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 یبلند به سمت مبل تو  یبا قدم ها یداشت و ناراحت ینه سردرد گهیشده بود د  

 رفت و روش نشست و گفت بزرگش نکن...  ییرایپذ

 

 نبوده.  یز یچ نیاز ا ریو بس غ نینشون دادم هم تاروبهشیتنها واقع  _

 

 و گفتم  دمیدهنش کوب یدوباره بهش حمله کردم و محکم تو 

 

 دم؟ یهرزه من با تو خواب  تی واقع کدوم

که خواب بودم لباسمو   یخونت وقت یتو یکثافت تو با نقشه منو کشوند هیعوض 

 ؟  دمیبا تو خواب یمن ک ی عکس گرفت یو کل دیکنارم دراز کش یدرآورد

 عکسا رو با تو گرفتم؟  نیا یک من

 

 شده باشه رو به من گفت   یآدم عوض نقدر یدختر عموش ا شدیکه باورش نم نیشاه 

 ای تی بره از زندگ ایکه   نیلیا  یشرط گذاشت برا ایمیک یزندان بود  یکه تو  یوقت_

 رون ی ب یایده که تو ب ینم  تیوقت رضا چیه نکهیا

 

شدم  رهیخ کردیبهم نگاه م روزیکه پ ییایمینشستم وارفته به ک  نیزم یرو یبا بدبخت 

 و گفت  دیشکمش کش یرو یدست
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منه پس شلوغش نکن اهورا اون رفت به درک عشق تو   شیپ نجایپسر تو هنوزم ا _

 میاریب ایپسر که خانوادت آرزوشونه  اونو بدن هی میبچه دار هیمنم نه اون من و تو االن 

 و به خواستشون آرزوشون برسن 

  یو شروع م دیجد یزندگ هیبچه  نیمن و تو کنار هم با ا شیرفت سراغ زندگ نیلیآ 

 .میکن

 

 نشست و گفت  نیزم یکنار من رو نیشاه 

اومدم کمکتون   میکن یم داشون یپ گهی خودش م یتوجه نکن برا  ایمیک یبه حرفا _  

از من دور  ای فتهیبراش ب یکنم منم اگه پسرم اتفاق یدرکت م یکن داشون یکنم که پ

 . زهیریخبر باشم مثل تو حال و روزم به هم م یبشه ازش ب 

 

 بود رو بهش گفتم بهیکه با من غر یاما من با بغض 

 دونم که جاش امنه  یکنار مادرش م ستمیاما من نگران دخترم ن  _

شب بدم از  امیالت تونمیشکسته  که فقط خودم م یاون  االن قلبش طور  نمیلینگران ا 

 کنم؟ کاریچ دیمن دوره دستم ازش کوتاه با

 

 از جاش بلند شد و به سمت سمت اتاقش رفت و گفت  ایمیک 

 

باش   یپدر  خوبرفت پس توام  نجایاز ا ادیبچه ن  نیسر ا ییبال نکهیبه خاطر ا نمیلیا _

 به فکر بچه ات باش 
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مال  دمیم حیترج یمن اگه قرار باشه تو مال من نباش گمیگفتم به توام م نمیلیبه ه 

  یاون زن تو زارمیاما نم  تیاز زندگ رمی م ستین  یمشکل یخوای اگه منو نم یاونم نباش

 گم؟ یم یکه چ یفهمیباشه م تیزندگ

 انداخت رو به من گفت   ا یمیبه ک یکه کنارم نشسته بود نگاه بد  نیشاه

 

  یم یبکنه من اونو بهتر از هرکس  تونهینم یکار چیدختر توجه نکن ه یبه حرفا_

  دیدنبال مونس با نیلیدنبال ا میبگرد  دیخودتو جمع کن با ایشناسم به خودت ب

  میتصم دیبده اون با میبعد به بهش فرصت  تصم یبد حیو بهش توض یکن داشیپ

   رهیبگ

 

کردم قلبم   یرفتم تا به صورتم اب بزنم احساس م ییشدم و به سمت دستشو بلند

 قلب من بود االن گمش کرده بودم.   نیا نیلیگمشده ا

خنده هاش حرفاش موهاش هر   یصدا نیلیذهنم پر بود از آ یخونه و تو نیتمام ا  

 که با اون ربط داشت.  یزیچ

بود االن که از من دور بود   زایچ نیمن زن نبود عشق نبود فراتر از ا  یزن برا نیا 

 دارم  اجیبهش احت دن ینفس کش یکردم برا  یاحساس م

 

 ادیمن بند اومده   و االن که از من دوره نفسم داره بند م ینفسا کردمی احساس م 

تو اون سرش  ارمیب ایمیسر ک ییبال هیتا  ادیب ایبچه به دن نیزودتر ا خواستیدلم م 

 ... دایناپ

و از    فتهی ب یبچه اتفاق یبرل  نیهم  خواستمیشده بود که م یطور یچرا االن حت دروغ

وزبونه درازش و    رمیرو خفه کنم و جونشو بگ ایمیاالن اون ک نیبره تا من هم نیب

 کوتاه کنم
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 بکنم دیکه با یکار  تونستمیشکمش بود االن نم یبدون شک به خاطر بچه بود که تو 

  نیهزارم یرو گرفتم برا  لیبرداشتم و شماره راح مویگوش لیسراغ راح رفتمیکه م دیبا 

گفته  نیلیبرگرده تهران آ  نکهیگفت قبل از ا خبرمی ب نیلیبار جواب داد و گفت من از آ

 مجبور شده که به تهران برگرده    ییبه مسافرت بره اونم تنها  خوادیم

 

بود که بهش اعتماد  یتنها کس بیراح شناختمی م ینیلیداشتم به حرفاش خوب آ شک

  یپس بهتر بود حضور  کنهیداره از من پنهان م لیکردم راح یداشت و من فکر م

 باهاش حرف بزنم 

 

گفتم از  ایمیرو به ک یبلند یبستم و با صدا یآماده شدم چمدون کوچک یبدون حرف 

 تهران  ییآیبا خودم م یچشمم باش یخوام جلو  یم نجایا ایب رون یب لیاتاق ب

بودم اما دروغ   یکنارم بود راض نکهیکمکم کنه از ا خوادیم گفتی باهام بود و م نیشاه

 نداشتم  یاعتماد گهید سچکی آدم اعتماد نداشتم من به ه نیبه ا یچرا  حت

 

 میدیکه به تهران رس یوقت میراه افتاد مایبا هواپ می زودتر به تهران برس نکهیا  یبرا  

 دادم و گفتم  نیخونه رو به شاه دیکل

 ... لیرو ببره اونجا حواسش بهش باشه تا من برم سراغ راح کهیاون زن 

 

 

من متعجب درو باز  دنیو زنگ خونه رو به صدا در آوردم با د دمیبه خونه رس یوقت  

 من انداخت و گفت  یبه سر تا پا یاومد نگاه  شوازمیکرد و به پ
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 اهورا ؟   هیحال و روز  نچهیا _

 شده تو ؟  چت

خبرم انتظار   یازشون ب یزن و بچه ام از من دورن وقت یرو بهش گفتم وقت یعصب

 باشه؟   یحال و روزم چطور یدار

 یدون یکنم بهم بگو که اون کجاست تو خوب م ینکن خواهش م یبا من باز لیراح 

  یکه اونم منو دوست داره و م یهمونطور   تونمیمن چقدر دوسش دارم و بدون اون نم

در حق   یخوب یپنهان کن  یبخوا نکهیدونم االن بدون من نفس هاش بند اومده ا

 ییخطا چیبدم که ه حیوضبهش ت دیمن با یکن یم یبدبهش  یدار ستی دوستت ن

 خطا نکنم و خطا نکردم.  گهینکردم من قول دادم که د

 

 کنم درکم کن یخواهش م 

 

 شد و گفت   کمیناراحت نزد لیراح 

 ازش ندارم   یخبر خبرمیاما من ازش ب گمیم نویواقعا متاسفم که ا _

 . دونمینم یچیبهت خبر بدم اما االن ه  دمیازش شد قول م  یاگه خبر 

 

به   یو شکسته بودم که حت نیلیدل آ یبار طور نیا دیگفت شا یراست م دیشا 

  نیهم اعتماد نکرده بود چنان اعتمادش از من سلب شده بود و از ب  شیمیدوست صم

 اعتماد نداشت.   لمیبه راح گهیرفته بود که د
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راه رفتم   ادهیپ یبا قدم  ابونایخ یم توزد رون یاز خونش ب یبدون خداحافظ  دیناام

ناراحت بودم از   ایاز همه دن کنهیپاهام گزگز م  کردمی راه رفتم که احساس م نقدریا

همه نقشه   نیکه ا ییایمیانداخته بودن از ک ییبال نیهمچ یپدر و مادرم که ما رو تو

و باالخره موفق شد از خودم که چرا حماقت   مون یگخراب کردن زند یسرهم کرد برا 

 . زنگفتمیهمه چ نی لیبه ا  ینیکردم و راست حس

 

 کردی نم ییخطا چیوقت ه چیگناه بودو ساده و ه یوسط ب نیکه ا یواقعاً تنها کس 

 من بود  یمعصومه ساده  نیلیآ
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