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 . ونوس با خنده گفت: مینداخت به هم ا  یمن و ونوس نگاه

 ؟ یبعدش چ  یباشه، ول_

 مغزم هنگ کرد:  یکه زد، لحظه ا یحرف با

 م ی. مجبور به ازدواج باشرتمون یبگ ادیب  سیپل دیزنگ بزن_

 کنم.  لیو تحل هیذهنم تجز یکه حرفش رو تو  دیطول کش یلحظه ا چند

 

 خنده.  ریز میبلند زد ییبا صدا  هیاز چند ثان بعد

 و مسخره گرفته بود.  یبه باد شوخ زویپسر رد داده بود قطعا! همه ج نیا

 معترض گفت:  یلحن با

 ام   یمن کامال جد د؟یخندیم یچ یبرا _

 

 گفتم:  یخنده، به سخت ون یم

 نباش اونو بسپار به ما  نیرحسی! نگران ام هیکارا چ نیبابا ا  الیخیب_

 پوزخندش اومد:  یصدا

 لج کرده.  کمیخودش   نینداره، نازن  یتیاصال اهم نیرحس یام_

 

 با تعجب گفت:  ونوس

 لج کرده؟  یوا، با ک_

 پاسخ بده لب زدم:  نیبزارم محمدحس نکهیطرف ونوس برگشتم و قبل از ا به
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  چیه نیرحس یبه خاطر حرف ام نیبهش برخورده که محمدحس  گه،یخب معلومه د_

 . حقم داره  کنه ینم یاقدام

 

 د: چونه اش ز ریدستش رو ز ونوس

 بابا ی. بدجور گند زدنی محمدحس گهیراست م اریسام_

 گفت:  یحال یحرفامون کالفه شده باشه، با ب  دن یانگار که از شن نیمحمدحس

 د؟ یندار یباشه بابا. کار_

 

 کردم:  یخنده ا تک

 ؟ یا یب یتونیم یقهر نکن حاال، ک_

 شد:  یبار لحنش جد  نیا

 برم. فعال   دیکردم بابا. تو باورت شد؟ من با یشوخ_

 تماس رو قطع کرد.  م،یبزن یمهلت بده حرف نکهیقبل از ا و

رو برداشتم و باز هم سر جاش گذاشتم که قطع بشه کامال. به ونوس نگاه   یگوش

 کردم و گفتم:

 به نظرت ناراحت شد؟ _

 هاشو باال انداخت:  شونه

 بابا. ادیبه خودش ب   کمیبزار ناراحت شه؛ بلکه _

 

  یرو  یو دستم رو دور شونه هاش حلقه کردم. بوسه ا ستادمیزدم. کنارش ا یلبخند 

 موهاش نشوندم و گفتم: 
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 سر بحث خودمون  می خب بر_

 ازم دور شد: یکرد و کم یخنده ا ونوس

 نم یبرو اون ور بب _

 

 اش کردم.رو گرفتم و انگشت هام رو چفت انگشت ه دستش

از سر عشق در   یام، تره از موهاش رو پشت گوشش زدم و با لبخند گهیدست د با

 شدم.  رهیسکوت کامل بهش خ

 نگاه کرد و گفت:   نییتکون داد و به پا یسر

 نگاهم نکن   ینجوریتوروخدا ا الیخیب_

 

 پررنگ تر شد.  لبخندم

 من لذت بخش بود، چه برسه به نگاه کردنش.  یحرف هاشم برا یحت

 پاسخ دادم:  یآروم هب

 اجازه ندارم نگاهتم کنم؟ _

 

 : ی کرد و زد به در شوخ یا خنده

 نه!   ،یتا اطالع ثانو _

 لب گفتم:  ر یو ز دمیو لپش رو کش دمیمن هم خند متقابال

 طون یش_

 چپ نگاهم کرد:  چپ

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 یش یبابا م ی. دارخندن یازمون گذشته بهمون م یانجام نده، سن  گهیحرکاتو د نیا_

 ابهت.   کمیجذبه،  کمیسرت؛  ریخ

 

 باال انداختم:   ابروهامو

ما مواجه بشه؟ با دوتا پدر مادر خشک و  یقراره بچه مون از همون اول با اخما یعنی_

 عصا قورت داده؟ 

 محو زد: یداد؛ لبخند  رون ی رو پر شدت ب نفسش

 م؟ یتونیاصال مگه م_

 "نـــــقـــــرهـــــــ"

دستم انداختم و از جام بلند شدم. همزمان با من  یرو بغل کردم و حوله رو رو سایآو

 سام خواست وارد بشه.  رون،یاز اتاق برم ب خواستمیکه م

 متعجب بهم انداخت و گفت:  ینگاه دنمید با

 کجا؟_

 

 اشاره کردم: سایسر به آو با

 رو ببرم حموم.  سایآو خوامیم_

 رو ازم گرفت و در همون حال گفت:  سایرو به طرفم دراز کرد و آو دستش

 . برمش یبده من م_

 

 تکون دادم:  یمنف  یرو به نشونه  سرم

 برم خودم  یم_
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تعارف   نیرفت از ا یکردم؛ ته دلم غنج م یچپ چپ بهم انداخت. خنده ا ینگاه

 کردن ها! 

 

 که گفتم: رهیرو بغل کرد و خواست حوله رو بگ سایآو

 امیممنم _

 خنده. متعجب بهش نگاه کردم و گفتم: ریحرفم زد ز نیا دن یشن با

 ه؟ یچ_

 

 به عقب  برداشت و گفت:  یهاشو باال انداخت و قدم  شونه

 حموم سه نفره؟ خجالت بکش _

حوله رو به طرفش پرت   تیدرشت شد. پشتش رو که بهم کرد، با عصبان چشمام

 زدم: غیکردم و ج

 ا یح یب_

 

و موهام رو پشت  دمیکش قیعم یحموم. نفس یتوجه رفت تو یب بلند کرد و  یا خنده

 گوشم زدم.

 بشر.  نیشد ا ی! آدم نمعجبا

 بستمشون.  یسفت تر، دم اسب گهیبار د کیرو باز کردم و  موهام

 حموم.  یبرداشتم و من هم رفتم تو نیزم یرو از رو  حوله

که در حال حرف زدن با  دمیشن یسام رو م ی. صدازیرخت آو یحوله رو انداختم رو

 بود. سایآو
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 رو باز کردم و سرم رو بردم داخل و گفتم: در

 ؟ یگیبهش م  یدار یچ_

 رو باز کرد و در همون حال گفت:  آب

 نباش  تیترب  یمثل مامانت ب یبزرگ که شد گمیدارم م_

 

 رو ازش گرفتم تا آب رو سرد و گرم کنه. سایجلو و آو رفتم

 گفتم: سایکردم. رو به آو یا خنده

 منحرفه.  کمیبابات  ی! ولتهیهم با ترب یلیدختر گلم مامانت خ_

 باال انداخت:   ابروهاشو

 نه بابا _

 

 رو از تنش در آوردم.  سایآو یآروم لباس ها ،یا  گهیکردم و بدون حرف د یا خنده

 بود. دهیچیحموم پ یآرومش تو یخنده ها یصدا

 برگشت و رو بهش گفت:  سام

 بابا قربون خنده هات بشه  یآ_

 

ولرمه، دستش رو به طرفم   یکاف یکه به اندازه  دید یآب برد و وقت ریرو ز دستش

 .رهیرو بگ سایآورد که آو

 و گفتم:  دمیکش عقب

 ارمیبابا بزار لباساشو در ب_
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 دستم گرفتش و در همون حال گفت:  از

 . نمی بده من بب_

 

 به عقب برداشت:  یقدم

 . می تا صبح االف یکارا رو انجام بد یآروم بخوا نقدریا_

 رو در آورد و به دستم داد.  سایآو یلباسا هیدر عرض چند ثان و

 موهاش نشوند.  یرو یا  بوسه

 

 .سایشکم آو یرو ختیرو پر آب کرد و ر دستش

 . م یکه اومد، هر دومون همزمان قربون صدقه اش رفت سایبلند آو یخنده   یصدا

 به طرفشون رفتم و شامپو رو برداشتم و گفتم: 

 شورم.  یمن سرشو م رشیتو بگ_

 شدم.  رهیکرد که با تعجب بهش خ زیبهم انداخت. چشم هاشو ر ینگاه

 از چند لحظه سرشو تکون داد:  بعد

 . م دیاجازه رو بهت م نیا یکن یهمکار  یحاال که دوست دار_

 

 کردم و گفتم: یحال تک خنده ا  نیمتعجب بودم! با ا همچنان 

 به به دستتون درد نکنه _

و مشغول ماساژ   ختمیدستم ر یشامپو رو یکرد، ذره ا  سیسرش رو خوب خ یوقت

 دادن سرش شدم.
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 کرد. ینم تمون ی اذ یلیاومد و خ  یاز حموم بدش نم خداروشکر

 

 داد.  یم  هیصد برابر بهمون روح دنشیبا خند برعکس،

و  دمیشدنش مطمئن شدم، دستام رو عقب کش زیخوب سرش کف کرد و از تم یوقت

 گفتم:

 بشور-

  ریکه کف داشت برد ز  ییرو تا جا سایآروم تا سر آو یلیبده؟ خ  یپاسخ نکهیا بدون 

 آب.

 

 به خودم انداختم و گفتم:  ینگاه

 شدم.  سیخ-

بود   سیلباسم که خ  یبهم انداخت. با سر به گوشه  یرو برگردوند و نگاه سرش

 اشاره کرد و گفت: 

 نه؟ یمنظورت ا_

 

  یحرف نیبنابرا کنهیم عمیدندان شکن، تا سر حد مرگ ضا یاالن با جواب   دونستمیم

 کوتاه بسنده کردم. ینزدم و به تک خنده ا 

 طرف و گفت:  نیرو آورد ا سایآو

 ار یب فشویبرو اون ل-

 رو برداشتم و دستش دادم.  فشیرداشتم و لبه عقب ب یقدم جیگ
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 ازم گرفتش و گفت:  کالفه

 باش  عیسر کمینقره.  یکنیفس فس م یلیخ_

وقت دو نفره   چیکار رو ه نیگفت! اما من ا یدرست م دی. شاستادمیا نهیبه س دست

 رو چه موقع انجام بدم.  یهر کار دیدونستم با  ینم لیدل نیانجام نداده بودم به هم

 و گفتم:  دمیکش قیعم ینفس

 . خودت انجامش بده کنمینم یکار گهیمن د_

 رو تکون داد. و مشغول شد!  سرش

دادم و من در   یانجام م عیخواستم دروغ بگم، همه کارا رو فوق العاده سر ینم خب

 شده بودم.  رهیسکوت کامل بهش خ

 

و به دستم دادش   چوندیپ سایر آوحمومش تموم شد، حوله رو برداشت و دو یوقت

 گفت: 

 ؟ یگرفت ادی_

تخت   یرو رو سایو آو رون یزدم و سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم. رفتم ب  یلبخند 

 مشغول خشک کردن موهاش شدم. یگذاشتم و به آروم

 

 در همون حال، شروع کردم به حرف زدن باهاش: و

 . مگه نه؟ کنهیم عیمنو ضا یلیبابات خ_

 سام که از پشت سرم اومد، به عقب برگشتم:  یصدا

 مامان خانم یاریدر م یباز جینه. خودت گ_

 رو در آورد.  شرتشیطرف کمد قدم برداشت و در همون حال ت به

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 

 رو گرفتم و گفتم: سایصورت آو یکردم و جلو یاخم

 بچه ام لخت نشو  یجلو_

  شرتشیخنده. ت ریحرف درشت شد؛ بعد از چند لحظه زد ز نیا دن یهاش از نش چشم

 رو به طرف صورتم پرت کرد و گفت: 

 مرض. _

 

رو  شرتشیو با حرص ت دمیصورتم. متقابال من هم خند یصاف خورد تو شرتشیت

 و گفتم:  نیزم یانداختم رو

 ؟ ی. مشکل دار ینکن روان_

 مثبت تکون داد. در کشو رو باز کرد و در همون حال گفت: یرو به نشونه  سرش

 ؟ یگذاشتتراش منو کجا  شیر_

 

 بهش انداختم و پاسخ دادم:  یه یعاقل اندر سف نگاه

 لباسات باشه؟  یکشو  یتو دیبا یچ یتراش تو برا  شیر_

 رفت گفت:  یم رون یهاشو باال انداخت و همونطور که از اتاق ب  شونه

 ی کنیخونه جا به جا م نیتو ا زویآخه تو همه چ_

 

 "نـــیمحــــمــدحســــ"

 افتادم پشت سرش.  رون،یدر خونه که اومد ب از
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 و به طرفم برگشت.  ستادیآروم صداش زدم که ا ییصدا با

 هاش درشت شد و با تعجب گفت:  چشم

 ولم کن آقا. عجبا ؟یندار ی... تو کار و زندگی وا_

 کردم:  یا خنده

 شه یم لیبه خاطر تو تعط میکار و زندگ_

 

حرکت کرد. من هم خودم رو بهش دوشش جا به جا کرد و شروع به   یرو فشیک

 رسوندم و باهاش هم قدم شدم. 

 انداخت و گفت:  نییرو پا سرش

  تمیث یآبرو ح ننیب یها م هی. همسایکن یواسه من دردسر درست م ینجور یبه خدا ا_

 . رهیم

 

 کردم:  یاخم

 گفت بگو نامزدمه.   یز یهر چ یهر ک_

 گفتم:  ییپررو نیچپ انداخت. شونه هامو باال انداختم و در ع یو بهم نگاه  برگشت

 ستم؟ ین ه؟یچ_

 

 تاسف تکون داد.  یاز رو  یزد و سر یپوزخند

 لب گفت:  ریاز مکثب نه چندان کوتاه ز بعد

 . هنوز نه من بله دادم، نه خان داداشت. یدوز یم یبر  یواسه خودت م_
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 پروند!  یم کهیداشت ت خب

 هم داشت.  حق

 

 پام زدم. یبه سنگ جلو  یشلوارم کردم و ضربه ا بیج یرو توهام  دست

 پاسخ بدم.   یدونستم چ ینم

 باعث شد چند لحظه سکوت کنم. لیدل نیهم به

 لب باز کردم و شمرده شمرده گفتم:  باالخره

 نم یرحسیام  دییازدواج با تو منتظر تا یفکر نکن من برا _

 

 زد. زیتمسخر آم یرو تکون داد و لبخند سرش

 و پاسخ داد:  دیکش قیعم ینفس

 کنم یفکر نم_

 زد و ادامه داد:  یپوزخند

 مطمئنم. _

https://romankhon.ir/

