرک که دیگ کالس راهم نمیدی چاقالوی 

ه کخرس دفه دیگ یه سگل اب خالی میکنم روت تا دلم خنک شه همینگوری 
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به دیوار هرکی که  به چیزی اچ ستترم خوردم  فحشتتش میدادم محکم خوردم 
 اونجا بود منو با تعجد نگاه میکرد اخخ سرم 

 _خانوم چیزی شده؟
 _)کوری مگه نمیبینی سرم خورد به دیوار(

 _نه جناب 
 _ سریع ات پله ها پایین رفتم 

 یشش _ات دور درسا رو دیدم که با یه دختره داشت حرف میزد رفتم پ
 _سالم

 _سالم یاسی چیشد استاد چیکارت داشت ؟
 _بعدا بهت میگم

 _یاسی این خانوم سحر هستن تاته باهم اشناشدیم
 _دستمو به طرف سحر دراتکردم سالم من یاسمن هستم سحرم بهم دست داد 

 _سالم عزیز ات اشنایت خوشبختم
 _منم همینگور

ا تود تربریم ده دقیقه دیگ _یاستتی  ستتحر ترمه اوله. اگه حرفاتون تموم شتتد بی
 کالس شروع میشه

 _ات سحر خدافظی کردیم به طرف کالس رفتیم.
 

 _خد یاسی حاالبگو ببینم چیشده
 _استاد فهمیدکاره من بود بهم گفت ات جلسه بعد کالس من نیا
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 _وای نه
 _اره

 _حاال میخای چیکا کنی؟
 _هیچ یه سگل اب میریزم روش تا دلم خنک شه درسا تد توسرم 

 _تو نمیخای ادم شی ؟
شی نخیر چندباره بگم  شکنه  وح ستت ب سرمو میمالیدم . د _همینگوری که 

 فرشته ها ادم نمیشن
 _خفه بابا

 _ات دستش یه نشگون گرفتم 
 _اووووه خره این چه کاری بود 

 دردم گرفت 
 _بدرک تا تو باشی نزنی تو سرم

 _یادم باشه دفه دیگ محکم تربزنم تو سرت 
 تر نشگون میگیرم_منم محکم 

 _شما طلط میکنی
 _خودت طلط میکنی

 _خودت
 _خودت
 _خودت

 _خودت خودت خودت خودت
 _استاد وارد کالس شد دیگ درسا نتوند ادامه بده 
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 _صدای همه بچهاا دراومده بود 
 _استاد خسته نباشید. استاد خسته نباشیدددد .  استاد خسته شدیم

 کرد_استاد اصال به حرفای بچهاا توجه نمی
 

 _یاسی این استاد مارو گیراوردااا تلف شدم ات گشنگی 
 _منم تلف شدم اتگشنگی 

 _خسته نباشید
 _اووووف بالخر تموم شد درسا پاشو بریم سلف ناهاربخوریم مردم 

_جزوه هارو جمع کردم منو درسا به طرف سلف رفتیم ناهارگرفتیم نشستیم رو 
 صندلی شروع کردم با ولع به خوردن 

 و بلند کردم دیدم دونفر دارن رو میزما میشینن _  سرم
 _سالم خانوما بخشید جا نبود اومدیم اینجا 

 _عه این که راشاس اون دوستش ماهانم که هست 
 _سالم اشکالی نداره

 _چیچیو اشکالی نداره من با این پسره .ماهانو نشون داد رویه میز نمیشینم 
 درسا که محکم تدم به پای یکی دیگه_ات تیر میز خواستم محکم بزنم به پای 

 _راشا رو نگاه کردم ات درد صورتش جمع شده بود
 _ای بابا من چرا همش پیش این پسره خراب کاری میکنم

 _این چه کاری بود که کردی
 _ببخشید میخاستم به پای درسابزنم که اشتباهی به پای شما خورد 
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 _ماهان درسا تدن تیر خنده 
 ختم پایین االن راشا باخودش میگه من خلوچلم _ات خجالت سرمو اندا

 _سرمو بلند کردم درسا با لبخند داشت نگاهم میکرد 
 _با چشم براش خگو نشون کشیدم  

 _راشارو دیدم که بااخم داشت طذاشو میخورد
_اووه حاال چیشتتده اینجوری اخم کرد ای بابا ستترمو انداختم پایین مشتتغول 

ی به طذا نداشتتتم نوشتتابه مو بات کردم یکم باتی کردن با طذام شتتدم دیگ میل
 اتش خوردم رو به راشا ماهان گفتم 

_خد اقایون مادیگ کالستتمون داره شتتروع میشتته بااجاته بعد کیفمو ات رومیز 
شدیم  ساختمون رفتیم  وارد کالس  شد باهم به طرف  سا هم بلند  شتم در بردا

 رو صندلی نشستم 
 ت درد مچاله شده بود_میگم یاسی بد تدی به پاشاا بیچاره ا

 _خفه باو همه تقصیر توء اون چه حرفی بود تدی ؟
 _دوس داشتم خوشم نمیاد با اون پسره چی بود اسمش ماما چیچی مانا ماها 

 _ماهان 
 _اهان  همون ماهان کنارش بشینم 

 _خد حاال مگه خورد تورو 
 _انگار تو بدت نبومد اوناا رومیزما نشستن

 خد دیگ نشستن نباید حرف بزنی که  _دوس نداشتم بشینن ولی
 _حاال

 _مرض
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 _درد
که خیلی  ندم یکی ات پستترای کالس  یه تبون براش دراوردم ستترمو برگردو _

 شیگون بود به ما نگاه میکرد 
 _رو بهش گفتم اون چیزی رو که میخاستی پیدا کردی؟

 
 _نه هنوت

 _پررو بلندشم همچین بزنم تو دهنش که 
 لوسه _یاسی بیخیالشو این خیلی

 _باشه 
 _بعد استاد وارد کالس شد........

بالخر دانشگاه تموم شد سوارماشینم شدم رفتم خونه ماشینو پارک کردم پیاده 
شتتدم تو خونه کستتی نبود واقعا امروت خیلی خستتته شتتده بودم رفتم تو اتاقم 

 لباسمو عوض کردم روتخت خوابیدم 
 _یاسی یاسی

 _چشمو بات کردم أ یاشاربزار بخوابم
 _یاسی مامان اینا امشد مهمانی دعوتن پاشو حاضرشو برو

 _کجا مهمونی دعوتن ؟
 _خونه عمه فاطمه

دانشتتگاه داشتتتم ۶_ولش کن من حوصتتله ندارم خیلی هم خستتتم تا ستتاعت 
 بیخیال میخام بخوابم 
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 _باشه 
 _دیگ نمیدونم چیشد خوابم برد ...

 _یاسمن؟ یاسی؟
 _هووووم

  _پاشو طذا گرفتم باهم بخوریم
 _باشه االن میام تو برو 
 _بات دوباره نخوابی بیا

 _باشه
_چشتتمامو باتکردم همه جا تاریک بود إ کی شتتد شتتد بلند شتتدم  رفتم پایین 

 دیدم یاشارتو اشپزخونه رفتم اونجا روصندلی نشستم یاشار کباب گرفته بود 
 یاشارم نشست روبه روم  شروع کردم به طذا خوردن 

 _یاسی_
 _بله

 شگاه نداری ؟_فردا دان
 _نه

 _اوکی فردا میخام برم بیرون با نگار توام بیا باهاش اشنا شو
 _باشه 

_یکم دیگ ات کبابم خوردم بعد بلندشتتدم شرفارو جمع کردم شتتستتتمش دوتا 
نگاه میکرد ستتینی رو tvچایی ریختم بردم تو هال یاشتتار رو مبل نشتتستتته بود 

 گذاشتم رو میز کنار یاشار نشستم
 _یاشار؟
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 _جانم
 _مامان اینا چرا رفتن خونه عمه ؟

 _عمه دعوت کرد 
 _تو چرا نرفتی؟

_بخاطر اینکه هفته بعد اولین دادگاه مه پرونده رو باید برسی میکردم دوم اینکه 
 تو خونه تنها بودی

 _اوکی
 

 _یاسی من خیلی خستم میرم بخوابم شد خوش
 _باشه داداشی شبت خوش 

لم نگاه کردم بعدش رفتم تو اتاقم لد یاشتتار به طرف اتاقش رفت منم یکم فی
تاپمو روشتتن کردم یکم تو اینترنت دور تدم چندتا اهنگ دانلود کردم چشتتمام 
شد ماه کامل  سادم به ماه نگاه کردم ام شدم کنار پنجره وای درد گرفته بود  بلند
بود عاشب ماه بودم بعضی وقتاهم باهاش درو دل میکردم یکم به ماه نگاه کردم 

اتکشتتیدم اصتتال خوابم نمیومد اوووف ستتاعته گوشتتیمو نگاه کردم روتختم در
سر خوردم رفتم بغل 2 شت یاد روتی افتادم که ات نرده  شد بود چقد تود گذ

 راشا چقد پیشش خراب کاری کردم االن فکر میکنه من یه تختم کمه ههه
به اتفاقای که این چندوقت برام افتاد فکرمیکردم نمیدونم چیشتتتد خوابم برد 

بود 11با نور خورشید که به چشمم میخورد بیدارشدم ساعتو نگاه کردم  صبح
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بلندشدم رفتم دستشویی اومدم رفتم پایین رو مبل نشستم گوشیم تنگ خورد 
 تماسو وصل کردم

 الو سالم
_الو سالم یاسمن دخترم خالت مریض شد من اومدم پیشش باباهم میاد اینجا 

 برای خودت ناهار درست کن بخوریاشار بیرون کارداشت خونه نمیاد تو 
 _خاله چی شده مامان؟

 _فشارش رفت باال
 _االن حالش خوبه

 _اره دخترم 
 _خداروشکر

 _یاسمن  من فعال معلوم نید کی بیام خونه 
 _باشه 

 _کاری نداری ؟
 _نه خدافظ

 _خدافظ
 بلندشدم رفتم تو اشپزخونه برای خودم سید تمینی درست کردم  خوردم 

 برداشتم برای یاشار تنگ تدم بعدات چهار بوق جواب دادگوشیمو 
 الو سالم 

 _سالم
 _یاشار ساعت چند با نگار قرارداری

 4 ساعت_
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 _باشه
 _تو اماده شو من میام  دنبالت 

 _اوکی بای
 _بای

 
ساعت  ساعته دیگ وقت دارم رفتم حموم یه 2تلفتو قط کردم  االن  بود پد دو

ساعت اومد شک کردم درکمدمو بات دوش گرفتم  بعدات یک  م بیرون موهامو خ
کردم مانتو سرمه ای با شلوار مشکی شال مشکی مو دراوردم پوشیدم جلو میز 
صورتم  شیدم ریمل و رژ تدم موهامو لی ریختم رو  شم کلفت ک توالت خط چ
کیف سترمه ای مو برداشتتم رفتم تو حیاط روی تاب نشتستتم ابان ماه بود هوا 

 گ خورد ات کیفم درش اوردم تماسو وصل کردمتیاد سرد نبود گوشیم تن
 الو

 _الو یاسمن بیا بیرون منتظرم
شارو دیدم رفتم  شین یا شدم رفتم بیرون ما سو قط کردم بلند شه اومدم تما _با

 طرفش درو بات کردم نشستم 
 _سالم 
 _سالم

 یاشار ماشینو روشن کرد راه افتادیم یک ساعت بعد رسیدیم یه کافی شاپ
کرد پیاده شتتدم یاشتتارم پیاده شتتد به طرف کافی شتتاپ رفتیم _ماشتتینو پارک 

 خلوت بود به طرف یه میز رفتیم نشستیم 
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 _ نگار کجاس پد؟
 _االن میاد 

 _یه پسره جوون اومد طرف مون 
 _چی میل دارین؟

 _من قهوه تلخ
 _  قهوه 

 منو شایار هردو قهوه سفارش دادیم بعدات چند دقیقه یه دختر اومد طرف ما 
 _سالم

 _سالم باهاش دست دادم 
 رو صندلی نشست

 _خد ایشونم نگارخانوم  نگار جان خواهرم یاسمن 
 _خوشبختم نگارجون

 _منم همینگور
_نگار پوست سفیدی داشت چشمای سبز بینی کوچیک لبای گوشتی موهاشم 

 لی ریخته بود رو صورتش مانتو ابی شاله سفید. دختره جذابی بود 
 اورد چند دقیقه بعد هم سفارش نگارو اورد_پسره سفارش منو یاشارو 

 _نگارجون شما چی میخونی؟چندسالته
 سالمه21_کامیپوتر میخونم 

 
 _اوکی عزیزم

 _شما چی میخونی_
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 _روانشناسی 
 _موفب باشی

 _ای بابا یکی ماروهم تحویل بگیره 
 _یاشارو نگاه کردم گفتم اومدم با نگارجون اشنا شم نه تو

 رد_یارشار چپ چپ نگاهم ک
 _نگارباخنده گفت  یاشارمیگه خیلی شیگونی پد راست بود

 _ یاشاردیگ دربارم چی گفت؟
 _اینکه ..

 _یاشار پرید وسط حرف
 _ای بابا بیخیال شین دیگ بعد برای نگار چشوابرو اومد

 _نه بگو نگار جون یاشار بهت چی گفت دیگ
به من گفت هیچی عزیزم اینکه   به یاشتتتارنگاه کرد بعد رو   دختره گلی_اول 

 هستی
 _اقا یاشارخونه میرم که من میدونمو تو

 _ای بابا بهت گفت گلی چیزه دیگی نگفت که
 _من تورو میشناسم

_یکم با نگار حرف تدم دختره خیلی خوبی بود واقعا اتش خوشتتم اومده بود 
بهش گفتم خونمون یه روت بیاداونم قبول کرد چند ساعت بعد ات نگار خدافظی 

به طرف  به نگارگفتی هیچی کردیم  خونه رفتیم هرچی تو ماشتتین گفتم  چی 
 بهم نگفت 
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نه  نداختم رفتم تو خو ید ا فت بیرون کل یاده کرد خودش ر نه پ منو جلو در خو
مامان اینا نیومده بودن حاال من تنهایی تو خونه چیکار کنم ای حوصلم سرمیره 

 بوق جواب داد۵گوشیمو دراوردم به درسا تنگ تدم بعدات 
 الم خوبی؟_الوس

 _سالم مرسی تو خوبی؟
 _فدا درسا پاشو بیا خونمون تنهام

 _بقیه کجان؟
 _مامان بابا هستن خونه خالم یاشارم رفت بیرون کارداشت 

 _اوکی
 _بیا منتظرتم

 _باشه میام بای
 _بای

گوشی رو قط کردم لباسمو دراوردم یه تاپ شلوار پوشیدم رفتم تو هال نشستم 
 اومد دربات کردمنیم ساعت بعد درسا 

 _سالم 
 _سالم 

 درسا اومد تو باهم رفتیم تو اتاقم
 _روتخت نشستم

 _یاسی چه خبراااااا؟
 _سالمتی
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 _یاشارجونم چرا رفت بیرون
 _بالشتو برداشتم تدم تو سرش

 _هی وحشی این چه کاری بود سرم دردگرفت
 _ات کی تاحاال داداش من شد یاشارجونه تو

 _خیلی وقته 
 با بالشت بزنمش که جاخالی داد _بات خواستم

 _وحشی باتی انقد در نیار همین کارارو میکنی هیچکی نمیاد بگیرتت
 _دیدم اومدن تورو گرفتن 

 _واه مگه ندیدی؟
 _چیرو

 _خواستگارامو جلو خونمون صف کشیدن
 _بمیربابا

_پاشتتو ببینم مهمان دعوت میکنی میشتتنی اینا یه چای شتتربتی ابی چیزی بده 
 کوفت کنم مردم ات تشنگی 

 _توام که همیشه درحال مردنی 
 پاشو برو خودت بردار

 _ات کی تا حاال مهمان میره تواشپزخونه ات خودش پذیرایی میکنه؟
 _ات همین االن

 _هاهاهاها
 _مرض
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 _تو دلت
 _خودت

 وهاتو میکشماااا_دخترمیام همه م
 _شما طلط میکنی 

 _بلند شدم برم بیرون
 _کجا؟

 _برم یه چیزی بیارم کوفت کنی 
 _اهان منظورت اینه میل کنم دیگ

_بعد درو بستتتم رفتم پایین شتتربت درستتت کردم گذاشتتتم تو ستتینی بردم باال 
شار سا تو اتاق نبود ات اتاق رفتم بیرون در اتاق یا ات ب دراتاق بات کردم رفتم تو در

 بود خواستم درو ببندم درسا رو دیدم 
 _تو اینجا چیکار میکنی یهویی برکشت

 _اوووه دختر یه صدای چیزی مردم ات ترس 
 _تواینجا چیکارمیکنی؟

شو ببینم  شتم اتاق ست دا شت چه مدلیه خیلی دو _اومدم ببینم اتاق خان دادا
 کاوم همش میومدم خونه بود نمیشد . فکر نکن فضولماااا نه فقط کنج

 _بله معلومه 
 _اگ فضولیت تموم شد بیا بریم اتاقم برات شربت اوردم 

 _اوکی بریم
شربت  ست یه  ش سا هم اومد کنارم ن ستم در ش به طرف اتاقم رفتم رو تخت ن

 برداشت خورد منم شربتمو خوردم یکم با درسا حرف تدم  بعدش رفت خونه
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صله طذا درست کردنو شد بود نه مامانشون اومده بودن نه یاشار حو8ساعت 

نداشتتتم ولی خیلی گشتتنه بودم بلندشتتدم رفتم تخم مرغ درستتت کردم خوردم 
شین بابا  شین اومد رفتم کنار پنجره نگاه کردم ما صدای ما ستم  ش بعدرو مبل ن

 بود چند دقیقه بعد مامان اینا اومدن
 _سالم خاله چگور بود؟

 _سالم بهتربود
 _یاسمن من خیلی خستم میریم بخوابم

 _باشه مامان 
شی باتی کردم بعد خوابم  شیدم یکم باگو _خودم رفتم تو اتاقم رو تخت دراتک

 برد ....
 _یاسمن دخترم..  یاسمن پاشو مگه دانشگاه نداری دیرت میشه پاشو

 _مامان ول کن بذاربخوابم
 _دانشگاه دیر میشاا 

 _مگه ساعت چنده؟

_7:15 
 _سیخ نشستم رو تخت چیییییی؟

تنگ نخورد واای دیشد یادم رفتم تنگ بزارم نیم ساعت دیگ پد چرا گوشیم 
شویی اومدم درکمدو بات کردم  ست شدم رفتم د سریع بلند شه  شروع می سم  کال
 مانتو سرمه ای شلوار مشکی مقنه مشکی پوشیدم کیفمو برا داشتم رفتم بیرون 

 _یاسمن؟



 59 شکالت تلخ من

م ات گرفت _بله مامان بیا این ستتاندویچو بگیرتو راه بخور ستتاندویچو ات مامان
شینو پارک کردم به  شگاه گات دادم ما شدم تا دان شین  سوارما خونه تدم بیرون 
طرف ساختمون رفتم  خدارو شکر استاد هنوت نیومده بود تا رو صندلی نشستم 
استاد وارد کالس شد  درسا ردیف اول نشسته بود من چون جا نبود مجبورشدم 

 بیام اخر کالس
 دو ساعت بعد کالس تموم شد

 _جزوه رو گذاشتم تو کیفم 
 _سالم یاسی چرا دیر کردی؟

 _سالم خواب موندم 
 _توکه همش خواب میمونی 

 _دیگ 
 _منو.درسا رفتیم بیرون رو چمن نشستیم  

 _میگم یاسی صبح داشتم میومدم اون پسره ماهانو دیدم 
 _خد

 _ هیچی دیگ فقط دیدمش
 _ببینم نکنه چشمت اون پسره رو گرفته اره

 خام سر به تنش نباشه _ایش می
 _بعله معلومه 

 _میبینم خلوت کردین؟
 _به طرف صدا برگشتم 

 _إ سالم سحر چگوری؟



wWw.Roman4u.iR  60 

 

 _سالم مرسی
 _بیا بشین 

 _سحر کنار ما نشست یکم باهم حرف تدیم بعدش رفتیم تو کالس
 

سابی درس  شتم باید ح شد اومدم خونه فردا کنفراند دا شگاه تموم  بالخره دان
میخوندم رفتم تو اتاقم روتخت دراتکشتتیدم حستتابی درس خوندم ستتاعتو نگاه 

شده بود واای کی شد شد بلندشدم ات باال نرده سرخوردم تا پایین رفتم 9کردم 
 تو اشپزخونه اووووم چه بوی 
کرد  _یاستتمن بابات اینارو صتتدا کن بیان شتتام _مامان داشتتت میزو اماده می

 بخوریم
_رفتم بابا ویاشتتارو صتتدا کردم   رفتم تو اشتتپزخونه رو صتتندلی نشتتستتتم بابا 
شروع  سبزی ریختم روش  شیدم بعد قرمه  شارهم اومدن برای خودم برنی ک یا
کردم به خوردن انقد خورده بودم نمیتونستتتم تکون بخورم رفتم تو حیاط یکم 

 همینگوری داشتم راه میرفتم که طذا هضم شه  قدم بزنم 
 _مجبوری انقد میخوری االن باید بیای راه بری؟

 _بله فضول هم معلوم شد
 _یاسی میام میزنمتاا 

 _نه توروخدا نمیتونم بدو کنم 
 رو تاپ نشستم یاشارم اومد کنارم نشست

 _امشد هوا عالیه نه
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 _اره
 _اوووف یاشار دارم میترکم

 دی_خد کمترمیخور
 _خیلی گشنم بود

 _شکموی دیگ
 _اوهووم

_یکم با یاشتتار حرف تدم بعد دوتایی بلندشتتدیم رفتیم تو خونه خودمو پرت 
 کردم روتخت  چشمامو بستم تودی خوابم برد 

سمو عوض کردم  شویی اومدم لبا ست شدم رفتم د شی بیدار صدای گو صبح با 
ین بزارم یهویی یه ماش رفتم دانشگاه  یه جای پارک پیدا کردم که ماشینمو اونجا

دیگ اومد جامو گرفت اچ حرصتتم گرفت یعنی میخاستتتم پیاده شتتم بزنم تو 
شمک تد رفت   شاس برام یه چ شد إ این که را شین پیاده  سره ات ما صورتش پ
هرچی ات دهنم دراورد بارش کردم بزار یه بالی ستترت بیارم که دیگ بامن این 

 کارو نکنی
 

جای پارکم نید ماشینو پشت ماشین راشا پارک  دیرمم شده بود االن چیکارکنم
کردم تا وقتی ماشتتین من اینجاس اون نمیتونه بره دلم خنک شتتد ستتریعی ات 
سارو  ستاد نیومده بود در شکر ا شدم به طرف کالس رفتم خدارو  شین پیاده  ما

 دیدم که اون طرف کالس نشسته  بهم اشاره میکنه برم پیشش 
 _سالم

 ت_سالم  چرا دیر کردی با
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 _خودت که میدونی 
 _باتم خواب موندی خاک تو سرت شاند اوردی استاد نیومده 

 _اوهوم

 دقیقه بعد استاد اومدسرکالس نشست چندتا برگه رو نگاه کرد20_
 _خانوم امیری؟

 _بله استاد
 _شما امروت قراربود کنفراند بدین درسته؟

 _بله استاد
 _بفرماین 

 به توضیح دادن ......_کتابمو گرفتم رفتم جلو شروع کردم 
 _ممنون عالی بود 

 _خواهش میکنم استاد
 _میتونین برین بشینین بقیه روخودم توضیح میدم

 _رو صندلی نشستم
 _هی کلک چقد خوب توضیحی دادی بیا تو استاد شو

 _دیگ دیگ....
 _خسته نباشین

 _کیفمو برداشتم با درسا رفتیم بیرون 
 صدای اچ درسا رفت هوا _تو حیاط دانشگاه قدم میزدیم یهویی

 _چیشد درسا؟
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 _این چی بود خورد تو سرم اچ دانشگاه جایه باتی کردنه 
 توپ گرفت دستش 

 _خانوم میشه توپو بدین
 _نخیر نمیشه توپو محکم تدی به سرم االن توپتو میخای نمیدمش

 _من توپو نزدم تو سرت 
 _حاال هرکی که بود شما داشتی باتی میکردی اقا ماهاااان 

صله کل کل  شدی توپو بده حو _ببین خانوم محترم چند بار بهت خندیدم پرو 
 ندارم

 _هه هه هه حاال که اینجوری شد اصال نمیدم
 

 ماهان رفت توپو ات درسا بگیره درسا جاخالی میداد نمیذاشت ماهان بگیره 
 _ماهان چرا توپو نمیاری پد؟

 _راشا این دختره نمیده توپو
 درسا محکم توپو تد تو سرماهان_حواس ماهان پرت شد 

 _اچ وحشی این چه کاری بود کردی ؟
 _وحشی خودتی میخاستی اول توپو نزنی توسرم که منم نزنم

 _ماهان حالت خوبه ؟چیزیت که نشد؟
 _نه این دختره خلوچله عقل نداره

 _من خلوچلم عقل ندارم اره؟
 _اره

 _درسا رفت جلو محکم تد وسط پاشو
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 شده بود _بدبخت ات درد سرچ 
 _یاسی بیا بریم بعد دستمو گرفت منو برد توکالس

 _درسا این چکاری بود کردی پسره مردمو کشتی که
 _حقش بود تا به من نگه خلوچل وحشی بی عقل 

 _خد حاال گ*ن*ا*ه داشت
 _بدرک که گ*ن*ا*ه داشت اگ یکی این حرفارو بهت میزد چیکارمیکردی؟

کردم بعد چشتتماشتتو درمیاوردم با _موهاشتتو دونه دونه میکشتتیدم کچلش می
 ماشینم ات روش رد میشدم

 _پد من کم کاری کردم صبرکن االن میام
 _کجا؟

 _برم همین کارای که گفتی رو انجام بدم روش 
 _دیدم جدی جدی داره میره  رفتم دستشو گرفتم  

_درستتا بیخیال شتتو گ*ن*ا*ه داره طفلی بزار دفعه دیگ اذیت کرد این کارو 
 بکن 

 تو میگی باشه _چون 
 رو صندلی کالس نشستیم

 _)من به ماهان حب میدم بهش بگه خلوچل جدی جدی داشت میرفت (
 

 _اووووف یاسی دلم هنوت خنک نشد بزارمن برم حداقل موهاشو بکشم
 _درسا بیخیال شو ات خر شیگون بیا پایین 
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 _نه جای خوبیه
 _نفهم بفهم 

 _ناچ
 _محکم تدم تو سرش

 _چیه بات رم کردی
 _درسا همین جا انقد میزنمت که خون باال بیاری 

 _بابا بروسلی 
 _درسااااااااااا

 _تهرمار چرا داد میکشی ؟گوشم کر شد
 _درسا من ماشینمو جلو ماشین راشا پارک کردم اگه بخواد بره نمیتونه 

 _مگه تو میدونی ماشین راشا چیه؟
 _اره 

 _ات کجا اون وقت
کردم خواستتتم ماشتتینو اونجا بزارم یهویی یه _امروت صتتبح  یه جای پارک پیدا 

شینمو یه  شاس منم ما شد دیدم را شین پیاده  شین جاموگرفت بعد که ات ما ما
 جوری پارک کردم که راه نداشته باشه بره 

 _جدی میگی بابا دمت گرم پد تو با راشا مشکل داری من با ماهان 
 _اوهوم

ر دیدم دوتا پستتر اونجا _بعد ات کالس منو درستتا رفتیم طرف ماشتتینم ات دو
 وایسادن به ماشینم نگاه میکردن 

 _ماشینم فروشی نید
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 _پد این ماشین توء اره؟
 _تو که صبح خودت دیدی االن پرسیدن داره

 _ببین خانوم..
 _امیری

_همون خانوم امیری چرا ماشتتینوجوری پارک کردی که من راه نداشتتته باشتتم 
 ماشینمو بیارم بیرون؟

 منو نگیری که من مجبور نشم اینجوری پارک کنم _میخاستی جای پارک
_ببین خانوم محترم من االن یک ستتتاعته ات کارو تندگی انداختی بخاطر این 

 مسخره باتیاا ماشینو بردار
 _اگ بر ندارم ؟

 _خودم برش میدارم
 _اوکی 
 _سویچ
 _نمیدم 

 _خانوم من دیرم شده 
 اینجاشم کنی_صبح اومدی جای پارک منو گرفتی میخاستی فکر 

 _باشه پد خودت خواستی
 _رفت سوار ماشین شد محکم تد به ماشینم 

 _هییییییی داری چیکار میکنی ماشینم داطون شد
 _ماشین تو ات اینجا بردار تا داطون ترش نکردم
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 _دیگ واقعا حرصم گرفته بود تدماشینمو داطون کرد
 _تو که ماشینمو داطون کردی چه فایده اگه برش دارم

 اره تد به ماشینم واقعا داشت اشکم در میومد _دوب
 _مجبوری رفتم ماشینمو گرفتم تا ماشینش رد شه 

 _پاشو گذاشت رو گات به سرعت رفت 
_پیاده شدم ببینم چه بالی سره ماشینم اورده  وااای نگاه کن ماشینم داطون شد 

 بزار یه بالی سرماشینت خودت بیارم 
 _یاسی ببین ماشین چیشد 

 یکار کنم درسا _االن چ
 _هیچی دیگ باید ببری تمیرگاه 

 _باشه پد سوار شو بریم خونه شهر به یاشاربگم ببره
ستم گات  شتم رو گات تا میتون شد پامو گذا سوار  سا هم  شدم در شین  سوار ما _

 دادم
 
_ 
 

 _یاسی یواش تربرو من میترسم
_اصتتال به طرطرای درستتا توجه نمیکردم همینگوری گات میدادم داشتتتم دیوونه 

 میشدم باید یه جوری خودمو خالی میکردم 
 _ااروم برومن ارتو دارم .بسم اله الرحمن رحیم......

 _درسا میله پیره تناا طر نزن انقد
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 _یکم بعد رسیدیم جلو خونه درسا ماشینو نگه داشتم
  پیاده شو _ سالم رسیدی خونه حاال

 نصف جوونم کردی کاری نداری؟-
 نه بای-

 _مواشد خودت باش بای 
شتم نزدیک  صله خونه رو ندا صال حو شتم رو گات ا شد پامو گذا سا پیاده  _در
ستم )من یه  ش شدم به طرف پارک رفتم رونیمکت ن ترین پارک ترمز کردم پیاده 

 ( سرماشینت بیارمحالی ات تو بگیرم ماشین منو داطون میکنی بزار یه بالی 
 _خاله یه فال میخری؟

 سالش باشه7_سرمو بلندکردم یه دختر خوشگل  بهش میخورد
 _حاال باشماام میشه اتم یه فال بخری

 _اره خاله جون همه فالتو میخرم. مامانو بابات کجان 
_مامانو بابا ندارم وقتی که من بچه بودم تصتتتادف کردن مردن من پیش عموم 

 رو جز اون ندارمتندگی میکنم کسی 
 _چرا میای فال بفروشی

 _اگه براش فال نفروشم دستمو اینجوری میکنه
 _دستشو نگاه کردم سوخته بود باسیم پد عموش معتاده

 _خاله اتم یه فال بخره عمو بهم ات این سکه ها بده 
 _ات تو جیبش با ذوق چندتا سکه دراورد بهم نشون داد

 _عمو بهت این سکه هارو میده؟
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 تاته بهم میگه هرچی بیشترفال بفروشی بیشتربهم میده _اره
 _باشه عزیزم من کال فالتو میخرم

 _مرسی خاله 
 _اسمت چیه عزیزم؟

 _سارا
 _سارا خانوم گرسنه نیستی؟

 _چرا خیلی 
 _پد بیا بریم یه چیزی بخوریم

 _باشه
شی رفتیم رو یکی ات  ساندویچ فرو سارارو گرفتم به طرفه یه  ست کوچیک  _د

شتتستتتیم  برای ستتارا خودم ستتاندویچ  ستتفارش دادم بعدات چند دقیقه میزان
ستتاندویچو اوردن برای ستتارارو بات کردم دادم دستتتش براخودمو هم بات کردم 

 مشغول خوردن شدم
 

سابی درس  شتم باید ح شد اومدم خونه فردا کنفراند دا شگاه تموم  بالخره دان
 س خوندم ستتاعتو نگاهمیخوندم رفتم تو اتاقم روتخت دراتکشتتیدم حستتابی در

شده بود واای کی شد شد بلندشدم ات باال نرده سرخوردم تا پایین رفتم 9کردم 
 تو اشپزخونه اووووم چه بوی 

_مامان داشتتت میزو اماده میکرد  _یاستتمن بابات اینارو صتتدا کن بیان شتتام 
 بخوریم
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 _رفتم بابا ویاشتتارو صتتدا کردم   رفتم تو اشتتپزخونه رو صتتندلی نشتتستتتم بابا
شروع  سبزی ریختم روش  شیدم بعد قرمه  شارهم اومدن برای خودم برنی ک یا
کردم به خوردن انقد خورده بودم نمیتونستتتم تکون بخورم رفتم تو حیاط یکم 

 قدم بزنم  همینگوری داشتم راه میرفتم که طذا هضم شه 
 _مجبوری انقد میخوری االن باید بیای راه بری؟

 _بله فضول هم معلوم شد
 _یاسی میام میزنمتاا 

 _نه توروخدا نمیتونم بدو کنم 
 رو تاپ نشستم یاشارم اومد کنارم نشست

 _امشد هوا عالیه نه
 _اره

 _اوووف یاشار دارم میترکم
 _خد کمترمیخوردی

 _خیلی گشنم بود
 _شکموی دیگ

 _اوهووم
_یکم با یاشتتار حرف تدم بعد دوتایی بلندشتتدیم رفتیم تو خونه خودمو پرت 

 کردم روتخت  چشمامو بستم تودی خوابم برد 
سمو عوض کردم  شویی اومدم لبا ست شدم رفتم د شی بیدار صدای گو صبح با 
رفتم دانشگاه  یه جای پارک پیدا کردم که ماشینمو اونجا بزارم یهویی یه ماشین 
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رفت اچ حرصتتم گرفت یعنی میخاستتتم پیاده شتتم بزنم تو دیگ اومد جامو گ
شمک تد رفت   شاس برام یه چ شد إ این که را شین پیاده  سره ات ما صورتش پ
هرچی ات دهنم دراورد بارش کردم بزار یه بالی ستترت بیارم که دیگ بامن این 

 کارو نکنی
 

ارک پدیرمم شده بود االن چیکارکنم جای پارکم نید ماشینو پشت ماشین راشا 
کردم تا وقتی ماشین من اینجاس اون نمیتونه بره دلم خنک شد سریع ات ماشین 
پیاده شدم به طرف کالس رفتم خدارو شکر استاد نیومده بود درسارو دیدم که 

 اون طرف کالس نشسته  بهم اشاره میکنه برم پیشش 
 _سالم

 _سالم  چرا دیر کردی بات
 _خودت که میدونی 

 ک تو سرت شاند اوردی استاد نیومده _باتم خواب موندی خا
 _اوهوم

 دقیقه بعد استاد اومدسرکالس نشست چندتا برگه رو نگاه کرد20_
 _خانوم امیری؟

 _بله استاد
 _شما امروت قراربود کنفراند بدین درسته؟

 _بله استاد
 _بفرماین 

 _کتابمو گرفتم رفتم جلو شروع کردم به توضیح دادن ......
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 _ممنون عالی بود 
 _خواهش میکنم استاد

 _میتونین برین بشینین بقیه روخودم توضیح میدم
 _رو صندلی نشستم

 _هی کلک چقد خوب توضیحی دادی بیا تو استاد شو
 _دیگ دیگ....
 _خسته نباشین

 _کیفمو برداشتم با درسا رفتیم بیرون 
 _تو حیاط دانشگاه قدم میزدیم یهویی صدای اچ درسا رفت هوا

 _چیشد درسا؟
 چی بود خورد تو سرم اچ دانشگاه جایه باتی کردنه  _این

 توپ گرفت دستش 
 _خانوم میشه توپو بدین

 _نخیر نمیشه توپو محکم تدی به سرم االن توپتو میخای نمیدمش
 _من توپو نزدم تو سرت 

 _حاال هرکی که بود شما داشتی باتی میکردی اقا ماهاااان 
صله کل کل _ببین خانوم محترم چند بار بهت خندیدم پ شدی توپو بذه حو رو 

 ندارم
 _هه هه هه حاال که اینجوری شد اصال نمیدم

 



 73 شکالت تلخ من

 ماهان رفت توپو ات درسا بگیره درسا جاخالی میداد نمیذاشت ماهان بگیره 
 _ماهان چرا توپو نمیاری پد؟

 _راشا این دختره نمیده توپو
 _حواس ماهان پرت شد درسا محکم توپو تد تو سرماهان

 ن چه کاری بود کردی ؟_اچ وحشی ای
 _وحشی خودتی میخاستی اول توپو نزنی توسرم که منم نزنم

 _ماهان حالت خوبه ؟چیزیت که نشد؟
 _نه این دختره خلوچله عقل نداره

 _من خلوچلم عقل ندارم اره؟
 _اره

 _درسا رفت جلو محکم تد وسط پاشو
 _بدبخت ات درد سرچ شده بود 

 منو برد توکالس_یاسی بیا بریم بعد دستمو گرفت 
 _درسا این چکاری بود کردی پسره مردمو کشتی که
 _حقش بود تا به من نگه خلوچل وحشی بی عقل 

 _خد حاال گ*ن*ا*ه داشت
 _بدرک که گ*ن*ا*ه داشت اگ یکی این حرفارو بهت میزد چیکارمیکردی؟

_موهاشتتو دونه دونه میکشتتیدم کچلش میکردم بعد چشتتماشتتو درمیاوردم با 
 روش رد میشدمماشینم ات 

 _پد من کم کاری کردم صبرکن االن میام
 _کجا؟
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 _برم همین کارای که گفتی رو انجام بدم روش 
 _دیدم جدی جدی داره میره  رفتم دستشو گرفتم  

_درستتا بیخیال شتتو گ*ن*ا*ه داره طفلی بزار دفعه دیگ اذیت کرد این کارو 
 بکن 

 _چون تو میگی باشه 
 رو صندلی کالس نشستیم

 به ماهان حب میدم بهش بگه خلوچل جدی جدی داشت میرفت ( _)من
 

 _اووووف یاسی دلم هنوت خنک نشد بزارمن برم حداقل موهاشو بکشم
 _درسا بیخیال شو ات خر شیگون بیا پایین 

 _نه جای خوبیه
 _نفهم بفهم 

 _ناچ
 _محکم تدم تو سرش

 _چیه بات رم کردی
 یاری _درسا همین جا انقد میزنمت که خون باال ب

 _بابا بروسلی 
 _درسااااااااااا

 _تهرمار چرا داد میکشی ؟گوشم کر شد
 _درسا من ماشینمو جلو ماشین راشا پارک کردم اگه بخواد بره نمیتونه 



 75 شکالت تلخ من

 _مگه تو میدونی ماشین راشا چیه؟
 _اره 

 _ات کجا اون وقت
_امروت صتتبح  یه جای پارک پیدا کردم خواستتتم ماشتتینو اونجا بزارم یهویی یه 
شینمو یه  شاس منم ما شد دیدم را شین پیاده  شین جاموگرفت بعد که ات ما ما

 جوری پارک کردم که راه نداشته باشه بره 
 _جدی میگی بابا دمت گرم پد تو با راشا مشکل داری من با ماهان 

 _اوهوم
و درستتا رفتیم طرف ماشتتینم ات دور دیدم دوتا پستتر اونجا _بعد ات کالس من

 وایسادن به ماشینم نگاه میکردن 
 _ماشینم فروشی نید

 _پد این ماشین توء اره؟
 _تو که صبح خودت دیدی االن پرسیدن داره

 _ببین خانوم..
 _امیری

_همون خانوم امیری چرا ماشتتینوجوری پارک کردی که من راه نداشتتته باشتتم 
 یارم بیرون؟ماشینمو ب

 _میخاستی جای پارک منو نگیری که من مجبور نشم اینجوری پارک کنم
_ببین خانوم محترم من االن یک ستتتاعته ات کارو تندگی انداختی بخاطر این 

 مسخره باتیاا ماشینو بردار
 _اگ بر ندارم ؟
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 _خودم برش میدارم
 _اوکی 
 _سویچ
 _نمیدم 

 _خانوم من دیرم شده 
 پارک منو گرفتی میخاستی فکر اینجاشم کنی_صبح اومدی جای 

 _باشه پد خودت خواستی
 _رفت سوار ماشین شد محکم تد به ماشینم 

 _هییییییی داری چیکار میکنی ماشینم داطون شد
 _ماشین تو ات اینجا بردار تا داطون ترش نکردم

 _دیگ واقعا حرصم گرفته بود تدماشینمو داطون کرد
 چه فایده اگه برش دارم _تو که ماشینمو داطون کردی

 _دوباره تد به ماشینم واقعا داشت اشکم در میومد 
 _مجبوری رفتم ماشینمو گرفتم تا ماشینش رد شه 

 _پاشو گذاشت رو گات به سرعت رفت 
_پیاده شدم ببینم چه بالی سره ماشینم اورده  وااای نگاه کن ماشینم داطون شد 

 بزار یه بالی سرماشینت خودت بیارم 
 سی ببین ماشین چیشد _یا

 _االن چیکار کنم درسا 
 _هیچی دیگ باید ببری تمیرگاه 
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 _باشه پد سوار شو بریم خونه شهر به یاشاربگم ببره
ستم گات  شتم رو گات تا میتون شد پامو گذا سوار  سا هم  شدم در شین  سوار ما _

 دادم
 
_ 
 

 _یاسی یواش تربرو من میترسم
همینگوری گات میدادم داشتتتم دیوونه _اصتتال به طرطرای درستتا توجه نمیکردم 

 میشدم باید یه جوری خودمو خالی میکردم 
 _ااروم برومن ارتو دارم .بسم اله الرحمن رحیم......

 _درسا میله پیره تناا طر نزن انقد
 _یکم بعد رسیدیم جلو خونه درسا ماشینو نگه داشتم

 _ سالم رسیدی خونه حاال پیاده شو 
 داری؟نصف جوونم کردی کاری ن-
 نه بای-

 _مواشد خودت باش بای 
شتم نزدیک  صله خونه رو ندا صال حو شتم رو گات ا شد پامو گذا سا پیاده  _در
ستم )من یه  ش شدم به طرف پارک رفتم رونیمکت ن ترین پارک ترمز کردم پیاده 

 حالی ات تو بگیرم ماشین منو داطون میکنی بزار یه بالی سرماشینت بیارم (
 ؟_خاله یه فال میخری

 سالش باشه7_سرمو بلندکردم یه دختر خوشگل  بهش میخورد
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 _حاال باشماام میشه اتم یه فال بخری
 _اره خاله جون همه فالتو میخرم. مامانو بابات کجان 

_مامانو بابا ندارم وقتی که من بچه بودم تصتتتادف کردن مردن من پیش عموم 
 تندگی میکنم کسی رو جز اون ندارم

 بفروشی_چرا میای فال 
 _اگه براش فال نفروشم دستمو اینجوری میکنه

 _دستشو نگاه کردم سوخته بود باسیم پد عموش معتاده
 _خاله اتم یه فال بخره عمو بهم ات این سکه ها بده 

 _ات تو جیبش با ذوق چندتا سکه دراورد بهم نشون داد
 _عمو بهت این سکه هارو میده؟

 فروشی بیشتربهم میده_اره تاته بهم میگه هرچی بیشترفال ب
 _باشه عزیزم من کال فالتو میخرم

 _مرسی خاله 
 _اسمت چیه عزیزم؟

 _سارا
 _سارا خانوم گرسنه نیستی؟

 _چرا خیلی 
 _پد بیا بریم یه چیزی بخوریم

 _باشه
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شی رفتیم رو یکی ات  ساندویچ فرو سارارو گرفتم به طرفه یه  ست کوچیک  _د
ستتفارش دادم بعدات چند دقیقه  میزانشتتستتتیم  برای ستتارا خودم ستتاندویچ 

ستتاندویچو اوردن برای ستتارارو بات کردم دادم دستتتش براخودمو هم بات کردم 
 مشغول خوردن شدم

 
ضی ات  ساندویچشو میخورد بع شت  سارا نگاه کردم دا شدبه  ساندویچم تموم 

 ادما چگور دلشون میاد با یه بچه همچین کاری کنن
 _سارا جان چرا نمیخوری؟

 بزارم بقیه شو بعدا بخورم االن سیرشدم _خاله میخام
 _دست کرد تو جیبش سکه هاشو دراورد گرفت طرفمو

 _خاله من فقط همینارو دارم که پول ساندویچو بدم
 _این سکه ها مال خودت من خودم پول ساندویچو میدم 

 _باذوق گفت
 _مرسی خاله تو خیلی خوبی

 ردم بعد به طرف پارک_یه لبخند بهش تدم بلندشدم پول ساندویچو حساب ک
 رفتیم

 _خد سارا خانوم من دیگ باید برم حاالهمه فاالتو بهم بده
 _نه خاله جون شما برام ساندویچ خریدین  
 _واقعا این بچه چقد معصوم بود باشه عزیزم

 _خاله؟
 _جانم
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 _باتم بهم سرمیزنی؟
 _اره عزیزم باتم میام پیشت

 _خاله من همش تو همین پارکم جای نمیرم
_باشته عزیزم گونه ستارارو ب*و*ستیدم اتش خدافظی کردم به طرف ماشتین 
رفتم ستتوارشتتدم حرکت کردم  ماشتتینو تو خونه پارک کردم پیاده شتتدم رفتم تو 

 خونه مامانمو یکی ات دوستاش رو مبل نشسته بودن باهم حرف میزدن
 _سالم

 _سالم یاسمن جون خوبی؟ 
 _سالم  مژده جون مرسی شماخوبی؟

 زیزم _ممنون ع
 _با اجاته من برم باال لباسمو عوض کنم میام

 _راحت باش عزیزم
_به طرف پله رفتم واقعا امروت خیلی خسته شده بودم  اتاق منو یاشار  کنار هم 
بود در اتاقش بات بود دیدم رو تختش خوابه حوصتتله اذیت کردنشتتو نداشتتتم 

بات کردم رفتم تو ک تاق خودمو  نه این اذیتش میکردم درا ختوگر  یفمو رو ت
خت فردا کالس داشتتتم  باستتمو دراوردم  خودمو پرت کردم رو ت نداختم ل ا
نمیدونستم صبح برم یا نه اگه برم میذاره برم تو کالس یانه وای خدایا چیکارکنم 
پد میرم شتتاید گذاشتتت برم تو کالستتش ات تخت پایین اومدم   رفتم بیرون ات 

 نرده سرخوردم تا پایین
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 باال میفتی پایین  _یاسمن جان ات اون
 _نه مژده جان کاره هرروته شه میله میمون سربخوره بیاد پایین 

_بله دیگ میمون نشتتده بودم که به لگف مامان خانوم شتتدم  بعد رفتم رو به 
 روی مامان مژده جون نشستم

 _یاسمن جان چه خبرا 
 _سالمتی 

 _یکم با مژده جون مامان حرف تدم  
 _خد دیگ من برم 

 بودی حاال _چقد تود
 _نه عزیزم االن دیگ اقا علی میاد 

 _باشه هرطور راحتی عزیزم
 _کاری نداری 

 _نه عزیز
 _خدافظ مژده جون 

 _مامانم ات مژده جون خدافظی کرد  رو مبل دراتکشیدم چشمامو بستم
 _به یاسی خانوم چه عجد ما شمارو دیدیم

 _چشمو بات کردم یاشار باال سرم وایساده بود
 چگورمگوری داداشی_سالم 

 _خوبم توچگوری
 _ای نفسی میادو میاره

 _یاشار اومد کنارم نشست
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 _دانشگاه امروت چگور بود؟
 _تاته یاد ماشینم افتادم کال فراموش کرده بودم

 _راستی یاشار ماشینم داطون شد میتونی ببری تمیرگاه 
 _ماشینت چیشد تصادف کردی؟

 _نه  بابا یه پسره احمب تد به ماشینم
 _کی بود؟

 _یه احمب دیگ
 _ماشینمو فردا ببره درستش کنن

باره یه نگاه بنداتم  _باشتتته  چند روته دیگ دادگاه دارم باید برم پرونده رو دو
 کاری نداری باهام

 _نه داداشی برو
_یاشار بلند شد به طرف اتاق کار رفت منم خیلی خسته بودم رفتم.تو اتاقم رو 

 تخت دراتکشیدم 
 مد شماره رو نگاه کردم ناشناس بود تماسو وصل کردم_صدای گوشیم او

 
 الو 

 _الو سالم
 _سالم شما؟

 _یه دوست 
 _این دوست اسم نداره
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 _چرا داره 
 _خد اسمت 

 _اشکان
 _ من همچین دوستی ندارم اشتباه گرفتی

 _نه درست گرفتم میشه اسم شمارو هم بدونم عزیزم
 _نخیر نمیشه اقا لگفا دیگ مزاحم نشین

 نیستم تنها بودم گفتم بهت تنگ بزنم _مزاحم
 _ببین اقا
 _اشکان

_حاال هرچی  دیگ مزاحم من نشتتو من میله تو بیکار نیستتتم بشتتینم باهات 
 بحرفم افتاد

 _حاال کی گفت بشینی میتونی وایسی یا دراتبکشی
 _)واقعا ات این همه پروی حالم داشت بهم میخورد(

 _برو بابا 
وونن واال بخدا تنگ میزنه میگه تنهام میشتته باهم بعد تلفنو قط کردم  همه  دیو

بحرفی به من چه که تو تنهایی  دوباره صتتدای گوشتتیم اومد باتم خودش بود 
سته  شیدم انقد خ صدا کردم انداختم رو میز خودم رو تخت دراتک شی رو بی گو

 بودم که نمیدونم چیشد خوابم برد 
 _یاسمن بیا پایین شام حاضره .

 یاسمن پاشو
 مان ولم کن خوابم میاد نمیخورم_إ ما 
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 _معده درد میشی پاشو بیا شام بخور
 _نمیخورم 

_دیگ صدای نیومد گرفتم خوابیدم صبح با صدای گوشی ات خواب بیدارشدم 
شگاه  شار اوردم فهمیدم باید برم دان ستم گیی بودم یکم به مخم.ف ش روتخت ن

شویی اومدم بیرون ات تو کمد مانتو قهوه ای با  ست شکی مقنهرفتم د رو  شلوار م
دراوردم پوشیدم جلو میز توالت یه رژ تدم رفتم بیرون مامانو بابا یاشار صبحانه 

 میخوردن بهشون سالم کردم
 _سالم

 _سالم خانوم خوابالو
 _خابالو خودتی 

 _نخیر تویی
 _خودتی

 _تویی
 _یاشار دخترمو چیکارداری؟

 _عه بابا حاال این شد دخترت من هیچی نیستم دیگ اره
 _شماهم پسرمی منظورم اینه انقد دخترمو اذیت نکن

 _باشه
_ همینگوری داشتم کره میذاشتم تو نون راستی شایار یادت نره ماشینمو ببری 

 تمیرگاه
 _باشه 
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 _ماشینت چیشد؟
 _هیچی بابا یه پسره تد به ماشینم

 _دخترم توکه چیزیت نشد؟
سره  شینم پارک بود پ ندید تد بهش )اره جون _نه بابا جون چیزه مهمی نید ما

 عمم(
 _باشه دخترم

 _یکم چایی خوردم  خد دیگ من باید برم 
 _یاسی وایسا میرسونمت

 _نه داداش نمیخاد من خودم تاکسی میگیرم میرم
 _باشه 

 _خدافظ
 _خدافظ مراقد خودت باش

 
شگاه  شین گرفتم به طرف دان سرکوچه ما شیدم ات خونه رفتم بیرون  شمو پو کف

 رفتم  
 ط وایسادم تا استاد بیاد ات دوردیدم داره میاد رفتم طرفش _تو حیا

 _سالم )با اخم جوابمو داد(
 _سالم

 _استاد میشه بیام تو کالس خواهش میکنم
 _نه خانوم امیری جلسه قبل بهتون گفتم 

 _استاد خواهش میکنم من دوساعت تو دانشگاه چیکارکنم
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صندلی باید فکر ا شتی رو  سوتن میذا شم میکردی خانوم _اون روتی که  ینجا
 لگفا وقت منو نگیرین 

 _)همچین بزنم تو دهنش خون باال بیاره (
_باشتته بعد رفتم رو نیمکت نشتتستتتم دوربرمو نگاه کردم بلندشتتدم به طرف 
سی نبود دوتا ات چرخارو پنچر کردم  ستاد رفتم همه جارو نگاه کردم ک شین ا ما

شا رفتم هرچهارتا چرخو پنچر ک شین را شد بعد طرف ما ردم   اهان دلم خنک 
شتی  شین گروناا دا ست اگه اتاون ما شین منو داطون کردی تاته کمت  ه تو ما
داطون ترش میکردم دلم برات سوخت دیگ کاری با ماشینت  نداشتم هه کارم 

تا بی پاسخ 5تموم شدتو دانشگاه یه چرخی تدم  گوشیمو در اوردم چهارتا پیام 
 ره ناشناس بود  پیاموش بات کردمداشتم باتش کردم سه تا پیام شما
 چرا جواب نمیدی بابا کارت دارم

 .باهام دوست میشی ات صدات خوشم اومد
 با توام چرا جواب نمیدی 

 _برو بابا 
 یه پیام دیگه رو بات کردم رویا بود

 _سالم یاسی جونم چگولیی فردا بعدات دانشگاه بیا بریم خرید
 _بهش پیام دادم سالم باشه

 چند دقیقه بعد پیامش اومد  
 _تو دانشگاه نرفتی مگه؟؟

 _چرا رفتم ولی استاد راهم نداد دیدمت برات تعریف میکنم
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 _باشه 
پام یه چیزی داره راه میره نگاه کردم دیدم  ندادم دیدم تیر  _دیگ جوابی بهش 

 موش 
_جیغ میکشتتیدم باال پایین میپریدم متنفربودم ات موش انقد جیغ کشتتیدم باال 

 پایین پریدم موش خودش ترسید فرار کرد 
 _خانوم چیزی شده؟

 _موش موش
 _کو کجاس

 _ اونی... سرمو بلندکردم راشارو دیدم تو
 _تو

 _هه ات موش میترسی ؟
 _نه کی گفته ات موش میترسم

 _اره معلوم بود باال پایین میپریدی
 _به تو ربگی نداره_

 
 _تو مگه کالس نداری اینجا چیکارمیکنی؟

 _میخاستم ببینم فضول کیه
 _ببین درست صبحت کن

 _اگه نکنم ؟
 _یه جوره دیگ برخورد میکنم 

 _برو بابا
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_بی توجه بهش راهمو کشیدم رفتم رو  چمن نشستم دیگ داشتم کالفه میشدم 
 الکی اومدم دانشگاه 

 صدای گوشیم اومد ات کیفم درش اوردم باتهمون شماره بود 
هاان من میه تو بیکارنیستتتم اگه یک باره دیگ  _الو چیه چی  هی تنگ میزنی

نداختم تو کیفم  یدی.  تلفنو قط کردم ا یاه میکنم فهم تنگ بزنی روتگارتو ستت
شا  ستادو را شتم حتی خودم اون ات ا صله هیچکیو ندا صابم داطون بود حو اع
اینم ات این پسره اعصاب مصاب نذاشتن برام هروقت عصبانی میشدم پوست 

 د میخوردم که تخم میشد لبمو میخوردم انق
 _سالم 

 سرمو بلند کردم دیدم سحر 
 _سالم سحر جون خوبی؟

 _مرسی عزیز تو خوبی چته چرا توهمی
 _مرسی. خسته شدم دیگ 

 _ات چی؟راستی تو مگه کالس نداری؟
 _ات همه چی. اره دارم ولی راهم نمیده استاد

 _چرا؟؟
 _داستانو برای سحر تعریف کردم
 _دختر تو عجد شیگونی هستیااا 

 _اوهوم
 _جدی جدی رفتی ماشینو پنچر کردی؟
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 _اره دلم خنک شد .سحر بین خودمون بمونه 
 _خیالت راحت عزیزم

 _خودت چیکارمیکنی چیشد تود کالست تموم شد
 _اره تود تموم شد درساتو کالسه؟

 _واال خبرشو ندارم
 _سالاااامم  میبینم خلوت کردین

 _سالم چگوری؟
 _مرسی شماها خوبین؟

 _اری 
 _یاسی نیومدی کالس؟

 _یادت رفت استاد چی گفت
 _امروت باهاش حرف نزدی

 _چرا باتم قبول نکرد .جزوه تو بده من ات رو کپی کنم
 _باشه 
 _درسا
 _هاان

 _کوفت یه وقت نگی جانم
 _ناچ

 _باشه منم نمیگم
 _إ یاسی اذیت نکن دیگ بگو چی میخاستی بگی 

 نمیگم_تا نگی جانم 
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 _خد بیا جانم
 _این قبول نیست

 _جونممم
 _حاال شد

 
 _ماشین راشارو پنچر کردم

 _چیکارکردی؟
 _گفتم که

 _واقعا ماشینشو پنچر کردی؟
 _اره

 _راشا کیه؟
 _یه پسره که اذیتم کرد

 _چیکار کرد؟
 _ماجرارو برای سحر گفتم 

 _نه بابا جدی جدی تد ماشینه تو
 _اره

 _عجد دیوونه ای هستاا
 _اهوووم

 _سحر جون اون پسره دیووونه یاسی اتش دیوونه تر هردو میله همنن
 _اره معلومه اون ماجراهای که یاسی تعریف کرد 
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 _کدوم
 _همون دیگ رو صندلی سوتن گذاشتم بعد ماشینشو پنچر کردم

 _چییییی؟ ماشین استادو هم پنچر کردی؟
 _اره

 میکنن_تو دیوونه شدی اگه بفهمن ات دانشگاه بیرونت 
 _بدرک باید دلم خنک میشد

 _خیلی خلی 
 _اره میله تو

 _اچ واسه چی میزنی
 _اینو تدم تا یادت باشه خل تویی نه من 

 _عه اگه من خلم اون دفعه کی بود ماهانو تد هااان
 _من

 _دیدی خودتم خلی 
 _ماهان کیه ؟

 _واای سحر تو چقد سوال میپرسی مگه نمیدونی ؟
 یدم_اگ میدونستم که نمیپرس

 _ماهان دوست راشاس دیروت با توپ تد تو سر درسا. 
سرش بعد ماهان بهش گفت خلو  شد توپو تد تو  ساهم حواس ماهان پرت  در

 چل و وحشی درسا تد وسط پاش  بچه ات درد مچاله شده بود
 _ههه دهنت سروید درسا بچه مردمو کشتی که

 _میخاست توپو نزنه تو سرم
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س میگه دلم خنک نشتتد بزار برم موهاشتتو _تاته کجاشتتو دیدی اومد تو کال
 بکشم با ماشین ات روش برم 

 _اینارو من گفتم یا تو ؟
 _تو

 _عه عه تو نبودی گفتی اگه کسی بامن این کارو.کنه همیچین کاری میکنم
 _گفتم

 _بابا شما دوتا هردو خلو چلین بخدا
 _شک نکن

 _خد دیگ من برم کالسم االن شروع میشه 
 _باشه عزیز برو

 _بعدا میبینمتون خدافظ 
 _خدافظ 

 _ماهم بریم االن کالسمون شروع میشه
 _باشه بلند شدم منو درسا به طرف کالس رفتیم

 
شروع  شد  ستاد وارد کالس  شستم یکم جزوه خوندم  یکم بعد ا صندلی ن _رو 

 کرد به توضیح دادن 
 _بعدات کالس منو درسا رفتیم بیرون

 _یاسی امروت بیاخونمون 
 _امروت قرار برم خونه رویا 
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 _عه چه بد
 _چیزی شده 

 _نه حوصلم سر میره گفتم بیای پیشم
 _خد تیرشو کم کن سر نره 

 _با مزه 
 _خد توام بیا خونه رویاشون باهم بریم خرید

 _حاال ببینم چی میشه
 _باشه

 _این چه کاری بود که کردی؟
 _سرمو بلندکردم دیدم راشا داره با اخم نگاهم میکنه 

 _کدوم کار
 _چرا ماشینمو پنچر کردی؟

 _میخاستی دیروتماشینمو داطون نکنی
 _این بچه باتیاا چیه ؟

 _کاره دیروت تو بچه باتی نبود که تدی ماشینمو داطون کردی؟ 
 _نخیر میخاستی ماشینتو برداری

 _توام میخاستی جای پارک منو نگیری
 بالی سرت میارم  _ببین فقط یک باره دیگ همچین بچه باتی دربیاری یه

 _هه هه ترسیدم برو بابا
 _انگشت تهدیدشو گرفت طرفم 

 _چیزی نگفت رفت 
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 _یاسی صورتشو دیده بودی خیلی سرچ شده بود 
_بدرک به من چه میخاستتت ماشتتینشتتو اونجا پارک نکنه بعد ماشتتینمو داطون 

 نکنه این بال سرش نیاد
 _بریم یه ماشین بگیریم 

 _ات دانشگاه رفتیم بیرون دیدم ماشین یاشار اونجاس 
 _عه یاشار اینجاس

 _کجاس
 _اونجا

 _رفتم طرف ماشین یاشار  به شیشه تدم داد پایین 
 _سالم چیشد اومدی اینجا؟

 _سالم  اومدم دنبالت ماشین نداشتی
 _سالم اقا یاشار

 _به سالم درسا خانوم خوبی؟
 _ممنون شما خوبی؟

 رشین میرسونمتون_مرسی بیاین سوا
 _نه ممنون خودم میرم

 _عه درسا کجا خودت میری خد منو یاشار میرسونیمت دیگ انقد نات نکن
 _اروم گفت ساکت ابرومو جلو یاشار نبر

 _باشه بیا سوارشو
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 منو درسا سوار ماشین شدیم 
 _درسا خانوم چه خبر؟

 _سالمتی شما چه خبر؟
 بیخبری.

 _یاشار ماشینمو بردی تمیرگاه؟
 _اره 

 
 _کی درست میشه؟

 _تا چند روت دیگه درست میشه _
 

 _اوکی
 _ ات شیشه بیرونو نگاه کردم

 درسا  روجلو خونه پیاده کردیم منو یاشار به طرف خونه رفتیم
 _خد رسیدیم یاسی برو پایین که دیرم شده

 _کجا میخای بری؟
 _بایکی ات دوستام قرار دارم

 _باشه . مرسی داداش جونممم.  بای
 خواهش عزیزم. بای _

شنم بود باهمون  شدم با کلید درو بات کردم رفتم توخونه انقد گ شین پیاده  اتما
ستم  ش شتم ن شیدم رو میز گذا شپزخونه برای خودم برنی ک سمت ا لباس رفتم 
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شتتروع کردم به خوردن انقد تندتند میخوردم طذا پرید تو گلوم به ستترفه کردن 
 افتادم داشتم خفه میشدم 

 تد پشتمو یکی محکم 
 _یاسمن دخترم یکم یواش تر بخور خفه شدی

 _بابا خیلی گشنم بود
 _مگه دانشگاه چیزی نخوردی؟

 _نه وقت نداشتم 
 _باشه

تاقم  نداشتتتم شرفو جمع کردم رفتم تو ا طذا  به  _گلوم درد میکرد دیگ میلی 
 لباسمو عوض کردم روتخت نشستم یهویی یادم اومد باید برم پیش رویا

کردم مانتو ابی شلوار سفید شالمو برداشتم پوشیدم جلو میز توالت _درکمدو بات
سط گرفتم ات تو  صورتیمو تدم موهامو فرق و شیدم ریمل تدم رژ  شم ک خط چ

 اینه خودمو نگاه کردم یه ب*و*س براخودم فرستادم کیفمو گرفتم رفتم بیرون 
 _مامان مامااااان

 _بله
 یم باتار_مامان من دارم میرم خونه رویا میخایم بر

 _باشه دخترم مواشد خودت باش
 _باشه خدافظ

 _خدافظ
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_ات خونه تدم بیرون ستترکوچه تاکستتی گرفتم رفتم خونه رویا شتتون جلو خونه 
 شون پیاده شدم دستمو گذاشتم رو تنگ 

 _کیه؟
 _منم یاسمن

سور  سان سوار ا شون تو اپارتمان تندگی میکردن  شد رفتم تو خونه رویا _در بات 
شتم رو تنگ در بات شدم یکم بعد د ستمو گذا شد رفتم بیرون د سور بات  سان را

 شد
 _سالم

 _سالم خاله جون خوش اومدی چه عجد  ماشمارو دیدیم
 _مرسی خاله جونم رویا کجاس؟

 _تو اتاقشه. اره دیگ انقدم که اینجا میای بخاطره رویاء وگرنه اینجا نمیومدی
 روتا درگیره دانشگام_این چه حرفیه خاله جون خودتون که میدونین این 

 _باشه عزیزم برو پیش رویا منتظرته
 

یه باشتته گفتم به طرف اتاق رویا رفتم درو بات کردم صتتدای جیغ رویا در اومد 
 بروووو بیررررروووون

صحنه  شو عوض میکرد عجد  س شت لبا ستم اومد بیرون  رویا دا سریع درو ب
 ی بودااا شکممو گرفتم خندیدم 

 _یاسی بیا تو 
 کردم رفتم تودربات -
 دیدم رویا دست به کمر وایساده-
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 _درتدن بلدنیستی منو لخت دیدی ؟
 _ههه رویا عجد صحنه ی بودااا 

 مرض کجاش خنده داره بی چشمو رو-
 خد حاال بیخیال من که دیدمت-
 یاسی میام میرنمتااا-
 ات کی تا حاال صاحد خونه مهمانو میزنه؟-
 ات همین حاال-
برو بابا رفتم رو تخت نشتتستتتم  رویا تود باش لباس بپوش بریم باتار شتتد -

 میشه 
 باشه -
شناس بود باتش کردم) - شماره نا شتم  شیمو ات تو کیفم در اوردم یه اس دا گو

 سالم عشقم.خوبی؟(بات اون پسره
 کدوم پسره؟-
ه یدهیچ بابا ات دیروت تا االن یه مزاحمی دارم گیجم کرد هی تنگ میزنه اس م-

 این دفه تنگ تد دهنشو سروید میکنم 
 باشه بابا حاال حرص نخور -
 گوشیمو پرت کردم تو کیفم  اووووف رویا تودباش دیگ-
 خد دارم اماده میشم دیگ-
 یکم بعد کار رویا تموم شد با هم ات اتاق رفتیم ببرون-
 مامان منو یاسی داریم میریم خرید -
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 راستی رویاباشه دخترم مواشد خودتون باشین -
 بله مامان -
 ات باتار برو خونه یاسمن  امشد اونجایم -
 اوکی-
 رویا ماشین نداشت ات سرکوچه ماشین گرفتیم -
 نزدیک پاساژ پیاده شدیم مغارها رو نگاه میکردم-
 

 چشم خورد به یه پالتو 
 رویا-
 هووم -
 بیا بریم اون مغاته -
 باشه بریم-
 ترینو بیارینسالم اقا میشه اون پالتو پشت وی-
 سرش تو گوشی بود جوابی نداد-
 اقا باشمام-
 باتم جوابی نداد دیگ حرصم گرفته بود-
 اقااااااااااا باشمااااااممممم-
 یهویی پسره هل کرد-
 بله بله بفرمایین-
 اقای محترم حواستون کجاس سه ساعته دارم صداتون میکنم-
 ببخشید -
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 رو کنم میشه اون پالتو پشت ویترینو بدین برم پ-
 بله سایزتون -

..... 
پسره پالتورو اورد اتش گرفتن رفتم پرو کردم خیلی قشگ بود رنگ سفید کمر -

 بند میخورد پشتش کال داشت خیلی بهم میومد 
 یاسی پوشیدی-
 اره دربات کردم چگوره؟-
 واااای یاسی چقد بهت میاد -
 اوهوم همینو میگیرم باشه منم یه پالتو گرفتم ات همینجا تود بیا بیرون ببین -
باشتته در بستتتم پالتو دراوردم مانتو خودمو پوشتتیدم رفتم بیرون رویا تو مغاته -

 نبود 
 یاسی-
 برگشتم دیدم رویا تو یه اتاق پرو دیگ هست -
 چگوره؟-
 رویا خیلی بهت میاد -
 باشه -

 یکم بعد رویا اومد بیرون پول پالتو رو حساب کردم 
 ات مغاته رفتیم بیرون چندتا چیزه دیگم گرفتیم 

 یاسی بریم یه قهوه بخوریم-
 باشه بریم -
 یه کافی شاپ پایین پاساژ داشت اونجا رفتیم -
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 رو صندلی نشستم منو رویا دوتا قهوه سفارش دادیم -

- 
 

 یاسی -
 هووم-
 مبایه پسره دوست شد-
 چیی؟کی؟کجا؟-
 تو دانشگاهمون هست-
 جدی کی دوست شدی؟-
 سه هفته میشه-
 سه هفته دوست شدی االن بهم میگی-
 خد فراموش میکردم-
 حاال پسره قیافش چگوره خوبه-
 سفارشه قهوه رو اورده بود  گذاشت رومیز رفت-
 خد بگو-
 قشنگه عاشقشم -
 سه هفته باهاش دوست شدی عاشقشم شدی؟-
 اوهووم-
 یکم ات قهوهمو خوردم اسمش چیه؟-
 پویا-
 چه اسمییی-
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 فرداباهاش قرار دارم میای؟-
 نه -
 بیخی بابا من حوصله ندارم-
 یاسی خواهش میکنم بیا-
 رویا بیخیالشو دیگ من بیام اونجا چیکار حرفای عاشقونه تو اونو بشنوم-
 فردا یکی ات دوستاشم میاد بیا خواهش میکنم-
 حاال ببینم چی میشه-
 اخخ جوون فدات بشم-
 قول ندادماا-
 باشه فردا میام دنبالت -
 با کدوم ماشین؟-
 عه راست میگیاا پد من میام خونتون که با هم بریم-
 باشه-
 قهوه تو خوردی پاشو بریم -
 اوکی بریم-
 بلندشدم پول قهوه رو حساب کردم ات کافی شاپ تدیم بیرون-
شستیم یه - شت ن ست  هتاکسی گرفتیم  منو رویا پ ش ستم ن سره بغل د ی بهم پ

 جفت میشد من میرفتم طرف رویا 
 یاسی برو اون طرف خفه شدم-
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این پسره بیشعور خودشو بهم جفت میکنه شیگونه میگه همچین بزنم دهنش -
 خون باال بیاره 

 خد بهش بگو بره اون طرف تر-
 اقا برو اون طرف تر-
 کجا برم خانونم جا نیست-
 اون همه جا خودتو چسبوندی بهم -

جوابمو نداد حرصتتم گرفت ات جاشتتم تکون نخورد با پام محکم تدم به پاش 
 اخش رفت هوا

 هووو خانونم پامو شکوندی -
 گمشو برو اون طرف تر خفه شدم-
 اقا لگفا نگه دارین  

 خانوم نرسیدیم که -
 شما نگه دارین-
 ت کردم کنار خیابون نگه داشت در طرف پسره رو با-
 برو بیرون -
 من هنوت نرسیدم که پیاده شم-
سره - سرت میارم.. این حرفو انقد جدی گفتم پ گفتم بروبیرون وگرنه یه بالی 

 پیاده شد
 

 یاسی چیکارش داشتی بدبختو-
 خوشم نمیاد یکی بهم بچسبه-
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 یکم بعد رسیدیم پیاده شدیم-
 درو بات کردم داخل رفتیم-
 همه رو مبل نشسته بودن-
 المس-
 سالم -
به به خانوما بالخره ات خرید اومد اوووه رویا خانوم چه خبر ؟رویا ات همونجا -

 یه جوادی برو
 یاشاررر-
 جانم-
 رویارو اذیت نکن-
 من چیزی نگفتم-
 بیاین بشینین بعد تو سرو کله هم بزنین-
 نه مابریم خریدارو تو اتاق بزاریم-
 باشه-
یا به طرف اتاقم رفتیم خرید- ارو تو اتاق گذاشتتتیم ات تو کمد یه بلوت منو رو

شتتلوار در اوردم پوشتتیدم رویام مانتوشتتو در اورد رفتیم بیرون رو مبل دو نفره 
 نشستم 

 خد چی خریدن حاال-
 پالتو روسری-
 باشه -
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بابا شتتوهر خاله باهم درباره کار صتتحبت میکردن مامانو خاله تو اشتتپزخونه -
شارم  سرش توگوشی بودیا شده بودن  رویا  صابم خورد  همینگور واقعا دیگ اع

 بود شماهاچه همش سرتون تو گوشیه اوووف اعصابم خوردشد
 حسودیت شد ؟خد توام با گوشیت ور برو-
 برو بابا-
 رویا-
 بله-
 جون پسرخاله یه جوادی برو -
 عه یاشار اذیت نکن دیگ اون روت یاسی ات من بهترجوادی میر*ق*صید -
 ین هردو جوادی برین اونو که شک نکن حاال پاش-
 یاشار میام میرنمتااا خودت کارتو فراموش کردی -
 کدوم کار-
 تو اتاقت عربی میر*ق*صیدی -
 عه یاسی ساکت شو -
 راست میگی یاسی یاشار عربی میر*ق*صه-
اره اگه بدونی چیجوری میر*ق*صتته  کاله گیستتو گذاشتتته بود ستترش دامن -

پوشتتید تو اتاقش داشتتت عربی میر*ق*صتتید قیافش دیدنی بود تا ستته روت من 
 میخندیدم 

 چیه هی چشو ابرو میای ؟-
 یاسی خانوم منو تو بعدا تنها میشیم که -
 واااای ترسیدم-
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 دارم برات-
 یه تبون براش در اوردم -
 بیاین میزو اماده کنین  دختراا-
 باشه اومدیم-
 

 منو رویا میزو اماده کردیم 
 همه برای شام اومدن -
 به به عجد میزی چیدین-
شروع - شیدم  ستم برای خودم برنی ک ش صندلی ن یه لبخند تدم کنار رویا رو 

کردم به خوردن  بعداتشام شرفارو جمع کردیم شستیم منو رویا ..بعد تو شرف 
 بردم رو میز گذاشتممیوه ریختم 

 رویا -
 هووم-
 امشد پیش من باش-
 اوکی-
یا پایین - یا تو اتاقم رفتیم تخت یک نفره بود برای رو بعدات میوه خوردن منو رو

 جا انداختم خودم رو تخت درات کشیدم 
 یاسی-
 هووم-
 فردا چی بپوشم-
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 رویا جان بزار فردا بشه بعد-
 باش-
 یاسی-
 هووم-
 پویا دوسم داره؟-
 که ندیدمش من-
 باش-
 یاسی-
 بات چیه-
 فکر میکنی فردا چی بپوشه؟-
 وااای خدایااا ات دست این خل شدم من . من ات کجا بدونم اخه-
 باش-
 مرضه باش باش باش کپه بزار دیگ-
 باش-
 دیگه رویا حرفی نزد منم گرفتم خوابیدم-
 یاسی یاسییی-
 هاااا-
 پاشو صبح شد-
 ول کن بزاربخوابم-
 پاشووبهت میگم -
 واسه چی-
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 شهر قرارداریم-
 شهر قرار داریم چه ربگی به صبح داره؟-
 باید اماده شیم -
 مگه ساعت چنده؟-

-8:30 
چییییی؟صتتبح به این تودی منو بیدار میکنی میگی اماده شتتو برای شهر رویا -

 بخدا پا میشم میزنمتااااا
 دیگه صدای نیومد خوابیدم 

 یاسی پاشو دیگ حوصلم سر رفت -
 هووم-
 پاشووو-
 اووووف رویا میزاری من یه دقیقه قشنگ بخوابم-
 ناااچ پاشوو لنگه شهره-
 چشمامو بات کردم رو تخت نشستم دیدم رویا بهم میخنده-
 ها چیه؟-
 ههه یاسی جلو اینه خودتو نگاه کن-
 بلندشدم جلو اینه به خودم نگاه کردم-
 این کیه دیگه-
 تویی دیگ-
ب- یه ل هام چرا اینجور مام چرا پف مو استتم چرا یکم تو شتتلواره  چشتت

 کرده؟؟؟؟؟؟؟؟
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 ات من میپرسی من ات کجا بدونم -
 رفتم دستشویی اومدم موهامو به سختی شونه کردم ات اتاق رفتم بیرون-
 

 یاسمن؟رویا اینجاس اونوقت تو تا لنگه شهر میخوابی؟
 _خد مامان خسته بودم 

 _ماماپن چپ چپ نگاهم کرد .
 وایسم تا فردا طرمیزنه  رومبل نشستم االن اگه این جا

 _یاسی ناهار خوردی تود حاضر شو
 _اوووف رویا کچلم کردی باشه

 _بچهاا بیاین ناهار
ستم برای خودم  ش صندلی ن شپزخونه رفتیم رو  شدیم به طرف ا _منو رویا بلند

 طذا کشیدم مشغول شدم 
 _مامان بابا یاشارکجان؟

دیر میادخونه .یاشارم فردااولین دادگاه _بابات شرکت کار داشت تنگ تد گفت 
 شه رفت دوباره پروندهاارو برسی کنه بچهم استرس داره

 _اهان اوکی
 _شما دوتا امروت کجا میخاین برین؟؟

 _خاله جون منو رویا میخایم بریم خونه یکی ات دوستام 
 _چرا اون وقت؟

 _همینگوری
 _باشه
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ضر شیم من نمیدونم این همه عجله  _بعدات طذا منو رویا رفتیم تو اتاقم تا حا
 برای چیه

 _یاسی چی بپوشم
 _همون لباسای دیروت

 _وا من لباسای دیروتو بپوشم 
 _مگه لباس دیگی هم داری؟

 _اره
 _کجاس؟

 _تو کمد تو
 _تو کمد من؟

 _اره
 _به سمت کمدم رفت درو بات کرد یه مانتو دراورد

 _اینه
 _اینکه مانتو منه

 _مگه منو تو داریم
 لباس منو بپوشی؟ _میخای

 _اره خیلی هم بهم میاد
 _مگه پوشیدیش؟؟

 _اره 
 _کی؟
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 _وقتی خواب بودی
 _تو اصال فضول نیستی چرا؟

 _دیگ
 _پرو

 _خودتی.یاسی انقد حرف نزن برو اماده شو
 کلی وقت هست ۴تا ..2_رویا االن ساعت 

 _نه نیست برو اماده شو 
 _اووووف اصال نمیام

 _بیخود میکنی مگه دست خودته؟ 
 _پد دسته کیه ؟

 _من
 _رویا...

 _در اتاق بات شد مامان اومد تو ادامه حرفمو نگفتم. 
_بچهاا من میخام برم خونه دوستتتم مژده شتتمامیخاین برین بیرون مواشد 

 خودتون باشین تود بیاین
 _باشه مامان

 _کاری ندارین؟
 _نه خدافظ

 _خدافظ
 تماسو وصل کردم  _صدای تنگ گوشیم اومد

 _سالم نگار خانوم چه عجد شما یادی ات ما کردین
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 _سالم یاسی جونم چگوری ؟
 _خوبم مرسی تو خوبی

 _ممنون. دلم برات تنگ شده بود تنگ تدم حالی اتت بپرسم
 _فدای تو 

 _چه خبر مامانت اینا خوبن؟
 _خوبن سالم دارن

 _یاسی کیه؟
 _دوستمه

 _اهان
 _یاسی کسی پیشته؟

 دختر خالم رویا_اره 
 _اهان سالم برسون

 _چشم. نگار یه روت بیا خونمون
 _باشه عزیزم

 _یکم دیگه با نگار حرف تدم بعد قط کردم
 

 _کی بود!نگارکیه؟
 _دوستمه 

 _کدوم دوستت تا اونجای که یادم میاد دوست نگارنداشتی
 _وااای رویاا دلم میخاد خفت کنم خد تاته باهاش اشنا شدم
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 _اهان
 نمیخای حاضر شی تود باش دیگ_مگه 

 _ای واای یادم رفته بود 
 _رویا من میرم حموم 

 _باشه تود بیا
 _رفتم حموم دوش گرفتم بعدات یک ساعت اومدم بیرون

 رویا اماده رو تختم نشسته بود  
 _یاسی یک ساعت اون تو چیکارمیکردی دیرشد تود باش اماده شو

 _باشه کچلم کردی
شتتونه کردم موهام خیلی بلند بود تا کمرم میرستتید  _شتتونه رو گرفتم موهامو

عاشتتب موم بودم با کش دم استتبی بستتتم. مانتو قرمزمو ات تو کمد در اوردم 
شم ناتل  شکی جلو میز توالت یه خط چ سری م شکی رو شلوار م شیدم با  پو

 کشیدم ریمل تدم رژ صورتیمو تدم خد من امادم بریم
 _باشه

ساعت  سی گرفتیم نیم  سرکوچه تاک شدیم داخل _ شاپ پیاده  بعد جلو کافی 
 کافی شاپ شلوغ بود یه پسره اومد جلو 

 _سالم خانوما خوش اومدین پایین جا نیست ولی میتونین برین باال
 _باشه مرسی منو رویا ات پله ها باال رفتیم 

 _یاسی پویا اونجاس بیا بریم
 _میزو بهم نشون داد به طرفش رفتیم

 _سالم 
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 _سالم 
 نمیکنین_معرفی 

 _دخترخالم یاسمن 
_خوشبختم یاسمن خانوم دستشواورد جلو باهاش دست دادم  منم خوشبختم 

 اقا پویا 
 _بفرمایین بشینین

 _پویا تو که گفته بودی با یکی ات دوستات میای؟
 _اره باهاش اومدم رفت دستشویی االن میاد

 _اوکی.
 _ چی میل دارین براتون بیارم؟

سفارش دادم رو سره که نمیدونم _ابمیوه  سفارش دادن برای اون پ یاوپویا قهوه 
 کیه هم ابمیوه
 سفارش دادن 

 _یاسمن خانوم شما چی میخونین؟
 _روانشناسی

 _موافب باشین
 _مرسی
 _سالم

 _سرمو بلندکردم  تو ؟؟؟
 _تووو؟؟
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 _شما هم دیگه رو میشناسین
 _اره

 _راشا رو صندلی نشست اره تو دانشگاهمونه 
 نیاتی به معرفی هم نیست دیگ _پد همومیشناسین

 _نه بابا اسمشو میدونم راشا)وای بات سوتی دادم (
 _رویا در گوشم گفت

جا  عدا برام تعریف کن ببینم ات ک خانومی  ابرومو بردی ب قایی  یه ا نگ  _خ
 میشناسیش 

 _رویا بعدا به حساب شما میرسم
 _اصال ات این پسره خوشم نمیومد 

 _رویا میشه تود تربریم
 یاسمن خانوم تاته اومدین_کجا 

شم نمیاد بد  شا خو ستم چی بگم واقعا مونده.بودم . اگه میگفتم ات را _نمیدون
 میشد. جوابی ندادم 
 _سفارشامونو اوردن

 
 _راستی رویا هفته بعد تولد یکی ات دوستامه تو باغ تو یاسمن خانوم میاین؟

 _اره میایم
 _چیچی رو میایم من کاردارم

 الکی گفتم( )راستش کار نداشتم
 _عه یاسی اذیت نکن دیگه باید بیای
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 _وقتی میگم کار دارم چیجوری بیام
 _بگو ببینم چیکارداری؟

 _درس دارم
 _ات کی تاحاال درسخون شدی

 _یاسمن خانوم بیاین دیگه 
 _حاال تا هفته بعد ببینم چی میشه

 _باشه پد منتظریم 
 _اوکی 

 _یکم ات اب میوه ام خوردم 
 و نگاه کردم سرش پایین بود تیر چشمی راشار

_دلیل اینکه اتش خوشم نمیادو اصال نمیدونستم شاید بخاطر اینکه که سر به 
صال  شه من اذیتش میکردم. ا شت همی سرم گذا سربه  سرم میزاره )این کجا 

 حقشه کاره خوبی کردم (
 _یاسی؟
 _هوووم

 _کجایی سه ساعته دارم صدات میکنم
 _بگو

 _راشا باتوء
 اقا راشا_بفرمایین 

 _شما ترمه چندومی؟
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 _)مگه فضولی(ترمه دوم
 _اوکی

 _ چگور؟
 _هیچ همینگوری راستی چرا بعضی وقتا سر کالس نمیرین

 _)ای بابا یکی نیست بگه به تو چه(
 _عه تاته یادم اومد یاسی چرا اون روت بهم اس دادی سرکالس نرفته بودی

 _)بیا حاال یکی دهنه اینو ببنده(
 ا سه تای منو نگاه میکردن_رویا راشا پوی

ستاد منو بیرون کرد  سرکالس ا سه دیر رفتم  _خد خد بخاطر اینکه من یه جل
 دفه بعدی روصندلیش سوتن گذاشتم فهمیدگفت دیگه سرکالسم نیا

 _راشا جف دوتا ابروشو داد باال
 _بابا چقد تو شیگونی ههه

 _پد اون روت ات نردهاا برای همین سرمیخوردی؟
 پویا ابروم رفت( _)ای وای جلو

 _اوهوم
 _سه تای تدن تیر خنده 

 _شیگون خانوم ات نرده سرخوردی
 _چیه مگه پویا حوصلم سر رفته بود

 _عجبااا
 _یاسی خاک تو سرت

 _اروم جوری که پویا راشا نفهمن
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 _رویاخونه بریم تنده ات نمیزارم
 _به پویا میگمااا

 _پویا
 _سریع بادست جلو دهنشو گرفتم

 شد خانومم _عه یاسی خفه
 _دستمو ات رو دهنش برداشتم 

 _جونم بگو چی میخاستی بگی
 _هیچی بیخی

 _اوکی 
 
_ 
 

 _یاسی پاشو برو با راشا رو یه میزه دیگه منو پویا خلوت کنیم 
 _رویا بخدا همینجا موهاتو دونه دونه میکشمااا

 _برو دیگ خواهش میکنم
 _تو که میخاستی تنها باشی چرا منو باخودت اوردی؟

 _سرخر اوردمت
 _دست درد نکنه 

 _شوخی کردم بیجنبه 
 _ات رو میز بلندشدم خد من میرم رو اون میز تا تو رویا حرفاتونو بزنین

 _باشه
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 _رفتم رو یه میزه دیگ نشستم راشا هم اومد روبه روم نشست
 _چی میخوری برات بیارن

 _)دلم میخاست سربه سرش بزارم(
 _تو حساب میکنی دیگ؟

 _اره 
  _باشه

 _امید بیا اینجا
 _اون پسره که تاته فهمیدم اسمش امیده

 _بله راشا
 _ببین خانوم چی میخاد براش بیار

 _چشم
 _چی میل دارین؟

 _قهوه تلخ. نسکافه. ابمیوه.کیک شکالتی.بستنی شکالتی..
 _راشا با امید با تعجد نگاهم میکردن

 _چرا وایسادی برو تود تر سفارشامو بیار 
 جان شما چی میخوری؟ _باشه چشم. راشا

 _اب
 _باشه 

 _پسره رفت 
 _تو واقعا میتونی همه اینارو بخوری؟

 _اره تاته اینا کمم بود
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 _کم بود
 _تعارف نکن باتم سفارش بده

 _باشه پد دوستو صدا کن تا سفارش بدم
 _چپ چپ نگاهم کرد

_بعدات چند دقیقه ستتفارش هامو اوردن اول بستتتنی خوردم بعد قهوه .یکم ات 
 م خوردم اوووم واقعا خوشمزه بود.کیک

 _سرمو بلند کردم راشا با دهن بات داشت نگاهم میکرد
 _چیه اینجوری نگاه نکن بهت نمیدم

 _یکم ات ابشوخورد . نه بخور من میل ندارم
 _خوبه  ابمیوه مو یکم خوردم دستشوییم گرفته بود بلندشدم برم

 _کجا؟
 _دستشویی

_سرشو تکون داد  رفتم دستشویی اومد رو میز نشستم دیدم راشا کیکمو خورد 
 بانسکافمو 

 _چرا نسکافه با کیکمو خوردی
 _چون دوست داشتم

 _اونا ماله من بود اگه میخاستی برای خودت سفارش میدادی
 _نه ماله تو خوشمزه تربود

 _چپ چپ.نگاهش کردم خیلی پروی
 _اره میه تو
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 مده بود دلم میخاست بزنمش_واقعا حرصم دراو
 

 بالبخند نگاهم میکرد
 _چیه؟

 _هیچی
 _گوشیمو دراوردم یکم باهاش ور رفتم سنگینی نگاهشو حد میکردم

 _خسته نشدی!
 _اتچی؟

 _انقد نگاه میکنی
 _نه

 _چقدپرو بود  اون طرفو نگاه کردم رویا پویا طرق حرف تدن بودن 
 _اووووف خسته شدم 

 _اتچی؟
 _ات تو

 _ با اخم نگاهم کرد چیزی نگفت یکم بعد رویا پویا هم اومدن 
 _خد یاسی بریم

 _کجا میرسونمتون
 _نه تحمت میشه

 _چه تحمتی بیاین بریم 
 _چهارتایی به طرف ماشین رفتیم منو رویا پشت نشستیم راشا جلو نشست 

 _یاسمن ادرس خونتونو بده
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 مون نگه داشت _ادرسو دادم به  طرف خونمون رفت  یکم بعد سرکوچ
 _دستون درد نکنه 

 _خواهش  یاسی خانوم یادت نره هفته بعد 
 _من قول ندادم

 _حاال قول دادی یا نه ما منتظریم
 _باشه 

 اتشون خدافظی کردم منو رویا به طرف خونه رفتیم 
 رو تخت نشستم اوووف چقد خسته شدم

 _مگه کوه کندی
 _اری

 _خد یاسی من دیگه برم خونه 
 حاال_کجا بودی 

 _نه دیگ مرسی
 _باشه هرطور راحتی

_ات رویا خدافظی کردم بعد رفتم تو اتاقم روتخت دراتکشتتیدم باهمون لباستتا 
 خوابم برد

_بیدارشتتدم همه جا تاریک بودلباستتمو عوض کردم رفتم پایین کستتی نبود تو 
اتاق مامان بابا رو دیدم مامان رو تخت خواب بود مگه ستتاعت چنده انقد تود 

دقیقه بود خیلی گشتنم بود رفتم اشتپزخونه ۱۰：2۵اعتو نگاه کردم خوابید ست
ست  ساندویچ در شور  ست کرده بود برای خودم با گوجه خیار مامان کتلت در



 123 شکالت تلخ من

کردم خوردم  رفتم تو اتاقم خوابم نمیومد باگوشتتی  تو تلگرام رفتم با دوستتتام 
کر امروت فچت کردم چشمام دیگ درد گرفته بود گوشی رو .رو میز گذاشتم به 

کردم راشتتا خیلی خوشتتگل بود چشتتمای عستتلی بینی کوچیک لد گوشتتتی  
موهای لخت خیلی جذاب بود  . ولی من اتش خوشتتم نمیومد با فکر امروت 

 خوابم برد
 

ستم خیلی خوابم میاد إ  ش شدم روتخت ن شی بیدار صدای تنگ گو صبح با  _
بسته  دم با چشملعنتی دانشگاه چیه اوووف خسته شدم خوابم میاد بزور بلندش

سرمو گرفتم باال  شویی خوردم به دیوار اخخ دماطم... دماطمو  ست رفتم طرف د
پایین میپریدم اچ مردم میستتوته شتتکستتت کوری مگه جلوتو نگاه کن.وا من 
خوردم به دیوار پد میشتتته من کورم مگه جلومو نگاه کنم چی میگم من فکر 

ساژ د سرم  دماطم یکم ما شد  اچ  شد رفتم کنم مخم جابه جا  ادم دردش کمتر 
دستشویی صورتمو شستم مسواک تدم اومدم بیرون ات تو کمد پالتو مشکی مو 
شتم کیفمو گرفتم رفتم بیرون همه تو  شو ندا صله ارای شتم حو شیدم مقنه گذا پو

 اشپزخونه مشغول صبحانه خوردن بودن سالممممم
 _سالم 

شت شتم توش پنیر با گردو گذا ستم نون بردا ش صندلی ن ایی مو م خوردم چ_رو 
 خوردم 

 __یاشار؟
 _جان

 _ماشینمو اوردی؟
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 _اره
 _باشه مرسی داداشی

 _خواهش 

  
 _راستی یاشار امروت دادگاه داری؟

 _اره بابا 
 _باشه عزیزم موافب باشی

 _مرسی
 _من دیگ برم دانشگاه دیرم شده

 _برو دخترم
 _خدافظ

 _خدافظ مواشد خودت باش
شن کرد شینمو رو شگاه پارک کردم _ رفتم بیرون ما ساعت بعد جلودان م . نیم 

 پیاده شدم 
 _به یاسمن خانوم

 _برگشتم به طرف صدا راشا بود
 _سالم

 _سالم خوبی؟
 _مرسی تو خوبی؟

 _ممنون
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 _خد من دیگ برم کالسم شروع میشه 
 _باشه

سا  شدم  کنار در شد وارد کالس  _به طرف کالس رفتم این امروت چه مهربون 
 نشستم

 جونم چگولی؟_سالم درسا 
 _سالم خوبم

 _چته امروت کوک نیستی
 _حوصله ندارم 

 _چرا؟
 _بیخیال بعدا میگم

 _واه بگو ببینم چی شده
 _بعدا میگم 

 _باشه  راشا ماهان وارد کالس شدن 
 _واه اینا اینجا چیکارمیکنن؟

 _کی؟
 _این دوتا 

 _کدوم دوتا؟
 _إ درسا اون طرفو نگاه کنی میبینی

 _روشو اون طرف کرد 
 _واقعا اینجا چیکارمیکنن نکنه این درس عمومی رو با اینا داریم

 _یاسی یادت رفت چند هفته پیش هم اینا تو کالس بودن
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_عه راست میگی اصال دقت نکرده بودم  اینا همه کالسو نمیان تو این دو .سه 
 ماه فقط چندباراومدن 

 _اره
 _بیخیالشون

 _خودمونو عشقه
 _اری

شد  ستاد وارد کالس  شروع کرد به درس دادن  نمیدونم چرا وسط  _ا یکم بعد 
درس حواسم پرت میشد به راشا نگاه میکردم داشتم راشارو نگاه میکردم  درسا 

 محکم تد به باتوم اروم گفت
 _خوردیش

 _برو بابا
 

 خسته نباشین
 

 _درسا پاشو بریم 
 _باشه

 _ درسا
 

 _هووم
 _دیروتمنو رویا رفتیم سرقرار با دوست پسرش
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 _خد
 

 _راشا هم بود
 _چی؟

 _گفتم که
 _اون اونجا چیکارمیکرد

 _دوست پویا بود
 _پویا کیه؟

 
 _خنگول دوس پسر رویا

 _اهان خد چیشد
 _هیچی اخر هفته تولد دوست پویاس میگه منم باید برم اصال دلم نمیخاد برم

 
 _چرا برو خوش میگذره

 _تو ات کجا میدونی خوش میگذره
 _حاال تو برو

 _اوکی 
 _راستی راشا میاد؟

 _نمیدونم
 _اوکی

 _خانوم امیری؟
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_به طرف صتتدا برگشتتتم  )اوووف بات این پستتره کامران االن چند وقت بود که 

 مزاحمم میشد اصال حوصلشو نداشتم(
 _بله

 
 _میشه چند لحظه وقت تونو بگیرم

 _درسا برو من االن میام
 _باشه  تودی بیا

 _باشه.بله بفرمایین
 ات دانشگاه بیاین کافی شاپ پشت دانشگاه ؟_یاسمن میشه بعد

 _)چه تود پسرخاله میشه یاسمن. یه خانومی اقای چیزی واااه( چرابیام?
 

 _میخام یه حرفای رو به شما بگم
 _خد االن بگین

 _اینجا نمیشه
 _چرا نشه؟

 _نمیشه دیگ
 

 _باشه بعدات دانشگاه میام
 _ممنون خدافظ
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 _خدافظ
ضولماااا  فقط بخاطر این میخام برم ببینم چی میخادبگه  )یه وقت فکر نکنین ف

 نه اصال ( 
 

 _یاسی چیکارت داشت
 _نمیدونم واال بهم میگه بیا کافی شاپ پشت دانشگاه کارت دارم 

 _چیکار؟
 من ات کجا بدونم

 اوکی-
 _هی یاسی

 _هان
 اون پسره ماهانو-

 _کوکجاس
 اونجا-

 _خد که چی؟
 گفتم نگاهش کنی هیچی فقط-

 _درسا توام یه چیزیت میشاا 
 چیزیم نیست-
 

 _اره معلومه
 بیا بریم االن کالس شروع میشه -
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 _باشه بریم

_ 
 

وارد کافی شاپ شدم با چشم دنبال کامران میکشتم  بالخره پیداش کردم  رفتم 
 طرفش سرش پایین بود 

 _سالم
 _سرشو بلند کرد 

 سالم -
 ایین چی میخواستین بگین_نشستم رو به روش خد بفرم

 باشه میگم  چی میل دارین؟-
 _قهوه

 به پسره اشاره کرد اومد-
 _برای خانوم قهوه بیارین

 چشم-
_پستتره رفت  چند دقیقه بعد قهوه رو اورد یکم اتش خوردم  اصتتال ات ستتکوت 

 خوشم نمیومد دیگ اعصابم داشت خورد میشد
 

 _نمیخاین حرفتونو بزنین ؟
 چرا االن میگم-

 _منتظرم
 راستش یاسمن  من.. من خیلی.. وقت..که..-
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 _)واقعا حالم داشت بهم میخورد اون ات سکوتش این ات حرف تدنش(
من خیلی وقته به شتتما فکر میکنم خیلی اتتون خوشتتم میاد میخاستتتم ... -

 میخاستم اگه.. شماا قبول کنین برای خواستگاری بیایم 
 
 

 م اصال نمیدونستم چی بگم _دهنم بات مونده بود خیلی تعجد کرد
 

 _اقای یزدانی
 راحت باشین میتونین کامران صدام کنین-

 _اقا کامران من باید فکر کنم 
 باشه من مشکلی ندارم تا هروقت بخواین میتونین فکرکنین منتظر میمونم-

 _باشه  خد من دیگه برم
 اگ ماشین ندارین برسونمتون -

 _نه ممنون ماشین دارم
 باشه-
 خدافظ-
 خدافظ-
 

شک بودم من هیچ  شدم هنوت تو  شین  سوار ما شاپ اومدم بیرون  _ات کافی 
شتم باید  ستش ندا سره بدی نبود ولی من دو شتم . کامران پ سی   بهش ندا ح
چیکار میکردم اصتتال چرا بهش گفتم بعدا جواب میدم  کاش همین االن بهش 
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شمارشم ندارم همین االن بهش بگم. بیخیال  شه پد فردا جواب رد میدادم   با
 دانشگاه بهش میگم 

 
 

ات اتاقم رفتم بیرون مامان رو مبل نشتتستتته بود فیلم نگاه میکرد رفتم کنارش 
 نشستم

 _یاسی دخترم
 _بله مامان

 امشد خونه دوست بابات دعوتیم -
 _کدوم دوستش

 تا حاال ندیدیش-
 _چرا دعوتیم

 _چرا نداره که دعوتیم دیگ
 _باشه

 
 

 سالم به همگی-
 داداش جونم دادگاه چجور بود_سالم 

 _عالی موفب شدم
 _افرین بلندشم پریدم بغلش یه ب*و*س محکم ات گونش کردم 
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 إ إ برو اونور حالمو بد کردی همه صورتم تف شد لوس-
 

 _داداش خودم بود دوس داشتم اینجوری ب*و*س کنم مشکل داری؟
 ن شیگون من خستم میرم استراحت کنم-

 _باشه برم عشقم
 ینیمو کشید رفتیاشار ب

 
ات تو کمد مانتو سفیدمو در اوردم شلوارمشکی موهم دراوردم پوشیدم  یه شال 
شیدم ریمل تدم ژر  شم ک سرم جلو میز توالت یه خط چ شتم  صورتی هم گذا

 صورتمو تدم رفتم بیرون  مامانو بابا منتظرم بودن 
 

 یاشار کجاس؟-
 _نمیاد 
 _چرا ؟

 تولد یکی ات دوستاش بود رفت -
 _اوکی

 _یک ساعت بعد رسیدیم خونه دوست بابا  )تهرانم که همیشه ترافیک(
سور رفتیم باال یه خانومی دربات  سان شدیم با ا شت پیاده  جلو یه پارتمان نگه دا

 کرد همه با هم سالم علیک میکردن
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ست باباس وااای اگ  همه  ستادابراهیمیه اینجا چیکارمیکنه نکنه دو _إ این که ا
 وتن گذاشتم ابروم میرهبفهمن تیرش س

 _سالم یاسمن خانوم
 _سالم 

 _خوبی عزیزم من اکرم هستم 
 مرسی خوشبختم اکرم خانوم-

 _منم همینگور بفرمایین 
_به استاد نگاه کردم باهاش سالم علیک کردم رو مبل نشستم یه دخترکه بهش 

م رمیخورد دبیرستتتانی باشتته ات اتاق اومد بیرون با هم احوال پرستتی کردیم کنا
 نشست

 _دخترم ناتنین
 خوشبتخم ناتنین جون-

 _منم همینگور شما اسمتون چیه؟
 _یاسمن ولی همه یاسی صدام میکنن

 چه اسم قشنگی -
 _مرسی شما لگف دارین 

 _خواهش 
یکم با ناتنین حرف تدم دخترخوبی به نظر میرسید خیلی صمیمی گرم برخورد 

 میکرد
 یاسی جون بریم تو اتاقم-
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 _باشه بریم
 
 اتاقش با رنگ صورتی سفید کار شده بود خیلی قشنگ بود روتختش نشستم  

 _ناتی جون کالس چندمی
 سوم-

 _چی میخونی؟
 گرافیک-

 _واای من عاشب گرافیکم موفب باشی 
 ممنون تو چی میخونی؟-

 _روانشناسی
 چه رشته خوبی - 

 _اره من عاشقشم
 یکم دیگ با ناتی حرف تدم -

 _بچها بیاین شام
 _بلندشدم رفتم بیرون

  
شستیم. رو مبل  شستم طذامو خوردم بعدات طذا منو ناتی شرفارو  صندلی ن رو 

 کنار مامان نشستم
 بابا_ فرهاد تو تویی دانشگاه یاسمن هستی اره

 اره استادشم هستم -
 _)وای خاک بسرم االن میگه ابروم میره (
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 فرهاد واقعا استادیاسمن جونی-

 _اره خانوم
 پد یاسمن جون امسال قبولی خوبه دیگ-
 یه لبخند بهش تدم -

 _فرهاد..باید درس بخونه که قبول شه
 )اگه تو نمیگفتی من نمیخوندم ( -

 _اونکه بله  دخترم درسخونه
 )اره جون خودم واقعام درس خونم فقط بلدم همه رو سکته بدم(-
 

 _یکم دیگ نشستیم  
 _خد دیگ ما با اجاته بریم

 کجا بودین حاال-
 ه دیگه مرسی فرهادجان_ن
 هر طور راحتین -

 _همه باهم خدافظ کردیم خواستم ات خونه برم بیرون
 یاسمن-

 _بله استاد
 دختر اینجا که استادت نیستم-
 بله -
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سرکالس ولی دفه دیگ اگ ات  شم میتونی بیای  _این دفه رو بخاطر بابات میبخ
 این کارا بکنی نه

  
 _واای مرسی 

 مامانو بابات منتظرتنخواهش حاال برو -
 _باشه باتم ممنون   خدافظ

 _خدافظ
 خیلی خوشحال شدم

 _یاسی فرهاد چیکارداشت
 _هیچی درباره دانشگاه بود

 _اوکی
 

 گوشیم تنگ خورد به شماره نگاه کردم رویا بود تماسو وصل کردم
 _چیه رویا کچلم کردی باالی هزاربار تنگ تدی خد دارم اماده مشیم دیگ 

 _حرص نخور . تود باش االن منو پویا میایم دنبالت 
 _باشششششهههه

 انقد جیغ جیغ نکن اماده شو-
 _رویا بخدا بگیرمت تیکه تیکت میکنم

 پویا جونمو میگما-
 _برو بگو  میذاری اماده شم یا نه

 باشه بابا برو اماده شو-
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دتر  تو یگ ب_تلفنو قط کردم یعنی این یه هفته ی منو کچل کرده بود امروتکه د
اینه یه نگاه به خودم انداختم بلوت شتتلوار ستتفید مشتتکی پوشتتیدم. موهامو بات 
شنه  شتم. کفش پا شالمو گذا شمم تکمیل بود مانتو ابیمو پوشیدم  شتم ارای گذا
ستادم کیفمو گرفتم رفتم  شیدم ات تو اینه برا خودم ب*و*س فر سفیدمو پو بلند 

مشد تولدیکی ات دوستاشه منم دعوتم بیرون رویا به مامان تنگ تده بود گفت ا
 . مامان من دارم میرم 

 باشه دخترم مواشد خودت باش شد دیرنکنیاااا-
 _باشه خدافظی

 خداحافظ-
 _بات گوشیم تنگ خورد  

دارمممم میاااااااام  نزاشتم حرفی بزنه قط کردم  تو کوچه  ماشین پویارو دیدم -
 به طرفش رفتم سوار شدم

 _سالم
 سالم یاسی خانوم -
 چرا دیر کردی؟-

 _رویا دونه دونه موهاتو میکشماا تو ساکت شو حرف نزن
 واه یاسی خانوم چرا عشقم حرف نزنه-

 -_اقا پویا کچلم کرد انقد تنگ تد
 یاسی من کجاتنگ تدم-

 _تنگ نزدی؟
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 نه-
 بیا تماساتو ببین  

 _بیخیال یاسی خانوم
م یه حیاط بزرگ خونه ویالیی واقعا _یک ستتاعت بعد رستتیدم بیرونو نگاه کرد

 قشنگ بود سمت راستش یه استخر بزرگ داشت 
 خد رسیدم پیاده شین-

_ات ماشتتین پیاده شتتدیم ستته تای به طرف ستتاختمون رفتیم وااای اینجاا چقد 
 شلوطه 

 خنگول پد میخاستی خلوت باشه -
باس  یدن دختراش ل با .. وستتط کلی دخترو پستتر بودن میر*ق*صتت با _برو 

 پوشیدن سنگین تر بودن نمی
 سالم خوش اومدین-

_به طرف صتدا برگشتتم یه پستر قد بلند موهای لخت چشتمای مشتکی بینی 
 متوسط  لد گوشتی جذاب بود یکی محکم تد به باتوم

 _اخخ چته تو؟
 ابرومو بردی پسره مردمو چرا اینجوری نگاه میکنی-

 _ساکت شو 
 معرفی نمیکنین؟-

 _ عشقم رویا.
 ا خانوم خیلی خوش اومدین_خوشبختم روی

 _ایشون دختر خاله رویا جان  یاسمن خانوم
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 خیلی خوش اومدین-
 _مرسی

 _ ایشونم اقا پرهام دوستم.که امشد تولدشه
 _تولدتون مبارک اقا پرهام

صدا - شین اقا اینا نگین همون پرهام  سمن جان لگفا با من راحت با سی یا مر
 کنین

 )واه مگه میشه مگه داریم . حاال که میخای اوکی (ات فکر بیرون اومدم 
 _یه باشه گفتم

 خانوماا برین باال لباستونو عوض کنین-
 _منو رویا ات پله ها باال رفیتم

 
 اینجا که چندتا اتاق داره کدومشه؟

 من چمیدونم -
 _هرکاری کردم در اتاق بات نشد

 رویا اینکه قفله-
 یگ بیا بریم یکی د-

 _رویا اون دختره ات اون اتاق اومد بیرون بیا بریم اونجا 
 باشه بریم-
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_بالخره پیداشتتد مانتو شتتالمو در اوردم  رویا هم مانتو شتتو دراورد  یه پیراهن 
شیک خیلی بهش میمومد  ساده بود ولی  شت  سینش نگین دا قرمز کوتاه ریز 

 موهاشو هم دم اسبی بسته بود 
 
 

 خد من امادم بریم-
 شه با هم پایین رفتیم رویا اینجا شلوطه چیجوری پویارو پیدا کنیم_با

 بیا پیداش میکنیم -
 _عه رویا پرهام انجاس بیا بریم اتش بپرسیم

 
 

 اقا پرهام پویا کجاس؟-
 _شما اونجا بشینین االن میاد

 باشه -
 _منو رویا رو مبلی که اون کنار بود نشستیم چند دقیقه بعدپویا باراشا اومد 

 
 
 

 عه این اینجا چیکار میکنه؟
 _کی؟
 _راشا
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 خد دوست راشا هم هست-
 _اوکی 

 با راشا احوال پرسی کردم  نمیدونم چرا باهم انقد مهربون شده 
_تو دستش مشروب بود داشت میخورد  اصال ات مشروب خوشم نمیومد یکی 

 ات پسرا صداش تد راشا رفت.
 _رویای من پاشو بریم یه قربدیم

 باشه-
یا باهم رفتن بر*ق*صتتن من اینجا تنها موندم رومبل نشتتستتته بودم _پویا رو

 ر*ق*صیدن پویا اینارو نگاه میکردم حد کردم یکی پیشم نشست 
 
 

 خشکله چرا اینجا تنها نشستی بیا بغلم که تنها نباشی-
 
 

ست بود  شت به هم میخورد انگار م شروب میداد حالم دا سره بو گنده م _یه پ
 ش نمیومدموای خدایا چیکارکنم کا

 _دستمو گرفت 
_بیا بیا بریم اون باال خوشتتبگذرونیم  کاری میکنم که بهت خوش بگذره بیا 

 عزیزم
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_دستتتمو ول کن هر کاری میکردم دستتتمو ات دستتتش بیرون بکشتتم فایده ی 
نداشت محکم تر میگرفت منو دنبال خودش میکشید اونجا هیچکی حواسش 

جادیگه کجاس  ولم کن عوضی دستم به ما نبود همه تو حال خودشون بودن این
 شکست  ولم کن

 
 

 _انقد جیغ جیغ نکن کسی صداتو نمیشنوه 
_ولم کن تورو خدا ولم کن با من چیکار داری برو با یکی دیگ این همه دختر 

 هست
 تو نات تری-

 _گمشو عوضی 
 
 

_یه چاقو در اورد گرفت جلوم ببیین اگ یک بار دیگ جیغ جیغ کنی با همین 
 تموم میکنمکارتو 

 خیلی ترسیده بودم 
 
 

منو برد تو یه اتاق درو هم ات پشت قفل کرد  بلوتشو در اورد  میومد نزدیک تر  -
هر قدمی که نزدیک میشتتد من عقد میررفتم انقد عقد رفتم خوردم به دیوار 
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یام بیرون محکم تر بغلم  یک منو گرفت تو بغلش هرکاری میکردم ب مد نزد او
 و تخت   خودشو پرت کرد روم دیگ اشکم در اومده بودمیکرد منو انداخت ر

 
_لبشو به لبام نزدیک میکرد من صورتمو کی میکردم  تکون تکون میخوردم اما 

بی فایده بود کاره خودشو میکرد ولم کن عوضییییییی احمب بیشعور ولم کننننن  
 موای نه خدایا کمکم کن  نذار همچین اتفافی بیفته هر کاری میکردم بلندشتت

 نمیشد خیلی سنگین بود حالم داشت بعد میشد..........
 
 
صال تو   سره ا صدام میکرد این پ شد یکی درو محکم میزد   یهویی نمیدونم چی

حال خودش نبود نمیدونم چیشتتتد ات روم بلندشتتتد با چشتتم گرون داشتتتم 
 نگاهشون میکردم  راشا انقد پسررو تده بود که بیهوش رو تمین

 
 دستمو گرفت افتاد  اومد طرفم  

 _تود باش بیا بریم
شدم - شین  سوارما شتم   سریع ات اتاق تدیم بیرون ات تو اتاق مانتو کیفمو بردا

 انقد حالم بد بود که اصال نمیدونستیم کجا داریم میریم 
 یهوویی ترمز کرد نزدیک بود سرم به شیشه بخوره
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 _تو اون تو چه طلگی میکردی هااااان؟؟
 اگ نمیومدم میدونی چه بالی سرت میومد 

را ....راشتتا ب ... بخداا من نمیدو...م چیش..د اون پستتره... منو بزور برد تو -
 اتاق... هرکاری کردم ات دستش فرار کنم نشد 

 
 
 

 _مگه پیش رویا اینا نبودی 
 _چرا ولی اونا رفتن بر*ق*صن

 باشه گریه نکن -
گریه کردم اگه تو نمیومدی من بدبخت _منو کشتتید تو بغلش  تا میتونستتتم 

 میشدم
 _میدونم عزیزم اروم باش دیگ همه چی تموم شد 

 راشا ممنون که اومدی-
_هید نیاتی به  تشتتکر نید دیگ گریه کن نمیدونم چقد تو بغلش بودم اون 

 لحظه حد میکردم بغل راشا بهترین جاس
 

  
 _ات بغلش اومدم بیرون اشکمو پاک کردم

 بزن بگو با منی به رویا تنگ -
 _باشه هر چی تنگ تدم جواب نداد
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 _جواب نمیده 
 اس بده-

_باشتته  اس دادم به رویا گفتم که راشتتا منو برد خونه حالم خوش نبود دوس 
 نداشتم کسی ات این قضیه چیزی بفهمه 

 راشا حرکت کرد  اصال نمیدونستم کجا داریم میریم -
 _راشا کجا داریم میرم

 ی بری خونه با این قیافه میخا-
 _سرمو انداختم پایین چیزی نگفتم 

 _یکم بعد یه جای  نگه داشت  ات ماشین پیاده شد در طرف منو بات کرد 
 _بیا پایین

 راشا اینجا کجاس -
 _خودت داری میبینی که بیابون

 _یه بگری اب بود دستش گرفت طرفم
 _بیا بااین صورتتو تمیز کن 

صورتمو تمیز ک- شد بگری رو اتش گرفتم  سوار شا هم  شدم را سوار ردم  بعد
 حرکت کردیم

 سوگل فتحی  ......:
_)وای اگه راشتا نمیومد االن معلوم نبودچی میشتد حتی فکرکردنش منو اذیت 
میکنه .بدبخت میشتتدم  اگ پاکی مو اتم میگرفت همونجا خودمو میکشتتتم ( 

 حد کردم صورتم خید شده این اشک لعنتی کجاس تا چیزی میشه میریزه 
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 _یاسمن
 چقد قشنگ اسمو صدا تد. جانم؟-

 _چرا گریه میکنی تموم شد اروم باش
 راشا...اگ ..اگ تو نیومده بودی...-

 _هیسد نگو االن که اومدم کنارتم اروم باش کنار من جات امنه 
 _کنار خیابون نگه داشت  

 کجا میری منو تنها نزار-
 _جای نمیرم اروم باش االن میام

 منم میام -
 لت خوب نیست همینجا باش تود میام _تو حا

باشه)نمیدونم چرا ولی یه حسی بهم میگفت به راشا اعتماد کنم ( چند دقیقه -
 بعد با یه ابمیوه اومد در ماشینو بات کرد ابمیوه رو گرفت سمتم

 بگیر بخور حالت بهترمیشه-
 _نه نمیخورم 

 بخور -
اصال میل نداشتم ولی  _انقد این کلمه رو اروم قشنگ گفت دلم نیومد نخورم.

باید میخوردم گلوم خشتتک شتتده بود اب میوه رو ات دستتتش گرفتم یکم اتش 
 خوردم 
 مرسی

 همشو بخور-
 _دیگ نمیتونم
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 باشه-
 ادرس خونه ؟

 _میخای منو ببری خونه ؟
 _اره 

 میشه نریم من نمیخام برم خونه من میترسم -
 روشو کرد طرفمو دستمو گرفت

 من هستم _ات چی میترسی اروم باش
 اگ برم خونه که دیگ نیستی -

 تورو خدا خونه نریم من میترسم 
 _باشه اروم باش  

 )دستشو رو صورتم کشید اشکمو پاک کرد (
 _یکم بعد ماشینو روشن کرد راه افتاد 

یا اس بده بگو - یا میمونی به رو برای مامانت تنگ بزن بگو امشتتتد خونه رو
 میری خونه اون دوستت اسمش چی بود 

 _درسا؟
 _اره همون

 _اخه اینجوری مگه میشه؟
 اره میشه تنگ بزن-

 _باشه. شماره مامانو گرفتم بعدات چندتا بوق جواب داد
 _صدامو صاف کردم که نفهمه گریه کردم الو سالم مامان
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 _سالم 
 _مامان من امشد پیش  رویا میمونم خونه نمیام

 چرا؟-
 مینجا میخوابم_خیلی خستم خوابم میاد نمیتونم بیام خونه ه

 باشه عزیزم.-
 _خدافظ 

_خدافظ) مامانو بابای رویا خونه نبودن رفته بودن مستتافرت چند روته.. رویا 
 نرفته بود. (

 
به رویا اس دادم .)رویا من امشتتد میرم پیش درستتا اگ مامانم بهت تنگ تد 

 بگو پیش توام باشه(
 _گفتم

 اوکی-
 _تو ات کجا فهمیدی من تو اون اتاقم؟

شتم میومدم یکی - شش وقتی که دا شت رفتم پی صدام کرد کارم دا ستام  اتدو
پیشتت رو مبل نبودی با خودم گفتم حتما جای رفتی  گوشتیم تنگ خورد انقد 
اونجا ستترو صتتدا بود. رفتم یه جای خلوت جواب بدم داشتتتم حرف میزدم 
صتتدای  ولم کن عوضتتی کجا میبری منوجیغ... اومد. دیدم یه پستتره یه دخترو 

بات نشتتتد  داره تاقو قفل کرد  منم هرچی در تدم  یام در ا تا ب تاق  بزور میبره تو ا
مجبور شتتدم درو بشتتکنم اومدم تو دیدم اون پستتره رضتتا روته بقیه رو خودت 

 میدونی
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 _اسمش رضاس؟
 اره دوست پرهامه خیلی عوضیه -

 پیاد شو رسیدیم
 _کجا؟

 مگه نگفتی خونه نمیری میترسی؟-
 _اوهوم

 خونه خودمخد منم اوردمت -
 _من بیام خونه تو؟

 اگ نمیای پد کجا ببرمت ؟بهم اعتماد نداری؟-
 _چرا دارم 

 باشه پد پیاده شو-
_یکم استرس داشتم نمیدونستم چیکارکنم با یه پسره طریبه این موقع شد برم 
شن  ستن اگ اونا اونجا با شاید اونام ه شه  شاید اینجا خونه پدرمادر خونش 

یه ای یه طرف میترستتم برم خونه نمیگن این دختره ک مده ات  ن موقع شتتتد او
مدم  کاش نمیو کارکنم خودت کمکم کن  یا چی خدا تاقم بخوابم  میترستتم توا
همون خونه میرفتم یا پیش درستتا. وای این موقع شتتد برم پیش درستتا نمیگه 

 کجا بودی خانوادش چی 
 نمیخای پیاده شی؟-
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هم سوار اسانسرشدیم خیلی _ات فکر بیرون اومدم اروم ات ماشین پیاده شدم با 
میترسیدم نکنه منو اورده اینجا بالی سرم بیار )نه احمب جون خودت خواستی 

 باهاش باشی (
 _در اسانسر بات شد رفتم بیرون راشا هم اومد درو بات کرد

 _بفرما
 _رفتم تو خونه کفشمو در اوردم 

 _دستشویی کجاس؟
 سمت چپ در اخری-

 _باش
شویی رفتم  د ست رو باتکردم تو اینه به خودم نگاه کردم این منم چرا _به طرف د

صورتم پخش  شماام پف کرده همه ریمل رو  شده چرا چ صورتمم اینجوری 
صورتمو  شا چجوری منو تحمل کرد با این قیافه.  سیاه  بود بیچاره را شده بود 
شستم رفتم بیرون تاته به خونه نگاهی انداختم یه خونه کوچیک  اشپزخونه اپن 

 یه دست مبل بود خونه ست قهوه ای کرم بود خیلی به ادم ارامش میدادتوهال 
 

سینی چای اومد   شپزخونه بود بعدات چند دقیقه با یه  شا تو ا ستم را ش رو مبل ن
 گذاشت رو مبل رو به روم نشست یه چای گرفت سمت من

 بگیر بخور -
 _میل ندارم

 یاسمن ناراحت میشما بخور-
 ز خنک بشه خودش مشغول چای خوردن شد _چای رو گرفتم گذاشتم رو می
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 _ببخشید مزاحمت شدم بخاطر من ات تولد دوست اومدی واقعاشرمنده
نه بابا این چه حرفیه تاته خودم دوس نداشتم تو اون تولد باشم  مراحمی دیگ -

 این حرفو نزن
 _مرسی چاییمو گرفتم یکم اتش خوردم

 میتونی بری تو اون اتاق بخوابی  -
 ابی؟_توکجا میخو

 من اینجا رو مبل-
 _واقعا شرمنده

 گفتم دیگ این حرفو نزن-
 برو تو اتاق استراحت کن

_یه باشتته گفتم میه بچهای که حرف مادرشتتونو گوش میدن  بلندشتتدم شتتبت 
 خوش

 _شد بیخیر
_رفتم تو اتاق .ستتتت ستتفید مشتتکی بود یه تخت دونفره ستتمت چپ بود 

نه دراتکشیدم یعنی راشا نتها تندگی میکمیزکامپیوتر سمت راست بود  رو تخت 
مامان باباش کجان این خونه مجردیه ؟هزارتا فکر دیگ اومد ستتراطم نمیدونم 

 چند ساعت گذاشت تا خوابم برد.
اینجا دیگ کجاس چرا انقد تاریکه کی منو اورد تو جنگل چقد اینجا ترستتناکه 

کی شد تو تاریصدای پا اومد پشت سرمو نگاه کردم یکی داشت بهم نزدیک می
سکته  شتم اتترس  شد دا ستم خوب ببینم کیه همینگوری بهم نزدیک می نمیتون
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ضاس  شد این ..اینکه ر صدای قهقه اومد بهم نزدیک  ستی. میکردم. تو..کی ه
همون پستتره .اومد منو گرفت تو بغلش داشتتت لباستتمو در میاورد ولم کن ولم 

خد کارونکن تورو کار کردم ..این  هات چی با گه من  باس کن م ا ولم کن. ل
با من  کارو  نه این  نه  نه  گاهم میکرد   ند مستتخره ن با لبخ خودشتتو در اورد 

 نکننننننننننن ننننننننننننننه
 یهویی ات خواب پریدم چراغ اتاق روشن شد راشا اومد تو  

 _چیشده عزیزم اروم باش 
 راشا ..راشااون پ...پسره منو...-

 اروم باش _هید اروم باش تموم شد یه کاب*و*س بود 
سینش محکم بغلش کردم اون لحظه - شتم رو  سرمو گذا شید تو بغلش  منو ک

هیچی برام مهم نبود داشتتتم ات ترس میمردم بغل راشتتا بهترین جا بود برای من 
 خیلی بهم ارامش میداد

 
. انقد گریه کردم تیشتترتش خید شتتده بود  موهامو نواتش میکرد خیلی بهم 

 ارامش میداد
 شد من کنارتم تا وقتی من اینجام اتهیچی نترس اروم باش تموم -

 _نمیدونم چیشد خوابم برد
 
 
 

 )راشا(
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سمن بهم جوابی نداد ات خودم جداش   سمن یا صدای گریه نمیومد یا _دیگ 

صورتش  شتمش روتخت به  کردم دیدم خوابه دلم نیومد بیدارش کنم اروم گذا
صوم خوابیده  انقد نات خوابیده ب صبح نگاه کردم چقد مع ست تا  ود دلت میخا

نگاهش کنی نمیدونم چیشد لبمو گذاشتم رو پیشونیش ب*و*س کردم  تکون 
شرتم خید  شکر  تی شد ولی نه خواب بود اووف خدارو  خورد فکر کردم بیدار

 شده بود درش اوردم.خودمم انقد خسته بودم همونجا کنارش خوابم برد.....
یاسمن سرشو گذاشته بود  احساس کردم یه چیزی رو شکمم چشمو بات کردم

 رو شکمم  یه لبخند بهش تدم . چند دقیقه بعد خوابیدم....
 
 

دوباره حد کردم  روپام چیزی هست. چشمو باتکردم سر یاسی بود این دختر 
یگ تکون  خد د باال محکم بغلش کردم  به. اوردمش  چرا اینجوری میخوا

 نمیخوره اینجوری میذاره من تاصبح بخوابم...
 

 )یاسمن(
چرا دارم خفه میشم چرا جام تنگ شد چشمو باتکردم بغل یکی بودم این دیگ 
کیه سریع ات بغلش اومدم بیرون بهش نگاه کردم اینجا کجاس من اینجا چیکار 
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شن تولد اون  شد ج شاس چرا تو بغلش بودم دی سره کیه. اینکه را میکنم این پ
بید من دیشتتد پستتره راشتتا خونه خواب بغلش ..چرا بغلم کرد اینجا چرا خوا

 گفتم ات تنهایی میترسم نرو  
 

 _راشا راشا  
 چرا بیدارنمیشه 

 _راشااااااااااااااااااااااااااا
ستتیخ نشتتستتتت رو تخت گیی منو نگاه میکرد خندم گرفته بود ولی نباید -

 میخندیدم. خیلی جدی گفتم
 _من بغل تو چیکارمیکردم چرا کنارم خوابیدی؟؟؟؟

 
خوابت برد من روتخت گذاشتمت بعد نمیدونم  چی ؟؟اهان دیشد تو بغلم-

چیشد خودمم اینجا خوابم برد نصف شد سرت رو شکمم بود و... خیلی بد 
 میخوابیدی مجبورشدم محکم بغلت کنم تا صبح که راحت بخوابم 

 
_یکم خجالت کشیدم )خاک تو سرت یاسی انقد بد میخوابی پسره هم فهمید 

دن راشتتتا افتاد شتتیش تیغ هیکل یعنی هرچی خاک تو مخت ( چشتتمم به ب
 خوردی منو-ورتشی چقد اندامش قشنگ بود  

 _با صدای راشا به خودم اومدم تو چرا لباس نداری؟
 

 دیشد تو بغلم گریه کردی خید شد درش اوردم-
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 _خد یکی دیگ میپوشیدی؟

شم - شرت نمیپو صال موقع خواب تی شم من ا سته بودم خوابم برد  بعد انقد خ
 تموم شد پاشو برو دستو صورتتو بشور بیا االنم اگ سوالت

شپزخونه میزو  شا تو ا ستم اومدم بیرون  را ش صورتمو  ستو  شویی د ست _رفتم د
 اماده میکرد رفتم پیشش

  
 بیا بشین صبحانه بخور-

شتم توش خوردم چایی موخوردم تیر  ستم  نون گرفتم پنیرگذا ش صندلی ن _رو 
کم دیگ خوردم بلندشدم شرف چشمی به راشا نگاه کردم مشغول خوردن بود ی

 جمع کردم میخاستم بشورم 
 نمیخاد بشوری خودم میشوم برو اماده شو ببرمت خونتون-

شماره رو  شیم تنگ میخورد  شپزخونه اومدم بیرون رفتم تو اتاق گو شه ات ا _با
 نگاه کردم رویا بود تماسو وصل کردم 

 _الو 
شد کجا - ساعته دارم بهت تنگ میزنم دی  رفتی چرا بهم نگفتیمرض الو یک 

چرا اس دادی گفتی مامانت اینا تنگ تدن بگم پیش منی هااان تو االن کجایی 
 ؟
سا - ست ببره خونه توراه در شا میخا شد را شد حالم بد  رویا یه نفد بگیر. دی

به مامان  بهم تنگ تد گفت تنهاس برم پیشتتش مجبور شتتتدم برم اونجا اگ 
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اونجا مجبور شدم دروغ گفتم که پیش میگفتم اجاته نمیداد اون موقع شد برم 
 توام فهمیدی؟

 _اره االن کجایی
 خونه درسا االن میخام برم خونه -

 _یاسمن اماده شدی؟
 )وای بدبخت شدم(

 یاسی اون کی بود ؟-
 _هیچ داداشه درساس میخاد منو ببره خونه

 تو که گفتی درسا تنهاء-
منو تاخونه برستونه _اره تنها بود داداشتش صتبح اومد خونه درستا بهش گفت 

 حاال فهمیدی
 اهان باشه پد برو فعال کاری نداری باهام-

 _نه بای
 _بای

سی ات موضوع  شتم ک ست ندا )مجبور بودم به  رویا دروغ بگم.حقیقتو نگم دو
 باخبرشه(

 
 _اماده شدم رفتم تو هال من امادم بریم.

 بریم -
 _باشه. سوار ماشین شدم حرکت کردیم 

 یاسمن ادرس خونتون-
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 _اردسو بهش دادم. سرکوچمون وایساد
 _رومو به طرفش کردم. ممنون بخاطر همه چی 

 خواهش -
 _خدافظ . 

 _خدافظ 
_ات ماشین پیاده شدم به طرف خونه رفتم کلیدو دراوردم درو باتکنم پشتمو نگاه 

 کردم راشا هنوت اونجا وایساده بود براش دست تکون دادم رفتم خونه. 
 میومد رفتم اونجا  ات تو اشپزخونه صدا 

 _سالمممم کبری خانومممم خوش اومدی رفتم جلو بغلش کردم
 سالم دخترم خوبی یاسمن جان-
 _ات بغلش بیرون اومدم مرسی شما خوبی شمال خوش گذشت؟ 

 خوب بود دخترم -
 _یکی مارو تحویل بگیره کبری خانومودیدی مادرتو فراموش کردی؟

 نه مامان جونم. -
 اومدی؟_کبری خانوم کی 

 _یک ساعتی میشه دخترم 
 باشه من برم لباسمو عوض کنم میام -

 _باشه عزیزم
)کبری خانوم خدمت کاره این خونه بود یک ماه مرخصی گرفته بود برای شمال 
دخترش تاته بچه دارشده بودرفته بود اونجا االنم که اومد(  لباسمو عوض کردم 
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بود درستتتت یک هفته دیگ باید اذر تولد یاشتتتار 2۵رفتم بیرون االن  اذربود 
 براش کادو میخریدم ات نرده سرخوردم تا پایین

 رفتم تو اشپزخونه کبری خانوم مشغول درست کردن ناهار بود 
 _کبری خانوم نوء تون بزرگ شد 

 اره برا خودش خانومی شده-
 _اسمش چیه؟

 ستاره-
 _چه اسم قشنگی عکسشونداری؟

 نه دخترم-
 _حیف شد

 یگ بیان تهرانقرار چند هفته د-
 _عه چه خوب اگه اومدن میارین ببینمش؟

 اره عزیزم -
 _مسی

 گوشیم شروع کرد به تنگ خوردن نگار بود تماسو وصل کردم
 _الو سالم

 سالم یاسی جونم چگوری؟-
 _خوبم توخوبی؟

 مرسی یاسی امروت جای نمیری که-
 _نه چگور

 میخام بیام پیشت دلم برات تنگ شد-
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 بیا منتظرم  _واقعا؟چه خوب تودی
 باشه عزیزم فعال کاری نداری؟-

 _نه عزیزم بای
 بای -

 تلفنو قط کردم رفتم تو حیاط روتاپ نشستم
 

_راشا چقد پسره خوبی بود فکرشو نمیکردم انقد مهربون باشه اون منو نجات 
داد خونش برد اگه راشتتا نبود معلوم نبود االن تنده بودم یا مرده خدایا شتتکرت 

اشنا کردی. راشا بنظر نمیومد پول دار باشه فک کنم ات یه خانواده  که منو با راشا
شینش  شد بهش اعتماد  ۴۰۵معمولین اخه خونه کوچیک ما نمیدونم چرا دی

شتم؟چرا فک میکردم بغلش کنارش بهترین  کردم چرا تو بغلش حد خوبی دا
رو جاس ؟ شتتاید بخاطره اینه انقد مهربونه همیشتته منو نجات داد اولین بار ات 

نرده دیشد  واقعا اتش ممنون بودم باید برای تشکر یه هدیه میگرفتم. چند روت 
 دیگ میخام برم باتار برای یاشار کادو بگیرم برای راشا م میگیرم. 

 یاسی خانوم تو فکرن عاشب شدی عایا؟؟-
 _با صدای یاشار به خودم اومدم نه بابا چه عاشب بودنی

 کنارم نشست
 ؟پد به چی فکر میکردی-

 _هیچی. 
 اهان ادم الکی میره تو فکر پد چه جالد-



 161 شکالت تلخ من

 _نه 
 ها پد چی-

 _اوووف یاشار چه گیری دادیااا راستی امروت نگارمیخاد بیاد اینجا
 میدونم-

 _تو ات کجا میدونی؟
 چون نگار بهم گفت-

 _اهان باشه
 پاشو بریم تو خونه هوا سرده-

 _باشه بریم
تام و گرفتم رفتم تو تلگرام با دوستتباهم رفتم تو خونه رو مبل نشتتستتتم گوشتتیم

 چت کردم 
 _ناهار اماده 

ست کرده بود دلم برای - سبزی پلو باماهی در شپزخونه کبری خانوم  رفتم تو ا
 دستپختش تنگ شده بود نشستم رو صندلی بابا اینا هم اومدن

 
 
 بابا_به به چه بوییییی کبری خانوم چه کرده  

 _نوش جونتون 
به خودن  واقعا _برای خودم برنی  ریختم یکم ماهی گذاشتتتم شتتروع کردم 

ماده کردم رفتم حموم یک  باستتمو ا تاقم  ل عدات طذا رفتم تو ا خوشتتمزه بود ب
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ستتاعت تو حموم بودم اب باتی کردم اومدم بیرون لباستتمو پوشتتیدم ستتاعت 
 نزدیک سه بود. تیشرت با شلوارمو پوشیدم موهامو خشک کردم

 
 _گوشیم تنگ خورد نگار بود تماسو وصل کردم 

 الو سالم کجایی
 سالم جلو در خونتونم -

 _خد بیا تو 
 باشه اومدم-

 تماسو قط کردم ات پله ها پایین رفتم 
 _یاسی جان دوست اومد

 باشه کبری خانوم -
 _در هالو بات کردم نگار اومد تو 

 _سالم عزیزم
 سالم چگوری-

 _خوبم تو خوبی؟
 مرسی-

 م _سال
 سالم خاله جون-

 _یاسمن معرفی نمیکنی؟
 نگار دوستم-
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 _نگار جان خوش اومدی عزیزم
 مرسی خاله جون -

 _بفرما تو
 _مامان منو نگار میریم تواتاقم

 باشه دخترم -
 _منو نگار رفتیم تو اتاقم روتختم نشستم نگار کنارم نشست

 چه مامان مهربونی داری-
 _اوهووم

 خیلی تنه خوبیه-
 ف داری. _مرسی لگ

 یاشار کجاس؟-
 _پد بگو خانوم برای یاشار اومد نه من

 نه بابا برای تو اومدم-
 _بله معلومه ات راه نرسیدی خبره یاشارو میگیری

 خد چیکارکنم عاشب داداشتم-
 _نه بابا یکی نیست عاشب من شه

 عاشب توام میشن یه کچلی کوری چیزی-
 _بیمزه 

 بابا خوشمزه -
شکر کردم رفت  شربتو گرفتم ت شربت اورد  اتش  شدکبری خانوم  _در اتاق بات 

 پایین 
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 شربتمو میخوردم یاشار اومد تو   
 به به خانومم اینجاس-

_به سرفه کردن افتادم نفسم باال نمیومد  یاشار پشتمو تد تا حالم بهترشد چی 
 چیت  خانومت

 استگاری نگار اره دیگ قراره با مامان اینا صبحت کنم بریم خو-
 _جدی میگی؟

 اره -
 _وااای نگار جونم تبریک میگم بغلش کردم ب*و*سش کردم

 مرسی عزیزم-
_با یاشار نگار مسخره باتی در میاوردیم کلی حرف تدیم. یاشار نگارو رسوند 
خونه امشد قرار بود با مامان اینا دربارش حرف بزنه. نگار دختره خیلی خوبی 

 بود
 خیلی دوسش داشتم 
 

 نگاه میکردیم خیلی فیلم قشنگی بود tvکنار مامانو بابا روی مبل نشسته بودم 
 سالاااااام برهمگی-

 _سالم پسرم تا االن کجا بودی ؟شام خوردی؟
 اره مامان جونم -

 _باشه بیا اینجا بشین فیلمه قشنگه
 خودتون که میدونین یاشارمیادخونه فیلم اینا تعگیل  من خودم یه پا فیلم-
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 مزه نریز  بیا بشین فیلم ببین_انقد 
 عه یاسی -

 _چیه چشو ابرو میری؟
 خاک ت س.... -

 _عه یاشار 
 خد بابا راست میگم دیگ میخام درباره چیزه مهمی باهاتون صحبت کنم-

 _چی؟
 روخاموش کنین تا بگمtvشما اول -

 _روشن باشه چی میشه یاشارمن میخام نگاه کنم . عه عه چرا خاموش کردی
دخترم. داداشتتتت میخاد درباره یه چیزه مهم صتتحبت کنه _خد یاستتمن -

صتتحبت کنه من که میدونم میخاد بگه قراراتدواج ک.....)وای خاک تو ستترم 
 همه چیرو خراب کردم(

 _چی یاشار یاسمن راست گفت میخای اتدواج کنی ؟
 بله مامان -

 _باکی دختره کی هست؟من میشناسمتش
ست یه ن- ش شار رو مبل کنار من ن ستم گرفت خیلی دردم اومده یا شگول ات د

 بود اروم درگوشم گفت
 _نمیتونی جلو تبونتو بگیری من کم کم بگم 

 ات دهنم پرید-
 _شما دوتا چی پچ پچ میکنین

 هیچی مامان-
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 _پسرم دختره کی هست حاال ات کی میشناسیش اشناس طربیه؟
سمنم- سمش خیلی دختره خوبیه حتی یا شنا ستش بابا چند وقتیه می گارو ن  را

 میشناسه 
 _نگار؟

 اره مامان نگار-
 _همون دختره که امروت اومد اینجا؟

شاد تد با ذق  -من ستم نگار امروت اومد اینجا. )مامان یه لبخند گ اره مامان دو
 دستاشو به هم کوبید  تعجد کرده بودم(

شاال من امروت  ست هزار ما شکلم ه شار جان نگار خیلی دختره خوبیه خو _یا
 خوشم اومده بود خیلی اتش 

 یکی به منم بگه قضیه چیه؟-
_اقا رضتتا امروت دوستتت یاستتمن اومد اینجا هم دختره خوش برخوردیه هم 

 خوشگله من با اینکه اولین باره دیدمش خیلی خوشم اومده بود اتش 
 اهان پد مهری خانوم پسنید حتما دختره خوبیه -

 _پد بابا همتون راضی هستین بریم خواستگاری؟
پستترم بریم ببینیم چجور خانوادهی هستتتن همو بشتتناستتیم اگه خانواده اره -

 خوبی بودن اوکیه 
_اچ جوننننن نگار میخاد تن داداشتتم شتته وااای یاشتتارتبریک میگمممم یه 

 ب*و*س محکم ات گونش کردم
 دختر یواش چته تو همه صورتمو تفی کردی -



 167 شکالت تلخ من

 _دوست  داشتم داداشمه
 محکم دماطمو کشید 

 اخخخ دردم اومد  منم موهاشو کشیدم 
 یاسی ول کن موم کندی یاسی اچ اچ -

 _تا تو باشی دماغ منو نکشی محکم. دردت میاد؟
 اره ول کن-
 

 مامانو بابا به کارای ما میخندیدن 
شت   سید تنده ام نمیذا ستش به من میر شارو ول کردم فرار اگه االن د _موی یا

 رفتم پشت بابا 
 یاسی میکشمت موهامو کندی -

 _میخاستی دماطمو نکشی 
 ات پشت بابا بیا بیرون تاخودم نیومدم-

 _نمیام نمیام
 باشه پد خودم  میام-

 _بابا بابا جلوشو بگیر 
 به من چه هردوتون مقصرین-

 _بابا جلو یاشارو بگیر جبران میکنم
فرارکردم  ت باباشونشو باال انداخت یاشار با لبخند بهم نزدیک تر میشد ات پش

رفتم پشتتت مبل  یاشتتار میومد طرفم  کله مبلو دور میزدیم  ات این مبل به اون 
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مبل انقد منو یاشتتار دور مبال چرخیدم دوتایی حالک شتتدیم رو مبل دونفره 
 نشستیم کنار هم اصال حواسم نبود 

 یاسی... دستم....بهت ..برسه میکشمت-
. دستتتت...به ...من ...نمیرستته... _منم میه خودش به نفد نفد افتاده بودم

چون من یجای دیگ نشستم یهویی منو یاشار هم دیگ رو دیدیم حیغ کشیدم 
شتم دوتا قرض گرفتم ات پله ها باال  ستم فرار دوتا پا دا ش واااای من که کنار تو ن
سته بامامانو بابا میخندن یکم  ش شار رو مبل ن سادم دیدم یا سط پله وای رفتم و

شون کرد ستمو به کمرم تدم ات همون گیی نگاه م بعد فهمیدم به من میخندن د
 باال داد تدم

 چیزه خنده داری دیدین میخندین؟
واای یاسی اون لحظه باید قیافه خودتو تو اینه میدیدی چجوری جیغ کشیدی -

 فرار کردی انگار یه چیزه ترسناک دیده باشی اینجوری کردی هههه
 یم ؟مرض نخند مگه ات تو ترسناک ترم دار-

 _یاسی میاماا
 منو میترسونی خوبیا-

دیدم یاشتتار بلندشتتد داره میاد طرفم جیغ کشتتیدم فرار کردم  رفتم تو اتاقم درو 
 بستم صدای خندش ات پشت درمیومد 

 ههه یاسی درو بات کن میخام بخورمت  با سد نوشابه
 _وای وای ترسیدم 

 اگ نمیترسی پد درو باتکن تا بخورمت-
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 اتاقو بات کنم_دوست ندارم در 
 پد ترسیدی-

 _نخیر نترسیدم
 خو درو بات کن -

_خوابم میاد حوصتتله ندارم پاشتتم)الکی اگ درو بات میکردم میومد تا صتتبح 
 قلقلکم میداد(

 باشه پد شد خوش-
 _شد شیک

 اچ جون رفت
 

خت  بات کردم خواستتتم برگردم برم روت تاقو  پاورچین رفتم در ا پاور چین 
ت  بات شد یاشار اومد تو لبخند میزد بهم. منم انگاریه دراتبکشم در اتاق با شد

چیزه ترستتناکی دیده باشتتم جیغ کشتتیدم عقد عقد میرفتم. اونم بهم نزدیک 
 ترمیشد

 _االن میخوردمت یووووهااااهااااا 
یاشتتتار جلو نیار )واقعا اتش ترستتیده بودم جدی جدی فکر کردم االن منو -

 میخوره ... (
ش شار یهویی منو بلندکرد گذا شروع کرد به قلقلک دادنم  هههه یا ت رو تخت 

شتم ات خنده میترکیدم حد  شم نبود دا صال خیال شار طلط کردم  ا نکن.ههه یا
 کردم االنه که شلوارم خید شه یاشار  دارم میزنم 

 چیرو؟-
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 _دستشویی رو
 _همینگوری منو قلقلک میدادباخنده گفت   شماره یک یا دو؟؟

یاشتتتار بلند تد تیر خنده  ستتریع ات رو -یخت _بابا یک نکن اخخخ اخخ ر
شارهنوت  شویی اومدم بیرون دیدم یا ست شویی . ات د ست شدم رفتم د تخت بلند

 میخنده
 مرض نخند  -

_وااای یاسی کاش ات قیافت عکد میگرفتم اون لحظه دیدنی بود وااای خدااا. 
 ههههه. 

 _حرصم دراومده بود  رفتم جلو موهاشو دوباره گرفتم کشیدم
 ه من میخندی ارهب

 اچ اچ یاسی چرا رم کردی وحشی نکن دردم میاد -
 _دیگ به من میخندی؟

 اره-
 _محکم ترکشیدم 

 اچ دختر کچل شدم بات بهم تن نمیدن -
 _خوبه بهت تن ندن بترشی

یاد تورو ببره - کارارو میکنی هیچی نم من نمیترشتتم تو میترشتتی  همین 
 اخخخخخ

شو ول  شیدم بعد موها شو _محکم ترک سر شار  شد یا کردم اخیش دلم خنک ن
 ماساژ میداد



 171 شکالت تلخ من

 خیلی وحشی هستی موهامو کندی-
 _خد کردم حاالم پاشو اتاتاقم برو بیرون میخام بخوابم 

 نمیرم اصال امشد من همینجا میخوابم-
 _یاشاراذیت نکن پاشو بیا برو بیرون

 نمیرم-
 _رو تختم دراتکشید

 _ اخیش  
 ابی من کجا بخوابم؟چشماشو بست اگه تو اینجا بخو-

 دستاشو بات کرد یعنی بیا بغل من بخواب
 _یاشار تخت یه نفره جا نمیشیم بیا برو تو اتاق خودت

 باشه پد نیا من همینجا میخوابم تو اون پایین بخواب -
 _پشتشو کرد به من چشماشو بست

 همینگوری وایساده بودم بهش نگاه میکردم
 برو برقو خاموش کن چشمو اذیت میکنه چرا اونجا وایسادی منو نگاه میکنی-

 _مجبوری رفتم برقو خاموش کردم کنار یاشار رو تخت دراتکشیدم
 

 جام تنگ بود یاشار؟
 هوووم -

 _پاشو برو تو اتاق خودت جا نمیشیم دونفری
 جای من که خیلی خوبه -

 _یاشار من دارم ات تخت میوفتم
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 _بیا بغلم
 ااا_یاشار به نگار میگم باهاتاتدواج نکن

 _فکر میکنی تو بگی باهم اتدواج نمیکنه
 _پد من میرم تو اتاقت 

 _باشه برو 
شد   شلوارم خید  ستم حد کردم  ش شار روتخت ن شدم رفتم تو اتاق یا بلند

شار سه یعنی یا شدم عه چرا تختش خی شماره یک……"سریع بلند  نه بابا اگ 
ود اب ب بود االن بوی چیزی  نزدیک شتتدم به تخت بو کردم هیچ بوی نداشتتت

شتم نگاهش کردم این اینجا  چرا اب ریخته اینجا رو میز یه پارچ خالی بود بردا
چیکار میکنه. خوابم میاد حاال من کجا بخوابم پد بگو یاشتتتار چرا اومد تو 
با برم پیش کبری خانوم بخوابم؟نه نمیشتتته که اون االن خوابه  با تاق من ای  ا

نه م تاق مهمان برم  باباهم خوابن ا تا حاال اونجا مامانو  ن میترستتم ات اونجا 
تاقم ات تو کشتتو شتتلوارگرفتم تو  بابا حاال چیکار کنم. رفتم تو ا نخوابیدم ای 
حموم عوض کردم یاشتتار خواب بود دلم نمیومد بیدارش کنم یه پتو گذاشتتتم 
پایین تخت بالشتت گذاشتتم دراتکشتیدم حاال چی رو خودم بزارم اوووف کی 

شه ات تو کمد پ شدم اتتو کمد میخاد بلند تو بگیره عجد گیری کردما بزور بلند
ستام یا رویا میاد  شت تو کمدم بود یکی ات دو شه یه پتو یه بال یه پتو گرفتم همی

 بخوابه  دراتکشیدم به دقیقه نکشید خوابم برد........
 یاسی ؟؟یاسی؟

 هوووم-
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 _پاشو پاشو صبح شد باید بری دانشگاه
 _ولم کن خوابم میاد

 چیه پاشو باید بری دانشگاه _خوابم میاد
 _بزورچشمو بات کردم بلندشدم 

مدل  چه  خت دختر اون  یذاری رو ت پاتو م یدی چرا  پایین  خواب _تو دیشتتتد 
 خوابیدن اخه

 _تو یکی حرف نزن هرچی میکشم ات دست توء چرا تخت خید بود؟
تاقم اب خوردم حواستتم نبود گذاشتتتم رو  پارچ اب بردم توا یه  _چون دیروت 

ستم همه اب ریخت تخت رف ش شویی اومدم پارچو ندیدم رو تخت ن ست تم د
روتخت وگرنه خنگ نیستم تخت قشنگو ول کنم بیام اینجا بخوابم حالم پاشو 

 برواماده شو میرسونمت دانشگاه 
 _ماشین شما بنزین نداره

 _چرا دیروت پرش کردم
سوندم بعد رفتم دور دور یاد شین تو نگارو ر شد با ما ت م رف_بله چون من دی

 بزنین بزنم
 باشه 

شین  شار تو ما شدم یا شویی اومدم بیرون اماده  ست شدم رفتم د اتروتخت بلند
 منتظر بود سوارشدم نیم ساعت بعد رسیدیم دانشگاه

 
 ات یاشار خدافظی کردم به طرف دانشگاه رفتم
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صدامیکردن  صدا نمیزد فامیلیمو  سمن  سی منو یا شگاه ک سمن؟)توی دان _یا
یاسی میگفتن. پد این کیه؟(برگشتم به طرف صدا راشا بود فقط درسا با سحر 

 سالم
 _سالم خوبی؟

 _مرسی
 _اون پسره کی بود؟

 _کدوم پسره؟
 _همونی که ات ماشینش پیاده شدی

 _اهان اونو میگی دا.... چه دلیلی داره تو بدونی اون کی بود
 _دوس پسرت بود؟
 _)یکم اذیتش کنم(

شقم بود همه تندگیم بود قلبم شد  اره ع ضولیت تموم  برا اون میزنه حاال اگ ف
 برم کالس دیرم شده

ضول اخه به تو چه اون کیه  سره ف شدم  . پ خیلی تعجد کرده بود ات کنارش رد 
شاس من االن اینجام چرا  تو چیکاره منی. یعنی بد باهاش حرف تدم بخاطر را

باشه  وناونجوری باهاش حرف تدم اشتباه کردم .نخیرم اصلم اشتباه نکردم تا ا
فضتتولی نکنه. دیر اومده بودم ردیف اول دوم پرشتتده بود مجبورشتتدم برم ته 
کالس بشتتینم درستتارو توکالس ندیدم  ستترمو بلند کردم دیدم راشتتا اومد تو 
سای عمومی رو باهمیم قبال نمیومد.کنار من یه  شد همش در کالس عجباا چی

وووه حاال تو اخم صندلی خالی بود اومد نشست با اخم جلورو نگاه میکرد. او
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نکنی کی اخم کنه یکم بعد استتتاد وارد کالس شتتد. وستتط درس به راشتتا نگاه 
میکردم ولی اون اصتتال بهم توجه نمیکرد حرصتتم در اومده بود نمیدونم چرا 
رفتارش برام مهم شتتتده.کالس تموم شتتتد جزوه مو جمع کردم رفتم بیرون تو 

 دم به درسا تنگ تدم حیاط دانشگاه  جای همیشگی نشستم. گوشیمو دراور
 _الو سالم

 _سالم 
 _خوبی؟چرا صدات گرفته

 _سرما خوردم 
 _اهان میگم دانشگاه نیومدی

 _اره اصال حالم خوب نید
 _هههه حرف تدنت باحال شد

 _تهرمار نخند خد سرما خوردم صدام اینجوری شد
 _وای خدایاا ترکیدم خیلی باحال میحرفی صداشو اوه اوه 

 دکتر فعال کاری نداری؟ یاسی من میخام برم
 _نه ایشاال ده تا امپول بخوری

 _بمیری تو
 _بابای
 _بای 

ات تو کیفم شکالت تلخ دراوردم خوردم همیشه عادت داشتم وقتی عصبانی یا 
اعصابم خورد میشه شکالت تلخ میخوردم تلخیش ارومم میکرد االن عصبانی 
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یعنی خوشتتمزه  نبودم ولی ه*و*س شتتکالت تلخ کردم . برای من تلخی طذا
 ترین  چون بهم ارامش میده نمیدونم چرا

 
مامان خونه نگارشتتون تنگ تد قرار  اون روت ات دانشتتگاه اومدم خونه شهر 
خواستگاری رو گذاشت امشد قرار بود بریم خواستگاری خیلی دق داشتم تو 
شتم کال  سری کرم گذا سفید رو شلوار  سفیدبا  اینه به خودم نگاه کردم  مانتو 

شتم رنگای  شم تکمیل بود کیف کرمو  بردا شتم ارای ست دا شنو خیلی دو رو
 رفتم پایین

 _إ یاسی یک ساعته منتظرتیم 
 _اووه اقا دوماد چه عجله ی داره 

 _بچها االن وقته کل کل نید بیاین بریم دیرشد 
شون  سبد گل خرید خونه نگار شار برای نگار یه  شدیم توراه یا شین  سوار ما _

له نداشت تود رسیدم پیاده شدم  بابا تنگ تد درو بات کردن تیاد باخونه ما فاص
قای جلو در  خانوم ا یه  ما  یه خونه  یاط بزرگی داشتتتن درستتتت م رفتیم تو ح
وایستتتادن بهمون خوش اومدگفتن اون خانوم خیلی شتتبی نگار بود  فک کنم 
مادرش بود باهاشتتون احوال پرستتی کردم نگارم اومده بود چقد نات شتتده بود 

کت دامن یاستتی پوشتتیده بود خیلی بهش میومد باهاش دستتت دادم کلک .یه 
 درگوشش گفتم خیلی نات شدی شیگون خوشبحال داداشم

 _مرسی 
 _بفرمایین بشینین خیلی خوش اومدین 
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 _ممنون جناب راد 
_رو مبل کنار یاشتتار نشتتستتتم. یه خانومی اومد اب میوه اورد انگار خدمت 

 ودیه بردار داره پد چرا اینجا نیست کارشون بود  یادمه قبال نگارگفته ب
 بابا.اقای راد مشغول صبحت کردن بودن

_اقای راد همونگور که میدونین برای امر خیر مزاحم شدیم دخترون نگار برای  
 پسرم یاشار 

 اگه اجاته بدین نگار خانوم یاشاربرن باهم صبحت کنن 
 _اجاته مام دست شماس 

 _خواهش میکنم 
 یاشارو ببر تواتاقت باهم حرفاتونو بزنین_نگار دخترم  اقا 

سترس داره الهی  شدن رفتن باال ات قیافه نگار معلوم بود که ا شار بلند _نگار یا
 عزیزم 

شغول حرف تدن  شغول حرف تدن بودن مامانمو. با مامان نگار م _بابا اقا راد م
 بودن اعصابم خورد شده بود. سالم

یه پستتر خوشتتتیپ خوش هی کل  ات هیکلش معلوم بود _ستترمو بلند کردم 
 ورتشکاره 

 _با. بابا دست دادن 
 _ببخشید دیر کردم تو شرکت کار داشتم.دیر شد واقعا شرمنده

 _نه پسرم این چه حرفیه 
 _اقای امیری ایشون پسرم نیما هستن

 _هزار ماشاال
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ست رو به  ش ستاا اومد رو به روم ن _اووه پد این داداش نگاره عجد چیزی ه
 من گفت

 شما باید یاسمن خانوم باشین درسته_سالم 
 _واه این اسم منو ات کجا میدونه..سالم بله درسته 

 _شنیدم خیلی شیگونین
 _)بیا خبر به اینم رسید اچ نگار دستم بهت برسه (

_لبخند تدم دیگه چیزی نگفتم اونم ستاکت شتد نیم ستاعت بعد یاشتار نگار 
گذاشتتتن چون چندروت  اومدن خیلی خوشتتحال بودن باباشتتون قرارنامزدی رو

دیگ تولد یاشتتتار بود درستتتت همون روت نامزد میکردن دوماه بعد عروستتی 
شار بره من  شار ولی ناراحتم بودم اگ یا میگرفتن  خیلی خوشحال بودم برای یا

 تنها میشم
 

فردا صتتبحش یاشتتار نگار  برای گروه خون رفتن ات اون طرف رفتن برای خرید 
سه روت شتیم  شار بود هرچی  من گفتن توام بیا  چون وقت تیاد ندا دیگ تولد یا

برای حلقه انتخاب کردن نرفتم نمیخاستتتم مزاحمشتتون بشتتم امروت دانشتتگاه 
نداشتتتم  میخاستتتم برم پیش درستتا بهش تنگ تدم گفتم شهر میام اونجا  جلو 

 خونه درساشون پیاده شدم تنگ تدم در بات شد رفتم.تو 
 سالم 

 _سالم خاله جون درسا هست
 ه عزیزم منتظرته خودت خوبی ؟_ار
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 _مرسی خاله جون 
 من برم پیش درسا

 _برو عزیزم
سارو بات کردم رفتم توش رو تخت  سا تن خیلی خوبی بود دراتاق در مامان در

 دراتکشیده بود 
 _سالم 
 _سالم

 _خوبی؟
 _مرسی بیا بشین چرا اونجا وایسادی رفتم رو تخت نشستم 

 _چه خبر ؟خوش میگذره؟
 _سالمتی راستی درسا یاشار داره اتدواج میکنه 

 _چییییییییی؟؟؟
 _چرا داد میزنی کر شدم

 _یاشارداره اتدواج میکنه با کی ادم ؟
 _نه پد یه االغ فکر کنم این سرماخوردگی مختو جا به جا کرد

 _ای وای یاشارم پر تد این دختره بی چشمو رو کیه یاشار منو گرفت
 شارت؟_واه درسا حالت خوبه یا

 _اره دیگ 
 _برو بابا دیونه 

 _شوخی کردم مبارک باشه یه عروسی افتادیم دختره اسمش چیه
 _نگار دیشد خواستگاری رفتیم برای سه روته دیگ جشن نامزدی  گذاشتیم
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 _چرا انقد تود
 _چون سه روته دیگ تولدت یاشاره دوست داشت نامزدیش همون روت باشه

 بگیرم_اهان چه خد پد باید برم لباس 
 _اره من فردا میخام برم باتار بیا باهم بریم

 _باشه 
 _مادر درسا اومدتو اتاق چای اورد  

 تشکر کردم یه چند ساعتی پیش درسا بودم بعد رفتم خونه 
 تو اتاقم دراتکشیده بودم درس میخوندم  

 _به خانوم درس خون
 _یهویی بلندشدم 

 _یاشارتو بلد نیستی دربزنی
 _ناچ

 برداشتم پرت کردم طرفش تو هوا بالشتو  گرفت_بالشتو 
 

 _چته تو؟
 _نگار کجاس؟
 _خونه خودش

 _مگه قرار نبود بیاد اینجا
 _نه

 _اوکی خرید کردین
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 _اره
 _چی گرفتین؟

 _حلقه خریدیم با لباس.. جشن نامزدی ساده دیگ عروسی که نید 
 _اوهووم

 _من برم کلی کار دارم 
 _باشه برو   

 _فعال
 _فعال

 نرده سر خوردم تا پایین_ات 
 کبری خانوممممم

 _جانم
 _شام چی داریم؟

 _ته چین 
 _اخخخ جووون عشقیییی 

 _فدات دختره قشنگم 
 

 _یاسمن جان برو خانوم اقارو صدا کن برای شام مادر
 _باشه

_مامانو بابارو برای شام صدا کردم خودمم روصندلی نشستم برای خودم برنی 
 وع کردم با ولع به خوردن  کشیدم  اووووووم چه بوی شر

 _یاسمن یواش تربخور خفه میشی
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 _نه نمی .. شم گشنمه
 _باشه با دهن پرحرف نزنه

 _سرمو تکون دادم
ست  شارهم ه ستم  تولد یا ش شدم رفتم تو اتاقم رو تخت ن شام بلند _بعدات 
شار چی بخرم  ست چندتا کادو بخرم یکی برای نگار یکی برای یا شم ه نامزدی

 حاال 
بیخیال حاال تا فردا برم باتار ببینم چی بگیرم دراتکشتتیدم اصتتال خوابم نمیومد 

 نمیدونم چرا ساعتای یک بودکه خوابم برد 
 _یاسمن دخترم پاشو باید بری دانشگاه دیرت میشه یاسمن جان 

 _کبری خانوم بزار بخوابم
 _دخترم دانشگاه دیرت میشه پاشو مادر

 _نمیرم
 _مگه میشه پاشو دخترم

جشن دادشتمه نمیرم )چشمامو بات نکردم که خواب ات سرم بپره باچشم بسته _
 جواب میدادم(

 
 _جشن داداشت که االن نیست پاشو. 

ستم اومدم مانتو قهوه  ش صورتمو  ستو  شمامو بات کردم رفتم د _اوووف بزور چ
شپزخونه مامان  شیدم کیفمو با جزوه روگرفتم رفتم پایین  تو ا ای با مقنعه روپو

 نشسته بود صبحانه میخورد  فقط
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 _سالم صبح بخیر
 _سالم صبح شماهم بخیر
 _مامان.. بابا یاشارکجان ؟

 _بابات تو شرکت کار داشت تود رفت  یاشارهنوت خوابه
 _اوکی رو صندلی نشستم صبحانمو خوردم 

 
 رفتم دانشگاه 

 _ماشینمو پارک کردم پیاده شدم به طرف ساختمون رفتم  
 _یاسی یاسی

 رف نگاه کردم درسا بود اومد نزدیک تر_اون ط
 _سالم بر خواهر عروس نه ببخشید دوماد 

صدا تدنت این ات حرف تدنت  با کیف محکم تد تو  سالم ابرمو بری اون ات  _
 سرم اچ چته تو بات رم کردی
 _ساکت باو خجالت بکش 

 _چرا؟
 _همینگوری الکی

 _ببینم تو صبحانه پنیر خوردی
 _نخیر هیچی نخوردم 

 _پد بگو چرا گیی میزنی
 _یاسی همینجا میزمتااا

 _دست به من بزنی حیغ میکشم 
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 _برو بابا 
 _یاسمن خانوم

 _اووووف بات این پسره کامران
 _سالم. بله

 _سالم خوبین؟
 _مرسی بفرمایین

 _میشه چند لحظه باتون نتها حرف بزنم
 _درسا االن میام

 _باشه
 _بله بفرمایین 

 _فکراتونو کردین؟
 ورد چه موضوعی؟_در م

 _یادتون رفت ؟خواستگاری دیگ
 _)وااای کال فراموش کرده بودم( بله 

 _خد جوابتون چیه؟
 _ببین اقا کامران من االن قصد اتدواج ندارم یعنی میخام درس بخونم 

 _خد شما با من اتدواج کنین درستونم بخونین
 دارم  )ات قیافش_نه اقا کامران من مجردیو بیشتر دوس دارم فعال قصد اتدواج ن

صد اتدواج ندارم چرا به خودم  شد خد چیکارکنم ق معلوم بود خیلی ناراحت 
 دروغ بگم. کامران تشت نبوداا ولی من اتش خوشم نمیومد (
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 _اگه کاری ندارین من برم
 _نه بفرمایین

 _خدافظ
 _خدافظ 

 _اصال دوست نداشتم ناراحتش کنم ولی خد نمیخاستمش 
 میگیری؟ _هه خانوم چندتا چندتا

 _برگشتم دیدم راشا با لبخند که نه پوت خند نگاهم میکنه
 _چی چندتا چندتا میگیرم

_خودتو نزن به اون راه  اون روت با ماشین مدل باال میای با یه پسره طربیه امروت 
 بایه پسره دیگ هم صحبت میشی

 _ببین راشا داری اشتباه فکر میکنی
 فتی عشقمه تندگیم... _اگ اشتباه فکر میکنم چرا اون روت گ

_مگه دوست پسر باید عشقت باشه تندگیت باشه خانواده عشب نمیشه تندگی 
 نمیشه؟

ستی فقط نمیدونم  _چرا ولی اون روت یجوره دیگ گفتی امروتم با یکی دیگ ه
 چرا اون شد جیغ میکشیدی گریه میکردی 

شه حرفی ر شا مواشد حرف تدنتت با صورتش  ببین اقارا که  و_محکم تدم تو 
میخای بزنی اول مزه کن بعد بزن. اون روت داداشم منو اورد دانشگاه این اقاهم 
که میبینی  خواستتتگارمنه امروت جواب رد بهش دادم  این حرفارو نزدم که فکر 

 کنی اتت ترسیدم اینارو گفتم حقیقت برات روشن بشه فهمیدی 
 ای نکردممنتظر جوابش نموندم  به بچهای که دورمون جمع شدن توجه  
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شعور باخودش چی فکر کرده اخه به تو چه... منه  سره بی شون رفتم ..پ ات کنار
احمقو باش فکر میکردم پستتره خوبیه بدم میاد ات اون ادمای که تود قصتتاوت 

 میکنن 
 _یاسی یاسی وایسا 

 _چیه درسا ولم کن اعصابم خورده 
 _چرا چیشده چرا راشارو تدی ؟
 یالم شو _درسا اصال حوصله ندارم بیخ

 _یاسی چند دقیقه دیگ کالس شروع میشه  
 _حوصله کالسوندارم 
 _دیونه شدی بیا بریم 

شت  ستاد پ شدیم ا ستمو گرفت منو بزور برد تو کالس وارد کالس  سا د _در
 سرمااومد شاند اورده بودیم

 
 )راشا(

شم اومده بود  شت ات نرده ها میفتاد گرفتمش خو _نمیدونم چرا  بار اولی که دا
سارو بزنه تد به پای  ست پای در شیگونی بود یه بارم رو میز میخا اتش  دختره 
من یه بار دیگم تو دانشگاه میر*ق*صید ات دیونه باتیاش خوشم میادولی اتاون 

سبت  سی ن سمن  تو خونه ام خوابید یه ح ه بهش پیدا کردم وقتی کشبی که یا
کنارش خوابم برد تا صتتبح تو بغلم بود گریه هاش خندهااش  دیوونم میکنه 
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اخه چراا؟؟ ..چندروت پیش دیدم با ماشتتین مدل باال اومد یه پستتره راننده بود 
شده بودم امروت دیدمش با یه  شقمه تندگیمه.  دیونه  سیدم کیه گفت ع اتش پر

تود قضاوت میکردم بهم گفت اون داداشم پسره دیگ داشت حرف میزد نباید 
بود گفت مگه خانواده عشتتب نمیشتته تندگی نمیشتته راستتت میگفت. اخه چرا 
شد وای  شدم؟. چیجوری ات دلش در بیارم خیلی اتم ناراحت  ساس  روش ح

 خدایاا چیکارکنم حاال 
 _راشا چته تو فکری؟

 _ماهان بیخیال شو اصال حوصله ندارم
 _چرا چیشده؟

 _هیچی 
 _راشا اذیت نکن. تو الکی اعصابت بهم نمیریزه بگو ببینم چی شده

 _ماهان بیخیال میشی؟
 گفتم چیزیم نیست

 _باشه بابا چرا جوش میاری 
 _چرااینجای کالس شروع شد

 _بدرک حوصله ندارم بیام
 _دیونه بیا بریم

_نمیام ات کنار ماهان رد شدم به طرف ماشین رفتم سوار شدم پامو گذاشتم رو 
ات  تا میتونستتتم گات دادم واقعا حالم گرفته بود. ستتیگارمو در اوردم روشتتنش گ

 کردم همیشه سیگار ارومم میکرد
 _به پویاتنگ تدم  بعدات چندتا بوق جواب داد
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 )یاسمن(

 بعدات دانشگاه رفتم خونه لباسمو عوض کردم با درسا رفتیم باتار
 _درسا برای یاشارچی بخرم؟

 _ساعت
 _ساعت داره

 دونم بیا بگردیم ببینم چی دارن_نمی
 _باشه

 _بیا اول بریم براخودمون خرید کنیم بعد برا یاشار نگار
 _باشه بریم بعدات یک ساعته الکی داریم راه میریم چیزی نمیگیرم 

_یهویی چشم خورد به یه لباس پشت ویترین لباس دکلته بلند مشکی رو سینه 
 ا؟کمرش پرشده بود ات نگین خیلی شیک بود درس

 _بیا بریم اون مغاته 
 _باشه بریم

 _به طرف مغاته رفتیم 
 سالم
 سالم

 خانوم میشه اون لباس پشت ویترینو بیارین 
 _بله سایزتون

_XL 
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_لباستتو اورد رفتم تو اتاق پرو پوشتتیدم خیلی قشتتنگ بود انگار برا من دوخته 
 بودنش 

 _یاسی پوشیدی درو بات کن ببینم
 _دربات کردم 

 _وااای چقد قشنگه چقد بهت میاد   
 _مرسی بزار درش بیارم

 _باشه
_دروبستتتم لباستتو در اوردم لباس خودمو پوشتتیدم رفتم بیرون خانوم همینو 

 برمیدارم 
 پول لباسو حساب کردم رفتم بیرون  

 _یاسی اون لباس چگوره؟
_قشتتنگه یه لباس قرمز کوتاه روستتینه هاش نگین کاری بود خیلی شتتیک بود 

ستتا لباستتو پرو کرد خیلی بهش میومدهمون لباستتو خرید ات مغاته اومدیم در
 بیرون درسا بریم کفش بگیریم 

 _باشه بریم
_تو مغاته به کفشا نگاه میکردم یه کفشه پاشنه بلند مشکی پشتش چندتا تنجیر 
اویزون بودخیلی قشتتنگ بود همون کفشتتو خریدم درستتتا هم یه کفش قرمز 

 بیرون چشم به یه مغاته ادکلن فروشی افتاد جلوش گل داشت خرید اومدم
 _رفتم تو مغاته  سالم خسته نباشید

 سالم.
 _ادکلن مردونه میخام  
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 پسره چندتا ادکلن اورد ات یکیش خوشم اومد  
 _همینو برمیدارم 

 برام تو جعبه گذاشت  
 _قیمتش

 هزار تومن2۰۰_
ی نگار بریم برا _پولو حساب کردم اومدم بیرون خد برای یاشار ادکلن گرفتی

 هم یه چیزی بگیریم
 _کی گفته این برا یاشاره؟

 _پد برای یاشار نید برای کیه
 _فعالهیچ کد

 تومن پول میدی ادکلن میگیری2۰۰_یعنی الکی میری 

_ 
 

 _اره
 _منم عرعر

 _برو بابا میگم فعال ماله کسی نیست حاال بعدا شاید بشه
 _اوکی 

 الله نوشته بود_برای یاشار گردنبد طال خریدم روش 
 برای نگارهم یه دستبد خریدم

 _درسارو جلو خونشون پیاده کردم خودم به طرف خونه حرکت کردم 
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شا خریدم  اتش ناراحت بودم بخاطر حرفاش ولی اون  _من اون ادکلنو برای را
سرم میومد االن بهش نمیدم  شم معلوم نبود چی به  شد من االن اینجا با باعث 

ندم پ کاری میکنم فعال ..اگ االن بهش  یه  عدا  حاال ب بدم؟ د کی بهش 
شدم به طرف خونه رفتم دربات کردم نگارو  شینو پارک کردم پیاده  بیخیالش. ما

 دیدم
 _به به عروس خانوم

 _سالم یاسی جون چگوری؟
 _خوبم تو خوبی؟

 _عالیم 
 _خد خداروشکر یاشارکجاس؟

 _داره اماده میشه بریم بیرون
 _اهان خوش بگذره

 _فدات
 ن برم باال اینارو بزارم باشه برو _م

_ات پله باال رفتم دراتاقو بات کردم صتتدای گوشتتیم اومد ات تو کیفم درش اوردم 
 شماره ناشناس بود تماسو وصل کردم

 _الو
 _الو سالم یاسمن خانوم؟

 _سالم بله شما؟
 _من راشام میتونم شمارو ببینم

 منو ببینین؟_راشا دیگ کیه؟  اهان راشا  جدی شدم چرا میخاین 
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 _کاره مهمی باهاتون دارم 
 _چیکار باتم میخاین بهم تهمت بزنین

 _نه نه  شما بیاین خودتون میفهمین فردا ساعت ... کافی شاپ..... منتظرم
 _اگ نیام

 _هرطور خودتون راحتین  ولی من میرم منتظرتون هستم امیدوارم بیاین خدافظ
 _باشه خدافظ...

 منو ات کجا گرفته یعنی چیکارم داره؟تلفتو قط کردم این شماره 
 خیلی فکرمو مشغول کرده  لباسمو عوض کردم رفتم پایین 

شماره  شد  صابم خورد  ستم اوووف اع ش شار نگار رفته بودن بیرون  رومبل ن یا
 رویارو گرفتم بعدات سه تا بوق جواب داد

 _سالاااام بر دخی خاله
 _سالممم چگولی؟

 _خوبم تو خوبی؟
 کجایی؟ _مرسی  چه خبر
 _سالمتی خونه 
 _لباس گرفتی؟

 _اره توچی؟
 _اره 

 _اوکی راستی یاسی
 _بله
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 _قرار هفته بعد پویا بیادخواستگاریم 
 _چییییی؟هفته بعد؟

 _اره 
 _چقد تود شما تاته یک ماه باهم دوستین

 _خد باشه 
 _رویا پویارو میشناسی خوب؟

 _اره میشناسمش عاشقشم هستم
 ید خوب بشناسیش بزار چند ماه بشه بعد _عاشب بودن کافی نیست با

 _نه یاسی منو پویا همو خوب میشناسیم من باهاش خوشبخت میشم 
 _ایشاال عزیزم

 _یاسی مامانم صدام میکنه فعال کاری نداری؟
 _نه بای

 _بای 
نا یعنی همو خوب  نه ای یا اتدواج ک با پو خاد  یا می عا رو تلفنوقط کردم. واق

 ه مشکل نشهمیشناسن بعدات اتدواج دچار
 

_بلند شدم رفتم تو اشپزخونه کبری خانوم مشغول درست کردن خورش کرفد 
بود. میز شتتامو اماده کردم بابا مامان اومدن شتتام خوردیم رفتم تو اتاقم. انقد 

 خسته بودم تود خوابم برد  
_أه این کیه تنگ میزنه صتتبح به این تودی بزور چشتتمو بات کردم انقد خوابم 

 شماره دقت نکردم. تماسو وصل کردممیومد به 
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 _الو
 _سالم 

 _سالم شما؟
 _واه یاسی حالت خوبه ؟درسا

 _درساکیه؟
 _تو هنوت خوابی گیی میزنیااا

 _بیخیال شو میخام بخوابم _یاسیییییییییییییییییییی
سی نبود پد  ستم رو تخت گیی بودم همه جای اتاقو نگاه کردم ک ش سیخ ن  _

 این صدا ات کجا اومد
دستتتم گوشتتیم بود نگاه کردم دیدم درستتا پشتتت خگه این کی تنگ تد؟ _تو 

 گوشی رو به گوشم نزدیک کردم
 _یاسی یاسی

 _مرض یاسی درد یاسی تو بودی جیغ کشیدی سکته کردم 
 _خوب کردم تا تو باشی تا لنگ شهر نخوابی 

 _میام میزنمتااا
 _دستت به من نمیرسه

 _بنال ببینم واسه چی تنگ تدی؟
 ی اعصابم خوردشده بود گفتم تنگ بزنم باهات بحرفم_همینگور

 _مرض تو نمیدونی من خوابم ؟
 _من ات کجا بودم خانوم میه خرس میخوابه
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 _دستم بهت میرسه که 
 _اگ برسه چیکار میکنی ؟
 _دونه دونه موهاتو میکشم

 _نمیتونی
 _میتونم

 _ناچ نمیتونی
 _میتونم

یکم دیگ با درستتتا کل کل کردم  خواب ات ستترم پریده بود بلندشتتتدم رفتم 
 دستشویی اومدم رفتم پایین 

 همه مشغول کارای فردا بودن  منم رفتم تو حیاط سالمممم عمو رجد 
 _سالم دخترم چگوری ؟

 _مرسی عمورجد شماخوبی؟خیلی وقته نمیبینمتون
 _مرسی دخترم. اره منم خیلی وقته نمیبینمت هروقت میومدم دانشگاه بودی 

بار میومد به گل ها درختا میرستتید خیلی  _)عمو رجد  باطبون بود هفته دو
 مرده خوبی بود( 

 رو تاپ نشستم یهو یادم اومد امروت با راشا قرار دارم . یعنی چیکارم داره ؟؟
 

موم یک ستتاعت تو حموم بودم اومدم بیرون بعدات ناهار رفتم تو اتاقم. رفتم ح
ساعت نگاه کردم شیدم به  سمو پو شتم 2：۳۰لبا ساعت وقت دا بود واای نیم 

شکی   شلوار م شک کردم مانتو لیمویمو ات تو کمد در اوردم با  سریع موهامو خ
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شم  سرم جلو میز توالت یه خط چ شتم  شکی مو گذا ساتن م سری  شیدم رو پو
 قرمزمو تدم کیفمو برداشتم رفتم بیرون ناتل کشیدم با ریمل تدم رژ 

 _مامان ؟
 _جانم

 _من میرم بیرون کار دارم میام
 _باشه دخترم مواشد خودت باش تود بیا

شاپ  ساعت بعد جلو کافی  شدم  نیم  شینم  سوار ما شه . خدافظی کردم   _با
شاپ قبلی بود  شلوطه اینجا همون کافی  شدم. رفتم تو چقد  شتم پیاده  نگه دا

 یا پویا اومدم.که با رو
چشم افتاد به راشا رو یه میز نشسته بود. سرش پایین بود منو ندید بهش نزدیک 

 شدم سالم سرشوبلند کرد با لبخند گفت
 _سالم 

 _رو به روش نشستم خد اقا راشا گوش میکنم
 _باشه چی میخوری برات بیارن؟

 _قهوه 
 _با دست  به پسره اشاره کرد 

 پسره نزدیک میزشد
 دوتاقهوه تلخ بیار  _امیدجان

 )واه این ات کجا میدونه من قهوه تلخ میخورم ؟(
 سوالی نگاهش کردم 
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_با پویا رویا اومده بودین قهوه تلخ ستتفارش دادین فهمیدم که قهوه تلخ دوس 
 داری

 _اهان چند دقیقه بعد قهوه رو اوردن یکم ات قهوه ام خوردم 
د تود قضاوت میکردم  نمیدونم _یاسمن خانوم من واقعا اتتون عذر میخام نبای

 چرا اون حرفارو تدم منو ببخشین
فاتواون روت تدی هرچی خواستتتی گفتی االن منو  یگ مهم نیستتتت حر _د

 کشوندی اینجا که اتم عذر خواهی کنی؟
 _من اتتون عذرخواهی کردم بخشیدنش با خودتون  

_باشه یکم دیگ ات قهوه مو خوردم)من اتش ناراحت  نبودم ولی دوست داشتم 
فکر کنه ناراحتم هر پستتره دیگی بود این حرفارو میزد نگاهشتتم نمیکردم ولی 

 نمیدونم چرا راشا فرق میکنه ( 
 _شمارمو ات کجا گرفتین؟؟

 _ات رویا گرفتم
 _اهان اوکی

 _راشا
 _جانم

 _مرسی  اون شد کمکم کردی
 ش میکنم_خواه

 _خد دیگ من برم. بلندشدم کیفمو برداشتم  
 _خوشحال شدم که اومدین. خدافظ 

 _خدافگی کردم اومدم سوار ماشینم شدم به طرف خونه حرکت کردم
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امروت تولدو نامزدی یاشار بود خیلی خوشحال بودم با رویا اومده بودم اریشگاه 

 رو صندلی نشستم تا نوبتم بشه 
 نمیشه پد؟_یاسی چرا نوبتمون 

 _نمیبینی سرش شلوطه
 _اوووووف

 _رویا انقد میه بیرتنااا طر نزن
 _پیر تن خودتی

 _خانوم امیری؟؟
 _جانم 

 _میتونین بیاین 
 _رفتم نشستم رو صندلی 

 _تهره جون ارایش مالیم کن موهامو هم فر کن 
 _باشه عزیزم

ارش یه _تهره جون شتتروع کرد به ارایش کردن  بعدش همه موهامو فر کرد کن
 گل سر گذاشت 
 _خد تموم شد 

_اخیش بالخره تموم شد خسته شده بودم. تو اینه به خودم نگاه کردم خیلی نات 
 شده بودم موهای فرخیلی بهم میومد 

 وااای تهره جون دست طال خیلی قشنگ شد
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 _فدات 
شر  شیدم تو اینه به خودم نگاه کردم مح سمو پو شدم رفتم تو اتاق پرو لبا _بلند

 شدم  بوووس برای خودم 
 رفتم پیش رویا  

 _وااای یاسی چقد نات شدی 
 _توام خیلی نات شدی 

 کی میاد دنبالمون؟
 _سام

 _چی؟
 _گفتم دیگ سام 

 _اوکی.
 _ببین سام داره تنگ میزنه 

 _خد جواب بده
 _سالم

..... 
 اره_

..... 
 _باشه

..... 
 _االن میایم

....... 
 اوکی اومدیم بای
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 _چی میگفت؟؟
 _میگه بیرون منتظره پاشو بریم

 _باشه . ات تهره جون تشکر کردیم  رفتیم بیرون 
 ماشین سام جلو در بود  سوار ماشین شدیم

 _سالم
 _سالم 

 _حرکت کرد 
 اوووف این تهرانم که همش ترافیک اه 

 اهنگ نمیذاره حوصلم پوکید_این سام که یه 
 _یک ساعت بعد رسیدم  پیاده شدم رفتم تو خونه بیشتر مهمان ها اومده بودن 

 _باهاشون احوال پرسی کردم 
_نگار دیدم نات شده بود شیگون .)این یه نامزدیه ساده فقط میخان حلقه دست 

 کنن. عقد برا دوماه دیگد(
 _سالم عروس خانوم
 _سالم خواهرشوهر

سفید _ژست  سیاه  ست به  شد بخوابی د صبح تا  خواهرشوهری گرفتم نبینم 
 نزنی ات همین االن بگمااا جورابای منو باید بشوری

 اخخ  چرا میزنی؟
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_اینو تدم یادت باشه واسه من خواهر شوهر باتی درنیاری که اصال بهت نمیاد 
 اخه دیوونه کی به تن برادرش میگه باید جوراب منو بشوری ؟هاان 

 و ماساژ میدادم. یعنی نمیگن؟_سرم
 _نه

 _اوکی  داداش جونم کجاس؟
 _داداش به اون بزرگی رو نمیبینی اونجا نشسته 

 _کوکجا
 _با دست بهم نشون داد 

 _خد من برم پیشش 
 _باشه برو

 _داشتم میرفتم.پیش یاشار  
 _سالم یاسمن خانوم

 _سرمو بلند کردم نیما بود با لبخند نگاهم میکرد
 نیما خوبین؟_سالم اقا 

 _مرسی شما خوبی؟
 _ممنون  

 دیدم با چشماش داره منو میخوره یه بااجاته گفتم ات کنارش رد شدم 
شی  ساله  ست  صد بی سالاام داداش جونممممم تولدتتت مبارکککککک  _

 ایشاالااااا
 پریدم بغلش ب*و*سش کردم 

 _مرسی خواهر کوچولو  بابا خفه شدم ارایشم پاک شد 
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 شدم مگه تو ارایش میکنی یاشار؟ _ ات یاشار جدا
مه  ندی ه ماچ ب*و*س  ماچ  مان بزرگاا  ما یه  قد م با اینجوری گفتم ان با نه  _

 صورتم تف شد. 
 _وااه ات خداتم باشه من ب*و*ست کنم   مامان بزرگم خودتی

 _نخیر خودتی
 _یاشار کاری نکن همینجا موهاتو دونه دونه بکشماا

 دونه بکشی خد همشو یه جاا بکش _توام که همیشه موهامو میخای دونه
 _یاشار

 _حرص نخور 
 _دماطمو کشید 

 دست گذاشتم رو دماطم مالیدمش
 یاشار دردم اومد 

 _اشکال نداره بزرگ میشی فراموش میکنی
 _خد برادرخواهر خلوت کردن

 _دیگ 
 _خد من برم دو کبوتر عاشقو نتها بزارم

 _باشه عزیزم
 _رفتم پیش مهمونا 

 _یاسی
 یدم درسا _برگشتم د
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 _واااای چقد نات شدی
 _مرسی عزیزم توام ناتشدی

 _مرسی رویا کجاس دلم براش تنگ شد
 _همینجاست

 _اوکی
 _وسط چقد شلوطه

 _میخاستی شلوغ نباشه
 _یاسی بیا مام بریم قر بدیم

 _باشه بریم 
_منو درستتا رفتیم وستتط شتتروع کردیم به قر دادن انقد ر*ق*صتتیدم که حالک 

 شدم پام درد گرفته بود 
 _درسا بسته پام درد گرفت 

 _انقد طر نزن بر*ق*ص اهااااا 
 _چه مدل ر*ق*ص بود

 _حرکتو داشتی ؟
 _این حرکتارو نرو برات جوادی میاما

 _یاسی جوادی نریا موهات خراب میشه 
 ورو کم کنم. تو کمر میزنی _من باید روی ت

 _یاسی نکن همه دارن مارو نگاه میکنن
_تاته به خودم اومدم دیدم اونای که داشتتتن میر*ق*صتتیدن رفتن کنار همه 

 داشتن منو درسارو نگاه میکردن 
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_ 
 

 _واای ابروم رفت 
 _درسا خفه شو میه خانوماا بر*ق*ص  اروم قر بده 

 _باشه 
 ادم میر*ق*صیم بیخیال ماشدن  _یکم ر*ق*صیدیم همه دیدن میه

 _درسا حاال بریم بشینیم من پام دیگ داره میشکنه
 _باشه بریم

 _رفتیم  کنار میز وایسادیم 
 _یاسی
 _هاان

 _ االن ابرومون رفت؟
 _نمیدونم

 _همش تقصیرتوه چند بار گفتم نریم وسط من جنبه ندارم
 _باتعجد درسارو نگاه میکردم 

 تو اول قر دادی یا من؟من گفتم بریم وسط یا تو. 
 _خد معلومه تو 

 _روتو برم . حاال بیخیال اینا اون چه مدل ر*ق*ص بود
 _قشنگ کمر میزدم شونه میداختم باال خودم اختراش کردم

 _خاک 
 _ اهنگو قط کردن 
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 _عه چرا اهنگو قط کردن
 _نمیدونم 

 _یاسی بیا یاشار نگار میخان حلقه بزنن
 _باشه 

 _درسا بیا بریم
_رفتم نزدیک یاشتتارشتتون حلقه هارو اوردن  اول یاشتتار دستتت نگار کرد همه 

 دست تدن حیغ میکشیدن.
 _تا حاال داداشم انقدخوش حال ندیده بودم. الهی من فداش بشم  

 نگار حلقه رو گرفت گذاشت دست یاشار. براشون دست تدم 
 رفتم جلو

 _تبریک میگم  یاشارو نگارو ب*و*س کردم 
 کوچولو_مرسی خواهر 

 _فدات یاسی جونم
 _لبخند بهشون تدم.  کیکو اوردن 

همه شتتروع کردن به دستتت تدن خوندن تولدتولد تولدت مبارک مبارک مبارک 
 تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن که صد سال تنده باشی ...........

شت.  شت تو دهن نگار گذا شمعارو فوت کرد. کیکو برش کرد با انگ شار  _یا
 ارو کردنگارم همین ک

 _همه دست میزدن 
 _دوباره اهنگ گذاشتن همه ریختن 

 وسط
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 _داشتم نگاشون میکردم.
 _افتخار ر*ق*صیدن میدین بهم؟

_نگاه کردم نیما بود. حوصتتله نداشتتتم باهاش بر*ق*صتتم ولی بد میشتتد 
 درخواستشو قبول نکنم 

 _حتما
 _باهم رفتیم وسط شروع کردم به  ر*ق*صیدن

 
 (2پریای ما پریا خانوم ) پریای من پریا خانوم 

 
 

 پریای من  ناتنین عاشب عزیز دلم توهمه دقایب پریاخانوم  که همیشه پاکه
 

 اونی که براش دل من حالکه 
 پریا خانوم که دلش یه دریاست

 جای دوری نیست خیلی وقته اینجاست بی ریا پاک 
 
 

 واسه من فرشته وقتی بامنه تندگی بهشته پریای من خوده سرنوشته
 

 پریای من عزیزدلم میمونه پریاخانوم چه متینو مهربونه  مهرمه دلم  
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 اگه نباشه نمیشه تنده باشه این پریاخانوم همیشه پریای من عزیزدلم میمونه 
 
 

 پریا خانوم چه متینو مهربونه پریای من اره  واقعی راسته
 پریا خانوم همیشه کارش درسته

 
 ن تو شبای پر ترانه چه خوبه اتش شنید 
 
 

 بانگاه عاشقانه دنیارو دوباره دیدن
 
 

شنگ  صه تیباس پریای من ق صه خوب بود پریای من چه بهتر پریای ق پریای ق
 تر 

 
 

 (2پریای ما کاشکی با ما باشه بیشتر)
 پریای من عزیزدلم میمونه پریا خانوم چه متینو مهربونه 

 همیشهمهرمه دلم اگ نباشه نمیشه تنده باشه این این پریا خانوم 
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 پریای من عزیزدلم میمونه  پریا خانوم چه متینو مهربونه
 
 

 پریای من اره واقعی راسته پریا خانوم همیشه کارش درسته 
 
 
 

 توشبای بی ترانه چه خوبه اتش شنیدن با نگاه عاشقانه دنیارو دوباره دیدن 
 
 

 ر تپریای قصه خوب بود پریای من چه بهتر پریای قصه تیبا پریای من قشنگ 
 
 

 پریای ما کاشکی با ما باشه بیشتر بیشتر
 

پریای من عزیز دلم میمونه پریا خانوم چه میتنو مهربونه پریای من  اره واقعی 
 راسته پریاخانوم همیشه کارش درسته
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 _اهنگ تموم شد رفتم پیش درسا .. رویا درسا مشغول صحبت کردن بودن

  
 بوداا درسا_خوشگذشت شیگون. خدا بده شاند چه چیزی

 _برو بابا توام که همش هیزی  
 

 _یاسی حاالکی بود این پسره؟
 

 _داداش نگار دیگ
 

 _چیجوری تورش کنم
 

 _دیدم درسا با چشماش داره پسره مردمو میخوره منو رویا باهم گفتیم
 _خاک تو سرت کنن

 _تدم تو سرش
 _اخخ چرا میزنی. ببینم نکنه چشمت دنبالشه ؟

 اوهوم
 _هییی چی میشد االن میومد با من میر*ق*صید 

 _منو رویاتدیم تیر خنده . جدی جدی خل شده بود
 _یاسی میگم این درسا واسه خودش یه پا داستانه

 _اره واال نگاهش کن چجوری پسر مردمو نگاه میکنه 
 _ههه بیا بریمش تو اتاقت تا ابرومونو نبرده
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 تو اتاقم  _باشه بریم دست درسا رو گرفتم بیا بریم
 _نه نمیام میخام اینجاباشم

 
 _درسا ابرو برامون نذاشتی بیا بریم

 _بزور منو رویا بردیمش تو اتاق 
 

 _چرا اومدیم تو اتاقت؟
 _اگ پایین باشیم برام ابرو نمیزاری

شین  صدا اهنگم که تا اینجا میاد پا صید  شه جوادی ر*ق* _اون پایین که نمی
 پاشین 

 
ه قر دادن  کمرم خودمو میلروندم رویا درستتا هم _رفتم وستتط شتتروع کردم ب

 اومدن  
 _اهااااااا بگیرررر منووووووو

سرو همه رو با  صیدن کمرو  شروع کرد میه دیوونهاا ر*ق* _یهویی دیدم درسا 
 هم تکون میداد 

یا رفتیم کنار نگاهش میکردیم  یعنی ترکیده بودم ات خنده حرکتاش انقد  منو رو
ست  دیوارو گات بگیری بخندی من نمیدونم این چه مدل  باحال بود دلت میخا

 ر*ق*صه 
 _بگیرررمنووووو اهااااان کمرووووووو هوووووو هوووو
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 _وااای یاسی مردم ات خنده بهش چی دادی اینجوری شد 
 

 یزی ندادم این ات اولش همینگوری بود._واال من چ
 

 _شما دوتاچرااونجا وایسادین بیاین دیگ اهااااا
 

_منو رویا رفتیم وستتط شتتروع کردیم به جوادی ر*ق*صتتیدن. اگ یکی میومد 
مارو میدید ات خنده میترکید انقد ر*ق*صیدیم دیگ جونی برامون نموند هرسه 

 تا رو تمین دراتکشیدیم
 

 خودمو خالی کردم _عجد ر*ق*صی بودااا
 

 _اون ر*ق*صی که تو میکردی من موندم االن سالمی  مغزت جا به جا نشد 
 

 رویا_درسا اون چه مدل ر*ق*ص بود 
 

 _قشنگ بود نه 
 

 _ترکیدم ات خنده میگی قشنگ بود
 

 _بچهاا پاشین بریم پایین 
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 هرسه تا بلند شدیم که بریم 

 
 _یاسی با این قیافه میخای بری

 ه؟_کدوم قیاف
 _رویا قیافه خودت چی؟

 
 _ مگه قیافم چشه ??

 _ چشم خورد به درسا قیافه اون ات ما بد تر بود 
 _سه تا همو دیدیم تدیم تیر خنده  انگار تاته ات جنگل اومده بودیم 

 _تو اینه خودمو دیدم ترسیدم موهام سیخ شده بود فرش خراب شده بود 
 موهامو یکم بهتر کردم بعد ارایشمو درست کردم  

 درسا رویا اماده شدن 
 _بریم؟ 

 
 _بریم

 
 _سه تای  ات پله ها پایین رفتیم 

 یکم بعد نوبت کادو دادن شد رفتم کدومو اوردم دادم به یاشار 
 کادو نگارو هم دادم 
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 _ببینم خواهرم برام چی گرفته 
 

 _کادوشو بات کرد 
 _یاسی خیلی قشنگه فدابشم  

 _مبارکت باشه این همه کادو تولدته هم کادو نامزدی
 _ای شیگون

 _نگارهم کادوشو بات کرد
 _واای یاسی جون خیلی قشنگه مرسی ولی امشد که تولد من نیست

 _اره تولدت نید ولی نامزدیت که هست  
 _عزیزم ....همو بغل کردیم ب*و*سش کردم  یاشاروهم بغل کردم  

 مهمانا تا اخرشد بودن 
 همه مهمانا که رفتن 

رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم  رو تخت دراتکشیدم   انقد خسته بودم خوابم 
 برد

 
 

 دو هفته بعد 

  
 دوهفته  گذشت امروت قرار بود رویا پویا باهم اتدواج کنن. 

دو روت بعدات تولد یاشار  پویا اومدخواستگاری رویا خانوادهاا ات هم خوشون  
اومد تود قرار عقد گذاشتتتن. من اصتتال نمیفهمم چرا انقد تود دارن اتدواج 



wWw.Roman4u.iR  214 

 

میکنن. تو این دوهفته اصال راشارو ندیدم  دلم براش تنگ شده بود اصال دلیل 
 رایشگاه ..دل تنگیمو نمیفهمم. االن منو نگار باهم اومدیم ا

 
_تهره جون داره موهامو درستتت میکنه ستتنجاق فرو میکنه تو موهام ستترم داره 

 میترکه 
 _تهره جون یکم اروم ترم موم کنده شد

 _یاسمن جان انقد طر نزن مگه نمیخای خوشگل شی
 _)خوشگلی بخورهتو سرم. اچ موم(

 _دیگ چیزی نگفتم 
 باسمو پوشیدم  یک ساعت بعد بالخره کاره موهام تموم شد رفتم ل

 تو اینه خودمو نگاه کردم واای چقد نات شدم
 

_موهامو همه رو جمع کرد گل درست کرد ارایشم خیلی نات شده بود.لباسم یه 
 پیراهن کوتاه بنفش با حریر کارشده بود خیلی بهم میومد  

 _یاسی چقد نات شدی دختر
 _مرسی نگارتوام خیلی نات شدی _فدات 

ساده _نگار یه پیراهن بلن شت  شیده بود کنارش چاک دا سبز خوش تنگ پو د 
 بود ولی شیک موهاشو همه رو فر کرد ات پشت بست خیلی نات شده بود

 _یاسی بیا بریم یاشار اومد دنبالمون 
 _باشه بریم  ات تهره جون تشکر کردیم  باهم رفتیم پایین 



 215 شکالت تلخ من

 یاشار به ماشین تکیه داده بود  مارو نگاه میکرد رفتیم پیشش
 خانوماارو چه عروسکی شدن شماره بدم؟ _به

 _شمارت  ماله خودتت
 _نه بابا

 _تن بابا
شدن حرکت  سوار شارم  شدم  نگار یا شین  سوار ما _منتظر جوابش نموندم 

 کردیم قرار بود عقدو تو باغ بگیرین همونجا هم جشن بگیرن 

***** 
سرم  اونام پشترسیدم باغ پیاده شدم نگار یاشارم پیاده شدن   من جلو میرفتم 

 میومدن
 _مانتمو در اوردم  رفتم جلو با خاله اینا احوال پرسی کردم  

 
 _یاسی؟

 _برکشتم دیدم درسا)درسا با رویا هم دوست بود(
 _عه سالم ندیدمت

 _سالم چرا انقد ریزه میزم یا تو کوری؟
 _درسا جان بات شروع کردی

 _ناچ  میگم کلک چه شگل شدیااا
 _مرسی توام نات شدی

 _قربونت
 _یکم بعد عروس دوما اومدن    رفتن تو جایگاهشون نشستن
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 _درسا بیا بریم تبریک بگیم
 _باشه بریم

 _منو درسا رفتیم پیش عروسو دوماد
 _)رویا خیلی ناتشده بود ( 

 _سالم 
 رویا پویا بلند شدن با هم دست دادیم  

 تبریک میگم ایشاال خوشبخت شین
 _مرسی عزیزم

 _ممنون یاسی خانوم 
 _درسا هم تبریک گفت 

 _خد ما دیگ بریم شما راحت باشین
 _رفتیم کنار یه میز وایسادیم

 _یاسی یاسی ؟
 _چته تو دستمو سوراچ کردی

 _اونجارو 
 _کجا

 _اونا اونا
 _رد نگاه شو گرفتم  دیدم راشا اونجاس با ماهان. دارن با پویا رویا حرف میزنن

 میکنن؟_اینا اینجا چیکار 
 _خنگول جونم خد دوسته پویاس دیگ
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 _تو ات کجا میدونی؟
سا چرا خنگ باتی در میاری یادت رفت اون روت برات تعریف کردم کافی  _در

 شاپ رفتیم راشاهم بود
 _عه راست میگیااا کالفراموش کرده بودم

 _اوکی
 

 یکم بعد عاقد اومد شروع کرد به خوندن خگبه
 ی_قال رسوا....)ص( النکاح سنت

 فمن  رطد عن سنتی فلید منی دوشیزه مکرمه سرکار خانوم.......
منم شروع کردم به قندسابیدن  درسا اون طرف پارچه رو داشت یه طرف دیگ 

 رو دختر عمو رویا  
 _عروس رفته گل بچینه

 
سولی ایا به بنده  سولی فرتنده احمد ر سرکار خانوم رویا ر سم  _برای دوم میپر

ه ی معلوم شتتمارا به عقد  دا م جناب اقای پویا طالمی وکالت میدهید با مهری
 دربیاورم  عروس خانوم بنده وکیلم ؟؟؟

 درسا_عروس رفته گالب بیاره
 
 

 __برای باره سوم میپرسم ............. بنده ولیکم؟؟؟
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 _عروس خانوم تیر لفظی میخاد
 

 ست ب _پویا ات تو جیبش یه جعبه دراورد باتش کرد یه دستبد بود دست رویا
 

 _با اجاته بزرگتراا بله 
 

 همه کل میکشیدن دست میزندن

  
یا طالمی فرتنده فرتاد طالمی  ایا به بنده وکالت میدهید  عاقد_جناب اقای پو

 که با مهریه معلوم شمارا به عقد دا م سرکار خانوم رویا رسولی دربیاورم ؟
 _بله

ست تدن   رفتم جلو رویارو ب*و*س کردم بهش تبریک گفتم. به پویا هم  _ د
 تبریک گفتم میخاستم برم خوردم به یه نفر 

 سرمو بلند کردم بد.....
 _دیدم راشاس  اتش فاصله گرفتم

 سالم
 _سالم خوبین؟

 _مرسی شما خوبی؟
 _ممنون

 _با اجاته من برم 
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 _بعد ات پیشش رد شدم 
 مامان اینا_رفتم پیش نگار 

 _به دخترم چه نات شده 
 _مرسی مامان جون کجا بودین 

 _همینجا دخترم تو مشغول صحبت کردن با درسا بودی متوجه ما نشدی 
 _اوهووم
 _سالااام

 _سالم درسا خانوم چگوری؟مامان اینا خوبن
 _سالم خاله جون مرسی. اونام خوبن سالم دارن 

 _سالمت باشن 
 یکم اتش خوردم _برای خودم شربت برداشتم

 
 _خد بچهاا من برم پیش مهمانا 

 _باشه مامان برو
 _منم برم پیش یاشارم

 _واه همه دارن میرن که  باشه توام برو
 نگارم رفت پیش اقا داداش

 _یاسی
 _هوووم

 _میگم ماهان چه جیگری شده
 _وای خدا بات شروع کرد 
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 _نگاه نگاه 
 حاال چیشد؟_تو که تا چند روت پیش باهاش دشمن بودی 

_کی گفته من دشتتمن بودم  مگه میشتته با همچین پستتری دشتتمن بود  ببین 
 چیجوری منو نگاه میکنه 

 _یه چاقو بده من همینجا خودمو ات دست تو بکشم راحت شم 
 _تو اگ بمیری من دردو دلمو به کی بگم 

 _به عمم
 _تنه خوبیه؟ راضمو نگه میداره؟

 بری _همچین برنمت تا سه روت نتونی  راه
 _چال دختر به این گلی

 یاسی بیا بریم بر*ق*صیم 
 _همون یه بار تولد یاشار باهات ر*ق*صیدم بسته

 _واه خیلی هم دلت بخواد  
 _یکم دیگ اتشربتم خوردم  به دختر پسرای که وسط میر*ق*صیدن نگاه کردم
تانگو  به  مدن وستتط شتتروع کردن  ماد او نگ عوض شتتتد عروستتو دو _اه

 ر*ق*صیدن
 ر*ق*صیدن میدین؟_افتخار 

 _دیدم راشا اتم درخواست ر*ق*ص میکنه تعجد کردم
 منتظر نگام میکرد

 _اره حتما 
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_دستمو گرفت رفتیم وسط دستمو پشت گردنش قالب کردم اونم دستشو دور 
 کمرم گذاشت اروم حرکت میکردیم  

 _اروم گفت 
 _منو بخشیدی؟

 _اره
شد رفتم پیش درسا _دیگ چیزی نگفت یکم باهاش ر*ق*صیدم اهنگ تموم 

 نگارم کنارش بود
 _شیگون اون کی بود باهاش ر*ق*صیدی؟

 _راشا
 _راشاکیه؟

 _دوسته پویا 
 _تو دوست پویارو ات کجا میشناسی؟

 _چون تودانشگاه ما درس میخونه
 _اوکی

 _یاسی خوب ر*ق*صیدیاا 
 یکی نید به ما درخواست بده

 _اخه ت.....
 میدین؟_درسا خانوم افتخار ر*ق*صیدن 

صه درساهم  ست باهاش بر*ق* _دهنم بات مونده بود ماهان اومد ات درسا خوا
قبول کرد رفتن وسط بر*ق*صن  داشتم به ر*ق*ص این دوتا نگاه میکردم دیدم 

 درسا با نات عشوه میر*ق*صه نه بابا بلده با نات بر*ق*صه  
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 _یاسی؟
 _بله

 ق*صه_این درسا هم عجد ادمیااا نگاه چیجوری با ناتمیر*
 _اره واال  اون روت تولد یاشار که ابرو منو برد حاال اینجا نگاهش کن

 
 _به به خانومااا خد با تنم خلوت کردی؟

 _تنت ماله خودت
 _اونکه ماله منه شکی نید

 
 _راستی اون کی بود باهاش ر*ق*صیدی؟

 _دوست پویا 
 _رگه طیرتم تد باال
 _داداش طیرتتتت

 ه قری هم میداد_من بعدا به حساب تو میرسم چ
 _عه یاشار بزار یاسی خوش باشه چیکارش داری؟

 _باهاش شوخی میکنم خانومم
 _باشه

 _خانومی بریم بر*ق*صیم ؟؟
 _بریم عشقم

 _نگار یاشارم رفتن بر*ق*صن من نتها موندم  
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 _چرا تنهایی؟
 _راشا کنارم وایساد 

 _همه رفتن وسط بر*ق*صن
 _اهان. 

 _توچرا تنهایی؟
 بر*ق*صه تنهاشدم_ماهان رفت 

 مگه دوسته دیگی نداری؟-
 _چرا دارم ولی خوشم نمیاد اتشون 

_اوکی تاته به تیپش دقت کردم  یه بلوت سفید پوشیده بود با شلوار جین مشکی 
خیلی بهش میومد موهاشتتو داده بود باال یکم رو صتتورتش ریخته بود خیلی 

 جذاب شده بود  
 _خوردی منو

 برگردوندم  _تاته به خودم اومدم رومو
 _تلفن راشا تنگ خورد   

 _سالم عزیزم

...... 
 _فدات بشم تو خوبی؟

…… 
 _قربونت کجایی؟

……… 
_هرکاری کردم بفهمم کیه که داره اینجوری باهاش حرف میزنه نشتتتد  یعنی 

 تنشه یا دوس دخترش  که اینجوری میحرفه
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ار یه گکاش میشد بفهمم یکم بهش نزدیک ترشدم  صداش تیاد نمیومد ولی ان
 تن پشت خط بودیعنی کیه؟ 

 _خد یاسمن جان من دیگ برم 
 _هاا اهان باشه برو )تو فکر بودم متوجه نشدم کی تلفنو قگع کرد(

 _گیی نگاهم کرد خودم گیی بودم تو فکر اینکه این دختره کیه
 _فعال
 _فعال

_به رفتن راشتا نگاه میکردم. اره دیگ پستر به این خوشتگلی بایدم دوس دختر 
 داشته باشه  

 _یاسی به چی فکر میکنی؟
 _دیدم درسا اومد 

 _به به سرکارخانوم ر*ق*ص خوش گذشت؟
 _اره خیلی

 ماهان خیلی پسره خوبیه
 _بله بله ببینم اون قر دادنارو ات کجا یاد گرفتی؟

 _دیگ ما اینیم 
کلی ر*ق*صیدم  بعدات شام مهمانا رفتن همراه عروسو دوماد تا خونه  _تا شد

 شون رفتیم  
 رفتم پیش رویا اروم بهش گفتم

 _امشد خوش بگذره
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 _برو بابا بیتربیت
 _واه مگه دروغ میگم
 _یاسی برو تا نزدمت 
 _عروس انقد خشن 

فاع یه داقا پویا خدا به دادت برستته  این رویا خگر ناکه  بهت پیشتتنهاد میکنم 
 شخصی برو

 پویا با خنده گفت
 _چرا یاسی خانوم؟

 
 _بعدا بهت میگم. تن نبردی که پلنگ گرفتی ات هر طرف حمله  میکنه 

 اچ چرا میزنی ؟
 _ساکت شو ابرومو بردی جلو همه 

 _مگه دروطه  میله االن رم کردی ببین سرم شکست داره خون میاد
 _اهان حتما خون سفید اره؟

 شتباه کردی خون بنفش میاد _نه این دفعه ا
 _یاسی برو تا نزدمت 

 _همه به کارای مادوتا میخندیدن  راشا هم اومده بود  با اخم بهم نگاه میکرد
 _کوفتم شد چرا اخم میکنه

انقد اخم کن تا.... تا چی؟ تا تیر پات علف ستتبز شتته ... االن دقیقا این چه 
 ربگی داشت . من کال خود درگیری دارم 

 ات عروسو دوماد خدافظی کردیم  بعد سوارماشین شدیم اومدیم خونه 



wWw.Roman4u.iR  226 

 

_انقد خسته بودم پام  درد میکرد با اون کفشاا.لباسمو با یه لباس راحتی عوض 
شتم  رفتم  صله حموم رفتن ندا سته بودم حو شیدم انقد خ کردم رو تخت دراتک

میترسیدم   اریکیریز پتو  دیدم خیلی تاریکه ترسیدم اومدم بیرون ات بچگی ات ت
 چشمو بستم تود خوابم برد

.................. 
_با صدای تنگ بیدارشدم إ لعنتی نمیشد امروت دانشگاه نمیرفتم بلندشدم رفتم 
دستشویی اومدم هوا خیلی سرد بود دیگ کم کم امتحانا نزدیک شده بود باید 

د شحسابی درس میخوندم فقط چند روت فرصت داشتم بخاطر عروسی رویا 
شگاه امروت حوصله رانندگی  سمو پوشیدم رفتم دان ات همه چی عقد افتادم  لبا
شگاه رفتم  همه بچهاا اومده  شدم به طرف دان سی اومدم  پیاده  شتم با تاک ندا

 بودن درسارو دیدم بهم اشاره میکنه برم پیشش 
 _سالم خانوم خوابالو

 _سالم خودتی
 _اره منم دیر اومدم

 _برو بابا
 د کالس شد_استاد وار

........ 
 بعدات کالس منو درسا رفتیم بوفه

 
 _میگم یاسی؟

 _هووم
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 _امروت صبح اومدم دانشگاه ماهانو دیدم
 _خد

 _اومد پیشم سالم علیک کرد بهم گفت دیروت چقد قشنگ میر*ق*صیدی
 _خد

 _خد نداره که یکم دیگ باهم حرف تدیم بعد رفت کالس
 _خد

 میگه خد خد_مرض خد دارم باهاش میحرفم هی 
 _پد مبارکه
 _واسه چی؟

 _یکی پیدا شد ات تو خوشش بیاد 
 درسا با ذوق گفت

 _فکر میکنی اتم خوشش اومده؟
شدی االن چگور ذوق میکنی  سیر نمی شو میخوردی  شاید. تا دیروت اگ خون _

 هی ماهان ماهان میکنی؟
 _ات اول اتش خوشم میومد ولی خد میخاستم سیاست کنم

 یه مدت سرت به جای نخورده ؟_درسا جان تو این 
 _نه

سیاه  سرمردمو  ستو ببرن اون دفعه تدی پ سیا شور  ستی مرد سیا _دیووونه چه 
کبود کردی  اگ جلوتو نمیگرفتم میرفتی میکشتتتیش  االن میگی ستتیاستتتم بود  

 اتش خوشم میاد 
 بعدات دانشگاه بیابریم تا جای
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 _کجا؟
 _تورو ببرم تیمارستان 

 _یاسی میزنمتا
 ن براش در اوردم با حرص نگاهم میکرد_یه تبو

 _سالم خانوما
 _برکشتم دیدم راشا ماهان اومدن رو میزه ما  نشستن

 _سالم
_به درستتا نگاه کردم با نیش بات داشتتت ماهانو نگاه میکرد  ات تیر میز محکم 

 تدم به پاش
 _اخش رفت هوا 

 _اخخ پام  چته تو بات هار شدی 
 شه  اصال انگار نه انگار _هی براش چشو ابرو میومدم خفه 

 _درسا؟
 _مرض درسا 

 _اقا راشا اقا ماهان اینجا نشستن
شا ات قیافش معلوم بود دلش میخاد بزنه تیر  تاته یادش اومد این دوتا اینجان  را

 خنده ولی جلو خودشو میگرفت. ماهان با تعجد درسارو نگاه میکرد
 دم نه بلند حرف تدم  _امم چیزه من پام یهویی درد گرفت اینجوری جیغ کشی

 _خودمم خندم گرفته بود
 _درسا خانوم پاتون خوب شد درد که ندارین
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 _نه  ماهان جان خوبم 
 یاسمن )ماهان جان؟؟ خاک(

 _خداشکر 
 _)این دوتا چه مهربون شدن یهویی(
 _منو راشا با تعجد همو نگاه کردیم 

 
 راشا_امروت هواخیلی سرده نه؟

 _اره خیلی سرده_
 

 دیگ بریم االن کالس شروع میشه_خد ما 
 _ماهم دیگ باید بریم االن کالس ماهم شروع میشه 

_چهار تای بلندشدیم رفتیم بیرون منو درسا ات جلو میرفتیم ماهانو راشا پشت 
 سرما میومدن 

نارش منم دستتتشتتو میگرفتم  یاد ک هان ب ما تا  ماشتتو اروم میکرد  قد درستتتا 
 د  میکشیدمش  واقعا خل شده هیز بود بدترش

 _نزدیک کالس رسیدیم
 اتشون خدافظی کردیم رفتیم تو کالس ........

 
 

 کالس تموم شد منو درسا اومدیم بیرون بارون میومد شدید 
 _یاسی ماشین اوردی دیگ؟
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 _نه امروت با تاکسی اومدم
 _حاال با چی بریم . بارونم که میاد 

 _بیا بریم بیرون تا تاکسی بگیریم
 _باشه بریم

 بارون شدید بود خیسه خید شده بودم_انقد 
 منو درسا رفتم بیرون یه ماشینم نبود  حاال چیکار کنیم؟

 _نمیدونم بیا بریم جلو تر شاید ماشین باشه
 _باشه بریم  داشتیم میرفتیم پشت سرمون یه ماشین میومد  هی بوق میزد

 _یاسی ببین کیه؟
 _بیخیال درسا مزاحمه 

 _باشه 
 ن ماشین پشت سرما میومد  _همینگوری میرفتیم او

 
 _خانوم خوشگال سوار شین میرسونمتون

 _اصال بهشون توجه نکردم 
 اومدن نزدیک تر پسره که راننده بود گفت

 _خوشگل خانوما چه ناتی هم میکنن بیاین دیگ
 درسا_گمشو برو عوضی

 _عشقم داری تند میریا
 _اون دهنتو ببند 
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خدایا چرا یه ماشتتینم ات اینجا رد _درستتا بیخیالشتتون جواب نده بدتر میشتته 
 نمیشه

 _یاسی من میترسم 
 _نترس 
 _سردمه

 _خد منم سردمه
 _چقد نات میکنین بیاین سوار شین دیگ

شو برو  ضی گم صم در اومد .  ببین عو سر ول کن نبودن  دیگ حر _این دوتا پ
 وگرنه من میدونم تو 

 _عسیسم حرص نخور
 رف ما_یهو دیدم ات ماشین پیاده شدن اومدن ط

 اون پسره که راننده بود رفت طرف درسا اون یکی اومد طرف من دستمو گرفت  
 _بیا سوارشو

سره منو برد تو اتاق درو  شبی افتادم که اون پ شغال یاد اون  ضیی  ا _ولم کن عو
 بست وای خدایااا دوباره نه دیگ کسی نید نجاتم بده

 
 _درسا هم میه من جیغ میکشید  

 رد نمیشد بیا  کمکیه ماشینم ات اونجا 
اشکم دیگ در اومده بود  نزدیک ماشین مارو بردن  هرکاری میکردم  دستمو ات 

 دستش بکشم بیرون فایده نداشت محکم تر میگرفت 
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شدن  دقت کردم  ستمو ول کرد  دیدم با دونفر در گیر سره د شد  پ _نمیدونم چی

 دیدم راشا ماهان  اونارو میزنن خودشونم کتک میخوردن  
 رسا تو حالت خوبه؟_د

 _اره یاسی بیا ات اینجا بریم
 _کجا بریم اونجارو راشا ماهان )دیگ باورم شده بود راشا فرشته نجاته منه (

 
 

شدیم. مگمئن بودم مریض  ساده بودیم خید خید  سا تیر بارون وای _منو در
 میشم اب ات سررو روم میبارید

 راشا ماهان اون دوتا رو تا میتونستن تدن  بعد اومدن طرف ما 
 _شما حالتون خوبه ؟

 _اره راشا سرت
 _چیزی نید بیاین بریم سوار ماشین شیم تود باشین

 _چهارتای به طرف ماشین رفتیم سوار شدیم  ماشین حرکت کرد 
 _ببینم کاری که باهاتون نکردن؟

شکر _نه ماهان هیچ کاری نکردن فقط  شین خدارو  ستن مارو ببرن تو ما میخا
 شما به موقع رسیدین
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 راشا_ شما تو این بارون  تو خیابون چیکار میکردین؟
 

 _خد من من امروت ماشین نیاوردم  
 _باشه 

 _راشا سرت
 _چیزی نید یه خراشه کوچیکه.

 _بریم دکتر 
 _گفتم که چیزی نید

 _باشه  واقعا نمیدونم اتتون چیجوری تشکر کنم
 _همین که حال شما خوب باشه برا ما کافیه

 _مرسی 
 _درسا تو حالت خوبه؟

 _من من ح..حالم خوبه  ما ..ماهان
 _باشه 

 _ادرس خونتون کجاس درسا خانوم
شوک بودم ولی نه  شوک بود  منم  سا  تو سا ادرس خونه رو داد  بیچاره در _در

 میله درسا
 

_جلو خونه درستتاشتتون رستتیدیم درستتا خدافظی کرد رفت   به طرف خونه ما 
 حرکت کرد  

 سرم شدید درد میکرد 
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 _رسیدیم

 _ات فکر بیرون اومدم  چی رسیدیم؟
 _اره  یاسمن اگ حالت خوب نید بریم دکتر

 _نه نه حالم خوبه 
 _پد چرا رنگت پریده 

 _چیزی نید راشا حالم خوبه
 _باشه

درسا شما با اون.دوتا پسر درگیر شدین واقعا نمیدونم باید  _مرسی بخاطر منو
 چگوری  تشکرکنم اگ به موقع نمیرسیدن االن معلوم نبود مارو کجا میبردن 

 _همین که شما حالتون خوبه برای ما کافیه
 _مرسی  

_خدافظی کردم ات ماشتتین پیاده شتتتدم رفتم تو خونه انقد ستترم درد میکرد  
شتم  سی رو ندا صله ک سکن خوردم رفتم تو اتاقم با  حو شپز خونه یه م ات تو ا

 همون لباسا رو تخت دراتکشیدم  نمیدونم چیشد خوابم برد
 
 

 _یاسمن دخترم 
_انقد گلوم میسوخت بدنم داغ بود  نمیتونستم چشمو بات کنم صدای مامان با 

 یاشار میومد 
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 _یاشار پسرم ببریمش دکتر  خیلی تد داره
 تبشو پایین بیریم_باشه مامان اول یکم 

 _باشه تو مواشد یاسمن باش من برم دستمال خید کنم بیارم
 _باشه 

 _یاسی عزیزم  خواهر کوچولو  
 _چشمو بزور بات کردم  صدام در نمیومد  ات ته گلو گفتم

 یاشار؟
 _جانم

 _اب
 _یاشار یه لیوان اب بهم داد یکم اتش خوردم کمکم کرد درات بکشم 

مامان اومد تو اتاق کنار تختم نشتستت دستتمال خیستو گذاشتت رو صتورتم 
 خیلی حالم بد بود دلم میخاست بخوابم  

 دوباره دستمالو گرفت خید کردگذاشت روصورتم
 _یاشار بیا کمک کن ببریمش دکتر خیلی تد داره

 _باشه 
_مامانو یاشتتار کمکم کردن ستتوار ماشتتین شتتدم  انقد بدنم دردمیکرد دلم 

 میخاست گریه کنم گلوم خیلی میسوخت نمیدونم چیشد کی رسیدیم  
 

بهم دوتا امپول تدن من که ات امپول میترسیدم مقاومت میکردم همیشه ولی این 
 دفعه حالم تا حدی بد بود نمیتونستم تکون بخورم
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 رم وصل کردن  _امپولو تدن بهم س
 سرم تموم شد رفتیم خونه  

 _یاسی تو استراحت کن به کبری خانوم بگم برات سوپ درست کنه 
 _باشه گفتم. خودم صدامو نشنیدم نمیدونم مامان چگوری فهمید

 ات اتاق رفت بیرون من دوباره خوابیدم

……… 
 

 _یاسمن مامان پاشو سوپ بخور 
کنم حالم یکم بهترشتتده ولی _چشتتمو بات کردم یکم ستتوپ خوردم  حد می

 خوب خوب نشدم
 دوباره دراتکشیدم

 
االن دو روت بود خونه استتتراحت میکردم این دو روتی اصتتال به فکر ………

شتم باید  شده بود  چند روت دیگم امتحان ترم دا شیم نبودم امروتحالم بهتر گو
سایت تمان امتحانانو میفهمید سابی درس میخوندم  امروت باید میرفتم تو    مح

ماده  حان ا یل بودیم برای امت ته تعگ یه هف گاه بود  اون روت اخرین روت دانشتت
 میشدیم 

 ات اون روت تا حاال گوشی تو کیفم بود  ات تو کیفم درش اوردم باتش کردم 

 تا ات رویا بود ۳تا تماس ۱۰

 تااتراشا اون دفعه که بهم تنگ تد شمارشو سیو کرده بودم ۷

 ش کردمتا پیام ات راشا داشتم بات۳
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 )سالم یاسمن خوبی؟.

 چرا جواب نمیدی؟
 یاسمن جواب بده نگرانم (

 
 

 _شمارشو گرفتم بهش تنگ تدم بعدات چندتا بوق جواب داد
 _الو

 _سالم یاسمن حالت بهتره ؟
 _سالم راشا اره بهترم 

 _چرا تنگ میزدم جواب نمیدادی
 میخوابیدم_این دوروتی گوشی تو کیفم بود انقد حالم بد بود همش 

 
 _باشه االن خوبی دیگ

 _اره خوبم تو اتکجا فهمیدی مریض شدم
نت   ما ما به  یا تنگ تدم اون تنگ تد  به رو ندادی  ندبار تنگ تدم جواب  _چ

 گفت سرماخوردی 
 _اهان

 _یاسمن من االن کار دارم بعدا بهت تنگ میزنم
 _باشه خدافظ
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 _فعال
ه تحانو بفهمم  بعدات چند دقیقلد تاپمو روشن کردم رفتم تو سایت  تا تمان ام

 باال اومد 
 

 رفتم جزوها کتابامو اوردم شروع کردم به خوندن 

........ 
چند ستتاعته دارم درس میخونم خستتته شتتدم کش و قوستتی به بدنم دادم رفتم 

 بیرون
 

 _همه رو مبل نشسته بودن نگارم بود
 _سالم

 _سالم 
 _نگار کی اومدی ؟

 _تاته اومدم عزیزم
 نشستم_رومبل 

 _دخترم حالت بهتره؟
 _اره بابا جونم
 _خداروشکر

 _اقارضا کی قرار بری ؟
 _فردا شهر پروات دارم

 _بابا کجا میخای بری؟
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شم کارارو درست  سه  یه دوهفته اونجا با شرکت باید برم فران _دخترم برای کار 
کنم بعد بیام تو ایرانم با یه شتترکت قرار داد بستتتم چند روت پیش ستترم خیلی 

 شلوطه 
 _باشه باباجون 

 _یاسی امتحانا داره شروع میشه درس میخونی؟
 _اره

 _اوکی  
 دشه چیزی نمیگه _یکم دیگ حرف تدیم تعجد میکردم یاشار توخو

 _نگار ؟
 _جانم

 _یاشار امشد چشه؟
 _نمیدونم واال یهویی اینجوری شد 

 _اهان
 خیلی نگران  یاشار شدم  

 _یاشار
 _جانم

 _چرا تو خودتی؟
 _چیزی نید خواهری سرم درد میکنه

 _میخای یه مسکن بهت بدم بخوری بخوابی؟
 _نه بهترم
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اقت استراحت کن منم بعدات نگار_یاشار عزیزم اگ حالت خوش نید برو توات
 شام تنگ میزنم نیما بیاد دنبالم

 _نه نگار جان حالم خوبه
 

 _چیشده بچهاا پچ پچ میکنین؟
 _چیزی نید بابا سرم درد میکنه نگارو یاسی الکی شلوطش کردن

 _خد پسرم برو تواتاقت استراحت کن
 میشم_نه بابا جون امروت تیاد کار داشتم خسته شدم بخاطره اونه  خوب 

 _باشه پسرم
ستیم  نگار رفت خونه  ش شام یکم ن شام خوردیم  بعدات  شد رفتیم  شام اماده  _
یاشتتتارم رفت تو اتاقش استتتراحت کنه مامانو باباهم همینگور  خودمم این 

 دوروتی انقد خوابیدم  اصال خوابم نمیومد  بعدات دو روت یه حموم میچسبه
 

باتی کردم عاشب اب باتی بودم  _حوله مو برداشتم رفتم حموم یک ساعت اب 
دقیقه بود لباسمو پوشیدم  حوصله نداشتم موهامو 11:55اومدم بیرون ساعت

خشک کنم  دراتکشیدم گوشیمو برداشتم رفتم تو تلگرام  با دوستام چت کردم  
شتم دیدم انالینه بهش پی  شو ندا سا افتادم ات اون روت دیگ خبر یهویی یاده در

 ام دادم
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 ؟کجایی؟_سالم خوبی 
 

 چند دقیقه بعد جواب داد
 

 _سالم مرسی توخوبی؟ خونه
 

 _مرسی  نگرانت شدم دو روته 
 خبرتو ندارم

 
 _اره  من حالم خوش نبود  یاسی خیلی بهم شوک وارد شد

 _منم عزیزم
 _یکم دیگ باهاش حرف تدم  

 
 
 

 _یاسمن دخترم پاشو شهر شد 
 

 _خوابم میاد
 _اون پایین چیکار میکنی؟

 بسته جواب کبری خانومو میدادم _باچشم
 من که روتخت دراتکشیدم
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 _نه عزیزم پایینی
 _پاشو دخترم   شهر 

 _بزور چشمو بات کردم عه من چرا پایینم
 _نمیدونم دخترم چرا پایین خوابیدی ؟

 _من پایین نخوابیدم  ات تخت حتما افتادم  اخرش یاسرم میشکنه یا دستو پام
 _خدانکنه دخترم

 صورتتو بشور بیا پایین_پاشو دستو 
 _باشه  بلندشدم رفتم دستوصورتمو شستم اومدم. ات پله ها سر خوردم تا پایین

 کبری خانوم داشت سید تمینی پوست میکند  
 _کبری خانوم چی درست میکنین؟

 _قیمه 
 _اچ جون 

 راستی کبری خانوم مگه قرار نبود دخترت بیا تهران پد چی شد؟
 مد نتونستن بیان عزیزم _یه مشکلی براشون پیش او

 _حیف شد نمیتونم ستاره کوچولو رو ببینم
 _چرا میبینیش  به تودی

 _اچ جونم
 

 بعدات ناهار بابا پروات داشت 
 هرچی گفتم من بیام فرودگاه اجاته نداد  
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 ات بابا خدافظی کردم  
 

 شماره رویارو گرفتم بعدات چندتا بوق جواب داد
 _الو

 _الوسالم
 _سالم چگوری؟
 _خوبم توخوبی؟

 _اری  چه خبر؟
 _سالمتی

 _حاال اون شد خوشگذشت؟
 _یاسی بخدا دستم بهت برسه میکشمت 

 _خد یه کلمه خوش گذشت یا نه؟ 
 _به توچه اخه مگه فضولی؟

 _اره فضولم بگو تود تند سریع
 اگ نگی تنگ میزنم ات پویا میپرسم

 _درد بگیری بی حیا
 _دیگ دیگ

بود گفت هرچی به یاستتمن تنگ میزنم جواب _راستتتی  راشتتا بهم تنگ تده 
له تنگ بزنم .ببینم  به خا نمیده نگرانش شتتتدم ات این حرفا ات من خواستتتت 

 شیگون خبریه؟
 _نه بابا 
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 _پد چی؟
_هیچی دیوونه اون روت هوا بارونی بود تاکستتی نبود منو.تا خونه اورد مریض 

 شدم گوشیم تو کیف بود متوجه نشده بودم
 _اهان اوکی

 پویا االن میاد میخایم بریم بیرون فعال کاری نداری؟_یاسی 
 _نه عزیزم خوشبگذره بای

 _مرسی بای 

    
 شروع کردم به درس خوندن 

 
 

 امروت اولین روت امتحان بود خیلی استراس داشتم 
ردیف اخر نشسته بودم درسا چندتا صندلی جلو تر نشسته بود  چند دقیقه بعد  

شروع کردم به  سواالرو بلدبودم  یهو برگه رو دادن  شتر  شکر بی شتن  خدارو نو
چشم افتاد به برگه بغل دستیم خالی بود هیچی ننوشته بود  نگاهش کردم دیدم 

 راشا چشماشو بسته سرشو به صندلی تکیه داده 
شدم کاطذو  شد بلند شتن جوابا  تموم  شروع کردم به نو _تو یه کاطذ کوچیک 

 دم انداختم تیر پاش برگه خودمو تحویل دا
 تو حیاط دانشگاه منتظر درسا بودم تا بیاد
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 _یاسی امتحانو خوب دادی؟

 _اره توچی؟
 _اره 

 _باشه بیا بریم 
 _یاسمن؟

 _برگشتم دیدم  راشا
 _سالم راشا خوبی؟

 _سالم منمون...
 مرسی بخاطر کمکت 

 _خواهش میکنم
 _اگ ماشین ندارین برسونمتون؟

 _نه مرسی ماشین اوردم 
 _باشه

 دیگ بریم فعال_خد ما 
 _فعال 

 _منو درسا رفتیم سوار ماشین شدیم حرکت کردم
 _ببینم تو به راشا کمک کردی؟
 _اره هیچی تو برگه ننوشته بود 

 بخاطر همین کمکش کردم
 _اهان خوبه
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 _چی خوبه؟

 _اینکه کمک کردی
 _چرا؟

 _اون روت یادت نید بخاطر منو تو اون دوتا پسره رو تدن
 _اوهووم

 _یاسی یه اهنگ.بزار 
 _باشه سیستمو روشن کردم 

 
 

 جلوخونه درسا نگه داشتم 
 _ای دستت طال بای

 _بای
 

خیلی وقت بودپیش ستتارا نرفتم  به طرف پارک حرکت کردم  یکم بعد رستتیدم 
 ماشینو پارک کردم پیاده شدم  همه جارو نگاه کردم نبود 

 _پد کجاس؟
شتته نشتتستتته بود یکم دقت کردم دیدم یهو چشتتم افتاد به یه دختری که  یه گو

 ساراس به طرفش رفتم
 _سالم سارا خانوم
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 سرشو باال اورد  ات چیزی که دیدم تعجد کردم  باچشم گریون نگاهم میکرد
 _سارا جون چیشده چرا صورتت کبود شد 

سه منو تد   سه  به عموم گفتم من میخام برم مدر _خاله  من دلم میخاد برم مدر
ندتا ات دخترا کیف داشتتتن دستتتت مامانشتتونو گرفتن رفتن اخه امروت دیدم چ

 مدرسه  کاش مامان منم بود 
 _یه ادم چقد میتونه بی رحم باشه

 عزیزم گریه نکن حیف اون چشمای قشنگت نید که اشکی بشه  
 سارا رو بغل کردم لپشو ب*و*س کردم  

 ینجا ن بیا ا_خاله خیلی دلم برا مامان بابام تنگ شد اگ اونا بودن نمیذاشتن م
 _خاله جون االن پیش خدا هستن دارن تورو نگاه میکنن  

 _پد چرا من نمیتونم ببینمشون؟
 _هرکی بره پیش خدا ما نمیتونیم ببینمش

 _اخه چرا؟
 _بزرگ تر بشی خودت میفهمی 

چه  چه  خه چیجوری؟ این ب مک کنم ا به ستتتارا ک خاستتتت  خیلی دلم می
 گ*ن*ا*هی کرده 

 ساراروبردم صورتشو شستم رو نیمکت نشستیم  
سارا نگاه کردم دیدم داره به یه بچه نگاه میکنه که داره تاپ میخوره مادره هم  به 

 هولش میده
 _خاله جون میخای بریم تاپ باتی؟ 

 دستشو بهم تد با ذوق گفت 
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 _بریم خاله جون تا حاال کسی منو تاپ باتی نبرد  خیلی دوست دارم 
 _گونه شو کشیدم منم دوست دارم خاله 

 دستشو گرفتم  به طرف تاپ رفتیم  رو تاپ نشست اروم هولش دادم
 _خاله محکم تر 

 _محکم هولش دادم.  
 خنده میکرد خاله محکم تر  میخام برم تو اسموناا

 _خاله جون میفتی
 _نه نمیفتم محکم تاپو دارم 

 _باشه
 

 میدادم دستم درد گرفته بود _محکم تر هولش دادم انقد محکم هولش
 _سالم یاسمن

 _برگشتم دیدم راشا
 _سالم تو اینجا چیکارمیکنی؟

 _اومدم بیرون  دور بزنم
 _خاله چرا هول نمیدی دیگ؟

 _یاسمن تو برو بشین من هولش میدم 
 _باشه  مرسی

 _رفتم رو نیمکت نشستم  به راشا سارا نگاه میکردم   یکم بعد  اومدن  
 سی _خاله عمو  مر
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 _خواهش عزیزم
 _خاله جون؟

 _جانم
 _تو عمو خیلی به هم میاین  هردوتا تون خوشگلین

 _)تعجد کردم  سارا فکر میکنه منو راشا تنو شوهریم(
 _مرسی سارا جون ولی منو عمو ک.....

 _ممنون سارا خانوم شماهم خیلی خوشگلی 
 _ مرسی عمو  من دیگ برم 

 _باشه سارا خانومی لپشو ب*و*س کردم 
 _خدافظ عمو. خدافظ خاله

 _خدافظ عزیزم
 _راشام اتش خدافظی کرد سارا رفت  

 _یاسمن؟
 _بله؟

 _تو همیشه اینجا میای؟
 _نه بعضی وقتا 

 _اوکی
 _توچی؟

 _منم بعضی وقتا میام. چه خوب شد امروت دوباره همو دیدیم
 _اوهوم خد من دیگ باید برم

 م باید برم_باشه من
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 _اوکی  خدافظی کردم به طرف ماشینم رفتم سوار شدم   
سی  شدم  تو خونه ک شینو تو حیاط پارک کردم پیاده  درو باریموت بات کردم ما
نبود رفتم تواشتتپزخونه ناهارو گرم کردم براخودم یکم ریختم رو میز نشتتستتتم 

 شروع کردم به خوردن  
 

 _دخترم اروم تر بخور خفه میشی
 سالم... کبری خانوم._ 

 )کبری خانوم خرید کرده بود(
 _سالم دخترم 

 _طذام تموم شد  بلندشدم رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم رفتم تو اتاق یاشار
خواب بود دلم میخاستتت اذیتش کنم  ات تو کشتتو خودکارو برداشتتتم  اروم رو 

ود  ب تختش نشستم شروع کردم رو صورتش نقاشی کردن یاشار خوابش سنگین
دستشو هی میذاشت رو صورتش برمیداشت  رو گونه چپش گل کشیدم سمت 
شیدم که تبون در اورد  دلم  شکلک ک شونیش یه  شیدم رو پی ست یه ابرو  ک را
میخاست شکممو بگیرم بخندم  با گوشیم اتش عکد گرفتم ات اتاق تدم بیرون  

 عکسو ات  تلگرام برای راشا فرستادم
 

 دراتکشیدم شروع کردم به درس خوندن _کتابمو اوردم رو تخت 
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شدم رفتم پایین  دیدم نگارم تاته  سی به بدنم دادم  بلند شدم کش و قو سته  _خ
 اومد 

 _سالم 
 _سالم عزیزم چگوری

 _خوبم توخوبی؟
 _مرسی چه خبر یاشار کجاس؟

 _تو اتاقش خوابه راستی نگار بیا یه چیزی بهت نشون بدم
 رو مبل نشستیم  ات تو جیبم گوشیمو در اوردم عکد یاشارو نشونش دادم 

_یهویی تد تیر خنده  وااای یاسی خدا نکشتت رو صورت یاشار نقاشی کردی  
 میدونه؟

 _نه بابا خواب بود رفتم تو اتاقش روصورتش نقاشی کردم
 _بیدارنشد؟

 _نه بابا انقد خوابش سگینه که
 _دیوونه

 یخندین_شما دوتا به چی م
 _یاشار رو به رو ما وایساده بود

 _منو نگار همو نگاه کردیم تدیم تیرخنده 
 _واه چرا میخندید مگه قیافه من خنده داره؟

 
 _ههه یاشار عزیزم خودتو تو اینه دیدی؟
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_یاشتتتار اولش گیی مارو نگاه میکرد بعد رفت جلو اینه  خودشتتو دید یکم 
 همونجا وایساد یهویی اومد طرف من 

 سمن بخدا میکشمت _یا
شده بود گفتم  صابم خورد شت نگار خد به من چه اع _منم فرار کردم رفتم پ

 بیام روصورتت نقاشی کنم
 _یاسی بخدا اگ دستم بهت برسه میکشمت

 _نه نه نمیتونی اگ بهم چیزی بگی عکستو میذارم اینستا 
 _مگه عکد گرفتی؟

 _اره تو گوشیت هد  ببین
 عکسو دید ات تو جیبش گوشیشو در اورد

 _دیدی دروغ نگفتم اگ بهم چیزی بگی پخشش میکنم
 _تو خیلی طلط میکنی

 _بابا بد کنین شما دوتا  یاشار عشقم برو صورتتو بشور
 _باشه اول یاسی عکسو پاک کنه

 _نه میخام یادگاری نگه دارمش 
 _یاسی میام  سیاه کبودت میکنما

میستتوته چجوری میخای _نگار جون میبینی شتتوهرتت خگر ناکه دلم برات 
 باهاش تندگی کنی

 _شوهر من گله گله
 _یکمم  خله
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 _ واه یاسی
 _راست میگم دیگ

سی  سابت میرسم یا شورم تا یکی دیگ منو ندید بعدا به ح صورتمو ب _من برم 
 خانوم

 _یه تبون براش دراوردم
 

 _برو
 _کنار نگار نشستم 

کدی  کاری بود کردی صتتورت عشتتقمو خط خگی  چه  یاستتی این  ولی _
 خودمونیمااا خیلی شیگونی  ات شیگونم اون طرف تر 

 _خوب کردم 
 _بزار یه خوبی بهت نشون بدم  _عه یاشار کی اومدی

 _همین االن 
 _هیچ کاری نمیتونی بکنی 

 _میتونم
 _مامان ات پله ها داشت میومد پایین

 _خونه رو گذاشتین روسرتون میله بچهاا
 _مامان به من چه همش تقصیر یاشاره

 _دروغ میگه تقصیر خودشه کی بود صورت منو خط خگی کرد هاان؟ تو دیگ
 _نخیر من نبودم دستم بود 

 _بسه بسه بات دوباره شروع کردن نگار عزیزم خوبی خوش اومدی



wWw.Roman4u.iR  254 

 

 _مرسی مامان جون 

  
 خواهش .مامان بابا خوبن؟

 _ خوبن سالم دارن .راستی مامان بابا کجاس؟
 _بابا برای کار رفت فرانسه 

 _اوکی
 _بابا یکی مارو هم تحویل بگیره

 _یاسی دخترم پاشو برو قهوه درست کن بیا
 _مامان مگه کبری خانوم نید

 _نه عزیزم رفته بیرون 
 _باشه 

رفتم تو اشپزخونه قهوه درست کردم  رفتم بیرون سینی رو روی  میزگذاشتم رو 
 مبل نشستم یه قهوه برای خودم گرفتم یکم خوردم

 همه میخام فال قهوه بگیرم _اقا من برای 
 _مگه بلدی مادر

 _اره مامان
 _افرین پسرم فال قهوه هم بلده 

 _من فال قهوه نمیخام یاشار
 _چرا

 _اون دفه برام گرفتی بسته
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 _دیونه خد هرچی فالت بود گفتم دیگ
 _برو بابا تو اصال فال گرفتن بلد نیستی

 _کی گفته بلدم  
 _ات کجا یاد گرفتی اون وقت؟

فال _وا  که من اتشتتون  فال گیرم  مردم میان خواهش میکنن  پا  یه  من خودم 
 بگیرم اون وقت میگی ات کجا یاد گرفتی 

 _بد کنین شما دوتا .مادر بیا فال منو بگیر
 _باشه  

 _مامان فنجونشو داد به یاشار  

  
 چشمشو بست شروع کرد به خوندن چیزی   من که میدونستم سرکاریه 

 مان بد بخت شدیم _ وای خاک بسرم ما
 _چیشده ؟

 
 مامان اونجا که ات همه سیاه تره رو میبینی؟

 _خد
 _این باباس

 _خد
 _فالت داره میگه بابا االن اون طرف برای کار نرفته رفته اونجا 

 _اونجا چی مادر؟بابات چیزیش شده؟
 _نه اون کنارش اون خگو میبینی؟
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 _اره مادر بگو دیگ جون به لبم کردی
 _اون یه تنه سیاه چاه جوری که ات در نمیتونه بیادتو 

فالت میگه بابا رفته خارج تن برده  االن پیش اون تنه تندگی میکنه چهارتا بچه 
 هم داره مامان سرت هووووووو اومد 

 _اخخخ مامان چرا میزنی
 _اینااا چیه پشت سر بابات میگی باچوپ سیاه کبودت کنم

 گفت _مامان به من چه فالت اینو
 

 _یاشار میزنمتا
 _فال شما که بهترات یاسی بود 

 منو نگار به بحث مامانو یاشار میخندیدم 
 یاشار مامانو بغل کرد 

 _واه چرا خشونت فدات شم  فال میگه من که نمیگم 
 _یاشار برو اون طرف تا نزدمت  

 _باشه بابا  نگار فنجونتو بده فال توروهم بگیرم
 _نه عزیزم نمیخاد

 حرف من حرف نزن بده _تن رو
 _باشه 

 _نگار فنجونشوداد به یاشار 
 _نگار جان اون  خگو ببین 
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 _کدوم 
 _تو فنجونه 

 _دیدم
 _اون میگه یه شوهر داری 

شونش  سی ن سونش نمیدی به ک صورتی داره ماه نداره  به کد ک سی  نداره  ک
 نمیدی  

شدم  شروع کرد به قر دادن میخوند قرمیداد یعنی  من منفجر  شد  شار بلند  _یا
 ات خنده دلم میخاست مبلو گات بگیرم بخندم 

_اون شد بالخره با شوخیای یاشارو اذیت کردنش کل کالی منواون تموم شد 
واقعا شتتبه خوبی بود ستتاعتای یک بود  یاشتتار نگارو برد خونش  منم رفتم تو 

 م  اتاقم خوابید

...... 
 _صبح بلندشدم  ات نرده سرخوردم تا پایین 

 _وای خدا مرگم بده یاسمن مادر ات اون باال میفتی
 _سالم کبری خانوم نه بابا نمیفتم

_دختر دیگ این کارو نکن ات اون باال بیفتی دستتتو پات بشتتکنه خدای نکرده 
 چی

 _نه کبری خانوم نمیفتم عادت دارم 
 ش نمیکنی برو تو اشپزخونه صبحانتو بخور_باشه تو که حرف مارو گو

 _باشه کبری خانوم
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_برای خودم چایی ریختم ه*و*س تخم مرغ کرده بودم یه تخم مرغ برای خودم 
 درست کردم  رو صندلی نشستم  امممم دستپختم حرف نداره

یه لقمه بزرگ گرفتم بردم جلو دهنم یکی ات دستتتم گرفت نگاه  _برای خودم 
 کردم دیدم یاشار

 عه یاشار ماله من بود_
 _خد.. دیگ ....من خوردمش خوشمزه یکی دیگ بهم بده

 _نخیر ماله خودمه نمیدم
 _برای خودم یه لقمه دیگ درست کردم گذاشتم تو دهنم 

 دوباره یه لقمه دیگ درست کردم خواستم بخورم یکی ات دستم گرفت
 _عه یاشار نکن دیگ گشنمه

 _خد منم گشنمه
 ت کن_پاشو برای خودت درس

 _نه میخام ماله خواهرمو بخورم
_صبحانمو خوردم رفتم باال کتابمو گرفتم رفتم تو حیاط تیر یه درخت نشستم 

 امروت هوا عالی بود شروع کردم به خوندن  
 

 _نمیدونم چقد گذشت خیلی خسته شده بودم  
 بلندشدم رفتم تو خونه
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شد  یه هفته دیگ جوابا میومد   شیم تنگ خورد رویا _بالخره امتحانا تموم  گو
 بود تماسو وصل کردم

 _الوسالم بر دخی خاله عزیز
 _سالم چگور مگوری؟

 _خوبم تو خوبی. اقا پویا خوبه؟
 _مرسی اره خوبه سالم داره

 _سالم برسون چیشد تنگ تدی؟
 _سالمت باشی تنگ تدم بهت بگم قرار منو پویا بریم شمال تو میای؟

 _من تنها؟
 نم میان تنگ تدم بگم تو یاشار نگار میای_نه دیوونه  راشا ماها

 _نمیدونم واال
 _بیا یاسی دیگ خیلی خوش میگذره

 _حاال ببینم چی میشه
 _ببینم چی میشه نداریم باید بیای

 _کی قراره برین؟
 _فردا

 _چی فردا میخاین برین اون وقت االن میگی نه بابا نمیتونم
 نیاین راشا ماهانم نمیان _چرا نتونی باید بیای خوش میگذره اگ تو یاشار 

 _اونا چی کار به ما دارن 
 _دیوونه خد اونجوری که خوش نمیگذره تاته درسا هم میاد؟

 _چی درسا؟
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 درصد میاد ۹۰_اره به درسا تنگ تدم گفت  
 _بزار برم با یاشار بحرفم ببینم چی میگه 

 _باشه پد منتظرم
 _باشه فعال

 _فعال
رفتم تو اتاق یاشار تو گوشش هندتفری  گوشی رو قگع کردم انداختم روتخت 

 بود چشماشش بسته  اهنگ گوش میداد
 _یاشار؟ یاشار؟

 دیدم جواب نمیده  محکم تدم تیر گوشش
 _سیخ نشست رو تخت

 _وحشی چرا تدی؟
 _سه ساعته دارم صدات میکنم 

 جواب ندادی تدمت
 _یاسی بخدا این دفعه میزنمت

 بزنی؟_وااه دلت میاد خواهر به این گلی رو 
 _اره

 _منو باش اومدم اینجا یه چیزی بهت بگم باشه پد من رفتم
 _نه بگو ببینم چی میخای بگی

 _نه دیگ تو میخای منو بزنی 
 _نمیزنم حاالبگو
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 _راستش رویا تنگ تد میگه قرار برن شمال  گفت منو تو نگار هم بریم
 _کی قراره برن؟

 _گفت فردا
 دگاه دارم_فردا نمیتونم بیام  چند روت دیگ دا

 _االن بهش چی بگم
 _تو همراشون برو منو نگار بعدات دادگاه میایم

 _باشه داداشی
 _ات اتاق رفتم بیرون  شماره رویارو گرفتم

 بعدات چند بوق جواب داد
 _الو رویا

 _جانم
شما بیام بعدات دادگاه   شار چندروت دیگ دادگاه داره نمیتونه بیاد گفت من با _یا

 یاشارنگار میان
 _اهان باشه پد لباس گرم براخودت بگیر

 _چرا االن بریم شمال تو این سرماه
شمال میچسبه  دو هفته هم تعگیلیم بریم خوش  _دیوونه خانوم بعدات امتحاناا 

 بگذرونیم
 

 _باشه فردا شما میاین دنبالم؟
 _اره ما میایم دنبالت

 _باشه 
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 _کاری نداری
 _نه بای

 _بای
 نشسته بود مگالعه میکرد رفتم کنارش نشستمرفتم پایین مامان رو مبل 

 _مامان
 _جان

 _قراره فردا با رویا بریم شمال یاشارم چند روت دیگ میاد
 _فقط تو رویا پویا؟

 _نه درسا با دوتا ات دوستای پویاهم هستن
 _اهان باشه عزیزم

 _اجاته هست من برم؟
شکلی نید فقط شارم چندروت دیگ میاد  پد م اس گرم لب _اره دخترم گفتی یا

 بردار شمال سرده ویالی ما میرین؟؟
 _نه فکر کنم میریم ویالی پویاشون

 _باشه 
 _من برم لباسمو اماده کنم 

 _باشه دخترم
 
 

 _ات تو کمد چندتا لباس برداشتم
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 تو کوله گذاشنم  
 دراتکشیدم راشا ماهان چرا میان اخه. 

 _شماره درسارو گرفتم
 _الو سالم 

 _سالم یاسی
 _خوبی ؟

 _مرسی توخوبی؟
 _مرسی میگم فردامیای شمال ؟

 _اره 
 _چجوری مامان باباتو راضی کردی؟

 _گفتم میخام با دوستای دانشگاه بریم شمال امتحان داشتیم خسته شدیم  
 _اونام اجاته دادن

 _اوکی
 _یاسی منو ماهان با هم دوست شدیم

 _چی؟کی؟
 دارم کافی شاپ _دیروت دیگ بعدات دانشگاه بهت گفتم با ماهان قرار 

 _اره اره  فراموش کرده بودم راستی چی گفت ؟چی شد؟
 _بهم گفت اتم خوشش میاد میخاد باهم دوست بشیم منم قبول کردم

 _خاک تو سرت سریع قبول کردی؟
 _نه بابا گفتم شد جوابتو میدم 
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اونم قبول کرد  منم اتش خوشتتم میاد بخاطر همین قبول کردم  امروت ماهان  
گفت قرار بریم شتتمال  توام بیابیشتتتر اشتتنا شتتیم رویا هم تنگ تد منم تنگ تد 

 گفتم باید ات مامانم اینا اجاته بگیرم
 

 _اوکی عزیزم فردا میبینمت
 _باشه  بای

 _بای
 _یکم با دوستام چت کردم رفتم پایین 

شروع کردم با اهنگ tv_جلو  شتم  ستم کانالو باال پایین کردم یه اهنگ گذا ش ن
 خوندن  

 
 خواهر گلم خواننده شد  به

 _خواننده بودم اقا
 _بله دارم میبینم

 _یاشارنگار کجاس ؟
 _خونه

 _امشد اینجا نمیاد؟
 _نه مهمان دارن 

 _اوکی
 _بیا بریم تو اشپزخونه االن طذا حاضر میشه
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 _باشه بریم 
 _کبری خانوم مشغول چیدن میزبود

 _کبری خانوم شام چی داریم؟
 _ماکارونی عزیزم

 _اچ جونم
 _مامانو باباهم اومدن  

 رو صندلی نشستم یکم ماکارونی برای خودم ریختم
 _یاسمن دخترم فردا میخای بری شمال بارویا؟

 _اره باباجونم اگ شما اجاته بدین
 _برو دخترم بهت خوش بگذره یاشارم میاد خیالم راحته 

 _بابا من چند روت دیگ میرم اخه دادگاه دارم
 ری_باشه پسرم بالخره که می

 _اره
 _یاسمن جان فردا ساعت چند میری؟

 _فردا صبح 
 _باشه 

شیدم تود خوابم  شد رفتم باال تو اتاقم   خیلی خوابم میومد  دراتک _طذام تموم 
 برد

……… 
 این کیه تنگ میزنه.

 انقد خوابم میومد به شماره دقت نکردم تماسو وصل کردم
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 _الو
 _الو یاسی تو هنوت خوابی؟

 _اوهوم
 داریم میایم دنبالت_پاشو دختر 
 _واسه چی?

 _واه قرار بریم شمال دیگ پاشو
 _خوابم میاد 

 _خوابم میاد چیه پاشو 
 _رویا جونه ننت بیخیال شو من میخام بخوابم

 _یاسی بخدا میام میزنمتاا 
 _مگه ساعت چنده؟

_6:10 
 _اووووه چه خبره صبح به این تودی 

 _دختر میخایم تا شهر برسیم شمال
 _باشه

 _پاشو یاسی ما تا نیم ساعت دیگ میایم اونجا
 _باشه حاال تا اون نیم ساعت من یکم بخوابم

 _یاسی بلندشو بخدا اگ بیام اماده نباشی میکشمت
_باشتته بای  نذاشتتتم دیگ حرف بزنه قگع کردم صتتبح به این تودی کی میره 

 شمال دوباره خوابیدم
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 _أاین کیه هی تنگ میزنه 
 _تماسو وصل کردم 

 لو یاسی ما پایین منتظریم بیا_ا
 _چی ؟کی امدین؟

 _تو هنوت خوابی؟
_نه کی گفته اومدم اومدم  گوشتتی رو قگع کردم رفتم دستتتشتتویی تود اومدم 
بیرون مانتو شلوارمو سریع پوشیدم جلو اینه خودمو دیدم چشمام پف کرده بود 

 سریع یه خط چشم کشیدم رژ تدم رفتم پایین 
 _مامان ؟

 _جانم
 رم میرم رویا شون بیرون منتظرن_من دا

 دوباره گوشیم تنگ خورد
 _دارم میام دیگ چقد تنگ میزنی

 قگع کردم
 _برو دخترم مراقد خودت باش رسیدی تنگ بزن 

 _باشه مامان جونم ات بابا یاشار خدافظی کن
 _باشه خدافظ 

 _خدافظ 
 _سریع ات خونه اومدم بیرون ماشین رویاشون جلو درخونه بود  

 _ سالم
 _سالم یاسمن خانوم 
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 _دیدم رویا چپ چپ نگاهم میکنه
 _اینجوری نگاه نکن چشمات چپ میشه

 _میام میرنمتا
 _وای بات این دوتا شروع کردن یاسمن خانوم برو سوارشو بریم دنبال درسا 

 _باشه  سوار ماشین شدم پویا رویاهم اومدن 
 _پد راشا ماهان کجان؟

شونن بریم سا  شینا  _اونا نزدیک خونه در صمیم بگیریم چجوری تو ما اونجا ت
 بشینیم

 _باشه  
 
 

 جلو در خونه درساشون وایسادیم درسا اومد بیرون
 راشا ماهانم اومده بودن 

 _خد ما پسرا تو یه ماشین شما دخترا تو یه ماشین چگوره
 _خوبه  اقا پویا

 _پد یاسمن خانوم خودت رانندگی کن
 _باشه 

 سویچ اتش گرفتم  سوارشدم رویا اومد جلو  درسا پشت نشست 
 حرکت کردم
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 _واای االن این دختره مارو به کشتن میده  
 _برو بابا رانندگیم ات تو بهتره

 _اره جونه عمت
 

 _من ات جلو میرفتم پسرا پشت سرما بودن 
 _قرار ویالی کی بریم؟

 _میریم ویالی راشا
با _اوکی )یعنی راشتتتا خودش ویال  یاد ۴۰۵داره اگ پول داره پد چرا  م

 دانشگاه؟(
 _سیستمو روشن کردم صداشو بردم باال

شه  شه برد پی سم داد میزنه تیپش ات اونا که نمی شاش وا _چیزی نمیگه ولی چ
 ننم....

 
 

 _واه چرا قگع کردی؟
 _چته تو صداشو انقد تیاد میکنی االن پلیسا مارو بگیرن

 کردم_برو بابا دوباره سیستمو روشن 
 نه نه نه چه طگی کردم من  نه نه نه چه طلگی کردم من 

 _یاسیییییییی
 _هااااان

 _صداشووووو کمممم کننننن این پشتتت گوشمممم کر شدددددد
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 _باششششششههه 
 _صداشو کم کردم

 _خد حاالشد 
 _رویا؟

 _هااا
 _هااو مرض

 _چیه
 _چیه درد

 _بله 
 _بله و بال

 ی _وا من هرچی میگم تویه چیزی میگ
 _دوست دارم خد. نگفتی اون شد چیشد؟

 _کدوم شد؟
 _شد عروسی دیگ

 _وااااای   رووویااااا چیشدددد اون شد
 _درد بگیری درسا کر شدیم چته تو االن که اهنگ قگع

 _عه راست میگیااا 
 _بگو 

 _چی بگم اون شد رفتیم خونه
 _خد
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 _هیچی دیگ لباسمو عوض کردم خوابیدم
 _اره جونه عمت

 توخودت اتدواج کن من یه پدری ات تو در بیارم_ یاسی 
 _کی خواست اتدواج کنه

 _تا اخرعمر که مجرد نمیمونی
 _بروووووو

 
 
 

 _نزدیک شهر رسیدم جلو یه در بزرگ  وایسادم 
 یه پیرمرد اومد درو بات کرد اول من رفتم بعد ماشین پسرا اومد 

 پیاده شدم 
 _خد خانومااا رسیدیم

 _یه نگاه به ویال انداختم  بزرگ بود   حاال بریم داخلشو ببینیم چجوریه 
 

کولمو گرفتم رفتیم تو خونه تیاد بزرگ نبود ولی خیلی قشتتنگ بود مبال پردهاا 
 بنفش سفید بود  پله میخورد میرفت باال اشپزخونش اپل بود 

 _بچهاا اینجا سه تا اتاق بیشتر نداره
 میمونم_من با شوهرم تو یه اتاق 

 _محکم تدم تو سرش خاک برسرت کنن 
 _اچ چرا میزنی تو سرخودت حسود 
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 _بابا حاال دعوا نکنین باشه پویا رویا تو یه اتاق 
 _رویا برام تبون دراورد

 
 _منو ماهان تو یه اتاق  

ماهان_وای خدا مرگم بده من با یه پستتر جوون مجرد شتتتد تنها تو یه اتاق 
 بخوابم 

 دخترا کرده بود همون تدیم تیر خنده _ماهان صداشو میله
 _نه اقا راشاکور خوندی من میرم تو اتاق درسا جونم 

 درسا_وا دیونه تو اتاق من میخای بیای چیکار؟
 _عزیزم تو اتاقت بیا چیکار بخوابم دیگ

 _ماهان دوباره میخای بزنمت
_نه جون عمم توروخدا بیخیال شتتو اون روت منو تدی بخدا هنوت جاش درد 

 کنه)وسط پاشو میگه(می
_منو راشتتا درستتا میدونستتتیم تدیم تیر خنده  رویا پویا مارو با تعجد نگاه 

 میکردن
 رویا_درسا تو ماهانو تدی

 _اره
 _کی ؟

 _رویا خانوم حاال بعدا برات تعریف میکنه چه بالی سرم اورد
 _باشه 
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 _پد منو ماهان تو یه اتاق  یاسمن درسا تو یه اتاق 
 _باشه

 اتاق باال داره  یه اتاق پایین  _فقط دوتا
 _باشه منو پویا پایین میخوابیم 

 _باشه 
 _رویا پویا رفتن تو اتاق خودشون که پایین بود منو درسا پسرا رفتیم باال 

 _یاسمن اون اتاق شماس
 _باشه 

 _منو درسا رفتیم تو اتاق ماهان راشا رفتن تو اتاق کناری ما 
سی بود خیلی ست یا شنگ بود  تختش دونفره بود میز ارایش  _داخل اتاق ما  ق

 سمت راست بود تخت سمت چپ  اتتو کولم    لباسمو دار اوردم عوض کردم
 _درسا من خیلی گشنمه

 _منم بریم پایین یه چیزی بخوریم 
 _باشه بریم

 _دراتاقوبات کردم همزمان دراتاق راشا شونم بات شد
 _چهارتای پایین رفتیم  

 رویا پویا رو مبل نشسته بودن 
 _بچها یه چیزی درست کنیم بخوریم

 _رفتم سمت یخچال دربات کردم  اینکه خالیه
 _وای حتما عمو جعفر خرید نکرد

 رویا_خد یکی بره خرید کنه
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 من میرم -پویا
 منم میام -رویا

 باشه خانومم بیا-
 
 پویا رویا باهم  رفتن  

 گوشیمو دراوردم  باتی کردم
 

 یک ساعت بعد رویا پویا اومدن 
 رفتم اتتو پالستیک چیپد برداشتم 

 رو کاناپه نشستم
 

 راشا رو به روم نشست چپ چپ نگاهم میکرد-
 اونجوری نگاه نکن چشمات چپ میشه -

باحرص نگاهم میکرد  منم مشتتغول چیبد خوردنم شتتدم بهش توجه نکردم  
شد بزار دوباره حرص منو در بیاری حرصتو درمیارم واال عه چه جمل ه باحالی 

 بگم اونم باصدای بلند
 حرص منو دربیاری حرصتو درمیارم -
 یاسی جان حالت خوبه سرت به جای نخورد چی میگی -
 هان خوبم داشتم تمرین میکردم دری جون-
 دری جون چیه دیگ-
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 چقد تو خنگی همون درسا دیگ خالصه کردم -
 همچین بزنمت -
 شما طلط میکنی-

 یه لبخند بهش تدم  
 

 پاشین برین خانومو کمک کنین خسته شد-پویا
یا ات تهران تا اینجا که من رانندگی کردم  اون وقت خانومت یه ناهار - واه اقا پو

 داره درست میکنه خسته شد؟
 ات پد تبون همه بر بیام ات پد تبون تو نمیتونم درسا تو برو-
 مه جام درد میکنهاقا پویا به جان تو من کمرم پام سرم ه-
 ای تنبالاااا اصال خودم میرم -
 تن ذلیل-
 

 امروت میخایم دستپخت رویا خانوم پویارو بخوریم -ماهان 
 

 اره خدا کنه قابل خوردن باشه-راشا
 شنیدم چی گفتیاااااا-پویا-
 

 ماهم گفتیم که بشنوی-راشا
 

 _راشا ماهان بعدا تنها میشیم که دارم براتون
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 بروووووو-
 
 

 ساعت بعد طذا اماده شد رومیز نشستیم نیم-
 کوکو سبزی درست کرده بود 

 یکم ات کوکو گذاشتم تو بشقابم نون گرفتم برای خودم لقمه درست کردم  اووم 
 میبینم خونه شوهر بهت ساخته بلدی اشپزی-
 پد چی  ات توکه اشپزیم بهتره یه تخمه مرغ نمیتونی درست کنی-
 مرغ درست کنم؟کی گفته من نمیتونم تخمه -
 تبون براش دراوردم بقیه طذامو خوردم 
 

 دستتون درد نکنه خوشمزه بود من برم بخوابم 
 کجا شرفاا باتو درسا-
سرش پایین - شا انداختم  شوره یه نگاه به را ست کرد شرفو هم ب هرکی طذا در

فت   ما چی میگیم حرصتتم گر طذاشتتو میخورد اصتتال براش مهم نبود  بود 
اتاق روتخت دراتکشتتیدم اهان به این میگن تخت ادم باس بلندشتتدم رفتم تو 

 تختش دونفره باشه   
 

♡♡♡♡♡♡ 
 یاسی یاسی یاسیییییی؟؟؟؟؟؟
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یهو نشستم دو تخت این کیه جیغ تداینجا کجاس این تخت دونفره چی میگه -
 اتاق من که سفید مشکی بود اینجا چرا یاسه ؟؟؟؟

 یاسی؟-
 نگاه میکنه تاته همه چی یادم اومددیدم درسا دست به کمر وایساده منو -
 تو بودی جیغ تدی نمیتونی میه بچه ادم بیدار کنی؟-
 سه ساعته دارم صدات میکنم پاشو حاضرشو میخایم بریم دریا-
 برو بابا من نمیام خواب دارم-
 بچهااا پایین منتظرن پاشو-
 دراتکشیدم  بهشون بگو من نمیام  -
 به درد نمیای من رفتم -
سا پیر صدای در - ستم بخوابم در سا رفت  هر کاری کردم نتون اومد انگار در

 بشی اومدی بیدارم کردی نمیتونم دیگ بخوابم
بلندشتتدم مرض نگیری درد نگیری منو بیدار کردی خاک بریزم توستترت   چه 

 خواب قشنگی داشتم میدیدما خداکنه امشد ادامشو ببینم 
 
 
 

 رفتم پایین کسی نبود دستو صورتمو شستم ات دستشویی اومدم بیرون
 

 tvیه بسته تخمه گرفتم جلو 
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نشستم کانالو باال پایین کردم  یه فیلم خارجی پیدا کردم مشغول تخمه خوردن 
 شدم فیلمو نگاه میکردم  

 سالم-
ترستتیدم تخمه پرت شتتد تو هوا همه ریخت روم راشتتارو نگاه میکردم اونم با -

 تعجد منو نگاه میکرد 
 هارو ریختی روخودت ؟ترسیدی ؟چرا تخمه -
اومد جلو تخمه هارو ات تو موهام گرفت خیلی بهم نزدیک شتتتده بود بوی -

 ادکلنش مشامو پر کرده بود تند تلخ ولی خوش بو عالی بود  
 تموم شد -
شت - صله دا شت فا صورتم فقط چندتا بند انگ صورتش به  سرمو بلند کردم 

ماش نگاه میکردم انقد نزدیک بود که نفستتش تو صتتورتم میخورد  به چشتت
 چشماش خیلی خوش رنگ بود یهو اون چشما اتم دور شد 

 خودمو جمع جورکردم 
 راشا چیزه تو ...تو چرا نرفتی؟-

 کنارم رو مبل نشست
 یکم تو ویال کار داشتم نرفتم -
 اوکی -

 باهم مشغول نگاه کردن فیلم شدیدم 
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زدیک م کم به هم ندخترو پسر کنار هم نشسته بودن  پسره دختره رو بغل کرد ک
 رو خاموش کردمtvشدن  کنترلو گرفتم سریع 

 یاسمن چرا خاموش کرد؟-
 چیز من خاموش کردم چون چون اونا اونا-
 اونا چی؟-
شپزخونه  اووووف اون ات نزدیک - شدم رفتم توا سریع بلند  من برم اب بخورم 

 شدنم به راشا اونم ات فیلم
 مدوست داشتم نگاه کنما ولی خجالت میکشید

 
 خاک تو سرت یاسی  توکه ات درسا هیز تری 

 
 وجدان جان خفه من خیلی هم خوبم

 
 بله بله دیدم االن چی گفتی

 
 اصال به تو چه  

 
 یاسمن چرا اینجا وایسادهی برو لباستو عوض کن بریم پیش بچهااا -
باشتته گفتم ستترمو انداختم پایین رفتم تو اتاق نمیدونم چرا ات راشتتا خجالت -

 میکشم
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 یه مانتو کوتاه پوشیدم رفتم پایین  راشا جلو در منتظرم بود -
 باهم ات خونه بیرون رفتیم پشت ویال دریا بود یکم ات راه رو رفتیم-
 پد بچهاا کجان راشا؟-
 نمیدونم بیا بریم پیداشون میکنیم-
 باشه -

 کنار ساحل رسیدم  رو شن نشستم
 یاسمن چرا نشستی -
 کجان راشا خسته شدم معلوم نید -
 

 کنارم نشست 
 باشه پد ما اینجا میمونیم تا بیان-
 باشه-
 یاشار چرا نیومد؟-
 تومگه یاشارو میشناسی؟-
 اره -
 ات کجا؟-
 تو عروسی رویاشون اشنا شدیم-
 اوکی -
 تو اصال شبی داداشت نیستی-
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 اره همه همینو میگن -
 

شتم  یکی یکی مینداختم تو اب یه بگری بود  سنگ بردا سچندتا  تم بهش میخا
 بزنم ولی نمیشد

 نمیتونی به بگری بزنی-
 نخیرم میتونم دوباره چندتا سنگ گرفتم انداختم   تو اب ولی نشد-
 دیدی نمیتونی-
 اصال خودت میتونی -
 معلومه که میتونم-
 باشه پد شروع کن -
 راشا چندتاسنگ برداشت  انداخت تو اب-
 دیدی نتوتستی-
 کی گفته میتونم -
 دوباره چندتا سنگ گرفت انداخت تو اب -

 چون بگری تکون تکون میخورد نمیتونستی بزنی
سه تا من - شا پرت میکرد تو اب  سنگ را سه تا  شدم  شد منم بلند  شا بلند  را

 اصال فایده نداشت نمیشد
شت حرف میزد - شیش در اورد جواب داد دا شا تنگ خورد  ات تو گو شی را گو

 االن بهترین فرصته 
 گ گرفتم انداختم تو ابیه سن
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ستم بگری رو - شروع کردم به باال پایین پریدن اخخ جووون تون نخورد... من  
 بزنم 

 حرف  تدنش تموم شد 
 تونستی بزنی؟-
 اره -
 چرا صبر نکردی که من بیام-
 نمیدونستم که به سنگ میخوره سنگو انداختم تواب خورد به بگری-
 باشه -
 حاال دیدی تونستم-
 یدم خودت داری میگی خورد من که ند-
 یعنی من دروغ میگم باشه بیا االن چندتا دیگ مینداتم-
 نمیخاد یاسی قبول تو بردی-
 معلومه که من بردم اگ میخای دوباره بنداتم-
 نه نمیخاد بیا بریم هوا داره تاریک میشه-
 پد بچهاا چی؟-
 اونا رفتن ویال-
 کی رفتن چرا ما ندیدمشون ؟-
 بریمنمیدونم بیا -
 باشه -
 به طرف ویال رفتیم  -
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 دربات کردم دیدم همه رو مبل نشستن
 سالم-
 

 سالم تا حاال کجا بودین؟-ماهان
 ما اومدیم دنبال شما ولی پیداتون نکردیم شما کجا بودین؟-
 ما رفته بودیم اون جلو ها ات ویال دور شده بودیم-
 اوکی-
 

 درست کنیم بچهاا امشد هوا عالی  بریم بیرون کباب-پویا
 همه قبول کردن -
 من برم لباسمو عوض کنم میام-
رفتم تو اتاق بلوت مشکی که تا باسنم میومد پوشیدم یه جین شلوار سفید هم -

 پوشیدم رفتم بیرون
 

سته بودن  حرف - ش سا هم  ن ست کردن کباب بودن  رویا در شغول در سرا م پ
 میزدن رفتم پیششون 

 خد خلوت کردین؟-
 درسا میگم همینجا لباس بخریم برای جشن یاشار یاسی دارم به -
 اره فکر خوبی همینجامیخریم حاال کی قراره بریم باتار؟-
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 فردا-
 خد صبر کنین یاشار نگار هم بیان-
 عروس دوماد که نباید لباس مارو ببینن -

 اونا اومدن دوباره میریم 
 اوکی .. چته درسا تو فکر؟-
 چی؟-
 میگم توفکری؟-
 نیستمنه توفکر -
 بله معلومه ببینم شیگون ماهان چیزی بهت گفته؟-
 نه-
 پد چی؟-
 ای بابا ادم ات دست تو  تو فکرم نمیتونه بره-
 اوهووم اوهوووم-
 

 خانومااا میزو اماده کنین-ماهان
 رویا پاشو -
 یاسی خیلی تنبلیااا-
 دیگ دیگ-
 

 بهمیزو اماده کردیم پسرا کبابو اوردن   نشستیم اووم چه بوی به -
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 یه تیکه ات کبابو خوردم عالی بود 
شک میکرد کارمون - شستیم رویا خ شام شرفارو جمع کردیم منو درسا  بعدات 

 تموم شد رفتیم بیرون پسرا مشغول قلیون کشیدن بودن  
رویا رفت پیش پویا نشست درسا هم کنار ماهان من ماندم تنهای تنهاااااااا من 

 ماندم تنهااا ای .....
 وفکری ؟یاسی چیه ت-
 نه بابا کجا توفکرم  من قلیون میخام-
 

 بلدی؟-پویا
 نه فقط تو بلدی -
 باشه بیا-
 قلیونو گرفتم شروع کردم به کشیدن حلقه حلقه دادم بیرون -
 اوووووه نه بلدی-
 دیدی اقا پویا-
 بله -
 راشا با اخم نگاهم میکرد  بهش توجه ی نکردم به قلیون کشیدن ادامه دادم-

 کشیدم دیگ سرم گیی میرفت درد میکرد شدیدانقد قلیون 
 

 بیا یاسی-
 دیگ نمیکشم-
 باشه -
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 بده من بده من-
 ات کی تا حاال خانوم من قلیون میکشه؟-
 ات االن پویا بده اذیت نکن -
 باشه خانومی -
 رویا شروع کرد به کشیدن یکم کشید به سرفه کردن افتاد-
 یاسی  جیجوری اینو کشیدی ؟-
 دیگ -
درسا رفت چیبد پفک تخمه رو اورد  بات کردیم خوردیم  ماهان راشا مسخره -

 باتی در میاوردن  
 ماهان با صدای تنونه گفت

شا برو اون طرف  چیه اینجا هم کنار من نشستی امشبم مجبورم کنار - واای را
 تو بخوابم 

 درسا خانومی؟
 بله-
 میشه امشد بیام پیش تو-
 نخیر-
 باشم قول میدم پسره خوبی-
 ماهان جان -
 جان-
 کتک میخای-
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شا میخوابم مگه نه - شقم را صال من پیش ع شو ا نه جونه عمت بیخیال کتک 
 عشقم

 
شد پیش خودت - شقم من ام شا بغلش کرد  ع شونه را شو انداخت رو  ستا د

 میخابم این خانومه خیلی بد اخالقه 
ی شدن با منو نخیر ماهان جان شما امشد رو کانابه میخوابی  تا قدر هم اتاق-

 بدونی
 ایش اصال من میرم پیش پویا میخام -
 شما طلط میکنی-
 چرا؟-
 چون خانومم تو اتاقمه -
 باشه بابا نخواستم-
 ماهان انقد مسخره باتی در اورد که دیگ ات خنده ترکیدیم-
صتتبح بیدار بودیم بعد هرکی رفت تو اتاق خودش منو درستتا هم 3تا ستتاعت  

 رفتیم تو اتاق خودمون
 

 رو تخت درات کشیدم درسا هم کنارم درات کشید -
 یاسی-
 هووم-
 تو فکر میکنی ماهان دوسم داره؟-
 نمیدونم واال-
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 باشه-
 چی شد مگه؟-
 هیچ امروت گوشیش تنگ خورد مشکوک میزد-
 بخاطر همین امروت تو فکر بودی؟-
 -اره نمیخاستم رویا بفهمه-
 

 اهان فکرای بد نکن چیزی نید-
 

 باشه شد خوش-
 شد بخیر-

 چشمامو بستم تود خوابم برد
 
 
 

 یاسی یاسی-
 ها -
 پاشو داطونم کردی چه مدله خوابیدنه-
 

 چیه درسا-
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بابا پاتو ات روشتتکمم بردار کشتتتی منو خدا به داد شتتوهرت برستته چیجوری -
 میخاد کنار تو بخوابه من که یه شد خوابیدم خفه شدم

 باچشم بسته جواب درسارو میدادم  -
 داری میگی خفه شدم پد خفه شو میخام بخوابم ببین خودت

 پشتمو به درسا کردم خوابیدم
 
 
 

صبح بیدارشدم یه کش وقوسی به بدنم دادم  اینا چیه این وسط کوله من کوله -
ستم تکون بخورم   اچ گردنم  شد چرا نمیتون درسا اینجا چیکار میکنه میگم دی

شتم سرم کجا گذا سگه چیکار میکنه پد  شتم این و شدم دیدم در بال سا بلند 
 خوابه  

 هی درسا -
 هااا -

 اینااا این وسط چیکار میکنه؟
 چیاا-
 این کوله بالشته من-
 اینارو گذاشتم خفه نشم ات دست تو -
 تو بالشته منو ات تیر سرم گرفتی   گذاشتی وسط خفه نشی  -
 اره-
 بعدا به حسابت میرسم پاشو بریم پایین-
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 _باشه

 
 سته بودن  _سالم صبح بخیر_همه تواشپزخونه نش

 _سالم صبح نید شهره 
 _شما  کی بیدارشدین؟

 _منو پویا نیم ساعتی میشه ماهان راشاهم  تاته اومدن پایین
 _اوکی

 یه جاخالی کنار راشا بود مجبورشدم برم اونجا بشینم
 _رویا برای همه چای ریخت  

  
 بعدات صبحانه شرفارو جمع کردم شستم درسا خشک کرد 

 بعدات تموم شدن شرف رفتیم بیرون 
 راشا ماهان رومبل نشسته بودن  

 _پد پویاو رویا کجان؟
 _اونا رفتن کنار ساحل

 _اوکی 
 رو به روی راشا نشستم

 _درسا خانومی؟
 _جان
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 _بریم دور بزنیم؟
 _باشه بریم

_درسا ماهان هم رفتن بات منو راشا تنهاشدیم ای بابا میال اومدیم مسافرتاا چیه 
 ه یکی رو میگیرن میرن بیرون منو راشا باید اینجا بشینم همو نگاه کنیم هم

رو روشتتن کردم چیزی  نداشتتت  راشتتاهم که ستترش تو  tv_ کنترلو گرفتم
 گوشیش بود خیلی دلم میخاست ببینم چیکار میکنه 

 صدای تنگ گوشی بلندشد  گوشی راشا بود بلندشد رفت بیرون 
خاموش کردم رفتم باال  جلو میز tv ایش خد جلومن میحرفیدی چی میشتتد

توالت نشتتستتتم موهاموبات کردم شتتونه کردمش  شتتونه گرفتم میال میکروفون  
 شروع کردم به خوندن )اهنگارو ات خودم در میاوردم(

قد  یااا  وااای طال  طال طالیی طال چ نات من یا جیگر طال  یا آی پر پری پر
 بالاااااااااایییییییی 

 منیییییییییییی نات نکن فقط تو مال  
 میخوندم قر میدادم اهااااا  یه جوادی بیام  هووووو

 وای وای داره یارم میاد دل دارو دلدارم میاد  
 اهاااااا اهاااااااا

 
_ای یار ای یار یاریاره خوشتتگل یاره شتتیرین عستتل من  نات نکن بیا بغل من  

ن راشا سه هوووووووو  صدای  شلیک خنده رفت هوا برگشتم دیدم  درسا ماها
 تای شکمشونو گرفتن میخندن  

 ای وای ابروم رفت  شونه رو انداختم رو تمین خودمو تو اینه دیدم 
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 یا خدا این کیه منم چرا موهام رفت هواا  
 

 _وااای یاسی خدا نکشتت این چه مدل خوندن ر*ق*صیدن بود
 _چیزه شما اینجا چیکارمیکنین؟

 
گرم بگیره بریم  یهودیدیم ات باال  ماهان_ درستتا ستتردش شتتد اومدیم یه لباس

سروصدا میاد  سه تای اومدیم ببینیم چیشده درو بات کردیم دیدم کنسرت تنده 
 داره اجرا میشه  ماهم که ات خدا خواسته نگاه کردیم

 
 _یعنی شما ات اول اینجا بودین؟

 
 راشا_نه متاسفانه  وسط کنسرت رسیدم

میخاست سه تاشونو بزنم  موهای _اچ حرصم در اومد اچ حرصم دراومد  دلم 
 خودمم دونه دونه بکشم

 _چیه وایسادین اونجا منو نگاه میکنین  
 

 _کنسرت تموم شد؟
 _درسا بخدا میام اونجا کله پارچه ات  میکنماااا 

 _واه یاسی .... ماهان ببین یاسی منو میخاد بخوره
 _نه عزیزم چیزی نمیگه
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 _باشه
  پسرا رفتن پایین درسا اومد تو  
 

 _وایییییی ات دست تو چه حرکتای میرفتی
 

 _ر*ق*صم ات توکه بهتره 
 _برو بابا ر*ق*ص من بهتره

 _اره دیدم اون روت جشن تولد یاشار چیجوری ر*ق*صیدی
 

 _خیلی هم قشنگ ر*ق*صیدم
 _اره جون تو

 _جون خودت حوصله کل کل ندارم ماهان پایین منتظره
 

 دراورد رفت_اینو گفتو ات تو کولش یه پالتو 
 

 _حاال من چیجوری برم پایین ابرو برام نموند  ای بابا عجد گرفتاری شدماا 
پنجره اتاقو بات کردم صتتدای اب دریا میومد خیلی به ادم ارامش میداد دریارو 

 نگاه کردم  یهو چشم افتاد به پویا رویا  
 اونا اونجا چیکار میکنن چرا انقد نزدیکن
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رویا دارن همو مید*و*سن خاک توسرتون جا قگع  یکم دقت کردم دیدم پویا  
بود  سریع رفتم گوشیمو اوردم  اتش فیلم گرفتم  اهان خوب شد اینم مدرک  یه 

 حالی ات تو بگیرم رویا جونی 
 یکم دیگ اونا وایسادم  

 
شیمو گرفتم  ایش هیچکی بهم یه تنگ نزد  ستم گو ش ستم  رو تخت ن پنجرو ب

 مامان گفته بود بهش تنگ بزنم رسیدم وای ببینه مردم یا تنده ام  عه 
 شماره مامانو گرفتم 

 _الو 
 _الوسالم مامان

 _سالم دخترم خوبی ؟
 _مرسی شما خوبین؟

 _تو خوب باشی ماخوبیم
 اونجا هوا چگوره سرده گرمه ؟

 _اینجا هواش خوبه 
 _لباس گرم بپوش سرما نخوری 

 نم_باشه مامان شرمنده دیروت یادم رفت بهتون تنگ بز
_اشتتکالی نداره بهت تنگ تدم در دستتترس نبودی به رویا تنگ تدم اون بهم 

 گفت رسیدین تو رفتی بیرون 
 _اهان باشه  یاشار کی میاد؟
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 _یاشار فردا دادگاه داره شاید بعدات دادگاه بیاد
 _اهان باشه

 _ دخترم کاری نداری؟
 _نه مامان جونم برای بابا یاشارسالم برسون

 قد خودت باش خدافظ_باشه عزیزم  مرا
 _باشه خدافظ

 
 بود 1:30ساعتو نگاه کردم 

 من تا کی اینجا بشینم برم پایین بیخیالشون 
بلندشدم در بات کردم خیلی کنجکاو شدم  اتاق راشارو ببینم   در اتاق راشارو    

شکی قرمز بود   یه تخت دونفر  بود  ست م سی نبود رفتم تو اتاقش  بات کردم ک
 با میز کامپیوتر 

  
 _اینجا کاری داری؟

ساده  شا  تو چهار چوپ در وای شتم رو قلبم را ستمو گذا سیدم  شتم تر _یهوبرگ
 م میکردبود نگاه

 
 _نه راستش  من میخاستم برم دستشویی اشتباهی اومدم اینجا

 _اهان باشه 
 _یه ببخشید گفتم  رفتم بیرون
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 خاک تو سرت یاسی. دیگ ابرو برات نموند  
 رو مبل نشستم رویا پویا اومدن تو  یهو یاد اون لحظه افتادم  تدم تیر خنده    

  
 رویا پویا با تعجد منو نگاه میکردن 

 واه یاسی حالت خوبه چیزه خنده داری دیدی؟_
 _اره 

 _چی؟
 _هیچی بعدا بهت میگم 

 رویا_ خدا یه پولی به من بده یه عقلی به تو
 _برو بابا

 
 پویا_ راشا تنگ تدی ناهار بیارن؟؟

 _اره االن دیگ میان
 

 پویا_ماهان درسا کجان ؟
 راشا_رفتن بیرون

 _اوکی
 تدین ات بیرون طذا بیارن؟_این همه وسیله دیروت خریدیم تنگ 

 
 راشا_کسی نبود طذا درست کنه
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_اوکی  )منظورش این بود ما تنبلیم وایستتتا فردا یه طذای برات درستتتت کنم 

 انگشتای دستتو بخوری  (
 _یکم بعد طذا هارو اوردن 

 درسا ماهانم اومدن  میزو اماده کردم  کباب کوبیده گرفته بودن 
درسا هم همینگور منم بات مجبوری رفتم کنار  رویا پویا کنارهم نشستن ماهان

 راشا  
 میلی به طذا نداشتم   
 

 رویا_یاسی چرا نمیخوری با طذا باتی میکنی؟
 _میل ندارم

 _چرا؟
 _میل ندارم دیگ 

 _طذاتو بخور مریض میشی من جواب ننه باباتو نمیتونم بدمااا
 _رویا انقد اذیتش نکن خد نمیخوره دیگ

 شه بزور میریزم تو حلقش_پویا مگه دسته خود
 

 راشا _میشه طذاتونو بخورین
 _همه مشغول طذا خوردن شدن 

 راشا اروم جوری که فقط من بشنوم 
 _یاسمن بخاطر من بخور
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_نمیدونم چرا ولی حرفش اشتتتعامو بات کرد همه طذامو خوردم ستترمو بلند 
 کردم همه با دهن بات منو نگاه میکردن

 _خد یهویی  گشنم شد
 نگاه کردم با لبخند نگاهم میکرد منم بهش لبخند تدم به راشا 

 _پسرا طذاشونو خوردن رفتن توهال  
 رویا_خد درسا یاسی شرفارو قشنگ بشورین من بعدا میام ببینم

 _کجا خانوم همه رو خودت میشوری
 

 _چرا ؟
 _اگ شرفارو نشوری کارارو انجام ندی میرم فیلم تو به همه نشون میدم

 
 _کدوم فیلمو؟

 _امروت با پویا داشتین همو مید*و*سیدین؟
 _چی  یاسی اینو پویا داشتن همو مید*و*سیدن ات کجا فهمیدی؟؟

 _کنار ساحل همو ب*و*س میکردن منم اتشون فیلم گرفتم
 

 رویا_اگ راست میگی کجاس فیلم؟
 _گوشیمو دراوردم فیلمو بهش نشون دادم

 _یاسی بیشعور اون موقع تو کجا بودی
 دیدمت  _اتتو اتاقم
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 _پاکش کن
 _نمیکنم باید همه شرفارو بشوری

 _نمیشورم
 _باشه منم االن میرم به ماهان راشا نشون میدم

 _خواستم برم توهال  دستمو کشید
 _چته تو دستم درد گرفت؟

 _نرو میشورم ولی تو باید فیلمو پاک کنی
 _حاال تو شرفارو بشور تا اون موقع ببینم چی میشه

 _بقران میکشمت
 م دارم_فیل

_رویا با طر طر شرفارو میشتتستتت منو درستتا  کنارش وایستتادیم  هی میگفتیم 
 اینجا کییفه  حرصش در اومده بود 

 بعد که شرفارو شست رفت تو هال  تدیم تیر خنده 
 _وای یاسی مرض نگیری این چه کاری بود

 _دیگ دیگ موچ توروهم بگیرم
 _میکشمت 

 _نمیتونی بیا بریم بیرون
 
 

 _همه تو هال نشسته بودن 
 _رویا با ما قهر کرده بود هههه
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 _منو درسا کنار هم نشستیم
 
 

 راشا_بچهاا من برم باال استراحت کنم 
 

 پویا_باشه برو  
 

 رویا_ساعت چند میریم باتار؟
 

 میریم5پویا_
 

 رویا_اوکی
 

راشتتتا رفت باال استتتراحت کنه منم خیلی خستتته بودم  بچهاا منم میرم یکم 
 بمبخوا

 _باشه برو
 

صدا میومد خیلی کنجکاو  شا  ستم در اتاقو بات کنم ات تو اتاق را _رفتم باال خوا
 شدم ببینم این تلفناش کیه  در یکم بات بود  فال گوش وایساده
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 _تو برای خودت چی میگی هاااان؟؟

………… 
 _ببین دارم بهت میگم هرچی که بینمون بود تموم شد فهمیدی

 
……… 

 _من کاری به اون چیزاا ندارم 

………… 
 

 _چی داری میگی برای خودت برو هر طلگی دلت میخاد بکن 

……… 
  

 دیگ صدای نیومد  
ندید  اروم  تا منو  تاقم  باهاش حرف میزد؟ برم تو ا که اینجوری  یعنی کی بود 

 اروم به طرف اتاقم رفتم   
 دراتکشیدم یعنی کی بود  خیلی فکرمو مشغول کرد

 
 _یکم بعد خوابیدم 

 
………… 

 
 _یاسی ؟یاسی؟

 _ هووم بذار بخوابم همش یا تو بیدارم میکنی یا اون درسا
 پتو رو کشیدم روسرم 
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 _یاسی پاشو 

 _نمیپاشم
 _یاسی بهت میگم پاشو وگرنه  اب میریزم روتا

 _شما هیچ طلگی نمیتونی کنی
 

 _باشه االن بهت نشون میدم
 دم _دیگ صداش نیومد دوباره خوابی

 
 یهو یه چیزی ریخت روم

 سریع بلندشم   همه صورتمو لباسم خید بود 
 

 _شکه شدم سرمو بلند کردم رویا بالبخندمنو نگاه میکرد
 

 _رویا بخدا میکشمتتتتتت 
 بلندشدم   رویا فرار کرد من دو اون دو  پله هارو دوتا یکی کردم  رفتم پایین 

 
 رویا وایسا میکشمت 
 

 نمیخام 
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 رویا بخدا دستم بهت برسه تیکه تیکت میکنم وایسا 
 

 نمیخام پویاااااا
 رفت پشت پویا 

 
 ات پشت پویا بیا بیرون

 
 نمیام تو منو میخوری

 
 گفتم بیا بیرون

 
 نمیخام

 
 بیا بیرون وگرنه خودم میام

 
 _پویا ببین میخاد منو بخوره

 
 پویا_یاسی خانوم چیکار به خانومم داری؟

 م چیکار کرد_پویا ببین باها
اخه کدوم احمب اینجوری یکیو  بیدار میکنه )کارای خودمو یادم رفت با یاشار  

 میکردم ههه(



wWw.Roman4u.iR  304 

 

 
 _اشکالی نداره 

 
 _چیچیو اشکالی نداره رویا بیا بیرون

 _نمیام 
 _باشه خودم میام رفتم طرف رویا اونم جیغ کشید فرار کرد

 
یدم نمیدونم چیشتتد یهو خوردم به یه  نفر خوردیم تمین افتادم _دنبالش میدو

 روش  ات ترس چشمامو بستم
 

 قبلم تند تند میزد  
شا بود  اونم  صله گرفتم  را سلی رو دیدم یکم فا شم ع شمو بات کردم  دوتا چ چ

 همینگوری منو نگاه میکرد فاصلمو فقط چندتا بند انگشت بود
 

 _ات روش بلند شدم   اونم بلند شد
 _راشا معذرت میخام ندیدمت

 گفتم اصال به بقیه توجه نکردم رفتم تو اتاقم اینو  
 
 

 _قلبم تندتند میزد 
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 چرا یهو اینجوری شدم  تو اینه خودمو نگاه کردم گونه هام سرچ شده بود 
 

 _یاسی
 _یهو برگشتم اووف ترسیدم یه صدای چیزی 

 
 _واه خد من ات کجا میدونستم میترسی

 
 _خد چیه؟

 _پاشو بریم باتار
 _االن؟

 _پد کی؟
 _باشه االن اماده میشم

 _یه لحظه صبرکن 
 _چیه ببینم تو حالت خوب نیست؟

 _نه خوبم
 _چرا گونه هات سرچ شده؟

 _نمیدونم
 _مانتو لیمویمو پوشیدم با شلوار مشکی شال مشکی 

 جلو میز توالت یه خط چشم کشیدم ریمل تدم   رژ قرمزمو تدم 
 موهامو  کی ریختم روصورتم

 نکیفمو گرفتم رفتم بیرو
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ست کرده بود بلوت  شد اومد بیرون اونم میه من  شاهم بات  _همزمان در اتاق را

 لیمویی استیناشو تا تده بود یه جین مشکی هم پوشیده بود 
 

با هم ات پله ها رفتیم پایین درسا ماهان داشتن با هم حرف میزدن تا چشمشون 
 به ما افتاد  با دهن بات مارو نگاه میکردن

   
 وری نگاه میکنناینا چرا اینج

پویا رویا هم ات اتاق اومدن بیرون  اونم به ما نگاه میکردن واه اینا چرا اینجوری 
 نگاه میکنن

 
 _چیزی شده؟

 
 ماهان_نه نه یاسی خانوم 

 
 _اوکی

 
 راشا_بچها دیرمون شده بیاین بریم
 _همه باهم به طرف ماشین رفتیم 
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 پویا_یاسی خانوم شما ماشین منو بیار
 

 _باشه
 

 راشا_چه کاریه دوتا ماشین ببریم 
 

 پویا_خد پد چیکار کنیم جا نمیشیم
 

 راشا_چرا میشیم دونفر جلو بشینن سه تاپشت
 _باشه پد بریم

 
 رویا پویا جلو نشستن منو درسا ماهان پشت راشاهم راننده بود 

 
حرکت کرد  بیرونو نگاه میکردم چقد شمال قشنگ بود همه جا سرسبز سمت 

 یکنی ابی.)دریا( سمت جنوبو نگاه میکنی سرسبز )جنگل(شمالو نگاه م
خیلی قشتتنگ بود  جلورو نگاه کردم چشتتم افتاد به راشتتا  ات تو اینه منو نگاه 
شو نگاه کرد واه این چش بود همش  میکرد تا دید نگاهش میکنم اخم کرد جلو

 اخم میکنه اقای اخمو  بداخالق 
 
 

 جلو یه باتار نگه داشت 
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 ه شین من برم ماشینو پارک کنم میامراشا_شما پیاد

 
 پویا_باش پد تود بیا

 
 _باشه

 
 _همه ات ماشین پیاده شدیم  

 
 ماهان_بچها بیاین بریم  راشاهم میاد

 پویا_باشه بریم
 

 _همه باهم به طرف مغاته ها رفتیم
 

 _درسا اومد کنارم
 _خد با راشا ست کردی باریکال 

 _بروو بابا
 

 میگین!?رویا_شما دوتا چی 
 _هیچی به یاسی میگم خد با راشا ست کرد
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 _اره واال دیده بودی کنارهم وایساده بودن چقد بهم میومدن 

 _شما دوتا لگفا خفه شین
 _وا بیا خوبی کن

 _نمیخام خوبی کنی
 

 پویا_رویا خانومی بیا
 _رویا رفت پیش پویا  

 همینگوری ویترین هارو نگاه میکردم  
  _راشاهم یکم بعد اومد

 همه باهم رفتیم تو پاساژ  
 

 رویا_اون لباس قشنگ نید؟
 

شت  شکی بلند کنارش تا باال چاک دا شون داد نگاه کردم یه پیراهن م سو ن _لبا
 سه تا دکمه طالیی میخورد 

_باهم به طرف مغاته رفتیم  ماهان راشتتا بیرون وایستتادن ما رفتیم تو فروشتتنده 
 لباسو اورد رویا رفت پرو کنه  

 و هستی اینجا دیگ من برم بیرون بگردم ببینم بات چی دارن_درسا ت
 _باشه برو

 ات مغاته بیرون رفتم 
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 راشا_کجا؟

 _برم ببینم چی دارن. 
 _تنها؟

 _اره
 _منم همرات میام خوب نید یه دختر تو.شهر طرید تنها اینور اونور بره

 
شماهم کارتون  سمن میریم مغاته های دیگ رو ببینم  شد _ماهان منو یا تموم 

 بیان
 _باشه

مد یکم دیگ  کدوم خوشتتم نمیو گاه میکردم  ات هیچ  هارو ن باهم  ویترین  _
 گشتیم

 _یاسمن اون لباسو چگوره؟
 _با دست به لباس اشاره کرد 

نگاه کردم یه پیراهن کوتاه  ستتفید بود   ات دور که قشتتنگ بود ات نزدیک ببینم 
 چیجوره

 _قشنگه بریم
 فروشنده یه دختره جوون بود باهم به طرف مغاته رفتیم  

 سالم 
 سالم
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 میشه اون لباس پشت ویترینو بیارین
 

 جوابمو نداد همینگوری راشارو نگاه  میکرد
 الو خانوم باشمام
 _بله بله بفرمایین

 _اون لباس پشت ویترینو بیارین

   
 _خانوم اون سایز شما نید

 
 _خیلی بهم برخورد من به این الطری میگه سایز من نید 

 شما لباسو بیار اگ سایزم نبود نمیگیرم
 دختره رفت لباسو اورد 
 گرفتم رفتم تو اتاق پرو 

پوشتتیدمش خیلی بهم میومد انداتمم بود  کمرمو باریک تر نشتتون میداد  یه 
 پیران سفید کوتاه با تور کار شده بود  باالش تور میخور    

 لباسمو در اوردم لباس خودمو پوشیدم رفتم بیرون  
 یاسی چرا درش اوردی میخاستم ببینمش _عه

 _دیگ درش اوردم
 

 _همینو بر میدارم
 



wWw.Roman4u.iR  312 

 

 _خانوم این لباسو حساب کنین
 

 _ات کیفم کارتمو در اوردم 
 

 _کارتو بزار تو کیفت
 _چرا؟

 _بهت میگم بزار توکیفت
 _میخام پولو حساب کنم
 _نمیاد من حساب کردم

 _کی حساب کردی؟
 _همون موقع داشتی پرو میکردی؟

 _واه 
 _واال

 _خانوم مبارکتون باشه
 _مرسی 

 لباسو گرفتم ات مغاته رفتیم بیرون 
 

 _راشا بریم کفش بگیریم
 _باشه بریم 

 _راشا بچها کجان
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شد میرن  شون تموم  _تو اتاق پرو بودی تنگ تدم گفتن دارن خرید میکنن کار
 کافی شاپ پایین پاساژ

 _اوکی
 به طرف مغاته کفش فروشی رفتیم 

 نگاه میکردم کفشارو
یه کفش ستتفید دیدم ستتاده پاشتتنه بلند کنارش با طالیی کارشتتده بود خیلی 

 قشنگ بود
 _اقا میشه این کفشو بیارین 

 _بله خانوم
 _شماره پامو گفتم برام  کفشو اورد پوشیدم خیلی به پام میومد

 همینو برمیدارم 
 _کارتمو در اوردم خواستم بدم به فروشنده 

 میکنم_  یاسمن  من حساب 
 _نه نمیخاد خودم حساب میکنم

 _بهت میگم حساب میکنم
 _باشه 

 _راشا پول کفشو حساب کرد ات مغاته اومدیم بیرون
 _ راشا تو نمیخای برای خودت چیزی بگیری؟

 _مگه منم دعوتم؟
 _معلومه که دعوتی  بیا بریم اون مغاته 

 _باشه بریم
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 _رفتیم تو مغاته کتو شلواررو نگاه میکردم 
 خورد به یه کت شلوار مشکی چشم 

 _راشا اینو بپوش
 _باشه 

 _کتو شلوار گرفت رفت تو اتاق پرو یادم افتاد بلوت نگرفتیم
 به بلوتا نگاه کردم یه بلوت سفید ساده  گرفتم

 
 _در اتاق پرو تدم دربات کرد لباسو دادم بهش 

 یکم بعد اومد بیرون
 دهنم بات مونده بود چقد بهش میومد 

 _چگوره؟
 _وای راشا عالیه خیلی بهت میاد

 _ باشه پد اینو برمیداریم
 _اوکی 

 رفت تو اتاق پرو  لباسشو عوض کرد اومد بیرون
 _ پول لباسو حساب کرد رفتیم بیرون

 _یاسمن اگ خرید تموم شد بریم  پایین 
 _باشه بریم

  
 وارد کافی شاپ شدیم  با چشم دنبال بچها گذشتم  پیداشون نکردم
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 جان؟_راشا پد ک
 _حتما هنوت خریدشون تموم نشد

 _شاید
 _بیابریم اونجا بشینیم تا بیان

 _باشه
 _رو میز نشستم راشا رو به روم نشست

 _یکم بد یه پسره اومد
 _چی میل دارین؟

 _یاسمن چی میخوری
 _قهوه 

 _دوتا قهوه تلخ بیار
 _پسره باشه گفت رفت

 _توام قهوه تلخ میخوری؟
 

 راشا_اره
 _اوکی

 
 دقیقه بعد قهوه مونو اوردن یکم ات قهوه خوردمچند 

 
 گوشی راشا تنگ خورد

 بلند شد رفت تا گوشیشو جواب بده 
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 من نمیدونم چرا پیش من جواب نمیده
 یکم دیگ ات قهوه مو خوردم

 
 رویا_سالم ما اومدیم

 _سالم
 _بچها رو میز نشستن 

 ماهان_پد راشا کجاس؟
 _رفت با گوشیش صحبت کنه

 _اوکی
 اب میوه سفارش دادن _بچها 

 یکم بعد اب میوه شونو اوردن  راشاهم اومد
 _سالم ببخشید

 
 ماهان_راشا کی بود تنگ تد؟

 _هیچ یه تماس مهم بود
 _اوکی

 _شما خرید کردین؟!
 

 درسا_اره یاسی تو چی؟
 _اره
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 _بهم نشون بده
 _بریم خونه نشون میدم

 _باشه 

…………… 
 

 پویا_خد بچهاا بریم دیگ
 _باشه بریم

 همه بلندشدیم پویا ماهان رفتن پولواب میوه اینارو حساب کنن بیان
 

 _ات کافی شاپ اومدیم بیرون
 راشا_خد االن کجا بریم?

 پویا_بریم خونه
 

 ماهان_شام چی؟
 پویا_ات بیرون پیتزا میگیریم میریم خونه میخوریم

 _باشه بریم
 همه به طرف ماشین رفتیم تو ماشین میه همون اول نشستیم

 ن حرکت کردماشی
 یکم بعد جلو یه پیتزا فروشی نگه داشت

 
 پویا وراشا ات ماشین پیداشدن
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 رفتن پیتزا بگیرن
 

 _خد چه کاریه همینجا میخوریم دیگ
 ماهان_واال کارای شوهر شماس دیگ

 راشا اومد تو ماشین
 _بچهاا پیاده شین همینجا شام میخوریم میریم خونه

 دور میز نشستیم  _همه ات ماشین پیاده شدیم رفتیم تو
 یکم بعد پیتزارو اوردن 

 همه مشغول خوردن شدیم  
 بعدات شام  رفتیم خونه

لباسمو عوض کردم حولمو برداشتم رفتم حموم  چشم به دستم افتاد کبود شده 
 بود یهو یادم اومد اون روت راشا دستمو فشار داد

 جاش مونده بود 
شیدم موهامو با حوله  شلوارمو پو ساعت بعد ات حموم اومدم بیرون بلوتو  نیم 

 خشک کردم شونه کردم رفتم پایین 
 ماهان_بچها یه فیلم ترسناک اوردم  نگاه کنیم؟

 _همه قبول کردن 
 منو راشا رو یه مبل دونفره نشسته بودیم 

 ماهان فیلمو گذاشت  برقارو خاموش کرد    
 م شروع شد چند دقیقه بعد فیل
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 اولش روح میومد قبرستونو اینارو نشون میداد خیلی ترسناک بود 
 کوسن مبلو گرفتم بغلم 

چندتا پسر داشتن ات جنگل میرفتن یهو یه چیزه ترسناک اومد یه پسره رو گرفت 
 ات پشت   چشمای پسررو در اورد خورد  

 حالم داشت بعد میشد  
یگشتن پیادش نکردن همون ادم خوار اون سه تا دیگ پسر هی دنبال اون یکی م

 اومد یکی دیگ رو گرفت  با ناخن هاش گلوه پسره رو پاره کرد
مه  نار یده بودم فکر میکردم االن ک جدا کرد خیلی ترستت ندش  ستترشتتو ات ب

 کوسنومحکم فشار میادم
 یهو یه دست اومد رو دستم  یه جیغ کشیدم

 
 _منم یاسمن نترس  

 _من... من... نمیترسم.
 ا نزدیک ترشدم _به راش

شد   منم  سا رویا بلند  صدای جیغ در ستم نگاه نکنم فیلمو یهو دیدم  شمو ب چ
 جیغ کشیدم رفتم بغل راشا

 
 _راشا منو بغل کرد 

 _نترس یاسمن چیزی نید فیلمو میخای خاموش کنم
 _نه.. نه
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_چشمو بات کردم  یه پسره دیگ کل صورتش خونی بود  ات اون سه تا فقط یکی 
تنده بود بدو میکرد  اون ادم خوار پشت سرش بود پسره پاش به چوپ گیر کرد 
خت  ندا ناش روصتتورتش خط ا ناخ با  یک شتتتد  خورد تمین اون بهش نزد
شت تو دهن  شو گذا ست سناک بود یهود شو یکی یکی در اورد  خیلی تر شما چ

س صدای پ سینش  سرمو فروکردم تو  شارو بغل کردم  ره پاره اش کرد محکم را
قلبشو شنیدم تند تند میزد قلد منم شروع کرد به تند تند تدن  همونگوری بغل 

 راشا بودم  
 

 _خد تموم شد 
 _ات بغل راشا اومدم بیرون

 ماهان برقارو.روشن کرد  
 رویا رو دیدم تو بغل پویا بود 

 درساهم ات ترس قرمز شده بود 
 

 _بچها منو خانومم دیگ بریم بخوابیم شبتون خوش
 _رویا پویا رفتن تو اتاقشون منو درسا هم رفتیم تو اتاقمون

 _یاسی من خیلی میترسم
 _منم میترسم درسا برقو خاموش کن

 _ننننننننننه من سکته میکنم
 _تا صبح که نمیشه روشن باشه
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 _میشه
 وابیم_باشه پد بیا بخ

 _باشه یاسی جونم
 _هووم

 _بغلم کن
 _وا درسا بچه ی من بغلت کنم؟

 _اره خد میترسم
 _باشه بیا بغلم

 _درسارو بغل کردم با هم خوابیدم 

 ………… 
 یهو صدای جیغ اومد ات خواب بیدارشدم

 _درسا نفد نفد میزد انگار خوابه بد دید
 صدای در اتاق اومد

 _یاسمن  یاسمن درسا حالتون خوبه 
 چرا جواب نمیدین منو ماهان داریم میایم تو

 _در بات شد ماهان راشا اومدن تو
 ماهان_درسا عشقم چیشده؟

 _ما..ماهان من...من خواب بد دیدم اون ...اون ادم خوار میخاست منو بخوره
 _نترس عزیزم چیزی نید 

 )خدارو شکر منو درسا سر شبی لباسمونو عوض نکرده بودیم( 
 _من برم اب بیارم برای درسا  
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 _بلندشدم رفتم برای درسا یه لیوان اب اوردم
 

 _درسا عزیزم بیا این ابو بخور
 

 یکم ات اب خورد 
 

 ماهان_درسا حالت خوبه ؟
 _خوبم ماهان جان 

 _باشه پد ما میریم شما بخوابین
 _شد خوش
 _شد بخیر

 ماهان راشا ات اتاق رفتن بیرون 
 نیم ساعت طول کشید تا منو درسا بخوابیم 

 
……… 

 _یاسی جونم  یاسی خانومی
 _ چشمو بات نکردم این کیه انقد قشنگ صدام میکنه

 _پاشو عزیزم نگارم
 _نگارکه تهرانه اینجا نید

 _االن رسیدیم پاشو
 _یهو ات خواب بیدارشدم  چشامو مالیدم 
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 عه نگار کی اومدین؟؟؟؟؟
 سیدیم_سالم شهر بخیر تاته ر
 _جدی یاشار کجاس؟

 _هست پایین  من اومدم بیدارت کنم میبینم بهت خوش میگذره
 _اره دیگ

 _پاشو برو دستو صورتتو بشور بیا پایین 
 _باشه 

سمو عوض کردم یه  شویی اومدم  لبا ست شدم رفتم د نگار رفت بیرون منم بلند 
بلوت شتتلوار پوشتتیدم  تو اینه به خودم نگاه کردم یه رژ قهوه ای خوش تنگ تدم 

 رفتم پایین 
 همه تو هال بودن

 _سالااااااااام 
 یاشارو دیدم رفتم طرفش بغلش کردم یه ماچ دادم  

 د داداشی_وای چقد دلم برات تنگ شده بو
 _ولی من اصال دلم برات تنگ نشده بود

 _اخم کردم با بغض ساختگی گفتم خیلی بدی
 _شوخی کردم عزیز دلم منم دلم برات یه ذره شده بود 

 _اچ جونم  

  
 درسا_ یاسی برو صبحانتو بخور

 _مگه شما صبحانه خوردین؟
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 _اره 
 _جدی ؟ پد چرا بیدارم نکردی?
  _هرچی صدات کردم بیدار نشدی

 _اوکی ولی من میل ندارم
 _باش

 _راستی داداش دادگاه چگور بود؟
 _خوب بود عزیزم

 _خد خدارو شکر 
 

 راشا_یاشار داداش چه خبر؟
 _سالمتی  شما چه خبر ؟

 _سالمتی خبره خواستی نید
 ماهان_بچها فردا صبح بریم جنگل موافقین؟

 خیلی خسته امیاشار_اره چرا که نه . با اجاتتون من برم استراحت کنم 
 پویا_ راحت باش 

 
 یاشاربلند شد

 _خد من کجا بخوابم؟
 راشا_برو باال اتاق سمت راستی اونجا  استراحت کن

 _باشه
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 _یاسی خوش گذشت بهت؟این دو روت ما نبودیم؟

 _خوب بود
 _اوکی  

 _یاسی؟
 _جان؟

 _من کدوم اتاق میتونم لباسمو عوض کنم؟
 کردی_برو تو اون اتاقی که منو بیدار 

 _اهان باشه    نگار رفت باال  منم حوصلم سر اومده بود بلند شدم 
 بچهاا من میرم کنار ساحل

 
 رویا_باشه برو

 _پالتومو پوشیدم ات ویال تدم بیرون 
اروم اروم به طرف ستتاحل رفتم  گوشتتیمو در اوردم اهنگ گذاشتتتم رو شتتن 

 یداد نشستم به دریانگاه میکردم  صدای دریا خیلی بهم ارامش  م
 شلوارمو تاکردم  رفتم تو اب 

ست برم اون جلو همینگوری جلو میرفتم  انقد جلو رفتم اب تا کمرم  دلم میخا
 اومده بود 

 
 یاسمن یاسمن اون جلو نرو خگرناکه 

 یاسمن برگرد
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 برگشتم دیدم راشا
اووف نمیذاره یکم خوش باشتتیم  بهش توجه ی نکردم جلو تر رفتم یهو دیدم 

 کشیدمچ دستمو یکی 

  
 _مگه بهت نمیگم نرو جلو خگر ناکه

 _میخام برم به توچه
 _دختر میمیری

 _بیا بریم
 _نمیام

 _یاسمن بیا بریم
 _چهرش خیلی ترسناک شده بود.

 _باهم ات اب بیرون اومدیم
 یهو مچ دستمو گرفت 

 اچ راشا
 _مگه بهت نگفتم جلو نرو دختر اگ طرق میشدی چی  ؟

 شنا کنم _کی گفته طرق میشدم من بلدم
ستخر یا جای دیگ  شنا کنی  دریارو با ا _هه فکر کردی تو دریا میتونی خوب 

 اشتباه گرفتی خانوم دریا با ادم شوخی نداره یهو دیدی تیر پات خالی شد 
 

 _اخخ راشا میشه مچ دستمو ول کنی کنده شد
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مچ دستتتمو ول کرد  ماستتاژ دادم تا دردش کمترشتته اگ یکم دیگ دستتتم تو 
 دیگ اون دست نمیشد برامدستش بود 

 
 با کالفگی تو موهاش دست کشید 

 
 _ بیا بریم  توخونه االن سرما میخوری

 _نه نمیام تاته اومدم اینجا
 _یاسمن با من کل کل نکن بیا بریم

 
 _نمیام دوباره رو  شن نشستم 

 راشاهم کنارم نشست
 _اخه دختر چقد تو لی باتی؟

 _همینه که هست
 داد _گوشیش تنگ.خورد جواب

 _بله

…… 
 _چیه بهم تنگ میزنی هرروت

……… 
 _نمیخامت میفهمی دوست ندارم  

…… 
سره  شتن حرف میزنی  اون روت کی بود تو پارک با یه پ ست دا هه تو داری ات دو

 طریبه  
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…… 
سرت میارم  ضیح بدی؟؟دیگ به من تنگ نزن وگرنه یه بالی  چیرو میخای تو

 که ات دنیا اومدنت پشیمون بشی

……… 
 خفه شو 

 
 گوشی قط کرد 

 شوکه شدم یعنی دوست دخترش بود اینجوری باهاش حرف میزد
 اخه چرا اینجوری باهاش میحرفید مگه اون چیکارکرده 

 _یاسمن بلندشو بریم تو ویال سرما میخوری
 _سردمم شده بود 

 باشه بریم 
 خیلی فکرمو مشغول کرد  کنجکاو شدم بدونم این دختره کیه 

 ات کرد  اول من رفتم تو در ویالرو ب  
 

 رویا_لباستون چرا خیسه ؟؟نکنه اب افتادین؟
 _نه

 _پد چی؟
 _اوووف رویا میشه انقد سوال نپرسی  اینوگفتم ات پله هارفتم باال 

 حولمو برداشتم رفتم حموم یه دوش گرفتم اومدم بیرون  
 _لباسمو عوض کردم رفتم پایین
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 _دخترا تو اشپزخونه بودن رفتم اونجا
 روصندلی نشستم 

 _یاسی بیا این ساالدو درست کن
 _باشه 

 _شروع کردم به درست کردن ساالد
 چی درست کردی؟؟

 _قیمه
 _نه بابا بلدی افرین

 _میه تو نیستم بخورم بخوابم که
 _بله بله 

 _یاسی میزنمتااا
 _بروووو

 _ساالدو درست کردی پاشو برو یاشار  صدا کن
 _باشه

 
ن یاشتتتار برای ناهار بیدار کردم  همه باهم دور میز _ات اشتتپزخونه رفتم بیرو

 نشستیم
 یکم برای خودم برنی کشیدم   مشغول خوردن شدم 
 

 یاشار_راشا تو نمیخای اتدواج کنی؟
 _یهو طذا پرید تو گلوم به سرفه افتادم 
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 _یکی محکم تد پشتمو  

 
 بیا این ابو بخور حالت جا بیاد

 ت_یکم ات اب خوردم هنوت گلوم میسوخ
 

 رویا_چرا انقد تند تند میخوری که طذا بپره گلوت؟
 _گشنم بود

 _ دیگ میلی به طذا نداشتم 
 ات رویا تشکر کردم رفتم توهال نشستم

 یکم بعد راشا اومد
 _حالت بهتر شد؟

 _اره بهترم
 _باشه 

 _بقیه بچهاام اومدن  
 _پسرا مشغول حرف تدن شدن  ات حرفاشون چیزی سر درنمیاوردم

 بلندشدم رفتم تو اشپزخونه  
 رو صندلی نشستم

 
 نگار_درسا تو ماهان میخاین اتدواج کنین؟؟
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 _واال نگارجون فعال هیچی معلوم نید
 _اوکی 

_کارای دخترا تموم شد رفتیم توهال همه رو مبل نشستیم پسراحواسشون به ما 
 نبود مشغول صحبت بودم

 درسا_ میگم امروت شهر بریم تو شهر بگردیم
 ره فکر خوبیه_ا

 
 _اقایون؟

 _همه به رویا نگاه کردن
 _امروت بریم شهرو بگردیم دور بزنیم ببینیم چی داره 

 
 ماهان_من که حرفی ندارم بریم

 _همه موافقت کردن
 

 یکم دیگ نشستیم حرف تدیم  همه رفتیم تو اتاقامون استراحت کنیم
 نگار اومد تو اتاق ما یاشار  ماهان راشا تویه اتاق

_ 
 

 _هرسه تا روتخت دراتکشیدیم 
 _نگار ؟

 _جان
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 _بیا منو تو پایین بخوابیم
 _چرا؟

 _این یاسی خیلی بد میخوابه
 _برو بابا من کجا بد میخوابم

_اره ات اون شد معلوم بود پات رو شکمم بود دستت رو سرم اگ وسط بالشت 
 نمیذاشتم با کوله خفه میشدم

 _راست میگه یاسی انقد بدخوابی_
 ن...

 ره نگارجون ات من بپرس  _ا
 _اووووف میشه بخوابین  انقد حرف نزنین

 
 دیگ صدای نیومد فکر کنم خوابیدن  

هرکاری کردم خوابم نمیومد  بلند شدم پنجره رو بات کردم  به دریا اطرافش نگاه 
کردم  یهو چشتتم افتاد به راشتتا عه اینکه میخاستتت بخوابه کنار ستتاحل چیکار 

 میکنه  
بود پنجره رو بستم پالتو موپوشیدم جعبه گرفتم االن برای تشکر  هوا یکم سرد 

 وقتش بود 
 ات ویال رفتم بیرون  نزدیک راشا شدم

 سنگ  گرفته بود مینداخت تو اب 
 _راشا
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 _برگشت  طرفم
 _تو نخوابیدی؟

 _نه خوابم نمیومد 
 _منم همینگور. کنارش نشستم 

 دونم چیجوری جبران کنمراشا بخاطر اون شد خیلی اتت ممنونم واقعا نمی
 _همین که تو خوب باشی کافیه

 _مرسی  
 _راشا؟
 _جان؟

 _جعبه رو گرفتم طرفش
 نمیدونستم برای تشکر چی بگیرم .امیدوارم خوشت بیاد

 _جعبه رو ات دستم گرفت باتش کرد . بوش کرد
 _مرسی یاسمن بوش محشره ولی نیاتی به این کار نبود

 یه چیزی برات بگیرم _حاال من دوس داشتم برای تشکر
 _باشه مرسی

 _خد من دیگ برم تو نمیای؟
 _نه من میخام یکم کنار ساحل بشینم

 _باشه
 بلندشدم به طرف ویال رفتم 

 _در بات کردم رفتم تو 
 رو کاناپه دراتکشیدم کوسنو بغل کردم اوووووف خوابم نمیاد چیکارکنم 
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وری ینم پویا رویا چیجبلندشدم  رفتم طرف در اتاق رویاشون  دلم میخاست بب
 خوابیدن. دو دل بودم دربات کنم یا نه

 دستمو گذاشتم رو دستگیره خواستم دربات کنم
 

 _داری چیکارمیکنی؟
 _ترسیدم یهو برگشتم

 _من من فقط خواستم برم پیش رویا
 _باشه

 _اووف بخیر گذشت  اینکه میخواست کنار ساحل بشینه
 

 _مگه نمیخاستی بری پیش رویا؟
 نمیرم _نه دیگ

 _اوکی
_اینو گفت رفت تو اشتتپزخونه.نمیدونم چرا یه حستتی به راشتتا پیدا کردم یعنی 

 این حد لعنتی چیه
_ رفتم تو اتاق درسا نگار تو بغل هم خوابیده بودن  گوشیمو در اوردم یه عکد 

 اتشون گرفتم  میخام عکسو بزارم تصویر تمینه هاها
 فیلم ب*و*س کردن رویا پویارو. ات تلگرام برای رویا فرستادم 

......... 
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شدم جلو میزتوالت یه خط  شد بریم بیرونو بگردیم  اماده  شدن قرار  همه بیدار
ستم  سبی ب شیدم رژ قرمزموتدم موهامو همه رو جمع کردم دم ا شم ناتک ک چ

 شالمو گذاشتم روسرم رفتم پایین  همه  اومدن 
سوا ستیم یکم بعد  ش شار ن شین یا شا تو ما شدیم حرکت کردیم منو را شین  ر ما

 بقیه تو ماشین پویا. یکم بد رسیدم نمک ابروت  خیلی جای قشنگی بود 
 یاشارماشینو پارک کرد پیاده شدیم

 یاشار_یچها بریم تله کابین سوارشیم
 _همه موافقت کردن  

ون شد اول یم نوبتمراشا یاشار رفتن بلیط بگیرن یکم بعد اومد تو صف وایساد
رویاشتون ستوارشتدن با درستا ماهان. منو یاشتار نگار راشتا رفتیم تو یه کابین 
شینم حرکت کرد  شا ب شدم کنار را ست من مجبور ش شار ن دیگ.. نگار کنار یا

یاهم معلوم بود    یدی در ید باال کال شتتهرو م باال میرفتیم  ات اون  همینگوری 
خودمونم عکد گرفتیم به باال رسیدم   گوشیمو در اوردم چندتا عکد گرفتم  ات

 پیاده شدیم رویاشونم تاته پیاده شده بودن 
باالی کوه جنگل بود خیلی جای قشنگی بود همه باهم رفتیم چشم خورد به یه 
کالستتکه استتد اونجا لباس محلی میپوشتتیدن  عکد میگرفتن خیلی دوس 

 داشتم لباس شمالی بپوشم عکد بگیرم  
 د بگیریم؟؟_بچها بریم اونجا عک

 
 رویا_اره بریم 

 _همه موافقت کردن به طرف کالسکه رفتیم 
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 یاشار_سالم خانوم عکد میخواستیم بگیریم
 _سالم بله بفرمایین  

 بهمون گفت  بریم تو اون اتاق لباس عوض کنیم پسراهام تو یه اتاق دیگ رفتن
که  خانومهتو یه اتاق کوچیک پرات لباسای شمالی بود   لباسمو در اوردم همون 

صتتاحد اونجا بود. یه لباس بهم داد پوشتتیدمش تو اینه به خودم نگاه کردم یه 
دامن کوتاه پف پفی شلوار گشاد پف دار یه ژاکتم پوشیدم رو بلوت . بغالی بلوت 
سری پولکی  شده بود دامنم پایینش نوار میخورد  یه رو شت روش کار  چاک دا

 هم گذاشتم
 

ن بلند پوشیده بود میه دامن من بود ولی بلندش _خیلی بهم میومد درسا یه دام
سرام  شدیم رفتیم بیرون پ شت. اماده  شون فرق دا س رویاهم همینگور رنگ لبا
شاد یه  شلوارگ سرا.  شده بودن.  لباس پ شده بود چقد تو این لباس باحال  اماده 
کفش قدیمی پوشتتیده بودن یه چیزی هم پایین پاشتتو تا تانو بستتتن نمیدونم 

بلوت پوشیدن روشم یه جلیقه. یه کاله هم گذاشتن.  درکل قشنگ اسمش چیه. 
یا یه عکد دونفره  یا پو بود همه کنار هم وایستتتادیم چندتا عکد گرفتیم. رو
گرفتن.یاشتتار نگارم همینگور. منم یه عکد تنها گرفتم.لباستتو در اوردم لباس 

 خودمو پوشیدم.
 

 _اماده شدیم رفتیم بیرون
 دن پسراهم بیرون منتظر ما بو
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شده  شد  شتیم  شگذروندیم وقتی به ویال برگ اون روت کلی عکد گرفتیم  خو
یه  ثان به  یدم  خت درات کشتت باستتمو در اوردم رو ت ته بودم ل بودخیلی خستت

 نکشیدخوابم برد
 

 صدای ردو برق اومد 
گار برق نبود  خیلی  یک بود ان تار جا  مه  یدم  ه ات بچگی ات ردو برق میترستت

 اومد بلند جیغ کشیدمترسیدم یهو صدای ردو برق 
 _کی بود جیغ کشید؟

 _نگا... نگار رد برق من میترسم 
 _عزیزم ترس نداره 

 _تو کجای من نمیبینمت
 _منو درسا پایین خوابیدیم

 _توروخدا  بیا پیشم
_بات این یاستتی خواب بد دید اوووف دختر باالی تخت میخوابیم تو مارو له 

اقا منو نگار موندیم ات دستتت تو چیکار میکنی پایین میخوابیم تو جیغ میزنی  
 کنیم

 _درسا نگو اینجوری خد ات ردوبرق میترسه
 _یاسی جون من االن میام پیشت میخوابم

 _باشه
 نگار اومد کنارم دراتکشید منم دراتکشیدم پتوروگذاشتم روم 
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 دوباره صدای ردوبرق اومد خیلی میترسیدم
 _نگار من میترسم

 _نترس عزیزم من که پیشتم
 باشه _

 _نیم ساعت بعد بزور خوابم برد

…………… 
 اخخخ 

شور این تختو ببرن  اچ  سرم   مرد شده بودم اچ  شمو بات کردم پخش تمین  چ
شده بود نگار درسا تو اتاق نبود. با طر تختو مرطد  شن  شدم هوا رو کمرم بلند

 کردم رفتم بیرون 
 همه رو میز نشسته بودن

 سالم صبح بخیر
 کوچولو _سالم صبح بخیر خواهر

 _عه یاشار
 _مگه دروطه
 _اخم کردم 

 رویا_یاسی براخودت چای بریز  بشین
 _یه استکان برداشتنم چای ریختم

 کنار یاشار نشستم
 برای خودم لقمه درست کردم 

 راشا_تود تر صبحانه بخورین بریم جنگل 
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 پویا_دیشد بارون تد تمین خیسه االن جنگل گلیه  کجا بریم
 فراموش کرده بودم_عه راست میگیا 

 _اوکی. پد امروت چیکارکنیم?
شیم این هوای ک من میبینم انگار باتم میخاد  شار_هیچ دیگ باید تو خونه با یا

 بباره
 _اره راست میگی

 
_بعدات صتتبحانه بلندشتتدم رفتم تو اتاق  تو این هوا حموم میچستتبه حوله مو 

 برداشتم رفتم تو حموم 
 
 

 موم بیا بیرون من میخام برم_یاسی یاسی  بمیری همش میری ح
 _اووف تو  حمومم این دختره ول نمیکنه مارو 

 
 

 درد بگیری درسا برو نیم ساعت دیگ بیا
 _برو بابا یا تود بیا بیرون یا من بیام

 _کجا میخای بیای؟
 _حموم

 _حتما با من؟
 _اره مگه چیه؟
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 _درسا میام بیرون میزنمتاا
 برو یه حموم دیگ
 پسرا_کجا برم  تو اتاق 

 _اره
 _ساکت شو تود بیا منتظرم

 _یکم دیگ اب باتی کردم اومدم بیرون
سته بود تا ات حموم اومدم تودی رفت تو. واه این چش بود   ش سا رو تخت ن در

 شونه باال انداختم  
 
موهامو خشتتک کردم  لباستتمو پوشتتیدم. موم یکم نرم داشتتت شتتونه کردم بات  

 ریختم روشونه هام ات اتاق تدم بیرون
 راشا ماهان تو هال نشسته بودن خبری ات بقیه نبود

 
 

 _بقیه کجان؟
 ماهان_پویا رویا تو اتاقشونن. یاشار نگارم رفتن کنار ساحل

 
 _اوکی

رفتم تو اشپز خونه  مواد قرمه سبزی رو اماده کردم شروع کردم به درست کردن 
 برنی هم درست کردم
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 ستمکارم تموم شد  رفتم بیرون کسی تو هال نبود نش
 گوشیمو ات تو جید شلوارم در اوردم

 شماره بابا رو گرفتم بعدات چندتا بوق جواب داد
 _الو سالم بابا جونم

 _سالم دختر گلم چگوری بابایی؟
 _خوبم بابا شما خوبی ؟

 _ماهم خوبیم 
 یکم دیگ با بابا حرف تدم  قگع کردم

 کوسنو بغلم گرفتم 
 یکم بعد همه اومدن

 
 _فیلم نگاه کردیم 

 اعتای یک بود طذام اماده شد س
 میزو منو نگار چیدیم همه اومدن 

خودمم کنار درستتا نشتتستتتم برای خودم طذا ریختم عاشتتب قرمه ستتبزی بود   
 اتکبری خانوم یاد گرفته بودم 

 یاشار_اووم به به چه بوی بوش که عالیه ببینم چه مزه یه
 

 نپویا_یاسی تو طذا درست کردنم بلد بودی رونمیکردی شیگو
 _دیگ
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 _بعدات طذا همه تشکر کردن 
 پسرا رفتن بیرون

 _خد من طذا درست کردم شما سه تا جمع میکنین میشورین
 اینو گفتم رفتم بیرون 

 
 _راشا؟

 _جان
 _شما لد تاپ داری ؟

 _اره میخای چیکار
 _دیگ نمره هارو تو سایت گذاشتن بریم ببینم چیکار کردیم

 _اره راست میگیا یادم رفته بود 
 

 _راشا رفت لپ تابشو اورد
 دخترا هم اومدن 

 
 همه قبول شده بودیم 

 _بچهاا یه هفته دیگ دانشگاه شروع میشه  تود تر برگردیم
 

 رویا_اره یاسی راست میگه باید بریم انتخاب واحد کنیم
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 یاشار_باشه یه چند روت دیگ برمیگردیم 
 

 _بچهاا دیگ بارون نمیاد بریم بیرون 
 پویا_باشه بریم 

 راشا_من برم یه دوش بگیرم میام
 اینو گفت رفت باال  
 

 چند دقیقه بعد همه اماده شدن رفتیم کنار ساحل
 شلوارمو تا کردم رفتم تو اب  درسا رویا هم اومدن  

تودستتتم اب پر کردم ریختم رو ستترشتتون  اونام همین کارو کردن  نگارم اومد 
 طرف من .. 

سا رویا سابی خید  منو نگار اب میریختیم  رو در اونم همین کارو میکردن ح
 شده بودیم

 پویا یاشار ماهانم اومدن  همه روهم دیگ اب میریختیم 
شاس.  قلبم تندتند  شبی را سره  ات دور میومد این چقد  شم خورد به یه پ یهو چ

 میزد  چرا همچین شدم بهمون نزد ترشد  
ود خیلی ته بیه تیشرت ابی پوشیده بود با شلوار جین موهاشم روصورتش ریخ

 خوشگل شده بود
 

 _یهو افتادم تو اب 
 ای درسا دست بشکنه 
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بلندشدم  افتادم دنبال درسا تو اب بدو میکردیم  بهش نزدیک شدم هولش دادم 
 افتاد تواب

 شکمو گرفتم خندیدم یه تبون براش دراوردم
یاشار پویا  دست راشارو گرفتن  بزور اوردنش تو اب پویا نامردی نکرد هولش  

 داد  افتاد تو اب 
شد همون کاری ک من با درسا کردمو با پویا   شده بود بلند سه خید  شا خی را

 کرد  ات خنده ترکیده بودم 
یکم دیگ اب باتی کردیم رفتیم ویال. شتتنی شتتده بودیم ات همه تود تر رفتم 

حموم  درسا نگار هی طر میزدن اصال درو بات نکردم  نیم ساعت تو حموم بودم  
 یرون دیدم درسا هی راه میره اومدم ب

 نگار وایساده
 منو دید دستشو تد به کمرش

 _مگه بهت نگفتیم تود تر بیا 
 _برو بابا

 _بعد به حسابت میرسم 
 اینو گفتو با درسا رفتن حموم

 دهنم بات مونده بود این دوتا باهم  
سته بودم  شیدم خیلی خ سمو عوض کردم روتخت دراتک شدم لبا شون  بیخیال

 تم تود خوابم بردچشمو بس
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 _یاسی یاسی پاشو چقد میخوابی
 _اوف درسا دست ات سر کچل من بردار

 _برنمیدارم پاشو  
 _میخام بخوابم

 _پاشو بهت میگم 
 _واسه چی پاشم

 _بیا شام کوفت کن
 _منظورت اینه میل کنم

 _نه کوفت کن
 _نه میل 

 _گمشو بابا من رفتم پایین بیا
 _باشه

شدم  سا رفت منم بلند شام خوردم در صورتم تدم رفتم پایین  ستو  یه ابی به د
 بعدات شام همه   توهال نشسته بودیم

 _بچها بین یه باتی کنیم
 ماهان_چی؟

 _جرات حقیقت
 درسا_اره باتی قشنگیه من دوس دارم

یا یه بگری اورد  همه گرد نشتتستتتیم  وستتط ستتینی  _همه موافقت کردن رو
 بگری چرچ دادگذاشتیم بگری رو گذاشتیم تو سینی راشا 
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 _سربگری به طرف یاشار افتاد
 راشا_جرات حقیقت؟

 _جرات
 _پاشو با کونت اسمو فامیلتو بنوید

 _اقا این خیلی سخته
 _دیگ خودت جرات انتخاب کردی

 _یاشار بلندشد  شروع کرد باال پایین پریدن  میال داشت اسمشو مینوشت 
قرمیده میپرید  دل درد  حرکتش انقد خنده دار بود  هممون میخندیدم یه جوری

 گرفتم ات خنده
 راشا_بسته  ابروخودتو بردی اون چه مدل نوشتن بود  معلوم نبود چی نوشتی

 _اقا خودت گفتی اسمو فامیلتو بنوید
 _اره من گفتم اون چه مدل نوشتن بود

 _دیگ من نوشتم 
 _باشه بیا بشین

پویا باید اتش _یاشتتار بگری رو چرچ داد ستتر بگری  به طرف درستتا وایستتاد  
 سوال میپرسید

 _جرات حقیقت؟
 _ جرات

 _اووووووه
 _  ماهانو بد*و*س
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 _همه با تعجد به پویانگاه میکردیم 
 _من همچین کاری نمیکنم

 _درسا جر نزن خودت جرات انتخاب کردی
اگ ماهانو ند*و*سی باید من یا راشا ویاشارو بد*و*سی یکی رو باید ات بین 

 ما سه تا انتخاب کنی 
 هو رویا تد تو سر پویای

 _شما خیلی طلط میکنی همچین پیشنهادی بدی 
 _اچ رویا خانومی چرا میزنی 
 _ساکت  میشی یا دوباره بزنم

 _باشه بابا  . اگ ماهانو نمید*و*سی باید راشارو بد*و*سی
که تیکش  جاتی کارو میکرد همین _ خون جلو چشتتمو گرفت اگ درستتتا این 

 ن بزنه.میکردم بخواد دست به راشای م
 صبرکن ببینم چی گفتم راشا من؟؟

 _درسا بلند شد 
 _ماهانو مید*و*سم

 _ماهان ات خدا خواسته بلندشد وایساد 
 درسا سری گونه ماهانو ب*و*سید 

 پویا_درسا خانوم ترنگی اتاین ب*و*سا نه اتاون ب*و*س
 _درسا اومد نشست ب*و*س ب*و*سه دیگ چه فرقی میکنه

 یلی خجالت کشیدات گونه هاش معلوم بود خ
 درسا بگری چرچ داد سمت منو راشا افتاد
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 _جرات یا حقیقت؟
 _حقیقت؟

 _تو این جمع ببین ما چهارتا دختر کدومو بیشتر ات همه دوست داری؟
 _راشا یکم فکر کرد بعد گفت

 _اقا جرات
 _نه دیگ اقا راشا انتخابتو کردی

 _یکم دیگ فکر کرد گفت
 _یاسمنو  میه خواهرم دوست دارم

 _ایش انقد بدم میاد خواهرم میگه اخه احمب من...
 من چی؟اصال من چرا این سوالو اتش پرسیدم چرا برام مهم بود ؟؟

 
 _بگری به طرف رویا وایساد

 نگار_جرات یا حقیقت؟
 _حقیقت

 _تا حاال ات پویا کتک خوردی؟
 _نه

 _الکی
 _راستکی

 _باشه 
 نوبت پویا شد 
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 ماهان به پویا گفت باید برامون بندری بر*ق*صه 
شارم   سرش یا شت  صیدن پ شروع کرد به ر*ق* شد  سته بلند پویام ات خدا خوا

بلندشتتد همرایش میکرد اون یکی کمر میزد  یکی دیگ جفتک میداخت میال 
ر*ق*صتتیشتتون بود ماهانم بلند شتتد ماهمه دستتت میزدیم  یه اهنگ براشتتون 

 فتن بزور بردنش جلو .گذاشتم.  دست راشارو گر
 ات خنده ترکیدم  انقد باحال میر*ق*صیدن  

 راشام کم اتشون نداشت 
شبه خوبی بود   شت واقعا  سراا خیلی خوش گذ سخره باتیای پ شد با م اون 

 ساعتای سه صبح بود که همه رفتیم بخوابیم

   

 
 بیدارشدیم امروت قرار بود بریم جنگل ۹فردا صبح ساعتای 

یکم ارایش کردم رفتم پایین همه اماده بودن پسرا وسیله هارو   لباسمو پوشیدم 
 بردن تو ماشین

 ماهم سوار شدیم به طرف جنگل رفتیم 
شدیم  بخاطر  شنگ پیدا کردیم پیاده  سیدم جنگل یه جای ق ساعت بعد ر یک 

 بارون دیروت تمین یکم نرم داشت 
 _من تاب میخام 

 راشا_باشه االن درست میکنم
 _ اینو گفت رفت طرف ماشین 
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چند دقیقه بد بایه طناب اومد   منم بلندشتتدم دنبال راشتتا رفتم تا تاب درستتت 
 کنه برام 

 یکم جلو تر یه شاخه کلفت پیدا کردیم  برام تاب درست کرد  رو تاب نشستم  
 _میخای هولت بدم؟

 _اره 
 _ شروع کرد به هول دادن اول اروم هولم داد 

 _راشا محکم تر 
 _باشه

 _محکم تر هول داد   همینگوری باال میرفتم 
 یهوووو 

 راشا محکم تر
 _یاسی میفتی

 _نه نمیفتم
 _محکم تر هول داد 

 _درسا نگارم اومدن که تاپ باتی کنن
 راشا رفت پیش پسرا

 ات تاپ پایین اومدم نگار سوار شد   هولش دادم 
 _اووووه نگار چقد سنگینی 

 _کجا سنگینم 
 یکم هولش دادم دیگ خسته شده بودم  _بعله معلومه
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 _درسا شما دوتا باتی کنین من برم پیش بقیه

 _اوکی

_ 
 

 _اینو گفتم رفتم پیش بچها
 پویا ماهان  باهم صحبت میکردن

 
 یاشارم رفت نگار و درسارو تاپ بده 

 کنار رویا نشستم 
 گوشیمو در اوردم ات خودم عکد گرفتم چندتام با رویا عکد گرفتم. 

 
 راشا_کی میاد والیبال؟

_همه موافقت کردن   گروه بندی کردیم  منو یاشتتتار  درستتتا  ماهان تو یه تیم 
 بودیم 

 رویا پویا نگار راشا تو یه تیم دیگ 
 شروع کردیم به باتی کردن چون تمین یکم گلی بود بدو کردن سخت بود 

 یه گل تدیم به اونا 
 توپ اومد طرفم خواستم  بگیرمش یهو پام به یه چوپ گیر کرد خوردم تمین  
 همه صورتم لباسم گلی شد بود 

 راشا_ یاسمن حالت خوبه
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 یاشار_خواهری چیشده چرا مراقد خودت نیستی

  

 
ستم   ش صورتمو  شم  سا نگار کمک کردن تا بلند سی یه چیزی میگفت در هرک

 لباسم داطون شده بود
 

 اس اوردی؟رویا_یاسی لب
 _نه 

 _االن میخای چیکارکنی؟
 _نمیدونم

 _بااین لباسا که نمیشه
 _بچهاا کسی لباس نیاورد؟؟

 _نه
 راشا_من اوردم  ولی لباس من که انداتش نید
 رویا_اشکالی نداره میبینی که لباسش گلی شد

 _باشه االن میارم
 چند دقیقه بعد  راشا کولشو اورد

 داری؟ پویا_تو همیشه لباس همراه خودت
 _اره وقتی بیرون میرم نیات میشه

 _تومگه رو لباست حساس نیستی ؟
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 _چرا هستم 
 _پد چرا میخای بدی به یاسی بپوشه

 _خد مگه نمیبینی لباسش گلیه  
 _اینو گفت بعد کوله رو داد به من 

 _تیر لد تشکر کردم رفتم پشت درخت تا عوضش کنم
 تیپ کوله رو کشیدم پایین 

 در اوردم  _اتتوش یه تیشرت
لباس خودمو هم دراوردم  اونو پوشیدم شلوارشم پوشیدم بوی عگرش  محشر 

 بود 
شلوارو تا تدم  شم بدتر   شلوار سم مانتو بود   شاد بود وا شرتش برام خیلی گ تی
شکر  شتم میفتاد پایین خدارو شلوار برمیدا ستمو ات رو شل بود اگ د شم  کمر

 ترش کنی  شلوار یه نخی بهش اویزون بود میتونستی تنگ
 حاال میمونه روسری چیکار کنم  

 موهامو باکش بستم لباسای خودمو گذاشتم تو کوله رفتم پیش بچهاا
 

 تا منو دیدن تدن تیر خنده -
 _مرض به چی میخندین

 
 درسا_وای یاسی خیلی قیافت باحال شد  میخای منم بیام تو لباس

 _مسخره خودتو کن
 _نشستم کنار یاشار
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شغول شا م سفره رو پهن کردیم  یه رب بعد  _پویا را ست کردن بودن   کباب در
 کبابا اماده شدن  

 
 بعدات ناهارچندساعت دیگ تو جنگل بودیم  بعد رفتیم ویال

 
رفتم تو اتاقم حوله رو برداشتتتم رفتم حموم دوش گرفتم اومدم بیرون لباستتای 

 خودمو پوشیدم 
 
 انقد خسته بودم روتخت دراتکشیدم  خوابیدم 

 پاشو شام بیا بخور_یاسی 
 _اوف ولم کن نمیخورم

 _پاشو
 _نمیخورم دیگ

 دیگ صدای نیومد خوابیدم  

  
 صبح تود بیدارشدم امروت شهر قرار بود برگردیم تهران 

 لباسمو جمع کردم   رفتم پایین کسی نبود انگار همه خواب بودن
چای درستتت کردم  ات تو یخچال کره و مربا وپنیر و شتتیرینی و شتتیر رومیز   

 چیدم ات تو یخچال تخمه مرغ دراوردم   
 شروع کردم به درست کردن نیمرو  
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 _اووم عجد میزی چیدی یاسمن خانوم 
 _سالم صبح بخیر اقا راشا

 _عه سالم صبح شمام بخیر
چای ریختم  رو میز نشتتستتتم ک مدن  رو میز نشتتستتتت منم  مه او م کم ه

 صبحانمونوخوردیم 
 دلم برای مامان بابا خیلی تنگ شده بود 

 ولی دلمم نمیخاست ات راشا جدا شم  اخه چرا اینجوری شدم ؟
 یاشار_  بچها برین وسیله هاتونو جمع کنین تود تربریم؟

 پویا_مگه قرار نبود شهر حرکت کنیم؟
تاریکی میخوریم تود به  هارم بیرون _اره ولی شهر حرکت کنیم  نا تر بریم 

 میخوریم
 راشا_اره یاشار راست میگه 

 پویا_باشه پد بریم وسیله هارو جمع کنیم
مانتومو  بل جمع بود  که ات ق های منم  له  تاق خودش وستتی _هرکی رفت تو ا
شدن  رفتن بیرون  دورتا دور اتاقو نگاه کردم  بعد  ساهم اماده  شیدم  نگار در پو

اتاق راشتتاروهم ببینم  ولی میترستتیدم کستتی تو  رفتم بیرون  دلم میخواستتت تو
 اتاقش باشه بیخیال شدم رفتم پایین  کم کم همه اومدن 

 وسیله هارو تو ماشین گذاشتن
 سه تا ماشین بود  

 رویا پویا رفتن تو ماشین خودشون 
 راشا ماهانم رفتن تو اون یکی ماشین
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 منو درسا نگار یاشار تو ماشین خودمون نشستیم 
 چون خونه درسا نزدیک خونه ما بود قرار شد ما برسونیمش 

_حرکت کردیم هم خوشتتحال بودم هم ناراحت خوشتتحال برای اینکه مامان 
 بابارو میبینم ناراحت برای اینکه دیگ کنار راشا نیستم

  
 یاشار اهنگ گذاشت 

 بیرونو نگاه کردم سرمو به پشت صندلی تکه دادم چشمو بستم  خوابیدم
 

 خواهرجونم پاشو _یاسی 
 _رسیدیم؟

 _نه عزیزم وایسادیم تا ناهار بخوریم
 پاشو بیا

_چشمو بات کردم یکم گیی بودم  ات شیشه بیرونو نگاه کردم همه جلو رستوران 
 وایساده بودن ات ماشین پیاده شدم 

 همه باهم رفتیم تو رستوران 
 _من میرم دستشویی

ر اب تدم  ات تو کیفم رژمو داینو گفتم رفتم به ستتمت دستتتشتتویی صتتورتمو یه 
 اوردم  تدم رفتم بیرون.

 روصندلی نشستم
 یاشار_ یاسی نبودی برات کباب کوبیده سفارش دادم میخوری؟
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 _اره داداش
 _یک رب بعد طذارو اوردن تیاد اشتها نداشتم.

 یکم ات طذا خوردم    
 یاشار_چرا نمیخوری؟

 _میل ندارم
 _باشه

 _من میرم تو ماشین
 _باشه برو 

_ستتویی ات یاشتتارگرفتم رفتم بیرون  ه*و*س لواشتتک کرده بودم   یکم جلوتر 
 لواشک داشتن رفتم برای خودم لواشک خریدم

  
 _خانوم خوشگله باهم دوست میشی!؟؟

 _بهش توجه ی نکردم
 _اووه خانوم چه ناتی هم میده  

 ناتتو میخرم خوشگله
 _حالم داشت بد میشد با این حرف تدنش 

 _عشقم با توام 
 _حرصم در اومده بود 

 راهتو بکش برو عوضی 
 _تو به کی گفتی عوضی؟
 _به تو  حاال گمشو بر....
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 _یه سیلی محکم خورد تو صورتم   دستمو گذاشتم رو صورتم
 خیلی میسوخت

 دستت بشکنه

  
 راشا_ دست رو کی بلند کردی؟؟

 _راشا اومد نزدیک 
 _ببینم صورتت چیزی شده

 وصورتم برداشتم دستمو ات ر
 یهو به سمت پسره رفت یقه شو گرفت  

 _راشا ولش کن 
 یه مشت تد تو صورتش 

 عوضی اشغال دست روکی بلند میکنی  
 روت گارتو سیاه میکنم

 
 پسره_به تو چه تنمه 

 _تنته اره یه مشت دیگ تد تو سرتش
 _ات کی تا حاال تنه من شده تن تو هااان تد تو شکمش 

 نم اومدن  پویا یاشار ماها
 راشارو ات اون پسره جدا کردن 

 یاشار_راشا چرا این بدبختو میزنی چیشده؟
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 _ دست رو  یاسمن بلند کرد
 _چیکارکرد؟

 
 _دست رو خواهر من بلند کرد 

 اینو گفت به طرف پسره رفت  با کله تد تو صورتش  
 همه جمع شدن تا یاشار پسره جدا کنن  
 شوری خونو  حد کردم لبم خیلی میسوخت  
 

 رویا_یاسمن چی شده چرا دعوا میکنن صورتت چیشده؟
 _چیزی نید

 _بیا بریم صورتتو بشورم 
 _باهم به طرف ماشین رفتیم  یاشار پسره رو جدا کردن پسرا اومدن طرف ما

 رویا ات تو ماشین بگری ابو در اورد صورتمو شستم 
 بینم دیگ کاری باهات نکرد که؟یاشار_یاسمن حالت خوبه ب 

 _نه داداش مزاحم شده بود
 _تو اونجا برای چی رفتی مگه قرار نبود بیای تو ماشین؟

 _چرا ولی ه*و*س لواشک کرده بودم
 _به خودم میگفتی برات میگرفتم

 _چمیدونستم اینجوری میشه
 

 ماهان_حاال بیخیال شین بیاین بریم 
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 _هرکی رفت طرف ماشین خودش  منم سوارشدم 
 یاشار حرکت کرد

 
بات کردم  خوردم اوممم من  گار لواشتتتک دادم برای خودمو هم  به درستتتا ن

 عاشقتممم لواشک
 

 درسا_مرض بچه ی دیگ  بخاطر شکمت ببین چیکارکردی
 _خد به من چه مگه تقصیرمن بود میخواست مزاحم نشه

 _چندتا لواشک خوردم  
 

 نگار_یاسی انقد لواشک نخور مریض میشی
 _نه نمیشم

 
 
 

 چندساعت بعد رسیدم تهران اول تهران همه تدیم کنار
 اتماشین پیاده شدم 

 باهمه خدافظی کردیم  
 خیلی دلم گرفته بود 

 بعدات خدافظی سوارماشین شدیم به طرف خونه رفتیم
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 درسارو جلو خونشون پیاده کردیم  
 کت کردیمبه طرف خونه خودمون حر

 ماشینو تو حیاط پارک کرد پیاده شدم بدو بدو به طرف خونه رفتم دربات کردم  
 سالاااااااااااااااااااااام

 مامان بابا سریع برگشتن
 

 دخترم یه صدای چیزی سکته کردم
 _خدا نکنه مامانی رفتم جلو مامانو بغل کردم

 بعد بابارو بغل کردم 
 _دخترم شمال خوش گذشت؟

 باباجونم_عالی بود 
 

 یاشار نگارم اومدن تو 
 با بابا مامان سالم علیک کردن  

 _خد دیگ من برم خونه؟
 _کجا دخترم همینجا باش

 _نه مامان برم خونه
خد تود تر  جا چیشتتتد یهومیگی برم خونه  یای این که گفتی م گار تو  عه ن _

 میگفتی میرسوندمت
 _نه یاشار با تاکسی میرم تو خسته ای

 میبرمت خونه_نه عزیزم  بیا 
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 _دخترم حاال امشد اینجا بودی
 _نه باباجون برم خونه کلی کار دارم

 _باشه دخترم
 _نگار خدافظی کرد یاشار نگار رفتن  منم خیلی خسته بودم 

 مامان منو برای شام بیدار نکنین خیلی خستم 
 اینو گفتم رفتم باال دراتاقو بات کردم یه تخت نفره رو دیدم 

 تخت دونفره برام گرفتنواااای اخه جونم 
 ات همون باال داد تدم 

 باباجوونم عاشقم
شیدم اخیش به این میگن تخت چقد نرمه  سمو عوض کردم رو تخت دراتک لبا

 اچ جونم قل خوردم بالشتو بغل کردم 
 چند دقیقه بعدخوابم برد

 
 صبح بیدارشدم   رفتم پایین همه مشغول صبحانه خوردن بودن  

 سالم صبح بخیر
 دخترم صبح بخبر _سالم

 _روصندلی نشستم 
 چایی شیرین درست کردم 

 بعدات صبحانه رفتم تو حیاط  
 فردا باید میرفتم دانشگاه انتخاب واحد میکردم 
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 یکم تو حیاط قدم تدم 
 بعد رفتم تو خونه  ات وقتی اومدم کبری خانومو ندیدم   

 _مامان کبری خانوم کجاس؟
 _تو اشپزخونه

 _به طرف اشپزخونه رفتم 
 کبری خانوم مشغول خورد کردن  سبزی بود 

 سالااام کبری خانوم
 رفتم جلو بغلش کردم اونم منو بغل کرد

 _دلم براتون تنگ شده بود
 _الهی قربونت برم دخترم منم دلم برات تنگ شده بود 

 
 _رو به روش نشستم

 _یاسمن جان چندروت دیگ دخترم میاد تهران
 پد ستاره کوچولورو میبینم _عه چه خوب

 _اره عزیزم
 

سی که همه  _یکم دیگ با کبری خانوم حرف تدم رفتم تو اتاقم. ات تو کولم عک
باهم گرفتمو دراوردم  چقد لباس شمالی بهم میاد   خیلی بامزه شده بودم  مانتو 

 شلوارمو پوشیدم سری گذاشتم یه رژ تدم
برای ماشتتینم تنگ شتتتده بود عکستتتارو گذاشتتتم تو کیفم  رفتم بیرون  دلم 

 سوارشدم حرکت کردم  چندتا کوچه جلو تروایسادم 
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 کیفمو برداشتم رفتم تو مغاته
 _سالم خسته نباشین

 _سالم سالمت باشی بفرمایید 
 _اتتو کیفم عکسو در اوردم 
 این عکسارو برام قاب کنین 

 _عجله دارین؟
 _نه 

 _پد روصندلی  بشینین  امادش کنم 
 _باشه .

 دلی نشستم دور برمو نگاه کردم  تو مغاته کی عکد بود با قاب روصن
 _ببخشید خانوم چجور قابی باشه؟

 _یه قاب ساده مشکی.  اون عکد تنها قاب سفید 
 _باشه 

 دوتا قاب در اورد 
 _خانوم اینا خوبه؟

 _قابش ساده بود درست همون چیزی که میخاستم  
 بله خوبه

_یکم بعد اماده شد پولو حساب کردم به طرف ماشینم رفتم  سوار شدم حرکت 
 کردم پامو گذاشتم رو گات   عاشب گات دادن بودم 

 سرکوچه مون سرعتمو پایین اوردم گوشیم تنگ خورد 
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 به صفحه نگاه کردم  درسا بود 
شدم این اولین باره میزن شدم ات وقتی راننده  شوکه  شین   به یه  میهو تدم به یه ما

 ماشین  راننده ماشین پیاده شد 
 منم ات ماشین پیاده شدم  
 _خانوم حواست کجاس 

 _به ماشین نگاه کردم چیزی نشده بود خدارو شکر 
دوباره گوشی تنگ خورد تماسو وصل کردم  چیه درسا  بعدا تنگ بزن االن کار 

 دارم  تماسو قط کردم 
 پسره با اخم منو نگاه میکرد

 میخام _واقعا معذرت
 _چیچو معذرت میخام ببین با ماشینم چیکار کردی

 _اقای محترم ماشینتون که چیزیش نشد فقط یه چراغ جلوش شکست
 _حاال همون

 _چقد میشه ؟
 _چی چقد میشه؟

 _خسارت ماشینت
 با پوتخند نگاه کرد

 
 _کوچولو   پولت ماله خودت برو باهاش بستنی بخر 

 _خیلی حرصم گرفت  
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درست صحبت کن  ماشینت چیزی نشده فقط چراغ جلوش  شکست  خوبه 
 کله ماشینت داطون نشد 

 اصال میدونی چیه باید میزدم هم تو هم ماشینو یه جا داطون میکردم 
 _تدی ماشینمو تبونتم دراته

 _همینه که هست
 چون نزدیک شهر بود کوچه خلوت بود  

 ات کنارم رد شد _با حرص نگاهم کرد سوار ماشینش شد با سرعت
 

_پسرای بیشعور با خودش چی فکر کرده  انگار ات قصد تدم  اصال خوب کردم 
 حاال خوبه یه چراغ شکست چیزه دیگ نشد 

 سوار ماشین شدم
 اصال این پسره تو کوچه ما چیکار میکرد ؟

 _دوباره گوشیم تنگ خورد درسا بود پفی کردم تماسو وصل کردم
 _الو

 حرف تدی؟ _الو مرض چرا اونجوری
 _دوس نداشتم موضوع تصادفو کسی بفهمه  چیزه مهمی نبود 

 هیچی اعصابم خورد بود
 _چرا؟

 _حاال بگو ببینم چرا تنگ تدی؟
 _اهان راستی فردا میری دانشگاه برای انتخاب واحد؟
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 _اره
 _بیا دنبالم باهم بریم

 _باشه
 _فعال کاری نداری؟

 _نه 
 _باشه بای

 _بای
 شدم رفتم تو خونه   تماسو قط کردم پیاده

 لباسمو در اوردم یه تیشرت شلوار پوشیدم   
خواستم ات پله ها برم پایین ات تو اتاق مامان اینا صدا میومد انگار بایکی حرف 

 میزد رفتم نزدیک تر
 _اره پسره اومد 

……… 
 _اورد 

…… 
 _باشه پرونده رو میذارم تو اتاق کارت

…… 
 _باشه  نه حواسم هست

………… 
 _ خدافظ

 _ یعنی با بابا حرف میزد کدوم پسره کدوم پرونده ؟؟
 شونه باال انداختم
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 ات نرده سرخوردم تا پایین
 

 شد بود ۱۱_چشمام درد گرفته بود  خوابمم نمیومد  تاته ساعت 
 حوصلم خیلی سر رفته بود 

 به اسما نگاه کردم چند نفر انالین بودن یهو چشم افتاد به اسم راشا  انالین بود 
 این موقع شد چرا انالینه یعنی با کی میچته 

 بهش پی ام بدم یا نه 
 دو دل بودم  

بیخیال شدم  هندتفری رو گذاشتم تو گوشم صدای اهنگو تیاد کردم  چشمامو 
 بستم 

…… 
صتتبح با صتتدای تنگ گوشتتی چشتتمو بات کردم انقد خوابم میومد چشتتمو بات 

 نکردم تماسو وصل کردم
 _الو 

 قرار نید بیای بریم دانشگاه؟_سالم کجایی مگه 
 _یهو یادم اومد امروت قرار بود برم دانشگاه وای 

 درسا تویی االن میام تو کجایی؟
 _من خونه 

 _باشه تا نیم ساعت دیگ میام
 _اوکی بای

 _بای
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بلندشدم رفتم دستو صورتمو شستم  ات تو کمد پالتو کرممو پوشیدم با شلوار  
 جین

 رژ کالباسی مو تدم  کیفمو برداشتم رفتم پایین  مقنعه مو گذاشتم  ریمل تدم
_ات تو یخچال کره مربارو در اوردم  چای ریختم برای خودم لقمه درست کردم 

 یکم چایی خوردم  رفتم بیرون 
 _کسی خونه نبود انگار 

 _تو حیاط عمو رجبو دیدم داشت به گلو گیاه اب میداد
 _سالم عمو رجد

 _سالم دخترم
 _خسته نباشین.

 بقیه کجان؟
 _سالمت باشی. خانوم رفت بیرون  اقا یاشارم همینگور

 _ باشه عمو رجد من میرم دانشگاه  مامان اینا اومدن بهشون بگو
 _ باشه دخترم برو بسالمت 

 _خدافظی کردم سوار ماشین شدم رفتم دنبال درسا 
 براش تک انداختم چند دقیقه بعد اومد بیرون

 سوارماشین شد
 _سالم 
 _سالم

 پامو گذاشتم رو گات رفتم سمت دانشگاه 
 _چته درسا تو فکری؟
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 _هوم هیچی
 _الکی نگو بگو ببینم چیشده؟

 _ات دیروت تا حاال خبری ات ماهان ندارم
 _خد شاید کار داشته نتونسته تنگ بزنه

 _شاید
 _حاالچرا ناراحتی؟

 _ناراحت نیستم نگرانشم
 _ نگران چی؟
 _ماهان دیگ

 _میدونم واسه چی بهت که گفتم شاید کارداشته 
 _باشه بیخیال

 
 

 _جلو دانشگاه ماشینو پارک کردم منو درسا پیاده شدیم
 

 _برای خودم اهنگ میخوندم 
شقم  شب منی حاال که بامنی چشماتو روم نبند حاال که عا شب توام تو عا من عا

توییی یه عشتتب واستتم تو کم نزارحاال که عاشتتقم  دنیای من تویی واستته دلم 
 مونده گار

 )من همیشه اهنگارو قاطی پاتی میخونم(
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 _به به میبینم خواهرم عاشب شده
 _یهو برگشتم دیدم یاشار  پشت سرم وایساده

 _چی من عاشقم؟
 _اره اهنگت اینو میگه

 _مگه تو شنیدی؟
 _خونه رو گذاشتی رو سرت میگی شنیدی پ ن پ

 _جدی بلند خوندم
 بینم خواهرم عاشب کیه؟_بله خانوم حاال بگو ب

 _من هیچکی بخدا
 _الکی نگو بگو تا برم اون پسره رو بکشم

 _واه یاشار
 _چیه فکر کردی بی طیرتم

 _برو بابا 
 _هیچ جا نمیرم

 _خد نرو
 اومد کنارم نشست دستشو گذاشت پشت کمرم

 _خد خواهری من چگوره؟ 
 _خوبم داداشی

 نگار کجاس؟
 _خونه 

 _اینجا نمیاد؟
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 ار داره  فردا میخایم بریم دنبال خونه _نه فعال ک
 _چرا اینجا تندگی نمیکنین؟

 _تو این خونه؟
 _اره خونه که بزرگه

 _نه خواهری  خونه جدا باشه بهتره
 _باشه 

 _تو فراد با ما میای؟
ند روت دیگ  ناچون چ حد کنم ای خاب وا گاه انت ید برم دانشتت با نه من فردا  _

 دانشگاه شروع میشه همین االنم دیر شده 
 _باشه 

 دماطمو کشید رفت 
 دستمو گذاشتم رو دماطم ماساژ دادم

کبری خانوم برای ناهار مارو صتتدا تد  دلم برای دستتتپختش  یه ذره شتتده بود    
 دات ناهار رفتم تو اتاقم استراحت کردم همه اومدن ناهار خوردیم بع

 بیدار که شدم دیگ هوا تاریک شده بود  میلی به شام نداشتم 
 با گوشیم تو تلگرام  رفتم چت کردم با دوستام   

ستتام بهم پیام داده بود  اولین باریه که میبینم بهم پیام میده . االن دو ستته ماهی 
 میشد که سام رفته بود خارج یعنی اومد ؟؟

 پیامو باتش کردم 
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_)ستتالم چگوری؟خبرنمیگیری ؟(  _ستتالم مرستتی تو خوبی؟کی اومدی 
 ایران؟

 _ افالین بود 
 با دوستم فاطمه چت کردم 

فاطمه ات دوستای دبیرستانم بود  برای کار پدرش مجبور شدن ات این شهر برن  
 چون باباش درجه دار بود ات این شهر به اون شهر میرفتن

 
 _رفتیم داخل  

 
 
 کارامو که تموم شد اومدیم بیرون صدای گوشیم در اومد   

 تماسو وصل کردم 
 _الو سالم باباجونم

 _سالم دخترم کجایی؟
 _اومدم دانشگاه االن دارم میرم خونه

_باشه یاسمن جان  برو خونه تو اتاق کارم رو میز پرونده هست اونارو برام بیار 
 شرکت التمش دارم

 _االن بیارم؟
 دخترم_اره 

 _باشه خدافظ
 _خدافظ
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 _سوارشدیم درسارو رسوندم خونه 
مت  نده رو گرفتم رفتم ستت کار پرو تاق  نه خودمون رفتم  ات تو ا به طرف خو

 شرکت بابا 
 شرکت بابا یک ساعت تا خونه راه بود  

 یکم تو ترافیک موندم 
 
 
 رسیدم جلو شرکت  

 وایسادم یکی دوبار شرکت بابا اومده بودم 
 و میشناخت نگهبان من

شرکت دفتر   شدم رفتم داخل  شینو پارک کردم پرونده رو گرفتم پیاده  رفتم تو ما
بابا طبقه باال بود سوار اسانسور شدم ات تو اینه خودمو نگاه کردم اصال حواسم 

 نبود رفتم خونه مقنعه رو دربیارم 
 چند دقیقه بعد اسانسور ایساد  رفتم بیرون 

 درو تدم یه اقای بات کرد
 سالم _

 _سالم دخترم خوش اومدی بیا تو
سته بود یه دختر جوون قبال که اومدم یه خانوم  ش شت میز ن شی پ _رفتم تو  من

 دیگی منشی بود  
 خواستم برم سمت اتاق بابا 
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 _کجا خانوم
 _برگشتم  

 _امیری هستم دختر ریستون  اومدم این پرونده هارو بدم
 _اهان ببخشید نشناختم 

 امیری منتظرتون هستنبفرماییدتو اقای 
 _سرمو تکون دادم   خواستم درو بات کنم یهو درباتشد 

 سرمو بلندکردم  راشارو دیدم 
 این اینجا چیکارمیکنه؟

 اونم با تعجد منو نگاه میکرد با صدای بابا به خودمون اومدیم
 _یاسمن جان اومدی

 _سالم اره
 _بیا تو دخترم

 یادم رفت سالم کنم_ات کنار راشا رد شدم انقد تو شوک بود 
 اتش بپرسم اینجا چیکار میکنه 

 _اقای تهرانی شما بیرون منتظر باشین من االن میام
 _باشه

 _رفت بیرون دروبست
 

 _خوش اومدی دخترم
 _مرسی باباجون  

 _پرونده هارو دادم به بابا
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 _مرسی دخترم یه جلسه مهم دارم باید تود برم 
 _باشه بابا جون 

  
 ات بابا خدافظی کردم رفتم بیرون 

 _دخترم کجا برات چایی اوردم
 _مرسی عموجون من باید برم

 _باشه 
 _خدافظ

 _خدافط 
شتم دیدم  شد برگ سوار  سرم یکی  شت  شدم  پ سور  سان سوار ا _رفتم بیرون 

 همون پسره که دیروت باهاش تصادف کردم 
 این اینجا چیکار میکنه؟

  _اونم با تعجد منو نگاه میکرد
 در اسانسور بسته شد 

 _اینجا چه خبره راشا این پسره !!!!
 _شما اینجا چیکار میکنین

 _منم.میه خودش خیلی عادی گفتم
 اینجا شرکته بابامه 

_اهان  بخاطر دیروت معذرت میخام اونجوری باهاتون حرف تدم واقعا اعصابم 
 خورد بود
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 _اشکالی نداره
 _دعوتم قبول میکنین برای قهوه خوردن

 _یکم فکرکردم بدمم نیومد
 _ببخشید به چه دلیلی  باید دعوتونو قبول کنم

 در اسانسور بات شد رفتیم بیرون
 _بخاطر دیروت اونجوری حرف تدم

 _باشه قبول میکنم
 _باشه پد بریم یه کافی شاپ همین نزدیکا

 _باشه بریم
 _شما ماشین اوردین ؟

 _اره 
 _خوبه 

 _چگور؟
 _اخه من  ماشین نیاوردم 

 _اوکی
_باهم به طرف ماشتتین رفتیم   ستتوارشتتدیم پامو گذاشتتتم رو گات  اولین کافی 

 شاپی که اون نزدیک دیدم ترمز کردم
 پیاده شدیم رفتیم تو  

 خلوت بود 
 رو یکی ات میزا نشستیم

 یه پسره اومد
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 _چی میل دارین؟
 _قهوه 

 _شما چی ؟
 _قهوه تلخ

 بعدات سفارشا پسره رفت
 ؟ _میشه اسمتونو بدونم

 _بله یاسمن
 _خوشبختم منم سمیرم

 _منم خوشبختم اقا سمیر
 _یاسمن خانوم چه رشته ی درس میخونین؟

 _روانشناسی
 _اهان موفب باشی

 _ممنون
یکم بعد قهوه رو اوردن ستتمیر پستتره خوبی به نظر میومد فقط نمیدونم چرا 
سمیر دیروت نیود  خیلی خوش اخالق  صال اون  صبحت کرد ا دیروت اونجوری 

 شوچ بود 
سره طربیه بیرون میام . دلیل قبول کردنم که بیام کافی  سه اولین باره که با یه پ وا

 ه بخواب بخور درس بخون شاپ این بود تندگیم یک نباخت شده برو خون
 ادم باید دوستای جدیدم بگیره دیگ
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شیرین میکرد برعکد من   شو  سمیر همینگوری قهوه  _  یکم ات قهوه خوردم. 
 بود من اصال قهوه شیرین دوست نداشتم

 _شما همیشه انقد شیرین میکنین قهوه تونو؟
 _اره میه شما که همش تلخ میخورین

 تلخ میخورم؟؟؟ _شما ات کجا میدونین من همیشه
 

شیرین دوس ندارن. کال اینجوریه. اما من  سایی که قهوه تلخ میخورن قهوه  _ک
 قهوه تلخ اصال دوست ندارم.

 _دیگ همه میله هم نیستن
 _دقیقه

_تاته به قیافش دقت کردم صتتورت کشتتیده  موهای بلند.)تیاد بلندم نه ولی 
ت. ریشتتم داشتت خد بلند بود( ابرو کشتتیده بینی متوستتط. لبای گوشتتتی ته

چشمای مشکی در کل قیافه جذابی داشت.  پوله قهوه روحساب کرد ات کافی 
 شاپ اومدیم بیرون  

سوندمش  به طرف خونه حرکت کردم. ات   سیری ر شدیم تا یه م شین  سوار ما
ماشتتین پیاده شتتدم رفتم تو خونه لباستتمو عوض کردم  مامانو کبری خانوم تو 

 اشپزخونه بودن سالم
 _سالم 

 حاال کجا بودی ؟تا 
 _صبح رفتم دانشگاه 

 بعد رفتم شرکت بابا
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 _شرکت بابا چرا؟
 _پرونده رو بردم

 _پرونده دست تو چیکار میکرد؟
 _خونه جا گذاشته بود)اگ جلو این مامانارو نگیری تا صبح اتت سوال میکنن(

 _مهری خانوم طذا اماده شد
 _باشه 

 _بعدات ناهار رو کاناپه درات کشیدم
 خوابم میادچقد 

 _یاسمن ؟
 _بله مامان 

 _چرا اینجا دراتکشیدی پاشو برو تو اتاقت
 _حوصله ندارم برم باال

_حوصتتله ندارم چیه پاشتتو برو تو اتاقت . امشتتد عمومهرانشتتون میخان بیان 
 اینجا

 _چی مگه عمو مهرانشون ات روسیه  اومدن؟؟؟
 _اره 

 _کی؟پد چرا من خبر ندارم؟
رفتن اصتتفهان االن دوباره دارن میان تهران..چون  _چند روتی میشتته اومدن.

 شمامسافرت   بودین
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_)عمومهران  خانومش  اصفهانی بود ات وقتی بچه بودم رفته بودن روسیه دیگ 
 ایران نیومدن  (

 _چیشد  اومدن ایران؟
 _دخترم اومدن  پیش خانوادشون دیگ

 _یعنی دیگ قرار نید برگردن؟
 _نمیدونم واال

 _اوکی
ان یه دختر داشتتت یک ستتال ات من کوچیک تر بود. هنوت ندیدمش )عمو مهر

 فقط چندبار تو عکد (

_ 
 

 _رفتم تو اتاقم درات کشیدم 
 امشد چی بپوشم چیکار کنم 

 اهان اون بلوت بنفشمو میپوشم  باشلوار سفید 
 بود پد خیلی وقت داشتم برای اماده شدن2:30به ساعت نگاه کردم تاته 

 هندتفریمو گذاشتم تو گوشم  
 یکم اهنگ گوش کردم  چشمو بستم بخوابم ولی هرکاری کردم نشد 

ستان  سامو نگاه کردم  برای دوران دبیر شن کردم  عک شدم  لپ تامو رو بیخیال 
 چقد تود گذاشت 

  

 
…………… 
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گاه کردم  بلوت بنفش  به خودم ن نه  مات تدم  تو ای یه رژ  لت  جلو میز توا

 ووم بهم میاد  رفتم پایین  همزمان یاشار نگارم اومدن  شلوارسفید  ا
 _ سالااااااام

 _سالم یاسی جونم 
 _رفتم جلو نگارو بغل کردم 

 _خوش اومدی
 _مرسی من برم باال لباسمو عوض کنم میام

 _باشه برو 
نگار با مامان بابا ستتالم علیک کرد رفت باال یاشتتارم پشتتت ستترش رفت  رو 

 کاناپه نشستم 
 نگار یاشار اومدن پایین. نگار بلوت قرمز با شلوار مشکی پوشیده بود  یکم بعد

 یه شالم انداخت رو سرش
 صدای تنگ در اومد یاشار رفت در بات کرد

 اول عمومهران اومد  رفتم جلو بهش دست دادم
 _تو باید یاسمن خانوم باشی 

 _بله عموجون
 کوچیک بودی_ماشاال چقد بزرگ شدی دخترم اون وقتا که دیدمت خیلی 

 _تن عمو اومد تو گفت 
 _مهران جان میخاستی یاسمن خانوم بزرگ نشه
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 _ تن عمو رو بغل کردم  ب*و*سش کردم   بنظر تن مهربونی میومد
_یه دختره که همون دختر عموم بود اومد تو چقدنات بود  بغلش کردم  قیافش 

 میه مامانش بود
 _خوش اومدی عزیزم
 _مرسی یاسمن جون

 _بعدات سالم احوال پرسی همه  نشستیم 
 _ به به اقا یاشار بزرگ شدی دیگ برای خودت مردی شدی 

 _یاشار لبخند تد 
 _بابا گفت

 _مهران جان ایشون عروسم نگار خانوم
 _بله چه عروس گلی 

 _نگارم لبخند تد 
 

 بابا_پرینات خانومم بزرگ شده ماشاال
 _بله دیگ

 م.  نگار توام پاشو_پرینات جون بیا بریم تو اتاق
 _سه تای بلند شدیم رفتیم باال  روتخت نشستیم

_ 
 

 _پرینات جون چه خبر؟
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 _سالمتی  یاسمن جون دانشگاه میری نه؟
 _اره

 _نگار جون شماچی؟
 _اره عزیزم

 _شما دانشگاه نمیری؟
 _چرا میرم ترم اول دانشگاهم

 _اهان اوکی
 _شما قراره ایران بمونین؟

_نه ما بخاطر عروستتی یاشتتار اومدیم. و  خانوادها رو ببینیم یک ماه میمونیم 
 بعدش میریم 

 _اوکی
 نگار_چرا تو این چندسال ایران نیومدین؟

 _راستش بخاطره کاره بابا دیگ نشد 
 _خد تو مامانت میومدین؟

 _مامان راضی نمیشد بابارو اونجا تنها بزاره
 _اوکی عزیزم

_پرینات  خیلی دختر خوبی بود   یکم دیگ باهم حرف تدیم رفتیم پایین  شتتام 
اماده شتتده بود بعدات شتتام عمو شتتون خونه ما موندن  یاشتتار نگارو برد خونه 

 خودشون.  منو پرینات رفتیم تو اتاقم. عمو تنموهم.تو اتاق مهمونا رفتن. 
 منو پرینات رو تخت درات کشیدیم
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 _یاسمن؟
 _جانم؟

 اال عاشب شدی؟_تا ح
 _سواله سختی پرسیدی نمیدونم شاید

 توچی؟
 _اره

 _جدی ؟چیجوری فهمیدی عاشب شدی؟
_چون وقتی میبینیش قلبت تندتند میزنه  عشتب من یه طرفه  من عاشتب کستی 

 شدم که منو دوس نداره. یعنی نمیدونم دوسم داره یا نه 
 _پد چرا عاشقش شدی؟

 _عاشب شدن که دست خودت نید
 کجا میدونی اون تورو دوس نداره؟_تو ات 

 _چون قبل ات اینکه بیام ایران  اونو با یه دختره دیدم 
 _شاید اون دختره خواهرش یا فامیلش بود

 _نمیدونم شاید
 _پرینات اگ  اون طرفودیدی  قلبت تند تند بزنه  یعنی عاشقشی

 _اوهوم.
 _تو دوس نداری برای تندگی بیای ایران؟

ستش ات بچگی ا ساله _نه را شدم به اونجا عادت کردم دوس دارم  ونجا بزرگ 
 یکی دوبار بیام ایران ولی برای تندگی نه

 _اوکی دیگ بخوابیم 
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 _شد خوش
 _شبخیر

 _پرینات خوابید منم  چند دقیقه بعد خوابم برد 
 _صبح با سردرد ات خواب بیدار شدم 

 اچ سرم 
 پرینات هنوت خواب بود  

 همونگوری رفتم پایین  
 قرص خوردم   نمیدونم چرا سرم انقد درد میکرد دردش دیوونه کنده بود 

 دوباره رفتم تو اتاقم درات کشیدم  دیگ خوابم نمیومد
 

_یه رب بعد ستتردردم بهتر شتتد پریناتم بیدار شتتد رفتیم صتتبحانه خوردیم  
نزدیکای شهر بود یاشار نگار اومدن. همه رو کاناپه نشستیم مشغول حرف تدن 

 شدیم 
 اشار_پرینات خانوم چه خبر؟ی

 _سالمتی
 _راستی یاشارخونه گرفتین؟

 _اره
 _کجا؟

 _نزدیکه به خونه بابا
 _خوبه پد
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 _اره
 نگار_بچهاا امشد بریم شهرباتی

 _اره فکرخوبیه 
 یاشار_منم موافقم

 _پری جون تو چی؟
 _من که ات خدامه 

 یاشار_باشه امشد میریم. به پویا رویا تنگ بزنم بیان؟
 _اره 

 
 _یاشار به پویا شون تنگ تد اونا قبول کردن بیان

 
 _بعدات ناهار منو نگار پری رفتیم تو اتاقم 

 بود اماده شدیم من یه مانتو مشکی پوشیدم با شلوار جین۵ساعتای 
 موهامو  کی ریختم روصورتم ریملو رژ تدم 

 پری نگار اماده شدن رفتیم پایین یاشار با تلفن حرف میزد
ات مامان اینا خدافظی کردیم رفتیم بیرون  خدارو شتتکر امشتتد هوا ستترد نبود  

 یاشارم اومد 
 نگار_باکی حرف میزدی؟

 _راشا بود
 _خد؟
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_بهم تنگ تد گفت تنهاس برم پیشتتش منم بهش گفتم ما داریم میریم شتتهر 
 باتی بیاد اونجا

 حال شدم _وقتی فهمیدم راشا میخاد بیاد انگار دنیارو بهم دادن خیلی خوش
 تاته یاد اون روت افتادم  راشا تو شرکت بابا چیکار میکرد؟  

 _یاسی بیا سوار شو دیگ اونجا وایسادی به چی فکر میکنی؟
 _با حرف نگار به خودم اومدم سوار ماشین شدم

 _پری اروم گفت
_ببینم شتتیگون یهوفهمیدی اون پستتره چی بود استتمش اهان راشتتا میخاد بیاد 

 خوشحال شدی
 من ؟_کی 

 _په ن په من
 نکنه خبریه؟

 _نه بابا چه خبری
 نگار_شما دوتا چی میگین؟

 _هیچی
 پویا رویا باماشین خودشون میان?

 _اره 
 _تا شهر باتی دیگ چیزی نگفتیم   یاشار ماشینو پارک کرد همه پیاده شدیم 

 _رفتیم تو  موبایل یاشار تنگ خورد
 _الو سالم اره اره
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……… 
 _شما کجایین_

......  
 _دیدمتون 

  
 ات دور دیدم دارن میان سمت ما 

 _سالم
 _سالم 

 _با رویا پویا سالم احوال پرسی کردیم  با پری اشناشون کردم 
 پویا_خد چرا اینجا وایسادیم بریم دیگ

 یاشار_راشا االن میاد
 _عه راشا هم میاد خد اومد میاد پیش ما دیگ_

 
 _باشه پد بریم 

 _سفینه رو دیدم دوست داشتم سوار شم 
 _یاشار من اتاونا میخام سوار شم

 رویا_یاسی نمیترسی
 _نه 

 یاشار_باشه من برم بیلط بگیرم
 رویا_من نمیام

 پویا_رویا نمیاد منم نمیام
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 _چرا اخه
 _میترسم

 _باشه 
 یاشار_پد من برم بلیط بگیرم

 _باشه 
ه من نگاه میکرد بهش لبخند _ یه دختر کوچولو تپل دستتت مامانشتتو گرفت  ب

ست برم یه ماچ ات اون لپ تپلش  تدم اون برام بای بای کرد  ای جانم دلم میخا
 بکنم

 _سالم
 _راشا اومد!!!! 

 کی اومده بود اصال متوجه نشدم 
شده بود تل تدم بهش   شد خیلی خوش رنگ  شدم ام شماش  سالم طرق چ _

 قلبم تندتند میزد دستام یخ کرد 
 حواست کجاس؟خوردیش? پری_یاسمن جون
 _چی کیو خوردم؟

 _بابا میگم راشا رو خوردی
 _یاسمن خانوم خوبی؟

 _مرسی توخوبی؟
 _ممنون یاشار کجاس؟

 پویا_رفت بلیط بگیره
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 _اوکی
 _چند دقیقه بعد یاشار اومد 

با راشتتا ستتالم احوال پرستتی کرد پویا رویا نیومدن. برای راشتتا هم بلیط گرفت 
شلوغ  صف خیلی  شدیم  اول اروم رفتیم تو  سوار  شد  بود  یکم بعد نوبت ما 

شالم افتاد  شیدم  شروع کرد به چرخیدن یهو رفت باال  جیغ ک حرکت کرد  بعد 
سرم گیی  شیدم   موهام این طرف اون طرف میرفت   باالتر رفت یه جیغ بلند ک

 میرفت چند دقیقه بعد تموم شد پیاده شدیم شالمو درست کردم
 رویا_خوش گذشت؟

 _اوهوم
 _من ات اونا میخام سوار شم

 یاشار_کدوم 
 _ترن

 _یاسی اون ترسناکه سکته میکنیااا
 _نه سکته نمیکنم

 
 _باشه کیا سوار میشن برم بلیط بگیرم؟

 پرینات_من میترسم
 نگار_منم که اصال سوار نمیشم

 _همه مخالفت کردن 
 _یاسی کسی نمیاد منم سفینه  سوار شدم بسته 

 یرم_باشه پد خودم تنها  م 
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 راشا_من باهات میام
 _باشه 

 یاشار_پد ما اینجا  میشینیم تا شما بیاین
 _باشه 

 منو راشا رفتیم بلیط بگیرم 
 _یاسمن تو برو تو صف تا من بلیط بگیرم بیام

 _باشه 
 رفتم تو صف چند دقیقه بعد راشا اومد  سوار شدیم  خیلی هیجان داشتم 

_کنار راشتتا نشتتستتتم  یه میله ای بود بستتتنش یکم یکم حرکت کرد اول اروم  
میرفت  یهو باستترعت رفت داشتتتم   ستتکته میکردم همه جیغ میکشتتیدن  یهو 
رفت باال ات اون باال باستترعت اومد پایین   حیغ کشتتیدم چشتتم افتاد به راشتتا 

شه خیلی اروم یعنی این نمیترسه  وای  سته با ش شین ن بم اومد من قلانگار تو ما
 تو دهنم 

 یکم بعد تموم شد  رفتیم پایین قلبم تند میزد چقد ترسناک بود  
 _راشا ترس داشت نه؟

 _نه  خوب بود
 _خوب بود؟

 _اره 
 _تو نمیترسی؟

 _نه ترس نداره که
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 _منم اصال نترسیدم
 _بله معلوم بود

 _حرصم در اومد 
اشتم سکته میکردم _من الکی واسه هیجاتش جیغ میکشیدم)اره ارواح عمم د

) 
 _اوکی بریم پیش بقیه

 _بریم 
 _همه مشغول حرف تدن بودن 

 نگار_خوش گذشت 
 _وای نگار عالی بود  خیلی باحال بود

 _اونجور باسرعت میرفت  میگی باحال بود؟
 _اره

 _چشم به راشا افتاد با تعجد نگاهم میکرد
 ناقصتتو میزدی)االن حتما با خودش میگه اگ یکم دیگ باال بودی یه ستتکته 

 واال.(
 پری_یاسی کجایی بیا بریم قگار سوارشیم

 _باشه
_همه رفتیم قگار سوارشدیم پویا رویا هم اومدن   تو قگار دوتا پسر پشت سر 

 منو پرینات نشستن  
 _خانومی جیگرتو

 _یاسی اینجا چی میگن؟
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 _هیچی عزیزم به اینا توجه نکن بی شخصیتن
 _خانوم شنیدماا

 _منم گفتم بشنوی
 _اقا پاشو 

 برگشتم دیدم راشا با اخم وایساده  با پسره حرف میزنه
 _چرا پاشم

 پاشو میخام اینجا بشینم تو برو رو اون صندلی-

_ 
 

 _دلم میخاد اینجا بشینم 
 _اروم یه چیزی به پسره گفت 

 اون  پسره بلندشدن  راشا نشست با اخم منو نگاه میکرد 
 واه این چش بود 

 قگار حرکت کرد   
 

 بعدات قگار رفتیم  کباب خوردیم 
اخرشتتد   خدافظی کردیم ستتوار ماشتتین خودمون شتتدیم خونه رفتیم شتتبه   

 قشنگی بود خیلی خوشگذشت 
انقد خستتته بودم رستتیدم لباستتمو در اوردم  درات کشتتیدم پری هم.اومد انقد  

 خسته بودم تود خوابم برد 

………… 
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 _یاسی؟

 _هووم
 _دختر باشو چقد میخابی

 کن پری میخام بخوابم_ولم 
 شهر2_پاشو بابا ساعت 

 شهر2_سیخ نشستم چی 
 _اره

 _کی شد؟
ما  یدارنشتتتدی   هار هرچی صتتتدات کردم ب نا قد میخوابی برای  _دختر تو چ
شام دعوتیم االنم میخایم  شد خونه عمه  ناهارخوردیم تو برو ناهارتو بخور ام

 بریم باتار
 _باشه

_رفتم دستتتشتتویی اومدم  ناهارمو خوردم  بعداتناهار رفتم تو هال مامانو تن 
عمو مشتتغول حرف تدن بودن  پریناتم  اونجا نشتتستتته بود  منم رفتم رو مبل 

 نشستم 
 _سالم

 _سالم عزیزم  بیدارشدی  برو لباستو عوض کن میخایم بریم باتار
 _االن ؟

 ۴ میشه ساعت شی اماده تا عزیزم اره_
 تن عمو _باشه 
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 مامان توام میای؟
 _اره دخترم

_رفتم باال مانتو شلوارمو پوشیدم موهامو کی ریختم روصورتم حوصله ارایش 
شد باهم رفتیم پایین تن عمو مامان پایین منتظر ما  شتم  پریناتم اومد اماده  ندا

 بودن 
 سوار ماشین شدیم  ماشین   حرکت کرد  
 مامان ماشینو پارک کرد پیاده شدیمیک ساعت بعد یه پاساژ  شیک وایسادیم 

رفتیم تو پاستتتاژ تن عمو پرینات کلی خرید کردن منم برای خودم یه روستتری 
 خریدم 

شد رفتیم خونه بابا عمو منتظر ما بودن که  ساعت بعد بالخره خرید تموم  چند 
 بریم خونه عمه 

 _سالم 
ر شتتما _ستتالم خانوماا بالخره خرید تموم شتتد؟؟منو مهران یک ستتاعته منتظ

 هستیم

_ 
 

 _حاال اومدیم دیگ
شدیم به طرف خونه عمه  شین  سوار  ما سم خوب بود دیگ عوض نکردم  _لبا

 رفتیم   
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یاشتتارنگارم قرار بود بیان اونجا فردا دانشتتگاهم داشتتتم اووف کی میخاد بره  
 خسته ام

سیدن  این چند  شونم ر شدم عمو شین پیاده  سیدیم ات ما ساعت بعد ر _نیم 
 ایجا بود ماشین من دستش بود روتی که عمو

تنگ خونه عمه رو تدیم در بات شتتتد رفتیم تو عمه با پستترش اشتتکان بیرون 
 وایساده بودن

شکان  شت ات خودش بزرگ تربود  اتدواج کرده 2۳ا سالش بود یه  خواهرم دا
 بود احوال پرسی کردیم 

 _به به یاسمن جان خوش اومدی 
 _مرسی عمه جون

 _سالم 
 _اشکان دستشو اورد جلو  بهش دست دادم 

 احوال پرسی کردیم رفتم تو 
ستیم  ش سی کردم  رو کاناپه ن سالم احوال پر شوهر عمه  سین همون  با اقا ح

 صدای در اورد  اشکان بلندشد دربات کرد
 _یاشارشون اومدن

 _یاشار نگار اومدن تو سالم احوال پرسی کردیم نگار کنار من نشست 
 جونم؟_چه خبر یاسی 

 _سالمتی 
 _عمه جون ارتو کجاست؟؟؟)ارتو همون خواهر اشکان بود (

 _خونه خودشه 
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 _چرا اینجا نیومد خیلی وقته نمیبینمش؟
 _راستش امشد مهمان داشت نتونست بیاد 

 _اهان اوکی 
 _ چشم افتاد به اشکان تل تده بود به پرینات  )پد,مبارکه(

 _اشکان پسره خوبی بود
 همه مشغول حرف تدن بودن 

  
 اشکان_بچها بیاین بریم تو حیاط

 _واه اشکان  بیرون سرده
 _یاسمن کجا سرده بیان بیریم

 _همه بلند شدیم با نگار یاشار پری اینارفتیم بیرون 
 حیاطشون بزرگ بود کنار یه تخت بود رفتیم رو تخت نشستیم   

 اشکان_پرینات خانوم شما خوبی؟
 _مرسی 

_ 
 

 اا من حوصلم پوکید_بچها
 نگار_راست میگه منم همینگور

 یاشار_چیکار کنیم?
 _یه باتی چیزی 

 _پاسور بیارم باتی کنیم؟
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 _اره اره
 _اشکان رفت پاسور اورد 

 _ فکر نمیکنی بیرون خیلی سرده دارم یخ میزنم
 پرینات_راست میگه منم همینگور

 _باشه پد بریم تو خونه
 _اوکی

 _رفتیم تو خونه  
 هال سرو صداس بریم تو اتاقم_تو 

 _باشه بریم
 پرینات_بچهاا من باتی نمیکنم  

 _چرا؟
 _تیاداین باتی رو بلد نیستم

 _خد یادتت میدیم 
 _نه اصال حوصله ندارم

 _باشه  اگ بخوای یه باتی دیگ میکنیم
 _نه نه من کال االن حد باتی کردن ندارم 

 _باشه عزیز
 ان باهم شدیم یاشار نگار باهم یاشاربرگه هارو پخش کرد  منو اشک 

 باتی رو ما شروع کردیم  بار اول ما برنده شدیم بار دوم یاشارشون
 اشکان_یاسمن خوب باتی کن دیگ

 _عه تو بد باتی کردی 
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 _خد حاال این دفه خوب باتی کن
 _باشه 

 _چند دست باتی کردیم 
 اخرش ما برنده شدیم 

 _ایووووول اشکااااان  بزن قدششش
 اهاااااا

 _یاشار تو نگار باختین پاشو منو کول کن  کله خونه دور بده 
 _مگه من اسبم ؟

 _اری
 _یاسی دلت کتک میخاد
 _یه تبون براش در اوردم

 _اشکان اینا باختن باید یه کاری برای ما بکنن
 _اره یاسی راست میگه

 _در اتاق بات شد عمه اومد تو 
 بچهاا بیاین شام حاضره

 _باشه 
 عدات شام باید هرکاری ما گفتیم انجام بدین_پد ب
 _باشه 

شار گفتم منو کول  شام هر چی به یا شام خوردیم بعدات  شدیم رفتیم  همه بلند 
 کن  قبول نکرد 
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شن  اونام  شت گفت باید اینجا با ستن بیان خونه ما   عمه نذا شون میخا پرینات
 ونه رفتیم اونجا موندن  یاشار نگارو رسوند خونه خودش ماهم به طرف خ

 
…………… 

 _صدای گوشی اومد بزور چشمو بات کردم
 اوووووف کی صبح شد 

شیدم   شلوارمو پو ستم  مانتو  ش صورتمو. شویی  ست شدم با طرطر رفتم د بلند
 مقنعه گذاشتم رفتم پایین ماشینم نداشتم

 _مامان من دارم میرم دانشگاه 
 _باشه دخترم با ماشین من برو

 برم_نه مامان میخام با تاکسی 
 

شو  ستی داخل شه هاش دودی بود نمیتون شی سه   شینش چقد  باکال _اوووه ما
 ببینی 

 _یاسی این ماشین کیه؟
 _نمیدونم  بیابریم ولشون کن

 _خواستیم بریم که ....
 _درساا؟
 _ماهان؟

 _درسا ماهان تو ماشین چیکار میکنه اون راننده کیه 
 _نمیدونم 
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 درسارفت جلو  
 راننده کیه _منم رفتم تا ببینم اون

 _سالم اقا ماهان
 _به به یاسمن خانوم چه خبر؟

 _سالمتی
 _تاته تونستم ببینم اون راننده کیه 

 _اون که راشاس یعنی این ماشین برای راشاسسد؟؟؟؟!!!!!
 _بهش سالم کردم اونم جوابمو داد

 _بیاین سوار شین
 _نه اقا راشا مزاحم نمیشیم

 درسا محکم تد دستمو 
 ی میگی  بیا بریم سوارشیم_ اروم گفت چیچ

 _خیلی وحشی هستی
 _نه این چه حرفیه بیاین سوارشین

 ماهان_بیاین دیگ 
 _منو درسا رفتیم سوار ماشین شدیم

شاس پد چرا قبال با  شاس ؟اگ ماله را شین ماله را میومد ۴۰۵_یعنی این ما
 دانشگاه ؟؟؟فکرمو بدجوری مشغول کرد 

   
 _ماهان درسا باهم حرف میزدن
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 منم بیرونو نگاه میکردم 
 

 درسارو رسوند  حرکت کردن
 

 جلو خونه ما ترمز کرد 
 _مرسی  ببخشید تو تحمت افتادین

 _نه بابا این چه حرفیه
 خدافظ

 _خدافظ
 _ات ماشین پیاده شدم  کلیدمو ات تو کیفم در اوردم درو بات کردم رفتم تو

 
 

…………… 
_دوهفته ات اون روت گذشتتت امروت جشتتن یاشتتارو نگار بود خیلی خوشتتحال 

 بودم 
 یکم ناراحتم بودم  من تنها میشم سر به سر کی بزارم  دیگ 

شیدم منتظر نگار  سمو پو ست کرد لبا شگاه خانومه موهامو در االن اومدیم ارای
 بودم تا ات اون اتاق بیاد بیرون

 
 عد نگار اومد بیرون _پریناتم  با ما اومده بود  یکم ب

 چقد نات شده بود کلی عوض شده بود بیچاره داداشم 



wWw.Roman4u.iR  404 

 

 _رفتم جلو بغلش کردم 
 _وای نگار چقد نات شدی  

 _مرسی 
 _یکی ات بچهاا خبر اورد  دوماد اومد  

 
 یاشار اومد تو فیلم بردارم اومد 

 تل تده بود به نگار  دست گلو گرفت سمت نگار 
 فیلم بردار فیلم گرفت 

سور رفتن  منو من سان شیدم با پرینات رفتیم بیرون عروس دوماد با ا م مانتومو پو
 پریناتم با اون کفشا ات پله ها رفتیم پایین 

 یاشار در ماشینو برای نگار بات کرد سوار شدن
 

 _یاسی مگه قرار نبود اشکان بیاد دنبالمون؟
 _اره 

 _کجاس پد؟
 _نمیدونم

 سوارشین_سالم چرا اینجا وایسادین  بیاین 
 _سالم 

 )راشا اینجا چیکار میکرد مگه قرار نبود اشکان بیاد؟!!!!(
 _دید با تعجد نگاهش میکنم گفت
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 _اشکان کار داشت نتونست بیاد من اومدم 
 _باشه 

 _بیاین سوار شین
 _پرینات اول سوارشد خواستم  سوارشم

 _یاسمن برو جلو
 _خد همینجا میشینم

ستم رف شینم _با اخم نگاهم کرد درو ب شت ب ستم من نمیدونم من پ ش تم جلو ن
 یا جلو چه فرقی میکنه

 _تل تدم به بیرون 
 سیستم ماشینو روشن کرد یه اهنگ گذاشت

……… 
 جلو خونه ماشینو نگه داشت 

 پیاده شدم پریناتم اومد با هم به طرف خونه رفتیم
 _مانتومو در اوردم عروس دومادم اومدن 

 چند دقیقه بعد عاقد اومد 
 کله قندو گرفتم پارچه رو پری و رویا داشتنمن 

 عاقد شروع کرد به خوندن خگبه
 

 _خیلی خوشحال بودم برای یاشار نگار
 

 _عروس خانوم بنده وکیلم
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 _عروس رفته گل بچینه
_برای بار دوم میپرستتم  ستترکار خانوم نگار صتتادقی فرتنده حستتن صتتادقی 

........... 
 _عروس رفته گالب بیاره 

 برای بار سوم میپرسم 
 

شمارا به عقد  صادقی بنده وکیلم  سن  صادقی فرتنده ح سرکار خانوم نگار  _
......... 

 _عروس خانوم تیر لفظی میخاد
 یاشار بلند شد یه جعبه سروید طال به طرف نگار گرفت  

 _با اجاته بزرگ تر هاو پدر مادرم بله
 _همه دست تدن  

 له دادات یاشارم پرسید  یاشارم جواب ب
 رفتم جلو بغلشون کردم تبریک گفتم 
 

 چون خونمون بزرگ بود عروسی اینجا بود 
 پسر دخترا وسط میر*ق*صیدن 

 منم کنار وایسادم   نگاهشون میکردم
 _سالم یاسمن خانوم
 _برگشتم دیدم سمیر 
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 تعجد کردم این اینجا چیکار میکرد
 _سالم 

 _افتخار ر*ق*صیدن میدین
 د میشد_اگ ردمیکردم خیلی ب

 _البته 
 با هم رفتیم جلو شروع کردم به ر*ق*صیدن 

 
چشتتم افتاد به راشتتا مارو نگاه میکرد بعد یهو نمیدونم چی شتتد ستتریع رفت 

 بیرون  
 بیخیالش شدم 

 یکم با سمیرر*ق*صیدم بعد اهنگ تموم شد رفتم پیش درسا رویا
 _رویا مشغول خوردن بود

بدونی  گه  یا اخرش میترکه ا یاستتی این رو باره داره اینجوری _ ندومی  این چ
 میخوره 

 _چرا
 رویا_خد چیکار کنم گشنمه 

 _رویا الکی نگو بگوببینم چته  
 پویا ماهان اومدن پیش ما 

 سالم
 _سالم
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 _رویا خانومی حالت خوبه هر چی میخای بگو تا برات بیارم
 _خوبم عشقم نگران نباش

 _با تعجد بهشون نگاه میکردم
 انقد نگران رویاسات کی تا حاال پویا 

 _رویا بگو ببینم چه خبره ؟
 پویا_مگه شما نمیدونین؟

 _چیرو ما باید بدونیم؟
 _ دستشو رو کمر رویا گذاشت 

 _اینکه ما قرار  بچه دار بشیم
 _با دهن بات نگاهشون کردم 

 چی بچه !!!رویا !!!!
یاااا بهت تبریک میگم بغلش کردم  درستتتا هم بهش تبریک گفت  _واااای رو

 لی خوشحال بودم  وایی من دارم خاله میشمخی
 _اره 

 _یهو یاد راشا افتادم  رفته بود بیرون
 بچها من االن میام

 رفتم بیرون دیدم راشا به  درخت تکیه داده سیگار میکشه
 این اولین بار بود که دیدم  داره سیگار میکشه به طرفش رفتم 

 راشا اینجا چیکار میکنی بیا تو هوا سرده 
 رات مهمه ؟_مگه ب
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 _)چرا انقد تند حرف تد(
 اره مهمه

 _چرا باید برات مهم باشه
 _اصال مهم نید ولی بیا تو

 _توبرو من میام
 _باشه

 خواستم برم
 _یاسمن 

 انقد این کلمه رو قشنگ اروم.گفت 
 _جانم

 _میخاستم بهت بگم من قراره برای درس خوندن برم لندن
 _واسه چی؟

 _ات طرف دانشگاهد بورسیه
 _راست میگه دانشگاه بورسیه گذاشته بود _

 
 _تا چند روت دیگ میرم

 _اشکم داشت در میومد  راشا میخاست بره پد من چی میشم؟ 
 _فقط تونستم یه کلمه بگم  موفب باشی 

 اینو گفتم رفتم داخل 
 اصال حوصله سروصدارو نداشتم

 رفتم تو اتاقم 
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 یعنی راشا میخاست بره ؟؟
 _پد من چی

 راشا چیکار کنم؟من بدونه 
شدم  کاش هیچ وقت قبول نمیکردم که  شقش  شمال بود که عا سافرت  _تو م

 برم 
ولی من این عشقو دوس دارم برام شیرینه حاال راشا  چه دوسم داشته باشه چه 

 نداشته باشه 
اولین بار عاشقو با اون فهمیدم اصال فهمیدم عشب چیه؟ عشب هم شیرینه هم  

 تلخ 
 تلخیشو دوس دارم ولی من شیرینی و 

 
 نمیدونم کی اشکم  رو صورتم ریخت

بلند شدم جلو اینه وایسادم اشکمو پاک کردم خداروشکر ارایشم خراب نشده  
 بود رفتم پایین 

 _یاسی هیچ معلوم هست کجایی؟
 _بیخیال شو درسا حوصله ندارم

 _واه جشن داداشته حوصله نداری؟
 داره میره_چیه نکنه برای این ناراحتی که یاشار 

 _نمیخاستم کسی بفهمه چرا ناراحتم . اره 
 _برو بابا بچه شدی ؟
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 _خد میخاد بره سر خونه تندگیش  دیگ
 _باشه بیا بریم پیش بچهاا

 _پیش بچهاا چیه باید بریم بر*ق*صیم
 _اوووف درسا بیخیال شو اصال حوصله ندارم

 _حوصله ندارم چیه  بیا بریم
 بزور دستمو گرفت رفتیم جلو 

 کم باهاش ر*ق*صیدم  ی
شتتامو اوردن کنار درستتا رویا نشتتستتتم ماشتتاال رویا انقد میخورد این االن  

 اینجوریه شکمشش بزرگ تر بشه چی میشه 
 _رویا انقد نخور چاق میشی

 _عه یاسی تو چیکار داری من گشنمه
 _باشه انقد بخور تا بترکی

 _دوباره شروع کرد به خوردن 
 درسا_تو چرا نمیخوری؟

 د میل ندارم_تیا
 

 _اوکی 
 

 _بعدات شام بلندشدم رفتم تو حیاط. 
 

 سحر یه هفته پیش با کامران اتدواج کرده بود  خیلی خوشحال بودم براشون 
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 دلم گرفت یهو 

 
رو لبام لد خنده اما تو دلم خدا میدونه چی میگذره  رو تاب نشتتستتتم  ستترمو 

 انداختم پایین 
 حد کردم یکی کنارم نشستم 

 سرده چرا اینجای؟_هوا 
 _سرمو برگردوندم  سمیر بود

 همینگوری
 _اوکی . بیا بریم تو  

 _یکم سردم شده بود. باشه بریم
شا  شم افتاد به را صیدن . چ سط بودن میر*ق* سرا و _ باهم رفتیم داخل دختر پ

 با یه دختر میر*ق*صید  حرصم گرفت 
 _یاسمن؟

 _بله
 _یه دقیقه بیا

 _باهاش رفتم  
 م اقای پیش یه خانو

 _مامان ؟
 _جانم
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 _ایشون یاسمن خانوم هستن 
 _خانومه که تاته فهمیدم مادر سمیره بهم لبخند تد. اومد جلو منو بغل کرد

 _هزار ماشاال چقد ناتی تو دخترم
 _مرسی 

 _مامان بذار اول معرفی کنم بعد بغل کن
 

 ایشونم  مامان مریم منه
 _خوشبختم مریم خانوم
 ا من راحت باش _منم همینگور عزیزم ب

 _لبخند تدم  تن خوبی به نظر میومد با پدر سمیرم احوال پرسی کردم
 _مامان سمیرا کجاست؟

 _االن میاد پسرم
 
 
 

 یه دختر جون خوشگل همسن خودم اومد  کنارمون 
 _یاسمن خانوم  ایشون خواهرم سمیرا

 _ بهش دست دادم لبخند تدم 
 خوشبختم

 _منم همینگور عزیزم
 وایسادم _یکم پیششون
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 _خد با اجاته من دیگ برم
 مریم_راحت باش دخترم

 _تیر لبی خدافظی کردم رفتم 
 پرینات_یاسی؟

 _جان
 _کجا بودی تو ؟

 _همینجا
 _باشه بیا بریم پیش رویاشون

 _باشه بریم 
 _رویانشسته بود شیرینی میخورد  این واقعا نترکید چرا انقد میخوره !!!!!

 ری_رویا جان تو هنوت داری میخو
 دقیقه گشنم میشه۵_واییییی یاسی نمیدونی که هر 

 _خاک 
 _درسا کجاست؟

 _رفت با ماهان بر*ق*صه 
 _اوکی

 
 _اخر شد همراه عروس دوماد تا خونشون رفتیم 
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ساعتای سه شد بود که اومدیم خونه انقد خسته بودم  حوصله حمومو نداشتم 
سمو عوض کردم موهامو بات کردم رو تخت  شید تود لبا شیدم به ثانیه نک دراتک

 خوابم برد
 
 

 _صبح ات خواب بیدارشدم 
 رفتم پایین کسی تو خونه نبود  

 رو کاناپه نشستم  
 شهر بود اوووه چقد خوابیدم ۱2به ساعت نگاه کردم 

 
 گوشیم تنگ.خورد  رویا بود 

 تماسو وصل کردم
 _الو سالم

 _سالم
 _خوبی؟

 _مرسی تو چگوری؟
 _خوبم

 _یاسی کجایی؟
 خونه_

 _شهر پاشو.بیا اینجا
 _چرا؟
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 _بیا اینجا به درسا تنگ تدم اونم میاد پریناتم بیار
 _پرینات هست خونه عمم

 _اوکی
 _تود بیا منتظرم

 _باشه 
 _یاسی کاری نداری حالم داره بهم میخورده

 _نه نه خدافظ
 _گوشی قط کرد  

 
 صدای در اومد  دیدم کبری خانوم با یه دختر کوچولو که بغلشه اومد تو 

 _سالم کبری خانوم این دختر خوشگله کیه؟
 _سالم  این بچه دخترمه دیگ ستاره خانوم 

 _واقعا رفتم جلو 
 میشه بغلش کنم

 _اره دخترم
سش کردم  یهو  شم ب*و* شق ستاره بغل کردم یه دختر نات تپل  اوووف من عا _

 رگریه تد تی
 _کبری خانوم چرا گریه میکنه؟

 _نمیشناستت گریه میکنه 
 _بچه رو به کبری خانوم دادم 
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 دخترتون کجاس؟
 _اونا هستن خونه اشناشون من ستاره رو اوردم تا تو ببینیش 

 _وای مرسی 
ستاره گذاشتم رو پام باهاش  ستاره رو گرفتم  بغلم رو کاناپه نشستم    _ دوباره 

 باتی کردم
 ن جان مواشبش باش تا من یه سر به طذا بزنم_یاسم
 _باشه

 _یکم باهاش باتی کردم
 _کبری خانوم مامانم کجاست؟

 _مامانت رفت بیرون االن دیگ میاد دخترم
 _باشه

 
 _ات لپ ستاره یه گات گرفتم 

 جیغش رفت هواا. همینگوری گریه میکرد نمیدونستم چیکارکنم
فایده یعنی دردش اومدمن که اروم گات گرفتم ب لندشتتتدم دورش دادم اصتتال 

 نداشت کبری خانوم اومد ستاره رو اتم گرفت 
 _یاسمن جان برو ات تو کیفم شیشه شیرشو بیار فکر کنم گشنش شده

 _باشه 
 

 ات تو کیف شیشه شیرو در اوردم  



wWw.Roman4u.iR  418 

 

شیر درست؟ کنی اول اب جوش بریز بعد   کبری خانوم این که خالیه  _میتونی 
 شیر خشک بریز 

 _باشه 
اولین بارم بود میخاستم برای بچه شیر درست کنم  تو شیشه اب داغ ریختم یه 

 قاشب شیر خشک ریختم  
تا قاشتتب ریختم  ۴نه یه دونه کمه  دوتا ریختم نه اینم کمه پد چندتا بریزم  

ستاره همینگور گریه میکرد   شتم رفتم بیرون  سرشو گذا شد    اهان حاال خوب 
 شیشه رو تکون دادم   

 ن دخترم شیر داطه فوت کن تا خنک شه _یاسم
 _یکم فوت کردم بعد دادم به کبری خانوم 

 _دخترم یاسمن  من یکم کار دارم تو میتونی شیرشو بدی؟
 _خاله من که بلد نیستم

 _کاری نداره مادر 
 بیا اینجا بشین 

 رو کاناپه نشستم ستاره رو داد بغلم گفت اینجوری شیر بدم بهش 
شتم ت  شه رو گذا و دهنش  اروم اروم خورد  چقد نات میخوره ای جانم یکم شی

 بعد خوابید 
 حاال چیکارکنم??

 یکم دیگ تو بغلم بود کبری خانوم.اومد ستاره رو گرفت برد تو اتاقش
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 مامان بابا هم اومدن  ناهارخوردیم   

 بعدات ناهار اماده شدم برم خونه رویا  
 _مامان؟؟

 _دخترم مامانت تو اتاقشه 
 ه کبری خانوم من میرم خونه رویاشون بهش بگو _باش

 _باشه عزیزم مراقد خودت باش
 _باشه 

 خدافظی کردم  
 

 ماشینو روشن کردم حرکت کردم
 اوووف چرا انقد ترافیکه

   
 جلو خونه رویاشو نگه داشتم پیاده شدم 

 تنگ خونه رویاشونو تدم  یکم بعد درو بات کرد    
 

 _سالم 
 _سالم خوش اومدی

 _مرسی رفتم تو کفشمو در اوردم
 _درسا نیومد ؟

 _نه هنوت 
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 _ببینم تو حالت خوبه؟
 _اره خوبم 

 رو مبل نشستم  
 _کوچولوی خاله چگوره؟

 _اونم خوبه 
 _ای جانم  بچه پسره دختره چیه؟

 _هنوت که معلوم نید سه ماه دیگ
 _اهان 

 _رویا رفت تو اشپزخونه
 _رویااا  اقاتون کجاست؟

 _بیرونه 
 وکی_ا

 _راستی یاسی خبر داری راشا میخاد بره  خارج برای درس ات طرف دانشگاه 
 _یهو یاد اون شد افتادم   

 بایه سینی چای اومد بیرون 
 _ میدونی؟

 _  اره
 _کی بهت گفت؟

 _راشا تو دانشگاه ما درس میخونه
 _اره راست میگی  
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 یهو رویا بلندشد بدو بدو.رفت سمت دستشویی 
 وا این چش بود  رفتم سمت دستشویی  

 در تدم
 _رویا حالت خوبه چیشدی؟

 _خوبم 
 _اگ خوبی چرا یهو حالت بدشد.

 _چیزی نید 
 _صدای در اومد  ات چشمی نگاه کردم درسا بود درو بات کردم 

 _سالم
 _سالم

 _رویا کجاست؟
 _حالش بد شد رفت دستشویی بیا تو
 اومد بیرون_اومد تو با هم رو مبل نشستیم رویا 

 _سالم درسا جون خوش اومدی 
 _مرسی عزیزم

 _من برم برات چایی بیارم
 _رویا تو بشین من میرم بیارم 

 _خودم میرم 
 _نمیخاد تو حالت خوش نید بلند شدم برای درسا چایی اوردم  نشستم 

 _درسا ناراحت  بود  قیافش اینو نشون میداد
 _درسا چرا ناراحتی؟
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 _یاسی  ؟
 _جان؟

 _یهو تد تیر گریه 
 _عه چرا گریه میکنی ؟

 _یاسی مامان بابا  میخان منو بدن به پسرعموم 
 _منو رویا همزمان 

 _چییییی?
 _میخان بدنت به پسرعموت یعنی چی؟

 
 _خانوادم میگن تو باید با سعید اتدواج کنی  

 _پد چرا دیشد چیزی نگفتی؟
_چند روت پیش بهم گفتن منم فکرکردم شتتوخی میکنن بیخیال شتتتدم امروت 

 صبح  دیدم نه جدیه نمیدونم چیکار کنم 
 رویا_درسا ماهان چی؟

ستگاریم گفت یکم  سر عموم میخاد بیاد خوا _نمیدونم بهش تنگ تدم گفتم پ
 صبرکن تا یک ماه دیگ میام خواستگاری

 
 ام اتدواج کنم با یکی دیگخودشم کالفه من ماهانو دوست دارم نمیخ

 رویا_خد حاال ناراحت نباش ایشاال درست میشه
 _رویا چی درست میشه حرف حرفه بابامه 
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 _خد تو بگو نمیخامش میخام درس بخونم
 _گفتم حرف تو گوششون نمیره 

من  ستتعیدودوس ندارم میدونی چند بار بیرون اونو با دخترای رنگو رنگ دیدم 
 اصال پسره خوبی نید 

 د بارم دیدم سیگار اینا میکشه اما نمیدونم چیجوری ثابت کنم بهشون چن
 _خودشون میفهمن 

 _ات کجا؟
 _نمیدونم یجوری میفهمن دیگ

 
_ اگ میخاستتتن بفهمن تا حاال فهمیده بودن من اگ با ستتعید اتدواج کنم یه 

 بالی سره خودم میارم 
 _خفه شو حرف مفت نزن  مگه بچه ای

 _خد دوسش ندارم 
سری که ارتش  _چون شی اونم بخاطره یه پ سش نداری میخای خودتو بک دو
 نداره 

 رویا_درسا حاال انقد گریه نکن بخدا دلم گرفت 
 _دست خودم نید 

_یکم منو رویا ستتربه ستتر درستتا گذاشتتتیم تا ات اون حالت در بیاد چند بار 
 رویاحالش بعد شد رفت دستشویی تا شد پیش رویا بودیم 

 رسوندم باهاش  حرف تدم یکم  خودمم رفتم خونه  درسارو تا خونشون 
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پدره ستاره اومده بود دنبالش بردش  میلی به شام نداشتم  رو تخت درات کشیدم  
 با فکر راشا خوابم برد

………… 
 

سا نبود   شگاه خبری ات در شدم اومدم دان صبح بیدار شتم  شگاه دا _امروت دان
 براش تنگ تدم گفت نمیاد 

شوهر  شونو بزور  ضی اتپدر مادرا چگور میتونن دختر شو درک میکردم بع حال
 بدن 

 
شینمو بهم  شین نیاوردم  عمو مهران چند روت پیش ما شد امروت ما کالسا تموم 
داد قرار بود چند روت دیگ برگردن  دیروتم رفتن اصتتفهان  ات خانواده خانومش 

 یکم قدم بزنمخدافظی کنن  ات دانشگاه تدم بیرون  دلم میخاست 
 

 _صدای بوق ماشین اومد اصال توجه نکردم به راه خودم ادامه دادم 
 

 اما دست بردار نبود
 _یاسمن؟؟

 _این کیه که اسممو میدونه برگشتم دیدم راشا 
 _چرا بوق میزنم یه نگاه نمیکنی دختر بیا سوارشو 

 _نه مرسی خودم میرم
 _بیا سوارشو کارت دارم
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 _یعنی چیکارم داره؟ 
 خیلی کنجکاو شدم  

 _به طرف ماشین رفتم.درجلو بات کردم  نشستم 
 سالم

 _سالم
 _دیگ چیزی نگفت بیشعور یه خوبی چگوری  بهتری چیزی  

منم اتش ستتوال نکردم اخه نمیدونم ات چیه این خوشتتم اومد اخالق که نداره 
 اخمو که هست قیافه که نداره 

 فه داره نه دیگ یاسی خانوم اینو اشتباه اومدی  قیا
 یعنی من بخاطر قیافشش دوسش دارم؟؟

 _نه فکر نکنم دوست داشتن عاشب شدن به قیافه نید به دله 
 _یاسمن خانوم چه خبر؟

 _سالمتی 
 _وقت داری بریم کافی شاپ چیزی بخوریم

 _من که ات خدام بود
 اره 

 _دیگ چیزی نگفت یکم بعد جلو یه کافی شاپ نگه. داشت پیاده شدیم 
 رفتیم تو 

 شلوغ بود کلی دختر پسر  بودن
 یه میز خالی پیدا کردیم رفتیم نشستیم  پسره اومد سفارش اب میوه دادیم 

 _خد اقا راشا گوش میکنم
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 _نگاهم کرد لبخند تد
 _راستش .....

 _گوشیش تنگ خورد جواب داد  
 الو سالم

……… 
 _بله بله

………… 
 بهشون خیر میدم

 _پسره سفارشارو اورد 
 _تشکر کردم 

 نه من بعدا    بهتون تنگ میزنم _

_………… 
 _خدافظ

 _تلفنوقط کرد 
 _ببخشید 
 _خواهش 

 _یکم ات اب میوه خوردم 
 _داشتین میگفتین

 _اره من میخاستم بهتون بگم فردا قرار برم 
 _کجا؟

 _برای درس دیگ لندن
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 _انگار یکی یه اب داغ ریخت روم حالم گرفته شد
 _چرا انقد تود؟

 باید تود برم_ات طرف دانشگاس 
 _کی میاین؟

 _فعال معلوم نید
 _اونجا خونه داری؟

 _نه  یکی ات دوستام اونجا تندگی میکنه  شاید برم پیشش تا کارام درست شه 
 _اوکی

 
_اشتتکم داشتتتت در میومد اخه چجوری بهش بگم نرو  چجوری بهش بگم 

 دوست دارم  خدایا چرا این عشب یه طرفه 
 

 _چیشد یاسمن خانوم تو فکری
 _نه 

 _پد چی؟
 _هیچی

 _اوکی یکم دیگ اونجا نشستیم
 خیلی دلم گرفته بود 

 _فردا ساعت چند میری؟
 _شهر میرم

 _اوکی
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 _راستش میخام یه چیز دیگم بگم 
 من من خیلی وقته که.........

 
 گوشیم تنگ خورد 

  
 إه حاال موقع تنگ خوردنت بود؟

 شماره ناشناس بود
 

 _تماسو وصل کردم 
 الو سالم

 _سالم  خوبی یاسمن خانوم؟
 _مرسی شما؟

 _سمیرم
 _اهان خوبی شما؟

 _مرسی 
 چشمم افتاد به راشا با کنجکاوی نگاهم میکرد 

 _بفرمایید؟کاری داشتین؟
 _نه همینگوری تنگ تدم یه حالی ات شما بپرسم

 _اهان مرسی
 _خواهش   
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 _میشه یه روت ببینمتون؟
 _چرا؟

 _هروقت دیدمتون دلیلشو میفهمین
 اشه  _ب

 _پد کی میتونم ببینمتون؟
_این روتا وقت ندارم هروقت  تونستتتم بهتون میگم)اوووف چقد حرف میزنه 

 راشا مشکوک بهم نگاه میکرد (
 _باشه  فعال کاری ندارین؟

 _نه بای
 _خدافظ

 تلفنو قط کردم نفسمو دادم بیرون 
 _کی بود؟

 _یکی ات دوستام؟
 _دوستت پسره؟

 چیزی به من بگی؟_ن..نه  شما میخاستی یه 
 _گفتم حرفمو

 _اما من که چیزی نشنید)با اخم نگاهم میکرد(
 

 _  دیگ بریم من یه کاری دارم باید انجامش بدم 
 _باشه بریم

 _پولو حساب کرد ات کافی شاپ رفتیم بیرون 
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 _مرسی بخاطر همه چی  خدافظ
 _کجا میرسونمت 

 _نه من میخام قدم بزنم 
 _باشه هرطور راحتی

 دیگ تعارف میکردی میومدماا  بداخالق .()یکم 
 _خدافظ

_خدافظ  سریع اتش فاصله گرفتم  اشکم  دراومد یکم تو خیابونا قدم تدم یهو 
 بارون اومدمردم همه بدو میکرد تا خید نشن 

انگار اسمونم میه من دلش گرفته  بود.  راشا چی میخاست به من بگه ؟؟؟ چرا 
 ارمو ات کجا گرفت؟؟؟سمیر اون موقع تنگ تد؟؟؟اصال شم

 
 _انقد بارون شدید بود خید خید شدم  ماشینام همه با سرعت میرفتن  

 حاال چیکار کنم؟ 
 خیلی سردم شد  

 
 یکم دیگ تیر بارون وایسادم یه تاکسی  اومد سوار شدم  

 
 

 رفتم خونه  مامان رو کاناپه نشسته بود چای میخورد 
 _سالم
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 _یهو برگشت سمت من 
 م چرا خیسی  تیر بارون بودی  _یاسمن دختر

 اومد سمتم
 _اره مامان امروت ماشین نبردم دانشگاه یهو بارون اومد خید شدم

 _برو تو اتاقت لباستو عوض کن سرماه میخوری 
 _باشه  به طرف اتاقم رفتم 

کیفمو انداختم رو تخت   لباستتمو عوض کردم  خیلی ستتردم بود  رو تخت 
شد  سنگین  شمام  شد چ سرم اوردم  یکم بعد بدنم گرم  شیدم پتو تا باال  دراتک

 خوابم برد  
 

………… 
 با سوتشه گلوم ات خواب بیدار شدم 

شدم رفتم پایین مامان بابا رو مبل  سرفه کردم  بلند  سوته چند بار  گلوم چقد می
 سته بودن صحبت میکردن نش

 باصدای گرفته سالم کردم
 _سالم دخترم چرا صدات اینجوریه

 _گلوم درد میکنه بابا
 _بیا بریم دکتر 

 _نه نیاتی نید  
 مامان_بیا اینجا بشین تا به کبری خانوم بگم برات سوپ درست کنه 

 _باشه 
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 کنار بابا نشستم 
 _دخترم حالت خوب نید بیا ببرمت دکتر

 جون حالم خوبه نگران نباشین _نه بابا
 

 _باشه دخترم
 گلوم واقعا دردمیکرد خیلی میسوخت  

 _ات وقتی یاشار نگار رفتن خونه خودشون خبرشونو نداشتم  
 _بابا یاشارشون کجان؟

 _مگه خبر نداری رفتن ماه عسل 
 _چی ؟کی رفتن پد چرا من خبر ندارم؟

 _مامان اومد 
 _چون خانوم همش یا بیرونه یا تو اتاقش 

 _کجارفتن؟؟

_ 
 

 _ترکیه 
 _اهان 

 _یاسمن تو برو تو اتاقت استراحت کن سوپ حاضرشد برات میارم 
 _باشه مامان

 _بلندشدم رفتم تو اتاقم  رو تخت درات کشیدم  
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شا چیکار کنم ؟دلم براش تنگ  ست بره . من بدونه را شا میخا دلم گرفته بود را
 … میشه 

 
 شماره درسارو گرفتم

 بعدات چند بوق جواب داد
 _الو سالم

 _سالم
 _واه یاسی چرا صدات گرفته ؟

 
 _گلوم درد میکنه 

 _دختر تو چرا مراقد خودت نیستی
گاه گو ببینم چرا دانشتت_اینارو بیخیال صتتبح نتونستتتم باهات خوب بحرفم ب

 نیومدی؟
یا اومدم  چند ستتتاعت بعد بابا اومد میگه عموت اینا قرار  _دیروت ات خونه رو

 بیان خواستگاری چند روت دیگ  
شد انقد  شم    دی شد گفتم نمیخامش محکم تد تو گو صبرم تموم  منم دیگ 

ن گریه کردم چشمام پف کرده   ماهانم هرچی تنگ میزنه جواب نمیدم   یاسم
 اصال حالم خوب نید     

این  تندگی منه  یعنی حب ندارم برای تندگی خودم تصتتمیم بگیرم ؟ یاستتی 
 میبینی چقد بدبختم 

 _گریه نکن درسا تو اصال بدبخت نیستی. 



wWw.Roman4u.iR  434 

 

 _چرا هستم
 _نیستی تو مگه نمیگی سعید معتاده  با چندتا دختر دیدیش

 _اره. 
 _خد  میتونی به خانوادت بگی

 نا حرفمو باور میکنن؟ _فکر میکنی او
 _اگ حرفتو باور نمیکنن میتونی  با مدرک ثابت کنی

 _حاال مدرک ات کجا بیارم
 _نمیدونم. میال یه روت  سعیدو تعقید کن ببین چیکار میکنه کجا میره 

 _یاسی دیووونه شدیااا مگه من پلیسم  من اصال ات این کارا بلد نیستم که 
 _خد پد باید با سعید اتدواج کنی 

 _نه نمیخام 
 _باشه 

 _یاسی مامانم صدام میکنه بعدا بهت تنگ میزنم
 

 _باشه بای 
 _بای

 _ من برای درسا چیکار میتونم بکنم؟؟
 خدایا خودت کمکش کن 
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خیلی بده یه دختر یکی دیگ رو بخواد  اما خانوادش بخوان بزور اونو بدن به 
ی دیگ باشتتته جستتمش  پیش یکی دیگ واقعا بده یکی دیگ   دلش پیش یک

 درسته تجربه نکردم یه دخترم میدونم  این حد چه حسیه
 

_ من یه مشکل دارم درسا یه مشکل دیگ اون خانوادش  میخان بزور شوهرش 
شا  سم داره یا نه امروت را شب من خودش داره میره حتی نمیدونم  دو بدن اما  ع

 چی میخاست بهم بگه؟؟
 
 
ینکه گوشتتیم تنگ بخوره میتونستتتی تو چشتتماش شتتادی هیجانو ببینی  قبال ا  

 ولی بعدات اون  یه طمی تو چشماش دیده میشد 
 یهو چشم افتاد به اون عکسی که تو شمال گرفتیم  
 
 

. ات رو میز عسلی گرفتم  چقد هممون نات شده بودیم   ولی راشا نات ترشده بود  
مد جلوی چشمام  چقد تود تموم شد   تل تدم به عکد خاطره های اون روت او

شارو هل  سنگ تدن به بگری  پویا را ساحل   شا اذیت کردنش  کنار  خرید با را
داد تو اب   فیلم ترستتناک تو بغل راشتتا صتتدای قلبش     خیلی چیزای دیگ . 
بهترین مسافرتم بود   اونجا بود که عاشب شدم  کاش راشا نمیرفت قاب عکسو 

 کشیدم  گذاشتم سر جاش  درات
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…… 

 
 _صدای در اتاق اومد 

 یاسمن جان ؟
 _بله 

 _کبری خانوم اومد تو  تو دستش سوپ بود 
 _بیا دخترم اینو بخور گلوت بهترشه 

 _مرسی کبری خانوم
 _خواهش عزیزم 

سوخت  کبری خانوم ات  شتم ولی گلوم خیلی می سوپ گرفتم   میل ندا سینی  _
 اتاق رفت بیرون چند تا قاشب خوردم  

 
 

 سینی رو گرفتم رفتم پایین  تو اشپزخونه کسی نبود    
 سینی رو گذاشتم رو میز

 
 رفتم تو هال رو کاناپه درات کشیدم  

 کوسنو بغل کردم 
 چشمو بستم
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_ یه هفته میشتتد که راشتتا رفت اون روت چند بار خواستتتم بهش تنگ بزنم  هر 
شدم  این یه هفته  دی شیمون می شو میگرفتم  پ شمار شدم  خیدفه که  لی ووونه 

شهره تو  ستم تو این  شا همش باهم نبودیم ولی میدون سته  منو را سخته در برام 
شب  شم  ولی االن رفت  یعنی عا شه من نفد میک این هوای که اون نفد میک
شدن انقد بده  ؟!!!!!! نه من ات اینکه عاشب راشا شدم پشیمون نیستم این عشقو 

 حتی نمیدونم اونم.دوسم داره یا نه.   دوست دارم هم برام شیرینه هم تلخ  
 _یاسمن ؟؟

 _بر گشتم   وااای سالم نگار کی اومدین ؟؟
 _سالم عزیزم 

 بغلش کردم ب*و*سش کردم  
 _خوبی؟؟یاشار کجاست؟؟

 _مرسی پایینه 
 _خوش گذشت ؟

 _عالی بود
 _کی اومدین؟؟
 _امروت اومدیم

 _اوکی بریم پایین دلم برای یاشار تنگ شد
 م _باشه بری

 _ ات پله ها پایین رفتیم  یاشار اونجا وایساده بود 
 _یاشاااااااارررررر  

 بدو کردم پریدم بغلش   
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 یاشار جونم دلم برات تنگ شده بود
 _ یاسمن خفه شدم   

 _محکم ماچش کردم 
 _ای دختر لوس بیا پایین همه صورتمو تفی کردی

 _داداشمه دوست دارم
 _ات بغلش پایین اومد   یاشار دماطمو کشید 

 دستمو گذاشتم رو دماطم ماساژ دادم
 _رو مبل نشستم بقیه هم نشستن 

 _دلم براتون تنگ شده بود 
 

 یاشار_ولی من دلم برات تنگ نشد
 _با دلخوری نگاهش کردم

 _شوخی کردم بابا حاال اونجوری نگاه نکن  
 گ نشه؟!!!!مگه میشه دلم برای  خواهر کوچولوم تن

 _لبخند تدم 
 

 نگار_ یاسمن این هفته چیکار کردی؟؟
 _هیچ 

 
 مامان_ شما دوتا خوبین؟
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 یاشار_مرسی مامان 

 باباکجاست ؟
 مامان_سرکاره  االن دیگ میاد

 _باشه
 

 نیم ساعت بعد بابااومد   همه با هم شام خوردیم 
 بعدات شام  اومدیم تو هال 

 
 میخان بیان شام درست کردین؟؟؟_مامان شما میدونستی یاشارشون 

 _اره
 _پد چرا به من چیزی نگفتی؟

 _میخاستم سورپرایزت کنم
 

 _لبخند تدم 
 _نگار؟

 _جانم؟
 _میدونستی رویا حامله؟؟
 _چی ؟؟!!!! جدی میگی؟

 _اره
 _مبارک باشه پد رویا میخاد مامان بشه
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 _اره 
 _شما دوتا چی به هم دیگ میگین؟

 _تو مگه فضولی؟
 هفته نبودم تبون دراوردیااا_یاسی این 
 _دیگ دیگ

 نگار_هیچی عزیزم پویا داره بابا میشه؟
 _چی پویا؟؟

 _اره
 _مبارکه

 مامان_ایشاال قسمت شما 
 _نگار خجالت کشید

 به باتوش تدم 
 _اچ یاسی چته 

شیدی .. خجالت مجالت نداریم  تودتر برامون نی نی بیار میخام  _خجالت ک
 عمه شم

 ده ما قصد نداریم به این تودی بچه دار شیم_یاسی االن خیلی تو
 _برو بابا . من دوست دارم عمه شم
 _باشه حاال ساکت شو همه شنیدن

 _لبخند تدم  
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سی منو  صحبت میکردن  مامانو نگار حرف میزدن    ک شارو بابا درباره کار  _یا
 تحویل نمیگرفت ای خاک تو سرممممم

……… 
 نیم ساعت بعد یاشار نگار رفتن خونه خودشون  

 
 به مامانو بابا شد بخیر گفتم رفتم تو اتاقم دراتکشیدم  اخیشش  

 
 

صبح بیدار شدم لباسمو عوض کردم  رفتم دانشگاه  وارد کالس شدم  درسا رو 
 صندلی نشسته بود به پشت تکیه داده بود 

 _سالم درسا جونم 
 _جوابی نداد

 _درسا ؟ 
 !!؟ عه یاسی کی اومدی؟_بله 

 _تاته اومدم چرا جواب نمیدی؟
 _ببخشید اصال حواسم نبود 

 _کنارش نشستم ببینم چرا  تو فکری
شم نمیدونم  ستگاری دارم دیوونه می شد عموم اینا میخان بیان خوا سی ام _یا

 چیکار کنم 
 _هنوت نتونستی مدرکی چیزی بگیری؟

 _نه
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 _ناراحت نباش درست میشه
 میشه امشد میخان بیان تو میگی درست میشه_چی درست 

 _باشه حاال نگران نباش
 _استاد وارد کالس شد  یکم بعد شروع به درس دادن کرد

 
 _بعدات کالس منو درسا رفتیم تو حیاط رو چمن نشستیم.

 _اووووف درسا یه چیزی بگو 
 _یاسی بیخیالشو اصال حوصله ندارم

 همه چی درست میشه؟_توفکر میکنی بشینی اینجا طصه بخوری 
 _نه

 _پد چرا طصه میخوری؟!
سخته برام با یکی  شم  ستی نمیدونی من چی دارم میک سی تو جای من نی _یا

 دیگ اتدواج کنم  من سعیدو دوس ندارم 
_خد عزیزه  من میدونم دوستتش نداری  ولی با طصتته خوردن خودتو اذیت 

 میکنی 
 _یاسی ببین.....

 _درسا 
روبه رومون وایساده بود  یاد راشا افتادم همش ماهانو _سرمو بلند کردم ماهان 

 راشا با هم بودن 
 _سالم اقا ماهان
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 _سالم یاسمن خانوم خوبین 
 _مرسی شما خوبین؟

 _ممنون 
 درسا؟

 _بله
 _چرا بهت تنگ میزنم جواب نمیدی

یان  نا میخان ب _ماهان بیخیالم شتتو منو تومال هم نیستتتیم امشتتبم عموم ای
 خواستگاری

 تو موهاش دست کشید با کالفگی گفت  _ماهان
 _درسا من باید چیکارکنم؟؟'!!

 _نمیدونم 
 _منه لعنتی باید چیکار کنم  

 _ماهان اینجوری نگو من نمیدونم خودم دارم دیوونه میشم
 _درسا تو پسرعموتو دوس داری؟؟

 _این چه حرفیه میزنی اگ دوستش داشتم این بود حالو روتم 
 _ماهان نگاهش کرد 

 ی نگفت چیز
شه خد  شه اگه نبا شه می سمت با شما دوتا چرا با هم بحث میکنین اگ ق _اقا 

 نمیشه دیگ
 _اره یاسمن خانوم راست میگی 
 ولی دوست داشتنه ما چی میشه 
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 _نمیدونم اقاماهان 
 باذق گفتم راستی خبری ات راشا دارین؟
 _ ماهان درسا با تعجد  نگاهم میکردن

یعنی اونجا رفت که درس بخونه  اگ نمیخاین _چیزه یعنی خبری دارین اتش 
 نگین مهم نید   اشکالی نداره

 ماهان مشکوک نگام میکرد  
 _حاال چرا اینجوری نگاهم میکنی  خد یه خبر گرفتم

 _من چیجوری نگاه کردم ؟
 _هیچی

 _راشا حالش خیلی خوبه  دیروت باهاش حرف تدم عالی بود
 

 _خدارو شکر 
 درسا بلند شو بریم کالس االن شروع میشه 

 _باشه
 _اقا ماهان کاری ندارین؟

 _نه  خدافظ
 _خدافظ 

 منو درسا به طرف کالس رفتیم  
 

 درسا اصال حواسش به درس نبود 
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 ساعت اخر استاد نیومد 

 منو درسا میخاستیم بریم خونه درسا اعصابت خورده خونه نرو بیا بریم بیرون 
 _اره فکر خوبیه

 _پد بیا بریم اول یه چیزی بخوریم 
 _باشه

 _سوار ماشین شدیم  حرکت کردم  جلو یه رستوران وایسادم
 باهم پیاده شدیم رفتیم رستوارن   رو صندلی نشستیم 

 یاسی من برم  دستمو بشورم میام
 _باشه 

 درسا رفت منم گوشیمو در اوردم  
 خانوم چی میل دارین؟؟

 _  کباب کوبیده   سفارش دادم  
 چند دقیقه بعد درسا اومد 

 
 _درسا برات کباب کوبیده سفارش دادم میخوری؟

 _اوهوم
 _سفارشارو اوردن  خیلی گشنم بود  با ولع میخوردم  اووم 

 چشم افتاد به درسا اصال به طذاش دست نزده بود 
 _عه درسا چرا نمیخوری

 _دارم میخورم
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 _تو چیزی نخوردی
 استش میل ندارم_ر

 _میل ندارم چیه بخور تود باش وگرنه بزور به خوردت میدماا
 _درسا چندتا قاشب خورد  منم همه طذامو خوردم

 _دختر چرا نخوردی پد
 _یاسی بیخیالم شو گفتم تیاد میل ندارم 

 _باشه پد پاشو بریم
 _کیفمو برداشتم درسا تو بیرون منتظر باش تا من پول طذارو حساب کنم

 اش_ب
 
 
 

 _پول طذارو حساب کردم رفتم بیرون  درسا به ماشین تکیه داده بود 
 درو بات کردم سوارشدیم

 
 _خد خانوم حاال کجا بریم؟

 _نمیدونم هرجا میری برو 
 _باشه
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_جلو پاستتاژ نگه داشتتتم. یه دختر اگه اعصتتابش خورد باشتته یا هرچیزه دیگ 
 خرید ارومش میکنه  کال اونو ات تندگی دور میکنه 

 ماشینو پارک کردم  
 درسا پیاده شو

 _عه رسیدم کجا اوردی منو
 _باتار

 _اوکی  
 باهم پیاده شدیم به طرف پاشاژ رفتیم 

 ویترینارو نگاه میکردیم  
 

 درسا؟_درسا 
 _بله

 _اون خرسو نگاه کن پشت اون ویترین چقد ناته
 _اره خیلی ناته

 _ یه خرس قرمز  کوچولو خیلی نات بود 
 _عاشب عروسک بودم  

 _یاسی بیا بریم
 _باشه

_یکم دیگ ویترینارو نگاه کردیم چشم خورد به یه دختره چقد قیافش اشنا بود  
 یکم فکر کردم تاته یادم اومد. 

 واهر سمیره_عه اونکه خ
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 _سمیر کیه؟
 _بیا  . دست درسا روکشیدم

 
 _سالم سمیرا جون

 _عه سالم یاسمن تویی
 _اره 

 _چگوری ؟
 _خوبم مرسی تو خوبی؟

 _ممنون
 سمیرا_معرفی نمیکنی??

 _دوستم درسا 
 _درسا سمیرا بهم دست دادن  

 _منم سمیرام 
 _خوشبختم

 _منم همینگورسمیراجون
 
 

 یکم دیگ با سمیرا حرف تدیم خدافظی کردیم 
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_دیدم درستتا باتم ناراحته اعصتتابم خورد شتتد دستتتشتتو گرفتم دنبال خودم 
 کشیدمش

 _یاسی چیکار میکنی؟
 _بیا میخام یه چیزی بهت بگم 

 _چی ؟
 _تو بیا
 _باشه 

 _یکم قدم تدیم  جلو تر یه کافی شاپ بود  رفتیم توش 
 _خد چی میخای بگی یاسی؟

 ن _صبرک
 _خانوم چی میل دارین؟

 _من قهوه سفارش دادم درسا اب میوه
 _بگو دیگ نگرانم کردی

یت  ندگ یت میکنی؟؟فکر میکنی فقط تو توی ت قد خودتو اذ _درستتتا چرا ان
 مشکل داری؟؟من ندارم؟؟ فقط تو عاشقی ؟؟

 _چی میگی یاسی؟
 _منم عاشقم درسا؟

 _جفت دوتا ابروشو انداخت باال
 چرا به من نگفتی؟_چی تو عاشقی ؟پد 

 _فرصت نشد  نتونستم بگم
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 _عاشب کی هستی؟؟
 _راشا

 _چی؟؟؟؟
 _گفتم دیگ راشا

 _واقعا 
 _پسره سفارشورو اورد 

 گذاشت رومیز رفت
 _اره

 _من شک کرده بودم ات رفتارت تو شمال هم کارای تو مشکوک بود هم راشا 
شقم منم یکی رو دوس دارم درکت میکنم  سا منم عا شا که رفت _دیدی در _را

 لندن
 _اره  ...میدونی چقد داطون شدم

 _الهی عزیزم چرا بهم تود تر نگفتی
 _نشد

 _چیشد عاشقش شدی؟
_ تو مستتافرت شتتمال بود که عاشتتقش شتتدم  اونجا اینو نفهمیدم وقتی اومدم 

خونه  چند روت ندیدمش  دل تنگش شدم یا وقتی که دیدمش قلبم تند تند میزد  
 و فهمیدم  دستام یخ میکرد این

 _تو بات ماهان پیشته کنارته  میبینیش اما من راشارو معلوم نید کی ببینم  
 _ببخشید عزیزم با کارام ناراحتت کردم
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 _نه 
 _راشام تورو دوست داره؟

 _نمیدونم چیزی بهم نگفت
 _اگ دوست نداشته باشه چی؟

 _ولی من دوستش دارم
 _خلی بخدا

عشتتب چیه دوستتت داشتتتن چیه.  _درستتا خودت ماهانو دوس داری میدونی
 دست خودت نید عاشب شدن

 _اره عزیزم راست میگی 
 
 

_بیخیال دنیا... دنیا ارتش نداره بخوای بخاطر همه چی طصتتته بخوری  ادم 
 باید ات لحظه به لحظه ات عمرش درست استفاده کنه 

 _اره راست میگی
 _قهوه مو خوردم 

 درسا ذل تده بود به یه نفر 
 یه پسره که روبروش یه دختر نشسته  نگاه کردم دیدم

 _درسا کجایی ؟
 _یاسی او...اون  سعیده

 _کدوم  
 نگاه کردم یه پسره سبزه موهاش سیخ کرده بود
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 _این پسره سعیده؟
 _اره 

 _اون دختره کیه؟
 _نمیدونم حتمادوس دخترشه دیگ

 _وای یاسی دیدی تونستی مدرک بگیری  تود باش اتش عکد بگیر چندتا 
 _چی؟

 یگم عکد بگیر_م
 _دیدم درسا اصال حواسش نید  گوشیمو دراوردم چندتا عکد گرفتم 

 _یاسی من االن چیکار کنم
 _کاری نکن اصال خودتو نشون نده  

 بیااروم بریم بیرون 
 _باشه 

 تو برو من میام 
 _باشه

 _درسا رفت بیرون 
_سعیدو اون دختره  مشغول حرف تدن بودن اصال متوجه کسی نبودن   نزدیک 

 تر شدم ات نزدیک یه عکد دیگ گرفتم رفتم بیرون 
 _دیدی درسا بالخره مدرک گرفتیم

 _اره ولی فکرمیکنی خانوادم باور کنن
 _دیوونه شدی معلومه که باور میکنن
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 _عکسورو نشونشون بده 
 _االن نشون بدم 

 خونه _اره رفتی 
 _خواستگاری چی

 _خد اگ باور کنن خواستگاری بهم میخوره
 _باشه

دیدی یاسی انقد عوضیه که امشد میخاست بیاد خواستگاری من ولی شهرش 
 با یکی دیگ قرار داشت تو فکر میکنی من باهاش خوش بخت میشم؟؟

 
 _خد معلومه که نه  

 _واقعا چه ادمای پیدا میشن 
 _اره

 
 

 نیم ساعت بعد جلو خونه درساشون وایسادم_سوار ماشین شدیم  
 _خد یاسی جون کار نداری؟

 _نه عزیز
 _بای

 _بای 
 درسا ات ماشین پیاده شد  به طرف خونه حرکت کردم
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 دروبا ریمو بات کردم رفتم تو ماشینو پارک کردم پیاده شدم  

 باباهم تاته اومده بود خونه 
 ات ماشینش پیاده شد

 _سالم بابای
 دخترم_سالم 

 _خسته نباشی
 _سالمت باشی

 باهم وارد خونه شدیم.مامان با تلفن صحبت میکرد 
 _اره 

 ... . ... 
 _باشه 

....… 
 _قربونت  نه سالم برسون خدافظ
 _سالم مامان باکی حرف میزدی

 _سالم با مژده جون
 _خانوم مارو هم تحویل بگیر

 _واه من که سالم کردم
 _بعله

 یاممن برم لباسمو عوض کنم م
 
.. 
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باتی  نداختم روتخت  حولمو برداشتتتم رفتم حموم  اب  عه مو در اوردم ا مقن
 کردم 

 
 یک ساعت بعد اومدم بیرون.

 لباسمو پوشیدم موهامو با حله خشک کردم  
 جزوه هارو اوردم روتخت دراتکشیدم  شروع کردم به درس خوندن 

 
دوستتاعتی درس خوندم رفتم پایین  ات وقتی یاشتتار رفت خونه  خلوت شتتد 
صیر نگاره  شد همش تق شدم  دلم براش تنگ. سو ندارم تنها  صله  هیچک حو

 اومد داداشمو برد 
 

 واه چه ربگی به نگار داره داداشم رفت نگارو گرفت 
 

 نخیر هردو مقصرن  خد میومدن اینجا تندگی میکردن 
 من تنها شدم

 
 
 

شامو خوردم  بعدات شام رفتم تو اتاق یاشار رو تختش دراتکشیدم  بوی یاشارو 
 میداد 

 حاال من کیو اذیت کنم تو نیستی
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 به مامان بگم یه بچه دیگ بیاره
 

 خل شدمااا االن باید نوه شو بغل کنه
 

 گوشیم تنگ خورد شماره برام اشنا بود ولی نمیدونم کیه  تماسو وصل کردم
 

 _الو سالم
 م خوبی یاسمن خانوم ؟_سال

 _مرسی شما؟
 _سمیرم 

 _اهان خوبی شما؟
 _مرسی اون دفه شمارمو سیو نکردین؟

 _نه 
 _اوکی

 _بفرمایین کاری داشتین؟
 _اره میتونم فردا ببینمتون؟

 _چرا؟
 _همینگوری سمیراهم میاد

 _باشه
 _فردا میبینمتون کاری ندارین؟
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 _نه خدافظ
 _خدافظ

 _خیلی وقت بود   با کسی چت نکرده بودم   رفتم تو نت 
 اووووه پیامارو  نه باباطرفتار دارم.

  
 جواب دوستامو دادم   

 یکم باهاشون  چت کردم بعد خوابیدم 
 

 _یاسمن چرا اینجا خوابیدی پاشو بیا ناهاربخور
 _ کبری خانوم ولم کن خوابم میاد

 _دخترم یک شهره پاشو
 کشیدم رو سرمو  گرمم شده اومد بیرون_نمیپاشم  پتورو 

 _یاسمن جان پاشو دخترم ناهار اماده
 _اوووف کبری خانوم بیخیال 

 _باشه 
 _صدای در اومد انگار کبری خانوم رفت بیرون 

 _دوباره خوابیدم 
 
 

سه با  ساعت  ساعت چنده من  ستم واای  ش سیخ ن شدم  یهو ات خواب بیدار
 سمیرو سمیرا قرار داشتم 
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بود میله جن تده ها بلندشدم برم دستشویی محکم خوردم 2ه کردم ساعتو نگا
شد همش اینجا بودکه  چرا االن  شویی اتاقم عوض  ست به دیوار  عه کی جای د

 دیواره !!؟؟
 _دورو ورمو نگاه کردم  عه اینکه اتاق یاشاره  من کی اومدم اینجا؟؟!!!

وااای چیکار کنم  _ستتریع ات اتاق رفتم بیرون  اخخ دستتتشتتویم داره میریزه   
 سریع رفتم  دستشویی  

 
 اومدم بیرون اخیش  االن همه جارو میبینم  چی بود  صورتمو شستم  

 
 ات نرده سرخوردم تا پایین خیلی گشنم بود  کبری خانوم تو اشپزخونه بود

 _سالم به کبری خانوم جون
 _سالم مادر شهر بخیر بودی شد بیدار میشدی 

 _کبری خانوم باور کنین خیلی خسته بودم  تود  ناهارمو بدین مردم ات گشنگی 
 باشه دخترم بشین تا طذارو گرم کنم

 
 _ای قربونت دستت 

 مامان کجاست!!؟ 
 کبری خانوم همنگوری طذارو گرم میکرد گفت

 _مژده خانوم.اومد اینجا رفتن استخر
 _چی؟استخر ؟!!!!
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م با کالس شدهااامن  یکسال پیش رفتم استخر _اره دخترم. واه این مامان ماه
 هنوت نرفتم واال

 طذامو اورد   
 _اچ جوووووون قرمه سبزی کبری خانوم عاشقتممممم

 _نوش جونت دخترم
 بهم لبخند تد 

 _شروع کردم با ولع به خوردن  اووووم من عاشقشم   چقد خوشمزه به به 
یه رژ قرمز تدم  موهامو کی بعدات طذا ستتریع رفتم باالاماده شتتدم  ریمل تدم  

ریختم رو صتورتم  تو اینه به خودم نگاه کردم مانتو ابی تیره  با شتلوار ستفید با 
 شال سفید پوشیدم کیفمو گرفتم رفتم پایین 

 _کبری خانوم من میرم بیرون 
 _باشه دخترم مراقد  خودت باش

 _باشه 
 _رفتم بیرون  عمو رجد  به گلو گیاه اب میداد 

 رجد خسته نباشین _سالم عمو
 _سالم دخترم سالمت باشی

 _ سوار ماشین شدم  برای عمو رجد یه بوق تدم رفتم بیرون

  
 قرارمو تو پارک بود 

 خداروشکر پارک نزدیک بود 
 نیم ساعت بعد رسیدم جلو پارک  ماشینو پارک کردم پیاده شدم  
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 تیاد شلوغ نبود 
 حاال چیجوری پیداشون کنم !!!؟

_ یکم گشتتتم چشتتم افتاد به یه دختره  با دقت نگاهش کردم  نزدیک ترشتتدم   
 سمیرا بود 

 _سالم  
 _سالم یاسمن جون چگوری؟

 _خوبم مرسی تو خوبی؟
 _مرسی

 _اقا داداشت کجاست؟!
 _االن میاد

 _باشه بیا رو این نیمکت بشینیم
 _باشه 

 _چه خبر؟
 _سالمتی

 _راستی سمیرا تو اتدواج کردی؟
 مزد دارم_اره نا

 _عه جدی پد نامزدت کجاست؟
 _نامزدم هست سرباتی

 _ای جانم سرباته
 _اره 
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 _کی نامزد کردی؟ 
 ماهی میشه۵_االن 

 _اهان خوشبخت شی 
 پد کی عروسی میکنی؟

 _سه ماه دیگ سرباتی پیمان تموم میشه عروسی میکنیم
 _اوکی

 _سالم خانوما
 _سرمو بلند.کردم سمیر رو به روم بود 

 اقاسمیر خوبین؟_سالم 
 _مرسی شماخوبی؟

 _ممنون
 _عه اینم میه من ست کرده   بلوت سفید  شلوار ابی !!!!!

 _خد دخترا بلندشین بریم اونجا  یه چیزی بخوریم
_منو سمیرا بلند شدیم  سه تای رفتیم   تو پارک یه مغاته سوپری   داشت  چندتا  

 میزم اونا بود  رو یکی ات میزا نشستیم.
 

 _یکم هوا سرد بود 
 _چه خبر یاسمن خانوم ؟

 _سالمتی
 _ چیشد امروت گفتین بیریم بیرون
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سمیر گفتم تنگ بزنه برات  صلم تو خونه پوکید به  سمن جون  حو ستش یا _را
 بریم بیرون 

 _اهان 
 _من برم یه چیزی بگیرم بیام

 _سمیر بلندشد  رفت 
 _هوا سرده نه 

 _اره یکم 
 یرینی چیزای دیگ اومد_سمیر اب میوه گرفت با ش

 _بهش نگاه کردم  راشا چشماش عسلیه  سمیر چشماش قهوه ای 
شا فرق میکنه    خیلی گرم  سه میکردم  کاراش خیلی با را شارو مقای سمیرو را
سه اما  شنا ساله منو می شوخی خنده رفتارش جوریه انگار چند  برخورد میکنه 

شه که من  شک بود  اما اینا دلیل نمی سردو خ شا  شم  را شته با شارو دوس ندا را
 دلم براش تنگ شد 

 _یاسمن ؟؟
 _بله

 _تو فکری  چندبار صدات کردم
 _ببخشید حواسم نبود

 _  اوکی یاسمن خانوم  جمعه با ما میای کوه؟
 _وااای اره یاسمن جونم بیا 

 _اخه من
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 _اخه من نداریم بیا  خواهشا میکنم
 _حوصله کوه رو نداشتم ولی مجبور شدم قبول کنم.

 _اچ جونم 
 _سمیر لبخند تد  گفت

 _خد پد جمعه  صبح منو سمیرا میایم دنبالت 
 _باشه

_ات اونجای که من عاشب شیرینی بودم    همشوخوردم  با سمیرو سمیرا یکم تو 
شیگونیش گل  ضی جا  شت ولی بع صیته ارومی دا شخ سمیرا  پارک درو تدیم. 

 میکرد 
_سمیر سمیرا هرچی اسرار کردن بریم شام بیرون قبول نکردم. راستش هم هوا 

 سرد بود هم حوصله نداشتم 
 بخاطر همین رفتم خونه 

_ لباستتمو عوض کردم  شتتام خوردم   خبره درستتارو نداشتتتم  اصتتال نمیدونم 
 چیشد شماره شو گرفتم بعدات چندتا بوق جواب داد

 _سالم
 رفته؟_سالم درسا خوبی چرا صدات گ

 _یاسمن ؟
 _جانم ؟

_عکستتارو به بابام نشتتون دادم  قبول نکرد گفت همین که گفتم باید باستتعید 
 اتدواج کنی الکی نرو فتو شاپ نکن عکد پسر مردمو 
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شاپ نید قبول نکرد بخدا نمیدونم چیکار کنم  فردا  سم خوردم فتو _هرچی ق
 میخایم  بریم خرید

 
شم  من چگور بایه ادم کییف اتدواج کنم خودت  سمن بخدا دارم دیوونه می _یا
شت  ستگاریم  ولی شهرش با یکی قرار دا ست بیاد خوا شبش میخا که دیدی 

ستمو بگیره   شه د شم می شم من چند شبخت  من نمیتونم با همچین ادمی خو
 اخه این چه ستترنوشتتتیه که من دارم  یاستتمن داطونم خیلی چرا باید باکستتی
اتدواج کنم که دوسش ندارم  خیلی سخته  قلبت ماله یکی دیگ باشه جسمت 

 ماله یکی دیگ 
 _درسا عزیزم اروم باش  بیام دنبالت بیای خونه ما

 _بابا نمیذاره االنم که شد شد
 _باشه 

 _یاسمن من چیکار کنم؟
شاپه مگه  شد اخه چجوری میتونه بگه  فتو صابه منم خورد  _نمیدونم  بخدا اع

 اپ کردن الکیه ؟فتوش
_یاسی این سعید انقد خودشو خوب نشون میده پیش بقیه همه میگن این پسره 

 امامزاده 
 _خد االن میخای چیکار کنی؟

 _نمیدونم  
 _من فردا میام پیشت 
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 _باشه 
 _یکم دیگ باهاش حرف تدم تلفنو قط کردم 

 
 یعنی بدبخت ترات منم تو این دنیا هست  بیچاره درسا 

 یتونم براش انجام بدم؟!!!!من چیکار م
 _تو اتاق قدم میزدم   

 خیلی استرس گرفته بودم  درسا بهترین دوستم بود 
 یکم فکر کردم  دراتکشیدم اصال خوابم نمیومد   انقد فکر کردم تا خوابم برد 

_…………… 

 

 
 بود   پد یک ساعت وقت داشتم  اماده شم برم دانشگاه ۹_ساعتو نگاه کردم  

 کالسا شروع میشد  ۱۰ساعت 
 لباسمو عوض کردم رفتم پایین 

 یاشار پایین بود
 _سالم داداشی کی اومدی؟
 _سالم خواهری تاته اومدم

 _پد نگار کجاست؟
 _خونه 

 _چرا نیاوردیش!؟
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_مامانو کار داشتتتم اومدم اینجا االن میخام برم فردا دادگاه دارم ستترم خیلی 
 شلوطه 

 مادرش  نگار شهر میخاد بره خونه
 _اهان اوکی

 _تو داری میری دانشگاه
 _اره 

 _باشه
 _من برم یه چیزی بخورم برم 

 _باشه مراقد خودت باش
 _ فعال
 _فعال

 
_کره مربارو در اوردم برای خودم ستتاندویچ درستتت کردم  رفتم بیرون ستتوار 

 ماشین شدم
 

 _جلو دانشگاه ماشینو پارک کردم پیاده شدم 
 من تنهام امروت که درسا نمیومد پد

 _وارد کالس شدم 
 صندلی جلو نشستم همه بچهاا اومده بودن 

 استادم وارد کالس شد شروع کرد به توضیح دادن 
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 اووووف این استاد چقد حرف میزنه خسته شدم 
 بچها دیگ صداشون دراومده بود

 _استاد خسته نباشی 
ستم درد گرفت  ستاد گفتن همیگوری توضیح میدادد صال انگار نه انگار به ا _ا

 انقد نوشتم 
 
 
 

 _بالخره درسش تموم شد جزوه اینارو جمع کردم رفتم بیرون 
 رو نیمکت نشستم 

 گوشیمو دراوردم یکم باتی کردم 
 

 عوضی کی به تو گفته با عشب من دوست بشی 
باهم دعوا میکردن بچهادورشتتون جمع _ستترمو بلند کردم دوتا دختره داشتتتن 

 شدن
 _هههه من االن دوماه با علی دوستم 

 _اگ تو دوماه دوستی من چهار ماه میشه 
 _هه خاک تو سرشون بخاطر یه پسر دارن دعوا میکنن ابروخودشونو میبرن  
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_یکی ات دختر طرف اون دختر رفت موهاشو کشید چند نفر اومدن اینارو جدا 
 کنن 

 عضیا چقدبدبختن واقعا خاک ب
 

 _سالم
 _عه سالم سحر چگوری

 _سالم یاسمن خوبی بیمعرفت
 _مرسی توخوبی حاال چرا بیمعرفت؟

 _مرسی. یه خبر نباید بگیری درسا کجاست؟
 

 _ درسا نیومد 
 _اوکی

 _اقاتون چگورن
 _خوبه 

 _میگم اون دوتارو دیدی چجوری تو سرو کله هم میزدن؟!
 _اره هههه خیلی دیوونن 

 _اره 
 _نامزدت کجاست

 _کامران امروت دانشگاه نیومد
 _اوکی 
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 _بعدات دانشگاه  رفتم خونه لباسمو عوض کردم رفتم خونه درساشون
 

 _در خونه درساشونوتدم  
 _بله 

 _ سالم خاله درسا هست؟
 _سالم یاسمن جان اره هست  بیا تو 

 _دربات شد رفتم تو
 دخترم خوش اومدی 

 کجاست!؟_مرسی خاله جون درسا 
 _تو اتاقشه عزیزم

 _باشه پد من میرم پیش درسا
 _باشه 

یده بود دستتتش  بات کردم  روتخت دراتکشتت تاق درستتتا رفتم درو _به طرف ا
 روصورتش بود

 _سالم 
 جوابی نداد
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 _رفتم جلو تر  درسا خوابی؟
 _با صدای گرفته گفت

 _نه
 _گریه میکنی؟

 نه-
 _درسا منو گول نزن دستتو ات روصورتت بردار 

 _دستشو برداشت چشماش قرمز بود
 الهی بمیرم نبینم گریه خواهرمو بغلش کردم

 _چرا گریه میکنی !؟
 _حالم بده یاسی دارم دیوونه میشم دلم میخاد خودمو بکشم راحت شم

 _درسا دیگ این حرفو نزن ناراحتم میکنی
 _خد چیکار کنم !؟

 نکنی _نمیدونم.درسا باباتو باید راضی کنی که با سعید اتدواج
 _راضی نمیشه

 _راستی صبح رفتی خرید؟
 _نه

 _چرا؟
 _سعید یه جا کاره مهم داشت گذاشتن برای یه روته دیگ

 _اوکی . خبری ات ماهان داری؟
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_نه  هرچی بهم تنگ میزنه جواب نمیدم  دیشتتتد اس داد گفت اگه جوابمو 
م ندی میام جلو خونتون   باتم جوابشتتو ندادم  یک ستتاعت بعد  اتپنجره دید

 ماشینش جلو خونمونه 
 _میخای چیکارکنی؟

 _نمیدونم نمیدونم نمیدونم خودم دارم دیوونه میشم  داطونم 
 _باشه عزیزم  اروم باش

 _مامان درسا اومد تو 
 میوه اورد 

 _خاله چرا تحمت کشیدن
 _این چه حرفیه دخترم

 ببینم درساچرا چشمات قرمزه گریه کردی؟؟!
 _نه

سمن جان تو یکم  شه _یا سر عمو سره خوبیه پ سعید پ صیحتش کن  بخدا  ن
میشناسیمش  میدونیم کیه چیه  این دختر قبول نمیکنه راستشو بخوای منم تیاد 

 دوس ندارم درسا باهاش  اتدواج کنه ولی خد
 

_باباش میگه باید با پستتر برادرم اتدواج کنه خانوم چند روت پیش رفته عکد 
 ونجوریهفتوشاپ اورده میگه سعید اینجوریه ا

 _خاله جون
 _جان
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_درستتا دروغ نمیگه راستتت میگه اون روت منو درستتا باهم بودیم اون عکستته 
 واقعیه فتوشاپ نید مگه فتوشاپ کردن الکیه 

 _شما دوس دارین دخترون بدبخت شه
 _واه دخترم این چه حرفیه  کدوم مادرو پدر بدبختیه دخترشونو میخان!؟

سا واق سم ولی تا _هیچکد ولی خاله جون اون عک شنا سعیدونمی عی بود من 
اونجای که درسا تعریف کرد من اون روت با یه دختردیدمش باورم شد که سعید 
اهل تندگی نید و  درستتارو خوشتتبخت نمیکنه حاال باتم خودتون میدونین به 

 من ربگی نداره 
 
 

 _واال نمیدونم دخترم اگ قسمت باشه میشه اگرم نه که نمیشه
 _بعله راست میگین

 فعال کاری با من ندارین!؟_
 _نه خاله جون  

 _ات اتاق رفت بیرون  به درسا نگاه کردم  تل تده بود به دیوار  
 

 _درسا !؟درسا؟
 _بله 

 _کجایی؟
 _همینجا
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 _چیشده؟
 _هیچی داشتم به بدبختیام فکرمیکردم  

 _تو بدبخت نیستی خیلی هم خوشبختی 
 _اره معلومه 

 شد یاسی دلم برای ماهان خیلی تنگ
 _قربونه اون دلت برم  عزیزم

 
 

بودم اونجا درستتا مامانش هرچی استترار کردن شتتام بمونم بهونه ۸تا ستتاعتای
 اوردم اومدم خونه 

 
 

 دراتکشیدم یهو یادم اومد فردا قراره با سمیرو سمیرا برم کوه 
 

 باید تود بخوابم که صبح تود بیارشم
 چشمامو بستم یکم بعد خوابم برد  

  
………… 

 
 _صدای تنگ گوشیم اومد 

 یه چشمو بات کردم صداشو قط کردم  دوباره چشموبستم
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 کی میخاد بره دانشگاه
اصال امروت مگه جمعه نید من که جمعه دانشگاه ندارم پد ساعت برای چیه 

 !!!؟؟
 

 _بیخیال شدم  خوابیدم
دوباره صتتدای گوشتتیم اومد اووووف کیه این وقت صتتبح تنگ میزنه خواب 

 ندارن

    
 انقد خوابم میومد به شماره دقت نکردم تماسو وصل کردم   

 الو
 _الو سالم  یاسمن اماده شدی؟! داریم میایم دنبالت

 _سیخ نشستم رو تخت 
 چی

 یهو یادم اومد امروت قرار کوه داشتم   اره اره  
 االن میام

 _سریع تلفنو قط کردم انداختم روتخت  
شلوار  سریع اومدم بیرون  یه مانتو  ستم   ش صورتمو  ستو  شویی د ست رفتم د
سرم  کولمو گرفتم رفتم پایین  با پنیر گردو برای خودم  شالمو انداختم  شیدم  پو

 یه ساندویچ درست کردم گذاشتم تو کوله   کفشمو پوشیدم رفتم بیرون  
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بات کردم  همزمان ماشتتین ستتمیرهم اومد  ستتمیرا جلو نشتتستتته بود  دره عقبو
 نشستم
 _سالم

 _سالم یاسی جون
 _ماشین حرکت کرد  

 _خوبی؟
 _مرسی 

 _دیگ هیچ حرفی نزدیم

........ 

 

 

 

  
 _خد پیاده شین دیگ رسیدیم

 _ وااای خدا کی میخاد ات این کوه بره باال
 کاش نمیومدم  

 _یاسی جون چرا نشسته ی هنوت بیا پایین دیگ
 _االن

سمیرا با چند نفرصحبت میکردن  بهشون نزدیک  _ات ماشین پیاده شدم  سمیرو
 شدم

 _سالم
 _همه جواب سالمو دادن .سه تا پسر بودن با دوتا دختر 
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 سمیرا_خد معرفی میکنم
 _دوستم یاسمن 

 _به دختری که موهاش رنگ ریخته بود  یکم سبزه بود اشاره کردو گفت
 _یاسمن جان ایشون النات جون  

 _خوشبختم
 _منم همینگور

 یه دختره دیگ  که کنار یه پسر وایساده بودگفت_به 
 _ایشونم تهرا جون 

 _با تهرا دست دادم  
_اقا علی .....   نگاهش کردم یه پستتر قد متوستتط یکم تپل  قیافه ای بامزه ی 

 داشت . اقا علی داداش تهرا جونه 
 اقا پویان  .. اینم قد بلند الطر سبزه بود  نامزده الناتجون

 کیوان .. کیوان خیلی جذاب بود  قدبلند موهای لختایشونم اقا 
 

 _باهمه احوال پرسی کردم معرفی تموم شد 
 سمیر_خد اگ اشنا شدین بریم دیگ

 _همه موافقت کردن  راه افتادیم خداروشکر کولم سنگین نبود
شغول حرف تدن  سمیرا م سرما بودن   الناتو  شت  سرا پ ما دخترا جلو میرفتیم پ

 بودن 
 فتیم  پام دردگرفته بود یکم باال ر
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 تهرا_چیشد یاسمن جون  خسته شدی؟
 _یکم

 _میخای یکم استراحت کنی؟
 _نه  

 سمیرا_شما چی میگین به هم
 تهرا_هیچی

 _الناتجون شما چندسالته?

_۱۹ 
 _اوکی چقد تود اتدواج کردی

 _اره تود اتدواج کردم 
 تهرا_میترسید بترشه تود تر شوهرش دادن

 تهرا بود اروم تد تو سر تهرا_النات که کنار 
 سالته هنوت شوهر نکردی  ترشید_2۳_ساکت بابا خودتتو نمیگی  

 سمیرا_بات شما دوتا شروع کردین؟!
 _من شروع نکردم  تهرا شروع کرد

 _خندم گرفت  الکی بحث میکردن  
واستته اولین باره که باهاشتتون میام بیرون ولی,خیلی  گرم برخورد میکنن انگار 

 که منو میشناسن چندوقته 
 پسرا به ما نزدیک ترشدن 

 سمیرو علی درحال حرف تدن بودن 
 _نیم ساعتی بود راه میرفتیم   واقعا خسته شده بودم پام خیلی دردگرفته بود
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 سمیر_یاسمن خانوم خسته شدی؟!
 _اره خیلی

 _رو به بچها گفت 
 _بچهاا همینجا بشینیم صبحانه بخوریم بعد بریم باال تر

 ل کردن_همه قبو
 _یه جای خوب پیدا کردیم نشستیم 

 _ات تو کولم ساندویچمو دراوردم یه گات کنده بهش تدم 
 تهرا_ یاسی چای میخوری؟

 _اوهوم
 _تهرا برم چای ریخت  

 چای رو اتش گرفتم تشکر کردم یکم اتش خوردم   
 بقیه ام مشغول  خوردن بودن

 
 کیوان_ یاسمن خانوم اولین باره میاین کوه؟

 چندباری اومدم چگور؟_نه 
 _اخه تود خسته شدین

 سمیرا_کیوان خد ادم خسته میشه دیگ 
 _اونکه اره

 سمیر_اگ صبحانتون تموم شد پاشین بریم 
 _باشه
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 _همه  بلندشدیم  راه افتادیم
 _اچ پام کمرم  طلط کردم اومدم

 
 النات_یاسی چته؟

 _هیچی 
 سمیر اومد کنارم

 _یاسمن خانوم چه خبر؟
 _سالمتی 

 علی_سمیر بیا 
 _باشه اومدم

 سمیر رفت پیش  علی پویان  

    
 دیدم کیوان اومد کنارم
 _هوا خیلی خوبه نه؟!

 _اره
 _شما چند سالتونه؟

_2۰ 
 _اوکی

 _واه این پسره چش بود اخه به تو چه که من چندسالمه
شو  ستا سمیر با اخم نگاهم میکرد د شم افتاد به  سرمو نگاه کردم  چ شت  _پ

 د مشت کرده بو
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 واه این دیگ چشه  
 _رفتم طرف دخترا

 
 تهرا_میگم یاسی چشم کیوان گرفتتا   ات وقتی اومدی   تل تده به تو

 
 _به من؟!

 _اره متوجه نشدی؟
 _نه

 النات_اره تهرا راست میگه
 _سمیراکنار النات وایساده بود  با ناراحتی نگاه میکرد 

 _اصال سرات کار این برادر خواهر در نمیاوردم
سنگ  ستم راه برم   یه  شده بودم دیگ نمیتون سته  _یکم دیگ رفتیم باال واقعا خ

 بزرگ اونجا بود  رفتم روش نشستم
 

 سمیرا_چی شد خسته شدی؟
 _اره پام درد گرفت

 
 النات_اره راست میگه یاسمن منم پام درد گرفت 

 _الناتم اومد کنارم نشست
 _تهرا_ ولی من اصالخسته نشدم  شما انقد تنبلین
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ستتمیر_ خد پد بچهاا شتتما برین منو پویان اینجا هستتتیم  با الناتو  یاستتمن 

 میایم
 

 _کیوان _چه کاریه خد همه میریم دیگ 
 راستش ماهم دیگ خسته شدیم

 
 علی_پد برگردیم دیگ؟

 _همه موافقت کردن
 

 _بلند شدم برم پیشه بقیه  پام به یه سنگ گیر کرد خوردم تمین 
 _اچ  

  سمیر_یاسمن چیشده
 حالت خوبه؟؟!

 _الناتو سمیرا کمک کردن تا بشینم موچ پام خیلی درد میکرد   
 موچ پامو گرفتم انقد درد داشتم دلم میخاست بزنم تیر گریه   

 _سمیرا_ یاسمن عزیزم حالت خوبه؟
 _خوبم فقط پام درد میکنه

 موچ پامو یکم ماساژ دادم.... جیغم رفت هوا 
 سمیر اومد رو به روم نشست

 شلوارمو خواست تا بزنه 
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 _چیکار میکنی؟!
 _میخام ببینم پات چیشده

 _چیزی نید
 _اصال به حرفم توجه ی نکرد  شلوارمو داد باال موچ پامو گرفت جیغ کشیدم 

 _یاسمن اروم باش 
 _سمیرا ات تو کولم یه بلوت هست بیارش

 _باشه 
 _یاسمن خیلی دردت میاد؟ 

 _اره
 _سمیرا بلوتو به سمیر داد 

 میر بلوتو پاره کرد  دوره موچ پام بست س
 _کمک کرد بلند شم ولی نمیتونستم  رو پام وایسم خیلی درد داشت

 _میتونی راه بیای
 _اره)الکی گفتم (

 _دستشو دور کمرم گذاشت 
 بچها شما برین پایین ما میایم
 تهرا_خد همه با هم میریم 

 _نمیشه یاسمن نمیتونه تند راه بیاد
 

 نداره ما همه با هم میرم  علی_خد اشکالی
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 _باشه 
 _یه قدم برداشتم  جیغم رفت هواا  اشکم داشت درمیومد   

 _یاسمن نمیتونی راه بیای؟!پد چیکارکنیم؟

  

 
 سمیرا_داداش یاسمنو کول کن 

 _سمیر چپ چپ سمیرارو نگاه کرد 
 

 النات_اره اقاسمیر کولش کن 
 _اچ....

 
 کیوان_اگ سمیر نمیتونی کولش کنی من این کارو میکنم 

 _نه نمیخاد خودم  این کارو میکنم 
 این حرفو با حرص گفت 

 
 با تعجد نگاهش کردم 

 _سمیر رو به من گفت
 

 _یاسمن بیا رو کولم 
 _نه اخه من خودم میتونم بی .. 

 _یاسمن خانوم با من کل کل نکن نمیتونی راه بیای  بیا کولم
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 اقاسمیر من سنگینم_اخه 
 _یعنی ات سمیرا سنگین تری؟

 _نمیدونستم چی بگم 
 سمیرا_داداش من کجا سنگینم  

شم خر  سوار کولش می ستاده  من همش  سواری دادن ا سمیر تو  سمن؟!  _یا
 سواری میکنم خر نه ببخشید اسد سواری میکنم 

 _با این حرف  سمیرا همه تدن تیر خنده  سمیر لبو شده بود  
 

 _سمیرا خانوم ما خونه میریم که 
 _خد راست گفتم

 _من تورو.......
 

 علی_ اووف کل کل نکنین بیاین بریم دیگ
 _باشه 

 _خیلی خندم گرفته بود یعنی سمیر . سمیرارو  سواری میده 
 پد استاده که 

   
شکلش  صه ام گرفته بود چیجوری برم پایین  دیگ پایین رفتنم م ستش من ط را

 نبودمااا. فقط حوصله نداشتمحل شد  تنبل 
 _رو کوله سمیر رفتم دستمو دور گردنش حلقه کردم 
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 _کوله خودمم رو کولم بود 
 اخیش چه جای نرمیه 

 _بقیه ات جلو میرفتن  منو سمیر پشت سرشون بودیم 
 

 _هندتفریمو ات جیپ مانتوم در اوردم  گذاشتم تو گوشم  اهنگ گذاشتم 
 

 همه مردم مارو نگاه میکردن 
 خیلی دلم میخاست موهای سمیرو بکشم بگم برو حیون  برو  
 

سد  سمیرا ا شید بقول  سواری نه ببخ شد حیف   چه حالی میده خر  ولی نمی
 سواری 

 
 سرمو رو شونه سمیر گذاشتم

با یکی حرف میزد توجه نکردم  یه صتتتدای وت وت میومد انگار یکی داشتتتت 
 چشمو بستم انقد خسته بودم خوابم برد

 
 )سمیر( 

 
 _یاسمن خانوم راحتین؟؟!

 _جوابی نداد 
 _دوباره اتش پرسیدم  
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 باتم جوابی نداد 

 
 _سرشو گذاشت رو شونم   لبخند تدم   خدارو شکر تیاد سنگین نبود 

 
 یاسمن خانوم؟!

 _باتم صدای نیومد 
 انگار خوابید 
 

فد ن_نیم ساعت بود  رو کولم بود واقعا خسته شده بودم نای رفتن نداشتم  به 
 نفد افتادم

 سمیرا اومد نزدیک من 
 _ عه سمیر یاسمن انگار خوابید 

 _اره .... خوابید
 

 _خسته شدی؟
 _ن..

 _پد چرا نفد نفد میزنی
 _خد.... مگه نمیبینی  

 _میخای یاسمنو بیدار کنم



 487 شکالت تلخ من

 _نه .... بزار بخوابه 
 
 

 کیوان _سمیر اگه خسته شدی  بد من یاسمنو
ست صبانی  ه ست کیوان ع سمنو نگاه _ات د صبح  همینگوری یا سابی  ات  م  ح

 میکنه دلم میخاد یه مشت بزنم  تو صورتش 
 مگه اسباب باتیه که  بدم بغلت ؟!!!

 _سمیر چته چرا انقد عصبانی؟
 _من عصبانی نیستم 

 _اصال نده بدرک 
 _راهشو کشیدو رفت 

 _اه بچه پرو من نمیدونم امروت علی اینو واسه چی  اورده 
 

 یاسمن تکون خورد 
 

 )یاسمن(
 _چشمو بات کردم اینجاکجاست  این کیه من رو دوششم  وااای اینکه خره 

 نه خر که اینجوری راه نمیره نه پد اسبه 
مد ای  یادم او مه چی  گاه کردم  ه نه ادم اینجوری راه میره  ن گاه کردم    گیی ن

 وااای اینکه سمیره من هنوت رو کولشم  خاک بسرم 
 مو در اوردم _هندتفری
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 _اقا سمیر نرسیدیم
 _بالخره بیدارشدین ؟! چرا دیگ رسیدیم

 _سمیرا؟!
 _بله

 _در ماشینو بات کن یاسمنو بزارم تو ماشین
 
 
 
 

 _ سمیرا در ماشینو بات کرد   جلو نشستم
 چرا اوردیم جلو؟!-

 _جلو بهتره صندلی رو به خواب میکنی درات میکشی
 اون باال اوردین پایین_اقا سمیر واقعا شرمنده منو ات 

 _نه یاسمن خانوم این چه حرفیه دیگ این حرفو نزدین 
 

 تهرا_یاسمن جون کاری نداری؟
 _نه عزیزم  واقعا شرمنده روتتون بخاطر من خراب شد 

 
 النات_نه بابا این چه حرفیه  میزنی
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 _سمیرا اومد کنارم اروم گفت
 ؟!_خوش گذشت اون باال دیدی چقد قشنگ سواری میده 

 _ههه سمیرا خیلی خلیااا 
 یه چشمک بهم تد  گوشیش تنگ خورد 

 رفت جواب بده
 _کیوان_یاسمن خانوم خوشحال شدم ات اشنایتون  امیدوارم دوباره ببینمتون 

 _منم همینگور
 سمیر_خد دیگ بریم 

 _ات همه خدافظی کردم  
 سمیرو سمیرا سوار ماشین شدن   

 سمیرا_سمیر میخای کجا بری؟
 دکتر _بریم 

 _اقا سمیر دکتربرای چی؟
 _برای پات  

 _نه التم نید
 _هست

 _دیگ چیزی نگفتم    
 
 

 نزدیک یه درمانگاه نگه داشت 
 _سمیرا پیاده شد 
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 منم ات ماشین پیاده شدم  پام دردش یه کوچولو کم ترشده بود  
 سمیرا  کمکم کرد تا برم تو درمانگاه   دکتر اومد پامو نگاه کرد 

 ون ضرب خورده   _خانوم پات
 درد دارین؟!

 _یکم 
 _دکترسرشو تکون داد ات اتاق رفت بیرون  یکم بعد با یه امپول اومد 

 امپولو دیدم  فشارم افتاد  
 یعنی میخاد اینو به من بزنه؟!!!!!!!  
 سمیرو سمیرا یه گوشه وایساده بودن   

 _خانوم دراتبکشید
 _وای نه

 میخاین امپول بزنین؟
 _بله 

 _ دراتکشیدم  
 سمیرو سمیرارفتن بیرون 

 خیلی استرس داشتم  
 واای االن امپول میزنه نه  جیغ اگ بکشم ابروم پیش سمیر اینا میره چیکارکنم  

 دکتر اومد نزدیک  
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شکم  شتم تا جیغ نزنم  ا شت اما من میترسیدم دهنمو دا امپولو تد  تیاد درد ندا
 داشت در میومد 

 _تموم شد 
 برای درده  تدم تا دردنداشته باشی دیگ این امپول 

 _سرمو تکون دادم 
 موچ پامو پانسمان کرد اروم اروم رفتم بیرون سمیرا تا منو دید اومد کمک

 
 _بهترشدی؟

 _اوهوم
 _سوار ماشین شدم  

 سمیر_بچها بریم رستوران ناهار بخوریم؟
 

 سمیرا_داداش یاسمن پاش درد میکنا یادت رفت
 

 ناهارمیگرم تو ماشین بخوریم _اره راست میگی خد
 

 _ نه اقا سمیر من میرم خونه
 

 سمیر_باشه هرطور راحتین

_  
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 جلوخونمون نگه داشت  ات سمیرو سمیرا تشکرکردم پیاده شدم 
 
 _اروم اروم بگرف خونه رفتم   

 درو با کلید بات کردم  مامانو بابا تو هال نشسته بودن نگارم بود
 _سالم 

 _سالم یاسی چگوری؟
 _سالم دخترم 

 _مرسی 
 خوش گذاشت؟

 _خوب بود 
 اروم اروم رفتم رو مبل نشستم

 
 مامان_یاسمن مادر پات چیشده؟!!!

 _چیزی نید خوردم تمین
 _چرا مراقد خودت نیستی ؟

 _چیزی نگفتم 
 نگار_یاسمن چگور بود کوه؟!

 _خوب بود
 _باکیا رفتی؟

 _با سمیرو سمیرا ودوستاشون 
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 _سمیرو سمیرا کیه دیگ؟؟
 _یکی ات دوستامه 

 _اهان 
 مامان بابا مشغول حرف تدن بودن

 نگار اروم گفت
 _ببینم شیگون سمیر کیه؟

 _داداشه سمیرا
 _سمیرا کیه؟

 _ بچه دوست بابا شد عروسیتون بودن
 _جدی من ندیدم 

 _حاال این سمیر چه شکلی هست
 _یعنی چی که چه شکلی هست؟!

 _قیافش دیگ
 _خوبه خوشگله 

 گرفتتش؟! _ببینم چشمات
 _واه نگار دیووونه شدی چی میگی 

 _یه چشمک بهم تد 
 _من برم تواتاقم لباسمو عوض کنم 

 _باشه عزیزم برو
 

 مامان_ناهار خوردی ؟
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 _نه
 _برو به کبری خانوم بگو طذاتو گرم کنه بخوری 

 _نمیخورم میل ندارم
 _باشه

 
 _لباسمو عوض کردم  دراتکشیدم  

 
 

 و بات کردم  صفحه گوشی رو نگاه کردم  رویا کیه _این کیه تنگ میزنه  چشم
 گیی گوشی رو نگاه کردم 

 رویا رویا رویا اهااان رویاااا
 تماسو وصل کردم  

 _الوسالم
 _سالم  دردچرا دیر جواب دادی

 _خواب بودم 
 _یاسمن تو چقد میخوابی  صبرکن چاق میشی 

 _نگوووو
 _چااااااق میشییی

 _درد بگو
 کوچولوت چگوره
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 _خوبه  
 _بزرگ شد؟!

 _یکم 
 ای جانم-

 _یاسمن میای یه چند روت پیشم باشی؟!
 _واسه چی؟

 _پویا با دوستاش میخاد بره مسافرت
 _واه تو حامله ای پویا میخاد بره خوش گذرونی؟!_

 _چی بگم واال 
 میای؟

 _اره میام
 _باشه پد االن بیا چون پویا  یکی دوساعت دیگ میخاد بره

 م میام _باشه اماده میش
 _منتظرتم  فعال

 _فعال
_تلفنو قگع کردم  واه این پسره خله تن حامله شو تنها میخاد بزاره بره مسافرت  

 عجد ادمای پیدا میشنا

  

 
چندتا لباس برداشتتم گذاشتتم تو کیفم   مانتو شتلوارمو پوشتیدم  ات اتاق رفتم 

 بیرون 
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 اروم ات پله ها پایین رفتم 
 نگار رو کاناپه نشسته بود سرش تو گوشیش بود 

 _نگار مامان کجاست ؟! 
 _همنگور که سرش تو گوشیش بود جوابمو داد

 _تو اتاقشه
 

 _با من کاری داری یاسمن 
 _برگشتم دیدم مامان ات پله ها داره میاد پایین 

 _اره مامان رویا تنگ تد گفت برم خونشون چندروتی پیشش باشم
 نید؟! _مگه پویا خونه

 _نه میخاد بره مسافرت 
 _مامان رو کاناپه نشست

 _باشه دخترم مراقد خودت باش 
 مراقد رویا هم باش اگ خدای نکرده چیزی شده تنگ.بزن 

 _باشه 
 _با ماشینت میری؟

 _نه پام درد میکنه  اگ تا فردا بهتر شد میام ماشینو میبرم
 _باشه 

 _نگار جون کاری نداری؟
 دت باش _نه عزیزم مراقد خو
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 به رویا سالم برسون
 

 _باشه حتما 
 _راستی نگار تو نمیای خونه رویاشون؟!

 _نه من باید برم خونه  االن دیگ یاشار میاد
 _باشه عزیزم 

 مامان_یاسمن جان به تاکسی تنگ تدی بیاد؟!
 _ای وای فراموش کردم 

 _گوشیمو اتتو کیفم دراوردم شماره اژانسو گرفتم 
 

 دقیقه بعد تاکسی اومد ات مامانو نگار خدافظی کردم رفتم  سوارتاکسی شدم ۵
 ادرس خونه رویاشونو دادم  
 

 نیم ساعت بعد رسیدم جلو خونشون  پول تاکسی رو حساب کردم 
 

 پیاده شدم رفتم تو ساختمون سوار اسانسور شدم  
 طبقه باال رفتم 

 تنگ خونه رویاشنو تدم   

  
 درو بات کرد
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 م یاسی جون خوش اومدی_سال
 

 _سالم عزیزم مرسی 
 

 _ رفتم تو خونه کفشمو در اوردم پویا رفت؟
 

 _اره تاته رفت
 پات چیشده؟

 
 _تمین خوردم 

 _چرا مواشد خودت نیستی؟!
 _دیگ

 
 

 _کیفمو انداختم رومبل حاال کجارفت؟
 _با دوستاش رفتن کیش 

 _ حاال این مسافرت واجد بود؟!
 _چمیدونم واال 

 _چیشده رویا  انگار ناراحتی؟!
 _اره  دلم گرفته
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 _چرا عزیزم؟!
_این چندروتی کارای پویا خیلی مشتتکوک شتتده  باهم ستترد برخورد میکنه با 

 گوشیش تیاد ور میره بیشتر وقتا بیرونه خونه کم میاد   
 _واه االن تو بارداری باید  خوب باهات برخورد کنه   

 این کارارو میکنه 
 ال _نمیدونم وا

 امروت شهر یهو اومده میگه میخام برم  کیش با دوستام
 بهش گفتم چرا بهم تود تر نگفتی میگه 

 فراموش کردم 
 _یاسمن چیکار کنم من  ؟!

 _نمیدونم واال تو ام باهاش سردی؟؟
 
 

 _نه اصال 
 االن یه هفته باهم سرده

صال بهم توجه نمیکنه انگار من وجود ندارم با این ح شکوک میزنه ا ش الم برام
 طذاهای که دوست داره رو درست میکنم  

یدونم  طذا خوردم  نم ندارم بیرون  یل  گه م یاد می که م حاالم  یاد  که نم یا این
 چیکارکنم
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 _رویا کاش  تود تصمیم
 نمیگرفتی اتدواج کنی اول یکم پویارو میشناختی 

 _من ات کجاباید میدونستم سه وچهارماه بعد پویا عوض میشه
 

 اشتباه میکنم  شاید بخاطر کاره که انقد خسته_شاید من 
 _چی بگم 

 صدای تنگ.گوشیم اومد ات تو کیفم درش اوردم تماسو وصل کردم 
 _الو سالم درسا خانوم چگوری؟!

 _سالم یاسی جونم عالیم  
 _خداروشکر چیشد تنگ تدی؟!

 _وای یاسی اگ بدونی چیشد
 _چیشد؟!

نشتتستتته بودیم گوشتتی ستتعید تنگ  _دیشتتد  عموم اینا اینجا بودن  همه باهم
 خورد   گوشیشو گرفت رفت بیرون 

 بابامم پشت سرش رفت  
 یه دختره بهش تنگ تده بود بابام همه حرفاشو شنید دیشد  
سو   سرکار  اتم خبره اون عک ست بره  صبح میخا سعید نیاورد  امروت  به روی  

اره رو دوبگرفت  چیشد کجا دیدیش   منم همه چیزو براش تعریف کردم عکسا
 دید 
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بهم گفت چندبار دید ستتعید با تلفن حرف میزنه دیشتتد که گوشتتیش تنگ  
سعید  اون  ست ببینه کیه  دنبالش رفت به حرفاش گوش داد فهمید  خورد میخا
پسری نید که فکر میکنه  تنگ تد به یکی ات دوستای سعید  اون پسرم هرچی 

 اتش میدونست گفت 
 روخت؟_اون چه دوستی بودکه  دوستشو ف

سره کرد رفته با دوس دختر اون  سعید  همین کارو بااون پ _اخه میدونی  یه بار 
 پسره دوست شده   ات اون موقع تا حاال رابگه ای خوبی نداشتن  

 _خد االن چیشد؟
 _هیچی بابا  جشن عقدو بهم تد

_عمو بابا باهم بحث کردن  بخاطر همین موضتتوع  تن عموم هرچی ات دهنش 
  اومد بهم گفت

 _ولی اینا اصال برام مهم نید مهم اینکه که من دیگ با سعید اتدواج نمیکنم
 _ خداروشکر

 _وای یاسی نمیدونی من چقد خوشحالم  دارم بال درمیارم
 _الهی عزیزم

 _یاسی کجایی؟!
 _خونه رویاشون

 _خونه رویا چه خبره
 _اومدم چندروتی پیشش باشم

 تنگ میزنم_اوکی  یاسی ماهان پشت خگه  بعدا بهت 
 _باشه عزیز بای 
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 _بای
_گوشی رو قگع کردم خیلی خوشحال بودم کاره درسا درست شد باباش همه 

 چیرو فهمید
 _یاسمن درسا چیکار داشت چی میگفت

 _همه چیرو برای رویا تعریف کردم 
 

 _نه دروغ میگی؟
 _اره پد ماهان چی  میشد من یه چند وقت دیدم ماهان تو خودشه

 
 _اوهوم 

 مانتومو دراوردم  
 رویا بلند شد رفت تو اشپزخونه 

ست بنفش کرم بود . با  شتن  شون توی اپارتمان بود یه هال بزرگ دا خونه رویا 
 یه سینی چای اومد بیرون 

 
 

 سینی رو گذاشت رو میز
 _رویا چرا تحمت کشیدی به خودم میگفتی میاوردم

 د رفتی؟_دیگ من اوردم. راستی یاسی دو هفته دیگ عیده  خری
 _نه 
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 _فردا باهم بریم ؟!
 _باشه  

 _نگفتی پات چیشد؟!
 _امروت با سمیرا اینا رفتیم کوه 

 
 

 _تاجای که یادم میاد دوستی به اسم سمیرا نداشتی
 _دوست جدیدمه 
 _کجا اشنا شدی؟

شن  سمیرا  این دوتا برادر خواهرن  ج شدم بعد با  شنا  سمیر ا ستش اول با   _را
 یاشار بودن

 اشنان _جدی. پد
 _یه جورای

 _خد
 
 

 _هیچی امروت رفتم کوه  تمین خوردم پام اینجوری شد
 _حواست کجا بود!؟ میگم حاال این سمیر چه جور پسریه؟

 _پسره خوبیه
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_اوکی  یاستتمن جان من کمرم درد گرفت برم تو اتاقم درات بکشتتم  تو میتونی 
 فعال تو اتاق نی نی ام بخوابی 

 _اتاق نی نی؟!
 قرار اون اتاقو برای بچه درست کنیم _اره دیگ

 _اهان  باشه برو استراحت کن 
 _باشه   به درسا اس بده بگو امشد بیاد اینجا

 _باشه بهش  میگم
 _اوکی 

صی به بدنم دادم رفتم تو اون  شدم یه کش و قو _رویا رفت تو اتاقش منم بلند 
 اتاقی که رویا گفت 

 
 

 م تو اتاق رویا اصال  اینجا که تخت نداره  سردم که هست  میر
 

 اروم در اتاق رویارو بات کردم  خوابیده بود 
 

 اوووه این چقد تود خوابید کوله مو کنار دیوار گذاشتم اروم رو تخت دراتکشیدم 
 
 

 گوشیمو  دراوردم  به درسا اس دادم )سالم امشد بیا خونه رویا شون(
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 چند دقیقه بعد جواب داد
 _)سالم نمیتونم بیام(

 _)چرا!؟؟؟(
 _)کاردارم (

 
 _دیگ حوابشو ندادم  

 خوابمم نمیومد   بلند شدم رفتم بیرون 
سر رفته  سابی  شت   حوصلم ح کنترلو گرفتم  کانالو باال پایین کردم چیزی ندا

 بود  رفتم.تو اشپزخونه در یخچالو بات کردم 
سید قرمز سه  یه  شتم اووووه  اوووووه به به  رویا خانوم چه به خودش میر  بردا

 یه گات کنده تدم  در یخچالو بستم   
 
 

رو مبل نشستم   یه فیلم خارجی داشت میاد  اصال ات این فیلما دوست نداشتم  
tv  رو خاموش کردم 

 
 دیگ هوا  کم کم داشت تاریک میشد 

 
 رویا ات اتاق اومد بیرون 

 _خوب خوابیدی ؟!
 _جات خالی مزه داد
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 _یاسی
 _جان

 ردن ندارم  ات بیرون پیتزا سفارش بدیم _حوصله طذا درست ک
 _اره 

 _باشه پد من میرم تنگ بزنم تا بیارن راستی درسا میاد؟!
 _نه 

 _چرا؟!
 _نمیدونم گفت امشد نمیتونه بیاد 

 _اوکی
 

 _یهو شکمم درد گرفت سریع بلندشدم برم دستشویی 
 ریخت   وایی   

 در دستشویی قفل بود
 _رویا این چرا قفله؟!

 _امروت توش سوسک دیدم قفل کردمش 
 
 

 _بیا باتش کن  تود باش داره میریزه 
 _کلید رو اپنه بردار

 _سریع رفتم کلیدو گرفتم در بات کردم رفتم تو 
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 ) فک میکنه در دستشویی رو قفل کنه سوسک نمیادتوش یعنی خاک ( 
 
 

 کارم تموم شد
 اومد بیرون اخیش . 

 سوسک دره دستشویی رو قفل میکنی ؟!_رویا نمیری اخه بخاطر یه دونه 
 ببینم تو خودت ات صبح دستشویی نرفتی؟ 

 _نه 
 _نمیری  .... پیتزا سفارش دادی؟!

 _اره تا چند دقیقه دیگ میارن 
 _اوکی 

_ 

 

 
منو رویا بیداربودیم ۱2_یه رب بعد پیتزارو اوردن   طذامونو خوردیم  تا ساعتای 

 رات کشیدم باهم حرف تدیم   رفتم رو تخت رویا د
 _عه یاسی چرا اینجا دراتکشیدی؟!

 _من تو اون اتاق یخ میزنم همینجا میخوابم
 _باشه  فقط وسگتمون بالشت بزار تو بد میخوابی 

 _باشه 
 _بالشت گذاشتم وسگمون 
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 _رویا به کی تنگ میزنی؟

 _به پویا 
 _این موقع شد؟!

 _اره
 

 _دیونه اون االن خوابه 
یا داره یه کارای میکنه االن جوابمو  _یاستتی حستتته بدی دارم  حد میکنم پو

 نمیده 
 _میال چیکار؟!

 _نمیدونم ولی حسه بدی دارم 
 _رویا اروم باش استرس برات خوب نید

 _خد تو میگی من چیکار کنم ؟!
 _فردا بهش تنگ بزن شاید االن خوابه 

 _اخه میدونی چیه ات وقتی رفت بهم تنگ نزد
 _جدی 

 _اره فقط اس داد گفت سالم رسیدم مواشد خودت باش 
 جوابشو دادم  دیگ جواب نداد 

 نمیدونم چرا جواب تنگمو نمیده
 _چی بگم حاال بیخیالش شو فردا تنگ میزنه خودش 
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 _باشه 
 _شد بخیر

 _شد خوش 
 پشتمو به رویا کردم چشمو بستم تود خوابم برد

 
 _ گلوم خشک شده بود  

 رفتم بیرون  بلند شدم ات اتاق
 برقو روشن کردم  بگری رو ات یخچال دراوردم سر کشیدم 

صبح بود  دیگ خوابم ۵_رفتم تو اتاق خواب رویا خواب بود ساعتو نگاه کردم 
نمیومد.صتتدای اذان اومد چقد اذان صتتبح به ادم ارامش میده دلم میخاستتت 
نمات بخونم درستتته همیشتته نمات نمیخونم  ولی یه حستتی بهم میگفت پاشتتو 

 وضوع بگیر 
 بلند شدم  وضوع گرفتم 
 حاال سجاده کجاست ؟!

شور شروع کردم تو ک شتم  سرم گذا و نگاه کردم اونجا بود پهن کردمش چادرو 
 به نمات خوندن  

بعدات نمات  یه حد خیلی قشتتنگی داشتتتم  کاش تنبلی نکنم همیشتته نماتمو 
بخونم  ستتجاده رو جمع کردم گذاشتتتم ستترجاش هوا دیگ روشتتن شتتده بود 

 خوابمم گرفته بود 

  
 چشمو بستمو تود خوابم برد
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 _یاسی؟!
 مو بات نکردم که خوابم بپره _چش

 _یاسی؟!
 _هووم

 _پاشو بیا صبحانه بخور
 _نمیخورم 

 _یاسی پاشو
 _نمیپاشم

 _پاشو وگرنه ابو میریزم رو صورتت 
 _برو بابا خوابم میداد 

 _باشه خودت خواستی 
 _یهو یه چیزه خنک ریخت روم 

 سیخ نشستم رو تخت  رویا شکمشو گرفته بود میخندید
 _حرصم گرفت 

 ای نمیری  بیشعور این چه کاری بود کردی؟_
 _وای یاسی قیافتو تواینه ببین 

 خیلی باحال شد
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 _رویا بخدا میکشمت بلند شدم خیز برداشتم طرفش 
 _کجا خانوم میخای منو بزنی من باردارم 

 _یهو یادم اومد بله خانوم بارداره  نمیتونم کاری کنم 
 بهم لبخند دندون نمایی تد 

 کفری شده بودم که کاری نمیتونم بکنم 
 _من میرم  توام بیا

 _ات اتاق رفت بیرون  
 _درد نگیری رویا اگ باردار نبودی میدونستم باهات چیکار کنم 

 اچ پاممممم
 همینگوری طر طر میکردم

چشتتم افتاد به همون عکستتی که تو اتاق منه  اینجام بود  همون عکستتی که تو 
   شمال همه با هم گرفتیم 

شد  کاش اینجا بودی چند هفته  شا چقد دلم برات تنگ  سو گرفتم .وای را عک
به عکد تدم  یه لبخند طمگین  بدونه تو چیکار کنم   نامرد من  که رفتی اخه  

 گذاشتم سرجاش  بلوتمو عوض کردم رفتم بیرون 
ستم  برای خودم چای   ش سته بود چایی میخورد  رو به روش ن ش رویا رو میز ن

 کردم   خوردم  شیرین درست
 به رویا نگاه کردم انگار ناراحته  

 _رویا چرا ناراحتی؟!
صبحه هنوت برام تنگ نزد  بخدا  ات وقتی  پویا رفت ۱۰_یاسمن میبینی ساعت 

 یه حسه بدی دارم 
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 _چرا  ؟!
 _نمیدونم 

 _نگران نباش تنگ میزنه 
 _ بزار من خودم یه باره دیگ تنگ بزنم براش

 ه پویارو گرفت _تلفنو برداشت شمار
 _الو سالم پویا کجایی چرا جوابمو نمیدی؟!

…… 
 

 _یعنی چی وقت نکردم ؟
 

……… 
 _مگه تو نمیدونی من باردارم استرس برام خوب نید؟!

_………… 
 _پویا اون صدای کی بود اون خانوم  کیه؟!

 
………… 

 
 _یعنی چی بعدا برات تنگ میزنم

……… 
 _الو. الووو

 _یاسمن یه تن پیشش بود صدای تن اومد 
 _رویا اروم باش 
 _یاسی نمیتونم 
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 _رو بلندشد  
 _رویا چرا بلند شدی بشین 

شو گفت دیدی بهت گفتم  ست سم را شدم  دیدی ح شکوک  _دیدی من بهش م
 پویا چند وقته عوض شد یاسمن دارم دیوونه میشم یه تن پیشش بود 

 
 _منم بلندشدم رفتم طرف  رویا 

 روخدا اروم باش استرس برات اصال خوب نیدتو 
 

نه تورو خدا بهم بگو دروطه بهم بگو  یا داره بهم خیانت میکنه  _یاستتمن پو
 همیچین چیزی نید  من تندگیمو دوست دارم من پویارو دوست دارم 

 _تد تیر گریه 
_رویا عزیزم تو داری اشتتتباه میکنی شتتاید اشتتتباه شتتنیدی شتتاید اون خانومه  

 پویا نداشته باشه ربگی به 
 _همون طور گریه میکرد گفت 

_پد کارای چند وقتش چی ؟این مدت عوض شتتد چی یاستتمن اگه پویا بهم 
 خیانت کنه من میمیرم همش تقصیر منه نباید  برای اتدواج عجله میکردم

 _رویا تورو خدا اروم باش  شاید اشتباه میکنی 
 _شاید 

 _االن چرا داری گریه میکنی؟!
 _برای بدبختی های خودم 

 اچ  یاسمن 
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 _چیشد  رویا
 _ تیر شکمم درد گرفت 

 اه
 _ هول کردم نمیدونستم چیکار کنم  

 کمک کردم تا رویا بلندشد بردمش تو اتاق خواب  رو تخت دراتکشید 
 تن حامله قرصم نباید بخور حاالچیکار کنم  رویا حالت خوبه؟!

 _کمرو  تیر شکمم دردمیکنه
 گفتم استرس برات خوب نید اروم باش من االن میام_چقد بهت  

_ستتریع ات اتاق رفتم بیرون ات تو اشتتپزخونه  یه لیوان گرفتم اب ریختم توش  
 بردم تو اتاق 

 _ابو به رویا دادم 
 _رویا تو اروم باش ابو بخور استراحت کن 

 _باشه 
 _کنارش  روتخت نشستم  یکم بعد رویا خوابش برد 

سره _ یعنی جدی جدی   پویا داره به رویا خیانت میکنه؟! امکان نداره نه پویا پ
 خوبیه حتما رویا اشتباه میکنه

 
شه؟!   شه ؟!بچه چی می شه رویا چی می شتباه نمیکنه.. اگ واقعیت با شایدم ا _

 وای خدایا این کارو با رویا نکن 
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تل تدم به رویا خواب بود  اصتتال بهش نمیومدکه  بخواد مادر بشتته دخترخاله 
شه باهم بودیم  ک شد  یاد بچگیمون افتادم منو رویا همی وچولوی من کی بزرگ 

 چقد باتی میکردیم   یه لبخند تدم  
 

 رفتم تو اشپزخونه  اووم امروت ناهار چی درست کنم؟!!!!!!
 _اهان ماکارونی 

 
 وسایل ماکارونی رو  گذاشتم رو میز 

 شروع کردم به درست کردن 
 
 
 

ساعتو ن شد   شمو  ۱2گاه کردم  یه رب به کارم تموم  ستم چ ش بود   رو کاناپه ن
 بستم 

 
 _یاسمن؟!

 _چشمو بات کردم جانم.بیدارشدی!؟
 _اره 

_رویا جان چرا انقد ناراحتی طصتته میخوری بهت  گفتم شتتاید داری اشتتتباه 
 میکنی؟!

 _یاسمن اگ من دارم اشتباه میکنم چرا پویا چند هفته عوض شد؟!!
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 تیاده یا یه مشکلی داره  نمیتونه بهت بگه_شاید بخاطره کاره 
 _مگه من تنش نیستم  چرا نتونه بهم بگه 

 
 _واقعا خودمم نمیدونستم چی بگم  انگار خودمم بهش شک کردم  

 
 _یاسمن دلم شور میزنه حد  بدی دارم

 _رویا تورو خدا اروم باش اصال برای بچت خوب نید  
 _خد چیکارکنم؟!

 _میخای بریم بیرون؟!
 ه حوصله ندارم _ن

 _باشه شهر باتار که میریم؟!
 _اوهوم

 _اوکی پاشو بریم ناهار بخوریم
 _باشه 

_میزو اماده کردم برای رویا ماکارونی کشیدم  برای خودمم همینگور   نشستم 
 رو میز  یکم خوردم  

 
 _چرا طذاتونمیخوری 

 _تیاد میل ندارم
 _رویا به فکر خودت نیستی به فکر بچه باش یکم بخور 
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 _یاسمن به من گیرنده حوصله ندارم 
 _باشه

 
_بعدات ناهار میزو جمع کردم  شرفارو شستم   رویا رو کاناپه نشسته بود کوسنو 

 بغلش گذاشته بود  کنارش نشستم 
 گوشی رویا شروع کرد به تنگ خوردن 

 _سالم مامان

………… 
 .شماخوبی باباخوبه؟!_خوبم مرسی 

....... 
 _پویام خوبه

……… 
 _اره مراقد خودم هستم

…… 
 _باشه مامان

……… 
 _باشه خدافظ

……… 
 

 _رویا به مامانت اینا نگفتی پویا رفت مسافرت؟!
 _نه

 _چرا؟!
 _چی بگم اخه؟! یاسمن تو به مامانت گفتی پویا رفت مسافرت؟!
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 _اره
 _اوکی 

 _نباید میگفتم؟!
 مرم خیلی درد میکنه_نه مهم نید.. ک

 _خد بیا بریم دراتبکش 
 _نه میخام بشینم 

 _باشه
 _یاسمن اگ شوهرت بهت خیانت کنه تو چیکارمیکنی؟!

 _واه رویا این چه سوالیه میپرسی من که شوهر ندارم
 _حاال اگ داشتی چیکارمیکردی؟!

 _خد معلومه اتش جدا میشدم
 _به همین راحتی؟!

نداره  یاقت منو  باهاش    _اره وقتی  ل با یکی دیگ چرا  وقتی منو نمیخاد میره 
 تندگی کنم !!'!

 _اوکی
 _چرا این سوالو پرسیدی؟!

 _همینگوری
 _باشه  پاشو برو اماده شو بریم باتار خرید کنیم

 _اوکی
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 _ منو رویا  اماده شدیم رفتیم باتار خداروشکر پام خوب شده بود 

 فقط یه کوچولو درد میکرد 
 ودولی چیزه مهمی نب
 سوار تاکسی شدیم

 
 

 _نزدیک یه پاساژ نگه داشت  منو رویا پیدا شدیم  
 رفتیم تو پاساژ

 _رویا تو چی میخای بخری؟!
 _مانتو شلوار شال 

 _اوکی پد اول برای تو خرید کنیم 
 _باشه

 
 _همینگوری تو پاساژ دور میزدیم 

 
 _یاسمن؟

 
 _جان

 
 _اون مانتو  قشنگه؟
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 _به مانتوی که اشاره کرد نگاه کردم  مشکی بود  

 
 _اره قشنگه

 
 _بیا بریم ات نزدیک ببینمش

 
 _باشه 

 
 _باهم رفتیم تو مغاته رویا روبه اقاء گفت 

 
 _اقا میشه اون مانتو رو ببینم

 
 _بله سایزتون؟

 
 _سایزشو به فرشنده گفت   

 مانتو رو اورد 
 

 _من برم پرو کنم
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 _باشه
 

سمت ات شم خورد به یه _به  اق پرو رفت  منم یه نگاهی به مانتو ها انداختم  چ
 مانتو  خوش رنگ  کالباسی من عاشب این رنگ بودم  

 
 دارینxL_اقا این مدل  سایز 

 
 _بله 

 
 _میشه برین 

 
 _پسره  مانتو اورد   گرفتمش 

 
 در اتاق پرو تدم 

 
 رویا کارت تموم نشد 

 
 _درو بات کرد 

 
 _یه مانتو مشکی که پشتش پیله داشت  جلوش مدله بات بود 

 _یاسمن بهم میاد؟!
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 _اره خیلی قشنگه 

 
 _باشه پد همینو میگیرم .. اون چیه تو دستت ؟!

 
 _مانتو 

 _اهان اوکی 
 

 _رویا در رو بست منم رفتم تو یه اتاق پرو دیگ مانتورو پرو کنم 
 
 پوشیدمش   

ه دیگ بهش وصتتل بود  واقعا قشتتنگ بود خیلی خیلی بهم میومد باالش یه پار
 بهم میومد 

 لباسو در اوردم لباس خودمو پوشیدم  رفتم بیرون رویام بیرون منتظر من بود
 

 _عه یاسمن چرا در اوردی میخاستم ببینمش
 

 _دیگ درش اوردم
 

 _خیلی بدی
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 _خونه نشونت میدم 

 
 پول لباسو حساب کردیم  ات مغاته رفتیم بیرون 

 
 شلوار روسری .کفشم خریدیم 
 

 _یاسی تود تر بریم خونه که کمرم.خیلی درد میکنه 
 

 _باشه  
 _وای من امروت میخاستم  برم ماشینو ات خونمون بگیرم  

 _ماشین میخای چیکار
 

 _فردا دانشگاه دارم
 _خد ماشین پویا هست با اون برو

 _نمیشه که
 _چرا نشه  پویا که نید خد با ماشین اون برو

 
 _باشه

 
 _سوار تاکسی شدیم  
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 جلوی خونه رویاشون پیاده شدیم 

 …گوشی رویا تنگ خورد
_الو پویا معلوم هستتت کجایی چرا تنگ میزنم جواب نمیدی هاان اون خانوم 

 کی بود   ؟!

………… 
 

 _پویا این حرفای که میزنی یعنی چی?!
 

………… 
 

 _کی میایی؟!
 

……… 
 _یعنی چی یه هفته دیگ 

……… 
 بزنیاا_تود تنگ 

……… 
 _نه بای

……… 
 _پویا بود؟

 _اره
 _چی میگفت؟
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 _کلیدو ات کیفش دراورد  دروبات کرد رفتیم تو
ست  _بهش گفتم اون خانومه کی بود میگه بیرون بودم  اومده بود  ادرس میخا

 منم مجبور شدم قگع کردم
 

 _دیدی رویا الکی  حساس شدی   خودتو فقط اذیت کردی
 

یاستتمن تو فکر میکنی من مد ادرس  _ مه او خانو باور میکنم؟!  این حرفارو 
 گرفت. چرا تلفنو قگع کرد چرا بهونه اورد مگه من بچه ام 

 
 _چی بگم واال حاال انقد حرص نخور بخدا برای بچه اصال خوب نید 

 
بال  ته دن باردارم رف نه من  گه نمیبی نه میشتتم م کارکنم دارم دیو _تو میگی چی

عوض شتتد  اون پویا یه لحظه هم منو تنها خوشتتگذرونی اون پویای  قبل نید 
 نمیذاشت

 ولی االن ببین حالمو تو فکر میکنی این بچه سالم به دنیا میاد
 

 _ایشاال که سالم به دنیا میاد 
 

 _اووف خسته شدم بخدا من برم لباسمو عوض کنم 
 

 _باشه 
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  م_رویا رفت تو اتاقش منم مانتومو دراوردم   رفتم تو اشپزخونه شام درست کن

  

 
 _املت درست کردم اوووم  به به  یه پا اشپزشدم برای خودم 

 رویا  فیلم نگاه میکرد  
 

 _رویا بیا شام حاضره
 

 _باشه اومدم 
 _رو میز نشستم رویام اومد 

 تو سکوت طذامونو خوردیم  

  
 شرفارو شستم  

 
 _رویا من میرم بخوابم خیلی خستم فردا صبح ام دانشگاه دارم 

 
 خوش_باشه شبت 

 
 _شد بخیر
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 _دراتکشیدم چشموبستم  یهو یاد راشا افتادم  
االن کجاستتت چیکارمیکنه با کیه دوس دختر داره نداره  کاش االن کنارم بود  

 ای  نامرد  کاش نمیرفتی خیلی دلم برات تنگ شد 
 

 انقد به راشا به کاراش فکر کردم که نمیدونم کی خوابم برد
 
 
 

 _صبح با صدای تنگ گوشی ات خواب بیدارشدم 
اصتتال دلم نمیخاستتتت پاشتتم خواب خیلی مزه داد  جام گرمو نرم بود دلم  

 میخاست  باتم بخوابم ولی نمیشد باید میرفتم دانشگاه 
 

شیدم   شلوارمو پو ستم  مانتو  ش صورتمو  ستو  شدم با طرطر رفتم د بزور بلند
 مقنعه رو گذاشتم سرم   

 _رویا؟!
 وم_هوو

 _من دارم میرم دانشگاه ناهار خونه نمیام  میشه سویی ماشین پویارو بدی؟!
 _باشه 

 _بلندشد  سویی ماشینو داد
 _یاسی یه چیزی بخور بعد برو

 _نه دیرم شده تو دانشگاه یه چیزی میخورم.
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 _باشه

به طرف    ماشتتینو دراوردم   نگ  پارکی خدافظی کردم رفتم بیرون ات تو  اتش 
  دانشگاه رفتم

 
_توی دانشتتگاه اتفاقه خواستتتی نیافتاد  میه روتای قبل بود فقط نمیدونم چرا 
شدم .خیلی گشنم بود  نزدیک ترین  شین  سوار ما شگاه  درسا نیومد   بعدات دان

 رستوارن نگه داشتم پیاده شدم 
 تیاد شلوغ نبود رو یکی ات میزا نشستم  

 
 _چی میل دارین؟

 
 _جوجه 

 
شون بودم مامانو بابا یه تنگ  شیمو دراوردم  دوروت خونه رویا سره  رفت  گو _پ

 نزدن ببین مردم یا تندم ای خداااااا 
 بمیرمم نه کسی برام تنگ میزنه نه کسی پیام میده 

یکم بعد طذامو اوردن شتتروع کردم با ولع به خوردن   ستترمو بلند کردم  یهو 
 شناه  با دقت نگاه کردم چشم افتاد به یه نفر این پسره چقد ا

 عه پویا اینجا چیکار میکنه 
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 مگه کیش نرفت؟!
 اون که کنارشه کیه؟!!!!!!!!!!!!

 
 _نه امکان نداره شاید دارم اشتباه ببینم 

یا  گاهش میکرد  یعنی رو ند ن با لبخ ته بود  تل تدم بهش دستتتت دخترو گرف
ه میشتته من حستتش درستتت بود   وای خدایا نه  رویا حامله اگ بفهمه  دیوون

 چیکار میتونم بکنم. 
 
 

ستوران  شت دورکمر دختره باهم ات ر شو گذا ست شدن  پویا د پویا دختره  بلند
 رفتن بیرون یعنی اونا اینجا بودن من اومدم  پد چرا تود تر

 
 ندیدمشون!!!!!!!!!خاک تو سرم انقد گشنم بود به دورو ورم نگاه نکردم   
 

شتم کیفمو بر ساب کردم ات رستوران دیگ میلی به طذا ندا شتم پول طذارو ح دا
 تدم بیرون داشتم خفه میشدم  دکمه باالی مانتومو بات کردم 

 
شینم چگور دلش اومد با   ست ب شعور پ شین اون ادم بی ست تو ما دلم نمیخا

یا چی کم داره   ایش دختره کالعملی بود  گه رو نه م کاری ک یا همچین  رو
شور انتخابتو ببرن وای خدایا دار شدم  پامو مرد شین  سوار ما شم   م دیوونه می

گذاشتتتم رو گات دلم نمیخاستتت برم پیش رویا ولی مجبوربودم برم دوستتت 
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شینا برام بوق  سرعت میرفتم  ما شنوه    انقد با ضوع رو ات من ب شتم این مو ندا
 میزدن اصال توجه ی نکردم . 

 
شدم  با شین پیاده  شتم اتما شون گذا شینو تو پارکینگ خونه رویا ام محکم پ ما

یا تندگی دختر  تدم به ماشتتین  صتتداش دراومد اخخ پام   خدا لعنتت کنه پو
خالمو به گند کشتتیدی عوضتتییی همینگوری تیر لد فحشتتش میدادم ستتوار 

 اسانسورشدم  طبقه چهارم رفتم   
 تنگ خونه رو تدم  

 در بات شد 
 

 _سالم یاسی
 

 عملی بود تل تدم بهش _به قیافه رویا نگاه کردم واال این خوشگلترات اون 
 

 _یاسمن کجایی  ؟؟الووو
 

 _به خودم اومدم
 

 _سالم
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 _دختر چته یک ساعت اینجا وایسادی تل تدی به من 
 

 _ببخشید حواسم نبود
 

 _ببینم مگه عاشب شدی حواست اینجا نید
 
 

 _رفتم تو کفشمو دراوردم 
 

 _اره
 

 _عاشب کی؟!
 

 _اره یعنی نه
 

 _واه حالت خوبه 
 

 _اصال حوصله نداشتم 
 

 _رویا من خستم میرم یکم استراحت کنم
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 _باشه ناهار خوردی!؟
 _اره

 
 _رفتم تو اون اتاقی که میخاستن برای بچه درست کنن 

 
 _عه یاسمن اونجا چرا میری؟!

 
 _دوست نداشتم برم تو اتاق رویا رو تخت اون عوضی بخوابم چندشم میشه  

 
 تواین اتاق راحترم 

 
منتظر جوابش نموندم درو بستم رفتم  تو  یه پتو ات تو کمد دراوردم   مانتو مقنعه 

 مو دراوردم  دراتکشیدم  اصال حوصله نداشتم  
 

    
فه  قد فکرم مشتتغول بود خوابم نمیبرد  دیگ کال هرکاری کردم خوابم نبرد  ان

 شدم بلندشدم رفتم بیرون رویا نشسته بود تو دستش چیپد بود میخورد 
 _کنار رویا نشستم 

 _عه یاسی توی سکته کردم یه اهای اوهوی  چیزی   
 _واه
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 _واال راستی یاسمن پویا برام تنگ تد 
 _تا اسم پویارو اورد دستام مشت شد   اخم کردم 

 
_تنگ تده میگه عشتتقم جات خیلی خالیه  برای تو بچمون کلی خرید کردم..  

 دیدی یاسمن من دربارش اشتباه فکر میکردم 
 گفت  دوروت دیگ میاد  

 _جوابی ندادم 
 

 _یاسی چته تو با تواماا
 

 _جان
 _میگم پویا دو روت دیگ میاد

 
 _باشه 

 هه خوشگذرونیش چه تود تموم شد  !!!!!
 

 _یاسی تنگ تدم  نگارو درسا میخان بیان اینجا
 

 _اوکی
 

 _یاسی چته چرا ناراحتی؟!
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یه  با  یدم ؟!!!!  اون _چی میگفتم بهش ؟!بهش میگفتم شتتوهرتو  یگ د تن د

 مسافرت نرفته تهرانه؟؟!مجبور شدم خالی ببندم
 

 _هیچی امروت  امتحان داشتم  خراب کردم اعصابم خورده
 

 _بیخیال بابا بخاطر یه امتحان انقد ناراحتی؟!
 

 _اوهوم
 

 _ولش
 

 _اوکی
 

 _بیا چیپد بخور طصه نخور
 

 _چندتا دونه چیپد برداشتم خوردم 
 

 ه امشد التانیا درست کنی؟'!!!تورخدا_یاسی جونم میش
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 _دلم نیومد نه بگم 
 باشه درست میکنم

 
 _اچ جونم 

 _روشکمش دست کشید 
 

 _دیدی پسرم خاله یاسمن میخاد برامون التانیا درست کنه
 

 _با تعجد نگاهش کردم
 رویا بچه مگه پسره؟!!!!

 
 پسرم._نه بابا  هنوت معلوم نشد دوماه دیگ من پسر دوست دارم میگم 

 _اهان شاید دختر باشه 
 

 _نخیر پسره
 

 _حاال تو برو دکتر معلوم میشه  پسره یا دختر
 

 _اوکی 
 

 _االن برای التانیا درست کردن تود بود 
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قد  نه من ان هام حرف میزد  با که اون  یا حرف تدم  یعنی این با رو _یکم دیگ 

 فکرم مشغول بود تیاد متوجه نمیشدم چی میگه 
 

ست  شروع کردم به در شپزخونه مواد التانیارو اماده کردم  شدم رفتم تو ا _بلند
 کردن 

 
 _تنگ خونه خورد  

 
 درو بات کردم

 
 _نگارو درسا باهم اومدن

 
 _سالم 

 
 درسا_سالم عشقم

 
 _جفت ابرومو دادم باال

 
 نگار_چگوری؟رویا کجاست؟!
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 _خوبم. نمیدونم همینجا بود

 بیاین تو
 

 دراوردن  رو مبل نشستن_کفشاشونو 
 

 درسا_پد این چاقالو خانوم کجاست؟!
 

 _در دستشویی بات شد  
 

 _اینجام. 
 

شپزخونه  چایی دم کردم  سی کردن  من رفتم توا سا .نگار با رویا احوال پر _در
 سینی فنجونو اماده کردم  چایی ریختم سینی رو گرفتم رفتم بیرون 

 
 سینی رو روی میز گذاشتم

 
 داشتم میگفتم میخاستن منو بزور بدن به سعیددرسا_اره 

 
 نگار_حاال چیشد؟!
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 _درسا شروع کرد به طرف کردن  که سعیداومد خواستگاری اینا
 

 نگار_چه داستان جالبی خداروشکر تود همه چیو فهمیدن
 

 _اره 
 

 نگار_رویا؟! کوچولوت درچه حاله؟!
 

 _خوبه
 

 درسا_راستی پویا کجاست؟!
 

 _پویا رفت مسافرت
 

 درسا_واه تنه حامله رو تنهاگذاشت رفت مسافرت
 

 _رویا حرفی نزد

  
 دوس نداشتم درباره پویا حرف بزنیم همینگوریشم  ات دستش اعصبانی هستم
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 _چیشد تو نگار باهم اومدین؟!
 

 _راستش ما یهو باهم رسیدیم جلوی در همو دیدیم
 

 _که اینگور
 

 _بله 
 

 نگاه کنیمنگار_بچهاا یه فیلم ترسناک بزاریم 
 

 رویا_واه نگار میخای من همینجا بچمو سقط کنم دیوونه 
 

نگار_ترس نداره که تاته منو یاشتتار شتتبا باهم فیلم ترستتناک نگاه میکنیم البته 
 بعضی وقتا

 
 درسا_خد دیگ چیکار میکنین 

 
 _هیچی بعدات فیلم میریم رو تخت درات بکشیم که بخوابیم

 
 _همین بعدش چی؟!
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 نو یا........._بهش  اینکه م
 

 _نگار تاته متوجه منظور درسا شد 
 با کیف تد توسر درسا 

 
_شتتکمو گرفتم تدم تیر خنده حرکتش انقد یهویی بود درستتا نتونستتت کاری 

 بکنه 
 

 _اخخ چرا میزنی ؟!
 

 _تاتو باشی ات این حرفا نزنی؟!
 

 _مگه من چیگفتم ؟!شماها منحرفین
 

 رویا_وای خدا ات دست شما 
 

 درسا_بدرک نگو اصال نخواستم 
 

 _نگار خواست دوباره بزنه که  درسا جا خالی داد
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 _ چایمو برداشتم یکم خوردم 
 

 _بقیه ام مشغول شدن 
 

 رویا_واییی من حواس تخمه کردم
 

 _تخمه ات کجا بیاریم؟!
 

 _یاسمن جون من پاشو برو ات سرکوچه بخر
 

 _حوصله داریاا 
 

 نگار_یاسی برو بخر
 مله!!  رویا حا

 
 _اوووف ات دست شما   رویا چقد شکمویییییی

 
 مظلوم نگاهم کرد دلم سوخت  بلندشدم  پالتومو پوشیدم 

 
 درسا_منم میام یاسی 
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 _باشه 
 

 _منو درسا ات خونه تدیم بیرون
 خواستیم سوار اسانسور بشیم که

 
 _خانوم اسانسور خرابه داریم درستش میکنیم ات پله ها برین

 
 _باشه 

 
 _ات پله ها پایین رفتیم

 
 _یاسی برگشت  کی میخاد ات این همه پله بره باال

 
 _راستی درسا امروت چرا دانشگاه نیومدی؟!

 
 _راستشو بخوای حوصله درسو نداشتم 

 
 _واه دیوونه شدی   

 
 _اری دیوونه ماهان شدم 
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 _راستی ماهان چیشد 

 
 _ماهان میگه بیام خواستگاری  بهش گفتم فعال نیاد

 
 _واه چرا؟!

 
 _هم من درس دارم هم ماهان  درسش یه سال دیگ تموم میشه تموم شد بیاد  

 
 _چه ربگی داره

 
_خیلی ربط داره بزار درسشو بخونه . منم درس دارم  این چند وقتم مامانو بابام 

 اعصابشون بخاطر کارای سعید داطونه  اصال نمیشه 
 

 _اهان 
دستمو تو جید پالتوم گذاشتم هوا یکم سرد بود  ات سرکوچه  چندتا بسته تخمه  

 با پفک خریدم   ات مغاته تدیم بیرون 
 

_نزدیک خونه رویاشتتون بودیم  یه ماشتتین اومد پشتتت ستترمون هی بوق میزد 
 دیگ کفری شده بودم _
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 _درساااا
 _منو درسا همزمان برگشتیم 

 
 درسا_عه اینکه ماشین ماهانه 

 
 _ماهان؟!!!

 
 _ ات ماشین پیاده شد 

 
 _سالم 

 _سالم اقاماهان چگوری؟!
 

 _مرسی شما خوبی؟!
 

 _ممنون
 
 

 _درسا_ماهان اینجا چیکارمیکنی؟!
 

 _با پویا کار داشتم  هرچی بهش تنگ تدم جواب نداد اومدم اینجا
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 _اقا ماهان پویا که خونه نید رفت مسافرت)اره ارواح عمم(

 
 _پد چرا  دیروت بهش تنگ تدم  نگفت مسافرتم 

 
 _حتما یادش رفت 

 
 _اوکی پد مزاحم نمیشم   

 
 _مراحمی 

 
 _درسا یه چنددقیقه بیا کارت دارم

 
 _درسا رفت باماهان حرف بزنه منم  منتظرش موندم تا بیاد 

 
 

 یکم بعد اومد  
 

 _یاسمن خانوم کاری ندارین!!
 

 _نه خدافظ
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 _خدافظ

 
 ین شد رفت _سوار ماش

 
 _منو درساهم رفتیم  توساختمون  ات پله رفتیم باال  پام درد گرفته بود.

 
 _اچ یاسی خسته شدم 

 
 _منم دیگ چیزی نموند

 
 _اون چندتا پله رو هم رفتیم باال تنگ خونه رو تدم  

 
 _نگار درو بات کرد

 
 _رفتیم تو پالتومو دراوردم 

 
 پالستیکو گذاشتم رو اپن 

 
 اماده کردم همه اومدنمیز شامو 
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 رویا خیلی تیاد میخورد 

 همه با تعجد نگاهش میکردیم
 

 _چیه چرا اینجوری نگاه میکنین؟!خد گشنمه تاته هم التانیا دوست دارم 
 
_ 
_ 
 

 _بعله معلومه
 

_بعدات شام رفتم تو هال نشستیم  پفک تخمه رو اوردم  یه فیلم گذاشتم  همراه 
 د هیجانی بود نمیشد اتش چشم برداشت با فیلم تخمه میخوریم انق

 
یا هرچی  بعدات فیلم درستتتا نگار رفتن خونشتتون منم رفتم تو اتاق بخوابم رو
گفت بیا پیشتتم  قبول نکردم    پتورو ات کمد دراوردم  دراتکشتتیدم با گوشتتیم ور 

 رفتم  
شتم  شی کنار گذا شمام درد گرفته   گو شی بود دیگ چ سرم تو گو ساعت  یک 

 تود خوابم برد 
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 چند روتی میشد ات خونه رویاشون اومدم   

 
 یه هفته دیگ  عید بود دانشگاهم تعگیل شده بود

  
 امروت قرار بود با رویا برم دکتر   

 مانتو شلوارمو پوشیدم  رفتم بیرون  
 نشسته بودن  مامان یاشار تو  هال

 
 سالم به همگی

 
 _به به سالم یاسمن خانوم چه عجد ماشمارو دیدیم 

 _به یاشار لبخند تدم رفتم جلو ب*و*سش کردم 
 دلم  براش تنگ شده بود تیاااااد 

 
 _إ برو اون ور همش میاد منو تف تفی میکنه 

 
 _داداش خودمه به تو چه اخه 

 اخم ساختگی کردم 
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 نکن _باشه بابا حاال اخم 
 

 _یه لبخند دندوننما تدم 
 

 _مامان مشغول چایی خوردن بودن 

  
 _من میخام با رویا برم دکتر  

 
 _دکتر چرا؟!

 
 _برای نی نی کوچولوش دیگ 

 
 _اهان باشه دخترم 

 
 _ات مامانو یاشار خدافظی کردم  

 
 سوار ماشین شدم  حرکت کردم 

 
 نیم ساعت بعد رسیدم جلو خونه رویا 

 گوشیمو در اوردم  تنگ تدم 
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 رد تماس تد 
 

 چند دقیقه بعد اومد بیرون
 
 در ماشینو بات کرد نشست  
 

 _سالم به مامانی 
 

 _سالم 
 

 _واه رویا چته چرا بات اخمات توهمه 
 

 _هیچی 
 

 _بگو دیگ 
 
 
 
 

 _با پویا دعوا کردم 
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 _چرا

 
 صبح اومد خونه هرچی بهش تنگ تدم جواب نداد ۳_دیشد ساعت 

 اصال براش مهم نید که یه تن باردارو تا اون وقت شد تنها میزاره
 

_واقعا داشتتتم کفری میشتتدم   نمیدونستتم به رویا بگم یا نه اگ بگم  شتتاید 
 حرفامو باور نکنه 

 
_ات وقتی ات اون مسافرت اومده  خیلی عوض شده  گوشیش تنگ میخوره میره 

 م که میاد سرش  تو گوشیشه بیرون صحبت میکنه   خونه ام تیاد نمیاد حاال
 بخدا یاسی دیگ کالفه شدم نمیدونم چیکار کنم  امروت حسه خیلی بدی دارم  
 

 دیگ نزدیک  مگد  شدیم 
 ات ماشین پیاده شدیم  رفتیم تو مگد  رویا پیش منشی رفت 

منم رو صتتندلی نشتتستتتم  دور ورمو نگاه کردم   کلی خانوم اونجا بودن همه با 
 یعنی رویا هم اینجوری میشه  هههه  شکم گنده  وااای

 
 _یاسی به چی فکر میکنی؟؟

 
 _هان هیچی 
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شد رفتیم تو   دکتر  رویا رو معاینه کرد  گفت   شستیم نوبتمون  _چند دقیقه ی ن
نباید بهش استرس وارد شه باید استراحت کنه  امکان داره با کوچیک ترین چیز 

 بچشو ات دست بده 
 

 ات مگد تدیم بیرون 
 

 _رویا بریم یه چیزی بخوریم 
 

 _باشه
 

 _سوار ماشین شدیم  نزدیک ترین کافی شاپ نگه داشتم 
 پیاده شدیم 

 
 رویا جلو تر رفت  منم پشت سرش بودم  

 واه رویا چرا وایساد
 

 رویا چرا وایسادی؟!
 

 _جوابی نداد 
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 نگاهشو دنبال کردم 
 

ر رفت جلو نشتتستتت   دیدم یکم جلو تر  پویا در ماشتتینشتتو بات کرد همون دخت
 درو بست رفت سوار ماشینش شد 

 
 وااای خدایااا 

 
 _رویا

 _باتم جوابی نداد
 به صورتش نگاه کردم دیدم بی صدا اشکش ریخت رو گونه هاش  
 

 نزدیک بود بخوره تمین که گرفتمش 
 

 _رویا حالت خوبه رویااا
 

 _چشماش بسته شد نمیدونستم چیکارکنم 
 

 چند نفر اومدن کمک کردن  رویارو تو ماشین گذاشتیم  
 

سوار ماشین شدم  پامو رو گات گذاشتم تا میتونسیتم گات دادم یه خانومیم همراه 
 ما اومده بود
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 _دخترم تند تر برو  اتش داره خون میره  
 

 _وای نه 
 

 خیلی تود رسیدیم بیمارستان 
 

 رویارو بردن تو اتاق درو بستن
 

 تظر بودم    دعا میکردم برای رویا اتفاقی نیوفته _بیرون من
 یه دکتر تود رفت تو اتاق

 
 انقد استرس داشتم پوست لبمو میخوردم 

 
 _دخترم اروم باش بیا اینجا بشین 

 
 _خاله اگ برای رویا اتفاقی بیفته چی؟!

 
 _نمیفته دخترم  چرا یهو اینجوری شد 
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 _نمیدونم 
 

 _ات استرس پوست لبامو کندم 
 

 _چند دقیقه بعد دکتر ات اتاق اومد بیرون 
 

 بلندشدم 
 

 _اقای دکتر چیشده 
 

 _مریض شما هستن؟!
 

 _بله
 

شون تنگ بزنین تا  شوهر شون کاری کنیم  به  ستیم برای بچه  سفانه  نتون _متا
 بیان  

 
 _نه اشکم داشت درمیومد 

 گوشیم تنگ خورد تماسو وصل کردم 
 

 _الو 
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 _الو سالم 
 _سالم 

 چرا صدات گرفته داری گریه میکنی _یاسمن 
 

 _درسا  بچه رویا سقط شد 
 

 _چی؟!

  

 
 بچه رویا سقط شد اخه چرا 

 
 _من هیچی نمیدونم 

 
 _االن کجاین؟!

 _بیمارستان
 

 _پویا میدونه ؟!
 

 _نه 
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 _من االن میام  اونجا 
 

 _تلفنو قط, کردم نمیدونستم چیکارکنم 
 

 به کی تنگ بزنم 
 
 
 

 نیم ساعت بعد درسا اومد 
 

 _یاسمن چیشد رویا حالش خوبه؟!
 

 _اوهوم  
 

 _کجاس؟!
 _تو اون اتاقه 

 _رفتی پیشش ؟'
 

 _نه
 

 _چیشده ؟!
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 بریم تو اتاق رویا 

 _باشه 
 

 _رفتیم تو اتاق رویا چشماش بسته بود 

  
 انگار خواب بود

 
 _یاسمن بگو چیشده دیگ

 
 

تا اون روتی که تو _برای درستتتا همه چیرو تعریف کردم  یا   ات مستتتافرت پو
 رستوران دیدمش   هرچی که میدونستم

 
 _چگور دلش اومد با رویا همچین کاری کنه مگه رویا چی کم داشت

 
 _رویا چشماشو بات کرد

 
 _رویا عزیزم حالت خوبه؟!
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 _جوابی نداد 
 

 درسا_رویا جان نمیخای چیزی بگی؟!
 

 _باتم جوابی نداد  تل تده بود به دیوار 
 

 _رویا عزی.....
 

 _برین بیرون 
 

 _منو درسا اونجا وایساده بودیم 
 _برین بیررررون 

 
 _دست درسارو گرفتم رفتم بیرون درو بستم 

 
 _حالش خیلی بده نه؟!

 
 _خد معلومه بچه شو ات دست داده 

 
 _همینگوری راه میرفتم 
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 میاد _ات دور دیدم پویا داره
 

 _یاسمن رویا کجاست چیشده؟!!
 

 _دستامو مشت کردم دلم میخاست  بزنم تو دهنش 
 همه موهاشو دونه دونه بکنم عوضی

 
 _یاسمن با توام  رویا چیشده 

 
 _پوتخند تدم 

  
 دیگ نتونستم جلوی خودمو بگیرم

 هه چیشده؟!!ات من میپرسی ؟!!
 

 _پد ات کی بپرسم؟!
 

 اینجا؟!_واقعا روت میشه اومدی 
 

 _گیی نگاهم میکرد
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 _هااا با خودت چی فکر کردی
 ؟!!فکرکردی هرطلگی دلت میخاد بکنی   کسی هیچی نفهمه 

 
 _تو چی داری میگی درست  صحبت کن

 
 _اگ درست صحبت نکنم چه طلگی میخای بکنی هااان 
 رویا بخاطر تو بچهشو ات دست داد فقط بخاطر کارای تو 

 مچین کاری کنی چگور دلت اومد با  تنت ه
 

 _گیی نگاهم کرد 
 

 تو چی داری میگی 
 ؟!!

 بچه مونو ات دست داد یعنی بچه سقط شد ؟!  
 

 _هه   اره بخاطر تو . بخاطر تویی پست
 

_یاستتمن دیگ تیادی داری دور برمیداریااا درستتت  صتتبحت کن  من هیچی 
 نمیفهمم

 
 یریرنگ اینور اونور م_اره نبایدم بفهمی  . فکر میکنی نمیدونیم با تنای رنگو 
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با دختره  فکر میکنی نمیدونم اون  یه هفته مستتتافرت نرفته بودی تهران بودی 
 مردم 

 هااان  دلت میخاد هر طلگی دوست داری بکنی   کسی چیزی نفهمه ؟!!!!!
 

 _نه اقا پویا   اینجوریام فکر میکنی نید 
 

 _صورتش سرچ شده بود به من من افتاد
 

 تو داری اشتباه میکنی _من هیچ کاری نکردم 
 

_هه جالد شد امروتم اشتباه دیدم   بااون دختره   بیرون بودی؟!!!  رویا بخاطر 
 تو  بچشو اتدست داد 

 
 خوشحالم که بچه رو ات دست داد میدونی چراا  ؟!

 چون اون بچه یه ادم  اشغال بود  
 

 _دستشو اورد باال خواست بزنه تو صورتم
 درسا_داری چیکار میکنی?!

 
 _دراتاق  باتشد رویا اومد بیرون 
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 با نفرت پویارو نگاه کرد

 
 _پویا رفت جلو   

 رویا عزیزم حالت خوبه ؟!
 _رویا دستشو اورد جلو یعنی همنجا وایسا

 
با کارت خوردم  _تو چرا اومدی اینجا ؟!اومدی حاله منو ببینی که چیجوری 

اان؟! فقط چند ماه کردی ؟!چیجوری داطونم کردی؟! چی برات کم گذاشتم ها
ات اتدواجمون میگذره فقط چند ماه .میفهمی ؟! تو تندگیت چیکار باید میکردم 

 که نکردم. حقم این بود که بهم خیانت بشه 
 فکر میکردی اون  رفتاری که  این چند هفته باهام داشتی   بهت شک نکردم

 
 هااان 

 
 _رویا عزیزم تو اشتباه میکنی؟!
 _دستشو برد باال  یعنی ساکت 

 
 _هیسد هیچی نگو . برات متاسفم برو گمشو 

 
 _رویا تو چی داری میگی ؟!!
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 _رفت جلو ترو 

 روبه رو رویا وایساد  
 

 _چی دارم میگم اره 
 

 _رویا  محکم تد تو گوش پویا
 

این ستتیلی کمت بود باید بیشتتتر ات این بزنم   برو  خودتو برای طالق اماده کن    
 برای من دیگ پویا مرد 

 
 اینو گفت رفت تو اتاق درو بست  
 

 _پویا سریع ات اونجا رفت بیرون 
 _صدای گریه ات اتاق میومد 

 
 _درسا چیکار.کنیم؟!

 
 _نمیدونم بریم  تو اتاق 

 



 565 شکالت تلخ من

 _نه بزار یکم تنها باشه 
 

 _ یکم بعد پرستار رفت تو اتاق منو درسا تو چارچوپ دروایساده بودیم 
 

 _چرا سرمو در اوردی؟!اصال چرا ات جات بلندشدی  ؟! 
 

 _شروع کرد به طر تدن  رویا  اصال هیچی نمیگفت   انگار تو این دنیا نبود 
 چند دقیقه بعد پدرمادرش اومدن 

 همه چی رو براشون گفتم   
 شوهر خاله کالفه شده بود    

 خاله همینگوری گریه میکرد  
ستتتم چیکارکنم. رویام که اصتتال هیچ حرفی خودم داطون شتتده بودم نمیدون

 نمیزد 
 چند ساعت بعد رویارو مرخص کردن    رفتن خونه  خودشون 

 
 _منو درساهم رفتیم خونه خودمون

 
 واقعا کالفه بودم همینگوری تو اتاقم  راه میرفتم. داشتم دیوونه میشدم 
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عه عه  تو یه روت  تندگی  رویا عوض شتتد بچشتتو اتدستتت داد  فهمید پویا چه 
 ادمیه  

 وای خدایا دارم دیووونه میشم 
 یعنی همه مردا اینجورین؟!!!!!

 نه فکر نکنم. 
 اگ همه اینجوری باشن که همه باید ات هم جدا شن 

  
 ای بابا 

 
 عه عه میبینی تورو خداااا  

 خواهی نکرد  رفتتتپسره بیشعور یه معذرت 
 عجبااااا

 
 اخی رویا  عزیزم  خواهرم  

 ببین تو یه روت چیجوری داطون شد  
 کاش رویارو تنها نمیذاشتم 

 اووووف پویا خدا لعنت کنه. 
 نه نکنه گ*ن*ا*ه داره   جووونه 

 ای بابا چی دارم میگم  با خودم دیووونه شدم 
 



 567 شکالت تلخ من

 در اتاق باتشد یهو مامان نگار اومدن تو
 

 اسمن دخترم _ی
 راسته  رویا بچشو سقط کرد 

 پویا رویارو تد؟!!!!چرا بچه سقط کرد
 

 چیشده؟!!
 رویا حالش خوبه؟!!

 _مامان اروم باش 
 

 نگار_یاسمن بگو چیشده دیگ ؟!!!
 

 _لبه تخت نشستم  همه چیرو تعریف کردم 
 مامان هی پشت دستش میزد 

 
 _جدی میگی؟!

یا .. پویاو دختره رو دیده حالش بعد شتتد _یعنی پویا به.رویا خیانت کرد؟!رو
 ؟'!

 
 _اره 
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 مامان_وای خدای من 
 

 _بیچیاره خواهرم   یه دختر داشت  یکی یدونه بچش  داطوون شد 
 چند بار به تهرا گفتم  

 پسره رو بشناسین بعد   عقد کنین  
 

 قبول نکرد 
 بیا اینم نتیجه اش  

 نشناخته  شوهرش دادن تندگیش شد این 
 

 نگار_مامان شما اروم باشین
 

 _نگارجان چیجوری اروم باشم تندگی خواهر تادم  خراب شد 
 رویا هم میله یاسمن چه فرقی میکنه برام   

 شما دوتا چرا اینجا نشستین 
 پاشین بریم پیش رویا؟!!

 
 نگار_مامان  رویا االن نتها باشه براش بهتره 

 
 _باشه



 569 شکالت تلخ من

 
 _یکم بعد مامان  نگار رفتن پایین منم رفتم تو حیاط 

 قدم میزدم   
 گوشیم تنگ خورد 

 
 صفحه رو نگاه کردم  سمیر بود 

 
 تماسو وصل کردم

 
 _الو سالم

 
 _به به سالم یاسمن خانوم چه عجد شما جواب مارو دادین

 
 _خوبی اقا سمیر؟واال این روتا سرم شلوطه 

 
 _مرسی شما خوبی؟!

 
 _ممنون 

 
 _یاسمن ؟!
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 )چه تود پسر خاله شد(
 

 _بله
 

 _میشه اقا سمیر اینا صدا نکنی اینجوری فکر میکنم خیلی طربیم 
 

 _باشه  
 

 _خد پات چگوره بهترشد؟!
 

 _اره خوب شد
 

 _خد خدارو شکر
 

 _ات پشت تلفن صدا میومد 
 

 عه سمیرگوشی رو بده من 
 

 صدای شاد سمیرا تو گوشی پیچید
 



 571 شکالت تلخ من

 جونمممم_الو سالم یاسمن 
 

 _سالم عزیزم چگوری ؟!
 

 _خوبم تو خوبی؟!
 

 _مرسی  چه خبر؟!
 

 _سالمتی  . یاسمن جونم دلم برات تنگ شد 
 

 _منم عزیز
 

 _یاسمن نمیدونی چقد خوشحالم  نامزدم چند روته دیگ  میاد مرخصی
 

 _عه به سالمتی 
 

 _وااای دلم خیلی براش تنگ شده بود 
 

 صدای سمیر اومد
 

 _یه وقت پیش بزرگترت خجالت نکشی  
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 _برو بابا 

 
 _الو یاسی ؟!

 
 _جان

 
 _باید  با نامزدم اشنا بشی

 
 _باشه عزیز

 
 _خد یاسمن جونم کاری نداری؟!

 
 _نه عزیز

 
 _بای

 
 _بای

 
 گوشی رو قگع کردم 



 573 شکالت تلخ من

 حالم بهتر شد صدای شاد سمیرارو شنیدم  این دختر دقیقا میله من شیگون بود 
 

 لبخند تدم 
 

 رفتم تو خونه 
 

************** 
 

_یه هفته ات اون روت گذشتتت  چند باری پیش رویا رفتم   اصتتال حرف نمیزد 
 خیره بود به یه گوشه   

 امروت خاله تهرا تنگ تده گفت  رویا  تاته چندتا کلمه حرف تد 
باباش  کارای طالق رویارو داشتتت انجام میداد. بعدات عید میخاستتتن ات هم 

 جدا شن
 

 _امروت سال تحویل بود  
 

 بلوت قرمزمو باشلوار سفیدمو پوشیدم موهامو بات گذاشتم  رفتم پایین 
 

 مامان بابا یاشار نگار همه پایین بودن 
 

 منم رفتم کنار یاشار نشستم 
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 دعای سال تحویل خونده میشد 

 
 چند دقیقه بعد تموم شد 

 منو یاشار نگار باهم 
 

10..9...8..7..6..5...4..3..2..1. 
 مبارک  ۱۳۹۵اطات سال  

یاشتتتارو نگارو ب*و*س کردم عیدو  مامانو ب*و*س کردم  بعدش  با  با اول 
 بهشون تبریک گفتم 

 
بابا ات تو قران ستته تا پنجاه هزارتومنی دراورد به منو نگارو یاشتتار داد کلی  ذق 

 کردم 
 

ستن برن خونه عمه اینا  منو ستم اونجا  مامانو بابا میخا ش ش یکم دیگ ن ارو یا
نگار رفتیم تو اتاق یاشتتتار ..... لبه تخت نشتتستتتم  نگار با لد تاپ اهنگ 

 گذاشت
 

باهاش جوادی میر*ق*صتتم منم که دیووونه مگه  دقیقا همون اهنگی که من 
میشه همچین اهنگی گذاشته بشه من نر*ق*صم اصال امکان نداره. مگه میشه 

 مگه داریمممم؟!!''!!'!!!



 575 شکالت تلخ من

 
_بلند شتتدم رفتم وستتط شتتروع کردم به ر*ق*صتتیدن   اووووووووه اهااااااا 
همینگوری میله دیوووونه ها میر*ق*صتتیدم  یاشتتارم اومدشتتروع کرد با من 
ر*ق*صتتیدن  نگار نشتتستتته بود دستتتت میزد  دیگ جوادی نرفتم میله ادم 

 ر*ق*صیدم  
 

مد وستتط یکم دیگ گارم او خالی کردم  ن قده ر*ق*ص داشتتتمو   هرچی ع
 ر*ق*صیدم  لبه تخت نشستم به نفد نفد تدن افتادم  

 
 _خودمونیماااااااااا خیلیییییییی حااال داد

 
 _گوشیمو در اوردم  چندتا اس داشتم  اولی رو بات کردم  درسا بود 

 
 سالم عشقممممممممم سال نوووو مبارک ایشاال ساله دیگ خونه شوهرررر

 
 _خاک تو سر  باتم هیز باتی در اورد

 
 نم ساله نورو بهش تبریک گفتم م

 _یه اس دیگ رو بات کردم 
 

 سمیر بود.
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 سالم یاسمن جان ساله نومبارک 

 جواب سمیروهم دادم
 

 _دوتا دیگ ات دوستامم ساله نو رو تبریک گفتن 
 

 اما یه شماره بهم اس دادبود نمیدونم کی بود 
 

 سالم عزیزم ساله نو مبارک  ساله خوبی داشته باشی 
 

 ار شماره رو خوندم   اصال نمیدونستم این کیه _چندب
 

 حتما یکی ات دوستامه  
 

 جوابشو دادم  
 

 گوشی رو گذاشتم کنار تخت 
 

 نگار_خوتی
 



 577 شکالت تلخ من

 یاشار_نخیر خودتی
 

 _نه تویی
 

 _توییی
 

 _یاشار اعصابمو خورد نکن توییی
 

 _تووویی 
 

 _یاشارررررر
 

 نگار بلند شد  خیز برداشت طرف یاشار 
 گیی نگاهشون میکردم چی تووی خودتی مردم خل شدناا 

  
 یاشار فرار کرد نگار پشت سرش منم رفتم بیرون 

 دیدم نگار موهای یاشارو گرفت تودستش ......
 

 _بگو خودممم  بگووو
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یگ   ندی خوب خودت داری میگی د هامو ک جان عزیز ول کن مو گار  _ن
 خودتی 

 
 اخخخ نگار کچل شدم 

 
 یه کوشه وایسادم نگاهشون میکردم  هههه 

 
 _بگوووو 

 
 _نگار عشقم نفسم گلم خانوممم قلبممم  جیگرمممممم ول......

 
 _خر نمیشم

 
_عه عه این  چه حرفیه  باباموهامو ول کن  کچل شتتدم  بیرون برم دیگ دخترا 

 برام چشمک نمیزننن
 

 _چی گفتیییییی

   
 _اخخخخخخ نگاررر کشتی منوو

 



 579 شکالت تلخ من

 بگو وگرنه  تا فردا صبحمم ولت نمیکنم_یاشار 
 

 _باشه بابا طلط کردم اصال گودتیالخودمممممم
 

 _اهاان حاال شد 
 

 _نگار موهای یاشارو ول کرد  یاشار سرشو ماساژ میداد 
 

 یاشار_ ات کی تاحاال وحشی شدی 
 من تن وحشی نمیخام

 
 _یاشار بات دلت کتک میخاد 

 
 _نه نه طلط کردم 

 
 _اهان حاال شد

 
 _واقعا این دوتا خل بودن 

 رفتم جلو  
 

 یاشارخودشو مظلوم کرده بود  قیافش خیلی باحال شده بود  تدم تیر خنده
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 یاشار_چیه به چی میخندی؟! تودیگ چی میخای؟!

 
 _به قیافه تو  

 
 _قیافه من کجا خنده داره ؟!

 
 _حتما هد میخندم دیگ 

 
 نگار جونمم دمت گرممممم خوش گذشت

 
 ممم_چاکریمم

 
 _یاشار با تعجد مارو نگاه میکرد

 
 

یاشتتار_وای خدایا  ستتال نو این دوتا چرا خل شتتدن.  چرا میله التااااحرف 
 میزنین؟!

 
 _منو نگار همزمان گفتیم



 581 شکالت تلخ من

 
 _مااااا

 
 _یاشار دهنشو بات کرد گفت چرا مااا بگین  به به

 
 _مگه گوسفندیم 

 
 _اچ ببخشید حواسم نبود تاته گفتین ماااا 

 پد گاوین 
 

 _یاشارررر؟!
 

 _منو نگار  خیز برداشتیم طرف 
 اونم فرار کرد  رفت تو اتاق درو ات پشت قفل کرد 

 
 منو نگار به جون در افتادیم 

 
 _یاشار بیا بیرون 

 
 _نمیام اگ بیام منو میخورین
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 نگار_بیا ما تورو نخوریم
 

 _نه نمیام نمیخامممم
 

 _یاشار تو اخرش میای بیرون که من میدونو تو 
 

 _تاشد همینگوری با یاشار کل کل کردیم   واقعا روته خوبی بود
 
 

 بعدات شام نگار یاشار رفتن خونه خودشون 
 منم رفتم تو اتاقم که بخوابم 

 
_……… 

 
 بلندشدم رو تخت نشستم کش و قوسی به بدنم دادم

 
 _اخیش

 
 چقد تود صبح شد   

باشتتته  بعدات عید برم کالس  یادم  یه بخور بخواب واه واه   تندگی چقد تکرار
 ر*ق*ص 



 583 شکالت تلخ من

 
 بلندشدم با همون قیافه رفتم  پایین 

 
 بابا توهال نشسته بود چندتا برگه دستش بود میخوند 

 
 سالم بابا جونمممم صبح بخیر

 
 _سالم دختره بابا صبح توام بخیر

 
 _مامان ات تو اشپزخونه اومد بیرون 

 
 خانوم االن صبح نید شهره 

 
 _مامان  همش باید منو ضایع کنی!!!!!!

 
 _دیگ

 
 _عجبااا همه مادر دارن مام مادر داریم هی روتگار

 
 _بسه بسه پاشو برو یه چیزی بخور تخم معده میگیری !

 امشد میخایم بریم خونه دایی 
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 _چرا؟!

 
 _چرا نداره که 

 
 _رویا اینام میان؟!

 
 _نمیدونم

 
 _اوکی

 
_بلندشتتدم  رفتم تو اشتتپزخونه    کبری خانوم  رفته بود خونه بچه هاش  جاش 

 خالی بود 
 

 _ ات تو شرف میوه سید گرفتم  یه گاته گنده تدم 
 
 
 

 امروت میخاستم برم پیش رویا 
 درکمدو بات کردم   مانتو عیدمو دراوردم پوشیدمش 



 585 شکالت تلخ من

 
 موهامو کی ریختم روصورتم 

 ارایش مالیم کردم کیفمو برداشتم رفتم پایین 
 

 مامانو بابا  حاضر اماده بودن  انگار جای میخاستن برن
 

 _مامان کجا میخاین برین؟؟
 

 _خونه خاله تهرا 
 

 _عه چه خوب منم میخام برم پیش رویا 
 

 _باشه دخترم
 

 _همراه مامانو بابا رفتم خونه خاله تهرا 
 

 ات ماشین پیاده شدیم 
 

 خونشو تدیم در 
 

 _در بات شد رفتیم تو



wWw.Roman4u.iR  586 

 

 
 _رفتیم تو خاله 

 اقا احمدم )بابای رویا( جلو  در وایساده بود.

  
 باخاله رو ب*و*سی کردم عیدوبهشون تبریک گفتم. رویام.اومد

 
 رویا_سالم

 
 _سالم رویا جونم رفتم جلو بغلش کردم  ب*و*س کردم. عیدت مبارک عزیزم

 
 _مرسی  

 
_ خیلی خشک رفتارمیکرد معلوم بود هنوت حالش کامل خوب نشد   رو کاناپه 

 نشستیم 
 

 بابامو با  اقا احمد همون شوهر خاله گرامی باهم حرف میزدن 
 

 مامانو خاله هم همینگور 
 

 رویام کنارمن نشسته بود به  فرش خیره شده بود



 587 شکالت تلخ من

 
 _رویا 
 

 _جوابی نداد
 

 _رویا عزیزم
 

 _بله
 

 _چه خبر!
 

 بری نید_خ
 

 _حالت خوبه!!
 

 _اره
 

 خاله تهرا_ یاسمن جان تو رویا برین تو اتاق  راحت باشین
 

 _باشه خاله جون
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 _منو رویا بلندشدیم رفتیم تو اتاق  رویا لبه تخت نشستم
 رویام  اومدکنارم نشست؟!

 
 _هه میبینی  یاسمن تندگیم چیشد!

 به کجا رسیدم  
 بچهمو اتدست دادم 

 
 شوهرم بهم خیانت کرد 

 
 _رویا میدونم سخته چرا انقد خودتو داطون میکنی؟! 
 

 _من بخاطر پویا اینجوری نشدم. بخاطربچم شدم
 من عاشب بچهم بود   لحظه شماری میکردم تا به دنیا بیاد

 
 _رویا عزیزم

 ناراحت نشو ات حرفم بچه یه ادم پستو میخاستی چیکار؟!  
 

 م بود _بچه منم بود ات وجود من
 

 اون بره به جهنم   بعدات عید اتش جدا میشم .



 589 شکالت تلخ من

 
 امروت بهم تنگ تد میگه برگرد بیا   پشیمونم  
 

 مامانش تنگ تد چند بارم اومدن اینجا اما من قبول کردم
 

 ادمی که یه بار  خیانت کنه به تنش دوبارم تکرار میکنه
 

 خوشحالم تندگیم تود تموم شد خوشحالم تود شناختمش 
 ناراحتم هستم 

 بخاطره بچم 
 

 ولی  بعضی وقتا با خودم میگم بهترشد  دیگ بچه ای وجود نداره 
 

 _میدونی چراا؟!
 

 _چون پدری نداشت که براش پدری کنه
 

 _یهو تد تیر گریه 
 بغلش کردم یکم  باهاش حرف تدم تا اروم شد 

 
 باهم رفتیم بیرون مامان خاله  تا مارو دیدن ساکت شدن 
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اونجا بودیم بعدش همه رفتیم خونه دایی محمد رویا نمیخاستتت بیاد  تا شتتد
 بزور  اوردمش 

 
 باهمه احوال پرسی کردیم  

 
 رو کاناپه نشستیم سام رو به روم نشست  

 
 سام_چه خبر یاسمن خانوم؟!

 
 _سالمتی

 
 _رویا خانوم شما چه خبر؟!

 
 _خبری نید

 
 _اوکی

 
 _تن دایی  چایی شیرینی اورد منم که عاشب شیرینی 



 591 شکالت تلخ من

 
 یه فنجون چایی گرفت 
 

 فوت کردم تا خنک شه با چایی خوردم
 

 دایی محمد_چرا یاشارشون نیومدن؟!
 

 مامان_راستش اونا امشد خونه  مادر خانومش دعوت بودن دیگ نشد بیان 
 

 _اهان
 

 _مردا مشغول حرف تدن بودن 
 
 فت  _سام با گوشیش ور میر 
 

 رویام که هیچ حرفی نمیزد میله یه مجسمه اونجا نشسته بود واال
 

_یکم بعد شام حاضرشد  یهو دستشویم گرفت سریع بلندشدم رفتم دستشویی 
 اومدم 
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ستم به به   ش سام رویا بود رفتم اونجا ن سته بودن  یه جای خالی  بین  ش همه  ن
 قرمه سبزی 

 ای جانننن  
 

 _برای خودم بزنی کشیدم  یکم قرمه سبزی ریختم روش 
 خوردم  
 

 بعداتشام  یکم دیگ موندیم  بعدش رفتیم خونه 
 

 لباسمو عوض کردم  حوله مو برداشتم برم حموم گوشیم تنگ خورد
 
 به صفحه گوشی نگاه کردم  سمیر بود  
 

 این موقع شد واسه چی تنگ تد.؟!!!!
 

 ......با کنجکاوی تماسو وصل کردم..
 

 _سالم
 _سالم یاسمن خانوم خوبین؟!

 _مرسی شما خوبی



 593 شکالت تلخ من

 _ممنون 
 _کاری داشتین این موقع شد تنگ تدین؟!

 
 _اره

 
 _بفرمایید

 
 _راستش میخاستم بهتون یه چیزی بگم

 
 _چی؟!

 
 _میخاستم بهتون بگم که من... 

 
 _شما چی؟!

 
 _من ات...

 
 _من چی؟!

 
 _من میتونم شمارو ببینم
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 _جفت دوتا ابرومو دادم باال 
 

 _یاسمن با توام میتونم ببینمت ؟!
 

 _االن
 

 _نه چند روته دیگ
 

 _باشه
 

 _باشه پد شد خوش 
 

 _شد بخیر بای
 

 _بای
 

 _تلفنو قگع کردم 
شد تنگ تد میگه میتونم ببینمت خد فردا تنگ  شدن این موقع  واه مردم خل 

 میزدی  . من ات... یعنی چی ؟!!  شونه باال انداختم  رفتم حموم 
 



 595 شکالت تلخ من

 یک ساعت تو حموم اب باتی کردم اومدم بیرون 
 لباسمو پوشیدم دراتکشیدم

 
 سردم شدم بود پتو رو تا باال اوردم 

 تود جوابم برد 

***** 
 

 _یاسمن
 

 _هوووم 
 

 _یاسمن 
 

 _هوووم
 _پاشو میخایم بریم مشهد؟!

 
 _مشهد!! باشه برو تود بیا

 
 _یاسمن  چی میگی مشهد مگه اینجاست برم بیام.

 پاشو میخایم بریم مشهد
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 _گیی نشستم رو تخت چشمو بات نکردم
 

 _چرا چشمات بسته ؟
 

 میبینمت _مامان چرا گیر میدی الکی چشمامم که باته من االن دارم
 

 _پاشو این لوس باتیارو بزار کنار داییت اینا منتظرن میخایم بریم مشهد
 

 _چشمو بات کردم
 

 _مشهددددد؟!''!!!!!!!
 

 _اره
 

 _کییییییی؟!!!!!!
 

 _االن
 _واه مامان صبح به این تودی بیدارم کردی میگی پاشو بیا بریم مشهد!!!

 
 _صبح نید لنگه شهره  



 597 شکالت تلخ من

 دیشد  بابات اینا تصمیم گرفتن باهم بریم مشهد 
 
 

 _پد چرا من چیزی نمیدونم؟!!
 

 بود   داییت یه کاری داشت گفت اگه امروت درست شه میریم۵۰.۵۰_چون 
 االنم پاشو  حاضر شو بیا پایین

 
 _باشه 

 
 _نرم بیرون ببینم خوابیاااا

 
 _نااااچ

 
 _مامان رفت بیرون منم دوباره دراتکشیدم

 
 
 

 _یاسمننننننن
 

 _سیخ نشستم رو تخت 
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 گیی دورو ورمو نگاه میکردم 
 یهو همه چی یادم اومد سریع بلندشدم رفتم دستشویی تود اومدم 

 
 _مامان دست به کمر وایساده بود

 
 _چیشد مامان!!

 
 _همه بیرون منتظرن تو اینجاخوابی؟'

 
 _خوب خوابم برد

 
 _تود اماده شو 

 
 رفت بیرون در بست 

 
 لباس برداشتم تو کوله گذاشتم  چندتا

 
 _اماده شدم رفتم بیرون 

 
 بابا مامان  یاشار نگار پایین منتظر بودن



 599 شکالت تلخ من

 
 یاشار_بالخره اومدی؟!

 
 _بله

 
 _همه باهم رفتیم بیرون 

 
 منو یاشار نگار پشت نشستیم مامان بابا جلو  

 
 ماشین حرکت کرد

 
 یاشار_دایی و اقا احمد کجان؟!

 
 _اونام توراهن 

 
 _اهان

 
 _باتم خوابم.میومد 

 چشمو بستم دوباره خوابیدم
 

 نگار_یاسی جون
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 _چشمو بات کردم
 _پاشو بیا ناهار بخور

 _ساعت چنده؟!

 شهر۳_
 _باشه 

 _پیاده شدم  همه باهم رفتیم تو رستوارن  خاله دایی اینام اومده بودن 
 ناهار خوردیم 

 بعد  حرکت کردیم 
 

 اخرشد رسیدم مشهد 
 بابا دایی رفتن  تو هتل 

 هرکی وسایل  خودشو گرفت 
 رفتیم تو هتل 

 
 بابا_خد سه تا اتاق گرفتیم
 نگار یاسمن رویا تو یه اتاق 

 مهری خانوم تهرا خانوم .لیال خانوم تو یه اتاق ما مردا هم تویه اتاق
 

 هرکی به طرف اتاق خودش رفت 
 تو اتاق ما تخت دونفره بود



 601 شکالت تلخ من

 نگارهم اومده بودن اووه چه اتاقی  رویا
 لباسمو با یه دست لباس راحتی عوض کردم روتخت دراتکشیدم

 رویا_من کجا بخوابم؟
 _روتخت

 _کنارتو بزنی منو ناکار کنی
 _واه 
 _واال

 _خیلی دلت بخواد پیش من بخوابی
 نگار_حاال انقد کل کل نکنین 

 _رویا رفت دستشویی
 _نگار؟پید پید

 _جان؟
 _چرا یهو اومدیم مشهد؟!

_نمیدونم واال یاشتتار میگفت بابا دایی با اقا احمد یهو تصتتمیم گرفتن بیایم 
 مشهد هم عید بود هم اینکه برای رویا خوبه ات این حالو هوا درمیاد

 _اهان
 
 

 _تااخرشد بیداربودیم  کلی باهم حرف تدیم بعد خوابیدم 
 

 صدای  دراومد بلندشدم یکم گیی بودم اینجا که اتاق من نید
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 بعدهمه چی یادم اومد رویا نگار خواب بودن 
 سریع یه شال گذاشتم روسرم درباتکردم

 _سالم برخواهر کوچولوی خودم چگورمگوری ؟!
 _سالم صبح بخیر اقا یاشار

 ات اینورا
 _اماده شین بیاین پایین صبحانه 

 _چرا پایین  خد صبحانه رو بیارن باال
 _نه میخایم کنارهم صبحانه بخوریم

 _اوکی
 نگار_یاسمن باکی حرف میزنی

 _این صدای خانومه منه 
 _یاشارسرشواورد تو 

_سالم خانومه من نگارم  نمیدونی من دیشد بدونه تو چی کشیدم یه دقیقه ام 
 نخوابیدم باور کن همش به تو فکرمیکردم انقددلم برات تنگ شد 

 _یاشارجان یه نفد بگیر هی وت وت
 _چپکی نگاهم کرد

 ی نگاه میکنی _چیه چرا اینجور
 بابا چشمات چپ میشااا اتما گفتن بود

 _تود باش حاضرشین بیاین
 _اینو گفت رفت بیرون 



 603 شکالت تلخ من

 نگار_چرا پریدی وسط حرفمون؟!
 _دوست داشتم  یه تبون براش دراوردم

 رویا هم ات خواب بیدارشد همه باهم اماده شدیم  رفتیم پایین
 _مامان اینا کجان؟

 نگار_نمیدونم
 رویا_اونجان

 _جای که مامان اینا بودن اشاره کرد رفتیم پیششون
 _سالم صبح همگی بخیر

 _سالم صبح شماهم بخیر 
 کنار مامان نشستم

 به به چه صبحانه ی 
 حسابی گشنه ام بود  

 شروع کردم به صبحانه خوردن 
 بعدات صبحانه میخاسیم بریم حرم  رفتم اماده شدم  

ادروم نداشتتتم باید میخریدم منو رویا حرم نزدیک بود  قرارشتتد پیاده بریم   چ
سرما بودن   رفتم تو یه مغاته مامان  شت  سام ات جلو میرفتیم بقیه پ شار  نگار یا

 خاله ام اومدن برای خودم یه چادرو خریدم  
بعد حرم رفتیم  داخل حیاط  امام رضتتا شتتدم  همه چیرو اتیاد بردم  چه حد 

  خوبی به ادم میاد  مردا اتما جداشدن رفتن
ما رفتیم تو حرم  خیلی شتتلوغ بود  واقعا قشتتنگ بود  ستتالم دادم به امام رضتتا 

 .السالم علیک یا علی بن موسی الرضاالمرتضی.......
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 برای همه دعا کردم  

ضا  ست با امام ر شتم دلم میخوا سه خوبی دا شاهم دعا کردم خیلی ح برای را
ضا نگاه میکردم  ضریح امام ر تو دلم باهاش حرف درو دل کنم  همینگوری به 

 میزدم 

  
ستیم  ش _یکم دیگ تو حرم موندیم بعدهمه رفتیم بیرون  فرش پهن بود اونجا ن

 مردا هم اومدن   یکم تو حرم موندیم بعد رفتیم باتار 
همینگوری دور میزدیم  چشتتم خورد به یه جا ستتویچی خیلی قشتتنگ بود یه 

صف نوشته بود ن قلد بود وسگش میال شکسته بود اتهم جدا میشد یه طرفش
قلبم ماله تو  یه طرف دیگش نوشتتته بود  نصتتف دیگ فدای تو  خیلی خوشتتم 

 اومده بود   خریدمش 
 یاشار_بریم ناهار بخوریم مردم ات گشنگی 

_همه قبول کردن  یه رستتتوارن همون نزدیکی بود اونجا رفتیم کباب ستتفارش 
 دادیم 

 یکم بعد طذارواوردن 
 واقعا گشنه ام بود   با ولع شروع کردم به خوردن

بعدات ناهار بلندشتتتدیم رفتیم هتل تا استتتراحت کنیم رو تخت دراتکشتتیدم  
 چشمو بستم تود خوابم برد

 



 605 شکالت تلخ من

 با سرصدای رویا نگار اتخواب بیدارشدم   
 _مگه نمیبینین خوابم چرا انقد سرو صدا میکنین

 رویا_پاشو میخایم بریم سفره خونه 
 _کجا

 _سفره خونه 
 خونه؟!!!_سفره 

 _اره پاشو حاضرشو
 _اوکی

 _اماده شدم رویا نگارهم حاضرو اماده منتظر من بودن 
 باهم رفتیم بیرون  یاشارو سام بیرون منتظر بودن

 _پد بقیه کجان؟!
 سام_منظورت ات بقیه کیان؟!

 _مامان اینا دیگ
 _اونا رفتن حرم 

 _یعنی اونا نمیان؟!
 نفرمیریم۵_نه ما 
 _اوکی

 فتیم یه تاکسی گرفتیم  _همه بیرون ر
 نزدیک یه سفره خونه نگه داشت پیاده شدیم

 _منتگر موندیم تا یاشار پول تاکسی رو حساب کنه بیاد بریم تو
 چند دقیقه بعد اومد همه رفتیم تو 
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 عجد جای بود واقعا قشنگ بود  چندتا تخت اونجا بود 
 تیاد شلوغ نبود 

خودشتتو لوس میکرد برای پستتره  یه دخترپستترو دیدم  باهم حرف میزدن دختره
 انقد بدم میاد دخترا خودشوووووونوووو لووووس میکنننننن

 با چندش نگاهش کردم 
 سام_یاسمن به چی نگاه میکنی؟!

 _هان هیچی؟
 _دختره خیلی لوسه نه؟!

 _اوهوم
 رو یه تخت نشستیم  

 رویا همچناان تو فکر بود 
 دربیادمنو نگار باهاش حرف میزدیم ات اون حالو هوا 

 
 یاشار_چی میخورین؟!
 سام_ابگوشت میچسبه

 نگار_اره منم موافقم
 _منم

 _رویا یاشارم قبول کردن  ابگوشت سفارش دادیم
 کنار تخت ما یه تخت دیگ بود دوتا پسر نشسته بودن قلیون میکشیدن 

 یکی یه چیزی بهم میگفت متوجه نمیشدم 



 607 شکالت تلخ من

 تیاد توجه ی بهشون نکردم  
 نگار_رویا 

 _بله
 نجا قشنگه نه؟_ای

 _اره
 _گوشی سام تنگ خورد  رفت تا گوشیشو جواب بده 

 
 یاشار_بچها من برم دستشویی

 نگار_منم میام
 _باشه 

 یاشار نگارم رفتن منو رویا تنها شدیم  رویا باگوشیش ور میرفت  
 _خانوم

 _خانوم باشمام
 _برگشتم دیدم همون پسره

 _بله کاری داری؟!
 _اسمت چیه؟!

 _فضولی
 حاال بگو اسمت چیه _اره

 _مزاحم نشو
 _میخام باهات دوست شم 

 _برو بابا
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 _پسره همینگوری رو مخم راه میرفت واقعا کالفه شده بودم 
 رویا اروم درگوشم گفت

 _یاسمن جوابشو نده خودش بیخیال میشه
 _اوکی 

 سام اومد روبه روی من نشست
 _سامی مشکوک میزنی؟

 _کی من؟!
 _نه په عمت

 _نه بابا
 چرا پیش ماجواب تلفنو ندادی _پد

 _خد من چیزه میخاستم
 رویا_یاسمن چیکارش داری بزار راحت باشه

 _اووپد
 _این صداچیه

 _اووپسه
 _اوپد یعنی چی؟

 _یعنی همون اووپد
 _برو بابا مخ مارو کار گرفتی
 سام_بادرسا چیکارمیکنی؟

 کن _اوووه سام  یه روت درسو دانشگارو فراموش کردم  باتتو یاد اوری



 609 شکالت تلخ من

 نگار.یاشاراومدن 
 _چه عجد شما اومدین 

 ببینم دونفری تو دستشویی چیکارمیکردین؟
 یاشار_پرو نشو

 _عه داداش 
 _هووم

 _من کجا پروم 
 _خد پروی دیگ تو دستشویی چیکارمیکنن؟!

 _دستشویی میکنن
 _خودت که میدونی

 _نه منظورم اینکه شما دوتا 
 چرا با....

 یهو رویا تد به باتم  دردم گرفت 
 یکم باتمو ماساژ دادم

 _چرا وحشی باتی درمیاری
 _خفه شو این سواال چیه میپرسی

 _خد سواله دیگ
 _ابگوشتو اوردن 
 به به چه بویییییی

 یکم تو شرف برای خودم ریختم  برای خودمم کوبیده درست کردم 
 پیاتو گرفتم گذاشتم پایین مشت تدم پیات پرت شد پایین دستم دردگرفته بود 



wWw.Roman4u.iR  610 

 

 همه تدن تیر خنده
 _چیه به چی میخندی

 سام_اون چه مدل مشت تدن بود  مگه میخاستی باهاش دعوا کنی؟
 _با ناراحتی نگاهش کردم 

 یاشار_حاال اینجوری سامو نگاه نکن  ببین اینجوری پیاتو مشت میزنن
 ذاشت پایین  اروم تد روش _پیاتو گ

 عه شد
 _یاد گرفتی

 _نخیر بلد بودم
 رویا_بله معلوم بود

 
 _برای رویا تبون دراوردم 

 شروع کردم به خوردن طذام به  به عجد ابگوشتیه 
 سیرسیر شده بودم دست کشیدم رو شکمم 

 اوووف چه خوش مزه بود 
 داشتم میترکیدم خیلی خوردم 

 بقیه هم ابگوشتونو خوردن
 بعدات ابگوشت چای سفارش دادیم 

 چایمونو خوردیم واقعا چسبید 
 رویا_یاسمن پاشو بریم دستشویی



 611 شکالت تلخ من

 _باشه بریم 
 بلندشدم کفشمو پوشیدم

 یاشار_کجا ؟!
 _دستشویی

 _باشه
 _رویام کفششو پوشید  باهم به طرف دستشویی رفتیم 

 دستمو شستم  ات تو کیفم رژ قرمزمو دراوردم تدم رو لبابم 
 مرطد کردم شالمو 

 رویام اومد بیرون رفتیم  پیش بقیه 
شمالو تعریف  ستاش رفت  سال که با دو شت درباره پار سام دا سته بودیم  ش ن

 میکرد
 _یهو دیدم رویا صورتش خید شد سریع پاکش کرد 

 فکر کنم یاد اون روتی افتاد که بابچها رفته بودیم شمال  
 به سام اشاره تدم که دیگ نگه 

کلی خاطره داشتتته باشتتی حتی تو شتتهرای دیگ وقتی یادش  چقد بده با یکی
 میفتی گریه ات بگیره

 خدا کنه مشکل رویاهم حل شه
 یاشار شروع کردبه سر به سر گذاشتن رویا

 _ کلی خندیدیم  واقعا شبه قشنگی بود 
 داشتیم میومدیم  دیدم همون پسره دنبالمون راه افتاد
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رستتیده بودم  استتترس داشتتتم من که اگ یاشتتار بفهمه تنده اش نمیزاره خیلی ت
 کاری نکرده بودم ولی باتم میترسیدم

 سریع یه تاکسی گرفتیم یاشار نگار جلو نشستن  منو رویا سام پشت 
 ماشین حرکت کرد 

 اخیش خداروشکر بخیر گذشت
 

ساب کردیم رفتیم  سی رو ح شدیم پول تاک شت پیاده  یکم بعد جلو هتل نگه دا
 باال

 بریم تو اتاق خودمون یاشار قیافشو مظلوم کردما دختره خواستیم 
 _نگارم امشبم پیشم نیستی 

 مگه نمیدونی من بدونه تو خواب به چشمم نمیاد دیشد یه دقیقه هم نخوابیدم
 سام_نه بابا دروغ میگه دیشد صدای خروپفش نذاشت ما بخوابیم 

 یاشار همینگوری واسه سام چشو ابرو میومد 
 سام انگارنه انگار

 سام_چیه چشو ابرو میای راست میگم دیگ
 _همه باهم تدیم تیر خنده حتی نگارم خندش گرفته بود 

واقعااین پسره داستان بود من نمیدونم  چرا رفت وکیل شد کدوم خنگولی بهش 
 مدرک داد واال

 
 _سام منو توتنهامیشیم که میدونم باهات چیکارکنم
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 _واای یاشارمنو نخور من ارتو دارم 
 بهت نشون میدم_حاال 

 _نگار دستشو تد به کمرش اخم ساختگی کرد رو به یاشارگفت
 _یه دقیقه هم خواب به چشمت نیومد اره؟!

 _اره واال
 _روتو برم 

 _رفت طرف یاشارگوششو گرفت 
 _باتم دلت میخاد دروغ بگی

 _اچ نگارم گوشمو ول کن تو که وحشی نبودی
 _چی بهم گفتی وحشی

 و فرشته ی منو_نه من طلط بکنم عشقم ت
 _گوش یاشارو ول کرد

 _اره عزیزم
 _ات خنده ترکیده بودم 

 بزور این دوتارو ات هم جدا کردین رفتیم تو اتاق 
 نگار_ایشششش من امشبم باید پیش شما دوتا خنگول بخوابم

 _خیلی دلتم بخواد
 _دلم نمیخاد

 _دلت طلط میکنه 
 _نگار روی تخت نشست  منم لباسمو دراوردم 

 رویا_حاال چیه قهر کردی؟
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 _من یاشارمو میخام
 _برو بابا حال مارو بهم تدی راه میره یاشار یاشارمیکنه

 _دوست دارم
 _من رفتم بخوابم شما دوتا هرکاری میخاین بکنین

 رویا_منم میخام بخوابم
 _رو تخت دراتکشیدم   رویام کنار من دراتکشید 

د عا روت قشنگی بود  نمیدونم چیشچشمو بستم به اتفاقای امروت فکر کردم واق
 خوابم برد

 
 گلوم خشک شده بود  چشمو بات کردم رفتم اب خوردم عه پد نگار کجاست؟!

 _رویا رویا؟
 _هوووم

 _پاشو
 _چیشد

 _نگار کجاست؟
 _نگار؟!

 _اره
 _اینجا خواب بودکه

 عه کجاس پد 
 _نمیدونم
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 _یعنی کجا رفت؟!
 _نکنه دتدیدنش

 _برو باباچیچیو دتدیدنش
 

 _پد کجاست؟!
 رویا_نمیدونم

 _مانتومو پوشیدم یه شال روسرم گذاشتم رفتم بیرون رویام پشت سرم اومد  
 همه جا خلوت بود 

 _یاسمن بیا بریم به یاشاربگیم 
 _چیچوبریم به یاشاربگیم 

 _یاسی یاسی اون نگار نید
 _دختره پشت به ما بود یه پسرم کنارش داشتن ب*و*س میکردن همو 

 نه خاک بسرشون هیزاا اینجا جای اینکارس    خاک بسرم
 _دستمو گذاشتم روچشمم نبینم میال .

 ات الی انگشتام داشتم نگاه میکردم  یهو دختر برگشت 
 دستمو ات روچشمم برداشتم با تعجد نگاهش میکردم

 رویام دهنش بات مونده بود
میکنن یه دختر این موقع شتتد تو هتل  همه جا دوربین دارن کار خاک بستتری 

 ای وای
 دختره سرشو انداخت پایین خیلی سریع رفت 

 پسر به ما نگاه کرد یه چشمک تد رفت خاک عالم  
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 رویا_ده تا کامیون خاک یعنی
 _ده تا کامیون خاک میخای چیکار؟!

 _میخام باهاش برج بساتم
 میخاستی چیکارکنم بریزم رو این پسرو دختر

 _خد حاال...پد نگار کجاست؟'
 

 _نمیدونم
شاید پیش اون  شار میگم  ساعت دیگ به یا _بیا بریم تو اتاق اگ نیومد تا نیم 

 باشه
 _اوکی

 _رفتیم تو اتاق  چراغ روشن بود یکی روتخت دراتکشیده بود 
 

 رویا_عه اینکه نگاره؟
 _واه پد چرا ما ندیدمش؟

 _نمیدونم یعنی کجا بود کی اومد ما که تیاد دور نشده بودیم
 _رفتم جلو 

 نگار؟!نگاررر!!
 چشمشو بات کرد

 _بله 
 _کجا بودی؟
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 _شما دوتا کجا بودین این موقع شد؟!
 _اول جواب منو بده؟!

 _من بودم دستشویی
 _منو رویا همو نگاه کردیم همزمان باهم گفتیم دستشوووییی 

 _نگار با تعجد مارو نگاه میکرد اره دستشویی
 نگفتین شما دوتا کجابودین؟!

 یستی نگران شدیم رفتیم بیرون ببینیم کجاییرویا_دیدیم تو ن
 _واه من دستشویی بودم

 _اوکی
 _مانتومو دراوردم 

 دراتکشیدم
رویا_یاسی دهنت سروید نصف شبی مارو بیخواب کردی بخاطر این خانوم  

 اون صحنه هارو دیدیم
 نگار_کدوم صحنه؟!

 رویا_هیچ فردا بهت میگیم
 _نه اگ نگی من تا صبح خوابم نمیبره

 _هیچ بابا یه دخترو پسر داشتن همو مید*و*سیدن
 _کجا؟
 _اینجا

 _تو این اتاق؟'
 _نه خنگول جونم  بیرون
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 _نه بابا
 _اره

 _چه جالد 
 رویا_حاال بخوابین من خوابم میاد

 _شد خوششش
 _اینو گفتم پشتمو کردم بهشون خوابیدم 

 صبح بیدارشدم رویا نگار نبودن  برام سوال شد کجا رفتن!!!!
 _شونه ی باال انداختم  

رفتم مسواک تدم اومدم بیرون مانتو کرم با شلوارمو پوشیدم شال سفیدمم سرم  
 انداختم  یه رژ تدم رفتم بیرون 

 یاشار نگار رویا سام پایین بودن رفتم پیششون 
 سالم صبح بخیر

 سام_سالم شهر بخیر
 _عه شهره

 روصندلی نشستم
 _مامان اینا کجان؟

 _رفتن بیرون
 وکی _ا

 یاشار_صبحانه خوردی؟'
 _نه
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 _صبرکن من برم برات یه چیزی بگیرم بخوری  معده درد میشی 
 اینو گفت رفت

 
 _شما دوتا چرا منو بیدار نکردین؟!

 رویا_واال هرچی صدات تدیم  بیدارنشدی
 _واه

 _واال
 سام_ههه یاسی انقد خوابت سنگینه

 _هه هه هه نخیرم 
 _بعله

 نداری؟! نگار_سامی تو قصد اتدواج
 _سام صداشو ناتک کرد گفت

 _نه عزیزم میخام ادامه تحگیل بدم
 _خاک 

 _یاشار اومد  
 _بیا یاسمن این چایی با شیرینی روبخور میخایم بریم باتار

 _اخخخخ جوووون باتار
 _چایی شیرینمو خوردم

 سام_خد دخترا برین اماده شین تودی بیاین منو یاشار اینجا منتظریم
 خوبه_من که لباسم 

 نگار_پد منو رویا میریم لباسمونو عوض کنیم 
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 _باشه 
 _نگار رویا رفتن منم پیش یاشار سام بودم

 
یاشتتار ستتام داشتتتن درباره کارشتتون حرف میزدن چیزی ستتردر نیاوردم  خیلی 

 وقت بود گوشیمو چک نکرده بودم 
 گوشیمو ات تو جید شلوارم دراوردم   چندتا پیام ات سمیر داشتم 
 

 یاسمن خانوم خوبین؟)سالم 
 _امروت میتونین بیاین بیرون؟!

 _یاسمن خانوم؟(
 ات سام یاشار فاصله گرفتم  شماره سمیرو گرفتم بعدات چند بوق جواب داد  

 الوسالم
 _سالم یاسمن خانوم چه عجد شما تنگ تدی

شهد   ستش من  دو روته اومدم م سمیر کال فراموش کرده بودم را شید اقا  _ببخ
 کردم گوشیمو چک ن

 _عه تیارتون قبول باشه 
 _ممنون 

 _خد اس ام اس رارو که خوندین 
 باشه ات مشهد اومدین یه روتهمو میبینم  

 _باشه به سمیرا جون سالم برسونین 
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 _چشم حتما 
 _کاری ندارین؟!

 _نه خدافظ
 _خدافظ

 تلفنو قط کردم  
 پیش یاشارشون رفتم 

 یاشار_کی بود؟!
 _یکی ات دوستام بود

 _اوکی
 _رویا نگار اومدن همه ات هتل رفتیم بیرون 

 باتار نزدیک بود  پیاده رفتیم
 منو رویا سام ات جلو میرفتیم 

 نگار یاشار پشت سرمون بودن 
 نگار_بچهاا بیاین بریم تو این پاساژ

 _همه باهم رفتیم تو پاساژ چیزای قشنگی داشتن 
 به ساعتا نگاه میکردم واقعا شیک بودن 

 ه ساعت اسپرت خیلی خوشم اومد اتش رفتم تو مغاته  چشم خورد به ی 
 سالم اون ساعتو میارین

 _بله 
 _ساعتو اورد ات نزدیک خیلی شیک تر بود

 ساعتو خردیم ات مغاته اومدم بیرون
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 نگار رویا به روسری ها نگاه میکردن 
 یاشار سامم کنارشون وایساده بودن   بدونه هیچ حرفی رفتم پیششون 

 ای قشنگی بود خیلی طرحای ناتی داشت واقعا روسری ه
رویا نگار رفتن تو مغاته  منم اونجا وایستتادم اتپشتتت ویترین روستتری هارو 

 تماشا میکردم 
 یاشار_یاسمن برای خودت چی خریدی؟'

 _ساعتو دراوردم به یاشار نشون دادم
 سام_به به چه خوش سلیقه

 _ما اینیم دیگ 
 _رویا_یاسمن بیا

 _رفتم تو مغاته  رویا یه روسری فیروته ی سرش گذاشت خیلی بهش میومد 
 

 رویا_این قشنگه؟!
 _اره خیلی بهت میاد

 _نگارهم یه روسری قهوه ای کرم گذاشت سرش  واقعا هردو قشنگ بود 
 اون دوتا روسری رو خریدن ات مغاته اومدیم بیرون  

 کلی خرید کردیم 
 پام درد گرفته بود  نمیتونستم راه برمچندساعت بود راه میرفتیم دیگ 

 نگار_گشنه ام شد بریم یه چیزی بخوریم
 _همه قبول کردیم  منم خیلی گشنه ام بود
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 _من پیتزا میخوام

 سام_باشه 
 _یه پیتزا فروشی همون نزدیکی بود رفتیم  خلوت بود 

 رو یه میز نشستیم  
 پیتزا سفارش دادیم 

 یکم بد پیتزارو اوردن 
 وع کردم به خوردن  حسابی گشنه ام بود باولع شر

همه پیتزامو خوردم  دستتت کشتتیدم رو شتتکمم  اخیش ستتیرشتتدم . بقیه ام 
 طذاشونو خوردن  پول پیتزارو حساب کردیم رفتیم هتل 

 همه پالستیکارو یه کوشه گذاشتم  با همون لباس روتخت دراتکشیدم اخیش 
 رویا_چرا لباستو درنیاوردی؟!

 _حوصله ندارم
 صله ندارم شد حرف پاشو لباستو عوض کن _حو

 _اوووف رویا گیر نده  
 _به من چه اصال به درک عوض نکن 

 _بلندشدم مانتومو دراوردم دوباره دراتکشیدم 
 یک ساعت بعد مامان تنگ تد گفت بریم حرم 

 اماده شدیم 
 همه باهم رفتیم حرم دوباره چادرو گذاشتم  
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تیارت رفتیم  بعدات تیارت تو حیاط نشتتستتتیم همه باهم  تا اخرشتتد تو حرم 
 بودیم   بعد رفتیم شام خوردیم 

…………… 
 

سافرت بود  شته بود بهترین م شگذ شهد بودم واقعا خو تو اون یه هفته ی که م
سیزده بدر بود  با خانوده پدری مادری اومده بودیم  باغ پدر بزرگم واقعا  امروت 

 ود  بیرون ات تهران بود  همه سال برای سیزده بدر اینجا میومدیم باغ قشنگی ب
خیلی اینجارو دوست داشتم سرسبز بود   یه خونه ویالی هم داشت که قدیمی 

 بود 
 عاشب اینجا بودم  

 کنار مامانو تندایی عمه اینا نشسته بودم 
 خانوما باهم صبحت میکردن

 سام_یاسی
 _بله

 _بیا میخایم وسگی باتی کنیم
 _باشه االن میام

 بلندشدم رفتم پیش بچهاا  یار کشی کردیم  
 منو سام  اشکان رویا

 تو یه گروه بودیم یاشار نگار ارتو میالد)شوهر ارتو(
 تو یه گروه 

 _ما وسگیم 
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 میالد_باشه شما وسط 
 _ باتی رو شروع کردیم 

 یاشار توپو تد به رویا 
 رویا رفت بیرون 

 ل گرفتم  رویارو اوردم تو نگار توپو طرف من انداخت گ
 یاشار توپو گرفت اشکانو نگاه کرد توپو تد به سام 

 سام رفت بیرون
 ما همینگوری وسط بودیم ات دست میالد گل گرفتم 

 سامو اوردم تو
 نگار_اقا یاسمن خیلی قویه اول یاسی رو بزنین

 _ توپ به طرف من پرت کردن نخورد چندبار این کارو کردن 
 توپ افتاد دست یاشار  نامردی نکرد محکم تد به من کمرم  درد گرفت 

 اچ یاشار نمیتونی اروم تربزنی؟!
 _نوووووچ

 _ات باتی  بیرون رفتم   اشکانم خورد اومد بیرون 
 رویا هم همینگور 

 فقط سام وسط بود ده تا باید میرفت تا ما برنده میشدیم 
 ارتو توپ پرت کرد نخورد بهش 

 به توپ خورد به سام یاشارشون اومدن وسط هفتمی ضر
 توپو گرفتم به طرف ارتو پرت کردم نخورد 

 دوباره توپ دست من افتاد طرف یاشار انداختم یه گل گرفت  حرصم دراومد 
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 اشکان گل یاشارو پاک کرد 
 اول نگار خورد بعد میالد. بعد یاشار

 کلی بات کردیم حسابی خسته شده بودیم
 

 _اقا احمد _
 ا بیاین کباب حاضرشدبچه

همه رفتیم  کباب خوردیم  بعدش همه نشسیتم   اشکان بلندشد سیستم ماشینو 
روشتتن کرد درارو بات گذاشتتت  من نتونستتتم جلوی خودمو بگیرم رفتم وستتط 

شروع کردم به قردادن اشکان اومد  باهم ر*ق*صیدم همه برامون دست میزدن  
 هم اومد  کلی باهم ر*ق*صیدم کم کم نگار یاشار سام ارتو میالد رویا 

 واقعا روت عالی بود   
 دیگ تا حرکت کنیم شد شده بود

 اتهم خدافظی کردیم هرکسی به طرف خونه خودش رفت  
ساعتای ده بودکه رسیدم خونه خیلی خسته بودم لباسمو عوض کردم تود رفتم 

 خوابیدم

……… 
سته  ش شدم   رفتم پایین   مامان بابا توهال ن سنگی ات خواب بیدار _باحد گر

 نگاه میکرد سالمtvبودن مامان کتاب میخوند بابا 
 _سالم دخترم
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شتیم برای  شپزخونه  ناهار ماهی دا ساعت نگاه کردم دوشهر بود رفتم تو ا _به 
شر ستم  ش شتم خودمم ن ع وخودم گرم کردم  یکم تو شرف ریختم رو میز گذا

 کردم به خوردن 
 این چندروتی همینگوری طذا میخوردم

دیگ داشتتتم چاق میشتتدم بعدات ناهار رفتم باال گوشتتیمو ات رو میز برداشتتتم 
 شماره درسارو گرفتم بعداچندتا بوق جواب داد

 
 _سالم عشقممممممم چگوررری ؟!

 _سالم عزیزه خودم  خوبم تو خوبی؟
 _مرسی چه خبر یاسی جونم

 خبر؟! _سالمتی توچه
 _بیخبری

 _اقاتون چگوره؟
 _خوبه

 _بیمعرفت نباید برام تنگ میزدی؟
 _باورکن وقت نداشتم

 _چندتا بچه داری وقت نداری؟
 _یه ده تای میشه

 _جوجه کشیه ایااا؟!
 _درسا تک خندی کرد 

 _بلی



wWw.Roman4u.iR  628 

 

 _برو بابا دیووونه
 _تو چه خبر مشهد خوشگذشت؟

 _جات خالی... عالی بود
 _خد خداروشکر

 _یکم دیگ با رویا حرف تدم تماسوقگع کردم 
 _گوشیم تنگ خورد سمیر بود تماسو وصل کردم 

 _سالم
 _سالم یاسمن خانوم خوبین

 _مرسی شما خوبی؟
 _ممنون  

 _سمیرا جون خوبه 
 _خوبه 

 یاسمن خانوم 
 _بله

 _امشد میتونم ببینمتون؟
 _امشد؟

 _اره
 _اخه شد

خاد این  تاتون  دلم می نه یکی ات دوستت خانوادتون بگین میرین خو به  خد  _
 موضوع رو تود تر به شما بگم 
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 _چه موضوعی رو
 _هروقت دیدمتون میگم پشت تلفن نمیشه

 _خیلی کنجکاو شدم ببینم سمیر چی میخاد بگه  بخاطر همین قبول کردم
 _باشه پد من امشد میام

 _باشه  منتظرتونم
 و گفت  _ادرس رستوران

 بعد خدافظی کردم 
 خیلی فکرم مشغول شد که سمیر چی میخاد به من بگه واقعاکنجکاو بودم 

 _لبه تخت نشستم    االن من چیکار کنم 
 بود  باید اماده میشدم ۵یکم فکر کردم  ساعتو نگاه کردم  

 حولمو برداشتم رفتم حموم    یک ساعت اب باتی کردم اومدم بیرون 
 خشک کردم  کمدو باتکردم  موهامو با حوله

 حاال چی بپوشم !!! 
 اهان مانتو سبز خوش رنگمو میپوشم با شلوار سیاه

 اره همین خوبه  مانتو شلوارو پوشیدم 
جلو میز توالت   یه خط چشتتم ناتک کشتتیدم  ریمل تدم  رژ قرمزمو تدم   همه 

شتم  ات تو اینه به خودم نگاه کردم  چ شالمو گذا ستم  شموهامو باال ب دم قد نات 
 من

 
 _کیفمو گرفتم رفتم پایین  مامان تو اشپزخونه بود با کبری خانوم حرف میزد 
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 _مامان جونمم؟
 _جان

 _من با دوستام دارم میرم بیرون
 _باشه یاسمن  شد دیر نکنیااااا

 _باشه 
 _کاری نداری 

 _نه مراقد خودت باش
 _باشه  فعال

 _ ات کبری خانومم خدافظی کردم 
 کفشمو پوشیدم 

 رفتم تو حیاط  سوار ماشین شدم   حرکت کردم 

 دقیقه بعد رسیدم جلو  همون رستورانی که  سمیر ادرس داد ۴۵
 ماشینو پارک کردم پیاده شدم 

 رفتم تو رستوارن باچشم دنبال سمیر گشتم  یه جای خلوت نشسته بود 
 رفتم پیشش 

 _سالم 
تاحاال انقد جذاب ندیده بودمش  جالد سرشو باال اورد  تل تدم تو چشماش 

 تر اون این بودکه  میله من ست کرده بود
 _س.. سالم  یاسمن خانوم بشینین
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شیدم که  ستم  یکم خجالت ک ش سمیر به خودم اومدم روبه روش ن _با حرف 
 اونجوری نگاهش کردم

 _یاسمن خانوم خوبین؟
 _مرسی شما خوبی

 _ممنون 
 دم _گارسون اومد   منو رو نگاه کر

 _یاسمن چی میخوری؟
 _من کباب کوبیده 

 _سمیر رو به گارسون گفت کباب کوبیده  و....... بیاره 
 گارسون رفت 

 _اقا سمیر چیزی میخواستین به من بگین؟
 _بله 

 _چی میخواستین بگین 
 _بعدات شام بهتون میگم 

 _یکم بعد سفارشامونو اوردن  
 اروم شروع کردم به خوردن طذام  یکم خوردم  

شو بخوره ببینم چی میخاد بگه   سمیر طذا شتم  منتظر موندم تا  دیگ میلی ندا
 که انقد کشش میده  

 _چرا دیگ نمیخوری 
 _دیگ میل ندارم

 _اونم دست ات طذاش کشید
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 _منتظر تل تدم تو چشماش 
 _دید منتظره حرفشم شروع کردبه حرف تدن 

 اسمن خانوم چند وقته  من...._راستش ی
 

 _منتظر موندم چیزی نگفت واقعا خسته شده بودم 
 _دوباره شروع کرد به حرف تدن

من  ات بار اولی که دیدمتون خیلی اتتون خوشتتم اومد  ات نظر من شتتما خیلی 
 دختره خوبی هستین حتی پدرمادر مم ات شما خوششون اومده

 مهمش بود؟!!! _ات حرفش سردر نمیاوردم یعنی این حرف
 _منتظر نگاهش کردم

سمن خانوم من بلد نیستم مقدمه چینی کنم امشبم بهتون گفتم بیاین اینجا  _یا
 میخاستم یه چیزی بهتون بگم 

 _میخاستم بهتون بگم 
 

 

  
_دستشو کرد تو چیپش ات تو چیپش یه جعبه دراورد  باتش کرد توش یه انگشتر 

 تک نگین خوشگل بود
 نی؟!!!!_بامن اتدواج میک
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_شتتوکه شتتده بودم   نمیدونستتتم چی بگم   یهو این حرفو تد   باید بهش چی 
 میگفتم ؟!!!

 
_ستتمیر تل تده بود به من  واقعا تو شتتوک بودم اصتتال نمیدونستتتم بهش چه 

 جوابی بدم 
 فقط تونستم بگم 

 _من باید فکرمو بکنم
 _اینو گفتم دیگ حرفی نزدم 

 جوابتونو بهم بگین_  پد فردا شد بهتون تنگ میزنم 
 _باشه

 
 دیگ نتونستم بیشتر ات این اونجا باشم 

 اگ با من دیگ کاری ندارین من برم دیرم شده 
 _باشه 

شدم حرکت کردم  شین  سوار ما ستوران رفتم بیرون  _اتش خدافگی کردم ات ر
هنوت تو شتتوک بودم یعنی ستتمیر ات من خوشتتش اومده یعنی منو دوستتت داره  

 که منو دید عاشقم شد؟؟!!!!!!یعنی ات بار اولی 
 

 _تا خونه همینگوری فکرم مشغول بود  
 ماشینو پارک کردم پیاده شدم رفتم توخونه مامان بابا تو سالن بودن  

 سالم
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ید  با خت نشتتستتتم من  به ت باال  ل منتظر جوابشتتون نشتتتدم ستتریع رفتم 
سره بدی نبود بایدچیکارمیکردم ؟ سمیرپ سمیرچی بگم    !چیکارکنم؟!باید به 

 راشا چی میشه!من راشارو دوس دارم 
 _برو بابا دیوونه تو راشارو دوس داری راشا که دوست نداره 

 
 ات کجا معلوم شاید دوسم داره

 _هه اگ دوست داشت  نمیرفت
 _چه ربگی داره 

 _خیلی ربط داره ؟!
 _نخیر اصال ربگی نداره 

 _همینگوری میله دیوونه ها با خودم حرف میزدم 
جواب رد به ستتمیر ندادم ؟!چراااا؟! چرا بهش گفتم فرداشتتد اصتتال چرامن 

 جوابو میدم !حاال چیکارکنم!
 _همینگوری فکرم مشغول بود نمیدونستم چیکار کنم  واقعا گیی بودم 

 سمیرو راشارو باهم مقایسه میکردم   
شغول بود انقد به این موضوع  شیدم  همینگوری فکرم م سمو دراوردم درات ک لبا

 تا خوابم بردفکر کردم 
 

………… 
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_امشد باید جواب سمیرو میدادم  گوشی رو پیش خودم گذاشتم   اره یاسمن 
 خانوم جوابت نه  

 چون من دوستش ندارم 
 این چه ربگی داره جوابم اره 

 خودمم نمیدونستم چیکار کنم !
 گوشی تنگ خورد  استرس داشتم   سمیر بود 

 تماسو وصل کردم 
 _ا..الو 

 انوم خوبین!؟_سالم یاسمن خ
 _مرسی شما خوبی!؟

 _ممنون 
 _یاسمن خانوم!؟

 _بله؟؟
 _جوابتون چیه؟!

 _نمیدونستم چی بگم 
راشا معلوم نید دوسم داره یا نه تاته معلوم نید تو یه کشوره دیگ چیکارمیکنه 

 …من که نمیتونم تااخر عمرم منتظرش بهمونم 

 ۰!چیشدجوابتون؟ خانوم یاسمن_
 م..میبته_من ..... جوابم.... 

 
 سمیر مکث کرد یهوگفت 
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 _وای باورم نمیشه    دارم ات خوشحالی بال دارمیارم 
 _خودمم باورم نمیشد قبول کردم 

 _ما برای خواستگاری تا چند روته اینده میایم
 _نمیدونستم چی جوابشو بدم واقعا قبول کرده بودم!!!!!

 _یاسمن من  بعدا بهت تنگ میزم _باشه بای
 _فعال
 قگع کردم  تل تدم به صفحه گوشی _تلفنو

 
 _حاال من باید چیکار کنم ؟!!

 _یعنی جدی جدی قبول کردم که تن سمیر بشم؟!
 _اره دیگ یاسمن خانوم داری عروس میشی

 اتدواج میکنی 
 _باید به درسا بگم 

_شماره درسارو گرفتم بعدات چند بوق جواب داد بهش گفتم فردا بیاد خونمون 
 اونم قبول کرد 

 قد فکرم درگیر بود حوصله هیچی رو نداشتم   دراتکشیدم تا بخوابمان
 

 _دختر پاشوو 
 دیشد تنگ تدی میگی بیا خونمون اون وقت خوابی پاشوو
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قت بود  نگ شتتتده بود خیلی و باتکردم دلم برای درستتتا خیلی ت _چشتتمو 
 نمیدیدمش 

 _واااای درسااااجونممم 
 بغلش کردم  ب*و*سش کردم 

 م_ چگوری  یاسی جون
 _خوبم توچگوری چه خبر؟؟

 _سالمتی   چیشد یهو تدی بیام اینجا
 _یهو یادم اومد دیشد چیکارکردم

 _بیا بشین تا برات بگم 
 _بگو دیگ یاسی جون به لبم کردی

 _برای درسا همه چی رو تعریف کردم با تعجد منو نگاه میکرد
 _سمیر!!

 _همون پسره که باهاش کوه رفته بودی؟
 _اره

 دی بهش جواب میبت دادی؟_یعنی جدی ج
 _اره

 _تو مگه راشارو دوس نداشتی؟
_خودت که میبینی راشتتتا رفت خارج معلوم نید کی بیاد تاته اصتتال اتکجا 

 معلوم دوسم داشته باشه
 …_ولی یاسمن راشا
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سره بدی  سمیر پ شا تندگیمو خراب کنم تاته  شا چی من نمیتونم بخاطره را _را
 نید خیلی هم خوبه  

 این حرفام مگمین نبودم))خودمم ات 
 _  عزیزم مبارک باشه 

 _چیرومبارک باشه هنوت که چیزی معلوم نید
 _دیوونه سمیر اتت خواستگاری کرد دیگ 

 _هنوتکه نیومدن 
 _برو دیوونه تو که جواب میبت بهش دادی 

 _اره
 _وااای یاسمن یعنی توام  میخای اتدواج کنی 

 خاک تو مخ من
 _چرا؟!

 ن ولی من  ترشیدم_تورو اومدن گرفت
_ههه با درستتا کلی شتتوخی کردیم دیوونه باتی درمیاورد  ناهارخونمون بود 

 بعدات ناهار رفت خونه خودشون 
شد اهنگ گوش دادم  شتم  تا  _منم رفتم تو اتاقم هدفونمو دراوردم  اهنگ گذا

 دیگ خسته شدم رفتم بیرون اروم ات پله ها پایین رفتم 
 ا تلفن صحبت میکردصدای مامان میومد انگار ب

 _بله من  بهشون میگم 

....... 
 _خواهش میکنم 
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……… 
 ما منتظر شما هستیم 

………… 
 _نه  خدانگهدار

………… 
 _مامان کی بود؟!

 _مامان با لبخند نگاهم کرد  
ستای باباته فکرکنم   سریکی اتدو ستگار بیاد پ شد برات خوا سمن  قرار فردا یا

 بشناسیشون عروسی یاشار بودن
سیدم   چقد تود تنگ تدن  _من که سوال نپر ستم تیاد  خودم همه چیرو میدون

 فکر نمیکردم به این تودی بیان
 

 _مامان دیدکه تیاد اتش سوال نمیپرسم با تعجد پرسید
 _یاسمن چیزی شده؟

 _نه مامان
 _ناراحتی برات خواستگار میخاد بیاد؟

 _نه
 _پد چرا این قیافه ی هستی؟

 _مگه قیافم چشه؟
 _هیچی

 ابا اومد خونه مامان به بابا گفت بابام انگار راضی بود  سمیرو میشناخت   _ ب
 نظر منو پرسیدن منم قبول کردم 
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 دیگ اخر شد بود خیلی خسته شده بودم  رفتم تو اتاقم  تا بخوابم
 
 

چندستاعته دیگ ستمیر اینا میومدن  باید هرچه تودتر اماده میشتدم  اتتو کمد  
 مش جلو میزتوالت یه ارایش مالیم کردم کتودامنمو دراوردم پوشید

صدفی   شتم خودمو تو اینه دیدم همه چی کامل بود یه کت دامن  سری گذا رو
شار نگارهم اومده بودن    شیده بودم خیلی بهم میومد   ات اتاق رفتم بیرون  یا پو

 کنار نگار رو مبل نشستم
 نگار_به به عروس خانوم چه خوشگل شدی امشد

 _خجالت کشیدم 
 نگ خونه رو تدن  _ت

استتترس گرفتم  همه رفتن جلو در منتظر بودن منم بلندشتتتدم رفتم کنار نگار 
 وایسادم 

 اول پدر سمیراومد 
 بابا_سالم اقای نیاتی خیلی خوش اومدین

 _خیلی ممنون
 
مامانش وخواهرشتتم اومدن  اخر ات همه ستتمیر اومد تو  چقد نات شتتده بود با  

 بود با بلوت سفید خیلی بهش میومد تو  دستشاون لباس شلوار مشکی پوشیده 
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یه ستتبدگل بزرگ بود  من عاشتتب گل رت بودم با مامان باباستتمیر احوال پرستتی 
 کردم سمیراومد نزدیکم سبدگلو بهم داد تیر لد تشکر کردم  

 بابا_خیلی خوش اومدین بفرمایین
ستم  ش ستن یه جای خالی کنار نگار بود رفتم اونجا ن ش لی خی_ همه رومبل ن

 استرس داشتم
شو پایین انداخته  سر سمیرونگاه کردم  شغول حرف تدن بودن  سمیر م بابا  پدر

 بود  مامانش منو با لبخند نگاه میکرد منم لبخند تدم  
پدرستتمیر_ما امشتتد مزاحمتون شتتدیم برای امر خیر دخترتون یاستتمن خانوم 

 برای پسرمون سمیر  

  
 هم حرفاشونو بزنن شما اگ اجاته بدین  این دوجوون برن با

 بابا_ بله . یاسمن جان اقاسمیرو  تا اتاقت راهنمای کن 
 _بلندشدم سمیرهم بلندشد

 سوگل فتحی  ......:
 _ات پله ها باال رفتیم جلو در اتاقم وایسادم    

 
 اول سمیر رفت منم پشت سرش رفتم تو اتاق  نشست منم لبه تخت نشستم .

  
 _باورم نمیشه

 _که چی؟
 تو داری تن من میشی_اینکه 
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 _خنده کردم گفتم 
 _خیلی خوشحالی اقا هنوت نه به باره نه بداره 

 _اخمی کرد گفت 
 _خانوم یادت رفت جواب میبتو بهم دادی

_خد بابا حاالچرا ناراحت میشتتی اگ باهام خوب باشتتی مگمین باش نظرم 
 عوض نمیشه

 _لبخند تد گفت 
 _ما االن باید درباره چی حرف بزنیم؟

 یدونم_نم
 _خد همسراینده من چه توقع اتم داره؟

شه  شه خوش اخالق با شه. مهربون با _توقع تیادی ندارم. اینکه باهام خوب با
 دوسم داشته باشه ات هرلحاظ تامینم کنه

 _سمیر تک خنده ی کرد  
 گفت توقع تیادی نداشتی 

 _تیادبود?
 _نه نه شوخی میکنم 

 _اهان  
یکم دیگ باهم حرف تدیم  رفتیم پایین ات ستتمیر خوشتتم اومده بود   بااینکه 

 شد خواستگاری بود ولی شوخی میکرد کال پسره شوخی بود برعکد راشا 
 مادرسمیر_ بچها  به نتیجه رسیدین؟
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 سمیر_منو یاسمن مشکلی باهم نداریم 
 صدای پد مبارکه  بلندشد  بعد ب*و*سه ها به سمتون  روان شد 

 میرا اروم گفت س 
ید   که تورو د بت دادی  ات روت اولی  به ستتمیر جواب می خدارو شتتکر تو  _
اتتوخوشتتش اومده بود  هروقت بیرون میرفتیم میومدیم اقا تا چند روت کیفش 
ند روت پیش  اتت  که چ تا این ند روتم خیلی  توخودش بود  کوک بود   این چ

 خواستگاری کرد   
 _لبخند تدم 

 سکه تمام بهار اتادی تعیین شد  البته به پیشنهاد سمیر مهریه من هزار  
اون شد همه کارارو انجام دادن  مراسم عقد برای دو هفته دیگ بود    اخرشد 

 سمیر بهم گفت فردا میاد باهم بریم خرید اتمایش
 بعدات رفتن مهمونا رفتم تو اتاقم   یاشار نگارهم رفتن خونه خودشون

 
شتتیدم امروت خیلی خستتته شتتده بودم  باید تود _لباستتمو عوض کردم  دراتک

 میخوابیدم 
 

......  
صتتبح تود بیدارشتتدم  لباستتمو عوض کردم  ات پله ها پایین رفتم گوشتتیم تنگ 

 خورد تماسو وصل کردم
 سالم

 _سالم خوبی؟
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 _مرسی
 _یاسمن من پایین منتظرتم

یدم شتت_یه باشتته گفتم تلفنو قگع کردم ات مامان بابا خدافظی کردم کفشتتمو پو
 رفتم بیرون 

 ماشین سمیرجلو درخونمون پارک بود دروبات کردم سوارشدم
 _سالم صبح بخیر

 _سالم صبح شماهم بخیر
 _ماشین حرکت کرد 

 نیم ساعت بعد رسیدم جلو اتمایشگاه نگه داشت پیاده شدیم رفتیم تو  
 _یاسمن تو اینجا بشین من االن میام

 _باشه 
 _رو صندلی نشستم دورو ورمو نگاه کردم  یکم شلوغ بود  

 
 سمیر اومد  

 کنارم نشست 
 _یکم  بعد اسم مارو خوندن رفتیم تو  خیلی میترسیدم ات امپول 

_ 
یه چیزی خوردیم خریدکردیم  شهر جواب  بالخره خون دادم بعدات اون رفتیم 
سته بودم    ات  شده بود انقد خ شد  شو گرفتیم میبت بود   تا بیایم خونه  اتمای

 سمیر خدافظی کردم رفتم تو خونه   لباسمو عوص کردم تا بخوابم 
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 بودم  این دوهفته خیلی تود تموم شد  تو این دوهفته حسابی خسته شده
امروت صبح سمیر منو نگار سمیرارو اورد ارایشگاه   این خانومه موهامو داشت 
درست میکرد    چند ساعت بعد کارش تموم شد لباسمو پوشیدم خیلی دوس 

 داشتم تود تر خودمو تو اینه ببینم   
ات چیزی که دیده بودم تعجد کردم اصتتال خودم نبودم  انگاریه یاستتمن دیگ 

 ی نات شده بودم مخصوص تو اون لباس عروس  اومده بود خیل
موهامو باال داده بود یه  تاج گذاشتتت  ارایشتتم کامل بود واقعا ناتشتتده بودم ات 

 اتاق اومدم بیرون  نگار سمیرا همینگوری منو نگاه میکردن 
 نگار اومد جلو بغلم کرد

 _وای یاسمن جونم چقد نات شدی تو دختر 
 تشکر کردم توام خیلی نات شدی

 _سمیرام اومد جلو بغلم کرد
 _یاسمن باورم نمیشه خودت باشی چقد ناتشدی  خوشبحاله داداشم 

 خنده کردم 
 سمیرا یه پیران بلند قرمز پوشیده بود که  جلوش چاک داشت 

 موهاشو فر کرده بود خیلی بهش میومد
نگارم یه پیراهن مشتکی بلندپوشتیده بود جلوش کارشتده بود  موهاشتو  جمع 

 خیلی ناتشده بود کرد بود
 _یکی ات دخترا اومد گفت دوماد اومد
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شده بود خیلی  سفید  خیلی نات  شکی پیراهن  شلوارم سمیر اومد تو با کتو  _
سته  شده بود  تل تد به من   د سته بود واقعا نات  شت ب شو ات پ بهش میومد موها

 گلو گرفت سمتم   گلو اتش گرفتم فیلم بردار  فیلم میگرفت
 دی  خانومم_خیلی خوشگل ش

 _خجالت کشیدم تیر لد اتش تشکر کردم 
 _فیلم بردارگفت  سمیردستمو بگیره بریم پایین 

 همین کارو کردیم سوار اسانسور شدیم پایین رفتیم 
 سمیر در ماشینو برام بات کرد  رفتم تو  

 خودشم اومد نشست پشت فرمون 
 حرکت کردیم    قرارشد اول بریم اتلیه  

 تو ماشین یه اهنگ شاد گذاشت 
 _یاسمن باورم نمیشه  تو میخای خانومه خودم شی 

 _لبخند تدم 
سخت  سم بلند بود راه رفتن یکم برام  شت  لبا ساعت بعد جلو اتلیه نگه دا نیم 

 بود   باهم رفتیم تو اتلیه   یه خانومه اومد گفت بریم تو اون اتاق  روبه روی  
 ماهم رفتیم تو همون اتاق

 
_خانومه اومد  گفت شتتنلمو دربیارم    چندتا عکد گرفت بعدات عکد رفتیم 

 باغ 
 عقدمون تو باغ بود  سمیر پیاده شد درطرف منو بات کرد 
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سمته  ستمو گرفت  عکاس ات هر تاویه عکد میگرفت   باهم به  شدم  د پیاده 
گاه عروس  جای یک میگفتن   رفتیم  مدن طرفمونو بهمون تبر مه او باغ رفتیم ه
دوماد نشستم  یهو چهره ای راشا اومد جلو چشمم. چشمو بستم  نمیدونستم 

 این کاری که دارم میکنم درسته یا طلط  االن دیگ برای پشیمونی خیلی دیره  
 درسا_سالم به عروسو دوماد گل _سالم درسای

 _تبریک میگم خوشبخت بشین 
 به سمیرم تبریک گفت 

 اومد کنارم اروم بهم گفت 
 تورکردی خدا بده شاند_خد چیزی 

 _دختر تو هنوت هیزی 
 _برو بابا 

 _عاقد اومد   شروع کرد به خوندن خگبه 
 درسا شروع کرد به قند سابیدن 

 مهریه همون بود که تعیین شده بودبعدات سه بار خوندن .  
 ات اینده میرسیدم  

 نمیدونستم بعدات اتدواجم چی میشه 
 چشمو بستم  نفد عمیقی کشیدم سمیر دستمو گرفت اروم فشار داد   

 بله 
 همه شروع کردن به دست تدن

 سمیرم بله رو گفت 
 حلقه هارو دستمون کردیم  دیگ تنه سمیر شده بودم  
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مامان بابای من اومدن تبریک گفتن  مامان بابای ستتمیرم اومدن بعدش نگار 
 یاشار سمیرا نامزدش   

شروع کردن به قر دادن حالم تیاد  سط  سردخترا رفتن و شتن همه پ اهنگ گذا
شد ات پویا  خوب نبود  رویارو ات دور دیدم که میاد طرفمون   رویا یه هفته ی می

 جداشده بود 
 االن حالش بهتر شده بود

 رویا_ تبریک میگم یاسمن جون ایشاال خوشبخت بشی  بغلش کردم 
 مرسی عزیزم

 سمیرم بلندشد  
 _اقا سمیر مبارک باشه

 _خیلی ممنون رویا خانوم 
 _رویا رفت نشستم 

 _یاسمن
 _جان

 _امروت بهترین روته تندگیه منه  میدونی چرا؟!
 چون با دختری اتدواج کردم که عاشقشم 

 _لبخند طمگینی تدم  
 درسا_پاشین پاشین چیه میله پیرتنا پیر مردا اینا نشسته این

 پاشین
 شو_درسا االن بیخیال 
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 _بیخیال نمیشم
 _نخیر باید پاشین 

 بزور دستمو گرفت منو سمیرو برد جلو 
 همه رفتن نشستن منو سمیر وسط بودیم 

 اهنگ شروع شد 
 منم شروع کردم به ر*ق*صیدن 

 توچشمای سمیر نگاه کردم
 چیشد به جای این دو چشم مشکی  چشمای عسلی  جاش بود 

 نه من نباید به راشا فکرکنم
 ماله سمیر ممن دیگ 

 
صید منم همین کارو کردم  اهنگ تموم  سمیر با لبخند نگاهم میکرد میر*ق* _

 شد  رفتیم نشستیم
 درسا ماهان  اومده بودن  ماهان بهم تبریک گفت انگار ناراحت بود 

 
 همه مشغول ر*ق*ص بودن 

 یکی ات دوستای سمیر صداش کردو رفت
 رویا نگار درسا اومدن 
 یاورد وسط جشن ما هرهر کرکر درسا مسخره باتی درم

 نگار رویا اذیتم میکردن  
 مامان برام چشمو ابرو میومد  
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 وسط حرف درسا یهو سمیر اومد همه ساکت شدیم 
 دخترا رفت 
 

سمیر ات ر*ق*ص من خوشش اومده بود مجبورم میکرد پا به پاش باهمه اهنگا 
 بر*ق*صم 

 تاشد فقط  ر*ق*صو ر*ق*ص بود
 شام سرو شد  بعدات اونم بزنو بکوب بود  ساعتای دواتده شد 

 جشن تا ساعتای دو طول کشید 
 همه ماروتا جلوی اپارتمان بدرقه کردن 

 رفتن 
 بابا وبابای سمیرموندن  دست مارو تو دست هم گذاشتن    

 با دعای خیرشون وارد دنیای جدیدمون شدیم 
 هنوت خونه سمیرو ندیده بودم  

 یعنی اجاته نداد بود 
 باهم سوار اسانسور  شدیم 

 رفتیم طبقه باال  
 در اسانسور باتشدرفتیم بیرون سمیر در خونه رو بات کرد  اول من رفتم تو  

 محو تماشای خونه بودم
 یه خونه نقلی کوچیک بود
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 سمیر رو  کاناپه نشست
 _فقط دو دقیقه فرصت داری  خونه رو نگاه کنی

 
 _چرا دودقیقه ؟مگه باهم چیکارداری؟

 یهو فهمیدم چی گفتم 
 _سمیر تد تیر خنده

 _دو سه دقیقه دیگ میفهمی 
 با لبخند نگاهم میکرد 

 ات خجالت صورتم سرچ شده بود  خودمو تدم به بیخیالی خونه رو نگاه کردم
اشپزخونش اپن بود  ست سفید مشکی تو سالون  ست سفید قرمز بود  واقعا  

 قشنگ بود  دوتا در اونجا بود
ست بود   کنارش دریکی ات ا سمت را تاقارو باتکردم   رفتم  تو یه تخت دونفره 

 میز ارایش بود   ست سفید بنفش 
 ات اتاق رفتم بیرون اون یکی اتاقو نگاه کردم اتاق کاره سمیر بود 

 بر گشتم دیدم  سمیر تو چار چوب در وایساد
 

 خانوم بسته دیگ وقتت تموم شد 
 اومد نزدیکمو منو بغل کرد 

 یکارمیکنی_سمیرچ
 _االن خودت میفهمی خانووومم

 _بغلم کرد منو برد تو اتاق خواب   
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 قلبم تند تند میزد استرس داشتم 
 سمیر

 _جانم
 _میشه بزاری برای یه شبه دیگ

 _با بدجنسی گفت نه 
منو روتخت گذاشت خودش خم.شد روم  کرواتشو بات کرد      دستشو بات کرد  

 ود چند دقیقه ی تو بغلش بودمرفتم تو اطوشش خیلی لذت بخش ب
 

 _اروم پیشونیمو ب*و*س کرد
 ب*و*سه دومو رو گونه ام تد 

 با هر بار ب*و*سیدنش بیشتر مشتاق میشدم 
 به لبام خیره شد  

 اروم لباشو گذاشت رو لبام 

…………… 
 

_  بیدارشدم رو تخت نشستم با اتفاق دیشد لبخند تدم بلند شدم تیر شکمم 
 تیر میکشید   توجه ی نکردم رفتم تو هال سمیر با حوله اومد بیرون 

 سالم صبح بخیر
 _سالم صبح شما بخیر اقایی

_رفتم تو اشتتپزخونه  ات تو یخچال کره مربا پنیر عستتلو در اوردم چای درستتت 
 رو چیدم  کردم    میزه صبحانه
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 سمیر اومد 
رو به روم نشتتستتت براش چای ریختم صتتبحانمون تو ستتکوت خوردیم بعدات 

 صبحانه  ناهار قیمه درست کردم 
 تلفن خونه تنگ خورد  جواب دادم

 _سالم
 _سالم دخترم  حالت خوبه?

 _مرسی مامان جونم شماخوبی؟
 _مرسی سمیر خوبه؟

 _خوبه 
 سمیربهم اشاره کردکه کیه

 _گوشی رو ات خودم دور کردم 
 مامانه

 _بعد گوشی رو به گوشم نزدیک کردم با مامان حرف تدم 
 بهم میگفت چیکار کنم چیکارنکنم

بعدات حرفای مامان تلفنو قگع کردم   کنارستمیر نشتستتم   باهم ستریالو نگاه  
 کردیم  بعد ناهارخوردیم سمیر ات دستپختم تعریف میکرد 

 نو تموم کردیم بعدات ناهار رفتم تو اتاقم  استراحت کنم باشوخی خنده  ناهارمو
 گوشیم تنگ خورد درسا بود تماسو وصل کردم

 _الوسالم 
 _سالم عروس خانوم چگوری

 _خوبم
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 _خد بگو ببینم دیشد خوشگذشت
 _درسا بی ادب

 _واه مگه چیگفتم 
 بگوببینم چیکار کردین؟

 _درسا الل بمیری. چه خبر
 ؟

 ببینم چیشد_بحیو عوض نکن بگو 
 _با درسا کل کل کردم 

 بعداتاون گوشی رو قگع کردم  
 رو تخت دراتکشیدم   

 دلم تخت خودمو میخواست اینجا خیلی کوچیک بود   
 دلم میگرفت ولی چیزی به سمیر نگفتم

 چشمو بستم تا بخوابم 
 

 _خانومی  ؟؟خانوم
 _چشمو بات کردم  دیدم سمیر لبه تخت نشسته موهامو نات میکنه 

 _خانومی 
 _بهش لبخند تدم

 _خانومی فردا صبح میخایم بریم ماه عسل 
 _دستمو بهم کوبیدم  جیغ کشیدم 
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 وای سمیر عاشقتم
 

 _صورتشو اورد جلو  اشاره کردب*و*س کنم 
 _منم یه ماچ .گنده کردم 

 _پاشو خانومی  وسایلو جمع کن  فردا صبح میریم 
 _سمیرم کجا میخایم بریم؟!
 _حاال فردا خودت میفهمی 

 _عه سمیر اذیت نکن دیگ بگو
 _نوچ  

 _خیلی بدی
 با حالت قهر رومو برگردوندم

 _باشه حاال قهر نکن 
 _شونه مو باال انداختم 

 _خانومی باشه قهر نکن میریم کیش
 _اچ جون کیش

 سمیرو بغل کردم  
 مردم ات_باشتته حاال انقد شتتیگونی نکن  پاشتتو یه چیزی درستتت کن بخوریم 

 گشنگی
 _چشم قربان 

 _بلند شدم رفتم تو اشپزخونه سمیرم اومد رو کاناپه نشست  
 بود ۸ساعتو نگاه کردم 
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 اوووم چی درست کنم 
 _راحتترین طذا چیه!!!؟

 _اهان املت 
 

 شروع کردم به درست کردن املت  
 میز شامو چیدم  سمیرو صدا کردم اومد  رو به روم نشست 

درستتت کرده  لبخند تدم  شتتامونو خوردیم بعدش رفتم تو _به به خانومم چی 
 اتاق خواب  وسایل های که میخواستمو  جمع کردم 

 برای سمیرم چند تا لباس گرفتم
 کارم که تموم شد  رفتم پیش سمیر  با گوشیش صحبت میکرد 

 _اره اینجاس

…… 
 _نه حالش خوبه!؟

…… 
 _کنجکاو شدم با کی حرف میزنه اروم پرسیدم کیه

 _سمیرا
 _سمیر گوشی رو گرفت طرف منو گفت 

 _خانومی  سمیرا باهات کارداره
 _گوشی رو ات سمیرگرفتم 

 سالم سمیرا جونم
 _سالم عروس خانوم چگوری خوبی ؟
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 _مرسی توخوبی؟
 _منم خوبم 

 _حالت خوبه بهتری؟
 _اره خوبم 

 _خد دیشد چیشد؟
 _یکم ات سمیر فاصله گرفتم 

 _چی چیشد؟
 نزن به کوچه علی چپ_اییییی خودتو 

 _برو بابا دیوونه 
 _بگو ببینم تود تند سریع

 _عه سمیرا  داداشت اینجاست 
 _خد باشه

 
 _دیوونه ای بخدا 

 یکم سر به سرم گذاشت  
 بعدش اتش خدافظی کردم 

_ستتمیر یه فیلم خارجی نگاه میکرد ات اونجای که من اتاین فیلما دوس ندارم  
 حوصله ام سر رفته بود 

 نستم چیکارکنم  نمیدو
 پفی کردم 
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شتم  سینی گذا ست کردم تو  شپزخونه  دوتا فنجون قهوه در شدم رفتم تو ا بلند 
 رفتم  بیرون  سینی رو گذاشتم رو میز 

 سمیر اصال حواسش به من نبود طرق فیلم شده بود 
 _کنار سمیرنشستم  

 _خانومم چرا تحمت کشیدی
 قهوه خوردم_لبخند تدم  فنجون قهوه رو گرفتم یکم ات 

 سمیرم قهوه شو خورد 
 دستشو گذاشت رو شونه هام  

 یکم دیگ نشسیتم  
 _یاسمن جان من برم بخوابم خیلی خوابم میاد  

 _باشه عزیز شبت خوش
 _شبت خوش تندگیم 

نگاه کردم بعد  خاموشش کردم tv_سمیر رفت تو اتاق منم تو هال نشستم یکم 
یده بود کنارش دراتکشتتیدم اصتتال خوابم  تاق خواب  روتخت خواب رفتم تو ا
نمیومد   به ایندم فکر کردم  تندگی با ستتمیر  خیلی چیزای دیگ   نمیدونم کی 

 خوابم برد 
 _خانومی ؟

 _چشمو بات کردم 
 _سالم صبح بخیر

 _سالم عزیزم صبح توام بخیر
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 ده شو دوساعته دیگ پروات داریم_خانومی پاشو اما
ضر کردم     صبحانه رو حا ستم بعد  ش صورتمو  شویی  ست شدم رفتم د _بلند 

 بعدات صبحانه  اماده شدیم  تنگ تدیم اژاند 
 _سمیر به مامان اینا خبر دادی؟

 _اره 
 _باشه 

 یکم بعد تاکسی اومد  رفتیم پایین 
 مد سوار ماشین شدیم   سمیر رفت با نگهبان  ساختمون حرف بزنه  بعدش او 
 

 یک ساعت بعد  جلو فرودگاه نگه داشت
 رفتیم تو  یکم بعد پرواتو اعالم کردن 

 سوار هواپیما شدیم 
 کنار سمیرنشستم  سرمو گذاشتم روشونه اش  چشمو بستم 

 
 _یاسمن خانومی رسیدیم

 _چشمو باتکردم
 _کی رسیدم؟

 _االن 
 _باهم رفتیم پایین 

 کجا بریم_سمیر االن میخایم 
 _هتل
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 _اوکی  
 سوار تاکسی شدیم   

 بیرون نگاه کردم  خیلی قشنگ بود مخصوصا دریاش  عاشب دریا بودم
 محو تماشای بیرون بودم اصال نفهمیدم کی رسیدیم  
 

 _یاسمن جان نمیخای پیاده شی
 _ات ماشین پیاده شدم  هتل ات بیرون خیلی بزرگ بود

 _ بریم
 هتل  _خانومی تو اینجا باش االن میام  _باشه گفتم  باهم رفتیم تو

 _باشه 
_داخلشم میه بیرونش بزرگ بود خیلی هتل شیکی بود   چشم افتاد به یه دختره 

 کوچولو که  بدو میکرد  یهو خورد تمین 
مادرش بود  دختره  گار  ندش کرد   ان مه بل خانو یه  یدم  خواستتتم برم جلو  د

شت ست دا شش یه ماچ گنده اتاون کوچولو همینگوری گریه میکرد   دو م برم پی
 لپ های تپلش بگیرم 

 _خانومی چیرو نگاه میکنی؟
 _عه سمیراومدی

 _اره .بیا یاسمن بریم تواتاقمون 
 _باشه 

 _باهم رفتیم تو اتاقمون 
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شت   رفتم کنار پنجره بیرونو نگاه کردم روبه  سایالرو  کنار تخت گذا سمیر و
 روش دریا بود   واقعا قشنگ بود 

 …اومدکنارمسمیر 
 _قشنگه نه؟
 _اره خیلی 

 _ دستشو دوره کمرم حلقه کرد 
 _پیشونیمو ب*و*س کرد 

 _خانومی  من یکم  خسته ام  یکم میخوابم بیدارشدم میریم بیرون
 _باشه 

_ستتمیر رفت دراتکشتتید منم کنار پنجره وایستتتادم بیرونو نگاه کردم  بعدش   
 لباسمو عوض کردم  

 گوشیم تنگ خورد  تماسو وصل کردم 
 _سالم مامان جون  )مامان سمیر فریده(

 _سالم دخترم خوبی مادر؟
 _ممنون شما خوبی؟پدرجون خوبه

 _خوبه همه سالم دارن 
 _سالمت باشن

 _دخترم رسیدین؟
 _اره 

 _مراقد خودتون باشین
 _چشم 
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 _سمیرم کجاست؟!
 _سمیر خسته بود خوابید

 _اهان  
امان فریده حرف تدم  گوشی قگع کردم  مامان فریده تن مهربونی یکم دیگ با م

 بود دوستش داشتم   
 _حوصله ام سر رفته بود سمیرم که خواب بود    

 پد تا وقتی که بیدار شه برم  دور بزنم 
 _لباسمو پوشیدم رفتم بیرون  

 کنار ساحل  وایسادم  محو تماشای دریا شدم   
 ر کوچولی که تمین خورده بود یهو چشم افتاد به همون دخت 
 رفتم پیشش  

 _سالم خانوم خوشگله
 _نگاهم کرد  

 چقد چشمای ناتی داشت    
 سالم

 _عزیزم اسمت چیه؟
 _یسنا

 _چه اسم قشنگی داری 
 _اسم شما چیه؟

 _یاسمن
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 _اسم شمام خیلی قشنگه 
 _الهی من قربونت برم  ب*و*سش کردم 

 _یسنا جون مامانت کجاست؟'
 _یه خانوم اقای رو نشونم داد 

 مادرو پدرش مشغول حرف تدن بودن
 _یسنا خانوم  چندسالته؟

 سال۴_
 _خواهربرادرم داری؟!

 _نه 
 خاله من باید برم پیش مامانم 

 _باشه عزیزم برو 
_بدو کرد رفت پیش مامانشتتو  به مامانش یه چیزی گفت   مادره بهم لبخند تد 

 منم جواب لبخندشو دادم
 

_دوباره به دریا نگاه کردم   رو شن نشستم  نمیدونم چقد گذشت که  دیگ هوا 
 تاریک شده بود  بلند شدم رفتم  تو هتل 

 ات پله باال رفتم در اتاقو بات کردم سمیر  رو تخت نشسته بود 
 _سالم 

 _سرشو بلند کرد  
 تا حاالا کجا بودی؟؟

 _انتظار همچین برخوردی رو نداشتم 
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 باتومو گرفت  _اومد نزدیکم
 _گفتم تا حاال کجا بودی؟؟چرا گوشیتو باخودت نبردی هان؟

 _باتوم درد گرفته بود  سمیر دستمو ول کن 
 _به خودش اومد دستمو ول کرد

 _دستمو ماساژ دادم  خیلی دردم گرفت   

_ 
 

 _ببخشید  سرت داد تدم 
سی  صدات تدم ک ستی هرچر  شدم دیدم تو اتاق نی شدم  بیدار ب جوانگرانت 

 نداد به گوشیت تنگ تدم صداش ات تواتاق اومد
 
 اومدم پایین نبودی خیلی نگرانت شدم  

صابم بهم ریخت گفتم تا بیدار  ساحل  تو خواب بودی اع _من رفته بودم کنار 
 بشی برم کنار ساحل

 _باشه خانومی
 _لبه تخت نشستم سمیرم اومد کنارم نشست 

 تم_اخماتو بات کن دیگ من که معذرت خواس
 _بهش لبخند تدم 

 _سمیر گونه مو ب*و*سید 
 _پاشو خانومی حاضر شو بریم یه چیزی بخوریم که  مردم ات گشنگی

 _باشه
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 _اماده شدم  سمیرم اماده شد باهم رفتیم بیرون 
 _سوار تاکسی شدیم 

 یکم بعد جلوی یه رستوران نگه داشت پیاده شدیم 
 _بفرما خانوومم

 ستم _رفتم تو رستوران رو میز نش
 رستورانش خیلی قشنگ بود 

 گارسون اومد 
 _چی میل دارین

 _خانومی چی میخوری ؟
 _هرچی تومیخوری منم میخورم 

 _سمیر جوجه سفارش داد 
 گارسون رفت 

 _خانومی ات ستوران خوشت اومد؟
 _اره عالیه 

_یکم بعد سفارشمونو اوردن  طذامونو خوردیم بعدش رفتیم کنار ساحل رو یه 
 سنگه بزرگ نشستیم 

 صدای دریا خیلی بهم حد ارامش میداد  
 سمیر دستمو گرفت  ب*و*س داد 

 دستشو دوره کمرم حلقه کرد _صدای دریا خیلی لذت بخشه نه؟
 _اره

 ودمون گرفتم _سمیر گوشیشو ات تو جیبش در اورد  چندتا عکد ات خ
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 یکم کنار سواحل قدم تدیم 
 رفتیم هتل 

 لباسمو دراوردم دراتکشیدم سمیرم اومد کنارم دراتکشید
 _تندگیم دلم برات تنگ شد

 اینو گفت بغلم کرد 
 _سمیر تو که پیشمی چرا دلت تنگ شد

 _چه پیشم باشی یا نباشی  دلم همش برات تنگه خانومی 
 _اروم لباشو گذاشت رو لبام نرم ب*و*سید 

……… 
 _بیدارشدم  رو تخت نشستم سمیر هنوت خواب بود 

 حولمو برداشتم رفتم حموم  
 نیم ساعتی تو حموم بودم اومدم بیرون سمیر بیدارشده بود 

 _سالم صبح بخیر 
 _سالم صبح توام بخیر گلم 

 _موهامو با حوله خشک کردم 
 _صدای در اومد 

 رفت در باتکرد_سمیر  
 _با تعجد نگاه میکردم یعنی کی بود
 _دیدم سمیر دستش یه چیزی هست

 
 _این چیه؟
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 _صبحانه 
 _دستتت طال

 _فدای خانومی
 _کنار سمیر نشستم با هم صبحانمونو خوردیم 

 بعدش  رفتیم باتار
 عاشب خرید بودم 

 _تو پاساژ دور میزدیم  
 _خانومی

 _جانم
 _اون مانتو چگوره؟

مانتوی که اشتتاره کرد نگاه کردم عالی بود یه مانتو ستتفید که لبه هاش با _به 
 سنگ کارشده بود

 باهم رفتیم تو مغاته فروشنده یه خانوم بود 
 سمیر بهش گفت اون مانتوی که پشت ویترینه رو بیاره 

 _خانومه اورد 
 _خانومی برو اینو پرو کن 

 _باشه  رفتم تو اتاق پرو 
 بود خیلی بهم میومدمانتوپرو کردم عالی 

 در بات کردم
 سمیر نگاهم کرد  

 _بهت میاد خانومم 
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 _مرسی
 _در اتاق پرو بستم مانتو خودمو پوشیدم رفتم بیرون 

ستتمیر مانتورو اتم گرفت پولشتتو حستتتاب کرد ات مغاته تدیم بیرون یه مغاته 
شت  تل تده بودم به  شنگی دا سکای ق شی رو دیدم  خیلی عرو سک فرو عرو

با ذق  نگاهش  میکردم میله بچهای که با مامانشتتون میان خرید ات یه  ویترین  
 چیزی خوششون میاد با هیجان نگاهش میکنن درست میله همون بچهاا شدم 

 همینگوری به عروسک ها نگاه میکردم 
یه  خرس کوچولوی قرمز اونجا بود تو دستتتش قلد بود   خیلی خوشتتم اومده 

 بود اتش 
 _بیخیال عروسکا شدم 

 با سمیر ویترینارو نگاه میکردیم ات هرچی خوشمون میومد میخریدم  
 _یاسمن  جان  چند دقیقه اینجا وایسا االن میام

 _باشه 
 _سمیر رفت منم  ویترینارو نگاه میکردم 

 یکم بعد سمیراومد تو دستش پالستیک بود  
تا شهر باتار بودیم کلی خرید کردیم بیرون ناهارمونو خوردیم بعدش اومدیم 

 هتل  وسایل هارو گذاشتم یکم استراحت کردیم دوباره رفتیم بیرون 
 دست سمیرو گرفتم باهم قدم میزدیم 

 _خانومی بریم دوچرخه سواری ؟
 _با ذق دستمو بهم کوبیدم 
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 اچ جووون  دوچرخه سواری عاشقشم 
 عاشب همه چی هستی عاشب منم هستی؟_دختر تو 

 _معلومه که عاشب شوهر خودمم هستم 
 ات این حرفم تیاد مگمین نبودم 

 _سمیر گونه مو کشید دردم اومد
 _عه سمیر

 _طر نزن  ماله خودمه  دوست داشتم کشیدم
 _لبخند تدم 

 رفتیم  یه دوچرخه دونفره اجاته کردیم 
باحال بود برای اولین  بارم بود که ات این دوچرخه های ستتوار شتتتدیم خیلی 

دونفره ستتوار شتتدم ات کنار ستتاحل میرفتیم واقعا کیش خیلی قشتتنگ بود بقول 
 خودم عاشقش شدم 

 تا شد با سمیر بیرون بودم کلی خوشگذروندیم
 

 _خانومی 
 _جونم 

 _ات تو پالستیک یه خرس قرمز بیرون اورد 
 _اینو برای تو خریدم 

ستمو محکم بهم کوبیدم میل سمیر _د سو ات  شیدم عرو ه بچه کوچیکاا جیغ ک
 گرفتم با ذق به عروسک نگاه کردم یهو پریدم بغل سمیر 

 دستمو دور گردنش قالب کردم اونم دستشو دور کمرم حلقه کرد 



wWw.Roman4u.iR  670 

 

 وااای سمیر عاشقتم 
 _خنده کرد گفت 

 _نه به انداته ی که من عاشقتم
 _نخیرم من بیشتر  عاشقتم

خندهاش  بودم  دلم اب شد   نتونستم جلوی خودمو _لبخند تد  عاشب همین 
 بگیرم  لبابمو گذاشتم رو لباش.........

 
یه هفته مسافرت بودیم بهترین ماه عسل بود سمیر هیچی برام کم نذاشت  هر 

 روت بیشتر عاشقش میشدم 
 

   
تیرگاتو خاموش کردم  میز ناهارو چیدم   ستتمیرم تا نیم ستتاعت دیگ میومد  

 سبز درست کردم  امروت قرمه
ات پنجره بیرونو نگاه کردم ات دور ماشین سمیرو دیدم رفتم تو اتاق خواب  ات تو 
اینه یه نگاه به خودم انداختم   رژمو یکم پرنگ تر کردم  یه چشتتمک به خودم 

 تدم رفتم بیرون  سمیرم اومد تو خونه 
 …سالم عزیزم خسته نباشی
 _سالمت باشی خانومم 

 یی_ناهار امادس اقا
 _باشه خوشگلم  دستمو بشورم میام 
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 _باشه 
 _سمیر رفت دستشویی

 صدای اس  گوشیم اومد ات رو میز برداشتم   درسا بود 
 )سالم  بیمعرفت کجایی؟چه خبر؟ خونه باش امروت با رویا میخام بیام اونجا( 

 _)سالم باشه منتظرم(
 _سمیر اومد بیرون 

 به به عجد بویی میاد
 _لبخند تدم   رو میز نشستیم برای سمیر برنی کشیدم  

 برای خودمم همینگور 
 روش قرمه سبز ریختم 

 _اووومم چقد خوشمزس
 _نوش جونت 

سمیر رفت تو  ستم  خونه رو مرطد کردم  ش _بعدات ناهار شرفارو جمع کردم 
 اتاق کارش 

ده خیلی گل دوستتت داشتتتم مخصتتوصتتا گله طبیعی   چندتا اتخونه مامان اور
شم  رو  شته با شتر گل طبیعی تو خونه دا ست بی بودم بهش اب دادم  دلم میخا
کاناپه نشستم   چشمو بستم به گذشته فکر کردم   اصال فکرشو نمیکردم به این 

 تودی اتدواج کنم   با خاطرات گذشته لبخند نشست گوشه لبم 
 ه*و*س شیرینی کردم    



wWw.Roman4u.iR  672 

 

ام میخرید  ات تو یخچال ستتمیر میدونستتت شتتیرینی دوستتت دارم همیشتته بر
شیرینی رو بیرون اوردم چندتا تو شرف گذاشتم  شربت درست کردم   تو لیوان 

 ریختم   رفتم تو اتاقی که سمیر بود 
 مشغول نقشه کشیدن بود 

 شربت با چندتا شیرینی گذاشتم رومیزش
 _مرسی خانومی چرا تحمت کشیدی

 _نوش جونت چه تحمتی

_ 
 

 _ات تو اتاق اومدم بیرون   رو کاناپه نشستم  شیرینی شربتمو خوردم   
شقتم   شیرینی موند  بهش نگاه کردم  رو بهش گفتم  میدونی من عا یدونه دیگ 

 خیلی میخامت  االنم میخام بخورمت  
 یه گاته گنده تدم بهش 

 یهو صدای شلیک خنده رفت رو هوا 
 با گیجی نگاهش کردم  برگشتم دیدم سمیر شکمشو گرفت میخنده

 _چیزی شده؟
_ووایی یاستتمن ات دستتت تو عاشتتب همین خل باتیاتم  اصتتال بخاطر همین 

 باهات اتدواج کردم   داشتی با شیرینی حرف میزدی
 _با اخم ساختگی نگاهش کردم گفتم 

هه هه  اصتتلنم خنده نداشتتت  تو بخاطر خل باتیام باهم اتدواج کردی بخاطر 
 کردی؟ خودم باهم اتدواج ن
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 با دلخوری نگاهش کردمو رومو برگردوندم  
 _عه خانومی قهر نداشتیمااا 

 _قهر نبودم میخواستم نات کنم 
 _توجه ی به حرفش نکردم  اومد کنارم نشست 

 _خانومی  من بخاطر خودت باهات اتدواج کردم دیووونه عاشقتم 
 _نخیر تاته یه چیزه دیگ گفتی 

 اه کن _خانومی عشقم تندگیم به من نگ
 _نمیخام

 _بخاطر خودت باهات اتدواج کردم یه درصدم بخاطر خل بودنت 
 اینو گفت تد تیره خنده 
 _محکم تدم به باتوش 

 _نخند واسه دندونات خواستگار میاد
 _ منظورت کرم دندونه 

 _اره 
 _دماطمو کشید 

 _عاشقتم 
 _اخخ  سمیر

 _جانم
 _خیلی بدی
 _اره میله تو

 _نخیر تو بدی
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 _نه تو
 _تو
 _تو
 _تو

 _دستشو برد باال 
 باشه بابا من تسلیم 

 _لبخند دندون نمایی بهش تدم 
 _تنگ خونه خورد 

 _خانومی امروت قرار.بود کسی بیاد اینجا
 _یهو یادم اومد درسا رویا میخاستن بیان اینجا 

 _اره اره درسا رویا اومدن
 _عه پد چرا تود تر نگفتی 

 دوباره تنگ درو تدن تود رفتم درو بات کردم   رویا درسا  اومده بودن 
 _سالم خوش اومدین

 رویا_سالم مرسی
 درسا_ببینم شوملت خوند؟

 سمیر_سالم خوبین؟خوش اومدین
 رویا_سالم اقا سمیر  شما خوب هستین
 _ممنون  بفرمایید چرا جلو در وایسادین 

 _درسا .در گوشم گفت
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 یاد بگیر نصف توه
 _رویا سمیر من تدیم تیر خنده 

 میال اروم گفته بود همه صداشو شنیدن
 

 رویا_درسا جلو دهنتو بگیر ابرومونو بردی.
 درسا_ من اروم گفتم شما گوشاتون تیزه

 _رویا درسا رو کاناپه نشستن 
 سمیر_خد خانوما من با اجاتتون میرم بیرون تا شما راحت باشین

 رویا_ببخشید مزاحمتون شدیم
 این چه حرفیه مراحمین  _نه

 _سمیر رفت تو اتاق خواب
 درسا_یاسی جون چه خبر؟

 _سالمتی
 _خونه شوهر خوشمیگذره؟

 _عالی
 _هی خداااا اینو اومدن گرفتن من ترشیدم  هی روتگار 

 _تدم تو سر درسا 
 _خفه باو  سمیر شنید

 _وحشی شوهرم کردی ادم نشدی منم گفتم بشنوه 
 سمیر_ یاسمن جانن

 _جانم 
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 درسا_وای شنید
 _یه لحظه بیا

درستتتا_هیچی یه کلمه به تنش حرف  تدیم االن میاد مارو با اردنگی مینداته 
 بیرون

 رویا_درسااا تو حرف نزنی کسی نمیگه تو اللی
 _چرا میگن

 _بچهاا من االن میام
 _رفتم تو اتاق 

 _خانومی 
 _جان

 _تیشرت قرمزم کجاست 
 _تو کمده 

 دادم بهشات تو کمد درش اوردم 
 _مرسی عزیزم 

 _کجا میخای بری؟
 _میخام برم پیش دوستم علی 

 _باشه اقای 
 _سمیر اومد جلو بغلم کرد

 _دلم برات تنگ میشه 
 _نکن سمیر یکی میاد تو
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 _خد بیاد تنمی 
 _رو تخت دراتم داد اومد روم لباشو گذاشت رو لبام.....

  
 درسا_یاسم..... ببخشید 

 
 مو نگاه کردیم تدیم تیر خنده_سمیر ات روم بلندشد ه
 _سمیر بهت نگفتم نکن

 _خد چیکار کنم دست خودم نبود
 _خیلی بدی االن این درسا ابروی منو میبره

 _کاره بدی نکردیم که فقط خانوممو ب*و*سیدم
 _باشه حاال بیا بریم بیرون

 _سمیروایسا
 _چیشد خانومی 

 _با شالم کنار لبشو پاک کردم یکم رژ شده بود
 اک شد بریم_خد پ
 _باشه 

 _ات اتاق رفتیم بیرون 
 درسا سرش پایین بود اصال به ما نگاه  نکرد 

 سمیر اتمون خدافظی کرد ات خونه رفت بیرون  
 کنار رویا نشستم

 درسا_ذلیل بشی یاسمن  نمیری دختر     تو نباید به من میگفتی  
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 رویا_مگه چیشد درسا
 میکردن نمیگن من مجردم یاد میگیرم_رفتن تو اتاق داشت  کارای بد بد  

 _یهو رویاتد تیر خنده 
سه چی رفتی تو اتاق  سوتی دادی  اخه وا سا بات  ست تو در _وواییی خدا ات د

 خواب 
 _خواستم به این خانوم بگم  دستشویشون کجاست

_ 
 

 _به دستشویی اشاره کردم گفتم  دیوونه خانوم دستشویی اونجاست
 درسا_واقعااااااا؟!!!؟

 ه واقعا_بل
 _سه تایی تدیم تیر خنده بخدا این درسا دیوونه بود 

 رویا_درسا خدا به شوهرت صبر بده
 _امینننننننن

 درسا_ شوهرمن میله خودم خله _عه پد خوبه به هم میاین
 _به شوهرم هیچی نگووو ناراحت میشم 

 رویا_دختر تو اول شوهر کن  بعد راه برو بگو شوهرم شوهرم
 رفت _درسا بلندشد راه

 درسا_شوهرم شوهرم شوهرم 
 _ات خنده پوکیدیم    انقد خندیدم شکمم درد گرفته بود

 درسا_یاس یاس یاس
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 _بله 
 _میگم خونت خیلی باحاال 

 _فدا
 _مرض فدا پاشو برو یه چیزی بیار کوفت کنیم مردم ات تشنگی و گشنگی

 _کارد بخوره شکمتو 
بلندشتتدم رفتم تو اشتتپزخونه چایی درستتت کردم  با شتتکالت شتتیرینی اوردم 

 خوردیم 
 تا شد درسا  رویا بودن بعد رفتن خونشون   
دوستتاعتی بود رویاشتتون رفتن  ستتمیرهنوت نیومده بود به گوشتتش تنگ تدم  

 خاموش بود  خیلی  نگران شدم 
 نمیدونستم چیکارکنم.

 تو خونه قدم میزدم   
 ات پنجره بیرونو نگاه کردم خبری نبود استرس گرفتم 

 وای خدایا سمیرکجاست چرا نمیاد 
 کالفه شدم دوباره شماره سمیرو گرفتم 

 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.....
 تلفنو قگع کردم  

 شد بود ۱۱رو کاناپه نشستم ات استرس پامو تکون میدادم   ساعتو نگاه کردم 
 امکان نداشت  سمیر انقد دیر کنه واقعا نمیدونستم چیکارکنم 

 
 _دوباره  شمارشو گرفتم  
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بات اون خانومه وت وت کرد  اه لعنتی ات تنهایی خیلی میترستتیدم نمیدونستتتم 
 چیکار کنم صدای در اومد  تو جام سیخ وایسادم تل تدم به در 

 در بات شد سمیراومد تو  
 رفتم پیشش 

خاموش بود  چر جا بودی ؟چرا گوشتتیشتتتت  گه ستتمیرک قد دیر کردی  م ا ان
 نمیدونی من ات تنهایی میترسم

 
_یاسمن عزیزم اروم باش  من فکر کردم  رویا درسا هنوت اینجان بخاطر همین 

 پیش بچهاا موندم.
 _پد چرا گوشیت خاموش بود؟
 _شارژ گوشیم تموم شد خانومی

 
 بغض کردم دستمو مشت کرد تدم به باتوش  رفتم بغلش

 م که مامانشو گم کرده بود بعدات چندساعت پیداش کرد_میله بچه ی  شده بود
_خانومی چرا باخودت همچین میکنی معذرت میخام  نمیدونستتتم ات تنهایی 

 میترسی 
 _به هب هب افتادم  

یاشتتون  خدا فکر میکردم رو یه میکنی   عشتتقم طلط کردم ب _خانم داری گر
 اینجان نمیدونستم خیلی وقته رفتن  

 اونا....اال....االن...چند ساعته...رفتن_ 



 681 شکالت تلخ من

 _باشه عزیزم گریه نکن عشقم 
 موهامو نات میکرد 

 
 

 سه سال بعد
 عشب من کیه  ایهان 

 جیگر من کیه ایهان  
 نفسم کیه ایهان 

 الهی من قربون تو برم که انقد نات میخندی اوووووف فدات بشم 
 شیگون من  پسره خوشگله   

 کوچولو موچولی من 
 انو بغلم بود  میخندید دلم براش ضعف رفت  یه پسر تپل سفید  ایه

 با دستای کوچولوش دماطمو گرفت   میکشید  
 بیا توام ات بابات یاد گرفتی چجوری حرص منو در بیاری بچه

 اخم کردم میخندید  دلم میخاست اون لپشو بخورم  
 لپشو گات گرفتم جیغش رفت هوا تد تیر گریه  
 عه عه اقا ایهان گریه نداشتیماااا 
 

 _نگار ات تو اشپزخونه بلندگفت 
 نگار_بات چیکار کردی با بچه ام گریه شو دراوردی 

 _هیچکار فقط یه گات کوچولو گرفتم ات لپش
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 ایهانی گریه نکن االن این مامان بداخالقت میاداااا 
 _نگار اومد  پیشم

 _اییی اومد
 _بده من بچه رو   

 دم به  نگار  ایهان همینگور گریه میکرد بچه رو دا
 عاشب این بودم بچهااا گریه کنن _جانم مامان گریه نکن عمه بچه بده 

 الهی یاسمن ببین با گونه پسرم چیکار کردی صبرکن یاشار بیاد خونه
 _ههههههه  دوست داشتم بردار تادهم بوووددد 

 _ایهان عمه بیا بغلم 
 _بغلم نمیومد 

 مامان ات پله ها میومد پایین گفت  
 _یاسمن چیکارکردی بات 

 _هیچی مامان
 

 نگار_دروغ میگه مامان دوباره لپ ایهانو گات گرفت 
 _مامان پشت چشمی برام ناتک کرد 

 ات رونرفتم  
 _ایهان عمه اینارو بیخیال بیا بغلم دستمو بات کردم  

 ایهان با خنده اومد بغلم 
 ن به خودم رفته ات رو نمیره _ای جانممممم . ایها
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_نگار_یاسمن من میرم تو اشپزخونه به کبری خانوم کمک کنم  بات جیغ ایهانو 
 درنیاریااا 

 _نه برو منو این کوچولو میخایم باتی کنیم مگه نه ایهان
 _خنده کرد 

 _رو مبل نشستم ایهانو گذاشتم رو پام   ایهان بریم اسد سواری 
 ایهان  پامو تکون دادم  برو اقا

 خنده میکرد    لپشو کشیدم 
 اخم کرد  

 اووووو حاال اخم نکن اقا کوچولووووو 
مامان مشتتغول مگالعه کردن بود یکی ات اتاقای پایین برای ایهان کوچولو بود  

 بردمش تو اتاق خوابندمش  
 بهش نگاه کردم خیلی نات خوابیده بود 

 اروم گونه شو ب*و*سیدم  تکون کوچولی خورد 
 

 رم رفت به گذشته  فک
سه سالی بود ات تندگی مشترک منو سمیرمیگذشت تو.این سه سال  دیوونه وار 
سر دینا بود هیچی  شدم  بهترین هم شب تر می شتم هر روت عا ست دا سمیرو دو
برام کم نذاشتتت . راشتتا تو تندگیم خیلی کم رنگ  شتتده بود  نه که بهش فکر 

رسا قط چندبار دنکنم نه  ولی برام مهمم نبود سه سالی بود اتش خبر نداشتم ف
 بهم گفت اومد ایران دوباره رفت 
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درسا ماهانم یه سالی میشد اتدواج کرده بودن  چند ماه دیگ نی نیشون  به دنیا  
میومد   هرچی درستتا میگفتم بچه ات چیه   نمیگفت   در جوابم میگفت بدنیا 

 اومد میفهمین 
صال  شو میخوند ا س شت در صد اتدواج رویا هم هنوت اتدواج نکرده بود  دا ق

باره طالق  یاهم با یکی اتدواج کرد  بات دو نداشتتت  ات ماهان شتتنیده بودم پو
 گرفت  کال داطون شده بود

سی کردن  یه ماه قبل  سمیر اونام عرو سی منو  سمیرا پیمانم چند ماه بعدات عرو
سی رو راه انداختن      سم عرو سمیرا حامله بود بخاطر همین تود مرا سی   ات عرو

 وشگل داشت  خیلی بامزه بود یه دختر خ
 ایهان کوچولوی ماهم تاته یک سالش شده بود الهی من فداش بشم 

 مامان_یاسمن  
 _ات اتاق رفتم بیرون 

 _بله مامان
 _دخترم برو تو اشپزخونه نگار کارت داره

 _باشه 
 _رفتم تواشپزخونه نگار مشغول درست کردن ساالد بود 

 _بله نگار!
 _ایهان خوابید؟

 _اره
 _بیا اینجا بشین حوصلم پوکید
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 _کبری خانوم کجاست
 _نمیدونم 

 _ رو به روی نگارنشستم
 _جانم بگو

 _یاسمن چند ساله اتدواج کردی نمیخای بزرگ شی
 _نوووچ 

 _مرض نوووووچ
 _هه هه 
 _کوفت 

 _به یاشارمیگماا
 _برو بگو

 
 _براش تبون در اوردم 

 کبری خانوم_ نگار جان ساالد اماده شد 
 _اره کبری خانوم من دیگ میرم بیرون 

 _برو دخترم راحت باش
 _منم بلند شدم همراه نگار رفتیم تو سالن  

 _مامان جان خسته نشدی انقد کتاب میخونی!
 _یه نگاه به من انداخت گفت

 _نه  تاته ات خوندن کتاب لذت میبرم
 _به به
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 نگار تد تیرخنده 
 _خاک تو سرت یاسی 

 _چرا
 _همینگوری

 بیمارارو شفا بده  _خدا
 _بیمار خودتی

 _تویی
 _موهاتو دونه دونه میکشمااا

 _به اقا داداشم میگم 
 _برو بگووو

 _تو خودت هنوت بچه ی یکی باید تورو بزرگ کنه اوقت بچه میاری
 _االن این چه ربگی داشت

 _خیلی هم ربط داشت
 _اصلنم نداشت 

 _داشت
 _نداشت

 مامان_إه بد کنین هردوتون 
 و نگار ساکت شدیم_یهو من

 مامان_هزار ماشاال هردو خانوم شدین بچه دارین 
 _مامان من که ندارم
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 _رو حرفم حرف نزن
 _چشم

 مامان_ چتونه الکی دعوا میکنین
 نگار_مامان جون ماکه دعوا نکردیم داشتم شوخی میکردیم

 مامان_شما دوتا کی میخاین بزرگ شین پد
 _هیچ وقتتت

 _مامان چشم طره بهم  رفت 
 ساکت شدم 

 _اروم به نگار گفتم
 _همش تقصیرتوه

 _نخیرم تقصیر توه
 _میال مادر یه بچه هستی

 _خودت چی
 _من چی

 _تو خودت.....
 _سالم خانوما 

 _با اومدن بابا یاشار سمیر نگار ادامه حرفشو نگفت 
 منم بلندشدم رفتم بابامو بغل کردم 
 _باباجونم دلم برات تنگ شده بود

 تورو خدا میله بچهاا رفتار میکنه خرس گنده  یاشار_نگاهش کن
 _یاشار میام میزنمتاا
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 _بشین ببینم بابا 
 _یه چشم طره توپ بهش رفتم

 بعد رفتم  پیش سمیر
 _خوش اومدی اقایی

 _مرسی خانومم
 یاشار_نگار یاد بگیر 

 نگار_واااه
 _واال

 همه دور هم نشسیتم
 بابا_این پسرکوچولی ما کجاست؟

 خوابهنگار_تو اتاقش 
 _باشه بابا جان

 _یکم باهم حرف تدیم  بعدش شام حاضرشد با خنده شوخی شامونو خوردیم 
 دوباره کنار هم نشستیم 

 ایهان بیدار شده بود 
 بغل بابا بود 

 یاشار سمیرمشغول حرف تدن بودن 
 مامان_یاسمن؟

 _جانم
 _تو نمیخای بچه بیاری؟!
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 _مامان چندبار بهتون بگم  االن خیلی توده
 چیچیو تده دخترم من همسن تو بودم تو یاشار داشتم_

 _مامان خودتون که میدونین  دارم درس میخونم نمیشه 
 _خد حاال بچه دارشو درستم میخونی

 _مامان میشه این بحیو ادامه ندین
 _مامان بااخم نگاهم کرد بعد  روشوسمت نگار کرد باهاش حرف تد

 
 بابا_یاسمن دخترم بیا بچه رو بگیر

 دشدم رفتم ایهانو  ات بغل بابا گرفتم _بلن
 رو کاناپه نشستم ایهانو گذاشتم رو پام 

 الهی من فدای اون چشمای  ابیت بشم که انقد ناته
 _ای جان  

 یه ماچ گنده ات لپش گرفتم 
 به به چه خوشمزه بود
 _ایهان موهامو کشید 
 _اچ اچ ول کن  ایهان 

 _اصال ول نمیکرد موهامو
 تر بکش یاشار_پسرم محکم

 _یاشارتو ساکت شو بیا این بچتو بگیر  کشت منو
 _خیلی دلتم بخاد

 _بزور موهامو ات تو دستش دراوردم
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 یاشار اومد ایهانو گرفت
 _افرین پسرم باید محکم ترمیکشیدی

 _سرمو ماساژ دادم 
 یاشار تو یکی حرف نزن 

 _یکم دیگ اونجا بودیم بعدش رفتیم خونه خودمون 
 روتخت دراتکشیدم سمیرم اومد پیشم  _انقد خسته بودم 

 رفتم بغلش   بهترین جای دنیا بغل سمیرمه 
 موهامو نواتش کرد خوابم برد

 
کالس داشتتتم باید اماده ۱۰بودستتاعت ۹_چشتتمو بات کردم ستتاعتو نگاه کردم 

 میشدم  برم دانشگاه 
 رفتم بیرون سمیر تو اشپزخونه بود صبحانه اماده میکرد

 _صبح بخیر عشقم
 بخیر خانومی _صبح

 _رو میز نشستم 
 اولین بار بود دیدم سمیر صبحانه درست میکنه

 _اقایی چرا بیدارم نکردی؟
 _دلم نیومد خانومو بیدارکنم 

 _فدای دلت بشم من
 _خدانکنه 
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 _برای خودم لقمه گرفتم یه گات گنده تدم
 _خانومی امروت دانشگاه داری؟

 _اره
 _من میرسونمت

 میرم تو کار داری_نمیخاد خودم با ماشین 
 _نه خودم میرسونمت  بعدش میرم شرکت بابات

 _شرکت بابا چرا؟
 _برای چندتا ساختمون نقشه اماده کردم باید ببرمش 

 _اهان
 _بعدات صبحانه رفتم تو اتاق خواب اماده شدم سمیرم اومد اماده شد 

 باهم رفتیم بیرون  
 به نگهبان سالم کردم  

 اونم با لبخند جوابمو داد 
 سوار ماشین شدم 

 تا دانشگاه هیچ حرفی نزدیم 
 جلو در دانشگاه ماشینو نگه داشت

 _خانومی مراقد خودت باش 
 _باشه عزیزم

 _فعال 
 _فعال

 _ات ماشین پیاده شدم یهو یادم اومد باید یه چیزی به سمیر بگم 



wWw.Roman4u.iR  692 

 

 سرمو بردم تو ماشین 
 _سمیر؟

 _جانم
 _امروت یکم دیرمیام خونه

 _چرا عزیزم
 _میخام برم باتار چندتاخرید دارم

 _باشه خانومی
 _فعال

_……… 
 _رفتم تو دانشگاه   درسابخاطر بارداریش دانشگاه نمیومد من تنها بودم 

 وارد کالس شدم صندلی جلو نشستم
 

 _یکم بعد استاد وارد کالس شد شروع کرد به توضیح دادن درس 
 
 
 
 

 چند ساعت بعد بالخره دانشگاه تموم شد  سوار تاکسی شدم  
 باتار رفتم 

 میخاستم چندتا گل طبیعی بخرم 
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یدم  ات گل  به گال نگاه کردم چندتا  خر گل بود   گل فروشتتی  پرات   رفتم تو 
فروشی اومدم بیرون  امتحانای این ترمم دوهفته دیگ شروع میشد  باید درس 

 میخوندم 
 تم خونه تاکسی گرفتم رف 

 درو بات کردم  رفتم تو انگار سمیر هنوت نیومده بود خیلی گشنه ام بود 
 گالرو پایین گذاشتم گوشیمو ات تو کیفم دراوردم
 شماره سمیرو گرفتم بعدات چندتا بوق جواب داد

 _جانم خانومم
 _سالم  اقایی کجایی

 _توراه خونه ام
 _اقایی میتونی ات بیرون طذا بگیری

 ی بگیرم_اره عزیزم چ
 _هرچی دوس داشتی بگیر

 _باشه قربونت بشم
 _فعال
 _فعال

 _تلفنو قگع کردم 
صورتمو  شتم  رژ  شیدم  موهامو بات گذا شلوارمو پو سمو عوض کردم  تاب  لبا

 تدم 
 لبه تخت نشستم  با گوشیم باتی کردم

 یکم بعد صدای در اومد 
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 بلندشدم رفتم بیرون سمیربود
 _تو دستش پیتزا بود 

 خسته نباشی_سالم 
 _سالم عزیزم سالمت باشی

 _پیتزارو ات سمیرگرفتم رفتم تو اشپزخونه
 سمیر لباسشو عوض کرد اومد

 پیتزامونو خوردیم بعدش رفتیم تو اتاق استراحت کنیم
 _خانومم

 _جونم
 _خیلی دوست دارم

 _لبخند تدم من بیشتر دوست دارم
 _دماطمو کشید

من چی میخاین اخه  ات دست شما من  _اچ سمیر تو یاشار ایهان ات جونه دماغ
 بی دماغ شدم

 _عاشقتم  خانمممممممم
 _منم عاشقتمممم

 _یاسمن اینجوری نگو  میدونی که من بی جنبه ام
 _عه سمیر
 _جون دلم

 _عاشقمممم
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 _شیگون 
 یهو لباشو گذاشت رو لبام  شروع کرد بالبام باتی کردن  

 منم همین کارو کردم
 یکم بعد  اتم جدا شد  

 اینم جریمت خانونی_
 ……"_خنده کردم  دست کشیدم تو موهاش

 _بیدارشدم  شد شده بود سمیرکنارم نبود 
 بلندشدم رفتم بیرون 

  
 دیدم در اتاق کارش باته 
 اهان پد داره کار میکنه

شد بود باید یه چیزی برای شام درست ۸_رفتم دستوصورتمو شستم  ساعت 
 میکردم

 ماکارونی درست کنم _با کلی فکرکردن تصمیم گرفتم
 مواد ماکارونی اماده کردم 

 شروع کردم به درست کردن 
 یک ساعت بعد کارم تموم شد شله گاتو کم کردم تا خوب درست بشه 

 سمیر ات تو اتاق کارش اومد بیرون 
 روکاناپه نشست منم رفتم کنارش نشستم  
 یه سریالی داشت میداد باهم نگاه کردیم 

 واب دادگوشی سمیر تنگ خورد ج
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 سالم مامان 

…… 
 _مرسی شما خوبی ؟

_……… 
 _ماهم خوبیم

………… 
 _نه

………… 
 _باشه باشه

………… 
 _چشم حتما شماهم سالم برسونین

………… 
 _خدافظ

……… 
 _سمیرمامان فریده چی میگفت

 _میگفت فرداشد شام بریم اونجا
 _اهان

 _خد خانومی شام چی داریم
 _ماکارونی

 دارم درست کردی_فدای تو میدونی من خیلی دوست 
 _اره عشقم

 
 _فدامدا
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_بلند شدم رفتم میز شامو چیدم  سمیرو صدا کردم اومد شام خوردیم  ساعتای  
 بود  تنگ خونه رو تدن ۱۰

 سمیر رفت درباتکرد
 صدای درسا ماهان میومد  

شلوار پوشیدم  رفتم بیرون  درسا  سمو عوض کردم بلوت  سریع رفتم تو اتاق لبا
 میله یه توپ قل قلی شده بود 

 سالم خیلی خوش اومدین 
 ماهان_سالم مرسی  یاسمن خانوم 

 سمیر_چه عجد شما ات این ورا
ماهان_راستش این درسا مخمو خورد منو ببر پیش یاسمن دلم براش تنگ شده 

 دیم اینجادیگ یهویی اوم
 _خوب کاری کردین 

 _درساجونم چگوره
 _نگووو یاسمن ببین چقد چاق شدم  کمرم همه درد میکنه  نمیتونم راه برم

 _کوچولت ات اون تپالس
 _فکر کنم 

 ماهش بود خیلی شکمش بزرگ بود۷_با اینکه درسا 
 _سمیر ماهان مشغول حرف تدن بودن 

 درسا_یاسی
 _جانم

 _چه خبرا؟
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 نید تو چه میکنی_سالمتی خبری 
 _هیچ چیکار میخاستی بکنم   جز بخورمو بخوابم

 _الهی
_بلند شتتتدم رفتم تو اشتتپزخونه چایی درستتتت کردم   توفنجون ریختم رفتم 

 توسالن سینی رو روی میز گذاشتم 
 …ماهان_یاسمن خانوم چرا تحمت کشیدی

 _نه بابا چه تحمتی 
 _کنار درسا نشستم

 _درسا بگو بچه چیه دیگ  ؟
 _نووچ تو خماریش بمون 

 _خیلی بدی
 _برام تبون در اورد

 _ایششش
 درسا_برو دستشویی

 _چپ چپ نگاهش کردم  ریز خندید اچ بااین کاراش من حرصم درمیومد 
 _اصال من باتو کاری ندارم 

 رومو کردم طرف ماهان 
 _اقا ماهان  اسم بچه چیه

 _اسمش  
 _مو
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 یهو ساکت شد 
 ن ماهان _ دوماه دیگ میفهمی
 _عه خیلی بدین هردو تون 

 _درسا برام تبون در اورد
 سمیر_خانومی حاال چرا انقد دوس داری بدونی بچه شون چیه ؟

 _وای سمیر نگو خد میخام بدونم  خودت که میدونی من خیلی کنجکاوم 
 درسا_کنجکاو نه فضول

 _درساااااا
 _خد  حاال داد نزن  فضول خان

 _من حرص میخوردم 
 سمیرمیخندیدنماهان درسا 
 بودن بعدش رفتن۱2_تا ساعتای 

 
 _با درد ات خواب بیدارشدم  

 خیلی شکمم درد میکرد سمیرم رفته بود سرکار  بلندشدم رفتم.دستشویی 
 

 ……اه لعنتی  االن وقتش بود
ساعت  شه    شکمم دردم اروم  صبحانه خوردم نه ۱۱_قرص خوردم تا  بود نه 

 سمیر میومد ۱ناهار درست کردم ساعت 
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چای  ساتو تدم    پنیرو دراوردم گذاشتم رو میز برای خودم چایی ریختم  لقمه  
سید تمینی  سرچ کردم    صبحانه   مرطو دراوردم  ست کردم  خوردم بعدات  در

 هم سرچ کردم 
 دقیقه بود که طذام حاضر شد  ۱2：۴۵ ساعتای

سمیر اومد ناهارخوردیم    بعدش  ساعت بعد  شد   نیم  شکم دردم یکم بهتر 
   ۵درس خوندم تا ساعتای 

سری  شکی پوشیدم یه رو شلوار م سرمه ای با  شدم  یه مانتو  بعدات درس اماده 
 سرمه ای که توش با سفید کار شده بود گذاشتم  

 رون سمیر ات حموم اومد بی
جلو میز توالت یه خط چشم ناتک کشیدم   رژ قرمزمو تدم   ارایش تیادو دوس 

 نداشتم .
 سمیرم اماده شد با هم رفتیم پایین سوار ماشین شدیم  حرکت کردیم 

 سمیر یه اهنگ مالیم گذاشت
 ترافیک بود واقعا اعصابم بهم ریخت  

 شدیم رفتیم تو یک ساعت بعد رسیدم خونه  پدرجونشون   ات ماشین پیاده 
 اقا پیمان درو بات کرد 

سارگل  تا مارو دید بدو کرد اومد طرف ما بغلش کردم  ب*و*سش کرد دست 
 میزد 

 
 پدرجون_خوش اومدین 
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 _مرسی پدرجون
 مامان_چرا انقد دیرکردین؟

 سمیر_ترافیک بود 
 سمیر_دایی جون بیا بغلم 

 دستشو بات کرد سارگل رفت بغل سمیر   
 پیمانم احوال پرسی کردم  با سمیرا اقا

 من برم  لباسمو عوض کنم میام
 مادرجون_برو دخترم 

_رفتم تو اتاق قبلی ستتمیر مانتو روستتریمو دراوردم  یه بلوت ابی پوشتتیدم  رفتم 
 بیرون 

 همه تو سالن نشسته بودن کنار سمیرا نشستم
 پدرجون_دخترم بابامامان خوبن؟

 _خوبن پدرجون سالم دارن
 _سالمت باشن 

_ستتمیر با ستتارگل مشتتغول باتی کردن بودن    واقعا این دختر نات بود با اون 
 چشمای مشکیش  دوستش داشتم 

 سمیرا_چه خبر یاسی جون؟
 _سالمتی تو چه خبر؟

 _خبری نید  خسته شدم دیگ 
 _چرا

 _این سارگل خیلی شیگونی میکنه
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 _خد بچه شیگونه دیگ
 _اره دیگ نه تا این حد

 _دیگ
 

 خودت خوبی?مامان_دخترم 
 _مرسی مامان جون

 _یهو سارگل تد تیر گریه 
 سمیرا_چیکار کردی با بچه ام ؟؟

 سمیر_هیچ دماغ  کوچولوشو کشیدم 
 سمیرا_ خیلی بدی بچه ام گ*ن*ا*ه داره 

 بیا بغلم مامان 
 _سارگل رفت بغل سمیرا 

 اروم شد  دیگ گریه نمیکرد  دست کوچولوشو  رو صورتش گذاشت 
 ود وقتی گریه میکرد دستشو روی صورتش میذاشت همیشه عادتش ب

 _سارگل میای بغل من ؟
 _نگاهم کرد     یهو با خنده اومد بغلم 

 _ای جانم نات من 
 _سارگل خانوم  اسم منو میدونی؟

 _لبخند تد 
 _ای جانم الهی من فدات بشم که انقد ناتمیخندی 
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 سمیرا_به مامانش رفته 
 _اوووهوووو

 _چیه خو راست میگم دیگ 
 _تو کجا نات میخندی؟
 _میخای بخندم ببینی

 _برو بابا دیوووونه
 _خودتی

 سمیرا_یاسمن تو انقد بچه دوس داری چرا  بچه دار نمیشی؟
 _درس دارم

 _وااه 
 _واال

 _خاک تو سر  بچه دار شو من دوس دارم تود عمه شم 
 _میخاد عمه شه ....

 _اره پد چی.
 م _خنده ریزی کرد

 _فعال به بچه  فکر نمیکنم  حاال بعدا ببینم چی میشه
 _سارگل یهو اتش یه بوی اومد

 _واه این چه بویه دیگ
 _سرمو بردم جلو تر دیدم بله  کار خرابی کرد

 _سمیرا بیا این بچه تو بگیر میله خودته 
 _چرا
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 _گند تد رفت
 _چی تد؟

 _کارخرابی کرد ببرش عوضش کن
 ات خراب کاری کردی شیگونم_واااه   سارگل مامان ب

 _ات بغلم بچه رو گرفت   
 سمیرا_پیمان پاشو
 _واسه چی خانوم 

 _به سارگل اشاره کرد 
 _پیمان پفی کرد بلند شد 

 _ریز خندیدم 
 پدرجون_سمیر جان کارا چگور پیش میره

 _خوبه 
 _خد خدارو شکر 

 _راستی سمیر بیا  
 _سمیرو بابا بلند شدن رفتن بیرون 

 منو مامان تنها شدیم 
 مامان_من برم  ببینم طذام اماده شد

 _راحت باشین مامان جون
 رو روشن کردم tv_بلندشد رفت منم کنترلو گرفتم 

 چیزه خواستی نداشت  
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 سمیرا پیمانم.اومدن
 سارگل خنده میکرد 

 _لوس خانوم شما فقط بخند.
 سمیرا_دختر من کجا لوسه

 _لوسه دیگ
 فتن؟پیمان_باباشون کجا ر

 _بابا سمیرو کار داشت رفتن.تو اون اتاق
 _به اتاق اشاره کردم

 پیمان_باشه
 

 _پیمان .. سارگلو پایین گذاشت 
 سارگل رو تمین نشست  یه عروسک گرفت دستش باهاش باتی میکرد 

 مامان جون_دخترا بیاین میزو اماده کنین
 _بلندشدم  سمیرام اومد کمک دوتای میزو اماده کردیم 

 همه اومدن  شام خوردیم   شرفارو شستم   سارگل اومد پیشم بغلش کردم  
 _ده ده ده   

 _چی گفتی 
 _خنده کرد 

 _خانوم خوش خند 
 _ای ای ای خواستی موهامو بگیری 

 _ خوشگل خانوم تو  ایهان اتموهای من چی میخاین هاان
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 _باهاش حرف میزدم میخندید
 _پاشو بریم الال

 اتاق برای خوشگل خانوم الالیی خوندم تا خوابش برد  _بلند شدم  رفتم تو
 _ات اتاق رفتم  بیرون همه دور هم نشسته بودن 

 سمیرا_سارگل خوابید؟
 _اره

 _ای قربون دستت
 _بهش لبخند تدم یکم دیگ اونجا موندیم بعدش رفتیم خونه 

 
کالسم شروع ۹بود   وااای  ساعت ۸：۳۰صبح بیدارشدم  ساعتو نگاه کردم  

 ه میش
ستتریع بلندشتتدم مانتو شتتلوارمو پوشتتیدم  مقنعه رو گرفتم کیفمو گرفتم  رفتم 
شتم . خیلی بی روح  سور  مقنعه مو گذا سان سی نبودتو ا شکر ک بیرون خدارو
بودم ات تو کیف رژمو دراوردم تدم .یهو دراستتانستتور باتشتتد    برگشتتتم دیدم یه 

 پسره جون رو به روم وایساده   خشکم تد  
ستمو نگاه کردم  رژ   ستمو نگاه کرد  خودم د سر همینگوری منو نگاه کرد  تو د پ

 وااای سریع رژو انداختم تو کیفم 
سوار  سره توجه نکردم رفتم بیرون   سرم به پ شگاه یکی تدم تو  یهو یادم اومددان

 ماشینم شدم  پامو گذاشتم رو گات     
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میه اون  استتتادقبلی  منو ات خدایا دیرنرستتم این استتتاد خیلی بد اخالقه بات  
 کالس مینداتبیرون

شدم بدو بدو به  سریع پیاده  سیدم  شکر تیاد ترافیک نبود  خیلی تود ر خدارو
 طرف کالس رفتم 

 اخیشش استاد نیومد بود به نفد نفد افتادم  نزدیک ترین صندلی نشستم 
 یکی ات دخترای دانشگاه گفت 

 فاطمه_یاسمن چته چرا نفد نفد میزنی 
 خه  فکر کردم دیرم شده _ا

 _ یکم بعد استاد اومدو.
 بعدات درس  رفتم بوفه یه چیزی گرفتم خوردم. امروت اخرین روت دانشگاه بود  

 بعدات دانشگاه  رفتم خونه 
 خیلی خوشحال بودم فردا تولدم بود.منتظر بودم تا سمیر بیاد

 
 _گوشیم تنگ خورد 

 سمیر بود تماسو وصل کردم
 _الو سالم  

 _سالم خانوم خوبی
 _مرسی توخوبی؟

 _تو خوب باشی من خوبم 
 یاسمن خانوم

 _جانم
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 _من امروت یکم کار دارم شد دیر میام خونه  نگرانم نشو باشه
 _یعنی االنم نمیای

 _نه عزیزم
 _باشه  ناهار خوردی؟

 _نه همینجا یه چیزی میخورم 
 _باشه 

 _فعال کاری نداری قربونت برم
 _نه عزیزم 

 فعالب*و*س -
 _فعال

 _صدای شکمم در اومد 
 خد حاال چی درست کنم برای خودم 

 اوووووم  اهان  سید تمینی
سید تمینی  سد و اوردم  رو  سرچ کردم.   سید  تمینی  شپزخونه  _رفتم تو ا

سید تمینی   شقتم  سد تند ریختم   برای خودم لقمه گرفتم  اوووووم. عا کلی 
 به به 

 م همراه اهنگ شروع کردم به خوندن بعدات ناهارم  یه اهنگ گذاشت  
توباشتتی با من همه چی خوبه قلبم ات عشتتقت  داره میکوبه صتتدای  اروم تو 

 گوشم میگه....... 
 باید عاشب شد وقته شه دیگ......
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 حاال اها
 اهنگش اصال ر*ق*صی نبوداا من بلندشدم شروع کردم به قر دادن 

توییی ... پیاده رو..... شونه به شونه ی توام میدونی دوست دارم..... اره دیوونه 
 ی توام 

 
 صدای تنگ اومد 

 
 )صدام افتضاح بود  .. اگ من خوانده میشدم هیچی دیگ( 
 

 واای کیه؟!!!!
 ات چشمی در نگاه کردم 

 ایهانو دیدم 
 الهی عمه فداشه 

 دربات کردم 
 ایهان بغل نگار بود

 سالم چه عجد ات این ورا 
 نگار_این صدا ات خونه تو بود نه ؟

 _خودمو تدم به اون راه  کدوم صدا؟
 _همین صدای مسخره ات تو خونه میومد بیرون دیگ

 _حاال بیا تو 
 _ اومد تو خونه
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 _یاسی نکنه صدای تو بود 
 خاک توسرت چرا اینجوری میخونی بیچاره همسایه هات 

 _خیلی هم قشنگه 
 بابا _برو 

_  
 صدای  اهنگو یکم تیاد کردم 

 ایهان دست میزد 
 ای جااانم 

 پسرمون داره دست میزنه
 شیگون 

 _همینگوری دست میزد گوشیمو دراوردم اتش عکد گرفتم
 _الهی من دورت بگردم 
 نگار_اقاسمیرکجاست؟

 _سرکار
 امروت سرش شلوطه یکم دیرمیاد

 یاشارکجاست؟
 _یه جا کار داشت رفت انجام بده 

 منو ایهان خونه نتها بودیم   گفتم بیام اینجا یه سر بهت بزنم ببینم درچه حالی
 _کاره خوبی کردی

 _شیگون من بیا بغلم
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_دستتتمو بات کردم ایهان اومد بغلم  تو دستتتش یه ماشتتین کوچولو بود باتی 
 میکرد

 
 _چه خبر

 نگار_سالمتی توچه خبر
 _خبری نید 

 استو در بیار راحت باشلب
 _عه راست میگیا

 نگار مانتو شو دراورد  
 نشست 

 _یاسی امتحانات شروع نشد هنوت
 _نه  یکی دوهفته دیگ

 _اهان 
 _خونه مامان اینا رفتی؟

 _اره دیشد بودم اونجا تو چرا نیومدی؟
 _خونه مامان فریده بودم

 _اوکی. راستی سارگل بزرگ شد
 _اره یه شیگونیه

شه تاته  داره راه رفتنو یاد میگیره  یکم میره جلو  شیگون می _جدی  . ایهانم داره 
 بعد میخوره تمین 

 _ای جانم اره  ایهانم  تو داری راه رفتنو یاد میگیری
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 _با ایهان حرف میزدم خنده میکرد 
 _ایهان چشمک بزن 

 _برام چشمک تد 
 _اووووه افرین پسرم   برای دخترا هم همینگوری چشمک بزن 

 نگار_اینارو به پسرم یاد نده 
 _بروووو

 _رو لبای ایهانو ب*و*س کردم 
 اووم چه لبای خوشمزی داره این پسر کوچولو 

 خنده کرد انگار خوشش اومده بود
 چندبار این کارو کردم میخندید 

شدم رفتم تو سینی  _ایهانو دادم به نگار بلند ست کردم   شپزخونه اب میوه در ا
 رو گذاشتم رومیز 

 _چرا تحمت کشیدی 
 _چه تحمتی

 _ایهان داشت شیرمیخورد    خیلی  شیرخوردن بچه هارو دوست داشتم 
 اروم اروم چشماشو بست خوابید  

 _یاسمت ایهانو کجا بزارم؟
 _ببرش تو اتاق ما بزارش رو تخت

 _نگار بلندشد رفت تو اتاق 
 مو گرفتم خوردم اخیش چه مزه داد ابمیوه
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 _نگار اومد  
 تا شد پیشم بود رفت هرچی بهش گفتم باش قبول نکرد 

 میگفت االن یاشار میاد  
 _بعدات رفتن نگار  یه فیلم گذاشتم نگاه کردم 

 دوباره صدای شکمم دراومد  
 اه این چه تندگیه  ناهار بخور شام بخور بخواب  

 ای مرض انقد طر نزن 
 میله دیوونهاا باشکمم حرف میزدم 

 برای خودم  تخمه مرغ درست کردم 
 خوردم 

بعدش  گوشتتیمو دراوردم  خیلی وقت بود رمان نمیخوندم .یه رمان خوب پیدا 
 کردم شروع کردم به خوندن 

 اسم رمان تاتباهی بود.واقعا قشنگ بود  خوشمان امد
ساعتو نگاه کردم  ساعته شد بود یعنی من ۱2صدای در اومد  سه چهار  االن 

 دارم رمان میخونم  باورم نمیشد 
 سمیراومد تو خونه

 
 _سالم خسته نباشی

 _سالم. سالمت باشی خانومی
 _شام خوردی؟

 _اره خانومی 
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 _باشه 
 _یاسمن جان من خسته ام میرم استراحت کنم

 _باشه عزیزم 
 _شبت خوش خانومی

 _شد خوش
 کردم  بعدش خوابیدم _دوباره رو کاناپه نشستم. یکم فیلم نگاه

 
 بلندشدم کش وقوسی به بدنم دادم 

امروت خیلی خوشحال بودم  تولدم بود  بلندشدم  صورتمو شستم  رفتم تو هال  
 سمیر نبود 

 عه پد سمیرکجاست یعنی تولدمو یادش رفت 
 نه حتما رفته بیرون االن میاد

 
ستم دریخچالو بات  شپزخونه خوا شو تیاد کردم  رفتم تو ا صدا شتم  اهنگ گذا

 کنم  چشم خورد به یاداش 
کار دارم   یدارت کنم  گلم. امروت  مد ب ستتالم خانومم صتتبح بخیر .. دلم نیو

 دیرمیام خونه  مراقد خودت باش  دوست دارم بوووس
 

یعنی ستتمیر تولدمو.فراموش کرد    خونه یکم بهم ریخته بود  تمیز کردم بعدات 
 اینکه کارم تموم شد رو کاناپه نشستم اخیشش 
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 گوشیم تنگ خورد  رویا بود 
 با ذق جواب دادم 

 سالم عشقم
 _سالم یاسی جونم

 _چگوری 
 _خوبم تو خوبی؟
 _مرسی چه خبر?

 _سالمتی خبری نید 
 م بیام دنبالت بریم بیرون_یاسی حاضر شو  میخا

 _کجا؟
 _باتار  

 _چرا
 _دیووونه خانوم باتار برای چی میرن؟

 _خرید
 _اره تود حاضرشو میام دنبالت

 _اخه رویا امروت...
 _اوووف یاسی یه کار اتت خواستم

 _باشه بابا 
 _تود اماده,شو اومدم

 _باشه 
 _گوشی رو قگع کردم  رفتم تو اتاق خواب  لباسمو عوض کردم 
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 یه ارایش مالیم کردم 
 ات پنجره بیرونو نگاه کردم هنوت رویا نیومده بود لبه تخت نشستم    

 گوشیم تنگ خورد رویا بود ات پنجره بیرونو نگاه کردم ماشینش پایین بود
 

 _سریع رفتم پایین 
 سوار ماشین شدم 

 سالم یاسی جونم  
 _سالم چگوری

 _فدا .رویا حرکت کرد
 بری خریدچیشدامروت میخای 

 _راستش هم خرید هم یه چیزی میخام بهت بگم 
 باخودم گفتم حتما یادشه امروت تولدمه

 _چی؟
 _بهت میگم 

 _بگو دیگ 
 _نااچ

 _)حتما میخاد منو سوپرایز کنه(
 _یکم بعد جلوپاساژ نگه داشت پیاده شدیم 

 رفتیم   تو پاساژ
 _چی میخای بخری؟
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 _میخام برای خودم کفش بگیرم
 یزه دیگباچندتا چ

 _اهان
 _یه کفش فروشی رفتیم . رویا برای خودش کفش گرفت 

 بعدش رفتیم  لباس خونگی گرفت منم ات یه تاپ شلوار خوشم اومد گرفتم 
 _یاسی بریم یه چیزی بخوریم

 _باشه بریم 
 _یه پیتزافروشی رفتیم .رو میز نشستیم 

 گارسون اومد پیتزاسفارش دادیم 
 یکم بعد پیتزارو اوردن  یکمشو خوردم 

 راستی رویا چی میخاستی بهم بگی
 _ات پیتزاش دست کشید  به من نگاه کرد 

سیمه ات  ست  همکال سره ه شگاه مون یه پ ستم بگم که یه مدتیه  تو دان _میخا
من خوشش اومد چندبار  اتم خواستگاری کرد منم هردفه جواب رد بهش دادم 

نمیتونم اتدواج کنم  اتدواج قبلیم   خوب نبود  دیگ اخه خودت که میدونی. 
 نمیتونستم به هیچ پسری اعتماد کنم 

درسته سه ساله ات پویا جدا شدم  اولش برام سخت بود ولی االن نه. درسم که 
 امسال تموم میشه دیگ کاری ندارم

ستگاری کرد منم بهش گفتم باید فکرمو   امروت میالد اومد اتم یه بار دیگ خوا
بکنم به مامان  همه چی رو گفتم هم خوشتتحال شتتدهم ناراحت .خودمم دو 
که  جای  بدی نید  راستتتش ات اون کار کنم  میالد پستتره  یدونم چی دلم نم
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یم ممیشتتناستتمش خیلی پستتره خوبیه  ولی نمیخام میله اتدواج قبلیم تود تصتت
 بگیرم

 
 _رویا  اون پسره میدونه قبال اتدواج کرده بودی؟

_اره بهش گفتم همون دفه اولی که  اتم خواستتتگاری کرد  بهم گفت  اصتتال 
 براش مهم نیست  ات این حرفا 

 راستش نمیدونم چیکارکنم
 _خد دربارش تحقیب کن 

 _چند روت پیش خواهرش اومده بود با من صحبت کرد  
 وبی به نظر میان انگار خانواده خ

 _مبارک باشه 
 _عه یاسی چیرو مبارک باشه هنوت که چیزی معلوم نید

 
 _برو بابا  خودت داری میگی پسره خوبیه دیگ  

 _اره پویارو هم میگفتم خوبه چیشد تندگیم
 راستی؟

 _یواش تر چته همه تل تدن به ما
 _یاسی من  دیروت پویارو دیدم

 _کجا؟
 _اومده بود جلو.دانشگاهم
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 _اون دانشگاهتو اتکجا بلده؟
 _نمیدونم

 _خد چیشد
_اومده میگه رویا منو ببخش بخاطر بدی های که بهت کردم بهم یه فرصتتت 
دیگ بده  اون چندماهی که باهات تندگی میکردم خوشتتبخت بودم  وقتی که 
اتتو جداشتتدم  با همون دختره اتدواج کردم یکستتال باهاش تندگی کردم  بهم 

بد لباس میپوشتتید بعضتتی وقتا شتتبا دیرمیومد وقتی اتش دروغ میگفت خیلی 
میپرستتیدم میگفت با دوستتتام بیرونم  تحقیبش کردم  فهمیدم با پستترای دیگ 

 هست طلط کاری میکنه  حتی با دوستم دوست شد 
_منم بهش گفتم اقاپویا تندگی قبلیت ربگی به من نداره خواهشا دیگ مزاحمم 

 نشو 
 گ بده  _هرچی اسرار کرد یه فرصت دی

اصتتال بهش توجه نکردم  هیچ وقت فراموش نمیکنم اون کاری که با من کرد 
 حاال بهش یه فرصت دیگ بدم عمرا 

بخاطرش بچه مو اتدستتت دادم بخاطرش نابود شتتدم نتونستتتم به یکی دیگی 
 اعتمادکنم  حاال بهش یه فرصت بدم بیاد تندگیمو خراب کنه هه 

 _اره واقعا رویا راست میگفت
_بهش فرصت بدم بیاد گند بزنه به تندگیم   چند ماه پیشا چند نفر ات دوستام یا 
شد خودت که میدونی کسی  شناهم  درباره پویا  چیزای خوبی نمیگفتن نابود ا
شتباه کنه دوباره همون کارو تکرارمیکنه چون مزه اون کار تودهنش  که یه کاره ا
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ودم که تود تصتتمیم گرفتم هستتت  هیچ وقتم میله قبل نمیشتته من انقد بچه ب
 باهاش اتدواج کنم  بدونه فکر کردن این کارو کردم   االن خیلی پشیمونم  

 ولی دیگ مهم نید چون تود شناختمش 
 

_باشتته عزیزم حاال انقد حرص نخور بیخیالش .جوابت درباره اتدواج با میالد 
 چیه؟

 _راستش نمیدونم باید فکرمو بکنم 
 صمیم بگیر_باشه پد خوب فکرتوبکن  ت

 _اوهومم خوب اگ سیرشدی بریم به خرید ادامه بدیم
 _باتم خرید
 _حاال تو بیا

_پول پیتزارو حساب کردم رفتیم بیرون گوشیمو دراوردم نگاه کردم هیچکد به 
یا هم پیشتتمه تولدم یادش نید ستتمیرچی   من نه تنگ تد نه پیام داد حتی رو

 یعنی فراموش کرد 
فکر میکردم چی شتتد  همه تولدمو فراموش کردن خیلی ناراحت بودم  هه چی 

 حتی درسا روت تولدم بهم تنگ میزد تبریک میگفت ولی االن چی 
 _یاسی چرا توفکری؟

 _چیزی نید.
 _اوکی  تا شد باتار بودیم الکی اینوراونور میرفتیم دیگ خسته شدم 

 _رویا تموم نشد بیا بریم دیگ بخدا پام شکست
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 میزنی  بریم_باشه بابا چرا انقد طر 
 _باشه 

شت پیاده  شدیم  حرکت کردیم یکم بعد جلوی اپارتمان نگه دا شین  سوار ما _
 شدیم 

 _یاسی 
 _بله 

 _برو باال منم میام میخام امشد پیشت باشم
 _باشه

   
 _ خیلی دلم گرفته بود همه تولدمو فراموش کردن

 
 بریم

 
 باهم رفتیم باال     

 اتتو کیفم  کلید خونه رو دراوردم درو بات کردم  
 برقا چرا خاموشه 

 برقو روشن کردم  کلی ادم توخونه بودن  واقعا  شوکه شده بودم 
 همه باهم گفتن

 
 _تولدت مبارک

 _یهو ذق کردم پد همه یادشون بود ای کلکا 
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 سمیر اومد پیشم
 _تولدت مبارک همسرم 

 _مرسی عزیزم
 ن_همه بهم تبریک گفت

 رویا_یاسمن برو لباستو عوض کن 
_باشه  رفتم تو اتاق خواب  برق تدم   چشم  افتاد به یه پیراهن سرمه ای که رو 

 تختم بود 
 رفتم جلو  نگاه کردم یه پیراهن بلند  خوشگل که باالش کارشده بود

 _خوشت اومد خانومم
 _یهو برگشتم

 _سمیر
 _جانم

 _خیلی ممنون
 ودباش بپوش بیا منتظرتیم_تشکر التم نید خانومم  ت

 _باشه 
_سمیر رفت بیرون منم تود لباسو پوشیدم خیلی  بهم میومد  واقعا قشنگ بود   

 موهامو دم اسبی بستم  ارایش کردم  
 خودمو تو اینه نگاه کردم خیلی نات شده بودم   
 عالیییی  
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رفتم بیرون دخترپستترا وستتط میر*ق*صتتیدن  ستتمیرکنار اپن وایستتاده بود با 
 وستش حرف میزدد

دیدم درستتا داره میاد طرفم  چقد تو اون پیراهن  باحال شتتده بود دقیقا میله یه 
 توپ 

 _یاسی جونم چقد نات شدی تو
 _مرسی توام نات شدی

 _برووو من کجا بااین شکم ناتم
 _هستی

 _اینارو بیخی تولدت مبارک هزار سال تنده باشی
 _مرسی عزیزم 

 
 _سمیراومدکنارم 

 چقدنات شده_خانمم 
 _مرسی عزیزم. مرسی ات سورپرایزت  خیلی قشنگ بود 

 _فدات بشم گلم  قابلی نداشت وشیفه ام بود
 _سمیر خیلی دوست دارم

 _من بیشتر خانومم
 _بهش لبخند تدم

 
 _دوست سمیرو خانومش اومدن پیشم 
 تهرا_یاسمن جان تولدت مبارک عزیزم
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 _خیلی ممنون تهرا جون 
 رضا_ تولدت مبارک

 _مرسی اقا رضا
 …تهرا_ یاسمن چقد تو این لباس نات شدی خیلی بهت میاد

 _مرسی چشمات قشنگ میبینه
 سمیر_رضا اون کاری که بهت گفتمو انجام دادی؟

 _اره درست شد
 _اوکی 

 تهرا_هر جا میرن مردا حرف ات کار میزنن بابا یه شد بیخیال شین
 رضا_چشم خانمی

 تهرا_عشقم بزن بریم
 رارو گرفت باهم رفتن وسط   بر*ق*صن_رضا دست ته

 سمیرا _یاسی جوووونم  تولدت مبارک 
 _سارگل که بغلش بود دست میزد 

 _مرسی .. ای جان  خانوم خوشگله دست میزنه 
 ب*و*سش کردم لپش رژی شد 

 سمیرا_عه دخترمو رژی کردی 
 _دوست داشتم

 _خانومی افتخار ر*ق*صیدن میدین؟
 _بله 
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 _دستمو گذاشتم تو دست سمیر رفتیم جلو باهم ر*ق*صیدم   
 عاشب ر*ق*ص سمیر بودم خیلی قشنگ میر*ق*صید 

   
 عاشقت شدم ریزه میزه  

 (2حرف که میزنی گل میریزه)
وقتی که میخندی بدونه من طم ات دلم میگریزه تا چشمات میچرخه بسوی من  

 طم ات دلم میگریزه  
 تدم  _سمیر دستمو گرفت یه چرچ

شکی رو نبینم  دیووونه  شمای م شماش  اگ من یه روت این چ شدم به چ خیره 
 میشم 

 سمیر بهترین همسر دنیاست  
با سمیر خیلی خوشبختم  ات خدا خیلی ممنونم که سمیرو بهم داد  بهم لبخند 

 تد  
 در گوشم گفت 

  د_خانومی اینجوری نگاه نکن  نمیتونم خودمو کنترل کنمااا ات ما گفتن بو
 _اروم به باتوش تدم 

 _خندید  
_یکم دیگ باهم ر*ق*صیدیم بعدش رفتم رو کاناپه نشستم به دختر پسرا نگاه 

 میکردم
 که اون وسط میر*ق*صیدن

 سمیر برام اب میوه اورد
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 اتش گرفتم تشکر کردم
 _خانومم خیلی دوست دارم 

 _منم دوست دارم
 _یاسمن اینجوری نگو همین االن کار دست خودمون میدماا 

 اخه تو چقد ناتی خانوممم
 _یهو سمیر  لباشو گذاشت رو گونمو ب*و*س کرد 

 _سمیررررر
 _جانمممم

 _تشته 
 _چیچیو تشته تنمی

 _فدای تو بشم 
 _خدانکنه

 
 نگار_خوب خلوت کردین  

 _هیچ بیا نگار دید حاال یکی باید جلو دهن اینو بگیره 
 _یاسی جونم تولدت مبارک 

 _مرسی  عزیزم یاشارکجاست!
 _اونجاست داره با دوستش حرف میزنه  

 _اهان اوکی 
 سمیر_من برم  
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 _برو عزیزم
 _نگار اومد جای سمیرنشست

صبرکن  شی  جلو اینو اون همو ب*و*س میکنین خد  سی خجالت نمیک  _یا
 اخرشد بشه همه برن بعد 

 _بیا نگفتم  دهنه همه رو ببندم دهن اینو نمیشه
 

 نگار_چیزی گفتی؟
 _نه

 _یاشار اومد پیشم 
 خواهر کوچولوی من  تولدت مبارک  عزیزم 

 _مرسی  داداش جونم ب*و*سش کردم 
 ایهانو ات بغلش گرفتم

 _ایهانم چقد نات شدی تو 
 _ای جووونم بووسش کردم

 _اهنگ پخش میشد ایهان دست میزد 
 _الهی من قربون تو فسقلی بشم 

 نگار_یاسمن ایهانو بده ببرم شیرشو بدم
 _باشه 

 _نگار ایهانو برد 
یهو چشتتم افتاد به درستتا با اون شتتکمش  وستتط میر*ق*صتتید با ماهان  دلم  

 میخاست  شکممو بگیرم بخندم   با اون شکمش یه قری میداد 
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 هههههههه
 نش سروید یعنی ده

 ماهان  پا به پاش میر*ق*صید  خدااا این دوتارو شفا بده انگار نه انگار بارداره 
 …سمیر اومد کنارم نشست

 _سمیر تولدمو یادت بود؟
شتم  فراموش کرده بودم   صبح یادم نبود انقد کاردا شو بخای  نه تاامروت  ست _را

م ولدته  یکم فکر کردامروت صبح تو شرکت کارو انجام میدادم  یهو یادم اومد ت
 بعد تنگ تدم به رویا بیاد تورو ببره بیرون  تا شد

 

  
تا من به کارام برستتم به درستتا نگار ستتمیرا اینا تنگ تدم گفتم برات تنگ نزن 

 میخام سوپرایزت کنم    
بعد شهر تود اومدم خونه  همه چی رو درستتتت کردم به دوستتتام تنگ تدم    

 دیگ بقیه شو خودت میدونی
 سی عزیز دلم  کارت چی؟_مر

 _کار مهمه تره یا خانووومممم
 _فدات بشم من

 _خدانکنه قربونت بشم
 _تنگ تدم ات بیرون میخان طذا بیارن  فکر کنم تا چند دقیقه دیگ بیارن

 _بهش لبخند تدم 
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 همسایه ها چی؟
 _ات همه شون اجاته گرفتم 

 اونم قبول کردن گفتن مشکلی ندارن 
 _اوکی 

 
 

همنگور که سمیرگفت چند دقیقه بعد  سفارشارو اوردن بعدات شام بزنو بکوب 
 بود 

 دوباره با سمیر ر*ق*صیدم   بعدش کیکو اوردن 
 یه کیک بزرگ  

 همه تولدت مبارک خوندن   
 خواستم شمع فوت کنم  

 سمیرگفت
 _خانومی ارتو کن

 _چشمو بستم  ارتو کردم 
 ن _بعدش شمع و فوت کردم همه دست میزد

 سمیر یکم کیک بهم داد   منم این کارو کردم  بعدش سمیر یه جعبه در اورد
نوشتتته بود دوطرفش تنجیر بهش وصتتل Loveباتش کرد توش یه گردنبند  بود 

 بود واقعا قشنگ بود   گذاشت گردنم 
 اتش تشکر کردم یکی یکی کادو هارو اوردن 

 ات همشون تشکر کردم. واقعا هدیه های قشنگی بودن 
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ا ستتتاعتای یک شتتتد بزنو بکوب بود بعدش کم کم همه رفتن  اخرین نفر ت
 یاشارو نگار سمیرا پیمان رفتن 

 خونه خیلی بهم ریخته شده بود 
 خواستم برم شرفارو بشورم تمیزکنم 

_ستتمیر  خانومی بیخیال شتتو فردا صتتبح چندنفر میان  تمیز میکنن تو خودتو 
 خسته نکن 

 _باشه عشقم
دم اتاون طرف  باتار  بودم. پام درد میکرد تولدمم که بود خودم خیلی خستتته بو

 دیگ نای راه رفتن نداشتم 
لباسمو عوض کردم  دراتکشیدم سمیراومد کنارم دراتکشید  رفتم بغلش به دقیقه 

 نکشید خوابم برد
 

 _صبح بیدارشدم بدنم درد میکرد  
 حوله مو برداشتم  رفتم تو هال همه جا تمیز بود  

 عه کی اینجارو تمیزکرد !!!؟تعجد کردم 
 ساعتو نگاه کردم یک شهر بود سمیرخونه نبود

سمیرمیگفت چندنفرمیان خونه رو تمیزمیکنن اومدن   پد چرا  شد  شاید  دی
 من بیدارنشدم؟!!!

شونه ی باال انداختم رفتم حموم  سنگین بود    سته بودم خوابم  شاید خیلی خ
 دوش گرفتم 
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 اومدم بیرون خیلی حد خوبی داشتم 
 ات تو اشپزخونه صدا میومد رفتم دیدم سمیرداره اشپزی میکنه  

 _سالم اقایی
 _سالم خانومم عافیت باشه

 _سالمت باشی
 چی درست میکنی؟

 _املت 
 _اوووم دمت گرم 

_یکم بعد املت حاضرشد   ناهار خوردیم بعدات ناهار درس خوندم سمیرم تو 
 درس خوندم ۶تا ساعتای   اتاق کارش بود

 دیگ خسته شدم  کش و قوسی به بدنم دادم
 رفتم بیرون    

 کنارسمیر روکاناپه نشستم
 _درسات  تموم شد خانومی

 _اره 
 _خسته نباشی

 _سالمت باشی
 _خانومی اماده شو امشد میخایم بریم جای

 _کجا؟
 _شمابرو اماده شو میفهمی

 _باشه 
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_با ذق رفتم تو اتاقم  اتتو کمد مانتو قهوه ایمو دراوردم پوشتتیدم روستتری کرمو 
 گذاشتم سمیراومد تواتاق 

شیدم  بعدش رژو ریمل تدم  موهامو لی  شم ناتک ک جلو میز توالت یه خط چ
 ریختم رو صورتم 

 سمیرم با من ست کرده بود 
 _اماده ی خانومی؟ 

 _بله 
 _بریم

 ر اسانسور شدیم رفتیم پایین_باهم رفتیم بیرون   سوا
 ماشینو ات تو پارکینگ دراورد سوارشدم 

 حرکت کرد
 _خانومی 

 _جانم
 _شاید خونه رو عوض کنم 

 _خونه رو عوض کنی؟
 _اره

 _چرا؟
 _بریم یه خونه بزرگ تر

 _خیلی خوشحال شدم 
 _واقعا راست میگی؟
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 _اره خانومم گفتم شاید
 _اهان شاید 

 درصد شاید بریم۸۰_
 عشقم_باشه 

 _سمیرم کجا میریم؟
 _میخام ببرمت شهر باتی

 _میله بچهاا دستمو با ذق بهم تدم  اچ جونم شهرباتی
 _سمیر خندید

 _چرا خنده میکنی؟
 _اخه میله بچها گفتی 

 _عهههه
 _عاشب همین دیووونه باتیاتم خانومم

 _لبخند تدم 
 ای بابا چیمنم عاشتتب,همین لوس باتیاتم  نه چیزه عاشتتب این رانندگی اتم نه 

 دارم میگم عاشب خودتم
 _سمیرخندید   دستشو گذاشت رو دستم

 
_دیگ چیزی نگفتم  سیستمو روشن کردم  یکم بعد رسیدیم شهرباتی ماشینو 

 پارک کرد پیاده شدیم 
 رفتیم تو  خیلی شلوغ بود    

 یه بستنی فروشی دیدم ه*و*س بستنی کردم 
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 سمیر دید تل تدم به بستنی فروشی  گفت 
 _خانومی بیا بریم بستنی بگیرم

شه  ستنیمو اروم اروم میخوردم که تود تموم ن ستنی گرفتیم ب _ذق کردم رفتیم ب
سوارمیشدن   سیله های نگاه میکردم مردم  همنگوری اروم بستنی میخوردم به و

 جیغ میکشیدن  سمیر بستنی شو تموم کرد
 به بستنی من خیره شد 

 ه نمیدمش_چیه اینجوری نگاه نکن بستنی خودم
 _باشیگنت نگاهم کرد 

 یهو گفت
 _عه یاسمن اون بچه رو ببین

گاه کردم خبری نبود فقط  که اشتتتاره کرد ن جای  به اون چه  عاشتتب ب که  منم 
 چندنفربودن  برگشتم

 سمیر این ک.....
 _یکم ات بستنی مو خورد 

 سمیررررر 
 _با خنده گفت جانمممم

 _خیلی بدی  با بغض به بستنیم نگاه کردم   
 _خانومی چرا ناراحت شدی یکی دیگ برات میخرم 

 _یهو ذق کردم اچ جون تند تند بستنی مو خوردم 
 تموم شد 
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 _چی تموم شد بستنی بریم بخر
 _نه خانومی گلو درد میشی همین یه دونه بسته 

 _عه سمیرخودت گفتی برام میخری  اخم ساختگی کردم 
 رم_باشه خانومی حاال اخم نکن بیا بریم برات بگی

_باذق دستمو به هم کوبیدم سمیر ریز خندید  رفتیم یه بستنی دیگ برام گرفت  
 یکم ات بستنی روخوردم  دیگ نمیتونستم بخورم  

 ولی بزور خوردم 
 _سمیرم بریم ات اونا سوارشیم

 _ات کدوماا ات اونااا 
 با دست بهش اشاره کردم 

 اون اژدها  منظورته؟
 _اره اره

 _باشه خانومی 
 رفتیم بلیط گرفتیم تو صف وایسادیم یکم بعد نوبتمون شد رفتیم سوار شدیم 

 واقعا باحال بود الکی جیغ میکشیدم 
 بعدش که تموم شد اومدیم پایین چندتا دیگ ات وسیله هارو سوارشدیم 

 یه مرده پشمک میفرخت 
 سمیر؟
 _جانم

 _ات اونا میخام به پشمک اشاره کردم
 سمیر برام خرید  
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 روم خوردمش  به سمیرم دادم اروم ا
بعدش رفتیم رستوران   چلو کباب خوردیم تا اخرشد بیرون بودیم   خیلی شبه 

 بود  رفتیم خونه ۱2خوبی بود  ساعتای 
 انقد خسته بودم لباسمو دراوردم تود خوابیدم 

 
 گوشیم تنگ خورد چشمو باتکردم مامان بود 

 تماسو وصل کردم 
 _الو سالم مامان

 رم خوبی؟_سالم دخت
 _مرسی شما خوبی؟

 _مرسی  خواب بودی؟
 _اره

 _پاشو دختر لنگ شهره پاشو برای شوهرت طذا درست کن
 _باشه مامان

 _یاسمن نمیخای بزرگ شی
 _ناچ 

 _ات دست تو
 _یکم دیگ با مامان حرف تدم بهش گوشی رو قگع کردم

 
 _خد حاال چیکار کنم 
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 ؟؟! 
 _ بلندشدم رفتم  توهال گشنه ام بود  

 
شد حد  ست کردم یه گات کنده تدم یهو.نمیدونم چی ساندویچ در برای خودم 

 کردم  معده ام داره  بهم میریزه  
 سریع رفتم دستشویی   

شدم    رو کاناپه  اومدم بیرون  حالم خیلی بد بود    نمیدونم چرا یهو اینجوری 
 دراتکشیدم  چشمو بستم  حالم بد بود 

 
 _یاسمن خانومی؟

 م_چشمو باتکرد
 _جانم

 _چرا اینجا خوابیدی؟
 _وای من کی خوابم برد تو کی اومدی؟

 _االن اومدم عزیزم چرا اینجا خوابیدی؟
یدم   په دراتکشتت نا کا مدم رو  عدش او خت   ب عده ام بهم ری یدونم  یکم م _نم

 نمیدونم چیشد خوابم برد   
 

 _خانومی اگ حالت بده بریم دکتر؟
 _نه التم نید   االن بهترم 

 انومم _باشه خ
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 _خانومی ات بیرون طذا گرفتیم بیا بریم بخوریم 
 _باشه عشقم

 _رفتم تو اشپزخونه  سمیر جوجه گرفته بود 
 رومیز نشستم 

شدم رفتم تو  سریع بلند شد  ست  تا جوجه رو دیدم حالم بد  ش سمیرم اومد ن
 دستشویی ......

 اومدم بیرون  شکمم درد میکرد  حالم یه جوری بود
 بیا بریم دکتر؟_یاسمن خانومی 

 _نه سمیر التم نید
 بیا بریم ناهارمونو بخوریم 

 _باشه 
 _بزور  چند لقمه خوردم 

 _بعدش رفتم تو اتاقم دراتکشیدم  
 سمیر اومد لبه تخت نشست 

 _خانومی حالت بهتره؟
 _اره اقایی

 _صدای گوشی سمیر ات توهال  اومد  
 رفت  جواب بده 

 
 چشمو بستم 
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 نمیدونم امروت چرا اینجوری شدم  
 

 _خانومی
 _جانم

 _یاشار تنگ تد میگه امشد بریم خونشون مامان باباهم هستن
 _باشه 

 _اگ حالت خوب نید نریم
 _نه عشقم بریم

 _باشه خانومی یکم استراحت کن
 _باشه

 _نیم ساعتی دراتکشیدم 
 بعدش رفتم تو هال یه اهنگ گذاشتم

 
 میداد_اهنگ خیلی بهم ارامش 

 تو اهنگ طرق شدم 
 _ه*و*س کیک کردم بلندشدم رفتم تو اشپزخونه  درست کردم

کیک اماده شد دوتا فنجون چایی ریختم اوردم تو هال سمیرو صدا کردم  اومد 
 باهم چایی با کیک خوردیم بعدش  اماده شدیم رفتیم خونه یاشارشون 

 مامانو باباهم بودن 
 همه دور هم نشسته بودیم باهم حرف میزدیم 
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صورتم  شار_اره تو مجردیش نمیدونی چه ادمی بود که یه بار خواب بودم رو  یا
 نقاشی کشیداین دختره خیلی شیگونه سمیرجان خدابهت صبربده 

 _همه میخندیدن 
 با اخم به یاشار نگاه کردم

 یاشار_چیه چرا اینجوری نگاه میکنی مگه دروغ میگم
 _اره

 _عه عه دختره ی چشم سفید
 _براش تبون دراوردم

 _میام دونه دونه موهاتو میکشما
 _سمیر یه چیزی به یاشار بگو

 _خنده ریزی کرد  شونه باال انداخت 
 _اقا سمیرماخونه میریم که 

 
 مامان_عه یاسمن پسرمو چیکارداری

 _مامان حاال سمیر پسرت شد من شدم هیچی
 زی نگو_نه دخترم .ولی به پسرمم چی

 اخم ساختگی کردم 
 یاشار اومد پیشم 

 اوووه خواهرکوچولو حاال قهرنکن
 _قهرنکردم
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 _بابا مامان طرف منو هم نگرفت رفت طرف این سمیرو گرفت 
 صداشو میله دخترا کردو گفت 

 _عزیزم طصه نخور امشد باهم دیگ خونه راهش نمیدیم 
 _همه تدن تیر خنده 

 رگ شه بااینکه باباشده بود باتم شیگون بود این یاشار هیچ وقت نمیخاست بز
 بابا_مرده گنده خجالت بکش

 _واه بابا جونم مگه چی گفتم نانا 
 _ات خنده ترکیدم 

 بابا چپ چپ نگاهش کرد بعد خودشم خندش گرفته بود 
 نگار_یاسی بیا کمک میزشامو اماده کنیم

 _باشه 
 _بلندشدم رفتم میز شامو اماده کردیم

 
 _بقیه هم اومدن کنار سمیرنشستم 

سمیربرام برنی کشید یکم روش فسنجون ریختم  با ولع شروع کردم به خوردن 
 خیلی گشنه ام بود 

 تند تند طذا میخوردم سرمو بلندکردم دیدم بقیه با تعجد نگاهم میکنن 
 مامان_دخترم اروم تربخور چته _مامان خیلی گشنمه

 _سرشو تکون داد 
بقیه  طذامو خوردم تموم شتتد شرفارو جمع کردم  بعدش رفتم  توجه ی نکردم 

 پیش بقیه 
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 ایهان دستاش تو دهنش بود  
 _عه عه ایهان دستتو بردار ات دهنت

 _نگاهم کرد 
 دستشو ات دهنش در اوردم تد تیر گریه 

 _وای ببخشید بیا بیا دستتو بخور دستشو گذاشتم دهنش ساکت شد  عجبا
 یاشار_پسرمو اذیت نکن

 _واه 
 _واال بچه ام داشت دستشو میخورد 

 _کاره بدی بود
 _نید 

 _یاشار با من کل کل نکنااا 
 _اگ  کل کل کنم چیکار میکنی 

 _حاال خودت میبینی 
 _یاسمن تو چ...

 بابا_شما دوتا چرا الکی کل کل میکنین
 _بابا من نبودم یاشاربود 

 _نه بابا یاسمن بود
 _همه به کل کل کردن منو یاشار میخندیدن 

 _بیخیال نشسته بودم  یهو معده ام بهم ریخت سریع بلندشدم رفتم دستشویی  
 اه لعنتی چیه ات صبح پدرمو در اوردی 
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 تو دستم اب پر کردم ریختم روصورتم چندبار این کارو تکرار.کردم 
 

 مامان_یاسمن حالت خوبه
 _خوبم مامان

 تم بیرون _شیر ابو بستم رف
 مامان_نگفتم انقد طذا نخور ببین چیکار کردی باخودت 

 _مامان بخاطرطذا نید ات صبح اینجوریم
 نگار_دکتر رفتی ؟

 _نه
 چرا

 
 _چیزه مهمی نید 

 سمیر_خانوم حالت بده بریم دکتر
 _نه خوبم

 _لی نکن بیا بریم دکتر
 _سمیر خوبم 

 _باشه 
شدیکم دیگ اونجا موندیم بعدش رفتیم خونه ق  بل اینکه بخوابم  باتم حالم بد

 سمیر هرچی اسرار کرد بریم دکتر قبول نکردم 
 

 صبح بلندشدم  حالم بد بود نمیدونم چرایهو اینجوری شدم 
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 تلفنم تنگ خورد شماره درسا بود 
 تماسو وصل کردم 

 …سالم مامانی
 _سالم خاله 

 چه عجد شما تنگ تدی؟-
 …_یاسمن  کوچولوها به دنیا اومدن

 _کوچولوهااا؟بدنیا اومدن ؟
 _یکم فکر کردم   یهووو جیغ کشیدم 

 درساااااا بچه ات دوقلو بودددددد
 _تد تیرخنده 

 …ماهت بود چرا انقد تود۷_کیافت   تو که 
شکم دردگرفت  اومدم دکتر . دکتر گفت باید  بچه االن بدنیا  _ دیروت  یهو تیر 

 بیاد 
ماهگی  بچه تو شتتکم خفه شتته  باید االن بدنیا بیاد منو بردن تو ۹امکان داره تا 

 اتاق عمل دوتا کوچولوهام بدنیا اومدن 
 _چرا تود تر بهم نگفتی؟

 
شده بود بعدش  شد  _دیروت که بچهاا بدنیا اومدن تا ات اتاق عمل  بیام بیرون 

 د دیگ انقد درد داشتم   خوابیدم تا االن که حالم بهترش
 امروت صبح کوچولوهامو دیدم انقد ناتن 
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 _جدی ؟
 _اره  

 _من میام بیمارستان االن 
 _باشه منتظرتم 

_فعال تلفنو قگع کردم  با ذق به سمیر تنگ تدم بهش گفتم اونم خوشحال شد   
بهم.گفت اماده شتتم میاد دنبالم باهم بریم   تود اماده شتتدم نیم ستتاعت بعد 

 ارستان سمیر اومد باهم رفتیم بیم
 

 ماهانو تو بیمارستان دیدیم 
 _سالم اقا ماهان قدم نو رسیده مبارک

 _سالم خیلی ممنون ایشاال قسمت شما
 _ممنون .سمیرهم با ماهان احوال پرسی کرد 

 _اقا ماهان درسا کجاست 
 _اتاقو بهم نشون داد رفتم تو اتاق   درسا رو تخت دراتکشیده بود.

 سالم 
 _سرشو بلند کرد 

 یاسی جونم _سالم
 _مبارک باشه مامان شدی ایشاال قدمشون خوب باشه 

 _خیلی ممنون 
 _کوچولوهات کجان؟

 ماهگی بدنیااومدن تو دستگاه گذاشتنشون۷_تویه اتاق دیگ هستن. چون 
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 _اهان 
 راستی اسمشونو چی گذاشتی؟

 _مانیا مانی  
 ای جانم

 ؟…_درسا خیلی بدی چرا بهم نگفتی دوقلوه
نپرستتیدی دوقلو یانه فقط میپرستتیدی  دختره یا پستتره دیدی که _خد تو اتم 
 هردوش  بود

 بعدشم سوپرایز بود 
 _خیلی بدی بخدا
 _بهم چشمک تد 

 میگم دیگ توپ قل قلی نیستی ادم شدی 
 _خندید 

_براش تبون دراوردم یکم پیشش بودم بعدش مامانش اومد    بچهارو  ات پشت 
 شیشه دیدم خیلی کوچولو بودن 

 ش رفتم خونه مامان   بعد
 کبری خانوم دروبات کرد  سمیر رفت شرکت بابام 

 منم رفتم تو حیاط   عمو رجد به گلوگیاه اب میداد 
 سالم عمو رجد
 _سرشو بلند کرد

 _سالم دخترم چگوری ؟خیلی وقته نمیبینمت 



 747 شکالت تلخ من

 _مرسی شما خوبی؟دیگ درس دارم وقت ندارم بیام اینجا 
 رم_ممنون. اهان موفب باشی دخت

 _مرسی 
 رفتم تو خونه 

 کبری خانومو بغل کردم دلم براتون خیلی تنگ شده کبری خانوم 
 _یاسمن جان نباید یه سر به ما بزنی  قربونت بشم

 _خودتون که میدونین درس دارم  اخرین ترمم هستم
 _ایشاال موفب باشی عزیز دلم

 
 _یاسمن جان خوش اومدی

 _مرسی مامان. 
 _مانتومو دراوردم رو مبل نشستم 

ناهار خونه مامان بودم  بهش گفتم درستتا بچه دارشتتد دوقلو خیلی خوشتتحال  
 شد 

چند بار حالم بعدشتتد   مامان هی استترار میکرد برم دکتر قبول نمیکردم واقعا   
 نمیدونم چرا اینجوری شدم  

 شد بابا سمیر اومدن   بعدات شام رفتم خونه 
م کفری شده بود چرا دکتر نمیرم  لی کردم باهاش اونم باهم سمیر دیگ ات دست

 سنگین برخورد میکرد  
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فرداشتتم حالم بد بود دیگ خودمم کالفه شتتدم تنگ تدم به ستتمیر اومد رفتیم  
 دکتر   

 
ساعت دیگ  ستار گفت تا یه  شت   رفتم اتمایش دادم   پر دکتربرام اتمایش نو

 جواب اماده میشه   

  
 م یه چیزی بخوریم تا جواب اتمایش اماده شه سمیر_خانوم بری

 _باشه 
 _نزدیک شهر بود رفتیم ساندویچی  

ستان   یه رب بعد جواب اتمایش اومد  ساندویی خوردیم   بعدش رفتیم بیمار
 اسمو خوندن رفتم جوابو بگیرم 

 پرستار_خانوم امیری؟
 _بله 

 _مبارک باشه شما باردارهستین
 _دهنم بات موند 

 هنگ کردم 
 سمیر_یاسمنم داریم بچه دار میشیم واییی 

 _با ذق پریدم بغل سمیر  
 واای سمیر بچه 

 _یاسمن خانومی اینجا بیمارستاناا 
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 _یهو به خودم اومدم  همه باتعجد مارو نگاه میکردن 
 خودمو تدم به اون راه ات بیمارستان رفتیم بیرون 

 سوار ماشین شدیم  
 نزدیک یه شیرینی فروشی نگه داشت رفت شیرینی خرید 

 نصف شیرینی رو تا خونه خودم خوردم  
 سمیر_بخور قربونت بشم  

 نوش جونت 
 _خندم گرفته بود  سمیر باید میرفت دوباره شیرینی میخرید

 _باهم رفتیم تو خونه  خیلی خوشحال بودم 
 یه کوچولوی دیگ میخاست به دنیا بیاد 

 استراحت کن  _خانومی برو
 _باشه 

شکمم  باورم نمیشد   شتم رو ستمو گذا شیدم د سمو دراوردم روتخت دراتک _لبا
 مادرمیشدم عاشب بچه بودم 

شه دیگ یه  سم تموم می سال در ات یه طرف ناراحت بودم امتحانام  بیخیالش  ام
 روانشناس میشم 

یاد شتتیگون من یا ب بدن خاد  له خودم می نات می یه نی نی  جانمممممم  تو  ای 
 دختری یا پسر 

 سمیر_عزیزم دخترباشه یا پسر چه فرقی میکنه
 سرمو بلند کردم 

 اره عشقمممم 
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 سمیر_مهم اینه سالم باشه دخترپسرش فرقی نمیکنه 
 اومد گونه مو ب*و*سید

 
 _یاسمن خیلی دوست دارم  خداروشکر میکنم یه فرشته ی میله تو بهم داده

 _بهش لبخند تدم لباشو ب*و*سیدم 
 _بغلم کرد  

 …خانومی اسم بچمونو چی بگیریم
 _سمیر بچمون که هنوت معلوم نید پسره یا دختر

 _اره خد همینگوری 
 _بزارفکر کنم 

 _دماطمو کشید
 عاشقتم

 
 _اچ سمیرررررر

 _جووونمممم
 _خیلی بدیییی

 _اره میله تو
 _من کجا بدم؟

 _هستی؟
 _نیستم 
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 _باشه خانومی 
 به مامان اینا خبر بدم ؟

 _نننننههههه
 _چرا؟

 _من خجالت میکشم
 _خانومی خجالت نداره که 

 _داره
 _نداره

 _مگه تو تا حاال حامله شدی ببینی خجالت داره یا نه
 _خندید

 _ای شیگوون 
 گوشیشو دراورد   شماره گرفت

 
 الوسالم  مامان خوبین ؟

……… 
 _مامان یه خبر خوب دارم براتون

……… 
 میشین_شما دارین دوباره مادر بزرگ 

……… 
 _بله

………… 
 _مرسی مامانم
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……… 
 _اره اینجاس

……… 
 _باشه چشم.

 
 گوشی رو گرفت سمت من 

 …_خانوم مامان باهات کار داره
 _گوشی گرفتم 

 الوسالم
 _سالم دخترم  خوبی قربونت بشم ؟

 _مرسی شما خوبین؟
 _ممنون  تبریک میگم عزیزم  

 _مرسی مامان جون 
 بیشترهوای خودتو داشته باشیااا_یاسمن جان االن باید 

 _چشم مامان جون
 _خیلی خوشحال شدم   

 _مرسی 
 _یکم دیگ با مامان جون حرف تدم گوشی رو قگع کردم 

 
 

 _خانومی حاال برای مامان مهری هم تنگ بزن خبر بده
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 _من خجالت میکشم
 _چه خجالتی ؟ گوشی رو گرفت سمتم 

 خوشحال شد برای مامان مهری تنگ تدم بهش گفتم خیلی 
 

 بات معده ام بهم ریخت بدوبدو رفتم سمت دستشویی......
 

 این کوچولو خیلی منو اذیت میکرد   
 مامان جان هنوت بدنیا نیومدی  اذیتم میکنی شیگونم

 
باش اگ  کارم داره برم تود میام مراقد خودت  _خانومی  دوستتتم تنگ تده 

 چیزی خواستی تنگ بزن تا برات بگیرم
 

 عزیزم تود بیا_باشه 
 _باشه خانومی

_ستتمیر رفت منم تو خونه تنها بودم یه هفته دیگ امتحانام شتتروع میشتتد باید  
 درس میخوندم  ....

 
 

 سه ساعتی درس خوندم دیگ خسته شده بودم   بلند شدم رفتم تو هال 
 یه اهنگ گذاشتم
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 _اهنگو اروم میخوندم  
شحال بودم  وااای  شم۹خیلی خو شگل نات مادیگ مامان می مممم یه بچه خو

 تپلی   ای جونم یعنی بچه ام شبی کیه 
 چی دارم میگم هنوت که معلوم نید بچم چی باشه 

 بقول سمیر دخترپسرش مهم نید 
 صدای بسته شدن در اومد  

 دیدم سمیراومد تو  
 _سالم عشقم

 _سالم خانومی
 م _سمیر رفت سمت اتاق خواب  منم رفتم تو اشپزخونه قهوه درست کرد

 سینی رو گذاشتم رومیز  سمیر کنترلو گرفت  شبکه هارو باال پایین میکرد  
 کنارش نشستم

 _خانومی چرا تحمت کشیدی
 _چه تحمتی عشقم 
 یکم  اتقهوه خوردم 

 سمیر قهوه خودشو شیرین کرد 
یه فیلم هندی داشت میداد با هم نگاه کردیم   واای خدا متنفر بودم ات این فیلم 

نا میکنه. یعنی دهنتون   بدنش تو اب داره شتت هندی  ستتر مرده رو قگع کردن 
 سروید ....... )حاال من تیادی هندیش کردم ( 

 وااای خدااا  سمیر عوض کن حالم بدشد 
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 _چرا خانومم
 _ببین همه خالی بندیه 

داااانگاههه شتتمشتتیرو  گذاشتتت تو شتتکمش اتاون طرف دراومد  مرده _خ
 شمشیرو دراورد  میله پلنگ افتاد رومرده

 عجباااااا خدایاااا همه رو شفااا بده این مرده روهم شفا بده 
 _چی میگی خانومی؟

 _هیچ دارم ات فیلم هندی تعریف میکنم
 _اهان

 شده بود. _بلندشدم ات پنجره بیرونو نگاه کردم هوا تاریک
لت گرفتم   دستتتمو الک تدم  فوت  تاق خواب  الک و ات رو میز توا رفتم تو ا

 کردم تا خشک شه تود تر  
 رنگش جیگری بود خیلی این رنگو دوست داشتم  

 بعدکه کارم تموم شد الکو گذاشتم سرجاش  موهامو شونه
کردم  گید کردمش  یه رژ قرمزم تدم ات ات تو اینه به خودم چشتتمک تدم  رفتم 

 بیرون  
 تنگ خونه خورد  

 سمیر؟
 _جان

 _کسی قرار بود بیاد 
 _نه

 _سمیر رفت دروبات کرد  
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 خانواده سمیر با خانواده من اومدن 
 اولش تعجد کردم

    
 مامان_سالم  

 _سالم  خوش اومدین بفرمایین
 

 مامان فریده بغلم کرد  
 بعدش مامان مهری بغلم کرد

 باهمه احوال پرسی کردم    
 سمیرا_یاسمن تبریک میگم عزیزم 

 _مرسی
 نگار_وای یاسی  داری مامان میشی مبارکت باشه

 _مرسی

  
 _همه رو کاناپه نشستیم  یکم خجالت میکشیدم سرمو انداختم پایین

 بابا_دخترم حالت خوبه؟
  _خوبم باباجون
 _بهم لبخند تد

 
 یاشار_ خواهر جونم چه خبر؟
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 _سالمتی  
 _بلندشدم 

 مامان فریده_کجا دخترم؟
 _برم چایی بیارم

 _نه نمیخادتو بری بشین سمیرا میره  
 _اره یاسمن بشین من میرم

 
 _اخه من ....

 _تو چی  بهت میگم بشین
 _دوباره نشستم سرجام 

 سارگل اومد پیش ایهان باهاش باتی کنه  

  
 یاشار ایهانو گذاشت پایین تا با سارگل باتی کنه 

  
 بهشون نگاه میکردم  خیلی دوس داشنتی بودن 

 نگار_یاسی  شنیدم بارداری خیلی خوشحال شدم   
 _مرسی عزیزم

 _راستی درسا بچه دارشد ؟
 _اره 

 _اسمشونو چی گذاشت؟
 _مانیا مانی
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 _اهان  مامان امروت بهم گفت
 خبرشو ندارم فردا بهش تنگ میزنم   _اره دیروت بچه دارشد

 _اهان 
 _ایهان موهای سارگلو کشید سارگل تد تیر گریه  ایهانم با گریه سارگل 

 گریه میکرد
 پیمان سارگلو گرفت یاشار ایهانو

  
 خیلی باحال بود موهای سارگلو کشید خودشم گریه کرد 

 بلند شدم رفتم تو اشپزخونه 
رینی رو اتیخچال دراوردم تو شرف چیدم سمیرا چای ریخت تو فنجون من شی

 باهم رفتیم بیرون 
 شرف شیرینی رو گذاشتم رو میز   

 فکرم مشغول بود شام چی درست کنم  
 رفتم تو اشپزخونه  نگار سمیراهم اومدن  

 _چی درست کنم ؟
 نگار_کتلت 

 _اره خوبه مواد کتلتو اماده کردم  کتلت درست کردیم 
ردن نزاشتن من کار کنم  میگفتن فعال ما هستیم این البته سمیرا نگار درست ک

 کارارو انجام میدیم 
 صدای گریه ایهان اومد 
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 یاشار_نگار جان
 _جانم

 _نگار رفت بیرون 

………… 

 

 

  
 طذا اماده شد میز شامو چیدم 

 همه رو صدا تدم 
 بعدات شام کنارهم نشستیم مردا درباره کار حرف میزدن  
 مامان فریده و مامان مهری باهم حرف میزدن  

 سمیرام بچه رو برد تو اتاق بخوابونه 
 

 _نگار تایمان درد داره؟
 _نه عزیزم 

 _من میترسم
 _ات هیچی نترس   

 راستی کی میری دکتر برای معاینه ؟
 _یه چند روته دیگ میرم

 _باشه
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 بودن بعدش همه رفتن  ۱۱_تا ساعتای 
 خواب سمیرم اومدمنم رفتم تو اتاقم  

 
 

صتتبح بیدارشتتدم به گال اب دادم عاشتتب گل بودم مخصتتوصتتا طبیعی    بعدات 
اینکه کارم تموم شد لباسای چرک و توی لباسشویی انداختم  ناهار سبزی پلو 

 با ماهی درست کردم 
 بعدات ناهار  رفتم توهال نشستم برای درسا تنگ تدم   

 بعدات چندتا بوق جواب داد 
 الوسالم 

 سالم چگوری _
 _خوبم توخوبی 

 _مرسی 
 _کوچولوهات خوبن؟

 _اره خوبن
 _کجایی؟

 _اومدم خونه 
 _مانی مانیارو اوردی؟

 _نه اوناا باید تو دستگاه باشن من مرخص شدم  یه پام بیمارستانه یا پام خونه 
 _اهان  میخام یه خبری بهت بدم _چی؟
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 _ توام قرار خاله شی..
 _خاله شم!!!

 بارداری!؟؟؟؟یاسمن تو 
 _اره 

 صدای جیغش اومد  گوشی رو یکم ات خودم دور کردم 
 _یاسی مبارک باشه  وای  باورم نمیشه 

 _مرسی.چرا باورت نشه ؟
 _یعنی تو میخای مامان شی 

 _اره
 _خیلی خوشحالم کردی 

 _فدای تو
 _یکم دیگ با درسا حرف تدم .....

 
 چهار ماه بعد 

 
 اووف خدا چقد سنگین شدم وای 

 
امروت با رویا اومدم جنستتیت بچه رو ببینم چیه خیلی هیجان داشتتتم .شتتکمم 

 یکم اومده بود جلو   
االنم رو صندلی نشسته بودیم تا نوبتم شه دورورم چندتا خانوم بودن  همشون  

 شکمشوبزرگ بود  یعنی منم اینجوری میشم  وااای نه 
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 خانوم امیری؟
 _بله 

 _میتونین برین تو 
سته بود ات باالی  ش شت میز ن شدم منو رویا رفتیم تو اتاق  یه خانومی  پ _بلند 

 عینکش نگاهم کرد  لبخند تد 
 منم بهش لبخند تدم 

 سالم 
 _سالم عزیزم

 _ ات پشت میز بلندشد   بهم گفت 
 _میتونی بری رو تخت درات بکشی 

 _منم رفتم درات کشیدم 
 شد رو صندلی نشستم اومد معاینه کرد بعدات اینکه کارم تموم

 تل تدم به دکتر
 _عزیزم شما بچتون سالمه هیچ مشکلی نداره   

 _خانوم دکتر جنسیتش چیه ؟
 _یه پسرکوچولو توراه دارین 

 _با ذق دستمامو بهم کوبیدم 
 وای من عاشب پسربودم 

 رویا_یاسمن جان مبارکت باشه 
 _مرسی 
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  _یکم بعد ات مگد اومدیم بیرون سوار ماشین شدیم

 امروت قرار بود  بریم خونه درساشون 
 گوشم تنگ خورد  سمیر بود  

 جواب دادم 
 _الو سالم 

 _سالم عشقم خوبی ؟چیشد؟
 _سمیرممممم بچمون پسره 

 _جدی؟
 _اره 

 _وای یاسمن عاشقتم 
 _منم 

 _خانومی حیف االن سرم شلوطه کلی کار دارم نمیتونم بیام 
 _اشکالی نداره عزیزم  داریم میریم خونه درساشون 

 _باشه خانومی مراقد خودت خیلییییی باش.دوست دارم عشقم فعال
 _باشه چشم منم دوست دارم فعال 

 _یکم بعد جلو خونه درساشو نگه داشت پیاده شدیم 
 _تنگ خونه درساشونو تدم 

 _در بات شد 
 _منو رویا رفتیم تو خونه
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وطبقه بود  یه طبقه  ماله مادرشوهرش اینا بود یه طبقه دیگ _درسا خونشون  د
 خودشون بودن    درسا جلو.در وایساده بود مانیا بغلش بود 

 درسا_سالم خوش.اومدین چرا انقد دیر کردین؟
 _سالم بودیم دکتر دیگ

 _اهان. راستی بچه چیه؟
 _نمیگم 

 _یاسی لوس نشو بگو
 یگم_نمیگم  یادته   تو بهم.نگفتی منم نم

 رویا_اقا بریم تو بعد باهم کل کل کنین 
 _رفتیم تو خونه   رو کاناپه نشستم   

 رویا_مانی کجاست؟
 _اون تو اتاق خوابه 

 _اهان
 _رویا تو بگو  بچه یاسمن چیه؟

 _واه وقتی مادربچه نمیگه من بگم !!!
 _واال

 …درسا_بگوووووووو بخداا دارم میمیرم ات فضولی
 …_بچه  پسره

 _جدی 
 _اره 
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 _وااای   مبارکت باشه
 _مرسی 

 رویا_مانیارو بده من 
 _رویا مانیارو گرفت شروع کرد به نات دادنش  مانیا شبی  درسا بود   

 مانی شبی ماهان  
 خوشبحالش بچش دوقلوبود

 درسا_چیشدتو فکری؟
 _دارم فکر میکنم  پسر منم نات میشه 

 _معلومه که نات میشه
 _بلللله 

اشون بودیم بعدش رویا منو تا خونه رسوند  کلیدو دراوردم _تا شد خونه درس
 رفتم تو خونه   

شبا دیر میومد خونه کمرم در  شلوغ بود که  سرش  سمیر هنوت نیومده بود انقد 
 میکرد لباسمو دراوردم  درات کشیدم 

 فردا  باید میرفتم خونه مامان فریده نذری داشت میخاست آش درست کنه  
بخاطر بارداری سمیر نذاشت  برم دنبال کارم گفت بعدات  درسم که تموم شد  

 اینکه بچه بدنیا اومد انقد خسته بودم  برقو خاموش کردم دراتکشیدم 
 

صتتبح بیدار شتتتدم ستتمیر خواب بود خیلی دلم براش تنگ شتتتده بود  اروم 
 ب*و*سش کردم 

 یه تکونی خورد چشماشو بات کرد 
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 _سالم اقای صبح بخیر
 خانوم خانوما _صبح شماهم بخیر 

 _اقای پاشو باید بریم خونه مامان  
 _چشم عشقم 

_ 
 بعدات صبحانه اماده شدم رفتیم خونه مامان فریده

 
 _همه اونجا جمع بودن   هرکسی یه کاری انجام میداد 

 منو سمیرا .فاطمه)دخترخاله سمیر( سبزی رو تمیز میکردیم 
کارم ادامه  به  کارو نکن   توجه نمیکردم   یده هرچی میگفت تو این  مامان فر

 میدادم   
 فاطمه_ یاسمن جان چند وقتته؟؟

 _اخرای چهارماهگیه 
 _اهان بچه ات چیه ؟

 _پسر
 سمیرا_چیییی پسر مگه رفتی  سونوگرافی؟؟

 _اره دیروت با رویا رفتم 
 _واقعا پسره؟

 _اره
 _ای جاننننننم

 _لبخند تدم
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 فاطمه_ایشاال  سالم بدنیا بیاد
 _خیلی ممنون 

 _یکم دیگ سبزی هارو تمیز کردم  کمرم شدید درد میکرد  
 بچها من میرم  تو اتاق  

 سمیرا_باشه 
 _بلندشدم    

 مامان فریده_کجا دخترم؟
 _میرم تو اتاق استراحت کنم کمرم درد میکنه

 نمیکنی تو  _بهت نگفتم کار نکن کمردرد میشی دختر چرا حرف گوش
 سمیر_چیشده مامان

 _ببین پسرم این یاسمن حرف گوش نمیکنه   االنم کمر درد شد 
 _مامان چیزه مهمی نید
 _دخترم چیچو مهم نید

 سمیر_خانومی تو چرا  کار میکنی توباید استراحت کنی 
 _باشه کی اومدی؟

 _تاته رسیدم 
 مامان مهری_یاسمن جان چیشده ؟

 _هیچی مامان
 سمیر_خانومی برو تو خونه استراحت کن 

 _باشه 
 _رفتم تو خونه      
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 بابا با شوهرخاله یاشار چندنفر دیگ  تو سالن نشسته بودن 
 بهشون سالم کردم 

 رفتم تو اتاق قبلی سمیر  
 تختش هنوت تو اتاقش بود روش دراتکشیدم 

 اخیشش .  خیلی کمرم درد میکرد  
 د تودر اتاق بات شد  نگار اوم   

 _یاسمن حالت بهتره؟
 _اره  بهترم

 _خداروشکر 
 _ایهان کجاست؟

 _پیش یاشاره
 _باشه 

 _من برم ایهانو ات یاشار بگیرم 
 _باشه برو 

 نگار رفت بیرون منم یکم استراحت کردم بعدش رفتم بیرون 
 رفتم پیش سمیرا نگار فاطمه 

 چیکار میکنین؟
 _هیچ میحرفیم

 _بله میبینم
 تینت )عمه سمیر(
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 یاسمن جان دخترم حالت خوبه مادر بهتری؟
 _مرسی عمه جان  خوبم

 _بچت خوبه؟
 _خوبه 

 _خداروشکر مراقد خودتو بچه باش 
 _چشم عمه جان 

 _عمه جان  تنه خیلی مهربونی بود من خیلی دوسش داشتم 
 چشم افتاد به  تن عموی سمیر

 
 _با اخم نگاهم میکرد 

 _واه این چشه ؟
 سمیرا_کی؟

 _تن عمو
 _اونو ولش کن با اون دختر عملیش ات دماغ فیل افتاده  
 …_نمیدونم چرا هروقت  تن عموش منو میبینه اخم میکنه

 سمیرا_بخاطر اینکه میخاست دخترعملیشو قالد کنه به داداشم

   
 اون وقت به تو اخم میکنه 

 _حرصم گرفته بود  ایشش این میخاست تن سمیر بشه با دستام خفش میکردم  
 تدن تیر خنده بچها

 نگار_یاسی اون موقع تو کجا بودی دقیقا ؟
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 _حاال
 فاطمه_وای یاسی خیلی دیوونه ی 

_دخترشتتو نگاه کردم  کلی ارایش روصتتورتش بود  دماطشتتم که بگم نداشتتت 
 بهتره   

 ایش چندشم شد  قیافه ام میگرفت برای خودش   
 

 سمیرو یاشار.پیمان اومدن  پیشمون 
ن ایهانو میذاری پیش من فرار میکنی   من که بلد نیستتتم یاشتتار_نگار خانوم ای

 پوشکشو عوض کنم   گند تد  
 _خد  باید یاد بگیری دیگ 

 _یاشار نگارو چپکی نگاه کرد 
 ریز خندیدم

 _ نگار بلندشد ایهانو گرفت دست یاشارو گرفت 
 _اقایی بیا بریم کارت دارم

 _کجا؟
 _میخام ب*و*ست کنم. بیا بریم کمک کنی

 _نه نگار جان کاره خودته 
 _بیمزه  بیا دیگ جون من 

 _نگار قیافه مظلومی به خودش گرفت  یاشار همراش رفت 
 ریز خندیدم   
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 سمیر_پیمان جان یاد بگیر
 پیمان_من بلدم تو خودت چندوقت دیگ بابا میشی تو یاد بگیر

 _همه تدیم تیر خنده 
 نه؟سمیر_خانومه من خودش بلده منو التم نداره مگه 

 _نننه
 _سمیر جفت دوتا ابروشو داد باال 

 _یعنی چی نه؟
 _یعنی تو بچه داری شماهم باید کمک کنی

 _یاسمنننن
 _جانم

 _بچهاا تدن تیر خنده 
 سمیرا_فکرشو بکن سمیر بچه بشوره پوشک عوض کنه 

 _لبخند دندون نمایی تدم  سمیر حرص میخورد
وری سمیرو نگاه میکرد دلم یهو چشم افتاد به همون دختر عموی سمیر همینگ

 میخاست برم  چشماشو دربیارم 
 تا اونجوری شوهرمنو نگاه نکنه 

  
 مامان فریده_بچها بیاین کمک آش رو جا بریزیم 

 _ما سه تا رفتیم  من رو اش  مدل میدادم 
 فاطمه تو سینی میزاشت 

 سمیرو پیمان آش و میبردن بیرون
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ستتفره پهن کردیم  آش گذاشتتتم رو   کارمون که تموم شتتد همه رفتیم تو خونه 
سمیر اومد روبه  ستم  اون دخترعموی  ش سمیر ن ستیم من کنار  ش سفره  همه ن
روش نشست اعصابم خورد شد یعنی دیگ جا نبود بشینی باید میومدی روبه 

 روی شوهرم  
 چندش 

 همینگوری حرص میخوردم
 

 _سمیرونگاه کردم بیخیال آش میخورد 
منم بیخیال شدم مهم این بود من خانومه سمیرم  بعدات آش رفتم تو اتاق سمیر 

 استراحت کردم   شبم خونه مامان بودم اخرشد رفتیم خونه 

   
……… 

 
 شهر بود   رویا قرار بود بیاد اینجا   ۳_ساعتو نگاه کردم 

 رفتم تو اشپزخونه ژله درست کردم گذاشتم تو یخچال  تنگ خونه خورد
 
 ات کردم دروب 

 سالم رویا بیا تو
 _سالم یاسمن جونم 

 رویا اومدتو کفششو دراورد   رو کاناپه نشست منم روبه روش نشستم 
 چه خبر؟ 
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 _خبرا که تیاده اومدم همونارو بهت بدم 
 _چی؟ 

 _یادته چند ماه پیش درباره یه پسره تو دانشگاهمون باهات حرف تدم 
 _پسره دانشگاه یکم فکرکردم

 اره اره 
 _خد بهش گفته بودم یه چند ماه بهم فرصت بده  

 _خد
 _خد دیروت بهم تنگ تد گفت میخاد منو ببینه 

 منم قبول کردم   رفتیم بیرون  اتم پرسید جوابم چیه
 منم بهش گفتم  میتونه با خانوادش بیاد خواستگاری   

ستگاری رو برای  صبح مامانش تنگ تد قرار خوا شد امروت  شحال  خیلی خو
 فرداشد گذاشت 

 _جدی؟
 _اره

 _رویا پسره رو خوب میشناسی?
ضوع  سمش چند ماه دارم درباره این مو شنا شه ن سیم بود   مگه می _اره هم کال

 فکر میکنم
االنم تصتمیم گرفتم اتدواج کنم    اخه تندگیم خیلی یک نباخت شتد   میالدم 
ستگاری میکنه   منتظرم موند   خد  ساله میاد اتم خوا سره خوبیه وقتی   یک  پ

 این نشون میده که خیلی خوبه یعنی واقعا دوسم داره 
 _اره خوب 
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صمیمو گرفتم با کلی فکر کردن  .میخام با میالد اتد سی من ت نم البته واج ک_یا
 پیشنهاد من اینه دوماه  نامزد باشم بعدش  بریم خونه خودمون 

 _اره فکر خوبیه
 _راستی شغل میالد چیه؟

 _یه مغاته پوشاک داره 
 _همین

 _اره  خانواده متوسگی هستین 
 منم همینو میخام  

 _باشه عزیزم اگ فکر میکنی این تصمیمت درسته همین کارو کن 
 _بهم لبخند تد

 یا یکم دیگ پیشم موند  بعدش رفت رو 
 

 یک ساعت بعد سمیراومد خونه 
 

 _خانمم 
 _جانم

 _پاشو حاضرشو بریم بیرون 
 _اچ جونم تو بهترین همسردینایییی

 _خندید
 منم رفتم تود حاضر شدم باهم رفتیم بیرون 
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 _نزدیک یه رستوران شیک نگه داشت  پیاده شدیم 

 رفتیم تو  تیاد شلوغ نبود
 توارن قشنگی بودخیلی رس

 
 رو یه میز نشستیم 

 گارسون اومد
 _چی میل دارین؟

 چلو کباب سفارش دادیم 
 گارسون رفت 

 سمیر_ رستورانش قشنگه نه؟ 
 _اره عالیه 

 _خانومی خیلی میخامت 
 _خندیدم  منم میخامت

 _یکم بعد سفارشارو اوردن 
 طذاش حرف نداشت خیلی خوشمزه بود همه روخوردم  

 ات وقتی که باردارشدم  خیلی طذا میخوردم 

  
 _سمیر من برم دستشویی میام 

 _باشه خانومم
 _بلند شدم به طرف دستشویی رفتم......
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دستمو شستم  تو اینه به خودم نگاه کردم صورتم  تپل شده بود  شالمو درست 
 کردم رفتم بیرون سمیر رو میز نشسته بود  

 سرجام نشستم
 ام امشد عالی بود_اقایی دستت طال ش

 _نوش جونت خانومی 
_ یکم دیگ تو رستتتوران موندیم بعدش رفتیم  دور بزنیم تو حیابونا اینور اونور 

 میرفتیم 
 سمیر صدای اهنگو تیاد کرد 

 همراه اهنگ دوتای میخوندیم  
 نزدیک خونه  صدارو کم کرد  
 ماشینو تو پارکینگ پارک کرد پیاده شدیم   

 به طرف اسانسور رفتیم سوارشدیم 
 دراسانسوربسته شد  

 یهو سمیر منو بغل کرد
 _خانومی دلم برات تنگ شده 

 _عه سمیر نکن یکی میبینه 
 _تو اسانسور که کسی نمیبیه فدات شم

 _سمیر االن درباتمیشه یکی میبینه 
 _خد ببینه تنمی 
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مو رفتیم تو خونه مانتو_دراستتانستتور بات شتتد رفتیم بیرون  ستتمیر دروبات کرد 
 دراوردم  خوابم نمیومد

 _سمیر
 _جانم

 _خوابم نمیاد
 _منم عشقم

 _یه فیلم ببینیم 
 _اره

      _tv  
 روشن کردم چیزه خواستی نداشت 

 إ این که چیزی نداره  
 

 سمیر اهنگ بزارم
 _بزار خانومم

 _یه اهنگ گذاشتم  نشستم کنار سمیر
 برم وسط بر*ق*صم ولی نمیشد  _یه اهنگ شاد پخش شد دلم میخاست

 _به سمیر نگاه کردم طرق شده بود تو اهنگ   
 دیگ نتونستم تحمل کنم  پریدم وسط 

 شروع کردم به قر دادنم 
 سمیر شکمشو گرفت میخندید 

 منم قرمیدادم    
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صدای اهنگ کم بود که  صیدیم .البته  سط باهم ر*ق* سمیرم اومد و یکم بعد 

 همسایه ها اذیت نشن
 

شتم  صال خواب ندا ستم روکاناپه  ا ش شدم  ن سته  صیدم بعدش خ _یکم ر*ق*
 سمیرم همینگور 

 
 خداروشکر فردا جمعه بود   سمیر سرکار نمیرفت 

 بیداربودیم بعدش خوابیدیم ۴تا ساعتای 
 

شدم  سمیرم هنوتخواب بود  بلند ساعت دو شهر بود  شده بودم   وقتی که بیدار
ستم  االنم و ش صورتمو  ستو ست رفتم د سبزی در سریع  کوکو  قته ناهار بود   

 کردم 
 سمیر اومد تو اشپزخونه 

 _خانومی چی درست میکنی؟
 _کوکوسبزی

 _اووم بقول شما من عاشقشم
 _عه سمیر تو باید عاشب من باشی

 _عاشب خانوم که هستم 
 لبخند تدم 
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..... 
 

 بعدات طذا رفتم تو هال نشستم 
 _خانومی ؟

 _جانم
 رو عوض میکنم میریم تو یه خونه بزرگ تر _چند هفته دیگ خونه

 _دستمو بهم کوبیدم اچ جون 
 سمیر من چگوری با این شکم  وسیله هارو جمع کنم

 _قرار نید خانومم جمع کنه   چندنفرو میارم تا جمع کنن قربونت بشم
 _اهان باشه  حاال کجا میخای خونه بگیری؟

 _اونشو شما کار نداشته باش بعدا خودت میفهمی 
 _ای بدجند

 _ خندید 
 _یهو یادم اومد امشد خواستگاری رویا بود بایدبهش تنگ میزدم 

 
 _سمیر امشد خواستگاریه رویاس

 _چی رویا؟
 _اره

 _باکی؟
 _با یه پسره که هم دانشگاهیشه

 _اهان 
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 _شماره رویارو گرفتم  بعدات سه تا بوق جواب داد 
 _سالم

 _سالم چگوری؟
 _خوبم

 _رویا استرس داری؟
 _یکم 

 _اماده شدی؟
 _نه بابا االن خیلی توده 

 _اهان باشه 
 _یکم دیگ با رویا حرف تدم بعد تلفنو قط کردم 

 
 خانومی؟

 _جان
 _میدونستی اگ یه روتنبینمت دیوونه میشم

 _منم دیوونه میشم
 _فدای تو بشم خانومم

 _سمیرم
 _جانم

 …_توبهترینی
 _اینجوری نگو   کنترلمو ات دست میدمااا
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 میرررر_عه س
 _جانمم

 _براش تبون دراوردم 
 _عه عه  خانومه بد

 _خودتی
 _من خانومم!!????

 _نه بد تویی
 _اهان 

 _تنگ خونه خورد 
 سمیر رفت  درو باتکنه
 یکی ات همسایه ها بود

 
 _رفتم تو اتاق خواب  روتختو مرتد کردم   صدای اس ام اس گوشیم اومد 

 باتش کردم 
 شماره ناشناس بود 

 _)یاسمن??( 
 

 _یعنی این کیه  اسم منو میدونه ؟
 _براش تنگ تدم جواب نداد 

 دوباره گرفتم شمارشو باتم جواب نداد  
 بیخیال شدم رفتم تو هال 
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 سمیرتو هال نبود  
 عه کجا رفت پد 

 رفتم تو تراس  
 هوا امروت عالی بود  گالمو نگاه کردم خیلی قشنگ بود 

 اومدم تو خونه   یکم تو تراس وایسادم بعدش  
 صدای بسته شدن در اومد  

 سمیر بود 
 

 _کجارفته بودی؟
شون  میخاد یه  سایه ها بود اومد اینجا بهم گفت یه لحظه برم خون _یکی ات هم

 وسیله ی رو بلندکنه تنهاس نمیتونه رفتم کمکش 
 _اهان 

  
 _کمرم درد میکرد  

 سمیر من میرم یکم دراتبکشم
 _باشه خانومی برو 

 رفتم تو اتاق دراتکشیدم 
 دستمو گذاشتم روشکمم  

 پسرمو نات کردم 
 شکمم یکم بزرگ شده بود 
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 پسر خوشگلم کی بدنیا میای مامان ببینه تورو عشب مامان 
 

 پسرم تودتر بیا من  تحملم کمه هاا میخام بغلت کنم تودی 
سمیراومدتو اتاق   شیدم  ست میک شکمم د سرم حرف میزدم رو همینگوری با پ

 کنارم دراتکشید  دستشو گذاشت روشکمم
 _خانومی پسرمون میله خودت نات میشه 

 _لبخند تدم 
 _سمیر بچه بدنیا اومد بهش توجه کنی به من نکنی میکشمتااا

 _عزیزم تو مهم تری قربونت برم    
 _سمیر این کوچولورو باید  کمتر دوس داشته باشی منو بیشتر

 تندگیم _معلومه که تورو بیشتر دوس دارم 
 _واقعا به بچه خودم حسودی میکردم سمیر باید منو بیشتر دوس داشته باشه

 _بغلم کرد تو بغل سمیر بهترین جای دنیا بود برام 

  
 _یهو سمیر گفت 

 _وای کال فراموش کردم
 _چیرو؟

 _خانومی ما امشد خونه دوستم رضا دعوتیم
 _جدی؟

 _اره
 _پد چرا تود ترنگفتی؟
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 _کال فراموش کردم  دیشد قبل ات اینکه بریم بیرون بهم تنگ تد گفت 

 ۵ ساعت تاته نشده دیر که االنم عشقم باشه_
 

 _اره خانومی پد,من برم یه دوش بگیرم تا  حاضر شی 
 _باشه عشقم 

 _سمیر رفت حموم منم بلندشدم   اول  یه کوچولو ارایش کردم 
 بعدش  مانتو شلوار مشکی مو پوشیدم شال سفید مشکی مو گذاشتم 

 سمیر اومد 
 اماده شد 

 باهم رفتیم سوار ماشین شدیم  
 یک ساعت تو ترافیک بودیم بعدش رسیدم خونه اقا رضا ات ماشین پیاده شدیم 

 خونه دوست سمیر تو اپارتمان بود 
 تدم سوار اسانسورشدیم رفتیم طبقه باال  تنگ خونه شو  

 یکم بعد درباتشد
 رضا_سالم خیلی خوش اومدین بفرمایید تو 
 

 خانومش تهراهم اومد 
 احوال پرسی کردیم رفتیم تو خونه 

 
 تهرا_بفرمایید بشینید  خیلی خوش اومدین
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 _ممنون تهرا جان
 _کنارسمیررو کاناپه نشستم 

 رضا تهرا هم روبه روی مانشستن    
 _تهرا جان  دنیا کجاست?

 قش خوابه _تو اتا
 _دنیا دخترشون بود چهار سال  داشت 

 خیلی دختره شیرینی بود 
 _اهان 

 تهرا بلندشد رفت تو اشپزخونه 
 رضا سمیر  درباره ی فوتبال  صحبت میکردن تیاد سردرنیاوردم 

 یکم بعد تهرا با یه سینی چایی اومد 

  
 _تهرا جان چرا تحمت کشیدی؟

 _نه بابا چه تحمتی 
 کوچولوت کی بدنیا میاد؟_یاسمن جان 

 _پنی ماه دیگ 
 _اهان ایشاال سالم بدنیا بیاد

 _مرسی 
 _در اتاق دنیا بات شد اومد بیرون چشماشو میمالید 

 رفت طرف مامانش 
 _سالم دنیا خانوم 
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 جوابمو نداد همینگوری نگاهم میکرد 
 تهرا_دنیا جان. خاله یاسمن سالم کرد دخترم 

 _انگار خجالت میکشید رفت بغل مامانش 
 بهش لبخند تدم  
 در گوش مامانش یه چیزی گفت   

 تهرا_اره دخترم خاله یاسمن میخاد  نی نی بیاره
 _بات درگوشش یه چیزی گفت 

 _اره عزیزم بدنیا اومد با تو باتی میکنه 
 خوشحال شد دستای کوچیکشو بهم تد 

 بهم گفت 
 _نی نی  داری؟

 چقد نات صحبت میکنی تو   _اره عزیزم
 _خجالت کشیدسرشو تو بغل مامانش فرو کرد 

 _دنیا خانوم ؟
 _نگاهم کرد

 _نی نی دوست داری؟
 _اروم گفت اره 

 _خیلی بامزه حرف میزد 
 _چایمو خوردم  مردا همچنان درباره فوتبال بحث میکردن 
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 من که اصال ات این چیزا سر درنمیاوردم
 

 _من برم شامو اماده کنم 
 _باشه 

 _تهرا جون رفت  دنیام همراه مامانش رفت 
 

 گوشیمو دراوردم به رویا اس ام اس دادم 
 )سالم رویا جونم چه خبر؟؟(

 _ منم بلندشدم رفتم  پیش تهرا جون
 تهرا جون اگ کاری هست بگین من انجام بدم 

 _نه عزیزم تو برو بشین  
 _نه   اگ کاری هست بگین 

 _نه یاسمن جان شما اینجا بشین من خودم انجام میدم 
 _بدونه هیچ حرفی رو صندلی نشستم   

 طذا اماده شد  
شتتد بودکه اومدیم ۱2بعدات شتتام  کلی باهم حرف تدیم خندیدم   ستتاعتای 

 خونه  

  

 
 _صبح بیدارشدم کمرم خیلی درد میکرد  

 گوشیمو نگاه کردم  حوصله طذا درست کردن نداشتم سمیرم که سرکار بود    
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 اس ام اس ات طرف رویا داشتم 
 باتش کردم)سالمتی .. حرفامونو باهم تدیم قرار  دوهفته دیگ جشن بگیریم(

 
 خیلی خوشحال شدم  به رویا تبریک گفتم 

 دلم التانیا میخواست . مواد التانیارو اماده کردم  

 .. 
 

شتم رفتم حموم یه دوش گرفتم  تودی  شد .حولمو بردا بعدات اینکه کارم تموم 
 اومدم بیرون 

 سمیر روکاناپه نشسته بود 
 

 سالم کی اومدی؟
 _سالم خانوم خانوما عافیت باشه. یه ده دقیقه ی میشه اومدم 

 _باشه 
شک کردم بعدش  رفتم ناهارو اماده کردم بعدات  رفتم تو اتاق خواب موهامو خ

 ناهار منو سمیر میخاستیم بریم باتار  
 به اسرار من   اونم قبول کرد 

 
 اماده شدم  سمیر  بیرون منتگرم بود  

 کیفمو برداشتم رفتم بیرون .سوار اسانسورشدم  

.... 
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 در اسانسور باتشد رفتم بیرون سمیر تو ماشین منتظرم بود
 درماشینو بات کردم سوارشدم 

 
 به طرف باتار راه افتاد 

 
 یک ساعت بعد رسیدیم  باتار   پیاده شدیم رفتیم تو پاساژ

 
 _ویترینارو نگاه میکردم  چشم افتادبه یه کتوشلوارسرمه ای 

 خیلی شیک بود 
 

 _رفتم  طرف مغاته 
 _خانوم کجا میری؟

 _بیا اقایی 
_کنار ویترین وایستتادم دوباره به کتوشتتلوار نگاه کردم واقعا شتتیک بودخیلی 

 خوشم اومد  
 _سمیرم  این کتوشلوارو برو پرو کن 

 _خانوم کت میخوام چیکار به چه مناسبتی؟!!!
 _عه خد دوهفته ی دیگ جشن رویاس 

 _جدی؟
 _اره 

 _حاال بریم پرو کن 
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 _باشه 
 _رفتیم تو مغاته. سمیر به فروشنده گفت   کتو شلواروبیاره 

 
 سمیررفت تو اتاق پرو 

 
..... 

 
 کردم    به کتوشلوارهای دیگ نگاه می

 
 در اتاق پرو باتشد سمیر اومد بیرون 

 
تو اون کتو شتتلوار عالی شتتده بود  دلم میخاستتت بپرم بغلش ماچش کنم  ولی 

 حیف اینجا نمیشد 
 

 _چگوره؟؟
 _عالیییی

 _بهم چشمک تد  رفت تو اتاق پرو 
 یکم بعد اومد بیرون  پول کت وشلوارو حساب کردیم   

 رفتیم بیرون 
ساژ اینور اونور میرفتیم. یه مغاته دیدم توش پر  ستمو گرفت باهم تو پا سمیر د

 لباس بچه بود    رفتم تو مغاته سمیر اومد 
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 فروشنده یه خانوم بود 
 سالم 

 _سالم بفرمایین
 _برای نوتاد چی دارین؟

 _ چند ماهشونه؟
 _هنوت به دنیا نیومد

 _به شکمم اشاره کرد 
 _برای کوچولوت میخای?

 ره_ا
 _دختریا پسر؟

 _پسر 
 _سرشو تکون داد  چندتا لباس اورد  

 انقد نات بودن  خیلی کوچولو بودن یعنی پسر من اینارو باید بپوشه ای جانم 
 سمیرم به لباسا نگاه میکرد  

یه لباس خیلی کوچولو  جلوش عکد یه خرس داشتت  رنگش ستفید ابی بود 
 واقعا قشنگ بود 

 _اقایی این قشنگه؟
 _اره خیلی ناته 

 _خیلی اتش خوشم اومد  
 همینو برمیدارم 

 _بله 
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 _خانومه تو پالستیک گذاشت پولو حساب کردیم اومدیم بیرون 
 یکم کمرم درد گرفت 

 ولی به روی خودم نیاوردم  
 میدونستم االن بگم  سمیر  دعوام میکنه

 
 _کلی خرید کردیم  شامم بیرون خوردیم اومدیم خونه   
 با ذق اتتو پالستیک لباسارو بیرون میاوردم  نگاه میکردم 

 برای خودمم یه پیراهن بلند خریدم که جلوش پیله داشت  لباس بارداری بود 
 وسیله ی ارایشی هم خریدم. 

شتم  سای دیگ رو هم گذا شتمش تو کمد  لبا سرکوچولومو دراوردم گذا لباس پ
.... 

 
 

 _بعدات ناهار  رفتم خونه خاله تهرا 
 
 رویا تو اتاقش بود  در تدم رفتم تو  

 رویا روتخت دراتکشیده بود تو گوشش هدفون بود
 اصال متوجه اومدن من نشد 

اروم رفتم جلو  محکم تدم به پیشتونیش چشتمشتو بات کرد ستیخ نشتستت رو 
 تخت  سرشو ماساژ میداد 
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 براش تبون دراوردم
 _یاسی  مرض نگیری   وحشی  

 _برو بابا 
 نگینه  سرم درد گرفت _دستت چقد س

 _دوست داشتم تدم  دوباره  تبون دراوردم اوووم 
 

 _خندید 
 _چیه چرا میخندی؟

 _اخه قیافت میله میمون شده بود
 _بلند تد تیر خنده با اخم نگاهش کردم دستمو تدم کمرم 

 قیافه خودت میله میمونه االغ 
 _چی االغ ؟

 _بله االغ
 _باتم گفتی االغ

 _اره االغ 
 …بیشعور االغ خودتی _یاسی

_نه دیگ اگ من میمونم تو االطی  حاال بکش کنار میخام بشتتینم کمرم درد 
 گرفت 

 _رویا رفت اون طرف تر رو تخت نشستم کیفمو گذاشتم پایین  اخیشش 
 ذلیل شده تود تر میرفتی اون ور من بشینم 

 _واه 
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 _واال 
 …_این همه جا خد پایین بشین 

 _نمیشه 
 _چرا؟

 چسبیده به را_چ 
 _واه 

 _واال اینارو بیخی میگم چه خبر دیشد چیشد؟
_هیچ خانواده میالدشتتون اومدن  باهم حرف تدیم   درباره تندگی قبلیم بهش 

 گفتم  که چیشد 
 بهم گفت گذشتت اصال مهم نید من االنتومیخام 

_ات این حرفش خیلی خوشتتحال شتتدم خیلی کم پیش میاد یه پستتر این حرفو 
 بزنه 

بدیم  بعدش قرار عقدو گذاشتتتیم برای دوهفته دیگ  فردا قراره بریم اتمایش 
 ببینم تا بعدش چی میشه

 _ایشاال همه چی خوب پیش میره
 _یاسمن میترسم؟

 _ات چی؟
باره  باشتتته  دو یا  له پو که  میالد می نه. ات این یاتندگیمو خراب ک که  پو _ات این

 م ن دیگ نمیتونم تحمل کنتندگیم خراب شه بخدا اگ همچین اتفاقی بیفته م
 _عه تبونتو گات بگیر هیچم همچین اتفاقی نمیفته 
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 _خدا کنه   پسر کوچولوت در چه حاله؟

 _خوبه پسرم 
 

 دیروت رفتم براش لباس خریدم یه لباس خوشگل 
 _اهان مبارکه راستی اسمشو چی میخای بزاری

 _فعال درباره اسمش تصمیم نگرفتیم
 _اهان 

 خاله تهرا اومد تو با یه شرف میوه_در اتاق  باتشد 
 _خاله جون چرا تحمت کشیدی

 _چه تحمتی دخترم  
 _مرسی خاله جون 

 _خواهش عزیز دلم 

_ 
 

 _یاسمن جان بچه ات چگوره خوبه
 

 _ اذیت که نمیشی?
 _نه خاله جون پسرم  شیگون نید

 _پسره؟
 _اره   
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 _عه مبارکه ایشاال قدمش خوب باشه 
 _مرسی خاله جون 

 من برم شما دوتا راحت باشین_خد 
 _اینو گفت رفت بیرون 

 _یه سید قرمز گرفتم  گات گنده تدم 
 اووووم 

 _یاسی اروم تر بخور خفه میشی
 _ن... نمی..شم

 _واااه دختر اروم چته تو 
 _دیگ من .... دوس...دارم

 _باشه بابا  بخور
 

 _سه تا سید خوردم  دوتا خیار یه پرتغال 
 یگ جا نداشتم رویا با دهن بات منو نگاه میکرد_داشتم میترکیدم  د

 _چیه؟
 _ماشاال میخای   باتم میوه بیارم؟

 _نه بابا دارم میترکم 
 _اره خد 

 _یاسی امشد پیشم بمون؟
 _واه رویا من پیشت بمونم سمیر چی؟



 797 شکالت تلخ من

 _خد بهش بگو میخای امشد پیشم باشی 
 _نمیشه باید برم خونه 
 _باشه هرطور راحتی 

 _راستی یاسی 
 _جان 

 _بلند شد  لپ تابشو اورد  
 

 …_بیا عکسامو ببین چگوره
 _عکساشواورد نگاه کردیم  خیلی قشنگ بود 

 
سمیر اومد دنبالم    ات بیرون طذا خریدیم رفتیم  شون بودم  شد خونه رویا _تا

 خونه   بعدات شام 
 فیلم نگاه کردیم  بعدش خوابیدیم

 
 

 امروت صبح میخاستم برم خونه نگارشون. 
سی تنگ تدم   شیدم   به تاک شکی مو دراوردم  پو شلوار م اتتو کمد مانتو ابی با 

 نیم ساعت بعد اومد 
 سوار ماشین شدم.

 راننده یه پسره جوون بود  ات تو اینه تل تده بود به من  
 دیگ اعصابم  بهم ریخته بود دلم میخاست بزنم تیر گوشش 
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گول یعنی تو نمیبینی من  باردارم  بهش توجه ی نکردم   دیدم نه ات رونمیره   خن
 احمب  همینگوری حرص میخوردم  

نیم ساعت بعد رسیدم  خونه نگارشونو پول تاکسی رو حساب کردم تود پیاده 
 شدم  تنگ خونه رو تدم رفتم تو

 
 _سالم نگارجونی

 _سالم یاسی  جونم 
 خوش اومدی  

 _رفتم تو خونه  مانتومو دراوردم  رومبل نشستم
 کجاست؟_ایهان 
 _خوابه 
 _اهان 

 _کوچولوت چگوره؟
 _خوبه.. پسرم

 _خد  خداروشکر 
 _داداشم کجاست؟

 _بیرونه 
 یاسمن رویا داره اتدواج میکنه ؟

 _اره 
 _خداروشکر  االن میام
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 _کجا بری؟
 _برم  چایی بیارم  
 _نمیخاد بیا بشین 

 _االن میام 
 _صدای در اومد 

 وردهبرگشتم دیدم یاشار کلی خرید کرده  ا
 _سالم داداشی خسته نباشی
 _عه یاسی اینجایی  . سالم 

 _بله
 _خوبی؟

 _مرسی
 _پالستیکارو گذاشت پایین 

 اومد طرفم 
 _دلم برای خواهرکوچولوم تنگ شد 

 پسر کوچولوت چگوره؟
 _خوبه داداشی

 نگار_یاشار جان  اومدی ؟
 _اره عزیزم

 _خریداا کجاست 
 اونجاست -

 _یاشار رفت پالستیکارو گرفت  برد تو اشپزخونه 
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 _نگار با سینی چایی اومد  
 سینی رو گذاشت رو میز

 شیرینی روهم اورد 
 _وااای شیرینی 

 _یدونه شیرینی برداشتم 
 نگار_شیرینی دوس داری برات اوردم

 _ فدات 
 _یاشار نگار نشستن 

 
 یاشار_چه عجد شما ات اینورا

 _دیگ
 _سمیرکجاست؟

 اره داداشی_سرک
 _اهان 

 _صدای گریه  ات اتاق اومد نگار بلندشد رفت طرف اتاق خواب آیهان 
 _یکم بعد نگار اومد بیرون  ایهان بغلش بود 

 _ایهانم چگوری پسری
 _بااخم نگاهم میکرد

 یاشار_یاسی ببین پسرم چه اخمی کرده
 _اره پسرت اخمو



 801 شکالت تلخ من

 _به باباش رفت 
 _واه یاسی شوهرمن کجا اخموء

 _الکی میال 
 _ایهان بیا بغلم 

 دستمو بات کردم  بغلم نیومد  گیی خواب بود 
 ای پسر بد بغلم نمیای 

 باشه نیا
 یاشار_ خونه مامان اینا بودی؟

 _نه چندوقته اونجا نمیرم 
 _اهان

 _شما چی
 _ما دیشد بودیم 

 _اوکی
 

 _تا شد اونجا بودم سمیر اومد دنبالم . با اسرار نگار یاشار شام 
 ونجا موندیم  ا
 

 )دوهفته بعد(
 

دیروت عقد رویا میالدبود  رویا با اینکه ارایش تیادی نداشت خیلی ناتشده بود    
 مجلسشون تیاد شلوغ نبود فقط فامیالی نزدیک بودن 
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 وشبه خیلی خوبی بود  یعنی عالیییییی همه عشب بودن  

 مو بزنم به دیواروااای خدا  بچهاای درسا انقد گریه میکردن دلم میخاست سر
 هردو تا یهو گریه میکردن 

دیشتتد  ات جشتتن اومدیم خونه  ستتمیر بهم گفت  قراره امروت بره  اصتتفهان     
 برای کارش منم لی   کردم که منم باهات میام انقد اسرار کردم تا قبول کرد 

 کارش یکی دوروتی تموم میشد 

  
 _خانومی اماده شدی؟

 _اره عزیزم
 _ات اتاق رفتم بیرون  

 _سمیر وسیله هارو بردی تو ماشین
 _اره خانومی بریم

 _باشه بریم 

…… 
 

 _سوار ماشین شدیم   به طرف اصفهان حرکت کردیم 
 

 خیلی خسته بودم   چشمو بستم خوابیدم 
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…… 
 _چشمو که بات کردم هنوت تو ماشین بودیم 

 
 _سمیر 

 _بیدارشدی عزیزم
 _اوهوم کجاییم

 ت دیگ میرسیم اصفهان  خانومی خیلی خوابیدیا_دوساع
 _اره خیلی خسته بودم 

 راستی مامان اینا میدونن؟
 _اره بابات میدونه  عزیزم گفتم که برای کاره کاش نمیومدی  یاسمن  

 _عه سمیردوست دارم باتو باشم
 _فداتشم من اونجا کلی کاردارم وقت نمیکنم ببرمت بیرون 

 ارم باشی برام کافیه _اشکالی نداره همینکه کن
 _الهی من قربون خانومه خوشگلم بشم

 _خدانکنه سمیرم 
_نزدیک شهر بود    جلو یه رستتتوران نگه داشتتت طذا خوردیم بعدش حرکت 

 کردیم

…… 

 

 
 دیگ رسیده بودیم شهر اصفهان   اولین بارم بود میومدم اصفهان 

 جلو یه هتل نگه داشت پیاده شدیم 



wWw.Roman4u.iR  804 

 

 
 _رفتیم تو هتل  

 رفت اتاق گرفت  باهم سمیر
 به طرف اتاق رفتیم

 
 _خانومی  من خیلی خسته ام یکم میخوابم

 _باشه عزیزم
 _سمیرروتخت دراتکشید 

 منم لباسمو دراوردم کنارش دراتکشیدم  

…… 
 

 _بیدار شدم  سمیرتو اتاق نبود 
 رو میز یه کاطذ بود   برداشتم 

م  من دارم میرم   بکارم _و)ستتالم خانومی  خواب بودی دلم نیومد بیدارت کن
 برسم شد  تود میام که بریم بیرون مراقد خودت باش دوستت دارم (

 
 _خد حاال من چیکار کنم  اینجا حوصله ام سرمیره 

 _لباسمو پوشیدم رفتم پایین 
 رویکی ات مبل ها نشستم  
 اطراف هتلو نگاه کردم  تیاد شلوغ نبود  

 م گوشیمو دراوردم یکم باهاش باتی کرد  



 805 شکالت تلخ من

احساس کردم یکی اومد نشست سرمو بلند کردم یه خانومی رو دیدم با لبخند  
 نگاهم میکرد

 _سالم
 _سالم دخترم   چرا تنها نشستی؟

 _تو اتاق حوصله ام سررفت اومدم اینجا
 _مگه تنهایی؟

 _نه شوهرم هد رفت بیرون 
 _اهان   دخترم چند ماهته؟

 ۵ تاته_
 _اهان   

 _شما اینجا تنهاین؟
 من با پسرم اومدم اون رفته  بیرون االن دیگ میاد.. دخترم بچه کجایی؟ _نه

 _تهران شما چی؟
 _من همدان 

 _اهان
 _منم یه دختر  دارم   میله توء   

 _بهش لبخند تدم 
 _تورو که یه لحظه دیدم حد کردم  مریم من اینجا نشسته 

 _دخترتون کجان؟
 _فوت شد 

 _اهان  خدارحمتشون کنه
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 م _مرسی عزیز
 _چرا دخترنتون فوت کردن؟

 _سرطان داشت 
 _الهی  دیگ چیزی نگفتم   انگار خانومه خیلی ناراحت بود 

 _دخترم اسمت چیه؟
 _یاسمن 

 _چه اسم قشنگی داری
 _خیلی ممنون 

 _خد عزیزم من دیگ برم االن پسرم میاد
 _باشه مادرجون راحت باشین

دروت اینجا هستتتم   طبقه ی _هر وقت تنها بودی میتونی بیای تو اتاقم من چن
 ۸۷باال اتاق

 _باشه مادر جون 
 _خانومه بلندشد  اتم خدافظی کرد رفت بنظر تنه مهربونی میومد 

 یکم اونجا نشستم  بعدش رفتم تو اتاق 
 گوشیم تنگ خورد  

 سمیربود تماسو وصل کردم
 

 _الوسالم 
 _سالم خانومی چگوری؟
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 _خوبم تو خوبی؟
 _اره عزیزم   خانومی اماده شو میخام ببرمت بیرون  

 _باشه 
 

 _خدافظی کردم رفتن تو اتاق  اماده شدم  نیم ساعت بعد سمیر اومد  
 رفتم پایین  ماشینمونو دیدم 

 _نشستم تو ماشین
 _سالم 

 _سالم خانومی
 _ماشین حرکت کرد  

 _سمیرکجا میریم؟
 _عزیزم میخایم بریم  سی وسه پل

 _باشه
 
 

 _یکم بعد رسیدم سی سه پل 
واقعا قشتتنگ بود خیلی خوشتتم اومد تا اخرشتتد اونجا بودیم شتتام ابگوشتتت 

 خوردیم خیلی چسبید 
 کلی عکد گرفتیم 

 
 اخرشد بودکه اومدیم هتل
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 _فردا صبح تود سمیر رفت   

 
 منم تنها موندم 

 
 شهرم نیومد ناهارو سفارش دادم برام اوردن 

 
 واقعا اعصابم خورد شده بود نمیدونستم چیکارکنم 

 گوشیمو دراوردم برای درسا تنگ تدم یکم باهاش حرف تدم 
 بعدش قگع کردم 

 
 شد بود سمیر اومد ۸ساعتای 

 بهم گفت بریم بیرون 
 منم قبول کردم 

 رفتیم بیرون 
 اصفهان خیلی جاهای قشنگی داشت  واقعا شهر تاریخی قشنگی بود 

 یخاستیم حرکت کنیم بریم تهران فردا صبح م
 

 ساعت یک شد بود اومدیم هتل تا استراحت کنیم 
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 _ یه پسر کوچولو بغل سمیر بود  
 سمیربا لبخند نگاهم میکرد   رفتم  نزدیکش 

 سمیر این بچه ی ماست؟
 _اره خانومی.میخای ببینیش 

 _اره 
 صورت بچه رو دیدم پر ات خون بود   کلی جیغ کشیدم  

  
 اب.بیدارشدم نفد نفد میزدم ات خو

 _خانومی  چیزی نبود اروم باش خواب دیدی فدات شم 
 چیزی نبود گلم 

 سمیر برام اب اورد یکم ات اب خوردم اروم ترشدم
 _س....سمیر. بچه ام صورتش خونی بود 

 من....من
 

 _یاسمن جان اروم باش فقط یه خواب بود  
 سمیر بغلم کرد   سرمو گذاشتم روسینه اش چشمو بستم  

 نمیدونم چیشد خوابم برد
 
 

 صبح بیدارشدم   سمیر رو تخت نبود 
 یهو  یاد خواب دیشد افتادم 
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 امروت حد خیلی بدی داشتم دلم شور میزد  نمیدونم چرا اینجوری شدم  
 

 بلندشدم رفتم  دستشویی
بیرون  موهاش خید بود خیلی ناتشده  اومدم بیرون دیدم سمیر اتحموم اومد 

 بود
 

 _عافیت باشه
 _سالمت باشی خانومی

 _صدای در اتاق اومد 
 سمیررفت درباتکرد

 با یه سینی اومدتو 
 _خانومی بیا صبحانه 

 _مرسی عشقم
_باهم صتتبحانه خوردیم بعدات صتتبحانه  قرارشتتد بریم تهران دیگ کار ستتمیر 

 اینجا تموم شده بود  اماده شدیم رفتیم پایین 
 کارای هتل که تموم شد سوار ماشین شدیم  به طرف تهران حرکت کردیم

 
 یک ساعت تو راه بودیم نمیدونم چرا دلم  شور میزد حد بدی داشتم

 _خانومی؟
 _جونم
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 دوست دارمااا_خیلی 
 _منم دوست دارم عشقم

 _سیستم ماشینو روشن کردم 
 اهنگ شروع کرد به خوندن 

 _سمیر خیلی با سرعت میرفت  
 _اقایی یکم یواش تر برو

 _چشم خانومی
 _یکم سرعتشو کم کرد 

 _بیرونو نگاه میکردم
 

 
……  

 یهوچشم افتاد به سمیر
 _انگار حالش خوب نبود هی عرق میکرد

 وبه؟_سمیرحالت خ
 _خوبم عزیزم

مد جلو  ظه  خواب دیشتتتد میو یدونم چرا هر لح یگ توراه بودیم نم _یکم د
 چشمم 

 سمیر  رفت سبقت بگیره ات یه کامیون 
 ات رو به رو یه کامیون دیگ.داشت میومد   
 همینگوربوق میزد   
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 _سمیرررررر........

...... 
 

 _چشمو بات کردم 
 

همه جا ستتفید بود بالی ستترم یکی بود که درد داشتتتم    دور ورمو نگاه کردم  
 لباس سفید پوشیده بود  دقت کردم دیدم پرستاره که سرمو عوض میکنه

 
 _خانوم بالخره بهوش اومدین 

 _گیی بودم چیزی ات حرفاش نمیفهمیدم  
 _اینجا کجاست؟من اینجا چیکار میکنم 

سریع ات اتاق رفت بیرون  چند دقیقه بعد با  ستاریه نگاهی به من انداخت   _پر
 یه مرد اومد اونم لباس سفید داشت انگار دکتربود 

 دکتر_سالم خانوم  بهوش اومدین 
 _من اینجا چیکارمیکنم ؟

 _اومد جلو تر  سرمو نگاه کرد توچشمامو نگاه کرد 
 د تو_عزیزم االن به یکی ات خانوادت میگم بیا

 _خانواده!؟؟؟؟
 _یهو یاد تصادف افتادم من سمیر کامیون 

 _س....سمیر
 _دکتر جوابی نداد 
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 _پرستارو دکتر ات اتاق رفتن بیرون 
 خیلی درد داشتم   همه بدنم درد میکرد . اشکم دراومده بود

دستتتمو گذاشتتتم روشتتکمم  دیگ بزرگ نبود  خبری ات بچه نبود یعنی به دنیا 
 ماهگی بچه به دنیا میاد۵م بود   چرا انقد تود مگه ماه۵اومد من که 

دراتاق بات شد یاشار اومدتو قیافه اش طمگین بود  لباس سیاه پوشیده بود گیی  
 نگاهش کردم

 
 _خواهرم  بالخره بعدات یک ماه بهوش اومدی   

 _چیزی ات حرفاش سردرنیاوردم یعنی چی بعدات یک ماه بهوش اومدم 
 سم....سمیرکجاست؟_یا...یاشار 

 _نگاهم کرد چیزی نگفت 
 ات این سکوت بدم میومد 

 _یاشار اتت پرسیدم سمیرکجاست؟ بچه ام کجاست؟
 بدنیا اومد!!

 _یاشار سرشوانداخت پایین 
 

 چند دقیقه بعد گفت  
 _خواهری بهت تسلیت میگم 

 
 …چی…_چ

 …ترفپسرم …_دوباره سرشو انداخت پایین شوکه شدم    یعنی سمیرم رفت
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 _شروع کردم به جیغ کشیدن 
 سمیرررررررر سمیرررررررررررر  

 چندنفر اومدن داخل اتاق 

.... 
 دیگ نفهمیدیم چیشد  
 

 )یاشار(
 

 بعدات اون تصادف تا سمیرو برسوننش بیمارستان تموم کرد
صادف رفت  سمن بعدات اون ت شوهرشو  یا ست داد هم  شو اتد سمن هم بچ یا

 درصد  خداروشکر بعدات یک ماه بهوش اومد ۵۰ کما  دکتر گفت تنده موندش
 

 اون روت خیلی برام سخت بود بهش بگم دیگ سمیر نید دیگ پسرت نید 
 االنم چند روته بیمارستانه  ارام بخش میزنن بهش 

 اخه تاکی   باید با ارام بخش بخوابوننش  
 امروت با دکترش صحبت کردم باید با این حقیقت کنار بیاد    

 ارم ات بیمارستان میبرشم سرخاک سمیر االنم  د
 
 ماشینو پارک کردم  پیاده شدم در ماشینو برای یاسمن بات کردم  

 دستشو گرفتم بردمش سمت خاک سمیر
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 _پسرش هم   کنارباباش  بود
 
 

 خودمم باورم نمیشد 
 یاسمن کنار خاک  سمیر نشست 

 
 تل تد به قبر 

 
 باید تنهاش میزاشتم تا خودشو خالی کنه  

 یکم اتش دور شدم    
 

 )یاسمن(
 _باورم نمیشد این قبر سمیرمن باشه 

سمیرم  عشقم اقای من تندگی من    تو جات اینجا نید سمیرپاشو  سمیر منو  
سمیررر  شووووووو    سمیررررررررررر    بیدار تنها نزار من بدونه تو نمیتونم   

 بردی  پسرمو باخودت
خیلی بی معرفتی   پدرو پستتر منو تنها گذاشتتتین  ستتمیرم پاشتتو  ستتمیرم جون 
یاسمن پاشو  سمیر کی بود میگفت منو تو هیچ وقت همو تنها نمیزاریم    تدی 

 تیر قولت
 انقد گریه کردم چشمام بات نمیشد     
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دیم متوروخدا بیدارشو من بدونه تو نمیتونم. سمیر مگه قرار نبود ات اصفهان او
خونمونو عوض کنیم  مگه بهم قول ندادی  بیدارشو توروخدا من نمیتونم بدونه 

 تو باشم  دیگ صدام در نمیومد سمیررررررررررررررررررررر 

  
مگه من نفستتت نبودم مگه من تندگیت نبودم  پاشتتو  خواهشتتا میکنم برگرد  

سمسمیر تود بود منو تنها بزاری  خیلی تود بود چند ماه دیگ بابا م شدی.  یر ی
سرمم بردی اره پد  شو  خودت رفتی پ سمیرم پا سم بچمونو انتخاب نکردیم   ا
من چی  تندگی من بدونه تو پسرمون چه ارتشی داره  کاش هیچ وقت اصفهان 

 نمیرفتیم  کاش هیچ برای کار نمیرفتی 
 سمیرررررررررررر  

 چشمم دیگ بسته شد 
 

 )یاشار(

  
رو پسرشو صدا میکرد   داشتم دیوونه میشدم   یاسمن تار میزد  گریه میکرد سمی

همینجگوری جیغ میکشتتید نمیتونستتتم کاری بکنم براش باید خودشتتو خالی 
 میکرد

 دیدم جیغ کشید اسم سمیرو گفت .دیگ ساکت شد سرشو گذاشت رو قبر 
 بدو بدو رفتم 

 یاسمن یاسمن 



 817 شکالت تلخ من

 بغلش کردم ات حال رفته بود 
 یاسمن خواهری پاشو 

 
 

 چیشده؟_پسرم 
 _خاله خاله چ ...خواهرم ات حال رفت توروخدا یه کاری کنین

 
 _خانومه اومد نزدیک  یکم گالب ریخت تو دستش تد به صورت یاسمن    

 یکمم ریخت تو دهنش 
 اروم اروم چشماشو بات کرد  

 یاسمن خواهرم?
 _س.سمیر.

 _بلندش کردم   ات خانومه تشکر کردم بردمش به طرف ماشین 
 ردم  سوار شد  دروبستم خودم نشستم پشت فرمون درباتک 

 به طرف خونه رفتم همه منتظر یاسمن بودن 
 نزدیک خونه شدیم بابا چند نفر بیرون بودن 

 ات ماشین پیاده شدم در سمت یاسمنو بات کردم  
 کمکش کردم تا پیاده شه 

 
 بابا یه گوسفند گرفته بود تیر پایی یاسمن بکشه
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 دن _گوسفندو قربانی کر
همه فامیال بودن جز خانواده ستتمیر  حال مادر خواهر ستتمیرم تیاد خوش نبود 

 هرچند روت بیمارستان بستری میشدن  حب داشتن 
 

 )یاسمن(

  
 جلوی خونه همه بودن  اصال ات این شلوطی خوشم نمیومد 

 با کمک یاشار پیاده شدم یه گوسفند قربانی کردن 
 

 مامان اومد جلو بغلم کرد 
 مجسمه  وایساده بودم  میله یه

 
 اصال دلم نمیخاست کسی منو بغل کنه 

 رفتیم تو خونه 
 _یاشار چرا منو اوردی اینجا منو ببر خونه سمیرامشد میاد من میدونم

 _باشه خواهرم بریم باال استراحت کن بعدش میریم خونه
 _سرمو تکون دادم یاشار کمکم کرد برم باال 

 دراتاق قبلیمو بات کرد 
 همه چی میله سه سال پیش بود هیچی تغییر نکرده بود 

 رفتم  تواتاق لبه تخت نشستم 



 819 شکالت تلخ من

 _یاسمن  خواهری استراحت کن 
 _بدونه هیچ حرفی فقط نگاهش کردم بعدش دراتکشیدم 

 یاشار ات اتاق رفت بیرون  
صادف کردم دومی باری که  سمیرافتادم  اولین باری که باهاش ت یاد خاطرام با 

شرکت ب شتم میله یه فیلم اومد جلوی تو  ابا دیدمش همه خاطرهای که اتش دا
 چشمم یه لبخند تلخ تدم دستمو گذاشتم روشکمم  ناتش میدم 

پستترمن هنوت توشتتکممه اره جای نرفته ستتمیرم شتتد میاد خونه طذای مورد 
 عالقشو درست میکنم 

 اره هیچ اتفافی نیوفتاد سمیرم خوبه 
 

قد خندیدم یهو تدیم تیر گریه  بلندشتتتدم قاب تدم تیر خنده انقد خندیدم ان
شتم تدم به اینه  اینه ریخت رو تمین ات تو  سلی بود بردا سی ک کنار میز ع عک

 شیشه شکستا خودمو نگاه کردم
 
 

منم میله تو شتتکستتتم میبینی منو  یکی ات شتتیشتته های اینه رو گرفتم تو دستتتم 
 خودمو نگاه کردم 

 اومدن تودراتاق باتشد  یاشار بابا مامان 
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 بابا_دخترم چیشده؟
 _هیچی نگفتم 

 
 _دستمو اورد باال 

 احساس  سوتش کردم. ولی برام مهم نبود  
 _دخترم این چیه دستت همه خونی شده_

 _دستمو نگاه کردم پر اتخون شده بود 
 
 بابا شیشه رو ات دستم  دراورد.  

 به مامان نگاه کردم   گریه میکرد 
 داشتم دیوونه میشدم. نمیتونستم باور کنم دیگ سمیر نید دیگ بچه ام نید   

 خیلی سخت بود برام
 

 _یاسمن حالت خوبه؟!
 _سرمو تکون دادم  دلم میخاست تنها باشم   

 
 _میخام تنها باشم 

 اینو گفتم  همه رفتن بیرون  روتخت داتکشیدم
 تدم تیر گریه  انقد گریه کردم چشمام بات نمیشد  
 



 821 شکالت تلخ من

 )یاشار(
 

 _ات اتاق رفتیم بیرون 
ستم  شدم خواهر کوچولوی من   انقد طمگین بود نمیتون شتم دیوونه می واقعا دا
بات  تاقو  تاقم   درا پایین  منم رفتم تو ا بابا رفتن  کاری براش انجام بدم   مامانو 

 گذاشتم 
لبه تخت نشستم دستمو جلو صورتم گذاشتم. نمیدونستم  ناراحتی خواهرمو 

نم   یهو صتتدای گریه اومد ستتریع رفتم بیرون  صتتدای یاستتمن بود تار میزد ببی
 گریه میکرد

میخاستتتم برم تو اتاق بغلش کنم  چند بار خواستتتم دروبات کنم اما نتونستتتم 
یاستتمن باید تنها میوند تا خودشتتو خالی کنه به در تکیه دادم  اشتتک خودمم 

 دراومده بود
 نگار دیدم داره میاد طرفم 

 کمو پاک کردمسریع اش
 

 نگار_یاشار چرا اینجا وایسادی؟
 _همینگوری 

 …!_من برم پیش یاسمن 
 _نه بزار تنها باشه 

 _ببین چگوری داره گریه میکنه یه وقت ات حال میرهاا؟
 _گفتم نمیخاد اون االن به تنهایی نیات داره
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 _باشه  من میرم تو اتاق ایهانو بخوابونم 
 _باشه

 _ات پله ها پایین رفتم خاله  دایی عمه اینا همه بودن      ات خونه تدم بیرون 
 حالم تیاد خوش نبود   سرم  خیلی درد میکرد  

 
 بابا_یاشار چرا اینجا وایسادی

 …_همینگوری
 _پسرم برو تو خونه  سرما میخوری

 _یکم باشم میرم 
 

 _ تیر درخت نشستم 
 تل تدم به وسط حیاط 

 
 و میکرد منم دنبالش   _یاسمن االن میخورمت _یاسمن بد 

 _حیغ کشید فرار کرد 
 _اومدمممم 

 _عه یاشار اینجوری نگو میترسمممممم 
 پا به فرار گذاشت 

 منم دنبالش    یهو یاسمن تمین خورد
 



 823 شکالت تلخ من

 رفتم کنارش یاسمن  چیشد 
 بلندش کردم تد تیرگریه 

 _یاشار خیلی بدی ببین تمین خوردم دستم میسوته 
 تشو نگاه کردم  یکم خون اومده بود با لباسم دستشو پاک کردم  _دس

 داشتیم باتی میکردیم حاال گریه نکن. معذرت میخوام  
 توجه ی به حرفم نکرد   بغلش کردم  یکم بعد اروم شد

 
 _رفتیم تو خونه  لباس جفتمون کییف شده بود

 مامان تا مارو دید دعوا کرد    
 _چیکار کردین بات تمین خوردین  تود باشین برین لباستونو عوض کنین  
 

 سریع منو یاسمن رفتیم تو اتاقمون لباسمونو عوض کردیم 
 

 با خاطرات بچگی یه لبخند تلخ تدم   
شدم رفتم تو خونه در اتاق  شتم.   بلند سمنو ندا هیچ وقت تحمل گریه کردن یا

 یاسمنو بات کردم خوابیده بود 
 جلو پیشونیشو ب*و*س کردم  بعدش ات اتاق تدم بیرون  رفتم

 
_…… 

خانواده خودمون بودن   نه خلوت شتتتد  فقط  یگ کم کم رفتن  خو نا د مهمو
مامانم که تو فکر بود  هیچ حرفی نمیزد  بابام همینگور  هیچکدومون حوصتتله 
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هیچی رو نداشتتتیم   حتی گریه های ایهانم اعصتتابمو بهم میریخت   یاستتمن 
وقت بود ات اتاقش بیرون نیومده بود  نگرانش شتتدم رفتم طبقه باال درو خیلی 

 بات کردم  رو تخت نشسته بود پاشو جمع کرده بود به یه نقگه نگاه میکرد   
 _یاسمن؟

 _جوابی نداد 
 _رفتم کنارش نشستم 

 _روموهاش دست کشیدم 
 خواهری؟

 _باتم جوابی بهم نداد
 با نگرانی نگاهش کردم 

 ش کردمدوباره صدا
 _یاشار برو بیرون میخام تنها باشم

 _بدونه هیچ حرفی ات اتاق رفتم بیرون  
 دلم نمیخاست برم خونه خودم 

 رفتم تو اتاقم دراتکشیدم یکم بعد نگار اومد شد اونجا موندیم 
 

 )یاسمن(
 

تندگی برام ارتشی نداشت بهترینامو ات دست دادم   دلم نمیخاست تو این دنیا 
 باشم. ات اتاق رفتم بیرون 



 825 شکالت تلخ من

همه برقا خاموش بود دیگ ات تاریکی نمیترستتیدم   دیگ ات هیچی نمیترستتیدم 
 داطون بودم داطووون تندگیم تموم شد  

صال توجه ی نکردم    رو ت سرد بود  ا ستم   ترفتم تو حیاط هوا خیلی  ش ل اپ ن
 تدم به  یه درخت 

شوهرم بچه ام  سن کمم  شد  تو این  نگاهش کردم   هه چقد تود تندگیم تموم 
 رفت....

باورم نمیشتتد  چه تندگی خوبی داشتتتمااا چقد خوب بودیم یک ستتاعت تو 
حیاط بودم خیلی ستتردم شتتده بود اصتتال توجه ی نکردم میخاستتتم خودمو 

 یحد بود نابودکنم  دستام یخ کرده بود ب
 صدای یه نفر اومد

 
 یاسمن چرا اینجایی تو این سرما نشستی؟

 _نگاهش نکردم  هیچ توجه ی به حرفش نکردم
 _یاسمن ؟بیا بریم تو خونه 

_یاشار بلندکرد  منو برد تو خونه  روتخت دراتکشیدم  کله بدنم میلرتید   یاشار 
 پتو رو گذاشت رو سرم کنار تختم نشست 

 افتاد  چشمام سنگین شد خوابم برد یکم که بدنم گرم 
 

_صبح بیدارشدم    گیی بودم  سمیر کنارم نبود حتما رفت سرکار. یکم که فکر 
شکم ات  سرکار  دیگ نید  ا سمیر دیگ نید که بره  کردم  همه چی یادم اومد  

 رو گونه هام سرمیخورد
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سمو دراوردم   ما شده بود  خیلی تیاد  ات تو کمد  لبا شدلم براش تنگ  کی نتو م
شم افتاد به اینه. رفتم  ستم برم یهو چ شتم  خوا شکی  گذا شال م شکی  شلوار م

نزدیک خود دیدم. این منم ؟!چقد بی روح   چشتتمام گود افتاده بود ستترچ بود  
 صورتم خیلی الطر شده بود  هه   

ات اتاق رفتم بیرون  دلم میخاست ات خونه برم   تا میتونم دور شم  دلم سمیرمو  
سی میخا سرکوچه تاک شیدم رفتم بیرون  شمو پو سی توخونه نبود    کف ست   ک

 گرفتم  
 

 _خانوم کجا میرین؟
 _بهشت تهرا 

 _دیگ چیزی نگفتم تا بهشت تهرا تو فکر بودم 

  
 _خانوم رسیدیم

 _پول تاکسی رو حساب کردم پیاده شدم 
 

 تپیش سمیر رفتم عکسش باالی قبرش بود   پام بی حد شد دیگ  توان حرک
 کردن نداشت   به عکد نگاه کردم   بعدش به قبرنگاه کردم

کنار قبر سمیر یه قبر کوچولو بود انگار اون برای پسر کوچولمه    هرجوری بود  
 رفتم   نشستم سمیرم



 827 شکالت تلخ من

من اومدم پیشتتت اومدم بهت بگم صتتبح بخیر   دیوونه جونم دیشتتد  پیشتتم 
به ی بغلم کنی .. خیلی شتتنبودی برای اولین بار دیشتتد تنها خوابیدم تو نبود

 سختی بود امشد میای پیشم میای دوباره بغلم کنی  
 عکد سمیرو گرفتم بهش نگاه کردم

 با یه کت شلوار مشکی عکد انداخته بود  با لبخند نگاهم میکرد
 عکسشو ب*و*سیدم  بغل کردم 

 سمیر 
 نمیخای بیدارشی 

 اخه چقد میخوابی؟خوابیدن بسته   
 پاشو

 صبح شدااا 
 خانومت اومد پیشت 

 اشکم همینگوری رو گوناام سرمیخورد 
 به قبرکناری نگاه کردم 

سم برات انتخاب نکردم   توام  سرم  مامان اومد  هنوت ندیدمت بغلت نکردم ا پ
 رفتی 

 اخه چرا کوچولوی من 
 تدم تیر گریه  بلند بلند گریه میکردم  دیگ نمیتونم تحمل کنم 

تن   سمیرم مراقد پسرمون باش من خیلی تود میام عزیزام رفتن  منو تنها گذاش
 پیشتون 

 سرمو گذاشتم رو قبر سمیر گریه میکردم 
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 نمیدونم چقد گذاشت دیگ چیزی نفهمیدم 
 

 )یاشار(
 

دیشتتد خوابم نمیبرد بیدارشتتدم تو حیاطو نگاه کنم دیدم یاستتمن تو حیاط 
 نشسته سریع ات اتاق رفتم بیرون 

  یاسمنو صدا تدم جوابی نداد
 دوباره صداش تدم

 
 _بلندش کردم بردمش توخونه ات سرما میلرتید

 بردمش تو اتاق روش پتو گذاشتم   لبه تخت نشستم دست کشیدم تو موهاش 
 یکم بعدچشماشو بستو خوابید  به چهرش نگاه کردم  

 جونی براش نموند بود 
 پیشونیشو ب*و*سیدم ات اتاق رفتم بیرون 

 
 

 صبح بیدار شدم  رفتم بیرون دراتاق یاسمن بات بود 
 رفتم تو اتاق کسی تو اتاق نبود 
 خوشحال شدم که رفت پایین 

 ات پله ها پایین رفتم  مامان 



 829 شکالت تلخ من

 ات تو اشپزخونه اومد بیرون 
 _مامان یاسمن پیش توه؟؟

 _نه پسرم  مگه تو اتاقش نید؟
 _نه 

  د   تو خونه رو نگاه کردم هیجا نبود_سریع رفتم تو حیاطو نگاه کردم اونجام نبو
 

 _یاشار پسرم یاسمن کجا رفت؟
 _نمیدونم مامان

 _نکنه خدای نکرده یه بالی سرخودش اورده
 _نه مامان  

 نگار ات پله ها اومد پایین
 _سالم چیشده؟

 _نگار تو یاسمنو ندیدی؟
 _نه 

سمن شدم به طرف خونه یا شینم  سوار ما سریع ات خونه رفتم بیرون    ت حرک _
 بود   ۱2：۳۰کردم حتمارفت اونجا به ساعت نگاه کردم  

 بیشتر گات دادم  
شدم    سریع  پیاده  سیدم جلو اپارتمان    ساعت تو ترافیک بودم  بعدش ر یک 

 رفتم باال 
 کلید خونشون دست من بود  درو بات کردم رفتم توخونه  
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 _یاسمن؟

جوابی نداد  در اتاق خوابو بات کردم کسی نبود   توحموم دستشویی  اشپزخونه 
شاید  سمن نبود یکم فکر کردم یهو یادم اومد  همه جارو نگاه کردم خبری ات یا

 رفته باشه خونه درساشون 
 شماره درسا رو نداشتم  
 

 به ماهان تنگ تدم شماره درسارواتش گرفتم 
 به درسا تنگ تدم 

 جواب داد
 الوسالم

 _سالم درسا خانوم یاسمن خونه شماست؟؟
 _نه اینجا نیومد چیشده؟؟

 _بعدا بهتون میگم االن نمیشه 
 _بدونه خدافظی تلفنو قگع کردم سریع ات خونه تدم  بیرون 
 سوارماشین شدم پامو گذاشتم رو گات تا میتونستم گات دادم

 
 بهشت تهرا نگه داشتم پیاده شدم 

 
 ک سمیر رفتم بدوبدو به طرف  خا 



 831 شکالت تلخ من

 
 ات دور دیدم یه دختره  سرشو گذاشته رو قبر سمیر 

 سریع رفتم     یاسمن
 _جوابی نداد 

 _یاسمن؟؟
 _باتم جوابی نداد  

 بلندش کردم چشماش بسته بود 
 یاسمننننن؟؟!!!

 
 _بغلش کردم  انگار ات حال رفته 

 بردمش تو ماشین  
 خودمم سوار شدم پامو گذاشتم رو گات 

 
 نگ خورد. مامان بود تماسو وصل کردم گوشیم ت

 _یاشار؟یاسمن کجاست پیداش کردی؟
 _نمیخاستم مامانو نگران کنم 

 گفتم. اره پیداش کردم یکم بیرون هستیم بعد میایم خونه
 

 _یاسمن کجابود؟
 _مامان اومدم خونه بهتون میگم 

 



wWw.Roman4u.iR  832 

 

 _باشه پسرم مراقد خودتون باشین
 _باشه 

 خدافظی کردم 
 

 باسرعت به طرف بیمارستان رفتم 
 

…… 
 _جلو بیمارستان نگه داشتم. 

 یاسمنو بردم تو  
 پرستارا اومدن کمک

 سریع یاسمنو بردن تو اتاق   
 

 )یاسمن(
 

 _چشمو بات کردم 
 یه جای سفید رو دیدم   یکم گیی بودم  بعدش دقت کردم دیدم بیمارستانم 

 خواستم بلند شم. احساس سوتش کردم  
 دیدم سرم بهم وصله 

 دراتاق بات شد یاشار اومد تو 
 _عه یاسمن چیکار میکنی دراتبکش
 _اومد نزدیک کمک کرد دراتبکشم



 833 شکالت تلخ من

 _میخام برم خونه  
 _باشه سرم تموم شه میریم خونه

 _من چرا اینجام؟
 _فشارت پایین بود ات حال رفتی اوردمت بیمارستان 

 _یهو یادم اومد کنار قبر سمیر بودم  دیگ نمیدونم چیشده بود 
 حرفی نزدم 

 یکم بعد سرمم تموم شد رفتیم خونه  
 گلوم خیلی مسوخت   

 بهش توجه ی نکردم 
 یاشار ماشینو پارک کرد رفتیم تو خونه 

 مامان بابا نگار تا منو.دیدن اومدن طرفم 
 بابا_یاسمن جان حالت خوبه 

 دم _سرمو تکون دا
 دلم میخاست تنها باشم 

 ات پله باالرفتم. دراتاقمو بات کردم
 باهمون لباس دراتکشیدم 

 چشمو بستم 
 گوشیم تنگ خورد 

 چشمو بات کردم به صفحه نگاه کردم درسا بود 
 حوصله نداشتم باکسی حرف بزنم  جوابشو ندادم 

 رفتم تو گالری  
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سمیر گرفتمو نگاه کردم   تا یه ما شتعکسای که با  م ه پیش چه تندگی خوبی دا
 چقد خوشبخت بودم  تو یه لحظه همه چی عوض شد  تندگیم نابود شد

 
یه عکد تبون دراورده بودیم    _عکستتتارو یکی یکی نگاه کردم منو ستتمیر تو 

خیلی باحال بود  اچ ستتمیرم کجایی دلم برای شتتیگونیات  خندیدنات  قهر 
 کردنات خانوم گفنات همه وهمه تنگ شد

رو گونه ام سر میخورد   داشتم دیوونه میشدم باورم نمیشد سمیرم دیگ اشکم 
 نید  

 یکم با عکد حرف تدم    
 ترقه ی به در  خورد  سریع اشکمو پاک کردم

 
 نگار  با یه سینی اومد تو اتاق  

 یاشارم پشت سرش 
 اومد لبه تختم نشست 

 
 _یاسمن بیا این سوپ و بخور 
 _نگاهش کردم چیزی نگفتم 

یاشار_یاسمن جان  االن چند روته هیچی نمیخوری  مریض میشیاا یکم بخور 
 فداشم

 _نمیخام
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 _بخاطر من جون من بخور
 _رو جون یاشار خیلی  حساس بودم 

 _دوتا قاشب ات سوپ خوردم 
 _دیگ نمیتونستم 

 _دیگ نمیخورم
 _باشه عزیزم

 _میشه منو تنها بزارین 
 _اره خواهرم 

 _یاشار نگار رفتن بیرون  رو تخت دراتکشیدم 

…… 
سمیر میرفتم باهاش حرف میزدم  ات  سر خاک  شت من هرروت   _یک هفته گذ

 کارم براش میگفتم   حالم یکم بهتر ات روتای اول شده بود  
 داشتم با این حقیقت کنار میومدم 

 گالبو ریختم رو قبر سمیر   گالرو پر پر کردم  ریختم رو قبرش  
 یکم اونجا موندم بعدش  بلندشدم 

ستم برم    ستم.ولی امروت میخا سمیرو هنوت ندیدم  یعنی خودم نمیخا خانواده 
 اونجا  

 تاکسی گرفتم  ادرس خونه سمیرشونو دادم  
 

 نیم ساعت بعد رسیدم پول تاکسی رو حساب کردم  تنگ خونه رو تدم 
 درباتشد رفتم تو 
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 سمیرارو دیدم 

 
 رفتم نزدیک 

 همو بغل کردیم  
 سمیرا خیلی عوض شده بود 

 مادر سمیر اومد 
 بغلش کردم  دوتایی تدیم تیر گریه 

 
 یکم که گریه کردیم ات بغل هم اومدیم بیرون 

 بهش نگاه کردم سی سال پیر ترشده بود  خیلی شکست 
 _یاسمن دخترم خیلی خوش اومدی 

 _مرسی مامان جون 
 _دخترم هنوت بهم میگی مامان؟

 لومه که بهتون میگم مامان _مع
 شما مامان منی

 _اومد جلو  گونه مو ب*و*سید 
 بعدش رو مبل نشستم 

 _ این خونه منو یاد سمیر مینداته خاطرای که باسمیرداشتم
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 _یاسمن جان حالت خوبه؟
 _مرسی مامان شماخوبی؟

 _ممنون 
 _سمیرا جون سارگل کجاست؟

 _تو اتاق خوابه
 _اوکی 

 تواشپزخونه  _سمیرا بلندشد رفت
 

 _مامان من میتونم برم تواتاق سمیر؟
 

 _اره دخترم برو
 _بلندشدم 

 به طرف اتاق سمیر رفتم    دراتاقو باتکردم  
گاهش کردم اشتتکم  یپ استتپرت تده بود   ن تاقش بود  ت یه عکد بزرگ تو ا
شکام همینگوری میریخت رو  شیدم. ا سرخورد روگونه هام  رو تختش درات ک

سمیربات کردم. گونه ها  با  شدم در کمد لباس  ست پاک میکردم بلند شت د پ
چندتا ات لباستتش اینجا بود بوی ادکلن تند تلخ شتتو میداد  درکمدو بستتتم   

 خدااایااا اخه چرا ؟؟؟چرا سمیرمو گرفتی?
به کمد تکیه دادم نشتتستتتم پامو جمع کردم  تدم تیر گریه   انقد گریه کردم  که 

سرمو بلند شد  شمام بات نمی سته گریه  چ ش سمیر ن سمیراروتخت  کردم دیدم 
 میکنه 
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_اشکمو پاک کردم اروم که شدیم رفتیم بیرون   مادر سمیرم گریه میکرد اخه تا 

 مارو دید اشکشو پاک کرد 
 

شد اونجا موندم باباجون اومد اونم خیلی پیرشده بود با  سرار مامان فریده  با ا
 یاشار اومد دنبالم رفتم خونه   رفتن سمیر کمر این خانواده شکست  بعداتشام

 روتختم دراتکشیدم  به سمیر فک کردم  لبخند تلخی نشست گوشه لبم   
 چشمو بستم 

 
………… 

 
 _یاسمن 

 _یاسی جونم 
 _چشمو بات کردم  درسارو باالی سرم دیدم 

 _یه لبخند بی جون  تدم 
 _سالم یاسی خانوم نباید  جواب تلفنامو بدی 

 _مانی بغلش بود  
شد ولی حیف  بهش نگاه کردم یاد بچه خودم افتادم اگ بدنیا میومد انقد نات می
 نید

 _یاسی باتوام
 _درسا  میشه مانی رو بدی بغلم 
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 _اره عزیزم 
 _بلندشدم مانی رو گرفتم  بغلم  نگاهش کردم اروم ب*و*سیدمش  

 یهو تد تیر گریه 
 بچه رو دادم به درسا  اشک تو چشمام جمع شده بود

 
 _درسا مانی روساکت کرد 

 _یاسی من میرم پایین  تودی بیا 
 _درسا رفت بیرون بلندشدم  رفتم دستشویی کارم تموم شد اومدم بیرون 

 درسا مامان پایین نشسته بودن  باهم حرف میزدن 
 تا منو دیدن ساکت شدن 

 مانیا بغل مامان بود  
  روبه روی درسا نشستم. یکم بعد کبری خانوم چایی اورد

 _یاسمن طذا نمیخوری انقد الطر شدی  
_جوابی ندادم   ات وقتی که ستتمیرو ات دستتت دادم حرفام خیلی کم شتتده بود  
تیاد حرف نمیزدم  یعنی دهنم بات نمیشتتتد که بخوام چیزی بگم  هرکی حرف 

 میزد میله دیوونه ها نگاهش میکردم چیزی نمیگفتم 
 هم حرف نمیزدم درسا همینگوری با من حرف میزد من یه کلمه 

 مانیا گریه کرد    اعصابم بهم ریخت   
 

درستتا مانیارو گرفت بهش شتتیر داد   یهو مانی تد تیر گریه   دیگ نمیتونستتتم 
 تحمل کنم    رفتم تو حیاط 
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یکم تو حیاط قدم  تدم   به همه حسودیم میشد به رویا به درسا  تندگی خوبی  
 داشتن جز من  

 توخونه  هوا خیلی سرد بود  رفتم 
 

شده  صال حال خوبی نداره    خیلی کم حرف  سمن ا سا جان   یا مامان_اره در
 حب داره ولی ما خیلی نگرانشیم 

 
 _خد خاله یاسمنوببرین....

 _تا منو دید ساکت شد منم به روی خودم نیاوردم 
 

 مانی مانیا نات خوابیده بودن 
 

 _حوصله جعمو نداشتم
 من میرم تواتاقم

 ندشدم رفتم تو اتاقم لبه تخت نشستم _اینو گفتم بل
 یکم بعد ترقه ی به درخورد درسا اومد تو 
 

 _کنارم نشست 
 _یاسمن 

 _بله
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 …!_چرا انقدخودتو اذیت میکنی
 _من خودمو اذیت نمیکنم
 _چرا خودتو اذیت میکنی

 _نه
 _فکر میکنی با این کارات سمیر دوباره تنده میشه اره 

 توهم خودتو اذیت میکنی هم خانوادتو 
 نکن خواهری با خودت اینکارو نکن 

 
شوهرم مرد بچه ام مرد  سا تو درکم نمیکنی   _تو فکر میکنی برای من راحته  در

 میفهمی سخته سخت  من نمیتوم میله قبل باشم من نمیتونم  میفهمی
 

شم    شتم  االن نید  تیر خاکه   من اینجا دارم نفد میک سش دا سی که دو _ک
 منم میخوام برم پیشه سمیر منم میخام برم پیشه بچه ام   

  
_ساکت شو ببینم چیچی من میخام برم پیش سمیر    یکی مرد همه باید بمیرن  

اش کنار هباید تندگی کنی  عمرسمیر تا اینجا بود خدا اینو خواست توام باید با
 بیای   میدونم سخته میدونم عزیزم میدونم خواهرم 

شونو اونام باید   بگن ما  شونو پدر ست دادن مادر شونو اتد شوهرا این همه ادم 
نمیتونیم  یاستتمن جان خودتو دیدی میدونی چقد الطر شتتدی میدونی چقد 

 عوض شدی   مامانت بابات داداشت همه نگرانتن  
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 رد  درسام گریه میکرد  بغلش کردم _اشکم رو گونه هام سر خو
سخت بود   ست میگفت من باید با این حقیقت کنار میومدم   هرچند  سا را در

 ولی دیگ سمیر نبود
 یکی دوساعت درسا پیشم موند بعدش رفت   

 منم رفتم حموم دوش گرفتم  یک ساعت بعد اومدم بیرون 
 کردم   لباسمو پوشیدم  رفتم پایین سوار ماشین مامان شدم حرکت

…… 
_بهشتتت تهرا نگه داشتتتم پیاده شتتدم   ات همونجا  گل خریدم رفتم ستترخاک 

 سمیر 
 کاره هرروتم بود بیام اینجا باسمیرم حرف بزنم 

ساعت بعد   سمیر موندم باهاش حرف تدم  یک  شتم   پیش  گلو رو قبرش گذا
 رفتم خونه 

 وارد خونه شدم  نگار یاشارم اونجا بودن  .
 …سالم

ست  شتن که در شک دا شون  ش _همه با تعجد نگاهم میکردن   انگار به گو
 شنیدن یا نه 

 
 یاشار_سالم خواهرم خوبی؟

 _خوبم 
 _لباسمو عوض کنم میام 
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سمو عوض  شون نکردم رفتم تو اتاقم لبا اینو گفتم توجه ی به قیافه تعجد کرد
 کردم 

 رفتم پایین 
 ایهانو خیلی وقت بود بغل نمیکردم 

 ت بغل  نگار گرفتم رو پام گذاشتمش  شروع کردم به نات دادنش  ایهانو ا
 سالم ایهان کوچولو

 _ب*و*سیدمش   ایهان موهامو کشید  ای پسر بد موهامو ول کن 
 یاشار اومد ایهانو گرفت سرمو ماساژ دادم  
 یاشار پسرت خیلی هارشدااا  

 _یاشار جفت دوتا ابروشو داد باال 
 د ای بابا چی دارم میگم_چی اره هارشد نه چی نش

 
 _لبخند تدم   

 مامان_یاسمن دخترم حالت خوبه؟'
 _اره  مامان

 
 _خداروشکر 

 
 نگاه نمیکردم  tv_خیلی وقت بود 

 
 روشن کردم  tvکنترل گرفتم 
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 کاناالرو باال پایین کردم یه فیلم پیدا کردم  
سریع tvنگاهم به  شد   سمیر  حد کردم  گونه هام خید  بود ولی فکرم  پیش 

 باپشت دست پاک کردم   
میخاستم به همه بگم   عوض شدم دیگ ناراحت نیستم طمگین نیستم   ولی   

 کی میدونه تو دلم چی میگذره 
 یکم سریالو نگاه کردم بعدش رفتم تو اتاقم 
 

 یک سال بعد 
 

سمیر میگذره  تات سال ات مرگ  سخته ولی _یک ه به نبودنش عادت کردم    برام 
 خوب چاره چیه

یه هفته پیش ستتالگرده  ستتمیر بود  باورم نمیشتتد یکستتال گذاشتتت  هر هفته 
 سرخاک سمیر میرفتم براش گل میبردم 

یکستتاله پامو توی اون خونه نذاشتتتم   خونه ی که باستتمیر تندگیمونو شتتروع 
کردیم  نمیتونستتم برم اونجا. حالم که بهترشتده بود به یاشتار گفتم بره وستیله 
های ک نیات داشتمو بیاره البوم عروسیمونو نگاه میکردم  هرعکسی رو که میدم 

لی به یکی دیگ فکر یه لبخند تلخ میزدم  روت عروستتیستتم تنه ستتمیر بودم و
ستتاله نمیبنش  درستتا بهم گفت که راشتتا یک ستتال اومد ایران ولی ۴میکردم.  

به یکی دیگ فکر کنم فقط دلم ستتمیرمو  اصتتال برام مهم نبود  نمیتونستتتم 
 میخاست  
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 عکسارو که نگاه کردم بلندشدم رفتم پایین 
ضی یکردم  بعنگار  میله توپ قل قلی شده بود  اخه باردار بود  انقد مسخرش م

 وقتا ات دستم کفری میشد االنم رو کاناپه نشسته   میوه میخوره  
 

 _توپ قل قلی چقد میخوری؟
 _اخه به توچه 

 _توپ 
 _خوتی
 _تویی
 _تویی

 _نگار االن تو شکمت جلوه نه من
 _یاشاااااار بیا این خواهرتو بگیر مخ منو خورد 

 _همیشه کم میاری یاشارو صدا میکنی
 _نخیر
 _بات شما دوتا خونه رو گذاشتین روسرتون ؟؟مامان

 _نخیر
 _مامان چپ چپ نگاهم کرد من پرو تر ات این حرفا بودم

 _هی نگار
 _مرض هی

 _توپ قل قلی  چاق 
 _مامان یه چیزی به این یاسمن بگو
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 _وای ترسیدم
 

 _مامان سرشو تکون داد 
 مگات گنده تد_شونه ی باال انداختم ات تو جا شرف یه سید قرمز برداشتم یه 

 _میگ...میگم ...ات رویا خبر داری؟
 _نه 

 _اوکی من امروت میخام برم اونجا میای؟
 _اره 

 _باشه پد برو اماده شو  بریم
 _اوکی

 
 _خانوما کجا میخان برن؟

 …_سالم خان داداش فضولی
 _یاشار چشم طره بهم رفت

 براش تبون دراوردم
 نگار_خونه رویا

 دم بگی خونه رویا_اهان یاسی نمیتونی میله ا
 _نه 

 _چرا
 _چون من که ادم نیستم
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 _اهان یادم نبود حیونی
 _ فرشته ام

 _اهان   فرشته ی رو تمین چیکار میکنی؟
 _سنگین بودم اومدم پایین

 _نگار تد تیر خنده 
 _ات پد تبون همه.بربیام ات پد تبون تو نوچ

ماده اید توام ا_بله چی فکر کردی نگارمن رفتم حاضتترشتتم تا  ده دقیقه دیگ ب
 باشی

 
 _اوکی

مانتو ستتبزخوش رنگمو دراوردم   بات کردم  مدمو  باال   درک ها  له  _رفتم ات پ
پوشتتیدم  شتتال ستتفیدمو گذاشتتتم جلو میز توالت یه  رژ تدم  تودی رفتم پایین  

 نگار نشسته بود همینگوری میوه میخورد 
 جیغ کشیدم

 _نگارررررررر
 _یهو وایساد

 نمیتونی اروم تر صدا کنی بچه ام افتاد_تهرمار مردم من 
 _چرا اماده نشدی میترکی انقد میخوری 

_ 
 من رفتم  تو نیومدی بدرک

 _باشه بابا یه مانتو االن میپوشم
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 _مانتوشو پوشید  ایهانو بغل کردم باهم رفتیم بیرون 
 _سوار ماشینم شدم  بچه رو دادم به نگار   حرکت کردم 

 یم تا خونه رویاشون حرفی نزد
 

 جلوخونه رویاشون نگه داشتم 
 پیاده شدیم 

 نگار تنگ خونه رو تد در باتشد 
 رفتم تو 

 رویاشون تو یه خونه سه طبقه تندگی میکردن یه طبقه ماله اونا بود 
 رفتیم باال  

 درخونه بات بود  
 _سالم رویا جونم

 _سالم.خوش اومدین
 _منو نگار رفتیم تو خونه رو کاناپه نشستم

 ه خبر؟_رویا چ
 _سالمتی تو چه خبر؟

 _خبری نید
 _نگار ایهانو گذاشت پایین  ایهان رفت باتی کنه 

 
 رویا_میخام یه خبر بهتون بدم 
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 _منو نگار همزمان گفتیم 
 _چیییی؟

 _من باردارم
 _واییی راست میگی؟

 _اره 
 _کی فهمیدی؟

 _دیروت رفتم دکتر  بهم گفت بارداری االن سه ماهته
 _سه ماه؟

 _اره
 نگار_چرا تود تر نفهمیدی؟

 _بعدات سه ماه اعالیمشو نشون داد
 _اهان  اره برا بعضیا اینجوری میشه

 _مبارکت باشه عزیزم  
 _مرسی

 نگار_اقا میالد کجاست؟
 _سرکار
 _ اوکی

 رویا_درسا چه خبر؟
 _درسا  هیچ چندروت پیش اونجا بودم

 _یاسی تو همش  تو دوری دیگ
 _بله
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 _خوبه
 شدن؟_بچهااش بزرگ 

 _  واای خدا یک شیگونی هستن ات دیوار راست باال میرن
 _جدی؟

 _اره
 _یهو هردوتا میزنن تیرگریه

 یعنی دلت میخاد سرتو بزنی به دیوار خودتو خالص کنی 
 _خوبه

 _واه رویا کجا خوبه
 رویا_من گریه کردن بچهارو دوست دارم

 _خلی دیگ
 _اره میله تو

 _براش تبون دراوردم
 رفت تو اشپزخونه _رویا بلندشد

 
 _یکم بعد رویا با یه سینی چایی اومد 

 سینی رو گذاشت رو میز کنارم نشست 
 _چرا تحمت کشیدی !

 _چه تحمتی
 _چایمو  فوت کردم 
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 _نگارهمچنان مشغول خوردن بود
 _نگار جان تو اخرش میترکی

 _برام تبون دراورد 
 _چپکی نگاهش کردم 

 رفتیم خونه  _یکی دوساعتی خونه رویاموندیم بعدش
 لباسمو عوض کردم  

 دلم نمیخاست برم پایین  دلم میخاست تنها باشم  
باره برام  یهو یاد  خاطرم با ستتمیر افتادم   اون شتتبی که رفته بودیم پارک   دو
بستتتنی خرید  اذیتش کردم   میخندید  وای چقد دلم برای خندهاش تنگ شتتد 

کاش هیچ وقت منو تنها  چقد دلم برای لبخندش تنگ شتتد  ستتمیرم کجایی  
شدم  گریه میکردم   شه وقتی تنها می سرخورد  همی شکم رو گونه ام  شتی  ا نمیزا

 داشتم دیووونه میشدم باورم نمیشه یک سال گذشت  
عکستتای ستتمیرمو نگاه کردم    الهی من فدات بشتتم   چرا منو تنها گذاشتتتی 

 خیلی بیمعرفتی  کاش نمیرفتی کاش بودی 
 

  
 ورد سریع اشکمو پاک کردم ترقه ی به درخ

 
 یاشار اومد تو

 _یاسی؟
 _جان
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 _بیا شام 
 _باشه تو برو من االن میام

_درو بستتتو رفت بیرون منم رفتم پایین همه  رو میز نشتتستتته بودن  کنار مامان 
 نشستم   تیاد میل نداشتم  ولی باید یکم میخوردم تا مامان بابا طر نزنن

 شام فسنجون بود  یکم برای خودم ریختم خوردم 
بعدات شتتام  کنار بابا نشتتستتتم  یه فیلم ستتینمایی میداد خیلی باحال بود نگاه 

 کردیم  بعدات فیلم  رفتم تو اتاقم انقد خسته بودم تود خوابم برد 
 

 
…… 

 
 _بیدارشدم رفتم پایین  
 صدای مامان بابا میومد

 
 امروت باید برم  خانوم شما میاینبابا_اقای تهرانی فوت شد  من 

 _اقایی تهرانی فوت شد  ؟ اونکه خیلی جوون بود چرا انقد تود فوت شد؟
 _ایست قلبی کرد 

 _باشه من االن اماده میشم میام _صبح بخیر کی فوت کرد؟
_  صبح بخیر دخترم یکی ات دوستای قدیمم فوت شد   جوون بود  منو مامانت 

 میخایم بریم اونجا
 میام_منم 
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 _نه دخترم تو خونه باش
 _نه بابا  منم میام میخام برم سرخاک سمیر

 _باشه دخترم برو یه چیزی بخور تود اماده شو
 _باشه

 
 _سریع رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم تود رفتم پایین 

میلی به صتتبحانه نداشتتتم فقط یه چای خوردم  رفتم بیرون مامان بابا  منتظرم 
 بودن 

 همه سوار ماشین شدیم  حرکت کردیم 
 

 یک ساعت بعد رسیدیم بهشت تهرا  
 پیاده شدیم 

 همراه بابا اینا رفتیم تشییع  خیلی شلوغ بود بنظر میومد خانواده بزرگی باشن 
 یه گوشه ی وایسادم  چند نفر خیلی گریه میکردن 

 
شتتد   ذاریاد ستتمیرم افتادم من تشتتییع جناتش نبودم   نمیدونم چه شتتکلی برگ

اشتتکم روگونه هام ستتر میخورد  یه لحظه حد کردم  همین االن ستتمیرمو 
 اتدست دادم 

 
 مامان_جانم

 _من میرم سرخاک.سمیر
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 _باشه دخترم تو برو ماهم تود میایم 
 

 )راشا(
 

_ات چیزی که دیدم تعجد کردم به چشتتمام شتتک کردم  دوباره با دقت نگاه 
 کردم اره خودش بود   یاسمن 

کار میکرد ؟چقد عوض شد   اون یاسمن قبل نبود  شنیده بودم اتدواج اینجا چی
شه انگار اون دختر  شو نمیکردم انقد عوض  شد  ولی فکر شوهرش فوت  کرد  

کوچولوی شتتیگون نبود  یه یاستتمن دیگ  اینجا وایستتاده بود تل تده بودم بهش  
چیکار  ستتال بود ندیده بودمش اما این اینجا۴دلم براش خیلی تنگ  شتتده بود 

 میکنه؟؟  
 دیدم داره میره  

نتونستم خودمو کنترل کنم   منم پشت سرش رفتم دلم میخاست باهاش حرف 
ست  اون حرفای که چهارسال پیش باید میزدم نزدمو بهش بگم  بزنم دلم میخا

 اما االن جاش نبود  ولی میخاستم ببینمش دوباره
 

 رادوین_راشا کجا میری؟
 _االن میام 

 ن رفتم   _دنبال یاسم
 یکم بعد دیدم جلوی یه قبری وایساد به قبر نگاه کرد بعدش نشست 
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 بهش نزدیک بودم صداش میومد

 
شت  اومدم یکم دیگ باهم حرف  صبح بخیر  امروت اومدم پی سمیرم    سالم  _

 بزنم اومدم یه چیزی رو بهت بگم    قبل ات اتدواجم    میخام توام بدونی 
با تو اتدواج کنم یکی دیگ رو دوس داشتتتم  نمیدونم  اونم  من قبل ات اینکه 

 دوسم داشت یا نه 
باهات اتدواج    اون ات ایران رفت  چند ماه بعدش تو اومدی خواستتتگاریم  

 کردم  روت عقدمون یه لحظه پشیمون شده بودم که چرا این اتدواجو قبول کردم 
سال بع ست دارم  ولی کم کم بهت عادت کردم یک دات اتدواجمو فهمیدم که دو

 یعنی دوباره عاشب شدم 
 

عاشب شوهرم عاشب تو  دلم میخاست این حقیقتو تو بدونی  سمیرم من خیلی 
 دوست دارم منو ببخش  

 
_یعنی چی یاسمن قبل ات اتدواجش یکی دیگه رو دوست داشت بهش نرسید 

 !؟؟؟؟
 

 اش پیشه تو خوبه؟_سمیرم  دلم برات تنگ شد  پسرمون بزرگ شد؟؟ج
 سمیر پاشو جوابمو بده پاشو 
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صدای هب هب اش تا اینجا  شروع کردبه گریه کردن   شت رو قبر  شو گذا سر _
 میومد 

 
 منم نمیتونستم کاری کنم  

یکم بهش نگاه کردم  همش تقصتتیر منه اگ من نمیرفتم کاش اون شتتد اون 
سمن اون حرفو بزنم که میرم  س اتفاق نمیوفتاد که من به یا سری که یا من اون پ

 دوستش داره کیه؟
 _فکرم خیلی مشغول بود 

  
 یکم اونجا وایسادم نگاهش کردم بعدش رفتم  

 امروت عموم فوت شده بود   
 حال خودمم تیاد خوش نبود

 
 )یاسمن(

 
_درباره گذشتم اینکه اول عاشب کی بودم همه چیرو به سمیر گفتم خیلی وقت 

امروت همه چی  روبه سمیر گفتم  بهش گفتم بود میخاستم بهش بگم ولی نشد 
 عاشب راشا بودم  بهش گفتم روت عقدمون هیچ حسی بهش نداشتم 

 
 مامان_یاسمن جان
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 _سرمو بلند کردم بابا مامان باالی سرم بودن
 یکم اونجا موندیم بعدش اومدیم خونه  
 

 کبری خانوم ماهی درست کرده بود  
 میلی به طذا نداشتم  

 فقط ساالد خوردم   بعدات ناهار رفتم تو اتاقم  
 لپ تابمو روشن کردم  عکسامو نگاه کردم   یه اهنگ طمگین   گذاشتم  

 بلند شدم   کشوی اخری رو بات کردم تا اتو قدیمو بگیرم   
 این چیه تو ?

 _درش اوردم یه قاب عکد   
 رفتیم نگاهش کردم عه اینکه همون عکسیه تو شمال با لباس محلی گ

 من یاشار  نگار رویا پویا راشا
 _تل تدم به راشا 

 یهو یاد سمیرافتادم 
 نه نه یاسمن تو نباید به یکی دیگ فکر کنی تو باید سمیرو دوست داشته باشی  

 عکسو گذاشتم تو کشو در بستم 
 اتتو اینه به خودم نگاه کردم 

 ستم   ساله نی2۰چقد عوض شدم چقد بزرگ شدم دیگ اون دختر شیگون 
شم چه  شد هه دیگ نمیتونم میله قبل با شادبودم االن چی قبل ات اتدواجم چقد 
سم تموم  شد در شم ولی االن چی شناس ب سمو بخونم روان شتم در ارتوهای دا
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شد  هیچی نشدم اصال دنبال کارش نرفتم   حوصله شو ندارم یکی باید پیداشه 
 منو اروم کنه   ای خدا این چه سر نوشتیه من دارم

 
 _خد حاال چیکار کنم   حوصلم سر رفت 

 
امروت یه حد خوبی داشتتم  موضتوع راشتارو برای ستمیر تعریف کردم انگار 

 سبک شدم  باید تود تر اتاینا این کارو میکردم   
 

 رفتم پایین  
 کبری خانوم رو مبل نشسته بود 

 
 _کبری خانوم مامان کجاست

 
 _رفت بیرون دخترم

 نشستم_اوکی کنار کبری خانوم 
 _کبری خانوم  ستاره بزرگ شد؟-

 سالشه  ۵_اره  االن 
 _عکسشو دارین؟

 _اره دخترم االن میارم ببینی
 _کبری خانوم بلندشد رفت تو اتاقش چند دقیقه بعد اومد
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 _یاسمن جان اینم عکد ستاره خانوم

 _عکسو ات کبری خانوم گرفتم 
 ری خانوم بزرگ شده باروم نمیشد ستاره انقد بزرگ شده باشه   ماشاال کب

 _اره عزیزم  هزار ماشاال بزرگ شده  سال بعد میره مدرسه 
 _ خوبه 

 _عکسو به کبری خانوم دادم 
 

 کبری خانوم؟
 _جانم

 _میشه برام کیک درست کنین
 _اره دخترم به شرط این که توام بیای کمکم باهم درست کنیم 

 _باشه
 کو اماده کردیم  _منو کبری خانوم رفتیم تو اشپزخونه   مواد کی

 تخم مرطارو  ریختم تو شرف  همزدم 
 

 ده دقیقه که همزدم  ریختم تو شرف  
 کبری خانوم دستشو تد تو شرف   یهو تد به صورتم 

 _عه کبری خانوم 
 _اها خوشگل شدی مادر

 _باهم تدیم تیر خنده 
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 صورتمو شستم   
 کبری خانوم کیکو گذاشت تو فر  باهم رفتیم تو سالن 

 
 
یک ستتاعت بعد کیک درستتت شتتد  چایی دم کردیم با کیک خوردیم  خیلی  

 خوشمزه شده بود
 
 رفتم تو اتاق یاشار  
 

 دلم میخاست یکم فضولی کنم   کال دیوونه بودم یه روت طمگین یه روت شاد  

  
 کشوهارو یکی یکی بات کردم   اولی لباس ایهان 

 دومی  لباس سمیر 
 سومی هم  نگار 

 بات کردم  کشو اخری رو
 لباس تیر مردونه بود   هر رنگی که بخوای    سریع کشورو بستم  

 خاک توسرت یاسمن تو ادم نمیشی 
 

 سرمو برگردوندم  یاشارو دیدم تو چهارچوپ دروایساد
 دست به سینه منو نگاه میکنه 
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 _ خودمو تدم به اون راه 

 
 سالم داداش خوبی... کی اومدی

 
 یت تموم شد ؟_سالم یاسمن خانوم  فضول

 _چی فضولی  ؟
 _بله

 _من که کاری نکردم  حوصله ام سررفت  خواستم ببینم چی داری 
 _خد تیرشو کم کن سر نره

 _هه هه بامزه
 _دیشد تو اب انار خوابیدم 

 _نگاهش کردم چیزی نگفتم 
 _خد  حاال چیزی هم پیدا کردی

 _نه   چیزای چرتی داشتی
 _تو نمیخای ادم شی؟

 پیشم بهت گفتم فرشته ها ادم نمیشن_چند روت 
 _ ات قیافه یاشار معلوم بود  داره حرص میخوره 

 ات کنارش رد شدم رفتم بیرون  

  
 دیدم یکی ات پله ها میاد باال  
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 _بله  توپ قل قلی خودمون بود

 _سالم توپ قل قلی
 _یاسمن میام میزنمتاا

 _بابا برسلی
 _نگار چپکی نگاهم کرد 

 _ایهان کجاست؟
 پایینه پیش کبری خانوم_

 _اهان 
 _نگار رفت تو اتاق منم رفتم پایین 

 تا شد با ایهان باتی کردم
 

 بود مامان بابا اومدن ۷ساعتای 
 شام خوردیم   یاشار میخاست با دوستاش بره  مسافرت یه هفته ی 

 
 نگار میخاست این یه هفته رو اینجا بمونه  
 

 بعدات شام منو نگار یاشار کلی  جک گفتیمو خندیدم  
 شیگونی تیاد میکردیم 

 تا حدی که مامان صداش دراومده بود
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 هوا خیلی خوب بود رفتیم تو حیاط 

 یاشار قلیون درست کرد 
 

 قلیونو اتش گرفتم   کشیدم   حلقه حلقه میادم بیرون 
 

 یاشار چپکی نگاهم میکرد
 

 _چیه 
 جا یاد گرفتی؟_این مدالرو ات ک

 _خودم بلدم 
 _بده من دیگ نمیخاد بکشی  سرت گیی میره

 
 _عه یاشار

 _هید همین که گفتم 
شد بیداربودیم بعدش  هرکی رفت  شید تا دو  ستم گرفت خودش ک قلیونو ات د

 تو اتاق خودش خوابید
 

_صتتبح بیدارشتتدم  رفتم پایین همه رو میزه صتتبحانه نشتتستتته بودن  کنار نگار 
 نشستم 
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 صبح بخیر_
 بابا_صبح بخیر عزیزم

 مامان_پسرم کی میخای بری؟
 _االن دیگ میرم  تا نیم ساعت دیگ بچهاا میان

 _باشه مادر مراقد خودت باش  
 _چشم مامانم

 
 _بعدات صبحانه یاشار رفت 

 
 منو نگار  توسالن نشسته بودیم 

 _نگار
 _هوووم

 
 _میگم  اسم بچه رو چی میخای بگیری؟

 _نیدونم 
 یعنی چی نمیدونم_واه 

 _خد هنوت تصمیم نگرفتم 
 _اوکی . 

 _یاسی امروت بریم باتار
 _نگار تو با این شکمتت میتونی راه بیای
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 _اره چرا که نه
ماهش بود  خیلی شکمش بزرگ بود  فکر کنم  ۸_نگاهش کردم    با اینکه نگار 

 دخترکوچومون تیادی تپله 
 باشه بابا شهر میرم 

 _ایهانو ببریم؟
 ای نگار تورو خدا من نمیتونم ایهانو بغل کنم _واا

 _باشه بابا میذاریمش پیش کبری خانوم
 _حاال شد 

 _یاسی
 _هوووم

 _ژله میخام 
 _چی میخای؟

 _ژله
 _خد چیکار کنم

 _برو برام درست کن 
 _نگار بیخیال شوووو

 _یاسی توروخداااا
_اوووف ات دست  تو راه میره میخوره بیچاره داداشم برشکست شد   همینگوری 

 که طر طر میکردم رفتم تو اشپزخونه 
 

 متاسفانه پودر ژله نبود
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 _نگار؟؟

 _بله
 _پودر ژله نداریم

 _خو یاسی برو بخر دیگ
 _نگاربخدا میام میزنمتاا

 _طلط میکنی برو بخر  دیگ 
 براش _مظلوم نگاهم کرد   دلم سوخت 

 
 _باشه بابا اونجوری نگاه نکن االن میریم میگریم 

 _وووااااییی یاسی من عاشقتم
 _خد حاال 

 
…… 

 _مانتو پوشیدم  ات خونه تدم بیرون    دلم میخاست  قدم بزنم 
 

 یکم بعد  رسیدم مغاته  
 پورد ژله خریدم  

 برگشتم خونه   
 

 برای نگات ژله درست کردم  
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 بود اماده شدیم که بریم باتار   ۴بعدات ناهار ژله رو خوردیم   ساعتای 

 سوار ماشین شدیم  یک ساعت بعد رسیدیم  باتار   
 پیاده شدیم   رفتیم تو پاساژ

 یک ساعت بود  الکی اینور اونور میرفتیم  
 واقعا پام درد گرفته بود  
 

 _نگار  خسته نشدی؟
 _چرا 

 _چی میخای بخری
 ترم یه لباس  خوشگل میخام بگیرم_برای دخ

 _باشه پد بریم
 

 _رفتیم تو یه مغاته  کلی لباس بچه داشت 
 به فروشنده گفتم  تا چندتا لباس بیار

 _اونم چندتا اورد 
 _خیلی قشنگ بودن 

  

 
 ؟ خودمم نمیدونم چرا این  حرفو تدم…خانوم میشه لباس پسرونه هم بیارین

 _بله 
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 چیکار_یاسی لباس پسرونه میخای 
 _همینگوری

 _فروشنده لباس پسرونه اورد 
 

با ستتمیر اومده بودیم  برای بچمون  یاد روتی افتادم که  به  لباس نگاه کردم  
 لباس بگیریم  

 سمیر..... بچه... 
 به خودم اومدم  دستم رو شکمم بود  با یه دست دیگم لباسه بچه رو گرفته بودم   

 حد کردم گونه ام خید شد 
 

 نگار_یاسمن یاسمن حالت خوبه؟
 _سرمو تکون دادم 

 
 _چرا  گریه میکنی؟

 _گریه نمیکنم  چشمم میسوته  فقط تودتر یه لباسی رو بگیربریم 
 _باشه

 
 _روصندلی نشستم 

 کار نگار تموم شد رفتیم بیرون
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 نگار_یاسی؟
 _هوووم

 …_بریم یه چیزی بخوریم
 _با تعجد نگاهش کردم 

 …تو اخرش میترکی
 _عه یاسی خد چیکار کنم  هر نیم ساعت نیم ساعت گشنه ام میشه 

 _االن داری جدی میگی ؟
 اره-

_نگار اون همه ناهارخوردی بعدات ناهار  نزاشتتتی نیم ستتاعت بشتته   کیک 
 شکالتی خوردی  بعدش ژله خوردی  االنم گشنته؟؟؟؟

 _اووهووم  خد چیکارکنم همش تقصیر این کوچولوه
 

 ریم یه چیزی بخور_باشه بابا بیا ب
 _اچ جونم  فداتشم عشقم

 _باشه بابا 
_باهم رفتیم   یه کافی شتتاپ  من برای خودم  قهوه  ستتفارش دادم  نگار   اب 

 میوه  کیک  سفارش داد

.... 

 

  
 _قهوه مو خوردم    نگارم  اب میوه کیک شو خورد  بعدش رفتیم  بیرون 
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برای خودم  تاپ شتتلوار گرفتم  نگارم برای خودش گرفت  تا بیایم خونه شتتد 

 شده بود 
 

 _لباسمو عوض کردم رفتم پایین  نگار مامان بابا تو سالن نشسته بودن 
 حرف میزدن 

 منم  کنار نگار نشستم 
 

 بابا_دخترم  بهتری؟
 _خوبم باباجونم

 بابا_نگار جان ایهان کجاست؟
 _تواتاق خوابیده 

 اشه دخترم _ب
 

 مامان _من برم ببینم شام اماده شد
 _مامان اینو گفت رفت تو اشپزخونه  

 پامو انداختم رو اون یکی پام 
 

 نگار_اووف دارم میمیرم
 _چیشده نگار
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 _یاسمن  پام کمرم شکمم همه جا درد میکنه
 

 _بخاطر باتاره  انقد راه رفتی 
 

 _اره میدونم  
 مامان _شام حاضره 

 شدیم رفتیم شام  _همه بلند 
 بعدات شام منو نگار  رفتیم تو اتاق 

 
 _نگار رو تختم دراتکشید

 _میگم به  یاشار تنگ تدی؟
 _اره  

 _رسید؟
 _اره خیلی وقته  رسیدن

 _باشه
 _یاسی؟

 _جان
 _روانشناسی خوندی  درست  هم تموم شد چرا نمیری دنبال کارش؟

 _نگار حرفا میزنیا یکی باید پیدا شه منو اروم کنه   
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_واه دیوونه .. مگه به این رشتتته عالقه نداشتتتی  بخاطرش تحمت نکشتتیدی 
حاال که  تموم شتتد میتونی بری  دنبال کارش میگی ولش کن  یاستتمن خیلی 

 خنگی
 

_ببین نگار من اصتتال حوصتتله ندارم خودت  میدونی ات وقتی که ستتمیر فوت 
شلوطوهم ندارم   اون وقت چگوری برم   اینو اونو کرد    حتی حوصله  جاهای 

 اروم کنم
 _واه این چه ربگی داره 

 سمیر فوت شد  خدا رحمتش کنه
 خد  

 یکی میمیره  اون یکی که تنده نباید  تندگی کنه؟حرفا میزنیا
 _االن حوصله ندارم حاال بعد یه فکری دربارش میکنم

 اقم بخوابم کمرم خیلی درد میکنه _باشه . من دیگ برم تو ات
 _باشه 

 _شد خوش
 _شبت بخیر

_نگار رفت بیرون  دراتکشیدم  نگار راست میگفت   من این شغل خیلی دوس 
صله  شروع به کار کنم  چرا میگم حو شیدم حاال  میتونم  دارم  براش تحمت ک

صله ندارم  ناراحتم ولی تا کی منم باید تندگی کنم  سته حو دا خ  ندارم؟اره در
 خواست سمیرم تود بره پیشش ولی کاش.. ..کاش سمیرم بود 
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 به خاطرات گذشته فکر کردم  لبخند تلخی نشست گوشه لبم  
 

…… 
 

 _صبح بیدارشدم   شکمم خیلی درد میکرد   
 بلندشدم  رفتم دستشویی 

 
 

 _اومدم بیروم 
یه قرص گرفتم  نه  اوووف االن وقتش بود اه لعنتی رفتم بیرون  ات تو اشتتپزخو

 خوردم  تا دردش اروم ترشه 
 

شدی  صبحانه نخوردی قرص خوردی  دختر معده درد می سمن جان  مامان_یا
 بیا یه چیزی بخور

 _باشه مامان
 _رو میز نشستم  یکم بعد بابا نگارهم اومدن 

 بعدات صبحانه رفتم تو سالن 
 

 بابا_خانوم برو تودتر اماده شو بریم
 _کجا برین بابا جون

 _میخایم بریم  مراسم اقای تهرانی 
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 _اهان
 

 _مامان اماده شد اومد پایین  
 

 مامان_من امادم
 _بریم

 _باشه بریم
 مامان_یاسمن جان  مراقد نگار باشه اگ چیزی خواست  براش بگیر 

 _باشه مامانم
 _خدافظ
 _خدافظ

_مامانو بابا رفتن  نگار ات اشتتپزخونه اومد بیرون  یه ستتاندویچ  بزرگ درستتت 
 کرده بود  مشغول خوردن بود 

 _نگار ایهان کجاست؟
 _تو...اتاق..... خوابه..

 _باشه
 _مامان....بابا.... کجا...رفتن؟

 _مراسم اقای تهرانی
 _سرشو تکون داد  

 ایهان تو اتاقش خواب بود رفتم پیشش  خیلی نات خوابیده بود  
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نگاهش کردم  لپشتتو اروم کشتتیدم تکونی خورد چشتتموشتتو بات کرد اولش با 
 تعجد منو نگاه کرد  

 بعدش که منو شناخت  لبخند تد چشمشو بست 
 عه عه اقا ایهان نداشتیما پاشو

شو ب*و* شو بات کرد  گونه  شم سیدم  بیا بریم بهت _بغلش کردم   دوباره چ
 صبحانه بدم 

شماره  شه بره  به دخترا  صبح تود بیدار  بخوری   مرد که نباید انقد بخوابه باید 
 بده 

 مگه نه ایهانم 
 _نگاهم کرد لبخند تد 

 _ای من قربون اون خندت برم تپلم  
 

 نگار_عه ایهان بیدارشد؟
 _اره

 مامیریم صبحانه بخوریم
شپزخونه   ضر کرد  برای  ایهانو بردم تو ا صبحانه رو حا ستم  کبری خانوم  ش ن

هان من  یذاشتتتم دهنش میخورد  اووووف ای مه کوچولو میگرفتم م هان لق ای
 عاشقتمممم میدونی شیگونم  

 میخندید  چندتا لقمه کوچولو بیشتر نخورد  
 ایهانو بردم تو سالن نگار  دستشو گذاشت روشکمش 

 _چیشد نگار
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 _دارم میترکم
 ر_خد کم تربخو

 _نمیشه 
 _گوشی نگار تنگ خورد  

 جواب داد 
 _سالم عشقم

..... 
 _همه خوبیم توخوبی؟

..... 
 _خوش میگذره؟

…… 
 _کی میای؟

…… 
 _عه یاشار

…… 
 _نمیخام

…… 
 _یاشار اونجا دنبال دخترمختر بری  من میدونمو تو 

…… 
 _نخند

……… 
 _یاشار دستم بهت میرسه که

…… 
 _یاشارررررر
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…… 
 _خیلی بدی

…… 
 _دیوونه منم دوست دارم

…… 
 _اینجاست

……… 
 _مامان بابا رفتن بیرون منو یاسمن خونه هستیم

_……… 
 _باشه 

…… 
 _توبیشتر مراقد خودت باش ب*و*س فعال

…… 
 _تلفنو قگع کرد

 _نگاهش کردم لبخند میزد
 

 _چیه دیوونه شدی  الکی میخندی؟
 _چی نه 

 _ها پد چی؟
 شدم_عه یاسمن خد اقام تنگ تد خوشحال 

 _جمع کن خودتو لوس 
 _چپکی نگاهم کرد 

 ایهانو گذاشتم  پایین تا برای خودش باتی کنه 
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 _راه رفتنش خیلی باحال بود  اووف اوووف فدابشم من 
 نگار_ کمرم درد میکنه 

 _خد دراتبکش
 _اوهوم

 _رو کاناپه درات کشید   
 _نگار؟ 

 _هووم
 _هوومو مرض

 _ها
 _هاو درد

 _بله
 _بله و بال

 یاسی من هرچی میگم تو یه چیزی میگیاا _واه
 _نگاهش کردم  هیچی  

 _کوفت پد صدا نکن الکی
 _براش تبون دراوردم    

 
 _یهو شکمم درد گرفت  

 _چیشد یاسی؟  
 _شکمم درد میکنه نگار
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 _خد برو قرص بخور
 _یک ساعت  میشه  قرص خوردم

 _برو نبات داغ درست کن 
 _ای گل گفتیااا

ست کردم  خوردم  یکم  شپزخونه برای خودم نبات داغ در شدم رفتم تو ا _بلند
 بعدشکم دردم خوب شد سرم درد گرفت 

 ای بابا شکمو خوب میکنی سرت دردمیگیره  وای
 _نگار ایهانو بغل کرد برد تو اتاق   منم رفتم تو حیاط  دوری بزنم 

 یکم تو حیاط قدم تدم بعدش رفتم تو خونه 
 

 اومده بود  کبری خانوم
 

……… 
 _بعدات ناهار رفتم تو اتاقم استراحت کردم    بیدارشدم هوا تاریک شده بود  

 رفتم پایین همه تو سالن نشسته بودن چایی میخوردن  کنار نگار نشستم
 

 …بابا_بیدارشدی دخترم
 _اره باباجون

 مامان_ فردا خاله تهراشون میان اینجا  رویا میالد هم میان
 _باشه 
 _میدونین رویا باردارهمامان
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 _اره مامان جان
 _اوکی 

 بابا_خانوم برو ببین شام حاضر شده؟
 _باشه 

 _,مامان بلندشد رفت تو اشپزخون
 

 _نگار مگه ساعت چنده؟  

 شد۸_
 _واای من چقد خوابیدم

 _بله خوابالوی دیگ
 

_…… 
 

شتم  شام رفتم تواتاقم  خواب ندا شام خوردیم بعدات  شد  رفتیم  ضر شام حا _
 نگارم اومد تا ساعتای یک شد باهم حرف تدیم بعدش خوابیدم

 
 …_سالم یاسی خوش اومدی

 
 _سالم مرسی 

 رفتم توخونه رو کاناپه نشستم
 دوقلوها یه گوشه باتی  میکردن
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 خیلی ناتبودن   
 …_چه عجد ات اینورا

 ؟…_لبخند تدم .. راستی درسا
 _جان

 _میخام چند روت دیگ برم کالس گیتار
 _چی؟

 تار تدنو دوس دارم میخام برم کالس تو میای؟_گی
 _یاسمن دیوونه شدی من با این دوتا بچه چیکار کنم

 _بزار پیش مادرشوهرت
 _دیوونه

 _مانی  موهای مانیارو کشید 
 مانیا تد تیر گریه 

 با گریه مانیا مانی هم گریه کرد 
 شدندرسا رفت مانیارو بغل کرد منم مانی رو گرفتم یکم بعد هردوساکت 

 
تا این گریه میکنه اونم گریه میکنه بعضتتی وقتا  نمیدونم  _میبینی یاستتمن  

 کدومشونو بگیرم  بچه داشتن خسته کندهد
 _نگو اینجوری درسا 

 _مانی کوچولو چرا موهای خواهرتو کشیدی ها شیگون 
 _باهاش حرف میزدم خنده میکرد  

 خیلی دوس داشتنی بود 
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 ابید. _یکم بعد  مانیاتو بغل درسا خو
 

 مانیارو برد تو اتاقش 

  
 _خد مانی کوچولو بگو ببینم چرا انقد تو ناتی؟

 جواب بده نخند  
 _ای فسقلی میخندی  

 یه ب*و*س محکم ات گونه هاش  گرفتم
 
 

 _یاسی
 _جان

 _خد بگو ببینم دیگ چیکارا میکنی؟
 _هیچ ,توچه میکنی؟

 _منم هیچ 
 _تنگ خونه خورد  درسا بلندشد رفت دروبات کرد 

 
 _ماهان اومد تو پشت سرش  یکی دیگم بود   با تعجد نگاه میکردم 

 حد کردم حالم یجوری شده  
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شد فراموشش کنم  بعدات   سال  بالخره دیدمش  فکرشونمیکردم باتم ۵مگه می
 ببینمش باورم نمیشد  چقد عوض شده  

به خودم اومدم   نه نه من شوهر دارم  نباید به  چهره ی سمیر اومد جلو چشمم
 راشا فکر کنم

 
 ماهان_به به یاسمن خانوم خوبین؟

 _سالم اقا ماهان مرسی شما خوبین
 _ممنون 

 راشا_سالم
 _اروم جواب سالمشو دادم 

 درسا_عه چرا وایسادین بشینین
 

 _ماهان راشا نشستن  
 

اید میموند رفت  حاال اومده   باورم نمیشتتد  دیدمش ولی چه فایده  روتی که ب
هه من دیگ بهش فکرم نمیکنم به سمیرم خیانت نمیکنم  دیگ هیچ حسی هم 

 بهش ندارم  
شم   شم تو چ سرمو بلندکردم  چ سنگینی نگاه یکی رو روی خودم  حد کردم 

 راشا شدم 
 قلبم تند تند میزد  

 مانی که تا اون موقع بغلم بود نمیدونم چیشد که گریه کرد
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 ا مانی رو اتم گرفت برد تو اتاقش درس
 ماهان_یاسمن خانوم چه خبر؟

 _سالمتی شما چه خبر
 _خبری نید.. اقا راشارو که دیگ باید بشناسی 

 _سرمو تکون دادم 
 _برای خودش روانشناسی شده 

 
 _جدی

 _اره 
 _نگاهش کردم   این پسر هرچی سنش باال ترمیره جذاب ترمیشه 

 هستین؟ راشا_یاسمن خانوم شما خوب
 _مرسی

ساله پیشه   اینم ۵ماهان_شما دوتا چرا ات هم خجالت میکشین بابا  این راشا 
 ساله پیشه ۵یاسمن 

 _چیزی نگفتم  حد  خفگی میکردم 
 

 _با اجاته من میرم پیش درسا
 _بلندشدم رفتم تو اتاق دوقلوه ها 

 
 درسا به مانی شیر میداد 



 885 شکالت تلخ من

 کردم  کنارش نشستم به شیر خوردن  مانی نگاه  
 

 _چشماشو بسته بود 
 _یاسی چرا اومدی اینجا ؟

 _درسا تو چرا به من نگفتی راشا میخاد بیاد اینجا
 _باور کن من خودمم خبر نداشتم دروبات کردم دیدم راشا هم با ماهان اومده

 _باشه من میخام برم خونه
 _چیچی رو برم خونه تاته اومدی

 _نه من کلی کار دارم
 ه _چیکار داری دیوون

 _درسا بیخیال شو دیگ من نمیتونم اینجا باشم  میخام برم بعدابهت سر میزنم
 _باشه   

 _مانی خوابید  منو درسا رفتیم بیرون 
 

 _خد من دیگ برم کلی کار دارم 
 ماهان_کجا بری؟

 _باید برم  کار دارم 
 _حاال بودین 

 _نه مرسی  بعدا میام 
 _باشه یاسمن خانوم 
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_ 
 

 _همه تو سالن نشسته بودن  
 خاله ایناهم بودن 

  
 _سالم

 خاله_سالم دخترم خوبی؟
 _مرسی خاله جون 

 _با همه احوال پرسی کردم  کنار مامان نشستم 
 

 رویا_یاسی چه خبر؟
 _سالمتی تو چه خبر؟

 _خبری نید .
 _کوچولوت چگوره؟

 _خوبه
 _خداروشکر

 نام همینگور _ مامانو خاله مشغول حرف تدن بودن  بابا ای
 نگار_اووف  کمرم

 رویا_نگار برو تو اتاق درات بکش
 _من برم شما ناراحت نمیشین؟

 _نه عزیزم برو



 887 شکالت تلخ من

 _باشه مرسی 
 نگار ات همه معذرت خواهی کرد رفت تو اتاقش 

 ایهان بغل مامان شیگونی میکرد 
 _رفتم ایهانو گرفتم  بغلم ب*و*سیدمش.

 
 …ناتیرویا_ایهان خوشگله ?میدونستی خیلی 

 _یاسی ایهانو بده
 _ایهانو دادم به رویا 

   
 _ایهانو رویا باهم باتی میکردن 

 منم بلندشدم برم تو اشپزخونه 
 _کبری خانوم مشغول اشپزی کردن بود 

   
 کبری خانوم کمک نمیخاین؟

 _بهم لبخند تد چرا دخترم میتونی ساالد درست کنی؟
 _اره 

 به درست کردن ساالد  _دستمو شستم رو میزنشستم شروع کردم 
 رویا ایهان اومدن تو اشپزخونه   رویا روبه روی من نشست 

 _رویا رفتی دکتر؟
 _اره

 _چیشد؟
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 _خداروشکر مشکلی ندارم
 _خداروشکر

 _یاسی اگ کمک میخای بگو
 _نه نیاتی نید

 _باشه 
 

…… 
 

 _بعدات ناهار خاله اینا تاشد بودن بعدش رفتن 
 
 _منم انقد خسته بودم رفتم تو اتاقم  
 

……… 
 

 _امروت  به درسا تنگ تدم  گفتم دارم میام اونجا 
 االنم دارم میرم خونه درساشون

 
 با تاکسی تا اونجا رفتم     پولو تاکسی روحساب کردم پیاده شدم 

 خواستم دربزنم در بات شد مادرشوهر درسا اومد بیرون  
 _سالم خاله جون

 دخترم خوش اومدی_سالم 



 889 شکالت تلخ من

 _مرسی خاله جون ..درسا هست
 _اره عزیزم تو برو باال  من باتار کار دارم میام 

 _باشه خاله جون 
 _خدافظ

 _خدافظ دخترم 
 _رفتم تو خونه

 
 _اتشون خدافظی کردم ات خونه تدم بیرون  

 اخیش 
 دلم میخاست یکم قدم بزنم 

 
 باورم نمیشد   عشب اولمو دیدم

شقم یه    شوهر ولی ع طرفه بود  بیخیالش من دیگ نباید بهش فکر کنم چون  
دارم  درستتته ستتمیر فوت شتتد ولی خد شتتوهرم که هستتت خونه مامان بابای 

ستتمیرم تیاد نمیرفتم چون هروقت میرفتم اونجا  میومدم خونه مریض میشتتدم   
 حتی یه ساله خونه خودمم نمیرم اصال نمیدونم چیشد  

یکم ستترد بود   توجه ی نمیکردم   یه پارک همین دور توخیابونا قدم میزدم  هوا 
 ورا بود رفتم اونجا رو نیمکت نشستم بچهای که باتی میکردنو نگاه میکردم  

 کاش هیچ وقت بزرگ نمیشد کاش همیشه بچه بودم  
وقتی که بچه بودم  ارتو میکردم تود تر بزرگ شتتم  ولی حاال که بزرگ شتتدم 

تگاری شد  درسته بابام پول داره هیچی کم ندارم ارتوم اینه بچه باشم  عجد رو



wWw.Roman4u.iR  890 

 

ولی چه فایده  همه چی به پول نید به خوشتیه که من ندارم   یکستال   تندگیم 
نابود شتتد دوتا دختر کوچولو بخاطر اینکه اون یکی اول ستتوار تاپ بشتته دعوا 
شون رفتن تا اینارو جدا کنن  عجد بچه ی بودنا لبخند تدم  حد  کردن   مادر

 یکی کنارم نشست  کردم
 کنارمو دیدم یه پسر کوچولوی بامزه که انقد باتی کرده بود به نفد نفد افتاد

 _سالم
 _نگاهم کرد 

 _سالم
 _اسمت چیه؟

 _عرشیا
 _چه اسم قشنگی داری

 _مرسی
 _مامانت کجاست؟

 _با دستش مادرشو نشون داد که با یه خانومی  حرف میزد 
 _اسم توچیه؟

 _یاسمن
_من استتم یاستتمنو خیلی دوس دارم میدونی چرا چون دختر همستتتایه مون 
شدم  ستش دارم بزرگ  شه باهم باتی میکنم من خیلی دو سمنه همی سمش یا ا

 میخام باهاش اتدواج کنم 



 891 شکالت تلخ من

با دختر  بامزه ی بود میخاد  به حرفاش گوش میکردم  چه پستتره  _با تعجد 
 همسایه اش اتدواج کنه 

 _خد دیگ
 نگی منو دعوا میکنه.  _فقط  به مامانم 

 _چرا
خاستتتت بره خونشتتون  باتی میکردم  می یاستتمن  با  بار تو کوچه مون  یه  _

 ب*و*سش کردم مامان منو دید کلی دعوام کرد  
 _ههه چیکار کردی؟

 _ب*و*س کردمش  من دیگ باید برم باتی کنم  خدافظ
 _سریع بلندشد رفت  

 وای خدا این بچه بزرگ بشه چی میشه 
 _خندیدم 

اونجا خیلی سترو صتدا بود  بلندشتدم رفتم یه جای خلوت  با گوشتیم اهنگ  
 گذاشتم

 
 _نیستی  تو  کار دل من تموم باور ندارم

   
 با تنهاییام نمیساتم نمیشه  طاقت بیارم

 
 نیستی  تو تندگی  من پاشیده ات این همه طم  
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 سخته واسم بی تو باشم نمیتونم  عشقم 
 
 یه حسی میل  دلتنگی  همه قلبم رومیگیره   
 
 هوای خونه این روتا بی توخیلی دلگیره 
 
 نمیشه بی تو اروم شم توکه نیستی  چقد سخته 
 
 داره میمیره  اونکه گفت کنارته خیلی خوشبخته  
 
 

 دوری نذاشت خاطره ی تو بمیره هرگز تودلم 
 
 این خیابونا بی تو شبا بافکرت قدم میزنم 
 
 تی  توتندگی من پاشید ه اتاین همه طمنیس 
 
 سخته واسم بی تو باشم  نمیتونم  عشقم   
 

 یه حسی میل  دلتنگی همه قلبم  رو میگیره 



 893 شکالت تلخ من

 
 هوای خونه  این روتا بی توخیلی دلگیره  

 
 نمیشه بی تو اروم شم  تو که نیستی چقد سخته

 
 داره میمیره اونکه گفت کنارت خیلی خوشبخته 
 
 اک()رامین بی ب 
 

 این اهنگو دوست داشتم  
 

 دیگ هوا داشت کم کم تاریک میشد   باید میرفتم خونه 

  
 یه تاکسی گرفتم  سوار شدم 

 بخاطر ترافیک یک ساعت تو راه بودم دیگ تا برسم شد شده بود 
 کلیدو ات کیفم دراوردم دروباتکردم رفتم تو خونه 

 
 همه توسالن نشسته بودن  

 سالم 
 تاحاال کجا بودی؟مامان_سالم 
 _خونه درسا 
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 مامان سرشو تکون داد 
 

 من میرم لباسمو عوض کنم میام
 اینو گفتم  رفتم تو اتاقم 

 
 بلوت لیمویم با شلوار سفیدمو پوشیدم  رفتم پایین 

 
 آیهان گریه میکرد   

 _آیهان چرا گریه میکنه؟
 بابا_مریض شد  تد داره میخایم ببریمش دکتر

 _اهان 
 و ات مامان گرفتم رفتم آیهان

 خیلی داغ بود 
 نگار ات اتاق خواب اومد بیرون

 
 _خد بابا جون من امادم بریم 

 آیهان خیلی تد داشت   گریه میکرد 
 

 بابا_باشه دخترم
 



 895 شکالت تلخ من

 مامان _منم میام نگار که نمیتونه با این وضعیت آیهانو بغل کنه 
 _مامان بلند شد    

 _یاسمن خونه باش ما تود میایم 
 _باشه مامان 

 _ایهانو دادم به بابا  
 باباشون رفتن    

 منم رفتم تو اشپزخونه پیش کبری خانوم    ولی تو اشپزخونه نبود  
ترقه ی به در تدم رفتم تو اتاق کبری خانوم   داشتتت نمات میخوند درو بستتتم  

شت    خاموش کردم  رفتم تو tvاومدم بیرون    ستی ندا شن کردم  فیلم خوا رو
 زخونه  دلم شیرینی میخواست اشپ

   
 شیرینی گذاشتم تو شرف  برای خودم کبری خانوم چای ریختم  رفتم بیرون 

 کبری خانوم ات اتاقش اومد بیرون
 

 کبری خانوم قبول باشه
 

 _ممنون 
 _کبری خانوم چایی ریختم با شیرینی اوردم  

 بیاین بنشینین 
  ری خانومم رو به روم نشست_سینی رو روی میز گذاشتم  روکاناپه نشستم کب

 



wWw.Roman4u.iR  896 

 

 _دستت درد نکنه دخترم
 _خواهش 

 _اول یه شیرینی خوردم بعدش  چایمو فوت کردم تا خنک شه 
 

 _یاسمن جان؟
 

 _جانم 
 _مامان اینا ایهانو بردن دکتر؟

 _اره کبری خانوم
 _سرشو تکون داد 

 _ات کی مریض شد؟
 _صبح یکم تد داشت ولی االن چند ساعته تبش بیشتر شد  

 _ خیلی گریه میکرد 
 _اره  دیگ بچه مریض بود 

 
 _دخترم من برم شامو حاضر کنم    

 باشه کبری خانوم -
 _چاییم تموم شد  سینی رو بردم تو اشپزخونه شرفارو شستم 

 _کبری خانوم  اگ کاری هست بگین منم انجام بدم 
 ون سید تمینی رو پوست بگیر_مرسی مادر ا



 897 شکالت تلخ من

 _باشه 
 _سید تمینی رو شستم  بعدش پوست گرفتم 

 تموم شد سرخش کردم 
 

 _کارم تموم شد رفتم بیرون رو کاناپه درات کشیدم چشمو بستم 
 قیافه راشا اومد جلوی چشمم 

 
 اه نمیدونم چرا هرچند دقیقه یادش میفتم 

 اعصابم بهم ریخت
 

مدن شتتام خوردیم بعدات شتتام نگار رفت به ایهان _دوستتاعت بعد مامان اینا او
 سری بزنه 

 هرچند دقیقه گریه میکرد 
 مامان بابام رفتن تو اتاقشون بخوابن 

 
 منم رفتم پیش نگار   ایهانو گذاشت رو پاش تا بخوابه 

 اروم نشستم تا آیهان بیدار نشه 
 

 یکم بعد آیهان قشنگ خوابید 
 

 _چیشدنگار  ؟
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 _هیچی یاسمن ات صبح خسته شدم   
 _خد استراحت کن 

 _ خوابم نمیاد
 _باشه 

 پد من برم تو اتاقم بخوابم 
 _باشه یاسی شد خوش

 _شبت خوش 
ات اتاق اومدم بیرون رفتم تو اتاق خودم  حوله مو برداشتتتم رفتم حموم یه دوش 

 گرفتم  
 
 

 اومدم بیرون  
 

 لباسمو پوشیدم  موهامو خشک کردم 
 کشیدم درات

 
باره فکرم رفت پیش راشتتا  ای بابا  چرا ات فکرم بیرون نمیری   خدایا یه  بات دو

 کاری کن راشا دیگ تو فکرم نیاد 
 چشمو بستم  تود خوابم برد

 
..... 



 899 شکالت تلخ من

 
 در اتاقم بات شد نگار اومد تو 

 
 نگار_کجا میخای بری ؟

_میخام برم  باتار برای خودم گیتار بخرم   اگ تود کارم تموم شتتد میرم کالس 
 اسموبنویسم  

 _میخای بری کالس گیتار؟
 _اره

 _اوکی 
 _یه خط چشم ناتک کشیدم رژ قرمزمو تدم  موهامو لی ریختم روصورتم 

 
 خد نگار من دیگ میرم 

 _باشه مراقد خودت باش عزیزم
 _باش فدا  بای

 _بای 
 ق اومدم بیرون نگارم پشت سرم اومد   ات اتا

 کفشمو پوشیدم رفتم تو حیاط 
 ماشینو ات پارکینگ در اوردم  

 حرکت کردم 
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یکی دوساعتی تو باتار بودم یه گیتار خوشگل خوب برای خودم خریدم کالس 
 گیتارم اسم نوشتم  

  قرار  شد برای دوروت دیگ بیام کالس  میله بچهاا خوشحال بودم  اچ جونم
تا کارم تموم شتته شتتد شتتده بود   ه*و*س پیتزا کردم ولی تنهایی مزه نداشتتت   

 بیخیالش شدم 
 رفتم خونه 

 
 مامان اینا  رو میز شام نشسته بودن  عمه اینام بودن 

 اولش تعجد کردم  صبح مامان بهم نگفت عمه اینا میان 
سال میشد  با همه احوال بپرسی کردم  اشکان خانومشم اومده بودن    اخه یک

 نامزد کرده بود   خانومش خیلی دختره خوبی بود 

  
 با اجاته من میرم لباسمو عوض کنم میام 

 عمه _برو عمه جان راحت باش 
 _تشکر کردم رفتم  تو اتاقم لباسمو عوض کردم  

 اومدم پایین
 

 _کنار نگار یه جای خالی بود اونجا نشستم 
 

 برای خودم قرمه سبزی ریختم مشغول شدم  



 901 شکالت تلخ من

 
 بعدات شام   همه تو سالن نشستیم  مردا درباره  کارو شغل اینا حرف میزدن  

 مامانو عمه هم مشغول حرف تدن بودن 
 

 _تهره جون) خانومه اشکان(
 

 _جانم 
 _ساکتی؟

 _چی بگم یاسی جان 
 _راستی کی عروسی میگیرین؟

 _یکی دو ماه دیگ 
 _عه پد نزدیکه 

 _اره 
 اشکان اومد کنار تهره نشست 

 _به خانومم چی میگی؟
 _هیچ  اقا فضول

 _عه یاسمن من کجا فضولم
 _فضولی دیگ میگی به خانومم چی میگی 

 چپکی نگاهم کرد  -
 براش تبون دراوردم    

 اخم کرد 
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 شونه باالانداختم 
 نگار تهره ریز میخندیدن 

 
 اشکان_پاشو برو پاسور بیار باتی کنیم انقد ادا در نیار لوس 

 _خودتی
 _پاشو یاسی

 _باشه 
 اینجا که نمیشه باتی کرد بیاین بریم یه جای خلوت 

 _اوکی بریم  
 _رفتیم طبقه باال تو اتاق من 

 همه نشستیم پاسورو اوردم 
 

 منو تهره باهم شدیم نگار اشکانم باهم 
 

 یم باتی رو ما شروع کرد
 اشکان  باتیش حرف نداشت انقد پاسور باتی میکنه   دیگ فول شده

 
 چنددست ات ما جلو بودن 

 
 تهره سعی کن تو میتونی  بابا اینا ات ما جلو تدن 



 903 شکالت تلخ من

 
 تهره _من چیکار کنم اقا این باتیش خیلی.خوبه 

 _نخیر من باتیم خوبه 
 

 سه دست ما بریم 
 

 رنده بشنفقط یکی دیگ مونده بود که اشکان شون ب
 

 خیلی هیجانی شده بود 
 تهره برای اشکان خگو نشون میکشید 

 
 متاسفانه اون دستم اونا برنده شدن 

 
 اشکان _خد شما باختین حاال باید یه کاری بکنین

 _چیکار
 _االن بهتون میگم 

 _یکم فکر کرد  گفت 
 _تهره؟

 _جان
 _خانومی پاشو برو دوتا لیوان اب بیار 

 _باشه
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 _تهره رفت پایین 

 یکم بعد با دوتا لیوان اب اومد
 _اشکان چیکار میخای بکنی؟
 _فضولی نکن خودت میفهمی 

 _تهره نشست کنار من 
 اشکان جورابشو در اورد  انداخت  تو لیوانی که اب بود 

 با تعجد نگاه میکردم  
 

 لیوان ابو گرفت طرف ما 
 اشکان_تو تهره باید این ابو بخورین 

 با چندش نگاهش کردم 
 

 عمرا این کارو نمیکنم 
 _یاسمن باتی کردیم باختی االنم باید این کارو بکنی

 _عمرااا
 تهره_منم این کارو نمیکنم

 _خانوم شما باید بخوری چون باختی؟
 _اصال یه چیزه دیگ بگو 
 _نه نمیشه همین که گفتم 



 905 شکالت تلخ من

 
 _پد میگی منو تهره این ابو بخوریم؟

 _اره 
 ما خونه میریم که من میدونمو تو تهره_اشکان

 _اشکان شونه ی باال انداخت
 حرص تهره دراومد  
 

 _باشه اشکان من قبول میکنم 
 _با تعجد نگاهم کرد گفت 

 _مگمینی؟
 _اره بده

 _نگار جلوی دهنشو گرفت با چندش منو نگاه میکرد  تهره   همینگور 
 

 لیوانو ات اشکان گرفتم   
 اد باال با نیش بات منو نگاه میکرد اشکان جفت دوتا ابرشو د

 لیوانو تا جلوی دهنم بردم بوی گند میداد
صورتش یکم ات اب  ستم تحمل کنم   یهو ابو ریختم  رو شکانو دیدم نتون نیش ا

 رفت تو دهنش  سریع بلندشد رفت بیرون  
 

 منو نگار تهره هر سه تدیم تیر خنده 
 _اخیش حقش بود این میگفت اون ابو بخورم 
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هره_یاستتمن دمت گرم کاره خوبی کردی حتی من که خانومشتتم گفت باید ت

 بخوری بزار امشد خونه ببرمش یه آشی براش درست میکنم 
 

 نگار_ههه  یاسمن  بیچاره اشکان _خوب کردم 
تاق  دعوام کرد  منم براش تبون دراوردم بیشتتتر  مد تو ا کان او عد اشتت یکم ب

 اعصابش خورد شد  تا اخرشد با اشکان کل کل کردم 
 بعدش رفتن خونه  
 
 
 

 _امروت  میخاستم یکم با گیتار تمرین کنم ببینم بلدم
 

 گیتارو ات تو کیفش دراوردم  
 گرفتمش تا تمرین کنم   

 بیرون   اعصابم بهم ریخت اه چرا نمیتونم بزنم  یکم تدم صدای بدی میاد
 باتم شروع کردم اما فایدی نداشت نمیشد اصال بلد نبودم  

 تا یک ساعت داشتم اهنگای چرتو پرت میزدم    
 کالفه شدم  گیتارو گذاشتم تو کیفش  بعدش رفتم پایین 

 آیهان بغل نگار بود باتی میکرد 



 907 شکالت تلخ من

 
 ته حرف تدنو داره یاد میگیره نگار_یاسی اومدی؟ ببین آیهان تا

 _جدی ؟
 _اره  آیهان بگو بابا  

 _آیهان دست میزد  بابا بابا میگفت با اون صدای بامزش  
 

 آیهانو بغل کردم یه ب*و*س محکم ات لپش گرفتم
 

 _الهی من فدات بشم حرف تدنو یاد گرفتی  ای شیگون
 

 _نگار؟
 _بله

 _برای یاشار تنگ تدی؟؟
 صبحت کردم  _کی میاد؟_اره امروت باهاش 

 _گفت یکی دو روت دیگ میاد
 _اهان 

 
 مامان  اومد کنارم نشست 

 _مامان کجا بودی؟
 _سرم درد میکرد یکم خوابیدم 

 _اوکی االن بهتری؟
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 _اره راستی پد فردا  عمو مهرانت اینا میخان بیان ایران 
 _واقعا!؟؟

 _اره  
 _کی تنگ تدن؟

 ردم بهتون بگم  بابات میدونه _امروت صبح تنگ تدن دیگ فراموش ک
 _اج جونم دلم برای  پرینات خیلی تنگ شده

 _راستی یه خبردیگ؟
 _چی؟

_پرینات با یه پسره اشنا شده که  اونجا درس میخوند  پسره ایرانیه قرار  بیان ایران 
 اتدواج کنن  خانواده پسره ایران تندگی میکنن

 _واقعاااا  ؟
 _اره 

 نگار_ چه خوب  
 _اره  

 بری خانوم __مهری خانوم یه لحظه میاین ک
 _مامان بلند شد رفت پیش کبری خانوم 

 
 نگار_ یاسی تو فردا کالس گیتار داری؟

 _اره 
 _اوکی



 909 شکالت تلخ من

 _آیهان با دستاش چشمشو میمالید انگار خوابش میومد 
 بردمش تو اتاقش براش الالی خوندم تاخوابید  

 
 بعدش رفتم بیرون  نگار رو کاناپه درات کشیده بود چشماش بسته بود نشستم 

 
 نگار_آیهان خوابید؟؟

 _اره
 _باشه  یاسی؟؟

 _بله؟
 _قهوه درست میکنی؟

 _باشه شکمو تو هر دقیقه اون دهنت باید بچرخه 
 نگار کوسنو به طرفم پرت کرد  تبون در اوردم براش 

 
 
 

 ختم  رفتم بیرون سینی رو گذاشتم رو میز قهوه درست کردم   تو فنجون ری
 نشستم 

 
 نگار_ای دستت طال 

 _بخور حرف نزن 
 _ایشش لیاقت نداری اتت تشکر کنم   
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 قهوه شو گرفت  خورد  
 منم قهومو خوردم  

 
 

 یک ساعت بعد بابا اومد خونه 
 انگار حالش خوب نبود 

 رفت تو اتاقش استراحت کنه 
 
 

 جا قرصی بگیر بیارمامان_یاسمن برو قرصو ات 
 

 _باشه 
 

 ات تو جا قرصی  قرص سرماخوردگی با یه لیوان اب دادم به مامان  
 

 _گوشیم تنگ خورد ؟
 جواب دادم 

 
 سالم درسا خانوم چه عجد شما تنگ تدی؟

 



 911 شکالت تلخ من

 _سالم  خوبی؟
 _مرسی

 _چه خبر؟
 _سالمتی توچه خبر؟

 _خبرا که تیاده 
 _بگو

 لو بگیریم   با نگار بیا_فردا تولدمه   میخایم یه جشن کوچو
 _باشه

 _فعال کاری نداری مانی گریه میکنه 
 

 _نه برو فعال
 _بای 

 _گوشی قگع کردم 
 _نگار؟
 _جان؟

 _فرداشد  تولد  درساس  تنگ تد گفت بریم اونجا 
 _یاسی خودت که میدونی من بااین شکمم جشن نمیام تو برو

 _خد بیا اونجا بشین تکون نخور
 _نه من نمیام  ات طرفم ات درسا معذرت خواهی کن 

 _باشه  نیا بدرک  
 _عه  ناراحت نشو دیگ
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 _شونه ی باال انداختم رفتم  تواتاقم  میلی به شام نداشتم 
 

 _چشمو بستم   نیم ساعت بد بالخره خوابم برد 

  
……… 

 
 _سوار ماشین شدم  اولین روت کالس گیتارم بود   

 حرکت کردم 
 

 ت بعد رسیدم    نیم ساع
 

……… 
شد رفتم باتار  ساعت بعد کالس تموم  سخت بود  یک  _اولین روت  یکم برام 

 برای درسا یه دستبند نقره خوشگل خریدم  
 نگار برام تنگ تد  برای درسا یه ادکلن بخرم   فکر کنم نظرش عوض شد میاد 

 
 ؟…رفتم خونه   درکمدو بات کردم  حاال چی بپوشم

ردم  یه پیراهن مشکی  کوتاه پشتش یه چاک کوتاه داشت   باال _لباسمو نگاه ک
 تنش سفید کارشده بود  پوشیدمش  

  
 یهو دربات شد نگار اومد تو 



 913 شکالت تلخ من

 
 _یاسی

 _هاا
 _هاو بال

 ببین این لباسو بپوشم؟
 _لباسو نگاه کردم  مدلش قشنگ بود 

 اره خوبه
 _باشه پد من رفتم 

 اینو گفتو رفت بیرون  
 موهامو  دم اسبی بستم   ارایش مالیم کردم 

 
 کارم که تموم شد رفتم بیرون   نگار پایین منتظرم  بود 

 
 …من اومدم

 _باشه بریم
 _آیهان چی؟

 _پیش مامان میمونه
 _باشه

 
 _پد بریم  

 راستی ادکلن خریدی؟؟
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 _اره 
 _همون مارکی که درسا میزنه خریدی؟

 _اره
 _باشه بریم 

 خودتون باشین مامان_بچها مراقد
 _باشه مامان جونم 

 _خدافظی کردیم سوار ماشین شدیم  حرکت کردم 
شینو تو پارکینگ پارک کردم   با  شون  ما سا  سیدیم جلو خونه در یه رب بعد ر

 نگار رفتیم طبقه باال  
 تنگ خونه رو تدم 

 یکم بعد دربات شد رفتیم تو 
 سالم اقا ماهان خوبین؟

 _سالم یاسی خانوم و نگار خانوم خیلی خوش اومدین بفرمایین تو 
صیدن بودن  تیاد  شغول ر*ق* سط م سر دختر و سی  منو نگار رفتیم تو  پ _مر

 شلوغ نبود 
 درسارو ات دور دیدم  که میاد طرف ما 

 سالم خوش اومدین
 

 _سالم مرسی  تولدت مبارک 
 _مرسی یاسی جونم



 915 شکالت تلخ من

 
 نگار_تولدت مبارک عزیزم 

 رسی نگار جان وااای نگار چقد شکمت بزرگ شد ماشاال _م
 

 _اره دیگ...
_بخاطر اینکه انقد میخوره  االن امشد ولش کنم کال این  میوه شیرینی  کیک 

 هرچی که هستو میخوره 
 

 درسا خندید 
 نگار چپکی نگاهم کرد   شونه باال انداختم 

 
 درسا_نوش جونش  راستی چرا آیهانو نیاوردین؟

 ذاشتمش پیش ماماننگار_گ
 _اقا یاشارهنوت نیومد؟

 _نه 
 _باشه برین تو اتاق خواب لباستونو عوض کنین 

 _باشه منو نگار رفتیم تو اتاق خواب لباسمو عوض کردم نگارم همینگور 
 بعدش رفتیم بیرون رو کاناپه نشستم مانیا  بغله  ماهان بود  

 ولی مانی رو ندیدم 
 یدن نگاه کردم   به پسر دخترا که وسط میر*ق*ص
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یهو چشتتم افتاد به پویا  که با یه دختر که خیلی لباس بات پوشتتیده بود  ارایش 
 تیادی کرده  بود میر*ق*صید  چندشم شد  لیاقتت همینا هستن 

 
 نگار_چیزی گفتی یاسی؟

 _با  دست اشاره ی به پویا کردم 
 

 نگار_این اینجا چیکار میکنه 
 _دیوونه دوست ماهانه  

 باشه مگه رویا نمیاد?_خد 
 _حتما نمیاد این االطو دعوت کردن دیگ  احمب  ایشش چندش 

 _اوووه یاسی چته تو
سر رویا خیلی بال اورد اتش بدم میاد تندگی دختر خاله مو  شغال  _نگار این ا

 خراب کرد   ببین االن چه اشغالی شده تندگیش داطونه   
 _ولش کن ما اومدیم اینجا خوش باشیم

 
 الش شدم   _بیخی

 
 سالم

 _سرمو بلند کردم دیدم راشا   
 دهنم بات موند    



 917 شکالت تلخ من

 
 نگار_عه سالم اقا راشا حالت خوبه   چه خبر؟

 _سالم نگارخانوم مرسی  سالمتی شما خوبین؟
 _ممنون 

 _راشا تل تد به من اروم سالم کردم 
 یه دختره اومد   

 _راشا جان بیا بریم بر*ق*صیم 
دختره خوشگلی بود  بهش حسودیم شد    یعنی خانومه   _به دختره نگاه کردم  

 راشاس 
 _راشا معذرت خواهی کرد رفت   

 نگار_تنش بود ؟؟
 _نمیدونم

 _واه یکی نیومد سالم علیک نکرد  
 _ولش کن  به ماچه 

شو خودش  سی  حب داره تندگی خود _یکم دلم گرفت ولی اهمیت ندادم هرک
 انتخاب کنه 

 
راشتتا اون دخترو نگاه میکردم که باهم میر*ق*صتتیدن  راشتتا خیلی ستتنگین  

 مردونه میر*ق*صید  اون دخترم خوب میر*ق*صید  
یاد شمال افتادم  تمین خوردم لباسم گلی شده بود   مجبورشدم لباس راشارو   

 بپوشم با خاطرات گذشته یه لبخند تلخ نشست گوشه لبم  
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 ی بیا وسط بر*ق*ص  درسا_یاسی چرا اینجا نشسته

 _نه نمیام 
 _عه بیا دیگ

 _درسا اینا همه تنو شوهرن؟؟
 _بیشترشون اره دوستای ماهانن  ولی یه چند نفر با دوس دختراشون اومدن

 _اهان 
 _برای چی پرسیدی؟

 _همینگوری
 _باشه حاال بیا بر*ق*صیم

 _باشه 
 …درسا_نگار توام بیا

 _نه من نمیتونم 
 _باشه عزیزم 

 سا رفتیم جلو باهم ر*ق*صیدم   بعدش اومدم نشستم _منو در
 اومدم پیش نگار مشغول خوردن بود   
شدن تیاد طذا   ضی ات خانومای باردار کال اینجوری می چیزی بهش نگفتم   بع

 میخوردن  
 بچه شونم تپل میشد  

 اوووف من عاشب بچه تپلم  ات اون دختر تپالا   فدابشممم 



 919 شکالت تلخ من

 
 _یاسی تو فکری؟؟

 _نه 
 _چرا تو فکری؟

 _هیچ بابا تو مشغول باش 
 _نگار شونه ی باال انداخت  مشغول خوردن شد 

 
 چشم افتاد به  همون دختره  که با راشا  ر*ق*صید یه دختر کوچولو بغلش بود  
 

 یعنی بچه راشا بود !!!
 

 …!!تو این دنیا همه خوشبختن جز من 
 چه امو گرفتی خدایا  حقم بود این تندگی ک بهم دادی  شوهرمو ب

حد کردم صتتورتم خید شتتد   ستتریع با پشتتت دستتت اشتتکمو  پاک کردم   
سریع رفتم    شا که با تعجد نگاهم میکرد   شم افتاد به را شم چ ستم بلند  خوا

 دستشویی
 سوگل فتحی  ......:

 _ صورتمو  یه آبی تدم   بعدش رفتم بیرون    
 کنار نگار نشستم     

 _کجا رفته بودی؟
 _دستشویی 



wWw.Roman4u.iR  920 

 

 _باشه 
 راشا_یاسمن حالت خوبه 

_نگاهش کردم    تل تدم به چشتتمای عستتلی که  با اولین نگاه عاشتتب این 
 چشمای خوش رنگ عسلیش شدم  

 یاسمن?
 

 _به خودم اومدم  خوبم خوبم 
 _باشه

 یاسمن؟  
 _چقد قشنگ میگفت یاسمن 

 _بله
 _افتخار ر*ق*صیدن میدی

 _میخاستم رد کنم ولی نمیشد 
 مجبوری قبول کردم  

 رفتیم وسط 
دستشو دور کمرم حلقه کرد   منم دستمو گذاشتم رو شونه شو   اروم  شروع به 

سال   اولین بارمه ۵حرکت کردن کردیم  اشکم  رو گونه هام سر میخورد بعدات  
که با راشتتا میر*ق*صتتم اخالقش خیلی عوض شتتده بود  یعنی من اینجوری 

 سمیرو دیدم    حد میکردم  چشمو بات کردم



 921 شکالت تلخ من

ستتمیر  به دیوار تکیه داده بود   تل تده بود به من    باورم نمیشتتد  ستتمیر اینجا 
شا اومدم  شد     ات بغله را سمیر  تنده بود?!!! نگاهش کردم یهو  نا پدید  شه  با
بیرون به بقیه توجه ی نکردم رفتم تو اتاق خواب   اشتتکم همینگوری رو گونه 

 کردم    هام سرمیخورد   درو کلید
 رو تخت نشستم   صدای در تدن اومد

   
 راشا_یاسمن درباتکن حالت خوبه  یاسمن 

 _راشا تنهام بزار    من حالم خوبه
_دیگ صتتدای در نیومد   من ستتمیرمو دیدم   ستتمیر منو ببخش نباید  قبول 

 میکردم که با راشا بر*ق*صم 
 سمیر منو ببخش   
 یرون  یکم تو اتاق بودم  اروم شدم رفتم ب 
 

 درسا نگار با نگرانی به طرفم اومدن 
 

 نگار_چیشده یاسی
 درسا_یاسمن  حالت خوبه

 _خوبم 
 نگار_باشه بیا بریم بشینیم 

 _باشه 
 رفتم  رو کاناپه نشستم  
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یکم بعد شتتامو اوردن بعدات شتتام  کیک   کادو  اخر شتتد    بود که منو نگار  
 اومدیم خونه  

 برد انقد خسته بودم  تود خوابم 
 

صبح اومده بود   شارم  شون میومدن خیلی خوشحال بودم  یا _امروت عمو مهران
 یاشارو بابا دوساعت پیش رفتن دنبال عمومهرانشون  

 
شون  تنگ خونه رو تدن  کبری خانوم.دروبات کرد همه جلو درمنتظر عمو مهران

 بودیم  
 

 همینگور.یکم بعد همه اومدن. با عمو جون رو ب*و*سی کردم تن عموهم 
 

 _وایی پرینات چقد  بزرگ شدی نات شدی  
 بغلش کردم 

 پرینات_یاسی توام بزرگ شدی عزیزم   
 

 ب*و*سش کردم 
 خیلی خوش حالم که دوباره میبینمت 

 پرینات_منم همینگور
 _همه دور هم نشستیم 



 923 شکالت تلخ من

 
 عمو_ چه خبر یاسمن خانوم ماشاال بزرگ شدی  دخترم

 _مرسی عمو جون 
 جان  حالت خوبه؟تن عمو_یاسی 

 _مرسی
 تن عمو_نگار جان شماخوبی  ماشاال پسرتون چه ناته خداحفظش کنه 

 نگار_مرسی تن عموجون 
 

 کبری خانوم چای اورد 
 

 پرینات_نگار جان  بچه ات چیه؟؟
 _دختره 

 _بسالمتی میگم پسرت خیلی بامزه   
 _ممنون 

 خسته ی  _پرینات چای تو بخور با نگاربریم تو اتاق استراحت کنی
 _باشه یاسمن جان

 _بعدات چایی رفتیم تو اتاقم   نگار دراتکشید منو پرینات لبه تخت نشستیم 
 

 _ببینم  شیگون میخای اتدواج کنی؟؟
 _اره 

 _بگو ببینم پسره کیه ؟؟
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_راستش  امیر  اونجا درس میخوند   یه شد تو پارتی  باهاش اشنا شدم  دیگ 
 دوسالی باهم دوست بودیم  االنم درس امیر تموم شد   قراره باهم اتدواج کنیم 

 
 _برای تندگی چی؟

 
عدات اتدواج  خاطر همین ب نه   ب ندگی ک جا ت یاد اون خانواده امیر نمیزارن  ب _

 میخایم ایران بمونیم 
 

 ؟_جدی
 _اره 

 نگار_مامانو بابات چی؟
 

_اونا میرن  یک ماهی اونجا هستن کاراشونو درست میکنن میان ایران  بخاطر 
من دیگ کال میخایم ایران تندگی کنیم درستتته  تندگی کردن برای ما تو ایران 

 سخته  ولی خد ماهم ایرانی هستیم  
 میخایم  دیگ پیش خانوادهاموم باشیم

 
 پرینات_خیلی خوشحال شدم  

 _مرسی 
 _راستی بگو ببینم  امیر چه قیافه ی داره؟



 925 شکالت تلخ من

 _فضول خانوم یکم صبرکنی  فردا میخام باهاش برم بیرون  توروهم میبرم
 _عه چه خوب .. امیر با شما اومده؟

 _نه اون یه هفته تود تر اومده 
 _اهان  کی میاد خواستگاری؟

 
 _دو سه روت دیگ

 _اهان مبارکت باشه 
 _ممنون

 
 بیا ما بریم بیرون پرینات استراحت کنه نگار_

 _نه بابا کجا میخاین برین من خسته نیستم 
 _باشه عزیزم 

 پرینات_راستی یاسی تو با تندگیت چیکار میکنی؟
 _هیچ بابا 

 نگار_بیست چهارساعته میخوره میخوابه 
 

 _با تعجد نگارو نگاه کردم 
 _نگار جان اشتباه نگفتی   کارای خودتو  چسبندی به من 

 _برام تبون دراورد  یکی محکم تدم تو سرش  
 چشماش دراورد

 _چرا میزنی؟
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 _خوب کردم 
 _پرینات به کارای ما میخندید 

 
 پرینات_یاسمن جان میشه ات حمومت استفاده کنم 

 _اره عزیزم راحت باش
 _مرسی

 نو نگارم رفتیم بیرون _پری لباسشو گرفت رفت حموم م
 پیش بقیه 

 
 _مامانو تن عمو تو اشپزخونه بودن  

 عمو بابا یاشار توسالن 
 ایهانم بغل یاشار بود باتی میکرد 

 _منو نگار رفتیم تو اشپزخونه 
 کبری خانوم مشغول درست کردن طذا بود 

 یهو تن عمو مامان تا منو نگارو دیدن ساکت شدن  
 نگار کنارم نشست  رو به روی مامان نشستم 
 

 تن عمو_پرینات کجاست؟
 _رفت حموم 

 _اهان 



 927 شکالت تلخ من

 تن عمو_نگار جان چند ماهته؟

 ماه ۸_
 _پد یه ماه دیگ بچه دار میشی

 
 _اره تن عمو

 _تن عمو لبخند تد 
 _کبری خاانوم میوه اورد  یه موت برداشتم خوردم  

 نگارم که دیگ خودتون میدونین  
 

شام خوردیم تا  ساعت بعد  شون اینجا بودن رفتن خونه   ۱۱ساعتای یک  نگار
 پرینات قرارشد تو اتاق یاشار بخوابه  
 عمو تن عموم اتاق مهمان  بخوابن 

 
 پرینات خسته بود تود رفت بخوابه منم چشمو بستم تا بخوابم 

 صدای اس ام اس اومد 
 

 گوشی رو برداشتم  شماره ناشناس بود 
 )یاسمن؟(   

شماره کی ستم این  صدا میکرد هرچی نمیدون سممو  ه که بهم اس میده هرماه ا
 پیام تنگ میزدم  جواب نمیداد  واقعا  رو اعصابم بود 
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 بیخیالش شدم گوشی  رو گذاشتم رو میز  رفتم تیر پتو تا بخوابم
 

 _یاسمن پاشو دیگ با امیرقرار دارم  پاشو بریم دختر
 

 _چشمو بات کردم باشه بابا بیدارشدم 
 تا نیم ساعت دیگ اماده شو امیر میاد_من میرم بیرون 

 _باشه
 
 

شیدم   یه ارایش مالیم کردم  کیفمو  شکی مو پو شلوار جین م شکی  _مانتو م
 برداشتم رفتم پایین 

 کسی تو سالن نبود رفتم اشپزخونه مامان تن عمو 
 پرینات صبحانه میخوردن 

 سالم صبح بخیر
 _سالم یاسمن جان صبح بخیر

 پرینات_یاسی بیا بشین صبحانه بخور امیر بیرون منتظره 
 

 _باشه .. بابا عمو کجان؟؟
 مامان_رفتن شرکت

 _اوکی 



 929 شکالت تلخ من

 _لقمه برای خودم درست کردم خوردم  چای خوردم  

  

 
 پرینات_یاسی صبحانه تموم کردی پاشو بریم

 _باشه 
 مامان_بچها مراقد خودتون باشین  

 _باشه چشم 
 میاین؟تن عمو_برای ناهار 

 پرینات_نه 
 تن عمو _باشه مادر

 _ات مامانو تن عمو خدافظی کردیم رفتیم بیرون 
 یه پژو پارس جلو خونمون بود 

 پرینات_بیا امیر اومد 
 _باهم  رفتیم سوار ماشین شدیم 

 _سالم 
 _امیر ات تو اینه منو نگاه کرد 

 _سالم  شما باید یاسمن خانوم باشین درسته؟
 _بله 

 _خوشبختم 
 _منم همینگور 

 _خانوم خودم چگوره؟
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 پری_خوبم امیر جان 

 _ماشین حرکت کرد 
 

 پرینات_امیر کجا میریم؟
 _  میخام شمارو ببرم  یه جای توپ   

 _باشه 
 _ سیستم ماشینو روشن کرد یه اهنگ  خارجی شروع به خوندن کرد 
 بعضی ات جاهای اهنگو متوجه میشدم  درباره عشقو عاشقی اینا بود 

 
 _ بالخره  بعدات دوساعت رسیدیم 

 
 جلو یه باغ   

 _پیاده شدیم 
 

 پرینات_امیر اینجاکجاست؟
 _اینجا یه رستوارن عالی  بهترین طذاهارو داره 
 _رفتیم تو دورورمو نگاه کردم واقعا عالی بود  

 یه جای خلوت نشسیتم یکم بعد گارسون اومد 
 



 931 شکالت تلخ من

 پرینات_من ابگوشت میخام  
 سمن خانوم شما چی؟_باشه خانومی. یا

 
 _منم همون که پری گفت 

 _امیر ابگوشت سفارش داد 
 گارسون رفت

 
 _یکم بعد ابگوشتو اورد

  
 بعدات ناهار امیرو پرینات درباره خودشون حرف میزدن 

 به قیافه امیر دقت کردم  
پسره جذابی بود پوست سبزه ی داشت  موهاش لخت بود  چشماشم مشکی 

 بامزه ی داشتبود در کال قیافه 
 

 شهر   باهم رفتیم  کال تهرانو دور تدیم  پریناتخیلی دوست داشت بره کاچ شاه 
 رفتیم اونجا  واقعا قشنگ بود  یعنی عالییی

 تا بیایم خونه شد شده بود 
 هردو خسته بودیم رو تختم دراتکشیدم 

 
 پرینات_عجد روت عالی بود 

 _اوهووم 
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 پرینات_خیلی خوش گذشت
 _اوهوم 

 سی؟_یا
 _اوهوم 

 _مرض اوهوم بابا صدات کردم قرص اوهوم خوردی
 _اوهوم

 _یاسیییییییی؟!
 _سیخ نشستم رو تخت دستمو گذاشتم رو قلبم  تندتند میزد 

 _چته تو پری ؟
 _چرا هی میگی اوهوم 

 _خد چی بگم 
 _چپکی نگاهم کرد 

 _شونه ی باال انداختم 
 _پاشو بریم پایین  گشنمه 

 _باشه بریم 
 _باهم رفتیم پایین همه تو سالن بودن  تاته  یاشار نگارهم اومده بودن 

 
 سالم احوال پرسی کردم  ایهانو بغل کردم 

 ب*و*سیدمش, عشب من بود ایهان  
 _یکم بعد شام حاضر شد 



 933 شکالت تلخ من

 شام خوردیم بعدات شام همه تو سالن نشستیم  
 

 عموشون درباره اینکه میخان ایران بمونن حرف میزدن  
 خوشحال شدیم   همگی

 امروت  شهر تن عمو گفت مادر امیر تنگ تد قرار خواستگاری گذاشت   
 چون خونه نداشتن ایران  میخاستن برای خواستگاری بیان خونه ی ما  

 خواستگاری برای فرداشد بود 
 پرینات خیلی خوشحال بود  

 منم براش خوشحال بودم 
 

 دراوردیم منو نگار پری کلی مسخره باتی ۱2تا ساعتای 

  
 بعدش یاشارشون رفتن   

 
……… 

 
 _با صدای گوشیم ات خواب بیدارشدم   شماره رو نگاه کردم سمیرا بود 

 خیلی وقت بود اتش خبر نداشتم 
 تماسو وصل کردم 

 سالم
 _سالم یاسمن جان خوبی عزیزم
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 _مرسی سمیرا جون تو خوبی اقا نیما سارگل  ؟
 بهم تنگ بزنی یه خبری بگیری_همگی خوبیم عزیزم بیمعرفت نباید 

 _باور کن سمیرا جون  وقت ندارم 
 _چیکارمیکنی که وقت نداری؟

 _دیگ کالس گیتار میریم بعدش عموم ایناات خارج اومدن  نشد  تنگ بزنم 
 راستی مامان فریده باباجون خوبن؟

 _اونام خوبن سالم میرسونن 
 _سالمت باشن

 ردم _یکم دیگ با سمیراحرف تدم بعدش  قگع ک
 

 رفتم پایین  چون امروت جمعه بود عمو بابا خونه بودن 
 باهم صبحانه خوردیم 

 بعدش منو پرینات رفتیم طبقه باال خیلی استرس داشت 

  
یاد خواستتگاری خودم افتادم منم اون شتد خیلی استترس داشتتم  بهش حب 

 میدام انقد استرس داشته باشه
 

 گفتم من پایین نمیام  گفت نه توام امشد خواستگارا میومدن. هرچی به پرینات
 باید باشی  

 



 935 شکالت تلخ من

 
 بعدات ناهار  

 پرینات رفت حموم منم  یکم با گیتارم  اهنگ تدم  
 اهنگ که نه صدایهای الکی ات خودش بیرون میداد 

 
 یک ساعت بعد پرینات  اومد بیرون 

 
 _عافیت باشه 

 _سالمت باشی
 _پرینات با حوله موهاشو خشک میکرد  

 ات تو اینه بهم چشمک تد  بهش لبخند تدم 
 

 ترقه ی به در خورد تن عمو اومد تو اتاق 
 تن عمو_پرینات جان یه لحظه بیا

 _باشه مامان 
 _پرینات رفت بیرون  منم گیتارمو گذاشتم تو کیفش 

 ات تو اینه یه نگاهی به خودم انداختم   صورتم یکم الطر شده بود  
 ن   بیخیال شدم رفتم  بیرو   

 صدای مامان عمو میومد 
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مامان_اره ات وقتی که سمیر فوت کرد  یه چند مدت حالش خوب نبود   چندبار 
شده  خوب  شار اجاته نداد   االن  حالش بهتر  شناس بیاریم  یا ستیم روان خوا

 خوب نشد ولی بهتر ات قبله 
 

 _ کنار مامان وایسادم 
 

 مامان_عه یاسمن جان کی اومدی؟
 _االن اومدم

 _باشه 
 بابا_ دخترم بیا بشین
 _کنار مامان نشستم 

 عمو_یاسمن جان  چه خبر؟
 _سالمتی عمو جون

 عمو_درس هات تموم شد؟
 _اره یک سالی میشه درسم تموم شد

 _چی خوندی؟
 …_روانشناسی

 عمو با تعجد نگاهم کرد 
 _دخترم االن بیکار تو خونه نشسته ی؟

 _لبخند تدم 



 937 شکالت تلخ من

 _یاسمن جان  عمو چرا نمیری  دنبال کارش 
 _راستش عمو جون حوصله شو ندارم 

_دخترم این همه تحمت کشیدی درس خوندی حاال که  درس هات تموم شد 
 میگی حوصله ندارم   

 _چیزی نگفتم 
 پرینات تن عمو هم اومدن  
 _مامانو تن عمو مشغول حرف تدن بودن 

 بابا عمو هم فیلم نگاه میکردن 
 ینات تو فکر بود پر

 به شونه اش تدم 
 ترسید 

 _چته دختر تو فکری؟
 _یاسمن ترسیدم .  استراس دارم _استرس نداشته باش بیخیال باش 

 _نمیشه 
 _میشه  عزیزم

 _باشه  من میتونم برم باال؟
 _اره برو 

ستم بعدش رفتم  تو حیاط    ش شد رفت طبقه باال منم یکم اونجا ن _پرینات بلند 
 مد  هوا سرد بود  تود اومدم  تو خونهبارون میو

 رفتم طبقه باال  
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ساعت   ستگارامیومدن   پرینات هر لحظه ۶االن  ساعت دیگ  خوا بود   تا یک 
 استرسش بیشتر میشد

 
شید  هرچی بهش گفتم یه کوچولو ارایش  سرمه ای پو شلوار   _پرینات یه  بلوت 

 کن قبول نکرد 
 بود      خدایش پرینات بدونه ارایش هم خوشگل

 
 پرینات_یاسی من میرم پایین تو اماده شدی بیا

 _نه  من نمیام 
 …_عه یاسی شهر بهت چی گفتم باید بیای میخای منو تنها بزاری

 _مظلوم نگاهش کردم 
 _اینجوری نگاه نکن همین که گفتم میای من رفتم  منتظرتم

 _باشه 
_پرینات رفت بیرون منم  در کمدمو بات کردم حاال چی بپوشتتم یکم فکر کردم    

بلوت بافتمو دراوردم با شلوار جین مشکی   مو پوشیدم بلوتم تا تیر باسنم میومد 
 خوب بود    یه شال قهوه ای ام گذاشتم سرم  یه رژ صورتی تدم  رفتم پایین 

 همه تو سالن نشسته بودن  
 

 ت نشستم  منم کنار پرینا
 نیم ساعت بعد خواستگارا اومدن  



 939 شکالت تلخ من

ستتالم احوال پرستتی کردیم   امیر یه کت و شتتلوار مشتتکی پوشتتیده بود با بلوت 
 سرمه ای  

شت   همه اومده بودن  یه خانوم دیگم بود انگار  تن   امیر یه خواهر  یه بردار دا
 برادرش بود  

 امروت  پرینات به من گفت  داداشش متاهله  
 بل یک نفره نشستم به خانواده امیر نگاه کردم منم رو م

داداشتش تیاد شتبیش نبود ولی خواهرش خیلی شتبی امیر بود دختر با مزه ی  
 بود 

 تن داداششم  دختره سبزه با مزه ی بود 
 نگاهم کرد  بهش لبخند تدم اونم جواب لبخندمو داد 

 مردا مشغول حرف تدن بودن 
 ی استرس داره  با انگشتاش خیلی ور میرفت امیرم ات قیافه اش معلوم بود خیل

 مادر امیر اخم کرده بود   بنظرمیومد ات اون مادرشوهرای بد باشه وای وای وای 
 به پرینات چشمک تدم 

 یکم بعد پدر امیر شروع به صحبت کرد   
 حرفاش که تموم شد ات عمو خواست تا  امیرو پرینات حرفاشونو بزنن  
 رینات بلندشدن رفتن  دور تر ات ما نشستن    عمو قبول کرد  امیرو پ 

 خانوما مشغول حرف تدن بودن اقایونم همینگور  
 خواهرامیر_شما باید یاسمن خانوم باشین درسته؟

 _بله 
 )منو ات کجا میشناخت ؟؟حتما امیر بهش گفت( 
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شه  سرمو انداختم پایین با گو شو.دادم   _خواهر امیر بهم لبخند تد   منم جواب

 شالم باتی میکردم نمیدونم چقد گذشت که پریناتو امیرهم اومدن  
 
 عمو_چیشد به نتیجه ی رسیدن؟ 

 امیر_بله 
 پدر امیر_جوابتون چیه ؟

 پرینات _میبت 
شد پریناتو ست تدن تبریک گفتن. مادر امیر بلند سی _همه د د بغل کرد ب*و*

 تبریک گفت  
 

بل همو  گذاشتتتن. چون ات ق قدوهم  یه رو  همون شتتتد گفتن.  قرار ع مهر
 میشناختن عقدو برای هفته بعد گذاشتن 

 واقعا برای پرینات امیر خوشحال بودم  ات ته قلبم 
 پرینات واقعا دختره خوبی بود

 
و در دراتکشیدم یهاخرشد بود همه رفتن منم رفتم تو اتاقم لباسمو عوش کردم 

 بات شد پرینات اومد تو 
 _چیشد پری؟



 941 شکالت تلخ من

_وای یاستتمن نمیدونی چقد خوشتتحالم  بالخره بعدات دوستتتال داریم بهم 
 میرسیم  

 _لبخند تدم  
 _باورم نمیشه یاسی

 
 _واقعا دارم با امیراتدواج میکنم وایی

 _اره دختر عمو جونم داری اتدواج میکنی با عشقت باورت بشه 
 مد جلو گونه مو ب*و*سید _پرینات او

_خد یاستتی جونم من میرم بخوابم فردا قراره با امیربرم  اتمایش بدم شتتبت 
 خوش

 _شبت بخیر عزیزم 
 _پرینات ات اتاق رفت بیرون 

 منم دراتکشیدم 
 
 
 

 _سوار ماشین شدم  امروت کالس گیتارداشتم 
 یه رب بعد رسیدم رفتم تو 

 
……… 

 امروتم  برام یکم سخت بود ولی ات روت اول بهتر بود 
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 میخاستم برم 

 پیش درسا سوارماشین شدم نیم ساعت بعد رسیدم 
 نگه داشتم  پیاده شدم  

 تنگ خونه رو تدم درباتشد رفتم تو خونه 
 
 
 

 درسا_سالم یاسی جونم 
 _سالم چگوری

 _خوبم بیا تو
 _رفتم تو خونه  دکمه مانتومو بات کردم 

  
 _بچها کجان؟

 _خوابن 
 _اوکی 

 _چه عجد ات این ورا
 راستی عموت اینا ات خارج اومدن نه؟

 _اره 
 پرینات داره اتدواج میکنه  
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 _همون دختر عموت 
 _اره 

 _باکی؟
 _داستانو براش تعریف کردم 

 _عه پد مبارکه 
 _خیلی ممنون 

  
 درسا بلندشد رفت تو اشپزخونه 

سوال کنم ببینم اون خانومه کی بود که  شا اتش  ست درباره را خیلی دلم میخا
 باهاش ر*ق*صید ولی روم نمیشد   میترسیدم درسا فکر بد کنه 

 
 اصال به من چه اون دختره کی بود

اگ اون دختره تنش بود پد چرا   وقتی  اون ر*ق*صتتید یکم بعد اومد ات من   
 خواست تا باهاش بر*ق*صم؟!!!!

 سواال همینگوری  تو سرم میپیچید   کالفه شده بودم باید ات درسا میپرسیدم   این
 چه اشکالی داشت 

 
 درسا با شرف میوه اومد 

  
 نشست رو کاناپه   

 _میوه برای خودت بردار یاسی
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 _باشه مرسی راستی ماهان کجاست؟
 _با راشا رفت بیرون 

 _با راشا؟
 انجام بدن _اره امروت دوتای یه کاری داشتن رفتن 

 _اهان 
 _تو چه خبر؟

 _سالمتی  راستی درسا 
 _جان

 
 _میگم راشا اتدواج کرده؟

 _اره 
 _یهو کال بدنم داغ شد 

 درسا_راستشو بخوای نه  قرار بود با دختر عموش اتدواج کنه 
شت درس میخوند    شا چون دا شت   ولی را سش دا شد  دختره خیلی دو ولی ن

خارج بود  نمیتوند     وقتی هم اومد  باباش خیلی استترار داشتتت که راشتتا با 
دخترعموش اتدواج کنه  ولی راشتتا  قبول نکرد   گفت من نمیخام تاته ات  لندن 

 برگشتم  قصد اتدواج ندارم  

   
 ه با راشا بود کی بود؟؟_پد اون شد اون  دختره ک

 _اهان  سارا رو میگی ؟
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 _سارا؟
 _اره دیگ تن داداش راشاء  

  
چند بار با راشا اومده بود خونه ما البته داداش راشا هم بود خیلی دختر مهربونو 

 خوبیه برای تولدم دعوتش کردم   
 سارا اومد ولی   کیوان نیومد    

 
 کیوان؟؟

 
 _اره دیگ داداش راشا  

 _اهان
 _چیشد اینارو پرسیدی؟

 …_همینگوری
 _یاسمن تو هنوت راشارو دوس داری؟

_نه  کی گفته من راشتتارو دوس دارم اون ماله گذشتتته ها بود من فقط ستتمیرو 
 دوس دارم 
 _باشه بابا  

 _دیگ این حرفو نزن  درسا 
 _باشه عزیزم معذرت میخام 

 _ات تو شرف یه پرتقال برداشتم پوست کندم 
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راشا ات درسا نمیپرسیدم  ات فضولی میمردم   چراراشا با دختر عموش اگه درباره 
اتدواج نکرد  چرا قبل اینکه بورستتیه بگیره بره   راضتتی بود وقتی اومد پشتتیمون 

 شد ؟!!!!
 _این سواال هی تو سرم اینوار اونور میرفت 

 
 بیخیال شدم  

 میوه مو خوردم    درسا هم مشغول  میوه خوردن بود 
 تا شد اونجا بودم   بعدش رفتم خونه 

 همزمان منو پرینات باهم رسیدیم 
 پرینات خیلی خوشحال بود لبخند ات لباش کنار نمیرفت 

 پرینات جواب چیشد,؟
 _جواب  اتمایش,میبت بود 

 _عه مبارکه عزیزم 
 _مرسی

 _ات صبح با امیر بودی؟
 _اره   کلی خوش گذشت جات خالی 

 ی _ایشاال همیشه خوش باش
 _مرسی 

  
 _لباسمو عوض کردم  پرینات م همینگور با هم رفتیم طبقه پایین
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 همه رو میز شام نشسته بودن 
 منو پریناتم نشستیم  شام خوردیم 

 
 بعدات شام انقد خسته بودم تود خوابم برد

 
 _یاسمن؟ یاسمن

 _هوووم 
 _پاشو حاضرشو 

 _واسه چی
 

 _میخوام با امیر برم خرید توام بیا 
 ودت برو_نه خ

 _عه لوس نشو دیگ بیا امیر بیرون منتظره پاشو 
 _باشه برو من میام

 
 پرینات اتاتاق رفت بیرون 

_بلندشدن رفتم تو  دستشویی دستو صورتمو شستم  مانتو شلوارمو پوشیدم یه 
 ارایش مالیم کردم رفتم بیرون 

 تند تند صبحانه خوردم   با پرینات رفتیم بیرون   امیرتو ماشین منتظر ما بود 
 سوار ماشین شدیم 

 خواهر امیرهم اومده بود 



wWw.Roman4u.iR  948 

 

 
 _سالم 

 امیر_سالم یاسمن خانوم خوبین شما؟
 _مرسی 

 
 با خواهر امیرهم سالم احوال پرسی کردم بنظر دختره خوبو مهربونی بود 

 
 ر پیاده شدیم رفتیم تو پاساژنیم ساعت بعد  رسیدیم باتا

 
بعدات کلی گشتتتن  یه پیراهن عروس خوشتتگل  پرینات انتخاب کرد    رفت پرو 

 کنه 
 

 اسم خواهر امیر متیرا  بود  
 

 میترا جان شما متاهلی؟
 _اره   چند ماهی میشه اتدواج کردم 

 _اهان خوشبخت بشی  شد خواستگاری  چرا اقاتون نبود
 _رفته بود یه شهر دیگ نتونست بیاد 

 _اهان 
 یکم بعد پرنیات اومد بیرون 
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 واقعاپیراهن عروس خیلی قشنگ بود  خیلی به پرینات میومد  

 
 پرینات همین پیراهنو پسندید  

 بعدات خرید پیراهن رفتیم حلقه گرفتیم   
 

 بعدات حلقه  رفتیم برای  اقا دوماد  کت و شلوار گرفتیم 
 

 دیگ خیلی خسته  شدیم   رفتیم کافی شاپ یه چیزی خوردیم 
 

تا شتتد باتار بودیم خرید کردیم  منم برای خودم یه پیراهن  مجلستتی شتتیک 
 خریدم

 بعدش امیر منو پرینات تا خونه رسوند   رفت  
 

 واقعا خسته شده بودم  کمرو پام درد گرفته بود 

   
 گشنه ام بود حسابی  

 نگارم خونمون بود 
 ام خوردیم بعدات شام  رفتم تو اتاقم استراحت کنم ش
 

 چشمو بستم به دقیقه نکشید خوابم برد
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 یک هفته بعد 

 
این یک هفته خیلی تودگذشت  امروت عقد  امیرو پرینات بود    من همراه پرینات 

 اومده بودم ارایشگاه  
 
صور  ست   فر کرد  یه ارایش مالیم هم رو شگر موهای منو باال ب تم انجام ارای

 داد    خیلی نات شده بودم  
 ارایشگر اجاته نمیداد پریناتو ببینم  

 تو سالن نشستم  با گوشیم یکم باتی کردم    
 یه رب بعد ارایش پرینات تموم شد اومد بیرون بلندشدم  خیلی نات شده بود 

 
 واییی پرینات چقد   ناتشدی  دقیقه میله اسمت  

 رفتم جلو بغلش کردم 
 

 _مرسی یاسی جونم   
 

 _برای امیر تنگ تدم پایین منتظر بود بهش گفتم بیاد باال 
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یکم بعد  امیر اومد فیلم بردار ات امیرو پرینات فیلم میگرفت  بهشتتون دستتتور 
ستای  سرشون رفتم   یکی ات دو شت  میداد چیکار کنن پرینات رفت پایین منم پ

 امیر باهاش اومده بود   
 برم تاالر  قرار بود با دوستش 

 پریناتو امیر سوار ماشین شدن حرکت کردن 
 

 _یاسمن خانوم بیاین سوار شین _اروم باشه گفتم
 
 رفتم سوار شدم   

 ات تو اینه یه نگاه به من انداخت
 

 _بیرونو نگاه کردم 
 
 یه اهنگ عاشقونه گذاشت  

 پریناتو امیر جلوی ما بودن 
 قرار بود عقدشونو توی تاالر بگیرن  

 
 رب بعد رسیدیم تاالر   یه

 ات دوست امیر تشکر کردم پیاده شدم   پشت سر عروسو دوماد رفتم تو     
 لباسمو عوض کردم 

 برای عقد  فامیالی نزدیک بودن 
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 مانتو مو دراوردم     

   
 رویا  نگار کنار هم نشسته بودن  رفتم پیششون 

 _سالم
 نگار_سالم یاسی خوبی؟

 _مرسی تو خوبی
 _مرسی

 رویا_یاسی بشین 
 _کنار رویا نگار نشستم 

 
 رویا معلوم نشد بچه چیه؟

 _نه  دوهفته دیگ میرم سونوگرافی
 _باشه

 
 
 یکم بعد عاقد اومد  

 منو رویا  پارچه رو داشتم   
 دختر خاله پرینات قند میسابید  
 

 عاقد شروع کرد به خوندن خگبه 



 953 شکالت تلخ من

 
فرتنده مهران امیری  ایا بنده  عاقد_دوشتتیزه مکرمه ستترکار خانوم پرینات امیری 

وکیلم شتتمارا به عقد دایم جناب اقای  امیر حستتینی فرتنده  حستتن حستتینی 
 دربیاورم عروس خانوم بندوکیلم؟؟

 
 _عروس رفته گل بچینه

 
 عاقد_ برای بار دوم میپرسم 

 سرکار خانوم  پرینات امیری فرتنده مهران امیری....
 

 رویا_عروس رفته گالب بیاره
 

_برای بار ستتوم میپرستتم ستترکار خانوم  پرینات امیری فرتنده مهران امیری  عاقد 
ایا بنده وکیلم شماره به عقد دایم جناب اقای امیر حسینی فرتند حسن حسینی 

 ؟…دربیاورم عروس خانوم  بنده وکیلم
 

 پرینات_بله  
 _همه دست تدن   

 
 عاقد ات امیر پرسید امیر جواب بله داد  حلقه هارو دستشون کردن 
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 پریناتو بغل کردم بهش تبریک گفتم خوشحال بودم که به عشقش رسید 
 

شکمو گرفتم  سمیرمو کرد کاش اینجا بود   بغض کردم ولی جلوی ا دلم هوای 
 یه جای خلوت نشستم 

 رفتم تو فکر  سمیرم  
 

.... 
 

باری تا اخرشتتتد بزنو بکوب  ند بود   ر*ق*صتتو ر*ق*صتتو ر*ق*ص   چ
 بود جشن تموم شد  ۱ر*ق*صیدم  ساعت 

عروستتو دومادو  تا خونشتتون رستتوندیم بعدش  رفتم خونه انقد خستتته بودم    
 لباسمو عوض کردم رو تخت ولو شدم   چشمو بستم تود خوابم برد 

 
……… 

 
 _بیدارشدم رفتم پایین  مامان بابا  تو سالن نشسته بودن 

 هم حرف میزدن  خبری ات تن عمو  عمو نبودبا
 

 _مامان عموشون کجان؟
 _رفتن بیرون دخترم. چقد دیر بیدارشدی برو  ناهارتو بخور

 _ناهار؟
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 شهره 2_اره ناهار ... ساعت 

 _جدی!!!
 _رفتم تو اشپزخونه طذا رو گرم کردم  

 
 برای خودم کشیدم نشستم با ولع خوردم  

 
.... 

 دست گذاشتم رو شکمم اوووف سیرشدم  
 چقد گشنه ام بود 

... 
 

رفتم  تو اتاقم   حوله مو برداشتتتم رفتم حموم    دوستتاعت تو حموم اب باتی 
 کردم 

 اومدم بیرون  جونی برام نبود  
 با حاله رو تخت دراتکشیدم 

 تا نفسم جا بیاد   
 ده دقیقه ی  دراتکشیدم بعدش  لباسمو پوشیدم  

 و خشک کردم  موهام 
 باال بستم 

 ترقه ی به در خورد  درسا اومد تو 
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 درسا_سالم  یاسی
 _عه درسا کی اومدی

 _تاته 
 

 _مانیارو ات بغلش گرفتم 
 _سالم دخمل کوچولو   خندید 

 
 درسا مانی کجاست؟
 _پایین پیش مامانت 

 _با کی اومدی ؟
 _ماهان منو تا اینجا اورد رفت 

 _اهان  بیا بشین 
 رو تختم نشستدرسا 

 
 _خد چه خبر ؟؟

 درسا_سالمتی
 _مانیا خانوم تو چقد ناتی شیگون  ببینم داداشی رو اذیت میکنی  

 
 مانیا دستشو رو صورتم گذاشت ای شیگون نکن ببینم 
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 درسا با لبخند مارو نگاه میکرد   
 تودختره دوست منی اره کوچولو 
 

 درسا  چقد تود گذشت 
 

 گذشت  درسا_اره یاسی خیلی تود
 

 اوهوم ...  تو چه میکنی؟
 درسا_ هیچ  بابا  بیکار ات دست این دوتا شیگون هیجا نمیتونم برم   سخته 

 _اهان  
 

 درسا تا شد خونمون موند   بعدش ماهان اومد دنیالش رفت 
 

 یه ماه بعد 
 
کالستتم  تاته تموم شتتد با یکی ات دوستتتام که تو کالس باهاش اشتتنا شتتدم     

 ن اومدیم بیرو
 

 …حنانه_یاسی دیگ یاد گرفتیما
 _اره دیگ کالس میایم میخواستی یاد نگیریم

 حنانه_واال  ....ولی خدایش خیلی گیتار تدنو دوست دارم 
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 _منم 

گوشتتیم تنگ خورد  ات تو کیفم درش اوردم   شتتماره مامان بود تماستتو وصتتل 
 کردم 

 
 صدای شاد مامان تو گوشی پیچید

 
 _سالم یاسمن جان

 
 _الوسالم مامان

 _دخترم کجایی؟
 _تاته کالسم تموم شد   دارم میام خونه 

 _بیا بیمارستان؟
 _بیمارستان برای چی؟

 _دوباره عمه شدی بیا یه دختر کوچولو نات به دنیا اومد  
 _وااای  بالخره تپل عمه به دنیا اومد من االن میام   کدوم بیمارستان 

 
 _بیمارستان  ......

 
  _االن میام 
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 تلفنو قگع کردم  واقعا خوشحال بودم   
 

 حنانه_عمه شدی 
 _اره 

 _عمه شدی خوشحالی؟
 _اره 

 _خاک تو سرت  
 _چرا اخه 

 _یعنی نمیدونی  
 _چیرو 

 _عمه شدی 
 _گیی نگاهش کردم   حنانه جان حالت خوب نیستا 

شته  شاال قدم خوبی دا شدی  ای _نه من امروت کامال خوبم  تبریک میگم عمه 
 باشه 

 _مرسی عزیز
 _یاسی من باید برم کاری نداری؟

 _بیا با ماشین میرسونمت 
 _نه یه جا کار دارم  

 _باشه هرطور راحتی  
 فعال کاری نداری؟
 _نه عزیزم خدافظ
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 _خدافظ 
 

یتارو پشت ماشین گذاشتم  خودم سوار _به طرف ماشین رفتم درو بات کردم   گ
 شدم حرکت کردم

 
 _یه رب بعد رسیدم بیمارستان ماشینو پارک کردم  رفتم تو 

 
 مامان یاشارو دیدم رفتم پیششون 

 _سالم 
 مامان_ دخترم اومدی

 _اره 
 وای داداشی بهت تبریک میگم   دوباره بابا شدی 

 _مرسی خواهر جونم  
 _نگار کجاست؟

 تاته ات اتاق عمل اوردن بیرون    مامان_نگارو 
 

 _بچه رو دیدین؟
 _اره  یه دختر تپلو نات 

 _ای جانم 
 ایهان بغل مامان خواب بود اروم ب*و*سیدمش 
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 ات دور دیدم مامان بابای  نگار دارن میان 

 
 مامان نگار_سالم 

 مامان_سالم  خوبین شما 
 _ممنون شما خوبین 

 _ممنونم  
 

 _ نگار کجاست 
 یاشار_نیم ساعتی میشه بردنش تو اتاق 

 مامان نگار_بچه چگور بود?
 یاشار_یه دختر ناتو تپل 

 _خداروشکر
 یکم اونجا وایسادیم    پرستار اومد گفت نگار بهوش اومد  

 همه رفتیم تو اتاق   نگار رو تخت دراتکشیده  بود 
 

 بابانگار_دخترم خوبی 
 نگار  اروم جواب داد 

 _خوبم بابا جون 
 _کنار نگار وایسادم  هی خانوم  پفت خوابید  یهویی ات لولو شدی هلو 

 _نگار اروم  خندید   
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 یکم  بعد بچه رو اوردن 
 خیلی نات بود یه دختر تپل دوست داشتنی  

 دربات شد بابا اومد تو    همه سالم احوال پرسی کردن 
 

 اسمش چیه 
 

 نگار_اسم دخترم آینا 
 _آینارو بغل کردم    بعدش دادم بغل بابا 

 
 دربات شد  داداش نگار  خانومش اومدن تو 

 
 سه سالی میشد اتدواج کرده 

 یه دخترم داشتن 
 باهاشون احوال پرسی کردیم 

 
 یکم پیش نگار بودیم   بعدش اومدیم خونه  فردا نگار مرخص میشد  

انم چه دختره ناتی بود با _مانتومو دراوردم    رو تخت ولو شتتدم اخیش  ای ج
این که تاته بدنیااومده بود تپل بود  ماشاال  البته حقم داره   اونجور مامانش طذا 

 میخورد   تاته خوبه انقد تپله من فکرمیکردم ات این تپل تر باشه
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 _گوشیم تنگ خورد  درسا بود 
 

 _الو سالم یاسی خوبی 
 _مرسی تو خوبی؟

 _ممنون    یاسی؟
 _جان 

 د میای پیشم ؟_امش
 _چرا؟

صال نیاد   شاید ا شد گفت دیر میاد  سافرت  ماهانم   شوهرم اینا رفتن م _مادر
 میشه بیای پیشم تنهام 

 _باشه عزیزم االن میام 
 _فداتتت  منتظرم 

 _گوشی رو قگع کردم  
 

 مانتو مشکی شلوار مشکی مو پوشیدم    رفتم بیرون 
 

 مامان بابا تو اتاقشون بودن    
 ترقه ی به درتدم رفتم تو 

 _مامان؟
 _جان 

 _درسا تنگ تد  گفت تنهاس برم امشد پیشش  
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 _باشه دخترم برو  
 _مرسی مامان جونم   ات مامانو بابا خدافگی کردم رفتم بیرون  

 سویچ ماشینو برداشتم     سوار شدم   به طرف خونه درسا شون حرکت کردم   
 هوا تاریک شده بود 

 
 سیدم   تو پارکینگ خونشون ماشینو پارک کردم رفتم  طبقه باال یه رب بعد ر

 
 دربات بود 

 
 رفتم تو درسا رو کاناپه نشسته بود  مانی رو شیر میداد 

 سالم یاسمن جان ببخشید نمیتونم بلندشم -
 _سالم  راحت باش 

 _مانی تا منو دید  دست ات شیر خوردن کشید 
 

 ای شیگون شیرتو بخور 
 وباره شروع کرد به شیر خوردن رو کاناپه نشستم _لبخند تد  د

 مانیا یه گوشه نشسته بود باتی میکرد 
 

 درسا_کجا بودی؟
 _تاته اومدم خونه تو برام تنگ تدی 
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 _مگه کجابودی؟
 _بیمارستان  

 _بیمارستان برای چی؟
 _نگار  کوچولوش به دنیا اومد 

 _واقعا   تبریک میگم 
 _مرسی  

 
 اسمشو چی گذاشت؟

 _آینا
 _چه اسم قشنگی  

 _وای درسا اگ بدونی چقد بامزه   تپل و سفید
 _جدی  

 _اره 
 _ خوبه ایشاال برای پدر مادرش قدم خوبی داشته باشه 

 _مرسی 
 _یاسی لباستو دربیار ؟ 

 _باشه مانتومو دراوردم   
 ماهان کجا رفت؟

اید _ماهان رفته  جشتتن یکی ات دوستتتاش  یکم ات شتتهر دوره . دیگ گفت شتت
 امشد نتونه بیاد   گفت به تو بگم  بیای اینجا

 _اهان 
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 _مانی خوابید  
 درسا مانی رو برد تو اتاقش, 

 منم رفتم مانیارو گرفتم باهاش باتی کردم 
 

 درسا شامو اماده کرد  باهم شام خوردیم 
 

 بعدات شام  مانیا هم خوابید 
 

 نگاه کردیم  tvمنو درسا تو سالن نشستیم   

  
 ماهان با کی رفته؟_درسا 

 _با  راشا 
 _سرمو تکون دادم 

 چیزی نگفتم
 

 _ تا اخرشد باهم فیلم نگاه کردیم 
 

 درسا من باید کجا بخوابم؟
 _پیش من 

 _چییی؟
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 _پیش من دیگ 
 _واااه  حاال پیش توام باید بخوابم ؟

 _بله   طر نزن همینه که هست   بیا بریم بخوابیم 
 یاسمنم_درسا جان من ماهان نیستما  

 _درسا اروم تد تو سرم  
 

_خنگ خدا ...میدونم  یاستتمنی  باید امشتتد پیش من بخوابی    قیافه ات هم 
 اونجوری  نکن

 بیا بریم 
 

 منو درسا رفتیم تو اتاق خواب  رو تخت درات کشیدم  
 تود خوابم برد 

 
شدم برم اب بخورم     ات اتاق رفتم بیرون  شد بیدار شک  شد  گلوم خ صف  ن

شمو شن کردن  برق  چ شپزخونه   یکم نور بود نیاتی به رو میمالیدم  رفتم تو ا
 نبود 

 
بگری ابو ات یخچال دراوردم  سرکشیدم  همینگوری سر میکشیدم برگشتم   یهو 
دیدم یکی رو به روم وایستتاده    هرچی اب تو دهنم بود  ریختم روش خواستتتم 

 جیغ بکشم  که دستشو گذاشت رو دهنم 
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 غ نزن منم_هید چته جی
 _د س  ت .....اووو

 _چی میگی تو 
 _دس....ت  اووووو بردار

 _اهان دستمو بردارم 
دستتتشتتو ات  رو دهنم برداشتتت دوباره خواستتتم جیغ بزنم جلو دهنمو گرفت   

 واقعا خیلی ترسیده بودم 
 

 _یاسمن منم جیغ نکن  راشام 
 _تا گفت راشا خیالم راحت شد   دستشو گات گرفتم 

 
 دراومد  دستشو هی تکون میداددادش 

 _ دختر چته تو چرا گات گرفتی دستمو 
 _داشتم خفه میشدم تو اینجا چیکار میکنی؟

 _من؟_
 _اره

 صبح اومدیم  میخواستم برم خونه ماهان نذاشت اومدم اینجا  ۴_ ساعتای   
 

گاهش کردم  حتی تو  قت ن با د مد     ماه یکم میو گاهش کردم .   نور  گیی ن
 م جذاب بود تاریکی ه
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 یهو سرفه کرد 

 _به خودم اومدم 
 _یهو راشا برقو روشن کرد 

 
 تل تدم بهش  

 اونم تل تده بود به من با تعجد نگاهم میکرد  جفت دوتا ابروشو داد باال
 

سادم   شاد جلوش وای شلوارگ شاد   شرت گ به خودم اومدم   یهو یادم افتاد   با تی
  سریع  بدو کردم رفتم تو اتاق خواب 

 
 برقو تدم تا چشم افتاد به اینه دهنم بات موند 

این منم یا خدا  چرا موهام اینجوریه   لباسمو    بیچاره پسره  سکته نکرده باشه 
 خوبه 

 خودم که سکته کردم 
صو  سکته ناق میگم چرا  با تعجد نگاهم میکرد  نمیتوند حرف بزنه  هیچی  

 تد  
موهام همه باال  پف کرده بود  تیر چشم   شهر که مداد کشیدم پخش شده بود  

 لباسم که   گشاد 
 یهو تدم تیر خنده 
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 وای خدا یکی بخاطر من مرد
 

 درسا_یاسی چته خل شدی نصف شبی میخندی   بخواب دیگ
_ رو تخت دراتکشیدم  سردم شد رفتم تیر پتو  لبخند تدم  بیچاره  راشا   چشمو 

 م تود خوابم برد بست

……… 
 

 _بیدارشدم  درسا روتخت نبود 
 بلند شدم  یهو  یادم اومد دیشد چیشد   

خجالت میکشیدم برم  بیرون  . لباسمو پوشیدم  رفتم بیرون کسی تو سالن نبود   
در دستتتشتتویی رو بات کردم  یهو خوردم به یه نفر  ستترمو بلند کردم   چشتتمای 

 شا. با سرفه راشا به خودم اومدم  عسلی رو دیدم  تل تدم به  را
 اتش جدا شدم  

 _چیزه  ببخشید    
 راشا رفت   منم رفتم دستشویی  
 

اومدم بیرون  رفتم تو  اشتتپزخونه  ماهان درستتا راشتتا  دور میز نشتتستتته بودن 
 صبحانه میخوردن    کنار  درسا نشستم

 
 سالم صبح بخیر
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 ماهان_سالم صبح شماهم بخیر  یاسمن خانوم 
 

 _لبخند تدم 
 درسا برام چای ریخت

 لقمه برای خودم گرفتم  
 چایمو خوردم.  

 تیر چشمی به راشا نگاه کردم  مشغول خوردن صبحانه بود  بیخیالش شدم 
 

 ماهان_بچها
 _به ماهان نگاه کردم 

 ماهان_امشد بریم بیرون؟
 راشا_ من حرفی ندارم 

 …ماهان  نگاهم کرد
 چیهماهان _یاسی خانوم  نظر شما 
 _تا دهن بات کردم   قبول نکنم 

 یهو درسا گفت 
 _من...

 درسا_یاسمنم میاد
 _با تعجد نگاهش کردم   

 درسا_با لبخند دندون نما نگاهم کرد 
 حرصم گرفت 
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 محکم تدم به باتوش  
 قیافه اش جمع شد 

 دلم خنک شد تا اون باشه  به جای من تصمیم نگیره 
 ماینا بیدارشده بودن  _بعدات صبحانه رفتم تو اتاق مانی

 باهاش باتی کردم  
 درسا اومدتواتاق 

 _تو چرا به جای من تصمیم میگیری
 _برام تبون دراورد 

 _دوست داشتم
 _چشم طره بهش رفتم   من میرم خونه 

 _ناهار باش
 _نه مرسی 

 _شد میایم دنبالت 
 _اوکی 

 _فعال کاری نداری
 _نه قربونت  مرسی بخاطر دیشد

 _فدا
 ات درسا خدافظی,کردم    رفتم  خونه 
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_عمو  تن عمو خونه تو ستتالن نشتتستتته بودن  پریناتو امیر هم بودن باهاش 
 سالمو احوال پرسی کردم رفتم تو اتاقم  

 
 عمو تن عمو یه هفته ی میشد اومدن   برای همیشه ایران بمونن 

 لباسمو عوض کردم رفتم پایین 
 کنار پرینات نشستم 

 
 ترعمو_چه خبر دخ

 _سالمتی تو چه خبر  ؟
 _بیخبر  خونه متاهلی خوب بهت ساخته 

 _بهم لبخند تد
 
 خد دیگ   
 

……… 
 

خونمون ۵_بعدات ناهار رفتم تو اتاقم دراتکشتتیدم پریناتم اومد   تا ستتاعتای  
 بودن بعدش رفتن 

 
 امشد قراربود بریم بیرون باید اماده میشدم 
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شلوار جینمو د شکی  سرم یه اتتو کمد مانتوم شتم  شالمو گذا شیدم   راوردم  پو
گاه میکرد   مان فیلم ن ما ارایش مالیم کردم  کیفمو برداشتتتم رفتم تو ستتتالن 

 کنارش نشستم
 _یاسمن جان کجا؟ 

 _قراره با ماهان درسابرم بیرون 
 _باشه عزیزم  شد تود تر بیا خونه

 _باشه 
 _گوشیم تنگ خورد درسا بود 

 بهم گفت بیرون منتظرمه 
 ات مامان خدافظی کردم رفتم بیرون  

 سوار ماشین شدم    
 …سالم 

 _راشا ات تو اینه نگاهی بهم انداخت  
 درسا_یاسی چه خبرا؟

 _سالمتی 
 _ماشین حرکت کرد  

 
 _درسا دوقلوها کجان؟

 _گذاشتم پیش مادر شوهرم 
 _مگه اومدن؟
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 _اره امروت شهر اومدن 
 _اهان

 
 
 

 یه رب بعد رسیدیم  یه رستوران توپ 
 پیاده شدیم رفتیم تو

 تیاد شلوغ نبود 
 

 رویه.میز  نشستیم  
 

 گارسون اومد 
 

 چلو کباب سفارش دادیم
 گارسون رفت  
 
 چشم افتاد به راشا  
 اونم نگاهم میکرد امشد خیلی نات شده بود   ولی برام مهم نبود 

 میری؟ماهان_یاسمن خانوم شنیدم کالس گیتار 
 _درسارو نگاه کردم  

 شونه ی باال انداخت 
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 _اره 
 _خوبه   راشا هم یه گیتاری میزنه 

 …_واقعا
 _یهو ات دهنم پرید  همش من خراب کاری میکنم

 
 ماهان_بله واقعا  مگه نه راشا

 _اره 
 _راشا خیلی مغرور بود  

 کم حرف 
 

 ر بزنین ماهان_حاال یه شد باید بریم بیرون  تو راشا برامون گیتا
 _لبخند تدم 

 ماهان_مگه نه راشا 
 _باشه ماهان

سنگینی نگاه یکی رو.. رو  شدم    شغول  خوردن  شارو اورد م سفار سون  _گار
 خودم حد  کردم 

 سرمو بلند کردم  
 چشم تو چشم راشا شدم  
 تل تدیم بهم   با سرفه ماهان به خودمون اومدیم  
 سرمو انداحتم پایین   
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وقت  خجالت میکشتتم    بیشتتتر گشتتنه ام میشتته بیشتتتر طذا نمیدونم چرا  هر 
 میخورم ای بابا   

شمک  شد طذا بهم چ شد که ن هر کاری کردم  فقط با طذام باتی کنم   نخورم ن
 میزد میگفت بیا منو بخور یاسی جونم 

 منم که دیگ.... 
 خودمو تدم به بیخیالی طذامو  خوردم  

 
 بعدات طذا بلندشدم رفتم دستشویی  
 

 دستمو شستم  
 بعدش اومدم بیرون   

سره تا دید نگاهش میکنم  سرو دختر باهم حرف میزدن  پ رو میز نگاه کردم یه پ
 بهم چشمک تد 

 مردشورتو ببرن  تن داری چشمت دنبال یکی دیگد خاک تو سرت  
 همینگور تیر لد طر میزدم  
 درسا اروم تد به باتوم  

 درسا_یاسی چته؟
 _هیچ.

 _سرمو بلند کردم راشا با لبخند نگاهم میکرد 
 لبخندش خیلی قشنگ بود وقتی لبخند میزد جذاب ترمیشد 

 _ یکم رستوران موندیم  بعدش رفتیم  بیرون سوار ماشین شدیم 
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 ماهان _یاسمن خانوم شما جلو  بشینین من میخوام پیش خانومم بشینم 

 _قبول کردم رفتم جلو 
 گذاشت _راشا یه اهنگ  طمگین 

 
 ماشین حرکت کرد 

 
 خونه درسا شون نزدیک تر بود اول درساشونو رسیدیم خونه  حرکت کردیم 

 یکم که رفتیم دیدم   مسیر خونمون نیست   
 _اقا راشا کجا میرین؟

 _حرفی نزد  ات این سکوت بدم میومد 
 _اتتون پرسیدم کجا میرین؟

 _یه جای خوب
 _خواهشا منو ببرین خونه 

 _باشه بعدا میبرمت 
 _ دیگ حرفی تدم  

 یکم بعد رسیدیم  .جای که دوچرخه سوار میکنن 
 چرا اومدیم اینجا؟

 _اومدیم دوچرخه سواری 
 _چرا
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 _جوابی نداد  واقعا کالفه شده بودم
 

 راشا_ چرا وایسادی بیا دیگ
 _خیلی وقت بود  دوچرخه سواری نکرده بودم   

 دنبال راشا راه افتادم 
 

 دوچرخه  گرفتیم   سوارشدم   حرکت کردم دوتا 
 خیلی دوچرخه سواری رو دوست داشتم 

 
 _میشه بگی چرا اومدیم اینجا؟

 _خیلی وقت بود دوچرخه سواری نمیکردم گفتم  امشد با تو بیام  تنها نباشم 
 

 _چیزی نگفتم   
 یکم  دیگ دوچرخه سواری کردیم 

 
 راشا_یاسمن؟

 _... بله 
 راضی هستی؟_ات تندگی که داری 

 _اره 
 _دلت نمیخاد یه تنوعی به تندگیت بدی؟

 _نه  بعدات فوت سمیر دیگ حوصله هیچی هیچ جارو ندارم
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 _سمیر؟!
 _اره شوهرم فوت شد 

 _میدونم خدا رحمتش کنه  قبال دیدمش
 _دیدیش؟؟؟

 _اره 
 _ات کجا تو که لندن بودی 

 _ جوابی نداد 
 

 وایسادیم  
 راشارفت دوتا اب میوه گرفت  

 اومد  
 اتش تشکر کردم  

 اب میوه مو خوردم 
 

 سرمو.بلند کردم راشا  تل تده بود به من 
 نگاهم تو نگاهش گره خورد 

 نمیدونم چقد گذشت یهو گوشی راشا تنگ خورد 
 

 _سالم عزیزم 

.... 
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 مرسی عزیزم 

..... 
 واقعا ؟!

 
زنه خودمو   یکم به راشتتتا نزدیک تر _یعنی کیه که باهاش اینجوری حرف می

 کردم 
 

 صدای یه دختره بود که میومد 
یعنی دوس دخترش بود  ات اولش همین بود   تو که دوس دختر داری چرا منو  

 اوردی بیرون   اه اصال چرا من اومدم باهاش    
 اخم کردم   یکم دیگ ات اب میوه مو خوردم 

 
 یکم بعد با اون دختره صبحت کرد بعدش قگع کرد 

 
 _یاسمن؟

 _بله 
 _با اخم تل تدم بهش   جفت دوتا ابروشو داد باال 

 _هیچی 
 

 _اوکی  بریم  
 _سردت شد 
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 _الکی گفتم.  
 اره 

 _باشه پد بریم 
 

 _با هم رفتیم

..... 
 

 تو ماشین راشا هیچ حرفی نمیزد  اونم میله من اخم کرده بود
 

 عد رسیدیم جلو خونه  ماشین نگه داشت _یکم ب
 

 _مرسی بابت امشد  خدافظ
 _ خواهش میکنم .خدافظ

 _ات ماشین پیاده شدم   با کلید درو بات کردم   برگشتم دیدم راشا هنوت اونجا 
 ایساده   براش دست تکون دادم رفتم تو خونه 

 
 صدای الستیک ماشینش اومد  که رفت 

 
 شد بود ۱2منم رفتم توخونه نگاهی به ساعت انداختم   

 
 انگار.همه خواب بودن  رفتم تو اتاقم 
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... 

 

 
امروت امدم ستتر خاک ستتمیرم دوهفته ی میشتتد نیومده.بودم کنار قبر ستتمیر 

 نشستم 
 

ستتالم ستتمیرم    امروت اومدم پیشتتت دلم برات تنگ شتتد تندگی بدونه تو برام 
 سخته 

 ن پسرمون  یک سالش بود  سمیر اگه بودی اال
شد  شقم اقای من   دلم برات تنگ  سمیر ع سرنوشت منم این بود   ستی  ولی نی
سمیر تو  برای خندهات  اخمات  لبخندت  حتی دعوا کردنات  دل مهربونت   

 بهترین همسر بودی  
 ببخش اگ دیر میام سر خاکت 

  
 یکم دیگ اونجا نشستم با سمیرم حرف تدم رفتم خونه 

 نگار خونمون بود  آینا رو بغل کردم فسقلی عمه  فدات بشم  چقد تو ناتی  
 عشب عمه ی تو  البته  ایهان  عشب ترااااا حاال تو بزرگ تر شو ببینم چی میشی 

 
 نگار تو حالت خوبه؟

 _خوبم 
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 _خداروشکر ایهان کجاست؟
 _تو اتاق مامانه 

 _اوکی یاشار چی؟
 _سرکاره 

 _باشه 
مامانو ایهان اومدن  پیش ما  ایهانو  ات بغل مامان گرفتم  انقد ب*و*سش کردم 

 که گریه اش دراومد  
 

 مامان_یاسمن جان چرا بچه رو گریه اوردی 
 بده من پسرمو 

 _ایهانو دادم بغل مامان برای ایهان تبون دراوردم  بااخم نگاهم میکرد 
 

 _نگار آینارو بده 
 رو دربیاری من میدونمو تو _یاسی بخدا اگ گریه آینا

 _برو بابا ولش نمیخام نوتاد مزه نمیده   آیهان خودمو عشقه 
 _نگار چپکی نگاهم کرد

 
 _چیه خو راست میگم  دیگ 

 _ آیهان بیا بغلم 
 تا گفتم خودشو انداخت بغل من این بشر دقیقا میل عمه اش پرو بود 



 985 شکالت تلخ من

 
 آیهان تو پروی مگه نه ؟

 _سرشو تکون داد  
رچی بهش میگی فقط سرشو تکون میداد خل چل بود میله عمش  البته _کال ه

 این بابا مامانی که این داره بچه ام باید اینجوری دربیاد بهتر که نمیشه 
 آیهان تو میله من ماهی مگه نه؟

_یهو دستتتشتتو اورد جلو  دماطمو گرفت ای  آیهان ول کن   بابا اصتتال تو نات 
 میکنی جای که فحشه   اره میگی    نیستی جای که باید بگی ناتی رم

 نگار_پسرم محکم تر بکش
 _نگار تو ساکت شو 

 دماطمو ماساژ دادم ایهانو گذاشتم پایین برو باتی تو کن 
 _رو کاناپه نشستم  آینا گریه اومد 

 دهن اینو میبندی دهن اون بات میشه ایییی بابا 
 

 نگار_شما ساکت 
 اد _نگار آینارو گرفت بغلش   بهش شیر د

  
 منم یه فیلم گذاشتم  

 رفتم ات تو اشپز خونه پفک تخمه رو اوردم  
 همراه با فیلم خوردم  
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 نگار آینارو گذاشت تو اتاق خواب  اومد کنار من نشست   آیهانو بغل کرد 
 باهم فیلم نگاه می کردیم  تخمه میخوردیم 

 
... 

 
 دیگ هوا داشت کم کم تاریک میشد  

 بابا یاشار اومدن  
 
 شام خوردیم  

 بعدات شام رفتم تو اتاقم  امشد نگار یاشار قرار بود اینجا بمونن 
 بااسرار مامان

 
 رو تخت دراتکشیدم اخیششش 

 
.... 

 
 گیتارمو برداشتم رفتم پایین سوار ماشین شدم  

 حرکت کردم 
 
 گوشیم تنگ خورد درسا بود تماسو وصل کردم  
 



 987 شکالت تلخ من

 یاسمن!؟؟
 صدای گریه میومد 

 
 چیشده چرا گریه میکنی؟جانم 

 _یاس...من 
 
 

 با هب هب اسممو صدا میکرد واقعا ترسیده بودم 
 

 درسا بگو چیشده دیگ ؟چرا گریه میکنی؟
 

 _یاسمن  ماهان تصادف کرد 
 چی ؟ کی؟  چیشده  حالش خوبه؟

 _نمیدونم من   تاته اومدم بیمارستان چیزی به من نمیگن
 

 باشه تو اروم باش من االن میام 
 وم بیمارستان؟کد

_……… 
 

 _باشه 
 گوشی رو قگع کردم   پامو رو گات گذاشتم 
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 یه رب بعد رسیدم جلو بیمارستان   پیاده شدم  

  
 ات پرستار پرسیدم 

 _خانوم ببخشید یه تصادفی اینجا اوردن کجاست؟
 

 _بله  تصادفی اینجا اوردن ولی متاسفانه فوت شدن 
 

 م یجوری شد    پام بی حد شد  نمیتونستم وایسام حال
 
 
 

 راشا_یاسمن 
 _برگشتم دیدم راشاپشت سرمه  

 _راشا ماهان فوت کرد؟
 _چی ??ماهان؟

 _اره این خانوم میگن 
 _نه ماهان تو اتاق عمله یعنی تو اتاق عمل فوت شد 

 
 پرستار_ببخشید اسم مریضتو چی بود ؟

 راشا تود گفت 



 989 شکالت تلخ من

 ماهان  نیک تاد  
 _ببخشید   یه مریض دیگ فوت شدن   ایشون تو اتاق عمل هستن 

 _راشا با کالفگی دستی تو ماهاش کشید  
 
 _اوووف خداروشکر  ترسیدم 

 _درسا کجاست؟

  
 _با دست اشاره کرد 

 سریع رفتم پیش درسا   

  
 درسا چیشده 

 
 یهو دراتاق  باتشد  دکتر اومد بیرون 

 
 درسا _اقا دکتر چیشده 

 ن هستن؟_همسرتو
 _بله 

_ خوشبختانه  ایشون حالشون خوبه فقط دستو پاشون شکسته  نگران چیزی 
 نباشین 

 
 _االن کجاست؟
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 _االن  میبرنشون تو بخش  هنوت بهوش نیومدن 
 

 _باشه ممنونم
 _دکتر رفت  

 درسا حالت خوبه؟
 _خوبم   خوبم بیا رو صندلی بشین 

 _درسا رو صندلی نشست
 

 _یکم بعد راشا  اب میوه گرفت 
 

 راشا_درسا خانوم اب میوه بخورین تا حالتون جا بیاد
 _نه مرسی 

 _چیچیو نه بیا بخور ات دست راشا  ابمیوه رو گرفتم باتش کردم  دادم به درسا 
 

 راشا_یاسمن برای توام گرفتم 
 

 _ممنون 
 _اب میوه مو اتش گرفتم یکم خوردم 

 
 ی؟درسا؟ بچهارو کجا گذاشت



 991 شکالت تلخ من

 _خونه همسایه 
 _مادرشوهرت نبود؟
 _نه خونه خواهرشه 

 _یکم بعد  ماهانو بردن تو بخش   مادر پدر ماهان اومدن.
 

 منم یکم اونجا موندم اومدم خونه 
 

 انقد گشنه ام بود   دیگ نگو 
 بلندشدم رفتم تو اشپزخونه 

 
 کبری خانوم سید تمینی سرچ میکرد  

 یکم ریختم تو شرف نشستم خوردم 
 

 _دخترم  جلو طذا تو میگیره؟
 _خیلی گشنه امه 

 _نوش جونت 
 

 _ بعدش رفتم تو سالن بابا فیلم تماشا میکرد 
 کنارش نشستم  ات این فیلم خارجی بزن بزن اچ من بدم میومد  متنفر بودم 
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بابا طرق فیلم بود    گوشیمو دراوردم    نگاهی به صفحه کردم  نه تنگی نه اسی  
 بم باشه کسی خبر نمیگیره هی روتگار  صدسالم تو جی

 یهو گوشیم تنگ خورد 
 

 عه چه عجد 
 
 

 تماسو وصل کردم 
 به به رویا خانوم چه خبرااا خوبی خوشی  

 _خوبم مرسی تو  خوبی ؟
 _ممنون چه عجد یادی ات ما کردی؟

 _ یاسی؟
 _جان

 _امروت رفتم سونوگرافی
 _خد

 _بچه ام دختره 
 _ای جانم فسقلی خاله دختره 

 _اره 
 _به سالمتی به دنیا بیاد

 _ممنونم 



 993 شکالت تلخ من

 _یکم دیگ با رویا حرف تدم   بعدش قگع کردم 
 

 مامان اومد پایین 
 _یاسمن با کی حرف میزدی؟

 _رویا... بچه اش دختره
 _جدی  

 _بله 
 _ایشاال سالم به دنیا بیاد 

 _مامان خوشحال شد 

_ 
 

 بعدات شام رفتم تو اتاقم استراحت کنم 
 

...... 

 

 
_امروت  میخاستتتم برم حال ماهانو بپرستتم .. به درستتا تنگ تدم گفت صتتبح 

 مرخصش کردن
 

 _جلو خونه درساشون نگه داشتم پیاده شدم  تنگ خونه رو تدم رفتم تو 
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 _خوش اومدی یاسی جونم 
 _مرسی 

 _بیا تو 
 _رفتم تو خونه 

 
مادرشتتوهر ومادر درستتا هم اونجا بودن باهاشتتون ستتالمو احوال پرستتی کردم 

 همینگور با ماهان 
 

 یکم اونجا موندم بعدش رفتم خونه  
 

 نگارشون خونه ما بودن 
 با  آیهان  باتی کردم   خیلی شیگون بود  

 ولش میکردی  بدبخت میشدی همه جا دلش میخاست بره 
 فضول بود دیگ میله باباش 

 
 دور هم نشستیم   آینا بغله بابا بود  همه 

 آیهانم بغل مامان 
 بابا خیلی خوشحال بود   این خوشحالی رو میتونستی ات تو چشماش بخونی   
 

 همه بودن  فقط جای سمیر خالی بود  عجد روتگاری شده 



 995 شکالت تلخ من

 
 …… 

 
 بعدات  شام  یاشارشون رفتن خونه .

 
 

 ییری  نکرده بود روتها ماه میگذشت تندگی من  میه قبل بود تغ
 بخور بخواب  کالس برو  دیگ واقعا داشتم کالفه میشدم  
 
 

 امروت قرار بود درسا بیاد اینجا
 

 منتظرش بودم 

  
 یکم بعد  تنگ خونه خورد درو بات کردم  

 درسا اومد تو  
 

 سالم خوش اومدی
 _مرسی یاسی جان 

 _مانی کجاست؟
 _گذاشتمش پیش  مادر شوهرم   فقط مانیارو اوردم 
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 _اهان  ماهان حالش خوبه؟
 _خوبه  

 
 _خداروشکر

 بیا بشین  
 _باهم رو کاناپه نشستیم 

 
 کبری خانوم چای اورد

 اتش تشکر کردم 
 _یاسمن؟

 _جانم 
 _یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟

 _نه بگو 
 _قول میدی؟

 _اره بگو 
 _خسته نشدی ات این تندگی

 _نه چرا خسته بشم 
 سالته نمیخای سرو سامونی به تندگیت بدی؟2۵_یاسمن

 _یعنی چی 



 997 شکالت تلخ من

_خد االن  نزدیک به دوستتاله که ستتمیر فوت شتتد  تاکی میخوای تنها باشتتی 
 بالخره که باید....

 
 _یعنی چی درسا منظورت اینه اتدواج کنم  عمرا   من قصد اتدواج ندارم 

شتی چندتا  مامانت  ستگار دا سمیر خوا سمن یکم  فکر کن   بعدات فوت  _یا
 فکر میکرد که ناراحت میشی  اصال بهت نمیگفت  

 _داشتم که داشتم
 

شم  نمیتونم با یکی  شق ست دارم  عا سمیرمو دو _من نمیتونم اتدواج کنم  من 
دن به ر کردیگ اتدواج کنم اشکم رو گونه هام سرمیخورد  واقعا نمیتونستم   فک

 این موضوع 
 عذابم  میداد

 
 _درسا  مانیارو پایین گذاشت اومد طرف من  بغلم کرد 

سمن  شتم   یا صد ناراحت کردنتو ندا شید با حرفام ناراحتت کردم بخدا ق _ببخ
من خوشتتبختی تورو میخوام  تو برام عزیزی خیلی میله خواهرم دوستتت دارم 

 ناراحتی تو ناراحتی منم هست  
 نهایی منو تو ات دبیرستان تا حاال باهمیم   فکر نکن ت

 
 _درسا با حرفاش اروم میکرد 
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 ات اون روت تصمیم گرفتم  دنبال کارم برم    با بابا صبحت کردم  

که میخوام  مگد بزنم  کلی خوشتتحال شتتتد  من درس خوندم به چیزی که 
 میخواستم رسیدم پد باید دوباره رو پای خودم وایسم  

 بهترین دوستم بود  واقعا درسا
 خوشحالم که یه همچین دوستی دارم  

 
 دو هفته ی بود دنبال کارام بودم یه مگد خوب پیدا کردم  

 بابام میگفت جز من یک روانشناس دیگم هست  مرد بود    
 امروت اولین روت کاریم بود 

 خیلی خوشحال بودم  
ر ات اینا این کارو مگمین بودم که ستتمیرم خوشتتحال شتتدبا این کارم باید تود ت

 میکردم 
 ساله ی میشد   استخدام کردم2۳یه منشی خوب  که دختره 

 
 تو اتاقم نشسته بودم  یه چند نفری اومدن 

 
 واقعا خوشحال بودم که میتونم  به بقیه کمک کنم 

 
... 

 



 999 شکالت تلخ من

 دیگ هوا تاریک شده بود 
 خسته ام شدم 

 
لباستتمو عوض کردم ات مگد تدم بیرون ستتوار ماشتتین شتتدم به طرف خونه 

 حرکت کردم 
 

 یه رب بعد رسیدم خونه
 

 _بابا مامان یاشارو نگار تو سالن نشسته بودن 
 

 سالم به همگی
 

 یاشار_سالم خانوم دکتر بگو ببینم اولین روت کاری چگور بود 
 _عالی 

 _خداروشکر
 ض کن بیا شام  حاضره مامان_یاسمن جان برو لباستو عو

 _چشم مامانم
 

_ات مگد اومدم بیرون خیلی دلم میخاست بدونم  اون پسره که روانشناسه چه 
قیافه ای اتاقش یکم اون طرف تر اتاق من بود  رفتم تو منشتتیش نبود انگار رفته 

 بودن   
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 اچ جون رفتن برم تو  اتاقش.
 دروبات کردم  رفتم تو  چشم تو چشم هم شدیم   

 
 راشا _تو اینجا چیکار میکنی؟

 _تو اینجا چیکار میکنی
 _با پوتخند نگاهم کرد 

 _اینجا اتاق منه  
 …_جفت دوتا ابرومو دادم باال تعجد کردم  یعنی تو 

 راشا_من چی؟
 _تو روانشناس شدی؟

 _بله االن یک ساله . بهت یاد ندادن داری میای تو  در بزنی
 _حرصم گرفته بود 

 م تو به تو چهدوست داشتم بیا 
 _جفت ابروهاشو داد باال 

 راشا_اصال تو اینجاچیکار میکنی؟
 _من من خد من 

 _تو چی
 _منم روانشناسم 

 _یعنی اون خانومی که تاته اومده توی 
 _اره 



 1001 شکالت تلخ من

 راشا_بگو ببینم چیکار داری که اومدی اینجا
 _همینگوری

 _اهان اومدی فضولی 
 _نخیر

 _پد چی 
 _گفتم که همینگوری  

 م وقت ندارم  اینجا باهات کل کل کنم   خدافظ االن
 اینو گفتم منتظر جوابش نموندم اومدم بیرون 

باروم نمیشتتد راشتتا مگبش اینجا باشتته   فکرشتتو نمیکردم  ابروم رفت  همش 
 خراب کاری میکنم 

 اصال چرا من رفتم تو اتاقش 
 خاک تو سرم  االن باخودش چه فکری بکنه 

 
 شونه ی باال انداختم   

 بعدش رفتم سوار اسانسور شدم   یهو راشاهم اومد سوار شد  تعجد کردم   
 دراسانسور بسته شد  

 سنگینی نگاهشو رو خودم حد کردم  یهو اسانسور یه تکونی خورد وایساد  
 من تو فضایی بسته  نفد کم میاوردم    

 خیلی ترسیدم 
 

 _چی شده؟
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 راشا_انگار  اسانسور خراب شد
شتم ت ستمو گذا شین د شتم خبری نبود یادم اومد تو ما شیم گ و کیفم  دنبال گو

 جاش گذاشتم 
 راشا_ تو تنگ بزن  نگهبان یه کاری کنه من نمیتونم  .....

 
 نفد داشتم کم میاوردم  اصال حالم خوب نبود 

 دکمه باالی مانتومو بات کردم 
 راشا_یاسمن حالت خوبه  

 _راش..ا   تو .....خدا تنگ ب...تن.. 
 ه اروم باش _باش

 _گوشی شو ات تو جیبش دراورد 
 راشا_اه لعنتی   شارژش تموم شد

 _دیگ نمیتونستم وایسام  سرم گیی میرفت 
 نزدیک بود بیفتم  راشا بغلم کرد 

 سرمو گذاشتم رو سینه اش 
 _یاسمن حالت خوبه   یکم تحمل کن  االن درست میشه 

 _من ..... استرس گرفته بودم 
 نفسم  دیگه داشت تموم میشد  

 یه بار تو بچگی همچین اتفاقی برام افتاد   ات حال رفته بودم
 االنم دقیقا همنگوری شده بودم



 1003 شکالت تلخ من

 راشا_یاسمن حالت خوبه   یاسمن 
 _خوبم 

 _اروم اروم نفد بکش   
 _باشه 

 _نمیدونم چقد گذشت چقد تو بغلش بودم که ات بیرون صدا میومد 
 انگار میخواستن در اسانسور رو بات کنن 

 راشا_یاسمن االن میریم بیرون   اروم باش 
 _خید عرق شده بودم 

 راشا تو موهام دست میکشید 
 راشا_یاسمن  االن تموم میشه 

_راشا من دیگ ...نمیتونم.. نفد دارم کم میارم  )اینا همش بخاطر این بود که 
 میکردم نفسم باال نمیومد ( ات جای تاریک   تنگ احساس خفه میگی

 
 _در اسانسور بات شد  توان بلندشدن نداشتم  راشا کمکم کرد بریم بیرون 

 راشا_تود برین یه اب بیارین 
 _چشمو بستم   فقط صدا میومد

 
_اقای تهرانی شتتما مگه نمیدونین این استتانستتور امروت خراب شتتده  مابه همه 

 شدین شاند اوردین چیزی تون نشد  گفتیم  اون وقت شما با خانوم امیری سوار
 راشا_یاسمن چرا چشمتو بستی  یاسمن 

 نمیتونستم دهن بات کنم جوابشو بدم 
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 _یاسمن اب بخور یکم 
 کمکم کرد یکم ات ابو بخورم  حالم یکم جا اومده بود ولی سرگیخه داشتم 

 خانومه_دخترم حالت خوبه  
 _سرمو تکون دادم 

 _یکم بعد حالم بهترشد 
 کمکم کرد بریم تو پارکینگراشا 

 خواستم برم سوار ماشینم شم 
 راشا_خانوم کجا؟

 _خد میخام برم دیگ
 ؟…_با این حالت میخوای رانندگی کنی 

 _یکم سرم درد میکرد ولی چیزه مهمی نبود 
 _یاسمن بیا سوار ماشینم شو میرسونمت 

 _نه من با ماشین خودم میرم 
 _یاسمن بیا سوارشو

 _ قبول کردم سوار ماشین شدم 
 _راشاهم سوار شد  حرکت کردیم 

 _یکم تو راه بودیم 
 راشا_بریم یه چیزی بخوریم؟

 _خیلی گشنه ام بود  
 باشه بریم 



 1005 شکالت تلخ من

_چیزی نگفت  یکم بعد جلو یه فستتت فود نگه داشتتت  پیاده شتتدیم رفتیم تو  
 یکم شلوغ بود 

 یه جای خوب پیدا کردیم نشستیم
 ت بهتره؟راشا_یاسمن حال

 _اره 
 _چی میل دارین؟

 _راشا بهم نگاه کرد 
 رو به پسره پیتزا سفارش دادم راشاهم پیتزا سفارش داد 

 پسره رفت 
 _یاسمن  کارات چگور پیش میره؟؟

 _خوب 
 _خداروشکر 

 _دیگ چیزی نگفتیم سرمو انداختم پایین   
 ولی سنگینی نگاه راشارو خودم حد میکردم 

 یکم بعد سفارشارو اوردن   
 خیلی گشنه ام بود  با ولع شروع کردم به خوردن  

پیتزام که تموم شد  سرمو بلند کردم  راشا مشغول خوردن بود تل تدم بهش  دلم 
 باتم پیتزا میخواست  همینگوری پیتزاشو نگاه میکردم  

 
 راشا_یاسمن من سیر شدم پیتزای منو میخوری؟

 نمیومد بگم نه ولی اگ قبولم میکردم   بد میشد_نگاهش کردم  دلم 
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 _نه مرسی
 _سرشو تکون داد  ات پیتزاش دست کشید  

 نمیتونستم   تحمل کنم دلم میخواست باتم 
 راشا یه تیکه ات پیتزاشو گذاشت  تو شرفم

 _یاسمن بخور 
_نگاه کردم  اولش خجالت میکشتتیدم   ولی من میخواستتتم پیتزارو گرفتم  یه 

 تدم  چقد پیتزاش خوشمزه بود   گات گنده
 سرمو بلند کردم  راشا با لبخند نگاهم میکرد  چقد لبخند به صورتش میومد  

 منم لبخند تدم .
 _بلند شدم  من برم دستمو بشورم میام 

 _سرشو تکون داد 
 رفتم سمت دستشویی

 
 _دستمو شستم اومدم بیرون 

یرون  ام  باشه گفتم رفتم براشا_یاسمن تو بروتو ماشین من پولوحساب کنم می 
 به ماشین تکیه دادم 

 _ اینجا چرا تنها وایسادی 
 _سرمو بلند کردم   دوتاپسره رو به روم وایساده بودن

 _بیا خوشگله میرسونمت 
 _گمشو 
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 _کجا برم  شماهم با من میای
 اومد جلو دستمو گرفت 

 _به من دست نزن 
ه پد بیا باهم خوش میگذره _تشتتته این موقع شتتد یه دختر تنها اینجا وایستت

 بهت 
 _گمشو اشغال  دستمو ول کن 

 
 دوس پسره_خانومی شلوطش نکن بیا

 راشا_داری چه طلگی میکنی 
 _راشا کمکم کن 

 _راشا اومد جلو پسره  دستمو ول کرد 
 _به تو چه تنمه  

 راشا_ات کی تا حاال تنت شده
 _خیلی وقته 

 _یهو مشت تد تو صورت پسره 
 اومدن  کمک_چند نفری 

 _ تو شوک بودم نمیتونستم چیکارکنم 
 _پسره ات تو جیبش چاقو در اورد 

 اومد جلو بزنه به راشا ولی نتونست 
 

 چند نفره دیگم اومدن کمک راشا که جدا کننشون 
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 اشکم رو صورتم میریخت 
 _  ولش کنین 

 _ یهو دیدم همون پسره   با چاقو اومد طرف راشا 
 _راشا

 _چاقو خورد به راشا  
 افتاد پایین اون  دوتاپسره در رفتن 

 شوکه شدم  راشا بخاطر من باهاشون درگیر شده بود    پام بی حد شد    راشا؟
شاااا شو را شا پا ستم را ش شا  دو تانو ن تورو خدا تنگ بزنین   … _رفتم کنار را

 امبوالند 
 _راشا 

 _چشماشو بست 
شماتو نبند ر شا تورو خدا چ شمتو  توام تنهام نزار _را شا  نیند چ شا بیدارشو را ا
 راشا خواهش میکنم  تورو خدا 

 _کمک کنین ببریمش دکتر 
 راشا چشمشو بات کرد  قیافه اش ات درد مچاله شده بود 

 یکم بعد امبوالند اومد  راشارو سوار کردن منم کنارش نشستم دستشو گرفتم 
 راشا چشمتو بات کن  راشا  

 دکتر_خونه تیادی داره اتش میره 
 _نمیتونستم کاری کنم   

 رسیدیم بیمارستان 
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 _یاسمن
 _جانم تورو خدا چشمتو نبند 

 _نمیتونم.. اینو گفت چشماش بسته شده   پرستاراسریع بردنش تو اتاق عمل  
داشتتتم دیوونه میشتتدم بخاطر من چاقو خورد  اگ برای راشتتا اتفاقی بیفته من  

 مونم  دیگ تنده نمی

  
 اشکم رو گونه هام سرمیخورد 

خدایا خودت به راشا کمک کن  خدایا اتت خواهش میکنم به راشام کمک کن  
دیگ اذیتش نمیکنم قول میدم دیگ چیزی بهش نمیگم ستتر به ستترش نمیزارم   

 فقط دوباره بیاد  خدایا _دخترم اروم باش بیا اینجا بشین مادر 
 _دخترم چیشده؟
شا شا را شه  _خاله را چا....چاقو  خورد  بردنش تو اتاق عمل ... اگ طوریش ب

 ...من. تنده نمیمونم 
 

 _دخترم  ایشاال خوب میشه اروم باش چیزی نیست
 _چشمشو بست

 _دخترم به خدا توکل کن همه چی درست میشه
 

 _ استرس داشتم  انقد پوست لبمو خوردم که میسوخت  

.... 
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 نمیدونم چقد گذشت  
 عمل اومد بیرون دکتر ات اتاق 

 سریع بلند شدم 
 _اقای دکتر چیشده؟

 دکتر_شوهرتون هستن 
 _اقای دکترچیشده 

_خداروشکر بخیر گذشت به موقع اوردینش  تخم عمیقی بود  خون تیادی ات 
 دست داد  خوشبختانه تونستیم براشون  خون بگیریم   خدا کمکش کرد 

خوشتحالی ات اینکه راشتا  _خیلی خوشتحال شتدم انگار دنیارو بهم دادن    ات
 تنده  اشکم رو گونه ام سر میخورد 

.... 
 

 یکم بعد راشارو بردن بخش 
به مامان اینا تنگ تدم که امشد نمیام  گفتم خونه یکی ات دوستام هستم   کنار 

 تخت راشا نشستم  هنوت بهوش  نیومده بود 
 سرمو گذاشتم رو تخت چشمو بستم 

 
 )راشا(

 
شمو بات کردم   انگار تو یه اتاقی بودم  دقت کردم  فهمیدم  شتم  چ خیلی درد دا

 بیمارستانم 
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 درد داشتم به خودم میپیچیدم
 یکم بلندشدم  دیدم یکی سرشو گذاشته رو تخت  

 اینکه یاسمنه  همه چی یادم اومد 
 
 خیلی درد داشتم   تشنه ام بود 

 یهو یاسمن سرشو بلند کرد 
 

 )یاسمن(
 

 و بلند کردم  دیدم  راشا  بهوش اومده سرم
 نگاهم میکنه  
 

 راشا  حالت خوبه 
 

 _سرشو تکون داد  
 _اب 

 _اب میخای   بلندشدم  

... 
 برای راشا اب اوردم   بهش دادم 

 بعدش لیوانو گذاشت رو میز   صورتش مچاله شد  
 _راشا من برم پرستارو صدا کنم 
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 _نه نیاتی نیست 
 _حالت خوبه بهتری؟

 _سرشو تکون داد 
 _ببخشید بخاطر من تو دردسر افتادی  

 واقعا معذرت میخوام 
 _نه اینجوری نگو 

 _خید عرق شده بود عرق  میکرد 
 _راشا حالت خوب نیست بزارمن برم  پرستاروصدا کنم

 
 _چیزی نگفت منم سریع رفتم  بیرون  پرستارو صدا کردم 

 
 وایسادم نگاهش میکردم  _پرستار رفت پیش راشا منم تو چار چوپ در

 
...... 

 
 _پرستار رفت بیرون  رفتم رو صندلی نشستم   

 
 تل تدم به راشا 

 چشماش بسته بود 
 یکم خوابم میومد  به صندلی تیکه دادم  چشمو بستم
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.... 
 

 _گوشی  راشا تنگ خورد
 

 راشا چشمشو بات کرد 
 _خواست گوشی رو بگیره  نتونست 

 
 گوشی رو ات رو میز گرفتم  به صفحه نگاه کردم نیلوفر جون نوشته بود 

 گوشی  رو دادم به راشا 
 با خودم گفتم شاید دوست نداشته باشه جلوی من حرف بزنه  

 
 _من میرم دستشویی

 _سرشو تکون داد  ات اتاق رفتم بیرون 
 
 قدم میزدم  
 یعنی این نیلوفر کیه 
 
 م بعد رفتم تو   راشادراتکشیده بود فکرمو مشغول کرده بود  یک 
 

 _چیزی التم  نداری؟
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 راشا_نه  یاسمن؟
 _بله 

 _چرا نرفتی خونه ؟
 _نمیتونستم اینجا تنهات بزارم

 _خانواده ات میدونن 
 _اره 

 _یاسمن ؟
 _بله 

 _ میشه کت مو بیاری
 _اره 

 _ات رو صندلی کت راشارو اوردم دادم بهش تشکر کرد
 راشا_یاسمن 

 _بله 
 _ میخوام حرفای رو بهت بگم که باید خیلی تود تر ات اینا   میگفتم 

 یاسمن  اولین باری که دیدمت ات نردها سرمیخوردی
 یه گوشه وایسادم نگاهت میکردم باخودم گفتم این دختر چقد  شیگونه  

 چندبار ات نرده سر خوردی 
 اخرین بار نزدیک بود بیفتی   سریع گرفتمت 

 ات کردی تل تدی به من وقتی که  چشمتو ب
 چشمات ات شیگنت میبارید 
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 تل تده بودی تو چشمای من  

 جدی شدم بهت گفتم خوردی منو 
 

 با پروی جوابمو دادی رفتی  
 تاحاال کسی جرعت نکرده بود که اونجوری باهم حرف بزنه

 
 _تو اولین دختری بودی که اونجوری حرف تدی 

 
شم بعدش رفتم توی کالس  همش فکرم میوم صیتت خو شخ سمت تو  ات  د 

 اومده بود    
 

 چند روتی بود ندیده بودمت یه شد با ماهان قرار گذاشتیم که بریم پارک 
 

ستنی بگیرمو بیام وقتی که اومدم دیدم   یه دختره با ماهان  به ماهان گفتم میرم ب
 داره دعوا میکنه توام اونجا بودی تعجد کردم 

 هستی بعدش فهمیدم که  با اون دختره 
 اونجا بود فهمیدم تو دوستت میله همین 

وقتی که رفتین  ماهان خیلی طر میزد  لباسش کییف شده بود  روت بعدش  توی 
 دانشگاه دیدم هدفون تو گوشت هست میر*ق*صی خندم گرفته بود  

 وقتی منو دیدی   به من من افتادی  
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 گفتی سوسک  
 منم گفتم سوسک تیره پاته  

 جیغ کشیدی 
 باال پایین پریدی  

   
 بیشتر خندام گرفت 

 وقتی فهمیدی سرکاری  خیلی عصبانی شدی  
 یاسمن نمیخام مقدمه چینی کنم  

 
 
شم اومده بود وقتی اومدم   شتر اتت خو سافرتی که باهم رفته بودیم اونجا بی م

 خونه  فهمیدم 
 دوست دارم  

 
 بورسیه هم قبول شده بودم دلم  میخواست برم ولی  

 لم پیش تو بود   دو دل بودم د 

   
 میخواستم روت عروسی داداشت بهت بگم که دوست دارم  

 وقتی دیدم   
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شدم  باخودم  شتم دیوونه می شدم  دا صبانی  صی   خیلی ع سره میر*ق* با اون پ
 گفتم  حتما  دوستش داری 

 
 اون شد بود که بهت گفتم میخوام برم لندن  برای درسم 

ندم منتظربودم ولی تو بهم گفتی موفب   تو اگ بهم میگفتی نرو نمیرفتم میمو
 باشی  خیلی شکستم  فهمیدم اصال عالقیه ی بهم نداری 

  
 روتی که میخواستم برم چندبار منصرف شدم  

 ولی بات یادم اومد که دوسم نداری 
 میدونم اشتباه کردم 

 تو فکر میکردم  چهارسال اونجا بودم یاسمن باور کن  همش به  
 هرلحظه هر ثانیه  عکسی که شمال گرفته بودیم یادته 

 اونو باخودم بردم  هروقت دلم تنگ میشد نگاهت میکردم 
 چند ماه اونجا بودم دیدم نمیتونم  اونجا باشم  

 برای عید اومدم ایران 
 بهت اس ام اس دادم  عیدو بهت تبریک گفتم  ولی خودمو معرفی نکردم 

 
 موندم بعدش بخاطر درسام رفتم لندن چند روتی

 
 _ چند هفته بعدش فهمیدم  اتدواج کردی 
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داطون شتتدم  خیلی بیشتتتر ات اونی که فکرشتتو کنی  انقد داطون بودم که فقط 
سیگار ارومم میکرد  برای اینکه فراموشت کنم  اونجا با یکی دوست شدم چند 

 ر میکردم مدت باهاش بودم  ولی نشد هر لحظه هرثانیه به تو فک
 االن خیلی پشیمونم که چرا چهارسال پیش بهت نگفتم که دوست دارم 

  
نتونستم تحمل کنم اومدم ایران   میخواستم ببینم با کی اتدواج کردی  ات ماهان 

 پرسیدم  ادرس خونتونو بهم داد  اومدم اونجا  
 یکم اونجا وایسادم دیدم اومدی بیرون  شوهرت  همراته  

 ری بود که باهاش ر*ق*صیدی دقیقا همون پس
 سوار ماشین شدین رفتین   
 رفتم پیش  ماهان  
 قبل اینکه برم  لندن ماهان همه چیرو میدونست   

 بهش گفتم که عاشقتم بهش گفتم که دوست دارم 
 اتش پرسیدم یاسمن خوشبخته  گفت اره   

 خوشحال شدم 
 چند بار بهت اس ام اس دادم صدات کردم  

 مو معرفی کنم ولی نمیتونستم میخواستم خود
 ماهانو درسا میدونستن که من دوست دارم 

 ماهان به درسا گفته بود  
 ات درسا خواستم بهت نگه که من اومدم ایران  
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 دوباره برگشتم لندن   دیگ خیالم راحت شده بودکه خوشبختی    

 درسمو خوندم   
 درسم که تموم شد اومدم ایران  
 ماهان بهم گفت تو یه تصادف سمیر فوت شد  بچه تو اتدست دادی  

 خیلی ناراحت شدم 
میخواستتتم بیام پیشتتت  اما  میدونستتتم که فراموشتتم کردی االن حال خوبی 

 نداری 
 ات درسا حالتو میپرسیدم  بهم میگفت 

 چندبار  درسارو فرستادم تا بیاد باهات حرف بزنه تا اروم شی 
 و شروع کردمیک ماه بعد کارم 

 تا اینکه یک سال گذشت   
تو مراستتم تشتتییع جناته عموم دیدمت باور نمیکردم که همون یاستتمن باشتتی 

 خیلی عوض شده بودی 
 دیگ اون دختر شیگون نبودی  طمو میتونستی ات تو نگاهت بخونی   

  
 دیدم داری میری

 پشت سرت اومدم  
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 رفتی سرخاک سمیر  
 باهاش حرف تدی  درباره کسی که دوستش داشتی گفتی 

 حرفات خیلی برام سنگین بود اولش فکر کردم یکی دیگ رو دوست داری 
 تا اینکه یه شد خونه ماهان

 درسا بهم گفت که    دوست داشتی   چون من رفتم لندن اتدواج کرد  
 

 _یه روت با اسرار ماهان اومدم خونشون    دیدم توام اونجای 
 یلی خوشحال شدم خ

  

 
یاستتمن منو ببخش باید تود تر ات اینا اعتراف میکردم که دوستتت دارم  اما این 

 طرور لعنتی نذاشت  

  
 _حرفای راشا خیلی برام سنگین بود باور نمیکردم که  اونم دوستم داشت 

 این همه مدت اونم دوستم داشت   اما بهم چیزی نگفت 
 منم چیزی نفهمیدم

 
 باور کردنش برات سخته اما من دوست دارمراشا_میدونم 

    
 _راشا  دستشو کرد تو جید کتش یه جعبه در اورد 



 1021 شکالت تلخ من

 باتش کرد    گرفت سمتم 
 
 

سال پیش برات خریدم همیشه باخودم میگفتم این ماله یاسمنه ۵_یاسمن اینو 
 نه کد دیگ 

 
 …!یاسمن

 
 با من اتدواجم میکنی؟

 _ نمیدونستم چی بگم  
 بود  حرفی نزدم  تل تدم به انگشتر  حرفش   یهویی 

سی که برای اولین بار  ۵بعدات  شب اولم ک ستگاری میکنه  ع سال  داره اتم خوا
 عاشقش شدم فهمیدم عشب چیه     واقعا نمیدونستم چی بگم  

 راشا_یاسمن اگه قبول نکنی  همینجا خودمو میکشم  اینو گفت خندید
 _منم لبخند تدم  

 اره دیدم داره سرمو درمی
 _راشا چیکار میکنی ؟

 _میخوام تانو بزنم اتت خواستگاری کنم 
 _نه راشا این کارا التم نیست 

_یاستتمن قبول میکنی که خانومه خونه ام بشتتی  تندگیم بشتتی  همه کستتم  
 بشی؟؟؟
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 _اشک تو چشمام جمع شد   
 واقعا این پسره دیوونه بود با مظلومیت نگاهم کرد  بهش لبخند تدم 

 نم _قبول میک
 _خوشحالی رو میتونستی ات تو نگاهش  بخونی چشماش برق تد 

 خودمم شوکه بودم   
 راشا انگشترو تو دستم گذاشت 

 میخواست بلندشه؟
 _کجا؟

 سال به عشقم رسیدم ۵_میخوام برم به همه بگم که بعدات 
 _راشا دیوونه شدی حالت بده چاقو خوردی؟

 _نه  من خوبه خوبم وقتی که تو قبول کردی خانومم بشی 
 _خجالت کشیدم 

 _دیگ کم کم  هوا داشت روشن میشد 
 ات سرو صدای  ما پرستار اومد  داخل 

 بهمون هشدار داد 
 اما منو راشا پرو ترات این حرفا بودیم   
 

 صبح  راشا به پدر مادرش تنگ تد اومدن منم اومدم خونه 
 به مامان بابا موضوع رو گفتم اونام خوشحال شدن 

 
.... 
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 راشا خیلی عجله داشت بیاد خواستگاری    

 هفته بعدش  قرار خواستگاری رو گذاشتن 
شا قراره باهم اتدواج کنیم خودمم  شحال بود که منو را شتر ات همه خو سا بی در

 باورم نمیشد 
 

.... 
 

 ی_امشد قرار بود  راشاشون بیان خواستگار
 
 یه کتو دامن  ابی پوشیدم 

 یه ارایش مالیم کردم
 رفتم پایین 

 تنگ خونه خورد  رف جلوی در وایسادیم 
 

_پدر راشا مادرش اومدن تو  پشت سرش همون دختری که اون شد تو جشن 
 تولد درسا  بود اومد  یه پسره دیگم اومد خیلی شبی راشا بود  

   
 اخر راشا اومد با یه کتو شلوار مشکی  بلوت مشکی که خیلی جذابش کرده بود  

 با همه سالمو احوال پرسی کردم راشا سبد گلو بهم داد  
 گل خیلی قشنگی بود 
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 تشکر کردم  
 همه رو مبل نشستیم  

یاشتتتارو نگارهم بودن    پایینو نگاه میکردم خیلی خجالت میکشتتیدم  حد 
شتم   مردا  شا انگار ات قبل خوبی دا صاد  حرف میزدن  بابا  و پدر را درباره اقت

 همو میشناختن  
چشتتمم افتاد به  ستتارا که با لبخند نگام میکرد یه دختر خوشتتگلم بغلش بود  

 خیلی نات بود 
 

شا باهم حرف تدیم بعدش  جواب بله رو  ضی بودن    منو را _هردو خانواده را
 گفتم 

 شا خیلی تن خوبی به نظر میومد باهمه رو ب*و*سی کردم مادر را
 همینگور سارا

شارو  شترش کنن من مخالفت  کردم  من را ستن بی سکه بود میخوا مهریه هزار 
 دوست داشتم  همون هزار سکه کافی بود  

 بعدات اون  مراسم عقدو اینارو برای یه هفته ی دیگ گذاشتن  
 
 موقع رفتن راشا گفت  
 

 _عشقم فردا میام دنبالت 
 تدم   _لبخند



 1025 شکالت تلخ من

وقتی که رفتن   انقد خوشحال بودکه انگار داشتم پروات میکردم حتی مامان بابا 
یاشار نگارهم خیلی خوشحال بودن رفتم تو اتاقم گوشیم تنگ.خورد درسا بود 

 بهش  گفتم قرار عقد یک هفته دیگ هست خیلی خوشحال شد 
 

 لباسمو عوض کردم  صدای تنگ اس ام اس گوشیم اومد  
 م  همون شماری که همیشه بهم پیام میداد  باتش کرد

 )تندگیم خیلی دوست دارم (
 _لبخند تدم   گوشی رو گذاشتم رو میز  

 به اینده فکر کردم  به اینکه قراره خانومه راشا بشم 
 کسی که دوسش دارم 

 انقد به این چیزا فکر کردم تا خوابم برد 
 

..... 
 

 صبح راشا اومد دنبالم  رفتیم اتمایش دادیم جواب میبت بود 
 بعدش رفتیم خرید کردیم 

 
 اخرشد اومدیم خونه 

 
 راشا_خانومم مراقد خودت باش فردا شهرمیام دنبالت

 _چرا؟
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 _میخام با نفسم باشم 
 _لبخند تدم  باشه  شبت بخیر

 _شبت بخیرعشقم 
 _درماشینو بات کردم پیاده شدم رفتم تو خونه  

   
..... 

 
 یه هفته خیلی تود گذشت  همه کارا به خوبی انجام شد  

 ارایشگر داره موهامو درست میکنه  
 سنجاقو فرو میکنه تو سرم واقعا درد گرفت پوست سرم

 
 _بعدات درست کردن مو ارایشم کرد   

شتم خودمو تو اینه ببینم  ه شی اجاته ندا سرار کردم گفت نه باید  اماده ب رچی ا
 بعد 

 کارش که تموم شد لباس عروسمو پوشیدم  
 خودمو تو اینه دیدم باور نمیکردم  این من باشم 

 خیلی عوض شده بودم 
موهامو لی گرفت باال برد همه رو جمع کرد یه تاچ خوشتتگل  گذاشتتت   رفتم 

 بیرون درسا  سارا با تعجد نگاهم میکردن 
 درسا اومد جلو بغلم کرد  

 یهو تد تیر گریه 
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 درسا_یاسمن باورم نمیشه 
 _منم اشکم دراومده بود  

 ارایشگر طر میزد  میگفت گریه نکن ارایش پاک میشه  اتاین حرفا  
 سارارو بغل کردم   

 سارا_بهت تبریک میگم عزیزم خوشبخت بشی؟
 _ممنونم 

 _یکی ات خانوما گفت دوماد اومد  
سا ک  شا در شد را شا اومد تو  باورم نمی شد را شم   دربات  شنلمو پو مک کرد تا 

انقد نات شتتده باشتته خیلی جذاب شتتده بود یه کتو شتتلوار  ستتفید پوشتتیده بود 
 کروات قرمز تد  عالی شده بود  اونم با تعجد نگاهم میکرد 

 هردو تل تده بودیم بهم  فیلم بردار  فیلم میگرفت 
 ستمو گرفت راشا  دست گلو بهم داد  د
 _یاسمنم خیلی ناتشدی 

 _لبخند تدم 
 _درسا سارا ات پله ها پایین رفتن 

 ات ارایشگر تشکر کردم 
 سوار اسانسور شدیم.در که بسته شد یهو راشا بغلم کرد لباشو گذاشت رو لبام 

 شوکه شدم ات این کارش 

........  
ون میکنن _ دراستتانستتور بات شتتد برگشتتتم دیدم درستتا ستتارا با تعجد نگاهم

 خجالت کشیدم  درسا اومد نزدیک تر گفت 
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 _یاسمن رژت پاک شد ات تو کیفش رژ دراورد تدم 
 جوری که فقط من بشنوم گفت  

 _عزیزم تحمل میکردی شد میشد 
 _اروم تدم به باتوش 

 راشا دستمو گرفت رفتیم بیرون 
 راشا درو برام بات کرد  نشستم 

 خودشم سوارشد   یه اهنگ شاد گذاشت  
 ماهان دنبال درسا سارا اومده بود  

 پشت سرما بودن 
 

 منو راشا اهنگو باهم میخوندیم   خیلی خوشحال بودیم 
 قرار بود مراسم عقد تو خونه باشه 

 
 یه رب بعد رسیدیم  راشا دروبات کرد  کمک کرد تا پیاده شم  

 فیلم بردار فیلم میگرفت 
 

 تو خونه  سفر عقدانقد قشنگ.بود که دلت میخواست فقط نگاه اش کنی  رفتیم
 پر ات گل بود   گالی رت  من عاشب گل رت بودم  

 جایگاه عروسو دوماد نشستیم 
 یکم بعد عاقد اومد  



 1029 شکالت تلخ من

 شروع کرد به خوندن  خگبه
 

شیزه  سنتی فلید منی دو سنتی فمن رطد عن  _قال رسول الله..)ص( النکاح 
خانوم یاستتمن امیری  فرتندرضتتا ایا به بنده وکالت میدین که با مکرمه ستترکار 

مهریه یک جلد  کالم ا... مجید ویک  دستتت اینه وشتتمعدان  صتتدو چهارده 
عدد سکه بهار اتادی  شمارا به عقد دایم جناب ۱۹۹۸عدد شاخه گل رت تعداد 

 اقای راشا تهرانی فرتند شاهرچ دربیاورم عروس خانوم بنده وکیلم؟؟؟
عا خوشتتحال بودم  یاد روت عقدم با ستتمیر افتادم دلم گرفت  ستتمیرم منو _واق

 ببخش  اشک تو چشمام جمع شد 
 یهو درسا گفت

 _عروس  رفته گل بچینه 
 _برای بار دوم میپرسم سرکار خانوم  یاسمن امیری فرتند رضا

ایا به بنده وکالت میدین شتتمارا به عقد دایم جناب اقای راشتتتا تهرانی فرتند 
 چ دربیاورم عروس خانوم بنده وکیلمشاهر

 
 سارا_عروس رفته گالب بیاره

_برای بار ستتوم میپرستتم ستترکار خانوم یاستتمن امیری فرتند رضتتا  ایا به بنده 
وکالت میدین شتتمارا به عقد دایم جناب اقایی راشتتتا تهرانی فرتند شتتتاهرچ 

 دربیاورم عروس خانوم بنده وکیلم؟
 با لبخند نگاهم میکرد  خیلی خوشحال بود  _سرمو بلند کردم یهو سمیرو دیدم 
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تل تدم بهش  یهو ناپدید شتتد  ات تواینه  به راشتتا نگاه کردم با التماس نگاهم 
 میکرد دید حرفی نمیزنم سرشو انداخت پایین    یه نفد عمیب کشیدم 

 _با اجاته بزرگ ترها وپدرو مادرم بله 
 _همه دست تدن  

 
 عاقد ات راشا هم پرسید   جواب بله داد 

  
 حلقه هارو دستمون کردیم همه یکی یکی میومدن بهمون تبریک میگفتن  

بعدات عقد منو راشتتا رفتیم.تو اتاقم یکم استتتراحت کنیم امشتتد جشتتنمون 
 همینجا بود 

 جشن شروع شد منو راشا رفتیم پایین ۷ساعتای  
 همه بهمون تبریک میگفتن  

 عروسو دوماد نشستیم تو جایگاه 
 پسر دخترا وسط مشغول قردادن بودن 

  
 پدر مادر سمیرو سمیرا نیما هم اومده بودن 

 
 پدر سمیر_دخترم خوشبخت شی   

 بغلش کردم  بغض کردم 
 پدر سمیر رو به راشا گفت 
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 _توام میله پسر خودمی  مراقد دخترم یاسمن باش  
 _چشم 

ت  ستتمیرا هم همینگور  واقعا ستتمیر _مادر ستتمیرو بغل کردم بهم تبریک گف
 خانواده خیلی خوبی داشت  

...... 

 

  

  
صو ر*ق*ص  صو ر*ق* صیدم  تا اخرشد ر*ق* شاهم کلی باهم ر*ق* منو را

 جشن بود بعدش مهمانا رفتن  ۳شام دادن بعدات شام تا  ۱2بود  ساعتای 
شاهم  ت شدیم بریم خونه مون  خانوداه منو را شین  سوار ما شاهم  ا خونه منو را

شاهرچ  شت   بابا رضا بابا  شا گذا ست را ست منو.تو د مون اومدن  بابا رضا د
 بغل کردم همینگور مامان مهری.. مامان نیلوفررو 

 با دعای خیر مامان بابا ها رفتیم تو خونه  تندگی مشترکمونو شروع کنیم 
وارد خونه شتتدیم  خونه خیلی قشتتنگی بود ستته تا اتاق خواب داشتتت یه  هال  
 زرگ اشپز خونه و سروید بهداشتی حموم  ب

ستم بات منم ولی  سنجاق موهامو میخوا ستم مو  ش شکی بود  رو تخت ن خونه 
 نمیتونستم راشا اومد تو اتاق 

 _خانومی چیکار میکنی؟
 _چرا نمیتونم این سنجاقارو بات کنم

 _راشا اومد کمک کرد تا موهامو بات کنم
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 _یهو بغلم کرد 
راشتتا_یاستتمن خیلی دوستتت دارم ات خدا ممنونم که تورو بهم داده  عاشتتقتم 

 خانومی 
 لباشو گذاشت رو لبابم.....

 
 

 سال بعد 2 _

 
دوسال ات تندگی منو راشا میگذره   خیلی خوشبختم  منو راشا تو یه مگد باهم 

 کار میکنیم تندگی خیلی خوبی داریم  
 

ضوع  شا با این مو سمیرو باهاش حرف میزنم را هروقت دلم میگیره میرم پیش  
 هیچ مشکلی نداره 

 هرسال هم تو خونه مون براش سالگرد میگیریم 
 واقعا ات راشا خیلی ممنونم 

 

    
بخاطر بارداریم راشتتا نمیذاره کار کنم   بچمون یه دختر خوشتتگله که یک.ماه 

 دیگ به دنیا میاد 
 ر اسمش خیلی باهم کل کل میکنیممنو راشا  س
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 بالخره  من موفب شدم قراره اسمشو  ویانا  بزاریم 
 

 راشا_یاسمنم 
 _جون دلم

 _خیلی دوست دارم تندگیم
 _منم دوست دارم عشقم

 _راشا دستشو گذاشت رو شکمم گفت 
 _منو تو دیگ کامل شدیم 

 _بهش لبخند تدم  گونه مو ب*و*سید 
 

 خدارو شکر میکنم بخاطر همه چی .... 
 

 پایان
 
 

 دوستای گلم  رمان شکالت تلخ من  تموم شد امیدوارم  ات رمان راضی باشین  
 

 مرسی ات نظرا های که میدادین  واقعا انرژی میگرفتم 
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اتتون تشتتکر میکنم توی این ماه ها پا به پای من پیش اومدین با بد قولی های 
 من ساختین 

 تای که شخصیت رمان شکالت تلخ من  بودن سپاس گذارم ات دوس
 علی حالفی  

 علی کاشانی 
 سجاد یوسفی 

 علی سان

 زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز یسوگل فتحبا تشکر از 
 


