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 میرفت؛ رژه رومغزم داشت مامان صدای

 اَه پاشو دیگه دختر تا کی میخوای بخوابی؟؟؟+ 

 …مامان جون خودت ولم کن برو بذار بخوابم_

 باعصبانیت پتوی رومو کنار زد؛

 …ساعت باتو کلنجار برم دِ پاشو دیگه۱پاشودخترم پاشو مایه ی عذاب من هرروز باید فقط+ 

 اصال مگه ساعت چنده؟؟؟ -

 نه ونیم حاال پامیشی؟؟؟+ 

بااستاد رفیعی کالس داشتم حاال باید چیکار میکردم ایندفعه ۸وای رادارام به کار افتاد امروز ساعت 

 دیگه حذفم میکنه سریع از جام پاشدم

 آخه االن باید منو بیدار کنید؟؟؟ -

گفتم پس کالس نه توروخدا بدهکارم شدم از ساعت هفت ونیم دارم صدات میکنم جواب ندادی + 

 نداری االنم بیدارت کردم بری لباس بگیری واسه شب هرچی باشه امشب بهترین شب زندگیته..

 باز شروع شد شما که از خداته من باسینا ازدواج کنم.. -

 …وقتی میدونم تو عاشقشی چرا از خدام نباشه + 

 …گونشو بوسیدم

 الهی قربون مامان خودم بشم.. -

 …تو بشور بیا صبحونه بخورحاالبرو دست وصورت+ 

 مامان باز کالس رفیعی جاموندم -

 بااین زبونی که تو داری باز برمیگردی سرکالس..+ 

سالم هست ودانشجوی ۳۲راه افتادم سمت دستشویی وبعد ازشستن دست وصورتم بیرون اومدم 

پشتیبانم  سالشه وهمیشه وهمه جا ۲۳ارشد روانشناسی یه داداش بزرگتر از خودم دارم آرین که

ساله ومهندس عمران پدرش عمو مهرداد ۳۸بوده وهست سینا پسر یکی از دوستان خانوادگی ماست

از دوستان قدیمی باباست از وقتی که خودمو میشناختم باهاشون رفت وآمد داشتیم سینا یه برادر 

تغییر سالم که بود حسم نسبت به سینا ۱۱ساله بود ۳۲کوچکتر از خودش به اسم سپهر داشت که 

کرد ودیگه به چشم یه همبازی وداداش نگاش نمیکردم کم کم عاشقش شدم یه عشق پاک که 

هیچوقت اجازه ندادم آلوده بشه سیناهم رفته رفته رفتارش عوض شدو از نگاهاش میفهمیدم که بهم 

عالقه داره عاشقش بودم همه چیزش دوست داشتنی بود فقط تنها مشکلش مشروب خوردن 
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همیشه مست بود واین تنهاایرادی بود که مامانو عذاب میداداما من بهش قول داده همیشگیش بود 

بودم که باهاش حرف میزنمو ازش میخوام مشروب نخوره امشب هم طبق قراری که از قبل گذاشته 

 بودن مراسم خواستگاری رسمی سینااز من بود بازنگ گوشیم از فکر وخیال دراومدم یسناء بود..

 بگویسناء..+ 

 کوفت کدوم گوری هستی؟؟؟ -

 مرض باز وحشی شدی؟؟؟+ 

استاد بزرگوارتون جناب رفیعی خدمتتون سالم رسوندن وگفتن به سمعتون برسونم که خانوم راد  -

 …از جلسه آینده حق ندارین سرکالس ایشون بیاین

 کووفت غلط کرد..+ 

 …حذف شدی از کالس خانوم -

 …وااای یسناء باورکن خواب موندم+ 

 شب آنالینی بایدم خواب بمونی..۲دونم وقتی تامی -

 حاال چیکار کنم؟؟؟+ 

 رفیعی رو که میشناسی بادوتا شیرین زبونیت خرمیشه پس دیگه نگران چی هستی؟؟؟ -

 دوست ندارم واسه اون مرتیکه هوس باز عشوه بیام..+ 

 مجبوری خانوم -

 …باشه حاال کاری نداری+ 

 راستی امشب سینا میاد دیگه؟؟ -

 آره+ 

 …مبارکه عروس خانوم -

 دیوونه کاری نداری؟؟+ 

 نه خداحافظ -

 خداحافظ+ 

از اتاقم بیرون رفتم از باال پایینو نگاه کردم چه خبر بود اون پایین بیچاره نرگس خانوم عین ربات 

 داشت دستورات مامانو اجرا میکرد..

 .…بیچاره نرگس خانوم

ه نشسته بود وداشت صبحونه میخورد رفتم داخل از پله ها پایین رفتم آرین تو آشپزخون

 …آشپزخونه
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 سالم آرینی صبحت بخیر+ 

 سالم عشقم صبح توام بخیر -

 میگم مامان بازاین نرگسو گیر آورده+ 

 صبح اینجاس۱آره بیچاره از -

 نرفتی دفتر؟+ 

 آرین وکیل پایه یک دادگستری بود

 دارم میرم -

 ازجاش بلند شد

 ی؟؟؟خیلی خب کاری ندار -

 نه داداشی مواظب خودت باش+ 

 خندید وبه سمتم اومد دستشو دور گردنم حلقه کردوگونمو بوسید

 الهی قربونت برم عسلم تواز اینجا بری من چیکار کنم؟؟؟ -

 میخوای نرم؟؟؟+ 

 آره -

 باشه+ 

 توگفتی منم باور کردم -

 دیرت نشه؟؟+ 

 ای وروجک خداحافظ -

 شب زود بیای ها+ 

 خانومچشم عروس  -

تاغروب تحت النظاره مامان بودم این کارو بکن اون کارونکن اینوبپوش اون بهت نمیاد وخالصه 

بودکه اجازه داد برم آماده شم کت وشلوار فیروزه ایی که مامان واسم گذاشته بود ۶ساعت

روپوشیدم ومشغول آرایش شدم وقتی به خودم نگاه کردم خودمم کیف کردم خیلی عالی شده بودم 

وست سفیدم خیلی به لباسم میومد چشمام سبز باهاله ی عسلی روشن بود خیلی تو صورتم پ

میدرخشید آدم از خودراضی نبودم اماباتعریفی که از اطرافیانم میشنیدم همیشه به زیبایم ایمان 

سالگی توحس وحال جوونی عمل کرده بودم دهنم باصورتم ۱۸داشتم بینیم ایرادی نداشت اماتو 

اشت موهام ازبچگی عسلی روشن بود اما واسه تنوع چندوقتی بود مشکیشون کرده بودم هماهنگی د

که بلندیش تاروی کمرم میرسید روباکش بستم باالی سرم عالی شده بودم داشتم واسه خودم 
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خرکیف میکردم که صدای زنگ روشنیدم تندتند به خودم ادکلن زدم وازاتاق بیرون رفتم درست 

ازکرد جلوی در حاضرشدم اول خاله سیمین وارد شد به سمتم اومد زمانی که مامان دروب

 وباخوشحالی صورتمو بوسید

 سالم خاله جون+ 

 سالم عروس گلم چه ماهی شدی امشب عروسک خانوم.. -

 شمالطف دارین+ 

 بعدعمومهرداد به سمتم اومدوپیشونیمو بوسید

 دخترمن چطوره+ 

 خوبم عمو خوش اومدین -

 نده کنان جلو اومد وبایه حالت بامزه ایی تعظیم کردسپهر مثل همیشه خ

 درود بر عروس بزرگ خاندان رحیمی+ 

 پاشومسخره -

 شب خواستگاریت آدم باش نذار همین یه خواستگارتم بپره

 

 سپهر جون داداش خفه شو -

 

 صدای سینارو شنیدم همه ی وجودم لرزید

 

 سپهرخان دلقک بازی بسه -

 

یک لحظه نگاهمون توهم گره خورد تو اون کت وشلوار طوسیش نفس گیر  به پشت سر برگشتم

بود پرو چهارشونه پوست صورتش به سفیدو ب گندمی میزد ۱۸۱ترازهمیشه شده بود قدش حدود

دیقس بهش زل زدم ۲_۳چشمای قهوه ای درشتش واقعا دل آدمو میلرزونداصال حواسم نبود

 بود سرمو پایین انداختم هرچنداونم غافل ازهمه جا به من چشم دوخته

 سالم+ 

 

 سالم عرض شد خانوم -

 

 خوش اومدی+ 
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 قربون تو -

 

 بریم پیش بقیه+ 

 

 خواستم ازکنارش ردشم که سرشو جلو آورد وآروم تو گوشم گفت

 

 ناز شدب بیشترازهمیشه -

 

همه  یمیه لحظه صورتم داغ شد چیزی نگفتم وازکنارش رد شدم هردو رفتیم پیش بقیه نشست

مشغول صحبت بودن سپهر وآرین باهم صحبت میکردند مامان وباباوخاله سیمین وعمو مهردادهم 

 گرم صحبت بودن عمو مهرداد نگاهی به من وسینا که ساکت نشسته بودیم کرد وگفت

 

خب علی جون از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تراست بهتره بحثمونو بیاریم پیرامون این + 

امشب همونطور که هممون میدونیم دراصل مراسمیه واسه صحبت کردن عسل  دوتابچه راستش

جون وسینا وگرنه سیمین وعاطفه جون قبال حرفاروتموم کردن من وتوام که حرفامونو زدیم آرین 

 …جان شمام اگه حرفی داری بزن سپهرم که هیچی

 

 ..بااین حرف عمومهرداد همه خندیدیم سپهر قیافه ناراحت به خودش گرفت

 

 داشتیم بابا؟؟؟+ 

 

 شوخی کردم پسرم -

 

 خاله سیمین گفت

 

 خوب دیگه عاطفه جون.علی اگه اجازه بدبن آرین وعسل برن حرفاشونو بزنن+ 

 

 باباگفت

 

 عسلی بابا سینارو ببر اتاقت -

 

 چشم بابا+ 
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ن اومد وارد اتاقم شدیم ماز جا برخواستم وبه سمت طبقه باالبه راه افتادم سینا هم داشت دنبالم می 

 …روی تختم نشستم وسینا هم با فاصله ی کمی کنارم نشست

 

 این لباس خیلی بهت میاد..+ 

 

 چیزی نگفتم خندید وگفت؛

 

 وقتی خجالت میکشی هم خیلی ناز میشی..+ 

 

 سینا؟؟؟ -

 

 جوونم؟؟؟+ 

 

 تو حرفی نداری بزنی؟؟؟ -

 

 …نه عزیزم تو بی نظیری حرف نداری+ 

 

 خندم گرفت بااخم ساختگی گفتم؛

 

 منظورم درمورد زندگیمونه.. -

 

خب در هر صورت تو بی نظیری نه خانمی من از دنیا فقط تو رو میخواستم که بهم داد دیگه چیزی + 

 …نمیخوام

 

 …دیووونه امامن باید یه چیزی رو بهت بگم -

 

 بگو عزیزم+ 

 

میدونی دوست دارم حتما چیزی نیست که پنهانش کنم  من میدونم دوستم داری توام خب دیگه -

 همه میدونن تو بهترین انتخاب زندگیم بودی فقط یه چیز ازت میخوام؟؟

 

 چی عزیزدلم؟؟؟+ 
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 دوست ندارم مشروب بخوری.. -

 

 زد زیر خنده ودستامو تو دستش گرفت

 

 فدات بشم من همه ی مشکلت اینه؟؟؟+ 

 

 آره.. -

 

که دیگه لب به مشروب نزنم عسل تو از بچگی رویای من بودی مگه میشه به این  بهت قول میدم+ 

 سادگی ازدستت بدم..

 

 دستشو روی موهام کشید؛

 

 توزندگیمی،عشقمی عسلم+ 

 

بازخجالت کشیدم وصورتم قرمز شد سرمو پایین انداختم دستشو زیر چونم گرفت وسرمو بلند 

 کرد؛

 

خجالت ببینم ازامروز تاآخرعمرم عسل منی عشق من نباید خجالت دیگه دوست ندارم توصورتت + 

 …بکشه اونم از من که شوهرشم

 

سرمو تو بغلش کشیدباراول بود که اینقدر بی پروا بامن رفتار میکرد روی موهامو بوسید بوی 

 …عطرش دیوونه کننده بود

 

 بریم پایین سینا -

 

 سرمواز روسینش برداشتم

 

 بریم عزیزم+ 

 

 ازجابلند شدیم وباهم ازاتاق بیرون رفتیم از پله ها پایین رفتیم خاله سیمین به مامان نگاه کرد

 

 نگاه کن عاطفه چقدر بهم میان+ 
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 سپهر گفت؛

 

 ؟؟؟…خب دوشیزه آیا برادر آسمان جول مارا پسندیدی -

 

 گفت؛ بابا…بااین حرفش همه خندیدیم سینا چشم غره ایی بهش رفت

 

 یشد عزیزمخب چ+ 

 

خندیدم وچیزی نگفتم خاله سیمین شروع به کل کشیدن کردبلندشد وبه سمتم اومد وصورتمو 

 بوسید

 

 خوشبخت بشین قربونت برم+ 

 

 ممنون خاله -

 

رفتیم سرجاهامون نشستیم خاله یه جعبه به سینا داد اونم ازجاش بلند شد واومد کنارم نشست به 

 بابا نگاه کرد

 

 ی شما عمووخاله وآرین جانبااجازه + 

 

 بفرما پسرم -

 

ازجعبه یه انگشتر درآورد ک پوشیده از نگین های برلیان بودخیلی قشنگ بود تو انگشتم کرد 

 وهمه دست زدند چشم های سینا از خوشحالی برق میزد عمو مهرداد گفت؛

 

هفته دیگه که تولد ۳ خب علی جان اگر اجازه بدید عسل عزیزم هم صالح بدونه مراسم عقدشونو+ 

 عسل هم هست بگیریم البته این کامال نظر سینا بوده ومن بی تقصیرم..

 

  
 

 هفته زمان زیادی نیست..۳پس بااین حساب باید بجنبیم چون + مامان

 

 آره عاطفه جون بنظرمن بهتره زودتر برن واسه آزمایش -خاله سیمین
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 دسینا که تااون لحظه ساکت بود به حرف اوم
 

 راستش عموعلی من میخواستم ازتون بخوام که دو هفته دیگه یک جا مراسم عروسیمونم بگیریم+ 

 

 آرین خندید ؛

 

 فک نمیکنی خیلی عجله ایی میشه داداش؟؟ -

 

 چرااما اینجوری خیال منم راحت تره+ 

 

 خاله سیمین زد روی شونه ی مامان

 

 می بینی بچم چقدر هوله+ 

 

 ازاونچه که فکرشو میکردم سیناجان فکر نکنم کارتون راه بیافته هاآره بیشتر  -

 

 راش میندازیم خاله+ 

 

 لحظاتی همه ساکت بودن عمومهرداد سکوتو شکست

 

 نظرت چیه عسل جان؟؟+ 

 

 من حرفی ندارم عموجون -

 

 پس مبارکه

 

خیلی خوشحال بودم نمی  خونه ما بودندقرار شد روز بعدباسینا بریم واسه آزمایش۱۳اون شب تا 

 …کردم دونم کی خوابم برد صبح با صدای سینا چشمامو بازکردم خیلی تعجب

 

 سالم+ 

 

 سالم به روی ماه نشستت خانومم -
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 کی اومدی؟؟؟+ 

 

 نیم ساعتی میشه چقدر خوابت سنگینه عسل -

 

 بی مزه+ 

 

 داره دیر میشه ها نمیخوای پاشی؟؟؟ -

 

 ساعت چنده؟؟؟+ 

 

 شش ونیم بابد هفت اونجا باشیم -

 

 أه نمیشه دیرتر بریم؟؟؟+ 

 

 قربون تنبل خانوم خودم نه نمیشه پاشو دیرشد -

 

 غرلند کنان رفتم دست وصورتمو شستم ولباس پوشیدم وباسینا رفتیم پایین

 

 صبرکن صبحونموبخورم+ 

 

 شکموی من باید صبحونه نخورده بریم.. -

 

 مامان اینا کوشن+ 

 

 مامان وبابات من اومدم رفتن پارک پیاده روی آرین هم خوابه -

 

 باشه بریم.+ 

 

 باهم به راه افتادیم درجلوی ماشینو برام باز کرد که بشینم سوارشدم وخودشم نشست وراه افتاد

 

 خوابت میاد؟؟+ 

 

 نه -
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 پس چراساکتی؟؟؟+ 

 

 چی بگم؟؟ -

 

 بگوسیناجوونم دوست دارم+ 

 

 بی مزه -

 

 بگوخب+ 

 

 نه -

 

 میگی مطمئنم+ 

 

 نچ نمیگم -

 

 یه دفعه کشید کنارو نگه داشت

 

 چرا وایسادی؟؟ -

 

 پس نمیگی نه؟؟؟+ 

 

 نه -

 

 یکدفعه منو توبغلش کشید ومحکم نگهم داشت

 

 بگوعسل+ 

 

 نه نمیگم -

 

 نمیگی+ 

 

 نه -
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 پر کرده بود شروع کرد به قلقلک دادنم صدای جیغ وخنده من ماشینو

 

 سینا تورو خداولم کن -

 

 بگوتاولت کنم+ 

 

 باشه توولم کن -

 

 نچ اول بگو+ 

 

 سیناجوون دوست دارم -

 

 ای جوون سینا حاال این از ته قلبت بود یابه اجبارمن؟؟؟+ 

 

 بتوچه دیگه -

 

 بمن چه؟؟؟بازم دلت قلقلک میخواد+ 

 

 به قلقلک دادنمهنوزم تو بغلش بود خواست بازشروع کنه 

 

 سینا دیرمیشه ها -

 

 واای االن نوبتمون میره قنبری دوست بابا به زور وپارتی بازی امروز برامون وقت گرفته+ 

 

ازش جداشدم وسرجام نشدم وبه سمت آزمایشگاه به راه افتاد دقایقی بعد به آزمایشگاه رسیدیم 

 هردوپیاده

رد آزمایشگاه شدیم و به سمت یه اتاقک ک شبیه شدیم به سمتم او مد دستمو گرفت وبهم وا

ایستگاه پرستاری بیمارستان ها بود رفتیم به سمت مردتپلی که اونجا نشسته بود رفتیم سینا دستشو 

 به سمتش دراز کرد

 

 سالم آقای قنبری+ 

 

 باهم دست دادند
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 سالم آقاسینا این چه وقته اومدنه -

 

 شرمنده دیرشد+ 

 

 …کاراتونو از قبل انجام دادم سریع برین اتاق روبرو ک ازتون خون بگیرنخیلی خب من  -

 

وای من از آمپول وخون گرفتن بیزار بودم اسمش هم که می اومد تنم میلرزید سریع رنگم پرید 

 خودم از یخ کردن یک دفعه ای بدنم متوجه شدم سینا متوجه حالم شد

 

 چیشد عزیزم چرارنگت پرید؟؟+ 

 

 ..…نسینام م -

 

 توچی؟+ 

 

 من از آمپول میترسم -

 

 شروع به خندیدن کرد

 

 قربونت برم من آمپول که ترس نداره+ 

 

 سینا میشه من خون ندم؟؟؟ -

 

 نه عزیزم نمیشه حاالتوبیا من قول میدم ترس نداشته باشه+ 

 

 آخه می ترسم -

 

 بیامن قول میدم درد نداره+ 

 

یه دختره که کلی آرایش کرده بود میخواست ازمون خون بگیره  دستمو کشید وباهم داخل شدیم

 معلوم بودمحوسیناست طوری که خود سیناهم متوجه شده بود اخم کردوروبه من گفت

 

 بشین عزیزم+ 
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رویه صندلی نشستمو آستین مانتومو باال زدم ازترس داشتم میلرزیدم دختره با آمپول تو دستش به 

 زانو زد ونشست ودستمو تو دستش گرفتسمتم اومد سیناجلو پام 

 

 آروم باش عشقم چرادستات یخ کرده ؟؟؟+ 

 

 دختره باپوزخند گفت

 

همه دخترایی ک میان اینجا اینطورن چیزی نیست داره خودشو لوس میکنه وگرنه آمپول که  -

 ترس نداره

 

 سینا باعصبانیت گفت

 

 شما کارتونو انجام بدین -

 

 و بیشتر به دستم نزدیک میکرد بیشتر میترسیدمهر لحظه که آمپول

 

 آروم باش عسلم+ 

 

آخرش باهزاربدبختی دختره ازم خون گرفت چشمامو که تااون لحظه بسته بودم بابیرون کشیدن 

 سرنگ باز کردم ناخودآگاه چند قطره اشک از چشمم پایین اومد دختره پوزخندی زد

 

 …ر گنده خیلی مسخرسدخت یه واسه گریه و ازآمپول ترس…هه -

 

 کردمسینا طوری نگاهش کرد که من جای اون خودمو خیس

 

 الهی قربون چشمات بشم نبینم  اشکتو نفس سینت + 

 

 جاش می سوزه -

 

 خوب میشه عسلم+ 
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که از جام بلندشدم وتا وقتی که از سینا خون گرفتن بیرون روی صندلی منتظرش نشستم درحالی

 یین میکشید از اونجا بیرون اومد وبه سمت من اومدآستین پیرهنشو پا

 

 عروسک من حالش چطوره؟؟؟+ 

 

 خوبم -

 

 بریم خانومم؟؟؟+ 

 

 اومدم از جام پاشم که سرم گیج رفت وروی صندلی افتادم سینا بانگرانی به سمتم اومد

 

 چیشد عسل+ 

 

 نمیدونم سرم گیج رفت -

 

 همین جا بشین من االن میام+ 

 

 وبعداز چند دقیقه با یه نایلون پراز آبمیوه وکیک برگشت یه رانی باز کرد وبه سمتم گرفت رفت

 

 بیا خانومم از این بخور+ 

 

به زور سینا چند قلپ از آبمیوه رو خوردم بعد از چنددقیقه حالم بهترشد وبه اتفاق سینا ازآزمایشگاه 

ه تو حلقم چپوندبعد به راه افتاد به سمت بیرون اومدیم سینا تو ماشین به زور کلی کیک وآبمیو

جواهر فروشی که صاحبش دوستش بودبعداز دقایقی به اونجا رسیدیم ازماشین پیاده شد واومد در 

 سمت منو بازکرد

 

 بفرمایید خانومم +

 

از ماشین پیاده شدم خندیدم واون چشمکی زد بازوشو به سمتم گرفت دستمو دور بازوش حلقه 

 ازه شدیم سینا با پسره دست دادکردم وداخل مغ

 

 سالم مهران جوون احوالت داداش؟+ 
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 سالم آقاسینا چه عجب از این طرفا -

 

 من نوکرتم داداش+ 

 

 خب چی الزم دارین؟ -

 

 حلقه میخوام واسه خودم وعشقم+ 

 

 إه مبارکه پس مزدوج شدی تبریک میگم خانوم -

 

 ممنون لطف دارین+ 

 

 دیه سری حلقه آور
 

 ببینید اینا کارای جدیدمه مال همین دوروز پیشه تکه تکه -

 

 چشم دوختم به حلقه یه حلقه ساده که روش نگین میخورد چشممو گرفت بهش اشاره کردم

 

 اون چطوره+ 

 

 عالیه سلیقه تو حرف نداره -

 

 پس همون خوبه+ 

 

 مهران جون همونو بده خانومم بپوشه ببینیم چطوره -

 

 چشمبله + 

 

 حلقه رو به سمتم گرفت

 

 بفرمایید خانوم+ 

 

 ممنون -
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پوشیدمش فوق العاده بود حسابی به دستم میمومد بعداز انتخاب من سینا هم یه رینگ ساده 

 .…ودرعین حال زیبا انتخاب کرد وبعداز حساب کردن از مغازه بیرون اومدیم 
 

م به اتمام رسید تو این مدت همه درگیر بودیم هر دوهفته زمان خیلی زودتراز اونچه که فکرشو کنی

کدوم به یک شکل مامان وخاله از صبح تاشب بیرون بودند واسه خریدجهزیه من،آرین وسپهر بابا 

وعمو مهرداد هم باقی کارهارو من جمله تاالر وتدارکات رو انجام میدادند من وسینا هم یک سره 

ا لذت بخش بود وهیچ کدوم خسته نمیشدیم باالخره مشغول خرید بودیم برای هردومون اون روزه

 صبح روسرم بود۱روز عروسی رسید یسناء از 

 

 پاشو خرس قطبی الاقل روز عروسیتو از خواب بگذر+ 

 

 گمشو یسناء تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟ -

 

 پاشوببینم خجالتم خوب چیزیه+ 

 

 گمشو یسناء -

 

 راهمون نمیدندرد بی درمون پاشو دیر شد آرایشگاه + 

 

 بابی حوصلگی پتوروکنارزدم وازجام پاشدم

 

 أهههه نمیذارین آدم یه دقیقه بخوابه -

 

 از فردا واسه خودت بگیر یه دل سیر عین خرس خواب زمستونی کن + 

 

 مرض داغت به دلم بمونه تامن یه دوش میگیرم صبحونموآماده کن -

 

 باشه چشممم نوکربابات غالم سیاه امردیگه ای+ 

 

 لباسامم آماده کن غالم -

 

چشمکی بهش زدم والفرار جیغ جیغ کنون به سمتم دوید ومن فرز تر خودمو تو سرویس بهداشتی 

 انداختم
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 میای بیرون که از اونجا+ 

 

باصدای بلند خندیدم خدایا این دوستارو ازمانگیر یه دوش گرفتم واومدم بیرون یسناءتواتاق نبود 

قایم شده واسه عملیات انتقام امانبودساعتو نگاه کردم ای وااااای خاک برسرم  فکرکردم جایی

باید آرایشگاه میبودم تندتند موهامو سشوارکشیدم وبااینکه خوب خشک ۸/۲۳بود ومن ۸/۲۳شد

نشده بود اما باکلیپس پشت سرم بستم ولباس پوشیدم وسایل مورد نیازمو که مامان از شب قبل 

سابقه درخشان بالگدبیدارکردن صبح های من ازخواب آگاهی داشت روجمع کرده باتوجه به اینکه از

بود ویه گوشه اتاق گذاشته بودرو برداشتمو ازاتاق بیرون اومدم ووقتی دیدم پایین خلوته خودمو از 

نرده ها سُر دادم وپایین اومدم خداروشکر مامان ندید وگرنه بازکلی کالس تربیت واخالق ونجابت 

 سم نه ظاهراهیچکی نیست پس یسناءگوربه گوری کجا غیبش زدمیذاشت وا

 

 .…یسناء.…خالهههه.…مامااااااان+ 
 

 …نخیربی فایده اس حنجرم پاره شد انگار کسی نیست دیگه داشتم ناامید میشدم

 

 چیه جیرجیرک سرصبی باز دادوقال راه انداختی+ 

 

 آرینی پس بقیه کوشن -

 

 علیک سالم صبحتون به فنا+ 

 

 خندیدم

 

 خب حاال سالم صبح بخیر -

 

 کوو مامان که حاصل تربیتشوببینه+ 

 

 خب اینو بگوبقیه کجان؟؟ -

 

 یسناء که رعنا وساحل اومدنددنبالش رفت+ 

 

 رعنا وساحل هم از دوستای صمیمی وچندین وچندسالم بودند مثل یسناء
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 کجارفتن ؟؟؟ -

 

 آرایشگاه+ 

 

 ؟خاله سیمین که دیشب اینجاموندمامان وخاله سیمین؟ -

 

 آرایشگاه+ 

 عروسم من که انگار نه انگار هی اضافیم اینجا ظاهرامن پس -

 فقط یه چیزی+ 

 چی -

 شوهرجونت یک ساعته جلودر منتظره+ 

 ای واااای چرا زودتر نگفتی پس من برم بای بای داداشی -

 برو وروجک من خدابه همرات+ 

 وندم سینا به رونیز مشکیش تکیه دادع بود خودمو بهش رسوندمباعجله خودمو جلوی در رس

 سالم عزیزم+ 

 سالم به روی ماهت آخه خانومم این چه وقت آرایشگاه رفتنه نزدیک نهه -

 لحنمو بچگونه کردم

 ببشقید آخه دیر بیدارم کردن وبعدچشمامو مثل گربه شرک مظلوم کردم+ 

خندید من سوا رشدم واون درحالی که سوارمیشد برو سوارشو عشقم تانخوردمت وبعد غش غش 

 صبح روسرت بوده۶گفت که دیربیدارت کردندمنم نمیدونم یسناءبیچاره از

ریزریز خندیدم توراه کلی سینا سربه سرم گذاشت منو به آرایشگاه رسوند وخودش رفت رفتم 

ساله دررو ۱۸ -۱۱ باالآرایشگاه طبقه دوم بودمقابل درایستادم وزنگ زدم چندلحظه بعدیه دختر

 بازکرد

 تندتندشروع کردم به حرف زدن طوری که چشمای دختره چهارتا شده بود

سالم من عسل رادم ببخشید دیررسیدم آخه خواب موندم خاالم بایدبیام تو وگرنه به عروسیم 

 نمیرسم دختره که انگار ازشوک دراومده بودغش غش خندید

 نتظرته بیاتوعزیزم راحله خانوم خیلی وقته م -

 رفتم داخل راحله خانومموازقبل میشناختم دوست مامان بود پشت یه میز نشسته بود به سمتش رفتم
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 سالم راحله جون + 

 سالم دخترم چرادیرکردی  -

 بایه لحن بامزه ایی گفتم خواب موندم اونم زدزیرخنده

دمو ببینم دیگه خوابم خب عزیزم بروتواون اتاق تابیام راحله جون موقع آرایش نذاشت اصال خو -

گرفته بود همزمان باآرایش کردن اون یه دخترهم ناخنامو مانیکور میکرد ولی ناخنامو که میدیدم 

بود البته منهای نیم ساعت  زمان کوتاهی که غذایی رو ۲صبح تا نزدیک۹/۲۳خیلی نازشده بودن از

ود وباالخره کمک کرد لباس که سینا آورده بود در آرایشگاه رو خوردم...مشغول موهام وصورتم ب

عروسمو ک نباتی رنگ بود ودکلته وتمام لباس ملیله کاری شده بودودان ساده وزیبایی داشت 

 روپوشیدم

 راحله جوون بذار یه نگاه خودمو ببینم دق مرگ شدم+ 

 دیگه داره تموم میشه یه خورده صبرکن -

 چشمممممم+ 

 لباسوپوشیدم وتور روهم به موهام زد

 عاده شدی عسلفوق ال -

 بااخمی ساختگی گفتم 

 الاقل بذارین یه لحظه خودمو ببینم بابا بخدا ی نظر حالله+ 

خندید ودستمو گرفت وازاتاق بیرون بود آخییی عین زندون میموند یه دونه آینم توش نبودخودمو 

وهای ود مدید بزنم مقابل آینه ایی بردم وایییی عالی شده بودم آرایشم ساده ودرعین حال شیک ب

بلندمو یه مقدارشو شنیون کرده بود وبقیه هم فرآبشاری رو شونه هام ریخته بود مژهام باریمل 

خیلی زیباشده بود از مژه مصنوعی استفاده نکرد معتقد بود مژه های خودم به اندازه ی خودش 

 پرپشت وبلندهست بنظرخودم عالی شده بودم

 ممنون راحله جوونم+ 

 وشگلی خودت بی نظیره من که کاری نکردمخوشبخت شی عزیزم خ -

 همون دختره که دررو باز کرد به سمتمون اومد

 عزیزم شوهرت اومد+ 

خندیدم به کمک راحله جون شنلمو پوشیدم وبه سمت در رفتمدر بازشد وسینا تو چارچوب درنمایان 

راوات وکشدفداش بشم من چه جیگری شده بود کت وشلوار مشکی پوشیده بود باپیرهن سفید 
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مشکی ویه دسته گل رز سفیدم تو دستش بودپشت سرسینا صدای جیغ وکل وسوت بچه ها میومد 

 سپهر باخنده میخوند 

 عروس چقدر مَشنگه ایشاال مبارکش باد دوماد چه خُل مَشنگه ایشاال مبارکش باد...+ 

دسته گلو به همه ازاین شعرسپهرخندیدند سینا جلو اومدیه لحظه نگاهش ازچشم من جدانمیشد 

 سمت من گرفت ازش گرفتمش فیلمبردارهم مشغول فیلمبرداری بود

 خانوم مارو نگاه چه جیگری شده+ 

 خندیدم وجلو اومدوسرشو آوردم زیرتورموآروم لبمو بوسید

 عشقمی بخدا+ 

 آروم زمزمه کردم

 دیوونتم -

 م قدم برداشتم بقیه همدستامو دوربازوش حلقه کردم وقدم به قدم با عشق کنار عشقم مردزندگی

پشت سرمون هل هله کنان راه افتادند سپهر همه رو به خنده انداخته بود اداهای زنونه درمیاوردو 

کل میکشید رسیدیم به ماشین سینادرو برای من باز کرد سوارشدم کمکم کردلباسموجمع کنم 

 دروبست وخودش هم سوارشد

 فدات بشم عشقم+ 

 خدانکنه دیوونه -

 نریم تاالرر؟؟؟موافقی + 

 وبعدچشمکی زد

 دیوونه راه بیافت  -

 وااااای که من از همین االن بی قرارشبم+ 

سرمستانه خندیدم دیگه ازش خجالت نمیکشیدم شوهرم بود کسی که ازامروز اسمش تو شناسنامم 

میرفت ووجودش کامل کننده وجودم بود ماشینو روشن کردوراه افتاد شیشه هارو دادپایین 

 ماشینشو روشن کردوپخش

 «آهنگ ناز داره،علیرضا روزگار»

 ناز داره توچشماش دلبرمن راز داره

 کنارش باشی دل آواز داره ناز داره ناز داره نازداره

 ناز داره توحرفاش لذت پرواز داره صدای نازکی چون ساز داره ناز داره ناز داره

 ت دیگش بشکن میزد ومیخوندمن ریز میخندیدموسینا یه دستش به فرمون بود وبادس
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 ماشین سپهر نزدیک ماشدسرشو بیرون آورد روبه سینا گفت

 ایییی مرگ یه کم سنگین باش عروسو نگاه خرکیف نشی از خنده+ 

 حسودی نکن داداشم -سینا

 أه أه به چی حسودی کنم به این عسل که با یه مَن کَره نمیشه خوردش؟؟+ 

ودند یه دفعه از سمت فرعی سمت چپ یه ماشین باسرعت اومد سپهر وسینا مشغول کَل کَل کردن ب

بیرون سپهر اصال متوجه سرعتش وجلوش نبود فاصله ی کم بینشون بود جیغ زدم سپهر مراقب 

 باش وچشمامو بستم

صدای برخورد ماشین سپهر بااون ماشین تو گوشم پیچید سینا هول کرد ویک گوشه نگه داشت 

ون منم درماشینو باز کردم ولباسمو بادستم جمع کردم و پیاده شدم وبه وسریع پیاده شد به دنبال ا

سمت ماشین سپهر رفتم سینا وآرین دوستامو راننده ی اون ماشین که باسپهر تصادف کرده بود 

 دورماشینش بودند سینا درماشین روباز کرد جلورفتم

 سپهر چت شد+ سینا

ن اگه چیزیش شده باشه چیکارکنیم سینا سپهر سرشو روفرمون ماشین گذاشته بود خدااای م

چندبارصداش زد جواب نداد دستشو روشونش گذاشت وتکونش داد وبعدسرشو از روفرمون بلند 

 کرد

 

 سپهر دیوونم نکن چت شد+ 

 سپهر چشمشوباز کرد

 جیجی جینگ -

 هممون کپ کردیم اماسینا عصبانی شده بود باعصبانیت بهش غرید

 سالته این شوخیای مسخره چیه بیشعور۳۲کش آدم نمیشی تو خجالت ب+ 

 سپهر خودشو مظلوم کرد وزیرلب گفت

 ووووی گودزیال نخوریتم -

 چی گفتی+ 

 هیچی داداش  -

 هرچه بزرگترمیشی بچه تر میشی دیوونه+ 

 همه داشتیم بهشون میخندیدیم

 آرین باخنده گفت
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 حاال حدی جدی سالمی + 

 یب دیده به عالوه ماشین خوشگلموظاهرا که آره امافکرکنم روحم آس -

 اشاره به هیوندای نارنجیش کرد که سپرش داغون شده بود

اماخب از اونجایی که من همیشه هم کمبربند ماشین هم شلوارمو میبندم که یه وقت کمر به پایین  -

 فلج نشم سالمم

 خب خداروشکر+ آرین

 صدای فیلمبردار دراومد

 د بریم آتلیه هم هاآقاسینا داره دیرمیشه ها بای -

 سینابااخم روبه سپهر گفت؛

 جمع کن بچه بازیتو + 

 مردی که باسپهر تصادف کرد گفت

 آقاخسارتی اگه الزمه....+ 

 سپهر که خواست دوباره شروع کنه به مسخره بازی سینا بااخمی بهش مانع شد وروبه مرده گفت

به ن برین اومدسمت من ودستمو گرفت ونخیرالزم نیست بفرمایید وبعد روبه بقیه گفت سوارشی+ 

 سمت ماشین برد صدای سپهر که آروم حرف میزد به گوشمون رسید

 پدرفوالد زره شانس آوردم درسته قورتم نداد + 

سینا فشاری به دست من داد وریز خندید رفتارسپهر واقعا سنگ رو هم به خنده مینداخت سوار 

  ماشین شدیم وسینا به سمت آتلیه حرکت کرد

 این پسردیوونس داشت سکته میکردم فکر کردم جدی جدی چیزیش شده+ 

 دورازجونت خداروشکر که سالم بود -

 فدات خانومم + 

رسیدیم به آتلیه وپیاده شدیم من وسینا به همراه فیلمبردار رفتیم داخل آتلیه یه سالن خیلی بزرگ 

آقای زارعی به سمت یه اتاق  بود که چندین زن ومرد اونجا مشغول کاربودن فیلم بردارمون

 راهنمایمون کرد

 آقا سینابرین اونجا االن منم میام+ 

 عذر میخوام  آقا  زراعی عکاس خانوم ندارین؟؟؟ -

 داریم چطورمگه؟؟+ 

 لباس خانومم یه مقدار بازه ترجیح میدم یه خانوم ازمون عکس بگیره -
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 مشکلی نیست شما بفرمایید داخل میگم بیان+ 

 ممنون -

 بعد دست منو گرفت وباهم رفتیم داخل و

ساله اومد داخل قیافه ی مهربونی داشت وبعدازسالم واحوال ۲۳به محض ورود ما یه خانوم تقربیا 

پرسی باهردومون وپرسیدن اسمامون کارشو شروع کرد وهردفعه ژستای مخلفی میداد وگاهی 

 ازبرخی ژستا من از خجالت آب میشدم

ر عسل وایسا دستتودورکمرش حلقه کن وحالت اینکه داری گردنشو خب آقاسینا شما پشت س+ 

 میبیوسی روبگیر 

سیناهم ک به محض پرت شدن حواس خانوم شمس از فرصت استفاده میکرد بجای ژست واقعا 

میبوسیدم ومن دیگه درحال ذوب شدن بودم ژست آخرمن رومبل دراز کشیده بودم وسینا هم 

وروی صورتم خم شد بود که مثال قصد بوسیدن لبمو داره خانوم دستاشو دوطرف سرم گذاشته بود 

 شمس عکساروکه گرفت وباالخره منواز فالکت نجات داد

 خب خسته نباشید بچه ها+ 

وبعدبیرون رفت من وسینا هنوز درهمون حالت بودیم دستمو روسینش گذاشتم که پاشه ومن 

 بااعتراض نشستم بلندشم که سینا چشمکی زد وخم شد ولبمو طوالتی بوسید

 سینااااااا؟؟؟؟+ 

 جووون سینا -

 مرض تو نمیتونی خودتو کنترل کنی آرایشم به ریخت + 

 صداش دیوونه کننده بود

 ازامروزتاآخرعمرم دربرابرت غیرقابل کنترلم -

 بی حیااااا+ 

 بده براتو بی حیا باشم؟؟؟اصال میخوای یه بار دیگه بی حیایمو نشونت بدم خانومم؟؟؟ -

 ریع از جام پاشدم وایستادمس

 سینا قهقه ای زد وبلند شد وتوگوشم گفت

قربون خانوم خجالتی خودم وآروم الله گوشمو بوسید بعد دستمو وگرفت ورفتیم بیرون بیرون  -

وبعدازتشکر وخداحافظی از خانوم شمس از آتلیه بیرون اومدیم وسوارماشین شدیم وراه افتادیم به 

سپهر تو راه چقدر کولی بازی درآورد وجیغ وکل کشید رسیدیم به تاالر نمای سمت تاالر  بماند که 

بیرونی تاالر خیلی زیبا بود همش ازسنگ مرمر زود وکاشی های طالیی ونقره ای واردتاالرشدیم از 
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در تاالر فرش قرمز پهن کرده بودند تااونجا که من میدیدم فکرکنم  تهش به ناکجا آباد میرسید 

تو قسمتی که مخصوص پارک ماشین عروس بود پارک کرد وپیاد شد در سمت منو باز سینا ماشینو 

کرد دستمو گرفت وازماشین پیاده شدم وبعد دسمو دوربازوی سینا حلقه کردم وبه راه افتادم مامان 

وخاله سیمین وبقیه خاله عمه های منو سینا کِل کشون ودست زنون به سمتمون اومدن خاله سیمین 

ستشو آورد نزدیکمون وبعد از چرخوندنش دور سرمن وسینا اون دست یه خانومی داد اسپند تو د

 منم بغل کرد 

 الهی من قربونت بشم عروس گلم که عین ماه شدی+ 

 خوشبخت بشی

 ممنون خاله -

 وبعد سیناروبوسید

 خاله ممنون -

 وبعد سیناروبوسید

شبختی کردن سپهر از وسط جمع درحالی مامان وبابا وعمومهردادم هردومونو بوسیدن وآرزوی خو

 که دست میزد وکل میکشید وکمرشو بالودگی قرمیداد به سمتمون اومد صداشو زنونه کرد

 

اوووا فدات بشم زن داداش یه برادر شوهری من بعد دربیارم برات که آرزو کنی کاش صدتا + 

 خواهرشوهرترشیده میداشتی نه من 

اله راهنماییمون کرد به سمت جایگاه عروس داماد واونجا بااین حرفش همه زدن زیر خنده خ

 نشستیم 

چنددقیقه بعد عاقد اومد وبعدازجاری شدن خطبه عقد بله گفتن من بقیه مشغول رقص وپایکوبیشون 

 شدند

برق خوشحالی رو تو چشمای سینا میدیدم دوتامرد درحالی که یک کیک بزرگ که روش پرازشمع 

نشون میداد به سمت ما اومدن وااای خدای من یعنی ۳۲وسطش که عددهای ریز بود ودوتا شمع 

 کارسینا بود برای روز تولدم به سینا نگام کرد بهم چشمکی زد وزیرلب گفت

 فدای اون چشمای متعجبت بشم تولدت مبارک زندگیم + 

 عاشقتم سینا+ 

 فداااات -
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پسرا بلند شد خواننده  کیک رو رومیز جلومون گذاشتن وبعد صدای دست وجیغ دخترا وسوت

 ساکت شده بود سینا از جاش بلندشد باصدای بلند گفت 

امروز تولد عشقمه منم به همین خاطر ازقبل اصرار داشتم روز عروسیمون این روز باشه که + 

 هرسال خوشحالیم صدچندان باشه وبعد روبه من گفت

 تولدت مبارک عسلم  + 

 فدااات مرسی عزیزم -

 بقیه رو به خودش جلب کرد صدای سپهر توجه 

پس همگی به افتخار مربا خانوم که روز تولدش تونست خودشو از ترشیدگی نجات بده ودرس + 

 عبرت شه واسه بقیه ترشیده که به تولدشون امیدوارباشن یه کف 

مرتب بزنید همه غش کرده بودندازخنده حرفاشو به دل نمیگرفتم نه من بلکه همه چون میدونستن 

هیچی نیست همیشه هم برای اینکه لجمو دربیاره بهم میگفت مربااعتراضم میکردم میگفت تودلش 

 مربا و عسل که فرقی نداره

همه یک صدا میخواستن که سینا کادومو بده سیناهم بعد کلی ناز کردن واداواطوار یه جعبه خوشگل 

 د خیلی خوشگلکادوپیچ شده بهم داد بازش کردم وااای بی نظیر بود یه سرویس طال سفی

 به بقیه نشون دادم بازصداشون بلندشد

 عسل سینا روببوس یاال یاال+ 

باخنده واصرار اونا سرمو جلوبردم که صورتشوببوسم که سرشو چرخوند وغافلگیرم کرد ولبمو 

 بوسید

 صدای جوونا بلند شد

 اوووووو ایووول سینا + 

 وبعدجیع وسوتشون بلند شد سرجامون نشستیم

 موسیقی یه آهنگ شاد پخش کردندوگروه 

ومن چیزی رودیدم که نزدیک بود از خنده منفجر شم سپهر یه کاله گیس طالیی رنگ بلند سرش 

گذاشته بود ویه دستمال بسته بود کمرش ویه چاقوی تزیین شده دستش بود صدای خنده بقیه عین 

ب که حد نداشت باعث تعجتوپ ترکید شروع به رقصیدن باعشوه کرد من وسینا اینقدر خندیدیم 

بود برای همه اولین باربود یه پسر رقص چاقومیکرد من دیگه اینقدرخندیده بودم ک ولو شده 

بودبعد کلی مسخره بازی چاقوروبهمون داد سه تا تروال صدتومنی روکه سینا درحالی ازخنده 

رفت نشست  قرمزشده رو بهش داد رو روسرمون به حالت شاباش انداخت وبعدکلی مسخره بازی
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من که دیگه اینقدر خندیده بودم جون نداشتم سینا هم همینطورآهنگ قطع شد ویه آهنگ تانگو 

 پخش شد سینا دستمو که تو دستش بود فشاری داد واز جاش پاشد

 خانمی افتخار میدی -

خندیدمو بلندشدم دستمو دوربازوش انداختم چندقدمی نرفته بودیم که صدای پر عشوه ی یه 

 شنیدمدخترو 

 سالم سینا جوون+ 

هردوبه عقب برگشتیم سینا یک دفعه خون به صورتش هجوم آورد وباصدایی که از خشم میلرزید 

 گفت

 علیک سالم+ 

اووووو فکر نمیکردم از عشق سابقت اینطور استقبال کنی انگار مثل همیشه خوشحال نشدی از  -

 دیدنم؟؟؟

 چی داشتم میشنیدم عشق سابقش؟؟؟؟

 مون حالت که سعی میکرد صداش باالنره گفتسینا باه

 دهنتوگل بگیر آشغال اگه بخاطر عمومجیدنبود همین حاال بالگد مینداختمت بیرون -

آهان پس دختر عموش بود بغض گلومو گرفته بود وچیزی نمیگفتم  دختره نزدیک تراومد 

مده ز حرص باال اووکراوات سینا روگرفت وباعشوه به سمت خودش کشید سینا دیگه رگ گردنش ا

 بود دستش که میخواست باال بیاره تو صورت دختره بزنه توسط سپهر متوقف شد

 چیکار میکنی سینا االنه که آبرومون بره این برا آبروش ارزش قائل نیست توچی توام مثل اینی+ 

 باخم به دختره نگاه کرد

میشناسی سگ بشه واسش مهم گورتو گم کن پرنیان زودتر ازاینجا تو که سینا روبهتر ازمن + 

 نیست کجا وتو چه مکانی ایستاده برو آبروریزی نکن

 پرنیان بابغضی ساختگی روبه سینا گفت

 اینه جواب عشق من خیلی نامردی سینا+ 

 گیج شده بودم به زور جلو سیل اشکامو گرفته بودم

 سینا چی میگه این -

 چیزی نیست عسلم بخدا داره حرف مفت میزنه+ 

 باالبرد چشماشوبست صداشو
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پرنیان بجون مادرم تاده ثانیه دیگه جلو چشمم بمونی قید آبرو وعروسی وهمه چیزو میزنم  -

 همینجا زیرلگد لهت میکنم میشناسی منو که

 سپهر به سمت پرنیان رفت دستشو گرفت وباخودش به سمت در خروجی کشید

 سینا چشماشو باز کرد وباعجز بهم چشم دوخت

 عسل؟؟؟ -

 نگاموازش گرفتموچیزی نگفتم

 بیا اینجا بشین قربونت برم -

 روصندلی نشستم واونم کنارم نشست

 عسل به قرآن سوء تفاهم شده شب که بریم خونه همه چی روتوضیح میدم قول میدم -

 دستمو تودستش گرفت دستام یخ زده بود

 چراانقدر دستات یخه؟؟؟ -

متوجه نمیشدم بخاطر آبروداری کردن جلو اشکامو گرفته بازم چیزی نگفتم هیچی از حرفای سینارو

بودم  حدودا نیم ساعت گذشته بودکه سپهر به سمتمون اومد نگاهی بمن کرد وبه سپهر چشمکی زد 

 که یعنی چشه سیناسری تکون داد وچیزی نگفت سپهر اومد کنارم سرشو آورد نزدیک گوشم

 چته عسل+ 

 چیزی نگفتم

ت داری عروسیتو به خودت وسینا زهر میکنی مطمئنم وقتی بفهمی رابطه ببین عسل با این کارا+ 

سینا بااون چی بوده از عکس العمل امشبت پشیمون میشی که چراامشبوخراب کردی واسه خودت 

 حتی اگه سینا نگه خودم قول میدم که همه چی روبهت بگم حرفمو قبول داری آبجی؟؟

 ه پاشی باسینا برقصی اومدم ازت خواهش کنم که بخاطر مردمم شد

 سینا باتشویش نگام میکرد

 پاشو داداش دستشو بگیر برین  وسط+ 

سینا با تردید به سمت من اومد دستمو گرفت بلندشدم باهم به سمت پیست رقص راه افتادیم همه 

تامارو وسط دیدن دست زدن وکل کشیدن لبخند تصنعی زدم آهنگ قطع شد ویه آهنگ تانگو 

با کراهت دور گردنش انداختم اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد سوزش اشک  پخش شد دستامو

 رو توچشمام حس کردم سینا تو چشمام نگاه کرد

 چیه عشقم چرااشک تو چشماته سینا بمیره اشکتو نببینه -
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سروو تکون دادم دست چپش رو کمرم بود بادست راستش سرمو روسینش گذاشت به محض 

 بستن چشمام چند قطره ای اشک از چشمام افتادقرارگرفتن سرم روسینش و

 هرچه میخواستم خودمو کنترل کنم بی فایده بود اشکمو پاک کردم وبغضمو قورت دادم

باالخره باهرجون کندنی بود این شب کذایی تموم شد بگذریم که مامان وخاله ودوستام چقدرگیر 

مون درنیاورد اما باالخره تموم شد شاید دادن که چم شده وسرشام چه اداهایی که این فیلمبردار سر

تنها عروسی بودم که میخواستم هرچه زودتر عروسیم تموم بشه اینا به کنار وعروس کشونم به کنار 

اصال حچصله ماشین هایی رو نداشتم که پشت سرمون راه افتاده بودن وصدای بوق وجیغ 

ال بودن برعکس من وسینا وآهنگشون گوش بقیه مردم تو خیابونو کر کرده بودچقدر خوشح

 گوشیشو درآورد وبعد گرفتن شماره ایی دم گوشش گذاشت

الو سپهر گوش کن من از همین فرعی سرخیابون میپیچم میرم حال وحوصله ندارم توام یه جور + 

 اینارودک کن چه میدونم بگو پیچوندن رفتن یاهرچیز دیگه ای...باشه خداحافظ

 ک دفعه سرعتش زیاد شد چندتا خیابونو رد کردسرمو به شیشه تکیه داده بودم ی

 آخییییی راحت شدیم دکشون کردم+ 

 عسلم؟؟؟+ 

 خانومم؟؟؟+ 

 سینا حوصله ندارم ساکت شو_ -

دقایقی بعد ماشینو جلو خونه ایی که قراربود خونه عشق ما باشه نگه داشت باریموت دروبازکرد 

متری بود چون از آپارتمان بیزاربودم ۲۳۳ییوماشین روبرد تو خونمون به سلیقه من یه خونه ویال

ماشینو زیر سایبونی که حالت پارکینگ داشت پارک کرد در سمت خودشو بازکرد دستمو به سمت 

دستگیره بردم که درد بازکنم که سینا سریع تر ازمن ازاون طرف درو باز کرد لباسمو جمع کردم 

دم که با کشیدن دستم از حرکت متوقفم کرد وبی توجه به سینا راه افتادم هنوز دوقدم نرفته بو

 ایستادم ولی برنگشتم

 عسل؟؟؟+ 

بجای جواب دادن اشکام سرازیر شدند تازه داشتم حرفایی رو که از پرنیان شنیده بودم هضم 

 میکردم اشکام بی محابا گونمو نوازش میکرد

 عسل دیوونم کردی  نمیخوای چیزی بگی بخدا دارم دق میکنم+ 

 د که برگردم سرمو پایین انداختم نمیخواستم اشکامو ببینه اما دیدمجبورم کر

  دید اما ببینه اشکامو نمیخواستم انداختم پایین سرمو برگردم که کرد مجبورم
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 چراگریه میکنی عزیزدلم+ 

گریه ام شدت گرفت وکم کم تبدیل به هق هق شد سینا منو تو بغلش کشید سرمو به سینه اش 

 لباسشو خیس کرد وباالخره به حرف اومدم تکیه دادم اشکام

میدونی چقدرسخته شب عروسیت عروسی که سالها آرزوشو داشتم عشق سابق عشقت بیاد همه  -

 چی رو بهم بریزه

عشق کدومه عزیزم به خداعشق اول وآخرمن توایی آدم که یکباربیشترعاشق نمیشه اون آشغال + 

 چرت گفت

 جوابم هق هق شدیدم بود

 ودست دیگشو زیرپاهامو منواز زمین جداکرد وتوبغلش گرفت پشت گردنم گذاشت  یه دستشو

 بذارم زمین سینا -

 آی قربون سینا گفتنت خانومم+ 

 بذارممممم زمین گفتم -

 نوچ+ 

 سینا -

 جوون سینا+ 

رسیدیم جلودر ورودی پای راستشو باال آورد و به دیوار تکیه داد بادست چپ پای راستش منوتو 

نگه داشت دستشو تو جیبش کردوکلیدو درآورد وقفلو بازکرد بازم بغلم کرد ورفت داخل بغلش 

 ودرو باپاش بست

 بذارم زمین دیگه -

 راضی شد که زمین بذارتم دستشو دورگردنم حلقه کرد ومنو به سمت خودش کشید

 بااخم گفتم 

 نکن -

 چیو نکن+ 

 به من دست نزن -

 بزنم چی میشه+ 

 سینااااا؟؟؟؟ -

 جوووونم+ 

 شوخی که باهات ندارم -
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 ولی من دارم+ 

 این دختره کی بود -

 یه آشغال+ 

 ربط این آشغال به زندگی تو چی بود -

 هیچی+ 

 یعنی جواب تموم خورد شدن من تو شب عروسیم واون همه جوابی که قول دادی بدی همین بود -

ته من ت ثانیا اگرم چیزی بوده تو گذشببین عزیزم اوال بین من وپرنیان رابطه آنچنانی نبوده ونیس+ 

بوده وبه االنم ربطی نداره قرارنیست گذشته من وتو زندگی آیندمونو خراب کنه ثالثا هرکسی تو 

دوران مجردیش یه خطایی کرده منم مثل همه مهم االنه عسل که بهت قول میدم تاآخرین روز 

 زندگیمون دیگه همچین اتفاقی نیافته 

 ما نتونستم مانع ریختن اشکام بشمبغضمو قورت دادم ا

 سینا یعنی...اگه....اگه یه پسره میومد جلوی تو اونطور ازمن حرف میزد ومیگفت عشق ...... -

 بسه عسل+ 

میبینی حتی نمیخوای بهش فکرکنی سینا توداری غیرمستقیم به من میگی زندگی گذشته ات به  -

باشم که هرروز یه دختر بیاد تو زندگیمو بگه من ربطی نداره یعنی ازاین به بعد من باید منتظر

 عشقت بوده؟؟؟؟؟

 بابغض حرف میزدم واشک میرختم سینافقط بااخم نگام میکرد

 اولین شب زندگیمو زهرکرد اون دختره بعد تو میگی گذشتت به من ربطی نداره؟؟؟ -

ه عالقه ایی بمن اینو نگفتم عسل منطقی باش خانومم بگم غلط کردم خوبه بقران من هیچوقت + 

 پرنیان نداشتم فقط یه اشتباه بود تو تموم زندگیمی باورکن عزیزم

 لبخند تلخی رولبم نشست بازم مثل همیشه توزندگیم زود خر شدم

 باشه میبخشمت امااگه تکراربشه برای  همیشه از زندگیت میرم -

 به سمت من اومد ودستمو گرفت وبه سمت اتاق خواب کشید

 دموهاتوبازکنم ولباستو باهم دربیاریمبیاخوشگلم بای+ 

 مگه خودم چالقم که تو لباسمو عوض کنی -

 بیاببینم وروجک من+ 
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باهم به اتاق خواب رفتیم  سلیقه مامانم فوق العاده بود دیزاین اتاق خوابمونو عالی انتخاب کرده بود 

 وسایل اتاق خواب تموم دیوار وپرده وسرویس خواب ترکیب سفید وفیروزه ایی بود دیوار وتخت

 سفید ملحفه وپرده های حریر وروتختیمون فیروزه ای بود رنگش به آدم آرامش میداد

 چقدر خوشگله اینجا -

 به خوشگلی خانومم نمیشه+ 

 شیطون نگام کرد 

 چیه چی میخوایی -

 چشمکی زد

 خانوممو+ 

 هیزززززززز -

 عاشقتم به موال+ 

 ینا ازپشت دورگردنم حلقه شدجلوی آیینه میز توالت نشستم دستای س

 سینا -

 جوون سینا+ 

 امشب واقعا سخت گذشت -

 الهی قربونت برم بمیرم ک باعث آزارت شدم + 

 خدا نکنه -

 دیوونتم من...+ 

 خندیدم سرشو پایین آورد وصورتمو بوسید

 شیطون منی تو+ 

 آروم آروم مشغول بازکردن گیرهای موام شد

 دردت که نمیاد خانومم+ 

 هن -

بازبه کارش ادامه داد آخرین گیر روکه درآورد موهام رها شدند بااون همه تافت که بهشون زده 

بودن بازهم بلندی وجذابیتشون حفظ شده بودسینا دستمو گرفت وبلندم کردکراواتش دورگردنش 

شل شده بود وبی نهایت جذابش کرده بود چشماش یه حالت خاصی گرفته بود دستاشو درکمرم 

 دستمو دورگردنش حلقه کردم  انداخت

 عسلم؟؟؟+ 
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 جانم؟؟ -

 هیچوقت تنهام نذار+ 

 اینو گفت وسرشو توگودی گردنم فروبرد ازهرم نفساش روی گردنم مورمورم شد

 سینا؟؟؟؟ -

 جوووونم چرادیوونم میکنی حتی وقتی اسمم صدامیزنی قلبم میلرزه+ 

بعداز درآوردن لباسم رفتم حموم ودوش  گردنمو بوسید وسرشو بلندکردکمک کرد لباسمو دربیارم

گرفتم آخیییی راحت شدم تموم موهام بهم چسبیده بودبدنم سبک شدوازحموم  دراومدم سرویس 

 توی اتاق خوابمون بود

 سینا حولمو میدی؟؟+ 

 بیا خانومم -

 حولمو دستم داد

 مرسی عزیزم+ 

 خواهش عشقم -

شلوارک نایک عوض کرده بود وباالتنشم لخت بود  حولمو پوشیدم وبیرون اومدم سینالباساشو بایه

 وااااااووو اولین باربود اینجور میدیدمش هیکلش عالی بودوااای الهی قربونت برم عشقم

 به چی زل زدی وروجک؟؟+ 

 به آقامون -

 بدو بیااینجا بغل آقاتون ببینم+ 

و حس م که گرمی لبهاشچشمامو باناز بستمو ولب پایینمو تودهنم کشیدم خواستم چشمامو بازکن -

کردم اونشب زیباترین شب زندگیمون بوداونشب من از دنیای دخترونم جداشدم وبه دنیای پرعشق 

بود وااای من ۱۱/۲۳سینا پا گذاشتم چشمامو بازکردم سینا کنارم نبودساعت رودیوارو نگاه کردم

 همانا چقدر خوابیده بودم ازجام بلندشدم بلندشدنم همانا وتیرکشیدن زیردلم هم

 آخخخخ....سینا؟؟؟ -

 جواب نداد بادرد پاشدم ودراتاقو باز کردم وباز صداش زدم

 سینا؟؟؟؟؟+ 

 جووونم خانوممم -

لحن صداش خیلی شادبود صداش ازآشپزخونه میومد تازه فرصت کردم خونه روببینم سمت چپ یه 

زرگ که بامبل های متری که وسایلش همه مشکی وقرمز بود یه پذیرایی ب ۳۶آشپزخونه تقریبا
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راحتی قرمز ومشکی دیزاین شده بود روبروی اتاق من وسینا یه اتاق دیگه بود درد دلم این اشتیاقو 

 بهم نمیداد برم اون اتاقو ببینم به سمت آشپزخونه رفتم با قیافه ای پکر گفتم

 سالم -

 سالم خوشگل من حالت خوبه+ 

 سینا دلممممم -

 به سمتم اومد 

 چیه عزیزدلم+ 

 دستمو تو دستش گرفت

 

 درد داری؟؟؟  -

 اوهوم+ 

 الهی فدات شم دست وصورتتو بشور  بیا یه چیزی بخور  -

رفتم دستشویی بعدازشستن دست وصورتم بیرون اومدم به سمت آشپزخونه رفتم هنوزم درد 

 داشتم اما یه خورده آروم شده بود

 زدم  به میز نگاه کردم همه چی رو آماده کرده بود لبخندی

 چه کدبانویی شدی واسه خودت -

 بعععله دیگه واسه توکدبانوهم میشم عشقم خانوم خودمی شما سروری کن+ 

 عاشقش بودم چشمکی بهش زدم وزبونمو براش درآوردم

 بیابشین وروجک تا یه لقمه چپت نکردم+ 

 خواستم بشینم روصندلی روبه روش که نذاشت دستمو گرفت وبه سمت خودش کشید

 نجا نه اینجااو+ 

 به پاش اشاره کرد روپاش نشستم

 خب چی میخوری خانومم+ 

 فرقی نمیکنه شروع به لقمه گرفتن برام کرد کلی نون پنیر وگردو بهم داد 

 واااای ترکیدم دیگه -

 مومح وبرم شم بلند داد ااجازه طوالنی بوسه یه وبعداز داد خوردم به زور به پرتقالم آب لیوان یک

که دراومدمیه تاپ ودامن کوتاه پوشیدم وبعد از خشک کردن موهام اونا رو دور خودم رها  حموم از

 کردم یه رژ قرمز زدم وصندالمو پوشیدم وازاتاق بیرون رفتم
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 سینااااا...سینااا -

 جونم خانوممم بیااینجام صداش ازاتاق روبرو میومد  به دسمت اتاق رفتم واردشدم+ 

 عافیت باشه عزیزم+ 

 چیکار میکنی مرسی -

 بایه نقشه مشغول بود

 این نقشه یه پله تومشهد دارم رواین کار میکنم+ 

 آهان -

تازه تونستم اتاقو ببینم ساده بود یه میزتحریر ومیز کامپیوتر ولب تاب روش میز نقشه کشی سینا 

 ویه کتابخونه پرازکتاب ویه تخت یک نفره

کارکشیده بودوباذوق به من زل زده بود نگاش  من مشغول دید زدن اتاق بودم سیناهم دست از

 کردم وابروامو باال دادم که یعنی چیه

 اینقدر جیگری ک آدم هوس میکنه هریک ساعت یه بار بخورتت +

 چقد هیزی تو  -

 وبعد ازته دل خندیدم 

 میرم چایی بریزم زود بیا -

 دلت دیگه درد نداره+ 

 شدمنه قبل حموم رفتن دوتا مسکن خوردم خوب  -

 توکه نمیزاری ببرمت دکتر+ 

 دکتر که الزم نیست زودی بیاچایی -

 چشم خوشگلم+ 

 داشتم سمت در میرفتم صداش متوقفم کرد

 فقط نمیشه من باچاییم عسل بخورم+ 

 جیغ زدم

 سینا -

 جووون خانومم+ 

 مرض زود بیا -

که  ری بسکویت شکالتیباخنده ازاتاق بیرون رفتم ورفتم تو آشپزخونه دوتا چایی ریختم ومقدا

 عاشقش بودم کنارش گذاشتم ورفتم رومبل دونفره جلو تلویزیون نشستم وچایی رو رومیز گذاشتم
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 سینا؟؟؟؟؟ -

 اومدم عزیزم+ 

تلویزیو روشن کردم ماهوارم همینطور اما ماهواره انگارقطع بود کاناالی تلویزیونم برنامه ای نداشتن 

 تخاموشش کردم سینااومد وکنارم نشس

 ماهواره وصل نیست -

 نه عزیزم قراره غروبی دوست سپهر بیاد درستش کنه+ 

 باشه میگم سسنا دیشب چقدر تلخ بود دستموکشید تقربیا توبغلش افتادم دستاشو دورم حلقه کرد -

 من واقعا متاسفم + 

 اصال نفهمیدم عروسیم چیشد -

 عوضش فهمیدی که من عاشقتم+ 

 آره ولی -

 ولی چی؟؟؟؟؟+ 

وسینا هردوشوکه شدیم صدای سپهر بود همزمان باهم پشت مبلو نگاه کردیم سپهر زانوهاشو  من

 بغل کرد بود واون پشت نشسته بود از طرفی شوکه شده بودم از یه طرف خندم گرفته بود

 سالم داداش سالم زن داداش+ 

 ید آوردی؟مرگ وسالم ومرض وسالم اینجا چ غلطی میکنی االن دقیقا اصال ازکجا کل -سینا

 خب زاپاس بود بهرحال قبال خونه خالی بود وکلیدش واقعا به کار من میومد+ 

 خفه شو کلیدو بده -

 جای سالم علیکته داداش+ 

 من فقط ریز میخندیدم

 فقط یه تاپ دکلته ویه دامن کوتاه که سه وجبم نبود تنم بود سینا بمن نگاه کرد

 گمشوبروبیرون تا نگفتم نیاتو -

 رخ داده؟؟؟۱۸+ حنهچرا ص+ 

 سینا باعصبانیت غرید

 سپهر -

 رفتم آقا چرامیزنی + 

 از خونه بیرون رفت
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به اتاق خواب رفتم لباسمو با یه بلوز شلوار عوض کردمو موهامو دم اسبی بستم رفتم بیرون سپهر 

 پیش سینا نشسته بود

 خوبی شکر؟+ 

 چی؟ -

 زهرمارمیاد عسل وشکر نداره هردوشیرینن البته به تو بیشتر+ 

 إهههه سینا نگاش کن -

 ولش کن خانومم آدم نیست حیوونه دیگه+ 

 تف توروتون بااین مهمون نوازیتون -سینا

 خندیدم وگفتم

 خوش اومدی + 

 رفتم توآشپزخونه یه مقدارمیوه شستم وتوظرف چیدم وبه همراهبشقاب وچاقو بیرون آوردم

 ودمه چرازحمت افتادی مربا خودم میاوردم خونه خ -

 من خندیدم وسینا سرشو باتاسف  تکون داد میوه روجلوشون گذاشتم

 اومدم لباساموببرم -

 سیناباتعجب گفت

 لباساتو؟؟؟؟+ 

 آره خب من هرشب اینجابودم خدانگذره ازتون آوارم کردین -

 ای مررض حاال این رفیقت کی میاد ماهواره رووصل کنه+ 

 بدآموزی داره ماهواره براچتونه -

 نا باعصبانیت غریدسی

 سپهررررر+ 

جوونم داداش تف به این صدای نحست که هروقت میشنوم قلبم میافته پاچه شلوارم چشم گفت  -

 غروبی میاد

 خب حاال برو لباساتو جمع کن وبرو + 

 إهههه سینا اذیتش نکن  -

 ایووول زن داداش حاال ناهار چیه+ 

 کوفت پلو  -سینا

 عالیه میخورم بعد میرم + 
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 پاشو گورتو گم کن -

 خاک توسرت کنن خسیس گفتم زن بگیری آدم میشی + 

اومدم یه خبر خوش بهتون بگم پول شام امشبو بذار جیبت خسیس خان مامان خانوم واسه پاگشای 

 شما دردونش کلی بریز به پاش کرده وکل فک وفامیلو دعوت کرده تابقول خودش 

 وبعد صداشو زنونه کرد

 ش درادچشم خواهرشوهرا+ 

دوست سپهر اومد ماهواره رو درست کرد وبعد سپهر باهاش ۲من وسینا کلی بهش خندیدیم ساعت

 رفت حدودا شش بود که رفتم آماده شم سینا دمر روتخت دراز کشیده بود

 وبالپ تاپش ور میرفت 

 سینا+ 

 جانم -

 من چی بپوشم حاال+ 

 هرچه بپوشی بهت میاد -

 اینو که میدونم+ 

 به سقف توحلقم عشقماعتماد  -

 دیوونه+ 

 دیوونه توأم دیگه -

 دیگه توأم دیوونه -

 دست سینا رو کشیدم وبردمش جلو کمد 

 کجا میبری منو وروجک ؟؟؟+ 

 در کمدو باز کردم

 یکی رو انتخاب کن بپوشم -

 یه مقدار بین لباسا دقیق شد یه کت وشلوار شیک سفید بیرون کشید

 اینو بپوش+ 

 لی بودسلیقه اش عا

 شوهر خوش سلیقه داشتنم نعمتیه -

 ای جووونم خانوم زبون دراز وشیطونم نعمتیه + 

 قیافمو مظلوم کردم  وبالحنی بچگونه گفتم
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 من ژبون دالژم؟؟؟ -

 چشماشو بست ویه نفس عقیق 

 تو آخرش منو دیونم میکنی+ 

 به سمتم اومد یه قدم به عقب رفتم

 سینا دستت بمن خورد نخوردها -

 إهههه اینجوریاس؟؟؟+ 

من عقب عقب میرفتم اونم به سمتم میومد که پشتم خورد به دیوار سینا اومد طرفم دستاشو 

 دوطرف سرم رو دیوار گذاشت چشمکی زد

 نگفتی دستم بهت بخوره چیکار میکنی خانومم؟؟؟+ 

 سینااااا؟؟؟ -

 بایه لحن اغواگرانه ای گفت

 جوووون سینا+ 

 کرد بعد از چند دقیقه سرشو بلند کرد زل زد تو چشمام نگاهش داغ بودوبعدگرمی لبهاشو حس 

 چرادیوونم میکنی عشقم+ 

 خیلی دوستت دارم سینا -

 زندگیمی خانومم+ دستاشو دورم حلقه کرد 

 دیرشدها ساعت ساعت نزدیک ششه  -

ش آرایبرو آماده شو عزیزم منم یه دوش بگیرم گونمو بوسید وبه سمت حموم رفت منم مشغول + 

 کردن شدم ازهمیشه یه مقدار بیشترآرایش کردم

کارم که تموم شد موهامو ازپشت با کلیپس جمع کردم جلوشو ریختم توصورتم لباسمو پوشیدم شال 

سانتی سفیدمو که طرح طالیی داشت روپوشیدم تو آیینه ۱۳سفید طالیمو سرکردم وکفشهای پاشنه 

ازکمد واسه سینا یه پیرهن اسپرت سفید باشلوار کتون به خودم نگاه کردم فوق العاده شده بودم 

مشکی بیرون کشیدم وپلیور مشکیشم روش گذاشتمبه اواخر مهر نزدیک میشدیم وهوا یه 

مقدارسوز داشت عروسیمونو خیلی دوست داشتم تو یه باغ پرگل وزیبا بگیریم اما به خاطرسرما 

ق بیرون رفتم وشماره خونه مامان سینا بود مجبورشدیم تاالر بگیریم صدای زنگ تلفن اومد از اتا

 گوشی رو برداشتم

 بله+ 

 سالم مربا -
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 إهههه سپهر+ 

چیه خومربام از خونواده ی عسله فقط اون درس خونده وتحصیل کرده باید ازکندو بین یه لشکر  -

ربا مزنبور بری بیاری ولی این مربا بدبخت ترک تحصیل کرده وحاال هرچه میوه پالسیدس تبدیل به 

 میکنن

 خندم گرفت

 وااای سپهر چقدرحرف میزنی اصال واسه چی زنگ زدی+ 

 آهان خدا مرگت بده خامه یادم رفت -

 شکر ومربا کم بود نوبت خامه اس+ 

 خندید

 ببین سیمین جوون فرمودن زود باشین بیاین  -

 خب این زنگ زدن داشت+ 

تی مامانت اینا واین داداش پیر پسر خب خره من خودمو به حرف گرفتم که کار بهم ندن راس -

 ترشیدشتم  اینجان

 خودتی زشت + 

 جوون من دلت میاد پسربه این خوشگلی کی دیده -

 وااای سرم رفت + 

 کجارفت برو دنبالش میره گم میشه از مهمونی جامونین -

 خداحافظ+ 

 زود بیاین ها -

حموم دراومده بود وداشت لباس گوشی رو گذاشتم چقدر وراجه این پسر رفتم تو اتاق سینا از

 میپوشید

 کی بود+ 

 داداش وراجت -

 خندید

 ساله میمونه۱۳سپهربود بمیرم برات هروقت زنگ میزنه دکش کن وگرنه عین پیرزن+ 

 خندیدم

 بریم خانومم؟؟؟+ 

 درحالی که یقه پلیورش درست میکرد به سمت در اومد
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 تو برو ماشینو روشن کن منم اومدم -

 د شد وتو گوشم گفتازکنارم ر

 چقدرم خوشگل شدی+ 

 وبعد سرمستانه خندید رفت بیرون

شنل بافت مشکیمو رو لباسام پوشیدم وبعدازبرداشتن کیف ست کفشم نگاه آخر رو تو آینه به 

خودم انداختم وبیرون رفتم وقتی به حیاط خونه رسیدم تازه یادم افتاد که هنوز فرصت نشده بود 

ببینم خیلی قشنگ بود شبیه یه باغ زیبا بود کلی درخت توش بود یه باغچه  اینجا رو درست حسابی

متری کوچیک هم بود که فقط پراز گالی رزآبی وقرمز وسفید بود وااای من که عاشق این باغچه ۶

ام سینا تو ماشین بیرون منتظر بود چندتا بوق پشت هم زد فهمیدم که دیرشده راه افتادم سمت در 

 ازداخل درماشینو برام باز کرد نشستم ودرو بستم وخارج شدم سینا 

 چقدر طولش دادی+ 

 داشتم حیاطمونو میدیدم وااای سینا این باغچه رزها چقدر خوشگله -

 درحالی که فرمونو میچرخوند

 فقط به عشق تو اونجا رو درست کردم+ 

 مرسی عزیزم -

مادور بود کلی ماشین پشت در دقیقه بعد رسیدم خونشون فاصله ی خونشون مقداری با۳۳حدودا 

سالی میشد به اینجا اومدند وگرنه خونه قبلیشون ۲یه برج بود اابته ۲۳پارک بود خونشون تو طبقه 

ویالیی بود خونه ای که خاطرات بچگی منو سینا توش بودسینا در پارکینگو باریموت باز کرد ورفتیم 

 لی برج بودتو ماشین های زیادی اونجا بودند اما ظاهرا ماشین اها

 پس ماشینهای بیرون مال کین؟؟+ 

 مهمونای سیمین جون فک کنم کل ایل وطایفه رو دعوت کرده -

که رسیدیم آسانسور ۲۳هردوخندیدیم واز ماشین پیاده شدیم وسوار آسانسور شدیم  به طبقه 

 ز شداایستاد وبیرون اومدیم به سمت  واحدشون رفتیم سینا زنگ زد لحظتی بعد در توسط سپهر ب

 بفرمایید -

 بروکناربچه+ 

 شرمنده داداش دیراومدین  ظرفیت  پرشده -

 جلو درایستاده بود نمیذاشت بریم تو

 سپهر برکنار دیگه+ 
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کیلو وزن از بی جایی ۱۳۳بجون خودم نباشه بجون احمدآقابقال جا نداریم تازه عمه شهین با  -

 رواُپن نشسته

 رفته صداشو بلند کردسینا بالحنی که توش موج میزد خندش گ

 ماماااااان+ 

 لحظاتی بعدخاله جلو دراومد

 خدامرگم بده چرا نمیاین تو -

 مگه این سگ نگهبون که جلو درگذاشتید میذاره+ 

خاله باما احوال پرسی کرد وبعد چشم غره ای به سپهر دعوتمون کرد بریم داخل وااای کل فک 

سی کردم درآخر کنار مامان نشستم سیناهم مشغول وفامیلشون اونجا بود مردم اینقدر احوال پر

 حرف زدن  با پسرعموهاش بود 

 خوبی عسلم زندگی باعشقت خوش میگذره + 

 عالیه راستی آرین کجاست اینجا بود مشکلی پیش اومد براش مجبورشد بره -

 چه حیف شد ندیدمش + 

 حاال فردا خونه خودمون  میبینیمش -

که داشت به زور گیالس مشروبی رو که پسرعموش بهش تعارف  باز نگام کشیده شد سمت سینا

 میکرد رو رد میکرد امااون از روبرونبود

 ازجام پاشدم وصداش زدم

 سینا؟؟؟؟+ 

 به سمتم برگشت

 جانم -

 میشه یه لحظه بیای+ 

 به سمتم اومد

 سینا قولتو که یادت نرفته -

 معلومه که دیدی که هرچه اصرارکرد رد کردم+ 

 وبی ندارم کاش زودتر بریمحس خ -

 خودتو نگران نکن خوشگلم اتفاقی نمیافته+ 

 نمیافته اتفاقی خوشگلم نکن نگران خودتو+ 
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دستمو کشید به سمت نزدیک ترین مبل دونفره وهردو کنار هم نشستیم دستشو دورگردنم حلقه 

 کرد ومنو سمت خودش کشید

 نکن سینا زشته -

 بم بهت ببینم وروجکچیو زشته زنمی دوست دارم بچس+ 

 هوووم -

 تو چرا هیچوقت بافامیالی من آبت تو یه جوب نمیره + 

 اووووم آخه همشون از خودراضین -

 باچشم به دخترعمهاش اشاره کردم

 نگاشون کن انگار از دماغ فیل افتادن -

 خندید

 شما خانوما چقدرحساسین+ 

نستم اون دختر خوشگلی که همیشه به صدای پوریا پسرعموش مانع بحثمون شد حاال دیگه میدو

 عنوان خواهر پوریا بحثش بود ونتونسته بودم ببینمش پرنیان بود

 سینا؟؟؟؟؟+ 

 نگاه هردومون همزمان به سمتش چرخید

 هستی دیگه؟؟؟نه؟؟؟قرارمون که یادت نرفته+ 

 کدوم قرار؟؟؟ -

 إهه سینا تو که کم حافظه نبودی+ 

 خب که چی؟؟ -

 خانومت بگم إههه راستی یادم رفت عسل خانوم سالمعیب نداره جلو + 

 سرموتکون دادم

 سالم -

 دیشب که کلی تو عروسیتون بمن یکی خوش گذشت اینارو ولش که پایه ای سینا+ 

 دیگه اهل قمارنیستم -

 اونم مثل مشروب ازت منع کردن + 

 صورت سینا قرمز شد 

 واون خواهر هرزت نباید آروم بگیرم گورتو گم کن از جلو چشمام پوریا من از دست تو  -
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حاال خون آلوده خودتو کثیف نکن میدونستم مال این حرفا نیستی همون بارآخر که تواوج مستیت + 

برابر شرط اون دفعه رومیدی تو دفعه بعد اگه ببازی قرارمونم ۳بهم باختیو وباغرور بعدش گفتی 

 اولین دورهمی بود میدونستم زیرش میزنی

 پاشد سینا ازجاش

 سه برابر ولی االن نه دفعه بعد حاالم گمشو -

 بعد کنارم نشست

 چرااون حرفو بهش زدی+ 

 کدوم حرفو -

 اینکه بازم قمار میکنی+ 

 خواستم دکش کنم خانومم من سالی یکبار پوریارو میبینم -

 خیلی نگراانم+ 

 وبرگشتیم خونه شاممو خوردیم چون یه مقدار سردرد داشتم زودترازهمه خداحافظی کردیم 

درد سرم خیلی شدید بود تواتاق روتخت افتاده بودم واز درد سرم به خودم میپیچدم  سینا با قرص 

 تو دستش ولیوان آب اومد وکنارم نشست

 اینو بخور خانومم آخه چت شد یدفعه+ 

 سرم داره میترکه سینا -

 واای دارم میمیرم

 بشی چیزی نیست گلم قرصارو خوردی االنه که خوب+ 

 دراز بکش چشماتو ببند دراز کشیدم سیناهم کنارم دراز کشید ومشغول نوازش موهام شد 

 بخواب خوشگلم+ 

 چشمامو بستم خیلی درد داشت سرم اماکم کم پلکام سنگین شد وخوابم برد

از روز بعد دوباره کارهای سینا ودانشگاه من شروع شد بیشتر وقتمو بادرسهام میگذشت زندگی 

سینا واسم عاشقانه ترین زندگی بود هرروزمون باعشق میگذشت پاییز به اواخرش نزدیک درکنار

 میشد وهواروز به روز سردتر میشد

آذر بود تازه ازدانشگاه برگشته بودم هوادیگه خیلی سردبودبعدازعوض کردن لباس هام به ۳۱

 قه نداشتم اماحاالآشپزخونه رفتم ومشغول آشپزی شدم من تو دوران مجردی خیلی به آشپزی عال

وقتی میدونستم قراره واسه سینا غذا درست کنم عشقم دو برابر شده بود وحاضربودم ازصبح تاشب 

 توآشپزخونه باشم وسایل قورمه سبزی رو آماده کردم وتو قابلمه ریختم
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صدای تلفن اومدم داشتم برنجو آبکش میکرد آبو بستم ودستمو خشک کردم وبه سمت تلفن رفتم 

 رو برداشتم گوشی

 بله؟؟؟+ 

 الو؟؟؟+ 

 چرا حرف نمیزنی+ 

گوشی رو گذاشتم  مردم دیوونن واال داشتم میرفتم سمت اتاق که ایندفعه گوشیم زنگ خورد 

أهههه ای باباااااا چه خبره امروز رفتم به سمت اتاق شماره ناشناس بود هرچه گفتم الو چیزی نگفت 

که حاضرشد رفتم لباسمو با یه تاپ وشلوار صورتی  رفتم تو آشپزخونه ومشغول کارم شدم غذا

 عوض کردم یه خورده آرایش کردم وادکلن زدم که صدای در اومد

 سالااام به خانووووم خونه کجای جیگرم+ 

 از در بیرون رفتم

 سالم آقامون خسته نباشی -

 دستاشو ازهم بازکرد

 بدو بیا اینجا ببینم وروجک + 

 غلش انداختم پیشونیمو بوسید به سمتش رفتم وخودمو توب

 آخیییی خستگیم دررفت خوشگلم چه بویی راه انداختی نفسم+ 

 واسه عشقمه -

 عشقت فدات نفسم + 

 ازش جدا شدم

 خدانکنه عزیزم برولباساتو عوض کن بیا  -

 ایییی به چشممم+ 

 نهرفتم تو آشپزخونه میزو چیدم وغذارو کشیدم سینا لباس عوض کرده اومد تو آشپزخو

 اووووم عجب خانمی دارم من هم خودش خوردنیه هم دستپختش+ 

 بشین کم زبون بریز  -

نشست سرمیز وباذوقی بچه گونه به غذا زل زد ودستاشو بهم مالید وبعد باقیافه ای مظلوم بشقابو به 

 سمتم گرفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غروب عشق

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 7  

 

ش راز دستش گرفتم ازاونجایی که میدونستم خیلی خوش خوراکه بشقابشوپر کشیدم وروش خو

ریختم وجلوش گذاشتم تویه بشقابم واسش ساالد کشیدم واسه خودمم کشیدم مشغول خوردن 

 شدیم 

راستی خانمی زن عموم زنگ زد دعوتمون کرد واسه شب شام بریم خونشون میگفت + 

 زودترازایناباید دعوتمون میکرده نه بعدسه ماه

 باصدای آرومی گفتم

 مامان پرنیان؟؟ -

 آره+ 

 میخوای بری -

 آره میریم عمومجیدعموی بزرگ منه نمیشه دعوتشو رد کنم+ 

 اون دختره که... -

 ایران نیست+ 

 قرارت باپوریا  -

 یه جوری دکش میکنم خانومم خیالت راحت+ 

دوست نداشتم بریم اما بخاطرسینا به روی خودم نیاوردم ناهارو باخنده کنارهم خوردیم امامن ذهنم 

ل تلویزیون دیدن شد داشتم ظرفارو میشتم که صدای زنگ مشغول شب بود سینا رفت مشغو

 گوشیم اومد

 من جواب میدم+ 

 لحظاتی بعد اومد تو آشپزخونه

 کی بودسینا -

 ....۳۹۲۲۲۲۶حرف نزد شمارشو میشناسی+ 

 همون شماره صبح بود اما نمیخواستم ذهنشو درگیر کنم

 نه نمیشناسم  -

 گوشی دوباره زنگ خورد سینا جواب داد

 بله...چرا حرف نمیزنی...عوضی + 

 بازم همون بود -

 آره + 

 چایی میخوری بریزم -
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 مرسی خانومم+ 

 آخرین بشقابو تو آبچکان گذاشتم ودستمو خشک کردم

 ومحم از حموم رفت وبعد کردم رومرتب آشپزخونه منم کنه استراحت سینارفت چایی خورد بعداز

خشک کردن موهامو نداشتم سینا هنوز خواب بود  بود حوصله۲کردم نگاه ساعتو اومدم در که

حولمو دور سرم پیچدمو رفتم کنار سینا دراز کشیدم تو خواب قیافش خیلی ناز میشد مژه های 

بلندش روصورتش خودنمایی میکرد عاشق چشماش بودم یه لحظه وسوسه شدم چشماشو ببوسم 

و دستمو گرفت وخودشو روم بردمو هردوچشمشو بوسیدم تویک لحظه غافلگیرم کرد سرموجلو

 انداخت پس خواب نبود

 داشتی چیکارمیکردی وروجک شیطون من+ 

 بیداربودی -

مگه میشه تو کنارم باشی من خوابو بهت ترجیح بدم چه بووی خوبی میدی اووووم سرشو توگردنم + 

 برد وگردنمو بوکردوبوسید

 خوشگل من + 

 پاشو سینا  -

 نچ   -

 وله رو باز کرد باعصبانیت نگام کرددستشو سمت موهام برد وح

 بازکه موهاتو خشک نکردی+ 

 خب دوست ندارم -

 بیخود پاشو ببینم + 

 سیناااا نمی خواااام -

 سینا بی سینا بلندشو + 

به زور بلندم کرد وروی صندلی میزتوالت نشوندم سشوارو به برق زد و مشغول خشک کردن موهام 

 شد کامل که خشک شد گفت

 دیگه نبینم موهاتو خیس بذاری حاال شد+ 

 اگ بذارممم -

 زبون دراززز+ 

 میذارم -

 منم مجبورت میکنم خشک کنی+ 
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 هردو خندیدیم  

 من برم یه دوش بگیرم توام آماده شو عزیزم+ 

 باشه -

سینا رفت حموم منم مشغول آرایش کردن شدم یه بلوز بافت قهوه ای پوشیدم باشلوار دمپا تنگ 

وتینای قهوه ایمو هم جلو در گذاشتم که وقت رفتن بپوشم واسه اونجام یه صندل کرم وشال کرم پ

قهوه ایی تو کیفم گذاشتم سینا از حموم بیرون اومد بعداز خشک کردن موهاش لباس پوشید پالتو 

کوتاه قهوه ایمو پوشیدم وبعداز زدن ادکلن وپوشیدن پوتین هام از اتاق بیرون رفتم سیناهم پشت 

لوار کتون قهوه ای پیرهن کرم قهوه ای یه پلیور قهوه یقه هفت روش پوشیده بود سرم اومد ش

اییییی جوونم لباساشو بامن ست کرده بود کفشاشو پوشید وپالتو مشکیشو رو دست گرفت به سمتم 

 اومد

 بریم خانمی+ 

 ست کردی بامن -

 آره خوشگلم+ 

 حسود -

 برو وروجک+ 

به راه افتاد توراه مامان زنگ زد کلی گله کرد که نمیای  سوارماشین شدیم وبه سمت خونه عموش

اینجا منم قول فردارو بهش دادم هوا واقعا سرد بود این پاییزه وای بحال زمستون رسیدیم خونه 

عموش ماشینو جلو درخونشون پارک کرد وپیاده شدیم سینا زنگو زد لحظه ای بعد صدای پوریارو 

 شنیدیم 

 بفرمایید خوش اومدید+ 

 در باصدای تیکی باز شد

رفتیم داخل زن عموش جلو در منتظر بود استقبالی گرم ازمون کرد ورفتیم داخل وبعد احوال پرسی 

باعموش وسینا هرکس پیرو بحثی شد وخدمتکارشون هم مشغول پذیرایی الزم نبود برم لباسامو 

متکار ه بودم پالتوم به خدعوض کنم فقط پالتوم اضافه بود پوتینامو که جلودر با صندالم عوض کرد

دادم ومسغول صحبت بازن عمو شدم برخالف بچه هاش خیلی دل پاکی داشت زیرچشمی حواسم به 

سینا بود گرم صحبت با پوریا بود گوشیشو درآورد مثل اینکه میخواست به کسی زنگ بزنه حواسمو 

 دادم به زن عمو که داشت از مامان اینا میپرسید

 خانومم؟؟+ 
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 ینا برگشتمبه سمت س

 جانم -

 شماره فرشادو داری؟؟+ 

 فرشاد پسرخالم بود

 آره میخوای چیکار -

 هرچه به آرین زنگ زدم که شمارشو بگیرم جواب نداد گوشیتو بده که شمارشو بردارم+ 

 چیکارش داری -

 پوریا ماشینش  ایراد داره میخوامم ببینم کی خودش تعمیرگاهه بریم پیشش+ 

 ک بود ویه تعمیرگاه بزرگ داشت که خیلیم معروف بودفرشاد منندس مکانی

 باشه -

 توکیفمو نگاه کردم گوشیم نبود آهاااا توماشین جا گذاشتم مامان که زنگ زد توکیفم نذاشتمش

 گوشیم تو ماشینه سویچه بده برم بیارمش -

 خودم میرم عزیزم + 

 الشدل نگران شدم بلندشدم برم دنب دقیقه بود که سینا رفته بود بیرون نیومده بود داخل۳۳نزدیک 

 شمابشینید من میرم دنبالش -پوریا

 نه اجازه بدین خودم برم+ 

 باشه هرجورراحتین -

از در ورودی رفتم بیرون به سمت درحیاط رفتم امانرسیده به اونجا سرموکه بلندکردم ماتم برد 

زید صداش اده یعنی صدام میلرسیناروزمین نشسته بود ودستشو به سرش گرفته خدایا چه اتفاقی افت

 زدم

 سینا؟؟؟؟+ 

جواب نداد جلوتر رفتم جلوپاش نشستم دستشو برداشتم باز صداش زدم چشماشو باز کرد از 

 چشماش خون میبارید

 چیشده سینا+ 

 گوشیمو توسینم کوبید

 از کاراش داشتم شاخ درمیاوردم 

 چیشده+ 

 چراعسل -
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 چیو چرا+ 

 خفه شو -

 نو کنار زد وازکنارم رد شد قفل گوشیو باز کردم با دیدن پیام روصفحه ماتم برداز جاش پاشد وم

 پس چرا جواب نمیدی عشقم +

 دوتا پیام دیگه ام جز اون اومده بود

عزیزم هروقت شوهرت پیشت نبود بهم میس بنداز زنگ بزنم همون شماره مزاحم ظهر بود منکه + 

 نمیشناختمش

 پیام دیگش

 ره هروقت شوهرت رفت زنگ بزن بیامقرارفردایادت ن+ 

 این کی بود من بیچاره که به عمرم باهیچ پسری دوستم نبود سینا ....سینا

وااای سینا این پیامارو دیده بود بغضم گرفت بدبخت شدم رفت تموم شد راه افتادم رفتم دال 

مار باپوریا ق بادیدن چیزی که دیدم کپ کردم سینا گیالس مشروبو سرکشید واااای خدایا داشت

میکرد ومشروب میخورد تاآخرشب اونجا بودیم سینا به اندازه ای نخورده بود که نتونه راه بره اما 

 مست مست بود آخر شب بعد خداحافظی سوار ماشین شدیم راه افتاد جرأت حرف زدن نداشتم 

 اما به زبون اومدم

 سینا -

 ید صدای دادش وبعد سیلی که تو دهنم زد تو ماشین پیچ

 خفه شو فقط الل مونی بگیر زندت نمیزارم عسل بمرگ مادرم قسم + 

داغی خونو کنار لبم حس کردم سینا دست رومن بلند کرده بود اشکام بی محابا میریخت وهق هق 

 میکردم

 باز صدای دادش

 که سینا رفت بهم خبر بده هان+ 

رد د که میشناختم رسیدیم خونه ماشینو بوباز صدای سیلی که دوباره تو دهنم زد این اون سینایی نبو

تو خودش پیاده شد ورفت داخل باگریه پیاده شدم ورفتم تو خونه رومبل نشسته بودو دست به 

 سرش گرفته بود راه افتادم به سمت اتاق خواب صدای بلندش متوقفم کرد

 وایسا+ 

د وباز ود کشیده سومم به زسرجام ایستادم اما برنگشتم به سمتم اومد روبروم ایستاد سرم پایین ب

 صدای دادش
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 عوضی هرزه اینجور عاشق من بودی هااااان+ 

 هق هقم بلندتر شد به عقب هولم داد روزمین افتادم 

 که عشقشی هاااااان وبعد صدای مهیب شکسته شدن گلدون رومیز تو تلویزیون کوبیده بود+ 

 به سمتش رفتم

 ودش بلندم کردوخ موهاموکشید که بلندشم ازجام خواستم

 مگه مجبورت  کردم که زنم شی هاااان که حاال باید باعشقت درارتباط باشی + 

 سینا من...آخخخخ سینا توروخدا موهام داره درمیاد -

 موهامو بیشتر کشید 

 دردی که تو هرزه بمن زدی خیلی سنگین تراز درد موهای کثیفی مثل توإهه+ 

 دستش موهامو گرفته بود بادست دیگش دوباره زد تو گوشم لحظه ای از گریه نمی ایستادم با یه

 چند دفعه آوردیش تو خونه من جواب بده هااااان+ 

بقران اشتباه میکنی سینا بمرگ مامانم تو عمرم حتی یه دوست معمولی پسرم نداشتم دوباره زد  -

 توگوشم خون از دهن ودماغم جاری شده بود

جوااب بده  آشغال ازکی بهم خیانت کردی ازهمون روز چند دفعه آوردیش تو تخت خواب من + 

 اول آرهههههه؟؟

 سینا بخدا....من -

 اسم خدارو تودهن کثیفت نیار عوضی+ 

وباز یه کشیده دیگه ...دیگه نای نداشتم عین جنازه روزمین افتادم وهق هقم خونه رو برداشت 

داشت تاجایی که  جوون داشتم منو سینای من سینای که نمیذاشت یه قطره اشک ازچشمم بیاد حاال 

میزد فقط اون باالسری میدونست که من بی گناهم چطور باید به سینا ثابت میکردم هیچ راهی نبود 

 بالگدی ک توپهلوم زد صدای جیغم تو خونه پیچید داشتم از درد می مردم

 داد زد

 من شدی عووووووضی چیکار کردی بازندگیم داغونم کردی تو که دلت باکس دیگه بود چرا زن+ 

خونه از صدای دادش میلرزید وبعد شروع به شکستن کرد هرچه جلو دستش بود شکست گلدون 

میز شیشه عسلی دلم وپهلوم داشت میترکید از درد وترس لرزم گرفته بود وعین گنجشک خیس 

 شده به خودم میپیچدم

 لحظاتی بعد هق هق مردونش فضا روشکست سینا داشت گریه میکرد

 ماه دووم نیاوردی ازگل نازکتر که بهت نمیگفتم۲چی کم گذاشتم برات + 
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 اشک میریخت وحرف میزد

داغونم کردی عسل طالقت نمیدم اما کاری میکنم روزی هزار دفعه آرزوی مرگ کنی دست ازپا + 

 خطا کنی وصدات دربیاد آبروتو باپیامای عشقت میبرم 

محکم بهم کوبید به زور پاشدم وازوسط اون همه ازجاش پاشد وبه سمت اتاق کار رفت ودرشو 

شیشه شکسته به اتاق خواب پناه بردم گریه ام یه لحظه بند نمیومد توآینه بخودم نگاه کردم صورتم 

کامل خونی بود پهلومم به شدت درد میکرد رفتم تو دستشویی وصورتمو شستم باهمون لباسا 

ازپا خطا نکردم پس جریان چیه باید چیکار خودمو روتخت انداختم خدایامن که به عمرم دست 

میکردم یعنی قراربود بعداین سینا چی بسرمن بیاره نمیدونم کی خوابم برده بود اما باحس خستگی 

ماه بود یعنی سینا ۲وکرختی از خواب بیدارشدم به کنارم دست کشیدم سینا نبود یعنی عمراین عشق

توپهلوم حس کردم لباسموباالزدم به اندازه یه  ازمن متنفره خواستم ازجام پاشم که درد شدیدی

وجب که پهنای زیادیم داشت کبود شده بود وکبودیش به سیاهی میزد از دیدنش حالم بد شد به 

زور پاشدم رفتم جلو آینه صورتم داغون شده بود لبم کامال ورم کرده بود زیرچشمام کبود گوشه 

ر کردی بامن سینا از اتاق بیرون رفتم اثری از لبم زخم وکنار بینیمم زخم وخون مردگی بودچیکا

بود اتاق کار سینا درش باز بود معلوم بود خونه ۱۳بهم ریختگی های دیشب نبود ساعتو نگاه کردم

 نیست

یعنی کی اینجا رو مرتب کرده بود باصدای سالمی از آشپزخونه ازجام پریدم  وبه سمت آشپزخونه 

 نگاه کردم

 کی هستی واااای ترسیدم تو دیگه+ 

ساله تو آشپزخونه بود خوشگل بود اما حس خوبی بهش نداشتم قبافه ای ریز نقش ۳۳دختری تقریبا

داشت اما چشمای درشت مشکیش تو صورتش میدرخشید ابروهای که یه مقدار تمیزشون کرده بود 

د ووبه صورت هشتی بو دماغ ودهن کوچولویی داشت دست از آنالیز کردنش کشیدم اصال این کی ب

 وتوخونه من چیکارمیکرد

 ببخشید نمیخواستم بترسونمتون -

 توکی هستی تو خونه من چیکار داری؟؟+ 

 آقای رحیمی خواستن که از امروز اینجا باشم واسشون غذا درست کنم ووسایلشونو مرتب کنم  -

 واقعا عصبانی شدم این کارش چه معنی میده

 تورو ازکجا آورده؟+ 
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ی کار میکنم آقای احمدی مدیراونجا ظاهرا باآقای رحیمی دوسته ازمن من تو یه شرکت خدمات -

 صبح اینجام۱۳خواستن ک بیام اینجا کارکنم منم از 

 لطفا ازخونه من برو بیرون+ 

 باگستاخی گفت

 به دستور شما نیومدم که با دستور شما برم  -

د کیف ی جیغ جیغ میکربه سمتش رفتم دستشو کشیدم وکشون کشون از آشپزخونه بیرون آوردم ه

 وپالتوشو از روی مبل برداشتم ودستش دادم درو باز کردم

 بروووو بیرون+ 

 آقای رحیمی گفتن بیام -

 آقای رحیمی غلط کرد باتو+ 

 باصدای سینا هردو تو جامون متوقف شدیم

 برو به کارت برس دریا+ 

 هردو به سمتش برگشتیم تو چارچوب در ایستاده بود

 ریع بهش سالم کرداون دختره س

 سالم آقا ایشون داشتن منو بیرون میکردن خوب شد اومدین -

 برو به کارت برس+ 

وبی هیچ حرف دیگه ای به سمت اتاق خواب راه افتاد اصال نگاهمم نکرد دنبالش رفتم تو اتاق داشت 

 از تو کمد لباس هاشو در میاورد یعنی کجا میخواست بره 

 به سمتش رفتم

 سیناااا+ 

 دستمو جلو بردم که دستشو لمس کنم که خیلی سریع عقب کشید

سینا بقران من کاری نکردم اصال میتونی پرینت خطمو بگیری این مزاحم از دیروز ظهر بمن زنگ + 

 زد

 سینااا یه چیزی بگو + 

 بازم مشغول جمع کردن وسایلش بود

 زدم زیر گریه

 سینا + 

 این سادگی ازدست نمیدادم پاشو محکم از تو دستام کشید وخودمو به پاش انداختم من سینا رو به
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 صدای دادش وجودمو لرزوند

 چی از جووون من میخوای هاااااااان ولم کن دیگه -

 سینا خواهش میکنم اصال این دختره رو چرااینجا آوردی مگه من چالغم+ 

ن خوره سگ ایمن از دستای کثیف تو چیزی نمیخورم دوست ندارم دست کثیفت به وسایلم ب -

 دختره شرف داره به تو

داشت وجودمو له میکرد از جلوی پاش کنار کشیدم وحتی اشکم نریختم لباساشو دستش گرفت 

ورفت تواتاق کار خداروشکرالاقل نمیخواد از اینجا بره دلم خیلی گرفته بود از اتاق بیرون رفتم 

من ببین به کجا رسیدم گوشیم نمیدونم گوشیم کجا بود دختره باپوزخند نگام کرد خاک برسر

 کیوی ناشناس شماره اون از دوتا برام بود اومده پیام بازم اتاق تو ورفتم داشتم برش بود پنٱرو

تاشم ۳تا از خونه مامان آخخخ من قراربود امروز برم اونجا ۲تاش ناشناس بود ۲میس کال۱۳ یسناء

 کردمیسناء پیامارو باز

 سالم خانمی خوش میگذره+ 

 جواب بده عشقم+ 

 یعنی این کی بود که داشت زندگیمو داغون میکرد باید میفهمیدم شمارشو گرفتم

 بعد دوبوق جواب داد

 جووونم میدونستم زنگ میزنی+ 

 توکی هستی عوضی -

پارک سرخیابوون باش خیلی حرفا دارم برات من تورو ۲میخوای بدونی من کیم بعدازظهرساعت + 

 دستمه به محضی که واست تکونش دادم بیا سمتممیشناسم اما من یه شاخه گل 

گوشی روبی هیچ حرفی قطع کردم به تصمیمم مصمم بودم باید میفهمیدم کیه وچی اززندگی من 

 میرفت شرکت باید صبر میکردم پیام یسناء رو باز کردم۲میخواد سینا ساعت 

 کجایی عسل چرانیومدی دانشگاه+ 

 شماره خونه مامانو گرفتم

 عد صدای آرین توگوشی پیچیدلحظاتی ب

 بله؟؟+ 

 سالم آرین -

 بغض تو صدام نمایان بود

 سالم عسلم خوبی همه کسم صدات چرااینجوریه+ 
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 خوبم -

 چیزی شده + 

 نه خوبم تازه بیدارشدم صدام گرفته آرین بمامان بگو نمیتونم امروز بیام  -

 اتفاقی افتاده آجی؟+ 

 نه آرین گفتم که چیزی نیست -

 ه سینا چطورهباش+ 

 اونم خوبه -

 سالم برسون بهش عزیزدلم+ 

 چشم کاری نداری -

 مواظب خودت باش عسلم خداحافظ+ 

 خداحافظ داداشی -

بود خیلی گشنم ۲گوشی رو قطع کردم وبغضو شکست وشروع به اشک ریختن کردم ساعت نزدیک 

رم را منو صدا نزده بود ببود ازاتاق بیرون رفتم رفتم تو آشپزخونه دریا داشت ظرفارو میشست چ

اشتهام کور شد البد خواست سینا بوده چیزی نگفتم از وجود این دختر خوشگل وجوون تو  ناهار

خونم میترسیدم از یخچال مقداری شکالت صبحانه برداشتم وبا دوتیکه نون خوردم سیر شدم دریا 

 گفت

 غذاتون روگازه+ 

 نمیخورم -

ماده بود داشت میرفت بی هیچ حرفی از خونه بیرون رفت منم درهمون زمان سینااز اتاقش اومد آ

 داشتم ازآشپزخونه بیرون میومدم که دریا بایه لحنی ک زیاد دوستانه نبود

 خانوم صورتتون چیشده+ 

 به تندی جواب دادم 

 بتو ربطی نداره -

ردم راب میکواز آشپزخونه بیرون رفتم رفتم تواتاق وآماده شدم باید میرفتم نباید زندگیمو خ

 دریادر زد واومد تو

 جایی میرین خانوم داشتم پالتومو میپوشیدم+ 

 این دیگه کی بود

 بتوچه مگه مفتشی  -
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سرشو تکون داد ورفت بیرون از اتاق پویتانمو پوشیدم یه عینک آفتابیم زدم که کبودیای زیر 

 چشمم کمتر دیده شه

ن لنگان را میرفتم از خونه بیرون زدم ساعتو نگاه با این درد پهلوم خیلی نمیتونستم راه برم لنگا

ای که از قبل ازدواجم داشتم توحیاط پارک بود رفتم ۳۳۶بود نمیتونستم راه برم ۲/۲۳کردم

سوارشدم وماشینو از خونه بیرون بردم بااینکه راهی نبود تا سرخیابوون امانمیتونستم را برم راه 

دقیقه بود گوشیمو از کیفم درآوردم ۲/۲۲رسیدم فعالدقیقه نرسید که ۲افتاده به سمت پارک به 

 وشمارشو گرفتم

 جوونم+ 

 عوضی...من در پارکم -

میدونستم خیلی مشتاقی پیاده شو بیا سمت قسمت بازی بچه ها پیاده شدم ورفتم توپارک به سمت + 

ه خقسمتی که گفت رفتم نزدیک شدم پسری که پالتو بلندی پوشیده بود وعینک آفتابی داشت شا

گلی رو برام تکون داد وخندید پس خودش بود به سمت جلو رفتم که پالتوم ازپشت توسط کسی 

 کشیده شد برگشتم واااای سینا بود ازنگاش خون میبارید صورتش قرمز قرمزبود

 سینا؟؟؟+ 

 هیششش گمشو توماشین تا بیام -

 سینا؟؟+ 

 گفتم برو  -

 صداش انقدر قاطیعت داشت که برم 

 ینمسینا ماش+ 

 گمشو توماشینم گفتم -

راه افتادم اما وسطای راه به عقب برگشتم پسره همونجورایستاده بود این چرانرفت سینا نگام کرد 

باچشم غره ایی که بهم رفت به سمت ماشین رفتم خدایا یعنی چی میشه یک ساعت بعد اومد 

 اومد خدای ماما گوشهبااینکه خیلی دیرکرداماجرأت نمیکردم برم ببینم کجاست بعدیک ساعت 

 لبش زخمی بود وپیرهنش پاره پالتوشو روزمین میکشید توماشین نشست 

 سینا+ 

 زندت نمیذارم عسل -

 لحنش فوق العاده وحشتناک بود
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دقیقه ۳ به میکردم حس مرگو هرلحظه که بود باال انقدر سرعتش افتاد راه وبه کرد روشن ماشینو

داخل پیاده شد وبه سمت درسمت من اومد درو باز کرد وشونه  نرسید که رسیدیم خونه ماشینو برد

پالتومو گرفت ومنو بیرون کشید بازومو تو دستش گرفت ومحکم دنبال خودش کشید دستم داشت 

کنده میشد رفتیم داخل ومنو کشید سمت اتاق خواب دریا از دستشویی بیرون اومد ازدیدن ما 

 تعجب کرد

 سالم آقا+ 

اق خواب روباز کرد ومنو توش انداخت وبعد درو بست جوری پرتم کرد به جوابشو نداد در ات

 صندلی میزتوالت خوردم آخخخ

 صداشو شنیدم

 میتونی بری دریا+ 

 آقا پس شام .... -

 نذاشت حرفشو ادامه بده

 وسایلتو جمع کن برو فردابیا+ 

لحظه ای نگذشت که دقیقه گذشت که صدای دراومد پس دختره رفت ۱۳لحنش قاطعانه بود حدودا 

در اتاق باز شد وسینا اومد داخل ودرو قفل کرد وحشت زده شده بودم همونجورنشسته عقب عقب 

 رفتم 

 صداش آروم بود اما پراز عصبانیت

 که سه ساله باهمین آره؟؟که باهاش رابطه داری آره؟؟؟که چند دفعه آوردیش تو این خونه آره+ 

 ک تر میشد من عقب میرفتمحرف میزد وقدم به قدم به من نزدی

 که بامن ازدواج کردی که رابطتتون راحت تر شه آررررررررره؟؟؟+ 

 صدای دادش وجودمو لرزوند

دستش به سمت کمربندش رفت واااای نه دیگه نای کتک خوردن نداشتم کمربندشو باز کرد ودور 

 دستش پیچید 

 از چشمم  اشک تو چشمام حلقه بسته بود وهرلحظه چند قطره  میریخت

 که عاشقشی+ 

 اولین ضربه رو روی بازوم زد صدای دادم باال رفت

 آخخخخخ -

 هرزه شدی آره+ 
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 یه ضربه دیگه رو کمرم

 حرف میزد وضربه میزد داشتم میمردم

 سینااا توروقران نزن -

 سینا خواهش میکنم دارم میمیرم آخخخخ -

ینکه پالتو وشلوارم تنم بود اما داشتم میمردم به جیغ ودادهای من توجه نمیکرد فقط میزد باوجود ا

خدایا من کتک گناه نکردمو میخوردم کمربندشو به طرفی پرت کرد واومد سمتم شالمو درآورد 

 وپرت کرد موهامو دور دستش پیچید وکشید صورتش نزدیک آورد 

 امروز وقتی گفتی پرینت بگیر داشت باورم میشد که شاید راست بگی + 

 ر کشیدموهامو بیشت

اماوقتی از دریا خواستم هروقت بیرون رفتی بهم خبر بده وقتی بهم زنگ هنوز توکوچه بودم وقتی + 

دنبالت اومدم ودیدم میرفتی پیش عشقت باورم شد راسته وقتی اون پست فطرت گفت کلی بازنم 

 خوابیده باورم شد اشتباه نکردم وقتی گفت عاشقشی.....

 یه کشیده تو گوشم زد

داشتم زیر دستش تکون بخورم ازجاش پاشد تف انداخت تو صورتم با این کارش واقعا جون ن

 احساس حقارت کردم انقدر گریه کرده بودم که دیگه پلکم  بلندنمیشد

 دیگه برام مردی حالم بهم میخوره ازت + 

که  شبه سمت درراه افتاد چراباید تحقیرمیشدم وقتی کاری نکرده بودم من که گناهی نداشتم دست

 رودستگیره بود باحرفم خشک شد

 طالقم بده پس -

جوری سمتم برگشت که وحشت کردم به سرعت اومد سمتم روبروم نشست چونمو گرفت فشار 

 داد

چه گهی خوردی؟؟؟طالقت بدم آرزوشو به دلت میذارم بهت رودادم پررو شدی یه بالیی سرت + 

میذارم پاتو ازاین دربیرون نمیذاری تلفن بیارم آرزوی مرگ کنی از امروز تا وقتی زنده ایی ن

 وموبایل ممنوع دیدن خانوادت ممنوع اسم خانوادم که اومد تنم لرزید 

 غلط کردم سینا خانوادم نه -

خفه خون بگیر تالهت نکردم ازجاش پاشد وازاتاق بیرون رفت ودرو محکم بهم کوبید لحظاتی بعد + 

 صداشو شنیدم داشت با تلفن حرف میزد

 م عمو علیسال+ 
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 پس بابا بود

ممنون خوبیم منو عسل یه مدت داریم میریم ترکیه ببخشید فرصت خداحافظی نیست + 

 ....بله...یدفعه ای شد...چشم ...خداحافظ

 زندگیم نابود شده بود خانوادمم از دست دادم 

موم مردم تبه زور دستمو لب تخت گرفتم وازجام پاشدم پالتومو دراوردم ورفتم توحموم داشتم می

تنم درد میکرد وان رو پراز آب داغ کردم توش دراز کشیدم وباز به بغضم اجازه دادم بشکنه جیغ 

میزدم وگریه میکردم دلم پراز بغض بود هیچ جوره خالی نمیشدم از تووان بیرون اومدم 

ز ا شستن بدنم توآیینه قدی نگاه کردم یک جای سالم روبدنم نبود همش کبود ومتورم بودبعداز

حموم دراومدم ولباسمو پوشیدم موهامو همونطور خیس باال سرم بستم وخودمو روتخت انداختم 

بعدازکلی گریه نمیدونم کی خوابم برد باسردرد شدیدی از خواب پریدم هواتاریک بود ازجام 

پاشدم چراغو روشن کردم بدنم بیشتر از قبل درد داشت همه تنم کوفته بود ساعتو نگاه کردم 

صبح بود سرم داشت میترکید از اتاق بیرون رفتم بادیدن سینا که توهال نشسته  ۲وو خدای مناوووو

بود زهرم ترکید تو نورکم نشسته بود دوتابطری مشروب جلودستش بود وداشت سیگار میکشید اما 

سینا که ابدا اهل سیگار نبود من که جرأت نداشتم حرف بزنم باز کتک میخوردم به سمت 

تم یه ژلوفن از کابینت برداشتم ولیوانمو پرآب کردم خوردم وبه سمت اتاق برگشتم آشپزخونه رف

 اصال سرشو هم بلند نکرد

رفتم تو اتاق وروتخت ولو شدم حتی تکونم که میخوردم  تموم بدنم درد میگرفت سرمم که داشت 

سینا  چطور به میترکید دلم برای مامانم وخونمون تنگ شده دلم برای سینای مهربونم تنگ شده من

ثابت میکردم دروغه اون که حتی نمیذاشت من حرف بزنم اگه چیزی میگفت باز کتکم میزد 

چراطالقم نمیداد اونکه انقدر متنفر بود ازم چرانمیذاشت برم خدایا من چوب کدوم گناهو میخورم 

و که گرفته ممنکه دست از پا خطا نکرده بودم توزندگیم حتی نمیتونستم باخانوادم حرف بزنم گوشی

بود ازحرفاش با بابا هم معلوم بود دیگه نمیذاره اونم به دیدن من بیان انقدر باخودم حرف زدم که 

 هوا روشن شده بود هر کاری میکردم خوابم نمیبرد ......

سه هفته ازاون روز واتفاق گذشته بود روزهای من جهنمی ترشده بود از خانوادم کامال بی خبر بودم 

ودوستامم همینطور تلفن خونه رو هم برداشته بود حتی حیاطو هم نمیدیدم در هارو وقتی  از دانشگاه

خونه نبود قفل میکرد منم که تنها جایی که داشتم تو اتاقم بود وسرکردن باعکسای قدیمی 

وعروسیمون تاخودم نمیرفتم چیزی بخورم دریا چیزی برام نمیاورد واتفاق آخر که غصش از همه 

بود صدای خنده های سینا با دریا ....من که بیرون نمیرفتم وقتی خونه بود اما صداشون  غمهام بیشتر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غروب عشق

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 1  

 

انقدر  بلند بود که به وضوح شنیده میشد تقصیر خودم بود اون روز باید قبل رفتنم به پارک به سینا 

گشنم  بود خیلی۱۳خبرمیدادم نه باکارم مهر تایید بزنم پای همه چی تازه از خواب بیدار شده بودم

بود دیشبم شام نخورده بودم رفتم دستشویی وبعد دست وصورتمو شستن بیرون اومدم از اتاق 

بیرون رفتم جای کتک هام خوب شده بود اما یه ردی ازکبودی ازشون مونده بود فقط دیگه درد 

 نداشت اما یادگار شون هنوز بود دریا تو آشپزخونه بود حالم ازش بهم میخورد دختره غربتی حتی

سالمم نمیکرد نگاهی بهم انداخت وبه کارش ادامه داد چای سازو به برق زدم منتظر شدم آماده شه 

 صدای زنگ اومد نه یک دفعه چند دفعه باعصبانیت به سمتش برگشتم

 چرا نمیری ببینی کیه+ 

 شونشو باال انداخت 

 درو که سینا قفل کرده به فرض که رفتم نمیتونم که باز کنم -

 گاش کردم هرزه ی الشخور از کی از آقا شده بود سینابانفرت ن

بازم زنگ زد ظاهرا دست بردار نبود رفتم سمت آیفون خدایییییی من اینکه آرین بود ناخودآگاه 

 شروع به گریه کردن کردم آرین سرگردون بود بازم زنگو زد به سمت دریا رفتم اشکم واینمیستاد 

 شت دره ازت خواهش میکنم توروخدا این درو باز کن داداشم پ+ 

 بعد روی زمین نشستم وهق هقم بلند شد دریا کنار پام نشست 

 عسل خانوم چتون شد -

 دستاشو گرفتم

 توروخدا درو باز کن + 

 قیافش ناراحت بود معلوم بود ساختگی نیست

 بجون مادرم من کلید ندارم بخدا قسم ....اما...اما یه لحظه صبرکن -

 لیورش درآورد وشماره گرفتگوشیشو از جیب پ

 سالم آقا...یه آقایی اومدن دارن زنگ میزنن خیلی وقته اینجان ظاهرا داداش عسل خانومه .... -

 بله ایشونم دیدنشون...باشه خداحافظ -

 گریه نکنین گفتن االن میان + 

میزد گریه ام بند نمیومد هق هقم خونه رو برداشته بود آرین دست بردار نبود پشت هم زنگ 

نزدیک نیم ساعت بود پشت در بود اما دیگه صدای زنگو نمیشنیدم یعنی رفت خدایا مگه من چیکار 

 کرده بودم هق هقم سربه آسمون کشیده بود باصدای باز شدن در سرمو باال گرفتم

 بروتو آرین جان+ 
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 قیافه ایصدای سینا بود واااای خدایا شکرت به سرعت ازجام پاشدم وبه سمت در رفتم آرین با

نگران واخمو وپشت سرش سینا تو درایستاده بودند آرین چشمم به من که افتاد اسممو زمزمخ کرد 

اشکم میریختند ونمیتونستم کنترلش کنم به سمتش دویدم وتوبفلش قرار گرفتم منو محکم به 

 خودش چسبوند صورتشو به گوشم چسبوند

 چیه زندگیم چرا اینجوری شدی چی بسرت اومده + 

نو از خودش جدا کرد وجز به جز به صورتم نگاه کرد دستشوروصورتم کشید اشک توچشماش م

 حلقه بسته بود باراول بود اینطور میدمش 

 چرا اینقدر الغر شدی عسلم + 

 دلم میخواست بازم بغلش کنم باز تو بغلش فرو رفتم وعطرشو باتموم وجودم بلعیدم

 رف زدن خانومی شمام داداشتو اذیت نکن دیگهبشین آرین جان حاال وقت زیاده واسه ح+ 

 آشغال عوضی جلوآرین اینطور وانمود میکرد 

 آرین منو ازخودش جدا کرد وبه سمت مبل برد وکنارخودش نشوند

 چیشده که آبجی کوچولوم این شکلی شده + 

 دوست داشتم همه چی روبهش بگم آرین مطمئنا باور میکرد

 من...من -

 جان ترکیه که بودیم مریض شد الغرشدنش برای همونه خانومی یه لحظه بیا چیزی نیست آرین + 

ترسیدم نرم وبعد رفتن آرین باز بجونم بیافته باتردید نگاهش کردم ازجام پاشدم و دنبالش راه 

افتادم رفت تو اتاق خواب منم پشت سرش رفتم تو درو بستم پشتشو به من کرده بودو دستش تو 

 برگشتموهاش بود به سمتم 

چه مرگته باز بهت رو دادم پر درآوردی این رفتارها چیه جلو داداشت اگه یک کلمه چیزی بهش + 

 بگی دمار از روزگارت درمیارم

 اشکهام سرازیر شد وجلوپاش نشستم پاش نشستم وپاهاشو توبغلم گرفتم

 باشه چیزی نمیگم فقط توروقرآن بذار خانوادمو ببینم التماست میکنم سینا -

 اشو عقب کشید سرمو بلند کردم وتوصورتش نگاه کردم چشماشو بسته بود فقط شنیدمپ 

 پاشو باشه ولی اگر خارج از این خونه کسی ازاین اتفاقات بفهمه چی+ 

 وتو میدونم من زیو

 باشه هر چی توبگی -

 همین که قراربود مامانو ببینم واسم کافی بود 
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 حاالم پاشو+ 

ازش کرد دستشو دور کمرم حلقه کرد دیگه هیچ حسی بهش نداشتم پاشدم به سمت دررفت وب

 میدونستم بخاطر آرینه کاراش باهم بیرون رفتیم

 و من ازش جداشدم وکنار آرین نشستم دستشو انداخت دور گردنم

 بهتری عزیزم+ 

 خندیدم 

 خوبم -

 چرا مریض شده بودی+ 

 آب وهوای اونجا ساز گاری نداشت باهام -

 نکی برگشتی+ 

 سینا جواب داد

 دیروز غروب جات خال خیلی خوش گذشت -

 دریا باظرف میوه وشیرینی اومد ومشغول پذیرایی ازآرین شد ورفت تو آشپزخونه

 این کیه عسل+ 

 خدمتکارمونه -

 خدمتکار میخواین چیکار اونم این که خیلی بچس+ 

 آرین جواب داد

 ه نه خانمیدوست ندارم کارای خونه روعشقم فشار بیاره مگ -

 وبه من زل زد هیچ حسی تو نگاهش نبود 

راستش مامان خیلی نگرانتون بود شمام که تلفن نمیزدین امروز گفتم بیام شاید برگشته باشین + 

 هم اینکه برای فرداشب دعوتتون کنم

 دعوت به چه مناسبت+ سینا

 این چه حرفیه یعنی دعوتمون بی دلیل ومناسبت باشه نمیاین  -

 ین جان من چنین حرفی نزدمنه آر+ 

 مامان خواست هم دور هم باشیم همین -

 چشم میایم خدمتتون+ 

آرین خیلی مشکوک نگاه میکرد ناهارو پیشمون موند وباالخره برا یه روزم شده دریا مثل یه خانوم 

 با من رفتار کرد ومنو سینا بعد چندوقت سریه میز غذا خوردیم
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 شتم به غار تنهایمبعد ناهار آرین رفت و منم برگ

 توتختم دراز کشیدم

 صدای سینا رو شنیدم

 خونه رو مرتب کن دریا یه مهمون عزیز دارم میرم دنبالش+ 

یعنی کی بود ولش کن به من چه اما خب خیلی کنجکاو بودم ببینم کیه خوابم نمیبرد پاشدم وجلو 

کیلویی الغر شده بودم ۸/۹شاید آینه ایستادم وبه خودم نگاه کردم اصال عسل سه هفته پیش نبودم

رنگ صورنم به زردی میزد زیر چشمام گود افتاده بود ابروهام بهم ریخته ونامرتب بود بیخیال 

همینطوری خوبه برای کی باید خودمو خوشگل میکردم سینا که اصال نگام نمیکرد لپ تابمو باز کردم 

قدر دوران خوشی بود غرق در گذشته اینترنتم قطع کرده بود عکسلی دوران مجردیمو نگاه کردم چ

بودم که صداهای بیرون منو به خودم آورد ناخودآگاه به سمت دررفتم وبازش کردم وبیرونو نگاه 

 کردم این ....اینکه پرنیان بود

جلو در ورودی استاده بود چمدونشم دست سینا بود این یعنی چی باچمدون اومده بمونه من تو 

یکار میکرد داشت منو خورد میکرد از اتاق رفتم بیرون صداش عین دیدشون نبودم سینا داشت چ

 مته رومغزم بود

 عزیزم اتاق من کجاست+ 

 یعنی میمونه باصدای قدمهام نگاهشون سمت من چرخید

 سالمم عسل جون خوبی + 

به سمتم اومد دستشو به سمت دراز کرد بی توجه به دستش برگشتم به سمت عقب صدای سینا 

 یستمباعث شد با

پرنیان اومده بمونه شاید یک ماه شاید بیشتر خواست بره خونه عمو اما من ترجیح دادم بیاد اینجا + 

به سمتش برگشتم وتمام نفرتی که از پرنیان داشتم ونسبت به سینا پیدا کرده بودم و تو نگاهم 

 ریختم وبه سینا زل زدم

 بدرک گردن تویکیم خورد -

نگاه سینا عصبانی بود پوزخندی زد وچشمکی زد امااون چشمک زدن  دریااز آشپزخونه نگاه میکرد

 های سابق کجا واین چشمکش کجا از نگاهش عصبانیت میبارید

 باشه حاالم گمشو تو+ 

 اتاقت 
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ازت متنفرم حالم ازت بهم میخوره این هرزه رو آوردی اینجا که منو دق بدی جهت اطالعت اصال  -

 ت دارم عوضیبرام اهمیت نداره چون ازت نفر

 زیر لب غرید

 گمشو تواتاقت روی سگمو باال نیار+ 

 سیناااا -

 لحنم پربغض بود چشماشو بست وچنددقیقه بعد صدای دادش مساوی شد باریزش اشکام

سینااااااا مرد همون روز که خودت بهتر میدونی منم ازتونفرت دارم حتی بیشتر ازتو این زندگیته + 

 ی به زور تحمل کن دوست داری کنار بیا ندار

 با جیغ گفتم

خفه شووووو عوضیییی خفه شووووووو چی از جونم میخوای عین یه خوووک کثیف افتادی جوون  -

 زندگیم

 باچند قدم بلند به سمتم اومد

 وقبل اینکه فرصت بده کاری کنم مچ دستمو گرفت دنبال خودش تو اتاق کشید 

 صدای اون هرزه اومد

 ذار هی جیغ جیغ کنهولش کن عزیزدلم ب+ 

 زیر لب غرید؛ توخفه شو

 بردم تواتاق وپرتم کرد روتخت ودرو قفل کرد هنوزم جای کتک هاش روبدنم بود

 چه مرگته داداشتو دیدی هارشدی فکرکردی خبری به سمتم اومد وموهامو گرفت وکشید+ 

 من هرزم+ 

 یه سیلی بهم زد که از سنگینی دستش تو گوشم صدای زنگ اومد

یا تو هرزه ای آشغال که بمن به عشقم خیانت کردی تموم اون ظهرهای که باعشق از سرکار + 

 میومدم وبغلت میکردم قبلش از بغل یه عوضی دراومده بودی 

 یه سیلی دیگه محکم تراز قبلی

 دق مرگت میکنم هنوز زیاد وقت هست برای تقاص پس دادنت + 

 حتی جرأت اشک ریختنم نداشتم

 شب زندگیمو نابود کردی من هرشب نابودت میکنم هه تویک + 

پرتم کرد روتخت وبیرون رفت انقدر جیغ زدم واشک ریختم صدام خش دار شده بود من چیکار 

 میتونستم بکنم آخه......
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ماه ازبودن پرنیان ودوماه از جهنم زندگی من میگذشت بهمن ماه بود تو این مدت فقط یک بار ۱

ودش بردم ونذاشت از کنارش جم بخورم وشب برگشتیم دعوتهای خانوادشم خونه بابا رفتم اونم خ

رد میکرد از دانشگاهمم هیچ خبری نداشتم فقط آرین گفت که یسناء پرسیده چرانمیرم گفتم سینا 

خوشش نمیاد منم بخاطراون دیگه نمیرم سینا یک سره تو خونه وور دل پرنیان بود صدای 

یگفت بااین کاراش روزی صددفعه آرزوی مرگ میکردم خندهاشون خنجر روحم بود راست م

دریارابطش باهم خوب شده بود غذا میورد تواتاقم وقتهای که سینا نبود غروب بود وپشت پنجره 

ایستاده بود اونکه توحیاطم نمیذاشت برم تنها دلخوشیم همین پنجره بود سینا وپرنیان رفته بودند 

ا درزد واومد داخل  یه چایی ومقداری بسکویت تو یه بیرون برف شدیدی درحالباریدن بود دری

 سینی دستش  بود داخل اومد وروتخت گذاشت داشت میرفت بیرون

 دریا -

 به سمتم برگشت

 بله خانوم+ 

 چراوقتی سینا نیست غذاو خوردنی میاری برای من -

 راستش ایشون گفتن چیزی بهتون ندم خودتون بخورین+ 

 یخوابه نمیدونی؟؟؟سینا....سینا شبها کجا م -

 باالخره سوالی که دوماه توذهنم بودو پرسیدم

شب میرم نمیدونم اما گاهی صبحا که میام آقا رو کاناپه خوابن گاهیم تو اتاق ....پرنیان ۹خانوم من + 

 خانوم

 حاام ازسینا بهم میخورد هیچوقت نمیبخشیدمش من تاوان گناه نکردمو میدادم اما سینا....

 کار میکنی تو که خیلی جوونیچرااینجا  -

 من یه مادرپیر دارم که بیماری قلبی داره خرج اونو میدم+ 

 پدر...خواهری برادری... -

 نه...بااجازتون+ 

 از اتاق بیرون رفت

 تموم زندگی من خالصه دراین اتاق شده بود همین وبس.....

 رفت۹شب بود اما نه سینا اومد نه پرنیان دریاهم ۲ساعت نزدیک

باران وبرف قاطی میبارید ومقداری برفم روزمین نشسته بود چشمم به باغچه رزها افتاد اثری 

ازشون نبود هرکارمیکردم خوابم نمیبرد وباز پشت پنجره نشستم چشمم به در حیاط افتاد باز شد 
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پس برگشتن ماشینو پارک کرد لحظه ای بعد سینا تلو تلو خوران پیاده شد خبری از پرنیان نبود 

سینا به زور میتونست راه بره یدفعه خورد روزمین واااای خدای من انقدرخورده بود نمیتونست 

 روپاش بایسته صدای دادش عین ناقوس مرگ تو سرم نشست

 خدااااااااااااااااااا + 

 صداش خیلی بلند بود خواست پاشه که دوباره افتاد

اطو برداشت چش شده بود میخواستم ولحظه ای نگذشت که صدای هق هق مردانه اش کل فضای حی

برم کمکش اما من که کلید نداشتم درهام قفل بود از وقتی پرنیان اومده بود به دریا کلید داده بود 

 که اگه یه وقت دیربیاد دریابتونه بره بلند شد پاهاش رو زمین کشیده میشد راه افتاد

بسته شدنش به یک دقیقه نشد که به سمت در دقایقی بعد صدای باز شدن در ورودی اومد وبعد 

دراتاقم بازشد وقامت خمیده اش تودرنمایان خیلی ترسیدم اگه باز کتکم بزنه چراغ اتاق خاموش 

بود وفقط نور کم چراغ خواب بود که روصورتش افتاده بود صورتش خیس اشک بود به سمتم اومد 

 از جام پاشدم وبه دیوار کنار پنجره چسبیدم 

 ن که حرفی نزدمتورو خداسینا م -

 بهم نزدیک شد صورتمو با دستش قاب گرفت سرتاپاش بوی الکل میداد از ترس کپ کرده بودم

 سینا.....م... -

لباش روی لبام گذاشته شد ونذاشت حرف بزنم چش شده بود اینکه حتی به من نزدیکم نمیشد 

د منو مت تخت کشیشروع به بوسیدنم کرد بعد چند دقیقه لباشو برداشت ودستمو گرفت به س

 روتخت انداخت وخودش کنارم افتاد.......

باافتادن نور روصورتم بیدار شدم دیشب یادم رفت پرده رو بکشم یاد دیشب افتادم من...سینا....اون 

اتفاق  چشمامو باز کردم سینا کنارمن نبود یعنی از امروز چی میشد یعنی منو بخشیده بود از جام 

 بیده به از جاپاشدم ورفتم برداشتمشپاشدم چشمم به برگه چس

نمیدونم تواتاق تو چیکار میکردم فقط خدانکنه اتفاقی بین من باتو افتاده باشه هیچی یادم نمیاد از  -

 دیشب

 برگه از دستم افتاد نشستم وزار زدم یاد زمزمه های دیشبش افتادم...

 یگفتم که گوشمه تو حرفاش هنوزم نمیاد یادش دیشبو از هیچی یعنی

 بشکنه دستتم انقدر کتکت زدم که ازم میترسی عسلم+ 

 شاید همش یک خواب بود فقط یک خواب....
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نزدیک ظهر بود ازصبح از اتاق بیرون نرفته بودم سینا تواین چندماه بافاصلش ورفتارش باعث شده 

ید یه کاری ابود بهش میل سرد شم دروغ میگفتم ازش متنفر نبودم اما دیگه تمایلیم بهش نداشتم ب

میکردم سینا که نمیذاشت باآرین تنها شم باید .....باید به سپهر پناه میبردم درسته هیچوقت حالت 

جدی نداشت اما من دیده بودم تو کارش وباهمکاراش چقدر بداخالقه پس میتونست کمکم کنه 

 و به نفعدوست نداشتم ازمامان خودم یاسینا کمک بگیرم چون کامال احساسی عمل میکردن هرد

بچه هاشون...باید یه بهونه جور میکردم سپهررو ببینم از یک روز بعد از عروسیم ندیده بودمش 

صدای دراومد پس سینا برگشت باید یه کاری میکردم از ةینه به حودم نگاه کردم اثرات دیشب 

ت تو میرف هنوز بود گردنم یه خورده کبود بود موهامو باالی سرم بستمو ازاتاق بیرون رفتم داشت

اتاقش اصال بهم توجه نکرد رفت تو درو بست به سمت اتاقش رفتم درزدم جوابی نداد درو بازکردم 

 ورفتم تو روتختش نشسته بود وسرشو بین دستاش گرفته بود

 سینا -

جوابی نداد بی اهمیت بمن پاشد وپالتوشو درآورد وآویزون کرد چرا دیگه از پرنیان خبری نبود باز 

 صدتش زدم

 سینااااااا؟؟؟باتوأم -

 باکالفکی چرخید سمتم

 هاااان چی میخوای+ 

 از لحنش بغض کردم

 سرم خیلی درد میکنه چندوقته؟؟؟ -

 بدرک به من چه+ 

 توروخدا سینا بذاربگم آرین بیاد ببرتم دکتر -

 هه همینم مونده بذارم بری پیش داداشت واشک تمساح بریزی که سینا إله وبله+ 

 بهش نمیگم قول میدم بخدا چیزی  -

 نمیخواستم بابردن اسم سپهر به شکش دامن بزنم پس ساکت موندم

 چراایستادی برو بیرون+ 

 خیلی نامردی -

ازاتاق بیرون اومدم  وبه سمت اتاق خودم رفتم بی فایده بود میلی به ناهار نداشتم روتختم دراز 

دراتاق باز شد میدونستم سیناست  ماه بود فکر کردم۲کشیدم وبه روزای خوش زندگیم که همش 

 دریا همیشه در میزد نگاهش نکردم 
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میاد دنبالت فقط وای بحالت وای بحالت اگه ۲به داداشت زنگ زدم خارج از شهر بود سپهر ساعت + 

 بشنوم چیزی بهش گفتی به قران من میدونم وتو

بود پس دوساعت دیگه ۳عتفقط به باشه ای اکتفا کردم چی ازاین بهتر من که همینو میخواستم سا

میومد رفتم حموم وین دوش گرفتم چون هوای بیرون سرد بود نمیشه سرمو خیس بذارم باسشوار 

خشکش کردم بیرون هنوزم برف میبارید تو آینه به خودم نگاه کردم دیگه جذابیت همیشه رو 

تاده گود اف نداشتم چشمام دیگه شور وذوق نداشتن بی حس بود وبی جون دورشون خیلی وقت بود

بود پوشتم به زردی میزد خیلی الغر شده بودم االن نزدیک سه ماه بود که نه آرایشگاه رفته بودم نه 

آرایش کرده بودمابروهام مثل زمان دبیرستانم که دست نخورده بود شده بود دیگه برای خودمم 

ر مشکی وشلوار پشمی بود هنوز وقت بود آماده شم پالتو خز دا۲جذابیت نداشتم ساعتو نگاه کردم 

مشکی ویه شال بافت مشکی بیرون کشیدم دیگه رنگ های روشن یا ترکیب رنگه برام جذاب نبود 

ساعت موندهموهامو شونه کردم حالم ازشون بهم ۱صدای زنگ اومد شاید سپهر باشه اما هنوز 

 میخورد شاید یه روزی کامل

نه ر به اجبار شونش میکرد صدای سپهر تو خوکوتاش کنم فقط بخاطر اینکه بهم نپیچه چند روز یکبا

 پیچید

سالم براهل منزل مربا ...خامه...شکر کجایی ابوعلی سینا تو کجایی خوشبحالش چقدر دل خوشی  -

 داشت بیخیال موهام شدم از جام پاشدم وبیرون رفتم

 سالاام+ 

 به سمتم برگشت 

 به به عسل خانوم احوالتون -

 خندیدم

 خوش اومدی + 

 سمتم اومد وباهم دست داد یه خورده قیافش جدی شد واخم کرد به 

 اتفاقی افتاده -

 نه چه اتفاقی + 

 خندیدم بااینکه شک کرده بود اما باز شروع به شیرین بازیاش کرد و شروع به صدازدن کرد

 بوعلیییی.....ابوعلی سینا ...سینی جوون کجایی عشقم -

 یشه جدی بود به سمت سپهر رفتصدای دراتاق سینا اومد قیافش مثل هم

 سالم داداش -
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 سالم ومرگ خونه رو روی سرت گذاشتی+ 

واقعا که سه ماه که گم وگورین هردفعه هم خواستیم دعوتتون کنیم یا شمال بودین یامشرق یا  -

 مغرب حاال بعدسه ماه اینطور پذیرایی میکنی

 میبریش دکتر بعد یه راست برمیگردین خونه + 

 ن سردش جا خوردسپهر از لح

 اتفاقی افتاده؟؟ -

 نه چی میخواد بشه+ 

 حرف زدنت باعسل اصال چرانمیذاری خودش دکتر بره -

 خودشم فهمید خراب کرده

خب سرش درد میکنه حالش خوب نیست میگم یه وقت هوس گردوندنش به سرت نزنه حالش + 

 بدشه من میدونم وتو

 وبالحن سردی روبه من گفت 

 عزیزم برو آماده شو+ 

 وبعد دریا رو صدازد

 بله آقا -

 از آقاسپهر پذیرایی کن+ 

 چشم -

 سپهر ابروهاش باال انداخت

 این دیگه کی بود  -

 خدمتکارمون+ 

 خدمتکار میخواین چیکار تو که نمیذاری عسل دیگه دانشگاه بره یک سره خونس پس خدمتکار... -

که مت اتاق رفتم ودرو باز کردم سپهر بااینمیشه بس کنی سپهر بروبشین توام بروحاضرشو به س+ 

 آروم حرف میزد اما صداش میومد

فک نمیکنی وجود دختری به این جوونی توخونت به عنوان خدمتکار اشتباهه میتونستی یه خانوم  -

 مسن بیاری

 میدونی که خوشم نمیاد کسی تو کارم دخالت کنه+ 

کشام بلند مشکیم پوشیدم وبعد برداشتن دستدیگه صدای سپهر نیومد رفتم لباس پوشیدم وپوتین 

 رفتم بیرون سینا توهال نبود سپهر تنها نشسته بود اخماش تو هم بود ونگاهش به یک جا خیره
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 بریم سپهر + 

 باصدای من تکونی خورد وازجاش پاشد ونگام کرد

 بریم  -

 وبعد باصدای بلند گفت

 سینا ما رفتیم خداحافظ+ 

 جواب نداد

شدیم بعد سه ماه باراول بود پامو از این دربیرون میذاشتم سوز خیلی سردی میومد هردو خارج 

مقدارزیادی برف رو زمین نشسته بودپوتینام پاشنه نداشت پس باخیال راحت قدم برمیداشتم سپهر 

جلو ترازمن به سمت ماشینش رفت در سمت منو باز کرد ومنتظرشد بشینم بعداز نشستنم درو 

د ماشینو روشن کرد وبعد بخاری رو وراه افتاد ماشینو از حیاط بیرون برد وراه بست وخودش سوارش

 افتاد 

 دکتر خاصی مدنظرته+ 

 چی میگفتم حاال

 نه ...اره میدونی سپهر -

 حواسش به جلو بود دیگه خبری ازسپهر شوخ وشنگ نبود جدی پرسید

 یه چیزی بپرسم راستشو میگی+ 

 اوهوم -

 مشکل تووسینا چیه+ 

 راستش سپهر یه اتفاقی افتاده جز تو به کسی نمیتونستم بگم  -

 باشک به سمتش برگشتم

 تو...تو که چیزی به سینا نمیگی -

 نه آبجی چرا رنگ پرید +

 اگه سینا بفهمه چیزی بهت گفتم میکشتم -

 دیگه داری نگرانم میکنی+ 

 بیرون بیام وباتو حرف بزنم  من اصال سردرد ندارم میخواستم سینا به این بهونه بذاره ازخونه -

 چیشده خب+ 

 باید بریم یه جا باهم حرف بزنیم  -

 باشه میریم خونه من+ 
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 مامانت .... -

 نذاشت ادامه بدم

 گفتم خونه خودم نه خونه مامان+ 

 اگه سینا بفهمه بیچاره میشم -

 شنیدی که چی گفت فقط مطب دکتر 

 دقیقه دیگه االن شک میکنه۱۳رصبر کن بهش زنگ میزنم اما فعال زوده بذا+ 

 باشه -

 وبه رانندگیش ادامه داد دقایق طوالنی گذشت

 سپهر -

 جونم+ 

 میدونی پرنیان اومده  -

 آره دیشب خونه عمو دیدمش+ 

 هه پس خانوم رفته خونه باباش

 یک ماه خونه ماست -

 بااین حرف من سپهر ماشینو به سرعت کشید یه گوشه

 خونه شمااا+ 

 آره  -

 اونجا چرا+ 

 قضیش طوالنیه میگم برات -

 باشه صبرکن به سینا یه زنگ بزنم+ 

گوشیشو درآورد وشماره گرفت زد رو اسپیکر وگوشی رو یه دستش گرفت وماشینو روشن کرد 

 وراه افتاد بعد چند بوق جواب داد

 بله+ 

 سینا -

 هوووم+ 

 هووم ومرض بگو سالم -

 چیشد دکتر بردیش چش بود+ 

 که نیستم انقدر سریع عمل کنم  میگ میگ -
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 خب پس چه مرگته چرازنگ زدی+ 

 مونده چیکارکنم۳/۲۳نوبت داد حدود ۱منشی دکتر بهمون برای ساعت -

 بیارش خونه هفت بیا دنبالش+  

سینا خان سرویس خانوم شما که نیستم از این سر شهر هی راه بیافتم اون سرشهر اینجا نزدیک  -

 اجازه بدی ببرمش اونجا سرنوبت میبرمش پیش دکترخونه خودمه خواستم اگه 

 ثانیه صداش درنیومد۲سینا به اندازه 

 سینا چیشد؟؟؟ -

 باشه رسیدی خونت از تلفن خونت زنگ بزن کارت دارم+ 

 هه خوبه که بهم اطمینان نداری داداش خداحافظ -

یدیم یه آپارتمان دیقه رس۱۳اجازه نداد سینا چیزی بگه قطع کرد وراه افتاد سمت خونش بعد

طبقه ماشینو برد توپارکینگ از ماشین پیاده شدیم وباهم به سمت آسانسور رفتیم اولین ۳۳حدودا

 بار بود اینجا میومدم

رو زد وبه یک دقیقه نرسید که رسیدم سینا عقب ایستاد تامن ۲ طبقه وسپهر شدیم آسانسور سوار

دش رفت یه خورده عقب ایستادم  درو باز بیرون بیام خودشم بعداز من خارج شد  به سمت واح

 کرد وکنار ایستاد

 بروتو آجی + 

متری ۲۳داخل شدم خودشم پشت سرم اومد  ودرو بست خونه نقلی خوشگلی داشت یه هال 

 متری وسایل همه ساده وبه رنگ سفید وسرمه ایی بود ۱۳وآشپزخونه حدودا

 بشین عسل جان+ 

 شستم به سمت مبل تک نفره ای رفتم وروش ن

 راحت باش پالتوتو دربیار + 

مبل  سپهر رفت تو آشپزخونه پالتومو درآوردم زیرش یه ژاکت طوسی پوشیده بودم پالتومو روی

 کنارم انداختم شالمم برداشتم ورو پالتوم گذاشتم

 سپهر بیا بشین کجا رفتی -

 با سینی چایی دستش اومد

 خندیدم

 مررررگ چایی آوردن خنده داره+ 

 تورو جدی دیدن خنده  دارهنه  -
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 پررو + 

 چایی رو جلوم گذاشت ونشست رو مبل دونفره روبروم

 خب در خدمتم+ 

 سپهر قول بده که سینا هیچوقت از این حرفا چیزی نفهمه -

 اخم کرد وجدی سرشو تکون داد

 خیالت راحت+ 

واون  م تا کتکهای سیناشروع کردم به تعریف کردن ازهمون ظهر لعنتی و اون تلفن به خونه وموبایل

روز پارکو واومدن پرنیان همه رو گفتم واشک ریختم وقتی از ترسم ازش که هروقت تواتاقم میاد 

فک میکنم میخواد کتکم بزنه گفتم برای یه لحظه حلقه زدن اشک رو تو چشم سپهر دیدم زندگی 

م گریش گرفته بود من اینقدر درد داشت که سپهر خوش خنده که تاحاال ناراحتیشو ندیده بود

 باپشت دست اشکامو پاک کردم

سپهر بقران خسته شدم دیگه نمیکشم نمیدونم چه مرگشه حتی .....حتی راضیم که طالقم بده اما  -

دیگه این همه تحقیرو نمیکشم تو این سه ماه بجز اون یه باری که آرین اومد وبه زور دعوتمون کرد 

هاشون حرف بزنم نمیدونم چی بهشون میگه که حتی اونا هم دیگه نذاشته برم خونه بابام یا حتی با

 خونمون نمیان 

اتفاقا چند روز پیش آرینو دیدم میگفت مادرت خیلی بی تابیتو میکنه اما سینا بهشون گفته نیستی  -

باچندتا از زن دوستاش رفتی فشن میگفت نمیدونم این دوتا چشونه حتی عسل تلفنشو جواب نمیده 

دوستاش خوشه دوست دارم فعال که اول زندگیمونه بهش خوش بگذره مامانت خیلی سینام میگه با 

ناراحته گفته چراباید یه دفعه عسل اینجوری شه وزنگ نزنه وقتی منم بهش گفتم جز شب پاگشا 

خونه مام نیومدین یه خورده از ناراحتیش کم شد گمون میکرد سینا نمیذاره باهاشون رفت وآمد 

 کنی

 تگریم شدت گرف

 آروم باش عزیزم درست میشه -

میگه میخوام دق مرگت کنم سپهربقران من به عمرم دست از پا خطا نکردم چطور ممکنه به + 

سیناکه عشقمه خیانت کنم حتی نمیذاره باهاش حرف بزنم جلو اون دخترخدمتکاره خوردم میکنه 

د موهاش فرو بربهش میگه حق نداری بهش غذا بدی سپهر دستشو به سرش گرفت دستاشو تو 

 معلوم بود کالفس سرشو تکون دادونگام کرد 
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نمیدونم باید چیکار کنی عسل بهتره مامانت اینا ومامانم اینا فشارو بیشتر کنن به رفت وآمدتون  -

 باید ...باید توجهشو جلب کنی نه اینکه صبح تاشب بزنی توسر خودت....یا...یااینکه ...ببین عسل

 بگه دودل بود انگار یه چیزی میخواست

 باید بچه دار شین -

 ازجام پریدم

میفهمی چی میگی سپهر اون نزدیک من نمیاد بعد تو میگی باید بچه دارشی  همین دیشب که + 

تومستی اومد تواتاق من صبح رویه کاغذ نوشته چسبونده آینه که آره من از دیشب چیزی یادم 

 باشهنمیاد فقط خداکنه اتفاقی بین من باتو نیافتاده 

توکه این همه صبر کردی یه چند وقت دیگه صبرکن وتوجهشو جلب کن اگ درست نشد بهت  -

 قول میدم که خودم یه کاری کنم از اون خونه بیرون بیای وطالق بگیری 

 بود ۱سرمو تکون دادم وساعتمو نگاه کردم

 وااای اگه سینا سراغ دارو بگیره چی بگم+ 

 سپهر به پیشونیش زد 

سرم گفت رسیدی خونت باتلفن خونه زنگ بزن  واای حاال فکرمیکرد سپهر کجا برده خاک به  -

 منو سپهر پاشد وبه سمت تلفن رفت گوشیو برداشت وشمارشو گرفت 

 سالم ...خیلی خب نره خر چراداد میزنی یادم رفت -

 میگم یادم رفت میفهمی -

 نمردیمو سپهرو عصبانی دیدیم

ی زنتو فرستادی بامن ببرم دکتر ...خیلییییی خب دادنزن باشه گوشی توکه اعتماد نداری غلط کرد -

 رو روی میز تلفن کوبید

 زیر لب زمزمه کرد 

 عوضیه پست فطرت -

 نگاش کردم 

 میخواد باهات حرف بزنه وبه گوشی اشاره کرد باتردید به سمت تلفن رفتم وبرش داشتم -

 الووو+ 

 کدوم جهنمی رفتی باهاش هرزه  -

 رفتبغضم گ

 بقران یادش رفت بهت زنگ بزنه + 
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 میای خونه که ...نشونت میدم چی بهش گفتی هاااان -

 صداش پرده گوشمو لرزوند 

 خونه ای بیام نباشی من میدونم وتو وبعدگوشی  روقطع کرد۸هیچی تا قبل + 

 کنار میز تلفن نشستم وزارزار گریه کردم

 سپهر به سمتم اومد وکنارم نشست 

 ن عسل بخدا چیزی نمیشهگریه نک+ 

 سپهر ماحتی دکترم نرفتیم اگ سراغ دارو وبرگه ویزیت بگیره چی بگم بهش  -

 سپهر چیزی نگفت شاید به ذهنش نرسیده بود که ممکنه سینا این کارو بکنه 

 آهان من یه دوست دارم متخصص داخلیه االن بهش زنگ میزنم اگه باشه میریم پیشش + 

 خدا یه کاری کن باشه سپهر فقط تورو -

به سمت گوشیش رفت خداروشکر دوستش قبول کرد از خونش بیرون اومدیم وسوار ماشین شدیم 

 وبه سمت مطب حرکت کرد من فقط آروم آروم اشک میریختم 

 گریه نکن گفتم+ 

بار هزارم بود اینو تکرار میکرد به هربدبختی بود رفتیم پیش دوستشو من الکی گفتم سردردای 

رم اونم کلی دارو داد وگفت حتما باید سی تی اسکن بدم منکه که اومدم بیرون نمیدونم شدید دا

سپهر چی بهش گفت امامیگفت ازش خواسته اگه کسی درمورد من ازمنشیش پرسید بگه 

 دقیقه بود هواتاریک بود دلشوره واضطراب داشتم۸/۲۲نوبت داده بهمون ساعتمو نگاه کردم۱واسه

 ۹االن نزدیک  خونه باش۸سپهر گفت  -

 دقیقه بود که رسوندم خونه گوشیشو درآورد وشماره گرفت۹/۱۳نگران نباش ساعت+ 

 الوو بیا جلو در امانتیتو تحویل بگیر -

 دقیقه بعد سینااومد بیرون پالتو پوشیده بود از ماشین پیاده شدم۲ -۲ 

 ببخشید سپهر مزاحم کارات شدم + 

 خواهش آجی من همیشه نوکرتم -

 لو اومد با ترس گفتمسینا ج

 سالم+ 

 سرشو تکون داد

 نمیای توسپهر -

 نه داداش دیرمه اینم زنت ک غروب پشت تلفن شستی منو بخاطرش+ 
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باشه بابت امروز ممنون وبعد در ماشینو بست سپهر بایک بوق ازخونه فاصله گرفت ورفت منتظر  -

م هواخیلی سردبود زود خودمو به سینا نموندم راه افتادم رفتم داخل قدمهاشو پشت سرم میشنید

درورودی رسوندم ورفتم تو سیناهم پشت سرم اومد داخل راه افتادم سمت اتاقم ودرو بستم 

 چنددقیقه گذشته بود برعکس تصورم هیچ عکس العملی نشون نداد....

ون بت ماهی ازاون روز گذشته بود اما سینا هم۱اواخر اسفند بود وتقریبا دو هفته بعد عید بودحدود 

یخی بود نه حرف میزد نه چیزی هرچه سعی میکردم بهش نزدیک تر شم دور تر میشد چند وقتیم 

بود حالت تهوع های بدی داشتم ازبوی قهوه وچایی وهر غذایی باال میوردم کم بدبختی داشتم این 

قم لمریضیم یه درد دیگه بود داشتم بالپ تابم بازی میکردم که یک آن حس کردم دلم داره از ح

بیرون میزنه سریع دویدم تو دستشویی وهرچه خورده بودم ازصبح باال آوردم از دستشویی اومدم 

بیرون روزمین نشسته بودم وسرمو به میز توالت تکیه داده بودم دراتاق بازشد میدونستم سیناست 

 روسرم ایستاد

 چته+ 

 هیچی -

 هه بازازبس هل هوله خوردی مسموم شدی+ 

 هفتس اینطورم دریا میدونه اصال حالم خوب نیست حتی چاییم نمیتونم بخورمنبخدا االن چند  -

 اخمهاش توهم کشیده شد 

 بپوش بریم -

 کجا+ 

 آزمایش -

 چرااا+ 

 متریت ردم نمیشم۳۳۳مررررگ هرچه من میگم یه چی میپرسه شاید حامله ای من که  -

 پوزخندی زد

 ل حضرت مریم بهت بچه دادهآخه نیست از پاک دامنی نمونه ای شاید خدا مث -

خیلی تحقیرشدم تواین یه ماه اصال صداشو نشنیدم پرنیانم که دیگه اینجا نمیومد اما از دریا شنیده 

بودم بیشتر وقتاباسیناس ذهنم ناخودآگاه برگشت به عقب به یک ماه پیش سینا حتی کاری که 

 ممکنه حامله باشم خودش تو مستی کرده بود وهم قبول نداشت چرابه فکرخودم نرسید

 چرا ماتت برده پاشو دیگه -

 سینا+ 
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 هااااان -

 اونشب برفی که مست اومدی خونه وصبحش تواتاق من بیدارشدیو یادته+ 

 چشماشو بست واخمهاشو توهم کشید

اگر حامله باشم مطمئن باش به اونشب ربط داره خودت که میدونی من پامو بیرون نذاشتم از در  -

 رف درمیوردی فقط همون یکبار باسپهروگرنه هزارتا ح

 شقیقه هاشو فشار داد

 پاشوحاضرشو خداکنه نباشی چون اصال حوصله این یکیو ندارم  -

لباس پوشیدم وبه اتفاق سینا به آزمایشگاه رفتم بااینکه به اهمیت نمیداد اما بودن درکنارش حس 

داد که همین امروز جواب خوبی داشت منو بردیه آزمایشگاه خصوصی ومقداری پول بهشون 

ساعت دیگه آماده میشه وماهم همون توآزمایشگاه موندیم ۳آزمایشو بدن آزمایشو دادم گفتن 

 باشنیدن اسمم بخودم اومدم

 عسل راد -

 منو سینا همزمان بلندشدیم  وبه سمت اون زن رفتیم 

 بفرمایید اینم جواب+ 

 خب چیشد -سینا

 تبریک میگم خانومتون باردارن + 

 من که خیلی خوشحال شدم حداقل یکی بود باهاش درد دل کنم اماسینا گمون نکنم 

 چندوقتشه+ 

اونو دیگه باید برین پیش دکتر زنان که هم خانومتون تحت نظرش باشه وهم اطالعات دقیق بده  -

 بهتون 

فرقی  اونازهمون خانوم اسم یه دکترو گرفتو مستقیم رفتیم اونجا من خیلی خوشحال بودم امارفتار

 هفتمه وکلی سفارش به من وسینا کرد وازاین حرفا۲نکرده بود دکتر سونوگرافی گرفت ازم وگفت

 ودب ایستاده هنوز اما شدم سوار هم من وسوارشد رفت ماشین سمت به اومدیم بیرون دکتر مطب از

 نمیگفتم چیزی منم نمیافتاد وراه

 بااخم به طرفم برگشت

 تو اتاقت چراااهاااان  چرااونشب گذاشتی بمونم+ 

هه حالت عادی حریفت نمیشم وای بحال مستیت از طرفیم حوصله کتک خوردن نداشتم حاالهم  -

 دیرنشده میتونیم..سقطش کنیم
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 یه طرف صورتم از ضرب دستش سوخت

 بارآخره که از این چرت وپرتا میشنوم+ 

گذاشتم بعد از رد کردن چند   ماشینو روشن کرد وبه سمت خونه راه افتاد دستمو رو دکمه پخش

 آهنگ به آهنگ مورد عالقم رسیدم

 (ابراهیمی شهریار٬)من احساسیم

 من احساسیم درک من مشکله

 عجینم باهرچی بجز حوصله 

 یه وقتایی که پرت وناراحتم

 نباید برنجی که کم صحبتم

 سرمو به صندلی تکیه دادم وچشمامو بستم...

 همیشه باهم سردبودن همه

 یه کم خوبیم دارم اماکمه

 پراز عشق واحساس بی منتم

 باهام خوب باشی باهات راحتم

 پراز عشق واحساس بی منتم

 باهام خوب باشی باهات راحتم

 اگه پا به پام راه بیای بی دریغ

 صبوری کنی وپریشون نشی 

 بتونی بمونی قسم میخورم که ازاعتمادت پشیمون نشی

 نشیکه از اعتمادت پشیمون 

 من احساسیم درک من مشکله

اشک بی محابا صورتمو نوازش میکرد...آهنگ قطع شد سینا خاموشش کرد خیلی وقت بود عادتش 

شده بود که تو ذوقم بزنه اما برام مهم نبود ناخودآگاه دستم رو شکمم رفتو زمزمه کردم طوری که 

 سیناهم صدامو میشنید

به دنیا بیای دیگه تنها نیستم فقط توام باید مثل من به غصه نخور عزیزم من تورو دارم تو که  -

اخالق بابات عادت کنی فک نکنی ازاولش اینطور بودا نه بزرگ که بشی روزای خوش زندگیم 

باباباتم تعریف میکنم برات همش سه ماه بود یدفعه یکی از راه رسید وباکلی دروغ زندگیمونو بهم 
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ه حرفام گوش کنه االن سه ماه بیشتره که باهام حرف نمیزنه زد اما بابات حاضرنشد حتی یک دفعه ب

 که هیچ کلی کتکم میزنه وتحقیرم میکنه

هق هقم باال گرفت ودستمو جلو دهنم گرفتم وباصدای بلند گریه کردم ماشین متوقف شد اما هنوز 

 دکه نرسیده بودیم سینا دستموگرفت واز روی صورتم برداشت چونمو باال گرفت ومجبورم کر

نگاهش کنم تو چشماش پراشک بود چشماشو بشت شاید نمیخواست اشکشو ببینم اما قطرات اشک 

 روصورتش نشست وزمزمه وار گفت

 چیکار کردی بازندگیمون+ 

بخدا من هیچ کاری نکردم من هیچوقت حتی تو دوران مجردیم به پسری غیر تو نگاهم نکردم  -

زد خونه وحرف نزد به گوشیمم زنگ زد اما وقتی تو سینا اون روز ظهر قبل اینکه بیای یکی زنگ 

فهمیدی چیزی نگفتم که ذهنت درگیرنشه من اصال اون شمارهو نمیشناختم اون روز که تو پارک 

دیدیم قبلش بهم کلی پیام داده بود من برای اینکه بفهمم کیه وچرا داره زندگیمو خراب میکنه 

م که ببینم چی از جوونم میخواد وکیه اما جوری بهش زنگ زدم گفت میتونم تو پارک ببینمش رفت

قضایع کنار هم چیده شد که تو یه چیز دیگه برداشت کردی وبعد اون حتی نذاشتی باهات حرف 

 بزنم انقدرکتکم زدی که حتی از سایتم میترسیدم چه برسه بخوام بیام باز باهات حرف بزنم...

 لحظاتی سکوت بینمون حاکم بود

 سر اینکه سه ساله عاشقشیپس حرفای اون پ+ 

کدوم حرف آخه من اگه عاشقش بودم چرازن تو شدم تمام دوست وآشنامیدونستن که عاشق  -

توام خودت بهتر میدونی که خونوادم علی الخصوص مامان بخاطر مشروب خوردنت زیاد به این 

اشق یکی دیگه ازدواج راضی نبودن امامن پامو تو یه کفش کردم که تو رو میخوام چرا وقتی که ع

میبودم باید اینهمه تالش واسه به تو رسیدن میکردم بخدا اشتباه میکنی سینا بجون همین بچه قسم 

من هیچوقت بهت خیانت نکردم من نتونستم تو این سه ماه چیزیو ثابت کنم فقط هم بخاطر این بود 

زندگی کنم اگه هم نه که حتی نمیخواستی نگام کنی حاالهم اگه حرفامو باور داری که بازکنارهم 

بذار تا وقتی بچه بدنیا میاد خونه مامانم بمونم بخدا دیگه طاقت خندهات وعشوه های پرنیانو تو 

خونم ندارم طاقت بی محلیاتو من تاوان خیانت نکردمودادم اما تو علنا بهم خیانت کردی باوجود 

 پرنیان تو خونمون...

 حرف میزدمو اشک میریخت از چشمام

 خونه خودمون میریم + 
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بی هیچ حرف دیگه ای ماشینو روشن کرد وبه راه افتاد به خونه که رسیدیم هردوپیاده شدیم 

ازسرمای هوامقداری کاسته شده بود اماخب هنوز یه سوزی داشت رفتیم داخل دریا داشت جارو 

 میکشید باورود ما جارو رو خاموش کرد وبه سمتمون نگاه کرد

 سالم -

دادم وسیناهم سری تکون دادمن به سمت اتاقم رفتم وسینارو کاناپه نشست  من زیرلب جوابشو

 صداشو خطاب به دریا شنیدم

 وسایل ولباسامو از تو اتاق کارهمه روببرو بچین تو اتاق خواب+ 

 صدای دریااومد

 بذارم اتاق عسل خانوم -

 آره+ 

 ره صبوریام جواب داداز این حرفش تو پوست خودم نمیگنجیدم...خدایا شکررررت....باالخ

 دستی رو شکم کشیدم

 قربون وروجکم بشم که هنوز نیومده همه چی رو درست کرد+ 

لباسامو عوض کردمویه تیشرت وشلوار پوشیدم بااینکه بیرون سرد بود اما تو خونه خیلی گرم بود 

وقتی بود  به قیافه ی خودم نگاه کردم خندم گرفت ابروام کامل دخترونه شده بود موهام هم چند

مشکی رنگ میکردم از قبل ازدواج باسینا موهای خودم خرمایی روشن بود و دلمو زده بود براهمون 

مشکی رنگش میکردم واقعا راسته که آدم هرچی خدا بهش میده یه چیز دیگم میخواد اوناکه 

 موهای خودشون مشکیه دوست دارن روشن باشه رنگش یکیم مثل من عاشق موی مشکی اما موهام

حاال رنگ مشکیش یه مقدار رفته بود وبه رنگ طبیعیش برگشته بود خیلی وقت بود از لوازم 

آرایشام استفاده نکرده بودم دوست داشتم حاال دیگه خود سینا بیاد به سمتم نمیخواستم از اتاق برم 

م تبیرون نشستم پای لپ تابمو به بازی کردن نیم ساعتی گذششته بود که دراتاق زده شد میدونس

 دریاست

 بفرمایید -

درو باز کرد واومد تو کلی از لباسای سینا تو بغلش بود همه وسایلشو آورد تو اتاق به سمت کمد 

 رفت درشو باز کرد

 چیکار میخوای بکنی -

 لباسای آقارو بچینم+ 

 نمیخواد برو بیرون خودم درستشون میکنم -
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 اماآقا گفتن+ 

 برو بیرون لطفا -

 اجازه ندادیباشه بهشون میگم + 

از اتاق رفت واز لجش درو بهم کوبید این یه الف بچه چه پرروإه با شوقی وصف ناپذیر مشغول 

چیدن لباساش شدم دیگه آخراش بود که درباز شد وسینا اومد تو به کارم ادامه دادم به سمتش 

 برنگشتم صدای قدمهاش نزدیک تر شد وپشتم ایستاد دستش دور کمرم حلقه شد وسرشو تو

 گودی گردنم قرار داد ازهرم نفساش تمام تنم مورمور شد وقلبم تندتند میزد

 دلم واسه خجالت کشیدنات هم تنگ شده بود + 

وندم که همزمان بامن لباش رو لبم قرارگرفت ومنو بیشتر بخودش سرمو به عقب به سمتش برگرد

چنددقیقه ازم جداشد دستمو چسبوند وشروع به بوسیدنم کرد و منم باعشق همراهیش کردم بعد از 

روسینش گذاشتم که ازم جداشه امابیشتر بخودش فشارم دادم بااخمی ساختگی نگاهش کردم بایه 

 لحنی خنده دار گفتم

 نکننننن بچمو له کردی غول بیابونی -

وبعد زبونمو درآوردم براش تا  خواستم زبونمو ببرم تو باز لباشو حس کردم وشروع به دوباره 

 کرد سرشو بلند کرد وزل زد به چشمامبوسیدنم 

 من چطوری بی تو تونستم دوم بیارم+ 

 بغض گلومو گرفت

 توکه تنها نبودی پرنیانو داشتی -

من هیچوقت بهش نزدیک نشدم پرنیان چرابه آرزوی همه سالش رسیده بود اینکه کنارم بود اما + 

 من دستمم بهش نمیخورد فقط رفتارام جلو تو ساختگی بود

 لی خوردم کردی سیناخی -

 محکم بغلم کرد وتوگوشم گفت

 دیگه چیزی نمیخوام بشنوم هرچی که بود تموم شد ورفت منم بقدر کافی داغون شدم تواین مدت+ 

 منو از خودش جدا کرد وخندید وچشمکی زد مثل همیشه

 رمسه تاکار مهم داریم مهمترینشون اینکه باید بری آرایشگاه من زن سیبلیو دوست ندا+ 

 جیغ زدم

 سینا -

 خندید من چون سفیدبودم موهای صورتم بور بود وبی رنگ میدونستم شوخی میکنه
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دومیش بریم برای خونه وسیله بگیریم بوفه رو که شیش شکست همون موقع از توخونه برش + 

 داشتم 

 چرامن متوجه نشدم -

 آخه خیلی حواست جمعه کوچولو+ 

 خندیدم

و عوض کنیم وسومیش خونوادهامونو دعوت کنیم چون دیگه واقعا از باید دکوراسیون خونه ر+ 

 دست من کفرین...

خیلی خوشحال بودم که همه چی درست شده سینا گوشیمو بهم داد قرارشد که فردا بریم خرید 

وآرایشگاه اما فقط یه چیز میموند دانشگاهم که اونم سینا گفت به کمک دوستش میتونه کاری کنه 

 م سر درسم....که باز برگرد

 مداشتی بودیمو نشسته روتخت میشد درست داشت چی همه نداشت حد که بودم خوشحال انقدر

 گفت سینا شد زده دراتاق میزدیم حرف

 بیاتو+ 

 دریااومد داخل

 شام چی درست کنم آقا؟؟؟ -

شلوار لوز وجولون میدا یه ببرای اولین بار بادقت نگاش کردم این دیگه کی بود چه راحت جلو سینا

 پوشیده بود روسریم سرش نبود

 نمیخواد چیزی درست کنی+ 

باحقارت نگاش کردم مثل تموم وقتایی که اون به من نگاه میکرد درسته وقتی سینا نبود برام غذا 

 میورد اما مطمئن بودم از خورد شدن من لذت میبره

 داشت از اتاق میرفت بیرون

 صداش زدم به سمتم برگشت

این به بعد یه روسری سرت کن خونه ی خالت که نیست آدم باید واسه خودش ارزش  لطفا از+ 

 قائل شه 

 حرص از چشماش میریخت

 بشما هیچ... -

 سینا باباالآوردن دستش مانع ادامه حرفش شد ازجاش پاشد

 چی میخواستی بگی+ 
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 وباعصبانیت بهش زل زد 

 هی..هیچی آقا -

 وق این ماهتم میدم بهتگمشو وسایلتو جمع کن بسالمت حق+ 

 ولی...ولی آقا -

 حقش بود

 همین که گفتم+ 

 دریا نگاه نفرت انگیزی به من  انداخت ورفت بیرون دست سینا روکشیدم وادار به نشستنش کردم

 نشست کنارم و دستمو تو دستش گرفت

 ببخشید که باعث شدم یکی مثل این بهت توهین کنه + 

 ته بودسرمو تو سینش کشید بغضم گرف

 مهم نیست -

 نفس عمیقی کشید از بغلش دراومدم وپاشدم

 اما میتونستی یه خانوم مسنو بیاری+ 

 خب اونموقع قصدم اذیت کردن تو بود -

 بهش پشت کردم

اوهوم به قصدتم رسیدی حتی بیشتر وقتی صدای خندتو باهاش میشنیدم بیشترازاونچه که تو + 

 میخواستی له میشدم

 اومد پاشد وبه سمتم 

 ازت خواهش میکنم دیگه از گذشته چیزی نگو -

 تو بغلش کشیدموموهامو بوسید بعدمنو از خوش جدا کرد

 ببینم وروجک نمیخوای بری  -

 این سبیالی چنگیزیتو این ابروهای خوشگلتو اصالح کنی

 از لحنش غش غش خندیدم

 حوصله آرایشگاه رفتن ندارم+ 

 گفتابروهاشو باال انداخت وبه شوخی 

 منم سبیالتو دوست ندارم -

 جیغ کشیدم

 سینا میکشمت+ 
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 دراتاقو باز کرد وفرار کرد یه خورده که دنبالش دویدم دلم درد گرفت  نشستم  

 به سمتم اومد وکنارم نشست

 چیشد  -

 هیچی دلم درد گرفت+ 

 واای حاال بچمون چیزیش نشه -

 نه خوبم+ 

خورده که بهتر شدم توجام نشستم گوشیم روپاتختی بود  کمک کرد بردم تو اتاق ودراز کشیدم یه

 بهش نگاهی کردم

میشه به یسناء زنگ بزنم بیاد اینجا ابروام برداره واصالح کنم حوصله آرایشگاه رفتن ندارم + 

 اگرهم برم آرایشگاه وسوسه میشم موهامو رنگ کنم

 انیا بچه نشی بری رنگ کنی هااوال الزم نیست که اجازه بگیری به هرکی دوست داری زنگ بزن ث -

 تا سه ماه اول بارداری بیشتر از بقیه ماه ها ضرر داره

 خندیدم

 تو اینا رو از کجا میدونی+ 

 بماند دیگه -

یه خورده دیگه سر ب سرم گذاشت وبعد گفت یه نقشه هست باید کامل شه ورفت اتاق کار به 

متر از یک ساعت خودشو رسوند کلی یسناء زنگ زدم از خوشحالی داشت بال در میاورددر ک

 بدوبیراه بارم کرد که این مدت کجا بودم درحالی که داشت ابروهامو مرتب میکردپرسید

 چرایدفعه غیبت زد نه میومدی دانشگاه نه بیرون موبایلتم که خاموش بود  حقیقتو نمیخواستم بگم+ 

 ری خاله میشی مهم نیست مهم اینه که االن کنارهمیم واینکه تو داری... دا -

 دستاش همونجور خشک شد یه خورده تو شک بود یک دفعه جیغ کشید

 وااای عاشقتم چند وقته قربونش برم+ 

 کوووفت بچم ترسید چرا جیغ میزنی -

 لحنمو بچگونه کردم

خاله یشناء مامان وبابامم املوژ فهمیدن تاژشم فعال خیلی توچولوام معلوم نیشت دخملم یاپسر اما + 

 ا کن دخمل باشم مامانم از پسر بدش میادتو دع

یسناء ذوق  مرگ شد بیچاره انقدر باال وپایین  پرید از خوشحالی اصال یادش رفت چرا این مدت 

 نبودم
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 إهههه آروم بگیر یسناء بچم االن گمون میکنه فنر روبه روشه -

 وااای عسل از خوشحالی دارم میمیرم باالخره منم خاله میشم+ 

ناء خواهر وبرادری نداشت وتک فرزند بود واز وقتی باهم دوست شدیم مثل خواهر خندیدم یس

 بودیم برای هم کارش که تموم شد پاشد وبه شوخی خودشو تکوند 

 نگاش کن سرتاپام شد مو+ 

 وظیفته -

بی ادب ولی بعید میدونم شوهرت بااین قیافه بشناستت عوض شدی ازصدقه سری من راستی + 

 تی این مدتآرایشگاه چرانرف

 مریض بودم یه مدت -

 چی بگم واال شما که نمیذارین کسی سراز زندگیتون دربیاره+ 

 خب همین خوبه -

ساعت حدودا هفت بود  هرکاری کردم یسناء نموند خداحافظی کرد وکنم  ازاتاق بیرون رفتم سینا 

 تلفنو هم وصل کرده بود رفتم سمت اتاق کار درزدمو رفتم داخل

 رد ونگاهم کرد فعال مشغول کارش بودسرشو بلندک

 حاال شدی عسل نازمن+ 

 خندیدم

 شام چی درست کنم -

 هیچی عزیزم میریم بیرون بذار کارم تموم شه + 

 میگم واسه فردا شب خوبه خونواده هامونو دعوت کنیم -

 چراکه نه عالیه فقط زحمتش باخودت بهشون زنگ بزن+ 

 باشه پس من برم بهشون زنگ بزنم -

 چشمکی بهم زد

 برو عزیز دلم+ 

خیلی اشتیاق داشتم که میتونستم بامامان حرف بزنم ازاتاق بیرون اومدم وبه سمت تلفن رفتم گوشی 

رو برداشتمو شماره خونه مامانو گرفتم از اضطراب دستام میلرزید چند لحظه بعد صدای بابا تو 

 گوشی پیچید

 بله+ 

 از صداش بغضم گرفت
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 سالم بابایی -

 عسل توایی عزیزم + 

 آره باباجوونم منم  -

 یکی گوشیو ازبابا گرفت 

 عسل+ 

 مامان بود چقدر دلم براش تنگ شده

 سالم -

 مامان

 کجایی تو دختر بخدا نصف العمر شدم این شوهر بی همه چیزت چرانمیذاره بیای اینجا+ 

 

 إهه مامان اون که کاری نداره  -

م بهت زنگ زدیم خاموش بودی شوهرتم که هروقت میخواستم سه ماهه که ندیدمت دختر هروقت+ 

 بیام اونجا بهونه میورد این خدمتکارتونم که چندباراومدم گفت نیستین

 ببخشید مامانی یه خورده مشکل داشتیم که حل شد -

 یعنی من نباید بدونم چه مشکلی بوده + 

م بیاین اینجا یه سوپرایز براتون مهم اینه حل شد مامان جان زنگ زدم برای فرداشب دعوتتون کن -

 داریم

 من یک توضیح درست حسابی میخوام عسل به شوهرتم بگو من که بچه نیستم الکی قانع شم+ 

 چشم مامان حاال شما فردا شب بیاین  -

 باشه عزیزم میایم+ 

 از آرین چه خبر -

 اونم خوبه درگیر موکال ودادگاشه فرداشب سیمین اینام هستن+ 

 هنوز زنگ نزدم بهشونآره اما  -

 اون بیچارم خیلی گله میکنه از دستتون+ 

 مهم اینه از این به بعد دیگه مشکلی نیست -

 خداکنه+ 

 خب کاری نداری مامان؟؟ -

 نه عزیزم مراقب خودت باش+ 
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 سالم برسون مامانی  -

 قربانت خداحافظ+ 

 خداحافظ -

 ندبوق خورد که سپهر جواب دادگوشی رو قطع کردم وشماره خونه مامان سینارو گرفتم چ

 الوو + 

 سالم سپهر -

 عسل تویی خوبی اتفاقی افتاده+ 

 خندیدم

 زنگ زدم دعوتتون کنم -

 مارو؟؟؟+ 

 آره دیگه فرداشب شام بیاین اینجا -

 سینا...قهرتون+ 

 درست شد -

 خداروشکر خیلی خوشحالم+ 

 قربونت داداشی -

 کووفت من کجام شبیه داداش کچل توإه+ 

 باز که زبون درآوردی -

 از شوهرتو که بهترم دم درآورده من حداقل زبون درآوردم+ 

 خندیدم

 بمامانت اینا بگو -

 نمیشه فردا شب تنها بیام سهم اونارم من میخورم+ 

 شکموووو -

 پس میبینمت پنیر+ 

 سپهرررر -

 خندید

 خداحافظ -

 خدانگهدار+ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غروب عشق

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 9  

 

ساده وبیچاره بودم که حاال بعداون همه کتک خوردن گوشیو گذاشتم بفکر فرو رفتم شاید من خیلی 

ازسینا وزندونیم کردن تو خونه ورفتاراش با پرنیان باز به ادامه زندگی باهاش مشتاق بودم 

ودوستش داشتم به نظر من سینا یه مرد بود باتموم غیرت و زودباوری تموم مردا اون اتفاقام برای 

سالم ۱۱کرد باتموم اینها دلم هنوز گرفته بود ازش امامن هرکسی غیرسینا میافتاد مطمئنا باور می

نبود که بچگونه فکر کنم بامنطق فکر میکردم وبیشترازهمه به بچه ی توشکمم باصدای سینا به 

 خودم اومدم

 عسل+ 

 جانم -

 روبرم ایستاده بود  

 حواست کجاست کلی صدات زدم+ 

 ببخشید -

 زنگ زدی بهشون + 

 آره گفتن میان -

 ه عزیزم بپوش بریم بیرونباش+ 

روزهای زندگی ما مثل اول شده بود وخوشبخت بودیم خونواده ی منو سینا وقتی دونستن حامله ام 

گله وشکایت یادشون رفته بود واز خوشحالی روی پاهاشون بند نبودند عید اومد وبهترین سال 

ه بود کارامونو میکرد ومن هم زندگی من وسینا بود یه خانوم پیر ومهربون به اسم اعظم خانوم اومد

بعد عید برگشتم دانشگاه سخت درس میخوندم که یه ترم عقب موندمو جبران کنم اردیبهشت بود 

شکمم باال اومده بود یه مقدار وسه ماهه بودم امروز شوق وصف ناپذیری داشتم قراربود بعدازظهر 

چه ا دنبال اسم میگشتیم برای بباسینا بریم سونوگرافی وبعد خرید برای اتاق بچه هرروز باسین

از دانشگاه رسیدم خونه درو ۱۳سیناهم مثل من عاشق دختر بود ودعا میکردیم دختر باشه ساعت

باز کردم ورفتم تو اعظم خانومو خیلی دوست داشتم خیلی مهربون بود مثل مامان بهش احترام 

 میذاشتم بلند سالم کردم

 سالاام اعظم خانوم+ 

 نباشی تو آشپزخونه بود داشت میوه میشست رفتم وصورتشو بوسیدمسالم دخترم خسته  -

 شمام خسته نباشین+ 

سالگی تو یک تصادف باپدرش ۱۶یه دختر داشته فقط که اگه زنده میمونده همسن من می بود اما تو

 فوت کرده بودند
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 ناهار واست ماکارونی گذاشتم عزیزم صبح گفتی -

 زخیلی هوس ماکارونی کرده بودم امرو

 وااای عاشقتم اعظم خانوم+ 

 بود۱رفتم لباسامو عوض کردم ویه خورده بالپ تاب ور رفتم ساعت نزدیک

از اتاق بیرون رفتم خیلی گرسنم بود همزمان باخارج شدن من ازاتاق سیناهم درورودی رو بازکرد 

 واومد تو 

 با دیدن من خندید منم خندیدم

 سالم عزیزم -

 بغل آقاتون ببینموروجک منو نگاه کن بدو+ 

 دستاشو ازهم باز کردبه سمتش رفتم وتوبغلش فرو رفتم روی موهامو بوسیدم

 خوبی عزیزم اون خوشگل من چطوره+ 

 باقهر گفتم

 که اون خوشگلته نه؟؟ -

 قهقه زد

 قربون عشق حسود خودم تو خوشگل منی اون خوشگل باباش+ 

 ازتشبیهش خندیدم

 اربرو لباساتو عوض کن بیا ناه+ 

 اعظم خانوم میزو چیده بود 

میرفت خونش بعدازناهار رفتیم استراحت کردیم ۱۳عادت نداشت باماغذابخوره شب هاهم ساعت

بود که هردوآماده شدیمو به سمت سونوگرافی راه افتادیم دل تو دل من یکی نبود ۲وساعت

نارتخت یناروصندلی کرسیدیم اونجا وقتی نوبتمون رسید هردورفتیم تو من روتخت دراز کشیدم وس

نشست دکتر خانوم جوانی بود اومد ویه مایع سرد ولزج مانند روشکمم ریخت ودستگاهو رو شکمم 

 گذاشت سینا باشوقی کودکانه به مانیتور روبروش زل زده بود دکتر خندید 

 اونطور که شما زل زدین به مانیتور االنه بچتون بیاد بیرون وبپره بغلتون + 

 دکتر دستگاه رو تکون دادهردو خندیدیم 

 بچتون یه دختر خانوم ناز وشیطونه+ 

 من از خوشحالی توپوست خودم نمیگنجیدم ومیخندیدم سینا دادزد

 هوراااااا دختره ای جوونم فداش بشم+ 
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 دکتر خندید ازرفتارش

 آروم تر آقای رحیمی -

 صدای قلبشو بشنوی چیکار میکنی 

 صدای قلبشو گذاشت برامون الهی قربونش برم....نمیدونستم که از خوشی چیکارکنم 

بعد از اونجا رفتیم خرید وباذوقی وصف ناپذیر کلی لباس وعروسک خریدیم کمد وتختشم سفارش 

دادیم برامون بیارن سینا از هر عروسکی میدید میخرید اونقدر مسخره بازی درمیاورد که هرکی 

 میدیدش میخندید

شب بود که هردوخسته تواتاق دخترمون دراز کشیدبودیم سینا ۱۳اون روز اتاقشو چیدیم ساعت

 دراز کشیده بود ومن سرم روسینش بود

 سینا +

 جوونم -

 اسمشو چی بذاریم+ 

 اوووم بلقیس چطوره -

 بامشت توسینش زدم

 إهههه سینا مرررض توام عین سپهر شدی قهقه زد+ 

 شوخی کردم خوشگلم -

 بذاریم نفس قشنگه نه؟؟+ 

 ی آره خیل -

 یه قولی بده+ 

 بااخمی ساختگی  تو چشماش زل زدم

 بیشتر ازمن دوستش نداشته باش+ 

ایی من قربون خانوم خوشگلم من غلط بکنم سرمو از روسینش برداشت وروزمین گذاشت تو  -

 چشمام نگاه کرد

 هیچکی برای من مثل تونمیشه خوشگلم -

رو شکمم بود بعد چند دقیقه سرشو  بعدسرشو پایین آورد ولباشو رولبام گذاشت یه دستشم

 بلندکرد وچشمکی زد

 دختربابا حسودیش شد بعدخندید و لباسمو باال زد وشکممو طوالنی بوسید خنده ام گرفته بود  -

 پاشو خانومم بریم اتاق خودمون روزمین اذیت میشی -
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مو شیدیم سربلند وشد ودست منم گرفت وبلند شدم ورفتیم اتاق خودمون هردو روی تخت دراز ک

 رو بازوی سینا گذاشتم واونم پتو رو روی هردومون کشید

 سینا+ 

 جانم -

 کرده بود رو ازش پرسیدم سوالی که خیلی وقت بود ذهنمو مشغول 

 بنظرت چرامامان اینا وخونواده ی تو انقدر ساده از کنار این موضوع گذشتند+ 

 کدوم موضوع -

مدت ترکیه بودیم وبعدشم من مریض بودم اونا خیلی  همون که سه ماه پیش بهشون گفتیم یه+ 

 ساده باور کردند حتی نپرسیدند چرازنگ نزدید یاچرا نذاشتین ما بیایم

 خب شاید باورشون شده -

 امکان نداره+ 

 بنظر من که دلیل خاصی نداشته -

 مطمئن هستم که داشته + 

 بیخیال خانومم بخواب -

 نمی اومد دوست داشتم حرف بزنم مشغول نوازش موهام شد امامن خوابم

 سینا+ 

 جان سینا؟تو نمیخوای بخوابی -

 خوابم نمیاد+ 

 وروجک شیطون -

تو که اون اوایل اونقد. منو دق میدادی چیشد که یکدفعه کوتاه اومدی به راحتی همه چیو فراموش + 

 کردی

 حاال دیگه -

 سینااااا بگوووو+ 

 هتاالن نه عسل اما یه روزی شاید گفتم ب -

هرچه اصرار کردم چیزی نگفت نمیدونم چه دلیلی داشت اما واقعا کنجکاو به فهمیدن بودم انقدر 

سینا رو به حرف گرفتم که خودمم نفهمیدم کی خوابم برد بیچاره سینا از ماه دوم بارداریم نمیدونم 

دای نیدن صچه مرگم بود شب ها دیر خوابم میگرفت اون بیچاره هم تاکله سحربیدار میموند با ش

 کسی که اسممو صدا میزد چشمامو باز کردم اعظم خانوم بود
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 عسل جان پاشو دختر گلم+ 

 اعظم خانوم خوابممم میاد برو بذار بخوابم  -

 ۹دخترم ساعت+ 

 کالس ندارمممممم امروز -

باید قرصاتو بخوری قبلشم صبحونه پاشو حوصله ندارم شوهرت ظهر بیاد  ۹/۲۳میدونم دخترم + 

 ربزنهباز غ

 باکالفگی و چشمای بسته تو تخت نشستم 

أههههه نمیذارن آدم دودقیقه بخوابه این دکترهم که آدم نیست آخه قرص تقویتی میخوام چیکار  -

 حاال اون به کنار الاقل میگفت صبح ها نخورم چی میشد

 پاشو عزیزم خودت که میدونی قرصاتو نخوری شوهرت ظهر بیاد منو میخوره+ 

اشدم وبه حرفش خندیدم به سمت دستشویی رفتم از دستشویی که بیرون اومدم موهامو از جام پ

شونه کردم واز اتاق بیرون رفتم اووووو کی میره این همه راهو طبق روال هرروزه به سفارش سینا 

نفر کافی ۲۳خان اعظم خانوم قربونش برم یه میز صبحونه چیده بود که فکر کنم واسه سیر کردن

 شت میز نشستم بود رفتم پ

 چه خبره اعظم خانوم این همه برای کیه+ 

 نصفش برای تو نصفشم برای دختر خوشگلت  -

 دستمو روشکمم گذاشتم وگفتم

میبینی وروجک چه کاری دست ما دادی هی میریزن تو حلق من که تو چاق وچله شی شبیه باباتی + 

 دیگه باید جور توأم بکشم

خانوم داشتم میترکیدم از آب پرتقال گرفته تا پنیر ومربا وعسل  اعظم خانوم خندید به زور اعظم

 وگردو هزار چیز دیگه ریخت تو حلق من

 واااای ترکیدم بخدا+ 

 نوش جونت عزیزم -

قرصمو دادخوردم  ودرحالی که غرمیزدم از آشپزخونه بیرون اومدم تلفن زنگ خورد به سمت تلفن 

 بود گوشی رو برداشتمرفتم شماره رو نگاه کردم از شرکت سینا 

 گزارش میخوای؟؟؟ بله آقاسینا همه رو خوردم قرصمم خوردم االن دارم میترکم+ 

 سینا میخندید

 سالم مامان کوچولوی شیطون  -
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 کوووفت+ 

 خندید

 خوشگل خانومه عصبانی زنگ زدم بگم مهمون داریم -

 کییییی+ 

 حدس بزن -

 بگووو دیگه + 

 سامی جونت -

 میگی کی اومده ایرانوااااای راست + 

سالی میشد فرانسه بود برای ادامه تحصیل عین ۶سامی پسرعموم بود یک ماه از من بزرگتر بود 

خواهر وبرادر دوقلو بودیم خیلیم بهم شباهت داشتیم سینا میدونست دلش پاکه وجز به چشم 

داشت و  خواهرش نگاهم نمیکنه برای همون برخالف باقی پسرعمو پسرعمه هام خیلی دوستش

بارابطمون مشکل نداشت منظورم قبل ازدواجمونه اون موقع ها هروقت خونوادگی دور هم جمع 

میشدیم سینا اینام بودند وسینا پابه پای من وسامی میخندید واین نشون میداد مشکلی نداره براش 

 حتی برای عروسیمونم خیلی ناراحت شد که سامی نمیتونه بیاد.. 

 صدای سینارو شنیدم 

 دوروزه اومده -

 خب چرانیومده خونه+ 

 خونه رو بلد نبود اماشرکت منو یادش بوده -

 دلممم براش یه ذره شده + 

 بیا گوشیو میدم بهش خداحافظ کوچولو -

 صدای شادش تو گوشی پیچید

 سالمممممممم + 

 کووووفت وسالم درد وسالم دوروزه اومدی من امروز باید بدونم -

 خندید

 ناهم نتونسته زبون درازتو کوتاه کنهنه ظاهرا سی+ 

 بعد غش غش خندید صدای خنده سیناهم میومد

 خب حاال ناهار چی پختی ضعیفه+ 

 سامییییی میکشمت بیشعور -
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 قهقه زد 

 شنیدم پنگوئن شدی؟؟؟+ 

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 تو حالت عادیت شبیه پنگئون راه میری چه برسه حاال حامله هم شدی که دیگ هیچی+ 

 بیهش به طرز خنده داری لجم گرفتاز تش

 کوووفت بی فرهنگ آدم نیستی که -

 میدونی که ناهار مورد عالقم چیه برو مطبخ مشغول شو تامن وشوهرت بیایم+ 

 کووفت نوکر بابات غالم سیاه -

 همچی سفیدم نیستی+ 

 مررررض -

 خندید 

 خب فعال من برم ظهر میبینمت خداحافظ+ 

شحال بودم که میبینمش عاشق مرغ سوخاری و فسنجون بود به اعظم گوشی رو گذاشتم خیلی خو

خانوم گفتم درست کنه وبرای سینا وخودمم قورمه سبزی فقط لحظه شماری میکردم که ظهربشه و 

سامی بیاد کلی خودمو با تلویزیون مشغول کردم وبه آرین ومامان زنگ زدم وباهاشون حرف زدم 

 بازشددقیقه بود که در ورودی ۱۳/۲۳ساعت

وسینا وسامی داخل شدن وااای چقدر عوض شده بود هم هیکل وهم قد سینا بود یه خورده درشت 

تر چشمای اونم مثل من سبز بود آخه چشمای عمو سبزبود ورنگ چشممو ازعمو به ارث برده بودم 

 وگرنه چشمای بابا مشکی بود ومامان وآرینم طوسی

 بغلم کرد وپیشونیمو بوسید باخوشحالی به طرفش رفتم واون برادرانه 

 نگاهش کن وروجک چه گرد شده شبیه توپ فوتباله سیناقهقه زد+ 

 بااخم گفتم

کوووفت حاال دیگه من شدم توپ فوتبال آقا سینا باز این مار خوش خط وخالو دیدی رنگ عوض  -

 کردی

 من نوکرخانومم هستم این سامی که عددی نیست+ 

تا بچه ی قدونیم قد ۲عسل که یه زن داری پایین شهر فالگیره وإهههه من عددی نیستم بگم به  -

 دماغو داری؟؟؟؟

 بجون خودم نباشه عسل بجون سینا راست میگم
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 بااخم گفتم

 خفه شو جون عمت چیکار به شوهر من داری -

 سینا به سمتم اومد عاشقونه بغلم کشید وصورتمو بوسید

 م وگوشمون بسته است بازش نکنینچیه آقا ما چش۱۸+ هوووووووو این صحنه های  -

 آره ارواح عمت -سینا

 مرررگ چیکار عمم دارین+ 

 باخنده دورهم نشستیم سینا پاشد ودست سامی رو گرفت وبرد لباسشونو عوض کنن

 منم رفتم آشپزخونه وباوجود مخالفتای زیاد اعظم خانوم کمکش کردم میزو بچینه

میز نشستیم اعظم خانوم هم طبق عادتش بیرون رفت  سینا وسامی اومدند تو آشپزخونه همه پشت

 هرچه اصرار کردیم نموند سامی دستاشوبهم مالوند

 به به چه کرده عسل خانوم+ 

 من که نکردم کار اعظم خانومه -

 گفتم  تو دست پاچلفتی از این کارا بلد نیستی+ 

وخنده خوردیم واز  لجم گرفت وپاشو از زیر میز لگد کردم سینا خندید ناهارمونو با شوخی

آشپزخونه بیرون رفتیم اعظم خانوم قسم دخترشو خورد واجازه نداد تو جمع کردن کمکش کنم 

 رفتیم تو سالن نشستیم 

 تخمه ندارین عسل+ سامی

 بذار غذا از گلوت پایین بره بعد -

 خیلی مهمون نوازی+ 

نا مه با چیپس وپفک آوردم سیخندیدیم از جام پاشدم ورفتم تو آشپزخونه ویه کاسه بزرگ پراز تخ

داشت با گوشیش حرف میزد کالفه بود خوراکی های دستمو روی میز گذاشتم وکنار سامی نشستم 

 نمیدونم باکی داشت حرف میزد

 نمیتونم...میگم نمیتونم میفهمی...کجا بیام..باشه+ 

 گوشیو قطع کرد

 با شک نگاهش کردم

 کی بود سینا+ 

 از جاش پاشد

 جایی کار دارم ببخشید سامی جانباید برم  -
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 میخوای منم بیام باهات+ سامی

 نه داداش زودبرمیگردم -

 دلم به شک افتاده بود سینا رفت تواتاق حاضرشه دنبالش رفتم تواتاق داشت لباس میپوشید

 سیناااا؟؟+ 

 جان؟ -

 کجا میخوای بری+ 

 کاردارم دیگه عزیزم -

 باشه+ 

 سامی رو اذیت نکن تامن میام -

 مگه من بچم -

 خندید

 از اتاق بیرون رفتم وکنار سامی نشستم سینا بعد خداحافظی رفت

 خب بگو ببینم زندگیت چطوره راضی هستی+ 

 خوبه خداروشکر -

 دیشب پیش آرین بودم+ 

 خب -

 تو وسینا مشکل دارین باهم + 

 نه چه مشکلی -

 پس جریانی که اوایل ازدواجتون پیش اومده بود+ 

 ا میدونستاین از کج

 منظورتو نمیفهمم -

 سپهر همه چیو به آرین گفته بود+ 

 سپهر بیشعور دهن لق -

 اخم کرد

سپهر بیشعور نیست تو بی شعوری که بااون شرایط جیکت درنیومده تو که غلطی نکرده بودی + 

 غلط کردی تو این خونه موندی که مثل یه آشغال باهات رفتار کنه آخر سرم واسه خاطر تولش که

 تو شکم توإهه راضی شه قبولت کنه وباهات زندگی کنه 

 از حرفاش بغضم گرفت تا حاال سامی رو اینطور عصبانی ندیده بودم ادامه داد
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 تودختره خاک برسر نشستی تو خونه کسی که بهت انگ خیانت وهرزگی زده + 

 دادش گوشمو لرزوند

 ار کنهمگه تو هرزه اییی که گذاشتی مثل یه هرزه باهات رفت+ 

 از جاش پاشد من بیصدا اشک از چشمم میریخت

 سه ماه تو خونه زندونیت کرده الم تاکام به کسی حرف نزدی آخه چرااااا+ 

 از جام پاشدم ومثل خودش داد زدم

 چووون دوستش داشتم -

بود  هبا هق هق وگریه به سمت اتاقم رفتم ودرو تو هم کوبیدم سامی تا حاال اینطور با من رفتار نکرد

 خودمو روتخت انداختم وگریه کردم یه مدت که گذشت در بازشد وکسی اومد تو وکنارم نشست 

 عسل+ 

 سامی بود

 معذرت میخوام یکم تند رفتم اما خب دست خودم نبود نمیتونستم حماقتتو باور کنم + 

 پشتم بهش بود برنگشتم

 دم میدونستم مقصر نیست شرایطمن حماقت نکردم من عاشق سینا بودم نمیخواستم از دستش ب -

یه جوری بود که توام بودی باور میکردی این یه راز بود تو زندگی من وسینا من خریت کردم نباید 

 به سپهر بگم خداروشکر نرفته بذاره کف دست مامان اینا

ن داتفاقا همه ی خانواده تو وسینا میدونن که یه مدت دعوا کردین اما اونا اززبون خود سینا شنی+ 

 ولی چیزای که اونا فهمیدن زمین تاآسمون با جریان اصلی فرق میکنه

 گیج شدخ بودم

 متوجه منظورت نمیشم  -

سینا روزی که شبش خانواده هاتونو دعوت کردین میره خونه مادرش وبه خانوادتوأم میگه برن + 

شده شدیدوتو  اونجا بهشون میگه یه هفته بعد از آخرین باری که رفتین خونه مادرت دعواتون

گذاشتی ورفتی وبعد از دو ماه سینا کلی سگ دو زده که تونسته تورو توشمال پیداکنه اونجا تو یه 

میخوای مسافرخونه زندگی میکردی بعد پیدا کردنت سینا به غلط کردن میافته  وتو میبخشیشو ازش

دعوت واینا از  که مدتی باهم شمال بمونین بعدبرگردین بعد یه ماه برمیگردین واون جریان

 خانوادتم خواسته که به هیچ وجه به روی تو نیارن چون مثال قراربوده کسی چیزی نفهمه ازاین ماجرا

 برای یک لحظه از سینا بدم اومد که این کارو کرده بود 

 پس چرا من نفهمیدم
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ره سپهر یسپهرم چند وقت پیش جریانو به آرین میگه آرین وقتی میفهمه میگه میخواد طالقتو بگ+ 

نمیذاره میگه اونا االن کنار هم آرومن صالح نیست باوضعیت عسل اینطور اتفاقی بیافته آرین دیشب 

میگفت خودش بابت تموم بی توجهی که بهت داشته که باعث شده چنین اتفاقی بیافته شرمندس از 

 استشو بگیمن خواست باهات حرف بزنم وقتی خریت هاتو شنیدم باورم نشد حاالم ازت میخوام ر

 اگه زندگیت باسینا مشکل داره پنهون نکن بگو تا یه فکری کنیم

 تو چشماش نگاه کردم

سینا بابای بچمه هرچه قدر که بد باشه من دوستش دارم نمیخوام یه لحظه ازش دورباشم خواهشا  -

ش یچیزیم به روی سینا نیار دوست ندارم که بدونه به سپهر گفتم زندگی من آینده ی من تصمیم

 باخودمه

 سرشو به نشانه تاسف تکون داد

 خدا کنه دوم بیارین باهم+ 

 میاریم مطمئن باش -

 چقدر تو ساده ای دختر+ 

 باعصبانیت توجام نشستم وگفتم

 ساده ام که ساده ام به خودم مربوطه زندگی من فقط زندگی منه نه کس دیگه ای -

 این رفتارا یعنی چی عسل+ 

 خسته شدمممم -

 مداد زد

 بخدا خسته شدممممم -

 هق هقم خونه رو برداشت

میدونم که خرم میدونم اما من مجبور بودم بشینم وبسازم زندگی فیلم وقصه نیست که من به  -

راحتی بایه بچه از کنار سینا بگذرم آرررره سینا در حق من خیلی بد کرده امااون پدر بچه ی منه از 

 من چه توقعی دارین

 شونه هامو گرفت

 آروم باش عسل آروم اگه اذیتت میکنم همین االن میرم فقط ناراحت نباش گریه نکن+ 

 با چشمای اشک آلودم تو چشماش زل زدم 

 فقط گریه نکن عزیزم من ...من غلط کردم+ 

 دستشو رو صورتم کشید واشکامو پاک کرد
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 من میرم عسل فقط تو گریه نکن+ 

نمیخواستم بره تازه دیده بودمش نکنه بذاره بره ازجام از جاش پاشد واز اتاق بیرون رفت نه من 

بلند شدم وازاناق با سرعت بیرون رفتم توسالن به دیوار تکیه داده بود ونشسته ودستشو به سرش 

 گرفته بود

 سام؟؟ -

 نگام کرد

 من معذرت میخواممم -

ن من نگه از اتفاق بیخندید وباز همون سامی که میشناختم شد به اعظم حانوم سپردم چیزی به سینا 

 وسامی وگریه های من اونم قبول کرد ......

ماهه ۸روزها به سرعت برق وباد از کنار هم گذر میکردند زندگی من وسیناهم آروم وخوش بود من 

روز  دیگه چیزی به اومدن اون وروجک نمونده بودازاین ماه دیگه دانشگاه ۳۱ماه و۸شده بودم 

فته بودم  مهرماه بود وفردا سالگرد ازدواجمون شکمم خیلی بزرگ نرفتم ویه ترم رو مرخصی گر

شده بود یکی از قشنگ ترین خاطرات این مدت بارداریم حرف زدن سینا بابچمون بود شبها 

دستشو روشکمم میذاشت واز همه جا براش میگفت مامان وخاله سیمین هرروز بهم سر میزدند 

شم اگه میشد دستشویم خودش جای من میرفت اعظم خانوم که قربونش برم نمیذاشت بلند 

مهر هم سالگرد ازدواجمون بودهم تولدمن شایدپارسال بدترین روز زندگیم بود اما روز ۳۲فردا

پیوند عشقم باسینا بود ومن این روزو خیلی دوست دارم اتفاق های جالبی این مدت افتاده بود آرین 

وخانومی بود ساکت وسربه زیر من که خیلی  دوماه پیش بادخترخالم نگار نامزد کرد دختر خوب

دوستش داشتم سامی دیگه برنگشت فرانسه بخاطر تنهایی مادروپدرش برای همیشه ایران موند به 

شب بود وسینا هنوز نیومده بود شنل ۱۳هر حال تک فرزندی این دردهارم داشت ساعت نزدیک

شتم رفتم تو حیاط عادت نداشت بافتمو روشونم انداختم ودورخودم پیچیدمش دلشوره عجیبی دا

انقدر دیر بیاد اونم بااین وضیعت من اعظم خانوم یه هفته ای میشد شبا خونه ی ما میخوابید که اگه 

یوقت حالم بدشد سینا دست تنها نباشه تو حیاط قدم میزدم و چشمم به در بود ساعت به یک رسیده 

از شد خداروشکر برگشت ماشینو آورد بود زیر دلم خیلی درد میکرد دستمم روی شکمم بود درب

داخل وقتی سینا از ماشین پیاده شد باچیزی که دیدم نزدیک بود سکته کنم  جیغ زدم وبعد که حس 

 کردم شلوارم خیس شدوازحال رفتم......

با خوردن نوری تو چشمام دستمو باال آوردم که روی چشمم بذارم که سوزشی تو دستم احساس 

 کردم
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 آخخخ+ 

 الی چشمامو باز کردم من کجام ناخودآگاه دستم به سمت شکمم رفت بچم...بچم نبودآروم 

 کجاست بچم.....بچم+ 

 چشمامو باز کردم پرستارزنی کنار تختم ایستاده بود

 آروم باش عزیزم بچت حالش خوبه -

زدن  یغ.....یادسینا افتاده اونشب که تموم لباساش خاکی وپاره بود صورتش غرق خون...وبعد چ ج

 من وپاره شدن کیسه آبم همه مثل یک فیلم از جلو چشمام زد شد

 سینا...کجاست+ 

روز از در اتاقت تکون نخورده ما واقعا نگرانش بودیم اگر به هوش ۲شوهرت بیرونه این  -

 نمیومدی تلف میشد 

 روز؟؟؟؟۲+ 

 کت کردآره خانمی بعداز زایمانت به هوش نیومدی حالت خیلی بدبود اما  خدا کم -

 روز بیهوش بودم!!!!!!!!۲من

 بچمم پیش سیناست+ 

 نه گلم تودستگاهه  -

 میخوام شوهرمو ببینم+ 

 باشه عزیزم -

 ازاتاق بیرون رفت چنددقیقه بعد درباز شد وسینا اومد داخل

تا نگاهم بهش افتاد اشک ازچشمم فروریخت سرش باندپیچی بود وپای چپشم یه مقدار میلنگید 

ورتشم کبودبود قیافش خیلی شلخته بود به سمتم اومد وکنار تخت ایستاد اشک تو وچند جای ص

چشمای اونم حلقه زده بود سرشو خم کرد وآروم وطوالنی پیشونیمو بوسید اشکش روصورتم افتاد 

 سرشو بلند کرد وازفاصله ی خیلی نزدیک توچشمام نگاه کرد 

 خداروشکر اگه چیزیت میشد منم میمردم توکه دیوونه کردی منو باالخره بهوش اومدی نفسم -

 سینا+ 

 بغض تو صدام خیلی نمایان بود

 جوون سینا قربونت برم -

 بچمون ....حالش خوبه+ 

 آره عزیزم -
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 چه شکلیه+ 

 خب من هنوز ندیدمش -

 یعنی چه....

 یعنی چی سینا+ 

 کارقسم خورده بودم تا حال تو خوب نشه نگاهشم نکنم بدون تو بچه میخوام چی -

 صورتت چیشده اونشب چه اتفاقی افتاده بود..؟؟؟+ 

 نمیدونم داشتم از شرکت میومدم بیرون چند نفرریختن سرم پلیس هنوز نتونسته پیداشون کنه -

 آخهه چرا+ 

 نمیدونم عزیزم -

 توکه با کسی دشمنی نداری + 

 پلیس قول داده پیداشون کنه تو فکرتو درگیر نکن عسلم -

 مو بوسیدخم شدم وگوشه لب

 من برم این دخمل نازمونو بیارم االنه که صداش دربیاد چهار روز باباومامانشو ندیده + 

 خندیدم سینا هم خندید از سالم بودن

بچم خیلی خوشحال بودم باخروج سینا در باز شد مامان وباباوخاله سیمین وعمو مهرداد سپهر سامی 

مشون پراز غم بود همشون بوسیدنم وخداروشکر آرین ونگار همه باهم اومدند داخل قیافه ی ه

کردند اشک مامان که قطع نمیشدحدود نیم ساعت بعد در اتاق باز شدوسینا وبه همراه یه پرستارکه 

داشت یه تخت نوزاد چرخ دارو هدایت میکرداومدند تو چشمای سینا از خوشحالی برق میزد وااای 

مه خوشحال بودند ومیخندیدن منم از دور بچم تو اون تخت بود همه به سمتش هجوم بردن ه

 میخندیدم پرستاره گفت

 خب نوبتیم باشه نوبت مامان خوشگله این خانوم خوشگلس+ 

از تخت بیرونش آوردتوبغلش گرفت وآورد سمت من ایییی جوونم دخترم چقدرناز بود مامان 

ش تو بغلم ذاشتکمک کرد بشینمو یه بالشت پشتم گذاشت چقدر تپل بود فداش بشم پرستاره گ

حسی که من داشتم وهیچکس نمیتونه جزیه مادر درک کنه اشک از چشمم میریخت اما این اشک 

شوق بود خیلی ناز بود چشماش بسته وبود ودهنشو تکون میداد آدم دوست داشت قورتش بده به 

 لحظی نکشید که صدای جیغ وگریش بلندشد 

 سامی رو گوششو گرفت

 ش جیغ جیغووااای کر شدم کپ مامان+ 
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 همه خندیدن

 سپهر باخنده روبه سینا گفت

 یکی کمت بود شدن دوتا -

بچم هنوزم گریه میکرد به درخواست پرستار همه جز سینابیرون رفتن سینا بالبخند نگاهم میکرد 

به کمک پرستار شروع به شیر دادنش کردم واای فدای دخترم بشم چه ملچ ملوچی راه انداخته بود 

 اتاق بیرون رفت سینا کنارم ایستاده بود وبا ذوق نگاه میکردپرستارم از

 قربون هردوتاتون بشم من+ 

شیرشو که خورد دهنشو پس کشید سینا لباسمو مرتب کرد چشماش باز بود الهی قربونش برم رنگ 

چشماش طوسی روشن بود مثل مامان وآرین پوست سفید ونرمی داشت موهای خیلی کم خرمایی 

 خودم بود از همه یه ویژگیو ب ارث برده بود به سیناهم شباهت داشتمثل  روشنشم

 سینا نگاش کن چه نازه -

 خندید

 آره قربونش برم ولی این پدرسوخته بیشتر به دایش رفته تا باباش رفته+ 

 هردوخندیدیم...

 شبیه هرکی که باشه نازه -

 عین خانومم+ 

 ازبغلم گرفتش وصورتشو بوسید وتو تختش گذاشتش

 سینا من کی مرخص میشم -

 باید دکترت بیاد ببینتت عزیزم+ 

 کی میاد -

 چقدر عجله داری عزیزم ظهر میاد احتماال+ 

 نفس چند روز زودتر به دنیااومد خداروشکر که مشکلی پیش نیومد برابچم -

 مروز مونده بود اگه زودترازاینهابه دنیامیومد مشکل پیش میومد...عزیز۱۳ -۱۳آره خداروشکر + 

 من برم بمامان اینا بگم برن خسته شدن این بیچاره ها

 آره بگو برن خودت چی -

 میمونم+ 

از اتاق بیرون رفت خداروشکر بیمارستان خصوصی بود اتاقهای مجزا داشت تو هر اتاقم یه مریض 

 بود نه مثل بیمارستان های دیگه که چند تا خانوم تویه اتاق بودند وهمراهشون باید حتما خانوم
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میبود بنظرمن که بیمارستان های خصوصی فوق العاده بودند درد داشتمو نمیتونستم تکون بخورم 

 هرلحظه شدیدتر میشد زدم زیر گریه سینا هنوز نیومده بود داخل

 آخخخخخ + 

 داد زدم 

 سینااااااا+ 

 امااالنداشتم میمردم ازدرد یکدفعه اینطور شدم اولش از وقتی به نفس شیر میدادم درد داشتم 

 جونم داشت در میرفت

 آیییییی سینااااا+ 

از جیغ من نفس هم جیغش دراومد وشروع به گریه کردن کرددراتاق باز شد وسینا باسرگردونی 

 اومد تو چشمم که بهش افتاد هق هقم شدیدتر شد

 چیه چیشده عسل -

 بریده بریده گفتم

 دارم میمیرمم+ 

 وباز گریه سینا از همون جا داد زد

 پرستااااار...پرستارررر -

 دوتا پرستار باهم اومدن تو 

 چیشده+ 

 حالش بده -سینا

 یکیشون به سمتم اومد

 چیه عزیزم+ 

 با هق هق گفتم

 دارم میمیرم هم درد دارم هم خونریزی -

 پرستاره به اونیکی گفت

 خانوم کریمی دکتر فروزنده روخبرکن آقا شماهم بیرون باشین+ 

 رون رفت چشماش نگران بود سینا عقب عقب بی

 پرستاره به سمت نفس رفت وتو بغلش گرفت وآرومش  کرد

 دکتر که خانوم مسنی بود باپرستاره اومد

 روز؟۲این همون مریضیه که بیهوش بود + 
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 اون پرستاره کریمی جواب داد

 بله دکتر دوساعتی میشه به هوش اومده اما االن درد داره وخونریزی -

 از میگرفتماز دردلبمو گ

 معاینم کرد وسه تا آمپول تزریق کرد تو سرمم

چیزی نیست گلم چون تازه به هوش اومدی اینجوریه تو از قبل زایمانت تا امروز بیهوش بودی + 

بخاطر بیهوشیتم عمل سزارین کردیم وبچت به دنیااومد خب مسلمه تازه ازبی هوشی دراومدی 

ن داده اصالجای نگرانی نیست هر خانومی که زایمان وبدنت به حالت عادی برگشته وواکنش نشو

میکنه وقتی یکی دوساعت بعد بهوش میاد این دردو داره بعضیابیشتربعضیا کمتر شماهم چون تازه 

 به هوش اومدی برای اونه برات چندتا مسکن وآرام بخش تزریق کردم نگران نباش خوب میشی 

 خیلی درد دارم -

 ای که بهت زدم جواب میدهدقیقه دیگه مسکن قوی ۱۳تا+ 

سرمو به نشانه تشکر تکون دادم ودکتربیرون رفت وپرستارم بعد چک کردن فشار ودرجه تبم 

بیرون رفت چشمام سنگین شد .......نمیدونم چقدرخوابیده بودم که چشمامو باز کردم دیگه درد 

 نداشتم  

 سینا+ 

 چند لحظه گذشت 

 جانم -

 بود تو جاش نشست روکاناپه تواتاق دراز کشیده

 خانومم حالت خوبه بهتر شدی زندگیم   -

 اوهوم+ 

 به تخت نفس نگاه کردم الهی قربونش بره مامانش خواب بود چه نازم خوابیده بود

 ساعت چنده -

 چراغ اتاق خاموش بودویه نورکمی تو اتاق بود

 به ساعتش نگاه کرد

 بیست دقیقه مونده به چهار+ 

 من چقدر خوابیدم  -

 مال آرام بخش هاست عزیزم االن بهتری درد نداری+ 

 خوبم -
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 استراحت کن عزیزم+ 

هنوزم خوابم میومد چشمامو که روهم گذاشتم خوابم برد باصدای جیغ نفس از خواب پریدم 

 هواروشن بود ونفس تو بغل سینا بود وداشت تکونش میداد خندم گرفت ازش

 کنیجوونم نفسم چیه خوشگل بابا چراگریه می+ 

 خندیدم باشنیدن صدای خندم به سمت نگاه کردوخندید

بله بخند خانوم خانوما قرارنیست ازفردابگیری بخوابی ومن این جیغ جیغوتو کول کنم سامی + 

 راست میگفت عین خودته 

 خندیدم

 سالم  -

 سالم خانوووم صبح ظهریتون بخیر+ 

 ساعت چنده -

 صبح۱۱+ 

 هوووو چقدر خوابیدم -

 به این وروجکت شیربدی  نمیخوای+ 

 عاشق شیر دادن بهش بود

 چرا قربونش بشم بیارش -

 آورد وتو بغلم گذاشتش گریه اش بند اومد خندیدم

 جوون دلم دختر خوشگلم گریه کردی مامانی -

 سیناکمک کرد بهش شیر بدم باعشق میخندید ونگام میکرد 

 چه جیگری هستی مامان کوچولو+ 

اجازه نموند اونی که پشت دربوداومد تونگاه من وسینا به در بود بادیدن پرنیان دراتاق بازشد منتظر 

 چشمام چهارتا شد سینا باعصبانیت از جاش بلندشد اصال هواسم به نفس نبود

 سالممم عسل جوون+ 

چیزی نگفتم سینا به سمتش رفت باصدای سرفه نفس بخودم اومدم شیر تو گلوش افتاده بود 

 ول کردوبلندش کردم این بااین قدوقوارش نمیشد تو پشتشم بزنموتندسرفه میکرد ه

 ای واای نفس  -

 سرفه میزد صورتش قرمز مایل ب کبود بود

 جیغ زدم
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 سینا بچم...سینا داره میمیره -

 جیغ زدم 

 سیناااا -

سینا به سرعت به سمت من اومد واز بغلم بیروکشیدش توصورتش پف کرد بی فایده بود اونم هول 

 ده بود در اتاقو باز کرد وبردش بیرون کر

خدای من بچم ازجام پاشدم خیلی درد داشتم واذیت میشدم اما از تخت پایین اومدم وسرممو تو 

دستم گرفتم لنگان لنگان از در بیرون رفتم نفس تو سالن تویه تخت بچه بود وسه تاپرستار با سینا 

 که سرشون دادمیزد دورش بودم به سمتشون رفتم 

 سینا نفس....+ 

 یکی از پرستارابه سمتم برگشت

 چرااز تخت اومدی بیرون -

به حرفش توجه نکردم ورفتم به سمت نفس یکی دیگه از پرستارا تختو شو روزمین کشید بردنش 

 تویه  اتاق ودررو بستن

 بی هیچ حرفی از چشمم میریخت یه پرستار به سمتم اومد اشک

 ونخانوم شما بفرمایید تواتاقت+ 

 بچم -

 نگران نباشید بفرمایید + 

 سینا به سمتم اومد ودستمو گرفت

 راست میگه تو برو تواتاق -

به زور سینا راه افتادم پرنیان جلو دراتاق بود حالم ازش بهم میخورد موجود نفرت انگیز یه مو از 

 سربچم کم میشد زندش نمیذاشتم خدایاخودت مراقب نفسم باش

کم نمیشد اصال این دختر چی میخواست از جوون زندگی من بهش رسیدیم  زندگیم از سایش چرا

 تمام نفرتمو تو نگاهم جمع کردم وبهش زل زدم

 تار مو ازسربچم کم شه من میدونم وتو۱+ 

 سرشو پایین انداخت سینا روبه داخل اتاق دستمو کشید 

 بیا عسل بااین هرزه هم کلوم نشو -

 نیان باعث شد هردومون از حرکت بیاستیموبعدمنو به داخل کشید صدای پر

 من هرزه ام آره سینا خااان -
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 وبعد اومد ومقابلمون قرار گرفت چشماشو بست قطرات اشک از چشماش جاری شد

 سینا صداش باال رفت

 چی میخواااییی از زندگیم هاااان؟؟؟+ 

اید جواب چیزیتون بشه ما ب آروم آقا اینجا بیمارستانه خانوم شمام لطفا برگردین روتختتون -پرستار

 دکترو بدیم 

 وبعد بااجبار منو برد خوابوند تو تخت  پرنیان هنوز سرجاش بود سینا غرید

 بروووووو بیروووووون+ 

 باشه سینا بهم میرسیم -

 وبعد به سرعت خارج شد .. 

 خدایا دخترمو از تو میخوام

 دسینا به سمتم اومد ودستمو تو دستش گرفت دستاش یخ بو

 سینا؟؟+ 

 بانگاهش خواست ک حرفمو بزنم

 نفس+ 

 کالفه بود

 تواز تختت بیرون نیا میرم ببینم چیشد -

سرمو تکون دادم سینا که رفت مشغول خدا خدا کردن ودعا شدم ما آدمها عادت عجیبی داریم تا 

م یکارمون دست خدا نیافته سراغش نمیریم اما همین که مشکلی پیش میاد یک سره دعا میکن

وصداش میزنیم غافل از اینکه غیراون بخاطرش نمیاریم وچقدراون مهربونه که بااین وجود باز 

دردمونو دوا میکنه اما همین که کارمون راه میافته دیگه میریم پی زندگیمون چقدر مهربونه خدا که 

تا هی وقهیچوقت دلمونو نمیشکنه بنظرمن که حتی پدر ومادر آدم هم به آدم همچی لطفی ندارن گا

ناامید میشی که هیچکسو تو زندگی نداری و هیچکس درکت نمیکنه اما یکدفعه یه ندایی ته دلت 

میگه من که هستم تازه یاداون باالیی میافتیم که خیلی وقته حتی صداش نکردیم امااون بازهوامونو 

چون داره اون لحظه ست که دلت گرم میشه که یکیو داری گاهی باهاش قهر میکنیم چرا؟؟؟

خواستمونو برآورده نکرده به آرزومون نرسیدیم مدتها باهاش قهر میکنیم به آسمونش نگاه 

نمیکنیم وصداش نمیکنیم وانقدرازش دور میشیم که دیگه حسش نمیکنیم اما چرااون باما قهر 

نمیکنه قربون خدام که قهرش فاصله دواذونه اذون بعدی باز مارو صدا میزنه اماکو گوش شنوا نه 

 از ونه واجبات فقط یه گوشه میشینیمو میگیم چرااین کارو نکردی برامون وقهرمیکنیم....نم
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منم خیلی وقته که اصال نماز نخوندم اما حاال فقط امیدم به توإه خدایا نفسمو از خودت میخوام 

 کمکش کن

ع به یفقط دعا میکردم حدودا دوساعت گذشته بود  دیگه داشت گریم میگرفت دراتاق باز شد سر

 سمت در برگشتم نفس توبغل سینا بود سیناهم خوشحال بود زیر لب گفتم

 عاشقتم خدایاهزاربارشکرت+ 

 سینا به سمتم اومدوتوبغلم گذاشتش الهی قربونت برم دخترم چه ناز خوابیده بود سینا خندید

 بی بهبچم مامان بی مسولیت وحواس پرت نمیخواد ها خوشگل خانوم ازاین به بعد درست حسا -

 بچم شیربده

خندیدم وپیشونی نفسو بوسیدم وباز خداروشکر کردم .......روزها پشت هم میگذشت وزندگی من 

ساله شده بود و من هم درسم تموم شده بود ودکترای ۲وسینا دخترمون سرشار از شادی بود نفس 

رین اده بود آروانشناسی داشتم سینا هم تو کارش فوق العاده موفق شده بود وشرکتشو توسعه د

ونگار ازدواج کردند دوسال پیش سپهر که هنوزهم مجرد به سرمیبرد پدر ومادرهامونم خوش 

برابر ۲وخرم شاهد زندگیمون بودند نفس باشیرین بازیاش همه رو دیوونه کرده بود حرف زدنش 

 تسنش بود وقت هایی که من مطب بودم پیش مامان بود وتا میرفتم دنبالش حسابی ازلحاظ اذی

 کردن ازخجالت مامان درمیومد توآشپزخونه بود وداشتم لباسارو تو ماشین میریختم که اومد تو

 ماماااانی؟+ 

 جوونم -

 اینجالو نگاه کن+ 

 عاشق حرف زدنش بودم به سمتش برگشتم نایلون دستشو باال آورد

 اینالو نیگا کن+ 

م بازاز این آت وآشغاال برای این از جام پاشدم ودست به کمر شدم حسابی ازدست سیناعصبانی شد

 بچه گرفته بود یه نایلون بزرگ چیپس وپفک ولواشک

 سینااااااااااااا...سیناااا خاان -

 باسروصدای من اومد تواشپزخونه

 چیه خانوم خونه رو روسرت گذاشتی +

 ایناچین -

 وبه نفس اشاره کردم

 ندهبه نفس نگاه کرد میدونستم داره تمام تالششو میکنه نخ
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 اینا چیه دستت بابایی؟؟+ 

 خب خودت خلیدی -

 من؟؟؟؟؟؟+ 

 آله دیه تاژشم گفتی به مامانی چیژی نگو همه لو باهم میخوریم -

 من گفتم وروجک؟؟+ 

 خب آله اینالو دادی که بمامان نگم چایی لیختی رو بلگهاش -

 سینااا+ 

 سیناباخنده وخجالت سرشو پایین انداخت

 ن ریختی؟؟چایی روکدوم برگه م+ 

 هااان؟؟؟چیزه؟؟؟ -

 مگه نگفتم به این بچه پنهون کاری ودروغ یاد نده+ 

 نفس باشنیدن این حرف نایلونو انداخت زمین وبدو به سمت من اومد ولباسمو کشید

 مامانی تاژه داشت بافلیبا حلف میژد من خودم شنیدم بهش گفت میام دنبالت که باهم بلیم شلکت -

 هقه زدبااین حرفش سینا ق

 پدر سوخته چقولی منو میکنی+ 

 خودم خندم گرفت فریبا فامیلی امیر دوست سینا بود

 خندیدم وبغلش کردم...

 خب خوشگلم حاال بگو منو دوست داری یابابا؟؟ -

 خوب معلومه تو+ 

 خندیدم سینا به طرز خنده داری حرص خورد

 که مامانتو دوست داری آره -

 پهر یاد داده بود به طرز خنده داری زد وگفتنفس بهش چشمکی که جدیدا س

 خب االن کالم گیله پیشش لواشک نمیژاله بخولم بگم نه+ 

من وسیناهردوخندیدیم ازبغلم بیرون اومد به سمت سینا رفت ودستشو کشید وازآشپزخونه بیرون 

 نیزدبود من آخر ازدست این پدر ودختر دیوونه میشدم دودقیقه تنهاشون میذاشتی یه گندی م

*********************************************** 

وقتایی که باهم خونه بودن من وحشت میکردم چون وقتی برمیگشتم بعید بود یه خرابکاری نکرده 

باشن.... لباسارو تو لباسشویی ریختم وازآشپزخونه بیرون رفتم صدای سر وصداشون خونه رو 
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میرفتم که صدای زنگ اومد به سمت آیفون رفتم گوشی رو برداشته بود داشتم به سمت اتاق نفس 

 برداشتم وبه مانیتور نگاه کردم یه پسر جوون بود

 بله+ 

 سالم خانوم عسل راد؟ -

 خودمم بفرمایید+ 

 خانوم یه بسته دارید لطفا تشریف بیارید تحویل بگیرید -

 باشه اومدم -

روشونم انداختم واز در رفتم بیرون دانه  زمستان بود وبرخالف سالهای قبل خیلی سرد بود شنلمو

های ریز برف به تندی روی زمین مینشست بدوبدو خودمو جلوی دررسوندم درو باز کردم اون 

پسره جلو درایستاده بودپاکتو بدستم داد معلوم بود پستچی نیست چون نخواست جایی رو امضا کنم 

رو بستم واااای که چقدرسرد بود شنلمو خیلی سرد بود ترجیح دادم سریع تر برم داخل رفتم تو د

آویزان کردم وپاکتو نگاه کردم روش هیچی ننوشته بود نه آدرس فرستنده نه گیرنده بازش کردم 

دوتا برگه توش بود درآوردم اولیو بازکردم نفسم توسینم حبس شده بود از چیزی که میدیدم 

سال پیش بود ۶پرنیان وسینا اولیش به تاریخدستام میلرزید اون برگه...صیغه نامه بود ....صیغه نامه 

سال پیش تاریخش برای سه ماه بعد ازدواج ما بود پاهام ۲یعنی دوسال قبل ازدواج ما دومی مال 

 استقامتشو از دست داده بود یکدفعه زمین خوردم .........

مم ه لحظه اسومنگ بودم هیچی یادم نبود برای یبانوری که توچشمام افتاد چشمامو باز کردم گیج

 فراموش کردم صدایی شنیدم

 عسلم؟؟+ 

خودنامردش بود همه چیز مثل یه فیلم از جلو چشمم عبور کرد از روز اول ازدواجم تااون صیغه نامه 

 سینای آشغال چیکار کرد بامن؟؟؟

 باز صدام زد

 خانومم+ 

برد اما حاال سال پیش بخاطر خیانت نکرده منو به مرز نابودی ۲ازصداش بیزار بودم عوضی

میفهمیدم اون روزایی که تو خونه زندونیم میکرد اون روزایی که باکتکهاش جنازه میشدم اون 

که حسرت آغوش سیناروداشتم وبه حاضردرمیزدم که روزای که پرنیان تو خونم بود اون روزای

 اد زدم..د ثابت کنم خیانت نکردم سینا زن صیغه ای داشته آغوش پرنیانشو داشته ازش متنفرم بود

 برووووووو بیروون -
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 عسل؟؟؟+ 

 صداش پرازناراحتی بود

 روگوشامو گرفتم

 نمیخوام صداتو بشنوم گمشوووو بیروون  -

 اشکام بی محابا سرازیر میشد وهق هق میکردم

 وجودش تو اتاق داشت آزارم میداد همونطوری مات نگاهم میکرد

 اور کردیاین حرفا چیه عسل نکنه اون مدرک جعلی رو ب+ 

 عوضی آره مدرک جعلی

 بروووووووووو بیرووون -

 پرستار اومد داخل

 چه خبره آقا این صداهاواسه چیه+ 

 به پرستار پناه بردم

 خانوم بگوبره بیرون متنفرم ازت سینا گمشوووو -

 آقا بفرمایید بیرون نظم بیمارستانو بهم نریزید+ 

ه بیرون رفت بغضی که حاصل چهارسال خریتم بود پرستار به اجبار سینارو بیرون کرد از در ک

 بیرون ریخت جوری هق هق میکردم که تو دلم میلرزید پرستار دستمو گرفت

 آرووم باش عزیزم آرووم+ 

 من...من اینجا چیکار میکنم -

 بابغض ازش پرسیدم

 ظاهرا توخونه بیهوش میشی شوهرت میارتت اینجا+ 

 منمیخواستم حتی یه لحظه سیناروببین

 میون هق هقم گفتم

 میشه به کسی زنگ بزنم بیاد دنبالم -

 شوهرت؟؟+ 

 نهههه -

 جوری محکم گفتم نه که اون تکونی خورد

 به تلفن روپاتختی اشاره کرد

 میتونی ازاینجا تماس بگیری+ 
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 سری به نشونه ی تشکر تکون دادم واون بیرون رفت

روبرداشتم تنها کسی که به ذهنم میرسید  توجام نشستم ودستموبه سمت تلفن درازکردم گوشی

 سامی بود شمارشو گرفتم خیلی بوق خورد اما جواب نداد خواستم قطع کنم که صداشو شنیدم

 بله+ 

 گریه ام شدت گرفت صداشو که شنیدم انگار پشتوانه پیدا کردم 

 سام -

 عسل توایی کجایی چراگریه میکنی اتفاقی افتاده+ 

 بیمارستانم -

 گهچیشده م+ 

 بیا دنبالم سامی -

 پس سینا...+ 

 فقط بیادنبالم -

 خیلی خب کدوم بیمارستان+ 

 بیمارستان آتیه -

 تا نیم ساعت دیگه اونجام فقط بگو چیشده+ 

 چیزیم نیست بخدا فقط بیا -

 باشه فعال+ 

 خداحافظ -

د ش گوشی رو گذاشتم تک تک حماقتهام میومد جلو چشمم واشک میریختم زمان به زودی سپری

 وسامی اومد درباز شد واومد داخل وبه سمتم اومد

 این چه وضعیه تو ک منو نصف العمر کردی چت شده+ 

 صورتشو نزدیک صورتم آورد لبهاش روی پیشونیم قرار گرفت وعمیق بوسیدم

 دستمو تو دستش گرفت

 چرا اینجایی عزیزم پرستارا میگفتن از حال رفتی شوهرت آوردتت چرابیهوش شدی+ 

 شک بیصدا از چشمم میریختا

 چرا حرف نمیزنی عسلم چراگریه میکنی+ 

 سینا -

 سینا چی چیشده+ 
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 ماه بعدازدواجمون۲سال پیش یه بارم۶دوبار پرنیانو صیغه کرده یه بار -

وبعدهق هقم باال گرفت سامی یک قدم عقب رفت صورتش قرمز شده بود وباچشمای گشاد زل زده 

 بود بهم.....

مده سینا تو بیمارستان نبوده وقتیم رفت حسابداری گفتن تسویه شده نمیدونم  کجا سامی گفت او

 بود برامم مهم نبود البد رفته بود پی عشقش نفس ....نفسم کجابود ..

ازسامی خواستم  به سینا زنگ بزنه گفت بچه روبرده پیش مامانش اینا وقتیم از پرستارشنیده من به 

ویه کرده ورفته رفتیم درخونشون  سامی رفت نفسو گرفت ازشون کسی زنگ زدم بیاد دنبالم تس

 واومد نشست توماشینو ونفسو صندلی عقب گذاشت اما نفس بادیدن من خودشو توبغلم انداخت

 مامانیییی+ 

 جانم دخترم -

 دستشودورگردنم حلقه کرد

نم چال اما تولو چال جلو درخوابیده بودی من وبابا وقتی اومدیم دیدیمت بابایی هول کردنیدو+ 

 توبغلش گلف برد توماشین ومنم دنبالش راه لفتم واول منو خونه مامان جون گذاش بعد دیه نیدونم

 چیزی نیست خوشگلم -

وبیشتر به خودم فشارش دادم به اصرار سامی رفتیم خونه اون سامی هم به قدر من ناراحت بود یک 

خیلی میومد درخونش امااون اجازه نمیداد ببینتم  هفته ای میشد خونه اون بودیم دوسه روز اول سینا

ولی نفسو میدید تصمیمامو گرفتم ومصمم به طالق بود دیگه به قیمت مرگم راضی به زندگی باسینا 

روز بود فهمیده بودم ۳نبودم ازش جدا میشدم وبانفسم زندگیمونو میکردیم خانواده ی من وسیناهم 

و ببینم سامی همه چی روبهشون گفته بود آرین خیلی اصرار به اماحتی نمیخواستم تا بعد طالقم اونار

 دیدنم داشت  اما من حوصله هیچکسو نداشتم فقط سامی ونفس حوصله سرزنش هیچکیو ندارم ....

چندروزی گذشت تقاضای طالق داده بودم قراربود به زودی احضاریش دست سینا برسه تازه از 

هم تعطیل کرده بودم سامی بهم کلید داده بود رفتم داخل دادگاه برگشته بودم این چند روز کارو

 صدای سروصدا میومد داخل که شدم باخانواده ی خودم وسینا مواجه شدم

 باعصبانیت به سامی نگاه کردم که چراگذاشته بیان اینجا .....

همه دورهم نشسته بودیم بعدازاحوال پرسی صور ی وخشک وخالی کسی چیزی نمیگفت همه 

ود سپهر قیافش برعکس همیشه جدی بود نفس تو بغلش بود واخمهاش توهم اون به حرف ساکت ب

 اومد

 جریان چیه عسل+ 
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 چه جریانی؟ -

 شما دوتا چتونه این بچه بازیا چیه+ خاله سیمین

 چرااز خودش نمیپرسید -

 اون ک از تو بدتره+ 

 االن دادگاه بودم برای طالق -

 تو چکارکردی؟+ عمو مهرداد

 داشتم لحنش انقدر سرزنشانه باشهتوقع ن

 از جام پاشدم

 تقاضای طالق دادم همین -

 آخه چرا عسل+ آرین

 چرااز خودش نمیپرسید خود خائنش یعنی بهتون نگفته که دوبار پرنیانو صیغه کرده -

 وبعد هق هقم باال گرفت

 صدای جیغ خاله سیمینو شنیدم

 یا پیغمبر مهرداد عسل چی میگه+ 

 خانومآروم باش  -

 روزمین نشستم وگریمو سردادم

 مامان بابا ماتشون برده بود 

 کرد از جام پاشدم وبه سمتش رفتم واز سپهر گرفتمش نفس با دیدن گریه من شروع به گریه کردن

 هردوگریه میکردیم هم من هم نفس باگریه گفتم

 چیه مامانی چراگریه میکنی+ 

 توچال گلیه میکنی -

 اک کردم اشکامو تند تند پ

 ببین دخترم من گریه نمیکنم + 

 بابایی کجاس -

 ما دیگه پیش بابات نمیریم+ 

 گریش شدیدتر شد

 پاشو روزمین میکوبید

 نه نه نه نه من بابایمو میخوام  -
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 داد زدم

 بابات مررررررد+ 

 جیغ زد

 من باباموووووووو میخووووااام -

 پس توام برو پیش بابات+ 

 ب عقب رفتماز جام پاشدم وعق 

 داد زدم

 برووووپیش بابات+ 

 آرین به سمتم اومد وتوبغلش کشیدم

 چته عسل مگه همسن این بچه ایی که لج میکنی باهاش -

 بغضم ترکیده بود وباصدای بلند زار میزدم

آرین ببین اینم منو نمیخواد عین باباش عین سینای نامرد ک ازاول زندگیم بهم خیانت کرد چه + 

منت سرم گذاشت که باهام زندگی میکنه آره سینا ازهمون اول زندگیمونم دنبال پرنیان  بسا همیشه

 بود 

 ازبغل آرین خودمو بیرون کشیدم سامی ب اپن تکیه داده بود وسرش پایین بود

 به سمتش رفتم یاد حرفای چهارسال پیشش افتادم

 مقابلش ایستادم باغمی که توچشماش داد میزد نگاهم کرد

 ست گفتی سام سینا منو فقط ....فقط واسه خاطر بچش میخواست تورا+ 

 بریده بریده باهق هق میگفتم

...تاوقتی باباش بود منو اون..هیچ..وقت منو..واسه خودم نخواست ....عین بچش که تا وقتی+ 

 میخواست االن که اون نیست نفسم منو نمیخواد

 دستامو تو دستش گرفت

 چیزی نمیفهمه  آروم باش عزیزم اون بچس -

 صدای گریه ریز مامانو میشنیدم عین دیوونه ها شده بودم به سمت مامان رفتم وجلوپاش زانو زدم 

 مامانی من به حرفت گوش نکردم میبینی زندگیمو توگفتی مرد زندگی نیست من باور نکردم+ 

 وبعد سرمو روپاهاش گذاشتم واشک ریختم مامان سرمو نوازش کرد

 آروم درست میشهآروم عزیزم  -

 از جام پاشدم وبه سمت اتاق راه افتادم رفتم داخل خودمو روتخت انداختم
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 لعنت به سرنوشت سیاه من

 وباز اشک گونمو نوازش کرد باحس اینکه دست کسی روگونمه چشممو باز کردم سام بود

 حالت خوبه گلم+ 

 خمیازه ای کشیدم

 ساعت چنده -

 شب۸+ 

 رفتن -

 آره خیلی وقته+ 

 نفس؟؟؟؟ -

 خوابه عزیزم نگران نباش ....+ 

 یعنی چی میشه سام  -

 هر چه خدا بخواد+ 

 مشغول نوازش موهام شد

یک هفته از تقاضای طالقم گذشته بود نفس خیلی بهونه سینا رومیگرفت اما اون حتی دیدن 

 دخترشم نمیومد

م این چند وقت سرکار سامی هرکاری میکرد که توخونش بمن ونفس خوش بگذره صبح شنبه بود

نرفته بودم سامی ونفس رفته بودن بیرون منم مشغول آشپزی بودم صدای زنگ اومدب سمت 

 آیفون رفتم وجواب دادم

 کیه؟+ 

 خانوم لطفا بیاین جلو در برای خوندن کنتور برق اومدم -

 باشه االن میام+ 

متری بود ۲۳۳خونه ویالیی پالتومو پوشیدمو یه شال سرم انداختم ورفتم بیرون خونه سامی یه

دوسالی میشد از عمو اینا جداشده بود بااینکه خیلی بهشون سر میزد به سمت درحیاط رفتم برف 

تمام زمینو سفید پوش کرده بود درو باز کردم که قامت سینارو تودر دیدم از نگاهش خون میبارید 

م لیز خورد وروزمین افتادم تا اومدم درو ببندم پاشو بین در گذاشت ومنو به عقت هول داد پا

اومدداخل ودرو محکم بست وبه سمتم اومد شالم از سرم افتاده روبرفا افتاده بودم داشتم یخ 

میکردم کنارم دوزانو نشست صداش آروم بود هر وقت لحنش اینجور میشد من وحشت میکردم 

 ازش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غروب عشق

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 8  

 

 که تقاضای طالق داد نه؟؟+ 

 ستم پاشم که دوباره هولم داد رو برفا افتادمیه سیلی محکم بهم زد خیلی سردم بود خوا

دست پیش گرفتی پس نیافتی فکر کردی من جریان چهارسال پیشو یادم رفته هرزه رفتی یه + 

صیغه نامه الکی درست کردی که من نفهمم که تو سگ صفت این همه سال خیانتتو ادامه دادی 

 هاااااااان

 وبه جونم افتاد بامشت ولگد

 دم نای نفس کشیدن نداشتم عین دیوونه هاشده بود دربازشد وداد سام روشنیدمفقط جیغ میکشی

 داری چه غلطی میکنی+ 

 ودیگه هیچی نفهمیدم دنیای پراز سیاهی درمقابلم....

 سینا

صدای سامی روشنیدم به سمتش برگشتم تازگیاحالم ازش بهم میخورد شده بود ناجی عسل نفس 

نفسو گذاشت زمین وحمله ورشد سمت من انقدر همدیگرو زدیم  توبغلش بود وباترس نگاه میکرد

که بی جون روبرفا افتادیم نگاهم به جسم بیجون عسل افتاده صورتش غرق خون بود سام خودشو 

روزمین کشید وبه سمت عسل رفت تازه متوجه جیغهای نفس شدم صورتش زیر سیل اشک گم 

 میکنم خودشو انداخت روسینم شده بود خودمم بغضم گرفته بود تادید من نگاهش 

 بابایی ....ما...مانم+ 

 صدای داد سامی تو گوشم نشست 

 نفس نمیکشه ......نفس نمیکشه لعنتییییییییی....+ 

سال بهم خیانت کرد امروز وقتی ۲یعنی من عسلو به دست خودم کشتم نه....نه باورم نمیشه امااون 

پیش توپارک دیدم حالم بهم خورد ازش ....غرق سال ۲اون عکسای مستهجن ازعسلو باهمون مرد 

افکار خودم بودم باصدای جیغ وحشتناک نفس بخودم اومدم وحشت کرده بود جیغ میکشید 

ومامانشو صدامیزد به سام نگاه کرده عسل غرق خون من...نه نه اون عسل من نیست توبغلش بود 

 دیدم هق هق میکرد وداد میزدوداشت از دربیرون میرفت بار اول بود گریه ی این پسرو می

 عسسسسسل توروخداااا نفس بکش....غلط کردم توخونه تنهات گذاشتم....+ 

وبعد صداشو نشنیدم از خونه بیرون رفته بود به زور توجام نشستم نفس یه ریز گریه میکرد باید 

سو ستادم ونفازاینجا میرفتم اگه عسل طوریش میشد....من گناهکار ومحکوم بودم به زور وبادرد ای

توبغل گرفتم خودمو کشون کشون به دررسوندم بیرون رفتم وسوار ماشین شدم من چکار کردم من 
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زنمو کشتم نفسو روصندلی کنارم گذاشتم به دستام نگاه کردم خونی بود...من عشقمو عسلمو 

 کشتم....عین دیوونه ها شده بودم داد میزدم...

اون بمن خیانت کرد خیانتتتتت کرددددددد خدااااااااا نهههههههه من نکشتم تقصیر خودش بود + 

 میشنوی صدامو من زنمو نکشتم

 سرمو روفرمون گذاشتم واز ته دل زااار زدم

نگام به نفس افتاد خشکش زده بود دیگه گریه هم نمیکرد تا نگاه منو دید جیغ زد نه یک بار 

 چندین بار 

 من چه کردم بازندگیم

 تو بغلم گرفتمش

 م دخترقشنگم آروم باش حال مامان خوبه بهت قول میدم ک خوبه گریه نکن خوشگل منآرو -

 بریده بریده گفت

 بابا...یی -

 جوون بابایی+ 

 بریم...پیش..ما..مانم -

 میبرمت خوشگلم ولی قبلش بریم خونه لباس عوض کنیم + 

خونی من رو صورت تنش یخ بود یه بچه طاقت اون همه موندن تو سرمارو نداشت جای انگشتای 

وپالتو صورتیش بود گذاشتمش روصندلی وماشینو روشن کردم وراه افتادم انقدر گریه کرده بود که 

دقیقه نرسید خوابش برد به سمت خونه مامان حرکت کردم بایدنفسو میذاشتم اونجا خودم به ۲به 

ایلمو شدن نداشتم موبجایی میرفتم که دست کسی بهم نرسه جلو در خونه مامان ایستادم نای پیاده 

 از روداشبورت برداشتم وشماره خونه روگرفتم صدای مامانو شنیدم

 الو سینا+ 

 مامان درخونتونم بیا جلودر -

 به چنددقیقه نرسید که دربازشد ومامان به سمت ماشین اومد در سمت نفسو باز کرد

 چشمش که بمن افتاد جاخورد تو صورتش زد

 ه سینایاامام حسین این چه وضعی -

 االن وقت توضیح نبود

 به نفس نگاه کردمامان دیگه گریه میکرد

 صورت این بچه چرا خونیه سینا چه اتفاقی افتاده  -
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 مامان جون سپهر فقط اینو ببر تو هیچی نپرس  به وقتش توضیح میدم+ 

 جواااااب بده سینا -

 نفس تکونی خورد وزمزمه کرد...ماما...

 ه فقط ببرش بهت زنگ میزنممامان االن بیدار میش+ 

 مامان باتردید نفسو توبغلش گرفت چشماش پراشک بود

 مامان مواظب نفس باش+ 

خم شدم درماشینو بستم ومنتظر حرفای مامان نموندم وباسرعت راه افتادم بغضم شکست اشک 

رم بپهنای صورتمو دربرگرفته بود من چکارکردم باعسل اگ اتفاقی بیافته حاال کجا میخواستم 

کجارو داشتم که برم من ....زنمو کشتم عسلمو کشتم وسط اتوبان بود کشیدم کنار هق هقم باال 

گرفت صدای بوق ماشین ها باعث شد باز به حرکت بیافتم راه افتادم به سمت خونه وبعد یه دوش 

ود که ب وعوض کردن لباسم راه افتادم سمت شمال باید میرفتم ویالی رامسر فعال اونجا بهترین جایی

داشتم قیافم داغون بود صورتم زخمی دلم خیلی درد میکرد بعد دو..سه ساعت رانندگی رسیدم ویال 

 دستمو روبوق گذاشتم مش حسین درو باز کرد وباخوشحالی گفت

 سالم آقاخوش اومدید+ 

 گاز دادم ورفتم داخل  ماشین و پارک کردم وپیاده شدم مش حسین بادو خودش رسوند بهم

 آقا خوش اومدین خانومتون خوبنسالم + 

 فقط سرمو تکون دادم

 میرم بیرون کسی زنگ زد ویال سراغ منو گرفت نگو اومدم اینجا فهمیدی  -

 بله آقا+ 

راه افتاده واز در بیرون رفتم به دریا احتیاج داشتم هوای شمال بی نهایت سردتر ازتهران بود برفا 

یدم  وکالموپایین تر کشیدم دستامو توجیبم کردم وراه یخ کرده بود روزمین شالمو دور دهنم پیچ

افتادم اشک ناخودآگاه از چشمام میریخت حتی خودمم دلیلشو نمیدونستم شاید دلیلش کشتن 

زندگیم  بود کشتن عشقم همه کسم عسلم رسیدم به دریا خیلی به ویال نزدیک بود ازوجودم آتیش 

نشستم وبه دریا زل زدم قسم خوردم اگه عسل  بلندمیشد دیگه سرماروحس نمیکردم رو زانوهام

 طوریش شه خودمو تو دریا غرق کنم.....خدارو صدازدم

 خدایا کمکم کن+ 

 صدام باالتر رفت

 خدااااا+ 
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 تبدیل به فریاد شد

 خداااااااااااااااااااا+ 

نم بدانقدر داد زدم که صدام خش داذ شد گلوم سوخت انقدر گریه کرده بودم پلکم بلند نمیشد 

 بیحال بود سرم گیج رفت ودیگه چیزی نفهمیدم......

 «*دانای کل*»

سینا بیهوش روی برفها افتاد درآن سرمای زمستان کسی دور وبر دریا نمیپلکید مش حسین 

باتاریک شدن هوا نگران سینا شد میدانست تابه حال هرکجا می بود پیداش میشد میدانست به 

ی که درسالهای قبل هروقت به ویال میامد نرسیده به دریا میرفت سمت دریا رفته مثل تمام روزها

پالتو وکال پشمی اش را پوشید وبه سمت دریا راه افتاد نزدیک دریاکه رسید چند پسر جوان را که 

 دور چیزی جمع شده بودن دید به سمتشان رفت شاید آنها سینا را دیده بودند

 آقا...آقا+ 

ومش حسین تازه توانست جثه ی روی برف افتاده راببیندروی یکی از پسرها به سمتش برگشت 

 سرش زد

 ای وااای آقاجان آقا سینا+ 

 شما میشناسیتش -

 توروخداجوونا کمک کنین ببریمش درمونگاه+ 

به کمک آن چند جوان سینارابه درمانگاه بردند مش حسین حیران وبی خبر به در مراقبت ویژه 

 تربیرون آمدساعت نشد که دک۱تکیه داده بود 

 همراه بیمار+ 

 مش حسین به سمت دکتر دوید

 بله آقای دکترمنم -

 این بیچاره چشه+ 

نمیدونم آقا من نگهبون ویالشونم امروز حالش خوب نبوداومد ویال ماشینشو گذاشت وبیرون زد  -

یک ساعتی گذشت هواتاریک شد دیدم نیومد نگران شدم میدونستم رفته دریا وقتی رسیدم اون 

 وونا دورش بودند کمک کردن بیاریمش اینجا حاال حالش چطوره؟ج

 افتضاح سرمای شدید مقاومت بدنشو + 

به صفرکشیده یک ساعت دیرتر میرسید همونجا تموم میکرد از طرفیم شوک عصبی شدید بهتره 

 هرچه زودتر به خانوادش خبر بدین
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 یعنی حالش خوب میشه -

 بخدا امیدوارباشین+ 

تشکراز دکتر ودیدن سینااز پشت شیشه به ویال برگشت داخل شد زنش پشت مش حسین بعد 

 پنجره منتظرش نشسته بود تااورا دید به سمتش آمد

 سالم پس آقاسیناکو+ 

 قصش درازه خانوم -

ازوقتی رفتی آقاسپهر یه ریز زنگ میزنه توام که گفتی به کسی نگم آقاسینااینجاس منم چیزی + 

 نگفتم

 ن دادمش حسین سری تکو

 بریم تو سرده -

 به داخل رفتند مش حسین کنارشومینه نشست وبه شعله آتش زل زد یادحرف سینا افتاد

 اگه کسی زنگ زد نگو اومدم اینجا+ 

اما موقیعت بد بود اگراتفاقی میفتاد جواب خانواده سیناراچه میداد به سمت دفترتلفن رفت وشماره 

 عد دوبوق صدای نگران سپهر راشنیدی سپهر را ازآن برداشت وشماره گرفت ب

 الوو سینا+ 

 سالم آقا -

 سالم مش حسین سینااونجاس+ 

 راستش -

 چیشده مش حسین+ 

 پیرمرد شروع به تعریف کردن وجریان را گفت وسپهر باگفتن خودمو میرسونم قطع کرد...

ود از حال عسل ب وناامید برگشته ازبیمارستان تازه رابکنی فکرش بودکه آنچه تراز داغان سپهر

دکتر گفته بود هوشیاریش رااز دست داده و به کما رفته است دلیلش هم خونریزی داخلی بود 

بخاطر کتک هایی که از سینا خورده بود ودلیل دومش هم سرمای شدیدی بود که بدنش راتحت 

ش قتی با متاثیر قرار داده بود خون خون سپهررا میخورد خیلی از دست سینا عصبانی بود اما از و

حسین صحبت کرده بود بیشتراز اتفاقات افتاده نگران حال برادرش بود  از جایش برخواست پالتو 

وسویچ ماشینش رابرداشت وخواست از خانه بیرون بزند صدای گریه های شدید نفس راشنید وبه 

هم  نعقب برگشت وخودش رابه اتاق سابق سینا که االن نفس آنجا بود رساندهمزمان بااو سیمی

باچشمان اشک بار خودش رابه اتاق رساند هردونگاه تاسف باری بهم انداختند ووارد اتاق شدند 
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سپهر به سمت نفس که درتخت نشسته بود ووحشتناک گریه میکرد رفت وبی لحظه ای صبر 

 اورادرآغوش کشید....

 جووونم عزیزم چیه خانومی چرا گریه میکنی خوشگل عمو+ 

 ه سهل بود دل هر غریبه ای رامی سوزاند گفت:بالحنی که دل سپهر ک

 عمو بابام مامانمو کشت -

 وبعد جیغ زد وگریه چه کشیده بود این بچه چهارساله

 آروم باش عمو قربونت بره کی همچی چیزی گفته+ 

 خودم دیدم هم صبح هم حاال -

چنگ میزد اما سیمین طاقت از دست داد وهق هق کنان از اتاق بیرون رفت بغض گلوی سپهر را 

 اجازه ی ریزش اشکش را نمیداد

 االن چراعمو جون+ 

 نفس هق هق کنان وبریده بریده گفت:

صبح خودم دیدم مامانی خونی بود عمو سامی به بابام میگفت نفس نمیکشه االنم دیدم که بابایی با  -

 چاقو داشت مامانیو میزد

 سپهر سرشو به سینش چسبوند

 وجونمفدات بشم خواب دیدی عم+ 

 موهای نفس را نوازش کرد واورا درآغوش خود چسباند وبرخواست واز اتاق بیرون رفت

 عموبابایم کجاست؟ -

 دردت بجونم تو پیش مامان سیمین بمون من برم دنبال بابات باشه خوشگلم؟+ 

 ژود میای؟ -

 آره عمرم+ 

د نفس رابه آغوش سیمین سپهر به اتاق مادرش رفت وباچشم وابرو به اواشاره داد که گریه نکن

سپرد وبعداز بوسیدن نفس از خانه بیرون زد پشت فرمان نشست وراه افتاد به ساعتش نگاه کرد 

شب بود باآخرین سرعت حرکت میکرد میخواست هر چه زودتر به سینا برسد آنقدر سریع ۹

زد که  ساعت به رامسر رسید حوصله ویال رفتن نداشت به ویال زنگ۳رانندگی کرد که درعرض 

 بداندسینا درکدام بیمارستان بستری است مش حسین پاسخ داد

 سالم مش حسین+ 

 سالم آقا -
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 سینا کدوم بیمارستانه+ 

 بیمارستان امام سجاد آقا -

سپهر دیگر چیزی نگفت وگوشی راقطع کرد وبه سمت بیمارستان حرکت کرد دقایقی بعدرسید از 

 ایستگاه پرستاری که رسید ایستاد ماشین پیاده شد وبه سمت اورژانس دوید به

 خانوم سینا رحیمی+ 

 دختر جوان بی اهمیت به سپهر غرق در صحبت باتلفن بود سپهر باعجز گفت

 خانوووم+ 

 دختر نگاهی به سپهرانداخت وبه صحبتش ادامه داد

 سپهر واقعا عصبی شدگوشی  دست دخترراکشید وروی تلفن کوبید

 چیکار میکنی روانی -

 ریاد زدسپهر ف

روانی جدوآبادته دختره احمق سینا کجااااست هاااان گذاشتنت اینجا که جواب مردمو بدی یا + 

 باتلفن حرف بزنی هااااااان

شب بیمارستان رالرزاند پزشک شیفت خودش را به آنها رساند بازوی سپهر ۱۱صدای سپهر درآن 

 راکشید

 چه خبره آقا بیمارستانه -

 گم مریض من کجاست داره باتلفن فک میزنهیه ساعته دارم بهش می+ 

 دکتر نگاه شماتت باری به پرستار انداخت وزیرلب گفت

 بازم... -

 وبعدروبه سپهر ادامه داد

 بیمارت کیه پسرم -

 سینا..سینا رحیمی+ 

 همون جوونیه که لب دریا یخ زده بود -

 سپهر دستش را به سرش زد

 نهههه + 

 ف میزدیم من دکترشم بیاجوون بیا اتاقم باهم حر -

سپهر میلرزید پاهای لرزانش راروی زمین میکشید بادکتر وارد اتاق شدند به خواست دکتر 

 نشست...
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 چه نسبتی بابیمار دارین -

 سپهر درحالی که غرور همه ساله اش را کنترل میکردکه اشکش نریزد گفت

 داداشمه+ 

ویکی دوساعتی کنار دریا بیهوش میمونه  عصری آوردنش ظاهرامیره کنار دریا واز حال میره  -

وبعد چندتا جوون پیداش میکنن واون آقای پیرهم خودشو به اونجا میرسونه ومیگه برادرتو 

میشناسه همون نگهبونتون میارنش اینجا زود رسوندنش اما بدلیل شک عصبی وظاهراکتک هم 

ش کم میشه آوردنش بدنش کبود خورده بوده البته ازقبل... ازحال میره وازسرمای زیادجریان خون

 بود...

 سپهر دیگر طاقت شنیدن نداشت بغضش اجازه نفس کشیدن نمیداد به صدایی لرزان گفت

 خوب میشه+ 

 امیدتون بخدا باشه -

 االن کجاست+ 

 مراقبت های ویژه -

 میتونم انتقالش بدم تهران+ 

حالش بهتر نشد ببرینش تهران سپهر تفاوتی نداره اینجام کادرقوی داره بذار چند روز بمونه اگر  -

 به سختی روی پاهایش ایستاد

 میخوام ببینمش+ 

 نمیشه که -

 سپهر مغرور برای اولین بار غرورش را شکست وبه دکتر نگاه کرد

 خواهش میکنم+ 

 دقیقه صبرکن خودم باهات بیام تنها باشی نمیذارن بری داخل۲فقط -

ه سمت تخت سینا رفت اینجا دیگر وقت شکستن بغضش بود راه افتادند بعد از پوشیدن گان سپهر ب

سینا هرچه که بود برادرش بود طاقت دیدنش دراین وضعیت رانداشت پلک هایش راروی هم 

گذاشت واشک از چشمش سرازیر شد روی صندلی کنارتخت سینا نشست دلش کباب شد وقتی 

ینا شتری گرفت دست سصورت کبودوزخمی  سینارا دید جگرش آتش کشید اشکهایش سرعت بی

 رادردست گرفت

داداشی من چت شد یهو چرازندگیتو خراب کردی سینا تو مردقوی ای هستی پاشو پاشو داداشی + 

... 
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 سرش را روی دست سینا گذاشت وزار زد

باتذکر پرستاران بعداز بوسیدن پیشانی سینا وپاک کردن اشکهایش بیرون رفت این مرد مغرور بار 

 یش اشک میریخت....اول بود درزندگ

 عجب تقدیرشومی داشتند سیناوعسل هردودر کما بسرمیبردند...

تقدیر بود دیگر هیچ عالجی نداشت .....ازآن طرف عسل در مراقبت های ویژه به سرمیبرد 

ومادروپدرش وآرین وسامی با حالی خراب پشت درنشسته بودند مادرش آه میکشید وناله میکرد 

خبرنداشت که سینا هم دربیمارستان رامسر درهمانجایی خوابیده که وسینا رانفرین میکرد 

دخترشان خوابیده ....سامی سرش را به دیوار تکیه داده بود هنوز همان لباس های تیکه پاره تنش 

بود سردرد حسابی که داشت امانش رابریده بود تمام اتفاقات از ظهر تاهمین لحظه هزاربارجلوی 

قتی باآن وضیعت عسل رابه بیمارستان رساند دکترها قطع امید کرده چشمانش مرور میشه ظهر و

بودند وباشک اورابرگردانده بودند اما به کمارفته بود کسی جز سام نمیدانست که درصد زنده ماندن 

است حاضربود خودش جای عسل روی آن تخت بیافتد اما عسل سرپاباشدهمبازی بچگی  ۲۳عسل

ر ومادرش هم بیشتر دوستش داشت حاضربود دنیارا بدهد غم هایش بود خواهرش کسی که از پد

به چشم عسل نشیند اماحاال عسل یک جا افتاده بود صدبار سینارالعنت کرده بود بااینکه سینارا چون 

برادرش دوست اما عسل برایش چیز دیگری بود دلش میخواست سرازتن سینا جدا کند که مسبب 

ا گرفت کسی جواب نداد بارهزارم بود این کاررامیکرد شماره این اتفاق بود باگوشیش شماره سینار

 سپهر راگرفت شاید او از برادر بی غیرتش خبر داشت بعداز چند بوق سپهر پاسخگوشد

 بله+ 

اون داداش نامردت کجاست داداش بی غیرتت که زنشو به این روز انداخته غیرت داره خودشو  -

 از سر عسلم کم شه...نشون بوده چراقایم شده هااان ی تار مو 

سپهر نذاشت حرفش را ادامه دهد بااینکه سینا رامقصرمیدانست اما برادرش بود وجودش بود وجود 

 سپهرهم روی تخت بیمارستان بود

عسلت؟؟؟کی شد عسلت مابی خبربودیم؟؟یه تارموازسرش کم شه چه غلطی میکنی هااااان + 

 اسینابی غیرتم باشه باز عاشق زنشه سینا ...سین

 سامی باعصبانیت گفت

 سینا چی هاااان زده عسلوآش والش کرده شمازبون دارید -

سینا تو مراقبتای ویژس نامرد سینا لب دریا یخ زده بی معرفت سینا تورفاقت چی کم گذاشت + 

 برات آره سینا لب دریا حالش بدشده ویخ زده حاال اونم مثل زنش توکماست میفهمی توکماااااا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غروب عشق

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 7  

 

 می را لرزاندو ادامه دادداداش گوش سا

به عاطفه خانوم بگو نفرینات گرفت ظهری توبیمارستان آرزو میکرد داداشم به روز دخترش + 

 بیافته افتاااااد سام سینا تو کماس مثل عسلت سینای منم تو کماست...  داداشم ....

 وبعد بدون منتظرماندن جواب قطع کرد...

رد برای بار دوم سرش را روی فرمان گذاشت وزار زد حتی توماشین نشسته بودگوشی را که قطع ک

 تصور یک لحظه نبود سینا دیووانه اش میکرد خوب که سبک شد به سمت ویال راه افتاد...

 عاطفه بعد قطع کردن سام به چهره مات زده سام نگریست وبه سمتش رفت

 سام اون نامرد کجاست خداذلیلش کنه+ 

 سامی با بهت گفت

 توکما -

 چیییی+ 

 رفته شمال لب دریا حالش بدشده وبیهوش شده سرمای زیاد مقاومت بدنشو گرفته -

 یاامام زماااان+ 

سامی دستی به موهایش کشید واز محیط خفه کننده بیمارستان بیرون رفت...تمام فکرش درگیر 

 نفس بود حاال تکلیف این طفل معصوم چه میشد

هیچ کاری از دستش برنمیامد باید به پدرش خبر میداد بود ۳سپهر به ویال رفت ساعت نزدیک به 

 اصال به ساعت توجه نکرد شماره پدرش را گرفت به دوبوق نریسده جواب داد

 الو سپهر+ 

 سالم بابا -

کجایی تو پسرآخرش تو وسینامنو سکته میدید اون از سینا که گم وگور شده اینم ازتو نفس + 

 وادمادرتو دیوونه کرده پدر ومادرشو میخ

 بابا...سینا...سینا -

 سینا چی چیشده؟؟؟+ 

سپهر شروع به گفتن کرد هر آنچه رااز دکتر ومش حسین شنیده بود گفت مهرداد بعد قطع کردن 

تمام تنش لرزید از فکر به یک لحظه نبود پسرش داغان میشد به سپهرسپرده بود که همین االن به 

م دهد حداقل تهران آوردنش این بود خیالش راحت بود بیمارستان برود وکارهای انتقال سینا راانجا

که دربهترین بیمارستان پسرش را بستری میکنند روز شومی بود هم برای خانواده سینا هم عسل 

که حتی شبش هم صبح نمیشد وهمه خانواده ی هردوبه زور شب راصبح کردند بیقرار تر از همه ی 
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میگرفت....روز بعد مهرداد هم به رامسر رفت وسینارا آنها نفس بود که دائم بهانه پدرو مادرش را

که سپهر شب قبل کارهایش را انجام داده بودبه تهران منتقل کرد سینارا به همان بیمارستانی که 

عسل آنجا بود انتقال داد عجب تقدیری بود متوقف شدن آمبوالنس همزمان شد با پیاده شدن 

ی خبر بود ونفس رابه بیمارستان آورده بود سیمین که نفس رادرآغوش داشت وازهمه جا ب

تاشایدبادیدن مادرش از پشت شیشه آرام شود خبر نداشت که جسم بی نای پسرش درآن 

آمبوالنس است درآمبوالنس بازشد سیمین بادیدن مهرداد که بیرون آمد هول کرد سپهر ماشینش 

ت سیمین با دیدن مهرداد راپشت آمبوالنس پارک کرد وپیاده شد به سمت آمبوالنس قدم برداش

باقدمهای لزرزان به سمت آمبوالنس رفت دلش میلرزید مهرداد وسپهر متوجه سیمین شدند سیمین 

 نای نگه داشتن نفس رانداشت روی زمین گذاشتش ودستش راگرفت

 مهرداد+ 

 تواینجا چیکار میکنی -

 این آمبوالنس...+ 

 بیچاره شدیم سیمین -

 سرسیمین به دوران افتاد

 سینا دیشب کنار دریا یخ زده  -

سیمین جیغ زدوروی زمین نشست نفس که چهره ی رنگ رو رفته ی پدرش راکه روی برانکارد بود 

 وبه داخل میبردند رادید به سمت برانکارد دوید

 بابا...باباجونم+ 

 سپهر متوجه نفس شد اورا درآغوش گرفت

 نفسم آروم  -

 سپهر ضربه میزدنفس بامشهای کوچک وپاهایش به بدن 

 من بابامو میخوام مامانمومیخوام عمو تولوخدا منو ببل پیششون+ 

 لحن بچگانش باعث حلقه زدن اشک درچشم سپهر شد با هزار بدبختی نفس راآرام کرد

یک هفته از بستری شدن هردو میگذشت سینا عالئم حیاتیش نرمال شده ودکتر پیش بینی کرده 

د دکتراهم به عسل امید وار شده بودند اما هنوز عالئم مهمی بدنش بود که خیلی زود بهوش میای

 ...نشان نداده بود

 «*سینا*»

 صداهایی میشنیدم اما واسم گنگ بود چشمامو به سختی باز کردم چه صدای دلنشینی بود 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غروب عشق

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 9  

 

 ام یجیب مضطراذا دعاویکشف سو+ 

 صدای مامان بود من کجا بودم ناخوادآگاه زمزمه کردم

 مامان -

 جانم زندگیم جانم پسرم خدایا شکرت + 

 شروع به صدازدن کرد

 دکتر...دکتر + 

حاال میتونستم تصاویرو واضح ببینم اینجا کجابود من تو بیمارستان چکار میکردم لحظاتی بعد کلی 

ساعت منتقل به بخشم کردن...عسل ۲پرستار ودکتر روسرم ریختن وکلی آزمایش گرفتن وبعد

شت همه چی یادم میافتاد عسل من ...نه اون عسل من نیست بردنم تویه اتاق هنوز کجابود...تازه دا

اجازه دیدن کسیو بهم نداده بودند نمیدونستم عسل زندست یانه خبراز حالش نداشتم فقط تنها 

چیزی که یادم نمیومد وبرام سوال بود این بود که من چرا اینجابودم نفسم کجا بوداالن 

 وسپهر که زندگیم توبغلش بود اومدند داخلشد ومامان وبابا  دخترم...دراتاق باژز

 الهی دورت بگردم مادر +

 نمیشنیدم چی میگن فقط نگام به نفس بود که سپهر آوردش نزدیکم

 بابایی+ 

 جونم همه کسم -

سپهر نفسوگذاشت گوشه تختم که کنارم بشینه چقدر بچم الغر شده بود دستاشو روصورتم گذاشت 

 دستم گرفتم وبوسیدم سرشو گذاشت روسینم دستاشوتو 

 اینم بابات نفس خانوم کچلمون کردی -بابا

 بیشتر به خودم چسبوندمش

 روبه سپهر کردم از جواب سوالی که میخواستم بپرسم واهمه داشتم لبام لرزید

 عسل+ 

 سپهر سری تکون داد چشماش رنگ غم داشت...

 توکماست -

ال بودم که زنده است هرچند توکما همین که نفس میکشید نفس حبس شدمو آزاد کردم خوشح

 کافی بود وعذاب وجدانمو کم میکرد

 کی مرخص میشم+ 

 فردا پسرم امشبو بایدبمونی -مامان



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غروب عشق

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 0  

 

 متوجه نفس شدم روسینم خوابش برده بود الهی بمیرم براش چه عذابی کشیده بود بچم

 ش ودرآغوش گرفتش وگفتمامان متوجه شد به سمتمون اومد از بغلم بیرون آورد

طفلی بچم جون کند واسه تو وعسل این اولین باره که راحت میخوابه چکارکردی بازن وبچه  -

 وزندگیت سینا

 من چکار کرده بودم یاعسل؟؟؟؟؟

 حوصله صحبت ندارم مامان -

 بابا به مامان اشاره کرد

یط بیمارستان براش خوب بریم سیمین سیناتازه بهوش اومده حالش خوب نیست این بچه هم مح+ 

 نیست 

 وبعد روبه من کرد

 باهزاربدبختی وپارتی بازی تونستیم بیاریمش تو...+ 

مامان وبابا بعد بوسیدنم وسفارش به سپهر که مراقبم باشه رفتن هرچند به وجود سپهرهم احتیاجی 

اهم موند خیلی ب نداشتم ....شب شده بود وبرف باز درحال باریدن بود از بعدازظهر که سپهر پیشم

 حرف نزده بودیم سپهر پشت پنجره ایستاده بود

 سینا+ 

 چیزی نگفتم خودش ادامه داد

چرا باعسل اون کارو کردی خونوادش شکایت کردن ازت بابا باکلی دوندگی تونست کاری کنه + 

که نبرنت زندون وگرنه ازبیمارستان که مرخص میشدی میرفتی زندون داداش من ازهمه چی 

 یتون باخبرم عسل همون روز که بردمش دکتر همه چیو بهم گفتزندگ

 نمیدونم چرااما احساس کردم باید باسپهر حرف بزنم

اون روز لعنتی که رفتم درخونه سام تا عسلو ببینم قبلش شرکت بودم عصبی بودم از دستش  -

ز عسل بود یه بسته دستم رسید کلی عکس ا۱۱صبحش احضاریش دستم رسیده بودساعت حدودای

باهمون پسرچندسال پیش تو پارک بود سپهرمطمئنم اگراون عکسارو ببینی باورت میشه من عاشق 

زنم بودم هیچی کم نذاشته بودم براش نمیدونم چرا اون کارو کرد خیلی داغون بودم رفتم در خونه 

 واون اتفاق افتاد...سامی

 تواز کجا مطمئنی راست باشه + 

م عکسارو نشونت میدم مطمئنم باورت میشه همون روز عسل برام مرد اما از این جا که بیرون رفتی -

 حاال آرزومه حالش خوب شه چون عذاب وجدان دارم مطمئنم خداخودش تقاصشو میده
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 اون صیغه نامه ها؟؟+ 

از دروغ خوشم نمیاد اولیش واقعی بود مال دوران مجردیم بود اما دومی جعلی اونو میدونم کار  -

 براش هم پرنیانه دارم

 شاید کسی داره زندگیتونو بهم میزنه -

 نه بابا عکساروببینی باورت میشه+ 

اونشب کلی باسپهر دردودل کردیم از عشقم به عسل گفتم از تنفرم ازاینکه اگه حالش خوب شه 

بعد طالق نفسو پیش خودم نگه میدارم وخیلی حرفای دیگه سپهر میگفت خونواده ی عسل تو 

هیچکدوم نیومدن اتاق من دیگه هیچی برام مهم نبود فقط نفس تنها موجود مهم بیمارستانن اما 

 زندگیم بود...

روز بعد نزدیکای ظهر ازبیمارستان مرخص شدم وبه خونه مامان رفتم نفس انقدر غرق خوشی بودن 

 من بود که کمتر بهونه ی مادرشو میگرفت بچم فهمیده بود که چه بخواد چه نخواد باید تحمل کنه

سپهر هنوزم فکر میکردمن اشتباه میکنم برای همین رفته بود شرکت که عکسارو بیاره ناهارو 

خورده بودیم ومن ونفس تواتاق مجردیم بودیم نفس تو بغلم دراز کشیده بود براش قصه میگفتم 

 وکمابیش خوابش برده بوددراتاق زده شد وبعد قامت سپهر نمایان

 سالم+ 

 سالم چیشد دیدی ؟ -

 ورم نمیشهبا+ 

 ولی توام فهمیدی که حقیقت داره -

 سال تو زندگی مشترکتون بهت خیانت کرده۲یعنی عسل+ 

 باتاسف سری تکون دادم  نفس خوابش برد پتوروروش کشیدم

هه اون پیش خودش فکر میکرد واسه خاطر بچه بخشیدمش اما چیزی که تو دل من بود قدرت  -

کوچیک به عقلم مسلط شد باعث شد دوباره خر شم بهش عشقی بود که بعد سه ماه بایه تلنگر 

 اطمینان کنم عاشقش شم حتی بیشتر ازقبل

 سپهر دستی توموهاش کشید

 نمیدونم چی بگم+ 

از قیافش معلوم بود کالفست باگفتن یه ببخشید ازاتاق بیرون رفت نگامو به نفس دوختم به موهای 

هفته از ۲همه جا نگران تکلیف اون بودم.....خرمایی خیلی روشنش به مژه های بلندش بیشتراز

ترخیصم ازبیمارستان گذشته بود برگشته بودم سرکار نفسم وقتایی که نبودم میذاشتم مهد تواین 
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مدت خونه مامان بودیم نمیخواستم بهونه عسلو بگیره هرچند این بچه کوتاه بیانبود....مشغول 

ششم موبایلم زنگ خوردسپهر بود نمیدونستم عقدقرارداد بایه شرکت مهندسی بودم که برای بار

 چیکار داره دیگه کالفه شدم عذرخواهی کردم ورفتم ازاتاق بیرون جواب دادم

 چیه سپهر وقتی جواب نمیدم البد کار دارم+ 

 سینا بیاخونه -

 چراچه خبره+ 

 عسل اومده -

 باشنیدن اسمش شوکه شدم

 عسسسسل؟؟؟+ 

 ده اومده دنبال نفسآره یه هفته ای میشه حالش خوب ش -

 دنبال نفس ؟؟؟چه غلطا مگه خواب ببینه بچمو بهش بدم+ 

 سنگدل نباش بذار حداقل ببینتش عسل ونفس هردواالن بهم احتیاج دارن -

 نمیدونم سپهر راه میافتم االن+ 

بعد خداحافظی از سپهر گوشی رو قطع کردم تمرکزم بهم ریخته بود نمیتونستم شرکت بمونم 

امیر سپردم وبعد عذرخواهی از شرکت بیرون زدم وبه سمت مهد نفس رفتم وبعد از  کارارو به

تحویل گرفتن نفس از مهد راه افتادم به سمت خونه نفس همش از اتفاقای که تو مهد افتاده بود 

میگفت ولی من اصال نمیفهمیدم چی میگه رسیدیدم خونه ماشینو بردم پارکینگ وبعد پیاده شدم 

گرفتم وسوار آسانسور شدم نمیدونستم چطور باید با عسل برخورد کنم فکرارو نفسو تو بغلم 

بیرون ریختم واز آسانسور بیرون اومدم درو باز کردم ورفتم داخل نفس شروع به ورجه ورجه کرد 

 ومجبور شدم بذارمش زمین

 سالاااااام مامان جون عموسپهرجونم کجایین ...إههه ماما...+ 

الن رسوندم صدای گریه ی عسل باعث شد سرمو بلند کنم نفسو تو بغلش پس دیدیش خودمو به س

 گرفته بود وگریه میکرد

 دختر خوشگلم زندگیم حالت خوبه عشق من... -

خیلی الغر شده بود انگار نمیشناحتمش مامان باسینی چایی  دستش ازآشپزخونه دراومد چشمم که 

 بمن افتاد سری تکون داد

 مقصرم سپهر ازاتاقش بیرون اومد وبه سمت مااومدچراهمه فکر میکردن من 

 سالم + 
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باسرجواب سالمشو دادم عسل از نفس جدا شد وایستاد وسرشو بلند کرد وبه چشمام زل زد اخمهام 

 توهم رفت نگاش پراز بی تفاوتی بود سردسرد پراز نفرت

 اومدم حرف بزنم باهات -

 پوزخندی زدم

 چه حرفی داریم ما باهم.؟؟+ 

 «*سلع*»

اگه بخاطر نفس نمیبود صدسال اینجا نمیومدم جوری بامنت بهم نگاه میکرد که انگار من هنوزم  -

عاشقشم خبر نداشت باتمام وجود ازش متنفر بودم از مردی که زندگیمو به گند کشید از مردی که 

 یه روزی عاشقش بودم وحاال ازحماقتم پشیمون...

 مثل خودش باپوزخند نگاش کردم

 اا؟؟نه آقا سینا من وشما...حرفیم نداریم باهم درمورد بچم باهات حرف می زنمماا -

 بچه ات.....؟؟؟+ 

 وشروع به خندیدن کرد اول آروم وبعد باصدای بلند

 خندش رومغزم بود خاله سیمین غرید

 سینااا+ 

ر برو همیشه شما دخالت نکنی مادرمن ببخشیدا اما زندگی خودمه نفس جون دختربابا با عموسپ -

 تواتاق بازی کنین

 پس مامانی چی میشه+ 

 هیچی نمیشه توبرو -

 نفس بااکراه دست سپهرو گرفت ورفتن تواتاق...

 خاله سیمینم سرشو تکون داد ورفت به سمت آشپزخونه...

 اخمهاش همونطور توهم بود

استم ازبابا خو چقدر آشغال بود که حالمم نمیپرسید بعدازبهوش اومدنم ومرخص شدنم ازبیمارستان

 شکایتشو پس بگیره نشست منم ناخودآگاه نشستم

 خب؟؟+ 

 مثل خودش نگاش کردم

 خب چی؟؟؟ -

 هه بچتو میخوای+ 
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 تمام نفرتمو توکالمم ریختم

 ازت متنفرم -

 مثل من+ 

 پس طالقم بده  -

هفته پیش دادگاه داشتیم که شما حالت خوب نبود بوقتش مطمئن باش کوچیکترین صبری + 

 یکنم وطالقت میدم نم

 ازلحنش بغضم گرفت اما قورتش دادم نباید ضعف نشون میدادم...

 بچمو میخوام -

 توإه هرزه بچه میخوای چکار+ 

 خیلی بهم برخورد داد زدم

 خفه شووو -

چیه اسم آقای جدیدتون میاد جوش میارین ؟؟؟اوه نه ببخشید شاید اون قدیمی بوده ومن یه + 

 گذرونیتمدت کوتاه واسه خوش 

 داشت دیوونم میکرد

 دستمو روگوشم گذاشتم وچشمامو بستم

 خفه شووووووو خفه شووو عوضی  -

 صداتو بیار پایین اینجا اون هرزه خونه ای نیست که توش میری ودادوقال میکنی..+ 

 بغض گلومو میسوزوند 

 وداشکام ناخودآگاه ریخت با پشت دست پاکشون کردم لعنتیااالن وقت ریختن نب

 بچمو بهم بده فقط -

سال پیش تو میمونه که اون حقم من باروکردن ۱کور خوندی خانوم نفس طبق قانون دادگاه تا+ 

 مدرک هرزگیت ازت میگیرم...

 ازجام پاشدم وکیفمو برداشتم

 خیلی پست فطرتی -

 چشمکی زد 

 حاال کجاشو دیدی+ 

 آشغال کثیف -
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ام شد بغضم ترکید وباصدای ۳۳۶له بیرون زدم وسوار اگه بیشتراونجا میموندم خفه میشدم باعج

 بلند گریه کردم...

من بچمو میخواستم امااون آشغال داشت بادوز وکلک میگرفتش من بی نفس میمردم خدایا من که 

نه خیانت کرده بودم نه دست از پا خطا سینا داشت روخیانت خودش سرپوش میذاشت ومنو مقصر 

که نمیدونم از کجا آورده بود رو به همه نشون داه بود حتی به  میکرد اون عکسای مزخرفی رو

خانواده من اوناهم انگاری باورشون شده بود رفتار همشون جز سام باهام سنگین شده بودند ماشینو 

روشن کردم وراه افتادم اشکام بی وقفه میریخت وباپشت دست پسشون میزدم پخشوزدم وبعد رد 

 اطا توماشین پیچیدکردن چند ترک وصدای مجید خر

 «آهنگ توآزادی ازمجید خراطا»

 دیگه از مهربونیات ازاین حس تو دلسردم+ 

 درسته پیشمی اما تورو یک عمره گم کردم

 اگر رفتی نیاریادت چه قوالیی بمن دادی

 بفکرمن نباش اصالبروعشقم توآزادی..

 همیشه بدرقت بودن همین چشمای مرطوبم

 اشی منم خوبمبروهرجابدون من توخوش ب

 فقط میری یه کاری کن که انگار از خدامونه

 یه کاری کن بگن مردم که تقصیر دوتامونه

هق هقام بلندشده بود حاالمیفهمیدم من حتی ازسینای خائنمم متنفرنبودم اما اون مصمم بود طالقم 

 بده...

 صدای خراطا آتیشم میزد

 اگرگفتن فالنی کوجواب مردمو داری+ 

 سفراصال بازم کن آبروداریبگورفتم 

 خودم توخودم حیرونم که من چه طاقتی دارم

 دوباره من نمیدونم باهات چه نسبتی دارم 

 من چطور بی دخترم دوموم میاوردم خدایا تقدیر سیاه من چرااین شکلیه 

 نه میتونم بگم حبسی نه میذارم رها باشی+ 

 نه بامن فکرت آرومه نه میتونی جداباشی

 بی نکن شاید بیافتی ازسرم سادهبهم خو
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 داره میگیرتت ازمن همونی که توروداده

 چقدرباید بمونم تابشه عشقت فراموشم

 لباسم عطرتتو میده دیگه حیفه نمیپوشم

 واسم عادت شده عشقت دلیل بودنم باشه

 میخوام باز بعد هردعوا گناهت گردنم باشه

 دلم لک میزنه واست زمانی که ازم دوری

 درخاطرم هستی دیگه اینجاشو مجبوری ولی

 اگرحرف حرف من باشه هنوزم مردومغرورم ولی میرم که خوش باشی دیگه اینجاشو مجبورم...

مردنبودم مغرورم نبودم من که غرورمو واسه سینا خورد کرده بودم مگه گناه من جز عاشقی بی 

سال عیدیو که ۲تمام حدچی بود هه نزدیک عید بود خوشبحال مردم چه دل خوشی داشتن 

باسینابودم تو ذهنم مرور کردم من چطور نبودتو تحمل کنم آخه نامرد من که خائن نیستم نمیدونم 

چرااومده بودم بام تهران برفا آب شده وهوا بهترشده بود از ماشین پیاده شدم...اشکامو پاک کردم 

که  ..سینا لعنت بهت تو چه کردی بامنرفتم همونجایی که هزاران بار با سینا اونجا رفته بودیم...سینا

 نمیتونم بااین بالهایی که سرم آوردی بگذرم ازت عین دیوونه ها شدم حتی باخیانتت..باتهمتت

این وقت روز خیلی شلوغ نبود اینجا شباش قشنگ بود امامن نمیدونم اینجا چیکار میکردم چشمم به 

ته بودیم همه جارو نگاه کردم انگار داشتم اون رستوران رشا افتاد جایی که بارها با سینااونجا رف

لحظه هایی که باسینااونجا بودمو میدیدم حالم بد شد به سمت ماشین رفتم این محیط برام خفقان 

آوربود راه افتادم سمت خونه ....وقتی رسیدم بعد پارک ماشین رفتم تو مامان وبابا نشسته بودن 

 وداشتن میوه میخوردند..

 سالم+ 

 الم دخترم خوبیس -بابا

 سالم عزیزم+ مامان

 امامن بخوبی سردی لحنشونو حس میکردم

 چیشد باباجان نفسو دیدی -بابا

 آره+ 

حوصله جواب به سوال نداشتم راه افتادم به سمت اتاقم روی تخت نشستم صدای زنگ اومد حتما 

این اینجا چکار سامی بود جزءاون هیچکی اینجا نمیومد  بعد چند دقیقه صدای سپهررو شنیدم 

 میکرد دراتاق بازشد ونفس اومد تو خداااای من اینجا چکار میکرد
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 سالم مامانی+ 

 سالم عشقم بدوبیاببینم -

 به سمتم دوید وخودشو توبغلم فرو کرد بخودم فشارش دادم

 چطور اومدی اینجا همه کسم -

 یجابه کسی نگیا اما ژیادگلیه کلدم بابایم به عمو سپهر گفت بیالتم ا+ 

 الهی قربونت برم -

 وباز بوسیدمش

 بااینکه درباز بود اماسپهر ضربه ای به در زد نگاش کردم وازجاپاشدم وسالم کردم

 باید حرف بزنیم عسل -

 نفسی بروپیش مامان عاطفه من وعمو سپهر صحبت کنیم باهم بعد میام پیشت+ 

 چشم -

 وتختم بافاصله کنار من نشستوبعد دوان دوان رفت بیرون سپهر درو بست واومد تو ر

 چراعسل  -

 چی چرا؟+ 

 خیانت به سینا -

 بغضم ترکید واشکام ریخت

 سپهر توام باور کردی بقران من خیانت نکردم بجون سی...+ 

 حرفمو خوردم

 بجون نفس قسم+ 

 اون عکسا همه چیو ثابت کرده ازاینا گذشته سینا اون پسره رو پیداکرده میخواد آخرین امیدشم -

 از دست نده امشب باپسره میایم اینجا که روبرو کنین

 سپهررررر+ 

 عسل من گیجم بخدااما اون عکسا واقعی واقعین ازاین مطمئنم شب همه چی ثابت میشه -

 ازجاش پاشد 

 نفس بیقراری میکرد سیناهم خواست تا شب بذارمش اینجا -

 یعنی تونمیخوای بمن کمک کنی سپهر+ 

همه چی یه پاردوکس بوجود آورده منم گیجم فعال باید برم شب میبینمت  چرا نخوام اما عسل -

 خداحافظ
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 از دربیرون رفت

 خدایا خدایا چراهیچکی حرف منو باورنمیکرد...

من چقدر تنها بودم خیلی سخت بود حتی خانوادمم درک نمیکردن آرینی که اون همه روش حساب 

ی اونم خیانت خواهرشو باور کرده بود تو دنیای که میکردم رابطش خیلی باهام سردشده بود انگار

پدرم مادرم برادرم حرفمو قبول نداشتن من چه توقعی ازیکی مثل سینا داشتم دیگه امیدی به 

زندگی نداشتم سینا که منو نمیخواست فقط نفسو تواین دنیا داشتم اگه نفسم باخودخواهی ازم 

 میگرفت خودمو میکشتم

فس بغل بابا نشسته بود وداشت براشون شیرین زبونی میکرد رفتم وکنارشون ن رفتم بیرون اتاق از

نشستم نفس تا چشمش بمن افتاد از بغل بابا دراومد وبه سمت من اومد توبغلم گرفتمش وموهاشو 

 بوسیدم

 مامانی+ 

 جوونم -

 کی میریم خونه خودمون+ 

 بغضم گرفت

 میریم عزیزم -

 د که همه چی روثابت کنهسپهر گفت شب سینا بامدرکش میا+ با

 پوزخندی زدم

 هنوز بی مدرک ونیومده شما باور کردنین دیگه مدرک میخواین چکار -

 چرا آخه عسل؟؟؟+ مامان

 باعصبانیت نفسو توبغلم گرفتم وپاشدم صدام ودستام میلرزید

 میفهمی چی میگی مامان؟؟باورم نمیشه شما پدر ومادرمنین واقعا که... -

رفتم دلم پراز غصه بود اما نمیتونستم جلو نفس اشک بریزم وخودمو به بازی باهاش به سمت اتاقم 

مشغول کردم برای ناهار نفسو فرستادم اما خودم نرفتم دوست نداشتم باهیچکی روبروشم دراتاقم 

 زده شد وآرین اومد تو ازاونم گله داشتم سرمو پایین انداختم وبادستام بازی کردم کنارم نشست..

 عسل -

همین که اسممو صدا زد اشکام شروع به ریختن کرد دستمو رو صورتم گذاشتم وهق هق کردم منو 

 روی موهامو بوسید توبغلش کشید و

 حقیقتو بمن بگو عسل+ 
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 هه یعنی فکر میکرد دروغ میگم خودمو ازش جداکردم درحالی که اشکام میریخت گفتم؛

زم میخوای همیشه فکر میکردم اگه ازهمه جا ناامید شم توفکر میکنی من دروغ میگم که حقیقتو ا -

 پشتم بهت پره خیلی بی معرفتی آرین

 عسل من یدونه ازاون عکسارو بردم پیش دوستم عکس واقیعه چرا راستشو بمن نمیگی ....+ 

 این غیر ممکنه -

 دوستم میگفت هیچ فتوشاپی توش دیده نمیشه+ 

 یعنی من.... -

 فقط بهم بگوچرا؟؟+ 

 ته قلب تاسف خوردماز

 لطفا بروبیرون -

 عصبانی شد

 توبااین کارت آبروی خونوادگیمون بردی سینا حق داره هر کاری کنه+ 

 چشمامو بستم وجیغ زدم

 از همتوووون متنفرررررم برو بیرووون -

 فکر نمیکردم خواهرم تااین حد هر...+ 

گرفت بابُهت دستشو روصورتش نذاشتم ادامه بده وسیلی توصورتش زدم که دست خودمم درد 

 گذاشت

 حاال دیگه ازآرین هم متنفربودم کسی که هنوز خواهرشو نمیشناخت وبهش اَنگ هرزگی میزد...

 از امروز برام مردی آرین دیگه برادری به اسم آرین ندارم -

 ازجاش پاشد سری تکون داد

م رم که دیگه اشک نریزم قسوبیرون رفت اشکامو پاک کردم دیگه نباید گریه میکردم قسم میخو

 میخورم...

 روتختم دراز شدم ونمیدونم کی بافکروخیال خوابم برد باصدای مامان بیدارشدم 

 عسل پاشو مهمون داری+ 

 چشمامو بازکردم وباپشت دست مالوندم

 چی؟؟ -

 پرنیان اومده دختر عمو سینا+ 

 باشنیدن اسمش سیخ تو جام نشستم 
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 اینجا چکار داره -

 میدونم اومده تورو ببینه یه دستی به سر ووضعت بکش که بگم بیاد توچه + 

وبعدازاتاق بیرون رفت تختمو مرتب کردم ودراتاقو باز کردم که برم بیرون که پرنیان درحالی که 

 نفس توبغلش بود مقابلم ظاهر شدند بادیدن نفس توبغلش ناخودآگاه سرم تیر کشید..

 سالم عسل جون -

 خودشو به سمت من انداخت واومد توبغل من نفس تامنو دید

 سالم بیا تو+ 

 اومد تواتاق ونشست نفسو بوسیدم وفرستادمش بیرون ودرو بستم

 ازاین طرفا پرنیان خانوم -

 شنیدم چند وقت تو کما بودی اومدم ببینمت+ 

 اومدی منو ببینی یا بدونی دلیل کمارفتنم چی بوده -

 دلیلشو که میدونم بیچاره سینا+ 

 زیر لب گفتم..عوضی

 درمورد صیغه نامه ها سینا دیروز اومد دیدنم خیلی شکار بود  اما من اون کارو نکرده بود+ 

 خب االن بمن چه اینجا چی میخوای -

 شروع به سرفه کردن کرد 

 یه لیوان آب بهم میدی+ 

 وباز سرفه کرد

 دم تواتاقش وبهش دادم..به سمت آشپزخونه رفتم یه لیوان برداشتم وآب توش ریختم وبر

 وایی مرسی عسل جون+ 

 آبوکه خورد لیوانو روپاتختی گذاشت

 روصندلی میز کامپیوترم نشستم ومنتظر بهش چشم دوختم

 داشتی از صیغت باسینا میگفتی -

آره عزیزم شش سال پیش یه بار منو صیغه کرد وبعدمدتی من ازایران رفتم وبار دوم که بعد + 

 سینا خودش پیشنهاد صیغه رو داد منم با جون ودل قبول کردمعروسیتون اومدم 

حالم از سینا بهم خورد شایدم حق داشت پرنیان خیلی ازمن سرتر بود اون چشمای اغواگرش دل 

 هرکسی رو جادو میکرد ....

 من خیلی بدبخت بودم تمام نفرتمو توکالمم ریختم
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 از خونه من برو بیرون... -

 از جاش پاشد

 هانیاوکی + 

 به سمتم اومدودرگوشم گفت 

 خوشحالم که سینامو پس دادی+ 

وبی خداحافظی بیرون رفت پاشدم درو تو هم کوبیدم وسرجام نشستم دیگه فکرم به هیچی قد 

 نمیداد رفته رفته خودمم داشت باورم میشد خیانت کردم...

نتظر سینا بودند تاسف رونشون میداد ارین وبابا ومامان تو سالن نشسته وم۸/۲۳عقربه ساعت 

میخوردم بحال کسایی که یک عمر بهشون افتخار میکردم توآشپزخونه بودم وغذای نفسو دهنش 

 میذاشتم آخرین لقمه رو که خورد

 مامانی -

 جوون همه کسم+ 

 خوابم میاد  -

بیا بغلم بریم تواتاق بخوابیم بغلش کردم وبردمش اتاق خودم گذاشتمش روتخت الالیی خوندم 

اش کم کم خوابش برد زنگو که زدند دلم هری ریخت ازاتاق بیرون رفتم آرین آیفونو جواب داد بر

ودرو زد هرسه شون منتظر ورود داماد عزیزشون بودند درباز شد طپش قلبم هزاربود سینا اومد تو 

بابابا وآرین ومامان دست داد نگاش بمن افتاد سفیدی چشماش عین خون قرمز بود پشت سرش 

ی وای خدایا داری چی بسر من میاری این که پسراون روز توپارک بود بمن نگاه کرد ولبخند ....ا

 چندشی زد وبعدازاونم سپهر اومد تو صورت پسره زخمی بود معلوم بود جای هنرنمایی سیناست...

ده دقیقه ازاومدنشون میگذشت همه دورهم نشسته بودیم وسکوت مطلق کسی چیزی نمیگفت روبه 

 تپسره گف

 پست فطرت هرچه که بمن گفتی روموبه مو بگو+ سینا

 پسره نگاهشو بمن دوخت

 من وعسل ازقبل ازدواجش باهم رابطه داشتیم من عاشق عسلم اونم همینطور -

 خون خونمو میخورد تمام بدنم داغ کرده بود

 ادامه داد

دماه از این فهمید من تا چن تااینکه ازدواج کرد رابطمون کمتر نشده که هیچ بیشتر شد اما وقتی که -

 دیدن عسلم محروم بودم اما وقتی باردارشد باز رابطمون اوپن شد 
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 جیغ زدم حالت جنون گرفته بودم

 درووووغ میگه بقراااان دروغ میگه + 

 سینا دادزد

 خفه شوتاگردنتو خورد نکردم -

 سینا پرینت خط عسلو فردا میگیریم ثابت میشه+ آرین

 چوقت باخط خودش بمن زنگ نزد من یه خط وگوشی مجزا براش گرفتمعسل هی -اون پسره

 باجیغ وگریه گفتم

 نه نهههههههههه دروغه+ 

 اون گوشی کجاست عسل؟؟؟ -آرین

 به پیغمبر دروغه+ 

 آرین روبه مامان کرد

 مامان لطفا اتاقشوبگرد وسایلشوهم -

 حالم از خانواده ی پستم بهم میخورد

 پسره گفت

 حرص نخور داری راحت میشیخوشگل من + 

ازجاپاشدم سینا به پسره حمله ور شد وبه باد کتک گرفتش بزور جداشون کردند باباالل شده بود 

 هیچی نمیگفت

 عقب عقب رفتم

 سینا به جون نفس دروغه -

 فریاد زد

 اسمممم منوووو صدااا نزن+ 

 عقب عقب میرفتم

 نهههه نههه بخداخیانت نکردم دروغ میگه -

 ی مامان سکتم دادصدا

 اینه آرین تو کشو پاتختیش  بود+ 

 همه به سمت مامان برگشتیم 

 سینا خودشو بهش رسوند وگوشی گرفت هرلحظه قیافش بیشتر رنگ خون میشد

 گوشیو تو بغل آرین انداخت به سمت پسره رفت 
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 ازاینجا که بریم تحویل پلیست میدم سپهر ببرش بیرون+ 

 دایا من که کاری نکردمتمام بدنم میلرزید  خ

 به سمت من اومد

 کشیده ای توگوشم زد

 وتف انداخت تو صورتم

 اشک حلقه زده بود توچشمش امالحنش مستحکم بود

 ساله دارم تحقیق میکنم همه دالیل اینو میگه که هرزگی کردی ازت متنفرم عسل متنفر۲ -

 دستمو روصورتم گذاشته بودم واشک میریختم

 ربروبچمو بیا -

 نهههه+ 

هیشششش خفه فقط بچمو بیارهمین که مردی کردم وبجرم خیانت تحویل پلیس ندادمت خیلیه  -

وگرنه حکمت سنگساربود نفسو بیار میای دادگاه وبی چون وچرا قبول میکنی وهررری میری پی 

 زندگیت

 حرفی که آرین زد باعث شد صدبار بمیرم وزنده شم 

 مامان نفس رو برو بیار بده سینا ببره خودم وکالتتو قبول میکنم سینا+ 

 نه من نفسو نمیدادم آخرین تالشمم کردم روپاهای سینا افتادم هق هقم خونه رو گرفته بود

 سینا توروقران التماس میکنم بچمو نبر سینا خواهش میکنم+ 

 باپاهاش انداختم اون ور مامان نفسو که خواب بود وآورد وبغل سینا داد

 جیغ میکشیدم

 تورووووخداااا نبررررش سینا -

 سینا به سمت درراه افتاد چهار زانو دنبالش میرفتم جیغ وهق هق میکردم

 نهههههه سینا نبرش  -

 ازجام پاشدم ورفتم دستای بابارو گرفتم

 بابا توروخدا نذار ببرتش  -

ونه رو م خبابا نگاهشو ازم گرفت سینا بیرون رفت ودرو محکم کوبید توهم روزمین نشستم وجیغ

 گرفت دیگه امید زندگیم نداشتم

 داد زدم

 خدااااااااااا من خیانت نکردم -
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 توسروصورت خودم زدم هیچکی طرفم نمیومد

 آییییی نفسم نفسمو برد میشنوی صدامووووو خداااااااااا -

 جوری صداش زدم خونه لرزید

مد بگه آروم باش صدام گرفته هق هقام در ودیوار رارو میلرزوند اما هیچکس حتی نزدیکمم نمیو

 بود اینقدر جیغ زده بود

 مامان وبابا وآرین نشسته بودند انگار نه انگار حتی مامانمم بااشکای من دلش نمیگرفت

ازجام پاشدم وبه اتاقم رفتم حالم ازاین خونه بهم میخورد وسایلمو توی چمدون گذاشتم عروسک 

اید میرفتم پالتومو پوشیدم وازاتاق بیرون رفتم نفس هم بود بوسیدمش وتوی چمدون گذاشتمش ب

 بادیدن چمدون دست من آرین اومد جلوم ایستاد..

 کجا تشریف میبرین خانوم+ 

 فکرشو نمیکردم یه روز تااین اندازه متنفرباشم از آرین

 چشممو بازوبسته کردم 

 بتو ...بتو هیچ... -

 بودتااالن اینطور جلوش نایستاده بودم اماحاال وقتش 

 کردنی نیومده  بتو هیچ غلط -

 یه طرف صورتم سوخت

 چشممو بستم

 اسم خودتو گذاشتی مرد -

 از بغض صدام میلرزید

 ازت نفرت دارم داداش بزرگه تو برام مردی -

 صدام باال رفت وبه سمت ومامان وبابا رفتم

اگذار میکنم امیدوارم خدا ازشما دوتاهم متنفرم فقط..فقط هرسه تونو از ته قلب به اون باالیی و -

 تقاص قضاوت بیخودتونو بده ...

 بابا سرشو پایین انداخته بود وباانگشتش بازی میکرد مامانم زل زده بود بمن ازجاش پاشد

بس کن دختره ی بی حیا چه بزرگ کردم من آبرومونو بردی جای اینکه مارو نفرین کنی از + 

 خدابترس نفرین سینای بیچاره نگیرتت

 م از مادرم بهم میخورد حق نداشتن انقدر زود پشتمو خالی کننحال
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باشه سیمین خانوم توراست میگی صبر میکنیم ببینم خدا ازکی تقاص پس میگیره....از امروز تا  -

 آخرین روز زندگیم نفرت دارم ازتون بزرگترین دشمنام شما سه تایین

 وقفم کردنگامو ازشون گرفتم وراه افتادم سمت در صدای بابا مت

سویچ ماشینو بذار اونجا از طال وجواهرایم که خونه ی من خریدی چیزی نمیبری مال سینام + 

 خودش میدونه

برگشتم وسویچو جلو پاش پرت کردمو بیرون زدم پامو که بیرون گذاشتم اشکامم شروع به ریختن 

 کرد....

 به سمت خیابون رفتم این موقع شب ماشین کجابود...

 قه منتظر موندم که یه پژو جلو پام متوقف شد رانندش یه مرد مسن بود...دقی۱۳نزدیک

 آقامن آریاشهر میرم+ 

 سوارشو دخترم... -

 سوارشدم وراننده چمدونمو صندوق عقب گذاشت...

 وخودشم سوارشد وحذکت کرد  ازاون راننده های پرحرف بود

 دیگه داره از سرمای هواکم میشه دخترم -

م.......چندبار این کلمه توذهنم منعکس شد من دختر هیچکی نبودم دختر کسایی که دخترم ....دختر

 دخترمو گرفتن نبودم......

 بفرما رسیدیم  -

بااین حرفش به خودم اومدم جلوی خونه سام ایستاده بود پیاده شدمو وراننده چمدونو جلو پام 

 نداد چند دقیقه بود منتظربودم گذاشت چمدونو کشیدمو وجلو دررفتم زنگو فشردم اما کسی جواب

اما بی فایده بود به گوشیش زنگ زدم جواب نداد...کجارو داشتم برم جزءاینجا پدرومادرم ولم 

کردند چه برسه به بقیه....جلو در روی زمین نشستم سرد بود اما نه زیاد نیم ساعت گذشته بود اگه 

د وصدای آهنگش کوچه روبرداشت شب نمیومد چکار میکردم....یه ماشین ویراژ کشید وایستا

چشممو به ماشین دوختم ماشین یه دختر غرق آرایش بود که سام صندلی جلو نشسته بوددرو باز 

 کردمتوجه من نبود خم شد ودختره رو کوتاه بوسید

 خوش گذشت هانی فعال بای...+ 

ه د چشمش کپیاده شدودروبست  وبعد چند بار دست تکون دادن برای دختره به سمت خونه افتا

 بمن افتاد ایستاد

 سالم خوشگلم اینجا چیکارمیکنی + 
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 ازصداش دادمیزد مسته 

 به سمتم اومد ازجام پاشدم منو توبغلش کشید بوی الکل هیکلشو برداشته بود

 این موقع شب اینجا توإه خوشگل نترسیدی؟؟+ 

تو درو بست ورفتیم داخل یه قدم عقب رفتم درو باز کردو ازم خواست برم تو چمدونو خودش آورد 

 توسالن نشستم سام تلوتلو میخورد به سمتم اومد کنارم نشست ودستشو دور گردنم حلقه کرد

 نگفتی خانمی اینجا چیکار داری؟؟+ 

 سام بکش عقب -

 چراخوشگلم مگه شوهرتو ول نکردی بیای پیش من بمونی + 

 کشیده ای تو گوشش زدم دستاش ازم جداشد پاشدم

 فه شو آشغال فکر کردم تنها پناهمی اما نمیدونستم اومدم توخونه یه گرگ خفه شو خ -

 راه افتادکه برم که دستمو کشید وناخودآگاه از پشت تو بغلم گرفتم

 کجا خانومم + 

 ولممممم کن عووووضی -

باآرنج توی شکمش زدم ضربم انقدر محکم بود که دستشو به شکمش گرفت روی زمین نشست 

چمدونم راه افتادم برشداشتم وبدوبدو بیرون زدم نفس نفس میزدم ازخونش بیرون  باگریه به سمت

 اومدم وبه اندازه دوکوچه دور شدم دیگه داشتم هق هق میکردم...

بود بابدبختی تاکس پیدا کردم وخودمو به هتل ۱۳لعنت به زندگی من لعنت ساعتممو نگاه کردم 

فتم انقدری داشتم که مدتها هتل باشم به لطف این رسوندم خداروشکر تواین مدتی که سرکار میر

بود که سینا میگفت پول من مال خودمه ونباید خرج خونه شه یه اتاق گرفتم وبعداز یه روز پراز 

 بدبختی روی تختم دراز کشیدم 

چه طالع نحسی درانتظارم بود نمیدونستم ذهنم کار نمیکرد نمیدونم کی خوابم برد بازنگ گوشیم 

بود....وااااو چقدر خوابیده بودم گوشی رو برداشتم شماره سپهر بود ۱۳ساعتو نگاه کردم  بیدارشدم

 جواب دادم...

 بله+ 

 سالم عسل -

 سالم+ 

راستش سینا امروز دادگاه بوده صحبت کرده فردا دادگاه دارین خونتون زنگ زدم گفتن نیستی  -

 دادگاه باش...۹فردا ساعت
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 فقط به یک کلمه اکتفا کردم

 باشه + 

 خداحافظ..... -

 بی خداحافظی قطع کردم...

 یعنی سینا فردانفسو میگرفت ازم باید یه فکری میکردم من به راحتی نفسو از دست نمیدادم

رفتم یه دوش گرفتم ذهنم انقدر مشغول بود نمیدونستم چکار میکردم گوشیم برای بار بیستم زنگ 

 ده بود بازشون کردمتا پیام فرستا۸خورد سامی بود ریجکت کردم 

 عسل آجی کجایی عزیزم+ 

 عسل بمرگ خودت بمرگ مامانم مست بودم+ 

 من گوه بخورم بهت نظر داشته باشم+ 

 عسل جوووووونم+ 

 غلط کردم بقران حالت عادی نداشتم+ 

 کجایی بیام دنبالت+ 

 توروخداااجواب بده+ 

 خدا منو بکشه که رنجوندمت+ 

تنها پناه وامیدم سام بود  اما اونم از دست دادم االن تنها فکرم  گوشی رو انداختم روی تخت من

نفس بود یه تصمیم گرفته بودم که خودمم نمیدونستم درسته یا غلط اما تو این شرایط بهترین 

تصمیم بود برام شماره آقای فخرو گرفتم مدیر آژانس امالکی بود که دوسال پیش مطبو ازش 

 خریده بودم جواب داد

 بله+ 

 سالم آقای فخر راد هستم -

 سالم خانوم خوب هستین+ 

 ممنونم راستش یه زحمت داشتم براتون -

 جانم درخدمتم+ 

 میخواستم مطب رو باوسایل بفروشم.. -

 بفروشی.؟؟؟؟چراآخه؟؟+ 

 خواهش میکنم این کارو بکنین من نهایتا تا سه روز دیگه پول میخوام ازسه روز بیشتر نشه  -

 بفروش بره باشه سعی میکنم + 
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آقای فخر فقط به هیچ وجه همسرم چیزی نفهمه هزینه هم هرچقدربخواید محیاست براتون فقط  -

 شوهرم نفهمه

 چشم خبرتون میکنم+ 

 ممنونم منتظرم خدانگهدار... -

گوشی رو قطع کردم وموهامو خشک نکرده بستم لباس پوشیدم وازهتل بیرون زدم و تاکسی 

وماه میشد که سرکارنیومده بودم دنیا دختری که منشیمم بود همون گرفتمورفتم مطب االن به د

اوایل خبردادم که نیاد رسیدم اونجا رفتم داخل همه ی وسایل شخصیمو توی یک ساک ریختم ویه 

مقدار پول که تو گاو صنوق داشتمم برداشتمو بیرون زدم کلیدو دست نگهبانی دادم که اگه فخر 

 خواست بهش بدنش...

تم هتل نمیدونستم چی میشه فقط ازخدا میخواستم سینا نفس روبهم بده..... اون روز به وبعدبرگش

 فالکت گذشت وباالخره روز بدبختی من رسید

بود که بعد کلی جابجاشدن تو تختم از جام پاشدم فایده ۱شب قبل اصال نخوابیده بودم ساعت 

اتشو ت کیفم رفتم کالفه بودم محتوینداشت نمیتونستم بخوابم سرم به حد انفجار درد داشت به سم

خالی کردم روتخت قرص نوافن مو بداشتم ویه دونشو خوردم حال صبحونه وهیچ کوفت وزهر ماری 

رو نداشتم امروز روز بدبختیم بود روز جدایی از عشقم.... عشقم؟؟؟؟؟آره عشقم سینا تمام زندگیم 

.....من چطور بااسم سینا میلرزید ....سینا...سینابود حتی االن که از خانوادم متنفربودم باز دل لعنتیم 

بی تو زندگی کنم ...آخه اون گوشی....تو اتاق من.....نه باورم نمیشد...من که  اصال اونجور گوشی 

نداشتم شاید کارخود سینا بود...نههه کاراون نیست ....پرنیان.....آره خودعوضیش این کارو کرده 

 ب بیارم لعنت بتو دختره ی آشغال....اون زمان که خواست برم واسش آ

ناخودآگاه دستم بسمت گوشی رفت وشماره سیناروگرفتم شاید میخواستم ته مایه غرورمم بریزم 

 براش ...بوق خورد دلم لرزید صداش تو گوشی پیچید معلوم بود خواب نیست....

 هاچیه+ 

 سینا -

 حوصله ندارم حرفتو بزن قطع کن+ 

 ی رو تواتاق گذاشته بقران کار من نبودسینا پرنیان اون گوش -

دادگاه باش فیلمت دیگه واسه من سوخته من باوکیلم ۹خفه بمیر ببینم چرت وپرت نگو ساعت + 

صحبت کردم من تو توافقی جدامیشیم فهمیدی؟؟؟نفسو هم بمن میدی...وااااای بحالت اگه تو 

 دادگاه زراضافی بزنی به علی قسم حکم سنگسارتو میگیرم
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 ام میریخت خودم شکستن غرورمو حس میکردماشک

ببین انقدر مدرک علیهت دارم ک حکم سنگسارتو بگیرم پس عین بچه آدم میای دادگاه وطالقو + 

قبول میکنی من باهزاربدبختی وپول وپارتی تونستم کاری کنم که امروز همه کارا انجام شه پس 

 چرت بازی درنیار خداحافظ.....

یکبار دیگه شکستم...سرتا پا سیاه پوشیده بودم به خودم نگاه کردم شکل  گوشی رو قطع کرد ومن

بود ازهتل بیرون رفتم تاتاکسی گرفتم ورسیدم دادگاه نزدیک ۸یه مرده متحرک گرفته بودم ساعت

بود بزور خودمو کنترل کرده بودم گریه نکنم چشمم به آرین آشغال رسید یه پرونده دستش بود ۹

رو دیوار گذاشته بود وسرشو به دستش تکیه داده بود افتاد اونطرف تر  وکنار سینا که دستشو

خانواده هردومون نشسته بودند خدااای من نفسم بود نزدیکشون شدم نفس زودتراز همه منو دید 

آشغاال چرااین بچه رو آورده بودند آورده بودنش مادرشو جلوش خورد کنن نفس به سمت من 

 دوید وتو آغوشم غرق شد

 انیمام+ 

 جووونم نفسم... -

 دلم برا..+ 

 یک دفعه نفس ازم جداشد نگاه کردم دیدم سیناست ازبغلم بیرونش آورد

 برو پیش عمو سپهر نفس بروبابایی  -

 ایستادم وبه چشماش نگاه کردم خالی از عشق خالی از احساس .....

 «*دانای کل*»

س واضطراب بود اماسینا نگاهش خشک هردو به چشمان هم زل زده بودند چشم های عسل پراز تر

 وجدی بود.....

سربازی فامیلی هردوشان را صدازد عسل اصال به خانواده خودش وسینا نمیکرد...هردو به داخل 

رفتند عسل از ترس انگ رسوایی وحرفهای صبح سینا الم تاکام حرف نمیزد یک ساعت ازتایمشان 

طالق را صادر کرد وسرپرستی نفس به سینا داده گذشته بود که قاضی بنابر خواست هردوشان حکم 

شد در دل عسل قیامتی بود خونین بعد ازصدور حکم از دادگاه خارج شدند وبه محضر رفتند تمام 

تن عسل میلرزید آخرین لحظات زندگیش بود وبسوی امضای طالق نامه اش میرفت بیچاره نفس 

 میشن ...... ازهمه جا بیخبر نمیدانست  پدرومادرش دارن ازهم جدا

 «*عسل*»



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غروب عشق

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 0  

 

رفتیم محضر بعد دادگاه باید اونجا امضا میکردیم جون راه رفتن نداشتم اونا باماشین خودشون 

اومدند ومن باتاکسی جلوی میز دفتر دار من وسینا نشسته بودیم سینا باآرامش ومن پراز وحشت 

پیشونیم بخوره ....از جدایی از  ...از ترس جدایی...از أنگ هرزگی ....از مهر مطلقگی که قراربود رو

 عشقم ونفسم....بعداز انجام کار های دفتری..

 اسممو شنیدم...خانوم راد بیااینجارو امضا کن دخترم

 تو محضر  فقط من وسینا وآرین ونگار وسپهربودیم بقیه رفته بودند....

 از جام پاشدم پاهام میلرزید رفتم سمت اون مرد

 م میلرزید وتوانایی گرفتن خودکارو تو دستم نداشتم...خودکاررو دستم داد دست

ساله ۱۳ساله بودم وسینا یه پسر۱سال پیش ...من یه دختربچه ۳۳ذهنم ناخودآگاه برگشت به 

داشتیم توحیاط مابازی میکردیم سپهر منو هل داد افتادم تواستخر تو آب غرق شده بودم وبزرگترا 

دم با دادای سینا چشمامو باز کردم دوروز توتختم بودم به سختی بیرونم آوردن از هوش رفته بو

دکتر گفته بود شانس آوردم خفه نشدم تموم اون دوروز سینا پیشم بودوخونشون نرفت باهام بازی 

ساله....تویه ۳۳ساله وسینا۱۱سال پیش....من یه دختر۱۳میکرد وغذامو خودش دهنم میذاشت.......

سینا اینام بودند بخاطر کنکور سال بعدش کم میخوابیدم واون  مهونی خونه یکی از دوستای بابا بود

مهمونی روبه عشق دیدن سینا رفته بودم تومهمونی حالم بدشد وافتادم فقط صداهارو میشنیدم 

ونمیتونستم چشممو باز کنم فقط میدونستم توبغل یکیم وداره میدوه منو توماشین گذاشت سینا بود 

ب بدم بهوش بودم اما فقط میشنیدم صدای گریشوصدای توروخدا هرچه صدام میزد نمیتونستم جوا

 بهوش بیا عشقمش رو.......

 باصدای دفتر دار بخودم اومدم

 خانوم راد حواست کجاست+ 

 بهش نگاه کردم

 خانوم چنددفعه صدات زدم زود باش امضاکن دخترم+ 

 جارو امضا کردم وسرجامزیرلب گفتم ببخشید صورتم خیس اشک بود من کی گریه کردم......چند 

 نشستم قدرت راه رفتن نداشتم سینارو صدازد خیلی زود امضا زد وبه سمت نفس رفت....

 از جاشون پاشدن آرین وسپهر بیرون رفتن

 فقط نگار وسینا موندن نفس دوید اومد سمت

 من....

 ....روزمین نشستم توبغلم گرفتمش وهق هقم اونجا رو برداشت چندبارموهاشو بوسیدم
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 نفسی مواظب خودت باش همه کسم+ 

ساله من انگار میدونست چه روزیه اونم زد زیر گریه ۲اشکام به حدی بود که چشمم تار میدید بچه 

 بریده بریده گفت

 مگه تو باما نمیای -

سرمو به نشونه ی نه تکون دادم وتوبغلم فشردمش دستی اونو از جا کرد وبه سمت در کشید نفس 

 رفت ازم گریه میکردنگاهشو نمیگ

 وبه سینا که کشون کشون وبه سختی میبردش میگفت...

 بابا تولو خدا بژال مامانی بیاد + 

 سینا بردش واز در بیرون رفتن بچمو برد زندگیمو نگار به سمتم اومد 

 عسل جان من جای آرین شرمندم -

 پسش زدم وپاشدم اشکامو پاک کردمو ازاونجا بیرون زدم

وجی هرسه تاشون ایستاده بود دلم نمیومد نگامو ازسینا بگیرم اماهم از سپهر هم آرین جلو در خر

بدم میومد  نامردایی که شاهد طالق من وعشقم بودن....نگاه آخرمو به سینا که اخمهاشو توهم 

کشیده بود ونفسو توبغلش داشت انداختم نفس سرش روشونه ی سینا بود ومنو نمیدید سیناهم 

بار درحد چند لحظه نگاهی توچشمم انداخت وسرش وزیر انداخت از اونجا بیرون برای آخرین 

اومدم احساس خفگی میکردم دستمو برای اولین تاکسی تکون دادم سوارشدم وآدرس هتل رو دادم 

دقیقه ۳۳به سمت هتل حرکت کرد سرمو به صندلی تکیه دادم وچشمامو بستم بعد از گذشت حدود

 صدای راننده رو شنیدم

 رسیدیم خانوم بفرمایید+ 

کرایه شو دادم پیاده شدم ورفتم توهتل وباآسانسور خودمو به اتاقم رسوندم درو باز کردم ورفتم 

داخل خودمو بالباس انداختم روتخت بدون اینکه بخوام اشک از چشمام میریخت طبق قرار دادگاه 

نا تنگ میشد من از بچگی ماهی یکبار اون بمدت یه روز حق دیدن نفس رو داشتم دلم برای سی

عشق رو باسینا شناختم تازه آروم آروم انگار داشت باورم میشد چه بالیی سرم اومده انگار االن از 

خواب بیدارشده بودم وتازه فهمیدم همه ی این اتفاقا واقعیه هق هقم هر لحظه بیشتر میشد دستمو 

پاشایی رو انتخاب کردم وگذاشتم  به سمت کیفم بردم وگوشیم رودرآوردم وازتو موسیقی ها آهنگ

 ساله مچاله شدم توخودم۳وصداشو باال زدم وعین یه بچه 

 «آهنگ دیدی مرتضی پاشایی»

 دیدی بی من داری میری + 
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 دیدی قوالتو شکستی

 دیدی راست گفتم عزیزم

 دیدی چشمامو نخواستی

دگیمون که میگفت هیچوقت باصدای بلند هق هق میکردم یاد حرفای سینا افتادم توروزای اول زن

 تنهات نمیذارم مگه بمیرم به شرفم قسم عسل اصال به چشمای تو قسم که زندگیمه

 دیدی حتی یک دقیقه نمونی دم رفتن+ 

 دیگه خسته شدم آخه بس که قلبمو شکستن...

 دیدی رفتی...

 دیدی میگفتم یه روز میری

 دیدی دوسم نداری

 میاری دیدی میگفتم من عاشقم ولی تو کم

 دیدی میگفتم یه روز میاد میری که برنگردی

 تو که میخواستی بری چرامنو دیوونه کردی

 چرادوسم نداری

هق هق هام تبدیل به جیغ وناله شده بود درست مثل کسی که سر قبر عزیز تازه گذشتش زجه 

رتمو ستم صومیزنه تو تختم نشستم هرکلمه این آهنگ منو یاد یکی ازقوالی سینا مینداخت با د

 پوشنده بودم وناله میکردم..

 دیدی اشکام روی گونم میرزه چیزی نگفتی + 

 دیدی راحت اینو گفتی داری ازچشام میافتی..

 از چشام افتادی دیگه عسل -صدای سینا تومغزم انعکاس پیدا کرد 

 دیدی چشم یه غریبه چه جوری دل تورو برد+ 

 دیدی رفتی ویکی موند تونبودنت کم آورد

 دیدی رفتی...

 چشمای پرفریب پرنیان...

 دیدی دلت جای من نبود دیدی ازم گذشتی+ 

 داره حاال باورم میشه منو دوسم نداشتی

 دیدی چه آسون وبی هوا یهویی دل بریدی

 دیدی دلم تیکه پاره شدآخه اینم ندیدی
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 دیگه دوسم نداری

 دیدی میگفتم یه روز میری دیدی دوسم نداری

 فتم من عاشقشم ولی تو کم میاریدیدی میگ

 دیدی میگفتم یه روز میاد میری که برنگردی

 توکه میخواستی بری چرامنو دیونه کردی

 چرادوسم ندارررری....

گریم بند نمیومد گوشیمو دستم گرفتم وبه عکسای خودمو سینا نگاه کردم هرلحظه داغ دلم تازه تر 

 میشد....

دم شهری که توش به دنیا اومدم نفس کشیدم وبزرگ شدم بین چقدر غریب بودم حتی تو شهرخو

هزارتا دوست وآشنا وفامیل اما حاال حتی پدر ومادرمم طردم کرده بودند پدر ومادری که ازشون 

متنفر بودم وحاال باوجود این همه آدم من تو شهر خودم مثل یه غریب بودم که باید روزاشو تو هتل 

ریه کرده بودم که بلند نمیشد.....یه گوشه تو خودم چمباتمه زده به شب میرسوند چشمام انقدر گ

بودم من که کسی رو نداشتم نه سینامو داشتم نه نفسمو دیگه برای کی غذا میپختم که ظهربیاد خونه 

وقربون صدقم بره دیگه نفسم نبود که با مامانی گفتناش دلمو آب کنه....نه نه نه دیگه هیچکس نبود 

داهم صدامو نمیشنید اونم منو فراموش کرده بود اگه به یاد من بود اگه براش مهم .....حتی دیگه خ

عشقم جداشم عشقی که بااین همه بالیی که سرم  بودم نمیذاشت این اتفاقا بیافته....نمیذاشت از

آورده بود باید ازش متنفرمیبودم اما نبودم وبالعکس هنوزم عاشقش بودم کاش سام بود الاقل اون 

ست آرومم کنه آره االن واقعا به سام احتیاج داشتم درسته اون شب اون اتفاق افتاد اما اون میتون

بیچاره کلی عذر خواهی کرد داشتم میمردم از بغض باید به سام زنگ میزدم اون میتونست آرومم 

 کنه مطمئن لودم گوشی مو برداشتم وشمارشو گرفتم بادومین بوق جواب داد ...

 عسل غلط کردم+ 

 سام -

 جون سام عزیز دلم +

 بغض نمیذاشت حرف بزنم

 امرو...امروز از...سینا طالقم داد -

 وبعد هق هقم باال گرفت

عسل ....عسل الهی فدات شم آجی گریه نکن جون من گریه نکن فقط بگو کجاییی دوروزه تهرانو + 

 زیرورو کردم پیدات نکردم چرااز خونه رفتی ها فداتشم
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 سامی بیااینجا  -

 تو کجایی+ 

 اومدم هتل -

 آدرسو واسم بفرست خیلی زود اونجام+ 

 باشه خداحافظ -

 خداحافظ گلم+ 

 گوشی رو قطع کردم وآدرس واسم هتلو فرستادم برای سام

 لب تابمو از چمدونم درآوردم ومشغول به دیدن فیلمای تولد نفس شدم وپا به پاش اشک ریختم....

 ه تلفن اتاق زنگ خوردنمیدونم چقدر زمان گذشته بود ک

 گوشی رو برداشتم

 بله+ 

 سالم خانوم راد یه آقایی اومدن میخوان ببیننتون -

 سام راد اسمشه؟؟+ 

 اجازه بدین...

 وبعد چندلحظه

 بله خانوم آقای راد + 

 ممنون راهنمایشون کنین اگه میشه به اتاقم -

  خدانگهدار بخیر وققتون چشم+ 

یقه نکشید که در اتاق زده شد ازجام پاشدم ورفتم درو باز کردم سامی دق۲/۲گوشی رو گذاشتم به

 جلوم ایستاده بود چقدر دلم براش تنگ شده بود...

 سام+ 

 جوونم -

 وبعد خودمو به آغوشش سپردم کاش آرین از روز اول نبود کاش سام جای اون برادرم بود...

ه خیلی جمع وجور یه گوشه چیده شده بود نفره ای ک۱موهامو بوسید اومد تو ودرو بستم رو مبالی

 نشستم سام هم کنارم نشست

 چرا این شکلی شدی عزیزم انقدر الغر+ 

براش گفتم از همه چی از نامردی دنیا از پست فطرتی برادرم ..خانوادم..از عشق از دست رفتم از بی 

 مادرشدن دخترم...انقدر گفتم که اشکام جاری شد
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که اشک تو چشمای سام هم حلقه بست حرفام که تموم شد نالیدم وزجه انقدر زندگیم درد داشت 

وار گریه کردم اشک ازچشمای سام هم میریخت منو توبغلش کشید انقدر گریه کردم که دلم برای 

 لحظه ای هم شده آروم گرفت ازش جداشدم دستامو تو دستش گرفت...

 چشماش هنوزم اشکی بود

ن خواهری..زندگی تو امروز تموم شد سینا طالقت داد اونم ببین عسلم به حرفام خوب گوش ک+ 

سال پیش که اون اتفاق افتاد بجای گریه وتوسرخودت زدن ۲بخاطر خریت خودت اگر همون

سینارو قانع میکردی که بره تحقیق کنه وبفهمه این حرفا دروغه این اتفاق نمیافتاد حاال که باز باگریه 

خودت کردی عسل خود تو خواستی چون قوی نبودی من نمیگم زاری پاپس کشیدی...این کاریه که 

همش تقصیر تو...شوهرتم مرد نبود اگه بود به سختیم خیانتتو باور نمیکرد نه به این راحتی باور کنه 

ببین چه توبخوای چه نخوای سینا طالقت داده تو یه زن مطلقه ای که باید ازاین بعد زندگیتو خودت 

ی که همه کار برات بکنه ازاین به بعد خودت باید باشی وخودت....باید بسازی دیگه سینارو ندار

طوری زندگی کنی که هرکس که پشتتو خالی کرد روزی صدبار بگه غلط کردم نه اینکه اینقدر گریه 

 زاری کنی که همه فکر کنن مقصری ...

 ن دادممو تکویه تصمیم داشتم که دوست نداشتم حتی به سام هم بگم...فقط دربرابر حرفاش سر

قوی باش عزیزدلم قوی سینا ولت کرده بدرک مادرت پدرت بهت تهمت زدند به جهنم آرین + 

 نامرد پشتتو خالی کرده گردنشش خورد مهم نیست....

 روپای خودوایستا ازاینا بگذریم تومنو داری یه داداش که تازندس نوکرته...

 خوشحالم سامی که هستی -

 ؟ناهارم که نخوردی نه؟؟+ 

 نه -

 پاشو ببینم من گشنمه+ 

بزور مجبور به همرایم کرد رفتیم رستوران هتل دوقاشق  بیشتر نخوردم سام اصرارکرد که برم 

پیش اون وخرج الکی نکنم اما قبول نکردم تاغروب پیشم موند وبعد رفت.......یک هفته گذشت 

سینا وبیشتر از دوری  تواین یه هفته تو هرروزش روزی هزاربار مردم وزنده شدم از دوری

نفس.....فقط روزی یک وعده اونم خیلیییی کم غذا میخوردم شبا عین جغد تا صبح بیدار بودم 

وباعکس وفیلمای تو لب تاپم زندگی میکردم سام هرروز بهم سرمیزد جلو اون وانمود میکردم 

فته توبغلم گر خوبم امامیدونست که دروغ میگم طبق هروز یه گوشه تخت نشسته بودم وزانوهامو
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بودم وبه عکس نفس رو مانیتور لب تاپ زل زده بودم گوشیم زنگ خورد من که کسیو جزسام 

 نداشتم گوشی رو ازرو پاتختی برداشتم شماره فخر بود جواب دادم

 بله.+ 

 سالم خانوم راد -

 سالم آقای فخر خوش خبرباشین+ 

طب ووسایلشو باهم پسندید قیمتشم همینطورم هست زنگ زدم که بگم دیروز مشتری پیداشد وم -

 خوبه

 اینکه خوبه + 

 آره بعدازظهر یه تک پا بیاین آژانس برای معامله -

 اونجام۲چشم میام ممنون از لطفتون من ساعت+ 

 اوکی خداحافظ خانوم -

 خدانگهدار..+ 

اما باید  هخوشحال بودم که فخر مطب رو فروخته بود ....نمیدونم این تصمیم به سرانجام میرسید یان

تالشمو میکردم بقول سام باید محکم میاستادم سام هنوز از تصمیمیم خبر نداشت میدونستم اگه 

بدونه  حتما سرزنشم میکرد...میخواستم برای همیشه از ایران برم البته نه تنها بانفسم...ریسکش باال 

ده رزشی نداشت میمردم وزنبود میدونستم اگه سینا بفهمه بیچارم میکنه اما ماهی یک بار برای من ا

میشدم تا یک ماه برسه قصدداشتم ببرمش همون قدر که سینااز نفس سهم داشت منم ازش سهم 

داشتم سینا بانامردی تمام اونو مال  خودش کرده بود آره هرلحظه به تصمیمی که گرفته بودم مصمم 

.اما نا یاشایدم زن دیگه..ترمیشدم من باید دخترمو میبردم باید زیر دست خودم بزرگ میشد نه سی

نمیتونستم قانونی برم باید غیر قانونی میرفتم باید هرچه زودتر اقدام میکردم خطرناک بود اما من 

بخاطر بچم هر کاری میکردم حتی اگه تاپای مرگم میرفتم... اما نمیدونستم از کجا شروع کنم یاد 

سق یه پسره که بچه آستارا بود شد بعد سارا افتاده اون سالهای او دانشگاه دوست بودیم باهم عا

مدتها فهمیدیم شوهرش تو کار درست کردن پاسپورت وویزای جعلیه اون موقع خیلی  تحقیرش 

کردیم اماحاال واقعا بهش احتیاج داشتم با سارا حداقل سالی یه بار به بهونه تبریک سال نو هم شده 

کردم که پشیمون شم گوشیمو برداشتم درارتباط بودیم شمارشو داشتم حتی یک لحظه هم مکث ن

 وشمارشو گرفتم چندبوقی خورد که صدای سارا تو گوشی پیچید..

 بله -

 سالم سارا جون خوبی + 
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 سالم عسل جونم خوبی آجی -

 قربونت توخوبی گلم بچه هات خوبن+ 

 فداتم خوبن سینا خوبه نفس خوبه -

 مرسی گلم راستش یه زحمت داشتم عزیزم+ 

 جونم گلی -

 راستش دارم میام آستارا+ 

 جیغ کوتاهی کشید

 واااااوو عاشقتم عسل کی میاین -

 من ونفس میایم یه زحمت برای شوهرت داشتم+ 

 باتعجب گفت

 شاهین؟؟؟ -

 آره عزیزم میخوام از ایران برم+ 

 خب به شاهین ربطش چیه -

 ربطش غیر قانونی رفتنمه+ 

 آخهههه چرااا -

 تعریف میکنم برات فقط میخواستم بدونم میتونه کمکم کنه میام سارا اونجا همچی رو+ 

 چرا کمکت نکنه هر کاربتونه میکنه برات -

 پس من یه چند روز کارامو راست وریست کنم میام+ 

 باشه خانمی مواظب خودت باش -

 سالم برسون بچهاتم ببوس+ 

 چشم  خداحافظ عزیزم -

 خداحافظ+ 

بود باید می رفتم بانک سریع آماده شدم وازهتل بیرون ۱۱نمیدونستم از کجا شروع کنم ساعت 

زدم باید چندتا بانک میرفتم هواهوای خرید عید بود خوشبحال مردم چه دل خوشی داشتن 

وباخوشحالی خرید میکردن اما من مقابل زندگی کم نمیاوردم دوهفته مونده بود به عید نمیذاشتم 

میرفتیم وبرای نفسم بهترین زندگیو میساختم  زندگیم همینطور بمونه نفسو میبردم وازایران

اونقدری داشتم که بتونم بهترین آینده رو براش بسازم هیچ طال جواهریم جز حلقه ایی که هنوز 

 دستم بود از خونه سینا وبابام نیاورده بودم....
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ز باخستگی وبدبختی رسیدم هتل امرو۳کلی بدبختی کشیدم که حسابمو تخلیه کنم باالخره ساعت 

حالم خوب بود چون داشتم نفسمو میبردم ناهارو زنگ زدم آوردن تو اتاقم حاال فقط مونده بود پول 

مطب پوالی حسابمو همه تبدیل به ارز کرده بودم خواستم تو یک حساب دیگه بریزم اما گفتم 

 منمیتونم توخارج از حساب ایرانی استفاده کنم باید امروز همه کارامو میکردم وفردام میرفت

رفتم آژانس ومعامله سرگرفت ۲خواهش التماس که بذارن برای یک روزم شده نفسو ببینم ساعت 

....حماقت بود اما می ارزید حماقت بود که کل درایمو ارز کرده بودم ومیخواستم برم یه شهر غریب 

فسم نواز اونجام یه کشور غریب حتی هنوز نمیدونستم باید چه کشوری برم هرجابود مهم نبود فقط 

 کنارم میبود

 همه کارها انجام شده بود 

 اون شب با استرس خوابیدم اما 

 اما فقط ب عشق صبح شدن 

 خوابم بردبه عشق اینکه 

 دخترمو میگیرم صبح با

 صدای گوشی بیدارشدم

 خودم روزنگ گذاشته بودمش

 خاموشش کردم استرس

 شدیدی داشتم ازجام پاشدم 

 ورفتم دستشویی ودست و

 صورتمو شستم امروز باید

 هرطورشدکه شد با خواهش

 والتماسم شده نفسمو میدیدم 

 صبحونه نخورده لباس پوشیدم 

 واژهتل بیرون رفتم تاکسی 

 گرفتمو رفتم سمت خونه پدر

 سیناتودلم آشوب بودماشین 

 جلوی درتوقف کردبعداز

 حسابکردن کرایه پیاده

 شدم پاهام میلرزیدبه 
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 م دستموسمت دررفت

 روزنگ گذاشتم دقیقه ای

 گذشت صدای سپهرو شنیدم

 تواینجاچیکارمیکنی عسل -

 میشه یه لحظه بیای جلودر+ 

 باشه میام  -

 بعدازچنددقیقه اومد

 سالم + 

 سالم ازاین طرفا -

 اومدم نفسوببینم+ 

 امروزک وعدتون نیست+ 

 سپهر خواهش میکنم بذارین ببینمش  -

نا بعد طالقتون حتی نمیذاره نفس مهد بره بمام گفته غیراز اون تاریخ که مگه دست منه عسل سی+ 

 مشخص کردن براتون نذاریم ببینیش

 بغض گلومو گرفت

 سپهر توروخدا خواهش میکنم -

 میگم خب بی فایدس چرا نمیری بخودش بگی بذاره ببینیش+ 

 سپهر تو بمن میگفتی آجی یعنی برای خواهرت کاری نمیکنی؟ -

ال اون موقع بود که آبرومون سرجاش بود نه االن االن حتی خجالت میکشم ک دارم باهات اون م+ 

 حرف میزنم  

 غرورم برای بار هزارم له شد

 خفه شو فقط خفه شو -

از خونشون دور شدم اما ناامید نشدم باتاکسی خودمو به شرکت سینا رسوندم منشیش انگاری 

رد وراهنماییم کرد اتاق سینا سینا با دیدنم بشدت ازجاش نمیدونست جدا شدیم ازم گرم استقبال ک

 بلند شد به منشیش اشاره کرد بره بیرون درو بستم

 اینجا چه غلطی میکنی اومدی باهرزه گریت اینجام آبرومو ببری + 

 شکستم اما دم نزدم چون پای نفس درمیون بود

 چرااللی حرف بزن+ 
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 اومدم ازت بخوام بذاری بچمو ببینم -

 اوووهو بچتو هه خانوم فداکار مادرنمونه فعال ک تاریخی ک دادگاه گفت نرسیده+ 

سینا التماس میکنم  بقران میخوام ازایران برم اون تاریخ دادگاه ممکنه ایران نباشم خواهشششش  -

 میکنم بذار برای بارآخر فقط دوروز پیشم باشه 

 هه خر خودتی خانوم خودت+ 

مو سمت کیفم بردم بلیطی رو که دیروز برای هفته آینده گرفته بودم رو فکر اینجام کرده بودم دست

 نشونش دادم این کارو برای محکم کاری کرده بودم بلیطم ک به مقصد ترکیه بود گرفتم سمتش

 روز بعد تاریخ پرواز من بودانگار باورکرده بود اخماش توهم رفت۲وعده دیدنمون 

بحالت خانوم اگه یه موازسر بچم کم شده باشه حاالم لطفا برو  باشه اما فردا شب میام دنبالش وای+ 

 بیرون به مامان زنگ میزنم که بری دنبالش اجازه بده ببریش

 تو دلم عروسی بود

 بلیطو از دستش گرفتم وزیر لب گفتم مرسی وراه افتادم طرف خونشون

اده شدم نزدیک ظهر بود تودلم غوغابود سریع ماشین گرفتم وخودمو اونجا رسوندم از ماشین پی

 باخوشحالی راه افتادم سمت خونشون وزنگ رو زدم سپهر باز جواب داد

 االن میارمش+ 

 باحس غرور ایستادم خوشحال بودم که نفسومیدیم قلبم تند تتد میزد

درباز شد وسپهر درحالی که نفس توبغلش بود تودر قرار گرفت نفس با دیدن من خودشو سمت 

 من کشید

 یمامان+ 

 خودشو تو بغلم انداخت 

 جوووونم دخترم نفسم قربونت برم زندگیم -

 سینا ساکشو کنار پام گذاشت وبی حرف رفت  تو ودرو بست 

 برام مهم نبود هیچی مهم نبود ساکشو دستم گرفتم وراه افتادم نفس تند تند گونمو میبوسید 

 دلم بالت تنگ شده بود مامانی -

 دمش بغض گلمو گرفته بود بوسی

 فدات بشم دخترم دیگه پیش خودم میمونی+ 

.......... 

 همه کارامو انجام دادم تو اون یک روز وحرکت کردم به سمت آستارا دقیقا همون شب.....
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