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 مقدمه

 (زییاز جنس پا ی)رمان دختر 

 یرفاست که رسوب کرده!ح یاست که لرزکرده!بغض یاست؛که تب کرده!تابستان یز،زمستانییرا دوست دارم...پا زییپا

من  یتمام فصل ها ز،عروسییپرستم!پا یرا م زییاست که سکوت کرده!من،سکوت رسوب کرده درتب ولرز پا

 ...!!!کردندیام م یارزان نفسهزاران بار  یرا که روز یینکنم؛برگها د؛لهیرس زکهییباشد؛پا ادمیاست.

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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هنوز ساعت پنج صبحه وقت داشتم  دمید یشدم دستمو بردم سمت گوش داریاز خواب ب دیو کسالت شد یخستگ با

م با معدل باال قبول بش دیبود با رستانمیدرس بخونم سال آخر دب کمیدادم پاشم  حیخواب اما ترج هیبرا یساعت کی

 دادمیو بهش م یخبر دیبود چطور با دیفرش شیپ متمام فکر یامتحانات آخر وگند نزنم ول نیتمام تالشمو کردم تا ا

اتاقم شدم لباسامو  یکه در توانم نبود صورتمو آب زدم تمام بدنم مور مور شد طبق معمول همه خواب بودن راه

 رونیب رفتم بمیگذاشتم تو ج ممیبرداشتم گوش مویموهامو بافتم مقنعه امو رو سرم مرتب کردم  خودکار آب دمیپوش

ن به خورد بردینم لممیاومده بودم دل ضعفه گرفتم اما م رونیزودتر از خونه ب قهیخلوت چهل دق ابونایصبح بود خ

 یخارج کردم رفتم قسمت گالر بمیاز داخل ج موینشستم گوش مکتیرو ن رفتم تو پارک زدمیداشتم قدم م یزیچ

رو صورتم نشست  یاشکمن قطره  یدلتنگ یعکس شده بود دوا هی نیوآوردم زوم کردم روش هم دیعکس فرش

ا بهت بگم هان چطور خد دیاصال چطور با نمیوبب یرنگ خوشبخت تونمیم گهیخبر به تو د نیمن بعداز دادن ا یعنی

مونده بود  قهیدق ستیب امیبده که بتونم از پسش برب یدارم کنارم باش قدرت ازیاز قبل به کمکت ن شتریب یلیجونم خ

دادم تا  لیدفتر تحو ویگفتم و گوش ریبه مد یریگرفتم سالم صبح بخ شیدر پ روتا زمان امتحان، کم کم راه مدرسه 

 ستمخوایلب گفتم هرچقدر م ریز یکه شمارم بود نشستم بسم الله یصندل مترم،قسیزمان برگشت برم پس بگ

 یبا صدا هسالن و فرا گرفته بود ک یاریبس یافتاد شلوغ یوازذهنم کنار بزنم انگار برعکسش اتفاق م دیفرش ریتصو

جواب دادم از  عیسر میداشت اتیخودش قرار گرفت برگه ها پخش شد امتحان ادب هیهرکس تو جا یریبلند خانوم م

 مکی دنیکشیراحت تر بود مراقبا در حال رژه رفتن بودن که انگار رو مغزم سوهان م کردمیکه فکرشو م یزیاون چ

 گرفتم رفتم به سمت خونه مویدادم گوش لیرو تحو رگهامتحان به اتمام برسه ب ینشستم تا ساعت قانون گهید

 بد باشه.. یلیش خاگه عواقب یکار روشن بشه حت نیا فیتکل دیبا امشب

 

که  داداشم موندیقفل چرخوندم بابام که نبود احتماال سرکار بود مامانمم طبق معمول خواب، م دوتویکل یخستگ با

 شیتمامA4بود برگه ختهیکتابخونش بهم ر دمیتو اتاقش کش یسرک هینشده رفتم  داشیخونه پ شبهیفکر کنم از د

 میزیافتاده من خونه نبودم چ ینکنه اتفاق هینطوریچرا ا نجایداختم ابه اتاق ان یشده بود مشکوک نگاه نیپخش زم

 به خودم اومدم... ایمامان ناد هیبه من نگفتن با صدا

 خونه.. یبرگشت یک ؟یی:سامان جان مامان توایناد
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 ستین دمیمن از امتحان برگشتم با سامان کارداشتم اومدم اتاقش که د ستی:سالم مامان جون نه سامان نسلما

 افتاده من خبر ندارم؟ یاتفاق

 دخترم امتحان چطور بود؟؟ ری:صبح بخایناد

کوتاه گفتم خوب بود مثل  دمینپرس یزیچ گهید رهی:حس کردم مامان داره از جواب دادن راجب سامان طفره مسلما

 کردم شیهم چان یلبخند شهیهم

 دوستم ادتیخالت برم عبا  خوامیبعدش م کنمیصبحانه رو آماده م ی:تا لباساتو عوض کنایناد

 بخوابم خوامیندارم خستم م لی:باشه شما آماده شو برو مسلما

 :سلماایناد

 :جانم مامانسلما

 نگرانم یبهم نگفت لشمیدل یحال وحوصله ا ی:چند وقته بایناد

 جشیاز نت یدونیبخاطر امتحاناته خودت که م ممیخوبم کم حرف میلیخ وفتادهین ی:نه مامان خوشگلم اتفاقسلما

حال خوش  رییخودت شاهد تغ گهیتمام وقتم وتمرکزم رو درسا باشه چندوقت د کنمیم یچقدر استرس دارم سع

 یشیم

رست مثل د یبد بودن و ندار تیکه تو اصال قابل یدونیم هیدختر قشنگم استرستم الک اریبه خودت فشار ن ادی:زایناد

 زودتر برگردم خونه کنمیم یپدرت برو استراحت کن سع

 دیشماهم مراقب خودتون باش رمی:ممنون چشم ماسلم

خفه زار زدم انقد زار زدم که حس کردم اشکام خشک شد  هیسرعت وارد اتاق شدم پشت در نشستم وبا صدا به

برداشتم شماره مورد نظرمو گرفتم بعد سه تا بوق جواب  مویتا االن رفته گوش گهیوجاشو داد به هق هق حتما مامان د

 دادن

 دیتلفن و بهش بد شهیمحتشم کار داشتم م دی:سالم با فرشسلما

 تلفن باتو کار داره ایمحتشم ب دی:فرشناشناس
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در بروز ندادنش کردم..سالم  یتو گلوم نشست اما سع یبغض دیچیپ یکه صداش داخل گوش دینکش ی:طولسلما

 دیفرش

 حالت خوبه ؟ زمی:سالم عزدیفرش

منتظر پاسخ  گهیخداحافظ..... د کنمیشدفراموشم کن من دارم ازدواج ممن وتو بود تموم  نیکه ب یزی:هرچسلما

 یکردم لعنت هیو زدم وگر غیج تونستمیکه م ییو تا جا هیو قطع کردم حتما االن شوک بد یدادن اون نشدم گوش

جهنم  من به وفتهیبراش ب ینزار اتفاق نکمکش ک کنمیمن نبود من مجبور شدم خداجونم کمک کن خواهش م ریتقص

 یکه تو دوستم دار دونمیاعتقاد دارم م تیببرتش خدا من به بزرگ نیفقط اون و خوشحال کن نزار درد نبودم از ب

 یکنیکمکم م

 من چکار کردم من چطور خوردش کردم اومدم دوباره شماره رو گرفتم دوباره همون مرد جواب داد بله... یوا

 ......هیخودمو آماده کنم برا دیکرد حاال با سیگفتن اشکام دوباره صورتمو خ یبرا گهینداشتم د یزیچ یول

 

به سرعت از اتاق  ومدیاز اتاق سامان م ییصدا هیبه بدنم دادم  یشدم کش وقوس داریاز خواب ب یدیسردرد شد با

که  اومده شیپ یا مشکلکردم که حتم دایپ نانیدر اتاقشو زدم اما جواب نداد باز کردم که قفل بود اطم رونیرفتم ب

 خبرم صداش زدم یمن ب

 یکنیباهات صحبت کنم درو باز م خوامیم ی:سامان درو باز کن کارت دارم،،سامان؟سامان داداشسلما

دون چم نیباز شد که دستم ورو قلبم گذاشتم و گفتم چت شده سامان ا یزیدر به صورت خشونت آم یطور ناگهان به

 تو دستت چشمات چرا قرمزه هیچ

 برام خداحافظ یکه چقدر با ارزش یدونیمراقب خودت باش م امیخونه نم یمدت هی ی:سلما خواهرسامان

دستمو رو سرم گذاشت چه  نیاز طرف من و نداد به سرعت از خونه خارج شد نشستم رو،زم یجواب چی:فرصت هسلما

انواده چهارنفره مون که پر از عشق و خ هیبرا دینبا یتفاوت یهمه ب نیدرستش کنم ا دیاومده با مونیسر زندگ ییبال

بلوز  میقلوه ا هیبرق لب زدم رو لبا هیاز باال بستم  وربع گرفتم موهام هیدوش  هیرفتم  وفتادیبود اتفاق م یقشنگ

 یچبسه هر گهید رونیاز اتاقم و اومدم ب دیهمراه با صندل سف دمیبود پوش دیوسف یشلوار ستم وکه به رنگ صورت

 اگه به زور باشه یحت نویا دمیقول م کنمیغصه خوردم و بغض تو گلوم نشست من فراموشت م
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درست کنم تا بتونم از مامان راجب سامان حرف  یزرشک پلو با مرغ خوشمزه ا هیگرفتم  میآشپز خونه تصم رفتم

 دنیکه جواب سوال آدمو نم ینطوریبکشم هم

درو باز کردم اومد  دمیآنا رو د ریکه تصو فونیومد رفتم به سمت آآماده کردن بودم که زنگ به صدا درا مشغول

 داخل ..

لواتو ح یبترک یاله یدادیتماسامو جواب نم امامویتو چرا پ یبود پس کوجاا بود دهیعشقم دلم برات تنگول یی:واآنا

  بیزشت بدترک مونیبخورم م

 کجا  نجای:به به آنا خانوم احوال شما تو کجا اسلما

 نمیحاال برو کنار بب یکجا اندازه نوک سوزن معرفت ندار نجایر آنا خانوم تو کجا ا:زهرماآنا

که محرم تمام اصرار من بود از هفت  یبود و تنها دوست یو مهربون یکردم دختر دوست داشتن ی:تک خنده اسلما

السامون ک رستانیاز دوم دب یبود و رشته من علوم انسان یتفاوت که رشته آنا تجرب نیتا االن با ا میباهم بود یسالگ

 از هم جدا شد

 ناهار خوشمزه درست کردم هیکمک  ایبرو اتاق لباساتو عوض کن ب آنا

 صاحابم گشنه وتشنه یشکم  ب نیچه کنم کمکم نکنم ا یول دنایخونه شما رسمه از مهمون کار کش نکهی:مثل اآنا

 مونهیم

 آشپز خونه،، این بکردن لطف کن برو لباساتو عوض ک یپرحرف هی:به جاسلما

ساالدو آماده کردم گذاشتم رو  لهیزارم،وسیبرنج مونده بود که بزارم با درست کردن ساالد که به عهده آنا م هی فقط

 باتخته وچاقو زیم

 کرده وونهیچه کرده همه رو د یجون سلما��ادیم یی:اوووم چه بوهاآنا

 کردم رو درست ایمورد عالقه تو سامان و مامان ناد هی:غذاسلما

 وسامان کجان ایخاله ناد یدختر،راست دیدست تورو بوس دی:باآنا

 کجاست دونمیبگم خودمم نم یدوستش،سامانم که چ ادتی:مامان رفته عسلما
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 .سلما ساالد کاهو درست کنم..گمی:آها باشه،مآنا

 نکرد،حس کردم نگاهش رنگ غم گرفت  یبود که آنا کنجکاو بی:عجسلما

 باهم ختمیر ییشدم،،آره ساالد کاهو درست کن....برنجم دم گذاشتم،دوتا چا الیخیشدنا ب یمدل هیهمشون  نایا وا

 میبخور

 :سلماآنا

 :جانمسلما

 ؟ی:به کلمه فراموش کردن اعتقاد دارآنا

اما  هشیبلکه کم رنگ م شهیفراموش نم یاز زندگ یجز هی شهیم ادیتو باور آدم م یزیچ هی ی:نه ندارم چون وقتسلما

 هست شهیوجودش هم

 ؟یقبول دار شهیوجود داره که وجودش هرلحظه پررنگ تر م یتو زندگ یزیچ هیوقتا  ی:اما بعضآنا

 ازدواج کنم گفتم که فراموشم کنه  خوامیگفتم که م دیامروز به فرش یدونی:آنا مسلما

 سلما یگیم یجد ی:نکنه تو،نکنه دارآنا

 به اونا دمیمثبت وامشب م شه،جوابیهم هی:آره امروز رابطه مون قطع شد تموم شد براسلما

فقط بخاطر  ایحواست هست  یکنیم یباز ندتیبا آ یدار ،یذره احساسم راجب اون ندار هی ی:احمقانس تو حتآنا

 کدومش سلما؟ یعمرتو تلف کن یخوایحرف بابات م

  خرمیعمر خودمو به جون م ی:تباهسلما

 ؟یمتی:به چه قآنا

نجات  یمن از ورشکستگ  یکنیازدواج موافقت م نیبا ا ایکه بابام گفت  یدونیاما م کنمیدارم چکار م دونمی:نمسلما

چکار کنم بزارم مامانم از غصه دق کنه  یگیم یشیخانوادتو مرگ پدرت م یشاهد نابود شهیهم هیبرا ای کنمیم دایپ

 سامان نابود بشه رهیبابام سکته کنه بم
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 آنا یکردینم نکارویا ینه تو بود ایبگذرم از خودم  دیوسط با نیا

 خادیباباتو م هیبااون مرده که چکا میبر ایاصال ب میکن دایپ یا گهیراه د هی میفکر کن میتونیم نی:آروم باش سلما،ببآنا

 مگه نه گهید ادیکاره باالخره دلش رحم م نینه؟ بهتر میوصول کنه صحبت کن

ند که گ یآنا امتحانات و چطور گذروند یگرفتم حرف و عوض کنم،راست میتصم رهیبگ شی:کم مونده بود آنا گرسلما

 ؟ینزد

دربند  میفردا بر ایاصال ب الیخینکنم با معدل باال قبول بشم ب ،فکری:االنم من اصال متوجه نشدم بحث و عوض کردآنا

 ه؟ینظرت چ

ردا ف نیبدم به بابام حتما هم امشب که جواب و حیتفر میبر میکه پاش ستیکه االن اوضاع مناسب ن یدونی:مسلما

 انیم شنیپا م یخواستگار هیبرا

 دهیقدنم ییعقلم به جا گهیبگم واقعا د یچ دونمی:نمآنا

 ...میآماده کن زویمامان کجاست تا م نمی:زنگ بزنم ببسلما

خودت غذا سفارش بده من  هیدارم از طرف مامان باز کردم)سلما جان برا امیپ دمیو از اتاق برداشتم که د یگوش رفتم

غذا درست  نهمهی(هووف ازمیبهم خبر بده عز عیخونه مراقب خودت باش اگه سامان اومد خونه سر رسمیتا عصر نم

 کردم..

 ادیمامان نم میناهار بخور میپاشو بر آنا

 امی:باشه من برم دستامو بشورم بآنا

 بود درو باز کردم انیسامان نما ریاومد رفتم تصوزنگ به صدا در میمشغول خوردن بود مینشسته بود زی:سر مسلما

 راست رفت سمت آشپز خونه منم دنبالش رفتم هی یسالم و احوال پرس چیاومد داخل بدون ه

 :سامان..سلما

 نشه هان داتیپ نجایمگه نگفتم ا رونیپاشو برو ب یکنیچکار م نجای:تو اسامان
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 حالت خوب نکهیمثل ا یکنیم یادب یحرفارو رو به آنا زد از تعجب چشام گرد شده بود، سامان چرا ب نی:سامان اسلما

  ستین

 اخطارم بهت بود)آنا صداقت( نیآخر نیا رونیبرو ب عی:تو ساکت سلما،پاشو سرسامان

 بخشمتیسامان تا عمر دارم نم ینامرد یلی:خآنا

 درو با شدت بست ورفت و هنوز من متعجب و نگران بودم دیگفت رفت سمت اتاق لباسشو پوش نوی:آنا اسلما

 دستشو رو سرش گذاشت و شروع کرد....... نینشست رو زم سامان

 کردن،سلما برو دنبالش  هیگر به

من برات متأسفم سامان واقعا  ایمردم مسخره تو،ان  یکنیچکار م یمعلوم هست دار چیسامان ه ی:مسخره کردسلما

 رفتارت در شأن آنا نبود 

 مجبور شدم  ،منیخبر ندار یچی:تو از هسامان

 کنمیوسامان خواهش م دونمیکه نم ییزایبگو بهم چ دیازم پنهون کرد یهرچ گهی:بسه دسلما

بهش  ییحسا هیچقدر حواسم بهتون بود از همون اولش  ادتهی:همون قدر که روتو حساس بودم رو آنام بودم سامان

روز به روز حسم بهش  نکهیناراحت بودم تا ا شهیبابت هم نیاز ا دونستیکردم اما اون منو مثل داداشش م دایپ

و مثل گفتم من م،بهشیزنگ زدم قرار گذاشت هشب ایسلما دلمو زدم به در یدونیم شیپ کهفتهی نیشد تا هم شتریب

 ...یکه بهم فکر کن خوامیدوست دارم م یلین من  خداداشت ندو

از حس سامان نسبت به آنا برده بودم اما هربار خودمو  ییبوها هیکه سامان زد درسته  یی:شوکه شدم از حرفاسلما

پس  یتو که دوستش دار زاشت،سامانیخبر نم یاگه بود سامان حدأقلش منو ب ستین یزیکه ن چ کردمیقانع م

 ؟یبود که بهش زد یحرفات چ نیامروز ا

حس کنه ازش متنفرم وحرفام همش دروغ  دیبا نمی(ازدواج کنم بخاطر همیعماد هی:من مجبورم با دختر )آقاسامان

 بوده سلما من شکستم داداشت خورد شد 

 :بابا مجبورت کرده اره؟سلما
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 :آره سامان

 ؟یقبول کن یخوای:چرا مسلما

 ؟یقبول کن یخوای:تو چرا مسامان

 کنم  نکاروینجات خانوادمون ا هیدرست مثل تو مجبورم برا ،منمیخبر دار زی:پس توام از همه چماسل

 :مجبور؟سامان

 کمیندارم باالخره که قرار ازدواج کنم حاال  یخودمه مخالفت میتصم هیقض نی:آره مجبور،سامان اسلما

 ی...سامان ولمیسامان مجبور شدم به دروغ بگم که راض الیخ یراحت هیبرا یخودمو باور نداشتم ول هیزودتر.....حرفا

 ؟یکن نکارویا دیتو چرا با فهممینم

زدن موقع برگشت بابا گفت  ییچه حرفا نشونیب دونمیو دخترش اونجا بودن نم ی:رفته بودم شرکت، عمادسامان

رو حرفم حرف  خوامینم ازدواج باهات هیداره برا لیدخترشم تما  هیازت خوشش اومده گفته پسره با جنم یعماد

و هم هم ت دیشیدارم که خوشبخت م نانمیاطم میراحت بش یو ورشکستگ یفقط بگو قبول که از شر بدهکار یاریب

 خواهرت

 یزور یزور نایا نیکریدرو پ یداره آخه اصال چه خانواده ب لیچجور تما شناستیاصال نم ی:اون دختره وقتسلما

 آخه  یبدن به تو که چ خانیدخترشونو م

 ما یروزا شدن ناج نیا یهستن ول یهستن و ک یچ دونمی:نمسامان

 ما... یعامل بدبخت دمیشا ای:سلما

 میزارشکست اما ن دیمن شکستم تو دلم گفتم فرش یو بگو تو شکست قتیپاشو به آنا زنگ بزن حق یداداش پاشو

 آنام بشکنه باشه؟

تو  رتیوغ یبرم بگم مردونگ گذرمیازش م یدست یدست بگم هان برم بگم ببخش که دارم عشقمو ی:،برم چسامان

  ادیداره م گهید یکیتو  هیکه پا گذاشتم رو حست برم بگم جا ستیوجودم ن

 اشک نطوریا رهیخواهرت بم ی:اشکاش صورتشو کامال شسته بود،االن عشق داداشمو درک کردم،حس کردم،الهسلما

 نهینب ختنتویر
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 بهش بگو لطفا کنهیبرخورد م یمنطق فهمهیمارو م تیحتما موقع هیداداشم آنا دختر با درک سامان

ه فکر کن نطوریباره بهش نگو بزار هم نیدرا یزیچ کنمیازتوام خواهش م ستیو که امکانش ن یزی:ازم نخوا چسامان

 ازم شهیمتنفر م ینطوریکردم وغرورشو شکستم ا یکه با حسش باز

 ماجرا ها خبر داره؟ نیو از همه همجنسات متنفر بشه.. مامان از اکه نه تنها از ت یو باهاش کرد ی:تو کارسلما

 ومدمیشب ن رونیبا،بابا بحثم شد از خونه رفتم ب یکه خونه نبود شبید یول دونهینم یزی:نه چسامان

 استراحت کن  کمی:باشه،برو اتاقت سلما

 :باشه..سلماسامان

 :جانمسلما

 زنگ بهش بزن حالشو بپرس هی:سامان

 کردم ینثار خاندان عماد یلعنت هیرفت اتاقش، زنم،سامانی:باشه زنگ مسلما

 دادنن یخاموش بود شماره خونشونو گرفتم وبازهم ناکام موندم جواب یزنگ به شماره آنا زدم ول هیبرداشتم  مویگوش

بابا رو  دم،شمارهیگذاشتم رفتم اتاقم رو تخت دراز کش نیجمع کردم ظرفارو داخل ماش زویکوفتمون شد م غذام

 گرفتم بعد از خوردن سه تا بوق جواب داد..

 :جانمکامران

 دیباهاتون صحبت کنم وقت دار خواستمی:سالم بابا مسلما

 :،بله دخترم بگوکامران

که  یهرکار دیموضوع نکن نیا ریازدواج اما اگه امکانش هست سامان و درگ نی:زنگ زدم بگم که موافقم با اسلما

 دیحدأقلش سامان و مجبور نکن دمیمباشه من انجام 

 دهیاگه به فکر از هم پاچ ستیبه ضررتون ن دمیم نانیدادم بهتون اطم حیبراتون توض یبابا من همه چ نی:ببکامران

 دیاریاما واگر وسط ن دینشدن خانوادمون هست
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هنوزم  مینشد دهیانگار االنشم پاچ دهیم نانمیو قطع کردم پدر مارو باش حاال اطم ی:باشه خداحافظ..گوشسلما

همه اتفاق تو چند روز اصال  نیشدم ا یعصب خبریزنشم که از همه جا ب کننیبچه هاش دارن دق م یداره ول یدلخوش

 نداشتم... ششویگنجا

 برمون یدست خال میاز حال االن ماهم بدتره عظمتتو شکر خداجونم دستامونو به سمتت دراز کرد دیآناو فرش حال

 ��دون کمکمون کننگر

موهامو مرتب کردم رفتم  دادیشب رو نشون م8شدم ساعت و نگاه کردم  داریبابا از خواب ب هیخواب رفتم با صدا به

 من بابا لبخند زد دنیکه با د رونیب

 :به به دختر گلم ساعت خوابکامران

 کجاست؟ دم،مامانی:سالم خسته بودم خوابسلما

 از امتحاناتت؟ اد،چخبری:اتاقه االن مکامران

 شهیتموم م گهیروز د گذرونم،سهیم ستین ی:خبرسلما

 دربر داشته باشه یخوب جهیانشاهلل نت ی:،بسالمتکامران

 سمتم ادیلبخند زنون داره م دمیمامانم برگشتم به سمتش که د هی:ممنون،با صداسلما

 قربون دختر قشنگم برم ی:الهایناد

 باشه مامان جون  ری:خسلما

 ارنیم فیتشر ریامر خ هیبرا یجان مادر فردا شب خانواده عماد:سلما ایناد

 ام  وقت و هدر ندادن هیثان هی یلب گفتم چه خوب حت ریدادم وز لیرو به سمت بابام تحو یزی:لبخند تمسخرآمسلما

 ؟ی:دخترم تو مگه از اومدنشون خبر داشتایناد

 بگم،گفتم.... دیبا ی:در جواب حرف مامان موندم که چسلما

 خبر داشته باشم.. دیمامان جون من از کجا با نه
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  بردمیباهاش لذت م یبود از هم صحبت یخانوم خوش مشرب یلیسلما خ ی:واایناد

 با کماالتن یلی:آره گفتم که خکامران

ها بود،انگار تن خوردیکه داشت زنگ م یبه مامان که حواسش پرت تلفن مینگاه هیبه بابا انداختم  ینگاه هی:سلما

 میخانواده به اصطالح محترم  نبرده منو سامان نیبه کماالت ا یپ که یکس

 سامان کجاست پاشدم به سمت اتاقش برم که بابا گفت... یراست

بابام  بدتر نشده..صدا نیتا وضع از ا دیبارون بشم از سمتتون بس کن کهیت نیحاال که قبول کرد ستی:،قرار نکامران

 گرفت یداشت اوج م

که خودت تو  یمنو سامان و فروخت یکرد یوسط شما خودخواه نیچرا چون ا یدونی:جالبه بابا واقعا جالبه مسلما

بهم رفت و  یچشم غره حساب هیخونه جز تو مامان خوشحاله..با اومدن مامان بابا  نیاالن تو ا یک یباش شیآسا

 به حرفم نداد یجواب

 سلما؟ یگفتیم یزی:چایناد

 کاملمو از مراسم فردا به بابا گفتم تینگفتم فقط رضا یزی:نه چسلما

 ی:خوشحالم دخترم که موافقت کردایناد

 زدم،سامان اتاقشه؟ ی:لبخند مصنوعسلما

 رونیب میریتوام آماده شو شام م رون،بروی:نه رفت بایناد

 گهیا وقت نشه دفرد دیدرس بخونم شا کمیمن  دینبود،نه مامان جون شما بر یاز خنده بابام خبر گهی:دسلما

 ..ی:باشه پس هر طور راحتایناد

 :رفتم اتاقم شماره سامان و گرفتمسلما

 :جانم سامان

 ؟یی: کجاسلما
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 شده یزیاز دوستامم چ یکی شی:پسامان

 خونه.. ایب یباشن خواست رونینشده خواستم حالتو بپرسم،مامان وباباهم رفتن شام ب یزی:نه چسلما

 دنبالت امیم گهیساعت د کی:باشه پس آماده شو تا سامان

 امیکتون وبا دیانتخاب کردم شال سف یآب نیبا ج یتونیمانتو ز هیدر خبر از رفتنشون داد...پاشدم  هی:باشه..صداسلما

 دادیتر نشون م دهیکه چشامامو کش دمیچشمم کش هیخط چشم کوتاه باال هینشستم  شمیآرا زیست کردم..روبرو م

 شد.. لیهم زدم تکم یرژ کالباس هی

 ..ادینشستم تا ب منتظر

 نییکه زنگ به صدا دراومد رفتم پا دینکش یطول

 :به به خوشگل خانومسامان

 یداداش ی:مرسسلما

 رنگ سامان  دیتو سانتافه سف نشستم

 (اسیسفره خونه)  می:برسامان

 اونجا می:آره برسلما

 8⃣پارت

 (زییازجنس پا ی)دختر

س حب نمیشد نفسم وتو س دهیکش نیرو زم یبد هیبا صدا نیشتن،،ماشگذا یفردا قرار خواستگار هیزدن برا زنگ

 ؟یخوب شدیکردم سامان:سلما چ

 :خوبم بزن کنار زودباشسلما

 :باشهسامان

 کالم باهات حرف زد کی شهیتو نم یکنیم نی:چرا همچسلما
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 من قرار گذاشتن؟ هیدست خودم نبود،برا خوامی:معذرت مسامان

 شدن جز ما فتشونیش یرفت انگار همگ یمن،مامانم خنده از صورتش کنار نم هی:نه براسلما

 برات بکنم یکار تونمی:مسخرس بخدا،سلما ببخش منو که نمسامان

 میحرفارو بزار نیاصال ا مایخوش بگذرون میبه سمتش زدم،امشب اومد یسامان رنگ غم گرفت،لبخند هی:چشماسلما

 کنار...

 سامان؟ شدهیدم سامان رنگش قرمز شد،چکه حس کر میو سفارش داد شام

 لژ پشت تو نشسته  نجاستیا ی:دختر عمادسامان

 هیرنگ تعجب گرفت  شد،نگاهمیم کمونیدختر با لبخند داشت نزد هیبه سمتش برگشتم که  می:از کنجکاوسلما

و که ذهنم ت کیفوق العاده کوچ ینیشده بود بهش ب قیژل تزر یادیکه از نظر من ز ییبلوند با لبا هیدختر با موها

 ..کردیم یحالج دنشویخودش داشت چجور نفس کش

 زمی:سالم عزآهانا

 کردم یتک خنده ا هی زدیم ینگاه به سمت سامان انداختم که رنگش به کبود هی:سلما

 نیخوب هست ی:سالم خانوم عمادسامان

 ؟یکن ینم یمعرف ی:منم خوبم مرسآهانا

 یرتیغ شهیم یخودمون عیسر دهیاز لحنش بدم اومد انگار حاال چند بار سامان و د:با دستش منو نشون داد سلما

 شدم

 دهیتو دوستات ند ییدخترا پیت نیاز همچ ادمهیکه  ییتا جا دمشونیهستن تا حاال ند یک شونیجون ا سامان

 بودم..

 باال.. دیسامان پر هیچشما

تک خواهر  شونمیا یبابا هستن،خانوم عماد کیشر یعماد هیدختر آقا یخانوم آهانا عماد شونی:سلما جان اسامان

 من سلما رستگار هستن
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 بود.. یحالت نیگوشش رد شده باشه ا خیگفت تو دلش انگار خطر از ب یشیآخ هی:،حس کردم آهانا سلما

 تونیاحتما از آشن ادیتماس گرفت االن م شیگوش نجاستیهم ا ویاتفاقا آر تییخوشبختم از آشنا زمیعز یی:واآهانا

 شهیخوشحال م

 دوست پسرش که فکر نکنم باشه.. یعنی هیک ویبه سمتش انداختم،،آر ی:نگاه گنگسلما

 اومد.. ناهای:اآهانا

 :سالمویآر

 :سالم سامان

 :سالمسلما

 رستگار هستن هیدختر وپسر آقا شونیا ی:داداشآهانا

 حس کردم داره تمام وجودم دیاز زبون آهانا رنگم پر یاسم داداش دنی:با شنسلما

 لرزهیم 

  تونییهستم خوشوقتم ازآشنا ویمنم آر نی:خوب هستویآر

 :انگار سامان زودتر از من به خودش اومد که گفتسلما

  نی: تشکر همچسامان

 نامحسوس سامان به خودم اومدم ی:با سلقمه سلما

 ...گردمیبرم رمیبگ یتماس هی دیبا خامیخوشوقتم معذرت م منم

 سه نفره اونارو ترک کردم.. جمع

نو م یواسه چ یشناس یمنو نم ینه من طاقتشو نداشتم خدا لعنتت کنه تو حت نمشیبب دیمن چرا امروز با هیخدا

 صدا زدن به سمت صدا برگشتم که.... کردم،اسممویم یداشتم خودخور یدادن بهت تو قبول کرد شنهادیپ
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 :سلما جون آهانا

 :جانمسلما

 یهست یاوک یاومدم بپرسم با چه طعم میسفارش بد ونیقل میخواستی:مآهانا

 زمیکشم عز ینم ونیزدم،من قل ی:لبخند کوتاهسلما

 نگفت یزیپس چرا سامان چ ی:واآهانا

  مینیبش می:احتماال متوجه نشده..برسلما

 یباتریز کردنیم فتویکه تعر یزی:از اون چآهانا

 لطف دارن نشستم که سامان رو به من گفت.. کردن،ممنونیم فمیحاال تعر دهی:وا کدومشون منو دسلما

 ؟ی:سلما جان بهترسامان

 افتاده؟ ی:،اتفاقویآر

 کرد میداشت امروزم به اصرار من همراه ی:سرماخوردگسامان

 ...نایخودمو خودشو نجات بده از وجود نحس ا خواستی:کامال دروغ گفته بود صددرصد مسلما

 استراحت کنم کمیتا  میما بر ستین یادب یاگه ب یبهترم ول االن

 مارستان؟یب میبر یخوایحتما برو قشنگ استراحت کن م هینه چه حرف زمیعز ی:واآهانا

 چشماشو دوخت به من گفت.. ویشم،آری:نه استراحت کنم بهتر مسلما

 میمزاحم خلوت دو نفرتون شد خوامیدارم و عذر م یسالمت هی:آرزوویآر

 ..میریپذیعذرتونم م می:ما بخشنده اسلما

 ..نیکردم اومدم داخل ماش یخداحافظ عایمنتظر جواب از طرفش نشدم سر و
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 خودم هیخدام اگه نابودت نکنه خودم با دستا زنهیخوش خوشم حرف م دهیکش شیبه آت مویزندگ یعوض کهیمرت

 کنمینابودت م

 از دستشون میراحت شد شی:آخسامان

باحال  مایخودمون یم،ولیدیخودشونو د میحرفشونو بزن میخواستیخراب شد،نم نایا دنی:شبمون با دسلما

 ..شونیچوندیپ

 ..لمهیهمش ف دیکنم پسره فهم شون،فکریکردیبارون م کهی:توام خوب تسامان

 ..هیچه مدل نمیحرفا بود پسره ام اصال زمان نداشتم بهش فکر کنم بب نی:دختره که خنگ ترازاسلما

ض عو یصورت دیلباس خواب سف هیبودن لباسامو با  ومدهیراست رفتم اتاقم مامان و بابام هنوز ن هیخونه  میدیرس

 زنگ خورد  میکه گوش شدیپتو کم کم داشت چشمام گرم خواب م ریز دمیکردم خز

 شدم.. الشیخیانقدر خسته خواب بودم که ب یول

 ..دمیبود چقدر خواب11ساعت  دمیکش یا ازهیخم هیباز کردم  چشمامو

 ..رونیعوض کردم از اتاق رفتم ب یبلوز شلوار سورمه ا هیبا  لباسامو

 :سالمسلما

 ؟یدی:سالم دخترم خوب خوابایناد

 دمی:آره خوب خوابسلما

 صبحانه آماده کنم بخور نی:بشایناد

 سبز برام درست کن ییچا هیمامان فقط  خورمی:نمسلما

 شب؟ هیبرا یبپوش یخوایم یان،چیم 9ساعت زم،مهمونای:باشه عزایناد

 مامان مگه مهمه دونمی:نمسلما
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خصوصا تو چون امشب شب  میایآراسته به نظر ب یلیهممون خ دیبا ستیچرا مهم ن یگیم یدار ی:وا دخترم چایناد

 یبدرخش دیتوإ با

  ینشون بد تیحساس خوادینم گهیپوشم  د یم یزیچیبشه امشب،حاال  می:آره واقعا چه شبسلما

 کنم دییبهم نشون بده تأ دنینکن لباستو قبل پوش ی:سلما جان لج بازایناد

 :چشم مامان جانسلما

 دختر قشنگم  نی:آفرایناد

 شدم شماره الیخیشماره ناشناس بهم زنگ زده بود،ب هیبرداشتم  مویسبزخوردم،رفتم گوش ییچا وانیل هی:سلما

 آنارو گرفتم که بعد خوردن چهارتا بوق جواب داد..

 نم:جاآنا

 ؟یبهتر زمیاز خودم سوخت..سالم عز شتری:صداش گرفته بود دلم براش بسلما

 اد؟یچخبر خواستگارت م می:سالم آره عالآنا

  انینپرسم،آره م یزیتا من چ گفتی:معلومه دروغ مسلما

 برات دارم خوشگلم یخوشبخت هیآرزو ی:بسالمتآنا

 گه؟ید یندار ی:ممنون،کارسلما

 اومد خبرم کن شیپ یزی:نه مراقب خودت باش چآنا

 :باشه توام مراقب خودت باش فعالسلما

 ..دمیدراز کش کمی

کنه،که شکر خدا  دییلباسامو تأ ادیمامان وصدا زدم ب دمیچیحموم دوش گرفتم اومدم حوله رو دور موهام پ رفتم

 دیمم سفپوشند،کفش یراسته بلند که رو کفشمو م دیشلوار سف هیبا  یمشک ریکوتاه حر زیشوم هیمورد قبولشم بود،
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ند بل یچشمام وبه مژها هیباال دمیکوتاه کش مخط چش هیدم،یانتخاب کردم،موهامو سشوار کش یپاشنه پنج سانت

 بشه لیتکم شمیارا ییبایبرق لبم زدم که ز هیگذاشته بودم  یزدم که انگار مژه مصنوع ملیوفرمم ر

 دونست چکار کنه.. یکه مامان انگار هول کرده بود نم نییآماده شدم عطرمم زدم رفتم پا گهیکم د کم

 باش،،سالم  ،آرومیکنی:مامان جون چکار مسلما

 :سالم دخترم کامران

 یشد بایبه چقدر ز زم،بهی:سالم عزسامان

 ایتوام خوشمل شد یداداش ی:مرسسلما

 …وجودمو گرفت یبه صدا دراومد استرس بد زنگ

 

 ..یوارد خونه شدن و مشغول احوال پرس کیبه  کیکه در باز شد و دمیکش یقینفس عم هی

 ؟ یزم،خوبی:سالم عزعماد

 نی:سالم تشکر خوش اومدسلما

 :سالم خانوم شهره

سبد گل فوقالعاده  هینشستن، یو آهانا هم دادم و همگ ویزدم وجواب سالمشو دادم،جواب آر یلبخند خشک هی:سلما

الن به اگه ا یعنیلبخند تلخ رو لبام نشست  زدیما قلبم پسش مهم آورده بودن که مورد پسندم بود ا ییبایبزرگ وز

 ییببرم،چا ییغرق در افکارم بودم که مامان گفت چا ودمب اهویدره میاز  خوشحال ومدنیم دیخانواده فرش نایا هیجا

 و تا نصفه آوردم که سامان از دستم گرفت و خودم نشستم.. ختمیهارو ر

اما چون باعث شکستن برادرم شده بود چشم  ومدیبنظر نم یرو لباش خنده بود،دختر بد کسرهیاز ذوق  آهانا

 نداشتم دنشوید

 سر اصل مطلب می:خب بهتره زودتر برعماد
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 با هزار زحمت به خودم مسلط شدم که بابا جواب داد.. شدی:قلبم انگار داشت از جاش کنده مسلما

  ارهیبس متفرقه وقت هیصحبتا هی:بله درسته براکامران

 ..کندمیپوستشو م نموییارزش کرد از حرص لب پا یحرف زدنش منو ب نی:رسما که با اسلما

لبته ا میکنیما طبق رسومات صحبتامونو م دنیرو خودشون بزنن به تفاهم که رس هیاول هیصحبتا نهی:نظر من اعماد

 دیاگر که موافق باش

 کن یی:بله بنده هم با نظرتون موافق هستم،سلما جان لطفا به اتاقت راهنماکامران

 ..داشتیگفت و پشت من قدم برم یبا اجازه ا هیهم  ویگفتم آر یرو لبام نقش بست وچشم ی:،لبخند مصنوعسلما

 دییاتاق وباز کردم و گفتم بفرما درو

 یدار ی:اتاق قشنگویآر

 دیب اتاقم نظر بدراج دیاومد نجایکه ا دونستمی:نمسلما

 یخانواده ا نیتو بودم اگر چن هیمن جا ایالبته حقم دار یگستاخ تر کردمیکه فکرشو م یزی:نه پس از اون چویآر

 شدمیخواهانم بود گستاخ تر از توام م

اتاق باهات نشستم دارم  نیاگرم امروز تو ا گهید زیونه چ ادیآقا من نه از تو خوش م نیگفت،بب یاالن چ نی:اسلما

 نیفقط وفقط لعنته هم دیبریکه از من م یزیهمش از زور و اجبار تنها چ کنمیصحبت م

 ارونییانقدر باال  باالها هستم که چشمم پا گم،منیم یچ نیگوش کن بب یبهت خب حاال تو حرفاتو زد نی:آفرویآر

 ..نهیبینم

 حرفشو که زد اشاره کرد به من.. نی:اسلما

 هیدخالت تو کارا رمت،حقیپذیوقت به عنوان همسرم نم چیه یجام تن دادم به خواسته پدرم،ول نیرم االن ا:اگویآر

ه از خون دیبا کباری ینه کمتر نه اضافه تر،هفته ا یهمخونه که درحد سالم خدافظ حق صحبت دار هیمثل  یمنو ندار

 دبرام فقط برو و شب برنگر ستیمهم ن یهرجا بر یبر رونیب

 ..کنم،امای:قبول مسلما
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 ؟ی:اما چویآر

ب پس کامال مراق میستین شتریهمخونه ب هی یکه خودت گفت یدرست همونطور یشدن به من وندار کی:حق نزدسلما

 میباش تا به مشکل نخور یکنیکه م ییکارا

 

بگو  نییاپ میبشم،رفت کتمیچه برسه حاال نزد وفتهیچشمم به چشمت ب  کنمیرقبت نم ست،یاز خدام ن چی:منم هویآر

 تموم بشه بره ایمسخره باز نیتا ا میدیبه تفاهم رس

م و پشت بند رونیگفتم از اتاق اومدم ب نویصحبت نکن که انگار من برده توام حد خودتو بدون جناب..ا ی:جورسلما

 با لبخند مسخره رو به جمع گفت.. نییاومد پا

 به عهده شما میسپاریصحبتارو م یو باق میکنار هم باش مونویادامه زندگ میگرفت می:با اجازتون ما تصمویآر

 زدم و نشستم کنار مامان که با لبخند چشم دوخته بود به صورتم.. ی:لبخند مسخره اسلما

 هیمهر هیبرا یزیما هستش،حاال هر چ یباعث خوشحال نیا دنی:خب شکر خدا که دوتا جوون به تفاهم رسشهره

 میریپذیما م دیسلما جون در نظر دار

 کن دخترم انیقسمت به عهده خودت لطفا خواستتو ب نی:سلما جون مادر اایناد

 رهیپدرم در نظر بگ یهرچ ،راستشیوسط گفت نیبود ا یچ نیآخه ا دهی:وا مامانم منو تو عمل انجام شده قرار مسلما

 من موافق هستم

 ..دیشما بگ دیی:آقا کامران بفرماشهره

 خداحفظش کنه یدار ی:ماشاهلل کامران جان دختر با کماالتعماد

ندش نصفش کنم چ نجاینگاه کنا بزنم ا شعورویمن روبرو شد،ب دیزد که با چشم غره شد یلبخند ژکوند هی وی:آرسلما

 نیموجود رو زم نیتر

 یشما،راستش مد نظر من دوهزارتا سکه هست و هزار تاشاخه گل رز آب دی:ممنون لطف دارکامران

 که بابا گفت ی:موافق بودم با تعدادسلما
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 میکن نیریش ردهنمونویرو بگ ینیریجان ش وی:پس مبارک باشه آرعماد

 و پخش کرد ینیریش وهمیشروع کردن به دست زدن و آر هیبق ی:با گفته عمادسلما

و  یکه مراسم عروس گهیجوابشو دادم..قرار و گذاشتن دوماه د یداد که با خنده کوتاه لمیتحو یچشمک هی:سامان

 میو کارارو انجام بد میباهم رفت وآمد کن ییو تا اون موقع جهت آشنا میریگیم

 

 به مامان وبابام ندادم.. یصحبت چگونهیرفتن اونا من به اتاقم رفتم و اجازه ه با

دم که ش داریشد صبح با تکون دست سامان ب نیدرس خوندم که چشمام سنگ کمی رفتمیامتحان م هیبرا دیبا صبح

 امتحان وهم تموم کنم نیبرسونتم مدرسه تا آخر خواستیم

 میلقمه عسل برداشتم رفت هیآماده شدم  عیسر

 خونه شدم یتموم شدن امتحانم راه با

حه نگاه به صف نکهیشدم وبدون ا داریب میگوش هیبه خواب رفتم با صدا عیداشتم سر یدیشد یاتاقم که خستگ رفتم

 کنم جواب دادم 

 :بلهسلما

 نییپا ایب گهیساعت د می:آماده باش تا نویآر

 یهست ی:تو کسلما

 یفرستیکه بهش لعنت م ی:همونویآر

 یبه من زنگ زد یچ هی:آها شناختم خدا لعنتت کنه،براسلما

 نازتو بشنوم هیدلم برات تنگ شد گفتم صدا نهیواسه هم شتمی:نه که عاشق پویآر

 ایدنبال من ن یخودیب امینم یی:من با تو جاسلما

 :به جهنم دختره احمقویآر



 زییاز جنس پا یدختر

 
24 

 

که  نییاز سرم افتاد رفتم پا گهید شعوره،خوابمیچقدر ب نیقطع کرد..ا یکه دادو بدم ول ی:خواستم جواب فحشسلما

 ادیم ویگذاشته بود خوندم)سلما امروز آر ادداشتیوباز کنم که مامان  خچالیدر  خواستمیم ستین یکس دمید

 (میایبا سامان وبابات م دیمنم رفتم خر روشب هم دعوت کردن مارو خونشون تو آماده شو ب دیخر دیدنبالت بر

مجبورم خودم بهش زنگ بزنم خدا جون چرا منو همش تو عمل انجام شده  یعنی،یدلم بزارم لعنت هیکجا نویا حاال

 آخه قربونت برم یبا من سرلج دار یدیقرار م

 

 جواب داد.. گرفتم بعد خوردن پنج تا بوق شمارشو

 ؟یشد مونیپش شدی:چویآر

 :نه فقط دلم به حالت سوختسلما

 ایمن دنبال تو ب گهیخودتو برسون پاساژ)...(د گهیساعت د می:پس بهتره بگم دلت به حال خودت بسوزه تا نویآر

 ستمین

 دمیگرفتم موهامو سشوار نکش یا قهیدوش ده دق هیرفتم  عیو قطع کردم سر یگفتم و گوش نوی:بهتر...اسلما

 دمیوکفش اسپرت قرمز پوش فیهمراه با شال قرمز  با ک یمانتو شلوار مشک هیشده بود وحالتش قشنگ  شونیپر

 داخل که صدام زد.. رفتمیم تمداش دمیساعت رس میگرفتم وآدرس و دادم بعد ن یتاکس هیبرداشتم  ممیگوش

 رمیتونم سرم وباال بگ ینم که از خجالت یایکنار من راه ب نطوری:اویآر

 نگاه به خودم انداختم در کمال تعجب گفتم،،چمه مگه هی:سلما

 مجبورم تحملت کنم گهید یچی:هویآر

 ؟یدار فیتشر شعوریب یلیبهت گفته خ ی:تا حاال کسسلما

 یقرار داد تی:نه فقط تو مورد عناویآر

 من برم خونه میکارارو انجام بد عیسر ایاصال حوصله ندارما ب نی:ببسلما

 :آره موافقم ویآر
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مو که دست یو کفش فروش فیک می..رفتزدیبود که به روم م یگاهش چ یگاه وب هیخنده ها نیا دونمی:خوبه،،نمسلما

د بگم رو به فروشنده لبخند ز میزیچ تونستمینم یبهم دست داد ول یحس خفگ تیمحکم گرفت از زور تعجب عصبان

 وگفت..

 :سالم روزبه جان ویآر

 نداشتم  گهیاز تورو د یمعرفت یبابا انتظار ب نطرفایکجا وتوکجا از ا نجایا وی:به به آقا آروزبهر

 شرمندم نکن  نیاز ا شتری:بویآر

 :دشمنت شرمنده باشه داداش،دوست دخترته..روزبه

 کردم.. یظیداشت اخم غل یزی:از حالت پسر بدم اومد نگاه هسلما

 :نه روزبه جان همسرمه سلما خانومویآر

 خانوم خامیرفت،البته عذر م یکالها سرت نم نینکن تو که از ا ی:شوخروزبه

 یمحکم بایفشار تقر ویگفتم آر نویشما مراقب باش کالهو نزارن سرتون،ا گهیکاله سرشون رفت د نی:متاسفانه اسلما

 کرد.. ادهیرو دستم پ

 رفتیکاله سرم م نیو ا شدمیبا سلما آشنا م نایکاش زودترازا ی:اویآر

 ارمیکدوم مدال خوشتون اومده ب د،ازیداداش خوشبخت بش ی:بسالمتروزبه

 ..گمیم میبنداز ینگاه هی:ویآر

 …یریزبونتو بگ هیجلو یتونی:تو نمویآر

 

 بود درست مثل خودت یآدم چرت یلیخ ی:إ چکار به من دارسلما

 یدیفهم ری:دهنتو گل بگویآر

 جان.. ویسمته آر نیمدالمون ا نی:خاص ترروزبه
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 مینیبی:باشه مویآر

 یدیمنو درست بامن صحبت کن فهم نی:ببسلما

 منو از شر تو اعجوبه خالص کنه خوادیخدا م ی:کویآر

 باشه تیکه دعا هر ثان می:راضسلما

 ببندم لیدخ دی:آره باویآر

 می:آره ببند بلکه از شر هم خالص بشسلما

 نداد یجواب گهید

 انگار آقا قصد برگشتن نداره حاال خوبه ازم متنفره.. یبرگردم خونه ول عیکه دوست داشتم سر میانجام داد دارویخر

 میبخور یزیچی می:من گرسنمه برویآر

 :منو برسون خونه خودت برو سلما

 پس من غذامو بخورم برسونمت.. نی:بشویآر

 بخورم  یزیباتو چ خامیآخه من گفتم نم یفهمی:چرا نمسلما

 من برم نیباهام غذا بخور گفتم بش ای:منم نگفتم حتما بویآر

 بمونم یمنتظر جنابعال ستمین کاری:منم بسلما

 بسالمت.. یبر یتونینگهت نداشته م ی:کسویآر

 ..رمی:حتما مسلما

آدرس خونه رو دادم از  نمیگرفتم پشت سرمم اصال نگاه نکردم عکس العملشو بب یتاکس هیمعطل نکردم  گهید

 کهنیزحمت ا یارزشم که حت یچقدر براش ب نینشست رو گونه هام بب یافتادم به جون ناخنام قطره اشک ادیحرص ز

 منو برسونه رو به خودش نداد..
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 میکنم تا خستگ یحموم درست حساب هیلباسامو در اوردم رفتم  عیشدم سر ادهیپ نیرو حساب کردم واز ماش هیکرا

 ..دیساعت بود طول کش کی بایبره تقر از بدنم

 ..رهیبگ رادیازم نتونه ا گهید ادیتا چشماش در ب دمیرس یبه نظر م نیشب بهتر دیبا دمیسشوار کش موهامو

خونتون آماده باش باهم  ارمیم گهیتا دوساعت د داروی)خرویاز طرف آر دمیاومد بازش کردم که د میگوش امیپ هیصدا

 جوابشو ندادم  گهیخونه ما(د میریم

هم  یالک بنفش دادیکه لبامو خاص تر نشون م یگریکردم با رژ لب ج یدود شیآرا هیموهام که تموم شد  سشوار

 …زدم

 ریحر مانتو هیراسته بود از روشم  یبود و شلوار باالتر از مچ پام به رنگ مشک یاس که کتش به رنگ خردل یسه پ هی

انتخاب کردم تا با کتم ست کنم به  یو کفش که خردل فیبنفش بلندمم سر کردم  موند ک یروسر دمیبنفش پوش

 شده بودم  باینگاه انداختم واقعا ز میقد نهیآ

 .. کشمیکه ازت خجالت م ایامشبم بگو کنارم راه ن یجرأت دار ویآر آقا

 صدا در اومدن زنگ منو به عالم خودم کشوند به

 اومد داخل که صدام زد... ویآر

 :سلماویآر

 :بله..سلما

 میبهم موند رهیخ یا قهیدودق هی

  میجذاب شده بود باهم ست شده بود واقعا

 شکل.. یمخمل یبا کفش خردل یبود شلوارش مشک یخردل کتش

 رنگ.. نی:متنفر شدم از اویآر

 برم لباسامو عوض کنم،برگشتم برم اتاقم که.. خامی:منتظر باش مسلما
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 ..میزودتر بر ای:نه نه بویآر

 :دوست ندارم ست تو باشم سلما

 قبول کنمیخونه عوض م رمیمن م میبر ای:حاال بویآر

 قبول.. گه،باشهی:حس کردم با التماس داره مسلما

 ..میشد نیماش سوار

 ..نیماش شهیاومد به سمت ش ییناز و کوچولو یلیدختر خ هیکه  میچراغ قرمز بود پشت

 خانومت بخر  هیدونه گل برا هیتروخدا  ییکوچولو:عمو دختر

ش پول بردارم از فمیاومدم از ک شکوندیدل بچه رو م دیاحساس  نبا یاصال توجه نکرد،حرصم گرفته بود ب وی:آرسلما

شدم به  رهیاز دختر بچه ناز دور شد،اشک داخل چشمام جمع شد خ یادیبا سرعت ز نیکه ماش رمیگل بگ

  یعماد هیآقا یستیکه انسان ن یثابت کرد چهرش،امروز بهم

 ..یقبل تر باخبر شده بود یلیخ کردمی:فکر مویآر

 رو ندارم  یکی:دهنتو ببند حوصله تو ویآر یندار یشعور چی:برات متأسفم که هسلما

  میاز زندگ یبر یاشغال گورتو گم کن هیکه تو  شهیبسته م ی:دهن من زمانسلما

 خوشته سلما خانوم  هیدهنتو اما به وقتش، فعال روزا بندمی:خودم مویآر

و ترس ت یخونسرد نگاهمو ازش گرفتم،راستش کم یلیخ اوردمیخودم ن هیکرد اما به رو دمیتهد میمستق ری:غسلما

 نیکار ا نیبهتر تیموقع نیفکرارو پس زدم توا نیکنه ا میزندان ایکتکم بزنه  یاگه آزارم بده چ یعنیدلم رخنه کرد 

 خودمو حفظ کنم... یبود خونسرد

 نداشت،حق داشت به خودش مغرور بشه و منو نپسنده.. یتفاوت چیدر خونشون که با قصر ه هیجلو میدیرس

 و پارک کن، نیماش می:آقا رحویآر
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 کردمیم یشده بود،سع دهیمتفاوت چ هیبا گال یرنگ یرنگ هیباغ بود که دور تا دورش درخت و گلدون ها هی:سلما

 دستش ندم، ینگاه کنم تا سوت یعاد

 در حقت کرده یخواستم لطف یدیند ییزایچ نیهمچ اتمیکه تا حاال تو رو ،نهینیآوردمت تا قشنگ بب ادهی:پویآر

 باشم

 یهم شاهدش بودم اما تو راجب من اشتباه فکر کرد شیساعت پ مین انمیکامال در جر یهست یتو عقده ا نکهی:اسلما

 ..رمیراهم خودم بلدم م یداخل،راست ایدرست برس بعد ب جهینت هیبه  نجایا نیبش

تو سر من کم مونده بود به در  کوبهیم شوییداره دارا یراهم ادامه دادم مات و مبهوت شده بود حقش بود عوض به

 ؟یکنارمه گفتم..چه زود فکر کرد دمیبرسم که د شونیورود

 نداد در و باز کرد که اومدن استقبالمون.. جوابمو

 عروستون نمیا یسالم به همگ:ویآر

 به خونت  ی:به به سالم فرشته قشنگم خوش اومدشهره

 ی:سالم دخترم خوش اومدعماد

  دیدار ی:سالم تشکر خونه قشنگسلما

 زمیهمسر عز رسهیتو که نم ییبای:به زویآر

 دمبه روش ز یکامال مصنوع شعور،لبخندیوسط ب ندازهیحرف زدم مثل قاشق نشسته خودشو م نی:انگار من با اسلما

 نییپا ایبرو لباساتو عوض کن ب زمیعز ایب دی:عروسمو سر پا نگه ندارعماد

داشت که دوست داشتم،  یو آرامش خاص ییبایز م،خونشونیطبقه باال رفت وبهیگفتم و به دنبال آر ی:چشمسلما

 ..کردمیم یاحساس راحت

 نجایا ای:بویآر

 داشت دوتا قاب یکننده ا رهیخ ییبایبود اما ز رهیبود درسته ت یمشک ینقره ااتاقش  بیبود،ترک وی:اتاق آرسلما

 خودش بود... هیبود که عکسا واریعکس بزرگ نصب رو د
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 نییپا میزدنت تموم شد لباساتو عوض کن بر دی:اگه دویآر

 فمیادکلنمو از ک نطوریهم ممیدر آوردم روسر رمویندم آخرشم نشد..مانتو حر یسوت ششیکردم پ ی:هرکارسلما

 کردم که.... یبرداشتم و چندتا اسپر

 

 نزن گهیادکلن و د نی:اویآر

 ؟یبگ شهیداره م ی:به تو چه ربطسلما

 یدونستی:شوهرتم نمویآر

 ؟یدونستینم یکشیم دکی:فقط اسمشو به سلما

 فقط صبر داشته باش کنمیزبونتو کوتاه م نی:اویآر

کنار  یظاهر ییبه دنبالم،با خوشرو ومیرفتم آر رونینگفتم از اتاق ب یزیچ گهی..دیاگه تونست کنمیم قتمی:تشوسلما

 هم کنار پدرش نشست ویشهره نشستم و آر

 شهره جون؟ ستی:آهانا خونه نسلما

 بره دنبالش.. خوادیآقا سامان م نکهیبود مثل ا شگاهی:اراشهره

 نبودم.. انیجر ،درسته،دریچ یعنیبره دنبال اون  یعنیبود سامان  دهیباال پر ادی:چشام از تعجب زسلما

  زمیکن عز ییرای:از خودت پذعماد

 زدم چشم.. یکنم،لبخند کمرنگ ییرایاز خودم پذ دیدارن خودم با یوتجمالت یبزرگ نی:خونه به اسلما

از سامان و آهانا نبود دنبال  یهنوز هم خبر م،امایودر کنار هم جا گرفت دنیهم گذشت که بابا و مامان رس یساعت مین

 بایفوقالعاده ز پشیفرصت بودم تا زنگ بزنم به سامان که زنگ به صدا دراومد وسامان و آهانا کنار هم اومدن داخل،ت

 یصورت دیکفش اسپرت سف هیمچ پاهاش بود  هیتا باال شیبلند که دیپررنگ با شلوار تنگ سف یبود کت کوتاه صورت

ود قشنگ شده ب دامایرس یبه نظر م یچهرش مصنوع نکهیبلوندشم از دو طرف بافته بود،با ا هیبود موها دهیهم پوش

 مینشست میکرد یواخماش تو هم بود سالم و احوال پرس ومدیتر از قبل کنارش راه م پیسامان هم خوشت
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 یادامه مهمونکرده بودن ودر حال گپ زدن بودن  دایکرد  همه جفتشونو پ ییرایاومد و شروع به پذ ونخدمتکارش

دم به مامانم ش رشیخ هیمتوجه نگاه ها ینظر گرفتم که گه گاه  ریعماد و ز کمیکم کم برام خسته کننده شده بود ..

 حساس شدم... یادیمن ز دمیشا دونمینم شهیرفتارش نم نیاخمام کم کم تو هم رفت چرا پس بابا متوجه ا

 تموم بشه راحت بشم.... عیدوست داشتم سر م،خودممیو زودتر بنداز یگرفته شد عروس میتصم میوهم خورد شام

 ماه بعد کی

 ادیبه چهره و مدل لباسش م شتریب میباز درست کن ونینی:موهاشو شالیش

 یبریامشب دل دامادتو م یمثل ماه شد زمیعز ی:واصدف

م باسن نییم دکلته تا پاموهامم انجام شد کمک کردن لباس عروسمو بپوشم،لباس هیصدف جون،کارا ی:مرسسلما

شده بود وکامال تو چشم،  یواز قسمت پشت دنباله داشت و تمام سنگ دوز شدیتنگ بود بعد به صورت کلوش م

 مدیداشت پوش یسه ربع هیها نیستکت  آ هیو طورمم بلند بود که..از روش هم  زدیبرق م دمیلباس رو پوست سف

 کننده... رهیساده بود اما خ یلیصورتم خ شیآرا

 بود ویآر دنیوقت رس گهید

 کن ریاز عکساتونو برام ش یکیسلما جون حتما  دیای:ماشاهلل چقدر بهم مالیش

 .زم،باشهیعز ی:مرسسلما

شده بود برام باز کرد و نشستم،منم اصال بهش  نییو که با قلبو گل تز نیبهم بندازه در ماش ینگاه نکهیبدون ا ویآر

 کردینم یتوجه چیاصال ه ویآر یدنبالمون بود ول بردار هم لمینگاه نکردم ف

 یدیرفتن ندارم فهم هیمنو من اصال حوصله آتل نی:ببویآر

 که گفت.. شدیچ دونمیته گلوم نشست صدامو صاف کردم گفتم باشه...نم ی:بغضسلما

 ..میخاطره ساز نکن مونویشب زندگ نیبهتر شهیکردم  مگه م ی:شوخویآر

 ینکردم جوابشم ندادم نگاه کوتاه یتوجه کنهیم یباز لمیکه دوباره داره ف دونستمی:تعجب کردم از حرفش،مسلما

 من هیشده بود،البته نه برا یبا کروات قرمز خواستن یبهش انداختم که کت و شلوار مات مشک
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ه ک دمکریادامه دادن حوصله نداشتم داشتم استراحت م هیعکاس خستمون کردن که اصال برا هیخانوم واقا نیا انقدر

 و آقا شماهم دستتو بزار گوشه لب خانومت شونیا هیعکاس گفت..خانوم شما نگاه کن به لبا

 ..ادیژست در م نیبا ا مونی:به به خستگویآر

خب مجبور بودم انجام بدم تا هرچه  یحرکت ول نیاز ا گرفتمیم ی..حس بددمیگفت که فقط من شن ی:جورسلما

 نجایاز ا میتر راحت بش عیسر

 گهیوعکس گرفته شد د میشد یتا اوک دیطول کش یا قهیانگشتش نشست کنار لبم پنج دق یزدم به لباش،گرم زل

 چیه شمیپ قهیچنددق یاز حاضر جواب گهیچرا همش دوست داشتم ازش فرار کنم د دونمیمعذب بود نم ششیپ

 نبود... یخبر

 دیچیپ نیماش هیدر فضا ییبایآهنگ ز هیو صدا نیداخل ماش مینشست

 

 رمیمیلبهاتو م یذره لبخند رو هیغرور و اخماتو  نمویبیچشماتو م یوقت

 رمیمیعکساتو م یوقت نمیبیم یموهاتو حت یال به ال یذاریدستاتو م یوقت

 زمیعز یخندیکه م یوقت یقلبه من یبندیبه جز من م یچشماتو رو هر کس یمرس

 زمیدوست دارم عز مونییدو تا یجا ارمیاسمتو م رمیهر جا م دارمیب شبها

 

 زمیجاتو عز رهیبگ یکس خوامیحرف بزنم نم ییاز جدا خوامیروز بزنم نم هیدلتو  خوامینم

 زمیو دارم هواتو عز یدوسم دار یمثله من یجور هیچون  یتونینم یبزن دمویتو ق یتونینم

 زمیبا عکساتم عز یبریمحو دو تا چشماتم دلم رو م یجور هیباهاتم  یوقت

 زمیآسونه عز دنیهوا خند نیبارونه تو ا یوقت چهیپیتو خونه صدات م یوقت
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 زمیخوابم عز هیشبا تو شمیکنار تو آرومه اعصابم روزا پ تابمیتو ب یب

 زمیعز ینره منو دار ادتی نویا یزاریب ایکه از دن یوقت ای یغم دار یوقت

 

 رمیمیلبهاتو م یذره لبخند رو هیغرور و اخماتو  نمویبیچشماتو م یوقت

 رمیمیعکساتو م یوقت نمیبیم یموهاتو حت یال به ال یذاریدستاتو م یوقت

 

 زمیعز یخندیکه م یوقت یقلبه من یبندیبه جز من م یچشماتو رو هر کس یمرس

 زمیدوست دارم عز مونییدو تا یجا ارمیاسمتو م رمیهر جا م دارمیب شبها

 

 زمیجاتو عز رهیبگ یکس خوامیحرف بزنم نم ییاز جدا خوامیروز بزنم نم هیدلتو  خوامینم

 زمیو دارم هواتو عز یدوسم دار یمثله من یجور هیچون  یتونینم یبزن دمویتو ق یتونینم

 زمیبا عکساتم عز یبریمحو دو تا چشماتم دلم رو م یجور هیباهاتم  یوقت

 زمیآسونه عز دنیهوا خند نیبارونه تو ا یوقت چهیپیتو خونه صدات م یوقت

 

 زمیخوابم عز هیشبا تو شمیکنار تو آرومه اعصابم روزا پ تابمیتو ب یب

 ....زمیعز ینره منو دار ادتی نویا یزاریب ایکه از دن یوقت ای یغم دار یوقت

 کنار هم یو برام باز کرد واز فرش قرمز نیدر ماش ویقرار بود انجام بشه آر یکه تدارکات عروس یباغ میجلو دمیرس

 ...شدیم ختهیکه از.قسمت باال گل رز قرمز رو سرمون ر میعبور کرد
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قرار  م،یزدم وبه راهمون ادامه داد یو نفرت..لبخند تلخ یبا خوشحال یگریبا حسرت د یکیها متفاوت بود  نگاه

 عروس وداماد.. گاهیدر جا میگرفت

 رنیکنندس حق دارن چشم ازت نگ رهیخ تییبای:زویآر

 شدم فقط.. فی:کنار تو حسلما

بود سمت  دهیروح و قلبم پر کش یول ویآر شیخودمون اما جسمم پ هیامشب و حدأقل زهر کنم برا خواستمینم

قط که ف یکنم به همسر انتینداد خ تیدلم رضا یول ویکنارمه نه آر دیقصد داشتم امشب تصور کنم فرش دیفرش

 اسمش رومه...

 رقص.. ستیبه سمت پ میشد تیمهمونا هدا قیتشو با

 هم داشتم.... دنشیدر رقص یادیش شد که من واقعا عاشقش بودم و مهارت زپخ یآهنگ

 

 دارم شب تا سحر دور سرت بگردم دوست

 

 تو انتخابت اشتباه نکردم دونمیم

 

 رمیمیبگم برات م ینجوریدارم هم دوست

 

 نمیزتریعز ییعاشقت منم تو بگم

 

 حرفات نیریمن ش ی واسه
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 تو دستام بمونه دستات کاش

 

 ینیمن تو بهتر ی واسه

 

 ینیقلب من بش یتو شهیکاش هم 

 

 ییعاشق شو دلم آرومم تو ییبارونم تو ییتو خانومم

 

 ییعاشق شو دلم آرومم تو ییبارونم تو ییتو خانومم

 

 قلب تنهام نیسر زم کدونهی ییتو

 

 آرزوهام هیتو یکه بود یهمون هست تو

 

 لرزهیدل من م نمیب یچشماتو م یوقت

 

 نزار دلم رو تنهابکن  یخانوم ایب

 

 ییعاشق شو دلم آرومم تو ییبارونم تو ییتو خانومم
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 ییعاشق شو دلم آرومم تو ییبارونم تو ییتو خانومم

  میروبرو شد یفراوون قیو تشو میکرد یرقص معرکه ا هی

 حق نداره نگذره... ره،،بابامیچشم گ دنتمی:رقصویآر

ذهن  گهیخودش م هیبرا یزیچیتعادل روان نداره  نیداره اصال ولش کن ا یبه باباش چه ربط یعنی نیگفت ا ی:چسلما

 کنه... ریمنو درگ

 از دست عکاسا.... میدیکم کم زمان خوردن شام بود که بازم جفتمون عذاب کش گهید

 هیگر ریدل س هیکردم و  یگذشت من از بابا مامان سامان خداحافظ هیو خنده وگر یبا شوخ شب

 ..دادیو جواب م زدیگفتن بهش که لبخند م یچ دونمینم ویبه سمت آر و بابا رفتن سامان

 انجام داده بود... ویخود آر نشویزایکه د یخونه ا میدیرس

 وطبقه سوم رو زد.. میآسانسور شد داخل

 ...میوارد خونه شد زدینم یحرف چیکردم رفتارش فرق کرده اخماش توهم بود و ه حس

 یشتابلو بزرگ نقا هیپارکت ها انداخته شده بود به چشمم اومد و  هیگرد رو چهیرنگ با قال یشمینگاه اول کاناپه  تو

 بود  و خواستم ازش بپرسم اتاق خواب کدوم سمته که.... یبیکه عکس رخ ترک

 ..یبرو اتاق بغل یتو اتاق من بخواب خامی:نمویآر

که بهش اشاره  یرفتم داخل اتاق میمستق اوردمینخودم  هیکرد به شعورم اما به رو نی:حرفش بهم بر خورد توهسلما

 کرد..

دست  هیکه وصلش بود و درآوردم  ییبود در اوردم وپرت کردم گوشه اتاق موهامم سنجاق ها یبه هر بدبخت لباسمو

 در و زدم که بعداز ویحوله تنپوشمو برداشتم رفتم به سمت اتاق آر دمیاوردم و پوش رونیبلوز شلوار قرمز ازکمد ب

 داخل.. ایجواب داد ب یمکث کوتاه
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 کجاست.. دونمیبرم حمام نم خامی:مسلما

 اونجا هست.. ی:برو اتاق سومویآر

 دمیپوش یلباس خواب کوتاه زرشک هیساعت داخل حموم بودم، کیرون،یجوابشو ندادم اومدم از اتاق ب گهی:دسلما

 خوابم برد... عیانقدر خسته بودم که سر

از جام بلند شدم رفتم به  یبا بدبخت شدیآب نبود چشمام باز نم دمید مویشدم پاتخت داریاز خواب ب ادیز شباعط

 در اتاقش که... کیکنجکاو شدم رفتم نزد ومدیم ویآهنگ از اتاق آر هیسمت آشپز خونه که صدا

 ساعت نیهمراهه ا یدار

 یریها م هیثان هیپ

 یریمیاز غصه م یمثله من دار یتابیب خودت

 از آشوبت زمیکه سر ر یبا دلم کرد یکار هی

 کابوسه رهیدرگ شدم

 عشقه محبوبت هیچشا

 یرفتن برات خوبه اگه ارادشو کرد اگه

 یبرگرد گهیشهامتو دارم نخوام که د نیا من

 رمیمنم پشت سرت م یش یراه نکهیمحضه ا به

 لحظه از رو احساسم هی

 ..رمیگینم میتصم گهید

 یدیدش گاریس هیدر باز شد بو نکهیعاشق بوده دلم براش سوخت در اتاقشو زدم،وباز کردم،،به محض ا نمیکنم ا فکر

 ؟یکنیخودتو خفه م یگرفتم،،چته چرا دار موینیکردم ب یهجوم آورد روم تک سرفه ا

 نداره.. یبه تو ربط رونی:برو بویآر
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 که از تعجب گشادشده  بود گفت.. یی:خواستم جوابشو بدم که برگشت سمتم وبا چشماسلما

 یبزار شیخودتو به نما ی: اومدویآر

بزنم بصورت دو از اتاق خارج شدم رفتم تو اتاقم  ینتونستم حرف گهینگاه به لباسم انداختم از زور خجالت د هی:سلما

 پشت در نشستم

 به حالش سوختمن بدبخت و بگو که دلم  کنهیکه نم ییتو چشمام جمع شد االن راجبم چه فکرا اشک

 کرد.. یاون چه برداشت یداشتم ول یتیچه ن من

 ..بردیکردم بخوابم اما خوابم نم یفکرا شدم دوباره سع نیا الیخیب

 صبح بود که به خواب رفتم.... هیدما دم

 :سلما،سلماویآر

 یگیم ی:چسلما

 کارت دارم رونیب ای:بویآر

پز تو آش دمیکه د رونیلباس خوابم و عوض کردم موهامم از باال بستم رفتم ب عی:باشه چند لحظه صبر کن،سرسلما

 دست و صورتمو شستم اومدم آشپز خونه و گفتم.. خوره،رفتمیداره صبحانه م زیخونه نشسته رو م

 ریصبح بخ سالم

  نیبش ری:صبح بخویآر

 یجا گرفتم،کارم داشت زیوپشت م ختمیر ییخودم چا هی:براسلما

 ..یبر یتونیخونه بابات که نم نطورهیامروزم هم ادتهی یخونه باش دینبا کباری یته بودم هفته ا:بهت گفویآر

 برم؟ تونمی:چرا نمسلما

 بنظرت گنیم یچ یبر یتنها پابش مونهیروز زندگ نی:اولویآر
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 چادر بزنم که ابونیتو خ ی:توقع ندارسلما

 یزیچ یلیفام ی:برو خونه دوستویآر

به اصطالح کنار همسرم باشم،اونوقت مادرو پدرم  دیبا مونهیاول روز زندگ کننیفکر نم لی:خوبه،دوست و فامسلما

 ...کننیفکر م

 مونهینم یبحث هیجا گهیبهت گفته بودم د نارویاز اولشم ا شهیبه من مربوط نم نایاز ا چکدومیه گهید نی:ببویآر

 بلند شدم.. زیگفتم و از سر م نویکنم،اینه بحث م زنمیدارم باهات حرف م یدونیکه نم ی:انقد بچه اسلما

م..از اتاق برداشت فممیشالمم سر کردم کفشامو ک دمیبا شلوار کرم و پوش یشکالت یکردم مانتو نخ یمیمال شیآرا هی

  رونیاومدم ب

 یریکجا م ی:نگفتویآر

 که بگم یدی:نپرسسلما

 پرسمی:حاال که دارم مویآر

به من نگاه کرد  ومیآر و،ویکه زنگ زده شد من به آر رونیتموم شده..خواستم از در برم ب دنتی:زمان سوال پرسسلما

 گفت..

 یبود ی:منتظر کسویآر

 برم،برو درو بازکن رونیب شدمیبودم آماده م ی:عقل کل بنظرت اگه منتظر کسسلما

 درو باز کرد ودر کمال تعجب.... ویآر

 ریدلم صبحتون بخ هیزای:سالم عزایناد

 زودتر به خودش اومد.. ویآر یاز اومدن مامان ول می:شوکه شدسلما

 ..یدیچرا زحمت کش هیچ نایا یجون خوش اومد ای:سالم نادویآر

 بود،سلما مادر حالت خوبه فهیباالخره وظ ی:چه زحمتایناد
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 زودتر گفت.. وینگاه به خودم انداختم خواستم جواب بدم که آر هی:سلما

 نیجون بفرما بش ایناد ستین ینگران کننده ا زیده شد ببرمش دکتر،چحالش خوب نبود آما کمی:ویآر

 شد و لبخند زدم تیآورده بود که اشتهام تقو یصبحانه مفصل هیدروغ وگفت،مامان  نیچرا ا دمی:وا نفهمسلما

 دکتر؟ یریم ی:سلما مادر بخاطر دردت دارایناد

نگران  زیدکتر چ میچون حساسه خواست زودتر بر ومیداشتم آر جهیسرگ کمیآخه  ی:نه مامان جون چه دردسلما

 ..ستین یکننده ا

 بشه نیگزیجا کمیپاشو جگر بخور که برات آوردم  ی:خب دخترم االن خ*و*ن از دست دادایناد

سرخ شدم و عرق  ادیمامان شدم از خجالت ز هیگفت که فقط خودم بشنوم... تازه متوجه اومدن وحرفا ی:جورسلما

 بود بهم.. زل زده ومیکردم،آر

 خورمیمامان جون م باشه

 جان حتما برو دکتر بعد بهم خبر بده د،سلمایریحتما تماس بگ دیداشت یکار کنمیرفع زحمت م گهی:من دایناد

 مامان گهید نی:کجاها حاال بشسلما

 میرسونیدکتر شماروهم م یما رفتن دینی:بشویآر

 جان مراقب سلما باش ویاومدم،فقط آر نیبا ماش ستین ازی:نه نایناد

 :چشم حتماویآر

 ..نیحال روز مارو بب ومد،تروخدای:مامان رفت و منم شروع کردم جگرارو خوردن خندمم بند نمسلما

 یخندیم یچرا الک یشد وونهی:دویآر

 خونه باتو بودم آخه.. هینبودم االن تو  وونهی:بنظرت اگه دسلما

خونه حواست باشه امروز اصال باهام تماس  امیونه،فقط من شب نمبمون خ رونیب یامروز بر ستین ازین گهی:دویآر

 کن خداحافظ هیته یداشت اجیاحت یچ ز،هریکارت گذاشتم رو م هی رینگ
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 ..باشه خداحافظستین داشیشب خونه پ نکهیو خوشحال تر ازا رونیب رمینم نکهی:خوشحال از اسلما

شبکه هارو  ،داشتمیو یگذاشتم رفتم اتاق لباسامو عوض کردم نشستم پشت ت ییظرفشو نیداخل ماش ظرفارو

منم تند تند  هیاشکا گذشتیم لمیهرقدر که از ف ادیبه اسم)قصه دل ها(نشون م یرانیا لمیف هیکه  کردمیعوض م

 راحت یلینکنم خ نکارویحدأقل ا ادبارم باهام تماس نگرفت که ازم بخو کی یحت دی...فرشکردیم سیصورتمو خ

 وبرداشتم شماره رو گرفتم.... میبرام گوش دیشد اگه دوستم داشت پس چرا نجنگ میتسل

 جواب داد... یمرد هی

 :بلهناشناس

 که اومد پشت خط دینکش یمحتشم صحبت کنم..طول دیبا فرش خواستمی:سالم مسلما

 :جانمدیفرش

 دیکه چقدر دلم براش تنگ شده بود،فرش دمی:االن فهمسلما

 ؟یی:تودیفرش

 ؟یبود که بهش بگه جانم..خوشحال نشد یا گهیمنتظر کسه د یعنی:سلما

 :نه تازه روزمم خراب شددیفرش

 ه؟ی:منظورت چسلما

ازت جدا بشم حسم بهت  خواستمیراستش منم م یخوشحال شدم که خبر ازدواجتو داد یلیسلما من خ نی:ببدیفرش

و  کردم یکه با احساست باز دیحس شدم ببخش نیبا سارا دوست شدم متوجه ا یحس بچه گانه بود از وقت هیفقط 

 ...یرو زد ییممنون ازت که خودت حرف جدا

 و قطع کردم.. یتوان ادامه دادن و نداشتم گوش گهی:دسلما

 کردم.. یپل کیموز هی

 اریب ادتی مویکس یسکوت و ب اریب ادتی به
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 اریب ادتیمو  یبغض لعنت نیا

 اریب ادتیهامو  یزار هیگر نیا

 ادیب نیآسمون اگه زم یگفت یم ادیم ادتی

 

 اریب ادتی مویکس یسکوت و ب اریب ادتی به

 اریب ادتیمو  یبغض لعنت نیا

 اریب ادتیهامو  یزار هیگر نیا

 ادیب نیآسمون اگه زم یگفت یم ادیم ادتی

 ادیدوست دارم ز یعشقم شهیهم

 ادیدروغ تو خوش م نیاز ا هنوز

 دمتیم یپرستیکه م یبخشمت به اون کس یم

 دمتیمهربون ند نکهیبا ا رمیم

 دنتیکشه منو ند یم نکهیا با

 کنم یساده م هیبخشمت تو رو با بغض و گر یم

 کنم یخالصه م اتیدور ادی تو

 کنم یعاشق التیرم که با خ یم

 برام به اون که با توئه حسادت کنم سخته

 تو عادت کنم یخال یبجا

 کنم انتیخ بخاطراتمون
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 حق حقشده یعمر هیدلم با عکس تو  حرف

 دوباره عاشق شده دنشید با

 شده قیدقا نیعمر هم تمام

 دمتیم یپرستیکه م یبخشمت به اون کس یم

 دمتیمهربون ند نکهیبا ا رمیم

 دنتیکشه منو ند یم نکهیا با

 کنم یساده م هیبخشمت تو رو با بغض و گر یم

 کنم یخالصه م اتیدور ادی تو

 

 کنم.. یعاشق التیکه با خ رمیم

 محتشم.. دیفرش بخشمتیم

 ..ومدیبند نم یپس زدم ول اشکامو

 ویگفتیکه بهم م ییازت بشنوم چطور باور نکنم آخه دوست دارما نارویکه ا زدمیبهت زنگ نم چوقتیکاش ه یا

 قینفس عم هیشد  لیبه هق هق تبد ادمیکردم که عشق وجود نداره آره نداره نداره نداره فر دایاعتقاد پ

راه  یپاشدم برم مسکن بردارم که ط واریسرمو بکوبم به د خواستمیکه م یگرفته بودم جور یدی..سردرد شددمیکش

 یکشون کشون خودمو رسوندم به سمت گوش دمیکش یفیخف غیکه وارد زانوم شد ج یاز درد نیخوردم زم

 هیراب یکه نبود حت خواستم،آنامینم نویومنم ا شدیم ادیاونم غصش ز شدینم یول رمیشماره سامان وبگ خواستمیم

 ..شیسفر ک ودبا خانواده عموش رفته ب ومدین ممیعروس

 دادیعذابم م شتریهر لحظه ب یدردم شدم ول الیخیب

 و گرفتم که بعداز چهارتا بوق جواب داد.. ویآر شماره
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 :بگوویآر

 افتادم نتونستم حرفمو بهش بزنم هیبه گر یچرا ول دونمی:نمسلما

 حالت خوبه،الو،الو، سلما شدهی:سلما چویآر

 کردم که خوابم برد.. هیکمکم کن...انقدر گر رمیمیو قطع کردم،خدا جونم دارم م ی:گوشسلما

 محکم منو در آغوشش گرفت... دیجونمو د یاومد داخل جسم ب ویباز شد و آر یادیباشدت ز در

 قلب خسته من.. هیلحظه حس کردم آغوشش امنه برا کیفتم فرو ر شتری:منم بسلما

 زد وگفت.. میشونیبه پ ی*و*س*ه کوتاهب

 یکردیم هیگر یحالت خوبه چرا اونطور شدهی:چویآر

 بهت زنگ بزنم خواستمینم خوامی:با هق هق گفتم من من معذرت مسلما

 ..شدهیکن بهم چ فیتعر زمیآروم باش عز یبهم زنگ زد یکرد ی:کار خوبویآر

 یدیخورد درد شد چیگفتم،پام پ لیدل نیماجرارو بگم به هم قتیداد که حق یاجازه رو بهم نم نیا یحس هی:سلما

 جز تو نبود بهش زنگ بزنم.. میتکون بدم کس تونستمیگرفتم اصال نم

 دکتر میآمادت کنم بر ارمی:صبر کن برم لباساتو بویآر

 کارت برس خوب شده تو برو به گهید ستین ازی:نه نسلما

 دکتر.. برمتیواجب تر از تو ندارم م یرنگ تو صورتت نمونده منم کار هیچ ستین یزی:چویآر

 …زدم ی:ته دلم قنج رفت و لبخند کمرنگسلما

 دکتر میلطفا نر گفتمیبود بهت م ازیبهترم بخدا اگه ن یلیاالن خ ویآر

 دکتر میرینم یشرط هی:پس به ویآر

 میباشه قبول فقط دکتر نر ی:هر چسلما
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 یاصال از جات بلند نش ی:پس قول بده استراحت کنویآر

ه ن یخبر گهیشن،دیکه باحرف مامان باباهاشون آروم م یلوس هیبودم مثل دختر بچه ها ،شدهیشد ی:چشم راضسلما

 ت داشتم زمان متوقفبوداما دوس بیعج یلیحالتش برام خ رییبود..تغ ویآر هیها هیو کنا شیمن ونه از ن یاز گستاخ

 بشه قیآرامش تو وجودم تزر نیبشه و ا

 یخانوم نی:آفرویآر

 ؟یبخشی:منو مسلما

 ی:مگه چکار کردویآر

 نموندم میکه گذاشته بود یقرار بندی:پاسلما

 ..ینموند بندیکه پا یستیتو ن نی:اویآر

 داد،کمک کرد منو برد اتاق خوابم.. لمیلبخندم تحو هی:متوجه حرفش نشدم،سلما

 صدام بزن یالزم داشت میزی:قشنگ استراحت کن چویآر

 ) باشه(یدادم وچشمامو روهم گذاشتم به معن لشیتحو ی:لبخندسلما

 نبود.. یاز سردردمم خبر گهیکمتر شده بود د یلیرفت،درد پام خ رونیاتاق ب از

 ویروانشناس بشم ذوق کردم،،آر هی نکهیاز فکر ا یشته روانشناسبرم دانشگاه آزاد ثبت نام کنم ر دیبعد با هفته

 وصدازدم

 اومد داخل عیپشت در نشسته بود سر نیکه هم و،انگاری:آرسلما

 ؟یالزم دار یزی:جانم چویآر

 سرداد یچرا خنده بلند دونمیبخونم..نم یروانشناس خامی:مسلما

 ؟یگرفت می:اونوقت االن تصمویآر

 گرفته بودم خواستم به توهم بگم می:نه تصمسلما
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 یشیدارم که موفق م نانیاطم ادیفوقالعاده حساسه،کامال هم بهت م یکه انتخاب کرد ی:رشته اویآر

 زد وگفت.. یکم رنگ یمن بخوابم،لبخند رونی:ممنون،حاال برو بسلما

 :چشم ..ویآر

چشمامو باز  دمیترسیم کنهیداره موهامو نوازش م ییکم کم چشمام گرم شد،،حس کردم دستا وی:با رفتن آرسلما

داشت  یادیبه آرامش ز ازیروزا تشنه محبت بودم روحم جسمم ن نیدستا،دست از نوازش کردن بکشن ا نیکنم و ا

دل شکسته منو درمان کنه،کم  تونهیکه م هینام یتنها حام کردمیکرده بودم حس م دایپ ویآرامش وتو آر نیامروز ا

 ..دمشیسرم د هیز کردم که باالکم چشمامو با

 ؟یدی:خوب خوابویآر

 ؟یفکر کردم رفت ی:تو هنوز خونه اسلما

 میکن یکاری ایب گمی:مویآر

 ؟ میکن ی:چکارسلما

 ام تنهات بزارم.. وونهیمگه د ،آخهیشی:تو اصال فکر نکن خسته مویآر

 آخه یستی:عاقلم که نسلما

 بهت بها دادم دوباره  ادیپاشو ز گه،پاشوی:دست شما درد نکنه دویآر

 رونیاالنم لطفا پاشو از اتاقم برو ب یاومد یخودته که پاشد ریتقص یبرام نکرد یچکاریتو ه یمنت نزار شهی:مسلما

 باشم نجایا ستمیمشتاق ن میلی:خویآر

 ..یگفتینم نویا شیپ قهی:چنددقسلما

 توام افتاده گردن من.. فهیآماده کردم،وظ زویبود..االنم برو شامتو بخور م شیپ قهیچنددق هی:اون براویآر

 ..ستمیدر قبال تو ندارم گرسنه ام ن یا فهی:دلم از حرفاش شکست بغضمو قورت دادم،من وظسلما

 ..ریبم نجای:به جهنم بمون همویآر
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 :باشه حتما..سلما

 ..رونیاتاق رفت ب از

 رفتار کرد که انگار من سربارشم.. یجوراون  یکنم ول یکرد من واقعا خواستم باهاش شوخ رییحالتش تغ دوباره

 ودلخوش شدم... ریجو گ یادیحقم داشت من ز البته

 ویآر          

که من داشتم مهم  یبود اما هدف یشدنم بهش شد دختر معصوم کیخودش شروع کننده نزد نکهیبودم از ا خوشحال

 تر از معصوم بودنش بود...

 )سلما خانوم( ستین ریببرم سخت گ شیپ تونمیم نایر از اراحت باهام راه اومد پس ادامشو بهت یلیخ

بود که قراره نابود شدنش به دست  یعروسک هیانگار  دادیبهم دست م یحس خوب دمیکشیکه رو موهاش م دستمو

 سردادم یبلند بایصادر بشه خنده تقر یعماد ویآر

 ....شترهیب یلیلذتش خ یباز نیبردن ا دوننیخوب نم یول رهیزن بگ ویآر شدیباورش م یک

 سلما      

 جواب دادم.. یمعطل کمیزنگ خورد بعداز  میرون،گوشیاز اتاق برم ب دادیبود اما غرور دخترونم اجازه نم گرسنم

 :جانمسلما

 :سالم به فرشته قشنگم سامان

 :سامانسلما

 :جان سامانسامان

 یبود که خودم قبولش کردم حاال چه معن یکار دهیچه فا یزندون نجات بده ول نیمنو ازا ادیبگم ب خواستمی:مسلما

 یبخام غصه دارش کنم..دلم برات تنگ شده بود داداش دهیم

 رونیب میرفتیدنبالت م ومدمیکه دست و پام بستس وگرنه م فی:حسامان
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  رونیب میبر میخوایم ویبا آر ی:نه داداشسلما

 رسهیبنظر م یخوب ،پسریایباهاش کنار ب یخوشحالم که تونست ی:بسالمتسامان

 باهام  یندار یکار گهید ی:مرسسلما

 خبرم کن خداحافظ یباهام داشت ی:نه مراقب خودت باش کارسامان

 :خداحافظ..سلما

 منم که بدم... نیا هیپسر خوب یلیخ آره

لب گفتم در  ری(زی)لعنت هیدستم انداخته بود  ینبود،عوض زیرو م ییغذا چیاز ه یخبر یول رونیاتاق رفتم ب از

تا صبح که انقدر پر شده بود در بسته  یچ یعنیداخلش نبود تعجبم دوچندان شد  یچیه یوباز کردم ول خچالی

 پشت سرمه... دمیکه د خوردمیکرده داشتم حرص م یکاری یعوض ویحتما اون آر شدینم

 که؟ یگرسنه نبود شدی:چویآر

  ستمی:االنشم نسلما

 شد سطل زباله.. ختهیربود  خچالیداخل  ی:آره کامال مشخصه،،هرچویآر

آزارم بده قدرت زدن  خوادیم ینطوریبامن داره که ا یکردم مگه چه مشکل یادیکه کرده بود تعجب ز ی:از کارسلما

 …و نداشتم یحرف چیه

 بود  یهمونطور ویگذشته بود وهچنان رفتار آر مونیهفته از عروس کی

شام شماره خونه شونو گرفتم که  هیبا خانواده خودمو دعوت کنم برا ویگرفته بودم خانواده آر میتصم امروز

 که پشت خط اومد.. دینکش یو به شهره جون بده طول یمنم گفتم که گوش دییخدمتکارشون جواب داد...بفرما

 زمی:سالم عزشهره

 :سالم شهره جون حالتون خوبهسلما

 برم سفر... شمیگلم منم خوبم دارم آماده م ی:مرسشهره
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 و براتون آرزو دارم... یخوش بگذره سفر خوب ی:إ به سالمتاسلم

 ؟ یتماس گرفت یداشت ی:تشکر،کارشهره

 د؟یندار یکار شمیمزاحمتون نم گهید،دی:نه فقط خواستم حالتونو بپرسم که شکر خدا خوب بودسلما

 از لطفت مراقب خودت و پسرم باش خدانگهدار ی:مرسشهره

 رونیهفتس اصال رنگ ب کیدعوتتون کنم حوصلم به شدت سر رفته بود  خواستمینگفتم که م گهی:خداحافظ،،دسلما

دوش  هیحبس بودم،حولمو برداشتم  یزندانه خونگ هیبهم سر بزنه،رسما که انگار تو  ومدهین چکسمیه یحت دمیو ند

به ردم وبلندمم با سشوار خشک ک هیموها دمیپوش یدست تاپ وشلوارک صورت هی رونیساعته گرفتم اومدم ب مین

 ریخب ادشیبستم، یبود برداشتم و خرگوش یگرد پشمالو ونرم رهیدا هیکردم کش سرمو که مدلش  میدودسته تقس

 یکه روز یکردم خاطرت تلخ یزدم و سع ینیلبخند غمگ ومدیمدل خوشش م نیاز ا یلیبودم خ دیکه با فرش یزمان

 بسپارم یموشبوده رو به فرا نیریبرام ش

 یخط چشم امیدر ب یکنواختی نیبه خودم برسم واز ا یحساب خواستیچرا امروز دلم م دونمینم شیسراغ آرا رفتم

هم  یبرجستم زدم و کم هیهم به گونه ها ییهمراه با رژگونه هلو یابرو رژلب صورت ملیر یو کم دمیچشمم کش هیباال

 ....دمفرو بلندم که از مادرم به ارث برده بودم ز هیبه مژها ملیر

 شده.. میکه از وسط به دون یبیبه اصطالح س ادهیز یلیشباهت منو مادرم خ گفتنیم همه

به زانو در  ویهر وقت اراده کنه هر مرد تونستیبود که م رایشک جذاب و گ یداشت ب یکننده ا رهیخ ییبایز مامانم

مامان  نیبهتر یکه هست یرو لب هام نقش بست و گفتم..مرس یپهن یمادرم هستم لبخند هیفکر که شب نی..از اارهیب

 ...ایدن

 یبود،حساب ختهیرو داخل زباله ر ییغذا لیتمام وسا ویکه آر انیدرست کنم، بعد از اون جر کیک خواستیم دلم

 …بود و داشتم کیدرست کردن ک هیبرا ازمیکه ن یزیهر چ بایکرد و تقر یمفصل دیخر

مراه با هم  سه بار از الک ردکردم بعد تخم مرغ ها پودر و نمک رو همراه با پودر کاکائو با هم مخلوط کردم و ه نگیبک

کردم  مشیدرجه متوسط تنظ یکه رو یکاسه شکستم و شکر رو اضافه کردم و با کمک همزن برق کیرو داخل 

 یلیواضافه کردم،،خ ریبه هم زدن شدم ش شغولم گهید کمیو اضافه کردم و  لیشروع به مخلوط شدن،شد بعد وان

هم اضافه کردم و دوباره  یاهیگ عیدر ادامه روغن ما دادمیبا حوصله انجامش م شهیرو دوست داشتم هم کیپختن ک
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وقرارش دادم داخل  ختمیرو توظرف ر کیهمزن رو روشن کردم و مشغول هم زدن شدم آرد هم اضافه کردم موادک

 فر....

 خسته شده بودم  کمیآب زدم و ظرف هارو شستم  دستامو

رد وا یحرف چیکردم بهش نگاه نکنم اونم بدون ه یاومد سع ویوآر دیداخل قفل چرخ دیکردم که کل رو روشن یو یت

 اتاقش شد...

 ورو کاناپه کنار من نشست... رونیاومد ب قهیده دق بعد

 درسته؟ یاونم شکالت یدرست کرد کیاد،کیم یخوب هی:بوهاویآر

 خودم.. هیتو برا هی:آره درسته اما نه براسلما

 یایست ندارم انقدر خوشگل به نظر ب:دوویآر

 دارم هیتو دستات باشم منم دل دارم روح ریاس هیکه مثل  ی:توقع ندارسلما

 قول بدم مال خودم نکنمت تونمی:منم نمویآر

 ه؟ی:منظورت چسلما

 یدی:خوب فهمویآر

 اما چرا خواست منو بترسونه تو فکر بودم که.. دمیخوب فهم یلی:آره درسته منظورشو خسلما

 مگه نه؟ یهم تو دار یفاتیوظا هیمن دارم  ییحقا هی ی:باالخره زنمویآر

ما قرار  یکرد،ولیمثل ترس تو دلم رخنه م یحس هیصورتش به صورتم و خوردن نفساش بهم  یکی:از نزدسلما

 یدیفهم ریازم فاصله بگ یمن بش کینزد یتوام حق ندار میگذاشته بود

 نه من یمونیقول وقرار م بندی:نه تو پاویآر

دم پرت ش اریاخت یسر بزنم محکم دستمو گرفت و ب کیبحث کردن باهاش شدم،پاشدم که برم به ک الیخی:بسلما

 بغلش
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 )عروسک سوخته( یدیفهم یینجای:تو فقط متعلق به اویآر

 شرف داشته باش کمیکن  ترسونتم،ولمیچرا داره با حرفاش م یچ یعنی:عروسک سوخته سلما

 عالم بشم شرفیحاضرم ب :واسه بدست آوردنتویآر

 یلعنت ی:تو چت شده چکار من دارسلما

 :همه کارام باتوإویآر

زد و منو تنها گذاشت تو عالم  یل*ب*م بوسه کوتاه هیشد تو صورتم چشماش متوقف رو رهیخ ی:کمسلما

 نجسش نمونه... هیکه جا دمیکشیدست روش م یادیکه بوسه زده بود با شدت ز ییخودم،دستمو.گذاشتم جا

 و از فر خارج کردم که کیآشپز خونه ک رفتم

 رفتم به سمت اتاقش که.... مهیاومد سراس  ویآر ادیفر هیصدا

منو  ویچت شده آر ویرفتم به سمتش دستمو رو صورتش گذاشتم آر دمیکش یکوتاه غیتخت ج نییافتاده بود پا ویآر

 ...کنمینترسون خواهش م

 ینکیچکار م یکم کم ترسم جاشو داد به تعجب..تو،تو دار دمیستر شیهویتو آغوشش از حرکت  دیمنو کش محکم

که  ومدی..نزاشت ادامه حرفمو بزنم ومحکم ل*ب*ا*ش*و گذاشت رو ل*ب*ا*م نفسم داشت بند مادیچرا فر

ر از پست ت یکردن خدا لعنتت کنه عوض هیکنار به صورت دو رفتم  اتاقم و شروع کردم به گر دیباالخره خودشو کش

دست مانتو شلوار در اوردم کش  هیکمدو باز کردم  کردن،دریم سیود داره..اشکام پشت سرهم صورتمو ختو مگه وج

 ردمکیراحت بشم داشتم درو باز م یخونه لعنت نیتا ازا رونیموهامم باز کردم شالمو انداختم سرم آماده شدم رفتم ب

 که سد راهم شد...

 یریم ی:کجا دارویآر

 :برو کنار سلما

 ی:جواب سوالمو ندادویآر

  یمنو ندار هینداره پست فطرت حق دخالت تو کارا یربط چی:به تو هسلما
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 که.. ارمیکه سرت اوردم و دوباره ب ییبال ی:دوست ندارویآر

حکم م یلیس هیباشه،معطل نکردم  حیوق کردمیحد فکرشو نم نیتا ا گهیکه زده بود دهنم باز موند،د ی:ازحرفسلما

 زده بودم وگفت.. یلیکه من س ییذاشت روجازدم صورتش،دستشو گ

 نه تنها  سر تو سر کل خانوادت،حاالم از جلو چشمام گم شو... ادیبد سرت در م یلیخ شی:تالفویآر

 ینم دم،ازتیکش یخفه ا غیرفتم اتاقم و پشت در نشستم دستمو گذاشتم رو سرم وج یحرف چی:بدون زدن هسلما

تونم از دستش  یجوره نم چیکه حاال ه یانداخت وونیح هی ریمنو گ ینجات خودت منو آواره کرد هیگذرم بابا برا

 خالص بشم....

م از اتاق و نداشت رونیگرسنم بود اما انقدر تو وجودم ترس نشسته بود که جرأت رفتن ب یلیعوض کردم خ لباسامو

 هیرو تخت،،کم کم خوابم برد،صبح با صدا دمیخوردم و دراز کش ییبود چندتا تیسکویو برداشتم داخلش ب فمیک

که  یقفل درو باز کردم تا کس دمیکش یقیعم سکه جواب نداده نف ستیشدم حتما خونه ن داریزنگ تلفن از خواب ب

 رو راحت کنم،جواب دادم... کنهیم یداره پشت خط خودکش

 :بلهسلما

 ویرو بده آر ی:گوشناشناس

 اوردمی:بجا نسلما

 منو بشناسن دیخونه با هیتا حاال خدمتکارا ی:از کناشناس

که من خدمت کارم...اومدم جواب بدم که  یچ یعنیادب بود  یب یلیداشت اما خ یزنونه قشنگ فیظر هی:صداسلما

 و قطع کرده بود... یگوش

 ....نباریکه دوباره تلفن زنگ خورد وا wcبرم اومدم

 برگشتم به سمت تلفن... کالفه

 :بلهسلما

 یدیوجه جواب نده فهم چیخونه رو به ه:تلفن ویآر
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وگذاشتم،نتونستم بهش بگم قبل از تو به زنگ  یگفتم و گوش یاز صداشم وحشت داشتم،باشه ا گهید ی:حتسلما

آب زدم کرم مرطوب کننده رو  وفته،صورتموینم ینگمم که اتفاق ستین یمهم زیجواب دادم ولش کن چ یکی

نخوردم  ییغذا چیبگم ه ترهنخوردم اصال به یدرست حساب هیغذا هی چندوقت نیبرداشتم وبه دستام زدم تو ا

 ...ارنیبرام ب یزیچ هیهم نداشتم تا بگم  یفست فود ایشماره رستوارن 

که  خوادیدارم اما دلم نم یدیدل ضعفه شد نکهیبا ا دمیخوردم که د یخودم گرفتم چند لقمه ا هیبرا ریوپن نون

 بخورم.. یزیچ

 یمانتو وشلوار مشک هیپا شدم  خواستیم یحساب دیخر هیدلم  رونیب رفتمیم دیشده با یهر طور گهید امروز

 نداشتم واسه برگشت مهم نبود فوقعش دیبرداشتم،اما کل ممیزرشک یوکتون فیبرق لبم به لبام زدم ک هی دمیپوش

رو به  ییخرما هیساله با موها28بایتقردرو بستم آسانسور و زدم وداخل شدم که پسر  ادیکه ب زنمیبهش زنگ م

 رو بهم سالم کرد.. شیعسل هیوبا چشما یمعمول هیروشن ولبا

 ..میشد ادهیدادم که آسانسور نگه داشت و جفتمون پ ی:سالم کامال خشکسلما

باال  مزاحمه سرمو نکهیپام توقف کرد از فکر ا میجلو یلیکه اتومب رمیبگ یرفتم وخواستم تاکس رونیدر خونه ب از

 ...نکهیتا ا اوردمین

 ی:خانوم عمادسهند

 دیداخل آسانسور بود..بفرمائ شیپ قهیکه چنددق دمیو د ی:سرمو باال گرفتم،و مردسلما

 رسونمتونیم دیباش لیاگه ما ادینم ریگ یتاکس نجای:اسهند

 باشه اما من مخالفتمو اعالم کردم.. یآدم کامال متشخص هی ومدی:بهش مسلما

 ..ادیسمت نم نیا یچون تاکس دیستینا نجایا د،امای:هر طور که راحتسهند

 شمیممنون م دیهست منو برسون یکه تاکس ییتا جا دی:پس اگه لطف کنسلما

 دی:البته،بفرمائسهند

جا  جلو یرو صندل نیکه..بنابر ستین میاما روم نشد راننده شخص نمیبش نیعقب ماش یصندل خواستمی:مسلما

 که به راه افتاد دینکش یگرفتم..و طول
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 کجا هست؟ رتونی:مسسهند

 برم خامیم دی:مرکز خرسلما

 د؟ی:کدوم مرکز خرسهند

 نکردم.. یومن هم مخالفت رسونمتونیپس خودم م میهست ری:اسمشو بهش گفتم که گفت هم مسسلما

 درسته؟ نیهست یعماد هی:شما خواهر آقاسهند

 کنم بیکه گفتم و تکذ ینتونستم دروغ کنم جواب دادم،بله و بعدش هم یفکر نکهی:بدون اسلما

 طبقه باال شما هستم هی:منم همساسهند

 زدم.. ی:بله درسته و لبخندسلما

 رد وبدل نشد نمونیب یصحبت گهیبه مقصد مورد نظرم د دنیرس تا

 دی:بفرمائسهند

 دیممنون واقعا لطف کرد یلی:خسلما

 رسونمتونیم دیرینکردم که هر وقت کارتون تموم شد باهام تماس بگ یخانوم کار کنمی:خواهش مسهند

 شدم.. ادهیپ نیکردم واز ماش یبه سمتم گرفت ازش گرفتم تشکر ی: کارتسلما

 دیخر یبه سو شیپ

 به سمتم اومد... یخانوم هیچشممو گرفت داخل مغازه شدم  رهیت یتونیمانتو ز هیگشتم که  یم داشتم

 کمکتون کنم متونیم دی:بفرمائناشناس

 پرو کنم خواستمیرو م38مانتو شماره نی:از اسلما

 میموجود دار دیبخوا گهید هیاز مدال م،اگهیو تموم کرد زشیسا نی:متأسفم اناشناس
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 زدمیاراده داشتم قدم م یچشممو نگرفته بود ب یجذاب زهیچ رونیکردم واومدم ب ی:تمام ذوقمو کور کرد،تشکرسلما

 دایپ نانیاطم شتریب شدمیتر م کینزد یهرچ یول ستیاولش حس کردم نه اون ن دمیدختر د هیو کنار  ویکه آر

 ..کردمیم

 حس هیکنم،یاونوقت من تو خونه خودمو حبس م ناسیبا ا یرو لبم نشست آقارو باش دنبال خوشگذرون یپوزخند

ه که ب یمو ادامه دادم اما طورراه نهیبشم دوست نداشتم منو بب کشینزد خواستمیحسادت وجودمو گرفته بود اما نم

نداشت،با  انتیاما اونم حق خ مینداشتدر قبال هم  یحق چیه نکهیچشمش نخورم،تو چشمام اشک جمع شد با ا

ه جور چیبودم بشم اما ه دهیکه د یزیچ الیخیداشت،خواستم ب تینبودم اما تمام کاراش برام اهم ویعاشق آر نکهیا

 امکان نداشت..

ست ف هیهم اومده بودم  یکردن نداشتم با چه ذوق دیبه خر یلیم چیه گهیتا از پاساژخارج بشم د نییطبقه پا رفتم

دوسش  میلیسفارش دادم که خ یپپرون تزایکردم رفتم داخل شدم گارسون اومد وسفارشمو گرفت،پ دایپ یفود

و دستاشو گرفته بود یورهست که اونط تماممکنه دختره عشقش باشه،آره خب ح یعنیبود  ویآر ریداشتم فکرم درگ

 ...دمیکش مییاز سر تنها یآه هیخوشگل بوده  یلیحتما خ نمینتونستم چهره دختره رو بب دیخندیم

 ..دیدرخشیم وی..و عکس آرخورهیداره زنگ م میگوش دمیحساب کردم که د زویکامل  خوردم م تزامویپ

 :بلهسلما

 یی:کجاویآر

 :پاساژ)....(سلما

 ؟یکنی:اونجا چکار مویآر

 هم ندارم دیکل گردمیچشممو نگرفت دارم برم یزیکنم اما چ دی:اومدم خرسلما

 دنبالت.. امی:بمون همونجا االن مویآر

 ...دیرس گهید قهی..پنج دقادی:منتظرش موندم بسلما

 ؟یدیزود رس چه

 همسرم پرواز کردم تا زودتر بهت برسم گهیتوإ د دنی:از شوق دویآر
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 و نشستم.. میرفت نشیخسته ام..به سمت ماش میبه سمتش  زدم،بهتره بر ی:پوزخند مسخره اسلما

 ینگرفت زمیچ هی یکه حت یانقدر مشکل پسند باش کردمی:فکر نمویآر

گرفت خودمو به خواب زدم که  یوبغضم م ومدیبودم جلو چشمم م دهیکه د یجوابشو بدم صحنه ا خواستمی:تا مسلما

 جوابشو ندم

 :سلما،سلما..ویآر

 بله:سلما

 ...میدیرس دارشوی:بویآر

 ویخدا اگه بگه و خودمو خواهر آر یاگه بگه منو رسونده وا دیرنگم پر دمیکه سهندو د میبود نگی:تو پارکسلما

 نگاهم به سهند که از هیکردم  وینگاه به دست آر هیدستمو گرفت  ویکه آر خوردیحالم داشت بهم م یکردم چ یمعرف

 بود)سهند راد( لیکارتش اسمشو خونده بودم وک هیرو

 :سالم سهند جانویآر

 احوال شما،سالم.... وی:سالم آقا آرسهند

 جواب داد.. نطوریتو چشمام التماسو خوند که ا دونمی:نمسلما

 جان ویآر یکنینم ی:سالم خانوم،معرفسهند

 :صورتم داغ شده بودکه...سلما

 طبقه باال و دوست بنده هیسهند راد هستن همسا هیآقا شونمیجان اخواهرم هستن سلما،وسلما  شونی:اویآر

...گفتم خوشوقتم از دینکش یچندان طول یخوشحال نیا یچشمامو در بر گرفت  ول یمحو یخوشحال هی:سلما

 کرد.. یو اونم ابراز خوشوقت تونییآشنا

 خونه.. میاومد
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چرا  یبا من ازدواج کن یکرد خدا لعنتت کنه چرا آخه قبول کرد یکه منو خواهرش معرف ادیچقدر ازم بدش م نیبب

 ..یکرد ریمنو تو زندون خودت اس

فقط  یتسیگرچه ن یببره تو زن من ییجوره بو چیه خامینم هیآدم کنجکاو ریپسره گرم نگ نیبا ا ادیمنو ز نی:ببویآر

 هیکاغذ

نم من از خدام نبوده م ستمین تین سربار زندگم کنمی:با بغض بهش گفتم منو ولم کن منو بکش ازت خواهش مسلما

منو  گهید مدیطالقمو بده بهت قول م میبر ایب یکم بکوب تو سرم خستم کرد یبفهم یتونیم نویمثل تو مجبور شدم ا

 ... ینینب

 دمکریبودم که حس م دهیبهش چسب ینکردم جور غیکه منو تو آغوشش گرفت منم در گفتمیم ینطوریهم داشتم

 شمیومن تنها م رهیلحظه ولش کنم م هیاگه 

 ..دیکشیرو موهام م نش،دستشویانداختم دور گردنش سرمو گذاشتم رو س دستمو

 ویآر             

 آدم قصه نیگناه تر یلحظه به خودم گفتم تو ب کیدلم به حالش سوخت  ختیر یدختر بچه ها داشت اشک م مثل

حرف تو  ایدن هیبود انگار  بیخاص و عج یلیآزار بدم چشماش خآخه تورو  ادیسلما،چطور دلم م یتلخ من بود ی

هفته ام که شده به آرامش  کیواسه  یتخواستم ح دمیبوس زنه،سرشویچشماشه که با هر قطره اشک اونارو کنار م

 دوتا دستامو کنار صورتش گذاشتم گفتم... رونیب دمشیاز بغلم کش دونستمیخودم م فهیوظ نویبرسونمش ا

 ؟؟یامشب موافق نیشمال دو نفره هم هیتورو اصال ماه عسل نبردم با  من

 آره یکن تمیاذ یخوای:باز مسلما

 وتو چشمام نانیو اطم کنه،آرامشیچقدر دلشو شکوندم که با ترس داره باهام صحبت م نی:از خودم بدم اومد ببویآر

 تا بهش منتقل بشه و گفتم.. ختمیر

بهت  نویکنم دستشو گرفتم گذاشتم رو قلبم،ا بتینص ارویدن هیایتمام خوش میریه مهفته ک کی نیمن قرار ا زیعز نه

 ؟یکن نانیبهش اطم یحاضر دهیقلب قول م نیا

 ..کنمینشم  رو قولت حساب م مونیکه پش دوارمی:امسلما
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ته  یزیچیبوسه رو گونه ام کاشت، هیکرد و  رم،ذوقیدوش بگ هیهاتو جمع کن منم برم حمام  لهی:پس زود برو وسویآر

 …رو لبام نقش بست یقیکه بوسه کاشته بود و لبخند عم ییدستمو گذاشتم رو جا دیدلم لرز

 سلما

م به داشت ازیکنه اما واقعا ن تمیدوباره بخواد اذ دمیترسیم شدینم یکه داد ذوق کردم ،اما بازم دلم راض یشنهادیپ با

 لتویکردم و اونم گفت برو وسا نانیکنم،بهش اطم قیتو وجودم تزر ارویش درآرام نکهیبهترازا یمسافرت و چ هی

 نیاراده ا یخجالت زده شدم اما دست خودم نبود ب یکم موبه سرعت رفتم به سمت اتاق دمشیجمع کن از ذوقم بوس

 کارو کردم...

 هم تو اتاق خودش رفته بود حمام ویچمدونم و بستم حولمو برداشتم که برم حمام کنم آر عیسر

ار کش بستم شلو هیسرم با  هیتمام موهامو باال دمیکش یموهامو سشوار کوتاه رونیاومدم ب دیطول کش یساعت مین

آوردم،ودر اتاقشو زدم که بعداز مکث  ویچمدونم و تا اتاق آر دمیبود رو پوش یبا مانتو ستش که به رنگ قهوه ا یدامن

 گفت... یکوتاه

 داخل ای:بویآر

 :من آماده ام سلما

 ..امیاالن م زمی:باشه عزویآر

 ..میبرداشتم تا تو راه بخور یخوراک کمی ادیب وی:تا آرسلما

 گذشته بود.. یبا خنده وشاد نجایو تا ا میتو راه بود یساعت کی

 خودم زنگ زدم که اونجارو آماده کنن برامون هیالیو میری:مویآر

 یکه کرد یداشتم ممنون از لطف ازی:نسلما

 متوجهش شدم ریکه د دیبود فقط ببخش فمی:وظویآر

دوباره حالتش  نکهیاز ا دمیترسیبود،اما م یک یازش بپرسم اون خانومه که امروز باهاش بود خواستی:دلم مسلما

 سکوت کردم وچشامو به جاده روبروم دوختم.. نیکنه بنابرا تمیکنه و اذ رییتغ
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 ولوم داد.. ویاومد که آر کیموز هیصدا

 شهر باهام بده تو سمته من باش عذابم نده هی شیجور نیهم

 ساعت نره که کل سال با تو واسم کمه نیتو کاش ا یب

 

 شهر باهام بده تو سمته من باش عذابم نده هی شیجور نیهم

 و باخت از همه دیتو ترس یبه راه طاقت کمه اون ب چشم

 

 باز عادت نده ییحالم بده منو به تنها ینیبیماتم زده نم وونهید یوابستته ا ینیبینم

 گذشته آب از سرت دلم تنگه صدا خندته چرا

 هیجا هیتو  دمیچشمامو باز کردم که د یبا سخت کردیم تمیکم چشمام گرم شد وبه خواب رفتم نور آفتاب اذ کم

 یزیفکرش خنده ر نجا،ازیاون منو بغل کرده آورده ا یعنیبه دندون گرفتم  نموییکنارم خوابه لب پا ویآر دمید بمیغر

خداروشکر همون مانتو شلوارم تنم بود وموهام پخش شده بود روشونه هام  دمیکردم به لباسام نگاه کردم که د

چشمامو گرد  دیچشماشو بازکرد و مثل پر منو از رو تخت به بغل خودش کش ویدوباره خودمو رو تخت انداختم که آر

 کردم

 زمیعز ری:صبحت بخویآر

 تنبل هیو ظهره آقا ستین ،صبحیمنو ول کن شهی:مسلما

 جات امنه نجایشما هم ریشدم پس صبحه،بعدشم نخ داری:خب آخه من االن بویآر

 هم نبود جایکه ب یترس داشتم ترس یول خواستمیآغوشو م نیکه زده بود سرخ شدم اما منم ا ی:از حرفسلما

 میناهار خوشمزه بخور هی می:برویآر

 :پس برم آماده بشمسلما
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 ..ی:بدو خانومویآر

 یکجا گذاشت دونمیو نم ،چمدونمی:راستسلما

 ..هی:داخل اتاق بغلویآر

 یچشمم به طور نازک نییوپا هیابرو وخط  چشم باال ملیر کمیبرداشتم  شمویکردم اومدم اتاق،لوازم ارا ی:تشکرسلما

اسپرت  کفش دمیپوش دیمانتو بنفش کبود با شلوار وشال سف هیرنگمم زدم موهامم بافتم  یرژ لب بادمجون دمیکش

  دمیپوش دممیبنفش وسف

 ..میاز اتاق خارج شد ویبا آر همزمان

 ..یبدون زدن پلک یمحو صورتم شده بود حت یا قهیدق کی

 صورتش تکون دادم که به خودش اومد هیجلو دستمو

 اتاق.. یایلحظه م هی:ویآر

رفتم تو اتاق که ل*ب*ا*ش*و گذاشت رو  نیکرده بودم بنابر نانیاسترس داشتم اما بهش اطم کمی:ماسل

 ل*ب*ا*م

 ..دیلبام کش هیرو،رو یزد و دستمال کاغذ یکوتاه بوسه

 رژ لبارو تو خونه بزن باشه.. نطوریتو چشم باشه ا تیانقدر خوشگل خامی:نمویآر

گفتم  یبرام لذت بخش بود..باشه ا تشیرو لبام نشست حساس میمحو یلینکردم  تازه لبخند خ یاعتراض چی:هسلما

 لیاوس بیبود ترک بایز دم،فوقالعادهیدیم الرویتازه االن داشتم و نیبه سمت ماش میو شونه به شونه هم راه افتاد

 خونه شدم.. دنکر زیآنال الیخیداده بود ب لیتشک دیوسف یخونه رو  نقره ا

 :سلما ویآر

 :جانمسلما

 کرده یانگار خدا صورتتو نقاش ییبایز یلی:خویآر
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 کردم. یمقدمش شوکه شدم تشکر یب فی:از تعرسلما

 ویآر 

و چند برابر کرده بود  شییبایتو چشم بود وز یلیزده بود که خ یا رهیبا اون ظاهر جلو روم ظاهر شد رژ بنفش ت وق

دو  تمدونسیم ادیقبول کرد ب یصداش زدم اتاق که با مکث نتشیبب نطوریا یا گهیخواست جز من کسه د یاما دلم نم

بوسه رو ل*ب*ا*ش زدم و دستمال و  هیبرداشتم  یرفتار کنه دستمال کاغذ نطوریکه ا دادمیدله و بهش حق م

 نشیبرخورد کرد و من هم با چشمام تحس یرو ل*ب*ش انتظار داشتم اخماش بره تو هم اما کامال عاد دمیکش

کرده از خجالت  یانگار خدا صورتتو نقاش ییبایز یلیکه صداش زدم وگفتم خ میکرده بود یوط از راه یکردم،کم

منو  دیبغلش کنم اما با خواستمیچم شده بود که کنارش بودن و دوست داشتم دلم م دونمیمتر ن یسرخ شد وخواستن

 انقضاء داره... خیتار گهیحس فقط تا شش روز د نیببخشه که ا

رو  گارسون منو میجا گرفت زیتوقف کردم درو براش باز کردم دستشو گرفتم وبه سمت م یکیرستوان ش هی هیجلو

 میسفارش داد کیشلیداد بهمون دوتا ش

 برد تا آوردن غذاهامون و میتا یکم

 به روش زدم که گفت.. یلبخند خوردیشد که داشت با ولع م دهیبه سمت سلما کش چشمام

 گرسنمه یلی:خسلما

  زمی:بخور عزویآر

معذب بشه  شدیکارم اصال درست نبود چون باعث م نیداشتم زمان متوقف بشه ومن بهش نگاه کنم اما ا دوست

 کنه... لیونتونه قشنگ م

 ..میرفت یو حساب کردم به سمت در خروج زیم

 ..ایدر میبر شهی:مسلما

 نتونستم.. گهیبکنم د خواستمیبا عجز خواست که اگر مخالفت م نی:همچویآر

 ..یتو بگ یهر چ زمیعز باشه
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 :ممنونمسلما

 ..ایاستارت و زدم به سمت در دمیدیو تو صورتش م ذوق

 سلما                 

 قبول کرده بود خوشحال بودم.. ایآوردن به در یدرخواستم و برا ویآر

سال  کیبه  دیآروم بود مثل حال امروز من،ذهنم پر کش ایهم کنارم جا گرفت در وینشستم آر یتخت سنگ هیرو

ن با تکو یداد میلعنت بهت که باز میساختیکنار هم م یخوش هیدوست بودم و خاطره ها دیکه با فرش یش،،زمانیپ

 به خودم اومدم... ویدست آر

 یتو محو شد یی:کجاویآر

 دوست دارم.. یلیرو خ ای:آره درسلما

 یهم م قهیدق5 نیبود اما با ماش قهیدق10تا خونه فاصلشون فقط  ایبه سمت خونه..در میرفت میهم نشست گهید یکمی

 ..ویالبته به گفته آر میدیرس

بافت موهامم باز  دمیرنگ پوش یدست تاپ شلوارک زرشک هی میجدا از هممون استراحت کرد هیتو اتاق ها یکمی

داخل آشپز خونه قهوه جوشو روشن کردم  دو تا  نییادکلن مخصوص خودمو هم زدم رفتم پا ختمیکردم ودورم ر

دو نفره گذاشتم رفتم طبقه باال در اتاق  ینیداخل س میهم دار کیک دمیو باز کردم که د خچالیرست کردم قهوه د

 و زدم.. ویآر

 ..نییپا ایب یقهوه درست کردم اگه دوست داشت وی:آرسلما

 ..امی:االن مویآر

 به روش زدم.. یرو خودمو حس کردم لبخند رشیخ هیدوباره همون نگاه ها نییبعد اومد پا یکم

 قهوه خوردن داره.. نی:به به اویآر

 ..میداشت خچالیهم داخل  کیک مونی:از خوش شانسسلما

 و پر کنه.. خچالی میایخبر داده بودم م الیو داری:آره به سراویآر
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 خانوادم نگران بشن.. ترسمیتموم شده م می:شارژ گوشسلما

 نجایا میای:بهشون خبر دادم که مویآر

 :واقعاسلما

 تو خاموشه با من تماس گرفتن منم اطالع دادم تو نگران نباش هیگوش دنی:آره دویرآ

 کردم. ی:تشکرسلما

 ..مینیبب لمیف هی ی:موافقویآر

 :عاشقانه باشه لطفاسلما

 :چشم خانومویآر

اونم  ویآر هیدستمو گذاشتم رو چشما عیصحنه دار شد سر لمیاز ف یگذاشته بود  قسمت یکره ا لمیف هی:سلما

 دستشو گذاشت رو چشمام..

 و..... دیمنو تو آغوشش کش ویکه آر میکرد یهمزمان خنده بلند جفتمون

 وروجک یلی:خویآر

رفت وتک به تک پله هارو عبور  دیتکون منو از جام بلند کرد ودر آغوشش کش هیکردم،با  یبلند ی:خنده سلما

 ..دمیخندیسرمستانه م یداشتم ونه ترس ینه تعجب گهیکرد،د

 عروسک من خوامتیم یلی:خویآر

کنارم باش  شهیل*ب*ا*م*و گذاشتم رو ل*ب هاش گفتم..هم اریاخت ی:چشمامو دوختم تو چشماش بسلما

 ..خوادتیجا نرو قلبم م چیکه باش و ه زدنینرو،حالم دست خودم نبود تک تک سلوالم صداش م چوقتیه

 که کنارت باشم مهربون من.. دمی:قول مویآر

 *دیمنو ب*و*س* قیشد وبه طور عم کمینزد :کم کمسلما

 کردم... شیروهم گذاشتم وهمراه چشمامو
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 بود.. میزنونگ هیایآغاز پا گذاشتن تو دن نیا و

 دمیو ند ویشدم کنارمو نگاه کردم که آر داریب یدیبا  درد شد صبح

افتادم دستمو رو سرم  شبید ادیلحظه وحشت تو دلم نشست  هیت*ن*م نبود  یزینگاه به خودم انداختم که چ هی

 نداشت.. یسود گهید یمونینبود من باخت داده بودم االن پش یراه برگشت چیه گهید یگذاشتم ول

 یا جمع کردم گوشه ویرو تخت ویرفتم اتاقم لباسمو عوض کردم اومدم تو اتاق آر یشده بود به سخت فیکث یتخت رو

 گذاشتم..

بود که خودم بهش تن داده بودم تو افکارم غرق  یکار نیبور بودم اچشم تو چشم بشم اما  مج ویبا آر شدینم روم

 اومد داخل.. ویشده بودم که آر

 خانوم من ری:سالم صبحت بخویآر

 دستش بود   یصبحانه مفصل نهیس هیزدم وبه دستش نگاه کردم که  ینی:لبخند غمگسلما

 خانومش درست کرده هیبرا یآقات چه صبحانه ا نیبب ای:بویآر

 که.. یتو زحمت افتاد ی:حسابسلما

 کنم نیگزیجا دیبا گهیاز دست داده د یادی:باالخره خانومم خ*و*ن زویآر

 باهم به خوردن.. میو شروع کرد نییسرمو انداختم پا دمیکه زده بود واقعا خجالت کش یحرف ا،ازیح ی:بسلما

 استراحت کن ارمیب دیجد یمن برم رو تخت زمی:عزویآر

 تو اتاق خودم رمیم ستین ازی:نه نسلما

 اتاق ما شهیاتاق م هی میخودت ندار ایاتاق خودم  گهی:دویآر

 درست کنم برات.. یمقو هیغذا دیبا گفتیم نییرو عوض کرد خودشم رفت پا یرو تخت ویگفتم آر ی:باشه اسلما

 بودم. دهیدراز کش منم

 ویآر  
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 بود.. یدوست داشتن یلیبود خ یزیهرچ دونمیکرده بودم نم دایبهش پ  یدیحس گنگ و جد هی

آدم  نیتر ایر یب خواستمیوجودشو م گهیزد رو قلبم منم د ینرو کنارم باش انگار چنگ چوقتیکه بهم گفت ه شبید

 نه.. هیقول مردونه دادم  دونمیبود بهش قول دادم که باشم اما خودم هم چندان نم میزندگ هیتو

چنگ انداخته بود روح وروانمو  تشیسهم من بود معصوم ایدن نیوجودشو مال خودم کنم سلما از ا خواستیم دلم

 کردم.. یکه با حال االنم درخور بودو پل یآهنگ هیبرداشتم  مویگوش

 میقول داده بشه کل زندگ میاومد تو زندگ دیآدم جد هی

 

 عوض کرده منو تو چشام نگاه کردو گفت که نرو بیآدم عج هی

 

 میرفته تو قلبم و شده زندگ میاومد تو زندگ دیآدم جد هی

 

 جونم واسه تو فقط بمون ایمهربون ب یلیآدم مثبت و خ هی

 

 اندازه یب خوامیعشق تازه من اونو م هیآدم جذاب  هی

 

 که باشه.. یهر جور خوامیعالمه عشق تو چشماشه من اونو م هی

 که باشه.. یهر طور خوامشیمن م آره

 سلما                 

اشکام صورتمو  ویکه با اومدن آر دمیکش یغیشکمم حس کردم ج ریز یم شده بود که دردکم چشمام گر کم

 پوشوند..
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 دلم چت شده زی: سلما عزویآر

 درد دارم وی:آرسلما

 دکتر آروم باش گلم  میری:صبر کن االن مویآر

 اریمسکن لطفا ب هیفقط  ستین یخاص زی:نه چسلما

 ارمی:باشه االن مویآر

دکتر قبول نکردم چشامو بستم و به خواب  میکه برام آورده بودو خوردم هرچقدر اصرار کرد که بر ی:مسکنسلما

 رفتم..

 ویآر

 ..کردمیم یبشه خودخور تیباعث شده بودم اذ نکهیا از

 ادیداره از پله ها م دمیو ببرم اتاقش که د ینیگرفتم اومدم خونه آماده کردم س رونیغذام از ب دمیآماده خر سوپ

 ..نییپا

  ارمی:سلما برو اتاق دارم برات ناهار مویآر

 حالم خوبه نییپا امی:نه ممنون مسلما

 ..زمی:باشه عزویآر

 سوپشم دادم بهش.. میو آماده کردم کنار سلما غذا خورد زیم

 رونیب میبر وی:آرسلما

 ..می:چرا که نه برو آماده شو برویآر

 گفت رفت به سمت باال... یآخ جون هی

ه آماده شدنمون ک دیطول کش یساعت مید،نیسف یطوس یبا کتون دمیپوش یدست اسلش طوس هیرفتم اتاقم  منم

 اتاق سلما درو زدم که سلما درو باز کرد... هیرفتم جلو
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بازم  شیزرشک یسانت5بود همراه کفش پاشنه  دهیپوش دیسف یبلند زرشک یو روسر دیبا شلوار سف یمانتو زرشک هی

 به روش زدم وبا لبخند جوابمو داد.. یبود دلم براش ضعف رفت لبخند یوخواستن بایز شهیمثل هم

 ..میکن دیخر کمیپاساژ  می:اول برسلما

 به چشم حتما.. ی:اویآر

  میچند دست لباس ست بخر میبر

 ؟یگیم ی:جدسلما

 یدارم مگه خانوم می:شوخویآر

 ...میکه ست شد باری:آخه سلما

 ..یاریب ادمیاشتباهات گذشتمو  ستیقرار ن گهید یچیفتم،ه:دستمو گذاشتم رو لبش و گویآر

 نداشتم.. ی:متأسفم منظورسلما

 ست داشت.. هیکه اکثرا لباسا یدیمرکز خر هی می:رفتویآر

 قشنگه یلیخ نیبب و،اونوی:آرسلما

 ش؟یکه واقعا محشر بود ،دوسدار یشکالت یست قهوه ا هیبه  دمی:رد نگاه سلما رو گرفتم رسویآر

 :آره خوش اومدهسلما

 ..می:پس برویآر

 دمیبا سلما خر گهیدست لباس د چند

 ..امیاالن م نیداخل ماش نیبش ،گفتمیبه سمت در خروج میرفت

 ..نیگرفتم آوردم تو ماش یکیدوتا ذرت مکز یبه سمت ذرت فروش رفتم

 دوسدارم . یلیخ یمرس ی:واسلما
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 سلما

 نگاه بهش هیدستشو انداخت دور گردنم  ویکه آر میگشتیاز ساحل برم میداشت میشب خوب و کنار هم گذروند هی

 انداختم 

 ی:خوشحالم که تو کنارمویآر

و  ونمیخواست خوش یبود باهات اما دلم نم یبگم که اون دختر ک ومدیبه سمتش زدم،رو زبونم م بایز ی:لبخندسلما

 خراب کنم..

داد بهم که ازش  یهم به قولش عمل کرده بود آرامش ویهفته گذشت آر کیخونه  میوقتش بود برگرد گهید فردا

 ممنون بودم

 هفته بعد کی    

صبحم قبل از  بردیخونه که اکثر اوقات هم من خوابم م ومدیوقت م ریتو شرکت مشغول بود، د ویآر میاومد یوقت از

فته ه کیمثل همون  خواستیدوست نداشتم دلم م شویتوجه یدلم ازش گرفته بود ب رفتیبشم م داریمن ب نکهیا

 نداشت.. یلیتما چیبخواد اما انگار ه دنمویبرخورد کنه اونم د شیپ

 برداشتم به مامان زنگ زدم.. مویگوش

 :جانمایناد

 ؟ ی:سالم مامان خوبسلما

 .یتو خوب زمیعز ی:مرسایناد

 د؟یی:خوبم کجاسلما

 دنبالت؟ امیخونه خاله ب یایشلوغه...م سرشون نکهیروزا مثل ا نی:من خونه خالتم،بابات وسامانم شرکتن اایناد

 ام سالم برسون خداحافظ هی:نه مامان جان من خونه کار دارم مراقب خودت باش به بقسلما

 :باشه دخترم توام مراقب خودت باش خدانگهدارایناد
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 ..ومدین دنمید هیبارم برا کی یبابا حت یول دنمیمامان و سامان اومدن د میاز شمال برگشت ی:وقتسلما

 نشدم... رشیگیپ گهیمنم د دادیبه زنگامم جواب نم یآنام ارتباطشو باهم کمتر کرده بود حت گهید

 ..هیدختر خوب وبادرک یلیخ گهیاما م ستیسامان دلش باهاش ن میبر میخوایآهانا م یخواستگار هیبرا گهید دوماه

ثبت نام  هیبرا میدنبالم بر ادیرده بودم ببخونه هماهنگ ک یرشته روانشناس خواستیمدرسم که م هیاز دوستا یکی با

 ..ومدیسراغم م الیکمتر فکر وخ شدیسرمم گرم م ینطوریدانشگاه آزاد..ا

 ..نمیوبب ویگرفتم نخوابم تا آر میتصم امشب

 زمان برد.. یلیکردم..که خ یریخونه رو مرتب وگردگ کممیآماده کردم گذاشتم داخل فر  ارویالزان لیوسا

 میساعته گرفتم..موهامو با سشوار خشک کردم دستگاه فر موهامو برداشتم کل موهامو فر کردم که حج میدوش ن هی

 هیخط چشم بلند باال هی دمیزانوم بودو پوش هیتا باال شیکه بلند یعروسک دیسف رهنیپ هی شدیتر نشون داده م

 رو ناخنام زدم.. نویدرم یکی میومشک دیالک سف دمیپررنگم رو لبام کش یگریرژ ج دمیچشمام کش

داشت..حتما جا گذاشته به سرعت رفتم و درو باز  دیکه کل ویزنگ خونه اومد وا آر هیکه صدا زدمیادکلن م داشتم

 کردم..

بازم شدم درو به شدت  هیمتوجه لباسمو مو هویکه  کردیداشت براندازم م یاریبا تعجب بس دمیو جلو روم د سهند

ه خودم زودتر ب دمیفهمینم شویرو لباش نشسته بود که معن یلبخند محو هیچادر رو سرم انداختم  هیبستم برگشتم 

 اومدم و..

 نی:سالم خوب هستسلما

 ن؟ی:سالم ممنون شما خوبسهند

 :تشکر..سلما

 نگران شدم دیوقته نبود یلی:خسهند
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از  ویدر از سرم افتاد و همون موقع آرکرد به چادرم،وچا ریباز تر کنم گ کمی..اومدم درو می:بله مسافرت بودسلما

 قهیرفتم داخل چادرم برداشتم پنج دق عیمات رو صورتم بود سر ویآسانسور اومد،هم سهند هول کرده بود هم من آر

 اومد داخل.. ویبعد آر

 یزیچ چیدستش رفت باال ومحکم فرود اومد تو صورتم چشمامو بستم و ه شدهیبدم که چ حیبهش توض اومدم

 نگفتم..

از فر در آوردم  ارویزد از اتاق رفتم آشپز خونه الزان شمیلینخواست ازم خودش قضاوت کرد وس حیتوض یحت اون

 آماده کردم... زویم

ودستشو رو سرش گذاشته نشستم کنارش دستمو گذاشتم رو دستش که با خشونت  دهیدراز کش دمیاتاق که د رفتم

 دستمو پس زد..

 :از جلو چشمام دور شو..ویآر

 تا.. ایآمادس ب زمیدرست کردم م ای:برات الزانسلما

براش درست  امیآره،تازه الزان دیباهم باش یمهمون دعوت کرد امیم ریامشب من دوباره د یفکر کرد شدی:چویآر

 یکردیمن نم هیکارا برا نیاز ا چوقتی،هیکرد

 …بزنم یآخه تا اومدم حرف یچ یعنیشد  یتعجب کردم باورم نم زدیکه داشت م ی:از حرفسلما

 ..یخوب خودتو نشون داد یلی:خویآر

 مگه یکنیتو اصال به منم توجه م یدوزیوم یبریبدم خودت م حیمن بهت توض یزارینم ی:تو حتسلما

 یزن من گهیتو د یبفهم یخاینم ،چرایدیم یجواب توجهامو چطور دار نمیبی:دارم مویآر

 یمنو خواهرت جلوه بد یتو قصد دار یم،ولنگفت نویاز ا ری:منم غسلما

 مدت برو خونه بابات  هیجمع کن  لتوی:وساویآر

 یگیم یدار یمعلومه چ یچ یعنی:سلما

 گمیدارم م ی:حواسم هست که چویآر
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 تو خونم  مونمیم کنمینم نکاروی:من اسلما

 :خونه تو؟ویآر

 :آره خونه منسلما

 تا حاال اونوقت ی:از کویآر

کرد به اتاق ما،حاال  دایکه اتاق خودم خودت تموم شد ارتقا پ یاز وقت یازم گرفت مویدخترونگ ی:از وقتسلما

 ؟یدیفهم

 ..یبود ینگو که انگار خودت ناراض ی:جورویآر

تحوع wcپوزخند مسخره زدم از کنارش رد شدم رفتم  هیسرکوفت زده بود اشک تو چشمام جمع شد  نکهی:از اسلما

 نگفت چته.. بارمی یمعدم اومد باال صورتمو آب زدم حت اتیداشتم عوق زدم و تمام محتو یدیشد

داخلش گذاشتم آماده شدم،با آژانسم هماهنگ کردم واز اتاق  شدیم ازمیکه ن ییبرداشتم لباس ها کمویکوچ چمدون

درو هم بستم راننده پسش زدم  عیرو گونم نشست وسر ینگاه به خونه انداختم قطره اشک سمج هی رونیرفتم ب

 بود.. شینقش اصل ویروزا فقط آر نیگذاشت آدرس ودادم و غرق شدم تو افکارم که ا نیچمدون و پشت ماش

عوض شد که کاراش حرفاش برام مهم شده اصال چرا اونشب  یانقد برام مهمه من که ازش متنفر بودم چ چرا

 بود.. نیباهاش نکردم مگه قرار ما ا یمخالفت

 …ستیهم دور ن یلیاونروز خ شم،ویازت جدا م یروز هی دونمیم

 یکه روز یخواب بودن رفتم به سمت اتاق یخونمونو داشتم درو باز کردم آهسته قدم گذاشتم انگار که همگ دیکل

گذاشتم نشستم رو تخت  یهام بود چمدون و گوشه ا هی،وگر امیخوشحال ام،یشوخ ام،یتنها مأمن امن  واسه دلتنگ

ارج از خ یبود)به خانوادت بگو رفتم مسافرت کار ویاز طرف آر دمیبرداشتم که د فمیاومد از ک میگوش امکیپ هیصدا

 (یزاریخونه نم نیا هیمن بهت اطالع ندادم پاتو تو میکشور تا وقت

 تخت یپرت کردم گوشه  مویندادم گوش جوابشو

رخ و فعال چ شمیقبل نم هیمن مثل سلما گهیاونروز د یبش مونیرفتار کردنات پش نطوریاز ا یروز هی دمیقول م بهت

 رسه.. ینوبت منم م دمیبهت قول م یول ویچرخه آر یفلک به کام تو داره م
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 کمتر کردمیم یسع یهر چ یچشمامو روهم گذاشتم تا خوابم ببره ول دمیو دراز کش دمیدست لباس راحت پوش هی

 روشن شده بود که چشمام گرم خواب شد.. گرفتم،هوایجواب م

 یپوزخند هی دیدرخش یم میرو صفحه گوش ویبرداشتم عکس آر یکرد به سخت دارمیاز خواب ب میزنگ گوش هیصدا

 زدم وتماسشو رد کردم..

من به سرفه افتاد خندم  دنینشسته بودن مامان با د زیمامان و سامان پشت م رونیعوض کردم از در رفتم ب لباسامو

 ..دهیفکر کرده روح د چارهیگرفته بود ب

 :سالم به مامان و داداش گلم...سلما

 به سمتم برگشت وبا تعجب از جاش بلند شد ومنو تو آغوشش گرفت.. سامان

 کجا نجای:سالم به فرشته من تو کجا اسامان

 تو یاومد ی:سلما مادر کایناد

پرواز داشت  ویو گفتم..امروز صبح آر دمیاومدم و رفتم به سمت مامان از گونش بوس رونی:از تو آغوش سامان بسلما

 شما.. شیپ امیمنم گفتم خونه تنها نمونم ب

 مسافرت؟ زم،رفتهیعز یکرد ی:خوب کارایناد

حرف و عوض  نینداشتم مامان سوال بپرسه و منم به دروغ جوابشو بدم بنابر ،دوستیمسافرت کار هی:آره سلما

 کردم رومو کردم به سمت سامان..

 بابا کجاست پس

 :بابا صبح زود رفت شرکت ..سامان

 بخور.. ارمیبرات ب یزیچیمادر  نی:بشایناد

 ندارم.. لی:نه مامان جون مسلما

وباال wcلقمه بردارم به سرعت رفتم هیتا اومدم  دیبرام چ زیرو م یاصال به حرف من توجه نکرد صبحانه مفصل مامان

 و سامان پشت در بودن درو بازکردم..نداشتم مامان  ستادنیآوردم انقدر عوق زده بودم توان ا
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 دکتر می:چت شد دخترم برایناد

 ..اریتو برو لباساشو ب میریدکتر نه مادر من حتما م می:برسامان

 شمیم ینطوریاوقات ا یکه بعض دیدونیخودتون م ستین ازی:نه تروخدا اصال نسلما

 یگیاومده به ما نم شیپ ی،مشکلیشدیم یمدل نیا یداشتن ادی:تو هروقت استرس زسامان

اه ثبت دانشگ خامیهفته بعد دارم چون م هیاسترس برا کمیبهترم،درسته  یلیبخدا االن خ ستین نطوری:نه اصال اسلما

 بود قانعشون کردم. ینام کنم،،به هر سخت

 هفته بعد کی      

که  یدم سحر همون دخترش داریامروز با شوق ب گهیزنگم نزد د هی ینشد حت ویاز آر یخبر چیهفته ه کی نیا تو

به هدف  دنیرس هیوقتش بود پا گهیاومده بود دنبالم امروز د میثبت نام دانشگاه بر هیقرار بود باهم برا

 دمیوشپ ممیمشک یو همراه با کتون یمشکوشلوار  ییساده با مقنعه دانشجو یمانتو مشک هیبزنم  مویدوستداشتن

 ..یکرم پودر زدم با رژ کالباس کمی

 میگذاشتم و همراه سحر رفت فمیکردم مدارک مربوط به ثبت نامم داخل ک یخونه خداحافظ از

 ..نیرفت افتادم رو زم جیو تحوع سراغم اومد وسرم گ جهیکه سرگ میدر دانشگاه بود هیجلو

 ...دمینفر سهندو د نیبعد چشمامو باز کردم که اول دمیدیکم چشمامو باز کردم اولش تار م کم

 حالتون خوبه ؟ یانوم عماد:سالم خسهند

 :سالم من کجامسلما

به همراه دوستتون  رونیب ومدمیمنم از دانشگاه داشتم م تونیرفته بود واز خوش شانس جی:ظاهرا سرتون گسهند

 مارستانیب متونیکمک کردن آورد دیبود

بزنم که با صحبت دکتر مات موندم رو تک تک کلماتش همزمان با دکتر سحرم  یافتاد اومدم حرف ادمی:تازه سلما

 وارد شد..

 آقا خانومتون بارداره... گمیم کی:بهتون تبردکتر
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 دیخبر با نیاز ا دونستمیهم سحر منم انقدر حالم بد بود که نم کردیداشت بهم نگاه م یادیسهند با تعجب ز هم

 هیبعد صدا یجهنم خالص بشم کم نیاز ا عتریگذاشتم تا سرمم تموم بشه سرناراحت چشمامو روهم  ایخوشحال شد 

 هیکنه برا دارمیکه بره فکرکرد من خوابم که نخواست ب کنهیم یکه از سهند داره خداحافظ دمیسحرو شن

 ..یخداحافظ

سالم بودو 18ه بچه معصوم من تاز نیچه برسه به ا خادیمادرشو نم یودر بطنم دارم که حت یبچه مرد شدینم باورم

 سیتر بوداشکام دونه دونه صورتمو خ بهیغر یابهیکه از هر غر یاونم کنار مرد دمیامروز خبر بچه دار شدنم وشن

 ..کردنیم

 ؟ی:خانوم عمادسهند

 دیی:دستمو از سرم برداشتم و گفتم بفرماسلما

خبر  نیباالخره حقشه ا ادیب دیتا بهش اطالع بد رمیبگ دیشماره همسرتونو بگ دیخوایگم،میم کی:بهتون تبرسهند

 خوشو بشنوه

 مادر داره که اونم منم.. هیبچه فقط وفقط  نیراد ا هیبچه مرده آقا نیگفتم ..پدر ا ادی:از حرص زسلما

تا آخر  دمیقول م زکمیعز ایدن نیبه ا یزدم تو دلم گفتم خوش اومد یخودمو مادر بچه خطاب کردم لبخند نکهیا از

 من.. هیکنم کوچولو تتیاعمرم کنارت باشم وحم

 قرار گرفته بودم. ریتحت تأث یلیخ

 آدرس خونه روبه سهند دادم منو رسوند خونه ازش تشکر کردم.. 

بدم فقط ازش درخواست کردم  حیبهش توض شتریب خواستمیقرار گرفته منم نم یبود هنوز تو شوک بد مشخص

 نزنه اونم قبول کرد.. یحرف ویراجب امروز به آر

 یخاص یو خوشحال ییبایکه امروز گرفتم ز یخونه نبود،خبر یو انداختم رفتم داخل که کس دیخونه کل دمیرس

 ..هیچ هیبرا دونستمیداشتم که خودمم نم یداشت اما کنارش ترس
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اشت از حق د و،باالخرهیپنهان کنم از آر تونمیموضوع رو نم نیبکنم ا دیفکرکردم که چکار با کمیرو کاناپه  نشستم

نه از من گفته خو تشیحتما بخاطر عصبان دیباخبر باشه دنبال راه حل بودم که چطور بهش بگم،به ذهنم رس موضوع

 بهتره آماده بشم برم خونه و بهش بگم.. این

 ...میخبر بد ییتا اومدن تورو به بابا میآماده بش میگذاشتم رو شکمم قشنگ مامان بر دستمو

ط از خ گهیکه د دمیپر رو مژهام کش ملیر دمیکش یکرم پودر زدم ابروهامو مداد عسل کمیربعه گرفتم  کیدوش  هی

 نیوار جبرداشتم با شل یکاربن یمانتو آب هیو انتخاب کنم  نیبهتر خواستمیچشم استفاده نکنم رفتم سراغ لباس م

 ممیآب مفیو گرفتم ک ادکلنمم زدم شماره آژانس دمیپوش ممیریش یبا کفش پاشنه پنج سانت یریشال ش یسورمه ا

 …و آدرس خونه رو دادم نییبرداشتم رفتم پا ممیمربوط به باردار شیو داخلش گذاشتم آزما میبرداشتم گوش

بشه  یموضوع و مطرح کنم اگه عصبان دیاسترس داشتم چطور با چرخوندمیبهم داده بودو تو دستم م ویکه آر یدیکل

 ..شهیحتما از وجود بچش خوشحال م ستین رحمیحد ب نیتا ا گهید وی..نه نه آریچ ارهیسرمون ب ییبال

و تو قفل در  دیکل دمیکش قینفس عم هیدر خونه بودم  هیرو حساب کردم رفتم داخل آسانسور وزدم.. جلو هیکرا

 اومد.. ویاز اتاق آر یخنده زن هیبدم صدا یچرخوندم،تا اومدم سالم بلند

 من نبود.. دنیاز اشتباه شن یخبر چیاما ه دمیحس کردم اشتباه شن اولش

 خونه.. نیبشم خانوم ا گهید امیب خامیم یکنیموضوع رو حل م نیا ی:عشقم پس کناشناس

 کنم.. بتینص ارویتحمل کن تا تمام خوشبخت گهید کمی:کم مونده خانومم ویآر

دهنم گذاشتم رفتم طبقه باال که خونه سهند  هیاز در خارج شدم دستمو جلو ینداشتم با آروم ستادنی:توان اسلما

 بود..

 درو باز کرد.. یحد معطل نیو زدم،با کمتر زنگ

 داخل.. امیب شهیگفتم م یآروم به

 :البته،بفرماسهند

 صورتم و زار زدم  هی:تا وارد شدم دستمو گرفتم جلوسلما
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 خبرش کنم یخایخونه نبود؟ م ویافتاده،آر ی:سلما،اتفاقسهند

 نگو  یزیاصال بهش چ کنمیت سرمو آوردم باال نه نه خواهش م:به سرعسلما

 ..ارمیب ییبرم چا نی:باشه فقط آروم باش،بشسهند

 نداشتم یا گهیاما واقعا راه د نجایروبروم نشست،ازش تشکر کردم..متأسفم که اومدم ا یی:با دوتا فنجون چاسلما

 ادیاز دستم برب یکمک دیموضوع رو بهم بگو شا یشیاگه ناراحت نم ،فقطیخوش اومد یلینداره خ بی:عسهند

 داشتم تا حرفامو بهش بزنم... اجیاحت یکیکنم واقعا به  فیبراش تعر زویهمه چ خواستی:دلم مسلما

 ...دنیقسمتش رس نیاون شبمون وبه ا هیگفتن تا ازدواجم وشمال رفتن دعوا دیکردم از ارتباطم با فرش شروع

 نجاشیگفتم بهتره که بهش خبر بدم با ذوق آماده شدم رفتم داخل خونه که..به ا دمیشن مویکه خبر باردار امروز

 ..کردنیم سیاشکام پشت سرهم صورتمو خ دمیرس

 آروم باش بعد ادامشو بهم بگو.. کمی:سهند

 زد به موهاش.. یدم،چنگیشن ای:بهش گفتم که چسلما

 درسته؟ دیهست لیوک شما

 نطورهی:آره همسهند

 ..دیکمکم کن دیتون ی:مسلما

 با خبر بشه..اون دوستتم من حلش یفعال نزار از وجود بچت کس یچکار کن گمیبه وقتش م کنمی:حتما کمکت مسهند

 اشتباه بوده.. شاتیکه آزما گمیم کنمیم

 لطفتونو جبران کنم نیبتونم ا دوارمیممنون ام یلی:خسلما

 منه فهیوظ نیا ستیبه جبران ن ازی:نسهند

 بکنم دیکه چکار با دیشماره تماس منه هروقت وقتش شد بهم بگ نیمن برم ا گهیزدم،بهتره د یشی:لبخند نماسلما
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 رسونمتونیخودم م امیمن االن م نیی:شما برو پاسهند

 شهی:باعث زحمت مسلما

 ستی:زحمت نسهند

 ..نکهی..تا امیراه صحبت نکرد ی:طسلما

 ..میکنیصحبت م شتریخوبه هم ب تونیروح هیهم برا میبگرد کمی میبر دی:موافقسهند

 

 فشار روم بوده یلی:،راستش دوست دارم اما بهتره برم خونه استراحت کنم امروز خسلما

تونو مراقب خود دیفکر کن یزیبه چ ستیبه وقتش شماهم الزم ن کنمیمن خبرتون م د،پسیگی:درسته راست مسهند

 ..دیخوبم استراحت کن دیباش تونیتو راه

 رتشیگیحتما ازم م ارمشیب ایخودمو بچمو نجات بدم اگه به دن دیبه شماس من با دمیام:االن تنها سلما

تماد رو کمکم حساب کن و بهم اع یعنیپس  کنمیبهت گفتم کمکت م یفکر کن یمنف ستینشد قرار ن گهی:نه دسهند

 کن

 ..ومدیاز اتاقش م کالمیب کیموز هیکردم اومدم خونه فکر کنم سامان تو اتاقش بود صدا ی:ازش تشکرسلما

 رو تخت .. دمیعوض کردم دراز کش لباسامو

االن من بچه  یکرد یمال تو شده بودم چرا باهام باز گهیهمسرت بودم د گهیمن د ویآر یکن نکارویا یتونست چطور

و داره ت یچه درد یدونیآروم باش دوستت بهم گفت م یوبهم بگ یتو کنارم باش نکهیا هیتورو تو بطنم دارم بجا

م سرعت رفتدوباره حس تحوع اومد سراغم به بخشمتیحس و به بچمم منتقل کنم،نم نیومن غصه بخورم وا یبخند

 زنهیسامان داره درو م دمیوانقد عوق زدم که د سیسرو

 خشک کردم.. ام،صورتمویم االن

 خونه اصال؟ یاومد یببرمت دکتر تو ک یای:چته چرا نمسامان
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 گمیداشتم بهت م ازیآروم باش من حالم خوبه ن سی:هسلما

 آره؟ گهی:حالت خوبه دسامان

 :آره خوبمسلما

 یگی:تو که راست مسامان

 استراحت کنم رمی:من مسلما

 بهم زنگ بزن یداشت یدنبال آهانا کار رمی:منم دارم مسامان

 ی:خوب کنار اومدسلما

 نبود کردمیکه راجبش فکر م یچون اونطور دی:آره،شاسامان

 :برو مراقب باش فعال..سلما

 …نهیبب انتیداداشمم به درد من دچار بشه خ دمیترسیرابطش با آهانا خوب بود خوشحال بودم اما م نکهیا از

 

نم اما ک جکتیر خواستمیبود متنفر بودم ازش م ویزنگ خورد به صفحه نگاه کردم آر میبخوابم که گوش خواستمیم

 چرا ازش فرار کنم چرا در مقابلش خورد بشم جواب دادم...

 :بلهسلما

 ؟یبود نجای:سالم تو اویآر

 پامو بزارم یکه هنوز اجازه داده باش ادینم ادمی:سلما

 انکار نکن.. ینبود نجایادکلنت تو خونست پس نگو که ا هی:بوویآر

ف تو ندارم صر مینبودم وقت اضاف یعنینبودم  گمیم یوقت ستمیکه کردم با یکار هیشهامت دارم که پا ی:انقدسلما

 کنم خداحافظ...
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چکار کنم کالفه و  دیبا دونمی،نمیعنیشک کرده  دمیپشت سرهم کش قیو قطع کردم وچندتا نفس عم یگوش

فکر  هی دیاسترسمو به کوچولوم منتقل کنم  با خواستمینم نورمیسردرگم بودم ترس از دستت دادن بچمو داشتم از ا

 تونم.. ینبرده اما تنها نم هیقض نیاز ا ییبو یبرم تا کس نجایاز ا دیبا کردمیم یاساس

 آرامش خودمو حفظ کنم منتظر خبر سهند باشم.. دیبا

 ...هیآدم قابل اعتماد گفتیکردم  حسم م فیبراش تعر مویکردم وبودو نبود زندگ نانیکه بهش اطم شدیچ دونمینم

 هیاز جونم برات ما یزیبرام عز یکه باش یپسر اما هرچ ای یقرار دختر بش دونمیمن دمیکشیرو شکمم م دستمو

 ..یدارم مامان فهیمن حاال در برابرت وظ هیایتو دن یپا گذاشت یرو متحمل بش یسخت نیکوچکتر زارمیاما نم زارمیم

 رو گونم نشست.. یاشک قطره

شده هول  نیمامان نقش زم دمیرون،دیبه سرعت از اتاق رفتم ب ادیبابا داره م ادیفر هیصدا دمیکه د دمیخواب یکم

 ..رفتنیجلو روم رژه م شمیونداشتم تمام خاطرات چند سال پ یکار چیکردم توان انجام ه

 :سلما زودباش امبوالنس خبر کنکامران

ده شدم مات مون ینم کشمینزد یحرکت کنم زل زده بودم به مامان حت تونستمیاما نم دمیشنیبابا رو م هی:صداسلما

بازهم  یول مارستانیدکتر اومد باالسر مامان با امبوالنس انتقالش دادن ب زدیم یدیبودم رو صورتش که رنگش به سف

 ییزانوهامو بغل گرفتم سرمو گذاشتم رو زانوم به روزا تمبزنم رفتم تو اتاقم درم بستم پشت در نشس ینتونستم حرف

انقد روزا با مامان  دادیاونم با مهرومحبت جوابمو م کردمیومنم ب*غ*ل*ش م بافتیفکر کردم که مامان موهامو م

مامانمو  خواستمیاز خدا م ختمیر یمامان دادن اونروز فقط اشک م دیروز خبر از تصادف شد هیگذشت که  یخوب م

 یو سامانم مناز تالشش م دیاما بابا دست نکش فهیضع یلیدکترا گفتن رفته کما امکان برگشتش خ شمیپ ردونهبرگ

مامان به هوش اومده دکترا از به هوش اومدن مامان تعجب کردن و  دیخبر رس یروز هی  گردهیمامان بر م میدونست

 معجزس.. هی نیگفتن ا

 

حافظشو از دست داده ده درصد امکان برگشتش وجود داره،از  شهیهم هیمامان و انجام دادن و گفتن که برا ناتیمعا

در راه داره ممکنه  یسکته مغز هیکردن مامان  ینیب شیمامان شد پ ریگ بانیگر یحمله عصب هیاون موقع به بعد 

 ..وفتهیم یبعد ول هیسال ها یلیخ ای وفتهیسال بعد اتفاق ب کی
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 هیما قض هیتا بهمون عادت کنه ومارو قبول کنه برا دیطول کش میکه ما بچه هاش میکردیآور م ادیبه مامان  هرروز

که مامان حالش  میمن سامان بابا هر سه تامون تالش کرد رونیب نداختیاز خونه م زدیمنو پس م لشیسختر بود اوا

نه.. اگه ک اهیس امویبشنوم که دن یخبر مارستانیبرم ب دمیترسیم دمید یبد تیخوب بشه وامروز مامان و باز تو وضع

 ..دونستمیزنده بودن وسهم خودم نم گهیقطعا د وفتادیمامانم م هیبرا یاتفاق

انقدر فشار روم بود که دوباره  نمشیخونه تا من بب ادیمامانم زودتر ب خواستمیواز خدا م ختمیر یسرهم اشک م پشت

 ..کردمیشکمم حس م ریوز یفقط درد ومدیباال نم یزیوعوق زدم چ سیرفتم سرو عیاومد سراغم سر یتحوع لعنت

مامانه اما سامان اومد داخل خودمو انداختم  نکهیا هیهوا در خونه باز شد به سرعت رفتم به ومدنیبند نم اشکام

 بغلش..

 :سامان مامانسلما

 یمامان چ شدهی:سلما چسامان

 .. مارستانی:مامان و بردن بسلما

داداشمم آروم  تونستمیاونم مثل من دلش گواه بد داد خودم آروم نبودم نم نیسامان شل شد افتاد رو زم هیپاها

 کنم..

 ..میکردیم هیبلند گر هیباصدا

 مارستانیب میری:برو آماده شو مسامان

و آروم تر بر کمی شد،سامانیم شتریکه حس تحوعم ب کردیم یرانندگ یآماده شدم سامان به حالت بد عی:سرسلما

 ...خورهیحالم داره بهم م

 کرد.. شتریسرعتشم ب یبهم نداد حت یجواب چیه

که  دمید بابا رو رفتمیو منم دنبالش م دیچندتا سوال پرس یپرستار ستگاهیسامان از ا مارستانیب میدیبعد رس یکم

کرد  یسامان زودتر از من به خودش اومد کنار بابا جا گرفت و سع کنهیم هیدستشو گذاشته رو سرش و داره گر

 بود... دهیفا یآرومش کنه اما ب
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دستشو گرفت رو سرش و چند بار  نهیبش خواستیخونه م میدنبالش اومد می:بردنش اتاق عمل،رفتم خونه مرکامران

 و صدا زد یاسم هی

 ؟ی:چه اسمسامان

 نشده.. یعمل کنن تا مرگ مغز دیبا عیگفتن سر ن،دکترایاسمو گفت وافتاد رو زم نی:عماد چندبار اکامران

مامان من حالش خوب  شهینم شیزینه مامان من چ کردنیم سیصورتمو خ یگریپس از د یکی:دوباره اشکام سلما

 ..میشیدوباره مثل قبل م شهیم

  یدیفهم میدعا کن دیفقط با هیگر هی:سلما االن به جاسامان

 شهینم شیزی:سامان بگو مامان چسلما

 صحبتاس نیتر از ا یمامان من قو شهینم شیچی:نه خواهرم هسامان

 ونوازشم کرد.. نشیسامان دلم آروم نگرفت بابا اومد کنارم نشست سرمو گذاشت روس هی:با حرفاسلما

 من.. هیسلما شهی:مامانت خوب مکامران

 :تو حال خودم نبودم اصال..سلما

 آهانا زودتر کنارم نشست دستمو تو دستش گرفت... دمیسرمو باال گرفتم همشونو د ومدیوخانوادش م ویآر هیصدا

 یاز دست بد تویروح دیعمل سادس نبا هیسلما  ستین شیزیجون چ ای:آروم باش نادآهانا

 کرد.. یآرومم نم چکدومشونیه هی:حرفاسلما

 

 به سمتش.. میبه سرعت رفت رونیاومد ب دکتر

،ممکنه خاطرات گذشتش  میواز حمله مرگ بار نجاتش داد نشیزود آورد کنهینم دشیتهد ی:شکرخدا خطردکتر

موش فرا دیرو بهمون گزارش کن ارهیکه به زبونش م یوتمام کلمات دیرفتار کن یو خونسرد متیبا مال ادیسراغش ب

 دارم.. یه سالمتیآرزو ستیاصال خوب ن مارتونیحال ب هیاسترس، ترس برا چگونهینشه که ه
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 اسمو تکرار کرد بعدش افتاد.. هیشدنش چندبار  هوشی:دکتر قبل از بکامران

 :اسم شخص؟دکتر

 گفت عماد.. ی:بله چند بارکامران

 د..ش یزد ومن حس کردم چشماش غرق شاد یبود لبخند ستادهیمن ا هیکه روبرو ویگفت پدر آر نوی:تا که بابا اسلما

 ادامه صحبت بابا و دکتر شدم ..مستحکم گفتم.. الیخیبر خورد ب تمیشخص به

تا  دیخونه بهتره شماهم معطل نش گردهیزود برم یشکر خدا حال مامانم خوبه وبه زود دیاومد نجایکه تا ا یمرس

 ..دیدیزحمت کش نجاشمیهم

 ما بود دخترم غم تو و خانوادت غم ماهم هست فهی:وظعماد

 نداد بجاش شهره گفت.. یخورد و جواب یا کهی..انگار یعماد هیآقا دمیود یا گهید زیچ شیپ قهی:اما چند دقسلما

 ..زمیحتما خبرمون کن عز یالزم داشت یزی:چشهره

 بودن... ادهستیا یو آهاناکه گوشه ا ویکردم و رفتن..بجز آر ی:تشکرسلما

 ..ستیلطفا سلما رو ببر خونه حالش خوب ن وی:آرسامان

 نزن  یخودیسامان حرف ب رمیجا نم چی:من هسلما

 تو برو خونه استراحت کن زمیعز  میگیشد بهت م ی:اگر خبرکامران

 خورمیتکون نم نجایاز ا ارمیتا مامان وبا خودم خونه ن مونمیم نجایمن هم دیاستراحت کن دی:شماها برسلما

 خونه.. میبر یایبامن ب ینکن بهتره گوش بد ی:سلما لجبازویآر

 .. رمی:نگاه پر از نفرتمو تو چشماش دوختم اگرم بخام برم با تو نمسلما

هول کردرفت پرستار خبر کنه که ترس  ویادامه حرفمو بزنم که نتونستم خودمو کنترل کنم وعوق زدم..آر اومدم

 کردم صورتمو آب زدم... دایو پ سیسرو عیسر شهیم با خبر منشست تو وجودم االن از وجود بچ
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 گردمیمنو برسونه خونه فردا دوباره برم یکی شهیم

  یبعد برو خونه االن دوهفتس مدام تحوع دار نتتی:اول دکتر ببسامان

 گرفتم و.... جهیکه سامان زده بود شوکه شدم سرگ ی:از حرفسلما

 

 ..رمیم یمن با تاکس دیخوبم شلوغش نکنه حتما بهم خبر بد گمیم دارم

 :،کجا دکتر خبرکردمویآر

 ستین یازی:گفتم که نسلما

 رسونمتی:صبر کن خودم مویآر

 دست بکشم... تونستمیلحظه ام از فکر کردن به مامان نم هینکردم وجلو تر راه افتادم  یمخالفت گهی:دسلما

 ...نیداخل ماش نشستم

 دکتر؟؟ یریروزه حالت بده نم:چرا چندویآر

 نداره یبه تو ربط زاینچی:اسلما

 ربط داره ی:پس به کویآر

 جز تو ی:به هرکسسلما

 یگیم یچ یدار یفهمی:مویآر

 بشم..در کمال تعجب کنار نگه داشت.. ادهیبزن کنار پ یسکوت کن یتونی:اگه نمسلما

 ..یبر یخایچجور م نمیشو بب ادهی:پویآر

 دادم اونم راه افتاد به سمت خونه.. یمو به صندل هیکردم و تک یاخم هی:سلما

 ..میگردیجمع کن باهم برم لتویخونه شما امشب،فردام وسا می:بهتره برویآر
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 پامو اونجا بزارم... گهی:به حرفش توجه نکردم.. محال بود دسلما

 کردم.. دایپ نانیبابت اطم نیخونه شماره سامان و گرفتم که گفت حال مامان خوبه از ا میدیبعد رس یکم

 رو تختم.. دهیدراز کش ویآر دمیو آب زدم رفتم اتاق که د صورتم

 برو اتاق مهمون.. پاشو

 که برم اونجا،تو اتاق همسرم راحترم ستمی:مهمون نویآر

 :همسرت؟سلما

 ؟یهست یا گهید زی:نکنه چویآر

 جا بمون من عمرا کنارت بخوابم نی:تو اسلما

 من راحت بخوابم.. رونیپس برو ب ی:هرطور راحتویآر

 ..اوردمیخودم ن هیدلم به درد اومد اما به رو شییهمه پرو نی:از اسلما

 مامان.. هیرو کاناپه دعا کردم برا نشستم

 چشمام گرم خواب شد... ادیز یخستگ از

 گشتم شماره سامان و گرفتم... میشدم دنبال گوش داریب یدیبا دلشوره شد صبح

 :جانمسامان

 :سالم سامان مامان خوبه ؟سلما

..فعال هم تحت نظره..تو نگران اوردهین ادیاز گذشته به  یزیطبق روال قبله چ یخوبه همه چ یلیخ زمی:آره عزسامان

 زمینباش عز

 ..مارستانیب امیم گهید کساعتی:من تا سلما

 ..کنمیافتاد خبرت م یگفتم که اتفاق شهیتاب تر م یب ینطوریمامان ا یایب ستین یازی:اصال نسامان
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 استراحت کن.. کمیخونه  ایتو ب امی:من مسلما

 مراقب خودت باش خدانگهدار کنمیقطع م گهید یخواهر ستین یازی:نسامان

..اومدم از جام پاشم دل ضعفه رفتمیحتما م دیبا گرفتیاصال دلم آروم نم ینطوریو قطع کرد ا ی:سامان گوشسلما

ساز و روشن  ییکنه ازم چا هینخوردم حدأقل بچه تغذ یزیداره چ یفکر یگرفتم طفلک بچم چه مامان ب یدیشد

ه ک یصبحانه به من چه بره به همون هیبرا زدمصدا ن ومیخوردم آر یبا مربا وعسل وخامه حساب نیریش ییچا هیکردم 

 قرار خانوم خونش بشه بگه براش صبحانه آماده کنه..

خوابه اومدم ادکلنمو بردارم   دمیربعه گرفتم حوله رو تنم کردم آروم در اتاقمو باز کردم که د کیدوش  هی رفتم

 تو ب*غ*ل*ش شوک بهم وارد شد.. دیمنو کش یزیچی

 ی:دلم برات تنگ شده خانومویآر

 ستین زاینچی:ولم کن االن وقت اسلما

 داشته باشمت خامی:مویآر

 ...ستیحالم خوب ن گمیشعور داشته باش م کمی:سلما

 ؟ی:عذر دارویآر

 که زد سرخ شدم،،به دروغ گفتم آره.. ی:ازحرفسلما

 ب*غ*ل*م بخواب.. کمی:پس ویآر

 ..مارستانیبرم ب دی:باسلما

 ؟ی:چرا منو دوست ندارویآر

 تو باورم.. ی:چون هربار خواستم دوست داشته باشم گند زدسلما

 تونستم از دستش خالصش بشم.. یکه گفتم دستاش شل شد وبه راحت نویا
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 یطوس داسیآد یروشن هم انداختم سرم کتون یشال ساده طوس هی دمیبا شلوار همرنگشو پوش ینوک مداد مانتو

 که.. امیب رونیرنگمم برداشتم ودرآخر ادکلنمم زدم اومدم از در خونه ب

 میری:منتظر باش باهم مویآر

 ...ای:اما من عجله دارم تو خودت بسلما

 ؟ی:چرا فقط عادت به مخالفت کردن دارویآر

 ..مونمیمنتظرت م نی:پس تو ماشسلما

 نشستم.. نیو برام انداخت داخل ماش دشیکل

 سرعت جواب دادم..به شماره نگاه کنم به نکهیزنگ خورد بدون ا میگوش

 :بلهسلما

 :سالم، سلماخانوم سهند

 راد هیآقا نی:سالم خوبسلما

 دیصحبت کن دیتون ی:ممنون مسهند

  نیداخل ماش ادیم وی:نه االن آرسلما

 خونه.. دیایب دیکن یسع دینکن یبدرفتار ویوجه با آر چیبه ه گمیم یچ دینیبب دی:پس گوش کنسهند

 اومد... ومیقطع کردم آر ویگوش عی:باشه فعال خداحافظ..سرسلما

ردم ک یبهم گفت.سع نویکه ا دونستیم یزیچیکنم،،حتما سهند  یباهاش خوش رفتار دیفکر بودم که چرا با نیتوا

 …باشه یرفتارم باهاش عاد

رام ب ایدن هی دمشیاز دور د نکهیاما هم میباهاش صحبت کن میمامان حالش بهتر بود نتونست مارستانیب میدیرس

 ارزش داشت..

 ..میشد ویخونه آر یجمع کردم و راه لمویخونه مامان وسا میبرگشت ویآر با
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 خامی:معذرت مویآر

 :چراسلما

 بهت بدم ینتونستم حس خوب چوقتیه نکهی:اویآر

 ..یخودت نخواست یبد یتونستی:مسلما

 ؟ی:اگه االن بخوام چویآر

ا چه آدم ت هیواقعا  کنهیم یواسه منم دلبر نجایا دهیقول م گهید یکیچه راحت به  نیکنم،ببیباورت نم گهی:دسلما

 رو لبم نشست.. یپست باشه پوزخند تونهیحد م

 ینیپسره سهندوبب نیا گهید خامی:نمویآر

 نمش؟یبی:مگه مسلما

 اگه اومد درم زد درو باز نکن؟ ی:حتویآر

 :چرا؟سلما

 گمی:چون من مویآر

 من قبول کنم.. یگیو که تو م یهر چ ستی:قرار نسلما

 ..یبحث نکن شهی:مویآر

 یوخونه ب نیافتادم که سوهانه روحم شده بود ا ینازک زنونه ا هیاون صدا ادیخونه تا که پامو گذاشتم  میدی:رسسلما

 ...دادیم یونجس انتیخ

 سفارش بدم؟ یخوریم ی:غذا چویآر

 ..خورمینداشتم اما مجبور بودم که بخورم افکارمو پس زدم و گفتم..،جوجه کباب م لیم نکهی:با اسلما
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ذاشتم تو پا گ یبه نفع من نبود مجبور اصال نیو ا کردمیم شتریشکشو ب ینطوریا شدینرم اما نم ویاتاق آر خواستمیم

بعد غذا هارو آوردن  یحوصله موهامم جمع کردم باال کم یب دمیپوش ییمویدست بلوز شلوار ل هی ییاتاق کذا نیا

 صدام زد که برم.. ویآر

 شروع کردم به خوردن.. لیم یب

 ؟یکنیم ی:چرا با غذات بازویآر

 :اشتها ندارمسلما

 ؟یغذا رو دوست نداشت نیا ای ی:اشتها ندارویآر

 اول... نهی:گزسلما

زنگ خورد به سرعت رفت تو  ویآر یبه اجبار خوردم و تشکر کردم رفتم  نشستم رو کاناپه گوش گهیقاشق د چند

 در اتاق شدم گوشمو به در چسبوندم که.... کیگل کرد نزد میاتاق و درم بست،حس کنجکاو

 

 خدافظ اصال زنگ نزن... گهینه نه د نمتیبیدا مفر زمیصحبت کنم،باشه عز تونمی:االن نمویآر

که کرد به سرعت اومدم رو کاناپه نشستم وکنترلم گرفتم دستم چشام رنگ غم به خودش گرفت  ی:خداحافظسلما

نتونم خوشبختش کنم  نکهیبچه رو به من داد اما از ا نیکه ا کنمینداره خداروشکر م یتموم چوقتیمن ه یغصه ها

 هراس دارم..

 یبود یکه بزرگ شد بازخواستم کنه منو نبخشتم بگه تو مامان بد یخبر بمونه ممکنه وقت یب ویاز وجود بچه، آر اگه

 ادیاز دست دادم فر ارمویبه مغزم هجوم آورده بود که اخت یمنف هیانقد فکرا یعمر بابامو ازم پنهان کرد هیکه 

 هرگز..با تکون زارمیمن نم زارمینه من نم دمیکش

 خودم اومدم.. به ویآر 

 ی:چت شده خل شدویآر

 :نه خوبمسلما
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 یبزار ستیقرار ن وی:چویآر

 ..یفهمیوقت نم چی:هسلما

 درش نداشت ینقش چیه ویمن بود و آر ییشدم که مأمن تنها یاتاق یگفتم و راه نویا

و نه ندارم  یآخه تحمل انقدر سخت ینیبیاسترس خسته شدم خدا جون من فقط هجده سالمه منو م نهمهیا از

نکن فقط کمکم  یپشت مو خال یمن بانیکه فقط تو پشت یدونی،خودت م یریگیپس م یآخه ازم دار ویامتحان چ

 ..کردمیکلمه رو تکرار م نیکن،کمکم کن مدام ا

صال برام ا گهیکه شده..،د یقیوبه هر طر کنمیازت پنهون م شهیهم هیمن بچتو برا ویآر رمیگیانتقامو ازت م نیبزرگتر

 ..ستیمهم ن یچیه ستیهم نم

ر د یبد چیآخه من ه یچ متیبه روحم به ق یچنگ انداخت یاما غرورمو شکوند ویآر یشیگاهم م هیکردم تو تک فکر

 قلبمو بهت باختم.. یحق تو نکرده بودم من عاشقت شدم آره من تو اون مسافرت لعنت

 نیتاوان ا یبار دوم اشتباه کردم لعنت هیبرا یاما نبود ،یزدم قفلشم دادم دست خودت. فکر کردم آدم دیکل قلبمو

غرور  یخواستیبوده م یهدفت چ فهممیاالن خوب م یکم مونده به هدفت برس یبچمون بده بهش گفت دیاشتباتو با

 ..زارمیم شیخودم زودتر پا پ یبه آرزوت برس زارمیبرو به جهنم اما نم یوبعد بگ یباهاتون  له کن ریمنو ز

 داد..   دنیاجازه بار صدایرل اشکام دست خودم نبود آزادانه و بکنت گهید

 هفته بعد کی     

 خوشحال بودم یلیبابت خ نیخوب بود.. واز ا یلیمرخص شد و حالش خ مارستانیاز ب مامان

 یسرش شلوغ بود بابام سع یبابا رو هم به عهده گرفته بود حساب هیکارا شتریکه تو شرکت مشغول بود ب سامان

 ..زدمیهرروز بهشون سر م بایرو حس نکنه منم تقر یوقتشو کنار مامان بگذرونه تا مامان کمبود شتریب کردیم

 نبود  ندیبرام خوشا یسر سوزن گهیرفتارش باهام بهتر شده بود اما د ومیآر

ه دانا تر تجرب ین ببودو ازم لیبکنم باالخره وک دیقرار چکار با دمیفهمیو م رفتمیم دیبا میبا سهند قرار داشت امروزم

 داشتم.. اجیبه کمکش احت
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 یمیمال شیآرا هی رونیربعه گرفتم اومدم ب کیدوش  هیصبح بود 10رفته بود شرکت،االن ساعت  8صبح ساعت  ویآر

رنگ  هم فیهم سرم کردم کفش اسپرت وک یتونیشال ز دمیپوش میخیرنگمو به همراه شلوار  یتونیهم کردم مانتو ز

 که با سهند یگرفتم رفتم به سمت کافه ا ژانسآ هیشلوارمم برداشتم درآخر از ادکلن خوشبوم هم استفاده کردم 

با  شدم یمکان فوقالعاده دنج و خاص هیکه قرار بود تو کافه باشم گذشته بود وارد  یاز زمان قهیده دق میقرار داشت

داخلش  انداختم که سهند  تینگاه به جمع هیبعد  دمیکش قیفس عمن هیاز قهوه که من عاشق بوش بودم اول  حهیرا

 دادم گفتم.. لیبهش تحو یشدم و لبخند کشیه لبخند دندون نما زد بهم نزدی دمیو د

 نبودم.. میکه آن تا خوامی:سالم معذرت مسلما

 شهیم نیریاوقات ش یانتظار هم گاه یندار ی:سالم موردسهند

از جانبش باشم که امروز بخاطرش باهاش قرار  یبشم و منتظر حرف الشیخیکردم ب ی:حرفش دوپهلو بود اما سعسلما

 گذاشتم..

 سفارش بدم.. دیکنیم لیم ی:چسهند

 ..یشکالت کیبا ک نیریش حای:قهوه ترجسلما

رد نگاهشو  عیمعذب شدم وتکون خوردم خودش حس کرد وسر یدوخت بهم کم رشویسفارشارو داد ونگاه خ سهند

 فت..داد وگ رییتغ

 د؟یبچه رو از پدرش پنهان کن دیخوایکه م دیدار نانیاطم دیحرفتون هست هی:هنوز پاسهند

 :راستش..سلما

عف بلکه باعث ض ستیدودل بودن اصال به نفعتون ن دیقدم بزار دیخوایکه م یراه نیسلما خانوم توا دینی:ببسهند

 حیتوض ییراه حل ها هیو بعدش من بهتون راجب  دیفکر کن شتریب دیریبگ دیخوایکه م یمیبهتره رو تصم شهیشما م

 ..دمیم

 هیفکر کنم،موضوع حساس شتریب کمینزنم  یبهتره امروز حرف امیاول با خودم کنار ب دیمن با گفتی:درست مسلما

 االن بگم آره بعدش جا بزنم.. شهینم

 فکر کنم.. شتریجناب راد متأسفم که امروز وقتتونو گرفتم بهتره ب دیگیم درست
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من  هیکه از جانب شما گرفته بشه برا یمیهر تصم دیهم بدون نویو ا دیریگیم یدرست میدارم که تصم نانی:اطمهندس

 هم محترم خواهد بود..

 ..دیکن لیتونو م قهوه

که  یا هیترک لمیف هیافتاد تو  ادمیزدم خواستم قهوه امو بخورم که  یبه سمتش انداختم و لبخند کم رنگ ی:نگاهسلما

از چشم سهند هم دور  نیسالمت بچه ضرر داره به سرعت از لبم دورش کردم که ا هیقهوه برا دادیبودم نشون م دهید

 نموند..

 افتاد.. ی:اتفاقسهند

 یمضره فراموش کرده بودم کم یمعدم کم هیبه دروغ گفتم..برا دمیکه تو ذهنم اومد خجالت کش یزی:از گفتن چسلما

 د..ز ییدلربا خورم،لبخندیم کیاز ک

 ..دیلی:هرطور ماسهند

 بتونم جبران کنم.. یروز دوارمیازتون تشکر کنم فقط ام دیچطور با دونمی:نمسلما

 ..دیانجام نشده بهتر ازاالن به فکر جبران کردن نباش ی:هنوز که کارسهند

 د؟ی:شما متأهل هستسلما

 :نه فعال موهامو دوست دارمسهند

 کرد و ادامه داد.. یتعجب کردم   تک خنده ا یکم دمی:منظورشو نفهمسلما

 یبرا یمیسن تصم نیتا ا لیدل نی:خانوما عادت دارن همسرشونو کچل کنن منم که عاشق موهامم به همسهند

 ازدواج نگرفتم..

 کردم.. یفکرش خنده ا قهی:از طرسلما

 امروز مزاحم وقتتون شدم خوامیبرم معذرت م گهیمن د بهتره

 ..تونرسونمی:خودم مسهند
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 میستین ری:ممنون هم مسسلما

 ..ریخ ای میهست نمیکجاست تا من بب رتونیمس دی:نگفتسهند

 ..هی:زعفرانسلما

 د؟یبریم فی:منزل مادرتون تشرسهند

 :بلهسلما

 دییبفرما رسونمتونی:مسهند

 :اماسلما

 ...می:اما واگر ندارسهند

 ( زرد رنگش شدم..نی)پورشه کا نیحساب کرد و منم داخل ماش زوی:مسلما

 سهند             

 دیاومد داخل آسانسور گفتم حتما با ویاز طبقه آر دمینگاهش برام جذاب بود د دمشیکه د یهمون روز اول از

 که شوهر داشته باشه.. ومدیبود بهش نم سیف یبیو ب زهیر یلیخواهرش باشه چون خ

بود خوشحال بودم بهتره بگم که سلما  ویخواهر آر نکهیز اخواستم برسونمش و قبول کرد ا ادیشد که با اصرار ز نیا

دختر  نیتو ا ییایکرد،حیتر م یواز جمله خواستن نیبود خوشحال بودم طرز حرف زدنش صورتشو دلنش میهمسا

 بود  نییپا یلینبود اگرم هم بود درصدش خ دایپ یامروز هیکه تو دخترا دمیدیم

وگرفت  کارت یکم ریکردم کارتمو به سمتش گرفتم تا موقع برگشت هم خودم برسونمش با تأخ ادشیپاساژ که پ جلو

 هیپسرا نیبودم که اگر هم زنگ نزد خودم برم جلو وسوارش کنم دست خودم نبود حس ا ایو رفت تو همون حوال

 عشقشون سوزانه... شیساله رو داشتم که آت16،17

کردم  یسع دمشونید نگیخوبم داخل پارک یلیندم که از شانس خشدم به سمت خونه رو دیاومدنش ناام از

از  دمیشدم که د قیدق یکردم به صورت سلما کم یشدم سالم و احوال پرس کشونیپنهان کنم نزد مویخوشحال

 ازیچ نیا یکه باش لیقبلمون با خبر باشه وک ییبرادرش از آشنا خادیاسترس صورتش سرخ شده حس کردم نم
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و کنه واونم سلمار یکه معرف ویمنم خواستم از آر نیبنابر یمطلبو درک کن عیوسر یباش نیزبیت دیبا هیعیطب

 خواهرش خطاب کرد..

از خانوادشون اطالع نداشتم فقط  ادیباهم، ز میداشت یساده ا یدوست قیطر نیدوست پدرم بود واز ا ویآر پدر

 ...نمشیه زودتر ببنشد ک بمینص یخوشبخت نیا چوقتیخواهر داره اما ه هی دونستمیم

 میمکه شده تص یهرطور نمشیبب دیبا رفتمیبود که با خودم کلنجار م یشده بودم چندوقت وونهیدختر د نیفکر ا از

 ستیموقع خونه ن نیا ویکه آر دونستمیم نمشیبرم بب ویآر دنیگرفتم به بهانه د

شده بود که به سرعت  یاز حد خواستن شیب ستادیجلو روم ا دیکوتاه سف رهنیپ هیبا  یزدم که در کمال ناباور درو

 میبا چادر ظاهر شد داشت نباریبعد دوباره در باز شد وا یشده بودم به در کم رهیدرو بست منم خشکم زده بودوخ

 عیاز آسانسور اومد سلما هول کرد وسر ویآر وقعکرد وهمون م ریگ ییکه فکر کنم چادرش به جا میکردیصحبت م

 خواستمیم کنهیم یاشتباه هیتمام جواب داد حس کردم داره فکرا یدادمو که به خشک سالم ویرفت منم به آر

کرد وسردردو بهانه کرد و رفت داخل خونه،منم دست ازپا درازتر برگشتم به  یشدستیبدم که زودتر پ حیتوض

اون بدتر که باعث ترس امروزش من  ترسه،ازیم ویاز آر یلیحدس زده بودم که خ بودمخونم،مدام به فکر سلما 

 بودم...

 سلما         

 نمیکنار هم تو نش دمیخونه رو داشتم در باز کردم وارد شدم مامان وبابارو د دیکل نایمنو رسوند خونه مامان سهند

دادم که توجهشون بهم جلب شد  یزدم و سالم بلند یگرفت لبخند یپوست م وهیمامان م هینشستن بابا داشت برا

 مامان نشستم دستشو تو دستام گرفتم.. ارو کن دمیباز خوش آمد بهم گفتن صورت جفتشونو بوس هیوبا رو

 :مامان جونم حالش چطوره..سلما

 ها.. کنهیمنو ناراحت م ینگران نهمهیدخترم ا میبا وجود شماها بدم باشم،عال شهی:مگه مایناد

 به روش زدم.. یلبخند ،ویناراحت بش ستی:نه مامان جون قرار نسلما

 دمشیوقته ند یلیچخبر خ وی:سلما بابا از آرکامران

نتونسته بهتون سر بزنه در اسرع وقت حتما باهم مزاحمتون  کنهیهم م یسرش شلوغه اتفاقا عذر خواه کمی:سلما

 میشیم
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 نداره دخترم اصال تو فشارش نزار بزار به کارش برسه بی:عایناد

 :چشم مامان جون...سلما

 ..ادتشیع ومدهیمامان مرخص شده ن یکه از وقت رهشعویب انقد

 نگران شدم.. کمیداشتم  ویاز آر سکالیودوازده تا م امیبرداشتم که شش تا پ فمیاز ک مویگوش

 که خودش زنگ زد اتصال و لمس کردم و با استرس جواب دادم رمیشمارشو بگ اومدم

 :بلهسلما

 نگ زدم چقدر بهت ز یدونیاز صبح م یی:معلوم هست کجاویآر

 مامانمم شی:پسلما

 ی:انقدر برات سخته جواب تلفن بدویآر

 ؟یدار یبود متوجه نشدم،کار لنتی:ساسلما

 ناگفته رو بهت بزنم هیحرفا یسر هی دیبا رونیببرمت ب خامی:شب آماده باش مویآر

بهم بزنه نکنه از وجود بچه باخبر  ییفکر کردم که ممکنه چه حرفا نیو قطع کردم به ا ی:باشه خداحافظ،گوشسلما

 پوچ و کنار بزنم.. هیکردم فکرا یامکان نداره سع نیشده نه نه ا

 گرفتم آدرس خونه رو دادم... یکردم تاکس یخداحافظ نایمامان از

 ..دمیخواب کمیبود اونو خوردم  خچالیتو  یساالد ماکارون کمیگرفتم  یدوش حساب هیخونه رفتم حمام  اومدم

 ...مهیتصم نیبهتر نیبگم ا ویموضوع بچه رو به آر دیتو جام نشستم حس کردم با کمیشدم، داریبکه  بعد

 ویآر              

 بابارو.. ریبه هدف البته ت زنمیم رمویت امروز
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نبودم که دلم بلرزه  یکس رسونه،منیروم هجوم آورده فکر از دست دادن سلما منو به جنون م ایتمام غصه دن امروز

فکر نکرده بودم اما  یراجب کس یوقت جد چیه یخوشگذرون ایاز هوس بوده  ایبودم  یاگرم با کس یدختر هیبرا

حرفا بودم که  نیعرضه تر از ا یاما من ب دکر ریداشت قبلمو تسخ یسلما فرق داشت باهمه هم جنساش روح پاک

سلما  هیکرد که انتقامشو از بابا یباز میبا زندگ نمیبیفقط وفقط از چشم بابا م نویبتونم حسمو بهش منتقل کنم و ا

 پسرشم گرفت.... بانیکه گر یانتقام رهیبگ

 بتپه... ادتیبه  شهیقلبم هم دمیسلما اما بهت قول م ارمیبه دستت ب چوقتینتونم ه دیشا

فکر  منیبعداز ا ییتنها باشم وبه تنها نجایشرکت ومرخص کردم تا ا هیکردم،کارمندایروشن م گاریپشت س گارویس

باشه..آره من خود  یا گهیهم نداره مال کسه د یاگه مال من نباشه حق خوردیکنم،،فکر نبودن سلما وجودمو داشت م

 خواهم... 

رو عکس  ختیکتم در آوردم غرق در بوسش کردم و قطره اشک سمج ر بیکه از سلما داشتمو از ج یعکس تنها

 ..میزندگ

 دم..جواب دا یمعطل یزنگ خورد بعداز کم میگوش

 :بله باباویآر

 ؟یکنیحل م زوی:امشب همه چعماد

شما  شهیم یاوک زیگفتم،آره همه چ نیبه نفع سلما بود بنابر نیببره ا یی:دوست نداشتم بابا از عالقم به سلما بوویآر

 راحت.. التیخ

 میباباش شاهد خورد شدن باباش بش شیپ گردهیبر م یسرشکستش کن که وقت ی:دستخوش پسرم،فقط جورعماد

 ؟یدیفهم

 هیانصاف ی:بویآر

 ؟یگفت یزی:چعماد

 نگفتم.. یزی:نه چویآر
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قطع  دیبا گهیسالم رو بدنش نمونه،د هیجا چیکتکش بزن که ه یاحساساتتو امشب سرکوب کن جور وی:آرعماد

 خوش هستم فعال.. هیکنم،منتظر خبرا

م قطره اشکش هیبلند کنم که با  یکنم نه چطور ممکن دست رو کس یخواسته بابا رو عمل نیا گهید تونستمینم

 ...ارمیم نیآسمونو به زم

 بود و به شدت پرت  زیکه رو م یوانیل

 لعنت بهت بابا.... زیرو م دمی..دستمو مشت کردم وکوبدیچیشکستنش تو فضا پ هیصدا نیزم کردم

 سلما            

رو  مفمیک دمیرنگمم پوش ییطال یکتونوشال و یهمراه با شلوار مشک یکردم و مانتو ساده مشک یمیمال شیآرا هی

 کساعتیکرده بود  جیکه برام مس یخسته شدم، از ساعت کمیشدم  ویآر دنیکاناپه آماده گذاشتم  منتظر رس

 هگید کمی..دادیگرفتن باهاش ونم ماسنگران شدم اما خب غرورم اجازه ت کمی ستین یهنوز ازش خبر یگذشته ول

د وارد خونه ش ینیغمگ یلیخ افهیبا ق ویمنم به سرعت نگاهمو دوختم به در آر دیتو قفل چرخ دیمنتظر موندم کل

 شدم.. کشیتعجب کردم نزد

 افتاده؟ ی: اتفاقسلما

 اتاقم.. ایب گهیساعت د کی:ویآر

ن گفت به م یچ هیبرا میبر رونیقرار نبود ب یچشه،وقت ستیمعلوم ن چیه یچ یعنیاتاقش شد، یگفت وراه نوی:اسلما

موهامم جمع کردم  دمیقرمز پوش یدست بلوز شلوار مشک هیغرغرکنان در آوردم  ،لباسامویروان وونهیدآماده باش 

 به سمت باال..

 بگه،منتظر موندم تا زمان بگذره.. خادیم یچ یعنیبرم اتاقش  گهیساعت د کی گفت

 در اتاقشو زدم.. رونیساعت گذشت از اتاقم رفتم ب کی

 داخل امی:بسلما

 ای:بویآر
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 ..شهیحالم بد م میصحبت کن رونیب ایبود سرفه کردم،چه وضعشه ب گاری:اتاقش پر دود سسلما

 بعد نشست کنارم.. یرو کاناپه نشستم کم رونیاز اتاقش اومدم ب عیسر

 سلما ؟ یمنو ببخش یتونی:مویآر

 ه؟ی:منظورت چسلما

 دونمیم دیببخش باشم هرچند که بع قیال یروز هی دوارمیفقط ام یچی:هویآر

 غیموهامو از پشت گرفت ج ییهویل*ب*ا*م آورد  کی*ب*ا*ش*و نزداوردم،لیسر در نم زدیکه م یی:از حرفاسلما

 دردم اومد موهامو ول کن.. یکنیچکار م ی..ولم کن داردادیاما هم چنان به کارش ادامه م دمیکش یکوتاه

لبخند  هیونداشتم  یحرف چیبهم زد که دردش وحس نکردم فقط تعجب کردم و توان زدن ه یمحکم دهیکش هی

 مسخره نشست رو لبام..

 ..یخندیم ینطوریبعدتم هم قهیبه چند دق نمیبزار بب یخندیم ی:دارویآر

رو  یدستمو به صورت ضربدر نهینب یبیفقط وفقط به فکر بچم بودم تا آس طیشرا نی:هولم داد تو اتاق تو اسلما

 شهیضربان قلبم شدت گرفته بود که ش شدیم کمیشکسته تو دستش بود داشت نزد شهیش کهیت هیشکمم گذاشتم ..

 وگفت... دیرو پوست صورتم کش یرو،به آروم

 نکنم.. ینقاش باتویصورت ز نیا ادیم فمی:حویآر

 بیبه بچم آس زارمیآره نم میکه حس کردمو پس زدم من قو یبزنم چشمامو بستم وسوزش ی:بازم نتونستم حرفسلما

 ....شتم،مراقبتمینترس خودم پ میزیاز چ یفقط مقاومت کن مامان کنم،تویودم تحمل مبرسه خ

 .ندازمینم مینگاه میمثل تو ن ییعاشقت شدم آره، نه خانوم من به امثال کسا یکرد الی:خویآر

 

م تو ه یتا بفهم یسگ دو بزن دیتا آخر عمرت با گمینه نم ،نهیا نهیچه ک یبدون یخوایبه دل داشتم م نهیک ازتون

 کنمیآشغال پرتت م هی(اول جسمتو مال خودم کردم بعدشم روحتو االنم مثل یانی) سلما کاوتیهم اون پدر دوهزار

 کن... صبر ینیبب پمونویکل یخای..من خودم سالهاست عاشقم مابونیتو خ
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که  دمیوشن ییبه سمتم گرفت و همون حرفا شویگوش کردیتر م ونیو چشامو گر زدی:پشت سرهم حرف مسلما

 اونروز خودم شاهدش بودم..

 بود.. زیزبونت تندوت شهیتو که هم ی:چرا الل شدویآر

 تو صورتم که از دردش صورتمو جمع کردم.. دی: دستشو محکم کوبسلما

مگه  ونکاری...نکن اکردیانگار تازه زبونم شروع به باز شدن داشت م اوردیورو سمتم م یلعنت شهیداشت اون ش دوباره

 من چکارت کردم..

کم  کردمیکه داشتم حس م یبغل پام از درد دیبغل لبم ،بلند شد وپاشو محکم کوب دیتوجه نکرد ومحکم تر کش اصال

 به فکر خودم باشم فقط بچم دینبا گهید ومدم،االنیبچه دوباره به خودم م یآور ادیبشم اما با  هوشیب خواستمیکم م

  دمکریناله م ادیاز درد ز یدرپ یپ هیزدنا یلیکرد س روعوپرتم کرد رو تخت و ش تو دستاش گرفت ن،موهامیمهمه هم

 دلم حسش کردم نفسم بند اومد... ریکه ز ینثار کمرم کرد، بادرد یولگد نیروزم دیدوباره بلندم کرد ومحکم کوب

 خانوادت لیازتو تحواز خونه جمع کن وگورتو گم کن تا جن لتویتا فردا صبح تمام وسا میحساب شد ی:حاال بویآر

 ندادم

تمام خون بود  نیزم دادیبسته شدن در هم خبر از رفتنش م هیگفت وبه سرعت از اتاق خارج شدوصدا نوی:اسلما

از جام بلند شم اما مجبور  تونستمیداشت نم یدیخون جمع شده،شکمم درد شد نهمهیبود که ا قیچقدر عم دونمینم

رسوندم سمت در، آسانسور وزدم خدا  دموبودم خودمو تا خونه سهند برسونم کشون کشون از اتاق خارج شدم خو

 یزیچ چیه گهیپاهاش ود هیدرو باز کرد ومن افتادم جلو یمعطل یخونه باشه  زنگ خونشو زدم با کم کردمیخدا م

 نبود... ادمی

 سهند                 

دم ش کیکه چشمم خورد به سلما نزد شدمیخارج م س،داشتمیتدر هیرفته بودم دانشگاه برا نکهیگذشت تا ا اونروز

تر بعد دک کساعتیحدود   مارستانیب مشیشده،با کمک دوستش رسوند نیکردم خودشه که نقش زم دایپ نانیاطم

هم  یخب عکس العمل یول بشم یعصب ایتعجب کنم  دونستمیگفت مامان شدن سلمارو نم کیوارد شدو تبر

م نخواست یحیتوض چیسلما متأهله، ازش ه دمیفهم نکهیبود از ا ندینشون بدم اما واقعا حالم ناخوشا تونستمینم

رفتم درو باز کنم در  لیم یدرو زد ب یکی نکهیتا ا کردمیم یرسوندمش خونه مادرش،اومدم خونه ومدام خودخور
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آوردم و ازش خواستم موضوع  یینداشت چا یحال خوش نکهیمثل ا داخلدعوتش کردم  دمیکمال تعجب سلمارو د

 کردن... فیتعر هیرو بهم بگه اونم انگار منتظر بود برا

نه خواهرش رسما حس  ویگفت همسر آر یوقت شدمیم ریمتح دنشیشروع کرد گفت انقدر گفت که با هر لحظه شن و

بودم دوستداشتم دندوناشو تو  یعصب یقش کرده بود حسابدر ح ویکه آر یباختن و تجربه کردم،اما در برابر کار

اگه به ضررم بود اما حاضر بودم  یحت خواستیکه ازم م یگرفتم کمکش کنم هرکار میتصم نیبنابر زمیحلقش بر

 کنم... دایپ یبهم وقت بده تا راه حل خوب یبراش انجام بدم بهش گفتم چندروز

الزم ونداره ازش  نانیکه داره اطم یمیحس کردم رو تصم مینیکه تو کافه همو بب میهم گذشت،قرار گذاشت اونروز

 فکر کنه.. شتریخواستم ب

 قبول کرد... عایکه انگار ازخدا خواسته سر اونم

 نیا کردمیبه گناهش اصال فکر نم دادیبهم دست م یبرگشت رسوندمش خونه مادرش از کنارش بودن.حس خوب موقع

 ...کردیمنو جذب خودش مآرامش وجودش بود که 

که  ردمکیهارو آماده م لهیدرست کنم داشتم وس مهیشام خورشت ق هیگرفتم برا میتصم دمیخواب کمیخونه  برگشتم

جون سلما افتاد  مهیسروشکل هول کردم وجسم ن نیسلما اونم با ا دنیزنگ خونه به صدا دراومد درو باز کردم واز د

گذاشتمش با  نیرو گرفتم ب*غ*ل*م داخل ماش ماوبرداشتم سل نیماش چییسو عیپاهام به خودم اومدم سر هیجلو

 برام طاقت فرسا بود... یلیوضع خ نیسلما اونم تو ا دنید کردمیم یسرعت تمام رانندگ

که به دروغ جواب دادم و خودمو همسر سلما خطاب کردم  دیازم سوال پرس ییدکتر اومد باالسرش چندتا عایسر

 شده... یچ دمینفهم یزنگ بزنم تا وقت ویبه آر خواستمینم

 درسته؟؟؟ وفتادهیبچه که ن هیبرا یسلما بارداره اتفاق دکتر

 :مگه چند سالشونهدکتر

 سالشه18:سهند

ربه ض نهمهیبا ا دمینم نانید،اطمیاز خطراتش مطلع هست چیسن کم باردارهم هستن ه نیبا ا دیفکر ی:چقدر بدکتر

 ..نهیمعا هیبرا ادیدکتر زنان م دیهم در کار باشه صبر کن یبچه ا
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عا کن د زارم،فقطیزندت نم ویسرمو گرفتم تو دستام و گفتم..اگه کار تو باشه آر  شدمیدکتر نم هی:متوجه حرفاسهند

 ...وفتهیسلماو بچش ن هیبرا یاتفاق

 و.... ستادمیاومدن دکتر ...کنارش ا با

 

 د؟ی:شما همسرش هستدکتر

 :بله همسرشمسهند

 :تحت نظر دکتر بوده؟دکتر

 به ناچار جواب دادم نه.. دونستمینم قی:دقسهند

 تحت نظر دکترم نبوده.. نهییپا یلیخ یباردار هی:سنش که برادکتر

 :حالش خوبه؟سهند

 بچتون؟ ای:خودش دکتر

 :جفتشونسهند

رو خواهند داشت  شیرو پ یحساس یاستراحت مطلق کنن باردار دی:حال جفتشون خوبه اما خانومتون بادکتر

رار ق ارشونیازشون دور باشه،وهرهفته به پزشکشون مراجعه کنن تا اطالعات الزم ودراخت دیاسترس ترس به کل با

 بده..

 مدویقلبم به درد م یصحنه ا نیهمچ دنی:از دکتر تشکر کردم،پرستار درحال پانسمان زخم صورتش بود از دسهند

نقطه نا معلوم،مشخص بود هنوز تو شوکه سرشو برگردوند سمت  کیبود به شده  رهیسلما چشماشو باز کرده بود و خ

 من وگفت..

 :بچم حالش خوبهسلما

 ..یکن زودتر خوب بش یقبله تو نگران نباش سع هیتر از روزا ی:عالسهند
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 سلما              

 د..با ارزش تر بو یزیبرام از هرچ شیسالمت ایدن نیبودم که حال بچم خوب بود تو ا خوشحال

 جمع کنم.. لمویتا وسا ویتموم شد ومرخص شدم از سهند خواستم که منو ببره خونه آر سرم

 تر بود.. زیغم انگ یا هیزدم که از هر گر یتلخ یخونه شدم لبخند وارد

 ..ویآر بخشتتیمن ببخشمت بچت نم میروز اگر

 کارارو نداشتم اما مجبور بودم.. نیحال بودم توان انجام ا یبرداشتم چند دست لباس گذاشتم ب کمویکوچ چمدون

ه سهند منتظرم بود چمدون و ک نییرفتم پا فمیبرداشتم شناسنامه ام گذاشتم داخل ک مونمیدونفره روز عروس عکس

 ...میگذاشت به راه افتاد نیشد وداخل ماش ادهیبه سرعت پ دید

 :ببرمت خونه مامانت؟سهند

 هتل  هی:نه ببر منو سلما

 سلما یچ یعنی:سهند

 منو برسون  یهتل هیتا  کنمی...ازت خواهش ممیشده بود یخودمون بهیغر نی:اسممو سلما خطاب کرد چقدر با اسلما

 باشه شتیپ یکیحتما  دیبا یبه مراقبت دار ازی:تو االن نسهند

  ستین یازی:من خوبم نسلما

 هی:االن بنظرت وقت لج بازسهند

 مزاحمت بشم شهیافتاد درست مثل هم یاگه اتفاق دمی:قول مسلما

 ..رسمیخبرم کن حتما به موقع م یتونیم یداشت یومد،،هرکاریحرفت خوش ن نی:اصال از اسهند

 بودم.. یتیاالن تو چه وضع دونمی:ازش تشکر کردم واقعا اگه نبود نمسلما

 ..هیهتل خوب نجای:اسهند
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 .یتحت نظرش باش میدکتر انتخاب کن هی دینجام،بایفردا صبح ا درضمن

 رمیخودم م شمیمن مزاحمت نم:نه سلما

 ..ستیحق اعتراض هم وارد ن کنمیم یدگیخودم رس لیحرف اضافه تعط گهی:دسهند

 زدم،ممنون.. ی:لبخند کم جونسلما

 مربوط به هتل و انجام داد  هیکارا سهند

 رفتم تو اتاقم سرمو گذاشتم رو بالشت پاهامو جمع کردم دستمو گذاشتم رو شکمم... من

قول  زکمیصبرانه منتظرتم منو ببخش که بهت استرس دادم عز یب یپسر مامان ای یبش یقرار دختر مامان دونمینم

 برات جبرانش کنم تو فقط با من بمون.. دمیم

 یکردیکه فکر م یکرد یبه ازدواج ینه بابا به اجبار منو راض ایببخشمت  تونمیم دونمیو پاک کردم،نم اشکام

 یکه بفهم زارمیاما نم کنهیعذاب و، وجدان خفه ات م نیا یباش میشاهد بدبخت دیاما حاال با شمیخوشبخت م

 یکه قدم گذاشتم قرار نوه دار بش یراه نیا وبابا ت یدونیم دیخودتونو سرزنش نکن یمجبورم ترکتون کنم تا لحظه ا

ببخشتت در هرصورت مسئول  تونهیاصال م ایبهش بگم  دیبا یبخواد چ حیاگه نوه ات ازم توض یفکر کرد نیبه ا

 ..یجواب دادن بهش هست

 جواب دادم.. یشدم..به سخت داریب میزنگ گوش هیکم چشمام گرم خواب شد صبح با صدا کم

 :بلهسلما

 تنبل ی:هنوز که خوابسهند

 :مگه ساعت چندهسلما

 میخوریم رونیمنتظرتم صبحانه رو ب نییپا ای:پاشو آماده شو بسهند

 .فعال. امی:باشه مسلما

باز  شدم چمدونمو نهیآ الیخیکرده بود..ب ختیکندمش،صورتم بدر یبد بود به سخت یلیپانسمان رو صورتم خ هیجا

 برداشتم رفتم... فممیک میمشک یهمراه کتون دمیپوش یرنگ یکردم مانتو شلوار مشک
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 :سالمسلما

 :به به سلما خانوم سالم سهند

 نی:خوبسلما

 ن؟ی:ممنون خودت کوچولوت چطورسهند

 ممنون می:ماهم خوبسلما

 دکتر میوبر میبخور یصبحانه ا نجایا می:برسهند

 ..دادمیگوش به حرفش م عانهی:مطسلما

 ..نیبه سمت ماش میدوباره برگشت میرو خورد صبحانه

 ..قهیدق یلیتو کارش خ یکه تحت نظرش باش یانتخابش کن نهینظرم ا شناسمیدکتر خوب م هی:من سهند

 ..یبود ریگی:باشه ممنون که پسلما

 هیواقعا محشر بود و دل گرم کننده بهم گفت حتما هرشنبه برا یدیخانوم دکتر رش میکه سهند گفت رفت یمطب به

 رونیهم انجام داد سهند هم ب یمنعم کرد، سونوگراف زهاهمیچ یکسریبرم و خودمو خسته نکنم از خوردن  نهیمعا

 سالم زیقلب بچه رو برام ضبط کنه واونم قبول کرد شکر خدا همه چ هیدر اوردم گفتم صدا مویگوش ستادیاتاق ا

 ...رونیب میواز مطب اومد میکرد یبودتشکر

 در رابطه با اون موضوع ؟ هیچ متی:سلما تصمسهند

 برم.. یمدت هی هیاز تهران برا دیبعدش با میشیوجدام شهیم یطالقمو بده احتماال توافق خادی:خودش گفت که مسلما

 ؟یگیبه خانوادت موضوع رو م ی:کسهند

 نه.. ایبه پدرمم بگم  دونمیاز موضوع باخبر بشه نم دینبا ستیخوب ن یلی:مامانم حالش خسلما

وحضورا  یقرار با پدرت بزار هیروزا  نیتو هم نهیمن ا ست،نظرین ری:نگفتنش اونم به پدرت اصال امکان پذسهند

 باهاش.. یبزار ونیموضوع رو در م
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 ..زارمی:درسته فردا باهاش قرار مسلما

 راد؟ هیاقا

 ..یاگر سهند صدام بزن شمی:خوشحال مسهند

 نبود..سهند زی:برام سخت بود اما مخالفت کردن هم جاسلما

 :جانمسهند

بود،،بخاطر   نروزامیآدم دورو اطراف ا نیتر نانیاما مورد اطم گرفتمینم یصحبت کردنش حس خوب ینطوری:از اسلما

 ازت ممنونم.. یکه در حقم کرد ییتمام کمکا

 

 بوده... میباطن لیکه برات انجام دادم از رو م ییکارا یبگ نویمدام ا گهیکه د ستین قرار

 بعد گارسون برام غذا آورد با اشتها شروع کردم به خوردن.. کمی:ازش تشکر کردم منو رسوند هتل سلما

دستم گرفتم شماره بابا رو گرفتم  ممیرو تخت گوش دمیکه تموم شد دوباره گارسون اومد وظرفارو برد دراز کش غذام

 ..دیچیپ یبعد از خوردن چند تا بوق صداش تو گوش

 :جانمکامران

 :سالم باباسلما

 :سالم دخترم حالت خوبه ؟کامران

 ..دیوقت دار یباهاتون صحبت کنم ک دیبا ستمی:ممنون بد نسلما

 میکنیخونمون صحبت م ای:خب بکامران

 فقط با خودتون صحبت کنم  دیبدونن با یزینه مامان ونه سامان چ خوامی:نه نمسلما

 یکنینگرانم م یافتاده دار ی:اتفاقکامران
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راموش ف متونینیبب ییجایکه  دیرو مشخص کن یساعت هیگذشته پدر من..فردا  ی:تو دلم گفتم کار از نگرانسلما

 خداحافظ دینکن

 و قطع کردم .. یگوش

وتودستم گرفتم که بابا تو پارک باهام حدودا  یشدم گوش داریصبح ب دمیشدم و دوباره خواب داریشام ب هیبرا دمیخواب

 نیابربن کردیم تمیصورتم اذ هیاما زخما رمیدوش بگ خواستمیقرار گذاشته بود به سرعت پاشدم م گهیساعت د کی

 بودمو به تن کردم و از هتل خارج شدم دهیپوش روزیکه د یشلوارشدم همون مانتو و الیخیب

 گرفتم آدرس پارک مربوطه رو دادم.. یتاکس

 کشینزد دمید یقیآالچ هیگشتم باالخره بابا رو داخل  کمیشدم رفتم داخل پارک  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 شدم..

 :سالمسلما

 :سلماکامران

 وخودمو تو آغوشش انداختم،بابا  دیشده بود،بغضم ترک میروح وزخم ی:مات صورت بسلما

 :جان باباکامران

 یکنی:کمکم مسلما

 ه؟یچ ایکبود نیا هینطوریسرت اومده چرا صورتت ا ییبگو چه بال نجایا نیسلما بش ای:بکامران

 ازم جدا بشه خادیم ویست،آرین یمهم زیچ نای:اسلما

 ؟یچ یعنی فهممی:نمکامران

 طالقم بده خادیالقمنده به اجبار باهام ازدواج کرده مع گهید یکی:به سلما

 بود یچ هیخواست پس اون همه اصرار برا ی:پست فطرت اگه خودش نمکامران
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ا با قرار بود دانشگاه ثبت نام کنم ام دمیکش یسخت یلیخ یدونیم کنم،خودتیبه گذشته فکر نم گهی:بابا من دسلما

 هیازتون دور بمونم تو  یمدت دیکه بعداز طالقم اجازه بد خامیکه دارم نتونستم حاال ازتون کمک م یخراب یا هیروح

 گهیشهر د

 منه ری:همش تقصکامران

 نیا م،وازگردیبرم یمدت هیکنم بعد  دایبرم تا خودمو پ دیفقط دنبال آرامشم با ستمیاالن دنبال مقصر ن گهی:دسلما

 مامان وسامان ندونن بهتره.. دیباششما با خبر  خامیموضوع هم فقط م

 بابا ارمینه توش نم یکه ازم بخوا یزیهرچ کنمی:خودم خراب کردم حاال خودمم کمکت مکامران

 قبول کنه... یسادگ نیبه هم کردمیمعقوالنه صحبت کرد خوشحال شدم فکر نم نکهی:از اسلما

 خارج کردم فمیزنگ خورد از ک میشدم که گوش ادهیپ نیهتل از ماش هیو منو رسوند جلو میصحبت کرد گهید کمی

 پوزخند مسخره زدم... میرو صفحه گوش دیدرخش ویعکس نحس آر

 …اتصال و لمس کردم وقسمت

 

 ..یامضأ کن دیبرگه هست با یسر هیخونه  ای:بویآر

 ..زارمی:من پا تو اون خونه نمسلما

 نه؟ یترسی:مویآر

 اونجام.. گهید قهیگفتم چهل دق نینابرا:اصال دوست نداشتم ضعف نشون بودم بهش بسلما

 ودادم.. ویگرفتم آدرس خونه آر یتاکس هینشستم  کمیهتل شدم  یالب وارد

 سکیدارم ر یدوباره رو چه حساب دونمی،نمیچ ارهیسرم ب ییبشه بال یمشغول بود اگه دوباره وحش یلیخ فکرم

اما  رفتیچرا ها تو مغزم رژه م یلیکاراشو باور کنم خ نیتونم ا یآدم انقد وجودش برام مهمه چرا نم نیچرا ا کنمیم

 ..گرفتمیهم نم یا جهینت چیمتاسفانه ه

 ..دمیکش قینفس عم هیبودم  ستادهیدر خونه ا مقابل
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شده بود چند تا  ختهیبود حالت موهاش بهم ر شونیپر یلیوفشردم به سرعت باز کرد داخل شدم چهرش خ زنگ

 گهید لرزهیقلبم  براش نم گهید ستیبرام مهم ن گهیکه تعجب کردم و کنجکاو شدم اما د دمیخط رو صورتش د

 کرد.. یکرد وپشتمو خال انتیقلبمو شکست من بهش پناه بردم در عوض بهم خ هیمعن یوجودش برام ب

 کاناپه نشستم و گفتم... رو

 وقت اضافه ندارم.. اریبرام ب عیامضأ کنم و سر دیکه با یچ هر

 ستیدر کار ن یبرگه ا چی:هویآر

 لحظه حس ترس تمام وجودمو در برگرفت اما با ادامه حرفش آروم شدم.. هی:سلما

 ...نمتیبار بب نیآخر هیفقط برا خواستمی:مویآر

 ..یهمخونه من بود یکوتاه یلیمدت خ هیبزن باالخره  یدار ی:اگه حرفسلما

 که از جانب من برات افتاد.. یی:متأسفم بخاطر تمام اتفاقاویآر

 :تأسف اونم تو مسخرس...سلما

دوهزارتا سکه مهرتو با هزار تا   شهیفردا کارش انجام م نیهست هم یمسخرس...طالقمون توافق یلی:آره خویآر

 ..دمیبهت م تویشاخه گل رز آب

 مهرمو.. بخشمی:مسلما

 ..ینخواستم که ببخش ی:ولویآر

 ..میمنم راض ینطوریا ازمندیبرو، کمک کن به افراد نمهرمو  یبد ی:اگه دوسدارسلما

خواهش  ینیبیمنو نم چوقتیه گهیازفردا بعد طالقمون د میامشب فقط باهم باش هی شهی،می:هرطور تو بخواویآر

 امشب و.. هیازت بمون فقط  کنمیم

من گول  گهیاما د ستنیباهم ن اسیاز االن اصال در ق نمیا شبیحالشو درک کنم اون از د تونستمی:اصال نمسلما

 …خورمیظاهرشونم
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 گریبودم وتوام باز الیخوش خ یلیاولشم نبود فقط من خ ست،ازیخونه سهم من ن نیتو ا ییجا چیه گهید متأسفم

 ..یبود یخوب

کنار اومدم هربار خودمو  انتاتیخ یاومدنات حت رید اتیشدو قبول کردم باتمام بد اخالق لیکه به من تحم یزندگ

بدتر شد وجود منو مال خودت  زیدرست نشد تازه همه چ یچیاما ه شهیدرست م شهیدرست م ادمدیم یدلدار

 یچ کنمیتاوانتو من انتخاب نم گذرمینم تهرگز از یبود میآدم تو زندگ نیتر شرفیتو ب یولم کن یروز هیکه  یکرد

 باشه.. قتیچکار کنه که ال دونهیخودش خوب م یباشه،اون باالسر

من که  یکه خوشبخت بش دوارمیدم،امیاالنم دارم تاوان م یحت مونه،ینم یحرف هی:تمام حرفاتو قبول دارم،جاویآر

  یهست قشیبشه تو ال بتینص نهایبهتر دوارمیسعادتو نداشتم ام نیا

 بود با تمام وجودم ازت متنفرم... یها خواه نیبدتر قیال شهیتو هم ی:ولسلما

م کنم اشکا دایپ یتاکس هیاومدم و راه رفتم تا  نییپا یکیارج شدم پله هارو دوتا گفتم به سرعت از خونه خ نویا

 ..کردیم سیمدام صورتمو خ

 شدم..... یتاکس سوار

 بودم.. شهیکالفه تر از هم خوردمیتخت غلت م رو

 راحت بشم اما نشد که نشد.. یحس کالفگ نیکردم چشامو ببندم تا از ا یسع

 حوصله جواب دادم.. یزنگ خورد به صفحه نگاه کردم سهند بود ب میتو جام که گوش نشستم

 :بلهسلما

 :سالم خانوم خانوما حالت چطوره؟سهند

 :سالم ممنون بهترمسلما

 یحال یافتاده انگار ب ی:اتفاقسهند

 خسته ام کمی:آره سلما

 ؟ی:با پدرت صحبت کردسهند
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 مدت دور باشم.. هی:آره موافقت کرد که سلما

 ؟ی:موضوع بچه رو بهش گفتسهند

 دینگ یبه کس دیبدونه شماهم بهم قول داد یزیچ چکسیه خوامیموضوع نم نی:نه راجب اسلما

 راحت باشه التیخ کنمینم نکاروی:هرگز اسهند

 دیندار یبخوابم کار رمی:ممنون،من مسلما

 ریخبرم کن شبت بخ یالزم داشت میزی:نه مراقب خودت باش چسهند

 ری:ممنون،شب بخسلما

 به وجود آدم.. شدیبود کنارش حس آرامش منتقل م یپسر خوب یلیخ سهند

 ویعمرم کنار آر هیروزا نیرفت تو مسافرت شمال دو نفرمون،بهتر خواستم،ذهنمیم شتریبودن و ب ویمن کنار آر اما

دستش که از  یتا روز کردمیوجودشو حس م شتریبه همون موقعه،ب گشتیکاش زمان برم یهفته بود ا کیهمون 

 ...ارهیخأل نبودش منو از پا در ن دمیم

 ویآر         

رو برداشتم وتو صورت  شهیاز خونه رفتم ش یصورتم شد که اون شب وقت هیدر و براش باز کردم مات خطا یوقت

 نیبودم من آشغال تر وونیمن ح کنهیکارو نم نیانسان ا هیخودم آوردم که  هیسر سلما ییبال دم،منیخودمم کش

 خواهد شد... رمیگ بانیووجدانش گر بعمر عذا هیکردم که  ینعمت خدا کار نیتر فیبودم با لط نیپسر رو زم

بار هزارم به خودم و بابا لعنت  هیصورتش خشک شده بود دلم به درد اومد برا هیزخما زدیپر م دنشید هیبرا دلم

 فرستادم..

ود از نقشه بابا ب یجزئ نیا دهیخونه ومنو اون دختره هرزه رو دکه اونروز اومده  دونستمیساختم م انتاتیبا خ گفتیم

م تا به سلما نشون بد میگرفت لمیوبچشه از خودمون ف انتیخونه که سلما حس خ ارمشیب دویکه دختره رو ببرم خر

 نیرو ا دییتا مهر تأ دمیشدم و خند کیبه دختره نزد نمیبخاطر هم دمشیکنم اونروزم تو پاساژ د شتریوعذابشو ب

 بخوره... فینقشه کث
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از وجود من سلماس اون  یمیمن نشه،ن هیاگه برا یحت مونهیتو قلبم م شهینخواهم کرد هم انتیهرگز به سلما خ من

 ...چوقتیه شمینم لینباشه من تکم

ومن  هریسلما از دستم م شهیهم هیزدم به فردا فکر کردم که برا یقیگذاشتم رو لبام پک عم گار،رویرفتنش س بعد

فاق قراره ات ییروزا نیهمچ دونستمیبابا بد کرد،اما منم بد کردم که از اول قبول کردم م ،یعاشق ایدن هیوبا  مونمیم

 ...کشمیعذاب و وجدان و با خودم به دوش م عمر هیو شمینکرده بودم که عاشق م ینیشبیاما پ وفتهیب

 ...دمیمشروب و برداشتم سر کش شهیش

 مست شدم که رفتم به خواب.. انقدر

 ور اونورم نگاه کردم و سلمارو صدا زدم... نیا دم،بهیپر یدیاسترس شد با

 ...دمید یبد خواب

لما س دادیمرد وبکش وبا انگشتش منو نشون م نیمامان ا گفتیبود به سلما و م دهیپسره حدودا سه ساله چسب هی

 شدن... دیو بعدش ناپد دشیهم تو آغوش کش

 ...دمید ونیکابوس بود از بس مشروب خوردم هز نیبدتر

 سلما           

 ..نیغمگ ایخوشحال باشم  دونستمیجدا بشم نم شهیهم هیقرار بود ازش برا فردا

 ..مهیزندگ هیآدم تو نیقرص تر کردمیشده بود که فکر م یباشم،روحم عزادار مرد نیغمگ دادمیم حیترج

 ودبچم ب هیاز بابا ییشدم امروز روز جدا داریب یشد به خواب رفتم صبح با کرخت نیبستم وپلکام سنگ چشمامو

 سرانجام بودم... یب یزدم،باالخره عزا دارعشق یسر تا پا مشک پیحوصله آماده شدم، ت یب

اده ام دانج شویدادگاه هیبودم تمام کارا ستادهیبهم گفته بود ا شبید ویکه آر یگرفتم و مقابل دفتر خونه ا نیماش

 ..یروز نیهمچ هیبرا کشهیوقته نقشه م یلیبود معلوم بود خ

 شد واومد به سمتم.... ادهیپ نشیاز ماش شیشگیخاص هم ژیرنگش با پرست یبعد با کت و شلوار مشک یکم



 زییاز جنس پا یدختر

 
111 

 

 :سالمویآر

 :سالمسلما

 ؟ی:آماده اویآر

 در پنهان کردنش داشتم صدامو صاف کردم و گفتم آره کامال آماده ام یته گلوم نشست اما سع یبغض هی:سلما

 ...می:خوبه پس برویآر

 نگاه بهش کردم و امضا رو زدم... هی:لحظه آخر سلما

 هفته بعد.. کی

 یسهند که خارج از کشور بود مدت هیاز دوستا یکیخونه  شدمیروز به روز افسرده تر م گذشتیهفته از طالقم م کی

کنم وبرم،شمارمو عوض کردم نه مامان ازم خبر داشت ونه سامان فقط  دایمناسب پ هیجا هیده بودم تا مون یموقت

 با،بابا در ارتباط بودم..

 سخت باشه.. میانقدر جدا شدن از مرد زودگذر زندگ کردمیفکرشو نم اصال

من  یعذاب وجدان دست وپنجه نرم کنم ول نیبا ا دیعمر با هیبه فکرش بودم،من بچشو ازش پنهون کردم  مدام

 ...یاما خودت خواست ویمجبور شدم متأسفم آر

 بچت باشم.. هیبرا یمادر خوب دمیبهت قول م 

 کرده بود و پاک کردم.. سیکه صورتمو خ ییاشکا

 ..یرو لبام نشست دستمو گذاشتم رو شکمم و گفتم دوست دارم مامان ینیغمگ لبخند

 سهندوگرفتم..برداشتم شماره  مویگوش

 نداد  جواب

 زنگ خورد.. میاستراحت  کنم که گوش کمی اومدم

 سالم
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 دادگاه بودم نتونستم جواب بدم.. خامی:سالم معذرت مسهند

 برم؟ نجایقراره از ا یبدونم ک خواستمینداره،م یبی:سالم عسلما

 میریدنبالت باهم م امیکه نوساز هم هست م نمینقطه شهر تهران چند تا آپارتمان بب نیتر نیی:فردا قرار شد پاسهند

 ؟یندار ی:باشه پس،فردا منتظرم..کارسلما

 مراقب خودتون باش فعال سهند

 ایجاها باشم تا بچه بدن نیحدأقل فعال هم خواستمیشهرستان ها برم.. م دمیترسیدور باشم،م یکمی:مجبوربودم سلما

 .گرفتمیمنطقه خوب خونه م هیقطعا  اد،بعدشیب

 هی دمیساعته گرفتم موهامو سشوار کش میدوش ن هیم،یخونه بر دنید هیدنبالم تا برا ادیقرار بود سهند ب امروز

 کفش اسپرتمم که به دمیانتخاب کردم و پوش یکاربن یبا شال وشلوارآب یمانتو سورمه ا هیکردم و یمیمال شیآرا

 زدم واز خونه خارج شدم.. برداشتم در آخر ادکلنمم ممیبود پام کردم گوش یرنگ سورمه ا

 منتظر بود.. سهند

 نشستم.. نیداخل ماش ییخوشرو با

 :سالمسلما

 ..یباترشدیوز یبود بایز ،البتهیشد بای:سالم چقدر زسهند

 فیعرت دم،وازمیگذرونیخوش م ییکنارم بود تا سه تا ویزدم و تشکر کردم،دوس داشتم االن آر ی:لبخند کم رنگسلما

 باشه... تونهیم ایرو هیفقط  نیا یول دمیخندیمنم سرمستانه م کردیم

 ..یدوستداشتن یکنارم قرار داشت  که شده بود ناج یا بهیروزها غر نیا

 ویآر            

 خامینکبت بارو نم یزندگ نیا رمینه شرکت م دمینه جواب بابا رو م گهیقطع شده د رونیب هیکال با آدما ارتباطم

ومشروب،من  گاریروز وشب هام شده بود س نیا قیکنارم نبود رف میدلخوش نروزایبود اما ا میحضور سلما دلخوش
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به  ارویا دنبرگرد ت یتا به همه بگم تو خانوم من برگردمن عاشقتم سلما برگرد، دمیکش ادیبلند فر مویباخت دادم زندگ

 ..زمیپات بر

 داشت شکست...در خفه کردنم  یکه سع یبغض نیا باالخره

 هق هقم خونه رو پر کرده بود.. هیصدا

 سهند            

اصرار  یبدن،هر چ لیخونه رو بهمون تحو دیوقرار شد فردا کل میوسلما پسند کرد قول نامه نوشت میدیرو د خونه

پا  کیلج باز بود مرغش فقط  یلیبار نرفت که نرفت خ ریخونه رو من پرداخت کنم ز شیکردم به سلما که پول پ

 ریتمام ز یرحم یکه با ب هیمرد ریگرسوندمش خونه،مشخص بود فکرش هنوز در میداشت ناهارو و که خورد

 بادکتکش گرفته..

 ..یالیخیبزنم اما منم سرسختانه خودمو زدم به ب ویاز حال واحوال آر یبود تا من حرف منتظر

 باشه... یفیکردم انقدر مرد کث ینبودم،فکر نم دارشیازش نداشتم اصال مشتاق د یهم خبر راستش

کنه وبه کل ارتباطشو  یبرداشت بد ترسمیدرک کنه اما م نویکنم تا خودشم ا یکار خواستمیبرام مهم بود م سلما

 نکنم که به ضرر جفتمون تموم بشه.. یگرفتم با فکر جلو برم و کار میباهام قطع کنه تصم

ازدواج بدم چون هر لحظه فکر از دست دادنش منو  شنهادیداشتم پ میبهتر شد تصم کمیو احوال سلما که  اوضاع

 همسر تونمیداشتم که هم م نانیقدر سلماو بچشو بدونه،به خودم اطم تونهیجز من نم یقطعا کس کردیم یعصب

 بچش  هیبرا یسلما باشم وهم پدر خوب هیبرا یخوب

 سلما       

 خونه لباسامو عوض کردم ولو شدم رو کاناپه چشمامو رو هم گذاشتم.. برگشتم

 هی کرد به ریکه پام گ رفتمیجلو م ینطوریانگار گم شده بودم هم دمیدویبود هراسون داشتم م یجنگل سرسبز هی

 از خواب دمیپر ادیز یلیگرفت با دلهره خ شیحس کردم تمام وجودم آت یبزرگ یلیوپرت شدم تو چاله خ یسنگ

 اومد.. آب خوردم تازه حس کردم نفسم باال وانیل هیسرعت رفتم آشپز خونه به

 ..ارمیبود اصال سر در نم یچه خواب نیا ایخدا
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 ..دیچیپ یبوق که خورد صداش تو گوش نیبابا رو گرفتم دوم م،شمارهیسمت گوش رفتم

 :جانمکامران

 ؟ی:سالم بابا خوبسلما

 چقدر دلواپست بودم... یدونیم یدیجواب نم زنمیبابا چرا بهت زنگ م ی:سالم دختر قشنگم تو خوبکامران

 براشون تنگ شده... یلیمامان وسامان خوبه دلم خ ،حالییبابا خوامی:معذرت مسلما

 ..یتنها باش یمدت هی یوخواست یمجبور شدم بهشون گفتم جدا شد کنهیم یقراریب یلی:مادرت که خکامران

 :واقعا ممنون باباسلما

 دخترم.. یکه منو ببخش دوارمی:امنکامرا

 خدانگهدار دیقطع کنم مراقب خودتون باش دیحرف و نزن بابا..من با نی:اسلما

 خداحافظ زمیعز نطوری:توام همکامران

 دجایکه ا یکنم باالخره منم حس مادر یکار تونستمیدلواپسن اما نم یلیداشتم که االن مامان وسامان خ نانیاطم

 هیبرا دمیشا ای یمدت هی دیداشتم نسبت بهش با تیحس مسئول دادیوبهم ونم یشده بود تو وجودم اجازه هر کار

 تمام قرار بدم.. شیبرم تا بچمو تو آسا شهیهم

از وجود بچش  یکه حت یبچم بود مرد هیکه بابا یکرد،مرد یکه در حقم نامرد یمرد هیتنگ شده بود برا یلیخ دلم

 خبرمونده بود.. یهم ب

 ..رمیو ازت بگ نیریحس ش نیا خواستمیمن نم یخودت خواست خوامیم معذرت

 کوتاه من.. یلیدوست دارم مرد گذشته خ یلیخ

 موجود زنده تو بطن من شد   هیچند ماهمون حاصل به وجود اومدن  رابطه

 ...رمیپذیم سکشویهم باشه من ر یباردار نیاگر خطرناک تر یحت

 اشته بود...گذ ارمیبابا پول در اخت یداخل خونه،به اندازه کاف هیبخرم برا لیوسا کمی دیبا رمیخونه رو بگ دیکه کل فردا



 زییاز جنس پا یدختر

 
115 

 

که  یخوب و مدرن بود حدأقل تا وقت یلیبود اما مدل خونه خ نییبود درسته منطقه پا ینوساز یمتر70 آپارتمان

 ..کنمیجابجا شدنم م هیبرا یفکر اساس هیسر کنم بعدش  دیاونجا با ادیب ایبچم بدن

سرم پ ایدونفره گرم با دخترم  یزندگ هی دیبا گهید ستین ریاصال امکان پذ میبرگردم خونه پدر گهید تونمینم

 . میبساز

 ویآر      

 یموفق نم کردمیتالش م یو دوباره سر پا بشم اما هر چ امیرفتن سلما تنها شده بودم قصد داشتم به خودم ب با

 شدم...

 یزیچیبهم بگه اما  یحرف هیکه انگار قراره  کردینگاه م یطور هینگاهش.. نیسلما بودو آخر یپ المیفکروخ تمام

 ..شهیمانعش م

 موند.. یعشق من خواه نیو آخر نیتو اول سلما

  کنمیسهم خودمون م ارویدن یو تمام خوشبخت رسمیبهت م یروز هیدارم که  دیام

به دست آوردنت تالش  هی،برایتو باش یمخصوصا اگر اون شخص دوست داشتن ستیشدن اصال کار من ن الیخیب

سلما  هیکه برا زنهیم ییدارم دست به کارا نانیبه تو دارم اطم یاگه بابا بفهمه من عالقه ا برهیزمان م کمیاما  کنمیم

 دا کنم..یخودمو پ کمیبرم دوباره سر کارم  دیبا ستین ندیاصال خوشا

که حدأقل  یلیوک نیتر نانیبخوام مورد اطم ییموضوعات با سهند صحبت کنم و ازش راهنما یسر هیبهتره راجب 

 اونه... نمشیبیتر به خودم م کینزد

 سهند       

خودم که زنگ خونه به صدا در اومد درو باز کردم و در کمال تعجب  هیبرا ختمیریم ییآشپز خونه بودم داشتم چا تو

 خونسرد بهش دست دادم ودعوتش کردم داخل خونه... یلیخ دمیود ویآر

 آوردم..  کیگذاشتم و کنارش ک زیهارو رو م ییچا

 ...بدم و ازش کمک بخوام حینکردم تا براش توض دایتر از تو پ نانیکردم که مورد اطم ریگ ی:راستش تو مشکالتویآر
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 نم..اگه بتونم کمکت ک شمیاعتمادت و خوشحال تر م نی:خوشحالم از اسهند

 :گفتنش برام سخته..ویآر

 تا گفتنش هم سخت نباشه برات.. ری:آسون بگسهند

 :سهند سلما زن من بود نه خواهرمویآر

 خواهرته.. یتو که گفت ی:خودمو متعجب نشون دادم و گفتم واقعا ولسهند

 :دروغ گفتم ویآر

 دروغ گفتنت؟ نیهم داشت ا یلی:دلسهند

 زجر دادن سلما.. هی:فقط براویآر

 آزار بده.. قیطر نیبخواد زنشو اونم به ا یکی شنومیباره م نی:اولندسه

 ..کردمیم ی:من مهره تو دسته بابام شدم فقط داشتم خواسته اونو عملویآر

 وکنجکاوانه چشم دوختم به لبش تا ادامه حرفشم بزنه.. ادشدی:تعجبم زسهند

 فیوخواسته کث ن،یح نیازدواج و عاشق شدنش در ا نیکردن از اون اولش و قصدش از ا فیشروع کرد به تعر و

 ...شونییپدرش ودر آخر هم جدا هیونابجا

 حال خراب از خونه رفت.. با

را چ دونمیاما حاال نم دونستمیومقصر م ویماجرا خبردار بشم آر نیاز ا نکهیحال من خراب تر بود تا قبال از ا نباریوا

 ..رمیبگ میتونم درست تصم ینم

 سلما از زارمیکنم خودخواهانه گفتم:هرگز نم مشیتقس یباکس خواستمیسلما رو دوست داشتم نم عاشقانه منم

 ..تیونه سلما از واقع شهیاز وجود بچش مطلع م وی،نه آر ارهیسر در ب تیواقع

 که شده.. یقیبه هر طر ارمیبدستت م من

 اگه به زور واجبار باشه.        یحت
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 سلما 

 ماه بعد.. کی

خونه گرفتم در کل رنگ ست خونه  هیبرا لیوسا یسر هی گذرهیم یآپارتمان نقل نیماهه از اومدنم به ا کی االن

 ..گرفتمیم یدورنگ انرژ نیا دنیبا د ییجورایبود  دیوسف یزرشک

 هستم.. یمادر قو گفتیدکترم م شیپ رفتمیچکاب م هیخوب بود هر هفته برا یلیخ مین ین حال

داد تنها خودم برم مدام خودشو کنارم قرار  یدنبالم اصال اجازه نم ومدیم یدکتر رفتن زدیسر م ومدیهر روز م سهند

 دادیم

 ویاز آر یبه گفتن حرف یلیانگار تما رفتیاما از جواب دادن طفره م گرفتمیخبر م ویاز آر دمشیدیهم که م یهربار

 نداشت..

 فیخف ی.. برآمدگتونستمیاما خب اصال نم دنشیبه د ایتابه حتما ب یکه به بابا زنگ زدم گفت مامانت  ب یبار نیآخر

 سامان دنبال شمارته.. گفتیکردن ونداشتم بابا م سکیمشخص بود اصال توان ر یشکمم کم

اما  ویقرار ازدواج کنه با آهانا هرچقدر بابا باهاش صحبت کرده که منصرف بشه از ازدواج کردن با خواهر آر انگار

 نایخالصه بابا ستیو مثل برادرش پست ن هیکه بهش عالقه داره و آهاناهم دختر خوبکفش  هیپاشو کرده تو  گهیم

 معذرت یاز بابا کل یعماد هیگذاشتن،آقا یگه هم قرار عروسیرفتن و آهانا و سامان نامزد شدن تا دوماه د یخاستگار

 حتما منصرفش شدمیکرده بود ظاهرا گفته بود اگر خبر دار م یاطالع یاحضار ب و،یمن و آر ییجدا هیخواسته بود برا

 ..ویاز آر یمعقوالنه ا ریکار غ نیهمچ دونستمیم دیبع کردمیم

 بچه .. لیوسا دیبه خر کنمیشروع م گهیود شهیبچه معلوم م تیجنس گید ماه

 دختر فقط سالم بودنشون برام مهم بود.. ایکرد بچم پسر باشه  ینم یاصال فرق برام

 هم بودن.. یسر وصدا وآروم یب هیخانواده ها کردمیهم رفت وآمد نم چکدومیبا ه نجایداشتم ا هیهمسا هارتاچ

ودرخواستشو رد  کردیجور م یاما هر بار بهونه ا نتمیاصرار داشت بب یلیخ نروزایخونمو به بابا نداده بودم ا آدرس

 ..کردمیم

 شام دعوت کنم.. هیدرست کنم و،سهند و برا یشام قرمه سبز هیداشتم برا قصد
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 ..رفتیباز استقبال کردو دعوتم رو پذ هیزدم بهش بارو زنگ

 کردم... سیآماده کردم با شعله کم رو گاز گذاشتم برنج و خ مویسبز قرمه

 کاهو هم آماده کردم ساالد

 درست کردم.. یهم ساالد ماکارون کمی

 م..بود زاریهم ب یکردن اما از کم تحرک یبرام سخت بود آشپز کمی خچالیهم آماده کردم گذاشتم  یتوت فرنگ ژله

 خط هیکرم پودر به صورتم زدم  یدم،کمیبه موهام کش یسشوار اساس هی رونیساعته گرفتم اومدم ب میدوش ن هی

 کرد.. لیو تکم شمیآرا یهم زدم به مژهام در آخر رژ لب کالباس یکم ملیر دمیچشمم کش هیچشم نازک باال

وشال همرنگش صندل  یرنگ بود و توتنم آزاد بودو انتخاب کردم با شلوار قهوه ا یکه به رنگ شکالت یکیتون هی

 رنگمم پام کردم در آخر ادکلن هم زدم.. یشکالت

 گذاشتم زیآوردم رو م یشدستیشستم با پ وهیرفتم آشپز خونه م دوباره

 ..ینیریجعبه ش هیبزرگ و یلیدسته گل خ هیبه صدا در اومد ودرو باز کردم سهند اومد داخل با  زنگ

 ازش تشکر کردم.. ینیریبهش خوش آمد گفتم و بابت گل و ش ییخوشرو با

 ..ادیم یی:به به چه بوهاسهند

 به روش زدم.. ی:لبخندسلما

تم گف ،منیشامم درست کرد یدکتر بهت گفته استراحت مطلق اونوقت تو پاشد یفکر یب یلی:دختر تو خسهند

 قرار انقدر تو زحمت بندازمت.. دونستمینم میخوریم میدیسفارش م رونیاز ب یزیچی امیم

 ..شهیم تیتقو ممیروح ینطوریاتفاقا ا ستین ی:نه مشکلسلما

 ..میبزن یحرف میرو حرفتم که ما جرأت ندار گهید ی:لجبازسهند

 آماده کنم.. زویم رمی:من مسلما

 کمک؟ امی:اجازه هست بسهند
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 :چرا که نه..سلما

 که.. میکرد مشغول خوردن غذا بود یا ژهیوژله تشکر و یساالد ماکارون دنیواز د میآماده کرد زویکمک هم م با

 ..هیبهت بگم راستش بهتره بگم،  یزیچ هی خواستمی:سلما من مسهند

 ..یریبگ میبعد راجبش تصم یاول فکر کن خامیبهت بدم ازت م خامیم یشنهادیپ هی

 باشه تکون دادم.. یجابجا شدم سرمو به معن یاسترس گرفتم کم کمی:سلما

 ازدواج بدم شنهادیبهت پ خامی:مسهند

 بود.. یکه تو ذهنم به سرعت اومد جواب منف ی:شوک نشدم تنها جوابسلما

 خودمو کنترل کنم تونمیکنه نم دایداشتم اگه ادامه پ نانیاطم م،یکنموضوع و تموم  نیمن نه هست لطفا ا جواب

 یکه اول فکر کن یقبول کرد ی:ولسهند

 ..یقرار بد یاحمقانه ا شنهادیپ نیهمچ دونستمینم ی:ولسلما

تو واقعا چطور  هیبچه دوست وهمسا نیپدر ا یبشم که پدرش ازم جدا شده،و حت یاالن باردارم قرارمادر بچه ا من

من  میتسینه آقا ما تنها ن مییتنها یبه حال منو بچم سوخت فکر کرد ،دلتیاریدرخواست وبه زبونت ب نیا یتونست

 ...مینیرو نب گهیهم د گهیبهتره د مینداروحس ترحم شما  یبه همدرد ازیمان یدیپشت بچمم مثل کوه فهم

عد ب قهیدرم بستم پنج دق کمیم اومدم به سمت اتاق کوچبلند شد یسرهم حرفامو زدم به سرعت از رو صندل پشت

مونده بود از حرصم  یرفته،غذا هم دست نخورده باق دمید رونیاومد رفتم از اتاق ب ییرایبسته شدن در پذ هیصدا

وسط  نیبود ا یحس ترحم چ نیزدم ا پسرو صورتم اشکامو  دمیکردم دستمو کش یتمامشو تو سطل زباله خال

 سهند..

 ..دمیشستم رفتم تو اتاقم رو تخت  دراز کش ظرفارو

  دهیکه عاشقش بوده رس ی.. قطعا االن به کسویسمت آر دیپر کش ذهنم

 کم داشتم از اون یزیمن چ کنمیفکر نم میخوشبخت باش ییسه تا یاما چرا نخواست یکه خوشبخت باش خوشحالم

 دختره..
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 ..یسم دارکه حس کنم توام دو یکردیرفتار م یاوقات چرا جور یبعض

 هجوم آورده بود رو مغزم. یمنف هیتمام حسا انگار

 سهند        

 داشته باشم.. تونستمیرفتار نم نیجز ا یسلما بودم قطعا رفتار هیرفتارشو حق داشت منم جا نیزده بودم ا حدس

تا  کنمیم یانقدر سع ستمیوجود ن یب ویمن مثل آر کشمیمن ازش دست نم کنمیمن سلما رو مال خودم م اما

 ..ارمیبدستش ب

 ..روندمیوم نیرو حرکاتم نداشتم به سرعت ماش یبود بهم کنترل ختهیروانم ر آرامش

 یتیآب هم چندان اهم یسرد نیدوش آب سرد بدنم داغ کرده بود ا ریتنم رفتم ز هیحموم وباز کردم با لباسا دوش

 بدنم... هیباال هیدما نینداشت رو ا

 سلما بد کنم  هیوجلو ویآر دیبا تونمیم تا

 ..کنهیتر م یمنو عصب نیدارم که سلما هنوز هم عاشقشه و ا نانیاطم

جز  کسچیکنم ه ریکل وجودشو تسخ دیکرده حاال منم با ریتو موضوع سلما خودخواه نباشم قلبمو تسخ تونمینم من

 عاشقشه.. گهیکه م ویآر یخوشبختش کنه حت تونهیمن نم

 هرگز... زارمیمن نم نه

 سلما          

استراحت کردم آروم  کمیشکمم حس کردم نتونستم از جام تکون بخورم دوباره  ریز یفیشدم درد خف داریخواب ب از

 زنگ خونه خورد.. رمیبرم دوش بگ خواستمیصبحانه درست کردم خوردم م هیکه شد دردم 

 ..دمیطبقه باال رو د هیدر وباز کردم که همسا یمعطل یکم با

 دییبفرما :سالمسلما

 رو بهتون بگم  یموضوع هی:سالم خانوم راستش مزاحم شدم هیهمسا
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 :بله سلما

زود هم  یلیخونتون خ انیم یگه گاه ییآقا هی میدیراستش د دیما هست هیهست همسا یکماهی:حدودا هیهمسا

 شکمتون هم که برآمدس.. رنیم

 ..دیرو بگ هیاصل قض دیلطفا طفره نر شهی:اشاره کرد به شکمم.،مسلما

 تیامن میتونیاصال ما نم دیساختمون بر نیاز ا ای دیرفت وآمد هارو به کل کنار بزار نطوریا کنمی:خواهش مهیهمسا

رار بشه تک گهید کباریها اومدم تا بهتون اخطار بدم اگر  هیهمسا هیبق یندگیمن به نما میساختمونمونو تو خطر بنداز

 دینترک ک نجارویا دیمشکوک با هیرفت وآمد ها نطوریا

بدم اما نخواستم درو  تونستمیدندون شکن م یلیبزنم جوابشم خ یحرف چی:چشمام پر اشک شد نتونستم هسلما

 ..دیدیبود که چشمام تار م ادیشدتش ز یکردم انقدر هیبستم رفتم اتاق خودمو انداختم رو تخت و گر

 شد و دوباره به خواب رفتم.. نیکم چشمام سنگ کم

 رد شد... نمونیاز ب یقطار هی رمیدستشو بگ خاستمیتشو به سمت من دراز کرده تا مکه دس دمیدیم ویآر

 ..دمیخواب پر از

 ..یبراش افتاده باشه چ یاگه اتفاق ترسمیمراقبش باش دلم نگرانه م ایخدا

 دادیدلم داشت گواه بد م انگار

 بود تینداشتم نسبت بهش اما هنوزم برام قابل اهم یسهم نکهیا با

باهاش صحبت کنم اما  خواستمیبشم سهند بود نم ویحال و احوال آر هیایجو قشیاز طر تونستمیکه م یکس تنها

 ...کردمیدلشوره خالص م نیخودمو از شر ا دیمجبور بودم با

 ..دیچیپ میکه صداش داخل گوش دینکش یگرفتم طول شمارشو

 :سالم،جانمسهند

 ی:سالم خوبسلما
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 ن؟ی:ممنون خودت وبچه چطورسهند

 ازت بپرسم.. یزیچی خواستمیم م،راستشی:ماهم خوبسلما

 :خب بپرسسهند

 چطوره؟ ویبدونم حال آر خواستمینگران شدم م کمی دمید یخواب بد هی:من سلما

دوست دخترش گرفته .  یمعرف هیکه برا یدعوتم کرد مهمون ،امروزیدیخودتو عذاب م یکه دار یی:فقط توسهند

 کنم.. دایاصرار کرد حضور پ میلیخ

 ..دمینشن یزیچ گهیکردم انگار د خیکه سهند زد  ی:با حرفسلما

 که باور کنم.. خواستمیسمت عشقش اما نم رهیصددرصد م وفتهیم ییاتفاقا نیهمچ دونستمیم نکهیا با

 خسته شده بودم میریهمه گوشه گ نیا از

 ..ستمیکه اصال من براش مهم ن رمیوبگ یمرد هیعزا دیبا یتا ک گهیبه تنوع داشت د ازیمنم ن یزندگ باالخره

قضاوت آخه واسه  نهمهیا کننیهرزه نگاهم م یخونه ام برام سخت شده چون دارم به چشم زن نیکردن تو ا یزندگ

 قضاوت کردناتونو بده... نطوریفقط خدا جواب ا دوارمیام یچ

 من هیکه معلوم بود از همساآدماش هم  یزینه چ شناختمیرو م یینه جا رونیمنطقه تنها برم ب نیتو ا دمیترسیم

 زنگ خورد.... میشده بودم که گوش ینداشتم که زنگ بزنم کفر میچطور هستن شماره آژانس

 :بلهسلما

 ؟ی:سالم بهترسهند

 افتاده.. ی:آره چرا نباشم مگه اتفاقسلما

 ؟یموافق میبگرد میبر کمیدنبالت  امیب خامی:مسهند

هش ب نیها عذاب آور بود بنابر هیهمسا نیکنترل کردن من توسط ا میرفتن اما از طرف رونیداشتم به ب ازی:نسلما

 ..ادیمشکل برام به جود م نجایگفتم آخه با اومدن تو ا
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 ه؟ی:منظورت چسهند

کردم کنترلش کنم  یگلومو گرفت و سع هیها به اومدن تو بهم اعتراض کردن،بغض جلو هی:راستش همساسلما

 تاسهند متوجه نشه..

 زمیدنبالت عز امیباش م کنم،آمادهیبگن خودم حلش م یزیندارن به تو چ یحق چی:هسهند

 :باشه ممنونسلما

 برام مشکل شده بود.. یرفتم به سمت حموم راه رفتن کم دمیکش قینفس عم هی میکرد یخداحافظ

 دهیدستگاه فر کنندمو که سهند برام خر دمیسشوار کش یموهامو کم رونیگرفتم اومدم ب یا قهیدق ستیدوش ب هی

کرم  ختمیاز موهامو جدا کردم و شروع کردم به فر کردن وبه صورت چپ رو صورتم ر یکیبود برداشتم دسته کوچ

 هیهم رو لبا یگریچشمم رژ ج هیباال دمیبعد خط چشم کوتاه کش دمیسوخته به ابروهام کش یقهوه ا ملیپودر زدم ر

 زیکه رو م یدستمال برداشت لباموپاک کرد ناخودآگاه دستمال کاغذ ویال افتادم که آرشم ادی دمیکش میقلوه ا

 زدم.. یکم یرو لبام در عوض رژ صورت دمیبود برداشتم کش شمیآرا

 االن داشته باشمت... تونستمیم

 باشم... الیخیکردم ب یروم سرمو تکون دادم و سع اوردیمسخره داشت هجوم م هیفکرا نیا دوباره

هم  دیسف یشلوار دامن هی شدمیهم نم تیانتخاب کردم که آزاد بود تو تنم وچسبون نبود اذ دیسف یانتو مشکم هی

 سر کردم.. دممیتو دستم گرفتم شال سف ممیکفش اسپرت مشک دمیپوش

 ..نییزنگ زد رفتم پا میبه گوش سهند

 شد درو برام باز کرد  ادهیپ نیماش از

 استرس... یتشکر کردم ونشستم با کل ازش

 گلم؟ ی:خوبسهند

 چکار کنم سهند ادیب شیپ ی:خوبم اگه مشکلسلما

 ..وفتهیبرات نم یاتفاق نیفکر نکن تا من هستم کوچکتر یمشکل چی:اصال راجب به وجود اومدن هسهند
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 همه محبتتو جبران کنم.. نیبتونم ا چوقتی:فکر نکنم هسلما

 ..یخایاما نم یتونی:مسهند

 مادرم.. هیزنم  هیاما من  یپسر هیباهات ازدواج کنم تو  تونمی:واقعا نمسلما

 از رو ترحم بوده شنهادمیپ یدوست ندارم فکر کن خواستمتیباز من م یام بود گهیاگه مادر ده تا بچه د ی:حتسهند

 ..کنهیخوشحاله داره ازدواج م وی..سلما به بعدتم هم فکر کن آردمتیکه د یمن واقعا عاشقت شدم از همون اول

 کنه؟یازدواج م ؟دارهی:چسلما

اره به د ازین ادیب ایتو بشم،بچه که به دن هیبرا یبچت و همسر خوب هیبرا یپدر خوب تونمیم نطوره،منی:آره همسهند

 ..یفکر کرد نایبه ا چیشناسنامه به پدر ه

که  ییزاینچی..به همه انطورهیقطعا هم گهیباور کنم،سهند که به من دروغ نم تونمیمن نم یوا کنهی:داره ازدواج مسلما

 فکر کردم اما... یگیم

هت ب ویکه آر یسلما من واقعا دوست دارم عشق شنهادمیدرسته،فکر کن به پ یدینرس جهیحتما به نت ی:اما چسهند

 ..یقبول کن هیفقط کاف دمینداده رو من بهت چندبرابر م

 .کنمیفکر م شنهادتیاما برام فوقالعاده سخت بود..باشه راجب پ گفتمیراه هم نم ی:بسلما

و ت یحس لجباز هیاما  رمیبگ یدرست میتصم تونستمیکه سهند داده بود بهم نم یشنهادیاز پ گذشتیروز م دو

 وجودم رخنه کرده بود..

 هیباهاش صحبت کنم راجب  دیاما با یبود هم آدم خوب نانی..سهند هم مورد اطمشدمیبه فکر بچم هم م دیبا یول

 خانواده سهند مورد قبول هیبرا دیشا نیحضور داشته باشه ا تونهیفقط بابا م میقبول کنم ازدواج کن زا،اگریچ یسر

 نباشه..

 بزرگونه فکر کنم.. دیسن کمم با نیچقدر من با ا هووف

 کردن من.. یراض هیبرا کنهیتالش نم چکسینگه دارم اما ه یهارو راض یلیخ دیبا
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 میگوش دیبخوابم با خوامیهروقت م یا غهیچه ص دونهیزنگ خورد،من نم میخسته بودم اومدم بخوابم گوش یلیخ

 زنگ بخوره..

 :جانمسلما

 حالت خوبه ؟ زمی:سالم عزکامران

 ؟ی؟مامان وسامان چ نیبابا شما خوب ی:مرسسلما

 بگو؟ یدار اجیاحت یزیدورت بگردم به چ می:همه خوبکامران

 هست زی:نه ممنون همه چسلما

 کردم  زی:حسابتو چک کن برات پول وارکامران

 نبود به هر حال تشکر.. ازین ی:ممنون ولسلما

 خونه؟ یبرگرد دیبا گهید یکنی:سلما فکر نمکامران

 نکش شیموضوع و پ نیا کنمی:نه بابا خواهش مسلما

 دختر.. یفکر نبود یصحبت کن تو که انقدر ب ی:حدأقل با سامان و مادرت تلفنکامران

 کنمیخونه صحبت م زنمیارمو به سامان بده،به مامانم زنگ م:باشه شمسلما

 کارو انجام بده دخترم مراقب خودت باش خدانگهدار نیفرصت ا نیفقط ،حتما در اول زمی:باشه عزکامران

 :چشم خداحافظ...سلما

 ..کشمیعذاب م کنمیبهش فکر م یقربونتون بشم که ازتون دورم انقدر دلتنگتون هستم که وقت یاله

 .شمیبچمون م ونیمد نباریا ویتونم بهت بگم لعنت آر ینم گهید

 سهند          

 بخورم.. یزیدور روز نه سرکار برم ونه چ نیقرارم که نتونستم تو ا یروزه منتظر زنگ زدن سلما بودم انقدر ب دو
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 نویقرارته سلما ا یدلم ب رمیباهاش نگ یوبهم زنگ بزنه من تماس رهیبگ میخودش تصم یقول داده بودم تا وقت بهش

 ..کنمیحس کن خواهش م

 سلما           

 داریبه زور ب دادیشدنم م داریخبر از ب میبه خواب رفتم ...آالرم گوش عیرو تخت سرمو گذاشتم رو بالشت سر اومدم

 مطب دکترم باشم..10 دیشدم به ساعت نگاه کرد که هشت صبح بود با

 هم باهاش صحبت کنم وهم منو برسونه مطب.. خواستمیدنبالم م ادیاره بند یسهندوگرفتم بهش گفتم اگه کار شماره

 قبول کرد.. لیبا کمال م اونم

 خوردم  یصبحانه سرسر هی

 ..دمیرنگمم پوش یربعه هم گرفتم مانتو شلوار مشک کیدوش  هی

 نیبود از تعجب چشمام گشاد شد به ا یریشکر خدا تصو فونیخونه به صدا در اومد به سرعت رفتم به سمت آ زنگ

 ..یعنی دیرس یزود

 باال ای:سالم بسلما

  زمیعز امیباال نم گهیمنتظرتم د نی:سالم تو ماشسهند

 ..امیم گهید قهی:باشه تا پنج دقسلما

ر و د دمیرو هم پوش میاسپرت قهوه ا هیکفشا دمیبرداشتم داخل چشمم کش مویبرق لب رو لبام زدم مداد مشک کمی

 ..نیشد درو برام باز کرد و نشستم داخل ماش ادهیپ شهیطبق هم نییل کردم رفتم پاقف

 مزاحمت شدم دیببخش ری:سالم صبح بخسلما

طرفا اومدم تا خودت  نیهم یامروز وقت دکتر دار دونستمیاتفاقا م هیچه حرف نی..اری:سالم گلم صبح توام بخسهند

 ..یزنگ بزن

 ؟ینرفت یکه دعوت شد یتولد ی،راستیدیپس چقدر زود رس گمی:مسلما
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 :تولد؟کدوم تولد..سهند

 تولد دوست دختر.. ی:آخه گفتسلما

خانوم  هیوقتمو کنار  دمیم حیاگه قرار برم کنار اونا باشم ترج ستیواسه من ن یینه نرفتم اونجا جا دمی:آها فهمسهند

 کنم.. یمثل تو سپر یدوست داشتن

 تا.. یزنیاز کارت م یکمکاتو درک کنم حت نهمهیا لینتونستم دل چوقتیه ،راستشی:ممنون لطف دارسلما

حتما بهت ثابت  نویسلما ا ییدوم من تو هیچون من واقعا عاشقتم خدا یبرس جهیبه نت عیسر یتونی:خب مسهند

 ..کنمیم

 نگفتم.. یزیزدم و چ ی:لبخندسلما

کرد داخل سهندم  مونیراهنما میوگفت که وقت داشت یمطب سهندم باهام اومد داخل رفت طرف منش میدیرس

 نگاه متعجب آوربهش انداختم.. هیباهام اومد داخل 

 کنه.. یسونوگراف خادیباهام اومد داخل دکتر م یچ واسه

 داد.. ییکه جوابمونو با خوشرو میرفت توهم رو به دکتر سالم کرد اخمام

 ما چطوره؟ هی:مامان کوچولودکتر

 :ممنون دکتر بهترمسلما

 ؟یکوچولوتو حس کرد هی:لگدادکتر

 ..کنمیاحساس نم یزی:نه چسلما

  زمیکرد عز یحتما احساس خواه گهی:تا چند روز ددکتر

 د؟یکنیم ی:درسته امروزهم سونوگرافسلما

 حتما.. زمی:بله عزدکتر

 گفت.. دیپاشو برو انگار باالخره فهم یعنینگاه به سهند انداختم  هی:سلما
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 .مونمیمنتظر م رونی:پس من بسهند

 ..دیکنار همسرتون باش دیتون یم دیباش رونیب ستین یازی:نه ندکتر

بود  دهیمنو با سهند د شهیکرده سهند شوهر من خب بنده خدا حقم داشت هم الی:با حرف دکتر وا رفتم،خسلما

 بره.. کردمیبزنم فقط با نگاهم ازش تمنا م یحرف تونستمینم

منتظرت  نیجان کارت تموم شد تو ماش رون،سلمایب دمینجام مدارم من کارم و ا یتلفن ضرور هی:راستش من سهند

 هستم

 زدم و گفتم چشم.. یی:لبخند دندون نماسلما

 به فکرته والبته  نگران.. یلیقدرشونو بدون مشخصه خ زمیعز یدار  یتیبا شخص یلی:شوهر خدکتر

 ..نطورهی:بله درسته دکتر همسلما

 قلب بچه ضبط بشه.. هیبزاره صدا ییجا هی نویکرد ا یسونوگراف یدادم دکتر گفتم وقت مویگوش

 ...گرفتمیم یحس خوب نکاریا از

درصد بچم پسره امروز 60نرمال بود دکتر گفتم به احتمال یتموم شد شکر خدا حال بچه خوب بود و همه چ کارم

 خوشحال بودم.. یلیخ

 گفت.... کیبرحرفارو به سهند گفتم واونم بهم ت نیو ا نینشستم تو ماش یخوشحال با

 ویآر              

 که بهش گفتم.. ینشون نداد احتماال ناراحته بخاطر دروغ یلیسهند کمک خواستم اما اصال م از

از قبل براش تنگ شده  شتریکه از سلما داشتمو بزرگ کردم و کل اتاق خوابمو پر کردم از عکساش دلم ب ییعکسا

اگه بازم از سلما بخوام باهام  یعنیم،یکنم تا خالص بش یکاری عیسر تونستمیعرضه بودم که نم یبود اما انقدر ب

 ؟ کنهیازدواج کنه قبول م

ت تر پس شهیکه دلشو داره رو صورت عشقش خط بکشه اونم با ش هیکدوم عاشق کردمیسلما بودم قبول نم هیجا اگر

 از منم مگه وجود داره...
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 یعیبو ط یمجبور بودم تا همه چ ارهیسر سلما ن ییبشه وبال یراضتا بابا  کردمیکارو م نیا دیمنم مجبور شدم با یول

 جلوه بدم من خواستم از زنده موندنش محافظت کنم...

 سهند          

 عیما سرا کنهیداره صحبت م یاصال از چه تولد ایکدوم تولد  دونستمیسلما گفت تولد حواسم پرت شده بود نم یوقت

 جمع و جور کردم و جوابشو دادم ..

برام  هریبگ خواستیبچه م هیکه برا یلیخوشحال بود و همش از وسا یلیگفته بود احتماال بچش پسر باشه خ دکتر

 ..کردمیم دییمنم با ذوق حرفاشو تأ کردیم فیتعر

 بود که فقط خودم ازش خبر داشتم... یتو دلم آشوب اما

 سلما            

 رنگ و انتخاب کنم.. نیدوست دارم خاص تر رمیبگ یو چه رنگ الشینظرت ست وسا به

 ..دنیبه خر میکنیکنه بعدش شروع م یاول دکتر جوابشو قطع نهی:سلما جان نظرم اسهند

 یگی..باشه درست مگفتیراه هم نم یب نی:همچسلما

 بود راجب موضوع ازدواج االن باهاش صحبت کنم.. بهتر

 کافه هی میبر شهیم

 :آره حتما..سهند

استرس داشت از حالتش کامال مشخص  یلیومتوقف کرد انگار خ نیکه به چشمش خورد ماش یافه اک نیاول مقابل

 بود..

 ..میسفارش بد یخوریم ی:خب چسهند

 خورمیم ییبا چا یا وهیم کی:من کسلما

 داد... سفارشارو
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 جواب مثبت بهت بدم.. شهیهست که مانع م زایچ یسر هیخوب فکر کردم، شنهادتیمن راجب پ راستش

 شه؟یمانعت م ییزهایبدونم چه چ شهی:مسهند

 کردن پدرم.. ی:اول از همه خانواده تو..و دوم راضسلما

 پدرو خواهر دارم.. هیاز دست دادم، وفقط  یوحشتناک یلی:سلما من مادرمو تو تصادف خسهند

 خواهرمم کانادا هست  و

 ..دونستمیشد، واقعا متاسفم نم نی:چشماش غمگسلما

 ..زمیعزنداره  یبی:عسهند

 کنم.. شیراض دمیصحبت کردن با پدرتو بسپار به من قول م نکهیوا

 بگن مادر من  کجاست.. خوانی:باالخره خواهر وپدرت نمسلما

 ..ادینم شیتو پ هیبرا یناراحت چیدم،هیم حی:من بهشون توضسهند

 ..یبا پسرم رفتار کن یپدر واقع هیمثل  یبهم قول بد دی:باسلما

 باشم.. بندشیپا تونمیم دونمیکه م یقول یباشم براتون نه قول الک نیبهتر دمی:قول مسهند

 حاضرم حق طالق،و حق حضانت بچه رو به تو بسپارم.. من

 فقط.. کنمیکه زد تعجب کردم و حرفش برام جالب بود،باشه پس من قبول م ی:از حرفسلما

 ؟ی:فقط چسهند

 یه زورب یبهم زمان بد دیباشم با تینتونم تو زندگ یزن عاشق دیشا نکهیوا ی:خودت از گذشته من با خبر بودسلما

 ..یازم نخوا ویزیچ

 ..کنمیم نتی:چشم اما بدون من عاشق ترسهند

 …دوارمی:امسلما
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 روز بعد دو

بود ازش  ویکه حق آر یوبرمال شدن راز ندهیمثبت داده بودم به سهند اما ته دلم استرس داشتم،ترس از آ جواب

گرفت و منم اصال طاقتشو نداشتم امروز قرار بود  یگرفتم بهش بگم اما قطعا بچه رو ازم م میباخبر باشه،چند بار تصم

 صحبت با،بابا بره.. هیسهند برا

 بود.. ینانیمرد قابل اطم سهند

 سهند             

خودش و بچش کم  هیبرا یزیچ چیه تچوقیاز ته قلبم خوشحال بودم که جواب مثبت و از سلما گرفتم ه واقعا

 زاشتمینم

 ..یشکرت که خوشبختم کرد ایخدا

 رو لبم نشست.. یا خنده

 برم با پدر سلما صحبت کنم قصد داشتم مادرو برادرشم با خبر بشن از ازدواجمون.. خواستمیم امروز

 ..رمیبا شکوه بگ یعروس هی خوامیسلما موافقت کنه م اگر

 کیچکو یلیخ یهمون برآمدگ میکن نیزاید یلباس عروسشو جور  میتونستیبود م ومدهیجلو ن ادیز یلیخ شکمش

 نداشتم.. یبابت نگران نینشه از ا دهیهم د

کردم ساعتمو انداختم تو دستم  یبا کفش مردونه ماتمو ادکلنمو اسپر دمیپوش یدست کت و شلوار سورمه ا هی

 موهامم به سمت باال ژل زدم..

 رت زدم  به سمت شرکت پدر سلما..شدم استا نیماش سوار

 دی:سالم خانوم خسته نباشسهند

 دیی:سالم بفرمایمنش

 صحبت کنم.. تیریبا مد خواستمی:مسهند
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 دیلطف کن تونویلی:فامیمنش

 :سهند راد هستمسهند

 منتظرتون بودن دیی:بله بفرمایمنش

 که گفت وارد شدم... یدییزدم،ودر زدم با بفرما ی:لبخندسهند

 سالم

 دی:سالم خوش آمدکامران

 :تشکر حالتون خوبه جناب..سهند

 راحت ترم،ممنون خوبم دی:کامران بگکامران

 :چشم،شکرسهند

 …هست یزیکنجکاوم که بدونم چه چ اریبس دیصحبت کن دیخوایراجب دخترم م نی:گفته بودکامران

 ییو دوست ،داماد سابقتون آشنا هیمزاحمتون شدم،من سهند راد هستم همسا یمهم یلی:بله راجب موضوع خسهند

 کرد.. یخواهرش معرف ویبا دخترتون داشتم که آر

دخترتون بودم بعدش هم متوجه شدم سلما خانوم  دنیکه شاهد د یاول یمن عالقمند شدم از همون سر نکهیوا

ه طور دوستانه جدا شدن از هم، ومن با سلما خانوم در ارتباط بودم ب نکهیو همسرشون هست،تا ا ستین ویخواهر آر

 ..دادمیبه سلما خانوم مشاوره م زهایچ یسر هیهستم وراجب  لیبنده وک

کردم وجواب خودش مثبت بود  یدخترتونو خوشبخت کنم ازش خواستگار تونمیدارم م نانیواقعا به خودم اطم من

 ..رمیپذیباشه من قطعا م یوهرچ دیازم خواست تا باشماهم صحبت کنم تا نظرتونو بگ

 ره؟یامکان پذ نی:به نظر شما اکامران

من  دیکن قیتحق دیتون یم دیطور که بخوا دادم،هریدرخواست ونم نیا چوقتینداشتم ه نانی:من واقعا اگر اطمسهند

 سربلند ازش خارج بشم دمیقول م
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اره بدو بیآس تونمیازدواج نا موفق داشته ومن نم هی شیاما سلما من تو زندگ یرسیبه نظر م ی:جوون معقولکامران

 رمیبراش در نظر بگ یا

 ..کنمیم نیتضم ندشویمن آرامش و آ نهیبب یدوباره ا بیسلما آس ستیقرار ن دی:باور کنسهند

 ..گمیبکنم بعد نظرمو بهت م یصحبت هیاول با سلما  دمیم حی:پسرم من ترجکامران

 ...دیگذاشت ارمیوقتتونو در اخت نکهیممنون از ا دیکنیلطف م یلی:به هرحال خسهند

 زدم.. یبه آروم نیدستمو دوبار رو فرمون ماش دمیکش یقینصف عم هی نیاومدم تو ماش یدیاسترس شد با

 سلما رو گرفتم... شماره

 :سالمسلما

 حالتون خوبه؟ زمی:سالم عزسهند

 ؟ یخوب م،توی:ممنون خوبسلما

 خوبم فقط استرس دارم.. یلی:آره خسهند

 ..دمی:منظورتو نفهمسلما

 :با،پدرت صحبت کردم سلماسهند

 شد؟ ی:خب چسلما

به پدرت  کنمیبهم نداد اول خواست با تو صحبت کنه بعد جواب منو بده،سلما ازت خواهش م ی:راستش جوابسهند

 ..کنمیو بده که من خوشبختت م نانیاطم

 آروم باش.. کمی کنمی:باهاش صحبت مسلما

 دنبالت امیب خامیم یشی:آماده مسهند

 ؟یچ هی:براسلما
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 کنم.. تیپدرم معرف شیببرمت پ خوامی:مسهند

 م؟یکن نکارویبشه بعدش ا یقطع زیاول همه چ شهی:مسلما

 ..یتو بخوا ی:چرا که نه هر چسهند

 میکنی:پس برو به کارت برس بعدا صحبت مسلما

 مراقب خودت باش فعال زمی:باشه عزسهند

 :فعالسلما

 سلما   

 به سهند.. دهیبعدش جواب م خادیو نظر منو م کنهیبابا اولش با من صحبت م دونستمیم

فقط  که زدیقلب ضبط شده پسرمو گذاشتم و انقدر تند تند م هیبرداشتم صدا مویبودم گوش دهیتخت دراز کش رو

 ...یمامان یعنیبزارم  یفدات بشه مامان پسرکم اسمتو چ یاله رفتمیقربون صدقش م

 .. میانتخاب کنبرات  یاسم عال هیبا سهند هم مشورت کنم  دیبا

 ..رسهیبه ذهنم نم یاسم جذاب چیچرا فعال ه دونمینم

 نه اینگفته بود پسره  یپسرم البته هنوز دکتر قطع هیآرزوها داشتم برا یلیخ

 ..دادیرو بهم م یقو نانیاطم نیحسم ا شهیحتما پسر م دونستمیم اما

 استرس گرفتم... کمیزنگ خورد بابا بود  میگوش

 :جانمسلما

 :سالم دختر قشنگم حالت خوبهکامران

 مامان چطوره؟ نیبابا جون شما خوب ی:مرسسلما
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ت باهام صحب کمی میدنبالت شام و باهم باش امیب خامیم یدی:آره بابا همه خوبن،سلما جان آدرس خونتو بهم مکامران

 ..میکن

 ..کنمیم امی:باشه بابا جون آدرس وبرات پسلما

 :مراقب خودت باش..کامران

 فعال..:چشم سلما

 جلب کنم.. تشویرضا تونمیکه م دونمیقراره بدم به بابا اما م یچه جواب دونمینم

شخص م ادیز یلیخ ستادمیا نهیجلو آ کمی شهیخراب م زیاگه بابا متوجه بشه همه چ ترسوندیشکمم منو م یبرآمدگ

 کرد .. یاز استرسم کم نم یزینبود اما بازم چ

تنم کردم  موینوک مداد دم،شلواریهم تو تنم آزاد بود پوش یرنگم و که کم یکردم،مانتو طوس یمیمال شیآرا هی

 رنگمم آماده گذاشتم ،شالمم گذاشتم رو کاناپه بابا اومد سرم کنم.. یطوس داسیآد یکتون

 ..کردمیوباال م نییپا ونیتلوز هیهدف شبکه ها یو روشن کردم ب یو یت

 .جواب دادم. دمیبابارو د ریزنگ خورد تصو فونیآ

 باال باباجون ایب

 منتظرتم.. نیی:پاکامران

 :چشم..سلما

 سرم کردم ادکلنمم زدم.. شالمو

 خونه رو قفل کردم .. در

 بابا شدم.. هیوندایه نیماش سوار

 :سالم بابا جونمسلما

 کجاست گهید نجای:سالم قشنگ بابا اکامران
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 بابا.. کنمیم یکه من زندگ هییجا نجای:اسلما

 سلما ستی:اصال مناسبت نکامران

 :بابا لطفا..سلما

 ..میشام خوشمزه بخور هیرستوران  می:خب دخترم برکامران

 ..می:برسلما

 سلما یچاق تر شد کمی:کامران

 تحرک ندارم اضافه وزن آوردم.. ادی:هول شدم،آره راستش چون زسلما

 یزارنگران ب ینطوریمادرتو ا ادیدارم ازت دلت م هیگال یلی:دخترم خکامران

 جابیا نطوریا طمیکه چقدر به مامان وابسته ام اما شرا یدونیمنم دل دارم م م،نهیمن راض یکنی:بابا شما فکر مسلما

 کرده...

 نشو.. ی:باشه بابا عصبکامران

 میمن جوجه کباب سفارش دادم بابام کباب برگ مشغول خوردن بود کیرستوران فوقالعاده ش هی:با بابا رفتم سلما

 که بابا گفت..

که از تو کرده بود  یصحبتا کرد وراجب خواستگار یسر هیآورده بود سلما جان  فیراد تشر هی:امروز آقاکامران

 صحبت کرد راستش من ازش خواستم اول با توصحبت کنم بعد نظرمو بهش بدم..

 فقط از جانب خودم نه شما.. ی:راستش بابا من جواب مثبت بهشون دادم ولسلما

 ازدواج.. نیبشم به ا ی:برام سخته که بخوام جواب مثبت بدم و راضنکامرا

که  نهیدوباره اما درخواستم از شما ا کنمیزود دارم ازدواج م یلیدرسته خ شونی:اما من شناخت دارم بابا از اسلما

 ..دیریبپذ

 الزم و انجام بدم...  قاتی:باشه اما دور روز بهم فرصت بده تحقکامران
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 ا قبول..:باشه بابسلما

 چقدر دلتنگ خانوادمم.. فهممیگذشت تازه م یو خوش یبه خوب شب

 روز بعد.. چهار

 سهند           

ع راجب موضو میخوایکافه باهام قرار گذاشت گفت سلما هم هست م هیسلما تماس گرفت تو  هیبودم که بابا سرکار

 ..میازدواج صحبت کن

 مدام ترس از دست دادن سلما رو داشتم.. داشتیدست از سرم برنم یدلشوره لعنت نیا

 که دعوت شده بودم.. یبود خودمو رسوندم کافه مورد نظر یهر زحمت به

شدم  سالم دادم و دست پدر سلمارو مردونه فشردم وبا  کیلبخند دندون نما زدم نزد هیوپدرشو  دمیرو د سلما

 پاسخگو شدن.. ییخوشرو

 ...ییاسلما چ میپدر سلما قهوه سفارش داد منو

 حرفارو بزنم.. یسر هیبا جفتتون در حضورم هم  نجای:خب صداتون کردم اکامران

 ..دییبفرما دیدار اری:اختسهند

 شنهادیپ د،راستشیدیقرار م ارشیدر اخت ندهی:سلما گفت شما حق طالق و حق حضانت فرزند البته در آکامران

 هیگذاشتم،اونا موافقت کردن ومنم طبق  ونیبود منم راجبش فکر کردم با مادرو برادر سلما هم در م یعال اریبس

 داده.. تیدختر من واز همه مهمتر سلما خودش رضا هیبرا یهست یشخص مناسب دمیکه در نظر گرفتم د زایچ یسر

زدم تا ادامه  یسلمارو تو آغوش بکشم وغرق در بوسش کنم..لبخند خواستمی:انقدر خوشحال بودم که مسهند

 حرفشو بزن..

 ..میکرد نانیمن دست تو امانت مثل چشمات ازش مراقبت کن ما بهت اطم هی:فقط سهند جان سلماکامران

اسش ونگاه به سلما انداختم انگار ح هیسلما بدم.. هیمن واقعا تمام جونمو حاضرم برا کنمی:سرشکستتون نمسهند

 ..شهیآورش م ادیداره گذشتش  کردمیحس م کردیم یمنو عصب کمی نیبود ا نینبود حالتش غمگ نجایا
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 منزلمون.. دیاریب فیتشر دیتون یم یخواستگار هیپسرم برا ی:مرسکامران

 :واقعا ازتون ممنونم...سهند

 سلما            

ار طاقت شده بود که بابارو تو فش یکه با،بابا برگشتم خونه انگار موضوع رو به مامان گفته بود اونم انقدر ب یاونشب

 که شده.. یخونه هر طور اریسلمارو ب عیگذاشته سر

تو آغوش هم  یساعت کی دیمنو د یهامو جمع کنم وبرم خونه،مامان وقت لهیاز وس یکمیمجبور شدم  گهید منم

.. سامان مسافرت بود و بابا موضوع و بهش ختیریو اشک م رفتیمامان قربون صدقم م میبود تنخیدرحال اشک ر

 خونه.. رسونهیخودشو م عیداد وگفت سر تیگفته بود اونم رضا

 ..دمیوتو چشماش د یبابا جواب مثبت وبه سهند اعالم کرد برق شاد میتو کافه اومد یوقت

 نییحرفا بودسرمو انداختم پا نیسمج تر از ا یکردم پسش بزنم ول یعتو چشمام موج زد س یحلقه اشک ناخودآگاه

 رو صورتم.. دمیدست کش یوبه آروم

 ...وفتهیمن ب هیمدت کم چطور تونست برا نیهمه اتفاق تو ا نیا دونمینم

 …میکن شیامشب رسم نیو هم یخواستگار نیانقدر هول بود از بابا خواست ا ویگذاشته شد آر میخواستگار قرار

 

 ...رفتیهم بدون مخالفت کردن درخواستشو پذ وبابا

 ..کردیم سیصورتمو خ یگریپس از د یکیواشکام  نیرومو کردم به سمت پنجره ماش میخونه شد یراه با،بابا

 کنمیخواهش م کنمیبازم منو بخوا من هنوزم عاشقانه دوست دارم من گذشته رو فراموش م اینشده ب ریتا د ویآر

 نیگزیمن دارم جا یستیپس چرا ن یلعنت یتونیمن نم یبگو ب یدروغ بوده بگو عاشق من زیبرگرد و بگو همه چ

 یتونیه مک ییفقط تو وفتهیاتفاق ب نیا نزاربرگرد.. کنمیالتماست م ویرو به عنوان پدر بچت آر گهید یکی کنمیم

 ....یریاتفاق وبگ نیا هیجلو
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راست رفتم تو اتاقم درم  هیوارد خونه شدم  زنهیدم بابا متوجه شده اما به روم نمبا دستام پاک کردم حس کر صورتمو

م منو پسرمونو با ه ادیاد،میحتما م گفتمیم کردمیم یپرداز الیاز پشت قفل کردم زانوهامو تو بغلم گرفتم ومدام خ

 اون دوستم داره.. دونمیآره من م برهیم

 ..یکردینگاهم نم یکه اونطور یاگه نداشت یتو دوستم دار ویمگه نه آر یدار

 رشتیلحظه به لحظه تو درونم ب یمونیازدواج با سهند وخودم گرفتم اما حس پش میشده بودم تصم وونهید انگار

 ...شدیم تیتقو

رنگ عوض کردم کش موهامو باز کردم آزادانه انداختم رو شونه هام دراز  یاسیدست تاب وشلوارک  هیبا  لباسامو

 رو تخت... دمیکش

 کردم.. یآهنگ پل هیبرداشتم  مویگوش

 تو خودت نگفتی که کنار من میمونی مگه

 میگفتم بی تو مردم با زبون بی زبونی هی

 یادت بمونه خیلی بد کردی و رفتی عزیزم

 تو عادت کرده بودم اما تو رفتی که رفتی به

 ساده فکر میکردم که به آرزوم رسیدم منه

 از تو هیچ خیری ندیدمهمه به پات نشستم  این

 من میرم ولی تو به خدا تنها میمونی باشه

 نباشم به خدا خودت میدونی نگرانتم

 من میرم ولی تو چشم به راه من نباشی باشه

 ساده و صبورم باید از عشقت جداشی قلب

 قصه ما هم عاقبت زیرو رو شد آخر



 زییاز جنس پا یدختر

 
140 

 

 فکر میکرد که نباشی دل من بی آبرو شد کی

 سخته هنوزم اگه تو نباشی پیشم باورش

 درد منو میفهمه آخ دارم دیوونه میشم کی

 که صدات به گوشم میرسه آتیش میگیرم وقتی

 تو نباشی پیشم با که من آروم بگیرم وقتی

 همون روزی که رفتی دارم از غصه میمیرم از

 همه مردم این شهر هی سراغتو میگیرم از

 همون روزی که رفتی قاب عکستو میبوسم از

 اونجا غریبی آره منم این گوشه میپوسم تو

 میمونم اما میدونم برنمیگردی منتظر

 بودی و میدیدی با منه تنها چه کردی کاشکی

 عاشقت یه عمره تورو از یادش نبرده بدون

 روز بر میگردی اما میشنوی فالنی مرده یه

دستمو گذاشتم رو شکمم،پسرم مامانت  زدمیانگار خواننده داشت حرف دلمو م به هق هق شده بود لیام تبد هیگر

 تو.... هیاز عشقش از بابا کشهیشده مامانت داره دست م چارهیب یلیخ

 چند تا سرفه کردم..در اتاقم زده شد.. ومدیداشت بند م نفسم

 و صاف کردم جواب دادم.. صدام

 بله

 داخل.. امیب شهی:سلما جان مادر مایناد
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تو آغوشش نشست رو تخت منم  دیدلشو بشکنم قفل درو باز کردم مامان اومد داخل و منو کش خواستمی:نمسلما

 ..کردیمامان موهامو نوازش م هیتخت وسرمو گذاشتم رو پا نیینشستم پا

 مامان زی:حالت خوبه عزایناد

 یلیتنهام خ یلیمامان من خ شمیدارم خفه م کنمیحس م دونمینم یچیدونم،هی:مامان نمسلما

 نیمن ا هیسلما یهمسر خوبم داشته باش هیپدرتو برادرتو قرار  یفرشته من تو مادرتو دار یستی:تو تنها نایناد

 دخترم.. یا ندهیبه گذشته تو مسافر آ یبرگرد ستیبساز،قرار ن ندتویقشنگتو پس بزن به گذشته فکر نکن آ هیاشکا

 مامان.. یگی:آره درست مسلما

 مراسم شب.. هیلباستو انتخاب کن برا نیشو قشنگتر:االنم پاایناد

نداشتم،انگار خدا سرنوشت منو فقط  میذوق چیه ان،گرچهیب یخواستگار هیرفته بود قراره شب برا ادمی:به کل سلما

 و غصه خوردن رقم زده.. ختنیو اشک ر یبا ناراحت

 از اتاق رفت چقدر دستاش آرامش بخش بود.. مامان

 ..ویشب نیهمچ هی کردمیم ینیشبیخودم آورده بودم پ هیدست لباس آزاد برا هی

 ..یدوش حساب هیداشتم به  ازین یلیخ

م از بدن یزیچیانگار  خیآب  ریحموم شدم دوش آب و باز کردم با همون لباسم رفتم ز یتنپوشمو برداشتم راه حوله

 ..یپسرم آروم باش مامان دیببخش یزد خیخارج شد شکمم درد گرفت دستمو گذاشتم جونم مامان 

 …به گفته مامان دیرس یم گهیساعت د کیتا  سامان

 ..شستیو لبخند رو لبام م کردمیخوب حسش م یلیکه خ زدیم یفیخف هیلگدا هیگل کرده  شیطونیش پسرم

 باش تا امشب بگذره  ینکن باشه پسر خوب تیپسرکم مامان و تا شب اذ یکنیم یباز یبرم دار قربونت

 از لگد زدنش نبود.. یخبر گهیآروم گرفت د عیپسرم حرف گوش کن بود سر ماشااهلل
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به سرعت از جام بلند شدم و خودمو تو  دمیکه در اتاقم باز شد وسامان و د دمیکشیموهامو سشوار م داشتم

 آغوشش حل کردم

 آخه.. یبدون تو،کجا بود رهیمیداداشت م یگینم وونهی:دختره دسامان

 رنیبعدشم دشمنات بم یزنشم نکنسر شهی:مسلما

 یقراره عروس بش ی:بسالمتسامان

 خودم دست به کار بشم گهیگفتم د یکه هنوز داماد نشد رون،توی:از ب*غ*ل*ش اومدم بسلما

 یخواهر شمیم گهی:منم تا چند وقت دسامان

 گهیعروس خوشبخت آهاناس د نی:اسلما

 باشه تونهیاز آهانا نم ریغ ی:کسسامان

ارم د یخوشبخت هی..آرزوکنهیم فیازش تعر نطوریدر نبودشم ا یبه آهانا گفتم که حت یخوشبحال هی:تو دلم سلما

 براتون..

 ..میکنیآماده بشم شب صحبت م رمیشو منم م زم،آمادهیعز نی:همچسامان

 :باشه..سلما

هم  یانتظار دینبا ست،البتهیحس و داشتم که سامان اصال ناراحت من ن نیچرا ا دونمینم رونیرفت از اتاق ب سامان

 داشته باشم...

 افکار مزخرف و پس زدم مشغول درست کردن خودم شدم.. نیا

 شیندبل دمیرنگ بود و پوش یمخمل که به رنگ شکالت کیتون دمیرنگ کردم رژ قرمزمو رو لبام کش یدود شیآرا هی

 نداشتم.. یشلوار دنیبه پوش ازین گهیساق پام بود ود نییتا پا

 پام کردم ادکلنمو زدم.. ممیسرم کردم صندل قهوه ا  میبلند ساتن قهوه ا یاز باال جمع کردم وروسر موهامو

 بود... لیتکم زیچ همه
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ته بود خس زیگذاشتن رو م وهیکه اشرف خانوم خدمتکار خونمون مشغول م ییرایاتاقمو بستم رفتم به سمت پذ در

م تو اون شدیواشک خواست من که اصال دوست نداشتم االن چهوا دلم ل یبهش گفتم نشستم رو کاناپه ب یدینباش

 کردم.. یادیدلم لواشک خواست تعجب ز تیموقع نیا

 ییبودنو چندتا کیکوچ یکه تو بسته بند ییباز کردم لواشک ها خچالویشدم رفتم به سمت آشپز خونه در  بلند

 یچ نیخدا ا یکردم ا یتمام وجودمو گرفت تک خنده ا یقشنگ یلیحس خ هیبرداشتم مشغول خوردن شدم انگار 

 ...گهیبود د

 خونه فشرده شد مامان به سرعت صدام زد... زنگ

 که داشتم از یانقدر چهرش آرامش بخش بود که تمام استرس دمشیدیبار بود م نیاول هیپدرش اومد داخل که برا اول

دم به کردم سپر یبه سمتم گرفت و منم تشکر ینیریبزرگ با جعبه ش یبدنم خارج شد بعد خودش وارد شد سبد گل

 اشرف خانوم..

وبه سمتشون گرفتم و برداشتن دوباره  ییچا ینی..س کردیو بابا داشت با پدرش صحبت م مینشسته بود یهمگ

ان کردم نگاه به مام هی میدادیما به صحبتاشون نظر م مینشستم ...سهندمشغول صحبت با سامان بود وگه گاه

 نداشت... یطفلک تنها مونده بود هم صحبت

 دخترم یسالمت باش شهیودر نظر گرفته انشأاهلل هم یپسرمم به خودم رفته خانوم خوب قهی:ماشاهلل سلشهروز

 کردم.. ی:تشکرسلما

ه دوتا جوون ب نیکه مطلع هستم ا ییکنم و تا جا یپسرم خواستگار هیدخترتو برا خواستمی:آقا کامران من مشهروز

عمرشونو دادن به شما سهند موند  شیکه مادر سهند جان چندسال پ دیهست انیباهم، و در جر دنیرس  یتفاهم نظر

 خواهرش که االن خارج از کشور هستن هیو

 :درسته انشاهلل خدا رحمتشون کنه دخترتونم خدا حفظ کنه..کامران

 برن صحبت هاشونو بکنن.. توننیاره صحبت کنن مدارن که دوب یازیاگر ن دوننیدوتا جوون م نیا باز

 :بابا به منو سهند نگاه کرد...سلما

 اگر سلما خانوم داره... یندارم ول ی:من صحبتسهند
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 نمونده.. یباق ی:نه باباجون صحبتسلما

 خدا دیبه ام دی:خوشبخت بششهروز

 :تشکرسلما

 دییبفرما دیکه در نظر دار یا هی:مهرشهروز

 داشتم.. یعرض هی هیبابا اما راجب مهر خامی:،عذر مسلما

 دخترم بفرما یارداری:اختشهروز

 ..زمی:راحت باش عزکامران

 ام باشه  هیمهر اهیپنج تا سکه و هزار تا گل رز س خامی:من مسلما

 ..یلی:هرطور ماکامران

 بهتون.. گمیم کیتبر ی:بسالمتشهروز

 و پخش کرد... ینیری:سهند شسلما

 ...گهیهفته د کیگرفته بشه تا  یجشن عروس هیخوند قرار شد  تیمحرم غهیص نمونیسهند ب هیوبابا

 نکنم.. ینبودم اما به احترام بزرگترها مجبور شدم اعتراض لیما اصال

 

 یعروس دیخر میدنبالم بر ادی..فردا سهند مادیخواهر سهند هم ب مونیجشن عروس هیشبم گذشت قرار بود برا اون

 ..نریزایدست د میبسپار میریو خونه بگ میکن

 به خواب رفتم... ادیز یخستگ با

 هنوز یشدم رفتم دست و صورتم وآب زدم بعد وارد آشپز خونه شدم انگار کس داریب میآالرم گوش هیبا صدا صبح

 ممیمشغول خوردن شدم گوش ختمیر ییچا هیسازم روشن کردم.. ییلقمه نون و کره گرفتم خوردم چا هینشده  داریب

 جواب دادم.. عیزنگش بلند شد سر هیتم صداگذاش زیکه رو م
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 :بلهسلما

 ری:سالم خانومم صبح قشنگت بخسهند

 گفتم سالم ممنون ی:لحن حرف زدنشو دوست نداشتم به سردسلما

 :آماده شو کم مونده برسم خونتون..سهند

 :باشه پس فعال..سلما

لوار و ش میرو موهام رفتم اتاقم مانتو مشک دمینداشتم کالفه دست کش یذوق چیکردن نداشتم اصال ه دیخر حوصله

 و شال قرمزمو گذاشتم رو تخت..

 منتظرمه.... نییزنگ خورد گفت که پا میقرمزمو پام کردم  گوش یکردم آماده شدم کتون یمیمال شیآرا هی

 :سالمسلما

 زمی:سالم عزسهند

 پدرت خوبه ؟ ی:خوبسلما

 ..ارتهدیصبرانه مشتاق د یب کنه،خواهرمیم فیام از تو به خواهرم تعربابامم مد کنمیم ری:من که انگار رو ابرا سسهند

 ه؟یاسم خواهرت چ یزدم،راست ی:لبخند کمرنگسلما

 :سارهسهند

 ،متأهله؟ی:چه اسم قشنگسلما

 رفت خارج از کشور.. لیادامه تحص هی:نه مجرده براسهند

 خوبه.. یلی:خسلما

گشاد تر  نییبودن که از پا یتن کردم جور کیساده اما شمزون عروس چند تا لباس عروس فوق العاده  میرفت

سته ب میانتخاب کرد شویکیهمشون مناسب تنم بودن باالخره  شدیشکمم مشخص نم کیکوچ یو برآمدگ شدنیم

 دادن.. لیکردن بهمون تحو یبند
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 ..میدیرنگم خر دیسف فیو ک کفش

 به انتخاب من.. دیاونم کت و شلوار خر دمیسهند خر قهیدست مانتو شلوار به سل چند

 نگیر هیسهندم  دمیخر نیحلقه تنگ نگ هیگذشت.. یبود اونم به آسون دنیحلقه خر دیقسمت خر نیتر سخت

 ...دیشده بود خر نیزاید یادیز نیکه با نگ نیپالت

شده بود منو  کیهوا هم تار گهید میو خورد رونیشام و ب میکه حس و حال راه رفتن نداشت میخسته شده بود انقدر

 رسوند خونه...

 ...دیدیم یکره ا لمیف هینشسته بود رو کاناپه داشت  سامان

 :سالم سلما

 ..ی:به به سلما خانوم خسته نباشسامان

 مامان و بابا کجان؟ ی:مرسسلما

 ا..گرفتن عموام به بابا زنگ زد گفت امشب برن اونج ی:عمو وزن عمو برگشتن فردا شبم مهمونسامان

 اومده؟ دن،شهابمی:إ باالخره دست از لندن کشسلما

 خبر ندارم.. گهید دونمی:نمسامان

 ومد؟یپس سهند ن چرا

 رفت.. گهیوقت بود د ری:دسلما

 ..شدیچ داتونی:پس خرسامان

 ...لیخونه و وسا دیخر هیبرا میری....فردا هم مارهیسهند گفتم فردا ب نی:موند تو ماشسلما

 ..زمیعز ی:بسالمتسامان

 خسته شدم.. یلیاستراحت کنم خ رمیم ،منی:سالمت باشسلما
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 ... ی: خوب بخوابسامان

 …گرفتن فکر نکنم وقت کنم منم برم ی:فردا مهمونسلما

ود دلم ب امیبچگ یرفتن لندن هم باز شیسالگ زدهیسالشه از س کیو ستیپسرعموم سه سال از من بزرگتره ب شهاب

 ..دنشید هیداشتم مشتاق بودم برابراش تنگ شده بود مثل سامان دوسش 

 ...دمیقلبشو گوش دادم خواب هیبا پسرم صحبت کردم صدا کمی

حتما پسرمم گرسنش بود  رفتیاما دلم ضعف م ادیبازم خوابم م کردمیبود حس م10 دمیباز کردم ساعتو د چشمامو

 صورتمو چندبار آب زدم خوابم بپره.. سیخواب شدم موهامو شونه زدم رفتم سرو الیخیب

 همشون جمعن... دمیآشپز خونه د اومدم

 سالم

 نیبش ای:به به دختر قشنگم بکامران

 زمی:سالم عزسامان

 ..زمیبر ییبرات چا نیبش ای:سالم فرشته خانوم بایناد

 اومدن حالشون خوب بود؟ نایعموا دمیشن ی:نشستم کنار بابا...راستسلما

 گرفتن به پاس برگشتنشون.. یخوب بودن امشب مهمون:آره بابا کامران

 ران؟یبمونن ا شهیهم هی:قرار براسلما

 بزرگ شده چهرش جا افتاده ومردونه شده.. یلیباشن،ماشاهلل شهابم خ نجایکال ا گهی:آره اومدن دکامران

 ..امیشب من نتونم ب یمهمون هیبرا دی:پس شهابم هست،شاسلما

 ..یایب دیمادر حتما با هیچه حرف نی:اایناد

 ..کنمیهمراه سهند برم وقت نم دیخونه با دیخر هی:امروز براسلما
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 فردا.. هیبرا دشی:خب بزارسامان

 خبر بده.. ریباهاش تماس بگ گهی:راست مایناد

 ..زنمی:باشه پس صبحانه بخورم بهش زنگ مسلما

 ..میاجتو گفتموضوع ازدو زمیکنه عز مونیهمراه یسهندم دعوت کن یتونی:مکامران

 ..گمیاما گفتم..باشه بهش م ادینزد،دوست نداشتم باهام ب ینگاه پر از سوال به بابا انداختم،اما حرف هی:سلما

مشتاق صحبت کردن  نیشدم به جهنم همچ یرو خوردم اومدم اتاقم شماره سهند و گرفتم جواب نداد حرص صبحانه

 که زنگ زد.. زدمیداشتم غر م ستمیباهات ن

 ..یدیچرا جواب نم ییکجا معلومه

 بود متوجه نشدم،حالتون خوبه ؟ لنتیسا زمیعز خامی:معذرت مسهند

 باهات امیب تونمیدنبالم نم این م،امروزیما خوب ی:مرسسلما

 افتاده؟ یاتفاق شدهی:چرا چسهند

اهامون ب یدادن بعد بابا هم گفت بهت اطالع بدم خواست بیترت یمهمون هی رانی:نه عموم با خانوادش برگشتن اسلما

 ..ایب

 ساعت چند؟ ام،فقطی:چرا که نه حتما مسهند

 ؟یایم یعنیکه قبول کرده باشه، شدی:باورم نمسلما

 امی:مگه قراره نسهند

 ..میاونجا باش دینبود ساعت هفت با نی:نه منظورم اسلما

 ..زمی:باشه پس رأس ساعت اونجام عزسهند

خدا واسه  یدعوت کنم وا نویبشه آخه اصال بابا چرا گفت ا یکه چ ادیب خادیرو داره م م،چقدریکرد ی:خداحافظسلما

 ..شهیشکمم مشخص م ینطوریا هیبپوشم همه لباسامو تنگ و اندام یشب چه لباس
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 که بابا از یهمون لباس آزاد دمیکش رونیب یلباس شب مشک هیدر کمدومو باز کردم  ادیمونده بود اشکم در ب کم

بودمش ذوق کردم دستامو به هم زدم لباس  دهینپوش ییبخاطر آزاد بودنش تا حاال جا یبود ول دهیبرام خر ایاسپان

تور  به صورت دامن نییشده بود وتا پا یتمام سنگدوز نهیس ریبود تا ز  یحلقه ا نیبود.. مدل لباس آست یشب بلند

 رنگ ساده بود.. یمشک

 حالت دارمم صاف کنم.. هیبود قصد داشتم موها کیش یلیخ یسادگ نیدر ع مدلش

 …آماده شدن هیوقت داشتم برا یلیبود حاال خ12ساعت  االن

 یلی..از روشم برق ناخن زدم که خونیدرم یکی دمیبلندم کش هیرو ناخنا ییرنگمو برداشتم به همراه طال یمشک الک

دستمو  یرو تخت ی هیرو، رو ختیجذاب شده بود اومدم در الکمو ببندم پسرکم لگد زد الک از دستم افتاد و ر

 ..باشفدات بشم راحت  یاله یمامان یکنیم یباز یگذاشتم رو شکمم دار

 رو تخت دستمو گذاشتم رو شکمم باهاش صحبت کردم اونم دمیعوض کرد دراز کش ویخانومو صدا زدم روتخت اشرف

 ..زدیکه لگد م یهر بار کردمیکوچولوش ذوق م هیبا پاها زدیلگد م یکه گاه

 ردمکیحس قشنگ و درک م نیبود و قشنگ ا یسنم کم باشه اما حس مادرانم فوقالعاده قو ایتجربه باشم  یب دیشا

 ..دمیخواب کمی

 آماده بشم.. گهیبود وقتشه د4شدم، ساعت  داریب

منم رفتم حموم اومدم موهامو  شدیغذا خوردم مامانم داشت آماده م کمیاول رفتم آشپز خونه  دمایخواب چقدر

 خستم کرد یلیزمان برد و خ میساعت و ن کیخشک کردم،با اتو مو موهامو صاف کردم که 

وش رکه کال  ممییزدم لباسمو تنم کردم کفش پاشنه بلند طال یگریهم کردم اما رژمو رنگ ج یمیمال یلیخ شیآرا

 ینطوریبود پام کردم ادکلنمم زدم رفتم اتاق مامان در و زدم رفتم داخل مامان واقعا محشر شده بود هم ییطال نینگ

ه بود رنگشم از باال بست یبلند عسل هیپور بود وموهایگ ناشیلباس شب بلند قرمز رنگ که آست هیشده بودم  رشیخ

 ..ید به روش زدم مامان چقدر خاص شدلبخن هیبابا حق داشت عاشقانه مامان و نگاه کنه..

 تو .. ی:از تو که خاص تر نشدم ماشاهلل بزنم به تخته فوقالعاده شدایناد

 ..هیکاف یکن دییکه شما تأ نی:همسلما
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 دنبالت؟ ادیسهند م ای یای:تو با ما مایناد

 ..اد؟یدنبالم،سامان خودش م ادی:سهند مسلما

 :سامان رفته دنبال آهانا..ایناد

 :چشام از زور تعجب گشاد شد،مگه اونم دعوته..سلما

 خواست منم مخالفت نکردم.. ینطوری:دعوت که چه عرض کنم خودش اایناد

 کجاست.. نمیزنگ بزنم به سهند بب هیمامان جون من برم پس اتاقم  ی:خوب کردسلما

 ..گهید دیایشما هم ب رمیدر منتظرمه پس من م هی:بابات جلوایناد

 فعال.. نمتیبی:باشه پس مامان جون مسلما

 ..ادیب دیآخه اون چرا با یچ یعنیگرفته بود  حرصم

 ..کردمیم شویچرا داشتم حسود دونمینم

 ..رسهیم گهیساعته د میداد تا ن امیپ سهند

 بنفش رنگمم سر کردم ... ریحر یروسر دمیبنفش  رنگمو پوش ییعبا مانتو

 زنگ خورد.. فونیآب خوردم آ وانیل هی رفتم

 ..امی:االن مسلما

 ..میریباال بعد م ارمیو م لی:وساسهند

 کردم رو خودم... یدرو باز گذاشتم اومدم اتاقم ادکلنمو برداشتم خال اوردیداشت م داروی:باشه..خرسلما

 یشد بای:چقدر زسهند

 یسلع هیجذاب شده بود موها یلیبود خ دهیپوش یهمراه با شلوار مشک ی:برگشتم به سمتش کت اسپرت مشکسلما

 ..نیبه سمتش زدم ..ممنون همچن یدرست کرده بود لبخند یرنگشم به قشنگ
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دستشو انداخت دور  ستادمینشون بدم همون سر جام ا یضعف خواستمیاما نم دمیترس کمیشه،یم کمیداره نزد دمید

 ...میبر ایدستاش شل شد گفت ب عینشون ندادم سر یعکس العمل چیکمرم ه

 تعجب آور بود برام.. شیهویحرکت  نیا

 ...میکه دعوت شد ییبه جا میدیرس

گفتن  کیخوب بودن به منو سهند تبر یلیدلتنگشون بود واقعا خ یلیتو بغلشون فشردنم خ دمیو زن عمو رو د عمو

 اریبا چشمام دنبالش بودم که سهند گفت برو مانتوتو در ب دمیاز باغ شهاب و هنوز ند یکردن به قسمت مونییراهنما

 ...ایب

 شونشیبرداشتم اومدم کنار مامان و بابا که سهندم پ ممیدست فیک دمیرو موهام کش میدست هیعوض کردم  لباسامو

 بود.. دهیبود هنوز سامان نرس

 پس شهاب کجاست.. مامان

 :انگار امروز صبح پرواز داشته رفته..ایناد

 نرن.. گهیقرار د نی:ناراحت شدم،مگه نگفتسلما

 ..رفتهیفورا م دیاومده با شیبراش پ ی:انگار کارکامران

 شدم خواستم خوش بگذرونم... الیخیب گهی:دسلما

کنار  میاومد رفتیسهند مدام رو لبام رژه م هیکه چشما میدیرقص کمیرقص، ستیتو پ میدستمو گرفت رفت سهندم

زدم  یلبخند مصنوع هیبود  دهیرنگ پوش یدکلته کوتاه بادمجون راهنیپ هیکنار سامان  دمیآهانا رو د زمونیم

 ..توهمکردم که اخماش رفت  شیشدم و بهش سالم کردم به سهندم معرف کشینزد

 ..میزن عمو مر شیو مامانم رفت پ کردنیو سهند وسامان داشتن صحبت م بابا

 نشست کنارم.. آهانا

 که برات افتاد یبخاطر اتفاق :سلما واقعا متأسفمآهانا

 ی:تو چرا متأسف باشسلما
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 ...وی: باالخره آرآهانا

 راجب برادرت به من نزن.. ی:لطفا حرفسلما

 ..یازدواج کن یخوایم دمیتازه امروز از سامان شن گمیم کی..تبرستیبزنم اصال درست ن یحرف دی:آره نباآهانا

 گه،ید یروز هی رسهیکه دوستش داره م ی:ممنون،باالخره آدم به کسسلما

تمام حرکاتم از رو  دمیکردم بازو سهندو چسب یشدن سهند از آهانا عذر خواه کیگفتم.. با نزد ینطوریحرصم ا از

از زور تعجب چشمش فقط  چارهیرو گونه سهند زدم که ب یبرسونه بوسه ا ویبه گوش آر خواستمیحرص بود فقط م

 ..زدینم یروم بود و حرف

 .. میو خورد امش

 …هاش گذشت یو بد یبا خوب امشبم

 

 روز بعد.. دو

 داخلش و میانتخاب کرد دیو سف یو مشک یخونه رو هم به رنگ دود لیوسا میدیخر میرو با سهند انتخاب کرد خونه

 ..نریزایبه د میسپرد

 دماونده گرفته بشه، هیتو باغ پدر سهند که سمتا مونیبود جشن عروس قرار

 ...میازش وقت گرفت میمامان رفت شگریآرا شیپ

 ...کردیهم نم یاما اعتراض کردیدرک م یبه خوب نویسهندم ا دادمیانجام م یلیکارارو با م تمام

 ..یمن خودت یکمکم کن که تنها حام یدونیخودت صالح منو م ایخدا

 خوابم برد.. عیسر ادیز یگذاشتم رو بالشت از خستگ سرمو

 شدم.. داریاب بمامان از خو هیبا صدا صبح

 ..شگاهتهیوقت آرا گهیساعت د کی:سلما مادر بلند شو ایناد
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 ..ادی:هنوز خوابم مسلما

 ..میصبحانه رو آماده کرده منتظرت زیاشرف خانوم م اینکن زود پاشو ب ی:تنبلایناد

 تمام بلند شدم.. یلیم یب با

 و صورتمو شستم با حوله خشک کردم.. دست

 جوابمو دادن.. ییگفتم که همه با خوشرو یریصبح بخ سالم

 ..میآماده باش که بازم جشن دار گهی:سلما دوروز دسامان

 ..یپس باالخره دست به کار شد زمیعز ی..بسالمتگهیخودشو م یداره نامزد زدمی:حدس مسلما

 ..ستی:سامان بس کن االن وقتش نایناد

 مامان.. ستین یبدونم وقت چ شهی:مسامان

 ن...:نوش جاکامران

 شده؟ یزی..چکردمیبلند شد ومنم متعجب داشتم به سامان و مامان نگاه م زی:بابااز رومسلما

 :آره شده سلما جانسامان

 منم بدونم.. دی:خب بگسلما

 :مامان و بابا توقع دارن پاسوز تو بشم..سامان

 ؟یچ یعنیدم،ی:نفهمسلما

که  دوننینم یکنه ول انتیکنه وخ تیکرده ممکنه آهانا هم منو اذ تتیتو رو طالق داده اذ ویچون آر یعنی:سامان

 مشکل تو فقط مال تو..

 دهنم باز موند.. دمیکه شن یی:از حرفاسلما

 ..یانقدر گستاخ شد یچه طرز صحبت کردن با خواهرته سامان تو ک نی:اایناد



 زییاز جنس پا یدختر

 
154 

 

 پاسوز من بشه.. دی:نه مامان جون خب حق داره سامان که نباسلما

 حمام.. رمیم من

 هیه ک ستیدادم انگار قرار ن دنیدوش به اشکام اجازه بار ریبلند شدم رفتم اتاق حولمو برداشتم رفتم ز زیسر م از

 به فکرش یادیمن ز دمیاونم تو روم بزنه شا ییحرفا نیداشته باشم سامان چطور تونست همچ میروز خوش تو زندگ

 بودم ..

 ازش رد بشه.. یوبه سادگ ارهیوبه زبون ب ویچطور تونست موضوع آر شهیباورم نم اصال

 ...کردمیدرک نم اصال

دلمو شکوند چون من مشکل اونو  شدینشم..اما مگه م ریسامان دلگ هیگفت از حرفا شگاهیمنو رسوند تا آرا بابامو

انا همن افتاد دست از آ هیکه برا ینداشتم بخاطر اتفاق ی..البته ازش توقعیسامان چ یول دونستمیمشکل خودم م

 و از زبونش بشنوم.. ییحرفا نیهمچ خواستمیبکشه فقط نم

 ... کاپمیو ساده باشه م تیال یلیجون خ ستاره

 ..کنمیم کاپیم تی..چشم الزمیعز یمونی:ماشاءاهلل خودت مثل ماه مستاره

 ..رهیخوابم بگ گهیدستش بودم کم بود د ریز ی:ازش تشکر کردم سه ساعتسلما

 موهاتم انجام بشه بعد.. ونینیرو نگاه کنم که نزاشت گفت ش نهیآ خواستمیم

 حرفش احترام گذاشتم.. به

 ..دمیزمان برد،کمکم کردن لباس عروسمو پوش میلیبسته درست کرد که خ ونینیش موهامو

 ماز ینگاه کردم رسما محشر شده بودم کل نهیهم برام گذاشتن که حالت چهرمو خاص تر کرده بود به آ یبزرگ تاج

 لمیبردار داشت ف لمیکردن..چندتام ازم عکس گرفتن شنل کوتاهمو انداختم رو شونه هام سهند اومده بود ف فیتعر

 شده بود تو چشمام.. رهیسهند خ گرفتیم

 :سلماسهند

 :بلهسلما
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 ..ینیدختر رو زم نیباتریبگم ز تونمی:به جرأت مسهند

سته خ یلیقسمت خ هی نیا یعکاس هیسمت آتل میبر میخواستین،میتو ماش میزدم نشست ی:لبخند کمرنگسلما

 کننده بود و اصال دوست نداشتم..

تاق مش یلیمن خسته کننده بود اما سهند خ هیواقعا برا میدادیماهم انجام م دادیکه عکاس دستور م یمختلف هیمدال

 بود..

 ..دیهم نگاه کن هیو به چشما نطوری:خانوم شما ل*ب*ا*ت*و غنچه کن وآقا شماهم همعکاس

 ..یگیکه م ییچه ژستا نیخانوم عکاس کردم آخه ا نیلب چندتا فحش نثار ا ری:زسلما

 بود عکسا گرفته شد.. یهر بدبخت با

 به سمت باغ.. میبر میشد نیماش سوار

 ..تیمرد زندگ نیبشم بهتر دمیسلما،بهت قول م دمی:خوشحالم که بهت رسسهند

 دارم.. نانیبه روش زدم بهت اطم ی:لبخند کمرنگسلما

 سهند             

و خراب  یهمه چ ادیسلما واونم ب یبره بگه امشب عروس نکهیبودم دلشوره داشتم  از ا دهیو د ویخواهر آر یوقت از

م ک یلیصورتش خ شیپنهانش کنم،سلما واقعا محشر شده بود آرا کردمیم یکنه استرس و دلشوره داشتم اما سع

 کننده بود با تمام وجودم عاشقش بودم... رهیبود اما خاص و خ

 شاد گذاشتم دست سلمارو فشردم.. کیموز هی

 باغ... میدیرس باالخره

اسپند دود کردن  میبودن شنل سلمارو در آوردم بازومو گرفت و کنار هم از فرش قرمز گذشت ستادهیمهمونا ا تمام

 یتو روز عروس دیانگار با میکنه تو عروس دایور پخواهرمم نتونست حض یمادرمو کرد حت هی..دلم هواختنیرینقل م

 ..میشب زندگ نیلذت ببرم از بهتر مکرد یافکارمو پس زدم سع شدیامتحانش برگزار م  نیمن مهمتر

 ...داخل ادیب دیو نزار دیخبرم کن دیدیو د یکس نیوداده بودم گفتم اگه همچ ویباغ عکس آر هیجلو هینگهبانا به
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 عروس و داماد.. گاهیتو جا میوقرار گرفت میخوش آمد گفت میمهمونا رفت شیپ باسلما

 ..تسین نیغمگ یلیحال سلما خوب بود خوشحال بودم که حدأقل امروز چشماش خ ومدنیکنار سلما م کیتبر هیبرا

 سلما تا ابد مال خودم شد.. میبه عقد هم دراومد میو عاقد خطبه رو خوند جواب بله داد میعقد رفت اتاق

منو به اوج  زد،ولبخندشیرقص سلما لبخند م ستیکردن به سمت پ تیومارو هدا  یج یده شد توسط دآهنگ ز هی

 ..رسوندیم یخوشحال

 هیو خوشحال یشب شاد امشب

 هیچقد عال نیمنو بب حال

 من یبه خونه  ادیداره م عشقم

 جمعن نجایکه امشب همه ا خوبه

 و آرزومه دیعروس خانومه ، عشق منه ام نیمن هم یایدن

 روزگاره ی هیهد نینداره ، قشنگتر ینگاهشو کس ناز

 خوامتیخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 شده بنامت نیمنه جون منه بب قلب

 بلده قلبمو جادو کنه... خوب

 ...میو نشست میکرد یرقص فوقالعاده ا هی

 شد کنار گوشم.. کیاز نگهبانا نزد یکی

 ..میریجلوشونو بگ میتونینم کنهیم دادیجلو باغ داره داد و ب نیده بودکه عکسشو دا ی:آقا همون کسنگهبان

 ...امی:باشه االن مسهند

 سرم اومد.. دمیترسیکه م یزیچ از
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 ..گردمیزود برم زارمیتنهات م قهیچنددق هیجان من  سلما

 ؟یری:کجا مسلما

 ..گردمیباغ بر م یتا در ورود رمی:مسهند

 ..ای:باشه زودبسلما

 تند تر کردم تا زودتر برسم... قدمامو

 نبود.. فیمشروب تو دستش،وضعش اصال قابل توص شهیش هیبا  دمیود ویآر

 شدم پشتش به من بود..صداش زدم.. کشینزد

 مشت حواله صورتم کرد.. هیسرعت برگشت به سمتم و و،بهی:آرسهند

 آره یکمکم کن یخای؟میدعوت شده بود ،توامیکنیچکار م نجایسهند تو ا یی:تو،توویآر

 ...ویبا سلما ازدواج کردم آر م،منی:اول آروم باش تا صحبت کنسهند

 ویآر            

 حد پست باشه من از حسم براش گفتم.. نیتا ا تونستیو باور نکردم اون نم دنیکه گوشام شن یزیچ

 ؟یگیم یدار یچ

 منه.. هیمجلس عروس نجایاما من تونستم امشب اونم ا یسلمارو مال خودت کن ی:تو نتونستسهند

 گمشو کنار یداد شنهادیبه زن من پ یتو به چه حق کهیمرت یرونه صورتش کردم تو غلط کرد گهیمشت د هی:ویآر

 با سلما صحبت کنم... دیبا

 ...نهیرو بب یبسه بزار رنگ خوشبخت شیشکست باری یریکه من بهش دادمو ازش بگ یدوباره آرامش ی:حق ندارسهند

 ...یکرد یباز میبا زندگ یشرفیگفتم آخه چقدر ب یبه تو عوض نوی:اشغال پست من عاشقشم اویآر
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 نیبب یزنیدم از عشق م یبالهارو سرش آورد نیآخه بدتر یهست ی:اسم عشق و خراب نکن،تو چجور عاشقسهند

 ..نکارارویا یلدتو که خوب ب ریبرو بازم ازش بگ یریازش بگ شویخوشحال یخایمنو سلما با من خوشحاله اگه م

من بهت اعتماد کردم تو  یکرد کاریگفتم من اونکارو کردم جونشو نجات بدم تو باهام چ ی:من پستم آره ولویآر

 ... یمنو گرفت هیسلما

ع دوباره مان تونستمیبود نم شیازش گرفته بودم حاال امشب عروس شویمن خوشبخت گفتیآره راست م زدمیم زجه

 بشم.. شیخوشبخت

امروز رو سرم آوار شد از  ایدن دمیشنینم گهیسهند و د هیبه راه افتادم صدا دمیمشروب و باز کرد سر کش شهیش

عشقم نشستم اشکام  یکه چند قدم فاصله داشت از مجلس عروس ابونیگوشه تو ب هیراحت  یلیدستش دادم اونم خ

راب خ تویعروس امیخودخواه بشم ب نستمسلما من چجور به نبودت فکر کنم چرا امشب نتو کردنیم سیصورتمو خ

 کنم..

 داشت.. یکردم که با حال و هوام همخون یو پل کیرسوندم موز نیزور خودمو به ماش با

 

 کرد ولم

 و آسمون ولم کرد نیزم نیوفا ب یب اون

 خاطرشو خوامیچقد م دونستیم

 کنم اون همه خاطره شو کاریچ دیبا حاال

 من عشق من عشق

 

 بده حالم

 دست دوتامون نده یکار هی زمیبرگرد عز ایب

 که بعدِ تو شده ماتمکده ییایخسته م از دن گهید
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 بده حالم

 بده ییجدا

 عشق من نده یدلت به جز من به کس یتو جامو

 منو نسوزون و عذابم نده نیاز ا شتریب گهید

 بده حالم

 کرد ولم

 بود گهید یکیخاطر  به

 خودم بود یواسه  نکهیا ای

 من عاشقم و حسود که

 

 ادیرنجوندم ز گهیم

 ادینم ادمیچرا  یول

 ادینم شمیپ گهید اون

 بده حالم

 دست دوتامون نده یکار هی زمیبرگرد عز ایب

 که بعدِ تو شده ماتمکده ییایخسته م از دن گهید

 بده حالم

 بده ییجدا

 عشق من نده یدلت به جز من به کس یتو جامو
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 منو نسوزون و عذابم نده نیاز ا شتریب گهید

 بده.. حالم

 هیبابا یشاهد نابود یخواست یشدم خدا لعنتت کنه بابا ازت متنفرم عشقمو ازم گرفت یانگار روان دمیکش یم ادیفر

زنده  گهیحاال د خامینم ویزندگ نیمن ا ستین گهیعشقم د ستین شهیپسرت داره نابود م نیبب ایحاال ب یسلما باش

 ...ستین زیجا ایدن نیموندن من تو ا

 و زدم... استارت

 سهند           

 انجام بدم... یکار چیشد ه ینم گهیرفت نگرانش بودم اما د دیحال بد راهشو کش با

 سلما... شیپ برگشتم

 سلما              

 هفته بعد کی

خوشحال بودم سهندم مثل من شوروشوق  یلیبچه رو گفت،پسر بود خ تویدکتر قطعا جنس میاز دکتر اومد تازه

د سهن میموافقت نکردم ماه عسل بر میباردار تیبخاطر وضع میداشت یخوب و آروم یهفته زندگ کی نیداشت تو ا

 ...مانتیبه بعد زا کنمیگفت موکول م

 کنم.. انتیبه حس سهند خ خواستمینم کردمیفکر م ویکمتر به آر گهید

 یکارش قوت قلب نیا کردیبا بچه صحبت م یساعت کیرو شکمم و  زاشتی.. دستشو مومدخونهیاز دفترش م یوقت

 بود برام...

 نیداشتم ا یروز هی ویکردن کنار آر یتو وجودم که با زندگ کردیم قیتزر ویکردن کنارش آرامش قشنگ یزندگ

 نداشتم.. یروز هیآرامشو 

 ویآر      

 تونم داشته باشم... یحس باهاش بودنم نم یحت گهید گذرهیعشقم م هیروز از نبود کل کیهفته و  کی
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بمونم ونبود عشقمو تحمل کنم و زجر  خوادیمن آروم بشم م خادیخودمو بکشم اما نشد نمردم خدام نم خواستم

 بکشم...

کارم شدن مشروب خوردن و  رمیم رونینه از خونه ب دمیراه م ممیو تو حر چکسیشدم که نه ه یروان یمرد عصب هی

 دود کردن... گاریپشت سر هم س

 سهند             

 ..کردیخوشحال م یلیمنو خ نیرو سرمون نبود ا وینحس آر هیبود سا یعال مونیزندگ

 نگه بچم بچم بگه بچمون.. گهیبچشم د هیفکر کنه من بابا گهیداشتم سلمام د دوست

 ..ادین شیپ ی.خدا کنه که فقط دلخور.زارمیم ونیموضوع و باهاش در م نیا امشب

 ...کردمیم یدفتر نشسته بودم داشتم  پروندهامو بررس تو

 سلما         

دوست  یلیخ ومیزدم آر ینیدوست داشت،لبخند غمگ یلیقرمه درست کنم که سهند خ یسبز خواستمیم امروز

 داشت..

 کردمیکردم وزنم حس م سیکم کردم برنج و خ رشمیپس زدم مشغول درست کردن شدم، گذاشتم رو گاز ز فکرمو

 ....ارمیتر شده و نفس کم م نیسنگ

 خونه.. ادیسهند ب گهیکم مونده بود د رونیساالد و گذاشتم ب لیوسا 

 ..کنمیبعد ساالد و درست م امیحموم ب برم

 هیده زدم به مژه هاحجم دهن ملیر هیزدم  دمیرنگم نشستم کرم پودر برنزمو رو پوست سف ییطال شیآرا زیم هیجلو

درشت رز  هیکه گال یحاملگ رهنیپ هیزدم رو لبام، رهیت یگریرژ ج دمیهم رو ابروهام کش یابرو قهوه ا ملیفرم،ر

 ...دمیوپوش دبلندبو نشمیبود  قدش بلندبود آست دهیداشت و سهند برام خر

 رنگمم پام کردم... یادکلنمم زدم صندل صورت ختمیحالت دارمم باز کرد وروشونه هام ر هیموها

 ..زیام آماده گذاشتم رو م وهیجوش و روشن کردم،م قهوه
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 بشه.. لیتکم گهیساالدم درست کنم که د برم

 در خونه باز شد... نمیشستم اومدم بش دستامو

 من کجاست.. هی:خانوم خانوماسهند

 ه گل به سمتم گرفت..دست هیزد  میشونیرو پ ی:رفتم به سمتش که منو در آغوشش گرفت و بوسه کوتاهسلما

 ..ایهمسر دن نیبا عشق به بهتر میگلم تقد نی:اسهند

 ..ارمیبرات قهوه ب نیزدم وازش تشکر کردم،بش یی:لبخند دندون نماسلما

 ..ادیداره م یخوب هیبوها هی:خانومم سهند

 درست کردم ی:برات قرمه سبزسلما

 ازت تشکر کنم.. ایدعوات کنم  دیاالن با ی:دست شما درد نکنه ولسهند

 ؟ی:چرا دعوام کنسلما

 ..زمیعز نجایا ادیم یخونه و آشپز هیکارا هیبرا یخانوم هیخانومم خودشو خسته کنه از فردا  ستی:قرار نسهند

 ..ستین ازیواقعا ن دمی:سهند خودم کارارو انجام مسلما

 منم راحت تره.. الیخ نطوریباشه ا نجایفقط ا یکن مانیزا یمخالفت نکن تا وقت گهید زمی:عزسهند

 ..کنمیکنم قبول م مانیکه زا یکنارش نشستم باشه پس فقط تا وقت ختمی:دوتا قهوه رسلما

 ایخسته شد یلیدلم،امروز خ زی:چشم عزسهند

 خسته نشدم.. میلی:نه خسلما

 ازت دارم.. یدرخواست هی:سلما جان سهند

 :بگو..دستشو گذاشت رو شکمم وگفت..سلما

 ..یپسرمون حق داشتنشو به منم بد یپسرم بگ ینگ گهید خوامیر منو تو ازت مکوچولو پس نی:اسهند
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من  فراموش کنم مویعشق زندگ ستیاما قرار ن کنمیم یبود درسته دارم خوشحال زندگ ویپسرم فقط آر هی:باباسلما

 تچوقیه ستیو زهر کنم به جفتمون، قرار ن یزندگ خواستمینم گهیدنبال آرامش بودم با سهندم به دست آوردم د

 یحق و به سهند بدم تا بعدا مشکل نیبهتره ا دونهیخودش م هیپسرم از وجود باباش باخبر بشه قطعا سهند و بابا

 …ادیبرامون به وجود ن

 ..کنمیقبول م باشه

 ..میبچه کم کم آماده کن هیبرا میریبگ لیوسا میهفته بر نیزم،ایعز ی:مرسسهند

 ران؟ی:آره درسته،سهند ساره قصد نداره برگرده اسلما

 ..گهیدو روز د گردنی:چرا اتفاقا باباهم رفته لندن باهم برمسهند

 خونمون.. انیب میدعوتشون کن هیپس نظرت چ ی:چه خوب بسالمتسلما

 بهشون خانوم خوشگلم.. دمیمن اطالع م هی:فکر خوبسهند

 ..میم بخور:لبخند زدم،من برم ساالد و درست کنم شاسلما

 ..زنمیآماده کنم صدات م زمیخانومم شما استراحت کن من ساالد و درست کنم م گهی:نه دسهند

 ..نمیچیم زوی:پس تو ساالد ودرست کن منم مسلما

 تونم بشم که خانوم لج باز من.. یتو نم فیبشم حر یهرکس فی:حرسهند

سهند و دستشو  دمیکه پسرم لگد زد و خند میبود دهیرو تخت دراز کش  میخورد ی:شام و کنار هم به خوشسلما

 ..رفتیگذاشت رو شکمم داشت قربون صدقش م

 با دستم پاک کردم.. عیازش گرفتم چشمام پر شد سر یرحم یبود با ب ویحس سهم آر نیتجربه ا االن

 ..میانتخاب کن یاسم هیوقتشه واسه گل پسرمون  گهید گمی:سلما مسهند

 ..یدار یشنهادیتو پ ادیبه ذهنم نم یر معناسم قشنگ و پ چی:من که هسلما

 ..هیاسم قشنگ وای:هسهند
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 :آره قشنگه بنظرت رهام چطوره؟سلما

 ...میاز اون انتخاب کن رمیگیکتاب اسم م ه،فردای:عالسهند

 :ممنون...سلما

هم تحوع،نتونستم بخوابم چرا  ی..حس کسالت داشتم کمگهینشدم د داریصبح سهند رفت سرکار منم ب میدیخواب

 شد.. تیاذ یلیشدم،چندتا سرفه خشک کردم که گلوم خ ینطوریا

 از جام بلند شدم.. یاومد با کرخت فونیزنگ. آ هیکردم دوباره بخوابم که صدا یسع

 بله

 نظافت و... هیراد هماهنگ شدم گفتن برا هی:سالم خانوم با اقاناشناس

 ..درو باز کردم..دییبفرمامتوجه شدم،بله درسته  عی:سرسلما

 ندا هستم ... دیخانوم خوب هست سالم

 ..ستیحالم خوب ن کمیندا جان من  یخوش اومد ی: سالم خوش اومدسلما

 ...انی:چرا خانوم؟خدا بد نده  به آقا خبر بدم بندا

 فکر کنم سرما خوردم.. ستین ازین نه

 خطر داره خانوم.. دیخبر بدم لطفا آقا گفتن که باردار دی:بزارندا

منتظر جواب دادنش نشدم بهش  گهیخبرم کن..د یداشت یاتاق استراحت کنم کار رمیمن م زمی:نگران نشو عزسلما

 داشت و تو دل برو... یباشه چهره نمک نطورایا32 خوردیم

 ...سوختیشده بود وگلوم م شتریب جمیرو تخت دوباره چندتا سرفه پشت سرم هم کردم سرگ دمیکش دراز

 پشت خط باشه نگران بشه.. یکس دمیترسیطرفم م نیزنگ خورد اما اصال توان جواب دادن نداشتم از ا میگوش

 جواب دادم.. هیک نمینگاه کنم بب نکهیو برداشتم بدون ا یزحمت گوش با
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 ..جانم

 ؟ یخوب زمی:سالم عزسامان

 جواب دادم ممنون خوبم یباهاش صحبت کنم به سرد خواستمی:سامان بود ومن اصال نمسلما

 ؟یخونه ا شتیپ امیب خواستمی:مسامان

 کمیمان باشم..سا یخوب زبانینبودم که بتونم م یتیدلشو بشکنم،اما واقعا در وضع ومدی:داداشم بود دلم اصال نمسلما

 ..شهیبهتر م یلیخ یایب گهیروز د هیسرما خوردم اگه 

 فعال... یخواهر کنمیخستت نم ادیز گهید :خدا بد نده حتما برو دکتر مراقب خودت باشسامان

 کردم،ندا رو صدا زدم.. ی:ازش عذر خواهسلما

 :جانم خانوم..ندا

 سلما.. یبهم بگ شمی:ندا جون خوشحال مسلما

 :آخهندا

 :لطفاسلما

 ؟یالزم داشت یزی:چشم،سلما جون..چندا

 ضعف دارم.. کنمیحس م تیسکویبا چند تا ب یزیریم ییبرام چا وانیل هی:سلما

 :بله بله حتما..ندا

 یلیدوباره به دکتر سر بزنم خ دیکرد با رییحالم تغ کمیخوردم  ییوبا چا تیسکوی:ازش تشکر کردم.. چندتا بسلما

 میاگه کنسل کن شدیزشت م یلیخ میحالم ومدام دوست دارم بخوابم،خواهر و برادر سهندم دعوت کرده بود یب

ن اومد ایاسترس گرفته بودم که خدا نکرده پسرم بعد به دن یلیخ دایخارج بشه،جداز تنم  یحال یب نیا دوارمیام

 نیشب و روزم فقط هم هیتنش سالمت باشه دعا دوارمیام شدمیرو متحمل م یادیداشته باشه واقعا فشار ز یمشکل

 بود.
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 سهند       

بعد ،ازدست دادن  رانیقرار بود برم فرودگاه دنبال ساره و بابا خوشحال بودم که خواهرم بعد مدتها برگشته ا فردا

داشت  یتر فیلط هیما مخصوصا ساره که روح هیبود برا یدیشوک شد هیو میخورد یمادرم که هممون ضربه بزرگ

اقعا و زارمینم رانینکنم هرگز پامو ا دایپ وخودم یدور باشه گفت تا وقت یمدت هیانگار شکست خورد خودش خواست 

ا رفت و آمد نیاما ا رفتمیمن م میگه گاه زدیو بهش سر م رفتیبابا هرماه م میاحترام بزار مشیالزم بود که به تصم

 جلو چشممون باشه کجا... نکهیکجا و ا

 حیزدواجمو گفتم،و براش توضموضوع ا یکرد،وقتیبرخورد م یمنطق نهیبود در هر زم یواقعا مرد بزرگ و خوب بابا

 ..کنمیم تتیمعقوالنه بر خورد کرد وبرخالف انتظارم گفت حتما حما یلیازدواج ناموفق داشته خ هیدادم سلما 

همتر از همه م میشیم یلیخانواده تکم هی رانیو برگشتن ساره به ا میبا اومدن سلما تو زندگ گهیبودم که د خوشحال

 ..کردیتر م لیمارو تکم یاومدن پسرمون که خوشبخت ایبدن

 میبشه،تو ذهنم تصم میآرامش منو زندگ ختنیکنه که باعث بهم ر یحرکت ویآر ترسمیم رهیروزا ذهنم درگ نیا

 نه..من ازش استفاده ک هیدستش بدم که بر عل ینقطه ضعف خواستمینم میگرفتم برم باهاش صحبت کنم اما از طرف

 سلما              

 دارم به ازیو بهش گفتم ن میحالمم بهتر شده بود ندا شام و درست کرد و رفت با سهند خورد ومدنیمهمونام م فردا

اما مخالفت کردم وبا هزار زحمت قانعش کردم که موکول کنه به فردا  اونم   میامشب بر نیهم دیدکتر که گفت با

 وندخیسهند دونه دونه م میدیبود رو تخت دراز کش دهیمنم موافقت کردم،کتاب اسم خر میریگفت پس حتما فردا م

 ..رادیبه اسم ه دیتا رس کردمیومنم رد م

 ه؟ینظرت چ هی:سهنداسم قشنگسلما

 نشست .. یلیبه دل من که خ زمیعز باسی:آره زسهند

توام از اسمت خوشت  یجانم مامان یزدم ا یکه پسرم لگد زد لبخند رادی:دستمو گذاشتم رو شکمم گفتم هسلما

 اومد دورت بگردم..

 دکتر........ میخدا بر دیکه مثال فردا به ام میدیخواب میصحبت کرد ییبا بچه دوتا کمیسهند  با



 زییاز جنس پا یدختر

 
167 

 

 ..میراه برگشت بود تو

 ..هیعیکسالتتم که دکتر گفت طب نیخوبه ا زیشکر خدا همه چ ی:خب خانومسهند

 راحت شد.. المونیخ

 ام؟یمنم فرودگاه ب شهیم یبهترم..راست یلی:آره درسته،اما امروز خسلما

با  میمبازم تص رهیگیازت م تویانرژ کنهیم تتیراه اذ یو شلوغ یبهتر باشه خستگ ی:فکر کنم اگه خونه باشسهند

 خودت پرنسس من..

 تون بمونم..بهتره من خونه منتظر یگیبه روش زدم درست م یلبخند کردیبه نفع من فکر م شهی:همسلما

نوع ژله و  ه،چندیپلو با مرغ،وساالد الو ،زرشکیکه گفته بودم و آماده کرده بود..قرمه سبز ییخونه ندا غذاها اومدم

 مشخصه یکم کردمیشکمم و خودم حس م یبهش گفتم،برآمدگ یدیکردم وخسته نباش یا ژهیسوپ،ازش تشکر و

و  تیواقع ایبود  یدلگرم دونمینم ستیاصال مشخص ن یپوش یلباس گشاد و آزاد تر که م گفتیاما سهند م

نگ ر یتونیبلند ز رهنیدست پ هیکردم موهامو شونه زدم و از باال بستم  یمیمال شیآرا هیآب زدم  گفت،صورتمویم

 رفتم آشپزخونه کنار ندا.. رونیبه همراه صندل همرنگش ادکلنمم زدم اومدم ب دمیپوش

 ..کنمیالدارو درست مبده من سا ی:ندا جون خسته شدسلما

 ..زمیبر ییچا هیتو برو استراحت کن برات  دمی:نه سلما جان خودم انجام مندا

 اونجا.. رهیگیکنارت باشم دلم م یشینم تیاذ خورم،اگهیبا مهمونا م زمی:نه ممنون عزسلما

 ..هیچه حرف نیا شهی:البته که مندا

 به روش زدم.. یزی:لبخند محبت آمسلما

 ؟یاصال ازدواج کرد ای،یتو بچه دار ندا

 ازدواج نا موفق داشتم بخاطر بچه.. هی:راستش ندا

 ناراحتت کنم.. خواستمیگفتم متأسفم نم عیشد سر نیچشماش غمگ دمی:دسلما
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 یمشترکمون م یاز زندگ یدوسال میدوست داشت گرویهمد یلی:نه ناراحت نشدم،با همسر سابقم ازدواج کردم خندا

 یتیکه اهم کردیمن مهم نبود مشکل از کدوممونه اونم ادعا م هیاما برا میدکتر رفت مشیباردار نم دمیگذشت که د

مشکل از اون بود من رفتم  میداد شیآزما میفتخالصه ر میبد شیآزما میبر ایبراش نداره، بعد چند وقت گفت ب

مدت  هی میشیگفتم مشکل از منه که بچه دار نم نیبفهمه که غصه بخور بخاطر هم خواستمیجواباشو گرفتم اما نم

 دمیتمام غصه ها روم هجوم آورد اما فهم دمیشن یاز من جدا بشه،وقت خادیباهام سرد شد بعد گفت عاشق بچس م

ونا اما ا میبود یثروتمند یخانواده اشراف هی ستم،مایداشته باشه من تو رو مادر وپدرم با اقتینبود که ل یکس نیا

طردم کردن،اصال نگفتم مشکل از تو که  شهیهم هیپدر و مادر ازدواج کردم و اونا هم برا تیبدون رضاقشر متوسط 

دم اوم میکردیم یکه زندگ یمنطقه ا اونو دادم بهش واز  شیبرگه آزما میجدا شد یتوافق نکهیتا ا میشیبچه دار نم

 ...رونیب

د شد از جام بلن دهیکارش به کجا کش نیکرده بود واقعا قلبم به درد اومد طفلک بب سی:اشکاش صورتش و خسلما

 دادم.. شیدلدار کمیشدم تو آغوش گرفتمش 

 ؟یتو درس خوند ندا

 دارم.. یبازرگان تیریمد سانسی:فوق لندا

 نشد.. گهیباردار که شدم د یعنیخوشبحالت،من نتونستم بخونم  نی:آفرسلما

 ..زیواقعا زده شدم از همه چ ستین یجا برام کار چی:من خوندم اما هندا

 ؟یکه جدا شد دوننیو پدرت م شه،مادریحتما درست م زمینگو عز ینطوری:نه اسلما

 ازم نگرفتن.. یخبر چیبهتره بگم اونام ه یعنی:نه اصال نزاشتم...ندا

 ..دادمیبراش انجام م ومدیاز دستم برم یکاش کار یطفلک چقدر غصه دار بود ا ی:آخسلما

 ستین ازیبره درو باز کنه که گفتم ن خواستیکه در خونه زده شد حتما سهند و خانوادشه ندا م میصحبت بود مشغول

 ..کنمیخودم باز م

نظر  به یطونیدختر ش یلیخ میتو آغوش فشرد گرویهمد دمشیدیبار بود که م نیو باز کردم اول ساره اومد تو اول در

دش باباش وارد شد که دست دادم و خوش آمد گفتم در آخر سهند وارد شد که خوش آمد بهش گفتم بع دیرس یم

 نشوند.. میشونیرو پ یو بوسه کوتاه دیمنو در آغوشش کش
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 ..یماشاهلل به تو داداش یا قهیسهند عجب سل ی:واساره

 ساره جون.. گهیبه باباش رفته د قشی:سلشهروز

 پدر من.. نطورهی:قطعا همساره

 شناختم.. یباهاش انگار چند سال بود که م کردیم یود آدم احساس راحتخونگرم ب یلی:خسلما

 کرد.. ییرایپذ ندا

انجام  یاصال دوست نداشتم کار میداشت همه ازش تشکر کرد یدست پخت عال یلیو خ میو آماده کرد خورد ناهار

 کنه.. دایکار خوب براش پ هیبا سهند صحبت کنم  دیبده،در اسرع وقت با

 ؟ی:سلما جون واقعا خوش شانسساره

 زم؟ی:از چه نظر عزسلما

 تمام.. یخوش شانس یعنی نیا یخودت کرد شهی:داداش منو عاشق پساره

 مثل سلمارو همسر خودش انتخاب کرده.. یخوش شانسه که دختر یلی:پسرمم خشهروز

 کردم از پدر سهند.. ی:با چشمام قدردانسلما

ماهم موافقت  گهیخونمون د میریم میسهند گفت ما خسته راه هستکه پدر  میصحبت کرد مینشست گهید کمی

 اونا رفتن... میکرد

 :سلماسهند

 :جانمسلما

 داده بابا.. بیترت ی:آخره هفته به مناسبت برگشتن ساره مهمونسهند

 ..نیخوب کرد یلیخ ی:بسالمتسلما

 ..یزیچ هی:فقط سهند
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 ؟یزی:چه چسلما

 هم دعوتن.. وی:خانواده آرسهند

 ما هست.. هیبرا ی:ضربان قلبم شدت گرفت،اما خودمو نباختم خب باشن چه مشکلسلما

 ..یبه اون مهمون میما نر یاگه موافق باش ادیاحتماال خودشم ب گمی:مسهند

 ....میریما حتما م هیمنطق ری:خواستت غسلما

 مشنیبیم نکهیتو وجودم رخنه کرده بود خوشحال از ا یکمرنگ یلیخ یخوشحال هیمونده بود به آخر هفته، یروز سه

 ..نمشیبب یقرار با چه کس نکهیاما ناراحت از ا

 کمکم کن.. ایخدا

 سه روز بعد   

 انتخاب کنم، دیبا یچ دونمیواقعا نم ندا

 یت بفت که رفبود مثال آنام دوستم بود اما ر ندیکه واقعا برام خوشا میشده بود یمیچند وقته انقدر با ندا صم نیا تو

 حد و ازش انتظار نداشتم.. نیتا ا یمعرفت

 شمیورنطیشکمت کمتر باشه گرچه که هم دید شهیباعث م نشییپا هیسهایلیقرمزه رو بپوش پ نیسلما ا گمی:مندا

 ..ستیمشخص ن

 قرمز بپوشم.. یگیم یعنیخانوادم فعال مطلع بشن، خامیبهش گفته بودم که نم ی:تا حدودسلما

 ..زمیعز ادیبه پوست صورتمم م هی:رنگ شادندا

جذاب  شدیتنگ م دیرس یشل بود به مچ دستم که م ناسیقرمز که ساده بود وآست ریلباس بلند حر هی:سلما

که  هیبود ندا دختر ومد،مشخصیم شتریب ینطوریبود که موهامو کال جمع کنم وبه مدل لباسمم ا نیندا ا شنهادیبود،پ

 .بوده. زهاینچیمدام دنبال مد و ا

 آماده گذاشتم رو تخت.. کشمیکوچ یدست فیرنگمم به همراه ک ییطال یپاشنه سه سانت کفش
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 مهمه یلیپروندس که براش خ هی ریوبه گفته خودش ذهنش درگ ادیوقت م ریبود خونه دوروزه د ومدهیهنوز ن سهند

 بشه... نمونیب ینکنم تا باعث دلخور یمخالفت کردمیم یمنم سع

 برداشتم شماره مامان و گرفتم.. مویگوش

 زمی:سالم عزایناد

 ؟ نی:سالم مامان جون خوبسلما

 ن؟یخودت و سهند بهتر زمیعز ی:مرسایناد

 د؟یایشب م یمهمون هیتشکر،برا می:خوبسلما

 ..کردمی:آره اتفاقا داشتم لباس انتخاب مایناد

 د؟یندار یمامان جون کار نمتونیبی:باشه پس شب مسلما

 مراقب خودت باش فعال زمی:نه عزایناد

 گهید هشیم ویدستمو گذاشتم رو دستش گفتم آر شدیتر م قیلبخندم عم یکی هیبعد با حس نوازشا دمیخواب کمی

 نیشد به سرعت چشمامو باز کردم چهره خشمگ دهیمحکم از صورتم کش یدست هوی دمی..دمیما منتظرت بود ینر

 و تیحرفارو به زبونم آوردم نتونستم موقع نیکه ا شدیچ دونمیو نداشتم واقعا نم یتوان زدن حرف دمیسهندو د

 ..دیدرک کنم،سهند  به سرعت از اتاق خارج شد و درو کوب

 تونم یحق فکر کردن به عشقمو نم گهید یشدم که حت چارهیتا چه حد ب نیبب ایکرد خدا سیصورتمو خ اشکام

 داشته باشم..

تمو رو کاناپه نشسته بود دس یو یخونه نبود رفتم به سمت سهند که مقابل ت رونیپاک کردم ندام رفته بود ب اشکامو

 شد.. دمیشد یدستمو پس زد و باعث ناراحت عیگذاشتم رو شونش که سر

 ..ستادمیروبروش ا رفتم

 ؟یکنیرفتار م ینطوریا یچرا دار هیچ

 ..یجالبه که هنوز حرف واسه گفتن دار میلی:جالبه خسهند
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 ه؟ی:منظورت چسلما

 ؟ یدیفهم یتوام حق رفتن ندار زارمینم یلعنت یآره،امشب من پامو تو اون مهمون هیمنظورم چ یپرس ی:تازه مسهند

 ممکن بود که سهند نره... ریغ نیگفتن باهاش نداشتم،ا هیبرا یواقعا حرف نیی:سرمو انداختم پاسلما

 سهند... نیبب

 بشنوم.. یحرف چیه خامینم گهی:دسهند

 ..یکه بشنو ی:اما مجبورسلما

 :تمام زورو اجبارات فقط رو منه؟سهند

و نداره  یاما تو حتما برو خواهرت جز تو وپدرت کس امیمعلوم هست چته تو،باشه من نم چیه یگیم یدار ی:چسلما

 تنهاش نزار..

 ...یحمام کردن حساب هیداشتم به  ازیگفتم وبه سرعت رفتم اتاق.. ن نویا

موهامم داخل کاله جمع کردم اصال  دمیرنگ پوش یدست بلوز شلوار نارنج هی رون،یساعت گذشت اومدم ب کی

 ..دیبخوابم که سهند اومد رو تخت کنارم دراز کش خواستمیپتو م ریز دمینداشتم خز دنیحوصله سشوار کش

 :خانومم؟سهند

 جوابشو بدم.. خواستمی:دلم شکسته بود ازش نمسلما

 تند رفتم.. یلیخ خامی:ازت معذرت مسهند

 که کنترل ندارن رو خودشون متنفرم.. یی:از کسااسلم

 جبران کنم.. دمیقول م یمنو ببخش شهی:مسهند

 نشوند.. میشونیرو پ یبوسه کوتاه دی:منو تو آغوشش کشسلما

 ..یمهمون هیبرا می:حاال پاشو آماده شو که زودتر برسسهند
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منت گذاشتن سر سهند موافقت کردم دوست نداشتم دست رو  یبعد با کل ،ی:اولش مخالفت کردم اما ظاهرسلما

نبود،به هرحال االن همسر من سهند ومن موظفم همسرمو از  یکنم اصال کار درست شیمردونش بزارم وعصب رتیغ

 نگهدارم.. یخودم راض

 ...دمیرنگ کردم رژ قرمز رنگم و رو لبام کش یدود شیآرا هیو برداشتم  شمیآرا لوازم

دم داشتم ببن تونستمیداشت ومن نم پیپشت لباس ز دمیتو مو لخت کردم از باال مرتب بستم لباسمو پوشبا ا موهامو

شتم باال برگ دیو کش پیکه سهند خودشو رسوند بهم ودستش خورد به کمرم مور مورم شد ز رفتمیبا لباس کلنجار م

 به سمتش که ازش تشکر کنم به سرعت ل*ب*ا*ش*و

 ..دیبوس اقیرو ل*ب*ا*م و عم گذاشت

 که سهند زد به خودم اومدم.. یشدم.. با حرف شوک

 تک کت قرمزمو بپوشم..  خوامی:منم مسهند

 دیشرت ساده سف یشه،تی:انگار اون به خودش اومده بود اما من هنوزم تو شوک بودم..جواب دادم آره قشنگ مسلما

 چند برابر کرد.. تشویبود که جذاب ختهیطرف ر هیبورشم  هیبود به همراه کت قرمز وموها دهیپوش دیبا شلوار سف

رنگمم دستم گرفتم دستمو دادم  ییطال فیبلند قرمزمو ک یبه همراه روسر دمیرنگمو از رو لباس پوش دیکت سف 

 ..میسهند واز خونه خارج شد

 مویرکتمو روس میدهمراه با،باغ بود دستمو دور بازو سهند حلقه کردم وارد باغ ش یبزرگ اریبس هیالیو نایسهند خونه

کنار پدر سهند  میوخوش آمد گفت میکرد یسالم و احوال پرس میشناختیکه م ییگذاشتم با مهمونا نیداخل ماش

 ردمکیم یسع یاما هر چ گشتمیم ویاونم مشغول سروکله زدن با مهمونا بود با چشمام دنبال آر میو سالم داد میرفت

 ..گرفتمیم جهیکمتر نت

 سلما؟ یگردیم ی:دنبال کسسهند

 ..دمشیانگار،ند ستی:آره ساره نسلما

 هست انجام باشه.. یکار نمیبابا بب شیمنم برم پ یکنیم داشیبرو داخل خونه پ زمی:حتما داخله عزسهند

 :باشه پس من رفتم..سلما
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 ..هیعیحساس شده البته حقم داره کامال طب یلیکه امشب سهند تمام حواسش به منه خ مشخصه

 یگم بشه ساره رو صدا زدم چند بار دیترس ینبود داخل خونه انقدر بزرگ بود که آدم م یانگار کسخونه شدم  وارد

 که جواب نداد..

 شد.. تیشکمم اذ کممیو باال رفتم  چیمارپ هیها پله

اتاق که  نیگرفتم دونه دونه در اتاقارو بزنم، به سوم میشناختم،تصمیبودم اتاقارو نم ومدهیبحال خونه پدر سهند ن تا

 داخل.. ایدرو زدم ساره جواب داد ب دمیرس

 ..یماه تر شد یبه به سالم زنداداش گلم ماه بود دیکش یسوت هیشدم  داخل

 ..ینشست رو لبام از تو که ماه تر نشدم واقعا فوقالعاده شد یلبخند فشیتعر از

 ادیز ششمیرهاشون کرده بود ارا رنگشم لخت کرده بود وساده یعسل هیبوده موها دهیرنگ کوتاه پوش یصدف لباس

 ..کمکت کنم یداشت اجیاحت یزیاگر به چ شتیپ امیبود اما نه زننده چهرشو جذاب تر کرده بود.. راستش گفتم ب

 ن؟ییپا می،بریلطف کرد زمیعز ی:مرسساره

 ..ستیبابا ن دمیرفتم به سمتش که د دمیمن مامان و د میو از هم جدا شد نییپا می:با ساره رفتسلما

 پس بابا کجاست؟ مامان

  زمیعز یمسافرت کار هی:رفته ایناد

 دنبالت؟ میایپس ب ی:چرا نگفتسلما

 گلم.. گهی:با سامان اومدم دایناد

 :پس سامان کجاست؟سلما

 عرض کنه.. یخانواده آهانا به قول خودش سالم شی:رفته پایناد

 :اومدن مگه..سلما

 :آره، پسر پست فطرتشم آورده..ایناد
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آرامش خودتو حفظ کن،به مامان  میدر برابرشون ضعف نشون بد دیما نبا ستیامان جون حرص نخور مهم ن:مسلما

 به پا بود.. یاما درون خودم آشوب دادمیم یدلدار

 سهند            

بخوره از شانس گند من اونم اومده بود با چشمام دنبال  ویحالم خوب نبود دوست نداشتم سلما چشمش به آر اصال

کردم.. دست  ییشدم،خوش اومد گو کشیراحت شد به سرعت نزد المیخ ستادهیکنار مادرش ا دمیا گشتم که دسلم

 ..مینباش دیتو د ادیکه ز ستادمیا یسلمارو گرفتم رفتم گوشه ا

 سلما        

 مامانمم تنها مونده.. ستیزشته بابامم ن یلیکنار مامانم خ میبر شهیدوست ندارم م نجارویا سهند

 ..خوامیحتما معذرت م زمی:باشه عزسهند

 که از چه بابت منو برد اون سمت.. کردمی:کامال درکش مسلما

همه سرو  نیکه رفت متوجه شدم وگرنه با ا یا برهیمنم زنگ خورد با و هیسهند و صدا زد و همزمان گوش پدرش

ه باغ ک یندم رفتم تا انتها شد جواب یدرآوردم ندا بود،نم فمیاز ک مویسرعت گوشبه دیشد شن ینم یصداوشلوغ

 هم ترسناک بود جواب دادم... یکم شدیوهمهمه کمتر م کیموز هیصدا

 جانم

 حالت خوبه ؟ زمی:سالم عزندا

 اومده؟ شیپ یندا جون خوبم،مشکل ی:مرسسلما

 :بابام باهام تماس گرفت سلما..ندا

 خوبه که.. یلیخ یگیم یجد ی،وا دمیکش یخفه ا غی:جسلما

 ..امیفردا احتماال نتونم ب هی: آره عالندا

 نزار.. خبرمینکن خبرت خوشحال کننده بود فقط ب زاروینچی:اصال فکر اسلما
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 ..کنمیقطع م گهیباش من د تین ی:باشه مراقب خودتو نندا

 سرش تو ویآر دمیتر شد د کیکه نزد یلحظه ترس نشست تو کل وجودم وقت هی دمیو د یمرد هیبرگردم پاها اومدم

بود منو..ضربان قلبم شدت گرفت به سرعت از کنارش رد شدم  دهیاالن ند گرفت،تایم یر داشت شماره اانگا هیگوش

ز چشمامو ا یکی وفتادمیپس چرا هنوز ن دم،یکش غیبشم که ج نیپخش زم خاستمیم یکرد به سنگ بزرگ ریکه پام گ

ه هفت کیشده بودم تو چشماش و تمام خاطرات  رهیکرد ومنم خ رییرنگ نگاه اونم تغ دمیو د ویباز کردم که چهره آر

 میاشتد ازیخوردنم بشه، انگار جفتمونم ن زیشمال بودنمون جلو چشمام رژه رفت با دستاش منو گرفته بود که مانع ل

 ره شدن....یخ نیبه ا

 ویآر       

گذشت که از  یم یساعت کی امیشدم ب یانقدر دل تنگش بودم که راض یمهمون نیبه ا ادیکه سلما م دونستمیم

 میشده بودم که..گوش دیاما سلمارو نه کم کم ناام دمیسهندو د یاما خبر از سلما نبود سامان و مادرش و حت یمهمون

که  خونه نیبرم از ا خواستمیکنه م دایبرام خونه پ ماز دوستام بود که سپرده بود یکی دادمیجواب م دیزنگ خورد با

 با رفتن سلما خون به جگرم شد..

اختم به اند نییباغ بلکه بتونم صحبت کنم سرمو پا یبود که گفتم برم انتها ادیقطع شد انقدر سروصدا ز تماسش

شدم به سرعت برگشتم به سمت صدا که  مانع  یبلند غی.. متوجه جرمینگاه کردم تا شماره رو بگ میصفحه گوش

 دادیکه م ییآشنا هیشدم مسخ بو هرشبشم و موفق هم شدم به سرعت گرفتمش مات چ نیبه زم یافتادن خانوم

 استشمام کردم... یخوش و به خوب هیبو نیلحظه چشمامو بستم و ا هی هیبرا

 باز کردم همزمان با چشم سلما... چشمامو

من و ستهیساعت  با خواستیکنم انگار اونم حس و حال منو داشت دلم م یحرکت چینتونستم ه گهید دمشید یوقت

 حالت بمونم... نیدر هم

 سلما              

بشه به راه افتادم حالم دست خودم  جادیا یو دردسر بزرگ نهیممکن بود سهند بب ستادمیبه خودم اومدم وا عیسر

 نبود که با صداش متوقف شدم...

 ؟ینر شهی:مویآر
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 به راه افتادم اما بازهم... نمش،دوبارهیاما برنگشتم به سمت عقب که بب ستادمیا ی:کمسلما

 یبر دی:نباویآر

  دبرم؟یبه سمتش، و گفتم،نبا ده،برگشتمینکش شیاالنم دست از خودخواه ی:حتسلما

 ؟ی:چرا ازدواج کردویآر

نحس  هیاگه سا دمیعاشقش شدم االنم که بهش رس دمیکه سهند و د یبه زبون آوردم،چون از همون اول عی:سرسلما

 باهاش دارم.. یخوب یلیخ یتو بره کنار زندگ

 ...کنمی:باور نمویآر

باهاش  ینطوریشد چرا ا یسرعت ازش دور شدم چشمام پر اشک شده بود باورم نم ست،بهیمشکل من ن نی:اسلما

 صحبت کردم من اصال قصد ناراحت کردنش و نداشتم...

 سهند             

 …دادیکنار خانوادش نبود دلم گواه بد م ومیآر کردمینم داشیگشتم اما پ یچشمام دنبال سلما م با

 بابا عذر خواستم رفتم کنار مادر سلما.. از

 رفته؟ دم،کجایجون سلمارو ند ای:نادسهند

 جواب بده فکر کنم رفت داخل خونه.. دی:تلفنش زنگ خورد گفت باایناد

 . رونیسلما از در اومد ب دمیراحت شد به سمت خونه رفتم که د المیخ کمیکردم، ی:تشکرسهند

 رم خونه ؟من ب شهیم ستی:سهند حالم خوب نسلما

 .. میریباهم م گمیمن به بابام نیبرو داخل ماش شهی:البته که مسهند

 سلما         
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 یلیخ تینفسم تنگ شده بود وضع یبهداشت سیرفتم داخل خونه به سمت سرو میاومدم مستق ویآر شیاز پ یوقت

و ازش درخواست کردم به سرعت  دمیاومدنم سهند و د رونیگرفتم برم که همزمان با ب میداشتم تصم یافتضاح

 قبول کرد..

 گرفتم.. چهیدل پ کمیکردم و گفتم  یاز مامان خداحافظ یسرسر

 رو پام.. گمویدستمو گذاشتم رو سرم ودست د هینشستم  نیماش داخل

 سهند اومد... دینکش یطول

 دکتر؟ می:برسهند

 ..شمیزود خسته م دایبه استراحت دارم گفتم که جد ازی:نه خوبم نسلما

 خونه... میرس یاستراحت کن زود م کمی زمی:باشه عزسهند

 :با دستم ضبط و روشن کردم..سلما

 کنار من  یتو چه آرومم، چه آروم کنار

 من  قراریب یتو آرومه چشا یچشما تو

 

 دلم تنگه  یفهمیکه خوشحالم، تو م یفهمیم تو

  رنگهیهاست که بکه خواب من، کدوم شب یدونیم تو

رد ک رییدر من تغ زیانگار همه چ دنشیخاموش کردم که سهندم متعجب شد با دوباره د عیگوش بدم سر نتونستم

 شد در جسم و روح و قلب من.... قیدوباره تشو یحس خواستن

 االن کنار تو و یسهند کنارت بود حت اتیتو تمام سخت یبه اون فکر کن گهید یممکنه سلما تو حق ندار ریغ نیا

 تو سهنده فقط و فقط سهند..بچت سهند شوهر 
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سرانجامو  یعشق ب نیکتاب ا دیاما با یمن یاز خاطره موندگار زندگ یقسمت ویمجبورم که فراموشت کنم آر من

 ....شهیهم هیببندم برا

 سهند       

 نیازش بپرسم اما تو ا خواستمیم دادیداشت آزارش م یزیچیحساس بشم اما انگار  خواستمیشده بود نم بیعج کمی

 ندونستم.. زیجا تیموقع

 ویآر    

 یشدن و رفتن انگار چنگ نیسوار ماش دمیبرم سمتش که سهند و د خواستمیرفت م نیکه سلما به سمت ماش دمید

نبود که بخواد با وجود من عاشق بشه  یسلمارو اون عاشق سهند نبود دختر هیحرفا کردمیزده شد به قلبم،باور نم

م با به زبون آوردنش یواقعا سلما...حت ایو میوحدرد ر نیتسک هیبرا زنمیدارم خودمو گول م دونستمیگفت،نمیدروغ م

 ..شمیم یعصب

 باشم.. نجایا خواستمیسلما نبود منم نم یوقت

 و روشن کردم.. نیزدم وگذاشتم گوشه لبم.. ضبط ماش گارمیفندک به س هیاستارت و زدم  نیداخل ماش نشستم

  میبارون یچشما م،یشونیرو پ خط

  جونمیب یلرزونم، پاها یدستا

  وونمیا یسرگردونم، گال روح

 دارم فندک تب گارم،یچوب س یحت

 ...یدارن برگرد دوست

 جون..... یب گاریس نیکنم سر ا یانگار قصد داشتم تمام حرصمو خال گاریزدم به س قیعم پک

 یکن مرگ هیهر لحظت آرزو کنمیم یکار کنمیت مازت سهند نابود رمیگیبه فرمون،انتقاممو م دمیتا محکم کوب چند

 ...رمیگیمنم که تقاصشو ازت پس م نیحاال ا یبهم نارو زد یکرد یباز میبا زندگ

 سلما        
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 بعد دوهفته

 یزندگ شیک میریم یمدت هیبرا میگفته بود به خانواده هامون که دار شد،سهندیکم کم شکمم داشت بزرگتر م گهید

 ..میگرد یبچم که دوماهش شد به اصطالح برم ننیمنو بب تیوضع نیتو ا شدینم م،واقعایکن

 تظاهر بود... هیو همش  میبر ییاما قرار نبود که جا 

 ..نمشونیقرار بود نب یادیمدت ز میکرد یخانواده هامون خداحافظ با

ت دوس هیخوشحال بودم هم ندا،مثل. یلیبابت هم من خ نیبودتش واز ا دهیخانوادش پدرش بخش شیبرگشت پ ندام

من  دونستیبود که م یندا تنها کس زدیو مدام بهم سر م م،یبهم وابسته شده بود یلیخ میکردیباهم رفتار م یواقع

د با درک بود که ح ه،انقدریکه بدونه موضوع چ کرد ینم یپا فشار ادیم،زینرفتم و به خانواده هامون دروغ گفت شیک

 و حساب نداشت...

 شده بود.. یراض یو مامان تا حد کردیازدواج سامان با آهانا بابا مخالفت م هیابر

 ..دمینشه من جواب مثبت نم یآهانا گفته تا پدرت هم راض انگار

 هیتو رو یونه به االن که حت کردیدختره شد، نه که ازش مدام فرار م نیا شهیسامان چجور عاشق پ نیموندم ا من

 ..ستادیخانواده خودشم ا

 ...دونهیعاشق آنا بوده خدا م چطور

منم به اجبار قبول کردم،چون واقعا  ینظافت و آشپز هیبرا ارمیرو م گهید یکیندارو گفت  هیسهند گفتم ماجرا به

 همش دوست داشتم بخوابم.. شدمیخسته م کردمیکه کار م کمی

 زنگ خورد.. میگوش

 ناشناس بود،جواب دادم.. شماره

 ..بله،الو،الو

 رو کنار گذاشتم که یگوش الیخیاشتباه گرفته بود ب دمیقصد صحبت کردن نداشت شا ای ومدیصدا نم دونمینم

 بلند شد.. میگوش امکیپ هیصدا
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 از همون شماره ناشناس بود، امیپ

 (دیدار یدوستداشتن هی)چه صدا

 منقرض بشه... ایمزاحم تلفن نینسل ا خادیم یخدا ک یوا

زنگ خورد وباز هم  میدوباره گوش کردمیم نییرو روشن کردم داشتم شبکه هارو باال پا یو یپاک کردم ت امویپ

 خاموش کردم.. مویهمون شماره بود،فورا گوش

شدم  کیبه تلفن خونه نزد میتا حاال تماس نداشت بهیآب بخورم تلفن خونه زنگ خورد،عج وانیل هیآشپز خونه  رفتم

 قهیفرستاد چند دق امیکه امروز مزاحمم شد وپ هیشماره همون کس نیاومد ا ادمی هویبه شماره دقت کردم آشنا بود،

 چشام از زور تعجب گشاد شد،برداشتم.. شیپ

 ..یخاموش نکن توی:به نفعته گوشناشناس

 روشن کردم.... مویرخنه کرد تو وجودم به سرعت گوش یاسترس وحشتناک هیو  زدی:قلبم تند تند مسلما

 م گذاشتم تو اتاق خواب..کرد لنتیزنگ نخورد سا یول

و انداخت اومد داخل به سرعت رفتم سمتش ودستمو انداختم دور گردنش اونم منو تو آغوشش حل کرد  دیسهند کل 

 توانشو نداشتم.. گهیآرامشم بهم بخوره اصال د خواستمیاسترس گرفته بودم نم دایشد

 حالت خوبه ؟ زمیعز شدهی:چسهند

 ..ترسمیاسترس دارم سهند م ستمی:نه خوب نسلما

 ..زمیعز نمیبب مینیبش میبر ای:بسهند

 گفت.. می:رو کاناپه نشستسلما

 کن بهم.. فیتعر زمیعز شدهی: اول آروم باش بعد بگو چسهند

 سهند.. یبهم چ زهیبر یاگه مثل گذشته همه چ ادیب یکیخراب بشه اگه دوباره  میدوباره زندگ ترسمی:مسلما
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ه به نه خودم ون رمیگیآرامشتو ازت نم یعشقم لحظه ا وفتهیب یاتفاق زارمیسلما من نم یماد کرد:تو به من اعتسهند

 نخور باشه.. زارویچ نیغصه ا یالک دمیاجازشو م گهیکسه د

 ..کنمیم ی:سعسلما

 روز بعد.. سه

 فراموش کنم اما سخت بود.. کردمیم یمشکوک نبود سع هیاز تلفنا یخبر گهید

که  دونستمیم دیپول داشتم اما بع ی..خودم تو کارت به اندازه کافمیبخر یسمونیس میبود امشب با سهند بر قرار

 سهند قبول کنه...

 زنگ زده بود آماده بشم... سهند

 بوت کوتاهمم پام کردم  دمیپوش یبافت شنل هیبود هوا سرد شده بود  زییپا

 که تلفن خونه زنگ خورد برگشتم... رونیرم باز در خونه ب خواستمیرنگمم سر کردم م یطوس شال

 ؟یزنیشما چرا حرف نم یهست ی..الو.. کالو

 .نیرفتم به سمت ماش رونیخورد اومدم ب یوبا اعصاب دمیو کوب یگوش محکم

  سالم

 خودم حالت خوبه ؟حال پسرم چطوره؟ هی:سالم خانوم خانوماسهند

 ؟یخسته نباش یخوب ،تویمرس می:خوبسلما

 ..یدلم سالمت باش زیعز ی:مرسسهند

 بچه رو حساب کنم.. هیدایمن پول خر شهی:سهند مسلما

 ؟ی:قصد ناراحت کردنمو دارسهند

 :نه اما..سلما
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 باره خانوم قشنگم.. نینگو در ا یزیچ گهید می:اما واگر ندارسهند

 ..یدونستیم نویا ی:لجباز تر از منسلما

 گذار بوده فوقالعاده.. ریباتو تأث ینیهمنش ی:خب خانومسهند

 سهند.. یبدجنس یلی:خسلما

 به کل کل کردنمون گذشت.. یکساعتی

 ...شدیبود انگار قند تو دلم آب م ینوزاد لیتوقف کرد تمامش وسا یفروشگاه فوقالعاده بزرگ مقابل

 ..هیسراغ لباس نظرت چ میریاول بعد م میسفارش بد نمیچوبشو بب لیوسا می:برسهند

 ..شتیاما به دلم نم میدید ییچندتا میداشتیفت تو دستاش کنار هم قدم برم:دستمو گرسلما

 کهیمدلشم ش نیاونو رنگ و بب سهند

 محشره.. یلی:خسهند

هم بود سهند راجب چوباش چندتا سوال  ریرنگ بود که واقعا چشمگ یدیداخل مغازه رنگ چوبش مروار می:رفتسلما

 ..دنیم لیتحو گهیگفتن تا دوروزه د میکرد انتخاب کرد

 میرفتگیکفش هرکدومو که م ی،کاله کتون می.گرفتیچند دست ،سرهم میگرفت یلباس نوزاد میرفت رونیب میاومد

قرار شد سهند داروخانه هم بره از اونجام پودر  میهم گرفت ریش شهیو ش م،پستونکیرفت یبراش م سهیقش ور یکل

 ..رهیام بگ گهید زیبچه و چندتاچ

ده گرسنم ش یلیخ خوردمیبا ولع م میرستوران جوجه سفارش داد میرفت میگذاشت نیاشپشت م میکرد دیخر یکل

 بود ...

 ..میریبگ یاسباب باز میبر دیام با گهیروز د هیتو اتاق خواب، میگذاشت دارویخونه..خر میدیرس

ساز و روشن کردم اومدم اتاق  ییو روشن کرد منم رفتم چا یو یلباساشو عوض کرد نشست رو کاناپه ت سهند

 که  بستمیموهامو شونه زدم داشتم از باال م دمیبود و پوش میآزاد که مخصوص حاملگ رهنیپ
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هند بلند س دمیکه د رونیاز اتاق رفتم ب دمیکش قینفس عم هیکرد  دنیزنگ خورد قلبم شروع به تند تند تپ تلفن

 شد جواب بده..

 :برندار..سلما

 زمی:چرا عزسهند

 ..شیک میکه نرفت ادیدروغمون در م شهیوقت آشنا م هی:اسلم

 شماره خونه رو نداره.. ی:نه گلم کسسهند

 ..دارمیچشم برنم یول

س ح هیاسترس داشتم  داینکرده بودم اما شد یکار نکهیبا ا دمیترسیچرا م دونمیدم،نمینفس راحت کش هی:سلما

 ..وفتهیم یاتفاق بزرگ هیحتما  گفتیبهم م یقو یلیخ

 نشستم کنار سهند.. ختمیر ییچا دوتا

 ..میبچه دار شد میبگ میبه خانواده هامون خبر بد هی:سلما نظرت چسهند

 ..می..آره موافقم بهتره اطالع بدمیوقتشه بگ گهید گفتی:راست مسلما

 سهند؟ یچ نجایا انیاگه بخوان ب اما

 ..زمیعز کنمی:فکر اونم مسهند

 سهند زودتر رفت دفترش.. صبح

 منم بهش نه نگفتم.. گهیگرفت د یرفته بود شهرستان مرخص ومدیکمک م هیکه برا یخانوم

 صبحانه خوردم هی پاشدم

 زنگ خورد.. میرمان از کتابخونه برداشتم مشغول خوندن شدم که گوش هی

 همون شماره ناشناس بود جواب دادم.. دوباره
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 الو

 نمتیبب دی:باناشناس

 ؟یهست ی:شما کسلما

 با خودت.. میت،تصمیزندگ ریز زنمیم تیکبر هی یایمنتظرم،اگه ن ابونتونیخ:پارک سر ناشناس

 ..یخوایم یاز من چ  میگورتو گم کن از زندگ یهست یتو ک ی:لعنتسلما

 یفیتو بالتکل ستیدرست ن نکارینه ا گفتیبهم م یحس هیقطع شد به سرم زد به سهند زنگ بزنم بگم اما  تماس

 گرفتم برم... میکردم تصم ریگ یدیشد

رنگمو پام کردم در  یسرم کردم بوت طوس ممیو شال مشک یشلوار مشک دمیآب زدم شنل گشادمو پوش صورتمو

 خونه رو قفل کردم...

 سرعت جواب دادم ..زنگ خورد به مینبود،گوش یپارک بودم انگار کس داخل

 بله

 ..اینشستم ب قی:پشت سرت تو آالچناشناس

 ..داشتمیقدمامو آروم برم یهست یت بهت تو ک:بغض گلومو گرفت لعنسلما

 …که ستادمیا روبروش

 رنگش زل زد تو چشمام.. یعسل هیپسر جوون با چشما هی

 ؟یکرد ری:دناشناس

 یشیچرا مزاحمم م یخوایم میاز جون منو زندگ ی؟چیهست ی:تو کسلما

 توام.. ی:عجله نکن،من ناجناشناس

 ه؟یقصدت چ یکه چ یبد لمیمشت چرت وپرت تحو هی نجایا ی:صدام کردسلما
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 هیزنا نیوتوام مثل ا خورهیداره با عشقش قهوه م ونای:فقط کمک به تو،همسرت سهند راد االن تو کافه وناشناس

 ..یالیاحمق خوش خ

 ؟یشناسیهمسر منو از کجا م یگیم یدار یکرد،چیگنگ صحبت م شدمی:متوجه حرفاش نمسلما

 ..ینیهمسرتو بب انتیخودت خ هیتا بهت ثابت بشه با چشما ای:بامن بناشناس

که به اون کافه برم..آدرس کافه رو بده خودم  کردیم قمیتشو یبیحس غر هیخواست باهاش برم اما  ی:دلم نمسلما

 ..رمیم

 ..برمتی:من مناشناس

 ..امیت مپشت سر ی،با تاکسبهش اعتماد کنم تونستمینم دمیترسیباشه اما واقعا م یآدم خطر ناک ومدی:بهش نمسلما

 ...میباهم بر ریبگ ی: تاکسناشناس

 گرفت.. یبه هرحال قبول کردم تاکس هیباهم رفتنمون  چ هیهمه اصرارش برا نیا دونستمی:نمسلما

 دونستمیداشتم م نانیکردم و اومدم من به سهند اطم نکارویفرستادم که چرا ا یراه همش خودمو لعنت م یط تو

 …ستیکار ن انتیخ هی ویثابت کنم سهندم مثل آر کهیمرت نیتا به ا رمیکنه،مینم نکارویا

 ..میشد ادهیو حساب کردم پ هیتوقف کرد کرا نیماش

 نگاهشون کن .. شهی:از پشت شناشناس

فس ن هیخوشحالن،چشمامو رو هم گذاشتم  یلیمشخص بود خ دنیخندیکرد داشتن م خیلحظه بدنم  کی هی:براسلما

 درآوردم شماره سهند و گرفتم بعداز خوردن چندتا بوق جواب داد.. فمیاز ک مویشدم،گویکش قیعم

 ؟ی:بغضمو قورت دادم،سالم خوبسلما

 ؟ یتو خوب یمرس زمی:سالم عزسهند

 ؟یی:کجاسلما

 افتاده؟ یکنم،اتفاقیم یدگی:دفترم دارم به چندتا پروندهام رسسهندم
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 ..دیبرم خر خوامیبگم من با ندا م خواستمی:نه فقط مسلما

 :باشه برو مراقب باش..سهند

 :خداحافظ..سلما

 که زل زده بود تو چشمام گفتم.. یرو قطع کردم ..رومو برگردوندم به طرف مرد یگوش

 بوده به هرحال ازت ممنونم خدانگهدار .. یاصال قصدت چ ای یکرد نکارویو چرا ا یهست یک دونمینم

 رو برات روشن کنم.. گهید هیزایچ یلیخ یباط باشبامن در ارت دی،بای:شمارمو که دارناشناس

 برام روشن شد.. یهمه چ ی:به اندازه کافسلما

 گرفتم آدرس خونه رو دادم.. یتاکس دهیم یکه چه جواب نمیبب ستادمینا منتظر

برام  یا گهیسود د چیهربار اعتماد کردم جز ضرر ه ایپرت کردم دستمو گذاشتم رو سرم،خدا یگوشه ا لباسامو

 .. دمیاما درست برعکسشو د گهیدروغ نم کنه،ینم انتیهرگز بهم خ کردمینداشته،من قلبا سهند و باور داشتم فکر م

 ...شکستمیمن پسرم و داشتم هرگز نم زهیاشکام بر خواستمیاصال خوب نبود..نم میروح حال

 بهش زنگم زدم یحت دمیبا چشمام د ستیا نباشه ام یه،بازی اوردم،اگریخودم م هیبود،همش اما و اگر برا ریدرگ فکرم

 …که دروغ گفت

 ..ادیب ایکه پسرم به دن ینداشتم به روش بزنم حدأقل تا وقت قصد

 بلند شد... میگوش امیپ هیصدا

 منتظر باش..( زاسیچ نیفراتر از ا یلی:)خناشناس

 ..گهید دمیو فهم دمیفهم یم دیکه با یزینداشتم چ گهیدونه رو د هی نیا حوصله

 ساعت بعد سه

 سهند         
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 بود حتما سلما تا االن برنگشته.. کیو انداختم درو باز کردم خونه تار دیکل

گرانش ن کمیبود  دهیچشماش بستس روشو نکش هیدور سلما پر دستمال کاغذ دمیاتاق لباسامو عوض کنم که د رفتم

 شدم..

 ..رونیلباسامو عوض کردم درو آروم بستم اومدم ب عیزدم،سر شیشونیبوسه کوتاه رو پ هیروش، دمیرو کش پتو

 بود جواب دادم.. یزنگ خورد،شماره ناشناس میو روشن کردم،گوش یو یرو کاناپه ت نشستم

 :بلهسهند

 ..کنمیم امیو برات پ ،آدرسینیهمسرتو بب یصبح تو کافه شاپ مروه باش تا چهره واقع10:فردا ساعتناشناس

 :شما؟سهند

 نکنم.. ریذهنمو درگ یبود،حتما اشتباه گرفته الک یاز حرفاش منظورش چ اوردمیقطع شد،سر درن تماس

 سلما            

مون مض نیاومده با ا امیبرام پ دمیبرداشتم د مویاومده خونه گوش اد،حتمایم ونیتلوز هیصدا دمیباز کردم د چشمامو

 ..(یحرفاشو بشنو یمالقات کن یکیبا  دیس و برات فرستادم باکافه مروه باش آدر میکه )فردا حتما رأس ساعت نه ون

 کن.. شترشیتوام ب مهیزندگ هیکم استرس تو گهیبسه د یلعنت

زل  یا هقیچشماشو بسته خوابش برده بود،پنج دق دمینشسته بود رو کاناپه رفتم روبروش که د رونیاز اتاق ب رفتم

 زدم بهش،تو دلم گفتم چرا دوباره گول خوردم..

 روش.. دمیاز اتاق آوردم کش ینازک پتو

 چشماشو باز کرد... عیسر که

 ؟یشد داریب زمی:سالم عزسهند

 که نشسته خوابت برده.. یخسته شد یلیتوام خ نکهیخشک وسرد جواب دادم سالم اره مثل ا یلی:خسلما

 روم بود یفشار کار یلی:آره امروز خسهند
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 زدم و گفتم مشخصه.. ی:پوزخند مسخره اسلما

 افتاده؟ ی:اتفاقسهند

 تو بگو؟ دونمی:نمسلما

 بگم.. دیو با ی:چسهند

 که ازش خبر ندارم.. ویزای:اون چسلما

 :متوجه نشدم..سهند

 ..ستی:مهم نسلما

 :سلماسهند

 بخوابم.. رمی:مسلما

 ی:شام نخوردسهند

 ندارم لی:مسلما

 ..ارنیم دمی..االن سفارش میبخور دی:بخاطر پسرمون باسهند

 :باشه..سلما

 هیفرداهم برم به اون کافه بعد تسو دیبا شدیمانعم م یزیچیبهش بگم اما  خواستیتلفن زدن بود،دلم م مشغول

 …باهات سهند کنمیحساب م

بود  یکه به رنگ طوس مویدوش گرفتم شلوار دمپا حاملگ هی عیسهند طبق معمول زودتر رفت سرکار سر صبح

 ریو پن لقمه نون هیباعجله  دمیرنگمم گذاشتم رو سرم بوتمم پوش یه طوسبافت همرنگشو هم تنم کردم کال دمیپوش

قرار مالقات کنم  یکه با چه کس دمگرفتم آدرس کافه رو دادم کنجکاو بو یگرفتم خوردم تا ضعف نکنم تاکس

 بشنوم.. ییوکنجکاو تر که قرار چه حرفا

 گرفت.. یافه نبود قلبم ضربان تندجز من تو ک یبا استرس قدم گذاشتم داخل کس ستادمیکافه ا مقابل
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 از خودم ضعف نشون بدم... دینبا

 ..میگذشته بود از نه ون قهینشستم ده دق دمیکش قینفس عم هی

 ساله وارد کافه شد نشست مقابلم سالم داد آب دهنموقورت دادم وبه زور جواب سالمشو دادم..30 بایتقر یمرد هی

 هستم سلما خانوم ایبرد

:دستشو گرفت مقابلم چشم دوختم به دستش اما با نگاهم پس زدم که خودش متوجه شد و دستشو کنار سلما

 ..دیکش

 دم،انقدریکه در حقت دارم انجام م هیخبر دارم،اگه خواستم کمکت کنم فقط از رو لطف تیبم زندگ روی:از زایبرد

 بخش بزن.. یلبخند انرژ هیعبوس نباش 

مسر من ه دیتموم کن اتونویمسخره باز نیت رو لبام سرمو تکون دادم و گفتم بسه انشس یزی:لبخند تمسخر آمسلما

 هرگز.. کنهینم انتیبه من خ

سوال من  هیبرا ی؟جوابیمنو بشنو هیحرفا یاالن چرا حاضر شد یکنیچکار م نجایا ی:پس اگه باورش داشتایبرد

 ؟یدار

 وزار زدم.. زینداشتم بهش بدم سرمو گذاشتم رو م ی:جوابسلما

 ..یو عمل کن یگوش بد زنمیکه بهت م ییکه به تک تک حرفا یاما به شرط کنمی:کمکت مایبرد

 د؟یشناسیاز کجا مارو م نیهست یبدونم شما ک خوامی:اول از همه مسلما

 عجول نباش خانوم محترم.. یشی:باالخره متوجه مایبرد

که باهات داره رو نکته به نکته به دوستم   ییرفتار کاراشو،یکنیم لیانداختنو تعط کهیخونه اخم و ت یکه رفت االن

 ..یکنیگزارش م

نداره اگرم شوهرم بهم  یچ،ربطیمن به شما ه یخصوص یزندگ دمیو انجام نم دیکه گفت ییاز کارا چکدومی:هسلما

 هست.. یهدفتون چ ستیبه کمک امثال مثل شما ندارم که معلوم ن ازین امیکرده باشه خودم از پسش برم انتیخ

 گرفتم آدرس خونه رو دادم... یتاکس هی رونیبرداشتم رفتم ب زیاز رو م فمویک سرعتبه
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 ..رونیکارتمو شکوندم و از پنجره انداختم ب میدر آوردم س فمیاز ک مویگوش

 بهت سهند هرگز.. کنمیشک نم هرگز

من  دونستیخب سهندم مصحبت کنن  یشاپ رفته راجب موضوع یاز آشناهاش بوده که باهاش کاف یکی حتما

 حساسم نخواست بهم بگه تا اعصابم خورد نشه..

 دارم بهشون.. مانیتا چه حد ا دونستمینم دادمیم یحرفا دلدار نیبا ا خودمو

 در هم وارد خونه شدم.. یافکار با

پا  ییایکه قرار تو چه دن یدونیرو تخت دستمو گذاشتم رو شکمم پسرم نم دمیدر آوردم دراز کش یگوشه ا لباسامو

 نشونت بده فرشته من .. شویفقط خوشا ایدن نیا دوارمیام یبزار

چندروزه کارمون شده بود از  نیغذا درست کنم ا تونستمیسازو روشن کردم نم ییاومدن سهند شده بود چا کینزد

 سفارش دادن... رونیب

کارت که نداشتم مجبور شدم تلفن  میه بودم سبود خونه نگران شد ومدهیگذشت اما هنوز سهند ن یم یساعت دو

 خونه رو وصل کنم و بهش زنگ بزنم..

از زبونمو گ عی،سریبراش افتاده باشه چ یگرفتم اگه اتفاق داد،دلشورهیساعت مدام بهش زنگ زدم اما جواب نم مین

 جواب بده... تونهیگرفتم نه خدا نکنه سهند حالش خوبه حتما تو راه برگشت نم

رک گفت،مشت نباری،دوباره شماره شو گرفتم که ا شدمیآروم م یکم ینطوریا ومدمیوم رفتمیرو م ییرایپذ ریمس یه

 ..باشدیمورد نظر خاموش م

 ..رهیم جیشد،حس کردم سرم داره گ یدلم خال ته

 آب خوردم زنگ خونه زده شد.. وانیل هی

تعجب  یلیکه کرد خ یکار نیاز ا یو سالم وارد خونه شد بدون گفتن سالم حیدرو باز کردم که سهند صح عیسر

 کردم..

 ؟ییمعلومه کجا سالم
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 نبود من شهیتو که بد نم هی:براسهند

 ه؟ی:منظورت چسلما

 ...رمیدوش بگ رمی:حوصله بحث ندارم مسهند

با  ادخیراسته،از من سرد شده م ینکنه همه چ اینم،خدایو از سهند بب یرفتار نیهمچ دیگنجی:اصال تو باورم نمسلما

 ..خادیرفتاراش بهم بفهمونه که منو نم نیا

 باهاش صحبت کنم.. دیاد،بایآشپز خونه خودمو مشغول کردم تا ب تو

 ..زیگذاشتم رو م ختمیر ییشد دوتا چا ادیز یو یت هیصدا دمید

 باهات صحبت کنم.. خوامی:سهند مسلما

 خاموش کردم.. دمیندادم کنترل و از دستش کش یجواب نبارمینداد دوباره سوالمو تکرار کردم ا جوابمو

 ..هیرفتارات.چ نیا ی،معن زنمیباهات حرف م دارم

باهات حرف بزنم اگرم تا االن پرتت نکردم از  ادیشرمم م یزنه هرزه تنوع طلب هیاز خودت تو  ی:حالمو بهم زدسهند

 رام بچه تو شکمته..به احت رونیخونه ب نیا

 ..یچ یعنیشنوم اصال  یدارم م ی:به گوشام شک کردم چسلما

 اصال دستم خودم ارمیاومدم اتاق چمدونمو برداشتم چند دست لباس گذاشتم داخلش اخت ستمیبا گهید نتونستم

 نبود..

 .. دمیچمدون وبا خودم کش دمیپوش یلباس هی یسرسر

 ..ادیب ایبچت بدن یسلما تا وقت یبر ییجا ی:حق ندارسهند

 ...نباری:گوش به حرفش ندادم اسلما

 ..یازت..خود دان کنمیم تیبه عنوان پنهان کردن بچه از پدرش شکا یبردار گهیقدم د کی:اگه سهند
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 رمیرفت اومد دستمو بگ جیگ ،سرمیگیم یچ یدار یفهمیم چیدهنتو ببند ه گهی:برگشتم به سمتش،بسته دسلما

 پس زدمش..

 ...یبه من بزندست  یندار حق

 سهند             

 یاول دمیسلمارو د هیعکسا یآورد واسم،باز کردم که در کمال ناباور لیبسته تحو هیدفتر نشسته بودم که پست   تو

 شاپ بود داشت یکه تو کاف گهیبود و چندتا عکس د مانهیمرد نشسته بود حالتشون صم هیبه  کیتو پارک نزد

 نیخروبا آ نینشستم تو ماش کنهیم انتیخ بهمباور کنم زنم داره  تونستمینم شدمیم وونهیداشتم د زدیلبخند م

 ..کردمیروشن م گاریپشت سرهم س دادمیکجا فقط گاز م دونستمیسرعت روندم نم

 ...یزندگ نیبه ا لعنت

 د..لگدمال ش رتمیشکستم غرور مردونم خورد شد غ نباریکنم اما انگار ا ینبودم که بخوام شونه خال یکس من

 شدم نفسم تنگ شده بود.. ادهیپ نیو کنار جاده نگه داشتم از ماش نیماش

زدم  صدایتعجب کرده رفتم حموم انقد زجه ب یلیو انداختم اومدم داخل بهش رو نشون ندادم مشخص بود خ دیکل

 ..رونیخسته شدم اومدم ب گهیکه د

 ..رمیخودمو بگ هیو به روش بزنم اما نتونستم جلو یزینداشتم چ قصد

 ..زدمیم دیرو زدم که نبا یحرف

 کنم... دشیچمدون برگشت هول کردم انگار قلبمو چنگ زدن مجبورم شدم تهد هیاتاق با  رفت

 مانع شد... رمیرفت اومدم دستشو بگ جیگ سرش

 :سلما سهند

 اری:اسم منو به زبونت نسلما

 ..میباهم صحبت کن دی:باسهند
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 زودباش بگو منتظرم.. یه بهم نسبت ندادمونده ک یبسه چ گهید ی:حرفاتو زدسلما

 شیرو زندگ هیسا هی ینیمرد احساس سنگ هی یدرک کنن که وقت توننیمردا بهتر م شش،امای:شرمنده بودم پسهند

 بشه، تونهیم یبه چه آدم لیتبد کنهیم

 ..  کنمیم هیکنم اونوقت باهاش تسو دایاون شخص و پ دیبدم،با یحیبراش توض تونستمینم

 ویآر       

 سهند راد یکال نابود بش گهیمونده د کم

تو باتالق تور و هم با  یاگه منو فرو کرد یاما کور خوند یاریتا زنم و از چنگم در ب یمنو از سر راهت بردار یخواست

 ...کشمیخودم م

 نکاریانجام ا هیابر ینانیقابل اطم هیآدما یلیکرده بود....خ ریروزا خوشحال بودم عطش انتقام وجودمو تسخ نیا

 سهند و راجب سلما دگرگون کنم وهم سلمارو در ارتباط با سهند... تیداشتم چند نفرو انتخاب کردم که هم ذهن

 ...شرفتهیکه خوب پ نجاشیا تا

 سلما         

حضورم و  خوامیمن م یبنداز رتیبه بنده حق ینگاه هی شهیچرا خدا جونم م خوادیچرا خدا برام خوب نم دونمینم

 ..ستین رایرو پذ گهید هیشکسته باور کن شکستا یلیمن قلبم خ ایکنم خدا یادآوریبهت 

 یچ گهیگفت د شویما، گفتنا نینمونده ب گهید یاتاق و قفل کرده بودم چند بار سهند در زد اما باز نکردم حرف در

 بگه.. خوادیم

 الیخوش خ یلیخ ه،تویعیطب نیتورو از سرراهش برداره ا خادیم ونهیدر م گهید یکی هیپا یسلما مشخصه وقت خب

 ...یباور کن یخواست یکه نم یبود

 ..میهمو پر کن ییمن قراره منو تو تا ابد تنها هییکوچولو پسر

 ماه بعد چهار
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ه بود بزرگتر شد یکمی مینیچهرم خنده داره بود صورتم پف کرده پاهام بادکرده ب یلیتوپ شده بود خ هیمثل  شکمم

 ...میآلبوم درست کرد هی هیآتل میه اصرار مکرر سهند رفتب

 …پر از طنش و استرس بود میهشت ماهه شدم،باردار االن

من هم  هیهم برا بخشمشینم چوقتیکرده بود ه نکارویا یک دونمینم گذره،هنوزمیم ییماه از اون شب کذا چهار

رد م هیبه سهند که اون برخوردو کنه به هرحال  دادمیبه هردومون ثابت شد،حق م نیسهند تله گذاشته بودن ا هیبرا

 بسپارم.. یاون حرفارو به فراموش ردمک یو سع دمشیزد،بخشیحرف اول و م شیمردونش تو زندگ رتیبود غ

 یلیخوشحال شدن،البته خانواده من بخاطر کم سن بودنم خ یلیخ میکه به خانواده هامون اطالع داده بود مویباردار

 ستین ازیمن،اما سهند قانعشون کرد که اصال ن شیپ انیاونا ب ای ششونیمن برم پ ایصرار داشتن نگران بودن و ا

 ...میکن زتونیسورپرا میخوایم

پسرشونو از  شهیهم هیکنه اگه موافقت نکنن با ازدواجش برا دیخانوادمو تهد یجوریتا  رانیرفته بود از ا سامان

 ..دنیدست م

 که کرد احمقانه بود.. یکار

جا انداخته بود که انگار واقعا پدر بچه منو  یقرار نبود که عوض بشه،اما سهند برام جور چوقتیه میزندگ تیواقع

 ..کردمیم ینداشتم خوشبخت زندگ یا گانهیحس ب چیه ویآر

 بدون دردسر .. میکنیم یزندگ میبا آرامش دار نهیا شیعشق بود،خوب یب اگرچه

 قیبراش خوشحال بودم قطعا که ال یلیبود خ تیبود و اونجا مشغول به فعال شرکت زده زدیهم مدام بهم سر م ندا

 ها بود.. نیبهتر

 زنگ خورد برداشتم شماره ساره بود.. میبودم که گوش دهیتخت دراز کش رو

 :جانمسلما

 ..ایدن هیمامان کوچولو نی:سالم به خوشگل ترساره

 ایعمه دن نینشست رو لبام،سالم به بهتر ی:لبخندسلما
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 براتون تنگ شده  یلی،دلم خ زمیعز ی:خوبساره

 ..تونشیپ میگردیبرم دیعضو جد هیبا  یبراتون تنگ شده انشأاهلل به زود یلیدلمون خ م،ماهمیهمه خوب ی:مرسسلما

 ..گهیموکول کنم به چندماه د مویخواستگار خیتار دیمنم با م،پسیصبرانه منتظر ی:بساره

 ..یگفتیبوده نم ییخبرا طونیش ییوا دمیکش یخفه ا غی:جسلما

 ...دیایتا خودتون ن گمیهست،منم بهتون نم یا مهینصفه ن هیخبرا هی:ساره

 ..یکنیم یتالف یدار یبدجنس یلی:ساره خسلما

 یمامان کوچولو ..بابا شیتو خمار نطوره،بمونی:بله بله همساره

 …نشد متأسفانه رمیهم دستگ یکنجکاو بودم اما خبر یلیخ شیواقعا هم موندم تو خمار میکرد ی:خداحافظسلما

  نیبود وزنمم سنگ میآخر باردار هیها ماه

 پرخطرم.. مانیو ترس داشتم از زا استرس

 ....رمیاز سهند بگ ییقوال هی دیشد،بایم یوسط چ نیبچم ا ومدیسر من م ییبال اگه

 سهند        

 استقبالم نگران شدم.. ومدیباور  سلما ن نیاول هیو باز کردم برا در

 شد داریقربون صدقش رفتم نوازشش کردم که ب کمیخوابه، دمیاتاق د رفتم

.. 

 ؟یاومد ی:سالم کسلما

 اومدم خانومم شیپ قهی:چند دقسهند

 خوابم برد.. یک دونمی،نمی:خوش اومدسلما

 من.. شمی:استراحت کن مزاحمت نمسهند
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 شدم.. داریب گهی:نه دسلما

 سلما            

 سهند... ییشکمم کردم آ ریز دیدرد شد حس

 دردت گرفته  شدهی:چسهند

نبودم داشتم درد  هوشیچشمامو بستم ب دنمهینفس کش هیآخرا گهیجوابشو بدم فقط حس کردم د تونستمینم

 ...کردیم یمنو و به سرعت رانندگ نیحال شدم سهند گذاشته بود تو ماش یاما ب دمیکشیم

 که االن کجام.. دادمیم صیچشمام تار بود اما تشخ دیدویوم دیتو آغوشش کش منو

 سهند             

گرفته انقدر هول کرده بودم که واقعا حرکاتم دست خودم نبود سپردم دست پرستار که به سرعت  شیحاملگ درد

 گفت اتاق عمل آماده باشه..

 بود.. مارستانیب دکترشم

 ستن درستهه یراد االن تو ماه هشتم باردار هی:سالم آقادکتر

 براشون.. وفتهین یاتفاق کنمینه ماه هستن خانوم دکتر خواهش م لی:اواسهند

 ..دیبرگه هارو امضا کن یسر هی رشیبخش پذ دی:آرامش خودتونو حفظ کندکتر

 اوردهین یبرام خبر چکسیاما ه دهیطول کش یساعت کیبودم  شونیسرعت رفتم برگه هاالزمو امضا کردم پر به

از خودت دورش نکن  چوقتیه گفتیکه مادرم بهم داده بود وم کمویقرآن کوچ کردیم سیصورتمو خ صدایاشکام ب

 …همسرمو فرزندم یسالمت تیدر آوردم و بازش کردم ،شروع کردم به خوندن به ن بمیتو، از داخل ج منیا نیا

 ومد..ا ایل پسرتون بدنجناب راد گ گمیم کیاومد به سمتم تبر یام گذاشت دکتر با لبخند پهن گهیساعت د مین

 حالش خوبه ؟ یزدم،همسرم چ ی:لبخندسهند

 :حال همسرتونم خوبه..دکتر
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پخش  ینیریو ش مارستانیسبد گل بزرگ کل ب هیو دمیخر ینیریش رونی:از دکتر تشکر کردم به سرعت رفتم بسهند

ل و داد گ یجون یسالم ب زدیم یکرد تو اتاق سلما رنگش به زرد مییفوران کرده بود پرستار راهنما میکردم خوشحال

 داشت.. یسخت مانیزا یلیخدورش بگردم  یزدم اله شیشونیبه پ یگذاشتم کنار تختش بوسه ا

 بودن... اوردهیپسرمونو ن هنوز

 ..ایهمسر ومادر دن نیبهت بهتر گمیم کیزدم تبر یلبم بردم بوسه طوالن کیسلمارو تو دستم گرفتم و نزد دست

 ماش ازم تشکر کرد..جون بود با چش یب یلیخ

 دمیدادم و پسرمو تو آغوش کش یرو تخت مخصوص بچه آوردن قند تو دلم آب شد به پرستار مژدگان پسرمونو

 کردیزور باز م بود ..چشماشو به زهیم زهیر یلیخ ییبابا یبابا قربونت بره خوش اومد یاله دمیکوچولوشو بوس هیدستا

کمک پرستار سلما بلند شد بچه رو تو آغوشش  انبود ب غیشباهت به ج یکردن ب هیشروع کرد به گر بستیم عیوسر

 ...دیبهش زد وسرشو بوس یجون یبده سلما لبخند ب ریتا ش میگذاشت

 نبود.. فیوجه قابل توص چیبه ه یخوشحال نیبودم و ا خوشحال

 سلما   

 بهتر شده بودم.. یلیحال و جون بود اما نسبت به روز اول خ یب یلیمرخص شدم بدنم خ مارستانیب از

 ..شدیسهمم م ایدن هیایانگار تمام خوش گرفتمیپسرمو بغل م یبود مادر شدن وقت یقشنگ حس

 ..کردیم یگرم یلیگشوده استقبال خ هیخوشحال بود وبا رو یلیخ سهندم

 آروم کردنش فقط کار سهند بود.. کردیم هیکه گر یوقت یآروم بود ول یلیخ پسرم

 مدواریمن بود ام ریتقص نیبراش و ا کردیم یپدر پسرم بود اما سهند داشت پدر ویخوردم،آریتو ذهنم تأسف م مدام

 هم من وهم پدرشو ببخشه.. دیکه پسرم بزرگ شد موضوع و فهم یروز

 بود پسرمم شکمو.. ادیز یلیخ رمیش

 بخوره.. ریدوست داشت ش همش

 کنار تخت خودمون گذاشته بودم.. یکیکوچ گهواره
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کار شستن بچه رو سهند به عهده  ستمیسرپا با ادیز تونستمیخوب نبود نم یادیکرده بود،چون من حالم ز یخراب کار

بازش  یکمی دمیروغن مخصوص نوازد هم به پاهاش مال کمیگرفته بود بچه رو شست آورد پودر زدم کنار پاهاش 

مک دادم به ک رشمیکالهشم گذاشتم ش رنگشو پوشوندم براش ییمویل یبستم سرهم شویبیب یگذاشتم بعد ما

 سهند خوابوندمش گذاشتم داخل گهواره اش..

 ..ستیپسرمون اصال درست ن هیبرا می:سلما هنوز اسم نزاشتسهند

 اسم پسرمون بشه.. نیا هیدوست دارم نظرت چ یلیو خ رادی:سهند من اسم هسلما

 دنبال شناسنامه.. رمیمن م زم،فردایعز ی:اسم قشنگسهند

 جگر بخره برام.. رونیرو تخت سهند رفته بود از ب دمیدراز کش کمیکردم، یشکر:تسلما

 راد رادیشه،هیپسرم شناسنامه دار م فردا

 ..هیعماد رادیاصلش ه اما

 نشست رو گونه هام.. یاشک قطره

 بود.. رشینشون بدم اما ذهنم مدام درگ ویراجب آر یسهند عکس العمل شیپ تونستمینم

 روز بعد سه

 کرده بود تا کنار ما باشه.. لیکارو تعط یو گرفته بود و مدت رادیشناسنامه ه سهند

 ..میناراحت شده بود که بهش اطالع نداد میلیوخ ادیبچه ب دنید هیقرار بود امروز برا ندا

 ..رهیرفته بود دوش بگ سهند

 زنگ خورد.. میگوش

 جانم

 حالتون خوبه مادر زمی:سالم عزایناد

 ن؟یچطور م،شمایما خوب ین مرس:سالم مامان جوسلما
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 نگرانم سلما.. یلیخ شتونیپ میایب نیگلم،دلم براتون تنگ شده آخه.چرا نزاشت می:خوبایناد

 ..میایاومد ما حتما م ایکه بچه بدن گی:نگران نباش مادر من دوماه دسلما

 ومدیبازهم،خوشت ن ،اگریفقط ببخش که خودت حضور نداشت میکرد هینوه مون ته هیکامل برا یسمونی:سایناد

 ..میخریم دترشویجد

 ..دستتون درد نکنه..ادیکه خوشمون م د،معلومهیدی:قربون مامانم برم آخه چرا زحمت کشسلما

 ..خداحافظ کنمی:فداتبشم فرشته من برو مراقب خودتو و پسرمونم باش به سهندم سالم برسون خستت نمایناد

 ر...شماهم  سالم برسون خدانگهدا ی:چشم مامانسلما

 زیصحبت کنم با بابا و مامان راجب سامان باالخره انتخابشه،مخالفت کردن اصال جا یحساب دیبرگشتم با یوقت

 ..ستین

 ..کردیم یباز رادیاز حموم اومده بود داشت با ه سهند

تنم کردم به همراه  موینفت یآب ریحر زیکردم شوم یمیمال شیدوش گرفتم موهامو خشک کردم آرا هیرفتم  منم

 پام کردم... ممیصندل آب یشلوار کش کوتاه مشک

 االنا بود که ندا برسه.. گهید

 ...زمیعز یمرس دمیزدم به سمتش گونشو بوس یسهند لباساشو عوض کرده لبخند دمید رادیاتاق ه رفتم

 و بغل کردم پسرم

 دوست داره توام دوستش داشته باش گل پسرکم.. یلیخونمون خاله ندا تورو خ ادیمهمون داره م یمامان

 ..میو قربون صدقش رفت میجفتمون قهقهه زد دیزد به رومون که سهندم د یلبخند

 بعد.. دوماه

بچه دوماه  هیخورد که  یبود بهش نم زیر یلیهم که خ رادیاومده جثه ه ایپسرمون به دن دنیهامون فهم خانواده

 باشه..
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گاه و فرود انیممکن بود ب میبرگرد میخوایکه به اصطالح م میاما بهشون نگفت نایمامان اخونه  میفردا شب بر قرار

 نقش برآب بشه.. یهمه چ

 مشغول کار شده بود.. سهند

 ندهیآ هیکرده تو جامعه باشم برا لیفرد تحص هیشد برم دانشگاه درس بخونم  کسالشی رادیداشتم ه میتصم منم

 خوب بود.. یلیپسرمم خ

 ..زدیسر م ومدیآزاد داشت م میکه تا ییوقتا زدیو دوست داشت هرروز زنگ م رادیه یلیخ ندا

ه خون ومدیاما تا سهند م کردیم یقرار یوابسته شده بود به سهند ب یلیکردم خوابوندمش خ یبا پسرم باز کمی

 کرد وآروم بود.. ینم هیاصال گر کردیبغلش م

 مورد عالقه سهندم بود.. هیدرست کنم که غذا مهیشام خورشت ق هیبرا خواستمیم

 کارارو انجام دادم برنجم آبکش کردم دم گذاشتم.. همه

 سر زدم هنوز خواب بود رادیگرفتم رفتم اتاق به ه قهیدوش ده دق هی

ندل بود ص دیو سف یکه به رنگ مشک دمیپوش ممیکوتاه عروسک رهنیرنگ کردم پ یدود شیآرا هیاتاقم  برگشتم

 گمو پام کردم..رن یمشک

 بشه بپوشونم براش.. داریگذاشتم تا ب رادیه هیبرا دمیسف  یبافت حوله ا  هی

 بلند شد.. رادیه هیگر هیآشپز خونه قهوه جوش و روشن کردم که صدا رفتم

گرسنش بود،لباساشو تنش  یلیبهش دادم خ ریدر آوردم ش رهنمویاتاق بغلش کردم عطرشو استشمام کردم پ رفتم

 ...ختمیموهامم آزادانه رو شونه هام ر رشیشتم داخل کرکردم گذا

 .میمنتظر سهند شد و

 ومیشونیپ میهمو درآغوش گرفت میو بغل کردم به استقبالش رفت رادیساعت بعد سهند اومد خونه ه کی حدودا

 وگونمو

 زد.. بوسه
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 زیرو رو م وهیم ختم،سبدیفرصت منم دوتا قهوه ر نیو بغل کرد بوسش کرد رفت لباساشو عوض کنه تو ا رادیه

 گذاشتم منتظر سهند شدم..

 خانومم چقدر خوشگل شده ،ی:خسته نباشسهند

 :مگه نبودمسلما

 دلم.. زیعز یخوشگل تر شد ی:معلومه که بودسهند

 پسرم خوش گذشت؟ با

  کردیم یریبهونه گ ی:امروز نبودسلما

 .چطور برم. دونمیدارم نم یسفر کار هیفداش بشم،سلما  ی:الهسهند

 ...اوردمیخودم ن هیناراحت شدم اما به رو کمی:سلما

 ؟یبر یکه چطور هیچ منظورت

 دور باشم.. رادیاز تو وه ادی:از دلم نمسهند

 ؟ ی:قرار چند روز برسلما

 کنم.. یدگیاونجا باشم رس دیحدود دوهفته با رازهیاز موکالم ش یکی ی:دادگاهسهند

 قرار بود نباشه،باشه برو باالخره کارته و مهمه... یادی:مدت زسلما

 میمونیدو هفته داخل هتل م نیا میباهم بر یخوای:مسهند

 خونه مامان تا برگشتت.. رمیم شهیسخت م رادیه هیبرا یعنی شهی:نه نمسلما

 ..یدونیهرطور تو صالح م زمی:باشه عزسهند

 ؟یریم یکنم،حاال ک میاعتراض خواستمیرمق شدم دوست نداشتم بره اما نم ی:بسلما

 خونه شما.. میریاز اونجام م میباش ششونیپ یکمی نایخونه بابام میری:فردا شب پرواز دارم،صبح مسهند



 زییاز جنس پا یدختر

 
203 

 

 شامو میشام و آماده کردم در سکوت کامل خورد زیبود،اومدم م دهیو بردم گذاشتم رو تختش خواب رادی:باشه،هسلما

 ود..مشتاق به رفتن نب ادیانگار سهندم ز

 گذاشتم داخل ظرفشور.. ظرفارو

 کوتاه عوض کردم.. یدست لباس خواب زرشک هیبود لباسامو با  دمیدراز کش سهند

کرده بود عوضش کردم لباساشو پوشوندم  سیدادم خورد جاشو خ رشویکردم ش دارشیب رادیاتاق ه رفتم

 خوابوندمش ..

زد،مور مورم شد کم کم  یگردنمو بوسه طوالن ریسهند دستشو دور کمرم حلقه کرد ز دمیرو تخت دراز کش اومدم

 کردم.. شیهمراه دیبوس قایاومد باالتر ول* ب *ا *ش* و گذاشت رو ل* ب* ا *م عم

 لباسم به حرکت درآورد و.... ریز دستشو

 به سرعت رفتم رادیحتما اتاق هلباس خوابم و تنم کردم سهند نبود  عیشدم سر داریب رادیه هیگر هیبا صدا صبح

 چشمش به من خورد.. دهیم شیبغل سهند داره باز دمید

 .. یشد داریب یخانوم ری:صبح بخسهند

 هیدادم،با سهند  ریو بغل کردم غرق در بوسش کردم بهش ش رادیشدم ه داریآره ب ری:سالم صبح توام بخسلما

سهند داشتن  رادویه دمیموهامو سشوار کش رونیدم بگرفتم اوم یرفتم حمام دوش حساب م،یصبحانه مفصل خورد

و که گفت صبح زود  رادیه دارمیم گهحمام برو من ن یبر یخوایسر بهشون زدم به سهند گفتم م هی کردنیم یباز

 شده ورفته.. داریب

مانتو جذب بلند که راسته  هیکردم، یمیمال شیبرداشتم، آرا رادیخودمو ه هیچمدون برداشتم لباس برا هیاتاق  اومدم

و  یکمش ریبلند حر یموهامواز وسط باز کردم روسر دمیرنگمم پوش دیتنم کردم شلوار کوتاه سف یبود به رنگ مشک

 دمید که رادیستش دستم گرفتم رفتم اتاق ه فیبه همراه ک مویمشک یسرکردم کفش پاشنه پنج سانت دممیسف

 یسوت هیمن  دنیشم براش زده بود دلم براش ضعف رفت سهند بادرنگ یکوچولو آب ونیسهند آماده کردتش پاپ

 ..دیکش

 مگه خانومم.. ی:قصد کشتنمو دارسهند
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 ...میدیرس شبیبشن،فقط بگو که د زیرایسورپ میبه روش زدم برو آماده شو زودتر بر ی:لبخندسلما

 ..زمی:باشه عزسهند

 هیاوکالج دیرنگ همراه با شلوار کتان سف یکت اسپرت مشک هیبعد سهند اومد  کمیگذاشتم  رشیو داخل کر رادیه

 هی ییو بغل کرد سه تا رادیدر آورد ه شویبود گوش ختهیطرف ر هیموهاشم  میبود باهم ست شده بود دهیپوش یمشک

 …میقشنگ گرفت یسلف

در  شیخوشحالازمون کرد و یاستقبال فوقالعاده گرم هیخونه پدر سهند ساره  دنمونیگذشت از رس یم یساعت کی

 بود.. زیانگ جانیه رادیمقابل ه

 کرد.. ینم یقرار یب شدیپسر منم که با همه زود جور م رفتیصدقش م قربون

 رفت مسافرت.. یوگرنه بابا نم دیایب دیخایامروز م می:ما خبر نداشتساره

 ...ارهیساره جان،وقت بس ستین ی:مشکلسهند

 خودته... هیایبچگ یسهند پسرت کپ ی:واساره

 گفتم نه اصال.. عی:سرسلما

 ..یسهندم با دلخور کردیگفتم ساره با تعجب بهم نگاه م یمتوجه شدم که چ بعد

 شباهت داره.. یپسرمون  به ک شهیاصال االن مشخص نم نهیا منظورم

 :آره خب درسته..ساره

 آماده کنه.. یخانوم بگم ناهار مفصل مانیبرم به نر من

 ...میمونی:ساره جون ما ناهار نمسلما

 ..دیزنیم میحرف نیاونوقت همچ دیمدت اومد نهمهیبعد ا شمیکه دلخور م د،بخدایمونیکه نم یچ یعنی:ساره

گه ا میبه خانواده خودمم سر بزن میگرفت میبره تصم دیبا یمسافرت کار هی یعنی:آخه سهند شب پرواز داره،سلما

 ...شهیوقت نم گهید نجایا میبمون



 زییاز جنس پا یدختر

 
205 

 

 برادرزادم.. دنیاز د:آخه من چطور دل بکنم ساره

 که.. شینینب ستیقرار ن زمی:عزسلما

 بمون منم که فعال تنهام... نجایدنبالت تو نبود داداش ا امی:پس حتما من فردا مساره

 ...یاینبود،باشه پس منتظرم فردا دنبالمون ب یبد شنهادی:پسلما

 ساعت میداد،نیخوب نشون م یلیخ نویکرد اما ظاهرش ا یسهند از دستم دلخور بود بد رفتار نم میکرد یخداحافظ

 ...نایجلو در مامان ا میدیبعد رس

ود مشخص ب میرو گونه ام نشست با دستم پاکش کرد زنگ و فشرد یدلتنگشون بودم ناخودآگاه قطره اشک یلیخ

صورت مامان به رو  یتعجب و خوشحال یرگه ها میدیتعجب کرده درو که باز کردم محکم همو به آغوش کش یلیخ

 …شدیم دهیوضوح د

 ..نشیبود رو س رادوگذاشتهیسر ه ستادیسرپا ا قهیو گرفت تو آغوشش حدود ده دق رادیرو هم بغل کرد ه سهند

 من هیزای:خداحفظش کنه براتون عزایناد

 مادر جون ی:مرسسهند

 منه؟ هیشب رادی:مامان هسلما

 سلما جان... شهی:اصال االن شباهت بچه مشخص نمسهند

 ..ارمیخودم ن هیکردم به رو یمتوجه شدم اما سع عایکه انداخت و سر یا کهی:تسلما

فعال چهره بچه جا افتاده نشده که..،به بابات خبر اومدنتونو دادم اونم مثل من  زمیعز گهی:سهند درست مایناد

 ..رسونهیخودشو م عیمتعجب شد گفت سر

 مامان جون... میکن زتونیسورپرا میگرفت می:تصمسلما

 رنگ دیدست بلوز شلوار سف هیبوسه زدم وخوابوندمش  شویشونیدادم پ ریو بردم اتاق خواب خودم بهش ش رادیه

 موهامم از باال بستم.. دمیپوش



 زییاز جنس پا یدختر

 
206 

 

 خوردنه،مامانم تو آشپز خونه بود... ییمشغوله چا دمیسهند نشستم،که د شیپ رفتم

 سهند

 :جانمسهند

 نداشتم.. ی:من واقعا منظورسلما

 من باشه.. هیشب یزارینم چوقتیهرکسم شباهت داشته باشه تو ه ،بهیگفت ،درستیندار یری:تقصسهند

 اومدن مامان صحبتمون قطع شد.. ،بایکنیم یانصاف یب ی:دارسلما

 ...دهیدن شوییبود دلم براش تنگ شده بود پسرم هنوز دا یخال یلیسامان خ هیبه جمعمون،جا وستیبعدم بابا پ یکم

کرد رفت  یوخشک ازم خداحافظ یرسم یلیبره خ دیداد با حیکه سهند توض مینشست گهید کمی میو خورد ناهار

 اونجا بود بعد رفت.. یربع هیبود  دهیخواب رادیاتاقم که ه

 هیصدا زل زده بود به سقف اتاق،بغلش کردم دستا یشده بود ب داریب رادیو بهونه کردم رفتم اتاق ه یخستگ منم

 کوچولوشو تو دستام گرفتم بوسه زدم..

نشسته بودن و  مشغول صحبت کردن  منیو بغل کردمش بردم کنار بابا و مامان که تو نش رادیبود ه دهیهنوز ند بابا

 بودن..

 شدم داریجونم من ب ییبابا سالم

ن کرد وبا مامان قربو بغل رادویرو لب بابا نشست ه یگفتم که نظرشون جلب شد و لبخند پهن یطرز بچه گانه ا به

بول منم ق میمامان که متوجه شد گفت برو اتاقت استراحت کن  ما مراقبش هست ومدیخوابم م یلیرفتن،خیصدقش م

 …رفتم اببه خو عیکردم رفتم اتاق خاطره هام سرمو گذاشتم رو بالشت وسر

 روز بعد دو

 بود.. ازمندین یاساس رییتغ کیبه  میکسل بودم زندگ یلیخ نروزایاومده بود دنبالم خونشون بودم ا ساره

 ..زدیبپرسه با من حرف نم رادویزنگ زده بود به ساره حال ه سهند
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 نبود.. یکردنش اصال کار درست خیتوب ینطوریگفتم اما ا یزیچیدرکش کنم درسته حاال  تونستمینم

 داخل.. ادیکه ساره درو زد خواست ب دادمیم ریش رادیبه ه داشتم

 افتاده سلما.. نتونیب ی:اتفاقساره

 ..ی:نه چه اتفاقسلما

 نه سهند.. هی:نه حال تو درست و حسابساره

 ..پرسهیحالتونو م زنهیمن زنگ م به

 من راحت باش سلما بهم بگو.. با

 یمهم زیچ میبحث کرد یکمیشده گفتم آره قبل رفتنش  نمونیب یباعث دلخور یبهش بگم چ تونستمی:نمسلما

 نگران نباش.. ستین

 دمیبرات انجام م ادیاز دستم بر ب یهرکار دمیقول م یروم حساب کن یتونیم یکه بخوا یزی:رو هرچساره

 مثل تو دارم... یخواهر هیخوشحالم که  زمیعز ی:دستمو گذاشتم رو دست ساره مرسسلما

 ؟یدور دور حساب هی میبر گمی:قربونت،مساره

 بشه.. تیاذ رادیه ترسمی:آخه مسلما

 ه عشق عمه ام خوش بگذره..ب دمی:نه قول مساره

 باهات آشناش کنم.. خوامیدارم که  م زمیسورپرا هی

 :تعجب کردم،باشه پس قبول..سلما

 ..نییپا دیایب دیآماده بشم شماام آماده بش رمی:من مساره

 بشه.. یقراره چ نمی:ساره رفت...کنجکاو بودم ببسلما
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ده ش یخوردن یلیپاش کردم خ دشمیقرمز سف یکالهشم گذاشتم کتون رادیه هیقرمز پوشوندم برا یدست سرهم هی

 ییمانتو آلبالو هیزدم موهامو از دو طرف بافتم  ممیگریکردم رژ ج یدود شیآرا هیبود بوسش کردم گذاشتم رو تخت،

دم رپام ک دمویسرم انداختم کالج قرمز سف رو دمویشال قرمز سف دمیرنگ پوش دیرنگ کوتاه  به همراه شلوار سف

 قرمز داشت انتخاب کردم وبا کفشم ست کردم.. یها هیکه حاش دیسف فیک هیچمدونمو باز کردم 

 د،شیهم گذاشتم باالخره بچه بود الزم م رشویش شهیبرداشتم چند دست لباس گذاشتم ش رادویمخصوص ه فیک

 و بغل کردم که ساره درو زد.. رادیه

 ..ی:آماده اساره

 ..نییپا ومدمی:آره داشتم مسلما

 ..یشیم تیو اذ رادیه فی:بده من کساره

ده تر ش یفر کرده بود که صورتش نمک شویعسل هیداشت موها ییبایبود چهره ز یبا ظاهر بلوند ی:ساره دخترسلما

 بود...

 ..میشد نیماش سوار

 .گذاشتم. رشیو داخل کر رادیه کردنیزنده ام اجرا م یقیموس میشد ادهینگه داشت پ یسفره خونه سنت هی هیجلو

 که ساره گفت.. میبود نشسته

 ..گمیبهتون م ییزایچی یبهت گفتم برگرد ادتهی:ساره

 ...ادمهی ییزایچی:آره خب سلما

فرار  نجایبرام سخت بود از ا یلیتونم بمونم غم از دست دادن مامان خ ینم کردمیکه برگشتم حس م رانی:اساره

 کردم اما حاال...

 نده.. حیسخته توض :دلم براش سوخت،اگه براتسلما

 اونم دوسم داره یلیعاشقشم سلما خ یلیآشنا شدم که خ یپسر هی:با ساره
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 آشناتون کنم.. خواستمیم نجایرسه ا یم االنم

 در اومد.. یی:تعجب نکردم بلکه خوشحالم بودم باالخره از تنهاسلما

 نشسته بود کنار ساره.. یپسر هی دمیکه د رونیاومدم ب سیو سپردم به ساره رفتم سرو رادیه

 ..نمیچهرشو بب تونستمیبه من بود نم پشتش

 بغل پسرس .. رادیه دمیتر شد د کینزد

 ..سالم

که  یاون پسر شدیکردم،باورم نم وینگاه به آر هی رادینگاه به ه هیحبس شد  نمیسرشو باال آورد نفسم تو س یوقت

 …ساره عاشقش شده بود پدر پسر منه

 ..هیهمسر اول من چه کس دونستنیاطالعه چون خانواده سهند نم یموضوع کامال ب نیاره از اداشتم که س نانیاطم

 و ازش گرفتم که باعث تعجب ساره شد.. رادیسرعت ه به

 که راجبش باهات صحبت کردم... یهستن همون ویآر شونی:سلما جون اساره

 زدم خوشبختم .. یمسخره ا یشیبد بود لبخند نما یلی:حالم خسلما

 اصال امکان نداره.. نیبه سهند خبر بدم ا دیبا عتریسر هرچه

 بهتون.. گمیم کیماشاهلل تبر دیدار یسلما خانوم،پسر خوشگل نی:همچنویآر

بکن  یکن همیتنب یخایم یکنیکارو باهام م نیا یبهم قدرت بده چرا دار ایبشه خدا ری:کم مونده بود اشکم سرازسلما

 ..ستیراهش ن نیا یول

 ..دادمیمشکوک بود داشتم خودمو لو م یلیخ رادیرو منو ه ویآر هینگاها

 ...نیداخل ماش رشیش شهیش نیو ببرم تو ماش رادیجون من ه ساره

 ..زمی:باشه عزساره
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 درآوردم بغلش کردم... رشیو از کر رادیو گرفتم ه نیماش چیی:سوسلما

 یاتفاق زارهینم یدورت بگردم پسرم مامان یو چسبوندم به صورت خودم اله رادینشستم صورت ه نیماش داخل

 یه بکرده بود ک فیدادم انگار جاشو کث ریدرآوردم ش رشویش شهیگلوش زدم ش ریز یبوسه طوالن دمیقول م وفتهیب

 ...کردیم یبرقرار

 درآوردم شماره ساره رو گرفتم.. مویگوش

 خونه تو خوش بگذرون.. رمیمن م کنهیقراره م یب رادیجون ه ساره

 دکتر.. مشیشده ببر ضی:واقعا؟ اگه مرساره

 ..خوابونمشیخونه م برمیم کنهیم یقرار یحالش خوبه فقط ب ستین یازی:نه نه نسلما

 صبر کن... قهی:پس چند دقساره

 و قطع کردم یگفتم و گوش ی:باشه اسلما

 کردم به خودم مسلط باشم.. یضربان قلبم شدت گرفت سع دمیو د ویبعد آر یکم

 سلما خانوم.. رسونمی:من شمارو مویآر

 ..میگردیبرم یبا تاکس ستین یازی:نه اصال نسلما

 ..یبرنداشت تیوقت دست از لجباز چی:هویآر

 ..نیفرمود یزی:چسلما

 ...ششیپ گردمیبرم عیسر رسونمی:گفتم که سفارش ساره بود شمارو مویآر

ه و رفتم ب رفتمیاز سرناچار پذ یا گهید زیهر چ ایاز حدم باعث بشه شک کنه بهم  شی:ممکن بود مخالفت بسلما

 …و داخلش گذاشتم خودمم نشستم جلو رادیه نیبچه رو قرار دادم پشت ماش ی..صندلنشیسمت ماش

 احمقانش برداره... هیکارا نیدست از ا کردمیباهاش صحبت م دیبا دیلرز یداشت م دستام

 ؟یکنیم نکارویا یدار چرا
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 برسونم.. ندمویزنداداش همسر آ دونمیخودم م فهی:خب چون وظویآر

 پس درست جواب بده.. هیمنظورم چ یدونی:خوب مسلما

 ..یریبگ می:سوالتو قشنگ بپرس تا جواب درستویآر

 آره؟ یکه دوباره با بودنت عذابم بد ی:برگشتسلما

 به تو نداره.. یدلباخته ساره شدم موضوع اصال ربط  ضه،منیمر یلی:نه فکرت خویآر

 دروغ نگو..  شناسمیکه تورو خوب م یمن کردم،بهیدرصد حرفاشم باور نم کی:سلما

 یشناسیگفته که تو منو م ی:کویآر

 ما برو.. ینکن راهتو بکش از زندگ می:عصبسلما

 تو نزاشتم سلما خانوم.. ی:من پا تو زندگویآر

 هم بود.. ینیسنگ کیحرصم گرفت از شانس بد من تراف شیهمه خونسرد نی:از اسلما

 نکن باهاش.. یباز کنمیم خواهش

 ..دمینم یرو که دوست دارم باز یی:من کساویآر

 که... یداد یباز یرفته اما جور ادتی ی:تو منو هم دوس داشتسلما

 برگردوندم... نیرو گونه هام صورتمو طرف پنجره ماش دیسمج چک یادامه حرفمو بزنم قطره اشک نتونستم

به  دیجد هیکه قرار رنگ و بو ندسیآ نیخانوم راد گذشته ها گذشت ا میستین شیب یا بهیغر هی:منو تو ویآر

 بده... مونیزندگ

به  کینزد ندهیارزشمندن منم درآ یلیکه خ یرو بدست آورد ییدر عوض کسا یخورد یاگه از من باز  درضمن

 ...ارمیدست م

 ..ترسوندیم یلیمنو خ نیوا دادینفرت م هیانداخت،حرفاش بو رادینگاه به ه هی:برگشت عقب وسلما
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 کردم.. سکوت

 ضبط برد و فشرد کینزد دستشو

 شد حالم یکه بعد از تو چ یروز رسهیم گوشت

 

 که از تو دست بردارم  کردمیم هیگر یچجور

 

 نخواستم بد شه رفتارم شتیکنم پ هیگر نشد

 

 ارمیتو که من طاقت نم یخواستم بفهم ینم

 

 مریقلب درگ یسوخت برا یواسه خودم م دلم

 بهم دست داد.. یطاقتشو نداشتم حس خفگ گهید کردیم سیصورتمو خ یگریآهنگ اشکام پس از د نیا دنیشن با

 بزن کنار.. گمیکنه،مینم یتوجه دمیکنار،د بزن

ق به هق ه لیتبد میدادم گر دنیدستمو گذاشتم رو سرم وبه اشکام اجازه بار نییو کنار نگه داشت اومدم پا نیماش

 سرباز کرد،.. ویآر دنیوقته کنار خودم نگه داشته بودم امروز با د یلیکه خ یو زجه شده بود انگار بغض

 ..یکنیاز خدا گله م یکه دار یزاریانقد ازم ب یعنی؟یکنیم نکاروی:چرا اویآر

  میدیبعد رس یکم نینشستم داخل ماش یکردن بدون زدن حرف هی:برگشتم به سمتش دوباره شروع کردم به گرسلما

 …و بغل کردم رادیه

 118پارت#
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 اومدم خونه.. یخداحافظ بدون

 سرعت وارد اتاق شدم حالم اصال خوب نبود حرکاتم دست خودم نبود.. به

تا شمال ببره منو  خوامیم نیماش هیو بغل کردم زنگ زدم آژانس باهاشون صحبت کردم که  رادیبرداشتم ه چمدونمو

 ..ستیهر چقدر هم که باشه اصال مهم ن نشیو هز

 اومد چمدونمو گذاشت داخل صندوق.. نیکه ماش دینکش یقبول کردن طول اونام

 شدم بهش .. رهیو تو بغلم گرفتم و خ رادیه

 تو بغل باباش بود پسرم.. امروز

 وتو دلم قربون صدقش رفتم .. دمیکم پشتش کش هیرو موها یدست

 روز بعد کی

 اجاره کردم.. نجایا الیو هیخاموش کرده بودم  مویگوش گذشتیم به شمال مروز از اومدن کی

اعث بود و ب ایبرخوردار بود،رو به در ییباال تیکه داخلش بودم از امن یاما خونه ا نجایبود تنها موندنم ا یخطرناک کار

 ..شدیآرامشم م

 ویآر               

ه ب یشد،قصد نداشتم عذابش بدم طرف حساب من فقط سهند بود وقت نمیو هم شهیشوکه م دنمیاز د دونستمیم

که پدرش سهند متنفر  کردمیفکر م نیبه ا یتو وجودم اما وقت شدیم قیتزر یحس قشنگ هی کردمیپسرش نگاه م

 ازش... شدمیم

 ممکن کرد... ریبهتره بگم غ ایمنو به سلما سخت تر  دنیاومدنش رس ایبدن با

 یجوریخبر دار شدم سلما بارداره گفتم  یبهم بزنم همه کارام درست شده بود وقت شونویگزند خواستمیکه م یوقت

 تله بوده.. هیکه فقط  نیبهشون بفهمون

 قلبم به درد اومد.. دمید ختنشویاون طور اشک ر یوقت
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به سلما استفاده کنم که فقط  یانجام بدم  از هر آدم یبهش حاضر بودم هرکار دنیرس هیدوستش داشتم و برا من

 .. کنمیم یباز یبا احساس ک کنمینابود م ویوسط ک نیبرسم مهم نبود ا

 خوب نبود استارت زدم به سمت شمال.. حالم

 خاموش کردم.. مویخودت برگرد وگوش امیب تونمینم گهیاومده د شیبرام پ یدادم مشکل امیساره ام پ به

 سلما   

 نیا شدیباورم نم کردمیفکر م دمیاز هم پاچ یچشم دوختم،به زندگ کیتار یایبودم وبه در ستادهیپنجره ا پشت

 اتفاقا..

 گهیپنهان کنم،االنم د ویمن حق نداشتم موضوع بچه رو از آر چوقتیه چوقتیکه کردم،ه یبودم از کار مونیپش

 ..ستیجبران ن هیبرا یراه چیه

خط  دیگذشتم هستن و با ادآوریکه  ییکنم به همراه پسرم آدما یمال خودم زندگ دیبا یزندگ نیفرار کنم از ا دیبا

 بزنم..

 کاش ممکن بود.. یا اما

 همسر سهند بود ودر مقابلش موظف حق نداشتم مثل دستمال ازش استفاده کنم... من

 ..یخوایاز جون من م یتو چ ویشد آر داتیآخه چرا دوباره پ چرا

دادم جاشو عوض کردم تو بغلم  ریزدم رفتم به سمتش بهش ش ینیگتوجهم بهش جلب شد لبخند غم رادیه هیگر با

 بهش نشون دادم... ارویزده در خیگرفتمش واز پشت پنجره 

 منه خودت ازش محافظت کن... یوهست یتمام زندگ رادیکه ه یدونیخودت م ایخدا

 سه روز بعد        

 نشو... رادیدارم نگران منو ه ییبه تنها ازیدادم ن امیروشن نکردم فقط به ساره پ مویسه روز اصال گوش نیا تو

 که قدرت شناختنشونو نداشتم... ییبودم از آدما دور
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 پر از اتفاقات متوسطه.. یزندگ کهیدر حال میزن یم کیبزرگ و کوچ هیحرف از اتفاقا شهیچرا ما آدما هم دونمینم 

بودنم خالصه  نیتمام حرفام تو غمگ نهیا قتیشدم از بس لبخند زدمو همه فکر کردن شادم اما حق خداخسته

 ...شهیم

 ...شتریب یلیخ نباریدارم اما ا ازیبه کمکت ن شهیمن هم ایخدا

 …در انتظار منو پسرمه ییچه اتفاقا یدونیم خودت

 شدم... ایدر کینزد رونیبود گذاشتمش رو تخت اومدم ب دهیخواب رادیه

 ...نهیخشمگ امیدر انگار

رو  نشست یو دوباره تکرار کردم لبخند دمیکه حس کردم پامو عقب کش یتر شدم پامو زدم به آب از قلقلک کینزد

 لبام...

 مانع ادامه دادنم شد... ییکه صدا رفتمیجلو تر م داشتم

 ..دیخطرناکه جلو تر نر خانوم

 .. دمیو د ویآر ی:به سمت صدا برگشتم در کمال ناباورسلما

 تو

 ؟یکنیم ارکیچ نجای:تو اویآر

م و که رفته بود یسرعت راهخبر نداشت به نجایاز اومدنم به ا چکسیتصادفه چون ه هی نیکه قطعا ا دونستمی:مسلما

 ...ویبرگشتم بدون توجه به حضور آر

 باهات صحبت کنم.. خوامی:صبر کن مویآر

 ما نمونده.. نیب ی:حرفسلما

 ...یبه من کمک کن دیمن بهش با دنیرس هی:من عاشق ساره شدم و توام براویآر

 ته گلوم نشست.. یکه زد قلبم به درد اومد بغض ی:از حرفسلما
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 من بهت کمک کنم.. یعاشق تو

 که منو تو.. یبگ یبه کس دی:نباویآر

 یارپافش ادیپس ز کنهینگم حتما سهند مطلعش م یزیبگه فورا گفتم اگرم من چ خوادیم یکه چ دونستمی:مسلما

 نده.. یهمه رو باز نیاز ا شترینکن ب

 ..یزنینم یکه حرف یو بهم بد نانیاطم نیتو ا خامی:من فقط مویآر

 یردک رمیتحق یازبس خوردم کرد یبسه خسته نشد گهیکن د کرد،بسیم یداشت با اعصابم باز گهی:رسما دسلما

 زارمینم گهیبچه ام د هیمن االن مادر  ستین شیسال پ کی هیسلما ستادهیکه االن مقابلت ا ینیا ایبه خودت ب هیکاف

گمشو  میفقط از زندگ ستین تیبرام قابل اهم یبکن سرسوزن یخایکه م یبا هرک یبرو برو هر غلط یکن نیبهم توه

 گمشو گمشو..

که چشمام گرم  دینکش یطول دمیو از دست دادم وبه سرعت اومدم داخل خونه رو تخت دراز کش ارمیاخت دوباره

 …خواب شد

 با هزار زحمت آرومش کردم.. زدیم یزد بود صورتش به کبود غیشدم انقد ج داریب مهیسراس رادیه هیگر هیصدا با

م بکش رادیاندازم برداشتم هوا سرد شده بود چند تا پتو هم برداشتم که رو ه ریو آماده کردم ز رادیخوردم ه صبحانه

 سرما نخوره..

 ..ایشدم به در رهیو خ ختمیر ییخودم چا هیبرا وانیل هیو برداشتم  ییاندازو پهن کردم فالسک چا ریز

 چرا.. یدونی:شمال و دوست دارم مویآر

 ..شدیجسور تر م شتریانگار ب زدمیپسش م ی:برگشتم به سمتش،هر چسلما

 نزدم و خودش ادامه داد.. یحرف

 و برام رمق زد.. میزندگ هیروزا نیهفته از بهتر کی:چون ویآر

 چرا؟ یدونیمن متنفرم از شمال م:اما سلما

 ..یروزا تو با من گذروند نیهفته از بدتر کی:چون ویآر
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 ...یدونی:خوبه که مسلما

 ...رادیکنار ما نشست چشم دوخت به صورت ه اومد

 منه... هیشب شتریب نمیبیم کنمیکه دقت  م شتریست،بیتوام ن هیست،شبیباباش ن هی:اصال شبویآر

 :چشمام از زور تعجب گشاد شد،سرفه کردم..سلما

 بود.. یشوخ هی:آروم باش فقط ویآر

 مسخره بود.. یلی:خسلما

 ؟ی:چرا با سهند ازدواج کردویآر

 شده.. رید یلیخ گهیسؤاال د نیا دنی:واسه پرسسلما

 نشده.. ری:واسه جواب دادنش که دویآر

چکار  انجیا یستین ششیپس چرا پ یدلباخته ساره شد یگیتو چه مرگته مگه نم ،اصالی:قبال جوابتو گرفتسلما

 ..یکنیم

 برام خاصه... نجای:اویآر

 و بزنه که انگار از.. ی:اومد حرفسلما

 شد.. مونیدادنش پش ادامه

 ..یگردیتهران توام باهام برم گردمی:من فردا برمویآر

 ...ی:من ازت نخواستم که منو برسونسلما

 ...هیچ متیکه تصم دمی:منم ازت نپرسویآر

 :هنوزم زور گفتناشو داشت..سلما

 ...یگرفتن ندار میحق تصم یکیمن  هیبرا
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 فعال... یایفردا بامن ب یمجبور یول ی:خوددانویآر

 رفت.. دیگفت و منتظر جواب دادن من نشد وراهشو کش نوی:اسلما

مانعم  یحس هیروشن کنم اما  مویداشتم گوش میو جمع کردم به سمت خونه رفتم  تصم لیو برداشتم وسا رادیه

 ..شدیم

 منم هول شده بودم نگه داشتنش برام سخت شده بود.. کردیم هیمدام گر رادیه

 دورت بگردم.. یشیچرا آروم نم یمامان شدهیچ

بدنش باال بود صورتش قرمز شده بود دست  هیدما کردمیم هیمنم داشتم گر گهیگرفت د یشدت م غشیج هرلحظه

 سیدستمال خ دادمیانجام م یکاری دیهرچه زودتر با وفتادمیداشتم پس م سوختیتو تب داشت م شیشونیزدم به پ

 کردم گذاشتم رو سرش به سرعت بافتم و تنم کردم...

 شناختم.. ینم نجارویا

کردم  دایو پ ویبه سرعت روشن کردم شماره آر مویخودت رحم کن گوش ایسمت خدا نیشد ا ینم دایپ میتاکس

 م کنه...کمک تونستیبود که م یمونده بود،حدأقل تنها کس میتو گوش ویباشه که س یبودم شمارش همون قبل دواریام

 رو گرفتم... شماره

 :بلهویآر

 ...رهیپسرم داره از دستم م الیجلو و ایب کنمیخواهش م وی:آرسلما

 ..ومدیبود که پشت سرهم م یمکرر هیامایو قطع کردم پ یگوش

 کرده بود.. سیصورتمو خ اشکام

 ..دمیو د ویهمچنان داغ بود بغلش کردم درو باز کردم آر رادیگذاشتم رو سر ه دستمو

  شدهی:چویآر

 ..مارستانیسوزه پسرم تروخدا کمک کن منو برسون ب ی:داره تو تب مسلما
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 ..نیتو ماش نی:بشویآر

 حال شده بود.. یبزدم،یکوچولوشو بوسه م هیدستا شدینشستم،قلبم داشت فشرده م نی:عقب ماشسلما

 سرعت دکتر اومد باالسرش..به مارستانیب میدیرس

 :چند ماهشه بچهدکتر

    …رهیپسرم داره از دستم م دیکن یکاری کنمیخواهش م مشهیماه ن دو

 ویآر  

ازم کمک خواست گفت پسرش داره از  دمیپر استرس سلمارو شن هیجواب دادم در کمال تعجب صدا مویگوش یوقت

 یلیحس خ هیسوزه قلبم به درد اومد  یبچه داره تو تب م دمید یشدم،وقت نیمعطل نکردم سوار ماش رهیدستش م

 مثل پدر بودن،موظف بودن... یحس هیتو وجودم رخنه کرد  یناشناخته ا

 که دکتر از سلما سؤال کرد.. مارستانیب میدیرس

 نطورمینه ا یاومده ول ایدتر از موعدش بدنبچه زو یعنیتعجب کردم امکان نداره  مشهیدوماه ون رادیگفت ه سلما

 ..ستین

 موضوع شد... نیا ریدرگ یلیگفته ذهنم خ ینطوریهول شده از استرس ا حتما

 ممکن بود تشنج کنه.. نشیکرد گفت به موقع آورد یدگیبهش رس دکتر

 به سلما بگم خواستمیکه م میتحت نظر بود،دکتر حالشو خوب کرد ومرخص کرد تو راه برگشت بود یساعت چند

 اشتباه کرده درمورد پاسخ دادن به سوال دکتر...

 :سلماویآر

 :بله..سلما

 گرفت.. یلیکرده بود صداش دو رگه شده بود دلم خ هی:انقدر گرویآر

 ماهشه؟ میدون رادیه یبه دکتر گفت چرا
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 که چهل روزشم تموم نشده.. یدرحال

 کردم مثل فنر از جاش بلند شد وبا دلهره جواب داد.. حس

 ..یتو اشتباه متوجه شد دیشا یعنی:نه خب،سلما

 ..یگفت نوی:نه واقعا همویآر

 ...یگفت یکاش همونجا م یگفتم ا یزیچی:حتما هول بودم سلما

 ..گفتمیم دی:درسته باویآر

 کاسه هست.. میرنیز یکاسه ا هیدارم  نانیامکان نداره اطم نیتو فکر ا رفتم

 سلما           

 تو دهنم دستپاچه شدم وجوابشو دادم..اما امکان نداره باور کنه.. ادیبود قلبم ب کیکه زد نزد یحرف از

 دادم... یچرا آخه سوت یلعنت اه

 خوابش برده بود.. رادینگه داشت ه الیو مقابل

 جبران کنم.. بتونم یروز هی دوارمیازت ممنونم ام یلیخ یدیکه کش یزحمت بابت

 پدره... هی فهی:باالخره وظویآر

 حبس شد ادامه داد.. نهی:چشمام تا حد امکان باز شد نفسم تو سسلما

 و به عهده گرفتم وتونستم کمکتون کنم... لیجناب وک فهی:اما من خوشحالم که وظویآر

 کردم اومدم خونه... یزدم ازش خداحافظ ی:لبخند پر استرسسلما

 …شده قتیمتوجه حق ویرلحظه حس کردم آ هی

 ...قتویکاش شهامتشو داشتم که بهت بگم تمام حق یپسرشو نجات داد ا ویآر امروز
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 گهیقطعا د وفتادیاتفاق براش م نیبوسه زدم،قربون صدقش رفتم تمام وجودم بود اگر کوچکتر رادویه هیشونیپ

 کنم.. یزندگ تونستمینم

 که نخوندم.. ییامایافتادم وپ میگوش ادی

 اول و بخونم سهند تماس گرفت.. امیاومدم پ تا

 استرس جواب دادم.. با

 :بلهسلما

 یی:کجاسهند

 :سالمسلما

 ؟ییکجا گمی:بهت مسهند

 تازه متوجه شدم که چقدر نگرانشون کردم.. دیکه سرم کش ی:از دادسلما

 مهمه مگه

 مثل آدم جواب منو بده.. دمیسوال ازت پرس هی:سهند

 :شمالم..سلما

 :اونجا چه...سهند

 ..یکنیم یبگه اونجا چه غلط خواستی:ادامه حرفشو خورد،مسلما

 صحبت کردنش.. نطورینبودم از ا دلخور

 االن آدرس و برام بفرست منتظرم.. نی:همسهند

 :باشه خداحافظ..سلما

 و قطع کردم آدرس و براش فرستادم.. یگوش
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 اونجا(.. امیزود جواب داد )منتظرم باش م که

 ...ستیمهم ن ادینداشتم ب یمشکل

 ..میحلش بکن هیبرا ییفکرا هیکنم، فیتعر زارویچ یسر هیبراش  دیبا باالخره

 ..دمیود ویبخوابم که زنگ فشرده شد درو باز کردم آر خواستمیم

 ..میداخل باهم بخور امیب یگرفتم اگه اجازه بد تزایپ ی:گفتم حتما شام نخوردویآر

 تش درد نکنه به فکر بود...گرسنم بود بازم دس یلی:خسلما

 .. میمشغول خوردن شد مینشست یناهار خور زیکردم واومد داخل،روم قبول

 خوبه ؟ رادی:هویآر

 ..دهی:آره خوبه خوابسلما

 :خوشحالم که زود خوب شد..ویآر

 ...هیقو یلیناخودآگاه زدم پسرم به باباش رفته خ ی:لبخند پهنسلما

 داره.. ی:آره درسته پدر قدرتمندویآر

دونست وفکر کرد دارم سهندو  یبود اما خب خودش نم ویگفتم کامال منظورم با آر ی:تازه متوجه شدم که چسلما

 شد... نیچهرش غمگ گمیم

 خوشمزه بود.. یلیخ یدیخر تزایبرام پ یکه به فکرم بود ممنون

 ..یجبرانش کن یتونیم ییچا وانیل هی:توام با ویآر

تفاده اس تیشده بود داشتم نها بمیروز بودم و االن که نص نیمنتظر ا یلینبودم انگار خ:اصال از حضورش معذب سلما

 ..بردمیرو م

 ..میرو خورد ییچا
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از اومدنش گذشته بود..منم خوابم گرفته بود واونم  یبازم قبول کردم حدودا پنج ساعت مینیاوردم بب لمیف گفت

 …زنگ به صدا در اومد ورعب وحشت تو دلم نشست میکن یبه رفتن گرفت بلند شد که خداحافظ میتصم

 ..ویاسترس نگاه کردم به آر با

 ؟یبود ی:منتظر کسویآر

 :آره..سلما

با  ویوارد شد رو به آر تیهم پشتم قرار گرفت،سهند با تعجب و عصبان ویدر و باز کردم آر دمیکش قینفس عم هی

 ..دیخشم توپ

 ..یکنیم یچه غلط نجای:تو اسهند

 روشن کنم... زارویچ یسر هی:اومده بودم ویآر

 درک کردم.. یحالت سهند و به خوب ریینشدم اما تغ وی:متوجه حرف آرسلما

 بزنم زل زدم به سهند.. یحرف تونستمینم

 رفت درو بست.. ویآر

 بهت گفت ی:چسهند

 یچی:هسلما

 آره؟ یباهاش بود یمدت که نبود نهمهی:اسهند

 سهند.. یستادیا یک هی:دستم باال رفت و فرود اومد رو صورتش،من زن توام بفهم روبروسلما

روبرو شدم  یبا ک یول مونهیکه همسرم م ییازت ندارم اومدم جا یهفتس خبر کیازم  یدار یا گهی:توقع دسهند

 ..یهان باک

 ت...حق داش گفتیم یگرفت چشمامو رو هم بستم حق داشت هرچ ی:صداش داشت اوج مسلما

 فقط بهم فرصت بده.. دمیم حیتوض برات
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برق تو چشمات امروز منو کشت سلما  یکنیم یکنارم زندگ یعشق دار یعمر ب هیسلما  ینابود کرد موی:زندگسهند

 ...یبفهم یتونیم

 رو گونم.. دیقطره اشک چک هی:سلما

 گفتن اصال نداشتم... هیبرا یحرف

 ،سلمایدور نیعذاب ا شهیخاطرات تو داره م  ،شروعیسلما من اجبارت کردم منو تحمل کن ستی:عشق زور نسهند

بهم  یوقت تو زندگ چیاما ه یانجام داد یبخوب تویهمسر دار فیاره،وظایداره منو از پا در م یآرامش مصنوع نیا

 ...ینداد تیعشق و امن

 ..نارویا یفهمیم اصال

 چقدر برام زجر آوره.. رادیهرلحظه حس از دست دادن تو ه یفهمیم اصال

 ..یکنیم یباز یهمسرتم پدر بچتم چرا با همه ما دار من

 نکردم... یباز ی:من با کسسلما

 ...یکن حمیتوج یخوایم یآخه چجور کردیخونه چکار م هیباتو ،تو، ی:د لعنتسهند

 ازیدر کم کنن حس ن توننیکه عاشق شدن م ییاونا ،اماارمیب یقانع کننده ا لیدل تونستمی:مسلم بود که نمسلما

حس شدم و  نیا ریهم بشه.. درگ یو با عشق بودن چقدر لذت بخشه،که آدم حاضر مرتکب گناه نابخشودن دنید

 خودمو باختم..

 سهند.. نیبب

 تو فقط بشنو.. گمینگو امشب من م یچیه سی:هسهند

بازم عاشقت  یکه بهت گفتم اگر ده تا بچه ام داشت ادتهیاما  شهینم یبچه دار یگفت یشدم اونم نه الک عاشقت

 ..دادمیازدواج بهت م شنهادیو پ موندمیم

 قبول کردم.. طتویشرا ی،گفتیزنم بش یقبول کرد توام
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 به یازت بشنوم،قول دادم به پدرت آرامش بهت بدم اما ک یدوست دارم ستیقرار ن چوقتیکه ه یرفت بگ ادتی اما

 هیارامش و فقط برا یداره سلما اما تو خودخواه بود یعکس العمل هی یمن قول داد آرامشمو فراهم کنه هر عمل

 ...یخودت خواست

 کردنات.. یشدم از نقش باز خسته

 بسه... گهید

 شد،از سر جام بلند شدم برم به سمت آشپز خونه که... نیغمگ داد،چشمامیترک کردن م هی:حرفاش بوسلما

 !دمی:طالقت مسهند

 باز هم صداش متوقفم کرد.. یچشمامو رو هم گذاشتم و ادامه راه و رفتم ول نیبه زم دی:پام چسبسلما

 :برو درخواست طالق بده!سهند

 …بود یزیاز هرچ یاز عشق نبود چشماش کدر و خال یاثر چیشدم تو چشاش ه قی:برگشتم به سمتش دقسلما

 ..خوامیمن طالق نم یول

 ...یخواست ینم نویمن شکست خوردم مگه هم یسلما تو برد یبرد ،تویبد میبازم باز ی:دوست دارسهند

کن بس کن قبل قضاوت ازم بخوا برات  شه،بسیمن نم یروزیشکست تو باعث پ یباف یبهم م فی:چرا اراجسلما

 بدم.. حیتوض

 ...یهم داشته باش یحی:جالبه اگه توضسهند

 :دارم..سلما

 ..شنومی:مسهند

 کنهیکه خواهرت ادعا م یکس نمیو باهام آشنا کنه کنجکاو بودم بب یکیسفره خونه قرار بود  میره رفت:با ساسلما

توام  یحت دمیفهم یبود حال و روزم دست خودم نبود وقت ویبود سهند،اون شخص آر یک یدونیم هیعاشقشه ک

ه ب یعاشق ساره شده ازم خواست حرف هک نجا،گفتیا دمشیروز بعدش د یشمال اتفاق امیگرفتم ب میتصم ینبود
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کرده  دیتب شد مارستانیب میو برد رادیچند ساعت قبل ه نجاسیا یدیساره در ارتباط با گذشتمون نزنم، االنم که د

 ...رادیاگر کمک اون نبود االن ه نشیبود دکتر گفت به موقع رسوند

 ...ختمیصورت اشک ر یبه پهنا دمیکه رس نجایا به

 ممکنه... ری:غسهند

 ..نمشیبب خامیکجاست م رادیه

 :طبقه باال..سلما

 کنار من رو کاناپه نشست دستشو گذاشت رو دستم.. نییربع بعد دوباره اومد پا کیرفت باال  سهند

 :متأسفم..سهند

 سهند.. زویهمه چ یبه ساره بگ دی،بایبخور ستین ازی:تأسف نسلما

 بگم.. شهی.فعال نمبار دوم. هیبرا خورهیم یبد هی:ضربه روحسهند

 ...شهیم شتریاونم ب یوابستگ ی:هر چقدر تو معطل کنساره

 ..رمیبگ میتصم تونمیفکر کنم االن اصال نم کمی:بزار سهند

 قرار بشه.. یچ یعنیاتفاقا  نیبود،آخر ا ریدرگ یلیمنم فکرم خ دیخواب رادی:سهند رفت باال کنار هسلما

که سفره دلمو باز کنم و  ،اونوفتهیکنیم یاحساس خوشبخت یازم سوال کنه تو زندگ ادیب یکیدارم االن  دوست

 شمارم براش بگم.. یب یساعت ها از بدبخت

با  ترشیخونه وقتشو ب ادیم یتر شده وقت نیسرسنگ کمیرفتارش  گذره،سهندیروز از برگشتنمون به تهران م سه

 ...گذرونهیم رادیه

 باعث عذاب من شده بود.. شیخونسرد نیقرار چکار کنه انقدر خونسرد بود که ا هیچ مشیتصم دونستمینم

 ...یناهار خور زیخودم نشستم رو م هیبرا ختمیر ییچا هی

 مسافرت فردا! میری:مسهند
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 :مسافرت؟سلما

 :آرهسهند

 ؟یگرفت میتصم یی:تنهاسلما

 :آرهسهند

 ..ی:پس بهتره خودت تنها برسلما

 ..میری:نه باهم مسهند

 دادم.. حیمن که بهت توض هی:چته سهند؟مشکلت چسلما

 با همسرم وپسرم برم مسافرت؟ خوامیندارم،بده م ی:مشکلسهند

 ندارم.. شوی:من آمادگسلما

 ...یخوب دار شوی: پس تنها پاشو برو شمال آمادگسهند

 رفت اتاق... زیرو م دیآب وکوب وانی:لسلما

 دلم بزارم.. هیکجا گهید نویا

 رو موهام.. دمیدست کش کالفه

 ...دمیکش قیتا نفس عم چند

 نداره.. یوقت تموم چیه یکیمن  هیغصه ها انگار

 ش،یشونیساعدشو گذاشته رو پ دهیرو تخت دراز کش دمیسرعت رفتم در اتاق و باز کردم د به

 ؟ی:با ساره صحبت کردسلما

 بخوابم خسته ام.. خوامی:مسهند

 ..ادینم شیبرات پ یمشکل یتر بخواب رید قهی:پنج دقسلما
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 :صحبت نکردم..سهند

 باهاش... کنمی:پس خودم صحبت مسلما

 ..یبهش بگ یزیچ ی:حق ندارسهند

 بگم.. دینبا یچیکه ه یچ یعنی یکنیم کاریچ یسهند معلومه اصال دار یکنینم نیی:حق منو تو تعسلما

 ..ندهیتو آ میاریگذشته تو رو ب میمانع بش دیدوستش داره چرا ما با یلیصحبت کردم،مشخصه خ وی:با آرسهند

 ..ینیتو اتاق بب یبر یتونیهست جناب راد م ندمی:گذشته من تو آسلما

 موضوع نکن لطفا.. نیا یو قاط رادی:هسهند

 ؟یگیم یآخه تو معلومه چ ی:بچه شدسلما

 ...رادیبفهمه ه ویاگه آر اگه

 حرفمو قطع کرد.. عیسر

 ..فهمهینم چوقتی:نه هسهند

 ساره.. یخواستگار ادیم گهید هفته

 دادم.. دنیبه اشکام اجازه بار رادی:اومدم اتاق هسلما

 اونو دوست نداشت... یعنی شدیباهاش در ارتباط بود چ ویاون دختره که آر پس

 خودمو بسپارم دست روزگار.. نهیکار ا نیتوان فکر کردن نداشتم بهتر گهید

 ..ستیمهم ن گهیکه شد بشه د یهرچ

 دمیپتو نازک کش هیبود نشستم و  رادیکه کنار تخت ه ید بوسه کوتاه رو گونش زدم رو کاناپه تکبو دهیخواب رادیه

 روم...

 رو حس کردم... یدیسرعت بلند شدم درد شدبه یشدم،کمرم خشک شده بود وقت داریب رادیه هیگر هیصدا با
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 پسرم.. دمیم ریگرسنته االن بهت ش یمامان جانم

  شدیم ویآر هیشب شتریروز به روز ب پسرم

 پاشدم صبحانه آماده کردم سهندم رفته بود سرکار.. رفتیمنم براش ضعف م دل

 ..رادیه هیلباس گرم  پوشوندم برا هیو بردم حموم کردمش خودمم حموم کردم  رادیه

 …و ببرمش پارک رادیگرفتم خودمم آماده بشم ه میگلوشو بوسه زدم تصم ریز

 فممیسر کردم کفش اسپرتمو پام کردم ک ممیشال بافت مشک یاه شلوار مشکبه همر دمیرنگ پوش یتونیبافت ز هی

 ...میوگذاشتم داخل  کالسکش وارد آسانسور شد رادیبرداشتم ه

ا ج یلبخند محو دیدیم کوی.کوچهیبچه ها یو بغل کردم گذاشتم رو پاهام داشت باز رادیه مکتین هیرو  نشستم

 لبام.. هیگرفت رو

 خسته شده بود خوابوندمش.. رادیخونه،ه میبرگشت مینشست گهید کمی

 دست بلوز شلوار سبز رنگ عوض کردم موهامو از باال بستم.. هیجوش و روشن کردم،لباسامو با  قهوه

 خشک جوابشو دادم... یلیمشغول خوردن بودم که سهند اومد خونه سالم داد خ ختمیقهوه ر هی

 ..رادیه دنید هیبرا ادی:پدرم امروز مسهند

 دمش رو چشم..:قسلما

اصرار کردم  یتشکر کردم هرچ یلیداد که خ هیسکه طال با گردنبند هد هی دیتو آغوش کش رادیسهند اومد ه پدر

 اصرار نکردم... یلیخ گهیمنم د میشیمزاحم م گهیروز د هیشام بمونه گفت  هیبرا

 :سلماسهند

 :بلهسلما

 ...خوامیازت معذرت م یگفتم ناراحت شد یزیاگر چ ستی:چندروزه اعصابم سر جاش نسهند

 رابطه... هیتو  دهیجواب نم یوقتا معذرت خواه ی:گاهسلما
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 انقدر رنجوندمت... یعنی:سهند

 ..نی:من فقط ازت دلخور بودم همسلما

 ..شهیبفهمه نابود م قتویاگه حق دونمیکه م یعاشقشه سلما اونقدر یلی:ساره خسهند

 ...وفتهیب ییبعدا بفهمه ممکنه چه اتفاقاکه اگه  یفکر کرد نشی:به اسلما

 اما... دونمی:مسهند

 براش تالش کرد دیداشت با یذات شهیبودن و نم یقو سلما

 ..ستین یاصال دختر مقاوم ساره

 هفته بعد.. کی

 با ساره نکردم.. یاصرار سهند صحبت به

 من هم خواهد بود.. یشب زندگ نیقطعا بدتر انیب یخواستگار هیقرار بود برا امشب

 ..میکردیم دایمراسم حضور پ نیتو ا دیحتما با ما

خوشحال شدن،ساره تو  یلیخ دنمونیخونه پدر سهند،اونام با د میآماده کردم زودتر از ساعت موعد رفت لباسامونو

 بود.. انیصورتش نما یشوق از تک تک اجزا دیگنجیپوست خودش نم

و آماده کردم  رادیکم مونده بود مهمونا برسن ه گهیمامو پنهون کنم،دغم چش تونستمینم کردمیم یهرکار منم

 یکت شکالت هیرنگ مو زدم به لبام  ییرنگ کردم رژ آلبالو یدود شیآرا هیسپردمش دست سهند برگشتم اتاق 

کردم ادکلن مخصوص به خودمو  پام ممیمشک یشکالت هیرنگ ،صندال یمشک یبه همراه شلوار پاکت دمیرنگ پوش

 آماده بودم.. بایسرم کردم تقر مویساتن شکالت یزدم،موهامو از باال بستم روسر

براش سوخت واقعا از  یلیآماده شده رو تخت نشسته وقاب عکس مادرش دستشه،دلم خ دمیاتاق ساره رو زدم د در

 ..دمشیشدم به آغوش کش کشیدشواره،نزد زیعز کیدست دادن 

 ..هیخال یلیجمع خ نیمامانم امشب تو ا هیما جا:سلساره
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 ..یستیتو تنها ن میهمه ما کنارت زمیعز نیبب یمادرتو برات پر کننه ول هیجا تونهینم چکسیه زیعز دونمی:مسلما

 ..نی:خوشحالم که هستساره

 لبخند به روش زدم.. هیکرد،یشهروز با افتخار به جفتمون نگاه م نییپا میاومد میصحبت کرد گهید کمی:سلما

 ...کردیبغل شهروز بود واونم با محبت نوازشش م رادیبود ه ییرایپذ هیبرا زیخانوم مشغول آماده کردن م مهتاج

جلو  شینما هیافتاد و مثل  ادمیخودم  یزور یخونه به صدا در اومد و مهتاج درو باز کرد صحنه خواستگار زنگ

 …گرفتته گلومو  ینی..بغض سنگرفتیچشمم رژه م

 تمام خودمو کنترل کردم.. یسخت با

رفتار کرد  یجور یخودش وارد شد و سالم و احوال پرس یشگیخاص هم ژیبا همون پرست ویاز همه مادر آر اول

سبد گل بزرگ وارد  هیبا  ویاز آهانا نبود..در آخر هم آر ینطور،خبریبا من نداشته پدرشم هم یانگار،واقعا گذشته ا

سهند  کینزد شتریجواب دادم و خودمو ب یخشکزد و سالم کرد به  یمن لبخند پهن هیچشماشد و چشم دوخت تو 

 کردم..

بغل سهند بود و منم کنار سهند نشسته بودم،سهند دستشو گذاشت رو  رادمیبرام خسته کننده شده بود ه جمع

 نشون ندادم.. یثابت موند رو دست ما..عکس العمل خاص ویدستم و نگاه آر

 ..یمادرت هیالحق که شب یبزرگ و خوشگل تر شد یلی:ساره جون ماشاءاهلل خشهره

 برام سخت شده بود.. گهی:کالفه شده بودم تحمل کردنش دسلما

 ..نی:ممنون شما لطف دارساره

 :سلما خانوم خانواده خوبن؟عماد

 خشک جواب دادم،خوبن ممنون.. یلی:سرمو باال گرفتم و خسلما

 در رابطه با کوچولوتون.. میبه شما بدهکار هست کیتبر هی:ماعماد

 ..یجناب عماد نیدار اری:اختسهند
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دادم و  ریو بغل کردم اومدم طبقه باال بهش ش رادیکردم ه یعذر خواه کردیم یریداشت بهونه گ رادی:هسلما

 ..دیخواب

 مامانم تنگ شده بود شمارشو گرفتم.. هیبرا دلم

 افتاده.. یجواب نداد دلشوره تمام وجودمو گرفت نکنه اتفاق اما

و ساره دارن صحبت  ویکه متوجه شدم آر رونیکردم اومدم ب دیمتوجه نشده،رژ لبمو تمد رونیحتما رفتن ب نه

 در شدم... کیچنگ زد به قلبم چشمامو بستم،نزد یکی کنن،انگاریم

پر  خامیم یاز خوشحال یقرار تو مامان بچه هام باش کنمیفکر م ی:خوشحالم که باتو آشنا شدم ساره وقتویآر

 ...ارمیدرب

 گهید زمیاشک بر خواستمیبود،نم دهیمعصومانه خواب یلیانداختم که خ رادینگاه به ه هی:به سرعت برگشتم اتاق سلما

 داشتنشو داره .. هیآرزو یکه قطعا هر دختر یمرد نیسهند و دارم بهتر ه،منیکاف

 زد.. یلباش گرفت و بوسه کوتاه هیمن دستمو قفل دستاش کردم که سهند دستمو جلو نباریسهند نشستم ا کنار

 به روش زدم.. یلبخند

 ..رنیبگ یعروس گهیماه د کیتفاهمشونو اعالم کردن،وقرار شد  ویو آر ساره

 عجله داره.. میلیبود خ مشخص

 خونمون.. میصبحش برگشت میهند موندشبم با تمام غم و غصه هاش گذشت شب و خونه پدر س اون

 یشهاب که به تازگ دنید هیبرا نایهم رفته بودن خونه عمو شبیمامان هم تماس گرفته بودم حالش خوب بود د با

 برگشته بود...

 بودم.. دنشیمشتاق به د یلیخ منم

 بود... یشخص با درک هیخونده بود واقعا  ینیبال یروانشناس شهاب

 زنگ خورد... میکه گوش کردمیم یباز رادیبا ه داشتم
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 نه... یزنیبارم بهم زنگ نم هیازت تو  رمیدوست تا من خبر نگ گنیبه توام م یمعرفت ی:واقعا که بندا

 ..یبگ یهرچ یحق دار خامیبودم واقعا معذرت م ریدرگ کمی:اوال که سالم دوما سلما

 ..یایبهتون سر بزنم تو که نم امیب خامیم ی:خونه اندا

 فعال.. ای:آره ناهار  بسلما

 ..زیرو آماده کردم گذاشتم رو م وهیرو قطع کردم قهوه جوش و روشن کردم سبد م یگوش

 ..دمیسفارش م رونیناهارم از ب هیبرا

 ساعت بعد ندا اومد... مین

 ..یدیخر تزایپ یچ هی:براسلما

 ..ارمیبخرم ب تزایسفارش بده گفتم پ رونیاز ب خادیتنبل خانوم م دونستمی:مندا

 :از دست تو!سلما

 :عسل خاله کجاست؟ندا

 :اتاقه..سلما

 آماده کردم .. زویرفت اتاق منم م ندا

 ..میو کنار هم خورد ناهار

 بودم.. ریدرگ یبود گفت شدهی:چندا

 ..الیخینبود ب یمهم زی:چسلما

 ره؟یم شیکارا خوب پ یکنیبگو چکارا م تو

 ببرم.. شیخوب پ کنمیم یسع ی:تا حدودندا

 ...میعوض کن ییحال و هوا هی میباهم بر یایگفتم اگر توام م یهفته ا کیسفر  رمیبعد م هفته
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 ..امیب تونمی:نه من که نمسلما

 :چرا؟ندا

 ..شهیبرام سخت م رادیبا ه نکهیتنها بزارم هم ا تونمی:هم سهندو نمسلما

 ؟ یبر یخوایکجا م حاال

 ..ی:باشه پس هر طور راحتندا

 ..شیک رمیم

 خوش بگذره.. هی:عالسلما

 گذشت.. یخوش م شتریب ی:تو بودندا

 بره.. دینشست گفت که کار داره با گهید کمی:سلما

 خونه.. ادیخونه رو مرتب کردم،زرشک پلو گذاشتم..منتظر شدم تا سهند ب منم

 هفته بعد.. سه

 شون،یهفته فقط مونده بود تا عروس کی

 کل وجودمو گرفته بود.. یحس سردرگم هیبودم و کالفه

 شدم سهند م،آمادهیبزارم تا ما کارامونو انجام بد ششیو پ رادیگفته بود ه د،مامانیخر میبود شب با سهند بر قرار

 منتظرمون بود..... نییپا

بار بود که تنها گذاشتمش  نیاول نیبود ا ششیاز گونش کردم دلم پ  یبوس طوالن هیخونه مامان  میو گذاشت رادیه

 راحت شد.. المیخ کمیالزم و بهم داد  نانیاطم ،مامانییجا

 ..هینظرت چ میباهم ست کن ییسه تا گمی:مسهند

 ...هی:فکر خوبسلما
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 نگفت.. یزیچ گهیرمق صحبت کردن ندارم د دیکه د سهند

 ریز یکمیتا  شیکت کوتاه قرمز که بلند هیمانتو کوتاه البته بهتره بگم  هیبزرگ  دیمرکز خر کیبه  میدیبعد رس یکم

 یشکم یکفش پاشنه ده سانت میجلوتر رفت کمینطور،یخوشش اومده بود خودمم هم یلیسهند خ میدیباسنم بود خر

 بخرم... یبود به لباس شب که قصد داشتم مشک دهیحاال نوبت رس میدیخر فشیبه همراه ک

 لباس که جنسش کرپ هم بود. هی نکهیتا ا شستیاز لباسا به دلم نم چکدومیه

 و تمام سنگ شدیتنگ م دیرس یبه مچ دستم که م یمشک ریداشت از جنس حر نینداشت اما آست قهیبود  کلتهد

کت  هیبه سهند، دیرس یحاال نوبت م مشیدیشده بود،واز پشت دنباله داشت تنم کردم واقعا فوقالعاده بود خر یدوز

 بود.. یجالب بیترک میدیخر یکتشم مشک ریلباس ز میدیخر یوکالج مشک یقرمز تک اسپرت به همراه شلوار مشک

 ونیپاپ هیکوچولو که دل جفتمونم ضعف رفت  هیوکالجا یبا شلوار مشک میدیکت کوچولو قرمز خر هی رادمیه هیبرا

 …میخورد یمفصل هیرستوران غذا  میرفت دایشد میشده بود م،خستهیهم به رنگ قرمز انتخاب کردم گرفت

 ....میدیو خوابوندم خودمونم خواب رادیخونه ،ه میاومد میو از خونه مامان برداشت رادیه

 وفق بدم.. طیکرده بودم خودمو با شرا یسع یبود تا حدود ویساره و آر یروز عروس امروز

 دنبال من... انیو خونه آماده کنه من زنگ زدم ب رادیگرفته بودم سهند منو رسوند قرار شد سهند ه شگاهیآرا وقت

 پسندم.. یم شتریب تیباشه ال ظیغل شمیآرا یلیخ خامیجون نم دای:لسلما

 بسته.. ایانجام بدم  یباز دوسدار ونینی:چشم گلم حتما موهاتو شدایل

 با لباسم.. شهیمچ م شتریبسته ب ونینی:شسلما

 ...یعال اری:بسدایل

که گفت نه فعال بزار  نمیرو بب نهیآ خواستمیو شروع کرد م کاپیم داد،یم یدی:داشت به ابروهام مدل جدسلما

 لباستم بپوش بعدش.. میانجام بد ونتمینیش

 ...زدیسنجاق م بردیوداخل م کردینکردم داشت با دستگاه موهامو فر م ی:منم مخالفتسلما
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ود کال کرده ب رییچهرم تغ یلیخ دمیخودمو د نهیکفشمو پام کردم حاال تو آ دمیاز شاگردا لباسمو پوش یکیکمک  به

 تو چشم بود.. یلیکه با لبام زده بود خ یا رهیت یگریمتفاوت بود رژ ج کردمیمن تو خونه مکه  یشیبا آرا

 ود..نب یلیخ شگاهیراحت شد فاصله خونه تا سالن ارا المیدنبالم گفتش که آماده شدن خ ادیسهند زنگ زدم ب به

دستم گرفتم..سهند زنگ زد ومن پول و حساب  کمویکوچ فیساتنمو سرکردم ک یمشک یروسر دمیقرمزمو پوش کت

 سهند.. نیکردم و تشکر کردم اومدم به سمت ماش

 ..دیکش یسوت بلند دنمیشد وبا د ادهیپ سهند

 شده بود.. پیخوشت یلیچشمام برق زد خ منم

 ..کنمی:خانومم آخه من که االن قش مسهند

 ..یشد پیخوش ت یلی:خسلما

 .قبال نبودم. یبگ یخایم یعنی:سهند

 ..میدیو خند ی:معلومه که نبودسلما

پرپشتشو سهند با ژل  هیکوچولو شده بود موها هیمردا نیکودک قش کردم پسرم مثل ا یرو صندل رادیه دنید با

 …رو لبام نشوند یفشن کرده بود و اون ساعت کوچولو که تو دستش انداخته بود لبخند پهن

 ملکه بودن... دنیصبرانه مشتاق د ی:پادشاه و شاهزاده بسهند

 خوشم اومد.. یلیکردم و خ یکه سهند به کار برده بود تک خنده ا ی:از کلماتسلما

 ..میدیخندیکرد وسرخوشانه م یاهنگ شاد پل هیو روشن کرد  نیماش ضبط

و  شده بودن ادیمهمونا ز میدیتا باألخره به محل مورد نظر که قرار بود جشن اونجا باشه رس میتو راه بود یکساعتی

 ..کردیبغل سهند بود و با تعجب به اطراف نگاه م رادیسرسام آور بود،ه کیموز هیصدا

دستش سهند و بغل کرده بود منم دستمو دور بازو سهند حلقه  هیبا  رادیقسمت رختکن کتمو در آوردم،ه میرفت

 کردنیهمه داشتن با تعجب نگاه به من م ویآر هیالیفام میکرد یسالم و احوال پرس میشناخت یکه م ییکردم با همونا
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 کیکه نزد دمیکرد که بشناسن،آهانا رو د ینم یاریشکر خدا که ذهنشون انقدر  یول دنیقبال منو د کردنیاظهار م

 ...ومدیبود که بهش م دهیرنگ پوش یلباس دکلته بادمجون هیاحوالمون شد، هیایگرم جو یلیمن شد وخ

 و از سهند گرفت وقربون صدقش رفت... رادیبه سمتشون بابا ه میرفت دنیو بابام تازه رس مامان

  کردیصحبت م یکیاون سمت داشت با  دمیتر شده بود مامان و د شلوغ

صحبت انتخاب  هیمشکوک شدم چهره اون شخص مشخص نبود چرا حاال اون سمت دور افتاده رو برا کمی

عمادو،نفسم  یعنی دمیو د ویکمال تعجب پدر آر کردم در یکردن،آروم رفتم به سمتشون پشت درخت خودمو مخف

 به شماره افتاد..

 من همسرمو دوست دارم پاتو بکش کنار... ریمنو بچه هام فاصله بگ ی:عماد بسه تروخدا از زندگایناد

 هیهنوزم  یکامران جواب مثبت داد کهیبه من به اون مرت یکه پشت پا زد ی: من دوست دارم از همون زمانعماد

 ..ایناد یبه من بدهکار حیتوض

 بندو بارمون فکر کردم آروم یب یقلبم به تپش افتاد چشمامو رو هم گذاشتم وبه زندگ دمیشنیکه م یزی:با چسلما

 اومدم  به سمت بابا...

 چشم دوخته بودم به صحنه  روبروم.... یو داماد کنار هم وارد شدن ومن با تلخ عروس

 قلب خستم.. نیو ساره تمامش شده بود سوهان روح ا وین آرعماد ومامان دست تو دست داد هیحرفا

 ..دادیم حیتوض دیبا مامان

 ..ویبه آر دیدنبال کرد ورس دید رموینگاه خ یمخصوص نشستن،سهند کنارم قرار گرفت وقت گاهیجا تو

 :تمومش کن سلما..سهند

 نکن.. یامشب بهم امر و نه هی سی:هسلما

 من بود.. دنیآغاز فرو پاش نیوا زدیداشت لبخند م ویآر

 تازه به خودم اومدم آروم آروم قدمامو برداشتم به سمتشون،.. انگار
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 دختر.. یسلما چقدر محشر شد یی:واساره

 ..دمیبه ساره انداختم،که تعجب و تو حالت صورتش د ی:نگاه سردسلما

 صحبتم با ساره بود... هیاما رو ویدوختم به چهره آر نگاهمو

 ساره.. یشیخوشبخت نم تو

 هیاز باغ خارج شدم و انهیراست رفتم سمت رختکن مخف هیاز جانبشون نشدم، یعکس العمل چیمنتظر ه گهید

 گرفتم آدرس خونه رو دادم.. نیماش

ار ز تونستمیکه م ییو تا جا دیو در آوردم زل زدم بهشون بغضم ترک ویدونفره خودمو آر هیبرداشتم وعکسا چمدونمو

 زدم...

 نداشت جز مرگ من.. یراه چاره ا گهید نیبودم و ا ویو ادامه بدم من عاشق آر یزندگ نیا تونستمین نمشد نه م ینم

 وار زدم و تکرار کردم مرگ من حل کننده تمام مشکالته.. وانهید یا قهقهه

 از جام بلند شدم و کاغذ و خودکار برداشتم شروع کردم به نوشتن.. عیسر

 نیه اک یهست یکس نیمطمئنم که تو اول نویسهند ا ستمیکنارتون ن گهیمن د دهینامه به دستت رس نی)االن که ا

بران ج تونمیتنها با رفتنم م یدیکش رادیمنو ه هیکه برا ییبخاطر تمام زحمتا کنمیتشکر م ،ازتیخون ینامه رو م

 ..ودمبرات نب یوقت همسر خوب چیکنم و آرامش بهت بدم متأسفم که ه

پسرم کنار تو خوشبخت  نکهیا دیبه ام رمیخودشو داره،من م یزندگ گهینسپار اون د ویربه دست آ چوقتیو ه رادیه

 رادیه هیبرا ایپدر دن نیکه بهتر دونمیرفت م ایبهش نگو که مادرش چطور از دن چوقتی..هشهیم

 ..(،خدانگهدارتیشیم

 پشت دستم اشکامو پاک کردم.. با

 دینکش یطول دمیگذاشتم رو رگ دستم چشمامو بستم ومحکم کش غیرو گرفتم تو دستم نشستم رو کاناپه و ت نامه

 ..دمینفهم یزیچ گهیکه چشمام تار شد د

 سهند        
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 ردکیم یاطالع یاظهار ب دمیپرس یم میکالفه شده بودم از هرکس گهینکردم د داشیدنبال سلما گشتم پ هرچقدر

 رفته... نیماش هیبا  دتشیسلمارو دادم که گفت آره د یباغ نشون یدر ورود هیرفتم به سمت نگهبان جلو

و روشن کردم استارت زدم به  نیو سپردم به مادر سلما و ماش رادیبودم که خونه رفته به سرعت برگشتم ه مطمئن

بود خودمو  یبر پا بود،باهر بدبخت یتو دلم آشوب وفته،یقرار ب یاتفاق هیداشتم  نانیاطم دادیسمت خونه دلم گواه بد م

شدش نشسته رو  ونینیش هیکه باهمون موها دمیتو قفل چرخوندم،سلما رو از پشت د دویرسوندم خونه،کل

که روبرو شد قلبم از  یشدم اما با صحنه ا کشیکاناپه،کنترل خودمو از دست دادم، داد زدم اسمشو صدا کردم نزد

خون ازش رفته بود  یکل دادیا زدم اما جواب نمپاهام شل شد وافتادم چند بار اسم سلما رو صد ستادیحرکت ا

با  نیتو آغوشم وگذاشتمش تو ماش دمیسلما رو کش بمیتودستش به سرعت گذاشتم داخل ج مهچشمم موند رو نا

جاتت من ن اریقشنگم طاقت ب اریخانومم طاقت ب زدم،سلمایداشتم ضجه م مارستانیبه سمت ب روندمیسرعت م تینها

 ...زدیم یدیصورتش داشت به سف دم،رنگیم

دکتر اومد  زدمیاز اعماق وجودم ضجه م دمیکوبیم واریبرانکارد و آوردن سلما رو بردن اتاق عمل مشتمو به د عایسر

 ...رونیب

 حال سلمام چطوره  دکتر

 کنمیم دیتاک میدار ازیمثبت نA هیبه گروه خون میخون بهش وصل کن دیبا عیاز دست داده سر یادی:خون زدکتر

 محدوده... مارینجات ب هیوقتمون برا

 نداره لعنت به همتون.. یگروه خون هی یبزرگ نیبه ا مارستانیب یعنیزدم  ادیفر

 چطور جواب داد... یتو اون شلوغ دونمیسرعت شماره تماس بابا رو گرفتم که نم به

 و بده ساره تروخدا زودباش بابا یتروخدا گوش بابا

 پسرم شدهی:چبابا

 بابا... رهیمی:زودباش زنم داره مسهند

 :الو سهندساره

 تروخدا خودتو برسون... خورهیفقط خون تو بهش م رهیمی)...(سلما داره ممارستانی:ساره پاشو به بسهند
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 :اومدم اومدم آروم باش..ساره

 نشدم.. یزیمتوجه چ گهیرفت ومحکم افتادم د جیگ سرم

 ویآر         

 چطور از جام بلند بشم ساره ام به دنبالم... دمیسلما نفهم هیکرده اونم براساره گفت سهند طلب کمک  یوقت

وال س یپرستار ستگاهیاز ا میدیفورا رس رفتمیکه من م یبا اون سرعت مارستانیدور نبود به ب یلیزدم خ استارت

 شده،هنوزیبرادرت بپرس چ شیتو برو پ دمی،به ساره گفتم من خون م میمثبت بدAخون  دیداد با حیکه توض میکرد

 افتاده.. یمتوجه نشده بودم چه اتفاق

 سهند کجاست؟ ،یدادم اومدم سمت ساره که با همون لباس عروسش نشسته بود رو صندل خون

 که کرده بود صورتش باد کرده بود و قرمز .. یا هیساره سرشو آورده باال از شدت گر تا

 ..شدهیچ

 ..رهیمیسلما داره م وی:آرساره

 که ساره زد دست و پام شل شد.. ی:با حرفویآر

 ه؟یچ منظورت

 کرده.. یسلما خودکش وی:آرساره

رو  ختیر یکرده،چشمامو رو هم گذاشتم قطره اشک یمغزم  سلما خودکش هیشد تو یساره انعکاس هی:صداویآر

 گونم..

 کجاست؟ سهند

 بده پرستار سرم وصل کرده بهش.. یلی:حالش خساره

 کرده؟ یخودکش یبا چ یدی:فهمویآر

 :ظاهرا رگشو زده..ساره
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کردم دوباره من باعث شدم  هیدستمو گذاشتم رو چشمام وزار زار گر اطی:قلبم فشرده شد اومدم تومحوطه حویآر

 یسمونفرشته منو آ ایخدا رهینزار بم دمیقسم م تیتورو به بزرگ ایاره،خدایسلما نتونست طاقت ب وفتهیاتفاق ب نیا

 کشیپسر کوچ ره،بهیکردنش قانع بشم فقط نزار بم نگاهبه از دور  دمیمنو بزار مال خودم بمونه قول م هینکن سلما

 کرده.. یرحم کن اون چه گناه

 رفتم مهیاز جام بلند شدم و سراس ومدیم مارستانیکه از ب ییآشنا هیجلب شد به صدا د،توجهمیلرزیهام م شونه

بود که همه  یجور کردیم هیپدرشم گر زدیو هم گذاشتم،مادرش ضجه ممادر و پدر سلما چشمامو ر دنیداخل با د

 ...ختنیریبودن واشک م ستادهیپرستارا گوشه ا

 شده واشک تمام صورتشو پوشونده... دهیکه شونش خم دمیترشدم سهند و د کینزد

 بهم انداخت.. ینگاه پر حسرت هی

کتاب قرآن و باز کردم با  میعشق زندگ هیاونجا دور شدم وضو گرفتم رفتم نماز خونه نماز خوندم و دعا کردم برا از

سلما رو  هیبلند شروع کردم به خوندن کتاب و بستم سجده کردم وزار زدم از خدا فقط وفقط سالمت هیصدا

 …خواستم

 سهند

 نبودسلما رو تصور کنم.. هیثان کی تونستمینم یرو سرم خراب شده بود حت ایدن

 بده.. یخبر ومدینم میلعنت دکتر

 ینحو هیهر کس به  د،انگاریپرسینم لشویدل چکسمیه یمادر و پدر سلما حالشون بهتر از من نبود حت 

 ..کردیم رینکارسلماروتعبیا

 دمیترسیون مدر آوردمش دوباره برگردوندمش سر جاش چ یحال یکه تو دست سلما بود  افتادم با ب ینامه ا ادی

 نتونم فراموش کنم... چوقتیبخونم که ه ییزایچ

 نبود.. یپست فطرت خبر ویآر از

 ..رونیاومد ب دکتر

 رو نداره.. شیپ یمشکل حاد میو نجات داد ضیمر خوشبختانه
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 گفتم.. عیتو چشمم موج زد سر یخوشحال برق

 ..نمشیبب شهیم دکتر

 :فعال نه..دکتر

 بود برام.. یکه سلمام زنده بود خودش کل نیهم

 زدم... یلبخند پهن میخوشحال از

 شکرت.. ایخدا

 ویآر          

 یحس هیخندن،یدارن م دمیشدم د مارستانیوارد ب شدیبودم که چشمام پف کرده بود وباز نم ختهیاشک ر انقدر

 قدمامو تند برداشتم... دنیشن یبهم دست داد گفتم حتما خبر خوب یخوب

 رو صدا زدم.. ساره

 تو پس معلومه؟. یی:کجاساره

 تعجب و تو نگاهش خوندم..حالش خوبه درسته.. دیچهرهمو د ی:وقتویآر

 بده.. حیبعدا برام توض تویهمه نگران نیا لی:آره خطر رفع شده،دلساره

 فقط ساکت باش ساره.. سی:هویآر

 تولد دوباره من.. یعنی نیا ،یمن برگشت به زندگ خوشحال بودم عشق میلیبودم خ خوشحال

 ییحدسا هیخودم  داد،گرچهیم حیبه من توض نکارشویا لیدل دیبا نمشیبب خواستمیکه شده بود م یقیهر طر به

 زدم..

 یکه سلما اونجا بود بفرسته،شکر خدا با کل یکردم که منو داخل اتاق یچرب زبون کمیپرستار صحبت کردم  هی با

 که یماسک رو صورتم زدم وارد اتاق شدم،از شدت خون دمیپوش یکه من کردم قبول کرد لباس سبز پزشک یاصرار

 دستگاه بهش وصل بود.. یسر هیبود و  هوشیاز دست داده بود ب
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 نشه جناب.. قهیاز پنج دق شتری:بپرستار

چشماش گود رفته بود آخ  ریوز زدیم یبه حرف پرستار نکردم چشم دوختم به صورتم عشقم که به زرد ی:توجهویآر

 ینوش یزدم،صدامو م شیشونیکوتاه رو پ ،بوسهیمالقات کن مارستانیکه چقدر سخته وجودتو، عشقتو تو تخت ب

شو  زود خوب میزندگ پرستمتیوار م وانهیمعرفت،عاشقتم سلما د یب یبر یخواستی.. بدون من کجا مویسلما منم آر

 برگرد که منتظرتم..

 ...ضیباال سر مر ادیدکتر داره م رونیب دیرب عی:آقا سرپرستار

 کنار ساره نشستم.. یورو صندل رونیرفتم قسمت رختکن لباسارو در آوردم اومدم ب رونی:به سرعت اومدم بویآر

 هفته بعد کی       

 سلما    

 دکتر گفته شه،یصحبت کردن باز نم هیهفتس که زبونم برا کیمنو اصال خوشحال نکرد  نیمونده بودم و ا زنده

 که بهم وارد شده... هیوبخاطر شوک هیعیطب

 نه ساره نه سهند نمیو بب چکسیه خامیفهمونده بودم که نم کردن،بهشونینم یمامان بودم اونام صحبت خاص خونه

 ..خواستمینم چکدومویو ه رادیه یونه حت

 ..ختنیاشک ر صداینقطه نامشخص وب هیشده بود زل زدن به  کارم

 مرده متحرک بودم.. کیشده بودم درست مثل  فیضع یلینداشتم وخبه غذا  اشتها

 ..کنمینم یمونیکه اصال احساس پش جالبه

ه شده بودم ب رهیدادم  فقط خ یبرگشته بود خونه اومد اتاقم هرچقدر صحبت کرد نه بهش نگاه کردم ونه جواب سامان

 ..زمیرو م یمجسمه سنگ

هند از و بعدش س کننیصحبت م یمنو ببرن گفتار درمان نکهیو دارن راجب ا نجاستیسهند ا دمیبابا فهم هیصحبتا از

 خونه خارج شد...

 ..دونستنینم نویواونا ا خواستمیصحبت کنم فقط نم تونستمیاالن م من
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 ...دمیبستم وخواب چشمامو

 سهند       

چه  نیا ایخدا نهیو بب رادیاما هنوز حاضر نشده منو ه گذرهیهفته از مرخص شدن سلما م کی شمیم وونهید دارم

خشکش زده بود جواب  خورد،سلمایعادت نداشت ونم رخشکیخواست،شیم ریگرفت وش یبهونشو م رادیه،هیبتیمص

 داخل ختمیاون نامه رو نخونده پاره کردم ر مارستانیروز تو ب کرد،همونینگران م یلیمن وخ نیا دادیو نم چکسیه

 سطل زباله..

 ...ومدیداشتم ساره ام به کمکم م یو خودم نگه م رادیه

  ویآر     

 ...کردمیباهاش صحبت م دیبا نایبرم خونه سلما ا خواستمیم امروز

 نداشتن باهام البته حقم داشتن.. یخونشون شدم پدر و مادرش رفتار مناسب وارد

 ..وفتهینم یشانس من سامان خونشون بود و پدر و مادرش و قانع کرد که اتفاق از

 قلبم به درد اومد و هزار بار خودمو بابارو لعنت فرستادم... تیسلما اونم تو اون وضع دنیق شدم،باداتا وارد

 من بود... ریخراب سلما فقط وفقط تقص حال

 روز جشن باشه.. هیسلما همون سلما نیا شدینم باورم

و دور مچ دستش با باند  زدیم یچشماش به کبود ریتو صورتش نبود موهاش آشفته پخش شده بود دوربرش ز رنگ

 رنگ بسته شده بود.. دیسف

 از خودم متنفر شدم که حد نداشت.. یقدر به

 حضور منم توجهشو جلب نکرد.. زدیپلکم نم یخودش بود حت هیکه روبر ییشدم زل زده به به تابلو کشینزد

 رو تخت... نشستم

 مگه نه؟ هیقشنگ تابلو
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 برنگشت نگاهم کنه.. ینداد حت یجواب

 کنه؟یکه توجهتو جلب م ینیبیتو اون تابلو م یچ

 ؟یباهام حرف بزن یخواینم

 بگو.. یزیچی سلما

 ..یتو دلت هست و بهم بگ یکه هر چ نجایا اومدم

 رو باند دور مچش... دیقطره اشک چک هینداد فقط  یجواب بازهم

 نکردم.. یسامان توجه هیوبه صدا زدنا رونیسرعت از خونه اومدم بنتونستم تحمل کنم به نیاز ا شتریب

 سلما            

 نظاره گره حال خرابم باشه و بازم بهم بخنده موفق شد.. خواستیم یکه چ نجایبود ا اومده

 نداشتم پوچ پوچ بودم.. یحس چیه

 ...رونیرفت ب شیاشک هیاومد اتاق به زور چند لقمه غذا داد بهم وبا چشما مامان

 سهند        

 شماره سامان و گرفتم... شدیاصال نم ینطوریا کردمیم یکاری دیبا

 :جانمسامان

 سامان.. خوامی:شماره پسر عموتو مسهند

 :شهاب؟سامان

 :آرهسهند

 افتاده؟ یباشه اتفاق ریکنم،خیم امی:برات پسامان

 زود بفرست منتظرم... دمیم حی:بعدا توضسهند
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بلند شد به سرعت شماره رو گرفتم بعد از  میگوش هیضرب گرفتم تا صدا زیو قطع کردم وبا انگشتم رو م یگوش

 ..دیچیپ یتو گوش ییخوردن پنج تا بوق صدا

 محجوب؟ هی:سالم آقاسهند

 ..دیی:خودم هستم بفرماشهاب

 شما،سهند راد هی:من همسر سلما هستم دختر عموسهند

 ..دمیسهند جان خوشحال شدم صداتو شن ی:خوب هستشهاب

باهاتون صحبت کنم اگر مطب  یمهم یلیموضوع خ هیراجب  خواستمیراستش م نی:ممنون جناب همچنسهند

 مزاحمتون بشم.. ستین یو مشکل دیدار فیتشر

 دارید دیبراتون به ام کنمیم امکی:منتظرتون هستم آدرس و پشهاب

 :تشکر ..سهند

 ..امیاتاق بود بهش سپردم حواسش به بچه باشه تا من ب رادیبا ه ساره

 که فرستاد استارت زدم.. یشدم وبه سمت آدرس نیسرعت سوار ماش به

 …کرد داخل میی:سالم،سهند راد هستم..نزاشت ادامه حرفمو بزنم وراهنماسهند

 یخوش آمد ی:سالم خوبشهاب

 مزاحم شدم.. یبدون وقت قبل خوامی:سالم ممنون،واقعا معذرت مسهند

 .نمیقدمت سرچشم،انتظار داشتم سلما رو همراهت بب هیچه حرف نی:اشهاب

 به سلما کمک کنه.. تونهیکه م یهست یچون حس کردم تنها کس شتیموضوع اومدم پ نیهم هی:براسهند

 کن.. فیافتاده،تعر ی:نگران شدم اتفاقشهاب

 ...رادویه هیو از همون اول گفتم بجز قض یکردن،و همه چ فی:شروع کردم به تعرسهند
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 تأسف داره.. هیقعا جاسلما وا یهمه اتفاق وحشتناک  اونم تو زندگ نی:اشهاب

 دارم که زمان بره.. نانیتا حالشو خوب کنم اما اطم کنمیخودمو م یحتما امشب به مالقاتش خواهم رفت سع من

 برام ارزشمنده.. نیفقط سلما حالش خوب بشه ا ستی:هرچند روز ماه سال بگذره مهم نسهند

 ..رهیم شیاوضاع تا چه حد پ نمیتا بب میشروع کن دیشوک بزرگ با هی:اولش با شهاب

 درسته رو انجام بدم.. یگیکه م ی:حاضرم هرکارسهند

 ه..شد دهیکه پسرتون دزد یبلند وانمود کن هیبا صدا دیوتوام با شمیخونه عمو من وارد اتاقش م میریباهم م امشب

 ..کنهیحال سلما رو بدتر م نکهی:اما،اما اسهند

 :به من اعتماد کن..شهاب

 ..میمشخص باهم برس میتا هیرو هم گذاشتم ازش تشکر کردم وقرار شد باهام هماهنگ کنه تا رو :چشمامو سهند

 خونه از ساره تشکر کردم و گفتم بره استراحت کنه خودم مراقب گل پسرم هستم.. اومدم

 ..شمونیزود خوب بشه برگرده پ یبابا دعا کن حال مامان ،فرشتهییبرم بابا قربونت

 انگشتمو گرفت..کوچولوش  هیدستا با

 بار هزارم به باعثش لعنت فرستادم.. هیتو چشمام حلقه زد وبرا اشک

 کمکمون کن... ایخدا

 و سپردم به ساره.. رادیمنم آماده شدم بازم ه وفتمیزنگ زده بود و گفت راه ب شهاب

 ..نایزدم به سمت خونه سلما ا استارت

 از چه قراره.. هیبده قض حیکنن وبراشون توض یبا سامان هماهنگ کرده بود که به خانواده اطالع بده همکار شهاب

 سرفه خشک کردم.. چندتا
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و باهم وارد خونه  کمیشد اومد نزد ادهیپ ونداشیه نیشدم بعداز من شهاب از ماش ادهیو پارک کردم و پ نیماش

 ...میشد

 سلما        

برداشتم و برگشتم رو تخت  زیو از رو م  یچیخستم کرده بود بلند شدم ق یلیمو از ته بزنم خموها خواستیم دلم

 کردم رو موهام که در باز شد.. میو تنظ یچیق

 بلند خواهر جونم بودم.. هیعاشق موها شهی:من همشهاب

 تونستمیکه مثل سامان بود برام اما نم یبود شهاب کس امیبچگ یناج هیشناختم صدا یصدا رو خوب م نی:اسلما

 ..یحرف یچیوزل زدم تو چشماش بدون زدن ه نیو پرت کردم زم یچینشون بدم ق یتوجه

 یکرده بود ب بشینص یادیز تیهمه و همش جذاب شییخرما هیموها شیعسل هیجا افتاده تر شده بود چشما چهرش

 توجه بهش چشمامو ازش گرفتم...

چون تو باهام  افتمیخب خب  ،خبیهرم بهم خوش آمد بگه،بزار حدس بزنم چرا نگفت:انتظار داشتم خواشهاب

 ..یقهر

 توجه منو جلب کنه.. خواستیم یجوری:طرف حرف زدنشو دوست نداشتم انگار سلما

 تو خونه.. دیچیداد بلند سهند تنم مور مور شد و صداش پ با

 ..دیکن یکاریردن تروخدا کامران خان پسرم و ب زمیتو سرم بر یمن چه خاک دنیو دزد رادی:هسهند

خب به من چه بزار خودش بره دنبال پسرش قهقهه زدم که همزمان مامان و بابا و بعدش  دنیو دزد ویپسر آر رادیه

 سهند و سامان وارد اتاق شدن..

 بود... انیتو صورتشون نما یتعجب مسخره ا و

 ...دنیو دزد رادیرو مغزم،ه شدیسهند انعکاس م هیخودم صدا ییاتاق و ترک کردن ومن موندم و تنها کیبه  کی

 رو گونه با شدت پسش زدم.. ختیاشک سمج ر قطره
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که از زنده موندن فقط نفس  یتو به مرده متحرک یتو االن مرد یندار یبرگشت چیه هیتو جا هیکاف گهیسلما د نه

 ..یکمک چیه یبکن یتونینم یکمک چیتو ه یبلد دنشویکش

 سهند

 ..ستیشهاب اصال براش مهم ن یدید

 ..دمیهم تو خندش هم تو بغض نگاهش د نویبراش مهمه ا میلی:مهمه خشهاب

 کرده.. ریموندن ونموندن گ نیشده انگار ب یبحران فوق العاده قو هی وارد

 ..یمارو نخواد چ گهیاگه د یبمونه چ ینجوریاگه ا کنمیشهاب دارم دق م فهممی:من نمسهند

 ..میکنیمه با کمک هم درستش م:آروم باش هشهاب

 ..دوارمی:امسهند

 سلما      

 حرف سهند شدم.. رینداره برام چرا درگ ییکه معنا یزندگ

 اگه... یداشته باشه چ قتیگفتش حق اگه

 به جهنم به جهنم گهیبسه بسه د هوووف

 وچشمامو بستم... دمیکش غیگذاشتم رو گوشم و تا توان داشتم ج دستامو

 ...شدهی:سلما،سلما چایناد

 ..شدهی:مامان چسامان

 :برو باباتو خبر کن حال سلما بده..ایناد

 :چشمامو باز کردم وزبونم باز شد..سلما

 و بهم بگو مامان.. زیچ همه
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 صدهزار مرتبه شکرت.. ایخدا یوا یسلما تو حرف زد ی:واایناد

 بگو.. زوی:گفتم همه چسلما

 بگم دخترم.. دیبا وی:چایناد

 و بگو مامان.. یکرد یرو که ازم مخف ییزای:همه اون چسلما

 آره.. ستیدکتر،انگار حالت خوب ن میبر یخای:مایناد

 ..هیمامان اون پست فطرت ک هی:عماد کسلما

 سلما گهید هی:عماد کایناد

عماد همون  کنمیم ییراهنما ،خبیدونینم یعنی هیتو صورتش کامال مشهود بود...عماد ک ادیز یدگی:رنگ پرسلما

 مامان جون.. دیکه بخاطرش رنگ از رخت پر هیکس

 ؟یبابا خوب ا،سلمایناد شدهی:چکامران

 دادم فعال سکوت کنم.. حینزنم..منم ترج یحرف کردی:مامان با چشماش خواهش مسلما

 بابا.. خوبم

 ..ادیباهامون قربونت برم بزار خبر بدم سهند ب یسلما صحبت کرد شهی:باورم نمکامران

 ..دیو خبر نکن یلطفا کس نمیو بب چکسیه خامی:نه،نماسلم

 ..میباهام صحبت کن شهیم ی:سلما آبجسامان

 ..نیم،بشی:مامان و بابا از اتاق رفتن وفقط منو سامان بودسلما

 بگم.. یچجور دونمیمن نم نیخوشحالم که حالت بهتر شده،بب یلی:ممنون،سلما خسامان

 بزن.. حیو صر یبزن یخایکه م یراحت باش حرف ادی:اصال از طفره رفتن خوشم نمسلما

 ...یخواستیم وی:بخاطر آرسامان
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 رو داشتم.. هیقض دونستنیکه م ییسؤالو از کسا نیادامشو انتظار ا گهید دونستمی:مسلما

 ؟یکرد یفکر نیباعث شد که همچ یچ

 که تو وجودته باعث شد.. ی:عشقسامان

 من به زور با اون... یفراموش کرد نکهی:مسخرس،عشق کدوم عشق سامان مثل اسلما

 بگم کالفه سرمو تکون دادم.. یزینتونستم چ گهید

 دارن بهشون فکر کن.. اجیبهت احت رادی:سلما سهند و هسامان

 رادی:هسلما

 سهند شی:حالش خوبه پسامان

 نشست گوشه لبم.. ینبوده..لبخند مسخره ا شیب یدروغ یدزد هی:پس ماجراسلما

 هفته بعد کی

 دنمیمدت شهاب اومد د نیکردن نداشتم تو ا یبه زندگ یرمق درست حساب دمیپوش مویسر تاپا مشک هیلباسا

باهاش داشته باشم  یادیاما قبول نکردم دوست نداشتم رفت و آمد ز میسفر داد تا منو سامان و خودش بر شنهادیپ

 ازش.. کردمینم افتیدر یمثبت یروزا انرژ نیچرا ا دونمینم

راجب موضوع عماد  زایچ یسر هیفکر کردم،من به مامان فهمونده بودم که  ریاخ نیاتفاقات ا رون،بهیخونه اومدم ب از

 ..ادیفقط منتظر بودم خودش به حرف ب دونمیو خودش م

ودن کردن ب یکه مشغول باز یقد میقد و ن یچشم دوختم به بچه ها مکتیپارک رفتم نشستم رو ن نیتر کینزد به

 شد سمت پسر خودم که ولش کردم.. دهیذهنم کش

مگه االن  شد،هوفیم یخودمو بکشم،اگه االن مرده بودم پسرم چ شدمینم یراض چوقتیبودم ه یاگه مادر خوب من

سمت محوطه  دمیبه سرعت دو نیخورد زم یغرق در افکارم بودم که بچه حدودا سه ساله ا کشمیکه هستم نزد

مامانش اومد ازم تشکر  کهبه روش زدم  یود تعجب کرده لبخندمشخص ب دمشیبغلش کردم بوس یباز لیوسا

 ...یشیم یمادر مهربون یلیمراقب باشه اما در جواب گفت مشخصه خ شتریکرد،بهش گفتم ب
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 مادرم.. نیرحم تر یتمام صورتمو پوشوند نه نه من ب اشک

 تلف کردم ... یمدتم الک نهمهیا اوردمیپسرمو با خودم م دیگرفتم آدرس خونه خودمو دادم با یتاکس هی عیسر

 که داشتم.. یدیخونه شدم با کل وارد

به  ادریکه کنار تخت ه دمیقدم برداشتم به اتاق پسرم ساره رو د یفرو رفته بود به آهستگ یتو سکوت مبهم خونه

 که.. رونیب امیاز اتاق ب خواستمیم دمیو تو آغوشم کش رادیتو چشمام ه ختمیخواب رفته تمام نفرتمو ر

 ؟ی:سلما تو برگشتساره

 :برگشتم که پسرم و ببرم..سلما

 داره.. ازیبهت ن یلیبمون سهند خ یحاال که برگشت کنمی:خواهش مساره

 به سهند ندارم.. یازین گهی:من دسلما

 یکنیم یانصاف یب ی:چرا دارساره

 یستین رندهیگ می:تو تصمسلما

 ؟ی:چرا گارد گرفتساره

 ..رونی:گمشو از خونم بسلما

 :سلما تو حالت خوبه..ساره

 ..رونی:گفتم بسلما

 ..رمیبرادرم ندم نم لیو تحو رادی:تا هساره

 ..یساره عماد یزنیگنده تر از دهنت حرف م ی:چشمام از زور تعجب گشاد شد،دارسلما

 ..کنمیبهم خورد، اما مثل تو احمقانه رفتار نم میتو عروس هیسا ری:زساره

 بخاطر من.. یچ یعنیو باور نداشتم، دمیکه شن یزی:چسلما
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 ه؟ی:منظورت چسلما

 ندارم.. یمشکل چیسلما من با تو ه یاحترامتو نگه دار خوامی:فقط ازت مساره

 چخبره.. نجای:اسهند

 روتحمل کنم خداحافظ.. نجایا تونمینم گهیسهند د ی:چه خوب که اومدساره

 :ساره،ساره صبر کن با توام ساره..سهند

 ..برمیو با خودم م رادی:من هسلما

 ..ایبسه به خودت ب گهیمراعات کردم د یاالنم هرچ ،تایدیفهم یبزار رونیخونه پاتو ب نیاز ا ی:حق ندارسهند

 ازت جدا بشم.. خامی:اشک حلقه زد تو چشمام،مسلما

  یکنی:تو غلط مسهند

 ..ترسهیم رادی:داد نزن هسلما

 ..یزاشتیوقت تنهاش نم نهمهی:تو اگه پسرت برات مهم بود اسهند

 بچم دست شماها باشه.. زاشتمینم هیثان هی:من دست خودم نبود من حالم اصال خوب نبود وگرنه سلما

ر پسرت پ هیتورو برا هیوجا دیبودو زحمت کش نجایاون ساره بدبخت که صبح تا شب ا هی:منظورت از شماها کسهند

 من هان کدوممون ایکرد 

باش آره من اشتباه کردم االنم جبران  یزنیکه م یپسرم پر کنه مراقب حرف هیمنو برا هیجا تونهینم چکسی:هسلما

 ..کنمیجبران م یدیفهم کنمیم

 ..یجبران کن  یخایم وی:با جدا شدن از من چسهند

 ..زارویچ یلی:خسلما

 و هم خودمو تا تموم بشه بره.. رادیهم تورو هم ه کشمتیم خورمیقسم م یکارو ندار نی:تو حق اسهند
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 ..یتو انجام بد شمیکه نتونستم خودم انجام بدم و خوشحال م یر:کاسلما

 :خجالت بکش..سهند

بود،قربونت برم مامان ببخش منو  رادیکه تو اتاق ه یکالفه نشستم رو کاناپه تک رونی:سهند رفت از اتاق بسلما

 ادریقند عسلم،دلم ضعف رفت واسه خنده ه ارمیمن چطور تونستم بدون تو طاقت ب زمیپسرکم بزار بوت کنم عز

 جون دلم آخه فرشته کوچولو..

 اومد و قصد نداشتم از سهند جدا بشم.. رونیاراده اون حرف از دهنم ب یچطور ب دونمینم

 و گذاشتم رو تختش رفتم اتاق سهند.. رادیه

 ..خوامیم معذرت

 ..اوردمیآسون به دستت ن یدونیمنشکن،خودت  نیاز ا شتریفقط دلمو ب یمعذرت بخوا خامی:نمسهند

 ناراحتش کنم.. خواستمیبود من نم یاراد ریکه با ساره داشتم کامال غ ی:راستش رفتارسلما

 ب*غ*ل*م.. ای:بسهند

 :به سرعت خودمو تو آغوشش حل کردم..ل*ب*ا*م*و گذاشتم رو ل*ب*ا*ش سلما

 ..یهواتو کرده بود خانوم یلی:دلم خسهند

 ازم.. یکرد تیحما شهیکه هم ی:مرسسلما

 ..فمهیوظ ی:خانوممسهند

 ..یکه قبول کن خامیدارم ازت م یشنهادیپ هی عاشقتم،سلما

 یشنهادی:چه پسلما

 ..میدردسر و اونجا شروع کن یب یزندگ هی رادیمن تو ه میبر رانیاز ا ییسه تا خامی:مسهند

 ؟یآخه کارت چ ی:ولسلما
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 میزنیشاپ م یفوقعش کاف میبه کار کردن،بعدشم اونجا جا افتاد مینداشته باش ازین گهیکه د میدار ی:انقدرسهند

 بهتره.. رادمیه هیموافقم برا م،منیشدیو آدماش دور م نجایاز ا دیبود با یعال شنهادی:واقعا پسلما

 ...دمی:پس من کاراشو انجام مسهند

 دو هفته بعد          

 راجب همون موضوع باهام صحبت کنه.. خواستیخونمون م ادیزنگ زد که ب مامان

 صبرانه منتظر بودم.. یب

 مامان .. یاومد خوش

 کجاست رادیدخترم ه ی:مرسایناد

 :سهند بردتش خونه پدرش..سلما

 ؟ی:تو چرا نرفتایناد

ال ک هیازدواجشو با ساره بهم زده ومدت ویرفتن نداشتم،به گفته سهند آر هیحوصله بودم،در اصال رو یب کمی:سلما

 داشتم کال جا بزارمش تو گذشتم... یموضوع اصال خوشحال نبودم ناراحتم نبودم فقط سع نیا ستش،ازین

 کردم و بهت بگم.. یکه ازت مخف ییزایچ یازم خواست ادتهی:ایناد

 ..یمنتظر بودم بهم بگ نایزودتر از ا یلیخ ادمهی:خوب سلما

باهات  اهامیاز مرد رو یچند بار ادتهیاز گذشته خاطرم نبود، یچیفراموش کردم،ه زوی:بعد اون تصادف همه چایناد

 صحبت کرده بودم..

 ادمهی:سلما

 ..وی:اون شخص عماد بود پدر آرایناد

 :عاشق و معشوق درسته..سلما
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که با پدرت ازدواج کردم بهش وفا داربودم وخواهم بود وعاشقانه پدرت و  ی:ساکت شو سلما من از همون لحظه اایناد

 رم..دوست دا

 مامان.. یگول بزن یخایم وی:کسلما

 آوردم.. ادیرفته بود و به  ادمیکه از  ییزایماه تمام چ کی:ایناد

 :حافظت برگشت مامان؟سلما

 نطورهی:همایناد

 دونه؟یم یزی:بابا چسلما

 نگفتم.. یزیچ ی:نه فعال به کسایناد

 ازت نکنه... خادیم یاالن چ ی:خوشحالم..خب حاال که چسلما

 ؟ی:نکنه چایناد

 یاز بابا جدا بش یخای:مسلما

 گذشته من بوده وتمام.. هیکه شوهرم و بچه هامو ول کنم،اون برا ستمی:بس کن سلما احمق نایناد

 ما.. ندهیگذشتت اومده تو آ یکنی:فکر نمسلما

 تموم شده.. یهمه چ گهی..اونم االن زن و بچه داره سلما ددمی:هرگز اجازه نمایناد

 :مامان..سلما

 :جان مامانایادن

 ..یزاری:توکه بابارو تنها نمسلما

بدم دخترم ازت خواهش  حیتو برادرت موظف دونستم بهت توض نیمنه وهمچن هی:هرگز! پدرت عشق زندگایناد

 منو تو بمونه.. نیراز ب هیمثل  کنمیم
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 ؟یبه بابا بگ یخوای:نمسلما

 دمیم حی:زمانش که شد بهش توضایناد

 بگذره و بره.. ریبه خ دوارمی،امیدونی:هر طور خودت صالح مسلما

 هفته بعد کی     

امشب  یو منم خواستم ندا رو دعوت کنم که خوشبختانه دورهم میشام به خواسته سهند شهاب و دعوت کرد امشب

 ..رفتیو پذ

 ..کردیم یو نگه داشته بود و داشت باهاش باز رادیه سهند

 بودم یمشغول آشپز منم

 پلو با مرغ درست کردم.. کزرش

 هم درست کردم.. یوماکارون هیالو ساالد

 ..خچالیانار و موز هم آماده کردم گذاشتم داخل  ژله

 ..خچالیروش گذاشتم داخل  دمیکردم سلفون کش نییکاهو و ساالد کلمم همراه با گردو کشمش تز ساالد

 و نگه داشت راحت تونستم به کارا برسم.. رادیخسته شدم دست تنها بازم دست سهند درد نکنه ه یلیخ ییوا

 آماده بشم.. امیب ،یوقتش بود برم حمام حساب حاال

 ..دیری:سهند شما حمام نمسلما

 ..کنمیواماده م رادیه یایتا تو ب رمیخودم م یبردم،ول شبیو که د رادی:هسهند

 ..زمی:ممنون عزسلما

 بود.. رادیحوله تنپوشمو تن کردم،سهند تو اتاق ه دیطول کش یساعت کی

 :من اومدم..سلما
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 حمام.. رمیآماده شو عشقم بعد من م ،برویباشه خانوم تی:عافسهند

 :ازش تشکر کردم اومدم اتاق..سلما

موهامو با دستگاه فر   نییرنگمم زدم قسمت پا ییرنگ کردم رژ آلبالو یدود شیآرا هینشستم، شیآرا زیم هیجلو

م وکالج تختم دمیپوش یقرمز رنگ به همراه جوراب شلوار یعروسک رهنیپ هیکرده بود، جادیا یکردم که موج قشنگ

 بود پام کردم.. یکه به رنگ مشک

 بود... لیتکم گهیزدم د ادکلنمم

 نداشتم.. یتیمحدود چیوه کردمیم یکنارش احساس راحت شهیمثل داداشم بود هم شهاب

 ..یچقدر خاص تر شد ی:اوه خانومهندس

 خوردیکه نفسامون تو صورت هم م یخودش کردطور کیحرکت منو نزد هیکمرم وبا  ی:دستشو گذاشت رو گودسلما

 رو ل*ب*ا*م نشوند .. یبوسه کوتاه

 فراموش نکن.. نویا چوقتیدوست دارم ه یلی:خسهند

 ..دهیخواب رادی:چشم،هسلما

 :آره گلم آمادش کردم وخوابوندمش..سهند

 ..ای:ممنون،زود برو بسلما

 به چشم.. ی:اسهند

 هیشد و چشمامو بستم از ته قلبم  نیشد نگاهم غمگ انینما هیبخ هی:اومدم دستبند بندازم دور مچ دستم که جاسلما

 ..دمیآه کش

 بود.. دهیپوش یشرت قرمز با شلوار مشک یت هیساعت بعد مهمونا اومدن،سهندم  کی

 اول شهاب اومد وبعد هم ندا اومد.. 

 سلما جون.. یتو زحمت افتاد یلی:خندا
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 کرده... نکارارویسهند همه ا چارهینکرده ب یسلما آشپز نی:ندا خانوم قطعا اشهاب

 ..یچ یعنیشهاب  یبدجنس یلی:خسلما

 خوشمزه درست کرده... هیزایچ یکل ییچون خانوم من به تنها یبگم جناب دکتر اشتباه کرد دی:باسهند

 ...غیت ریز رهیکه کلت م ینگ نویخب ا ی:حق دارشهاب

 ...نیول معطل ونی:خانوما نباشن که شما آقاندا

 که منو ول معطلم... دیکنیندا خانوم االن مشاهده م نیآفر ی:به به چه حرفشهاب

 تو ذهنم... دیکلمه گنج نیا دمی:درسته خب شمارو دندا

 که پس من تنها موندم... دیشد میت هی:همتون شهاب

 سرجاش... ادی:تا حالت بسلما

 …قلبم به تپش افتاد ویشماره آر دنیزنگ خورد اومدم جواب بدم با د میکه گوش میکردیصحبت م میداشت

 شده بهم،هول شدم.. رهیسهند خ دمیپشت سرمو نگاه کردم که د برگشتم

 ..زمیعز گهی:جواب بده دسهند

 :باشه..سلما

 اتاق و قسمت اتصال و لمس کردم بله.. اومدم

 :سلماویآر

 :شما؟سلما

 ..هیشناختم که ک یم خوب

 ..یکه شناخت دونمی:مویآر

 ..ی:چرا به من زنگ زدسلما
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 ..یریم ی:دارویآر

 نداره.. یربط چی:به تو هسلما

 :قبل رفتنت فقط ویآر

 ..یبشنو دیرو با ییحرفا هی نمتیبب ایب کباری

 بردارو برو مجبورم نکن به سهند بگم.. مینحستو از زندگ هیسا کنمیما مونده،ازت خواهش م نیمگه ب می:حرفسلما

 ..کنمیالتماس م کنمیخواهش م نمتیبب تونمیکه م هیفرصت نیآخر نی:تروخدا اویآر

 تو وجودم رخنه کرد.. یحس دلسوز هی:سلما

 ..باشه

 صبح..10فردا ساعت نمتیبیشاپ)...(م ی:کافویآر

 مهمونا.. شیبرگشتم پ عی،سر:خداحافظسلما

 ..زمیبود عز ی:کسهند

 :سامان بودسلما

 ...رسونمتونیگذشت ندا خواست با آژانس بره که شهاب نزاشت گفت خودم م یو آماده کردم شب به خوب زیم

 دلم.. زیعز ینیتا باباتو بب برمتیبار م نیآخر هیآروم تو گوشش گفتم فردا برا دمیو بغل کردم بوس رادیه

 روز بعد.. کی

هم  قتیاز گفتن حق ه،امایاشتباه یلیدروغ گفتنم کار خ دونستمیو ببرم پارک م رادیه خوامیسهند گفته بودم م به

 هراس داشتم،چندتا سرفه خشک کردم هوا هم سرد شده بود..

التو پ هی عیپاش کردم سر اشمیو براش پوشوندم کاله کامواشم گذاشتم سرش کتون رادیه یشلوار سورمه ا کاپشن

 ..میهم  گذاشتم سرم وراه افتاد یکاله پشم هی دمیرنگمم پوش یبا بوت شکالت  یشلوار شکالت یقهوه ا
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 به محل مورد نظر.. دمیرس یساعته م میبود تا ن مینه و ن ساعت

 فکر کنم سرما خورده.. کردیم یقرار یب کمی رادیه

 نیشد ا یباور نم ختهیبهم ر هیده،موهایشده بود سرو وضع ژول بهیبرام غر یلیکه خ دمیو د یکافه شدم،مرد وارد

 قبل باشه.. ویهمون آر

 :سالم سلما

 ..یکه اومد ی:سالم مرسویآر

 برگردم همسرم منتظرمه.. دی:فقط اومدم حرفاتو بشنوم زودم باسلما

 همسرم.. یگیم گهید یکیبه  یحاال دار یمال من بود یدرد داره که روز یلی:خویآر

 همسرت بودم.. یروز یگیم یودتم دار:خسلما

 ..ستیباباش ن هیاصال شب رادی:هویآر

 ..یکه راجب پسرم باهام صحبت کن نجایا ومدمی:نسلما

من از همون  م،سلمایو درست کنم باهم ازدواج کن یهمه چ دمیقول م نجایسلما،بمون هم یبر یخوای:چرا مویآر

 فرصت به جفتمون بده.. هی یتوام دوستم دار دونمیو دلم رو برد،م نیاولش عاشقت شدم چشمات د

داشته باش که به  رتیحد خودتو بدون انقد غ شمیوقتم ازش جدا نم چی:دهنتو ببند من سهند و دوست دارم هسلما

 ..یزن مردم چشم ندوز

 فقط مال من.. یندونستم از اولشم مال من بود یا گهیوقت تورو زن کسه د چی:هویآر

 که باورشون داشتم.. ییزایبه تمام چ یبود که گند زداشتباه خودت  نی:اسلما

 ؟یاریطاقت ب یتونیمن مگه م دنیبدون د یتوام دوستم دار دونمی:مویآر

مونده  رادگایاز تو برام به  نیا ینیبیرو م هیبخ نیدستمو نشونش دادم و گفتم ا ،مچیگرفت یخودتو جد یادی:زسلما

 ..هیحس قشنگ هیتنفر هم  یدونیم کنه،البتهیم دادیحس تنفر تو کل وجودم ب نمشیبیهر وقت م
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 گرفتم.. یتاکس هی عیو بغل کردم سر رادیبهش ندادم ه یا گهیگفتم و جام بلند شدم فرصت زدن حرف د نویا

 بغضم شد..  دنیپخش شد که باعث ترک نیداخل ماش کیموز هی

 مونییمحضه جدا دروغ

 مونییهردوتا میعاشق هم ما

 مگه نه یریمینه تو هنوزم واسه من م مگه

 مگه نه یریجا نم چیبدون من ه تو

 یستین نکهیدروغه ا آره

 یستیوام شمیپ یهنوز نرفت تو

 مگه نه.. یخوریغصه م یلیمن خ یهم ب تو

م سمتت پس امیخودت بود هر بار خواستم ب ریهمش تقص یلعنت کردیم سیصورتمو خ یگریپس از د یکی اشکام

 هیکه منو  ییتو یکه قلبمو شکست ییتو یکه گناه کرد ییتو ستمیمن گناهکار ن وی،آریکتکم زد یدکر انتیخ یزد

 پر کنه.. خادیتورو م هیکه جا یدکنم بخاطر پسرم،بخاطر مر یزندگ گهیتا د رمی،میپرخاشگر کرد یدختر عصب

و خوابوندم خودمم لباسامو عوض کردم  رادیوارد خونه شدم سهند اومده بود خونه رفته بود حمام ه یحوصلگ یب با

 باهم بودنمون فکر کردم.. هیپتو وچشمامو بستم به لحظه ها ریز دمیخز

 شکستم تو قلبم و من احساستو.. ،منمیهمون قدر که توشکست ویآر

 هیپسر برا نیبهتر شهیو م کنهیمن داره لحظه به لحظه رشد م شیاما پ یاطالع هست یاز ثمره عشقمون ب تو

 نش..ماما

 من شد.. یخودخواه نیتو،بود که باعث ا رفتار

 ماه بعد.. کی
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خوب باشم و کمتر به اتفاقات گذشته فکر کنم اما باز هم موفق  کردمیم یسع سیاز اومدنمون به پار گذرهیماه م کی

 ..شدمینم

ماه گرفتم دو میزده،مشغول به کاره منم تصم یشیشرکت صادرات لوازم آرا شیرانیا هیاز دوستا یکیبا  نجایا سهند

 ممیکاریاوقات ب کردمیم یبلد بودم و سع یو تا حدود یشد درسمو ادامه بدم،زبان فرانسو کسالهی رادیکه ه گهید

 کنم... یفرانسو هیصرف خوندن کتابا

مدنمون با ساره مالقات کردم و نصب کرده بودم با خانوادم در ارتباط بودم قبل از او میکه به گوش مویبرنامه ا قیطر از

که براش مهم  کردیوانمود م یجور دمیشا دونمیاصال بهم نخورده بود نم شیکردم،حال روح یازش معذرت خواه

 ..ستین

 کنن... یعروس گهیبا سامان هم نامزد شده بودن وقرار بود دوسال د آهانا

 کرد.. دایدست پ شیخوشحال بودم باالخره به هدف قلب براش

  … مونهیسر در گم م یمنه که  مثل کالف ها هیفقط زندگ نیا

 ..!  یبرزخ لعنت نیا شهیتموم نم بافمیم هرچه

 بلند،  هیوارایاون طرف د یکس انگار

  …کنهیو احساسم و  نخکش م کشهینخ ها را م نمیبیکه من نم ییجا

 ه...پات میپاته نخور یموندن منه،به قول ندا آش کشک خالس بخور ایسهم دن نمیا

 ..شدیوقند تو دلم آب م دمیشنیم نشیریاوقات گفتن ماما رو از زبون ش یوگاه رفتیچهار دستو پا م رادیه

م خوشحال بود یلیبابت خ نیما از ا دنید سیپار ادیقراره با سامان ب گفتیکه با مامان صحبت کردم م یبار نیآخر

 آسونه،اما انگار کامال در اشتباه بودم... کردمینداشتم اولش فکر م زویچ چیرمق ه بیاومده بودم شهر غر

 ..ادهیانگار کاراش ز ادیبود سهندم گفته بود شب خونه نم دهیخواب رادیه

 ..میبشه سمت تنها عشق زندگ دهیفکرم کش شدیمن باعث م ییتنها نیا

 حس منو درک کنن نیا توننیکه عاشق شدن م ییاونا
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 آغوش  کیحس کردن  یگاه

  … ستیدست نلمس پوست با  فقط

  …، جسمش رو  یکن یحس م یگاه

 …نه با دست  یکه با قلب لمس کن یشرط به

 ..رونینفسمو حبس کردم وپرسروصدا دادم ب هیچند ثان هیاز گوشه چشمم برا دیچک یاشک سوزناک قطره

 ..هکنیم دادیتو وجودم داره ب یحس دوگانگ نیا ویبودم آر ومدهین دارتیبه د چوقتیه نجایکاش قبل اومدنم به ا یا

 ...کنهیم بمیهم از درون تخر یحس یول

 .سردرگم

 زنگ خورد،جواب دادم.. میکه گوش خوندمیکتاب م داشتم

Oui)بله( 

 هستم دوست سهند.. انیسلما خانم ک سالم

 ..دیی:سالم بله بفرماسلما

 ..تسین یمهم زیچ دیفقط خواستم بهتون خبر بدم اما نگران نباش مارستانیب می:سهند حالش بد شده اومدانیک

 ..رسونمیخودمو م عیسر دیآدرس و بفرست شهیم مارستانی:کدوم بسلما

 خدانگهدار.. دیمنزل نگران نباش رسونمشیم گهیساعت د کیتا  ستین یازی:نانیک

و  مرفتیمدام راه م نمیبش جای نستمتوینم ادیچش شده،از استرس ز یعنیقطع شد،واقعا نگران بودم  ی:گوشسلما

 ..ومدنیاالن دوساعت شده پس چرا هنوز ن کردیساعت و نگاه م

 هیامارستانیب میو آماده کنم بر رادیه خواستمیواقعا دلواپس شدم م گهیرو گرفتم از شانس بدم خاموش بود د شماره

 شرکتشو بگردم.. کینزد
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 کمک سهند کرد گذاشتتش رو تخت... انیزنگ به صدا در اومد ک اما

 هست سلما خانوم یزحمت هی:فقط انیک

 ..دیی:بفرماسلما

زحمتشو خودتون  رمیبرسم خودم بگ تونمیدارم نم یمن جلسه مهم شهیسهند فردا آماده م شی:جواب آزماانیک

 ..دیبکش

 ممنونم.. دیلطف کرد یلیخ نجاشمی:تا همسلما

 ..هیچ دونمیکه نم یشیدنبال آزما رمیم رمیگیآدرس و از سهند م فردا

 بود.. خی خهیدستمو گذاشتم رو سرش تب نداشت در عوض انگشتاش  دمیسهند و کش هیاتاق رو رفتم

 خوابم برده بود.. یصبح باال سرش نشستم و رو صندل تا

صداش از  ستین دمید منیهول کردم رفتم به سمت اتاق نش ستیسهند تو جاش ن دمیبه زور باز کردم د چشمامو

 ..ومدیم رادیاتاق ه

 :سهندسلما

 ؟یشد داریب زمی:إ عزسهند

 :حالت خوبه؟سلما

 ..میبود االن عال کیکسالت کوچ هی:آره خانومم نگران نباش سهند

 ..خواستمیو م مارستانیآدرس ب ی:شکر خدا...راستسلما

 ؟یچ هی:چطور براسهند

 بمون.. رادیه شیتو پ گردمیبرم عیسر رمیشتو،بگیبرم جواب آزما رمیگیم یتاکس هی:سلما

 ..یتنها بر ستیدرست ن یشناس یرو نم نجایتو ا رمیخودم م ستین ازی:نسهند
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 ..ینگران باش ستین ازینه گفتم که ن ای رمیبگ ادی دیاول و آخر با ی:باالخره که چسلما

 گرفتم آدرس و دادم.. یاصرار من قبول کرد تا بزاره برم تاکس یکل با

 الزم و بده.. حاتیکرد داخل تا دکتر توض مییگرفتم و راهنما شویآزما نمارستایب رفتم

 ..گهیم یو روشن کردم تا صداش ضبط بشه و بتونم بفهمم چ میگوش هیدادن منم ضبط صدا حیشروع کرد به توض و

 متوجه بشم.. تونستمیداشت که نم یظیلهجه غل اونقدر

 گرفتم و اومدم خونه... یکردم تاکس تشکر

 من اومدم.. ییکجا سهند

نشست رو  یلبخند محو دنیکنار هم خواب دمید رادیداده نشد دوباره صداش زدم بازم جواب نداد رفتم اتاق ه جواب

ر زدم سهند مثل فن غیتر شدم دستمو گذاشتم رو دهنم و ج کینزد دمیسهند د هینیب نییقرمز رنگ پا هیما هیلبم 

 نشون نداد.. یلعکس العم چیه رادیه یاز جاش بلند شد ول

 ..ادیخون م تینیداره از ب سهند

 بعد برگشت.. قهیچند دق سیبه سرعت رفت سرو سهند

 دکتر میخوبه ؟بر حالت

 ..ستین یزی:شلوغش نکن چسهند

 ؟یو گرفت شیآزما

 ..هگیم یچ ینیصداشو ضبط کردم خودت بب نمی:گرفتم دکترم باهام صحبت کرد اما متوجه نشدم بخاطر همسلما

 :باشه ممنون..سهند

فاصله قهوه جوش  نیمنم تو ا دادیضبط شده رو گوش م هیصدا یو دادم دست سهند وداشت با هندزفر می:گوشسلما

 سهند شدم... کینزد ختمیو روشن کردم دوتا قهوه ر

 لحظه ترس تمام وجودم و فرا گرفت.. هیدر اشک بود..با تعجب چشم دوختم بهش، غرق
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 ..شدهیچ

 .بشه. دیبا ی:چسهند

 گفت.. ی:دکتره چسلما

 نگران نباش.. ستین یخاص زیروم باشه چ یاستراحت کنم تا فشار کمتر یهفته ا کیگفت  زمیعز یچی:هسهند

 ..اوردمیخودم ن هیاما به رو گهیداشتم که داره بهم دروغ م نیقی:سلما

 هفته بعد کی     

 تونمیگرده و اصال نم یبرم روقتیسرکار و د رهیکرده صبح م رییکه رفتار سهند کامال تغ شهیم یروز هفت

 ونستمتینم لشویمونه،دلیساعت ها اونجا م رادیاتاق ه رهیوم شهیهم که خونست با من هم صحبت نم یینمش،وقتایبب

 درک کنم..

کمکم کنه،خوشبختانه قبول  تونستیم دیخونمون،شا ادیو گرفتم و ازش خواهش کردم  که ب انیشماره ک نکهیا تا

 ..رسهیم گهیساعت د میگفت تا نکرد و 

 ..دیاریب فیتشر نیرفتی:واقعا ممنون که پذسلما

 بهتون بکنم.. تونمیم یکمک د،چهیدار اری:اختانیک

 دعوتش کنم... دیبا یوگرنه واسه چ گهیکامال واضحه د خام،خبیکمک م دیاز کجا فهم ی:چه حس ششمسلما

 کرده.. رییگرفتم وبهش دادم حالتش تغ ششویجواب آزما یسهند از وقت راستش

 ...دیکه ترجمش کن خامیم زارمیصدا براتون م هی من

 ..دیی:البته بفرماانیک

 لب باز کرد.... نکهیتا ا شتریمن ب شد،واسترسیقرمز تر م انی:صدا رو گذاشتم وهرلحظه رنگ کسلما

 مربوط به سهنده نی:اانیک

 گفت.. یچ دیبگ شهی:مسلما
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 شهیمن باورم نم هی:خداانیک

 ازتون  کنمیخواهش م انی:آقا کسلما

 :سهند مبتال به سرطان خون شده..انیک

که دم دستم بودو  یزیزدم و هر چ غیبه سرعت از خونه خارج شد،با تمام توانم ج انی:چشمامو روهم بستم،کسلما

 یزندگ یتراژد نیا و،یباز نیا تمومش کن ایاز جونمون خدا یخواستیم یچ گهیتو د یلعنت یلعنت یلعنت کردمیپرت م

 ...ختمیرینشد برم سمتش مدام اشک م باعث رادمیه هیغایج یبسه افتادم رو پاهام حت دهیخون م هیمن بو

 بهش دادم خوابوندمش رو تخت.. ریو بغل گرفتم ش رادیحال خراب پاشدم ه با

 خونه رو شاد کنم.. هیفضا دیبدم با دیبهش ام دیوقتشه که من به سهند کمک کنم با گهید االن

امم موه دمیرنگ پوش ییمویدست تاپ و شلوارک ل هیکردن صورتمو  یشروع کردم نقاش شیآرا زیم هیجلو نشستم

 بستم.. یخرگوش

 شمعم روشن کردم.. دمیچ زویدرست کردم م ایشام الزان هیبرا

 …ادیوقت م ریکه د دونستمیم ادیتا هر وقت که سهند ب موندمیم منتظر

 شبم گذشته..12ساعت از  ومدهیساعت سه ساعت هنوز ن ساعت دو کی

 براش افتاده.. ینکنه اتفاق ایخدا

 شدم ودستمو انداختم دور گردنش.. کشیخونه باز شد به سرعت نزد در

 خسته ام.. یلی:ولم کن سلما خسهند

 ..میامشب و خسته نباش شام نخوردم که باهم بخور هیاز کارم، دمی:اما دست نکشسلما

 ..میگذروندیخوش م میمن با دوستام داشت یکه تا االن شام نخورد یبرو کنار احمق گمی:مسهند

 مگه نه؟ گهید یواسه منم وقت بزار دیهوم با میباهم خوش بگذرون کممی ستین ی:مشکلسلما

 ..ایجلو چشمم ن گهیهرچقدر واسه تو واون بچت وقت گذاشتم برو گمشو د گهید هی:کافسهند
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 بود... هدیخواب یشدم که به آروم رادیشکسته تر وارد اتاق ه ید نتونستم تحمل کنم با قلب:چشمام پر اشک شسلما

 منه تا کمکش کنم.. فهیبه خودمو غرورم فکر کنم االن وظ دیناراحت بشم نبا دیفشار آورده بهش من نبا شیماریب

 کنم.. یسهندم قو تونمیباشم م یکنم اگه من قو یشونه خال یبه راحت دینبا

از لرزش شونه هاش  نویا زهیریداره اشک م صدایرو تخت نشسته ب دمیپاک کردم رفتم به سمت اتاقش د اشکامو

 وارد اتاق شدم.. رمیخودمو بگ هینتونستم جلو دمیفهم

 ..میباهم حرف بزن ایب

 :سلماسهند

 :جانم سلما

 جدا کردم آره.. وی:من تورو از آرسهند

نم خودم بود اال یخواسته قلب ینکرد یبشه وسط،سهند تو کار دهیکش ویردرست نبود حرف آ تیوضع نی:تو اسلما

 ..میراض

 :دروغ نگو سهند

 ..گمینم ستاد،دروغیاز حرکت ا یا هیقلبم ثان دیکه کش یادی:با فرسلما

 ..هیچ هینصف شبت برا هیختنایاشک ر یبود یاگه راض یخودتو بکش یچرا خواست یبود ی:اگه راضسهند

 ..یکنیچرا ازم سوال م گهیاونه پس د هیکه برا یدار نانی:اگه اطمسلما

 زجر بکشم.. شتریو ب یبگ خامی:مسهند

 ؟یشد وونهی:دسلما

 کردم سلما جنون.. دای:جنون پسهند

 سهند هی:مشکلت چسلما
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 که باهامه.. هی:مشکلم عذاب وجدانسهند

 از حرفاش.. اوردمی:سر در نمسلما

 تو همه جا،آرومه سلما فقط دل من استثناس.. ،ی:همه چسهند

 درکش کنم.. تونستمی:خوب مسلما

فقطم منو تو  میکن یتا خوشبخت زندگ نجایا میسهند منو تو اومد میختیدور ر زویاومدنمون همه چ نجایبا ا ما

 ..رادیه

 وقت لمسش نکردم.. چیاما من ه هیقشنگ زیچ ی:خوشبختسهند

 ..یکن که لمسش کنمی:من کمکت مسلما

 از دست من سلما.. یشیراحت م گهید انهینمونده من عمرم رو به پا یوقت گهی:دسهند

 نیسهند،ا یمنو پسرتو ترک کن یحق ندار چوقتیه کرد،تویراجبم م یفکر نی:چقدر بد بودم که سهند همچسلما

 دور.. زیافکار احمقانتو بر

 روزا.. نیتو هم رمیمی:من مسهند

فقط تو مشتامو  میما فقط تورو دار یفهمیم یبر ییجا یو گفتم خفه شو بسه تو حق ندار دمیکش غی: جسلما

 ..میختیآروم منو تو آغوشش جا کرد وجفتمون اشک ر دمیکه د نشیبه س دمیکوبیم

 ..هیچه سرنوشت شوم نیا ایخدا

 هستم.. ییدردا نیهمچ دنیخطا کردم که سزاوار کش میزندگ هیکجا

 ماه بعد دو

صت فر یمشغله کار لیبه دل س،بابایهفتس که اومدن پار کیبود،مامان و سامان و آهانا رادیه هیسالگ کی تولد فردا

 نییعرو ت گهیماه د کیبشه و دکترا  یدرمان یمینکرده بود وقرار بود ش یخاص رییسهند تغ اد،حالینکرده بود که ب

 ..داشتنسهند ن هیماریراجب ب یکرده بودن خانواده هامون اطالع
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 من فقط شاد نگه داشتنش بود.. یداشت و سع یفیضع هیروح سهند

م خود وپالک که اس ریزنج هیکمکم کرد  یلیتدارکاتش آهانا خ هیراد،برایه هیبرا میریجشن تولد بگ هیبود فردا  قرار

و همه  میسفارش داده بود زارمینچیو ا کیگرفتم ک لیروش نوشته شده بودو سفارش داده بودم و امروز تحو رادیه

 بود.. لیتکم یچ

 روز بعد.. کی

 یادیز خون شینیشده بود واز ب نیسهند که پخش زم دنیامشب آماده کنم با د هیاتاق که لباسمو برا رفتمیم داشتم

 و.... دمیکش غیبود ج ختهیر

وجه ادم متبود که خانو نجایا مارستانیب مشیرسوند عیمن سامان به سرعت اومد اتاق اونم شوکه شده بود سر غیج با

 گهیگرفتن تولد د هیبرا یخونه رمق میاومد گهیسرطان خون شده بعد دو ساعت د یماریشدن سهند مبتال به ب

 کرده بود تو وجودم.. لهیبد پ یلیمثل ترس خ یحس هینداشتم 

 ...میریگیخوبه پس جشن م ی:شکر خدا که االن همه چآهانا

 رو رقص گذشت.. یشبم با شاد اون

 ماه بعد.. کیسال و  کی

 ..کنهیدوساله شد وبا گفتم ماما،بابا دل منو سهند و خوش م رادیه

از دست داده بودم  مویخود منم روح دونستنیاثر م یتر شده بود دکترا ادامه دادن درمان و ب شرفتهیسهند پ یماریب

 نبود سهندوتجسم کنم.. تونستمیدرصدم نم کی یحت

 سهند صدام زد..که  رادیه هیبرا زاشتمیکارتون م داشتم

 :سلماسهند

 ..امی:جانم االن مسلما

 زمی:باشه عزسهند

 ؟یالزم دار یزی:چسلما
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 قبول کردنش مشکله اما.. دونمیم خامیازت م یزیچی:سلما سهند

 ..کنمیقبول م یبگ ی:هر چسلما

 ..یکه منو دوباره پدر کن خوامی:مسهند

 ه؟یزدم منظورت چ ی:لبخند مسخره اسلما

 ..میبچه دار بش خامی:مسهند

 :اما..سلما

 فکر کن بعد جوابشو بهم بده.. سی:هسهند

 :باشه،من برم شام درست کنم..سلما

 نداشتم.. شویکلمه اصال آمادگ یواقع هیاز من بخواد به معنا زویچ نیکه سهند همچ شدینم باورم

 ..یکنیمن م هیبا زندگ یباز نهمهیچرا ا ایخدا هوف

 خستم.. واقعا

 بهش بدم.. یصال چه جوابکنم ا یفکر چه

 و گرفته.. مشیکه اون تصم مشخصه

 به سهند بدم.. یبچه ا تونمیواقعا نم تونمینم

 بهش بگم تا دلش نشکنه.. دیبا یچجور دونستمیبود نم ریدرگ فکرم

خوابوندمش،اومدم اتاق  کردیم یریبهونه گ ومدیخوابش م رادیه میفلفل دلمه درست کردم،شام و کنار هم خورد کمی

 ..خوندیسهند داشت کتاب م

 ..دیکشیسخت نفس م یلیوخ

 مارستان؟یب می:سهند برسلما
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 گرفته.. طیبرامون بل انیست،کین یازی:نه نسهند

 م؟ی:چرا مگه قرار کجا برسلما

 ..رمیبم رانیا خوامی:مسهند

 ..یشیتو خوب م یگیم یچ یدار یفهمیم چیه ختنیر اریاخت ی:اشکام بسلما

 خواست خدا بوده.. نیآخر راهم،ا گهیکه د میدونی:هم تو هم من خوب مسهند

 ..زارمیبشه سهند نم خادیخدا م یهر چ زارمیبکشه نم نجایبه ا خادی:نگو خدا مسلما

 بهم نده.. گهیدرد و د نیا یخودت شاهدش بود دمیعذاب کش یلیازم خ ریو نگ سهند

 ..کردیم دادیتو وجودم ب یافسردگ حس

 ماه بعد کی

 ..میکه بعد دوسال برگشت یخونمون خونه ا میبود اومده

 سهند هیماریاز ب یموند،پدرشم شکست بزرگ یآورده بود و خونه ما م لشویتمام وسا کردیم یقراریب یلیخ ساره

 متحمل شد..

 ظرف غذا از دستم افتاد به سرعت رفتم سمت اتاق.. دیکه ساره کش یغیبا ج دادمیغذا م رادیبه ه داشتم

 ..شدهیچ

 بهم بگه.. یزیچی خواستیتونست نفس بکش انگار م یسهند شدم نم کینزد

 آروم، زودباش باش ساره آمبوالنس خبر کن.. زمیباش عز آروم

 ..یشیخب خوب م یشیسهند آروم باش خوب م سیه

 ....وی:آرسهند

 هدر نده تویانرژ سیولش کن ه سی:هسلما
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 :عاشقت بود...سهند

 ..اوردیتونست راحت صحبت کنه نفس کم م ینم زدیحرفشو م دهیبر دهی:برسلما

 و نگفتم بهت.. قتی:حقسهند

محکم  دمیکش غیبستم وبا تمام وجودم ج ت،چشماموی:جمله آخرو گفت وچشماشو بست،رفت تو خواب ابدسلما

 زودباش جوابشو بده.. زنهیداره صدات م  رادیپاشو باتوام ه یپاشو تو قول داد نشیبه س زدمیم

 :سهند داداشم..ساره

 جونش و بردن... ی:جسم بسلما

 از ما خوب نبود... چکدومیه حال

از خاک که جسمشو پوشونده بودن،بهت گفتم سهند  ییسهند بود،چشم دوخته بودم به خروارها یخاکسپار مراسم

 یهست که عاشقمه لعنت یکیشد  تیه هوا داره حسودهست ک یکیشد  تیشد آره حسود تیحسود ریو ازم نگ

 ..یستیهان مگه ن یستیمن ن هیبهت گفتم مراقبش باش مگه خدا یلعنت

 ازم هان چرا.. یکنیاستقبال نم یدیعشق تو شده بودم پس چرا خواب ریکنم سهند درگ کاریبدون تو چ حاال

 ..میشد نیبا هزار زحمت بلندم کرد سوار ماش سامان

 خبر نداشتم.. رادیه از

 مامانه؟ شیپ رادی:سامان هسلما

 :آره نگران نباش..سامان

 ماه بعد.. کی

ساره ام  هیحرف زدنا هیگذشت هنوزم تو شوک مرگ سهند بودم حالم بدتر شده بود با کنا یرحم یروزم با ب چهل

 ..گهیم یچ یک گهیبود،برام اصال مهم نبود که د دهیو فهم ویراجب منو آر قتیانگار تمام حق دمیکشیعذاب م شتریب
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کنم،بعد از مرگ سهند نتونستم پا بزارم تو اون  یباهاشون زندگ یمدت کوتاه هیمامان برگشتم تا  ادیاصرار ز با

 ..سینداشتم برگردم پار میتصم گهیبود تو حساب من،د ختهیهم سهم سهندو از شرکت ر انیخونه،ک

 :سلما تلفن باتو کار داره..سامان

 ؟ هی:کسلما

 :ساره سامان

 آخه.. کشمیدست از سر من برداره کم دارم عذاب م خوادیدختر نم نی:هوف اسلما

 بله

 نمتیبب خامی:مساره

 خونمون  ای:بسلما

 از خونه.. رونی:نه بساره

 باشم.. رونیب ادیز تونمیپارک سر کوچه ما چون نم ای:بسلما

 اونجام.. گهیساعت د کی:تا ساره

 ..زهیکنه و اعصاب منو بهم بر ریتحق خوادیکه بازم م دونستمیقرار بگه م ی:اصال کنجکاو نبودم که چسلما

 داشت؟ کارتی:چسامان

 صحبت کنه باهام.. خواستی:مسلما

 پارک.. میگذاشت قرار

 نجا؟یا ادی:چرا نمسامان

 خواسته خودش بود.. دونمی:نمسلما

 گمی:مسامان
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 :جانمسلما

 ..رنیو ازت بگ رادی:اگه بخوان هسامان

 و ندارن.. یکار نیبهش انداختم ساکت شو حق همچ عینگاه سر هی:انگار برق سه فاز ازم رد شد سلما

 ..الیخیب یگی:آره راست مسامان

 دل ساده ام اومد.. نیسر ا ییچه بال دینفهم یحرفو زد ول نی:اومدم اتاق..سامان اسلما

 مال منه فقط مال من.. رادیه

 ..جانیا انیبا مامان و بابا رفته بود خونه زن عمو سامانم قرار بود شب بره،دنبال آهانا تا ب رادیتنم کردم ه پالتومو

ره رو شدم سا کیتا خونمون فاصله داشت،نزد قهیحدودا پنج دق رونیو برداشتم رفتم ب دیبافتمو سر کردم کل شال

 ..مکتین هیکه نشسته رو  دمید

 :سالمسلما

 ؟یداداشم و خام خودت کرد ینطوری:اساره

 وقت ندارم.. یلیمنتظرم تا بشنوم خ یصحبت کن یخایم یکه زد تعجب کردم،گفت ی:از حرفسلما

باز با اون عشق  یول یدونستیم نارویهمه ا میدیچقدر منو سهند بعد از مرگ مادرم زجر کش یدونستی:خوب مساره

 ..دیروش زجر کشش کرد دیمثل بختک افتاد فتیکث

 یاطارتب چیمنو داداشت به تو ه یبدم،زندگ فتیاراج نیتا گوش به ا نجایا ومدمیساره ن یگیم یدار ی:بفهم چسلما

 نداشت و االنم نداره..

 ..میدیبهت م یکه خواست یداداشم وبده به منو پدرم در عوض هرچ ادگاری:ساره

خوب تو گوشات فرو  نویا یدیمادر داره مادرشم منم فهم رادیزده به سرتون،ه یکردم،حساب ی:خنده مسخره اسلما

آسمون به  هیکه مرغا ارمیسرتون م ییچه تو و چه پدرت چنان بال نیپسر من رد بش یلومتریک کیاگه از  یکن

 ...رونیمن ب یام گمشو از زندگ گهیو تموم د کنمیدفنش م یزد نجایحرف و ا نیحالتون زار بزنن ا
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 ..امیکه ب دمیگفتم وراهمو کش نارویا

 به حرفش نکردم دستمو آوردم باال وتکون دادم.. یسلما سلما:توجه یریوم یشیکه گم م ییتو نی:اساره

 ..دنیبرام کش یچه نقشه ا ستیاحمق معلوم ن دختره

 ..هیچ گهیرفتاراش د نیباالخره برادرشو از دست داده اما ا کردمیدرک م حالشو

 نیشما هیکهایشدن الست دهیرد بشم به سمت خونمون برم با کش ابونیاز خ خواستمیم نییودم پاانداخته ب سرمو

 دستمو گذاشتم رو گوشام چشمامو بستم..

 نگاه.. یتونیچته خانوم نم معلومه

 برام آشنا بود.. یادیکه ز یی:برگشتم به سمت صداسلما

ها پشت  نیرو گونه هام با بوق زدن ماش دیچک یساکت شد و زل زد تو چشمام قطره اشک مسخره ا گهید اونم

 اومد دنبالم.. دمیکردم که د یو ط ریومن زودتر مس میسرش تازه به خودمون اومد

 :سالمویآر

 خشک جواب دادم،سالم.. یلیسرجام،سرمو باالگرفتم خ ستادمی:اسلما

 ..خدا رحمتش کنه..امیب یخاکسپار هی:راستش من نتونستم براویآر

 :ممنون..سلما

 ..ی:چقدر بزرگ شدویآر

 شدم ری:پسلما

 ی:خانوم شدویآر

 خداحافظ رمیم گهی:خب من دسلما

 نکن فعال.. یوقت خداحافظ چی:هویآر
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 شد ورفت.. نشی:سوار ماشسلما

 و بپرسم که شکر خدا خوب بود.. رادیزنگ زدم مامان حال ه هیخونه  اومدم

 شدیم دهیجذاب ترهم د ششیفکر کردم،صورت مرد مقابلم جا افتاده تر شده بود با اون ته ر شیچند لحظه پ به

 زین نیلب گفتم:ا ریزدم وز ینیهمسرم بود چشمامو روهم گذاشتم و لبخند غمگ یبودم که روز ی..چقدر دلتنگ مرد

 بگذرد..

 ..گذرنینم چوقتمیمن گذشتم اما خاطره ها نگذشتند و،ه یتو گذشت ویآر هوف

  … دیتو رس یمن به لبها یشونیپ نه

  …تو به احساس من  اقتیل نه

 !!! می؛ هر دوتامون کم آورد میستیبه هم بدهکار ن یزیچ گهید 

مادر  کیسنشه ومن  یاالنم پسرم دوسال و خورده ا م،یسالگ19مادر شدم تو سن م،یسالگ18شدم تو سن باردار

 ...زییاز جنس پا یشد مادر شیبود اما دوسال پ زییاز جنس پا یدختر یکه روز یساله ام مادر21

 بهم.. یدیشکرت که پسرم و بخش ایخدا

 هیخونه زنگ خورد جواب دادم صدا تلفن

 شدم.. هوشیرفت وب جیکه مامان زد سرم گ یتو تلفن تپش قلب گرفتم وبا حرف دیچیمامان پ غیج

 سلما، شدی:سلما چسامان

 ...شدهیمامان چ الو

با  دمدایاجازه نم شدیکاش زبونم الل م یار،ایمنو ب هیکنم زود باش سامان لباسا کاریشدم حاال چ رهچایب ای:خداسلما

 ..دهیدزد یک شهیباورم نم یکن تروخدا سامان پسرم وا یکاریبره سامان  نایمامان

 ..یعوض یو گفتم لعنت دمیکش غیسلما(ج یریوم یشیکه گم م ییتو نیآن حرف ساره اکو شد تو سرم)ا هی

 :آروم باش..سامان
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 ..سیپل شیپ میزود باش بر دنی:اون ساره پست فطرت با اون پدرش بچمو دزدسلما

 مگه احمقن.. یگیم ی:معلوم هست چسامان

توجه به سرو کله زدن با سهند تلفن و برداشتم شماره ساره رو گرفتم بعد از خوردن چندتا بوق صداش  ی:بسلما

 ..دیچیپ یداخل گوش

 ..شهیکه گم م یدی:حاال دساره

 ..یدار کاریوجدان مشکلت با منه با پسرم چ یب زارمیسر پسرم زندت نم یی:به خدا اگه بالسلما

 ..یبا شینیبیوقت نم چیه گهی:دساره

 :گوش کن قطع نکن..سلما

 دست اونه.. رادیقطع کردم سامان کار خودشه سامان ه یلعنت

 خودت رحم کن به دل شکستم.. اینبود خدا نایمامان شیبردتش مگه پ یچجور

نداشتم فقط  گهیخونه حس حرف زدنم د میاومد میبهش داد رادمیاظهاراتم و ثبت کرد عکس ه سیپل شیپ میرفت

 حال مامان و بابا وسامانم بهتر از من نبود.. کردمیم هیگر زیر هی

 ..ارهیب سرش ییبدتر لج کنه بال ویپسر سهند و پسر آر رادیاگه به ساره بگم ه دمیترسیم

 ..زدیتو چشماشون موج م یوارد خونه شدن نگران ویبه همراه آر آهانا

 ..رادیدنبال ه میریمنم با سلما خانوم م ای:سامان تو با آهانا بویآر

 کجان میدون ی:اما داداش ما که نمآهانا

 ..گهی:راست مسامان

 ..دیزودباش میوقت و هدر بد دیاصال نبا میگردیهستن و م میکنیکه فکر م یی:جاهاویآر

 جاگرفتم.. نشیو نداشتم بدون حرف دنبالش رفتم تو ماش ی:حس زدن حرفسلما
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 ..کنمیم دایو پ رادیه دمی:نگران نباش بهت قول مویآر

 :چشمامو رو هم گذاشتم..سلما

 شناختم.. یه من مسامان و آهانا هم گفتم برن خونه چند تا از دوستاش ک م،بهیزنیبه خونشون م یسر هی:اول ویآر

 ..رمیمیم رادی:من بدون هسلما

 ..دمیخب قول م گردونمیمن بهت برش م یباش رادیبدون ه ستیقرار ن سی:هویآر

 ..ینموند یکه داد ییبه قوال بندیوقت پا چی:هسلما

 نداد.. یجواب چیه

لعنت  ردکیم سیگونه هامو خ یبود که بدون معطل یستن،اشکین نجایا گهیگفت رفتن د داریکه سرا میرفت خونشون

 ..یبهت دختره عوض

 ..شهیدرست نم زیچ چیو داد کردن ه غی:آروم باش،با جویآر

 ..ینیآروم بش یتونستیپسرته نم رادیکه ه یدونستی:تو دلم گفتم،اگه توام مسلما

 هفته بعد  کی         

هم نتونسته بودن  سایپل دمیچشمام د هیهفته مرگ و هرلحظه جلو کی نیتو ا ستین یهفتس از پسرم خبر کی

 کنن.. یکار

تو راه برگشتم بابا  دونستمیو بابام حس عذاب وجدان رخنه کرده بود تو وجودشون اما من اصال اونارو مقصر نم مامان

 بود.. دهیرو کش ینقشه همه چ وفته،سارهیپارک که اون اتفاق م برهیو م رادیه

از رو کاناپه بلند شدم درو باز کردم  یه زنگ خونه به صدا در اومد بدون معطلک کردمیو نگاه م رادیه هیعکسا داشتم

 ..فونینکردم به آ ینگاه لیدل نیفکر کردم که سامانه به هم

 با خودش نبرده.. دیخونه زده شد،هوف بازم کل در

 ..نیرفت وافتادم زم جیسرم گ ویتو بغل آر رادیه دنید با
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 رادیبرداشتم سمت ه زیبه سرعت خ کردیم یباز رادیداشت با ه ویرو تختم و آر دمیچشمامو باز کردم د یوقت

 مامانم.. یدورت بگردم پسرم کجا بود یومحکم بغلش کردم بوش کردم سرتا پاشو غرق در بوسه کردم اله

 زل زده  تو چشمام.. دمیکه د ویبرگشت سمت آر نگاهم

 کردمیداشتم چشماشو دنبال م ومنم

 ؟یکرد دایو پ رادیه تو

 سر قولم موندم گهید نباری:اویآر

 کجا بود اصال.. یکرد داشیزدم چطور پ ی:لبخند تلخسلما

 نبود که دلش نرم نشه.. رحمیحرفا به ساره زدم اونقدراهم ب یسر هی:ویآر

 ساره کجاست؟ یدونستی:مگه مسلما

 باهم صحبت کنه.. خواستی:بهم زنگ زد مویآر

 جبران کنم.. دیچطور با دونمی..نمیبهم برگردوند مویچطور ازت تشکر کنم تو زندگ دونمی:نمسلما

 سبک بشم.. یکم دیبردارم تا شا یراز هیپرده از  خوامیدنبالت م امی:فردا مویآر

 نگاهش کردم،راز؟ جی:گسلما

 که باعث نفرت تو از من شد ی:رازویآر

تو وجودش غرق  قایعشق تورو عم شهیگفته باشه که ازت متنفره اما قلبم ر دی:تو دلم گفتم زبونم شاسلما

 یاالن راجبش بگ شهیکرده..م

 فردا فعال.. ،تایلیحسرت خوردم سلما خ یلیتو بغلم بود بهم گفت بابا،خ رادیکه ه ی:امروز وقتویآر

اشو حس باب هیلب گفتم پسرم بو ریز و،یآر هیخال هینگاه به جا هیکردم و رادینگاه به ه هیشدم که زد  ی:مات حرفسلما

 ..یوقتشه بدون گهید ویو بهت بگم آر قتیکه بتونم حق دوارمیکرده،ام

 روز بعد کی
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 ..ویتشکر کردن از آر یلیو بابا هم خ م،مامانیخوشحال بود ادیز یلیخ رادیاز برگشتن ه یهمگ

 برداشته بشه.. یز چه رازکنجکاو بودم که بدونم قرار پرده ا یلیقرار داشتم خ ویبا آر امروز

 ..امیبه نظر ب شهیلباسمو بپوشم و آراسته تر از هم نیداشتم بهتر قصد

 دنبالم.. ومدیم گهید دوساعت

 با دستگاه فر کردم نشوییپا هیدوش گرفتم،موهامو خشک کردم و قسمت ها هی

 دیرسیاستفاده کردم که چشمام درشت تر بنظر م دیچشمم از مداد سف نییوپا دمیچشمم کش هیچشم بلند باال خط

 هیبه مژه ها ملیابرو زدم ودر آخر ر هیسا کممیرنگم استفاده کردم   یرنگم زدم از رژ لب کالباس ییگونه مات هلو رژ

 ..دمیفرم کش

 داشتم.. ینشاط فوقالعاده ا هیبودم،امروز  یکه کردم راض یشیآرا از

 آماده گذاشتم و بوت ممیشمیرنگ کاله  یشمیانتخاب کردم به همراه شلوار  یونتیپالتو کوتاه مخمل به رنگ ز هی

 انتخاب کردم.. مویکوتاه پشم

دستم گرفتم  مویدست فیمنتظرمه ادکلنمم زدم در آخر ک ویآماده شدم سامان خبر داد که آر یوسواس خاص با

 ...نییو سپردم به مامان واومدم پا رادیه

 و برام باز کرد ونشستم ازش تشکر کردم نیدر ماش وی:سالم، آرسلما

 چطوره؟ رادیه ی:سالم،خوبویآر

 خوبه ممنون.. رادمی:من خوبم هسلما

 ..یخوشگل تر شد ی:خوشگل بودویآر

 کننیم داریباره با معشوقشون د نیکه اول ییزدم،شده بودم مثل دختر بچه ها ی:لبخند خجلسلما

 ؟یموافق ی:با شهر بازویآر

 م آره هستم..:دستمو زدم بهسلما
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 باش.. شهی:همویآر

 کوتاه اکتفا کردم ی:به زدن لبخندسلما

جا گفت به صاحب اون ویآر میسوار بش نیتل کاب میگرفت میو تصم میسوار شد جیمه یابیباز یکل یشهر باز میدیرس

 بابتش داد... یادینگه نداره وپول ز میتا خودمون نگفت

 ..شدیآور نم ادی نویا میاز ارتفاع ترس داشتم اما بودن کنار عشق زندگ درسته

ه با ن تیقرار وقت بگذرونم،اومدم خواستگار یخودم گفتم مشخصه با چه دختره لجباز دمت،بهیبار که د نی:اولویآر

 باشه.. فیکث یباز هیکه ازدواجم با تو  میخودم بنا به خواسته پدرم از قبل قرار گذاشت لیم

 ..دادمیکنجکاوانه گوش به حرفش م اوردمی:سر در نمسلما

رو مغز بابات کار کرد واونو انداخت تو  یکنم،بابام حساب یدختر اونم با سن کم باز هینبودم با  ی:از ته قلبم راضویآر

من بخواد، موفق هم شد،مادرم و آهانا از موضوع خبر نداشتن  هیبدهکارش بشه در عوض تورو برا ییجورایدردسر تا 

بخاطر  دونستیعاشق مادرت بود پدرتو مقصر م احمقانه،بابامداستان  نیا گرینقشه پدرم بود و من هم باز نیا

منو خواهرم ومادرم نشد،بهمون عشق داد اما به مادرم  شیحسش باعث سلب آسا نیوقت ا چیبه مادرت،ه دنینرس

بود در اصل با پول پدرم ازدواج  زاینچینبود همش در حال سفر و ا ریگیبود،مادرمم پ فشیکه وظ یطورنه اون

اونم  اوردیقرار بده احساس تورو له کنه تا پدرت نابود بشه مادرت پدرمو بخاطر نم چهیتورو باز خواستیم مکرده،بابا

 به گفته پدرم عاشق بوده..

باهات نداشتم اما  یرفتار درست درمون میا به هرحال موفق شد باهم ازدواج کردچرا هدف پدرم رو تو بود،ام دونمینم

 بهت یتو حس کن کردمیم یکاری دیبه عشق بزرگ تو وجودم شد،من با لیدوست داشتن تبد نیدوست داشتم ا

 دیم بانبود بهت دست بزنم اما نتونست قرارهمش برنامه پدرم بود ومن مجبور بودم انجام بدم، نایشده ا انتیخ

کتکت بزنم تا  دیتمامش از رو عشق بود، پدرم گفت با گهید زیچ چینه هوس بود ونه ه کردمیوجودتو مال خودم م

کر کنم،اما ف یبهش حت تونستمیاصال نم خواستمینم نویآشغال ولت کنم ا هیو زجر بکشه بعد هم مثل  نهیپدر تو بب

 بیپدرم آس کردمیخودمو حسمو کشتم،اگه اون کارو نم دمیپوستت کش هیرو،رو شهیاون ش یبازم مجبور بودم وقت

 ..یبود تشیشخص نیتر ریتقص یکه تو ب نهیک هی هیبد اونم فقط برا یلیخ زدیبهت م یبد یلیخ

گرفتم  میتصم یبعد مدت نکهیعذاب نداشتن تو،دلتو بدجور شکونده بودم،تا ا دمیکشیعذاب م هیکردم اما هر ثان ولت

 بود هم دانا تر از من... لیبرگردوندن تو هم وک هیبرا رمیاز سهند کمک بگ
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ه زور بلکه بار دوم اونم نه ب هیبرا ارمیبدستت ب خامیبراش گفتم،گفتم که عاشقتم م ازیتا پ ریس ویهمه چ شییپ رفتم

 ..کنهیبودم که کمکم م ت،خوشحالیمیبا عشق و صم

گار ان تیبه محل عروس نکه،اومدمیتا ا شدیستم باورم نمرسما خورد شدم شک دمیخبر ازدواجتو از آهانا شن نکهیا تا

کمک به من اونجاست اما  هیدر فکر کردم برا هیداماد سپرده بوده به نگهبانهاکه نزارن من وارد بشم،سهند اومد جلو

 خود داماد سهند.. دمید یدر کمال ناباور

گه ا یحت خواستمیتو رو م یره من خوشبختولش کن ا یخوایسلمارو م یدعوا کردم اما بهم گفت اگه خوشبخت باهاش

 که تو دستم بود از اونجا رفتم... یمشروب شهیش شد،بایمن م ینابود متیبه ق

ازت فرصت خواستم اما بازم قصد نداشتم بگم سهند  سیو بهت بگم،قبل رفتنت به پار قتیحق خواستمینم گهید

من فقط  هیبود برا شینما هیباساره  ،ازدواجمیکنیتو قبول نم گهیکه د دونستمیشد..اما م ایباعث همه بدبخت نوسطیا

 گهیتو د یبا خودکش خواستم،امایفقط تورو م کنمیو لگد مال م یبه تو برسم برام مهم نبود احساس ک خواستمیم

 نتونستم ادامه بدم...

ته که به من بگه که ساره زنگ زد تا برم باهاش صحبت کنم گفت سهند قبل مرگش از ساره خواس شیوقت پ چند

 تو بگم وحاللش کنم.. هیرو برا یهمه چ

 سلما.. متأسفم

 یمدت من باز نهمهیا شدیشده بودن به هق هق،باورم نم لیکرده بودن و تبد سی:اشکام تمام صورتمو خسلما

 ییباعث جدا یرحمیخبر داشت بازم با ب ویاز عشقم نسبت به آر یکه من باورش کرده بودم حت یخوردم،سهند کس

و منطق اعتماد کردم و نابود  لیدل یببر من که  یباشن،وا خبریباعث شد پدر و پسر از وجود هم ب یما شد و حت

 …شدم

و سهند بود مگه وجدان نداشتن،االن من  ویمسخره پدر آر یو غصه خوردن همش توسط باز ییهمه جدا نیا یعنی

 کردمش... یو ازت مخف یپسر دار هیبگم که تو  ویچطور به آر

اومدم اتاق خودم همه  میبود مستق دهیسر زدم که خواب رادیمنو رسوند خونه،به ه ویآر میتمام خورد یو با دپرس شام

 کردن.. سیبه بالشت اشکام مثل ابر بهار صورتمو خ دیخواب بودن لباسامو عوض کردم تا که سرم رس
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 هیسهند تو  یدادن به من رفت حیون توضبوده،تو بد نیکه سهند  قبل مرگش اصرار داشت بهم بزنه  پس هم یحرف

 به منو پسرم.. یجواب بدهکار

صورتمو آب  سیرفتم سرو ومدیم رادیآهانا و ه هیدم،صدایبود چقدر خواب11روشن شده بود که خوابم برد،ساعت  هوا

 زدم...

 ..نمیبغل مامان بب ای:سالم،سالم پسر مامان قند عسلم بدو بسلما

 ..ارمیبرات صبحانه ب نی،بشیخوب زمی:سالم عزآهانا

 کجان؟ هیگلم،بق ی:مرسسلما

 ..رهیسامانم رفت دوش بگ دی:مامان و بابا رفتن خرآهانا

 کمکم ایدورت بگردم مامان،خدا یکرد،الهیم یباز اشیداشت با اسباب باز رادی:مشغول خوردن صبحانه شدم هسلما

 کن، بهم جرأت بده تا لب باز کنم..

 :سلماآهانا

 :جانمسلما

 سوال ازت بپرسم.. هی تونمی:ماآهان

 :البته بپرسسلما

 بدونه.. یزیسامان چ خوامی:راستش نمآهانا

 راحت.. التی:خسلما

 ؟ هی:ممنون،آنا کآهانا

دست دست کردم بعد گفتم:خب آنا  کممیبهش بدم، یچه جواب دونستمیاما نم دیکه پرس ی:شوکه شدم از سوالسلما

 من بود،چطور؟ شیسه سال پ هیاز دوستا یکی

 فقط دوست تو بود؟ یعنی:آهانا
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 باشه یا گهید زی:آره خب مگه قرار چسلما

 ..دیببخش الیخی:بآهانا

 افتاده،؟ ی:اتفاقسلما

 ..وفتهیقرار ب دیشا دونمی:نمآهانا

 کمکت کنم؟ تونمی:مسلما

 اومدم بزارم سرجاش نیاد زمدفتر خاطرات افت هیکتاب از کتابخونه سهند بردارم و بخونم  هی خواستمیم شبی:دآهانا

 که..

 شد.. نیکرد وچشماش غمگ ی:مکث کوتاهسلما

 سامان.. یشگیپشت عکس نوشته شده بود آنا عشق هم دمیدخترو د هی:عکس آهانا

مثل  یچیبشه،وخب ه یبهش بگم تا قلبش راض دیبا یکه چ دونستمی:گوشه لبمو با دندون گاز گرفتم،واقعا نمسلما

 دهنده قلب و روح وجسم آدم باشه.. نیتسک تونهینم قتیحق

که از دهنش دراومد بهش گفت  یوهرچ دیروز که خونمون بود سامانم از راه رس هیمن بود  یمیصم یلیدوست خ آنا

هم بود که بهش اعتراف کرده  یکه گفت عاشق آنا بوده ومدت کوتاه دمیازش پرس دونستمینم لشویاونموقع دل

نسبت بهم  آنا خامیکه گفت م دمیرفتارشو پرس لینا سامان و دوست داشته،بعد من دلکه آ دونستمیم دیبوده،البته بع

بود که من ازش خبر داشتم آهانا وحاضرم بهت قول بدم  یزیتمام چ نیبوده، ا یباز هیسرد بشه وفکر کنه اون حرفا 

سامان عاشقانه دوست داره مطمئنم که تا االنم بهت ثابت  کنهیفکرم نم یاز تو حت ریبه غ یدختر چیکه سامان به ه

ارزش بوده براش که فراموش کرده  یبدون از رو عالقه نگهش نداشته بلکه انقدر ب یدیشده اگرم اون عکس و د

 یزدم،چشماش بارون یکن و لبخند کمرنگ نانیبندازتش دور..دستمو گذاشتم رو دست آهانا و گفتم به حرفام اطم

 …قکرد و رفت تو اتا ینده معذرت خواه ختنیداشت بهش اجازه ر یاما سعشده بود 

 درکش کنم.. تونستمیم یخوب به

 پنهان شده رو بگم.. قتیحق ویفکر بودم که چطور به آر نیکردم و مدام به ا یباز رادیبا ه کمی
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 دستشو گذاشت رو رادیه که کردمیو نگاه م کردمیم یازش نگه دار کمیو که تو صندوقچه کوچ ویآر هیعکسا داشتم

اشم ب رحمیحد ب نیتا ا تونستمیزدم،من نم یقیعکس و ذوق کرد وگفت بابا،با تعجب بهش نگاه کردم و لبخند عم

 وگرفتم.. ویبرداشتم شماره آر مویگم،گوشیهرطور شده امروز م

 :سالمسلما

  زمی:سالم عزویآر

 وی:آرسلما

 :جانمویآر

 ..یتونیاگه م گهیساعت د کیتا  نمتیخونمون بب کیپارک نزد خوامی:امروز مسلما

 اونجا منتظرتم.. گهیساعت د کی:آره آره حتما من تا ویآر

 :ممنونم فعال..سلما

 شهیو برداشتم و چند دست براش لباس گذاشتم ش رادیلباس ه فیکردن ک هیشروع کردم گر دیکه کردم ترک یبغض

خونه تا  ریلباسم رو دوشم انداختم مس فیو بغل کردم  ک درایگذاشتم آمادش کردم خودمم آماده شدم،ه رشویش

 گرفتم.. شیپارک و در پ

ذوق کرد و خودشو انداخت بغل  رادیشدم،ه کشینزد دمشید قیگشتم که داخل  آالچ ویچشمام دنبال آر با

 یکه بزرگ بش دونمیسخته پسرم اما مجبورم چون م یلیازت خ یپسرش شد،دور هیرایبا محبت تمام پذ ومیو،آریآر

 ..دیبخش یوقت منو نخواه چیه

 افتاده ی:حالت خوبه اتفاقویآر

 نایزودتر از ا یلیخ دونمیکه م یتا من اعتراف کنم اعتراف نجایا یایامروزم خواستم ب یتو اعتراف کرد شبی:دسلما

تو  یشیحاضر نم یحت گهید یشنویکه االن ازم م ییکه بعد از گفتن حرفا دونمیاما شهامتشو نداشتم،م کردمیم دیبا

 کار نداشتم.. نیجز ا یاما بدون راه یچشمام نگاه کن

 که من حضور تو نخوام.. شهیباعث نم زیچ چی:هویآر
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رو سرم آوار شد با شوق و ذوق اومده  ایهمه دن دمیکه اومدم خونه وتورو با اون زن تو تخت خواب د ی:اون روزسلما

 بودم تا...

بدم  مونویخبر زندگ نیتا ادامه حرفمو بزنم،آب دهنمو قورت دادم و ادامه دادم،اومدم تا مهمتر دادیهقم اجازه نم هق

 بیمنم فقط دستامو حصار شکمم کرده بودم تا پسرمون آس ،ویبار دوم اومدم بهت بگم که کتکم زد هیاما نشد،برا

 ..نهینب

 ویآر     

 ..شدیداشت پودر م د،قلبمیشنیدرست نم گوشام

 ؟ی،گفتیو،االن چ:تو،تویآر

 پسر تو ومنه.. رادی:هسلما

 امکان نداره..  نیخدا ا یوا ی:دستامو گذاشتم رو سرم واویآر

 خبر بودم  یاز وجود بچم ب یسه سال و خورده ا من

 :متأسفمسلما

اون اون...لعنت  شیداره بچمو پ یا دهی:صدام اوج گرفت کنترل کردنش دست خودم نبود،تأسف خوردنت چه فاویآر

 ...نیبغل کردم اومدم به سمت ماش رادیو گرفتم،و ه رادیه فیبه همتون ک

 سلما          

 پسرم.. رادیه

 تروخدا.... ویآر

 ..رمیمیوبه سرعت ازم دور شدن..حاال من چکار کنم بدون پسرم م نینشست تو ماش ویآر

 چیه ستین شمیپ رادیبود که چرا ه بیبراشون عج انیام گفتم اتاق ن هیخراب خودمو رسوندم خونه به بق یحال با

 ..یچینداشتم که بدم ه یحیتوض
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 اقیداشتم گذاشتم وگوش کردم چند تا از لباساشو بغل کردم وعم یو که از سونوگراف رادیضربان قلب ه هیصدا

 تنش رو لباساش کامال مشهود بود.. هیبو دمیبوکش

 پوچ پوچم.. رادمیمن بدون ه شمیمنو ببخشه پسرم و برگردونه پ ویحاال که من گفتم توام کمک کن تا آر ایخدا

 اتاقم زده شد بابا اومد داخل.. در

 کجاست رادی:حالت خوبه بابا؟هکامران

 :بابا سلما

 :جان باباکامران

 ام  چارهیب یلی:من خسلما

 دختر قشنگم.. هیچه حرف نی:اکامران

 ..اوردیموهام به حرکت در م هیش و بابا انگشتاشو البه الرو پاها دمی:بابا نشست رو تختم منم دراز کشسلما

 ..شدهی:به من بگو بابا،چکامران

 پنهان کرده و بودم و امروز فاش کردم.. ویاز آر میکه سه سالو ن ی:رازسلما

 دخترم.. یزنیحرف م ی:از چه رازکامران

 به همتون بگم.. دیتو سالن باشن با یبه همه بگ شهی:مسلما

 راجبش برامون صحبت کن یهروقت آروم شد یخای:مکامران

 بشم لطفا.. ی:دوست دارم بگم تا خالسلما

 زمی:باشه عزکامران

ه در ک ییها ینامرد تونمیم یعنیروح خودم، یب ریزل زدم به تصو نهیمقابل آ رون،نشستمی:بابا از اتاق رفت بسلما

 .(.ویفقط و فقط سهند و عماد بودن)عماد پدر آر لشینگفتم دل ویو به آر قتیحقم شد و فراموش کنم،اگه من حق
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 لب کردم.. ریز ینشستم رو کاناپه و سالم آروم یهمه جمع بودن به آروم رونیاتاق اومدم ب از

 باباشه.. شیپ رادیه دینباش زیچ چیکجاست،بهتره نگران ه رادیهمتون سوال شده که ه هیکه برا دونمیم

 :سلما تو چت شده حالت خوبه ؟ایناد

 از شوک  یایدر ب گهی:سلما بهتره دسامان

 زویپدرشه،من همه چ شیپ رادیه نیدیشن کردن،درستیداشتن نگاهم م قای:بابا و آهانا سکوت کرده بودن عمسلما

 رادیکه از موضوع خبر داشت سهند بود،پدر ه یکه باردار شدم البته تنها کس یکرده بودم از وقت یازتون مخف

 ..شییو هم زندا یرادیتو هم عمه ه و،آهانایآر

 کنمی:باور نمکامران

 دونست ینم نویا ویمدت آر نهمهیا یعنی:سامان

 ..رتشیازم بگ دمیترسیدونست چون م ی:نه نمسلما

  یکنیم یشوخ یسلما،دار یخودخواه یلی:خایناد

بشه  خیاگرم قرار باشه توب مینبود تشیسلما رو ما تو موقع میسرزنش کن ستیقرار ن دیآروم باش کنمی:خواهش مآهانا

 سلما جان.. یمربوطه،ممنون که بهمون گفت ویبه خودش و آر ستیحق ما ن نیا

 ازش متنفر بودم وسخت هم در اشتباه بودم.. لیاوا نکهیکردم،آهانا چقدر خوب بود با ا ی:با چشمام ازش قدردانسلما

 هفته بعد کی

 سته بود درکم کنه آهانا بودکه تون یشده تنها کس نیسرسنگ یخانوادم کم رفتار

بدون پسرم واقعا دردناک  ختنیازش نبود هر لحظه ام شده بود اشک ر یخبر چیبودم اما ه ویتماس آر منتظر

 و منو ببخشه.. رهیدرست بگ میمنتظر بودم خودش به تصم ویبا آر رمیخودم تماس بگ خواستمیبود،نم

 اتاقم زده شد و آهانا اومد داخل.. در

 ؟ی:خوبآهانا
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  ستیازشون ن یخبر چیه شمیم وونهی:دارم دسلما

 نیتو ا ختنیحبس کردن خودت و اشک ر گهید ،بسهیو نشون بد یخودتو ثابت کن ستی:بنظرت وقتش نآهانا

 یویتوام عاشق آر دونمیاتاق،حرف زدن قشنگه اما عمل کردن صدبرابر جذاب تره..من م

 چکار کنم.. یگی:مسلما

 تو بهش بگو .. ،حسیدار یو بگو که حق مادر یاومد رادیه دنید هیبرا و،بگوی:برو خونه آرآهانا

 ..ستیحرف احمقانه ن نی:بنظرت گفتن اسلما

 ستی:نآهانا

 ..یدیو بهم م وی:آدرس خونه آرسلما

 ست؟ین ادتی:آدرس خونتونو آهانا

 از اونجا نرفته؟ یعنی:سلما

 :معلومه که نرفته،زود باش دختر خوب معطل نکن..آهانا

 .. دمیبه آهانا زدن وگونشو بوس ی:لبخندسلما

 تمام مأمن گرم من بود.. یکه روز یسرعت دوش گرفتم آماده شدم و رفتم به سمت خونه ا به

 باز شد.. ریو زدم با تأخ زنگ

 هیاز جلو نیغمگ لمیف هیمثل  زیشده بود و همه چ نیبودم قدمام سنگ ستادهیآسانسورشدم،مقابل در خونه ا وارد

 ..کردیم چشمم عبور

 و فشردم... زنگ

 دهنم باز مونده بود.. دمیکه د یزیو باز کرد وارد خونه شدم اما با چ در

 خونه پوستر عکس من چسبونده شده بود.. هیواراید کل
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 ..کردمیکنار خودم حس م شهیجسمتو نداشتم اما روحتو هم گذره،گرچهیبدون تو نگذشت و نم میثان هی:ویآر

 دل هامون.. چارهی،بیمن نابود شدم تو نابودم کرد نویا یفهمیسلما م یرحمیب یلیخ تو

 ..نجایا یاشتباه اومد حاالم

بود همش به کنار فقط تورو  ایکه تو دن یزده بودم،هرچ زویهمه چ دی،قیتموم شبام بود الیخواب خ تو

 یلیبدون تو خ ی..زندگیبفهم نویا یتونیم شدنینم ریچشمام ازت س شدمیم رهیکه به چشمات.خ خواستم،هروقتیم

 نتونستم تصورشم کنم.. چوقتیه یسخت بود االنم هست حت

ر که فک کردمیاشتباه م شم،واقعایدارم پدرم م یبهم بگ یکه حاضر نشد یبه دلت گرفت نهیتو انقدر از من ک اما

 اشتباه احمقانه بود.. هیهمش  نتیتو س یبهم که تو قلب دار یتو عالقه دار کردمیم

 تنفر شدم.. نهمهی:متأسفم که باعث اسلما

فراموش کن  رادمیرش،هیز یدیشبه فندک کش هیکه تا االن پروش داده بودم و یعشق گهی:خداحافظ سلما دویآر

 ..شینیبب زارمینم گهید

به گوشش  ،لبامویکرد نکارمیکه امروز ا یمرس یقلبمو روحمو اما پودر نکرد یشکوند شیپ می:سه سال و نسلما

 ..یعماد ویکه تو قبر باشم آر گذرمیاز پسرم م یرسوندم و گفتم فقط روز

 ..رونیبرداشتم با بغض از خونه اومدم ب فمویک

 خود تو.. یتو بود نایمقصر همه ا یمجازاتم کن ینطوریا یندار حق

 آژانس گرفتم آدرس خونه رو دادم.. هی

 :مامان سلما

 :سالم جانم ایناد

 ا کجاست؟:سالم آهانسلما

 از اقوامشون رفتن با سامان.. یکی:دعوت شده بودن خونه ایناد
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 باهات صحبت کنم  دی:مامان باسلما

 :باشه..ایناد

 :بابا شرکته؟سلما

 ..یشده نگرانم کرد ی:آره چایناد

 نمیعماد و بب دی:باسلما

 :چراایناد

 فقط عماد بوده ویمن و آر یی:چون باعث جداسلما

 ..شمی:منظورتو متوجه نمایناد

 بوده کتک زدن منم به خواسته عماد بوده.. یباز هیهمش  ویآر انتی:مامان خسلما

 :عقلش کمه مگه سلما با تو چکار داره آخهایناد

 چارهیآخرشم انتقامشو از سلما ب کنهیم شیتو زندگ یهرکار یشد من تاوان شماهارو ندم مامان هرک ی:کسلما

 ..رهیگیم

 من زجر بکشه .. دنیمنو عذاب بده تا بابا،با د خواستیم اون

 ؟ی:مطمئنایناد

 :هستم..سلما

 ..کنمی:خودم نابودش مایناد

 انجام بدم.. نکارویخودم ا یکمکم کن دی:نه مامان باسلما

 نکن سلما.. ی:تو خودتو قاطایناد

 ..چشمیشدم لذت انتقامشم خودم م یوسط من قاط نی:اسلما
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 لذت بخش نبوده دخترم،بسپار به من.. چوقتی:انتقام هایناد

 :لطفا مامان..سلما

 بزار.. انیمنو در جر ی:باشه باشه فقط قبل هر کارایناد

 اومدم اتاق.. دمی:گونه مامان و بوسسلما

 ..یروح زخم هیبا  گردهیداره برم یگرفت یکه احساسشو به باز یدختر یباش عماد عماد منتظرم

 زدم.. یمسخره ا لبخند

 عدروز ب دو

 شیعماد و از مامان گرفته بودم امروز با عماد قرار داشتم،مامان چندبار خواست منصرفم کنه اما آت شماره

رنگ  شال بافتمو که به دمیرنگ پوش دیپالتو قرمز با شلوار سف هیبود، زهایچ هیتند تر از باق یلیخ ،یانتقام،تالف

 ..مکردن یشیآرا چیقرمزمو،دستم گرفتم ه فیبود سر کردم ک دیسف

زدم وبا صالبت  یبه محل مورد نظر لبخند مصمم دمیبعد رس قهیاومد دنبالم آدرس کافه رو دادم چهل دق آژانس

 قیعم نفس هی کردیم تیشده بود وشامه منو تقو بیعود وقهوه ترک هیوارد کافه دنج که بو داشتمیقدمامو برم یخاص

 ..دمیچشمامو چرخوندم تا چهره منفورشو د دمیکش

 ..ی:سالم جناب عمادسلما

 ..یاز خانواده رادها فاصله گرفت یشد وهینبود ب ادمی:سالم خانوم راد،متأسفم عماد

شما  یزندگ یمرد به ظاهر مسن در عجب ماندم،انتظار تأسف حدأقل از شمارو ندارم جناب عماد نیا یحی:از وقسلما

 تأسف خوردن ها.. نیخالصه شده تو ا

 تم..لبخند زدم ونشس روزمندانهیپ

 ..یو اومد یو از رو بست ری:شمشعماد

 شما سازگار تره.. اتیو دارودستش با روح ریهمراه خودم دارم شمش یتر ی:سالح قوسلما
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 راجب مزخرفات صحبت کنم.. نجایا ومدمیهرحال ن به

 ..ی:بزار حدس بزنم چرا اومدعماد

 قهوه اسپرسو سفارش دادم.. هید،یی:البته بفرماسلما

 ..یباز خواست کن یاومد دمیشا ای،یخوایم حی:توضعماد

 حدس و بهتون دادم نه دوتا... هی:امکان زدن سلما

 نقش بست رو لباش وچهرشو بشاش کرد.. یچندش خنده

 ..یکنیمخاطبتو مسخ خودت م ایبگم درست مثل ناد یزیچ تونمی:در مقابل حرفات نمعماد

 نره کشمش دم داره.. ادتی:دهنتو ببند،خانوم از سلما

 ؟یانتخاب کرد یبده چرا منو مهره اصل حیتوض

 ..یهدف بود هی:تو فقط عماد

نشستم لحظه به  نیازدواجشون در کم لیاز همون اوا نمیبود من ساکت بش یانصاف ید،بیازم دزد مویزندگ پدرت

شحال قلب منو خو تونهیکه م یهست یتو همون دمیکردم تشنه انتقام بودم تا د تیلحظه نفرت انتقامو تو وجودم تقو

 کنه،پسرم و جلو فرستادم تا...

 اونم بهت گفته... یصحبت کرد ویبا آر یدونیم گهید نارویا

 خواسته دارم.. هیازت  حاال

 پسرم ازدواج کن با

 ه؟یچ دتیجد ی؟بازیخوایم نویآوردم باال وزل زدم تو چشماش،چرا ا ی:سرمو جدسلما

ه اشتباه کرد اگ ویکردم..آر یکه پسرم وتورو قاط مونمیپش نیلکه از اپدرتو عذاب دادم ب نکهینه ا مونمی:پشعماد

 ایحس دن نیباعث شدم پسرم تلخ تر د،منیاز هم جدا بش زاشتمیعاشق تو شده من نم گفتیهمون موقع بهم م
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 شهیهم هیبا شهره برا رانیکن من فردا از ا اجدم نزنه،باهاش ازدو یاز معشوق و حس کنه وخورد بشه حت یدور یعنی

 ..میریم

 حساب کرد و رفت.. زوینزد و بلند شد م ی:حرف اضافه ترسلما

 بوده.. ریتقد هیفقط  نینداشته ا یگناه چیمن ه پدر

 دادم.. حیخراب برگشتم خونه،همه حرفاشو به مامان توض یاعصاب با

 ..اریبخاطر عشقت بجنگ به دستش ب ،برویبه دست فراموش ی:سلما بهتره گذشته رو بسپارایناد

 ...خوادیمنو نم گهی:اون دسلما

 از قبل خواهانته.. شتریبگم ب نانی:حاضرم با اطمایناد

 ..دوارمی:امسلما

 روز بعد سه

 دیاما هر لحظه ناام گشتمیبود برام ،مدام به فکر چاره م ایمشکل دن نینبودش سخت تر رادیه هیشدم از دور کالفه

 شدمیتر م

 ستنیمن قطره ن هیها اشک

 افتن یهستند که م یکلمات بلکه

 کلمات رو بفهمه... نیا یرا که معن یکس کنندینم دایپ نکهیبخاطر ا فقط

 جواب دادم.. یکم یزنگ خورد با معطل میگوش

 :جانمسلما

 معرفت یدلم برات تنگ شده ب یخوب یی:سالم سلماندا

 ..یستیتنگ شده چرا ن یلیدلم قربونت برم دل منم برات خ زی:سالم عزسلما
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 نبودم.. رانی:اندا

 ؟ی:سفر بودسلما

 :راستش دعوت شدم از جانب...ندا

 :از جانب؟سلما

 تو هی:آقاشهاب پسر عموندا

 حاال خوش گذشت.. یباال رفتن،بسالمت ادی:ابروهام از تعجب زسلما

 یچه جواب یدونیم یکردم ول فیازدواج داد تمام گذشتمم براش تعر شنهادیبهم پ یدونیبود،سلما م ی:آره عالندا

 داد؟

 ؟ی:چه جوابسلما

 بدم.. یرو برات بسازم تا به  گذشتت دست فراموش ندهیآ نیخودم بهتر خوامیندتم،میآ هی:گفت من مرد روزاندا

 انتخاب و کرده.. نیبرات خوشحالم ندا جون شهاب بهتر یلینشست رو لبم،خ ی:لبخند محوسلما

ت عشق باالست،سهند عاشق من بود من عاشق فکر رفتم که چقدر قدر نیبا ندا،به ا یمکالمه طوالن بعداز

 ویآر هیلب زمزمه کردم کاف ریانکار کردم، ز ویگرفت منم عشقم و نسبت به آر دهیمنو احساسمو ناد و،سهندیآر

 منو ببخش و برگرد.. ستیحق ما ن ییجدا

قم و عش دیبا ،منیعمل بپوشون یوقتشه به حرفات جامه  گهیحرف زدن د گهیبسه د دیکشیم ادیاز درونم فر ییصدا

 ..ویثابت کنم بهت آر

 روز بعد کی

گرفتم و  یتاکس دمیلباسامو پوش نینبود،بهتر یکار درست گهید دنیپا پس کش ویداشتم برم خونه آر میتصم امروز

 در باز شد،چشمامو دوختم تو چشماش.. یطوالن ریرفتم وارد آسانسور شدم،درو زدم،بعد از تأخ

 :دوباره تو ویآر
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رو کاناپه داره کارتون  دهیدراز کش رادیه دمیدر رفت کنار منم وارد شدم،د هیجلو نم،ازیم پسرم و بب:اومدسلما

زدم اسمشو صدا زدم وبا سرعت خودمو رسوندم  یحالتش انقدر بامزه بود که دلم براش قنج رفت لبخند پهن نهیبیم

 بار به باعثش لعنت فرستادم .. نیارمهز هیکردن،برا هیبهش که خودشو انداخت بغلم و شروع کرد گر

 باشه قشنگم.. زارمیتنهات نم گهید شتهیاالن پ یمامان نینکن پسرم بب هیگر

 خوابوندمش.. ومدیکردم خوابش م یباهاش باز یساعت دو

 حاال برو.. یدی:پسرمو دویآر

 هیچ اتیات و بچه بازکار نیا یمعن یکنیلج م یاصال چرا دار یبفهم نویا یخوایپسر منم هست چرا نم رادی:هسلما

م و بگ قتیکه چرا نتونستم بهت حق دمیکشیام عذاب م هیآخه من با خون و دل خوردن پسرمونو بزرگ کردم هر ثان

 نکن در حقم.. یانصاف یب

 ..ونیپوش گر یدختر نارنج خورمیگول ظاهر معصومتو نم گهی،دیاریدر ب یبلد یباز بمی:جالبه،خوب ننه من غرویآر

تا احساس مارو لگد  یخشک نارنج هیرو برگا زارنیمثل تو هستن که پا م ییامثال کسا زمیی:آره من دختر پاسلما

عاشقت بودم منم درست مثل خودت درد فاصله رو  ون،منمیتا چشمامون بشن گر ارنیمال کنن و اشک مارو در ب

 گناهم.. یخورم من ب یقسم م دم،امایکش

ه ب یاحساس و حاضر هم نبود تکون یسنگ ب هیشده بود به  لیکه تبد یوهام مردشکستم در برابر مرد آرز غرورمو

 خودش بده

 ه؟ی:حرفت چویآر

وم آر یزندگ ،منیبفهم یخوایچرا نم ارهیداره از پا درم م گهیدرد عشق تو د ییحرفم تو ی:تو دلم گفتم لعنتسلما

 .. رادیمن تو ه خوامیم ییسه تا

 به مادر داره.. ازین رادیخوام،هیکنم،من پسرم و م انیو ب میغرور زنانه اجازه نداد خواسته قلب دوباره

رو بکشه  یمادر یپسرم درد ب زارمیکه بزرگ شد کنار سهند وتو،منم نم یدید یبه پدرم داشت ول ازین رادی:هویآر

 ..کنمیم ارم،ازدواجیبراش مادر م
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 یازدواج کن یتو حق ندار دمیکش ادیو بردم باال و فر شد،صدامیتکرار م زد اکو شد تو مغزم و مدام ی:حرفسلما

 بکن تو اون مغزت نویپسرم مادر داره مادرش منم من فقط من ا

 ..نیفقط هم یایدر ب ی:من حرفمو زدم تا از نگرانویآر

 ..یحرفارو بزن نیا یتونیکه من هستم چطور م ییدرجا شعوری:آخه بسلما

ن نه نه تو قلب م یندار ییجا چیه گهیمنو تو د نی،ببیمرس یاونم مرحمت کرد ینگفته بود شعوریب هی نی:آفرویآر

 ..رادیتو قلب ه

 گهید ویو آر رادیبدون ه شدمیمن نابود م کردیم نکارویخونم به جوش اومده بود اگه ا یسرسخت نهمهی:از اسلما

 کار ممکن بود.. نیکردن احمقانه تر یزندگ

 کنم.. یتا از پسرم نگه دار نجایا امیمو گفتم:من  دیلرز صدام

 ..یکارتو شروع کن یتونیامروز م نیبه تو از هم دمیحقوق پرستارو م هیخوب شنهادی:پویآر

 ..ویآر یانقدر سنگدل بش یوقت کرد یک د،تویچونم لرز ادی:از شدت بغض زسلما

 ریت تأثو تح ویآر تونستمیپسرم و داشته باشم هم م تونستمیهم م قیطر نیبود حدأقل از ا یخوب میقبول،تصم باشه

 قرار بدم.. زایچ یسر هی

 درسته قرار شد با آژانس چمدونمو برام بفرسته.. ممیکردم اونم  گفت تصم فیزدم به مامان خالصه براش تعر زنگ

 هفته بعد کی

 یتاما وق شدمیم نیغمگ نکهیوجود نداره با ا ییکه انگار سلما کنهیرفتار م یرفتارش باهام خشک و سرده جور ویآر

 خشمم فروکش کنه.. شدیباعث م  کردمیبه عشقش که تو وجودم شعله ور بود فکر م

 ..نهیوکارتون محبوبشو بب نهیبش یو یعاشق کارتون بود وفقط دوست داشت مقابل ت رادیه

 اتاقش شدم.. کیجلب کرد،نزد قهقهه اش توجه منو  ییباز بود صدا مهیتو اتاقش بود،در اتاقش ن ویآر

 ..میدنبالت باهم باش امیحتما شب م یمدت برگشت نهمهیخوشحالم که بعد ا زمی:آره عزویآر
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 ..بتیمن عشقتم نه رق یکنیلج م یدار یبا ک یرفت توهم حس خطر سرتاسر وجودمو فرا گرفت لعنت اخمام

 و دادم.. رادیه هیتو آشپز خونه غذا برگشتم

 ..میستیشب ن رادی:من و هویآر

 د؟یبریم فیتشر ی:کجا بسالمتسلما

 بگم نمیبی:الزم نمویآر

 ..یبگ دونمی:الزم مسلما

 ..یمنو ندار هیحق دخالت تو کارا یفقط نقش خدمتکار و پرستار و دار یینجایاصال اگه االن ا یهست ی:تو کویآر

 ..امیمنم م یببر یبخوا ییو جا رادی:هرجا پسرم باشه منم اونجام،هسلما

 آماده باش..7که حوصله بحث باهات و ندارم تا ساعت  فی:حویآر

مواجه شدم،شونه هامو انداختم  دشیدور نموند وبا چشم غره شد ویزدم که از چشم آر یا روزمندانهی:لبخند پسلما

 و برداشت رفت اتاقش.. رادیباال،واونم ه

مونده بود رفتم اتاقم انتخاب لباس برام  یکنجکاو بودم تا ساعت هفت سه ساعت یحساب نهیو بب یقرار ک یعنی

 محدود بود چون اکثر لباسام خونه مامان بود..

خسته شده بودم نشستم رو کاناپه ناخودآگاه چشمام گرم شد وبه خواب رفتم،چشمامو باز کردم مثل برق  یلیخ

ساعته هم  هیور شد االن من چط رید یلیمن خ هیخدا یوا دادیرو نشون م6ساعت شدم که  خینشستم سرجام م

 پس.. داشتمن یزیسرمم چ ریز دمیپتو روم نکش دمیهم آماده بشم،من که خواب رمیدوش بگ

سرعت از جام بلند شدم رفتم اتاق نقش بست رو لبام به یلبخند ویزده شد تو ذهنم حتما کار آر یآن جرقه ا هی

 ..رادیمشغول آماده کردن ه دمیکه د ویآر

 ..یوگرنه حق اومدن ندار یآماده بش یدارساعت وقت  کی:کمتر از ویآر

الن چه ا یشدم نه لعنت یعصب کنهیکار نم دمیگرفتم ،سشوارو زدم برق د یا قهیدوش ده دق هیگفتم و ی:باشه اسلما

 ..گرفتیام داشت م هیوقت خراب شدنه گر



 زییاز جنس پا یدختر

 
301 

 

 ؟ی:چرا بغ کردویآر

 ..شهی:سشوارم روشن نمسلما

 ..یای:پس خداروشکر که نمویآر

ه ک بستمیموهامو از باال م رون،داشتمیبدون توجه از اتاق رفت ب ویرو گونه هام،آر دیمسخره چک ی:قطره اشکسلما

 سشوارو به سمتم گرفت.. دمیود ویآر

 از سشوار من استفاده کن زودم آماده شو.. ای:بویآر

با  یکت مشک هیکردم  ادهیرو صورتم پ ممیمال شیآرا هیکردم  ویسرعت موهام شزدم و ازش گرفتم به ی:لبخندسلما

که اصال  دمیسبز رنگمو رو سرم گذاشتم وموهامو آزادانه دورم رها کردم بوت بلند جد دم،کالهیشلوار سبز پوش

 نگاه به ساعت انداختم هفت هیکمم برداشتم یکوچ هیدست فیک یبودمش داخل چمدونم بود به رنگ مشک دهینپوش

 رو کاناپه نشسته بود گوشه لبمو گاز گرفتم.. رادیکه به همراه ه ویبود رفتم سمت آر قهیدق 15و 

 شد.. رید قهیدق15مظلوم کردم گفتم:فقط  چهرمو

 ؟یایب یخوایم ینطوری:اویآر

 نگاه به خودم انداختم،مگه چمه؟ هی:سلما

 هست.. تیزی:مگه گفتم چویآر

 ..هی:خب پس منظورت چسلما

 ..یمو دار یبه همه نشون بد یخوایثال مم یکه چ رونیب یختیموهاتو ر نهمهی:اویآر

 گفتم  ی:نه قاطعسلما

 ..ستین سیپار نجای:اویآر

 داخل کاله جا داد محو حرکت دستاش شده بودم.. یشد وموهامو به آروم کمی:نزدسلما

 شد رو لبام.. دهیکش دستش
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 ..یشیم دهید یادینزن ز چوقتی:رژم هویآر

 گفتم.. یکردم و باشه ا ی:تک خنده اسلما

 :فقط..ویآر

 ؟ی:فقط چسلما

 ..یبگم تو مادر پسرم تونمیزه،نمیبرام عز میلیوقته منتظرشم وخ یلیکه خ نمیبب ویکیبرم  خامی:مویآر

 ؟یخوایم ی:چسلما

 نده.. یفقط سوت برمتیم رادی:به عنوان پرستار هویآر

 زدم.. ی:زل زدم تو چشماش وپوزخند مسخره اسلما

و  یسخت نهمهیمگه بخاطر من ا ستیعاشقم ن ویخواست،مگه آر نویبودم چطور انقدر راحت ازم ا نیراه مدام فکر ا تو

 ..رتمیپذیو نم کنهیتحمل نکرده پس چرا االن وجود منو پنهون م

 ..رونیپر سرو صدا دادم ب نفسمو

 اریدختر بس هیکه  میشد یزیم هی کیبود نزد ویبغل  آر رادیه میشد یکیوفوقالعاده ش یرستوران سنت هی وارد

 همو تو یمیگرم و صم یلینگاه به من انداخت خ هی یسرسر ستادیمقابلمون ا ییکامال اروپا یبا ظاهر کپوشیش

 ..بایسپرده شد بغل اون ناشناس ز رادیو ه دنیآغوش کش

 جان ویآر یکنینم ی:معرفایپر

 :چرا چرا البته..ویآر

 بهم انداخت و ادامه داد.. یقینگاه عم هی وی:آرسلما

وابستس که بدون حضورشون  شونیبه ا رادیانقدر ه راد،راستشیسلما خانوم هستن پرستار ه شونیجان ا ای:پرویآر

 ..ارمیو ب رادیه تونستمینم

 گرفتم.. استیبودم اسمش پر دهیکه حاال فهم یو از بغل دختر رادیهمه وقاحتش خونم به جوش اومد ه نی:از اسلما
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 بودم مخصوصا تو.. دارتونیمشتاق د یلیخ زمیعز ی:خوب کردایپر

 رخنه کرد تو وجودم.. یکرد،ازش متنفرم بودم حس حسادت بدجور یمعرف  ویخودشو دوست آر ای:پرسلما

 ..میو سفارش داد شام

 ..رادیکردن از ه یپرستار هیبرا ستیبچه ن یلیجان سلما بنظرت خ وی:آرایپر

 منم.. رادیبودم هرچه زودتر بگه که مادر ه نیو و تحمل کنم فقط منتظر اج نیا تونستمینم گهی:دسلما

 رادیه هیدوختم به لبا چشم

 مجبورم.. رادی:اتفاقا قصد دارم عذر سلما خانوم و بخوام اما خب چه کنم بخاطر هویآر

 ..شهیم یو روان یاصال باعث ضربه روح ستیدرست ن یوابستگ نهمهی:اایپر

 هیراو گفتم:برات متأسفم ب ویوار گرفتم سمت آر دیقابل تحمل شد موندنم انگشت اشاره مو تهد ریواقعا غ گهی:دسلما

 کهنیتا ا دمیدو یهدف م یبودنت متأسفم اشکامو از صورتم پاک کردم به سرعت خارج شدم از رستوران وب شعوریب

 بسته شد. امچشم یسرسخت اءیاش هیچشممو زد وبا برخورد به  ینور چراغ

که محکم با سلما برخورد کرد،منو از پا در آورد دوتا دستامو کوبوندم تو سرم  ینیماش دمیدو ینبال سلما مد داشتم

 ..مارستانیب میآمبوالنس اومد سلمارو انتقال داد عیسر خوردیسلما به گوشم م فیخف هیشدم ناله ها کشینزد

ار شده بود،بازم هزار ب یراست سلما دچار شکست هیشده،متأسفانه پا هوشیگفت بخاطر شوک وارد شده بهش ب دکتر

اعتراف کنم من عاشقانه سلمارو  دیکه با وفتاد،واقعایگل قشنگم ن هیبرا یخدارو شکر کردم که اتفاق هولناک

 مون بشه از کارش..یپش دیاعتراف کنم سلما با تونمینم یزود نیکه به ا فیپرستم،حیم

 هفته بعد کی 

هم کالم نشم،مامان و بابا اصرار داشتن برم  ویبا آر کردمیم یهمه اومدن مالقاتم،سع بایو گچ گرفته بودن تقر پام

 بهم یلیشد خ نطورمیمخالفت کرده بود و گفته بود که خودش مراقبم هست هم ویاونجا تا ازم مراقبت کنن اما آر

 ومدام مراقبم بود... دادیم تیاهم
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 ریرو ز یدیلحظه درد شد هیخوندم،یبودم  و داشتم کتاب م دهیراز کشد مهیبود،منم رو تخت ن نایخونه مامان ا رادیه

 ..ستینه االن وقتش ن اینه خدا یلب گفتم وا ریقسمت شکمم احساس کردم،چشمامو محکم رو هم فشار دادم وز

اصال چطور بگم تو خونه پد  سیآخه چطور من برم سرو اوردیوقت نشناس داشت اشک منو در م انهیعادت ماه نیا

 من چکار کنم.. یوا ستین یبهداشت

 ..ویبفهمونم به آر یجوریبودم  مجبورم

 ظاهر شد.. رشیصداش بزنم که تو چهار چوب در تصو خواستمینداد دوباره م یو،جوابیصداش زدم آر بلند

 ؟یشده خوب ی:چویآر

 :خوبمسلما

 شده.. یزی:چویآر

 :،راستش..سلما

 :خبویآر

 ...زهی:چسلما

 حالت خوبه؟ ی:مطمئنویآر

 شدم ضی:من مرسلما

 ..کنه؟یم تتیپات اذ کنهیدکتر کجاست درد م میبر کنمی:االن آمادت مویآر

 :نه صبر کن..سلما

 ؟یچ یعنی:ویآر

 به دکتر نداره... ازیکه ن هیضینوع مر هی نیا نی:ببسلما

 انگار.. یگیم یدار ونی؟هزی:سلما تو تب ندارویآر
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 :آخه چطور بگم..سلما

 ..یکنیمنم دلواپس م یریطفره م یبگو خب دار حی:صرویآر

 ..رونیدارم،زودباش برو ب یبه پد بهداشت ازیو تند گفتم من ن عی:چشمامو بستم سرسلما

 سر داد..  یقهقهه بلند دمید هوی

 اخم کردم دایشد

 داره.. خنده

 االن.. امی:صبر کن مویآر

 ..هیچه شانس نیخدا آبروم رفت حاال شدم سوژه تو دستش هووف ا ی:واسلما

 ....ازتیمورد ن لهیوگفت اونجا هست وس یبهداشت سیاومد اتاق کمکم کرد تا سرو عیسر یلیخ

 روز بعد دو

 :سلماویآر

 :بلهسلما

 ؟ هیک یاگه گفت می:امروز مهمون دارویآر

 مهمون تو که پام تو گچه.. یاز صدقه سر..االن  ستنیمن اصال مهم ن هیتو برا هی:مهموناسلما

 حادثه بود.. هی:اون ویآر

 ...یکه تو باعثش شد ی:حادثه اسلما

 مهمونم ای:باالخره من باعثش شدم ویآر

 :هر دوسلما

 امروز مهمونمون باشه.. ای:قرار پرویآر
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 ..شمیمنو ببر خونمون مزاحم دل و قلوه دادناتون نم ،پسیمهم تیچه شخص ی: واسلما

 یباش دی:اتفاقا باویآر

 آخه.. ی:مسخره،من حموم نرفتم االن چه مهمونسلما

 ..برمتی:خب من مویآر

 حرف نزن.. ادمیدرست کن کن بخورم ز یزیچیزد،پاشو برو  یا ثانهی:لبخند خبسلما

 :چشم بانو..ویآر

به نظر  نیبهتر دی..باارمیاون دختر کم ب شیخواست پ یگفتم،اصال دلم نم یا وونهیلب د ریزدم، ز ی:لبخند محوسلما

 شکسته.. هیپا نیبا هم دمیرسیم

 یپر از عشق و مهربون ذاشت،چشماشیغذا مقابلم نشست و قاشق برنج و کباب رو داخل دهنم م ینیبا س ویآر

 خنده رو لبام نشوند.. رینظیلحظه ب نیبود،ا

 ..ادای:خوشت مویآر

 ..خورمیشکسته دستم که سالمه اصال بده خودم م م،پامیکامال ناراض ریخنده مو جمع کردم،نخ عی:سرسلما

 ..دمیخودم بهت م زمیعز ستی:الزم نویآر

 ..گهی:پس تو از خداته دسلما

 ..نطورهی:آره همویآر

 ..امیبپوشم که خوب بنظر ب ی:من چسلما

 ..یشیم یعال یبپوش ی:تو هر چویآر

 لباس دلخواهمو بپوشم.. شهیشکسته که آخه نم هیکرده با پا رییاما خب االن اوضاع تغ دونمیکه خودم م نوی:اسلما

 ..پوشونمیقرمزت که تو کمده رو برات م رهنی:اون پویآر



 زییاز جنس پا یدختر

 
307 

 

 هست؟ ییزایتو کمد من چه چ یدونی:از تعجب چشمام گشاد شد،تو مگه مسلما

 ..دونمی:بله  که مویآر

 دارم..خب قبول اما چطور بپوشمش.. تیهنوزم براش اهم نکهی:خوشحال شدم از اسلما

 ..نجامی:من که اویآر

 تو ؟ ی:چندتا سرفه کردم چسلما

 :آره من..ویآر

 ..خامی:خب من نمسلما

 ..یخوایم ی:من که نگفتم چویآر

 ..ییپرو یلیخ یدونستی:مسلما

 ...ی:آره خودت بهم گفته بودویآر

رژ  هیکردن در آخر  شیشروع کردم آرا شمیآرا زیم هینشستم جلو  ویگذشت منم با کمک آر یساعت کی:سلما

 زدم.. میگریج

 و؟یشدم آر خوب

 ..ی:نه خوب نشدویآر

 :ذوقم کور شد زل زدم تو چشماشسلما

 ..یو محشر شد ی:بلکه عالویآر

 ..دونستمیزدم و گفتم خودم م ی:لبخند پهنسلما

 زانوم بود.. هیتا باال شیکوتاه که بلند رهنیپ هیلباسمو آورد  ویآر

 ..پوشمیخودم م ریچشماتو ببند منو بگ خب
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 :بستمویآر

 نگاه بهش انداختم.. هی:سلما

 ..یمرس

 لباسمو ببندم.. پیز تونستمیاما متأسفانه نم دمیمنو گرفت خودم بازحمت تمام پوش ویآر

 :اجازه هست باز کنم چشماموویآر

 نبستم.. پشویهنوز لباسمو ز یعنی:نه سلما

 خشک ازش کردم.. یشد وتنم مور مور.. تشکر دهیدستش رو پوست کمرم کش یحرف من توجه نکرد و داغ به

 شده بودم... یخودم عال ریبه تصو نهیموهامو شونه زد واز باال بست نگاه کردم تو آ ویرو تخت آر نشستم

 خونه به صدا در اومد.. زنگ

 مقابل چشمام ظاهرشد.. رشیکمکم کرد رو کاناپه جا گرفتم پامم دراز کردم،درو باز کرد تصو ویآر

 حالت چطوره؟ زمیسالم عز:ایپر

 بد باشم.. ستیخشک و سرد جواب دادم،سالم قرار ن یلبخند چیوبدون ه ی:با غرور خاصسلما

 زمیعز نیجان بش ای:پرویآر

 مهمون صورتم شد.. ظیجا خوردم نگاه غضبناکمو بهش انداختم و اخم غل یحساب ویگفتن آر زمی:با عزسلما

 کجاست دلم براش لک زده.. رادیه وی:آرایپر

 :خونه مادربزرگشه..ویآر

سرو وضعم نشسته  نیکه پرستارش بود با ا نیا گهیخودش داره م شیبه من انداخت،حتما پ ینگاه هی ای:پرسلما

 یکه مزاحم شد یمادرمه حتما دفعه بعد شیجون پسرم پ ایزدم،پر یاریپس چرا نرفته،لبخند حرص درب نجایا

 ..شینیبیم
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 م..براش رفت یزشته منم در مقابل حرکتش چشم غره ا هیسرشو کج کرد به معنا یگوشه لبشو گاز گرفت وکم ویآر

 هستم.. دارتونیمشتاق د یهم عال اری:بسایپر

 منم.. رادیدونست مادر ه یبرخورد کرد اونکه نم یانقدر عاد نی:چشمام از تعجب گشاد شد،وا پس چرا اسلما

 کنم بهت.. یقشنگ معرف ارویاول نتونستم پر داری:سلما جان تو دویآر

 ..ویوا رفته زل زدم به آر ی:با چهره اسلما

هجده سالش شد به  نکهیبعد ا کردیم یبا ما زندگ شیازسه سالگ ایبرام،پر مونهیمثل آهانا م یبه نوع ای:پرویآر

ه تو شناسنام ایپر م،اسمیزدیم و ماهم مرتب بهش سر لیادامه تحص هیخواسته خودش و بابا لندن و انتخاب کرد برا

 ..میهم خوند نیب یو برادر یخواهر غهیبابا هست،وماهم ص

از خودم بدم  جاینشست تو چشمام و از قضاوت ب یکنف و خجالت زده شدم،شرم خاص یحساب ویآر هی:از حرفاسلما

 اومد..

واقعا فکر  دمتینشد سلما جون،بار اول که د ریامکان پذ نمونیزودتر ب ییمعذرت بخام که آشنا دی:واقعا باایپر

 ..یمادر باش ادیواصال بهت نم یتو باش بامیزن داداش ز کردمینم

 حساس شده بودم.. یکمی:واقعا متأسفم، راستش من سلما

 ..زمیعز ی:حق دارایپر

که ما  نستدویاطالع داشت م زیاز همه چ یو تا حدود میباهم جور شده بود ینشست حساب ایپر ی:چندساعتسلما

 ..وفتادهین یکه انگار اتفاق کردیرفتار م یجور یول میجدا شد

 ماه بعد دو

شت به اصال قصد ندا ویخسته بودم آر میفیبالتکل تیبهتر شده بودم،از وضع بایو از گچ در آوردن کامال نه اما تقر پام

 شی..منم ترس داشتم اعتراف کنم ومثل چند ماه پیدلشورگ نهمهیعشقش نسبت به من اعتراف کنه وخاتمه بده به ا

 ...ودماز جانبش ب یبهم نزنه وهمچنان منتظر حرکت یحرف قشنگ

 شدم.. داریاز خواب ب میزنگ گوش هیبا صدا صبح
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 بله الو

 :سالم دختر قشنگم حالت چطوره بابا؟کامران

 ن؟یخوبم،شما خوب ی:سالم باباجون قربان شما مرسسلما

 ..میماهم خوب مزیعز ی:مرسکامران

 ..یاونجا بمون ستیخونمون،درست ن یزنگ زدم تا برگرد راستش

 افتاده مگه بابا؟ ی:اتفاقسلما

 خامیم شه،ازتیاون م میازدواج کنه و حضور تو مزاحم تصم خادیبهم گفت م وی:راستش اون طور که آرکامران

 ..دیبرس یتوافق نظر هیتا بعدا به  اریبا خودت ب رادمیه یبرگرد

 جواب دادم،باشه بابا فعال خداحافظ.. یمهمون گلوم شد با سخت ینی:بغض سنگسلما

 کردم.. هیو گر دمیکش غیدهنم تا توان داشتم ج هیگذاشتم جلو کمویکوچ بالشت

 یمنو فراموش کن یخایاونوقت م رمیمیمن عاشقتم من بدون تو م شعوریب یلعنت

 ..امیا ازدواجت کنار بب یآخه چجور ستیبس ن یبار هزارم منو کشت هیبرا

کردم صبحانه بهش دادم آمادش کردم زنگ زدم  داریب یو که خواب بود به سخت رادیدست و صورتمو شستم ه عیسر

 آژانس..

 خونه.. نیکه پا گذاشتم تو ا یلب گفتم لعنت به روز ریبه خونه انداختم وز ینگاه کل هی

 ..گفتیم کردیکوچولوش اشکامو پاک م هیبا دستا رادمیه ختمیفقط اشک ر ریمس یط

 (ینکن مامان هی)گرینتون ممن هی:گلرادیه

 :سرانگشتاشو بوسه زدم و گفتم:چشم پسرم..سلما

 هستن.. رایحدأقل مطعلق هستم بهش و وجودمو پذ دونستمیکه م یپناه آوردم به خونه ا دوباره
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 کردم.. یو احوال پرس سالم

ه ن یریمینه م چارهیب هیلب گفتم سلما ریزدم ز یهام غم و غصه خوردنام،لبخند تلخ یکیآوردم تو مأمن تار هجوم

 از مشکالت تموم نشدت.. یشیخالص م

 اومد اتاق.. مامان

به سرو صورتت  یدست هی میبر ایتوام ب انیب خوانیهم م ایآهانا و خواهرش پر شگاهیبرم ارا خامی:سلما مادر مایناد

 بکشن..

 ..مونهیتنها م رادیه امیب تونمی:دلت خوشه مامان..من نمسلما

 ..ستیآماده باش اعتراضم وارد ن عیفقط سر میگردی:باباتو سامان هستن بعدشم زود برمایناد

 کنم... شونی:مامان منو تو عمل انجام شده قرار داد به ناچار مجبور شدم با حال خرابم همراهسلما

کفش کردن موهامو رنگ  هیو آهانا پاشونو تو  ایاومدن مامان و پر یند نفرچ مینشسته بود شگاهیسالن ارا تو

 یکچشم بند مش هینشستم  ینکردم خودمو سپردم دستشون رو صندل یکنم،انقدر اعصابم متشنج بود که مخالفت

 آخه.. هیچ ایمسخره باز نیهم زدن به چشمام،هوف ا

 شدم.. رادیهم نگران ه یلیخانوما بودم خ نیدست ا ریز شدیم یساعت پنج

 مامان

 :جانمایناد

 رادمی: نگران هسلما

 االن با سامان صحبت کردم حالش خوب بود.. زمی:نگران نباش عزایناد

 کردن.. کاپینداشت  شروع کردن به م یا نهیآ چیبردن که ه یا گهیاتاق د هی:منو به سلما

 ..خواستمینم کاپیمن م خانوم

 بزار غر نزن خواهشا گری:سلما جان دندون رو جایناد



 زییاز جنس پا یدختر

 
312 

 

 یقینفس عم هیبعداز ساعت ها تمام شد  نکهیشدم تا ا الیخیبه هرحال ب هیآوردم مامان قصدش چ ی:سر در نمسلما

 ..دمیکش

 لباسو تنت کن.. نی:سلما جون اایپر

لعاده داشت وفوق ا یپوریگ هینایبود که آست یبلند دیتعجب کردم،لباس سف دنشی:لباسو از کاور در آورد، از دسلما

 آخه.. هیچ نکارایا یجون من وبا عروس اشتباه گرفت ایلباس عروس هم نبود..پر هیشباهت به  یجذاب بود ب

 :لطفا بپوشش..آهانا

دمو خو نهیباالخره وقتش شد تو آ د،ویسف هیبه همراه کفش پاشنه پنج سانت دمیپوش ی:با اعصاب خورد کنسلما

 ..نمیبب

 دور شد ازما... یبید وبه طرز عجزنگ خور شیگوش آهانا

 ویآر         

 آهانا الو

 :جانم داداشآهانا

 مرتبه،سلما که شک نکرده.. ی:همه چویآر

 ..میرسیما م گهیساعت د کیتا  هیاوک ی:همه چآهانا

 یداداش یباش موفق

 …:قربونت برمویآر

 سلما

 ..میحاال بر گهی:خب دایناد

 ..میسرو وضع قرار کجا بر نی:با اسلما

 میدعوت شد یمهمون هی:خب امروز به آهانا



 زییاز جنس پا یدختر

 
313 

 

 ؟یچه مهمون یتکون دادم،مهمون ی: سرمو به طور کالفه اسلما

 :امروز تولد شهابه..آهانا

 ..دیمنم  تا خونه برسون دیبگ کیحتما از طرف من بهش تبر ی:چه عالسلما

 ..یباش دینشد توام با گهی:نه دایپر

 ه..ک میراه بود یموافقت کردم ط نیبنابر تهیاهم یکردن من در برابر سه نفر کامال ب یپافشار دونستمی:مسلما

 به چشمات.. یبزن دیچشم بندو با نی:سلما اآهانا

 شدم.. تیاذ گهید هی:تروخدا کافسلما

 ..زمی:لطفا عزایناد

 ..هیزور گهی:چکار کنم دسلما

شدم دستمو گرفته بودن و  ادهیپ نیو آهانا از ماش ایربه کمک پ نکهیرو چشمام بود تا ا یساعت مین هیبندم  چشم

 ...فهممیکاراتونو نم نیا یمن،واقعا معن هیشدن راهنما

 ..یشی:صبر کن االن متوجه مایپر

 ..می:وارد آسانسور شدسلما

 ...بهیعج رهیگیکه تولدشو تو خونه نم ،شهابیول

 رو به صدا در آوردن.. یبعد در خونه ا یکم

 ..ستیبدون حرکت با نجای:همآهانا

 زن باشه.. هیمطعلق به  تونهیدستا نم نیدستامو گرفت،ا یبزرگ هی:تا اومدم جواب بدم دستاسلما

 که گفت چشم بندتو بردار.. دمیآهانا رو شن هیشدم بعد صدا یخونه ا هی وارد
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 از شدت دمیقابل خودم دوم ویرو،تا که چشم بند و برداشتم آر یکیسرعت تمام از چشمام جدا کردم اون شبح تار با

 تعجب پاهام سست شده بود...

 ؟یوار عاشق و مجنونته ازدواج کن وانهیکه د یبا مرد ی: حاضرویآر

گرفت  رو مقابلم یزانو زد و جعبه انگشتر ویشده بود آر نییبود تمام خونه با شمع و گل تز کی:فضا کامال رمانتسلما

 یهننکن،لبخند پ دارمیب چوقتیاگه خوابم ه ایخدا دارمیب یعنیحبس شده بود، نمیازدواج داد،نفسم تو س شنهادیپ

 بلند گفتم.. بله هیزدم وبا صدا

 …کرد اریو سوت منو تازه هوش غیدست و ج هیکه جواب و گفتم تمام چراغ ها روشن شد صدا تا

 انگشتر و انداخت دستم ومنو،تو آغوش گرمش فشرد.. ویآر

ومد ا ایبه دن رادمیه یوقت شیامشب بود،اول میاتفاق قشنگ زندگ نی،دومیشکرت که منو به مراد دلم رسوند ایخدا

 خانواده سه نفره خوشبخت.. هی میشیبود،حاال م

نداشتم نه خوشحال بودم  یحس چیبابت ه نیا و،ازیشناختم حضور داشتن به جز مادر و پدر آر یکه م ییکسا همه

 وجودمو دربر گرفته بود.. تیحس رضا هیونه ناراحت فقط 

بود،آهانا و سامان با لبخند نگاهمون  یبودن،مامان و بابا چشماشون غرق خوشحال ستادهیو ندا کنار هم ا شهاب

 خوردن بودن.. وهیمشغول آبم رادیهم با ه ایکردن،پریم

 بود.. ییبایو ز یکامال خودمون جمع

 شدنمونو... گفتن دوباره باهم کیاومدن و تبر کیبه  کی

 خونه زنگ خورد... فونیآ میخورد یم وهیآبم میم،داشتیدیکنار هم ماهرانه رقص ویآر منو

 :عاقد اومد..سامان

 ..یکرد زوی:فکر همه چسلما

 عشقم.. یفکر کرد ی:پس چویآر

 عاشقانه و پر از محبتم.. یکرد و من بله رو گفتم وپا گذاشتم تو زندگ ی:عاقد خطبه عقد و جارسلما
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 ماه بعد کی

 ..میفرودگاه باش گهیساعت د کیتا  دیشد با ریزود باش د وی:آرسلما

 ..رسونمتیمن چشم من زودتر از ساعت موعد م هی:خانوم غر غروویآر

 ؟یکردیچکار م یزبون و نداشت نی:تو اسلما

 خانومم.. گرفتمی:از تو قرض مویآر

 رو گونه ام نشوند.. یلقه کرد بوسه طوالندستشو دور کمرم ح کمیاومد نزد ویدم،آری:سرخوشانه خندسلما

 دوست دارم فرشته من.. یلی:خویآر

 :خوشحالم که دارمت..سلما

گرفتن برن تا مدت ها  میتصم رنیبگ خواستنینم یآماده کردم،سامان و آهانا عروس رادمیه میعجله آماده شد با

 ..میبدرقه کردنشون تا فرودگاه رفت هیسفر دور اروپا،امروزم برا

 ..میبدرقشون کن یدلم با دلخوش زیعز گهینکن د هی:مامان جون گرسلما

 مادر.. ارمیآخه طاقت ب ی:چجورایناد

 به خودت مسلط باش.. یکنیاونارو هم دل نگرون م ینطوریا زمیجان عز ای:نادکامران

 ..مینر یخوای:مامان جون آروم باش اصال مسامان

 ها.. دیخبرم بزار یفقط مبادا ب دیهم باش مراقب خودتون دیمن بر هیزای:نه نه عزایناد

 ..ایمامان ناد ذارمتونیم انیدر جر هیبه ثان هی:ثانآهانا

 االن هم دلتنگشون شدم.. نیاز هم دیرس انیهاهم به پا ی:خداحافظسلما

 م؟یمسافرت بر هیماهم  گمی:عشقم مویآر

 شروع کنم درسمو ادامه بدم.. خامیکه م میبرگرد می:موافقم برسلما
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 عشق قشنگم.. رسونمتیبه تک تک آرزوهات م ی:تا منو کنارت دارویآر

 سال بعد کی

دارم  ینیبال یروانشناس یعنیوارد دانشگاه شدم و رشته مورد عالقمو  میاز مسافرت شش ماهمون برگشت یوقت

 ..شدینم ریکردن پسرم نبود امکان پذ یصبور و،ویآر هیتایالبته اگر حما خونمیم

 سال بعد10

 فردامو کنسل کن.. هیجون قرارا نازیپر:سلما

 :چشمنایپر

 ..یتو گوش دیچیگرمش پ هیوگرفتم که صدا ویبرداشتم شماره آر مویگوش

 دلم زیعز ی:سالم خانوم دکتر خسته نباشویآر

 و گرفتم جواب نداد نگران شدم.. رادیشماره ه شیساعت پ کی،یمرس زمی:سالم عزسلما

 خونه جا مونده نگران نباش.. شمیگوش زمیعز رونی:با سامان و آروشا رفتن بویآر

 به من خبر بده رفته؟ نکهی:بدون اسلما

 ..میدیببخشش حتما بهش تذکر م نباروی.. شما ادونستمیمن م زمی:عزویآر

 خونه.. رسمیم گهیساعت د میزد،تا ن یحرف شهیرو حرف پدر خانواده که نم گهی:چه کنم دسلما

 هیبرا هیپسر موفقه،مثال زدن هیبود االن که چهارده سالشه  ادیز یلیخ رادینسبت به ه تمیو قطع کردم،حساس یگوش

 خودش.. هیتمام هم سن و ساال

 رادمیزبون به اسم آروشا شده بودن،عشق عمش بود واقعا عاشقش بودم ه نیریدختر ش هیو سامانم که صاحب  آهانا

 ساله..8 هیتعصب داشت نسبت به آروشا یلیخ

 داشتن.. یعال یهم صاحب دوتا پسر به اسم پارسا،پرهام شده بودن وزندگ و شهاب ندا
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 میمراجعه کننده،انقدر تو زندگ یروانشناس قابل و موفق مطب زدم با کل هیشدم  ادیز هیکه بعد از تالشا منم

اما  مدویم شیپ ویمنو آر نیب یدعوا و بحث گاه میداشت یبودم،خانواده گرم رابیشده بود که س بمینص یخوشبخت

 ینزن  مونیبه زندگ یتا لطمه ا میبرخورد کن یمنطق میکردیم یسع شهیهم

سرزدن هم  هیبرا یموند لندن و حت شهیهم هیجونشو از دست داد،ومادرشم برا یا رهیتصادف زنج هی یط ویآر پدر

 ...ومدین چوقتیه

 را دوست دارم  یزندگ

  م،یبر یدر اندوه بسر م یکننده ا دیبه طرز نوم یچند گاه هر

  م،یدانیحال در آن زمان م نیبا ا یول

  م،یمطمئن هست و

 … ستیباشکوه زیکردن چ یهنوز زنده بودن و زندگ که

 بندگانش باز هست..  هیدر رحمتش به رو شهیکه هم میداشته باش نانیاطم میخدارو شاکر باش شهیهم

الش و ت میکن یخوشبخت زندگ شهیهم م،پسیریم ایاز دن شهیهم هیهم برا کباریو  میایم ایبه دن کباریانسان ها  ما

 میباش یفرد مثبت گرا وموفق هیتا  میکن

 انیپا                      

 Aram_kh:زییازجنس پا یرمان دختر سندهینو
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