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 دستم بوسه زد   یدستش گرفت و به سمت لباش برد و رو یدستمو تو

 . یعروسکتر شد یعروسک بود یناز تر شد یعروسک من دلبر من ناز بود_

  یلیگذشته افتادم خ نهیلیآ ادی دمتیکه د یطور  نیبا قلبم ا یچه کرد یدونیآخه نم 

 .  ادیبهت م یلیخانومم خ یخوشگل شد

که خوشش اومده   دهیراحت شد که پسند المیآروم گرفته بود آروم گرفته بود خ قلبم

افتاده بود با دستش لمس کردو    میشونی پ یاز موهام او که رو  یدست دراز کرد و تره ا 

 گفت 

 .ادیبهت م یلیشده موهات خ ری نظ یب_

رفته بود   نیهم از ب میخستگ گهیبردم د  یاندازه لذت م  یاهورا بودن ب لیاز باب م 

بود به خونه که   یکه خوب شدم کاف کردیم دییکه اهورا تأ  زدیکه اهورا  لبخند م نیهم

 وارد خونه شدم.  یی با حس غرور و اعتماد به نفس باال میبرگشت

 

 دم یپرس دمیبه سمت اهورا چرخ   ایمیو نبودن مونس وک یخونه خال دن یاما با د 

 دخترم کجاست؟  _

 بغلش چرخوند و گفت    یجدا کرد و تو نیاهورا منو از زم 

 رستادم برن بگردن... ف  اهیفرستادمشون دنبال نخود س_

که به خودش   کمی دونمیچقد خوشگله م دونمیمن به عروسکم اعتماد دارم م یدونیم 

 تابتر..  یو شوهرش ب شهیبرسه دلبرتر م

 .میفرستادمشون برن تا من و تو خلوت کن 

دخترمو با اون  نکهیکارو کرده بود از ا  نیا نکهیناراحت شدم از ا یلیناراحت شدم خ 

رو بهش نشون بدم که لبام و   یو ناراحت یری کنم دلگ یفرستاده بود خواستم اخم م

 گفت  قیبوسه عم هیشکار کردم بعد از 
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کنم که چطور   یفکر م نینداره االن فقط و فقط دارم به ا یت یاهم چیه دیاخم  وناراحت _

 از خانوم خوشگلم لذت ببرم . 

ام    ونهید کنهیتر م ییرژ لب منوهوا نی موها با ا نیبا اصورت  نیتو با ا دن ید یدونیم

 .یآرومم کن دیبا یکرد

 

 به شونه اش زدم و گفتم 

 رون؟ی ب یفرستیدختر منو با اون م یبد یلیخ 

 مبل گذاشت و گفت  یمنو رو 

  ینداره که بره اونقدرا هم که فکر م ییجا گردونهیکه  براش م ستیدلم قاتل ن زیعز _

 . ستین یو عوض یجان گهید یکن

 تو تنگه...  یفکر کن که شوهرت چقدر دلش برا  نیاالن به ا 

  ییتو زود هوا یکه من چقدر برا  یدونی م ینه سه روزه با من نبود ایدو روزه  یدونیم 

ه خانم من  بهتر از االن ک یچه فرصت یکرد غیو تو سه روز خودتو از من در شمیم

 ؟  دهیبه خودش رس نقدریا

دختر من با اون زن بره   دیبهش انداختم و گفتم بازم قانع نشدم که چرا با ینگاه

 رون؟ یب

 زد و گفت   یم یلبخند 

 هواتو کرده بودم دکشون کردم.. گمیصادقانه تر م_

 

گفتم  که   یو سرشونه مو  به دندون گرفت آخه بلند  دیکش نییمانتومو  پا  سرشونه

شروع کرد به در   یوجودش شعله ور تر کردم با ولع خاص یانگار آتش شهوت تو
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شده بود   وونهیداد تا کمکش کنم د یفرصت نم  یهر دو نفره مون حت یهاآوردن لباس

 شد .  یم وونهید ردک یشد و هوس م  یم ییهوا یکه وقت شهیمثل هم

 بود   یناراض میکه توش بود یتیکه کامل درآورد انگار از وضعلباسامونو 

 پس منو بغل کرد و به سمت اتاق خوابمون رفت و در رو بست  

بار کن واسه دختر   یو باقال اریاونوقته که خر ب رسنی وقت سرم هیبهتره  نجایا _

 فضول مون.. 

زد و  مهیختنم  یبار باز رو نیتخت خواب برد ا یمنو رو  دمویحرفش خند نیا به

 شروع کرد به باز بوسه بارون کردن صورتم...

 لبم ...  

 ...چشمام

 زد ...  یبدنمو بوسه م  

  خواستی و م ازیمرد پر از ن نیشدم و دلم ا یم ییشدم مثل خودش هوا یمن داغ م و

 عاشقش بودم...  اندازهی و ب دادمیکه جونمو براش م یمرد

 کنار گوشم گفت  یحال خوش با

حتما ثبتش  ییجا هی دیخونه است با  یاتاق و تو نیا  یس.کسمون  تو نیاول نیا_

 کنم.

 

 شد و گفت  رهیبه صورتم خ ازشیپر از ن  یخطابش کردم و اون با چشما وونهید 

  یبخون دیخودتو ناراحت نکن از چشمام با یزیبه خاطر هر چ یبهم اعتماد کن الک _

 منو از تو جدا کنه.  تونهینم  یچیپس شک نکن ه  خوام یمن چقدر تورو م
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و  لیوجودم تا خودمو تمام و کمال با م شیآت یآب سرد شد رو شهیحرفا مثل هم نیا 

بزارم صدامون کل اتاق و که نه خونه رو پر   ارشیدر اخت یندیرغبت با حس خوشا

 کرده بود. 

و من از تک به   دادیوسط رابطه بهم م ی که گاه یمن نفس داغه  اهورا درد یناله ها 

و   یکردم بدنم پر از کبود  یبردم احساس م  یکه باهاش بودم لذت م یتک لحظات

دلم   گفتیو م دادیفشار م مهابای ب  رفتیدندوناش م نیشده پوست تنم ب  یخونمردگ

داشتم   یروزیحس پ بردمیکارش لذت م نیاباشه از   ایکبود نیا  یکل تنت جا خوادیم

 !ایمیدر مقابل ک یروزیپ

 اهورارو؟  یمهر و امضا نیا دمیکش یکه به رخش م نیبهتر از ا یچ 

 مگه؟  نی بهتر از ا میداشت 

 . مینداشت  نه

ادامه داد که باالخره اونا هم برگشتن و سر و صداشون   نقدرینداشت اهورا ا یریس

 . دیچیخونه پ یتو

ناله   یشد که صدا یکیبخورم دوباره باهام  یبتونم تکون نکهیو قفل کرد و قبل از ا در

 ام بلند شد. 

 . کردیبغل خودش نشونده بود و داشت کارشو م یتو منو

 ناله کنار گوشش گفتم با

 .. شنون یاهورا تمومش کن م بسه

 دندون گرفت و گفت  نیو ب گردن 

 بذار بشنون مگه مهمه؟؟؟ _

 ایمیک خواستمی خونه رو پر کنه م نی صدام ا خواستیاگه بخاطر مونس نبود دلم م

 . ه یبه چ یبشنوه و بفهمه چ 
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 بشه.  ایمیمنو ک نیجنگ ب یوسط قربان نیدخترکم ا دمیترسیاما م 

 آروم کنار گوشه اهورا گفتم   

 بشنوه؟  یز یچ یخوایتو که نم رونهیکنم تمومش کن مونس اون ب یم خواهش

 به صورتم انداخت و لبامو شکار کرد و گفت  یمکث کرد و نگاه یکم 

 . یکه تو بگ یهر چ_

 

 سکوت به کارش ادامه داد و باالخره به اوج رفت و نفس نفس زنان کنارم افتاد .  یتو 

مرد   نیاندازه خسته شده بودم ا یدست کمب ازش نداشتم نفسم بند اومده بود ب منم

 شد.  یتر م ریناپذ یر یتر داغ تر و س وونهیرابطه و د یروزبه روز تو

 .ادیسرجاش ب میتا حال هر دونفرمون دیطول کش ادیز 

اما دروغ چرا خوشحال بودم    ومدهیمتعجب بودم که چطور شده مونس سراغ ما ن   

بود    ومدهیکه ن نیبه هم ببافم هم یزیچ ایخواستم به دخترکم دروغ بگم  یچون نم

 ت نشستم و گفتم تخ یبهتر بود باالخره نفسامون که سرجاش اومد رو 

 

 مونس نگرانم کرده.  ومدن ین رون یب  میبر می بهتره لباس بپوش 

 و گفت  دیبه صورت عرق کرده اش کش یدست 

 ... دنشون یجا مونده حتمت اونجا د ییرای پذ یشد لباسامون تو یچ یدونیم _

 

 بگم به بچه؟  یچ دیاهورا االن من با ییآبروی ب  یلیلبمو به دندون گرفتم و گفتم خ 

 زد و گفت یچشمک 
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رو  ختیشربت ر ختهیر ینداره بگو چا یساله که کار ۵؛ ۴دختر بچه   هیقانع کردن _

 . میلباسمون در اورد

 

و نقشه  یکارا بهونه دار  نیا  یزدم و گفتم انقدر که تو برا شیشونیپ یآروم رو 

 . یستین  ینطوریا یکار چیه یبرا یکشیم

 و کرم  دن یم اهورا مثل من شروع کرد پوشکمد برداشت یلباسامو از تو 

 کار. نیبرد از ا یلذت م یکردن من بدجور  وونهیو د ختنیر

 

از اونا نبود اهورا به سمت اتاق مونس رفت و با باز   یخبر می رفت رون یاتاق که ب از

 کردن در رو به من گفت 

 

 نگران نباش.  نجان یا_

 

 از جاش بلند شد و گفت  ایمیبه اتاق مونس انداختم ک  یبه سمتش رفتم و نگاه 

 

 کارتون تموم شد؟_

 

 یاما ما کار خالف  میحرف وزد که مثالً منو اهورا خجالت زده بش نیا یچنان با معن 

 من جواب داد   یاهرا به جا میخجالت بکش میکه بخوا می نکرده بود

 .  شرفتیخوبم پ یلیآره کارمون تموم شد و خدا را شکر خ_

 داد و گفت  لمون یخنده مسخره تحو ایمیک

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

7 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 یچ  هوی یست؟ ین ینطور یا  شهیچرا هم ادیبهت م یلیخ نیلیآ ید یچه به خودت رس _

 ؟ یافتاد  به خودت برس ادتیشد که 

 و پشت گوشم فرستادم و گفتم   دمیبود کش   ختهیصورتم ر یبه موهام که رو یدست

 کنم یکارو م نیتنوع ا یفقط برا یندارم که به خودم برسم  گاه یازین من

که اعتماد به نفس ندارن و صورت   ییکسا یکردن  برا  رییتغ یطور نیکردن ا شیآرا

 داره خوبه تا خودشونو بهتر کنن.  یراد یشون ا

 . یگاه کنمیم نکارویدل اهورا ا یندارم و فقط برا  یازیخداروشکر ن من

   کرد و گفت یخنده ا  

 

 . زمیعز یتو واقعا خوشگل یحق دار _

 

 از جاش بلند شد و به سمت من اومد و گفت   

 شما.  لیخسته شدم مونس تحو  یلیاستراحت کنم خ یکم گهیپس من برم د_

 

کردن با   یباز نیکه اصال حواسش به ما نبود باالخره سرشو باال اورد و ب مونس

 ه انداخت و گفت  وقف  یکم دیکه معلوم بود االن خر یاعروسک تازه

 . دیبرام خر ایمی االن خاله ک  نیهم نیعروسک منو دوست دار_

 

 ایمیدر مورد ک نیاز ا  شتریب گهیخواستم د ینم دمیبه سمتش رفتم و صورتشو بوس 

خوشگله مبارکت باشه اهورا پشت سر من   یلیخ زمیحساسش کنم پس گفتم آره عز

 اومد کنارش نشست و گفت  
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  یخر یهمه عروسک م نیا  یشیخسته نم دهیخر دیکه دختر عروسک جد نمیبیبه به م _

 بابا ؟

 دخترا .  هیبق  یبازار بمونه برا یبزار چندتام عروسک تو دخترم

 

 شد و گفت  زون یاز گردن اهورا آو مونس

 ... یبرام بخر دیهمه عروسکا مال منه تو  هم با رینخ _

 

دو   نیو مونس ب میبغل کرده بود گرویهمد  ییاون سمت مونس نشستمو حاال سه تا 

  دیاز فرصت استفاده کرده و سرشو کج کردم گونمو بوس  عینفره ما بود اهورا سر

 مونس با اخم گفت 

 ؟ ییبابا یپس من چ _

 

  یچه خانواده خوب دیکرد و صورت اونم بوس طونمون یاهورا پدرسوخته نثاره دختره ش 

 م؟ یاریب گهیبچه د هیبود  ازیاصال ن میبود

کار رو کرده بودم اما االن واقعا از ته قلبم   نیو شوهرم ا میحفظ زندگ یبرا چارهیمنه ب 

 بودم.  مون یپش

 

 با ذوق گفت انگار که مونس تازه نگاهش به من افتاده باشه  

 

 ؟ یمامان موهاتو رنگ کرد یچقدر خوشگل شد _
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خوشگل کنم  یکمیگفتم  زمیرفتم و گفتم آره عز رون یدخترک مو بغل زدم از اتاق ب 

 دوست داشته باشه شتریمنو ب یتا بابا ییبابا یبرا 

 

 

 و گفت   دیمونس صورتمو بوس 

 

  زدیفقط از تو حرف م  ید که خواب بو  یدوست داره وقت یلیاما بابا اهورا که تورو خ_

  تونمینم گفتیناراحتم که مامانت خوابه م یلیگفت خ یم ضهیمامانت انگار مر گفتیم

 . رفتینم نییغذا بخورم از گلوش پا

 

بهتر از   خواستمیم یچ گهیحرف ها حالم بدم چنان خوب شد که نگو د نیا دن یبا شن 

 ن؟ یا

 نگران  بود   نطوریاهورا ا 

 بود نطورعاشقمیا

  کردمیداشتم احساس م یباز احساس خالء بزرگ یگذرونده بودم ول یروز خوب نکهیبا ا

بعد از خوردن شام دوباره  ادیاصال جور در نم یزی چ هی کردمیکمه احساس م یزیچ هی

  یلینتونستم ظرفا رو بشورم و به اتاقم رفتم خ یسراغم اومد و حت  یحس خستگ نیا

 نکنم .  دن یخواب یبرا  یتالش یکه حت خسته بودم نقدریزود به خواب رفتم ا

 

بودم نفس نفس زنان دنبال آب  دهی د یکابوسه بد دمیشب از خواب پر یهامه ین

اما  ارمیاز جا بلند شدم تا برم آب ب دمید یآب کنار تخت و خال وان یل  یگشتم اما وقت
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  نکهیشد و ا یم داریمتعجب شدم به ندرت از خواب ب یاهورا کم هیخال یجا دن یبا د

 منتظره بود برام.  ریغ ینبود کم نجایاالن ا

آهسته به   ییاومد با قدم ها یم اطیکه از ح ینور دن یرفتم با د رون یاز اتاق که ب 

است پنجره   ینور کم  نیهم یروشن بود و برا نیرزمیرفتم چراغ ز اطیسمت ح

اهورا   یکه اهورا اونجا باشه اما نصف شب دادمیتمال ماح دیتاب یم اطیبه ح کشیکوچ

 داشت؟  کاریاونجا چ

اون جا رفتن بشم   الیخی که ب ذاشتینم یترس برم داشته بود اما حس کنجکاو یکم 

  نییپله رو پا نینداد دودل اول   یجواب چکسیه  یآهسته اسم اهورا رو صدا کردم اما وقت

بودم و االن داشتم   نیرزمیز کی یکابوسمم تو یبودم چون تو  دهیرفتم به شدت ترس

 . فتمر یم نی رزمیبه ز تی واقع یدوباره تو

 

باالخره به هر زحمت قدم  دمیداد و من از جا پر یبد یدر اونجا رو که باز کردم صدا 

که تا به حال پامو توش نزپذاشته بودم گذاشتم همه جا روشن  نیرزمیاون ز یاول تو 

اومدم پس   رون ی از اونجا ب عیو سر دمی کش ینبود متعجب سرک  یعاد ریغ هزیبود و چ

 بود؟ نبود کجا رفته   نجای اگه اهورا ا

  هیخودم  یبه خانه برگشتم هنوز ضربان قلبم آروم نشده بودبه آشپزخونه رفتم و برا 

احتمال  رمیآروم بگ یکردم کم یدادم و سع هیتک واریو خوردم به د ختمیآب ر وان یل

رفتم  ییکه حالم جا اومد به سمت دستشو یباشه کم ییدستشو یدادم اهورا تو یم

هم   گشتیکم کم  ترس داشت وجودم برم گهینکردم د داشیاونجا هم پ یاما وقت

اون  یدرو که باز کردم و تو یرفتم ال ایمیبه سمت اتاق ک دیآهسته با ترد ینگران 

اتاقش   یتو  یکس چیبود و ه دهیتخت خواب یرو ایمیانداختم ک یاتاق و نگاه یکیتار

  نجایکه اهورا رو ا نیرو داشتم اال ا یز یمن تحمل هر چ دمیکش ینبود نفس آسوده ا

 واقعا نگران شده بودم.  گهید نمیبب
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خواب واقعا شوکه  یتخت اونم تو  یاهورا رو  دن یبه اتاق خودمون که برگشتم با د 

خواب   ینبود االن تو نجایشدم اهورا ا  داریاز خواب ب  یشدم چطور ممکن بود من وقت

 بودم؟  دهیاشتباه د  یعنیتخت بود  یرو

 

چشمات  ید یو به خودم گفتم معلومه که اشتباه د دمیتخت دراز کش یرو عیسر 

 اطرافو...  ید یخواب داشته درست ند

زود دوباره خوابم   یلیخودمو بخواب زدم که خ عیخودمو قانع کردم و سر نطوریا 

 گرفت. 

به صورتم  یباز از اهورا نبود دست یو زحمت چشمامو باز کردم خبر یصبح به هر سخت

 و از جام بلند شدم . دمیکش

نخورم از اتاق که   یتکون چیفقط دراز بکشم ه خواستیبودم که دلم م حالی ب یحد به

 خونه رو پر کرده بود ایمیخنده ک یرفتم صدا  رون یب

  یگذاشته بود و خودش داشت آشپز نتیکاب یآشپزخانه که رفتم مونس و رو به

 من خنده شو قطع کرد و گفت  دن یبا د کردیم

 

 ؟ یشد داریبه به باالخره از خواب ب  _

 شده.  داریخانن  تازه از خواب ب نیلیآ میکنیناهار آماده م میدار میصبحونمون خورد ما

 

  شدمیم یبفهمونه تنبل شدم  معصب خواستیبهم م نکهی تنبل از ا من انقدرا 

 نبودم.  یآدم تنبل من

کرد دخترم وبغل کردم و  یم  تیحرفاش منو اذ نیوقت نبودم اما اون داشت با ا چیه 

 نشستم و گفتم  یصندل یرو
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 زم؟ یعز یخوب 

 و گفت   دیمونس صورتمو بوس 

 

 باح  یلیمن که خوبم خ_

 . میکنیم یآشپز گذرهیخوش م ایمیک خاله

 بده.  ادیبهم قول داده همه غذاها را بهم  

نوازشش کردم و  یکم اسیمیبافته شده بود معلوم بود اونم کار ک یموهاش به قشنگ 

 !کهیکوچ یلیکردن هنوز خ یآشپز  یمن برا یگفتم اما دختر کوچولو 

 

 و گفت   دیاخماشو تو هم کش 

 

 بشم   یکه بزرگ شده ام آشپز خوب   رمیبگ ادی دین بااز اال گهیم ایمیخاله ک رمینخ_

 

 . رهیبگ ادیکردن  یزود آشپز یلیخ دیدختر با گهیم

کردن کار تو  یآشپز یکوچولو  یلیتو هنوز خ زمیانداختم و گفتم عز ایمیبه ک ینگاه 

 خطرناکه.  یلیخ ستین

 .  دمیم ادتیخودم   یبزرگ بش 

 و گفت  ستادیا ایمیرفت و کنار ک نییپام پا یاون ناراحت از رو اما

 

 ؟ یشد داریاصالً چرا ب _
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 .گذرهیبهم خوش م یلیخ یکه خواب یبرو بازم بخواب وقت  

 

 حیرو به من ترج ایمیمنو نداشت ک یهوا گهیافتاده بودم که دخترم هم د یبه چه روز 

 مثل خواست بحث و عوض کنه  رو به من کرد دیکه بحث من و دخترم د ایمیک دادیم

 و گفت 

 

چند روز   گهیچکاب د یبرا میچون وقتشه که بر میکن دایپ نجایدکتر خوب ا هی دیبا _

 ها! شهیدو ماه تموم م گهید

 سه ماه ...  یتو رمیدارم م 

 

  گهیماه د ۷فقط  یعنی شدیخوشحالم کرد دو ماه تموم م یاوج ناراحت  یخبر تو نیا

 . کردمیتحملش م دیبا

 

گذاشتم تا چشمامو بستم تا  زیم یو سرم رو رو ختمیر ییخودم چا یگفتم برا  باشه

 رفتم  یخبر یب  یایو به دن دیسرد بشه اما باز خواب چشمامو دزد ییچا

 

اهورا لبخند کم   دنیپلکامو باز کردم و با د یسرم ال  یرو یبا نشستن دست کس

 زدم کنارم نشست و گفت  یجون

اما   ستی ن یبد  زیچ چیدکتر نشون دادم هو گرفتم به  شاتیرفتم جواب آزما زمیعز _

 خوابت گرفته...  زمیپشت م  یحت ینیب یمن بازم نگرانم م 

  نمیروانشناس تا بب هی شیپ  میازم خواست بر هی به خاطر افسردگ دیدکتر گفت شا 

 . ینداشته باش ینکرده افسردگ یخدا
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 نشستم و گفتم  صاف

 روانشناس؟ شیکه برم پ وونمیمگه د هیحرفا چ نیا 

 اخم کرد و گفت   یاهورا بدجور 

 

 روانشناس؟  شیپ رن یها م  وونهیمگه د _

 . یو خسته ا یخوابیم نقدریکه ا یدرار یدکتر گفت احتماال افسردگ یافسردگ گمیم 

 جام بلند شدم و گفتم از

 

 افتاده ؟ یاتفاق خاص هی مگه چ خوابمیکه م خوابمیم 

 ...  گهید خواب

 ؟ ینی بیم یادیبرام ز  خوابم

 

 داد و گفت  رون یاهورا کالفه نفسش را ب 

 

 . یزنیکه م هیحرفا چ نیا نیلیآ یکن یم دمینا ام یواقعاً دار _

  شیصد سال پ  یو هنوزم تو یندار ی التیانگار اصالً تحص یزنیحرف م یدار یطور

 !یکن یم یزندگ

  دونمیواقعا نمنرفتن  یتو برا یهمه پافشار  نیبکنه که ا یکار خوادیدکتره نم زمیعز 

 .... هیچ لشیدل
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جوابشون خوب بوده و   شهایهمه آزما ی روانشناس وقت شیبرم پ خواستیدلم نم من

 روانشناس؟ شیبرم پ دیندارم چرا با یمن مشکل

 

حال کرده بود   یمنو که کسل و ب نطوریمدت که ا نیبود و استرسه ا یفقط خستگ 

 برم.  یدکتر شینبود پ  یازین

تر   کیو به خودش نزد دیحرف ها رو به اهورا زدم و اون دست  منو کش نیپس هم 

 کرد و گفت

 

 .نیلیآ زی اعصاب من و خودتو به هم نر یالک برمتیاگه الزم باشه کشون کشون م _

 ...  یبر دیبا یبر  دیبا گمیم یوقت 

 

صورتم   یبغض کردم و اشکام رو یول دونمیناراحت شدم نم نقدریکردم چرا ا بغض

  نهیس یکنم متعجب بغلم کرد و سرم را رو یم هیمن که دارم گر دن یاهورا با د ختیر

 اش گذاشت و گفت 

 کنم ؟ کاریخوام باهات چ یمگه م یکن یم هیدلم چرا گر زیعز _

 نکن ... هیگر گهیب د می رینم یبر یخواینم باشه

 ! یکه تو بگ یهر چ یخواد بهش فکر کن ینم گهید

 

 اومد.   یام بند نم  هیچرا گر دونمی ودم خوب بود اما نمب  دهیبه خواستم رس نکهیا 

  یبغل اهورا بودم انداخت و برا یبه من که تو یبه آشپز خونه نگاه  ایمیبا برگشتن ک 

 خودش شروع کرد به درست کردن قهوه. 
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 بود.  بی عج یلیخ نیشده بود و ا یمنطق یادیکم حرف و ز یادیدختر ز نیا 

نکن    هیگر گهیو گفت د دیو بوس می شونیصورتم پاک کردم پ یاهورا اشکام از رو 

 باشه؟  میزن یدرموردش حرف نم

 

 که گرفته بود سرمو تکون دادم  . یمیاز تصم یراض 

 به سمتمون  اومد رو به اهورا گفت   ایمیک

 

 باهات حرف بزنم؟   تونمیم_

 

 نشست گفت   زیاز من فاصله گرفت و پشت م یاهورا کم 

 بگو ! شنومیم_

 به من اشاره کرد و گفت  ایمیک اما

 ! میحرف بزن ییخوام که تنها یم_

 با شوهرم داشت که بزنه ؟  ییتنها  یتنهاشون بذارم چه حرف خواستیدلم نم

  شیپ  یدار یهر حرف میندار یینشستم و گفتم ما حرف تنها  زیمثله اهورا پشت م منم

داد  هیتک نتیبه کاب ایمیکرد ک دییمن بزن اهورا دستمو تو دستش گرفت و حرف منو تا

 و گفت 

که بره   نیبه نظرم بهتر  نمیلیخواستم بگم منم نگران آ ینبود فقط م یحرف خاص_

  یلیکسل بودن دل دن یهمه خواب نیحتماً ا شهیکه نم ینجور یدکتر روانشناس ا شیپ

 داره . 
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 و گفتم  مدیهم کش یتو اخمامو

 نه ؟  ایحالم خوب هست  دونمیمن خودم خوب م ینگران من باش یکیالزم نکرده تو  

 قهوه شو رو پر کرد و گفتباال انداخت فنجون  یا  شونه

 کنم.  یدخالت نم ادیمن ز گهید نیدونیاز من گفتن حاال خودتون  م _

 

 رفت من به اهورا گفتم   رون ی از آشپزخونه ب 

 ! زنهیمشکوک م یادیدختر ز نیا

 

 موهامو پشت گوشم فستاد و گفت  اهورا

از همون اول هم   ایمیک نمیبینم یمشکوک زیحق با تو باشه اما من چ دیشا دونمینم _

 بود به دختر مهربون و آروم بود. یطور نیا

وگرنه  شناختمیخراب کنه رو نم مونویکه باهاش دوباره اومد تا زندگ ییایمیمن اون ک 

 گذشته است.  یایمیک نمیبیالن مکه ا ییایمیک

آرامش بچه رو به   ییتو خوادیو االن فقط م مونهیکه کرده پش ییاز کارها کنمی فکر م 

 و بره...  ارهیب ایدن

 

 دم یابروهامو باال دادم و پرس 

 بهت گفته؟  نویبره خودش ا خوادیم 

 

 و گفت  دیو سر کش ختیآب ر وان یل  هیخودش  یاهورا برا  
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 .  دمیاز رفتارش فهم  ینه خودش که نگفته ول _

 برات دارم.  دیخبر جد هی یراست

 

 منتظر نگاهش کردم که گفت  

 

 ... نیحرف زدم شاه ایمیبا شوهر سابق ک _

 .کنهی فکر م  شنهادمیرو دوست داره و اون بهم گفت در مورد پ ایمیهنوزم ک 

و گفتم   دمیورا بوسو صورت اه دمی پر عیکه گفته بود سر یخبر نی از ا خوشحال

 .  یرو بهم داد ایانگار که دن یخوش خبر باش

 

 زد و گفت   یلبخند 

 

 . ارمیخوب باشه من فقط خبر خوب برات م ینجوریبخند حالت ا شهیتوهم_

 

  یصندل یشده ناراحت و وارفته رو  ایمیک یآوردن مونس که چقدر وابسته   ادیاما با  

 .. نشستم و گفتم اما من نگرانم نگران مونس.

کنه هر   یمن گوش نم  یبه حرفا  گهید شه یشده باورت م ایمیوابسته ک یادیز یدونیم 

دخترم   خوادیکنم م یباشه احساس م  ینطور یگفت ا ایمیخاله ک گهیم گمیکه م یزیچ

 اهورا متفکر شده گفت   کنهیاز من دور م

 ؟ یدار یحس نیهمچ  واقعا
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