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  یگناه چیه چارهیب لیخودمم هنوز شوکه بودم و باورم نشده بود راح  دادمیحق م

 نداشت!

 د یپرس  یبلند یسکوت کرد و بعد با صدا یکم 

  

 ؟یمطمئن  یکه زد یحرف نیاز ا نیلیآ یتو مطمئن_

 

 مطمئنم کرده بودن من حامله بودم اونم پسر... 

گفت مثبته بعدم  دیو د شیاول جواب آزما امیدکتر م شیرو بهش گفتم االن دارم از پ 

 بچه تو شکممه  اونم پسر ...  هی لی کرد گفت چهار ماهه حامله ام راح یسونوگراف

 آرزوش و داشتم...  شهی که هم یپسر

که از صداش   یمن و اون حکمفرما شد و بعد با سرخوش نیدوباره سکوت بود که ب 

 معلوم بود گفت  

 

  نیهم یبهم بد  یتونستیکه م یخبر نی بهتر دنتید امیاصفهان م امیامشب م نیهم_

 بود 

  امیامشب م نیکنار هم باش دیمطمئنم تو اهورا با گهیاالن د  یمن و راحت کرد  الیخ 

 ... شتیپ

 

گز کردم و باالخره  ابونارویخ ادهیپ ینذاشت حرف بزنم و تماس و قطع کرد پا  یحت 

  دمیونه رسبه خ ابونایبعد از چند بار گم کردن خ

با تعجب از من   شناختیکه فقط چند وقت بود منو م نایم یوارد خونه شدم حت یوقت

   دیپرس

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 

 افتاده؟   یاتفاق دهیحالت خوبه رنگت پر_

 دستش گرفت و گفت   یاومد و دستمو تو کمیمبل نشستم که مونس نگران نزد یرو 

 مامان؟ یخوب_

خودمو گم کرده بودم لبمو با زبونم ترک کردم و رو به   دونمیبد بودم نم ایخوب بودم  

 هر دو نفرشون گفتم  

 افتاده  من خودم هنوز باورش نکردم.  یاتفاق  هیاالن حالم چطوره امروز  دونمینم

 

 کنارم نشست و گفت  نایم 

 شده ؟  یچ  نمیتو رو خدا بگو بب یحرف بزن دختر نصفه جونم کرد _

 

 بون تر کردم و  گفتم خشک شدم و با ز یلب ها دوباره

 

دکتر دکتر گفت چهار ماهه حامله  شیرفتم پ یگرفتم گفتن حامله ا یم شیآزما جواب

 بچه پسر و من اصال با خبر نبودم.  یا

 

 گرد شده گفت  یدهنش گذاشت و با چشما یاز فرط تعجب دستش رو نایم 

 ؟ یگیم یواقعاً دار _

 ام نشست و گفت  پ  یبود رو اوردهیما سر در ن یمونس که از حرفا 

 ! فهممیمن نم یگیم یدار یمامان چ_
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 مامان  زیعز یداداش کوچولو داشته باش هیو گفتم قراره  دمیبوس شویشون یپ 

 و گفت   دیپر نییخوشحال شده بود باال و پا یلیخبر خ نیا دن یدخترکم که از شن 

 

 مگه نه؟  ادیخبر رو بشنوه حتما م نیاگه ا ادیبابا از مسافرت م گهیپس د_

 

   نهیگلوم بش یتو یاهورا و آوردن اسمش باعث شد بغض بد یآور ادی  

 ...  اهورا

 من حکم شوهر رو نداشت   یمرد برا  نیدلتنگش بودم ا چقدر

 بود  عشقم

 مَردَم بود 

 تمام خانوادم بود 

همون اونو از خودم  که کرده بود هم خودمو ازش  یانتیداروندارم بود و من به خاطر خ 

 کرده بودم . غیدر

اعتماد نابجا  گهیبود اما من خودمو محکوم کرده بودم که ازش دور باشم تا د دردناک

 نکنم. 

 

 نی ا گفتیاز من دست و پاشو گم کرده بود م  شتریخوشحال شده بود که ب نقدریا نایم 

ده کرده تو  دوست داره آرزو تو برات برآور یلیخدا خ گفتیاز طرف خداست م هیهد

و   یبود دیکه کامال ناام یاونم پسر که خودش بهت داده زمان یبچه دار بش  یخواست یم

 ی نداشت  یبه حاملگ  یدیام چیه
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 ... نیباالتر از ا یخوا یم یچ 

 چقدر خدا دوست داره!  نیبب 

 

  نیدلم کاشته بود و ا یو تو دیام یدی اوج ناام  یحق اون بود خدا دوستم داشت تو 

 نرفته بود  ادشیخدا منو  نکهیا یعنی

خوشحال بود و من خوشحال   نایگذشت مونس خوشحال بود م یتا شب به  خوشحال

 بودم  و نبودم 

  یبودم حامله ام احساس م دهیاالن که فهم دیترک یم یداشت از شدت دلتنگ قلبم

 دلتنگ اهورام  یا  گهیاز هر زمان د شتریکردم ب

 

که   یکردن تنها راه هیصدا شروع کردم به گر یاتاق رفتم در رو قفل کردم و ب یتو 

 ها بودن و بس...  هیگر نیهم ا کردی سبک م یدلم و کم

و متوجه نشدم فقط   لیاومدن راح یو حال خودم بودم که حت هیغرق در گر یقدر به

به در اتاق خورد اشکامو پاک کردم و در اتاق که باز کردم با   یکه ضربه آروم یوقت

 رو بهم دادن   ایانگار دن لیراح دن ید

دست   بی کردن راح هیبغلش کردم و ناخودآگاه و ناخواسته شروع کردم به گر محکم

 کرد  یم هیاز من نداشت اونم داشت گر یکم

 مهین دونستیبود م بی من چقدر اون مرد و دوست دارم راح دونستیکه م یکس تنها

 عمرمه اهورا   شهیجونمه ش

  کباریکه  یشکنجه محکوم کرده بودم تا آدم بشم تا بفهمم کس نیمن خودمو به ا و

 ... تونهیکنه بازم م انتیخ

 و گفت  دیصورتم پاک کرد و گونمو چندبار بوس یوارد اتاق شد اشک من و از رو 
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  یچه حال  یدونیچقدر خوشحال شدم نم یدونیبهت مامان خانوم نم مگیم کیتبر _

 نجا یداشتم تا برسم به ا

  هی میکرد یکه اصال فکرشم نم یاتفاق افتاده وقت  نیا تی موقع نیتک ا شهیم  باورت

 ...یچهار ماه و تمام غصه خورد نی کرده و تو ا یوجودتو داشته رشد م یبچه تو

وجودت بزرگ شده چون  یتو نیاون بچه که چقدر غمگ چارهی برات ب رمیبم یاله  

 ه یمادرش پر از ناراحت

 

تا به اهورا خبر   یر یجلومو بگ یسیمن وا یجلو یتون ینم گهیتموم شد د گهیاما د 

 ندم... 

 !انهیخوام با اهورا روبرو بشم  یم دونستمینگرفته بودم نم میهنوز تصم

  نیکرد تا بخوام ا یم یاهورا به من کار  انتیبودم  تصور خ ریگ یدوراه هیهنوز تو   

 بچه را ازش پنهان کنم  

 

که به  کردی م یوجود من کار یبچه تو نی اهورا از حضور ا  یخوشحال یاز طرف  اما

 سمتش قدم بردارم  

به اهورا نگه تا بفهمم    یزیکردم فعالً چ ی و قانع م لیراح دیایبود  پس  یسخت  یدوراه

 خوام !  یم یزندگ نیاز ا یچند چندم و چبا خودم 

 

 نه ؟ ایتاب و توان روبرو شدن با اهورا رو دارم  اصالً

و هر دو   دمیاتاق بود کش یکه تو یدستم گرفتم و به سمت تخت  یتو لیراح دست

 م یتخت نشست ینفرمون رو

 و گفتم   دمیبه سمت چرخ 
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رقول و قرارمون  بهم فرصت بده قول بده بهم بگو که س لیکنم راح یم خواهش

 ه ی چ ندهیآ یبرا ممیکنم و تصم کاریخوام چ یم دونمیمن هنوز نم یمونیم

   یگ ینم یزیقول بده که به اهورا چ 

 

 صورتش بود گفت  یکه  رو یبا ناراحت لیراح

  زیچ یازش پنهان کن  یتونینم یبهش بگ دیتو با یکن کاریچ یخوای م میفهمی اصال نم _

از دستش بر  ییچه کارها یدونیجور بفهمه م هیروز  هی فکرش رو بکن  ستین یکوچک

 اد؟یم

 ! یرو بهش بگ زیهمه چ دیاول راه با نیهم 

 

  یخواستم اپبرا یفرصت کوتاه م هیتونستم پنهان کنم اما فقط  یحق با اون بود نم 

 مون یو گفتم و اون دوباره بهم قول داد که سر قولش با من م نیهم لیرو به راح نیهم

 

صورتش بود   یکه رو  یرنیبا اخم  حسادت  ش میرفت  رون یب نایم یاز اتاق که با صدا 

 رو به ما گفت 

 

 رفت؟  ادتون یرو از  چارهیب  ینایباز م  نیکرد دایرا پ گریشما دو نفر همد_

 

 و پر گوشت  و چاقلورو رو بغل کرد و گفت  ینایخنده کنان  م لیراح 

 

 ببرم؟ ادمیخودم  از  هیدوست تو توپل  تونمیمگه م_
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   رمینخ 

 راه داره  یکه تو یو بچه ا نیلیخوشحال بودم به خاطر آ یلیخ یول

 

 برق زده بهم نگاه کرد و گفت  یبا چشما نایم 

راه   شیاتفاق خوب زندگ نیکنم با ا یخوشحال شدم احساس م یلیمنم خ _

 کنه یم  دایدرستشو پ

 ... گردیبهش برم یو دوباره خوشبخت شهیرو به اون رو م نیاز ا شیزندگ 

 

 یحرفا رو م نیا یکردن وقت یم دواری زدن و منو ام یبه هم م  دیپر از ام   یحرف ها ه

به سمت    لیراح یزنگ گوش یشدم با صدا یدلتنگ اهورا م شتری و ب شتریب دمیشن

 رو به من گفت   زون یآو یآورد با صورت رون یرو ب یگوش یرفت و وقت  فشیک

 

 ؟ ی خبر ندار نیلیاز ا گهیو م زنهیشوهرته به خدا هر روز ده بار بهم زنگ م_

 

اتاق   یو تو دمیو کش لیراح یچقدر دلتنگ صداش بودم پس بازو دونستیخدا م 

 آوردمش در قفل کردم و گفتم  

 

 خوام منم صداشو بشنوم   یپخش م یرو بزن 

گوشم   یناراحت و پر از غم اهورا که تو یتکون داد و تماس وصل کرد صدا یسر

اهورا اصالً دلتنگم   کردمی نشست جونم رفت انگار باورش سخت بود برام فکر م

  کردیم یتنگدل دیاز من شا  شترینگو اون ب ستین
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 ؟ یدار یخبر نیلیجان از ا لیراح_

 

 به من انداخت و گفت   ینگاه  

 

  گمیدرصد بهت م ۱۰۰ دیبهم رس یخبرم گفتم که بهت هر وقت خبر یهنوز ب_

 ی انقدر منتظر بمون زارمینم

 

 دیرس یآه اهورا را ازاون خطم   به گوشم م یصدا 

 

 کنم مردم یدلم براش تنگ شده احساس م یلیمن خ لیراح _

من   ستی وصل بوده و االن که ن نیل یمن به آ یمن زندگ یها دنفسیشا دونمینم  

 کنمی م یمردگ کنمینم یزندگ

 مگه نه؟  یگیبهت برسه به من م یهر وقت خبر  یتو به من قول داد  لیراح 

 به من انداخت و گفت   یکالفه با اخم نگاه لیراح

 

  نیر و گرفتم مطمئنم هم یم منم دنبالش هستم باورکن سراغ هر دوست بهت قول داد_

 یکار ای یاریدرن یباز وونهیفقط به من قول بده د رسهیازش بهمون م  یخبر هیروزا

 ی بش مون یکه بعدا پش ینکن

 

 رو به من گفت  یعصبان  لیاهورا تماس و قطع کرد راح 
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کارو  نیچرا ا گهیم  یچ ینیبب  یدیتو حرفاشو نشن یحت یکرد کاریو بدبخت چ ینیبیم_

 ... نمشیبیهر بار که م شهیبه بخدا دلم کباب م یکن یباهاش م

 نی کرد که دلم بخواد هم یم یکه تهش صدا بود کار یصداش با اون بغض دن یشن چرا

 االن زنگ بزنم بهش بگم منم دلتنگتم منم عاشقتم.. 

 

 هی دینداشتم با یدرد اما چاره ا ین درد بود روم یحال و روز برا نیاهورا تو ا دن ید 

  هیمن چ میخوام تصم یم یچ یزندگ نی بفهمم  از ا قاًیتا دق کردمیتحمل م گهیمدت د

... 

 

 یمحکم به در اتاق م لیاسم راح دن یشده بود با شن داریکه تازه از خواب ب  مونس

از جام بلند شدم و در رو که باز کردم دخترم منو کنار زد و   عیسر میتا بازش کن دیکوب

 انداخت  لیِبغل راح یخودشو تو

 

رفت و شروع کرد به بغل  ادشی لیراح یدو نفر دلتنگ هم بودن که تمام حرف ها نیا 

اومده بود دور   شیپ نمون یکه ب  یبود که از بحث  یطور نیمونس ا دن یکردن و بوس

 جواب بدم   پرسهیکه م ییم به سوالهاموظف نبود گهیمن د  میشد

  دایپ  هیقض  نیا یراه حل درست برا  هیکردم و  یکردم فکر م یفقط فکر م دیبا

 کردمیم

داشتم که پدرش  ازیو من ن کردیرشد م شتریوجودم روز  به روز داشت ب یپسرم تو 

 نکرده باشد انتی بهم خ نکهیکنارم باشه اما فقط به شرط اونم ا

 ما خوب شده بود.  یهمه   یبرا یلیخونه خ یتو لیحضور راح
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 کرد یداشت که ناخوداگاه حال ادم و خوب م یمثبت هیدختر  انرژ نیا اصال

 

من در   هیدرموندگ یشده بود دوا لیپدرش و راح   یبرا کردینم یدلتنگ  گهید مونس

 دخترم. ان یپا یب  یمقابل سواال

 

 شکمم گذاشته بودم.  یبودم و دستم ورو  دهیتخت دراز کش یرو

 بود. ندیوجودمه واقعا برام خوشا یپسرم االن تو نکهیا حس

 بودم و حسرت خورده بودم  دهیبودم چقدر درد کش دهیحرف شن چقدر

 داشته باشم از دست داده بودم  یپسر نکهیعشقم و بخاطر ا یحت و

 

 بود.  یبرام باور نکردن تی موقع نیا یبه ارزوم تو دن یرس

 ! دمیکه از اهورا دور شده بودم به ارزوم رس یوقت درست

 

 دن یرو دست گرفتم و با د یاتاق من بود گوش  یکه تو لیراح هیزنگ گوش  یصدا با

 افتاد  ان یوجودم به غل یتو یز یاسم اهورا چ

 که جواب بدم و صداش و بشنوم.  کردیوادارم م یزیچ

 

 اون گوشم و نوازش کرد  یو ترس تماس وصل کردم سکوت کردم و صدا دیترد با
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اعصابم بود   یرو یبدجور ایمیحالم بد بود اون زنه ک یلیخونتم خ یجلو لیراح ییکجا_

بشم اما  تونستم اروم  دیشا می حرف بزن یکم شتی پ امیگفتم ب رون یو از تونه زدم ب

 ! یستین

 

 . رفت یم لیاروم شدن سراغ راح  یبراش کباب شد چقدر تنها بود که برا دلم

 ه یبلند شرکع کردم به گر یقطع کردم و با صدا عیسر

 

 خودش و به اتاق رسوند و نگران کنارم نشست  مهیسراس لیام راح  هیگر یصدا از

   دیصورتمو با دستاش گرفت و نگران پرس

 افتاده   یحالت خوبه چه اتفاق زمیه عزشد یچ_

 ؟ یکن یم هیگر ینجور یا  یچرا دار 

 

  ینتونم حرف بزنم فقط بغلش کردمو با صدا  شدیدردناکم باعث م هیبغضه بزرگم گر  

به من   یو ناراحت  یبودن و با نگران ستادهیکنار در ا نایکردم دخترم و م هیگر یبلندتر

 شده بودن  رهیخ

که داشتم   یت یوضع نیا  یاهورا اونم تو یصدا دن یبد بود شن یلیاما حال و روز من خ 

منو آروم کرد و به چشمام  لیباالخره راح یبود و ناراحت یمن فقط و فقط دلتنگ  یبرا 

افتاده نگاهمو ازش گرفتم و به   یبدم چه اتفاق حیشد و منتظر موند تا بهش توض رهیخ

 کردم   مهاشاره کردم آهسته زمز شیگوش

 

حالش بده   یلیخ دمینگفتم و فقط صداش شن  یزیزده بود و جواب دادم چ زنگ

 ... لیراح
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  ستیمن که بهت گفتم حالش اصال خوب ن_داد و گفت   رون یکالفه نفسش و ب  

سرم رو باال تر گرفتم و رو به   یکم کنهینم  انتیوقت به تو خ چیه دمیکه من د ییاهورا

 گفتم لیراح

 

تونم   یبرگردم اما دور از اونم نم تونمی نم لیراح  ستیکنم دلم صاف ن کاریچ دیمن با 

 طاقتشو ندارم 

 

 صورتم پاک کرد و گفت  یاشکام و از رو لیراح

 زمان... زمیعز _

 ی ریبگ متویتصم یآروم بش یفکر کن دیدو روز با یکی 

کنم به خاطر   یاما ازت خواهش م یکن یکنم که کار یوقت را مجبور نم چیمن ه 

 وجودته عاقالنه فکر کن...  یکه تو یدخترت به خاطر پسر 

عقلت   نیپدر بزرگ شدن نکن بب یها تو محکوم  به بو بچه  ییمحکوم به تنها خودتو

 گه یم یچ

 عاقالنه رفتار کن...  رهیگی م یمیعقل چه تصم نیبب

و تو   مونهیپش کرده باشه االن  انتیاگر اهورا به تو خ یبه که خودت فقط فکر نکن حت_

 ...گم یم یکه چ یفهمیم یاز خودت بگذر  یبه خاطر بچه هات غرورتو کنار بذار دیبا

 

که   یداشت و اون بچه ا  ازیراه بود به پدر ن یکه تو  یداشت بچه ا ازیدخترم به پدر ن 

 اونجا داشتم به مادر.... 
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 از کنارشون رد بشم  الیخی ب یطور نیتونستم   ا ینم 

  نیا دونستمیکردم اما خوب م یو بچه ها مو از حضور پدر محروم نم گشتمیبرم دیشا 

 از اهورا شکسته  یلیبار دلم خ

دونستم تو  یکه داشتم اما بازم م یهمه عشق   نیکه داشتم با ا یهمه دلتنگ  نیبا ا 

  رمی قلبم من االن از اهورا دلگ

 

 ما را دوست داره  یلیمامان بابا اهورا به خدا خ_گفت  یاومد وبا ناراحت  کمینزد مونس

 از همه دوست دارم...  شتریرو ب  نیلیمن مامان ا گفتیبهم م شهیهم اون 

 

 بزرگ شده بود انگار  زمیعز دختر

 زدیکه نم ییآروم کردن مادرش چه حرفا یبرا  

 خت یری که نم ییچه زبونها 

 

بهت    شهیدرست م زمیعز شهیو گفتم درست م دمیموهاشو بوس یبغلش کردم و رو 

 ... دمیقول م

 

رفت و به خودم   یدلم ضعف م دمید یکه اونجا م یسرکار رفتم هر نوزاد یفردا وقت 

 گفتم  یو م دمیمغرور م

 

 

   کنهیوجود من داره رشد م یخوشگل تو یبچه ها نیاز ا یکی
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 خوب   یلیبود خ یخوب حس

 

افتاده امروز    یاتفاق دن یپرسیهمکارام از من محالم فرق کرده بود که همه  بهقدر

 ؟  یخوشحال یلیخ

 

و مادر شدنم منو داره به همسرم باز  شمیباخبر نبودن که من دوباره دارم مادر م اونها

 ... کنهیتر م کینزد

https://romankhon.ir/

