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 .نه زیادی حرف می زنی سرمو می خوری_

 :دستشو روی موهام کشید و گفت

 .ادم با شوهرش که اینطور حرف نمی زنه ضعیفه_

 :در قابلمه لپه ها رو برداشتم وگفتم

 انتظار داری بهت بگم عزیزم لطفا از آشپزخونه برو بیرون؟_

 .نه دیگه انقد خشن عزیزم تهش از صد تا فحش بدتره_

 .یه دونه لپه برداشتم تست کنم ببینم له شده یانه

 .خوبه خودتم می فهمی باهوشیااا_

 .موهامو از روی شونم کنار زد

فتمخم شد اولش حس کردم میخواد گاز بگیره برای همین گ : 

 .قسم می خورد باز بخوای گاز بگیری می کشمت_

 .تو گلو خندید و اهسته جایی که گاز گرفته بود رو بوسید

 .بااین کاری که کرد یهو لپه توی دستم ول شد و افتاد باز تو قابلمه

 می خوای قیمه درست کنی؟_

 هوم؟_

 .آهسته به بازوم زد
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_ کنی؟ حواست کجاست دارم می پرسم قیمه داری درست می  

 تند تند پلک زدم من خاک بر سر داشتم چیکار می کردم؟

 .سر خودم داد زدم خودتو جمع کن دختر االنه بفهمه

 .نه کوفته_

 .آهانی گفت

 .شورش نکنی_

 .در قابلمه رو گذاشتم وتوپیدم

  

 .اگه تو بری بیرون من حواسمو جمع کنم شور نمی شه_

 .دستشو به نشون تسلیم برد باال

_ پرستار شما به خودت مسلط باش من رفتم بیرون چشم خانوم . 

 .به محض رفتنش برگشتم و دستمو گذاشتم رو قلبم

 لعنتی چرا انقدر تند میزد؟

 دیوونه چرا بادیدن یه پسر خوشگل دستو پات داره می لرزه؟

 .یه لیوان اب برای خودم ریختم وتو یه نفس سرکشیدم

طور نمی شد که هی زرتی جلوش وا  باید افسار دلمو سفت و محکم می چسبیدم این

 .بدم
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 .باحس بوی سوختگی به سمت گاز دویدم

*** 

 .هومم بدک نیست_

 .چپ چپ نگاش کردم

 !!!چیه نزدیک بود خونرو بفرستی رو هوا_

 .چشمامو براش گرد کردم

تو چرا این همه بزرگش می کنی؟رفتم یه لیوان اب بخورم یه ته گرفتگی ساده بود _

 !!!!همین

زدیک بود بره رو هوا از کجا اوردی؟خونه ن  

 .همه اتفاقای بد از همین جاده خاکیا شروع می شن دیگه_

 .جعبه دستمال کاغذی به سمتش پرت کردم

از خداتم باشه غذا به این خوشمزگی دادم بخوری حقته عین خیلی از زنای دیگه _

ا بگیرهبشینم ناخونامو الک بزنم شوهرمم دندش نرم بره از رستوران برام غذ . 

 ایول اینو از کجات در اوردی؟_

 .دست به سینه شدم ودرست عین خودش گفتم

 …همه چی از همین جاده خاکیا شروع میشه دیگه_

 .پاشو ظرفارو بشور کم کم حاضر شو بریم_

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

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

 :چنگالمو تو تیکه نصفه شذه کوفته فرو کردم وگفتم

 .فکر کن یه درصد، غذارو من پختم شستن ظرفاش با تو_

یر خنده نمایشی اشک گوشه چشمشو پاک کرد وگفتزد ز : 

چقدر با مزه ای اخه نمی گی انقدر با من شوخی می کنی از خنده می میرم؟اخه _

 کدوم مردی دیدی ظرف بشوره؟

 :از سرجام پاشدم رفتم سمتش با نگاهش رصدم کرد دستشو گرفتم وگفتم

 .همه چی از همین جاده خاکیا شروع میشه_

د با دستاش دور صورتمو قاب گرفتاز سرجاش بلند ش . 

 .تاتورو دارم نیازی به طوطی ندارم_

 .آستین پیرهنشو باال زد

 .حتی فکرشم نکن تنها ظرف بشورم الاقل اگه کمکم نمیکنی کنارم وایسا_

 .متعجب نگاش کردم

 جدی می خوای ظرفارو بشوری؟_

 :همونطور که دستشکش دستش می کرد گفت

 .به موقش جبران این کارتو می کنم_

 .پوفی کشیدم
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 .پس بگو میگم تو مجانی کاری واسه کسی نمی کنی نگو به فکر خودتی_

 .شیر ابو باز کرد

 .بسه زیاد حرف نزن به جاش اون ظرفارو بیار_

ظرفارو از روی میز جمع کردم و گذاشتم کنار دستش که یه نگاه به من یه نگاه به 

 .ظرفا کرد

_ اش دیگهزود ب … 

 .کفشمو پام کردم و سوار اسانسور شدم

یه نگاه تحسین برانگیز به سرتا پام انداخت اما انگار مغرور تر از اونی بود که بهم بگه 

 .که چه خوشگل شدم

از اسانسور پیاده شدیم داشتم به این فکر می کردم بااین پاشنه ها چجوری از این 

نیدکه گفتسرازیری برم پایین که انگار حرف دلمو ش : 

تو از اون در برو الزم نیست بااین کفشات سرازیری پارکینگو بیایی پایین ماشین _

 .از پارکینگ دراوردم میام همونجا سوارت می کنم

 :بدون هیچ مخالفتی گفتم

 …باشه_

 .دم در ایستاده بودم که از دور دیدم یه پسر جوون و خوشتیپ داره میاد سمتم

بعدش وقتی اومد سمتم وپرسیداولش فکر کردم مزاحم اما  . 
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 شماهم مال همین ساختمونید؟_

 .فهمیدم که همسایه ایم

 .بله_

 :سرشو تکون داد وگفت

 چه خوب کدوم طبقه اید؟_

 .طبقه سوم_

 .چشماشو ریز کرد وسوالی پرسید

 همسر دکتر مهرزادید؟_

 .لبخندی زدم

 بله شما می شناسیدش؟_

 .دستشو دراز کرد تا باهام دست بده

نگاه به دستش انداختم بی ادبی بود اگه دستشو رد می کردم باالخره همسایه بودیه  . 

 :دست دادم که گفت

فکر نکنم اینجا جا مناسبی برای معرفی کردن خودم باشه اما معرفی میکنم آرمان _

 .هدایت هستم قرار که اگه خدا بخواد همکار همسرتون بشم

 :دستمو کنار کشیدم و بالبخند گفتم

_ جالب شماهم دکترید؟ع چه   
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 :نگام کرد وگفت

 .اگه خدا بخواد یه شیش سالی اره_

 .پس باید تخصص داشته باشید_

 .خواست جوابمو بده که همون موقع صدای بوق ماشین اومد نگاه کردم که دیدم مهبد

 …معذرت می خوام همسرم_

 :از جلوم کنار رفت وگفت

 از آشنایی با شما خوشحال شدم خانوم؟؟_

گفتم با عجله . 

 .گیتا سلحشور هستم_

 …و به سمت ماشین رفتم

 .به محض سوار شدن مهبد پرسید

 کی بود؟_

 :کمربندمو بستم و گفتم

 .ارمان هدایت همسایمونه جالبیش اینه که اونم دکتره_

 :همونطور که دندرو جا می زد با بدخلقی گفت

 هیچم جالب نیست تو همیشه با غریبه ها انقدر صمیمی می شی؟_

چپ نگاش کردم وگفتچپ  : 

اوال غریبه نبود دوما همسایمون بود سوما منه تحصیل کرده خیلی زشته بالنسبت _
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ر عین خر سرمو بندازم پایین و جواب همسایمو ندم چهارما چه صمیمیتی؟اسم این کا

 .که صمیمیت نیست بهش میگن برخورد اجتماعی

فشو خورددهن باز کرد تا چیزی بگه اما انگار صالح ندونست و حر . 

از دستش ناراحت بودم برای همین رومو به سمت شیشه برگردوندم وتا وقتی که 

 .رسیدیم یه کلمه باهاش حرف نزدم

 .اونم انگار قد تر از من بود که یک کلمه حتی باهام حرف نزد

روبروی خونه مامانش اینا بودیم می خواست ماشین پارک کنه که یهو یه ماشین 

لش که اگه مهبد به موقع ترمز و نمیزد می زدیم یه ماشین مشکی رنگ پیچید مقاب

 .جلویی

 .!برخرمگس معرکه لعنت_

 میشناسیش؟_

 :به سمتم برگشت و گفت

 .پسر عمومه_

 .یه تای ابرومو باال دادم و با تعجب پرسیدم

 !!چرا اینجوری کرد؟_

 :زیر لب زمزمه کرد
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 …واضح نیست؟چون کرم داره_

ت درست کنارمون ایستادماشین جلویی دنده عقب گرف . 

 .شیشه اشو داد پایین مهبدم با اکراه شیشه اشو کشید پایین

 …به به پسر عموی گل گالب ما_

 .مهبد سرشو تکون داد

 .علیک سالم_

 تنها اومدی پسر عمو؟؟_

خم شد انگار می خواست صندلی کناری که من نشسته بودمو ببینه اما مهبد اومد 

 :جلوش و گفت

_ جا ماشینتو پارک کنی؟می خوای همین  

 .خودشو که مهبد نمی زاشت ببینم اما صداش اومد

 خدا بهت صبر ایوب بده چجوری با این پسر عمو ما می سازی؟_

 :قبل از اینکه من بخوام چیزی بگم مهبدگفت

 .من میرم اونور تو همینجا ماشینتو پارک کن_

 .مهبدماشینو زد توی دنده خواست حرکت کنه که صداش اومد

_ ه توهمین جا پارک کن من میرم اونورن . 
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 .مهبد رفت عقب خواست ماشینو پارک کنه اما اون پیچید مقابلش و نزاشت

 :با تعجب گفتم

 چرا اینجوری می کنه؟_

 :مهبد باحرص گفت

 …محاله بزارم اینجا پارک کنه_

 .با تعجب به کل کل بچگونشون نگاه کردم

هی می خواست مهبد پارک کنه اون هی اون می خواست پارک کنه مهبد نمی زاشت 

 .نمیزاشت

 .هیچ کدومشون عقب نمی کشید

 .کم کم داشت حالم بهم می خورد بسکه هی جلو عقب شده بودم

 .دیدم اگه همینجوری ادامه پیدا کنه شب میشه

 :بی طاقت دستمو روی دستش گذاشتم و گفت

 .مهبد بسه دیگه کم کم داره حالم بهم می خوره_

م اونم از همین فرصت استفاده کرد و ماشینشو پارک کردمهبد برگشت سمت . 

مهبد با عصبانیت زد رو فرمون چپ چپ نگام کرد اما هیچی نگفت و ماشینشو برد اون 

 .دست پارک کرد
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 :قبل از اینکه دستم رو دستگیره در بشینه مهبد گفت

 !!!نبینم جواب سالمشو بدی_

 .چشمامو گرد کردم

_ ن مهبد بیشعوره؟؟؟جوابشو ندم که بره بگه ز  

 …غلط کرده_

 .سرمو به نشونه تاسف تکون دادم وپیدا شدم

در ماشینش باز شد خودش تنها پیدا شد تو نگاه اول ته چهرش خیلی شبیه مهبد 

 !!!بود

 .اما از نظر هیکل از مهبد هیکلش ورزشکاری تر بود

 :یقه پیرهنشو درست کرد با دیدن من لبخندی زد و مودبانه گفت

 .سالم عرض شد_

نگاه سنگین و پر اخم مهبد و رو خودم حس می کردم مطمعن بودم باهاش یه دعوای 

 .سختی دارم

 .نمی تونستم اصال نباید مهبد منو وارد دعوای دو نفرشون می کرد

 :لبخندی زدم و مثل خودش گفتم

 .سالم_

 :نگاهشو از من گرفت و پر طعنه یه مهبد گفت

_ و راهی داری به سالمتی؟احوال پسر عمو چه خبر؟ت  
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 .مهبد دزد گیر ماشینو زد و ازش پرسید

 تو چی؟هنوز با خانومت دست به کار نشدید؟_

 :قهقه ای زد و گفت

 .نگران اون نباش مطمعنن نمی زارم نفر اول این بازی باشی_

 :مهبد بدجنسانه گفت

 .ای تونستی نزار_

رفتیم سمت خونهلبخندش جمع شد مهبد اومد سمتم دستمو گرفت و با هم  . 

رفتیم تو داخل حیاط بودیم مهبد برگشت عقب وقتی دید دوتاییمون تنهاییم با 

 :عصیانیت گفت

 من بهت چی گفتم؟_

 :عسن خودش گفتم

نتونستم وقتی مودبانه میگه سالم عین بیشعورا جوابشو ندم خواهشا منو وارد این _

 .!!ماجراها نکن

ونه باز شد و مادرش اومد بیروندهن باز کرد چیزی بگه همون موقع در خ . 

 .سالم پسر گلم_

مهبد رفت جلو انگار فقط الزم بود مادرشو ببینه تا بخنده عوضی با من با دوتن عسلم 

 .نمیشد خوردش اونوقت واسه مادرش هرثانیه لبخند ول میده

 .سالم مامان جون_
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 .رفتم جلو محکم بغلم کرد پیشونیمو بوسید

 .سالم عروس خوشگلم_

ین بریم داخل رفتیم تو گویا کل فامیلو دعوت کرده بودن چون خیلیاشونو نمی بیای

 .شناختم

 :مامان رو به همه کرد وگفت

 .اینم عروس خوشگلم گیتا خانوم_

مجبور شدم یه دور با همه سالم روبوسی کنم اونقدر تعدادشون زیاد بود که اخراش 

 .لبام جمع نمی شد

گشتم که دیدم یه خانوم که اصال باهاش سالم تموم که شد داشتم دنبال مهبد می 

 .وعلیک نکردم یهدکنار ایستاده

 .رفتم سمتش با دیدن من یکم خجالت کشید

دروغ چرا اصال تو نگاه اول ازش خوشم نیومد چون نه خوشگل بود نه اصال به تیپش 

 .رسیده بود

 .موهاش و انگار بلوند کرده بود که اصال به صورت سبزش نمی اومد

وقتی باهاش حرف زدم تازه فهمیدم که نباید ادمارو از روی ظاهر قضاوت کرداما  . 

اوالش یکم خجالت می کشید اما بعدش خیلی بامزه حرف می زد اونقدر که نفهمیدم 

 .چجوری یک ساعت گذشت
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 شما رهامو ندیدید؟_

 .سوالی پرسید

 رهام؟_

 .سرشو تکون داد

 .شوهرم پسر عمو اقا مهبد_

ه برای تعجب داشتن می رفتن باال وگرفتمجلوی ابروهایی ک . 

 …باورم نمی شد

 .چرا دیدمشون دم در بودن ندیدم که بیان داخل فکر کنم هنوز دم در باشن_

 .از سرجاش بلند شد

 .گیتا جون معذرت می خوام من یه لحظه برم بیرون میام_

 .داشتم به رفتنش نگاه می کردم که یهو صدای مهبد نزدیک گوشم شنیدم

_ چکس اینجا دوسش نداره اما میبینم زن من دوسش داره که داره باهاش حرف هی

 .می زنه

 .نگاش کردم

 چرا دوسش ندارن؟_

 :مبلو دور زد و کنارم نشست

 .به دالیل خیلی زیاد که اگه االن بخوام برات بگم شب میشه_

 :دست به سینه نگاش کردم و گفتم

 .فعال که هم تو بیکاری هم من_
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وک بینیم و به شوخی گفتاهسته زد رو ن : 

 !!!تو نه شما!! ادم که به شوهرش نمی گه تو_

 .مامانت و فامیالتو دیدی شنگول شدی_

 .سرشو تکون داد

 تو این یه مورد باهات موافقم_
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