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 نداشته باشه.   یبودم افکار شوم دواریام

که بخوام نگرانش   دیرس یبه نظر نم ی خاص زیکردم چ یخب هر چقدر هم فکر م اما

 باشم!

 بودم.  دهی نشن یحرف مشکوک ایبودم  دهیند  یزیچ یعنی

 بودم به قول خودش متحول شده باشه.  دواریام

 

 یم لیو تحل هیشده بودم، با خودم تجز یکه مشغول درست کردن ماکارون همونطور

 کردم.

ببره؟ که االن من دلم به شور    تونهیم یمنفعت  ایاز ازدواج من چه سود  نی رحسیام مثال

 نگران و آشفته شدم؟  نقدریافتاده و ا

 

 ! یچیه قتایحق

 خواست من رو به هول و وال بندازه و اعصابم رو خرد کنه.  یفقط م انگار

 آورده بودم. مان یبودنش ا ماریب به

 افکارم پاره شد.   یبابا، رشته  یصدا دن یشن با

 

 عقب برگشتم و نگاهش کردم.  به

 شد و گفت:  رهیجلو آورد و به قابلمه خرو  سرش

 ؟ یکنیدرست م یچ یدار_

 . دید یخودش داشت م ینبود وقت یسوال به جا و مناسب نیرو کج کردم؛ واقعا ا سرم

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 زدم و پاسخ دادم:  یادب و احترام لبخند  تیرعا یحال، برا نیخب با ا اما

 واست درست کنم  گهید زیچ هیتا  یخوری اگه نم ،یماکارون_

 تکون داد.  یمنف  یرو به نشونه  سرش

 خونه رو از نظر گذروند و گفت:  کنجکاو

 کجاست؟  نیرحس یام_

 

 هم بشنوه گفتم:  نی رحسیکه خود ام یسر به اتاقش اشاره کردم و بلند، جور با

 اون تو.  دهیو چهار ساعت چپ ستیب کنهیم کاریچ ستیتو اتاقشه، معلوم ن _

 بعد از تموم شدن حرفم، در اتاقش با شدت باز شد.  هیچند ثان

 : دیغر تی اومد و با عصبان رون یب نیخشمگ

 به تو جواب پس بدم؟  دیبا یکنیچرا فکر م_

 هامو باال انداختم:  شونه

 منم جوابشو دادم.  دیبابا سوال پرس_

 

 کرد و گفت:  یاز دعوامون، اخم یری جلوگ یبرا بابا

 به هم.  دیپر یم یخروس جنگ نیدو تا مرد گنده شب و روز ع گه؛یبسه د_

 شده بود.  رهی بهم خ  تیاما، همچنان با همون خشم و عصبان نیرحسیرفت. ام رون یب و

 

 به روش زدم و با سر به قابلمه اشاره کردم: یلبخند 
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هم واست   ین یزم بیس گیممد پز. ته د یبرات درست کردم؛ ماکارون یچ نیبب_

 گذاشتم. 

 حرفم، کم کم خشمش فروکش کرد. نیا دن ینش با

 

 گفت:  تیجد با

 . زهیر یهنر م ه یاز هر انگشتت   م،یوقتشه شوهرت بد گهید_

 پاسخ دادم:  یزدم و با لودگ یلبخند 

 . شهیتو شکوفا م یمن فقط برا ی. هنرارمی قربونتم م_

 مبل نشست.  یگفت و رفت و رو  ی "دلقک"لب  ریز

 

شد به حرفاش با بابا  یباعث نم نیبود، اما ا  اریحواسم رو به خرد کردن خ نکهیا با

 گوش ندم!

شورشو در آورده. شب و روز  گهیدختره نامزد کنن. د نیو ا نیوقتشه محمدحس گهید_

 . نهینازن یدم در خونه 

 بابا پاسخ دادم:  یمن به جا ناخواسته

من حرف   یچه واسه   نیبب ششی بار رفتم پ هیگفته من شب و روز اونجام؟ حاال  یک_

 .یاریدر م

 

 حرص پاسخ داد: با

 ماست؟  یحرفا  شیحواست پ یچ یبرا _

 نزدم.  یو حرف دمیکش قیعم ینفس
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 تاسف تکون داد.  یاز رو  یکرد و سر یخنده ا بابا

 "ـنیـــرحســـــیامـــــ"

 خودم... یاون، برا  یسوخت؛ برا  یبراش م دلم

 انجام بده.   نیرو که خودم نتونستم بکنم رو حداقل محمدحس یخواست کار یم دلم

 غرق در لذت بشه.  شیخواسته اش برسه و زندگ به

 

 شد.  یمرموز م دیکه با یزیاز اون ج شتریدونم چرا اما ناخواه، رفتارم ب ینم

 باعث شده بود شک کنه!  نیا و

 دونستم.  یخودمم نم ؟یچ به

  یکار کردن که سهل بود، کشش زندگ کشش کار کردن ندارم؛ گهیکردم د یم حس

 هم نداشتم. 

 

 دادم.  چیفرو کردم و پ یماکارون یرشته ها یمشغول، چنگالم رو تو یذهن با

 کرد و گفت:  یخنده ا  نیمحمدحس

 ومده؟ یخوشت ن ؟یخوری چرا نم_

 رو باال آوردم و بهش نگاه کردم. سرم

 هدف باال انداختم و گفتم:  یهامو ب  شونه

 . رم ینه.. س_
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خوب نبودن حالم   یکردم اون هم متوجه   ینگفت؛ حس م  یز یاخم کرد. اما خب چ اباب

 روزا شده.  نیتو ا

 خودشم بهش بگم.  یتا وقت ارهیخواست به روم ب یانگار نم اما

 . مونهیگفت تا ابد منتظر م شهی کارا نبودم؛ پس م نیکه اهل ا منم

 کردم. نیاز محمدحس یجام بلند شدم و تشکر از

 

 پررنگ تر شد؛ اما نگاهش مشکوک تر: لبخندش

 که  ینخورد یزیچ_

پاسخ گذاشتن حرف   یو بعد از خوردنش، با ب ختمیخودم ر یآب برا یوانیل

 اتاق.  یبرگشتم تو نیمحمدحس

 کرده بودم.  دایپ  یافسردگ دیشد حس

 

 . نجایا ایشرکت بودم،  ایبکشه،  رون یاتاق ب نیبود من رو از ا یکی کاش

 .. ی حینه تفر  ،یرونیب نه

 دیکردم. حس شد یچند سال قبل ونوس رو لمس م ی! انگار تازه داشتم روزا یچیه

 کرده بود.  تی به من هم سرا شیافسردگ

 رو برداشتم و تلگرام رو باز کردم. میگوش

 .می شرکت داشت  یکه با بچه ها  یگروه  یتو رفتم

رو خاموش  میگوش به عکس اکانت خاطره انداختم و بعد قیعم یمعمول، نگاه  طبق

 کردم.

 خسته شده بودم.  گهید
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 ... دینذاشتم که مرغ از قفس پر شیجلو نرفتم و پا پ یاونقدر

 موضوع نبود.  نیا ان یب یبرا  یخوب یلیخ یجمله  نیا دیشا

 . یسادگ نیدستش دادم؛ آره.. به هم از

 بکشم.  یمون یعمر پش هیخودم باعث شد  یانگار سهل

افتاد، برام به شدت   یدستش م یتو یشرکت، چشمم به حلقه   یهر روز تو نکهیا

 کننده بود.  تیاذ

 

 .ارمیخودم ن یکردم به رو یم یسع اما

 شده بود.  گاهمیگاه و ب ینگاه ها یانگار متوجه  نا،یا یوجود همه  با

نشه. هر چقدر به    یچشمم آفتاب یو جلو ادیطرفم ن ادیکرد ز یم یخاطر سع نیهم به

 متاهله...  گهیزدم که پسر، اون االن د یم بی خودم نه

 نداشت.   یا دهیفا اما

 

 بشم.  رهیحاضر بودم گناهشو به جون بخرم اما شب تا صبح بهش خ انگار

 شرکت نرم.  گهیگرفته بودم د میتصم

 من بود.  یانتخاب برا نیبهتر نیا

 خاطره!! یخاطره ها نیخالص شدن از ا یبرا 

 

 . زیم یزنگ گذاشتم و گذاشتمش رو  یرو رو میگوش

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 هم گذاشتم و با فکر به فردا به خواب رفتم.  یهام رو رو پلک

شدم. بعد از شستن دست و صورتم، لباس هامو   داریزنگش از خواب ب یبا صدا صبح

 زدم.  رون یو از خونه ب دمیپوش

 برسم.  دیکش یبود و طول م ادیز یلیخونه و شرکت خ یفاصله  خب

 

 ذهنم مرور کنم.  یبزنم رو تو خوامیکه م ییشد حرفا یباعث م نیهم

عامل رفتم. چند تقه به در زدم و بعد از اجازه  ریبه طرف اتاق مد میمستق دم،یرس یوقت

 اش، واد شدم. 

 خوش گفت:  یبهم زد و با رو  یلبخند ،یاتیرحی پ یکردم؛ آقا یسالم

 سالم مهندس، حالت خوبه؟ _

 لب کردم.  ریز یرو تکون دادم و تشکر سرم

 سخت بود بخوام راجع بهش حرف بزنم.  یکم واسم

 خاطره اونقدرا هم سخت نبود. دن یدر مقابل د اما،

 گفتم:  یو با شرمندگ دمیکش قیعم ینفس

 شرکت.  امیب تونمینم گهیمن د ،ی اتیرحیپ یآقا دیببخش _

 

 . دیحرفم، ابروهاش باال پر نیا دن یشن از

 هم نگاه کرد و گفت: تعجب ب  با

 افتاده؟  یاتفاق  ؟یچ یبرا _

 رو صاف کردم و شمرده شمرده گفتم: گلوم
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 بمونم  نجایتونم ا ینم ،یمشکالت شخص  یسر هیبه خاطر _

 

 زد: یلبخند 

 چقدر قراره بهت حقوق بدن؟ ؟یکرد دایاز ما بهتر پ_

 نداشت!  یتی. چندان اهماوردمیخودم ن یانداخته بود، اما به رو کهیکامال ت نکهیا با

 من هم لبخند زدم:  متقابال

 . کنمینم دای. هر چقدر بگردم پ ستیجا ن چیاز شما بهتر ه_

 

 پررنگ تر شد. به در اشاره کرد و گفت:  لبخندش

 سر کارتون. دییپس بفرما_

 کردم. یکار خودم رو م دیباالخره با من

 انداختم و پاسخ دادم:  نییرو پا سرم

 بمو...  نجایم اتون یمن واقعا نم_

 

 تموم نشده بود که در باز شد. حرفم

 خاطره، دست و پام رو گم کردم. دن یعقب برگشتم با د به

 لبش رو به دندون گرفت و گفت:  ی گوشه

 بد موقع اومدم داخل  د،یببخش _

 پاسخ داد:  یاتیرحیپ یآقا

 گه یم یمهندس چ نیبب  اینه اتفاقا. ب_
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 وارد شد و در رو بست. 

 تونستم بزنم؟  یم یآخه مگه من در حضور خاطره حرف

 .ارمیدر ن یباز عیاز حد ضا شیکردم خودم رو نبازم و ب یسع

و نگاهش رو بهم   ستادیا یاتیرحیو کتم رو درست کردم. اومد و کنار پ ستادمیا صاف

 دوخت. 

 

 منتظر موند و گفت:  یلحظه ا چند

 ن؟ یگفتیم یخب... چ_

 گفتم:  تی و با جد دمیکش قیعم ینفس

 مشکالت...  یسر هیاستعفا بدم. به خاطر  خوامیمن م_

 

 چهره اش عوض شد.  حالت

 انداخت و گفت:  یاتیرحیپ  یتعجب نگاه با

 برن؟   یبزار   یخوایبابا... م_

 بعد به رو به من ادامه داد:  و

 . مایدار اجیبه شما احت نجایما ا_

 

روزا رو  نیتونستم بمونم؛ کاش اونقدر تحمل و توان داشتم که بمونم و ا یم کاش

 . نمیبب

 . نمیبب گهید یکیو خاطره رو کنار  بمونم
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 شناختم. یخودم رو م اما

 شدم. یبه روز بدتر م روز

 

 گفتم:  تیو با جد دمیکش قیعم یانداختم. نفس  نییرو پا سرم

  یبهتر یلیخ یها سیه ام. مطمئنا کواقعا شرمند یول  ن؛یبه من لطف دار یلیشما خ_

 د یمن کن نیگزیجا دیتونیم

 موضوع شده بود.  تیتازه متوجه جد انگار

 

که به خاطره انداخت، رو به من   ینگاه  میدو ابروش نشوند و بعد از ن ون یم یاخم

 گفت: 

 ... ی چند وقت مرخص یتون یم یاگر بخوا _

 : دمیحرفش پر ون یم

 ست ین  نینه موضوع ا_

 کردم.  یخاطره رو حس م ی رهینگاه خ

 آوردم.  یخودم نم یخب به رو  اما

 . رم یدارم م یدونست به خاطر چ یم اونم

 شرکت رو تحمل کنم.  نیخفقان آور ا یتونم فضا ینم گهید یخاطر چ به

 گفت:  تیبا جد یاتیرحیپ یآقا

 ه؟ ی نظرت قطع_
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پاسخ  یراحت داد و با نا رون یمثبت تکون دادم. نفس رو پر شدت ب یرو به نشونه  سرم

 داد: 

 یبرا  ای. آخر ماه بیدونیبه شدت مخالفم، اما هر جور که خودت صالح م نکهیبا ا_

 . هیتسو

 لبم نشوندم:   یمحو رو یلبخند 

 ممنون.   یلیخ_

 

 . حرف زدن فوق العاده برام سخت و طاقت فرسا بود. دمیکش قیعم ینفس

 !دمید یرو م میآخر زندگ یداشتم لحظه ها  انگار

 گفتم:  یآروم به

 چند سال رو باهاتون کار کردم نیخوشحال شدم که ا یلیخ_

 زد:  لبخند

 طور.  نیمنم هم_

 

  رون یگفتم و از اتاق ب یبزنم و بحث رو ادامه بدم، خداحافظ  یا گهیحرف د نکهیا بدون 

 اومدم. 

 رون یاز شرکت ب  م،یشخص لیاتاق خودم و بعد از برداشتن چندتا از وسا یتو رفتم

 ار آسانسور شدم.زدم و سو

 و وارد شد. دیدر حال بسته شدن بود که خاطره به طرفش دو در،

 

 تعجب بهش نگاه کردم که نفس نفس زنان بهم زل زده بود.  با
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 دهنم رو فرو دادم و گفتم:  آب

 افتاده؟  یاتفاق_

 لبش رو به دندون گرفت:  ی گوشه

 د؟ یر یم دیچرا دار_

 

 . دیپرس  یسوال رو نم نیا کاش

 کلمه پاسخ دادم: کیشدم و در  رهیرو ازش گرفتم و به رو به روم خ نگاهم

 ی مشکالت شخص _

 گفت:  یآروم به

 واقعا؟_

 گفتم.  یا  "بله"مثبت تکون دادم و  یسرم رو به نشونه 

 رو صاف کرد و من من کنان گفت: گلوش

 آخه من فکر کردم به خاطر... _

 . دمیحرفش پر ون یم

 کرد.  یاعصابم رو خراب م حرفش هم یفکر به ادامه  یحت

 

 زورم رو زدم که لحنم سرد و صد البته خشک باشه! تمام

 موفق بودم:  یخب انگار تا حدود و

 اشتباه به سرتون نزنه.  ی... لطفا فکراریخ_

 شد.  رهیخ نیرو تکون داد و به زم سرش
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 رفتم که همراهم اومد.  رون یب  ستاد،یآسانسور ا وقت

 : بهش نگاه کردم که گفت منتظر

 .دیکه شما بمون  می خواست یو م میما دوست داشت_

 تلخ زدم: یلبخند 

 ره ینم شیآدم پ یطبق خواسته  زیهمه چ_

 

 شد. ره یخ نیرو تکون داد و بعد دوباره به زم سرش

 به عقب برداشتم و گفتم:  یقدم

 برم. خداحافظ.  دیمن با_

 باشم.  دهیشک کردم درست شن یآروم گفت که حت یرو اونقدر  پاسخم

 

 .رون یساختمون زدم ب از

 امه.   نهیس یرو ینیسنگ زیکردم چ یم حس

 هم گذاشتم.  یپلک هام رو رو  یو چند لحظه ا دمیکش قیعم ینفس

 به ساختمون انداختم.   یو نگاه برگشتم

 کردم. یم  یلحظه شمار  نحایاومدن به ا یبرا  یروز هی

 

 رفتم. یم نجایا  خودم از یحاال داشتم با پاها اما

 رحم بود.  یو ب زیکردم نفرت انگ یکه فکرش رو م یزیاز اون چ  شتریب یزندگ
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 . میبهش دل ببند کنهیم یچرا کار ست،یقسمت ما ن یدونستم اگر کس ینم

 حالم اصال خوب نبود. 

 دارم.  یدونستم اون لحظه چه حس  ینم

 دوتا!  نی ا نیما ب یز یچ هی دیشا ؛یناراحت ای یمون یپش

 داد.  یعذابم م شتریب نیخودم بود و خب متوجه بودم. هم ریتقص زیچ همه

خاطره   یخوب رو برا  یزندگ هیو  یخوشبخت یآرزو نا،یا یبهتر بود با وجود همه   دیشا

 بکنم. 

 

 یروز  هیعاشق بشم، و بدتر از اون  یروز هیکردم  یوقت فکرش رو هم نم چیه دیشا

 برسه که به عشقم نرسم و از دستش بدم. 

  یبه ازدواج باشه؛ ول یدونستم خاطره هم ممکنه راض یبود که م  نیاز همه ا بدتر

 ترسم مانع شد بهش بگم.. 

 من رو خراب کرد. یزندگ یو خجالت لعنت ترس

 افکارم پاره شد. یرشته  م،یزنگ خوردن گوش با

 

 درش آوردم و بهش نگاه کردم.  بمیج یتو از

  نیاز گور محمدحس شد،یبلند م یشیدادم. هر آت رون یبود؛ نفسم رو پر شدت ب ونوس

 بود. 

 : دیچیگوشم پ  یبشاشش تو یتماس رو زدم. صدا یبرقرار

 سالم بر داداش گلم. _

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 ونوس.  یخودم و نه حوصله  یحوصله نداشتم؛ نه حوصله   اصال

 کردم گرم باهاش حرف بزنم که ناراحت نشه:  یحال سع نیا با

   ؟یسالم.. خوب _

 داد: پاسخ

 مزاحمت شدم؟ ؟یکنیم کاریچ ،یمرس_

 

 : دیباال پر ابروهام

 ؟ یچ  ینه برا_

 کوتاه، صداش اومد:  یاز مکث بعد

 ؟ یستیمگه سرکار ن_

 شدن؟  یهمه متوجه م دیهمون اول با قایدق

 

 ناخودآگاه سرد شد.  لحنم

 و گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 نه؛ استعفا دادم. _

 زد: غیج بایبلند و متعجب، تقر ییصدا با

 ؟یکرد کاریچ_

 

 کنه.  چمیکه کردم سوال پ یخواست بابت کار یدو ابروم نشست. االن م ون یم یاخم
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  ،ی بشه؛ از طرف یمتوجه همه چ تونستیداشت و زود م یقو  یلیحس ششم خ ونوس

 نبود.  یخوب زیاصال چ نیدونست و ا یخاطره رو هم م ی هیقض

 

 : رهی اش رو نگ یپ  نیاز ا شتریباشه تا ب  الیخیکردم لحنم ب یسع

 . شترهیب اشونمی. مزادادن یم یکردم، حقوق بهتر دایپ گهید یجا هی استعفا دادم. _

 بار آروم تر گفت: نیا

 ؟ یاالن اون جا استخدام شد_

 

 راه انداخته بود! یسوال ستیب

 دادم و گفتم:  رون یپر شدت بنفسم رو  کالفه

 نه هنوز... _

 خواست خودم رو خفه کنم!  یدلم م بایسرزنش گرفت. تقد یبو لحنش

که  یاز کجا مطمئن  ؟یدیرو چسب هی نس  یتو؟ نقد رو ول کرد یکرد هیچه کار نیا_

 کنن؟ یاستخدامت م

 

رو  زیکلمه همه چ کیکردم با  یسع نی نداشتم جواب حرفاش رو بدم؛ بنابرا حوصله

 تموم کنم:

 نگران نباش ونوس. من فکر همه جاشو کردم._

 آروم گفت:  ییصدا با

 . نمیب یآره دارم م_

 بلند تر ادامه داد:  بعد
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 نمت؟ ی بب نجایا  یایم ؟یکاریاالن ب_

 

 داشت!  یچه حوصله ا یبه ساعتم انداختم. اول صبح ینگاه

 رو تکون دادم: سرم

 باشه؟  ،یسوال در مورد کار و شرکت نپرس یبد  که قول یبه شرط ی. ولامیم_

 کرد:  یا خنده

 . دمیباشه قول م_

 

 لبم نقش بست:  یرو یلبخند 

 خب پس منتظرم باش. _

  یز یچ هی شش،یپ رمیم یخواست وقت  یباهاش کردم. دلم م یسرسر  یخداحافظ

 بچه اش بخرم.  یبرا 

  اره،یبچه سام نیپدر ا نکهیاما فکر به ا شم،ی م ییداشتم که باالخره دارم دا ذوق

 کرد.  یاعصابم رو خراب م
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