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 ی...م یحتما بهش توجه کن دیهست که با یمسئله مهم  یدونم...وضع خرابه ول  یم  -

  کیتوست... با  یو جون همسرت االن در دست ها ندهیکامل بگم آ نان یتونم با اطم

حال   نیدر ع نهیآرامش رو بب ینتونه رو  گه یرگ دتا لحظه م یکن یکار یتون یحرکت م

 دی... تأکچکسیببره... ه نیاالنش رو از ب  بتونه حال خرا یکه م یهست یتو تنها کس

مثبت و   ریهمسرت تأث یاندازه تو رو تی موقع نیا  یتونه تو ینم چکسیکنم ه یم

  یبه تالش خودت بستگ  نیا ینجاتش بد ای یقاتلش باش یتون  یبگذاره... م یمنف

از هم جدا  یطور  یقائل یانسان براش ارزش  کیاگر به عنوان  یداره... به نظر من حت 

مدت مثل موم  کیتا  دیبا یکنه و اگر هنوز دوستش دار یکه بتونه مستقل زندگ دیبش

  هی اراد ریاز حرکاتش غ یلیازت سر نزنه... بدون خ یحرکت کوبنده ا  چیو ه ینرم باش

مطب   ارشیو صبور باش... حتما ب ر یچون به شدت وحشتزده است پس به دل نگ

هم بده... فقط   زهایچ نی و ا یهورمون شیمثل آزما شیالزم بشه چند تا آزما دیشا

 صبور باش ... باشه؟ 

 دیکردم تا رس بشیفاصله داشتم سحر را تعق یکردم و تماس قطع شد.با کم تشکر

و ما  دیکه پدرم خر یمشترکمان بود. خانه ا یف زندگسق نیکه اول  یدر خانه ا یجلو

  ی. ممی گذاشت نیبال کیبار با هم آنجا سر بر  نیاول یبعنوان تازه عروس و داماد برا 

  نیکرد. پشت هم یدلم را پر از خون م ن یو هم هآمد نجایتوانستم حدس بزنم چرا به ا

  شیخاطرات را برا نیبود که بدتر  نجای. همدیاش را به من بخش یآجرها دخترانگ

  یدشنه ها نی کرد. اول یبعد انگار عادت کرده بود و کمتر اعتراض م یساختم. سال ها

  ادهیخانه توقف کرد اما پ یپنجره ها به قلبش فرو بردم. جلو نی زهر آلود را پشت هم

کرد. با ترس  ینم یکار چیو منتظر ماندم اما ه ستادمیفاصله از او ا ینشد. با کم

به   ی. ضربه ا دیپر دردش را شن یها هیگر  یشد صدا  یم ی. از چند قدمسراغش رفتم

را دور زدم و در  نیدر را باز نکرد ماش دمید یمتوجه حضور من شد. وقت  دمیکوب شهیش

 نم؟ یتونم بش یکنارش را گشودم: م یصندل

مزخرف را شروع کرد و هرگز خانه   یزندگ نیکه با من ا یخانه ا  نی به اول رهیخ

 . ختیر ید اشک معشقمان نش
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 دی... من بایدیدونم ترس ی... م یداغون یلیدونم خ ینشستم و در را بستم: سحر م

 موقع شب ولت کنم برم؟ نیاالن چه کار کنم؟ ا

زد   ی. فرمان را چنگ مدیلرز یو چانه اش م دهیکردم. رنگش پر ینگاه م مرخشین به

گفت:   یدو رگه و زخم یی. با صدادی پارچه مانتو د ریشد ضربان قلبش را از ز یو م

 بده...  یلیبده... من حالم خ یلیحالم خ

حال   یبرا یکار ژن یاکس دیدادم تا شا نییرا پا شهیش ی. کمدیباز بغضش ترک و

 یداد. آسمان م یسوزناک سر م یو ناله ها دیکوب یخرابش کند. سرش را به فرمان م

درون اتاقک تنگ   یکرد اما طوفان اصل یشب را روشن م یاهیس یو رعد گاه دیبار

  یاز نفهم مان ی. من پشمیختیر یم  کافتاد. هر دو اش  یسحر اتفاق م ییپژو آلبالو

گفتم   یو ادامه دادن: ه دن یخودم و او جگرش سوخته بود از آنهمه اصرارش به جنگ

  یچی .. با هشم. یبراش م ایزن دن نی کنم... بهتر یزنم... محبت م یباهاش حرف م

به هم دوختم ازش لباس نو  دمیرو بر می مجرد یدرست کردم... لباس ها دیجد یغذا

کردم... هربار شکستم... دستم   یسع یل ی... من خینیمنو بب یایسر ذوق ب دیاساختم ش

 ... آخ خدا... آخ خدا...  ارهیکم ب دیموند باز گفتم زن خوب نبا یخال

غم درونش فرو  یکرد و من از تماشا یاش م ی. آسمان همراهدیبار یو م دیکش یم آه

 یم شیپا یرو یکیداد و با آن  یاش را ماساژ م نهیدست قفسه س کی. با ختمیر یم

  یداد... همه گفتند ولش کن... مگه چ ادمیمادرم  ی: لعنت به دلم... لعنت به هرچدیکوب

کم دارم... من تو رو کم  یمن چ  دن ی... نفهمیون ... اینی... ا یخوشگل ؟یکم دار

کرد... خاک تو  یدل صاحب مرده رو آروم نم نیا یچ ینه پول ه یداشتم... نه خوشگل

پول خرج کرده دست و دلباز شده...   ینگ یریمنه... آره... رفته مشاوره ج ریسرم... تقص

خودم بود... خانم بودن به سکوت و ساختن  ریتقص دمیمن چقدر باختم... حاال فهم

 ؟ ی نیب یم نجایدفاع کردن از ارزش خودم بود که لهش کردم...هم به ستین
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... پشت  نجایکرد: هم یداشت اشاره م یگرید نیکه حاال ساکن یمیدست به خانه قد با

... چرا  هینطوریها هم یکردم همه زندگ ی... بچه بودم فکر م یمنو کشت واراید نیهم

  ریشه... خودم خرد و خم یم کیکوچ اوشیخانوادم؟ گفتم س شینرفتم پ یزد یوقت

 ؟ یفهم  ی... هفت سال مستچشمت ابرو یبه تو نگه باال یشدم که کس

 کرد.  یداشت به من نگاه م حاال

 

https://romankhon.ir/

