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 :خالصه

 منه ی درباره داستان این ی خالصه

 .بود خیانت من اعتماد جواب و کرد اعتماد شوهرش به وجود تمام با که زنی ، من

 کرد ام کالفه کرد ام خسته که خیانتی

 نمیشکنم رو ها شیشه نمیشکنم رو ها بشقاب زنم من اما

 نمیشکنم رو دلش نمیکنم خورد رو غرورش

 ! لعنتیه بغض این میرسه که چیزی تنها به زورم ها تنگی دل این در

 شه تموم عده روز چهل یه تو میپرستیدمش عاشقانه سال پنج که کسی نه جالبه هه

 حقیقی رها،رها رسیدم اسمم معنی به منم امروز

 با انزایم و زنان متخصص بهترین سن سال سه و بیست با حقیقی یاسر مرحوم دختر من
 موع پسر شوهرم و من اشتباه یه خاطر به فقط شدم زده پس امروز زیبایی همه این داشتن

 دنیا به مرده ماهگی چهار توی امون بچه و خوره نمی بهم مون ها خونی گروه عمویم دختر
 شدیم آگاه اشتباه این از که ماه شیش تازه ما و میاد

 خودت مال شون یکی حتی اما بیاری دنیا به رو بچه چندین روزی خودت نه سخته چقدر
 مامان بره کوچیکت های دست اون قربون بگی بهش نتونی نباشه

 شدیم نمی دار بچه ما که این خاطر به فقط من از گذشت گذشت

 میشنن عمو زن ی خونه روی روبه که ای همسایه دختر با کنه عقد قراره امشب

 دادگاه حکم روی رو خیس انگشت اگه نگذشته طالق مهر از هم ساعت چهار و بیست
 مونهمی باقی انگشتت روی جوهر رنگ بکشی
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 اما شد سنگ شیم بخت خوش هم با نمیتونیم ما گفت که لحظه ؟همون چی من دل اما
 .چیه صورتم خیسی دلیل نمیدونم

 برداشتم ام شناسنامه کردن رو زیر از دست گوشی زنگ صدای با

 زدم رو اتصال یه دکمه بود مطب از انداختم نگاهی گوشی صحفه به

 بزنم حرف بتونم تر راحت تا کردم ای سرفه بود گرفته گریه خاطر به صدام

 بله- من

 گرفتن تماس بیمارستان از حقیقی خانوم- منشی

 کشیک برین باید امشب

 فهمیدم باشه- من

 یفمک داخل رو گوشی و شناسنامه شدم بلند تخت روی از حوصله بی و کردم قطع رو گوشی
 انداختم

 بپوشم مشکی رنگ میخواست دلم چرا نمیدونم

 کشیدم بیرون مشکی شلوار مانتو ست یه رگال داخل از و رفتم کمد سمت به

 رفتم بیرون اتاق در از و پوشیدم مشکی ای مقنعه کردم عوض رو هام لباس

 بود زده زل من به نگران مامان

 ؟ مادر میری کجا- مامان

 که یرمپ مامان سمت به بود صورتم اومدن کش شبیه بیشتر که پاشیدم روش به لبخندی
 رفتم بود شده تر شکسته بابا مرگ از بعد

 زدم دستش پشت به ای بوسه و گرفتم دستم توی رو مامان دست

 شیفتم امشب بیمارستان میرم دارم خوبم من مامان نباش نگران- من

 همرات به خدا دخترم برو- مامان
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 کردم پام رو ها کفش آوردم در مشکی ساده کفش جفت یه در پشت کفشی جا تویه از

 باال بردم دو صدام در دم همون از

 رفتم من خداحافظ مامان- من

 دخترم باش خودت مواظب- مامان

 باشه- من

 زدم رو آسانسور دکمه رفتم آسانسور سمت به اومدم بیرون خونه در از

 زدم رو پارکینگ یه دکمه و شدم اسانسور وارد شد باز آسانسور در دقیقه چند از بعد

 وابخ اتاق تا سه با متری دویست یه خونه یه کردیم مکان نقل جا این به تازه مامانم و من
 سرویس ها خواب اتاق از تا دو متری هفتاد پذیرایی یه و متری دوازده یه خونه آشپز یه و

  بهداشتی

 کردم نگاه آسانسور آینه تویه خودم به داشت

  ای قلوه های لب و صورتم با متناسب دماغی ای قهوه درشت های چشم با سفید پوست

 آوردم در رو ماشین سویچ و کردم باز دو کیفم زیپ ایستاد آسانسور

 رو دمبن کمر نشستم فرمون پشت و کردم باز رو ماشین در رفتم سفیدم سمند سمت به
 گذاشتم راننده کمک صندلی روی رو کیفم بستم

 رو اشینم بیمارستان سمت به و بردم بیرون پارکینگ از رو ماشین و گذاشتم گاز روی مو پا
 روندم

 گذاشتم بود خریده برام مامان پیش یه هفته که ای دکلمه کردم روشن رو ماشین پخش

 

 :آفریدند مرا میگویند

 آدم نام به مردی چپ دنده استخوان از
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 زندگی یعنی اند نامیده حوایم

 باشم صدا هم و همراه انسان ،یعنی آدم کنار در تا

 ممحکو بهشت از انسان نزول به مرا و را گندم هم ،شاید خوردم من را سیب میوه میگویند
 .نمایندمی

 گردید باز شان های چشم سیب هم شاید یا و گندم خوردن از بعد

 دیدند مرا

 نندک پیدا مصیبتم از نجاتی راه شاید تا پیچیدند ها برگ در ،مرا پیچیدند ها برگ در مرا

 میگویند را شیطان ی خورده فریب ،حوای من است من ،زاده انسان نسل

 فرو خاکی دهر به عالی عرش از را آنان که حوا زاده است من زاده هم انسان رنج و درد که
 افکندم

 ازیب به مرا سادگی و صداقت که آتش نسل از ای فرشته از هم شاید.باشد من گناه شاید
 میدهد فریبم و گرفته

 های بآ از تر صاف و تر ساده باوری و فرشتگان تبار از ،معصومیتی پاک دلی میکنم اقرار
 .دارم چشمه یک جوشنده شفاف

 

 

 بودن کرده پیدا رو خودشون راه هام اشک دوباره

 میکردن بازی ام گونه روی و

 رو دیدم ماشین های شیشه روی بخار و بارون باریدن و راه تاریکی شدم راهی بزرگ وارد
 بود کرده کم

 ببینم بتونم بهتر تا کشیدم هام چشم روی رو راستم دست کف
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 دمب فشار ترمز روی رو پام محکم شد باعث ماشین جلوی ی شیشه به چیزی برخورد صدای
 یشهش به سرم خوشبختانه و کرد قفل بند کمر شدم پرت ماشین جلویه شیشه سمت به

 شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو بند کمر قفل نکرد برخورد

 بود گرفته رو بدنم کل لرزی و بود سردم بودم شده خیس کامال بارون زیر

 

 از برداشتم ماشین جلوی سمت به قدم چند کردم مانتو جیب داخل رو زدم یخ های دست
 یمانتو با دختری دیدم رو ای برهنه پاهای رفتم که تر جلو میومد خوناب ماشین چرخ زیر

 چالهم دستش توی که کاغذی اما برداشتم عقب به قدم یک ترسیده بود خون غرق سفید
 رو مورن کاغذ نشستم زانوم دو روی و رفتم سمتش به بود کرده کنجکاوم شدت به بود شده

 عجبت با بشه تر خیس کاغذ مبادا تا کردم خم کاغذ روی رو خودم بیرون کشیدم دستش از
 کردم نگاه دختر سونوگرافی جواب به

 بود باردار هفته پنج درست بود باردار اون

 رسوندمش می عمل اتاق به تر زود چه هر باید میزد کند خیلی گرفتم شو نبض

 یفک کردم باز رو ماشین عقب در رفتم ماشین سمت به و برداشتم زمین روی از شو کیف
 کردم پرت ماشین داخل به رو

 میدادم دست از رو وقت نباید برگشتم دختر سمت به سرعت به

 نداشت سن هم سال بیست شاید انداختم دختر به نگاه یه

 میرسید چهل به زور به وزنش شاید و داشت نحیفی بدن

 از حرکت یه با سرش زیر رو ام دیگه دست و گذاشتم پاهاش زیر رو هام دست از یکی
 بود سنگین واقعا انگار نه کندمش زمین

 تکونش زیاد نباید ولی بود کمرم روی زیادی فشار

 داشت وجود داخلی ریزی خون احتمال میدادم

 رفتم ماشین سمت به آهسته های قدم با و آروم
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 بریزه عرق هام شقیقه کنار از بود شده باعث دختر سنگینی

 خوابوندم عقب صندلی روی آروم رو دختر و گذاشتم ماشین داخل رو راستم پای

 بیمارستان سمت به و دادم فشار گاز روی رو پام شدم ماشین سوار و بستم رو ماشین در
 گرفتم تماس پذیرش با و آوردم بیرون کیفم از رو گوشی حالت همون در کردم حرکت

 بفرمائید بله- سمیعی

 ئمعال بارداره ام مریض دارم تصادفی مریض یه ام حقیقی دکتر من سمیعی خانوم الو- من
 کنه هآماد رو عمل اتاق سریع بگو بخش مسئول به میزنه کند نبضش پایینه هشیاریش

 سوال یه فقط دکتر خانوم چشم- سمیعی

 شده چی جانم- من

 هستند ها آشنا از شما بیمار این دکتر خانوم- سمیعی

 ؟ چطور نه- من

 خانوادش به رسانی اطالع برای بدیم خبر پلیس به باید اومم....چیزه.... آخه- سمیعی

 انج سمیعی نداری کاری من با بگیرید تماس هم پلیس با نیست مشکلی باشه- من

 خداحافظ دکتر خانوم نه- سمیعی

 کردم قطع رو گوشی خداحافظی بدون

 دادم فشار گاز پدال روی رو پام

  بعد ربع یه

 برداشتم رو دختر کیف بودم برانکار اوردن منتظر بیمارستان در روی به رو

 یمداد انتقال برانکار روی به ماشین صندلی روی از رو دختر ها پرستار از تا چند کمک با
 رفتم کن رخت به خودم و سپردم سمیعی دست به رو کیف افتادم راه به برانکار سر پشت
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 ارپرست کردم عوض رو ها لباس داشتم اضافه شلوار مانتو دست یه کن رخت داخل همیشه
 شد کن رخت داخل بخش

 دستم داد ماسک یه و مصرف بار یه دستکش دست یه و سبز روپوش

 حقیقی خانوم ندارید الزم ای دیگه چیز- پرستار

 شم مطمئن باید اول کنند آماده سونوگرافی دستگاه یه بگو عمل اتاق های بچه به چرا- من
 کنیم امادش عمل برای بعد بوده خودش مال ازمایش جواب

 کنند آماده تا میگم االن چشم- پرستار

 ایستادم پرستار به پشت و پوشیدم رو روپوش

 شد خارج کن رخت از و بست رو روپوش پشت های بند

 از رو ها دستکش هام دست کردند خشک از بعد شستم صابون و آب با رو هام دست
 شدم خارج کن رخت از و زدم صورتم روی رو ماسک کردم دستم و کردم خارج بسته داخل

 رفتم عمل اتاق سمت به

 کار یه تو بود ساله سی مرد یه دیدم رو نوری آقای اعصاب و مغز جراح ، عمل اتاق در دم
 بود ایران دانشگاه بهترین اساتید جزء و بود خبره خودش

 ؟ طوره چه بیمار حال نوری آقای سالم- من

 داد تکون سری نوری

 شده مرگی مغز کنم فکر- نوری

 دادم قورت رو دهنم آب ترسیده زد خشکم

 بارداره اون نداره امکان نه- من

 زدم کنار رو نوری دستم با نکردم گوش نوری توضیحات به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   مژگان – مادرانه

      

 
10 

 روشن ور سونوگرافی دستگاه سریع نکردم نگاه دختر بهبود عالئم بقیه به شدم اتاق وارد
 و مریخت شکمش زیر رو مخصوص ژل زدم باال رو بود تنش که رنگی صورتی پیراهن کردم

 دادم فشار شکمش پوست روی رو دستگاه

 میشدم مطمئن بچه بودن سالم از باید

 کامال بود نشده رحم وارد و بود مادرش لگن داخل هنوز ای هفته پنج بچه بود تعجب جای
 بود سالم جنین

 اومد لبم روی لبخندی

 نمیورد دوام بیشتر هفته یه جنین بود شده مغزی مرگ چون اما

 شدم خارج اتاق از گردون سر و گیج

 اومد سمتم به میکشید انتظار اتاق در دم نگران که ای ساله سی مرد

 طوره چه حالش دکتر خانوم- مرد

 هستین بستگانش از شما- من

 شم همسر من بله- مرد

 شدن مغزی مرگ دچار ایشون متاسفانه- من

 افتاد زمین روی زانو دو روی لرزید هاش زانو مرد

 چکید چشمش ی گوشه از اشکی قطره

 میکرد تکرار لب زیر رو چیزی مدام

 نزدیک بهش رو سرم شدم خم هام زانو روی

 همش منه تقصیر همش همش میکردم رو کار اون نباید بود من تقصیر همش- مرد
 منه تقصیر

 زد زل هام چشم به مستقیم و گرفت باال رو سرش اومد یادش چیزی انگار یهو
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 است زنده شد چی بچه بچه،- مرد

 دادم تکون سری

 میدیم دست از رو جنین ندیم انجام کاری اگه اما است زنده بچه است معجزه یه- من

 میخوام رو بچه اون من کنیم چیکار باید- مرد

 حله راه تنها ای اجاره رحم- من

 ؟ ای اجاره رحم- مرد

 زن این بدیم نجات رو جنین میتونیم کنی پیدا سال سی تا بیست بین رو زنی اگه آره- من
 باشه شده باردار بار یه باید

 فتر  چپ قدم چند و راست قدم چند کشید اش چونه به دستی شد بلند زمین روی از کالفه

 کنم پیدا رو کسی همچین یه باید کجا از- مرد

 تهداش هپاتیت و سرطان نباید اما نیست مهم زیاد باشه آورده دنیا به بچه یه که این- من
 باشه

 کرد فوت بیرون به کالفه شو نفس مرد

 اومد ما سمت به ای پرونده با سربازی سالن یه انتها از

 حقیقی؟ رها دکتر- سرباز

 هستم خودم بله- من

 بیان پلیس ی اداره به من با باید شما- سرباز

 دادم تکون سری

 کنم عوض رو هام لباس تا کنید صبر باشه- من

 ؟ چرا- مرد

 کردند تصادف شما همسر با خانوم این- سرباز
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 ردیوا به محکم میداد فشار هاش انگشت بین رو روپوش ی یقه کرد حمله سمتم به مرد
 کوبیدم سالن سرد

  غرید صورتم توی

 ؟ تو اتفاقی این باعث ،تو تو- مرد

 لکنت با بودم کرده فراموش رو زدن حرف ترس از

 بود...اتفاق..یه...همش...ه..ر..ا- من

 کرد نگاه هام چشم به خشم با

 بدی تاوان باید گرفتی ازم رو من زندگی تو کنی زندگی راحت نمیزارم- مرد

 گرفت رو مرد های دست مچ و اومد مرد سمت به سرباز

 ونقان کنید تهدید رو خانوم این ندارید حق شما کنید کنترل رو خودتون راد آقای- سرباز
 میکنه رسیدگی خودش

 کرد رها رو روپوش ی یقه حرص با راد

 داد تکون صورتم جلوی وار تهدید رو اش اشاره انگشت

 میگیرم ازت رو انتقامش- راد

 دادم تکون سری

 نجاما اشتباهم جبران برای کاری هر بیوفته اتفاق این نمیخواستم من متاسفم واقعا- من
 میدم

 گرفت فاصله ازم قدم یه راد

 انداخت بهم سرم فرق تا پا انگشت از نگاه یه

 ؟ میدی انجام هرکاری- راد

 بودم خوشحال کنم جبران رو اشتباهم از یکم بتونم که این از رفت باال لبم ی گوشه
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 میدم انجام بچه جون نجات برای بیاد بر دستم از که هرکاری البته- من

 کرد سرباز به رو راد

 ندارم شکایتی هیچ خانوم این از من- راد

 شد چی یهو بگیره انتقام ازم میخواست پیش دقیقه چند همین تا کردم نگاه بهش تعجب با

 گرفت راد سمت به رو دستش پرونده سرباز

 کنید امضا رو برگه این لطفا پس- سرباز

 زد برگه ته به امضایی گرفت رو پرونده راد

 بیان پرونده تکمیل برای تون دوتا هر فردا- سرباز

 ... پلیس اداره

 دادم تکون سری

 باشه- راد

 شد خارج انتظار سالن از کارش شدن تموم از بعد سرباز

 بزنیم حرف میتونیم دکتر خانوم خب- راد

 میزنیم حرف تر راحت جا اون من کار اتاق بفرمائید نه که چرا البته- من

 

 دادم نشون رو کارم اتاق دست با

 میام االن باشید منتظر شما بفرمائید- من

 منتظرم باشه- راد

 کثیف های لباس توی و آوردم در رو روپوش رفتم کن رخت سمت به منم شد اتاق وارد راد
 زا کردم صاف مو مانتو دستم با آشغال سطل داخل انداختم رو ماسک و دستکش انداختم

 افتادم راه کارم اتاق سمت به و شدم خارج اتاق
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 شدم اتاق وارد و کشیدم رو در دستگیره

 میکرد نگاه دکترام مدرک به و بود من به پشتش راد

 بشه من حضور متوجه تا کردم مصلحتی ای سرفه

 چرخید پاش پاشنه روی

 

 گذاشتم تون منتظر ببخشید- من 

 جان رها نداره اشکالی- راد

 کردم نگاه بهش رفته باال های ابرو با

 راد رایان رایانم من باشی راحت باهام میخوام- راد

 کردم اشاره اتاق داخل مشکی چرم مبل به دستم با

 بنشین بفرمائید- من

 نشست کارم میز به مبل ترین نزدیک روی سریع جوابی هیچ بدون

 نشستم صندلی روی آروم و رفتم میز پشت صندلی سمت به

 رو جنین میدم قول میگیرم عهده به رو شما خانوم عمل من کنیم شروع میتونیم خب- من
 بیارم دنیا به سالم

 ؟ چی رو زنم- رایان

 شبهو دیگه ماه یک تا تون زن اگه چی یعنی مغزی مرگ میدونید شما حتما متأسفم- من
 میتونهن ماه یک از بیشتر بیمارستان یا میکنید آماده عضو اهدا برای رو خودتون شما یا نیاد

 نگهداره رو مغزی مرگ بیمار

 بود کرده مشت رو هاش دست رایان

 شد خم میز سمت به فریاد مثل صدایی با و
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 نمنمیتو ام بچه از اما گذشتم که وقته خیلی زنم از من دکتر خانوم کن گوش خوب- رایان
 نکنم شکایت ازت تا کنی کمک بهم باید

 بیمارستانه جا این آقا پایین بیارین رو صداتون- من

 کشید موهاش توی دستی کالفه

 دادم دست از رو خودم کنترل لحظه یه ببخشید- رایان

 میکنم کمک بهتون گفتم که من نداره اشکالی- من

 نمیتونم کم وقته این یه تو اما کنم پیدا ای اجاره رحم باید من- رایان

 هاجار  رحم دادخواست شما برای میتونم میکنند رو کار این که هستند ها زن از خیلی- من
 میشه گیر پی بیمارستان خود بدم ای

 میخورد سو حرف مدام اما بزنه حرفی میخواست انگار

 اسمشنمیشن اصال که باشه کسی شکم یه تو ام بچه نمیخوام من خانوم رها ببینید- رایان
 باشه عالی لحاظ هر از شخص اون میخوام من

 دادم تکون فهمیدم معنی به سری

 دارین؟ نظر در رو کسی- من

 کرد قفل هم توی رو هاش دست رایان

 سن سال بیست باالی دیدم رو تون سن هم مدرکتون روی گرفتم نظر در رو شما- رایان
 دارین

 شو انتقام میخواست تر سخت این از دیگه میگفت چی داشت مرد این بودم شده اعصبانی
 بگیره

 دومک هیچ ولی میاره دنیا به رو ای دیگه کسی بچه روز هر اینکه برای خودش که کسی من
 بچه ماه نه بخوام که روزی به وای ریختم بهم همه این نیست خودش مال ها بچه اون از

 دارم نگه خودم بطن در رو ای
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 کوبیدم میز روی رو دستم دو کف و شدم بلند صندلی روی از

 نمیتونم من نداره امکان- من

 

 بود برده سوال زیر رو غرورم هم و بود کرده اعصبانیم هم

 کردم اشاره خودم به شصت انگشت با و کردم مشت رو دستم

 یه تو خوندن درس جهشی سال پنج با که حقیقی رها ؟من بدم اجاره رحممو بیام من- من
 بدم هاجار  رحممو بیام ایران دانشگاه بهترین از اونم گرفتم تخصص سالگی سه و بیست
 دیه ممید ترجیح راد آقای خوندی ؟کور بکنه کاری همچین یه بیاد بزرگ حقیقی وارث ؟تنها

 نکنم کاری همچین یه اما بپردازم تو همسر

 شد خم سمتم به و گذاشت میز روی رو هاش دست ایستاد مثل هم رایان

  مسخره لحن یه با و

 کارخونه ترین پولدار از یکی رادم رایان من نشناختی رو من هنوز دکتر خانوم هه- رایان
 میکنم عوض رو اسمم نکردمت کار این به مجبور هفته همین آخر تا اگه تهران دارهای

 بیرون بدید من اتاق از هم االن بدونید رو خودتون حد لطفا محترم آقای هه- من

 بست سرش پشت محکم هم رو در بیرون رفت اتاق از و داد تکون وار تهدید رو انگشتش

 کردم رها صندلی روی رو خودم و کشیدم پوفی

 ای تههف پنج جنین از اما گذشته که وقته خیلی زنش از که مرد این بود چش نیست معلوم
 نمیتونه

 گذاشتم میز روی سرم

 طبیعی تا سه و دادم انجام عمل سزارین تا پنج نیم و نه ساعت صبح تا

 از و برداشتم رو دیشب خیس های لباس و کیف آوردم در تنم از رو سفید پوش رو خسته
 شدم خارج اتاق
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 دادم تحویل رو ها بیمار پرونده و رفتم پذیرش سمت به

 رجخا بیمارستان از و کردم روشن رو ماشین شدم ماشین سوار رفتم پارکینگ سمت به
 شدم

  کردم خانه در قفل داخل و آوردم در کیفم داخل از رو کلید خسته

 کردم پام رو هام پایی دم و گذاشتم جاکفشی داخل رو هام کفش

 بردم باال رو صدام در دم همون از

 کجایی؟ مامان مامان- من

 داد رو جوابم پذیرایی داخل از مامان

 داریم مهمون که بیا اومدی خوش دخترم بیا- مامان

 ودب نشسته مبل روی من به پشت سیاه موهای با مردی رفتم پذیرایی سمت به کنجکاو

 زدم دور رو مبل

 کردم نگاه بود انداخته چپش پای روی رو راستش پای که رایان به تعجب با

 زد بهم پوزخند با همراه چشمکی رایان

 نبودم خودم واسه کسی کم منم بود زرنگ آقا این اگه

 نشستم رایان روی روبه مبل روی

 ؟ نمیکنی معرفی رو آقا این مامان- من

 کرد نگاهم تر باز های چشم و باز دهنی با بود دیدنی اش قیافه خخخ

 رد چپش دست پشت آروم مامان

 شناسی؟ نمی رو آقا این شما مگه جان مامان رها وا- مامان

 نمیشناسم نه- من
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 پاچه دست و هول رایان

 میدم توضیح جان رها به من حقیقی خانوم- رایان

 نمیشناسم رو شما من محترم آقای میدین توضیح رو چی- من

 گرفتش سمتم به و اورد در کتش جیب داخل از کاغذی

 کیم من فهمینمی خودتون کنید مالحظه رو برگه این- رایان

 کردم باز رو کاغذ تای کشیدم دستش از رو کاغذ

 بترسم هم کنم تعجب هم که بود من نوبت حاال

 بود شده برداری عکس تصادف های صحنه همه

 ماشین توی زن اون گذاشتن تا من برخورد از

 بود من جلب حکم هم ها کاغذ زیر

 کردم نگاه بهش ترسیده

 جان رها شد چی- مامان

 زودتر رایان بدم رو مامان جواب تا کنم باز رو دهنم میخواستم تا دادم مامان به رو نگاهم
 اومد حرف به

 ؟ رها نه مگه کیم من اومده یادش جان رها دیگه االن کنم فکر- رایان

 دادم تکون سری

 بیارین نوشیدنی یه راد آقای و من برای میشه اومده یادم مامان آره- من

 میکرد غرغر لب زیر و افتاد راه خونه آشپز طرف به و شد بلند مبل روی از مامان

 نیوردم در دختر تو های کار از سر که من- مامان

 توپیدم رایان به شدم مطمئن مامان رفتن از وقتی
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 دادم رو جوابت که ؟من جا این اومدی چرا- من

 بگیرم رو زنم دیه که اومدم هم االن دادم رو جوابت منم- رایان

 میکنم واریز برات بده تو حساب شماره برو جا این از باشه- من

 میرفتم جلو قانون با که میخواستم دیه واسه پول اگه من کردی فکر چی هه- رایان

 بدم انجام خواستی که رو کاری اون نمیتونم که گفتم- من

 هک میدونم اینم گرفتی طالق شوهرت از دیروز میدونم میتونی هم خوب میتونی- رایان
 میشه تموم کارش دیگه شک یک با و کرده سکته بار دو حاال تا مادرت

 بود آورده در رو من زندگی روی و زیر آدم این

 شد پذیرایی وارد چایی سینی با مامان

 انداختم ام سالخورده مادر به نگاهی

 بود مونده برام که بود کسی تنها

 نشده سرد تا کنید جان نوش بفرمائید- مامان

 کشیدین زحمت ممنون خیلی- رایان

 جونت نوش پسرم حرفیه چه این- مامان

 ...یا میکنید همکاری ما با خانوم رها خب- رایان

 کرد اشاره مامان به ابروش گوشه با

 بدین وقت بهم نمیدونم- من

 فردا تا فقط- رایان

 بردم پناه اتاقم به رایان رفتن و خداحافظی از بعد

 ندادم جواب برم مطب به تا زد زنگ سمیعی قدر چه هر
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 ودمب منطقی آدم یه من بودم گرفته رو خودم تصمیم زدم قدم اتاق توی فقط رو دیشب کل
 بشه استفاده سو ازم میدادم اجازه نباید

 کامال خوابی بی ساعت هشت و چهل خاطر به هام چشم و میومد خوابم شدت به که این با
 ربندکم یه که سوخته ای قهوه مانتو یه رگال داخل از و رفتم کمد سمت به اما بود شده قرمز
 یما نسکافه شال و ای قوه جین شلوار ویه بود زانوم روی تا بلندیش و میخورد طالیی پهن

  پوشیدم رو

 هم قرمزی مایع لب رژ کشیدم حالم بی های چشم به چشمی خط و ایستادم آینه جلوی
  زدم ایم قلوه های لب روی

 شدم خارج اتاق از و برداشتم رو کیفم

 بود آشپزخونه داخل همیشه مثل مامان

 رفتم آشپزخونه سمت به

 بلندی صدای با و

 بخیر شما صبح گلم مامان سالم- من

 داد رو جوابم لبخندی با- مامان

 کاله و شال کجا صبحی سر بخور رو ات صبحونه بیا دخترم ماهت روی به سالم- مامان
 ؟ کردی

 بدم انجام رو اون باید دارم کوچولو کار یه-.من

 دوخت ام چهره به شو نگاه مامان

 زد چنگ شو لپ راستش دست با

 شده چی هات چشم رها بده مرگم خدا هین-  مامان

 همین دارم خوابی بی یکم نیست خاصی چیز حرفیه چه این جان مامان نکنه خدا- من
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 در ذهنم نفهمیدم هاش حرف از چیزی درست من اما کردنم نصیحت به کرد شروع مامان
 بود راد رایان گیر

 شدم خارج خونه از و کردم ماچ رو مامان لپ صبحونه خوردن از بعد

 کردم آوری یاد رو بزنم میخواستم رایان به که هایی حرف تمام آسانسور تویه

 ردمک حرکت ماشینم سمت به و شدم خارج آسانسور از ایستاد پارکینگ تویه آسانسور

 دادم فشار گاز روی مو پا و نشستم فرمون پشت

 ترمز روی زدم محکم شد ظاهر ماشین جلوی مردی بودم نشده خارج پارکینگ در از هنوز
 یادهپ ماشین از و کردم باز رو ماشین در ببینم کامل رو مرد چهره نمیداد اجازه صبح آفتاب
 شدم

 کردم نگاه بود ایستاده پارکینگ جلوی که سربازی به تعجب با

 ؟ حقیقی رها خانوم- سرباز

 هستم خودم بله- من

 برد باال شو صدا سرباز

 اینجا بیان سرگرد جناب- سرباز

 ایه ستاره روی از که ساله سی زن یه و ساله پنج و سی مرد یک کردم نگاه سرم پشت به
 بودند ایستاده مسکونی مجتمع در جلوی سروانه فهمید میشد لباسش آستین روی

 جناب لباس روی که اسمی به نگاه یه اومدن سمتم به چادری زن همراه سرگرد جناب
 انداختم بود سرگرد

 اسکندری محمد سرگرد جناب

 ؟ حقیقی خانوم- اسکندری

 هستم خودم بله- من

 داشتین باز عمد غیر قتل جرم به شما-اسکندری
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 آورد در چادرش زیر از بندی دست و اومد سمتم به چادری زن

 جلو بیار تو ها دست- سروان جناب

 کرده شکایت من از کی چی قتل خبره چه جا این- من

 کرد اشاره سرم پشت به دست با اسکندری

 آقا اون-اسکندری

 کردم نگاه سرم پشت به

 دست و بود داده قرار دری ضربه رو پاهایش بود داده تکیه مشکی جنسیس یه به رایان
 میکرد نگاه بهم خند پوز با و بود کرده مشکیش کت جیب داخل رو هاش

 برگشتم اسکندری سمت به

 دادند رضایت که ایشون اما- من

 کنند شکایت ماه شیش تا میتونند مقتول خانواده-  اسکندری

 نمرده هنوز که زن اون اما- من

 یقهوث گذاشتن با میتوانید ایشون خانوم وضعیت شدن معلوم تا هم شما خب- اسکندری
 باشین آزاد

 میشه معلوم چی همه جا اون بیان اداره تا ما با باید االن- اسکندری

 نزنید بند دست میشه اگه لطفا دارم ابرو جا این من- من

 برد باال رو صداش اسکندری

 محترم خانوم قانونه قانون- اسکندری

 آورد سمتم به رو بند دست دوباره اسکندری داد با سروان

 دست و زد من راست دست به رو ها بند دست از یکی بردم جلو رو دستم دو هر مچ ناچار
 زد خودش چپ دست مچ به رو دیگه بند
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 کنم نگاه مجتمع ورودی سمت به شد باعث مامان زهرای یا بلند صدای

 زمین روی خورد سر آروم و کوبید سرش به دستش با مامان

 دویدم بود قلبش روی هاش دست از یکی حاال که مامان سمت به شتاب با

 خوردم زمین به محکم و شد کشیده پشت از دستم

 لرزیدمی صدام

 میمیره..داره..مادرم..نگاه... کن ولم... خدا...رو تو- من

 اداره بریم باید میری داری کجا نداره امکان- سروان

 کشیدم جیغ

 زمین روی افتاده مامانم کن نگاه بینی نمی کووووووررررریییی مگه- من

 انداخت من به نگاه یه و رایان به نگاه یه و اومد جلو اسکندری

 رو بند دست کن باز سروان- اسکندری

 گذاشت اطاعتی و کرد جفت رو پاهاش سروان

 دیدم مامانم سمت به کرد باز رو خودش مچ بند دست

 رو مامان نبض نداشت ای فایده صورتش به من های ضربه و بود شده کج مامان فک
 نمیزد گرفتم

 مامان سینه قفسه روی کردم قفل هم روی رو هام دست و خوابوندمش زمین روی ترس با
 میدادم شوک قلبش به دستم با و گذاشتم

 کردم رو کار این وقفه بی دقیقه چندین

 میزد نبضش کند خیلی گرفتم رو مامان نبض دوباره خسته

 هق هق با و بود اشک خیس صورتم

 هق آمبوالنس به بزنه زنگ هق یکی د- من
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 رسید آمبوالنس ماشین دقیقه بیست یه تو

 گردونه بر پارکینگ به رو ماشین تا دادم مجتمع نگهبان به رو ماشین سویچ

 کالنتری به رو من و بردند بیمارستان به رو مامانم 

 شاز  و بگیرم تماس(سابقم همسر)امید با تا داد اجازه اسکندری خواهش کلی با راه یه تو
 بیمارستان بره کنم خواهش

 رو خودش تا خواستم اونم از گرفتم مون خانوادگی وکیل بخشی با هم رو بعدی تماس
 کالنتری به برسونه

 بودم نشسته سرد نیمکت روی سروان کنار کالنتری روی راه تویه

 زد خندی پوز اومد سمتم به رایان

 شوهرت از نت نشد دار بچه واسه و ناقصی زن یه تو بفهمم که کردی نمی فکر هه- رایان
 گرفتی طالق

 بود دل سنگ مرد این چقدر میکرد قضاوت داشت راحت چه

 ناقص زن یه زنی یه تو بزنی گول رو من میتونی کردی فکر هه- رایان

 تند تند کنم گریه میخوام بره یادم که میکردم بازی نگاهم با هی میآورد فشار گلوم به بغض
 میدادم قورت دو دهنم آب

 چکید ام گونه روی چشمم گوشه از سمج اشکی قطره گفت که آخری جمله با اما

 نداری رو شدن مادر لیاقت تو- رایان

 کرد رایان به رو من اشک دیدن با سروان

 کنید توهین ایشون به ندارید حق شما راد آقای کافیه- سروان

 بود اثر بی انگار سروان هشدار

 ایستاد سینه به دست رایان
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 خیانتکارید همتون کنید چیکار پس نکنید دفاع هم از اگه ها زن شما جالبه- رایان

 شم بلند شدم مجبور منم ایستاد سروان

 دولت مامور یه به دارین پلیس اداره توی شما بدونید رو خودتون حد راد آقای- سروان
 میکنید توهین

 رفت باال رایان صدای

 ؟ میگم دروغ مگه- رایان

 به هعجل با بود شده سالن وارد تازه داشت ای پرونده دستش یه توی که شلواری کت مردی
 اومد ما سمت

 ؟ میزنی فریاد چرا جان رایان خبر چه- مرد

 نداره ربطی تو به موضوع این نکن دخالت تو- رایان

 میشه مربوط منم به باشه داشته ربط تو به که چی هر و منی موکل تو-  مرد

 توی بعدا میزنه که هایی حرف بدونه رو خودش حد موکلتون بهتره وکیل جناب-سروان
 بشه استفاده خودش علیه بر میتونه دادگاه

 زدندمی حرف مانند پچ پچ هم با و رفتند سالن از ای گوشه به و گرفت رو رایان دست وکیل

 برسونه شمال ویالی سند با رو خودش بخشی تا کشید طول ساعت نیم

 رد های صحبت از هیچی که میکرد درد سرم اینقدر بود ها وکیل بهترین از یکی بخشی
 نفهمیدم رایان وکیل با بخشی گوشی

 شکایت که سرهنگی برای رو رایان های خواسته و ها تهدید از غیر رو شب اون ماجرای کل
 کردم تعریف بود کرده تنظیم رو

 احضاریه برام رو دادگاه روز بود قرار بشم خارج شهر از دادگاه روز تا نداشتم اجازه من
 .بفرستند

 شدیم خارج بخشی با همراه پلیسی اداره از کشید طول ازادی کارهای ظهر دو ساعت تا
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 رو امانم افتادیم راه میکردم کار توش که بیمارستانی سمت به و شدم بخشی ماشین سوار
 بودند برده بیمارستان همون به هم

 توپیدم بهش اعصبانیت با و برگشتم بخشی سمت به

 مامانم شد باعث اون بزنم حرفی راد های تهدید مورد در ندادی اجازه چرا بخشی آقای- من
 بخوابه بیمارستان تخت روی االن

 

 از چی نکنه شکایت که این عوض در راد میدونم ،منم حقیقی خانوم باشید آروم- بخشی 
 راههم به زندان سال دو عمد غیر قتل مجارات بگیرید نظر در باید هم شما اما خواسته تون
 نمیاره دوام ماه یک از بیشتر مشخصه هم خانوم اون وضعیت مقتوله دیه

 مین گوش میکرد دعوت آرامش به رو من بخشی بار هر که این به و بود رفته تر باال صدام
 کردم

 باید هم اون اما میرم هم رو زندانش سال دو کنم فرار میخوام گفتم من مگه خب- من
 گیرممی انتقام ازش من بده پس رو آورده من زندگی سر که بالیی تقاص

 یه ماش نیست شما با همکاری به راضی بیمارستانی هیچ دیگه زندان برین اگه آخه- بخشی
 بگیرید تصمیم آرامش با کنید سعی. میشین دار سابقه آدم

 بود منطقی هاش حرف دادم تکون سری

 ماشین بلق دفعه از تر کالفه بخشی بار هر و شد گرفته تماس بخشی با راه یه تو بار چندین
 میشد پیاده ماشین از و میکرد پارک خیابون کنار رو

 اجاحتی خودش حاال و میکرد آروم رو من داشت پیش دقیقه چند تا که بخشی به تعجب با
 کردم نگاه داره شدن آروم به

 ؟ بخشی آقای شده چیزی- من

 داد تکون سری و انداخت من نگران صورت به نگاهی

 میفهمید خودتون بیمارستان برسیم- بخشی
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 شد فشرده قلبم بخشی جمله شدن تموم با

 تهگرف اعصبی تیک چشمم زیر لرزیدمی هام دست تنهایی از ،ترس ترس ،یه بد حس یه
 میکردم بازی شالم گوشه با مدام و بود

 نزدم حرف هم کلمه یه بخشی با دیگه بیمارستان به رسیدن تا

 یادم تا ممیکرد بازی نگاهم با مدام بشکنه گلومه تویه که بغضی بزنم حرف اگه میترسیدم
 بود پر ام ظرفیت حدودی تا رو امروز های اتفاق بره

 میروند رو ماشین باال سرعت با بخشی

 بود گرفته من دل مثل هم آسمون کردم نگاه آسمون به ماشین پنجره از

 شد پارک بیمارستان پارکینگ داخل ماشین

 دویدم بیمارستان سمت به باشم بخشی منتظر که این بدون

 سی یه تو یقلب بیماران بخش تویه رو مامانم میدونستم نبود پذیرش از پرسیدن به احتیاجی
 کردند بستری یو سی

 میدادم فشار رو آسانسور دکمه مدام رفتم آسانسور سمت به

 میداد دست بهم تهوع حالت مدام بود گرفته رو وجودم کل استرس

 دویدم ها پله سمت به و کردم رها رو آسانسور کالفه

 میکردم رد دوتا دوتا رو ها پله کل

 میشد بیشتر ترسم میشدم تر نزدیک بخش به که لحظه هر

 بیرون بیاد دهنم از داشت امکان آن هر که طوری بود رسیده خود دور ترین تند روی قلبم

 جدیدش زن و امید میکوبید خودش سر بر گریون های چشم با عمو زن شدم بخش وارد
 میریختن اشک آروم و بودند گرفته رو هاش دست

 اومد سمتم به و شد بلند سالن کنار های نیمکت روی از دیدنم با عمو زن
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 میداد تکون محکم رو هام شونه

 چند کاش رفت االن ؟همین میدونی بود منتظرت چقدر ؟میدونی اومدی دیر چرا- عمو زن
 میومدی تر زود دقیقه

 نشیو نه بود شده گرفته ازم تکلم قدرت میکردم نگاه عمو زن به فقط شده مسخ من و
 میکنندم تن از جامعه نه و میزدم

 افتادم بیمارستان سرد سالن روی به طور چه نفهمیدم و شد سست هام پا

 زد کنار رو عمو زن و اومد سمتم به امید

 اومده سرم به چه بفهمم شد باعث زد ام گونه روی به که محکمی سیلی

 های سیلی کندم مو گریستم زدم زار نبود من سهم حاال که مردی آغوش در وجودم عمق از
 میزدم ام گونه روی به پی در پی

 من مادر بود کجا

 میکردم نگاه دکتر به تعجب با برداشتم گریستن از دست دکتری داد با

 برگشته تون بیمار برگشت برگشت میکنید گریه چرا بسه بسه- دکتر

 مدوید میداد رو مادرم بودن زنده بشارت بهم داشت که دکتری سمت به و زدم کنار رو امید

 نشدنی وصف ذوق با و

 ؟ میگی راست- من

 است زنده تون مادر حقیقی خانوم آره- دکتر

 آوردم جا به رو شکر سجده جا همون و زدم زانو زمین روی

 کردم نگاهش ترس با دکتر دیگه حرف با اما

 به و شده مسدود شون قلب های رگ باشید قلب یه دنبال تر سریع چه هر باید اما- دکتر
 نمیاره دوام زیاد شون قلب آورده فشار قلب
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 شدم بلند زمین روی از و دادم قورت رو دهنم آب

 در هسین از رو خودم قلب شده اگه حتی مامانم بودن زنده برای باید نبود داری عزا وقت االن
 میوردم

 داریم بیمارستان این یه تو هم ای کننده اهدا- من

 تو بچه انتقال برای ای اجاره رحم یه شدن پیدا تا اونم که هست مغزی مرگ یه فقط- دکتر
 کنید صبر باید شکمش یه

 دکتر آقای بدین رو بیمار اسم- من

 نکردی تصادف باهاش خودتون انگاری که بیماری همون اما نمیدونم شو اسم دقیق- دکتر

 میکردم عضو اهدا به راضی رو راد رایان باید بود کرده هنگ مغزم

 اومد سمتم به عمو زن

 ؟ شده مغزی مرگ االن اونم ؟ رها کردی تصادف تو- عمو زن

 میدم توضیح بعدا عمو زن آره- من

 ایستادم یو سی ای در دم رفتم تصادفی های بیمار بخش سمت به و زدم کنار رو عمو زن

 میکرد نگاه ام آشفته موهای و کرده پوف های چشم به تعجب با رایان

 اومد سمتم به قدمی

 بچرخانم سرم پشت به رو سرم تا شد باعث بخشی صدای

 گذاشتین جا ماشین توی رو تون کیف حقیقی خانوم-  بخشی

 گرفتم دستش از رو ام کیف

 کنیم صحبت هم با دقیقه چند میشه بخشی آقای ممنونم- من

 البته- بخشی

 بیاید من کار اتاق تا لطفا پس- من
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 از رو هاش حرف بود منتظر انگار و میکرد نگاهم مدام بزنه حرفی میخواست انگار رایان
 بخونم چشمهاش توی

 بنشینه مبل روی تا کردم اشاره بخشی به دستم با شدم اتاق وارد بخشی همراه

 خدمتم در من حقیقی خانوم بفرمائید خب-بخشی

 نشستم بخشی روی به رو

 همسرش قلب عوض در اما کنم قبول رو راد آقای درخواست میخوام- من

 ؟ میخوره راد خانوم خونی گروه به تون مادر خونی گروه که مطمئنی شما- بخشی

 تهمثب (او) راد خانوم خونی گروه و مثبته (ب- آ )من مادر خونی گروه مطمئنم که البته- من
 لوکی با شما میخوام من اونم که مونهمی راد آقای کردن راضی فقط نیست مشکلی هیچ

 صمیمیه باهاش زیادی وکیلش انگار کنی صحبت ایشون

 بزنید حرف ایشون با کنید سعی هم شما خوب اما میکنم رو خودم سعی من- بخشی

 ؟ من چرا- من

 شرط تا چند اول همین از باید پس دارید نگه ماه نه رو ایشون بچه میخوان شما- بخشی
 بذارید ایشون برای

 ؟ چی برای شرط! شرط- من

 شدین اربارد کجا از شما یهو. میکنند فکر چی مردم که کنید نمی فکر حقیقی خانوم- بخشی
 مشک تویه ی بچه کنه ادعا میتونه شما سابق همسر داره هفته پنج جنین چون وقت اون
 ایشونه مال شما

 از ساله پنج و سی مردی با بود سخت بود کرده ام زده خجالت من بارداری مورد در بحث
 بشه داغ هام گونه پوست زیر بود شده باعث حیا و شرم بزنم حرف بارداری

 شنیدم می زور به خودمم که صدایی با و دادم تکون سری

 بدین توضیح رو میزدین حرف ازش که شرطی میشه شماست با حق- من
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 شما مجدد ازدواج- بخشی

 کردم نگاه بخشی به رفته باال های ابرو با

 کنید ازدواج من با لطفا بگم راد آقای به برم من االن یعنی- من

 کرد ای خنده تک بخشی

 دقیقا نه- بخشی

 شدم گیج کامال من بخشی آقای بدین توضیح میشه- من

 لهسا یک داد قرار راد آقای با شما زدم حرف مورد این در راد اقای وکیل با من.البته- بخشی
 میکنید امضا

 ؟ دادی قرار چه ؟ داد قرار- من

 میکنید عقد ایشون با سال یک مدت به شما داد قرار بله- بخشی

 ؟ ای صیغه زن بشم من یعنی- من

 ته هب دستی و فرستاد بیرون به حرص با شو نفس بود شده کالفه من های سوال از بخشی
 کشید ریشش

 کنیدمی حمل رو بچه اون ماه نه شما باشم راحت تون ها با بزارید خانوم رها ببینید- بخشی
 قلب تون مهریه جای به و میدین شیر بهش هم ماه چهار تا سه باشین داشته دوس اگه و

 وقت هیچ که کنید امضا داد قرار باید شما اما میرسه شما به تون آزادی و راد آقای همسر
 داد قرار شدن تموم از بعد نشین وابسته بچه به و نیارید وجود به تهدیدی راد آقای برای

 بدین ادامه خودتون زندگی به میتوانید

 ودمخ قلب مامانم داشتن نگه زنده خاطر به بودم حاضر نداشتم رو مامانم جز کسی که من
 بیارم در سینه از رو

 دادم تکون فهمیدن معنی به سری

 چه هر مامان قلب آخه بدین انجام تر زود رو داد قرار این های کار میشه فقط باشه - من
 بشه جایگزین باید تر سریع
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 باشه- بخشی

 پوشیدم و برداشتم جالباسی روی از رو سفیدم پوش رو بخشی رفتن با

 متس به و شدم خارج اتاق از میدادم انجام رایان همسر برای بعدی سه سونوگرافی یه باید
 رفتم پذیرش

 رفتم یو سی ای سمت به خودم و کنند آماده رو ها دستگاه برام تا دادم اطالع پذیرش به

 رفتم سمتش به میرفت رو قدم رایان یو سی ای ورودی جلوی

 رسوند بهم بزرگ قدم چند با رو خودش دیدنم با

 میخوام رو بچه اون شده که طوری هر من خانوم رها ببینید- رایان

 باال پرید هام ابرو بودنش هول خاطر به

 ؟ ؟چرا خب- من

 رو بچه اون فقط شما ام همسر قلب از هم ام میگذر شکایتم از هم من که نداره خب- رایان
 میره رو خودش راه کس هر هم بعدش بیار دنیا به من برای

 یشدم که طوری هر باید منم و بود بیاد دنیا به بچه همین که این پشت خاص چیز یه انگار
 میوردم در دلیل این از سر

 ایستادم سینه به دست

 به حصب شما میاد یادم من که جایی تا بکنم رو کار این میتونم من که اید مطمئن شما- من
 ؟ نه ناقصم زن یه گفتید من

 انداخت من سرد خون الکی چهره به نگاهی رایان

 میخوام معذرت صبحم های حرف بابت من- رایان

 دادم تکون سری

 نکنید قضاوت زود وقت هیچ دیگه امیدوارم- من
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 انداخت بهم ناراحت و پشیمون نگاهی رایان

 آرومی صدای با و

 ...کاش میکردین رو آرزو این تر زود کاش- رایان

 بریم محضر تا هم با صبح فردا باشید موافق اگه- رایان

 حترجی اما بدم آزمایش تا چند باید هم بعد شم مطمئن جنین بودن سالم از اول باید- من
 بچه اومدن دنیا به سالم از تا بدیم آزمایش تا چند هم شما و من ، ازدواج از قبل میدم

 باشیم مطمئن

 داد تکون شو سری رایان

 ...فقط شماست با حق- رایان

 راد آقای چی فقط- من

 باشین راحت من با لطفا- رایان

 ؟ چی فقط ها ندادین جواب راحتم طوری همین من- من

 کرد بازی هاش دست با کمی رایان

 کنیم زندگی هم با یکسال این میشه فقط- رایان

 نرید حاشیه لطفا بگین واضح رو تون ؟منظور چرا- من

 باشید من زن یکسال واقعا شما که اینه منظورم- رایان

 بود مونده باز تعجب از دهنم

 باشیم واقعی های شوهر و زن مثل رایان و من

 نداره امکان این- من

 .. اما- رایان

 داشتم نگه صورتش جلوی رو دستم کف و کردم قطع شو حرف
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  راد اقای ندین ادامه بسسسسه - من

 کنید گوش من حرف به لحظه یه اما- رایان

 رو چی زدین واضح رو تون حرف کردین فکری چه من مورد در شما راد آقای نداره اما- من
 ؟ بدین توضیح میخوان

 ایانر  به نسبت حسم بود کرده فکری چه خودش با آدم این بودم شده اعصبانی کامال من
 تنفر فقط بود تنفر

 میکنید قضاوت رود دارین که هم شما- رایان

 رفت تر باال صدام تن

 دادم جواب منم دادین رو تون توضیح شما راد اقای کردنی قضاوت چه- من

 برد باال رو صداش من از تبعیت به هم رایان

 ستمنی گری استفاده سو آدم همچین یه من کردین فکر چی خودتون با محترم خانوم- رایان

 بشن سالن وارد بخش های همکار از تا چند شد باعث رایان صدای رفتن باال

 دادم تکون پایین سمت به بودن آروم نشونه به رو هام دست

 دارم ابرو اینجا من تر آروم راد آقای- من

 بیرون کرد فوت حرصی شو نفس رایان

 بزنیم حرف هم با باید- رایان

 کنم کامل رو تون خانوم بعدی سه سونوگرافی من تا کنید صبر باشه- من

 منتظرم جا همین من پس باشه- رایان

 یزم روی بیمار پرونده رفتم رایان همسر اتاق سمت به شدم بخش وارد و دادم تکون سری
 وجهت عالیمش بقیه به اسمش جز همتی رزا خانوم کردم باز رو پرونده بود بیمار تخت کنار

 نکردم
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 خوندم شو بارداری قسمت و زدم ورق رو پرونده

 بود نرمال چیز همه خوشبختانه

 ژل کردم دستم رو تخت کنار مصرف بار یه های دستکش و کردم روشن رو دستگاه 
  دادم فشار شکمش زیر رو دستگاه ریختم شکمش پوست روی رو مخصوص

 نبود نرمال جنین رشد اما بود نرمال جنین دور مایع

 کردم تعجب دیدم می مانیتور داخل که چه اون از

 بود داده انجام رو شدن تقسیم عمل جنین

 سطل اولین شدم خارج اتاق از و کردم خاموش رو دستگاه کردم فوت رو نفسم کالفه
 انداختم داخلش و آوردم در رو ها دستکش خورد چشمم به که اشغالی

 شدم خارج بخش از

 اومد سمتم به و شد بلند سالن کنار سرد های صندلی روی از دیدنم با رایان

 بزنیم حرف میتونیم حاال خب- رایان

 نه- من

 بزنیم حرف باهم دادین قول شما نه که چی یعنی- رایان

 اه جنین تر زود چه هر باید که هست مشکلی یه االن اما نرفته یادمم دادم قول بله- من
 دیگه رحم یه به شن منتقل

 ؟ ها جنین- رایان

 های لودوق اونم بارداره دوقلو تون خانوم بگم تر راحت با شده تقسیم بچه ها جنین بله- من
 یکسان

 میکرد نگاهم رفته باال های ابرو با رایان

 میخوام رو ها بچه از یکی فقط من اما- رایان
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 میخواستین رو تون بچه که شما میکنه فرقی چه ؟مگه چرا- من

 مفصله توضیحش- رایان

 گهماهن گاه آزمایش های بچه از تا چند با تا بیان من همراه االن بعد برای بزارین پس- من
 بگیرنند رو ها آزمایش مون از کنم

 رفتیم بیمارستان آزمایشگاه سمت به من همراه و داد تکون سری رایان

 صبح از چون من از بعد و گرفتن خون رایان از اول هام دوست از تا چند با هماهنگی از بعد
 ور آهن مزه دهنم ته رفت می گیج سرم مدام بودم نخورده ای دیگه چیز صبحونه از بغیر
 میکردم حس

 لرزیدمی کمی هام دست

 نشستم آزمایشگاه های صندلی روی

 اومد سمتم به ترسیده من چهره دیدن با رایان

 رها؟ خوبه حالت- رایان

 راد آقای زیاد نه- من

 داد تکون سری رایان

 لطفا باش راحت من با خب- رایان

 راحتم که گفتم- من

 میشم معذب من میکنی صدام طوری این وقتی نیستی نه- رایان

 نداشتم بحث و جر حوصله میکرد اذیتم زیادی بدنم حالی بی خونی کم

 میکنم صداتون طور رو همون منم بگین شما چی هر ،باشه باشه- من

 زد لبخندی بود شده پیروز بحث این توی که این از رایان

 رایان بگین فقط -  رایان
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 دادم تکون سری

 کنم تون کمک بگذارید نیست خوب اصال حالتون انگاری- رایان

 میتونم خودم راد اقای ممنونم نه- من

 باشیم هم با امشب رو شام میشه اگه نیستین بشو درست شما پووف- رایان

 باشم مامانم همراهی باید هم شیفتم هم امشب ممنونم نه- من

 حرف ها بچه موضوع مورد در هم خوریممی شام هم گیرمنمی رو تون وقت زیاد- رایان
 میزنیم

 بریم باشه- من

 پا چیدپی عجیبی درد سرم توی شد تاریک و سیاه هام چشم جلوی شدم بلند صندلی روی از
 دستم دم که چیزی ترین نزدیک به زمین بخورم داشت امکان آن هر و شد سست هام

 چه هر تا میزدم پلک مدام و کردم باز ممکن حد آخرین تا رو هام چشم زدم چنگ رسید
 راست هب محکم رو سرم و بستم رو هام چشم شد حلقه کمرم دور دستی ببینم بتونم تر زود

 کردم باز رو هام پلک الی آروم دادم تکون چپ و

 ای رمهس کت آستین که دستم به نگاهی بود ایستاده من صورت سانتی بیست توی رایان
 ها تهگرف برق مثل رادم رایان بغل تویه االن که این فهمیدن با کردم بود زده چنگ رو رایان

 کردم دور ازش رو خودم و گذاشتم اش سینه قفسه روی رو دستم

 میدید هم آغوش یه تو رو ما کسی اگه بود آور خجالت

 می ورز به خودمم که صدایی با میکشیدم خجالت که همیشه مثل و انداختم پایین رو سرم
 شنیدم

 روجیخ جلوی میام بردارم رو کیفم منم راد آقای باشید منتظر ماشین تویه لطفا شما- من
 بیمارستان

 کنم کمکت کارت اتاق تا بذار نیست خوب حالت رها اما- رایان

 نیست احتیاجی ممنونم نه- من
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 افتادم راه اتاقم سمت به بمونم رایان جواب منتظر که این بدون 

 سرم هب احتیاج بود هفت پایین بود اومده زیادی گرفتم رو فشارم بالفاصله و شدم اتاق وارد
 داخل و برداشتم قند دونه تا چند میز روی قندان داخل از نبود کافی وقت اما داشتم خوراکی

 ی همه زدن هم بدون نکردم پیدا قاشقی گشتم چه هر انداختم مصرف بار یه آب لیوان
 خوردم رو لیوان داخل محتویات

 بود شده خاکی کمی صبح افتادن خاطر به کشیدم مانتوم به دستی

 از و بود گرفته رو و رنگ کالباسی لب رژ کمی با حاال که ام قیافه از شدن مطمئن از بعد
 در سمت به و شدم خارج اتاق از و برداشتم رو کیفم بود اومده در بودن میت حالت

 یهو و هداشت بغض خیلی انگاری بود کرده باریدن به شروع بارون رفتم بیمارستان خروجی
 بود گرفته کامل رو خیابون های کناره آب آخه ترکیده

 ایستادم سفید رنگ به کوچیکی آالچیق زیر بیمارستان جلوی

 اومد بیرون بیمارستان پارکینگ از سرعت به که رنگی مشکی جنسیس

 ومدا سمتم به رنگی مشکی چتر با بیام بیرون آالچیق زیر از بخوام که این از قبل رایان

 شدم نرمش و گرم ماشین سوار رایان همراه

 رسید مشامم به رایان گس و تلخ عطر بوی

 ودب شده باعث بود گرفته فرا رو ماشین کل که مالیمی موزیک بود راحت زیادی ماشین
 خواب دست به رو خودش آروم و کنه تحمل رو هام پلک سنگینی نتونه دیگه  هام چشم

 بسپاره

 کردم باز رو هام چشم آروم رایان صدای با

  نبود دستم زمان و مکان و بودم خواب گیج هنوز

 بودیم شده خارج شهر از انگار بود تاریک جا همه انداختم اطراف به نگاهی

 برگشتم رایان سمت به ترسیده
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 شهر از خارج آوردی رو من چرا کجاست جا این- من

 بزنیم حرف تر راحت تا جا این اومدیم منه های رستوران از یکی جا این رها نترس- رایان

 تا میکنه شو سعی تمام فقط نمیکنه ارومش چیز هیچ کنه خطر احساس زن یه وقتی
 نبودم مستثنا قانون این از هم من نبینه آسیبی

 نکردم استفاده جمع شخص سوم از دیگه رفت باال صدام

 نهک لعنت منو خدا میخوابیدم نباید متاسفم خودم برای واقعا رایان کردم اعتماد بهت- من
 نیست رستورانی هیچ از خبری برهوته که جا این

 کرد زبا رو ماشین در و اومد سمتم به شد خارج ماشین از اعصبانی و برداشت شو چتر رایان

 کشیدم عقب به رو خودم ترسیده

 غرید هاش دندون الی از و شده منقبض فکی با رایان

 بیرون بیا- رایان

 بیرون بیام باید چرا نمیام- من

 دهش باعث ترس کرد بزرگش های پنجه اسیر رو دستم مچ محکم و آورد سمتم به شو دست
 باعث بارون و باد کشید بیرونم ماشین داخل از حرکت یه با بشه اشک از خیس صورتم بود
 کشیدم جیغ بشه رها دستش چتر شد

 نزن من رو کثیفت دست عوضی کن ولم- من

 چسبوندم ماشین بدنه به محکم

 کشیدم جیغ دل ته از محکم و کردم باز کمک برای رو دهنم

 اشاره انگشت و گذاشت دهنم روی رو هاش دست از یکی بود کرده خیسمون کامل بارون
 گذاشت بینیم روی رو اش دیگه دست ی

 باش ساکت هیییششششش- رایان

 دادم تکون طرفین به محکم سرم شد خفه گلویم تویه صدام
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 کردم التماس بهش هام چشم با

 

 ؟ باشه نمیزنی جیغ اما میدارم بر اروم رو دستم- رایان

 دادم تکون موافقت نشونه به پایین و باال رو سرم

 برداشت دهنم روی از شو دست آروم

 به زورم تمام با و اش سینه قفسه روی رو هام دست بود سانت پنج فقط امون فاصله
 رفت عقب به قدم یه فقط دادم حلش عقب

 میکرد نگاهم اخم با

 فهمید میشد تندم های نفس از رو این بودم اعصبانی منم

 شهر از بیرون آوردیم چرا- من

 بزنیم حرف راحت هم با باید- رایان

 بود کرده فکر من مورد در چی مرد این

 بود زیاد ارتعاشش که صدایی با

 مثل همه کردی فکر.ی.ش.ا.ل خودت شهر از بیرون آوردیم که ام ه.ز.ر.ه من مگه- من
 ... خودت

 تسم به کامل صورتم شه تموم ام حرف نداد اجازه خورد چپم گونه زیر که محکمی سیلی
 شد پخش صورتم توی خیسم های مو و بود افتاده سرم از شالم برگشت راست

 دمآور  باال سمت به رو نگاهم و گذاشتم ام گونه روی رو دستم بود نمناک زمین به نگاهم

 میخورد چشم به کوچیکی های افکن نور

 ...زود رها کردی قضاوت زود منه رستوران اون دیدی اره دیدی- رایان
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 رایان ودب شده خونی دستم پشت کشیدم لبم روی به دستم پشت با سوختمی لبم گوشه
 بمل به نگاهی و آورد باال سمت به رو سرم کرد هاش پنجه اسیر رو ام چونه و اومد سمتم به

 شده مسخ بود شده هام چشم زوم اونم دوختم هاش چشم به رو ام شرمنده نگاه انداخت
 زده یخ پوست به که رایان گرم های نفس میشد کم داشت مون بین فاصله آروم آروم

 زدم سپ رو رایان دست دستم با کرد آگاه بودیم توش که ژستی از رو من کرد برخود صورتم
 انداختم سرم روی رو بود افتاده هام شونه روی که رو خیسم شال و بردم تر عقب رو سرم

 رفتم رنگی های افکن نور سمت به معطلی بدون

 دهمون قدم چند داشت وجود روشن مشعل تا دو ورودی در کنار بود بزرگی و شیک رستوران
 ییهوی و شدن کشیده زیاد سرعت شد کشیده پشت از دستم برسم ورودی در به تا بود

 از رو لمتعاد شم پرت رایان بغل توی و برگردم عقب به تا شد باعث زمین بودن لیز و بودند
 ترسیده شد قفل کمرم دور رایان های دست که میفتادم داشتم عقب به و دادم دست
 .دادم قرار رایان های کتف روی رو هام دست

 هشد خم عقب به که رو کمرم رفتیم می هم آغوش به رایان و من که بود باری دومین امروز
 کردم راست رو بود

 جهت سریع بشه تر طوالنی نگاهم که این از قبل اما انداختم رایان های چشم به نگاهی
 دست ی حلقه اون اما بیام بیرون رایان آغوش از تا کردم سعی دادم هاش لب به رو نگاهم
 کرد تر محکم رو هاش

 رایان کن ولم- من

 گوشت زیر بزنم نمیخواستم رها متأسفم چیز همه بابت من ببخشید- رایان

 کن ولم گفتم- من

 ؟ بخشیدی- رایان

 دادم تکون سری

 کردم قضاوت زود ببخش هم تو بخشیدم آره- من
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 تنم به کامل مانتوم بود نگذاشته خشک رو مون ها بدن از قسمت هیچ دیگه بارون
 بود نکرده درست جالبی صحنه و بود چسبیده

 دوختم هاش چشم به و گرفتم رایان های لب از رو نگاهم

 ؟لطفا کنی ولم میشه-  من

 زد آمیزی شیطنت لبخند و کرد بودیم کرده گیر توش که وضعیتی به نگاهی- رایان

 دادم سوق هاش لب به هاش چشم از رو نگاهم دوباره زده خجالت

 میکنی نگاه هام لب به قدر این چرا رها میخوای چی- رایان

 کردم نگاه هاش چشم به سوالی

 ؟ چیه ؟منظورت هان- من

 میکنی نگاه رو هام لب قدر این چرا میگم- رایان

 رفت هم تویه هام اخم گرفت آتیش صورتم پوست زیر منظورش فهمیدن با

 کنید ولم لطفا بخشیدم که من بسه- من

 کرد باز کمرم دور از رو هاش دست سریع من بودن جدی دیدن با رایان

 رفتم رستوران ورودی در سمت به معطلی هیچ بدون

 

 داشت قرمزی فرش اون کف که بود بزرگ روی راه یه شدم که رستوران وارد

 یسمخ های لباس به نگاهی اومد سمتم به داشت تن به سفیدی مشکی فرم لباس که مردی
 تنم های برآمدگی تا گرفتم تر دور تنم از مو مانتو دستم با شد شرمم نگاهش زیر انداخت

 نباشه چشم توی

 شینب رستوران سالن وارد نمیتونید خیس های لباس این با شما اما خانوم ببخشید- مرد

 نداد بهم رو اجازه این رایان بلند صدای بزنم حرف میخواستم تا اما دادم تکون سری
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 ؟ داشتی نگه رستوران روی راه تویه رو خانومم چرا رضایی خبره چه جا این- رایان

 نمیدونستم من قربان ؟ببخشید هستن شما خانوم ایشون- رضایی

 نیک آماده برامون رو نفره دو میز بهترین تر زود چی هر بهتره پس فهمیدی که حاال- رایان

 انگار که بود این جالب و کردم تعجب بود کرده گزین جای زنش بجای رو من که این از
 ندیده حاال تا رو زنش کسی

 ینهشوم کنار کمی شد آماده بزرگی میز سالن کنار دیواری شومینه کنار رضایی کمک با
 بودم خورده سرما انگار میکرد اذیتم زیادی گلوم سوزش اما بود شده خشک هام لباس

 شینمب صندلی روی تا کرد اشاره دست با و کشید بیرون برام رو میز پشت صندلی رایان

 نشستم صندلی روی معطلی بدون

 نشست من روی روبه هم رایان

 کرد رضایی به رو من از پرسیدن بدون

 سر مخصوص غذای هم بعد باشه تلخ همیشه مثل من مال بیار قهوه برامون اول - رایان
 آشپز

 گذاشتم میز روی و کردم قالب هم یه تو رو هام دست رضایی رفتن از بعد

 بدین توضیح رو تون دالیل لطفا میشنوم من خب- من

 ی چهره به نگاهی گذاشت میز روی رو اش شده قالب های دست من مثل هم رایان
 اما بودم حرفش منتظر انداخت من کنجکاو

 سردته زیادی انگاری شده کبود هات لب پریده رنگ رها نیست خوب حالت- رایان

 شاید مزن یه من میکردم تالفی میشد طوری هر باید بودم شده کالفه نداد توضیح که این از
 زدم ام چهره به رو سردی خون نقاب.نیستم ضعیف اما ظریفه جسمم

 رو موم شام تر زود چه هر بهتره نیست خوب حالم زیادی راد آقای شماست با حق آره- من
 بخوریم
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 ماخ که نکشید طول ثانیه چند از کمتر انداخت نگاهی بهم رفته باال های ابرو با رایان
 میز روی کمی رو خودش بود شده ترسناک اش چهره بست نقش صورتش روی غلیظی

 ریدغ اش شده کلید های دندون بین از داشتیم فاصله هم با سانت چند فقط کشید جلو

 بازی فیلم خوب خیلی اید دیگه هم عین تون همه متنفرم هات جنس هم ی همه از- رایان
 . میکنید

 کشیدم عقب به کمی رو سرم ترسیده

 زد پوزخندی رایان

 نذاری نم دم روی پا که وقتی تا البته ندارم کاری یکی تو با فعال ضعیفه نترس هه-  رایان

 سوختمی شدت به گلوم دادم قورت رو دهنم آب

 انداخت ام چهره به نگاهی رایان

 روف نمناکش موهای الی به ال رو اش مردانه های پنجه کرد فوت بیرون به کالفه شو نفس
 کنه اروم رو خودش داشت سعی انگار کرد

 ؟ میبخشی دادم دست از رو خودم کنترل لحظه یه رها ببخش- رایان

 شاروم نکنم سعی و ببینم درو آدم یه آشفتگی میشد مگه بخشنده یه حوام یه من خب
 کنم

 پاشیدم روش به خندی لب احساساتم تمام با

 تکمک من میخوای بزنی حرف میکنه ناراحتت که هایی چیز از تو تا جام این من رایان- من
 کنم

 ادد تکون اره معنی به سری و ورچید لب شد ساله ده های بچه پسر شبیه دقیق اش چهره

 ؟ بدی جواب تو و بپرسم سوال من میخوای- من

 گذاشت هم روی رو هاش پلک آروم
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 ها بچه از یکی چرا پرسممی رو کرده خودش درگیر رو ذهنم که سوالی اول خب باشه- من
 ؟ نه قلوشو دو همزاد ،اما میخوای رو

 میداد توصیح واضح خیلی رو رایان کردن بغض که صدایی با

 شم پدر نیستم مطمئن هم رو بچه دونه یه همون من- رایان

 پرید باال گاه خدا نا هام ابرو نشد اما نکنم تعجب کردم سعی خیلی

 ؟ میگی رو موضوع این االن چرا خب- من

 از ییک فقط تا کنی کمکم نمیشه.بگم اول همون زنم برداری کاله دروغ خیانت از هه- رایان
 ؟ بیاد دنیا به ها بچه

 ونستممیت شاید گفتی می اول همون کاش متصله بهم بچه تا دو هر ناف بند نمیشه نه- من
 دادیم دست از رو ها بچه بشه آماده جوابش تا االن اما بگیرم ای آن دی آزمایش جنین از

 داد تکون فهمیدن معنی به سری

 ؟ تویی ها بچه اون پدر نیستی مطمئن چرا که بدی توضیح میشه حاال خب- من

 از بعد گذاشتو میز روی رو قهوه های فنجون رضایی شدیم ساکت دو هر رضایی اومدن با
 گذاشت مون تنها دوباره کوچیکی تعظیم

 دمآ این صبور سنگ بودم داده قول من شد چندشم بخوره تلخ قهوه بخواد رایان که این از
 کرد نگاه بهم سوالی کردم عوض رو ها قهوه جای باشم

 دوست یه عنوان به زندگیت تلخی توی منم بذار میخورم من تو تلخ قهوه امشب- من
 باشم شریک

 خورد رو من داغ قهوه نفس یه و زد خندی پوز

 نیورده آرامش من برای حال به تا ،شریک دوست هه-  رایان

 غم کی هر که چیه این آخه رفت هم یه تو شدت به ام چهره نوشیدم تلخ قهوه از ای جرعه
 سراغش ره می داره
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 انداخت بهم ای موشکافانه نگاه باشه خونده مو ذهن انگار رایان

 ؟ نه شد بد حالت تلخه زیادی تلخه- رایان

 دادم تکون اروم رو سرم صادقانه

 میشه بد حالت طور همین بدونی رو من های غم اگه باش مطمئن- رایان

 بگو لطفا بدونم میخوام- من

 فتهه چند بعد دیدم رو همتی رضا سابقم دوست سال چندین بعد پیش سال یه من- رایان
 داشتم که اعتمادی بنابر منم کرد خارجی شرکت سهام خریدن به دعوت رو من آمد و رفت

 از که سودی پول با داشت عالی سودهی گذشت ماه چند خریدم رو شرکت این سهام 1/2
 و ندبود کرده فوت رضا مادر و پدر خریدم ویال تا چند و رستوران این آوردم دست به سرمایه
 دل کم کم بودمش دیده شرکت یه تو بار چندین داره رزا اسم به خواهر یه فقط میگفت

 هب قلبم میزد حرف که وقتی بود آرومی دختر داشت مظلومی و پاک چهره شدم رزا بسته
 بدم خاطرش به هم رو جونم بودم حاضر شدم دختر این شیفته میداد ایست مکان و زمان
 به ممن شد خونده رزا و من بین ما محرمیتی صیغه پیش ماه سه نبود چیزی دیگه که پول

 های ویال از تا چند و رستوران این و شرکت همون سهام درست پنجاه کل مهریه عنوان
 دمدی زن این از من جدید ای چهره که بود نگذشته بیشتر ماه یه اما زدم نامش به رو شمال
 بانیاعص مدام میخواست بیشتری پول مدام جدید رزا نبود پاکی و مظلومیت از خبری دیگه

 ومدما خونه به شرکت از پول از پر کیف با پیش هفته دو درست نداشت آرامشی دیگه بود
 از ربعه یه دوش یه از بعد شدم حموم وارد و گذاشتم خواب اتاق داخل رو کیف خسته
 باعث تخت کنار باز صندوق گاو در رزا های لباس نه بود کیف نه اما اومدم بیرون حموم

 وندهم کاغذ یه فقط مدارک و پول کلی از بندازم گاوصندوق داخل به نگاهی معطلی بی شد
 بود هرفت رزا شد خراب سرم روی دنیا نامه خوند بعد  برداشتم صندوق گاو ته از رو کاغذ بود

 موشع پسر فقط و نبوده برادر براش وقت هیچ رضا بود رفته اش معشوقه با بگم بهتر یا
 نفر چندین به بودم زده نامش به که هم رو سهامی نبود گشتم دنبالش مدام هفته یه بوده

 ماست باهام که بودم شده خسته گشتن از بود داده انجام بزرگ برداری کاله یه بود فروخته
 که ودب اینجا جالب نداشت اهمیتی و فایده هیچ برام دیگه اما بیمارستانه تویه رزا گرفتن

 شده خارج ایران از ها پول با و گذاشته کاله هم رو رزا سر رضا
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 یخیل قهوه طعم که کنم اعتراف باید مینوشیدم تلخ قهوه از ای جرعه رایان ی جمله هر با
 بود شده انجام رایان حق در که بود خیانتی از بهتر

 ؟ کجان ات خانواده- من

 برمیگردنند ماه این آخر تا اما کشورن از خارج مادرم بیماری خاطر به مادرم و برادرم -رایان

 ؟ میدونند هم چیزی- من

 اما کردم کوچیک عقد یه من که میدونه فقط مادرم اما میدونه رو چیز همه برادرم- آرشام
 یزندگ خونه یه تو من با مدت چند این میخوام همین برای کردم ازدواج کی با من دونه نمی
 کنی

 کنم قبول نمیتونم هست هم بیمار تازه تنهاست مامانم که میدونی-  من

 داره جا هم مادرت واسه من خونه- رایان

 دارم شرط یه هم من سوال این به دادن جواب برای اما ممنونم- من

 قبوله باشه هرچی- رایان

 ؟ قبوله باشه جدا هامون اتاق-  من

 داد تکون سری

 قبوله- رایان

 یچ بیماریشون تون مادر مگه کشور از خارج رفتن چرا بگین تون برادر و مادر از خب-  من
 بوده

 رفته آلمان به قولوم دو برادر با همراه سینه سرطان خاطر به مادرم- رایان

 ؟ هستین قلو دو هم شما مگه-  من

 همسان های قلو دو اونم ام قلو دو که البته- رایان

 زیاده باشن شما خود مال ها جنین که این احتمال پس- من
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 ممکنه چطوری اخه واقعا- رایان

 ارثیه زایی قلو دو بیشتر- من

 اومد لبش روی لبخندی حال خوش

 ؟ میدین انجام رو عمل کی میخوام مو ها بچه دوتا هر من پس باشه- رایان

 میریم داد قرار تنظیم واسه کی بدونم میشه غروب فردا- من

 ده ساعت صبح فردا- رایان

 و چید میز روی ی ماهرانه طرز به رو ها غذا و اومد سمتمون به داری چرخ میز با رضایی
 رفت و کرد کوچیکی تعظیم معطلی بدون

 صاحب رو شما همه جا این طور چه بودین نزده رزا نام به رو رستوران این سند مگه- من
 میدونند رستوران

 ممنوع اول همون بود من زن هنوز رزا که جایی اون از اما بودم زده که البته- رایان
 گرفتم وکیلم کمک با رو رستوران فروش جلوی و کردم الخروجش

 برگشتم بیمارستان به رایان با دوباره شام بعد  نشد بدل و رد حرفی دیگه

 دو تاب یه مانتوم زیر آوردم در تنم از رو خیسم مانتوی و خیس شال شدم کارم اتاق وارد
 پشت زا رو بود متر یک از بیشتر ارتفاعش که رو بزرگ چرخون صندلی داشتم مشکی بنده
 جوراب حتی آوردم در پام از رو هام کفش دادم هلش شوفاژ سمت به و کشیدم بیرون میز
 روی عکس قاب به قدم هم هنوز ایستادم و رفتم صندلی روی بود شده خیس هم هام

 اردیو میخ روی و برداشتم رو عکس قاب کشیدم رو خودم هام پا پنجه روی نمیرسی دیوار
 دم من کیف با رایان شد باز در معطلی بدون و شد زده اتاق در کردم آویز رو خیسم مانتوی

 هپنج روی کردم هول میکرد نگاه من به اش شده گشاد های چشم با و بود ایستاده اتاق در
 جیغ خورد سر پاهام زیر از چرخون صندلی اما بپوشم و بردارم مو مانتو تا ایستادم پام

 شا یقه به ترسیده رایان اغوش تویه اومدن فرود با بستم رو هام چشم و کشیدم بلندی
 من چرا آخه داشتم گریه به احتیاج شدید کردم باز رو هام پلک از یکی الی  زدم چنگ

 ای گرفته صدای با و زده خجالت شرمنده میزارم جا رو کیفم همیشه
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 پایین بزارینم میشه ممنونم- من 

 باز کمرم دور از شو دست بعد و گذاشت زمین روی رو هام پا اول آروم و داد تکون سری
 کرد

 زا معطلی بی هم رایان کردم اشاره در به هام چشم و ابرو با بزنم حرف دیگه شد نمی روم
 بست رو اتاق در و شد خارج اتاق

 کوبیدم پیشانیم به محکم دستم با

 ئنمطم بعد کردم خشک نیمه شوفاژ ی بدنه روی رو شالم و پوشیدم رو ام سفید پوش رو 
 .نبود رایان از خبری شدم خارج اتاق در از حجابم از شدن

 زدم سر رزا و مامان به هم بار چند میزدم چرت مدام صبح تا

 یه با رایان من دادن جواب از بعد شد زده اتاق در که بود صبح نه و هشت های ساعت
 شد اتاقم وارد نایلون

  سالم- رایان

 سالم- من

 گذاشت میز روی رو نایلون رایان

 بریم هم محضر تا باید شو آماده دیگه ساعت نیم برای و بپوش رو ها لباس این- رایان

 ممنونم هم ها لباس بابت میرسه هم هامون آزمایش جواب دیگه دقیقه ده تا باشه- من

 انداخت بهم نگاهی تفاوت بی و سرد خیلی رایان

 گوش من های حرف به دیشب که این خاطر به ها لباس این نیست الزم تشکر- رایان
 دو هر رو بد کار چه و خوب کار چه حاال بزارم جواب بی رو کسی کار ندارم عادت من دادین

 باشم گفته درست شو ها اندازه فقط امیدوارم میکنم تالفی رو

 دادم تکون فهمیدن معنی به سری رفته باال های ابرو با
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 شد خارج اتاق از ای اضافه حرف بدون رایان

 بود پیشبینی قابل غیر آدم

 برسونه بیمارستان تا رو خودش کردم خواهش ازش و گرفتم تماس بخشی با سریع

 لباس کامل ست یه انداختم نایلون داخل به نگاهی و کشیدم خودم سمت به رو نایلون
 یه و وردمیخ کمرش دور طالیی مانند زنجیر کمربندی که سفید جین شلوار یه بود زمستانی

 یقه ویر که درشتی های خز با سفید پالتویه یه و داشت کردنی پشت ی یقه که کرمی تاب
 سانتی ده هپاشن سفید بوت یه و بود شده کار سانت بیست اندازه به پالتو پایین و آستین و

 در بود هم رنگ کرمی کیف یه و ساده سفید شال یه و بود شده کار خز هم بوت ساق که
 بود آرایش لوازم توجهی قابل مقدار کردم باز رو کیف

 هزد اتاق در نشوندم صورتم دوی مالیمی آرایش که این از بعد شدن آماده به کردم شروع
 شد اتاق وارد آزمایشگاه بخش مخصوص پرستار و شد

 نرسیده خودم به همه این حاال تا من داشت حق خب میکرد نگاهم شده گشاد های چشم با
 بودم

 یچه بختانه خوش انداختم ها آزمایش به نگاهی گرفتم ازش رو آزمایش برگه معطلی بدون
 نداشت وجود مشکلی

 ها شدین تر خوشگل بودین خوشگل دکتر خانوم-  پرستار

 زدم بهش لبخندی

 بکنم ازتون خواهشی یه میشه ممنونم- من

 دکتر خانوم بخواه جون شما البته- پرستار

 خانوم ربیما برای رو جنین انتقال عمل اتاق بدین اطالع پذیرش به لطفا ممنونم خیلی- من
 کنند آماده همتی رزا

 چشم- پرستار
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 چهره یه وت که چیزی تنها انداختم جیبیم کوچیک آینه به رو آخرم نگاه پرستار رفتن از بعد
 ور هام لب و بود نشسته هام لب روی که بود رنگی آلبالویی رژ میومد چشم یه زیادی ام

 مک مدار تویه همیشه که ام شناسنامه همراه به رو رنگ کرمی کیف داشت دید یه تو زیادی
 دنبو ایستاده من منتظر وکیلش و رایان سالن انتهای شدم خارج اتاق از و برداشتم بود

 کمی تا کشیدم دهنم داخل به رو هام لب بار چند میرفتم رایان سمت به که طور همین
 دادم روم روبه به و گرفتم زمین از رو نگاهم بشه کمتر رژ رنگ

 هستن دیداری ها مرد که گفتن راست واقعا نمیزد هم پلک حتی و بود شده من زوم رایان
 این از بود شده طلسم انگار رایان اما کوبید رایان دست به ارنجش با بار چند رایان وکیل
 ویر پوزخندی کنند کنترل رو شون نگاه نمیتوانند ساعت به که مردها بودن ضعیف همه
 ترف هم یه تو شدت به هاش اخم نموند دور رایان بین تیز های چشم از که گرفت جای لبم

 گرفت ازم تنفر با شو نگاه و

 پیوست ما جمع به هم بخشی دقیقه دو از کمتر ایستادم بخشی منتظر رایان کنار

 بود؟ چی ها آزمایش جواب- رایان

 بود مثبت ها آزمایش ی همه- من

 بیوفتیم راه و نکنید معطل پس خب- بخشی

 اهر  رایان وکیل ماشین پشت و شدیم ماشین سوار بخشی همراه منم و وکیلش همراه رایان
 افتادیم

 با یممتصم از هم بخشی بمونم رایان خونه مدت چند این باید که گفتم بخشی به راه یه تو
 کرد استقبال باز روی

 هب دیر شد باعث و بود شده ها خیابون بودن لغزنده خاطر به ای زنجیره تصادف تا چند
 برسیم محضر

 کرد باریدن به شروع بارون دوباره ها ماشین ایستادن محض به

 ازب رو ماشین در و اومد من سمت به شد پیدا ماشین از و برداشت شو سفید چتر بخشی
 ینب فاصله دیدن با رایان کردم تر نزدیک بخشی به رو خودم نشم خیس که این برای کرد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   مژگان – مادرانه

      

 
52 

 به و دکشی بیرون وکیلش چنگ از رو بود وکیلش دست که مشکی چتر سریع بخشی و من
 که ددا بیرون رو نفسش حرص با و بود شده کشیده آب موش وکیلش طفلکی اومد سمتم
 بشن پرتاب تر جلو سانت چند به دهنش و لب روی آب قطرات شد باعث

 داخل تا رو من وکیل شما لطفا میکنم همراهی رو حقیقی خانوم من بخشی جناب- رایان
 ببرید محضر

 رفت سمتش به اکراه با و انداخت بود شده خیس پا تا سر که رایان وکیل به نگاهی بخشی
 و داشت برخورد هم با کامل مون ها شونه که طوری داد جای کنارم رو خودش رایان

 افتادیم راه بود طبقه دو یه که محضر سمت به هماهنگ

 .دبو شده تر سخت باهاشون رفتن راه و بود شده لیز بارون آب خاطر به ها بوت نیم کف

 قایآ رایان وکیل و بخشی رفتیم می باید رو پله تا بیست حدود و بود دوم طبقه محضر 
 اه پله سطح روی پور رمضان خیس های کفش میرفتن تر جلو ما از پله چند پور رمضان

 ومد طبقه تا پله چند میرسید گوش به صداش قیژقیژ تازه قدم هر با و میخورد لیز مدام
 دز  چنگ بخشی دست به نخوره زمین که این برای و خورد لیز پور رمضان پای بود مونده
 ده پاشنه گذاشتم ها پله روی رو بعدی قدم و کردم ارومی ی خنده بود گرفته ام خنده

 ایبر  رو خودم و بستم رو هام چشم بکشم جیغی شد باعث و خورد لیز بوت نیم سانتی
 بازو به کشید خودش سمت به رو من و زد چنگ رو کمرم محکم رایان کردم آماده سقوط

 خنده صدای کردم پرت رایان آغوش توی رو خودم توانم تمام با و زدم چنگ رایان های
 پله راه کنار دیواره به کامل رایان کنم باز رو هام چشم شد باعث پور رمضان و بخشی

 بود کرده پر رایان عطر بوی رو مشامم بود گردنش گودی داخل هم من سر و بود چسبیده

 کنید عقد مگه نمیخوان- بخشی

 نمیخوان که انگاری- پور رمضان

 دادم ادامه راهم به و گرفتم فاصله رایان از زده خجالت شدن ساکت دو هر رایان اخم با
 راهم به و ندادم نشون خواصی العمل عکس شد قفل دستم تویه رایان مردانه های پنجه
 .دادم ادامه

 شد مون نوبت بالفاصله شدیم محضر وارد
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 لطف رو خانوم عروس پدر و شاهدین و داماد و عروس شناسنامه لطفا خوب- دار محضر
 ؟ گرفتید که هم رو تون ها آزمایش کنید

 داد دار محضر تحویل و کرد جمع رو مدارک بخشی

 به احتیاجی ولی هست هم حقیقی خانوم پدر فوت گواهی که این مثل خوب- دار محضر
 هاجاز  به احتیاجی اصال پس هست که تونم نفر دو هر دوم ازدواج نیست راد آقای پدر اجازه

 کردید تایین چقدر رو مهریه فقط نداریم تون ها پدر

 میکنم استفاده سو ازش دارم کنه فکر رایان که این از ترسیده

 نمیخوام مهریه من- من

 حقیقی خانوم شماست حق مهریه- دار محضر

 میگذرم حقم از من خب- من

 بنده کنند طلب ایشون که قدر چه هر ندارم خانوم رها مهریه با مشکلی من- رایان
 میکنم تقدیم اندالمطالبه

 خوبه سکه تا111 پس خب- دار محضر

 خوبه بله- رایان

 سیاه رز گل شاخه111 نیست خوب نه- من

 کرد بهم نگاهی رایان

 نمیشه ای دیگه رنگ جا این بیارم طور چه رو هلند از سیاه رز من- رایان

 خوبه هم سرخ نداره فرقی- من

 خوند محرمیتی ی صیغه رایان و من بین و داد تکون سری دار محضر

 مارستانبی تا رو من خودش و برگردم بخشی با نداد اجازه رایان بیمارستان به برگشتن وقت
 رسوند
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 ازش و گرفتم تماس کارمیکرد ما بیمارستان توی که متخصصم های همکار از یکی با
 صورتی های لباس با رو هام لباس بده انجام اون رو جنین انتقال عمل کردم خواهش

 نبودم دکتر من میکرد فرق بار این اما شدم عمل اتاق داخل و کردم عوض بیمارستان

 عمل برای گذاشتن تخت روی راستم طرف هم رو رزا کشیدم دراز عمل اتاق سرد تخت روی
 یچ همه الله الحمد که باشه گزاری تخم فصل در نباید من ماهانه سیکل جنین انتقال
 عمل باید رزا برای بشم بچه تا دو این رضائی مادر من تا بود داده هم دست به دست

 بود داخلی لقاح نداشته زیادی رشد جنین چون من برای ولی میشد انجام سزارین

 داشت پدرم با دوستی که میانسال مردی شد عمل اتاق وارد احمدی اقای بیهوشی دکتر

 باشند چی ها بچه داری دوس دکتر خانوم خب- احمدی

 انداختم میکرد پوستم وارد رو سرم سوزن که دستش به نگاهی

 چیه ها بچه جنسیت میدونم- من

 رها میدونی کجا از-. احمدی

 ......بعدی سه سونوگرافی- من

 شد بسته هام پلک آروم و

 انتقال ددر  میتونستم اگه بود هنوز بیهوشی اثر کردم باز رو هام پلک شکمم زیر سورزش با
 مرحم یهویی چون بود بریده رو امونم درد میشد بهتر ها جنین برای خیلی کنم تحمل رو

 میخورد سر گلوم زیر به هام شیقیه روی از عرق قطرات بود شده جنین تا دو میزبان

 شد اتاق وارد رایان و شد زده اتاق در

 سالم- رایان

 گذاشتم همدیگه روی رو بازم نیمه های چشم فقط رایان جواب در که داشتم درد اینقدر

 بدم بهت بد خبر و خوش خبره یه فقط اومدم- رایان

 زدم زل بهش هام چشم با باشه افتاده مامان برای اتفاقی که این از خبر از ترسیده
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 تازه رو مادرت و شد انجام خوبی به قلب پیوند عمل خوبه مامانت حال رها نترس- رایان
 .....رزا ولی کردند بخش وارد

 نیست ما بین دیگه رزا

 هم اشکی قطره کرده فوت رزا که نشدم متوجه رایان تن مشکی های لباس از زودتر چرا
 اش گونه روی رایان چشم از هم و خورد سر سرم کنار به من چشم گوشه از هم زمان

 غلطید

 نیست خوب برات دیگه نکن ناراحت رو خودت- رایان

 دادم تکون باشه معنی به اروم رو سرم

 گردهبرم زودی به منم مامان باشی داشته مطلق استراحت باید میشی ترخیص فردا- رایان
 کن استراحت هم االن

 بود شده ام تشنه

 آب-  من

 آناناس کمپوت تا چند و معدنی آب بطری یه با بعد دقیقه دو و رفت بیرون اتاق از رایان
 رمس زیر شو دست و کرد اب پر رو مصرفی بار یه لیوان نشست تخت روی کنارم برگشت
 کرد نزدیک هام لب به رو آب لیوان آروم و گذاشت

 از بعد بود کرده کمتر رو دردم و میداد بهم خوبی حس رایان های دست از آب نوشیدن
 داشت خوبی حس چه بخورم شیرین چیز یه میخواست دلم دوباره ها کمپوت و آب خوردن

 رایان سمت به کردم رو تعارفی هیچ بدون بود گرفته ام خنده شدن مادر

 میخوام خرما من- من

 اقات اتاق کل اش قهقهه. خنده زیر زد یهو بعد و کرد نگاهم رفته باال های ابرو با اول رایان
 بود کرده پر رو

 بخوری طور همین اگه ها میشی چاق رها بابا خبره چه- رایان
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 رو من غذایی های ذخیره کل نرسیده عالی جناب های دختر چیه من تقصیر نخیرم- من
 خوردن

 کن استراحت تو بگیرم میرم االن قبول باشه- رایان

 تر زود چه هر رو مامانم میخواست دلم بودم گرفته انرژی واقعا رفت بیرون اتاق از رایان
 پیچید مشکم زیر وحشتناکی درد بود نرسیده زمین به پام اومدم پایین تخت از آروم ببینم
 کف دیدن با شد اتاق وارد رایان و شد باز در میکردم احساس هام پا الی رو خون گرمی
 افتاد دستش از خرما بسته خونی سالن

 ابوالفضل یا- رایان

 ردد اما خوابوندم تخت روی و گذاشت پام زیر شو دست محتاطانه خیلی و دویید سمتم به
 میپیچیدم خودم به و میکردم ناله فقط بود بریده رو امونم

 خشب متخصص دکتر با دقیقه چند از بعد و شد خارج اتاق از عجله با غلیظی اخم با رایان
 شد اتاق وارد موالیی خانوم

 کشید بلندی هین زارم حال دیدن با موالیی

 دکتری خودت که تو کردی حرکت چرا واییی حقیقی کردی چیکار هیییننن- موالیی

 شیدمک خجالت رایان بودن از نبود تنم چیزی پیراهن زیر زد باال رو پیراهنم و اومد سمتم به
 میپیچیدم مدام خودم به و بود بردیده رو امونم درد اما

 بشه کورتاژ باید سریع خانومتون کنید خبر رو پرستار سریع راد آقای- موالیی

 دادم جواب سختی به

 میخوام رو ...ها بچه ...این من...نداره...امکان- من

 از زیادی خون و دوتان ها بچه چون بشی عمل تر دیر اگه میکنی لجبازی چرا رها- موالیی
 میدی دست از هم رو خودت جون دادی دست

 ....من..... نه- من

 رفتم خواب به آروم و شد سنگین هام پلک
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 بازی بآ چاه یه کنار سفید بلند پیراهن و طالیی بلند موهای با ساله چهار یا سه دختر دوتا
 میکردند

 نازی های کوچولو خانوم چه به به- من

 قهریم باهات ما نزن حرف ما با- اول دختر

 ؟ چرا آخه- من

 ونمامانم پیش بریم میخوام نداریم دوست ما کنی مواظبت ما از نتونستی تو- دوم دختر

 میمونم تنها من اما- من

 گرفتم دستم یه تو رو شون تا دو هر دست و زدم زانو پاشون جلوی

 نزارین تنهام نکنم اشتباه میدم قول دیگه ببخشینم- من

 نهاستت خیلی تنهاست مامانمون برگردیم نمیتونیم اما میبخشیمت ما باشه- اولی دختر

 بیا ما با هم تو- دومی دختر

 کردند بلندم زمین روی از و گرفتن محکم رو هام دست

 ؟ میای ما با- هم با دو هر

 میام حتما میام نیام چرا عزیزانم آره- من

 وکش دستگاه سوزش بار چندین راه به نرسیده افتادیم راه به چاه پشت سبز راه سمت به
 عقب به نیرویی دادم ادامه راه به واکنشی بدون اما کردم احساس ام سینه روی رو برقی
 .شدم خال وارد و داد هولم

 راف رو وجودم تمام درد کردم باز رو هام چشم میخواند رو الرحمن سوره که ظریفی صدای با
 کردم ضعیفی ناله بود گرفته

 کرد نگاه بهم گریون های چشم با بود نشسته تخت کنار که میانسال زنی
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 اومد بهوش باالخره شکرت خدایا- زن

 پرسنل از تا چند و مامانم و رایان همراه شد خارج اتاق از و شد بلند صندلی روی از سریع
 کرده مشت رو هاش دست رایان میزد لبخند و ریختمی اشک مامانم شد اتاق وارد بخش

 اومد سمتم به موالیی بود بسته رو هاش چشم و بود

 خون همه اون وجود با که ها بچه این به تو پاک عشق یا است معجزه موندم من- موالیی
 سالمی هات بچه با هنوز تو کما هفته دو شوک بار چندین ریزی

 بست نقش صورتم روی بودم نکرده رها رو ها بچه دست که این از محویی لبخند

 باشی داشته مطلق استراحت بارداریت دوران اخر تا باید ولی- موالیی

 نمیزارم تنهاش وقت هیچ دکتر خانوم باشید مطمئن- رایان

 برگردونند ای دیگه سمت به شو صورت دلخوری با اما کردم بهش نگاهی

 کنه استراحت تا بزارین تنهاش بهتره- موالیی

 بوسید مو پیشانی و اومد سمتم به میانسال زن

 بیاری دست به تو سالمتی تر زود چه هر امیدوارم رایانم مادر من- زن

 انداختم بهش آمیز تشکر نگاهی

 ای بوسه و کردم نزدیک هام لب به رو مادرم دست گرفت رو دستم و اومد سمتم به مادرم
 زدم دستش پشت به

 مادر حاللت شیرم کردی که فداکاری خاطر به- مامان

 برداشت بحث دادن ادامه از دست رایان سرفه با

 میکرد اشاره مادرش به ابرو و چشم با رایان

 کردن ترک رو اتاق همه دقیقه پنج از بعد
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 ایانر  کردم باز رو هام چشم در شدن باز دوباره با کنم استراحت کمی تا بستم رو هام چشم
 هخیم روم و اومد سمتم به بود شده عوض تنش های لباس بود تر سفید موهایش اما بود
 گذاشت سرم طرف دو رو هاش دست زد

 شیب دیگه رزای یه تو نمیزارم میشناسم رو ها زن شما جنس من کوچولو خانوم ببین- رایان
 فهمیدی کنی استفاده سو مادرم و داداش از و

 و کلک از حرف که بود کی این لرزیدمی هام دست بود شده سخت زدن حرف بودم ترسیده
 میزد تهمت ساده قدر این که بود کی این میزد دروغ

 کوچولو خانوم تو عذاب ملکه و رایانم قلویه دو برادر من نکن درگیر رو خودت- مرد

 نداشت دوست انگار اما دید اش ه چهر یه تو میشد رو بودن بد زد ای قهقهه صورتم یه تو
 میورد در رو ها بد آدم ادای فقط و باشه بد

 نرایا آرامش بتونی تو امیدوارم داداش زن دیدنت از شدم خوشحال نترس شایانم من- مرد
 بشی

 زدم بهش نمایشی لبخندی و دادم قورت رو دهنم آب

 ادهاستف سو داداشم از مظلومت چهره این با بخوای اگه اما کردم شوخی دیگه نترس- شایان
 طرفی من با کنی

 رفت باال صدام بودم کرده سکوت چقدر هر بود کافی

 شبا مطمئن بیاد دنیا به ها بچه که همین ندارم بدی قصد هیچ من شایان آقا ببین- من
 ببینم رو شما برادر نیستم حاضر حتی دیگه

 خطر به تون ها کاری ندونم خاطر به رو من داداش های بچه زندگی االن همین شما- شایان
 انداختین

 فریاد با

 از داد قرار این سر رو جونم داشتم من اما داده قرار یه این چون نیست منتی جای-  من
 میدادم دست
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 نمیدارم بر روت از چشم باش مطمئن رزایی مثل یکی هم تو جالبه هه- شایان 

 به بعد و خودش های چشم به اول وسطش انگشت و اشاره انگشت با و رفت در سمت به
 کرد اشاره من سمت

 شد اتاق وارد زده شتاب رایان بود گرفته شدت ام سرگیجه و بود رفته باال فشارم

 ؟ رها خوبی- رایان

 اوهوم- من

 ؟ حالی بی قدر این چرا گفت چی بهت شایان شد چی- رایان

 کنم استراحت میخوام خوبه حالم نیست خواصی چیز- من

 کن استراحت باشه- رایان

 و نیستن من مال وقت هیچ که هایی بچه بودم کرده بغض اما چرا نمیدونم رایان رفتن با
 رفتم خواب به گریه با بود شکسته رو اشک سد که بود بغضی دلیل بود نخواهند

 رو وجودشون من و میکند رشد من بطن در موجوداتی که است هفته ،یک است هفته یک
 و عمو زن تا که این از میگم میزنم حرف باهاشون اوقات گاهی میکنم حس وجودم تمام با

 درند خونه این از میگم کردند رابطه قطع هامون با باردارم و کردم ازدواج من فهمیدن امید
 برادر تیز های نگاه از میگم عریان باغ این رویایی فضای از میگم دماوند یه تو دشت

 ای خونه اومدم رایان خونه به مامانم همراه و شدم مرخص بیمارستان از امروز من شوهرم
 باال رمب نمیتونم ها پله از چون منه مال ها اتاق از یکی که پایین طبقه اتاق سه با  دوبلکس

 سکونت مامان و شایان هم باال طبقه رایان مادر اتاق سوم اتاق و رایان کار اتاق دوم اتاق
 .دارند

 روی از آروم خوردم رو اش همه نفس یه و برداشتم تخت کنار عسلی روی از رو خرما شیر
 و ردمک باز مو موها زدن مسواک از بعد رفتم بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند تخت
 رو نفسم بود گرفته ریزش موهام بارداری خاطر به کشیدم بلندم موهای داخل ای شانه
 از گهدی یکی رفتم کمد سمت به اومدم بیرون دستشویی از و کردم فوت بیرون به کالفه
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 کشو داخل از رو سفیدم ساتن خواب لباس میشد گرمم مدام که بود این بارداری عوارض
 روی ات بلندیش و بنده دو خواب لباس کردم عوض راحتیم شلوار و تونیک با و آوردم بیرون

 ور ام توجه اتاق در صدای رفتم تخت سمت به و کشیدم موهام داخل دستی رسید می زانو
 کرد جلب خودش به

 بله- من

 تو بیام میشه- رایان

 کن صبر نه- من

 و شال داخل از هم رو سفیدم شال کردم تنم و برداشتم تخت تاج روی از رو ربدشام سریع
 مادر فقط من اما بودیم محرم درسته کردم سرم و کشیدم بیرون کمد یه تو های روسری
 نشدم ظاهر جلوش حجاب بی دیگه بار چند اون از غیر به و بودم هاش بچه رضائی

 داخل بفرمائید- من

 شد اتاق وارد کالفه رایان و رفت پایین و باال در دستگیره

 ؟ شده چیزی- من

 ....چیزه- رایان

 ؟ چی- من

 نباشیم اتاق یه تو هم با که بود این ازدواجمون های قرار و قول از یکی میدونم- رایان

 ؟ خب- من

 بخوابه بره بعد خوابم به من منتظر و نشسته حال یه تو مامانم اما- رایان

 چه من به خب- من

 بمونم جا این بزار امشب فقط-  رایان

 رایان آقا نداره امکان- من

 باال طبقه میرم بعد بخوابه مامانم تا ساعت چند فقط پس- رایان
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 اطرخ به مامانش حال میدونستم کرد التماس هاش چشم با و کرد نگاه بهم گی بیچاره با
 بکنه مامانش خاطر به کاری هر حاضره و نیست خوب سرطان

 بخوابم میخوام من بنشینی صندلی روی میتونی ساعت چند فقط اما خودته خونه- من

 اضرح حتی که بود مغروری آدم عجب ولی رفت صندلی سمت به و زد آمیز تشکر لبخندی
 بیاره زبون به رو تشکرش نشد

 کشیدم دراز تخت روی شال و ربدشام با

 نمیکنم نگاهت من بیار در بیاری در رو شالت و ربدشام میخوای باش راحت- رایان

 نباشید من نگران شما راحتم من- من

 یپیشون از که هایی عرق اون با مطمئنا که هامم بچه نگران نیستم شما نگران من- رایان
 گرمشونه واقعا میریزه شما

 ها نمیکردین نگاه خوبه هه- من

 اومد سمتم به شده منقبض فکی با و کرد مشت رو هاش دست رایان

 شد خم صورتم روی دادم تکیه تخت تاج به ترسیده

 نداره ربطی هم کسی به کنم نگاهش دوستدارم خودمه زن- رایان

 رایان بود داده دست بهم تهوع حالت االن اما میومد خوشم شدت به رایان عطر بوی از من
 جگی سرم برگردونندم رو بودم خورده که چی هر دویدم دستشویی سمت به و زدم پس رو

 شدم خارج دستشویی از و گرفتم رو دستم دستشویی دیواره به میرفت

 میشه بد حالت خودت شوهر از هه- رایان

 زنی بهم حال چون میشه بد حالم آره- من

 شبرداشت سرم روی از حرکت به با و گرفت مشتش یه تو رو شالم گوشه و اومد سمتم به
 ریخت کمرم روی موهام

 کنی قایمشون شال زیر که نیست موها این حیف- رایان
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 کردم پرتاب سمتش به رو دهنم آب انزجار با

 نبردی آدمی از بویی گرنه و بردی ارث به رو بودن نر فقط بودند مرد از تو- من

 بلند جیغی کرد باز بودمش بسته پهلوم روی که رو ربدشام بند و اومد سمتم به اعصبانی
 این اطرخ به بیاد بیرون تنم از کامل ربدشام شد باعث که برداشتم قدم عقب به و کشیدم

 سوختمی شدت به شکمم زیر بود پایین ها بچه جفت که

 شد اتاق وارد سیمه سرا دیگری رایان و شد باز اتاق در

 شایان خبره چه جا این-  رایان

 لرز تنم شد چندشم باشه شوهرم برادر شایان بود زده دست من به که آدمی که این از
 بود گرفته

 ؟ نگفتی بهم رو چی همه چرا بودم زده حدس درست پس- شایان

 نداره ربطی تو به من زندگی-  رایان

 داره ببینی حجاب بی رو اون تو که نمیده اجازه حتی زن این وقتی ،داره داره- شایان

 برداشتی رو حجابش تو- رایان

 .....- شایان

 موهاشو شایان کوبید شایان دهن یه تو محکمی مشت و کرد حمله شایان سمت به رایان
 مارک رایان مال که سیاهی شلوار روی از فقط رو شون تشخیص و بود کرده سیاه کامل

 داد میشد بود پوما شایان مال و آدیداس

 دوار  هم ها مامان بودند انداخته راه به برادر دو این که صدایی و سر با میلریزید هام دست
 دفع رو رایان های ضربه گاهی فقط و کرد نمی خودش از دفاعی هیچ شایان شدند اتاق

 کنم سقوط زمین روی که این از قبل و شد سست پاهام بود بریده رو امونم گیجه سر میکرد
 میکیرد ارومم تنش بوی اومدم فرود رایان گرم آغوش یه تو

 باشین زود بیرون برین همه- رایان
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 دراز رایان آغوش یه تو تخت روی شنیدم رو در شدن بسته صدای فقط من رایان داد با
 ماروم میرفت پایین و باال گرانه نوازش موهام بین ما که رایان مردونه های پنجه کشیدم

 هام چشم مهمون خواب بود کرده گرمم و بود چسبیده رایان سینه قفسه به سرم بود کرده
 کردم حس پیشانیم روی رو رایان بوسه لحظه آخرین در و بود شده

 مچش با بودم رایان فیس تو فیس کردم باز رو هام چشم ها گنجشک جیک جیک صدای با
 من به بود زده زل قرمزش های

 ؟ نخوابیدی مگه قرمزه هات چشم ؟چرا چیه- من

 ؟ بهتری- رایان

 اول دقیقه ده تا میشدم بیدار خواب از وقتی بودم خواب گیج هم هنوز کشیدم ای خمیازه
 نشدم بیدار کامل هنوز

 اوهوم- من

 ؟ خوابیدی خوب- رایان

 چسبید اوهوم- من

 کرد خوش جا لبش گوشه لبخندی و انداخت بهم نگاهی رفته باال های ابرو با رایان

 وندیمچل که قدر این گرفتی اشتباه عروسکت با رو من دیشب از دیگه پاشو میخوای- رایان
 شدم آب

 اومدم بیرون رایان آغوش از شماره سه سر و کشیدم هینی

 ام شرمنده میخوام معذرت نبود حواسم اصال ببخشید- من

 بخوابم جا همین من نداری کاری من به اگه هم االن خواستم خودم نیست مشکلی- رایان
 بخوابم نتونستم اصال دیشب

 ؟ کردم اذیتون من- من

 ختت روی از خوابید و کرد پتو زیر شو سر دادن جواب بدون و پاشید روم به لبخندی رایان
 باالی زا یخ های قندیل و بود شده جمع برف پنجره پشت رفتم پنجره سمت به و شدم بلند
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 تا دندبو گرفته سنگر هم کنار و بودند کرده باد رو خودشون ها گنجشک بود اویزون پنجره
 که بود وقت خیلی میچسبد برفی آدم و بازی برف بزرگ حیاط این یه تو بخورند سرما کمتر

 دکم سمت به شدم ساله ده بچه یه یهو انگاری االن اما بود نکرده لمس رو برف هام دست
 هداشتیب سرویس داخل رو صورتم پوشیدم رو گردنم شال کاله و پالتو و گرم شلوار و رفتم

 شدم خارج اتاق از و شستم

 رو شکالت شیر پر بزرگ لیوان کشوند خونه اشپز سمت به رو من داغ شکالت شیر بوی
 االن بود کی هر مال میکردم مزه مزه رو شیر جرعه جرعه شدم خارج خونه از و برداشتم

 بهش میشد پیدا هم شیر لیوان صاحاب اگه حتی میخواست دلم واقعا بود من مال همش
 رو خودم آروم خیلی و کردم باز رو هام دست نشستم ها برف روی اروم دادم نمی پسش

 از تر آروم رو بدنم برف سردی و خوب حس بستم رو هام چشم کردم رها ها برف روی
 شمچ ترسیده رسید گوشم به خرناسی صدای چکید صورتم روی آبی قطره میکرد همیشه

 های دندون با و بودند ایستاده سرم روی ای قهوه مشکی بزرگ سگ تا دو کردم باز رو هام
 و شیدمک بلندی جیغ میترسیدم ها سگ از گی بچه از میکشیدن نشون و خط برام شون تیز
 ده شاید اومدند می تر جلو به قدم یه هم ها سگ عقب به من خزیدن هر با شدم خیز نیم
 یشدم عطرش بوی روی از گرفتم باال رو سرم کردم برخورد چیزی به که خزیدم عقب به بار

 گرفتم سنگر شایان پشت و شدم بلند رمین روی از شایانه فهمید

 بودی برداشته رو من شکالت شیر تو پس- شایان

 بینی نمی دستم مگه آره- من

 ؟ نه مگه بخورنت تا دو این بدمت حقته االن پس- شایان

 نه- من

 تا کن التماسم رحمم دل من اما حقته خوردم دیشب که هایی کتک خاطر به- شایان
 ارهپ پاره تو ظریف تن اون مطمئنا جدیدی تو گرنه و باشند نداشته کاریت بگم بهشون
 میکنند

 اومدم بیرون شایان پشت از

 تو تا بشم ها سگ این خوراک میدم ترجیح کمتری هم ها سگ این از تو- من
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 سمتم به سرعت با ها سگ کرد باز رو ها سگ قالده دور زنجیر و رفت ها سگ سمت به
 گفتن ذکر به کردم شروع و بستم رو هام چشم دویدند

 استرس و ترس کردم باز رو هام چشم پلک الی شایان دوبرمن های سگ واق واق صدای با
 هورمون کلی شدن آزاد یعنی نشونه این و بود کرده عرق هام دست کف داشتم هم با رو

 به رو اه سگ قالده شایان میشد خونم فشار رفتن باال باعث که خونم جریان داخل ادرنالین
 بود گرفته زور

 ارک این دوم بار برای گرفتم رو شون جلو بار یه چون کنی خواهی معذرت بهتره رها- شایان
 .خودته با انتخاب نمیکنم رو

 بود من غرور از تر مهم خیلی بودم داده رو شون از مراقبت قول من که هایی بچه جون

 و تو بین درگیری دیشب نمیخواستم میخوام معذرت.....بگی تو چی هر....باشه....باشه- من
 بیاد وجود به رایان

 دش باعث چرمی قالده بودن لیز سرد هوای بود شده بیشتر من زدن حرف با ها سگ تقال
 سگ که بود شده رها سگ پی شایان حواس بشه رها شایان دست از ها سگ از یکی قالده
 شد رها هم دوم

 کشید دادی شایان

 کونت نترس ترسیدی تو فهمندمی ها اون لعنتی نترس جات سر بمون رها نترس- شایان
 نخور

 تویه رو شون تیز های دندون و بودند زده خیمه من روی ها سگ چون بود شده دیر اما
 نرسه یآسیب بچه به تا کنم حلقه شکمم دور رو هام دست تونستم فقط کردند فرو پام ساق

 به هاش سگ واق واق و شایان درگیری صدای بود اشک خیس صورتم بودم شده حال بی
 رسید می گوشم

 عطر بوی اما بود کرده تار رو دیدم اشک کردم باز ترس با مو ها چشم شدم کنده زمین از
 تاداف راه خونه سمت به بود سگ پنجه رد هم شایان صورت روی رسید می مشامم به شایان

 ؟ رها بهتری- شایان
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 کردند ..زخمی...چرا...رو... تو...زیاد...نه- من

 رایان نه شایانم من بدن تشخیص تونستن هم ها اون- شایان

 سوختمی شدت به پام

 ؟ ندارن که هاری بیماری- من

 زدند واکسن تازه رایان های دوبرمن نه- شایان

 شدیم خونه وارد

 تو اپ تا من اتاق یه تو میای میشه دعوا دوباره ببینه طوری این رو تو داداش اگه رها- شایان
 کنم پاسمان

 برم پایین و باال ها پله از نمیتونم من- من

 میرفت باال رو ها پله احتیاط با و آروم و رفت خونه گوشه پله راه سمت به

 بپرسم سوال یه میشه بری راه اصال تونی نمی فعال که تو- شایان

 اوهوم- من

 ؟ میبخشی رو من- شایان

 بود سر و زده یخ ها قالده نکردی کاری که تو- من

 ؟ خوبه ها بچه حال اوممم- شایان

 اره که فعال- من

 تاقا وارد و کردم باز رو در دستگیره ایستاد اتاقش در دم بودم نیومده دوم طبقه حال به تا
 خون دستش آرنج از رفت بهداشتی سرویس سمت به و گذاشتم تخت روی شدیم

 ریختمی

 کن پاسمان تو پا خودت بیا- شایان

 ممنون من-  من
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 کنی بد فکر دوباره میترسم اما کنم پاسمان .ت پا خودم میخواستم- شایان

 مثل تو میشد بدتر هم این از نبودی اگه شاید دادی نجات رو من جون االن همین تو- من
 داداشمی

 دارم تو مثل خواهری که خوشحالم ولی تلخ زیادی هم مهربونی زیادی هم- شایان

 برسونم پام ساق به رو خودم نمیتونم من کن پاسمان مو پا خودت حاال- من

 ام رهچه و کشیدم خفه جیغی ریخت پام زخم روی رو بتادین برید قیچی با رو شلوارم کنار
 شد اتاق وارد رایان و شد باز هوا بی اتاق در رفت هم یه تو درد از

 زد فریاد بلند صدای با رایان

 شایان میکنی چیکار داری- رایان

 ادد حل رو بود نشسته هاش زانو تا دو روی تخت پایین که شایان و اومد شایان سمت به
 فتر  بود خیز نیم زمین روی که شایان سمت به سرعت با انداخت پام زخم به نگاهی رایان

 فشرد هاش دست یه تو شو پلیور یقه نشست شکمش روی و

 انداختی روز اون به شو پا چرا چیه من بچه و زن با تو مشکل آخه د- رایان

 ؟ میکنی قضاوت داری چرا نمیدونی هیچی من برادر د- شایان

 نیست تو توضیح به احتیاجی میبینم دارم- رایان

 یقاض خودت همیشه نبوده من توضیح به احتیاجی وقت هیچ داداشی یه تو با حق- شایان
 دادی حکم و شدی

 میسوزند مو پا بتادین بودم شده خسته بحث و جر از

 سگه دندونه رد زخم این رایان بینی نمی مگه بسسسسسسههههه- من

 انداخت پام زخم به موشکافانه نگاهی و برگردوند من سمت به ررو سرش رایان

 شایان شکستی تو مو ها دوبرمن فک- رایان

 ردندمیک پاره تیکه رو زنت گرنه و نبود ای دیگه چاره داداش ببخش اره رو یکی این- شایان
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 ومدا سمتم به کرد بلندش زمین روی از و گرفت شو دست و شد بلند شایان روی از رایان
 برگشت شایان سمت به به یهو اما

 ؟ شدند باز طور چه بودم بسته زنجیر با مو ها دوبرمن دیشب که مطمئنم من- رایان

 انداخت زیر به رو سرش کنان من من شایان

 یگهد درگیری از گیری جلو برای و دادم تکون تاسف روی از سری شایان کردن گیر دیدن با
 کشیدم جیغی برادر دو این بین

 پام واییییییی پام اخخخخ ایییییییی- من

 با دمیش تر زیبا اش چهره چقدر و میخندید پوستی زیر هم شایان بود گرفته ام خنده خودم
 هام پا زیر شو دست یه و اومد سمتم به شدم شایان محو من که این دیدن با رایان خنده

 بودم زده خجالت خودم کرد بلندم تخت روی از و کمرم پشت رو اش دیگه دست و گذاشت
 ردمک خطابش برادر پیش دقیقه چند همین که کسی زدم زل شوهرم برادر صورت به چرا که

 و دمآور  دوم طبقه به رایان کردم پنهان رایان سینه قفسه داخل رو سرم بودم شده شرمنده
 کرد پاسمان مو پا زخم حوصله با و آروم و گذاشتم تخت روی شدیم اتاقم وارد

 دو ندچ رسید  گوشم به آب صدای شد بهداشتی سرویس وارد و شد بلند تخت کنار از رایان
 مسمت به اومد بیرون میکرد خشک رو هاش دست که حالی در سرویس از رایان بعد دقیقه

 نشست تخت کنار و اومد

 دوباره نمیخوام خوردم رو خیانت زخم هم قبال من اما رها باشه خواهی خود شاید- رایان
 زنه بهم حال و تلخ زیادی چون بچشم شو طعم

 انداختم پایین رو سرم شرمنده

 رایب جایی دیدم شایان به تو نگاه من آزادی تو بعد داد قرار سال یه همین یه تو فقط- رایان
 نیست مغلطه و  انکار

 ببخش ام شرمنده رایان متاسفم من- من

 کرد اسیر اش مردونه های دست یه تو رو راستم دستم
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 به نداری من به نصبت حسی هیچ میدونم کافیه من برای نمیکنی انکار که همین- رایان
 به شرکت یه تو مشکلی تهران میریم نهار از بعد امروز شایان هم من هم همین خاطر
 صبح فردا شایان یا من یا نباشید تنها چون اما میکشه طول ماهی چند یه اومده وجود

 برمیگردم دوباره

 سمت به رو نگاهم و گذاشت ام چونه زیر شو دست رایان بود هامون دست به نگاهم هنوز
 داد سوق خودش

 ؟ کردم ناراحتت- رایان

 رو خودش دلم که هم االن بود نلرزیده مردی هیچ واسه دلم حاال تا امید عشق از بعد
 از هتیری نامحرم به نگاه که درسته منه نگاه فقط مقصر و داده نشون اشتباه داده نشون
 بودم کرده همراهی تیر این با متاسفانه من و شیطان سمت

 من میگی درست تو میدم حق کامال هم تو به و شدم اشتباهم متوجه خودم من نه- من
 هیچ درگیر رو ذهنم خودمم خیال یه تو حتی سال یه این یه تو وقت هیچ میدم قول بهت

 نکنم مردی

 زد دستم پشت به ای بوسه رایان

 شقع چو سعدیا سعدی قول به نمیدونم بودم پایدار بودم داده که قولی این به چقدر من و
 مگو هیچ دیگر عقل از آمد

 ؟ خوردی صبحونه- رایان

 بود11:21 ساعت انداختم ساعت به نگاهی

 صبحونه نه نهاره وقت دیگه االن- من

 رفت هم تو هاش اخم رایان

 ها انمام این پس خانوما خانوم دهنت تو بزارم لقمه باید خودم که این مثل پوفففف- رایان
 میکنند چیکار

 بیمارند تا دو هر بدتره منم از که ها مامان حال نشوند نگو هیچی هیشششش- من
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 وریبخ تو هم میکنم درست پز بابا غذای یه برات خودم االن میکنی دعوا چرا بوشه- رایان
 هام بچه هم

 زدم بهش لبخندی

 کنه آشپزی میخواد طور چه ها بچه بابای که ببینم میخوام منم- من

 گذاشت شکمم روی لباسم روی از شو دست رایان

 ؟ نشده بزرگ تو شکم چرا- رایان

 انگشت بنده یه اندازه شاید اند کوچیک خیلی زوده خیلی که هنوز هولی چقدر خخخ- من

 شون ببوسم میزاری برم شون قربون من اخ- رایان

 زدم لبخندی رفته باال های ابرو با

 گذاشت شکمم روی لباس روی از رو هاش لب باشه من شفایی جواب منتظر که این بدون
 زد طوالنی و آروم ی بوسه و

 ها بود شده تنگ خوشگلم های دختر برای دلم اخهشش- رایان

 بابایی مونه گشنه ما میگن هان خانوم دختر- من

 آشپزخونه میرم االن خانوم رها چشم- رایان

 شد بلند تخت روی از

 میام منم- من

 انداخت بهم گی بیچاره سر از نگاهی

 شکست کمرم بابا ها سنگینی- رایان

 چرخوندم دیگه سمت به مو رو قهر با

 ام کیلو01 فقط من نخواستم اصال- من
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 حلقه رایان گردن دور رو هام دست کشید آغوشش یه تو رو من یهو و زد ای قهقهه رایان
 کردم

 دیگه میگیرم کمر دیسک فوقش- رایان

 کنی بغل تو ها بچه باید حاال حاال ها بچه بابای نترس- من

 چی شون مامان اما هستم هم ها بچه مخلص من بله که اون- رایان

 حس رو من وجود وقت هیچ نترس ام وسیله یه فقط که ؟من مامان کدوم مامان هه-من
 کرد نخواهی

 خوند هاش چشم از میشد رو ناراحتی اما رفت آشپزخونه سمت به حرفی هیچ بدون رایان

 

 

 

 گذاشتم خونه آشپز تویه صندلی روی آروم رایان

 طوری چه اوملت با خانوم رها خب- رایان

 خنده زیر زدم پقی

 بود همین گفتی می که غذایی وای غذا ای نباشی خسته هههههه- من

 چشه مگه- رایان

 

 می لقمه برات رو غذا کل من باشی بلد هم رو همین اگه خدایی گوشه نیست چش-  من 
 گیرم

 قبوله باشه- رایان
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 هاش دست آورد بیرون یخچال داخل از مرغ تخم تا1 و گرجه تا0 و رفت یخچال سمت به
 میخوند کری هم باز اما بود پر

 یستاوا فقط بخوری تم ها انگشت که بسازم من غذایی یه خانوم رها ببین کن صبر- رایان
 کن نگاه

 خیس زمین به حواسش اصال هم رایان بود خیس کمی شور ظرف کنار های سرامیک روی
 میکرد اشاره خودش به هاش چشم با و مینداخت باال هاشو ابرو و میکرد نگاهم مدام نبود
 اب آشپزخونه سفید های سرامیک روی من جیغ صدای با و گذاشت خیس قسمت روی پاشو
 زمین روی گذاشت شو دست بودند شده له برش و دور ها گرجه و مرغ تخم  اومد فرود کمر

 شد زمین پخش دوباره و خورد لیز مرغ تخم زرده روی دستش شه بلند تا

 میخندیدم بلند صدای با و بودم شده خم شکمم روی

 ندیدتت کسی تا کن جمع خودتو پاشو وایییییی دلم ای خخخخخ- من

 خمت موهاش الی به ال از بود مرغی تخم دستش کف کشید موهاش به دستی کالفه رایان
 کرد جمع انزجار با شو صورت ریختمی صورتش روی مرغ

 آوردم خودم روز به چه نگاه اع اع شد بد حالم ویع- رایان

 کشید اشپزخونه ورودی سمت به رو مون نگاه شایان صدای 

 ؟ کنی آشپزی خواستی تو باز وضعیه چه این رایان کردی چیکار- شایان

 شد بلند زمین روی از و گرفت سینگ لبه به شو دست و چید ور لب ها بچه مثل رایان

 اوهوم- رایان

 خو بلدی آشپزی داری ادا همش چرا من داداش- شایان

 بود شون گشنه ام بچه و زنم خب- رایان

 هم با همه میکنم درست چی یه خودم االن ور این بیا آروم باشه پوفففففف- شایان
 بخوریم
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 یخ تا کرد داغ اب داخل و آورد بیرون مرغ گوشت قسمت تا چند فریزر داخل از شایان
 یرز  رو دستم مدت تمام کاری تمیز به کرد شروع و برداشت رو تی هم رایان بشه باز هاش
 نندک ثابت رو خودشون برتری داشتن سعی کدوم هر که برادر دو این به و بودم زده ام چونه
 چید رو میز رایان و کرد دم رو برنج شایان میکردم نگاه

 میپسندید بانو طوره چه خب- رایان

 داره خانومی همچین یه همسرتون خوشبحال کدبانو البته- من

 خندید هار هار شایان و کرد نگاه بهم نمایشی های اخم با رایان

 هستن خوبی کدبانوی گرامیتونم اخوی کنم اعتراف باید البته- من

 کن تف رو اش هسته حاال میخندی من به شایان خوردی شد آروم دلم اخهش آهان- رایان
 داداشی

 میکرد گره شو مشت مدام نبود خوب اصال مامانم حال کردیم سکوت همه ها مامان ورود با
 رس به دست رو من نه یه با بار هر اما داره مشکلی که پرسیدم ازش بار چندین فشردمی و

 میکرد

 شویی ظرف ماشین داخل و کردند جمع رو ها ظرف شایان و رایان گرفت خوابم نهار از بعد
 و خواب حالت یه تو بودم بسته رو هام چشم و بودم گذاشته میز روی رو سرم گذاشتن

 طرشع بوی روی از کرد بلندم صندلی روی از و گرفت قرار هام پا زیر دستی که بودم بیدار
 رومآ فشردم اش سینه به رو سرم و فشردم مشتم داخل رو لباسش یقه  رایانه که فهمیدم

 راحت خیال با منم رفت بیرون اتاق از و زد پیشانیم به ای بوسه و گذاشتم تخت روی
 خوابیدم

 قالب هم تویه رو هام دست و کشیدم ای خمیازه شدم بیدار خواب از گرسنگی احساس با
 وختس شکمم زیر بودم کرده فراموش ها بچه از کامال کشیدم باال سمت به رو بدنم و کردم
 یرو از آروم بود تاریک کامال اتاق کردم باز رو ام پلک الی بره هم یه تو ام چهره شد باعث
 مونآس رسوندم پنجره کنار به رو خودم زنان لنگ لنگ اما میکرد درد پام شدم بلند تخت
 رمو انداختم پام زخم به نگاهی سحر یا غروبه میش و گرگ نمیدونستم بود میش و گرگ
 از سفیدی حوله و رفتم کمد سمت به بود0:10ساعت کردم روشن رو اتاق برق بود کرده
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 هخون از نبودم مجبور من و داشت چی همه که بود این خونه این خوبی برداشتم کمد داخل
 رو ها کننده نرم کردم ولرم آب از پر رو آب وان و شدم حموم وارد بیارم رو وسایلم خودمون

 ونخ زخمم کردم باز مو پا دور بانداژ کندم تنم از رو کثیفم های لباس کردم خالی وان داخل
 نمک آب وارد که این بدون مو پای و شدم آب داخل میرسید اب بهش نباید اما نداشت ریزی

 بایدن بیشتر ساعت نیم میداد آرامش بهم داشتم دوست زیادی رو آب شستم شو دور تا دور
 دور رو حوله و کشیدم آب رو بدنم داشتم مطلق استراحت فعال چون میبودم اب داخل
 بیرون رو سشوار آرایش لوازم میز کشویه داخل از اومدم بیرون حموم از پیچیدم خودم
 بیرون اولیه های کمک جعبه داخل از استریلی گاز  کردم خشک نیمه رو موهام و آوردم
 زانویم رزی وجب یه تا پیراهن بلندی پوشیدم سفیدی بلند پیراهن بستم پامو زخم و اوردم

 شدم خارج اتاق از و کردم پام هم رنگی مشکی بلند دامن انداختم سرم روی رو شالم بود
 هم با کم خیلی عمل از بعد بزنم حرف مامانم با میخواست دلم بود تاریک کامل خونه

 کور مال کور بود بریده رو امونم گرسنگی ناراحته ازم میکردم احساس بودیم کرده صحبت
 رو میزد چشمک بهم که بزرگی قرمز سیب یخچال داخل از و رفتم خونه اشپز سمت به مال

 دیدن اب زدم بهش بزرگی گاز و کشیدم پوستش روی پیراهن آستین با بار چند و برداشتم
 سرفه دپری گلویم تویه سیب از ای تیکه زدم ای خفه جیغ پر دهن با تاریکی یه تو ای سایه
 میداد ماساژ رو کتفم مابین که دستی کمک با بشه باز تنفس برای راهی تا کردم مدام های
 دو هر زا مخلوطی عطر بوی چون شایان یا بود رایان نمیدونم برگشتم سمتش به شدم بهتر
 بودند پوشیده رو دیگه هم های لباس انگار بود عطر

 شایان یا رایانی تو- من

 ؟ بدی تشخیص نمیتونی-

 نمیتونم شده مخلوط تون ها عطر بوی نمیتونم نه- من

 میده مون تشخیص زور به هم مامانم نداره اشکالی-

 ؟ کدومی تو حاال خب- من

 بود کرده خوش جا لبش گوشه لبخندی و انداخت باال ابرویی

 شایانم من-
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 ؟ بیاد نتونست رایان آهان- من

 بیرون اومدی تختت از چرا تو بیاد نشد بود زیاد هاش کار نتونست نه- شایان

 بود شده ام گرسنه خب- من

 اتاقت تویه میبرمت من من بغل بیا- شایان

 اومد یادم قسمم و قول

 برم میتونم خودم ممنون نه-  من

 شدم رد کنارش از باشم شایان العمل عکس منتظر که این بدون و

 کرد کوبم میخ صداش که بودم نگرفته فاصله شایان از قدم چند هنوز

 ؟ رها- شایان

 بله- من

 داداشتم من که مطمئنی تو- شایان

 معلوم نسبتش هم خودم دل واسه هنوز وقتی بود سخت سوالش به دادن جواب چقدر
 برگشتم سمتش به کامل بودم داده قول من اما نبود

 باشی من برای نمیتونی ای دیگه چیز برادر جز تو شایان البته- من

 کنه بغل شو خواهر نداره حق برادر یه پس- شایان

 کنه گیر گلوم تویه نبود حناق که هم دروغ که نبود حاشا دیوار از تر کوتاه دیواری

 گرنه و شی اذیت تو نمیخواستم فقط من میکنی فکر اشتباه داری تو نیست طور این- من
 نگذارم زمین روی مو زخمی پای که بهتره منم برای

 ازش رو هام چشم بودن شرمنده بودم گفته دروغ زد زل هام چشم به و اومد سمتم به
 شدم معلق هوا روی که برداشتم قدم یه زنان لنگ دادم ادامه راهم به و دزدیدم

 دارم اعتماد بهت من- شایان
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 زدم داد سرش بود کرده اعصبانیم بود پهلو دو میزد که هایی حرف چقدر

 بزنی دست بهم نداری حق تو زمین بززززززززاااااااررررررررر رو من- من

 شده چم نمیدونستم خودمم کرد نگاه بهم حیرت با

 به ارانگ بود فایده بی من مقاومت کرد بغلم تر محکم بزار زمین روی رو من که این جای به
 به امپاه که همین میداد جوالن سرم یه تو رایان به خیانت فکر مدام بردم خوابم اتاق تا زور

 کسع منتظر خوابوندم چپش گوشش زیر محکمی سیلی و رفت باال دستم رسید زمین روی
 گریه دلم بودم کرده بغض شد خارج اتاق و زد محوی لبخند فقط اون اما بودم العملش

 و مایستاد پنجره کنار کردم پلی گوشیم داخل از آهنگی بود اومده در هم آفتاب میخواست
 کردم گریه دلم تابی بی برای صدا بی و آروم

 ای گرفته صدای با و کردم پاک رو هام اشک لباسم آستین با سریع اتاق در صدای با

 تو بیا- من

 هم تو شدت به اش چهره و بود چپش سینه روی دستش شد اتاق وارد زار حالی با مامان
 افتاد زمین روی مامان اومدم خودم به تا بود

 کشیدم آغوش به رو سرش و نشستم کنارش زانو دو دویدم مامان سمت به

 پاشید روم به مادری مهر از پر لبخندی و داد کش شو ها لب سختی به

 اما ......بجنگ ...... نخور زمین .. ..وقت هیچ .... باش قوی .... جان مامان .....رها- مامان
 دل منم... نشستم .......پات به چقدر هر بسه...... نکن کاری هیچ ......مادرت واسه دیگه
 ......عشقم پیش........ برم میخوام...... دارم

 بست اروم رو هاش چشم لبخند با

 میزدم صورتم به که هایی سیلی گاهی و کرده گره های مشت میزدم که هایی دادی و جیغ
 فقط ودب بسته رو کشیدنم نفس راه بغض نکرد کم مو ها درد کدوم هیچ میکندم که موهایی

 ازهت انگار اما کنه رحم و برسه گوشش به صدام مگر تا میزدم جیغ وجودم عمق از میزدم داد
 یدشا گفتنم کفر شاید دارم دادن دست از برای هم ای دیگه های چیز من بود افتاده یادش

 سمتم به مامانش و شایان دیدم رایان های بچه خون غرق رو مادرم من اما الهی امتحان
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 یراهنپ یقه کنم پیدا تنفس برای راهی تا بودم انداخته چنگ گلوم به هام ناخن با دویدند
 رد اصال جنین سقط درد داشت برام رو دار طناب حکم بود شده رنگ خونی االن که سفید
 دو شو دست تا دو و اومد سمتم به شایان نمیومد چشم به دادم دست از که چیزی برابر

 هبرهن نیمه کرد پاره شکمم روی تا رو لباس یقه حرکت یه با و گذاشت لباس یقه طرف
 هم ،من  من و رزا و رایان های ،بچه مادرم نفر چهار مرگ بود مرگ مهم نبود مهم بودنم
 نداشتم رو خوردن تکون قدرت اما میکردم حس رو شایان های دست روی شدن بلند مردم
 هب هم بود نشسته وجودم یه تو که یی سرما حتی میکردم حس رو صورتم خیسی فقط

 ای و رفتند هام ترین عزیز که جایی همون ،برم  برم منم داشتم دوست انگار نمیومد چشمم
  میشد کاش صد و کاش

 می نداشت مفهومی برام میکرد ها عابر نثار که هایی فوحش و شایان های دادن گاز حتی
 من برای اما داشت رو خودش زمان هم رسیدن بیمارستان به شد نمی تفهیم اما شنیدم

 هام مچش نداشتم دیگه زندگی واسه چیزی من وقتی گذشت می باید چرا بود ایستاده زمان
 شد تاریک و تیره دنیام و شد بسته آروم

 دلم شم بیدار خواب از نمیخواست دلم اما رو درد میکردم حس میفهمیدم شنیدم می
 دهش جمع ام بسته های پلک پشت بود شکونده شو سد که بغضی خواست می ابدی خواب

  بود

 همنتظرت مامانت کن باز تو ناز های چشم اون بیداری میدونم شو بلند خواهری رها- شایان
  ها

 به نگاهی درد با افتاد راه صورتم طرف دو هام اشک سیل کردم باز رو هام پلک الی آروم
 عمق از داد اش ژولیده موهای و نشده اصالح صورت بود داغون هم شایان انداختم شایان
 میزد خرابش وجود

 کشید اغوش در رو سرم و اومد سمتم به شایان

 وشآغ گلم باش آروم جونم آبجی نبود خدا خواسته نخواست نبود رهایی باش آروم- شایان
 تنش یهولک هول که تابستونی لباس یقه به دستم با میداد آرامش بهم میکرد ارومم شایان

 ولق بد خیلی ها تازگی اخیرم های بدقولی واسه زدم زار دلم ته از و انداختم چنگ بود کرده
 ......قولی بد پشت قولی بد رایان های بچه آوردن دنیا به قول شدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   مژگان – مادرانه

      

 
79 

 میکرد بیشتر مو شرمندگی رایان بار سرزنش نگاه شدم جدا شایان از رایان ورود با

 راحت کشتی رو هام بچه اره دیگه شدی راحت االن نباشی خسته بدقول خانوم هه- رایان
 شدی

 زد چنگ دلم به رایان بار آتش و تند های حرف با وجدان عذاب

 نبود رها تقصیر رایان کن بس- شایان

 میگیری رو اون طرف داری کرده گیر پیشش دلت تو چون حاال کنم بس رو چی- رایان

 کشیدم باال سمت به و زد چنگ بیمارستان لباس یقه به و اومد سمتم به رایان

 کشید تیر دلم زیر باال سمت به شدنم کشیده با

 میدی پس رو چی همه تقاص رها باش مطمئن میدی پس تقاص- رایان

 زدم بهش پوزخندی

 میکنم تقدیم بهت دستی دو میل کمال با اونم مونده واسم جون یه ندارم چیزی هه- من

 بدی پس بهم مو بچه تا دو این باید تو احمقم من مگه هه- رایان

 گرفت پشت از رو رایان یقه اعصبانی شایان

 جونش از میخوای چی رفت شد تموم هات بچه میگی خودت واسه داری چی- شایان

 گرفت سرش پشت از رو شایان گردن و شد رها ام یقه دور از رایان ها دست

 میخوام مو ها بچه من بشه بستر هم من با باید اون - رایان

 همیدف میشد قرمزش پوست روی از رو این بود گرفته گر شایان بود جالب تدریجی مرگ هه

 میکشمت خودم بزنی بهش دست فقط اگه رایان کردی غلط تو- شایان

 نهک عمل قرارش به نتونسته اون دارم داد قرار ازش خودمه زن نداره ربطی هیچ تو به- رایان
 هام قرار و قول همه زیر میزنم منم
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 دسفی های سرامیک روی خون قطره چند شد باعث کوبید رایان دهن به شایان که مشتی
 بشه ریخته بیمارستان کف

 ازت که میدونی کنی نگاه زنم به نداری حق اما درست برادرمی بدون رو خودت حد- رایان
 میکنم شکایت

 شو لیاقت تو که داره قداست زن اسم بزن حرف رها از بعد بکش آب رو دهنت- شایان
 نداری

 کوبید دیوار به رو شایان پشت محکم و برد یورش شایان سمت به رایان

 میفهمی نمیدم بهت درازی دست حق منه مال میفهمی خودمه زن- رایان

 نیمیتو داره باهات داد قرار یه چون که باش خیال همین به میشه کی مال میبینی- شایان
 بیاری دست به رو دلش

 میخوام شو جسم ندارم کاری دلش به من- رایان

 منه مال افکارش و روحش نمیتونی رو روحش اما کنی زندونی شو جسم شاید- شایان
 نخواد چه بخواد دلش چه میکنه خیانت بهت همیشه

 ندمیکرد توصیف ممکن وضع ترین کثیف به رو زن یه شون بحث بود زن بهم حال چقدر
 که رایان یا بلرزونه رو دلم بود تونسته که شایان یا میکردم انتخاب رو مرگم نوع خودم باید
 ودمخ دل از باید برم کسی دین زیر که نبودم زنی من ولی بودم بدهکار بهش خون یه حاال
 نداشتم دلی که من دل کدوم هه دل گذاشتممی

 بشم باردار نمیتونم ماه شیش تا من اما قبوله بگی چی هر رایان کافیه- من

 میکرد نگاهم باور نا شایان و داد شایان تحویل پوزخندی رایان

 خواهرم دیگه نمیخوام ؟من چی بردی که دلی واست نیست ؟مهم چی من دل پس- شایان
 ؟ میفهمی! باشی

 مرگم لقب که گردنمه به خون سه کنم تقدیم تو به بخوام که ندارم دلی من نمیفهمم نه- من
 بدم پسش میخوام
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 داری حساب میرم من پس خوبه خیلی خوبه- رایان

 زد اش شونه روی به دستی و داد شایان تحویل پوزخندی رایان

 داداشی میخوری ضربه که نکن احساسات گیر در رو خودت- رایان

 دزدیدم ازش رو نگاهم کرد نگاهم کرده بغض شایان اتاق از رایان خروج از بعد

 قتهو خیلی رو دلم آوردم ایمان گوشم زیر  زدی که صبح همون تو دامنی پاک به من- شایان
 به رو من که هستی همونی تو کردی مطمئنم زدی سیلیت با صبح رو خالصی تیر اما بردی
 میرسونه هام آرزو

 میشه آسون واست شکستن رو بقیه دل میکشی رو خودت دل وقتی چقدر شدم سنگ

 بود خواهی و بودی برادر یه من واسه تو-  من

 خوندم کردی نگاهم وقتی دیروز هات چشم توی از تو حس من رها نگو دروغ د- شایان
 رها رو کار این من با نکن

 وارمامید میکنم خوشبختی آرزوی برات دور خیلی شو دور رایان و من از میتونی تا برو- من
 باشی خوشحال شی یکی کی هر با

 غضب بکنی ای دیگه زن با شادی ی آرزو وجودته یه تو که پایی نو عشق واسه سخته چقدر
 داد تشخیص صدام روی از خوب خیلی شایان رو این و بودم کرده

 رو سمما حتی دیگه که جایی میرم ،  میرم میگیره آتیش دلم نکن بغض رهایی باشه- شایان
 ببخش کنم خفه نطفه تویه تو عشق نمیتونم اما نرسه گوشت به هم

 شد خارج اتاق از شایان

 و تهسک رو مرگ دلیل که قانونی پزشک از بعد رو مامانم برگشتم خونه به رایان کمک با
 وم مشکی های لباس بود درگیر ذهنم بردند خونه غسال به بود داده تشخیص باال فشار
 برای البته و پوشیدم بودند من وجود مهمون روزی چند که هایی بچه برای مامانم برای

 هم تمکش من گرفت می شکل شوهرم برادر و من بین نباید که ای عالقه برای ممنوعه حسی
 بود هبرداشت بیشتر خودش گلیم از پاشو که شایانی هم و بود کرده اشتباه که رو خودم دل
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 به ادیزی مشکی های لباس تویه و بود شده سفید گچ مثل صورتم انداختم آینه به نگاهی
 نای و بود داغ نفسم چون بود جالب هه کردم فوت بیرون به درد با رو نفسم میومد چشم
 مبود رایان منتظر رایان خونه پذیرایی داخل و شدم خارج اتاق از ای زنده هنوز تو رها یعنی
 کنند دفن تهران بابا کنار رو مامان بود قرار

 هام چشم و شدم رایان ماشین سوار شدیم خارج خونه از حرفی هیچ بدون رایان اومدن با
 غسال سمت به باشم رایان منتظر که این بدون قبرستون فضای به شدن وارد با بستم رو

 افتادم راه خونه

 این زا تر قوی من بپذیرم نمیخواستم اما دیدم می خودم یه تو شدت به رو افسردگی عالئم
 ضعف به خونه غسال سرده سنگ روی مامانم دیدن با اما میوردم کم نباید بودم ها حرف
 نه یدام نه کنم زندگی براش بخوام که نبود کسی نداشتم زندگی حق من آوردم ایمان خودم
 مو بود بسته من نابودی به کمر اونم که بود رایان یه کس هیچ ها بچه نه شایان نه مامان
 رینآخ کرد پا به رو میت نماز که کسی و مادرش و رایان من نبود کس هیچ زدم سیلی کندم

 بزاره تنهام رایان تا میزدم داد وار دیوانه شدم بلند مادرم قبر نرم های خاک روی از نفر
 و رایان کمک با حال بی گرفت آغوش در رو سرم که سوخت برام دلش شاید نمیدونم
 خواب از جیغ با دیدم می کابوس مدام بستم رو هام چشم و شدم ماشین سوار مادرش

 یزندگ این از شدم خسته عزا سیاه های لباس با بودم اتاق یه تو تخت یه تو شدم بیدار
 لیمعط بدون بدم انجام میخواستم االن میدادم انجام باید قبل ماه چند که کاری ام خسته

 ستمنمیخوا دیگه هم میترسیدم هم لرزیدمی دستهام برداشتم تیغی بسته کشو داخل از
 بار دینچن دستم رگ روی و نکنم نصف وسط از رو تیغ که نشد باعث ترسم ولی باشم زنده

 تیغ شکنار  از بار هر اما کجاست رگم میدونستم بودم شده دیونه بار سه با دو بار یه نکشم
 شد یخ هام دست بودم داده دست از خون خیلی مدت این بود خون غرق دستم گذشت می

 هک دونی شمع زدم چنگ بهش بود دستم دم که چیزی آخرین شد تار هام چشم بود سردم
 خدا و رایان اسم زنان فریاد رایان مادر و شد باز اتاق در افتاد زمین روی من با بود دستم دم
 میورد زبون به رو

 شد اتاق وارد زده شتاب هم ،رایان رایان مادر های داد و جیغ با

 ؟ رها کردی چیکار- رایان
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 برد باال رو صداش و نشست کنارم زانو دو

 وت برو رها برو کردی رو اینکار چرا احمقه من تقصیر همش هان دیوونه کردی چیکار- رایان
 آزادی

 اتاق از دلخور زد رایان که دادی با که میگه داره چی که پرسیدمی رایان از مدام رایان مامان
 روی آروم خیلی کرد جدام زمین روی از و گذاشت سرم و پام زیر شو دست رایان شد خارج
 مزخ روی محکم و برداشت رو بود افتاده هام شونه روی که مو مشکی شالم گذاشتم تخت
 سسروی از اولیه های کمک جعبه با و شد بهداشتی سرویس وارد سریع پیچید دستم های

 خون ها زخم دوباره شال شدن برداشته با کرد باز دستم روی از اروم رو شال شد خارج
 کردند ریزی

 کردی چیکار خودت با نگاه احمق دختریه ای- رایان

 بود شده کبود و بود کرده ورم ها زخم دور

 ؟ نداره بخیه به احتیاجی رها- رایان

 با تمد تمام بست رو هام زخم حوصله با دادم تکون باال سمت به یکم نه معنی به رو سرم
 شو شسته که بار هر بود شده زخم خودش انگار میکردم نگاهش بازم نیمه های چشم
 میرفت هم یه تو صورتش رو ها زخم میداد

 بری تو که این از بعد هم من کشور از خارج میره امشب هم مامان رفت شایان - رایان
 هتب نخوای تو تا میدم قول منم پیشم بمون نداری رو کسی که تو رها میشم تنها دوباره
 ؟ میمونی رها نشم نزدیک

 دادم تکون باشه معنی به سری حوصله بی و حال به

 

 انیمپیش به ای بوسه خوشحال بود گرفته شادی برق هاش چشم دادم رایان به رو دنیا انگار 
 می گوشم به مادرش و رایان بحث و جر صدای بستم رو هام چشم شد خارج اتاق از و زد

 حتما انهرای داد تشخیص میشد رفت پایین و باال تخت و شد باز اتاق در نبود واضح اما رسید
 خوابیدم آروم و شدم اطراف بیخیال بزنم کشی خود به دست دوباره که ترسیده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   مژگان – مادرانه

      

 
84 

 

 برگرداند رو ازم دلخور سفید لباس با مامانم

 نداری دوستم ؟دیگه میکنی طوری این چرا مامان-  من

 ناراحت صورتی و دلخوری با مامان

 تو کردم خواهش یه خواستم چی من ازت مگه لرزوندی قبر توی رو من تن امروز تو- مامان
 تببینم نمیخوام نساختی نو از تو زندگی تا که برو رها برو نکردی عمل من وصیت به

 بود فایده بی بده رو جوابم مگه تا میزدم صداش مدام شد غیب اما دویدم سمتش به
 کشید آغوشش یه تو رو من نگران رایان پریدم خواب از داد با بود اشک غرق صورتم

 باش آروم عزیزم دیدی خواب رها باش آروم- رایان

 ونا بودم کرده ناراحتش خیلی بودم کرده ناراحت زدم زار دلم ته از رایان گرم آغوش یه تو
 ایستادم می خودم پای روی میساختم دوباره مو زندگی باید برگرداند رو ازم که قدر

 و کشیدم دراز آروم و کردم حلقه رایان مردانه های شانه دور رو هام دست من دوباره تولد
 رفتم خواب به تر آروم خیلی رایان آغوش یه

 بود ما سینه قفسه روی سرش که رایان به تعجب با کردم باز رو هام چشم درد سر با صبح
 تمراس دستم آروم گذشت هام چشم جلوی از فیلم مثل دیشب های اتفاق تمام کردم نگاه

 دش تاریک و سیاه دیدم  شدم بلند تخت روی از کشیدم بیرون رو بود رایان سر زیر که رو
 یبرا بودم داده دست از خون هم کلی داشتم رو خونی کم من داشتم هم حق نمیدیم درست

 رفت هم تو درد از ام قیافه اخ زدم چنگ تخت چرمی تاج به چپم دست با نیوفتم که این
 یطور  چه نمیدونم سوختمی وحشتناک انداختم نگاهی دستم به و زدم پلک بار چندین
 تتخ تاج از رو دستم معطلی بدون میکرد درد دستم خیلی بودم کرده رو کار اون دیشب
 ستمد میزد لنگ پام بود گرفته ام خنده روزم و حال به شدم خارج اتاق از زنان لنگ کشیدم

 از و شدم آشپزخونه وارد بود ام گرسنه جور بد تازه بدتر همه از دلم و کمرم میکرد درد
 ،  مرغ تخم ،  پنیر ،  شیر ،  شکالت عسل، کره، آوردم بیرون بود چی هر یخچال داخل
 تخم از تا دو کردم درست گرمی شکالت شیر چیدم رو میز بود صبح8ساعت گرجه و خیار
 بآ مشت چند راستم دست با کردم درست نیمرو دیگه یه دوتا با و کردم عسلی رو ها مرغ
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 دیکنز  هام لب به رو شیرشکالت لیوان نشستم صندلی روی میز پشت و زدم صورتم به
 ساعت یک به نزدیک شمرده شمرده بود شده باز اشتهام نوشیدم جرعه چند و کردم

 ردهک پف های چشم و ریخته بهم موهای با رایان که میترکیدم داشتم دیگه خوردم صبحونه
 انداختم داغونش قیافه به تعجب با نگاهی بود لخت پاهاش از یکی شد آشپزخونه وارد

 دیدی آینه تویه رو خودت نکن نگاه من به طوری اون خانوم- رایان

 نوچ- من

 ها نکنی نگاه میترسی حتما چون خوبه خو- رایان

 ؟ چمه مگه- من

 انداخت بهم ای موشکافانه نگاه رایان

 که شیری های سیپیل اون اما بهتره نگم که هم موهات کن ولش که رو هات لباس- رایان
 میاد بهت خیلی کردی درست خودت واسه

 کشیدم هام لب پشت دستم کف با زده خجالت

 ؟ شد خوب- من

 بخورم چی من پس خوردی رو چی همه چرا تو حاال شد بهتر ای- رایان

 که هم تو خوردم داد کسی من به مگه چه من به- من

 انداختم بهش نگاهی

 بخور بردار خودت نیستی افلیج شکر رو خدا خو- من

 کرد نگاهم رفته باال های ابرو با رایان

 دهش طور هر و نبودم راضی بودیم توش صبح که وضعیتی از بود شده چم نمیدونم خودمم
 میومدم در پرو آقای این خجالت از باید بود

 اتاق اردو رفتم اتاق تا لنگان لنگ و شدم بلند میز پشت از کنم نگاه رایان به که این بدون
 اژباند شدم حموم داخل و برداشتم پوشی تن حوله رفتم کمد سمت به راست یک و شدم
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 باز هم مو پا ساق دور بانداژ بود سطحی ها زخم همه شکر رو خدا کردم باز رو دستم دور
 نمت از مو مشکی های لباس نداشت بانداژ به احتیاجی دیگه و بود شده بهتر زخمش کردم
 میکردم حس کمتر رو هام درد بود بخش آرامش واقعا آب کردم باز رو آب دوش و کندم

 مسر  روی رو کاله کردم تنم رو حموم پوش تن کرد بهتر خیلی رو حالم ساعته نیم دوش
 از رو اتاق در معطلی هیچ بدون شدم خارج حموم از و کشیدم خیسم موهای به بار چند

 بیرون دست یه مشکی های لباس رگال داخل از و اومدم کمد سمت به کردم قفل پشت
 اتاق زا و برداشتم رو کیفم و عینک پوشیدم ها لباس روی رو مشکی دار خز پالتو کشیدم

 بود نشسته وی تی روی روبه رایان شدم خارج

 تهران برم میخوام- من

 اومد سمتم به و شد بلند مبل روی از سریع اند کرده وصل برق بهش انگار

 ؟ بزاری تنهام میخوای چرا- رایان

 داشت وحشت تنهایی از مرد این چقدر

 مامانم خاک سر برم میخوام میگی که چیه ها پرت و چرت این بابا نه- من

 دارم کار جا چند منم میبرمت خودم کن صبر یکم- رایان

 دادم تکون سری

 برم وکیلمم دفتر باید باش زود پس باشه- من

 کرد نگاه بهم زده هول دوباره باز

 نمیزاری تنهام گفتی که تو- رایان

 زده ممنا به بابا و مامان اموال سند تا برم میخوام میکنی طوری این چرا بابا ای پوففف- من
 شه

 کرد فوت راحتی روی از شو نفس

 تهران باید روزی چند یه بردار تو مهم وسایل هم تو شم آماده برم من پس خوبه -  رایان
 رفته انگار دیشب هم مامان بمونیم
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 ؟ شد دعواتون- من

 اهوم- رایان

 میدی توضیح برام بعدا شو آماده زود باشه- من

 رفت ها پله سمت به رایان

 واممیخ فقط ها نیستم افلیج کن نگاه کنی جمع اتاقم تویه از رو من مدارک میشه- رایان
 نشه دیرمون

 دادم تکون سری

 .....اما نیستی که افلیج- من

 برگشت دوباره رو گذاشت ها پله باالی که قدمی رایان

 ؟ چی اما- رایان

 چالغی تو اما- من

 کردم قفل رو در و رسوندم کارش اتاق به رو خودم سریع دویید سمتم به

 کیه چالغ میدم نشون بهت بیرون میای که اتاق اون از رها- رایان

 بدی نشون بهم تو که میستم وا منم دانه پنبه بیند خواب در رایان- من

 شو مدارک و برداشتم کارش میز کنار از رو رایان ای قهوه چرم کیف نیومد صدایی هیچ
 گذاشتم کیف داخل

 مچاله های کاغذ زدم دور رو میز و گذاشتم کیفش داخل رو رایان مدارک و ها پوشه همه
 سطل داخل های برگه از یکی کرد جلب خودشون به رو ام توجه زباله سطل داخل یه شده

 عشق شقع عشق بود شده نوشته بزرگ صحفه باال کردم صافش دستم کف با و برداشتم رو
 شتهنو همه روی میکردم شون صاف تند تند کردم باز رو ها برگه ترتیب به و بعدی برگه
 وپالت جیب داخل و کشیدم برگه آخرین از دست خورد در به که ای تقه با عشق بود شده

 مبرداشت زمین روی از رو کیف برگردونندم سطل داخل به رو ها برگه تند تند چپوندمش
 متس به سرعت به و گذاشتم بیرون اتاق از مو پا نبود خبری هیچ کردم باز آروم رو در الی
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 از و کردم عوض ام دار ساق های چکمه با رو خونه تویه های کفش دویدم خونه خروجی در
 میخ امج سر ها دوبرمن پارس با که بودم نداشته بر بیشتر قدم چند رفتم بیرون خونه در

 ایانر  شو شاتاب صدای که میومد در داشت اشکم بودم کرده بغض بودم ترسیده شدم کوب
 کنار هب برف سنگین گلوله که کنم تشکر رایان از تا برگشتم کرد خفه رو ها سگ پارس

 کیف هوا یهتو کردم پرتاب سمتش به شو کیف اعصبانی بود گرفته دردم کرد برخورد صورتم
 قاپید رو

 خشمگین خانوم ماشین یه تو بشین اعصبانی خانوم اوه اوه - رایان

 برام ور خوشگلش جنسیس در و اومد سمتم به رایان رفتم حیاط گوشه پارکینگ سمت به
 و بغلش هی تو انداختم رو کیفم پرو کامال منم کرد اشاره ماشین داخل به دستش با و کرد باز

 و شد ینماش وارد بست رو در لبش گوشه لبخند و رفته باال های ابرو با نشینم ماشین تویه
 نمحس وابستگی آهنگ روی و کرد عقب و جلو آهنگ تا چند کرد روشن رو ماشین سیستم

 رو ماشین میخوند بلند آهنگ با همراه خودش و برد باال رو پخش صدای ایستاد یگانه
 شد خارج تهران مقصد به خونه از و کرد روشن

 کنم گوش گذشته مادرم مرگ از که روز یه بعد شاد آهنگ بخوام که این از ماشین یه تو
 کنم خاموش رو پخش شد باعث و شدم ناراحت

 ؟ کردی خاموشش چرا- رایان

 فوت دیروز همین من مامان بدم قرش برات من تا بغل بزن میخوای نکش خجالت نه- من
 نماشی کنی رانندگی آهنگ بدون نمیتونی اگه بدم گوش شاد آهنگ من وقت اون ها کرده

 تهران میرم تنهایی خودم من دار نگه رو

 می داشت رو دیگه رهای یه صبح امروز از بود مونده باز دهنش من جوابی حاضر از رایان
 داشت حق خوب دید

 رصب نمیدیم گوش شاد آهنگ دیگه چشم بودم کرده فراموش رها میخوام معذرت من- رایان
 کن

 محسن گریه آهنگ روی و برد عقب و جلو آهنگ تا چند و کرد روشن رو پخش دوباره
 بادام تا بودم کرده سکوت کنم بغض بود شده باعث آهنگ به دادن گوش کرد پلی یگانه
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 هک این دیدن با اما بودم ساکت بود شده دفن مادرم که ای قطعه خود تا بشکنه ام بغض
 تویه رایان که گلی دست میلغزید ام گونه روی اشک قطرات خاکه ها خروار زیر االن مادرم

 کردم پرپر مامانم خاکی قبر روی رو بود گرفته راه

 نماما دعای کنی دعا حقش در کنی آرزو براش تو تا اومده کارت گناه رهای میبینی مامانی
 کن دعا بسازم نوع از دوباره مو زندگی تا مامان کن دعا نه مگه میشه برآورده تر زود ها

 کن دعا- من

 فرستادم ای فاتحه مامان و بابا برای و زدم مامانم قبر نرم و سرد خاک به ای بوسه

 گاهمن ناراحت که رایان به آلودم اشک نگاه با و گرفتم باال رو سرم فشرد رو ام شونه دستی
 انداختم نگاهی میکرد

 نشده خوب کامل حالت هنوز تو شو بلند زده یخ های زمین روی از رها کافیه- رایان

 بلند زمین روی از و دادم تکون باشه معنی به رو سرم چی من مامان پس زده یخ زمین هه
 شدم

 و خشیدمب بهزیستی پناه بی بچه به رو اموال سوم یک و رفتم بخشی دفتر به رایان کمک به
 باهاش داد قرار شدن تموم تا که دادم رو اطمینان این رایان به شد خودم نام به اموال بقیه

 از ردک خرید کلی بره اش خانه به که این بدون که بود حال خوش اینقدر رایان میکنم زندگی
 غذایی مواد تا گرفته من برای لباس

 امید و رنگ از پر تازه زندگی یه داشت رو خودش خاص هوای و حال هم رایان با زندگی

 بعد ماه سه

 و دهش تموم بیمارستان از مرخصیم امروز بود دوستانه کامال رایان با زندگی گذشت ماه سه
 اما فتر  مشکیم های لباس رگال سمت به دستم رفتم کمد سمت به کارم سر برگردم باید

 رداشتمب داشت زرد های سایه که ایم سرمه جین شلوار با کاربنی آبی مانتو و شدم پشیمون
 ها لباس بود کافی پوشیدن مشکی ماه سه کشیدم بیرون رگال داخل از هم رو قرمزم شال

 انداختم اتاقم آینه داخل نگاهی کردم عوض مشکیم دامنی شلوار و مشکی تونیک با رو
 شدم خارج اتاق از بود شده دخترونه ام چهره کامال بود نخورده دست بود ماه سه صورتم
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 انداخت می کس هر دل به رو وحشت که بزرگ خونه یه بود ویالیی دوبلکس رایان خونه
 خانوم هم گاهی و بودیم رایان و من میکردند زندگی رایان خونه یه تو که هایی کس تنها

 ایه پله از میگذرند رایان خونه رو شب میومد خونه به نظافت برای که مسنی زن هاشمی
 داشت للمج سبکی طالیی ای سرمه دکوراسیون با ای خونه رفتم پایین طبقه به سالن کنار

 به زیادی نمای بود شده چیده مانند ال پذیرایی سالن یه تو که سلطنتی نفره21 سرویس
 بادام کره و پنیر و شیر و پرتغال آب یخچال داخل از و شدم آشپزخونه وارد میداد خونه

 بزرگ آوندی ساعت به نگاهی چیدم دقت با رو میز آوردم بیرون رو مربا و عسل زمینی
 پوشیده شو ورزشی سفید شلوار بلیز رایان بود صبح9 ساعت انداختم پذیرایی تویه پایدار

 با شیشه و رفت یخچال سمت به نشد من متوجه شد خونه اشپز وارد گوش به هدفون بود
 تمسم به و بست رو یخچال در بود نکرده جدا هاش لب از رو شیشه کشید سر نفس یه رو

 شده قرمز صورتش میکرد مدام های سرفه خورد گره گلوش یه تو آب من دیدن با چرخید
 کوبیدم کتفش مابین بار چند دستم کف با و رفتم سمتش به بود

 ممنون کافیه- رایان

 خواهش- من

 انداخت هام لباس به نگاهی

 ؟ بری میخواستی جایی آوردی در تو مشکی های لباس که کردی خوب چه- رایان

 بیمارستان برم میخوام آره- من

 ؟ چرا- رایان

 

 شده تموم مرخصیم دیگه سرکارم برم میخوام رایان خوبی- من 

 سرکار بری میتونی گفته ؟کی کی اجازه با- رایان

 پرید باال هام ابرو

 نفهمیدم رو منظورت- من
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 سرکار بری نمیخوام تر واضح این از- رایان

 بودی نخواسته تمکینی هیچ من از تو رایان نیومده داد قرار یه تو موضوع این- من

 سرکار بری که ندارم دوست و شوهرتم االن من اما- رایان

 بزارم کنار رو شغلم نمیتونم من میکنم کار من میدونستی تو نده کشش بسه- من

 میدم رو همشون ویزیت پول داری مریض روزی تا چند بگو دکتر خانوم هه- رایان

 رفت باال صدام کنم برخورد سرد خون نمیتونستم دیگه

 نمک سیر رو ام بعد نسل هفت تا مونده برام که ای ارثیه با میتونم من داره ربطی چه- من
 دارم دوست میفهمی دارم دوست رو کارم من

 ؟ چی من ؟پس اره داری دوست رو کارت که- رایان

 ؟ هان چی تو- من

 کوبید زمین به شدت به رو پرتقال اب لیوان و اومد میز سمت به رایان

 میدم یاد بهت رو شکستن خودم بیا بشکنی میخوای رایان چته - من

 رایان برگردونندم زمین روی رو میز حرکت یه با و دادم گیر میز های لبه زیر رو هام دست
 شدم خارج آشپزخونه از بندازم نگاهی بهش که این بدون برداشت عقب به قدم به ترسیده

 هک کمری سمت به پوشیدم رو هام چکمه و سویچ و کیف و رفتم خروجی روی راه سمت به
 صمحر  و شدم ماشین سوار ام کرده باز رو پارکینگ در ریموت با و رفتم بود داده بهم رایان

 کردم خالی گاز پدال سر رو

 صبانیاع وقتی که میدونستم خودم بودم رفته تند داشتم نگه رو ماشین قرمز چراغ پشت
 یدع تکاپو در مرد کردم فوت بیرون به کالفه رو نفسم نمیشه دارم جلو چیز هیچ میشم
 در ایانر  دل از میشد جور هر باید شدم بیمارستان خیال بی بود عید تا دیگه هفته یه بودند

 بوق سه گرفتم رو هاشمی خانوم شماره و آوردم بیرون کیفم داخل از مو گوشی آوردم می
 داد جواب که بود نخورده

 خوبین هاشمی خانوم سالم الو- من
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 دیگه گذرانیممی ای ممنونم جان خانوم سالم- هاشمی

 داشتم زحمتی یه براتون هاشمی خانوم- من

 جان خانوم کنید امر- هاشمی

 است ریخته بهم یکم ما خونه برین میشه- من

 گرفتند تماس مهندس آقای شما خونه میرم دارم راهم تو االن من جان خانوم- هاشمی

 گرفته تماس رایان که شدم خوشحال

 ندارین کاری من با فعال ممنونم پس خب- من

 سالمت به خانوم نه- هاشمی

 روندم همیشگیم گاه آرایش سمت به بود شده سبز چراغ کردم قطع رو گوشی

 کردم یداپ پارک جای زور به بود شهر مرکز نزدیک آخه نبودم راه یه تو بیشتر دقیقه بیست
 داص به بار چند رو سالن زنگ افتادم راه زیبایی سالن سمت به و کردم پارک رو ماشین
 مشتری چون اما بود توصیف قابل غیر سالن شلوغی شد باز تیکی صدای با در آوردم

 هب رو خودم و کشیدم دراز صورت اصالح مخصوص صندلی روی داد نوبت بهم بودم قدیمی
 کار که بود غروب های نزدیکی خوردم آرایشگاه داخل هم رو نهار سپردم گر آرایش دست

 برابر صد هام دست انداختم ام شده مانیکور های ناخن به نگاهی شد تموم ام اپالسیون
 ودب نشونده صورتم روی ملیحی آرایش و بود کرده صاف رو بلندم موهای بود شده تر جذاب

 از کردم پرداخت رو قبض و رفتم حسابداری سمت به که این از بعد و کردم تشکری
 مروند فروشی گل ترین نزدیک سمت به بود شده تاریک کامال هوا شدم خارج آرایشگاه

 نم اره داشتنه دوست معنی به هلندی رز فرد تعداد خریدم هلندی رز گل شاخه تا پانزده
 ودمب خونه راه تویه که مدت تمام بشم رایان مال میخواستم امشب داشتم دوست رو رایان

 وارد رو ماشین کردم باز ریموت با رو خونه حیاط در رفت نمی کنار هام لب روی از لبخند
 لبخند ماا شدم پیدا ماشین از لبخندم ترین زیبا با و داشتم بر رو گل دسته کردم پارکینگ

 در افتادم راه به خونه سمت به زده شک بود صدا سر در غرق خونه خشکید هام لب روی
 نبدتری میلویدند الکلی مست های پسر تویه برهنه نیمه های دختر کردم باز رو ورودی
 پله راه به رو خودم زحمت به پسرها دختر بین از دیدم می داشتم رو عمرم های صحنه
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 به رهخو مثل بد حس یه داشتم استرس بودم گرفته شوره دل رفتم باال ها پله از رسوندم
 روی زا دستم کشیدم پایین سمت به در دستگیره رفتم اتاقم سمت به بود افتاده جونم

 روی ودب دختر چندتا آغوش تویه برهنه تنه نیم با رایان پایین افتاد و شد شل دستگیره
 ... من تخت

 که یبلوند دختر و بود گذاشته لبش روی شو سیگار رایان شد حبس سینه یه تو نفسم
 کرد روشن رو سیگار براش رنگش طالیی فندک با میومد چشم به همه از بیشتر لوندیش

 فسن یه و کرد نزدیک هاش لب به رو بود رنگی سفید مشروب از پر لبالب کی جامی رایان
 ور جامش دوباره تخت کنار عسلی روی از تا برگردونند رو سرش خورد شو محتویات تمام

 به نگاهی زد کنار رو ها دختر هول با من دیدن با چرا دونم نمی شد من متوجه که کنه پر
 رایان های لب بوسیدن برای که دختری انداخت ها دختر صورت به نگاهی و من صورت
 به داوم پایین تخت از خوران تلو تلو شد رایان محکم سیلی مهمون بود برده جلو رو سرش
 سمتم

 دار کش صدایی با و

 نتونستم نیست خوب حالم من بشه طوری این نمیخواستم کن باور رههههههاااااا- رایان
 بدم تشخیص

 کردم خراب تو حال ببخش نیست مهم هه- من

 گوش هاش زدن صدا رها رها به شدم خارج اتاق از و کردم پرت سمتش به رو گل دسته
 امه دست رفتم ماشین سمت به رسوندم بیرون به رو خودم زور به جمعیت بین از نکردم

 زور هب زمین روی افتاد هام دست از سویچ بار چندین میورد فشار گلوم به بغض لرزیدمی
 مند قدرت های دست اسیر کمرم که بودم نشده ماشین وارد هنوز کردم باز رو ماشین در

 شد رایان

 کردم باز کمرم دور از رو رایان های دست

 برو رایان باش خوش ها همون با برو- من

 ؟ داری باور اره راستی و مستی داری باور دارم دوست من رها- رایان

 لعنتی دیدم خودم من دیدم دارم باور آره- من
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 تو روزی همون از دوستدارم من رها دیدم ها اون توی رو تو من رهام دیدی اشتباه- رایان
 دارم دوست رها کردم پیدا احساس بهت شدی من محرم

 سوار فیحر  هیچ بدون رایان به نصبت حسم به یا کنم اعتماد هام چشم به باید نمیدونستم
 شد ماشین سوار خوران تلو تلو رایان شدم ماشین

 باشم تنها میخوام رایان پایین برو- من

 یرو مو پا و کردم باز ریموت با رو پارکینگ در بری من بدون میخوای کجا نمیزارم- رایان
 دقیقه10 روندم بود جا اون ام خونه که ای مجتمع سمت به سرعت با دادم فشار گاز پدال

 رفح بود پریده سرش از مستی کنه ام قانع تا داشت سعی رایان مدت تمام کشید طول ای
 و گرفتم نگهبان از رو خونه کلید کردم پارک پارکینگ داخل رو ماشین کردم باور رو هاش

 بود زده زل بهم پشیمونش های چشم با رایان شدم آسانسور وارد

 رهایی بخشیدی- رایان

 اره معنی به سکوتی کردم سکوت

 می مامان یاد رو من خونه این جای جا شدم اتاقم وارد مستقیم و کردم باز رو خونه در
 لباس کمد کشو داخل از نباشه خودش و باشه خاطرش و یاد که بود سخت چقدر و انداخت

 در نارک به رایان انداختم باز نیمه اتاق در به نگاهی کشیدم بیرون رو ساتنم مشکی خواب
 دکمه و گذاشتم کنار رو حیا و شرم بود زده زل بهم خمارش های چشم با و بود داده تکیه
 مین نگاه ام برهنه اندام به و بود صورتم میخ رایان نگاه کردم باز یکی یکی مو مانتو های
 اجازه ازم هاش چشم با رایان کشیدم دراز تخت روی آروم و کردم تنم رو خواب لباس کرد

 آغوشم به آروم کردم دعوتش آغوشم به و کردم باز طرف دو به رو هام دست میخواست
 شدم بیدار خواب از رایان صدای با صبح شدم رایان مال همیشه واسه من و اومد ام زنانه
 و کنیم باطل ور صیغه تا گرفتیم تصمیم صبحونه بعد پاشیدم روش به رو لبخندم ترین زیبا
 های دست از عشق با اش شاخه آخرین تا رو ام مهریه رز گل شاخه111 بخونیم دائم عقد

 نیمک گذشت میتونستیم ها انسان ما اگه بود آسون بختی خوش چه و گرفتم رایان مهربان

 

 بعد سال یه
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 زدم چنگ رایان لباس به دستم با بود بریده رو امونم زایمان درد

 ....شه وقت.....رایان ......رایان- من

 شد بیدار خواب از زده وحشت رایان

 وارس رایان کمک با نکشید طول بیشتر ساعت نیم هام بچه کیف برداشتن و شدنم آماده
 بود آور سرسام تهران های خیابون یه تو رایان سرعت شدم ماشین

 کردی هول....... چرا تو نه...... کنم زایمان...... قراره من ......باش آروم ....عزیزم- من

 پاشید روم به استرس پر لبخندی رایان

 خوبم من گفته کی نه- رایان

 ....باشه..... همون....شون..اسم...رایان- من

 بگی تو چی هر عزیزم اره- رایان

 های نفس بودم عرق غرق کردم حس یهو رو تنم شدن خیس بود پیچیده شکمم زیر درد
 برسه هام بچه به اکسیژن تا میکشیدم عمیق

 وارد سریع برگشت ویلچر با دقیقه چند بعد و شد پیدا ماشین از رایان رسیدیم بیمارستان به
 انزایم از بعد آوردم دنیا به طبیعی رو هام دختر بخش مای ما کمک به شدیم زایمان بخش

 اما بود هگرفت خوابم برد بین از رو ضعفم داد دستم به پرستار که خرمایی بودم شده حال بی
 وابخ به آروم سه هر و دادم شیر ترنم و تبسم به ترتیب به میدادم شیر ها بچه به باید

 رفتیم

 ودندب کرده بغل رو ترنم و تبسم شایان و رایان کردم باز رو هام چشم ها بچه گریه صدای با
 دادند می تکون آروم و

 خانومی خوبی- رایان

 بستم آروم رو هام چشم و پاشیدم روش به لبخندی

 ؟ خواهری خوبی- شایان
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 دادم جواب بهش سختی به

 داداشی ممنون- من

 هب شو بختی خوش های در که بود شده خسته من بختی بد دیدن از خودش زندگی انگار
 که یزندگ بود من زندگی قسمت ترین بخش لذت رایان و هام دختر کنار زندگی کرد باز روم
 امیدوارم شد پسر تا دو صاحب و کرد ازدواج عشق با هم شایان شد ما رایان و من با فقط

 .رسیده بختی خوش و سعادت به رها که این از باشه خوشحال مامانم

 

 که دارم رو تشکر کمال گرامیشون همکاران تمامی و غالمی علی آقای جناب از پایان در و
 بزارم نمایش به رو خودم قلم تا دادند رو امکان این من به

 ممنونم کردند همراهی رمانم پایان تا رو من که عزیزانی تمامی از

 

 

 (پایان)                        


