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 زد:  یپوزخند

کنم. حاال هم بسه؛ حوصله کل کل کردن باهاتو  یمن دخترمو به امان خدا رها نم_

 . میروز خوش داشته باش هیندارم. بزار 

 شدم. سایکردم و مشغول آروم کردن آو سکوت

 نداشت، چه برسه به دعوا کردن.  یا دهیفا چیزدن باهاش ه حرف

 . رد و بدل نشد ونمون یکالم حرف هم م کی میخونه که رفت تا

 که شاخ و دم نداشت!  قهر

 

 تختش گذاشتمش.  یقدم برداشتم و تو سایرو که باز کرد به طرف اتاق آو در

 نرفتم.  رون یهم ب گهید

 کرده بودم.  ریپدرم و شوهرم گ یناراحت ون ی م یطرز بد به

 نداره!  یربط چیتونستم خودم رو عقب بکشم و بگم به من ه ینم

 

 شکمم جمع کردم. ینشستم و زانوهام رو تو نیزم یو رو  دمیکش قیعم ینفس

 کنه! یآشت ادیحرفاست که بخواد ب نی دونستم سام هم غدتر از ا یم

کردم از طرف من از بابا   یو ازش خواهش م زدمیبا مامان تمام حرفامو م فردا

 کنه.  یعذرخواه

 بابا رو نداشتم! چه برسه به حرف زدن باهاش. دن ید یکه رو خودم

 

 اومدم.  رون یگذشته بود که از جام بلند شدم و از اتاق ب دونم چقدر ینم

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

نامحسوس دنبال سام  ختم،یر یخودم آب م یآشپزخونه و همونطور که برا یتو رفتم

 گشتم. 

 کاناپه خوابش برده بود.  یرو ییرایپذ یتو

 ... یبد  یروزا چه

 

خوش   یوقت رو چیه م،یزمان حاملگ  ی.. انگار قرار نبود من تودمیکش قیعم ینفس

 . نمیبب

 قهر، همش جنگ و دعوا.  همش

 آوردم و انداختم روش.  ییاتاق و پتو یتو رفتم

 ! ینده و بگه چرا پتو روم انداخت ری شدنش بهم گ داریبودم دوباره بعد از ب دواریام

 ! واریخواست سر خودم رو بکوبم به د یعنق شده بود که دلم م اونقدر

 

 به طرفش قدم برداشتم و بازش کردم. ،م یگوش امکیپ  یصدا دن ی. با شناه

 طرف مامان بود:  از

اخالقشو درست   کمیخاطر بچه ها تون  هیحداقل  کنه؟یکارارو م نیا یچ یسام برا"

 "کنه

 

 لبم نقش بست.  یرو  یپوزخند

 باطل مادر من!  الیخ یزه

 کردم:  پیبه تا شروع
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  شیحال زادی. اصال زبون آدممیکرد ییچه دعوا  نیماش یتو یبابا. مامان اگر بدون یا"

 "شمیم وونهی. دارم دشهینم

 بعد پاسخش اومد:  ی هیثان چند

 "انتخاب خودت بوده نقره"

 

دوستش   نایا یگفتم؟ سام بد نبود؛ اگرم بود، من با وجود همه  یحاال مگه من چ خب

 داشتم!

 سوخت.  یدلم به حال خودم م یلیخ

 کردم: پیتا

  یلیخ کنه،یاعصاب که مصرف م یقرصا  نیت بشه. افقط درس  دوارمیکنم.. ام کاریچ"

 "کننیبدخلقش م

 

 گفت:  یبلند یکه بود، پشت بندش سام با صدا امیارسال پ یصدا

 خفه کن. اه.  تویاون گوش  یصدا_

 دو ابروم نشوندم:  ون یم یاخم

 تو اتاق  یبر یتون یم یش یم تی اذ یلیاگر خ_

 

 شدت از جاش بلند شد و شمرده شمرده گفت:  با

 ؟ یگفت یچ_

 دهنم رو فرو دادم و گفتم:  آب

 ! یچیه_
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 گشتم! یدنبال شر که نم سا؛یاتاق آو یرفتم تو و

 بزرگ بود.  یدعوا هیتازه آغاز  نیا

 نه!  ایباشم  مون یپش دیکه زدم با ییدونستم از حرفا ینم

شکل ممکن داشت   نیام به بدترکارو کردم؛ س نی گفتم بهتر یبا خودم م یطرف از

 کرد.  یپدرم و خانواده ام رو خرد م

باشه   میدوران زندگ نیبهتر تونهیدوران، که م  نیا دیچرا با گفتمیم گهیطرف د از

 به کامم تلخ بشه.  نقدریا

 

 خسته شده بودم.  زیهمه چ از

هارو به جون بخرم و اصال هم  یسخت نی حال، اونقدر دوستش داشتم که تمام ا نیا با

 . میدار یکه ما مشکل ارمیخودم ن یبه رو

 مامان.  یزد، زنگ زدم آژانس و رفتم خونه  رون یسام از خونه ب یاون روز، وقت یفردا 

 کرد. یبغض باهاش روبوس  با

 داشت آرومم کنه گفت:  یکه سع یرو بست و در حال در

 ؟ یر یگیاووو چته حاال آبغوره م_

 

پالتوم رو    یمبل گذاشتم و همونطور که دکمه ها یرو رو سایدهنم رو فرو دادم. آو آب

 کردم گفتم: یباز م

 کنه؟ یفکر م یخودش چ  شیناراحتم مامان. االن بابا پ یلیخ_

 رفت گفت:  یکه به طرف آشپزخونه م همونطور

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

بد   ی. جون به جونشون بزارننیبعدشم دختر من، مردا هم کنه،یکر نمتو اصال ف یبابا_

 کرد.  رمیبابات؛ منو پ نیدنده ان. هم هیعنق و 

 

 . گهیآروم شدن من م یصرفا برا  نارویدونستم ا یم

 دلم.  یبودن برا  یحال مرحم نیخب، با ا اما

 اومد و گفت:  رون یب ییچا وان یبا دو ل قهیاز چند دق بعد

 . شه ی.. باالخره درست مریسخت نگ نقدریا_

 شدم و لب زدم:  رهیخ بهش

 شوهرت بده..  خواستهیمن نبودم بابات م یوقت گفتیبود؟ م یعصبان یاز چ یدونیم_

 

 دو ابروش نشوند. با حرص نگاهم کرد: ون یم یاخم مامان 

  یکرد یم نجاشمی فکر ا دیبا ،ی برد یو بچمم برداشت یمنو تنها گذاشت یوقت  یگفتیم_

 آقا

 و شالم رو از سرم در آوردم: دمیکش قیعم ینفس

 کنه یم دادیداد و ب یلی. خدمیترس_

 رو برداشت و گفت:  شییداد. فنجون چا رون ی نفسش رو پر شدت ب

اون از اون  ه،یطرف عصبان نیدوتاشون تنده. بابات از ا شی. االن آتریسخت نگ_

 ایکنه برات که ب یدلبر نیهمچ اد،یب ای. بزار بچه ات به دنشن یطرف. باالخره درست م

 . نیو بب

 کردم.  یحرف مامان، ناخواسته خنده ا  نیا دن یشن با
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 . گفتیداشت و کامال هم درست م حق

 اومدم!  یمن به ستوه در م گهیماه د ۹تا  اما

 مامان درد و دل کردم و سبک شدم.  یکل

 کردم. یاومدم غمباد م ینم  ششیاگر پ واقعا

 گوهر ارزشمند بود.  هیوجود مامان برام مثل  ،ی همه مشکل و دوگانگ نیوجود ا با

 کرده بودم.  داشیتازه پ انگار

 

 گذشت؛ یم یروز چند

 نشد.  شقدمیپ یآشت یزدم اصال برا یهمونطور که حدس م سام

کاناپه   یرو  ییرایپذ یخورد! همش هم تو یکردم نم یهم که درست م ییاز غذا یحت

 و بس.  دیخواب یم

 نداشت.  یهنوز هم قصد آشت یعنی نیا

نشده، به ستوه درومده    یچیتهوع ها و باال آوردن هام شروع شده بود و هنوز ه حالت

 بودم. 

 

هاش   یکه مشغول ور رفتن با اسباب باز سایمبل نشسته بودم و به آو یرمق رو یب

 شده بودم.  رهیبود خ

 در اومد.  یتو دیچرخش کل یصدا

 خودم جمع شدم. یتو  شتریو ب  دمیکش قیعم ینفس

 بعد از بستن در به طرف اتاق رفت.  ،یحرف  چیمعمول بدون ه طبق
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 تفاوت باشم. ی کردم ب یهم گذاشتم و سع  یهام رو رو پلک

تعجب، با  نیدونم چقدر گذشته بود که در ع یاومد و صدبرابر بدتر؛ نم  یم خوابمم

 صداش چشم هامو باز کرد: دن یشن

 حالت خوبه؟ _

 دادم؟ نه خب!  یجواب م دیبا

 .دیخر ی م یناز کنم. البته، اگر کس یداشتم کم اجیاحت

 پاسخ گذاشتم.  یحرفش رو ب

 یچشم هام رو بستم که حضورش رو کنارم احساس کردم. دستش رو دوباره

 نشست و گفت:  میشونیپ

 .. یچقد داغ_

 رو کنار زدم و از جام بلند شدم و به طرف اتاق گام برداشتم.  دستش

 شد.  یم دهیچی ه هم پو روده ام ب  دل

 

 .دمیدو ییدهنم گذاشتم و به طرف دستشو  یرو رو دستم

  یحس شده بود و انگار نم یدست هام ب گهیزدم. د یشکل ممکن عق م نیبدتر به

 . ستم یتونستم سر پا با

 سام اومد:  یخورد و پشت بندش صدا ییتقه به در دستشو چند

 .یازت نمونده انقدر که باال آورد یچی دکتر. ه میبر ایب_

 

 آب به دهنم زدم و بعد در رو باز کردم. از کنارش رد شدم که گفت: یکم

 با تواما. خانم نقره... _
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 حوصله گفتم:  یب

 ی هم وانمود نکن نگران ی. لطفا الکهیباال آوردن عاد_

 کرد و گفت:  ی. اخمستمیرو گرفت که باعث شد با دستم

 ؟ یفهم یدکتر. م میبر ایب  گمیدارم بهت م_

 

قدم برداشتم و جلوش نشستم. بغلش کردم و  سایو به طرف آو دیرو عقب کش خودم

 آشپزخونه. در همون حالت رو بهش گفتم:  یاز جام بلند شدم و رفتم تو

 مامان بهت غذا بده.  میبر_

 سرم به راه افتاد: پشت

 اعصاب من راه نرو.   ینقره انقد رو_

 

 گذاشتم و با اخم به سام نگاه کردم. زیم یرو رو سایآو

 نگران من شد: نقددیا هویشد که  یچ دمیفهم  ینم واقعا

 . هیحالم خوبه. باال آوردنم کامال عاد ؟یفهمینم یچ ی. برا امیدکتر نم گمیم_

 تکون داد:  یسر

 ؟ یدید نهیآ ی. خودتو تونقدریا گهینه د ی. ولهیدونم عاد یباشه م_

 .دمیسوپ کش یکم سایآو ینکردم و برا  یتوجه

گذاشته  مینیب  یذاشتم دهنش، دستم رو هم رو ینشستم و همونطور که م کنارش

 غذا حالم بد نشه.  یاز بو نیاز ا شیبودم تا ب

 و نشست.  دیرو به رومو عقب کش یصندل
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 داد و گفت:  هیتک زیهاش رو به م دست

 ه؟ ی مشکلت چ_

 

 ندادم.  یپاسخ

خونه وجود   یرفتار کنه که انگار تو  یدستش ناراحت بودم؛ انتظار نداشتم جور از

 ندارم.. 

 به توجه دارم.  ازین یا گهیاز هر زمان د  شتریکه حامله ام و ب  یوقت قایدق اونم

 گذاشتم و در همون حال گفتم: سایرو پر سوپ کردم و دهن آو قاشق

 ندارم.  یمن مشکل_

 

 تکون داد:  یسر

 پاشو ببرمت دکتر، بگو چشم و تمام..  گمیبار بهت م  کیآره مشخصه. _

 : دمیکش قیعم ینفس

 ی هم نداره تو باش ی. که لزومرمیم گهیکار د هی برم دکتر واسه _

 : دیهم کش یتو اخماشو

 ه؟ یمنظورت چ ؟یچ یعنی_

 

فکر هم بکنم! اما به   یکار حت نیبه ا خواستمیبار بود که م نی دهنم رو فرو دادم. اول آب

 فکر کنم:   یزیبه چ نکهیزبون آوردم؛ بدون ا

 برم بچه رو سقط کنم.  خوامیم_
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 زد:  ادیو فر دیکوب زیم یمحکم رو ت،یمبهوت نگاهم کرد و بعد با عصبان  یلحظه   چند

 . مگه اجازه ات دست خودته؟یکنیغلط م یلیتو خ_

 

 تاده بود اما ادامه دادم: قلبم به تپش اف ه؛یگر ریبلند زد ز یبا صدا سایآو

 ... ی  هیبچه فقط ما نیبودن ا میکه منو تو دار  یتی موقع نیا یتونم. تو  یمن نم_

 : دیو داد کش دیحرفم پر ون یم

  یبر  یخوای قهر چند روزه م هیکه به خاطر  یبچه ا نقدریا ت؟ی کدوم موقع ت؟یموقع _

 ؟ یخودتو بکش یبچه  یخوا یم ؟یریآدم زنده رو بگ هیجون 

 . دیکوب یام م  نهیقلبم محکم به س

لرزش صدام   نیلبم رو به دندون گرفتم؛ حاال بغض هم گلوم رو گرفته بود و ا ی گوشه

 کرد.  یرو چند صد برابر م

 گفتم:  یسخت به

من روح و روانم   که؛یقهر کوچ هیتو  ی. برایفهم ی. تو نمامیاز پسش بر نم ییمن تنها_

 ؟ یکنیم یباهام بد رفتار نقدریکه ا  هی. گناه من چبرهینمنابود شده. شبا خوابم 

 

 نبود.  نیخشمگ گهید یاخم داشت. ول  همچنان 

هم گذاشت و بعد از چند   یپلک هاش رو رو  یو چند لحظه ا دیکش قیعم ینفس

 لحظه، شمرده شمرده گفت: 

نقره.   یاریدر ب یبچه باز نقدریا دیهست. نبا یهر زن و شوهر  یزندگ یقهرا تو  نیا_

 حرصم نده.  نقدریبه خدا من توان مقابله کردن باهاتو ندارم. ا
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تونستم باهاش مقابله کنم و   یم یلیتوان داشتم؟ خ یلیانداختم. من خ نییرو پا سرم

 باشم؟  الیخیهاش ب  یتوجه یدر برابر ب

 گفتم:  یآروم به

بشم،   کیبه تو نزد کنمیم ی. من هر چقدر سعست ی من و تو ن یمثل قهرا یهر قهر_

  نای. ای خوری نم کنمیهم که من درست م  ییغذا ی. حتیشی. از من دور و دورتر مشهینم

 غلظت.  نی نه به ا ی هست. ول یهر زندگ یآره دعوا تو  ؟یچ یعنی

 

 موهاش فرو کرد.  یهاش رو تو دست

 مکث کرد و گفت:  یلحظه ا چند

.  رون یب زیمزخرف و پوچت رو هم از ذهنت بر یفکرا  نی. اگهیباشه. بس کن د_

 ؟ ی دیفهم

 : دیاشک از چشمم چک یدونم چرا اما قطره ا  یزدم. نم یلبخند 

بهتره   وفتهی ب یاگر قراره اتفاق ست؟یکاسه ن نیآش و هم نی از کجا بدونم دوباره هم_

 االن باشه که هنوز جون ندا...  نیهم

 

 گفت:  ی. چشم هاش رو بست و تند و عصبدیحرفم پر ون یم

که  ینفهم  نقدریکه جون نداره؟ ا یچ  یعنیبسه. جون نداره؟  گمیبسه بهت م_

 آره؟  ؟یکنیوجودش رو احساس نم

 نداشتم که بدم.   ینزدم؛ پاسخ یحرف

 دار کردن غرورش زده بودم.  حهی جر یحرف رو فقط برا نیا انگار

  یشده بود و نگاهمون م رهیبه من و سام خ یحرف چیکه آروم شده بود، بدون ه سایآو

 و قاشق رو پر غذا کردم و دهنش گذاشتم.  دمیچونه اش کش ریکرد. دستم رو ز
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 سکوت بود که گفت:  یا  قهیدق چند

 ببرمت دکتر.  ایب  یرو که داد سایآو یغذا_

 

 بره که گفتم: رون یاز جاش بلند شد و خواست ب و

 حالم خوبه _

 نثارم کرد.  یو چشم غره ا برگشت

 . ارمیحرفش حرف ب یخواست رو  ینزدم؛ دلم نم یحرف گهید

 کردم. یم یکه درد و دل هام رو باهاش کرده بودم، احساس سبک حاال

 

 داشته باشه!  ریبودم تاث دواریام

 به فکرم باشه، کنارم باشه... یآزارم نده؛ کم نقدریا گهید

. خواستم ظرفا رو بشورم که رو کامل بهش دادم که از جام بلند شدم سایآو یغذا

 گفت: 

 رون؟ یتو رو از اون آشپزخونه بکشم ب دی من با یبابا. به چه زبون یولش کن اونا رو.. ا_

 

 رفت.  رون یرو بغل کرد و ب سایداخل و آو اومد

 . رون یو من هم رفتم ب دمیکش یپوف 

 .ان یهم ب سایمنتظر بودم سام و آو دم،یهام رو که پوش لباس

 داشتم.  یدیبودم؛ حس تهوع شد ستادهیا ییدستشو کنار
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 سام از پشت سرم اومد:  یصدا

 ی کنیم تیخودتو اذ نقدریدکتر. ا میبر ایچندبار بهت بگم ب_

معدم،   اتیدهنم گذاشتم و چشم هام رو بستم. حس باال اومدن محتو یرو رو دستم

 هجوم ببرم.  ییباعث شد به داخل دستشو

 

 . ارمیباال ن یچی ه زنمیشد هر چقدر عق م یباعث م  نینخورده بودم؛ و هم یچیه

 اومد؛ و اون ذره ذره جونم بود.  یباال م البته

 چند تقه به در زد. سام

 چه وضعشه.  نیدکتر. ا می بر رون یب ایبدو ب_

https://romankhon.ir/

