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 تکون دادم.  یمنف  یکردم و سرم رو به نشونه  یخنده ا

 رد و بدل نشد.  نمون یب یبهنام حرف یبه خونه  دن یرس تا

 رو زدم.  فون یرو بغل کردم و آ سایشدم. آو ادهیدر پارک کردم و پ یرو جلو نیماش

 سرش رو به طرفم چرخوند و گفت:  نقره

 .نایا  شیخوبم؟ آرا_

 مثبت تکون دادم و بعد با خنده ادامه دادم:  یرو با لبخند به نشونه  سرم

 چه خبره بابا.  ه؟یمگه عروس_

 گفت:  یخاص ژیباال انداخت؛ با پرست   ابروهاشو

 . گهیهست د یدوتا جار نیب یچشم و هم چشم یسر  هیباالخره _

 باز شد.  یکیچ یسکوت باال اوردم. در با صدا یرو به نشانه   دستم

 : و گفت دیلبش رو به دندون گز نقره

 ده؟ یشن فون یاز پشت ا ایبه نظرت هل  یوا_

 گفتم:  یکامال تصنع یتیابروهام نشوندم و با جد ون یم یکردنش، اخم تی اذ یبرا  صرفا

 باز کرد؟ یحرف  چیدرو بدون ه یدی. ندده یمعلومه که شن_

 گفت.  ی"خاک تو سرم"لب  ریو ز دیرو به دندون گز لبش

شد و رو به   رهیرو باز کرد و با لبخند بهمون خ یرو ازش گرفتم. بهنام در ورود نگاهم

 من گفت: 

  یومد یچند وقته ن یدونی. منیجلو پات بزنم زم یزیچ یگوسفند  یگاو هی خواستمیم-

 نجا؟ یا

 گفتم:  الیخی کردم و ب یا خنده
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 . تعارف که ندارم باهات. گهید یزدیم_

انداخته بود و ظاهرا   نییه نقره کرد که سرش رو پاو بعد رو ب  دیاون هم خند متقابال

 بود.  یمشغول خودخور

 سالم زن داداش. _

 زد:  یگفت. نقره سرش رو باال آورد و لبخند یرو با لحن خاص "زن داداش"

 سالم برادر شوهر. _

 کرد و به داخل اشاره کرد: یخنده ا  بهنام

 تو. دییداخل. بفرما یبرا   میهارو بزار یسالم و احوال پرس  هیبق_

 گونه اش نشوند.  یرو یرو از دستم گرفت و بوسه ا سایموقع ورود بهنام آو

 . به طرف بابا قدم برداشتم و با لبخند بهش بغلش کردم. میبا نقره وارد شد همرمان 

 گوشم گفت:  یتو یضربه پشت کمرم زد و به آروم چند

 . یباالخره عاقل شد_

زدم. به طرف مامان  یاومدم و لبخند  رون یغوشش بمتوجه منظورش بودم. از آ کامال

 هم قدم برداشتم و اون رو هم بغل کردم. 

 وارد شد و گفت:  سایبا آو بهنام

 . شهیبچه روز به روز داره خوشگل تر م نیا_

قدم برداشت و از بهنام   سایمن رو کنار زد و با قربون صدقه به طرف آو مامان 

 گرفتش.. 

 لب گفت:  ریبا بابا، به طرفم قدم برداشت و ز یهم بعد از احوال پرس  نقره

 کجاست؟  ایهل_
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گفتم. دور تا دور خونه رو از نظر   یدونم یهامو باال انداختم و در همون حال نم شونه

 نبودش.  یگذروندم ول

 به بهنام گفتم:  رو

 ستش؟ ین ایهل_

ب  به آشپزخونه انداخت و بعد متعج یکه خودش هم تازه متوجه شده بود؛ نگاه  انگار

 گفت: 

 بودا.  نجایاالن ا  دونمینم_

 . ناخواسته خنده ام گرفت. دهی شد که حرف نقره رو شن لیتبد نیقیبه  شکم

*** 

 "نــقـــرهــــــ"

 سرم رو باال آوردم. ا،یهل یصدا دن یشن با

 نقره.  ایب قهید هی_

فرستادم و از جام بلند   یلب صلوات ر یشد بود. ز رهیپله ها منتظر بهم خ  ی یباال از

 شدم و از پله ها باال رفتم. 

 از دست توئه.  کشمیم یزیسام که هر چ یر یدرد بگ یا

 مچ دستمو گرفت.  دم،یکه رس بهش

 شدم و گفتم:  رهیدرشت شده بهش خ  یزده بود. با چشم ها خی

 .یزد خی ایهل_

 آروم لب زد: ییچک رو جلوم گرفت و با صدا یبیب

 من حاملم.  .نیبب  نوی... انویا_
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مطمئن شدم،   یاز دستش گرفتمش. وقت جان یچشمام از فرط تعجب درشت شد. با ه

 سرم رو به طرفش چرخوندم و گفتم: یبا خنده و خوشحال

 مبارکه. ایهل  یوا_

 که بالفاصله پاکش کردم: دیاز چشمش چک یاشک  قطره

 نداره که.  ه یگر یخوب نیاتفاق به ا هی. وونهینکن د هیگر_

 لرزون گفت:  ییصدا با

 . شدمیم دیداشتم ناام گهیچند وقت من منتظر بودم؟ د یدونیم_

 زدم و دستم رو دور شونه هاش انداختم: یلبخند 

به آقا  یخوا ی خبرو چطور م نی. فقط ادهیرس ان یانتظارت به پا  یاالن که حامله ا_

 ؟ یبهنام بد

 :دیآروم به صورتش کوب یلیهاشو باال انداخت و چند س شونه

 گه یروز د هی ی. باشه براگمینمامشب _

و در همون حال  دمیابروهام نشوندم. دستش رو گرفتم و دنبال خودم کش ون یم یاخم

 بلند گفتم:  یبا صدا

 بده.   یآقا بهنام مژدگون_

 جان یکه دست بردارم و سکوت کنم اما خودم اونقدر ه  گفتیمدام کنار گوشم م ایهل

 ایبه من و بعد به هل یکارو بکنه. بهنام با تعجب نگاه نیتونستم ا یداشتم که اصال نم 

 نگران گفت:  یانداخت و تا حدود

 ؟ ی چ یبرا یافتاده؟ مژدگون یاتفاق_

 دندون نما گفتم: یاشاره کردم و با لبخند  ایهل به

 بگه بهتون.  یزیچ هی خوادیکارتون داره، م ایهل_
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مثبت تکون   یرش رو به نشونه قرار گرفته بود، با بهت س  یدو راه یکه انگار تو ایهل

 کج و کوله گفت:  یداد و بعد رو به بهنام با لبخند

 تو اتاق؟  یایم قهید هی_

اتاق؛ سام با اخم بهم نگاه کرد و  یرفتن تو ایسرش رو تکون داد و همراه هل بهنام

 گفت: 

 شده؟  یچ_

کردن با  یتوجه کنار مامان سام نشستم که مشغول باز یهامو باال انداختم و ب شونه

 بود. سایآو

 شده بود!  یشب عجب

*** 

 "ونــــــوســــــــ"

 .می شده بود رهیخ نی رحسیمون با بهت به ام همه

 ازدواج کنه که قبال طالق گرفته بود.  یبا دختر  خواستیم

 لبم نشوندم:  یرو  یشدم. لبخند شقدم یبزنه، اما من پ یدهن باز کرد تا حرف بابا

 . ه یخوب یلیمبارکه. دختر خ_

از هرگونه واکنش   یریجلوگ یهم برا نی کج و کوله به روم زد. محمدحس یلبخند 

 مثبت تکون داد و با آب و تاب گفت: یبابا، سرش رو به نشونه   یاحتمال

  یاست برا نهیگز نی. به نظر من که بهتره ینیچه دختر خوب و سر سنگ دیدون ینم_

خونه  نیا  یاز تو یبه خدا. کال حکومت نظام میشی از دستشم راحت م. ن یرحسیام

 . شهی برداشته م

شده   رهیبه بابا انداختم. نه تنها من، بلکه همه بهش خ ینگاه می کردم و ن یخنده ا

 . شونه هاشو باال انداخت: میبود
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 بهش بگم.   تونمیم یتنده، من چ ششیآت نقدریا  نیرحسیام  ی. وقتگهیبگم د یچ_

 کرد و گفت:  نیرحسیبه ام رو

 . میکن نییرو تع یباباشو بده که وقت خواستگار یشماره _

 نگاه کردم:  نیرحسی ذوق به ام با

 کِل بکشم؟  دیاالن با_

کرد و  نیرحس یتاسف تکون داد. بعد رو به ام یاز رو یکرد و سر یخنده ا اریسام

 گفت: 

 مبارکه._

  نییو سرش رو پا دیکش قیعم یباشه، نفس  دهیانگار که خجالت کش  نیرحسیام

 انداخت: 

 ممنونم ممنونم. _

 رو به بابا کرد و گفت:  یبا لودگ نیمحمدحس

 بابا؟  یدار یخونه ات. چه حس ادیهمزمان دوتا عروس داره م_

 بهش زد:   یکرد و بعد پس گردن یاخم بابا

 بشه؟  یکه چ نجایا یاریب  یخوای. زنتو میتو خودتم اضاف_

 شد. بابا ادامه داد:  رهیدرشت شده به بابا خ یچشم ها با نیمحمدحس

 . ریبرو خونه بگ سا،یخودت وا یرو پا_

 تاسف تکون داد.  یاز رو  یسر نیمحمدحس

  یتو کیکوج یبحث ها نینداشت ا یلبم نقش بست. انگار تموم یرو  یا خنده

 ما. یخانواده  
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هم پشت سرم  اریرو خوابونده بودم. سام اریکه مه یاتاق یجام بلند شدم و رفتم تو از

 اش رو به در بسته داد و گفت:  هیاومد و تک

 ؟ یخوشحال_

 رو تکون دادم: سرم

کردم بعد  یوقت فکرش رو نم چیقصه خوب تموم شد. ه نیباالخره آخر ا ؛یلیآره خ_

روز برسه که   هیهمه مون افتاد،  یزندگ  یکه تو یو بزرگ کیهمه اتفاق کوچ نیا

همه مون به    نمیبیم یوقت هیچه حس خوب یدونی. نممیاز ته دل لبخند بزن ینجور یا

 . میدیرس میخواستیکه م یزیچ

  میشونیپ  یرو یلبش نشوند و به طرفم قدم برداشت و بوسه ا  یپررنگ رو یلبخند 

 نشوند. 

 گوشم زمزمه کرد: کنار

 چقدر دوستت دارم؟  یدونیم_

 مثبت تکون دادم:  ی من هم لبخند زدم، سرم رو به نشونه  متقابال

 من. شی عطش انتقام دو سال پ ی. به اندازه  دونمیم_

 موهام نشوند.   یرو یکرد و باز هم بوسه ا  یا خنده

 

 [ ستی همچنان باق تیدفتر و حکا نیآمد ا ان ی] به پا

 ۱۳۹۶ماه  بهشتیارد ۳۰: شروع

 ۱۳۹۸ماه   بهشتیارد ۱۵: ان یپا
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 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   روی عکس زیر کلیک کنید و اینستاگرامی ما جهت عضویت در کانال تلگرامی

 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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