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و نه   زدیم یشده بود نه حرف رهیصورتم افتاد و اهورا بهم خ یاشک ازچشمام رو

 شده بود.  رهیفقط و فقط بهم خ دادینشون م یواکنش

  دیدستمو کش رمیازش فاصله بگ یو خواستم کم دمیصورتش کنار کش یو از رو دستم

 و گفت   دیاش گذاشت و نوازش کرد و بوس  نهیس یو منو محکم بغل کرد سرم  و رو

 ؟ یتو حامله ا_

 من حامله است؟  نیلیآ 

 ی دیکش یمن سخت یخوام که ب یمعذرت م 

 ی دلت نگه داشت یحرف رو تو  نیماه ا ۵خوام  یمعذرت م 

   یبکش  یهمه سخت نیقابل اعتماد نبودم که تو ا  نقدریخوام که ا یمعذرت م 

 

من عاشق  شهیمثل هم کردینبود درک م  یاون از من عصب  دمیکش یآسوده ا نفس

 شکمم گذاشت و گفت   یمرد بودم دوباره دستش رو  نیا

 

دستش گذاشتم و گفتم من و تو االن  ی دستمو رو میپسر دار هیاالن من و تو  یعنی_

 اون زن...  شیپ یکی نجاستیا یکی میدو تا پسر دار

 تونمیاصال نم گهیجز مونس د کردمی که فکر م یمن شهیدختر باورت م هیدوتا پسر  

 هم دارم گهیاالن دو تا پسر دداشته باشم  یبچه ا 

 شد یخبر آنقدر خوشحال شده بود که خودمم باورم نم نیا دن یشن اهورا

 

 نداشتم...  میزندگ یتو یراز  چیه گهیشده د لیتکم میخوشبخت گهید
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 ...  زیراحت شده بود از همه چ المیخ 

 تونستم نفس بکشم...  یراحت م گهید

 بشم...  داریبخوابم ب 

 نشد اهورا از من دلخور نشد   ریاهورا از من دلگ 

 ؟  نیبهتر از ا یچ

 ینیریو ش یآوردن چا یاومدم و برا  رون ی اهورا زنگ خورد من از بغلش ب  یگوش یوقت

 به اشپز خونه رفتم  

 کرد که خودمو بهش برسونم رو بهم گفت  ینگران اهورا کار یصدا اما

 

 ...مارستان یبرم سراغش بردنش ب دیکرده با یخودکش ایمیک _

 

 امیو گفتم منم باهات م دمینگران به سمت اتاق دو 

 بچه ...  

 افتاده باشه؟   یبرا بچه اتفاق نکنه

 

 و گفت  ستادیراهم ا یاهورا جلو  

 ... یاریبه خودت فشار ب دینبا یخودت باردار یمونیم نجایهم یرینم ییتو جا_

 باشه؟  زنمی بمون بهت زنگ م 

 تونستم بمونم اما جلودار اهورا هم نبودم   ینم

 خونه تنها گذاشت و خودش رفت...  یمنوتو
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 ... ایمیدنبال ک رفت

  رهیگیمارو ازمون  ب  هیتا خوش کنهیم یکار دونستمیم کنهیم یکار هیباالخره  دونستمیم

 ..اون زن واقعاً ترسناک بود 

خونه   یآروم و قرار نداشتم توگذاشته بود من  رون یاهورا پاشو از در خونه ب  یوقت از

 و نگاهم فقط به ساعت بود..  رفتمیراه م

قفل در متعجم به سمت در   یتو دیکل دن یکه با چرخ گذشتیاز رفتنش م یساعت مین 

 رفتم  

 چرا برگشته بود؟  اهورا

مگه نگفته بودن که   دمیعقب کش دهیخودم ترس یاونم رو به رو ایمیک دن یاما با د 

 کرده ؟ یخودکش ایمیک

 ؟  ستینگفتن حالش خوب ن  مگه

 کرد؟ یم کاریچ نجایا پس

شد درست   کیو بعد در خونه رو قفل کنه بهم نزد ادیبود که داخل ب یقدم کاف چند

 صورتش گفت  یپوزخند بزرگ رو هیو با  ستادی ا  میقدم کی  یتو

 

 کنم؟  یم یتو خال یبرا  و  دون یم ایآسون نیمن به ا یتو فکر کرد _

 !  یاون اهورا رو ندار  اقتیل  یها که حت یتو دهات یبرا  اونم

فکر نکردم  نیتو رو دوست ندارم هرگز به ا گهیکنم د یوقته احساس م یلیخ یدونیم

 بدم به تو...  لشیکه بخوام ازش بگذرم تحو

 من...  یقانونه برا  نیمال تو بشه ا ذارمیاگر قرار باشه مال من نباشه نم 
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قرار بود مال   یاسباب باز ای ینیریش هیعروسک   هیبودم اگه  یدختر خودخواه  شهیهم

 هم نباشه!  یا  گهیکس د چیماله ه دادمیم حیمن نباشه ترج

 کردم آروم باشم و دست و پامو گم نکنم  یسع

 ازش کم نداشتم که بخوام بترسم  یز یزن بود چ هیاونم مثل من  

 

 رفتم و گفتم   ییرایبه سمت پذ

 

 باهات  کنهیحساب م هیمطمئن باش تسو یاهورا بفهمه بهش دروغ گفت  یوقت

 !یکن یبا ما باز یهر وقت بخوا  یتونینم تو

 

 کرد و گفت   یخنده بلند 

بچه رو  نیداشتم ا میاولش تصم یدونی کنم م یم یکه دلم بخواد  باز یمن با هر کس_

اون   دمیدادم اما خوب که فکر کردم د ی شما را عذاب م یهر دو  ینطور یببرم ا نیاز ب

با  تونمیمن م نیتموم بشه دوباره شما دو نفر کنار هم تون یعزادار نکهیبعد از ا یطور

  گهیو شما دو نفر هرگز د مونهیاهورا تنها م ادیسرت ب ییدو نشون بزنم اگه بال ریت هی

  شهیو هم ادیم ایشکممه به دن یکه تو یاز اون طرف بچه من بچه ا  نیستیکنار هم ن

 !شهیحلقه اتصال من و اهورا م

 از من بگذره...  تونهینم  گهیواهورا  د 

 

کنم که   یم یبفهمه کار نکهیبدون ا نجایدنبال من و من ا رهیاهورا م  هینقص  یب نقشه

 ... یبر ایاز دن یعیطب یلیتو خ
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که  ییبه هدفام  اوقات مجبورم که کارها دن یرس یاما برا  ستمیباور کن من قاتل ن 

 دوس ندارم انجام بدم ... 

 

که کار  فهمهیتار مو از سر من کم شه اهورا م هی یکن یکار یتونینگو تو نم مضخرف

اهورا   یینجایو در حال جون دادن ا یباش مارستان یب  یتو نکهیا یتوئه چون االن به جا

 سراغت...  ادیو م فهمهیرو م زیهمه چ یست ین نجایتو ا نهیبرسه و بب مارستان یبه ب یوقت

 

 و گفت  دیدست کش یشد موهام کم کیبهم نزد 

  نیا ینیلیآ ییتو  نهیدرسته ممکنه اون بفهمه  و از من متنفر بشه امامهم ا نمیا _

 وسط وجود نداشته باشه... 

 

 نگران بودم 

 ترس داشتم 

که   یوجودم بود و به خاطر بچه ا یکه تو یخودم ترس نداشتم به خاطر بچه ا یبرا 

 دن یترسیزن بود م نیوجود ا یتو

 بچه ها مال من بودن از خون من بودن   نیا یدو هر

 از سرشون کم بشه  ییتار مو  خواستمینم

 بشه   کیکنم که تحر یخواستم کار ینم

 

چون هر لحظه ممکنه اهورا   میبر نجایفاصله گرفتم و گفتم بهتره زودتر از ا ازش

 برگرده  
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 زد و گفت یمن چرخ دور

خوام با دست پر برم من تمام عمرمو   یکه برگردم من م ومدمی ن نجایاما من ا _

 عاشق اهورا بودم  

ازدواج   نیبا شاه  یبودم! هرگز فراموشش نکردم وقت یرستانیدختر دب هیکه  یوقت از

و خواسته خودم نبود مجبوز شدم باهاش ازدواج کنم به خاطر  لیکردم به م

 پدر و مادرم ... یهاخواسته 

 

  کردمیتنها و تنها به اهورا فکر م کردمیم یکه زندگ نیتمام اون روزا کنار شاه تمام

اما قلبت   یکن یزندگ یچقدر سخته کنار مرد یبفهم  یتونینم یمنو درک کن یتونیتو نم

 باشه   یا  گهیمرد د شهیپ

 

و   ستمیام باخانواده  یرو یجدا بشم تو  نیبه خودم جرات دادم که از شاه اماباالخره

 که تمام عمرم عاشقش بودم  یسراغ مرد  نجایبرگردم ا

 

  یآدم ب نمیبیم یدرد داشت وقت یل یمن درد داشت خ یاون کنار تو برا دتید اما

 . شمی م وونهید دهیم حیعاشقم بوده ترج نهمهیکه ا یمثل تو رو به من یارزش

 

 دی و محکم کش دیچی موهامو دور دستش پ هوایب 

 بلند گفتم   یبا صدا شدیکنده م شهیآخم بلند شد موهام داشت از ر یصدا 

 

 ؟یکن یم یچه غلط  یدار یکن ولم کن عوض ولم

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

م به جلوه موهامو رها کرد منو محک  یتکرار کرد وقت شتری و ب شتریکارشو ب نیاما اون ا 

 می شونی پ یخورد از درد دستم رو  یبه لبه عسل میشون یافتادم د پ نیزم یهل داد که رو

 شدم  رهیبه  دستم خ م یشونیپ یرو یگرم عیگذاشتم و با احساس ما

 

 شده بود  رهی برگشتم با لبخند بهم خ ایمیشکافته شده بود به سمت ک میشون یپ 

 شکممه...  یبچه که تو نی هم ا رمیگینظرم عوض شد هم جون تورو م_

 یکار چیو ه رسهیکه دستت اهورا به من نم ییجا رمیم شهی هم یبرا رمیبعد م و

 بکنه   تونهینم

 ! یستیتو کنارش ن گهید دونم یکنم چون م یم یآسوده زندگ الیاما با خ 

باره موهامو دور دستش  نشون بدم دو یبه سمتم حمله کرد تا خواستم عکس العمل

بودم هرگز آزارم به   ییدست و پا یمن دختر ب  دیکوب یعسل  یو سرم رو رو دیچیپ

 بکنم؟  تونستمیم کاریصفت چ طان ی ش یایمیک نیبود االن با ا دهینرس یمورچه حت

 

که   یبزنم تنها کس ادیاهورا فربلند اسم  یبود با صدا نیکه تونستم بکنم ا یتنها کار 

 داشتم اون بود 

  یچشمام رو گرفته بود و راحت نم یبود خون جلو دهیچ یسرم پ یتو یدرد بد 

سرم   یشدم باال نیو من نقش زم دیکوب یعسل یسرم رو  یتونستم نگاه کنم چند بار

 صورتش بود گفت   یو با اون لبخنده که رو ستادیا

 

 !یوخاکستر بش یزخونه بسو نیا   یو تو تو رهیبگ شیخونه آت نیحاال وقتشه ا_
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کم کم  گهیتکون بخورم د تونستمیحرف زد به سمت آشپزخونه رفت  ج نم نیا یوقت 

با فندک از آشپزخانه به سمت من  دمیاما د دمیدی رفتم خوب نم یداشتم از هوش م

  هی شب یزیکوچک توش پر بود به چ  یباطر  هی فشیک یبرداشت از تو فشویک ادیم

 د یکش رون یب نیبنز

 

 زانو زد و گفت کنارم

 ن یلیخداحافظ آ _

 نگران نباش یمونیخودت پس تنها نم شیپ فرستمی زودتر پسرتم م 

 

 چشمام بسته شد دمیند  یچیه گهیگفت فندک روشن کرد و من د نویا 

 اهورا #

 

از   دمیو مثل خودم آواره و سرگردونم اونجا د نیشاه یوقت دمیرس مارستان یبه ب یوقت

 شده؟ یچ دمیبه طرفش رفتم و پرس مهیسراس

 

 گفت  رون یح

 دروغ گفته انگار! ستین ایمیبه اسم ک یکس چیه نجایا _

 

 دروغ گفته بود؟ 

از   مهیو اونجا تنها گذاشتم سراس نیلیاومد ا ادمیو تازه  دمیبه موهام کش یچنگ  

پشت سرم راه   نیشاه دمیدو نیبلند به سمت ماش  یفاصله گرفتم و با قدم ها نیشاه
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زدم  ادینداشتم فقط فر ستادن ی ا یبرا  یاما وقت  کردیافتاده بود همش اسممو صدا م

 ...نیلیآ نیشاه نیلیآ

 ن یلیرفته سراغ آ ایمیک 

 

  میزد رون یب مارستان یو با سرعت از ب میشد نیدو سوار ماش هر

دود و جمع   دن یبا د میدیآپارتمان رس  یجلو یوقت آوردیداشت منو از پا درم ینگران  

دست   یشدم وقت ادهیپ نیاز ماش مهیکه اونجا بودن وحشتزده و  سراس یتیشدن جمع

 نبود  ستادن یو پا گم کردن نبود وقت مکث کردن و ا

 

 تو...   رفتمیم دیبا 

  یبودن قدم اول که رو دهینا نرسنشاکه اونجا بود کنار زدم انگار هنوز آتش یکس هر

افتاده بود و خون ازش   هوشی ها شده بود و بکه نقش پله ایمیک دن یپله ها گذاشتم با د

 چه خبر شده بود؟  نجاینفسم بند اومد ا رفتیم

  رسهیم ینشاناالن آمبوالنس و آتش_ها به سمتم اومد و گفت  هیاز همسا یکی

 بهشون زنگ زدم 

 ییزد چشمام جا رون یاز خونه ب یظیکه باز کردم دود غلطرف خونه رفتم درو  به

 دیدینم

  ن یلیبلند شروع کردم به صدا کردن ا یبا صدا 

 داد یبهم نم یاما جواب  

 ره یبزرگ نشده بود  که کل خونه رو بگ نقدریانگار هنوز ا شیات 

 ریبود گ نیزم یکه رو یزیچ هیپام   یوقت دمیدو ییرایبه سمت پذ یکیتار نیتو ا 

 دمیافتاده د  نیزم یرو نیلیکرد و افتادم بدنه حال ا
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 من  غرق خون بود   نیلیا 

 .. سوختیداشت م نیلیا  یمبل کنارش آتش گرفته بود و موها 

 

  یبچه ها که تو نیکدوم از ا چیه یلحظه حت  نینداشت تو ا  تیبرام اصال اهم ایمیک

 من مهم بود  یبرا نیلیزنا بودن برام مهم نبودن فقط و فقط آ نیشکم آ

 

دست  ایمیکنار ک یاگه یتواموالنس د نی آمبوالنس نشستم و شاه یتو  نیلیمن کنار آ 

 دستم بود   یتو نیلیآ

 به سرش بود  نگاهم

اندازه   یمنو ب نیبود و ا دهیبه چوست  سرش رس یقشنگش سوخته بود طور یموها

 کرد  یناراحت م

 

 امبوالنس بود گفتم  یکه تو یرو به دکتر 

  فتهیاتفاق ب دینبا دیکنم کمکش کن یکنم خواهش م  یهمسر من بارداره خواهش م 

 

و به   گهید نهیشروع کرد به چند تا معا مهیبارداره سراس نیلیبود آ دهیکه تازه فهم دکتر

 گزارش  داد  مارستان یب

 

 بردن یبرانکارد به سمت اتاق عمل م یهر دو نفرشون رو میدیرس مارستان یبه ب یوقت

 آهسته زمزمه کردم  دمیبردنش که دستش و بوس  یداشتن از کنارم  م 
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 دارم...  اجیبرگرد من به تو احت سالم

 

درد و عذاب نداشتم من   یبرا  یرمق گه یمن نمونده بود د یبرا  یتوان و قدرت گهید 

 از دستش بدم  خواستمینم

 

سرش   ییبال  تونستینم رتشیاز من بگ تونستیختر به من بدهکار بود نمد نیخدا ا 

  ادیب

 هیشروع کردم به گر یتوجه به هرکس  یب  گهینشستم و د نیزم یدر اتاق عمل رو کنار

 کردن  

بسته   یپشت درا  مویاالن تمام زندگ  گنیم یبرام مهم نبود که راجع به من چ گهید

 تونست باشه ؟  یم یچ نیبجنگه بدتر از ا یفرستاده بودم تا با مرگ و زندگ
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