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 م یو همو بغل کرده بود میبود دهیبه هم چسب میهردومون از نفس افتاده بود

ام گرفته بود و    هیکه برده بودم گر یمارو از هم جدا کنه از لذت یانگار که قراره کس   

  یو هر دو ب میعرق کرده بود دیبوسیکه داشت آهسته صورتمو م یحال یبا تمام ب اهورا

 ... میحال شده بود

و   دیبوس مویشونیاز عرقمو کنار زد و پ  سیخ یحالمون جا اومد اهورا موها یکم یوقت

 گفت 

 

ها شده بودم خوشحالم که   وونهیچقدر دلتنگ تو بودم چقدر تورو کم داشتم مثل د _

 ی زنده شدم که برگشت یبرگشت

   ستمی ن یچیوقت منو تنها نزار من بدون تو ه چینرو ه گهید 

 ن یلیآ یمن یزندگ تمام

  یگذرم خواهش م یم یزیکنم از هر چ  یم یتورو داشته باشم هر کار نکهیا  یمن برا 

 م اعتماد کنکنم به

 هم نشدم...  کینزد ایمینکردم من هرگز به ک انتیوقت بهت خ چیمن ه 

فراموش کن گذشته رو فراموش کن   کنمیعوض نم ایمن تو رو عشق تو رو با کل دن 

 منو اهیکارنامه س

  چیه یقلبم جز تو جا  نهیبیرو نم یخوام چشمام جز تو کس یاالن من فقط تورو م 

 ... ستین یا گهیکس د

 

و با بوسه  دییپس مهر تا کردمیدوسش داشتم حرفاشو باور م یلیدوسش داشتم خ 

 لبش زدم و اون محکم تر منو به خودش فشار داد و گفت    یرو یا

   یچه خوبه که دارمت چه خوبه که برگشت_
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 ... ی که هنوزم منو دوست دار می دیکه بخش  یکه اومد  ممنونم

 قلبم جا داشت  ییوجودم تو یاالن فقط عشق بود که تو 

  دونستمیآدم اعتماد کرده بودم م نیرفته بود من بازم به ا نیاز ب دامیتمام شک و ترد 

 . زارهیپا نم ریبار اعتمادمو ز نیا

  نیبغل ا نیا یکردم اونم بعد ماها مزه  یبغلش اوج آرامش داشتم تجربه م یتو 

 رفت ینم نیمونده بود وهرگز از ب دندونم ریآدم ز نیآغوش ا

 

 بود دن ینفس کش یمن همون بهانه  یحضور و وجودش برا   

  بی اهورا غر یبود همانطور که با چشما بهیمن غر یخواب با چشما میدیصبح نخواب تا

و  میحرف زد میکه بدون هم گذرونده بود یچند ماه نیاز ا  میبغل هم موند یبود تو

خودمو   یو چند بار تا نوک زبونم اومد که بگم حامله ام اما باز جلو نیچند میحرف زد

هنوز زوده   یبگ دیگفت هنوز نبا یکنم اما عقلم م یکارو م نیدونستم چرا ا یگرفتم نم

... 

 

 و گفت  دیمنو بوس یتخت نشست و موها یکه باال زد اهورا رو آفتاب

 

و نبودن به   یبعد چند ماه دور میداشت ازیهر دو نفرمون بهش ن  میگذروند یشب خوب  _

 اندازه دلتنگ دخترمونم  یاما من ب  میخلوت واقعاً محتاج بود نیا

 

 برم دنبالش؟  

 مگه نه ؟ گهید میکن یم یزندگ نجایا ارمشیبرم ب 

 کم کنم!  مون یرو از زندگ ایمیکه شر اون ک یتا وقت می مونیم نجایا
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 مگه نه؟  یمونیجا م نیهم 

 

 نه بگم !   خواستمیم یزیاز من چ  تیبا مظلوم  نطوریا  یوقت تونستمیمگه م 

تکون دادم و پلک زدم که اون منو محکم بغل کرد بغلم کرد و دوباره لبامو   سرمو

پس کنارش  کشونهیم کیبار یکار و به جاها یطوالن یبوسه ها نیا دونستمیم دیبوس

 زدم و گفتم

 

 به جون من..  یافت یم یش یم وونهیبرو عقبتر من به تو اعتماد ندارم االن دوباره د 

 

 و گفت   دیبلند خند یبا صدا

 دیخودت با گهیبعدش د ارمیمونس ب رمیحق با توئه م یول  تیلیامان از دست توآ_

  ستین یرابطه ا  نمون یاز تو دورم ب  یوقت وونهیکه منه د یدونیم یجمع و جورم کن

   شمیم صیچقدر حر

   یآرومم کن دیبا

از حسرت داشتن تو و    یکه نبود یمدت نیتو ا یشناسیکه شوهرت رو م خودت

 .. یتو آروم کن وونهیشده بودم و االن وقتشه که خودت شوهر د وونهیحضورت د

 

است عاشق رابطه بود اما خدا را شکر که فقط   زی چ نیفکر و ذکرش فقط  ا  دونستمیم

 .. یا  گهیعاشق رابطه بامن بودو نه کسه د

 

 رفتم و گفتم   دشیآپارتمان جد  کیبه سمت آشپزخونه کوچ 
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  میو با هم صبحانه بخور نیکنم تو برو دنبال مونس تا برس یصبحانه آماده م من

 آمد  یرفت وم یم مهیساعت و ن کی نی هم یوجود نداشت برا یکیخلوت بودو تراف

 

داشتم زنده شده بودم االن دوباره   یرفت حس زندگ رون یآماده شده از خونه ب عیسر 

 یتلخ بود زندگ یمرد زندگ نیکنم چقدر بدون حضور ا یم یکردم دارم زندگ یحس م

 نبوداصل 

به   یاهنشستم موهامو با شونه اهورا شونه کردم نگ نهیآ یصبحانه رو آماده کردم جلو 

صورتم انداختم درست الغرتر شده بودم اما نگاهم جون گرفته بود انگار که برگشتنم  

گذاشت درست حدس زده بودم   یم یادیز ریظاهرم هم تاث یرو  یاهورا حت شیپ

 مونسم برگرده  باوقت برد تا اهورا  میساعت و ن کیدرست 

خواب آلودش   یچشما رفتم و مونس خوشحال با اون  شوازشون یکه باز کردن به پ درو

 بغلم انداخت و گفت   یخودشو تو

 

 اره؟   میکن یم یباهم زندگ گهید گهیبابام_

 من تو بابا مگه نه ؟؟  

 

 م یکنیم یبا هم زندگ گهیمامان د زیو گفتم آره عز دمیموهاشو بوس دمیبوس شویشون یپ 

  یپدرش هم باز کرد دختر کوچولو  یدور بودن تمام شد خوشحال دستاشو برا گهید 

 د یخندیم  یبلند یمن هم منو هم پددرش محکم بغل کرده بود با صدا
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  ریدخترکمون تاث  یرو یخنده هاشم تنگ شده بود نبودهددهورا  و حت نیا  یدلم برا

به خاطر   دونستمیخودش بود و من م  یوقتا تو شتریب دیخند یگذاشته بود که کم م

 پدر شه....  یدلتنگ

 

بگم و ازش بخوام از   ایمیبه ک زیهمه چ رمیم_و اهورا گفت  میرو با هم خورد صبحانه

 اون خونه بره  

 کنه...  یزندگ نجایا ادیب گمیاصلم

 

  یدونیم می بفهمه که ما برگشت  خوامینم  ستیدستشو گرفتم و گفتم نه االن وقتش ن 

 ادیاز دستش بر م ییکه چه کارها

وتو   ستی از من و دخترم ن یبذار فکر کنه هنوزم خبر رهی خوام آرامشمونو بگ ینم 

 م یدار یشتر یآرامش ب ینطور یا ییتنها

 

راحت باشه قبول   المیخ نکهیبود اما به خاطر من و ا شنهادمیپ نی اهورا کامل مخالف ا 

که اون دوست داره و  ییجاها میبا مونس بر میکرد قرار بود امروز و کل خوش بگذرون 

درست مثل سابق دخترم خوشحال بود من خوشحال بودم و اهورا   میبرگرد یبه زندگ

 نم ک فی توص شویخوشحال   شدینم یحت

  یشکسته شده بود و برگشتن ما انگار که دوباره اونو به زندگ یلیمرد بدون ما خ نیا 

 برگردونده بود 

 

حل شد  نمون یداده بودم که تمام مشکلت ب حیحرف زده بودم و بهش توض  لیبا راح 

 مونم   یاهورام  شیو من پ
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 کرد هیانقدر خوشحال شده بود که پشت تلفن گر چارهیب دختر

 خوشحال شد  یلیزنگ زدم و خبر رو بهش دادم اونم خ نایبه م یحت 

از   یزی چ نیسخته اما ا یلیخ ییگفت تنها یکرد م یم یتاب یدلتنگ بود ب 

 کردیمن کم نم  یسر و سامان گرفتن زندگ یبرا شیخوشحال
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