
                                                                                                                

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

 شماره اش.  یدر آوردم و رفتم رو بمیج یرو از تو میگوش

 تماس گرفتن.  یبرا دی لغز  یکرد و دست من م یم ییخودنما اسمش

 شد.  یاز درون مانعم م یز یچ هی ،ی از طرف اما

تونست خوشبختش   یبهتر از من م  یلیشوهرش خ ره؛ی خواست طالق بگ ینم دلم

 کنه.

 

 بودم.  یدست خودم به شدت عصب از

پا به پاش جلو رفتم و در  نقدریبرجکش، چرا ا یبزنم تو ینجور یخواستم ا یکه م من

 ضعفم رو نشون دادم؟ ینجور یبرابر هر حرفش، ا

 بهش گفتم مقصره که منتظر نمونده؟  چرا

 بود.  ایحس دن نیحس بدتر نیا

 

 گذاشتم.  بمیج یرو تو می و گوش دمیکش قیعم ینفس

 ها.  یبدبخت نیبه ا لعنت

 فالکت بارم.  یزندگ یکه بختک شده بود رو ییها یمشکالت و سخت نیبه ا لعنت

 دادم.  یکردم در عرض سه سوت از دستش م یخودش م یرو به هر چ  دلم

 

 زدم.  یبودم و قدم م نییپا سرم

 تموم شده؟ زیهمه چ گهیکردم که د یفکر م  نیا به

 نه؟  ای شهیبا من هم که شده از طالق گرفتن منصرف م یلجباز یبرا  خاطره
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 باشه.   نطوریبودم که ا دواریام

 

 اومد روش؟  یهم م نیکم عذاب وجدان نداشتم؛ ا خودم

بخوام اظهار   ایو آزرده هست که اگر بهش زنگ بزنم  یبودم اونقدر عصب طمئنم

 عنوان نبخشه.  چیکنم، به ه یمون یپش

 . میما دوتا راهمون رو انتخاب کرده بود ییجورا هیشد کرد؛  یخب چه م یول

 

 گذر زمان نشدم. یراه رفتم و فکر کردم که متوجه  اونقدر

 شده بود.  کیکامال تار هوا

 دربست گرفتم تا خونه. نیهم بودم بنابرا خسته

 یها یلودگ دیشا ایبابا بودم. و  یسوال جوابا  یحوصله  یاالن ب  نیهم از

 !نیمحمدحس

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا دم،یرس یوقت

 رو به در انداختم و وارد خونه شدم.  دیکل

 برداشتم. رفتم داخل و به طرف اتاقم قدم  یحرف چیه بدون 

 سرش رو آورد داخل: نیلحظه بعد، در باز شد و محمدحس چند

 کارت دارم. ایب_

 

 حوصله بهش نگاه کردم و گفتم:  یب

 اصال حوصله ندارم. بدو نیمحمدحس رون یبرو ب_
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 کرد:  یاخم

 اریدر ن یمسخره باز نقدری ا گه؛ید ایب_

 بعد آروم تر ادامه داد:  و

 نجاست یا نینازن_

 درشت شد. چشمام

 

 تعجب گفتم:  با

زن و  ن؟ینامزد ن؟یمگه عقد نجا؟یا شیآورد یچ یبرا  دمش؟یپس چرا من ند_

 ن؟ یشوهر

 تکون داد:  یسر

 . شنوه ی. آروم ترم حرف بزن مگهید اریبابا، شورشو در ن  یا_

 

 به در اشاره کردم: تیعصبان با

 .رون یبرو ب_

 کرد و رفت و در رو محکم پشت سرش بست.  یاخم

 موهام فرو کردم.  یام رو توه دست

 نجا؟یدختره رو آورده بود ا نیا یچه خساب رو

 زدم.  بیخودم نه  به
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افتاده، روال   می زندگ یاتفاق مزخرف تو ک ینبود چون من اعصابم خورده و هزار و  قرار

 خانواده هم مختل بشه.  یاعضا  یبعض یزندگ یعاد

 رون یهام رو عوض کردم و رفتم ب لباس

 آشپزخونه بود.  یتو نینازن

 

 انداختم و گفتم:  نیبه محمدحس یزدم و به زور نگاه یمصنوع یلبخند 

 یکارارو بکن ن یا دیتو که نبا نیبرو بش ؟ییاونجا یچ یبرا _

 ظرف گذاشت و با خجالت گفت:  یتو یهارو رو اریخ

 ندارم.   ینه من مشکل_

 رفتم و گفتم:  نیحسرو به محمد یچشم غره ا 

 من دارم.  یول_

 به مبل ها اشاره کردم. و

 .ستادیا رون یلبش رو به دندون گرفت و رفت ب ی گوشه

 گفت:  نیمحمدحس

 ان یو ونوس هم ب اریقراره سام_

 

 بدتر! گهید

 بهش!!!! دیبود، چمن هم اومد چسب گل

 رو کالفه تکون دادم و گفتم:  سرم
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به   یخانم رو که مهمونته بزار  نینداره نازن  یلزوم  دم؛یمن خودم کارارو انجام م_

 ساالد درست کردن 

 

 داد.  رون ی رو پر شدت ب نفسش

 بابا اومد:  یصدا

 د؟ یکن یبحث م دیدار نیاالن سر ا_

  هیجواب بده، من  هیبعد بابا  م؛یبگم ما بحث نکرد  خواستمیاالن من م ندادم.  یپاسخ

 ! بگم گهید زیچ

 

 خواست.  یعنوان دلم جر و بحث نم چیه به

 ها شدم. اریهام رو شستم و مشغول خرد کردن خ دست

 . شه یداره درست م یبدم که قرمه سبز صیتشخ  تونستمیغذا م یبو از

 بهش انداختم.  یقابلمه رو بر داشتم و نگاه  در

 . دیباال پر ابروهام

 

 اومد:  نیمحمدحس یبگم که صدا  یز یچ خواستم

 پخته  نی چه خوبه، نازن یدید_

 زدم:  یشخندین ناخودآگاه

 ؟ یکشیمگه آشپز توئه؟ خجالت نم نینازن_

 داد  رون ی رو پر شدت ب نفسش
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 . دمیم ریدارم بهش گ یلیخ دونستمیم

 کرد.  یآرومم م نیمتاسفانه فقط و فقط هم اما

 و زمان.  نیزم یپاچه  گرفتن

 !یهم بودم، لعنت  اریاز همه منتظر اومدن سام بدتر

 خودم رو سرگرم کرده بودم. 

 بود.  نیو نازن نیمحمدحس شیدانگ پ  شیاما در واقع حواسم ش

 آورده بودش خونه!  ییدونم با چه رو ینم واقعا

 خونه ان.  هیقانع کرده بود که بابا و بق نیخودش رو با ا دیشا

 تونستم قبول کنم!  یمن نم یول

 

 یرو از تو  میآشپزخونه آماده بود، به اتاقم برگشتم و گوش یتو بایتقر زی همه چ یوقت

 کتم درآوردم. بیج

 کردم: امیبه نوشتن پ  شروع

 "؟ی بهتر"

به دستش   امیبودم گوشش خاموش نباشه و پ دواریخاطره سند کردم. ام یبرا  و

 برسه. 

 

 محو زدم.  یندداده شده، لبخ لیبهش تحو دمید یوقت

 .دمیم ایدارم بهش پ   یچ یو برا  هیکار چ نیدونستم هدفم از ا ینم
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 اون رو! ای کنمیم ییرو هوا خودم

 : دیدستم لرز یتو یلحظه بعد گوش چند

 "دیممنون خوبم، نگران نباش"

 

 خوندم.  یرو از لحنش م سرما

 دستم فشردم.   یرو تو  یهم گذاشتم و گوش یهام رو رو پلک

آدم  هی ریخواست تصو یزدم؛ دلم نم ی باهاش حرف م دیزدم. با یبهش زنگ م  دیبا

 ذهنش حک بشه و بمونه! یاز من تو  زینفرت انگ

 

 گوشم گذاشتم.  یرو رو یزدم و شماره اش رو گرفتم و گوش ایرو به در دلم

 بودم که بده! دواریام یعن یموندم پاسخ بده؛  منتظر

 دم مسلط باشم اما اصال موفق نبودم. داشتم به خو ی. سعدمیکش قیعم ینفس

 

بر تمام جو بدنم غالب شده بود؛ هر لحظه ممکن بود   جان ی و ه یناراحت  استرس،

 سنکوب کنم. 

 بالفاصله گفتم:  د،یچ یگوشم پ یکه صداش تو یوقت

 باهات حرف بزنم خاطره  دیبا_

 گرفته گفت:  ییسرد بودن، با صدا تیدر نها

 بود گفته شد. یز ی. هر چمیندار یحرف گهیما با همد_

 تکون دادم:  یمنف  یرو به نشونه  سرم
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 نخواستم که بگم.  ،ی عنینه من نگفتم. _

 رنگ پوزخند گرفت:  صداش

 نوش دارو پس از مرگ سهراب؟  کنه؟یم یاالن چه فرق_

 

 تعجب گفتم:  با

 شده؟  یمگه چ  ؟یچ یعنی_

 کردم داد زد:  یو مکه فکرش ر یزیبار بغض گرفت؛ بلند، بلندتر از اون چ نیا صداش

تمام  ییاالن با پررو یپات له کرد ر یبشه؟ غرور منو ز  یخواستیم یشده؟ چ یچ_

 شده؟  یچ یگیم

 

 موهام فرو کردم و گفتم:  یرو کالفه تو دستم

. یکه کرد یشوک کار یشوکم خاطره. تو یبه من حق بده، من هنوزم تو یباشه؛ ول_

 بهم حق بده. 

 لرزون گفت:  ییصدا با

 نگفتم.   یزی. من که چدمیآره، بهت حق م_

 

 کردم. یکه فکرش رو م یزیاز اون چ  شتریبود، ب  ناراحت

 کرد.  یم وونهیداشت من رو د نیمتاسفانه ا و

 از اون نداشتم!  یخودمم دسته کم اد،یتا حالم سر جاش ب دمیکش قیعم ینفس

 گفتم:  یآروم به
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زالق   گمی. اگر االن دارم بهت میمن باخبر یخاطره جان، تو از وضع و اوضا نیبب_

 خوشبختت کنه  تونهیشوهرت وضعش خوبه. م دونمیم نهیصرفا جهت ا ر،ینگ

 

 آروم، بغض دار و لرزون پاسخ داد:  ییصدا با

 پوله؟  زیمگه همه چ شه؟یم یوسط چ  نیعشق ا فیپس تکل_

 حرفش، حالم رو دگرگون کرد. نیهم

 گفت، اما گفت! میمستق ریغ

 "شه؟ی م یوسط چ نیعشق ا فیتکل" گفت

 آب دهنم رو فرو دادم: 

 ... ه یحرف بق ؟یفکر کرد زشی به همه چ ؟یری طالق بگ یخوایکه م یمطمئن_

 : دیحرفم پر ون یم

 . ایهست یبرات مهمن؟ عجب آدم نقدری. چرا مردم اهیبسه لطفا. انقدر نگو حرف بق_

 

 ناراحت.  دیبود، و شا یعصب

 : دمیکش قیعم ینفس

حرف   گهیبا همد ینکن تا قبلش درست و حساب یکار چی. لطفا هنمت یبب دیمن با_

 . باشه خاطره؟ میبزن

 درشت شده گفت:  یبا چشما نیاتاق با شدت باز شد و محمدحس در

 ه؟ یخاطره ک_
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 بهش رفتم و گفتم:  یغره ا  چشم

 .رمیگیبعدا باهات تماس م_

 :دمیغر  نیرو قطع کردم و رو به محمدحس یگوش و

 تو اتاق من؟  یا یبهت اجازه داده ب یداره؟ ک یبه تو چه ربط _

 توجه گفت:  یزد و ب یلبخند 

 اومدن.  نای ونوس ا ایب_

 

 موهام فرو کردم.  یو دستم رو تو دمیکش قی عم ی. نفسرون ی رفت ب و

 شده بودم!  دواریحالم جا اومده بود، ام یکم

  یآقا یچشما یبود که قراره چطور تو نیکردم، ا یش فکر مکه به یزیچ تنها

 کنم. ینگاه کنم و بعدا بخوام دخترشو ازش خاستگار یاتیرحیپ

 

 بود! یمون یکرده بودم، اونم پش دایهم پ دیحس جد هی

 دلم بزارم؟  یکجا خواستم یدادنم رو م استعفا

 . رون یدادم و رفتم ب رون یرو پر شدت ب  نفسم

 زد:  یلبخند دنمیبا د ونوس

 شت یچه زود اومدم پ نیبب_

 

  یلیم یبود؛ بت ب  اریجلوم دراز شد. سام یبه زور زدم. دست یمن هم لبخند متقابال

 مبل نشستم.  یبهش دست دادم و رفتم رو 
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 مشغول پچ پچ کردنن.  نیو محمدحس نینازن دمیبه آشپزخونه انداختم که د ینگاه

 دو ابروم نشست.  ون یم یاخم

 شد! یبود؛ از بابا شرمش نم یز یخوب چ خجالتم

 آشپزخونه بشنوه گفتم:  یتو نیبلند که محمدحس ییبه ونوس کردم و با صدا رو

 روش باز شده ظاهرا  نیمحمدحس_

 

 پاسخ داد:  نیبزنه، محمدحس  یونوس بخواد حرف نکهیاز ا قبل

 . دمیدرس پس م_

بود که بخوام با   یچه کل انداختن اریسام ینزدم؛ اصال نگاهشم نکردم. جلو یحرف

 بندازم؟  نیمحمدحس

 لبخند زد:  ونوس

 م یبابا. بزار خوش باش  الیخیب_

 

 نزدم.   یحرف

 . دیدستم بود لرز یکه تو میگوش

 خاطره مواجه شدم:  امیکردم و با پ بازش

 "؟یتو مطمئن"

 : نوشتم

 "؟یاز چ"
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 اومد:  لحظه بعد پاسخ چند

 "یدختر مطلقه ازدواج کن هیبا  یخوا یبعدا م نکهیاز ا"

 لبم نقش بست.  یرو یلبخند   ناخواسته

 داد! یم تی اهم یحرف مردم واسم مهمه، بعد خودش داشت به چ گفتیمن م به

 

 : نوشتم

 "کم کنه یاز عالقه ذره ا   نیا تونهینم یز ی چ چینه؛ من دوستت دارم و مطمئن باش ه"

 سندش کردم. و

 بابا، حواسم جمع شد:  یصدا دن یشن با

 ره؟یسرکار نم گهیاستعفا داه د نیرحسیام یدونیونوس م_

 

 : دیباال پر ابروهام

 امشبتون؟  یقراره بشه بحث صحبت ها  نیاالن ا یعن یعجب، _

 نگفت  یزی بهم انداخت و چ یه یعاقل اندر سف نگاه

 حال االنم خراب بشه.  خواستیزدم. دلم نم یپوزخند

 "ونـــــــوســــــــ"

 خنده ام گرفته بود نیو نازن نیمحمدحس دن یبا د

  نیبخواد محمدحس ینجوریبندازه و ا کهیحق داشت ت نی رحسینوبر بودن! ام گهید نایا

 کنه. عیرو ضا

 !نی هم به نازن  نیزدم. هم به محمدحس یچهارتا توپ و تشر م دیمنم با قاعدتا
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 شون خراب شه.  یخواست خوش یدلم نم اما

 

 نگاه کردم. اریدستم نشست. سرم رو چرخوندم و به سام یرو یدست

 زد و آروم گفت: یلبخند 

 . ی تو فکر_

 به شکمم انداختم و گفتم:  یمثبت تکون دادم. نگاه  یرو به نشونه  سرم

  یه  بچ هی  یدوس دارم. فکرشو بکن صدا یلیجمعو خ نی . اادیزودتر ب خوادیدلم م_

 تو خونه  چهیکوچولو بپ

 

 انداخت.  نییزد و سرش رو پا یلبخند 

 که فقط خودم بشنوم گفت:  یلب، جور ریز

 ی گیکه تو م ینقدر ینه ا  یبچه خوبه ها، ول_

 گفتم:  یدو ابروم نشوندم و با ناراحت ون یم یکرد. اخم یحرفاش واقعا ناراحتم م  نیا

بچه   نیهم عالقه به ا  یذره ا کنمیحرفا؟ حس م نیا یچ  یعنیبس کن توروخدا. _

 . یندار

 

 حرفم درشت شد.  نیا دن یهاش از شن چشم

 لب زد:  ش،یتر از پ آروم

حرف   هیدوستش نداشته باشم آخه.  تونمیبچمه ها؛ مگه م  ؟یگیم یچ یدار  یفهمیم_

 ادیبزن با عقل جور در ب

 دوختم.  ون یزیرو ازش گرفتم و به تلو نگاهم
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  نیندادم، ا  یپاسخ یداد و صدام زد. وقت یدستش گرفت و فشار یومحکم ت دستمو

 بار بلندتر گفت: 

 ونوس خانم با شمام. _

 

 رو به طرفش چرخوندم و بهش نگاه کردم. سرم

 صورت زد:  یبه پهنا یلبخند 

 . ادیقهر نکن بهت نم_

 تکون داد:  سرمو

تو  یهر بار بزن  نکهیشدنا. به ا عیضا ن ینگفتم. عادت کردم به ا یزیباشه من که چ_

 بهت بگم.  یچی برجکم و نتونم ه

 که زده.  یشده بود از حرف  مون یپش

 نداشت.  تی برام اهم یول

 کرد  یگفت و من رو ناراحت م یرو م نیبارش نبود که ا نیاول نیا

باهاش رفتار   یچجور مون یبچه اومده تو زندگ  یگرفت االن که ا یم ادی دیبا حداقل

 کنه.

 

خواست فردا پس فردا بچم احساس کمبود محبت از جانب پدرش داشته   ینم دلم

 باشه.

 آوردم. یخودمم نم یخودم داشتم و به رو شهیکه هم یزیچ

 شد یم لیتکم نیو محمدحس نیرحسیمن از جانب ام محبت

 مناسبش رو بلد نبود! ی  وهیراه و ش نمیرحس یچند ام هر

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 

 ؟ ی خودم چ یآخر بودم و دو برادر بزرگ تر داشتم؛ اما بچه  یمن بچه  باز

 به دستم داد.  یهم فشار باز

 رو به طرفش چرخوندم و گفتم:  سرم

 ؟ یدیدستم فشار م یه یچ ی. برا اریبله سام_

 داد و کالفه نگاهم کرد. رون ی رو پر شدت ب نفسش

 هام رو گنگ باال انداختم و منتظر موندم تا حرفش رو بزنه.  شونه

 

 لب گفت:  ریدستم رو نوازش کرد و ز یانگشت شستش رو با

از شما   شتریب ایرو تو دن یشکی. خوبه؟ باورکن من هرمیمن قربون تو و بچه مون م_

 دوتا دوست ندارم. 

 زدم: یلبخند 

 خوره؟ یبه چه دردم م یزبون  یحرفا نیا_

 

 دو ابروش نشوند:  ون یمحو م یچپ نگاهم کرد؛ اخم  چپ

که   یعنی یمن نشد یعالقه  یخودت متوجه  ؟ی چ یعنیونوس ول کن توروخدا. _

 خراب نکن. باشه؟  ینجوریلطفا روز خودت و روز منو ا  ؟یزنیحرفو م نیا یدار

 من مقصر شدم! تهشم

 زایچ یلیخ یچشمم رو رو ییزناشو یزندگ یتو گرفتمیم ادی دیکن؛ مهم نبود. با ولش

 ببندم. 
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 اومد:   نیمحمدحس یصدا

 د؟یکنیپچ پچ م دیشما دوتا دار دیگیم یچ_

 اشاره کردم: نی با سر به نازن ،ی الیخیب نیزدم و در ع یلبخند 

  میساده دار یحرفا نیاز هم م،یکه زن و شوهر اریمن و شام د؟یگیم یچ دیشما دار_

 . اما شما...میزنیم
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