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 کنم  کاریچ دیدونستم با یخراب بود که نم یحال و روزم به حد  

 انگار که گم کرده بودم.  مویزندگ خودمو

 

تونستم باهاش  یبا خودش برده بود من م نیلیبود که آ ینیشبه ما میتنها دلخوش 

 بفهمم کجاها رفتن و االن کجاست. 

 

چقدر دردناک بود اما مجبور بودم برمو گزارش کنم دخترم و   دادمیخبر م سیبه پل دیبا 

 همسرم گم شدن 

بود  ییایمینبود و به جاش ک نیلیکه توش آ یبه خونه برگردم خونه ا   خواستیدلم م 

 بود.  دهیو از هم پاش میزندگکه 

 

 ایکنم  دایو پ  نیلیا ایکه  یبچرخم و بچرخم انقدر ابون یخ یخواست تو  یدلم م 

 و رمیبم

 هرگز به خونه بر نگردم.  گهید 

 

  یبودم که چاره ا دهیرس میاز زندگ یاما به نقطه ا  ارمیطور کم ب نینبودم که ا یآدم 

حرف   نیدر مورد ماش سیبا پل ینداشتم تمام درها به روم بسته شده بود وقت نیجز ا

  یهایکینزد نیگیکه شما م ینیماش نیرو بهم گفتن ا  یا  قهیزدم اونا با گشتن چند دق

  دهیرس ید یونا ام یبه نابود  دمیتنها ام نکهیا یعنی نیاکنار جاده رها شده و  رازیش

 بود. 
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وجه   چیاز رو بسته بود که به ه ریانگار شمش کردی استفاده نم شمیاز کارت اعتبار 

 دستم بهش نرسه 

 

 نی که هرگز ا یشکسته بودم من قلبشو شکسته بودم طور  یلیقلبشو خ یعنی نیا 

 کارو نکرده بودم 

 نداشتم بخدا که نداشتم.  یریتقص نباریا اما

ندارم   یر یتقص چیوسط من بدبخت ه  نیبدم که ا حیبهش توض دادیکاش فرصت م 

 واز من و خودش گرفته بود  فرصت   نیاما او ا

 

شب گذشته بود و   مهیشب بود ساعت از ن  یخواست آخرا  ینم حیاز من توض یحت  

را   ایمیخونه نبود اما حضور ک یتو نی و ناتوان به خونه برگشتم شاه یحال یمن با ب

 . دیفهم شدی بود م دهیچ یخونه پ یکه تو  یاز عطر یحت

 

اومد با اون  رون یاز از اتاق که ب دیچیخونه پ یپاشنه بلندش که تو  یکفش ها یصدا 

کنه اما خبر نداشت  ییمن خودنما یجلو خواستیکه تنش بود مثالً م یوجب کیلباس 

من مهم نبود من  یو  اصال برا کردمیبهش نگاه نم دیچرخ یاالن اگر لخت هم جلوم م

جوره از فکرش   چیتونستند ه یهم نم ایکه نه کل دن ایمیرو گم کرده بودم که ک یزیچ

 .ارن یدرم ب

 

 ایمیک دمیبرداشتم و سرکش خچالیآب سرد از  وان یل  هیبه سمت آشپزخونه رفتم و  

 پشت سرم وارد آشپزخانه شد گفت 

 برات افتاده باشه  ینگران شدم  اتفاق زمیعز یکجا بود €
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بفهم دوروبرم   نویا  ستمیتو ن زیو گفتم من عز دمیکوب نتیکاب یو محکم رو وان یل

 و راحت  شمی قصاص م  رمیو م رمیگیجون تو م زنمینباش م

  رمیبهونه ام  تا خودمو خالص کنم و انتقامم  از تو بگ هیپس دوروبرم نباش که دنبال  

. 

 

شو رو به رخ   دهیکش یپا انداخت و پاها یونشست پاشو ر یصندل یرو شخندیبا ن 

 و گفت  دیمن کش

 

 اهورا  اریدر ن یبچه باز نقدریا_

 کارو کرد .  نیبهتر نیلیآ

 ن؟ یبهتر از یخوا یم یپسر بدم چ  هیدخترش داره و من قراره به تو  پون یا

 

  نهیلیمن آ یبهتر از بچه برا یفهمیخوام م یو گفتم من نم دمیکوب زیم یبا مشت رو 

 خوام نه تورو...  یمن اونو م

 

 و با عشوه گفت  دیلبش کش یبا زبونش رو 

 تو   یعشق اول زندگ یتو منو دار رهیم ادتی _

 ه؟یک گهید نیلیآ

 تو رو نداره  اقتیکه اصالً ل هیزن دهات هیاون  
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 و گفتم دمیموهاشو چنگ زدم و محکم کش یعصب 

عشق منه همه   یبهش دهات یگیکه م یاون یزنیحرف م یک راجع به یبفهمم دار 

 مهیزندگ

رو   نایخونه وتو ا نیکنم فقط برگرد به ا  داشیکه دارم رو بدم فقط پ یز یهر چ میراض 

   یاحمق  هیچون  یفهمینم

 فهمن یرو نم هیبق  یهرگز حرفا احمقا

که من  یاومدم و به اتاق خواب رفتم اتاق  رون یبود و  از آشپزخونه ب رهی بهم خ یعصب 

 .میگذرونده بود  یقشنگ  یلیخ یروزا نجایا نیلیو آ

 

 باز بشه  مون یبه زندگ کهیزن نیا یپا  نکهیاز ا قبل

 

  نکهیبعد از ا  کردمیخواست فکر م یبغلش و م خواستیدلم عطرشو م   دمیدراز کش 

که نداشتم و نبود   ییاون روزا یکنم به جا یبغلش م  ریدل س هی رون یب امیاز زندان م

که  یحداقل تا روز کردمیم یبا حسرت زندگ دینبود و من با گهیکنارم اما اون د

 کنم.  داشیپ

 

  یبو  دادیم یخوب یاز لباسهاش رو برداشتم و بغل کردم بو یکیدر کمد و باز کردم  

 تنش بودم . یبو نیتابه هم یخودش بود  و من چقدر ب

 

  دمینفهم یزی چ گهیاما باالخره من خسته به خواب رفتم و د دونمیموندم نم داریب چقدر

 نجای صداها مگه ا نیبود متعجب بودم از ا  یادیز یخونه سر و صدا یشدم تو داریب

 بودن؟ ایک
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انداختم اما  رون یو خودم از اتاق ب دمیو مونس برگشتن از جا پر  نیلیآ نکهیبا تصور ا 

 گشاد شده  بهشون نگاه کردم.  یخونه با چشما یپدر و مادرم تو دن یبا د

 

لب   یرو  یکنار مادرم نشسته بود و مادرم که اونو و بغل کرده بود و لبخند بزرگ ایمیک 

 نبود برام.  یپدرم بود که باور کردن یها

 

 بغلم کرد و گفت من مادرم از جاش بلند شد و خودشو بهم رسوند و محکم  دن یبا د 

کم کردن اون  یبرا   یدار یبرنامه ا  ن یهمچ یمادر فدات بشه چرا بهم نگفت یاله _

 ت؟ یزن از زندگ

خونته و   یبهم خبر داد که اون االن تو ایمیک یچقدر خوشحال شدم وقت یدونینم 

 پسره...  نیکه دار یحامله است و بچه ا  

 خوشحالم کرد یلیخ ستنین تیزندگ یتو یو مونس نیلیا  گهیبهم گفت د  یوقت

 مادرم رو کنار زدم و گفتم   

 ؟  کهیزن یداد نایا لیتحو هیحرفا چ نیا یباف  یکه به هم م هیمزخرفات چ نیا 

 ست؟ یمن ن یزندگ یتو تو یبهت  نگفتم جا من

 گفت ادیبه سمتش حمله کردم که پدرم از جاش بلند شد و مانع من شد با فر 

 ؟یکن یبه زن حامله ات حمله  م یکن یم  یچه غلط یدار _

 

 حرفاشو؟  دیکن یچرا باور م ستیزن  من ن کهیزن نیزدم و گفتم ا ادیمن فر نباریا 
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 نی فهمی نم نهیلیشکمشه بچه منو ا یکه تو یبچه ا  نهیلیمن آ  یزن رحم اجاره ا نیا 

 ... هیارحم اجاره  هیفقط  نیا

  هیحرومزاده  زنم دلش از من شکسته و رفته  نیمن زنمو دوست دارم به خاطر ا 

 کجاست...  دونمیکه نم ییجا

 

شما چرا باور  دهیبه دستش افتاده و داره جوالن م دون یم نیدستم ازش کوتاه و ا 

 ن؟ یکنیم

 

 و گفت  دیگوشم کوب یپدرم محکم تو  

  هیشکمشه  اونم  یدختر چه زن تو باشه چه نباشه بچه تو  نیا گهیم یبفهمم چ _

 پسر 

 پس قدرشو بدون...  دهینجات م یوارث یب نیکه کل خاندان ما رو از ا یپسر 

 

 نه؟  نیفهم یزدم و گفتم نم یپوزخند 

که   نیلیپسر آ نیا  نهیلیبچه آ  نیآوردن بچه نداشته ا ایبه دن یبرا  یدخالت چیزن ه نیا 

 . استیمیشکم ک یتو

 

 دستمو گرفت و گفت   مادرم

 

  یکنی کارو با خودت نکن سکته م نیا زمیعز_

 ی خوشحال باش دیکم شده با تیاز زندگ  نهیلیکه  شر اون آ حاال
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 ؟یکن یبا خودت و ما م نکارویچرا ا یکن ینه که  خودخور 

بچه داره   هیزن زه خانواده اسم و رسم دار داره  نیخوبه ا تیاالن چقدر زندگ نیبب 

 ن؟ی بهتر از ا یخوای م یشکمش که پسره چ یتو

مزخرف   هی  گفتمیکه م یزیبفهمونم اصالً من هر چ نایتونستم حرفامو به ا ینه من نم  

 نویماش چیپس به سمت اتاق رفتم لباس عوض کردم و سوئ دادن یم لیتحو گهید

 رفتم  نجایبرداشتم و از ا

 

 ...ایمیک یها ییپدر و مادرم  و مظلوم نما یادهایتوجه به داد و فر یب 

 اصال..  گنیم ینداشت چ  یفرق برام

 

  یمن رفته اما اشتباه م یاز زندگ شهیهم  یبرا نیلیشده ا روزیپ کردیاحساس م  ایمیک

 .کردمی م دایپ نویلیکه شده ا یمن هر طور کردم

 

  نیلیبشن تا بفهمن ا مون یآدما از کرده هاشون پش نیتا تک تک ا کردمیم یکار 

 تونم بکنم.  یم ییکه کنارم باشه چه کارها نیا یو من برا هیمن ک یبرا 

 

که فقط خودم باشم و   کیخونه کوچ ه ی خونه گرفتم  هیخودم  یاول از همه رفتم برا  

ازش با خبر نباشه خبردار نباشه تا راحت اونجا بتونم حداقل استراحت کنم و  یکس

 بکنم.  دیبا یفکر کنم   بفهمم چه غلط 

 

 تماس وصل کردم و گفتم  نیاسم شاه دن یو د می زنگ گوش یبا صدا 
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 بردار میدست از سر من  زندگ گهیتو رو خدا تو د 

 بسه  گهیدخترعموت  برام د نیهم

 

 اما اون گفت  

 و دخترتم  نیلیخوام کمکت کنم منم نگران آ یناراحتم م ایمیباور کن منم از ک _

 

 ؟ یکه نگرانش    یا کارهیگفتم تو چ یعصب 

 مکث کرد و گفت یکم 

نفره  عقل دو نفر رو   نینباش دو نفر بهتر از ا یعصبان ینطور یکنم ا یخواهش م _

 . میکن دایکردنش پ دایپ  یراه حل خوب برا میتون یبهتر م میهم بگذار یرو

 

آدم که با چه  نینداشت ا یتیبرام اهم گهیحق با اون بود عقل من از کار افتاده بود و د 

به من کمک کنه آدرس خونه که گرفته بودم و براش فرستادم و گفتم   خوادیم یتین

 . میزنیحرف م ایتو هم ب نجایا رمیشب م

 

 بندازم اجاره اش کرده بودم  ینگاه نیبدون ا 

 

  یز ینبود که نظر بده و چ نیلیا  یباشه وقت یخونه چه جور خوادی داشت م یتیمگه اهم  

 باشه! لشیباب م
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از   چیندارن ه  یخبر چیسر زدم و سراغ گرفتم اما اونها گفتن هنوز ه یدوباره به آگاه 

رده بود و تمام ردارو پاک  وسط جاده رها ک نیاستفاده نکرده بود ماش یکارت اعتبار

 کنم نبود .  داشیبتونم پ نکهیا یبرا یز یچ چیکرده بود و ه

 

 دن یبا د لیرفتم راح  لیبه خونه راح دی و دوباره نا ام دمیو چرخ دمیچرخ ابونایخ یتو

 شربت آورد  وان یل هیبرام  نمویحال و روز کمکم کرد  بش نیا یمن تو

 

 ی ا ن ش الیخیکنم ب یم شنهادیبهت پ _ 

رهات کرده تا به حال   ینداشته باش یکه تو بهش دسترس یکارو کرد نیا اون 

دور بودن از تو رو  ادیاون چقدر تورو دوست داره و تحمل ز  دونمیخودش باشه من م

  نمیبیحالت رو م نینکن من ا یتاب یب  نقدریا دمیبهت قول م  گردهینداره خودش برم

 . شمیواقعا ناراحت م

 

بگو کجاست بگو کجاست تا زنده بشم   ی شیدستشو گرفتم و گفتم اگه واقعا ناراحت م 

 ؟ یفهمیمن مردم م

 

  یبهت بگم الک دیبا یکجاست چ دونمیو کالفه گفت باور کن نم دیکش یقینفس عم 

 ست ی اونجا ن  ینیبب  یبگم فالن جا بر

و   رهیکجا م نگفته یچنان حالش بده که به من نیلیا شهیکجاست باورت م دونمینم 

 نگفته   یچیباخبرم ه شیمسائل زندگ نیاز کوچکتر یکه حت یمن

 خبرم؟  یبهت ثابت کنم که ازش ب  یچطور دیاالن با من

  کردیهر روز و هر روز حال منو بد و بدتر م یخبر یب  
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 من کمتر از مرگ نبود  یکه عاشقش بودم و دخترم برا  یبودن از زن دور

 

سر نخ  هی ینداشتم تمام روزمو دنبال گشتن  پ نیلیاز آ یماه تمام بود خبر کی 

 دمیرس ینم  یزیچ چیازشون بودم اما به ه

بهم سر   نیوقتا شاه یکردم و گاه یم یزندگ  ییکه گرفته بودم به تنها یخونه ا یتو 

 زدیم

  کارینداشت االن کجاست و چ یتیاهم چیو برام ه  دادمیرو نم ایمیک یجواب زنگها  

  کنهیم

 .  دونستمیم میزندگ ختنیبه هم ر هی ازش متنفر بودم و اونو باعث و بان من

اعتمادمو   یمدت کنارم مونده بود و بد جور نیدوست خوب تمام ا هیمثل  نیشاه

 نسبت به خودش جلب کرده بود 

بود که   یزن یاعتماد داشتم که شوهر سابق و پسر عمو   ینیمن تنها به شاه گهیاالن د 

 بود.   دهیاز هم پاش مویزندگ

زنگش که بدون شک  یتفاوت از صدا ی مبل پرت کردم و ب یرو مویگوش یالیخ یبا ب 

 بود از کنارش گذاشتم ایمیک

بار تلفن  نیندادم ا یزنگ خورد و زنگ خورد و زنگ خورد و من جواب یگوش یچندبار 

 رو نداره  نجایشماره ا یکس چیه  نیدونستم جز شاه یصدا در اومد و مخونه به 

 گفت  مهیرو برداشتم و اون با عجله و سراس یپس گوش 

 اهورا؟  ید یجواب نم تویچرا گوش _

خطره احتمال سقط وجود داره خودتو   یبد شده بچه تو  ایمیحال ک مارستانمیمن االن ب 

 زودتر برسون.
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 کاریچ دیرو سر جاش گذاشتم با خودم فکر کردم االن با یخبر گوش نیا دن یبا شن 

 مارستان یخوام که به خاطرش پا بشم و خودمو به ب یکنم من اصالً اون بچه رو م

 برسونم 

 نه نه ؟ ای 

  یحس چیه یبه زندگ یبه اون بچه نداشتم من حت یحس چیبود من ه  نیا  تیواقع 

 کنارم نبود  نیلیآ ینداشتم وقت

  یبایسرمو با دستام گرفتم و چشمامو بستم با زنده شدن صورت زمبل نشستم و  یرو

 بود  نیلیا دیبچه تنها ام نیروم به خودم اومدم ا یجلو نیلیآ

 پس از جام بلند شدم رفتم  نیلیشده به خاطر ا نشستمیم الیخیب دینبا

 دم یرس مارستان یکه به ب یرفتم وقت رون یچنگ زدم از خونه ب کتم

 رو بهمون گفت  ت ینرمال شده بود اما دکتر با جد ایمیاوضاع ک  

 یکار چیتمام مدت استراحت کنه و ه دیپر خطر طرح و با یلیزن خ نیا یحاملگ _ 

 انجام نده 

بچه   نکهیمواظب باشه چون احتمال ا یل یخ یلیخ دیرفتن هم با ییدستشو یبرا  یحت 

 هست  دیرو از دست بد

 باشه اما دکتر رو بهم گفت  یخطر  دیبا تعجب گفتم االن که چهار ماهشه نبا

  نیرحم مادر تحمل وزنشونداره و هر روز به خطر ا شهی بچه که داره هرروز بزرگتر م _

 .دیمواظب باش یلیخ دیپس با  شهیاضافه م یحاملگ

 

 دست منو گرفت و گفت   هیبا گر ایمیک 

خونه   یمن مضطرب و ناراحتم اگه تو تو یستین شمی همش به خاطر توعه چون تو پ_

 .... شه ینم نیو حال و روزم ا کشمینم یمن انقدر نگران یکه من هستم باش یا
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 ؟ یخوایبچه رو نم نیمگه تو ا 

 

  نیا خوامیبچه رو نم نیمن ا خوامینم ی و گفتم راستش رو بخوا دمیدستمو کنار کش 

  یخواست و تو بخاطر اونه که االن بچه من تو یم  نیلیبچه رو فقط ا  نیا تهیواقع 

 به بچه نداشتم.   یازین چیشکمته وگرنه من ه

 

به  نیلیاما به خاطر آ ستیبچه ام مهم ن نیمن بود و نبود ا یبرا  ستین نیلیاالن که ا 

 نیلیزودتر پسر دار بشه فقط بخاطر آ   خواستیبچه بود م نیا تابهیاون ب نکهیخاطر ا

 تو اون خونه  امیم

 که گل از گل شکفته بود با لبخند گفت  ایمیک 

پسر ته نه   شیمن و پ شیتو پ یجا  یگرفت میتصم نیخوشحالم خوشحالم که ا _

 .  یا گهید یجا

 

 .  رون یب میبر نجایکنم و از ا هیرفتم تا تسو یسمت حسابدار به

 

من پر از خاطره بود   یخونه هر مترش برا  نیا واریبه د واریدبه خونه برگشتم  یوقت

 .کردیم وونهیگرفت و منو د یکه جونمو م یخاطرات

 

که  ییهارقم زده بود خنده هاش دستپختش لباس  یخوب  یبرام روزا  نجایا نیلیآ 

با  کردمیاندازه عشق م یزد و من ب ی ازش سر م یکه گاه ییها طنتیش دیپوشیم

 کاراش.

 ... کردی رو برامون گلستون م یو زندگ دی دو یم نییخونه باال و پا نیا  یمونسم که تو 
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 اومدم با تعجب بهش نگاه کردم  یم رون یمادرم که داشت از اتاق ب یصدا با

 بود و نرفته بود به خونه خودشون  نجایا هنوز

 شد و گفت   کمینزد ریمن ناراحت و دلگ دن یبا د 

 نه! ایمادرت مرده  ینیبب  یری گیخبر نم پسر یشد سنگ

شکمش داره و اصال   یبچه تو   هیداره که  یچه گناه چارهی دختر ب نیبه جهنم ا من

باز   یاز کنار مادرم گذشتم و گفتم شروع نکن مادر من که شروع کن یریگ یسراغ نم 

کن  دور ور من  یپس سع رسهیاز من به تو نم یخبر  چیو ه زارمیم ابون یسر به ب

 ... شهیکه من واقعاً حالم بد م ینباش

 

بلند   یاخمام تو هم رفت و با صدا  دمیدرش قفل د  یخودمو به اتاقم رسوندم اما وقت  

 گفتم

من گرفت   کینزد دیآهسته به سمتم اومد و کل ایمیجرات کرده اتاق من قفل کنه ک یک 

 و گفت 

 اون اتاق مگه !  یتو یدار کاریچ خورهیاون اتاق به دردتو نم گهیفکر کردم د_

 و از دستش گرفتم و گفتم  دیکل

 

و  یهست  یارحم اجاره  هینداره دخالت نکن تو فقط و فقط   یکه بهت ربط ییکارا یتو

 نکن! یالک یپس فکرا  یستی ن گهید زیچ چیه گهیبس د

 

  دادی م نیلیا  یمدت هنوزم بو نیبعد ا دمشیدرو باز کردم و وارد اتاق شدم نفس کش 

 رفت یکه جونم بود و جونم براش م ینیلیآ
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 بود انداختم  زون یکه آو ییبه لباس ها یدرکمد و باز کردم نگاه 

 

 کنم؟ یزندگ  نیلیتونستم بدون آ یمن چطور م یخدا 

 کرده بود  غیاالن خودش واز من در زن بودو نیا یمن یایمن تمام دن یزندگ 

 نکرده بودم....  انتیکه نکرده بودم من بهش خ  یجرم و گناه به

 دادم  هینشستم و به درش تک نیزم یکنار کمد  رو 

 من یبود برا ایدن هی  کیاتاق کوچ نیاتاق ا نیا 

  یمن ساخته بود با خودم عهد بسته بودم حت یکه اون زن برا  ین یریپر از خاطرات ش 

 ...  گردونمیکنم و دوباره به خونه برش م یم دایو پ نیلیها طول بکشه من آاگه سال 

 

  ینداشتم برا   وبینداشتم و صبر ا شوی طاقتم کم بود و صبرم کمتر من طاقت دور اما

 مقاومت کردن و طاقت آوردن... 

 اط شده بودم.  چارهیبچقدر آدم  کردمیم ییچقدر احساس تنها 

 

در مونده بودم عاجز و ناتوان   هیزبانزد همه بودم و االن فقط و فقط  یروز هیکه  یمن 

 کردن همسر خودم.  دایاز پ

 

 نگاهش کنم گفتم   نکهیمادرم کالفه بدون ا دن یدر اتاق باز شد و من با د 

 

 حرف زدن با شما!  یبرا ستیاالن حال و روزم خوش ن رون یب یبر  شهیم
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 شد و گفت  رهیتخت نشست و درمانده تر از من به من خ یمادرم اما رو 

 پسر؟  هیچه حال و روز نیا _

 اومده آخرالزمان شده؟ نیشده آسمون به زم یچ 

 سرت خراب شده؟  یرو ایدن 

 رفته تو رو نخواسته و رفته  زنت

 بچسب به داشته هات  یازش بگذر دیهم با تو

 .. یکه دار ییزایبه چ 

 ؟یکنی و به داشته هات فکر نم یشینم  الیخیفته ها رو ب ر

 حرفش زدم و گفتم  نیبه ا یپوزخند

 

 ده؟ یاز هم پاش میهرزه که زندگ ن یدخترمو زنم بشم که بچسبم به ا الیخیب من

جز تنفر   یحس چیداشتم مال سال ها قبله االن ه ایمیکه من به ک یمادر من اون عشق 

 بهش ندارم 

 من؟ یفهمی نم نارویا چرا

 برام ؟  یکنی نم  یچرا مادر نیکنیچرا درکم نم 

 ؟ یر یگیدستمو نم چرا

 نی راحت منو از ا یلیخ تونهیداره م ادیاون بانفوذه  اون آدم ز کنهیپدرم چرا کمکم نم 

 ... ست ی ن الشیخ نیبکشه اما ع رون یکه توش افتادم نجاتم بده و ب یبدبخت

 

 خشک بشه ؟ خوادیم یک نیوجودتون کاشت یتو نیلیکه از آ یبذر نفرت نیا 
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که  یهمه نفرت نیا نیزنیکه شما م ییزن من انقدر خوب هست که حرفها نیکن باور

 ممکن...  ریمنصفانه است و غ ریواقعاً غ نیبهش دار

 

  میمگه دار نیمن از زن من متنفر نیلیکه شما از آ شهیبفهمه باورش نم یهر کس 

 ن؟ یلیبهتر ازا نیلیمهربون تر ازا

  نیدختر شما باشه دوست دار نیا دیفکر کن دیایبه خودتون ب  یکنم کم یخواهش م 

 رفتار کنن؟  یطور نیباهاش ا

 دوست نداره ...  چکسیه

 شد و کنارم نشست و گفت   کمینزد مادرم

   هیچ یزندگ یدون یتو اصال نم یگیم یچ یفهمیپسرم تو نم_

مناسب نبود   تی توو زندگ یچشماتو کور کرده اما عقل توبه کار بنداز اون زن برا عشق

 در حد و اندازه تو نبود... 

 

 اهورا به اون فکر کن  دهیپسر که خاندان ما رو نجات م هی یپسر دار هیتو االن  

 

 آدما سر کنم!  نی خونه با ا نیا یخواستم تو  یمن چطور م 

 نداشت  یآدما مفهوم نیا  یمن  برا یانگار حرفا 

 . دن یفهمی منو نم یحرفا نایو ا زدمیحرف م یا گهیانگار به زبان د 

اندازه    یاز من دور بود و من ب نیلیکه آ یت یموقع نیا یسر کردن باهاشون تو  

 نگرانش بودم واقعاً سخت بود  
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کرده بود حال و روزم خوش نبود که بخوام احترامشونگه دارم   میمادرم عصب یحرفها

دردم  یشد درد رو یحرفا م نیا نیهم  یبودم برا رون یسکوت کنم من خراب و و ای

 زخمم و یزخم رو

مادرم رو گرفتم و به سمت در اتاق رفتم   یاز جام بلند شدم بازو آوردیطاقتم و سر م 

 بردمش و گفتم  رون یاز اتاق ب

دوباره گم و گور   برو وگرنه نجایو از ا ارمیسر خودم ن ییبال فتهین یاتفاق  یخوایاگه م 

 شم یم

 . نیکن یم یمنو عصب ی بدجور نیچون واقعاً دار نیدورو ور من نباش 

 

  نیلیکه متعلق به ا یتخت یهامو که زدم به اتاق برگشتم در رو قفل کردم و روحرف  

همه وجودمو گرفته بود که اصالً خودم فراموش  یطور  یدلتنگ دمیبود دراز کش نیا

داده بود   ادیرو به من  یبود که زندگ یزن هیکرده بودم سرتاپام فقط و فقط دلتنگ

  نقدریا  کردمینبودم من هرگز فکرشم نم  باخبردوسش داشتم و خودم واقعاً  نقدریا

  گاهشیاو ج هیمن ک یکرده بود تا بفهمم اون برا یباشم نبودنش کار نیلیعاشق آ

 کجاست.  میزندگ یتو

 

دنبال   کردمیم یکه متعلق به من و زنم بود سع یخونه و اتاق یحبس کردن خودم تو با

 آرامش گمشدم بگردم .

  یچند بار نیشاه شدمیتر از روز قبل م دینبود و من هر روز ناام نیلیاز آ ینشون  چیه

نبود من فقط و   میمنطق بود اما من منطق حال  یاز رو  زدیکه م ییسر زده بود حرفابهم 

 اون برگرده ....  ادیباشه اون ب  نیلیا  نکهیاونم ا  دمیفهم  یم یزیچ هیروزا  نیفقط ا

 نداشت  یمن مفهوم یبرا یز یچ چیه نیا جزو
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%  ۹۹وقتمو که نه  شتریکردم ب یم  یسع گذشتیاز برگشتنم به خونه م یروز سه

 اتاق بگذرونم.  یاوقات مو تو 
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