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 ؟  میبر یایباهام م _ 

  یکه تو بگ یزیهر چ میکنی حل م میزنی خلوت فقط من و تو باهم حرف م یجا هی میبر

 دارم ...  ازیبهت ن  ایکنم که قلبت باهام صاف بشه فقط باهام ب یم یکه تو بگ یهر کار

 خوام یحضور تو م کشهیداره منو م یدلتنگ

 آهسته زمزمه کردم 

 .. می بریمونسم م 

 

 اما اون صورتمو با دستاش قاب  گرفت و گفت  

فقط امشب امروز بزار   مونهیم لیراح  شیپ نجایفقط  من و تو ما دو نفر مونس ا_

 کنم...  ینکردم خواهش م  ییخطا چیبزار بهت ثابت کنم که من هباهات باشم 

 

 فرصت بهش اشتباه نبود بود؟  کیدادن  

   نقدریا نکهیفرصت  بخواد بهم ثابت کنه چقدر از حرفاش راسته اشتباه نبود ا هی 

 راحت کوتاه اومده بودم... 

 

به ارزوش  که انگار  کردی م یخوشحال یکوتاه اومده بودم   اما قلبم داشت طور 

 .. دهیرس

و مونس اونجا بودن رفتم و هر دو نفرشون منتظر بودن تا   لیکه راح یبه سمت اتاق  

 !شهیم یجنگ چ نیآخر ا ننیبب

 به سمتم اومد و گفت  لیمن راح دن یبا د 
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 ؟ یحالت خوبه بهش گفت _

 

 بهش نگفتم  یز یتخت نشستم و گفتم چ یرو 

 ؟ یمواظبمون مونسمون  باش یتون یدر کار نبوده م یانتیثابت کنه که خ   خوادیم

 

من قربون تو و مونسم بشم چرا نباشم مواظب  _منو محکم بغل کرد و با خنده گفت   

دنبال   نیبرگرد یبا و خوش نیها را کنار بگذارها و کدورت  یشم تو برو همه  دلخور

 دخترتون 

  دمیمدت من د نیکه تو ا یاون آدم  یبه خودتون فرصت بد دیکنم با یخواهش م

آواره و دربدر    چارهیب  نینشد که ا ریمجنون  ورد کرده به خدا مجنونم انقدر آواره کو

 کنم...  یشد خواهش م ابون یکوچه و خ

   میرفت رون یب ل یعوض کردم و همراه اهورا از خونه راح لباس

 یماه دور نیچند نیکردم  ا یاحساس م  میحرکت کرد  یکه شدم وقت نیماش سوار

 داشته باشم  یبگیحس غر یکرده بود که کم یکار

 خواست مانع از فرار کردنم بشه  یاهورا چنان دستمو محکم گرفته بود که انگار م اما

شده  رهیخ ابون یو  هر دو به خ  میزدینم  یهر دو نفرمون حاکم بود حرف نیسکوت ب 

 . میبود الیو غرق در فکر و خ میبود

 

خواستم   یداشت من م لیدل کیفقط فقط  دیهر دونفرمون شا یکه برا یالیفکر و خ 

رو به من ثابت کنه   نیا خواستینکرده و اون م انتیآدم بهم خ نیبهم ثابت بشه که ا

  میستادیا یاپارتمان بزرگ  یجلو  میساعت و ن کیبعد از  یباالخره وقت 

 بهم گفت  رو
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  نیخودش اجاره کرده بود حتما هم یبود که برا یهم خونه ا نجایا میدیشو رس ادهیپ 

 بود 

 

  یو جلو میشد ادهیاز آسانسور پ یوقت  میهمقدمش به سمت داخل ساختمان رفت 

و  اون  درو باز کرد و قدم به داخل گذاشتم اهورا   نیستادی که مال اهورا بود ا یواحد

 کرد  ریاس واریخودش د نیکه در و بست منو بب

 

زد و   ینفس نفس م دیکوبیم نمیکارش قلبم دوباره خودش داشت به قفسه س نیاز ا 

 کرد   یو رو م ریبا نگاهش کل صورتم رو ز

 

 ..اهورا   نبوده یانتیخ ی که به من ثابت کن  یگفتم تو منو اورد  اهسته

 

 لبام گذاشت منو خفه کرد و اجازه نداد  ادامه بدم...   یکه رو یقیاما اون با بوسه عم 

 و آغوش گرمش  یکیهمه نزد ن یا یآدم بودم تشنه   نیمنم مثل اهورا تشنه ا

از   خواستمیکارا نبود نم نیا یبرا  یداغ اما االن وقت مناسب یبوسه ها  نیا ی تشنه

 کار تموم بشه...  گهیرو ببازم و د  هی اول کار قاف نیهم

  ستیدر کار ن یانتیبه من ثابت کنه که خ نکهیا  یدست و پا بزنه برا یکم خواستمیم 

 گرفت یداشت از من کام م دهیآدم تشنه که بعد از مدتها به آب رس هیاما اهورا مثل 

 

 دیرس ینم ییجا چیتقال هام دست و پا زدنام به  ه 

 جدا کرده و به سمت داخل خونه رفت  نیزم یپامو منو از رو   ریاخت زدست اند  
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باالتر بردم نگاه پر از   یآهسته زمزمه کردم گوشش بدهکار نبود صدامو کم اسمشو

 وجودم بود آهسته زمزمه کردم  یکه تو یبهم داد با دلخور  ازشوین

 ومدمیخونه نم نیبه ا نیا  یمن برا  نیبذار زم منو

تخت خواب حرف حرف اون   یکه تو شهی هم  یزورگو ید همون اهورا اما اون شده بو 

 شد  یم

 

اعتنا  به من و حرفام  یزد و بدون مکثو ب مهیتنم خ یتخت گذاشت رو یو رو من

 شروع کرد به در آوردن لباس هام

 دستش گذاشتم و گفتم   یدستم رو 

 

من و تو درست   نی ب یزیچ چیه گهید یکارو بکن نیکارو نکن ا نیکنم ا یم خواهش

 ...  شهینم

 

 تنم خشک شد یرو دستش

نشست   نیزم یو رو دیبهم نگاه کرد دستاشو کنار کش یمحزون و عصب نیغمگ دلخور

 شو  به تخت داد و صورتشو با دستاش پوشوند و گفت  هیتک

  نهمهیخونه من بود چطور ا یتو شهیکه هم یست ین یاون دختر  یستیمن ن نیلیتو آ _

 ؟ یعوض شد

 ا؟یمیک یبه خاطر نقشه ها یچ بخاطر  

 به من نه؟  یکن یاون اعتماد م یبه حرفها 

وقت   چیمن ه میکه بود یطیهر شرا  یاون  زن  تا به حال و بغل نکردم تو یمن حت

 نذاشتم  میکرد نییخودم و خودت تع یکه برا  ییپام فراتر از خط قرمز ها
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اما   رمیمیهر روز هزار بار م دمیجون م ی شیپنهان م یکن یفرار م یشیتو از من دور م 

 عذابم به مردنمو جون دادنم چرا ؟  نیبه ا یشی م یراض ید ینشون نم یتو خود

بار   نیداشتم اما ا یمن گذشته بد یکرده که تو به من شک کن یکار ایمیک چون 

  تونمینکردم نم  انتیمن به تو خ ستمیسابق ن یکه من اون اهورا یدونیخودت خوب م

 کنم من عاشق توام  انتیکه خ

 ..ی تو انگار منو عشقمو باور ندار  اما

 

 تخت نشستم و گفتم  یخودمو جمع و جور کردم و لباسامو مرتب کردم و رو یکم 

 

کرده   انتیگذشته به تو خ یاگه من اون همه تو یکردیم کاریچ یمن بود یتو جا 

 ؟یکرد یم کاریروم باشه چ یجلو گهید التیخ هیباشم و االن باز 

 ؟ یکرد ینم یکرد یبه خدا بدتر از من م 

 شکست؟ ی دلت نم 

 ؟ یکردیشک نم نیکه داشت یبه احساس تی به خودت زندگ 

 

رو خوب   ایمیاما ک دمیگفتم که بهت حق م_نگاهش به سمت من داد و گفت  

 ره یاش نمدرز نقشه  یموال یشناسیم

 نبود اما اون تونست  یکارشو خوب انجام داد گرفتن تو از من کار هر کس 

 

 روش نشستم و گفتم  یاومدم و جلو نییتخت پا یاز رو 
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  نیزم ریکه از ز ییو سر و صدا یو تو نبود شدمیم داریکه من ب ییعکسا شبا اون 

 بود همه دروغ بود ؟  یاونا چ ومدیم

 

سروصدارو  _م را نوازش کرد و گفت  صورتم گذاشت و پوست صورت یدستشو رو 

صدام   ایمیو من نبودم آره رفته بودم به اتاق ک یشد داریکه تو ب یاما چند بار دونمینم

  فتادهین  یاتفاق چیمن  اوت و ه نیاما هرگز ب کردیم

ما فقط بحث و دعوا بود   نیچون ب میزد  یبا هم حرف نم یو اون درست و حساب من

اما اون   رهیو م ادیم ایاتمام حجت کردم گفتم که بچه به دنمن باهاش  یتو نبود یوقت

  یشناسیپسر خوب م  هیبچه تو شکمشه  اونم   هیگفت که  زویرفت به خانوادم همه چ

نگهش دارم اما خودم از  اونجا زدم  خونهاون  یخانواده منو مجبورم کردن که تو

 خودم گرفتم  یرو برا نجایا رون یب

هست و من خدا   نیدکترا گفتن احتمال سقط جن یضیاما خانم خودشو زد به مر 

من وجود نداره فقط به خاطر   یبرا  یاز تو زتریشاهده به مرگ خودم به جان تو که عز

 تو به اون خونه برگشتم  

به خاطر اون    یخواست یچون تو اون بچه رو م نهیبب  یاخواستم بچه صدمه  ینم چون 

 سرمون اومد  تب یهمه مص نی بچه ا

 

 کنم باورم کن   یم خواهش

از حرفاش دروغ   چکدومی ه گهیمرد دروغ نم نیکه ا زدیم ادیدرونم داشت فر یزیچ 

هرگز   گهیبودم د دواریبار ام نیآخر یبرا  دیکنم شا نان یبهش اطم خواستمی م ستین

 سیخ یصورتش چشما یرو یوقت قلبم نشکنه اشکا چیپاش نره و ه ریاعتمادم ز

حرفش واقعا   نکهیکرد مگر ا یه نمیوقت گر چیگفت اهورا ه یمرد هرگز دروغ نم نیا
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اشکا   نیبراش درد داشت که االن ا نقدر یبراش درد داشته باشه و انگار نبودن من ا

 مهمون صورتش بشه.. 

 اورد  رون یب میکه توش بود یکیاهورا مارو از اون جو آروم و رمانت یزنگ گوش یصدا

رو کنار   یکالفه گوش ایمیاسم ک دن یو با د دیکش رون یب بشیز جرو ا یاهورا گوش  

  ینبودم حالم بدجور  شیپ هیاون دختر چند ثان گهیمنم د ایمیاسم ک دن یانداخت با د

 گرفته بود... 

 

و   دمشیبخش یکردم و م یهم م  یاگه با اهورا آشت  یمن حت افتادی م یاتفاق هر

من   یبرا   نیما حضور داشت و ا یزندگ یتو ایمیباز ک کردمیعشقش و حرفاشو  باور م

 قابل هضم نبود  

حذف بشه اما   مون یاز زندگ ایمیو ک می خواستم اون بچه رو داشته باش یفقط م االن 

 . میکردیچند ماه آخر هم صبر م نیا دیداشتن بچه با یبرا 

 

بغلش   یتو  دیهورا منو به سمت خودش کشهم رفته بود که ا یتو یلیانگاراخمام خ 

 نشوند و گفت 

 

 آخراشه گهید گذرهیاخم نکن دختر اخم نکن م _

  نینحس ا هیمن شده  ملکه عذاب انگار سا یبرا ایمیو گفتم ک دمیکش یقینفس عم 

تو   شیکه اون هست من هرگز پ ی من کم بشه و تا وقت یاز زندگ ستیزن قرار ن

 گردم یبرنم

 

 کنم یبمونم و با اون زندگ لیکنار راح دمیم حیاون موقع ترج تا
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 اره یب ایبچه رو به دن ا یمیتا ک 

 

 شد و ناراحت گفت  یکرد عصبان یاخم 

 ؟  لیراح شیچرا پ _

بچه رو به   ایمیکه ک یتا وقت  می مونیخونه م نیهم یمن تو دخترمون تو یمونیم نجایهم

 ... ارهیب ایدن
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