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 "ســــــامــــــــ"

 رو بغل کردم و همزمان رو به نقره گفتم:  سایآو

 .یبچه رو آروم کن نیا یوقت به خودت زحمت ند  هی_

 زد، گفت:  یدستش باد م یتو یکه خودش رو با مجله   همونطور

 رم یمیسام. دارم م ستی حالم خوب ن_

 .دو ابروم نقش بست  ون یم یاخم

 رو آدوم کنم به طرفش قدم برداشتم و گفتم:  سایداشتم آو یکه سع  همونطور

 شده؟  یچرا چ_

 

 هاشو باال انداخت:  شونه

 شم یخوب نم خورمی . هر چقدرم قرص مکنهیدرد م یلیدلم خ_

 کردم و آروم گفتم:  ریز چشمامو

 عا..._

 و با چشم غره گفت:  دیحرفم پر ون یم

 نه بابا.  _

 

 گذاشتم:  نیزم یرو رو سایکردم. آو یا خنده

 ؟ یدرد بکش نجایا یبمون  یخوا یم یببرمت دکتر. تا کپاشو _

 خودش جمع شد: یتو شتریب

 بابا سمی صاف وا تونمی. نممارستان یبه ب رسمیاصال نم_
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 درشت شد: چشمام

 . دهیترک ستینکنه آپاند_

 

نداشت   غیاز ج یکه دسته کم ییرو برداشت و به طرفم پرت کرد و با صدا کوسن

 گفت: 

 ؟یفهم یمن درد دارم م ه؟یاالن وقت مسخره باز_

 کردم و کوسن رو گرفتم:  یا خنده

 نشونه اس  هیخودش  یریگ یکه پاچه م نی. همیمطمئن شدم عادت گهید_

 

 نداد.   یکوسن فرو کرد و پاسخ یرو تو سرش

به اتاق رفتم و بعد از عوض کردن  یحرف  چیبود. بدون ه یجد هی قض یلیخ انگار

 آوردم و به طرفش گرفتم و گفتم:  رون یلباسام، مانتو و شالش رو ب

 پاشو بپوش ببرمت دکتر. _

 تکون داد:  یمنف  یسرش رو به نشونه 

 حال ندار...  خواد،ینم_

 و با اخم گفتم:  دمیحرفش پر ون یم

 ده یپر دایرنگت شد ؟یدید نهیآ ی. خودتو تونم یپاشو بب_

مانتوش رو تنش   ینشستم و به آروم ده،ینشون نم یعکس العمل چیه دمید یوقت

 کردم که گفت:

 بابا  پوشمیخودم م_
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 تکون دادم:  یرو به نشونه منف سرم

 . یپوشینم_

 سرش انداختم و دستش رو گرفتم و بلندش کردم.  یهاشو که بستم، شالشو رو دکمه

 کردم روش و گفتم: زوم

 ؟ یا یراه ب یتونیم_

 

رو برداشتم و   چیرو بغل کردم و سوو سایمثبت تکون داد. آو یرو به نشونه  سرش

 . میاومد رون ی از خونه ب گهیهمزمان با همد

 خودش نشوند.  یپا یرو ازم گرفت و رو سایآو م،یکه شد نیماش سوار

 اخم گفتم:  با

 کنه؟ یمگه دلت درد نم ؟یکنیم کاریچ_

 خواستم ببرم عقب بنشونمش که مانع شد. و

 

 جون گفت:  یب ییصدا با

 ولش کن سام. توروخدا زودتر حرکت کن _

 زدم. رون یرو روشن کردم و از ساختمون ب نیدادم و ماش رون یرو پر شدت ب  نفسم

 . ستیحالش اصال خوب ن دمید یباال بود چون م سرعتم

 ته باشم. نداش یشد من هم حس چندان خوب یباعث م نیخب ا و

 

 شدم. ادهیرو پارک کردم و پ نیماش م،یدیرس مارستان یبه ب یوقت

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 . م یوارد اورژانس شد گهیرو بغل کردم و دست نقره رو گرفتم. و با همد سایآو

 انتظار کنارش نشستم. یها  یصندل ینوبت گرفتم، رو نکهیاز ا بعد

 آروم گفتم: ییشده بود. با صدا رهینامعلوم خ  ینقطه ا به

 نقره.. _

 رو به طرفم چرخوند و منتظر بهم نگاه کرد. سرش

 دست سردش انداختم و گفتم:  یدستم رو رو

 حالت بهتره؟ _

 جون گفت:  یب  ییهاشو باال انداخت و با صدا شونه

 . دونمینم_

 داخل.  میو رفت میاسممون رو صدا زدن از جامون بلند شد  یکردم. وقت سکوت

 . رون یب امیع شده بود که منم به اجبار مجبور شدم از مطب بکردنش شرو هیگر سایآو

 

 تشر زدم: سایاخم رو به آو با

 گهینق نزن د نقدریحال مامانت بده؟ ا ینیبیمگه نم_

 همه جا رو گذاشته بود رو سرش.  بای. تقرداد یاش ادامه م هیخب همچنان به گر یول

 اومد.  رون یل از مطب بتر از قب دهیرنگ پر ینقره با صورت قهیاز چند دق بعد

 

 طرفش قدم برداشتم و گفتم:  به

 شد؟ یچ_

 دهنش رو فرو داد و سرش رو باال آورد. شونه هاشو باال انداخت:  آب
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 . نوشت واسم  شیآزما_

 داشت؟  شیبه آزما ازیشده بود که ن یشدم؛ مگه چ نگران 

 

 .ارمیرو به زبون ب ینگران  نیا خواستینم دلم

 گفتم:  الیخیتکون دادم و ب یسر  لیدل نیهم به

 .شگاهیبرمت آزما یخونه االن. فردا صبح م میباشه؛ بر_

 پشت سرم راه افتاد.  یحرف چیه بدون 

 کوتاه...  یقدم ها با

 

 بار عقب نشوندم و کمربندش رو بستم.  نیرو ا سایآو م،یکه شد نیماش سوار

 عقب برگشت و گفت:  به

 پام  ینشونمش رو  یبزار م_

 تکون دادم:  یمنف  یرو به نشونه  سرم

 ست یحالت خوب ن شمینجوری نه الزم نکرده، هم_

 

 رو روشن کردم و به حرکت در آوردم. نیماش

 آروم گفت:  ییکه با صدا میراه بود یوسطا

 ؟ یسی وا شهی م ،ید یاگر داروخانه د_

 طرفش برگشتم:  به

 دارو واست نوشته؟ _
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 تکون داد:  یمنف  یسرش رو به نشونه 

 . الزم دارم رمیبگ  یقرص هیبرم  خوامینه م_

از   شترینپرسم که ب یمن هم سوال دادمیم حیزد، ترج یکامل و واضح حرف نم یوقت

 بشه.  تی اذ نیا

 . ستادمیا  دم،یبه داروخانه رس یوقت

 

 شد و قدم برداشت به طرف داروخانه.  ادهیپ

 شدم و گفتم:  رهیمشکوک بهش خ ینگاه با

 ؟ یکنیم رکایچ یدار_

 ادامه دادم:  سایرو به آو و

 . زنهیمشکوک م یلیمامانت خ_

 بود.  دهیخواب سایکه آو غایدر اما

 

 افتاده باشه.  ینداشتم اتفاق خاص یانتظار ادیلبم نقش بست؛ ز یرو یلبخند 

 خودش جمع شد: یبعد که برگشت، سوار شد و تو قهیدق چند

 حالم بده  یلیخونه زودتر، خ میبر_

 گفتم.  یا باشه

 

 گاز گذاشتم. یرو روشن کردم و پام رو رو نیماش

 .دیدو یبه طرق دستشو  یفور میدیخونه که رس به
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 کردم:  یا خنده

 .یبردینم مارستان یهمه مارو تا ب نیمستراح ا یرفت یخب از همون اول م _

 تختش گذاشتم.  یرو به طرف اتاقش بردم و تو  سایآو

 

 اومدم.  رون ی ب یوقت

 . دمید ییدر دستشو یرو مبهوت جلو نقره

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:  با

 تو.  یکرد وونمیشده؟ د یچ-

 فرو داد.  یدهنش رو به سخت آب

 

 شد:  رهیو بهم خ دیکش قیعم ینفس

 سام.  میبدبخت شد-

 تمام وجودم رو گرفت.  یحرف درشت شد؛ نگران نیا دن یهام از شن چشم

 شده؟  یچ ؟یچ یعنی_

 : دیزرو به دندون گ لبش

 میکن کاری... چسایبا وجود آو_

 به طرفش قدم برداشتم.  تیبا عصبان

 دستام گرفتم و با خشم تکونش دادم و گفتم:  یهاش رو تو شونه

 بفهمم چه مرگته   یزنیحرف نم یشده؟ چرا درست و حساب یچ_

 دهنش رو پر سر و صدا فرو داد:  آب
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 حا.. حامله ام_

 

 کردم خنده ام گرفته.  لیتحل هینم تجزذه یمکث کردم؛ حرفش رو که تو یا  لحظه

 و کامال احمقانه!  ناخواسته

 بلند گفت:  ییکردم که با صدا دن یشروع به خند آروم

 ؟ یخوشحال ؟یخندیچرا م_

 

 و گفت:  دیبه بازوم کوب یمثبت تکون دادم. مشت محکم یرو به نشونه  سرم

 م؟ی کن کاریرو چ سایمن؟ آو ای یکنیتو بزرگش م_

 کرد.  یداشت سختش م یلیرو خ هیقض

 داشتم آرومش کنم گفتم:  یکه سع یحال در

واسه   یتو دار ست،ین  الشونمیخ  نیمردم چهار پنج تا بچه دارنا، ع گه؛یبا همد_

 ی کن یآه و ناله م ینجور یا شیدوم

 

 مبل نشست.  یدلش گذاشت و از کنارم رد شد و رفت رو یرو رو دستش

 شد.  رهینامعلوم خ  ینقطه ا به

 طرفش قدم برداشتم و آروم گفتم: به

 ؟ یواقعا ناراحت_

 در ادامه، نگاه متعجبم رو بهش دوختم.  و
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 هاشو باال انداخت:  شونه

 ؟ یبخدا. تو خوشحال دونمینم_

 کرد ناراحتم؟  یبه روش زدم. چرا فکر م یلبخند 

 .  ایخبر عمرمو بهم داد نیبهتر ن؛یبب_

 نشوند.  لبش یمحو رو یمکث کرد و لبخند یلحظه ا چند

 

 دستم گرفتم. ینشستم و دستش رو تو کنارش

 روش نشوندم:  یا  بوسه

 ی گرفت  یبد یماریب هیفکر کردم دور از جونت   یرفتار کرد یجور هی_

 کرد:  یا خنده

 شم؟ یمتوجه م رمیم ییآها اونوقت تو دستشو_

 و شونه هام رو باال انداختم.  دمیخند

 گفتم:  سا،یبه اتاق آو رهیام رو به مبل دادم و خ هیتک

 پسر باشه خوبه؟ مگه نه؟ _

 بهش نگاه کردم.   و

 مثبت تکون داد. یزد و سرش رو به نشونه   یلبخند 

 

 و ادامه دادم:  دمیکش قیعم ینفس

 . ستنی هم ن هینه شب سا،یآراد؟ آراد و آو ؟یچ میاسمشم، بزار_

 کرد:  یخنده ا تک
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 گهیماه د ۹تا  ییکجا شه؛یم یچ نمیحاال بزار بب _

 شده گفتم:   زیر یرو به طرفش چرخوندم و با چشما سرم

 ؟ یچک استفاده کرد یبیب_

 

 رو به نشونه مثبت تکون داد.  سرش

 شدم:  رهیبهش خ تیجد با

 ؟ یاسکلمون که نکرد  ؟یاگر اشتباه باشه چ_

 کرد:  یا خنده

  رمیهم نوشت. که فردا م شیبرام آزما اطیمحض احت ینه بابا؛ دکتر بهم گفت. ول _

 گه ید رمیگیم

 

 لب گفتم:  ریرو تکون دادم و ز سرم

 خوبه... _

 نگاهش کردم: یچشم ریز

 پسر باشه ها.._

 زد: یلبخند 

 ا یهست یعقل کل مگه دست منه؟ عجب آدم_

 

 حامله اس خوشحالم.   نکهیخواست بهش بفهمونم چقدر از ا یم دلم

 به اتاق ها نگاه کردم:  متفکر
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 م ی ریونه سه خوابه بگخ هی دی. باکهیواسمون کوچ گهیخونه د نیا_

 بهم رفت:  یغره ا  چشم

اتاق.  هیطرف، هر کدوم از بچه ها تو   هیمامان بابا  ایخارج لمیف یمصل ا  هیاصال؛ چ_

 اتاق باشن بهتره.  هی یسالگ  ۸، ۷بچه ان هنوز. تا 

 

 زدم:  یشخند ین

همه سال   نیتو؟ ا ای دونمی. من بهتر مبعد از اونم شبا نتونن تنها بخوابن  گه،یآره د_

 درس خوندما

 تکون داد:  یسر

 ی گیتو م یباشه باشه هر چ_

 به همون منوال در سکوت گذشت.  یا  قهیچند دق

 به ساعت انداختم. یو نگاه  دمیکش قیعم ینفس

 بود. از جام بلند شدم و همزمان گفتم: ۷ساعت  بایتقر

 رم؟ یواسه شام بگ یز یچ هیبرم _

 تکون داد:  یرو به نشونه منف سرش

تو و  یظهر مونده االن برا  یاز غذا کمی ست؛یبخورم حالم خوب ن تونمینه من نم_

 .کنمیگرمش م سایآو

 

 خواست بلند بشه، مانع شدم و گفتم:  تا
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خودت   گهیتو االن د نکهیخودم بلدم گرم کنم غذارو؛ دوم ا نکهیاول ا  ست،یالزم ن_

. اون بچه  یهر وقتم نخواست نخور  ،یکه هر وقت دلت خواست غذا بخور  یستیتنها ن

 ؟ یفهمیداره. م اجیغذا احت

 از جانبش باشم به طرف تلفن قدم برداشتم و همزمان گفتم:   یمنتظر حرف نکهیا بدون 

 . یخوری م یچ ینگفت_

 

 گفت:  یل یم یکرد و با ب یا خنده

 ده یبه جز کوب  یهر چ کنه،ینم یفرق_

رفتم و   سایرو تکون دادم و تماس گرفتم، بعد از سفارش دادن غذا به اتاق آو سرم

 . دمیموهاش کش یرو یدست

 اما مجبور بودم.  کنهیم یو بدخلق هیگر یبشه، کل داریدونستم از خواب ب یم

 شام بخوره، بخوابه.   نکهیتونستم اجازه بدم بدون ا ینم

 ردم.ک دارشینق نق کردن ب یطور هم شد، با کل نیهم

 

رو   میرفت یم رون یلپش نشوندم و همونطور که از اتاق ب   یرو یکردم و بوسه ا  بغلش

 بهش گفتم: 

 اره یداداش کوچولو ب هیبرات  خوادیمامانت م_

 رو ازم گرفت و در همون حال گفت:  ساینقره اومد. اومد و آو یخنده   یصدا

 خوشت اومده ها _

 رو تکون دادم: سرم

 اوف چه جورم. _
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*** 

 مامان نقره.  شیپ  میرو گذاشته بود سایاومد. آو رون یرو که داد، ب شیآزما

 بگردونمش.  رون یببرمش ب  کمیخواستم  یم

 . می نرفته بود ییوقت بود دو نفره جا یلیخ

 با خنده گفتم:  م،یشد نیسوار ماش یوقت

 . کنمیم یاصال حس آزاد_

 کرد و در همون حال پاسخ داد:  یخنده ا

  نیا ست،ین سایکرد. بعدشم، گفته باشم االن آو یم  تتیاذ یلیخ سایحاال نه که آو_

 هست  یکی

 به شکمش اشاره کرد. ان یدر پا و

 تاسف تکون دادم:  یاز رو یکردم و سر خنده

 .امیکنار ب هی قض نیبا ا دیچه کنم که با گهید_

 

 رو روشن کردم و حرکتش دادم. نیماش

 بهش انداختم و گفتم:  ینگاه  مین طنت،یسکوت بود که با خنده و ش یا  قهیدق چند

 م؟ یمهد کودک باز کن هی نظرت چ_

 تعجب نگاهم کرد:  با

مردم چقدر  یبچه ها  ینگهدار  یدونیم ا،یحوصله دار ؟یچ یمهد کودک برا _

 داره  تی مسئول
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 شده؛ ادامه دادم: مشخص بود متوجه منظورم ن  کامال

 خودمون  یبچه ها  زم،یمردم نه عز یبچه ها یمهد کودک برا _

 حرفم درشت شد:  نیا دن یهاش از شن چشم

 ؟ یچ یعنی_

 هامو باال انداختم:  شونه

تو خونه   ینجور ی . همخوامیقد م میتا قد و ن شیپنج ش ستم؛ین یمن که به دوتا راض_

 بسوزونن.  شیراه برن آت

 

 گفت. یزیچ هی لب  ریرو ازم گرفت و ز نگاهش

 مچش رو گرفتم:  عایسر

 ها؟  ؟یگفت یچ_

 رو به طرفم چرخوند و شمرده شمرده گفت:  سرش

 یی پررو یلیگفتم خ_

 کردم:  یتعجب تک خنده ا با

 ه؟ ییپررو  یاونوقت؟ بچه خواستن نشانه  یچ یبرا _

 

 داد:  رون یو پر شدت ب یرو عصب نفسش

قدت رو بزرگ کنم، ته   میقد و ن یو من بخوام بچه ها یتو خونه نباش نکهیا  ینه، ول_

 . هینامرد

 حال پاسخ دادم:  نیخنده؛ در ع ریز زدم
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 یخواست  یهر کار نهیا ری. غیبزرگ کرد ییرو تو تنها سایانگار آو  یگیم یجور هی_

 کنارت بودم کمکت کردم؟  یبکن

 زد: یلبخند 

که به  یماه ۹بود من تنها بودم. اون  میمراحل زندگ نیکه مهم تر ،یی جا هی یول_

 رفته؟ هوم؟ ادتیشکل ممکن گذشت رو  نیبدتر

 لبام خشک شده بود:   یبهش انداختم، لبخند رو ینگاه مین

 باشه.. _

کنه چون  دایبحث ادامه پ نیخواست ا یبدم!دلم نم  تونستمیبود که م یتنها پاسخ نیا

 شد.  یم تی شد به خاطرات اون روزا و من واقعا ذهنم اذ یم دهیکش

 چند، شده بود! هر

 

  کیذهنم آماده کرده بودم، به  یامروز تو یکه برا ییکردم تمام برنامه ها یم حس

 باره فراموش شده. 

 خواست تموم بشه و برگردم خونه  یفقط دلم م ،یعاد یلیخ

 بخوابم و بخوابم و بخوابم! بخوابم؛

 رون ی ب یبرا  یاصرار  ادیز لیدل نیبه هم ستی شده بود حالم چندان خوب ن متوجه نقره

 موندن نداشت. 

 

ها   کیپاساژها و بوت یهم تو یو کم م، یرستوران و ناهار خورد هی  میرفت نکهیاز ا بعد

 خونه.  میباالخره برگشت  م،یگشت

 .م یرو از مامان نقره گرفت سایآو میقبلش رفت اما،
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 به طرف آشپزخونه رفتم و در همون حال رو به نقره گفتم:  م،یدیخونه که رس به

 ؟ یمنو کجا گذاشت یقرصا_

 

 آشپزخونه و بهم نگاه کرد.  یتعجب اومد تو با

 شدم که گفت:  رهی بهش خ منتظر

 ز یم یاتاقن، رو یتو_

 اتاق.  یو رفتم تو ختمیخودم ر یبرا یآب وان ی تکون دادم. ل یسر

 

 .دهینم دن یخواب  یه بهم اجاز االتیدونستم فکر و خ یم

 تونست بهم کمک کنه. یبود که واقعا م  یزیچ نیبهتر دمیزولپ

 آروم نقره اومد:  یصدا دم؛یخوردم و آب رو سر کش دوتا

 دوتا دوتا آخه؟  ؟یکنیم کاریچ_

 

 رو باز کردم.  رهنمیپ یندادم و بدون حرف دکمه ها یپاسخ

 از عوض کردن لباس هام، به طرف در بالکن رفتم و بازش کردم. بعد

 درشت شده به طرفم قدم برداشت و گفت:  یبا چشما نقره

 هوا سرده  ،ی خوریسرما م_

 بهش انداختم و مانع بستن در شدم و گفتم: ینگاه مین

 بهترم.  ینجوریمن ا_

 . دمیتخت دراز کش یبعد رفتم رو و
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 خودم بندازم. یرو یملحفه ا  یحت ایپتو  نکهیا بدون 

 گرم بود و حرارت بدنم باال رفته بود.  دایشد

 

 خوب اثر کرده بودن و بالفاصله خوابم برد.  یلیهم گذاشتم؛ قرصا خ یهام رو رو پلک

  نیا یکه سر و ته نداشت و معلوم نبود من کجا ییمعمول کابوس؛ کابوسا طبق

 داستان ترسناکم! 

 داد!  یآزارم م فقط

 

 عرق بود. سیچشم هام رو باز کردم. تمام تنم خ د،یشد یرماحس گ با

 جام نشستم.  یکه روم افتاده بود، با خشم کنارش زدم و تو ییپتو دن ید با

 . دمیبه گردن عرق کرده ام کش یدست

راحت ترم که در بالکن باز  ینجور یا گفتمیبهش م یوقت  دیفهم یحرف من رو م کاش

 بمونه! 

 

 .دمیبود رو برداشتم و سر کش زیم یکه رو  یآب وان یل

 نداشتم.  یکردن و اصال حال خوب یهام به شدت درد م قهیشق

 بودم! دهی شده بود؛ اوف چقدر خواب کیهم کامال تار هوا

 اومدم.  رون یجام بلند شدم و از اتاق ب از

 .دمیشن یزخونه م آشپ یرو از تو ساینقره و آو یصدا
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 طرفشون قدم برداشتم.  به

 نقره اومد:  یصدا

 اوه، ساعت خواب.. _

آوردم و  رون یب  خچالیآب رو از  یتوجه به حرفش، بطر  یبهش انداختم و ب ینگاه مین

 .دمیبا دهن سر کش

 

 کرد و گفت:  یاخم

 چه وضعشه؟  نینکن سام؛ ا_

 گرفته بود گفتم: لیدل یکه ب ییتوجه، با صدا یهم ب باز

 ؟ یمن پتو انداخت یتو رو_

 پاسخ بده، خودم جواب دادم:  نکهیتعجب نگاهم کرد؛ قبل از ا با

 باشه  تونهیم یجز تو کار ک گه،یآره د_

https://romankhon.ir/

