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 و شوکه شدم ریمتح دیچیخونه پ یاهورا که تو  هیگر یصدا

 ود یبرام سخت  یتاب یبا ب نطوریاونم ا کنهیم هیاهورا داره  گر نکهیباور ا 

 

 ختم یریدلم م یتو زیگرفته بودم همه چ ادیصدا  یاما ب کردمیم هیگر من

 خودشو نگه داره و به آشپزخونه پناه برد  هیبود نتونست گر دهیما رو د هیکه گر لیراح 

از   یکم یبه سخت یجونمونو گرفته بود وقت یو دلتنگ میهر دو نفرمون کم آورده بود 

صورتش دستم باال   یرو یاشک ها دن یمن فاصله گرفت و به صورتم نگاه کرد با د

 آمد صورتش لمس کردم 

 بعد ماها دستم پوست صورتش لمس کرد  

 نگاه محزون  و پر از دردش رو بهم داد و گفت  

 شکنجه کردن و عذاب دادن و؟ یگرفت ادی یاز ک _

 د یبع  یلیبود خ دیاز تو بع 

 دن  بد بودنو ؟ داد بد ش ادتی یک

 

 سابق از شوهر تو مونده؟ یاز اون اهورا   یزیچ_

 ؟یکرد کاریبا من چ نیبب 

 

 از اون اهورا نمونده بود الغر شده بود  یز یچ گفتینگاهم بهش دادم راست م 

 شده بود  اهیچشماش گود افتاده بود و س ریز 

  یم دهیموهاش به وفور د یرنگ البه ال دیسف یبودم تار موها ختهیموهاش به هم ر 

 شد
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که ترکش   یتا آسمون با شوهر نیآدم زم  نیا یعنی  نیلباس هاش نامرتب بود ا  

شد   ینم ریکردم فرق داره  اما دوباره سکوت کردم و اون دوباره منو بغل کرد انگار س

 عذابش داده بود درست مثل من....  یبدجور  یاز بغل کردن من انگار دلتنگ

 

  گهیبچه د هیو  ستمیفقط من ن یگفتم االن که منو بغل کرد یهش ماالن ب  نیاگر هم 

 داد!  ینشون م  یوجودمه  چه عکس العمل یتو

 

 نداشت انگار ...  یتموم یر یو دلگ یدلتنگ 

 گهیانگار د ذاشتینم نمون ی ب یافاصله چ یگرفت ه یسانت از من و فاصله نم کی یحت

 ... گهید یجا هی شهیهم یدوباره محو بشم و برم برا  دیترس یبه من اعتماد نداشت م

 

و اهورا  دیدستش از راه رس یخواب آلود با عروسک تو یمونس با اون چشما یوقت 

  دیخواب از سر دخترم ناجور پر دیرو د

 دن یاهورا با د دیبه سمت پدرش دو کشیکوچ یاز دستش افتاد و با قدما عروسک

 م بغلش کرد و به خودش فشارش داد  زانو زد و محک نیزم یدخترمون رو

 

اما حق    دونستمیحالشون م نیدلتنگ بودن و من خودمو مقصرا یادیو دختر ز پدر

 دادن؟یبه من نم دادن یم

 

 بودم دهیبودم کم درد نکش دهیکم عذاب  نکش 

 بودم  دهیرا باال نکش یزهر دلتنگ نیکم ا 
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اهورا   میمبل نشست یو رو وستیبه جمعمون پ یشکالت وقت یچا ینیس هیبا  لیراح

 بغلش و من کنارش نشونده بود  یمونس تو

 شده بود   رهیما خ یبا لذت به جمع خانوادگ  لیو راح میهمه سکوت کرده بود 

 

 نبود رو به من گفت  تی از عصبان یصداش بود اما خبر یکه تو یر یبا اون دلگ اهورا

خودتو   یچطور تونست یکن لیما تحم یرو به هر دو  یدور نیا یچطور تونست _

 ؟یدخترمون رو از من دور کن

 

بود و نه از   یکه کامال منطق یلیداشتم دال یدور  نیا یبرا یادیز لینگاهش نکردم دل 

 احساس...  یرو

به اهورا   دیرو که با یاومد تا من حرف ی بود که همش چشم و ابرو م لیوسط راح نیا

 بزنم 

   یمیتصم نیاالن بهش خبر حامله بودنم و بدم اما من همچن  نیداشت هماون انتظار  

 نداشتم.. 

 

 نه! ایکرده  انتیکه بفهمم اهورا بهم خ ینه تا وقت 

 داره! یگاهیچه جا شیزندگ یتو ایمیک 

  یروز هیکه  یخونه ا کردیمیخونش زندگ یتو ایمیکه ک ینه  تا زمان  گفتمیبهش نم 

  گذروندیروز وشباشو م یمتعلق به من بود مال من بود و االن اون بود که اونجا با خوش

... 
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 ناراحت و دلخور بشه رو به دخترمون گفت  یمن باعث شد که اهورا کم سکوت

 خونه ... میگردیبرم زمیجمع کن عز لتویبرو وسا _

 

اونجا بود بره  من  لیکه وسا یکه خندون از جاش بلند شد تا به سمت اتاق مونس

به اهورا نگاه کنم آهسته   نکهیو بدون ا دمشیدستشو گرفتم و به سمت خودم کش

 گفتم 

 

 خوبه  نجایما هم ا یجا میرینم ییمونس جا منو

 

 بود  یاهورا کامالً عصبان نباریدلخور و ناراحت نبود ا گهیبار د نیا 

 رو بهم گفت   یعصب یبا نگاه اهورا

 

 ! ی بمون نجایا یخوا ی م یگیم یچ یدار  یفهمیم_

 ؟  یبه خونت برگرد  یخواینم

 

 بودم رو بهش گفتم  یاز نگاه کردن بهش فرار  هنوز

 تا به حال...  دمیکش یبسمه هرچ زارمیقدم نم دهیم انتیخ یکه بو ییمن جا 

از جاش   دیمارو  رو ناجور د نیکه جو ب لیراح امیخوام ب یهمه اتفاق نم نیوسط  ا 

 بلند شد دست مونسو گرفت و به سمت اتاق رفت 

 

 و گفت   دیبه سمت من چرخ یاهورا عصب 
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 کردم؟  انتی که من به تو خ یتو مطمئن یگ یم یچ یفهمیم_

 گه؟ یم  یقلبت چ_قلبم گذاشت و گفت  یدستشو رو 

 کردم؟  انتیقلبتم انقدر مطمئنه مطمئنه که خ 

هست که از  ایمیاهورا و ک  نیب ییزایچ ه یگفت من مطمئن بودم  یاون عکسا دروغ نم

 من پنهان کردن...

 

جلو روم قدم زد و   یسکوتم دوباره براش انگار باعث رنجش شد از جاش بلند شد کم 

 پام زانو زد و گفت  یدوباره جلو

 و برگشتم ؟  ایمن رفتم اون دن یدونی گذشته تو م یمدت به من چ نیا یدونیتو م _

 من هر روز جون دادم مردم  یدونیبه خدا که نم یدون یمن نه

 مرده بودم.  هیمرده بودم بخدا فقط  هی من

 جون گرفتم  یدوباره زنده شدم االن که برگشت یینجایکه ا االن 

 

  یبشنوم نم  یخواستم دوباره دروغ  یدلهره  نم هیوجودم بود مثل  یتو یزیچ هی 

 آدم له بشه  نیا یپاها ریخواستم دوباره زود اعتماد کنم و بعد اعتمادم ز

و قلبم   فتهیمن باعث بشه که عقلم  دوباره از کار ب یدلتنگ نیزود وا بدم  ا خواستمینم

 بشه  شرویپ

  بستی گلوم داشت راه نفسامو م یکه تو یکه به اشک نشسته بود و بغض ییچشما با

  چیمن بود ه  یکه جلو  یا بهیآدم غر نیتش نگاه کردم اسرمو باال آوردم و به صور

 به شوهر من  نداشت...  یشباهت
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 بودمش...  دهیند  ینطوریو ناراحت نبود هرگز ا ری طور دلگ نیوقت ا چیمن ه یاهورا  

  دشیسف یموهاش رفت تار موها یو آهسته نوازش کردم دستم البه ال ششیته ر 

 لمس کردم و گفتم

  ستمیدور ن  گهیتو د کیتهرانم نزد یتو  نجایزمزمه کردم من ا ینلرزو  یبا صدا آهسته

من روشن  یبرا  دیبا  ییزایچ هیاما بهم فرصت بده   یمونیخبر نم یاز من ب گهید

 بشه... 

 

  نیریتلخ و ش یکرده بودم روزا یآدم و سال ها باهاش زندگ نیا شناختمیخوب م 

کنه به   یدونستم االن که نتونسته منو راض یکنارش گذرونده بودم خوب م یادیز

  دینزنه که نبا یتا حرف کنهیو داره خودشو کنترل م هی خونه برگردم چقدر عصبان

 ... دینکنه که نبا یکار

 

خراب   نمیهست از ا نمون یکه ب یامرتکب بشه تا رابطه  یا گهیاشتباه د خواستینم 

 تر بشه... 

 ادیهم کوتاه ب یسادگ نی حرفا بود که به ا نیاما مغرور تر از ا 

 پس از جاش بلند شد بهم پشت کرد و گفت  

دخترم و از من دور   یتونیاما نم یری بگ میو تصم یبکن یهر کار یتون یتو خودت م _

 اد یخوام اون با من ب یدلم مونده من م یتو  دنشیهاست که حسرت دماه یکن

 

 رفتم و گفتم   کشیمنم مثل اون از جام بلند شدم نزد یناراحت و عصب 

 ؟یکن لیخانواده تو تکم یخوا یم
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 یخوا  یاالن م یکرد انتیکه باهاش بهم خ یعشق اولت کس یرو که دار ایمیک 

 بشه ؟  لیکه خانواده چهار نفره تون تکم یدخترمو ببر 

 که اون زن باشه ... ادینم ییدختر من جا دمینم اجازه رو بهتون  نیمن ا اما

 

 و گفت  دیکش ششیبه ر یدست

 

تو رو قانع کنم و بهت بفهمونم که  دیمن چطور با ن؟یلیکنم آ کاریمن از دست تو چ _

 نداشتمو ندارم  ایمیبا ک یصنم چیمن ه

خودم اجاره کردم   یکه برا یآپارتمان  یتو ییتنها شترشویب  یکه تو نبود یمدت نیا 

 موندم ینم ایمیک شیپ یموندم من حت

 ؟ یکن یمحکوم م یمنو به چ  یو تو دار 

به تو فکر نکنم که   هیثان کی یمدت حت  نیا یکردم من شده تو انتیبه تو خ  نکهیبه ا

 کنم ؟  انتمیبتونم به  خ

 ...  دهیبع ایانصاف   یب نیحرفا ا  نیکه من عاشقشم ا یمن  از زن نهیلیاز آ واقعاً

 

 ازش رو گرفتم   دمیشدم لب گز شرمنده

 یبا خودش ببره  از رو  خوادیگفت مونس و م یکنم اما وقت یرواده یز خواستمینم

 حرف زده بودم  تیعصبان

 

مردونش   یبازوها نیکرد دستاش دور تنم حلقه شد ب کیاز پشت خودشو بهم نزد 

 بود  ینیشدم و چه اسارت دلنش ریاس
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 داغش کنار گوشم مهمون شد   یم حبس شد نفسابسته شد نفس چشمام

 ی کینزد نیشدم جونم رفت از ا وونهید

  امیکرد که کم کم کوتاه ب یم یداشت کار یقابل وصف نبود دلتنگ بردمیکه  م یلذت

 بزنم من عاشق توان  ادیرو فراموش کنم که فر زیکه همه چ

 هزار بار جون دادم...  یهر روز مردم از دلتنگ ینبود یمنم وقت 

 

 کنار گوشم آهسته لب زد   

 درست مثل من یتونیتوهم بدون من نم_

 

تابتم چقدر دلتنگتم   یچقدر ب نینکن بب غیخودتو از من در تونمیمنم بدون تو نم 

کنم   یکه گفتم من و تو خواهش م یبه همون آپارتمان  میریم ایکنم با من ب یخواهش م

 میسوءتفاهم حلش کن نیکنار هم ا می بزار حرف بزن

  یگفت من چطور م یم یزد و از عشق احساس دلتنگ یکنار گوشم پچ م نطوریا یوقت

 اوردم ؟ یتونستم مقاومت کنم چطور تاب م

   زدیبا من حرف م یتاب یبا ب نطوریا یگرفت وقت  یعقلم و قلبم به دست م افسار

 

  نیو ا یکیهمه نزد نی ا یمدت جون داده بودم از دلتنگ نیکه تمام ا یدلتنگ من منه

 بود... یادیبرام ز نشستی همه حرف که به دل م
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ازش فاصله گرفتم فاصله که نه ازش فرار کردم تا قلبم کار دستم نده اما اون مانعم   

 رهیشونه هام گذاشت منو به سمت خودش چرخوند به صورتم خ یشد دستاشو رو

 شد

 

  نیمکث کرد تا بخوام بفهمم قصدش  از ا یبه لبام کم رهیاول به چشمام و بعد خ 

و با  ازیحجم لذت و خواستن و ن نیود و من البم نشسته ب یلباش رو  هیچ رهینگاه خ

 هم تجربه کرده بودم 

 

همه   نی دوباره ا یدوباره حسش کردم وقت یلبام نشست وقت یلبهاش رو یوقت 

شد ازش فرار  ینم گهیکار تموم بود د گهیرو با تمام وجودم لمس کردم د یکینزد

 کنم 

 ممکن نبود  اصالً

 

 یمرد و م نیخواست ا یکرد آغوش م یم یتاب یدستام دورش نشستن قلبم ب 

 خواست  یخواست تمام و کمال م

 

که  زدیم شیداشت خودشو به آب آت یچرک زده و کدر شده قلبم بدجور  یگوشه ها 

اون   انتیخ یو دلتنگ ازیاما اما حس ن  یکرد انتیجدا بشم که دور بشم که بگم تو خ

 گرفت...  یم دهیحرفا رو هم ناد

  یچطور م کردیم وونهیکه داشت منو د یعذاب آور یدلتنگ نیحال زارم با ا نیبا ا

 گفت نه بگم؟  یبود و از قلبش م  ستادهیجلوم ا نطوریکه ا یمرد  نیخواستم به ا

 ممکن نبود امکان نداشت...  
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 مرد خوب بلد بود رام کردن منو خوب بلد بود افسار قلبمو به دست گرفتن  نیا

 ارمیتاب ب ادیتونستم جلوش ز یو از حفظ بود و من نم  من یو رو ریمرد ز نیا  

کرده بود که اهورا   یکار لیخواستم از اومدنم با خبر باشه اما راح یبود نم  نیهم  یبرا 

بشه و من  ریهام جاگ هیر  ییبرسونه و عطر حضورش تو نجایخودشو مثل باد به ا

 دست بسته  بمونم  

صداقت محض   زنهیکه م یاست هر حرفخو یبه صورتم پر ازحرف بود دلم م نگاهش

 ادیمرد داشت فر نیا یاز چشماش بخونم و چشما  قتیخواست حق  یباشه دلم م

 ... ستیدر کار ن یکه دروغ زدیم

 

 نبارمی ا دیوجودم بود به خاطر مونس با یکه تو یبه خاطر پسرم به خاطر بچه ا 

 که دوستشون داشتم  یبه خاطر خانواده ا  ومدمیکوتاه م دیبا گذشتمیم

 نیلیرام شدم شدم همون آ گهیگوشم که نشست د یمحزونش تو یدوباره صدا 

دختر عاشق   هیگفتن نداشت  یبرا یحرف یآدم حت نیا یکه جلو  یسابق همون دختر

 مرد و کنار خودش داشته باشه  نیفقط و فقط ا  دهیکه جونش هم م
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