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 99.8.9شروع تاریخ 

 هللا الرحمن الرحیم بسم 

 نویسندهسخن 

همونطور که  من سحر جهانبخش هستم ملقب به )سحر بانو( دلم سالمعزیزای 

و تا جایی که تونستم سعی کردم ایراد نداشته باشه ،  میدونید این اولین رمان منه

گالی من این فایل فروشی ومن اصال راضی نیستم بدون پرداخت مبلغ کسی 

پیج  فرستید و نه جایی انتشار بدیدمیکنم نه برای کسی ب بخونه پس خواهش

 هستش دوستون دارم  saharbanoroman@اینستاگرامم همونطور که میدونید 

 مقدمه 

 بودنتحس 

 استترین حس دنیقشنگ 

 اشی که بتو 

 روز را نه!!!هر 

 ثانیه را عشق است...هر 

با قر و قمیش شالمو روی سرم تنظیم کردم و دسته ی چمدونم و گرفتم و دنبال 

خودم کشوندمش هیچ کس از اومدنم خبر نداشت از فرودگاه خارج شدم و به 

خیلی  ... سمت تاکسی های زرد رنگ رفتم و دربست گرفتم بسمت خونه باغ

بود  دلم میخواست بدونم هاشون برام مهم نبودن ولی عکسالعملشون برام مهم 

 .ای این سراب بودن جون کنده بودم واکنششون از دیدن این سراب چیه بر

من دیگه اون دختر دلشکسته و نا امید نبودم خودم و ساخته بودم نه فقط ظاهرمو 

بلکه اعتماد به نفسمو ساخته بودم خودمو باور داشتم االن اگر تحقیرمم میکردن 

 .رفشون برام مهم نباشه و توی روحیم تاثیر نزاره میتونستم مقاومت کنم و ح

با رسیدن به خونه باغ کرایه تاکسی و حساب کردم و پیاده شدم جلو رفتم وبه 

عمارتی خیره شدم که توش بزرگ شدم و توسط بچه های فامیل تحقیر شدم من 

توی این عمارت نابود شدم انقدر که مجبور شدم اینجا رو رها کنم و برم اینجا 
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ه ی دو تا پدر بزرگ های من بود که باهم برادر بودن وبه خاطر روابط خون

خوبشون اجازه دادن پدر و مادرم که عاشق هم بودن باهم ازدواج کنن ولی عمر 

پدر و مادرم زیاد به دنیا نبود توی یک سالگی من تصادف کردیم و از اون 

ع ناراحت تصادف فقط من بودم که جون سالم در بردم همیشه از این موضو

 ببرم بودم ولی االن خوشحالم که زنده ام و میتونم از زندگیم لذت 

زنگ وزدم،سرایدار باغ، حسین آقا در و برام باز کرد مشخص بود که منو 

 نشناخته چون گفت

 با کسی کار دارید دخترم_

 خندم و پشت لبم پنهان کردم و گفتم

 سالم حسین جون سرابم_

اینطور صداش میکنم بهت زده با چشمای گرد و حسین آقا که میدونست من فقط 

 دهن باز خیره نگام کرد وبا لکنت گفت

 خانم...خان...خا...خ_

قش قش خندیم و از کنارش گذشتم میدونستم چون آخر هفته اس هیچ کدوم از نوه 

ها نیستن اونا عادت داشتن پنجشنبه و جمعه هر هفته رو برن تفریح ،براشونم 

ان باشه یا شمال البته که هیچ وقتم منو نمیبردن ومنم فرق نداشت ویالی کرد

 همیشه آرزو داشتم که باهاشون برم ولی هیچ وقت به روی خودم نیاوردم 

پوزخندی زدم و چه آرزوهای مسخره ای داشتم به سمت خونه ی باباحاجی راه 

پشت در نفس عمیقی کشیدم و برای لحظه ای چشمام و (پدر بزرگ پدری)افتادم

نه  بعد مصمم باز کردم و یادم اومد من سرابم این سرابی که خودم ساختمبستم و 

 .اون سرابی که ازم ساخته بودن

همیشه عاشق پدر بزراگا و مادر بزرگام بودم ولی هنوزم بابت اتفاقی که شش 

سال پیش افتاد و باعث شد از ایران برم ازشون دلخورم  هرچند که اون اتفاق 

دم و بعد از چند لحظه در توسط خانجون باز شد تا بود که سراب و ساخت در ز

نگام بهش افتاد دیگه نتونستم تحمل کنم محکم بغلش کردم ،خانجون مهربونمم با 
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مکث دستشو دور شونه هام حلقه کرد مطمئن بودم منو نشناخته ولی از 

 مهربونیش بغلم کرده کنار گوشش با بغض زمزمه کردم 

 برات تنگ شده بوددلم (مادر بزرگ پدری)خانجون _

خانجون بهت زده منو از خودش جدا کرد وخیره خیره نگام کردوبعد با جیغ 

 گفت 

،من مردم مادر چرا آنقدر دیر اومدی  اومدی رهسراااااب،تویی دخترم باالخ_

 چرا از خودت خبر ندادی 

از جیغی که زد اول با چشمای گشاد شده نگاش کردم و بعد قش قش خندیدم و 

لش کردم مطمئن بودم از خندیدنمم تعجب کرده ولی من دیگه راحت دوباره بغ

خندیدم قرار نبود مثل اون زمان منزوی باشم از صدای جیغ خانجون همه می

اومدن جلوی در ، هر دو پدر بزرگ و مامان خانمی همه با چشمای گشاد شده 

داشتم حق داشتن حیرت کنن ... من هیچ شباهتی به سراب گذشته ن نگام میکردن 

یکی یکی بغلشون کردم آقابزرگ ... شاید تنها شباهتم با گذشته چشمام بود 

محکم منو به خودش فشرد و با همون صدای با جذبه اش (پدربزرگ مادری)

 گفت 

 درسته دیر برگشتی ولی همیشه به برگشتت امید داشتیم_

میدونستم از رفتنم عصبانی هستن من بدون هیچ حرفی همشون وترک کرده  

بودم و ممنونشون بودم که هر طور که هست این عصبانیت و بروز نمین و شابد 

باباحاجی از ترس دوباره رفتنم بود ولی هر چی که بود برام ارزشمند بود ... 

 گفت با لبخند و بغض منو از بغل برادرش بیرون کشید و بغل زد و

 سراب شش سال چشممون به در خشک شد تا بیای گل بابا_

دستمو گرفت و به طرف خودش  با گریه (مادر بزرگ مادری)نمی مامان خا

برمگردوند دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و خیره خیره نگام کرد  درحالی 

 بغلم کرد وگفتکه اشک میرخت 

دختر و پسرم که رفتن تو یادگار زهره و رضامونی دیگه نرو سرابم من _ 

 پیرزن دیگه طاقت دوری ندارم 
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فقط کمی کنارشون موندم و  بود که نمیدونستم چی باید بگم مشغولآنقدر ذهنم 

با چمدونم به سمت اتاقم که بعد خستگی و بهونه کردم و با گفتن با اجازه ای 

ی وسایلم سر جاشون بود ولی طبقه ی باال بود رفتم به همه چیز نگاه کردم همه

د و خاکی انگار مرتب تمیز میشد چون با وجود سرزده اومدنم تمیز بود و گر

روی وسایال دیده نمیشد نفس عمیقی کشیدم و روی تختم نشستم، انگار توی سرم 

دلم ... هزارتا زبون وجود داشت و اتفاقای گذشته تو ذهنم تکرار میشد 

میخواست بهشون بگم خودتون باعث رفتنم شدید  من نمیخواستم برم با 

اشت از االن یکم اجبارتون باعث شدید ولی دلم طاقت ناراحت کردنشونو ند

استرس رو به رو شدن با بقیه رو داشتم ازدواج توی خانوادمون همه فامیلی بود 

ما هم با خاله راحله یکه دختر عمو و پسر عمو بودن عمونمثل مادر و پدرم 

ازدواج کرده بودن و حاصل ازدواجشون سه تا بچه بود سبحان و سعید و 

کرده بود وسه تا بچه داشتن کامیار و  سعیده،عمه عطیه هم با دایی احمد ازدواج

سیناونیاز وفقط این وسط دایی نعیم بود که سال ها پیش عاشق یه دختر یتیم شده 

زندایی گالبتون با وجود اینکه خیلی سخت توی خانواده پذیرفته شد ولی بسیار 

زن کاردان و مهربونی بود تا جایی که به همه ثابت شد که دایی نعیم و فقط به 

و االن برای مامان خانمی و اقا بزرگ هیچ فرقی با  خودش میخواست خاطر

چهارتا بچه هم داشتن حمید و حمیراو هانیه و ریحانه  بچه های خودشون نداشت

، من از همه ی بچه های فامیل کوچک تر بودم رابطه م با همشون تقریبا بد بود 

یکردن،هه البته اونا همیشه مسخرم میکردن یا به قول خودشون باهام شوخی م

شوخی هایی که قلبمو تکه تکه میکرد،همه ی این موضوع هارو تحمل کردم تا 

دیگه طاقتم و شرایط سخت  شش سال پیش و تحمیل بابا حاجی و آقا بزرگ 

و طالهایی که طاق شد و با همون پس انداز کوچیکی که از پول تو جیبی هام 

ود خیلی خیلی سخت بود که یه با یه نامه همه رو ترک کردم سخت بداشتم ... 

دل بکنه و کشورش و شاید دلش دختر جوون هجده ساله از همه دلخوشی هاش 

و ترک کنه من با یه بلیط بی برگشت به کره رفتم از بچه کی زبان انگلیسی و 

اقامت گرفت توی اون کشور یاد گرفته بودم ولی زبان کره ای و اصال بلد نبودم 

یک سال و نیم اولش فقط کار کردم و تالش کردم و ،تا فوق العاده سخت بود

کالس رفتم تا به زبانشون مسلط شدم و پول جمع کردم برای عمل جراحی 

هنوزم یادآوری اون روز ها حالمو بهم میریزه روزای سختیو گذروندم ولی 

این تموم تالشمو کردم با وجود درد و سختی زیاد عمل بای پس معده انجام دادم 

عاده سخت بود بخصوص برای منی که توی اون کشور تنها بود و عمل فوق ال

قبل از عمل وزنم صد و پنجاه و هشت کیلو بود و به جز دوستم کسی و نداشتم 
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قدم صدو هفتاد وشش، به خاطر قد بلند و هیکل فوق العاده چاقم که باعث زشتیه 

دو سال گرفتم بعد از عمل تا حدود صورتم بود همیشه مورد تمسخر قرار می

بعد به وزن پنجاه کیلو رسیدم تا اون روز به خودم دقیق نگاه نکرده بودم که 

چقدر چهرمم تغییر کرده ،تقریبا سه سال و نیم از رفتنم به کره گذشته بود که 

یکی از کارگردانان تبلیغات تلویزیونی ازم دعوت کرد تا به عنوان مدل 

و به صورت شبانه روزی کار  باهاشون همکاری کنم قبل از اون گارسون بودم

دوستم کیم جین هو همون دوستم که تنها یاورم تو کره بود میکردم و به تازگی با 

به یه کافه ی بزرگ تر رفته بودیم و من مدیریت داخلی اونجا رو بر عهده داشتم 

منو  جین هو از اوایل ورودم به کره باهم دوست بودیم پسر مهربون و جذابی 

کرد بلکه باعث شد فکر عمل توی قیه نه تنها منو مسخره نمیبود و برخالف ب

سرم بیوفته و حتی برای عمل از پس انداز خودش بهم کمک کرد تا عمل کنم من 

در کنار جین هو یاد گرفتم رفاقت و معرفت ینی چی و واقعا اندازه برادر نداشتم 

قت و معرفت دوستش داشتم البته ک بعدا قرضشو بهش پس دادم ولی بازم تو رفا

،اون روز کارگردان معروفی که از ... و برادری برای من حرف اول و میزد

قبل ترها توی تلویزیون دیده بودمش به سمتم اومد لی ته هیون نگاش کردم که با 

 لبخند به حرف اومد

گشتم با خانوم جوان مدت ها بود که دنبال یه چهره ی خاص برای تبلیغ می_

 هستی که من دنبالشم دیدن شما فهمیدم همون

 انقدر تعجب کردم که تونستم فقط با لکنت بگم

 من... اما ...ا_
صدای زنگ موبایلش نذاشت ادامه بدم کارتشو روی میز  گذاشت و اشاره کرد 

و بعد از کافه خارج شد اون روز تا شب توی  زنگ بزنم و به دیدنش برم حتما 

ده بودم که انقدر تغییر کردم؟ آینه به خودم خیره شدم ، چرا خودم متوجه نش

انگار تازه خودمو میدیدم االن چهره و هیکلم خوب بود ،خیلی خوب،انقدر که 

شدم مدل، ...بهم پیشنهاد مدل شدن بدن ، از اون روز به بعد کارم تغییر کرد شد 

کمکم فقط کارهای خوب و قبول میکردم درآمدم خوب شد عکسم رفت روی جلد 

، من شدم یک  و کشور و حتی کشور های اطرافشهر مجالت و بیلبورد های

سوپر مدل معروف ، پیج اینستام به دو میلیون فالور رسید و روز به روز 

بزرگ تر شد،خیلی زیاد و سخت شبانه روز تالش کردم حاال موفق بودم و 
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عاشق این موفقیتم ،از فکر بیرون اومدم و سعی کردم یکم بخوابم چون احتماال 

و مامان خانمی کل بچه ها نوه هاشون و میکشونن اینجا و  امشب خانجون

مهمونی میگیرن،میخوام بشم همون سراب قوی که شش سال قربت و تحمل کرد 

و شد اینی که االن هست من توان مقابله با هر سختی رو داشتم چون خودم و 

،چند ولی کمی هم استرس داشتم باور داشتم من از پس هر کاری برمیومدم 

صحبت  استراحت کردم و دیگه ساعت هشت  بود که بیدار شدم صدای ساعتی

نی همه اومده بود ن تیشرت و شلوار جینی پوشیدم ،توی یعیومد و ماز پایین 

و درکل خانواده مذهبی بودیم  خانوادمون همیشه جلوی نامحرم ها حجاب داشتیم 

سال توی ک روسری بزارم یان حقیقت این بود ک من شش م میکرد دو دل همین

کشور دیگه ای بودم و اونجا  آزاد میگشتم منظورم از آزاد پوشیدن لباس های 

بیخیال کشمکش با خودم شدم و ...ولی حجابم نداشتممثل بیکینی  خیلی باز نبود 

موهامو شونه کردم و روی شونه هام رها کردم ،دلم میخواست دوش بگیرم ولی 

ی کره اصال آرایش غلیظ و به شب موکولش کردم آرایش مالیمی کردم تو

بیشتر چهره ها طبیعی بود و کال آرایش چهره خیلی محو بود ونمیپسندیدن 

طبیعتاً منم اینطور عادت کرده بودم بعد از خالی کردن ادکلن روی خودم صندل 

یحجاب رفتنم قراره کلی های تخت انگشتیمو هم پا کردم و میدونستم ک بخاطر ب

مهم نبود میخواستم خودم باشم و دیگه خودمو ولی دیگه برام  نقضاوتم کن

سانسور نمیکردم از اتاق خارج شدم وپله هارو پایین رفتم همه چیز خونه 

خانجون همونطور بود ک رفتم چیزی تغییر نکرده بود و البته عجیب هم نبود 

مشغول  خیلی عالقه ای به تغییر دیزاین خونه نداشت همه تو سالن پایین بودن و

 پله ها بود داشت صحبت میکرد به  که پشتش  پسری صحبت بودن

خواید بگید چی شده که گفتید بیایم ،  ما رفته بودیم شمال نمیشد باباحاجی نمی_

 بزارید فردا این موضوع مهم و

سبحان پسر عمو نیما و خاله راحله  بدون دیدنش و با لحن صداش متوجه اینکه

اهی کلی انداختم و نیشخندی زدم و توی اونا هنوز منو ندیده بودن نگ شدم... بود

 دلم گفتم 

 جووون، همتونم ک هستید  چی از این بهتر_
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مطمئنن انقدر  آخرین پله رو هم طی کردم و باباحاجی با لبخند محوی نگام کرد

ش به با اشاره ی دست از اینجا بودنم شکه بود که توجهی به بی حجابیم نکرد

 گفت طرف من 

 ز موضوع مهمنخیر نمیشد، اینم ا_

با این اشاره همه به سمتم برگشتن و با چشمای گشاد شده نگام کردن  و باالخره 

 ریحانه به خودش جرات داد پرسید 

 چهره ی شما خیلی آشناست همدیگر و جایی دیدیم ؟_

 لبخندی دندون نما زدم وگفتم 

 بم سراواقعا نشناختید منو؟ _

واقعا باور کردنی نبود پوزخندی همه جا خورده بهم نگاه کردن و حق داشتن 

 روی لبم نشوندم وگفم 

 از دیدنم جا خوردید _ 

طبق عادت چادرشو زیر بغلش جمع کرد کال این و  ابرویی باال انداخت حمیرا 

 گفت دختر تیک داشت 

عزیزم تو اصال به سراب شباهت نداری حق بده برامون باور کردنی اخه _

کیلو عزیزم ، خیلی تپل بود حدود دویست راب سنباشه ... تا جایی که من یادمه 

 جدا من که باورم نمیشه شما سراب باشی

تو دلم خندیدم و البته احمق با اوج مهربونی تیکه مینداخت ... برام مهم نبود  

 اون بیچاره ک از چیزی خبر نداشت

قبل از این ک من حرفی بزنم صدای پر ابهت مردی بلند شد جا خورده نگاش 

چیزی توی دلم فرو  از قبل هم جذاب تر و پر ابهت تر شده بود کردم حتی

 ریخت و احتماال ترس بود

 خانم کافیه حمیرا_
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مکثی کرد وبه همین حرفش برای اینکه حمیرا ماستاشو کیسه کنه کافی بود ...

مطمئن بودم خون داره خونشو میخوره بابت این نوع  چشمام نگاهی انداخت

 گفت با جدیت یکنهپوششم ولی خودش و کنترل م

 خوش اومدی _

حداقلش این بود که حدس میزدم از این مرد پر ابهت  جاخوردگیمو پنهان کردم و

رو به جمع لبخندی که همه ازش حساب میبردن یه سیلی نوش جان کنم ... 

دندون نمایی زدم و اجازه دادم لبخندم با سخاوت زیباییمو تکمیل کنه اینبار عمه 

 نگام کرد و گفتو حیرت م های به اشک نشسته عطیه بود که با چش

 تو سرابی؟...خودتی...واقعا_ 

مطمئنن برام با مادرم سمتش رفتم و خودمو توی آغوشش جا کردم عاشقش بودم 

ریخت و من میخندیدم به ترتیب خاله  و عمه و عمو اون اشک میتفاوتی نداشت 

ی نسبت به بچه هاشون و دایی ها و زندایی گالبتون بغلم کردن و بوسیدنم ول

تفاوت بودم متوجه بودم ک دوست دارن خودشون و بهم نزدیک کنم ولی بی

ناخداگاه دوست نداشتم کنارشون باشم، روی مبلی نشسته بودموپا روی پا انداختم 

و از بشقابی ک خانجون برام میوه پوست گرفته بود و خورد کرده بود میوه 

ازار دهنده بود االن که فکر میکنم چه دل و این وسط فقط نگاه سینا میخوردم 

عمه عطیه حرف زدن با با وجراتی داشتم که مقابلش اینطور ظاهر شدم سرم و

سنگینی نگاه نوه ها رو گرم کردم ... و خاله راحله و خانجون و مامان خانمی 

تفاوت بهشون با عشوه هایی ک بخاطر کارم عادتم شده احساس میکردم و بی

هاشون و میدادم البته موضوع سوپر مدل بودنم و فاکتور گرفتم  بود جواب سوال

چون مطمئنن به مزاج خانواده مذهبی ما خوش نمیومد همه هم ساکت و مشتاق 

بهم گوش میکردم البته به جز سینا پسر عمه عطیه ک با اخمای غلیظ نگام 

اون شدیداً روی این ه به خاطر بی حجاب بودنم کهمیکرد خوب میشناختمش 

موضوع حساس بود و همه توی فامیل شدیدا ازش حساب میبردن و البته ک 

اخماش برام مهم نبود ،بیخیال سینا در جواب خاله راحله ک پرسید توی کدوم 

 کشور بودی گفتم

کره بودم خاله جون الهی قربونتون برم ماشاهللا خانومای این خانواده مثل قالی _

 سنتون کمتر شدهکرمون میمونن بعد از  شش سال انگار 
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 عمه عطیه خندید و دوباره بوسیدم و گفت 

خدا نکنه عزیزم من قربون تو خوشگل خانوم بلبل زبون برم ک داشتم از _

 نگرانی نبودنت دق میکردم

سعیده چادرشو جمع کرده بود در حالیکه داشت چای تعارف میکرد پشت چشمی 

 نازک کرد و با لبخند مسخره ای گفت

دلبری و یکم خودشیرنی  لبل زبونی که نمیشه گفت باید گفتبالبته عمه جون _

 ن سراب جون؟...

دندون نما خندیدم و شونه سمت راستمو باال انداختم و چشمکی رو بهش زدم و 

 گفتم 

 شما حرفه ای تری بهتر میدونی... نمیدونم عزیزم _

 خوب متوجه منظورم شد که حرصی نگام کرد و 

ینا از جاش بلند شد و خیره به چشمام با همون قبل از این ک جوابمو بده س

بهت زده  انقدراخمای تو هم جلو اومد بازوم و توی دستش گرفت و بلندم کرد 

دونستم چی بگم ،با صدای محکم ولی تن صدای آروم رو به جمع شدم که نمی

 گفت 

 با اجازتون من یکم با سراب کار دارم _

 لبخند گفت کمی تردید وباباحاجی با 

 احب اختیاری باباجانص_

تفاوت نگام کرد دستشو از روی نگاه حرصیمو توی چشماش انداختم که بی

بازوم برداشت و پشت کمرم گذاشت و به سمت باال راهنماییم کرد مطمئن بودم 

تونستم نرم جای انگشتاش روی بازوم کبود میشه پوستم خیلی حساس بود نمی

م به باالی پله ها ک رسیدیم منو به بردچون در اون صورت مطمئنن به زور می

سمت اتاق خودم برد و در و باز کرد هلم داد توی اتاق و خودشم پشت سرم 

واردشد و در و بست منتظر داد و هوار بودم ولی خبری نبود توی اتاق قدم رو 

رفت و دستش و میکشید توی موهاش رگ های گردن و شقیقش متورم شده می
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سیدم ولی به خودم گفتم مگه چیکار کردم؟ اصال به بود و گردنش قرمز یکم تر

اون چه ربطی داره؟این دفعه با تاب میرم بیرون که بفهمه به اون ربطی نداره 

،چقدر وحشتناک شده ،اروم باش سراب فوقش میخواد دوتا داد بزنه دیگه 

قدر ترسیدی برو تو جلد سراب ،اینم مرده دیگه تشنه ببرش انواسه دوتا داد ...

چشمه اگه اون مرده و قدرت داره تو زنی و تدبیر داری با جنگ و دعوا ک  لب 

ریلکس کردم و رفتم نشستم روی تخت همیشه همینطوری ...چیزی درست نمیشه

بودم زود آرامشم و به دست میاوردم، بعد از چند دقیقه سینا هم اومد کنارم 

دستی پشت نشست مشخص بود ک هنوز عصبیه ولی داره خودشو کنترل میکنه 

 گردنش کشید و گوشه لبشو زیر دندون کشید و باالخره به حرف اومد

 کجا بودی؟_

یه لحظه از تن بم صداش ترسیدم با خشم فرو خورده صحبت میکرد در هر 

رومو باال ابط بود، لبخند مالیمی زدم و تای صورت عصبانیتش به خودش مربو

 انداختم گفتم

 مکره بود...به خاله ک گفتم نشنیدی_

چشماشو به چشمام دوخت از حق نگذریم مرد جذابی بود ولی من کارم بود ک 

با زیبا ترین ها سر و کار داشته باشم پس برام مهم نبود ابروهاش محکم همو 

بغل کرده بودن و اگه یادم نبود که ابروهاش پیوند نبوده قطعا فکر میکردم که 

 مدل ابروهای پیونده 

 چرا رفتی؟_

و خیره نگاش کردم جوری ک اخماش از هم باز شد و محو  لبخندمو و خوردم

 چشمام شد سرمو برگرداندم سمت دیگه  با ناز زیاد و جدیت گفتم 

 میخوای بگی نمیدونی؟_

 غرید جوری ک ناخداگاه ازش فاصله گرفتم 

 میخوام از خودت بشنوم_

یی ک به یاد بیارم لب زدم با صدا زماندوست نداشتم چیزی از اون ...اخم کردم

 شنیدم خودمم به زور می
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 نمیخوام در مورد اون زمان صحبت کنم_

خیره نگام کرد و انگار میخواست صداقت حرفمو از چشمام بخونه و من کامال 

 صادق بودم با خشم زیاد بحث عوض کرد

روسریت کو؟ با از ایران رفتنت ،شرم و حیا رو خوردی و بجاش قر و قمزه _

کشیدی پایین ادم میاد روسریت و تا روی دماغت مییاد گرفتی؟تا جایی ک من ی

 به زور میشد چشماتو دید چی انقدر دریدت کرده ک حجابتو کنار گذاشتی

از شدت خشم داشتم منفجر میشدم ولی خودمو کنترل کردم و دندون نما خندیدم 

آروم دستمو بلند کردم و روی گونش گذاشتمو و ته ریشش و نوازش کردم با 

حق داشت من هیچ وقت سعی نکردم بهش نزدیک شده نگام کرد چشمای گشاد 

آروم خودمو سمتش کشیدم و سرمو بهش نزدیک کردم و بازم بهت زده بشم 

انگار کال عصبانیتش و فراموش کرد یا شاید بجز این  خیره خیره نگام میکرد

سرمو نزدیک صورتش بردم جوری ک نفسم  لحظه همه چیز و فراموش کرد 

خورد لعنتی عطرش معرکه بود دلم میخواست نفس عمیق بکشم به صورتش می

ولی به جاش نفسمو توی گردنش فوت کردم و با شیطنت خندیدم تو فاصله 

 دوسانتی تا صورتش پچ زدم

 عزیزم؟_

 چشماشو بست و روی هم فشار داد صدا دارو با عشوه خندیدم و با ناز گفتم 

 ندارهبه تو ربطی _

واقعا انتظار داشت نکنه رد و خندم غلیظ تر شد احمق ، باورانه چشماشو باز ک نا

آرزو ن چون یه روزی میشه بهش ... ب میشد که رویاش باشهخ...ببوسمش 

رسید رویا ک فقط توی خواب بشه بهش رسید نیم خیز شدم تا از جام بلند بشم 

 ک دستمو کشید ناخدا آگاه جیغ کوتاهی کشیدم توی بغلش افتادم قبل از اینکه هیچ

کدوم فرست عکس العمل داشته باشیم در اتاق باز شد و حمیرا و سعیده اومدن 

و البته حق  با حیرت خشک شده نگاهمون کردنتو و بادیدن اون وضعیت 

داشتن چون من روی پای سینا بودمو چون ناخودآگاه بود برای حفظ تعادلم 

لقه بود از رم حدستامو دور گردنش حلقه کرده بودمو دستای سینا هم  دور کم

نقدر تعجب کرده بودم ک به خودم زحمت تکون خوردن اوضعیت پیش اومده 

 ندادم و صدای خشن سینا بیشتر متعجبم کرد
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 بلد نیستید در بزنید؟ گوش وایساده بودید؟_

 حمیرا با لکنت گفت

 ینی شنیدیم نگران شدیم...شنیدم ...صدای جیغ... نه ...ن_

 تسعیده هم پشت چشمی نازک کرد وگف

 ببخشید مزاحم حال و حولتون شدیم_

اومدم از روی پاهاش بلند شم که سینا با فشار دستاش اجازه چقدر بی حیا بود ... 

 نداد و رو به اونا غرید

من بزور شنیدم اونوقت شما چطور شنیدید هه حتما صدای جیغ سراب اومد؟_

 یدو تو چیزی که به شظما ربط نداره دخالت نکنبرید رد کارتون ... 

هر دو چادر هاشون و جمع کردن و با نازک کردن پشت چشم با عصبانیت از 

سعی کردم ...نوچ انگار این چائر جمع کردن تیک همشون بوداتاق خارج شدن 

 داد با جدیت گفتم از روی پاش بلند شم ولی اجازه نمی

 بزار بلند بشم_

 ابرویی باال انداخت و با اخم های تو هم گفت 

 شیر اصال کار خوبی نیستبازی با دم _

 خندیدم و باشیطنت گفتم 

 اوال تو ک شیر نیستی دوما دم نداری سوما من ک کاری باهات نداشتم _

انگار انتظار داشت مثل قبال ازش حساب ببرم خب حقیقتا حساب میبردم ولی 

قبل از این ک فکر دیگه ای به ذهنم برسه با کاری که ...قرار نبود بزارم بفهمه 

تحاجمی و در عین حال مالیم جوری ...بوسیدمان متوقف شد ،منو میکرد ز

بوسید که انگار داشت شیره ی جونمو از لبام بیرون میکشید نفسم بند اومده می

خواستم داشته باشم دستمو روی سینش هیچ حس خاصی نداشتم ینی نمی...بود 

م یکم قدم رو گذاشتم و با فشار خودمو ازش جدا کرد و از روی پاهاش بلند شد

کشیدم عادتم  بود حین رفتم یه دستم به کمرم بود و دست دیگم و توی موهام  می
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یا اروم عصبانیت این کار برخالف من سینا با پوزخند محوی انگار آروم بود 

شده بود ... حسمو پس زدم دلم نمیخواست از اینکه من اولین نفری هستم که 

 تو چشماش و غریدمم نگاه عصبیمو دوخت...میتونه سینا رو اروم کنه لذت ببرم 

 گمشو از اتاقم بیرون_

بی حرف از جاش بلند شد و سمت در رفت و قبل از بیرون رفتن سمتم برگشت 

 گفت ولبخند کجی شستشو گوشه لبش کشید و و با جدیت 

یادتم نره در مورد ...خواستی بیای بیرون روسریت یادت نره...خوشمزه بود_

 بدهکاریبهم کلی توضیح  شش سال پیش هنوز

معلوم بود حواسش متمرکز نیست چون هر تیکه جملش مربوط به یه چیز بود 

 نیشخندی زدم وبه در اشاره کردم و جواب دادم

برو بیرون از اتاقم و دیگه ...هیچ کدوم از اینایی که گفتی بهت ربطی نداره_

 هرگز کاری به من نداشته باش

دقیقا متوجه شدم با نگاهش میگه جدااااا؟ ... م کرد ابرویی باال انداخت و یکم نگا

پوزخندی تنگ نگاهش بست و بعد بی حرف رفت بیرون ،هنوز عصبی 

از پسر حاجی ! اهههه لعنتی چرا منو بوسید؟...بودم،روی تخت نشستم 

بوسید اینطور ک معلومه خیلی حرفه ایه مذهبیمون بعید بود اوه چطورم می

م ئومدن تو در زدن بلد نیستن؟، مطمعو چرا اینطوری اسعیده و حمیرا رو بگ...

آخه جیغم خفه بود ...از صدای جیغ من باال نیومدن احتماال پشت در بودن 

سینا چه بازخواستی میکرد کال تو این ...انقدری بلند نبود که به پایین برسه

دم خانواده همه پرو ان منم از همه بدتر انقدر عشوه اومدم وقر و قمیش در آور

یه لحظه وسط ...که پسر حاجی که سرشو باال نمیاره پرید سرم ازم لب گرفت

 عصبانیت خندم گرفت 

خندم و خوردم و رفتم جلو آینه رژم و تمدید کردم وحشی همه ی رژمو خورده 

اصال دوست نداشتم اولین تجربه بوسم اینطوری باشه ولی خوب دیگه ... بود 

یادم باشه وسیله هامو از  ،تم اینطور فکر کنم یا شایدم میخواس کاریش نمیشه کرد

توی چمدون در بیارم بزارم سر جاش هر چند که خیلی اینجا موندگار نیستم ولی 

بی توجه به حرف سینا که گفته بود  ...خوشم نمیاد وسایالم نا مرتب باشه 

خوندم روسری بپوش از اتاق خارج شدم و به سالن پایین رفتم از نگاه همه می
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خوان بگن روسری بزار به خصوص باباحاجی و آقابزرگ ولی انگار یک م

تونستم بگن، بدون حتی نگاه کوتاهی به سینا روی یکی از مبال که با فاصله نمی

تر از همه بود نشستم و صحبتی نکردم واگرم کسی سوال میپرسید جواب کوتاه 

 ونه اومدذهنم خیلی مشغول بود، صدای خانجون از توی آشپز خ...میدادم 

 خانوما لطفا بیاید کمک ، تا سفره رو پهن کنیم_

توی این عمارت خبری از خدمه و کارگر نبود فقط همون حسین آقا بود که  

کمک آقا بزرگ و باباحاجی به باغ رسیدگی میکرد از نظر مالی خانواده 

رسید ولی خیلی ثروتمند ینی دستمون به دهنمون می...متوسطی بودیم 

نم بلند شدم کمک خانوما کردم هر چی خانجون مامان خانمی اسرار م...نبودیم

کردن ک بشینم گوش نکردم بعد از انداختن سفره همه داشتیم از آشپز خونه 

 شدیم ک خانجون گفتخارج می

 سراب، مامان جان صبر کن دیس ته دیگم ببر _

داد خیلی نمی ابرویی باال انداختم مطمئن بودم باهام کار داره چون تا االن اجازه

خانجون کمی این پا و ...کار کنم چشمی گفتم و منتظر شدم تا همه برن بیرون 

 اون پا کرد و خودشو با کندن ته دیگ سرگرم کرد و باالخره به حرف اومد

 سراب جان میخوای بری روسریتو سر کنی؟...میگم_

ا سرمو پایین انداختم، خوب به نظرم خیلی مزخرف بود آخه من تو اینست

حجاب عکس میزاشتم ، تازه شش سالم کره روسری نداشتم و بجز اونم توی بی

بیلبورد ها پوستر و شبکه های تلویزیونی کره مدام نشونم میدادن حاال جلوی 

خانجون که فکر کرد ...خانوادم روسری سر میکردم یکم ریاکارانه نبود؟

 ناراحت شدم با یکم مکث گفت 

این سبحان و سعید و ...نقدر که حرص خورد اخه خون سینا بچم خشک شد ا_

... حمید ورپریده هم ک کال بیخیال زمین و زمان شدن چهار چشمی تو رو میپان

میترسم دعواشون بشه سینا بچمو میشناسم محجوب  ولی پای ناموس که وسط 

عزیز مادر روسریتو سر کن که اتفاقی نیوفته ، ...باشه مثله شیر همه رو میدره

میدونی اینجا همه چادر سرشونه ، توام روسریتو سر کن بهونه خودت بهتر 

 دست کسی نده



 

15 | P a g e 

 

اهههه سینای ...حرصم گرفت ...با دندونای روهم فشرده، چشمی زمزمه کردم

نفهم خودش میپره رو سرم لبامو از جا درمیاره بقیه نگاهم نکنن، حاال اگه بفهمه 

آه ... دوست داره بکنه من شغلم چی بوده چیکار میکنه، به جهنم هر کاری ک 

صدای خانجون اومد ک نیاز و صدا کرد ...از اینم که هیچ کاری بعید نیست

 ،نیاز اومد تو آشپز خونه و گفت

 جونم خانجون؟_

 خانجون مهربون نگاش کرد و با اشاره به من گفت

 نیاز جان دخترم یه روسری و چادر به سراب بده_

پوشم پس جون ک نگفتم چادر میولی من به خان...بعله چادرم اضافه شد 

 نیاز مهربون نگام کرد و گفت...بیخیالش

 اینجا میارمبیا سراب جون بریم من همیشه چادر و روسری اضافه ...چشم_

لبخند ...موش بخوره تو رو چه مهربون شدی، قبال که توپولو صدام میکردی

 دندون نمایی زدم و گفتم 

 خودم شال دارم ...نیازی نیست عزیزم_

یحرف از آشپز خونه بیرون اومدم که با سینا چشم تو چشم شدم اخماش شدید ب

به درک حاال واسه من شیر شده ، اه بدم میاد حرفاشونو تحمیل ...توی هم بود

برم واسه دوسه هفته دیگه بلیط بگیرم من تحمل رفتار این پسر رو ...میکنن 

صبر ...ازش گرفتم رو بهش اخمی کردم و با نازک کردن پشت چشم رو...ندارم

کن یه کاری میکنم خودت بگی روسری نزار تو هنوز منو نشناختی، تو اتاق 

تنها شالی ک داشتم و سر کردم حریر مشکی خیلی نازک بود جنس لطیفی 

داشت ولی مدام از روی سر سر میخورد  و البته این عالی بود باالخره باید یه 

 جوری حرص سینا رو درمیوردم دیگ

ین طور آزادانه روی موهای بازم گذاشتم و رفتم پایین و همه سر شال رو هم

سفره نشسته بودن منم کنار نیاز نشستم و کمی برنج کشیدمو از خورشت 

فسنجون که عاشقش بودمم روش ریختم و آروم آروم مشغول شدم هنوز  قاشق 
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آدم شده  همه شون...دوم و نخورده بودم ک صدای تمسخر آمیز حمیرا بلند شد 

 سعیده نبودن اال این حمیراو

 !سراب جون همینطوری کم غذا خوردی که اون همه وزن و کم کردی؟_

شالمو که از سرم افتاده بود با ناز روی موهام کشیدمو یه لبخند عمیق جوری ک 

 چال گونم نمایان بشه زدم چشمک پر عشوه ای زدم و گفتم

 میخوای رژیم غذایمو بهت بدم ...اره عزیزم_

 حقیر آمیزی بهش کردم و با لبخندی گوشه لبم ادامه دادمنگاه ت

 اخه هیکلت شده یه چیزی تو مایه های اون موقع ها ی من_

سبحان و کامیار همزمان زدن زیر خنده و معلوم بود بقیه هم خندشون گرفته 

 نیاز که کنارم نشسته بود با خنده زیر لبی گفت...

 کشهمیاالن میره خودشو ... کوفت نگیری دختر _

نیشخندی زدم و جوابی ندادم و مشغول غذا خوردن شدم ،حمیرا هم دیگه حرفی 

نزد و با حرص بشقاب غذاشو برداشت با تشکر زیر لبی از خانجون به سمت 

بعد از غذا خوردن سفره رو جمع کردیم و نیاز پیشبند بست و ...آشپزخونه رفت 

حرف شده از اون وقتی ک راستی هانیه چه کم ...با هانیه مشغول ظرفا شدن 

مشغول خشک کردن ...اومدم اصال صداشو نشنیدم و ریحانه ام ک از اون بدتر 

ظرفا بودم ک دایی احمد صدام کرد برم پیشش دستمالی که باهاش ظرفا رو 

خشک میکردم کنار ظرفا روی اپن گذاشتم و شالی که از اولش از سرم افتاده 

ه به پسرا ک هر کدوم روی یکی از بود و روی موهام تنظیم کردم بی توج

مبالی نزدیک دایی بودن کنار دایی عزیزم نشستم سینا هم اونطرفش نشسته بود 

دایی دستشو دور شونه هام حلقه کرد سرمو بوسید و با همون طبع شوخ و 

 مهربون گفت

 میدونستی خیلی خوشگل تر شدی؟_

حرص سینای رو  ی پسرا اینجاست و چی بهتر از این کهمیدونستم گوش همه

مخ و در بیارم پس تا تونستم قر و قمزه اومدم و با ناز خودمو بیشتر تو آغوش 

 دایی جا کردم و گفتم
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 دونید چقدر پیشنهاد مدل شدن گرفتم کهنمی  تازه شما...بعله_

همشون بجز سینا به لوس بازیم خندیدن و بدون نگاه کردن بهشم میتونستم بفهمم 

هه احتماال فکر میکردن شوخی میکنم ولی حرف من ...اخماش عمیق تر شده

 دایی دوباره سرمو بوسید و مهربون گفت...حقیقت محض بود

 خواستم پیشم باشی دایی جان ولی مشخص خسته ای برو استراحت کن_

رفتن من یه جورایی فرار بود ،ولی هیچ کس ... میدونستم همه از دستم ناراحتن 

دادن ازم سوالی بپرسن شایدم ن اجازه نمیحتی حمیرا و سعیده هم به خودشو

گونه ی دایی ...میترسیدن دوباره به تریج قبام بر بخوره و بی هوا ترکشون کنم

تونستم یومد ولی نمیمخیلی خوابم ن... رو بوسیدم و با شب بخیری به اتاقم رفتم 

 یه هفته ای از...از خیر حموم بگذرم دوش کوتاهی گرفتم و بعدش سریع خوابیدم

گذشت  و سه روزی بود خونه مامان خانمی و آقابزرگ بودم اومدنم به ایران می

... و توی این یه هفته همه یک دفعه دیگه اومده بودن و اینبار خونه آقابزرگ 

حتی از تیکه های سعیده و حمیرا هم خبری نبود تصمیم ...اتفاق خاصی نیفتاد

لباسام مناسب اینجا نبود ...  داشتم برم بیرون هم یکم دور بزنم هم خرید کنم

،بخصوص ک سینا از طریق خانجون وادارم میکرد تا اونطور که اون دوست 

داره لباس بپوشم و ناگفته نمونه من کال دختر حرف گوش کنیم آرایش نکردم و 

ام و تن زدم  با شلوار جین همون شال به یه رژ بسنده کردم مانتو کتی  فقط

انکمم توی کیف یه طرفم گذاشتم کارتم پر بود و حریرم گوشی و کارت عابر ب

حاظر و آماده از  تمام پولشم به لایر چنج شده بود پس برای خرید مشکلی نداشتم

پله ها پایین اومدم که دیدم سینا روبه روی پله ها نشسته، نگاهم حرصیمو دوختم 

جون گفته بهش، اه لعنتی کی به این گفته من میرم بیرون، البته معلومه دیگه خان

 سینا از جاش بلند شد و با همون صدای بم و در ابهت گفت ...

 اماده ای بریم؟_

پشت چشمی نازک کردم بدون اینکه جوابشو بدم از خانجون و مامان خانمی 

حتی یه لحظه هم از همدیگه جدا .خداحافظی کردم ،این دوتا جاری عالی بودن 

ه سمت انتهای کوچه راه افتادم که نمیشدن از خونه خارج شدم وبیتوجه به سینا ب

ینی واقعا اگه من بیشتر از یک ماه اینجا میموندم این ...بازوم از پشت کشیده شد

پسره بیشعور دستمو قطع میکرد ، با خشم به سمتش برگشتم که با دیدن چهره 
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عصبیش یکم جاخوردم بیشعور خیلی وحشتناک عصبی میشد با صدای آروم 

 ولی لحن محکم گفت 

 اشین اونطف پارکهم_

 خیره به چشماش تمام قدرتمو جمع کردم و گفتم 

 میخوام تنها باشم_

 نیشخندی زدو به مسخره گفت

 چشم هر چی شما بگید _

 ن که  جواب بدم غرید قبل از ای

 بشمار سه توی ماشینی_

رسید پس خواستم برم ولی خب زورمم به این شیر نر خر نمیالبته من که نمی

م خودمو خسته نکنم ، ماشینش یه زانتیای سفید رنگ بود مشخص بود ترجیح داد

که صفر نیست ولی ماشین تمیزی بود سوارشدیم و حرکت کرد آهنگی پخش شد 

 ابرویی باال انداختم و با دقت گوش دادم 

 سراب رد پای تو، کجای جاده پیدا شد _ 

 کجا دستاتو گم کردم، که پایان من اینجا شد 

 یدی، که من تو گریه بیدارم کجای قصه خواب

 که هر شب هرم دستاتو، به آغوشم بدهکارم

م انداخت که بی اوهو چه آهنگ های عشقولی گوش میده ، نگاه معنی داری  به

 ندم طرف شیشهوتفاوت سرمو برگرد

 یه حسی از تو در من هست، که می دونم تورو دارم _ 

 واسه برگشتنت هرشب، درارو باز میذارم 

 پای تو، کجای جاده پیدا شد سراب رد 
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 کجا دستاتو گم کردم، که پایان من اینجا شد

 کجای قصه خوابیدی، که من تو گریه بیدارم

 که هر شب هرم دستاتو، به آغوشم بدهکارم 

 تو با دلتنگیای من، تو با این جاده هم دستی 

 تظاهر کن ازم دوری، تظاهر می کنم هستی 

رم و همینطور نگاه معنی دار سینارو  کال سعی کردم معنی آهنگ و ندید بگی

 باالخره به حرف اومد ، امروز میخواد با نگاه حرف بزنه

 میخواستی کجا بری؟_

 خوام سوغاتی بخرم می_

 با عصبانیت سمتم برگشت و غرید

 کجا به سالمتی،مگه قراره دیگه جایی بری؟_

 خنده عصبی کردم و گفتم

ه میرم همه کار و زندگیم اونجاست حتما ببخشید ،بهت ربطی داره؟،معلومه ک_ 

 انتظار داری بمونم ور دل تو

عربده زد، داد ن فریادم ن، یه چیزی خیلی بیشتر از داد و فریاد دقیقا مثل یه 

شیر که کسی از حدش میگذره و پا توی قلمروش میزاره با تمام قوا عربده 

 مو خیس کنمزداحساس کردم شیشه های ماشین لرزید و منم نزدیک بود خود

احمق،پس به کی ربط داره ؟غلط میکنی از حریمی که برات معلوم میکنم پاتو _

 یه وجب اونطرف تر بزاری

یا خدا چه غلطی کردم اومدم ایران، این پسره هیوالی چند منظورست همه 

اخالقای مزخرف و یه جا تو خودش داره به اولین دور برگردون ک رسید 

توجه بهش میرفتمو اون اساژ نگه داشت من بیماشین و دور زد وجلوی یه پ

شونه به شونم حرکت میکردبه اولین مغازه ی روسری فروشی ک رسیدیم 
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گرفت بازومو گرفت و بردم تو، چه گیری داده بود به بازو هیچ وقت دستمو نمی

همیشه بازوم و میگرفت ،بدون اینکه نظری ازم بپرسه یه چادر مشکی 

ی که به قول خودش از روی سر سر نخورن و انتخاب ساده،مغنعه چند تا روسر

پسره ی لوس زورگو همه ...کرد وحتی نظرمم نپرسید، باشه حتما میپوشمشون 

نوچ یه جوری میگم تحمیل میکنه انگار اگه مهربون بگه چیز و تحمیل میکنه 

گوش میکنم... خوب معلومه که وقتی هیچ روشی روم تاثیر نداره مجبور به 

، حاال با کره رفتنم چیکار کنم این عربده ای که سینا زد برای یشه زور گفتن م

رفتن باید از روی جنازش رد شم ،اه سراب حاال خدا نکنه جوون مردم گناه داره 

،توی مغازه ی بعدی هم همینطور مشغول انتخاب شومیز هایی بلند با یقه های 

ز اجبار خوشم نمیاد کیپ و آستین های بلند شد لباس های قشنگی بودن ولی من ا

تا اون سرگرم انتخاب بود از مغازه بیرون رفتم وبه مغازه رو به رویی که 

مخصوص تاپ و شلوارک و تیشرت و شلوار و کال لباس های ست خوشگلی 

بود رفتم ، پنج شش دست انتخاب کردم و حساب کردم ،از مغازه که اومدم 

میگرده  این پسره خنده هم بلده؟با  بیرون سینا رو دیدم با اخمای درهم داره دنبالم

دیدنم با عصبانیت کنترل شده ای به سمتم اومد اینبار به جای بازو مچ دستمو 

گرفت اه لعنتی چقدر وحشیه، رفتیم خونه توی راهم اصال باهم حرف نزدیم 

 وقتی رسیدیم به چشم هام خیره شد و با مکث گفت 

 میریم شمالدو سه ساعت دیگه آماده باش ، با بچه ها _ 

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 من نمیام_

کردم چرا همیشه ی خدا عصبانیه با سعی میکرد آروم باشه و من درک نمی

 همون حرص خفه گفت

دونم کدوم و سراب تو فکر میکنی من بیکارم،انقدر کار سرم ریخته که نمی_

فریح کنی تا ت... اول شروع کنم همه کارو زندگیمو دارم بخاطرت ول میکنم 

من که  انقدر پرو باشی که هیچی و به روی خودت نیاری...چی باعث میشه 

، بجای لجبازی برو واقعا دلیل اینهمه کینه رو نمیفهممهیچ وقت ازارت ندادم 

 آماده شو
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اینبار بدون هیچ شیطنت و آزار و اذیتی با جدیت بعد از مدت ها اسمش و صدا 

 زدم وگفتم 

خوب و از بد تشخیص میدم،برای ...بیست و چهار سالمههسینا من بچه نیستم ، _

 همینه دوست ندارم تو جمع آدم هایی باشم که ازشون خوشم نمیاد

یکم مکث کردم و به چشماش خیره شدم انگار داشت راضی میشد ،با تردیدادامه 

 دادم

 از  هیچ کدومتون... من از جمعتون خوشم نمیاد_

با برداشتن خریدا  از ماشین پیاده شدم و دوباره چشماش از خشم پر شد و من 

 گفت

 آماده باش میام دنبالت _ 

گاز ماشین و گرفت و رفت حرصم گرفت ک نتونستم چیزی بگم ولی مطمئن 

کنن پس بهتره خودم مثله بودم نخوامم برم خانجون و مامان خانمی مجبورم می

له ای ک با بچه ی آدم پاشم برم وسایلمو برای دو روز جمع کردم و توی کو

خودم آورده بودم  ریختم لباس های ک باهاش راحت بودم برداشتم دیگه اونجا 

آقابزرگم نبودند که بخوام به احترامشون روسری بزارم ،ارایش  وباباحاجی 

زدم و یکی از روسری های که سینا خریده هم خوشگلی کردم و تیپ خوشگلی 

ست  بتونم عکسی مناسب بود و مدل دار روی موهای بازم بستم دلم میخوا

اینستاگرام بگیرم و روی صفحم بزارم و حاظر و آماده پایین پیش خانجون  و 

مامان خانمی نشستم ده دقیقه بعد همه بچه ها ریختن توی خونه  دخترا همه 

چادر داشتن درست مثل شش سال پیش من بعد از سالم و احوال پرسی با 

،لعنتی از هیچ کدوم خوشم نمیاد تو خانجون و مامان خانمی سوار ماشینا شدن

کدوم ماشین باشم ،سینا زیاد اجازه ی فکر کردن نداد اومد نزدیکم و با جذبه 

 گفت

پس چادرت کو؟،این ... دونم تو انقدر منو حرص میدی آخر سکته میکنممن می_

 کردی ک بهتر بود سر نمیو  روسری بی صاحاب 

 گفتنیاز که کنارمون بود سریع خدا نکنه ای 
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،پشت چشمی نازک کردم و محلش ندادم و رو به نیاز با ناز و کرشمه فراوون 

 گفتم

 نیاز جون من تو کدوم ماشینا بشینم_

 سبحان که حرفمو شنیده بود قبل از نیاز با شیطنت گفت

 ...بیا تو ماشین من سراب جا_

وم و ه با نگاه سینا خفه شد ،سینا طبق معمول بازکن قبل از این که حرفش کامل

 گرفت و جوری که خودمون دوتا بشنویم گفت

پدر بینی که سوال میکنی،این سبحان منه نرخر و به این گندگی کنارت نمی_

 برا من مهربونم شده  سوخته ام

 پریدم وسط حرفشو کالفه گفتم 

 چه فرقی داره کجا بشینم...خب بابا ،اه حاال تا صبح قر بزن _

ماشین خودش کامیار روی صندلی سمت جوابمو نداد راهنماییم کرد سمت 

سالم و احوالپرسی کوتاهی کردیم  و کنار نیاز عقب نشستم ،  شاگرد نشسته بود

نیم ساعتی در سکوت گذشته بود که خودشم سوار شد و باالخره راه افتادیم ، 

 کامیار گفت

 خوام الیو بزارمداداش یه آهنگ بزار می_ 

 دو آهنگ گذاشت رو به کامیار گفتسینا نیم نگاهی از توی آینه بهم کر

 یه جوری بگیر دخترا تو الیوت نباشن_

ایشی گفتم و رومو برگردوندم حاال انگار من اینستا ندیدم لبخند شیطونی روی 

لبم نشوندم و یادم باشه بعدا پیجمو نشونش بدم یکم حرص بخوره،خداییش اخالق 

گاه لباس پوشیدن خودش رو مخی داره همه چی برا پسرا خوبه برا دخترا بده ن

و یه تیشرت سبز لجنی جذب تنش بود ینی جذباااا ،باشه بابا دیدیم تو ام سیکس 

پک داری با یه شلوار کتان مشکی و کتونی های سبز اوهو باشه االن من چادر 

 سر میکنم تو ام اینطوری تیپ بزن 
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 کامیار سری به تایید تکون داد مشغول الیو گرفتن شد

 یبرز چطوری داش_به به داش فر

 _تو راه شمالیم 

 _نه بابا با خانواده

 _داش سجاد خوش اومدی 

 _نه جون داداش

گوشیم زنگ خورد توی حواسم از اونا پرت شد و جاده رو نگاه میکردم ... ،

کره  همین هفته سیم کارت ایرانی گرفته بودم و شمارمو به جین هو داده بودم

ون پالس ساده داشتم آیفون یازده هم اومده خیلی مدل گوشی مهم نبود یه آیفون س

بودا من رو هفت درجا میزدم،جین هو بود لبخند عمیقی زدم و آروم روی شونه 

 کامیار زدم و گفتم

 کامیار جون میشه موزیک و کم کنی من گوشیم و جواب بدم _

،چشم و الیوشم خیلی وقت بود که تموم شده بودلبخندی زد و آهنگ و قطع کرد 

 ینا رو از توی اینه ندید گرفتم وبه کره ای با روی خوش جواب دادمغره ی س

 سالم_

صدای گوشیم زیاد بود و حواسم نبود کمش کنم و صداش اومد ولی اون فارسی 

جوابمو داد، با یکم لحجه خودم فارسی رو کال یادش داده بودم هر وقت پیش هم 

بته بخاطر این بودیم باهام فارسی حرف میزد تا احساس غربت نکنم و ال

 موضوع فارسیش عالی بود

 سالم عروسک خوبی؟ کنگر خوردی لنگر انداختی ایران دلم برات تنگ شده_

 خوبم عزیزم ،نترس زیاد نمیمونم،منم دل تنگتم _

 میخوای قطع کنم تصویری زنگ بزنم ؟_

 نه عشقم ،نت ایران ضعیفه منم توی ماشینم دارم میرم سفر_
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 قش قش خندید و گفت 

 مرد سفر بی من مزه نداره من که نیستم برات جوج بزنمنا_

قش و ضعف رفتم برای اینطور فارسی حرف زدنش خیلی بامزه گفت جوج 

 بزنم،با عشق گفتم

 سراب فدای جوج زدنت جین هوی خوشتیپ من_

قبل از اینکه حرف دیگه ای بزنم یا جین هو چیزی بگه گوشیم از دستم کشیده 

ون،نفهمیده بودم کی ماشین و نگه داشته بود ،نگاش شدو از شیشه پرت شد بیر

یا خدا چرا اینطوری شده بود صورتش از ...که کردم از وحشت پریدم بغل نیاز 

سرخی به کبودی میزد گردنشم سرخ شده بود و تمام رگاش یه بند انگشت 

برجسته شده بود ،یه عربده ای کشید که فهمیدم اون قبلیه عربده نبوده داد بوده 

 ت کالمم که کال بوسیده بود گذاشته بود کنارعف

 ی الس میزنی...من شوهرتم المصب، با کدوم ال_

 نقدر ترسیده بودم که جرات حرف زدنم نداشتما

 یقمو گرفت تو دستش و چشمامو بستم

اجباری باشه یا قلبی من شوهرتم ،اون کره ی کوفتی و هر حرومزاده ای ک _

 وش کنتوش میشناختی و واسه همیشه فرام

 به خودم جرات دادم و آروم چشممو باز کردم با صدای یواشی گفتم 

اومدم ایران که ازت جداشم ولی ...من من  ، به خدا جین هو مثل داداشمه_

 خیانت نکردم

اشکم چکیدو جیغ نیاز بلند شد وحشت زده ...بعله خوابوند توی گوشم...شق

یزنه چقدرم دستش دستشو جلوی دهنش گرفت ، بیشعور به چه حقی منو م

مظلومانه هق هق کردم بدون اینکه به خودش زحمت بده  ...دارم براش...سنگین 

حتی جنازه ی گوشیم و برداره حرکت کرد ،نیاز و کامیارم اصال جرات نکردم 

... نامرد میدید من از گریه دارم میمیرما ولی اصال سعی نکرد  حرف بزنن

کردم و بجاش اخمامو توی هم کشیدم  اشکامو پاکارومم کنه با همون حال بد 
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خوام گردم، حاال طالق میوقتی برگردیم تهران میرم بلیط میگیرم و برمی

صدای آهنگی ...چیکار به درک طالقم نده ، مهم اینه من خودم دختر موفقیم

 پخش شد 

 همینکه میخوام حرفه دلم رو با تو بگم میری _

 یآره میدونم بد بوده کارم اینجوری دلگیر 

 میشه ایندفعه منو تو ببخشی

 میشه نگی میخوای ازم جداشی  

 میشه ببخشی و بگذری عشقه من 

 میشه فراموشت بشه گناهم میشه

 نگاه کنی به اشک و آهم  

بی توجه نگاهم بیرون انداختم کاش نیومده بودم ایران چقدر پشیمونم سرمو به 

نحسشو نبینم ،دست بزن پشتی صندلی تکیه دادم و چشمامو بستم تا حداقل ریخت 

نداشت که شکر خدا پیدا کرد مدارکم باهامه یادم باشه به شمال که رسیدیم سیم 

باید یه گوشی هم بخرم گوشی نازنینم نابود شد ... کارتمو بسوزنم و بگیرمش 

،اخ حاال چیکار کنم با صورتم پوستم حساس مطمئنم جای دستش کبود میشه، 

ترم میتونم طالقم و بگیرم، لعنتی هر چقدر بهتر میرم پزشک قانونی راحت 

سعی کردم یادم نیاد که زنشم بی فایده بود وقتی گفت شوهرمه واقعا گفت واقعا 

یعنی ما حتی عروسی هم داشتیم یه هفته باهم توی یه خونه زندگی کردیم؛ما به 

مصلحت بزرگ تر ها ازدواج کرده بودیم و بعد ازدواجمون بهم دست نزد 

تا نترسم و بهونه اورد و شاید یکی از دالیل رفتنم همین بود که کال ،فرصت داد 

گند زد تو اعتماد به نفسم هفته ی بعد عروسی بارو بندیلمو جمع کردم و رفتم یه 

هتل بعدشم یه بلیط گرفتم و رفتم کره خیلی طول کشید که به خودم بیام و خودم و 

داشتم نفهمیدم کی خوابم برد با پیدا کنم و حاال دیگه توی زندگیم بهش احتیاج ن

کنه از خواب بیدار شدم از بوی عطرش متوجه شدم حس اینکه یکی بغلم می

 حالی پسش زدم و زمزمه کردمسیناست با بی

 بیدارم، میتونم خودم بیام  _
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از ماشین پیاده شدم و کش و قوسی به عضالت گرفتم دادم صندوق ماشین باز 

و به سمت ویالی نقلی راه تم و کولمو برداشتم بود بی حرف از کنار سینا گذش

تونستم تخمین بزنم فاصله ویال تا دریا چقدره ،اه شین توی حیاط بود نمیماافتادم 

چقدر گرمه مانتو شالمو کندم و خودمو روی کاناپه جلو تلویزیون رها کردم و 

ا خوابیدم زیر مانتوم یه تاپ آستین حلقه ای جذب مشکی بود معلوم بود سین

عصبی شده چون الکی سر هر چیزی به یکی گیر میداد دیگه متوجه چیزی 

نشدم و تو عالم خواب فرو رفتم وقتی بیدار شدم با حیرت دیدم توی اتاقم و روی 

یه تخت دونفره خوابیده بودم ،صدایی از بیرون نمیومد سر و وضعمو درست 

ارایشمو تمدید کردم کردم لعنتی روی گونم یه حاله ی بنفش رنگ ایجاد شده بود 

و سعی کردم کبودی و پنهان کنم که نشد بیخیالش شدم ،میخواستم یه چیزی 

بخورم ک ضعفم بشینه و بعدش برم بیرون گوشی بگیرم و سیم کارتمم فردا 

میسوزونم االن مخابراتا بستن نزدیک غروب بود تقریبا ،از اتاق بیرون رفتم 

ته بجز سینا که لم داده بود روی مبلو خیلی همه جا ساکت بود هیچ کس نبود الب

دونستم خوابه یا بیدار در هر صورت ساعد دستش روی چشماش بود نمی

تفاوت از کنارش گذشتم و رفتم توی آشپز خونه قهوه دم شده توی قهوه ساز بی

بود از خدا خواسته یه فنجون برای خودم ریختم و یه تیکه هم نبات توش انداختم 

تونستم چیزای تلخ و بخورم و به نظرم اینطوری کال نمیابداعی خودم بود 

مزش بهتر بود بعد از خوردن قهوه فنجونم و توی سینک گذاشتم و به سمت اتاق 

 رفتم و لباسهای بیرونم و پوشیدم،اومدم از در خارج شم که صداش بلند شد

 کجا به سالمتی؟ _

پرو صورتمو ...اه افتادمحلش ندادم و به راهم ادامه دادم اونم بیحرف دنبالم ر

کبود کرده حاال جلو چشمم میاد ،ولی یکمم تقصیر خودم بود من با جین هو خیلی 

راحت حرف میزنم و دست خودم نیست که این همه دوسش دارم اون همیشه 

برادرانه پشتم بوده و هر کاری ک از دستش برام برمیاد و برام انجام میده منم 

ت متفاوتمون کاری ندارم ولی به جرات میتونم نسبت به اون همینطورم به ملی

در هر ...بگم ما بهترین دوستای هستیم  ک میشناسم فارغ از جنسیت متفاوتمون 

صورت حق نداشت روم دست بلند کنه مرتیکه وحشی،بازوم و گرفت و سوار 

گنده قدر گاو زور ...رسیدماشینم کرد لعنتی زورگو کاش زورم بهش می

ارکینگ در آورد و فهمیدم ویال وسط کوچه ای که تهش به داره،ماشین و از پ

ساحل منتهی میشه سمت خیابون رفت و نیم ساعتی بیحرف رانندگی کرد و 

 باالخره بعد از نیم ساعت به حرف اومد جدی حرف میزد
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از اینجا که برگشتیم میای خونه خودمون ،شش سال سرگردونی به اندازه کافی _

 بری عمارتزیاد بوده ک دیگه نخوای 

بیشعور یه معذرت خواهی ساده هم بلد نبود هه،من برای ... جوابی بهش ندادم 

برگشتن به کره برنامه میریختم و اون برای برگشتن به خونه ای که عمر زندگیم 

توش به سختی به شش هفت روز میرسید ،شش هفت روزی که من جون کندم تا 

عتماد بنفسم جوری که میخواستم توجهشو به خودم جلب کنم و اون گند زد تو ا

خودمو بکشم، شاید برای االنم این موضوع خنده دار باشه ولی اون زمان من یه 

دختر هجده ساله بی اعتماد به نفس بودم که نمیتونست گیلیم خودش و به تنهایی 

از آب بیرون بکشه،من از این خانواده فقط حجاب و یاد گرفته بودم و عرضه 

م توی لحظات آخر تصمیم گرفتم بجای کشتن خودم راهمو هیچ کاری و نداشت

ازشون جدا کنم،اون موقع بود که رفتم بلیط بگیرم حتی مقصد مشخصی نداشتم 

فقط میخواستم دور باشم تا دست هیچکدوم بهم نرسه بی هیچ تحقیقی کره رو 

انتخاب کردم وقتی اونجا رفتم چقدر خدا رو شکر کردم که به اجبار خانجون 

انگلیسی و یاد گرفتم وگرنه بیچاره بودم ، یاد  حرفش توی ماشین افتادم که  زبان

گفت هیچ وقت آزارم نداده بود ولی گفت هیچ وقت ازارت ندادم راست می

توجهی که بهم بعد از عروسی میکرد بدترین آزار بود برام توی اون شرایط بی

ه بود و توی یه اتاق حتی مهربونم ترم شده بود ولی اون جایی که ازم جدا کرد

خوابید باعث شده بود خودمو خیلی پایین ببینم ،اون جذاب و خوشتیپ دیگه می

خوان زنش بشن و بین اون بود و میدونستم همه ی دختر های فامیل از خدا می

همه منی که همون دختر ها قول گنده صدام میکردن زنش شده بودم، صداش 

 حس مزخرفم بیرون کشیدبلند شد و من و از فکر اون زمان و 

 کجا میخواستی بری_

 بیخیال و بدون اینکه نگاش کنم گفتم

 گوشی بخرم_

 کالفه نگام کرد و با جدیت گفت

اما تو کال من و بی ...من تا به حال دست روی هیچ زنی بلند نکرده بودم_

غیرت فرض کردیم، انتظار نداشتی که قربون صدقه یه مرد غریبه  بری من 

 نمهیچ کاری نک



 

28 | P a g e 

 

 نگاش کردم ویکم مکث کرد و با صدای گرفته ای ادامه داد

بهش گفتی عشقم،جوری باهاش صحبت میکردی که با منی شوهرتم اونطوری _

صحبت نمیکنی،من و یه هفته تحمل نکردی و ترکم کردی در حالی که معلوم 

اگه نمیرفتی االن ...نیست چند وقت باهاش آشنا شدی که انقدر باهات صمیمی

 ل یه بچه چهار یا پنج ساله داشتیماحتما

 نیشخندی زدم و گفتم

 آره احتماال از گرد افشانی واست سه قولو زاییده بودم _ 

 لبخند محوی زد و گفت

خواستم برات اجبار باشم میخواستم خودت من و بخوای اگه یکم صبر من نمی_

 میکردی نیازی به گرده افشانی نبود

 عشوه گفتم با خجالت رومو برگردوندم و با 

نه عزیزم،تو یه دختر خوشگل و خوشتیپ میخواستی نه یکی ک حتی وزنش _

خوام در مورد اون موقع حرف بزنم آخه از خودتم بیشتر بود ،بیخیالش سینا نمی

خواستی و االن این منم که تو رو به حرف نیست ک تو اون موقع منو نمی

 نمیخوام

 با صدایی با تن باال گفت

و نخوای دیگه داری چرت و پرت میگی،اگه این چیزایی که غلط میکنی من_

کردم، تو اون موقع هم بد نبودی فقط میگی برام مهم بود که باهات ازدواج نمی

 یکم توپول بودی 

خندم گرفت ولی پنهانش کردم آره صدو هشت کیلو کم کردم میگه یکم توپول 

گشتشم بهم نخورد ،بعد تا بوی،چه چاخانیه یه هفته تو خونه دوتایی تنها بودیم ان

قیافه و هیکل اآلنم و دید و یکم براش عشوه ریختم نگذاشت چند ساعت بگذره 

پرید سرم اگه یکم بهش رو داده بودم االن سه قولو حامله بودم ، کنار یه مغازه 

دونستم چه ی موبایل فروشی شیک ماشین و پارک کردو هر دو پیاده شدیم نمی

خوام پل بردارم آره برمیدارم این همه کار کردم مگه میمدلی بردارم ،دوباره ا

اولش ...با خودم ببرم اون دنیا اصن از حرص سینا هم که شده یازدشو برمیدارم 
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بگم اون حساب کنه گرونه یکم اذیتش کنم رفتیم توی مغازه فروشنده پسر جوون 

 خون گرمی بود و البته شاید یکم هیز پرسید 

 چه گوشی مد نظرتونه؟_

 سینا نگاهی به من کرد و خیلی جنتلمن گفت 

 خانومم چه گوشی میخوای ؟ _

 ابرویی باال انداختم و با ناز رو به فروشنده گفتم 

 دوتا گوشی مد نظرم_ 

 نگاهی به گوشی های توی ویترین کردم و در همون حال گفتم

باشه،اون یکی هم سامسونگ گلکسی اس  11خوام یکیش آیفون می... اوووم_

 ت و یک اولترا باشه شنیدم دوربین خوبی دارهبیس

 سینا نگاه جدی به فروشنده که  نگام میکرد انداخت و گفت 

 جناب گوشی های ک خانوم خواستن بیارید_

فروشنده یکم مکث کرد و بعد چشمی گفت  رفت گوشی ها رو اورد، سینا هم 

کرد و با هر دو گوشی و نگاه کرد و در مورد کاراییشون از فروشنده سوال 

 دقت و حوصله برسیشون کرد بعد رو به من گفت 

 عزیزم هر دو گوشی های خوبین کدوم و میخوای؟_

اوهو چه مهربون و جنتلمن شده بخورمت که انقدر جنتلمنی بهت میاد از فکرم 

خندم گرفت و لبخندی روی لبم نشست که به سختی از چشم سینا دور نگه داشتم 

 و گفتم

 خواماون و می ایفونه خوشگل تره_

 سینا مهربونم لبخند زد و گفت 

 برامون بزاریدش لطفا_
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همیشه صد من ...این مهربونیم بلده رو نمیکنه،چقدرم صورت خندون بهش میاد 

اخم روی صورتشه ،واال داد هوار و کتکش ماله کنه مهربونی و لبخند و 

 و گفتجنتلمنیش برای دیگران،فروشنده مکثی کرد و با تردید نگام کرد 

 شرمنده جسارت میکنم خانوم یه سوال داشتم؟_

برجسته شد که مثه سگ سینا تو صدم ثانیه شد میرغضب چنان رگ گردنش 

 به اجبار لب باز کردم ، ازش ترسیدم

 بفرمایید_

خوب راستش من تو  اینستا یه پیجی دارم قیافه خانومه کپی شماست،پیج _

 شماست؟یه لحظه اجازه بدید پیجشون بیارم 

و با گوشیش مشغول شد ،سینا با چنان خشمی نگامون میکرد ک یعنی خون تو 

 سینا همینجا پوستمو میکنه،با رنگی پریده سریع لب باز کردم...رگم خشک شد 

دونم کیو میگید همه اشتبامون میگیرن،ما عجله داریم میشه نه،من نیستم می..ن_

 زودتر گوشی و آماده کنید 

و بی حرف مشغول آماده کردن گوشی شد،نگاهی به  پسره با تعجم نگام کرد

وشی و که جلومون گذاشت با دستای سینا انداختم مشکوکانه نگام میکرد گ

رزون شروع کردم به گشتن کیفم برای کارتم و اصال حواسم نبود دارم چیکار ل

 میکنم که صدای پسره رو شنیدم که گفت

 رمزتون؟_

 د نگاه کردم گفتمبا تعجب به سینا که کارتش و داده بو

 نه من خودم پرداخت میکنم_

چنان نگاهی بهم کرد که درجا خفه شدم ،بعد از حساب کردن رفتیم سوار ماشین 

 شدیم،سینا با درگیری فکری نگام میکرد بعد ده دقیقه سکوت پرسید

 منظورش چی بود اون یارو_
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ه نترس و پرسه بیخیال باش سراب مگه میخواد چیکار کنمیدونستم باالخره می

محکم و بیخیال  جواب بده بعدا بفهمه بهتره االن عصبیه،االنم با فکر به این 

موضوع عصبی شد دیگه،کار و زندگیته بعدا میتونی از خودت دفاع کنی ولی 

 االن بپیچونش توی ذهنم پر از فکر بود خودم و بیخیال کردم و گفتم

 نمیدونم_

بع که انگار تونست با خودش کنار با خشم نگام کرد و حرفی نزد بعد از یه ر

 بیادگفت

 مبارکت باشه _

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم 

 بعدشماره کارتت و برام بفرست پولتو بزنم برات مرسی_

 اگه کاری کردم وظیفم بوده منتی نیست_

 اخمی کردم و گفتم

 باشه اونم االنتو کاری به وظیفت ندارم، خوشم نمیاد هزینم به عهده _

 پرید و گفت وسط حرفم

 تو بیجا میکنی که خوشت نمیاد،بعدشم مگه االن مشکلش چیه؟

 با همون اخمای درهم با ناز و کرشمه موهامو پشت گوشم زدم و گفتم

هه خوب یکم ناجوره اول کتک بزنی و گوشی بشکونی بعد بری یه گوشی _

 عالی بگیری برای جبرانش،نگران نباش تو هیچ وظیفه ای نسبت به من نداری

 با اخم گفت 

اون بیصاحاب میخواد موهاتو بپوشونه برا اضافه  ، موهاتو بکن تو شالت_

یجوریم میگه کتک انگار چجوری  ، کردن به ناز و عشوه ت روی سرت نیست

در مورد گوشیم شوهرتمممم آدم شوهرتم وظیفمه برای  ، زدم یه سیلی بود دیگه

 جبران چیزی نبوده
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 اد گفتملبامو غنچه کردم و با ناز زی

اخی عزیزم تو رو خدا دربیار کمربندتو بزن سیاه و کبودم کن تا کتک حسابش _

 وحشی گونم کبوده با کرم پودرم محو نشد دیگه میخوای چطور بزنی ، کنی

پوزخندی از خنده زد و دست دور شونم انداخت و سرمو بوسید ،و با مالیمت و 

 صدای آروم گفت

 ...بشکنه دستم ک_

 شو سریع گفتمپریدم وسط حرف

 ایشاال_

 با چشمای گرد شده نگام کرد و آروم خندید و شرمنده گفت

دونم انقدر عصبی شده بودم که هر آن احتمال ، فقط می نمیدونم چی شد زدم_

 من زنمو با کسی تقسیم نمیکنم سراب  ...میدادم سکته کنم 

 و جدی ادامه داد

 حق نداری به جز من با کسی صمیمی باشه _

 نگاش کردم و با نازک کردن پشت چشم با عشوه گفتممسخره 

 چششششششم، هر چی شما بگید اقااااا_

 خندید و گفت 

 ، من جدی گفتم مسخرم میکنی_

 گوشه سمت راست لبمو یکم به نشونه پوزخند باال بردم و رومو برگردوندم ،

میگه به جز من نباید با کسی صمیمی باشی یکی نیست بهش بگه من کی با تو 

وقتی به ویال رسیدیم بچه ها  خودمم ک جرات ندارم بهش بگم ،...میمی بودمص

توی حیاط بساط جوجه راه بودن با سالم کوتاهی راهی اتاقی که توش خوابیده 

و لباسامو با ساحلی آبی رنگ جذابی عوض کردم که به پوست  ، بودم شدم

هفت بود و آستین  رسید  و مدل یقشسفیدم خیلی میومد بلندیش تا روی پاهام می
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حلقه ای موهامو شونه زدم و باز گذاشتم و یکمم کرم پودر رو جای کبودی گونم 

از اتاق  ، زدم تا محو بشه که نشد خیلی مشخص نبود ولی پوشیده هم نشده بود

خارج شدم و توی حیاط رفتم دخترا توی آالچیق بودن و پسرا روی باربیکیو 

که داشت کبابارو باد میزد یه لحظه سبحان  جوجه ها رو درست میکردن ،

نگاش به من افتاد و خشکش زد پسرا هم رد نگاهشو گرفتن همه به من نگاه 

دخترا هم  کردن و سینا خنده از لباش پر کشید و توی یه لحظه رنگش کبود شد ،

 ساکت شده بودن اه مثل ندیده ها میمون رو به نیاز لبخندی زدم و گفتم 

 ساحل من چند تا عکس بندازمنیاز جون میای بریم _

 با لکنت گفت 

 آره عزیزم،برو لباس بپوش بریم...آ_

 با ناز گفتم

 نه اونطوری عکسام زشت میشه _

با صدای گووووووم وحشت زده به پشت سرم نگاه کردم وسینا رو دیدم که 

دستاش با رگای برجسته به دیوار تکیه داده شدن وداره از سرش خون میاد و در 

کنه همین ک باهم چشم توچشم شدیم یه جوری برگشته منو نگاه می همون هین

کامیار و حمید به سمتش  عصبی نگام کرد که احساس کردم خودمو خیس کردم ،

 حجوم بردن که با داد گفت

 ولم کنیدمیگم  خوبم ولم کنید،_

چقدر ازش میترسم ...با قدم های بلند به سمتم اومد و با وحشت یه قدم عقب رفتم 

اره خب آخه توام قبال اینطوری نبودی به  ،  مرد خشنیه قبال اینطوری نبودکال

خب میخواست به چیت گیر  قول خودش روسریت همیشه تا روی دماغت بود

بده االن یه سره تیپ میزنی و قر و قمزه میای کل پسرای فامیل کال نگاهشون 

ر میکنه از روی تو خب معلومه غیرتی میشه ، تقصیر سینا هم نیست اون فک

حرص اون اینطوری میگردی تو بخاطر کارت عادت کردی اون به این شرایط 

بهم که رسید با خشم دستمو گرفت و به سمت ویال رفت و در  عادت نداره ،

مثل ...اتاقی که وسایلم توش بود بردم و در و بست با خشم اومد روبه روم ایستاد
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ر نر دیگه به قلمروش نزدیک یه شیر نر که یه شی یه شیر تو صورتم غرید ،

 میشه

هان، میخوای به چی برسی با این ...علت کارات چیه؟میخوای به چی برسی؟_

 رفتارت؟

نمیدونستم چی بگم که کمی از خشمش بخوابه هنوز از سرش خون روی 

 سرامیک سفید رنگ میچکید ولی بازم صورت و گردنش از خشم کبود بود ،

خب  ، لش حجاب نداشتم ولی اینطوری نمیکردخب من خونه باغم که بودیم اوای

معلومه چون اون موقع هنوز تو بهت برگشتند بوده تازه اینطوری با دست و دل 

بازی لباسی که سرو گردنتو قفسه سینه و دستات پیدا باشه نمیپوشیدی االن کال 

دیگه فکر کردی تو کره ای هنوز،همون طور لباس میپوشی، بدون این که 

 واستم از اتاق خارج شم که با حرص گفتجوابشو بدم خ

تو آخر منو سکته میدی با رفتارات ...کجا میری با این سر و وضع؟...کجا؟_

 سراب شک ندارم 

 با غصه نگاش کردم و گفتم 

چرا باهام یه جوری حرف میزنی که احساس هرزه ...مگه سر و وضعم چشه؟ _

بیارم سرتو ببندی اگه خواستم برم برات گاز استریل ...بودن بهم دست بده 

سینا پام به تهران برسه یه راست  ...به تو محبتم نباید کرد  خوای به درک ،نمی

 گردم کره برامم مهم نیست دیگه طالقم بدی یا ن برمی

 با صدای خفه گفت 

سراب به  سراب ،... غلط میکنی حتی یک بار دیگه تلفظ هرزه به دهنت بیاد_

یگه اسم طالق یا رفتن به زبونت بیاد یه جوری خداوندیه خدا اگر یک بار د

 بندم که تنها راهت من باشمزبونت و می

 پوزخندی زدم و با این که میترسیدم با شجاعت گفتم

 دوباره بگو نشنیدم میخوای چیکار کنی؟...بله؟_

 جدی و با جذبه گفت 
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 حاملت میکنم که دیگه تنها راه و چارت من باشم_

 اش کردم و با مشت به سینش زدم و با اخم گفتم بهت زده و با خجالت نگ

 تو بیجا میکنی دستت به من بخوره _

 یه وری خندید و گفت 

 یه کاری نکن بچمون شمالی بشه ها_

 با وحشت اومدم ازش فاصله بگیرم که ارنجمو گرفت و منو سمت خودش کشید

تحاجمی با  نذاشت کوبید ،ینی انقدر...و توی صدم ثانیه لبشو روی لبم کوبید  ،

سرعت که لبم سر شد دستامو روی سینش گذاشتم تا اومدم از خودم فاصلش بدم 

که دستشو پشت کمرم گذاشت و منو محکم به خودش فشرد و دستام بینمون له 

 شد و از درد ناله ای کردم که لباشو فاصله داد و پچ زد 

 جووووون_

 با حرص سرمو برگردوندم و گفتم 

 ن کل هیکلم درد گرفت درد بی درمون ولم ک_

 با شیطنت گفت 

پس دختر خوبی باش و  ، قرار شد بچمون شمالی باشه نمیشه که ولت کنم ،_

 همکاری کن

با خشم نگاش کردم و انگار چامون عوض شد االن اون ارومه و من عصبی 

 گفتم

 اخرین باریه که میبینیم اگه همین االن ولم نکنی ،_

 غرید  ولم کرد با جذبه چونمو گرفت و

منو با خودت تهدید نکن سراب ،اونوقت اختیار خشمم از دستم خارج میشه و _

 حتی به تو که از تنمی رحم نمیکنم
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دونستم از تنشم ، با عصبانیت دستی توی موهاش با ناز نگاش کردم نه بابا نمی

 کشید و گفت

 لباس مناسب بپوش روسری و چادرتم سر کن تا بریم بیرون _ 

 ردم و گفتممسخره نگاش ک

 میخوای برات پوشیه هم بزنم_

 ابرویی باال انداخت و با شیطنت گفت

برای من ک ن ترجیح میدم لباس خواب بپوشی برام ، ولی برای بیرون رفتن _

 کامال باهات موافقم پوشیه هم بزن

بیتوجه به حرفاش به سرش نگاه کردم کاش میذاشت برم براش وسایل کمک 

و ببندم میترسم عفونت کنه ،چقدر بیخیاله خودش های اولیه رو بیارم سرش

 هیییی بخیه نخواد سرش آروم گفتم ...

کنه همینطوری بزار برم وسایل کمک های اولیه رو بیارم ،سرت عفونت می_

 بمونه

 مهربون نگام کرد و گفت

 نگران نباش خوبم_ 

 مکثی کرد و دوباره رگای گردنش باد کرد و قرمز شد گفت

شش سال هر وقت به این فکر کردم که زنم االن کجاست  یست ،اولین بارم ن_ 

ناموس چپ نشه روش؟ یه دختر تنها ؟،غذاخورده؟،جای خواب داره؟،نگاه یه بی

چطور از پس خودش برمیاد؟ سراب هر وقت که فکر کردم بهت یا سرم توی 

 ،من خاک ایران و...تو فکر هر روزم بودی... دیوار بود یا مشتم نترس عادتمه

 کردم از ایران خارج شده باشیالک کردم برای پیدا کردنت و حتی فکرشم نمی

اهی کشید و سمت دری توی اتاق رفت حدس زدم حمام باشه آخه دوتا در توی 

اتاق بود که یکیش سرویس بهداشتی بود روی تخت نشستم ،توی سرم هزارتا 

ن نمیتونم زبون بود که به حرف دراومده بودن و هر کدوم یه چیزی میگفت

تصورش کنم ینی دنبالم گشته،مگه دوستم داشته ک به قول خودش خاک ایران و 
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الک کرده ؟چه ربطی داره خب زنش بودم با رفتنم آبروی خودش و کل خانواده 

رفته،من اون موقع به این چیزا فکر نکرده بودم فقط میخواستم برم ، سینا هم 

حاال خواستم برگردم کره ...نیام روش باز شده ها باید دیگه جلوش قر و قمیش

مگه دست اونه کل کارو زندگیم  چیکار کنم فک نکنم این سینا بزاره برگردم ،

اونجاست جین هو اونجاست من یه هفتست ندیدمش دل تنگش شدم نمیتونم بمونم 

واااااااای بفهمه من شغلم چیه  ، ، من با توی کره بودن شدم این سراب ایران

شغلمه دیگه مثه اینه من به اون بگم شغلتو عوض کن خب به  هیچی ، چیکار کنم

، ولی توی ایران مرد ساالرن قانونم خود مرداد نوشتن معلومه  من ربطی نداره

هییییی ممنوع  ک به نفع مرداست قانون و شرع میگه هر چی شوهر بگه ،

اون  الخروجم نکنه اینجا زن بدون اجازه شوهر حق خروج از کشور و نداره

قع پاسپورت داشتم و پاسپورتم نیاز به تمدید نداشت که اجازه ی شوهر مو

وبخواد و تازه سینا به اینکه من از کشور خارج بشم فکر نمیکرد که ممنوع 

الخروجم کنه ولی االن میدونه توی سرم فکر رفتن پس احتمال ممنوع الخروج 

باشه خودم چیز از حموم اومد بیرون بپرسم ازش،نه یه وقت بلد ن ،کردنم زیاد

یادش بدم با تکون دستی جلوی صورتم به خودم اومدم سینا بود زخم سرش پیدا 

نبود موهای خیسش روی پیشونیش ریخته بود و آبش میچکید روی سینه ستبرش 

چقدر بی ادب شدم   ، کثافت چقدر خوشتیپ شیطونه میگه برم بهش تجاوز کنم

کاری باهام میکرد چیکار میکردم  دو دفعه بوسیدم  میخوام بهش تجاوز کنم اگه

پاشم  ...سینا مغرورانه نگام میکرد و انگار میخواست هیکلشو به ذخم بکشه 

 لخت شم ببینه هیکل ینی چی؟

 آروم گفت 

 پاشو لباس بپوش بریم بیرون از اتاق زشته_

 نچی کردم و گفتم

 نزاری اصال بیرون نمیام...من با همین لباسام میام بیرون_

 گرفت و با حرص به سقف نگاه کرد مسخره گفتم  سرشو باال

 داری به خدا میگی صبرت بده؟نچ نچ نچ این دعا ها روی من تاثیر نداره_

 نگام کرد و با خشم گفت
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 میخوای بدنتو به کی نشون بدی ؟سبحان یا سعید و حمید؟_

من حجاب نداشتم درست  ، خشک شده نگاش کردم روی من چه حسابی میکرد

کنه با شرایطش وفق بده خودشو به دنمایی نبود،یه آدم عادت میولی برای خو

خصوص اگه یه زن باشه منم به شرایط اونجا عادت کرده بودم توی اون شش 

بچه که نبودم  حاال نمیدونستم خودمو توی یه هفته باب میل سینا کنم ، سال ،

 خودم میتونم خوب و بد و تشخیص بدم با غصه جوابشو دادم

 ، س که ندونه تو که میدونی من از تمام نوه های این خانواده متنفرمدیگه هر ک_

 تو دیگه چرا اینو میگی؟

 به لحن صدام و ناراحتیم توجه نکرد وبا جدیت گفت

یا همین االن لباساتو عوض میکنی یا خودم برات عوض میکنم ک  سراب ،_

 دم صاحب یه سه قلوی شمالی نشیالبته بهت قول نمی

 د شده نگاش کردم و با مشت به بازپس کوبیدم با چشمای گشا

 کردیتو که نگاهم به هیچ مونثی نمی اخه تو چرا انقدر بی حیا شدی ،_

 ابرویی باال انداخت و گفت

تو ام دختر ...کسی ارزش نگاه کردن نداره  ، االنم به کسی جز زنم نگاه نمیکنم_

خودتم شش ساله که  خوبی باشه نگاه کن االن توی اتاق من و روی تخت منی ،

 ، البته اگه بیرون نریمم بهتره  زنمی پس هیچ مانعی برام نیست

 یکم نزدیکم شد که با هول گفتم

 خوام برم ساحل سرما میخورم هوا سرد می... اصال  وایسا لباس عوض کنم،_ 

دروغ که شاخ و دم نداره بعله چله تابستون من با این لباس سرما میخورم البته 

چون اینطور که مشخص سینا بدجوری  ، وردن بهتر از مامان شدنهک سرما خ

لوی من حولشو جلکس سینا از توی کمد لباس آورد و ری دوست داره بابا بشه ،

درآورد و البته قبل از اینکه اون یارو ناموسیش مشخص بشه من جلوی چشمام 

برای  و گرفتم و پشتم و کردم بهش و بیتوجه به صدای خنده مردونه و جذابش

خودم یه سویشرت شلوار کاله دار برداشتم و شیطنتم گل کرد درسته که من 



 

39 | P a g e 

 

خیلی چاق بودم ولی االن خیلی هیکل خوبی داشتم دیگه شکمم شل و بزرگ نبود 

بجاش سفت و تخت بود و خط یازده روش نمایان بود و پرسینگ خوشگل آویز 

کمال بدجنسی خودم و به  داری به نافم زده بودم صدایی از سینا نمیومد و من در

دونم هنوز تو اتاق هست از زیر ساحلیم شلوارمو پوشیدمو اون راه زدم که نمی

و بعد با یه حرکت  برگشتم سینا لباس هاشو پوشیده بود و با چشمای گشاد شده 

 نگام میکرد و من مثال با وحشت دست روی سینم گذاشتمو باخجالت گفتم 

 مگه تو نرفته بودی؟ برگرد ،_

خب به خواستم رسیدم سینا خان دید هیکلم از خودشم خفن تره البته از حق 

نگذریم یکم خجالت کشیدم پس سریع با یه حرکت لباسمو تنم کردم و موهامو 

فرق باز کردو از دوطرف آوردم جلو بعد برای اینکه بهونه دست سینا ندم کاله 

چه جذاب شدم،سینا  لباسمو روی سرم گذاشتمو خودمو تو آینه نگاه کردم جون

هنوز خشک شده نگام میکرد و منم با چشمک جذابی از اتاق خارج شدم که 

جلوی در دستمو گرفت و بردم تو با تعجب نگاش کردم که ازم فاصله گرفت و 

 یکم مکث کرد و با جدیت گفت ... از توی کمد یه روسری و چادر و در آورد

نمیاد کسی زنم و بی حجاب ، لطفا با حجاب کامل بروبیرون خوشم  سراب_

 ببینه 

اینم اسکل بودا همشون من و بی حجاب دیدن بعد سینا به روسریم نه به چادر 

 فکر مو به زبون آوردم  ، چقدر با هم متفاوت بودیم گیر داده ،

 هر چی بیشتر میگذره بیشتر میفهمم چقدر باهم متفاوتیم_

با دستمال مرطوبی که توی  از کنارش گذشتم و قید بیرون رفتن از اتاق و زدم

کولم بود ارایشمو پاک کردم و روی تخت رفتم و خوابیدم صدایی نیومد ولی 

میدونستم تمام مدت داره نگاهم میکنه با وجود اینکه بعد از ظهر خوابیده بودم 

راسته که میگن ...تمام تالشمو کردم تا بخوابم و خیلی طول نکشید که خوابم برد

صبح که بیدار شدم احساس کردم از پشت توی یه جای  ...خواب خواب میاره

تنگ گیر افتادم و البته اصال سخت نبود که بفهمم سینای سواستفاده گر بغلم کرده 

پسره ی پرو یه اجازه نمیگیره چون خواب سبکی داشت  ، و روی تخت خوابیده

آروم طوری ک بیدار نشه از آغوشش بیرون اومدم ساعت ده بود  و همه خواب 

، با همون لباس های دیروزی بدون شال ، البته کاله  بودن اوووو چقدر میخوابن
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بی ... سویشرتم روی سرم بود قبالنم گفته بودم من دختر خیلی حرف گوش کنیم

سر و صدا رفتم کنار ساحل تا یکم بدوم دلم نمیخواست واسه چند وقتی که ایرانم 

عت دویدن رفتم خونه همشون و ورزش نمیکنم هیکلم خراب بشه بعد از نیم سا

هنوز خواب بودن چون میدونستم خواب سینا سبک آروم و بدون سر و صدایه 

دوش کوتاه گرفتم و آماده شدم و از اون تیپای خفنی که میدونستم سینا عاشقشه 

زدم و اصال هم به داد و بیدادی که بعداً را مینداخت توجه نکردم سوییچ ماشینش 

باالخره شو هرم بود وباید یه جا به دردم میخورد دیگه  و از روی میز برداشتم

از ویال زدم بیرون اولین کاری که کردم لوکیشن این ویال رو برداشتم تا برای 

برگشت به مشکل نخورم از گوگل مپ آدرس یه مخابرات و در نزدیکی ویال 

درآوردم و راه افتادم سوزوندن و گرفتن سیم کارتم خیلی طول نکشید برای 

مین رفتم توی بازارش تا هم دور بزنم و هم برای جین هو سوغاتی بخرم اول ه

زنگ زدم بهش و کلی باهاش حرف زدم با مسخره بازی که راه انداخت کلی 

خندیدم و بعد یه مکالمه نسبتا طوالنی قطع کردم ،بعد از یکم گشتن یه کوزه 

و دوست داره  خوشگل سفالی براش خریدم میدونستم که جین هو کار های هنری

، براش دو تا تیشرت خوشگلم خریدم از حق نگذریم جین هو خوشتیپ بود و 

کیش آبی بود و یکی مطمئن بودم که بهش میاد برای خودمم دوتا مانتو خریدم ی

ال حریر خوشگلم خریدم و ساعت یک بود که برگشتم ویال شخردلی  دو تا 

ن سبحان کامیار و حمید به وقتی توی کوچه رسیدم دیدم همه ی پسر هاجلوی در

در تکیه داده بودن سعید روی زمین وا رفته بود و سینا توی کوچه قدم رو 

تا ماشین و پارک  میرفت و مدام دست توی موهاش میکشید اوه چه عصبانین

کردم سینا سمتم حجوم آورد که البته کامیار بازوش و گرفت و یه چیزی کنار 

 جلو آورد و غرید سرش و ، گوشش گفت که متوجه نشدم

 کجا بودی؟_

میدونستم جیغ و داد راه بندازم و جلوی همه کوچیکش کنم ولی در هر حال اون 

االن شوهر من بود و ابروش ابروی من پس ترجیح دادم به نصیحت خانجون 

گوش کنم درسته که من میخواستم از ایران برم و از سینا هم جدا بشم ولی تا 

یدادم در صلح باشیم به جای جنگ و دعوا من همیشه وقتی با هم بودیم ترجیح م

دختر صلح طلب و با سیاستی بودم و هیچ وقت کارمو با جنگ و دعوا  پیش 

نمیبردم برای همین آروم بازوش و گرفتم و با کمی ناز و جدیت لبخندی زدم و 

 گفتم 
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، مزاحم بچه ها  عزیزم اگه از چیزی ناراحتی بهتره بین خودمون حل بشه_

 منشی

ولی معلوم بود خوشش اومده از حرفم پس با روی  ، سینا با تعجب نگام کرد

 خوش به بچه ها گفت

 شرمنده بچه ها من نگران سراب بودم شما روهم ناراحت کردم_

کامال  کامیار دستی روی شونش زد و از کنارش گذاشت و بچه ها هم رفتن ،

 شدم که آروم شده با لحن آرومی پرسید متوجه می

 ا بودی سراب؟کج_

 آروم دستمو از روی بازوش کشیدم پایین و دستم و توی دستش قفل کردم 

 میگم، میای بریم لب دریا ؟_

 گفتو اخم همزمان با لبخند 

 ... این چه سرو وضعیه بریم_

حق با خانجون بود مردا با یکم محبت توی دست نرم میشن به خصوص سینا 

ردم ، همین طور که قدم زنان میرفتیم من تا به حال باهاش درست برخورد نمیک

تا هم جواب سوالش و ندم هم حواسش  با ناز وهیجان شروع به حرف زدن کردم

 پرت بشه

خوابید من واااای سینا چقدر می صبح که من بیدار شدم همه خواب بودن ،_

وووم ا ا هم ورزش کنم هم صبحونه بخورم ،همیشه صبح زود بیدار میشم ت

 خوابی؟تو همیشه انقدر می رمم دیر نرسم ،دوش بگیرم به کا

عمدا توی بحث قاطیش کردم که فکرش درگیر نباشه چون مشخص بود با 

 کنه مهربون و با کمی شیطنت جوابمو داد درگیری فکری نگام می

 ما دیشب با آرامش خوابیدم ا ، نه من همیشه زود بیدار میشم_

شت شروع به راه رفتن کردم و خندیدمو و دستشو رها کردم و رو به روش به پ

 گفتم
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من کره  بعله داشتم میگفتم اومدم کنار ساحل یکم دویدم ، خب خدا روشکر ،_ 

خیلی ورزش میکردم ترسیدم هیکلم خراب بشه گفتم از امروز دوباره ورزشو 

 شروع کنم توام معلومه ورزش میکنی خیلی خوشتیپ تر شدی

 با روی خوش گفت

 امروز دیگه کجا رفتی؟  ،اکثراورزش میکنم  آره خیلی_ 

 با شرمندگی ظاهری گفتم

 ببخشید ماشینتو بدون اجازه برداشتم رفتم سیم کارتمو بسوزنم و یکم خرید کنم_

 با آرامش گفت

من نگران خودت شدم گفتم گم نشی شماره کسی و هم نداشتی وگرنه ماشین که _

 فدای سرت من و تو نداریم 

ح دادم چیزی نگم که آرامش بینمون بهم بخوره با ابرویی باال انداختم و ترجی

 ظاهری که دیگه عصبانی نبود گفت 

 ...0912سراب شماره من و بزن تو گوشیت که دیگه نگران نشم جایی میری _

شمارشو زدم و یه میس براش انداختم تا شمارمو داشته باشه ، با هم سمت ویال 

 راه افتادیم که صدای دختری و شنیدم

 سراب جون وایستا تو رو خدا ...سراااااب_

دوباره وحشت وجودمو گرفت االن موقعش نبود که سینا بفهمه ، آروم ایستادیم 

سینا متعجب نگاه میکرد ومن نگاه ازش دزدیده بودم،دختره با ذوق نگام کرد و 

 گفت

خوام بزارم واااااااای، من آرزوم بود که ببینمت میشه باهام عکس بندازی می_

 اگه دوستام بفهمن ایرانی خودشونو میکشن که ندیدنت ...نستاگرامماستوری ای

 ناچار سرمو تکون دادم تا باهام عکس بندازه ،سلفی گرفت و با همون حال گفت

 میشه از اون لبخند دلبرات بزنی _ 
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با حرص دندون نما خندیدم لعنتی این شیر درنده رو انداخت به جون من حاال 

اگوش براش باز کنم دختره رفت و شانس آوردم سر انتظار داره نیشمو تا بن

کردم تو ایرانم معروف ظهر بود و ساحل خلوت بود ،ولی ایول فک نمی

باشم،حاال با سینا چه غلطی کنم،نمیشه دیگه بپیچونمش اون تیز احتماال به 

 بوهایی برده ،صدای خشن سینا نذاشت بیشتر از این فکر کنم

 پیج اینستاگرامتو بگو_

به دست تو سرچ اینستاش بود من نزدیک بود خودمو خیس کنم حاال چی گوشی 

 کنه با لکنت گفتمبگم این منو خودشو باهم تو دریا غرق می

 برای چی اینستا؟...اینستا ... ای_

ارنجمو گرفت و رو به روم وایستاد خیلی ازم بلند تر نبود شاید ده  دوازده سانت 

هشت باشه نگاهش توبیخی بود و خیلی  احتمال میدادم صد و هشتاد و شش تا

خشن دیگه اون سینای آروم چند دقیقه پیش نبود داد نزد ولی جوری غرید بگو 

که من با وحشت بدون فکر آیدیمو گفتم چه غلطی کردم عکس های داشتم که با 

دونستم عکس العمل مدل های مرد برای تبلیغ یه سری برندا انداخته بودم و نمی

غیرتی که سر روسری سر نکردن من یقه جر میده چیه ، سینا  سینای مذهبی و

با حیرت و خشم سرشو بلند کرد و نگام کرد یه لحظه گفتم االن سکته میکنه 

،صورتش کبود بود انقدر کبود که به سیاهی میزد ، کاش نگفته بودم ، اگه 

 ترسیده به نظر بیام پرو میشه ،حاالنره طالقم بده،نوچ خود درگیری گرفتم

،خودم میخواستم برم طالق بگیرم،سینا دیگه بیش از حد غیرتی االن دوتا مون 

دستی الی موهاش کشید یکم قدم رو رفت و بعد ...کنه و باهم تو دریا غرق می

 ایش مثله الت های چاله میدون میمونه...عربده زد 

 چه گوهی خوردی پدرسگ_

بره بمیره بغ کرده و دلگیر چییییی به من فحش داد، به بابای مرده من فحش داد 

بخاطر فحشت آشی واست بپزم که دو وجب روغن روش باشه ... نگاش کردم

،االن چی بگم بهش ، به قیافه درهمم نگاه کرد و بجای اینکه آروم بشه خشن تر 

 داد زد 

 ی ها عکس گرفتی ...منه نر خر چیکاره ی توام که رفتی تو بغل این ال_
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د وایستاد و اینبار با تن پایین ولی صدای خیلی خشن دوباره یکم راه رفت و بع

 گفت

سراب برگردیم تهران بدون اجازم آب بخوری خونتو حالل میکنم،نکنه رفتی _

اره؟من دیدم این بی همه کسا همه گوهی تو فیلماشون ...فیلم بازی کردی ؟اره؟

 فیلم بازی کردی؟...میخورن 

 ساکت نگاش کردم و دوباره داد زده 

 اره؟_

محل سگ بهش ندادم و فقط سرمو به معنی نه انداختم باال و با پشت چشمی رو 

ازش برگردوندم که دیدم همه بچه  ها پشت سرمونن ، اوه چرا اینطوری نگاه 

نوچ ...من کار اشتباهی نکردم...االن باید خجالت بکشم؟ معلومه که نه...میکنن

اهههه ینی برگردیم نوچ پسر حاجیمون چقدر بی ادب شده چقدر فحش داد ، 

 تهران من بلیط گرفتم و  رفتم آقا سینا حاال تو برنامه بریز سینا داد زد

منو چی فرض کردی هان؟اینستا عاشق چشم و ابروته بهت تیک آبی داده _

 ،سریع هرچی عکس داری پاک کن

بی توجه به قسمت دوم حرفش ،با حیرت نگاش کردم من تیک آبی نداشتم 

ک سه میلیون فالوور داشت ولی من تیک آبی نداشتم با عجله حساب اینستام نزدی

گرفتم ( شخصیت معروف)گوشیم و درآوردم و رفتم تو اینستام درسته تیک آبی

ام و فن پیجام اومده بود ،دلم و کلی هم استوری تبریک از دوستام و همکار

میخواست از ذوق بمیرم ولی جرات یه کوچولو خوشحالیم جلوی این قول بی 

که همشون بهت زده به ما نگاه میکردن شاخ و دم نداشتم ،بی توجه به بچه ها 

منو به سمت ماشین برد و سوارم کرد خودشم توی ماشین نشست انگار ... 

میترسید که تنهام بزاره زنگ زد به نیاز و ازش خواست وسایل ما رو جمع کنه 

خشن بودن شده  و برامون بیاره من درکش میکردم که عصبیه ولی انگار این

بود جزو رفتارش ،نمیدونم شاید اگر منم جاش بودم همینقدر رفتارم تغییر میکرد 

من یک هفته بعد از عروسی اون و رها کردم تا االن که شش سال گذشته راست 

میگه اگر مونده بودم احتماال بچه داشتیم،بچه داشتیم ولی انقدر موفق نبودم که 

ا نمیذاشت سر هیچ کاری برم و االن همون سراب احتماال سین...تیک آبی بگیرم

دست و پا چلفتی بودم که از عهده هیچ کاری برنمیومدم ولی االن یه زن موفقم 
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که میتونم گلیم خودمو از آب بیرون بکشم، کاری به زن هایی که با درس و علم 

مشهور میشن موفقیت هاشون علمی ندارم،ولی برای من با توجه به زندگی 

شرایط اآلنم توی کره زندگی توی بهشت ، ولی به اینم مطمئنم اگر شرایط قبالنم 

االنمم نداشتم بازم از جام بلند میشدم ینی زندگی اینو به من خوب یادداد که از 

صفر شروع کنم من همون سرابیم که جون کند تا پول عملشو در بیاره و عمل 

د انجام دادم نباید کم به اون سختی و حتی وقتی که هنوز بیست سالم نشده بو

دونم عکس العمل سینا چیه چون مشخص هنوز خودشو خالی بیارم من نمی

خواستم تا هنوز اتفاقی نیفتاده الکی خودمو نکرده،بیخیال فکر و خیال شدم نمی

به نظرم غصه گذشته ...آزار بدم برای هر مشکل باید به موقع غصه خورد 

کرد و همینطور غصه آینده خوردنم خوردن اشتباه چون دیگه نمیشه کاریش 

اشتباه چون میشه به موقعش یه راه حل  درست براش پیدا کرد سینا وقتی وسایل 

و توی ماشین گذاشت سوار شد هنوز یه خیابون نگذشته بود که ماشین وپارک 

کرد و برگشت سمتم نه نگاهش و نه رفتارش هیچگونه نرمشی و در خودش 

 نداشت با لحن خشکی گفت

 وشیتو بدهگ_ 

دیگه چیزی برای پنهان کردن نداشتم پس بی حرف گوشیمو  توی دستش گذاشتم 

 رمز نداشت پس راحت وارد شد بیخیال نگاه کردن به سینا به بیرون خیره شدم

کرد حرص اه از رفتارش حرصم میگیره هیچ وقت باهام خشک رفتار نمی

که انگار براش مهم میخورد دعوا میکرد ،دادم میزد ولی هیچ وقت اینطوری 

نیستم باهام رفتار نکرده بود ، گوشیم و ازش بگیرم عصبانی بشه ؟ ، نوچ نوچ 

اون خودش االن باهام قهره که ...فایده نداره پسش میگیره ،باهاش قهر کنم ؟

یکم ناز و کرشمه بیام مجبوربشه باهام ...محل بهم نمیزاره چه فایده ای داره

رد بیشتر عصبانی میشه احتماال فکر میکنه کارمو حرف بزنه؟نه اینم فایده ندا

بهتره هیچ کاری نکنم،گوشیم و ... توی کره با همین ادا اطوارا به دست آوردم

تفاوت انداخت تو بغلم،نگاه کردم صفحش هنوز روشن بود توی اینستا بود بی

ولی خبری از عکس و هایالیتی نبود همه رو پاک کرده بود با حرص حیرت 

م و احمق من کلی تبلیغات توی صفحه م داشتم،هه البته باید خدا رو نگاش کرد

شکر کنم که کال پیجم و پاک نکرده ترجیح دادم چیزی نگم حداقل االن که 

کنه  که همه ی راه های رفتنم و مشخص احساس خطر کرده اینطور رفتار می

وابم برد با دونم چطور بیخیال فکر شدم و خبینده،انقدر ماشین ساکت بود که نمی
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صدای سینا که با گوشی حرف میزد از خواب بیدار شدم ولی چشمام و باز 

 نکردم 

 بله ،بله چشم_

 لحنش محکم شد و گفت

...  زحمت داد اقابزرگ مگه میخواد بره خونه غریبه زنمه ها، این یه هفته هم_

 چشم ...د همون شب با خودم میبردمش به من بو

بزرگ گوش داد و با جدیت و لحن مهربانانه ای مکثی کرد و به حرف های آقا 

 گفت

هیچ کس مثل من نمیتونه مراقبش باشه نگران نباشید به باباحاجی و خانجون و _

 خداحافظتون ... مامان خانمی سالم برسونید 

تونستم خودمو به خواب بزنم سنگینی نگاهش و حس میکردم و بیشتر از این نمی

ش چشم تو چشم شدم آروم سالمی زمزمه کردم آروم چشمامو باز کردم که باها

که آروم ترم جواب گرفتم به ساعت گوشیم نگاه کردم و چهار و بیست دقیقه بود 

، معلوم بود خیلی تند اومده تا تهران حدودا ساعت ده دقیقه به سه بود که راه 

افتاده بودیم و من خواب بودم و نمیدونستم االن چند دقیقه ای ک رسیدیم ،از 

شین پیاده شدم نگاهی به اطراف انداختم چشمام پر از اشک شد و کاسه چشمم ما

به سوزش افتاد خونه خودمون بود،همون خونه ای که بعد از عروسی اومدیم 

توش ،با چه امید و آرزوهایی اومدم توش برخالف همه که فکر میکردن 

تی سینا هم ازدواجم برام یه اجبار بوده، من اون موقع خوشحال بودم و شاید ح

دوست داشتم ،ولی مریض بودم مریضیم کم بود اعتماد به نفس بود و من خودمم 

تازه االن متوجه اش شدم  یا اگر اآلنم ن حداقل بعد از موفقیت و معروفیتم 

فهمیدم ،االن به نظرم کمبود اعتماد به نفس مریضی بود من شرایط خوبی 

م نزدیکم نمیشد فکر میکردم بخاطر چاقی بیش از حدم نداشتم و چون سینا ه

مزخرف ترین دختر روی زمینم که حتی شوهرمم از من خوشش نمیاد همه 

روز عروسی دختری که میشناسن ازش تعریف میکنن ولی همه ی بچه های 

فامیل من و لباس عروسم و مسخره کردن به خصوص سعیده و حمیرا هنوز 

 گفتحرفاشونو توی گوشمه صدای پر ازتمسخر سعیده که می
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همه آرزوی یه گوشه چشم از سینا رو دارن بعد بیچاره مجبور شده با کی _

 ازدواج کنه 

 وبا حمیرا زیر خنده زدن و حمیرا هم ادامه حرفش و گرفت 

 سراب نه که تو بد باشی ها این سینای لعنتی زیادی خوبه  _

و  من اون موقع گلوم داشت از حجم بغض پاره میشد ،نیاز هم اومد کنارمونو

 ادامه حرفشون لپمو گرفت و گفت 

 توپولوی من چطوره_

و من داشتم میمردم واسه این حجم از کم بودنم و حتی نمیتونستم زبون باز کنم و 

جوابشونو بدم و چون مطمئنن اشکم در میومد و آرایشم خراب میشد و حتی بدتر 

کدوم از  از قبل میشدم ،حتی توی اون شرایط هم هیچ کدوم آرومم نکردن و هیچ

زیبایی که خودم میدونستم ندارم حتی به دروغ برای امیدوار کردن یه دختر بچه 

 گفترفت راست میومد میصحبت نکردن حمیرا چپ می

سراب ، چرا احمق بازی درآوردی این چه لباس عروسیه سه برابر نشونت _

 میده 

که با هم همه رو تحمل کردم تا سینا که تو زنونه اومد ،هر چی اسرار کردن 

برقصیم قبول نکرد ،شاید دوست نداشت جلوی زن ها برقص یا اصال رقص بلد 

کردم ،احساس میکردم روش نمیشه نبود ولی من اون موقع اینطوری فکر نمی

باهام برقص چون من براش اون زنی که میخواد نیستم چون چاقم ، االن که فکر 

ن به عنوان یه زن یا میکنم ،اون زمان بزرگ ترین مشکل من چاقی نبود م

دختر باید اعتماد به نفس داشتم که البته حتی یکمم نداشتم بیخیال فکر و خیال 

 شدم و به سینا نگاه کردم که با دقت و اخم های غلیظ نگام می کرد آروم گفتم

 چرا من و آوردی اینجا؟_

 بردم سمت خونه گفت اومد سمتم بازوم و گرفت و همین طور که می

کار خانم که آوردمت خونه شوهرت ،اگر بجای قر و ناز یکم از ببخشید سر_

فهمیدی جای زن خونه ی شوهرشه ،سراب من دین و قانون سر درمیاوردی می

االن انبار باروتم با حرف و رفتارت بهم کبریت نزن که آتیش بگیرم و خودمو و 
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ی تا من خودت و با هم بسوزونم االن بهترین موقعیت که آروم باشی و کاری نکن

باید یاد بگیری حداقل  ایران کشوری نیست که بشه با دریده کم کم آروم بشم 

بودن به جایی رسید ... زن های ایران تنها راه موفقیتشون سیاست داشتنه ... 

قانون و مرد ها نوشتن و طبیعی که به نفع خودشون باشه ... پس به جای اینکه 

 .. راه و رسم زندگی ویاد بگیرمنو بیشتر از چیزی که هستم عصبی کنی .

به حرفش عمل میدونستم که همه ی حرفاش درسته و نباید بیگدار به اب بزنم 

کردم و کاری نکردم که عصبانیتش بیشتر بشه دو هفته ای گذشته بود نگفته بود 

چکار کنم یا چکار نکنم ولی خودم انقدر سرم پر از فکر بود که حتی از خونه 

رفت،شام و ناهارم از م خودشم برای کار فقط بیرون میهم بیرون نرفته بود

بیرون میگرفت موقعیتی پیش نیومده بود که درباره ی شغل من باهم حرف 

بزنیم ینی کال باهم حرف نمیزدیم تا اینکه بعد دو هفته تصمیم گرفتم برم بیرون 

د هم یکم دور بزنم هم بلیط بگیرم برگردم کره قسمت اصلی زندگی من اونجا بو

از شانس خوبم برای  کلی قرارداد کاری داشتم که باید بهشون رسیدگی میکردم ،

سه ساعت بعد بلیط گیرم اومد مدارکم همراهم بود و بیخیال لباس ها و وسایلی 

ینی باید اعتراف میکردم در طول زندگیم ...که خونه باغ و خونه خودم بود شدم 

گذشتم دونستم و حاال باید ازش میهیچ خونه ای رو مثل خونه سینا خونه خودم ن

، رفتم توی فرودگاه نشستم خواستم یه پیام بلند باال برای سینا بنویسم که پشیمون 

شدم تصمیم گرفتم وقتی رفتم کره باهاش تماس بگیرم ،حالم از تمام این دو هفته 

بدتر بود وقتی فکر میکردم که دیگه نمیتونم ببینمش احساس بدی بهم دست 

واقعا ...لحظه توی دلم از خدا خواستم که یه اتفاقی بیوفته که نتونم برم میداد،یه

این دعا بخاطر سینا بود؟ بله احتماال بخاطر سینا و اون اخالق قشنگش بود چون 

نهار نخورده بودم به سمت کافه ای که توی فرودگاه بود رفتم و کیک شکالتی و 

کاش حداقل از خانجون ...قهوه سفارش دادم حین خوردن فکرم مشغول بود

خاله و عمو و اصال باباحاجی و آقابزرگ و مامان خانمی خدا حافظی کرده بودم 

عمه و دایی های بیچاره که تقصیری نداشتن باید از اونا هم خداحافظی میکردم 

،روم نمیشه رسیدم کره به همه زنگ میزنم،من که برم احتماال حمیرا و سعیده 

نزنن یه  مخشوقیقه هم سینا رو ول نمیکنن برای خودشیرینی کردن یک د

وقت،نوچ دیگه به من ربط ندارند من دارم ولش میکنم و میرم ،هرچی اصال  

غلط میکنن تا وقتی که شوهر منه حتی بهش نگاه کنن، به ساعت گوشیم نگاه 

کردم دیگه وقتی نبود شماره پروازمو اعالم کردن و به سمت نقاله رفتم و کیف 

م تا چک کنن و بعد از بازرسی بدنی به سمت کانتر شرکت دستیمو گذاشت



 

49 | P a g e 

 

هواپیمایی مورد نظرم رفتم بلیط و پاسپورت و به خانمه تحویل دادم منتظر شدم  

 کمی که گذشت خانمه گفت

 عزیزم شما ممنوع الخروج هستید_

بهت زده خیرش شدم،سینای لعنتی آخر کار خودش و کرد بیحرف مدارکمو 

زدم بیرون ترجیح میدادم سینا نفهمه که قصد رفتن داشتم  گرفتم و از فرودگاه

پس همونجابلیط و پاره کردم و با یه دربست رفتم خونه وقتی رسیدم خونه سینا 

تو این دو هم خونه بود و خیلی عادی نگام میکرد معلومه خیالش راحت بود ،

ا روی تختی داشتم البته اگه شام و ناهارم ندید بگیریم شبهفته کم باهاش برخورد 

که مال عروسیمون بود وسینا هیچ وقت توی اون یک هفته روش نخوابیده بود 

خوابیدیم با فاصله از هم ولی صبحا توی آغوشش از خواب بیدار میشدم  می

سالمی کردم و رفتم توی اتاق  لباسمو عوض کردم و رفتم یه دوش بگیرم البته 

توی سرم بریزم این سینای  ک بیشتر میخواستم فکر کنم، حاال من چه خاکی

بیشعورم که شمشیر و از رو بسته  من دلم میخواد یه زن مستقل باشم که از 

عهده ی خودش برمیاد اما االن حتی نمیتونم به کره و سر کارم برگردم لعنتی 

به خودم که ...دلم برای جین هو تنگ شده ،توی ایران و اینجا چیکار باید بکنم 

هیچ احساس بدی نسبت به سینا ندارم ولی نمیتونم از نمیتونم دروغ بگم من 

کارمم بگذرم همه جونمو سر پیشرفتم گذاشتم،حسابش دستم نیست که چند شب تا 

صبح سر پروژه بودم  چقدر سختی کشیدم،ینی هیچی به هیچی آخر اون همه 

تالش اینجاست اون ته ته قلبم یکم خوشحال بود که از این خونه و این کشور جدا 

دم مثلی حسی که توی فرودگاه داشتم ولی همه ی وجودم غصه تالشم و نش

میخورد که کال داشت هدر میرفت از حموم بیرون اومدم و از بین لباسام تاب و 

شرتکم و برداشتم و پوشیدم و بیخیال ناهار و سینا روی تخت دراز کشیدم و 

خودمو مرتب  خوابیدم ساعت هشت شب بود که بیدار شدم گرسنم بود جلوی آینه

کردم و از اتاق خارج شدم همیشه این ساعت سینا غذا رو سفارش داده بود منم 

که االن گرسنم بود بیخیال ناز کردن شدم سینا روی زمین بود و کلی برگه 

لباس کال تنش نکرده بود و فقط پاش یه شلوار  ...جلوش پخش و پال بود چقدر

هیکلی داری تو اخه، دیگه سینا  اسلش بود،جووون بخورم اون سیکس پکاتو چه

هم راه های دلبری و یاد گرفته به فکرم بی صدا خندیدم  و روی میزی که توی 

 آشپزخونه بود و نگاه کردم خبری از غذا نبود با تعجب به سینا نگاه کردم و گفتم

 غذا نگرفتی؟_
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ریلکس نگام کرد و نوچی کرد بغ کرده و با لب و لوچه آویزون با مظلومیت 

 گاش کردم ن

 خب من االن گرسنمه_

 مهربون نگام کردو گفت

من بجای خرید غذا یخچال و پر کردم،تو خودت خانم این خونه ای هر چی _

 دوست داری درست کن یادمه غذا های خوشمزه ای درست میکردی

بیخیال فکر به غذا هایی شدم که یه روزی با کلی هیجان و عشق براش میپختم 

 شدم 

ال آشپزی ندارم حاال چی درست کنم وقتم زیاد ندارم چون دارم اه لعنتی من ح

میمیرم از گشنگی سریع برنجم و گذاشتم بپزه میخواستم دمی درستش کنم  از تو 

فریزر هم ماهی درآوردم و گذاشتم توی سالر تا از یخی دربیاد و بعد از مزه 

تمام چیدم من  دار کردنش سرخش کردم و برنجمم دیگه آماده بود میز و با سلیقه

غذا های کره ای و یاد گرفته بودم ولی حتی اونجا هم برای خودم غذا های 

دنیا  همه جایایرانی میپختم دست خودم نیست که غذای ایرانی و به غذای 

میدم ، فکرم درگیر ممنوع الخروجیم بود ولی ترجیح میدادم چیزی نشون ترجیح 

 سینا رفتم و با ناز گفتم ندم که سینا متوجه بشه که فهمیدم به سمت 

 من غذا پختم،میای بخوری؟_

 با روی خوش از جاش بلند شد و گفت

 بله ،غذایی که سراب خانوم بپزه خوردن داره_

لبخندی زدم و با تموم روی خوشش شدت عصبانیتش از کار من مشخص بود و 

فقط میخواست االن که حالمون خوبه ارامشمون و بهم نزنه که چیزی 

البته اون کار خودش و کرده بود و توی این کشور مرد ساالر از من گفت،نمی

تونه کارشو پیش ببره کاری بر نمیومد،توی ایران یه زن فقط با سیاست می

این حرف خود سینا بود که خیلی  وگرنه همه ی قانون ها به نفع مرد هاست

و  غذامونو که خوردیم سینا با تشکر میز خوب اویزه ی گوشم کرده بودمش

منم  میز و جمع کردم و ظرف ها رو شستم تصمیم داشتم بشینم با ...ترک کرد
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سینا حرف بزنم بدون بچه بازی ،میخواستم مشکالتمون و منطقی حل کنم 

گاوزبون که خیلی آرامش بخش بود دم کردم تا دوباره عصبانی نشه دمنوش گل

سینا روی ...،یه لحظه از طرز فکرم خندم گرفت مثل خانجون رفتار کردم 

زمین نشسته بود سینی و کنارش گذاشتم و خودمم نشستم با تعجب نگام کرد 

نوچ نوچ ببین چطور باهاش رفتار میکنم که از نشستنم کنارش هم تعجب ...

 میکنه مهربون نگاش کردم و گفتم 

 چیکار میکنی ؟_

 سعی کرد حیرتش و کنار بزاره 

 چک میکنم ببینم راهی پیدا میکنم تو یکی از پرونده ها به مشکل خوردم،دارم_

چرا فراموش کرده بودم ک ... یه لحظه مغزم قفل کرد ،خدایا من چقدر احمقم 

اصال سینا وکیل با این اوصاف من بیچاره میشم، اون تموم قانون و از بره 

به قول سینا این منم که بجز قر و قمیش و ناز و عشوه چیزی بلد خودش قانونه 

م  به زور دارم درسته که توی کره موفق بودم ولی مطمئنن اگر من دیپل...نیستم 

قرار باشه ایران بمونم اصأل زن موفقی نیستم ،با همین فکر ها کم مونده بود که 

 گریم بگیره پس سریع با لبخند رو به سینا گفتم 

 باشه عزیزم مزاحمت نمیشم ،به کارت برس _

تم و مطمئنن من االن بیشتر گاوزبونمو برداشمنتظر جوابش نشدم و ماگ گل

به سمت اتاق رفتم احتیاج به فکر داشتم تا خودمو پیدا کنم ...بهش احتیاج داشتم 

نشستم روی تخت و ارنجم و سر زانوهام گذاشتم و طبق عادت پنجه توی موهام 

کشیدم،وای وای وای سینا وکیل بود و من یادم نبود،اخه چرا من انقدر احمقم می

تونه به جرم عدم تمکین ن مهمی و فراموش کردم اون االن میکه موضوع به ای

ازم شکایت کنه ، بخاطر اینکه شش سال خونه زندگیمو ول کردم شکایت کنه 

دیگه من جرات دارم اسم طالق بیارم؟معلومه که نه باید بسوزم و بسازم و ...

که واسه سینا یه جین بچه بیارم یهو زدم زیر گریه ولی خودمو کنترل کردم 

صدام در نیاد تا سینا بفهمه همه رویاهام دود شد رفت هوا ،من میخواستم یه برند 

درست کنم میخواستم طراح استخدام کنم ،خیاط استخدام کنم من کلی برای 

برندی که میخواستم درست کنم نقشه کشیده بودم دمنوشم و سر کشیدم تا شاید 

بخورم آروم نمیشم چه برسه کمی آرومم کنه،هه آروم من االن یه بشکه شرابم 
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گاوزبان ، برم منطقی ازش بخوام ازم جدا بشه؟اره اآلنم میگه باشه عزیزم به گل

فردا طالقت میدم برات بلیط کره هم میگیرم راحت برسی ،پس بهش بگم بیاد 

باهم بریم کره زندگی کنین؟االنم میاد،تازه بهم میگه مدل بیکینی بشی وسط گریه 

باره فکر و شروع کردم انگار صد تا زبون توی سرم بود و خندم گرفت ولی دو

همشون با هم حرف میزدن دوباره اعتماد به نفسم پایین اومده بود ،همش این 

ذاره من کره برم توی ذهنم بود که من بجز تیپ و قیافه چی دارم،سینا که نمی

صد و  من از صفر رسیده بودم به...طالقمم که نمیده پس مجبورم که زندگی کنم

االن یک دفعه رسیدم به منفی صد و این برام از مرگ سخت تر بود انگار یکی 

ازم توی ذهنم پرسید مگه از سینا بدت میاد که زندگی کنارش برات مثل مرگ 

باشه؟خب جوابش مشخص بود من هیچ وقت از سینا متنفر نبودم در حقیقت اون 

بگردم اآلنم دوسش تنها مردی بود که دوسش داشتم و اگه یکم تووجودم 

من فقط از این که یه زن بی عرضه باشم میترسم ، از این که خودم از ...دارم

کاش میشد برندمو همینجا راه بندازم توی ایران ...پس خودم برنیام میترسم 

مطمئنن با کمک چند تا از برند های کره ای که براشون کار کردم خیلی موفق 

ینا در موردش صحبت کنم احساس میکنم اگه میشم ،ولی االن حتی نمیتونم با س

خوام دوباره شرایط قبال و بهم نه بگه نابود میشم، شایدم قبول  کنه ولی من نمی

پیدا کنم بهتره یه مدت بیخیال همه چیز بشم و بیشتر به سینا نزدیک بشم شاید 

خوب باشه زندگی اینطوریم ،نفس عمیقی کشیدم و روی تخت خزیدم خوابم 

ند دقیقه که گذشت سینا هم اومد توی اتاق و بعد بی حرف کنارم دراز نمیبرد چ

خوابه ولی فکرم اشتباه بود کشید فکر کردم امشب هم مثله هر شب با فاصله می

نزدیکم شد و بازوم گرفت و منو سمت خودش کشید سرم روی بازوی عضله ...

روی گردنم  ایش بود و کمرم به شکمش چسبیده بود جرات مخالفت نداشتم ،لبش

نشست اولش بوسه های ریز میزد و کم کم منو چرخوندو بوسه هاشو عمیق کرد 

، لعنتی اصال نفهمیدم کی منو در بر گرفت در حالی که دیگه لباسی به تن 

نداشتم دستمو روی سینش گذاشتم تا جلو شو بگیرم ولی با مالیمت دستمو پس 

 زد و کنار گوشم زمزمه کرد

 لم کردی و االنم حقمو ازم میگیری بی انصاف شش سال و_

خواستم بهش دلم براش سوخت ، خودمم میدونستم منم دوسش دارم ولی نمی

اجازه بدم نزدیکم بشه من هنوز تکلیف زندگیم مشخص نبود ،انگار ذهنم و خوند 

 که شاکی گفت
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اول و آخر مال منی من حتی اجازه نمیدم یه اینچ ازم فاصله بگیری،دیگه بچه _

که بخاطر نترسیدنت به حال خودت رهات کنم شش سال پیش یه دختر  نیستی

بچه هجده ساله بودی و من دلم نمیومد با نزدیک شدن بهت ازارت بدم االن 

کنه یه زن بالغ بیست و چهارساله ای منم دیگه سی و چهار اوضاع فرق می

 سالمه پس مطمئن باش از دوره ی سر به هواییم گذشته

 سابید و با لحن محکمی ادامه داددندوناشو روی هم 

 دیگهههه به هیچ وجه ازم فاصله نگیر...سراب_

 پوزخندی زدم و با چشمای اشکی گفتم

بگو ازت خوشم نمیومد،بگو چاق ... بگو اجبار بودی ...نگو دختر بچه بودی _

 .....بودی دوتا هیکل منو داشتی چندشم میشد حتی کنارت بخوا

کمیل کنم حمله کرد سمت لبام بعد کام عمیقی که حتی نذاشت کلمه بخوابم و ت

گرفت  روی چشمام و بوسید و مثل یه شیئ با ارزش حبسم کرد توی بغلش و 

 محکم به خودش فشارم دادو با صدای خشدار گفت 

همه میدونستن ،همه عالم فهمیدن من عاشقتم تو ...خیلی احمقی سراب ،خیلی _

و تو همینم دریغ میکردی چرا چرت  میگی چندش،من آرزوم بود حتی نگام کنی

و پرت میگی این توبودی که ولم کردی ،من دق کردم هر وقت فکر کردم مگه 

چقدر ازم متنفر بودی که حتی تحمل کنارم بودنم نداشتی ،تمام سعیمو کردم که 

کوچک ترین کاری بهت نداشته باشم تا حد اقل فقط کنارم باشی ،ولی تو بازم 

 ولم کردی

د آب میکردن انگار واقعا سینا عاشقم بوده یعنی اآلنم هست ؟حاال که ته دلم قن

فکر میکنم چقدر سو تفاهم بوده اگر با هم در موردشون حرف میزدیم هیچ وقت 

راست میگن که نباید حرف ها رو توی دل تلنبار ...شش سال جدایی پیش نمیود 

 یکم که گذشت سینا گفت ... کرد ،دیگه جوابی ندادم 

ادم رفت بگم قراره برای کامیار بریم خواستگاری ، فردا آماده باش بریم اخ، ی_

 خرید هرچی الزم داری بخری

 با شیطنت نگام کردو ادامه داد 
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 باالخره جاری بزرگه ای _

 با تعجب گفتم

 من میشناسم دختره رو؟_ 

 گونمو بوسید و گفت 

 اره عشقم،ریحانه دختر عمو نعیم و میخوان براش بگیرن_

کنه ،من االن فهمیدم عشقمش بودم لعنتی آخه چرا آنقدر قشنگ تلفظ میمحو 

کلمه عشقم با صدای بم مردونش معرکست اگر قبال رفتارش و حرفاش این بود 

راستی ریحانه که از من بزرگ تره ،اوم پس فکر کنم ... من هیچ وقت نمیرفتم 

 کر گفتماون جاری بزرگه میشه  و با سینا که تو جاش نشسته بود ،متف

 اون دو سه سال بزرگ تر از منه...سینا، فکر کنم ریحانه میشه جاری بزرگه_

 شیطون نیشخند زد و گفت 

 خب من بزرگ ترم از کامیار_

 با لوندی گفتم

 پس چون من زن پسر بزرگه شدم ، جاری بزرگه میشم...اووووه _

 چشمامو تنگ کردم و لبخند بدجنسانه ای زدم و گفتم 

 اری بازی براش در بیارمصبر کن یه ج_

قش قش خندید سرش رفته بود عقب و سیب گلوش دلبری میکرد با 

ودلبازی ردیف دندون های مرتب و سفیدش و نشون میداد لعنتی جذاب دست

کنه دلم میخواد بهش تجاوز کنم دیگه،خیز برداشتم و با ،همین کار هارو می

انقدر با تعجب نگام  شیطنت سیب گلوش و بوسیدم ،حیرت زده خندش قطع شد

کرد که اینبار من قش قش خندیدم و با ناز  شونه راستمو باال انداختم و چشمکی 

 زدم و گفتم 

 تقصیر من نبود بدجوری داشت دلبری میکرد _
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 با ناله گفت 

 من با رفتار تو کمر درد گرفتم ،بیا تمومش کنیم االن دیگه لباسم که تنت نیست_

م اصال یادم نبود خاک تو سر...ردم و هینی کشیدم با خجالت نگاهی به خودم ک

اومدم لباسمو بردارم که دستشو دور مچ دستم حلقه کرد و آروم  لباس تنم نیست 

 گفت 

 نمیخواد بپوشی بخوابیم_

طور توی بغل توی بغل گرفت و خوابید فکر کردم دوباره نقشه کشید منو همون

میداد که خوابیده، منم سریع  ولی چند دقیقه که گذشت صدای نفس منظمش نشون

صبح ساعت ده بود که بیدار شدم سینا خونه نبود یه دوش کوتاه ...خوابم برد

گرفتم ،وقتی اومدم بیرون نیم تنه آستین بلندی و تنم کردم با شلوار گشاد بلند 

لباسم بجز قسمتی از شکم و ناف پوشیده بود ،به نافم پرسینگ خوشگلی زده 

شت و میشد اول اسم هر دومون موهامو با بابلیس فر کردم بودم که آویز اس دا

و آرایش خوشگلی هم کردم خودمو توی آینه نگاه کردم ،اوووف چه دافی شدم 

چند تا عکس سلفی خفن گرفتم کاش میشد عکس بزارم اینستا ولی حقیقتا جرات 

 سینا رو نمیکردم صدای گوشیم اومد  سینا بود با ناز جواب دادم

 بله_

 با لحن خوشرویی گفت سینا 

 سالم خانمم، خوبی _

 با لحن خودش و یکم عشوه اضافه جواب دادم

 سالم،اوهوم خوبم تو خوبی خسته نباشی

 صداش اومد که مهربون گفت

 به خوبی تو عشقم، سراب جان آماده باش دارم میام دنبالت عزیزم _

دی و که خیلی باشه ای گفتم و بعد از خدا حافظی تماس و قطع کردم مانتوی گشا

زیپ بسته میشد انتخاب کردم با یه جین یخی جذب . خوش پوش بود وجلوش با

موهای فر شدم و آزادانه روی شونم رها کردم و یه شال روی سرم گذاشتم یه 
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کفش خوشگل پاشنه هشت سانتی هم به تبپم اضافه کردم و بعد از برداشتن 

بخیر بگذرون سینا به تیپم  گوشیم توی پذیرایی منتظر سینا شدم ،خدایا خودت

گیر نده تازه شاید روابطمون یکم خوب بشه با صدای بوق ماشینی از خونه 

خارج شدم سینا جلوی در بود با دیدنم خنده از رو لبش محو شد و خیره خیره 

 نگام کرد سوار شدم و بعد چند ثانیه به خودش اومد وشاکی  گفت 

دی دیگه مگه چقدر از موهات کرسراب چادرت کو؟ همین شالم سرت نمی_

من به اینکه تو اون شش سال چه غلطی کردی کاری ندارم ،یعنی ...پوشونده 

کشه و احساس میکنم خونم تمام تالشم و کردم تا فراموش کنم غیرتم داره منو می

خشک شده از بس حرص خوردم که زنم با زیبایی هایی که فقط حق من بود 

از االن به بعد بیخیال اون سال های لعنتی میشی و  ولی...ببینم پول در میاورده 

 حجابتو درست میکنی

چشمام و روی هم فشردم،لعنتی نمیزاره دو دقیقه بگذره بعد شروع کنه نگاهم و 

 دوختم بهش و کالفه گفتم

میزنی من لباسامو  غرنها برم ،مثل پیر مردا همش داری سینا میخوای خودم ت_

 با خودت باشم که خیالت راحت باشهعوض نمیکنم ولی بزار حداقل 

 غرید 

خدا لعنتت کنه سراب که داری از من یه بی غیرت تمام عیار میسازی _

 ،سوارشو 

با آرامش نشستم ،خب قرار نبود هر دفعه هم من کوتاه بیام تازه کل بدنم کیپ 

بود و فقط یکم از  موهام بیرون بود ،توی پارکینگ پاساژ شیک پارک کرد و 

رفتیم وتقریبا با این کفش ها هم قدش ی پاساژ شونه به شونه هم راه میرفتیم تو

 شده بودم کمی به سمتش نگاه کردم وپرسیدم

 سینا ،نامزدی یا خواستگاری؟_

نیم نگاهی بهم کرد و معلوم بود چقدر ناراحت و عصبانی برای پوششم ولی 

دم تا دو روز گفت براش ناراحت شدم ولی اگر این دفعه کوتاه میومچیزیم نمی

دیگه منو چادری میکرد و با یه جین بچه تو خونه رها میکرد ،اره نیست خیلی 

 بهش رو میدی یه جین بچه هم حتما میاری با صدای آرومی جوابمو داد
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نه االن خواستگاریشه ولی برای نامزدیشونم خرید کن ،که دوباره نخوایم _

 بیرون بیایم 

بودم باالخره داشتم جاری دار میشدم خندم اوهومی گفتم دنبال یه لباس خاص  

خواست گرفت من کی تو فاز این چیزا بودم ولی خوب اینبار بودم دیگه دلم نمی

هیچکدوم از دخترای اون مهمونی زیبا تر از من باشن بخصوص که میدونستم 

حمیرا و سعیده به سینا چشم دارن ینی این دوتا دختر انقدر پرو بودن  که اگه من 

خواستیم یا فقط سینا میخواست قبول میکردن زن دوم و سومش بشن ا میو سین

که البته غلط میکنن شوهر من فقط مال خودمه به هیچ کسم نمیدمش  یه کت و 

رسید شلوار شلوار خوشگل چشمو گرفت کتش تقریبا بلند بود و تا پایین باسن می

ش دادم و سرشو با بی راستشم سه چهار سانت باال تر از مچ پا بود به سینا نشون

 میلی تکون داد و گفت 

 البته ک اگه میخوای با چادر بپوشیش ... برو پرو کن _

پشت چشمی نازک کردم و چیزی نگفتم منکه قرار نبود چادر سر کنم پس کلکل 

از جلو تر فقط اعصاب هر دومون و بهم میریخت رفتیم توی مغازه و از یکی 

کت شلوار سایز من و بیاره بعد از دو سه  از فروشنده ها خواستم که از اون

دقیقه برام آورد فروشنده ها که یه دختر یه پسر بودن یه جوری نگام میکردم که 

انگار خیلی وقت منو میشناسن حدسش زیاد سخت نبود که حتما از فالوورام 

بودن یامنو به خاطر مدل بودنم میشناختم به خصوص که توی کار لباس بودن ، 

تاق پرو و پوشیدمش عاشقش شدم مدل شلوارشم با کفش پاشنه بلند رفتم تو ا

 خیلی خوش فرم میموند کمی در اتاق پرو باز کردم و آروم گفتم 

 سیناجان ،میای لباسمو ببینی عزیزم؟_

فورا اومد و در اتاق پرو و جوری گرفت که از بیرون چیزی دیده نباشه معلوم 

رز نگاه اونا سینا باهوش بود و بود خوشش اومده ولی عصبانی به خاطر ط

 گفت...حدس این موضوع براش سخت نبوده احتماال

 خوبه به شرطی ک هم چادر بپوشی و هم جوراب _

 چشمامو تو حدقه گردوندم و بی حرف در اتاق پرو وبستم
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لباس و روی پیشخوان گذاشتم و سینا حسابش کرد خواستیم از مغازه خارج بشیم 

 که دختره گفت 

 عزیزم ،شما سراب هستی  ببخشید_

گوشه لبمو به دندون گرفتم و از گوشه چشم به سینا که اخماش همو بغل کرده 

 بودن نگاه کردم و سرمو به معنی مثبت تکون دادم پسره با ذوق گفت

رفیقام بفهمن ایرانی ... وای من عاشقتم سراب .میشه باهاتون عکس بندازیم_

 داری  خودشونو میکشن تو اینجا خیلی طرفدار

 سینا با خشم نگاشون کرد و قبل از این که من جوابی بدم شاکی گفت 

 نخیر نمیشه عکس بندازید_

وای خدایا االن دوباره میشه ...دستمو گرفت و سریع از مغازه بیرون کشید 

میرغضب ،بیخیال من ک کاری نکردم بدون اینکه دیگه به بقیه خریدامون 

اشین شدیم و راه افتاد منم در سکوت به رو برسیم به سمت ماشین رفتیم سوار م

به روم نگاه میکردم بعد از نیم ساعت کنار یه رستوران نگه داشت که هم غذای 

فست فود و هم غذای کبابی  و انواع خوراک ها رو داشت منم که گرسنگی 

 داشتم میمردم بی اعتراض پیاده شدم با لحن گرفته ای گفت

 کجا بشینیم ؟_

یک به حوض کوچکی بود اشاره کردم  هوا خوب بود و به تختی که نزد

میتونستیم بیرون بشینیم یه زنگ کنار تخت بود که سینا فشارش داد و بعد از چند 

دقیقه یه گارسون با منوی توی دستش به طرفمون اومد منو رو به طرف سینا 

 گرفت که سینایا اشاره به من گفت 

 بدید خانوم _

و خوشم اومد عجب جنتلمنی شده منو رو باز کردم  لبخندی به معنای تشکر زدم

و خوراک زبان انتخاب کردم سینا هم به تبعیت از من همون و انتخاب کرد با 

 مخلفات کامل ، رو به من با لحن خوش گفت

 تا حاال اینترنتی خرید کردی _



 

59 | P a g e 

 

لبخند دندون نمایی زدم سینا اخمی کرد و نا محسوس به اطراف نگاه کرد لبخندم 

شد ،به نظرم سینا یکم بد دل بود که با یه لبخند زدن اینطور برخورد  خشک

 میکرد با لحن خشکی جواب دادم

 من اکثر خریدام و اینترنتی انجام میدادم_

 گوشیش و سمتم گرفت و گفت 

این پیج لباس های خوشگلی داره ،کفش ،کیف،شال، چادر و روسری هر چی _

 خوشت میاد که بخوای داره نگاه کن ببین از چیزی

یکم بهم برخورد از اینکه دوست نداشت باهام بیرون بره بدون اینکه گوشیش و 

 بگیرم با همون لحن گفتم

ممنون،من تو ایران به جنس هاش مطمئن نیستم که اینترنتی خرید کنم ، چون _

 وقت نداری خودم بعد میرم خرید مزاحم تو نمیشم

 وارفته و شاکی گفت

وم زنی مزاحم شوهرشه ،دیگه این حرف و نزن ، و کد...سراب،مزاحم چیه _

 اینکه شما تنها بیرون نمیری جایی خواستی بری میگی خودم میبرمت

تفاوت نگاش کردم و قبل از این که جوابش و بدم غذا رو آوردن مشغول بی

خوردن شدیم ،من بخاطر عملی که داشتم کال معدم جای زیادی نداره چند قاشق 

ن کال عاشق زبان بودم اونو کامل خوردم و از جا بلند شدم برنج خوردم ولی چو

 سینا سریع از جا پرید و گفت

 کجا؟_

 به نظرم از وقتی فروشنده من و شناخت یهو سینا صدو هشتاد درجه تغییر کرد 

 اخم کرده و ناراحت گفتم

 میرم دستامو بشورم اگه اجازه بدی _

 آروم گفت
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 چند دقیقه صبر کن خودم میبرمت_

و برگردوندم و دستمو به نشونه برو بابا تکون دادم رفتم سرویس بهداشتی روم

دستامو شستم و رژم و که کمرنگ شده بود ترمیم کردم و اومدم بیرون سینا رو 

به رو ی سرویس ایستاده بود همین که قدم دوم و برداشتم دوتا دختر بیست، 

تر بود با لبخند بیست و یک ساله پریدن جلوم و یکیشون که به نظرم کوچک 

 گفت 

سراب جون میشه عکس بندازیم راستش کیم جین هو دیشب الیو گذاشت اون _

 گفت ایرانی ما شناختیمت  پس انکار نکن

لبخندی زدم و تا اومدم حرفی بزنم سینا اومد دستم و گرفت و رو به دخترا با 

 لحن نسبتا تندی گفت

 نمیشه عکس بندازید ما وقت نداریم_

رفت و منم دنبال خودش متعجبی کردن و من کالفه به سینا که تند میدخترا نگاه 

میکشید نگاه کردم ،تا کی میخواست اینطوری رفتار کنه نشستیم توی ماشین و 

 بعد از چند دقیقه با لحن عادی گفت

 جایی کار داری بری؟_

محل سگ نداشتم و رومو برگردوندم، پسره پرو داره آبروی من و میبره  همه 

چند روزی گذشته بود فردای اون روز با زور من و بیرون برد و منم باز ...جا

به حرفش گوش نکردم و نهایت سعیم و کردم تا تیپ بزنم و موفق شدم اون روز 

بقیه ی خریدامو انجام دادم ، سینا دو دفعه ی دیگه سعی کرد بهم نزدیک بشه و 

دو روزه که تو قیافس و  البته که من هم اجازه ندادم و بخاطر این موضوع االن

منم خودم و زدم به اون راه که علتشو نمیدونم امشب قرار بود بریم برای کامیار 

خواستگاری و منم جاری بازی و به حد اعال رسوندم و یه آرایش محشر و البته 

ساده که خیلی زیبا ترم کرده بود روی صورتم نشوندم کت و شلوار کالباسی 

و با کفش پاشنه ده سانتی مشکی پا زدم و کیف ستش رنگی که اون روز خریدم 

برداشتم در آخرم به روسری خوشگل که به تیپم بیاد از همون روسری های که 

سینا خریده بود و برداشتم و مدل دار روی موهای فر شده بازم بستم به خودم تو 

 آینه نگاه کردم و بعد از رضایت از تیپم به سمت کمد لباس های سینا رفتم و

پیراهن کالباسی رنگی که به کت شلوارم بیاد و یه کت شلوار مشکی و کفش و 
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کمربند و کرواتم براش گذاشتم اصوالً سینا هیچوقت از کروات استفاده نمیکرد و 

این کرواتم من اینترنتی براش سفارش داده بودم و غلط میکرد روی حرف 

خیال سینا رو صدا خانومش حرف بزنه ،از فکرم خندم گرفت و بیخیال فکر و 

 زدم

 سیناااااا،بیا برات لباس آماده کردم _

اومد توی اتاق و نگاهی بهم کرد معلوم بود خوشش اومده بعد کم کم اخماش 

رفت تو هم و از فکرم گذشت االن میگه سراااااب چادر یادت نره صداش اومد 

 ک گفت

 سراب جان جوراب و چادر فراموشت نشه عزیزم_

نداخته بودم ،بیخیال شونه سمت راستمو باال انداختم و پشت بله جوراب و جا ا

 چشمی نازک کردم و گفتم

من همین طوری میام ،اگه دوست داری بیام که حرفی نمیزنی در غیر این _

 صورت کال من نمیام 

 شاکی گفت

 سراب_

 لبامو غنچه کردم و گفتم 

 جوووون_

 با ناز ادامه دادم

داشته باشی میام اگر دوست نداری هم میمونم البته که با خودته عزیزم دوست _

 تو خونه در انتظارت 

لبخند مکش مرگ مایی زدم و با همون کفش ها تق تق کنان به سمتش رفتم 

بست کروات و از روی میز لباساشو پوشیده بود و داشت دکمه سر آستینشو می

 برداشتم دور گردنش انداختم تا ببندم که با حرص گفت 

  اکبر از دست تو سراب هللا اکبر،هللا_
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 خندیدمو و گفتم

 قبل از اینکه اذان و تموم کنی من بستمش _

خندشو پشت لباش پنهان کرد و شیطون به لبای سرخ رنگم خیره شد تا خواست 

نزدیک بشه آخرین گره کروات و زدم و ازش فاصله گرفتم و با شیطنت زیر 

 پوستی گفتم 

 دیر شداااا، بریم_

وم و گرفت و منی که تقریبا هم قدش شده بودم و برگردوندم به دوباره شاکی باز

 طرف خودش و تشدید وار گفت

 چادّر تو سر کن بعد میریم _

 سرمو به گونش نزدیک کردم و مالیم بوسیدمش و کنار گوشش گفتم 

اگر میخوای من بیام کم غر غر کن و به تیپم کار نداشته باش ،اه اصال پایه _

 نیستی 

 مای سرخ شده خشن گفتبا حرص و چش

عرضه ندارم تو رو جمع کنم و توام دائم  انقدر دارم از خودم متنفر میشم که_

هر غلطی که دلت میخواد و میکنی، ینی من انقدر بی غیرتم به نظر ت که با یه 

 تحدید بگم با این سر و وضع بیرون بیای 

 زمزمه وار گفتم 

 سینا من و از کنارت بودن خسته نکن _

 نگام کرد وبا صدای دورگه ای گفت باخشم

 راه بیوفت بریم_

من اون زمان متوجه این نبودم که کارم اشتباه ، من چادر و دوست نداشتم 

دار میکردم درست،ولی غرور و غیرت سینا رو نباید با افتخار جریحه

غیرت ی ما جلف بود و باعث بی تونستم بجای این تیپایی که توی خانوادهمی
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سینا میشد تیپ معمولی تری بزنم ،من میدونستم که زن یه مرد آبروی  جلوه دادن

تفاوتی شش سال قبلشو میگرفتم وگرنه من آدمی مردشه و شاید داشتم انتقام بی

بودم که میدونستم کجا باید چه پوششی و داشته باشم، توی ماشین نشستیم معلوم 

میشه ازش متنفر بود بود ناراحته ،ولی اون بخاطر من به حتی کرواتی و که ه

گوشیش  ... هم زده بود و من ناخواسته بابت ناراحتیش از خودم شرمنده بودم

 زنگ خورد و مهربون جواب داد

 جانم_

خب حقیقت این بود که حساس نشدم چون میدونستم احتماال عمه عطیه اس چون 

سینا فقط با مادرش اینطور صحبت میکرد و بعضاً با من، به ادامه صحبت 

ون گوش نکردم و سر خودمو با گوشیم گرم کردم ،شیشه های ماشین دودی هاش

بود و چون توی اتوبان بودیم کسی به ماشین دید نداشت باالخره بعد از کلی فکر 

تصمیم گرفتم حداقل موهامو از روز شونه هام جمع کنم ،تا این سینای بیچاره هم 

با تمام توان محکم بستم  کمتر غصه بخوره با کشی که دور مچ دستم بود موهامو

و این باعث شد صورتم و به خصوص چشم و آبروم حسابی لیفت بشه و از اولم 

خوشگل تر بشم ایندفعه هم روسریمو مدل دار بستم با این تفاوت که فقط قسمت 

کمی از جلوی موهام پیدا بود ،راستش اینطوری خودمم راضی تر بودم بعد از 

سینا برگشتم که داشت از گوشه چشم نگام  چک کردن خودم تو آینه به سمت

 میکرد لبخندی زدم و اون با صدای گرفته ای گفت

چرا هر کاری هم بکنی بازم انقدر زیبا میشی، کاش االن شش سال پیش بود _

اونوقت غیر ممکن بود بزارم یه وجب ازم فاصله بگیری چه برسه به این که ... 

هم زیبا بودی،چه برسه به االن که  بخوای عمل کنی ، تو حتی توی اون شرایط

 م بکنه عاشقت میشه و این منو دیوونه میکنهتاحساس میکنم هر کس حتی نگاه

خندم گرفت از حرفش و توی عمق دلم داشتن قند آب میکردن ،حق داشتم ،سینا 

کدوم ...مدل ابراز عالقش اینطوری بود و االن من به این موضوع واقف بودم 

عاشقشه و ناراحت بشه حاال هر چند که این موضوع تو زنیه که شوهرش بگه 

لفافه گفته بشه ،بعد از بیست دقیقه رسیدیم میدونستم خونه عمه عطیه نیست چون 

هفته ی پیش بهشون سر زده بودیم و آدرس خونش تغییر نکرده بود پس احتماال 

 خونه دایی نعیم بود ،سینا ماشین و خاموش کرد و گفت

 ومدیم بهتره نریم داخل و منتظر بقیه بمونیممثل اینکه زود ا_ 
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سرمو به نشونه موافقت تکون دادم و چشممو یکم ریز کردم و با کمی عشوه 

 پرسیدم

کامیار خودش ریحانه رو دوست داشته یا اجبار آقابزرگ و بابا حاجی ...سینا_

 بوده؟

 نگام کرد و گفت

 معلومه که همو دوست داشتن _

 ا غصه گفتم ابرویی باال انداختم و ب

 باز خوبه آقابزرگ و بابا حاجی دوباره مثل ازدواج ما کسی و مجبور نکردن_

 شاکی گفت

خیلی احمقی سراب ،اخه اون دوتا پیرمرد بیچاره کی کسی و مجبور به کاری _

 کردن

 جاخورده و هول و با حیرت گفتم 

 سینا منظورت،منظورت چیه؟...سینا_

 با ناراحتی گفت

اونا داد بهت بگم برای همین با بودم و غرورم اجازه نمیمنه احمق عاشقت _

شمت بابت اجبار اونا فروکش کرد وقتی خمشورت کردم ،خواستم هر وقت 

 دیگه زنمی بهت بگم که اجازه ندادی و منو ترک کردی

دلم میخواست بابت سوتفاهمی که برام پیش اومده بود بشینم گریه کنم ،الکی شش 

خوشبخت باشیم و با قضاوت عجوالنم خراب کردم سال از زندگی که میشد 

،تصمیم گرفتم به خودمو سینا یه فرصت بدم چیزی که تا االن دریغ کردم،شاید 

تونستم زندگیم خوب میشد اگر من دختر خود ساخته ای بودم پس دوباره هم می

موفق باشم ،کم کم بقیه هم اومدن با همه سالم و احوال پرسی کردیم ،به کامیار 

اه کردم حسابی خوشتیپ کرده بود،میخواستم همه ی گذشته رو فراموش کنم نگ

پس باید رابطمو با همه صمیمی میکردم با لبخند مهربون و شیطونی رو بهش 

 گفتم 
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پرسی بعد  اگر رضایت دادم کامیار ،من باید جاریمو بپسندم اول از من می_

 باهاش ازدواج میکنی 

ه لبخند روی لب سینا بود کامیار با خوشحالی همه خندیدن و من بیشتر حواسم ب

 به سینا نگاه کرد و با لبخند دستشو روی چشمش گذاشت و گفت

 روی جفت چشمام زنداداش_

اولین بار بود اینطوری صدام میکرد لبخندی زدم و بازوی سینا رو گرفتم و 

ها همراه بقیه داخل رفتیم،حقیقت این بود که میدونستم سینا از این لوس بازی

خوشش نمیاد ولی تو دلم قند آب میشد که انقدر با دلم راه میاد، داخل که رفتیم 

همه اونجا بودن منظورم از همه خانجون و مامان خانمی و باباحاجی و 

آقابزرگ و خاله راحله و عمو نیما و همه ی نوه ها، اوووو مگه میخوان 

رسی کردیم و عروسی بگیرن انقدر شلوغش کردن، با همه سالم و احوال پ

روی مبل ها جا گرفتیم خونه بزرگ و خوش طرحی داشتن که یک دست مبل 

چشم گردوندم تا ریحانه رو ... استیل و دو دست مبلمان راحتی  توش چیده بودن

پیدا کنم اما خبری نبود نگاه به حمیرا افتاد که بهم خیره شده بود بادیدن نگام 

اه چقدر لوس اروم به سینا که  پشت چشمی نازک کرد و روش و برگردوند ،

 کنارم نشسته بود با صدای که فقط خودش بشنوه  گفتم

 پس ریحانه کجاست؟_ 

 پوزخندی از خنده زد و مثل خودم جواب داد

 احتماال تو آشپز خونه تا صداش کنن چایی بیاره _

 آروم خندیدم و گفتم 

 اره چون همو تا حاال ندیدن بایدم رو بگیره_

رو به هر ...ه حرف های آقا بزرگ و بابا حاجی گوش میکردنبقیه  داشتن ب

 دوشون با لحن شیطونی و ناز داری گفتم

... پدر بزرگ های محترم ،میشه لطف کنید بگید عروس خانم تشریف بیارن _

 خوام جاریمو ببینمباالخره من می
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 گفتهمه خندیدن و باباحاجی مهربونم نگام کرد و کمی بلند تر که ریحانه بشنوه 

 ریحان جان ، بابا بیا دخترم میخواد جاریشو ببینه _

بعد از چند دقیقه ریحانه با سینی چای اومد و مشغول پخش کردن شد چادر 

ی خانم های جمع به من که رسید لبخندی زدم و به رنگی سرش بود مثله همه

نظرم دختر خوبی بود بزرگ تر ها بحث و به موضوعات اصلی کشوندن تا 

 مامان خانمی جعبه ی انگشتری و آورد و به کامیار داد و گفت باالخره 

 برو پسرم ،برو دست عروست کن_

 از بزرگ تر ها اجازه گرفت و در آخر نگاه من کردو مهربون گفت  کامیار

 زنداداش،اجازه هست ؟_

لبخند پهنی زدم که هم چال گونم معلوم شد و هم سی و دو تا دندون و با ذوق 

 گفتم 

 اشه ،خوشبخت باشیدمبارک ب_

 صدای خنده ی سینا اومد و کنار گوشم گفت

 جوووون ،تو فقط بخند تا من برات بمیرم _

بهت زده نگاش کردم که چشمک دلبری تحویلم داد و من احساس کردم قلبم کند 

نکنه دلش میخواد بهش ...افتاد تو روده هام ،پسره لعنتی چه دلبری یاد گرفته

جدیدا زیاد شده فک کنم واقعا دلش تجاوز میخواد  تجاوز کنم،ابراز عالقشم

یادم باشه خونه رفتیم دیگه بهش امان ندم ،با صدای دست و کل به خودم ...

اومدم و آروم شروع به دست زدن کردم برخالف تصور ما خواستگاری و 

نامزدی امشب انجام شده بود و قرار شد دو ماه دیگه عقد و عروسی و با هم 

طیه اومد کنارم نشست مهربون دستشو دور شونم حلقه کرد و بگیرن ، عمه ع

 جوری که فقط من و سینا بشنویم گفت

 خوشگل خانوم ،جاریتو پسندیدی یا ن؟_

 محکم بوسیدمش واقعا عاشقش بودم ، گفتم
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 الهی قربونت برم که زدی رو دست عروسات ...بله عمه جون پسندیدم _

 با خنده نگام کرد وبا شیطنت گفت 

آدم به مادر شوهرش ک نمیگه عمه تو کی یاد میگیری اخه،ولی خوشم  بچه_

 اومد عروس بازی و به حد اعال رسوندی از من زیاد تعریف میکنی

 خندیدم و من با ناز و تو دل برو پر از عشق گفتم  تاییسه 

اخه شما عمه ای هستی که مثل مادری ، این عمه ای که من میگم ینی عمق _

 دنیا دنیا عشق هست توش ...مادر بودن

خداییش حق داشتم این من بودم که قدر خانوادمو نمیدونستم وگرنه کدوم خانواده 

درحق همه  ای بود که عروس فراریشو بدون حتی یه توضیح کوتاه بپذیره ، من

ظلم کردم االن که آتش خشمم فرو کش کرده متوجه این موضوع هستم علل 

ه نمیدادم به زن شرعی و قانونیش خصوص در حق سینا که هنوزم حتی اجاز

نزدیک بشه زندگی که فیلم و کتاب نیست مرد ها انقدر منتظر بمونن ولی در 

کنه مردونه پای عشقش کمال تعجب سینایی که نا محسوس ابراز عالقه می

... نگام به هانیه افتاد که بغض الود به کامیار مونده و من همیشه فقط فرار کردم 

یکردم حتی تو نگاش عشق ودلشکستگی موج میزنه ولی خیره شده احساس م

کم کم نسبت به کی احتماال ریحانه باالخره خواهرش داشت ازش جدا میشد ... 

مراسم تموم شد از همه خداحافظی کردیم و داشتم به سمت ماشین میرفتم که 

حمیرا صدام زد و با چند قدم بلند خودشو به من رسوند و چادرشو جمع کرد و 

 س همیشه با جدیت و بدون  پشت چشم نازک کردن گفت بر عک

سراب من یه کار خیلی مهم باهات دارم شمارمو بزن تو گوشیت هر وقت که _

تونستی بهم زنگ بزن باهات قرار بزارم لطفا در مورد این موضوع هم به هیچ 

 کس حرفی نزن

سیو دادم و شمارشو  تکون نا خواسته از جدیت کالمش منم جدی شدم و سری 

چه با ...را این رفتار و داشته باشه یکردم ،واقعا تعجب کرده بودم مگه میشه حم

ادب حرف زد ،بفرما من همیشه عادت دارم آدما رو زود قضاوت کنم سوار 

 ماشین شدم و سینا با کمی تعجب گفت

 حمیرا چیکارت داشت ؟ _
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 وم گفتمیاد حرفش افتادم که گفت در مورد این موضوع با کسی حرفی نزن آر

 هیچی فقط خداحافظی کرد_

سینا نا مطمئن نگام کرد و سری تکون داد  و راه افتاد، ماشین و توی پارکینگ 

پارک کرد و با هم به سمت خونه رفتیم هر دو خسته به سمت اتاق رفتیم یه لباس 

وسطای رونم میرسید و انتخاب کردم،واسه خودش لباس . حریر دوبنده که تا

ار و ندارم بیرون بود برعکس همیشه که ازش رو میگرفتم با خوابی بود چون د

تمانیه لباسامو در آوردم و اون لباس و تنم کردم موهامو شونه کردم از توی آینه 

زیر چشمی به سینا که محوم شده بود نگاه کردم با شیطنت چشمکی زدم وبدون 

دشو به من دونم با چه سرعتی خونگاه کردن بهش پر ناز به سمتش برگشتم نمی

رسوندن بود که با سر توی سینش فرو رفتم ،انگار خودش فهمیده بود امشب 

چراغ سبز نشون میدم که دیگه بهم امان نداد جوری در برم گرفته بود که متوجه 

هیچی بجز سینا نبودم ، دروغ نبود اگه بگم عاشق زمزمه هایی که توی گوشم 

ر الیق ستایشم و هیچ زنی بهتر از باهام جوری رفتار میکرد انگا...میکرد شدم 

من روی زمین وجود نداره و کدوم زنی بود که ناراضی باشه از این رفتار 

اونم وقتی اینطوری عبادتش میکنه اون لحظه به ذهنم رسید )من خدای شوهرش 

از دلدرد به خودم میپیچیدم و سینا در حالی که از پشت ...رو زمین این مردم(

و زمزمه وار شکمم و ماساژ میداد  روی سرم و بوسید  بغلم کردن بود و روی

 گفت 

دونستی ممنون سراب ، ممنون که قبول کردی مردت باشم  شاید هیچ وقت نمی_

ولی االن بهترین موقعیت که بهت بگم ،من همیشه عاشقت بودم ، میمردم برات 

بود چشمای هر دومون خیس ...حتی اونوقت که من برات اجبار بودم و تو آرزو

من از شوق رسیدن بهت و تو از زندگی کنار منی که برات اجبار بودم ،سراب 

 ...نبودنت از مرگ بدتره قول بده که کنارمی من طاقت

با نشوندن لبم روی لبش از ادامه حرفش جلوگیری کردم و شاید بعداً میگفتم اون 

ترجیح  ولی االنبرام اجبار نبوده و من فقط میترسیدم من براش اجبار باشم 

دو هفته ای گذشته بود و من بهترین روز های ...میدادم با عملم بودنم نشون بدم 

عمرم و میگذروندم رابطه منو سینا عمیق تر و صمیمی تر شده بود منم قید همه 

خانم خانه دار تمام عیار شاید کارم یه چیز و زده بودم و تبدیل شده بودم به 

انسور کردم ولی از کارم راضی بود من اشتباه بود که بخاطر سینا خودمو س
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شش سال زندگیشو حروم کرده بودم و االن میخواستم جبران کنم سینا هم خیلی 

راضی بود  دلم برای کارم تنگ شده بود دوست داشتم طراحی کنم ولی دلم 

خواست سینا رو هم ناراحت کنم میترسیدم با روی کار آوردن وسایل نمی

ها بندازم و روابطمون دوباره بهم بخوره،با اومدن طراحیم اون و یاد گذشته 

صدای ماشینش از فکر بیرون اومدم موهام و روی شونم مرتب کردم و لبخندی 

روی لبم نشوندم و به سمت در رفتم تا به پیشوازش برم زنگ در و زد و درو 

گفت میترسم خودم وارد خونه بشم و تو کلید داشت ولی می...براش باز کردم

ثل گذشته رفته باشی منم بهش حق  میدادم و به تصمیمش احترام میزاشتم بازم م

 ،تنمو بغل زد و بعد از بوسیدنم زمزمه وار پچ زد

دونستی از اون موقع که خانوم شدی هر روز داری جذاب تر عروسکم ، می_

 میشی 

قش قش خندیدم و با کلی قر و قمیش کتش و گرفتم و با چشمک شیطونی و کمی 

 فتمخجالت گ

 بله آقا به لطف شما بوده دیگه_ 

شاممون و که قرمه سبزی بود روی میز چیده بودم کت سینا رو آویزون کردم و 

 گفتم 

 عزیزم ،لباساتو عوض کن بیا شام بخوریم _

چشمک مهربونی زد و به سمت اتاق مون حرکت کرد منم رفتم نشستم سر میز 

ینا درحالی که فقط یه شلوار و برای هردومون غذا کشیدم دو سه دقیقه بعد س

پاش بود به آشپز خونه اومد حوله دور گردنش نشون میداد دست و صورتشو 

شسته نشست سر میز و مشغول خوردن شدیم بعد از غذا من توی آشپز خونه 

بودم و داشتم ظرف ها رو میشستم و از صدای تلویزیون متوجه شدم سینا هم 

گرفت که نموند کمکم کنه ولی بعد با  پای تلویزیون نشسته  ،یه لحظه حرصم

خودم فکر کردم، سینا االن شش سال کارهاشون خودش انجام میده پس حق داره 

االن که از سر کار اومده دلش بخواد استراحت کنه دستامو با حوله کنار 

ظرفشویی خشک کردم و به سمت پذیرایی رفتم با دیدن سینا لبخند پهنی روی 

کرد کلی م ضعف رفت براش اصال به تلویزیون نگاه نمیلبم نشست، اخی بچم دل

اشت با دقت بررسی شون میکرد از پرونده و کتابچه قانونی جلوش بود و اونم د
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ت نزدیکش شد و دستم و دور کمرش حلقه کردم و پشت گردنش و آروم شپ

 بوسیدم و زمزمه وار گفتم 

ل دیگه من گناه دارم کال کنی االن و بیخیاصبح تا االن داری کار میاز سینا ، _

 توی خونم

با لبو لوچه آویزون نگاش کردم برگشت و با دیدن قیافم با لبخند محم بغلم کردو 

از جا بلند شد هینی کشیدم و محکم به گردنش چسبیدم تا نیفتم که صدای خندش 

بلند شد ، منو توی اتاق برد و روی تخت نشوند و خودشم جلوم نشست آروم و 

 مهربون گفت

 حوصلت سر رفته؟_

 سرمو کج کردم و مظلومانه نگاش کردم و با همون حالت گفت 

اماده شو بریم بیرون یکم دور بزنیم، تقصیر من عزیزم زیاد تو کار غرق شدم _

 فراموش کردم دیگه تنها نیستم،قول میدم دیگه حواسم باشه

امیار با لبخند نگاش کردم و بلند شدم حاظر بشم چون کال بعد از نامزدی ک

بیرون نرفته بودم نمیدونستم باید چه تیپی بزنم سینا از لباس پوشیدن من راضی 

نبود و دلش میخواست چادر سر کنم و خودم دوست نداشتم ،از جاش پاشد و 

 فوری لباس هاشو عوض کرد و رو به من گفت

 سراب من تو ماشین منتظرم زود بیا خانم_

رفتم خیلی انتخاب سختی بود واقعا سری تکون دادم و به سمت کمد لباس هام 

نمیدونستم با شرایط فعلی چه طور آماده بشم باالخره تردید و کنار گذاشتم و یه 

شلوار جین با یه مانتو که نه میشد گفت بلند و نه کوتاه پوشیدم موهامو محکم دم 

اسبی بستم و یه شال ساده انداختم روی سرم یه آرایش محوم مثل همیشه کردم 

به خودم انداختم خیلی خوب شده بودم یه تیپ ساده و در عین حال جذاب نگاهی 

با برداشتن گوشی و کیفم به سمت بیرون رفتم نمیدونستم عکس العمل سینا چیه 

ولی در هر حال من نمیتونستم بیش از این خودمو تغییر بدم به نظر خودم تا 

گاه پر معنی بهم کرد  اینجا هم زیاد روی کرده بودم تو تغییر دادن خودم سینا ن

 ولی حرفی نزد  و راه افتاد با آرامش گفتم
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 کجا میریم _

 نیم نگاهی انداخت و به جلوش خیره شد و گفت

 تو دوست داری کجا بریم؟_

 با هیجان گفتم  

 بریم خونه مامانت اینا؟_

 لبخند محوی زد و گفت

 بریم_ 

ا دویست متری بود بعد از بیست دقیقه رسیدیم خونشون یه خونه ویالیی حدود

بابای سینا نمایشگاه ماشین داشت و تقریباً میشد گفت توی  ...نزدیک خونه باغ 

فامیل از بقیه وضعیت مالیشون بهتر بود  از ماشین پیاده شدیم و باسینا به سمت 

خونشون رفتیم، زنگ و زد و بی حرف در باز شد البته آیفون تصویری بود و 

ورودمون به حیاط محو اونجا شدم خیلی خوشگل مشخص بود که دیدنمون ، با 

گل کاری شده بود لبخندی روی لبم نشست و به سمت عمه و بقیه که برای 

پیشواز جلوی در اومده بود رفتیم ریحانه هم اونجا بود بعد از سالم و احوال 

پرسی همه تو سالن نشسته بودیم و صحبت میکردیم در جواب  دایی احمد که 

 گفت

آید عروس جدیدمون هر روز بهمون سر میزنه چرا شما اینجا نمیسراب جان _

دخترم؟ ،ادم خونه ی پدر و مادرش که نباید منتظر دعوت باشه شما هر موقع 

 بیشتر به ما سر بزنید...که بیاید اینجا با اومدنتون به ما دنیا رو میدید

 با لبخند عمیقی گفتم

 کلی براتون تنگ میشه چشم ، قول میدم بیشتر بیام پیشتون منم دلم_

 کامیاربا شیطنت به سینا نگاه کرد و گفت 

 میگمااا، به نظرتون من عمو نشدم هنوز _
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پرسی هینی کشیدم و از خجالت آب شدم ،ایش پسره بیشعور آخه این سواله می

این سوال شخصیه و به نظرم هیچ کس نباید از کسی بپرسه یه زن و مرد وقتی 

 ون میدونن زمان بچه دار شدنشونه ،سینا با تشر گفتآماده باشن مطمئنن خودش

 کامیار _

 کامیارم با همون لحن و شوخی جواب داد 

 میدونم بیشعورم خان داداش ولی به خدا آرزومه عشق عموش و ببینم _

حتی منم نتونستم جلوی خندم و از لحن بامزش بگیرم و همراه جمع شروع به 

 خنده کردم

 شش

 د و پرسیدسینا هم لبخند محوی ز

 کارای جشنتون چطور پیش میره؟_

 کامیار با ناله گفت

 واااای داداش نگو که دلم خونه ،_

 نیم نگاهی به ریحانه انداخت و با شیطنت ادامه داد

 چه اشتباهی کردم زن گرفتم...منظورم اینه...اوم ...چه گوهی_

 ریحانه کوسن مبل و برداشت و سمتش پرت کرد و با جیغ گفت

 کردم اینطوری باشیه کامیار اصال فکر نمیواقعا ک_

 همه خندیدن و نگاهی به نیاز انداختم خیلی ساکت بود با لبخند و آروم گفتم 

 نیاز جون ،مشکلی پیش اومده عزیزم خیلی ساکتی لبخندی زد و گفت_

 نه عزیزم ، فقط یکم خستم _ 

رفته بود و همه مشغول صحبت بودیم که متوجه اشاره نیاز شدم به سمت اتاقش 

 به منم اشاره کرد باهاش برم ،اروم از جام بلند شدم و در جواب کجای سینا گفتم
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 گردم عزیزماالن برمی_

 تو اتاق نیاز بودیم و مشخص بود که مضطرب با کمی مکث گفت

دونم که خودت میدونی ولی بازم بهتر دونستم بهت بگم ، حمیرا سراب جان می_

ی کارها کرده که بهش برسه به خصوص تو زمان عاشق سیناست و تا حاال خیل

نبودن تو ولی سینا بخاطر عشق تو هیچ وقت حتی یه نیم نگاهم خرجش نکرده 

دیروز با ریحانه خونمون بودن رفتم براشون شربت بیارم ، موقع برگشت شنیدم 

به زودی منم عروس این خانواده میشم و جاری تو _گفت که آروم به ریحانه می

خوب پیش میره ،راستش سراب من جواب ریحانه رو نشنیدم  ونقشممطمئنم ن

احساس میکنم  تو رو خدا مراقب زندگیتون باشولی االن حتی از اونم میترسم 

کامیارم همش داره نقش بازی میکنه وگرنه کال توی اتاقشه واهنگ غمگین 

گوش میده بیشتر سبیه شکست عشقی خورده هاست تا تازه دامادا من 

 داش سینام چقدر خوشحال بود ولی کامیار اصال اونطوری نیست یادمهدا

  با اینکه خیلی تعجب کرده بودم آروم بغلش کردم و گفتم

 مرسی عزیزم که بهم گفتی سعی میکنم حواسم به همه چیز باشه_

 با لبخند عمیقی ادامه دادم 

 توام عشق من و سینا رو دسته کم نگیر_

خارج شدیم ،بخاطر حرف های نیاز یکم استرس آروم خندیدیم و با هم از اتاق 

داشتم نمیدونستم میخواد چیکار کنه و در حقیقت برام عجیب بود که به یه مرد 

ن و شوهر من هم زن دار عالقمند شده باشه اصال چه غلطا به هر مردی 

تونه ارزش خودش نزدیک سینا بشه خودم پارش میکنم ، آخه یه دختر چقدر می

ولی اگه من سرابم که پدرتو در میارم حمیرا که دیگه به ناموس و پایین بیاره 

اه دختره پرو چقدر الکی بخاطرت حرص خوردم ،هنوز ...من چشم نداشته باشی

که هیچ غلطی نکرده پس بیخیالش،انقدر فکرم مشغول بود که حتی نفهمیدم 

 چطور خداحافظی کردیم و به خونه برگشتیم ، از اون روز به بعد هر  دوسه

رفتیم و چند روز یه بار هم خونه مامان خانمی روز یه بار با سینا بیرون می

رفتیم و اونا هم کلی ذوق میکردم که من و سینا رو کنار وهم خونه خانجون می

کردیم هر بار که خونه هم میبینن البته که خونه عمه عطیه اینا هم فراموش نمی

ی وقتا حمیرا هم بود دختره پرو رفتیم ریحانه اونجا بود و بعضعمه عطیه می
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،بر خالف فکر من نه عشوه ای برای سینا میومد و نه حتی سعی میکرد بهش 

نزدیک بشه حتی یکدفعه که داشت چای پخش میکرد جلوی من که کنار سینا 

 نشسته بودم چای گرفت و با روی خوش گفت 

 سراب جون برا اقاتونم بردار من دیگه اونطرف نرم_

برخورد از حمیرا همیشه خدا طلبکار . بودم و واقعا این طرزهنگ رفتارش 

روز عروسی کامیار ونتار عادی رو در پیش گرفته بود، ابعید بود ولی واقعا رف

بود و منم توی آرایشگاه بودم برخالف اسرار عمه عطیه که گفت برم پیش 

نواده آرایشگاه عروس قبول نکردم و گفتم شاید ریحانه دوست داشته باشه با خا

وگرنه ته دلم کمی  ماین حرفی بود که به اونا زده بودخودش تنها باشه ،البته 

جاری بازی بود میخواستم برم پیش آرایشگاه خیلی خفنی که پیجش و توی اینستا 

زده بود و کارش فوقالعاده عالی بود با سینا هم هماهنگ کرده بودم و اونم کلی 

تی کار آرایشگر تموم شد خودمو برای این به این جاری بازیم خندیده بود ،د وق

العاده شده بودم،چون هرگز آرایش غلیظ نکرده بودم انتخاب تحسین کردم فوق

،االن که آرایشم یکم غلیظ شده بود تغییرم کامل به چشم میومد و خودمم 

نمیتونستم از خودم توی آینه چشم بگیرم،به آرایشگر گفته بودم عروسی جاری و 

و اونم نهایت تالشش و کرده بود و بگذریم از اینکه با چاپلوسی  برادر شوهرمه

گفت شما خودت زیبا بودی و من کاری نکردم و البته در نهایت یکی اونجا می

منو شناخت و به آرایشگر گفت و اونم  با التماس میخواست که اجازه بدم یه 

شتم پس عکس ازم بگیره و بزارم تو پیجش ولی من اصال جرات سینا رو ندا

قبول نکردم لباسمو پوشیده بودم،لباسم یه لباس شب بلند با یه جنس خیلی خاص 

بود که پارچه لختی داشت و به رنگ قرمز بود باال تنش دکلته بود و پشتش تا 

باالی باسن باز بود و فقط با دوتا بند نازک بهم متصل شده بود روی دامنشم از 

وقتی راه میرفتم دامن لباس حالت  روی رون سمت راست یه چاک بلند بود که

العاده ای میگرفت  سینا اول قبول نکرده بود بپوشمش و گفت میخرم به فوق

شرطی که تو خونه برا خودم بپوشیش فقط منم با شیطنت قبول کردم ولی در 

نهایت دیشب سینا رو مجبور کردم که قبول کنه و جشنشون جدا بود و توی 

ا خونه خانجون بودن و زن ها خونه مامان خانمی خونه باغ گرفته بودن مرد ه

،پول آرایشگر و به سختی پرداخت کردم چون با خودشیرین بازی تموم بعد از 

خواست پول بگیره و احتماال میخواست به جبران کارش آرایشگاه شناختنم نمی

شو معرفی کنم و البته که من از این جور تبلیغات اصال خوشم نمیومد و حاال 

یست که چقدر کارش خوب باشه، شالم و روی موهای باز فر دارم تنظیم مهم ن
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کردم و مانتومو پوشیدم همه مجلسی و شیک ،اصال جاری عروس باید از خود 

عروس هم خوشگل تر بشه به خصوص که به قول سینا من جاری بزرگه ام به 

 سینا زنگ زدم و با اولین بوق جواب داد 

 جونم؟_

 و جواب دادمقش و ضعف رفتم براش 

 جونت سالمت آقا کجایی کار من تموم شده زود بیا_

 مهربون جواب داد 

 جلو درم سراب ،بیا زود تر_

 اومدم_

و تماس و قطع کردمو بعد از خداحافظی رفتم پایین سینا به ماشین تکیه داده بود 

کرد بچم چه جذاب شده ،من قربون ته ریشت بشم که االن و با تلفن صحبت می

ینی میخوای یه چادر با پوشیه بکشونی روی سرم،به فکرم لبخندی زدم و منو بب

همون موقع سر سینا باال اومد اول خیره خیره نگام کرد و لبخند روی لبش 

 نشست و کنار گوشم که دیگه نزدیکش بودم پچ زد

 جوووون،چه لعبتی شدی ،بپیچونیم بریم خونه؟ _

 خندیدم و گفتم 

 من که بدم نمیاد _

و از دستم گرفت و در شاگرد و باز کرد داشتم سوار میشدم که کمی از وسایلم

 چاک دامنم کنار رفت و پاهام معلوم شد

 دونم سینا چرا آنقدر سریع کبود میشه چنان غریدمن واقعا نمی

 مگه زیر این بیصاحاب هیچی نپوشیدی؟_ 

 که من از ترس دستشویی الزم شدم ولی ریلکس گفتم 

 ه االن حواسم نبودنه این کنار نمیر_
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 با همون حال جواب داد 

 االن دامن عمه ی من کنار رفت_

 خندیدم و گفتم

 نمیدونم عزیزم مگه دامن خاله راحله کنار رفته_

 شاکی گفت

 سراب نرین به اعصاب من یه چیزیی پات کن ،من دارم بهم میریزم_

وم سرمو تکون آر...چی میشه زیآهان ،ینی تا االن بهم نریخته،لعنتی تو بهم بری

دادم و ساپورت رنگ پایی که موقع خرید به اسرار سینا خریده بودم و پام کردم 

 ، ماشین و به حرکت درآورد و با همون حال گفت 

عروسک،به هیچ وجه با این سر و وضع پا بیرون نمیزاری ها ،منو ننداز به _ 

شد خودم میام جون اینو اون ،تو خونه مامان خانمی اینا میمونی جشن که تموم 

 دنبالت

 عاصی شده نگاش کردم و با همون حال گفتم 

واااای سینا تو خون من و خشک میکنی ،ببببنم تو واقعا بددلی یا من فکر _

 میکنم بد دلی؟

 با حیرت نگام کرد و گفت

بددل چیه سراب اینا رو از کجا میاری ،من کی محدودت کردم ،این غیرت نه _

زیبایی مثل عروسکا شدی منم حق دارم نخوام کسی به بد دلی تو االن واقعا از 

 جز خودم زنمو ببینه عشقم 

 با همون حال گفتم

 نقدران سراب یه امشب و به من گیر نده باشه باشه راست میگی فقط جو_

 با حرص سری تکون داد و گفت
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سراب لباست کال دو وجب پارچه خرج باال تنش شده ،خون ...نگاه چی میگه ؟_

 ی که این لباس و تو تن تو ببینه میریزم،پس حواست به خودت باشه تو هر مرد

 دیگه به باغ رسیده بودیم لبخند حرص دربیاری زدم و آروم گفتم

خواستم بگم ولی این لباس و این برند نمی...تو اینترنت یه سرچ بزن خوشتیپ _ 

که تو  و من اولین با روی استیج بردم با دامن کوتاهش و بلند من خودم مدلشم

 کاتالوگ مغازه بود ، هی هیچی نمیگم که تو ناراحت نشی بس کن دیگه 

 با چشمای از حدقه در اومده نگام کرد و با صدای دورگه گفت 

 چی میگی سراب ،تو چه گوهی خوردی _

 اخم کردم و گفتم 

 بی ادب ،خودت میدونی من مدلم پس الکی غر غر نکن_

 ن گفت چنگشو توی موهاش فرو کرد و با عصیا

بهت میگم هرچی اونجا بودی و کال فراموش کن سراب دیگه اسمشو پیشم _

 نمیاری فهمیدیییی 

ایش پرو با اخم رو برگردوندم و از ماشین پیاده شدم بی حرف اونم پیاده شد و 

 منو تا دم در زنونه اسکورت کرد خواست بره که با هول و تندتند گفتم

 (شادباش)نیاوردم برای َشباش راستی کادو رو چیکار کردی من پول_

وسط عصبانیت خندش گرفت و یه سکه از تو جیبش در آورد داد بهم و با یه 

 دسته تراول و با لبخند محوی گفت 

 خیلی ناز و کرشمه نیا_

محلش ندادم و رفتم تو ،عمه رو دیدم که تند به سمتم اومد ماکسی نقره ای جذابی 

لی خوشگل شده بود حین روبوسی اروم پوشیده  و با اون شینیون و آرایش خی

 گفت 
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شدی از وقتیکه اومدی تو همه  ه کجا رفتی آرایشگاه خیلی خوشگلورپرید_

 دارن از زیباییت حرف میزنن

 بوسیدمش و با خنده گفتم

 به پای شما که نمیرسم عمه جون چه دافی شدی_  

 با خنده جوابمو داد 

ارم بیا برو تو اتاقت لباستو قربونت برم ،که وقتی پیشتم احساس جوونی د_

 عوض کن بدو که عروس داماد االن میاد

 با ناز چشم و ابرویی اومدم وگفتم

 چشم بزار سالم علیک کنم میرم _

 کردو گفت  هدایتدستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت باال 

 برو عزیزم ،بعد بیا _ 

قم و مانتو و شالمو اوه عمه هم یاد گرفته مادر شوهر بازی دربیاره ها رفتم تو اتا

کنار گذاشتم و موهامو مرتب کردم ،به سالن پایین که رسیدیم زندایی گالبتون و 

دیدم که حسابی به خودش رسیده و تو جمع خانم های فامیل جلو رفتم و باهمه 

سالم علیک کردم اوه چه تیپایی هم زده بودن صدای جیغ و کل اومد و فهمیدم 

لباس و تور ریحانه . تم و نیازم دیدم درحالیکه پشتکامیار اینا اومدن جلوتر رف

رو گرفته بود وای چه ناز شده بود یه لباس بلند تنش بود که کلی تور داشت و 

دامنشم پف مالیم و زیبایی داشت یقه ی قایقی زیباست زیبایی شو صد چندان 

االن کرده بود ارایششم خیلی مالیم و دخترونه بود  با این فامیلی که ما داریم 

دونم کدوم آرایشگاه رفته صد تا خواستگار پیدا میکنه ،نگاه ریحانه کردم نمی

بود ولی هرچی که بود اصال خوب نشده بود بخاطر جاری بودن نمیگما کال یه 

العاده غلیظ که به جای زیبایی سنش و باال برده بود روی صورتش آرایش فوق

همه رنگ های خوشگل چرا این بود رنگ بلوند موهاشو به زرد میزد اووو این 

بیچاره رو این شکلی کرده بودن ،کامیارم صورتش گرفته بود وقتی روی 

صندلیشون نشستن سمتشون رفتم و باهاشون سالم و احوال پرسی کردم کامیار 

بیچاره که دید من حجاب ندارم حتی سرشو هم باال نیاورد ، خوشم اومد یه داماد 
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حمیرا در حالی که دار وندارش از زیر چادر فقط باید به عروسش نگاه کنه 

رنگیش پیدا بود تند تند به سمتمون اومد و برخالف تصورم با لبخند عمیقی شلپ 

شلپ منو بوسید اه دختره چندش همه صورتم تفی شد لبخند زورکی زدم بهش و 

 با ذوق گفت

 چقدر خوشگل شدی کجا رفتی آرایشگاه_

 با همون حالت گفتم

 دونم آدرسش کجاست رو درست بلد نیستم نمی من که اینجاها_

 دستمو گرفت و کشید یه گوشه و منم ناچار دنبالش راه افتادم آروم گفت

 بی معرفت ،مگه من بهت نگفتم کارت دارم چرا نیومدی ببینمت _

 ابرویی باال انداختم و گفتم

 کال فراموش کرده بودم مگه کارت خیلی مهمه_

 با لبخند عمیقی گفت 

عزیزم خیلی مهمه باید تنها باهات صحبت کنم چند روز از عروسی بگذره اره _

 باهات هماهنگ میکنم کجا ببینمت

سری تکون دادم و ازش فاصله گرفتم و رفتم تا از توی اتاق سکه ای که 

توی پله ها ریحانه رو دیدم دقیقا مثل کسی هدیمون بود و بیارم و بدم دست عمه 

دا اشک میریخت از کنارش که رد شدم که عزیزی از دست داده بی ص

 بامهربونی وشوخی گفتم 

 _نترس عزیزم خواهرت فردا پیشته ازت دور نمیشه 

با لبخند بی جونی جوابمو داد و منم از پله ها باال رفتم ورفتم توی اتاق 

گشتم نبود، کامل توی کیفم و...خواستم سکه رو از توی کیفم دربیارم که نبود ...

ی کم کم کل اتاق و زیر و رو کردم ولی از سکه خبری نبود همه زیر وسایالم و

 اتاق و گشتم  غصه دار زنگ  زدم سینا با بوق دوم جواب داد 

 جانم_
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 تا صداشو شنیدم زدم زیر گریه و با گریه گفتم 

 سینا سکه که خریده بودی و دزدیدن _

 سینا اولش ساکت بود و بعد هول زده به حرف اومد

ای سرت عشقم ،فدای سرت خانم، گریه نکن عزیزم االن میرم سراب فد...عه_

 یکی دیگه میخرم 

 اشکامو پاک کردم و با صدای گرفته گفتم

 کردم اینطوری بشه توی اتاق خودم بوداخه کی برش داشته من فکر نمی_

 سینا مهربون گفت

 سراب ، عزیزم آروم باش من االن زنگ میزنم مامان بیاد کمکت بگرده_

 گفتم و تماس و قطع کردم باشه ای

 چند دقیقه بعد عمه وارد اتاق شد و با حالی گرفته گفت 

 سینا گفت سکه رو دزدیدن آره سراب جان؟_

ناراحت سرمو تکون دادم و دوباره با عمه مشغول گشتن شدیم ولی بازم خبری 

نبود انگار آب شده بود و رفته بود توی زمین ،عمه دستشو روی شونم گذاشت و 

 گفت

بگردم مادر،اشکال نداره غصه نخور به سینا هم گفتم نره االن بخره تا صبح _

 کنهصبر کنید اگه پیدا نشد بعد برید بخرید کامیار بچم غریبه نیست ک درک می

رفتیم به عمه آروم با هم از اتاق خارج شدیم و همین طور که به سمت پایین می

 گفتم

 عمه ریحانه کجا رفته آرایشگاه؟_

ریحانه رو دیدی؟ چرا اینطوری کردن قیافشو خیلی بد شده ، ابرومون سراب _

ون خرج کنند یه آرایشگاه خوب ره االن میگن دلشون نیومده برای عروسشمی
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رفتیم دنبال کاراش که ش کاش نسپرده بودیم به خودشون خودم با تو نیاز مینببر

 اینطوری ابرومون نره 

 گفت سعیده که جلوی در بود با صدای بلند

 خانوما حجاب کنید ، مردا دارن میان تو عاقد آوردن عقد کنن_

راه اومده رو برگشتم و رفتم مانتو و شالمو پوشیدم و برگشتم ،بعد از کمی 

ن خودش ایستاده بود به سدیدم که کنار سه چهار تا مرد هم جستجو سینا رو

جمع گفت و به  سمتش رفتم اونم با دیدنم به صحبتش پایان داد و یه چیزی رو به

 سمتم اومد وقتی رسید با خنده گفت

به به سراب خانوم لوس آخه چی ارزش گریه تو داره عروسک که اونطوری _

 گریه میکردی 

 لب برچیدم و با ناز نگاش کردم و گفتم 

 خب غصه خوردم مسخرم نکن ! عه ،سینا _

 مهربون نگام کرد و اروم گفت

 میخوای ناز کن خودم همشو میخرم  عشقم اینجا لوس نشو ،خونه هر چقدر_

 ره آروم گفتملبخندی زدم و آویزون بازوش شدم احساس کردم سرم گیج می

 ره سینا ،سرم داره گیج می_

نگران نگام کرد و کمکم کرد روی صندلی بشینم رفت برام یه لیوان شربت 

 آورد و همون لحظه عمه هم رسید و نگران پرسید

 چی شده عزیزم_

 مآروم لب زد

چیزی نیست عمه یکم سرگیجه دارم شربت شیرین بخورم خوب میشم نگران _

 نباش قربونت برم 
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شربت رو که خوردم حالم جا اومد و بلند شدم ، عاقد عقد و خوند و اول عقد 

 کردن ، دست سینا رو توی دستم گرفتم و گفتم

 سینا ، خداییش خیلی ضایع داداش دوماد کادو نده _

 م دستمو فشرد و گفت آروم خندید و مالی

 مامان گفت االن نخرم شاید پیدا شد اگرم پیدا نشد فردا میرم میگیرم _ 

سری تکون دادم و باهاش خداحافظی کردم ،چون عقد و خونده بودن مردا از 

همه رفته بودن و فقط فامیل درجه یک ... زنونه خارج شدن و سینا هم رفت 

تگی خودم و روی یکی از مبال انداختم مونده بودن و خونه خلوت شده بود با خس

سینا از همون فاصله ای که داشت آروم با کامیار حرف میزد نگام کرد و با 

اشاره پرسید حالم خوبه،در جوابش سری تکون دادم و گوشیم و روی دسته مبلی 

که نشسته بودم گذاشتم و همون لحظه افتاد خم شدم گوشیم و بردارم ،نگام افتاد 

کشیدم مطمئن بودم که خودشه چون یه پاکت چرم مشکی داشت  به سکه هینی

 برداشتم و رو به سینا گفتم

 پیداش کردم سینا کنار این مبله بود _

 قبل از سینا عمه با تعجب گفت 

 سراب ،تو از اول جشن االن رفتی اونجا نشستی چطوری اونجا بود؟ _

 فتهمه از ماجرای گم شدن سکه با خبر بودن و خاله راحله گ

 حتما کسی برداشته بعد گمش کرده _

 از اون وقتی که دیدمش خیلی کم حرف زده  ...هم به حرف اومدسعیده 

 سراب جون شاید دستت بوده افتاده اونجا یادت نیست_

 سینا با جدیت گفت

سراب خیلی حواس جمع ،حاال مهم نیست چطور اونجا افتاده مهم پیدا ...ن_

 و بردار بریم دیگه دیر وقت  سراب جان برو وسایالت...شدنشه
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از جا بلند شدم به سمت باال رفتم روپله ی پنجم یا ششم بودم که دوباره سرم گیج 

سر گیجه جهت درست  شدت رفت و انگار دستی من و از پشت به عقب کشید از

و گم کردم و با باسن زمین خوردم درد تو تمام وجودم پیچید و توی شکمم 

ده بودم ، احساس کردم زیرم خیس شد با ضعف متوقف شد از درد ضعف کر

دستمو به زمین زدم تا تکیه گاهم بشه ولی دستم با یه مایع لجز خیس شد دستمو 

باال آوردم با حیرت نگاش کردم پر از خون بود ، از درد داشتم میمیرم با همون 

ضعف از خجالت آب شدم ،االن که وقت ماهانم نبود آخ آخ بین این همه مرد 

م رفت ،ولی خون ماهانه که انقدر زیاد نیست ،بین همون حالت گیجی و آبرو

تجزیه تحلیل و درد شدیدی که زیر دلم پیچیده بود صدای یا حسین سینا رو شنیدم 

 و صدای دویدنشو که به سمتم میومد با استرس و هول و پریشون صدام زد 

و بچم و سراب ،سراب ،عشقم چی شد یا امام حسین حامله بود خودت زن _

 نجات بده 

صدای همهمه میومد که داشتن در مورد حاملگی حرف میزدن و توی اون 

فهمیدم که منظورشون با کیه با درد ساعد سینا رو که از شرایط من واقعا نمی

هول نمیدونست چیکار کنه رو گرفتم و صدای عمه اومد که با نگرانی و تشر به 

 سینا گفت

 بلندش کن ببریمش بیمارستان عه سینا مامان چرا ایستادی _

یه دستشو گذاشت پشت کمرم و یکی هم زیر زانو هام وبلندم کرد از شدت درد 

پلکام سنگین بود ...فهمیدم کم کم دارم از هوش میرمبی حال تو بغلش بودم و می

به سختی بازشون کردم یکم دیدم تار بود ولی چند ثانیه که گذشت بهتر شدم به 

قی افتاده به کنارم نگاه کردم سینا در همون حالت نشسته در یاد داشتم چه اتفا

حالی که پا روی پا انداخته بود و دست به سینه بود خوابش رفته بود هنوز دلدرد 

یا سقط شده بود، خب درکش ...داشتم ،یکم فکر کردم ینی من االن باردار بودم 

نکنه افتاده ... ن اصال سخت نبود که من باردار بودم اون همه دلدرد شدید و خو

ول میخورد که دلم وجودش خبر نداشتم یه حسی ته قلبم ؟،با وجود اینکه از و

خواست اتفاقی براش بیوفته به سختی سعی کردم بشینم ،اروم دستمو روی نمی

شکمم گذاشتم و سعی کردم بفهمم که اون جنین کوچولو سالمه یانه،صدای سینا 

 گرفته بلند شد

 مامان کوچولو_
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 ردید نگاش کردم و پرسیدمبا ت

 باردارم؟_

 با یکم مکث ادامه دادم

 سالمه؟_

لبخند مهربون و پر از ذوقی زد و از جاش بلند شدو اومد کنارم نشست،دستشو 

 نوازش وار روی دستم که روی شکمم بود گذاشت و گفت

سراب من حس خودمو درک نمیکنم ،احساس میکنم دارم از ذوق میمیرم که تو _

اگر دیشب اتفاقی برای هر کدومتون میوفتاد بی شک ... بارداری  بچه ی منو

 من میمردم

دستمو روی لبش گذاشتم تا ادامه نده ،نمیدونم اشکم با چه حسی چکید من منتظر 

این بچه نبودم ولی هنوز نیومده همه حس های مادرانمو فعال کرده بود،هم من و 

اهن نگران کننده بود به سختی هم سینا پر از حس هایی بودیم که خیلی خوب و گ

با همون بغض شدید که صدامو به لرزه درآورده بود در حالی که اشکام جاری 

 بود گفتم 

  دیگه جلوی من این حرف و نزن...اسم مردن و هیچ وقت نیار ...نگو_

چشم های اشک آلودم و بوسید و بعد هم خم شد و شکمم و بوسید با همون حالت 

 برق میزد گفت که چشماش از خوشحالی

باشه خانوم،چشم عشقم ولی حتی به خوشحالیم اشک هاتو حروم نکن _ 

سراب باور نمیکنم دارم بابا میشم ، همیشه تصور میکردم سرابم ...عروسک 

کنارم در حالی که بچمو بارداره چه شکلیه ، همیشه بهش فکر میکردم و االن 

ه من دیگه چی از خدا زنی که عاشقشم بچمو باردار... آرزوم رو به رومه 

 بخوام 

 سرشو بلند کرد و عمیق گفت

 خدایا شکرت ،برای همه ی این لحظه ها شکرت _
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جوری خدا رو شکر میکرد که به خدا حسادت کردم که چنین بنده ای داره که به 

قول خودش تو بهترین لحظه زندگیشم خدا رو شکر میکنه ،حقیقت این بود که 

م ، همون نطفه کوچولو که تا دیشب حتی از منم اون لحظه که فهمیدم بچ

وجودشم خبر نداشتم سالمه ته دلم خدا رو شکر کردم ، در اتاق زده شد کمی از 

سینا فاصله گرفتم و با بفرمایید سینا عمه وارد شد از چهرش ذوق و شوق 

 ریخت با ذوق گفت می

 ماشاهللا چقدر ماشاهللا... الهی که مبارکتون باشه ،الهی که سالم و صالح باشه _

 مامان و بابا شدن بهتون میاد ، سراب مامان جان بهتری؟

 ار اون همه مهربونیش کردم و گفتم ثلبخندی ن

 فقط ضعف دارم و یکم دلدرد ...بله خوبم _

 سینا هم تشکری از مامانش کرد و ناراحت رو به من گفت 

سراب ...اددکتر گفت اگه دیر تر میرسیدیم جون هر دوتون توی خطر میوفت_

نمیدونی تا بیمارستان چطور رانندگی کردم سه دفعه نزدیک بود تصادف کنیم 

 ولی بازم خدا روشکر به موقع رسیدیم 

 عمه هم دنباله حرفشو گرفت و گفت 

من دوبار تا اینجا از سرعت حالم بد شد ، جراتم نداشتم چیزی بگم بچم سینا که _

 تو حال خودش نبود فقط گاز میداد

 ه گفتمبا خند

دادی سینا، نچ نچ نگاه این لباس ها چقدر خب اینطوری که هممون به کشتن می_

 زشته 

منظورم لباس های بیمارستان بود،عمه هم ظرف غذایی که دستش بود و روی 

 یخچال کنار تخت گذاشت و در حالی که پشت چشم نازک میکرد گفت

 شده بودی من مطمئنم بچمو چشم زدن،ماشااله شبیه ماه شب چهارده_

سینا دستشو دور شونم حلقه کرد و سرمو بوسید، منم پرو پرو تو بغلش لم دادم 

 باخنده گفتم
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عمه اگه شوهر نداشتم بخاطر دیشب االن خواستگار ها پاشنه در خونه رو از _

 جا درآورده بودن

عمه هم که حواسش نبود سینا اینجاست در حالی که در ظرفی که آورده بود و 

 گفتباز میکرد 

اتفاقا دیشب عمه خانوم برای سهرابشون خواستگاریت کرد فکر کرده بود _ 

نیازی ،همچین که گفتم سراب عروسمی چشماش دراومد گفت خود سهراب گفته 

 تو رو براش خواستگاری کنن

 با صدای شاکی سینا عمه از جا پرید

ه سهراب خیلی گوه خورده که از زن من خوشش بیاد ،چه برسه ننشو بفرست_

 پدرسگ...خواستگاری

با چشمای گرد نگاش کردم،نچ نچ این دوباره عصبانی شد عفت کالم و بوسید 

 گذاشت کنار،کالفه گفتم

 حاال حنجره تو جر بده ...اع ، باشه دیگه _

 عمه هم با هول و خنده گفت 

 نترس مادر من گفتم زنته ، نمیان رسمی خواستگاری _

 سینا ادامه داد قاشقی توی ظرف گذاشت و گرفتم سمت 

بیا مادر بده زنت بخوره جون بگیره ، سر صبح رفتم قصابی گوشت تازه _

گرفتم رفتم خونه براش شیره گوشت درست کردم خیلی قوت داره ، هر روز 

 اگه بخوره هم خودش هم بچه کلی جون میگیره

عاشق شیره گوشت بودم سینا با قاشق توی دهنم میذاشت منم تا تهش و خوردم 

 عمه گفتم روبه

 عمه پس چرا من ویار ندارم ؟ راستی چند وقته _

 عمه با ذوق گفت 
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منم مثل تو بودم سراب اصال ویار نداشتم ،مشخص نیست چند وقتته گفتن _

 مرخص که شدی ببریمت سونو گرافی

 سینا با کمی اخم که هنوز رو چهرش باقی مونده بود گفت

ت سراب تکون بخوری برای دکتر گفته استراحت مطلق باشی ،وای به حال_

 خودت یا بچه اتفاقی بیوفته 

تر بگه هنوز هیچی   زش گرفتم،بیشعور نمیتونست مهربوناخمی کردم و رو ا

نشده منو به بچش میفروشه ،ینی واقعا مامان شدم ،چقدر بده که مادرم کنارم 

د و نیست االن تو این شرایط خیلی به وجودش احتیاج داشتم سینا از کنارم بلند ش

 با لحن مالیم تری گفت 

 میرم برگه ترخیص تو بگیرم گفتن بیدار که شدی مرخصت میکنن _

از اتاق خارج شد و منم با کمک عمه لباس هایی که از خونه برام آورده بودن و 

گفت همه اومدن بهم سر پوشیدم  و به کمک سینا و عمه تا ماشین رفتم عمه می

داشت که منو ببره خونه خودش تا مواظبم  زدن ولی بیهوش بودم ،خیلیم اسرار

باشه که البته هم من و هم سینا قبول نکردیم سینا اول عمه رو رسوند خونه و 

ماشین و توی پارکینگ پارک کرد و پیاده  بعد به سمت خونه خودمون رفت ،

شد  و اومد کمکم کرد پیاده بشم و تا توی تخت همراهیم کرد نشستم و خودشم 

دستمو توی دستش گرفت و آروم بوسیدم و بعد گذاشت روی  کنارم نشست و

چشمای تبدارش کمی مکث کرد و بعد دستمو پایین آورد خیره بود توی چشمام و 

وری نداشت بای خوش رنگش بودم،سینا آب و رنگ منم خیره ی عسلی ه

،موهاشو ریش و سیبیل و ابرو هاشو مشکی بود و فقط چشماش عسلی بود 

هزارتا حس ... لی که فقط برق نگاهش جذابش میکرد چشمای خیلی معمو

 مختلف توی نگاهش بود،با همون نگاه خیره با لبخند محوی گفت 

 سراب باورت میشه منو تو پدر و مادر شدیم _

لبمو توی دهنم کشیدم و سعی کردم ریزش اشکمو کنترل کنم ولی موفق نبودم 

گفت که دوست دیروز سینا مینگاهمو به شکمم دوختم حقیقت این بود که تا حتی 

داره بچه دار بشیم به محدودیت هاش فکر میکردم و قطعا جواب منفی میدادم 

ولی االن به طرز عجیبی حس خوبی به جنین در بطنم داشتم ، شاید به همین 

همین حسی که وقتی تازه بهوش اومدم نگران جنینی ...حس ،حس مادرانه میگن 
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ود و دلم میخواست زودتر برم سونوگرافی تا بهمم باشم که از لوبیا کوچیک تر ب

چقدر االن ب وجود پدر و مادرم نیاز دارم و چقدربده که  چند وقت باردارم ،

کنارم نیستن ... دوست داشتم کنارم باشن و من ذوق زده خبر بارداریمو بهشون 

یده  بدم  من خانواده داشتم ... یه خانواده ی بزرگ  ولی این حقیقت و نمیشد ناد

، دلم میخواست نهایت محبت وبه بچم بکنم و براش بهترین مادر گرفت من یتیمم 

دنیا باشم جهنم کار وقتی پای بچم درمیون باشه ... من از همه چیزم میگذرم 

برای این خانواده ... خانواده کوچک و سه نفرم  من و سینا و بچمون ، حتی از 

چشمامو روی هم ... ه دلم قنج رفت فکر اینکه خانواده دارم  حتی از فکرشم ت

گذاشتم و چند تا اشکام همزمان از چشمام چکید قبل از اینکه چشمامو باز کنم 

 توی آغوش سینا فرو رفتم با صدای بغض آلود و گرفته ای گفتم

اونجوری که من از پله افتادم میترسم مشکلی ... سینا، نوبت سونوگرافی بگیر_

 براش پیش اومده باشه

ا آدم زرنگی بود و مطمئنا متوجه میشد که توی این حرف ساده هزار تا خب سین

و اما نه همش طور که مطمئن بودم خوب متوجه حرفم شد حرف پنهان ، همون

 لبخند عمیقی روی لبش نشست و گفت

چشم خانمم ،ببینم مامان خانم میخواید استراحت کنید یا میآید با بابایی بریم فیلم _

 ببینیم؟ 

و فراموش کردم توی اون لحظه که من سینا صاحب یه بچه شدین  همه چیز

 ذوق زده از لحنش آویزون گردنش شدم و پر ناز تو گردنش پچ زدمغرق شدم

 اگه بابایی زحمت حمل مامانی و نینی رو بکشه میایم _

قش قش خندید و دستشو زیر کمر و زانوم گذاشت و از جا بلندم کرد ، روی مبل 

ون گذاشتم و خودش هم رفت کمی تنقالت آورد فیلم سینمایی  روبه روی تلویزی

بین فیلم سینا از جاش بلند شدگوشیش و برداشت گذاشت و مشغول دیدن شدیم ، 

مشغول شماره گیری شد و از دکتری که خیلی تعریف کارشو شنیده بودیم براس 

با  ...نفهمیدم چطور خوابم برد فیلم که تموم شد، سه ساعت بعد نوبت گرفت 

 نوازش دستی روی سرم و صدای سینا بیدار شدم

 عزیزم بیدارشو نیم ساعت دیگه باید مطب دکتر نائمی باشیم ... سراب _
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گرفتم از کمی چشمامو فاصله دادم و هنوز خوابم میومد ولی باید یه دوش می

دیشب حموم نرفته بودم و مطمئنا مثل هیوال شده بودم ،با تموم بیحالیم سریع از 

بلند شدم و دوش کوتاهی گرفتم و سریع لباس پوشیدم و با سینا به مطب  جام

دکتر رفتیم با حدود ده دقیقه تاخیر رسیدیم و من زود تر از سینا داخل رفتم و 

قرار شد سینا هم بعد از پارک کردن ماشین بیاد تا رسیدم نوبتم بود رفتم تو اتاق 

ابم روی تخت و لباسمو باال دکتر ،خیلی دکتر خوش رویی بود ازم خواست بخو

بزنم کاری که خواست و انجام دادم و کمی ژل روی شکمم ریخت و مشغول 

کارش شد هنوز چند دقیقه نگذشته بود که منشی بعد از دو تقه به در وارد شد و 

 گفت 

... دارم خانوم دکتر ،یه آقایی بیرون میگن همسر این خانوم هستن اجازه _

 بزارم بیان تو؟

 خند مهربونی زد و گفتدکتر لب

 بله عزیزم اجازه بده بیان تو _

چهره اش خیلی معمولی بود ولی بخاطر لبخندای مهربونش به نظرم جذاب اومد 

طور ، سینا اومد تو خیلی جدی به دکتر سالم کرد و دکتر نائمی هم همون

مهربانانه جواب داد اومد کنارمو دستمو تو دستای محکم و مردونش گرفت 

به صورت گرد و مردونش دوختم شاید چهرش جذاب بود ولی قد بلند و  نگاهمو

هیکل پر و جذابش اونو جذاب تر نشون میداد لب های پر و گوشتیش و دماغ 

بدون نقصش چشمای عسلی و ابروهای پر و کشیده و مردونش عاشقش بودم حد 

ز این اتفاق ته دلم اتونستم اینو مطمئن بگم اقل االن که بچه شو باردار بودم می

مور مور شد انگار حاال که به خودم اعتراف کرده بودم حسم نسبت بهش صد 

چندان شده بود ، خیره عسلی هایی شدم که با شوق گاهی به من نگاه میکرد و 

از دکتر سوال میپرسید و من محوش ... گاهی نگاهش و به مانیتور میدوخت 

گران در مورد اون نینی و نقدر جدی انبودم چقدر بابا بودن بهش میومد 

سوال میکرد که دلم میخواست براش بمیرم با لبخند نگاه ازش و من کوچولو

 گرفتم و رو به دکتر گفتم 

 خانوم دکتر من االن چند هفتمه؟_

 با لبخند گفت
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سه هفته عزیزم،فقط نکاتی که میگم و رعایت کنید ،جفتت پایین عزیزم و اگر _

 ترعایت نکنی احتمال سقط جنین هس

 قبل از من سینا هول زده  با هراس گفت 

 برای خودش خطر نداره؟چیکار باید بکنه؟ _

 دکتر بهم نگاه کرد و گفت

 معلومه شوهرت خیلی دوست داره ها _

لبخند عمیقی تحویلش دادم و آنچه عیان است چه حاجت به بیان است عشق سینا 

طور که داروهامو وناز توی چشماش پیدا بود و نیازی نبود من جوابی بدم ، هم

 نوشت نکات هم میگفتمی

حتی یک کیلو بار هم بلند نمیکنی ،روی زمین نمیشینی ، حتما از سرویس _

فرنگی استفاده کن ،از خوراکی های که باعث انقباض میشن نباید استفاده کنی ، 

سرپا وایستادن برات خیلی بده ،ماهی های دارای جیوه،تخم مرغ خام مواد 

استوریزه ،غذای دریای خام،سبزیجات نشسته، آناناس و نوشیدنی غذایی غیر پ

های دارای کافئین،هلو،ابمیوه های کنسرو شده،تن ماهی ،زعفرون ،مصرف 

زیاد ویتامین سی ،جو، جیگر، دارچین ،کرفس و گشنیز ،غذا های فست فودی 

ایین به هیچ وجه از این خوراکی ها استفاده نمیکنی ،ضمننا فعال تا جفت آنقدر پ

 به هیچ وجه رابطه نداشته باشید 

... بیچاره سینا من خودم کم ناز به چهره پوکر سینا نگاه کردم و خندم و خوردم 

دکتر نائمی داشتم حاال با این حرف دکتر مطمئنا  ناز و ادام ده برابر میشد 

 ریلکس پرسید 

 بچه میخواستید یا ناخواسته بوده؟_

میدونستم که با احتیاط  رفتار میکردم که  عقل کله این دکتره هم، خوب اگه

ولی کاش با خودم بود  برنامه ریزیش االن احساس  اونطوری پخش زمین نشم ،

پنجاه شدم و چهل ،  ن شبیه مادرای دههدونم باید چیکار کنم ،االمیکنم نمی

اونا قدیمی بودن زود وبدون اگاهی دونم باید با بچم چطور برخورد کنم ، نمی

مشدن و فقط فکر میکردنمهم به دنیا اومدن بچست  البته که منظورم به  بچه دار
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تازه همش توی ذهنم این میاد که این همه نیست و همیشه استثنایی وجود داره ... 

کنه و همه تالش کردم که تهش بشم یه زن خونه دار که بچش و عوض می

صویر زندگی منتظر یه قرون دو هزاری که اگه شوهرش بهش بده من از این ت

همیشه متنفر بودم ولی االن بچه مردی رو باردارم که عاشقشم و این بچه هم 

با وجود اینکه این کوچولو حتی هنوز نیومده احساس میکنم جزئی از وجودمه 

 یک ماهشم نشده بیشتر نگرانیم نوع تربیتشه چون مهم ترین وظیفه ی مادر

با صدای سینا بهت زده میسازه تربیت بچشه و این نوع تربیت که ایند بچه رو 

 خیرش شدم

 خواستیم بله می_

همه ی فکرام به انی از ذهنم پرید ... اصال فراموش کردم به چی فکر میکردم 

م بگه تصمیم به بچه دار شدن متوجه اطرافم نبودم ، ینی سینا بدون این که به

که با حامله  خواسته نگهت داره ،هیییی این همه تحدید کردمعلومه می ...ه گرفت

ای سراب ساده واقعا  باالخره عمل کرد ،... شدنم نمیزاره ازش فاصله بگیرم 

فقط ادعا داشتی که ...فکر کردی ناخواسته باردار شدی ،اونم از مردی مثل سینا 

زرنگی ،میتونی گلیم خودتو از آب بیرون بکشی ولی با بیست و چهار سال سن 

خود شدی و حتی نفهمیدی که سینا قصد حامله مثل یه بچه پونزده ساله از خود بی

... اون خواست که این بچه رو بارداری ، خواسته بچش از تو  کردنتو داشت 

سینا به سمتم اومد و کمکم کرد از جا بلند شم با حسام قاطی شده بود ... ، باشه 

احساس میکردم کاخ آرزوهام تو سرم ... حالی از دکتر خداحافظی کردم بی

ه ، نمیدونستم حتی باید چیکار کنم ،شش سال جون کندم به معنای خراب شد

واقعی کلمه جون کندم تا تهش بشه این ،یه زن حامله استراحت مطلق که حتی 

با کمک سینا توی ...کنه نوع حموم و دستشویی و غذا خوردنشم دکتر تعیین می

نیاز داشتم با  ماشین نشستم و اشکم چکید ،قبل از اینکه سینا سوارشه پاکش کردم

خودم خلوت کنم درست مثل شش سال پیش ، شاید برای بقیه زن ها موضوع 

ساده ای بود ولی حداقل برای من با شرایطی که داشتم ساده نبود ،وقتی رسیدیم 

توی اتاق رفتم و بی حرف لباس هامو کندم و پرتشون کردم گوشه اتاق بالباس 

فکر داشت منفجر میشد چشمامو  زیر خودمو روی تخت انداختم مغزم از حجم

بستم ولی خواب به چشمام نمیومد با احساس پایین رفتن تخت چشمامو بستم سینا 

روی تخت نشسته بود و بهش نگاه کردم و اونم بی حرف بهم خیره شد و بعد از 

 چند دقیقه گفت
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باید از شرایطی که  ناراحتی ...چت شد، فهمیدم از تو مطب دکتر بهم ریختی_

 کنی؟ رعایت

با حرص نگاهش کردم ، نامرد چقدر عادی برخورد میکرد انگار که اتفاقی 

با خشم و عصیان از جام پریدم،دقیقاپریدم جوری هول زده و عصبانی ...نیفتاده

 که سینا نگران نگام کرد و دستمو گرفت و شاکی گفت

 حاال ببین میتونی یه بالیی سر خودت و بچه بیاری ،اروم بلند شو _

 اینکه بغض کنم زدم زیر گریه با عصیان جیغ زدم بدون 

 خیلی نامردی_

 زده نگام کرد و گفت  حیرت

 چی میگی سراب؟چی شده مگه ؟_

 با هق هق و مظلومانه گفتم

 دیگه میخواستی چی بشه منو حامله کردی _

 با اخم و جدیت گفت 

 خب _

من فقط  محکم و تشدید وار گفت منظورش این بود که توضیح بیشتری بدم ولی

 ساکت نگاش کردم و با همون حال گفت

، یه جوری میگی منو حامله کردی انگار نامحرمم زنم دونستی اینو که می_

 چه اتفاق جدیدی افتاده که به این حال افتادی ...بودی و بچم از زن خودمه 

 بی حرف فقط گریه کردم وعاصی شده گفت

 چی شده سراب؟_

 از حرص مدام توی موهام کشیده میشد گفتم چشمامو درشت کردم و با دستی که

 تو بچه میخواستی_
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 ابرویی باال انداخت و ریلکس جواب داد

اینم میدونستی، چرا داری یه جوری رفتار میکنی انگار یه غریبه بهت تجاوز _

و حامله ای...کرده  ّّ ّّ  بچه مّن

جوری منو محکم گفت که شونه هام پرید ولی از تک و تا نیوفتادم از روی 

 تخت بلند شدم و چند دورقدم رو رفتم و بعد روبه روش ایستادم

 بچه دار شدن یه تصمیم دونفره است چرا تنها تصمیم گرفتی _

 لبخند محوی زد و گفت 

خب مگه بی حسی که نفهمی دختر خوب ، وقتی مخالفت نکردی ینی توام _

 میخوای دیگه ،پس تصمیمون دو نفره بوده فقط راجبش حرف نزدیم

نگاش کردم و یهو به خود اومدم لعنتی مگه تو گیجی دختر راست میگه گیج 

بی حرف به طرف حمام رفتم و قید توصیه های ...دیگه ،خدای من چقدر احمقم 

دکتر و زدم و روی زمین زیر دوش چمباتمه زدم ،من سنم بیست و چهار سال 

بچه هایی  بود ولی اصال در رابطه با رابطه زناشویی اطالع نداشتم درست مثل

رفتار کرده بودم که کودک همسر میشن ، مثل بچه دوازده ساله ای  شوهرش 

دادن و بعد بهش قبولوندن که باالخره باید ازدواج میکرده چه االن و چه ده سال 

بعد با اولین مرد که اومد و شرایط خوبی داشت باید ازدواج کنه حتی با مردی 

ختر بچه با این عقیده بزرگ میشه بچه که پونزده سال از خودش بزرگتره اون د

گی و نوجوونیش حروم میشه و جوونیشم با ندانم کاری گند میخوره بهش تهشم 

باید کلی بچه های قد و نیم قد بزرگ کنه اونم درحالی که حتی در رابطه با مادر 

بودنم اطالعات کافی نداره و آینده اون بچه ها هم نابود میشه ، من با تمام شش 

نها بودنم توی کشوری نسبتا آزاد فقط سعی کرده بودم خوشگل و خوشتیپ سال ت

باشم و پول دربیارم و مدل بودن برام راحت ترین راه بود که به هر سه اینها 

ه خودم زحمت برسم از خودم متنفر بودم که مثل همون بچه رفتار کردم و حتی ب

نم ،االن که عهد قجر اه ها مثل اینترنت اطالعات کسب کرندادم از راحت ترین 

نبود فقط کافی بود یه سرچ توی اینترنت بکنم تا آگاهیم باال بره ولی حتی زحمت 

حوله تن پوشم از ن م خودمو گربه شور کردم با تن زداین کارم به خودم نداد

حموم بیرون اومدم سینا روی تخت خواب بود نزدیکش شدم ونگاهش کردم 

نا همیشه جدی بود البته بجز وقت هایی ک چقدر با جدیت خوابیده بود کال سی
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اخموی انکار ناپذیر بود که من برای این مرد  میخواست با من حرف بزنه 

شاید مغرور و گاهی خشن با همه ی اخالق های خوب وبدش میمیرم ، نوچ ... 

تند رفتم سینا درست میگفت  من هیچ مخالفتی باهاش نکرده بودم و اونم علم 

تا این حد خنگ ،خودمو شستمو و از حموم بیرون رفتم  غیب نداشت که زنش

یک هفته ای گذشته بود و من و سینا هم کال اون بحث و فراموش کرده بودیم ...

و روابطمون دوباره خوب شده بود،انگار خودمو چشم زده بودم که به عمه گفتم 

در اصال ویار ندارم ، کل این یک هفته رو حالت تهوع داشتم و این حالت انق

شدید بود که حتی یک لیوان آب هم به شکمم بند نمیشد و به محض خوردن باال 

به  بد بود که دوست داشتم بمیرم ولی این حال و تحمل نکنم انقدمیاوردم حالم 

زور عمه و سینا جند لقمه غذا میخوردم که اونم نخوردنش بهتر بود جون 

رداریم میگذشت روز به یک ماه و نیم از باتو اون ، وضعیتم و بدتر میکرد 

روز حالم بدتر بود و حدود پنج کیلو وزن کم کرده بودم بخاطر حال بدم جایی 

نمیرفتیم و حتی مهمونی هایی که برای پا گشای کامیار و ریحانه بود هم شرکت 

نکرده بودیم ،سینا و عمه و نیاز گاهی وقتا خانجون و مامان خانمی و خاله 

ردن خودم انقدر ضعیف شده بودم که حتی نمیتونستم راحله مدام ازم مراقبت میک

به . وقتی هم که دکتر میرفتم میگفتن بارداریم سخت ، ولی... به تنهایی راه برم 

نظر خودم به جای انسان یه بچه قول تو شکمم بود که پدرمو درآورده بود و 

ط توی اون شرایط بد حمیرا زنگ زد و گفت کار خیلی مهمی داره ،با اون شرای

دلم میخواست خفش کنم تو کل این مدت نه خودش نه حتی خانوادش و ریحانه نه 

بهم سر زدن و نه حتی یه زنگ کوتاه و البته برای منم مهم نبود ولی االن درک 

نمیکردم چرا با این شرایط بدم میخواد باهام صحبت کنه انقدر اسرار کرد که 

که تنها باشیم همه رو از خونه باالخره گفتم بیاد خونه و بخاطر اسرار شدیدش 

را این حال بدم و ببینه یبه بهونه های مختلف فرستادم بیرون دوست نداشتم حم

پس به سختی دوش گرفتم و با پوشیدن لباس مرتبی و آرایش مالیم زیبایی سعی 

کردم سراب همیشه باشم ، انجام دادن این کار ها برای منی که استراحت مطلق 

ایی راهم نمیرفتم خیلی سخت بود ،با صدای زنگ در درو بودم و حتی به تنه

باز کردم حمیرا با لبخندی که سی و دو دندونشو نشون میداد با دسته گل اومد 

جلو دسته گل و سریع روی میز گذاشت و اومد بغلم کرد و با ذوق تا مبل 

طه کنه تا جاییکه من یادمه راباین چرا انقدر صمیمی رفتار می... همراهم کرد 

بپرسه سینا . مبل نشستم و اونم بدون اینکه ما هیچ وقت خوب نبوده روی

خونست یا ن سریع روسری و چادر و مانتوشو درآورد و تا کرده کنارش 

گذاشت تاب و شلوار خیلی تنگی تنش بود، که تنگی تاب شکم گرد و برجستشو 
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مش بیشتر به رخ میکشید حیرت زده نگاهش کردم کامال مشخص بود که شک

شکم یه زن باردار و از چاقی نیست داشتم از تعجب شاخ درمیوردم ،اخه دختر 

مجردم مگه حامله میشه؟ اونم توی این فامیل مرد ها سرشو میبرن پس چرا این 

 انقدر ریلکس و خوشحال ، با همون حال گفت 

 عزیزم ، چرا زنگ نزدی بهت گفتم کار واجبت دارم _

 شخند گفتم ابرویی باال انداختم و با نی

 یعنی میخوای بگی ریحانه نگفت من بارداری سختی دارم و حالم خوب نبوده _ 

 با نیشخند ادامه دادم

نچ نچ چی دارم میگم ،اون بیچاره از کجا خبر داره وقتی حتی یه دفعه هم _

 اینجا نیومده

 بدون اینکه تیکمو به روی خودش بیاره و حالتشو تغییر بده گفت 

دا من اگر کار واجبت نداشتم اینجا نمیومدم مزاحمت بشم با شرمنده تو رو خ_

 این حالت 

 این دختر کامال مشخص بود با قصد پلیدانه ای به اینجا اومده با حرص گفتم 

 خوام ببینم کارت چقدر مهم بوده پس زودتر بگو عزیزم می_

 تاز توی کیفش پاکتی درآورد و به سمتم گرفت و با چهره مثال شرم آلودی گف

 بیا عزیزم نگاه  کن خودت متوجه میشی _

پاکت و باز کردم و برگه رو در آوردم با خوندن سربرگ ابروهام باال پرید 

نوچ چه اعتماد به نفسی داره صیغه شده بعد اومده « عقد نامه انقظامی شرعی»

برگشو نشون من میده به خوندن ادامه دادم مشخصات زوجه مال خود حمیرا 

ایی و با خوندن مشخصات زوج احساس کردم روح از تنم رفت بود ،حمیرا باب

شوهر من، پدر بچم دنبال تاریخش گشتم ، بدون بغض ... سینا بابایی ، سینا 

اشکم جاری شده بود  تاریخش روز عروسیمون بود شش سال پیش و صیغه نود 

، با  و نه ساله سرمو بلند کردم به حمیرا که پیروز مندانه نگام میکرد نگاه کردم

 عشوه دستی روی شکمش کشید و گفت
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 ...بچم پسره ،انگار توام داری براش خواهر میاری _ 

کمی مکث کرد و احساس کردم استرس از چشمش عبور کرد ،خیره خیره به 

گفت بچه سینا رو بارداره نگاه میکردم ، همون خودش و شکم برجستش که می

ی بگم ،ولی سعی کردم خودمو استرس نگاهش انگار برام امید شد نمیدونستم چ

محکم نگه دارم ،قرار نبود فقط بنا به همون صیغه نامه زندگیمو از هم 

حداقل االن ن فرار نمیکردم شش سال پیش رفتم ...خواستم فرار کنم نمی...بپاشم

خواستم ایندش نابود بشه ، اول به سینا ولی االن پای یه بچه در میان بود نمی

حمیرا دروغ میگه تا زندگیمون و از هم بپاشونه شاید  فرصت دفاع میدم شاید

تونست ثابت کنه این دروغ و اشکام و پاک کردم و از جا بلند شدم صیغه نامه 

حتی فکرم ... رو تا کردم و توی پاکت گذاشتم حمیرا هم از جاش بلند شد 

سوخت و کردم بتونم محکم جلوش ظاهر بشم ولی شدم ،از داخل سینم مینمی

تیر میکشید انگار اسید خورده بودم داشتم از حرص منفجر میشدم ولی با  قلبم

 تمام توان خودمو کنترل کردم ،نیشخندی زدم و با جدیت و تمسخر گفتم

پس صیغه ای هستی؟ اومم دایی و زندایی میدونن عزیزم ؟بارداریتو چی؟اونم _

 میدونن 

د دوختم و با لرزیرنگ از رخش پرید نگاهمو به دستاش که نامحسوس می

 ابروهای باال پریده ادامه دادم 

میدونی راسته که میگن آدم هر چیزی داره از پر قنداقش داره ،دیگه حرفاتم _

 زدی از خونه ی من برو بیرون 

 با همون حالش بهم نگاه کرد و با تردید گفت 

 با شنیدن این حرفم چیکار میکنی؟_

 یاده اون ک نمیدونست قش قش خندیدم خودم میدونستم خندم از حرص ز

 قراره چیکار کنم ؟ میخوای از ایران برم ؟_

 با دندون به جون لبش افتاد  و گفت 

میری؟ سراب لطفاً به سینا حرفی نزن اون بهم گفته بود اجازه ندارم بهت _

حرفی بزنم تا بچت دنیا بیاد میخواد به جبران شش سال فرارت بچتو بگیره و 
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خوام بچه ی تو رو بزرگ کنم خودمم نزدیک سه نمیبعد طالقت بده ، ولی من 

ماهمه باید یه جشن بگیرم زود تر تا به دنیا نیومده عقد رسمیش بشم من بهت 

لطف کردم و گفتم نقشه سینا رو  توام قول بده به سینا چیزی نگی من دیگه میرم 

 خداحافظ 

کنم ، نفهمیدم  داشتم میمردم سینا ،سینا ،با وجود این حرف ها چطور بهت اعتماد

کی حمیرا رفت ولی به محض اینکه در خونه بسته شد از آیفون نگاه کردم ببینم 

با کی اومده با حیرت به سبحان نگاه کردم و حمیرا که با گریه سوار ماشینش 

شد توی اتاق رفتم و روی تخت دراز کشیدم همه لحظاتم با سینا توی ذهنم فلش 

وسش حمیرا مارو در حالی دید که من تو بک میخورد ،از همون روز اولشو ب

آغوش سینا بودم و سینا هم ابایی نداشت مگه میشه شش سال جای منو پر کرده 

تفاوت باشه تازه خودشم ترسیده بود ، خریدمون ، باشه و تهشم سینا انقدر بی

شمال رفتنمون  غیرتی شدناش ،بعد از شمال  خیلی خواست بهم نزدیک بشه 

استم نشد جشن کامیار که داشت برای حال بدم بال بال میزد ، ولی تا خودم نخو

من احمق نبودم تو چشمای سینا فقط عشق بود و من میخواستم به همون عشق 

بارید دست خودم نبود چشماش اعتماد کنم ، اشک های که از چشمام می

نمیتونستم حتی به این موضوع فکر کنم که اونطور که منو در برمیگرفت و تنم 

طواف میکرد ،اون نگاهی که جوری نگام میکرد انگار با ارزش ترین و 

موجود دنیام،  با کسی دیگه اونطور رفتار کنه دلم داشت میترکید از حرص و 

بغض زیر دلم تیر میکشید انگار که حال بدم به بچمم انتقال پیدا کرده بود نوازش 

 وار دستم و روی شکمم کشیدم و گفتم 

دونم دختری یا پسر ولی تو غصه نخور مامانی ،بابا سینا جوجه کوچولوم نمی_

هیچ وقت این کارو با ما نمیکنه، اصال هر اتفاقی که بیوفته تو منو داری که مثل 

جونم مواظبتم عزیزم آروم باش ، مطمئنم که اون دختره دروغ گفته سینای من 

داشت  که اینطوری نیست اون از تلفن صحبت کردن منو و جینهو وفکر خیانت

 دیوونه میشدچه برسه به اینکه خودش بخواد خیانت کنه 

بی مقدمه زیر گریه زدم زانوهامو تو شکمم جمع کردم و از ته دل گریه کردم و 

یهو وسط اون حال بد یاد صیغه نامه افتادم که حمیرا از هولش فراموش کرده 

صمیم گرفتم بود فورا از جام بلند شدم و رفتم اوردمش و گذاشتم یه جای امن ت

بدون اینکه به سینا بگم خودم ته توی قضیه رو دربیارم بخاطر بچمم که شده باید 

رو پای خودم وامیستادم اگر مطمئن شدم صیغه نامه جعلیه اون وقت به سینا 
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میگفتم ،حقیقت این بود که با وجود همه ی این اتفاقات به سینا اعتماد داشتم شاید 

ه شش سال ازش دور بودم اعتماد داشتم و همه ی احمقانه بود ولی به شوهری ک

این اشک و گریه هم برای این بود که اگر یک درصد راست باشه من تحمل 

با صدای اذان از ... دوری از سینامو ندارم متوجه اینکه  کی خوابم برد نشدم 

خواب بیدار شدم توی دلم از ته دل دعا کردم که این چرت و پرت گفتن حمیرا 

اشته باشه آروم از جام بلند شدم به اندازه کافی امروز به بچم فشار حقیقت ند

وارد شده بود توی چهارچوب در خشکم زد مگه میتونم بهت شک کنم پشت و 

پناهم، اصال مگه صحنه زیبا تر از اینم هست ،احساس کردم همون یکم شک ته 

ه ایستاده دلمم صاف شد سینای من اهل خیانت به سرابش نبود ،سینا رو به قبل

بود و نماز میخوند یه شلوار اسلش پاش بود و یه تیشرت جذب خوشگل که اندام 

 جذابشو قاب گرفته بود ،انقدر با خضوع

ایستاده بود ک بخدا حسادت کردم که چنین بنده ای داره که حتی از نحوه نماز 

وقت باره بارها سینا رو حین نماز خواندن دیده بودم  اما هیچ خوندنشم عشق می

اینطوری بهش دقت نکرده بودم بعد از حرفهای حمیرا مطمئنا هیچ چیزی انقدر 

کرد که نماز خواندن سینا بهم آرامش داد ،منتظر اطمینان به قلبم سرازیر نمی

موندم تا نمازش تموم بشه به محض اینکه سالم نمازشو داد و سجادشو جمع کرد 

لش فرو رفتم نفس عمیقی از به سمتش پرواز کردم و بدون هیچ حرفی توی بغ

عطر تنش کشیدم و تا خواسته زدم زیر گریه ، های های گریه میکردم فقط بوش 

رای هرزه میکردم و گریه میکردم ،من سینامو از خودم دور نمیکنم ،اون حمی

نا هم بدون اینکه دلیل گریمو بدونه نوازشم میکرد و یهم نمیتونه کاری کنه ،س

فهمیده ت آرومم کرد ،چقدر خوشحال بودم که اینقدربوسید ،در سکوسرمو  می

لش بیرون اومدم با لبخند نگام غآروم شدم ، از ببعد از اینکه حسابی  ، بود 

میکرد ولی حتی لبخندش نمیتونست نگرانی ته نگاهش و بپوشونه باالخره طاقت 

 نیاورد و گفت

این گریه  چی شده عزیزم،دوست ندارم هیچ وقت گریه کنی ،ولی به نظرم به_

 نیاز داشتی تا آروم بشی

به چشماش خیره شدم انگار یکی از ته چشماش داد میزد بهم اعتماد کن، میشه 

خواستم نا پخته و از روی به این مرد اعتماد کرد؟ مطمئننا میشه ، نمی

 احساسات عمل کنم  پس بهش یه دستی زدم 
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 خیلی نامردی سینا ، خیلی _

 آروم پرسید با حیرت و تعصب نگام کردو 

 مگه چیکار کردم ؟_

 یدستی زدن و فراموش کردم ،باز زدم زیر گریه ،و بریده بریده گفتم

نامرد ...بهت خیانت نکردم ...ولی بهت...بودم...آزاد... آزاد... تو کره ...من_

 باهام بکنی؟...با...این کار و ...این... نامرد چطور تونستی...

 گفت  سینا عاصی و با حیرت نگام کرد و

چرت نگو سراب مگه من دیوانه ام بهت خیانت کنم احمق میگم عاشقتم ،کدوم _

 کنه خری به زنی که عاشقشه خیانت می

دستمو گرفت وبردم سمت اتاق و ... با التماس خیرش شدم،سینا راستش و بگو

 نشوندم روی تخت و با آرامش بوسه ای روی سرم زد و گفت 

ورده انگار،نگران نباش بچمو بزایی خوب عشقم حاملگیت به مغزت فشار آ_

 میشی 

ریزه بهم دل من داره میترکه چرا درک نمیکنه اهههه اینم اسگل اعصاب منو می

 با جیغ و گریه گفتم 

گفت صیغه توعه، میفهمی؟میگفت بچه تو امروز یه دختره اومده بود اینجا می_

 رو ،پسر سه ماهه تو رو بارداره

 نده سینا هم بلند شد قش قش خندید و گفت گریم شدت گرفت و صدای خ

غیرتت سراب با لگد میزدی تو شکمش بچشو مینداختی که خاک تو سر بی_

 دیگه نگه از عشقت حاملست

 اینبار من تعجب کردم شاکی با مشت به سینش زدم و گفتم 

 دل من داره از غصه میترکه بعد تو میگی میزدم بچه زنه رو مینداختم _

 ای روی لبم گذاشت و گفت با شیطنت بوسه
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 حرص نخور خدا بچه خودمون بندازه انقدمن قربون دلت برم خره ،حاال _

 با حرص دوباره دو یه تا مشت به سینش زدم و گفتم 

گفت سراب از من بارداره چیکار چرا انقدر تو ریلکسی اگه کسی میومد می_

 میکردی ؟

 خنده و شیطنت از صورتش پر کشید و گفت 

کی این حرف و زد ، منم سه تا از دنده هاشو چهارتا دندون جلوییا شو امروز ی_

 خورد کردم تا بفهمه حتی نباید اسم زن من و به دهن بیاره 

 هینی کشیدم و با چشمای گشاد شده تند تند گفتم  

کی این حرف و زده ، پس دستشون توی یه کاسه است خواستن زندگیمون و _

دونم حال اون هرزه خانوم و چطور بگیرم ،کی بپاشونن اگه من سرابم که می

 بوده ،سینا کی این حرف و زده 

 با آرامش گفت 

استرس وارد ون زدم تا آروم شی پس به خودت و بچمزندگی ،من این حرف و _

... نکن ،معلومه امروز به اندازه کافی پدر خودت و اون بچه رو درآوردی 

 کاش یه مدرک داشتیم تا دستشون و رو کنیم

 با جدیت گفتم

سینا ، خواهش میکنم بگو کی این حرف و زده تا اعتماد کنم و مدرک دستت _

 بدم 

 اخماش رفت تو هم و گفت 

 سبحان حرومزاده_

ذوق زده خندیدم ، چقدر خوب که به سینا گفتم تا اونم بهم بگه چه اتفاقی افتاد 

زنن به گفت و حمیرا و سبحانم سعی میکردن گند باگر نمیگفتم اونم نمی

پس با درایت از بهم خوردن زندگیم جلوگیری  زندگیمون شایدم موفق میشدن 

از جا بلند شدم و صیغه کردم کاری که خیلی از زن ها نمیتونن انجامش بدن 
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بهشم حالم بد میشه دادمش  نرده بودم آوردم حتی با نگاه کردنامه ای که پنهان ک

احساس میکردم از دلدرد رو به  به سینا ،انگار بچه متوجه همه چیز میشد ،

انفجارم آروم روی تخت دراز کشیدم تا سینا اون کاغذ و بخونه فکر کردم کمی 

 که گذشت به سینانگاه کردم متفکر به کاغذ خیره بود  آروم گفتم

 به نظرت میشه از این صیغه نامه استفاده کرد؟_

 طور که صیغه نامه رو بررسی میکرد گفتهمون

کرد جعلی اصال عکس و امضا نداره  خیلی نابلد بوده هر کس  اره میشه ثابت_

 جعل کرده

 نگاهش به من افتاد که چهرم از درد توی هم رفته بود با نگرانی گفت  

 به خودت فشار نیار انقدسراب خوبی ،به خاطر این توله سگا _ 

 آروم گفتم 

 استراحت کنم خوب میشم _

دراز کشید ومنو توی بغلش گرفت  صیغه نامه رو روی پاتختی گذاشت، کنارم

 آروم پشت سرمو بوسید و گفت

اجازه نمیدم ... من هیچ وقت از دستت نمیدم سراب ، تو و این بچه زندگی منید_

کسی زندگیم و ازم بگیره ، آروم باش تا اون بچه هم آروم باشه تو انقدر غصه 

نوم خوردی باعث دلدردت شده آروم باش تا خوب بشی قربونت برم ، خا

 خوشگلم 

میبوسیدم و نوازشم میکرد حق با اون بود  با اروم شدنم دلدردم خوب شد ،اروم 

 به سمتش برگشتم و پرسیدم 

 سینا مطمئنم حمیرا حامله بود _

 متفکر ادامه دادم

 شکمش یه کم برجسته شده بود و معلوم بود بخاطر بارداریه _
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 با حیرت گفت 

 ر ممکنه باردار باشه؟مطمئنی سراب ،اون هنوز مجرده چطو_

 قش قش خندیدم وگفتم

تونه خوب دختر مجردم می... من فدای اون مغزت که اونم مذهبی فکر میکنه_

سبحان جلو در منتظر حمیرا بود ... حامله بشه ،هیییی سینا یادم رفت بهت بگم

 از آیفون دیدمشون

 سینا اخمی کرد و متفکر گفت 

ت ،اما چرا باید بخوان زندگی مارو احساس میکنم دستشون تو یه کاسه اس_

 خراب کنند؟

 با دندون پوست لبموکندم و چشم ریز کردم 

 سینا ، شماره سبحان و داری ؟_

 با تعجب سری تکون داد و گفت 

 دارم ، میخوای چیکار کنی _

 با شیطنت خندیدم 

 بازی ،این کثافتا امروز از حرص خون منو بچمو خشک کردن _

خوند و من زدم تو گوشیم و زنگ زدم بعد از شش تا بوق سینا شماره سبحان و 

 وقتی خواستم جواب بدم با عصبانیت جواب داد 

 بله _

 بیشتر از عصبانیت صداش درد آلود بود ،حقته تا دیگه پشت من حرف نزنی

 سالم، سرابم_ 

با شنیدن صدای بغض آلود و ناراحتم سریع بدون اینکه جواب سالمم و بده با 

 حرف اومدنگرانی به 
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 کنی ؟،سینا کاری کرده ؟ اتفاقی افتاده ؟سراب ،سراب چته؟ ،چرا گریه می_

محکم که دستش سفید شده  انقدسینا اخم کرده بود و دستش و مشت کرده بود 

بود، منم ته فیلم درآوردنم و دراوردم و زدم زیر گریه البته عجیب نبود هر وقت 

 گرفت یبه حرفهای اون عجوزه فکر میکردم گریم م

گفت ؟ من دلم داره سبحان ، حمیرا امروز اومده بود خونم یه چیزایی می_

میترکه از حرص و بغض، میترسم بالیی سر بچم بیاد ،تورو خدا اگر خبر 

 داری بهم بگو 

واقعا با تصور حمیرا دوباره گریم شدت گرفت ،سبحان از درد آخ بلندی گفت و 

 به حرف اومدولی تند تند برای اینکه آرومم کنه 

اره، آره خبر دارم اون سینا ی بی ناموس چه گوهی خورده ،اروم باش سراب _

 جون سبحان آروم باش واسه یه خیانت کار داری اینطوری خودتو میکشی 

،سینا با عصبانیت اومد گوشی و بگیره که با التماس نگاش کردم و لبمو گزیدم  

 ود با همون حرص گفتم از حرص داشت منفجر میشد خودمم حرصم گرفته ب

ناموس بازی تو و نه برای حرص خوردن عشقم دارم خودمو میکشم برای بی_

اون هرزه خانوم دارم سعی میکنم خودمو کنترل کنم ، از طرف من بهش بگو 

 هزار تا راه هست که بفهمه بچش از کیه نیاز نیست بندازه گردن شوهر من

ی و قطع کردم ،بعد از این موضوع بدون اینکه اجازه جواب دادن بهش بدم گوش

بارها حمیرا و سبحان سعی کردم به من و سینا نزدیک بشن ولی من و سینا 

اجازه ندادیم آخرین بار سینا تحدید کرد ازشون بخاطر اون صیغه نامه جعلی 

کنه و ماجرا رو به خانواده هاشون میگه و به این ترتیب بعد از یک شکایت می

داشتن ،دو روزی نگذشته بود که خبر خواستگاری ماه دست از سرمون بر

سبحان از حمیرا رو از عمه شنیدیم ،همیشه با خودم فکر میکنم اگر بجای من 

برای یه زن دیگه این اتفاق میوفتاد  و اون به شوهرش اعتماد نداشت و 

زندگیشو ترک میکرد چه اتفاقی برای آینده ی بچش میوفتاد ، ینی بخاطر طمع 

یه زندگی پاشیده میشد و آینده ی بچه ای به خطر میوفتاد ،شاید اگر زن و مردی 

این شش سال دوری نبود ما هم نمیتونستیم رابطمونو مدیریت کنیم ، بخاطر این 

گذشت موضوع رابطه منو سینا عمیق تر شده بود ، دو ماه و نیم از بارداریم می

از هیچ جای بدن چاق ولی انگار یه بچه شش ماهه رو باردار بودم ، بجز شکم 
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نشده بودم ولی شکمم خیلی برجسته شده بود و کامال مشخص بود که باردارم 

عمه و خانجون و مامان خانمی اسفند از دستشون نمیوفتاد که یه وقت کسی من 

و چشم نزنه ، از ذوق و عشق توی چشمای سینا هم نگم که هر وقت نگاهش به 

شماش برق میزد و من دلم میخواست منو شکم بیش از حد برجستم میوفتاد چ

برای این برق نگاهش بمیرم ،البته که وضعیت جسمی من حتی از قبل هم بدتر 

شده بود و باید مدام یکی پیشم بود به خاطر باالاوردن بیش از حدم بدنم خیلی 

ضعیف شده بود ،زنگ گوشیم بلند شد و باعث شد از فکر بیرون بیام با نگاه به 

ی سعی شو میکرد که ویارم واب دادم ، عمه ی مهربونم همهاسم عمه فورا ج

 بهتر بشه 

 جونم _

 با هن وهن گفت 

سراب، مامان جان پشت درم یادم رفت کلید بیارم اگه میتونی در و باز کن _

 قربونت برم 

به سختی از جام بلند شدم دستی به کمرم گرفتم و به سمت آیفون رفتم، هم در 

برای عمه باز کردم و اه مامان قربونت بره قول من که حیاط و هم در ورودی و 

نمیزاری من تکون بخورم دستمو نوازش وار روی شکمم کشیدم ،انقدر احساس 

خستگیم زیاد بود که روی مبل  کنار ورودی وا رفتم ،عمه اومد داخل با دیدنم با 

 ذوق گفت 

 سالم عزیزم ،خوبی مامان خانوم؟ نوه ی گلم چطوره؟_

 دم آروم خندی

 سالم عمه جون ،نوه ی گلت خوبه ولی مامانشو کشته این بچه قول_ 

سریع لب گزید و تند تند مانتو چادر و روسریشو در آورد و آویزون چوب 

 لباسی توی اتاق کرد و در همون حین گفت 

نگو فدات شم ، آدم از دوست داشتن زیاد چشم میزنه ،قربون نوم برم که مثل _

 باباش هیکلی 

 خندیدم و گفتمقش قش 
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 کنهاگه دختر باشه و تا اون حد هیکلی که رو دستمون باد می_

رفت ظرفی که عمه هم آروم خندید و از همون فاصله که توی آشپزخونه می

 دستش بود و نشونم داد و گفت

سراب جان برات بِِرْشتوروک درست کردم قوت داره بخور جون بگیری _

 یخچال  یکمشو داغ  میکنم بقیشو میزارم تو

 با ذوق گفتم 

 وااااای عمه من عاشق بشتوروکم دستت درد نکنه _

کنه ، تا جاییکه من یادمن میدیدمش که روی گاز داره برام بشتوروک گرم می

آخرین بار صبح عروسی که فکر میکردن بین من و سینا اتفاقی افتاده برام  

ز عروسی درست کرده بود تو خانوادمون رسم بود بعد زایمان و بعد ا

برشتوروک درست میکردن برای به دست آوردن نیرو خیلی خوب بود برای 

همین عمه االن برام درست کرده بود  توش از کره محلی ،انواع مغزیجات 

،نبات و کنجد و پودر  نارگیل استفاده میشه و من عاشق طعم شیرینشم ،در حالی 

 سرمو بوسید و گفتکه ظرف مورد عالقم و قاشقمو دستم میداد آروم هم شد 

قربونت برم زود بخورش تموم شد هم بگو تا دوباره برات درست کنم گرمه _

 برای ضعفت خیلی خوبه 

 بغ کرده به عمه نگاه کردم و گفتم 

 خیلی دوست دارم بخورم ولی میترسم باال بیارم _

 آروم خندید

 به خودت تلقین نکن سراب جان، بخور_

منتظر بودم تا حالم بد بشه اما خبری نبود  قاشق اول و که توی دهنم گذاشتم

انگار بچه قولمم دوست داشت  بقیه شو با ذوق خوردم و بعدش هم به اسرار 

عمه رفتم روی تختم دراز کشیدم ، همه ی خونه رو تمیز کرد و شام درست کرد  

کشیدم عمه ی مهربونم بجای مادر شوهر برام یه مادر تمام ازش خجالت می
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م آروم به سمت آشپزخونه رفتم و روی صندلی میز نشستم با عیار بود آرو

 خوش رویی گفت

 عزیزم ،میوه میخوری برات بیارم _

 نم اشک تو چشمم نشست و آروم گفتم 

شما برام ... دونم چطور باید این همه محبت و جبران کنم عمه جونم، واقعا نمی_

از خدا ... ر عاشقتم مثل مامان زهره میمونی هیچ تفاوتی برام نداری همون قد

 خوام همیشه سایت روی سرمون باشیمی

لحن شوخی که میخواست حال و بغض و قطره اشکی از چشمم چکید عمه با 

 هوا مو عوض کنه گفت

 کنه باالخره باید جبران کنملوس بازی درنیار عروس، نََوم داره اذیتت می_

 گفتم هر دو خندیدیم و من 

بزرگ شده انگار شش هفت ماهمه  انقدرمن  عمه به نظرت ضرر ندارد شکم_

 بجای دو ماه و نیم

 نگاهش و به شکمم دوخت و چشماش برق زد و گفت 

نه فداتشم چه ضرری ،ماشاهللا هزار ماشاهللا بچت درشت ، سراب از خونه _

 بیرون نرو چشمت میزنن

با صدای سینا هر دو با ... لب گزیدم و نوازش وار دستی روی شکمم کشیدم 

خند به سمتش برگشتیم درست مثل بقیه روز ها چند تا پالستیک از خوراکی لب

 های مقوی دستش بود

 به به عروس و مادرشوهر خلوت کردن_

سالمی کردم که با روی خوش جوابمو داد و به عمه سالم کرد ، عمه هم 

جوابشو داد و با لبخند جلو رفت و صورتش و بوسید و بعد رو به من کرد و 

 گفت
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جان ،دیگه کاری نیست عزیزم ،من دارم میرم اگه کاری داشتی خودت  سراب_

 بلند نشیا بگو سینا برات انجام بده 

براش بوسی فرستادم و به معنای چشم دستمو روی چشمم گذاشتم ،عمه به 

اسرار های ما مبنی بر موندنش توجه نکرد و کار داشتن و بهونه کرد و رفت 

ثل همیشه با چشمای براقش نگاهی به شکمم وقتی عمه رفت سینا اومد پیشم م

انداخت و خم شد وبوسیدش با لب و لوچه آویزون نگاش کردم همیشه اول شکمم 

 بوسید با دیدن چهره ی بغ کرده ی من قش قش خندید و گفت و می

 ،به بچمونم حسادت میکنی ت سینا قربون ناز و ادا_

 اخم کرده با همون حال گفتم

 اید اولویتت باشم معلومه ،همیشه من ب_

 اینبار بوسه مالیمی روی پیشونیم زد و نجوا کنان گفت

تو همیشه اولویت زندگیمی خانمم، اگه این بچه قولم دوست دارم چون از وجود _

 تویی که تمام زندگیمی

تو دلم قند آب میکردن ولی به روی خودم نیاوردم و پشت چشمی براش نازک 

کمک سینا از جا بلند شدم خیلی سنگین شده کردم که دوباره زد زیر خنده با 

بودم و احتماال برای یه زن باردار دو ماه و نیمه این حجم از سنگینی زیاد بود 

سینا دستشو دور کمرم حلقه کرد و تا کاناپه های جلوی تلویزیون همراهیم کرد 

ن زیر گریه اخالقم در ای ،اه ماهواره نداریم ادامه سیب ممنوعه رو ببینم ،زدم

حد تغییر کرده بود که برای یه فیلم مثل بچه کوچولوها گریه کنم سینا خشک شده 

 نگام کرد و بعد چند ثانیه گفت

 چی شده عزیزم؟ _ 

 با صدای گرفته از گریه گفتم

 خوامسیب ممنوعه می_ 

طور که به سمت در بلند شد و سریع سراغ کتش رفت پوشیدش  و همون

 رفت گفتمی
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 کردی عشقم؟دیگه هوس چیزی ن_

 بعد چند ثانیه متفکر به سمتم برگشت و گفت 

 سراب ،سیب ممنوعه از کجا بگیرم؟ _

با حرص پرتقالی از توی میوه خوری چنگ زدم و به سمتش پرت کردم و با 

 جیغ و گریه گفتم 

 مسخرم نکن...منو مسخره نکن_

 سینا جاخالی داد ومظلومانه گفت 

 دونم دونم چیه،سیب ممنوعه نمیسخره نکردم ،سیب میبه جون بچه قول م_

 با چشمای گشاد شده از حرص گفتم

 فیلم ماهوارست پسره ی خنگ تو چطوری وکیل شدی اخه_

 سریع کتشو درآورد و اومد کنارم نشست 

 قربونت برم ،اصال فکرشم نکن_

ا با کلی انقدر این بهونه گیری و قهر و گریم ادامه داشت که بعد از سه روز سین

اخم و تخم قبول کرد یکی و بیاره ماهواره نصب کنه ،البته که با فقط همون 

شبکه جم سریز و نصب کرد و حتی به شبکه اضافه ترم نذاشت ، ناگفته نمونه 

که به محض اینکه خیالم بابت بودن اون شبکه راحت شد حتی یکبارم اون فیلم و 

بهونه گیری های بیش م ادامه داشت نگاه نکردم این داستان تا اوایل شش ماهگی

ساعت حدود سه نصف شب بود که با احساس ... از حدم و ناز کشیدن های سینا

درد شدید توی شکمم بیدار شدم ،از درد ضعف کرده بودم و هر آن احتمال 

میدادم شکمم بترکه به سختی دستمو به بازوی سینا رسوندم و تکونش دادم ، 

ن من توی اون وضعیت از جا پرید داشت قالب تهی سریع از خواب پرید با دید

میکرد ،احساس کردم زیرم خیس شد ، از درد فقط اشک میریختم رنگ سینا از 

و گم کرده بود و نمیدونست ش ترس زرد شده بود خودش دست و پا شدت

چیکار باید کنه سریع گوشیش و  از روی پاتختی برداشت و زنگ زد اورژانس 

ن منو سینا درومد اصال نفهمیدم چطور به بیمارستان تا اورژانس برسه جو
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رسوندنم تا به بیمارستان برسیم سینا با دکتر نائمی هماهنگ کرد تا اونم به 

بیمارستان بیاد ، با معاینه کردنم سریع دستور سزارین داد با همون حال بدم ،با 

دا همون حالی که رو به مرگ بودم دستم و روی شکمم گذاشته بودم و از خ

میخواستم مواظب پسرام باشه دو قلو هایی که کلی برای دنیا اومدنشون برنامه 

رفت راه میومد اصال توان داشتم ،سینا بغل تختم که به سمت اتاق عمل می

 صحبت نداشتم فقط بریده بریده و بی جون گفتم 

بچه ...بدیم ... و نجات...کدوم ... ها...در و بچه...بین ما...گفتن...نا اگر...سی_

 بده ... نجات... هامو...

 شنیدن صدای بغض آلود سینا از مرگ هم برام بدتر بود ، آهسته گفت 

 توهمه ی زندگی منی سراب ،طاقت داشته باش من بی تو میمیرم _

منو بچه هارو زنده ... نمیدونم به چی میگفتن طاقت داشتن ،ولی طاقت آوردم 

ا از من جدا بودن بعد از عمل یه بند از اتاق عمل بیرون آوردن البته ک بچه ه

کرد حال عمه از همه میخواستم بچه هارو بیارن ببینم ولی هیچ کس اعتنایی نمی

و سینا بد بود و این منو بیشتر نگران میکرد سینا حتی اگر کسی نگاش میکرد 

دعوا راه مینداخت ،اونم سینا مرد خدا و قانون که این کارا ازش بعید بود 

ساعت بعد از عمل وقتی دکتر دید که به هیچ وجه آروم نمیشم گفت باالخره دو

بچه هارو بیارن ببینم ، وقتی تختی که بچه ها توش بودن و آوردن من بی توجه 

به شکم پاره و پر از بخیم به سمتشون پرواز کردم با دیدنشون احساس کردم 

ثانیه مکث ضعیف بودن که بدون یک  انقددوتیکه از وجودم به وجودم برگشتن 

طور زدم زیر گریه بچه های مظلومم حتی جون گریه نداشتن رو به دکتر همون

 که اشکام میومد و از شدت بغض نمیتونستم حرف بزنم خش دار گفتم  

 چطوری شیرشون بدم ؟بچه هام خیلی ضعیفن ؟ چرا نذاشتیدشون توی دستگاه؟_

ریزه دونه اشک میدیدیم سینا مرنگاه با ترحم همه رو حس میکردم حتی می

 پرستار با مکث گفت 

 نباید شیرشون بدی عزیزم_

 با لرز به همشون نگاه کردم 
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بینید چقدر ضعیفن؟ چرا نباید چی ؟چرا؟بچه هام گرسنشونه ،مگه نمی_

 شیرشون بدم ؟

عمه یهو از گریه منفجر شد انفجار ینی رودی که از چشماش جاری بود و هق 

ود ،با ترس به بچه ها نگاه کردم و چک کردم که هقی که کل اتاق و برداشته ب

کشیدم نفسی از سر آسودگی کشیدم و با التماس به نفس بکشن هر دو نفس می

 دکتر نگاه کردم و گفتم

 تو رو خدا ،بگید چشونه چرا اینطوری میکنید _

 خسته از نگاه های ترحم آمیز دکتر و پرستار جیغ زدم 

 بچهام چشونه؟_

حرف اومد آروم نه ها شکسته داد میزد ولی از درون خورد  بجای همه سینا به

 شده بود مشخص بود دوست داره زار زار بشینه گریه کنه اما غرورش نمیزارم 

میگن باید هیچی نخورن تا بمیرن چون انقدر نارسن که دیگه دستگاه جواب گو _

 نیست شش ماهشون کامل نشده بود

محکم که میز پخش زمین شد   انقدت با کف دست محکم کوبید رو میز جلوی تخ

سینا داد میزد و همه چیز و خورد میکرد  عمه هق هق گریه میکرد و من بی 

توجه بهشون به انگشتم خیره بودم که پسرم توی دستش بود ، یهو همه فامیل 

فهمیدم  فقط خیره پسرام بودم ،بچه های بیگناهم ریختن تو اتاق من هیچی نمی

طوری نگاه کنم تا جلوی چشمم بمیرن من کاری به نارس  تونستم همینمگه می

بونشون نداشتم فقط میخواستم باشن همه رو بیرون کردن و سینا رو که 

تونستم بیرون کنن و چهار تا حراستی به زور بردن ،تا بچهام پیشم بودن نمی

کار به هیچی نداشتم فقط حواسم چهار چشمی به اونا بود  ولی همین که اومدن 

ها رو ببرن شدم مثل دیوانه های زنجیره ای با اون همه بخیه خودم و به در  بچه

ی بخیه هام و دیوار میکوبیدم هر کاری میکردم که بچه هارو ازم جدا نکنن همه

باز شده بود و خونریزی داشتم باالخره با آرامش بخشی که تو بازوم زدن از 

نه شده بودم جیغ میزدم گریه هوش رفتم ،تا یه هفته بساط همین بود رسماً دیوو

میکردم وقتی خبر مرگ بچه هام و آوردن که دیگه رسماً خل شدم ولی تا یه 

هفته بعد از یه هفته ساکت شدم ،سینا و عمه و نیاز مدام میخواستن آرومم کنن 

حال خودشون بد بود و سینا بدتر  ولی من فقط بچه هامو میخواستم همش 
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دستای کوچولوشون بود جلوی چشمم بود ،بچه تصویر اون لحظه که دستم تو 

های مظلومم حتی نتونستم یه دفعه شیرشون بدم ،نامردا نزاشتن حتی بغلشون 

کنم بعد دو هفته زدم زیر گریه ،گریه ی معمولی نه ها خون از چشمام میبارید 

به جز سینا هیچ کس خونه نبود اون بغلم کرده بود من زار میزدم با هق هق با 

 مجیغ گفت

خوام ،بچه هام دستای من و خوام سینا ،آرمان و آرمینم و میمن بچه هامو می_

 کمک میخواستن ... گرفته بودن

 محکم تر منو تو بغلش جا کرد و خشدار

اگه میموندن مشکل ذهنی پیدا میکردن ،اونوقت باید یه عمر با بدبختی زندگی _

 کردن اینو میخواستی می

 با هق هق گفتم 

یخواستم، میخواستم گریه کنن و نازشون و بخرم ،میخواستم کم کم نم... نه _

بزرگشدن و قد کشیدنشون و ببینم ،میخواستم برن مدرسه و باذوق منتظر 

اومدنشون باشم ،میخواستم چهارتایی آخر هفته ها بریم گردش ،ولی نیستن دیگه 

 فهمم فقط بچه هامو میخواممن هیچی نمی...سینا 

نا مردونه منو تو بغلش گرفته بود یه دستش پشت سرم بود و من زار میزدم و سی

اونو به سینش چسبونده بود یه دستش حلقه دور کمرم منم سفت گردنش و 

چسبیده بودم  نمیدونستم چقدر گذشت که دیگه اشکی برای ریختن نداشتم ،حتی 

 خودمم متوجه افسردگیم شده بودم ،ولی کدوم مادریه که دوتا بچش و حتی نتونه

شیر بده و اونا از گرسنگی بمیرن بعد افسرده نباشه تا سه ماه هر روز منو سینا 

سینا ،هیچی از مردم نگم که کمر خودش خم بود ولی پشت و پناه ...همین بود 

جلوی . من بود ، خودشم بچه هاشو از دست داده بود ولی تمام سعیشو میکرد که

ی این همه صبرش ازش رهمن حتی ناراحتیش و نشون نده یک دفعه که دربا

 پرسیدم با جدیت تمام گفت

جون خودم و نذرت کردم تا سالم از اتاق ...سراب تو عشقمی، همه ی زندگیمی_

عمل بیرون بیای، از خدا خواستم اگه میخواد بالیی سرتو بیاره بدترشو سر من 

ب بیاره ولی تو رو ازم نگیره ، چه بالییم بدتر از گرفتن جفت بچه هام هی سرا



 

112 | P a g e 

 

راضیم به رضایتش تو ام به خودت بیا قربونت برم ،خانمیم اینطوری خودت و 

 نابود میکنی 

کردم اصال خبری از اون حرفاش راست بود ولی من حال خودم و درک نمی

دختر همیشه مرتب و آرایش کرده که الک از رو ناخناش پاک نمیشد نبود ، من 

تونستم به خودم تو آینه خودمم نمیا مرتب نزن افسرده و  تبدیل شده بودم به یه

دونستم سینا چطور منو تحمل میکرد پیش مشاورم رفته بودم نگاه کنم واقعا نمی

ولی فایده نداشت خوب توقعی هم ازش نبود من دل به هیچ کاری نمیدادم اونم 

بعد سه ماه اونشب سینا برا چند تا باکس خرید اومد ... نمیتونست معجزه کنه که 

شق همین بود دیگه ، اینکه بعد از شش سال همه عالیقم هنوز تو ، حتما ع

توی اون باکس چند تا بسته مداد رنگی بزرگ از برند های عالی ... دستش بود 

بد یه بسته برگه آچار مداد طراحی و خالصه هر چیزی که مربوط به نقاشی 

 میشد ،اومد جلوم نشست و گفت 

ونستم ارومت کنم ولی تالشمو کردم تمیکاش ... سراب خودتو آروم کن خانمم _

 نشد ، بهم بگو چیکار کنم تا انجام بدم فقط آروم شو 

با تمام توان سمتش پرواز کردم ،برای اولین بار این من بودم که تو بوسیدنش 

 پیش قدم شدم بوسیدمش محکم با اشک  و طوالنی با بغض گفتم 

بودم ،به خاطر توعه که دارم  سینا اگر بعد اون اتفاق تو نبودی قطعا من مرده_

تحمل میکنم ، ولی اگه تو میخوای باشه همه چیز و فراموش میکنم و میچسبم به 

 همین لحظه که تو کنارمی و دیگه هیچی از خدا نمیخوام

لبخندش آب شد روی آتش وجودم ،اونم لبخندی که میدونستم بعد سه ماه میزنه 

شکی گرفته بود و این اوج ،از روز مرگ بچه ها لباس هر دومون رنگ م

غمممون بود که نمیتونستیم بچه هایی که یک دفعه دیده بودیمشون و فراموش 

اومد و فقط روی کاغذ ها خط خطی کنیم ، تا چند روز هیچی به ذهنم نمی

میکردم ولی از هفته بعدش نقاشی هام کم کم هدف گرفت ، اینبار لباس طراحی 

دفعه یه چیزی ،برای اینکه سینا ناراحت  میکردم با همون ذهن پر مشغلم هر

نباشه که من هنوز با این حال بدم به حرفه مدلینگ و طراحی لباس عالقه دارم 

همیشه اونا رو به پشت روی میز میزاشتم به نظر خودم که خیلی توی روحیم 

تاثیر مثبتی داشت ، باالخره بعد از این همه مدت که ازهیچ کس خبر نداشتم 

الکم در بیام ، حوصله رسیدن به خودمو نداشتم ولی برای شام  میخواستم از
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زرشک پلو با مرغ درست کردم ، توی این مدت همیشه سینا بعد از رسیدن به 

خونه بدون اینکه خم به ابرو بیاره زنگ میزد رستوران و غذا سفارش میداد ، 

ها  یقبال چقدر سینا رو بد قضاوت کرده بودم ، هیچ کس مثل سینا توی سخت

با صدای کلید انداختن توی در به سمتش برگشتم و با لبخند ...پشت و پناه نبود 

 کمرنگی سالم کردم  مهربون جوابمو داد و باذوق گفت

 سراب من اشتباه میکنم یا واقعا بوی غذا میاد؟_

دلم سوخت براش ، بخاطر حال بد من از حق طبیعیش که آرامش توی خونست 

 لبخندم گفتم  هم محروم شده،با همون

 دلم برای غذا پختن تنگ شده بود_

 جلو اومد دستشو دورکمرم حلقه کرد و پیشونی به پیشونیم چسبوند و پچ زد

 من قربون دل خانمم،سراب نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود _

 با کمی تعجب نگاش کردم

 من که همیشه پیشتم _

 کمی فاصله گرفت خیره به چشمام گفت 

 منم دلم برای همه ی سرابم تنگ شده بود... ه،حواست پیشم نبود خودت بل_ 

 بغضی که داشت به گلوم راه پیدا میکرد و به سختی خنثی کردم و آروم گفتم

 میز و بچینم سینا کمکم میکنی...منم دلم برای خودم تنگ شده_

چشم بلند باالیی گفت و کتشو درآورد و روی ساعد دستش انداخت وبه سمت 

... ت تا لباساش و عوض کنه ،نچ باید وسایل خونه رو هم عوض کنیم اتاق رف

رفت که به سختی کنترلش کردم و نم اشک دوباره ذهنم داشت سمت بچه ها می

و از چشمام گرفتم پلو رو توی دیس کشیدم و روش و با زرشک و زعفرون 

تزئین کردم ، مرغم توی ظرف چیدم و از سس غلیظش روش ریختم چه 

سینا اومد توی آشپزخونه وکمکم میز و چید با ...نه رو برداشته بود عطری خو

هم نشستیم و شروع کردیم ،احساس میکردم میخواد یه چیزی بگه ولی تردید 
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داره باالخره وقتی غذامون تموم شد و خواستم بلند شم میز و جمع کنم به حرف 

 اومد

 سراب؟_

 با نگاه منتظرم بهش اعالم کردم که حرفشو بزنه

من چند روزه احساس میکنم حالت بهتر شده ، احتماال برای لباس هایی که _

من کاراتو دیدم واقعا زیباست چرا از هنری که داری استفاده ... طراحی میکنی 

 نمیکنی؟ ، میتونی یه برند خوب توی ایران راه اندازی کنی منم تا آخرش پشتتم

میکردم ناراحت بشه اگه  با حیرت بهش نگاه کردم حقیقت این بود که من فکر

اسم کار بیارم برای همین خودمو سانسور کردم تا عشقم ناراحت نشه با همون 

 حال گفتم

 من فکر کردم تو ناراحت میشی از کار کردن من _

 بیشتر از من اون بود که تعجب کرد

برای چی باید از استقالل تو ناراحت بشم عزیزم ،من فقط دوست نداشتم عکس _

یا تو ازم دور باشی ،وگرنه کنار من تو آزادی هر ... نم جایی باشه های لختی ز

کاری که دوست داری انجام بدی ، هر کالسی که دوست داری بری هر جایی 

خودتم دیدی که منم اگر جایی ...که دوست داری بری فقط یه اطالع بهم بدی

ن فرق این اصل زندگی زناشویی که مجردیشو...بخوام برم به تو اطالع میدم 

داشته باشن ، عشقم من تا آخرش پشتتم پس اگر دوست داری زود تر برای راه 

 اندازی یه برند خوب برنامه ریزی کن

مطمئنا ... از جا بلند شدم و دست سینا هم گرفتم تا بلند بشه محکم بغلش کردم 

هام بهم داده بود ، َمردم خودش پشت و پناه  خدا سینا رو به جای همه ی سختی

... دقیقا میدونست چطور حالمو خوب کنه ، سینا خودش امید زندگیم بود  بود

امید؟ بهتره بگم همه ی زندگیم بود ، همون حرف سینا برای امید دادن بهم کاری 

کرد که اون همه روانشناس نتونستن انجام بدن من توی این چند وقت به اسرار 

کار هایی رو که میگفتن  عمه چند جا روانشناس رفتم ولی فایده ای نداشت چون

دادم و خب توقعی هم ازشون نداشتم وقتی اصال به حرف اصال انجام نمی

هاشون گوش نمیکردم ، از اون روز با ذوق طراحی میکردم خودمم میدونستم 
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که حق با سیناست و طراحیام حرف نداره ،پس به طراحیام جهت دادم و لباس 

حی میکردم و خبری از اصل کار های زنونه طراحی میکردم ،فعال فقط طرا

سینا هم خیلی خوشش « َسرنا»های برند نبود ولی اسمشو انتخاب کرده بودم 

اومده بود ،وقتی توضیح دادم که دو حرف اول سراب و دو حرف آخر سینا ست 

بیشتر خوشش اومد ، وقتی از طراحیام مطمئن شدم به دنبال بقیه کار های برند 

ط روی مانتو و شال و مقنعه فعالیت کنم و کم کم برم تصمیم داشتم فعال فق

هنوزم حالت های افسردگیم و داشتم ولی با تمام توانم باهاش ...گستردش کنم 

خواست به این زودی یه زن افسرده خونه نشین باشم ، مقابله میکردم، دلم نمی

برای ناهار خونه ... اونم تو شرایطی که هم موقعیت شو دارم و هم مهارتشو 

انجون دعوت بودیم خیلی وقت بود که هیچ مهمونی نرفته بودیم ،پس به سینا خ

خواست مخصوصاجلوی حمیرا و سعیده یک زن شکست گفتم بریم دلم نمی

البته که اسم شکست خورده رو برای من نمیشد به کار برد ... خورده به نظر بیام

غونم سعی ، من سینامو داشتم مرد مهربون و محکمم پس برخالف روحیه دا

کردم به خودم برسم ،یه آرایش خوشگل و یه مانتو شلوار مناسب و شالی که 

آزادانه روی سرم بود تفاوت کمی با زمانی که اومدم داشت، درسته که عاشق 

رفت ، سینا سینا بودم ولی تو این مورد تو هیچ شرایطی حرف زور تو َکتَم نمی

نمیتونستم خودمو جای سینا بزارم واقعا ... هم با وجود نارضایتیش حرفی نزد 

آورد که من من شش سال ترکش کرده بودم و سیمای مهربونم خم به ابرو نمی

ناراحت نباشم با هم به سمت خونه خانجون حرکت کردیم وقتی رسیدیم که همه 

اومده بودن با همه سالم و احوال پرسی کردیم تو این مدت بجز عمه و سینا و 

ده بودم خانجون و مامان خانمی که دائما گوشه چشمشون گاهی نیاز کسی رو ندی

و با پر روسریشون خشک میکردن این وسط از ازدواج حمیرا و سبحان بی 

خبر بودم نگاهی به حمیرا که در حال خوابوندن نوزاد کوچیکی بود انداختم و 

سعی کردم حسرتم به چشمام نرسه ، اگر آرمان و آرمینم زنده بودن االن بزرگ 

بودن چون زودتر به دنیا اومده بودن ،با وجود اینکه اصال از حمیرا و تر 

سبحان خوشم نمیومد عجیب مهر اون کوچولوی دوست داشتنی به دلم نشسته 

 بود از جا بلند شدم و به سمتشون رفتم کنار سبحان و حمیرا که رسیدم آروم گفتم

 میشه بغلش کنم؟_

ش رویی بچه رو توی بغلم گذاشت فکر میکردم مخالفت کنن ولی حمیرا با خو

نگاهی به لپ های آویزون و کوچولوش انداختم با اون چشمای کوچولوش منو 

 نگاه میکرد و دستشو میخورد خاله راحله بلند گفت 
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 سراب جان رادین شش ماهه به دنیا اومد بچم برای این ضعیفه_

ه چیز با خبرم لبخندی تحویل خاله دادو سعی کردم به روی خودم نیارم که از هم

گناه هر کس به پای خودش بود و اینکه چقدر دروغ تحویل خانواده هاشون ... 

داده بودن و به من ربطی نداشت نگاهی به چهره رنگ پریده حمیرا انداختم و 

 رو به سبحان گفتم

 هسترادین خیلی شبیه تو_

 متعجب ابرویی باال انداخت و گفت

 لوم نیست شبیه کی شدهبه نظر من که اصال اینطور نیست،مع_

اشک به چشمای حمیرا نشسته رو نادیده گرفتم و با تحویل بچشون فاصله گرفتم 

و سمت دایی احمد و دایی نعیم رفتم و کنارشون نشستم ،دایی احمد دستشو دور 

 شونم حلقه کرد و سرم و بوسید و گفت

 دلتنگت بودم دخترم_

 دایی نعیمم ادامه حرفشو گرفت و گفت 

 ما نمیزنی دایی جان  سری به_

 لبخند کمرنگی زدم و سرم و زیر انداختم و آروم گفتم

 منم دلتنگتون بودم ، بی معرفتیم و ببخشید حال و روز خوشی نداشتم _

دایی احمد مهربونم کلی دلداریم داد ولی کاش میتونستم به همه بگم منو در این 

چ وقت عادی نمیشه مورد هیچ وقت دلداری ندید داغ بچه برای یه  مادر هی

سوخت و مطمئنا ،چشمام از بس سعی کرده بودم کنترلشون کنم تا اشکم نیاد می

قرمز شده بود با لبخند تلخی و ببخشید ازشون فاصله گرفتم و سمت جمع خانوما 

که همه دور هم جمع شده بودن رفتم و کنارشون نشستم زندایی گالبتون با همون 

 دارش با لبخند غمگینی گفتنگاه همیشه مهربون و سیاست م

سراب جان ما چند دفعه خواستیم بیایم بهت سر بزنیم  ولی سینا گفت برات _

 بهتره تنها باشی ، الهی شکر که میبینم حالت بهتره 
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کاش در مورد بچه هام حرف نمیزدن من االن فقط میخواستم فکر نکنم بهشون 

مه کردم و نیاز که کنارم نه اینکه همدردی بشنوم با لبخند زورکی ممنونی زمز

 نشسته بود بحث و عوض کرد

 چه خبر از کارات زنداداش؟_

 لبخندی به مهربونیش زدم و گفتم 

 ره الهی شکر همه چیز عالی پیش می_

 سعیده پرید وسط حرفمو اجازه نداد حرفمو کامل کنم

 چه کاری؟ _

 م نگاهی بهش کردم واخه به تو چه ربطی داره دختره فضول ریلکس گفت

 دارم یه برند میزنم _

 پرسیدم زندایی گالبتونحیرت زده نگام کرد و از 

 پس ریحانه کجاست خیلی وقته ندیدمش زندایی_

خیلی وقت یعنی از روز عروسیش ،حتی با اون حال بدمم یادمه نیومد بهم سر 

 ی فامیل بال استثنا اومدن ولی ریحانه نیومدبزنه همه

 یه نگاه کرد و آروم گفت با تردید به عمه و بق زندایی

 با دوستاش رفته مسافرت یه چند روز دیگه میاد_ 

نگاهم به کامیار که با اخمای تو هم نشسته بود کنار سینا افتاد ، نگاه ازش گرفتم 

و بعد از مدت ها صدای هانیه ی کم حرف و شنیدم کال همیشه دختر مهربونی 

 بود پوزخندی زد و پر معنی گفت 

که جاریشی چند وقته ندیدیش ،واال من که خواهرشم یادم نمیاد  سراب جان شما_

 آخرین بار کی دیدمش 

 با حرص گفت زن دایی
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 الل بشی دختر که نمیدونی چه حرفی و کجا بزنی ، پشت خواهرت حذف نزن_

کردم هانیه همچین حرفی و توی جمع بزنه سعی کردم بحث و عوض فکر نمی

 کنم

ه دارن ،هانیه جان از سینا شنیدم طراحی دوخت اشکال ندارن االن همه مشغل_

 خوندی درسته؟ 

 مهربون خندید کال دختر بامزه ای بود به عالمت تایید سری تکون داد و گفت

بهم بگو گلم خوشحال میشم کمکت کنم ،منم  بله اگه کمکی از دستم براومد حتما_

 خیلی وقته درسم تموم شده و کاری ندارم

 با ذوق گفتم 

برای کلی کارم دارم باید دنبال جا بگردم ... یلی هم به کمک نیاز دارمحتما ،خ_

دنبال یه جایی برای شرکت دنبال طراح دنبال خیاط،میخوام تا قبل از مزون 

 پاییز کالکشن پایزمون اماده بشه و کلی کار دارم

 نیاز باتردید گفت 

 میشه منم کمکت کنم_

 بالبخند دستشو فشردم وگفتم 

 که کلی کار دارم حتما، گفتم _

 عمه  با لبخند گفت

 الهی که موفق باشی... فدات بشم عزیز عمه _

 مامان خانمی ادامه حرفشو گرفت

کنه  ،زمان ما خیلی کار کار خوبی میکنید مادر کار کردن یه زن و قوی می_

کردن زن عرف نبود تو اون زمان ما یه همسایه داشتیم که خیلی زن عاقل و 

بود اون موقع که اکثر زنا توی خونه بودن اون معلم بود، همیشه  فهمیده و دانایی

منو خانجونتون و نصیحت میکرد که الحق همه ی حرفاش و باید با طال قاب 
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میکردن یک دفعه گفت زن وقتی کار کنه توی ازدواجش هم موفق تره چون به 

اد همسر به عنوان یه کیف پول سیار نگاه نمیکنه و خودش از پس خودش برمی

گفت مادر ،زن وقتی برای خودش کسی باشه دیگه از شوهر کردن ،درست می

دنبال لقبش نیست که کسی خانوم دکترش کنه  یا خانوم مهندس  یا چه و چه ، 

پس با تموم توان کار کنید که باعث افتخار حداقل خودتون باشید این از همه چیز 

 مهم تره

 خانجون با ذوق گفت 

  محبوب خانوم و میگی_

 مامان خانمی تایید کرد و خانجون با آهی گفت

 خدا رحمتش کنه...یادش بخیر واقعا،بنده خدا خیلی زن خوبی بود_ 

 هانیه با ذوق گفت 

 وای خدا رو شکر... این اولین تجربه ی کاریم میشه _

 با صدای کامیار به سمتش برگشتم

 زنداداش میشه بیای چند دقیقه _

ذر خواهی کردم و به سمتش رفتم کنار سینا نشسته با خوشرویی از جمع خانما ع

نشستم و دستم و روی دستش که رو پاش بود گذاشتم  ی سینابود منم طرف دیگه 

 و گفتم 

 جانم کامیار،اتفاقی افتاده احساس میکنم سرحال نیستی؟_

 با تردید نگاهی به سینا کرد و آروم گفت 

داداشم گفتم ولی به نظرم بهتره  اگه میشه بعد از ناهار زود جمع کنید بریم به_

دونم مشکل کنه ولی خواهش میکنم باهام فکرامون و روی هم بریزیم ، می

 همفکری کنید من که دیگه عقلم به جایی قد نمیده

مهربون خیرش شدم مثل برادر نداشتم برام عزیز بود ،من عاشق سینا بودم و 

 گفتم طبیعی بود که عزیزاش برام عزیز باشم با لحن آروم 
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این چه حرفیه کامیار ما خانواده ایم و مشکل یکیمون باید مشکل همه باشه _

من بعد از ناهار سریع آماده ... مطمئنا چند تا فکر بهتر از یه فکر جواب میده 

 میشم ،االن اگر بلندشیم میترسم خانجون و مامان خانمی ناراحت بشن

 د گفتطور که دستش و دور شونم حلقه میکرسینا هم همون

 حاال عجله ای نیست ، دیگه اتفاقی که نباید میوفتاد افتاده_

با وجود اینکه نگران شده بودم سری تکون دادم و از جا بلند شدم و به سمت 

... خانما که حاال همه برای انداختن سفره توی آشپز خونه جمع شده بودن رفتم

سبحان تکون برعکس همیشه حمیرا کار به هیچ کس نداشت و از پیش بچش و 

خورد ، البته که اصال سبحان روی خوش بهش نشون نمیداد ، براش نمی

ناراحت بودم هر چقدرم ک ازش خوشم نمیومد و میدونستم که ذات خرابی داره 

سوخت به نظرم هیچ چیز به اندازه بی توجهی به مرد زن و بازم دلم براش می

حقیقت این بود که این دوتا  ...نابود نمیکنه بیخیال فکر کردن راجع بهشون شدم

دست تو دست هم داده بودن تا زندگی منو سینارو بپاشونن و خوشبختیمون و 

چی  کامیارازما بگیرن پس دلیلی برای دل سوزی نبود ، فکرم مشغول بود که 

ریحانه و کامیارم نوبربودن هنوز یک سال از ازدواجشان ...میخواد بهم بگه 

خودش تنها رفته بود مسافرت و مشخص بود برای گذشت ولی ریحانه برای نمی

کامیارم اصال مهم نیست حداقل رفتار کامیار که اینو نشون میداد بعد از انداختن 

و خوردن غذا به بقیه تو جمع کردن سفره کمک کردم و بعدش با بهونه ی 

سردرد از جمع خدا حافظی کردیم و از خونه باغ بیرون زدیم ،البته که به 

و باباحاجی قول دادم بیشتر بهشون سر بزنم نزدیک ماشین کامیار به آقابزرگ 

 سینا گفت 

 کجا بریم داداش که بشه راحت حرف زد_

 بجای سینا من سریع جواب دادم 

 معلومه ما که حوصله گردش نداریم پس بریم خونه ی ما_

 هر دو به لحن عجوالنم لبخند زدن و سینا با روی خوش به کامیار گفت

 دستور و صادر کرد حق اعتراض نداریم خانمم _
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کامیار سری به تایید تکون داد و به سمت ماشینش رفت ماهم با ماشین خودمون 

به سمت خونه حرکت کردیم وقتی رسیدیم زودتر از پسرا وارد خونه شدم و 

سینی چایی و برداشتم و به ...کتری و پر از آب کردم تا براشون چای دم کنم 

ذیرایی نشسته بودن حرکت کردم کنارشون نشستم و سینی و سمت پسرا که تو پ

 روی میز گذاشتم و گفتم 

 خب بگید ببینم چی شده _

 کامیار سری پایین انداخت و بعد از چند ثانیه مکث به حرف اومد

 من عاشق ریحانه نیستم ، در حقیقت ازش متنفرم _

نگاش کردم با چشمای گشاد شده که از شدت گشاد شدن به سوزش افتاده بود

 کالفه از نگام پنجشو برای موهاش فرو کردو با صدای خشدار ادامه داد 

با بدجنسی و به کمک حمیرا من احمق و گول زدن وادار کردن از  روی _

 لجبازی باهاش ازدواج کنم

 لبمو گزیدم و با همون حال گفتم

 میفهمی چی میگی کامیار مگه ازدواج الکیه که دو تا دختر مجاورت کنم_

 کالفه و کمی شاکی نالید 

من روم نمیشه از خریتم حرف بزنم ولی مجبورم ،من عاشق هانیه بودم _

میمردم براش اونم عاشقم بود البته بود چون االن چشم دیدنمم نداره ، ما قصد 

ازدواج داشتیم و نزدیک دوسال بود که باهم بودیم تا بیشتر آشنا بشیم تا اون 

دونم از این دوتا دختر نفهم چی بگم ،  و اکبر ،که نمیهللا... حمیرا و ریحانه ی 

طی یک هفته جوری منو بر علیه هانیه شوروندن که من احمق فکر کردم هانیه 

اونم هانیه ی بیچاره ای که سرشو در مقابل کسی جز ... ی پاکم بهم خیانت کرده

یحانه آورد بعدم گفتن اگه میخوای حرص هانیه رو دربیاری با رمن باال نمی

هی خدا با کف دست محکم روی رون پاش کوبید و با اون یکی ....ازدواج کنم 

دست روی صورتش کشید ، اشک تو چشماش حلقه زده بود و چقدر سخت بود 

 یه مرد اینطوری بشکنه با بغضی که صداشو خشدار کرده بود ادامه داد
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ه بودن توجه منه احمق به چند تا مدرک جعلی که اون تا مار افعی درست کرد_

االن میفهمم منه احمق با رفتن ... کردم و زندگی خودمو و هانیه مو نابود کردم 

خواستگاری خواهر نامرد عشقم چه بالیی سرش آوردم ، اون دختره اشغال از 

حمیرای حیوونم با ...اون وقتی که فهمیده من به کارشون پی بردم رفته قاییم شده

شو از این که هست خراب تر نکنم االن من کلی گریه و التماس خواست زندگی

من االن چه گهی ... موندم چه گلی به سرم بگیرم هانیه دیگه نگامم نمیکنه 

 سراب اگه داداشم این کار و میکرد تو میبخشیدیش؟...بخورم

 بدون مکث و مطمئن گفتم

 معلومه که نه ، به هر آدم فقط یک بار باید فرصت داد _

میار وارفته نگام کرد ،خب این حقیقت بود قرار نبود سینا زد زیر خنده و کا

 اشتباه به این بزرگی بخشیده بشه کامیار با همون چشمای غمگین گفت

 هانیه حتی حاظر نمیشه منو ببینه تا براش توضیح بدم چه اتفاقی افتاده _

 یکم مکث کرد و با تردید گفت 

 زنداداش میشه تو باهاش صحبت کنی_

 گفتمبی مکث و تند تند 

معلومه که ن ،تو با این کارت به دوست دخترت خیانت کردی حاال ... نه _

میخوای انقدر ادامش بدی تا به زنتم خیانت کنی ، من هیچ وقت به هم جنس 

کامیار بیشتر ... خودم خیانت نمیکنم و خواهرش و برای شوهرش جور نمیکنم 

و تا وقتی اسم اون زن اشتباه از تو بوده پس مثل یه مرد پای اشتباهات بمون 

توی شناسنامته در حقش نامردی نکن ،قبول دارم که اون بدترین نامردی و به 

تو خواهرش کرده ولی االن زنته، ابروته، ناموسته ، پس به ناموست بی حرمتی 

میدونی خدا به هر انسانی عقل داده که فکر کنه ، مگه تو اهل خدا و ... نکن 

رو به تو حروم کرده تا وقتی خواهر زنته حرومته  پیغمبر نیستی؟ ، خدا هانیه

 پس حتی بهش فکرم نکن

 یکم مکث کردم و آروم تر ادامه دادم 
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فکر نکنی عاشق نیستم درکت نمیکنما ، هستم منم عاشقم پس حالتو درک _

جفت بچه هام جلو چشمام پر پر شدن و اگر طاقت آوردم علتش عشقم ... میکنم 

گر سینا نبود مطمئنا منم میمیردم ،تو ام اگر عاشقی به به سینا بود و داشتنش ا

عشقت بی حرمتی نکن حداقل تا وقتی اسم یه زن دیگه تو شناسنامته و هانیه 

 حرومته بهش بی حرمتی نکن 

 زد زیر گریه

ده بود تا علت ترک کردنش وقتی یادش میفتم هانیه ی مظلومم چطور به پام افتا_

عاشق خواهرت شدم دلم میخواد اول ریحانه و  و منه احمق فقط گفتمه و بفهم

دیم عشقم حمیرا و بعدش خودمو بکشم ، امروز دلم میخواست بمیرم وقتی می

جلوی چشممه و حتی نمیتونم بهش با عشق نگاه کنم یا اون حتی نیم نگاه خرجم 

 کنه

 سینا با جدیت گفت

بره،   برعکس سراب من فکر میکنم مرد نیستی اگر بزاری عشقت از دستت_

میتونی طاقت بیاری ...به نظرم هر کاری میخوای بکنی بکن فقط از دستش نده 

 با کسی به جز تو باشه و کسی دیگه دستشو بگیره؟

 با حرص گفتم 

میگم حرامشه حتی فکر کردن ... شما فقط ادعای دین و ایمانتون میشه اره؟ _

ز دیگه هانیه رو بهش ، بعدم شما فکر میکنید دایی و زندایی حاضر میشن هرگ

کامیار ... به کامیار که شوهر اون یکی دخترشونه بدن؟ معلومه که قبول نمیکنن 

هیچ وقت قبول نمیکنن ،پس عشق و عاشقی و فراموش کن و بچسب به زندگیت 

حداقل تو خانواده ی ماها نمیشه انکار کرد که  این حقیقت انکار نا پذیره... 

اال خانواده هانیه و ریحانه هیچی واقعه فکر هرگز چنین وصلتی سرنمیگیره ، ح

کردی دایی احمد و عمه عطیه قبول میکنن همچین چیزی و؟ به نظر اونا این 

 کار خفته

 کامیار با همون حال گفت 

 مگه نمیگی عاشق سینایی ، اگر جای من بودی از سینات میگذشتی؟
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. دارم شده بودخشک شده نگاهش کردم ، موندم چی بگم سینایی که تمام دار و ن

من به خاطر سینا از همه چیزم گذشتم کار و معروفیتم و حتی یدونه داداشم با 

فکر به جین هو اشک تو چشمام جمع شد ولی فکر کردن به نداشتن سینا من و 

 دیوونه میکرد  

 بغض کرده گفتم

من سر سینا از تنها داداشم میفهی تنها داداش ینی چی دیگه ، من سر سینا از _

فقط به خاطر اینکه ناراحت نباشه خروار خروار خاک ... و پناهم گذشتم  پشت

ریختم رو دلم که داداشش و نخواد هر روز از فکر کردن و دلتنگیش مردم و 

حتی زنگاشو جواب ندادم تا رو پیشونیه عشقم اخم نشینه روزا از دلتنگیش خون 

و خواسته ای بر خالف گریه کردم و شبا به سینا لبخند زدم که پی به دلم نبره 

زورگو  انقدرمیلش نداشته باشم هر کس بشنوه میگه زنم انقدر بی اراده مردم 

ولی نه من بی ارادم نه سینا زورگو سینا از هر چی بدش میاد به خاطر من 

شاید کسی ندونه ولی زندگی ... گذشت و منم از دار و ندارم براش دست کشیدم 

نظر من عاشقانه تر از عاشقانه های پنهان ما از ... ما یه زندگی عادی نیست 

 اصال وجود نداره 

طور اشک آلود دلم برای خودش و سینا خشک شده نگام کرد و کامیار همون

سوخت ،از جا بلند شدم ترجیح میدادم تنهاشون بزارم  رفتم توی آشپز عشقش می

هو خونه و مشغول درست کردن قرمه سبزی شدم ولی همش ذهنم به سمت جین 

پر میکشید ، رفیق بی چاره ی من تموم مدتی که من اینجا بودم دست بردار نبود 

و دائما بهم زنگ میزد و من بی معرفتم بی معرفتی به انتها میرسوندم و جوابشو 

پاک کردم و بی توجه به خورد با ورود سینا به آشپز خونه اشک هام ... نمیدادم 

وقتی خورد ...ب کشید و کنارم نشستپیاز ادامه دادم صندلی میز و عقن کرد

کردن پیاز ها تموم شد از جا بلند شدم و مشغول سرخ کردنشون شدم همیشه 

عالی قرمه سبزی میپختم و اآلنم میخواستم با پخت این غذای خوشمزه حواس 

خودم و پرت کنم بعد از چند دقیقه سکوت صدای سینا بود که سکوت آشپز خونه 

 رو شکست 

 یخوام ، شاید راجب اون پسره جین هو اشتباه فکر کردم سراب معذرت م_

 کشیدم جوابشو دادمبا صدای گرفته و در حالی که دماغمو باال می



 

125 | P a g e 

 

 م مقصر خودم بود... نیازی به عذرخواهی نیست ، شاید_

 زبونشو به قسمت اتصال دو لبش چسبوند و متفکر گفت 

 سراب زنگ بزن دعوتش کن ایران و خونمون_

 نگاش کردم و به سختی گفتم حیرت زده 

 چرا؟_

 با جدیت گفت 

تو از من شش سال فرار کرده  مبرای قضاوت زود هنگامم دلیل داشتاون موقع _

بودی و بعد برگشتت منو به هیچ حساب میکردی اما االن دلیلی ندارم تو خانوم 

 خونمی و وقتی کسی و تایید کنی حتما تایید شده عزیزم 

ه لیوان آب ریختم و ال جرعه سر کشیدم تا تمرکزمو به از آب سرد کن یخچال ی

دست بیارم ، خیلی خوشحال شدم ولی سعی کردم به روی خودم نیارم تا پرو 

 نشه ، لبخند محوی تحویلش دادم و جواب دادم

 باشه عزیزم دعوتش میکنم _

فقط خدا میدونست ... آروم جلو اومد و بغلم کرد محکم ، مردونه ، حمایتگر 

 عاشق این مردم ، منم دستمو دور گردنش حلقه کردم توی گوشم پچ زدچقدر 

گرفته بودن و ... سراب مثل قبل شو ،  خوشحال باش این حالتو دوست ندارم _

اصال دوست ندارم ، عشقم اگر بچه های تو بودن و تو و ... غمگین بودنت

خودمو  مادرشون بودی بچه های منم بودن ولی سعی میکنم بخاطر تو زندگیمون

شون کنیم پیشمون تبعدا میتونیم دوباره دعو... کنترل کنم تو ام همین کار و کن 

 ولی االن الزمه محکم باشیم 

اشک هامو پاک کردم و لب پایینمو به دندون کشیدم و در حالی که اشک تو 

چشمام حلقه زده بود سرمو به تایید تکون دادم و بعد چند ثانیه مکث از بغلش 

 و آروم زمزمه وار گفتم  بیرون اومدم

 باشه سینا قول میدم محکم باشم _ 
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سینا از آشپزخونه خارج شد و منم مشغول ادامه ی کارم شدم بعد از بار گذاشتن 

غذا از آشپز خونه خارج شدم سینا و کامیار هنوزم باهم حرف میزدن به سمت 

رو گرفتم اتاق مون رفتم و روی تخت نشستم با گوشیم تند تند شماره جین هو 

دفعه چهارم با ... بخاطر هول بودنم اشتباه بود دو بار دیگه هم این اتفاق افتاد

دقت شماره گرفتم ، دل تو دلم نبود جواب بده به اندازه ی تمام عمرم 

 بودم دلتنگش

 سرااااااااب؟_

مطمئنا از پیش شماره ایران فهمیده بود منم بغضم شکست ودر حالی که های 

 م نالیدم های گریه میکرد

 جین هو_

مثل همیشه که هول میشد و نمیتونست درست فارسی حرف بزنه شده بود پس 

 به کره ای گفت. تند تند

من مردم از نگرانی چرا گوشیتو ...  کجایی دختر، چرا خبری ازت نیست_

 جواب نمیدی 

 پریدم وسط حرفشو و با گریه ای که آروم تر شده بود گفتم 

 ن دیگه طاقت دوری تو ندارم بیا داداشی بیا ایران ، جین هو م_

 نگران گفت

 اتفاقی افتاده ؟ _

 سعی کردم آرامشم و به دست بیارم و خونسرد صحبت کنم

، داریم با هم زندگی میکنیم توی این چند وقت کلی ! یادته گفتم من شوهر دارم؟_

ست اتفاق افتاده وقتی بیای همه رو برات تعریف میکنم ، اآلنم سینا ازم خوا

 کی میای جین هو؟... دعوتت کنم 

 شاکی گفت

 اذیتت میکنه؟_
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 آروم خندیدم

تو ام غیرت خرکی و از ایرانی ها یاد گرفتی؟ پسره ی خول معلومه که نه _

 ممیدونی که من زور تو َکتَم نمیره ، ما عاشق همی

 نفسی از سر آسودگی کشید و به فارسی جواب داد

 ببینم دایی شدم یانه؟_

 م زیر گریه با هق هق منم به فارسی جواب دادمدوباره زد

 دایی شده بودی_

 با ذوق و نگرانی گفت 

 دق نده وقتی میخوای حرف بزنی سرتق خانوم_

از سرتق گفتنش وسط گریه خندیدم و این پسر واقعا باهوش بود هر حرفی و 

شنید یاد میگرفت با صدای آرومی در حالی که بدون اینکه اشکم بیاد یکبار می

 حال گفتم فقط هق میزدم بی

 جین هو ، دوقلو بودن بچه هام... پسر داشتم ، دوتاشون مردن... دو تا _

میشناختمش ،دل نازکی داشت مطمئن بودم االن میخواد گریه کنه صداش آروم  

 اومد 

 با اولین بلیطی که گیرم بیاد میام پیشت غصه نخوریا ... سراب، میام عزیزم _

 با ذوق گفتم یاد برند افتادم و

خوام بهترین برندی باشه که هر جین هو دارم یه برند میزنم توی ایران می_

 کس میشناسه به کمک تو خیلی نیاز دارم زود بیا 

بعد از یکم دیگه صحبت وقتی دوتامون تقریبا آروم شدیم تماس و قطع کردم و 

میار بهتر شده پیش سینا و کامیار رفتم و کنار سینا نشستم ، احساس کردم حال کا

 سینا دستشو دور شونم حلقه کرد و کامیار آروم گفت 



 

128 | P a g e 

 

ولی کال نیست ، معلوم نیست ... تصمیم گرفتم ، زود تر ریحانه رو طالق بدم _

البته داداش میگه ،این بهتره حداقل برای فامیل دلیل قانع کننده ...کجا رفته 

 ای،زن داداش تو چی میگی؟

 با آرامش حرف بزنم نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم

... کامیار ، من حسی که داری و درک میکنم ولی باید به همه چیز فکر کنی _

تو با یکی از دختر های فامیل ازدواج کردی ، اگر از هم جدا هم بشید بازم 

بینید تازه تقریبا ده ماهه باهم زندگی میکنید ،همه ی اینا به کنار همیشه همو می

ی همون خانواده هستی ، میدونی چقدر حرف پشتت تو عاشق یکی از دختر ها

در میاد اگه بفهمن عاشق هانیه هستی ،اگر هانیه رو میخوای باید پی کلی سختی 

ی فامیل به کنار احتماال اون به اسونی رو به تنت بمالی طبیعیم هست البته همه

 راضی نمیشه

ش گرفت اهی کشید و در حالی که آرنجش روی زانوهاش بود سرشو توی دست

 و نالید 

اون سرتق از لج منم شده غلط اضافه نکنه ، وای ... خدا خودش به دادم برسه_

 وای نره ازدواج کنه ، من االن چه گوهی بخورم ؟

 پوفی کردم و کالفه گفتم

 من باهاش صحبت میکنم_

 با ذوق سرشو بلند کرد و گفت

 واقعا سراب، صحبت میکنی؟ _

 با جدیت خیرش شدم

میزنم ولی نه تا وقتی اسم کسی دیگه تو شناسنامته ، این طوری باهاش حرف _

 کنه چون تو هنوز شوهر خواهرشیبدتر لج می

چرا لباسمو عوض نکردم ...وارفته نگام کرد ، نچ نچ  انقدر حواسم پرت شد 

هنوز ، رفتم توی اتاق و لباسامو درآوردم و توی سبد رخت چرکا انداختم و یه 

تنم کردم و موهامم محکم باالی سرم بستم ، خودمو تو بلیز شلوار ست قرمز 
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آینه دیدم یه لحظه خندم گرفت سینا خودش و کشت که من روسری سر کنم 

هنوزم گوش نکردم ، این موضوع دست خودم نیست حرف زور تو کتم نمیره 

فکرم درگیر کالکشنی که میخواستم طراحی کنم بود ، دلم میخواست اولین ... 

یرون میاد انقدر خوب باشه که به جز ایران تو کشورهای اطرافم کارهایی که ب

برندم معروف بشه ،خوب اگر کسی تا بحال کاری در این زمینه نکرده باشه و 

این خواسته رو از برند تازه تاسیسش داشته باشه توقع زیادیه اما برای من نه 

ی عکسای تو مه،این خواسته طبیعیه من تیک آبی اینستاگرام و دارم درسته که ه

پیجم و سینا پاک کرده ولی بخاطر این موضوع کلی به فالوور هام اضافه شده و 

دوباره تصمیمم عوض ... االن حدود پنج میلیون نفر شدن ،پس موقعیت خوبی 

شد و نشستم کت و شلوار طراحی کردم زنونه و مردونه تا شب فقط تونستم یه 

همه طراحی دربیارم با تاریکی هوا  دونه کت و شلوار زنونه خوب از بین اون

از جام بلند شدم و تکونی به بدن خشک شدم دادم و از اتاق خارج شدم ،سینا و 

کامیار وسط پذیرایی در حالی که فقط بالش زیر سرشون بود خوابشون برده بود 

از توی کمد دیواری دوتا پتو ی مسافرتی در آوردم و روشون انداختم ،بعد هم 

رفتم و آب برنجم و گذاشتم و به قرمه سبزیم سر زدم ولی عجب  به آشپز خونه

میخواستم برنجمو آبکشی با ته دیگ ته چین درست ... بویی داشت عالی شده بود

کنم، سینا عاشق این ته دیگ بود و همیشه بیشتر از برنج اونو میخورد بعد از دم 

چیز آماده بود گذاشتن برنج مشغول درست کردن ساالد و چیدن میز شدم ، همه 

ببین حاال میتونی گرسنه نگهشون داری ، خب ... ولی دلم نمیومد بیدارشون کنم 

خودشون بیدار نشدن یه نگاه به میز انداختم همه چیز عالی بود به پذیرایی 

برگشتم و برق ها رو روشن کردم  و آروم صداشون کردم هر دو خواب آلود از 

رف غذا رو خوردیم و بعد از شام کامیار جا بلند شدن و سر میز اومدن بدون ح

با تشکر خدا حافظی کرد و رفت داشتم ظرف های شام و میشستم که سینا که از 

 اول شام تا آخر اخماش توی هم بود با حرص به حرف اومد

 سراب، دوباره سرتق شدی؟_

 آخرین بشقابم آب کشیدم و دستامو خشک کردم و به سمتش برگشتم 

 منظورت چیه؟_

 گفت شاکی

 دوباره اون روسری کوفتی و سرت نکردی _
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 لبخند محوی تحویلش دادم

 کی گفته بودم روسری سر میکنم؟_

 با عصبانیت گفت

انقدر با عصاب من بازی نکن میدونی سر حجابت حساسم چرا یه چیزی رو _

سرت نمیندازی ، اینم از وضعیت لباس پوشیدنت حد اقل لباستو یکم بلند تر 

 ه نکنم از حرصبپوش که من سکت

 جدی جوابشو دادم

ولی واقعا این یکی و کوتاه ... ی عقاید تو احترام گذاشتم سینا جان ، من به همه_

 نمیام ، تو به خاطر من کوتاه بیا و دیگه به مسئله حجابم کاری نداشته باش

چشماش از عصبانیت شده بود کاسه ی خون ، یکم ترسیدم ولی سعی کردم به 

با دندون های کلید شده و فک قفل مشتشو روی میز کوبید  روی خودم نیارم

انقدر محکم که شیشه ی میز شکست و صدای جیغ وحشت زده ی من بلند شد با 

 بلند ترین تن صدایی که داشت داد کشید

داره خون خونمو میخوره از حرص چطوری انتظار داری زیر بار این بی _

 ر بار این خفت نمیرم سراب ،سراّب سرمم ببرن زی... ناموسی برم 

سراب دومیشو جوری محکم گفت که از جا پریدم ولی نگرانیم برای دستش 

حتی به حس ترسمم قلیه کرد سریع از آشپز خونه خارج شدم از توی دستشویی 

جعبه کمک های اولیه رو آوردم ، به بحث ادامه ندادم من در هر صورت کار 

هم تره ،بی حرف پایین پاش زانو خودمو میکنم ولی االن سینا از هر چیزی م

زدم و دستشو توی دستم گرفتم خون میومد همه ی خون هاشو پاک کردم ، 

دستش پر از زخم شده بود ولی زخماش انقدری عمیق نبود که به بخیه نیاز 

داشته باشه ، تموم مدتی که زخمشو ضد عفونی  و پانسمان کردم نگاهش خیره 

ستشو چیکار کرد ،ولی نمیشه که همش هم من لعنت بهم نگاه د... به من بود 

نچ خدا نکنه ... کوتاه بیام باشه انقدر کوتاه نیا که همین طوری خودشو نابود کنه 

حاال این دفعه ادامه نمیدم دوباره عصبانی نشه ، اه خیلی بد عصبانی میشه 

قهر نبودیم اما ... رنگش یهو کبود میشه میترسم سکته کنه انقدر حرص میخوره 

وقت خواب مثل همیشه با ... کردیم ، البته فقط تا موقع خواب با هم صحبتم نمی
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بوسه و شب بخیر سینا و جواب مهربانانه من خوابیدیم و اصال به روی هم 

فردا صبح ساعت هفت با آالرم گوشیم بیدار شدم یه ... نیاوردیم که بحثی بوده 

انگار سینا رو ... تنم کردم دوش کوتاه گرفتم و با آرایش مالیمی لباس بیرون 

میز صبحونه رو چیدم و ... م داره گیر میده نچشم زدم دوباره به لباس پوشید

سمت اتاقمون رفتم و سینا رو بیدار کردم اول یکم خواب آلود نگام کرد و بعد که 

 ساعت و گفتم از جا پرید و هول شده گفت

 رم شدمن امروز باید میرفتم دادگاه دی... وااااای سراب _

سریع لباساشو تنش کرد منم رفتم تو آشپز خونه و تا اون حاضر میشد سریع 

 براش یه لقمه ی بزرگ کره عسل گرفتم

و بردم توی اتاق لباساشو پوشیده بود و داشت مدارکش و چک میکرد ، برس و 

برداشتم کنارموهاشو که بهم ریخته بود و مرتب کردم ،تموم مدت نگاهم میکرد 

یه نگاهی که انگار یکی و پیدا کرده که چراغ ... ها یه نگاه خاص ،معمولی نه 

به نظرم نگاهش فقط نگاه یه مرد عاشق بود  و من ... خونه شو روشن نگه داره 

عاشق این عشق تو نگاهش بودم ، تا دم در بدرقه اش کردم و دم در انگار 

 چیزی یادش افتاده باشه به سمتم برگشت و گفت 

 خوای برسونمت؟جایی میری ؟ می_

 درحالی که گوشیم و توی کیفم میذاشتم سرمو بلند کردم و گفتم  

 نه تو عجله داری برو من اسنپ میگیرم ،باید برم دنبال کارهای برند_

 نچی کرد و به ساعتش نگاه کرد و گفت 

 بیا منو برسون، بعد خودت با ماشین برو به کارات برس ... نه عشقم _

که دیگه باهاش تعارف ندارم پس سری تکون دادم وقتی خودش داره میگه 

باهاش سوار آسانسور شدم توی پارکینگ خودش پشت فرمون فرمون نشست و 

من سمت شاگرد ، خیلی تند رانندگی میکرد دم دادگاه از ماشین پیاده شد و از 

 توی کیف پولش کارتی درآورد و گفت 

دم یادم رفته بود کارتشو بیا عزیزم این حساب و خیلی وقته برای تو باز کر_

 بهت بدم
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 خودم پول دارم فداتشم ، برو دیرت شد _

 کارت و روی صندلی گذاشت و گفت 

 ... کاری به پول داشتنت ندارم ، وظیفمه_ 

 نگاهی به ساعتش انداخت و ادامه داد 

 اوه اوه دیر شد ، خداحافظ عزیزم_

خیرش بودم ، چقدر با  با لبخند جوابشو دادم و اون رفت ،تا وارد دادگاه بشه

ی اتفاقات و جر و بحث ها خوشبخت به نظرم با همه... ابهت قدم برمیداشت 

ترین زن عالم بودم فقط به خاطر داشتن سینا ، کارت و برداشتم و توی کیفم 

گذاشتم ،بعد هم بدون پیاده شدن از روی صندلی شاگرد خودم و روی صندلی 

چ جا رو بلد نباشم پس گوشیم و دراوردم  دیدم راننده انداختم ، طبیعی بود که هی

سینا رمز کارت و مسیج کرده یه استیکر بوس براش فرستادم وبرنامه بلد و که 

ی جاهایی که قرار بود برم و از توی دیروز دانلود کرده بودم و باز کردم ، همه

رچه اینترنت پیدا کرده بودم اول بازار بزرگ تهران و انتخاب کردم میخواستم پا

ی کارها و و چرخ خیاطی بخرم ،توی کره به دلیل عالقه زیادی که داشتم همه

یاد گرفته بودم چند تا رنگ و طرح خوشگل و انتخاب کردم و از فروشنده هم 

پرسیدم که اگر بخوام بازم از پارچه ها داره یا نه که تایید کرد که داره از همه 

تاقی که ته سالن بود و تقریباً حکم چیز بهترین مارک و خریدم ، تصمیم داشتم ا

تا به خونه رسیدمم تصمیم و عملی ... انباری و داشت خالی کنم بکنم اتاق کارم 

کردم ،غذا هایی رو که خریده بودم روی کابینت گذاشتم ،کباب بود از همون 

کبابی که اکثرا با خانجون و مامان خانمی و باباحاجی و آقا بزرگ پنج تایی 

اسمش منصور کبابی بود و مغازش قدیمی اما ...من عاشقش بودم رفتیم و می

فوق العاده تمیز بود ، با یاد گذشته ها لبخندی زدم و توی اتاق رفتم و لباس هامو 

با بلیز و شلواری که نسبتا کهنه تر بود عوض کردم و شالی روی سرم انداختم 

دو کار کردم تا با تا موهام گرد و خاک نگیره ، ساعت دوازده بود و تا ساعت 

صدای در متوجه اومدن سینا شدم از اتاق بیرون رفتم و سالم کردم با صدای من 

سرشو باال آورد و با دیدن سر و وضعم زد زیر خنده از توی آینه تو سالن 

نگاهی به خودم انداختم با دیدن اون سر و صورت خاکی خودمم خندیدم لباسامو 

و توی سرویس بهداشتی صورتم و شستم و  و شالمو گوشه همون اتاق درآوردم

دونستم لباس م، اخی نمیبعد به اتاق  رفتم و یکی از تیشرت های سینا رو تن زد
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قدر به من میاد سینا هم توی اتاق اومد تا لباساشو عوض کنه ، با دیدن انمردونه 

من چشماش برق زد نزدیکم اومد و از پشت بغلم کرد اینطوری ایستاده بودیم که 

ن رو به آینه قدی اتاق ایستاده بودم و سینا از پشتم ایستاده بود و سرش و روی م

آروم بوسه ای به پشت گردنم ... شونم گذاشته بود و دستشم دور کمرم حلقه بود 

توی آینه خیرش بودم و اون بی توجه ادامه داد، حق داشت از اول . زد ، از

بود و توی این چند وقتم بخاطر  بارداری که دکتر ممنوع کرده بود نزدیکم نشده

افسردگی شدیدم خودش و کنترل میکرد که مبادا کاری خالف میام بکنه تا به 

خودم بیام دستشو زیر زانو و پشت گردنم گذاشت و بلندم کرد و روی تخت 

گذاشتم ، مطمئنا هیچ مردی مثل سینا نبود ، اینطوری که بهم حسی بده انگار با 

کنه و باهام مثل گرانبها ترین ه اینطور منو طواف میارزش ترین زن زمینم ک

کنه ، سینا به سمت آشپز خونه رفت تا غذا رو گرم موجود زندگیش رفتار می

ن دورم بود به سمت لباسم رفتم و موه و منم در حالی که لحاف رو تختیکن

به جرات میتونم بگم خوشمزه ترین کباب ... پوشیدمش و سمت آشپزخونه رفتم 

و خوردم ، اونطوری که سینا لقمه ی پر و پیمون میگرفت و با ریحون و عمرم

پیاز و سماق و نارنج تزئینش میکرد کلی اشتهام باز شد البته منم کم نیاوردم و 

براش لقمه های با سلیقه و خوشمزه درست کردم بعد از غذا سریع میز و جمع 

ونجاست از خدا خواسته کردم و به اتاق رفتم تا تمیزش کنم که دیدم سینا هم ا

کمکش و قبول کردم و با کمک هم باالخره غروب بود که کارها تموم شد ، سینا 

خودش و روی مبال پرت کرد و از خستگی چشماشو بست ، لبخندی زدم و توی 

انگار وضعیت روحیم بهتر بود ، یا شایدم ... آشپز خونه رفتم تا چایی دم کنم 

وگرنه اگه به بچه هام فکر میکردم ... باشه  همه ی تالشم و میکردم تا بهتر

دوباره فقط باید گریه میکردم و اشکامو پاک کردم و دوتا چای خوشرنگ ریختم 

 و به سمت سینا رفتم چشماشو باز کرد و با دیدن چایی با ذوق گفت

 خدا خیرت بده ، نبودی ببینی حاج خانوم چه کاری ازم میکشید ... سراب _

 د از مدت ها عشوه اومدم و با ناز فراوون گفتمقش قش خندیدم و بع

 تو کمک حاج خانوم نکنی کی کمکش کنه... وظیفت بوده عزیزم_

 خندید و سینی و از دستم گرفت و روی میز گذاشت و گفت 

 چقدر دیگه از کارهات مونده انجام بدی برای برندت_
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 کنارش نشستم و با آرامش فنجونی و برداشتم و با ناله گفتم 

خوام اول طرح و دوخت مش مونده تقریبا هیچ کاری نکردم فعال میه_

کالکشنی که میخوام رو نمایی کنم و آماده کنم بعد دنبال جابرای مزون و شرکت 

واااای سینا ... خوام برای کار درستش کنم و طراح و خیاط بگردم ، این اتاقم می

 دعا کن خوب از آب در بیاد خیلی استرسشو دارم

 ور شونم حلقه کرد و سرم و بوسید و گفتدستشو د

 اگر کمکی از دست من بر میومد حتما بهم بگو... درست میشه عزیزم_

به تایید سر تکون دادم و از بغلش بیرون اومدم تا برم غذا درست کنم ،تصمیم 

داشتم برای شام املت اسفناج درست کنم ، هم غذای راحتی بود و هم خیلی 

رو گذاشتم پخت و بعد از آبکش کردنش توی تابه با خوشمزه اول اسفناج ها 

روغن سرخ کردم بهش ادویه زدم و تخم مرغ ها رو توش شکستم وقتی خودش 

از توی آشپزخونه به ... و گرفت همش زدم تا ترکیب بشه طعمش عالی میشه

سینا نگاه کردم با یه پرونده درگیر بود و مشخص بود کامال روش تمرکز کرده 

ه شدن غذا صداش کردم اومد غذا خوردیم سینا هم مثل خودم این غذا بعد از آماد

از فردای اون روز کارم شده بود دوختن طرح هایی که ... رو دوست داشت

کشیده بودم ، با اینکه شبانه روزی کار میکردم و با وجود اسرار سینا خیلی کم 

،  استراحت میکردم دوخت هر ده طرح طراحی حدود بیست روز زمان برد

... اواخر بهار بود و دلم میخواست بتونم تا پاییز یه کالکشن عالی تحویل بدم 

وقتی ده تا طرحم آماده شد سه تاشو کال رد کردم ولی اون هفت تا عالی بودن و 

تونستن رضایت منو سینا رو جذب کنن ،مجبورا دوباره سه تا طرح دیگه کشیدم 

العاده داشتم پنج تا ر ده تا طرح فوقو اینبار بعد از هشت روز آماده شدن اینبا

کامل ...  مردونه و پنج تا زنونه میدونستم که خیلی مورد توجه قرار میگیرن 

کردن طرح های مورد نظرم تازه اول راه بود ، هر روز از صبح تا شب دنبال 

کردم  و بابت یه جای خوب برای مزون بودم و جایی که مناسب باشه پیدا نمی

بی بودم ، از روز سوم نیاز و هانیه هم به کمکم اومدن و در این موضوع عص

به در دنبال یه جای مناسب گشتیم یه روز که خیلی خسته بودیم و از صبح 

ساعت هشت تا شش بعد از ظهر بیرون بودیم و بازم به نتیجه ای نرسیدیم از 

یه به بچه ها خواستم بیان خونمون ، هر سه توی آشپز خونه نشسته بودیم که هان

 حرف اومد
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میگما ، سراب حاال فقط چسبیدی به جا برای مزون به نظرم االن دنبال خیاطم _

 باش 

با این حرفش منو کلی توی فکر فرو برد و در نهایت با نظر هر سه مون برای 

پیدا کردن خیاط آگهی دادیم ،بعد از کلی گشتن و چیزی پیدا نکردن توسط سینا 

م همون جایی و که تموم این مدت میخواستم و برام سورپرایز شدم ، مرد مهربون

پیدا کرده بود با ذوق وسایل مورد نیاز و تهیه کردم و به همراه خیاط ها افتتاحیه 

زدم در کمال تعجبم ، روز افتتاحیه خانجون و مامان خانمی و آقابزرگ و بابا 

م و زندایی حاجی ، کامیار عمه عطیه دایی احمد ، خاله راحله عمونیما دایی نعی

. کردم کسیگالبتون حضور داشتن و این برای منی که حتی فکرش و هم نمی

بیاد سورپرایز بزرگی بود ، اون روز یکی از بهترین روز های زندگی من شد 

 گفت خانجون سر به سرم میذاشت و می

 سراب مادر بگو دوتا بیژامه قشنگ برا باباحاجیت بدوزن_ 

 با ذوق گفتهمه خندیدن و مامان خانمی 

راست میگه مادر برا منو اقابزرگتم لباس بدور ، من یه لباس شب ... وااااای _

 زیر پوش نداره تمدیدم محشره آقا بزرگ(اینستا)خوشگل تو تینسا 

 زدم زیر خنده و با اون حد از خنده که لبخند عمیقی روی لبم بود گفتم 

 روی جفت چشمام _

 ش زمین میشد گفت کامیار درحالی که داشت از خنده پخ

الهی قربونتون برم مگه سراب خیاطی زده که هر کدوم یه چیزی سفارش _

 میدید

 مامان خانمی پست چشمی نازک کرد و گفت

 اره دیگه ،برای ما ندوزه برای کی بدوزه_

 خانجون ادامه حرفشو گرفت و ابرویی باال داد و گفت 

زده ، گفت کلی برات اتفاقا به عشرت خانم همسایمون گفتم سراب خیاطی _

 مشتری میاره
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وارفته نگاشون کردم و واقعا در مورد کارم اینطور فکر میکردن ، سینا با خنده 

دستشو دور شونم حلقه کرد و درحالی که یدونه شیرینی از جعبه ای که نیاز 

 جلوش گرفته بود برمیداشت گفت 

ی خاص و خانجون اینجا که خیاطی نیست، مزون ینی فقط یکسری لباس ها_

 میدوزن 

با صدای زنگ گوشیم با ببخشید از جمع فاصله گرفتم ، جین هو بود با ذوق 

 جواب دادم

الو جین هو سالم کجایی ؟ چرا زنگ نزدی دیگه؟چرا گوشیتو جواب _

 نمیدی؟کی میای؟

 با خنده گفت 

 سالم سراب آروم آروم بپرس نفست عقب مونده _

 با چشمای گرد شده و خنده گفتم 

 ت عقب موند چیه باید بگی نفست گرفتنفس_

 با همون حال جواب داد 

 خوام سورپرایزت کنمحاال هر چی ،ولی می_

 با ذوق گفتم 

 جون سراب؟... اع_

با جدیت جواب داد ، همیشه موقع جدیت خیلی جنتلمن میشه خدا به داد دختر 

 های اطرافش برسه که برای کدوم دون پاشید با این صدا

 میگما سینا کنارته؟بله عزیزم ، _

 با تعجب از این که برای اولین بار سراغ سینا رو میگیره با تردید جواب دادم 

امروز ... کنارمه ، تو چند روزه گوشیتو جواب نمیدی که بهت بگم ... اره _

 افتتاحیه مزونه 
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 با بغض ادامه دادم 

 دوست داشتم امروز کنارم باشی_

 آروم خندید

ت باشم عزیزم ولی نشد دیگه ، حاال غصه نخور دختر منم دوست داشتم کنار_

 کوچولو برو گوشی رو بده به سینا من ببینم کیو انتخاب کردی 

تونه حالتمو ببینه کمی رو پنجه پا بلند با ذوق فراوون انگار که اینجاست و می

 شدم و درحالی که همه ی انگشت های دستمو به هم چسبانده بودم با ناز گفتم 

 که شوهرم ماهه نمیدونی_

 به شوخی ، شاکی جواب داد

 باشه در دختر دبه ترشی بده گوشی رو بهش _

 دوباره زدم زیر خنده و بریده بریده گفتم 

 باید بگی دختر ترشیده ... چیه ... ترشی ... دبه ... دختر_

 بعد صدامو کمی بلند کردم و گفتم 

 نسینااا ، عزیزم چند لحظه بیا تلفن ، باهات کار دار_

سینا با تعجب و لبخند مهربونی به سمتم اومد و گوشی رو ازم گرفت ، الو رو 

که گفتد یه چند ثانیه بی حرف گوش کرد بعد نگاهی بهم انداخت و فاصله گرفت 

و شروع به حرف زدن کرد داشتم از فوضولی میمردم ولی سعی کردم به روی 

بخند عمیقی سمتم اومد و باالخره بعد از یک ربع حرف زدن با ل... خودم نیارم 

 گوشی و بهم تحویل داد

 رو به جمع گفت 

خوام یه کار واجب برای منو سراب پیش اومده با اجازتون میریم و معذرت می_

برمیگردیم ، شما هم بمونید من از رستوران ناهار سفارش دادم خودمون یک 

 ساعت دیگه برمیگردیم 
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 حیرت زده نگاش کردم و گفتم

 کجا بریم؟ _

ا لبخند پر شیطنتی بدون اینکه جواب بده دستمو گرفت و از مزون بیرون برد ب

نگاهی پر ذوق کردم و سوار ماشین شدم هر چه قدر که اسرار « َسرنا»به تابلو 

پکر سر جام نشستم تا ... کردم بگه کجا میریم بجز همون لبخندا چیزی بروز نداد

ن به فرودگاه حیرت زده به سینا زمانش برسه و بفهمم چه اتفاقی افتاده با رسید

 نگاه کردم و با کمی لکنت و بغض گفتم

 اومده؟... هو ...جین...جی_

پشت سر هم خیلی طول نکشید که صورتم خیس از ...اشکم چکید ، دونه دونه

اشک هام شد ، از پشت شیشه دیدمش و قبل از اینکه من ببینمش روحم جلوتر 

شین پیاده شدم و به سمتش دویدم با تموم تو آغوشش بود ، نفهمیدم چطور از ما

طور که مثل قوا خودم و پرت کردم توی بغلش و عطرشو نفس کشیدم ، همون

 رود گریه میکردم بریده بریده گفتم

 مرسی که اومدی داداشی... مردم از ندیدنت جین هو ... مردم از دوریت _

ه خدا توی مهربون نگام کرد ،عاشق این نگاه مهربون و موهایی که همیش

پیشونیش بود بودم ، داداشم بود برای خواهر و برادر بودن که حتما نباید 

خونمون یکی باشه همین که توی یه کشور غریب بی چشم داشت شش سال 

دونم ولی برای من این کافی مردونه پشتم بود کفایت میکرد برای بقیه رو نمی

دم تا باالخره به خودم اومدم دونم چقدر تو بغلش بوبود تا داداشم بدونمش ، نمی

و ازش فاصله گرفتم به عقب برگشتم و به سینا نگاه کردم اخم آلود نگاهم میکرد 

رسید کنارش ایستادم و با ولی اخمش از عصبانیت نبود بیشتر متفکر به نظر می

 ریخت گفتم لبخندی که شوق و ذوق ازش می

 جین هو ، ایشون سیناست عشق من و همسرم _

 شد  شمای سینا برق زد و نگاهش مهربونردم چاحساس ک
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یه مرد غیرتی و مهربون که ... سینا ،جین هو بهترین دوست و برادر منه _

تموم شش سال مثل شیر پشتم بوده ، دیدی ما میگیم مردای ایرانی به غیرت 

 معروفن؟ اگر واقعا اینطور باشه اون ایرانی االصل 

 جین هو گرفت و گفتسینا مردونه جلو اومد و دستشو سمت 

 از آشناییتون خوشبختم... مشتاق دیدار،سراب خیلی از شما تعریف کرده بود _ 

 جین هو با خنده ی شیطنت آمیزی نگام کرد و رو به سینا گفت

سراب از شماهم برای من تو کل این شش سال زیاد تعریف کرده بود ، وقتیم _

شما ازواج کرده باشید و منو  که داشت میومد ایران از یک ماهه قبل نگران بود

 مرده بود

 مشتی به بازوش زدم 

اوال مرده بود نه باید بگی کشته بود ، بعدشم قرار نیست نامرد بازی دربیاری _

 و همه چیز و بگی

جین هو رو به ... سینا خندید ، سراب قربون خنده هات که انقدر جذاب میشی 

ستم تا جین هو جلو باشه من صندلی عقب نش... سمت ماشین راهنمایی کرد 

رسید سینا از جین هو خوشش اومده و دیگه زیاد نسبت بهش حساسیت بنظر می

نداره وگرنه که به خاطر بغل کردنش منو کشته بود ، به مزون که رسیدیم از 

همه غذا خورده ... یک ساعتی که سینا گفته بود شده بود دو ساعت گذشته بود 

شته بودن کباب بود و با کمی مزه کردن متوجه بودن و غذا ی ما هم کنار گذا

شدم کار منصور کبابیه ، به اعضای خانواده جین هو رو از دوستان نزدیک من 

توی کره معرفی کردیم همه با مهربونی تمام و همون معرفت ایرانی که تو ذات 

اکثر ایرانی ها بود تحویلش گرفتن و خوشحال بودم با وجود اینکه شناختی ازش 

میدونستم که تا االن ... تن به خاطر من انقدر خوش برخورد رفتار میکنننداش

همه ی خانواده متوجه شغل من تو کره شدن ولی هیچ کدوم به روی خودشون و 

من نمیارن و چقدر بابت این موضوع ممنونشون بودم ساعت شش بود که همه 

و این از مزون خارج شدیم توی راه خونه سینا کلی با جین هو حرف زدن 

 رابطه ای که داشت نزدیک میشد باعث خوشحالی من بود رو به جین هو گفتم

 چی دوست داری برای شام درست کنم _
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 برگشت سمتم باذوق و چشمای براق گفت

 قرمه سبزی _

قش قش خندیدم و چشم بلند باالیی تحویلش دادم به خونه که رسیدیم چون دیر 

یوفتاد توی زود پز پختمش ،با صدای وقت بود و قرمه سبزی توی قابلمه جا نم

زنگ گوشیم توی پذیرایی رفتم و دیدم سینا و جین هو بازم مشغول صحبتن 

 متعجب گفتم

 اع ، جین هو تو استراحت نکردی هنوز؟مگه خسته نیستی؟_

نه ای تحویلم داد و بیخیال شدم ، بچه که نبود بخوام ساعت خوابشو یاد آوری 

 جواب دادمکنم ، نیاز زنگ میزد سریع 

 جونم نیاز_

 مثل همیشه خوشرو حرف میزد 

 سالم زنداداش ،خوبی ؟_

 با لحن خودش جوابشو دادم

 سالم عزیزم ، ممنون تو خوبی؟ جانم ؟

 با یکم مکث گفت 

مرسی عزیزم راستش دیروز گفتی کارم داری برای شرکت ،یادت رفت بگی _

 گفتم یادت بندازم... چیکار داری 

 ت آشپز خونه میرفتم جوابشو دادمطور که به سمهمون

خوب شد یادم انداختی ، خواستم بپرسم میتونی دنبال طراح حرفه ای ... اخ آخ _

 بگردی؟

 بله ، آگهی میکنم توی روزنامه ، میتونیم تراکتم پخش کنیم _

 متفکر جوابشو دادم
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 نیاز قرمه سبزی پختم برای شام پاشو بیا اینجا... عالیه اگر درست پیش بره _

 با خجالت به حرف اومد

 نه نه مزاحم نمیشم ،اون دوست خارجیتونم خونتونه _

نه عزیزم چه مزاحمتی مراحمی پاشو بیا ، جین هو مثل داداش منه غریبه _

 نیست توام غریبی نکن بیایا منتظرتم خداحافظ 

اجازه ندادم دیگه حرفی بزنه و تماس و قطع کردم برنجمم گذاشتم بپزه تا 

و تو این فاصله سفره رو آماده کردم ترشی های خوشمزه ،ماست ، ابکشش کنم 

دوغ ، کاهو ، ساالد ماکارونی همه رو آماده کرده بودم میخواستم مزه غذای 

ایرانی و به خوبی متوجه بشه حدود یک ساعت بعد نیاز اومد ،هر چقدر که این 

میداد ،  آورد جین هو داشت درسته قورتشدختر محجوب بود و سرشو باال نمی

سینا هم که متوجه نگاهش شده بود با جدیت منتظر توضیح بود که جین هو بعد 

 از یک ربع درست سر سفره رو به نیاز حرف اومد

 پوشش شما خیلی جالبه من تا به حال همچنین نوع پوششی و ندیده بودم_

 سینا که خیالش راحت شده بود جین هو کاری به نیاز نداشته با روی خوش گفت

 ادر ، بهترین نوع پوشش زنهای ایرانیهچ_

 جین هو با حیرت گفت 

 چادر چیه ؟ همون پارچه بزرگ و میگید _

برای این در مورد چادر سوال کرده بود که نیاز حین ورود چادر سرش بود و 

وقتیم که لباساشو عوض کرد چادر رنگی سرش کرد ، منم که مثل همیشه 

ا اصال حرفی نزد ، نیاز با خجالت و روسری سر نکردم و در کمال تعجب سین

 کلی رو گرفتن جوابشو داد

  چادر کامل ترین حجاب زن های مسلمون_ 

جین هو سری تکون داد و من خندم گرفت چون مطمئن بودم هیچی نفهمیده و 

فقط برای حفظ آبرو تظاهر به فهمیدن میکنه ، جین هو با نگاهی که برق میزد 

 گفت 
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 این غذا های خوشمزه درست نکردی ؟ سراب ، چرا تو کره از_

 ابرویی باال دادم و گفتم

 کردم تو دوست داشته باشی درست میکردم همیشه ولی فکر نمی_

 نگاهی به جمع کرد و کمی روی نیاز مکث کرد و گفت

دوست دارم هم ایران و هم هر چیزی که بهش مربوطه کشور خاصیه به نظرم _

کنه به خصوص طرز پوشش دیدم فرق میبا همه ی کشور های که تا به حال 

 خانم ها

 سینا که غذاشو تموم کرده بود با دستمال دور دهنشو پاک کرد و گفت 

دونستم شما ایرانی نیستید شما خیلی مسلط فارسی صحبت میکنید ، اگر نمی_

 حتما فکر میکردم اهل ایرانید

 جین هو با ذوق گفت 

احساس غربت نکنه کال باهاش  سراب یادم داد ، منم میخواستم توی کره_

 فارسی حرف میزدم

 چشمکی زد و با شیطنت ادامه داد

 االن باید جبران کنه و باهام  گاهی کره ای حرف بزنه_ 

 سینا خندید و رو به من گفت

 راست میگه سراب مهمون نواز باش و جبران کن_

هو باهم برخالف تصورم رابطه سینا و جین ... حیرت زده خندیدم و تایید کردم 

عالی بود و این رابطه خوب به کامیارم رسیده بود و سینا جین هو رو کامال 

تایید میکرد و به عنوان برادر من و یه دوست قبولش کرده بود با کامیار یه 

اکیپ سه نفره کامل شده بودن دائما با هم بودن من از جین هو خواسته بودم 

و خونه کمال میل قبول کرده بود  ایران بمونه و تو کارهام کمکم کنه اونم با

و سینا هم دنبال اقامت گرفتنش بود تمام کارهامونو انجام داده بودیم و گرفته بود 

شرکت و مزون به صورت رسمی فعالیتشون و شروع کرده بودم ولی هنوز 
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کاری از برندمون برون نداده بودم تصمیم داشتم روز اول پاییز یه مهمونی بدم 

امو معرفی کنم جین هو از طرف من با پنج تا از بهترین و توی یک شو کار

برند های کره و ترکیه و ایران صحبت کرده بود و دعوتشون کرده بود همه ی 

کار های مراسم آماده بود ، ولی مونده بودم با سینا و کال خانواده چیکار کنم با 

ور باید این مراسم تقریبا باز که اکثرا حجاب ندارن و خودمم نمیدونستم چط

داد بی حجاب باشم و اگر حجابم داشتم حاضر بشم ، مطمئنا سینا اجازه نمی

ی عکس های بی حجاب من تو تموم سایت های مسخره بود چون هنوزم همه

خواستم با سینا هم در این باره حرف بزنم چون مطمئنا به نمی... اینترنتی بود 

ره روز آخر تصمیم گرفتم یه چادر بهم میداد و مجبورم میکرد سرم کنم  باالخ

و شلوار خودم اختصاصی طراحی  رم ، کتربان ست کت و شلوار خودم بزاتو

العاده ترین طرحمون بود برای سینا هم کت و شلوار ست خودم شده بود و فوق

فقط مردونشو آماده کردم و تصمیم داشتم تو لحظه آخر توی عمل انجام شده 

ن باشه  زیر دست گریمور نشستم و داشت بزارمش تا یکی از مدل های مردمو

تمام هنرشو روم پیاده میکرد مراسم شروع شده بود قرار بود اول من سخنرانی     

شرکت کرده  ها، قبال بارها توی این مراسم  کنم و بعد کت واک شروع بشه

ی کشیدم البته همهخانوادم خجالت می سینا وودم ولی اینبار به خاطر حضورب

تا قبل از ایستادم پشت میکروفن بود به صورت کامال مسلط اول این خجالت 

 فارسی صحبت کردم

سالم عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که حضور دارن ممنونم که دعوت _

یه سالمم عرض میکنم خدمت دوستانی که اینجا نیستن ... مارو پذیرفتید و اومدید

ند تازه تاسیس ماست ولی از بر« َسرنا»و ما افتخار میزبانیشون و نداریم  برند 

این به بعد قراره خیلی اسمشو بشنوید ، ما با طرح های خاص کالکشن پایزمون 

 و با طرح های خاص تر ادامه میدیمشروع میکنیم 

صدای جیغ و تشویق باال رفت نگاهم به نگاه خیره سینا افتاد منظور نگاهش و 

تا به چیزی که دوست  متوجه نشدم ولی ازش ممنون بودم که ازم حمایت کرد

 دارم برسم لبخندی جذاب روی لبم نشوندم و ادامه دادم 

عشقم بکنم که توی این راه پشتیبانمه مطمئننا من باید یه تشکر ویژه از_

ی دوستانی خوشبخت ترین زن دنیام که همچین مردی دارم ویه تشکرم از همه

 که به هر صورت ازم حمایت کردن 
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ره به دوربین گوشیم که جین هو باهاش الیو میگرفت کمی مکث کردم و بعد خی

به انگلیسی حرفامو تکرار کردم و بعد هم کره ای با تشویق همه از روی استیج 

طور که دستشو پایین اومدم و کنار سینا ایستادم با لبخند محوی نگام کردو همون

 دور کمرم حلقه میکرد زمزمه وار گفت 

جای اینطور لباس پوشیدن االن چادر سر سراب ، مطمئنا من دوست داشت ب_

 میکردی 

 نگاهمو توی چشماش دوختم و ادامه داد 

ولی االن بهت افتخار میکنم که انقدر استواری و ازت ممنونم به عقیده من _

 احترام گذاشتی و حتی اگر کم حجابتو حفظ کردی

ر سال ترکش کردم اگشش لبخندم و به روش پاشیدم ، خیلی اشتباه کردم که 

کردم االن این سراب نبودم ولی االن یه تار موشو با دنیا عوض ترکش نمی

نمیکنم ، االن میفهمم من سینا رو دوست داشتم ولی عاشقش نبودم چون اگر 

عاشق کسی باشی هرگز راضی به ترکش نمیشی مثل حسی که من االن به سینا 

ن طور که همو... دارم حاضرم بمیرم ولی حتی یه خار به دست عشقم نره 

انتظار داشتم همه چیز عالی پیش رفت و چند تا قرارداد بزرگ هم بستم ولی 

هرکاری کردم سینا قبول نکرد به عنوان مدل روی استیج بره و این کارو 

سوسول بازی و بدور از ابهت مردونه میدونست ، برخالف همیشه ریحانه هم 

افتضاح بود کامال توی این مهمونی حضور داشت ولی رفتار کامیار باهاش 

مشخص بود که رابطه خوبی ندارن ،از ریحانه ی سرحال همیشه خبری نبود به 

جاش یه دختر الغر و تکیده بود با دیدنش دلم خیلی براش سوخت نقطه مقابل 

ریحانه خواهرش هانیه بود که توی این چند وقت حسابی آب زیر پوستش رفته 

داشت ، باالخره وجه محل به کامیار نمی بود و جذاب تر شده بود البته که به هیچ

... با موفقیت این شو هم تموم هر روز شرکت میرفتم و به کار ها نظارت داشتم 

جین هو رو به عنوان معاونم انتخاب کرده بودم ولی چون سواد خواندن و 

نوشتن فارسی نداشت کارش سخت بود برای همین نیاز دائما باید توی اتاقش بود 

سوال پرسید و کارش داشت که یه میز برای نیاز تو اتاق جین هو  انقددیگه 

گذاشتیم ، با شناختی که از جین هو داشتم از عمد این کارو کرده بود حداقل 

برای من که از دوستان نزدیک جین هو بودم فهمیدن این موضوع کار سختی 

من نگران  نبود که به نیاز یه حس هایی پیدا کرده بود ، البته این موضوع برای
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کننده بود چون نیاز از خانواده مذهبی و دینداری بود و این درحالی بود که جین 

کامیار و سینا جین هو رو مثل برادر خودشون ... هو اصال مسلمان نبود 

میدونستن ولی من مطمئن بودم هیچ کدوم با بودن جین هو با خواهرشون موافق 

ت و به سینا هم گفته بودم بین راه اون روز یکم زود تر اومدم شرک... نیستن 

برام بی بی چک بخره به حالت هام شک داشتم ، منو سینا از سه ماه بعد از 

مردن بچه ها تصمیم به بچه دار شدن گرفته بودیم و خدا خدا میکردم تا جوابش 

مثبت باشه تموم مدت با سینا به شرکت میرفتم دیگه پولی برای خرید ماشین 

پولمو برای مزون و شرکت سرمایه گذاری کرده بودم از سینا نداشتم چون تمام 

دلم میخواست روی پاهای خودم ...هم خواسته بودم ازم حمایت مالی نکنه 

وایستم با جواب منفی بی بی چک ناامید توی اتاقم رفتم و به سینا خبر دادم با 

ریم وجود اینکه مشخص بود ناراحت شده ولی به روی خودش نیاورد و کلی دلدا

داد ولی من دیگه تا آخر وقت حوصله هیچ کاری و نداشتم اگه محل کارم نبود 

 میشستم گریه میکردم آخر ساعت نیاز و هانیه با سر و صدا به اتاقم اومدن

 نیاز با ذوق گفت

 پاشو زنداداش پاشو بریم خرید چند وقته با هم خرید نرفتیم _

 هانیه هم ادامه حرفشو گرفت 

 ومه امروز کسل هستی پاشو بریم اره سراب ، معل_

 با ناله گفتم 

 من حال ندارم بیام ... واااای_

 نیاز جدی گفت

 بیخود ، پاشو بریم_

با چشمای گشاد شده به جدیتش نگاه کردم و با هانیه زدیم زیر خنده با همون 

 حال گفتم 

و نیاز جدیت اصال بهت نمیاد به نظرم بهتره برای جین هو این ادا اطوار ها ر_

 دربیاری نه ما 
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 خندمون شدت گرفت و نیاز وارفته لب گزید و گفت 

 چی میگی سراب؟ ... هیییی _

 شونه باال انداختم 

 از رفتارهاتون کامال مشخص یه حس هایی بینتونه ، انکار نکن_

 با خجالت و آروم گفت  ناراحت 

 نرنید شما که شرایط و میدونید بچه ها خواهش میکنم دیگه در این باره حرف_

 وقتی دیدم ناراحت شده بحث و عوض کردم به هانیه هم اشاره کردم ادامه نده 

 خب بچه ها مگه نمیخواستید بریم خرید پاشید دیگه _

هر سه از شرکت بیرون زدیم و با اسنپ به مغازه ی دوست هانیه که لباس 

ز فروشی داشت رفتیم ،دوست هانیه یه دختر ریزه پیزه و مهربون و بود که ا

بدو ورود حسابی تحویلمون گرفته بود ، از بین لباس ها از یه پافر دو رو 

ارتشی خوشم اومد با کمک عالیه دوست هانیه و هانیه و نیاز یه شلوار جین 

مشکی و یه نیم بوت ارتشی با یه پیرهن یقه اسکی بافت انتخاب کردم تیپ 

ه ها هیچ چی نخریدن بچ... خوشگلی شد با یه شال خوشگل به خریدم پایان دادم 

و این باعث تعجبم بود آخه خودشون گفته بودن که بریم خرید با خجالت تمام 

لباس هارو پوشیده بودم و این همش به اسرار هانیه و نیاز بود با لبخند مهربونی 

 رو به عالیه که برای بدرقمون جلوی در ایستاده بود گفتم 

 ممنونم عزیزم ، از اشناییتم خوشبختم _

 لبخند عمیقی دستمو فشرد و گفت  با

 منم همینطور عزیزم ، امیدوارم بیشتر هموببینیم _

 گفت با هانیه و نیاز هم خدا حافظی کرد و باز هم به اسرار نیاز که می

 ه شرکتی یخودت برسی ، ناسالمتی مدیر عامل باید بریم آرایشگاه توام یکم به _
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زن ها ذوق تغییر گرفتم و تند تند  به آرایشگاه رفتیم ، اونجا دیگه مثل همه

 خوام میگفتم چی می

 میخوام موهامو امبره کنم فقط موهام نسوزه _

 آرایشگر که حسابی هم معروف بود با لبخند عمیقی گفت

 نگران نباش عزیزم حواسم هست_

 آروم به هانیه گفتم 

 یش کنه هانیه ببین ناخن کار دارن اینجا اگر دارن بگو بیاد ناخن های منو ژل_

 هانیه از خدا خواسته کاری که گفتم و انجام داد 

تا  کارم تموم بشه ساعت هفت و نیم بود  خواستم بلند بشم که نیاز رو به 

 آرایشگر که دیگه میدونستم اسمش لیالست گفت 

لیال جون ، دستت درد نکنه شکل عروسک شده زنداداشم فقط بی زحمت یه _

 چشم داداشم عالی بره آرایش خوشگلم براش بکن که به 

 سریع گفتم 

دیره دیگه بریم خونه من همیشه ساعت چهار خونه بودم سینا نگران ... نه نه_

 میشه ، اصال بهش زنگ نزدم امروز

ولی کو گوش شنوا هیچ کس به حرفم گوش نکرد ولی وقتی از جام بلند شدم ، 

ده بودم خیلی از کارشون واقعا راضی بودم ، چون تا به حال موهامو رنگ نکر

خواست از خودم چشم بگیرم ، فقط استرس سینا رو تغییر کرده بودم دلم نمی

داشتم که خوشش نیاد با بچه ها تا خونه ی ما رفتیم ولی هر چی اسرار کردم تو 

نیومدن فقط لحظه ی آخر نیاز با شیطنت بسته ای از کیفش در آورد و به سمتم 

 باز کن با حیرت نگاشون کردم و گفتم گرفت و گفت بیا عشقم رفتی تو اینو 

 به چه مناسبت... چیه این _

هر دو با شیطنت خندیدن و با خدا حافظی سوار همون اسنپی شدن که منو تا 

خونه آورد با کلید در و باز کردم و رفتم تو حیاط مشخص بود سینا هنوز نیومده 
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ه محض باز چون برق ها خاموش بود کلیدم و در آوردم و در و باز کردم ب

کردن در همه جا روشن شد و صدای آهنگ تو خونه پیچید ، اشک تو چشمام 

حلقه زد سینای مهربونم لبخند به لب با یه تیپ خوشگل رو به روم ایستاده بود و 

اونطرف روی میز پر از شمع و گلبرگ بود و وسطشون یه کیک قلب قرمز 

بود و کنار میز هم یه خوشگل بود روی زمین پر از بادکنک های قلبی قرمز 

دسته بزرگ بادکنک هلیومی بود که وسطشون بادکنک عدد بیست و پنج برق 

میزد هر چی دستم بود و روی زمین انداختم و به سمت سینا پرواز کردم ، با 

تموم وجود بغلش کردم و اونم جوری منو به خودش فشرد که انگار تیکه ای 

 پیچیدگمشده از  وجودشم  صدای آهنگ تو گوشم 

 عاشق شو دوباره پس نرسیده دنیا که تش امشب که_

 فرشته ها دنبالتن مبارکه تولدت مبارکه تولدت عشقم

 مبارکه تولدت امشب مبارکه تولدت مبارکه تولدت

 مبارکه تولدت عشقم مبارکه تولدت امشب مبارکه

 با هق هق تو سینش گفتم 

 مرسی که هستی عشقم ، من عاشقتم_

و روی سرمو بوسید و همزمان با آهنگ تو گوشم زمزمه  موهامو نوازش کرد

 کرد 

 به فراموشی بسپار بدیای دیگرانو  _ 

 سریع تر بخند واست آرزو میکنم

 که رویاهات هم رنگ حقیقت بشن 

 تیره و تار میشن بقیه هرچی به اون  

 خیره تر شی چون امشب بیشتر از 

 آفتاب فردا صبح داری میدرخشی 
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 رفت و اینبار با لبخند و خیره به چشمام ادامه دادکمی ازم فاصله گ

 گذشته رو جا کن تو چمدون و_

 اخمو دور کن چشتا ببند به  

 امید رسیدن به آرزوهات

 دوباره شعم و فوت کن 

 به اینجا که رسید دوباره محکم بغلم کرد و با عشق گفت

 منم عاشقتم دارو ندارم_

میز برد هر دو نشستیم دستاشو آهنگ و قطع کرد و دستمو گرفت و به سمت 

 قاب صورتم کرد و گفت 

 میدونی دارو ندار ینی چی سراب؟ _

با همون چشمایی که از اشک شوق خیس بودن سوالی نگاهش کردم و با لبخند 

 گفت 

ینی وقتی هستی همه چیز دنیا خوبه و اگر خدایی نکرده یک روز نباشی کال _

 برام دنیا نیست 

 کردم و سینا با همون چشمای براق گفتبا لبخند اشکامو پاک 

 چقدر خوشگل تر شدی...عروسکم_

 با ذوق پرسیدم 

 اولین باره موهامو رنگ کردما... واقعا ؟ _

 روی موهامو بوسه زد و با عشق گفت

__ ً تو با هر رنگ مویی زیبایی خوشگل خانوم ناخن هاتم ... اره زندگیم واقعا

 قشنگ شده

 حیرت زده گفتم
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 هامم شدی؟متوجه ناخن _

 خیره به چشمام نگاه کرد 

ی وجودمی ، کوچک ترین چیزی در تو تغییر همه... برام مهمترین داراییمی_ 

 کنه مطمئن باش متوجه میشم چه برسه به این چیزهای عیان 

از ذوق فقط گریه میکردم گریه ها ، محکم بغلش کرده بودم و با تموم وجود 

 ای بریده بریده از گریه گفتمکشیدم با همون صدعطر تنش و بو می

 عاشقتم ،عاشقتم...عاش...عا_

صورتشو غرق بوسه کردم ، وقتی تونستم یکم به خودم بیام ازش فاصله گرفتم 

 سینا برای عوض کردن جو با خنده   گفت 

ولی حالل آرایشگره هر چقدر پول گرفته ، خودتو با گریه کشتی صورتت _

 این مارک و بگیر همیشه تکون نخورد ، مارک ریملش چی بود ؟

خندید ، مشتی به وسط اون حال احساسی زدم زیر خنده ، سینا خودشم می

 بازوش زدم و گفتم

نه بابا ریملم بلدی چیه ؟ تو رو باید چک کردا ، وگرنه سینا رو چه به پرسیدن _

 مارک ریمل

ساده دوتایی زدیم زیر خنده و من این خوشی و به دنیا نمیدم ، شاید یه لحظه ی 

عشق میکردم از لحظه به لحظه با سینا بودن ... بود ولی برای من زندگی بود 

زندگی همین بود دیگه زندگی کنار کسی که از بودن کنارش لذت ببری و من ... 

بردم اصال لذت چیه قاطی لحظه به لحظه زندگیم با سینا از باسینا بودن لذت می

ندگیم و دوست نداشتم یه لحظه هم عشق بود  وگرنه من همون سراب بودم اگر ز

نمیموندم ،من کنار سینا بلد بودم زن باشم ولی برای بقیه همون سراب بودم 

... محکم و مستقل ،کال طبیعت زن اینه ،به مردی که دوست داره تکیه میکنه 

سینا بسته ای که  نیاز بهم داده بود آورد هیجان زده که شدم همونجا کنار در 

، بازش که کردم یه لباس شب کوتاه عروسکی بادمجونی بود رهاش کرده بودم 

سریع رفتم پوشیدمش فیت تنم بود اوه چه سلیقه ای دارن بیشعورا سینا رو صدا 
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کردم تا زیپشو ببنده با اون مدل مو که بعد از رنگ شدن فر درشت شده بود و 

 کرد گفتمآرایشم ست جذابی بود لوس روبه سینا که لم داده بود و من و نگاه می

 سینایی پاشو برقصیم عشقم _

 با تعجب نگام کرد و گفت 

 من رقص بلد نیستم ک سراب _

 آهنگ مورد نظرم و پلی کردم و با ناز سمتش رفتم دستشو گرفتم و بلندش کردم  

 کیه که ببینتت دلش نره برات_

 میبری هوش و حواس هرکیو دلت بخواد تو که با خنده هات 

 دست چشمات نداریم نه عزیزم رو 

 با اون دلبریات کاری کردی 

 به چشم هیچ کس دیگه های نیاد

 دیوونه برق نگات منو گرفت آره 

 بدجوری قلبم بهت گرفتاره

 …فکر تو یه لحظه راحتم نمیذاره 

هر دو دستشو روی کمرم گذاشتم و خودم دستمو دور گردنش حلقه کردم ، با 

کرد تو آغوشش بودم و با آهنگ ریتم تکون خوردم طولی نکشید که اونم شروع 

 زمزمه میکردم

 دیوونه تو تمومه دنیای منی_

 نبینم یه روزی تو ازم دل بکنی 

 …یا یه جایی بی هوا تو حرف رفتن بزنی 

 فرق داره این دفعه با هر دفعه حسم 
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 زدم هر دری که آخر بهت من برسم

 نمیخوام هیچکسی باشه نه دورت اصال 

 شق رسماگیرته این دل وامونده عا

 دیوونه برق نگات منو گرفت آره

 بدجوری قلبم بهت گرفتاره 

 …فکر تو یه لحظه راحتم نمیذاره 

با وجود اینکه میدونستم خیلی اهل موزیک و رقص نیست ولی با دلم راه اومد 

 انگار از رقصمون خوشش اومده بود که با شیطنت کنار گوشم گفت

 به بعد سراب ، روزی دو دفعه رقص داریم از این_

تو چشمام خیره شد برخالف تصورم آهنگ و بلد بود اینو وقتی فهمیدم که 

 باهاش شروع به خواندن کرد

 فرق داره این دفعه با هر دفعه حسم _

 زدم هر دری که آخر بهت من برسم

 نمیخوام هیچکسی باشه نه دورت اصال 

 گیرته این دل وامونده عاشق رسما

  دیوونه برق نگات منو گرفت آره

 بدجوری قلبم بهت گرفتاره

 …فکر تو یه لحظه راحتم نمیذاره 

 دیوونه تو تمومه دنیای منی 

 نبینم یه روزی تو ازم دل بکنی

 … یا یه جایی بی هوا تو حرف رفتن بزنی 
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آهنگ که تموم شد دستمو گرفت و سمت میز رفت هر دو نشستیم با فندک شمع 

 های روی کیک و روشن کرد و گفت 

 ل ارزو کن بعد شمع هارو فوت کن خانمم او_

چشمامو بستم و با تموم وجودم از خدا خواستم خوشبختیمون و ازمون نگیره ،  

 همه آدمای دنیاش برای خودش ولی این یدونه برای همیشه برای من باشه 

 چشمامو باز کردم و شمع و فوت کردم، سینا بوسیدم و گفت

 سال کنارمی خیلی خوبه که ام... تولدت مبارک عزیزم_ 

 با یکم مکث ادامه داد

 خوشحالم که امسال تولدت و تنها جشن نگرفتم _

 وارفته نگاش کردم ومن چقدر در حقش ظلم کرده بودم ، بحث عوض کردم

 مرسی عزیزم ، حاال برام کادو چی خریدی آقای همسر_

 زد روی پیشونیش و گفت 

 یادم رفته کادو بخرم ... اخ آخ دیدی چی شد؟ _

 د عمیقی زدم و گفتم لبخن

 منو انقدر خوشحال کردیا ، واقعا نیازی به کادو نیست_

 با شیطنت خندید و جعبه مکعبی از پشتش درآورد و توی هوا اروم تکون داد

 کردم اگه میدونستم انقدر قانعی که این همه هزینه نمی_

و تند تند با ذوق جعبه رو توی هوا قاپیدم و باز کردم ، با جیغ بغل سینا پریدم 

 بوسیدمش 

 مرسی عشقم ، ماشینم کجاست... مرسی _

قش قش خندید و دستمو گرفت و به سمت حیاط برد چون خونمون دربست و 

ویالیی بود نیازی به حجاب نبود به خصوص که پارکینگمون سر پوشیده بود و 
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زیر خونه و اصال از جایی دید نداشت ، برای همین وقتی با اون سر و وضع 

رفتم سینا چیزی نگفت ، با دیدن یه دنا پالس سفید با ذوق دوباره بغلش  بیرون

کردم و بعد به سمت ماشین رفتم ، به مدل و رنگ و هیچی کار نداشتم ولی چون 

سینا خریده بودش عاشقش شده بودم ، اون شب یکی از بهترین شب های زندگیم 

ار شدم یه میز مفصل صبح که از خواب بید... بود و این همش به لطف سینا بود

برای صبحونه چیدم و سینا رو صدا کردم تا بیاد صبحونه بخوره اول دوش 

 گرفت و بعد اومد توی آشپزخونه

 سالم عروسک صبحت بخیر_

 با عشوه جوابش و دادم

 سالم عشق عروسک صبح شما هم بخیر آقا _

 لبخندی زد و سر میز نشست ، چند دقیقه که گذشت با آرامش گفتم

 جونم،میخوام برای عید  یسری وسایل خونه رو وعوض کنم نظر ت چیه ؟سینا_

 لبخند محوی زد و شونه باال انداخت 

 عزیزم تو خانوم خونه ای هر کاری صالح میدونی بکن _

 هیجان زده دستامو به هم کوبیدم و تند تندگفتم

 واااای ، کلی نقشه دارم یه دیزاین توپ تو سرمه ، باید کمکم کنیااا_

لبخندی از شوق نگام کرد ، یجوری نگاه میکرد انگار این لحظه ها ارزوش  با

بودن ،این لحظه که من با ذوق در مورد تغییر دکوراسیون خونه مشترکمون 

حرف بزنم و اون منتظر باشه تا هر چی نظرمه فقط انجام بده ، منم که متوجه 

دیم ، مثل هر روز این موضوع بودم ، ناز میکردم تا گرون بخره از جا بلند ش

 منتظرم بود و گفتم 

آقامون دیشب برام خریده ، ... عشقم شما برو کارت دیر نشه ، من ماشین دارم _

 یکم خونه رو مرتب کنم خودم میرم 

با لبخند سری تکون داد و خدا حافظی کرد و رفت ، بعد از رفتن سینا تند تند 

اشتم، توی اتاق رفتم و هارو تو ماشین ظرفشویی گذ. میزو جمع کردم و ظرف
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تختم مرتب کردم وقتی همه ی کار هام انجام شد با به تیپ خوشگل به سمت 

ماشین عزیزم رفتم و سوار شدم ، رانندگیم خوب بود پس بدون مشکل سریع به 

شرکت رسیدم ، ماشین و جلوی شرکت نگه داشتم و جواب سالم نگهبان و دادم 

خواهش کردم ماشین و پارک کنه داخل و چون دیرم شده بود از آقای رحیمی 

شرکت رفتم و توی اتاقم طرح های دو هفته طراح هامون روی میزم بود و 

نهایت ... قرار بود از توی اونها چند تا طرح برای کالکشن زمستانه انتخاب کنم 

دقتم و میکردم تا طرح ها عالی باشه اینبار تصمیم داشتم عالوه برکت و شلوار 

م به طرح هامون اضافه کنیم ، همون طور که دوست داشتم هامون پالتو ه

برندمون توی همین مدت کوتاه خوب جا افتاده بود چه در ایران و چه خارج از 

از حدود سی طرح چهار تاشو انتخاب کردم و بقیه رو رد کردم ، قصد ... ایران 

تلفن اتاق . ..داشتم امروز سری به مزون بزنم و به کار خیاط ها هم نظارت کنم 

 زنگ خورد منشی بود 

 بله_

 با همون صدای مهربونم گفت 

 خوام بیان داخل رئیس ، خانوم بابایی می_

العاده خوش برخوردی بود و همیشه منو رئیس صدا منشیم دختر جوون و فوق

میکرد ، من حد خودمو با تمام کارمندهای شرکت و مزون حفظ کرده بودم به 

دی باید همین طور رسمی باقی بمونه تا همه نظرم رابطه رئیس و کارمن

 کارهاشون و درست انجام بدن 

 یدش داخلتبفرس_

 با نقشه ای به در وارد شد و با لبخند گفت

 سالم رئیس روزت بخیر _

 با چشمک ریزی و صدای آروم ادامه داد 

 دیشب خوش گذشت ؟ ببینم عمه شدم یا نه؟ _

عد از جا بلند شدم خواهرانه بغلش با خنده خودکارمو به سمتش پرت کردم و ب

 کردم و با همون شوق و بغض توی صدام کنار گوشش زمزمه کردم
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دیشب بهترین شب زندگیم بود مرسی نیاز ،تو خواهر شوهر نیستی خواهر _

 منی

 گونمو بوسید و مهربانانه نگام کرد 

 سراب تو خواهر منی خوشحال کردنت باعث خوشحالیمه _

 لی بود مرسی از کادوتون عا_

 با چشمک شیطونی ادامه دادم

 فکر کنم باعث شد عمه بشی_

 با چشمای گشاد شده وجیغ گفت

 خیلی پرویی سراب _

 هر دو قش قش خندیدیم 

نیاز پاشو بریم ناهار بخوریم ،از اون طرفم باید بریم مزون دو هفته بیشتر که _

 خوام کارا به مشکل بر بخوره سر نزدی نمی

 تلفن و برداشتم و به منشی گفتم  به سمت میز رفتم و

 وصل کنید به خانوم بابایی _

 تو اتاقتونن_

 به هانیه _

بیچاره حق داشت گیج بشه هر سه ی ما بابایی بودیم و این هم به خاطر ازدواج 

 های تمام فامیلیمون بود ،چشمی گفت و وصل کرد 

 بله_

 . هانیه ، منو نیاز میریم مزون آماده شو تو ام بیا_

 ه ای گفت و قطع کردم رو به نیاز که درحال مرتب کردن میزم بود گفتم باش
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 نیاز جین هو تو اتاقتونه _

اوهومی گفت و اصال کار سختی نبود فهمیدن این که یه حس های عمیقی 

هر سه آماده خروج از شرکت بودیم و با هم حرف ... بینشون وجود داره 

 گفتزدیم و هانیه میمی

 نا چی کادو داد بهت سراب ، دیشب سی_ 

 نیاز با شیطنتت جوابشو داد

 بچه _

زدم و با بفرماییدش ره ای نثار شون کردم و تقه ای به در اتاق جین هو غچشم 

ت میزش نشسته بود و متفکر نگاهشو به کامپیوتر جلوش دوخته شوارد شدم ، پ

 بود با صدای باز شدن در نگاهش و بهم دوخت و لبخند محوی تحویلم داد 

 جانم سراب _

 خواهرانه نگاش کردم و کره ای جوابشو دادم 

عزیزم من و هانیه و نیاز داریم میریم بیرون شرکت ، میتونی به کار ها _

 رسیدگی کنی؟ 

چشم هایش برق زد ، جین هوی بیچارمو از کشورش دور کرده بودم و راهی 

س باید دینمو پاشید پدیار غربت کرده بودم و اون باز هم به روی من لبخند می

ادا کنم و حد اقل گاهی باهاش کره ای صحبت کنم تا از بی هم زبونی غصه 

نخوره درست مثل کاری که اون با من کرد ، من درک میکنم زندگی توی 

 کشور غریب چقدر سخته با همون ذوق زده ای جوابمو به زبون مادریش داد 

 حتما خواهر ، به هر سه تون خوش بگذره _

بوسی براش فرستادم و از اتاقش خارج شدم ، سوار آسانسور که  چشمکی زدم و

شدیم برعکس همیشه که همکف و میزدم دکمه پارکینگ و زدم و با لبخند های 

معنی دار هر دوشون متوجه شدم که از هدیه ی سینا هم با خبر بودن به ماشین 

تشکر که رسیدیم هر دو با ذوق تبریک گفتن ، به مهربونیشون لبخند زدم و 

 یادم افتاد سوییچ دست نگهبان مونده با ناله گفتم ... کردم 
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 بچه ها سوییچ دست آقای رحیمی یکیتون بره بگیرش _

 نیاز با شیطنت گفت

 من می م تو تکون نخور عشق عمه چیزیش نشه _

 خندیدم و بیشعوری گفتم ، 

ه طبیعی بود چند دقیقه بعد با سوئیچ برگشت ، تصمیم داشتیم اول بریم ناهار البت

ساعت دو ظهر بود  جلوی رستوران پارک کردم و جواب سینا رو که داشت به 

 گوشیم زنگ میزد و با ناز فراوون دادم 

 جونم عزیزم_ 

 صداش سرحال بود 

 سالم خانمم ، خسته نباشی_

 با ذوق لبخند زدم 

 سالااام عشقم ، مرسی شما هم خسته نباشی اقا  ، کجایی ؟ _ 

نه ، میگما سراب خیلی بده ظهرا خونه نمیای ، خونه بدون تو دارم میرم خو_

 رو دوست ندارم 

 با شیطنت گفتم 

 صبر کن عشقم االن همه رو میپیچونم نیم ساعت دیگه خونم _

 سرحال قهقهه زد 

 ای جان ،عروسکم بدو منتظرما _

 با ناز فراوون جوابشو دادم

 چششششششم فعال عشقم _

 مهربون خندید
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 خانم خدا حافظت _

 رو به بچه ها با خجالت گفتم  

 شرمنده که باید بپیچونمتون آقامون خونه منتظر _

هر دو با خنده و شوخی سر به سرم گذاشتن و اسرارم برای اومدنشون و رد 

کردن و نداشتم برسونمشون ، به سمت خونه حرکت کردم ، سر راه از به مرغ 

نون تازه گرفتم ، خریدم و با فروشی کتف و بال خریدم و از نونوایی محل هم 

ذغال و ژل آتش زا پایان دادم ، در حیاط و با ریموتی که دیشب سینا داده بود 

باز کردم و ماشین و توی پارکینگ گذاشتم ، سینا هنوز نیومده بود خرید هامو 

توی آشپز خونه گذاشتم و سریع لباسامو با یه تاپ و شلوارک خوشگل عوض 

تمیز شستم و . سیدم و توی آشپز خونه برگشتم کتف و بالکردم و یکم به خودم ر

با آبلیمو و سس و ادویه مزه دار کردم ، با صدای چرخش کلید متوجه اومدنش 

 شدم  ،با لبخند به پیشوازش رفتم 

 سالم عزیزم خسته نباشی_

کتشو درآورد و روی مبل انداخت بعدش بازوم و گرفت و پیشونیم و عمیق 

 بوسید 

 خانما ، چه خوبه وقتی میام تو خونه ای سالم خانم_

 منم گونشو بوسیدم و با لحن خودش گفتم

 راهش یه زنگه اقا... سراب فدات بشه هر وقت که بخوای من خونم _

 اخم کرده گفت

سراب اینطوری نگو هیچ وقت تو همه وجودمی حاضرم بمیرم ولی یه تار از _

 موهات کم نشه

بوسه ای روی لباش زدم ، وری از آغوشش  خندیدم و خدانکنه ای گفتم و تند

 بیرون اومدم با خنده گفت

 چرا نوک میزنی بچه _
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 با خنده لب گزیدم و با عشوه گفتم

 عشقم برو لباسات و عوض کن بیا شام درست کنیم_

 برحیرت نگام کرد 

 من شام درست کنم؟ _

 قش قش خندیدیم

 اره عشقم برو و زود بیا_

فتم توی آشپز خونه و مشغول سیخ زدن جوجه ها لبخند محوی زد و رفت منم ر

 شدم ، سنا هم چند دقیقه بعد اومد با دیدنم مهربون گفت 

 سراب عزیزم ، چند دقیقه صبر کن تا برم گوشت هم بگیرم کبابم درست کنیم_

 با ذوق گفتم

 بلدی کباب سیخ بزنی ، برو برو بخر زود بیا_

تنش بود ، ده دقیقه نشد که  با خنده سوئیچشو برداشت و رفت یه ست اسلش

 برگشت 

 اع سینا چه خبره انقدر گوشت گرفتی ؟_

 در حالی که نوشابه ای که خریده بود و توی یخچال میذاشت گفت

اشکال نداره بقیه شو بزار تو یخچال ، هر وقت تونستی بسته بندی کن بزار _

 فریزر

پیاز هم پوست  سری تکون دادم و از گوشته اندازه امشب برش دادم و شستم و

کندم و از وسط برش دادم ، با سینا توی چرخ گوشت ریختیم ، سیخ های کباب 

و آوردم و دادم سینا تا سیخ بزنه اون مشغول بود و من با دقت به دستش خیره 

 بودم تا ببینم چطور سیخ میزنه ، مظلومانه

 سینا به منم یاد میدی ؟_
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رد و وقتی توضیحش تموم شد همون طور که سیخ می شروع به توضیح دادن ک

 و بعدش گفت

 سراب یدونه تو بزن بزنم یاد گرفتی؟_

باذوق شروع کردم ولی هرکاری میکردم میکند میوفتاد ،هر دو قش قش 

 میخندیدیم و سینا با همون حال گفت 

 قربون خانم خنگم برم من_

ی خندم شدت گرفت و اون با همون خنده و عشق خیره م بود ،نیم ساعت بعد کل

سیخ کباب و جوجه جلومون بود یا شیطنت همه رو برداشتم و روش و سلفون 

 کشیدم و توی یخچال گذاشتم ، سینا شاکی گفت

 خواستیم بخوریمشون می... اععع _

ابرو باال انداختم و درحالی که تخم مرغ و گوجه از توی یخچال درمیاوردم تا 

 املت درست کنم گفتم

 و کامیار و هانیه بیان بعد درست میکنیم دور همنوچ شب میگیم نیاز و جین ه_

 با ناله نگام کرد

 بابا من گشنمه باتخم مرغ که آدم سیر نمیشه _ 

سری تکون دادم وگوجه و تخم مرغ هارو توی یخچال گذاشتم ، و جوجه و  

طرف هارو توی ...کبابا رو در آوردم ،باهم غذا رو آماده کردیم و خوردیم 

تم پیش سینا ،سه چهار روزی گذشته بود ، زودتر خونه ماشین گذاشتم و نشس

اومده بودم تا شام درست کنم ،ولی سینا برعکس همیشه خیلی دیر کرده بود ، از 

دادبعد از ده بار زنگ نگرانی داشتم میمردم و سینا هم گوشیش و جواب نمی

 کی و ناراحت گوشی رو برداشتازدن ش

 نمسراب خونه کامیارم بعد بهت زنگ میز_

بیشتر نگران شدم ولی باشه ای گفتم و قطع کردم ، برعکس گفته اش بهم زنگ 

نزد حدود سه ساعت بعد خونه اومد ، با صدای ماشینش تصمیم گرفتم باهاش 

قهر کنم و به سمت اتاق رفتم ولی وسط راه پشیمون شدم ، حتما مشکلی پیش 
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ض کرده به سمتش اومده وگرنه سینا بد قول نیست با کلید در و باز کرد بغ

 پرواز کردم اونم محکم بغلم کرد با همون حال گفتم

 نگرانت شدم _

 سرمو بوسید و گفت

 ببخشید عزیزم مجبور بودم بمونم _

از بغلش بیرون اومدم وکتش وکه در آورده بود ازش گرفتم و اویزکردم بیخیال 

سینی به  غذا شدم و گل گاوزبان دم کردم یه تیکه نبات هم تو ماگ ها ریختم و

دست به سمت پذیرایی رفتم روی مبل،کنار سینا که لم داده بود و ساعد دستش 

 روی چشمش بود نشستم و آروم صداش کردم

 سینا عزیزم؟_

و دستش دادم  ماگ دمنوش , معلوم بود حواسش نبود دسستشو برداشت نشست 

 پرتقالی از ظرف میوه روی میز برداشتم و مشغول... و یه نفس سر کشید 

 پوست کندنش شدم و در حموم حال پرسیدم

 کار ریحانه وکامیار به کجا رسید؟_

 با درگیری فکری نگام کرد

 کامیار خواسته طالقش بده ولی ریحانه میگه حاملست_

 چاقو دستمو برید و حیرت زده شیونی به طرف سینا برگشتم

 چطور ممکنه؟ ،کامیار که گفته بود رابطه ندارن... هییییییی _

 ه دستی توی موهاش کشیدکالف

منم غیرتم داره خون به پا میکنه ... نمیدونم سراب ، کامیار داره دیوونه میشه _

دونم کنه که داره کور میشه و فقط میگه نمی، خود ریحانه هم انقدر گریه می

چطور، ولی مگه میشه آخه ، حاملست ، بچه اش از شوهرش نیست ونمیدونه از 

امیار به جایی رسیده که هر روز داره کتکش میزنه تا ک... کیه اینکه بدتره 

حقیقت و بگه اصال هم به من گوش نمیده ،حق داره سراب هر چقدرم که عاشق 
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ریحانه داره ...ریحانه نباشه حق داره ، زنش حاملست و بچه از خودش نیست 

کشه که بچه رو سقط کنه و کامیار اجازه نمیده میگه میخواد خودش و می

 ه ریحانه با کی بهش خیانت کردهمشخص بش

نفهمیده بودم از کی دارم گریه میکنم با نشستن سینا کنارم به خودم اومدم دستمو 

که بریده بود توی دستش گرفت ،اوووو چقدر خون اومده ، آروم با بتادین زخمم 

 آروم با همون حال گفتم... و تمیز کرد و دستمو بست 

 ا ، بیچاره کامیار چه حسی داره االنچطور تونسته همچین کاری کنه سین_

 متفکر جوابمو داد

دونم مسخره است ولی حرفشو باور کردم، به نظر من ریحانه نقش سراب می_

 کرد و توی چشماش صداقت بودبازی نمی

 با تردید خیره شدم بهش اخه مگه میشه با گرد افشانی حامله شد

اری ندارم ولی اینو سینا من به صداقت چشم و پاکی روح و نون حالل ک_

 دونم که یه دختر با گرد افشانی حامله نمیشهمی

 وسط عصبانیت لبخند محوی زد، دست بلند پیچی شدمو بوسید 

 من قربون خانم خودم که پاک ترین زن دنیاست_

 خدا نکنه ای گفتم و غمگین گفت

 سراب من دارم از فشار غیرتم خفه میشم ، داداش بیچارم دیگه چه حسی داره_

 ؟ 

 کمی فکر کردم و با تردید گفتم 

سینا به نظرم صالح نیست تنهاشون گذاشتی پاشو آماده شو باهم بریم اونجا تو _

 بمون پیش کامیار و منم ریحانه رو بیارم اینجا پیش خودم نظر تو چیه

 کالفه نگام کرد و طبق عادت دست تو موهاش کشید
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صالح میدونی انجام بده ،  من االن مغزم خوب کار نمیکنه عزیزم، هرکاری_

 شاید اینکار بهتر باشه

با این تصمیم از جا بلند شدیم و آماده شدیم و از خونه بیرون زدیم بعد از بیست 

دقیقه رسیدیم من اولین بارم بود که خونشون میومدم سینا زنگ و زد و بی 

ا حرف در باز شد خونشون تو یه آپارتمان ده طبقه بود که توی هر طبقه دو ت

یه خونه نقلی هفتاد و پنج متری با آسانسور به طبقه پنجم رفتیم در ... واحد بود 

ی وسایال خورد شده بود  باز بود وارد شدیم با حیرت به اطراف نگاه کردم همه

کامیار جلوی آشپزخونه ایستاده بود و ریحانه با وضع خیلی پریشونی روی 

برخالف خواهرش هانیه اصال  زمین روی سرامیک نشسته بود رابطم با ریحانه

صمیمی نبود ولی اون لحظه با دیدنش قلبم تیر کشید روی صورتش پر از 

کردم ریحانه باشه هر دو کبودی بود انقدر الغر و نزار شده بود که باور نمی

دلم برای ریحانه خیلی سوخت هیچ وقت انقدر مظلوم ندیده  ،سالم کردیم  آروم

براش یه لیوان آب قند درست کردم ، کنارش زانو  رفتم تو آشپزخونه و  بودمش

 زدم و لیوان و سمتش گرفتم آروم با صدایی که به سختی شنیده میشد گفت

 مرسی من نمیتونم چیزی بخورم _

مشخص بود حالش خیلی خراب پس بی توجه لیوان و سمت دهنش بردم به زور 

 بهش دادم چند دقیقه که تو سکوت گذشت رو به کامیار گفتم

 کامیار ، سینا پیش تو بمونه من و ریحانه میریم خونه ی ما _

 با صدای دورگه که مشخص بود از شدت داد اینطوری شده گفت

نه زنداداش، هر چی بگی روجفت چشمامه ولی این هرزه رو پیش خودت نبر _

با خودتم مقایسه اش نکن ،شش سال تو یه کشور دیگه بودی ، یه کشور آزاد 

از داداشم کسی بپرسه بزرگ ترین افتخارات چیه ... نکردی دست از پا خطا 

بیخیال همه ی پرونده های بزرگی که حل کرده میشه و میگه شوهر سرابم ، من 

به عنوان یه مرد اینو درک نکردم اینکه شوهر باشمو درک نکردم این زن اول 

مم که عشقمو ازم گرفت و بعد در کمال هرزه گردی مثل سفتش در حالی که دست

 بهش نخورده بود گفت حاملست هه حتی نمیدونه توله سگش از کیه

 ریحانه شروع کرد هق هق گریه
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 و درحالی که دو دستی به ارنجم چسبیده بود با همون حال ناله کرد 

پرستید من دست از پا خطا نکردم، سراب من عاشقش به هر چی می... به خدا_

چنگش درآوردم ، چرا باید به بودم که به خواهرمم رحم نکردمو عشقشو از 

مردی که براش میمیرم خیانت کنم ، تو خودت عاشق داداش سینایی سراب 

بکشنتم بهش خیانت میکنی؟ چاقو رو شاهرگت بزارن بگن یا مرگ یا خیانت به 

 عشقت بهش خیانت میکنی؟

 گفت صداقت از چشماش میریخت آروم آروم جوابشو دادم  سینا راست می

 میگم مرگ _

چشماش میریخت و چقدر برعکس . سینا که بهم خیره بود نگاه کردم عشق از به

داداشش بود که چشماش پر از نفرت بود ، از جا بلند شدم و نزدیک کامیار رفتم 

 رو به روش ایستادم و آروم گفتم 

زنته کامیار بزار بهت ثابت کنه، یه درصد فکر کن ماجرا اونطوری که تو _

 فکر میکنی نباشه 

فه دستی به موهاش کشید ، مثل سینا بود این حرکتش تو عصبانیت با عصیان کال

 و خشم و بغش از غرور شکستش گفت 

نه بی غیرت و مشوهرشم تا حاال دستشم نگرفتم ،  سراب منه نر خر یه ساله_

 چی فرض کرده که با گریه خبر حامله بودنش و میده 

 بده زد یکم قدم رو رفت و سمت ریحانه خیز برداشت و عر

 مرررررررد نیستم اگه خونت و نریزم هرزه خانم_

من با جیغ سینا رو صدا کردم و ریحانه دستاشو جلوی صورتش گرفت و هق 

 هقش شدت گرفت با گریه جیغ زد 

دونم چطور این من کاری نکردم ، فکر کردم مردمی بهت بگم اشتباه شده نمی_

 توله سگ االن تو شکم منه 

 بید و دوباره جیغ زد با حرص تو شکمش کو
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 من کاری نکردم به هرچی میپرستی من کاری نکردم _

 جنون وار از جا بلند شد به طرف قرآن جلوی آینه رفت محکم بغلش کرد و گفت

 داداش سینا ،سراب به این قرآن قسم من کاری نکردم _

 قرآن و سر جاش گذاشت و به پای کامیار افتاد

به همین زندگی سگی که نگامم نکنی فقط  نا مرد میگم من کاری نکردم من_

 کنارت باشم راضیم ، چرا باید زندگیم خراب کنم و آبرومو ببرم 

 با ناله گفت

چیز و هم بیارم ولی بهت گفتم میتونستم برم بندازمش با یه عمل سر و ته همه_

 تا با هم بفهمیم چی شده

 کامیار با لگدی از خودش دورش کرد و با حرص گفت 

 آره تو حضرت مریمی اره ، _

 ریحانه با حرص موهاشو کند 

 من گوه اضافه نخوردم _

 زیر بازوش و گرفتم و بلندش کردم تلو تلو میخورد، بردمش تو اتاق 

 عزیزم چند دست لباس بردار بریم خونه ی ما صالح نیست کنارهم باشید_

 با گریه گفت

 چطور ثابت کنم_

 م ولی دلم براش سوخته بود آروم گفتمکردحقیقت این بود که حرفش و باور نمی

 من کمکت میکنم ، فعال آماده شو بریم_

 چشماش برق زد 

 راست میگی _
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حق خب که  ازه ندادم به چشمام راه پیدا کنهتوی سرم پر از تردید بود ولی اج

داشتم ، مگه میشه نفهمی و حامله بشی ؟ ، یا مگه ممکنه کاری کنی و حامله 

به شوهرت بگی ،سری تکون دادمو کیفشو ازش گرفتم بودنت واز مرد دیگه 

تاچادرشو سرش کنه از اتاق که بیرون رفتیم انگار یکی رو آتیش خشم کامیار 

بنزین ریخت به سمت ریحانه خیز برداشت و سینا جلوش و گرفت وکامیار با 

 تقال و بغض گفت 

 نامرد ، چطور روت میشه اون چادر و سرت کنی اون حرمت داره_

چ سینارو از روی میز چنگ زدم و بازوی ریحانه رو گرفتم و با سوئی

خداحافظی کوتاهی خونه رو ترک کردیم تا خونه بی صدا گریه کرد منم گذاشتم 

خودشو تخلیه کنه ولی تا دو روز کارش همین بود ناراحتش بودم ولی حرفشم 

خودم میرفتم باورم نمیشد از روز دوم به بعد انگار بیتفاوت شده بود منم سر کار 

و از سینا هم خواسته بودم فعال خونه نیاد تا ریحانه راحت باشه ، اگرم 

روز سوم از مزون که ... خواستیم همو ببینیم بیرون خونه قرار میذاشتیم می

برگشتم دیدم شام درست کرده ازش تشکر کردم و نشستم سر میز آماده ای که 

 ز و جمع کنم که مانع شد و گفت چیده بود بعد از غذا خواستم بلند بشم و می

 میشه بشینی چند لحظه ، حرف دارم باهات_

 با یکم مکث ادامه داد

 خواهش میکنم _

بی حرف نگاش کردم و بهش فهموندم ادامه بده آروم آروم و با گریه از جاش 

 بلند شد پایین پام زانو زد ، آروم گفتم

 بلند شو ... این چه کاریه ریحان_

تم و دستمو پس زد ، با ملتمس ترین صدایی کنند به حال زیر بازوش و گرف

 شنیده بودم گفت

هیچ کس حرف منو باور نمیکنه سراب ،میدونم تو ام باور نمیکنی ، ولی انقدر _

به هر چی که میپرستی من کاری ... خانمی که اجازه دادی تو خونت بمونم
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ر و آزمایشت نکردم سراب ،خودتو بزار جای من در حالی که دختری بری دکت

 نشون بده بارداری

بارید ولی مگه میشه باور کرد ؛ نگاش به چشماش نگاه کردم صداقت ازش می

 کردم و برخالف فکرم بهش امید دادم 

 خیلی خوب ، من باور کردم تو ازم چی میخوای؟_

برای این کمک کردنم باید ... کمکم کن ، کمکم کن ثابت کنم من کاری نکردم _

 ی حرف منو باور کنیبدون هیچ مدرک

لبمو به دندون گرفتم ،خیلی مطمئن نکنه واقعا کاری نکرده باور کردن چیزی از 

 با ذوق گفت. من کم نمیکنه ولی به اون خیلی امید میده سری تکون دادم و

 از کجا شروع کنیم؟_ 

 لبخندی زدم و با تردید گفتم

 باید اول بفهمیم چند وقته بارداری_

م از دکتر نائمی که دکتر خودم بود براش وقت گرفتم ، سری تکون داد و من

وقتش برای دو هفته بعد بود ولی انقدر اسرار کردم تا قبول کرد دو روز دیگه 

نوبت بده ،خواب به چشم هر دومون نیومد تا این دوروز بگذره ،به خودم که 

هم تنگ  ولی دلم برای سینا... اومدم دیدم  ناخداگاه منم منتظرم ببینم چی میشه 

شده بود ،اونم کنار کامیار مونده بود ، دلم میخواست زود تر این جریان تموم 

بشه البته که به خوشی ، باالخره نوبتمون رسید رفتیم تو اتاق و من آروم شروع 

 خواست از اصل جریان مطلع باشه به حرف زدن کردم ،دلم نمی

 جنین و بفهمیم سنخسته نباشید عزیزم ، ایشون جاریم هستن ، میخوایم _

 لبخندی زد

 ممنون عزیزم _

 رو به ریحانه اشاره کرد روی تخت دراز بکشه و در همون حال گفت
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دقیق نمیتونم بگم ولی تفاوتش بیشتر از یک  االن ، من. سن بارداریتون تقریبیه_

 هفته نمیشه

نگاه مضطرب ریحانه رو با لبخند آرامش بخشی جواب دادمو گذاشتم دکتر 

 کنه بعد از چند دقیقه سنو گفتکارش و 

 عزیزم سه ماه و بیست روزته بچتم دختره_

 ریحانه بلند زد زیر گریه و من جواب نگاه متعجب دکتر و دادم 

 کنه دو سه ساله بچه دار نشدهاز ذوق گریه می_

 لبخندی زد و گفت

 حدا برات حفظش کنه_

کردم تا ماشین  زیر لبی تشکر کردم و زیر بازوی ریحانه رو گرفتم و کمکش

سوخت حالش خیلی خراب بود و شرایط روحیش ناجور بیاد ، دلم براش می

سوپری کنار نشوندمش توی ماشین و از ... میترسیدم به خودکشی فکر کنه 

گرفتم درشو باز کردم و آروم آروم به خوردش دادم ،  شماشین یه آب میوه برا

ولی ... کرد جایی کار نمی بی هدف توی خیابون ها میچرخیدم ، واقعاً فکرم

مطمئن بودم که ریحانه راست میگه ،حداقل از رفتار هاش که صداقت و 

ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و با ریحانه به سمت ... برداشت میکردم 

خونه رفتیم ریحانه روی مبالی پذیرایی نشست و منم رفتم لبتابمو از اتاق آوردم 

صل شدم و علت بارداریه ریحانه رو در و کنارش نشستم ،به وای فای و

صورتی که خودش چیزی یادش نیست سرچ کردم ، کلی مقاله و سایت خوندیم ، 

این کار هم تا یه هفته ادامه ... گشتیم کمتر پیدا میکردیم ولی هر چی بیشتر می

داشت ،هر دو تا امید شده بودیم ، برعکس همه ی مادر ها ریحانه از دختر بی 

سوخت که ر بود و من دلم بیشتر از همه برای اون طفل معصوم میگناهش متنف

نزدیک ترین کسش ینی مادرشم دوستش نداشت ، بعد از یک هفته که از تحقیق 

توی اینترنت چیزی پیدا نکردیم بدون اینکه به ریحانه بگم به یکی از داروخانه 

تظر موندم تا اش تا خونمون زیاد بود رفتم تا کسی نشناسدم منهایی که فاصله

 داروخونه یکم خلوت تر بشه بعد پیش دکترش رفتم و آروم سالم کردم و پرسیدم 

 اقای دکتر دارویی هست که حافظه رو مختل کنه؟ _



 

170 | P a g e 

 

 با خجالت ادامه دادم 

 به خصوص در رابطه با رابطه ی جنسی ؟_

 روم نمیشد سرمو باال بیارم ولی با صدای دکتر که خیلیم عادی بود نگاش کردم

،جوری نگاه میکرد انگار نه انگار یه همچین سوال مهمی ازش پرسیدم ، واقعا 

آدمایی که بدون قضاوت نگاهت کنن ، این ... همچین آدمایی کم پیدا میشن 

 دکترم بر خالف سن کمش درک باالیی داشت ،یه مرد فهمیده و جوان 

 بله هست_

فجار بود هر لحظه خشک شده نگاهش کردم، ذهنم از حجم سوال هام رو به ان

ذهنم به یک سمت پر میکشید، ریحانه راست گفته بود؟ ممکنه اتفاقی براش 

افتاده باشه که خودش یادش نباشه ؟نکنه کار خود کامیار بوده تا ریحانه رو 

طالق بده و با هانیه ازدواج کنه؟نچ کامیار هر چی باشه نامرد نیست این چه 

 فکرم متمرکز شدفکریه من میکنم ،با صدای دکتر کمی 

 فلونیترازیپام_ 

از کل حرف های دکتر فقط همین کلمه رو متوجه شدم بیخیال بقیه حرفاش که 

هیچ کدوم و نفهمیدم با عجله از داروخانه بیرون زدم و سوار ماشین شدم، تا 

خونه نزدیک بود چهار دفعه تصادف کنم ،حتی نفهمیدم چطور ماشین و پارک 

م ، صدای جیغ و گریه ریحانه تا توی کوچه میومد کردم و به سمت خونه رفت

وحشت زده داخل خونه رفتم ، ریحانه مثل دیوونه ها به شکمش مشت میکوبید و 

 گفتگریه میکرد ، دستاشو گرفتم و در مقابل جیغش که می

 ولممممممم کن ، این حرومزاده باید بمیره _

انه این طوری دیوونه شده کشیدمش توی بغلم ، مطمئن بودم اتفاقی افتاده که ریح

چون دو سه روزی بود که اروم شده بود و با امید دنبال جواب میگشت گذاشتم 

خودشو توی بغلم تخلیه کنه وقتی یکم آروم شد با همون هق هقی که هنوز تو 

 صداش بود گفت

 زنگ زد ، بعد از یه هفته زنگ زد  کامیار_
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شمای شکست خورده اش دوختم دستاشو توی دستم گرفتم و نگاه نگرانم و به چ

دوباره اشکاش جاری شد و با درد و رنج با بغض با حالی که هر حال خوبی ... 

 و خراب میکرد گفت

گفت برای هانیه خواستگار اومده ،هییییی سراب شوهرم ،عشقم ،همه ی _

زندگیم داشت گریه میکرد داشت عربده میکشید که برای خواهر زنش 

گفت اگر عشقش شوهر کنه منو و خودشو این بچه حروم می... خواستگار اومده 

 کشه زاده رو می

انقدر با سوز گفت که اشک منم جاری شد ، ریحانه بیچاره چه دردی و میکشید 

سوخت ، انگار ناف این دختر و با حالش انقدر خراب بود که جیگرم براش می

 بیچارگی و سختی بریده بودن با گریه گفتم 

ط میکنه عزیزم ،مگه نگفتی من یه نفر بهت بدون هیچ دلیل و کنه ، غلغلط می_

مدرکی اعتماد کنم؟ریحانه بهت اعتماد کردم دیگه ،تو که نباید اینطوری خورد 

 بشی 

 دستامو قاب صورتش کردم ، هر دو گریه میکردیم با همون حال ادامه دادم 

مگه زمین و  هانیه هم باالخره باید ازدواج کنه اتفاق خاصی نیست عزیزم ،_ 

آسمون و به هم ندوختی تا عشقت برای خودت باشه پس چرا انقدر زود نا امید 

میدونی چیه؟ اصال باید به خاطر ... گناهیتو به کامیار ثابت کنیممیشی؟ما باید بی

 قضاوت نا به جاش ازت عذر خواهی کنه 

 با دست اشکاشو پاک کرد و گفت

فکرشم نمیکنی پشت و پناهت  شنیدی میگن تو روزای سخت کسی که حتی_

... وقتی حتی  میشه؟ تو خود پشت و پناهی سراب ، چقدر خوبه که هستی

 خانوادم وخواهرام نیستن

 وسط گریه لبخند زدیم و من با ذوق گفتم 

اسم یه دارویی و پیدا کردم که دلیل حالته پاشو ، پاشو ریحان بریم ببینیم چه _

 دارو دادن که چیزی نفهمیدی عوارضی داره شاید به تو ام از این

 حال بود ولی لبخندی روی لبش نشوند و سری به تایید تکون داد بی
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 روی مبل نشستیم و لبتابمو باز کردم و اسم دارو رو سرچ کردم  

 این دارو به عنوان تجاوز جنسی هم شناخته میشود_

خته اش برای ایجاد فراموشی شنافلونیترازیپام بیشتر به خاطر تأثیر خاص

ای است و اگر اندازٔه دوز از اندازٔه معینی باالتر برود، فرد هیچ نوع خاطرهشده

در موارد تجاوز جنسی قربانیان قادر به . هوش آمدن نخواهد داشتبعد از به

های گذشته بازیافت این در سال. یاددآوری جزییات یا تمام حادثه نخواهند بود

ساعت تقریباً غیرممکن بود زیرا  ۷۲ماده برای اثبات تجاوز جنسی بعد از 

اما در . شدندهای انجام شده، عمدتاً به صورت نمونٔه ادرار انجام میتست

 ۵های اخیر دانشمندان قادر به تشخیص این ماده در ادرار انسان بعد از سال

مصرف الکل با این دارو . ماه هستند ۱روز و در موی انسان بعد از گذشت 

شود و در بیشتر موارد به اثرات این دارو تشنج میموجب به وجود آمدن 

 . بخشدسرعت می

 هر دو بهت زده بهم خیره بودیم با همون حیرت گفتم 

احتماال تو ... ریحانه ؟ تو ، تو سه ماه و بیست و هفت روز پیش کجا بودی_

 غذات یا نوشیدنیت چیزی ریختن 

 بهت زده آب دهنش و قورت داد و با تردید گفت

 خودمون بودمخونه _

 به جز خودتون کسی خونتون بوده؟ینی با کامیار تنها بودی ؟_

نگاهش با چشمای گشاد شده خیره زمین بود و جوابمو نداد فکر کرد و سرشو 

 باال آورد و با خجالت گفت 

نه تنها نبودم ، دقیق یادمه چون با کامیار دعوامون شده بود و منو از خونه _

 بیرون کرده بود

 دملبمو گزی

 یعنی بیرون از خونه بودی؟_

 سری تکون داد و گفت _
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نه زود برگشتم خونه ولی یکی از دوستای کامیار پیشش بود و حتی شبم پیشش _

 موند

 متفکر گفتم

 کار کدومشونه؟_

 با وحشت گفت

کامیار خونه بوده ، هیچ وقت اجازه نمیده صابر به من نزدیک بشه، حتی اگه _

 گه؟ازمن بدش بیاد هم زنشم دی

 به همون وحشتش نا امیدی هم اضافه شده بود و ادامه داد 

خودش که اصال به من نزدیک نمیشه ، ینی من از خدامه ها خودش ... اما _

 نزدیک نمیشه 

 زد زیر گریه

حالم از خودم و این توله سگ که نمیدونم بچه کیه بهم میخوره ، حالم از خودم _

 باباش کامیار باشهبهم میخوره که تحت هر شرایطی آرزومه 

بغلش کردم چقدر مظلوم بود ، چه ظلمی بهش شده بود آروم نوازشش کردم و 

 بغض کرده گفتم

دوست ندارم اصال اینو بگم ولی به نظر من این کار نمیتونه کار کامیار باشه ، _

من میشناسمش مطمئنم این کار و نمیکنه با این حال که کار هر کسی باشه کار 

 مثل تو ترجیح میدم کامیار کثیف شده باشه تا یه غریبه کثیفیه ولی منم

 هق هق گریه کرد از گریه به سکسکه افتاده بود

چطور بفهمم کار کیه سراب؟ چرامن انقدر بدبخت شدم؟ حتی نمیتونم تو آینه به _

 خودم نگاه کنم از خودم متنفرم

بشه غمگین نگاش کردم ، چطور دلداریش میدادم؟ مگه دردش دردی بود که 

 دلداریش داد ولی باالخره باید یه چیزی میگفتم 
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فقط ، چون شکمون به اون پسره صابر بیشتره اول از ... دی ان ای میگیریم _

 تو میشناسیش؟... اون آزمایش میگیریم 

 سری تکون داد 

اره رفیق فابریک کامیاره ، ولی مگه میشه کار اون باشه ، پسر بدی نیست _

 ماش بهش اطمینان دارهاصأل ، کامیار مثل چش

 زمزمه وار گفتم

 تو این دوره زمونه اعتماد به چشم هاتم اشتباست_

 بلند تر ادامه دادم 

چطور میشه دیدش؟ باید یه تیکه از موهاش و داشته باشیم تا بی دردسر _

 آزمایش بگیریم

 اینجا نیست ، تو چهار راه کوکا ست...بوتیک داره تو پاساژ کسا_

 متفکر گفتم

 منطقه چنده؟... کارمون راحت شد پس _

 هیییی ، میخوای چیکار کنی سراب؟_

 جدی نگاش کردم و جوابشو دادم 

 منطقه چنده ریحان؟نترس کار خاصی ندارم_

 آب دهنش و قورت داد و با تردید گفت 

 قول دادی کاری نمیکنی دیگه، باشه سراب؟ ...منطقه سیزده _

بدون نگاه کردن به چهره پر ... شیطون خندیدم و جوابی به سوالش ندادم 

استرس ریحانه چادرشو روی سرم فیکس کردم و تا روی ابرو هام و پوشوندم 

برای احتیاط ماسکی به صورتم زدم و بعد پوشیه چادرو هم زدم تا اصال شناخته 

طبق آدرسی که ریحانه داده بود به طبقه سوم ... نشم به طرف پاساژ راه افتادم 

جستجو مغازشو پیدا کردم ، سمت ویترین رفتم و نامحسوس رفتم بعد از یکم 
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رسید البته که فقط ظاهرش چون من از نگاش کردم ، مرد خوبی به نظر می

باطنش خبر نداشتم توی مغازه رفتم مشتری داشت چند تا لباس انتخاب کردم ، 

البته که توجه کردم قشنگ باشن چون طبیعی بود که میخوام پول بدم و عادت 

شتم پول صرف چیز های بیخود کنم ، مغازه که خالی شد لباس ها رو روی ندا

 حسابشون کرد ... پیشخوان گذاشتم 

 و هشتاد هشتصدقابل شما رو ندارن خانم ، _

نگاهی به دو دست تاپ و شلوار ورزشی که انتخاب کرده بودم انداختم واقعا 

توی لباس بود عصبانی شدم ، مردک چقدر گرون فروش بود ، من خودم دستم 

 میشد با حرص گفتم  چهارصدو ته تهش قیمت این لباسا 

 یکم قیمت هارو باال نمیگی به نظرت_

 متعجب نگام کرد 

 نه خانم ، با تخفیف برات حساب کردم _

 نیشخندی زدم و بلند گفتم

االن زنگ میزنم تعزیرات مشخص میشه ،من خودم دستم تو کار لباس به کی _

 فروشی گرون می

سه تا از فروشنده های مغازه روبه رویی اومدن تو مغازه و خواستن مثال دو 

... منو آروم کنن، ولی من تازه داشت نقشم میگرفت ، معلوم بود که اروم نمیشم 

  صابرم که این رفتار منو دید متقابالً داد زد

 برو بیرون ، خریدار نیستی هرزه خانم _

 خیز برداشتم و توصورتش جیغ زدم 

 مردک من که ابجیت نیستم لقبش و به من نچسبون نوچ _

تق خوابوند تو گوشم و منم تو اون حین نامحسوس یکم از موهاش و کندم ولی 

 به  روی خودم نیاوردم و گر گرفته جیغ زدم 
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تو غلط میکنی منو میزنی مرتیکه احمق شوهر من بهترین وکیل این تهران _

تویله رو تخته نکنم اصال زنگ میزنم خرابشده است منم زنش نیستم اگه در این 

 بیاد پدرتو دربیاره

 به حالت پس زدن دستشو تو هوا تکون دادم گفت 

 برو هر غلطی دوست داری بکن _

بیخیال پوشیه و ماسک و چادر شدم و همه روکندم شدم خودم، سرابی که خوب 

و  کشه ، گوشیم درآوردم و اول زنگ زدم پلیسگلیم خودش و از اب بیرون می

همه با حیرت نگام میکردن و میدونستم احتماال چند نفر هم ... بعد هم تعزیرات 

سوخت و میخواستم هر طور که شناختنم اما برام مهم نبود ، دلم برای ریحانه می

شده کمکش کنم خیلی طول نکشید که رسیدن و منم به جرم هتک حرمت و 

هم شهادت دادن و همه فحاشی ازش شکایت کردم چند تا از رقیب های کاریش 

از کالنتری که اومدم سه ... چیز به نفع من پیش رفت و صابر بازداشت شد 

ساعتی گذشته بود نشستم توی ماشین و ریحانه نگران بهم نگاه کرد چشمکی 

 زدم و گفتم

 نگران نباش حله_

 گفتبه سمت آزمایشگاه روندم و به لحن نگران ریحانه که می

 از نگرانیچقدر دیر کردی مردم _ 

جلوی آزمایشگاه پارک کردم و به ریحانه که نگران نگام میکرد ... لبخند زدم 

اشاره کردم پیاده بشه برعکس تصور من  قبول نکردن با نمونه مو صابر تست 

به سند ازدواج و . انجام بشه و گفتن حضور پدر الزامیه به عالوه این که

یط حال ریحانه رو بدتر کرده بود ، شناسنامه هم احتیاج بود متوجه شدم این شرا

هر دو بدون حرف توی ماشین جلوی آزمایشگاه نشسته بودیم و بعد یک ربع 

باالخره نتونستم طاقت بیارم و دوباره از ماشین پیاده شدم از شانس خوبم رئیس 

آزمایشگاه دکتر صدرا رو دیدم ، من که نمی شناختمش ولی از روی صدا کردن 

تش شدم آروم نزدیکش  شدم و آروم صداش کردم مرد جا کارکنان متوجه هوی

 افتاده ای حدود چهل و پنج ساله بود با لبخند آرامش بخشی به سمتم برگشت

 میتونم چند دقیقه وقتتون و بگیرم؟_
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 ابرویی باال انداخت و گفت

 شما سراب بابایی هستی؟_

 حیرت زده نگاش کردم که رو به جمع خندید و گفت 

 اشون هستم من از فالوور_

ولی اون لحظه فهمیدم همه چیز دست ... همه خندیدن و منم زوری لبخندی زدم

به دست هم داد تا خدا در غالب این دکتر کمکم کنه ، توی اتاقش نشستم و تمام 

ماجرارو صادقانه براش توضیح دادم و فقط از نسبت خودمون صحبت نکردم با 

یا آمنیوسنتز جنین متوجه  cvsمونه مو صابر و ن هزار زور راضی شد از نمونه

رابطه پدر فرزندی بشه خوشبختانه ریحانه هفته دوازدهم بارداری و طی کرده 

بود و از این نظر مشکلی نبود ، بعد از آزمایش از دکتر صدرا حسابی تشکر 

کردیم و ازش قول گرفتم که هر چه سریع تر جواب و آماده کنه و اونم خوش 

ی دیگه جواب آماده باشه ، البته که برای این آزمایش یک رو قول داد تا هفته 

توی این یک هفته خونمون خشک شد از بس ... زمان ممکن بود  کمترینهفته 

استرس داشتیم نمیتونستیم دعا کنیم مثبت باشه تا پدر بچه معلوم بشه یا منفی 

که  باشه و همچین آدمی پدر اون طفل معصوم نباشه ، البته این فقط من بودم

میگفتم طفل معصوم چون به نظرم اون بچه هیچ گناهی نداشت ، وگرنه حتی 

خود ریحانه هم بهش لقب حروم زاده رو داده بود ، باالخره بعد یه هفته عذاب 

دونستم باید به سینا و کامیار بگم یا اومده بودیم جواب آزمایش و بگیریم نمی

ایت تصمیم گرفتم فعال حرفی ساکت بمونم ، توی دو راهی بدی بودم ولی در نه

توی اتاق دکتر صدرا نشسته بودیم و اون ... نزنم تا جواب آزمایش مشخص بشه 

 خونسرد نگامون میکرد دیگه طاقت نیاوردم و کالفه گفتم

 اقای دکتر ،میشه زودتر جواب و بدید ما شرایط خوبی نداریم االن _

 لبخند مالیمی زد و گفت

 حت میشید یا خوشحالنمیدونم با این خبرم نارا_

ریحانه با پاهاش روی زمین ضرب گرفته بود و با استرس پوست لبشو میجویید 

با چادرش نصف بیشتر صورتشو  پوشونده بود دلم براش بیشتر سوخت با 

 آرامش جواب دکتر و دادم 
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به نظرم بهتره شما زود تر جواب و بدید و اجازه بدید خودمون در مورد _

 فکر کنیم  خوشحالی و ناراحتی

 فکر کنم از این همه گستاخی تعجب کرد ولی با لبخند پر رنگ تری گفت 

 خب جواب مثبته ... چشم سراب جان _

در حالی که از قسمت اول حرفش و این صمیمیت خوشم نیومده بود با قسمت 

دوم حرفش خشکم زد و ریحانه با صدای بلند زیر گریه زد و از اتاق خارج شد 

شت سرش راه افتادم ، بازوش و گرفتم و به سمت ماشین با تشکر فوری پ

اصال توی حال خودش نبود ، نمیتونستم بگم درکش میکنم ... هدایتش کردم 

چون این حرف چرت بود من هیچ وقت نمیتونستم حال دختری و که به بدترین 

اونم در حالی که شوهر داشته رو درک کنم بغضمو بهش تجوز شده شکل ممکن 

 هنگ گذاشتم خوردم و آ

 …منو پس نزن! نرو لج نکن_

 خواهشا با دلم بد نشو

 …نرو؛ کج نکن راهتو

 ازم رد نشو! باشه تو خوبی

 …اصال قبوله

 اونی که بوده باعث و بانی 

 !همه اشِک تو چشمات، منم

فهمه ریحانه و بچش و قبول کنه، مقصر همه خدا کنه کامیار وقتی حقیقت و می

ن بهترین رفیقشم رحم نکرده بود اونم زمانی که با چیز صابر بود ، که به ز

 اعتماد کامل تو خونشون بوده

 قدمای شونه به شونه ی_

 …نرو… زیر باروناتُو میخرم 
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 تورو قسم به جون دوتامون؛

 به این دو تا چشمای ترم نرو 

 بعد تو جواب این دل بیچاره ی 

 لهُو بگو چی پس بدم؟

 …فقط بهم بگو تو

 اروم گفتم 

 ان کجا بریم االن ؟ریح_

چشمای سرخ ... همون طور که به جلوش نگاه میکرد با چشماش بهم نگاه کرد 

 و متورمش

 بریم پیش کامیار باید بفهمه من بی گناهم_

سری تکون دادم به سمت دفتر سینا راه افتادم یک ساعت پیش که باهاش 

آهنگ صحبت کردم گفته بود با کامیار دفترشن آهنگ و عوض کردم حوصله 

توی پارکینگ پارک کردم و هر دو به ... غمگین نداشتم اونم تو این شرایط 

سمت دفتر سینا راه افتادیم ، تا به حال داخل نرفته بودم همیشه اگر کاری هم 

داشتم جلوی ساختمون منتظرش میموندم  دفتر شیکی داشت همه چیز به 

ز منشی که صورت مدرن و الکچری بود و حسابی هم شلوغ بود کنار می

 دختری حدودا سی و یک یا دوسال بود ایستادم و آروم گفتم

 عزیزم میخوایم آقای بابایی رو ببینیم میشه اطالع بدید _

 با لبخند  و خیلی خوش رو گفت 

خوام عزیزم باید ی کسایی که اینجان بخاطر دیدن ایشونه ، عذر میخانمی همه_

 منتظر بمونید

 عزیزم میشه اطالع بدید ؟_

 ناچار سری تکون داد و تلفن و برداشت
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 بگم کی میخواد ببیندش؟_

 دندون نما خندیدم

 همسرشونم_

حیرت زده نگام کرد و بعد تلفن حرف زدن با سینا عذر خواهی کرد و منم 

نداشتم ادامه بده سینا گفته بود بعد از این موکل بگه ما بریم داخل ، وقتی وارد 

خبری از کامیار نبود  و البته این موضوع .. .اتاق شدیم بغلش کردم و بوسیدمش

بهتر بود از نظر من وگرنه ریحانه کامال مشخص بود داره تحمل میکنه  دوری 

همه چیز و به طور کامل توضیح دادم حتی چکی که صابر زده بود ... کامیار و 

 و هم گفتم و بیخیال رگ متورم گردنش شدم ، با عصبانیت و صدای دورگه گفت 

 درسگ گوه خورده به تو دست بزنه اون پ_

 نیشم که داشت از ذوق حمایتش باز میشد با جمله دومش بسته شد

 سراب سر زیاد تو هم بیجا کردی بدون اینکه به من بگی همچنین کاری کردی_

با همون گریه ای که از شنیدن جواب آزمایش تا االن قطع نشده بود . ریحانه

 تندتند گفت

من احمقم به خاطر من ... ه خدا سراب تقصیری نداشت داداش، داداش سینا ب_

فهمم هیچی و درک نمیکنم اون صابر نامرد ، این من نمی... این کار و کرد 

دارو رو به من داده که دیگه هیچی نفهمیدم و چیزی هم یادم نیست ولی کامیار 

چی ، هر چقدر هم که از من متنفر باشه ، من زنش بودم چرا گذاشته همچین 

 کامیاری که من میشناختم بی غیرت نبود... الیی سر ناموسش بیاد ب

سینا کالفه تلفن و برداشت و به منشی گفت تمام قرار های امروز و کنسل کنه 

بعد هم زنگ زد به کامیار و گفت بیاد دفتر ،نگاهی به ریحانه که داشت 

برداشتم و لرزید انداختم و پالتو نسبتا کوتاه سینارو از روی چوب لباسی می

انداختم دورش بعد از نیم ساعت حدودا ساعت هفت بود که کامیار اومد با دیدن 

 ریحانه از عصبانیت رنگش کبود شد و منم برای آروم کردن جو گفتم 

 سالم آقا کامی میذاشتی فردا میومدی دیگه _
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 آروم بدون اینکه نگاهی به ریحانه بندازه جواب داد

 ی ترافیک گیر کردمسالم ، ببخشید زنداداش تو_

سینا آروم جوابشو داد و ریحانه به روی خودش نیاورد و رو برگردوند ، اگر 

منطقی به قضیه نگاه کنیم حق داشت منم سری تکون دادم روی کاناپه رو به 

دونستم روی منو ریحانه نشست و زیر زیرکی به ریحانه نگاه میکرد نمی

حرف گذشت و بعدش ریحانه با نگاهش و چطور معنا کنم حدود یک ربعی بی 

 آرامشی که ازش بعید بود رو به سینا گفت

 داداش میشه وکالتم و قبول کنید؟_

 منو سینا منتظر نگاش کردیم که ادامه بده و کامیار عصبانی جوابشو داد

 خوام اره دیگه واسه گوه کاری که کردی بایدم جدا بشی ، منم زن هرزه نمی_

 و گفت ریحانه بی تفاوت نگاش کرد

 خواهد زن تو بی عرضه هم باشم من که گوه کاری نکردم ، ولی دلم نمی_

 کامیار خشن از جا پرید و به سمت ریحانه خیز برداشت 

 آره بی عرضه منم که نتونستم جلو هرزه بازی تو رو بگیرم ... اره _

 سینا هم از جا پرید و قبل از اینکه کامیار به ریحانه برسه گرفتش و غرید 

 ببند دهنتو کامیار_

 چی میگی داداش ، نمیدونی مگه این زن چه بالیی به سر من آورده ؟_

 اینبار من به حرف اومدم به نظرم حق ریحانه نبود

 که این همه حرف از عشق بیمعرفتش بشنوه 

 کامیار ، عزیزم تو از هیچی خبر نداری خودتو کنترل کن_

 کالفه سر جاش نشست و گفت

 ه تو رو قرآنیکیتون حرف بزن_ 
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 قبل از این که ما حرفی بزنیم ریحانه از جا بلند شد

انقدر خودتو به موش مردگی نزن کامیار ، برای من دیگه هیچی مهم نیست _

... کنم ولی دیگه اجازه نمیدم برای تو بتپه شده قلبمو از تپش بندازم این کارو می

لیاقت نداشتی ،من برای  تو! میدونی؟... مثل اشغال از زندگیم میندازمت بیرون 

داشتنت آسمون و به زمین دوختم ، همه تحقیراتو به جون خریدم ، از خواهرم 

گذشتم اونم خواهری که جونم بود اما تو چی گذاشتی رفیقت به من دست درازی 

کردم مثل یه حیوون بی دونم ازم متنفر بودی ولی هیچ وقت فکر نمیکنه ، می

 صفت باشی

 رتب کردو به سینا گفتچادرشو روی سرش م

خوام خوام از این نامرد جدا بشم ، پی همه چیزم به تنم مالیدم میداداش من می_

 از صابر شکایت کنم باید آبرومو پس بگیرم من کاری نکردم که بترسم 

عنوان یه زن بهش افتخار میکردم که دونستم تصمیمش درسته یا ن ولی بهنمی

رست نبود این مورد ودیگه نمیشد ثابت کرد میخواد حقشو بگیره ولی کارش د

 باید عاقالنه رفتار میکرد 

ریحان ، لطفا عجوالنه تصمیم نگیر در مورد کامیار تصمیم با خودته ولی کار _

صابر و نمیشه ثابت کرد مگه نمیدونی اثر فلونیترازیپام تا پنج روز توی ادرار 

رد فقط خودتو توی دردسر و تا یک ماه توی مو هست االن دیگه نمیشه اثباتش ک

 میندازی پس عاقالنه رفتار کن

نگاهی به کامیار که وارفته به ما نگاه میکرد انداختم میدونستم که اون بیچاره هم 

از چیزی خبر نداشته پس کامل همه چیز و از اولین روزی که ریحانه اومد 

خونمون براش تعریف کردم وقتی به صابر رسید دیگه صورتش کبود بود 

رگ شقیقه و گردنش داشت میترکید همه رو که توضیح دادم از جا بلند شد و و

سمت ریحانه رفت مطمئن بودم که باور کرده چون من با سند و مدرک حرف 

به ریحانه که رسید جلوش زانو ... زدم و تازه آزمایش دی ان ایم نشونش دادم 

که دست ریحانه زد و سرشو روی پاهاش گذاشت و بلند زد زیر گریه ، میدیدم 

چند بار اومد نوازش وار روی سرش بشینه و هر بار  مشت شد ، کامیار بعد از 

 یک ربع با زجه گفت 
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من نامرد و بی صفت نیستم ریحان ، اشغال نیستم فقط غیرتم داره گلوم و _

زده ، گور بابای عشق وقتی پای  جای من به ناموس دستمیدره که کی به

از هیچی خبر نداشتم ، خودم اون صابر بی ناموس و  من... ناموس وسط باشه 

 میکشم 

 هق هق گریه اش دل سنگ و آب میکرد 

من به اون حروم زاده اعتماد کرده بودم ، با من چه گوهی خورده که هیچی و _

 نفهمیدم؟

یکم ارومشون کردیم و زنگ و زدن و غذا هایی که سینا سفارش داده بود رسید، 

نه ی ما اومدن کامیار از ریحانه شرمنده بود و دائما بعد از شام همه به خو

داد خودشو سرزنش میکرد ولی ریحانه برعکس همیشه اصال بهش اهمیت نمی

و به نظرم کامال برعکس قبال بود این موضوع ، من توی این مدت یکی از 

شعبه های برند َسرنا رو توی فرانسه زده بودم ، البته با وکالتی که به یکی از 

ارا و دوست مورد اطمینان سینا بود اون کارا رو اوکی کرده بود و من از همک

ایران به کارا نظارت میکردم ، هانیه بعد از جواب رد به همون خواستگاری که 

خیلی کامیار و ترسونده بود ازم خواست تا مدیریت اون شعبه رو بهش بدم ، منم 

ش احترام گذاشتم و با وجود اینکه خیلی بهش عادت کرده بودم به تصمیم

میدونستم میخواد بره که کامیار و از ذهنش بیرون کنه بعد از حدود دو ماهی که 

گذشته بود هانیه به سختی از دایی اجازه گرفت و حدود دو هفته ای بود که 

فرانسه زندگی میکرد صابر هم از زندان بیرون اومده بود و شدیدا با سینا و 

ه که بعد از کتک شدیدی که خورده بود حدود دو یه دفع... کامیار درگیر بود 

م به مالقاتش رفتم دو تقه گستری بود من بدون اینکه به کسی بهفته بیمارستان ب

به در زدم و بدون اینکه منتظر جوابی ازش بمونم وارد شدم اتاقش خصوصی 

 بود بیخیال نگاه حیرت زدش روی صندلی نشستم و بی مقدمه گفتم

شناختیم ولی  من زن سینا بابایی هستم ، احتماال نمی...نیستم اهل مقدمه چینی _ 

گفت تو معرفی کردم که بدونی اون روز بخاطر چی اومدم مغازت ، ریحانه می

دوست  صمیمی کامیار بودی ، پس چطوری به خودت اجازه دادی چنین خیانتی 

 دونست بکنی؟به کسی که تو رو مثل برادرش می

خونسرد نگام کرد بی توجه به حرفی که زدم با همون بهش نگاه کردم و اونم 

 حال خونسرد گفت
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العاده قرتی ، من از روز اول سراب بابایی سوپر مدل جذاب و یه دختر فوق_ 

 دونستم زن سینایی فقط نمی... که صورتت و نشون دادی شناختمت 

 نیشخندی زد و ادامه داد

 نش همچین کسی باشهخدایی به سینای مذهبی وخدا پیغمبری نمیاد ز_

خوام بدونم ریحانه این نظرت در مورد منو سینا برام مهم نیست اصال فقط می_

 وسط چه گناهی داشت چرا به کسی که مثل برادرش بودی خیانت کردی

 اخماش و توی هم کشید

 از کجا فهمیدی اون شب چه اتفاقی افتاده و کار من بوده؟_

 نیشخندی زدم

 نداری ریحانه حاملست؟ میخوای بگی خبر... هه _

 رنگش زرد شد و چشماش گشاد حتی از حالتشم مشخص بود که خبر نداشته 

 بچه ی من؟...بچ_

حالش برام مهم نبود اونم وقتی انقدر نامرد بود که به یه زن شوهردار رحم 

 کردنمی

 چرا این کارو کردی؟_

 با همون حال بد جواب داد

حتی ... ز بچه گی ، کامیار میدونست ا... من عاشق ریحانه بود ، حاال ن _

خودش بهم راهکار میداد که چطور دلش و بدست بیارم باهام میاوردش بیرون 

ولی من از حالت نگاه ریحانه میفهمیدم که به خود کامیار دل ... تا بهم خو بگیره 

... باخته ، کامیار باهاش راحت بود و حتی پیشش از عشقش به هانیه میگفت 

نمیفهمید ولی من عاشق بودم و حتی از نوع نگاهشم میفهمیدم تو  شاید کامیار

دلش چه خبره تا اینکه سه ماهی خبری از کامیار نبود و بعد سه ماه با کارت 

فقط ک من ... عروسی خودش و ریحانه اومد و با یه عذر خواهی ساده رفت 

ن ... دم رفیق نبودم اون نا رفیق عشقمو عروس خودش کرد منم دنبال انتقام بو
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تو خونشون رفت و آمد داشتم ... از ریحانه مظلومم از اون کامیار بی ناموس 

کنه که خانم خونه عشقش شده و این بدتر به اتشم دیدم عشقم چه عشقی میمی

خوابیدم منو کامیار تو پذیرایی و دامن میزد تا اون شب  من خونشون اکثرا می

ت با دارو هم بیهوشش کردم و اون ریحانه تو اتاقشون کامیار که خوابش رف

دارو رو به ریحانه خوروندم بیدار بود ولی مطمئن بودم بعدش چیزی یادش 

 کردم حامله بشه نمیاد فکرشم نمی

 زد زیر گریه و ادامه داد 

خوشحالم که عشقم بچمو ... فهمم ریحانه چه حالی داره؟ من حس خودمو نمی_

 یکی دیگس رگ غیرتم گلومو میدره حاملس ولی وقتی به این فکر میکنم زن

 پوزخندی زدم و با عصیان گفتم 

 تو دیگه اسم غیرت و نیار که شهره ی عالمی به بی غیرتی...هیسسسس_

ساکت سرشو پایین انداخت و حرفی نزدمنم بی حرف بلند شدم و اتاق و ترک 

کردم ، محض احتیاط همه ی حرف هاشو ضبط کرده بودم و از شانس خوبم به 

چیز هم اعتراف کرده بود نمیدونستم به دردم میخوره یا نه ولی بهتر بود   همه

ره و بود باشه تا بعداً حسرت نبودش و بخورم سینا گفته بود خونه ی کامیار می

در با صدای تیکی باز شد و داخل رفتم ، این مدت ... منم به همون سمت رفتم 

دت ریحانه محلی به کامیار کردن ، مثل تمام این مخونه ی خودشون زندگی می

نمیذاشت و برعکس تصور کامیار هم خریدار نازش بود سالمی کردم و کنار 

 سینا نشستم با ذوق گفتم

 اخ جون مهمون شماییم؟_

 ریحانه با لبخند گفت

 بعلهههه سراب خانم_ 

 اووووم راستی من امروز یه کاری کردم_

بیخیال گفتن ضبط صدای با دیدن نگاه منتظرشون همه چیز و توضیح دادم و 

صابر شدم چون ممکن بود باز حال ریحانه و کامیار و بهم بریزه ، احساس 

 میکردم ریحانه میخواد حرفی بزنه ولی میخورتش آروم پرسیدم 
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 اتفاقی افتاده؟چیزی میخوای بگی؟_

 مظلومانه گفت

 من با این بچه چیکار باید بکنم؟_

 نسردگفتقبل از اینکه کسی حرفی بزنه کامیار خو

بچمونه ، اون بچه که گناهی نداره حاصل بی احتیاطی و ... کاری نمیشه کرد_

 اعتماد بیجای منه پس مسئولیتشم با خودمه 

 ریحانه نگاهی عمیق به شکمش انداخت و ناراحت گفت

تا حاال از هیچ کس انقدر که از این بچه بدم میاد بدم نیومده کاش میشد _

 بندازمش

 شکمش گفتم با نگاه عمیقی به 

 نمیشه ریحان ، بعد این بچه که تقصیری نداره_

یکم بعد بلند شدیم تا به خونه خودمون بریم احساس ...کالفه سری تکون داد 

میکردم رابطه کامیار و ریحانه خوب شده یا حداقل بهتر از قبل شده ،همون شب 

قتی یه بهمون خبر رسید که صابر خودکشی کرده ، هیچ کدوم ناراحت نشدیم ، و

انگار خودشو از پشت ... همچین کار وحشتناکی کرده ناراحتی بی مورد بود 

بوم بیمارستان انداخته بود پایین ، اینم عاقبت عشق ممنوعه اش بود خودش مرد 

کشیدن بعد چند روز همه ولی کامیار و ریحانه تا ابد با دیدن اون بچه عذاب می

 کالفه گفتمچیز به روال برگشت ساعت هشت شب بود که 

 سینا؟ چی برای شام درست کنم _

کنارم روی مبل نشست و دستشو دور شونم حلقه کرد و روی شقیقمو بوسید و 

 توی چشمام با اشتیاق نگاه کرد

 خانم خوشگلم شام امشب با من_ 

 نیش کش او مردم و بیشتر باز کردم و یا ذوق گفتم
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 جون سراب راست میگی؟_ 

 با صدا خندید 

 ،چرا تعجب کردی  بله عزیزم_

 با همون حال متعجب خندیدم

اخه عجیبه فکر کن تو پیشبند صورتی ببندی و آشپزی کنی ، تو رو خدا بزار _

 ازت عکس بگیرم

 آروم به دماغم ضربه ای زد و با خنده گفت

بندم تو همین جا بمون تا من برم وسایل مورد برو وروجک، من که پیشبند نمی_

 ه دقیقه دیگه اینجامنیازم و بخرم و بیام د

توی فاصله ای که سینا بیاد رفتم دوش گرفتم و یکم به خودم رسیدم ، بعدش  

با حیرت نگاش کردم در تن ماهی و باز کرد ... رفتم توی آشپزخونه پیش سینا 

و توی تابه ریخت بعدشم یه کنسرو لوبیا و با گوشتکوب کوبیدشون  با قیافه جمع 

 شده گفتم 

 شد این دیگه چه غذاییه؟ ای سینا چندشم_

تابه رو روی گاز گذاشت و روی میز نون و خیار شور و نوشابه چید ، نشست 

 و تابه هم وسط گذاشت و یه لقمه پر و پیمون گرفت

 سراب خانم اول امتحان کن بعد از غذای من عیب و ایراد دربیار_

 رو به روش نشستم

 حرف حق جواب نداره _ 

تردید خوردم و جالب اینجا بود که خیلی هم خوشمزه لقمه ای درست کردم و با 

بود سینا هم که دید خوشم اومده با لبخند تا آخر غذا متلک انداخت وقتی غذا 

کامل تموم شد هر دو بلند شدیم و قبل از این که فرصت کنم تابه رو بلند کنم توی 

یری کنم هوا معلق شدم سریع دستمو دور گردنش حلقه کردم تا از افتادنم جلو گ

 رفتیم سینا گفتطور که سمت اتاق میهمون
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 سراب ، چرا این بچه انقدر سرتق نمیاد ؟_

 توی بغلش آن دادم و شونه باال انداختم 

 دکتر  منمیدونم عزیزم، به نظرت بر_

کشه ، اگر تا یکی دو ماه دیگه چیز مهمی نیست عزیزم معموال طول می_

 باردار نشدی میریم دکتر خانومم 

ی پرونده  ها رو روی میز و با همه ...م از توی بغلش روی تخت گذاشتم آرو

دقت خوندم و امضا زدم وضعیت عالی بود برندمون تبدیل به یه برند کامال 

شناخته شده بود و چون مجبور به تولید زیاد شده بودیم مزون هم بزرگ تر شده 

ای مجازی و بازیگر دیدم شاخ هبود کلی کیف میکردم وقتی از توی اینستا می

ها و سلبریتی های معروفی که از هر برندی استفاده نمیکنن با افتخار برند سرنا 

رو تن میزنن و البته که منظورم فقط توی ایران نیست برند فرانسه هم راضی 

کننده بود و از این بابت از هانیه ممنون بودم که اونجا تموم تالشش و میکرد 

ت کردم گفته کامیار و کال فراموش کرده و با یه آخرین باری که باهاش صحب

مرد فرانسوی آشنا شده که اسمش فیلیپ وقتی ازش خواستم عکسشو برام 

بفرسته در کمال تعجب متوجه شدم که فیلیپ یه مرد حدودا سی و پنج ساله سیاه 

دونستم چیه ولی از نظر من رنگ پوست اصال پوسته عکس العمل بقیه رو نمی

د از چند تماس تصویری که هانیه گرفته بود متوجه شدم که فیلیپ مهم نبود بع

مرد پخته و دانایی و به نظرم میتونست هانیه رو خوشبخت کنه اون به خاطر 

هانیه مسلمان شده بود و تصمیم داشت تا چند ماه دیگه با خانواده اش بیاد ایران 

میار هم هانیه رو و هانیه رو از خانوادش خواستگاری کنه امیدوار بودم که کا

اده بی دلیل با فیلیپ مخالفت فراموش کرده باشه و هیچ کدوم از اعضای خانو

و سعی کنن اول اونو بشناسن و بی توجه به ملیت نظرشون و بگن شرکت  ننکن

فرانسه عالوه بر هانیه برای منم مفید بود چون خودمو مجبور کردم به طور 

به مشکل بر نخورم ، گوشیم و که زنگ فشرده فرانسوی و یاد بگیرم که بعداً 

 میخورد جواب دادم عمه بود خوش رو جواب دادم

 جونم عزیزم_ 

 صدای مهربونش توی گوشی پیچید

 خسته نباشی... سالم خوشگل خانوم_
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 سالم عمه جونمممم، قربونت برم من _

 با ذوق گفت

 خدا نکنه دخترم ، سراب یه خبر مهم برات دارم _ 

 خوشگلم و انقدر خوشحال کرده؟ چی شده که عمه ی_

 سرااااااب نوه دار شدم_

آدرس بیمارستان و گرفتم و قول دادم زود خودمو برسونم  ، به جز من و سینا 

هیچ کس خبر نداشت که این بچه از کامیار نیست و قرار هم نبود خبر دار بشه 

 زندایی گالبتون کلی سیسمونی خریده بود همه منتظر ورود بچه بودن بجز

ریحانه کن که به نظرم افسردگی گرفته بود حق داشت توی این چند وقت شرایط 

 بدی و گذرونده بود

حدود نیم ساعت بعد توی بیمارستان بودم زنگ زدم از عمه شماره ی اتاق و 

پرسیدم ، چون وقت مالقات بود راحت وارد شدم و سریع اتاق و پیدا کردم 

م و احوال پرسی کردم و کنار سینا ی فامیل سالخصوصی بود و شلوغ با همه

که بغل تخت نوزاد بود ایستادم باوجود اینکه میدونست بچه برادرش نیست با 

ذوق نگاش میکرد ، دلم برای سینای بیچارم سوخت که انقدر بچه دوست داشت 

و فعال از داشتنش محروم بود کامیار هم ساکت کنار تخت ریحانه بود و جواب 

ولی حال ریحانه خوب نبود شاید ... کامال خونسرد بود تبریک هارو میداد ، 

همه به خاطر زایمانش بدونن ولی من درک میکردم حال بدشو قبول نکرده بود 

به بچه شیر بده اونم بچه ای که هنوز اسمی هم نداشت ، مهر این دختر 

همه رفته بودن قرار بود زندایی ... کوچولوی قرمز بدجور به دلم نشسته بود 

یشش بمونه یه سر تا خونه رفته بود و ازم خواسته بود تا برمیگرده کنار شب پ

 ریحانه بمونم و منم با کمال میل قبول کرده بودم صدای محزون ریحانه بلند شد 

 سراب میشه خواهش کنم براش اسم انتخاب کنی_

نمیشد از کامیار بخواد  ودش اینکار و نمیکنه ومطمئنن روشمیدونستم چرا خ

 به روش پاشیدم و گفتم لبخندی 

 خانواده شادی باشیدبا وجودش امیدوارم ... شاداب _
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 غمگین لبخند زد  

اگه از نظرت مشکلی نیست سینا رو صدا کنم کنار گوشش عزیزم ریحان _ 

 اذان بگه

 با بغض گفت 

 با اذان گفتن که حروم زاده ، حالل زاده نمیشه سراب نمیشه_

مهم نیست پدر بچت کیه مهم اینه تو  هیسسسس ، عزیزم تو دیگه مادری_

ازت خواهش میکنم از این لحظه این مزخرفات و از ذهنت پاک کن ... مادرشی 

 و یه دختر خوب و بدون عقده تربیت کن

خیره نگاهم کرد و سری تکون داد شاداب و از جا بلند کردم و توی بغلش 

 گفتم. گذاشتم و با لبخند

 ان بگه تو گوشششیرش بده تا بگم عموش بیاد اذ_ 

 آروم و با بغض کامال ناوارد شروع به شیر دادنش کرد و با همون حال گفت

قبال شنیده بودم که میگن تو روزایی که هیچ وقت فکر نمیکنی باشن فرق رفیق _

و نارفیق و میفهی ولی تا قبل این موضوع بهش نرسیده بودم ، سراب خوشبحال 

یتونی حال همه ی اطرافیانتو خوب کنی ، تو تنهایی م... سینا که تو رو داره 

قول میدم تمام تالشم و برای تربیت شاداب بکنم ، دلم میخواد مثل تو باشه 

تونه روی پاهای خودش باهوش و با درایت زنی که حتی بدون مرد هم می

بایسته محتاج هیچ مردی نیست و حتی صد ها مرد هم نون سفرشون و از 

ودن خوب نیست اینکه زوری خودتو تو زندگی یه درایتش درمیارن ، ریحانه ب

باید سراب باشه که همه ارزوشون باشه تو ... مردجا کنی خوب نیست 

 زندگیشون باشی نه از خودشون دورت کنن

سرش و توی بغلم گرفتم ،بیچاره چه زجری میکشید امیدوار بودن کامیار 

رد وقتی که آروم عاشقش بشه شاید این تنها دلیلی بود که حال بدشو خوب میک

شد زنگ زدم سینا که بیاد توی اتاق ، چند دقیقه بعد کامیار و سینا اومدن توی 

اتاق ، توی دلم هزار بار قربون صدقه مردم رفتم که در عین جذبه مهربانانه 
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شاداب و توی آغوش گرفت بعد از گفتن اذان بوسه ای روی پیشونیش نشوند و 

 گفت

انشاهللا که براتون بچه ی  اهلی باشه ... اشه مبارکه ،قدمش براتون خیر ب_

 افتخار جوونی و عصا ی پیری

کامیار هم انشااللهی گفت و شاداب و بغل زد و پیشونیش و بوسید با لبخند 

سینا و کامیار از اتاق ...نگاشون کردم ، از ذهنم گذشت پدر و دختر خوبی میشن

 خارج شدن با ارامش گفتم

 ال ازت بپرسم ؟_ریحان عزیزم میشه یه سو

 لبخند بیجونی زد و سری تکون داد

 _میدونم از ماجرای حمیرا خبرداری ... جریان اون بچه چی بود ؟

 نفس عمیقی کشید و گفت

_همونطور که حمیرا عاشق سینا بود ... سبحانم به تو عالقه مند شده بود ، اون 

بعد از این که  دوتا برای نقشه احمقانشون حتی به بچه خودشونم رحم نکردن ...

حمیرا به خودش اومد وخواست واسه حفظ ابروش شما متوجه نقششون شدید 

ازدواج کنن البته که سبحان زیر بار نمیرفت ... با کلی تحدید زیر بار رفت ولی 

زندگی حمیرا جهنمه ، سبحان هنوزم حتی بچه خودشو قبول نداره ... سراب 

 خراب کننخواهرمه ولی خوشحالم نتونستن زندگیتون و

بعد از اومدن زندایی با  لبخدی در جواب بهش زدم و دیگه بحث و ادامه ندادم...

خداحافظی پر و پبمونی ترکشون کردیم و قدم زنون با هم حرکت کردیم سمت 

 پارکینگ

 سینا من ماشین آوردم ، با ماشین خودم میام _

به صورت سری به تایید تکون داد و هر کدوم مسیر بیمارستان و خونه رو 

جداگانه رفتیم هر دو ماشین ها رو توی پارکینگ پارک کردیم کنارم اومد و 

دستشو دور دستم حلقه کرد و با هم رفتیم تو  رفتم توی اتاق لباسامو عوض 

کردم وقتی توی پذیرایی اومدم دیدم سینا کمرشو چسبیده و صورتش توی همه 

 نگران به سمتش رفتم و گفتم 
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  سینا چی شده عزیزم_

 با همون حال گفت

خوابم رو زمین با پا برو روی کمرم ببینم خوب نمیدونم تیر کشید یهو من می_

 میشه 

 با نگرانی گفتم 

نه نه خطرناکه ، من ماساژ بلدم بخواب برم روغن زیتون بیارم برات ماساژ _

 بدم 

بیحرف لباسش و دراورد و دراز کشید رفتم روغن آوردم و روی کمرش ریختم 

ماساژ قبال کالس رفته بودم و کامال اصولی ماساژمیدادم میدونستم کدوم برای 

عضله هارو چطور ماساژ بدم که خستگی دربیاد یکم که گذشت احساس کردم 

خوابش برده لبخند شیطنت آمیزی زدم ، بله دیگه من سرابم نگاه چیکار کردم از 

 رخوت خوابش برد

م و انداختم روش گوشیم و برداشتم تا از توی اتاق یه بالش و پتو مسافرتی آورد 

با هانیه تماس بگیرم راستی چرا حمیرا نیومده بود مگه نه اینکه خواهرش 

مطمئنا بخاطر همون مشکالت زندگی بود که ریحانه گفته بود زایمان کردن بود 

بیخیال حمیرا زنگ به هانیه زدم خیلی طول نکشید که جواب داد تصویری ... 

 بود که توی شرکت، حجابشم کامل بود با ذوق گفتبودو کامال مشخص 

 به به سراب خانم چه عجب بادی از ما کردی سالاااام خانممممم_

 با خنده براش دستی تکون دادم 

سالم عزیزم ، عجبی نیست واسه تو زنگ نزدم واسه کار های شرکت زنگ _

 زدم

 قش خندید 

ای ببینی رابطه منو و دونم فوضولیت گل کرده میخومن که می... بروووووو _

 فیلیپ به کجا کشید

 با ناز گفتم 
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 نخیر اون موضوع به من ربطی نداره_ 

 ابرویی باال انداخت

 یعنی نگم بهت مامان اینا رضایت دارن فیلیپ با خانواده بیاد خواستگاری... اع_

 با چشمای گشاد شده گفتم

 میگی؟ است جون سراب؟ر_

 با شور  گفت

من هیچ کس و توی دنیا به اندازه فیلیپ  دوست ... الم اره سراب ،خیلی خوشح_

 ندارم ، مطمئنم حسم عشق

 مهربانانه لبخندمو به روش پاشیدم

خوشبخت باشی عزیزدلم مهم همینه که تو دوستش داری و اونم دوست داره و _

 چی از این بهتر

 برام دعا کن سراب  ، من تحمل ندارم از عشقم دور باشم_

 کی میای ایران ؟... ی صالحته برات رخ بده خوشگلم ایشاال که هر چ_ 

نمیدونم سراب یکدفعه دوست دارم همین االن برم بلیط بگیرم و برگردم که _

زودتر  با فیلیپ ازدواج کنم ولی بعد میترسم تو زندگی ریحانه تاثیر منفی بزارم 

کامیار به  خوام یکم بگذره کهدونم بچش تازه به دنیا اومده میپشیمون میشم ، می

 زندگیشون دلگرم بشه و منو فقط به عنوان خواهر زنش ببینه

دلم برای مهربونیش ضعف رفت ریحانه ، هانیه رو از عشقش جدا کرده بود و 

بعد هانیه خواهرانه میخواست ریشه های زندگیش ... خودش جاشو گرفته بود 

فتاده ،به نظرم محکم بشه هر چند که هانیه نمیدونست چه اتفاقی برای خواهرش ا

 صابر کارما ی رفتار خود ریحانه بود 

 قربونت برم من که انقدر مهربونی امیدوارم فیلیپ لیاقتتو داشته باشه _

 با ذوق گفت 
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... سراب من بعضی وقتا با خودم فکر میکنم من واقعا لیاقت این مرد و دارم؟ _

که من بهش کنه از وقتی که مسلمان شده جوری خدا رو با خلوص عبادت می

 حسادت میکنم ،االن مطمئنم حسی که به کامیار داشتم عشق نبوده

از خوشحالیش خوشحال شدم و از فکرم گذشت منم نسبت به سینا همین حس و 

دارم ،اونم وقتی سر سجادش میشینه از این دنیا جدا میشه دلم برای اون روزایی 

دم میرفتم تنگ شده که چادر سر میکردم برای نماز و با عشق به درگاه معبو

 کاش میشد برگردم به اون حال معنوی

 انشاهللا همیشه عاشق بمونی عزیزم_ 

 خندید و تشکر کرد ، یاد حمیرا افتادم 

 هانیه حمیرا واسه زاییدن ریحانه نیومد میدونی چرا؟_

 با غصه گفت

منم زیاد باهاشون ارتباطی ندارم ولی حتما سبحان اجازه نداده ، اینطور که _ 

کنه و حمیرا خیلی تغییر کرده دیگه خبری از گفت خیلی اذیتش میامان میم

کنه حمیرا سابق نیست ، االن به خاطر بچش همه چیز و تحمل میکنه و سعی می

کاش میدونستم کمکش کنم ولی ... هیچ کاری برخالف میل سبحان انجام نده 

 راهی نیست این سرنوشتی که خودش انتخاب

اراحت شدم منم زن بودم و دیدن اینکه یه زن عذاب مبکشه نچی کردم ، براش ن

برام سخت بود حاال هرچند که اون زن حمیرایی باشه که قصد زندگیمو داشت 

 خود هانیه بحث و عوض کرد

که  یه برند  یهسراب برندت اینجا کلی معروف شده ، خیلیا میشناسنش عال_

 ایرانی انقدر معروف شده

 یه شعبه دیگه بزنموای گفتی هانیه میخوام _

 هیجان زده گفت 

 عالیهههه ، کجا میزنی شعبه دیگه رو؟_

 متفکر گفتم
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تصمیم دارم کره باشه ، اونجا بیشتر از همه جا منو میشناسن و مطمئنا موفق _

 میشه

 با یکم مکث ادامه دادم

میدونی هانیه ، من خیلی خوشحالم که تونستم برندمو انقدر مطرح کنم آخه _

بعد ما االن به ... میگن کیفیت محصوالت ایرانی اصال خوب نیست اصوال همه 

جایی رسیدیم که هزارتا خانواده نون سفرشون و از کار کنار ما بدست میارن ، 

لباس هامون صادر میشه و لباس عروس هامون تن اکثر بازیگر ها و سلبریتی 

تیم اشتغال های معروف میره ، امیدوارم همینطور پیش بره خیلی خوبه که تونس

 زایی کنیم

این دفعه بین فصل کالکشن چند لباس عروس خیلی خاص و رو کرده بودیم که 

خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود و من منظورم این لباس عروس ها بود که 

افراد معروف برای عروسی هاشون ازش استفاده کرده بودن ،یکم دیگه باهاش 

کارهای خونه سرگرم کردم و سینا هم  صحبت کردم و قطع کردم یکم خودمو با

 کم کم بیدار شد

سراب ؟عزیزم من این چند روز سرم خلوت تره ، اگر توام مشکلی نداری _

 بریم مسافرت چند روز

 کلی ذوق کردم ولی سعی کردم نشون ندم که پرو نشه شونه ای باال انداختم

 یخوادخودمم خیلی  وقته دلم مسافرت م... کنسل میکنم مشکلی نیست _

 لبخند زد 

پاشو ... پس چرا نگفتی گل خانمم؟ هیچی تو دنیا برای من مهم تر از تو نیست _

 وسایالمونو جمع کنیم زود تر راه بیوفتیم ، یکمم خرید کنیم هیچی نیست تو ویال

 چشمکی زدم

 اوم ، میریم شمال یا کردان یا جای دیگه؟... االن گفتم دیگه _

 هر جا تو بگی عزیزدلم _
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م فکر کردم کجا بیشتر خوش میگذره؟خوب معلومه هر جا که سینا باشه ، یک

 جلو رفتم و گونش و بوسیدم و کنار گوشش زمزمه کردم 

 هر جا تو باشی بهشته ولی بریم شمال_

وسایالمونو وجمع کردیم و سریع لباس پوشیدم و آرایش کردم ، چای ساز و 

چای پر کردم ، میوه و آجیل روشن کردم و گذاشتم آب جوش بیاد فالسک و از 

و کیکی که خودم روز قبل پخته بودم هم توی سبد گذاشتم و کنار در ورودی 

هایی که لباس توشون گذاشته بودم هم  اشتم تا سینا بزاره تو ماشین ساکگذ

خواستیم بریم شمال و اونجا هم ویال داشتیم چمدون بر کنارش گذاشتم ، چون می

ی ماشین گذاشت و منم بعد از چک کردن گاز دزدگیر نداشتم ،سینا وسایل و تو

و فعال کردم و از خونه خارج شدم در ها رو قفل کردم و به سمت ماشین رفتم و 

سوار شدیم حرکت کردیم ، با ماشین سینا رفتیم ، سینا کال خیلی عالقه ای به 

 موسیقی نداشت و توقع نداشتم آهنگ های خوبی داشته باشه کابل آ یو ایکس و

از داشبرد برداشتم و به گوشیم وصل کردم دنبال یکی از آهنگ هایی بودم که 

تو تنهاییم تو کره خونده بودم با وجود اینکه گوشیم شکسته بود ولی وقتی جین 

هو به ایران اومد گفتم برام انتقالشون بده از این آهنگ ها فقط منو و جین هو 

آهنگ های مورد عالقمو انتخاب داشتیم اونجا هر وقت که دلم میگرفت یکی از 

کردم میکردم و میخوندمشون  ، البته که برای دل خودم چون منتشرشون نمی

 آروم گفتم 

 سینا این اهنگیه که اوایل که رفته بودم کره قفلی زده بودم روش_

 پلی کردم 

 …سراغمو بگیر_ 

 !یهو نرو سراغِ زندگیت

 !تو واضحی مِث یه لکه رنگ، رو کاغذ سفید

 !نداشتنت عذابه… دنت محالهندی

 !یه عطر بودم، که از تنت پرید

 !بی نظیِر بی حواس
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 با حیرت نگام کرد تعجب کرده بود با همون حال گفت

 سراب تو خوندی اینو_

 تو چشماش خیره شدم و با کمی مکث گفتم 

 حواست به جلو باشه _

 حواس تو اصال کجاست؟_

 …که هرجای دلت یه رد پاست

 …دل مِث عروسکای بچه هاست تو دوره ای که

 یادت بیار؛ یه چیزی بیِن ماست

 …قطاریم که بی مسافرم…یه جا کنار ریل

 ته یه خطمو کسی نمیدوئه به خاطرم

 !مریضیم که حالم، به هیشکی ربط نداره

 ؟…تو توی قلبمی، کجا برم

 نفس عمیقی کشیدم

مردم که ازت دورم بیشتر از تموم عاشق های دنیا ، داشتم می.. .عاشقت بودم _ 

 خواستم برات اجبار باشم ولی نمی

 مشخص بود که عصبی شدن صورت و گردنش سرخ شده بود غرید

سراب احمق ، خدا واسه دلبری فقط بهت زبون نداده ، چرا حرف ... احمق _

 نزدی؟

 حواس تو اصال کجاست؟_

 …که هرجای دلت یه رد پاست

 …تو دوره ای که دل مِث عروسکای بچه هاست
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 یادت بیار؛ یه چیزی بیِن ماست

لبمو به دندون گرفتم و بدون اینکه حالت سرمو عوض کنم از گوشه چشم بهش 

 نگاه کردم 

تو مرد بودی سینا ، من به عنوان یه دختر هیچ وقت خودمو بهت تحمیل _

 کردمنمی

گه داشت و همونجا منو تو بغلش کشید تعجب آور بود این کار از سینا اونم ن

ابون ولی این کارو کرد جوری تنم و بغل زد که احساس کردم بچه ای وسط خی

هستم که بیست سال پدرش ندیده اش ، من کنار سینا بودم دلتنگی از نگاه مردم 

 باریدمی

 سراب کی این آهنگ رو شنیده؟ _ 

 مطمئن و تند جوابشو دادم

 فقط منو تو ، همه ی آهنگ هایی که خوندم فقط خودم گوش دادم _

م حقیقت بود ، درسته که این آهنگ ها تو گوشیه جین هو بود ولی ازش حرف

خواسته بودم هرگز بهشون گوش نکنه و خوب از امانت داری داداشم خبر داشتم 

 ، لبخند روی لبش نشست و چشمکی زد  

سراب احساس میکنم عاشق آهنگ شدم همه ی آهنگ هایی که خوندی و برام _

 بفرست

 ای روی گونش نشونم و با همون حال گفتم با ناز خندیدم و بوسه

خوشتیپ کمتر دلبری کن ، اینطوری پیش بری بهت تجاوز میکنم یهو دیدی _ 

 بابا شدی

قش قش خندید از اون خنده هایی که سرش پرت میشه عقب و سیب گلوش برام 

کی گفته یه مرد باید انقدر دلبر ... کنه ، لعنتی دلبر من براش میمیرم دلبری می

بره من چطور جرات شه ،اصال اعتراف میکنم سینا توی عصبانیتش هم دل میبا

کردم اون و شش سال تنها بزارم همینه که اون سهیالی خر واسه عشقم دندون 

تیز کرده بود دیگه مقصر خودم بودم،با عشق خیره خیره نگاش کردم ،تا شمال 
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خوردیم و بعد از کلی خوش گذروندیم ، به ویال که رسیدیم غذا سفارش داد و 

... شام طبق معمول شیطنت سینا گل کرد و منو تا اتاق و روی تخت بغل زد 

 بعدش خوابیدیم تا حسابی سرحال بشیم و بریم بگردیم

صبح که بیدار شدم سینا هم بیدار شده بود دوشی گرفتم و پیشش رفتم میز 

ه بود صبحونه رو چیده بودش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد و روی میز چید

سالم و صبح بخیر گفتم ومهربانانه جوابمو داد ، بعداز خوردن ، ظرف ها رو 

جمع کردم و شستم و رفتم آماده شدم بریم ساحل بخاطر سینا سعی کردم تیپ 

مقبولی بزنم تا این سفر به اونم خوش بگذره اون چند روزی که شمال بودیم 

ه چون هر دومون کار بعد از یک هفت... بهترین روز های زندگیمون بودن 

داشتیم برگشتیم تهران ، تا یک هفته قبل از عید سر هر دومون خیلی شلوغ بود 

گفت یکی از دوستاش ، میخواستم دیزاین خونه رو کال عوض کنم  ، سینا می

دیزاینر خوبیه و از اون کمک بگیرم ولی قبول نکردم  دوست داشتم همه چیز به 

پ وخانوادش پنجم عید به ایران میرسیدن تا سلیقه خودم باشه هانیه و فیلی

خواستگاری و مراسمات ازدواج و انجام بدن برخالف تصوری که ما داشتیم 

کامیار وقتی این خبر و شنید بی تفاوت ازش گذشت و اهمیت نداد و به جاش 

بانمک بود و بغل زد باهاش بازی کرد احتماال اونم . شاداب و که کلی هم توپل و

به ریحانه یه حس های پیدا کرده بود ، به بارداریم شک کرده بودم تو این مدت 

ولی جرات تست دادن و گفتن به سینا رو نداشتم میترسیدم دوباره منفی باشه و 

حال دوتامون گرفته بشه پس اول به دیزاین خونه رسیدم ، وسایل شخصیمونو 

کنن و توی کامل جمع کردیم و بعدش کارگر گرفتیم که وسایل خونه رو خالی 

انباری بزارن ، سینا کارتشو داده بود و گفته بود همه چیز و به سلیقه خودم و 

اونطور که دوست دارم بخرم ولی خودشم برای وسایل بزرگ کنارم بود ، 

خونمون حدود دویست و هشتاد متر بود و به نظر من خیلی بزرگ اول فرش 

صدفی فیلی نه نفره و میز گرفتیم فرش تیره مشکی فیلی گل برجسته مبل استیل 

غذاخوری دوازده نفره ستش یه کاناپه مشکی چرمم برای جلوی تلویزیون 

گرفتیم تلویزیون قبلی به نظرم خوب بود اونو آوردیم و فقط میزشو از صدفی و 

ست سرویس چوبم انتخاب کردم بوفه وظروف پذیرایی خوشگل گرامافون چند 

های بزرگ نقره فوق العاده خاص میز تا تابلو فرش دستبافت زیبا و مجسمه 

سلف برای کنار سالن و کالسکه پذیرایی کنارش که با جام و تنگ های خوشگل 

دیزاین شده بودن یه تم ساده و در عین حال خیلی شیک از پذیرایی ساخته بود ، 

یخچال و لباسشویی و ظرفشویی و وسایل برقیامم خوب بودن فقط برای آشپز 
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ه بیشتر تم قرمز داشت گرفتم و سعی کردم با اکسسوری خونه فرش طحداری ک

تم اونجا رو بیشتر به قرمز برسونم مثل قابلمه قرمز ظروف غذا خوری قرمز 

کتری قوری حوله کنار ظرفشویی و حتی دستمال های تو کشو ، سرویس قبلی 

اتاق خوابم سلطنتی بود و برای همین این دفعه اسپرت و مدرن انتخاب کردم تم 

قم بنفش بود ، وسایل شخصی خودمو سینارو که جمع کرده بودم سر جای اتا

خودشون گذاشتم به اتاق کارم دست نزدم اتاق بچه ها هم که از وقتی از 

بیمارستان اومده بودم قفل بود و ترجیح میدادم باز هم نشه دو روز به عید کارام 

تست دادن هم نداشتم کامال تموم شد ، چند وقتی بود حالت هام نرمال نبود جرات 

میترسیدم دوباره منفی باشه ولی خوب به خودم گفتم باالخره که چی مرگ یکبار 

شیونم یک بار یه بیبی چک و برداشتم و بدون اینکه به سینا بگم تست دادم و بعد 

روی روشویی گذاشتم دوتا  چشمامو با استرس بستم  ، میخواستم ولی نمیتونستم 

م وجودم توی دلم از خدا خواستم جوابش مثبت باشه ، منو چشمامو باز کنم با تمو

سینا خیلی منتظر این بچه بودیم ،انگار همین که از خدا خواستم در و جراتم زیاد 

شد با دیدن دو تا خط هیجان زده جیغ زدم به ثانیه نکشید که صدای سینا هم از 

 پشت در بلند

 سراب ، سراب چی شده عزیزم ؟ سوسک دیدی؟_

 زده بیرون رفتم و پریدم بغلش هیجان 

وای سینا اگه بچمون به تو بره خیلی خنگ میشه من چیکار کنم با دوتا خنگ ، _

 آخه کی تو خونه ی ما سوسک بوده که این بار دوم باشه

 با خنده نگام کرد

اع سراب نگو اینطوری باید از خدا بخوای بچمون شبیه من بشه اگه شبیه تو _ 

 م خنگبشه هم زشت میشه و ه

 با اخم ضربه آرومی توی سرش زدم

 قهرم باهات_

 خندش شدت گرفت

 مگه دروغ میگم زشتو_



 

201 | P a g e 

 

 پشت چشم نازک کردم 

 من زشتم؟ آقا سینا نگو که خبر نداری من کراش نصف پسر های کره ام_

جلو دهنم و گرفت و نذاشت ادامه بدم و با جدیت و یکم اخم های بهم چسبیده 

 گفت

 میخورم به زن من حتی نگاه کنن همه پسرای کره گوه _

در حالی که تو دلم قند آب میشد پشت چشمی نازک کردم و تازه فهمیدم سینا مثل 

همیشه فکر کرده شوخی میکنم پس با یکم شیطنت با چشم به دستش اشاره کردم 

که از جلوی دهنم برداره با خنده ای محو دستشو برداشت با ناز فراوون صداش 

 زدم

 سینااااااا_

 با عشق نگام کرد و گفت

 جونم_

 حیف این همه صحنه احساسی که جلوی دستشویی بود_ 

هر دو خندیدیم و همون طور که به سمت راحتی ها میرفتم و سینا رو هم دنبال 

 کشیدم تا روی اونا بشینیم هیجان زده گفتم خودم می

 مشتلق بده تا یه خبر خوب بدم_

 با چشمای ریز شده گفت

 یطونکچی میخوای ش_ 

 پول کم دارم بده بزارم رو پول خودم یه شعبه از سرنا رو تو کره بزنم _

 ابرو باال انداخت و با خنده گفت

 خبرت انقدر ارزش داره؟_

 اووووووو خیلی بیشتر از این حرفا ارزش داره _ 
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 بعد از مکثی گفت 

م هر چند که اگه بدون این خبر میخواستی اینکار و بکنی هم من قبول میکرد_

 ولی بفرما خبرتو بگو خانم

 با نیش تا بنا گوش باز نگاش کردم وجیغ زدم

 بابا شدنت مبارکککککک_

 خشک شده نگام کرد و فقط نگاه با مکث و چشمای درخشان گفت

 سراب سر کاری که نیست؟ جون سینا راست میگی؟_

به سینش فشردم  زیر چشمی نگاش کردم و تایید کردم ،لبخند عمیقی زد و محکم

 تو چشماش بود گفت هو با کمی شیطنت ک

 پس احتماال بچمون شمالی شد _

هر دو قش قش خندیدیم و داشتیم میمردیم از ذوق دوباره پدر و مادر شدن وسایل 

سفره هفت سین و خریده بودم و میخواستم یه سفره هفت سین خاص بندازم و 

وارید دیزاین طور که خواستم شد یه سفره خیلی خوشگل که اکثرش با مرهمون

 صدای سینا بلند شد....شده بود ، اینبار به هیچ کس نگفته بودیم 

 سرااااااب کجا موندی پس؟ االن سال تحویل میشه_

رژمو مرتب روی لبم کشیدم و لباسمو توی تنم مرتب کردم و از اتاق خارج شدم 

 تم لباسا سفره هفت سین همه کالباسی بود کنار سینا نشستم و توی بغلش لم

 دادمهمون لحظه دعای تحویل سال از تلویزیون پخش شد

 یَا ُمقَلَِّب اْلقُلُوِب َو اْْلَْبَصارِ _

 ها ای تغییر دهنده دلها و دیده

 یَا ُمدَبَِّر اللَّْیِل َو النََّهاِر 

 ای مدبر شب و روز

َل اْلَحْوِل َو اْْلَْحَواِل   یَا ُمَحّوِ
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 ای گرداننده سال و حالت ها 

ْل حَ   الَنَا إِلَی أَْحَسِن اْلَحالِ َحّوِ

 بگردان حال ما را به نیکوترین حال

چشمامو بسته بودم و از عمق وجود همه رو دعا کردم آخر دعا ها هم عمیق تر 

 از خدا خواستم

خداجونم اینبار بچم و میسپرم به خودت سالم و صالح نگهش دار من دیگه _ 

 طاقت ندارم 

 من هیجان زده به سمت سینا برگشتمتوپ سال تحویل به صدا دراومد و 

 عشقم سال نوت مبارک زندگیم ، عیدی منو بده _

 خندید و بوسیدم

 قرآن گذاشتم تویقربونت برم سال نو شما هم مبارک خانمم ، عیدیتم چشم _

 بعد هم خم شد و روی شکمم و بوسید با مهربونی گفت 

 نبابا و مامان عاشقتونهستید ولی  دونم چند تابابایی عید شما هم مبارک نمی_

اشکی که از گوشه چشمم چکید اشک شوق بود ،سر سینا رو توی بغلم گرفتم و 

قرآن بود و  الیروی موهاشو بوسه زدم از بغلم که بیرون اومد ده تا تراولی که 

درآورد با لبخند به سمتم گرفت ، منم که عاشق عیدی با ذوق قبول کردم و چون 

یدی دادن نبود با شیطنت عیدی هامو که پول های کوچک تر بودم نیازی به ع

پنجم عید جشن نامزدی هانیه بود  یکم به ... نویی بودن تو کیف پول نوم گذاشتم 

ایران اومده بود فیلیپ و خانوادش هم همراهش اومده بودن چون سرش خیلی 

شلوغ بود وقت نکرده بودیم همو ببینیم ولی کارهاشون به سرعت طی شده بود ، 

اش خوشحال بودم و از طرفی نگران ریحانه و کامیار بودم میترسیدم کامیار بر

دوباره به سرش بزنه همه برای شب خونه دایی نعیم دعوت بودیم ، تا مراسم 

نامزدی اونجا برگذار بشه چون زن و مرد قاطی بود به سینا احترام گذاشته بودم 

ه نماند که پوشیدگیش بیشتر و ماکسی پوشیده و آستین داری تنم کرده بودم ناگفت

باعث زیباییش بود آرایشگاه رفته بودم و یه آرایش الیت خوشگل کرده بودم 
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هم از  اینطوری( کاله های حجاب مدل دار)موهامم گفته بودم توربان بزارن

ل مدل لباسمو بهم نمی ریخت آماده که شدم شاشال شیک تر بود و هم مثل 

 ا بیاد دنبالم حدود دقیقه بعد جلوی آرایشگاه بود مانتومو تنم کردم و زنگ زدم سین

ی موهاشو رو به باال شونه زده بود ته با لبخند سوار شدم چقدر جذاب بود  همه

ریشش ازش یگیه مرد جذاب و پخته ساخته بود نگام کرد وجوواب سالممو داد و 

 بعد با شیطنت گفت 

 ننه ی بچم نظرت چیه بپیچونیم بریم خونه_

به خاطر شیطنت لحنش داشت روی لبم میشست وجمع کردم و مشتی  لبخندی که

 به بازوش کوبیدم

تربیت  اینطوری میگی دو روز دیگه اون بچه هم یاد نخیر بعدشم ننه چیه بی_ 

 میگیره میگه ننه سراب

 با چشمای پر شور نگام کرد و پچ زد

 جووووون تو فقط ننه باش عروسک که ننه بودنتم قشنگه عشق جان _

دونه چقدر شاکرشم بخاطر و نگرفتم ، فقط خود خدا می نماینبار جلوی لبخند زد

این مرد خود خود عشق بود ، خودمو سمتش کشیدم و بوسه ابداری ... داشتن سینا 

 روی گونش نشوندم و پر ناز لب زدم 

 بدجنس آخه مگه داریم مرد انقدر دلبر_

آورد  با غرور و شیطنت ر میسینه ستبر کرد و همونطور که ماشین و به حرکت د

 جواب داد

نخیر دیگه نداریم یکی داشتیم ولی مال سراب خانمه نزدیکش بشیم پارمون _

 کنه می

زود رسیدیم چون برای دیدن هانیه عجله ... با ذوق نیشم و باز کردم و تایید کردم 

ر بودیم داشتم زود تر آرایشگاه رفتم تا زود تر به مراسم برسیم ، تقریبا اولین نف

چون فقط خانواده دایی و خانواده همسر هانیه اونجا بودن البته که خود هانیه و 
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فیلیپ هم حضور داشتن به محض وارد شدن قبل از همه تو بغل هانیه پریدم و با 

 ذوق همو بغل کردیم و وقتی فاصله گرفتیم چشمکی زدم و گفتم 

ستادمت باالخره از ترشیدگی ای شیطون چه جیگری شدی ، دیدی چه جایی فر_

 دراومدی هر دو قش قش خندیدیم و اونم هیجان زده و با استرس گفت

میرم از استرس خدا کنه کسی خودت خوشگل تر شدی ، وای سراب دارم می_

 باهاشون رفتار بدی نداشته باشه

 با آرامش لبخندی زدم

هم مگه مشکلشون ، اوال که که کسی اینجا فرانسوی بلد نیست بعد  شنگران نبا_

رنگ پوست هیچ کس دست خودش نیست سیاه و سفید فرقی نمیکنه مهم ... چیه 

انسانیته عزیزم ، تو وقتی فیلیپ و انتخاب کردی احتمال اینو دادی که شاید بچت 

در اینده سیاه پوست بشه پس محکم و با درایت برخورد کن نه که کسی جرات 

کنی که تو سری خور و بی اعتماد به  نکنه بهت حرفی بزنه نه بچه ای تربیت

 نفس باشه

 با بغض نگام کرد

 چقدر خوبه که هستی سراب_

لبخندموپر رنگ تر کردم تو این فاصله که من با هانیه صحبت میکردم سینا با 

همه سالم علیک کرده بود منم با خانواده دایی و حمیرا و سبحان سالم و احوال 

یلیپ و خانوادش با احترام کامل سالم کردم و پرسی کردم و بعد به فرانسوی با ف

جشن و تبریک گفتم و ورودشون به ایران و خوشآمد گفتم احساس کردم از 

 برخوردم رنگشون باز شد و اونام محترمانه جوابمو دادن رو به فیلیپ گفتم 

هانیه خیلی از شما برام گفته به نظرم خیلی بهم میآید امیدوارم بتونید همو _ 

 نید خوشبخت ک

ام خود شما و برند سرنا رو هانیه از شما هم برای من گفته بود من و خانواده_

 خوب میشناسیم 

 با لبخند و احترام سری تکون دادم و کنار سینا رفتم با کمی  تعجب گفت 
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 عشقم ماشاهللا چه سرعتو استعدادی داری کی وقت کردی فرانسوی یاد بگیری _

 با خنده گفتم

خوام از اول باهاش ثبت نام کردم ، وای سینا نینی که دنیا بیاد می کالساشو آنالین_

 فرانسوی و انگلیسی و کره ای و فارسی حرف بزنم تا عادت کنه

 اونم خندید 

 رحم  کن بانو بچم گیج میشه فارسی هم یاد نمیگیره_

 چشمک دلبری تحویلش دادم 

 نگران نباش بابا سینا_

داشتم همه فامیل بودن و فقط اونا نیومده بودن  تا اومدن ریحانه و کامیار استرس

،به نظرم جشن بانمکی بود  هانیه و فامیل هانیه حجاب داشتن و خانواده فیلیپ 

پوششون آزادانه بود ، ساعت حدود ده بود که باالخره اومدن با دیدنشون لبخندی 

هم  روی لبم نشست سه تاشون تیپ آبی کاربنی جذابی زده بودن ، شاداب توپولو

که آنقدر خوردنی شده بود که دلم میخواست فقط توی آغوشم بچلونمش هر سه 

جلو رفتن به هانیه تبریک گفتن خیلی عادی ، جوری که انگار از اول عشقی بین 

گفت از زندگی کامیار و هانیه نبود من تو دلهاشون نبودم ولی ظاهرشون می

به جای من کلی فشارش  جدیدشون راضی هستن هانیه با ذوق شاداب و بغل کرد

بعد از چند دقیقه که گپ میزدن با همه سالم و ... داد چهرش کپیه ریحانه بود

احوال پرسی کردن به سمت میز ما اومدن جشنشون خونه ی خود دایی نعیم بود 

مبل ها و وسایل خونه رو جمع کرده بودن و میز و صندلی چیده بودن همه راحت 

سالممون تموم نشده بود که  شاداب و توی بغلم  توی خونه جاشده بودن ، هنوز

 گرفتم و لپ های تپلشو غرق بوسه کردم که صدای کامیار بلند شد 

 سراب کشتی بچمو_

 ریحانه سریع لب گزید 

 اع کامیار این چه حرفیه_

 رو به ریحانه لبخند زدم و به کامیار گفتم
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 ر نزن عمرا بدمش بهت ،غ_

 م چلوندم و گفتم و بعد دوباره شاداب و توی بغل

 وای من قربونت برم شاداب آخه چرا انقدر خوش مزه ای بچه _ 

تا آخر جشن شاداب دست به دست میچرخید و کامیار نق میزد که بچش اذیت 

بود پدر و دختر خوبی هستن میشه و ما چه ذوقی میکردیم از عشق بینشون معلوم 

م خوند تا اگه دوباره به خوبی گذشت و به درخواست دایی عاقد عقد دائبه  مراسم 

جین هوی بیچارمم قرار بود توی این جشن باشه ... فرانسه رفتن راحت باشن 

ولی چون من ازش خواسته بودم برای کارای شعبه کره به اونجا بره ، مهربانانه 

دو ماهی گذشته بود و با ... به حرفم گوش داده بود و یکم عید به کره رفته بود 

از  به سنو گرافی بریم تا جنسیت بچه معلوم بشه  همون شب سینا و ریحانه و نی

جشن هانیه همه فهمیده بودن که باردارم چون آخر شب که خواستیم به خونه بریم 

م ولی بعدش رفتالبته بین زمین و آسمون سینا گمن نزدیک بود زمین بخورم و 

راحت به کارش  لباسمو باال زدم تا کار...ر زد که همه فهمیدن غنقدر از نگرانی ا

 برسه با کمی مکث گفت

 بچتون دختره... خب_

با ذوق نگاش کردم و نیش سینا هم از بناگوش در رفت ،که با حرف دکتر از 

 نگرانی رنگ چهارتامون 

 نچ این چیه_

 سینا با ترس گفت 

 چیه خانم دکتر_

نمیدونم جناب تکون نمیخوره که مشخص باشه ،یه شکالت یا آبمیوه شیرین به _

 انومتون بدید تا بچه تکون بخوره احساس کردید تکون خورد بیاید داخل خ

چند دقیقه بعد الیه پالستیک پر از . ما توی مطب نشستیم و منتظر سینا شدیم

تا هم که استرس  سهالت و یه آبمیوه خوردم و اون شکخوراکی اومد من چند تا 

تکون خورد به  داشتن ته همه چیز و درآوردن ، احساس کردم سمت چپ شکمم

 منشی گفتم 
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 داره تکون میخوره برم داخل؟_

 با لبخند مهربونیت گفت 

 بله عزیزم این خانم که بیرون اومد شما بفرمایید داخل _

تونه حال و خوب و من از ذهنم گذشت یه لبخند ساده و یه لحن مهربونم چقدر می

کمم حرکت دوباره روی تخت دراز کشیدم و اون چیز موس مانند روی ش ، کنه

 کرد سینا عجول و نگران قبل از همه پرسید

 مشکل چیه خانم دکتر؟_

 لبخندی روی لب دکتر نشست و گفت

 مشکلی نیست ، انگار دخترتون یه داداش هم داره که پشت خواهرش پنهان بود _

روی لبامون لبخند نشست و من از عمق وجودم خدا رو شکر کردم از مطب که 

نیاز و طبق خواستشون به خونه رسوندیم و خودمونم در  بیرون اومدیم ریحانه و

حالی که تو پوست خودمون نمیگنجیدیم به خونه رفتیم تا شب به زنگ های که به 

خاطر تبریک زده میشد جواب دادیم و شام هم یه املت سینا پز خوردیم اجازه نداد 

وصلم تو جمع کردن و شستن کمکش کنم برای همین پای تلویزیون نشستم تا ح

سر نره یاد همون یدونه شبکه ماهواره افتادم و زدم همون شبکه االن که فکر 

 میکنم به رفتارم خندم میگیره سرمو روی شونه سینا تنظیم کردم و گفتم

سینا خدا روشکر حاملگی ایندفعم خیلی راحته اصال اذیت نشدم با وجود استرس _ 

 زیاد 

اذیت بشی ولی خدا رو شکر خوبی  خداروشکر عزیزم منم میترسیدم اینبار هم_

 یه حس خاص دارم سراب  ... 

 با لبخند نگاش کردم 

 سینا به نظرم تو بهترین پدر دنیا میشی_

لبخندش امید به زندگیم بود ، حس من به سینا واقعا ... لبخند روی لبش نشست 

عشق بود از همون حس های عجیب و غریب توی کتابا و فیلما ، دلم میخواست 
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تا شب کنارش باشم و برای دلبری های مردونش بمیرم ، آخه مرد که نباید صبح 

 انقدر دلبر باشه ، فکرمو به زبون آوردم

سینا جونم ، مرد که نباید انقدر دلبر باشه آخه عشقم اینطوری من لیلی میشم میرم _

 کوه میکنم

دار بلند خندید ، انگشت شست و اشاره شو بند دو طرف لپم کرد و بوسه ای آب

 روی لبای جمع شدم نشوند و با حال خوش گفت

من فدای لیلی کوه کنم ، ولی فک کنم اون که کوه میکند فرهاد بود و اصال ربطی _

 به لیلی نداشتا فرهاد عاشق شیرین بود 

 لبی کشیدم و باشیطنت سرمو روی پاهاش گذاشتم و خوابیدم و گفتم 

لیلی و شیرین ، عاشق سینامم  بیخیال پسر حاجی ، مهم عشق که من بیشتر از_

 سراب و سینا... اصال این میشه یه افسانه جدید ... 

گفت با نگاهش می... میرد  تاییدمحرفی نزد و خیره ی چشمم شد ، انگار با نگاهش 

خوشبخت ترین مرد دنیاست با وجود این عشق و من حرف نگاهش و خوب 

 ت دادیم گفت میفهمیدم بعد از چند دقیقه که با نگاه همو قور

سراب خانمی پاشو یکی از موزیک های که خودت خوندی و بزارکه االن _

 حسابی دلم میخواد صدای خوندن عشقمو بشنوم

چشمی گفتم و از جا بلند شدم فلشی که آهنگ هام توش بود و به تلویزیون زدم و 

 شانسی اولین موزیک و پلی کردم

 …عاشق شدم… عاشق شدم_

 !عاشق شدم؛ کاش ندونه

 …دسِت دلم رُو؛ نخونه

 !اگه بدونه می دونم؛ دیگه با من، نمی مونه

 !عاشق شدم؛ کاش ندونه
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 …دسِت دلم رُو؛ نخونه

 !اگه بدونه می دونم؛ دیگه با من، نمی مونه

 در حالی که نگام میکرد آهی کشید و گفت

چقدر سوز داره این آهنگ سراب ، احساس میکنم از طرف من خونده بودیش _

 اون موقع منه  وصف حال

 …اون که پیشش؛ دِل من گیره_

 !اگه بدونه؛ میذاره میره

 !میره ُو دیگه بر نمی گرده… اگه بدونه؛ دیوونم کرده

 !عاشق شدم؛ کاش ندونه

 …دسِت دلم رُو؛ نخونه

 !اگه بدونه می دونم؛ دیگه با من، نمی مونه

اشت میترکید پریدم بغلش دستامو محکم دور گردنش حلقه کردم و با بغضی که د

 نالیدم 

سینا تا حاال به هیچ کس ... برای خودم خوندم ،که با فکر رفتنت دیوونه میشدم _

نگفتم ولی به تو میگم ، من رفتم که تو نری نمیدونم میدونی یا نه ولی حتی فکر 

کشه ، من نبودن و ندیدنت میترسیدم ، از این که پیشم نبودنت منو به جنون می

، توی این دنیا تو تنها کسی بودی و هستی که فقط و فقط  نباشی وحشت داشتم

خوامش و هیچی واقعی تر از این نیست ، من عاشق ترین عاشق برای خودم می

 دنیام

 …گرفته راِه نفسم! عاشق شدم؛ دلواپسم_

 !دلهره دارم که بهش؛ میرسم یا نمی رسم؟

 !چشمای اون؛ سر به سرم میذاره

 …دست از سِر من؛ بر نمیداره
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 !اّما خودش خبر نداره! داره؛ بال سرم میاره

 …راِز مگو؛ بگو بشه… دلم؛ بی آبرو بشه… دستام؛ اگر که رو بشه

 !عاشق شدم؛ کاش ندونه

 …دسِت دلم رُو؛ نخونه

______ 

 چند ماه بعد 

از دردی که توی شکم و کمرم پیچید از خواب پریدم ، احساس کردم جونم داره 

و نگرانی برای بچه ها هم از یه طرف داشت میکشتم از تنم در میاد ، استرس 

قدر جون نداشتم که سینا رو بیدار کنم یا جیغ انبرای بچه هام نگران بودم و حتی 

احساس میکردم تنم فلج شده ، وقتی به اینکه ممکنه بچه هامو از دست ... بزنم 

ی کردم بدم فکر کردم با جون کندن دستمو به سینا زدم و با همون حال  لش سع

بیدارش کنم ، شانسی که آوردم خواب سینا سبک بود و با همون تکون کوچیک 

بیدار شد با نور کمی که از پنجره اومد چهرمو دید با نگرانی چراغ خواب کنارش 

و روشن کرد ، با دیدن من که دیگه حتی نفس هم نمیتونستم بکشم رنگش زرد شد 

ری به اورژانس زنگ زد و با وحشت و تو چشمای سینای محکمم دیدم فو... 

لرزید دیدم رنگش که تموم شد با حال همون حال خرابمم دستاش و که مثله بید می

 خراب کنارم نشست با وحشت زده گفت 

 چته عشقم ؟ سراب ؟...  سراب؟ ، سراب تو که خوب بودی_

نفسم سخت میومد و سینم خس خس میکرد و همه تنم نگرانی برای بچه هام بود 

اینبار هم چیزیشون میشد من میمردم ، از خدا خواستم که اگه قراره اتفاقی  و اگه

ریخت و من چشمام داشت بیوفته منو قربونی بچه هام کنه ، سینا آزادانه اشک می

 بسته میشد سینا با همون حال بد و بغض تو گلوش گفت

 ...سراب چیزیت بشه من میمیرم تو رو خدا طاقت بیار_

 ه زدحالمو دید و عربد

 چرا این آمبوالنس بی صاحاب نمیاد؟ _ 
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آمبوالنس دیر کرده بود و من دیگه داشتم اشهدمو میخوندم فقط با ناله و صدایی 

 که به سختی در میومد گفتم

 هام ... بچه ... نا ... سی_

بلند شد و همه لباسای توی کمد و بیرون ریخت و یه چادر مشکی پیدا کرد ، همون 

تابستون بود ولی من چند روز ... ر خودش برام خریده بود چادری که اولین با

بود که لرز داشتم و برای همین لباسای گرم و پوشیده تنم میکردم چادر و دورم 

پیچید و بغلم کرد و توی ماشین گذاشتم ، انقدر نگران بود که یادش نبود خودش 

رفت که تند می انقدرتونه منو ببره بیمارستان سوار شد و گازش و گرفت ، هم می

همش احساس میکردم االن بیهوش میشم از ... راه یه ربع و تو پنج دقیقه رفت 

به بیمارستان که رفتیم سینا با داد دکتر ...درد یا میمیرم ولی از هیچی خبری نبود 

 و خبر کرد و تا دکتر منو دید سریع گفت 

 انتقالشون بدید به اتاق عمل_

نم کنن ولی من از درد رو به مرگ بودم و احساس توی اتاق عمل قرار بود سزاری

با اشاره به دکتر نائمی فهموندم و صدام که تا ... کردم دارم طبیعی زایمان میکنم 

حاال در نمیومد به جیغ تبدیل شد ، فقط جیغ میزدم ، جیغ معمولی نه ، جیغای فرا 

دامه داشت بنفش با جیغ آخری احساس کردم یکیشون بیرون اومد ولی هنوز درد ا

اومد ... بچه رو به پرستار کناریش سپرد تا اون یکی هم بیاد مرگ و به چشم دیدم 

ولی درد همچنان ادامه داشت دومی هم به پرستار سپرد از وقتی که به اتاق عمل 

 اومده بودیم حدود شش هفت ساعت گذشته بود ، یهو جیغ زد 

 یکی دیگه هم هست_

ی نداشتم ولی انگار این بچه عجول تر بود که دنیا من دیگه کال به زنده بودن امید

اومدنش نیم ساعتم ،طول نکشید دردم تموم شد ولی دنیا هم پیش چشمام سیاه شد 

دیگه هیچی نفهمیدم ، انگار تا اون موقع هم فقط بخاطر بچه هام تحمل 

بهووش که اومدم هنوز کلی خستگی تو تنم بود و احساس میکردم نیم .....کردم

هم نخوابیدم ولی برای این که بچه ها رو ببینم به سختی خودمو کنترل ساعت 

کردم ، چشمامو دور تا دور اتاق گردوندم کسی داخل نبود انگار اتاق هم 

خصوصی بود چون فقط خودم به عنوان مرض توی اتاق بودم حالم خوب نبود 
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یه ... ن بودم ولی انگار بیشتر استرس داشتم برای بچه هام اتفاقی بیوفته نگرانشو

 نگرانی مادرانه ، عمه وارد شد به سختی صداش زدم 

 عمه _

 با لبخند نزدیک شد

ه س سرشون باشه ، ماشاهللا ماشاهللا سایتون باالی ... خسته نباشی قربونت برم _

سراب من ندیدم داییت ... تا بچه زایدی یکی از یکی بهتر ، الهی قربونتون برم من 

نطوری ذوق کسی رو کنه ، ماها سه قلو ندیدیم همه تو پوست ای... ، احمد و میگما 

 خود نمیگنجیم

به سختی لبخند زدم جالب بود که عمه ی کم حرفم انقدر با ذوق از کسی حرف 

 میزنم

 میشه ببینمشون _

 اره عزیزم میگم بیا نشون ، سراب مگه دکتر نگفته بود دوقلوئن بچه ها؟_

طاقت فرسا رو هم نداشتم با بی حالی به  هنوز جون نداشتم ولی دیگه اون درد

 اومدمحرف 

خودمم وقتی گفت یکی دیگه هست خیلی تعجب ... چرا عمه گفته بود دوتان _

 کردم

تقه ای به در خورد و سینا با لبخند داخل شد ، حتما عشق همین بود دیگه همین 

عمه  گرفتم با عشق جلو اومد و خم شد پیشونیمو بوسیدکه با دیدنش هم جون می

 با گفتن 

 من برم بگم بچه ها رو بیارن _

تنهامون گذاشت و سینا کنارم نشست و دستمو توی دستش گرفت بوسه ای روش 

 نشوند و با صدای بم گفت

ممنون عزیزم ،خیلی اذیت شدی امروز و من شرمندتم که نتونستم کاری برات _ 

 بکنم که از دردت کم بشه
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ورتم چسبوندم ، چقدر خوب بود که مردی دستشو توی دستم گرفتم و به کنار ص

 و دارم که اینطوری عاشقمه و عاشقشم

 اوم اون یکی بچه چیه؟... بودنت کنارم از هر مسکنی بهتر عمل میکنه _ 

 با شیطنت ابرو باال انداخت 

 نمیگم باید خودت حدس بزنی_

 اع سینا این همه درد کشیدم بگو دیگه _

 نوماصال نمیگم بیخودی تالش نکن خا_

 آروم خندیدم 

 بابای شیطون_

... تقی به در خورد و پرستار و عمه و دایی احمد و نیاز با بچه ها وارد شدن 

 دایی احمد فوری جلو اومد سرم و بوسید 

 مبارک باشه دخترم ، انشاهللا که بچه های صالحی باشن و باعث افتخارمون_

 بی براتون باشنممنون دایی جون انشاهللا که بچه های ما نوه های خو_

 نیاز هم جلو اومد و بوسه ای روی گونم نشوند  و با ذوق 

 مبارکه زنداداش  جونم ، وای که فقط فرشته هات و ببین سه تا عروسک زاییدی_ 

 دیگه طاقت نیاوردم بیشتر از این نبینمشون به سختی نیم خیز شدم 

 سینا بیارشون نزدیک تر _

، خدایا چی میدیدم سه تا بچه ناز و کوچولو  بغل تختم با لبخند تختشون و کشوند

اونی که وسط بود با چشمای درستش کنجکاوانه به همه جا نگاه میکرد و اون 

دوتا خواب بودن چون چشماشون بسته بود  از شدت ذوق اشکام جاری بود با 

 گریه ای از خوشحالی به وسطی اشاره کردم و گفتم 

 کنهرم چطوری نگاه میاحساس میکنم وسطی دختره ، قربونش ب_
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 سینا با عشق نگاش کرد ، یه عشق پدرانه و سری به تایید تکون داد و گفت

 هر کدوم دیدیمش گفتیم شبیه توعه سراب انگار کوچیکت کردن _

 با نگاه به دقیق با حیرت به سینا نگاه کردم و متعجب پرسیدم 

 اون دوتا پسرن؟ سینا چقدر شبیه توهستن _

 ه گفت همه خندیدن و عم

 این حس مادرانستا ، باباها نمیتونن اینطوری زود تشخیص بدن_

 نیاز با خنده گفت 

نخیر مامان جون این سه تا بچه رو همون تشخیص دادیم ، چهره ی این بچه ها _

 خیلی جالب دختره کال به سراب شباهت داره ، پسرا به خان داداشم 

  با خنده گفتم

 یارا اع نیاز خواهر شوهر بازی درن_ 

ین جمع بود ، تقه ای به همه خندیدن و من چقدر عاشق خنده های تک تک افراد ا

، یعنیا من  و کامیار و ریحانه و شاداب داخل اومدن سالم علیک کردندر خورد 

عاشق شاداب بودم یه گوله نمک بود این بچه با همین سن کمش حرف میزد ، 

... نم سالم و احوال پرسی میکردن گفت و با مامان باباش اوخیلی از کلمات و می

برخالف تصور حتی خودم کامیارم واسه دخترکش میمرد ولی باز احساس 

میکردم ریحانه انقدر که باید به این بچه اهمیت نمیده ، کامیار با ذوق سمت بچه 

 ها رفت و با عشق نگاشون کرد 

 ماشاهللا ، ماشاهللا خدا حفظشون کنه _

خریده بودن توی یخچال بغل تخت گذاشت وکنار بچه ها  ریحانه آبمیوه هایی و که

 رفت با روی باز گفت 

 ماشاهللا چه بچه های نازی هستن قدمشون خیر باشه ... عزیزم _

 هر دو تشکر کردیم ، کنارم اومد و مهربانانه پرسید 
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 سراب جان حال خودت خوبه عزیزم ؟ دیگه درد نداری _

 نیست درد ندارم ولی انگار جون تو تنم _

 چادرشو صاف کرد

عزیزم من برات شیره گوشت و برشتوروک درست کردم ، شیره گوشته آماده _

 نبود شب برات میارمش و خودم پیشت میمونم

 عمه تند تند گفت 

نه ریحانه جان قربونت برم ، خودم میمونم بچم جون تو تنش نیست یکم بهش _

 برسم 

 اش زن عمو بخدا  مثل چشمام مراقبشم نگران نب_

 نیاز وسط حرفشون پرید و مهربانانه گفت

ولی سه تامون باید بمونیم ماشاهللا هزار ماشاهللا چشم ... شرمنده که اینو میگما _

 برنمیادا پسشونکف پاشون با خود سراب میشن چهارتا یه نفر از 

بیخیال جدال اونا به سینا که کنار تخت بچه ها بود نگاه کردم ، چقدر پدر بودن 

برد ، حتی فکر کردن به اینکه مادر سه تا بچشمم ته دلم و قنج می... میادبهش 

سنگینی نگاهمو حس کرد و به سمتم برگشت وقتی نگاهمو دید به قلبش اشاره کرد 

 و لب زد 

 عاشقتم_

 زندگیمو توی یک قاب دیدم ، مردم و سه تا بچه هام مثل خودش لب زدم

 منم_ 

ابا حاجی و مامان خانمی واقا بزرگ وارد شدن تقه ای به در خورد و خانجون و ب

سالم و احوال پرسی کردیم و با حیرت به بچه ها نگاه کردن ، همه فکر میکردن 

بچه ها دو قلو هستن و برای همین تعجب کرده بودن یکم که گذشت برای همه 

عادی شد ، دایی احمد و باباحاجی و آقابزرگ دم گوش بچه ها اذان گفتن و بعد 

نا همه به ترتیب اومدن سر زدن البته بجز حمیرا و سبحان و سعیده که البته از او
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ریحانه ...من خوشحال بودم که نیستن، شب هم عمه بخاطر شاداب اجازه نداد

بمونه و خودش و نیاز موندن کنارم ، البته که سینا هم مونده بود توی بیمارستان 

از به دنیا اومدن بچه ... نکرد و هر چی اسرارش کردیم که بره به هیچ وجه قبول 

ها دو ماه و ده روز گذشته بود و من صبح مشغول بچه ها بود سینا که دید خودمون 

دوتا از پس بچه ها برنمیایم یه پرستار معتمد که زنی حدود چهل و پنج سال بود 

آورد کمکم که به کارهامم برسم منم که تو دلم قند آب میشد بابت این توجه به 

مه بچه ها رو برده بودیم حموم ، عاشقشون بودم و خدا رو شکر میکردم کمک رحی

که بهم سه تا بچه سالم و توپول و شیرین داده بود سینا اسم دخترمون و انتخاب 

کرده بود و من اسم پسرامومو سانیار ، سامیار وِسْودا ، موهاشون و خشک کردم 

های ساکتی بودن با وجود  و لباساشون و پوشیدم شیرشون دادم تا بخوابن ، بچه

کردن ، با صدای زنگ گوشیم به بکگراندش اینکه سه قلو بودن اصال اذیت نمی

 نگاه کردم ناشناس بود جواب دادم 

 بله؟ _

 صدای پر عشوه یه زن تو گوشم پیچید

  خانم بابایی؟_

 خودم هستم بفرمایید_

ه جورایی یه معامله میشه یه قرار باهم داشته باشیم موضوع خیلی مهمه ، اوووم ی_

 ی پرسوده

. شناسمش و اون میخواد باهامنا خدا آگاه ابروم باال پرید این زن کیه که من نمی

 معامله کنه 

 !کجا ؟! کی؟_

 االن لطفا ، باور کنید خیلی مهمه آدرس و مسیج میکنم _

 اوکی_

بم تن بچه ها رو به رحیمه سپردم و فورا آماده شدم شلوار جینمو با مانتو کتی جذ

زدم و شالمو روی سرم گذاشتم و کیف ست کفش پاشنه بلندمو هم برداشتم یه 

آرایش خوشگلم کردم ، چون کارم به مدلینگ مربوط بود و خودمم مدل معروفی 
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بودم واسه قرار های کاریم همیشه تیپ های خوشگل یا به قول سینا جلف میزدم 

ی درست و حسابی راه میوفته ولی و میدونستم اگر سینا این تیپ منو ببینه یه دعوا

ماشینمو  سویچچه کنم که من همون سراب سرتقم و چیزی عوض نشده بود 

برداشتم و با سفارش فراوون به رحیمه از خونه خارج شدم و به آدرسی که 

فرستاده بود رفتم یه کافه خیلی شیک بود تو مسیجش گفته بود مانتو و شال قرمز 

با اعتماد به نفس کامل به سمتش رفتم مثل همیشه پر از تنشه  فورا پیداش کردم و 

ناز و کرشمه راه رفتنم طبق عادت مثل وقتی بود که روی استیج راه میرفتم همیشه 

همین بود با وجود اینکه سه قلو زاییده بودم االن شکمم تخت بود چون من از چاقی 

و شکم بند  وحشت داشتم و دست خودمم نبود ، توی این مدت با ورزش و رژیم

گفت به خودت سخت نگیر ولی نمیتونستم هر شکمم و تخت کردم سینا خیلی می

روز باید ورزش میکردم تا عضله های جذاب شکمم و خط یازده ش برگرده فقط 

خیال شانسی که او ده بودم با وجود اینکه شکمم بزرگ شده بود ترک نداشت بی

روش یه زن حدودا سی ساله  توصیف شکمم شدم و صندلی و عقب کشیدم و روبه

 شیک پوش با یه چهره معمولی مانتوش از برند خودمون بود 

 سالم، من بابایی هستم باهام قرار گذاشته بودید_

کمی نیم خیز شد و محترمانه دستشو دراز کرد ، دستشو توی دستم گرفتم و سریع 

 رها کردم لبخند مکش مرگ مایی زد و آروم شروع به حرف زدن کرد

 م خانم بابایی، از آشناییتون واقعا خوشحالم سال_

ابرویی باال انداختم ینی میخواست بگه منو نمیشناسی پس چطور قرار کاری 

 میزارم پر ناز موهامو از تو صورتم کنار زدم و گفتم

گفتید کارتون خیلی مهمه یه قرار پر سود لطفا سریعتر شروع کنید من یادمه _

 خیلی وقت ندارم

 ه تائید تکون داد سری ب

خوام از زندگی نمیخوام ده میلیارد میدم و فقط می ببینید من کار سختی از شما_

خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش و بکنی ، ... سینا بری بیرون ، من عاشقشم 

من از همسرم جدا شدم و اون وکیلم بود ، من تحمل دوریشو ندارم ، من بهت ده 

دوست داری باهاش بکن اصال اتیشش بزن فقط از  میلیارد میدم هر کاری که

 زندگی عشقم برو بیرون من نمیتونم تحمل کنم که یه زن بجز خودم کنارشه
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بهت زده نگاش کردم یا واقعا احمق بود یا خودش و زده بود به احمقی زدم زیر 

خنده قش قش پر از ناز نگاه همه روم بود میدونستم که نصف اینجا حداقل میشناسم 

 ی مهم نبود خندم که تموم شد از جام بلند شدم و خواستم برم که مغرورانه گفتول

 بیست تومن میدم بمون _

 نشستم و با دندون های روهم غریدم

 احمق ، تو بیماری متوجه نیستی چی میگی اصال _

 من عاشقم هر کاری هم میکنم بهش برسم_

 میشناسی منو که پیشنهاد پول میدی؟_

 د و گفت مغرورانه نگام کر

 نمیسناسمت ولی توی دنیا کاری نیست که نشه با پول کرد فقط مبلغا فرق داره_

 لبخند زدم

 تو رو چقدر خریدن که طالق گرفتی؟_

 پشت چشمی نازک کرد

 من یه زن ثروتمندم کسی نمیتونه منو بخره  _

 اخم کردم

نقدر ا انقدر احمقی که حتی نمیدونی سینا اصال پرونده طالق قبول نمیکنه و_ 

احمق تر که منو نمیشناسی من سراب باباییم با پول یکی از حسابام تو رو میخرم 

و آزاد میکنم اگر نمیشناسی بزار کامل برات توضیح بدم مثال این مانتویی که با 

میریم پس دیگه کلی پرستیژ تنته مال برند منه  ، منو سینا سه تا بچه دارم و می

 مزخرف نگو

اونجا رو ترک کردم ، در ماشین و باز کردم که سوار بشم  که  از جام بلند شدم و

 دستمو از پشت گرفت 

 شونزده
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 باشه قبول دروغ گفتم سینا وکیلم نبوده_

 خوابوندم تو گوشش و با دندونای روهم فشرده به سختی صدام و کنترل کردم 

 منو عصبانی نکن اونوقت قول... گوه میخوری شوهر منو به اسم صدا میکنی _

 نمیدم حتی سالم به خونت هم برسی

من بهت پول میدم تو از زندگیش ... من مریض روانپزشک طبقه پایین دفترشم _

 برو بیرون هر کاری بخوای برات میکنم حتی بچه هاتو نگه میدارم 

جنون، شاید حسی بود که من داشتم من سر زندگیم با کسی شوخی نداشتم سینا و 

از شالشو گرفتم و با تمام توان کشیدم ،شانس . دهبچه هام ، موهای بیرون اوم

آوردم اونجا خلوت بود و کسی نبود که فیلم بگیره ،موهاش چپه چپه کنده میشد و 

من برام مهم نبود اون مثل کلی ها جیغ میزد و من محکم با پام کوبیدم توی ساق 

ت پاش با اون دستمم که آزاد بود توی صورتش چنگ زدم آنقدر محکم که گوش

صورتش اومد زیر ناخنام یا من عصبی بودم و زورم زیاد شده بود یا اون ضعیف 

 بود

تهشم با مشت کوبیدم تو صورتش انقدر عصبی بودم که دماغش شکست  و خون 

بود که فواره میزد بیرون انگار به خودش اومد که اونم تو صورتم چنگ زد جیغی 

نفهمیدم کی زنگ زده ... افتاد کشیدم و هولش دادم که محکم با باسن روی زمین 

دوتا مامور از ماشین پیاده شدن و به طرفمون اومدن من ترسیده ... بود به پلیس 

بودم ، معروف بودم و اگر با خودشون میبردنم برام دردسر میشد زنده کنارم بود 

 تا ماموره بهمون برسه زمزمه وار گفتم 

میدونی که چقدر قدره اگه بفهمه .. .اگه شکایت کنی به سینا میگم پدرتو دربیاره _

 کنهدستت به منی که عشقشم خورده زنده و مرده تو یکی می

ترسیده نگام کرد و امیدوار بودم که تحدیدم تاثیر داشته باشه ولی نمیشد خیلی هم 

امیدوار موند چون وضعش داغون بود و کامال مشخص بود که چقدر کتک خورده 

 ره میزد ، مامور اومد جلو و گفت بخصوص دماغ شکستش که خون فوا

 خانوما مشکلی پیش اومده؟_

 قبل از من اون تند تند جواب داد 
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 نخیر ، یه کیف قاپ بود که فرار کرد_

پلیسه با تردید نگامون کرد و روی من مکث کرد ، ای واالی شناختم آبروم رفت 

 گفت 

 من تا به حال ندیدم کیف قاپ چنگ بندازه_

 با خشم گفتم 

یکی از اون حرومزاده ها بود ، ما شکایتی نداریم بفرمایید مزاحم کارتون  این_

 نشیم

 مطئنید خانم بابایی؟ _

 بله جناب بفرمایید خواهش میکنم_

 سری به معنای بی لیاقتی تکون داد و رفتن

 ه با عصبانیت تمام گفتم رو به زن

تو در میارم که به دیگه ریختتو نبینم دفعه بعد کوتاه نمیام یا میکشمت یا چشما_

 گرفتی که چیشد هرزه خانم؟... مرد من چشم نداشته باشی 

زنا غیرت ندارن من که کی میگفت ام کرد و من عشق کردم از نگاش ترسیده نگ

معلومه زدی دماغ بدبخت و آوردی پایین ، نوچ حقش بود سوار ... خیلی غیرتیم 

راست راست منو ماشین شدم و حرکت کردم سمت خونه ،زنیکه پروی هرزه 

هه کاش یه مشتم میزدم فکش بیاد ههههههنگاه میکنه میگه عاشق شوهرتم ، اه

منم شانس ندارم کال هر وقت باید بشناسنم نمیشناسن ... پایین که دیگه زر نزنه 

خواد بشناسنم همه میشناسنم ،سراب چقدر احمقی بچه هاتو هر وقت که دلم نمی

ببینی که بخواد سر عشقت باهات معامله ول کردی تو خونه که بیای این اشغال و 

رسیدم خونه سینا هم خونه ... کنه ، وااای اگه دیگه ببینمش زندش نمیزارم اینبار 

بود تو اتاق بچه ها بود رفتم تو اتاق خودمون و لباسامو عوض کردم موهامو 

شونه کردم و یکم عطر زدم ، سینا اومد تو سرمو زیر انداختم که صورتمو نبینه 

به محض ورود دیده بود اومد جلو و چونم و گرفت و وادارم کرد نگاش کنم  ولی

 تا صورتمو دید وحشت زده گفت 
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 یاخدا، کی صورتت و اینطوری کرده ؟_ 

 اخم کرده گفتم  

 تو دخالت نکن، دعوا ناموسی بوده_

 زد زیر خنده و باغضب گفتم 

 نخند جدی میگم_

 با لبخند گفت

 مامانم شدی و هنوز شیطونیبا کی دعوا کردی وروجک _ 

 بعد جدی شد و با جذبه گفت

 ببینم چی شده  بده توضیح_

هول کردم دست و پام و گم کرده بودم  ولی ناچار بودم حرف بزنم لب گزیدم و 

نگاهمو به زیر انداختم و شونمو جمع کردم و واو به واو و برای سینا توضیح 

ه که چی مرگ یک بار شیونم دادم ، جرات نگاه کردن بهش و نداشتم ولی باالخر

یه بار با تردید سرمو باال آوردم ونگاش کردم کبود بود بیشتر وحشت کردم که 

خندید که از خنده اشکش در قهقهه اش به هوا رفت عادی نمیخندیدا یجوری می

 اومده بود با صدایی که از شدت خنده زیاد بریده بریده شده بود گفت 

 دماغشو شکستی... نمیشه ... اورم ب...با ...واااای ... وااای_

من که دیگه جرات پیدا کرده بودم با ناز نگاش کردم و درحالی که تمام حرکاتم 

پر از عشوه بود نزدیکش شدم و دستامو دو طرف صورتش گذاشتم و با عشق و 

 صداقت و ناز و جدیت که یه ترکیب خاص ساخته بود پچ زدم 

حب زندگیمو داشته باشه ، شکستن دماغ کسی قصد تصا... تو همه زندگی منی _

که سهله ، قبلشو از سینش بیرون میکشم و آتیش میزنم که حتی نگاهش به عشقم 

 نیوفته 

لبخندی که روی لبامون نشسته بود و دوست داشتم پر از عشق بود ، آروم بغلش 

کردم وجودش آرامش بود انگار فرستاده ی مخصوص خدا بود فقط برای من که 
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ا دیدنش تپش قلبم میشد زیبا ترین سنفونی دنیا کنارش با آرامش کنار هنوزم ب

 گوشش خوندم

 چیا سر آدم میاره یه نگاه معمولی_ 

 انگاری تو از اول تو سرنوشت من بودی

 بگو هوامو داری نکنه تنهام بذاری

 منو خالصم کن از آشفتگی و شب بیداری

 کوک ساز دلم باهات یه عالمی داره چشمات

 کنم که همش خنده بشینه رو لب هاتکاری می

ارنجمو گرفت و کشیدم توی بغلش محکم ، مردونه به خودش فشردمو و حتی درد 

 کمرمم لذت بخش بود مهربانانه و باعشق گفت

هیچ وقت ماهمو با المپ ...هزار نفر هم که عاشقم باشن من عاشق تو ام ، دلبر _

 صد عوض نمیکنم 

گفت دلبر، لبخند روی بری بود بعد به من میلب گزیدم بیشعور خودش خدای دل

ی بنده هاش برای لبم واقعی ترین لبخند دنیا بود توی دلم از خدا خواستم همه

خودش باشه فقط این مرد و بچه های شمالیش و برای همیشه برای من نگه داره 

 با آرامش گفتم... 

شکنم  رو هم میشناسی سر زندگیم حتی دماغ مزاحما وظیفته دلبر، منو که می_

 تو و سه قلو های شمالیت تا ته دنیا مال خودمید 

قش قش خندید و طبق عادت سرش به عقب پرت شد و بوسه ای روی سیب دلبرش 

نشوندم و آروم از بغلش بیرون اومدم تا به بچه ها سر بزنم کوچولو های نازم هر 

 با ذوق گفتم  سه بیدار بودن و آروم و بی سر و صدا سر جاشون خوابیده بودن

 الهی سراب قربون چهارتاتون بره که انقد عشقید آخه _

 سینا از توی پذیرایی داد زد 
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 خدا نکنه نزن از این حرفا...  اع _ 

نیشم تا بناگوش باز شد و عشق کردم که انقدر ماهه عشقم و انقدر عشق بینمون 

 عمیقه

____ 

 سه سال بعد

از و جین هو بود اونم بعد از کلی مشکل تو پارکینگ تاالر پارک کردیم عروسی نی

واقعا براشون خوشحال بودم لیاقت همو داشتن تیپمون و خانوادگی ست کرده بودیم 

ا بدیدن عشقای زندگیم کنار هم پسرا دونه چه قندی تو دلم آب میشد از و خدا می

سینا ست کرده بودن و سودا با من یه ماکسی آبی نفتی شیک تنم بود از برند 

 مون و مانتو شال مجلسیمو هم روش پوشیده بودم خود

سودا دقیقا مدل دخترونه و کوتاه لباس من تنش بود سینا  هم کت و شلوار مشکی 

و پیرهنش رنگ لباس من بود  و پسرا مدل اسپرت تر لباس سینا همه از ماشین 

ه که پیاده شدیم و سمت تاتالر رفتیم ، سوا جلوی سینا پرید و با همون ناز دخترون

 طبق گفته سینا مثل من بود گفت

 (بغل)بابا بدل_

نوچ چرا من همیشه به سودا ... سینا خندید و پر از عشق بغلش کرد و بوسیدش 

حسودیم میشه، راسته که میگن دختر هوو ی مادر جای من و گرفت ، سانیار طبق 

 معمول شروع به مسخره کرد 

 ا رفتی بدل باباکشی مثل نی نی هسودا ،دختره لوس خجالت نمی_

بغلش کردم محکم بوسیدمش ، پسر شیرین زبونم و سودا بلبل زبونی خرجش کرد 

 و گفت 

داشته ( فرق)با شما دوتا غول فرد(باید)، فقط دخترم بادد( نیستم)من لوس نیدم _

 باشم 

وای خدا این دختر خود عشق بود بوسه ای براش فرستادم که با دستش گرفت و 

 روی قلبش گذاشت 
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امیارم از همین بچگی مردونه رفتار میکرد و همیشه جدی بود با جدیت به س

 سانیار گفت

 (نکن)نتن( اذیت)این بچه رو ادت( گفتم)سانی صد دفه دفتم _ 

... میشد براشون نمرد اینبار با سینا هر دو خم شدیم و مرد کوچولومو بوسیدیم 

ندگیمو ثبت کردو سینا چیک صدای فلش دوربین هانیه بود که زیبا ترین تصویر ز

 کنا

 گوشم گفت ر

در هر صورت مهم ترین شخص زندگیم ... دلبر ، به دخترمون حسودی نکن _

 تویی، سرابم تویی

 پایان

1400.01.27 
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