
                                                                                                                

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

 ابروهامو باال انداختم و متعجب گفتم: 

 . یاتیرحیخانم پ ستمیمن اصال متوجه منظورتون ن_

 گفت:  یچونه اش زد و با درماندگ ریرو ز دستش

 بگم.  یخب من چجور_

 کردم:  یبا همون حالت تعجب بهش نگاه م همچنان 

 رو؟  یچ_

 

 متوجه منظورش شدم.  یکرد تا حدود یم فکر

 شد! یباورمم نم  یاز طرف ارم؛یخودم ب یخواستم به رو ینم اما

ذهنش رو   یکم ق،یچند نفس عم دن یکرد با کش یو سع دیلب هاش کش  یرو یزبون

 متمرکز کنه.

 شدم؛ اما بالفاصله جمعش کردم! رهیمحو زدم و بهش خ  یلبخند 

 بود آخه؟ یچ گهیموقع د یلبخند ب نیا

 

 وسط فکر کردنش نطق کنم!  گهیخواستم د یش نگاه کردم. نمبه تیجد با

 خواد رو هر چه زودتر بزنه.  یکه م یبودم حرف دواریام

 . ادیداره جونم باال م گهیکردم د یم احساس

 آروم گفت:  ییصدا با

 خواهرتون خوبن؟ _
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 زدم:  یرو تکون دادم و لبخند سرم

 ممنون سالم دارن خدمتتون.. _

 لب گفت:  ریاون هم لبخند زد و ز متقابال

 سالمت باشن. _

 کرد و لبخندش پررنگ تر شد؛ ادامه داد: نگاهم

 رستوران.  یفکر کنم از همون روز تو  دمشون،یوقته ند یلیخ_

 

 حرفش رو زد.  میمستق ریغ کامال

 که داشتم ناخواسته محو شد. سرم رو تکون دادم: یلبخند 

 .دن ید یرو م گهیهم بود که همد یبار نیبله، اول _

 کالفه به ساعتم انداختم:  یاون هم سر تکون داد. نگاه  متقابال

 د؟یندار ی. کاریاتیرحیبرم خانم پ دیمن با_

 

 بهم نگاه کرد:  کالفه

 . می زن یحرف م میدار  دی. خب بموندیبر دیخوا یشما هم که فقط م_

 ام گرفت:  خنده

 . دیگینم یخاص  زیوقته منتظرم، اما شما چ یلیخب من خ_

 هم گذاشت و محکم فشار داد و در همون حال گفت:  یپلک هاش رو رو

 چون دوسش ندارم.  رمی طالق بگ خوامیم_
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حرفش فوق العاده برام   نیذاشتم کنار، ا یرو م دنشیشاخه به اون شاخه پر نیا از

 لذت بخش بود!

 گفتم: هیبا کنا نحال،یا با

 د؟یواج کردپس چرا ازد_

 

 پاسخ داد:  عایهاش درشت شد. سر چشم

 . می. فقط عقدمیما ازدواج نکرد_

 زدم:  یانداخت و پوزخند نییرو پا سرم

 کنه؟ یم یچه فرق_

 نگاهم کرد و گفت:  رهیخ یلحظه ا چند

 د؟ یزن یم هیکنا دیدار_

 

 شدم. سرش رو تکون داد و نگاهش رو ازم گرفت:  رهینزدم و با لبخند بهش خ یحرف

 .. یآره حق دار_

 شده بود!  یکرد. خودمان رمی غافلگ ش،یلحن ناگهان رییتغ

 داد:  ادامه

 ؟ یشیم یراض ینجوریاشتباه کردم. ا_

 

 کوبنده پاسخ دادم: ،یرحم یب تی جمع شد. در نها لبخندم

 نه _
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 :دیکه گذشت، چونه اش از بغض لرز یلحظه ا چند

 خورمیموندم، اما نموندم. االنم دارم چوبشو م یمنتظر م دیدونم با یم_

 تکون دادم:  یمنف  یرو به نشونه  سرم

 . ی حق انتخاب داشت_

 

 رو با دست هاش قاب کرد. صورتش

خراب شد و   دایشونه هاش که شدم، حالم شد دن یلرز یبعد، متوجه   یلحظه   چند

 . ختیاعصابم به هم ر

 دادم:  رون یرو پر شدت ب  نفسم

  یخودتو الک یزندگ یشنو  ی. از من مرهید یلیکردن خ هین واسه گرکنم اال یفکر م_

 گذشته زده شده. ی که تو ییحرفا یسر هیخراب نکن. به خاطر 

 صورتش برداشت و گفت:  یحرفم، دست هاش رو از رو دن یبا شن

 ی. بعدشم، من االن هر چ کنمی. به خاطر خودم مکنمیکارو به خاطر تو نم نیمن ا_

 توئه.  ریتقص کشمیم

 حرف درشت شد.  نیا دن یهام از شن چشم

 تعجب گفتم: نیو در ع دمیهم کش یرو تو اخمام

 وسط منم مقصر شدم؟   نیا  ؟یچ یعنی_

 

راه افتاده   هیرو که در اثر گر شینیتکون داد و آب ب یرحم یو ب یدیق یرو با ب سرش

 و گفت:  دیبود باال کش
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تو شناسنامه   رفتیمهر طالق نم هی. منم شدی نم ینجوریاالن ا  یومدیزودتر م اگه تو_

 ام. 

 برام عذاب آور بود. یلیحرفا خ نیا دن یشن واقعا

 

کردم به خودم مسلط باشم و داد و هوار راه نندازم. نگاهم رو ازش گرفتم و   یسع

 انداختم:  نییسرم رو پا

. به  امیتونم جلو ب ی. بهت گفته بودم فعال نمیدونست یمنو م طیهمون موقع شرا_

 . یدرومد گهید یکیراحت به عقد  یلی خ ؟یکرد کاریچ یرفت یمنتظر بمون نکهیا یجا

 

 از حد بلند نباشه گفت:  ادیشت بغض رو نگه دار و صداش زدا یکه سع یحال در

من؟   یجا یزاریکردم؟ چرا خودتو نم یم کاریبابام منو تو فشار گذاشته بود. چ_

 صبر کنم.  تونستمیدو سال از اون موقع گذشته. من چقدر م یدونیم

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

حرفا  نی. طالق و اانتخابت بوده؛ پس پاش بمون   نی. ایمنم نگفتم چرا صبر نکرد _

 خاطره.  کنهیرو درست نم یزیچ چیه

 رو تکون داد: سرش

با نفرت به    ینجوری. ایباش ایقضا ان یدونم. فقط خواستم بگم که در جر یخودم م_

 . یمن نگاه نکن

 

 : دیباال پر ابروهام
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تو بودم که بخوام نگاه   درسیمن اصال چقد تو د ؟یزنینفرت؟ از کدوم نفرت حرف م_

مزخرفو بچگانه ات رو. اشتباه خودتو   یحرفا  نیپر نفرت بهت بندازم؟ بس کن ا

 ننداز.  گهید یکیگردن 

 کرد گفت:  یدر آورد و همونطور که اشک هاش رو پاک م فشیک یاز تو یدستمال

 یکنیم تمیکردم حما یحرفارو اومدم به تو زدم. فکر م نیباشه، لعنت به من که ا_

 حرف واقعا خنده ام گرفته بود.  نیا دن یشن از

 تعجب و خنده گفتم:  با

بگه نسبتت با   گردهیازت بکنم؟ فردا پس فردا بابات برنم  تونمیم یتیمن چه حما_

 ؟ یجوابشو بد یاونوقت حاضر ؟یکه کاسه داغ تر از آش شد هیدختر من چ

 

 نزد؛  یحرف

زنم   یکه دارم بهش م  ییدونستم حرفا ینم قتایکرد. حق ینگاهمم نم یحت گهید

 نه. ایدرسته 

 . نمیب یاز اون، خودم دارم آزار م  شتریدونستم ب  یرو م نیا یول

 گفتم:  یدهنم رو فرو دادم و به آروم آب

تونم برات  یکه م ی. من تنها کاریمتاهل گهیتو االن د مینخوا  میخاطره، بخوا نیبب_

 . رون یبکشم ب تی که پامو از زندگ نهیبکنم ا

 

 از آه نداشت.  یکه دسته کم ینفس  دم؛یکش قیعم ینفس

 از قبل ادامه دادم:  آروم

 با حرفا و خاطرات گذشته خراب بشه.  تی نذارم زندگ_
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 شد:  رهی بهم خ تیو عصبان یرو باال آورد. با تند سرش

  میبوده که بخوا یچ گهیبه قول خودت، ما نسبتمون با همد ؟یزنیحرف م یدار  یاز چ_

 م؟ یخاطره داشته باش

 

 زد:  یپوزخند

آره من اشتباه کردم. اشتباه کردم که عاشق تو شدم، اشتباه کردم که دو سال پات  _

 دونم  یم نارویا یحرفارو بهت زدم. خودم همه  نی صبر کردم، اشتباه کردم که االن ا

 : دیدهنش رو فرو داد. صداش از بغض لرز آب

 از حضورت نمونه   یاثر چ یبرو که ه میاز زندگ یجور  هیلطفا االن   یول_

 

 حرف برام سخت بود.  نیا دن یشن

  یلیخ قتیهم درست بود که حق نیکرد و ا یکلمات خودم رو تکرار م نیداشتن ع اما

 تلخه!  میکنیکه فکر م یزیاز اون چ شتریب

 گفتم: یاز جام بلند شدم و به آروم

 . خداحافظ یخوشبخت بش _

  رون یاز جانبش باشم از کافه ب یمنتظر پاسخ نکهیبدون ا  ،یا  گهیحرف د چیبدون ه و

 اومدم. 

 ! یراض ای مونمیکه زدم پش ییدونستم از حرفا یاصال خوب نبودم؛ نم حالم

 

گفت منتظر   یبهم م یو با دست هام چشمم رو ماساژ دادم. حس ستادمیا وارید کنار

 اومدنش باش. رون یب
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 . یباهاش خرف بزن دوباره  یو بر ادیکه ب بمون 

 نخواستنش. ای هیدونستم خواستنش خودخواه ینم

  زیچ نیبدتر نی. ارهیطالق بگ  خواستیازدواج کرده بود و حاال به خاطر من م اون 

 ممکن بود. 

 

 ازدواج باهاش پا جلو بزارم؟   یبرا تونستمیچطور م بعدا

 گفتم؟ یم یچ یاتیرح یپ یبه آقا رفتمیم

 گهیمرد د هیدخترت به خاطر من مهر طالق رفته تو شناسنامه اش؟ همه کنار  گفتمیم

 اما به خاطر من ازش جدا شده؟  دنشید

 . ختیر یفکر بهش هم اعصابم رو بهم م یحت

 

 آرومش کنم. یجور هیخواستم  یاون لحظه فقط م  اما

راه   پشت سرش به قایاومد، به طرفش قدم برداشتم، اما کنارش نه؛ دق رون ی ب یوقت

 افتادم. 

 متوجه شد، به عقب برگشت و گفت:  یوقت

 . رمی. بزار برم به درد خودم بمدمیحرفاتو شن گه؟ید یخوا یم یچ ه؟یچ_

 

 : دمیکش قیعم ینفس

 .نمت یبب ینجور یا  خوادیآروم باش لطفا. دلم نم_

 رو پاک کرد: اشکش

 کنم یازت خواهش م ا،یدنبالم ن_
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 رفت؛ من هم دنبالش نرفتم. همونطور که خودش خواست.  و

 

 خواست االن برم خونه.  ینم دلم

 به قدم زدن و فکر کردن داشتم.  ازین

 بودم.  مون یحالم نبود و پش اصال

 پام گذاشته بود.   یکه خدا جلو یدو راه نیبه ا لعنت
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