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 دمید واریکنار د ستادهیخودم ا کیو نزد نیلیتماس قطع کردم و آ یبا هر بدبخت 

 بغلم نشست و گفت   یدستامو باز کردم و اون مشتاق به سمتم اومد و تو

 

 گفت مامانت ؟  یم یچ_

 تکون دادم و گفتم  یسر

 

 گرفت یدلش تنگ شده داشت بهونه م گهیمادر د یچ یه یشگیهم یهاحرف  

 

کاش منو  _گردنم پنهان کرد و گفت  ریشونم گذاشت و صورتش ز یسرش رو نیلیآ 

وقت ازشون بدم  چیدوستم داشته باشه من ه  تونستیدوست داشتن اهورا کاش م

 چرا...  دونمیاما اونا نم  ومدینم

 

 .... الیخیب 

 . م ینزن  حرفشو

 کرد و گفت   ایمیرو به ک کردینگاه م  رهیخ رهیوکه داشت بهمون خ ایمیاومدن ک با

 

 . یبخور  یبر یتونیم باًیصبحانه آماده است تقر_

 

 به من انداخت و گفت  ینگاه ایمیک 

 ییما یتو شوهر هر دو  یعنیکنم زن دومم  یاحساس م  چرخمی خونه م نی تو ا یوقت_ 

 شکمه من   یباشه بچه اهورا تو یهرچ  گهید شهی حساب م نمیخب هم
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  میبش زون یاز گردنش آو ییااهورا دوت یپا یکیاون  یرو نمی بش امیمنم ب نیفکر کن 

 نه؟   شهیم یصحنه قشنگ 

 

گفتم انقدر حرف نزن و  ایمیبشه رو به ک تی اذ خواستمیشد نم یکه عصب دمید 

 و گفتم  دمیو  بوس نیلیازمون دور شد صورت آ  دیمزخرف نگو برو صبحانه بخور خند

 

  یبرا ها فقط حرف  نیا مونهیم شمون یحاال حاالها پ یدونیکن بهش تو که م عادت

 انگار نه انگار....   ریبگ دهیکنه پس تو نشن تیما رو اذ نکهیا

که افتاده   یاتفاق نهمهیبعد ا خواستی دلم م میاسترس داشت  یاز مدت ها بدجور بعد

کرد  ینم  یفرق چیمن ه یخوشحال بشه برا  یکم نیلیبچه پسر باشه تا ا نیحداقل ا

  گرفتمیاسترس م  شت که منماسترس دا  یدربه ق نیلیباشه اما ا یبچه چ تیکه جنس

راحت   الیبا خ ایمیدختر ک ایم بچه پسر یتا بفهم میرفت یم  یسونوگراف یبرا میداشت

رو دارم که  ییپسرت درست همون حالت ها دونمیمن که م گفتی نشسته بود و م

 کردیو آروم م نیلیآ یکم نیو حامله بودم داشتم و ا اشاری یوقت

  یتا نوبتمون بشه واقعا خنده دار بود اما چهار نفر میسالن انتظار نشسته بود یتو 

پا بند ما شده  چارهی و مونس ب مینیخونه بش یتو میتونست  یکدوم نم چیه می اومده بود

 بود. 

 

 یباخبر بود و م  ایمیک تیگرفتن چون از وضع یسونوگراف یشروع کرده برا  یدکتر وقت 

   میبود ستادهیکنارش ا یراحت  الیست با خما یادونست که رحم اجاره 

 

 گفت  نیلیلبخند رو به آ هیمکث کرد و با  یکم

 بچه پسره ...  یدیخوشحالم که به خواستت رس _
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دهنش گذاشت و منو بغل کرد   یدستاشو رو یخوشحال شده بود که از خوشحال نقدریا

 بودم...  یراض یلیخ دمشید یخوشحال م نقدریا  نکهیاز ا

 

دستام دوره   کردیشده بود با اخم نگاه م رهید خکه منو بغل کرده بو نیلیبه آ ایمیک

 لبخند بزرگ گفت  هیکمرش محکم تر شد و دکتر با 

 

 وجود نداره.  یمشکل چیمرتب پسرتون حالش خوبه ه زیهمه چ _

 

  یاز چ دونستمیشکمش بود و پاک کرد و از جاش بلند شد م یکه رو یکالفه ژل ایمیک 

منو بغل کرده بود خانم   نیلیو آ میهم بود کینزد نقدریو من ا نیلیآ نکهی ااز  هیعصب

 نداشت.  یتیاهم چیمن ه یبهش برخورده بود اما برا 

بچه   نیزودتر ا میخواست یم  یهمگ میشمردن روزا خسته شده بود  نیواقعا از ا گهید 

نه   نمیبب میشد داریو صبح که ب می شب بخواب هی کردمیو من واقعا آرزو م ادیب ایبه دن

 . میو بغلمون بگذارن و ما خالص بشامروز قراره بچمون ماه تموم شده و

 

  رون یاز اتاق دکتر ب  دیببخش هیبه شماره ناشناس انداختم و با   ینگاه میبا زنگ گوش 

چند برابر شد بهم   میخوشحال نیشاه یصدا دنیاومدم تماس که وصل کردم با شن

بهتر از    یو چ ماست شیامشب پ یعن ی یبه زود رازیش ادیم یه زودگفت تهرانه و ب 

 من ؟  یبرا نیا
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شوهرش سابقش رو نداره که   شی پ  گهیدونستم د یم گفتیهم م یهر چ ایمیک

خبر آدرس رو براش فرستادم و همزمان با  نی خوشحال از ا میبچسبه به من و زندگ

 اومدن مونس به سمتم اومد و گفت  رون یاز اتاق دکتر ب نیلیو آ ایمیقطع کردن تلفن ک

 م؟ یغذا بخور رون یب میبر ییبابا _

 

 ایمیو ک نیلیو رو به آ می ریچشم خوشگلم چرا که نه م یبغلش کردم و گفتم به رو 

 کردم و گفتم

 

 نیشد که شاه یجا خورد انگار باورش نم ایمیک نجایا ادیداره مزنگ زد تهرانه  نیشاه 

 و خوشحال گفت  دیمنو چسب یبازو نیلیا ادیب ران یواقعاً به ا

شانس  گهیانگار د شهیداره مرتب م ز یهمه چ گهید زمیعز یکرد  خوشحالم یلیخ _

 بهمون رو کرده!

وقته که دارم به خاطر   یلیخواستم و خ یکه من م یز یام  که پسر همون چ بچه

 . شمی نداشتنش سرزنش م

 

غصه   گهید شهیاالنم داره درست م شهی درست م زیو گفتم همه چ دمیبوس شویشون یپ 

 نخور باشه؟ 

گفتم به خاطر   نیلیرفت در گوش آ رون یاز کنارم رد شد از مطب ب تیبانبا عص ایمیک 

 ... هیعصب  نطوریا نیاومدن شاه

 

بره خونه اما من به مونس قول داده بودم   خوادیگفت م ایمیک میشد نیسوار ماش یوقت 

 نکردم.  یتوجه ایمیقول موندم و به اخم و تخم ک یپس رو  رون یب میناهار بر  یکه برا
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 یروال بود عال  یخوب بود رو زیچهمه میاونجا نهار خورد  میرفت یان سنتتوررس هی به

بعد   میبهش عادت کرده بود یهمگبود که اونم  ایمیبود تنها مشکل ما حضور و اخم ک

رفت تو  جیگ نیلیشد که سر ا یچ دونمی نم میبر نیتا به سمت ماش میاز نهار  بلند شد

بغلش کردم چشماش بسته بود ش رفتم به سمت دهیافتاد ترس نیزم یهوا رو یب

 داد  ینم یجواب چیگفت ه ینم یچ یصداش کردم ه یهرچ

و مونس به   ایمیتوجه به ک یجداش کردم ب نیزم یپاش انداختم و از رو  ریز  دست

 ...مارستان یب میرفت یم دیگذاشتمش با نیماش یو تو دمیدو نیسمت ماش

 ره !بخو نیاز حال بره و زم ینطور یسابقه نداشت   ا

 نیتا هم یاز نگران  مردمیداشتم م گهینداد د  یصداش کردم جواب  یهر چ ریمس یتو 

 حالش خوب بود اما االن؟  شیپ قهیچند دق

 

و  بغلش کردم به سمت اورژانس رفتم پرستار دورمون   میدیرس مارستان یب اطیح  به

 کردن  نهیکردن و شروع کردن به معا

 بودم  ستادهیکنارش ا دهینگران و ترس 

 کم کم چشماشو باز کرد و متعجب  به اطراف نگاه کرد نیلیکه گذشت  آ یکم

 و دستشو گرفتم و گفتم  ستادمیا کشیپرستار  وکنار زدم و نزد 

 

 . ست ی ن یزینگران نباش چ زمیعز نجامیمن ا 

 زمزمه  کرد  دهیدکتر و پرستار ترس دن یبود  با د دهیترس 

 

 کنم؟  یم کاریچ نجایمن ا_

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 شده! یچ 

شده  یچ دونمینم  ستی ن یچیو گفتم دورت بگردم ه دمیبوس  شوی شونیو پشدم خم  

  ینطوریشد که ا یخودش هم مثل من باورش نم یفکر کنم ضعف کرد  یاز حال رفت

 شده حالش خوبه خوب بود خوشحال بود امروز...

 

 به من کرد و گفت  یدکتر نگاه 

  گهید زیچ چیبوده چون ه  عفض یبگم احتماالً برا  تونمیحالتش و فقط م نیا لیمن دل _

 کامال نرماله..  زیهمه چ  ستی ن یا

 

 من عشق من حالش خوب بود .  نیلیبود آ یکاف نی هم دمیکش ینفس آسوده ا 

برداشتم و شماره   مویگوش نیلیا یادآوریو مونس افتاده بودم اونم با  ایمیک ادی تازه

 بزنم دلخور گفت   یرو گرفتم تا خواستم حرف ایمیک

 

 ؟ یمن افتاد ادیب چه عج _

 د؟ییافتاد شما کجا  یچه اتفاق ید یخوام خودت که د یناراحت گفتم  معذرت م 

 داد و گفت  رون ینفسش کالفه ب ایمیک 

 شده ؟حالش خوبه!  یخونه چ میبرگشت میآژانس گرفت _

 هیمرتبه تا  یو گفتم خوبه خوبه همه چ  دمینوازش وار کش نیلیبه صورت آ یدست 

 خونه  میدرگیمام برم گهیساعت د

 نشستم و گفتم  نیلیا کنار
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  یبرا  یبه خودت برس  یخوب غذا بخور دیبا گمیم یوقت زمیعز یتو که منو ترسوند 

 شد.  ینطوریحالت ا یشد فی ها چون ضع نهیا

 از ترس منکه...  مردم

 که! افتادهین یخدا نکنه اتفاق_

 

 اهورا به خودت برس من انقدر و نگران نکن جان 

 گفت  زد و یلبخند نیلیآ 

تو بشم   یخوبه فدا  زمینشده که من غذام خوبه همه چ یز یشلوغش نکن چ گهید _

  یپس نگران  فتادهین  یچه اتفاق یعنی زنم یآروم باش االن کنارتم دارم باهات حرف م

 نداره 

 . شدیم کیهوا کم کم داشت تار میبه خونه که برگشت

 

 .آروم شده بود  یکم میحالش بهتر بود و من نگران  نیلیا

 مینشسته بود رو به رو شد ون یزیتلو یورود مون به خونه با مونس که تنها جلو اب

 دم یازش  پرس

 کجاست؟ ایمیک 

 ! رون یرفت ب شیپ کمی وونمیباال انداخت و گفت نم یاون شونه ا و

 

 و گفت   دینگران به سمت من چرخ نیلیرفته باشه آ تونستیم االن کجا یعنی 

 افتاده؟  ینکنه اتفاق _
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 م قاب گرفتم و گفتم با دستاصورتش  

 ! یحال خودتو بد کن ینگران بش فتادهین ای فتهیب یاتفاق  هی یمنتظر همس

که  ییایمینکن.  اون ک تیخودتو اذ نقدریکنم ا یخواهش م زمیعز فتادین یاتفاق چیه 

 ره ینم ییجا چیه شناسمیمن م

 ! گردهیداشته برم اجیاحت یزی بخره با به چ یزیحتما رفته چ 

 دیگفت با یکه دکتر چ یدیشن یاستراحت کن دیاتاق بردمش و گفتم تو باسمت به  

 ... ینکن المیفکر و خ   یخوب استراحت کن یخوب غذا بخور

 

 ادیب ایمیمگه قرار نبود االن اون مرده شوهر ک_و گفت  ستادیوسط راه ا نیلیاما ا 

 !نجایا

تو   ادیخوب چون قراره بو وارد اتاق شدم و گفتم چرا قرار بود اما  دمیدستشو کش 

 ؟ ینبابد استراحت کن

 

 سمت در اتاق  رفت   به

 نه؟ ای میآماده کن یز یچ هی دیبا رسهیخب داره از راه م_

 

 یهر چ  رون یاز ب  ستی دلم الزم ن زیمنو عز نیو مانع شدم و گفتم بب ستادمیدر ا یجلو 

  ینم الیفکر خ  رو نکن فقط و فقط بهم قول بده که زایچ نیفکر ا میاریالزم باشه م

 !یکن

 

 کنم یتخت نشوندمش گفتم االن لباساتو عوض م یرو 
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 و گفت دیآروم خند 

 ؟  یحالم چشه که تو لباسمو عوض کن وونهید _

 . تونمیم خودم

 

که من چقدر   یدونیخودت م یتونیکردم و گفتم مگه من مردم که خودت م  یاخم 

 کارارو حرف نزن تو  نیدوست دارم ا

 

 و گفت  به دندون گرفت لب

 . زنمینم یحرف گهیآقامون بگه من د یهر چ _

مکقع سر نرسه در   هیتا  شتیپ میایرو به مونس گفتم دخترم االن م یبلند یبا صدا 

رفتم  دونه  نیلیآ شیهم  قفل کردم و به سمت کمد رفتم و لباساشو برداشت و پاتاق

 به دونه لباساش و در اوردم 

من واقعاً  یدختر برا نیا ید طاقت آوردن جلوکه بدون لباس جلوم نشسته بو یوقت

  هیبا  خوندیمو از چشمام مو حرفا شناختیمنو م یکه بهتر از هر کس نیلیسخت بود آ

 دست دراز کرد و صورتم رو لمس کرد و گفت نیریلبخند ش

 

  شهیم یسال کی کنمی که فکر م یکن ینگاه م  یجور هینگام نکن باور کن  ینطور یا _

 کردم . غیکه خودم ازت در

 و گفتم دمیخند

کنم که با تو باشم چه برسه به االن که  ی من اگه صبح با تو باشم ظهر دوباره هوس م  

 دو روزه که ندارمت. 

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 گرد شده گفت  یچشما با

 ؟ یصبر کن یتون یروز من نم ۵ _

 کنم از دست تو اخه!  کاریمن چ 

 

 بهش زدم و گفتم امشب باشه؟  یچشمک 

 امشب آرومم کن .  

 و گفت  دیکش یقیمع نفس

 

 دلم برات سوخت بخدا .  یگفت یطور یتو بگ  یمشب هرچباش ا _

 

 

 ایمیشماره ک دن یزنگ خورد با د میخنده دست بردم که لباس هاشو بردارم گوش با

 جواب دادم و گفتم  

 

 ؟ ییهست کجا معلوم

 

 و اون با خنده گفت   

 می گردیبرم  میاالن دار نیرفته بودم دنبال شاه_
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از سر  ایمیکنم شر ک یمرد کار نیبا ا خواستمی من م نیال شاهت به دنبخودش رف 

 . رمینبود اما انگار قرار بود به سنگ بخوره ت یکم بشه باورکردن  میزندگ

 

 شده ؟  یزیچ دیرو از چشمام خوند که پرس ینگران  نیلیتلفن رو قطع کردم و آ 

 نجایا ان یاه دارن مودگفر نیشاهرفته دنبال  ایمیتخت نشستم و گفتم ک یرو کنارش

 که کرده بودم و به زبون اورد  یکه من زده بودم و فکر  یحرف قایدق

که چه   ستیترش کردم و گفتم مهم ن کیدست انداختم دور کمرش و به خودم نزد 

   دمیقول م میرسیمن مطمئنم که ما باالخره خواسته مون م فتهیب یاتفاق

 نباش.  یچی نگران ه پس

 

 ه سمت در اتاق رفت و گفت ب و دیلباس پوش عیسر 

 است...  ختهیو آماده کنم خونم که خداروشکر به لطف مونس به هم ر زیهمه چ دیبا_

 

  یرفت باشه ا   یدلم براش م کردیو رفتار م زدی حرف م رزنایمثل پ نطوریکه ا یوقت 

ز پس  ا دیبا یفکر کردم چطور نیبه ا  دمیتخت دراز کش یرو رون یگفتم از اتاق ب

  امیببر ایمیک

بشه که بهش فکر کردم و به ضررمون مون  یزیکامالً برعکس چ نینکنه آوردن شاه 

 باشه؟

 

  یما زندگ شدبایم یماه ۴ مبایک دونستمی نم یچیواقعا ه گهید دونستمینم یچیه گهید 

بچه   یبودم وقت   نیو نگران ا میکرد یتحملش م  دیبا گهیماه د ۵ دیو فقط با کردیم

 درست نکنه.  دیدردسر جدل و مشک هی ادیب ایبه دن

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 

  یتو نیو شاه ایمیک ینگذشته بود که زنگ خونه به صدا دراومد و صدا یساعت مین

 . دیچیپ اطیح

 

و با  دمیبه موهام کش یبه سر و صورتم انداختم دست  یتخت بلند شدم و نگاه یاز رو 

  یروبرو یرفتم وقت رون یاز اتاق ب صورتم به زور جا خوش کرده بود یلبخند که رو هی

  یکم نداشتم و حت یزیچ چیآدم ه نیبه سر تا پاش انداختم ا ینگاه ستادمیا نیشاه

 از منم سر تر بود! 

 

 که زن و بچه دارم؟  یمن شیآدم گذشته بود تا برگرد پ نیاز ا ایمیک 

 حماقت بزرگ...   هیواقعا حماقت بود  

 

قبول و خوش دست دراز کردم و باهاش دست دادم و بهش خوش آمد گفتم آدم م 

خوشامد گفت نگاه   نیخودشو کنارم رسوند و روبه شاه نیلیآ یبود وقت  یبرخورد

شدم حالمو بد کرد دستم و دور  یثابت موند و ازنگاهش عصب نیلیآ یرو یکم نیشاه

 کردم.  کشیانداختم و به خودم نزد نیلیکمر ا

 

 داد.  نیلیآ یبه خودش اومد و نگاهشو گرفت و جواب سالم و احوالپرس عیسر  

 قبل از همه وارد خونه شد و گفت  ایمیک

 شتون یپ گردمیبه سر و صورتم بزنم برم  یاب  هیمن واقعا خسته لباسمو عوض کنم  _

 من...  یپسر عمو نمیشما و ا نیا
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با تعارف ما وارد خونه شد چمدونشو کنار در گذاشت و همقدم  نیشاه ایمیبا رفتن ک 

 کنارم نشست و گفتم  ت ورف  ییرایپذ یتو یمن به سمت مبلها

 خسته؟  یلیاحتماال خ 

 

بودم   دهیرس روزیچون د ستمیاتفاقاً خسته ن_رو به من کرد و گفت  عیاما اون سر 

حالم   نیهم  یبرا بایپروازه دو ساعت داشتم تقر یتهران استراحت کردم و االن 

 خوب... 

 

بلند  خند از جاش مونس با لب دن یبا د  نیاومده بود شاه رون یتازه مونس از اتاقش ب 

 شد و به سمت مونس رفت و گفت  

 

 ؟یباهام آشنا بش یخوا  ینم یبه به چه خانم خوشگل_

 

 مودبانه باهاش دست داد و گفت   یلیمونس خ 

 سم من مونسه! _ا

 

 ست  مونس و گرفت وگفت  لبخند د هیبا  نیشاه 

 . نهیمنم اسمم شاه _

 هم سن و سال توئه...  باًیپسر دارم که تقر هی 

که موقع حرف زدن با  یاز شور و شوق نوی خوبه داره  ا یلیوم بود با بچه ها رابطه خعلم 

 . دیشد فهم یمونس داشت م
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 نیگذاشت شاه زیم یما آورد و رو  کیرو با شکالت نزد ییچا ینیوس نیلیآ یوقت

 دوباره کنارم نشست و گفت 

 زحمت انداختم  یشمارو هم تو _

 

 

 ما نشست و گفت  یروبرو نیلیآ 

 با اومدنتون.  نیواقعا خوشحالمون کرد نیخوش اومد یچه زحمت _

 

باهاش زود گرم گرفت و   شدیبود م ی خوش مشرب باًیآدم تقر نیخوب بود که شاه 

 راحت حرف زد.  یلیخ

پاشنه بلندش همه سرامون به سمتش    شهیهم یبا اون کفشا ایمیک یقدما یبا صدا

 م یکردیقعاً متعجب بهش نگاه ماون لباس و سر و وضع وا یتو دنشیبا د دیچرخ

 

بود که از جاش بلند شد و به سمت   نیکه تعجب نکرده بود انگار شاه یتنها کس 

 رفت و گفت   ایمیک

 

 ...  یبه به چه خوشگل  شد_

 خودمون. ییایمیک یشد حاال

  

 گفت   نیمبل به من نشست و رو به شاه  نیکترینزد یاما از کنار اون رد شدو رو ایمیک 
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 !یدیخوشگلم پسرم عمو  تو که االن منو ند شهیهم من

که  دمیدی و دوباره سر جاش نشست م دیخند نیکرد شاه نیچشمک حواله شاه هی 

  ینم یحرف چیاما ه دنشیبود از طرز لباس پوش یعصب  کنهیم یخورخود نیلیآ

دامنش  ریشورت ز شدیم باًیباز بود که تقر   یلباسش به قدر   گهید میبزن میتونست

 ...  شدیوجبم نم هیکه تنش کرده بود   یدکلته ا تاپو  دید

 

 شد و گفت ایم یک کیشده بود که مونس با تعجب نزد یطور

 ؟ یدیپوشیلباسا  نم  نیچرا قبال از ا ایمیخاله ک _

 خوشگله...  یلیخ 

 

  یلباس ها کمیمنم  میگفتم امشب همه جمع_و گفت  دیصورت مونس بوس ایمیک 

 خوشگل بپوشم. 

 بخرم؟  نایتوام از ا یبراتا  یدار دوست

 

 انداخت و گفت   ایمیدست دور گردن ک یمونس با خوشحال 

 

 دوست دارم.  یلیخ_

 

 خودش آورد و گفت  کیو نزد دیدست مونس کش نیلیاما آ 
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  نیاز ا  ستی الزم ن پوشهی که مامانش براش بخره دوست داده و م یز یدخترم هر چ_

 لباسا تنش کنه...

 

 دیباز کردم تا شا نیر صحبت و دوباره با شاهو من س هم رفت  یمونس تو  یاخما

 م ی ریفاصله بگ یاومده کم  شیازجو پ

پسرعمو   نیکه رو به شاه یبود اصالً هر بار یکار چ نیاز ا ایمیدونم قصد ک ینم

 یچ یپسرمون ه نیمن جز هم یآدم برا نیا  نکهیا یعن ی نیا شدمی م یعصب گفتیم

 . شهیحساب نم گهید

 

  میبه سمت آشپزخونه رفت  نیلیکنه که کامالً موفق شده بود با آ یمنو عصب  خواستیم 

 و اون رو بهم گفت 

 

 .ارن یزنگ بزن برامون شام ب میغذا که ندار_

 

اما از کنار  کنهیاون نم یبرا  یفرق چیدوست داره و گفت ه یکه چ دمیپرس نیاز شاه  

شده و داره   کینزد نیشاهبه  یلیبعد از اومدن ما خ ایمیکه ک نمیبب تونستمیآشپزخانه م

 ... گهیم ییزایچ هیدر گوشش 

 یکار دیبا  ذاشتمیدو نفر با هم تنها م نیا دینبا ادیکه احتماالً  نفع ما نبود ز ییزایچ هی 

 .... وانه ی دختر د نیسمت ما باشه نه ا نیشاه کردمیم

ما  داشته باشه و یادیز یبزرگ بود که توش اتاق ها یخونه به قدر نیخدا رو شکر ا

 . میبه مشکل بر نخور نیموندن شاه یبرا 
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دوش   یقبل از ما برا نیلیخواب رفت و آ یکه بهش نشون دادم و برا نیاتاق شاه 

آشپزخونه ظرفارو   یکه مثالً داشت و تو  ییایمیگرفتن رفته بود و االن من بودم و ک

 .کردی مرتب م

 

آشپزخونه نبود رو به   یتو یبود االن جز ازمادونفر کس دهیمونس قبل از همه ما خواب 

 گفتم ایمیک

 

با لباس اما زن  ای یشوهر سابقت لخت بگرد یکنه که تو جلو ینم یمن فرق یبرا 

 ! یمن رژه بر یو لباس جلو ختیر نیمن دوست نداره که تو با ا

 

 شه؟ یم یرتیخانم غ نیلیعجب آ_و با خنده گفت   دیبه سمتم چرخ 

جزء ضعفت    یزیگذاشتن خودت چ شینماه  ب ینطور یبهش زدم و گفتم ا یپوزخند 

 رفتارها..  نیاز ا ادیخوشم نم چینداره ه   یلیکارات واقعاً دل نیا ستین

نداره اما حال خوبه     یو مفهوم یمعن چی ه یاگر لختم بگرد یمن حت  یاما گفتم که برا 

مهمتره پس حد تو بدون و مثل آدم لباس بپوش حداقل   زیمن از همه چ یهمسرم برا

 ... یبپوش خوادیدلت م یهر چ یتون یم یجا که رفت نی از ا یینجایکه ا یتتا وق

 

پسرم  خوامیوجود توعه نم یپسر من تو  نکهیشدم و گفتم و ا کتریقدم بهش نزد هی 

 هرزه بزرگ بشه پس قدمات و  درست بردار.  هیشکمه  یتو

 

 گفت کوتاه تر کرد و دستاشو دور گردنم انداخت و  نمونویب یفاصله چند سانت 

 شه؟ یم یکارو نکنم چ نیاگه ا _
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 دستشو پس زدم و گفتم  

 ا یمینشو ک  کیبه من نزد نقدریبدون و ا حدتو

 ندارم .  داتیاز توو تهد یترس گهیمن د 

شد دستاشو دور گردنم حلقه کرد و  کی اعتنا به حرف من دوباره بهم نزد یاون ب اما

 پوست گردنم فرستاد و گفت   یداغشو رو ینفسا

 

 ؟  یشینم کیتحرتن من  یهمه داغ نیاز ا یبگ یخوا یم یعنی_

تخت خوابتو گذشته رو با هم دوباره تکرار   یرو امیکه ب یکنیمن هوس نم دن ید از

 م؟یکن

 

  یصدامو نشنوه اما طور یسروصدا تاکس یکردم از خودم جداش کنم اونم ب یسع  

 بود که ول کن نبود .  دهیبهم چسب

 

 دمیگوشش غر کنار

 شه یبد م نهیبی م یکی یکن یم میعصب یر  دارکناردخت برو

 رو هم بکنه.  زایچ نیا ال یفکر و خ خوامینم  ستیحالش خوب ن  نیلیآ

 

 گوشم پخش کرد و گفت  یبهم زد وتو نفس داغشو رو یشخندیر 

 ... یاریمن طاقت ب یجلو  یکنم بتون یفکر نم _

پام گذاشت آروم  نیشلوارم ب پیز یتر برد از رو نییو پا نییگفت و دستشو پا نویا 

 فشار داد و گفت 
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 ی بش کیمن تحر یلمسش کنم تا برا  یکم هیفقط کاف نیبب _

 

 

ناخودآگاه   یکیهمه نزد نیبود من مرد بودم از ا یا  گهید یهر کس  ایمیبه خاطر ک نه

پس محکم  هلش دادم که  فتهیاتفاق ب  نیا خواستمی اما نم  دادیبدنم واکنش نشون م

  نیزم یخورد رو نتیکاب یخورد و سرش لبه  چیلندش پنه بپاش یپاش با اون کفشا

 افتاد. 

 

  داریهر چقدر صداش کردم ب کردیوحشت زده صداش کردم اما چشماشو باز نم   

 شد ینم

  

 یاون همه خون رو دن یسرش بود دستمو باال آوردم با د ریکه ز یگرم عیما باحس

 بشه.  ینطوریا خواستمیامکان نداشت من نم  نیا دمیو عقب کشدستم خود 

 اد یدکتر ب دیبه اورژانس زنگ بزن دیزدم و گفتم زنگ بزن ادیبلند فر یبا صدا 

 ! دمیترسیم 

 . ادیسر بچه ب  ییبال دمیترسیم ادیسرش ب  ییبال دمیترسیم

 دن یاومد و با د رون یموهاش بود هز آشپزخونه  ب یکه رو یبا حوله ا  مهیسراس نیلیا 

 سرخورده نشست.  واریگفت و کنار د یبلند نیییغرق خون کف آشپزخونه ه ایمیک

 

 و منو عقب انداخت  دیکش یبلند ادیصحنه فر نیا دن یبا د دیرس نیشاه یوقت

 نشست و داد زد ایمیخودش کنار ک 
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 ؟  یکرد یچه غلط _ 

 

کرد من فقط   یم می بکنم داشت عصب یکار خواستمی نکرده بودم نم یکار چیمن ه اما

 هلش داده بودم . 

 برداشت و به اورژانس زنگ   شویبه خودش اومد گوش از ما زودتر نیشاه 

 زد

 رو بردن و من موندم  ایمیو ک دیکه آمبوالنس رس دیطول نکش ادیز 

 بودن.  ختهیخونه ر یکه تو ییها سیپل  یسوال و جواب ها و

 

 کرد. یم هی بهت   زده دخترمونو بغل کرده بود و گر نیلیآ 

 

 خواستم بترسونمش  ی نم شه با نیخواستم حال و روز زن من ا ینم 

 نکرده بودم...  یکار چیه  من

 رفتم و هر دونفرشونو بغل کردم و گفتم نیلیسمت آ به

کار ونکردم تو که  نیا ینکردم من عمد یاروم باش من کار کنمیخواهش م زمیعز

 ؟ یمنو باور دار

 آروممن  فتهیاتفاق ب نیا خواستمیدادم من نم حیگفتم هزار بار توض یناراحت و عصب 

 خورد  نتیخورد و سرش به کاب چیخودش پ  یهلش دادم پا

 نکردم...  یکار چیمن ه 

 بهم انداخت و گفت   یزینگاه ت  

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

و فقط به چند قدم با   ارستانهمیب یاون االن گوشه  یرعمد یچه غ  یچه دل بخواه_

 فاصله داره !  یمرگ مغز

 

 دمیکردم و پرس زشیم کهیخودم نزد ینگران  با

 ؟ ی بچه چ_

 ش خوبه؟ حال بچه 

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت  

 

 ؟ یچه  بچه ا _

   دمیکشیم یقینفس عم 

 

  گفتم

بدونم بچم اون  خامیشکم اونه م یماست بچه من و زنم تو یزن رحم اجاره ا اون 

 نه ؟  ایحالش خوبه 

 

حرف زدن   یتماس گرفت و بعد از کم مارستان یبا ب نکهیرو برداشت و بعد از ا یگوش

 کرد  وبه من گفتتماس قطع  

 

 نداره.  یمناسب تی بچه حالش خوبه اما خودش اصالً وضع _

 

 ها نشستم و گفتم   یاز صندل  یکی یوارفته رو دمیترس 
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 کار رو نکردم؟ نی قسم بخورم که من از قصد ا یبه چ دیبا من

  

 انداخت و گفت   زیم یدستش بود رو یکه تو یخودکار

 دینکنه وگرنه  با دییتو رو تا ی فاحر نی فعال تااون خودش هم ییمهمون ما_

 ره یبگ میبرات تصم یدادگاه قاض متیبفرست

 

خودش با  یبرا گفتیداشت م یشده بودم چ یعصب یحرف ها حساب نیا دن یاز شن 

 دیکه به در خورد نگاهم به سمت  درچرخ یضربه ا 

 من وارد اتاق شد ون ینگر نیلیاتاق باز شد  واز کنار نگهبان ا در

 

    کشیدستام بود رفتم نزد یکه رو یا همون دستبندند شدم و باز جام بل 

 ه یشروع کرد به گر یبلند یمنو بغل کرد و بل صدا  محکم

 

   ستیکارا ن نیا یجا نجایا  یعنیکرد  که  یمصلحت یسرفه  سرگرد

 

  نیو االن  ا ارهیطاقت ب مونهیبدون من نم  دونسمیتابه من بود و خوب م یب  نیلیا اما

 د یفهم  ینماصال رو   زایچ

 دلتنگ بود مثل خود من..  

شدم و   رهیو ناراحتش خ نیصورت غمگ  یبالخره به زحمت از خودم جداش کردم و تو

 حالت خوبه؟  دمیپرس

 خوبه؟  مونس
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 ؟  یتو خوب میتو نگران من نباش ما خوب_اشکاشو از صورتش پاک کرد و گفت  

  نهیلیآ نهیحالمو ناجور بب ستمخوای نم نهیبب   فیمن و ضع  خواستمی بهش زدم نم یلبخند 

 فتم یجونش ب  ییباز دردبشمو تو خواستمی ساال نم نیبود تو ا  دهیمن کم عذاب نکش

 پس رو بهش گفتم    

با   دمیکه بازداشتگاه خواب یدونینم شبی که د ستین یز یکه خوبم دورت بگردم چ من

 م بزنه بخواد حرفب به  یگوشه کز کرده بودم که نکنه کس هیکلفت  لیبیچندتا س

 

 و آروم به بازوم زد و گفت دیخند 

تو که از همه   یدیترس یدید  نارویا یا  زهیم زهیر یلینه که خودت خ یا  وونهیتو د _

 !یگنده تر

  یدیدیم الشونویبیباور کن تو هم س ینشستم و گفتم ترس که نه ول یصندل یرو 

 ... یدیترسیم

 

 خنده گفت   هیبه حرف زدن ما بود باالخره با   رهیکه خ سرگرد

 

 .. زنن یحرف م زایچ نیاوضاع هم دارن در مورد ا نیتو ا یچه زن و شوهر خوب _

جناب  گمیانداخت  ومن رو به سرگرد گفتم واقعا م نییسرشو پا خجالت زده نیلیآ 

ها رو بگم که   تی حرفها رو بزنم واقع  نیا گمینگرانمه م یلیخانم من خ نیسرگرد ا

 ... ستیبدکم ن نجای بفهمه ا

 

براش   رون ی که رفتم ب نیبعد از ا رمیگیم ادی دیجد یزهایچ  دیچند تا حرف جد اقلحد 

 کنم.  یم فیتعر
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 تکون داد و گفت  یسرگرد سر  

بشه   یط دیبا یحواس ما به شوهرتون هست اما خوب روال ادار  نیخانم نگران نباش_

هرتون افتاده شو   یچه اتفاق قاًینگه دق  نکهیو ا ادیکه مضروب به هوش ن یتا وقت

 ن ماست... مهمو

 

و   ختیصورتش ر یخبر دوباره بغض کرد دوباره اشک از چشماش رو نیا دن یبا شن 

 من کالفه رو بهش گفتم  

نکردم درسته هلش دادم   یکار چیمن ه یدون یخودت خوب م ستی ن یز یدلم چ زیعز_

کار وبکنم و   نیمن بخوام ا نکهیخورد نه ا نتیخورد و به کاب چیاما خودش پاش پ

 تو دخترمون...  شیخونه پ  گردمیمنم زود برم ادیطمئنا به هوش مم

 خوشحال شدم نگرانش بودم   یلیکه پسرمون حالش خوبه خ دمیشن یوقت

 گفت  هیبا گر  نیلیا

 بدون تو ...  تونمیخونه من نم ای خوام  فقط تو ب یخوام پسر نم یمن بچه نم  _

 دیرو نداره اما با یزیچ چیه بدون من طاقت نمیلیا  دونستمیخوب م یدونیخوب م توکه

کس بر   چیاز ه یبره چون کار شی طبق روال خودش پ زیکرد تا همه چ یتحمل م

 . ومدینم

 

 نجایا ادیبگو ب  لمیفقط زنگ بزن به وک شهی درست م زیدلم همه چ زیرو بهش گفتم عز 

ه  که افتاد یخونمون اتفاق یتو ایمیبده همه اتفاقا حضور ک حیرو براش توض هیتمام قض

 .  میدار ازیبهش بگو به کمکش ن یزیهمه چ

 رون یب  ارهیجا م نیزود من و از ا یلینکن  اون خ شک
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 که دوره مچ دستم بود و لمس کرد و گفت  یدستش و گرفته بودم دستبند  

 تو...  یچرا دستبند زدن بهت مگه قاتل _

 بار کالفه گفت  نیسرگرد ا 

  یدعوا  هی یحت نجایا ادیب یهر کس هیعاد نایا  دیزن یکه م هیحرفا چ نیا زیخانم عز^

وگرنه جز روال  مینکن نکارویکه ا شهینم میزن یکوچک کرده باشه بهش دستبند م

 .  ستین  یا  گهید زیچ چیه شهیهم

 بودم  کردخوشحالیو راحت م الشیو خ زدیحرف م نیلیخوب با ا نقدریا  نکهیاز ا

 

مواظب خودت باش   یلیگفتم خ نیلیرو نداشت رو به ا  یزیچ چیعشق من تحمل ه 

 خبر نذار!  یکه شد بهم خبر بده باشه من ب  یسربزن خبر مارستان یتند تند به ب

 

دخترمونو  تنها نذار  بهم قول بده حواست هم به   یمرگه اهورا به خودت برس ا   

بگو   لیهم که گفتم حتما انجام بده در ضمن به وک یخودت هم به دخترمون باشه کار

 ببره...  ییداستان بو نیم پدر و مادرم از اواخ یبه وجه نم چیبه ه

 

اما اون قصد رفتن نداشت    میاتاقش حرف زد یباهاش تو  یساعت میبه لطف سرگرد ن 

  کی نیبره  اما ا شمیاز پ خواستمینم خواستمیم نویقصد جدا شدن نداشتن دل منم هم

 و گفتم   دمیبوس شویشونی سرگرد پ یچشما یجلو رفتیم دیاجبار بود با

 

  چیتو دخترمون پس نگران ه شیپ گردمیزود برم  یلیاما مطمئن باش من خ یبر دیاب

مو از سرت   هی نمیبب رون یب امینباش همه حواست به خودت تو مونس باشه ب یزیچ
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 نجاینذار ا زارمیم ابون یباور کن سر به ب ستی حالت خوب ن یکم شده غصه خورد

 نگران حالت تو هم باشم، 

 

  خوامیبردنم زندان اون موقع نم دیحکم بده شا یگاه قاضداد برم دیبا گهیسرگرد م 

 حالت بد بشه جونم. 

 

  نجایتا من از ا دیایزودتر به هوش ب ایمیصبح تا شب فقط دعا کن دعا کن که ک 

 خالص بشم 

 شد و گفت  کمیکردم که بره سرگرد نزد یو راه نیلیبود آ یهر سخت  به

 

افته    یحال م نیخانومت به ا یدونیکه مو ت یزن و بچه تو دوست دار نقدریتو که ا _

 ی کرد  تیبود که با خود تو زندگ یچه کار نیا

 

 و گفتم  دمیدستمو باال آوردم و به صورتم کش 

  یشدم فقط هلش دادم غرض یلحظه عصبان هیبگم  دینکردم چند بار با یکار چیه من

  یبال خوام  یزنه من نم  نیم همشک  ینداشتم خب شما فکرشوبکن بچه من تو 

 خوامی بخدا که نم ادیسرش ب

  یحت خوامینم میاونو به دست آورد یزن منه با هزار بدبخت هیزندگ دیاون بچه تنها ام  

 مو از سرش کم بشه اتفاق بود  هی
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  ستیبگذره حالش اصال خوب ن ریبخ دوارمیام_شونم گذاشت و گفت  یدستش رو 

  شیپ  یبرگرد  یتونیبوده که م بشه و اگه حرفات درست داریبگذره و  ب  ریبخ دوارمیام

 زن و بچه ات 

سرم  یرو ایکه دور دستش بود دن ییبازداشتگاه با دستبندها یاهورا اونجا تو دن یبا د

که من اصالً تحملشون رو  کردیم لیرو بهم تحم ییزایداشت چ یخراب شده بود زندگ

 نداشتم. 

 

بگذرونم دست به   یورچط دیروزا رو با نیدونستم ا یکنم نم کاریچ دیبا دونستمینم 

 بشه .  داریزودتر ب ایمی خواستم که ک یدعا بودم فقط و فقط از خدا م

 

بوده   ایمیخود ک یکردن ها یاهورا هلش داده فقط و فقط عصب  نکهیا لیدل دونستمیم

برزخ ناکجاآباد  نیو باالخره عاقبت همه مونو به ا کردی م وونمون ید ختیریکرم م

 کشونده بود .

 

هم مواظب   تونستمیمن تنها بودم و نم نجایده بودم تا خودشو برسونه اگ ززن  لیراح به

 ... ایمیمونس باشم هم نگران اهورا باشم  هم ک

ر  داشتم اشکامو پاک کردم و سوا ازیکه بتونه آرومم کنه ن  یهمدم به کس هیخودمم  

دخترکه   دیگشتم مونس تنها بود و من نبا یزودتر به خونه برم دیشدم با نیماش

 کردم   ینگران و ناراحت م  نیاز ا شتریمونو ب دیترس

 

برسه تا من   لیبه خاطر مونس منتظر بودم تا راح ایمینتونسته بودم برم سراغ ک هنوز

و خدا رو صدا کنم تا زودتر چشماشو باز  نمیبست بش مارستان یاون ب  یبرم تو گهید
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هامو   یتمام دلخوش که به دست آورده بودم ییزهایکنه نگران پسرمونم بودم تمام چ

 شبه از دست داده بودم  کی

بود گوشه   دهیکه د ییزهایو چ شبیاز اتفاقات د  دهیمونث ترس دمیبه خونه رس یوقت 

ر دخترم نشستم و به خودم اتاقش کز کرده بود و زانوهاشو بغل کرده بود کنا

 فشردمش گفتم 

 

 ؟ یدیدلم ماما برگشته تو که نترس زیعز _

 فت اشکاشو پاک کرد و گ 

 خواد  یاما دلم بابامو م دمیمامان من نترس دمینترس نه

 آدم نکشته مگه نه؟    بابا

 

 و گفتم  دمیبوس موهاشو

زود هم   یلیخ بابا حالش خوبه یزن یکه م هی چه حرف نیا وونهیحرفا د نینزن از ا 

 نکرده  یاصال بابا که کار شه ی حالش خوب م امیمیخونه خاله ک گردهیبرم

خورده سرش خورده به   چیپاش پ دیپوشی که م یپاشنه بلند یها به خاطر کفش ایمیک

 ... نیهم نتیلبه کاب

 

کار  نیاز ا  تونهیمهربونه مگه م یلینکن بابا اهورا خ الیفکر و خ نیدورت بگردم از ا 

 بد بکنه؟  یها

 کرد و گفت هی بلند گر یبغلم انداخت و با صدا یخودشو تو 

 شمون یبرنگرده پ  ادیه ن ونخ گهیبابا د  ترسمیم ترسمیاما من م _
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 مامان ؟ میکن کاریچ میخوا یم 

 خوام.  یبابا رو م من

بغل هم انقدر  خواستمیمنم اهورا رو م  زدیدخترکم حرف دل منو م یدلم کباب شد برا

به   یبغلش کردم بردمش تا اب میخسته شد گهیکه هر دو نفرمون د میکرد هیگر

 نیکه درو باز کردم با ورود شاه عیصورتش بزنم که زنگ خونه به صدا در اومد سر

 دم ینگران به سمتش رفتم و پرس اطیح یتو

 

 حالش خوبه؟  ایمیافتاده ک یچه اتفاق 

 

شلخته بود و اصالً رنگ به رونداشت از   دیرسی که نگران تر از من به نظر م نیشاه 

 کنارم گذشت گفت 

 

از دست داد اومدم   شیاریهم نشده و حالش بده هوش یخبر  چیه فتادهین  یاتفاق چیه_

 .مارستان یلباس عوض کنم تا برگردم ب

 

و به   ستادیا  نیبغلم بود شاه یکه مونس تو ینشستم همانطور نیزم یکنار در رو 

 نشست و گفت  نیزم یشد و کنارم رو کمینزد دیسمت من چرخ

 

  دمی بهت قول م فتهینم یاتفاق چیباش ه  دواریام _

 

 اشکامو پاک کردم و گفتم  
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 م یبکن یکار هی دیبا ستیزندان ن یاون تو ینکرده جا یکار چیاهورا ه دونمیم

 و گفت  دیاخماشو تو هم کش 

 

 کرده  یچه غلط ید یمگه ند اریمن ن یتوجلو یاسم شوهر عوض _

 

دختر   نی ا یدرست حرف بزن راجب شوهر من تو خبر ندار دمیبودم بهش توپ یعصب 

 آورد یسرما م ییتو چه بالها یعوض یعمو

  یآدم نطوریکرده که هلش داده وگرنه اهورا اصالً ا یغلط هیکرده  یکار هی نکن شک

 ی زنی حرف م یبه ک راجع یبفهم دار ستین

 

و ساده   یهست یهمونقدر که تو به نظرم دختر خوب_از کنارم بلند شد و گفت  نیشاه 

کرده   یکیدست به  ایمیکه با ک دونمیهفت تخته من خوب م ادمهیشوهرت اما  یا

کردن دست  یکارو م نیتورو دست به سر کنن هم نکهی ا یفقط برا دونمیودن مب

 کنم   یتو رو م یتو برا یشوهر عوض

 نکن...  شک

 

 رون ی زدم از خونه من گورتو گم کن برو ب ادیبار من بودم که بلند شدم و فر نیا 

شوهر   ستنیتو هرزه ن یعوض یهمه مثل دختر عمو یزنیحرف م یبفهمم راجع به ک

 عاشقمه یفهمیعاشقمه ممن 

 

که بهش   یبه سمت اتاق لکسیر یلیخ زدمی داد م یبرعکس من که عصبان نیاما شاه

 رفت و گفت  می داده بود
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شهر   یزن و بچش رو تو هیکن من  رون یبرم از سرت ب  نجایمن از ا نکهیفکر ا _

حتماً  زنمی که م یبدون من هر حرف نمی حرص نخور ا یپس الک زارمیتنها نم بیغر

 دارم ...  یو مدرک لیاش دل بر

 

آدم  نیتونستم به ا یرفتن اون مونس به بغل به سمت اتاق خودمون رفتم  نم با

  قاًیکرده دق رهیگ یدندون فالن یگوشتم ال گفتنی بودم قبال همه م دهیشن رمی سخت بگ

 . زدمینم یحرف چیو ه کردمیصبر م دیبا ایمیبود به خاطر ک نیاالن حال و روز من هم

 

 دن یدرو باز کردم با د ینه به صدا در اومد وقتکه دوباره زنگ خو دیطول نکش دایز 

 کردم.  هیبلند شروع به گر یبغلش انداختم و با صدا  یخودمو تو لیراح

 

کنارم بود و   یطیهمه جا در هر شرا   شهیخواهر مهربونم هم زمیدوست عز لیراح 

 رو برام تموم کرده بود  یو خواهر یاالنم دوست 

به خونه   ینکنه با هم وقت  هیگر کردی م یکم از حال من نداشت داشت و سعاونم  

مرد   نیموند و من دلخور از ا رهیروبرو شد متعجب بهش خ نیبا شاه یوقت میبرگشت

 آهسته کنار گوشش گفتم

 است یمیشوهر سابق ک 

 بود که گفت  زیت یلیانگار گوشاش خ نیاما شاه 

 بهتره   _

 ر سابقش.. نه شوهو ایمیک یپسرعمو یبگ

دراز کرد و  لیدستشو به سمت راح نیحرف خواستم از کنارش بگذرم که  شاه یب 

 گفت 
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 هستم و شما؟  نیشاه _

 

 به اجبار دستشو فشار داد و گفت   لیراح 

 اومدم که کنارش باشم. نیلیدوست آ لمیمنم راح_

 

 به من انداخت و گفت  ینگاه نیشاه 

 دخترم  نی من واقعاً نگران ا یکرد یکار خوب _

نگران زن سابقه  دینگران من باشه با دیچرا با شدمیم ینگران من بود عصب  نکهیاز ا 

 خودش باشه 

 

 از کنار ما گذشت و گفتم یادیحرف ز بدون 

 مارستان یب ایمیک شیپ رمیم _

م  بزن مارستان یسر به ب هیمنم برم  یگفتم اگه تو مواظب مونس باش لیمن رو به راح و

 و گفت  دیصورتمو بوس لیاحهنوز نرفتم ر امیو ب

 

نگران نباش   گذرهیم ریبخ یهمه چ دونمیمن م ینجور یدورت بگردم نکن با خودت ا_

 من مواظب مونس هستم تو برو... 

 بود رو به من کرد و گفت  ستادهیکه  ا نیشاه

 م یپس با هم بر _

 یدلصن یکنارم رو نیزدم شاه رون یرو برداشتم از خونه ب چیمانتومو تن کردم و سوئ 

 جلو نشست و گفت  
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 ا نیبدون ماش نجایا  رمیبگ  یکیبهتره منم  یدار  نیخوبه که ماش_

 کنهیم ریآدم گ 

 

 رو روشن کردم و گفتم  نینگاهش کنم ماش نکهیبدون ا 

 ی و مزاحم من نش  یری بگ نیماش هیبهتره که  آره

 

 تهران؟  میرو ببر ایمیک ستیبه نظرت بهتر ن_

 و گفتم دمینگران به سمتش چرخگفته بود و من   نیشاه نویا 

 

و   رازیش نی ب شمیم ری و من اس مونهی جا م نیتهران اهورا ا یرو ببر  ایمیک شهینه نم 

 تهران اخماش تو هم رفت و گفت 

 ؟ یاریمن ن  یاسم شوهر تو انقدر جلو شهیم _

 افتاده ؟   یچه اتفاق دوننیم یاعتنا و حرفش گفتم به پدر و مادرش خبر داد یب 

 نشان داد و گفت  واکنش عیسر

خوام   ینم دیایبشنوه از پا در م نویداره ا یقلب  ینگفتم عمو ناراحت یچی نه بهشون ه _

 .  ادیم شیپ یچ نمیحرف بزنم تا بب

 

و با دکتر  میدیبه اونجا رس یوقت میرفت مارستان یباال انداختم و به سمت ب یا  شونه

 خطرناک بود و هر  کامالً تشیبرامون نداشت وضع یخوب یحرف زدم خبرها ایمیک

نداشت خوشبختانه حال پسرم  ینقطه مثبت چیه  فتهیب یلحظه ممکن بود اتفاق بد 
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هم خطرناک  بچه  یممکنه برا میکن داریب ور ایمیک میاگه نتون گفتنی خوب بود دکترا م

 باشه

بازداشتگاه بود هم   یهم شوهرم تو دادمیخبر داشتم جون م نیا دن یمن واقعاً از شن  

باهم اتفاق   یلیخ زیهمه چ مارستان یتخت ب  یزن رو نیخطر بود و هم ا یپسرم تو

سالن نشستم و صورتمو با دستام پوشوندم و  یتو  یها یاز صندل یکی یافتاده بود رو

 کردن  هیدم به گرآروم شروع کر

 به سمتم گرفت و گفت  یکنارم نشست و دستمال نیشاه 

زودتر به  ایمیتا ک میباش دواریام دیفقط با  شهیدرست نم یزیکردن تو چ هیبا گر _

 و بچه از خطر بگذره.  دیایهوش ب

 

 از دستش گرفتم اشکامو پاک کردم و گفتم دستمال

که سر ما  ییچه بالها یدونیروز افتاده نم نیبه ا ایمیک نیمن به خاطر هم یزندگ 

ما  نیتونست کرد تا ب یتو هرکار یدختر عمو نیشوهر من عاشق منه اما هم اوردین

که داوطلب رحم  یاون   میدونست ینم یما حت یدون یکنه م تیفاصله بندازه تا ما رو اذ

شه و آخرش  کارو کرد که پاش به خونه ما باز ب نیاز قصد ا  استیمیما شده ک یااجاره

 مونه یم نی نفر ا هیدختر واقعا مثل  نیاتفاق افتاد ا نیب ا

که عاشق   نیاما در ا هیلجبازدرسته دختر  ایمیک_داد و گفت  هیتک واریبه د نیشاه

  نیدر آخر جوابم ا یمحبت بود خرجش کردم ول یندارم من هر چ یشوهرتوعه شک

  یعشق سابقم واقعاً قلبمو شکست اما احساس م شیخوام برگردم پ یشد که من م

اهورا بهم زنگ زد و   هوی یقتکم نشده و  یز یچ چیوجودم ه یکردم از عشقش تو تو

به دست آوردن  یو دوباره شانس مو برا  امیقبول کردم که ب داد با سر شنهادیپ نیا

ن عشق  او گهیمتوجه شدم د دمشید ی ام امتحان کنم اما وقتو ساختن خانواده ایمیک

 سابق و بهش ندارم... 
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بهتر بود به خونه برگردم   ومدیاز من بر نم ینشستم کار مارستان یب یتو یساعت کی

 داشت.  ازیبهم ن یاز هر کس شتری دخترم که االن ب شیپ

 

 از جان بلند شدم و گفتم  

 دهیترس یلیخ شب یمونس دخترم د شیخونه پ گردمیبرم من

 

  ستادیمن ا ی به طبع من ازجاش بلند شد و روبرو  نمیشاه 

چهارشونه بود و بدن   دیرسی به نظر م  پیاندازه خوشت یب  یلیداشت و خ یبلند قد

 بود  یتموم زیداشت در کل مرد همه چ یعضله ا

 

  یایتوب ستیالزم ن دمیشد بهت خبر م ینگران نباش هر خبر مونمیم نجایمن هم_

 بشه    تیوسط اون بچه اذ نیا  خوامی نمحواست به دخترت باشه  نجایا

 داره.  اج یگذرونده بهت احت یشب بد  شبید دونمیم

 

  نکهیا  یازش فاصله گرفتم و راه افتادم به سمت خونه دلم تنگ شده بود برااهورا  برا 

که هر   ییرابطه ها نیا یبرا  یصبح تا شب نگرانم باشه حت نکهیا  ینازمو بکشه برا

خونه و من تا ابد و دهر   گشتیکردم کاش برم یم غیخواست و ازش در یروز از من م

 ذاشتم.  یم ارشیخودمو در اخت

 

  یبه خودش آورده بود دخترم داشت نقاش یمونس رو کم لیراح دمیبه خونه که رس 

کنارش نشسته بود با ورودم از جاش بلند شد و به سمتم اومد و    لیراحو  دیکش یم

 د یان پرسنگر
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 فتاده؟ ی ن یدیچه خبر اتفاق جد _

 

 سر تکون دادم و گفتم  دیناام 

 

مبل   یدوباره رو نیغمگ لیراح ستیحالش اصال خوب ن ومدهیهوش نهنوز به  یچ یه نه

 نشست و گفت  

 

به    یاعتقاد نکهیوقت ها با ا یبعض نی لیآ شنینمتو تموم  یاز زندگ بتایمص نی چرا ا_

برات   یزیچ ییدعا یطلسم ایکرده  ن یتو رو نفر یکنم کس یندارم فکر م   زایچ نیا

 نوشتن... 

 ! ادیب شی آدم پ هی یهمه مشکالت برا  نیا شهیمگه م 

 مبل نشستم و صورتمو با دستم پوشوندم گفتم  یرو کنارش

 

من االن گوشه بازداشتگاهه قراره   یاهورا  چارهیب ارمیواقعا سر در نم دونمیمن نم 

 پسرمونم که توخطره...  ومدهی دختر هنوز به هوش ن نیزندان ا بفرستنش 

 !ادیهمه سر من م  ییهویبالها چرا  نیا

 

 اش گذاشت و گفت  نهیس یمنو بغل کرد و سرم را رو 
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خر همه  ا مونهیوقت پشت ابر نم چیماه ه شهیدرست م زیهمه چ زمیآروم باش عز _

کنم   یسر همون دختر بوده خواهش م  ریز زینکرده و همه چ یکه اهورا کار فهمنیم

 یخودتون بباز دیباش به خاطر دخترت به خاطر شوهرت تو نبا  یقو

 . یهست  یزنه قو هیکه تو  یو به همه ثابت کن یخودتو نشون بد دیاالن که با 

 

که   یمن یمن برا  یبود برا می بودنش باعث  دلگرم  نجاستیا  لیخوشحال بودم که راح 

 .  دیرس یم یدیداشت به ناام دمیتمام ام دیپاشی داشت ازهم م میندگز

 

بود  نیهم شهیبود هم دهیغذا درست کرده بود به خونه رس دهیاز راه نرس چارهیب دختر

 به تمام معنا  ییکدبانو هی

  یبرا یلیم مزیمونسه عز یخوردن نهار اما حت یبرا می نشست زیدور م لیراح بهاجبار

 هم نگران  یلیخ می غذا نداشت همه نگران بود

 

به  شدیخنجر م یها بدجور هیثان نیتک تک ا  یتو شیخال یدلتنگه اهورا بودم جا 

 رفت ی قلبم فرو م

 

جواب دادم   نیاسم شاه دن یبه سمتش رفتم و با د عیاهورا سر هیزنگ گوش  یصدا با

 گفت   یبا حال خوش

 

 یل یخ گنیاومده باالتر دکترا م شیاریسطح هوش ایمیخوب دارم برات ک یخبرها_

 ...ادیبه هوش م یبه زود  یعنی  گنیکننده است  م دواریام
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به   دهیترس لیاز دستم افتاد و راح یبلند گوش  غیج هیبا   شدیمگه م نیخبر بهتر از ا 

 سمتم اومد و گفت  

 

 شده ؟  یشده چ یچ_

 

 ادیبه هوش م یگفتت به زود  اومده باال شیاریمحکم بغلش کردم و گفتم  هوش 

 

کردن مونسم اون گوشه   هیو من شروع کردم به گر میبغل کرد گرویهم محکم همد با

مونس زانو  هیفاصله گرفتم کنار پا لی دخترکم بترسه  از راح خواستمیبود نم دهیترس

 زدم و گفتم

 

ما   شیخونه پ گردهیزود بابا برم یلیخ شه یداره خوب م یهمه چ ایدورت بگردم نترس 

 ش یبهتر م یلیداره حالش خ ایمیخاله ک

 و منو بغل کرد و گفت  دیخبر خند نیا دن یمونس با شن ه

 ؟ یگیم راست

 گرده؟یمامان بابا برم 

 

ما  شیخونه پ گردهیزود برم یلیو گفتم آره جون دلم بابا اهورا خ دمیصورتشو بوس 

گ نکردم مانتکم و تنم کردم دادم از درن  یخبر رو به اهورا م نیرفتم و ا یزودتر م دیبا

به  دیزود با یلیرفتم خ رون یاز خونه ب مهیسرم انداختم و سراس  یو شال و رو

 دادم  یو بهش م خوبخبر  نیو ا دمیرس یبازداشتگاه م
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خوشحال بودم که   نقدریخودمو به بازداشتگاه رسوندم سراغ اتاق سرگرد رفتم ا یوقت

 ن از جاش بلند بشه و بگه  م دن یبدون در زدن وارد بشم و اون با د

 شده؟  یزیباشه  خانم چ ریخ 

 

زود به هوش  یلیخ گنیاومده باال دکترا م ایمیک یاریخوشحال رو بهش گفتم هوش 

 خبر رو به اهورا بدم   نیا دیمن با ادیم

 ناراحت بود که سر جاش نشست و گفت   یاون انگار کم اما

 

را و از اونجا فرستادنش زندان   و دادس یقاض شیپ  میمتاسفانه همسرتون فرستاد_

 . ستین نجایا گهید

 نبود  نجایا  گهیدود شد ورفت به هوا اهورا رو برده بودن اون د میهمه خوشحال 

شدم و گفتم اما تازه  کیسرگرد نزد زیبرده بودنش زندان ناراحت چند قدم به م 

 اتفاق افتاده سرگرد کالفه گفت  نیروزاید

 دیبا می بازداشتگاه نگهش دار یتو میتونی نم یلیما خ نهیاخانم اما روال کار  دونمیم _

  ادیکه اون خانم به هوش م یدادسرا از اونجا فرستادنش زندان و تا وقت میفرستاد یم

 مونه یهمون جا م

  یکردن حال خوبم به قدر هیها نشستم و شروع کردم به گر  یاز صندل یکی یرو

 یبخورم سرگرد  جعبه دستمال کاغذتکون  نجایاز ا تونستمینم  گهیناخوش شد که د

 رو به سمتم گرفت و گفت  

 

راحت   التون یخبر رو بهش بدن خ نی ا گمیم رمیگ یمن تماس م دینکن هیحاال گر_

 باشه 
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 باال آوردم گفتم سرمو

 زد و گفت یلبخند دیکنی لطف و در حقم م  نیواقعاً ا 

 

 خبر بررو بهش بدن  گمیو م زنمیخودتون زنگ م شیاالن پ نیهم نیبله نگران نباش _

 خونه   گردهیزود برم یلیشوهر شما خ ادیاگه به هوش ب 

به  شهی هم گناهیآدم ب شهیدرست م زیهمه چ  دینگران نباش خوادی نم یتاب یهمه ب نیا

 د یوقت فراموش نکن چیرو ه نیا رسهیحقش م

که آورده   یزنگ زد و خبر زدیکه ازش حرف م یمن به اون زندان  یکه جلو سرگرد

 آروم گرفت.  المیخ یدم و گفت تا به اهورا بدن کمبو

و تمام مشکالت ما  شهیم داریب ایمیک گهی د دونستمیجون گرفته بود م وجودم یتو دیام

 شده بود.  میزندگ دی روزا تنها ام  نیبود که ا تی واقع نیا شهیحل م

کتر خودم با د دیرفتم با مارستان یاز سرگرد به سمت ب یبعد از اونجا و تشکر حساب 

 و مطمئن شدم.  زدمیحرف م

 ... نجایا  رسهیتماس گرفتم اون گفت شب م لمون یراه باز با وک یتو

 

 دمیکه رس مارستان یب به

من از جاش بلند شد و به سمتم اومد  دن یبا د نیشاه وی یس یبخش آ یو که تو پام

 و گفت 

 ! دمیخودم بهت خبر م یا یمگه قرار نشد که ن یکن یم کاریچ نجایتو ا _
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چه خبره واقعاً    نمیبب  مضطرب رو بهش گفتم من حالم خوبه یما من خوشحال و کما 

 اومده باال؟  شیاریهوش ایمیک

 زد و گفت   یلبخند 

بره   شیپ  ینجوریگفت اگه ا میزدی حرف م می بود داشت نجایاالن دکترش ا نیآره هم_

 .  ادیزود به هوش م یلیخ

 

بود   یتوش بستر  ایمیکه ک یاتاق نشستم و به اون  یصندل یو رو دمیکش یراحت نفس

 از صبح گفتم خدا رو شکر یشدم با حال بهتر  رهیخ

بشه تا اهورام برگرده خونه از دادسرا فرستادنش زندان  داریزودتر ب یلیکنم خ یم دعا

 . مونهیهمون جا م ادیبه هوش م ایمیکه ک یتا وقت گنیم

 

 کنارم نشست و گفت  نیشاه 

کاسه   مین ریز یکاسه ا هیخودم شک دارم  یدختر عمو ایمیاما من به شوهر تو به ک _

 است 

 عاتو داره   هیاز شوهر تو  ایم یکنم ک یمن فکر م فتادهیاتفاق ن نیکه ا یالک

 

 اخم بهش نگاه کردم و گفتم با

 ست ین ایمیک نیشوهرم و ا نیب  یزیچ چیه یگ یکه م هیمزخرفات چ نیا 

  منهیگجونم و زند  یخودش بال ایمیک نیمنکه گفتم ا 

 

 موند و گفت    رهیخ واریشد و به د نهیاما دست به س نیشاه
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 . شهیبرات روشن م  یروز همه چ هیو   ینیبیاز من گفتن حاال م_

 

همون جا نشستم و با اومدن دکتر باهاش حرف زدم و اون  ینزدم کم یحرف گهید

فته بود شب  گ نیراحت کرد دوباره به خونه برگشتم شاه المیکرد و خ دواریمنو ام یوقت

 لیبه خدنه برگشتم راح دیاینبود که از دستش بر ب یخونه چون اونجا واقعاً کار ادیم

 یدوباره زندگ یعنی نیو ا کردیم یداشت باز سبهتر بود مون یلیمثل خودم حالش خ

بود که   ییما بسته بود به اهورا هیما خوش یکرده بود زندگ دایپ ان یخونه من جر یتو

و گرنه   میگرفت یهم من هم دخترم با حضور اهورا بود که جون متمام جونمون بود 

 می غذا خوردنم نداشت یکدوم دل و دماغ حت چیه

اونم لبخند    دونستمیبهتر شده م یلیحالش خخبر  نیا دن یدونستم االن اهورا با شن یم

 و صبحه.  روزیبهتر از د  یلیمهمونه لباش شده  واالن حالش خ

 

و اون با جون دل  گمیم ریاز همه اتفاقات اخ لیراح یبراو من  میاشپزخونه بود یتو

که   یاتفاقات نجایبراش از ا میزدیو حرف م می که  زنگ خونه نشسته بود کردیگوش م

بود حرفامون    یرینظ یدختر سنگ صبور  ب نیبود ا نیهم شهیهم گفتمی افتاده بود م

به  یباز کردم نگاه در و یجام بلند شدم وقت زبخاطر زنگ خونه نصفه موند  و من ا

 دادم  رون یکالفه نفسم و ب  نیشاه دن یانداختم وبا د اطیح

 

وارد خونه   یبزنم وقت  یحرف تونستم یراحت نبودم باهاش اما نم  موندینم نجایا کاش

 رفت و گفت  ییشد خسته به سمت دستشو

رفت  ادمینخوردم شامم  یچیاز صبح ه شمیهالک م یدارم از گشنگ گهیمن د _

 خوردن هست ؟  یبرا  یزیچ  رمیبگ
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 یکه احساس م زدی حرف م الیخیب  ینجوریآدم با ما راحت بود انقدر ا نیا نقدریا 

 تکون دادم و گفتم   یسر می شناس یم گرویهمد شهیم یصد سال هیکردم 

 

 ی بخور یایب  یدستاتو بشور یتون یشام هست م آره

 رفت   ییبهم زد و گفت ممنون و بعد به سمت دستشو  یلبخند 

 بود رو بهم گفت  نیگر منو شاهکه آشپزخونه نظاره  لیراح

 از من گفتن.  شهی م شیزیچ هی کهیمردت نیا _

  

 ؟  یچ یعنی 

 شد و گفت   نهیبه س دست

 !ادیاز تو خوشش م نیا  ینه ول ایدونم بگم  ینم_

 اد؟یکه از من خوشش م یچ یعن ی یشد  وونهیو گفتم د دمیبلند خند یبا صدا 

 

 دونم ینم گهید _

 

 من شوهر دارم بچه دارما   کهوید

 و گفت  دیاخماشو تو هم کش یاما راه 

  یباز چشماشون رو یداره بچه داره ول ی طرف زندگ ننیبی مردا متنفرم که م نیاز هم _

 ... مونهیهمون زن م
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 حرفش و زد و به اشپزخونه رفت  لیراح 

 ستادمیا وارید کنار

 ممکن نبود   نه

 بود  ایمیبرسه عاشق ک نجا یبه ا که روزید نیبه من گفت تا هم خودش

 ! ستیشبه فراموش کنه که عاشقش ن هیروزه  هیآدم  شهیمگه م اما

  یبه فکر رفته بودم وقت واریبهم زده بود همونجا کنار د لیکه راح ییاز حرفها جیگ

 د یبرگشت متعجب پرس نیشاه

 !یستادی ا یینجایتو چرا هنوز ا _

 

 دن یدنبال اومد و با د نیزخانه کج کردم شاهتازه به خودم اومدم و راهمو سمت آشپ 

 نه بغلش کرد و گفت آشپزخو یمونسم تو 

 حال فرشته خانم چطوره ؟  _

 

 خنده قشنگ گفت  هیبا  مونس

 خونه .  گردهی من حالم خوبه مامانم گفت بابا اهورا زود برم _

 

 کرد و گفت  یاخم کم رنگ نیشاه

 خونه . گردهیمامانت راست گفته برم زمیآره عز _

 ؟ یمنتظر من بود ای یخورد شام
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 اشاره کرد و گفت   زیمونس به م 

 م یشام بخور می خواستیتازه م مینه نخورد _

بهتر   نیاز ا_نشوندش خودش هم کنارش نشست و گفت  زی پشت م نیشاه 

 ؟یگرسنمه تو چ یکه من بدجور میکن شهشروعینم

 

 مونس با خنده گفت  

 بابام تنگ شده بود   یانخوردم دلم بر   یچیمنم گشنمه ناهار ه _

 ناراحت شد و دست دخترمو رو نوازش کرد و گفت  نیشاه صورت

 

  فی ضع ینش  ضیکه مر یبخور  دیخونه با گردهیزود برم یلیبابا خ زمیغصه نخور عز _

 ؟  زمیباشه عز نهیحالتوخوب بب  شهیمثل هم ادیبابا م یتا وقت ینش

 

  نیخوشحال بودم دخترکم به او  یراض زدی خوب با دخترم حرف م  نقدریا  نکهیا از

  نیگذاشت کنار ما نشست و رو به شاه زیم یغذا رد رو یوقت لیداشت راح ازیحرفا ن

 گفت 

 

 ن؟ یبمون  نجایهم دیشما قصد دار_

 

 و گفت  دیقاشق غذا رو چش هی نیشاه 

 بمونم .  نجایهم  خوامیآره م_
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 دیباش نجاینباشه ا زمال گهیاما فکر کنم شما د_هم گفت   یتو  یبا اخمها لیراح اما

مزاحم   گهیفکر  کنم بهتر باشه د ششون یمن هستم پ  ستنیمونس تنها ن نویلیچون آ

 .دیبه کارتون برس دیو شما بر میشما نش

 

 

 بشقاب گذاشت و گفت   یبود قاشق تو دهیو خوب فهم لیانگار حرف راح 

 ن؟یکن یم   رونمیب نیدار نجایاز ا نیاالن دار یعنی_

  یعنیخانواده خودش منو دعوت کرد االنم  نیا ستین یهمان نواز رسم م نیاما ا 

 ن؟یکنی م رون یمن و از خونه ب نیدار

 ن؟ یفرستاد یمنم به جنگ مرگ و زندگ یکه دهتر عمو  یوقت اونم

 

منظور   ستی خبرا ن نیاز ا میکن رون یکه ب  یچ یعنی هی چه حرف نیجواب دادم نه ا عیسر

 گفت   نیبه خاطر هم نیستیراحت ن  نیراحتحتماً نا نجایکه شما ا نهیا لیراح

 باال انداخت و گفت   یشونه ا  نیشاه

 

 مثل تو دخترت ناراحت باشم؟  بایدو تا خانم ز شیپ دیچرا با_

 رمی باشه اون موقع م شتون یو پ رون یب ادیکه اهورا ب یراحت من حالم خوبه وقت التیخ

 رو تنها بذارم و برم  شما طیشرا تی ا یتو  دیباشاالن از من انتظار نداشته  یول

  یاهورا تو  یصدا  یرفتم وقت ییرایتلفن خونه از جام بلند شدم و به سمت پذ یصدا با

ها انقدر خوشحال شدم که زبونم بند اومد  اهورا پشت خط    وونهیگوشم نشست مثل د

خودمو جمع بود  یو من دست و پامو گم کرده بودم باالخره هر جور  زدیداشت حرف م

 گفتم و جور کردم و 
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 ؟ یزنگ بزن  یتونست یچطور زمیعز جونم

 اهورا از اونور خط گفت    

 کم  یلیخ یزنگ زد ول شهیم نجایا_

 ؟ دیرس لمون یخوشحال شدم وک یل یو بهم دادن خ یکه برام آورد یخبر زمیعز 

اما  ستین یهنوز ازش خبر  یول رسهیبه ساعت انداختم و گفتم گفته بود شب م ینگاه

 اد یهم گفتم که ب لیراح نجاستیا نیشاه

 

زود رو براه  یل یخ زیهمه چ ایغصه نخور  زمیعز یبهتره که تنها نباش یکرد یکارخوب_ 

 خونه باشه؟  امیو من م شهیم

تورو ناراحت کنه فقط و فقط مواظب دخترمون باش   یزیچ دیفکر نکن نبا زیچ چیبه ه 

 باشه؟ میبش مون یکه بعدا پش فتهیب یاتفاق  ینذار

 

 ییتلفن ها نیشم گفتم و وسط حرفامون  تلفن قطع شد احتماالً از اپشت سر هم چ 

 حرف زد شدی نم قهیدق کیاز   شتریبود که ب

 و گفت  شونم گذاشت  یدستش رو لیکنار تلفن خشکم زده بود که راح 

 

 ؟  زمیبود عز یک_

 زود قطع شد  یلیپاک کردم و گفتم اهورا بود از زندان زنگ زده بود تماس خ اشکامو

 رتمو  با دستش قاب گرفت و گفت  صو  

 خونه   گردهیزود برم یلیخ شهیداره درست م یدلم غصه خوردن نداره همه چ زیعز_
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 !یکن اصال رفته  سفر کار فک

 

 رفت  یهم نم یسفر کار یا اهورا بدونه من حت اما من با بغض گفتم ام 

 ه بودم از وجودم و گم کرد ین یبود انگار ن نیسنگ یلیمن خ یاهورا برا  نبود

 . دونستیخوب م نویمرد وابسته بودن و اهورا ا  نیاندازه به ا یب من

  یداده بودن نم ایمیاپدر مورد ک  یادوارکنندهیام  یبرا یکه دکترا خبرا  یاز وقت یدو روز

کلمه نتونسته بودم حرف   کی یاهورا رفته بودم و تمام مدت حت دن یگذشت دو بار به د

 بزنم فقط بهش زل زده بودم. 

 . کشت یداشت منو م مینگدلت

 

 بشه  داریب ایمیخوب بودم  که ک یسالن نشسته بودم و منتظر خبرا یتو

 گفت  یواون با خوش دمیواومدبه سپتش د رون ی ب وی یس یبا لبخند از ا  یوقت دکتر

 به هوش اومد! مارتون یچشمتون روشن ب_

 نتونستم از دکتر تشکر کنم و  یحت

 شدم وی یس  یواردااز کناره دکتر گذشتمو  یبا سرخوش 

 

خودمو   زدمیدختر حرف م نیبا ا دیجلودار من بشه  االن فقط با تونستینم گهید یکس 

کرد و  یبهم نگاه کرد پرستار داشت دستگاه ها رو چک م یحال یبهش رسوندم با ب

 و گفتم ستادمیا کشیانگار اصالً توان حرف زدن نداشت نزد ایمیک
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 ؟ ایمیک یشد داریب یخوب 

تورو زده   گنیشده اهورا افتاده زندان م  یچ یدونینم یکه چشماتو باز کرد کرخداروش

 نبوده  یز یچ نیکه همچ یبهشون بگ دیبا

 

پرستار  یبعد دوباره چشماشو بست نگران بازو یشد و کم رهیبهم خ یحال یب 

 انداخت و گفت  ایمیبه ک یشد پرستار نگاه  هوشی گفتم دوباره ب دمیچسب

 

  هوشی استراحت کنه چند روزه که ب دیخسته است با  _حال یب  زمیعز ستین هوشیب_

 راحت حرف بزنه  تونهیبوده االن نم

 

بگه   یآگاه سیاالن به پل نیخواستم هم یاالن حرف بزنم م   نیخواستم هم یاما م 

 نکرده  یکار چیاهورا ه

برم خونه   خواستمینم گهید کردیقصد حرف زدن نداشت و اصالً چشماشو باز نم 

  نیزنگ زدم و ا  لیبشه باهاش حرف بزنم به راح  داریب  یتا دوباره وقت مونمیم نجایهم

 سالن منتظر نشستم  یدم و دوباره تومونم خبر دا لیخبر رو بهش دادم به وک

 

قبول    گهیشد اون بهم م یهر چقدر اصرار کرد که به خونه برگردم که هر خبر نیشاه 

زدم و  یزن حرف م نیزودتر با ا دیبا  نمیخونه منتظر بش یتونستم تو ینکردم و نم

 رون یآوردم ب یاهورا از اونجا م

بشه ومن نفهمم و اما انگار که اصال    داری نشسته بودم تا نکنه ب داریطول شب و ب تمام

 رو به من گفت  یعصبان گهید نیشدن نداشت آفتاب که طلوع  کرد شاه داریقصد ب
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 ی نیبست بش نجایا  ستیالزم ن یهمفیم ادیبهوش ب یاریخودتو از پا در ب یخوایم_

 پاشو برو خونه  

  ایبخونه استراحت کن بعد از ظهر  برسونمت

که شد باهاش حرف بزنم   داریب دیبا مونمیم نجایهم رمی تکون دادم و گفتم نه نم یسر

 بگه   هاس یبه پل دیشده با یبهم بگه چ دیبا

 

بود من نگران بودم و   دهیو اونم مثل من نخواب زدی کالفه طول سالنو قدم م نیشاه

 ایمیصبح بود که دوباره ک ۹ یهاساعت دیخوابیچرا نم قاًیدق نیشاه دونمیمنتظر و نم

وارد اتاق کردم تا کنارش  سایچشماشو باز کرد با هزار خواهش و التماس خودمو با پل

 بگه  سیپل هب  زیباشم و ازش بخوام همه چ

 !ادینم ادمی یزیکرد و گفت من چبه من نگاه  ایمیک دن یاونا پرس یاما  هر چ 

افتاده و چرا اهورا   یب چه اتفاقاوکش دونست ینم  یعنیاومد  ینم ادشیکه  یچ یعنی

 مجبور شده که هلش بدا؟ 

 ادینم ادتیکه  یچ یعن ی یگیدروغ م یشدم به سمتش رفتم و گفتم چرا دار  یعصب  

  یباز نقدریبگو ا سایافتاد راستش و به پل  یکه اون شب اونجا چه اتفاق ادتهیتو خوب 

 نشون داد و گفت  دهیخودشو ترس یاما بدجور ایمیک اریدر ن

 

 کنه  تیمنو اذ خوادیم نیا دیاز من دور کن  نویکنم ا یخواهش م _

 

کنم؟ من فقط  تشیاذ  خواستمی من م کردمیگرد شده بهش نگاه م یبا چشما 

زن  نیکنم اتحمل  تونستمینم گهیبغضم شکست د  گهیرو بگه د تی واقع خواستمیم

دکتر  ادین ادشی یز یراه بندازه ممکن نبود چ دیجد یباز هی خواست  یبدون شک باز م
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بود اما االن که  دهیند یا هبه حافظش داشته باشه صدم یکه ربط ییگفته بود که جا

به خاطر شوک همه   نکهیگفت احتمال ا یم چارهیدکتر ب ستین ادشی یز یچ گفتیم

 ادیم ادشی یرفته و به زود  ادشیاز  زیچ

بلند   ینشستم و شروع کردم با صدا  نیزم یرو واریاومدم کنار د رون یاتاق که ب از

 کردن  هیگر

 داشت نداشت؟  هیو روز من گر حال

 بو  یاوج بدبخت نیروز افتاده بودم و ا نیبه ا 

  یریتقص چیمنتظر بودم چشماشو باز کنه و بگه که اهورا ه یدوار یبا اون همون ام د

چقدر  ادینم ادشی یزیچ گفتی دروغ م  شدو به رهیمن خ یچشما یون توا ینداره ول

 زن   نیبود ا یعوض

   گفتیدروغ م نطورینامرد بود که ا چقدر

 شده کنار پام زانو زد و گفت   کیحالم بهم نزد دن یبا د نیشاه

 من ! زیعز یکن یکه تو م هیچه کار نیا_

که تو فکر   یطور ایمیاور کن کب زنهیاومد حرف م ادشیهر وقت که  ادینم ادشی گهیم

 ست ین یکن یم

 

  هیو چ هیک نیا  دونمیمن خوب م یشناسیرو نم کهیزن نیبلند داد زدم تو ا یبا صدا 

 کنه یم تی منو اذ خوادی م کنهیکار م نیاز قصد داره ا  کنهیم یداره باز

 کنهیکارا رو م نیا  نیهم یکنه برا یم تی منو اذ خوادیم 

 

 فشار داد و گفت  نشیس یروسرم رو بغل کرده  نیشاه 
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  یبا خودت م نکارویاز پا افتاد چرا ا گهید یکرد هیمدت تو که انقدر گر نیآروم باش ا 

 ؟یبا خودت رفتار کن نطوریکه تو ا هیشوهرت راض یکن یتو فک م یکن

اون  یچند روز آب شد نیتو ا شناسهی تورو نم رون یب ادیازت نمونده باور کن ب یزیچ 

 نکن نکارویبا خودت ا  یستین دمیز اول دکه من رو ینیلیآ

 به خودت به دخترت رحم کن 

و  دواریاز اون دختر ام یخبر گهیبه خونه برگشتم د نیبود همراه شاه یبه هر سخت 

 زنگ زده بود نبود  لیبه راح  شیکه چند ساعت پ یخوشحال

 رفته بود  گ یتمام وجودم و درد و غم و ناراحت 

  ییها یباز نیکنه و من واقعاً خسته بودم از ا یکارو نم نیا لیبدون دل ایمیک دونستمیم

 نگران به سمتم اومد و گفت   دنمیبا د لیراح نداختیکه راه م

 

 ؟  یشد ینجور یتو که حالت خوب بود چرا االن ا زمیشده عز یچ _

 

 من جواب داد  یبه جا نیشاه

کار رو  نیصد اداره از ق گهیم نیلیآ ستی ن ادشیهم  یچی ه گهیبهوش اومده م ایمیک _

 . ست ی کارا ن نیاون اهل ا شناسمی من دختر عموم و خوب م دیکنه اما باور کن یم

 

 پوزخند رو بهش گفت  هیانداخت وبا   نیبه شاه یه ینگاه عاقل اندر سف لیراح 

دو نفر به   نیا یتمام مشکالت زندگ ی تو خوب نشناخت یگرام یپس تو دختر عمو _

 رنگ و لعاب شماست! یساده و ب یخاطر همون دختر عمو
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شده بود خودش و   دینا ام  گهیواقعا د لیحرف از زبان راح نیا دن یکه با شن نیشاه 

 سرش گذاشت و گفت   یمبل انداخت و دستشو رو یرو

غلط   یو  ک گهیدرست م یک دونمیواقعا نم شهی از سرم داره دود بلند م گهیمن که د_

  ییزایو چ دمیشن ییحرفا ناسمشیخودمو نم  گهیکنم د یروزا احساس م نیاصالً ا

 که واقعا برام باورشون سخته.  دمید

 

 مبل نشوند و آروم  گفت  یمنو رو لیداح 

 رون؟ یبره ب میکندک  یمونس خوابوندم نگرانش نباش اون پسره رو چه جور_

کالفه به سمت   لیشو راح  الیخی پس ب ستیبرو ن  دونمیباال انداختم و گفتم نم یا  شونه

 قرص مسکن  هیدستش بود با   یآب تو وان ی ل یبرگشت یوقت آشپزخانه رفت و

 

 دادم و گفتم  هیمبل تک یکه خوردم آروم به پشت یوقت

  داریزن بود تا ب نیبه ا دمون یتمام ام شهیخبر رو بشنوه واقعاً ناراحت م نیاگه اهورا ا_

 بشه اما االن ... 

 شدم   دیواقعا ناام گهید االن 

 

  دستمو نوازش کرد و گفت لیراح

آدم باشه   نیواقعا حق با ا دیشا شهیدرست م هیچه حرف نیا  یشد دینگوچرا  نام نیا_

 .ادینم ادشی یزیچ دیاش از دست داده شاحافظه دیشا

 

 هیدختر ساده است اون  نیچپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم انگار توام باورت شد ا 

 نداره  یکه دوم  یهفت خط
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 ست ین ادمی یزیچشمام و گفت چ یزل زد تو دمیاز نگاه کردنش فهم من

 

از  نیکرده بود و شاه ایمیکه ک یاز کار لیمنو راح   میشوک بود یهر سه نفرمون  تو 

 بود  دهیشن ایمیکه راجع  ک ییحرفها

 خونه موند دوباره از جاش بلند شد و گفت یتو یا  قهی دق ۲۰ نیشاه 

 

واقعاً داستان از چه  نمیبب  زنمیتنها نباشه  باهاش حرف م ایمیک شیمن بهتره برم پ  _

 دم یقرار است بعد به شما هم خبر م

فقط خودت از پا   یطور نینکن باور کن ا تی ودتو اذکنم انقدر خ یتو هم خواهش م از

   شهیدرست نم یچیو ه اسی یدرم

 

چه   دهیکش یدختر دوباره چه نقشه ا ن یا دونمیگفتم من نم لیرفت رو به راح رون یب 

 داره  یابرنامه 

 کارو کرده  نیا که

  میکن ریبکنه و منو اهورا توش گ یکار هیدوباره  نکهیترسم از ا یترسم م یم واقعا

 . رون یب مییایب  مینتون

خود و   یزن واقعاً ترس داشت حت نیا دهیکالفه بود و معلوم بود ترس لمیراح

دختر ساده و عاشقه اما  هی کردن یشناختن و فکر م یاش هم اونو نمخانواده 

   دونستنینم

 یتا از هم نپاشدش ب ما و یزندگ یمار خوش خط و خال که چنبره زده رو هیاصل  در

 ست ی بشو ن الیخ
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خواستم منو تو  یاهورا هم نرفتم نم دن یبه د ینرفتم حت مارستان یتا شب به ب گهید

به    یدیام  یفردا دوباره روزنه  دیکنم شا دشیخواستم ناام ینم  نهیحال و روز بب نیا

 آروم کنم. یحرفا کم نیکردم خودمو با ا یشد پس سع یاز مما ب یزندگ یرو

 

 یکردم صدا زیکه گوشامو ت یحرف زدن دو نفر چشمامو باز کردم کم یصبح با صدا 

 دادم  صیو تشخ نیو شاه لیراح

 گفت یم لیکه راح دمیرفتم و شن رون یاز اتاق ب 

ها حرف   سیبا پل نکهی قبل از ا دیداره وگرنه چرا با یهانقش  هیباز کهیزن نیا یدید _

 ؟  نهیو بب  نیلیبزنه بخواد ا

 به موهاش زد و گفت   یکالفه چنگ نیشاه

 

اصال   گهیدروغ م  یک گهیراست م ی ک دونمیکردم نم ریواقعا گ دونمیمن نم گهید_

 ن؟ یبک نیلیکه زد و بهت گفتم به نظرت به ا یاز چه قراره فقط حرف ان یجر

 

  یمن هر دو نفرشون سکوت کردن و به جا ن دیگذاشتم و با د ییرایپذ یپام و تو 

  نهیکه منو بب خوادیامروز اون زن م دونستمیخوب م دنشیبه د رمیجواب دادم م لیراح

 ت ی گفتن واقع یبهم بگه در ازا  ییزایچ هی خوادیو حرفش رو بزنه مطمئناً م

 یزن م نیوجودم بود قابل انکار نبود من واقعاً از روبرو شدن با ا یکه تو یترس

عاشق اهورا   یحرفاش نداشتم من به قدر دن یجز رفتن و شن یاما چاره ا دمیرست

 نبود.  یز یکه چ نی روبرو بشم ا نایبودم که با بدتر از ا

 

 رو بهم گفت  دمیو کنار در د نیآماده که شدم شاه 
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 م یبهتره که بر _

 رسونمت یخودم م 

 

سکوت به   یوشدم و ت نیرو نداشتم پس  سوار ماش یکس چیحوصله و بحث با ه 

  میرفت مارستان یسمت ب

 و شکست و گفت  نمون یسکوت ب نیشاه میدیکه رس مارستان یب  یکاینزد باالخره

داشت فقط به من   یینابجا یباهاش حرف بزن اگه خواسته   یمنطق کنمی خواهش م _

 کنم.  یم شیبگو من راض

 

 بهش زدم و گفت  یپوزخند 

به خواسته اش    نکهیکنه جز ا ینم یراض یزیچ چیتو زن سابق تو رو ه یدختر عمو _

 م ی برسه و  چشم بگ
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