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شناخت   یپسربچه انگار که جان تازه گرفته باشه سر از پا نم نیا دن یمادرم که با د

پسر که به تمام   هیفقط و فقط خوشحال بود از داشتن   نیلیبود و نه ا ایمیک ادینه به 

 بود.  دهیبچه  تمام کمال رس نی سال با ا نیا یارزوهاش تو

  

نوزادان رفتن اما من    یت هاهمراه پرستار با پسرمون به سمت بخش مراقب  مادرم

  دیاتاق داشتم و با  نیتوب ا یمن مهمتر از اون بچه ا  ستادمیاون در منتظر ا یجلو

  موندمیچشم انتظارش م

 

  یزیچ هیاما دروغ چرا ته قلبم  کردیحال و روز واقعاً ناراحتم م نیا یتو نیشاه دن ید

 بالها سرم آورده بود  یلیکه حقش بود اون خ گفتیم

 

ها مظلوم اونو از پله  نیلیحال و روز آ دن یانگار که خدا صبرش سر اومده بود و بعد از د 

 پرت کرده بود تا تقاص کارش رو بده...

 

  دادیم حیو براشون آهسته توض زدیحرف م ایمیداشت با پدر و مادر ک هیبا گر نیشاه

  ژهیو یاوردن تا به سمت مراقبتها رون ی اق بتخت از اون ات یو رو نیلیا یباالخره وقت 

 ... دمیپرستارا دستش و بوس یاعتنا به حرفا یببرن خودم و کنارش رسوندم و ب

 

 اورد  یبسته بود و رنگ به رو نداشت حالش قلبم و به درد م چشماش

 

 نداشت..   بارویز یاون موها گهیپانسمان بود و د سرش
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نگاهم بهش بود که داشتن اون همه دستگاه   شهی و داخل بردن از پشت ش نیلیا یوقت

 . کردن یو بهش وصل م

 

شماره   دن یبهش انداختم با د ینگاه  میبود که با زنگ گوش نیلیحواسم به ا تمام

داره سکته   ینگفتم و االن از نگران یزی چ چیاصالً ه چارهیبه اون ب دمیتازه فهم لیراح

  کنهیم

بدم که موقع   حیرو توض زیکردم با آرامش بهش همه چ یوصل کردم و سع تماس

 نترسه 

اش اون سمت خط بلند شده   هیگر یاما هر چقدر با آرامش باهاش حرف زدم صدا 

 بود 

  یحرفا وقت نیباالتر از ا یحت دیهم دوست بودهم خواهر و شا نیلیآ یزن برا نیا 

آروم گرفت   یحالش خوبه کم نیلیده آآم ایمرتبه و پسرم به دن زیبهش گفتم همه چ

 رسونه  یم مارستان یاما گفت هرچه زودتر خودش رو به ب

 

 دن یشد خودشو که به من رسوند با د مارستان یوارد ب لیکه راح دیطول نکش ادیز 

نشست و   نیزم یرو واریاون همه دستگاه  وا رفته کنار د ریز شهی از پشت ش نیلیا

 گفت 

 حالش خوبه  نیا یتو که گفت_

 

 اد یزود به هوش م یلیکنارش نشستم و گفتم باور کن خوبه حالش خوبه دکتر گفت خ

 آوردی سر در نم یز یچ نیهم یبغلم گرفتم دخترکم خواب آلود بود برا  یمونس رو تو 
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داشت   لیشونم گذاشت و دوباره به خواب رفت اما راح یخوب بود سرش رو  نمیهم 

 وم کردن اش کنارش دوباره نشستم و گفتم  آر یبرا کردی م هیصدا گر یب

 

 ش؟ ین یبب یآمده دوست دار  ایحالش خوبه پسرم به دن خورمیجونم مونس قسم م به

 به من انداخت و گفت   ینگاه 

 خورم یتکون نم نجاینشه از ا داریب نیلیکه ا یتا وقت_

  میو منتظر شد میانتظار نشست  یهای صندل یکنار هم رو 

به هوش اومد اما بهمون اجازه   نی لینشد وا یانتظارمون چندان طوالن  خداروشکر

 یکم دینشده با یع یهنوز مناسب و طب   تشیوضع گفتنی م دنشید میکه بر دادن ینم

 دیمنتظر بمون 

  یکه خوشبخت دیام  نیبهمون ا  شهیخسته اما باز شده اش از پشت ش یپلکا دن یاما د 

 به سمتمون برگرده...   خوادیکه آرامش دوباره انگار م یکه خوشحال

 

خواست از اونجا تکون بخوره تا من  یمادرم کنار اون بچه جا انداخته بود و اصالً نم  

و خانواده خبر داده بود که من پسرم به   لیو فام ان یبه کل اطراف امیبخوام به خودم ب 

 اومده  ایدن

 

تماس و جواب داد هنوز   یزدم وقتزنگ  نیو کنار مونس تنها گذاشتم به  شاه لیراح

و منتظرن  ستادن یسردخونه ا یبهم گفت جلو یراحت حرف بزنه وقت تونستینم یحت

 رند یبگ لیرا تحو ایمیک

باشم   ستادهیاونجا ا نیشاه ینکرده امکان داشت من به جا ییبست  خدا خیبدنم 

 .... نیلیمنتظر بشم تا ا
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و   نیکه شاه ستیکردم االن وقتش ن  یآورد احساس م یفکرش نفسمو بند م یحت 

همه  نیدرست مثل خودش ا موندمیرفتم سراغش و کنارش م یم دیتنها بذارم با

 مدت کنار من مونده بود... 

 

نشسته بودن   واریکنار د ون یکه گر ا یمیخودمو بهش رسوندم با پدر و مادر ک یوقت 

 نه ؟ ایباهاشون حرف بزنم  دیبا دونستمیروبرو شدم نم

 

نکرده   ییکار خطا چیاما من ه دونستنیاونا منو مقصره حال و روز دخترشون م دیشا

 ایکنم خطا  یفکر نم  نیبودم من فقط بعد از رفتن دخترشون ازدواج کرده بودم و ا

 اشتباه باشه  

 

بلند   یشونه ام گذاشت و با صدا یرش رو رو من س دن یبا د ستادمیا نیشاه کنار

بود   نیعشق شاه ایمیمادر پسرش بود ک کردمیکردن درکش م هیشروع کرد به گر

 شد؟  یشد م ینم شیحال  زایچ نیحاال هرچه راه و اشتباه رفته باشه اما عشق که ا

 

با مادرش نگاهشون به من افتاد از جاشون بلند   ایمیپدر ک نیشاه هیگر یبا صدا 

خودشو بهم   ین و به سمت من اومدن نگران بودم اما عقب نرفتم پدرش وقتشد

 گفت  ادیو با فر دیگوشم کوب یرسوند محکم تو

 برو ! نجایاز ا  یکن یم یچه غلط نجایتو ا _
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حرف بزنم پس سکوت   تونستمینشون ندادم پدر بود و داغدار نم یعکس العمل چیه

 دسته عموشو گرفت و گفت   نیاما شاه ستادمیخودم ا یکردم و سر جا

 

 خودش قصد جونشو کرد  ایمینداره ک یریتقص چینکن اهورا ه کنمی خواهش م _

 بزنه...  شیبسوزونه با آت نطوریهمه ما رو ا فتهیروز ب نیکرد که به ا یکار خودش

 

که به   ینیاونجا بودم شاه نیه به خاطر شاهمرد و همسرش بلک نیمن نه به خاطر  ا

 کامله  قیرف هیمدت بهم ثابت کرده بود  نیگردنم حق داشت و ا

 

گفتم بهتره که من برم اما هر   نیپس آرامش خودمو  حفظ کردم کنار گوش شاه 

 ...شهیتا هم یمن حساب کن یرو  یتونیم یزیهر چ یکه داشت یکار

 کنارت هستم . یط یمنم مثل خودت تو هر شرا یکنارم بود 

 

  نیاز پشت ا دنشیو د نی لیا شهیفاصله گرفتم و دور شدم با برگشتنم پ نیشاه از

  یداشت نفس م یوقت دنشیرفت حالم دگرگون شد د ادمیتمام اتفاقات   شهیش

 دوباره بود  هیزندگ دیکش

 ن؟ یبهتر از ا خواستم ی م یو لذت بخش چ رینظ یحس ب هی 

 

من به خواب   ی چارهی نشسته بود دخترک ب  یصندل یبغلش رو یمونس تو  لیحرا 

با دکترش   یمادر کنارش مونده بود وقت هیمثل  شهیمثل هم چارهیب لیرفته بود و راح

 ینفس آسوده ا  گهیخوبه د نمیلیراحت کرد که حال ا  المیصحبت کردم و اون خ
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  یروزا  گهیراحت د التیاهورا خ یعنی نی قرار بود فردا به بخش منتقل بشه و ا دمیکش

 وجود نداره...  یاسترس و نگران گهیسخت تموم شد د

کردن با خواهش و التماس  یم قیکه بهش تزر ییخواب بود به خاطر مسکن ها نیلیآ

ما از  صورتش رو نوازش کردم ا دمیدستش رو بوس ستادمیاونجا ا یکنارش رفتم و کم

  یجسمش و حت دونستمیکردنش نکردم م داریب  ینشد تالشس برا داریخواب ب

 داره  ازیاستراحت و آرامش ن نیو به ا رهیپذ بیروحش خسته و آس

موندم نگاهش کردم و به تماشا نشستمش ده  رهیسکوت فقط بهش خ یپس تو

 کرد  رون یکنارش بودم که پرستار من از اونجا ب  یاقه یدق

 

نبود سرمو باال آوردم با  بهیکه برام غر یکس  یپا یسالن نشسته بودم که با صدا  یتو

شد  کیبهم نزد یوقت ستادمی متعجب ا ومدیپدرم که داشت به سمت من م دن ید

 خودش بود   یدو ابروش سر جا نی ب یشگیهنوزم اون اخم هم

 انداخت و گفت  نیلیبب ا  شهیاز ش ینگاه

زن نوشته شده و   نیا یخانواده ما حضور ریتقد یاما انگار تو ستین یباور کردن _

 اون از خانواده حذف کرد شهینم یجور چیه

 

  لیبزنم دستشو باال اورد از من خواست سکوت کنم راح  یاخم کردم تا خواستم حرف 

نگرفته بود دوباره   نیلیپدرم از ما فاصله گرفته بود اما پدرم هنوز نگاهشو از آ دن یبا د

 رف اومد و گفت  به ح

که   ییخاندان ما باشه و االن از خبرها یوارث برا هوپیپسر  هیبود که   نیمهم ا _

 ایدن نیا یقدم تو گهیچند ماه د یکیآمده و  ایبه دن یکی میما دو وارث دار دهمیشن

 دختر تمومه  نیپس جنگ نخواستن ا زارهیم
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  مونهیو عرسمون م شهیعروس ما حساب م  نیا

 ی مادرت هست ون یمد نویو تو ا ارهیب ایکه قراره به دن هیبچه ا ون یرو مد نیا

مثل   یتونستم پسر یاز من خواهش کرد تمام گذشته رو فراموش کنم من هرگز نم 

داره به خاطر اون از   یببخشم اما مادرت قلب مهربون ستادهیخودم ا یتو رو که تو رو

 ره... مثل گذشته ادامه دا  یو زندگ گذرمیم زیهمه چ

 

 بشن...  تی خوام ترب یکه من م یادن طور  دیمن با یبگم پسرا نویاما ا 

 

آدم خودخواه و مغرور که جز   هیبود  نی هم شهیحرفاش زد و از من دور شد پدرم هم 

که  دست از   نیداد اما هم ینم  تیبهش اهم  یزیرا پش یکس چیحرف خودش حرف ه

 بود  یمن کاف یبرداشته بود برا یلجباز

 مون یزندگ یرو شکسته بود تمام قفل ها مون یزندگ یانگار تمام طلسم ها ایمیرفتن ک 

 م یقرار بود برس میخواستی که م یرو باز کرده بود و ما به آرامش مطلق

اصالً  نجایرفتم ازش خواهش کردم تا مونس به خونه ببره موندنش ا لیبه سمت راح 

جدا بشه اما به   نیلیاز آ خواستینم لی ام آواره شده بود راح چارهیدرست نبود دختر ب

 ناچار به خاطر مونس قبول کرد ورفت 

 

که عشق    یشدن تنها کس دارینشستم و منتظر شدم منتظر ب یصندل یرو واریکنار د 

 کردی بهم محبت م شهیمنت هم یداده بود و ب ادیو بهم 

اشتباهات   نیبزرگتر یوقت یکنارم مونده بود حت شهیاز تمام خطاهام گذشته بود و هم 

من همون طور که گفتم عشق نبود تمام  یزن برا نیشدم ا یو مرتکب م میزندگ

  کردیبود که داشتم و درکم م یبود تنها کس یزندگ
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برام   میدیبه آرامش رس نکهیبزرگ و کوچک سرمون اومده بود کا باور ا یبالها انقدر

 سخت باشه 

 

هزاران حس   یو ناراحت یهم نذاشتم استرس، خوشحال  یال بزنه پلک روتا افتاب با 

 د یکشیوجودم زبانه م یتو ضیضد و نق

 

  هی کردمیم یباهاش عاشق یکه وقت ییایمیفکر کردم ک ایمیبه ک یدروغ چرا حت 

از اون دختر   دن یم رییرو تغ زیو زمان همه چ یدختربچه صاف و ساده بود اما زندگ

من  یکه حت  یو نفرت و با عشق نهی پر از ک یدختر خودخواه با قلب هیصاف و ساده 

 ذاشتم ساخته بود  یاسمشو عشق نم

 

بالها سرمون آورده بود اما  یلیبودم درسته خ ریرفته بود ناراحت و دلگ ایاز دن نکهیاز ا 

که  کردمیفکر م   نیلیبه ا یبشه اما وقت ینطور یخواستم عاقبتش ا یوقت نم چیه

و چطور وحشت  کرده بوده با تمام  دهیترس ایمیاون خونه از ک یتو ییچطور تنها

   شدمیم یوجودم عصب

 

که از من داره   یسوال نیاول پرسهیکه م ی ز یچ نیاول ادیکه به هوش ب نیلیدونستم آ یم

که به بخش منتقلش کنن به سمت بخش نوزادان   نیراجع به پسرمونه پس قبل از ا

 جواب نمونم  یب پرسهیاز من م نیلیا یتا وقت دمیدی پسرمونو م دیرفتم با

 نداره  یت ی من اهم یبچه برا   نیخواستم فکر کنه ا ینم 

راحت  الیو با خ رمی و به بخش منتقل کردن تونستم دستشو بگ نیلیآ یباالخره وقت 

پس مجبور بود   ستیکنارش باشم دکتر گفته بود حرف زدن براش اصالً خوب ن

 سکوت کنه 
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کرد االن حرف   یم  یگرفتم چه فرق یفقط با نگاه کرد بهش عمر دوباره م  یمن حت 

 نه ؟  ایبزنه 

بودم و   دهیرو کش یصندل کردیقشنگش بهم نگاه م یبود که با اون چشما نیا مهم

  یباالخره نتونست خودشو کنترل کنه وقت کردی اون نگاهم م کنارش نشسته بودم و

 رفتم آهسته زمزمه کرد  رون یپرستار از اتاق ب

 کجاست بچمون حالش خوبه؟  ایمیک  _

 

 را بوسه زدم و گفتم شیشونیپ یرو دمیخودمو باالتر کش یکم 

اومدن عجله داشته   یماه زودتر اومده و برا  هی  نکهیاومده اما به خاطر ا ایبه دن پسرمون 

 دستگاهه  یاالن تو

 .. ش ینیبب یتون یحالت بهتر بشه م یوقت

 

   دیدستمو تو دستش گرفت و نگران پرس شدیانگار باورش نم 

 اهورا جان من حالش خوبه؟ _

 

 ؟  یحرف بزن دیلبش گذاشتم و با اخم گفتم مگه دکترا بهت نگفتن نبا یانگشتم رو  

 گه ید زیچ هیخوبه   یلیگفتم که حالش خوبه خ ید نداراعتما بهم

 تو یتوعه کپ نیع 

 یی خود تو انگار

  یخونم دستشو رو یاز چشماش م  یو خوشحال یلبش نشست شاد  یلبخند رو 

 کنه یفکر م  یدونستم االن داره ب چ یشکمش گذاشت م
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 شده بود  گهیصاحب دو تا بچه د ییهویکه  کنهیفکر م نیاالن داره به ا 
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