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 "نــــــــقـــــــرهــــــــــ"

 

 شدم.  رهیبه سام خ  یچونه ام زد و با کالفگ ریدستم رو ز

 .شد شب و روز خواب باشه  یباعث م  نیبه داروها برگشته بود و هم دوباره

 واقعا اعصابم خراب شده بود.  گهید

 بهش دادم.  یتکون آروم کتفش گذاشتم و یرو رو دستم

 زمزمه وار گفتم:  و

 شو  داریسام، ب_

 

 بازشون کرد. هیخورد و بعد از چند ثان یهاش تکون پلک

 نگاهم کرد و گفت:  یگنگ با

 بله؟ _

 چشمش گرفتم و چرخوندم:  یقرص هاش رو جلو  ی بسته

  ؟ی دارن که تو همش خواب یچ ایکوفت  نیا_

 

 و گفت: دیموهاش کش یتو یجاش نشست. دست یشد و تو بلند

 خستم.  یلیخ_

 دادم: رون ی نبود! اثر قرصا بود. نفسم رو پر شدت ب خسته

 . میری بگ شویحواب آزما می بر دیپاشو، با_

 نگاهم کرد:  گنگ
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 ش؟ یکدوم آزما_

 

 بهش رفتم.  یغره ا  چشم

  یم که عصببهش بگ یز یتونستم چ یقابل تحمل بود! اما متاسفانه نم ریواقعا غ گهید

 بشه. 

 طرف کمد قدم برداشتم و گفتم:  به

 .. گهید یباردار_

 

 .رون یتکون داد و از جاش بلند شد و رفت ب یسر

 لباس هاش شد. دن یاز شستن دست و صورتش به اتاق برگشت و مشغول پوش بعد

 همون حال رو بهم کرد و گفت:  در

 ؟ یخوب_

 

 باال انداختم:   ابروهامو

 مهمه؟ _

 گفتم:  یانداختم و به آروم نییچپ نگاهم کرد. سرم رو پا چپ

 خوبم. _

 برد و بعد نگاهم کرد و گفت:  رون یسرش رو از اتاق ب یبا کنجکاو

 کجاست؟ سایآو_

 زدم: یلبخند 
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 دنبالش. میریم شگاهی. بعد از آزمامامانم اومد بردش _

 

 . میزد رون یکامال آماده شدم، همراه هم از خونه ب یگفت. وقت  یا باشه

 که با شک نگاهش کردم و گفتم: میشد نیماش سوار

 ؟ یکن یرانندگ یتونیم_

 مثبت تکون داد و با تعجب گفت:  یرو به نشونه  سرش

 نتونم؟  یچ یبرا _

 

 گشت.  یدنبال شر م ،یواقع یهام رو باال انداختم. به معنا شونه

 گفتم. تیسام. بخدا فقط به خاطر خوابالودگ یوا_

 رو به حرکت در آورد. نینزد و ماش  یتکون داد و حرف یسر

 خواست باهاش حرف بزنم، به دور از تنش! یم دلم

 . دمیکش قیعم ینفس

 

 آروم صداش زدم: ییدادم و با صدا نییرو پا شهیش

 سام؟_

 رو به طرفم چرخوند و گفت:  سرش

 جونم؟ _

 بود.  ایدن هیگفتنش برام  "جونم" نیهم

 لبم نقش بست.   یمحو رو یلبخند 
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 دادم و کامال به طرفش برگشتم.  نیام رو به در ماش هیتک

 هم گره زدم و مضطرب گفتم: یهام رو تو دست

 . ندازتتیم یواقعا از زندگ ؟یقرصا رو قطع کن نیکم کم ا شهیم_

 ابروهاش نشست.  ون یم یاخم

 پاسخ داد:  یآروم به

 داره.  یعوارض بد شه؛ینم_

 

 انداختم:  نییرو پا سرم

 استفاده نکن. توروخدا  گهیکمشون کن، بعدم قطعشون کن .د ارینظر سام ریخب، ز_

 : دیلب هاش کش  یرو یزبون

صرفا به   کنمیقرصا استفاده م نیاگر من از ا ینگفتم. ول  یزیباشه حاال. من که چ_

 خاطر آروم شدنمه

 لبم نقش بست.   یرو نیمحو و غمگ یلبخند 

 آروم گفتم:  ییخودم اشاره کردم و با صدا به

آروم شدنت دست به دامن قرص و دارو   یبرا  یام که تو بخوا کارهیچ نجایپس من ا_

 ؟ یبش

 گفت..  یزیلب چ ریو ز تکون داد  یسر

 . ستیجز غرغر ن  یز یدونستم چ یم
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 رد و بدل نشست..  نمویکلمه هم حرف ب کی شگاهیتا آزما  گهید

هاشو  شیبه کل احساسات و گرا کنه، یکه مصرف م ییاداروه نیکردم ا یم حس

 برده.  نینسبت به من از ب

 بود.  یالک الیفکر و خ یسر هی دمیشا

کنارم نبود و برام وقت نذاشت، اما  سایآو یواسه   یانتظار داشتم اگر سر حاملگ اما

 بچه سنگ تموم بزاره.  یکی نیا یبرا 

 

 رو به کامم زهر کنه. میقرصا، روز به روز حاملگ  نیا یانگار قرار بود دونه به دونه  اما

 رو پارک کرد، سرش رو به طرفم چرخوند و گفت:  نیماش یوقت

 رم؟ یخودم برم بگ ای یایتو هم م_

 افکارم پاره شد. سرم رو به طرفش چرخوندم و گفتم:  ی رشته

 .امیم_

 

 شدم. گاهشیشدم و همراهش وارد آزما ادهیپ

دستم احساس کردم، سرم رو متعجب به طرفش   یدستش رو که رو یگرما

 به دست هامون انداختم. یچرخوندم و بعد نگاه 

 هاش رو قفل انگشت هام کرد و محکم گرفت.  انگشت

 لبم نقش ببنده.  یرو  یباعث شد لبخند نیهم

 

 . رو به مسئولش گفتم: میستادیا  رشیپذ یجلو

 .. شمیجواب آزما دیببخش _
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 و دستش رو به طرفم دراز کرد و خشک گفت:  دیحرفم پر ون یم

 دیرو بد شتون یف_

 رو به طرفش گرفتم.  شیکردم و ف فمیک یدستم رو تو مضطرب

 زد:  یرو به طرفم گرفت و لبخند شیاز حساب کردنش، جواب آزما بعد

 . مثبته.. زمیمبارکه عز_

 

به طرف سام برگشتم و ذوق   یو با خوشحالپررنگ تر شد. از دستش گرفتم  لبخندم

 زده گفتم:

 مثبته.. _

  یم رون یب شگاهیزد. دستش رو دور شونه هام انداخت و همونطور که از آزما یلبخند 

 گفت:  میرفت

 .. شیهفتم شاالیمبارکمون باشه... ا_

ناراحت بشه و   گمیکه م یزیخواست از چ یندادم چون دلم نم یکردم. پاسخ یخنده ا

 ده به همون حالت عبوسش. بازم برگر

موشکافانه بهش   یرو ازم گرفت و نگاه شیبرگه آزما م،یکه شد نیماش سوار

 انداخت. 

 داشبورد و گفت:  یانداختش رو بعد

 ؟ ی خوایم یخب، چ_

 

 رو به طرفش چرخوندم و متعجب گفتم:  سرم

 خوام؟ ی م یچ یچ یعنی_

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 زد: یلبخند 

 ... یزیچ ،ییکادو_

 رو تکون داد و انگار که تازه متوجه شده باشم گفتم: سرم

 کردم؟ کاری. مگه چمهیبابا کادو واسه چ یچ یآهاا.. ه_

 

 تفاوت گفت:  یهاش رو باال انداخت و ب شونه

 . رمیبگ یز یچ هیفکر کن من خودم دوست دارم برات _

 رو روشن کرد و گفت: نیکرد و ماش یمکث

 برات.  رمیگیم یز یچ هیولش کن اصال، خودم _

  یقراره چ  نمیخب کنجکاو بودم بب ینبودم بخواد خرج کنه، ول یراض ادینزدم؛ ز یحرف

 بخره. 

 

 . میگرفت شیدر پ نارویمامان ا یخونه   ریمس

 بود که با بابام داشتن.  ی. اونم فقط به خاطر مشکلامیدونستم سام باال نم یم

 .بار هم که شده بهش رو بندازم  کیکردم حداقل  یفکر م  نیبه ا اما

 نه.  ای کنهیقبول م ایآ نمیبب

 

 رو متوقف کرد، سرم رو به طرفش چرخوندم و گفتم:  نیدر خونه ماش یوقت

 ؟ یایتو هم م_

 پاسخ داد: یتفاوت یب با
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 . میخوریم کی . به ترافگهید اریرو ب سایبرو آو  عیکنم. خودت سر کاریچ امیب گهیمن د_

 

 شد. زون یو لوچه ام آو لب

 . کنهیمحله م یب دی ندازه و شا  یم کهیدونستم االنم بابا بهم ت یم

 نکردم.   یخب اصرار  یول

 رو زدم.  فون یشدم و به طرف ساختمون رفتم و آ ادهیپ نیماش از

 در که باز شد رفتم داخل.

  یلیخ ده؛یقرار م  تی موقع نیا یدونستم چرا سام من رو تو یمضطرب بودم؛ نم

 رو زدم. نایشدم و زنگ واحد مامان ا ادهیپ ستاد،یسور که اناراحت بودم. آسان

که پشت سرم انداخت، باعث شد با   ی زد. نگاه یلبخند دنمیباز شد و مامان با د در

 بندازم.  نییسرم رو پا یشرمندگ

 

 آروم گفتم:  ییاز سالم کردن، با صدا بعد

 برم. دیمنتظره من با نییسام پا د؟یاریرو ب سایآو شهیم_

 : دیپرس یو با کنجکاو ستادیگفت و خواست عقب بره که ا یا باشه

 شد؟  یچ شتیجواب آزما_

 لبم نشوندم:  یرو یلبخند 

 مثبته.. _

 

 یزد. دستش رو دور شونه ام انداخت و بغلم کرد و بوسه ا  یاون هم لبخند  متقابال

 گونه ام نشوند و کنار گوشم زمزمه کرد: یرو
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 مبارکت باشه دخترم. _

 و ادامه داد:  دیم. عقب کشکرد یتشکر

 داخل...  ایب_

 

 : دمیکش قیعم یآه

 بابا.   یاز رو کشمیباال، خجالت م ومدیسام باهام ن_

 .  دیفهم یدو ابروش نشست. کامال من رو م  ون یم یاخم

 به بابات بکن.   یسالم هی ایحداقل ب یباشه ول_

 یالم بلندلبم رو به دندون گرفتم و وارد شدم. گلوم رو صاف کردم و س ی گوشه

 گفتم.

 

سرش رو باال آورد. کامال خشک پاسخ سالمم رو داد و  خوند،یکه داشت روزنامه م بابا

 لبش نشوند.  یرو یبعد پوزخند 

 به مامان انداختم.   یدیبا ناام ینگاه

 اتاق.  یتاسف تکون داد و رفت تو  یاز رو یسر

 بغلم گذاشت.  یبود آورد و تو دهیکه خواب یرو در حال سایلحظه بعد، آو چند

 گفتم: یآروم یبه عقب برداشتم و رو به مامان، با صدا یقدم

 .. شتیپ امیب  ؟یفردا خونه ا_

 رو تکون داد و با لبخند پاسخ داد:  سرش

 آره قربونت برم. _
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 اومدم.  رون یکردم و ب یو خداحافظ  دمشیبوس

 بکنم.  یو حساب درست یدعوا هیکار سام باهاش  نیخواست بابت ا یدلم م یلیخ

 

 بسنده کنم.  کی تشر کوچ هیبهتر بود به  اما

 رو نوازش کرد. سایشدم، آروم آو نیسوار ماش یوقت

 و گفتم:  دمیکش قیعم ینفس

 کشم؟ یبابام خجالت م  یمن جلو یگیباال؟ نم یومدی ن یچ یبرا _

 دو ابروم نشوند:  ون یم یاخم

 ه؟ یی جایب یچه خواسته    نیبابات با من مشکل داره، ا یدون یم یوقت_

 

 تاسف تکون دادم:  یاز رو یسر

هست رو درست   نتون یکه ب ییکدورت ها نیا  یکنینم یکدوم مشکل؟ تو خودت سع_

 معلق بمونم؟  ینجوریشما ا نیب دیبا ی. آخه من تا کیکن

 لب غرغر کرد.  ریتکون داد و ز یسر

 درآورد.رو روشن کرد و به حرکت  نیماش

 

 رو به طرفش چرخوندم و گفتم:  سرم

 بد عنق...  نقدری چرا ا_

 زد:  ادیبلند فر ییو با صدا دیحرفم پر ون یم
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خواد با پدر   ی. اصال من دلم نمگمینم یچ یه ی. هر چ یشورش رو در آورد گهیبسه د_

 نیداد. تا ا یداشت شوهرت م یدست یتو معاشرت کنم مگه زوره؟ چند ماه نبودم دست 

نه  شه؟ی م یراض وفتم،یبه دست و پاشم ب امیمن ب یحد از من متنفره. بعد فکر کرد

 . یکنیمن. اشتباه فکر م زیعز

 

شروع به   یو به طرز وحشتناک دیاز خواب پر سایبلند بود که آو ادشیفر یصدا  اونقدر

 کرد. هیگر

 کردم آرومش کنم، من هم با تشر گفتم:  یم یدادم و سع یکه تکونش م  همونطور

نگاه   یسی میوا نهی کارو بکنه تو دست به س نیا ساینفر با آو  هیداره؟ اگر  یچه ربط_

 ؟ یکنیم
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