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از   یمنو راحت کنه و حال دلمو خوب کنه هر کار الیخ نکهی ا یبرا چارهی ب یاهورا

 کرد سراغ دخترمون رفت و باهاش حرف زد . یم ومدیدستش بر م

دخترک من مگه چند سالش  دن یگفتن و شن ایگذشت و چ یپدر و دختر چ  نیب دونمینم

 داًیشد ایمیو ک دیدی اون فقط محبت و م  دیفهمینم زای چ نیاز منطق و فکر و ا  یزیبود چ

  یقلبش جا م یو خودش تو کردیمن استفاده م ینقطه ضعف بچه   نیاز همداشت  

 .کرد

 

 برگشت و گفت  شمی که با دخترمون زده بود پ ییاز حرفها یاما اهورا  راض 

 من با مونس حرف زدم .  شهیدرست م زینباش همه چ یز ینگران چ _

 

بودم اما  روزیکنم امروز حالم درسته خوب نبود و مثل د یخواست خودم آشپز  یم دلم

بره پس دست   نیهاش از ب  یاهورا راحت بشه و نگران الهیکنم که خ یکار خواستمیم

 آماده کردم . زویناهار همه چ یبه کار شدم و برا

اصرار کرد تا استراحت کنم اما   یکنم کم یخودم دارم ناهار درست م دید یوقت ایمیک

بره تا من راحت تر بتونم کارامو   رون یکردم و ازش خواستم از آشپزخونه ب من مخالفت

از بابت مونسم راحت بود چون حواسش به   المیخونه بود خ یاهورا تو یبکنم وقت 

  یبه خورد ذهنش بچه  یداره چ ایمیک نکه یا  مورددر  ینگران گهیدخترمون بود و من د

 نداشتم .  دهیمن م

 

  یکردم جون یاحساس م دیلرز یدست و پام م دمیچ یلمفص زیکه آماده شد م شام

 یکه کم یتنها کس مینشست زیکه پشت م نیآوردم هم یخودم نم یندارم اما به رو 

 بود. ایمیک دیرس یاخم داشت و ناراحت به نظر م
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و   دیبغلم کرد و صورتمو بوس یبودم با خوشحال دهیکه چ یپر رنگ زیم دن یاهورا با د 

 گفت 

 . یخوشحالم که شام و تو درست کرد زمیعز تیآشپز یدلم لک زده بود برا _

 

 مردو...  نیچقدر مهربون بود اهورا چقدر دوست داشتم من ا 

وقت بود اهورا شده  یلیاما خ میگذرونده بود یبود درسته گذشته تلخ نیهم شهیهم

رابطه ام   یمورد عالقه مونس و  درست کرده بودم تا کم یممم.. غذا لیبود  باب م

گذاشته بود که کنار من  ریپدرش روش تاث یبادخترکم بهتر بشه انگار حرف ها

 نشست و گفت  

 . یخوام تو بهم غذا بد  یم یمامان_

 

خوشحالم کرد که  یحرفش به قدر نی ام بود غذادادن به دخترم اما ا فهیدرسته وظ 

رفت و با   نیاز ب  المیکنترل کنم همه فکر و خ مویچطور خوشحال دونستمیخودمم نم

 شروع کردم به دخترم غذا دادن.  یسرخوش

که ازش داشتم  یکرد با تمام ناراحت یلب به غذا نزد فقط با غذاش باز ایمیاما ک 

 وجود اون بود.  ینگران بچه م بود که تو

 پس بهش گفتم  

که   یه خاطر بچه ا به خاطر خودت ب یبه خودت خوب برس  دیبا یخور ینم  یزیچرا چ

 که به بچه سخت بگذره.  یکن یکار دیوجودته نبا یتو

 

 باشقابو و کنار زد و گفت ایمیک 

 دکتر مشورت کنم .  هی ای دیاصال اشتها ندارم فکر کنم با _
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 بشقاب گذاشت و گفت  یقاشق شو رو  اهورا

 رم؟ یوقت دکتر بگ هی نیخوا یم _

 

 کنه رو بهش گفتم  اد یدکتر خوب پ  هیموافق بودم بهتر بود  

 ...  رمیکن من باهاش م دایدکتر خوب پ هیآره  

 .  هیچه وضع یبچه تو نمیبب

 

 و گفت   دیتو هم کش اخماشو

 

بچه رو از سر راه   نیمنم بگم ا رن یخوام با اهورا برم همه با شوهراشون م یمن م_

 آوردم ؟

 

 کرد و گفت  یبار اخم نیا اهورا

 ؟ یزن یکه م  هیچه حرف نیا _

با هم برن   توننیهمه زن که شوهرشون سرکارن مسافرتن هم مشکل دارن نم نیا 

 شه؟ یازشون کم م یزیچ رن یم ییتنها

 اما با همون اخم  که داشت گفت  ایمیک 

رفتار کنم  یعاد یلیزنان خ هیمثل بق خوادی دلم م رمیاما من فقط و فقط با تو م _

 ام.  یبفهمه که من رحم اجاره ا  یکس خوامینم

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 دهنم گذاشتم و گفتم   یقاشق  وتو الیخ یب 

 

تا اونم بتونه کمکمون  میبد حیرو بهش توض زیهمه چ دیدکتربا شیپ یری م یاما وقت_

 ماس...  یازن  رحم اجاره نی که ا نهی که قرار من  بگم هم یزی چ نیکنه اول

 بلند شد و به سمت اتاقش رفت   زیاز پشت م یعصب ایمیک

 و گفت  دیصورتش بود چرخ یکه لبخند رو  اهورا

 ...یکنی طرف را نابود م  یزنیم یزن یهم که م یوقت یزنیحرف نم یزنیحرف نم _

 عشقم ...  یبر یبا پنبه سر م 

 

تا  بهتونه   میحرفمونو  بزن ینیراست و حس دیدکتر با میری م یو گفتم ا وقت تی واقع 

 کمک کنه...

 دستم گذاشت گفت  یاهورا دستشو و رو 

وگفت تا انتظار کمک وراه حل    زیهمه چ  دیبا یگیحق با توعه درست م شهیهم _

 درست داشت. 

 

  ون یزیتلو یجلو یخورده شد بعد از شام سه نفر یراحت یتو ایمیشام بدون ک  

 به خواب رفتم.  زود کنار اهورا یلیاما من خ  مینیبب لمیتا ف مینشست

 ... دونستمیشده بود واقعا نم دایاز کجا پ دن یهمه خواب نیا 

 دمیبغل اهورا د یهوا معلقم چشمامو باز کردم و خودمو تو یرو  نکهیبا احساس ا

منو   میبغلش جا کردم و اهورا با لبخند در اتاقمو باز کرد و وارد شد یخودمو تو شتریب

ردن لباس هاش چراغ خاموش کرد کنارم تخت گذاشت و شروع کرد به در آو یرو
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کردن   یجا دادم اون شروع کرد به باز بچه دختر  هیبغلش مثل  یخودمو تو دیدراز کش

 با موهام کنار گوشم آروم زمزمه کرد

 

 ... یخواب شهی و هم یرس یکه بهشون نم فی ح یخوشگل شده ها ول یلیموهات خ _

 

 گفته؟  یک رمیکردم و گفتم نخ  یزیر اخم

 خوابم یمن م خوابنی االنم شبه همه م ستمی من اصال خوب ن 

 

 و گفت  ختیو موهامو به هم ر دیخند 

به فکر شوهرش هم باشه اونم   دیخوشگلم  آدم با یول تمیزبون دراز نیعاشق هم _

  یکه همه دخترا براش سر و دست م افهیو خوش ق پیشوهر مثل من خوش ت هی

 شکنن... 

 ا یمونیشوهر م یدزدن منو ب یازت م ینحواست رو خوب جمع ک دیبا 

 

  دمیکوبیبازوهاش م  نشیس یشروع کردم به زدنش با مشت رو دیخواب از سرم پر 

  دنشیخند یصدا نقدریا بردی کنه لذت م تمیاذ  نکهیاز ا دیخند یبلند م یاون با صدا

 بلند شد  ایمیک  یعصب یبه در خورد و صدا یبلند بود که تقه ا 

 

 ! میبخواب نیذاریچه خبرتونه نم _
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برو   میتو اتاق خودمونم بخند تونمیبازنم نم دیببخش گهیگفت د الیخیاما اهورا ب 

 ...ایمیتو گوشات پنبه بذار ک یبخواب ناراحت

 

  یبعض یگاه دن یبلند خند یحرف اهورا خندم گرفت و منم شروع کردم با صدا نیا از

 تونستم خودمو کنترل کنم .  یکه نم زدی بامزه م نقدریهارو احرف 

 

 زد و گفت  مهیو روم خ دیتنم کش یرو خودش

که همش بخنده که شاد باشه نکه همش اخم   خوامیو م نیلیا نیمن هم نهیآهان هم _

 خواب باشه...  کنهیم

 

 و گفتم  دمیگونه شو  کش 

 

 هستا.. حواسم   یبا شوخ ی کی یکی یزنیم ینکن حرفاتو دار سواستفاده

 

 و گفت  دیبوس مویشونیو پ دیخند 

 

 اصالً ...  وونتمیکه من چقدر تورو دوست دارم و د یدونینم_

 

غلط   الیخ یپوست گردنم پخش کرد که  گفتم ب  یبغلش کردم نفساداغشو رو محکم

 درآوردن  یبه باز  یخوام بخوابم تو االنه که شروع کن یکردم م
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تخت انداخت و   یخودشو کنارم رو دن یبمب منفجر شد وشروع کرد به خند هی مثل

 گفت 

 از دست تو   _

 از خدات باشه من همش بخوام با تو...  دیبا تو

 

 نگو ادامه نده  یچ ینگو ه یچ یه  سیدهنش گذاشتم و گفتم ه یدستمو رو 

و داشت   خوردیدست من لباش تکون م ریآروم ز یکیهمون تار ینگاهم کرد تو 

اش به صورتم   رهیدستم وکه برداشتم با همون نگاه خ دمیفهم یکه نم گفتیم یزیچ

 زمزمه کرد

 

 دوست دارم عاشقتم ...  _

موهام رفت و منو   یدستاش البال  یک طوالن قیعم دمیبارمن بودم که لباشو بوس نیا

 و گفت  دیتنه خودش کش یرو

 

از   شمیکنم خسته نم یصبح تا شب باهات باز خوادیدلم م ینمویعروسک م هیمثل  _

 ....  یباز نیا

 

کردن با موها آروم  یگذاشتم و شروع کرد به باز نشیس یو سرم و رو دمیخند

 دم یپرس

 

 کنه؟ یقبول م ایمیبه نظرتون شوهر ک _
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 اسیمیاحتماالً قبول کنه چون هنوز هم عاشق ک_موهام زد و گفت  یرو یبوسه ا  

 دوسش داره.  گفتیم

 

اگه شوهر  ایمیباور کن ک  میشیراحت م نجایا ادیگفتم خدا کنه قبول کنه و ب دواریام 

کارا   نیاز ا  کشهیکنه خجالت م ینم لهی به من تو پ  ینجوریا گهیباشه د نجایسابقش ا

 کنه... 

 

 فشار داد و گفت   شتریش باهورا منو به خود 

  یدرک کن یکاش کم زمیجز تو نگران توام عز ستمی ن یچی من نگران ه _

 

  دونستمیم نکهیدلخورش کنم با ا خواستمیخواد حرف به کجا بکشه نم یدونستم م یم

 دادم و گفتم رون یاما به اجبار نفسمو کالفه ب  ستیبه روانشناس ن یازین

 

 راحت شد؟ التیخ یشد یدکتر خوب شد االن راض شیپ رمیباشه بابا باشه م 

 

  گهیسرم و بلند کرد و لبام و شکار کرد و گفت اره که االن خوب شد اصال د سرخوش

 شه ینم نیبهتر از ا

 ...  می حاال برو عقب بخواب یخوشحال شد دمیزدم و گفتم باشه فهم کنارش

بزنه به    یبش وونهیهر لحظه ممکنه د دونمیکنار تو باشم چون م ترسمیواقعا م من

 . ینتونم کنترلت کنم و کار دستم بد گهیسرت من د

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 منو ؟  یخوا یکه نم نیا  یعنی_و گفت   دیهم کش یابروهاشو تو  

 

کارا   نیخوب آدم چقدر از ا گمیم خوامی جمع کردم و مثل بچه ها گفتم نه که نم لبامو

 بکنه  

اصل  سرم ینه که هر روز هرروز بر ینجوریا  گهید یخوب الالخوبه ول خوبه  بوس بغل

 مطلب... 

 زد و گفت  مینیب یرو 

 انشیتا در جر گمیاز االن م ایدربر یتونینم گهیاما فردا رو د یامشب در رفت یتو برد _

 یباش

 

 .گذشت یشهر م نیاز اومدنمون به ا یدو هفته ا 

ها   یحالیو ب ایمیتنها مشکل حضور ک رفتی م شیخوب پ  زیبود همه چ یعاد زیچ همه

 من بود و بس.  یها  یو خواب آلودگ

 

  دیچرخ ینم ایمیدورو بر ک ادی دخترم با من رابطه اش مثل قبل شده بود و ز 

 گرفته بود  ینیو غمگ یرو ناراحت کرده بود که فاز افسردگ ایمیموضوع انگار ک نیا و

را با  یشتریوقت ب دیخسته شده و با ییگفت ازتنها یحالش بده م نجایا گفتیم 

خواد با اهورا وقت   یدونستم م  یم هیدونستم منظورش چ یبگذرونه من که م ییکسا

 دادم . یفرصت و بهش نم  نیمن ا یبگذرونه ول 

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

کرده بودم که کمتر بخوابم و کمتر   یزن تمام سع نیبود که با ترس از ا یروز چند

کردم کل بدنم کوفته و خسته   یگذشت احساس م یخت مبهم س یلیباشم خ حالیب

 آدم شوهرم دخترم رو تنها نزارم.  نیا شیکردم که پ یم یسع  تیاست اما نها

 

سبک   شهیشبا درسته که خواب آلود بودم اما خواب من هم شدمی م تیشبا اذ  اما

چراغ   دمیرس ینم یز یچ چیرفتم و ه  یو دنبال صدا م دمیشن یکه م ییبوده صداها

   ترسوندیمنو م  نایا  شدیخدا روشن م شهیکه هم نیرزمیز

  یخواب م یرو تو  زایچ نیو ا یو بد خواب شد یآلودخواب  گفتیم گفتمیاهورا که م به

 کنم.  یتجربه م یداریب  یرو تو زایچ نیاما من مطمئنم تمام ا  یشنو

 

اما   فی عبهم بگن ترسو بگن ض خواستمی به نظر برسم نم  یفیخواستم زن ضع ینم 

دکتر   میدکتر برده بود شیرو پ ایمیک  دمیترسیخونه م نیداشتم از ا گهیواقعاً شبا د

کرد  یم یمنو راض نیوجود نداره ا یمشکل  چیو ه هی عینرمال و طب  زیگفته بود همه چ

اگر اون بچه   شدیو چقدر خوب م کنهیخوشحال بودم که بچه ام داره در سالمت رشد م

  یرو دوباره تجربه م یشدم و من اون حس قشنگ باردار یوجود من بزرگ م یتو

 بوده .  نیمنم ا ریشد اما تقد یاضافه نم  میهمه مشکالت به زندگ نیکردم و ا

 

  ییاگه سر و صدا  خواستمیشده بودم امشب م رهی خواب بودندپ و من به سقف خ همه

حرفامو باور کنه هر   دیکه شا نهیخودش بب یکنم تا با چشما داریاهورا رو ب   دمیشن

و   ومدینم اطیاز ح  ینور چیه  ومدین ییصدا چیچقدر نگاه کردم هر چقدر منتظر شدم ه

 فته. یب یاتفاق  ستی قرار ن نکهیا  یعنی نیا
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سر و  نیبخوابم اما ثابت کردن ا خواستیدلم م یخواب الود بودم بدجور یبدجور  

 خونه برام مهمتر از خواب بود.  یصداها و اتفاقات شبانه 

 

 یشدم و چشمامو بستم خودمو تو  الی خ یب گهیچهار صبح که شد د کیساعت نزد  

 یادیزمان ز گهیصبح بود و من د کیبخوابم نزد گهیکردم د یبغل اهورا جا دادم و سع

 نیو ا بردی منو با خودش م عیبستم خواب سر یاستراحت نداشتم چشمامو که م یبرا 

  یاحساس نم  یزیخواب بودم و چ یبود که تو ییلحظات من وقتا نیاز بهتر یکیروزا 

 کردم

و نه   یبود نه درخت یکه نه آدم ییبزرگ بودم جا ابون یب هیکه باز کردم وسط  چشمامو

 ریمسطح که فقط خاک بود مثل کو یجا هی یا  گهید زیچ چیه

  نیا  چکسیاهورا و صدا کردم اما انگار ه  یبلند یاز جام بلند شدم و با صدا دهیترس

انگار   دن یشروع کردم به دو یبلند ینبود با قدم ها ایکینزد نیا یکس چیاطراف نبود ه

 دن یخواست تموم بشه با شن یوقت نم چینداشت ه یتموم ابون یب نیا ریکو نیا

شکمش  دمیرو پشت سرم د ایمیک دمیخ که پشت سرم بود  چر یکس یقدمها یصدا

بزرگ بود با فاصله از من   یچاقو هی دستش  یبزرگ شده بود و باال آمده بود و تو

 و گفت  ستادیا

 

 ؟  یتا تو خوشبخت بش ارمیم ایبچه رو به دن  نیمن ا یکن یتو فکر م _

من اهورا رو از تو پس   یمردن کن یکنم که هزار بار آرزو یقراره کار ستین نطوریا نه

 شک نکن...  نیبه ا رمیگیم

 

شکمش فرو  یدستشو تو یتو یو چاقو دیخند یبلند  یحرف با صدا نیبعد گفتن ا 

زد و من خودمو با وحشت و ترس بهش رسوندم   یم رون یکرد خون و آب از شکمش ب
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 یکار چیه ومدیاز دستم بر نم یکار چی کردم بچه مو نجات بدم اما نتونستم ه یسع

  یبلند م یرفت و اون با صدا یمخون از بدنش  دیخند یهنوز م ایمینتونستم بکنم ک

  رون یداشت ب ییزایچ هیشکمش  یافتاد شکمش پاره بود ک از تو نیزم یرو دیخند

از خواب    یادیفر یبچه که درست قلبش شکافته شده بود با صدا  دن یبا د ختیریم

 ... دمیپر

 

 

 شد اهورا کنارم نشست و گفت   ی نفسم بند اومده بود قلبم داشت از جا کنده م 

 ... ست ین ی زی!چ یدیشده ؟کابوس د یچ  زمیعز یخوب_

 اب و بخور  نیا ببا

خوابم داشت از من   گهیدبره  نجایزن از ا نیا  خواستمی خواستم من م یاما من آب نم 

 شیخدا سا شهیخوابم اومده بود قرار نبود انگار منو رها کنه هم یتو گهید گرفتیم

 بود....  میسر زندگ یباال

تحمل   تونمیببر من نم نجایزن از ا  نیبغل اهورا انداختم و گفتم توروخدا ا یتو خودمو

 تورو خدا اهورا  شمی م وونهیدارم د کنهیم وونهیکنم داره منو د

 یکار هیبکن  یکار هیما رو بکشه تو رو خدا  یبچه  خوادیبچه مونو بکشه م خوادیم 

 بکن.. 

 

 و گفت   دیبار بوس نیسرم و چند یاهورا منو محکم به خودش فشار داد و رو 

بچه ما   دمیکار رو نداره بهت قول م نی اون جرات ا  افتهینم یاتفاق  نیدلم همچ زیعز_

کارو با من و  نی کنم ا یکنم تحمل کن خواهش م یخواهش م ادیم ایسالمت به دن

 نم؟ یبیحال م نیا یتورو تو  شمی م تیچقدر اذ یدونیخودت نکن م
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 ... یر یگیجونمو م 

کابوس  نیتا ذهن منو از ا زدی م یبود هر حرف  داریخوابم نبرد و اهورا هم با من ب گهید

 نکاروینداره که ا یجرئت نیهمچ ایمیو ک وفتهی نم یاتفاق چیگفت هرگز ه یکنه م یخال

منو ترسوندخ  یبود بدجور هیشب تی به واقع  یلیبودم خ دهیکه من د یبکنه اما  کابوس

 بود. 

 

برم صبحانه  _کامل باال زد و اهورا از جاش بلند شد و گفت  گهیصبح که شد آفتاب د 

 سرجاش. ادیآماده کنم که خانومم بخوره حالش ب

 

 پامو بغلم کرد و گفت   ریتنها نذار دست انداخت ز نجایگفتم منو ا دمیدستشو چسب 

 

 نگاه کنه تا من صبحانه رو حاضر کنم؟  نهیچطوره خانم بش_

 

 یکه م یبغلش به اشپزخونه  رفتم هر کار یحرفش قبول کردم و تو نیاز ا یراض 

کم کم  گهید دیرس یمبکرد و بعد به کارش م یلبمو به بوسه مهمون زدیدور م هیکرد 

ناشناس   یشماره  دن یاهورا زنگ خورد با د یکه گوش رفتیم ادمیداشت کابوس 

 متعجب جواب داد 

 

 انگار که خوشحال شده بود 

 باشه  

 گفت 

 خبر بده تا ادرس وبرات بفرستم.  نجایا یدیحتما رس _
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 و گفت   دیشد محکم لبامو بوس کمیتماس و که قطع  کرد نزد 

 

داره   نیشاه شه؟یمرتب م زیگفتم همه چ یدید شهیروبراه م زیگفتم همه چ یدید_

 . نجایا ادیداره م ران یا ادیم

 

 کنه؟ یکه اومدنش خوشحالت م ه یک نیشاه دمیپس پرس هیک نینبود شاه ادمی

 

 زد و گفت  می شونیپ یآروم رو 

 

 ...  ران یا ادیداره م ایمیشوهر ک نیخانم خنگ من شاه _

 

رفته بود هم کابوس هم    ادمی زیهمه چ  گهیخبر منو چنان خوشحال کرده بود که د نیا

 کرد یم می عصب یا گهیهر روز که د

 شدم گفتم   زون یاز گردنش آو یخوشحال با

 

 جون گرفتم .  یخبر منو زنده کرد ن ی دورت بگردم که با دادن ا یخوش خبر باش_

 

 رخوند و گفتآشپزخونه چ یمنو بغل کرد و تو دوباره
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 بهت نگفتم؟  شهیدرست م زی من که گفتم بسپارش به من همه چ _

 

  یهر چ گهیدرستا به خدا د یکه تو بگ یهر چ   یو گفتم گفت دمیبار من لباشو بوس نیا 

 مطمئن شدم...  گهید  ارمینه نم یبگ

 

 گفت ی با سرخوش دید یمن انقدر خوشحال م نکهیا 

به من صبحانه بده    یا گهیجور د هیخانوم  نیلیو آ میصبحونه بش الیخی پس بهتره ب _

 هوس کردم...  یچون بدجور

 

  یبگذره با صدا میاز خوش قهیدو دق هی اهورا بزار  الیخیوارفته گفتم باز شروع شد ب 

 و منو بغل کرد و گفت  دیبلند خند

 

 .  یدونیخودت که خوب م دمیفرصت ها را از دست نم  نیتمومه من ا گهید _

 تخت گذاشت و گفت   یبه سمت اتاق رفت و دوباره در اتاق قفل کرد  منو رو

 

 کنه؟  یتالف خوادی م یکه بهش دادم چطور یخبر خوب نیخب خانوم به خاطر ا_

 

خوام بخوابم خندون   یم ادیخوابم م  یلیو گفتم من اصالً خ دمیتخت دراز کش یرو

 وند و گفت  و منو به سمت خودش چرخ دیتخت دراز کش یکنارم رو

 

 نه خواب...  چهی اتاق پ نیناله ات تو ا یصدا دیاالن فقط با  یخواب ندار_
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کابوس   دمیاخه من تا صبح نخواب ادی دلت م یگفتم چطور   زون یاو  یبا لب و لوچه  

 شو...  الیخیب دمید

 

 اعتنا به حرفام لباسامو در آورد و گفت  یاما اون ب 

 

باهات   تونمیکمتر م گهیاضافه بشه اون موقع د جان یبهمون  ا ادیداره م گهینفر د هی _

 مگه نه؟  گهید  یداشته باش یروزا هوامو حساب نیا دیباشم با

 

لباسامو اهورا   یشده بود که وقت یواقعاً طور  ایبود  سادهیگوش وا ایمیک دونمینم 

بلند   ایمیناله مانند ک یبه در اتاق خورد صدا یبشه ضربه ا  کیدرآورد خواست بهم نزد

 شد 

 

 برم دکتر...  دیمن درد دارم با_

 

قبل از من    یاهورا عصب دمیلباسامو پوش عیخبر اهورا رو کنار زدم و سر نیا دن یاز شن 

 گفت  ایمیدر اتاق باز کردو به ک

 

 م؟ یدکتر نبود شیچند روز پ نیآخه مگه ما هم یدار یچه خبر از اول صبح درد چ_
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  ینفس راحت کشهیدرد دارم دندونم داره منو م یلیگفت به خدا خ ون یاما گر ایمیک 

 بود گفتم   فتادهیبچه ن یبرا یچون اتفاق دمیکش

 

 مسکن بهت بدم اما اون رو به اهورا کرد و گفت  میبر ایب

 . شهیدکتر با مسکن خوب نم میبر دیبا _

 من آمد و گفت  کیاهورا نزد 

 

 ! گهیم یچ نمیدکتر بب شیپ برمشی مونس من م شیتو بمون پ _

 

سوخت   یاهورا م  یرفتن دلم برا رون یبه ناچار قبول کردم و بعد آماده شدن از خونه ب 

 بود.. ایمیذوقش خورده بود اما بدتر از اون تنها شدن شوهرم با اون ک یتو یبدجور

 

م اما مگه فکر و  بخواب  ینشده منم کم داریکردم تا مونس ب یو سع دمیدراز کش نگران 

 ذاشت؟ یکه االن با اهورا تنها بود م ایمیاون ک الیخ
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