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 میو کنار دختر مو اهورا گذرانده بود یر ینظ یروز ب

و   نیا میها خوشحال بود یبا تمام خستگ میرمق که به خونه برگشت یشب خسته و ب  

 خوند  شدی هر سه نفرمون م یازچشما

 گرفت ی بود که حالمونو م ایمیپشت سرهم ک یتماسها مون یاعصاب خورد تنها

به خونه   یباالخره وقت  میها باشتماس نیبه ا اعتنای ب میکردی م یاما هردو سع 

 . م ینشست ون یزیتلو  یجلو یو همگ میلباس عوض کرد میدیرس

 

بار مادرش بود که قصد   نیا انبودیمیبار ک نیاهورا به صدا در اومد اما ا یدوباره گوش 

تماس و وصل کرد   یجواب نداد اما باالخره عصب یکنه چندبار وونهیکرده بود مارو د

 دیرس ی ور خط به  گوش منم م نیمادرش تا ا یصدا

 

 ؟ ید یجواب نم تویبهت زنگ زده چرا گوش ایمیتو پسرم از صبح هزار بار ک ییکجا _

 ! یاز نگران میمرد 

 

 من نشست و گفت یموها یاهورا انگشتاش البه ال  

 !نیبگ نویا هیکارتون چ یدار کاریمادر من چ رمیدرگ _
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به صحبت  لیخواست بفهمه اهورا ما ی بود مثال نم ایمیک کیشک نزد یمادرش که ب 

 فاصله گرفت و گفت ایمیاز ک یانگار کم ستیکردن ن

 

  یشکمش ول کرد یبچه تو هیبا  نجایزنت وا گمیچه طرز صحبت کردن اهورا م نیا _

 ؟ییکجا

 داره  اجیدختر بهت احت نیا

 

 و گفت  دیحرفش پر نیب اهورا

 

  نویمادر من چرا ا یرحم اجاره ا ه یاون فقط   ستیبار هزارم اون زن من ن نیا _

  نیلیفقط بچه من و آ ستیدادم اون زن من ن حیهزار بار بهتون توض نیچند یفهمینم

 شکمش داره  یو تو

 

 بلند داد زد یبا صدا مادرش
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 . میکشیاز اون م  می کشیم یکه هر چ نیلیگور به گور بشه اون ا _

 سر اونه  ریز امون یبدبخت  همه

 

 تو اثر داره  یهنوز جادو و دعاهاش رو یخودش گم و گور شده ول 

لم   یبغل کدوم خر یو تو یاون زن االن کدوم گور ستیمن معلوم ن  ی وونهیپسر  د 

 !یکن یم یهنوزم به خاطرش خودخور نجایا  یداده و تو دار

 رفته ...  ستیبفهم اون ن  

 

  یکه راجع به من به پسرش نم ییزهایکرد چه چ یم میحرفاست عصب نیا دن یشن

  یکه برا یبود بغل زدم به سمت اتاق ده یگفت از اهورا فاصله گرفتم مونس و که خواب

دادم   هیتک واریرفتم سر جاش گذاشتمش و کالفه به د میآماده کرده بود یمونس کم

 حرفا...  نی از ا شدمیم یعصب

 شدمی م ینازک نارنج کردیو ناراحتم م خوردی بهم بر م زیهمه چ  یباردار موقع

 اما اهورا که باخبر نبود بخواد ناز منو بکشه  

 ستادیشده کنارم ا کیکه گذشت اهورا آهسته در اتاق و باز کرد به هم نزد یکم 
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کرد مادرش   شدیم کاریکه مادرش بهم زده بود اما چ ییهااونم شرمنده بود از حرف  

 بکنه   یکار چیتونست ه  یبود نم

  میشونیپ  یرو شیشونیبشم پ ریاس  واری تن اهورا و د نیشد که ب کیبهم نزد انقدر

 گذاشت با انگشتش صورتم و نوازش کرد و گفت  

 

بگم که   ایتا االن به همه دن یاما اگه تو به من اجازه بد  دونمیم شهیمرتب م زیهمه چ_

که بخواد راجع به تو   یدهن هر کس رمی گل بگ تونمیمنه اون موقع م شیزنم برگشته پ

 اگه مادرم باشه... یحرف بزنه حت

 

که راجع به   ییتو و کسا نیافتادم ب ریو من گ یزار ینم نیلیآ یاما تو دست و پامو بست 

 ... گنیتو بد م

 

 

 نشیس یکنم دستامو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو رو رشیدل گ خواستمینم 

 گذاشتم و گفتم 

 

   میشیتموم شده راحت م زیهمه چ یتحمل کن گهید کمی 
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 رفت  رون یبه مونس که خواب بود انداخت و منو بغل کرد از اتاق ب ینگاه

 بغل خودش نشوند و گفت  یمبل نشست منم تو  یرو ییرایپذ یتو 

 

 ی به خودت برس یلیخ دیبا  یاندازه الغر شده مثل دختر بچه هاش شد یب_

  یلیخ ستین  یکه داشت یاز حد شیب   هیاز اون افسردگ  یخبر گهید یاما توجه کرد 

 حالت بودم...  نی نگران ا  یلیخ یدیخوابیم

 

 که داشتم به زبون آوردم و گفتم یشک 

  یاون حالتا رو نداشتم نم گهید مارستان یرفت ب یعنینه  رفت از خو ایمیکه ک یاز وقت 

 ختهیریم یزیچ  امیدنینوش ایتو غذا  ایمیک کنمی تهمت بزنم اما فکر م یخوام به کس

 شدم  یحال م یکه   ب

 

انداختم و   نییشد سرم را پا یشد انگار باورش نم رهیگرد شده بهم خ یچشما اهورابا

 گفتم 
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 ستم یمطمئن ن دمیگفتم احتمال م فقط

 صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت   

حالل   گهیاما اگه بفهمم اون کارو کرده خونش د ادیبر م یکه بگ یز یزن هر چ نیاز ا_

 شک نکن...  رمیگ یجونشو م نیلیا شهیم

پنهان کردن برگشتنم با    یمون برا یتمام سع میبود ختهیکه ر ییتمام برنامه ها

 موند  جهی نت یخونه ب نیبه ا نیاومدن سرزده شاه

اندازه   یمدت ب  نیتونه بهش دروغ بگه چون تو ا یاومد و هورا گفتن نم نجایبه ا یوقت 

من کنار در  دن یبهش کمک کرده به ناچار سکوت کردم و اون با ورودش به خونه و د

 خشکش زد 

 متعجب شده بود   

 پلک زد و گفت  یشد چندبار کی انگار به خودش اومد بهم نزد تازه

 نجاست؟ یا نیلیآ نمیب  یاهورا درست م _

  

 نیلیآ_کرد و گفت  کتریدستاش و داره شونم حلقه کرد و به خودش نزد دیاهورا خند 

باخبر   یکس چیاما ه میکن یم یبا هم زندگ نجایکه اومده و ا شهی م یبرگشته چند روز

 گم؟ یم یکه چ یفهم یم یخودمون نگهدار نیراز وب  نیا دیو تو هم با ستین

 خوشحال به سمتم دست دراز کرد و گفت   نیشاه 
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کرد   وونهیشد ما رو هم د وونهید ینبود یشد وقت وونهیمرد د نیتو دختر ا یکجا بود_

  یخداروشکر که برگشت مینگرانت بود یلیواقعاً خ یول

 داشتم   یبیکردم و دوباره ساکت شدم حس غر یتشکر

نداز بهش اعتماد داشت و من    یاهورا ب نکهیادم چندان برام قابل اعتماد نبود با ا نیا

 بهش اعتماد نداشتم 

  هیبهتر شده و روح نقدریاز حال اهورا که اکرد  ینشست حرف زدو ابراز خوشحال یکم 

  یباهاش حرف زد  باز یبغلش نشوند کل یخوب شده گفت و مونس تو  نقدریاش که ا

 کرد و بعد عزم  رفتن کرد

 

اومدن من با خبر باشه و اونم   ان یاز جر یکس دیاهورا دوباره بهش گوشزد کرد که نبا

 قول داد و رفت 

و   نهیشاه نکهیاهورا با فکر ا ینه به صدا در اومد وقتاما با رفتن اون دوباره زنگ خو 

خونه   نیا یدرست روبه رومون تو ایمی ک دن یجا گذاشته باشه درو باز کرد با د یزیچ

 م یشوکه شد یهمگ
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  نیخونه اما با ا نیا یمن کامالً شوکه شده بود و ما از حضور اون تو دن یبا د ایمیک 

و   ستادیکه بهمون وارد شده بود اهورا زودتر خودشو جمع و جور کرد کنار من ا یشوک

 گفت ایمیرو به ک

 ؟ یکن یم یچه غلط نجایتو ا 

من   شیشد که من برگشته باشم و اهوراپ یهنوزم تو ش ک بود باورش نم ایمیک 

 قرار گرفت  ایمیمنو ک نیتر شد اهورا ب کیباشه بهم نزد

 به خودش اومد گفت  ؟یکن یم کاریچ انجیا   ستمیمگه با تو ن_

   نمتی با تو در ارتباط اومده بودم بب دونستمیآمده بودم م نیدنبال شاه_

 ی کنیم یکه االن متوجه شدم که بازنت زندگ 

 زد و گفت  یاهورا پوزخند 

 کنم! یخونه زندگ نیبدم با زنم  تو ا حیتوض دبهتیبا _

 به تو داره اصال ؟  یربط 

 بخونم   ایمیک یاز  چشما تی عصبان تونستمیم

ناخوناشو به کف   تی که چطور داره از عصبان دمید یچشماش قرمزشده بود و من م 

  دهیدستش فشار م
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 یکرد یفکر م  یداشت یو گفتم چه انتظار ستادمیکنار زدم و خودم رو به روش ا اهورا

من از  یاما اشتباه کرد  شه؟یهم  یبرا رمیم کنم و یتو م میتقد یمن شوهرمو دو دست

اما من به شوهرم   یمونیمار م هیمثل  دونمیکه م ییاونم در مقابل تو گذرمیخانوادم نم

بچه مارو به   نهیتوا فهیتنها وظ نجامیاعتماد دارم االن که ا گهید یاز هر کس شتریب

 یو بر  یو بعد گورتو گم کن یاریب ایسالمت به دن

 

حرف زدن باهاتونداشتم   دنتویکه برگشتم چون حال و حوصله د یخواستم بفهم ینم  

منو   رون یبکش ب  میپاتو از زندگ زنمیرک وراست باهات حرف م  یدیاما حاال که فهم

 کردم و عوض شدم  ر ییتغ یلیچند ماه خ نیتو ا ستمیگذشته ن نیلیا

  

 غیدر یکار چیاز ه میندگنگه داشتن شوهرم و ز  یبرا گهید رمیجونتو بگ تونمیم االن 

 کنم  ینم

 یو ساخت دیمن جد نیلنگه خودت و تو ا یکیباورت بشه چه نه شدم  چه

 ازت ممنونم  

شد که   یبا اون شکم برآمده اش نگران نم دیپوش  یپاشنه بلند م یهنوزم کفشها

 فته یبچه ب یبرا یاتفاق
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  کردمیصورتم بود حس م ینفساشو رو کهینزد نقدری تر شد ا کیدو قدم بهم  نزد 

 کردم 

 ای شمیمن خوشبخت م ایکه پا پس بکشم  دمینجنگ ینجا یمن تا ا  گمیم یچ نیبب_

آرامش داشته باشم اهورا   تونمیکه م  هی تنها راه نیا  یتو هم خوشبخت بش زارمینم

 به سمت در برد و گفت  دیبازوشو  کش

 ... نجابرویاز ا _

توان هر چه   نهیلیجمع کن اون خونه مال زنه منه ماله ا لتویبرو تمام وسا درضمن

 ی از اونجا بر  دیزودتر با

 و گفت   ستادیاهورا ا یروبرو

 

به خودم ثابت کنم به   نکهیا  یدوستت ندارم اما برا گهیوقته که د یلیخ ه؟یچ یدونیم_

  کشمیو نم دمیجنگ منم پاپس نکش  دان یم نیا  روزیپ یباز  نیتو ثابت کنم برنده ا

که   یزمان زارمینم  یخوشبخت باش زارمیدوست ندارم اما مطمئن باش نم گهیورا داه

 زارمینم یز یهر چ نیباش  یزیهر چ منتظر دیشما خوشبخت باش ستمیمن خوشبخت ن

 باخنده بگذره   تون یزندگ
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  اسریسر اهورا  ییرفت دلم شور افتاد نگران شدم نکنه بخواد بال رون یدر کهب از

 ام بودممن مهم  نبودم نگران خانواده  ارهیدخترم ب

که درو بستم منو محکم بغل کرد  یمن خوند یو از چشما یانگار که اهورا ترسو نگران 

بکنه خواهش  تونهینم یکار چینگران نباش ه_اش گذاشت و گفت   نهیس یسرمو رو

 ی نگران بش  دیکنم نبا یم

 

  یزن خراب م نیکه به دست آوردم و به خاطر ا یخوش  نیا دینبا شدمینگران م دینبا 

 کردم پس دستام دور تنه اهورا  حلقه شد 

 نه؟  رهمگهیاز ما بگ مون یخوشبخت موی خوش تونهیبکنه نم تونهینم یکار چیگفتم ه اره

به لطف اهورا با پدر و مادرش روبرو نشده بودم به   گذشتیاز برگشتنم م یماه کی

 نبود ایمیاز ک  یخونه خودم برگشته بودم و خبر

 اره یاسمش و ن یکرد که کنار من حت یرو م شیاهورا تمام سع 

 و بهش بدم مویگرفته بودم خبر حاملگ میامروز تصم 

اومد    یالتر مپنهانش کنم شکمم روزبه روز داشت با نیاز ا  شتریتونستم ب ینم گهید 

گفتم اما   یبهش م دیاهورا بهم و بهانه کنم با دن یچاق شدن و رس  گهید شدینم

 نگران بودم   اندازهی ب
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 م یکاراهورا دلخور بشه ناراحت بشه از پنهان  نکهیا نگران 

 زی مطمئن بشم و بعد همه چ خواستمیبکنم م نکارویاما من حق داشتم حق داشتم که ا 

 به اهورا بگم  

نگران بچه بودم     اندازهی شکمش ب یبا بچه ما تو  موندیخودش م یخونه  یتو ایمیک

 به بچمون بزنه   یبیآس دمیترس یکنه م یکار دمیترسیم

موندگار   ایمیکنار ک نیشاه گفتیهست م زی همه حواسش به همه چ گفتیاهورام اما

 فتهیبچه ن یبرا یشده و حواسش هست که اتفاق 

 بودم و خوشحال ...  دواریام زایچ نیبه ا 

 که دوباره به دستش آورده بودم میاز زندگ خوشحال

 کردمی که داشتم  دوباره تجربه اش م یخوشحال ازخوشبخت 

 

 مثل اهورا  یخوشحال بودم از داشتن مرد 

با اهورا حرف بزنم تا  ییتنها خواستمیفرستاده بودم امشب م لیراح شی مونس و به پ 

 نباشه   نجایاومد ا شیپ  یو ناراحت یاگه  دلخور

اما با   دیباری از صورتش م یاهورا موقع شام به خونه اومد خسته بود خستگ یوقت

 مونده   لیراح  شیسراغ مونسو گرفت که گفتم پ دیمن به سمتم اومد و منو بوس  دن ید
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 کرد و گفت   یخنده ا 

 خستم..  یلیبهت بگم امشب خ دیشوهرت اما با یبرا یپسامشب خودتو آماده کرد_

 

 باشه !  یکه خسته ا ه ینطوریزدم و گفتم پس ا نشیس یآهسته رو 

 شم یباش هر وقت هم که تو دلت خواست اون موقع من خسته م خسته

 

 منو محکم بغل کرد و دور خونه چرخوند و گفت   

که من   یدونیشما فقط امرکن م یزن یکه م هیحرفا چ نیمن نوکر خودتم خانوم ا_

 جور کارا   نیآماده ام برا ا شهیمه

 

 اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم و گفتم  رون ی خنده از بغلش ب با

ما  یخاصه برا یلیشب خ هیشام امشب  یبرا ایزود باش برو لباستو عوض کن ب 

 بخواد لباسشو عوض کنه پشت سرم راه افتاد گفت  نکهیبدون ا

 !هیشبه خاص _
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  ستی تولد مونسم ن ستیسالگرد ازدواجمونم ن  تس یتولد من هم ن ستیتولدت که ن 

 ه؟یچه روز خاص

 

 آشپزخونه هلش دادم و گفتم   رون ی به سمت ب دمیخند شیبه کنجکاو 

 

از اونجا دور شد خودم به   گمیو بهت م  زیلباستو عوض کن برگرد بعد شام همه چ برو

  وفتهیاوقات قلبم داره از کار م یکردم گاه یاحساس م  یاسترس داشتم که حت یقدر

 شکمم گذاشتم و آهسته زمزمه کردم   ینگران بودم دستم رو رو  اندازهی ب

 

  دمیبهت قول م یکه تو هست مون ی زندگ یتو  یکه تو اومد می گیم ییبه بابا امشب

 خوام که از بابات پنهانت کردم   یمعذرت م

 

  یخوایم یچ دیمن پرس  تمام طول شامو از میشام خورد یاهورا برگشت وقت یوقت

 افتاده یچه اتفاق هیشبه  خاص یبگ  یخواینم یبگ

  ییرایپذ یبعد از شام تو  یباالخره وقت کردی منو مضطرب م   شیهمه کنجکاو نیا 

 دستم گرفتم و گفتم   یمبل نشستم دستشو تو  یکنارش رو مینشست
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  یخواهش م یرفتار نکن یرمنطقیغ یبهم قول بد دیبهت بگم اما با یز یچ هیخوام  یم

مطمئن   ییزایچ هیاز  دیبودم که با  دهیعذاب کش نقدرینشو من ا ریکنم از من دلگ

 گفتم   یو بعد بهت م شدمیم

 

 و گفت   دینگران شد دستمو بوس اونم

 

حاال بهم بگو چه   یدیانجام نم لیدل یو ب  یکار چیه دونمیم شمیمن از تو ناراحت نم_

 شکمم گذاشتم و گفتم  یدستش آهسته رو دمیدزدافتاده نگاهمو ازش  یاتفاق

 

 ؟  یکن یاحساس م  یزیچ نجایا 

 شکمم بود نگاه کرد و گفت  یمتعجب به دستش که رو چارهی ب یاهورا

 

 شده تو حالت خوبه؟  یزینه !چ _

 

 نگرانش کنم پس سراغ اصل مطلب رفتم و گفتم  خواستمینم 

 ماه حامله ان بچمون پسره  ۵من حامله ام  

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

16 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

گرد شده   یشدم با چشما رهیحرفمو که زدم سرمو باال آوردم و به صورت اهورا خ 

صورتش تکون دادم و  یکرد لبمو با زبونم تر کردم و دستمو جلو ینگاهم م ریمتح

 گفتم 

 خوبه؟  حالت

 شکمم جابجا شده گفت یرو یدستش کم 

 نه؟  مگه یکن یم  یشوخ یدار _

 

بچه برگشتم برگشتم تا مطمئن  نیکنم به خاطر هم ینم یزدم و گفتم شوخ  یلبخند 

 خبر رو بهت بدم  نیاز عشقت مطمئن بشم و بعد ا  ینکرد  انتیبشم که بهم خ

که   دمیگفت حاملم فهم یخبر رو بهم داد وقت نیدکتر ا یاهورا وقت   یدیاوج ناام یتو

من و تو تا ابد به هم وصله من برگشتم کنار  یزندگ دمیاز تو دور بشم فهم دیمن نبا

 م یهم بچه هامونو بزرگ کن

 

 و گفت  دیکش یقیهم گذاشت چشماشو بست نفس عم یرو پلک
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 بفهمم؟  دیو من االن با یتو پنج ماهه حامله ا _

 

 کردم صورتشو با دستام قاب گرفتم و گفتم   کیخودمو بهش نزد 

فکر   یکرد  انتیبهم خ کردمیباش فکر م یکنم منطق  یکنم  خواهش م یم خواهش

 ی دار یخوب یاالن زندگ ایمیکردم با ک یم

  نویدارم ا ییقلبت جا یتو تیزندگ ی من برگشتم برگشتم تا مطمئن بشم هنوز تو  

 ... دمیترسیم یلیخ دمیترسیم ایمیبهت بگم در ضمن من از ک
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