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  رهیزد. با لبخند بهش خ یبه توت فرنگ یتوجه به حرفم، گاز یسرش رو تکون داد و ب

 شدم و گفتم:

 ها شهیخوشمزه م ارم؟یبرم برات نوتال ب_

 تکون داد.  یمنف  یرو به نشونه  سرش

 رو باز کردم. رهنمی پ یام رو به مبل داد و دکمه ها هیتک

 

 که دهنش پر بود، گفت:  همونطور

ازدواج   نیبتونه با نازن منیبلکه محمدحس م،ی ریزن بگ نیرحسیام  یاول برا گهیبابا م_

 کنه

 کردم:  یا خنده

 گهیمشکل داره د نیچون اون با نازن کنه؟یم نکاروی فهمم. چرا ا  ینم نویرحس یواقعا ام_

 باهاش خوب باشن؟ دیهم نبا هیبق

 

 به فکر فرو رفت.   یهاشو باال انداخت. چند لحظه ا شونه

 طرفم برگشت و گفت:  به

 ؟ یردختر خوب سراغ ندا التون یتو فام_

 خنده.  ریحرف، زدم ز نیا دن یشن با

 

 گفت:  یکرد و با تند یاخم

 حرف من خنده داشت آخه؟ یکجا ؟یخندیچرا م_

 خنده توش بود گفتم:  یها  هیکه هنوز ته ما ییتکون دادم و با صدا یسر
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 م یهامون ندار لیبا فام یروابط خوب ادیکه ما ز یدونیخودت بهتر م_

 

 زد و در همون حال گفت:  شیبه توت فرنگ یگاز

 باشه حاال. حاال بزن تو ذوق من _

 و در همون حال با عشق گفتم:  دمیرو کش لپش

 بزنم تو ذوقت آخه؟  یچ یبرا _

 

 گفتم:  تی و با جد دمیکش قیعم ینفس

 ن یرحسیام یدنبال زن برا  میریاز فردا م_

 کرد:  یاخم

 سام کشمتی. مایکنیمسخره م یدار  نیبب_

 بازوم کرد.  یحواله  یمحکم یضربه  و

 ابروهامو باال انداختم: 

 .  کنمینم یبه خدا شوخ _

کردم و از جام بلند شدم و به اتاق رفتم و  یهم چپ چپ نگاهم کرد. خنده ا  باز

 اومدم و رفتم آشپزخونه.  رون یلباسام رو عوض کردم. ب

 

 که ونوس اومد داخل و گفت:  ختمیر نکیس یها رو تو وهیم

 شورم  یبرو اون ور خودم م_
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دوران دست به  نیا یخواست تو یدو ابروم نشوندم. اصال دلم نم ون ی محو م یاخم

 بزنه.  دیو سف اهیس

 خواست!  یخب خودش نم یول

 شمرده گفتم:  شمرده

 فقط باهام حرف بزن، خوبه؟   نیشورم. تو بش یکه، م ستمی من چالق ن_

 

 و نشست.  دیرو عقب کش یزد و صندل یلبخند 

 انداخت و گفت: تنش  یبه لباسا ینگاه

 خواد یم یپاساژ گرد  کمیدلم  م؟یلباس بخر  میعصر بر_

 رو تکون دادم: سرم

 حاال؟  می. کجا برزمیباشه عز_

 

 متفکر شد. و بعد با ذوق گفت:  یلحظه ا چند

و  ایکه ب کنهیدرست م ییها کیش هیهستا،  نشییپاساژ )...(. اون کافه طبقه پا میبر_

 .  نیبب

 گفتم.  یکردم و سرم رو تکون دادم و باشه ا  یا خنده

 سکوت بود که گفت:  یلحظه ا چند

 از سام چه خبر؟ _

 

 محو زدم. شونه هامو باال انداختم:  یلبخند 
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. که اونم اثرات داروهاشه.  زنهیقاط م  ییوقتا هیفعال که با نقره رابطشون خوبه، _

 واسش  نییپا ارمیدوزشون رو ب کمی خوامیم

 :رو تکون داد سرش

 نقره تنگ شده.  یدلم برا  نجا؟ی ا میشب دعوتشون نکن هی_

 

 رو به طرفش چرخوندم و گفتم:  سرم

 هم خوبه  یلیچرا که نه. خ م،یسفارش بد رون یکه غذارو از ب یشی م یاگر راض_

 حرفم درشت شد.  نیا دن یهاش از شن چشم

 گفت:  یتند با

 دست پختم بده؟  ایمن خودم فلجم؟  ؟یزنیم هیچه حرف نیا_

بزنم   یو تا خواستم حرف دمیآب رو بستم. دستام رو به لباسم مال ریکردم و ش یخنده ا

 گفت:  عیسر

 نگو.  یچیاولندش دستاتو با لباست خشک نکن. دومندش ه_

 توجه گفتم:  یکردم و ب یا خنده

 .  یبش  تیاذ  خوادی دلم نم_

 

 انداخت:  نییپا سرشو

 یکار چیمثل من ه شنیهمه زنا حامله م خب. شمیم تی اذ شتری ب ینجوریمن ا_

 شهیکه سنگ رو سنگ بند نم ینجوریا کنن؟ینم

 دادم.  رون یرو پر شدت ب  نفسم

 شونه اش گذاشتم:  یرو رو دستم
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  یبخوا نکهیبه حال ا یوا  ،ی ریگیحالت تهوع م خورهیبهت م ییهر غذا یآخه تو بو_

 ی درست کن

 

 تکون داد:  یمنف  یرو به نشونه  سرش

 چاق شدم یکل دم،یانجام نم یکار چیبندم. از بس ه  یرو م می نیب یجلو  یزیچ هیبا _

 کردم:  یا خنده

 چشمات گود افتاده خانم خانما ری! زیلیآره خ_

 

 نداد.  یکرد و پاسخ سکوت

  یمحو و تصنع یحال، اخم نیزدم و در ع یشده بود. لبخند  زوون یو لوچه اش آو لب

 کردم و گفتم:

 خودتو لوس نکن.   نمیپاشو، پاشو بب_

 

 برداشتم و به طرفش گرفتم و گفتم:  یبیس

 بخور واست خوبه  بیس_

 رو ازم گرفت و از جاش بلند شد و همزمان گفت: بیس

 . باشه؟ کنمیخودمم شام درست م ،ی کنیسام و نقره رو دعوت م_

 رو تکون دادم: سرم

 باشه.  _
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رفت،   یم ون یزد و همونطور که آروم آروم از آشپزخونه ب بیبه س یزد. گاز یلبخند 

 لب با دهن پر گفت:  ریز

 پنگوئنا شدم  هیاه اه اه. شب_

 کردم:  یا خنده

 . یانیخوبه خودت در جر_

  یگذاشتم، باق خچالی یها رو شستم و تو وهیتمام م نکهیکردم و بعد از ا یخنده ا

 رفتم.  رون یو ب دمیها چ نتیکاب یهارو تو دیخر

 کرد.  ینگاه م ینشسته بود و با دقت تمام باب اسفنج ون یزیتلو یرو به رو  ونوس

 تاسف تکون دادم و با خنده گفتم: یاز رو یسر

 خجالت بکش _

 

 : دیبه طرف چرخوند و با تعجب پرس سرشو

 کردم مگه؟ کاریچ ؟ی چ یوا برا_

  یخنده موج م یها هیصدام ته ما یکه تو یاشاره کردم و در حال ون یزیسر به تلو با

 زد گفتم:

 از سنت خجالت بکش  ؟یکنینگاه م یباب اسفنج _

 

  رهی تفاوت باال انداخت و همونطور که نگاه خ ی. شونه هاش رو بدیاون هم خند متقابال

 دوخته بود گفت:  ون ی زیاش رو به صفحه تلو

 .  برهیم فشویبچه ام ک کنم،یمن نگاه م_

 رو تکون دادم: سرم
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 .. قانع شدمهوم_

 

ظرفش  یاز تو  ینشستم و دستم رو دور شونه هاش انداختم. توت فرنگ کنارش

 بهش زدم. یبرداشت و به طرف دهنم آورد. از دستش گرفتم و گاز

 گفت: همزمان 

 از بابات چه خبر؟ _

 هامو باال انداختم:  شونه

 وقته بهم زنگ نزده  یلیندارم، خ یخبر_

 

 شد.  رهیچشم هام خ یرو به طرفم چرخوند و تو سرش

 که متعجب ابروهامو باال انداختم و گفتم: یطوالن یاونقدر

 ؟ یکنینگام م ینجوریچرا ا ه؟یچ_

 چشم غره گفت:  با

 به تو زنگ بزنه؟  دیاون با_

 

داشت؛ هر   یبر م حتی فاز نص یلیحامله شده بود، خ یانداختم. از وقت نییرو پا سرم

 گفت.  یهم نم راهیچند پر ب

 .دمی پرس یزدم بابا و حالش رو م یزنگ م دیبا من

 شد.  یکارم م نیمانع ا یزیچ هی اما

 . یا  گهید زیمثل حس غرور با هر چ یزیچ هی
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 انگار دلم هنوز باهاش صاف نشده بود. 

 شد.  یرابطه مون خراب نم ینجوریکرد و ا یوقت با مهسا ازدواج نم چیکاش ه

 نداشت؛  یچندان فی قبلش هم تعر البته

 !یچ یبه از ه یخب کاچ یول

 

 آرنج ضربه به پهلوم زد و گفت:  با

 با تواما، حواست کجاست؟ _

راحت بشه و کال   الشیخ نکهیا ی. سرم رو تکون دادم و برا دمیکش قیعم ینفس

 موضوع بشه گفتم:  نیا  الشیخیب

 . خوبه؟ زنمی امشب بهش زنگ م_

 

 زد.  یرو به نشونه مثبت تکون داد و لبخند سرش

 گفتم:  هیکنا دیاشاره کردم و با خنده و شا ون یزیعوض کردن بحث، به تلو یبرا 

 نگاه کن خانم کوچولو  تویباب اسفنج _

 کرد: زیر چشماشو

 گه؟ ید یبحثو عوض کرد_

 

تفاوت چرخوند و به   یمثبت تکون دادم. سرش رو ب یسرم رو به نشونه  تیقاطع با

 شد.  رهیخ ون یزیتلو

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 گردنش نشوندم.  یرو یحرکتش خنده ام گرفت و بوسه ا  از

 نداشت گفت:  غیاز ج یکه دسته کم ییخودش جمع شد و با صدا یتو عیسر

 وونه ینکن د_

 

 کردم و گفتم: زیشرارت تمام چشم هامو ر با

 ؟ یبه من نداد  یبوس درست و حساب هیه چند وقت یدون ی. مخوادیدلم م_

 باال انداخت:  ییجاش خورد و ابرو یتو یتکون

 کنم یبرات م یفکر  هی ادیب ایبچه به دن  نکهیصبر کن بعد از ا یکم_

 

 شدم و گفتم: رهیبهش خ  یسیپوکر ف تینها در

 کنمیبابا. من هر وقت دلم بخواد کارمو م  الیخیب_

 تکون داد:  سرشو

 دونم یم_

 زدم.  یگوشش رو بوسه ا  یالله  کینزد ییجا هیبار   نیکردم و ا یا خنده

 بهم انداخت.  گهینگاه د هیگوشش گذاشت و باز هم  یدستشو رو

 تمام گفتم: ییهامو باال انداختم. و با پررو شونه

 ی تحمل کن یمجبور_

 گونه اش رو بوسه زدم. یبار رو نیا  رانه،یغافلگ و

شکمش  یداشتم. دستمو رو یکرد. اون لحظه واقعا احساس خوشبخت یا خنده

 گذاشتم. 
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دونستم   یحس پدرانه تمام وجودم رو گرفته بود که نم  هیپررنگ تر شد.  لبخندم

 گفتم:  یکنم. به آروم فشیتوص دیچطور با

 گه ید میشد وونهی. دادیب ایکاش زودتر به دن_

 کرد:  یخنده ا ونوس

 ؟ یکار یاوه حاال کجا_

 

 ونوس گذاشتم و گفتم:  یشونه ا ی. سرم رو رومیهر دو سکوت کرد یلحظه ا چند

 کنه؟ یکه نم تتیاذ_

 تکون داد و گفت:  یمنف  یرو به نشونه  سرش

 آرومه  یلینه. بچم خ_

 

چشماش که گود رفته بود   ریو به ز دمیصورتش کش یرو باال آوردم. دستم رو رو سرم

 تم: شدم و گف رهیخ

 هان؟ ؟یاریباال ب زویهمه چ دیتو با یتا ک_

 هاشو باال انداخت:  شونه

 رو دارن. نایتهوع و ا نیهم ا یتا نه ماهگ ایدکتر گفت بعض _

 

 دادم:  رون یرو پر شدت ب  نفسم

 آخه.   شهیکه نم ینجوریا_
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 بهم انداخت و گفت:  یو نگاه دیخند آروم

 من زیعز زنهیدکتر سر خود که حرف نم شه؛یم_

 

 رو تکون دادم. سرم

 هاش اشاره کردم و گفتم:  یظرف توت فرنگ به

 بخور _

 دونه هم دهن خودش گذاشت.  هیدونه به طرفم گرفت و  هیتکون داد و  سرشو

 زنگ تلفن اومد.  یصدا

 ونوش خواست بلند شه، مانع شدم و خودم بلند شدم و به طرفش قدم برداشتم.  تا

 رو برداشتم و جواب دادم:  یگوش

 الو؟ _

 

 : د یچیگوشم پ یتو  نیبشاش و خوشحال محمدحس یصدا

 ونوس خوبه؟  ؟ی سالم. خوب_

 زدم و نگاهم رو به ونوس دوختم:  یلبخند 

 ؟ ی. تو چطورمی سالم بر برادر زن عاشق. هر دو خوب_

 .دیکش یآه

 

 ! هیفقط از سر مسخره باز  ظشیآه غل نیدونستم ا یم هرچند

 گفت:  یناراحت با
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 دست رو دلم نزار که خونه. _

  یرو رو یو گوش دمیآورد که خودمو عقب کش یاومد و دستش رو به طرف گوش ونوس

 زدم. فون یآ

 

 زد:  یلبخند ونوس

 ن؟ یبا نازن یکرد کاریچ ن؟یمحمدحس یچطور_

 کرد:  یخنده ا  نیمحمدحس

 رون یباهاش برم ب  خوامی امروز عصر م  یباورت نشه ول دیشا_

 زدم:  یا  قهقهه

 ال یخ یبابا، ب رتون یگیگشت م_

 

 تمام گفت: یطلبکار با

 باهاش ازدواج کنم حکم نامزدمو داره  خوامیم رن،یبگ ست؛ی مهم ن_

 ابروهاشو باال انداخت:  ونوس

 بگنجه عقل  یبزن تو یحرف هیبرو بابا دلت خوشه؛ _

 

 و بعد از چند لحظه مکث گفت:  دیخند

 د یمن بکن یبرا یکار هی دیایب_

 به ونوس گفتم: ینگاه  میباال انداختم و با ن  ابروهامو

 یچه کار_
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 رو صاف کرد و ادامه داد:  گلوش

 دیدعوت کن  نمیبعد منو و نازن دیریبگ یمهمون  هی_
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