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گذرونده بودم  نیلیرو کناره آ یروز حساب هیو  یحساب دیخر هی یگردش حساب هی

و دور شدن از  نیلیبه آ یکیهمه نزد  نیداشتم از ا یخوب بود حس خوب یلیحالم خ

 اون خونه 

راحت باشه و مونس   الشیدادم خ نان ی دخترمون بود که بهش اطم نیلیآ هی تنها نگران 

مونس  دن یبا د  میونه برگشتغروب که به خ کیخونست نزد یو سالم تو حیما صح

و  میجابجا کن دارویتا خر میبه اتاقمون رفت دیکش ینفس آسوده ا ون یزیتلو یجلو

 گفتم  نیلیروبه آ دممتعجب ش یکم ایمیک دن یاز ند میلباس عوض کن

 

 رفته؟  ییبه نظرت جا دمیخونه ند یدختره رو تو نیا

 لباسشو در آورد و گفت 

 تو اتاقشه   دیشا دونمینم _

قشنگ   یلیروز خ هیتخت افتادم و گفتم  یو من خسته رو میلباس عوض کرد  الیخیب

 بعد از مدت ها  میرو گذروند

 دارم   یخوب یلیخ حس

 کنارم نشست و گفت  

 

وقت گذروندن با تو   یول حالمیب یلیبهتره درسته که خ یلیخ کنمی منم حالم فکر م  _

 بغلم افتاد و غرغر کنان گفت   یو تو دمیشبازوشو ک کنهیحال منو خوب م شهیهم

 

 برم شام آماده کنم مونس گرسنه است.  دینکن اهورا با_
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 دیخر یو تو ابون یخ یبغلت کنم کل روز و تو کمیبغلم نگهش داشتم گفتم بذاار  یتو 

هم دلم برات تنگ   یکمینزد  یوقت شهینتونستم بغلت کنم باورت م میجاها بود نیو ا

 شه؟ یم

تورو از دست بدم اون موقع  ترسمیوجودمه م یتو یحس بد هی ترسمیم یلیخ نیلیآ 

 کنم؟ کاریچ دیبا

 

 نثارم کردو از من فاصله گرفت   یا  وونهید 

 برم؟ ییو جا ذارمیبخدا آخه مگه من تو رو م یا  ونهید_ 

 خبرم؟  یه که من ب افتاد یاتفاق هیوجودت افتاده نکنه خبر یترس چرا تو نیا

 اهورا ؟  یکرد ینکنه کار 

 سرم گذاشتم و گفتم  ریطور زده بود به هدف شوکه شدم وبازوهامو ز نیکه ا نیا از

چرا   دونمیخودمم نم ستی ن یخبر یگی خودت م یبرا یز یچ هیبهش آخه  ینه بابا چ 

 همه نگرانم  نیا

 

 و گفت  دیصورتم خم شد و آروم لبمو بوس یرو

  کنمیتورو رها نم فتهیب یوقت هر اتفاق  چیمن ه _

 برم؟  زارمیمن جونمو م یتو جون من 

 راحت باشه . التیپس خ 

 

نگاه کردم ازش   شیخال یرفت و من با لبخند به جا رون یو گفت و از اتاق ب نیا

افتاد قرار نبود از    ینم یاتفاق چیبار هم ه نیبود ا دهیمنو بخش شهیمطمئن بودم هم
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  نیلیکه من خودم برم سراغ آ شهیم یچ  یعنی کردمیفکر م نیدستش بدم داشتم به ا

شد  یکار م نیوجودم بود مانع ا یکه تو یسو تر یرو بهش بگم اما نگران زیو همه چ

حرفها را بزنم   نینزنه من چرا برم و ا  یحرف ایمیوقت ک چیه دیگفتم شا یبا خودم م

 و ناراحتش کنم؟  ریدلگ

 

 کرده بودم باز در اتاق باز شد نگاه نکرده گفتم   ریخودم هم گ 

 ؟ یتنگ شد که برگشت پتیتشوهر خوش  یشد دلت برا  یچ

 

 شد گفت   کیچشمم بهش دوختم نزد ایمیک یصدا دن یاما با شن 

 

 گذرمین از تو مبرگرده م  نیاگه شاه یکن یتو فکر م _

  گمیگفتم ازش جدا شدم االن هم بهش م نیبه شاه زی اهورا من روراست همه چ نیبب

من   یمطمئن هستم قلبت هنوزم برا یمنو از تو دلسرد کنه وقت تونهینم یزیچ چیه

 ؟  یمنصرف کن ممیمنو از تصم یبتون ینام نیبا شاه دیداره چرا با ییجا

 

که تو   گهیداره بهم م نی خنده داره و ا  نیاصال خبر کردن شاه یکار بچه گانه کرد هی

 اونقدرا هم بزرگ درست نبودن.  ماتشیکه تصم ییاهورا یاگذشته  یهمون اهورا

 

به دل تو ندارم من فقط به اون آدم که شوهر   یتخت نشستم و گفتم من کار یرو 

بهتر  دیگفتم شا یهست  یطیو چه شرا ییانجیسابق تو و پدر پسر ته خبر دادم که تو ا

 گم؟ یبرداره و با خودش ببره دروغ م یو پسر تو که به امون خدا رها کرد ادیباشه ب
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 ؟ یپسر و دار نیمادر ا اقتیاصال ل 

 

دلت براش   خورهیم یچ کنهیم کاریاز خودت کجاست چ   یدیبپرس یازش خبر دار 

 شه؟ یتنگ م

 

 به سمتم اومد و گفت   یعصب 

  یمادر چیمن اونقدر عاشق پسرم هستم که ه یمن و مواخذه کن یتو حق ندار _

 . ستیعاشق بچه اش ن

 

 ؟ یگیم یدار یچ یفهمیما رو م ای یو گفتم خودتو مسخره کرد دمیبلند خند یبا صدا 

که   نیتا بچه هاش حالش خوب باشه نه ا گذرهیم شیمادر اگه مادر باشه از زندگ هی

اون  واز    یبشه که زندگ یدنبال عشق سابقش که چ ادیبچشو به امون خدا ول کنه ب

 خودش جا باز کنه! یبرا دیهم بپاشه که شا

و بفهمه که   نهیوتو رو بب ادیگفتم ب ادیگفتم که ب نی به شاه نیهم یبرا  یستیتو مادر ن 

 . یپسرشو ندار  یمادر اقتیل

 

 بهم تشر زد   یعصب 

وگرنه   یبا من مهربون باش دیکه تو با یدون یرفته م ادتی یانگار  میکه گذاشت یقرار  _

 ؟  افتهیم تی زندگ یبرا یچه اتفاق

اون  یدنیبا د نیلیخواد بکن آ یدلت م یاز جام بلند شدم و گفتم هر غلط یعصب

از    یخوایعکس م هیبودم تو با  یادمه عوض هیقبالً  هیچ یدون یم کنهیعکس منورهانم

 و منو رها نکرده.   دهید گهید  یمنو بغل زنا یحت نیلیا  یول یکنمن جداش 
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  خوادیدلت م یهر غلط کنهیعکس مزخرف رها نم نیمنو به خاطر ا  نیلیمطمئنم ا 

 بکن... 

همه رو   الیو خ رمی بچه رو با هم بگ نینکن جون تو و ا ینکن کار دیمنو تهد ایمیک

 راحت کنم 

 

 نداشت  دامیاز من و تهد یاواهمه  چیزن ه نیانگار ا

باال انداخت و به   یشونه ا  الیخیاز خودش مطمئن بود از من مطمئن بود که ب یجور 

 سمت در اتاق رفت و گفت  

نکن من   دیبه حال من نداره منو با پسرم تهد  یفرق چیه نیاومدن و حضور شاه_

و از  من نیبا هم  یخواستیپسرمو بسپارم دست پدرش م تونمیبه تو م دن یرس یبرا 

 ؟یبدر کن دون یم

 

با تنفر از جام بلند شدم و به سمتش رفتم باروشو گرفتم و محکم تکونش دادم و   

 گفتم

عاشق   یروز هیازت متنفرم حالم از خودم که  یفهمینم نویچرا ا ادیمن از تو خوشم نم 

 خوره یبودم به هم م یآدم نیهمچ

 

اهورا تمام _دستاشو باال آورد و صورتم قاب گرفت و گفت  یاما اون با نگاه مهربون 

کام من  یتونیبا تو گذروندم پس نم ین یریش یمن گذشته  یعمر تو از من متنفر باش

کنم  یم یکه با تو تجربه کردم هر کار یمن به خاطر عشق یتلخ کن زایچ نیو با ا

من   یشمت برا که کنارم داشته با نی هم اام یعاشق من نش گهیوقت د چیه دیشا

 ارزشمنده   یلیخ
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 ..  نیلیهم من هم آ شهیتو که بد نم یبرا  اینکن به خودت ب  یانقد خودخور پس

 ادته؟یهم قبالً حرفامو بهت زده بودم  گهیبار د هی

 

آدم و اون   نینبود ا  میمستق یصراط چی تخت نشستم به ه یدوباره رو دمویکنار کش 

 رفت  رون یبرام فرستاد و از اتاق ب یبوسه ا 

 

  ادیبشنوه تا ب نیلیانگار صدامون انقدر بلند بوده که آ 

تخت نشسته بودم نگاه کرد کنار  یرو فیو ضع چارهی که خسته و وامونده و ب یمن به

 دستش گرفت و گفت  یزانو زد و دستامو تو نیزم یپام رو

 

 دمیحال خودش من همه حرفاتونو شنها ولش کن به  افتهیبرات م یآروم باش اتفاق _

 ... ریبه خودت سخت نگ نقدریتورو خدا ا زمیمن بهت اعتماد دارم عز

اگه صد   یندارم حت ینگران چیه گهیمن د یایزن در م نیا یرو  یجلو نطوریتو ا یوقت 

 راحته...  المیکنه باز خ یزندگ نجایسالم ا

 

 دادم و گفتم   هیشدم و سرمو به سرش تک خم

 تورو از من جدا کنه خوادی م رهیتورو از من بگ خوادیم

 و نوازش کرد و گفت  شمیته ر 

 

از   یاز من  یتو عضو ستمین یکارو بکنه من از تو جدا شدن نیا  تونهیکس نم چیه _

 ...  یوجود من
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ذهنش آماده بشه پس آروم  یکنم کم یکار ایکنم  یبود تا اشاره ا یفرصت خوب 

 و گفتم  دمیوسلباشو ب

 

ما فاصله بندازه بهم قول بده هر   نیکه ب  کنهیم یهر کار ایمیک گمیدارم م یچ نیبب 

 ی کرد باورش نکن یزد هر کار یحرف

 

که  یکه باور دارم تنها کس یزیمهمونه حال خرابم کرد و گفت من تنها چ یلبخند 

 فقط تو..  ییباور دارم  تو

 شد یقلبم داشت از جا کنده م دمیتخت دراز کش یرو  دمیکش ینفس آسوده ا

 کرد؟ یکار رو م نیچرا ا  

 اما عشق نبود  یزیهر چ دینفرت شا دیانتقام شا دی؛شا دیعشق نبود شا نیا 

 ... ستین  ینجوریعشق ا 

 

 و گفت   دیبه موهام کش یدست نیلیآ 

  گهیم یز یچ هی گردهیتنها نمون باز برم نجایا ایصبحانه رو آماده کنم زود ب رمیمن م_

 .. یز یریبه هم م

 

 رفت  رون یگفتم و اون از اتاق ب یباشه ا 

نرفته بود صبحانه درست کنه رفته   ومدی م یاز اتاق بغل ایمیجر و بحث با ک یاما صدا 

 دعوا کنه بحث کنه  ایمیبود با ک

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 ؛  دمیترسیم خواستمینم 

بلند   عیبکشه سر یبد یدعواها به جاها نیحرف زدن ا نیرفتن ا نیبا دمیترسیم

 رفتم ایمیشدم و به اتاق ک

آوردم ناراحت   رون یو گرفتم و از اتاق ب  نیلیورودم هر دو سکوت کردن و من دست آ با

 گفت 

 ؟ یچرا دخالت کرد_

لبش   یکردم لبام رو رشیاس واریخودم و د نیدادمش و ب هیراهرو تک وارید به

 مش دیگذاشتم  و بوس

 گفتم  

 

 د یزیو بهم نر نیبحث نکن یگفت خودت

 ده؟ یبهت م یکه آخرش چه جواب یدون یم دیحالمونو خراب نکن 

 

پر   هیکردم و اون پاش و دور کمرم حلقه کرد دستاش دور گردنم بود و من مثل  بغلش

 نشوندمش گفتم   نتیکاب یو رو میجداش  کردم به سمت آشپزخونه رفت نیکاه از زم

 

 صبحانه با من...  نیبش نجایهم تو

 

لبخندها   نیا  یوقت شدی رفت و من چقدر حال دلم خوب م ادشی ایمیلبخند زد باز ک 

 شد  یمهمونه لبش م
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 دمشیبا ورود مونس دخترکمون به سمتش رفتم بغلش کردم و بوس 

 کنار مادرش نشوندمش و گفتم 

 

و   دن یکنم هر دو دستاشونو به هم کوب ینه آماده ممن صبحا کننیخانم ها امروز نگاه م 

 ؟یچ  یعنی یشدن خوشبخت  رهیبهم خ  یبا سرخوش

 

 یکی کردمی دو نفر تجربه م نیناب بود که داشتم کنار ا یلحظه ها  نیهم یخوشبخت 

 همسرم بود و تمام قلبم....  یکیجونم بود و  مهیدخترم بود و ن

 

 دیکاال ق می رفت یکه سراغ بچه دار شدن م نیا یکنم کاش به جا یاالن که فکر م 

   می رفت یکشور م نیو از ا میزدی و م ران یا

 یزندگ هی  یبهمون نرسه و اونجا سه نفر یکس چیدور که دست ه یجا هی میرفتیم

شده بود االن کار  رید یلیها خ یمون یپش  نیا  یاالن برا گهیاما د میکردی تجربه م یعال

 مون یزندگ یبود که کمر به نابود  ییا یمیشکم ک یاز کار گذشته بود و بچه دومم  تو

 بسته بود 

رو از   یگوش یرفت وقت میآوردن گوش یبرا   عیمونس سر میزنگ گوش  یبا صدا

 دادم و تماس و وصل کردم  رون یاسم مادرم کالفه نفسمو ب دن یدستش گرفتم با د

 

 ؟ رمی بگ یاز حالشون خبر دیپدر و مادر دارم با  هیمن  یگ یتو پسرم نم ییکجا_

 خبرم.  یاصال مرده باشن  و من ب دیشا

بشه که   یکه چ رمی افته زنگ بزنم خبر بگ ینم  یاتفاق چیسالم مادر من خدا نکنه ه 

 و دعوا بکشه ؟ کیبار یکه کار به جاها می بحث کن
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 ؟ رون یب یاز خونه من رفت یتیرفته با چه وضع ادتی

 

 بکنم مادرمو دلتنگ   تونمیم کاریچ یاون روزو واقعا ازت دلخور بودم ول  اریمن ن ادی_

   شهیبچم تنگ م یدلم برا 

پدر و   یپا بندت کرده که حت یدعات کرده طور یطور  کهیخدا رو شکر اون زن  ؟یچ تو

 رفته.... ادتیمادرتو 

 

 رفتم و گفتم  ییرایفاصله گرفتم و به سمت پذ نیلیاز آ یکم 

 

کار داره   یبه شما چ یرو بگ نایا ادیمادر من آخه چطور دلت م یزن یکه م هیحرفا چ نیا 

 زن من؟

 که از تو دور تر باشم   شمیراجبه زنم من خوشحال م یکنیفکر رو م نیکه هم یزمان تا

 

 حرف داره!  یت کلبابات باها  نجایا ایاهورا ب نتتیبب خوادیبابات م_

 

  یلیخ یجا هی گهیشهر د هی میاومد ستمیمبل نشستم و گفتم مادر من تهران ن  یرو 

  یخوام زنم تو  ینتونه ناراحتمون  کنه م یبهمون نرسه تا کس یدور که دست کس

 .  ارهیب ایآرامش بچه مونو دن

 

 پسر؟  یکجا رفت _حرف و  گفت  نیا دن یاز شن متعجب
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 شمیم دیدارم ازت نا ام گهیواقعا د رمیکه دارم م یبد یبه پدر و مادرت خبر دینبا 

 کرده با تو زنت؟ کاریچ

 

راجب   یخوایمامان اگه م خواستمینم نویو من ا دیکش یو وسط م نیلیآ یبازداشت پا 

 داد و گفت  رون یکه از  نفسش و ب دمیمن قطع کنم شن یباز حرف بزن نیلیآ

 

 حداقل ؟   ییندارم بگو کجا یکار می باشه حرفشو  نزن _

 

 نجایآروم دارم ا یزندگ هیبفهمه من کجام  یخوام کس یبگم من واقعا نم  تونمینم

 بگم...   یچیه  خوامیبا بچه  االن نم می گردیبرم ادیب ایبچه  که به دن شاالیا
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