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کارش باعث   نیاما خبر نداشت هم ردی خرج اضافه کردن مرا بگ یلوغر زد که ج یکم

بود. به   یسنگ تمام بگذارم. درس بزرگ  رمیبگ میو تصم افتمیشد من به لج با خودم ب

  یبرا یخرج نکردن حت یمادرم برا ی نگران نیمن فهماند اخالق بد خساستم از هم

شاپ سفارش  یداخل کاف یخوراک یرفتن ساده با خودش نشأت گرفته. کل رون یب کی

من   بی اش پول ج یو پاش کردم. تمام نگران ختیر شتریب  یغر زد و من ه یدادم. ه

  یگرفت تا پا یم رادیکرد و ا یبود. آنقدر حساب و کتاب م نطوریهم شهیبود. هم

  دهیا بخورم. تازه فهمعمر ضربه اش ر کیدرخت خساست من آب و کود بپاشد و من 

نگذشت که کامال موضع مادرم عوض شد.  یلی. خست یکار چ نیبودم قصد سحر از ا

سال جوان   ستی. انگار برمیبم شیتوانستم به خاطر برق چشمانش همانجا برا یم

دادم تا از من و مادرم  شخدمتیرا دست پ لمیموبا یسحر گوش هی شده بود. به توص

کرده   شیبرا کارها نیپدرم از ا ی. کد یکش ی. قربانش بروم خجالت مردیعکس بگ

مانده بود او هم زن است و دلش از   ادمی پسرش بودم  نیزتریکه مثال عز یمن یبود؟ ک

خواهد؟ طبق دستورالعمل سحر دستش را مثل دختربچه ها گرفتم و در  یم زهایچ نیا

دختربچه   کی یممکن است برا که رمیبگ یا  هیهد شیپاساژ گرداندم. گفته بود برا

برداشتم و هرچه  یقهوه ا  ییکاموا ی با موها یدخترک عروسکپانزده ساله بخرم. 

  یرا به دست ها ایسرت. آخ که انگار دن یاصرار کرد که گران است گفتم فدا

کرد و   یم فی برده بود. خاطره تعر ادیرا از  هیزحمتکشش داده بودم. کامال سحر و بق

که  دیکردم گفت شام بمانم. از دهنم پر ادهیخانه که او را پ یجلو .دیخند یبلند م

 سالم منو برسون! دیسحر منتظرم است. او هم از دهنش پر

  یکه شب قبل کمکم کرد نسخه ا  یرا گرفتم. دکتر مشاور  ممیراه باالخره تصم نیب

کنترل خشم و اعصابم که اعتماد نکردم استفاده کنم. نسخه دکتر  ینوشته بود برا 

طومار بود به دست   کیرا همراه نسخه دکتر متخصص سکستراپ که خودش  یعامر

نوشتم تا شروع به   یدر کاغذ قیداروخانه دادم و دستورالعمل هر دو را دق یمتصد

سرم   پشت در واحدش پشت دن یو به محض رس  دمیخر یخوردن کنم. دسته گل

دانست   یم ایپنهان کردم. سحر در را گشود اما صبر نکرد من وارد شوم. بدجنس گو
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 بشیاجاق گاز در آشپزخانه تعق یکرد. تا جلو یگرفته بود و فرار م افهیکه آنطور ق

 کند.  نگاهمکردم اما برنگشت 

  یمقدمه آنها را از پشت بغل کن یب یدکترم افتادم: زن ها دوست دارند گاه هیتوص ادی

 !یو احساس درونت را کنار گوششان زمزمه کن

از همه    شتریصورتش گرفتم: امروز ب   یبغلش کردم دسته گل کوچکم را جلو  یوقت

 عمرم عاشقتم...

 نشو!  ریجوگ ادیرا گرفت اما مرا به عقب هل داد: باشه ز گل

 !لیبه سمتم و کف دستش را نشانم داد: موبا دیچرخ باالخره

من و مادرم را چک  یرا در دستش گذاشتم. با دقت عکس ها لمیموبا یگوش متعجب

 تکان داد: اوم... خوبه! شرط دوم! تیبه عالمت رضا یکرد و سر

 دلم... زیباال انداختم: من سراپا گوشم عز  ییابرو

دو سال   سیتا شام حاضر بشه بنو نی کاغذ و خودکار گذاشتم... برو بش  زیم یرو  -

 م؟یقراره من و تو کجا باش خیتار نیساعت در ا نیهم گهید

 سخته! یلیکه خ نیا  -

بساز  یذهن ری خودت تصو یکن پسرم... برا یابافی... روی سیچند تا بنو یتون یم  -

من نوشتم پس تو هم   ؟یکن یتصور م یمن و خودت رو چه شکل گهیدو سال د نیبب

 ... برو انقدر مزاحم من نشو... یتون یم

 قلمداد کردم: بچه پررو...  یآخرش را شوخ جمله

خواست اعتراف کنم   یرفتم. دلم نم دشیرا شستم و سراغ پروژه جد میها دست

را خواسته بود. علت حرف گوش کن شدنم هم  نیاز من هم قایمشاوره روانشناسم دق

  یا  قهیدق ستیب دیکند. کاغذ سف یداند چه کار م یم قایبود که باور کردم سحر دق نیا

کردم سحر را   ینداشتم. هر چه در ذهنم مرور م یا  دهیا چیچشمانم بود و من ه یجلو

خسته   و خودم را دمید یگاز م یجلو گریسال د ستیب ایده  یحت یزمان نیدر چن

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

  ی. چقدر کسل کننده داشتم زندگمیگفتن ندار یبرا یحرف  کهیدر حال ون یزیتلو یجلو

داشته باشم. سحر با   یتوانستم هدف  یم ینطوریبردم و چه خوب که ا یم شیرا پ

به نظرم واجبه    یرسه ول یبه ذهنم نم  یچ ی که آمد از او کمک گرفتم: من ه یاچ ینیس

 ؟ یشه تقلب برسون یکاغذ تا آخر پر بشه... نم نیا

که ازت   یز یچ نیگذاشت: ا زیم یفاصله از من نشست و استکان را با قندان رو با

با من  یخوا  یم نکهیمشترک داشته باشند... از ا یایزن و مرد با هم رو یعن یخواستم 

ق باشم تو  تونم سحر ساب  ینم گهیمن د ؟ی دار یچه توقع یکن یدوباره شروع به زندگ

 بود...  نیتو فقط ا یای... سابقا رویست یقبل ن اوشیهم س
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