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 زد. شیشون ی به پ یکرد و ضربه ا  یخنده ا

 تاسف تکون داد:  یاز رو یسر

 . شهی. اصال باورم نمادیبخدا بهت نم نیبب_

دندون  ون ی شدم، از م یمنفجر م تیکه داشتم از حرص و عصبان یچشم غره در حال با

 :دمیشد ام غر دیکل یها

کنم. امروزو از  فیبرات تعر زوی. بزار برادرانه همه چنیمحمدحس اریشورشو در ن_

 لطفا. اریدماغم در ن

 خنده اش رو گرفت اما چشم هاش هنوز در حال قهقهه زدن بودن! یجلو  یسخت به

 شنوم.  یبگو داداش. من م_

 دادم و گفتم:  رون یرو پر شدت ب  نفسم

 ادته؟یخاطره رو _

 شد:  رهینامعلوم خ یبه نقطه ا  متفکر

 ختر... همون د_

دو ابروش   ون یمحو م یافتاده بود، چشم هاش درشت شد. اخم ادشیکه تازه  انگار

 گفت:  تینشست و با جد

 مگه ازدواج نکرد؟ _

 

 گفتم:  یانداختم. به آروم  نییو سرم رو پا دمیکش قیعم ینفس

 طالق گرفت. _

 بهم داد و بعد که بهش نگاه کردم، با اخم لب زد:   یرو گرفت و تکون بازوم

 ؟ یتو مجبورش کرد_
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  یشدم بهش تا متوجه بشه چه حرف چرت رهیو چند لحظه خ دمیهم کش یتو اخمامو

 زده!

 انگار اصال متوجه نبود.  یول

 دادم و در همون حال گفتم: رون یرو پر شدت ب  نفسم

 . وفتهیراه م ییکه بد دعوا یکنی بابا تکرار نم یجلو  نمیخودش طالق گرفت. ا_

 تکون داد.  یو سر دیکش یپوف 

 زد و گفت:  یکوتاه لبخند یاز مکث بعد

 گه؟ یمبارکه د یعنی_

 کردم.  یرو تکون دادم و خنده ا سرم

 .ستادی به طرف در قدم برداشت اما ا

 شده گفت:  زیر یرو به طرفم چرخوند و با چشم ها  سرش

 ؟ یبگبه بابا  یخوا یم یک_

 هامو باال انداختم:  شونه

. چون تازه یخواستگار میبر می تونیفعال نم ی. ولگمیبهش م گهی. امروز فردا ددونمینم_

 طالق گرفته 

 گفت.  یلب آره ا  ریرو تکون داد و ز سرش

 کوتاه گفت:  یاز مکث بعد

 . ری. فعال شب بخزویکن همه چ فیمن برم بخوابم. فردا واسم تعر_

 رو برداشتم.  میو در رو بست، گوش رون یرفت ب  یگفتم. وقت یری لب شب بخ ریز

 داشتم. امیتا پ دو
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 لبخند بازشون کردم:  با

 "چند وقتم روش نیا م،یهمه تحمل کرد نیما که ا"

 "ریسرت شلوغه، فعال شب بخ نکهیمثل ا"

 

 توجه به ساعت!  یجواب دادنم ناراحت شده بود. بهش زنگ زدم. ب ریاز د ظاهرا

 . د یچیگوشم پ یاز دو بوق صداش تو بعد

 پچ کنان گفت: پچ

 ن؟ ی رحسیام  یدار یالو.. کار_

 و گفتم:  دمیکش قی عم یتخت نشستم. نفس یزدم و رو یلبخند 

 سر من شلوغه دختر خوب؟ _

داشتم   یکه سع یو در حال دمیموهام کش یتو ینداد و سکوت کرد. دست یپاسخ

 لحنم مهربون باشه گفتم: 

 مونو.  هیکردم قض یم فی تعر نیمحمد حس یداشتم برا_

 گفت:  یبلند یصدا با

 ؟ یبراش گفت ؟یچ_

 و در همون حال پاسخ دادم: دمیتخت دراز کش  یتعجبش خنده ام گرفت. رو از

 گفتم؟ یم دی. نباگهیآره د_

 

 انگار که دستپاچه شده بود. تند تند گفت: 
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. من خجالت  دن یخانواده ات فهم یشد امشب همه  ی. اه چیکرد ینه بابا. خوب کار_

 کشم یم

 حرفش تعجب کردم.  نی ! از اعجب

خجالت   میبا هم ازدواج کن  میخوایمن و تو م نکهیخاطره؟ ا یکش یخجالت م یچ یبرا _

 داره؟  دن یکش

 داد و گفت:  رون یناراحت شد. نفسش رو پر شدت ب لحنش

 خجالت داره.  دوننیم نویبار ازدواج کردم و همه ا هیمن قبال  نکهینه... ا_

 بدونه.  رادینقص و ا هیخودش  یخواست طالقش رو برا ینم دلم

 پاسخ دادم:  تیجد با

  یدگزن یتو نیبه حال ما؟ اصال نظر ونوس و محمدحس  کنهیم یهمه بدونن. چه فرق_

  یقراره چ یو االن طالق گرفت  یتو قبال عقد بود نکهیا ایبزاره؟  یریچه تاث خوادیمن م

 رو از ما کم کنه؟

 کرده بود.  سکوت

 دایکار شد نیا یحرفام آرومش کنم. و خب من هم تو  نیکه الزم داشت با ا انگار

 استاد بودم!

 

 دادم:  ادامه

  زیذره اعتماد به نفس داشته باش عز هی قبول دارم.  یکه هست یمن تو رو هر جور_

طالق گرفته و بعدم باز ازدواج کرده.   شیزندگ یکه تو یست ین یکس نی من. تو اول

بشنوم. مطمئن باش اگر هم تو   یز یچ هیقض  نیراجع به ا خوامینم  گهیبعدشم، د

 منم حق ندارن بگن.  یخانواده  ،ی نگ یزیچ

 که انگار خوشحال بود پاسخ داد:  یکوتاه کرد و بعد با لحن یمکث
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 . یقبولم دار ینجوریکه ا ی. مرسنیرحسیام یمرس_

 و خنده:  یبه در شوخ زدم

 . فمه یوظ زمیعز کنمیخواهش م_

و از جام بلند شدم و المپ رو خاموش کردم و در  دمیکش قیعم یکرد. نفس یا خنده

 همون حال گفتم:

 اد؟ یخوابت نم_

نشستم و   وتریکامپ زی م یصندل یگفت. سرم رو تکون دادم و با خنده رو یآروم ی نه

 پاسخ دادم:

 . یتا صبح با من حرف بزن یپس مجبور _

 

 متعجب پاسخ داد:  ییکرد و با صدا یخنده ا

 . شهیارژت تموم متا صبح؟ چه خبره بابا. ش_

شارژ و در همون حال  یرو زدم تو مینشستم و گوش زی. کنار پردمیمن هم خند متقابال

 گفتم:

شارژ که وسطش خاموش نشه. خب، کجا   یزدم تو مویاالنم گوش ه؛یخطم که دائم_

 م؟ یبود

 که هول کرده باشه، با خنده گفت:  انگار

 . ست یبخدا من شارژر باهام ن_

 دادم و در همون حال گفتم:  هیتک واری سرم رو به د الیخی نکردم و ب یتوجه

 . یکن الیفکر و خ خوادی. دلم نمیزن یروشنه با من حرف م تی تا هر وقت گوش_
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  نیگشتم که ا یذهنم م یتو یو سکوت کرد. من هم سکوت کردم. دنبال کلمات دیخند

 همه وقت ازش پنهان کردم.

 آروم گفتم: ییصاف کردم و بعد با صدا یرو با تک سرفه ا گلوم

 نگفت؟  یز یمن از شرکت رفتم، بابات چ نکهیبعد از ا_

  ظیافتاده باشه، با حرص و غ ادشیداد و انگار که تازه  رون ی رو پر شدت ب نفسش

 گفت: 

نگهت    تونستی. به زور که نماوردیخودش ن یبه رو یناراحت شد از دستت. ول یلیخ_

 باالخره اونم غرور داره.  داره.

 رو تکون دادم و در همون حال پاسخ دادم: سرم

 منم حق داشتم.  یآره ول_

 کوتاه گفت:  یشد؛ بعد از مکث نیغمگ صداش

 . نمی نه. من که حاضر بودم تو رو شب و روز اونجا بب دیشا_

 صرفا جهت عوض کردن حال و احوالش: دم؛یخند

 ؟ یفهمیم یتو ازدواج کرده بود یکردم. ول یمنگاه ن می د آخه من مجرد بودم به کس_

 بلند گفت:  تیعصبان با

 کردم.  یاشتباه هی. عه.  نی رحسیام  ینکش شیقرار بود بحثشو پ _

 رو تکون دادم: سرم

 . ایامروز خوشگل شده بود ؟یچه خبر؟ خوب گهی. خب دگمینم  یزیچ گهیباشه د_

 "ســــــــامــــــــــ"

 بهنام.   یرفته بودن خونه  میمستق شهی . طبق معمول همران یبابا و مامان اومد بودن ا

 خودشون بود!  یچند اونجا قبال خونه  هر
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هاشون رو در قبال من و بهنام انجام بدن؛ اما خب    فهیوقت نبودن که بخوان وظ چیه

 بود.   متیهم غن گاهشون یگاه و ب یحضور ها نیهم

کردن بود   شیمشغول آرا نهیآ یه نقره که همچنان جلورو بغل کردم و رو ب سایآو

 گفتم:

 . گهیخسته شدم د ؟یمالینقره چقد از اون آت و آشغاال به خودت م  گهیبسه د_

 پاسخ داد:   یالیخی بهم کرد و بعد با ب ینگاه مین

 فقط رژ لبم مونده.  سایوا_

سرش   یلب هاش زد، برگشت و شالش رو رو یرو رو شیرژ صورت نکهیاز ا بعد

 گفت:  الیخیب وفتادهین  یاتفاق چیانداخت و با لبخند، انگار که ه

 م؟ یبر_

 که اعصابم به شدت خرد شده بود گفتم:  یدر حال ه،یکنا با

 کارت تموم شده؟ یمطمئن_

توالت   زیافتاده باشه، چشم هاشو درشت کرد و دوباره به طرف م ادشیکه تازه  انگار

 قدم برداشت. 

 رو برداشت و چند بار به خودش زد و بعد گفت:  ادکلن

 . وفتادهین ادمی یا گهید زیتا چ می بر میبر_

 نیو سوار ماش میزد رون یدونست! همراه هم از خونه ب یخودش هم م خداروشکر

 .میشد

 رو به نقره کردم و گفتم:  ابون ی خ یآوردم، تو رون یب نگیرو که از پارک نیماش

 ؟ ید ی. فهمیاریو بچه نم یبهت سفارش نکنما. اسم حاملگ  گهینقره د_

 مثبت تکون داد:  یرو به نشونه  سرش

https://romankhuon.ir/


                                                                                                               

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

 راحت.  التی. حواسم هست خیگیباشه بابا چقد م_

 لب گفتم.  ریز یا  خوبه

  دن یب مشغول ور رفتن با عروسکش بود. با شنانداختم که عق  سایکه آو ینگاه مین

 نقره نگاهمو ازش گرفتم:  یصدا

 م؟یبازم تصادف کن یجلوتو نگاه کن بابا. دوست دار_

 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید :ــی ما عضــانال تلگرامـفا در کـــای جدید لطــپارت ه 

  جهت عضویت در کانال تلگرامی روی عکس زیر کلیک کنید

 ) فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( 
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