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 شه؟یما کم م یاز زندگ ایمیاومدن بچه شر ک ایکه بعد دن یگفتم اما مطمئن نیغمگ

 ؟ یچشمشون من چ یدوسش دارن االن گذاشتنش رو خوان یپدر و  مادرتو اونو م 

 براشون دارم؟ یمن اصال براشون مهم هستم ارزش 

 

 شد و گفت  رهیبه صورتم خ نیغمگ یبا چشما 

 پدر و مادرم هر چقدر اونو دوست داشته باشن من دوسش ندارم   نهی مهم ا_

 ؟ خورهی م یدوست داشتن اونا به چه درد نیا

رحم   هیمهمتر از همه اون فقط و فقط  خامیمن فقط تورو م یمن تو مهم یبرا 

حک شده و   میزندگ یقلبم تو  یشناسنامم تو یاسم تو تو یاما تو زن من  هیااجاره

 ... ادینم رون یهرگز ب

 

اما  زدی بود که اهورا ازش حرف م نیما هم ا یزندگ تی حق با اهورا بود و واقع نکهیا با

رفت از من جدا   ینم رون یب میزن از زندگ نیکه ا یدلم بود که تا وقت یتو یباز ترس

 رو به اهورا گفتم  شدینم

 کنم ینم یزندگ کجایهست با تو  مون یزندگ یتو ایمیکه ک یحق با توعه اما من تا وقت 

 ... ادیم شیبرامون پ یچ مینیا ببت میکنیچند ماه آخرم صبر م  نیا میهمه صبر کرد نیا 

کنم اونجا آرامش   یزندگ لیبا راح دمیم حیترج مونمیتو نم شیو پ نجایاما من ا 

 امیو پ  زنهی که اون زن به تو زنگ م یتو باشم هر بار  کی دارم چون اگر نزد یشتر یب

 ...  یخوا ینم  نویو تو مطمئنم ا شهیحالم بدم شمیم یمن عصب دهیم

 

 و گفت  دیبه صورتش کش یدست کالفه
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 تموم شه..  بتیهمه درد مص  نیو ا رمیکنم بم یاوقات آرزو م یگاه_

همه صبر   نیحرف نزن ما ا نیا کنمی انگشتم رو لباش گذاشتم و گفتم خواهش م

 ... میکرد

 

  یدودلم اما م نکهیمن با ا یکن ینم انتیبهم قول بده بهم قول بده که هرگز بهم خ اما

کنم   یبدم خواهش م مون یبه تو زندگ گهیفرصت د  هیخوام  یخوام بهت اعتماد کنم م

 نکن   رون یاعتماد منو و

 تخت خوابوند و گفت  یو منو رو  دیبوس لبامو

 .. دمیبهت قول م _

 

اما من به گفته  کردی رابطه آماده م ه ی  یداشت باز خودش رو برا یعنیکارش  نیا 

که داشتم از من خواسته بود تا  یود به خاطر ضعف بدنخطرناک ب یدکتر رابطه برام کم

به اهورا بگم بدون  نویخواستم ا ینداشته باشم و من چطور م  یحد امکان رابطه جنس

 بفهمه حامله ام؟  نکهیا

 

  یناز کردنم م یشروع کردم به پس زدنش اما اون تقال و  و دست و پا زدنم و به پا 

 داد  یگذاشت و به کارش ادامه م

 گفتم  یبلند یخره با صداباال 

 خوامینکن اهورا من رابطه نم  ستمیمگه با تو ن 

 گفت   یو ناراحت یبه من انداخت و با صورت عصب ینگاه 

 ؟ یخوا یتو منو نم_

 من تنگ نشده؟  یدلت برا  
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موجود زنده   هی هیدلتنگش بودم اما االن پا خواستمشیبا تمام وجودم م خواستمشیم 

اهورا لباسمو   خواستمی نم فتهیبچم ب  یبرا  یاتفاق چیه  خواستمی وسط بود من نم گهید

شک   یزی خواستم به چ یشکمم بود بشه نم یکه رو یکوچک یو متوجه برآمدگ ارهیدرب

 کنه 

 

 تخت نشستم و گفتم  یکنار زدم و رو اهورارو

  یبلند شد باما اون دلخور از جاش  یجواب بد یخوا ینم خورهیباز داره زنگ م تیگوش 

  نیبگه که ا خوادیم یچ ایمیک نمیبب خواستمیبه سمت آشپزخونه رفت م یاعتنا به گوش

از  ایمیک ون یگر یتماس و وصل کردم و سکوت کردم و صدا زنهیهمه داره زنگ م

   دیاونور خط به گوشم رس

 

 دارم...  یزی بده خونر یلیحالم خ ییاهوراکجا_

 

 از دستم افتاد و به سمت آشپزخونه رفتم...  یگوش 

 

که داده بود وارد آشپزخونه شدم و بهش   نتیدستش به کاب یآب تو وان یل هیاهورا با  

  یگذاشت و ب نتیکاب یرو وان یل  ستی داره حالش خوب ن  یزیخونر گهیم ایمیگفتم ک

باطن   به  مویگفتم من زندگ تیبا عصبان ستیاعتناء گفت به جهنم برام اصال مهم ن

شکم عوض نه   یبچه من تو ستی به جهنم که برات مهم ن  یدادم که تا االن بگ

 ادیب ایبچه به دن نیتا ا دمیکش یچ یدون یخودت خوب م فتهی براش ب یاتفاق خوامینم

دستش   یشد شونه هامو تو کیکنم کالف بهم نزد یچه خبره خواهش م نیبرو برو بب

کاش منم  یتکون داد و گفت کاش منم به اندازه اون بچه دوست داشت  یگرفت منو کم
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  یداد حیبچه را به من ترج شهیاما تو هم یهمون حس همون دوست داشت  دازهبه ان

  شهیهم  یزندگ یتو تی چون تو اولو میافتاد  ریگ یبدبخت نیا یهم تو  نیهم یبرا 

ان در و محکم به  رفت چن یگفت و به سمت در خروج نویات بودن من شوهرت ابچه 

 نیزم یسر خوردم و رو وارید ارو قلبم از جا کنده شد کن دمیکه من از جا پر دیهم کوب

من بچه  تی نشستم من بچه هامو دوست داشتم چون از من و اهورا بودند هرگز اولو

  یتو یحسادت ذات هیبوده اما اون  مون یاهورا و زندگ  تمیها نبودند تمام عمرم اولو

دعا شروع کردم به دعا  کردیم یبه دختر خودمونم حسود دیبا  وجودش داشت که

همه   نیتا ا ادیب ایحداقل سالمت به دن وفته یاون بچه ن  یبرا یتا اتفاق  دمکردن دعا کر

 نی شکمم گذاشتم و آهسته سوم ینمونه دستم رو جهی ثمر و نت یب  میدیکه کش یعذاب

تنها خواستم   ایبچه مون رو نوازش کردم و گفتم دعا کن دعا کن برادر سالم به دن

تونستم باهاش تماس  ینم نیهم یرو با خودش نبرده بود برا  شیبود گوش نیهم

 رم یبگ

 بچه مون رو نوازش کردم و گفتم   نیشکمم گذاشتم و آهسته سوم یدستم رو

 بود  نیواستم همتنها خ ایکن دعا کن برادرت سالم به دن  دعا

 

به   رمیتونستم باهاش تماس بگ ینم  نیهم یرو با خودش نبرده بود برا  شیگوش 

و منتظر اهورا هستم   مونمیم نجایگفتم بهش خبر دادم که ا ان یزنگ زدم و جر لیراح

ثمر و   یمن ب یو تمام تالش ها افتهین ی خواستم تا اونم دعا کنه که اتفاق بد لیاز راح

 نشه  جهینت

 

آورد  یداشت من از پا درم یخسته شده بودم نگران دن یشب بود از انتظار کش یاخرا  

شد که نکنه اتفاق   یم شتریگشت من ترسم ب یاهورا بر نم گذشتیکه م یهر ساعت

 افتاده باشه  یبد
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که   ییشب بود که باالخره در خونه باز شد و من خودمو هراسون به اهورا ۱۱ساعت  

 دمیرسوندم و پرس  ومدیم خسته از در داشت داخل

 

 مرتبه بچه حالش خوبه؟  یشد همه چ یچ 

حال بدم و انگار تزچشمام  دید یصورتم چ یدونم تو ینگاهش به صورت من داد نم 

  نهیس یخوند که با چند قدم بلند خودشو بهم رسوند منو محکم بغل کرد و سرم را رو

 اش گذاشت و گفت 

 

 ؟ ینگران  نقدریمرتبه چرا ا زی چهمه  فتادهین یاتفاق چیآروم باش ه _

 

 دمی جدا کردم و پرس نشیس یسرم و  از رو یکم

 

 کنم راستشو بگو! ینشده خواهش م  یزیچ یمطمئن 

 

 و گفت  دیبوس مویشونیموهامو نوازش کرد پ  

  یز ینظر بمونه به خاطر خونرتحت دیبا ایمیمطمئنم بچه حالش خوبه اما دکتر گفت ک _

 که داشته  

 

 دادم و گفتم   رون یاسود ب نفسمو
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 کاریاون بچه چ یبرا   وفتهیب ینکرده اگه اتفاق  یرو شکر مردم از ترس گفتم خدا خدا

 بکنم؟  دیبا

   میبچه رو از دست بد نیکه ا میدینکش  یسخت میهمه تالش نکرد نیما ا 

مبل  یرو  میشد ییرایم قدمش وارد پذدور کمرم انداخت و همراهش ه دستشو

 نشست و منم کنار خودش نشوند و گفت 

 

هم در کار  یز یخونر یحت دیخودش نگه داره شا شیکه منو پ کنهیم یهر کار ایمیک _

  چیباشم از اون زن ه کشیمنو به خونه بکشونه تا نزد خواستی نبوده و فقط و فقط م

 ست ین  دیبع یزیچ

 

موقع داستان  هیفقط حواست باشه که   ستی و گفتم مهم ن دمیبه صورتم کش یدست 

حرفشو باور  گهیبود د فتهی ب یاتفاق یتیو در آخر واقع  یچوپان دروغگو نشه چند بار بر 

  یکه من اون بچه رو م یدون یم یبر دیحرفا بزنه تو با نیاگه هر روز از ا یحت ینکن

 خوام؟ 

 

 شد و گفت   رهیهام گذاشت به صورتم خپا یسرش رو دیمبل دراز کش یرو 

شک نکن فقط   نیکنم به ا یم یکه بگ یهر کار یاگه کنارم باش  یکه تو بگ یهر چ_

بخوام   نکهینفس بکشم چه برسه به ا تونمینم یباهام بمون کنارم باش دور ازتو حت

 رم یبگ میفکر کنم نه تصم  تونمی نه م یستی تو ن یکنم وقت یزندگ

 رو به راهه ...  زی همه چ یکنترل کنم اما تو که هست تونمینم تمویعصبان یمن حت 

 کنه...  وونهید یکه منو ناراحت عصب ستین یز یچ چیه گهیخوبه د زیچ همه
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که از تک به تک کلماتش به وجود من   یعشق نیبه ا زدیکه م ییهاحرف  نیبه ا

پاهام بود   یکه سرش االن رو یآدم ن یمرد به ا نیداشتم من به ا ازین کردیم قیتزر

 کنم نفس بکشم احساس زنده بودن داشته باشم  یزندگ نکهی ا یداشتم برا ازین

من به وجود آورده بود با تمام عذاب    یآدم برا نیکه داشتن ا ییها یبا تمام سخت 

 سالها هنوزم قلبم...  نیتمام ا یکرده بود تو لیآدم به من تحم نیکه خواستن ا ییها

 من فقط و فقط به خاطره اهورا بود  چارهیقلب ب نیا یتپش ها 

  نصورتیموهاشو آهسته نوازش کردم و نگاه از صورتش نگرفتم ماهها بود که دلتنگ ا 

  یبودمش نگاهش کرده بودم و حت دهیهزاران بار به آغوش کش ایخواب و رو یبودم تو

   کمیود درست نزدآدم کنارم ب نینبود خواب نبود ا الیو خ ایبودمش االن رو دهیبوس

 

 باال اورد صورتمو نوازش کرد و گفت  دستشو

 شد؟ یمن تنگ م یتو هم دلت برا  یدیتو هم مثل من عذاب کش یتو هم مثل من بود _

 

صورتش افتاد  یاز گوشه چشمم سر خورد رو یچشمام به اشک نشست قطره اشک 

 گفت سرش را از پا بلند کرد کنارم نشست اشکم از صورتم پاک کرد و عیسر

 

 نکن  هیکنم گر یدونم خواهش م یم دمیفهم _

 گلوم بود گفتم   یکه به خاطر بغض تو یلرزون  یبا صدا 

هزاربارمردم جون دادم حسرت داشتنت جون منو گرفت   یکه تا نبود ییتمام روزا من

رو تحمل کنم  یدور  نیا شدیبودم باعث م دهیکه د ییزهاینداشتم چ یا گهیاما چاره د

 ... رمیو ازت فاصله بگ
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 قلبم گذاشتم و گفتم یدستم گرفتم و رو یدستشو تو 

فکر   یکه گاه دیکش یم ریت نقدریا ینبود  یوقت دیکشیقلبم انقدر درد م  نیا ینیب یم 

 و من جونم از تنم بره   فتهیاالن که از کار ب نیکردم هم یم

تو  یرو ندار  زایچ نیمن تو حکم عشق و شوهر و ا یبرا یدونیم یشناسیخوب م منو

 شده بود  کهیاز تو گذشتم قلبم هزار ت یوقت  یدن ینفس کش لیمن دل یبرا 

 درد داشت اهورا....  یلیبغل تو خ یلخت تو ایمیک دن یعکسها د نیا دن ید 

درد  نیاز کنار ا الیخ یتونستم ب  ینم گهیتحمل کنم د تونستمیدرد و من نم نیا  

 ؟ی د یتو به من حق نم رفتمیم دیذرم بابزرگ بگ

 

 داد و گفت  هیمن تک یشونیبه پ شویشون یپ 

منصفانه نبود   نیا  یرفت یحرف بزن   یبا من حت نکهیاما تو بدون ا دمیبهت حق م _

 انصاف نبود.. 

 

  رهیآدم آروم بگ نیبغل ا  یتو خواستی بغلش کنم م خواستیکرد م یم یتاب یقلبم ب 

و بعد  دیایمکث کرد تا به خودش ب یهوا دستامو باز کردم و محکم بغلش کردم کم یب

 مردونه اش دور تنم نشست و منو به خودش فشار داد   یدستاش بازوها

االن که منو اهورا    گفتمیبهش م دیبا یعن ی  یزندگ یبرا میداشت ازیآدم به هم ن  نیا منو

 شکم منه؟  یبچه تو هی میکنار هم

 فتهیب یخبر رو بدم اتفاق بد  نیا دمیترسی خبر م نیدادن ا یمردد بودم برا دودل بودم  

 بمونم  ریبچه باز پاگ نیو من به خاطر ا
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خبر رو   نیبعد ا هیرفتن ایمیک نکهیاز اهورا از ا میخواستم اول مطمئن بشم از زندگ یم

فکر غرق بودم که اهورا آهسته اسممو صدا زد به خودم    یتو یبهش بدم انگار بدجور

 اومدم و بهش نگاه کردم  

 

 ؟ یکن یفکر م  یدار  یبه چ_

 

مبل دراز   یمونسه اهورا رو شیفکرم پ یچی لبخند گفتم ه هیمکث کردم با  یکم 

 تنش خوابوند و گفت  یرو دیخودش کش یمنو رو دیکش

 

کنار هم  نکهیبه ا میدار اجیبه هم احتمونس خوبه نگران نباش االن من و تو    یجا_

 مگه نه ؟  میریآروم بگ میتا بتون میباش

 

 نیگردنش بود من از تنها بودن با ا ریبودم و سرم ز دهیتنش دراز کش یرو درست

چند  نیخواست عطش ا یاون م  خوادی م یاهورا از من چ دونستمیم دمیترس یآدم م

 ... تونستمیبشه اما من نم  رابیامشب بخوابونه و س نی شو هم ریوقت اخ

 

 روراست حرفمو بگم بهش ونه  نه بگم..  تونستمی باهاش همراه بشم و نم تونستمینم 

  یمن سخت بود و دشوار دستش رو یکه هر دو در  راه برا  یدو راه  نیمونده بودم ب 

که تنم بود   یرتش یت ریکرد آهسته دستشو از ز یو نوازش م شدیم نییتنم باال و پا

تنم   یداخل فرستاد و شروع کرد به نوازش کردن کمرم دروغ چرا حرکت دستش رو

 ... کردیوجودم روشن م یو تو ازیو حس ن کردی م ییکرد هوا یم ییمنو هوا
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 مرد خوب بلد بود که چطور منو رام کنه  نیا  شدیتنم داشت داغ م 

 کنه داریوجودم ب  یو تو ازیبود چطور شهوت ن بلد

 خودش بکنه...  میراه منو تسل نیاز ا و

بچه    یبرا یاگر اتفاق دیفهم یباهاش اگر م دادمیاما االن چطور تن به رابطه م 

 !؟  افتادیم

 

  چیکردم ه یرابطه آروم و باهاش تجربه م هیترسا راواز خودم دور کردم اگه  نیا تمام

 افتاد مگه نه؟  ینم یاتفاق

 

زدم و  ایمثل خودش که دل تنگ من بود دلو به در من دلم براش تنگ بود درست 

گردنم داشت منو   یداغش رو یتنم نفسا یباهاش همراه شدم رقص دستش رو

   کردیم وونهید

 

  عیدستاش سر کردی درجه را داشت تجربه م  ۴۰انقدر داغ بود که انگار که تب  اهورا

اونو در   یلباسا ازیدست به کار شدن لباسامو از تنم جدا کردن و من با شهوت و ن

 آوردم...

 

  میبغل هم بود یحاال هر دو نفرمون بدون لباس تو 

   فتهیتنم ن یوزنش رو کردمیم ی سع دیخودم  باال باشم با کردمیم یسع دیبا

 وجودم بود..  یآرزوشو داشتم االن تو  شهی که هم یبودم نگران پسر نگران 
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که پسرم پدرشو   کنهیم یرابطه با اهورا کار نیا  یکینزد نیکردم ا یاحساس م 

 احساس کنه 

  نیکه ب یخواستم عشق  یحسش نکرده م یکه ماههاست ازمون دوره و ادن حت یپدر

 من و اهورا ست و احساس کنه... 

 

مرد خوب مثل پدرش بشه اما بدون  هیاالن با عشق رشد کنه  نیدوست داشتم از هم 

 باشن  توش جا داشته ایلیدل بزرگ که خ هی

 کرد یم یرفت که فقط و فقط اهورا توش زندگ یبه من م دیدلش با 

 

 صشیانگار که حر  ییو جدا یهمه دور نی شده بود ا یشده بود وحش وونهیاهورا د 

 کرده بود 

 خم کرد و خودش پشتم جا گرفت  نییسرم رو به پا دیمنو لبه تخت کش 

 رابطه لذت ببرم  نیم از اتا استرس و از خودم دور کنم و بتون دمیکش یقینفس عم

آه بلندم   یشد صدا یکیاهورا باهام  یوقت  فتهیمرتب بود و قرار نبود اتفاق ب زیهمه چ 

  تی باعث اذ یمن کم یبرا نیو ا مینداشت یوقت بود رابطه ا  یلیکل اتاق و پر کرد خ

 بود 

 

  یحرکت چیدستاش گرفت تا اجازه ه  یرو چنگ زدم اهورا محکم کمرم  تو یروتخت

 بهم نده 

 

  یکردم تو یفکر م  میو من داشت دیکوبینداشت محکم خودش رو به من م یآرامش 

  شدمی مرد و خودم  غرق م نیا ازیشهوت و ن
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داشتم آه   رشیو من فقط و فقط ز کردی ها داشت خودشو عقب جلو م وونهیمثل د اهورا

  دونستمینم یمرد و دوست داشتم حت نیچقدر ا کردمیو ناله م

کردم اونو   یپس سع  شهیم گهیتر از هر لحظه د یموقع ارضا شدن وحش دونستمیم

 باال   امیتخت بخوابونم و خودم ب یرو

تخت افتاد و من  یرو دیانگار که قصدمو فهم کردمیم سکیدریخاطر شهوت نبا به

 روش نشستم حاال من خودم بودم که همه کار را به دست گرفته بودم 

بود  یری نظ یحس ب شدمیم نییتنش باال و پا یاهورا چشماشو بسته بود و من رو 

تنمش خم کرد   یمن رو شدیم کیکه داشت به ارضا شدنش نزد یوقت ری نظ یب یلیخ

 د یبه اوج رس وجودم یتو یبلند  ادیمحکم بغلم کرد و با فر
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