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  گهیدو روز د یکیحالشو بد کنم  خواستمیبهش بگم م ایمیخواستم از مردن ک ینم

 گفتم  یرو بهش م زیهمه چ شدی حالش بهتر م

 اما االن نه..  

 

هزار برابر شد مونس   شیخوشحال گهیو مونس د لیباز شدن در اتاق و آمدن راح 

  دن یبود از د دهیدخترم ترس کردیم هیمادرش گذاشت و آروم گر نهیس یروسرشو

  یحال و روز اما مطمئنش شکر کردم که حالش خوبه و به زود نیا یمادرش تو

 خونه  گردهیبرم

نگاه   نیلیا ادتیدوباره که در اتاق باز شد ناباورانه به مادرم و پدرم که اومده بودن ع 

 اصال ممکن نبود  چارهیب نیلیآ یا بر چیمن که ه یکردم باورش برا

 

 و گفت   ستادیا کشیپدرم نزد 

با تو   یکس گهید یکه بهمون داد  میهست ییپسرا ون یعروس خاندان ما شدن و مد_

 نداره عروس .  یمشکل

 

ام اونو داشت که خانواده  نیا یآرزو شهیکه حالش خوب شد هم دمیلبخند زد د نیلیا

 بود   دهیبه عنوان عروس قبولش کنن االن به آرزوش رس

 

 کنارش نگذاشت و گفت  یکیمادرم جعبه کوچ یوقت

اونم   ادیب ایپسر دوم محفوظ هر وقت به دن هیآمده هد ایکه به دن یبه خاطر پسر نیا _

 برات .  ارمیم
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که   یاما با ضربه آروم زدی داشت بهمون لبخند م گهید یحالمون خوب بود زندگ یهمگ

رنگ داشت بهمون   اهیاون لباس س یکه تو نیبه در اتاق خورد سر همه به سمت شاه

 کرد زمزمه کرد نیبه لباس شاه ینگاه  نیلیا دیشد چرخ یم کینزد

 ؟  دهیپوش اهیچرا س _

  نیشاه می خبر بهش خوب نبود اما انگار مجبور بود نیاالن دادن ا میسکوت کرد همه

 رو به همه کرد و گفت 

 ن؟ یتنها بذار یماروکم شهیم _

 م ی رفتن و ما سه نفر موند رون یاز اتاق ب همه

 شونش گذاشتم و گفتم خبر نداره  یاومد دستمو رو کمون ینزد نیشاه 

 

 و گفت  دیچرخ نیلیبه سمت آ

 ایمیاما ک یستیباخبر ن دونمیم یپوش اومدخوشحالم که حالت خوبه خوشحالم که ب _

  ستی ما ن نیب گهید ومدیم نییداشت از پله ها پا یزده بود وقت کیخونه شما را ت یوقت

  یکرده تو  یکه بهش بد ینکرده تنها کس یبد چکسی به ه ایمیک ستیزنده ن گهید

که انگار  نیا روحش در آرامش باشد ایبخشش حاللش کن حداقل بذار تو اون دن

تخت نشستم و گفتم راست   یکرد و کنارش رو یباورش نشده بود و فقط نگاهش م

جز بخش ازش نداشتم   یمهربون بود انتظار شهی هم ستیما ن نیب ایمیک گهید گهیم

صداش بود   یکه تو یبودم با بغض  دهیبود که تو عمرم د یآدم نیمهربون تر نیلیآ

خودش زهر کرد اما باالخره   یما هم برا  یرا هم برا یکه اون کرد زندگ ییگفت با کارا

جوان و سالم به   نیشکمش داشتم به خاطر ا یکه تو یتقاص داد به خاطر بچه ا 

گفت   نیلبخند غمگ هیاشکاشو پاک کرد و با  نیشاه بخشمشیم گذرمیمدت ازش م

نوازش کردم و گفتم   ستترفت د رون یگفت و از اتاق ب نوینداشتم ا نیجز ا یانتظار

و گفت   دیکش یقینکن کاهش داد نفس عم الیکنم غصه نخور فکر و خ یخواهش م
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 یتموم شده اما باور کن با همه بد  زیانگار همه چ یدیانگار باالخره به آرامش رس

  شویونشیپ  رهیبم  یکس شمینم یمن راض رهیبم خواستمی که به من کرده بود نم ییها

  میزندگ یاز تو مهربون تر از تو تو  نیخوش قلب تر  زمی عز مدون یو گفتم م دمیبوس

  یدر آوردم رو بهش گفتم نم بمیاز ج می روحش در آرامش باشه گوش دوارمیام دمیند

رو از دستم   یگوش عیرفت سر ادشی  زیانگار که همه چ ین یعکس پسرم رو بب یخوا

صورتش  یرو شو هر لحظه لبخند  رهی که از پسرم گرفته بودم خ یو به عکس دیکش

  یبود زندگ نیبردم ا  یلذت م تیصحنه نها  نیا دن یو من از د ومدیکش م شتریب

  یگرید یرنگ و بو  زیهمه چ زدیلبخند م یدختر بود که زندگ نیا یلبا  یلبخند که رو

از عالئم    یکی یعنیمن  یزندگ یدختر تو نیبودم که حضور ا دهیداشت من خوب فهم

اما با   دمیفهم رید دیشا دنمینفس کش ی حت ختیریمبه هم  زینبود همه چ یوقت یاتیح

که  یاز واجبات یکیمن  یزندگ یبرا  نیلیتار و پود وجودم حسش کردم که حضور آ

 ترکش کرد  شهیهرگز نم
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