
                                                                                                                

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

 به بازوم بزنه که دستشو گرفتم.   یاز جاش بلند شد و خواست مشت دوباره ا

 دو ابروم نشوندم:  ون یم یتصنع یاخم

 .  ایدست بزن دار_

 که گونه هاش گل انداخته بود گفت:  یو در حال دیرو عقب کش خودش

 ن یرحسی ام یزنیحرفارو م نیتو ا کشمی. من خجالت میکنیم تیاذ_

  ی. نفسنه یلبم بش  یرو یاسم خودم با لحن و آهنگ صداش، باعث شد لبخند دن یشن

 شدم.  رهیو ناخواسته در سکوت کامل بهش خ دمیکش قیعم

 لب شروع به حرف زدن با خودش کرد. ریزدست خودش رو باد زد و  با

 

از کارم شوکه شد اما بعد   یطرفش قدم برداشتم و از پشت بغلش کردم. لحظه ا به

 داد.  هیام تک نهیدستام گذاشت و سرش رو به قفسه به س یدست هاش رو رو

 کردم. کیو سرم رو به گوشش نزد  دمیکش قیعم ینفس

 آروم زمزمه کردم: ییصدا با

 کردم. یم یلحظات چقدر لحظه شمار  نیا ین برا م یدون ینم_

 رو سفت تر گرفت  دستم

 گردنش نشوندم.  یرو یگردنش کنار بردم و بوسه ا  یرو از جلو شالش

 کرد. یرو بهم منتقل م ایحس دن نیکنارش بهتر بودن 

 کرد. یم  دنشیبه بوس بیترغ شتریاش، من رو ب دهیکش ینفس ها یصدا

 

 برداشتم و اون هم همزمان با من قدم برداشت.  قدم
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 چسبوندمش و دست هام رو دو طرف بدنش گذاشتم.  وارید به

 دادم.  هیتک شیشونیرو به پ میشونیپ

 گرفته گفت:  ییصدا با

 ؟ یدختر مطلقه ازدواج کن هیبا  کنهیبابات قبول م  ن،یرحس یام_

 شدم: رهیخمار، بهش خ ییچشم ها با

  یواسه  ییابهت ها هیمن تو خونه   کنه؟یمن مخالفت م میبا تصم یکنیچرا فکر م_

 خودم دارم. 

 زد و دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد. یلبخند 

 . دمشیبوس یلب هاش گذاشتم و به آروم یکم زدم. لبم رو رو یمتقابال من هم لبخند

 کرد.  یام م وونمیسرعت گرفت. عطش خواستش داشت د دنمیرفته بوس رفته

 خواست پام رو فراتر از حدم بزارم. ینم دلم اما

 کنه.  یخواست کنار من احساس ناامن ینم دلم

 خودم سرکوب کردم.  یبه لمس کردن تنش رو تو دیشد لیم نیا  نیبنابرا

 . دمیرسوندم و عقب کش ان یگردنش به پا یرو یرو با بوسه ا کارم

 رو ازش گرفتم و گفتم:  نگاهم

 شه؟ ی م یتو راض یبه نظرت بابا_

 

 . دیشانس زد و دستش به لب هاش کش ریتکون داد. موهاش رو ز یخنده سر اب

 آروم گفت:  ییهمون حالت با صدا در

 نه بگه.  کنمیارزش قائله، فکر نم یل یواست خ ی. ولدونمینم_
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 .دمیکش یاز سر آسودگ یهام رو بستم و نفس چشم

  یدستم گرفتم و بوسه ا  یمبل نشستم. خاطره هم کنارم نشست. دستش رو تو یرو

 روش نشوندم. 

 به سکوت گذشت که گفت:  یلحظه ا چند

  خوادیدلم نم ؟یبزار ون یرو با بابام در م هی چند وقت بگذره بعد قض هی یخوایم گمیم_

 . یفکر کنه که منتظر طالق من بود 

 زدم:  یشخند ین

 ودم. منتظر طالق تو ب  قتایحق_

 

 انداخت:  نییو سرش رو پا دیخند

 دست نگه دار.   کمیباشه حاال... _

 دادم و در همون حالت گفتم:  ه یهام رو باال انداختم. سرم رو به مبل تک شونه

ترسم   یم یچند وقتم روش. ول نیهمه وقت صبر کردم خاطره خانم. ا نیمن که ا_

 .نهیبب یا  گهید یمدت واست خوابا نیبابات تو ا

 به غبغب انداخت: یباال انداخت و باد  ابروهاشو

 .امیمن کوتاه نم گهیبار د نی ا ن،یرحسینگران نباش ام_

 که پر از آرامش بود.  یزدم؛ لبخند یلبخند 

 تا آسمون فرق داشت.  نیقبل زم  یبار، با دفعه  نی. ادمیترس ینم

 دونستم که اون دوستم داره و هم اون.  یم نایهم من ع حاال

 مارو از هم جدا کنه.  یکس چیو ه یزیچ چیه  میذاشت ینم گهید

 که سفارش هامون رو آوردن.  میمشغول حرف زدن بود یا  قهیدق چند
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 نکنم.  تشیدادم اذ حیاومد اما ترج  یبه ذهنم م یا  ثانهیخب یفکرا 

درشت شده نگاهم کرد و  یافتاده باشه، با چشم ها ادشی یزیانگار که تازه چ خاطره

 گفت: 

 ... یراست_

 خوردم و سرم رو تکون دادم تا حرفش رو بزنه.  کمیاز ش  یا ذره

 گرفته گفت:  یدو ابروش نشست و با حالت  ون یم یاخم

  ینجوری. ایبرگرد دیگفته باشما با ؟یکار کن یخوا یکجا م ،ی االن که از شرکت رفت_

 . گهید یجا هیمن  یجا باش هیتو  شهینم

 

 . سرم رو کج کردم: دمیخند

 شه؟ یدلت برا تنگ م هیچ_

 گفت:  یمثبت تکون داد و جد یسرش رو به نشونه  ،ی دیق یب با

 آره._

 شوکه شدم.  حشیپاسخ صر نیا از

 لبم نشوندم.   یمحو رو  یو لبخند  دمیکش قیعم ینفس

 حاال. در ضمن.... کنمیم شیکار هی_

 زدم و با خنده گفتم: شی قلم ینینوک ب  یرو یآروم یانگشت ضربه   با

 . شهیتو تنگ م یمنم دلم برا _

 چپ چپ بهم انداخت و شروع به خوردن کرد. ینگاه

 مشغول شده بود.  فکرم
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 خواستم برگردم؟  یچطور م حاال

ها بود مگه؟ امروز بگم استعفا و خداحافظ، فرداش دوباره هلک   یسادگ نیبه هم اصال

 و هلک برگردم؟ 

 خاطره بود و بس.  یهمش واسه   نایچند ا هر

 . کننیفکر م یراجع بهم چ هی نداشت که بق یت یاهم اصال

 باشن. اوردهیشرکت جام ن یرو تو  یبودم کس دواریام فقط

 ادامه داشته باشه.  نیاز ا شیخواست ب یچون دلم نم دمیرو وسط نکش حرفش

  رون یو بعد از حساب کردن از کافه ب میهامون، از جامون بلند شد کیبعد از خوردن ش

 .میزد

بزنه اما   یواست حرف یبود که انگار م یرو بهش انداختم. چهره اش جور  نگاهم

 به وضوح مشخص بود.  نیکرد و ا یپا و اون پا م نیگرفت. ا یجلوش رو م

 توجه به مکان، دست هام رو دور شونه هاش انداختم و گفتم:  یب

 خاطره؟  یبگ  یخوایم یچ_

داشت خودش   یکه انگار سع یکرد و با حالت زیرو به دندون گرفت. چشم هاشو ر لبش

 رو لوس کنه گفت: 

 من با خواهرت حرف بزنم؟  شهیم_

 : دیباال پر ابروهام

 ؟ یچ  یبرا یآره ول_

 

 شالش زد و در همون حال گفت: ریهاشو باال انداخت. موهاش رو ز شونه
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 فحش نثار من کرده.  یشده. و حتما کل تیگرفتگ یاهرت متوجه آخه مطمئنم خو_

 نه! ایبوده  نطوریدونستم واقعا ا یخنده؛ نم ریز زدم

 یحال باشه، اگر بخوا  نی . با استی ن یآدم نجورینگران نباش. ونوس ا زمینه عز_

 بهش زنگ بزنم.  تونمیم

 درشت شده گفت:  یدر آوردم که با چشم ها بمیج یرو از تو میگوش و

 خبر نداره.  یز یاون که از چ  ؟یزنگ بزن یخوایواقعا االن م_

 تفاوت گفتم: یب

 من.  زیعز فهمهیباالخره که م_

 

 گوشم گذاشتم.  یرو رو  یونوس رو گرفتم و گوش یشماره  و

 گفت:  یو نگران  یبا دستپاچگ خاطره

 ندارم.  ین آمادگزدم من. آخه اال یحرف  هیقطع کن بابا _

  یالبته قبل از اون صدا د؛یچ یگوشم پ یونوس تو  ینکردم؛ همون لحظه صدا  یتوجه

 اومد.  اریمه ی هیگر

 ؟ ی. خوبنیرحسیالو ام_

 زدم: یلبخند 

 . من خوبم تو به داد بچه ات برس. سالم_

 کرد: یحال خنده ا  نیصداش کالفه بود و خسته؛ با ا

 به حال خودت بکن.  یفکر  هیمن نباش.  ینگران بچه _

 به خاطره انداختم و در همون حال گفتم:  ینگاه مین
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 به فکر خودمم هستم. _

 زد، پاسخ داد: یتوش موج م طنتیکه ش یلحن با

 ؟ یبزار ان یما رو هم در جر یلطف کن  شهیبه به. م_

 مثبت تکون دادم:  یرو به نشونه  سرم

 آره حتما._

 ال گفتم: رو به طرف خاطره گرفتم و در همون ح یگوش

 . یر یگیقرار م ان یاالن در جر_

 

رو دادم   یکردم و به زور گوش ی. خنده ادیبا وحشت خودش رو عقب کش خاطره

 .دستش

 گفت.  ییگوشش گذاشت و الو یرو رو یدست لرزون، گوش  با

 بلندگو و باز هم دادمش دستش.  یازش گرفتم و زدمش رو عیسر

 متعجب ونوس اومد:  یصدا

 . کشمتیم نیرحسیسالم. شما؟ ام_

 کردم و به خاطره اشاره کردم حرف بزنه.  یا خنده

 آرامش گفت:  یبار با کم نیو ا دیکش قیعم ینفس

 ادتونه؟ یمن خاطره ام. _

 

 جان یو با ه عیافتاده باشه، سر ادشیسکوت کرد و بعد انگار که  یچند لحظه ا  ونوس

 گفت: 

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

   زم؟یعز ی. خوبادمهیآره آره _

 کرد. از فرط خجالت گونه هاش گل انداخته بود.  یلب تشکر  ریز خاطره

 رو ازش گرفتم و گفتم:  یگوش

 نکن.  ینیفعال خبرچ  ی. ولیاشو بفهم  ه یباش تا بعدا بق ان یجا در جر نیونوس تا هم_

 نداشت گفت:  غیکه کم از ج ییصدا با

 بده.  حیتوض عیدرصد فکر کن من تحمل کنم. زود تند سر هینه _

 

 رو قطع کردم.  یکوتاه، گوش  یاز خداحافظ  عدینکردم و  یتوجه

 به خاطره انداختم و با خنده گفتم:  ینگاه مین

 نجاتت دارم. _

 به بازوم زد:   یمحکم مشت

 اه   کنه؟یفکر م یخودش چ شی. االن پ مردمیداشتم از خجالت م_
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