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 و مونس روبرو شدم   نایو م لیاز سر کار به خونه برگشتم باشور و شوق راح یوقت

من دارم کم   دیشا کردمیسه نفر انقدر خوشحال بودن که من احساس م نیا

 کنم!  یم یخوشحال

 نیاومدن ا ایبه دن یارک و آماده شدن براتد یتو یو بدجور شناختنی سر از پا نم 

 بچه بودن 

  

  یها یاز لباسها واسباب باز یمیعظ لیگذاشتم با س ییرایپذ یقدم اول تو  یوقت 

 پسرانه مواجه شدم 

 

 و بغلم کرد و گفت  دیهمون جا خشکم زد و مونس با شوق به سمتم دو 

 

 می دیخر لیبا خاله راح نارویمامان همه ا ینیبیم_

 داره    اجیداداش کوچولوم به همشون احت گهیم خاله

 

رنگ و وارنگ نشست و   دینگاه کردم و اون با خنده کنار اون همه خر لیسمت راح  به

 گفت 

 

پسرت به خدا که تو   یکه من ذوق دارم برا یانقد یپسندی م نیبب ایزود باش ب _

 .. یندار

 .. شهیوارث دار م هیخاندان اهورا داره  
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 و گفتم  نشستم کنارش

 

 نه من...  استیمیشکم ک یاولشون تو وارث

 ارن یمطمئن هستم بچه من و آدم به حساب نم 

 کار؟ یخوان چ یبدبخت و م نیلیاونا بچه  ا 

 اخم کرد و گفت   

 کار؟ یچ خوان ی وم نیلیکه اونا بچه ا یچ یعنیدختر  یزنیکه م هیحرفا چ نیا_

 از خداشونم باشه...  

 عاشق پسرن چه ده تا باشه چو اونا

 ... کنهیبراشون نم یفرق   چیدونه ه هی ه

 

 نی به ا یاما وقت  شدی حال دلم عوض م کردمیدونه به دونه اون لباسا رو که لمس م 

شکم اون زن روز به روز داره بزرگتر   یدارم که تو گهیپسر د هیکردم که من  یفکر م

 شه یده مآوردنش آما ایبه دن یداره برا ایمیو ک شهیم

  چیهمه اتفاق ه نیشکم من بود و ا یهمون بچه تو  شدیم یچ شدیحال دلم بد م  

 افتاد!  یکدومشون نم

 

 اهورا رو؟  ایکنه  شیخواست منو آزما یم ینطور یواقعا خدا ا 

 

غافل شده بودم که با تکون خوردن دست  ایفکر رفته بودم از دن یانگار که بد تو 

 موند و گفت   رهیگفتم مشکوک بهم خ یصورتم به خودم اومدم و جانم یجلو لیراح
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 سرته؟  یناجور تو یفکرا یکن یم یخودخور یهنوزم دار  یکن یفکر م  یبه چ یدار_

  یچ یاالن دار دهیبه تو رو کرده خدا داره خودشو بهت نشون م یدختر خوب و خوش 

 ؟  یخوریغصه م یکن یکار م

 هات فکر کن به خودت فکر کن...به بچه  ایخودت ب به

تهران و خبر حامله بودن تو به اهورا   میبرگرد  دیامروز با نیهم  گمیبه من باشه بهت م 

 میبد

 !ی کن یدست دست م نقدریچرا ا دونمیاما تو نم 

 

  یبدتر زیبرم تهران و با چ  دمیترس یکه م نی کردم به خاطر ا یدست دست  م 

 روبرو بشم 

 نتونم خودمو جمع و جور کنم  گهیبار د  نیروبرو بشم و ا یبا اتفاق تلخ تر 

 گرفته راحت  یلیخ گهینفر د هیجام   نمیواهمه  داشتم برگردم و بب 

 

بمونم با   نجایتونستم ا ینم گهیبه تهران آماده بشم من درفتن  یاما مجبور بودم برا 

 اونجا باشم  نجایدوتا بچه آواره ا

 گفتم لیکردم پس رو به راح یم  میزندگ یبرا یفکر دیبا 

که   یدونیتو نم یزن یبه اهورا نم یحرف چی که من نخوام ه یتهران اما تا وقت میگردیبرم

 سراغش...  رمیمن حاملم خودم م

  یمطمئن بشم بعد خبر باردار بودنم و بهش بدم ناراحت سر  ییزایچ هیخوام از  یم 

 تکون داد و گفت 
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فقط برگرد اون   دمیبهت قول م گمینم چکسیبه ه یچی تو برگرد تهران من ه _

کرده   انتیکه به تو خ یکن یفکر م یبه چ یاونجا و تو هنوزم دار  رهی میبدبخت داره م

 نه! ای

 

  یو دودل دیکرده بود با ترد زیت یبود گوشاشو بدجور  دهیا شنمونس اسم تهران ر 

  دیآهسته از من پرس 

 

 تهران؟  میبر میخوایمامان م_

 

 پدرش تنگ شده بود پس   گفتم  یدلش برا  یبدجور سوختی دخترم م یدلم برا 

  ین یبیبابا تو م یتهران به زود  میریم زمیآره عز 

 دن یکش غیو شروع کرد به ج دیپر نییبود باال و پا دهیکه شن یحرف نی از ا خوشحال

 خودشو ازآشپزخانه به ما رسوند و گفت  نایم

 ؟ یزن یشده چرا داد م یشده چ یچ _

 

 رو بهش گفت  لیبا خنده راح 

 

  لیدل نایکنه م یم یخوشحاله داره االن خوشحال یلینشده دخترمون  خ یچیه _

 گفت  لیشد و راح ایجو شیخوشحال
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 تهران  گردهیگرفت برم مشیتصم نیلیباالخره آ _

 گرفته شد اما به سمتم اومد و منو بغل کرد و گفت   یکم نایخبر م نیا دن یبا شن

به اون   گردمیبا رفتن تو باز برم دونمیم  نکهیبا ا یگرفت میتصم نیخوشحالم که بهتر_

 ...  شهیم ری دلگ یلیخونه خ نیسابق و ا ییتنها

 

 گرفتم و کنار خودم نشوندمش  دستشو

مهمون   یشی من م شیتهران پ یایتو م  زنمیبهت سر م شهیهم یکه برا رمینم زمیعز

 من 

  نجایمدت وابسته شدم که رفتن و دل کندن از ا نیا یبه تو تو نقدریا شهیم باورت

به خاطر بچه  رمیبگ یدرست میتصم دیهستم که با  یت یموقع هیسخته اما تو یلیبرام خ

 ...  ستیازش باخبر ن چکسی که ه یاندهیه خاطر آهام ب

 

 و گفت   دیرا بوس صورتم

 یزندگ یکه دوستش دار یکنار کس توی سر زندگ یبر  شمیخوشحال م زمیعز دونمیم_

 یکن

 ... شتیپ امیمن م نجایا  یایبه قول خودت تو م شهیرفع م یدل تنگ 

 

 طی شب بل یکه من باز نظرم عوض بشه پس برا دیترسی عجله داشت م یلیخ لیراح 

و اون  هیچ یهمه عجله برا نیگفتم ا یبه تهران م میکرد تا زودتر برگرد دایپ مایهواپ

کنه   رییبشم و بزنه به سرم و نظرم تغ ییباز هوا ترسهیم گفتیرو راست به من م

 کنه.... 
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  میزندگ طیشرا نیبدتر یبود که تو یزن نایسخت بود م یلیخ نایکردن با م یخداحافظ 

بعداً حتما براش   دیبودم و با ون یبهش مد یلیبهم کمک کرده بود و کنارم مونده بود خ

  کردمی جبران را م

 

که   یقابل اعتماد یاز اون دوستا یکیاالن شده بود  نای کم دوست داشتم و م یلیخ من

 نبوده...   میزندگ یوقت تو چیه لیجز راح

  کردی اشکاش ناراحت م دن ید نیو به سمت فرودگاه رفت میجدا شدازش   یبه سخت 

 م ی جز رفتن نداشت یاما چاره ا کردیبد محالمو کردی م رمیدلگ

 

 ادیبابام م  میبه فرودگاه که برس گفتی و م گرفتی مونس همش بهونه پدرش و م 

 دنبالم؟ 

 نم؟ یبیامشب بابارو  م  

 ! ششیپ رمیصبح م 

چند   می که برس یخواستم بهش بگم وقت یبراش نداشتم نم یاما جواب درست حساب

  نیتونستم هم یکنم اما نم رشیدلگ خواستمی نم شهیاز پدرش نم یهنوز خبر  یروز

 تهران! امیتموم شد دارم م گهیاالن زنگ بزنم و بهش بگم اهورا د

 

فرودگاه تهران   یتو مایهواپ یشد و سکوت باالخره وقت یجواب دخترم سکوت م 

چقدر دلتنگ   دمیتازه فهم دمیآلوده تهران و نفس کش یمن بازم هوا  ینشست وقت

فعالً اونجا   دیبا می گرفت و به سمت خونه اون رفت یتاکس لیشهر بودم راح نیا

 روبرو بشم .  هورابا ا یکنم و چه جور کاریچ دیتا بفهمم با موندمیم
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بار  کیاش شده حداقل  ابون یخاطره داشت از هر خ یشهر برام کل ابون یبه خ ابون یخ

  شدی و برام خاطراتش زنده م میبا اهورا گذشته بود

 

که اهورا هم   دمیکش یرو نفس م  یداشتم چون هوا یبودم حس بهتر  نجایا  نکهیا از

 دیکشی اونو نفس م

 آسمون بود  نیهم ریبودم که اهورام ز یآسمون ریز 

  ختمیر یصدا اشک م یو ب ریداده بودم و تمام طول مس هیتک نیماش شهیبه ش سرمو

 م یبه خاطر دلتنگ ختمیر یاشک م

  یاهورا رو بخوام و دلتنگ شتریو ب شتریباعث شده بود ب  نجایاومدن به ا نکهیبه خاطر ا 

 به اوج خودش برسه...  گهید

 

خاطره با  یهم کل نجایخونه زدم ا یتو  یچرخ یوقت میشد لیوارد خونه راح یوقت 

 زل زدم  واریدادم و ناراحت به د رون یاهورا داشتم نفسم رو ب

 

 بغلم کرد و گفت   لیراح 

 .. شهیدرست م یهمه چ ان یخوب دارن م یناراحت نباش روزا   گهید_

 

 ادیدرست از آب در ب لیراح یبودم حرفا  دواریبودم ام دواریام 

 

قهر کرده بود و خوابش   یهمون تاکس  یراه تو یتو نجایا می آیبود م دهیمونس که د 

 برده بود  
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از   المون یخ میخوابش رو درست کرد  یجا دیزحمت آوردنش به خونه رو کش لیراح

 راحت شد دنشیبابت خواب

و    میکنارم نشست  می حال و حوصله درآوردن لباسامونو نداشت یاالن هر دو نفرمون حت 

 اون 

  گفت

االن به اهورا زنگ بزنم و   نیبه نظر من بهتره که من هم گمیدارم بهت م یچ نیبب_

 من  شیپ  نیبگم که تو مونس اومد

دونستم بهش  یم یز یببره که من چ ییبو خوامیخوام بهم اعتماد داشته باشه نم یم 

 نگفتم 

 

 کنم  یعکس العمل نشون دادم و گفتم نه فعال نه خواهش م عیسر 

 

 د و گفت دا هیبه مبل تک ریدلگ 

 بذار بفهمه  ادیبذار ب نیلیآ یکن یم  ینجوریچرا ا _

 شه؟یم دتیعا  یآدم چ نیکردن ا وونهیبزنه از دق دادن و د حرفاشو

 

 گلوم نشست زمزمه کردم   یانداختم و بغض تو نییسرمو پا لیحرفه راح نیاز ا ریدلگ 

 خوشحالم؟ خوشحالم که اهورهرو  ندارم؟  یلیمن خ یکن یفکر م تو

 ازش دورم؟ یهر روز وقت  دمیمن جون نم یکن یفکر م 

  یچشما یهر روز جلو  یلعنت یاون عکس ها  ستیکنم دلم باهاش صاف ن کاریاما چ 

 منن
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 فراموش کرد؟  شهیفراموش کنم مگه م   تونمیمن چطور م 

 بودم.  دهیشهر دودآلود شد و من هنوز نخواب  نیآفتاب باال زد و مهمون ا

با   میچطور با مرد زندگ کردمیفکر م  نیبودم و هنوز به ا رهیخ رون یکنار پنجره به ب  

براش   مویکه زندگ یدوست داشتن با آدم تی که تجربه کرده بودم با نها یتنها عشق

 گرفتم روبرو بشم...  یم  یادادم و با هر نگاه و لبخندش جون تازه یم

 

روز   هی یعنی نیکرد ا یم ییبود و خودنما ستادهیآفتاب باال آمده بود وسط آسمان ا 

 . رمی خودمو بگ میباالخره تصم دیاهورا و من با کی شهر نزد نی ا یشروع شده تو دیجد

 

 ..  دیدر اتاق باز کرد و منو کنار پنجره د یبه آهستگ لیراح 

 اومدو به خاطر خواب بودن مونس آهسته گفت   کمینزدصورتش   یرو یاخم بزرگ با

 

 ؟ ید ینخواب _

 بشه؟  یکه چ یبست نشست نجایتا خود صبح ا 

 ؟  سوزهیشکمته نم یکه تو یبچه ا نیدلت به حال ا یبر  یم نی چرا خودتو از ب 

 کنم ؟ یکه من دارم شکنجه اش م  هی طفل معصوم چ نیگناه ا یگیخودت نم با

  نیتو و مونس اومد گمیو م زنمیاالن به اهورا زنگ م نی من هم یچه نخوا یبخوا چه

 من ...  شیپ

 

  گهیبهش بگو اما د  یخودت هر وقت خواست گمیبا خبر باشه حامله بودن تو نم دیبا

 ی خودتو شکنجه بد نقدریکه تو ا کنمیصبر نم
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 بود  مخالفت ن یبرا ییحرفا رو زده بود که جا نینداشتم چنان مصمم ا یحرف 

 

 شد  یم دیبود که با یکار

  شدمیآدم رو به رو م نیبا ا دیمن با گهیهفته د کیاالن  چه

 

برداشت شماره  شوی گوش یرفت و من پشت سرش راه افتادم وقت رون یاز اتاق ب لیراح

 اهورا رو گرفت بدون سالم و کالم با ذوق و شوق و گفت  

 

 ی شی خوشحال م یلیخ دونمیبرات دارم که م یخوب یلیبده خبر خ یاهورا مژدگون _

 

 با خنده گفت   لیگفت که راح  یاهورا پشت خط چ دونمینم 

 زود اومدن  یلیصبح خ نجایاومدن ا نیلیتو ا دختر

 ... شون ینیبب  یایب یتونیم  

 

 تماس قطع شد  عیسر یلیخ هیصورت اهورا رو تصور کنم که االن چطور تونستمیم 

 با خنده گفت   لیراح

 باشه نجایا یبشمار  ۱۰قطع کرد فکر کنم تا _

 م یدیخند یحرفش حساب نیهر دو به ا 
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دونستم که شروع   یبد روبرو شدن با هاش برام سخت م یلیداشتم خ یاسترس بد 

 به ماخذه کردن من  کنهیم

تنهاش  دینبا  رفتمیم دیمن نبا گهیو بهم م ندازهیمن م ریتقص زی که همه چ دونستمیم

بچه نبود هرگز بر   نیجز رفتن نداشتم و اگر االن داستان ا یاما من چاره ا  گذاشتمیم

 گشتم  ینم

   میمنتظر بود می هردومون آشپزخونه نشست

  میشدیم کتریو به اومدنش نزد گذشتی که م یانگاهم به ساعت بود و هر  لحظه  

 .شدی م شتریاسترسم  ب

 

زود تر از  یلیبا سرعت نور اومد اما خ ایرواز کرد پ می دینفهم لیباالخره به قول راح 

 کرده بود  یرا ط نجایخونه تا ا ریمس شهیهم

 

 اد یبه سمت خونه م مهیکه سراس  دمید یی رایکه درو براش باز کرد از پنجره پذ لیراح 

بودم    ستادهیگشت و من کنار پنجره ا یوارد خونه که شد نگاهش همه جا دنبال من م  

شد درست مثل من که بهش زل  رهیسر جاش خشکش زد فقط و فقط بهم خ دنمیبا د

 زده بودم  

 

 م ی بود دهیرو ند گریسال بود همد یسالها انگار

  کردیاز وجود هر دو نفرمون داشت فوران  م  یدلتنگ 

شده و االن داره خودشو  داریآتشفشان که قرنه خواب بوده و بعد از سال ها ب مثل

 مب کنه   یخال
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   دیصورتم کوب یبزنه محکم تو  یحرف ایبغلم کنه  نکهیا یشد اما به جا کی زدن بهم

 

 اما....  دنمی با د شهی خوشحال م کردمیشدم فکر م شوکه

 کنم  و  محکم به خودش فشار داد و بغلم کرد  زینداد تا کارش و انال یفرصت

 

 که بهم زده بود و شست و با خودش برد  یل یاغوش س نیا

کردم کم کم  استخونام دارن  یسفت بغل کرده بود که احساس مانقدر منو محکم و  

 ... رن یرو به شکستن م
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