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 تکون دادم.  یمنف  یسرم رو به نشونه 

 .ستادمیو جلوش ا رفتم

 تونستم راحت باهاش حرف بزنم.  یاصال تسلط نداشتم و نم ینجور یا

 شد.  رهیرو باال آورد و بهم خ سرش

 

 گفتم:  تیدهنم رو فرو دادم و با جد آب

که چقدر زورگوئه، من اجازه   یدونی. میاز بچگ ،ی شناسیرو م نیرحسیتو خودت ام_

 . ستیندادن اون واسم مهم ن ایدادن 

 : دیحرفم پر ون یم

 ؟ی منو معطل خودت کرد نقدریا  یچ یپس برا_

 

 صاف کردم.  یرو با تک سرفه ا گلوم

 بود!  دیام  یمن کور سو یبرا  یحرفش کم دن یشن

 بود.  یشکرش باق یجا د،یکش یازدواج با من انتظار م  یبرا نکهیهم

 دادم: پاسخ

 هم اون  یباش یخواد هم تو راض  یدلم م_

 

 کرد و گفت:  یتعجب خنده ا با

 عقل آدم بگنجه آخه.  یبزن تو  یحرف هی مگه قراره با اون ازدواج کنم؟ _

 کردم؛ حق داشت! من حرفم رو اشتباه زدم. و منظورم رو اشتباه رسوندم.  یا خنده
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 دادم:  ادامه

. و اون  میدعوا دار گهیبا همد یلیبرادر بزرگ تره منه. درسته خ  نیرحسیام  ن،ی نه بب_

. من فقط به عنوان ستین  نطوریا  یخونه برو داره. ول یتو یلیحرفش خ کنهیاحساس م

 امش حفظ بشه. احتر   خوامی برادر بزرگ تر م

 

 انداختم:  نیی. سرم رو پادمیکش قیعم ینفس

  تیتا آخر عمر تو اذ م،یازدواج کن تشیازم ناراحت باشه. اگر بدون رضا  خوادی دلم نم_

 هیقض نیبا ا ادیباالخره کنار م یغد هست، ول  کمی. نه من! اون یشیم

 نزد و از کنارم گذشت. یحرف

 هم همراهش شروع به قدم زدن کردم. من

 .رمیزد که دستش رو بگ یم ادیوجودم فر یتو یحس

 شد.  یهم مانع م یزیچ هیخب انگار  اما

 تونستم لمسش کنم. یافتاد که م یم یاتفاق هی کاش

 

 .کنهیام م وونهیعطش داره د نیکردم ا یم حس

 گفتم:  فرو دادم و سرم رو به طرفش چرخوندم و یدهنم رو به آروم آب

 ن؟ ینازن_

 نگاهم کنه.  یحت نکهیگفت؛ بدون ا یهوم

 شدم.  رهیرخش خ میرو کج کردم و به ن سرم
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 از چند لحظه تازه متوجهم شد.  بعد

 رو به طرفم برگردوند و با تعجب شونه هاش رو باال انداخت و گفت:  سرش

 شده؟  یزیچ_

 

 کردم. یمثبت تکون دادم و اخم  یرو به نشونه  سرم

 عکس العملم درشت شد. نیا دن یهاش از د چشم

 دهنش رو فرو داد و گفت:  آب

 ؟ یزن یچرا حرف نم ه؟یخب چ_

 

 گفتم:  تیو جد تیکردم و شمرده شمرده، و با قاطع زیهام رو ر چشم

 بگو جانم.   زنم،یاسمتو صدا م  یوقت_

 شده بود.  رهیچند لحظه بهت زده بهم خ تا

 خنده.  ریزد ز ییاز گذشت زمان، با صدا بعد

 

 شد. رهیدوشش جا به جا کرد و به رو به رو خ یرو رو فشیک

 لب گفت:  ریز و

 لوس _

 بهش بگم.   یخواستم چ یرفته بود م ادمی. به کل دمیخند

 . دیلب هاش کش  یرو یزبون

 گفت:  یبه آروم

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

ونوس نبود من  ینداره. اگر حرفا یمن سازگار ی هیجور حرفا و کارا با روح نیا_

 کردم.  یدخترونه هم تنم نم یلباسا نیهم

 شد. ان یصورتش نما یصورتش کنار زد که رد کمرنگ چاقو رو یرو از جلو موهاش

 

 محو زد و ادامه داد:  یلبخند 

 ده؟ ینم ده،یو خصلت من م ینشون از خو نایا_

 انداختم:   نییو سرم رو پا دمیکش قیعم ینفس

 . کنهیم رییعاشقانه باالخره تغ یزندگ یادم تو ست؛یمن مهم ن یبرا  نایا_

 

 گفتم: دیرو بهش دوختم. با ترد نگاهم

 کنه؟ ینم_

 تکون داد:  یمنف  یرو به نشونه  سرش

 کردم و بزرگ شدم.  یخصلت ها زندگ نیعمره با ا هیکه  ی. اونم منکنهینه نم_

 

 زدم. یلبخند 

 شدم و گفتم:  رهیگذرا، سر تا پاش رو از نظر گذروندم. به رو به رو خ ینگاه با

. پس  یونوس عوض کن یرو به قول خودت، به خاطر حرفا دنتیتو لباس پوش یول_

 عوض بشه  تونهیو خصلتت هم به خاطر من م یخو

 

 بزنه، ادامه دادم:  یا  گهیحرف د نکهیقبل از ا و
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 ینجور ی من هم ،یهست  یزیندارم. هر چ یمشکل  چیهر چند، من با اخالق تو ه_

  یدونم چه جور دختر یم شناسمیم ی. من تو رو از بچگ یرییتغ چی. بدون هخوامتیم

 من قابل پرستشه.  یبرا  نی . و ایهست

 

 و گفت: یکرد و بعد از چند لحظه، خنده ا  یمکث

 هوم؟ ؟یکن کاریچ یخواست یم یزبون چرم و نرم رو نداشت  نیاگر ا_

 : دمیمن هم خند متقابال

 کنم یزبون چرم و نرم فقط در مقابل تو استفاده م نیمن از ا_

 انداخت.  نییگونه هاش قرمز شد و سرش رو پا

 لب هام نقش بست.  یاز سر عشق رو یلبخند 

 رو جلوتر بردم و کنار گوشش گفتم: سرم

 رم؟ یگدستتو ب تونمیم_

 . دیهاش درشت شد و خودشو عقب کش چشم

 

تونستم متوجه   یرو از رفتارش م نی دهنش رو فرو داد. کامال هول کرده بود و ا آب

 بشم. 

 رو درست کرد و در همون حال گفت:  شالش

   ابون؟یوسط خ_

 بودم.  نیریکردم؛ بهانه هاش هم ش یا خنده

 

 گفتم: کوتاه یرو به رو به رو دوختم و بعد از مکث نگاهم
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 خلوت بودنش مهم باشه؟  یبا تو ابون یبوست کنم که وسط خ خوامیمگه گفتم م_

 .نم یحرفم رو روش بب ریرو به طرفش چرخوندم تا تاث سرم

 قرمز قرمز شده بود.  صورتش

 

 خجالت. لبخندم پررنگ تر شد.  ایاز سر خشمه  نیدونستم ا ینم و

 شرارت گفتم:  با

 ؟ یکشیخجالت م یاالن دار _

 : دیشده اش غر دیکل یدندون ها ون یم از

 از تو خجالت بکشم؟  ادیبه من م_

 

 پاسخ دادم:  تیتکون دادم و با قاطع یمنف  یرو به نشونه  سرم

 معلومه که نه.  _

 دستم رو دور شونه هاش حلقه کردم و گفتم: ،یناگهان کامال

 یکه نرفته هر جا من م ادتی کشه؟ی خجالت م شیآدم مگه از دوست دوران بچگ_

 ؟ یرفتم پشت سرم بود

 

انداخت و بعد سرش رو به طرفم چرخوند و    یدرشت شده به دستم نگاه یچشم ها با

 بگه که مانع شدم و گفتم: یزیخواست چ

   ؟یکرد یم  یفوتبال باز یومدیبا من م ادتهی_

صاف کرد و   یانداخت و گلوش رو با تک سرفه ا نییشونه هاش پا یرو از رو دستم

 گفت: 
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 ادمه ی.. خوبم ادمهی_

نگاهش رو که حس کردم سرم رو به  ینیبه سکوت گذشت. سنگ یچند لحظه ا

 طرفش چرخوندم. 

 همون لحظه، نگاهش رو ازم گرفت و گفت:  قایدق اما

 . یتر بود ایبا ح مایقد_

 زدم: یلبخند 

 قرار نبود باهات ازدواج کنم.  مایقد_

 

 داد.  رون ی رو پر شدت ب نفسش

 بشم.  الیخیبحث کالفه شده بود. پس بهتر بود که ب نیاز ا نگارا

 پرم خورده بود!  یتو دایشد نکهیا با

 بگذره.   یانداختم و صبر کردم تا چند لحظه ا نییو سرم رو پا دمیکش یآه

 

 گفتم:  یبه آروم بعد

 ؟ ی بر یخواست یکجا م_

 لبش رو به دندون گرفت.   یهاش رو باال انداخت. گوشه  شونه

 اومد لب زد:  یم رون یکه انگار از ته چاه ب ییدابا ص 

 قدم بزنم.  کمی خواستمیفقط م_
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دونستم که ازش   یداشتم و خب الزم م یحس کنجکاو هیرو تکون دادم.  سرم

 بپرسم. 

 تمام گفتم: ییبا پررو  نیبنابرا

 ؟ یقرار داشت یبا کس_

 شد.  رهیدرشت شده بهم خ یرو به طرفم چرخوند و با چشم ها  سرش

 

 ادامه دادم:  تیجد نیدر ع یول ،یهام رو باال انداختم و کامال عاد شونه

 مزاحمت باشم  خوامیآخه نم_

 تند پاسخ داد:  یبا لحن بالفاصله

 . یستیمزاحم ن _

 

 لبم نقش بست.  یرو یحرف لبخند  نیا دن یشن از

  یلیبودم خ دواریگرفتن دستش بود که ام یقدم بعد  قدم مثبت! کی نی... اخب

 مقاومت نکنه. 

 زدم و گفتم:  ی. لبخند دمیکش قیعم ینفس

 رم؟ یدستتو بگ شهیخب، پس حاال م_

 کاپشنش کرد.  بی ج یدست هاش رو تو ینداد. ول یپاسخ

 کردم.  بمیج یمن هم دست هام رو تو د،یو ناام دمیکش یپوف 

 داشتم.  یام به رو به رو بود و همگام باهاش قدم بر م رهیخ نگاه

بود. خب من   نیرحسیبهش کردم. ام یکه زنگ خورد، درش آوردم و نگاه میگوش

 نبود.  لیدل یهم ب نیرحسیام دیاون لحظه اعصابم خرد بود و شا قایدق
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 گوشم گذاشتم و منتظر موندم که حرف بزنه.  یرو رو یتماس رو زدم و گوش یبرقرار

 گفت:  یآروم هب

 تو؟ ییکجا ن،یمحمدحس_

شده   رهیبهم خ یو با کنجکاو یرچشمیکه ز نیبه نازن ینگاه  مین دم؛یکش قیعم ینفس

 بود انداختم. 

 

 گفتم:  تیصاف کردم و با جد یرو با تک سرفه ا گلوم

 . ن یبا نازن رونم،یب_

 داد و پاسخ داد: رون یکمال تعجب، نفسش رو پر شدت ب در

 خونه کارت دارم.  ایزودتر ب_

 کردم: زیشده بودم. چشمامو ر کنجکاو

 افتاده؟   یشده؟ اتفاق یچ_

 

 رو قطع کرد.  یگفت و گوش یا"نه"

 گذاشتم.  بمیج یرو تو یبه صفحه اش انداختم و  گوش   یتعجب نگاه با

 گفت:  یبعد از چند لحظه مکث، با کنجکاو نینازن

 گفت؟ یم یچ_

 

 هام رو باال انداختم:  شونه
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 . ست ی نگفت؛ مهم ن یخاص یزیچ_

 شد.  رهیرو تکون داد و به رو به رو خ سرش

 اومد.   یگفت خوشم م شهیجالب بود و م یلیبرام خ شیکنجکاو نیا

 

 کردن و سر به سر گذاشتنش بود.  تی اذ یبرا   یخوب یسوژه   نا،یا  یخب با همه  اما

 زدم و گفتم: زیآم طنتیش یلبخند 

 ؟ یکن ممیج نیس ینجوریسقف، قراره ا هی ریز میبر میمنو تو فردا پس فردا بخوا_

 

 بهم رفت.  یبرگشت و چشم غره ا

 بزنم که مانع شد و گفت: یهام رو باال انداختم و خواستم حرف شونه

 ؟ یدوز یو خودتم م یبر  یخودت م_

 شد:  رهیو به رو به رو خ دیکش قیعم ینفس

 .. مگه کارت نداشت؟ گهید نیرحس یام  شیبرو پ_

 

 بلند سر دادم:   یا خنده

 ی کنینگاه م نیرحسیبه چشم هوو به ام  کنمیاوقات حس م یگاه_

 خنده اش رو گرفته.   یرو تکون داد. کامال مشخص بود جلو  سرش

 . دمیرو گرفتم و به طرف خودم کش فشیک

 

 درشت شده بهم نگاه کرد و گفت: یو با چشم ها برگشت
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 خل وضع؟ یکنیم کاریچ_

 بوسش کنم!  تونمیتا م ابون یوسط خ نیخواست هم یکردم. آخ دلم م یا خنده

 

 خنده، پاسخ دادم:  نیدر ع یکالفگ با

 لحظه... هی . فقط شمیم وونهیواقعا دارم د نیبب_

 تکون داد:  یتعجب سر  با

 ؟ یلحظه چ هی_

 

 حالت ممکن گفتم:  نیسر به دستش اشاره کردم و بعد با مظلوم تر با

 . رمیبزار دستتو بگ_

 نداد که بالفاصله ادامه دادم:  یپاسخ

 . رمیگیگرفتن دستت دارم ازت اجازه م یچقدر برات ارزش قائلم که واسه  نیبب_

 

 گفتم:  تیجد با

 نکن.   تیاذ  نقدریپس جنبه داشته باش و ا_

 . دیکش قیعم یهم فشار داد و نفس  یهاش رو محکم رو چشم

 دستم گذاشت.  یرو جلو آورد و تو دستش

 

 واقعا دروغ نگفتم! ردم،یمی داشتم م یبگم اون لحظه از فرط خوشحال اگه

 که از پشت سرم اومد، به عقب برگشتم:  ییصدا با
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 ه؟ ینم چخا نیشما نسبتتون با ا_

 هام درشت شد.  چشم

 

 لب زدم:  نیآب دهنم و فرو دادم و رو به نازن

 فقط بدو. _

 .میکرد دن یهر دومون همزمان شروع به دو  ه،یثان کیدر  و

 دستش رو رها نکردم.  یلحظه ا  ما

 . میستادینفس نفس زنان ا م،یکامال ازشون دور شد یوقت

 

 و گفت:  دیکش رون یرو با خشم از دستم ب دستش

 ؟ یخواست یم نویهم_

 نفس نفس زنان گفتم:  ،ی کردم و به سخت یا خنده

 نشده. حرص نخور  یزیحاال که چ_

 بهم رفت.  یغره ا  چشم

 

 رو درست کرد و گفت:  شالش

 . حوصله دردسر ندارم بخدا گهید ایدنبالم ن_

 محو کردم:  یاخم

 برسونمت خونه ات ای. ب ریباشه بابا حاال پاچه نگ_

 نزد.  یچپ نگاهم کرد و حرف چپ
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 دادم. به آسمون اشاره کردم: رون یرو پر شدت ب  نفسم

 رسونمت.  یم ؛ی قدم بزن  ییتنها ستی قرار ن شهیم کیهوا داره تار_

 ابون یاز جانبش باشم، دستش رو گرفتم و به طرف خ  یمنتظر پاسخ نکهیبعد بدون ا و

 . میرفت

 اومد دست تکون دادم:   یه طرفمون مکه ب یتاکس نیبه اول رو

 دربست _

 

 . میو هر دو سوار شد ستادیا

 شدم.  رهیهام رو چفت انگشت هاش کردم و با لذت بهش خ انگشت

 که حواسش بود راننده متوجه حرفامون نشه گفت:  یآروم در حال ییصدا با

 دستمو ول کن، خوشت اومده ها. _

 

 آروم کردم و سرم رو یا خنده

 دادم: تکون 

 اوف، چه جورم. _

بکشه   رون یکرد که دستش رو از حصار انگشت هام ب یگفت و سع "ییپررو"لب  ریز

 اما خب موفق نبود!

 داد.  رون ینفسش رو پر شدت ب دیدر آخر، ناام

 شدم.  رهیرخش خ میزدم و به ن یلبخند 
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 آروم زمزمه کردم: ییصدا با

 سرتو بزار رو شونه ام. _

 هاش رو درشت کرد.  چشم

 

 به بازوم زد:  یمشت

 .اریشورشو در ن گهیبسه د_

 گرفته بود.  یکردم اما خب جد ی م یکردم، کامال داشتم باهاش شوخ یا خنده

 رد و بدل نشد.  نمون یب یحرف

 

 . م یداد یشد گوش م یپخش م نیکه از ماش یآهنگ یدر سکوت کامل به صدا فقط

 : دمیپرس یبهش کردم و با کنجکاو ینگاه  قه،یاز چند دق بعد

 تو اون خونه؟  یترس یتو شبا نم_

 باال انداخت:   ابروهاشو

 وا مگه بچه ام؟ _

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

خونه چند طبقه. با  هی ی... تویی. تنهادیترس یتو بود مطمئنا م یجا گهید یهر کس_

 . لهیاون همه وس

 هم متعجب بود.  باز

 و گفت:  دیکش قیعم ینفس
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 منه  تیمقابل شخص یترس نقطه _

 

 تونستم مانعش بشم.  یکه نم ادیحرفش خنده ام گرفت. اونقدر ز نیا دن یشن با

 اخم و چشم غره گفت:  با

 ؟ یخندیم یبه چ_

 گفتم:  یسخت به

 کردم؟  یجت داشتم از دست گشت فرار م نیاون من بودم ع_

 

 لبش باال رفت.  ی گوشه

 نگاهش رو ازم گرفت و گفت:  تیعصبان با

که تو راجع  یترس با اون ترس نیواسه تو دردسر بشه، بعدم، ا  خواستی دلم نم_

 فرق داره.   یزنی بهش حرف م

 لبخندم پررنگ تر شد. 

 گفتم.  یسرم رو تکون دادم و باشه ا

 رد و بدل نشد.  نمون یب   یحرف م،یدیکه به خونه اش رس یتا وقت گهید

 . میگوش داد کیموز یسکوت کامل به صدا در

 

 چقدر هم لذت بخش بود.  و

 کرد.  یرو بهم القا م یاحساس فوق العاده ا   شمیپ حضورش

 بشه.  یشگیحس و حضورش هم نیخواست هر چه زودتر ا یم دلم
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 . میشد ادهیرو حساب کردم و هر دو پ هیکرا م،یدیرس یوقت

 

 ون پا به طرفم برگشت و گفت: پا و ا نیا یرو به در انداخت و با کم دیکل

 داخل یایتعارفت کنم ب تونمیکه نم یدونیاوم.. م_

 مثبت تکون دادم:  یرو به نشونه  سرم

 . ینبود بگ یازین دونم،یم_

 

 گفت.  ی "به هر حال"لب  ریهاش رو باال انداخت و ز شونه

 کرد. یقدم ط کیبود رو با  نمون یکه ب یا فاصله

 . ستادمیا شیوجب کی قایدق

دستم رو دور شونه هاش انداختم و   یناگهان یتعجب بهم نگاه کرد که در حرکت با

 آغوشم.  یتو دمشیکش

 

 کنار گوشش زمزمه کردم: یخم شدم و به آروم یلبخند، ذره ا  با

 دوستت دارم. _

 . دمیخودم فشردمش و عقب کش به

 بهش بندازم، فرستادمش داخل خونه و در رو بستم.   ینگاه نکهیا بدون 

 

 بابت کارم بکنه.  یاعتراض ایبزنه و   یخواست حرف ینم دلم

 خراب بشه.  زی لذت بودم و دوست نداشتم همه چ غرق
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کتم کردم و قدم زنان به طرف خونه   ب ی ج یو دست هام رو تو دمیکش قیعم ینفس

 رفتم. 

تمرکز و فکر کردن  یآزاد و کم یبود، اما واقعا دلم استشمام هوا  یطوالن ریمس نکهیا با

 خواست.  یم

 رو به در انداختم و وارد شدم. دیخونه، کل دمیرس یوقت

  گاریبه دست، چشم هام درشت شد. س گاریاون هم س  اط،یح یتو نیرحسیام دن ید با

 انداخت و پاش رو روش گذاشت و گفت:  نیرو بالفاصله زم

 ؟ یخانمتون دل کند نیباالخره از نازن_

 

 اشاره کردم:  نیبه طرفش قدم برداشتم و به زم یطلبکار با

 تو؟  یکشیم  هیچ یزهرمار نیا_

 باال انداخت:   ابروهاشو

 . گهید گارهیس هی. کشمیم اکیو تر شهیانگار دارم ش یزهرمار یگیم نیهمچ_

 

ام رو سفت گرفت و   قهیتاسف تکون دادم و خواستم برم داخل که  یاز رو یسر

 گفت: 

 . یگینم یز یچ یبه کس_

 زدم:  یپوزخند

 ده؟ یبابا تا االن نفهم یکنیفکر م یعنی_

 

 مثبت تکون داد:  یسرش رو به نشونه   یالیخیب با
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 بکشم. گاریبخوام س دارهیکه بابا ب ییوقتا ستمیخر ن یاونقدر _

 گفتم:  یرو جلو بردم و به آروم سرم

 ی ریدوش بگ هیحتما  کنمیم شنهادیپ ؛ی دیم گاریگند س یهم بو یاز صد متر_

 

  ون یزیتلو یکاناپه جلو یرو تکون داد. رفتم داخل؛ نگاهم به بابا افتاد که رو سرش

 خوابش برده بود. 

 اومد.  نی رحسیاتاق و مشغول عوض کردن لباس هام بودم که ام یتو رفتم

 اش رو به چهارچوب در داد و گفت:  هیتک

 باهات حرف بزنم  دیبا_

 

 : دمیکش ییرو تنم کردم. بو شرتمیتوجه و ت یگفتم و ب  یا باشه

 م؟ یدار یشام چ_

 باال انداخت:   ابروهاشو

 پسر خوب یامشب نوبت تو بوده شام درست کن_

 افتاده بودم.  ریگ  یدادم. عجب بدبخت رون یرو پر شدت ب  نفسم

 آشپزخونه.  یاز کنارش گذشتم و رفتم تو

 هم. شده ب رهیداد و خ هیسرم راه افتاد و اومد آرنج هاشو به اپن تک پشت

 دوخته بودم، گفتم:  زریفر  یکه نگاهم رو به فقسه ها همونطور

 ؟ یکنینگاه م  یچته؟ به چ_
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 گذاشتم و منتظر بهش نگاه کردم.  زیم یآوردم و رو رون یگوشت ب یا  بسته

 : دیکش قیعم ینفس

 ؟ یمشخص کن نوینازن فی تکل یخواینم_

 : دیحرف باال پر نیا  دن یاز شن ابروهام

 ه؟ یخبر_

 

 کرد و شونه هاشو باال انداخت:  یاخم

   ه؟یمنظورت چ_

 گفتم:  هیاز پوزخند نداشت. با کنا یزدم؛ البته دسته کم یشخند ین

 همش نه نه نه!  ؛ی نداختیمن م یپا یسنگ جلو روزیآخه تا د_

 باال انداخت و با لبخند گفت:   ابروهاشو

 تو فکر کن متحول شدم _

 

 خنده.  ریحرفش، زدم ز نیا دن یشن با

 کرده.   رییافتاده که نظرش صد و هشتاد درجه تغ یاتفاق  هی دونستمیم

 زبونشو بکشم.  ریز دیدونستم چطور با یمتاسفانه نم اما

 خنده گفتم:  ون ی لحظه بعد، م چند

 من گوشام درازن؟_

 

 لب هاش بود، کم کم محو شد. یکه رو یلبخند 
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 ت: محو داد؛ آروم و شمرده شمرده گف یجاش رو به اخم و

 ؟ یخواست ینم نویازدواجت باش. مگه هم  ینباشه؛ زودتر پ تیکار گهیتو د_

 انداختم و لب زدم:  نییرو پا سرم

 تو نبودم.  دییمنتظر تا یخواستم؛ ول یم_

 

 نزد.  یرو تکون داد و حرف سرش

 رفت و در همون حال گفت:  عقب

 دست بجنبون. _

 اتاقش؛ تعجب کرده بودم.   یرفت تو و

آب  خشیماکروفر تا  یگوشت رو گذاشتم تو یهام رو باال انداختم و بسته  شونه

 بشه. 

 ونوس رو گرفتم.  یاتاق و شماره  یرفتم تو

 از چند بوق جواب داد:  بعد

 ؟ یدعوا کرد نیمن شد؟ با نازن ری. باز تو کارت گنیبه به، محمدحس _

 . دمیموهام کش یتو یدست

 

 گفتم:  الیخینداشتم جوابش رو بدم. ب حوصله

 ؟ یحرف زد نیرحسی ونوس تو با ام_

 تعجب پاسخ داد:  با

 شده؟  یز یچ ؟یچ ینه، برا _
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 نیرحسیآروم تر آوردم و در رو بستم تا ام ی. ولوم صدام رو کمدمیکش قیعم ینفس

 نشنوه. 

 مشکوک گفتم:  یلحن با

 ازدواج بشم.  یکارا ریگ یاومد به من گفت زودتر پ نیرحس یام_

 . دیچیگوشم پ یبلند خنده اش تو یصدا

 

 دو ابروم نشوندم:  ون یم یاخم

 . زنمی باهات حرف م یدارم جد  ؟یخند یم یچ یبرا _

 گفت:  یخنده به سخت  ون یاز چند لحظه م بعد

برگ   ینجوریا تشیخبر رضا دن یمخالفت کرده که االن تو از شن یچجور  نیآخه بب_

 . ختهیهات ر

 

 زدم:  یپوزخند

  شهینداشت. من فقط احترام سرم م یت یمن اهم یاصال برا نی رحسیاولندش نظر ام_

 من ازدواج کرده بودم.  شیوقت پ یلیوگرنه مطمئن باش خ

 و ادامه دادم:  دمیکش قیعم ینفس

 زد.  یمشکوک حرف م یلیخ_

 

 متعجب پاسخ داد:  یلحن با

 ه؟ یاالن منظورت چ ؟یچ یعن یخب _
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 هامو باال انداختم:  شونه

 . یمطمئنم لحنش مشکوک بود. کاش باهاش حرف بزن یدونم. ول ینم_

 داد و کالفه گفت:  رون یب یگوش  ینفسش رو پر شدت تو

حاضر  ایداره  یاز من حرف شنو  نی رحسی ام یکنیدونم چرا فکر م  ینم  یباشه. ول_

 با من حرف بزنه  شهیم

 دادم.  واریام رو به د  هیتخت نشستم و تک یرو

 آروم گفتم: ییصدا با

 ی زبونشو بکش. تو که خوب بلد رینبود؛ ز نی منم منظورم ا_

 

 کرد:  یا خنده

 ؟ یزنیم هیکنا یاالن دار _

 شد. سرم رو تکون دادم:  یخوب متوجه م یلیخ دم؛یمن هم خند متقابال

 خواهر گلم  نیآفر_

 

 و بحث رو عوض کردم: دمیکش قیگفت. نفسب عم یو باشه ا دیخند

 اون فسقلو خوبه؟   ؟یخودت خوب ال؛یخیب_

 ذوق زده شد:  صداش

 . ییدا میهر دوتامون خوب_

 

 لبم نقش بست.  یرو یلبخند 
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  یفکرشم نم  یروز هیفکر بهش هم برام لذت بخش بود.  یو پر از عشق؛ حت پررنگ

 برگرده.   یکردم ونوس بتونه به زندگ

 بهش زده بود.  بزرگ  یضربه  هیکه  یتوسط کس اونم

 !گهیتعجب داشت؛ اما خب... شده بود د یجا

 

 اومد: نیرحس یبلند ام یبگم صدا یزیخواستم چ تا

بگو   یغذا درست کن یحوصله ندار ؟یولش کرد ینجوریگوشتو هم نی ا نیمحمدحس_

 خب 

 بلند گفتم:  ییرو از گوشم فاصله دادم و با صدا یگوش دمیکش یپوف کالفه

 امیاالن م_

 

 ادامه دادم:  یگوش یتو

 .ایکه بهت گفتمو انجام بد یبرم ونوس؛ کار دیمن با_

 رفتم.  رون یرو قطع کردم و از اتاق ب  یکوتاه گوش یگفت؛ بعد از خداحافظ یا باشه

 بود.  ستادهیمنتظرم ا نهیبا اخم، دست به س

 هام رو باال انداختم:  شونه

 ؟ یکن ینگاهم م ینجوریچرا ا ه؟یچ_

 ون داد: تاسقف تک یاز رو یسر

 ذره از وقتتم به ما اختصاص بده  هی_
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وار  هیو کنا میمستق ریغ میخونه عادت داشت نیا  یاش شدم. کال اعضا هیکنا متوجه

 . میحرف بزن 

 بدمون بود! یاز خصلت ها نمیا

 زنم؟ یحرف م  نیزدم. فکر کرده بود من دارم با نازن یلبخند 

 

 آوردم. رون یتوجه از کنارش گذشتم و در ماکروفر رو باز کردم و گوشت رو ب یب

 رو کج کرد و گفت: سرش

 گفت؟ یم یونوس چ_

 و با اخم گفتم:  دمیکش قی عم یبابا! نفس یا

 . ستی ن یاصال کار خوب سادن یفالگوش وا_

 

 باال انداخت:   ابروهاشو

 . ستین یهم کار خوب ینیخبرچ_

 حاشا بلند بود.  واریزمان د نیتو ا! یخبر یرو زدم به ب خودم

 پررنگ تر شد:  اخمم

 ی زنیحرف م یراجع به چ یدونم دار ینم_

 

 زد:  یرو تکون داد و لبخند سرش

 باشه.  _
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و به طرفم برگشت و  ستادیاتاقش که ا  یو خواست بره تو دیعقب کش یبدون حرف و

 گفت: 

 اگر تلفن هات تموم نشده، بگو خودم غذا درست کنم. _

 

 شده. یتونستم متوجه بشم که چ ی! واقعا نمعجبا

 نگاهش کردم:  نهیبه س دست

 ؟ ینزن  هیمثل دخترا گوشه و کنا نقدری ا شهیم_

 اتاق.  یکرد و رفت تو  یتکون داد و خنده ا  یسر
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