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 رو هم که چک کردم. هیطور، بق نیهم نمیکه درسته، ا نیخوب ا

 دادم و با خودم گفتم: رونیب یرو از سر آسودگ نفسم

 باالخره تموم شد. شی_ آخ

 

که  یبه اطرافم انداختم و سپس با استرس از جام بلند شدم و به طرف خانم ینگاه
دادم، با  لیکه پاسخنامه رو تحو نیگرفت رفتم. بعد از ا یم لیپاسخنامه ها رو تحو

 اومدم و با خودم گفتم: رونیسرعت از جلسه ب

 ددر دودور. میخانوم، بزن بر ایدر از کنکور نمی_ خوب ا

 

که از  نیو شش عروسکم شدم و هم ستیمؤسسه رفتم و سوار دو نگیطرف پارک به
 آهنگ رو تا ته بلند کردم. یگاز گذاشتم و صدا یزدم؛ پام رو رو رونیمؤسسه ب

سفر ماه عسل با عمه ام رفتند و برگشتند؛ بس که با  کیخونه، مردم همه  دمیرس تا
در رو با  دم،یبه خونه رس یکردند. وقت ضیگرامم رو مستف یفحش هاشون من و عمه 

 باز کردم و وارد شدم. موتیر

بلند، که از صداش گوش خودم  غیکه وارد شدم، با که ج نیطرف در سالن رفتم و هم به
 گفتم: هیچه برسه به بق گهیهم کر شد، د

 _ سال...م. 

 

 و گفت:  دیپر رونیهم با ترس از آشپزخونه ب مامان
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 ابوالفضل، دختر چته تو؟ ای_

 

 لبخند دندون نما زدم و گفتم: کی منم

 فقط خواستم حضورم تو خونه حس شه. ،یچی_ ه

  

 تأسف تکون داد و دوباره به آشپزخونه رفت.  یاز رو یهم سر  مامان

نشسته بود و  ونیزیخونسرد جلو تلو یلینگاه به دارا انداختم، که خ کیرفتن مامان،  با
 نبود که من اومدم.  الشمیخ نیو اصال ع دید یم شنیمیان

 خودم گفتم: با

 . نهیب ی_ خاک تو سرش، انگار نه انگار دوازده سالشه نشسته کارتون م

 

 گفتم:  یبلند یکوله ام رو در آوردم و با صدا یواسه سرگرم بعد

 _دارا. 

 

خورد تو  قایکه دارا سرش رو برگردوند، کوله ام رو به طرفش پرت کردم که دق یوقت و
 صورتش. 

 افشیبله، سالمه سالمه فقط ق دمینه؛ که د ایسالمه  نمینگاه بهش انداختم تا بب می اول
 بود. یجور  کی

 دلم گفتم: یقرمزش، تو یچهره  دنیبا د هوی
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 خودت به من رحم کن. ایسمت من!؟ خدا ادیمچرا داره  نیابوالفضل! ا ای_ 

  

 .دیو دارا هم پشت سرم دو دنیکردم به دو شروع

که برم تو اتاقم و با سرعت از پله ها رفتم  دیتازه به ذهنم رس دن،یدو یبعد از کل باالخره
 تو اتاق و در رو قفل کردم. دمیباال و پر

 

 

 

 

و غزل  سایزنگ به پر کی دیکردم، به فکرم رس یطور که داشتم لباسم رو عوض م نیهم
 . ستیازشون ن یخبر  چیهستند که ه یکدوم قبرستون نمیبزنم بب

رو برداشتم و شماره گرفتم. هنوز دو تا  یزنگ بزنم پس گوش یگرفتم که اول به پر  میتصم
 جواب داد.  یبوق نخورده بود، که با لحن کشدار 

 _ الو 

 

 با همون لحن خودش گفتم: منم

 _ بخور پلو. 

 

 ؟ییتو ای_ زهر مار، در
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 گفتم:  یطونیلحن ش با

 باشه؟ نکنه... یک یخواست یپس م ،ی_بل

 

 وسط حرفم و گفت:  دیپر هوی

 خفه شو.  ای_در

 

 رو باز کردم و گفتم:  شمین

 یمن بود هنوز دو تا بوق نخورده جواب داد؛ خوب حتما منتظر کس ی_چته خو! عمه 
 .یبود

 

چطور بود؟ سوال هاش آسون  ؟ی. اصال ولش کن، کنکور دادیرو اعصاب یلیخ ایدر ی_ وا
 ؟یبود؟ چند تاش و جواب داد

 

 .یپرس یطور پشت سر هم سوال م نی. چته همرینفس بگ یپر  ی_ وا 

 رو جواب دادم. شترشیب بایکنکور دادم، سوال هاشم خوب بود، تقر بله

 

 یکنکورم که داد رون؟یب میعصر بر یایم ایگم در ی. میش ی_ خوبه پس احتماال قبول م
 .یندار  یبهانه ا چیه گهید
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 .ادیبه غزلم زنگ بزن بگو ب امی_ آره م

 

 _ باشه خدافظ. 

 

 دلم گفتم:  یتو ،یگوش یبوق ممتد تو یصدا دنیچیپ با

 کنم. ی_خاک تو سرش؛ نذاشت منم خدافظ

 

 شکم مبارک در اومد. یصدا هویدادم، که  یفحش م یطور داشتم به پر  نیهم

 خندق.  نیتو ا زمیبر یز یچ هیکه  نییشدم و رفتم پا بلند

 رفتم سمت آشپزخونه، که در باز شد و بابا جونم اومد داخل. یم داشتم

 دمیپر عیقدم عقب رفت. منم سر کیسمتش، که بابا از ترس  دمیدو ایمثل وحش منم
پروژه  کیآخه چون بابا مهندس ساختمان بود، واسه  دم؛یبغلش و مثله کنه بهش چسب

 هفته رفته بود فسا.  هی

 تالش کرد من رو از خودش جدا کنه، نشد. یهر چ قهیبعد از چند دق بابا

نگاه بهش  کیاومدم و  رونیچلوندمش خودم از بغلش ب یکه کل نیبعد از ا باالخره
 کنه. یزنه و با وحشت به من نگاه م یداره نفس نفس م دمیانداختم که د

لبخند زد  کیخنده، که بابا هم تازه به خودش اومد و  ریاش خندم گرفت و زدم ز افهیق از
 گونه ام، گفت:  دنیو اومد طرفم و بعد از بوس

 ؟ی_سالم دختر قشنگم خوب
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 لبخند دندون نما زدم و گفتم: کی منم

 خوبم. ی_ سالم بابا جونم، مرس

 

 کرد.  یهم بعد از گفتن خداروشکر، به طرف مامانم رفت و با اونم احوال پرس بابا

و بغلش  دیبه طرفش دو دیکه بابا رو د نیو هم رونیب دیموقع دارا از اتاقش پر همون
 کرد. 

 لحظه بود که با خودم گفتم: اون

 از من نداره ها.  یبودن دست کم یدارا هم تو وحش نی_ انگار ا

 

 

 یافتاد عصر م ادمی هویکه  م،یخورد یو ناهار م مینشسته بود یناهار خور  زیم پشت
 .رمیاول از بابا اجازه بگ دیو با رونیخوام با اون دو تا بزغاله برم ب

 دادم، گفتم: یدهنم رو قورت م یتو یطور که لقمه  نیهم

 _ بابا.

 

 دهنش رو قورت داد و سپس جواب داد: یتو یلقمه  بابا

 _ بله. 
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 .رونیو غزل برم ب یخوام با پر  یصر م_ ع

 

 تکون داد و گفت:  یسر  بابا

 _خوب؟

 

 زدم و گفتم: ییلبخند دندون نما منم

 برم؟ یذار  ی_ م

 

 ابروش رو باال داد و با تعجب گفت:  کیهم  بابا

 ؟یکنکور بخون یبرا دی_مگه تو نبا

 

 شده بودند، با تعجب گفتم: یکه چشمام اندازه نعلبک یحال در

 _ بابا من امروز صبح کنکور دادما. 

 

 ؟ینبود؛ خب حاال خوب داد ادمیاصال  ؟یگی_ اه... راس م

 

 زدم و گفتم: یلبخند منم

 برم؟ یذار  یخوب بود. حاال م یلی_ آره خداروشکر خ
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 تا قبل از ساعت نه برگرد.  ی_آره ول

 

 هیبابا رو بوس کردم و به طرف اتاقم رفتم تا  یگونه  دمیگفتم و پر یباشه ا یخوشحال با
 کم بخوابم.

 

 

 

خرس  یاز صدا یکه دست کم ییشدم و با صدا داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با
 نداشت، گفتم: 

 _هان؟ 

 

 بگو بله.  هیتو حلقم، دختر هان چ اتتی_ادب

 

 همون صدا گفتم:  با

 _خو حاال بله، چته؟

 

 دنبالت؟ میایب یخواستم بگم آماده ا ست،ین میچی_ ه
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و به سرعت تو جام  رونیو غزل برم ب یاومد که قرار بوده با پر  ادمی هویحرفش  نیا با
 بلند گفتم: ینشستم و با صدا

 ؟یی_ غزل تو

 

 ؟ی_ نه پ عمته، نکنه تا حاال خواب بود

 

 دهنم و قورت دادم و گفتم: آب

 _ آره

 

 آره و..._ آره و کوفت، آره و مرض، 

 

 . یشم، با یغزل ولم کن االن آماده م ی_ وا

  

از جام بلند شدم و به  یالیخ یده؛ با ب یکه مطمئن بودم االن غزل داره فحشم م نیا با
اومدم. به  رونیب ییاز دستشو یراه افتادم و بعد از کم کردن فشار زندگ ییطرف دستشو

 دیشال سف کیو  یشلوار زغال هیبا  یکوتاه سورمه ا بایمانتو تقر کیطرف کمد رفتم و 
 .دمیپوش

شدم.  قیگفتند حالتش خاصه دق یو به چشم هام که همه م ستادمیا نهیآ یجلو سپس
هم متناسب با  مینیبود و ب کیاما کوچ ،یقلوه ا بایبود و لب هام تقر دیسف بایپوستم تقر
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کردن رو  شیگرفتم که آرا میو تصم دمیصورتم بود. دست از برانداز کردن صورتم کش
 شروع کنم. 

 رفتم.  رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیک عیسر ح،یمل شیآرا کیاز  بعد

 

 رو زدند. با خودم گفتم: فونیرفتم، که زنگ آ یم نییاز پله ها پا داشتم

 ان.  ی_ حتما غزل و پر 

 

رو  یگوش سا،یپر دنینگاه انداختم و با د کیو به صفحه  دمیدو فونیبه طرف آ و
 برداشتم و گفتم: 

 سته؟ی_ک

 

 . ستهینچی_لئوناردو داو

 

 . امیلئوناردو صبر کن االن م ی_ اوک

 

 . عی_ باشه فقط سر

  

 بلند داد زدم: دم،یپوش یخوشگلم رو م یطور که کفش عروسک نیهم

 _ مامان
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 بلند جواب داد:  یهم مثل من با صدا مامان

 _بله

 

 _من رفتم

 

 _ باشه دخترم برو به سالمت، مواظب خودت باش. 

 

 _هستم خداحافظ. 

 

رفتم؛ اصال  یآروم و خونسرد راه م اریراه افتادم. بس اطیسالن رو بستم و به طرف در ح در
 ی. باالخره بعد از کلستادندیانگار نه انگار که دو نفر دم در سه ساعته که منتظر من ا

 به در و بازش کردم. دمیخرامان خرامان راه رفتن، رس

 هوی. خواستم برم داخل، که دمیکس رو ند چیو اون ور انداختم، اما ه نینگاه به ا کی
 محکم خورد تو سرم و منم از درد بلند گفتم:  نیسنگ یلیخ زهیچ کی

 . یدستت بشکنه که سرم و شکوند ی_ا

 

بهش  شهیکه ما هم فشمیاخم زل زده به من و ک کیبا  سایپر دمیبرگشتم، د یوقت
 دستشه. یوزنه تو میگفتیم

 مبارکش زده بود تو سر بنده.  فیخانوم با ک د،یدرست حدس زد بله
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 گفتم: ظیبا غ ناگهان

 ؟یمگه مرض دار  یپر  یش لیذل یاله ی_ ا

 

 تر شد و گفت: ظیهم اخمش غل یپر 

 ؟یدیکپ یخودت گرفت یکاشت نجای_ گمشو نکبت، سه ساعته ما رو ا

 

 گفتم: عیزدم و واسه تموم کردن بحث سر ییدندون نما لبخند

 رو ول کن غزل کو؟ نای_ حاال ا

 

 یداده و داره به ما نگاه م هیتک نشیغزل خانوم به ماش دمینگاه به اونور انداختم که د کی
 کنه. 

 لبخند دندون نما بهش زدم و بلند گفتم:  کی

 شما؟ ی_به به سالم غزل خوشگله، خوب

 

 رو باز کرد و گفت: ششین غزلم

 باال که دور شد.  دیبپر دیایب عی. سری_ سالم، مرس
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خواستم  یجلو نشست و منم وقت یرفتم. پر  نیبه سمت ماش یتکون دادم و با پر  یسر 
 و به من زل زد.  نییپا دیرو کش یپر  ی شهیرو زد و ش یبرم عقب غزل قفل مرکز 

 

 خشم گفتم:  با

 ؟یچرا در و قفل کرد ؟ی_غزل مگه مرض دار 

 

 .یکرد ری_ دلم خواست چون د

 

 اعتراض گفتم: با

 باز کن.  گه،ی_ اه لوس نشو د

 

 شرط داره. یکنم ول ی_باز م

 

 دادم و گفتم: رونیرو با حرص ب نفسم

 ؟ی_ چه شرط

 . یبخر  یبرامون بستن دی_ با

 

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشم

 نه؟ ای یکن یخرم. حاال باز م ی_باشه م
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16 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 قفل در و باز کرد و گفت:  غزل

 _بپر باال. 

 

 رو کردم به بچه ها و گفتم: ه،ی. بعد از چند ثانمینشستم و راه افتاد عیسر منم

 _ خوب مشنگا چه خبر؟

 

 م؟یسوما کجا بر ،یدوما سالمت ،ی_ اوال خودت مشنگ

 

 .ی_ باز تو اوال دوما کرد

 

 نازک کرد که گفتم: یپشت چشم یپر 

 پارک؟ میبعدم بر م،یول بچرخ ابونایکم تو خ هی میاول بر هینظرتون چ _

 

 تکون دادند. دییتا یدوشون سرشون رو به نشونه  هر
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17 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کی یشدم؛ پر  رهیجلب شد و بهش خ سایپر یکه گذشت ناگهان توجهم به چهره  یکم
لب  هیو  کیکوچ ینیب هیروشن و  یقهوه ا یهمراه با چشم ها د،یو سف دهیصورت کش

 کرد.  یخوشگل داشت، که همه رو جذب صورت خوشگلش م یقلوه ا

هم به غزل خوشگله  یگرفتم که نگاه میتکون دادم و تصم یسر  ش،ییبایز دییتا یبرا
متناسب با صورتش  ینیو لب و ب یگرد، با پوست گندم بایصورت تقر کیبندازم.  غزل 

 شیدرشت عسل یچشم هااومد،  یبه چشم م یلیکه تو صورت غزل خ یز یداشت و چ
 بود.

 

 بلند گفت: ینگاه من با صدا دنیبا د یپر  ناگهان

 . مونیخورد ایدر ی_ هو

 

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 تونم بخورمتون.  ینم نیتلخ یلیتو کالت، دوما شما خ ی_اوال هو

 

 . ینیریش یلی_نه که تو خ

 

 گفتم:  یلحن کشدار  با

 _آره. 

 

 لبخند مکش مرگما بهش زدم و سپس رو به غزل گفتم:  کیکرد و منم  یشیا یپر 
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18 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . میآهنگ بزار حال کن هی_غزلو، 

 

 یآهنگ خوش م یکی نیخب تو ا یول اوردم؛یکه آهنگ شاد داشت رو ن ی_ اون فلش
 هست، اون و بذارم؟   ینصرت نیگذره آرم

 

 بذارش.  ه؛یچیبهتر از ه یول هیمی_ قد 

 

 رفت رو هوا.  نیکرد و ماش یهم آهنگ رو پل غزل

 

 / آره شمیتو پ ایب

 شم / آره یعاشقت م دارم

 زنه آره یدلم داره، واسه تو م یدون یم

 بغلم ایبغلم / ب ایبغلم / ب ایبغلم / ب ایب

 

 / بله  گذره؟ یم خوش

 

 بغلم ایبغلم / ب ایبغلم / ب ایبغلم / ب ایب
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19 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

گذاشته بود رو گاز و تا  . غزل هم پاش رومیداد یو قر م میخوند یطور با آهنگ م نیهم
 داد.  یتونست فشار م یم

 

 / بله  گذره ؟ یم خوش

 

 بغلم ایبغلم / ب ایبغلم / ب ایبغلم / ب ایب

 

 پروداکشن ینصرت نیآرم

 آره / شمیتو پ ایب

 شم / آره یعاشقت م دارم

 زنه آره یدلم داره، واسه تو م یدون یم

 

 «بزن کنا دیسف پارس»

 

 ابغلمیبغلم / ب ای/ ب ابغلمیبغلم / ب ایب

 

 «گفتم بزن کنا دیسف پارس»

 

 / بله  گذره ؟ یم خوش
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20 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بلند گفتم:  یصدا با

 کجاش بود؟ نیبزن کنار نداشت، ا دیآهنگه که پارس سف نی_غزل ا

 

بغل انداخت و زد تو سرش که منم برگشتم پشت سرمون رو  نهینگاه به آ گیغزل  هوی
 نگاه کردم. 

 

 بلند داد زدم: یبا صدا هوی

 !سیابوالفضل پل ای_ 

 

 هم با ترس گفت: یپر 

 _ غزل بزن کنار. 

 

 تکون دادم و گفت: دییتا یسرم رو به نشونه  منم

 گه غزل، بزن کنار.  ی_ راست م

 

کنارمون نگه داشت و اشاره کرد که  سیکم بعد، پل هیاز ما زد کنار و  تیهم به تبع غزل
 . میش ادهیپ
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21 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

از ترس ناخون  میهم داشت یشد. من و پر  ادهیرو برداشت و پ نیبا ترس مدارک ماش غزل
. منم در میش ادهیکنه که ما هم پ یداره اشاره م سیپل میدیکه د م،یدیجو یهامون رو م

که با ترس نشسته  ینگاه به پر  کیشدم و  ادهیدادم پ یکه آب دهنم رو قورت م یحال
 بود انداختم و گفتم:

  ؟یش ینم ادهی_ پ

 

 هم تند تند گفت:  یپر 

 _چرا چرا. 

 

 مین یبود ول ستادهیپشت به ما ا سیپل کیو غزل رفتم.  سیبه سمت پل یبا پر  همراه
 بود. با خودم گفتم:  دایرخش پ

 آشناست. افشی_چقدر ق

 

دوست  یبود، عمو عل ستادهیکه اون مرده که پشت به ما ا دمیشدم، د قیکم که دق هی
 بابام بود. 

 با ذوق گفتم: ناگهان

 _ سالم عمو. 

 

 حرفم برگشت سمت من و با تعجب گفت:  نیهم با ا یعل عمو

  ا؟یدر ییسالم، تو کی_عل
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22 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 رو باز کردم و گفتم: شمین

 _ بله عمو. 

 

 بهم انداخت و گفت: یهم نگاه سرزنش گر  یعل عمو

 د؟یرفت یقدر تند م نی_ چرا ا

 

 کردم و گفتم: لبخند دندون نما زدم و سرم رو کج هی

 . میکرد یم یرو خال جاناتمونیه می_ آخه داشت

 

 تک خنده کرد و گفت:  کیهم  عمو

 .دیکرد یم یو خال جاناتونیه دی_که داشت

 

توش نوشت و گرفت  یز یدفترچه آورد و چ هیشب یز یچ هیرفت و  نیبه سمت ماش سپس
 سمتمون.

 کرده اونم ... تومن. مهیابوالفضل، جر ایکه  دمیرو گرفتم و خوندم و د کاغذ

 گفتم: یکردم به عمو با لحن کشدار  رو

 _ نه. 
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23 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هم ادام رو در آورد و گفت: عمو

 _ آره 

 

 اعتراض گفتم: با

 . ادهیز یلیکه خ نی_ آخه عمو ا

 

 ریسرعت غ نیتون کردم، وگرنه با ا مهیفقط جر ی_ حرف نباشه حاال هم چون آشنا بود
 بود. نگیدوستتون پارک نیماش دیاالن با دیرفت یکه شما م یمجاز 

 

 یو غزل، با لب و لوچه ها یکردم و همراه پر  یتکون دادم و سپس از عمو خدافظ یسر 
 راه افتادم. نیبه سمت ماش زونیآو

 

 

 

 یتو میهدف داشت یو ب میفرو رفته بود نیماش یها یتو صندل یحالت زار  کیبا  هممون
 حوصله ام سر رفته بود. ی. من که حسابمیدیچرخ یم ابونایخ

 یشهر باز  دنیبا د هویدادم و  نییرو پا شهیکم هوا به کله ام بخوره، ش هیکه  نیا واسه
 یبا کله رفتم توصندل میترمز زد و من مستق یهوا رفت، که هم زمان غزل محکم رو غمیج

 یبا کاردک از رو دینگو؛ خداروشکر کمربند بسته بودند وگرنه با گهیرو که د یجلو غزل و پر 
 کردم. یجمعشون م شهیش
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24 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برگشت سمتم و گفت:  ینگاه برزخ هیبا  یپر  م،یدر اومد یاز هنگ یهمگ یوقت خالصه

 .یبود به کشتنمون بد کینزد رتت؟یگ یبرق م هویچرا  ؟ی_چته روان

 

 تکون داد و گفت: یهم با اخم سر  غزل

 ؟یدیگه، چت بود؟ مگه جن د ی_ راست م

 

 گفتم: یو م دمیپر یم نییاونا، مثل اسکال باال و پا یتوجه به سوال ها یب منم

 . ی_ آخ جون شهر باز 

 

 پرواز کردم. یو به طرف شهر باز  دمیپر نییپا نیناگهان مثل جت از ماش و

 

اون دو تا هنوز دارند مثل منگال  دمینگاه به پشت سرم انداختم، که د هی ،یدر ورود دم
 کنند. ینگام م

 و براشون تکون دادم و لب زدم:ر دستم

 .گهید نیای_ ب

 

به  یشدند و دنبالم اومدند. همون اول همگ ادهیپ نیهاشون رو تکون دادند و از ماش سر
 نگیکیوا یکشت طیو به اصرار من، سه تا بل میفروختند رفت یم تیکه بل یسمت قسمت

 .میستادیو تو صف ا میگرفت
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25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

قسمتش  نیباالتر شهیتا باالخره نوبتمون شد. من هم م،یتو صف بود قهیپنج دق حدود
کرد چون هر وقت  یمن صدق م یفقط برا نیداد؛ البته ا یحال م یلینشستم آخه خ یم

هفته گالب به روتون حالت تهوع داشتند و استفراغ  هیاومدند، تا  یباهام م یغزل و پر 
 کردند. یم

 

 

 

 اون دو تا اسکول رفتند وسط. یمعمول من باال نشستم، ول طبق

کم کم سرعتش  یرفت ول یم واشیراه افتاد. اولش  یها پر شد کشت یصندل شتریب یوقت
اون دو تا  یزدم ول یم غیج جانیرفت، منم از ه یطور که سرعتش باال م نیشد. هم ادیز

 .دندیکش یم غیو ج ختندیر یو همزمان اشک م واریاز ترس رنگشون شده بود مثل گچ د

 یمردم بهشون بخندند، آدامس تو شتریخنده دارشون که باعث شده بود ب زیچ کی
شد و دو تا  یغار باز م یدهنشون اندازه  دندیکش یم غیج یدهنشون بود. آخه وقت

 غش کرده بودم از خنده. گهیکه د یکیشد؛ من  یم دایآدامس وسط اون غارها پ

 

 ریشدم و رفتم ز ادهیحالت بشاش پ هیو من با  ستادیتموم شد و ا یوقت کشت باالخره
کردند، گرفتم و بردم رو  یو حالت تهوع غش م جهیرو که داشتند از سرگ یبغل غزل و پر 

 نشوندمشون. مکتین کی

 یکیکوچ یو رو دستم نمونند، به سمت مغازه  ادیسرشون ن ییوقت بال هیکه  نیا واسه
 .رمیبگ کیو ک وهیبود رفتم تا واسشون آبم یشهر باز  یکه تو
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26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یپلکم نم یبودند؛ حت رهیجا خ هیشده بودند و به  تیم نیع ششونیپبرگشتم  یوقت
 و با خودم گفتم:  دمیترس دنشونیزدند. با د

 _نکنه سکته کرده باشند. 

 

هوا  دندیفنر پر نیع هویشدم و دستم رو جلو صورتشون تکون دادم؛ که  کشونیکم نزد هی
 باهم داد زدند: ییو دو تا

 کشمت.  یم ای_ در

 

 هم قرض گفتم و الفرار. گهیقرمزه، دو تا پا داشتم، دو تا د تیوضع دمید یوقت منم

 

. دندیدنبالم دو قهیوقفه تا پنج دق یهم با فرار کردن من افتادند دنبالم و ب یو پر  غزل
دست و پاهاشون  ریجنازمم ز گهیمردند اگه حالشون خوب بود که د یحاال مثال داشتند م

 شد. ینم دایپ

 .میها پهن شد مکتین یو همه رو میخسته شد ،یدوندگ یبعد از کل خالصه

 

پارک هم بچه  یتو یاز بچه ها ییخنده؛ خدا ریز میهر سه زد هوینفسمون که جا اومد،  
 .میتر بود

خوردن، باالخره  وهیو آبم کیک نیدر آوردن و همچن یو مسخره باز  دنیخند یاز کل بعد
 .میقصد رفتن کرد
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 برد. یدادم، شب خوابم نم یداشتم که اگر انجامش نم یکار ضرور  کیقبلش من  یول

 

 

 

وقت بود حواس من رو به  یلیکردن چند تا دختر، که خ تینبود جز اذ یز یاون هم چ که
 یرو به غزل و پر  عیکرم درون من رو فعال. پس سر نیخودشون جمع کرده بودند و همچن

 گفتم: 

 د؟ینیب یم_بچه ها اون دخترا رو 

 

بودند نگاه  ستادهیا یو عمل یکه چند تا دختر افاده ا ییمن، به جا یبا اشاره  هردوشون
 تکون دادند و غزل گفت:  دییتا یکردند و سر هاشون رو به نشونه 

 ؟یکارشون دار  ی_خوب چ

 

 زدم و سپس گفتم:  یطانیش هیلبخند  منم

 د؟یموافق یز یبا کرم ر نمیخواستم بب یفقط م ،یچی_ه

 

لحظه فکر کنم  هیکردند که باعث شد  نییسراشون رو مثل بز با ذوق باال و پا هردوشون
 شدند.  یاالن زنگوله گردنشون بود، چقدر باحال م نایاگر ا

 گفتم: یبه پر  عیفکر در اومدم و سر از
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چندشت همراته؟  یکیاون مارمولک پالست ی_ پر 

 

 من افتاده.  فیک یگوشه  شهیاون که هم ،ی_ آر 

 

 با ذوق گفتم: یپر  یگونه  دنیاز جام بلند شدم و بعد از بوس یخوشحال با

 . یپر  زیدمت ج ول،یا ی_ وا

 

. ستادمیمن مارمولک رو گرفتم و رفتم کنار اون دخترا ا ات،یبا شروع شدن عمل خالصه
 کیاز جلوشون رد شدم و با  لکسیر یلیو خ شونیکی فیک یمارمولک رو آروم گذاشتم رو

 اریبس یکمد لمیف کیشاهد  گر،ید یقیلبخند ژکوند رفتم سمت بچه ها و گفتم: تا دقا
 . دیو به آن دختر ها نگاه کن دیاشبود فقط صبور ب میباحال خواه

 

 کرد و گفت: یهم تک خنده ا غزل

 .اریب ریبسته پاپ کورن بگ هیپس بلند شو تا شروع نشده  ی_ پر 

 

 باحالش رو از دست بدم.  یقسمت ها امیترسم تا برم و ب یولم کن، م _ غزل

 

پرو  »اینگاه به اون دختر پروُتس هی دم؛یخند یم یغزل و پر  یکه به حرف ها یحال در
 گفتم: یخوان قصد رفتن کنند. پس زود به غزل و پر  یم دمیکردم که د« ُتس

 .دی_ بچه ها صحنه رو داشته باش
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29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  

 .شونیبق غیاز اون دخترها و پشت بندش ج یکیبنفش  غیحرفم مصادف شد با ج نیهم

 

 م؛یزد یگاز م مکتیاز خنده ن نوریما هم ا دند،یپر یم نییباال پا غیدخترها اونور با ج اون
 نه فقط ما، بلکه کل پارک مرده بودند از خنده.  یعنی

 یو وقت میبه طرف اون عجوزه ها رفت میکه از شدت خنده دلمون رو گرفته بود یحال در
ها له  تهیاون عفر یلگد ها ریز چارهیخم شد و مارمولکش رو که ب یپر  میدیبهشون رس

 یوزق شده بودند، تو هیدخترا که از تعجب شب یشده بود، برداشت و در برابر چشم ها
 .میبر گهیکه د دگذاشت و به ما اشاره کر فشیک

 یاون چشم وزق یاز جلو حیمل اریبس اریلبخند بس کیبا  مونییبعد هر سه تا یکم خالصه
 .میراه افتاد یو به سمت خروج میها رد شد

 

 

 

به  دنیخند قهیو بعد از چند دق میو سوار شد میدیرس نیبعد هر سه به ماش یکم
 چیو مرور کردن صحنه ها، غزل دستش رو به سمت سوئ میکرد تشونیکه اذ ییدخترها

برگشت سمت من و  هویاومد، چون  ادشی یز یبرد تا استارت بزنه اما ناگهان انگار چ
 فرا بنفش گفت:  غیج هیهمراه با 

 ... یبستن ای_در
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30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کم حالم جا اومد، رو  هیکه  نیتا مرز سکته کردن رفتم و برگشتم و بعد از ا غشیج نیبا ا 
 گفتم:  ظیکردم سمت غزل و با غ

 ...یگوساله  _زهرمار، انگل، جلبک،

 

 وسط فحش دادنم و گفت: دیغزل پر هوی

 ؟ید یقدر فحش م نیچته تو؟ چرا ا ی_ هو

 

 تر کردم و گفتم:  ظیرو غل اخمم

مثل آدم  یتون یکنم. نم یبود شلوارم رو قهوه ا کینزد یکه تو زد یغیج نی_نکبت با ا
 ؟یخوا یم یبستن یبگ

 

 اومد. ادمی ییهوی_خب 

 

 گفتم:  تمیفروکش کردن عصبان یبرا قینفس عم هیچشم غره بهش رفتم و بعد از  کی

 د؟یخوا ینم یمگه بستن فت،یراه ب گهی_خب د

 

 تند گفت:  تند

 _چرا چرا. 
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31 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیماش و

  

 

 

 اعتراض گفتم: با

 !؟ هیچ گهیمسخره د کیتراف نیموقع شب ا نی_ اه، ا

 

 تکون داد و گفت: یهم سر  یپر 

 بودم. دهیند یکیتراف نی_ من که تا حاال ساعت دوازده شب همچ

 

 زدم تو سر خودم و بلند گفتم: یدو دست ،یحرف پر  دنیبا شن ناگهان

 رفت؛ بابا گفته بود تا ساعت نه خونه باشم. ادمی یوا ی_ ا

 

 

 حرفم نگران شد و هر دو گفتند: نیبا ا یغزل و پر  ی چهره

 ؟یکن کاریچ یخوا یحاال م ا،یسرت در_ خاک تو 

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 برم تو خونه که نفهمن. یواشکی دیتونم بکنم! با یم کاری_ بنظرتون چ
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32 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .دمیشب به خونه رس کیباالخره ساعت  یعالمه استرس و نگران هیبعد از  خالصه

 

 

 

 گفتم: یشدم و به غزل و پر  ادهیپ نیماش از

 نباشه وگرنه... داریب یخدا بهم رحم کنه کس_ بچه ها فقط 

 

 و گفتم: دمیگردنم کش یرو دنیرو به حالت بر دستم

 _ پخ پخ. 

 

 .ایبهمون نداد یره بستن ینم ادمونی ی_ برو برو خدا به همرات، ول

 

 یشامم بهتون م هیخواب باشند من  نایبابا ا دینخورده ها؛ شما دعا کن ی_باشه بابا بستن
 دم، خدافظ. 

 

صدا بازش کردم و وارد  نیدر انداختم و با کم تر یرو تو دیتکون دادم و کل یدست براشون
گذشتم، تو دلم دعا  یم اطیطور که از ح نیچراغا خاموش بود. هم یشدم. همه  اطیح
 گفتم: یم یکردم و ه یم
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33 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نشه.  داریب یکنم فقط کس یپنج تا صلوات نذر م ای_ خدا

 

رفتم  واشی واشیباز کردم و  اطیآروم تر از در ح یو اون رو حت دمیبه در سالن رس باالخره
 داخل خونه. 

رو تا بناگوش باز  شمین دم،یکه به اتاقم رس نیپله ها مثل دزد آروم آروم باال رفتم و هم از
 بلند گفتم:  یهمه جا روشن شد و منم از ترس با صدا هویکردم که 

 ابوالفضل... ای_

  

و دارند  ستادندیکنار هم ا فیو به رد نهیکل خانواده دست به س دمیبرگشتم که د عیسر و
 کنند. یبه من نگاه م

 دهنم و با صدا قورت دادم و با تته پته گفتم: آب

 نیسنگ یلیخ کیخب آخه تراف ن؟یدی... شما هنوز نخوابزهیگم چ ی_ س... سالم، م... م
 شد.  ریبود، د

 

 ادامه دادم:  یو با لحن مظلوم نییو انداختم پا سرم

 . دی_ببخش

 

 .یداد یو جواب نم تیبود؟ چرا گوش نیسنگ کیتراف یچ یعنی_ 

 

 دلم با خشم گفتم: یتو
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34 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 واسه من دم در آورده. یالف بچه چجور  هی نی_ اه بب

 چشم غره بهش رفتم و گفتم:  هی سپس

  ؟یاالن خواب باش دی!؟ اصال تو مگه نبایدار  کاری_تو چ

 

 رید نیکه ا یقول بد دیتو هم با ایدر یول  د؛ینداره، با هم دعوا نکن_ خب حاال اشکال 
 تکرار نشه. گهیاومدن د

 

 باال و گفتم:  دمیحرف بابا با ذوق پر دنیشن با

 دم. ی_چشم بابا جون قول م

 

 شد. یحرف مامان بادم خال دنیواسه دارا ابرو باال انداختم، که ناگهان با شن و

 

 .رونیب یاز خونه بر  یهفته حق ندار  هیات تا  مهیواسه جردلت و خوش نکن؛  ی_ الک

 

 حاال هسته اش و تف کن. شی_خورد

 

اش، چشم هام  مهیندادم و سپس واسه منصرف کردن مامان از جر یتیحرف دارا اهم به
 خر شرک کردم و با ناز گفتم: هیرو شب

 مامان جونم. ی_ مامان
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35 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نداره. یمن رنگ شیپ گهی_نچ، حنات د

 

 رو گفت و رفت تو اتاق و پشت سرش دارا و بابا هم رفتند. نیا

 یرو دمیرفتم تو اتاقم و بدون عوض کردن لباس هام، پر زونیآو یبا لب و لوچه  منم
درس و کنکورم تموم شده  گهیدونستم حاال که د یام افتادم. م مهیتخت و فورا به فکر جر

گرفتم  یم یکردم افسردگ یرفتم دق م ینم رونیهفته ب هیبود و تازه آزاد شده بودم، اگر 
نقشه  هیگرفتم که هر روز با  میعالمه فکر کردن، تصم کیبعد از  پسشدم.  یم یاصال روان

 . رونیبرم ب یا

 مهیجر ریکه هنوز هم به فکر در رفتن از ز یکردم و در حال میرو تنظ میساعت گوش سپس
 .وستمیبودم به آغوش خواب پ

 

 

 

 

شوفر برو مال  و،یب یتاکس ینومه نوشتوم، هو شویشتوم، که دسوختوم، مو بر مو»
 «.مشکومیاند

کرده بودم  میظهر تنظ ازدهیساعت  یرو که آالرمش و رو میباز گوش مهین یچشم ها با
 یآهنگ رو دوست داشتم. آدم سر صبح نیبرداشتم و خاموشش کردم. آخ که چقدر من ا

 اومد تو کمرش. یقر م
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36 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که  یکردم، تو جام نشستم و سپس در حال یرو زمزمه م میطور که آهنگ آالرم گوش نیهم
 شیاومدم و رفتم پ نییرفتم. از پله ها پا رونیبلند شدم و از اتاق ب دم،یکش یم ازهیخم

 بود. با خودم گفتم: ونیزیجلو تلو شهیدارا که مثل هم

 شه.  یخسته نم دنید ونیزیپسر چرا از تلو نیدونم ا ی_اصال من نم

 

 مبل نشستم و گفتم: یکنارش رو دم،یبهش رس یوقت

 _ سالم دارا خره. 

 

 نگاه بهم انداخت و گفت: مین هی اونم

 _ سالم

 

 ناگهان دوباره برگشت سمتم و از شدت ترس با تته پته گفت: یروش رو کرد اونور؛ ول و

 _ ِجن....جنن، ما...ما...نننن.

 

 د:با وحشت بلند تر داد ز هوی

 _ ماما...ن

 

 و گفت:  رونیب دیهم با ترس از تو آشپزخونه پر مامان

 ؟یزن یم غی_دارا چته؟ چرا ج
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37 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 و با وحشت بدون حرف زدن بهم نگاه کرد. ستادیسر جاش ا دیاونم تا من رو د یول

کنند. با خودم  یکارا رو م نیا یها چشونه و واسه چ نیوسط مونده بودم که ا نیا منم
 گفتم: 

 نیکه ا دنیمن د یتو یچ نایا نمیبه خودم بندازم بب نهینگاه تو آ هی_بهتره بلند شم 
 وحشت کردند. یطور 

کردن  یتا مرز قهوه ا دم،یکه خودم و د نیکه تو سالن بود و هم یا نهیرفتم به سمت آ 
 رفتم. شیشلوارم پ

 شبیکه د شممیجن بو داده شده بود و آرا هیبود. موهام شب یا افهیچه ق گهید نیا اصال
 اهیچشمم و کامل س ریکه زده بودم ز یملیر یعنیپاک نکرده بودم همش پخش شده بود؛ 

 ایلب پروُتس هیخوشگل دور لبم پخش شده بود و لبم شب نیکرده بود و رژ لبم هم همچ
 لحظه به فکر بالشم افتادم و با خودم گفتم: هی. ابود یوضع هیشده بود. اصال 

 . هیبوم نقاش هی_ حتما االن شب

 

 مامان و دارا افتادم و برگشتم سمتشون و گفتم:  ادیبه  هوی

 پخش شده.  شمیصورتم و نشستم آرا شبید ا؛یبابا، منم در دی_نترس

 

 باز کردم که فکر کنم لبم جر خورد. نیرو همچ شمین و

راحت شد و رفتند  الشونیخ ستم،یکه مطمئن شدند من جن ن نیو دارا هم بعد از ا مامان
 د،یمن رو د هویاومد و  یبزنم تا اگر پدر گرام یحموم کیگرفتم  میکارشون. منم تصم یپ

 نره. شینکرده تا مرز سکته پ ییمثل دارا و مامان خدا
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38 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گفت: یکه م رایکه آهنگ حم یحال در

 کیخوندم، به سمت حمام رفتم و بعد از  یرو م یدر تب و تابه وا_ شب بلنـد و دل من 
 یکمتر نم میساعت و ن کیمن از  یبه قول مامانم، چون معموال حمام ها» یحمام عروس

 انتخاب لباس شتافتم. یکمد برا یو به سو رونیاومدم ب« شد 

تنگم رو برداشتم و  دیگشتن، سارافون سبز و شلوار سف یدر کمد رو باز کردم و بعد از کل 
 ام افتادم و آه از نهادم بلند شد.  مهیجر ادی دنشون،یکه شروع کردم به پوش یوقت

 یکم گشنگ هیبودم که جواب بده؛ فوقش  دواری. فقط امدیبه ذهنم رس یناگهان فکر  یول
 بود.  حیو تفر یبعدش آزاد گهید یزدم، ول یکم حرف نم هیو  دمیکش یم

 سخت بود، اونم واسه من. یلیخ یلیخ ییرف نزدن بود خداقسمت سخت ماجرا ح اما

توالت رفتم و موهام رو  زیکردم به سمت م یفکر م دمیجد یطور که به نقشه  نیهم
 و شونه زدم. دمیشسوار کش

 دم،یمال یکه دست هام رو به هم م یزدم و در حال یطانیلبخند ش کیاز اتمام کارم،  بعد
 با خودم گفتم: 

 تو قالب نقشمون. میبر گهی_خب حاال د

 

 

 

 نییحرف و آروم از پله ها پا یرفتم. ب رونیو از اتاق ب دمیکش قینفس عم کی پس
دستم و گذاشتم  عیشکمم در اومد. سر یصدا هویرفتم،  یطور که داشتم م نیاومدم. هم

 روش و تو دلم گفتم:



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

39 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

دم که بعد از  یبهت قول م ره،یکم ساکت باش تا نقشم بگ هی_ آخ قربونت برم، جون من 
 برو. یاون تا خر خره غذا بخورم اون موقع اگر گشنت شد واسه خودت بندر 

 

 یشوره، دارا هم کامال به اوضاع عاد یمامان داره ظرف ها رو م دمید نییپا دمیرس یوقت 
هاش  دنید شنیمیان نیا نی. البته بدید یم شنیمیبرگشته بود و داشت طبق معمول ان

دسته  یداد، ول یم لیجون به عزرائ یعنی»کرد.  یم یباز  یفوتبال دست اطیکمم تو ح هی
 «داد. ینم یکرد رو به کس یم یباهاش فوتبال باز  هک یها و اون بند و بساط

 

که خودمم به زور  ییرفتم تو آشپزخونه و با صدا عینقشم افتادم و سر ادیبه  ناگهان
 گفتم:  دمش،یشن

 _سالم. 

 

 تعجب گفت:مامان هم برگشت و با  

شه تو هم  یآماده م ریکم د هیآخه امروز ناهار  ؛یبخور  ارمیب یز یچ هیبرات  نی_ سالم بش
 .ینخورد یز یتا حاال چ شبیکه از د

 

 آروم گفتم: یلیخ یساختگ یحال یب با

 خورم. ینم ی_ مرس

 

 تشنم بود. با خودم گفتم: یلیخ یول
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 وانیل هیو  خچالینده. پس رفتم سمت  یتشنگ گهید ید یبه خودت م ی_ الاقل گشنگ
 ضعف رفت و همون موقع تو دلم به خودم گفتم: شتریو خوردم که دلم ب ختمیآب ر

نرفتن  رونیاگر از ب یعنی ؛یدیکه کش یمسخره و مزخرف ینقشه  نیبا ا ایدر یر یبم ی_ ا
 .یر یم یحتما م یاز گشنگ ،یر ینم

 

 هیشده بود که از تعجب دهنش اندازه  یدنیمامانم د ی افهیق م،یبگذر نایا یاز همه  یول
 غار باز شده بود.

ذاشتم. صبحانه و  یسرم م یو خونه رو رو نییاومدم پا یبا سر و صدا م شهیمن هم آخه
نقش  دم،ید یغذا رو م یکه سفره  یوقت یعنیخوردم؛  یگاو م یناهار و شام هم اندازه 

 کردم. یم یلودر رو باز 

 

که  یمامان رد شدم و رفتم تو سالن و در حال ینعلبک یاندازه  یچشم ها یاز جلو خالصه
 رفتم با خودم گفتم: یبه سمت دارا م

عالمه  هیزنگ بزنم باهاش  یباشه بعدا به پر  ادمی_ از بس حرف نزدم هم عقده کردم، 
 بحرفم.

 

 ،یحرف چیآروم کنار دارا نشستم و بدون ه دم،یکه دارا روش نشسته بود رس یبه مبل یوقت
 داد. ینشون م شنیمیان کیکه داشت  ونیزیتلو یزل زدم به صفحه 
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مطمئن شده بودم  گهی. ددمید یم شنیمیساعت گذشته بود و هنوز داشتم ان مین حدود
به سرم اومده. آخه من از دوازده  ییبال کیکردند که من  دایپ نیقیکه دارا و مامان 

چون همش سرم تو کتاب بود و  نم،یربع هم ننشسته بودم کارتون بب هی یحت گهید یسالگ
مسخره  شنیمیان نیساعت بود که داشتم ا مین بایاالن تقر یخوندم ول یداشتم درس م

بامزه  یلیتوش خ یها ینیمسخره نبود، ن ادمیز ییخدا یول» . دمید یرو م یبیباس ب ی
 «بودند.

 

برگشتم به حالت اولم،  عیلحظه سرم رو برگردوندم و به دارا و مامان نگاه کردم، اما سر کی
متعجب مامان و دارا از خنده منفجر بشم. لب هاشون  یها افهیبود بخاطر ق کیآخه نزد

که  ییمثل کسا بایوزغ شده بود و تقر هیکج شده بود و چشم هاشون هم از تعجب شب
 یداشت بهم فشار م یلیخ یردند؛ از اون طرف هم گرسنگک یسکته کردند بهم نگاه م

 بودا. یوضع کیآورد. اصال 

رو  یهمه سخت نیکردم که نقشم جواب بده و ارزش ا یمدت دعا م نیا یهمش تو یول
 داشته باشه.

 

 

 

 لب گفتم:  ریکه در همون حالت گذشت، از جام بلند شدم و ز قهیدق چند

 رم تو اتاقم. ی_من م
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 افهیکه بخاطر ق نینگفتند و فقط نگاهم کردند. منم واسه ا یچیو دارا هم ه مامان
زنگ  یو به پر  یگوش یرو دمیرفتم تو اتاقم و پر عیسر ره،یوقت خنده ام نگ هیهاشون 

 زدم که باالخره بعد از پنج شش تا بوق جواب داد.

 

 _ الو 

 

 ؟یزونیم ؟یجونم، چطور مطور  ی_ سالم پر 

 

 ؟یخوبم تو خوب ی_ سالم، مرس

 

 .ستمیبد ن ی_ ه

 

 ؟یستیحاال بد ن ،یشنگول بود شهیشده؟ تو که هم ی_ چ

 

 و گفتم: دمیکش یآه

که اومدم خونه مامان چه  شبید یدست رو دلم نذار که خونه. اگه بدون ،یپر  ی_ ه
 کرد.  میا مهیجر

 

 : دیپرس الیخیخونسرد و ب یلیهم خ یپر 
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 ؟ی_چ

 

 کنم. فیتا برات تعر یازم خواست جانی. چه با هیچقدرم کنجکاو -

 

 با حالت اعتراض گفت: یپر 

 .نمیکن بب فیزود تعر ا،یداد ریتو هم گ ای_ خب حاال در

 

 _ باشه گوش کن تا بگم. 

 

 :انیکردن جر فیکردم به تعر شروع

 یوقت یچراغ ها خاموش بود، منم آروم رفتم باال ول یکه رفتم تو خونه همه  شبی_ د
 خانواده ظاهر شدند...  یچراغ ها روشن و شد و همه  هویبه در اتاقم،  دمیرس

 

و  دمیکه کش یمامان و بابا و نقشه ا یو حرف ها شبیاتفاقات د یهمه  خالصه
صبحم و  ی افهیکه در مورد ق یکردم. وقت فیامروز صبح رو براش تعر انیجر نیهمچن

که از خنده نفس کم آورده بود  یو در حال دیاز خنده ترک یوحشت مامان و دارا گفتم، پر 
 گفت:

 خاله و دارا.  چارهی... بای... خدا نکشتت دری_ وا

 

 کنم. کاریدونم چ یره. نم یم یدلم داره بندر  یاز گشنگ ،یپر  ی_ ول
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 گفت: عیسر هویکم فکر کرد و  هی یپر 

 ؟یرو خورد میدیخر شبیکه د ییاون هله هوله ها یگم همه  ی_ م

 

. پس با سرعت از فمهیهنوز تو ک شبید یعالمه از هله هوله ها کیاومد که  ادمی ناگهان
 جام بند شدم و شروع کردم به قر دادن و شعر خوندن:

 ... نیچقده مستم من، آخ بب ی_ وا

 

 یم یطور داشتم شعرها رو با هم قاط نیپشت تلفن از خنده غش کرده بود. منم هم یپر 
و  یهاپ و بابا کرم و کرد پیمختلف رو از جمله ه یخوندمشون و رقص ها یکردم و م

 رونیاز تعجب ب ییدر اتاق باز شد و دارا با چشم ها هویدادم، که  ی... رو با هم انجام م
که  یگشت. بنده هم در همان حالت انیدر نما یجلو یبهمچون اسب آ یزده و دهان

 خشکم زد. دمیرقص یداشتم م

 بهش گفتم:  عیدم و سربه خودم اوم یپر  یبا صدا ناگهان

 زنم، خدافظ. یمن بعدا بهت زنگ م ی_پر 

 

 یکه انگار م یکرد و با لحن زیکه تلفن رو قطع کردم چشم هاش رو ر نیهم هم دارا
 :دیکنه، پرس ییخواست ازم بازجو

شده که  ی! حاال چیزد یو اصال حرف نم ینگرفته بود یتو مگه اونجا افسردگ ای_ در
 ؟یدیرقص یو م یخوند یآواز م یداشت
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 تته پته و مکث گفتم: یاز کم بعد

بدنم  یها چهیکردم. آخه نه که ماه ی... آها من داشتم نرمش میدون ی... مزهی_ خب چ
 گرفته بود، خواستم...

 

مامان دارا رو  هویساکت شدم که  ،یگه خر خودت ینگاه دارا که ازش معلوم بود داره م با
 صدا زد.

 نگاه بهم انداخت و گفت: هیهم  دارا

 یکه مامان و بابا دلشون برات بسوزه و بزارن بر  یکن یکارا رو م نیا دمی_ فکر نکن نفهم
 گفتم. یو بهشون م زیمنم االن فقط دلم برات سوخت وگرنه همه چ رون؛یب

 

 و در و بست. رونیگفت و رفت ب عیسر یلیها رو خ نیا

 

 ادم و با حرص گفتم: دلم هزار تا فحش بهش د یرفتنش، تو با

 واسه من زبون در آورده. یالف بچه چجور  هی نی_اه، بب

 

و فراموش کردم و به سرعت رفتم  زیهله هوله ها همه چ یادآور یناگهان با  یول
 سراغشون.
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در سالن و  یصدا هوی دم،یبلع یهله هوله ها رو م یطور که داشتم مثل جاروبرق نیهم
از جام بلند شدم و گوشم رو چسبوندم  عیو سر دمیبابا رو شن یاحوال پرس یبعدش صدا

 به در.

 

 گفت:  یبا نگران مامان

بمونه تو خونه افسرده بشه؛ آخه  گهیترسم دو روز د یدونم چش شده! م ی_رضا اصال نم
 شیذاشت یاگر م شهیکه هم ایخوره. اونم در یغذا م یزنه نه درست و حساب ینه حرف م

 یبه زور ساکتش م دیکرد با یشروع به حرف زدن م یخورد و وقت یجا م هیکل سفره رو 
 آب خورده.  وانیل هیلب به غذا نزده، فقط  بچمتا حاال  شبی. حاال از دیکرد

 

 ادامه داد: یبا لحن کشدار  هوی بعد

 کارتون!  ؟یفهم یم د؛ید یو بگو، نشسته بود با دارا کارتون م نی_ تازه ا

 

طور بود، زنگ بزن به دوست هاش  نیتا فردا شب هم هم یدیاگر د _حاال فعال صبر کن؛
 یلیتا حال و هواش عوض بشه. چون خ ح،یدور و ورا تفر نیبرن هم یدو سه روز  هیبگو 

 باشه. نمیبخاطر هم دیشا حیمسافرت و تفر میوقته هم که نرفت

 

 باشه. ،یگ ی_ آره راست م

 

 گفتم:  یلب با خوشحال ریاتمام حرف هاشون شروع کردم به بشکن زدن و قر دادن و ز با
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 _باالخره نقشم گرفت باالخره نقشم گرفت؛ آخ جون، آخ جون. 

 

 رو گفتم. انیو بعدشم غزل زنگ زدم و جر یبه پر  عیقر دادن سر یاز کم بعد

 یو بعدشم آزاد رهیم کامل بگکم مونده باشه تا نقشه ا هیشد که فقط  یواقعا باورم نم اما
 چند روزه.  حیو تفر

چه کارا که  دینیخونه مونده بودم، اما بب یروزم نشده بود که تو کیهنوز  ییخدا یول
 نکردم.

 

 

 

چند  حیرفتن به تفر نیشدنش و همچن یعمل یدوم نقشه ام هم گذشت و من برا روز
 نزدم. یدادم و حرف یروزه، به خودم گشنگ

 کیزدم و  یبا دارا حرف م یواشکی یکه از حرف نزدن عقده نکنم گهگاه نیا یبرا یول
 زدم. یم سایهم به غزل و پر یزنگ

خوردم تا از  یکم غذا م هیو  خچالیرفتم سر  یم یشد، دزدک یهم که گشنه ام م یوقت 
به قول  شهیسخت بود، چون من هم یلیوقت غش نکنم. نخوردن غذا برام خ هی یگشنگ

 ادیذاشت ز یخوردم. بازم خوب بود مامان نم یذاشتند کل سفره رو م یاگه م یمادر گرام
 ک پا گاو بودم.یبخورم وگرنه االن واسه خودم 

 

رو  یاتاق نشسته بودم و از گشنگ یتو ینصف شب بود و من افسرده و منزو کیساعت 
 فکر کردن با خودم گفتم:  یبه موت بودم. خالصه بعد از کم



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

48 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کشم. یبخورم وگرنه تا صبح نم یز یچ هی دی_من امشب با

 

 یزد گوش م یبه سبک راک م یکیشکمم که داشت موز یطور که داشتم به صدا نیهم
 و بعدش چراغ ها خاموش شد.  دمیگفتن خانواده رو شن ریشب بخ یکردم، صدا

 از جام بلند شدم و دستم و گذاشتم رو شکمم و گفتم:  یخوشحال با

 دم. یبهت غذا م میر ی_قربونت برم االن م

 

 کیکردم و  رونیآروم بازش کردم. کله ام رو کامل از در ب یلیبه سمت در اتاق رفتم و خ و
رفتم.  رونیهمه جا امن و امانه، از اتاق ب دمیکه فهم نینگاه به اطراف انداختم و بعد از ا

کردم و در همون حالت از  یپام حرکت م یانگشت ها ینشه، رو داریب یکه کس نیواسه ا
 هویکه  دم،یدو خچالیو به سمت آشپزخونه رفتم و با عجله به سمت  رفتم نییپله ها پا

که باعث شد  نیو بعدش پهن شدم رو زم زیو با کله رفتم تو م یز یچ هیپام رفت پشت 
 بده.  یبلند یلیخ یصدا

با  هویکم بعد که حالم اومد سر جاش  هی یشده؛ ول یبودم چ دهیهنوز نفهم هیچند ثان تا
نشده  داریب یوقت کس هی نمیاز آشپزخونه تا بب رونیسرعت از جام بلند شدم و رفتم ب

 بود. دهینفهم یباشه؛ که خداروشکر چون اتاق ها باال بودند کس

 یلیدفعه خ نیدادم و ا رونیام حبس شده بود، با صدا ب نهیس یرو که از ترس تو نفسم
ناگهان چشمم به کف  خچالیبه  دنیراه رس یرفتم. تو خچالیبه سمت  اطیاحت آروم و با

بله بله،  نیکه من خوردم زم ییافتاده همون جا قایدارا دق فیک دمیآشپزخونه افتاد، که د
 دلم چند تا فحش بهش دادم و با حرص گفتم: یدارا. تو فیپام رفته بود پشت ک

 . فهیانداختن ک ی_ آخه گوساله، مگه آشپزخونه جا
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سرخ کرده اونجا  ینیزم بیننه چقدر س یو درش و باز کردم. وا دمیرس خچالیبه  باالخره
ها حمله ور شدم و همشون  ینیزم بیزده ها به سمت س یبود. منم که گشنه، مثل قحط

کردم پشتشون تا  یآب م وانیل هیهم  یدهنم. البته گهگاه یرو تند تند چپوندم تو
 خفه نشم.نکرده  ییخدا

 

 بیکه داشتم س یکردم و وقت یرو خال ینیزم بیگذشت و من کل ظرف س یا قهیدق چند
نفر  کیچراغ آشپزخونه روشن شد و  هویدادم،  یدهنم رو به زور قورت م یتو یها ینیزم

 گفت:

 وقت. هی ی_ نترک

 

 

 

در  یباال رفته جلو یابرو کیبا  نه،یبرگشتم عقب و دارا رو دست به س عیسر منم
 . دمیآشپزخونه د

 ترس آب دهنم و قورت دادم و با تته پته گفتم: با

 ... خب گشنم بود...زهیگم دارا... چ ی_ م

 

اصال بترسم،  دیزنم و نبا یحرف م کیکوچ یبچه  هیکه من دارم با  نیا یادآور یبا  هوی
 جبهه گرفتم و گفتم: عیسر
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50 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یکن یم کاریچ نجایموقع شب ا نی_ اصال تو ا

 

تو  دمیکه د هیک نمیاومدم بب اد؛یاز تو آشپزخونه صدا م دمید یی_خواستم برم دستشو
 . یخور  یمثل گاو غذا م یو دار  خچالیتو  یسرت رو کرد

 

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 . تیترب ی_ گاو عمته ب

 

 گفتم: یشرک کردم و با لحن کشدار  یگربه  هینقشه ام، چشم هام رو شب یادآور یبا  هوی

 . ای_ دارا جونم به مامان و بابا نگ

 

 واسه حرص دادن من زد و گفت:  ییهم لبخند دندون نما دارا

 _شرط داره.

 

 دادم و گفتم: رونینفسم و ب کالفه

 ؟ی_ باشه، چه شرط

 

 تا بناگوش باز بود گفت:  ششیکه هنوز ن یهم در حال دارا

 .یو بخر  دشیجد هیبرام  تیبیاز پول تو ج دیشده و تو با یمیقد شنمیاست ی_پل
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51 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حالت اعتراض گفتم: با

 .رمیگ یخب از بابا پول م م؟یبی_ دارا آخه چرا با پول تو ج

 

 به خودش گرفت و گفت:  یخونسرد ی افهیهم ق دارا

 .حیتفر یب حیتفر گهینداره، فقط د ی_باشه اشکال

 

 کم مکث کرد و سپس ادامه داد: هی

 ؟یر یپول بگ یخوا ی_ حاال بازم از بابا م

 

 لبم نشوندم و گفتم: یرو یلبخند مصنوع هیعالمه فحش نثارش کردم و به زور  هیدلم  تو

 خرم. یخودم برات م یبیجونم، از پول تو ج ی_ نه داداش

 

 باز شد و گفت: ششیدوباره ن اونم

 خوشگله، من رفتم بخوابم. یآبج ی_ اوک

 

 داد، ادامه داد: یکه دستش و تکون م یدر حال و

 .یبا ی_ با
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52 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بلند به دارا گفتم:  یافتادم و با صدا شیچند لحظه پ ادی هویبه سمت پله ها رفت.  و

  ؟ییدستشو یبر  یخواست یمگه نم ی_هو

 

 گفت:  یلبخند مکش مرگما زد و با لحن حرص درار  هیهم  دارا

 ندارم. گهی_نچ د

 

نثارش  گهیچند تا فحش آبدار د هیلب  ریدادم و ز رونیحرفش نفسم و با حرص ب نیا با
 کردم.

 یو به روبروم زل زدم ول ستادمیآشپزخونه ا یمثل اسکال تو هیاز رفتن دارا، تا چند ثان بعد
بشه  دایخانواده پ یاز اعضا گهید یکی یکه هر لحظه ممکنه سر و کله  نیا یادآور یبا  هوی

 . وندمیاتاقم و به آغوش گرم رخت خواب و پتوم بپ یگرفتم که برم تو میتصم

 چراغ آشپزخونه رو خاموش کردم و به سمت اتاقم راه افتادم. عیسر پس

 

 

 

از خواب  ه،یصورتم و سپس ادامه دار شدنش تا چند ثان یرو یفیاحساس قلقلک خف با
 بلند گفتم: یکه چشم هام رو باز کنم با صدا نیشدم؛ اما بدون ا داریب

 ره! یم ورتمهیداره رو صورت من  هیچ گهید نیا _ اه
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53 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

مگس باشه، پس دستم و باال آوردم تا محکم بزنمش اما فکر کنم  دیخودم گفتم شا با
 تو صورت خودم. دمیچون دستم و محکم کوب دیمگسه پر

 

 باز کردم و با داد گفتم: عیکه به خودم زدم، چشمام رو سر یشدت ضربه ا از

 ل شد. _ آخ ننه دماغم بال

 

 یپر  دمیکه صورتم از درد جمع شده بود، سرم رو چرخوندم که در کمال تعجب د یحال در
 و به من زل زده. ستادهیباز اونور ا شیکنار تختم نشسته و غزلم با ن

 نیکه اون قلقلکه کار مگس نبوده، بلکه کار ا دمیافتاد و فهم میموقع بود که تازه دوزار اون
 بوده. شعوریب یپر 

 فرا بنفش زدم و با داد گفتم:  غیج کی خالصه

 کشمت.  یم ی_پر 

 

و  نییپا دمیبلند شد و تا دم در اتاق رفت و منم از رو تخت پر عیهم با وحشت سر یپر 
رفتم، مثل اسب شروع  یمن که با خشم به سمتش م دنیهم با د ی. پر دمیبه طرفش دو

 کرد.  دنیبه دو

کرد.  یمتر جلوتر از بدنش حرکت م میکه پاهاش ن دیدو یم یقسم بخورم جور  حاضرم
 یلیبودم، آخه دستم و خ یخنده ام گرفته بود و هم از دستش عصبان دنشیهم از دو

 صورتم. یمحکم زدم تو
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54 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

هم زدم و  یطانیلبخند ش کیرو گرفتم و  یپر  دن،یدو قهیباالخره بعد از چند دق خالصه
 گفتم:

 _ بگو غلط کردم.

 

 و باز کرد و گفت: ششیهم ن یپر 

 .ی_ غلط کرد

 

 دادم گفتم: یکه سرم رو تکون م یدر حال 

 !؟ استینجوری_ نه بابا، پس ا

 

 از من سرش و تکون داد و گفت:  دیهم به تقل یپر 

 . استینجوری_آره ا

 

 باز گفتم: شیبا ن ،یجواب پر  دنیشن با

جز  ستین یز یخانم ازش متنفره، اونم چ یکه پر  یز یسراغ چ میر ی_ خب پس ما هم م
 «قلقلک»

 

و من  ختیر یزد و اشک از چشم هاش م یم غیطور ج نیهم یپر  قهیتا پنج دق خالصه
کرد که ولش  یداشت غش م هیاز گر ییجورا کی یعنیاز خنده،  گهیکردم. د یقلقلکش م

 کردم. 
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55 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 غزل و مامان و دارا از خنده قرمز شدند.  دمیاونور رو نگاه کردم، د یوقت

 

 گفت:  عیاومد، چون سر ادشی یز یانگار مامان چ هوی

 . دیصحبت کن ایکه بهتون گفتم با در یز یاون چ یباال درباره  دیبر گه،ی_بچه ها بسه د

 

 باز گفت: شیگفتند و به طرف من اومدند و غزل با ن یهم باشه ا اونا

 .میباال کارت دار میبر ای_ ب

 

و مثل منگوال کردم و  افمیق یظاهر ساز  یبرا یزدم چه خبره، ول یکه حدس م نیبا ا منم
 سرم رو تکون دادم و سپس دنبالشون رفتم.

 

 

 

 

 

 میتخت نشسته بود یبه اتاق من گذشته بود، اما هنوز هر سه رو دنمونیاز رس قهیدق پنج
 .میکرد یو مثل اسکال به هم نگاه م

 

 شد و با حالت اعتراض گفتم: زیصبرم لبر هوی



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

56 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

بهتون  زایچ نجوریا ایمسافرت  ای حی. مامان امروز صبح در مورد تفرگهید دی_ اه... بنال
 نگفت؟ یز یچ

 

 غیباال و با ج دیپر یحرف من به خودش اومد، چون با خوشحال نیانگار غزل با ا هوی
 گفت: 

 .میمون یم یپر  یخاله  یقالت و تا سه روز خونه  میر ی... ما سه تا فردا مای_در

 

 و گفتم:  دمیبلند کش غیج هیبعدش  ینتونستم بگم ول یز یچ یاز خوشحال اولش

 بچه ها امشب شام مهمون من. ول،ی_ا

 

 هم با ذوق گفت:  یپر 

 ؟یگ یراست م ایدر ی_وا

 

 تا بناگوش باز بود گفتم:  شمیکه ن یحال در

 رو؟ ی_چ

 

 گفت: شیهم با همون ذوق قبل یپر 

 .میکه امشب شام مهمون توئ نی_ ا
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57 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

بلند  یفکرم رو با صدا هویزدم رو مرور کردم و  یو خوشحال غیکه با ج یذهنم حرف یتو
 زدم:  ادیفر

 گفتم من! یابوالفضل چ ای_

 

 و غزل، با تته پته گفتم:  یپر  یچهره ها دنید با

 . دیاز دهنم پر ییهویآخه  د،یرینگ یجد ادیاون حرفه رو ز یعنی دی_ام... نه ببخش

 

 داد زدند:  ظیاز خشم قرمز شد و با غ یغزل و پر  یچهره  ناگهان

 ...ای_در

 

 بهشون گفتم:  عیبا ترس سر منم

 دم. یمن و بچه که زدن نداره، شامم بهتون م دی_باشه باشه نزن

 

 حیتفر ادیدوباره  هویبرگشت،  هیبه حالت اول یاون دو تا وحش یکه چهره  نیاز ا بعد
 به هم و گفتم:  دمیدستام و کوب یافتادم و با خوشحال

 شه که نقشه ام جواب داد. یبچه ها باورم نم ی_وا

 

 ایدر یمسخره ات جواب بده. ول یشد که اون نقشه  ی_آره واقعا ما هم باورمون نم
 .ایمارموز یلیخ ییخدا
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58 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سرش و تکون داد و سپس گفت: یحرف پر  دییتا یهم برا غزل

سرت  ییبال هیبرام زنگ زد، که گفتم حاال  یقدر با نگران نیخاله صبح ا چارهیواال، ب_ آره 
که نقشه ات جواب  دمیشه، فهم یداره افسرده م ایگفت فکر کنم در یوقت یاومده، ول

 داده.

 

 نازک کردم و سپس گفتم:  یچشم پشت

تلف  یکه از گشنگ میبخور یز یچ هی میبر دیایب د،یرو ول کن زایچ نیا گهی_خب حاال د
 شدم.

 

و به  میرفت رونیو از اتاق ب میبلند شد یهر دوشون موافقتشون رو اعالم کردند، همگ یوقت
 .میکن ریگرسنه مون رو س یشکم ها نیتا ا میسمت آشپزخونه راه افتاد

 

 

 

به طرف مامان « چون ساعت دوازده بود»در واقع ظهرانه یعنیاز خوردن صبحانه،  بعد
کنه با ذوق به غذا خوردن منم نگاه  یطور که داره ناهار درست م نیهم دمیکه د دم،یچرخ

 «البته از نظر مامان و بابا»کنه. آخه دو روز بود که اصال لب به غذا نزده بودم. یم
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59 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

لبخند مکش مرگما دادم و  کیزد و منم جوابش رو با  ینگاهم، لبخند دنیهم با د مامان
 سپس گفتم:

 .میکم هوا بخور هی اطیتو ح میر یم یل و پر _ مامان من و غز 

 

لبش نشسته بود، جوابم  یبخاطر حرف زدنم رو ظیلبخند غل هیطور که  نیهم هم مامان
 رو داد: 

 _باشه دخترم فقط هوا گرمه ها.

 

 _ اشکال نداره مامان جونم 

 

 لب گفتم: ریزدم و ز انهیلبخند موز هی و

 _ فکر اونجاشم کردم.

 برگشتم سمتش و آروم گفتم:  ظیمحکم زد تو پام. منم با غ زیم ریغزل از ز هوی

 ؟ی_مگه مرض دار 

 

 بهم رفت و سپس گفت:  یهم چشم غره ا غزل

 دیغذا خوردن و حرف زدنت رو د یوقت چارهی. بیکرد کاریبا خاله چ نی_خاک تو سرت، بب
 چقدر ذوق کرد.
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60 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چشم. بگه یبه خاله بگ یماه هر چ کی_ آره واال، فکر کنم تا 

 

 گفتم:  یبا لحن مظلوم منم

 یتو خونه م گهیروز د کیکرد. منم اگر تا  میا مهیجر نیکنم؛ خودش همچ کاری_خب چ
 شدم. یموندم واقعا افسرده م

 

دوشون سراشون رو به حالت تاسف برام تکون دادند. منم همون موقع به فکر نقشه ام  هر
 ازیکم وقت ن هی یبودم ول دهیخالص شدن از گرما کش یکه برا یافتادم، همون نقشه ا

 داشتم پس رو کردم بهشون و گفتم:

 ریوقت ز هیبه صورت هاتون که  دیبزن یز یچ یکرم ضد آفتاب دیبر دیبلند ش گهی_ خب د
 آفتاب پوستتون نسوزه.

 

 ابروش و باال داد و گفت: هیهم  یپر 

 ؟یتا حاال تو به فکر پوست مائ ی_ از ک

 

 نازک کردم و گفت: یپشت چشم منم

 دیایب یجور  نیبه خودتون، هم دیبزن یچیخواد ه ی_ حاال بده که به فکرتونم؟ اصال نم
 .دیتا جزغاله بش رونیب
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61 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دمیدو نمیبه سمت ماش عیو سر اطینقشه ام رفتم تو ح یاجرا یرو که گفتم، فورا برا نیا
بزرگ پر از  یلیتشت خ هی یکوچولوم رو پر از آب کردم و همشون رو تو یو بادکنک ها

و غزل که در  یکه همون موقع پر  اط،یح یو کشون کشون بردمش تا وسطا ختمیآب ر
ماست شده  هیکه از بس ضد آفتاب زده بودند، شب ییحال حرف زدن بودند با صورت ها

 . اطیبود اومدند تو ح

 

از بادکنک ها رو برداشتم و تو صورت غزل زدم، که  یکی عیسر دند،یکه رس میدو سه متر به
 بشه. سیموهاش کامال خ یباعث شد صورت و جلو

 

که به  نیهم یکه چه خبره و با بهت نگاهم کردند، ول دندیهر دو نفهم هیچند ثان تا
 .دندیزدن و به طرفم دو غیخودشون اومدند شروع کردند به ج

 

 بلند گفتم: یاز ترس با صدا منم

 حضرت عباس. ای_ 

 

 نیو سپس از خنده پخش زم ستندیحرفم باعث شد که اون دو تا سر جاشون با نیهم
 بشن.

 

داشت با دوچرخه اش  اطیفرصت استفاده کردم و واسه دارا که اون طرف ح نیاز هم منم
 دم.از بادکنکا رو گرفتم باال و بهش اشاره کر یکیسوت بلند زدم و  هیکرد،  یم یباز 
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62 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کردند.دارا هم  یهم که خندشون تموم شده بود، با تعجب به من نگاه م یو پر  غزل
 ستادیتا بناگوش باز شد و با دو به سمتم اومد و کنارم ا ششیچه خبره، ن دیکه فهم نیهم
برداشت و تو بغلش گرفت و سپس با ذوق رو به من  اطیعالمه بادکنک رو با احت هیو 

 گفت:

 .میریسنگر بگ میتو هم بردار تا بر ای_ در

 

 خودم گفتم: با

 گذره.  یخوش م ،یندار  یبیخب ع یگرفته ول ی_ اوه... دارا چه جد

 

تو بغلم  اطیعالمه بادکنک رو با احت کیبه حرفش گوش کردم و منم مثل خودش  پس
 گرفتم چون ممکن بود بترکند.

 

به سمت تشت اومدند و مثل ما  عیسر دندیما رو در اون حالت د یهم وقت یو پر  غزل
 درخت سنگر گرفتند. کیعالمه بادکنک برداشتند و رفتند پشت  کی

 و سپس جنگ شروع شد. میمن سنگر گرفت نیو دارا هم پشت ماش من

 

به  م؛یشد سیخ سیکه خ گهیتو سر و صورت همد میقدر بادکنک زد نیربع ا کیاز  بعد
زورش  دیغزل د یجنگ وقت ی. البته وسطادیچک یکه از لباس ها و بدنمون آب م یطور 

 ما گرفت. یرسه، رفت و شلنگ آب رو برداشت و رو یبه ما نم

. ما هم با خنده ارهیبود شاخ در ب کیخونه، مامان از تعجب نزد یتو میهم که رفت یوقت
که خواست  نیبعدش هم یول دیکم خند هیو مامان هم اولش  میکرد فیرو تعر انیجر
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ما  م،یکرد یآب باز  یطور  نیو سرزنش کردن که چرا مثل بچه ها ا حتیشروع کنه به نص
 .میبه سمت حمام تا لباس هامون رو عوض کن میدیو دو میبحث رو عوض کرد عیسر

 

 

 

کم  هیکردم تا  تیرو به سمت اتاقم هدا یاز عوض کردن لباس هامون، غزل و پر  بعد
 قهی. بعد از چند دقمیو نشست میبه سمت تخت رفت می. وارد اتاق که شدمیحرف بزن

 گفتم: یحال یساکت موندن باالخره حوصلم سر رفت و رو کردم به اون دو تا و با ب

 مینشست کاریجور ب نیره! هم یکه حوصلمون سر م یطور  نیا م؟یکن کاری_ حاال تا شب چ
 .میکن یرو نگاه م گهیمثل بز همد

 

 م؟یکم قر بد هی هیدوما نظرتون چ ،ی_اوال بز خودت

 

 گفتم: جانیهوا و با ه دمیبا ذوق پر ،یپر  شنهادیپ دنیشن با

 .هی_ عال

 

کم بردم باال و  هیکرد و صدام رو  یروم رو کردم سمت غزل که داشت به ما نگاه م سپس
 گفتم:

 غزل خوشگله. ی_ هو
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 _هوم؟

 

 دو تا بشکن زدم و گفتم:  منم

 رقص؟ یبرا یا هی_پا

 

 _ اوهوم.

 

 م و گفتم:چشم غره بهش رفت هی

 _ زهرمار و اوهوم، خو مثل آدم بگو آره اه.

 

بشم و به هر دوشون  یعصبان شترینگاه خونسرد بهم انداخت که باعث شد ب کیهم  غزل
 بگم: 

خبر  دیشام بهتون بدم کوفت کن رونیبعدم ببرمتون ب میکم قر بد هی میبر دی_د بلند ش
 مرگتون. 

 

 جبهه گرفت و گفت: عیهم سر یپر 

 کوفت نه و نوش جان دوما... _ اوال

 

 حرفش رو بزنه و تند گفتم:  یندادم ادامه  اجازه
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 قدر اوال دوما نکن واسه من.  نی_تو هم ا

 

 گفت: ینازک کرد و با لحن کشدار  یهم پشت چشم یپر 

 . شی_ ا

 

 یلیو انگار خ دمیکش تمیفروکش کردن عصبان یبرا قینفس عم هی ه،یبعد از چند ثان منم
هر دو  دمیکه البته بعدش د»لبخند به اون دو تا بزنم. هیخوب جواب داد، چون باعث شد 

 «کنند. ینگاهم م یدارند مثل ببع

 

بهشون  ییهویگرفتم، اما  یاالن داشتم پاچه م نیها؛ چون تا هم چارهیحق داشتند ب البته
 دارم؟  یر یمن خود درگ ایلحظه خودمم شک کردم که آ کیلبخند زدم. 

 

 ریهاشون بلند بزنم ز افهیبود بخاطر ق کیگرفتم، چون نزد یرو از اون دو تا ببع گاهمن
رفتم و  کرمیلبم، به سمت اسپ یخودم و گرفتم و با همون لبخند رو یجلو یخنده ول

 شادم توش بود رو بهش وصل کردم. یکه آهنگ ها یفلش

مثل اسم  ییبلند شدند و سه تا عیو غزل سر یآهنگ شروع شد، پر  نیکه اول نیهم
 .میکرد دنیآهنگ، با ناز شروع به رقص
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 داره...  ناز

 چشماش دلبر من راز داره تو

 دل آواز داره یباش کنارش

 داره ، ناز داره ناز

 داره ، ناز داره ناز

 

 داره...  ناز

 حرفاش لذت پرواز داره تو

 چون ساز داره ینازک یصدا

 داره ، ناز داره ناز

 داره ، ناز داره ناز

 

  

 قرارم یب

 کنارم ستشیکه ن یوقت

 ندارم یکار  چیبه ه دل

 قرارم یقرارم ،ب یب

 قرارم یقرارم ،ب یب
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 واسش چشم انتظارم من

 نگارم یاز چشما خوندن

 و هر روزه کارم هرشب

 قرارم یقرارم ،ب یب

 قرارم...  یقرارم ،ب یب

 

 داره ...  ناز

 داره رازینرگس ش یبو تنش

 دل آواز داره یباش کنارش

 داره ، ناز داره ناز

 داره ، ناز داره ناز

 

 داره...  ناز

 دل آواز داره یباش کنارش

 حرفاش لذت پرواز داره تو

 

 داره ، ناز داره...  ناز

 

 روزگار ( رضای)ناز داره، عل
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ناهار  یمامان در اتاق رو زد و وارد شد و گفت که برا هویکه  میتو فاز رقص بود یحساب
بود  یسرگرم نیخواست از رقص که برامون بهتر یکه دلمون نم نیما هم با ا ن؛ییپا میرب

و بعد از رفتن مامان  میدر به درمون رو ساکت کن یمعده ها نیا مینتونست م،یدست بکش
 .میآشپزخونه شتافت یو به سو میرو خاموش کرد کریاسپ

 

 

 

 

 

باحال که  یباز  هینشسته بودم و داشتم  وتریشد که پشت کامپ یم یدو ساعت حدودا
 دادم. یهم دوستش داشتم رو انجام م یلیخ

بود، کش و  یصندل یحرکت نشستن رو یاز ب یکم کردن درد گردن و کمرم که ناش یبرا
 دمید رتیبه ساعت انداختم، که در کمال ح یبه بدنم دادم و در همون حال نگاه یقوس

 هنوز خواب اند.  یو غزل و پر  مهیکه ساعت شش و ن

 یظهر لبخند یآوردن صحنه ها ادیبا به  هویکنم که  دارشونیبلند شدم تا برم ب عیسر پس
 ینگاهم م حیلبخند مل هیخوردم، مامان با  یداشتم ناهار م یلبم ظاهر شد. آخه وقت یرو

هم  یدادند و وقت یمن تکون م یهم کله هاشون رو به نشونه تاسف برا یکرد و غزل و پر 
برنج واسه خودم  ریبرنج و سه چهار تا کفگ سیدوم بردم سمت د ربا یه دستم رو براک
کرد نشون نده که تعجب کرده  یاز خنده قرمز شدند و مامان هم سع یغزل و پر  ختم،یر

 گرد زل زد به بشقاب و دهن من.  یاما نتونست موفق بشه و با چشم ها
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بشقاب دوم غذام رو هم تموم کردم و بعد از تشکر از مامان و  یهم با خونسرد بنده
 .میهر سه به سمت اتاق من رفت ،یشستن ظرف ها به همراه غزل و پر 

 نجا،یشده بودند و اومده بودند ا داریچون صبح زود ب یغزل و پر  میدیبه اتاق رس یوقت
ون تا لنگ ظهر من برعکس اون دو تا چ یول دندیدو تا تشک پهن کردند و خواب عیسر

مورد  یو باز  وترینشستم پشت کامپ لیدل نیاومد؛ به هم یبودم اصال خوابم نم دهیخواب
 عالقم و انجام دادم.

 

 کیلبم، به سمت اون دوتا بزغاله رفتم و با چند تا لگد و  یبا همون لبخند رو خالصه
 «کارام فحش خوردم. نیکه چقدرم به خاطر هم»کردم.  دارشونیعالمه سر و صدا کردن ب

 

حال رو تخت نشسته  یطور ب نیشدنشون گذشته بود، اما هم داریاز ب قهیپنج دق حدودا
 یکه برا یساعت و قول یادآور یکردند؛ اما ناگهان با  یبودند و مثل منگوال به من نگاه م

بلند شدند و رفتند دست و صورتشون رو شستند و اومدند  عیشام بهشون داده بودم، سر
 حاضر بشن. که

 

 به بچه ها گفتم:  دمیپوش یو م دمیسف یطور که داشتم شلوار دمپا نیهم منم

فردا  یلباسامون و برا دیخونه، چون با میبروبچ حواستون باشه بعد از شام زود برگرد ی_ه
 .میجمع کن

 

شلوارم شروع  دنیدو با تکون دادن سر موافقتشون و اعالم کردند. منم بعد از پوش هر
 گفتم:  عیاومد و سر ادمی یز یمانتوم، که ناگهان چ دنیکردم به پوش
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 خونشون؟ میبر میخوا یدونه که ما م یخالت م یپر  ی_راست

 

 تکون داد و گفت:  یهم سر  یپر 

 _آره صبح بهش زنگ زدم. 

 

 تکون دادم و گفتم:  یکله ام رو مثل پر  منم

 خوبه.  ی_اوک

 

 دمش،یپوش یطور که م نیاز شال هام رو برداشتم و هم یکیسپس رفتم سمت کمد و  و
 شیکه خواستم به قصد آرا نیهردوشون حاضرند؛ اما هم دمیبه اون دو تا نگاه کردم که د

حمله  زیهم به همون قصد به سمت م یتوالت برم همزمان غزل و پر  زیکردن به سمت م
رو هل دادن،  گریتو سر و کله هم زدن و همد یبعد از کل مونییکردند و باالخره سه تا

و بعد از اجازه گرفتن از بابا که تازه اومد بود  نییپا میبعد رفت یو کم میکن شیآرا میتونست
و از خونه  میدیکردن از تمام خانواده، کفش هامون رو پوش یخونه و سپس خداحافظ

و به سمت  میشد دشیسف رسهمون پا یعنی. بعد از اون سوار رخش غزل رونیب میزد
موندن، به مقصد  کیتراف یتو یو باالخره بعد از کل میرستوران هفت خوان حرکت کرد

 . میدیرس
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که  دمیخوردم، سرم رو باال آوردم و د یرو م میونانی تزایآخر پ یها کهیکه داشتم ت یحال در
بود و به  هدیمونده بود از خوردن دست کش تزاشیاز پ کهیکه هنوز دو تا ت نیغزل با ا

 داده بود. هیتک یترکه، به صندل یداد داره م یکه قشنگ نشون م یحالت

 

خراب شدن  یاونم به بهانه  دمینگاه کردم که د یکم چرخوندم و به پر  هیام رو  کله
 . دهیتو ظرفش، از خوردن دست کش تزایپ کهیاندامش با سه تا ت

 

 گفتم: یدردناک رو به غزل و پر  یاون صحنه ها دنیاز د بعد

  د؟یخور یهاتون رو نم تزایپ یخب؟ واسه چ دیکن ی. چرا ناز مدیلوس یلی_ اه، واقعا که خ

 

نگاه بهم انداختند و  هیکه ازشون معلوم بود منظورشون خفه شوئه  ییهم با چشم ها اونا
 منم خفه شدم.

 

 یتزاهایکه به معدم داده بودم، دستم رو به سمت پ یقول لیتموم شد بدل تزامیپ یوقت
همه شون رو  قهیو در عرض پنج دق دمشونیاون دو تا دراز کردم و به طرف خودم کش

 «.دمشونیالبته خوردن که چه عرض کنم، در واقع بلع»خوردم. 

 و گفتم: دمیشکمم کش یرو یسپس دست و

 ؟یشد ریگرام الوعده وفا، س ی_ معده 
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با  یغزل و پر  دمیال آوردم، که درو حس کردم و سرم با ینگاه ینیاز اتمام حرفم سنگ بعد
 کنند. یباز دارند بهم نگاه م یگشاد و دهان اریبس اریبس یچشم ها

 اهم اهم کردم و سپس گفتم:  هیزدم و  حیلبخند مل کی منم

. در ضمن به معدم قول داده بودم گهیخو گشنم بود د د؟یکن ینگاهم م یجور  نی_چرا ا
 تونم بهش غذا بدم. یکه اگر نقشه ام گرفت تا م

 

 حرفم چشم هاش گرد تر شدند و سپس با تعجب گفت:  نیبا ا غزل

وفا  یکه به معدت داده بود ی_مگه تو ظهر با خوردن دو تا بشقاب پر از غذا به قول
 ؟ینکرد

 

 

 مکث کردم و سپس گفتم:  یاول کم منم

کرد. نه که دو روز درست غذا  یخب بازم معدم التماس م ی... چرا، ولزهی_خب... چ
 نخورده بودم...

 

نگفتم و بلند شدم تا برم صورت حساب  یز یچ گهیشون خفه شدم و د رهیخ ینگاه ها با
 رو پرداخت کنم.
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 ادهیپ نیطور که از ماش نیما و منم هم یبه خونه  میدیحدودا ده شب بود که رس ساعت
 گفتم:  یشدم، رو به غزل و پر  یم

هم  یشخص لیشه وسا یچون الزم م دیاریب ادینره واسه فردا لباس ز تونادی_بچه ها 
 نره.   ادتونی

 

 کم مکث کردم و ادامه دادم: هی

 تو راه. یکم هله هوله بخر برا هی_ آها غزل تو هم صبح 

 

 داد و گفت: رونیچشم هاش رو تو حدقه چرخوند و نفسش رو با حرص ب یپر 

 .میدون یها رو خودمون م نیا یهمه  ا،ی_ اوف در

 

 نازک کردم و گفتم: یپشت چشم منم

 کنم؟ یادآور یبده خواستم  شی_ ا

 

 من هله هوله بخرم؟  یواسه چ ایدر یدستت درد نکنه. راست ستی_ نه بد ن

 

 با تعجب جواب دادم: منم

 !؟ میتو بر نیبا ماش میخوا ی_ خب مگه نم
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 جبهه گرفت و گفت:  هویحرفم  نیبا ا غزل

تو  نیبا ماش دینوبت توئه، فردا با گهی. االن دمیمن رفت نیرستوران هم که با ماش ری_نخ
 . میبر

 

 باال انداختم و گفتم: یشونه ا منم

 دنبالتون. امیم دیآماده باش ی_ باشه. پس صبح ساعت هشت همگ

 

کردم و به سمت  یگفتند و منم دستم رو براشون تکون دادم و خدافظ یدو باشه ا هر
 که داشتم، وارد خونه شدم. یدیخونه راه افتادم و بعد از باز کردن در با کل

 

 

 

 انیرا

 

خاموشش کردم و  عیشدم و سر داریبا وحشت از خواب ب ،یمانند گوش غیآالرم ج یصدا با
دونستم  یوروجک، چون م ینایواسه اون روم دنیفورا شروع کردم به خط و نشون کش

تا ضربان قلبم  دمیکش قینفس عم هینشستم،  یتختم م یتو یسپس در حالکار اونه و 
 کمتر بشه. ارهز یزنگ رفته بود رو یکه بخاطر صدا
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که برگشتم به  یراه افتادم. وقت ییاز جام بلند شدم و به سمت دستشو هیاز چند ثان بعد
 داخل. دیدر اتاق رو باز کرد و پر نایسمت کمد رفتم تا لباس بپوشم، که ناگهان روم

 

 نشوندم و گفتم:  میشونیپ یرو ظیاخم غل هی عیسر منم

 داخل؟ یایبعد ب یکه اول در بزن ینگرفت ادی_تو هنوز 

 

 ادامه دادم:  یشتر یب تیاومد و با عصبان ادمی میزنگ گوش انیجر هوی

 یزنگه چ نیدم، آخه ا یو دستت نم میبار هم گوش هی یبه بعد حت نیاز ا گهید ی_راست
 من؟ یواسه آالرم گوش یبود گذاشته بود

 

 نازک کرد و سپس گفت: یپشت چشم نهیهم دست به س نایروم

 اتاق تو فرق داره. یگرفتم در بزنم ول ادی_ چرا 

 

 و گفت:  دیخند یبعدش نخود و

 ؟یباحال بود نه؟ صبح سکته نکرد یلی_زنگه خ

 

 ابش و دادم: کم کمرنگ تر شد و سپس جو هی اخمم

 کنم. یقلب ستیبود ا کینزد ه،ی_سکته چ
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 خنده و سپس گفت:  ریحرفم بلند زد ز نیهم با ا نایروم

 ایوقته که منتظرت اند زود لباس بپوش ب یلیرفت بهت بگم؛ دوستات خ ادمی ی_راست
 . نییپا

 

 تعجب گفتم:  با

 _اشکان و سپهر؟

 

 هم سرش رو تکون داد و گفت: نایروم

 _ آره.

 

 گفتم: متفکر

 قدر زود اومدند؟ نی_ چرا ا

 

 باال انداخت و گفت:  یهم شونه ا نایروم

 دونم، از خودشون بپرس. ی_نم

 

 نیلحظه با خودم فکر کردم که ا هیرفت و در رو محکم بست.  رونیرو گفت و از اتاق ب نیا
سر به  شهیداره؛ بر عکس من که هم یچه زبون یکه ده سالشه ول نیوروجک با ا ینایروم

 زدم. یکم حرف م یلیبودم و خ ریز
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افکارم  یزدند، رشته  یاشکان و سپهر که اسمم رو صدا م یدر و پشت بندش صدا یصدا
 و پاره کرد.

 .ستادندیدر ا یهر دوشون حاضر و آماده جلو دمیسمت در رفتم و بازش کردم، که د به

 

 : دمیپرس عیسر یسالم و احوال پرس بدون

 د؟یایمگه قرار نبود ساعت هشت ب د؟یقدر زود اومد نی_چرا ا

 

 به ساعتم کردم و ادامه دادم: ینگاه سپس

 .مهی_ االن تازه ساعت هفت و ن

 

شه،  یدور م میواسه تو راه بخر یکم خوراک هیو  میبزن نیبنز میبر می_ آخه گفتم تا بخوا
 زنگ زدم به سپهر که زودتر آماده بشه. نیواسه هم

 

 تکون دادم و سپس گفتم: یسر  منم

 .امیتا من لباس بپوشم ب رونیب دی_ باشه پس زود بر

 

 با تعجب گفت:  سپهر

  رون؟یب می_چرا بر
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 دیکش یداد و دست اشکان رو گرفته بود و با خودش م یکه من رو هل م یدر حال و
 داخل اتاق، ادامه داد:

 تو هم حاضر شو. مینیش یم نجای_ ما هم

 

 و گفت:  لبخند زد هی بعد

 . میکن یخوشگلت نگاه نم یورزشکار  کلی_نترس، به ه

 

 چشمک رو به اشکان گفت: کیبا  و

 _ مگه نه اشکان؟

 

 حرف سپهر تکون داد. دییتا یرو باز کرد و کله اش رو به نشونه  ششیهم ن اشکان

 

 تاسف براشون تکون دادم و به سمت کمد رفتم تا حاضر بشم. یسرم رو به نشونه  منم
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از حد  شیب یو مغز من و سپهر بخاطر غر زدن ها میراه بود یبود که تو یدو ساعت حدودا
بود که ساکت نشسته  یا قهیده دق بایاشکان در حال انفجار بود. اما خداروشکر االن تقر

 کرد. یرو نگاه م رونیبود و ب

جمله اش  نیکه اول نیچون دوباره لب باز کرد و هم د،یطول نکش ادیسکوتش ز نیا یول
حرفش  یاز دهنش در اومد، سپهر نذاشت ادامه « من بخورم دیبد یز یچ هیبابا  »یعنی

 :دیکش ادیرو بزنه و بلند فر

 . یکرد مونی_ اشکان توروخدا خفه شو؛ روان

 

 رو نگاه کرد.  رونیب یحرف چیحرف سپهر خفه شد و دوباره بدون ه نیهم با ا اشکان

 

نفس راحت  هی میکه ما تازه داشت یو وقت در سکوت گذشت یساعت مین حدودا
 : دیپرس یاشکان دوباره دهنش و باز کرد و با لحن مظلوم م،یدیکشیم

 ان؟ی_را

 

 حوصله گفتم: یب

 _ هان؟

 

 گفت: شیهم با همون لحن قبل اشکان

 سوال بپرسم!؟  هی_ 
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 گفتم:  تیحرفش کنترلم رو از دست دادم و با عصبان نیا با

 ...یبزن یزر الک یدوباره بخوا_اشکان بقرآن اگر 

 

 وسط حرفم و گفت:  دیپر عیسر

 شم. یخفه م گهیپرسم بعدش د یسوال رو م هی نی_بخدا هم

 

 دادم و گفتم: رونینفسم رو با حرص ب منم

 شدم. یبخدا روان ؛یکلمه هم حرف نزن هی یبعدش حت گهیکه د یبه شرط ی_ بپرس، ول

 

 تند تند سرش رو تکون داد و گفت:  اونم

 _باشه باشه. 

 

 : دیپرس عیمکث کوتاه، سر کیبعد از  و

 قالت؟ میمونده تا برس گهی_چقدر د

 

 من سپهر جواب داد: یجا به

 ساعت. می_ ن

 

 با اعتراض گفت:  د،یکه جواب سپهر رو شن نیهم هم اشکان
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 هنوز...  می_اه دو ساعته تو راه

 

 وسط حرفش و با داد گفتم: دمیپر عیسر

 .یش یو بعدش خفه م یپرس یسوال م هیفقط  ی_ اشکان، گفت

 

 کم تو هم رفت و سپس گفت: هیحرف من،  دنیاشکان بعد از شن یها سگرمه

 تا کوفت کنم حوصلم سر نره. دیتخمه رو بد کی_ باشه بابا، پس الاقل اون پالست

 

رو برداشتم و به اشکان  کیفرمون رو با دست چپ گرفتم و با دست راستم پالست منم
و شش  ستیدو کیکم جلوتر،  هی دمیدادم. سپس نگاهم رو دوباره به جاده دوختم، که د

 زنند. یو دارند خودشون رو باد م ستادندیکنار جاده زده کنار و سه تا دختر کنارش ا

 ادینم نیاز ماش یماه، کس ریوحشتناک ت یگرما نیالحظه با خودم فکر کردم که تو  کی
سه تا حتما  نیو خودش رو باد بزنه؛ مخصوصا اگر دختر هم باشه. پس که ا رونیب

 خراب شده. نشونیماش

 

 سپهر که بغلم نشسته بود و گفت: یبا صدا هوی

گرما خراب شده،  نیتو ا نشونیها ماش چارهیدخترا بزن کنار، فکر کنم ب نیکنار ا انی_ را
 .میکمکشون کن میتونست دیشا
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باشه تکون دادم. سپس سرعتم رو کم کردم و  یاومدم و سرم رو به نشونه  رونیفکر ب از
 زدم کنار. نشونیحدودا پنجاه متر دورتر از ماش

 

 

 ایدر

 

شدم و بعد از شستن دست و صورتم،  داریب میآالرم گوش یهفت بود که با صدا ساعت
 تا صبحونه بخورم. نییرفتم پا

نشستم و شروع  زیبه مامان سالم کردم و سپس پشت م عیسر دم،یآشپزخونه که رس به
 کردم به صبحونه خوردن. 

 

هم  یکیلقمه کره و مربا تو دستم بود و  هیطور که  نیگذشته بود و منم هم قهیدق پنج
 دهنم، رو به مامان گفتم:  یتو

 م؟یاونجا بمون میخوا یکه سه روز م ی_مامان به بابا گفت

 

 ذاشت، جواب داد: یم نتیکاب یرو تو یجا ظرف یتو یکه ظرف ها یهم در حال مامان

 رو داد. شنهادیپ نی_ آره، اصال خودش ا

 

دونستم؛ اما ابروهام و به نشونه تعجب باال دادم و  یرو م انیجر یکه همه  نیبا ا منم
 :دمیپرس
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 _ واقعا؟

 

 تکون داد و گفت:  یهم سر  مامان

 اونجا الزمت شد. دیمقدار پول بهم داد که بهت بدم شا هیبابات  ی_آره. راست

 

 دهنم گفتم:  یذاشتم تو یلقمه رو هم م یکیکه اون  یحال در

 _دستش درد نکنه. 

 

 سپس از جام بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادم تا حاضر بشم. و

 

 

 

 

دستم  یتو گهید یعالمه هله هوله  کیو پفک و  پسیپر از چ کیکه دو تا پالست یحال در
 یصندل یها رو رو کیرفتم و پالست نیاومدم و به سمت ماش رونیبود، از سوپر مارکت ب

نگاه به ساعتم  کی ن،یماش ینشستم تو یکه داشتم م یعقب گذاشتم و سپس در حال
گاز گذاشتم  یپام رو رو عی.  پس سرمهیهفت و ن عتسا دمید یکردم که در کمال بدبخت

 یبه بچه ها گفته بودم، م شبیکه من د یو با سرعت حرکت کردم؛ چون اگر ساعت هشت
 کشتند. یاون دو تا بزغاله من رو م قهیشد هشت و پنج دق
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عالمه فحش خوردن از مردم بخاطر تند رفتنم و دو سه بار چراغ  کیخداروشکر بعد از  اما
 .یپر  یدم خونه  دمیمونده به هشت رس قهیه دققرمز رو رد کردن، حدودا دو س

  

انتظار و دو سه تا  قهیهمه فحش خوردم، چون خانم ها بعد از پنج دق نیا یانگار الک اما
رو سرشون، چمدون  یآفتاب نکیع هی یکیو  شیخروار آرا کیبوق و ده تا زنگ، باالخره با 

 فرما شدند. فیبه دست تشر

غزل  یاومد خونه  ادمی هویکنه؛ که  یم کاریچ نجایلحظه با خودم فکر کردم که غزل ا کی
 . ناستیا یپر  یدو تا کوچه باالتر از خونه 

 

از فکر  شه،یزد تو ش یدر و باز کن م یانگشت غزل که داشت به معن یبا صدا ناگهان
 اومدم و قفل در رو باز کردم. رونیب

نبود، اما غر غر کنان نشست عقب و  یکه اصال راض نیهم با ا یجلو نشست و پر  غزل
برداشت و بازش کرد و بدون تعارف کردن به ما شروع به خوردن  پسیچ هی ده،یهنوز نرس

 کرد. 

 

نگاه  یبه پر  نهیاهم اهم کردم و از تو آ کیکردم،  یو روشن م نیطور که ماش نیهم منم
 کردم و گفتم: 

 له هوله ها.بعد حمله کن به ه ،یبزار برس ی_پر 

 

برد سمت دهنش رو  یکه تو دستش بود و داشت م یپسیرو گفتم، چ نیکه ا نیهم
 گفت: ادیز یلیخ تینشوند و با عصبان شیشونیپ یرو یظیبرگردوند تو پاکت و اخم غل
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 سر دوتاتون آوردم.  ییبال هیزدم  یدید هوینگو که اعصاب ندارم؛  یچیه ای_ در

 

 باال بردم و گفتم:  میتسل یبا ترس آب دهنم رو قورت دادم و دست هام رو به نشونه  منم

 ؟یزن ی_باشه باشه، چرا م

 

شد. منم با تعجب روم و کردم  پسینگفت و با همون اخم مشغول خوردن چ یز یچ اونم
 سمت غزل و آروم گفتم:

 ره؟یگ یپاچه م یجور  نیا یچشه؟ چرا سر صبح نی_ ا

 

 باال انداخت و مثل خودم آروم گفت:  یهم شونه ا غزل

که  یدون یجلو. آخه م نهیکه نتونست بش نهیبخاطر ا ادیبه احتمال ز یدونم واال، ول ی_نم
 عاشق جلو نشستنه.

 

کردم تکون دادم و  دایپ نیقیکه واقعا به خل و چل بودنش  یپر  یبرا یتاسف سر  با
 بهش انداختم و سپس نگاهم رو به جاده دوختم. نهیاز تو آ ینگاه

 

و از بس که هله هوله خورده  میراه بود یگذشته بود و ما هنوز تو یساعت کی حدودا
اومده بود  گهیگالب به روتون حالت تهوع و دل درد و هزار درد و مرض د م،یبود

 سراغمون. 
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 غزل گفت:  هویکه  میدر حال مردن بود یهمگ خالصه

هم که آورده  یآب یخفه شدم، اون دو تا بطر  یبچه ها از بس پفک خوردم از تشنگ ی_وا
 تموم شد.  میبود

 

 لب هاش رو مثل بچه ها غنچه کرد و گفت: بعد

 خوام. ی_ من آب م

 

 غزل صورتم رو جمع کردم و گفتم:  افهیق دنید با

 در ضمن... ؛یش ینکن مثل خر شرک م یو اون جور  افتی_خب حاال ق

 

 کرد، گفت: یکه به اونطرف جاده اشاره م یوسط حرفم و در حال دیپر یپر  هوی

 اونجاست؛ زود بزن کنار.  کیکوچ یدکه  هی ای_ در

 

 سپس ادامه داد:  و

 نداره. یآب معدن نی_برو بب

 

باالش  کیبنر کوچ کیبود که  کیکوچ یلیخ یدکه  هینگاه انداختم.  هیاونطرف جاده  به
 بود و روش زده بود:

 آب جوش موجود است. _
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 نیشدم و بعد از نگاه کردن به ا ادهیسرعتم رو کم کردم و زدم کنار. سپس پ عیسر منم
 طرف و اون طرف جاده، ازش رد شدم و به طرف دکه رفتم.

 یچوب یصندل هی یشست ساله رو ایمرد حدودا پنجاه  کی ک،یکوچ یاون دکه  داخل
معلوم بود که داره با دقت مطالب روزنامه روزنامه دستش بود و ازش  کینشسته بود و 

 خونه. یرو م

 

گفتم؛ که باعث شد اون مرده دست از خوندن روزنامه  دیببخش کیکمث،  یبعد از کم منم
 بگه: یمهربون یلینگاه به من، با لحن خ کیبکشه و بعد از 

 _ بفرما دخترم! 

 

 لبخند کمرنگ زدم و در جوابش گفتم: کی

 د؟یدار یشما آب معدن دی_ ببخش

 

 تکون داد و گفت: دییتا یسرش رو به نشونه  اونم

 .ارمی_ آره باباجان، صبر کن االن برات م

 

دکه بود رفت و  یکه گوشه  یکیکوچ خچالیبلند شد و به سمت  یصندل یسپس از رو و
 درش رو باز کرد.

 : دیسرش رو به سمت من برگردوند و پرس سپس

 بزرگ؟ ای یخوا یم کی_کوچ
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 گفتم:  عیسر منم

 .دیزحمت دو تا بزرگ بد ی_ب

 

به سمتم اومد و اون  خچال،یاز تو  یگفت و بعد از برداشتن دو تا آب معدن یباشه ا اونم
 ها رو بهم داد. 

 

 ها رو از دست فروشنده گرفتم و سپس گفتم:  یمعدن آب

 شه؟ یها چند م نیا د،ی_ببخش

 

 واب داد:کرد، ج یها نگاه م یکه به آب معدن یدر حال اونم

 نداره دخترم. ی_ قابل

 

 .نی_ سالمت باش

 

 

ها، پولشون رو حساب کردم و سپس به سمت  یآب معدن متیق دنیبعد از شن خالصه
هر دوشون دارند مثل  دمیها رو به غزل دادم، که د یرفتم و سوار شدم و بطر  نیماش
ها  یکنند و ناگهان به آب معدن یها نگاه م یاومدند به بطر  یکه تازه از قحط ییکسا

 . دحمله کردند و شروع به خوردن آب کردن
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89 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تک خنده کردم و دستم و بردم سمت  هیو کارهاشون  یغزل و پر  یها افهیق بخاطر
 و استارت زدم. چییسو

 روشن نشد. نیماش یعنینداشت؛  یا دهیفا چیبار، دو بار، سه بار استارت زدم، اما ه کی

 

 

 

 خوردند و گفتم:  یکه هنوز داشتند آب م یروم رو کردم سمت غزل و پر  یحالت زار  با

 شه. یروشن نم نی_بچه ها... ماش

 

 هم با تعجب برگشت سمتم و گفت:  غزل

 .نمیاستارت بزن بب گهیبار د هیشه؟  یروشن نم یچ یعنی ؟ی_چ

 

 .چهار بار، اما روشن نشد یبار، دو بار، سه بار و حت کیاستارت زدم؛  دوباره

 

 گفت:  یپر  هوی

 ؟یدار  نیبنز ای_در

 

 و تکون دادم و گفتم: سرم
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90 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

موقع برگشتن  یول رونیبابا باهاش رفته بود ب میکه ما رستوران بود شبی_ آره؛ البته د
 باکش رو پر کرده بود. 

 

 هیتک یبه صندل یحرفم زار شد و سپس با ناراحت نیاون دو تا هم با ا یها افهیق حالت
 دادند. 

 

 هاشون انداختم و گفتم:  افهینگاه به ق کی

 یخود به خود درست نم نیکه ماش مینیبش نیتو ماش میبخوا یطور  نی_بچه ها اگر هم
شه که بتونه درستش  ینم دایپ یدور و ور کس نیا مینیبب میبر دیبا د؛یش ادهیپ االیشه. 
 کنه.

 

 . میشد ادهیپ نیاز ماش یگفتند و سپس همگ یدو تا هم باشه ا اون

 

 

 

 ینیو هر ماش میبود ستادهیوحشتناک تابستون کنار جاده ا یگرما نیا یسه تامون تو هر
و  ستندیو با ادیدلشون به رحم ب دیتا شا میداد یشد براش دست تکون م یکه رد م

 یکدومشون نم چیخوبمون ه یلیخ یلیاز شانس خ یما رو درست کنند، ول نیماش
 .ستادندیا
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 یکردند و منم فقط در سکوت نگاهشون م یهم که کال داشتند با هم دعوا م یو پر  غزل
از دعوا کردنشون خسته شدم و نگاهم و از اون دو تا خل و چل  قهیکردم. بعد از چند دق

 کنه.  یداره سرعتش رو کم م ایزانت هی دمید هویگرفتم و به جاده دوختم، که 

 

دادم، به اون دو  ینشون م دمید یم ینیماش یکه وقت میقبل یمثل عکس العمل ها عیسر
 کردند، گفتم:  یبحث م یالک زیچ هیتا که هنوز داشتند سر 

 .ادیما به رحم نم یدلشون برا نایالاقل ا مینیبب دیسی. مثل آدم واگهید نیماش هی_بچه ها 

 

تر شده بود و معلوم بود سه تا پسر  کیکه حاال نزد ایها رو گفتم و دوباره به زانت نیا
 داخلش هستند، نگاه کردم.

که اون سه تا  نیما زد کنار. هم نیکم عقب تر از ماش هیو  دیبه ما رس نیاون ماش باالخره
که  یکیگرد بهشون زل زدم. آخه اون  یشدند، از تعجب با چشم ها ادهیپ نیپسر از ماش

هم خوب بودند،  گهید یلبته اون دو تابود؛ ا پیخوشگل و خوش ت یلیپشت رل بود خ
که با هم  یادیز یلیفرق خ ی. ولدندیرس یاون نم یکلیو خوش ه یبه خوشگل یول

 یکرد، ول یاش بود و اصال به ما نگاه نم قهیبود که پسر خوشگله سرش تو  نیداشتند ا
 دادند. یداشتند درسته ما رو قورت م گهید یاون دو تا

انداختم و سپس به سمت پسرا  ینگاه به غزل و پر  مین کیهام رو از پسرا گرفتم و  چشم
 گفتم:  عیسر دمیراه افتادم و تا بهشون رس

 یآب معدن دنیخر یبرا شیکم پ هیقالت و  میرفت یم میما االن داشت دی_سالم، ببخش
 دیتون یروشن نشد، شما م نیماش میاستارت زد یهر چ میبرگشت یوقت یکنار، ول میزد

 د؟یبهمون کمک کن

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

92 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد و گفت:  رهینگاه به پسر سر به ز هیاز پسرا  یکی

 شه.  یم شیحال ییزایچ هی انمونیداداش را نیا یول ست،ین نی_واال ما تخصصمون ا

 

 سپس به پسر خوشگله اشاره کرد. و

 

بلند کرد و من تازه  یحرف سرش رو کم نیبا ا انه،یبودم اسمش را دهیکه حاال فهم یپسر 
 پسره چقدر خوشگل بود. نیابوالفضل ا ای. نمیتونستم چهرش رو کامل بب

 ینیکرده بودند و ب جادیصورتش ا یتو یتناسب خاص دشیسبز و پوست سف یها چشم
 رو دو چندان کرده بود. تشیو لب متناسب با چهرش هم جذاب

 

 گفت:  انیرا هویبودم که  باشیصورت ز محو

 بندازم؟  نتونینگاه به ماش هیمن  دید یاجازه م د،ی_ببخش

 

 .نییدوباره سرش و انداخت پا و

 

 با هول گفتم: منم

 _ بله بله

 

 اشاره کردم و گفتم:  نمیسپس با دست به ماش و
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 .دی_بفرمائ

 

 

 

 انیرا

 

 دمیدوختم، که د نیو نگاهم رو به زم نییسرم رو انداختم پا م،یشد ادهیکه پ نیماش از
دارند به دخترا  دمینگاه بهشون انداختم که د کی ادیاز سپهر و اشکان نم ییصدا چیه

 کنند. ینگاه م

 یبچرخونم و به دختر  یاومد که باعث شد سرم رو کم یکس یقدم ها یموقع صدا همون
 اومد سمتمون نگاه کنم. یکه داشت م

 .نمیباعث شد که کامل صورتش رو بب یول د،یطول نکش ادیکردنم ز نگاه

 ینیکه لب و ب یمشک یو ابروها دیسف یساله بود، با پوست ستیب ایدختر نوزده  کی
از اندازه  شیصورتش ب یکه تو ییبایز یلیعضو خ کیمتناسب با صورتش داشت و 

رنگ درشت و جذابش بود. خالصه چهره اش  یمشک یکرد، چشم ها یم ییخودنما
 جذاب و خوشگل بود.  یلیخ

 

 یوقت یخواستند برن قالت، ول یدختره شروع کرد به حرف زدن و گفت که مثل ما م هوی
استارت  یگردند هر چ یبر م نیشن و بعد به ماش یم ادهیپ نیآب از ماش دنیخر یبرا
 خواست. یدختره از ما کمک م نیشه و حاال ا یروشن نم نیزنند، ماش یم
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 هویدادم که  یسکوت به حرف هاش گوش م یو تو نییسرم رو انداخته بودم پا من
 دختره گفت: یاشکان بعد از اتمام حرف ها

 شه.  یم شیحال ییزایچ هی انمونیداداش را نیا یول ست،ین نی_ واال ما تخصصمون ا

 

 سپس به من اشاره کرد. و

 

من  یحرف اشکان با تعجب سرم و بلند کردم، که با دختره چشم تو چشم شدم؛ ول بخاطر
که کنار  گهیسپهر و اشکان که داشتند به اون دو تا دختر د یزود نگاهم رو چرخوندم رو

 دمیکه روم بود، فهم ینگاه ینیبخاطر سنگ یکردند ول یبودند نگاه م ستادهیا نشونیماش
کرد چون دست  یم زمیفکر کنم داشت آنال یعنیکنه،  یم اهماون دختره هنوز داره نگ

 بردار نبود.

 

 گفتم:  عیکه به نگاه کردنش خاتمه بدم سر نیا یبرا

 بندازم!؟  نتونینگاه به ماش هی دید یاجازه م د،ی_ببخش

 

 حرفم باالخره از نگاه کردنش دست برداشت و با هول جواب داد: نیبا ا اونم

 . دی_ بله بله، بفرمائ

 

 اشاره کرد. نشونیسپس به ماش و
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 م،یدیرس نیکه به ماش نیو هم میحرکت کرد دشونیو شش سف ستیبه سمت دو یهمگ
 .میاون دو تا دوستش بهمون سالم کردند و ما هم جوابشون رو داد

قسمت  ی هیو بق یکه باتر  نیبه سمت کاپوت رفتم و دادمش باال و بعد از ا عیسر منم
سرم رو  نیده، واسه هم یطول م یربع هیکه کارش حدودا  دمیچک کردم، فهم یهاش کم

اشکان و سپهر دارند با  دمیبره که د یزمان م یربع هیآوردم باال که بهشون بگم کارم 
 دلم گفتم: یتکون دادم و تو ی. با تاسف سر نندز یاون دختره حرف م یدوست ها

 دو تا مارمولک دوباره شروع کردند. نی_ ا

 

بود و به کار کردنم  سادهیوا نهیسپس نگاهم و چرخوندم رو دختره که کنارم دست به س و
رو از  لینگاهم رو ازش گرفتم و سپهر رو صدا زدم و گفتم که وسا عیکرد، اما سر ینگاه م

 رفت. نیگفت و به سمت ماش یکه اونم باشه ا اره؛یبرام ب نیعقب ماش

  

که به همت صدا زدن »که به دختره نیرو آورد، بدون ا لیکه سپهر وسا نیاز ا بعد
هوا  نیتو ماش دینگاه کنم بهش گفتم: شما بر «استیبودم اسمش در دهیدوستاش فهم
 کشه. یطول نم شتریربع ب کیگرمه، کار منم 

 

سرم رو  عیاومد و سر ادمی یز یچ کیکه خواست بره،  نیکرد و هم یلب تشکر  ریاونم ز 
 کردم، گفتم: ینگاهش م اریاخت یطور که ب نیآوردم باال و هم

 .دیهر وقت گفتم استارت بزن ی_ راست
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بعد به خودش  یکم یو تو چشم هام نگاه کرد، ول ستادیبزنه ا یکه حرف نیبدون ا اولش
 گفت. سپس دوستاش رو صدا زد و گفت:  یو آروم باشه ا دیاومد و زود نگاهش و دزد

 . نیتو ماش دیای_بچه ها ب

 

 شد. نیبعد خودش زودتر از اون ها سوار ماش و

 

 ایدر

 و غزل رو صدا زدم و گفتم:  یپر 

 . نیتو ماش دیای_بچه ها ب

 

دونستم چش بود نه  یپسر خوشگله که اصال نم نیخودم زودتر نشستم و رفتم تو فکر ا و
 قهیکه کال سرش تو  یکی نیو غزل گرم گرفتند، نه به ا یبه اون دوست هاش که زود با پر 

 اش بود.

گن نگاه به نامحرم  یحاج آقاهاست که م نیفکر کردن با خودم گفتم حتما از ا یاز کم بعد
بدم  یلیطرز فکر خ نیاز ا شهی. که البته منم همفتندیشه که مرد و زن به گناه ب یباعث م

 اومد. یم

از همشون خوشگل تر و  نیبود که ا نینداشتم، دردم ا زاشیچ نیبه ا یمن اصال کار  حاال
 تر بود.  پیخوشت

 نیاومد ا یاش نم اقهیخوشگله که اصال به ق انیرا ریکه هنوز فکرم درگ یدر حال خالصه
 .نیماش یو غزل نشستند تو یباز شد و پر  نیباشه بود ناگهان در ماش ریقدر سر به ز
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 که پسرا نفهمند رو به ما گفت:  یآروم و طور  یلیکه نشست، خ نیهم غزل

زنه المصب سرم  یآها اشکان، چقدر حرف مبود اسمش؟  یپسره چ نیا ایخدا ی_ وا
 رن قالت؟  یهم دارن م نایکه ا دیدی. تازه فهمدیترک

 

 حرف غزل تکون داد و گفت: دییهم سرش رو به نشونه تا یپر 

 سپهر وراجه به منم گفت. نی_آره ا

 

 گفتم: یکردم و رو به پر  یخنده ا تک

 هم وراج بود؟  یکی نی_ مگه ا

 

 کرد  یهم پوف یپر 

 زد.  یپشت حرف م هیوراج تر باشه آخه  یکی نیآره بابا، تازه فکر کنم ا_ 

 

که  یآهنگ یها ید یو همزمان هم س دمیخند یطور که به حرف هاشون م نیهم منم
 کردم یداشبورد بودند رو مرتب م یتو

 مین کیکردند فقط  یهم لطف م یزد و گاه یحاج آقائه که به زور حرف م نی_ برعکس ا
 انداختند. یبه من م ینگاه
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 نگاه کردند و سپس بلند گفتند: گهیهردوشون با تعجب به همد ناگهان

 _ حاج آقا؟ 

 

 خنده گفتم: با

کنه؛ آخه  یو درست م نمیکه داره ماش انِ یپسره را نیشنوه. آره منظورم ا یاالن م سی_ ه
اصال نه به من و نه به شما  یکی نیدوستاش که زود با شما گرم گرفتند، ا نیبرعکس ا

 زد. یکم حرف م هیکرد و به زور، که اونم فکر کنم چون مجبور بود  ینگاه نم

 

 شد و ادامه دادم:  شتریکم ب هیام  خنده

 اسمش و گذاشتم حاج آقا. نی_واسه هم

 

 انیرا یکه رو یبه اسم میگذشته بود و هر سه مون هنوز داشت یا قهیده دق خالصه
 ما هم قطع شد. یو همزمان خنده  شهیزد به ش یکی هویکه  م،یدیدخن یگذاشتم م

رو نگاه کنه، کنار  نیکه داخل ماش نیبدون ا انیکه را دمیبرگشتم سمت پنجره و د عیسر
 .ستادهیا نیماش

 دمیکه د یاسمش افتادم و از خنده قرمز شدم و برگشتم سمت غزل و پر  ادیدوباره  هوی
 از من ندارند. یاونا هم دست کم

تونستم  یلبم که نم یلبخند رو مچهین کیو من با  میبه زور خنده هامون رو خورد خالصه
  نییرو دادم پا شهیکنترلش کنم، ش

 .دی_ بفرمائ
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 بود، شیطوس شرتیت ی قهیطور که سرش تو  نیهم هم انیرا

 خانِم... دی_ ببخش

 

 گفتم: عیرو بگه؛ پس منم سر میلیخواد فام یم دمیکم مکث کرد که فهم هی

 هستم. یفی_ شر

 

 جواب داد: ریهم سر به ز اون

 د؟یشه استارت بزن یم ،یفی_ بله خانم شر

 

 یب هویروشن شد.  نیماش دمیگفتم و سپس استارت زدم، که در کمال تعجب د یا بله
 بلند گفتم: یبا صدا اریاخت

 ها. یکیکانیپا م هی_ جل الخالق بابا ماشاهلل، واسه خودت 

 

 یلبخند محو اومد رو هیهم  انیو را دندیاز خنده ترک یرو گفتم؛ غزل و پر  نیکه ا نیهم
نشسته بود رو با پشت دستش  شیشونیپ یهوا رو یکه بخاطر گرما یلبش و سپس عرق
 پاک کرد و گفت:

 بود. فهیوظ د،یدار اری_ اخت
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مزخرف من بود خاتمه بدن و  یبچه ها اشاره کردم تا به خنده شون که بخاطر سوت به
 .میشد ادهیپ نیهر سه از ماش م،یتشکر از سه تاشون بکن کیکه  نیسپس واسه ا

 

کردند و بعد رفتند سمت دوست هاش تا به قول  انیاز را یاول تشکر  یو پر  غزل
 کنند. یخودشون از اون ها هم تشکر و خداحافظ

 

 گفتم انیرو به حاج آقا را منم

 ازتون تشکر کنم. دیبا یدونم چجور  ی، واقعا نم_ دستتون درد نکنه

 

 جواب داد: ریهمون طور سر به ز انیرا

 ینم چکسیوحشتناک تابستون رو ه یگرما نیبود، در ضمن ا فهیگم که وظ ی_ بازم م
 تونه تحمل کنه.

 

 بهش گفتم:  عیشده بود و سر ینگاهم به دستاش افتاد که روغن هویتکون دادم که  یسر 

 .دیدستتون رو بشور ارمیمن برم آب ب دی_صبر کن

 

 کرد، گفت: یکه به دست هاش نگاه م یهم در حال انیرا

 شورم. یآب هست با همون م یبطر  هی نیتو ماش ستی_ نه الزم ن
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 گفتم: عیسر منم

من  دیپس الاقل بذار م،یلطفتون رو جبران کن نیا میتون ی_نه اتفاقا الزمه ما که واقعا نم
 نیو از ا میگرفت یآب معدن یرو براتون بکنم. در ضمن ما چند تا بطر  زیناچ یلیکار خ نیا

 . میندار یلحاظ مشکل

 

 ممنون گفت و سپس به سمت کاپوت رفت تا ببندتش. کیهم  انیرا

 انیکه حاج را نیآب برداشتم و به سمتش رفتم و واسه ا یبطر  کیعقب  یاز صندل منم
 دستش. یرو خم کردم رو یراحت باشه، خودم درش رو باز کردم و بطر 

 کرد و دوستاش و صدا زد. یکه دست هاش رو کامال شست، تشکر  نیبعد از ا اونم

 

و  انیرا یاز دوستا یپاره کردن و جدا کردن غزل و پر  کهیعالمه تشکر ت کیبعد از  خالصه
و  میشد نامونیسوار ماش یهمگ یو پر از غزل  انیرا یاز اون طرفم جدا کردن دوست ها

 «نیماش یبار بدون خراب نیا یول».میبه سمت قالت شتافت

 

 

 

 نیو هم میدیرس یپر  یخاله  یکردن، باالخره به خونه  یساعت رانندگ میاز حدودا ن بعد
شدند و رفتند سمت صندوق عقب و چمدون ها رو  ادهیپ عیسر یکه ترمز کردم، غزل و پر 

 آوردند. رونیب
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ترق توروق گردنم  یدادم، که صدا یشدم و به بدنم کش و قوس ادهیکشان پ ازهیخم منم
ساعتم بعدش بدون استراحت پشت  میو ن نیماش یساعت قبل از خراب کیبلند شد؛ آخه 

 رل بودم.

 

به سمت  عیجلب شد و سر یبسته شدن در صندوق عقب، توجه ام به غزل و پر  یصدا با
 یلیکه خ یچوب یرنگ، با طرح یقهوه ا یچمدونم رفتم و برش داشتم و سپس به در 

 زد، نگاه کردم. یکنارش رو م فونیداشت زنگ آ یخوشگل بود و پر  یلیخ

 و برداشت و گفت: فونیخاله آ هویاطرافم بودم که  ییبایز محو

 !؟ دی_ بفرمائ

 

 کرد و گفت:  کینزد فونیهم سرش رو به آ یپر 

 زحمت در و باز کن. یب م؛ی_سالم خاله من و دوستام

 

 گفت:  جانیخاله شاد شد و با ه یصدا ناگهان

 .زمیفدات بشم چقدر دلم برات تنگ شده بود عز سا؟یپر ییخاله قربونت بره، تو ی_اله

 

 دلم گفتم:  یادامه دار شدن قربون صدقه ها، تو با

پامون سبز شد  ریبا در و باز کن علف زبهش بگه با ستین یکیداره ها،  یی_عجب خاله ا
 شه رفت.  یقربون صدقه رو بعدا هم م
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رفت؛ که ناگهان صبرم  یم یپر  یخاله دست بردار نبود و هنوز داشت قربون صدقه  اما
 و گفتم:  فونیتموم شد و رفتم پشت آ

 یوقت دیکنه، بذار یجاست فرار نم نیهم هم ی. پر دی_سالم خاله جون، لطفا در و باز کن
 .نشیبچلون یاومد داخل حساب

 

 جواب داد:  یمن، با شرمندگ یصدا دنیهم با شن خاله

 رفت در و باز کنم. ادمی دیسالم دخترم ببخش یوا ی_ا

 

که در  نیداخل و هم میباز شد و سپس هر سه رفت یکیت یرو گفت و در فورا با صدا نیا
 . دیو با سرعت به طرفمون دو رونیب دینفر از در سالن پر کی میدید م،یرو بست

 دهی. منم که نفهمیپر  یجز خاله  ستین یکه اون فرد کس میدید م،یکه دقت کرد خوب
رو  اطیدر ح عیاومد سمت ما، از ترس سر یداشت م یطور  نیشده که خالش ا یبودم چ

 .رونیب دندیهم پشت سرم با وحشت پر یغزل و پر  دمیکه د رونیب دمیباز کردم و پر

 

هر سه  هویکه  م،یکرد یو مثل مونگوال به هم نگاه م میبود ستادهیدر ا یجلو ییتا سه
من با  م،یدیبه عکس العمل مسخره مون خند یکه حساب نیخنده و بعد از ا ریز میمون زد

 گفتم:  یلبم، آروم به پر  یرو حیلبخند مل هی

 نداره. تیاول برو، مطمئنم کار ییتو که آشنا ی_پر 

 

 خندش رو خورد و آب دهنش و با صدا قورت داد و با ترس گفت: هویحرفم  نیبا ا یپر  



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

104 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ی_ مطمئن

 

 حرکت کله گفتم: با

 _ نه.

 

 کیدر آروم کرد تو و  یصلوات فرستاد و سپس کله اش رو از ال کی یشتر یبا ترس ب اونم
 شد و اطینگاه به دور و ور انداخت و بعد از مطمئن شدن از اوضاع داخل، آروم وارد ح

 بلند شد. غشیج یکه کامل رفت تو، صدا نیهم

 

روبرو  یفوق العاده خنده دار  یکه با صحنه  اطیح یتو میدیپر عیهم با ترس سر ما
 .میشد

 

 

 

 گفت: یم تیبا جارو افتاده بود دنبالش و با عصبان یپر  ی خاله

 سر بهش بزنم. هیدارم برم  ریپ یخاله  هیمن  یگ ینم ده،ی_ آخه ورپر

 

 گفت: یبا التماس م د،یدو یطور که با سرعت م نیهم هم یپر 

مونم،  یجا م نیماه هم کیرم؛ تا  یخونمون نم گهیشکر خوردم.  اصال د د،ی_ خاله ببخش
 فقط توروخدا من و نزن.
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بلند  یو با صدا دیدو یهنوز داشت م یپر  یول ستادیاز نفس افتاد و ا یپر  یخاله  هوی
 زد: یداد م

 . دی... توروخدا کمک کنای_ غزل... در

 

نگاه  کیبرگشت و  یپر  هوی. میدیخند یم یو به پر  میور دلمون و گرفته بود نیهم ا ما
 هی یکنه، از سر آسودگ یخالش دنبالش نم گهید دید یبه پشت سرش انداخت و وقت

 و سپس به سمت خالش رفت و بغلش کرد. با تعجب رو به غزل گفتم:  دیکش قینفس عم

 .وونستایهم د یپر  نیخدا ا ای_

 

 و خاله بلند گفتم: یپر  دنیبرگشتم و با د هوی بعد

 . زمیعز ،ی_ آخ

 

اومد و  نییقطره اشک از چشم هاش پا هیخالش رو بغل کرد، خالش  یکه پر  نیهم آخه
 نییکردند و تند تند پا دایاشک راه خودشون رو پ یقطره ها ی هیپشت بندش  بق

 اومدند.

 گفت: دیخالش و د یاشک ها یهم وقت یپر  

 نکن. هیتوروخدا گر اد،یاشک خالم در ن یول رمیمن بم ی_ اله
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پس  هینشوند و  شیشونیپ یرو ظیاخم غل کیحرف رو زد، خالش  نیا یکه پر  نیهم 
 بهش زد و گفت: یسر 

 .یزن یکه تو م هیچه حرف نیخودم با دستام کفنت کنم، دختر ا یر یبم ی_ اله

 

بود که خدا  نی. فکر کنم، فقط فکر کنم منظور خاله امیکپ کرد مونییلحظه سه تا کی
 نکنه.

 

پاره کردن،  کهیو تعارف ت یو بعد از احوال پرس دیباالخره خاله من و غزل رو هم د خالصه
از عزا در  یدل یکرد و ما هم حساب یمفصل ییرایداخل خونه و خاله ازمون پذ میرفت

 .میآورد

 خاله گفت: م،یرو درو کرد زیکه م نیاز ا بعد

ناهار آماده  یمنم وقت دیتو اتاق استراحت کن دیبر دیراه ی_ خاله قربونتون بره، خسته 
 زنم. یشد صداتون م

 

که خاله برامون آماده  یتو اتاق میو با کله رفت میتشکر کرد عیسر یهم از فرط خستگ ما
و هر  میت، دو تا تشک انداختلباسامون، چون اتاق تخت نداش ضیکرده بود و بعد از تعو
 .میوستیسه به آغوش خواب پ
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 . میکرد یم فیو تعر میخاله نشسته بود یبایاما ز ک،یکوچ اطیح یتو یغزل و پر  با

 به اطرافم انداختم. یکردم نگاه یبچه ها گوش م یطور که به حرف ها نیهم

دو تا دور  یکیکوچ یباغچه ها یو خوشبو که تو بایز یاما پر از گل ها کیکوچ اطیح کی
 یوقت یو ساده بود، ول یمیکه قد نینگاه کردم که با ا یقرار گرفته بودند. به خونه ا اطیح

 .یانرژ  یشد یوارد اون م یو وقت یگرفت یآرامش م ،ینظاره گرش بود رونیاز ب

 

خاله  یقدم ها یبردم، که با صدا یو خونه لذت م اطیح یها ییبایطور داشتم از ز نیهم
 لبخند زدم. هیخندون و شادش نگاه کردم و ناخودآگاه  یسرم رو برگردوندم و به چهره 

بود و تو  یاز اونا چهار تا فنجون چا یکی یدستش افتاد که تو یتو یها ینیبه س نگاهم
 بود.  ینیریو ش تییسکویظرف پر از ب کیاش،  گهید یکی

 

 ده. یزن چقدر مهربونه و به آدم آرامش م نیلحظه با خودم فکر کردم که ا کی

خاله دو نوع غذا درست کرده بود؛ زرشک پلو با مرغ و  چارهیناهار ظهر افتادم که ب ادی 
بشقاب پر  هیاز هر کدوم  یقدر هم خوشمزه بودند که من و غزل و پر  نی. ایقورمه سبز 

 .میون بخوراز جامون تک میتونست یبعد از ناهار نم گهیکه د یدر حد م؛یخورد

 

که دست خاله خسته نشه، بلند شدم و به طرفش رفتم و با  نیتو فکر در اومدم و واسه ا از
 ها رو از دستش گرفتم که اونم جواب لبخندم رو داد و ازم تشکر کرد. ینیلبخند س
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 یرو رو ینیزدند رفتم. س یکه هنوز داشتند حرف م یقدم با خاله به سمت غزل و پر  هم
گذاشتم و خودم و خاله هم  میپهن کرده بود مینیکه بش نیکه قبل از ا یکیکوچ راندازیز

 .مینشست

 

 ها نگاه کردند. ینیحرف زدنشون رو تموم کردند و با لبخند به س ینشستن ما غزل و پر  با

 گفت: یپر  هوی

. آخه قربونت برم، اگر میباش لویخونه هر کدوممون صد ک میبرگشت ی_ خاله فکر کنم وقت
آخرش بشکه  دیکه با یقدر بهمون برس نیا یبخوا میینجایکه ما ا یچند روز  نیتو ا
 .یخانواده هامون بد لیتحو

 

نگاه به ما  هیلبش،  یو خاله با همون لبخند مهربون رو میدیحرفش هممون خند نیا با
 . هیآه واسه چ نیا میدیکه هممون فهم دیآه کش هیسه تا انداخت و 

 یازدواج کرده بود و تهران زندگ شیچند وقت پ شیکیخاله سه تا پسر داشت که  آخه
 بود که رفته بود خارج.  یسال کیدرس خوندن حدودا  یبرا گشمید یکیکرد و  یم

تصادف فوت کرد و شوهرش هم بعد از  کی یتو شیپسرشم پنج سال پ نیکوچکتر
 ت خدا رفت.هفته بعد به رحم کیخبر مرگ پسرش سکته کرد و  دنیشن

مادر و پدر  یهر چ یداغون شده بوده، ول یلیخ نیخاله بعد از اون دو تا داغ سنگ خالصه
 ادگاریخونه  نیگه ا یکنه و م یقبول نم راز،یکنند که اون رو ببرن ش یبه خاله اصرار م یپر 

اون ها رو ول  یو خاطره ها ادگاریخونه است و من  نیا یشوهرمه و خاطرات پسرم تو
 مونم. یم اج نیکنم و هم ینم
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 یتک و تنها بوده سوخت. به چهره  نجایپنج سال ا نیا یخاله که تو یلحظه دلم برا کی
 یکرده بود و ازش معلوم بود که بدجور تو رییتغ نیمهربونش که از اون حالت شاد به غمگ

 ینیریش هی ارم،یحالت در ب نیکه جو رو از ا نیواسه ا عیفکر فرو رفته انداختم و سر
 برداشتم و گفتم: 

 ره ها. یکه االن از دستتون م دی_بخور

 

برداشتند و شروع به  یفنجون چا کیو  ینیریش هیلبخند زدن و هر کدوم  کیهم  اونا
 خوردن کردند.

 یکه لذت اون رو دو چندان م یز یعمرم بود و چ یعصرونه  نیکنم اون عصرونه بهتر فکر
خاک باغچه و  یبو نیو نرگس و همچن یمحمد یگل ها یسرمست کننده  یکرد، بو

 آب خورده بود. اطیح

 

 میناهار بر یکه فردا برا میگرفت میدلچسب، تصم یبعد از خوردن اون عصرونه  خالصه
 .میقالت و تا عصر اونجا باش یاز باغ ها یکی

 

 

 

 

 اومد تو اتاق و گفت:  یکردم، که پر  یبودم و داشتم موهام رو شونه م ستادهیا نهیآ یجلو

اونجا  میهم نتون ازدهی. فکر کنم تا ساعت مایساعت نه شد و ما هنوز آماده نشد ای_در
 .میباش
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 گفتم: ینشوندم و با اعتراض رو به پر  میشونیپ یاخم رو مچهین کی

خودت  ی. اگر تو نگران ساعتیزن یغر م یبند دار  هی یشد داریاز صبح که ب ،ی_ اه پر 
 حاضر شو. ایزودتر ب

 

 حرفم، غزل هم اومد داخل و گفت:  نیاز ا بعد

 .گهید دی_بچه ها ساعت نه شدا، زود حاضر ش

 

 کردم و گفتم: یحرص پوف با

خودتونم دست  دینکن یادآور یزحمت فقط به من  یمن و شما دو تا. ب نی_ باشه بابا کشت
 .گهید دیبه کار ش

  

و بعد از  میتکون دادند و سپس هر سه به سمت چمدون هامون رفت یهم سر  یو پر  غزل
و  دیسف پینگاه به خودم و اون دو تا انداختم. هممون ت کیلباس هامون،  دنیپوش

 زدم و گفتم: ی. لبخندمیزده بود یمشک

 .یافسانه ا یسه قلوها هیشب می_ بچه ها شد

 

 کردند.  یتکون دادند و تک خنده ا یها هم سر  اون
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هر  یشیآرا لیداشت و وسا بیکه سه تا ج یبزرگ شیلوازم آرا فیبه سمت ک یپر  سپس
 یقد ی نهیبود، رفت و برش داشت و بعد از اون همه به سمت آ شیکیکدوممون تو 

 .میو مشغول شد میکه گوشه اتاق بود رفت یبزرگ

 

از  کیکوچ یدسته  کیبستم و  یسرم دم اسب یموهام رو باال ح،یمل شیآرا کیاز  بعد
نگاه به خودم و بعد به  کیسرم انداختم و  یرو دممیجلوش رو هم فرق کج زدم. شال سف

 .میمحشر شده بود مونییهر سه تا ییخدا یاز خود نباشه ول فیبچه ها انداختم. تعر

 

و با برداشتن کوله هامون که پر از هله هوله بود، از اتاق  میبرداشت نهیدست از سر آ باالخره
 .میرفت رونیب

کرد. آخه قرار بود ما  یدرست م هیناهار ساالد الو یآشپزخونه بود و داشت برا یتو خاله
دنبال خاله و  میایناهار درست شد، ب یو وقت میرو بذار لیاز باغ ها و وسا یکی یتو میبر

 «خود خاله بود. شنهادیپ نیالبته ا». مشیاون و هم ببر

 

و بعد از  رونیب میو رفت میکرد یربع به ده بود، که از خاله خداحافظ کیحدودا  ساعت
 .میو راه افتاد میشد نیتو صندوق، سوار ماش لیوسا هیو بق راندازهایگذاشتن ز

 

 غیبند ج کینبود که،  یجلودار پر  یجلو نشسته بود و غزل عقب. آخه کس یبار پر  نیا
لحظه با خودم گفتم خدا به داد  کیو آخرشم موفق شد.  نمیجلو بش دیکرد که من با غیج

 اش برسه. ندهیشوهر آ
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 یاز رو عیزنگ خورد. سر میکردم که گوش یدنده بود و داشتم عوضش م یرو دستم
سبز رفت که جواب  یاسم مامان، دستم به سمت دکمه  دنیداشبورد برش داشتم و با د

 گرفتم خودم براش زنگ بزنم. میقطع شد. تصم هوی یبدم، ول

. یچشمم به گوش کیچشمم به جاده بود و  کیکردم، که  یم یرانندگ یدر حالت داشتم
موضوع  نیکه خودمم ا نیکردم و با ا یرو من داشتم م یاطیاحت یب تیدر واقع نها یعنی

 نبود. المیخ نیدونستم اما ع یرو م

مامان، دستم رو به سمت عالمت تماس بردم تا بهش زنگ بزنم، که  یکردن شماره  دایپ با
و به جاده  فتهیاز دستم ب یو غزل باعث شد که گوش یوحشتناک پر  غیج یناگهان صدا

 نگاه کنم.

 جلوم بود و فقط چند متر مونده بود که بزنم پشتش. نیماش کیابوالفضل  ای

هاش  کیالست یاز سو یبد غیج یبا صدا نیترمز، که ماش یپام رو محکم گذاشتم رو هوی
به جلو پرتاب  یو باعث شد که من کم ستادیا مونییجلو نیچند سانت مونده به ماش

وارد شد، سرم محکم خورد  نمیکه به عقب ماش یمحکم یلیخ یناگهان با ضربه  یبشم، ول
 .دیچیتوش پ یبد یلیو درد خ شهیتو ش

از گچ  یکه رنگشون دست کم یدستم و گذاشتم رو سرم و با ترس به غزل و پر  عیسر
من  ینشده بود ول شونیزینداشت نگاه کردم. خداروشکر چون کمربند بسته بودن چ

 ...یچ

به  نهیاش رو گرفتم. از تو آ جهیبستم و حاال هم نت یمزخرفم بود که کمربند نم عادت
 یکه م نیکردم و با ا یو شش خوشگلم نگاه ستیکه از پشت خورده بود به دو ینیماش
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با ترس آب  یول« چون از پشت بهم زده بودند»شن،  یدونستم اونا مقصر شناخته م
 شدم. ادهیپ نیدهنم رو قورت دادم و از ماش

حس کردم.  میشونیپ یرو رو یگرم عیرو بستم، حرکت کردن ما نیکه در ماش نیهم
 دستم پر از خون شد. دمیکه در کمال تعجب د دمیبهش کش یدست

 گفت:  یکه با نگران یپسر  یآشنا یبا صدا هوی

 سرتون... یفی_خانم شر

 

جا  کیکردم قبال  یجفت چشم سبز که احساس م کی دنیرو باال آوردم و با د سرم
و چشم  دیچیتو سرم پ یدیدرد شد هویابروهام رو با تعجب باال انداختم، که  دمشون،ید

 .دمینفهم یز یچ گهیرفتند و د یاهیهام س

 

 

 

که خواستم دست چپم رو تکون  نیچشم هام رو باز کردم و هم یدیاحساس سردرد شد با
 شد. جادیتوش ا یفیبدم، سوزش خف

 دستم نگاه کنم. یسوزش باعث شد که سرم و بچرخونم و به سرم تو نیا

م که توش بود یدیلحظه با خودم گفتم من کجام! چشمم رو دور تا دور اتاق سف کی
 .مارستانمیکه ب دمیچرخوندم و فهم

هم  یکه داشتم کم بشه؛ چشم هام رو رو یدیاز اون سردرد شد یکه کم نیا بخاطر
 غیاومد. تلفنم که زنگ خورد و بعد قطع شدنش، ج ادمیاتفاق ها  یهمه  هویگذاشتم، که 

 بهمون خورد. نیکه از پشت ماش یمحکم یکه کردم ضربه  یدیترمز شد ،یغزل و پر 
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 سبز... ی لهیآشنا و اون دو تا ت یاومد و در آخر اون صدا یکه ازش م یسرم و خون درد

 

 ییکه چشم هام رو باز کردم، رفتم تو فکر سبزه زار چشم ها نیبه خودم اومدم و هم هوی
 خودمونه. یبودم صاحبشون همون حاج آقا دهیکه تازه فهم

اومدند  ونیگر یتاق باز شد و غزل و پر در ا هویبود که تو فکر بودم که  قهیپنج دق حدودا
غزل با  دند،یکه بهم رس نیو هم دندیبه سمتم دو عیبازم، سر یچشم ها دنیداخل و با د

 : دیپرس ینگران

 دلم؟ زیعز یخوب ای_در

 

 لبخند زدم و جوابش رو دادم:  کیمردم، اما  یکه از سردرد داشتم م نیبا ا منم

که انگار من مردم.  دیکن یم هیگر نی!؟ همچدیآبغوره گرفت یطور  نی_شما دو تا چتونه ا
 کم اوف شده. هیخودتون و، من فقط سرم  دیبابا جمع کن

 

 هویسپس دستم رو بردم سمت سرم که شالم رو که رفته بود عقب درست کنم، که  و
 غیو باعث شد ج دیچیسرم پ یتو یدیکه شکسته بود و درد شد ییانگشتم خورد به جا

 بزنم. یفیخف

 با استرس گفت: یهر دوشون هول شدند و پر  غم،یج نیا با

 م؟یکن کاریابوالفضل غزل حاال چ ای اد؟یبگم دکتر ب ؟یخوب ا؟یدر یشد ی_ چ

 

 طور که صورتم از درد جمع شده بود گفتم:  نیهم
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 که.  ستین میزیمن چ ؟یقدر ور ور نکن سرم رفت. دکتر واسه چ نیا ی_پر 

 

 چشم غره بهم رفت و گفت:  کیهم  یپر 

 .ندتی. بدبخت شوهر آیو محبت و ندار  یمثقال نگران هی اقتی_خاک تو سرت که ل

 

 کردم و گفتم:  یشیا منم

 _گمشو بابا، دلشم بخواد مگه من چمه؟

 

 جواب داد:  یپر  یوسط بحث ما و به جا دیپر هوی غزل

 .یکم خل هیفقط  ست،ین تیچی_ه

 

 عیعروسکم افتادم و سر نیماش ادی هویتوپ به غزل رفتم، که  یچشم غره  هی منم
 :دمیپرس

 شد؟ یچ نمیبچه ها ماش ی_ راست

 

 جواب داد: یدوباره زودتر از پر  غزل

 هیخب فکر کنم  ینشده ول شیزیچ ادی_ تو فعال فکر خودت باش نه اون ابو قراضه. ز
 داشته باشه. ازین یاساس یصافکار 
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 گفتم: یلحن الت مانند هینشوندم و با  میشونیپ یاخم رو کیحرف غزل  دنیشن با

بد  نیدارما. ابو قراضه هم اون ماش رتینکن که روش غ نیمن توه نیبه ماش ی_ او
 خودته. ختیر

 

بره و همراه  ادمیحرفم شروع به شکلک در آوردن کرد، که باعث شد درد سرم  نیبا ا غزل
 بهش بخندم. یبا پر 

نفر وارد شد و من  هیدر اتاق اومد و سپس  یصدا هویآورد که  یهنوز داشت ادا در م غزل
باز هم چشمم به جمال حاج  ،یهمچون اسب آب یاز تعجب باال رفته و دهان ییبا ابروها

 آقا روشن شد.

 

 

 

 انیرا

 

قل انداز و من ریو بعد از گذاشتن ز رونیب میقالت بود اومد یدوست سپهر که تو یخونه  از
 .میو راه افتاد میشد نیکباب، سوار ماش لیو خالصه وسا خیو س

سپهر اون سکوت رو شکست و با  هویکه  میشکوند یتخمه م میسکوت داشت یتو همه
 حالت اعتراض گفت:

تر برو  عیسر م،یرس یکه تا فردا صبح هم به باغ نم یبر  یطور  نیا یاگر بخوا انی_ اه را
 .گهید
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پدال گاز و سرعتم رو  یباشه تکون دادم و پام و گذاشتم رو یسرم و به نشونه  منم
 کردم.  ادیز یر یبصورت چشم گ

که  م،یکرد یرفت حرکت م یو شش که اونم با سرعت م ستیدو کیپشت سر  میداشت
هاش در اومد و منم چون سرعتم باال بود،  کیالست غیج یترمز که صدا یزد رو یطور  هوی

 رو کنترل کنم و محکم خوردم پشتش. نینتونستم ماش

 

 مینگاه به سپهر و اشکان انداختم، خداروشکر چون همه کمربند بسته بود کی عیسر
 نشده بود. مونیزیچ

 شدم. ادهیپ عیو سر میکه بهش خورده بود ینیلحظه فکرم رفت سمت ماش کی یول

 نییدختر که سرش پا هیو شش هم باز شد و  ستیلحظه در سمت راننده اون دو همون
 .رونیبود ازش اومد ب

 شیلیو فکر کنم فام میراه بهشون کمک کرد یکه تو هیهمون دختر دمیکمال تعجب د در
 بود. یفیشر

 یچون دستش رو باال آورد و رو د،یاومد و فکر کنم خودشم فهم یداشت خون م سرش
 نگاه کرد. بود  یآورد، با تعجب به کف دستش که خون نییپا یو وقت دیسرش کش

 

به  هویسرش هول شده بودم و تا اون موقع ساکت بودم،  یخون رو دنیکه از د منم
 که کامال تو صدام مشهود بود بلند گفتم: یخودم اومدم با نگران

 سرتون...  یفی_ خانم شر
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ابروهاش رو از تعجب باال  د،یمن رو د یصدام، سرش رو باال آورد و وقت دنیشن با
 هویقدم به سمتش برداشتم که  هی یصورتش از درد جمع شد. با نگران هویانداخت، که 

 افتاد. نیزم یغش کرد و رو

  

به  ه،یبعد از چند ثان یحرکت بهش نگاش کردم؛ ول یطور ب نیشوکه شدم و هم اولش
 رو صدا زدم. شیلیو تند تند فام دمیخودم اومدم و به سمتش دو

زدند، سرم رو باال آوردم و  یند اسمش رو صدا مدو تا دختر که داشت غیج یبا صدا ناگهان
 عیبودمشون نگاه کردم و سر دهیجاده هم د یبه همون دو تا دوستش که اون روز تو

 گفتم: 

 زنم اورژانس. ی_من زنگ م

 

فکر کنم اصال »باشه تکون دادند. یکه نگاهم کنند، سرشون رو به نشونه  نیهم بدون ا اونا
 «دندیمن و ند

 

رفتم، به اورژانس  یشده بودند م ادهیپ نیطور که به طرف سپهر و اشکان که از ماش نیهم
 گفتم: عیسر دمیبه بچه ها رس یهم زنگ زدم و وقت

منم  م،یش یچون ما مقصر شناخته م یصافکار  دیرو ببر نشونی_ بچه ها شما ماش
 .مارستانیرم ب یباهاشون م

 

 یها نهیو بعد از معا دیآمبوالنس از راه رس کیبعد  قهیگفتند و چند دق یهم باشه ا اونا
 بردند. نیماش یبرانکارد گذاشتند و تو یرو رو ایدر ،یجزئ
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الزم به اشکان و  یرفتند و منم بعد از سفارش ها ایدو تا دوستش هم همراه با در اون
بود شدم و پشت سر آمبوالنس حرکت  دهید بیکم آس هیکه جلوش  نمیسپهر سوار ماش

 کردم.

 

 

 

 نهیرفتم داخل و بعد از معا ایدر یهمراه با دوست ها عیسر م،یدیکه رس مارستانیب به
 یطبق گفته ها ایکه گو ا،یمربوطه و پانسمان کردن سر در یو انجام کارها یپزشک یها

 اتاق بردند. هیرو به  ایکه خورده شکسته بود در یدیشد یدکتر سرش بر اثر ضربه 

 اوردیربع دلشون طاقت ن کیبعد از  ینشستند، ول یدر اتاق رو صندل یهاش جلو دوست
از  یادیز یفاصله  بایکه تقر یصندل کی یتوش بود. منم رو ایکه در یاتاق یو رفتند تو

 خاصش. یو اون چشم ها ایاتاقش داشت نشستم و رفتم تو فکر در

 یتونست یدوخت، م ینگاه پر ستاره اش رو بهت م یشب که وقت یاهیبه س ییها چشم
که فقط  نی. با ایکردند رو حس کن یعمق وجودت نفوذ م یدرخشش اونها رو که تا تو

 نیا یهمه  یهم به صورتش نگاه نکرده بودم، اما متوجه  ادیبودمش و ز دهیبار د کی
 شده بودم. زایچ

زنگ تلفنم باعث شد که به فکر کردن خاتمه بدم و با جواب دادنم به اشکان  یصدا ناگهان
 اون شب پر ستاره رو فراموش کنم.

 

 دختره بهت بگم. نیا نیزنگ زدم در مورد ماش ان،ی_ سالم را
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 شد؟ درست شد؟ یسالم، خب چ کی_ عل

 

 کشه. ی_ نه بابا صافکاره گفت تا فردا صبح طول م

 

 مارستان؟یب دیاینکنه. شما نم _ آها باشه دستت درد

 

فقط  م،یایم مارستانمیخودشه. آره ب نیدستت درد نکنه انگار ماش گهیم نی: همچاشکان
 م؟یایب نیسوال با کدوم ماش کی

 

 دیایب دیدربست کن نیماش هیشه،  یو پوستتون خراب نم دیریم ی_ اگر از گرما نم
 ...مارستانِ یب

 

 عادت داره. زایچ نیبه ا ست،یحساس ن_ نترس پوست ما مثل تو به آفتاب 

 

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 هیپوستش شب نایسپهر ا یاستخر خونه  یمن بود پارسال تو یدونم. عمه  ی_آره م
 شد نه؟ لیکروکود

 

 یبسه و اونم بدون خداحافظ گهیکه د دیکه خواست جواب بده، سپهر بهش توپ نیهم
 گذاشتم. بمیج یرو تو یبراش تکون دادم و سپس گوش یقطع کرد. منم با تاسف سر 
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 اتاقش و حالش رو بپرسم. یگرفتم که برم تو میافتادم و تصم ایدر ادیدوباره  هوی

نگاه به  کیو  ستادمیقدم به سمت اتاقش برداشتم، سر جام ا هیکه  نیشدم و هم بلند
 هی. سپس دمیبهشون کش یدست هی اطیسر و وضع و لباس هام انداختم و واسه احت

 و به سمت اتاقش راه افتادم. دمیکش قینفس عم

که وارد بشم، با انگشت اشاره ام دو بار به در زدم و آروم بازش کردم و وارد  نیاز ا قبل
 روبرو شدم. ایمتعجب در یشدم، که با چشم ها

 دندیکرد من رو د یم نهیرو معا ایدکتر داشت در یهاش تعجب نکردند چون وقت دوست
زده  نشونیکه به ماش یدونستند اون یتعجب کردند، چون نم یلیو البته همون موقع خ

که از  نی. خالصه بعد از امارستانیب امیکردند که من باهاشون ب یمن بودم و البته فکر نم
 یصافکار  کینشده و فقط  شیزیچ ادیز نیاون حالت در اومدند بهشون گفتم که ماش

 خواد. یم

 .مارستانیب امیکرد من ب یبود که اونم فکر نم نیا ایتعجب در لیکنم حاال هم دل فکر

 نگاهم و ازش گرفتم و آروم گفتم:  عیبه خودم اومدم و سر هیاز چند ثان بعد

 د؟یبهتر ،یفی_سالم خانم شر

 

 بعدش زود جواب داد: یکم مکث کرد و جواب نداد ول هیاولش  اونم

 کنه. یم سرم درد مک هی_ آره خداروشکر، فقط 

 

 تکون دادم و سپس گفتم: یسر 

خوام، سرعتم  ی. بابت تصادف هم واقعا عذر مدیش یانشاهلل زودتر خوب م ه،یعی_ طب
 و کنترل کنم. نیبود و نتونستم ماش ادیز یلیخ
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 جواب داد:  عیقبل سر مثل

حواسم به  یمن بود. موقع رانندگ ریهمش تقص ه،یچه حرف نیکنم ا ی_نه خواهش م
 .دمیرو ند مییجلو نیلحظه ماش هیتلفن بود، 

 

 افتادم و گفتم: نشیماش ادی هویحرف هاش تکون دادم که  دییتا یرو به نشونه  سرم

گفتم که  میهمون دو تا دوستم که اون روز باهم بود یعنیمن به سپهر و اشکان،  ی_ راست
 نیآخه دوست هاتون حواسشون به شما بود بخاطر هم ،یرو ببرند صافکار  نتونیماش

 نتونستم باهاشون هماهنگ کنم.

 

 هم آروم جواب داد:  ایدر

 نبود. ازی_دستتون درد نکنه، ن

 

 آروم گفتند: یلیو سپس خ دندیحرفش آروم خند نیدوست هاش با ا هوی

 کشت. یم نشی_ معلومه خانوم داشت خودش و واسه ماش

 

 یجمعش کردم؛ چون اونا فکر م عیبخاطر حرف هاشون زدم و بعد سر کیلبخند کوچ کی
حرف هاشون  یهمه  زم،یت یبه لطف گوش ها یشنوم ول یکردند من حرف هاشون رو نم

 دوست داره. یلیرو خ نشی. معلوم بود ماشدمیرو شن
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 ایدر

 

به  یچشم ریدادم، ز یو غزل گوش م یپر  یمزه  یب یها یطور که داشتم به شوخ نیهم
 کردم. یحاج آقا هم نگاه م

 دلم گفتم: یسر با حرص تو آخر

. اصال ولش میدون یو ما نم هیبچه ام خجالت دی! شانهییقدر سرش پا نیچرا ا نی_ اه، ا
 کن به من چه.

 

سرم بردم و درستش  ریبودم دستم و سمت بالش ز ریکه مثل اسکوال با خودم درگ یحال در
 بگم. یو باعث شد که آخ بلند دیچیسرم پ یتو یدوباره درد بد هویکردم، که 

 

 :دیپرس یصدام با نگران دنیهم با شن انیرا

 شد؟ ی_ چ

 

 که صورتم از درد جمع شده بود گفتم:  یحال در

 _سرم.
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 گفت: عیسر اونم

 کنم. ی_ االن پرستار رو خبر م

 

 گفت:  یکه در اتاق رو بست، پر  نیرفت و هم رونیسپس با سرعت از اتاق ب و

 شه. یپسره چقدر نگرانت م نیا ای_اوهو، در

 

 تا بناگوش باز شد و گفت: ششین غزلم

 گه نکنه عاشقت شده. ی_ اوهوم راست م

 

 چشم غره به هر دوشون رفتم و گفتم:  کی یکرد، ول یدرد م یلیکه سرم خ نیا با

دو  نی. همنمشیب یانگار دوساله دارم م دیگ یم نیچنده. همچ لویبابا، عشق ک دی_گم ش
 اش بوده. قهیکال سرش تو  دمشیهم که د یبار 

 

 آها حاج آقا.  ؟یگذاشته بود یاسمش و چ ی. راستایگ ی_ راس م

 

کال درد  یعنیخنده.  ریز میو بلند زد میبه هم انداخت یرو گفت، هر سه نگاه نیکه ا نیهم
 رفت. ادمیسرم هم 

صورتش  یرو شیخروار آرا هیپرستار که  کیبا  انیکه در باز شد و را میدیخند یم میداشت
 بود اومد داخل.
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 یزد یاون صورتش و بَتونه کرده بود، که فکر کنم اگر دستت رو م نیدختره همچ المصب
 رفت داخل. یبه صورتش، تا آرنج م

که تا چند  نیسوزن آرامبخش واسه ا کیدلقک خانوم با عشوه اومد سمت من و  خالصه
رو  یخرک یتو ِسُرمم زد و بعد از اتمام کارش با ناز و عشوه  رهیسرم درد نگ گهیساعت د
 و گفت:  انیکرد به را

 یکارا ادیب دیبا یکیتونند مرخص بشن. فقط  یم گهیساعت د می_دکتر گفت ن
 رو انجام بده. صشونیترخ

 

 سرد گفت: یلیکه بهش نگاه کنه خ نیبدون ا انمیرا

 دم. یانجام م امی_ باشه ممنون، من االن م

 

دلقک لوس خوشم اومد  یدختره  ش،ی. ارونینازک کرد و رفت ب یهم پشت چشم دختره
 رفت تو بغلش. یراست م کیبهش محل نذاشت وگرنه  انیرا نیا

 گفت:  انیرا هویگفتم که  یم راهیطور داشتم تو دلم به اون دختره بد و ب نیهم

 رو انجام بدم. صتونیترخ یمن برم کارا دی_اگر اجازه بد

 

 گفت: یکه خواستم جوابش رو بدم، پر  نیهم

 .دیدم شما زحمت نکش یرم انجام م ی_ نه دستتون درد نکنه، خودم االن م

 

 جواب داد:  عیهم سر انیرا
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 با اجازتون من برم. یچه زحمت ه،یچه حرف نی_نه ا

 

 _ ممنون. 

 

دوست  هویکه  م،یخارج شد مارستانیاز ب صیمربوط به ترخ یبعد از انجام کارها خالصه
رو فردا صبح  نمیگفتند که ماش ،یو بعد از احوال پرس دندیاز راه رس انیحاج آقا را یها
 .رمیبگ لیبرم تحو دیبا

پاره کردن باالخره من و غزل و  کهیعالمه تعارف ت هیازشون تشکر کردم و سپس با  منم
خونه  میخورده داغون شده بود بر کیاونم  یکه جلو انیرا یایکه با زانت میمجبور شد یپر 
دربست  نیماش کیگرما،  نیا یناچار شدند که تو چارشمیخاله و اون دو تا دوست ب ی

 کنند.

 

روم  م،یدیربع رس کیدادم و حدودا بعد از  انیخاله رو به را یکه آدرس خونه  نیاز ا بعد
 و گفتم:  انیو کردم سمت را

 ...  یازتون ممنونم آقا یلیخ یلی_واقعا خ

 

 مکث کردم که گفت:  یکم

 هستم. ی_سلطان

 

 ادامه دادم: عیسر
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که  نمیازتون تشکر کنم. هم بخاطر ماش یدونم چه جور  یواقعا نم ،یسلطان ی_ بله آقا
 .ونمیو هم بخاطر امروز بهتون مد دیجاده خراب شد و درستش کرد یاون روز تو

 

 زد و جواب داد: یلبخند محو اونم

 بود. فهیوظ د،یدار اری_ اخت

 

 افتادم و گفتم:  نمیماش ادی هوی

 رم؟یبگ لیتحو دیو از کجا با نمیماش ی_راست

 

 ...یِ _ از صافکار 

 

 گفتم: یلبخند کج و کوله زدم و با لحن مسخره ا کی

 .دیبد یز یچ یکجاست خب الاقل آدرس دمی_ واقعا ممنون، االن قشنگ فهم

 

 زد و گفت: یلبخند ریهم همون طور سر به ز انیرا

  د؟یکن داشیپ دیتون ی_ خب من اگر آدرس بدم شما م

 

 حالت چهره ام زار شد و گفتم:  هوی

 .ستمیرو بلد ن نجاهای_نه، من اصال ا
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 .میریگ یم لیرو تحو نتونیماش میر یدنبالتون م امی_پس من فردا م

 

 زده گفتم: خجالت

 شه.  ی_ نه ممنون، زحمتتون م

 

 ... ایتونم شماره خودتون  یفقط من م ی_ نه بابا چه زحمت

 

 خاله اشاره کرد و ادامه داد:  یخونه  به

 ساعت؟ یرو داشته باشم واسه هماهنگ نجای_ا

 

که شماره ام رو بهش دادم، دوباره ازش تشکر کردم و  نیتکون دادم و بعد از ا یسر  منم
شده  ادهیو غزل که قبل از من پ یشدم و به سمت پر  ادهیپ نیاز ماش ،یبعد از خداحافظ

 بودند، رفتم. ستادهیخاله منتظر ا یدر خونه  یبودند و جلو

 یتو دیو االن با میباغ برده بود یدستشون که اون ها رو واسه  یتو لیوسا دنید با
 : دمیپرس عیبودند، تعجب کردم و سر نیماش

 !؟دیها رو از کجا آورد نی_ ا
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 باال انداخت و جواب داد: یابروش رو به حالت طلبکارانه ا کیهم  یپر 

دوست هاش  ،یپسره بود نیدر حال دل و قلوه و شماره دادن به ا نیشما تو ماش ی_ وقت
 ها رو بهمون دادند.  نیو ا نجایاومدند ا

 

 یشدن موندنم تو یطوالن لیبودم؛ دل دهیترس یو البته غزل حساب یپر  ی افهیکه از ق منم
دادم و اون ها هم  حیرو براشون توض ان،یدادن شماره ام به حاج آقا را نیو همچن نیماش
و سپس  میخاله رو زد یزنگ خونه  ،ییقانع شدند. خالصه بعد از اتمام بازجو بایتقر

شدم نگران نشه، من  یچیسر باند پ دنیکه خاله با د نیواسه ا و میوارد خونه شد یهمگ
دادند و بعد  حیرو توض انیو غزل رفتند داخل و براش جر یو اول پر  ستادمیا اطیح یتو

 از اون من وارد شدم.

 میاطیاحت یب نیواسه ا یقربون صدقم رفت و البته بعدشم کل یکل دنمیهم با د خاله
 سرزنشم کرد.

 

 

 

نشسته بودم و بخاطر سرم که شکسته بود، به غزل گفته بودم  نیعقب ماش یصندل یرو
 .نهیکه پشت رل بش

سکوت  نیبود که ا یتخمه خوردن پر  یسکوت غرق شده بود و فقط صدا یتو نیماش
کردم.  یداده بودم و به جاده نگاه م هیتک شهیشکست. سرم رو به ش یآرامش بخش رو م
اون  نیب یز یچ کیکه بعد از شکستن سرم کوفتم شد فکر کردم.  یبه خاطرات دو روز 

که بازم بعد از تصادف  یسبز  یها لهیون تا هخاطرات باعث شد که چشم هام رو ببندم و ب
بودم. حدس هام  دهیکه خجالت رو توشون د ییفکر کنم چشم ها دمشون،یبار د نیچند
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نگاهش رو از  فتادن،یو به گناه ن نیاعتقاد و د یاشتباه از آب در اومده بودند. اون از رو
دوست  یرو هم از چشم هاش و هم از حرف ها نیبود. ا یخجالت انیرا د؛یدزد یهمه نم

 .دمیهاش، سپهر و اشکان فهم

چند روزه زهر مارم شد. نه  حیتفر نیرسما ا یعنینرفتم.  رونیب ادیدو روز بخاطر سرم ز نیا
 بودم من. یموقع رفتن و نه به تصادف روز بعدش، عجب آدم خر شانس نیماش یبه خراب

 یعروسکم از صافکار  نیگرفتن ماش لیبارش واسه تحو کی رون،یب میدو بار رفت فقط
هم که اونم دهن مبارکم کف کرد از بس به  گهیبار د کیچشم قشنگ و  یهمراه با آقا

خاله بود  یخونه  کینزد بایرودخونه که تقر هیرفتن به لب  یخاله التماس کردم تا برا
 ادهیو پ میگذشت نیرفتن به اونجا با ماش ریخاله، از خ ادیز یلیاجازه بده و البته با اصرار خ

 «در اومد. میدیتا رس مونییکه البته جون سه تا».میرفت

 

رو شونم قرار  یو دست ستادیا نیماش هویافکارم غوطه ور بودم که  یبسته تو یچشم ها با
 گفت: یکه م دمیرو شن یپر  یداد و بالفاصله صدا میفیگرفت و تکون خف

 .میدیپاشو رس ای_ در

 

 .میغزل یکه جلو در خونه  دمیچشم هام رو باز کردم و د آروم

 کرد، انداختم که گفت: ینگاه به غزل که برگشته بود به من نگاه م کی

مونه تو.  یره، فقط م یخودش م کهیهم که خونشون نزد یرم خونه، پر  یمن م ای_ در
 ؟ینیپشت رل بش یتون یم

 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
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 که نخوردم. ری_ آره بابا ت

 

 شد، رو به من گفت: یم ادهیپ نیطور که از ماش نیهم هم غزل

 شو. ادهی_ باشه پس پ

 

بچه ها، ازشون  یدادن چمدون ها لیشدم و بعد از تحو ادهیدر رو باز کردم و پ منم
 رفتم و سوار شدم. نیکردم و به سمت ماش یخداحافظ

 

گرام  یسرم رو به خانواده  یبودم که چطور موضوع شکستگ نیقدر تو فکر ا نیراه ا یتو
 یوارد کوچمون شدم و جلو یک دمیها تو صورتم بود که اصال نفهم هیبگم چون هنوز بخ

 .ستادمیبزرگ خونمون ا یقهوه ا-در کرم

با اضطراب  ن،یداشبورد برداشتم و در و باز کردم و بعد از پارک کردن ماش یرو از تو موتیر
دارا از در سالن  دمیقدم به سمت خونه برداشتم د کیکه  نیشدم و هم ادهیپو دلهره 

 و به سرعت به طرفم اومد. دیپر رونیب

حلقه کردم و تو  کشیتو بغلم و منم دست هام و دور بدن کوچ دیپر دیکه بهم رس یوقت
 بغلم فشردمش. آخ که چقدر دلم براشون تنگ شده بود. 

 اومد و با لبخند به صورتم نگاه کرد و گفت:  رونیاز تو بغلم ب هیبعد از چند ثان دارا

 ؟یخوشگله، خوب ی_سالم آبج

 

 لبخند گشاد زدم و گفتم: کی منم
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 «آره جون عمم» .میعال که،ی_ سالم داداش کوچ

 

و لبخند  دیسرم چرخ یشکستگ یلحظه چشم هاش رو هیهم خواست جواب بده، اما  دارا
 .دیلبش ماس یرو

. منم اون دیبا سرعت به طرف خونه دو هوی ینگاهم کرد، ول ینگران یعجب و کمبا ت اولش
 داره!؟  یر یدارا خود درگ ایوسط مونده بودم که آ

 وروجک رفته به مامان و بابا بگه.  یدارا نیکه ا دمیتو مغزم خورد و فهم یجرقه ا ناگهان

 

نفر چشم هام  هیتند  یقدم ها یصدا دنینگذشته بود، که با شن هیهنوز چند ثان خالصه
 رو چرخوندم و به خونه نگاه کردم.

اومد و اون  یاز شهاب سنگ نداشت، داشت به سمتم م یکه دست کم ینفر با سرعت کی
 نبود جز مامان گلم. ینفر کس کی

 

چپونه تو حلقم  یچرخه و غذا م یشدم، مامانم مثل پروانه دورم م داریامروز صبح که ب از
بعدش  یعالمه قربون صدقم رفت، ول کی د،یان به لطف دارا من رو دکه مام شبمیالبته د

 سرزنشم کرد. یکل یپر  یمثل خاله 

 یکه مامان برام پوست گرفته بود رو م ییها وهیاتاقم نشسته بودم و م یهم تو حاال
زنگ خورد.  میگوش هویحمام بزنم که  کیها، بلند شدم که برم  وهیخوردم. بعد از خوردن م

مکث  یناشناس کم یشماره  دنیکنار تختم رفتم و برش داشتم و با د یبه سمت عسل
 سبز رو لمس کردم و جواب دادم. ی دکمه هیکردم، اما بعد از چند ثان
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 !؟دی_ الو بفرمائ

 

 :دیچیپ یگوش یتو ییمردونه و آشنا یصدا

 .یفی_ سالم خانوم شر

 

تعجب باعث شد که  نیتعجب کردم و ا یلیدونست خ یرو م میلیکه اون مرده فام نیا از
شناسمش، چون  یکه من نم دیندم؛ که انگار اون مرده فهم یناخودآگاه سکوت کنم و جواب

 گفت: عیسر

 .یسلطان انیهستم، را ی_ سلطان

 

 جواب دادم: عیباال رفت و سر یحرفش ضربان قلبم کم نیا با

 نشناختم. دی_ آها بله بله؛ ببخش

 

 کرد و گفت: یمکث کوتاه اونم

 د؟یکنم، خوب ی_ خواهش م

 

 و گفتم: دمیکم شدن ضربان قلبم کش یبرا یقیعم نفس

 د؟ی_ خداروشکر بهترم، شما خوب
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 گفت:  عیهول کرد و سر هویحرفم  نیا با

 خدافظ.  گه،ید یچی_بله خوبم ممنون. اممم... خب ه

 

بود. سرم رو به نشونه تاسف  یاز قطع کردن گوش یبوق ممتد، که ناش یبعدش صدا و
به سمت  ریدرگ یحوله ام رو برداشتم و با فکر  یتکون دادم و سپس از جا لباس انیواسه را

 حمام رفتم.

 

 

 انیرا

 

اون  نیماش یکردم. به خراب یفکر م شیتختم نشسته بودم و به اتفاقات چند روز پ یرو
 .زیکه باهاش کردم، به همه چ یبه تصادف ا،یدختره در

بودمش،  دهیند شتریکه چند بار ب نیداشتم و با ا یحس خوب ایدونم چرا به در ینم
هم ازش  ییجورا کیخواست کنارش باشم و باهاش حرف بزنم. اما  یهمش دلم م

 .دمیکش یخجالت م

 لیواسه تحو ایکه در یرو بردارم و به اون شماره ا یوادارم کرد که گوش یحس کی هوی
 مونیبهم داده بود زنگ بزنم؛ اما هنوز دو سه تا بوق نخورده بود که پش نشیگرفتن ماش
 .دیچیپ یگوش یآروم و دخترانه اش تو یکه خواستم قطع کنم، صدا نیشدم و هم

 

 .دی_الو بفرمائ
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 جواب دادم:  عیسر

 .یفی_سالم خانم شر

 

 شعورینفر درونم گفت خب ب کی هویتعجب کردم؛ اما  دم،یازش نشن یجواب چیه یوقت
 و بگم:  امیبه خودم ب عیو باعث شد که سر یهست یدونه تو ک یاون اصال نم

 .یسلطان انیهستم، را ی_سلطان

 

 جواب داد:  عیهم سر ایدر

 نشناختم. دی_آها بله بله، ببخش

 

از  دیو شش سال از عمرم شا ستیب نیا یزد. تو یقدر تند م نیدونم چرا قلبم ا ینم
مکث  ینشده بودم. خالصه باالخره با کم یطور  نیخوشم اومده باشه، اما تا حاال ا یدختر 

 جواب دادم:

 د؟یکنم، خوب ی_ خواهش م

 

 د؟ی_ خداروشکر بهترم، شما خوب

 

 گفتم: عیدر اتاق هول شدم و سر یبا صدا هوی
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 خدافظ.  گه،ید یچی_ بله خوبم ممنون. اممم... خب ه

 

ابروش رو باال داده و  یتا کی نایروم دمیقطع کردم و به سمت در برگشتم، که د عیسر و
جمعشون کرده بود،  شینشون دادن مشکوک یکه برا ییو با چشم ها نهیدست به س
 . ستادهیوسط اتاق ا

 

 و با صدا گلوش رو صاف کرد و گفت: یالک نایروم هیاز چند ثان بعد

 خوب بودند؟ یفی_ خانم شر

 

 چشم غره بهش رفتم و گفتم: کی منم

 ؟یدیمن و فهم ی_ به تو چه فضول. اصال تو از کجا حرفا

 

 رو تا بناگوش باز کرد و گفت: ششین اونم

 یم یو کنجکاو شدم که بفهمم چ دمیصدات رو شن هویشدم که  ی_ داشتم از کنار در رد م
 .یگ

 

 نشوندم و گفتم: میشونیپ یرو کیاخم کوچ کی

 .هیزشت یلیکار خ ستادنیمگه صد بار نگفتم فال گوش ا ت،یترب ی_ ب
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 نازک کرد و گفت:  یهم پشت چشم نایروم

 _خب حاال...

 

 ادامه داد: یطونیبا لحن ش هوی بعد

 کلک... هیک یفیخانم شر نیا ینگفت ی_ راست

 

 تر شد و گفتم: ظیغل میشونیپ یرو اخم

  ؟ینداره. اصال مگه تو درس و مشق ندار  ی_ به تو ربط

 

که دادم،  یسوت نیاومد که تابستونه و درس و مشق کجا بود اصال. بخاطر ا ادمی هوی
 باز شد و باعث شد که من با حرص بگم: شتریب نایروم یها شین

 و. شتی_ ببند اون ن

 

 کرد و گفت:  یبلند یحرفم خنده  نیگفتن ا با

 برس. تونیفیمن برم به درس و مشقم برسم، تو هم به خانوم شر گهی_باشه د

 

 گفت: یزد و م یکه بشکن م یدر حال و

 کی رون،یکه بره ب نیشم، به سمت در رفت و قبل از ا یدارم خواهر شوهر م ی_ وا
 چشمک زد و گفت: 
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 برسون. اریبس اریسالم منم بس ی_راست

 

 در رو بست و فرار کرد. عیدنبالش، که سر فتمیحرفش از جام بلند شدم که ب نیا با

و ناخودآگاه فکرم به سمت آسمون  دمیکردم و رو تخت دراز کش یپوف نایاز دست روم منم
 شد. دهیچشم هاش کش یپر ستاره 

 

 

 

و سپس  ییشدم و بعد از رفتن به دستشو داریاز خواب ب میزنگ آالرم گوش یصدا با
کنار گوشم بود،  یکه گوش یرو برداشتم و شماره سپهر رو گرفتم و در حال یبرگشتن، گوش

مرداد بود. ناخودآگاه  ستینگاه بهش انداختم؛ ب هیو  یز یرو م میرفتم به سمت تقو
بار خانم  نیقالت چند یکه تو ییلبم اومد و با خودم گفتم چقدر اون روزها یرو یلبخند

 زود گذشتند.  دمیرو د یچشم مشک یایهمون در ای یفیشر

 ردن دست بکشم و بهش جواب بدم.سپهر باعث شد که از فکر ک یصدا ناگهان

 

 ! انی_ بله را

 

 _ سالم

 

 ش؟یسالم، فرما کی_ عل
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 ؟یکرد دایشد پ ی_ چ

 

 شد!؟  یچ ی_چ

 

 .گهید یکن دایکه قرار بود واسم پ ی_ بابا شرکت ساختمان

 

که  یفینفر هست به اسم رضا شر هیرفتم پرس و جو کردم، گفتند که  روزی_ آها، آره د
 هم داره. یشرکت ساختمان هی یمهندس ساختمونه ول

 

 _ خب؟

 

 و ادامه داد: دیکش یقینفس عم سپهر

 هی یگرده که تو یمهندس عمران خوب م هیگفتند دنبال  گه،ید یچی_ خب به جمالت. ه
 کنه. یبرداشته باهاش همکار  ایکه انگار تازگ یبزرگ ساختمان یپروژه 

 

 عصر برم باهاش صحبت کنم. گهید_ آها، پس آدرسش رو بده که 

 

 کنه؟ یبه نظرت قبول م یفرستمش. ول ی_باشه برات م
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 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 تو خونه. نمیبش کاریبعد ب رم،یعمرانم رو بگ یقدر درس نخوندم که مهندس نی_ خدا کنه ا

 

 کرد و گفت:  یتک خنده ا سپهر

 تو خونه!  ینیکه بش ی_مگه دختر 

 

مشغول بشم.  یشرکت ساختمان هیتو  دیشده با یمتیمن به هر ق ،یچ _ حاال هر
 سالمه ها. شیو ش ستیب یناسالمت

 

 سرم شلوغه. یلیمن برم که خ گهیخب پس د یشد ریپ گهی_ آره د

 

 خندم گرفت و گفتم: « شلوغ سرم»یجمله  بخاطر

 _آره مشغول دوست دخترات.

 

 هم صداش رو دخترونه کرد و گفت:  سپهر

 عمه ات دوست دختر داره. شعوری_زهرمار، ب

  

 گفتم: دمیخند یطور که م نیهم منم
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 _ باشه باشه، بابت کار هم ممنون.

 

 حرفم صداش رو از حالت دخترونه در آورد و گفت:  نیهم با ا سپهر

 بود.  فهیداداش، وظ یدار  اری_اخت

 

 ؟یندار  یکار  گهی_ خب د

 

 _ نه خداحافظ.

 

 _خداحافظ.

 

که سپهر  یو رفتم سمت کمد تا آماده بشم و برم به آدرس زیرو گذاشتم رو م یگوش
 فرستاده بود.

 

 

 ایدر

 

 ییکرد برداشتم و با صدا یرو که داشت خودش و خفه م میگوش یحالت خواب آلود با
 جواب دادم:  یخرس مانند و لحن طلبکارانه ا
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 _بله!؟ 

 

 .ای_سالم در

 

 از کوره در رفتم و گفتم:  ،یپر  یصدا دنیشن با

بگم. مگه مرض  یمن به تو چ ی_سالم و کوفت، سالم و درد، سالم و... استغفراهلل آخه پر 
 .یزن یموقع صبح زنگ م نیا یدار 

 

 حرفم صداش رو انداخت پس کله اش و جواب داد: نیهم با ا یپر 

 صبح؟ یگ یظهر رو م ازدهیلنگ ظهره ها... تو ساعت  ه؟ی_ بابا صبح چ

 

 جواب دادم:  میهمون لحن قبل با

 چته. نمیسحره حاال بنال بب یمن ساعت دوازده هم کله  ی_آره، برا

 

 کرد و گفت:  یشیهم ا یپر 

 .تیکنکور رو زدن تو سا جیبگم نتا شعوریب یخواستم به تو ی_اصال من و بگو که م

 

 داره. ی_به درک اصال به من چه ربط
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بنفش  غیج هیرو تو ذهنم تکرار کردم و ناگهان  یپر  یمغزم هنگ کرد. جمله به جمله  هوی
 زدم و گفتم:

 کنم؟ کاریحاال چ ،یپر  ی_ وا

 

 گفت: جانیهم با ه یپر 

 _ بدو بدو.

 

لحظه به خودم  هیدور اتاق اما  دنیبلند شدم و شروع کردم به دو ،یاز پر  تیبه تبع منم
 اومدم و گفتم:

 بدو؟ یچ یعنی ی_ پر 

 

 هم با حرص گفت:  یپر 

 .تیکه بدو برو تو سا نهی_خره منظورم ا

 

 با استرس تند تند جواب دادم: منم

 شد.  یگم چ یزنم م یقطع کن من برات زنگ م نی_ آها باشه باشه، بب

 

 گفت: یشتر یهم با استرس ب یپر 

 .ای_ باشه فقط زود زنگ بزن
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رفتم تو  عیرو لپ تاپ و سر دمیکه جوابش رو بدم، تلفن رو قطع کردم و پر نیا بدون
 و مشخصاتم رو وارد کردم. تیسا

 یرو جهیباالخره نت نترنت،یعالمه حرص خوردن بخاطر کند بودن سرعت ا کیاز  بعد
 گشت. انیصفحه نما

 

 

 

 نیمن با ا یعنیلحظه مغزم هنگ کرد.  کیصد و سه،  یبا رتبه  یفیشر ایاسم در دنید با
برسم  میزندگ یآرزو نیقبول بشم و به بزرگتر رازیش یتونستم دانشگاه علوم پزشک یرتبه، م

رو خوندم و  جهیکل نت گهیدو سه بار د نان،یاطم یخواب بود! برا کیها  نیا یهمه  ای
 یبنفش م غیطور که پشت سر هم ج نیبه خودم اومدم و هم هوی هیبعد از چند ثان

. دنیپر نییرفتم و شروع کردم به دست زدن و با ذوق باال پا نییله ها پااز پ دم،یکش
 زدند. یمامان و دارا هم با ترس زل زده بودن به من و پلک نم

و  هیگر ریبلند زدم ز یبغل مامان و از سر شوق با صدا دمیو پر دمیبه سمتشون دو عیسر
 گفتم:

 یآرزو نیهام جواب داد. مامان به بزرگتر یاسترس هام و خر خون ی_ مامان باالخره همه 
تونم  یرتبه م نیبا ا یعنیقبول شدم؛  یپزشک یصدوسه رشته  ی. با رتبه دمیرس میزندگ

 . رازیش یبرم دانشگاه علوم پزشک
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اومدم و به صورتش نگاه کردم. اونم  رونیمامان، از تو بغلش ب نیف نیف یصدا دنیشن با
 .ختیر یداشت اشک شوق م

 زدم و بلند گفتم: غیج هیبابا،  یادآور یبا  ناگهان

 به بابا هم بگم. دی_ با

 

 رو تلفن و شماره اش رو گرفتم. دمیپر و

 یلیخ دیرو فهم میبعدش که خبر قبول یول د؛یزدم ترس غیبابا اولش از بس ج چارهیب
 کرد. نمیتحس یخوشحال شد و کل

رو  میو غزل هم زنگ بزنم. پس گوش یبه پر  دیافتاد که با ادمیکه قطع کردم،  نیهم
رو برداشت و  یرو گرفتم؛ که هنوز دو تا بوق نخورده، گوش یپر  یبرداشتم و اول شماره 

 گفت: عیسر

 شد؟  یچ ای_ الو در

 

آوردم و بغض دارش کردم  نییکنم. پس ولوم صدام رو پا تشیکم اذ هیخودم گفتم بزار  با
 و جواب دادم:

 ! ی_ الو پر 

 

 من ادامه دادم:  ینداد. ول یجواب چیلحنم دق کرد، چون ه نیبا ا یکنم پر  فکر

موند. همه زحمت هام به باد  جهینت یهام ب یخر خون یشد. همه  یچ یدید ی_پر 
 .دمیآرزوم نرس نیبه بزرگتر یرفت. پر 
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بدبخت  یپر  نیبرعکسش رو به ا قایرو که به مامان زدم، دق ییحرف ها یهمه  خالصه
اومد، که باعث شد چند تا فحش آبدار نثار  یپر  نیف نیف یزدم. ناگهان از اونور خط صدا

 انداختم. هیرو به گر چارهیب نیخودم کنم که ا

 

 گفت: نیف نیهمراه با بغض و ف یپر 

 .یخودت و کرد یتو سع ا،ینداره در ی_ اشکال

 

 و گفتم: هیگر ریزدم ز یالک هویحرفش دوباره کرم درونم فعال شد و  نیا با

 گهیکنند، د ینم نمیخانواده ام تحس گهیمن نتونستم خانوادم و خوشحال کنم، د ی_ پر 
 کنند. من نتونستم مثل تو و غزل همون سال اول قبول شم. یبهم افتخار نم

 

 مهربون جواب داد: یلیکرد، خ یم نیف نیهم که هنوز داشت ف یپر 

چون  میو ناراحت نکن. ما هم که پارسال قبول شد_ اشکال نداره قربونت برم، خودت 
و حتما  ید یدوباره کنکور م گهیبود و آسون. تو هم انشاهلل سال د یرشته مون حسابدار 

 .یش یقبول م

 

 و گفتم:  دمیرو باال کش مینیب یالک

 ترمم رو خوندم. هیحداقل  گهیشه، اون موقع د ی_نه نم
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 لحظه مکث کرد و گفت: کی یدادنش ادامه داد، ول یگفتم و به دلدار  یچ دینفهم یپر 

 ...یعنی یعنی ؟یترمت و خوند هی یچ یعنی ؟یگفت یچ ای_ در

 

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 یم یعنیصدوسه.  یقبول شدم اونم با رتبه  یپزشک یتو بابا رشته  یچقدر خنگ ی_ اه پر 
 . رازیش یتونم برم دانشگاه علوم پزشک

 

گه و  ینم یچیه یپر  دمیاز سر ذوق زدم. اما د غیج هیها رو گفتم و پشت بندش  نیا
 . با تعجب گفتم:ادیم دنشینفس کش یفقط صدا

 ؟یُمرد سای_ پر

 

 تیو با عصبان دیگوش کش یپاره کردن پرده  تیفرا بنفش با قابل غیج کی یپر  هوی
 گفت:

 کشمت. یم ای_ در

 

 بندتم به فحش. یدونستم االن م یو قطع کردم، چون م یزود گوش منم

رفتم  یشدم م یاون بودم فحش که سهله، بلند م یمنم جا چارهیحق داشت ب یول
 زدمش. یخونشون و تا جا داشت م
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دفعه مثل آدم خبر رو گفتم  نیا یفکرم رفت سمت غزل و شماره اون رو هم گرفتم، ول هوی
بند مثل  کیکه قطع کردم  یا وقتو ناگفته نماند که از همون اولش که خبر رو گفتم، ت

 .میزد غیها ج وونهید

 

 

 

 انیرا

 

 

سپهر رو  یدر آوردم و شماره  بمیو از تو ج یاومدم و گوش رونیاز ساختمون ب یخوشحال با
 گرفتم؛ که بعد از چند تا بوق جواب داد: 

 ان؟ی_جانم را

 

 شدم و گفتم: رهیلبخند به ساختمون خ با

 خوش دارم واست.  ی_ سالم سپهر خبرا

 

 واسه من. ایخوش واسه خودت  ی_ سالم خبرا

 

 واسه تو هم دارم. یواسه من، ول شتری_ب



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

149 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 قبولت کرد نه؟ یفی. مهندس شردمیخودم فهم یخواد بگ ینم گهی_خب د

 

 گفتم:  یلحن کشدار  با

 _بعله...

 

 _ خب خبر خوش واسه من کو؟

 

 دم: رفتم، جواب دا یم نیطور که به سمت ماش نیهم

 شام توپ بهتون بدم. هیخوام امشب  یکه م نهی_خبر خوش هم واسه تو ا

 

 گفت:  یهم با خوشحال سپهر

 .میشامم مهمون شد هی_به به چه خوب، 

 

 شدم، گفتم: یم نیکه سوار ماش یحال در

 رستوراِن ...  نیایزنم که امشب ب ی_ آره، پس من به اشکانم زنگ م

 

 :سپهر

 .ایساعت و هماهنگ کن ینره زنگ بزن ادتی ی_ باشه، راست
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 _باشه، خدافظ. 

 

 _ خدافظ.

 

 

زنگ هم به اشکان زدم و باهاش هماهنگ کردم و بعد از  کیکه قطع کردم،  نیاز ا بعد
 رو روشن کردم و به سمت خونه رفتم. نیاتمام مکالمه ام با اشکان، ماش

خوشحال شدند  یلیهم گفتم که خ نایخبر و به مامان و بابا و روم دنمیبعد از رس بالفاصله
 کردند. تیموفق یو برام آرزو

خانواده بلند شدم و به طرف  یمیگرم و صم یلیساعت، از کنار جمع خ کیاز حدودا  بعد
 .رمیدوش بگ کیاتاقم حرکت کردم تا واسه امشب 

 

 

 

 .میرستوران، منتظر سفارشمون نشسته بود یبود که با اشکان و سپهر تو یربع کی حدودا

 

 .ادین رمونیشلوغه که فکر کنم تا فردا هم غذا گ نجای_ بابا از بس ا
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 چپ به اشکان نگاه کردم و گفتم: چپ

بند  هی یول ،ینشست نجایا ستیربع ن هیهمش  گه؛یکم صبر داشته باش د هی_ توروخدا 
 .یزن یغر م یدار 

 

 داد. لیرو گفتم، گارسون اومد و سفارش هامون رو تحو نیکه ا نیهم

 

 بخور. یتون ی_بفرما، حاال تا م 

 

 .رهینم نییغذا از گلوم پا گهی_ االن که د

 

 یداره با تعجب به در ورود دمیکه د« چه مرگته گهید»رو آوردم باال که بهش بگم  سرم
 کنه. یرستوران نگاه م

 نگاه کردم. یکله ام رو چرخوندم و به ورود منم

 

 

 ایدر

 

که امشب  میگرفت میکردنام با خانواده و دوستان، تصم غیج غیج یساعت بعد از همه  دو
 .میرستوران خوب واسه شام دعوت کن کیرو به  یغزل و پر  یخانواده 
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 . میریتوپ بگ یمهمون کیرو هم واسه آخر هفته دعوت کرد تا لیفام ی هیمامان بق البته

 

کردم، به  یموهام رو خشک م یکیکوچ یطور که با حوله  نیاومدم و هم رونیاز حمام ب 
 سمت سالن رفتم.

که چند روز  یدیجد شنیاست یبود، نشسته بود و با پل ونیزیتلو یکه روبرو یمبل یرو دارا
 کرد. یم یبودم باز  دهیطبق قولم براش خر شیپ

 رو دو نفره کنه. یاز دسته ها رو برداشتم و بهش گفتم که باز  یکیکنارش نشستم و  رفتم

 

رو به دارا دادم و به  یباز  یکردن، خسته شدم و دسته  یساعت باز  میاز حدودا ن بعد
 ناهار ظهر رو با کمک مامان بشورم. یطرف آشپزخونه رفتم تا ظرف ها

کم  هیاومدم و به اتاقم رفتم تا  رونیها که تموم شد، خسته و کوفته از آشپزخونه ب ظرف
 چرت بزنم. 

در اومد و من و از خواب  میدهنده و منفور آالرم گوش آزار یشش عصر بود که صدا ساعت
 کرد. داریخوش ب

دست  نکهیتخت بلند شدم و بعد از ا یآالرم، از رو یعالمه فحش دادن به صدا کیاز  بعد
 خوشگل بزنم. پیت هیو صورتم رو شستم به سمت کمد رفتم تا واسه امشب 

رو  فمیصورتم، ک یرو حیمل شیآرا کیو  یو صورت دیسف پیت کیبعد از زدن  خالصه
 رفتم. رونیبرداشتم و از اتاق ب

و بعد از اعالم  دمیسالن د یخانواده رو حاضر و آماده تو یهمه  دم،یبه سالن رس یوقت
 . میرفت رونیاز خونه ب یهمگ ،یآمادگ
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 مامان گفت:  هویاز راه افتادنمون گذشته بود که  یا قهیپنج دق حدودا

کن برو  دایپ یقناد هیدور و ور  نیهم عیرفت. سر ادمونی ینیریش یدیرضا د ،یوا ی_ا
 .ریتر بگ ینیریدو تا بسته ش

 

 ترمز کرد. دیکه د یقناد نیاول یگفت و جلو یهم باشه ا بابا

 یساعت، بابا جلو میو باالخره بعد از ن میدوباره راه افتاد ینیریش دنیبعد از خر خالصه
 .میشد ادهیپ یرستوران ترمز کرد و همگ

 .دندیهم رس یغزل و پر  یخانواده  م،یکه به سمت رستوران قدم برداشت نیهم

پس  کی یپر  هوی یبغلم و اولش صد تا ماچم کردند ول دنیاون دو تا منگول پر عیسر
 نگاش کردم و گفتم:  ظیناناز نثارم کرد که با غ یگردن

 ؟ی_چته وحش

 

 بهم رفت و گفت: یهم چشم غره ا یپر 

 .یخبرا رو مثل آدم بد یر یبگ ادیبود که  نیواسه ا نمی_ ا

 

 صبح گفتم:  یآور  ادیتک خنده کردم و با  

 قشنگ گذاشتمت سرکارا. یلیخ ییخدا ی_ول

 

 سمت ما و ساکت شد. انیمامان خودش و غزل دارند م دیخواست جواب بده که د یپر 
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 .میوارد رستوران شد یمجدد با اون ها، با تعارف مامان و بابا دسته جمع یاز رو بوس بعد

که از قبل توسط بابا رزرو شده  یز یبدون نگاه به اطرافمون به سمت م ،یو غزل و پر  من
 مشغول صحبت شد. فشیبا هم تعر یو هر کس میو با خانواده ها نشست میبود رفت

کرد. من و اون دو تا  یم یکردند و دارا هم با تبلتش باز  یو مادر ها با هم صحبت م پدر
رو که با دوست پسراشون اومده بودند رستوران رو  ییها یخل و چل هم دختر عمل

 .میکرد یمسخره م

و  »ینگاه به در ورود هی دم،یخند یها م یاز دختر مصنوع یکیطور که داشتم به  نیهم
ز بود چشم هام ا کیکه وارد شد، نزد یشخص دنیانداختم که با د «یصد البته خروج

 بزنه. رونیحدقه ب

 و آروم زمزمه کردم: دیلبم بود، ماس یکه رو یلبخند

 _ رها...

 

 

 انیرا

 

اومدند داخل رستوران، چشم هام از تعجب  یو دوست هاش که داشتند م ایدر دنید با
 دلم گفتم: یگرد شدند و تو

اصال  نم؟یب یرو م یدختر چشم مشک نیرم ا یکه من هر جا م هیچه حکمت نیخدا ا ی_ ا
 تونم چشم ازش بردارم؟  ینم دنشیچرا هر بار با د

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

155 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

گرفتم و  یهمون دختر چشم مشک ای ایدر یهام خاتمه دادم و چشم از خانواده « چرا» به
 رهیخ یفیبا تعجب به سمتشون برگشتم و به مهندس شر هوی یبا غذام مشغول شدم. ول

 شدم.

 یفیشر ایشدم، پدر در یکه از فردا تو شرکتش مشغول م یفیمهندس رضا شر یعنی یوا
بود. به اشکان و سپهر که هنوز نگاهشون به  یچه کار  گهید نیکرمت رو شکر ا ایبود. خدا

نگاه  ایدو تا دارند به در نیکه ا نیلحظه از فکر ا کیشدم.  رهیو دوست هاش بود خ ایدر
 :دمیاشکان و سپهر توپ هشدم و ب یکنند، عصب یم

 مردم. یبه دخترا دیچه وضعشه زل زد نی. ادیکن شیچشم هاتون رو درو یهو _

 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: اشکان

 !؟ یر یگ ی_ چته بابا چرا پاچه م

 

 لب رو به سپهر گفت: ریز بعد

 یحاال داشت دختره رو با نگاهش م نیگه انگار نه انگار خودش تا هم یم نی_ همچ
 خورد.

 

 ساکت شد و سپس هر دو مشغول غذا خوردن شدند. نگاهش کردم که ظیغ با

نگاه  ایدر یبایز یو به اون لبخند ها رمیخودم رو بگ یکردم که جلو یسع یهر چ منم
کرد و  یمن رو جذبش م یطور  نیبود که ا ییرویچه ن نیدونستم ا ینکنم، نشد. نم

 داد. یندونستن آزارم م نیهم
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نداشت قرار  یسپهر و اشکان که تموم یها هیخواستم مورد طعنه و کنا یطرف نم کی از
 گرفت. یصاحبم آروم نم یدل ب نیطرف هم ا کیو از  رمیبگ

که من بشنوم رو  یتک خنده کرد و طور  کیبود،  ایچشم هام که سمت در دنیبا د اشکان
 به سپهر بلند گفت:

تونه  یطرف نم یدون یکرده، آخه م ریدختر گ هی شیدلش پ نجاینفر ا هی_ سپهر فکر کنم 
 .رهینگاهش رو از دختره بگ

 

کم خجالت  هیحرفشون  نیخنده؛ با ا ریرو گفت و بعدش خودش و سپهر زدند ز نیا
بعد، دوباره ناخودآگاه سرم رو چرخوندم که به  یکم یگرفتم؛ ول ایو نگاهم رو از در دمیکش

نگاه متعجبش که سمت در رستوران بود  دنیبا د ینگاه کنم، ول شیدر پ یپ یلبخند ها
 شد. دهیچهره اش سر خورد و به در رستوران کش ینگاه منم از رو

 اومد داخل شوکه شدم و رو به سپهر و اشکان لب زدم: یکه داشت م یشخص دنید با

 _ بچه ها، آراد.

مثل من  دنشید یشد و وقت دهیاسمش، نگاهشون به سمت در کش دنیها هم با شن اون
 هاشون از تعجب گرد شد. چشم

 

 

 

. آخه بعد میدید یم نجایرو ا مونیمیهمه سال دوست قد نیبود که بعد از ا بیعج یلیخ
 مشیدیند گهیرفت شمال، ما هم د لشیتحص یکه آراد ازدواج کرد و واسه ادامه  نیاز ا

 .میتعجب کن یلیباعث شده بود که خ دنشید ییهو کیو حاال 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

157 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

دو  زیدست همسرش بود، از کنار ما رد شد و به سمت م یطور که دستش تو نیهم آراد
 و خانواده اش بود رفت. ایدر زیکه کنار م ینفره ا

  

برگشت سمتشون و  هویها از کنارشون رد شده بود،  نیا ایآراد که بدون توجه به در همسر
 بغلشون و بازار ماچ و بوسه راه افتاد. دیپر عیبعدش سر یاولش شوکه نگاهشون کرد، ول

 

با تعجب به سمت من برگشتند که  دند،ید یصحنه رو م نیو سپهر که داشتند ا اشکان
از خودشون نداره.  یمن هم دست کم ی افهیق دندینه که د ایمنم تعجب کردم  نندیبب
 عالمت سوال شده بود. هیهر سه تامون شب ی افهیق

به جود اومد. حتما  ایمن و در شتریب داریواسه د گهید یبهانه  هیبازم  یعنیخودم گفتم  با
 و دوست هاش داره. ایبا در ینسبت کیهمسر آراد که فکر کنم اسمش رها بود، 

 

زدند، گرفتم و رو  یحرف م گهیو همسر آراد که داشتند با لبخند با هم د ایرو از در نگاهم
 به اشکان و سپهر گفتم: 

 آراد؟ شیپ میبر هی_بچه ها نظرتون چ

 

 یطور که ابروهاش رو باال م نیشد و هم طونیحرفم، چشم هاش ش نیا دنیبا شن اشکان
 انداخت گفت:

 و دوست هاش؟ یفیخانوم شر ایآراد  شیپ می_ بر

 چشم غره بهش رفتم و گفتم: 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

158 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ساکتت کنم. ای یش ی_ اشکان ساکت م

 

 گفت: یبچه گونه ا یدست هاش رو باال برد و با صدا میتسل یهم به نشونه  اشکان

 نزن، بچه که زدن نداره. یی_ باشه بابا

 

 نه؟ ای میبر دیای. حاال مای_کم ادا ب

 

تا اون دو تا زودتر  ستادمیموافقت تکون دادند. منم ا یدوشون سرشون رو به نشونه  هر
 برن و بعد خودم پشت سرشون راه افتادم.

 

 

 ایدر

 

 و آروم گفتم: دندیخند یکه داشتند م یبهت برگشتم سمت غزل و پر  با

 _ بچه ها، رها.

 

 برداشتند و غزل با تعجب گفت: دنیحرفم هر دو دست از خند نیا با

 رها؟ ؟ی_ ک

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

159 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کله شون رو  عیو تکون دادم و با دست به در رستوران اشاره کردم که هر دوشون سر سرم
شد، نگاه  یه دست در دست شوهرش داشت وارد مچرخوندند و با دهن باز به رها ک

 کردند.

 

و رها از اول دبستان  یلحظه کل خاطره هامون با رها از ذهنم گذشت. من، غزل، پر  کی
 یرو نم گهیروز همد کیکه اگر  میبود یمیقدر با هم صم نیو ا میبا هم دوست بود

 .میکرد یدق م م،یدید

و  میامتحان نوبت دوم رو هم داد نیآخر گهیکه د یروز  رستان،یگذشت تا اول دب خالصه
 رها. یخونه  میکه بر میگرفت میتصم م،یکه از مدرسه خالص شد نیخوشحال از ا

شه و قراره با  یهول کرد و گفت که امروز نم دیما رو فهم میتصم نیکه رها ا نیهم یول
 .حیخانوادش بره تفر

شوکه از  یرها نامزد کرده. من و غزل و پر  دیگذشت تا چند ماه بعد که خبر رس هیقض نیا
 .میرو از زبون خودش بشنو انیرها تا جر یخونه  میخبر، رفت نیا دنیشن

کرد و گفت که  فیاز ما و خانواده اش تعر یو دور  یبخاطر دلتنگ هیرو با گر انیهم جر رها
 یمجشن رها رو  هی ینبوده، تو شتریو دو سالش ب ستیآراد، پسر دوست پدرش که ب

 شه. یدل نه صد دل عاشقش م کیو  نهیب

هم  یادیز یخاطر خواستگارها نیداره و به هم ییبایز یلیو خ یشرق یرها چهره  آخه
 داشت.

که ما  یشه که همون روز  یبه پدر و مادرش، موفق م ادیز یلیخ یخالصه آراد با اصرارها 
که  نیرها. رها و پدر و مادرش هم بخاطر ا یخواستگار  ادیب میامتحانمون رو داد نیآخر

 یکنند و قرار م یو هم از لحاظ اخالق و خانواده خوب بوده قبول م یآراد، هم از لحاظ مال
 نامزد بمونند و بعدش عقد کنند. لسا کیشه که تا 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

160 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تونم تا اتمام درسم  یبرم شمال و نم دیبا لمیتحص یادامه  یگه که من برا یآراد م یول
 رها رو تحمل کنم. یدور 

 کرد و رفت شمال. یعقد و عروس ییهوی یلیشد که رها خ یطور  نیا و

که اگر هر روز  یواقعا برامون سخت بود. به طور  ،یاز رها بعد از شش سال دوست یدور 
 .میگرفت یآروم نم میکرد یباهاش صحبت نم یساعت تلفن کی

 

 یچهار سال، بخاطر درس و مدرسه  نیا یچهار سال از ازدواج رها گذشته بود و ما تو حاال
 یم یهفت ماه ایشش  بایهم کمتر شد و حاال تقر مونیتلفن یهر چهار تامون، تماس ها

باعث شده بود که دهن هممون از تعجب  دنشید نجایو االن ا میشد که ازش خبر نداشت
 باز بمونه.

 

 

 

هنوز دو قدم نرفته بودند، که  یو شوهرش بدون توجه به ما از کنارمون رد شدند. ول رها
 رها برگشت سمت ما و شوکه نگاهمون کرد. هوی

 بغلمون.  دیاز تو بهت در اومد و پر هیاز چند ثان بعد

ذره  کیدلمون براش  یی. خدامیو ماچش کرد مشیچلوند یو غزل هم حساب یپر  من،
اومد که به شوهرش  ادمونیماچ و بوسه و دل و قلوه دادن، تازه  یشده بود. بعد از کل

 .مینگاه هم بهش ننداخت کی یحت چ،یه میسالم که نکرد

و رها و همسرش هم با  میکرد یبا شوهرش هم احوال پرس ،یمن به غزل و پر  یاشاره  با
 کردند. یخانواده هامون سالم و احوال پرس
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فاق و از ات مینیکه بش میگرفت میبا خانواده تصم ییحرف زدن سرپا یبعد از کل خالصه
 .میچهار سال برامون افتاده بگ نیا یکه تو ییها

که  نیو هم میراه افتاد گهید زیم هیبعد از اطالع دادن به خانواده ها به سمت  پس
چشم  یچشم قشنگ و دوست هاش اومدند سمت ما و آراد هم جلو انیرا م،ینشست

صاحب منم دوباره رفت رو  یقلب ب نیما بغلشون کرد و باهاشون گرم گرفت. ا یوزق یها
 آروم گرفت. یکمچند تا فحش،  کیکه خداروشکر با  برهیو

 .میرو نگاه کرد گهیاون ها متعجب همد یدوباره  دنیو غزل بخاطر د یپر  من،

 آراد و گفت: یشونه  یرها زد رو هوی

 ؟یکن ینم ی_ آراد جان معرف

 

 هم سرش رو تکون داد و تند تند گفت:  آراد

 _چرا چرا

 

 کرد. شونیبهشون اشاره کرد و معرف یکی یکیسپس  و

 یها رو م نیبود که ما هر دفعه ا یدونم چه حکمت ی. نممشونیشناخت یانگار ما نم حاال
عجب  اوهو»هیجذاب بودند، مخصوصا اون چشم چمن یلیالمصب همشون خ یول م؛یدید

 طور که بهش زل زده بودم تو دلم گفتم:  نی. همیاسم

 مبارک دوست دختراش. م،یستین لیبخ... ما که ی_ه
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چند تا فحش آبدار نثار  هیناگهان به خودم اومدم و چشمم رو ازش گرفتم و تو دلم  یول
 حرف ها رو زدم کردم و سپس رو به آراد گفتم:  نیکه ا نیخودم واسه ا

 .میباهاشون رو داشت یی_بله، قبال افتخار آشنا

 

 : دیهم با تعجب پرس رها

 کجا؟  ؟ی_جد

 

 ...ی_ تو

 

وسط  دیزد و فکر کنم اسمش اشکان بود، جفت پا پر یور م یلیکه خ انیدوست را هوی
 حرفم و گفت: 

 افتخ... نیبار دو بار که نبوده، صد دفعه ا هی_واال 

 

 انیبه را ظیحرفش رو خورد و با غ ی هیبق ان،یپهلوش توسط را یآرنج تو هیخوردن  با
 نگاه کرد.

 خونسرد روش رو کرد سمت آراد و گفت:  انیرا اما

چهارمه که ما خانوم  ایسوم  یکنم االن دفعه  یگن، فکر م یدرست م یفی_بله خانم شر
 ...مینیب یو دوست هشون رو م یفیشر

 

 کرد و در آخر هم اضافه کرد:  فیقالت رو تعر انیجر یهمه  انیرا
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  مینیب یرو م گهیقدر همد نیکه ماها ا هیچه حکمت نیدونم ا ی_نم

 

و ضربان  دیحرف و نگاهش ته قلبم لرز نینگاه به من کرد. با ا کی یچشم ریسپس ز و
 فرو رفتم و از اطرافم غافل شدم. ینیریش یخلسه  یقلبم باال رفت. تو

به  دیببخش کیبلند شدم و با  یصندل یاز رو ،یو گر گرفتگ ادیز یبا احساس گرما ناگهان
التهاب و گر  نیآب خنک به صورتم، بتونم ا یبا زدن کم دیرفتم تا شا ییسمت دستشو

 درونم رو کمتر کنم. یگرفتگ

 

 

 

آب سرد رو باز کردم و دست  ریرفتم. ش ییرستوران شدم و به سمت روشو ییدستشو وارد
درونم کم  یذره هم از گرما کیمشت آب به صورتم زدم، اما  کیگرفتم و  رشیهام رو ز

 کم بهتر شدم. هیر رو تکرار کردم تا کا نینشد. دو سه بار هم

 رونیکه خواستم برم ب نیخشک کردم و هم یو دست هام رو با دستمال کاغذ صورت
 .دمیشن یبلند یصدا

با خنده  عیبوده و سر یچ یصدا دمیفهم هوی یول ستادم،یلحظه با تعجب سر جام ا کی
 ییچه صداها ییدستشو یکه تو دیباش دهیفهم دیبا گهید» اومدم. رونیب ییاز دستشو

 «ادیم

 رفتم و کنار بچه ها نشستم. زیلبم به سمت م یلبخند رو کی با
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و غزل و رها، بهم نگاه کردند  یبهتر شده بود. پر  یلیلطف اون صدا و آب سرد حالم خ به
 هیاون صدا رو براشون گفتم که باعث شد  انیخندم. منم آروم جر یم یبه چ دندیو پرس

 لب اون ها هم نقش ببنده.  یلبخند گشاد رو

 رها گفت:  ناگهان

 ه؟یرستوران؟ خبر نیاومد نیپا شد یهمتون خانوادگ یبچه ها، واسه چ ی_راست

 

 غزل با ذوق گفت: هوی

 یم یعنیقبول شده؛  یصد و سه پزشک یبا رتبه  ای. درمیرفت بهت بگ ادمونیرها  ی_ وا
 . رازیش یتونه بره دانشگاه علوم پزشک

 

 هم شوکه نگاهم کرد و گفت: رها

 ا؟یدر یگ ی_ راست م

 

که فکر کنم  دیبلند کش غیج هیرها  هویکردم.  نییآره باال پا یذوق کله ام رو به نشونه  با
کل رستوران بستنش به فحش و سپس از جاش بلند شد و به سمتم اومد و بغلم کرد و 

 کرد گفت:  یطور که داشت دنده هام رو خرد م نیهم

 .یدار  یشه، ماشاهلل ماشاهلل، بزنم به تخته چه استعداد یجونم باورم نم ایدر ی_وا

 

 رو گفت و بعدش با انگشت به سرم ضربه زد. نیا
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 نگاهش کردم و گفتم:  ظیغ با

 ،یزن یبه عنوان تخته بهش ضربه م یکه دار  ینیخودت تخته ست. هم یکله  شعوری_ب
 قبول بشم. یعلوم پزشک یسه رقم یباعث شده من با رتبه 

 

 نازک کرد و گفت:  یهم پشت چشم رها

 مییپس شام امشب هم مهمون تو یپرو نشو. راست میکرد فیحاال ازت تعر گهی_خب د
 نه؟ گهید

 

 چپ نگاهش کردم و جواب دادم:  چپ

 .میمجبورم قبول کنم. از بس که من دختر خوب گه،ید میخب چه کن یول ییپرو یلی_خ

 

 وسط بحثمون و گفت: دیآراد پر هوی

به ما شام  دیبا یخانوم واسه چ ایبود و در یبنفشت چ غیج نیا لیدل یگ ی_ رها نم
 بده؟ 

 

 از من جدا شد و به سمت آراد رفت و با ذوق گفت: عیهم سر رها

 ... یکنکور قبول شده، اون هم با رتبه  ایآراد، در ی_ وا

 

شد. با اتمام حرف رها،  دهیداد کش یکه داشت با دقت به رها گوش م انینگاهم به را هوی
 لبش و برگشت و به من نگاه کرد. یلبخند اومد رو کی
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از درونم  ییندا هی. نییو سرم و انداختم پا دمیلحظه هول شدم و نگاهم رو ازش دزد کی
 گفت:

 یکنه هول م یم پسره بهت نگاه نی. چرا تا اینبود یجور  نیچت شده!؟ تو که ا ای_ در
 .گهید یپسره مثل پسرا کی نمی. آدم باش و درست و خانومانه رفتار کن، ایکن

 

 

 

با  یر یگفتند، از افکارم و درگ یم کیو دوست هاش که داشتند تبر انیآراد و را یصدا با
انداختم و  یبه من زل زده بودند، نگاه یو به بچه ها که همگ دمیخودم دست کش

 گفتم: عیکه از اون جو خالص بشم سر نیکردم و واسه ا یلب ریز یتشکر 

 ؟یخواست ی_ خب رها خانوم مگه شام نم

 

 خوام. ی_ البته که م

 

 تا با بابا برم برات غذا سفارش بدم. نیجا بش نی_ پس هم

 

و دوست  انیتکون داد و آراد هم تشکر کرد. سرم رو به سمت را یسر  ییهم با پررو رها
 که بهشون نگاه کنم گفتم: نیبدون ا یهاش چرخوندم، ول

شام مهمون  دیداشته باش فیجا تشر نیلطفا شما و دوستانتون هم هم یسلطان ی_ آقا
 من. 
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 .میبر دیکم کم با گهیو د می_ نه ممنونم، ما شام خورد

 

 تکون دادم و بدون نگاه کردن بهش گفتم:  یسر 

 .دی_باشه، هر جور راحت

 

کردند و رفتند. من هم به  یشون بلند شدند و خداحافظو دوست هاش هم از جا انیرا
 که خانواده ها نشسته بودند رفتم و آروم به بابا گفتم:  یز یسمت م

 که نداره؟  ی_بابا به رها و شوهرش هم گفتم واسه شام مهمون ما باشن، اشکال

 

 زد و گفت:  یهم لبخند بابا

 .ی_نه بابا جون چه اشکال

 

دارند هالک  یکه فکر کنم همه از گشنگ میواسشون غذا سفارش بد میبر دی_پس بلند ش
 شن. یم

 

که  نیبلند شد و هر دومون بعد از مطمئن شدن از ا زیتکون داد و از پشت م یهم سر  بابا
 .میتا غذا سفارش بد میخورند، رفت یهمه جوجه کباب م
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تم جا به جا کردم تا دس یرو تو ینیریش یو جعبه  ستادمیقدم مونده به در شرکت ا چند
 رو درست کنم. فتهیسرم ب یذره مونده بود تا از رو کیبتونم شالم که فقط 

 بار واردش شدم. نیپدرم قدم برداشتم و واسه اول یبه سمت شرکت ساختمان سپس

 دونستم. یشرکت خوشگل بود و من نم نیماشاهلل، چقدر ا ماشاهلل

مرد سه متر  هی یبا صدا هویزدم، که  یم دیطور با دهن باز داشتم اطرافم رو د نیهم
 فته،یکه خواست ب نیخورد. اما هم چیتو دستم پ ینیریهوا و هول کردم و جعبه ش دمیپر

بوده که  یصاحب اون صدا ک نمیسرم و باال آوردم تا بب تیگرفتمش و بالفاصله با عصبان
 .کتهعمو حسن نگهبان شر  دمید

 

 

موفق  ادیز یجواب عمو حسن رو بدم، ول یکردم آرامشم رو حفظ کنم و با خونسرد یسع
 کم حرص که کامال تو صدام مشهود بود، گفتم: هینشدم و در آخر با 

 کینزد د؛یکرد یم یز یچ ،یاوهون ،یِاِهن هی! آخه قربونتون برم دیی_ ِاه... عمو حسن شما
 بود زهرم بترکه.

 

 یقدر م نیو ا ستیدونستم حواست به من ن یجان، نمبابا  دی_سالم دخترم ببخش
 .یترس
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 گفتم:  یاومد که سالم نکردم و با شرمندگ ادمی هوی

 خانواده خوبن؟ د؟یحواسم نبود سالم کنم. سالم عمو جون، خوب هست دیببخش یوا ی_ا

 

 تکون داد و گفت: یهم سر  عمو

تو  میجوونا حواسشون پرته. خداروشکر ما هم خوب یروزا همه  نی_ اشکال نداره دخترم. ا
 ؟یچطور 

 

 خوبم.  ی_ مرس

 

دستم  یتو ینیریش یبه جعبه  یلبش اشاره ا یلبخند رو هیکم مکث کرد و بعد با  هی عمو
 کرد و گفت: 

 ه؟یعروس ینیریش ه؟ی_خدا بخواد خبر

 

 دانشگامه. یقبول ینیریش نیکجا بود عمو جون ا یعروس ینیری_ نه بابا، ش

 

 گفت: یزد و با خوشحال یهم چشم هاش برق عمو

 ؟ی_ به به مبارکه، حاال کجا قبول شد

 

 ذوق جواب دادم:  با
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 .رازیش ی_علوم پزشک

 

 دخترم. یش ریبابا جان انشاهلل عاقبت به خ نی_ماشاهلل ماشاهلل، آفر

 

 عمو، انشاهلل. ی_ مرس

 

 ؟یندار  یمن برم دخترم کار  گهی_خب د

 

 .دیلحظه صبر کن هی_ چرا چرا، 

 

 عمو حسن گرفتم و گفتم: یرو باز کردم و جلو ینیریش یجعبه  در

 .دی_ بفرمائ

 

 هم آروم با دستش جعبه رو پس زد و گفت:  عمو

 ترسم قندم بره باال. ی_دستت درد نکنه دخترم، م

 

 رو دوباره جلوش گرفتم و با اعتراض گفتم:  جعبه

 شه. ینم تونیزینکرده چ ییکه خدا ینیریدونه ش هی_اه... عمو حاال با 
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 دارم. یتوئه بر م یقبول ینیری_ باشه پس چون ش

 

 برداشت و گفت: ینیریش کی سپس

 .یکام باش نیری_ دستت درد نکنه دخترم ش

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 یندار  یبدم کار  ینیریهمکارها هم ش ی هیمنم برم به بق گهی_نوش جونتون، خب پس د
 عمو جون؟ 

 

 _نه دخترم، برو به سالمت خدا به همرات.

 

 _ خداحافظ.

 

 _ خدانگهدار.

 

 سوم که اتاق پدرم توش بود رو فشردم. یطبقه  یسمت آسانسور رفتم و دکمه  به

پدرم رفتم و  یمنش ،یازش خارج شدم و به طرف خانم احمد ستاد،یآسانسور ا یوقت
 بهش گفتم که خبر اومدن من رو به بابا بده. 
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به سرعت وارد  ،یوارد شدن به اتاق بابا توسط خانم احمد یبعد از کسب اجازه برا خالصه
 شدم. باشیاتاق بزرگ و ز

 

 

 بلند شده بود و بغلش کردم. زشیذوق رفتم سمت بابا که از پشت م با

 

 _ سالم بابا جونم...

 

 بابا؟ یشنگم خوب_سالم دختر ق

 

 .یعال ،ییبابا می_ عال

 

 ته؟یقبول ینیری. شیآورد ینیریکه ش نی_خداروشکر خب مثل ا

 

 تکون دادم و جواب دادم: یسر 

 .ارمیب ینیریشما و همکارهاتون هم ش ی_ اوهوم مامان گفت برا

 

 .نیکرد ی_ کار خوب
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 لبخند زد و ادامه داد:  کی سپس

 همه مهندس کمه؟ نیواسه ا ینیریجعبه ش کی یکن ی_فقط فکر نم

 

 جواب دادم:  یشرمندگ با

 .دیببخش اده،یز یلیدونستم تعدادتون خ ی_خب من نم

 

 یهم فردا م شونیدم، واسه بق یم ینیریطبقه رو ش نینداره امروز فقط هم ی_ اشکال
 خرم.

 

 .هی_ باشه فکر خوب

 

کنار  دمیآخه د ؟یشناخت یاومده بود رستوران رو م روزیکه د یاون پسر  ا،یدر ی_ راست
 بود. ستادهیشماها ا

 

 کم فکر کردم و سپس جواب دادم: هی

 ؟یگ یرو م ی_ سلطان

 

 .یسلطان انی_ا: آره، را
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تو راه قالت  نمونیماش یهستند که وقت ییو دوست هاش همونا ی_آره خب سلطان
 رو درست کرد، دوست هاش که... نیماش انیخراب شد؛ کمکمون کردند. البته را

 

 لب با خودم گفتم: ریز

 گرم بود. ی_ دوست هاش که سرشون با غزل و پر 

 

 : دمیاومد و با تعجب پرس ادمی یز یچ کی هوی

 نش؟یشناس یشما از کجا م ی_راست

 

 مهندس دارم. هیبه  ازیپروژه بزرگ ن هی_ گفته بودم که واسه 

 

 _ آره. 

 

دارم و  اجیبود که به مهندس ساختمان احت دهیشن یسلطان انیپسره، را نیهم روزی_ د
 اومد شرکت واسه استخدام.

 

 _ خب؟

 

 و استخدامش کردم. ستیسابقه اش بد ن دمیمنم د گهید یچی_ ه
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 تعجب گفتم: با

 _ واسه اون پروژه بزرگه؟

 

 یشرکت واسه نظارت رو یرو تو یخواد، سلطان یبا تجربه م یلیمهندس خ هی_نه اون که 
 استخدام کردم. کیکوچ یساختمون ها

 

 یشرکت پدرم کار م یتو دمیکه فهم نیواسه ا ییجورا هیشد.  یجور  هیلحظه ته دلم  کی
چشم سبز رو  هیپسر خجالت نیبه بعد ا نیاز ا یعنیکنه خوشحال شدم با خودم گفتم 

 . مینیب یرو م گهیقدر هم د نیکه ما ا بهیعج یلی. واقعا خنمشیب یم شتریب

 

 هام رو پس زدم و به بابا گفتم: فکر

 _ آها، چه جالب.

 

 جالبه؟ ی_ چ

 

که  روزمیپسره بود. د نیبا هم میقالت کرد یهم که گفتم تو یتصادف د،یدون ی_ آخه م
 که دوست آراد، شوهر رهاست. میدیو فهم مشیدیرستوران د یتو یاتفاق

 

 ؟یبرد صافکار  یرو هم مهندس سلطان نتیماش یعنی_
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رو نداشتم، خودش رفت  یچون آدرس صافکار  یکنم دوست هاش بردند. ول _ نه، فکر
 «نگفتم که خودمم باهاش رفتم اطیواسه احت» گرفت.  لیرو تحو نیماش

 

آخر  یقالت بهتون کردند واسه مهمون یکه تو ی_خب پس واجب شد بخاطر کمک و لطف
 «ودچقدر بابام روشن فکر و مهربون ب ،یناز  یآخ».میهفته دعوتشون کن

 

 نشون دادم و گفتم: الیخیب یلیخودم رو خ یبود، ول یدلم عروس یکه تو نیا با

 به مامان هم خبر بده. ،یکه دعوتشون کن نی_باشه فقط قبل از ا

 

 _ باشه. 

 

 ن؟یبا من ندار یکار  گهی_ خب د

 

 هم گونه ام رو بوس کرد و گفت: بابا

 _ نه دخترم برو به سالمت.

 

دادم و پس از گفتن خداحافظ، از اتاق خارج  لیلبخند دندون نما به بابا تحو کی منم
 رونیکردم از ساختمون ب یو عمو حسن هم خداحافظ یکه از خانم احمد نیشدم و بعد ا

 زدم.
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شرکت پدرم بود، از  نیاز مهندس یکیکه حاال  انیشدم و روشنش کردم. فکر را نیماش سوار
 رفت.  ینم رونیسرم ب

سبز چشم هاش بود که آدم رو وادار به نگاه کردن  ی لهیاون دو تا ت یتو یدونم چ ینم
 کرد. یبهش م

اون حضور  یو دوست هاش هم تو انیآخر هفته که را یمهمون یادآور یبا  ناگهان
 رو برداشتم و به مامان زنگ زدم. یداشتند، گوش

 انیکرده بودم و خبر حضور را فیبابا هم تعر یقالت که برا یها انیاز گفتن همون جر بعد
 تلفن رو قطع کردم و راه افتادم. ،یمهمون یو دوست هاش تو

بلند  یکردم و با صدا یکه عاشقش بودم رو پل« عقل و عشق از شادمهر»راه، آهنگ یتو
 باهاش خوندم.

 

 

 یحرف چه

 

 داره یتو نگاهت هست ، که چشمات زندگ یحرف چه

 

 داره یکنارت ، تازگ یتکرار  یِ ایدن نیا که
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 شهیهم

 

 ستیهم دسِت آدم ن یکیعقل و عشق  نیب شهیهم

 

 ستیدسِت آدم ن چوقتی، که ه دونمیو م نیعشق هم از

 

 شهیم تیوونگیعشق بودن همه د میجا تسل هی

 

 شهیم تی، تموِم زندگ یکردیکه فکر نم یکس

 

 دادمی، به من که دل نم یبه من داد ییایدن چه

 

 افتادم...  ادشیتو دلم ُگم بود ، که با تو  یعشق چه

 

 

 

 «یلیو عشق، شادمهر عق عقل»
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 یپشه م نیماش یکرده بودم و داشتم تو ریگ کیتراف یبود که تو یساعت مین بایتقر
 پروندم.

رو  یپر  یحمله ور شدم و شماره  میبه سمت گوش د،یکه به ذهنم رس یبا فکر  ناگهان
 گرفتم. طبق معمول هنوز دو تا بوق نخورده بود که جواب داد.

 

 _الو

 

 ؟یخوب ای_ سالم عشق در

 

 !  یحرف هات خرم کن نیبا ا یخوا یو م یدرخواست از من دار  هی_حتما االن دوباره 

 

 ؟یدیاز کجا فهم یپر  ،یوا ی_ ا

 

 رو؟ ی_ چ

 

 _که خرت کردم.

 

 جواب داد: یبا لحن مسخره ا یپر 
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 هر هر، نمکدون. _ هر

 

 باره.  یگه انگار خودش نمک از سر و روش م یم نی_ همچ

 

 چته. نمی_ خب حاال بنال بب

 

 یکه با رتبه  یهمراه با کس گه،یساعت د کیافتخار رو بهت بدم که  نیخواستم ا ی_ م
 .دیخر یایقبول شده ب رازیش یعلوم پزشک ،یسه رقم

 

 ؟یواسه چ دیال اصال خرتحفه خانم حا ریبگ لی_کمتر خودت و تحو

 

 .گهید ی_ واسه مهمون

 

 _ آها.

 

 نه؟ ای یای_ حاال م

 

 دم در خونمون باش. گهیساعت د کی_آره، 
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 .ای_ باشه، فقط دور نکن

 

 .ی_ اوک

 

 بوق، بوق... بوق،

 دلم گفتم: تو

که قبل از قطع  یر یگ ینم ادیوقت  چیکه فکر کنم ه یواقعا خاک تو سرت پر  یعنی_ 
 . یکن یکردن خداحافظ

 چند تا فحش آبدار هم نثارش کردم. کی و

 

 زود منصرف شدم. یول اد،یبه غزل هم زنگ بزنم که اونم باهامون ب خواستم

بود. چون من آدم فوق العاده سخت « نه»با من  دیدر مورد خر شهیجواب غزل هم آخه
 شد. یم وونهیاز دستم د دیاومد خر یکه باهام م یبودم و هر ک یپسند

 یبا خوردن غذا تو یکرد. گاه یم یخال یرو واسه تالف بمیآخر کار ج شهیهم هم یپر  نیا
 یپاساژ ها نیگرون تر یکردن تو دیهم با خر یشهر و گاه متیگرون ق یرستوران ها

 شهر.

رو به حرکت در آوردم  نیو ماش دمیپشتم، از جا پر یها نیمتعدد ماش یبا بوق ها ناگهان
 ترمز زدم. یپر  یخونه  یساعت بعد، جلو کی قایو دق

 

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

182 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گفتم:  عیاز فروشنده، به سمتش رفتم و سر یاز خداحافظ بعد

 دستته؟ یتو کی_چرا دو تا پالست

 

 نازک کرد و گفت:  یهم پشت چشم یپر 

خوشگل هم  یلیلباس شب خ هی ،یآورد یلباست رو در م یکه تو داشت ی_اون موقع
 .دمشیتنم خوشگله خر یتو دمید یو وقت دمشیچشم من رو گرفت و رفتم پوش

 

 لبخند دندون نما زد. هیرو گفت و  نیا

 

 ش؟یدیخر ی_ اونوقت با پول ک

 

 .نیمن رو باال گرفت و گفت: با ا کارت

 

 .گهید ییبگم واال، پررو ی_ چ

 

که بعد از سه ساعت راه رفتن و خسته شدن و سر و کله زدن با تو، دست  ی_توقع ندار 
 برم خونه. یخال
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پاساژ رفت. منم دنبالش  یچپ نگاش کردم که روش رو کرد اونور و به سمت خروج چپ
 .میو سوار شد میرفت نیبه طرف ماش م،یکه از پاساژ خارج شد نیرفتم و بعد از ا

 

مختلف بودم  یپاساژ و مغازه ها یهفته، همش تو نیا یهفته هم گذشت و من تو اون
بود و من و مامان از  یجشن رو بخرم. امروز هم، روز قبل از مهمون ازیمورد ن لیتا وسا

 .میکرد یکار م میصبح داشت

 

از مبل ها پهن  یکی یرو اد،یز یها رو کنار در گذاشتم و با خستگ دیخونه شدم و خر وارد
 زنه. یبرق م یز یهمه جا از تم دمینگاه به دور و ورم انداختم که د کیشدم. 

 .رونیخانم نا آشنا از آشپزخونه اومد ب کی هوی

بگم  یز یکه خواستم چ نیمبل ولو شده بودم، جمع و جور کردم و هم یرو که رو خودم
 گفت: یمامان اومد که م یصدا

 خانم کارتون تموم شد؟ ی_ زر 

 

 سمت مامان برگشتم که گفت: به

 ؟یاومد ی_ سالم دخترم، ک

 

 _ سالم تازه اومدم. 

 

 به اون خانمه کردم و ادامه دادم:  یاشاره ا سپش
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 د؟یکن ینم ی_معرف

 

 زد و جواب داد: یهم لبخند مامان

جا تا  نیخانم هم اومدند ا یزر  د،یخر یخانم هستند؛ از عصر که تو رفت یزر  شونی_ ا
 جشن فردا به من کمک کنند. یبرا

 

جمله استفاده کرد.  نیاون خانمه بگه خدمتکاره و از ا یخواد جلو یکه مامان نم دمیفهم
خوب بود، ساده  مونیکه وضع مال نیبا وجود ا شهیبود و هم یا دهیآخه مامانم زن فهم

 دونست. یسطح م کیجامعه رو در  یکرد و همه  یم یو ساده زندگ دیپوش یم

 

که خواستم به طرف اتاقم برم، مامان  نیخانم گفتم و هم یبه مامان و زر  یدینباش خسته
 گفت: 

  ؟یخور  یشام نم ای_در

 

 خوردم.  یز یچ هی رونی_نه ب

 

 تکون داد و گفت: یهم سر  مامان

 . یش داریزود ب دیو هم فردا با ی_ باشه پس برو بخواب که هم خسته ا
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لباس  عیگفتم و سپس به طرف اتاقم راه افتادم. بعد از وارد شدن به اتاق، سر یباشه ا منم
 .وستمیتخت و به آغوش گرم خواب پ یرو دمیهام رو عوض کردم و پر

 

 

 

 و گفت:  نیخودش رو پرت کرد تو ماش یدو تا بوق نزده بودم که پر  هنوز

 .می_بزن بر

 

 تعجب نگاهش کردم که گفت:  با

 ؟یکن ی_چته چرا نگاه م

 

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 ن؟یتو ماش یپر  ی_ اوال سالمت کو، دوما چه خبرته؟ چرا مثل خر م

 

 دلم خواست. ،یواسه من اوال دوما نکنا در ضمن سالم خر هم خودت ی_ هو

 

 رو روشن کردم و راه افتادم. نیتاسف واسش تکون دادم و ماش یاز رو یسر 
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مختلف  یتو پاساژ ها میاز راه افتادنمون گذشته بود و ما کماکان داشت یحدودا سه ساعت 
 .مینکرده بود دایپ یز یو هنوز چ میدیچرخ یم

خواستم  یکه م یز یکدوم اون چ چیه یداد، ول شنهادیبهم پ یادیز یلباس ها یپر  البته
 نبود.

 نیو ب امیبه نظر ب بایز یلیشه، خ یمن گرفته م یکه برا یجشن یدوست داشتم تو آخه
 همه بدرخشم.

 از درونم گفت:  ییندا کی ناگهان

 .ادیخواد ب یهم م انیکه را نهیبخاطر ا دمی_شا

 

 پاساژ ادامه دادم. یخودم زدم و به گشتن تو نیتشر به افکارم و همچن کی

 اشاره کرد. یصدام زد و به لباس یکردم که پر  یمغازه نگاه م کی نیتریبه و داشتم

قرمز بود  یلباس دکلته  کیصورتم زدم.  یبه پهنا یلبخند با،یز یلیاون لباس خ دنید با
 کمرش کار شده بود. یبه حالت کمربند، رو ییطال یسنگ دوز  کیکه 

بلند که به رنگ خود لباس بود از پشت  ریحر کی یزانوهام بود ول یلباس تا باال یبلند
 اومد. یپاهام م نییتا پا بایبهش وصل شده بود، که تقر

آخر هفته هم  یمهمون یخوشگل بود و برا یلیخ یساده بود، ول یکه اون لباس کم نیا با
 مناسب بود. یلیخ

لباس  عیبود رفتم و بعد از وارد شدن، سر نشیتریو یلباس تو نیکه ا یسمت مغازه ا به
 اتاق پرو. یرو گرفتم و رفتم تو

زد.  یبرق نیبه خودم انداختم. چشم هام از تحس ینگاه نهیآ یو تو دمیرو پوش لباس
 تر هم شده بود. بایتن من ز یبود و تو بایز یلیلباس خ



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

187 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

اومد که  یپر  یدو تا ضربه به در خورد و بعد صدا هویکردم که  یخودم رو برانداز م داشتم
 گفت: یم

 ؟یدیپوش ای_ در

 

دهنش مثل در گاراژ باز شد و چشم هاشم  دنمیبا د یگفتم و در رو باز کردم. پر  یا آره
 شدند.  یاندازه دو تا نعلبک

 

 گفتم: یناراحت با

 _ بده؟ زشت شدم؟

 

 حالت چهره اش جواب داد:  یتو یر ییهم بدون دادن تغ یپر 

 .ادیبهت م یهم بپوش ی. البته تو گونیمثل فرشته ها شد ه،ی_خفه شو بابا زشت چ

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 رمش؟_به نظرت بخ

 

پاساژها بچرخم. زود  نیا یتنم نمونده که باهات تو یتو یجون گهی_ آره بابا، واال من که د
 کارتت رو هم بده تا حساب کنم. ار،یلباس رو در ب
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 گفتم و کارت رو بهش دادم و در رو بستم. یا باشه

 یتو کیبا دو تا پالست یپر  دمیرفتم، که د رونیآوردن لباس از اتاق پرو ب رونیاز ب بعد
 .ستادهیدر مغازه ا یدستش جلو

 

 

 

 گفتم:  عیاز فروشنده، به سمتش رفتم و سر یاز خداحافظ بعد

 دستته؟ یتو کی_چرا دو تا پالست

 

 نازک کرد و گفت:  یهم پشت چشم یپر 

خوشگل هم  یلیلباس شب خ هی ،یآورد یلباست رو در م یکه تو داشت ی_اون موقع
 .دمشیتنم خوشگله خر یتو دمید یو وقت دمشیچشم من رو گرفت و رفتم پوش

 

 لبخند دندون نما زد. هیرو گفت و  نیا

 

 ش؟یدیخر ی_ اونوقت با پول ک

 

 .نیمن رو باال گرفت و گفت: با ا کارت
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 .گهید ییبگم واال، پررو ی_ چ

 

که بعد از سه ساعت راه رفتن و خسته شدن و سر و کله زدن با تو، دست  ی_توقع ندار 
 برم خونه. یخال

 

پاساژ رفت. منم دنبالش  یچپ نگاش کردم که روش رو کرد اونور و به سمت خروج چپ
 .میو سوار شد میرفت نیبه طرف ماش م،یکه از پاساژ خارج شد نیرفتم و بعد از ا

 

مختلف بودم  یپاساژ و مغازه ها یهفته، همش تو نیا یهفته هم گذشت و من تو اون
بود و من و مامان از  یجشن رو بخرم. امروز هم، روز قبل از مهمون ازیمورد ن لیتا وسا

 .میکرد یکار م میصبح داشت

 

از مبل ها پهن  یکی یرو اد،یز یها رو کنار در گذاشتم و با خستگ دیخونه شدم و خر وارد
 زنه. یبرق م یز یهمه جا از تم دمینگاه به دور و ورم انداختم که د کیشدم. 

 .رونیخانم نا آشنا از آشپزخونه اومد ب کی هوی

بگم  یز یکه خواستم چ نیمبل ولو شده بودم، جمع و جور کردم و هم یرو که رو خودم
 گفت: یمامان اومد که م یصدا

 خانم کارتون تموم شد؟ ی_ زر 

 

 که گفت:سمت مامان برگشتم  به
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 ؟یاومد ی_ سالم دخترم، ک

 

 _ سالم تازه اومدم. 

 

 به اون خانمه کردم و ادامه دادم:  یاشاره ا سپش

 د؟یکن ینم ی_معرف

 

 زد و جواب داد: یهم لبخند مامان

جا تا  نیخانم هم اومدند ا یزر  د،یخر یخانم هستند؛ از عصر که تو رفت یزر  شونی_ ا
 جشن فردا به من کمک کنند. یبرا

 

جمله استفاده کرد.  نیاون خانمه بگه خدمتکاره و از ا یخواد جلو یکه مامان نم دمیفهم
خوب بود، ساده  مونیکه وضع مال نیبا وجود ا شهیبود و هم یا دهیآخه مامانم زن فهم

 دونست. یسطح م کیجامعه رو در  یکرد و همه  یم یو ساده زندگ دیپوش یم

 

که خواستم به طرف اتاقم برم، مامان  نیخانم گفتم و هم یبه مامان و زر  یدینباش خسته
 گفت: 

  ؟یخور  یشام نم ای_در

 

 خوردم.  یز یچ هی رونی_نه ب
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 تکون داد و گفت: یهم سر  مامان

 . یش داریزود ب دیو هم فردا با ی_ باشه پس برو بخواب که هم خسته ا

 

لباس  عیگفتم و سپس به طرف اتاقم راه افتادم. بعد از وارد شدن به اتاق، سر یباشه ا منم
 .وستمیتخت و به آغوش گرم خواب پ یرو دمیهام رو عوض کردم و پر

 

 

 

 

از «جهان  دیحاال ام»خوند: یکه خواننده اش داشت م یبلند و وحشتناک آهنگ یصدا با
مادر  دمی، سرم رو برگردوندم که دبودم جیطور که خواب آلود و گ نیو هم دمیخواب پر

آهنگ رو گذاشته و صداش رو تا ته بلند  نیاتاقم و ا یگرام دستگاه پخش رو آورده تو
 کرده.

 مامان گرد شد که گفت:  دنیهام از د چشم

 ؟یبلند ش یخوا ی_خانم لنگ ظهره ها، نم

 

 :دمیپرس دمیمال یطور که چشم هام رو م نیو هم دمیکش یا ازهیخم

 ساعت چنده؟_ مگه 
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 _دو.

 

 مثل جت از جام بلند شدم و تند گفتم: هوی

 کار دارم. یلیخ یوا ؟ینکرد دارمیچرا ب ؟ی_ چ

 لحظه با خودم گفتم:  کی

 دوش گرفتن و آماده شدن دارم؟ هیاز  ریغ ی_مثال چه کار 

 

 کردنم افتادم و با اعتراض گفتم: داریروش ب ادی ناگهان

 کردنه؟ واقعا از شما توقع نداشتم. داریچه طرز ب نیمامان، ا ی_ راست

 

 کرد و جواب داد: یهم اخم مامان

خدا دارا رو  یخواب یمثل خرس م ،یستی_ از بس صدات زدم زبونم مو در آورد. آدم که ن
 رو داد. یشنهادیپ نیبده که همچ ریخ

 

 کردم و گفتم:  زیهام رو ر چشم

 _پس کار داراست.

 

 مامان گفت: هویکنم که  یر دارا رو تالفکا یکردم که چجور  یفکر م داشتم
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دست  ای یکن که اگر بفهمم دعواش کرد رونیواسه دارا رو از سرت ب دنی_ فکر نقشه کش
 ؟یدی. فهمیدون یخودت م ،یبهش زد

 .یوقت ندار  شتریناهار بخور و آماده شو که تا ساعت هفت ب ایهم ب حاال

 

همه  نیشد. آخه ا لیتبد نیقیبودنم به  یمامان َشَکم در مورد سر راه یحرف ها نیا با
 .ستین یعیرفتار با فرزند ها طب یتفاوت تو

 و ناهار بخورم. نییو بلند شدم تا برم پا دمیمزخرفم دست کش یفکر ها از

 

دارا اومد داخل. اولش متوجه من  هویخوردم که  یآشپزخونه مثل گاو غذا م یتو داشتم
کردن  یتالف یبودم و آماده  ستادهیا نهیکه کنارش دست به س د،یمن رو د ینشد و زمان

 بودم.

 ناناز زدمش و گفتم: یپس کله ا هیبگه،  یز یکه خواست چ نیهم

 ؟یدیفهم شن،یاست یپل یب شنیاست یپل یکه به مامان گفت دمی_ اگر فهم

 

لحظه دلم براش  کیرفت.  رونیتکون داد و از آشپزخونه ب یمظلوم سر  یلیهم خ دارا
کارش افتادم و  ادی عیسر یکه زده بودم رو ماچش کنم، ول ییسوخت و خواستم برم جا

 شدم. مونیپش

دادم از پله  یخوندم و قر م یلب آهنگ م ریطور که ز نیغذام رو شستم و هم یها ظرف
 ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم.

اون هم با اعتراض و غرغر  م،یو ن ساعت کیام رو برداشتم و رفتم حمام و بعد از  حوله
 .رونیمامان اومدم ب یها
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مورد عالقه ام افتادم و با خودم گفتم که تا  یوتر یکامپ یباز  ادیلباسم،  دنیاز پوش بعد
 کنم. یباز  یربع کیوقت هست 

 غرق شدم. یباز  یو تو وتریکامپ یچهار و ربع بود که نشستم پا ایحدودا چهار  ساعت

 

 

 

در اتاق، گردنم رو که خشک شده بود به زور باال آوردم و به مامان که داشت با  یصدا با
 کرد، نگاه کردم. یبودم نگاهم م دهیکه تا حاال ازش ند یتیو عصبان ظیغ

 انداختم. یاتاقم نگاه یوار یدهنم رو به زور قورت دادم و با ترس به ساعت د آب

 پته رو به مامان گفتم:. با تته میشده بود پنج و ن یابوالفضل ک ای

 ...خب... زهی_ م...مام...مان. چ

 

 گفتم:  عیدادم و سر رونیرو پر صدا ب نفسم

 یدونم ک ینم یکنم ول یربع باز  هی. اولش خواستم فقط دی_مامان تو رو خدا ببخش
 ساعت از دستم در رفت و...

 

 مامان که گفت: یصدا با

سرم رو به  عیم تو گلوم خفه شد و سرحرف یادامه « آماده باش گهیساعت د کیتا _» 
 باشه تکون دادم. ینشونه 
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فکر کردم که تا حاال مامان رو  نیکردم و به ا یپوف رون،یکه مامان از اتاق رفت ب نیاز ا بعد
 بودم. دهیند یقدر عصبان نیا

از  ییبو چیکردنم. کال ه یمثل آدمه، نه حمام کردنم و نه باز  دنمیحق داشت. نه خواب البته
 دنیحرف مامان، مثل فرفره از جام بلند شدم و مشغول پوش یادآور ینبردم. با  تیانسان

 کردن شدم. شیلباس و آرا

که شروع به فکر کردن در مورد  نیصورتم تموم شد و هم شیکار آرا قه،یدق ستیاز ب بعد
 شدند. انیچهارچوب در نما یو غزل تو یمدل موهام کردم، در اتاق باز شد و پر 

 ذوق رفتم سمتشون و گفتم: با

 .دیدیداخل که به موقع رس دیایمن. زود ب ی_ سالم عشق ها

 

 .مینکبت امشب پسرکشون دار یسالم چقدر خوشگل شد کی_ عل

 

 تکون داد که گفتم: دییهم سرش رو به نشونه تا غزل

 یمشغول درست کردن موها دیای. فقط زودتر بدیخوشگل شد یلیشما هم خ ،ی_ مرس
 زنه. یم شمیآماده نباشم، مامانم زنده زنده آت گهیساعت د میکه اگر تا ن دیمن بش

 

رو برداشت و به  سیتوالتم بابل زیم یاز تو کشو یگفتند. سپس پر  یدوشون باشه ا هر
 و بلندم شد. یمشک یکمک غزل مشغول فر کردن موها

 دم،یکه خودم رو د نیو هم ستادمیا نهیآ یساعت، حاضر و آماده جلو کیاز حدودا  بعد
 بلند گفتم:
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 چقدر خوشگل شدم. ا،یخدا ی_ وا

 

صورتم به چهره  یرو میمال شیو اون آرا دیدرخش یتنم م یتو بام،یقرمز ساده و ز لباس
 داده بود. یخاص ییبایدخترونه ام ز ی

باعث شده بود که بازوها  شیشونه هام رها شده بود و بلند یبلندم رو یفر شده  یموها
 نباشند. دایپ ادیو شونه هام ز

 

 

 

انداختم.  پشونیبه ت یبابت درست کردن موهام کردم و نگاه یاز غزل و پر  یتشکر 
 . میبودند. امشب قطعا پسر کشون داشت دهیالمصبا چقدرم به خودشون رس

 کیبود. لباسش  بایز یلیخ یلیزانو تنش بود که خ یتا رو یلباس شب مشک کی غزل
خورد.  یخوشگل م ییکمربند طال هیکمرش  یتنگ بود و رو نییبود و از باال تا پا یبند

 بود. ختهیکرده بود و آزاد دورش ر یبلند و خوش حالتش رو هم لخت شالق یموها

 یمجلس دیسف راهنیپ کیکه  یتکون دادم و رفتم سراغ پر  دنیرو به نشونه پسند سرم
خوب بدنش رو قالب گرفته بود.  یلیزانوش بود، به تن داشت که خ یخوشگل که تا رو

 بسته بود و جلوش رو هم فرق کج زده بود. یکرده بود و دم اسب زیموهاش رو هم فر ر

 آه از نهادم بلند شد. ده،یلباس رو با کارت من خر نیا یکه پر  نیا یادآور یبا  هوی

 هیو  رمیخودم رو بگ یباالخره نتونستم جلو یکم با خودم کلنجار رفتم که نزنمش، ول هی
 بهش زدم و گفتم: یپس گردن

 به تنت نشسته نه؟ یلی_ لباست خ



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

197 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بهم رفت و گفت:  یهم چشم غره ا یپر 

وقت واسه  هیسوما  ار،یدر ن یباز  سیقدر خس نی!؟ دوما ایزن یم ی_اوال مگه مرض دار 
 ها. یهزار تومن خودت و نکش ستیدو

 

 بهم زد و با اعتراض رو به من گفت:  یپس کله ا هی هویکه تا اون موقع ساکت بود،  غزل

 .ستیقبول ن یرو داد تیقبول یاصل ینیریش یفقط به پر  یشعور یب یلیخ ای_در

 

چشمک زد و بعد با  کیهم  یها رو گفت و بعد با حالت قهر روش رو برگردوند. پر  نیا
 رفت. رونیبگفت و از اتاق  «ادیعزت ز» کیخنده، 

 شدم و گفتم:  زونیاز گردن غزل آو دمیپر عیسر منم

دونستم با  یچون م یغزل جونم. بخدا خواستم بهت زنگ بزنم ول ،یچشم عسل ،ی_غزل
که  نیمن تو اتاق پرو بودم، بدون ا یهم وقت دهیورپر یپر  نی. ادمینزنگ ،یاینم دیمن خر

 ؟یحاال آشت دیبهم بگه رفت با کارت من واسه خودش لباس خر

 

تکون داد و « البته فکر کنم منظورش خر شدم بود»قانع شدم  یبه نشونه  یهم سر  غزل
 رفت. رونیاز اتاق ب
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بود با من و مامان سالم و  نییطور که سرش پا نیبودنش، هم یخجالت لیبه دل انیرا
به من سالم کردند  هیکه بدونند خجالت چ نیدوست هاش بدون ا یکرد ول یاحوال پرس

 و بعد هم با مامان گرم گرفتند.

با تعجب به سپهر و اشکان که مامان رو به حرف گرفته بودند و داشتند باهاش  داشتم
 کنارم سبز شد. یدختر عمه ام ناز  هویکردم که  یکردند، نگاه م یم یشوخ

نباشه،  یلکه عم یعیطب یجا کیاومد. فکر کنم  یدختر بدم م نیکه چقدر من از ا یوا
 یم یعشوه خرک د،ید یپسر خوشگل م هی یهم وقت شهیصورتش نداشت و هم یتو

 کرد. با خودم گفتم:  یاومد و خودش رو براش لوس م

 و دوست هاش ازم سوال کنه. انی_حتما حاال هم اومده تا در مورد را

 

 گفت: شیشگیهم یبا ناز و عشوه  هویدرست بود چون  حدسم

 ؟یکن ینم یرو معرف ونیآقا نیجون، ا ای_ در

 

 که بهش نگاه کنم گفتم: نیا بدون

 هستند. ی_ دوستان خانوادگ

 

اضافه به سمت  یراه رفتنش بود؛ با عشوه  یقر تو یطور که کم نیگفت و هم یآهان
بود  دهیشده بود و فهم شیادیز یناز و اداها یهم که فکر کنم متوجه  انیرفت. را انیرا

به سمت مبل ها « با اجازه»  کینگاه هم بهش نکرد و با  کی یکه از اون دختراست، حت
 رفت.
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 یبه ناز  انیکه را نیبخاطر ا یدونم چرا، ول یبه راه افتاد. نم یدلم عروس یتو ناگهان
 خوشحال شدم. یلیمحل نداد خ

نازک  یشده بود دوختم. اون هم پشت چشم عیکه ضا یگرفتم و به ناز  انیرو از را نگاهم
 کرد و به سمت سپهر و اشکان رفت و با ناز سالم کرد.

رفته بود، رفتند. در اون  انیکه را ییبهش کردند و به سمت جا یلب ریسالم ز کیهم  اونا
شده  عیمن ضا یآخه بدجور جلو د؛یرو د یصورت ناز  یشد قرمز  یلحظه به وضوح م

 بود.

 

 

 م و گفتم:کردم و دست هام رو به حالت دعا باال برد یپوف

 نجات بده. یدو تا روان نیمن رو از دست ا ا،ی_ خدا

 

و بعد از چک  دمیبه لباس و موهام کش یزد دست یمامان که اسمم رو صدا م یصدا با
 مامان روبرو شدم. یرفتم که با دهن باز دارا و قربون صدقه ها رونیاز اتاق ب شم،یکردن آرا

 به زور دهنش رو بست و گفت: دارا

 .یچقدر خوشگل شد ا،یدر ی_ وا

 

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 _ خوشگل بودم.
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 هم چپ چپ نگاهم کرد و گفت: دارا

 .رتتیکردم تو جو نگ یغلط هی_ خب حاال من 

 

 در اومد. فونیزنگ آ نیاول یکه صدا نییکردم و رفتم پا یشیا

ماچ  یه بعد از کلمن به طرفم اومدند. خالص دنیبا شوهرش وارد خونه شدند و با د خاله
 یم فیمبل نشسته بودند و تعر یکه رو یغزل و پر  شیو بوسه با خاله جون، رفتم پ

 کردند.

 گفت:  عیسر دنمیبا د یپر 

 اون خانومه خاله ات بود؟ ای_در

 

 ندارم.  شتریدونه خاله رو ب هی نی_ آره، هم

 

 _بچه مچه نداره؟

 

 سوزه. یدلم براشون م یلیهنوز بچه دار نشدند. خ ی_ نه، دوازده ساله که ازدواج کرده ول

 

 در اومد. فونیآ یکردند که دوباره صدا یو ناراحت یهم اظهار دلسوز  یو پر  غزل

کردم. بعدش خان  یبار عمه ام با بچه هاش بودند. بلند شدم و با اونها هم رو بوس نیا
طور  نیبا همسرش و هم کهیعموم با همسر و بچه هاش اومدند. بعد از اون عمو کوچ

 .لیفام ی هیپشت سر هم بق
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 مردم. یو ماچ و بوسه کرده بودم، داشتم م یبس احوال پرس از

تا  امرزمیخدا ب یخان مغول بود. مادر بزرگ ها زینبود که، لشکر چنگ لیفام المصب
 از یمن، دست کم یاز مامان و بابا ریبودند و بچه هاشون هم غ دهییتونسته بودند بچه زا

 پدر و مادرشون نداشتند. 

 

زنگ اومد. به زور از جام بلند شدم و به سمت  یمبل افتادم که دوباره صدا یرو یخستگ با
 .ستادمیدر رفتم و کنار مامان ا

رفت  ادمی تمیهام رو فراموش کردم. موقع یشد، تموم خستگ اطیکه وارد ح یکس دنید با
 شدم. رهیسبز، خ ی لهیبه اون دو تا ت اریاخت یو ب

همراه با دو تا دوستش که سپهر و اشکان بودند، وارد خونه شد. هر سه تاشون  انیرا
رو به دست قبلم داده  ارشیمن که حاال اخت یشده بودند، اما چشم ها پیخوشت یلیخ

 .دید ینفر رو م کیبود فقط 

 

 

 

بود با من و مامان سالم و  نییطور که سرش پا نیبودنش، هم یخجالت لیبه دل انیرا
به من سالم کردند  هیکه بدونند خجالت چ نیدوست هاش بدون ا یکرد ول یاحوال پرس

 و بعد هم با مامان گرم گرفتند.

با تعجب به سپهر و اشکان که مامان رو به حرف گرفته بودند و داشتند باهاش  داشتم
 کنارم سبز شد. یدختر عمه ام ناز  هویکردم که  یکردند، نگاه م یم یشوخ
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نباشه،  یکه عمل یعیطب یجا کیاومد. فکر کنم  یدختر بدم م نیکه چقدر من از ا یوا
 یم یعشوه خرک د،ید یپسر خوشگل م کی یهم وقت شهیصورتش نداشت و هم یتو

 کرد. با خودم گفتم:  یاومد و خودش رو براش لوس م

 و دوست هاش ازم سوال کنه. انی_حتما حاال هم اومده تا در مورد را

 

 گفت: شیشگیهم یبا ناز و عشوه  هویدرست بود چون  حدسم

 ؟یکن ینم یرو معرف ونیآقا نیجون، ا ای_ در

 

 که بهش نگاه کنم گفتم: نیا بدون

 هستند. ی_ دوستان خانوادگ

 

اضافه به سمت  یراه رفتنش بود؛ با عشوه  یقر تو یطور که کم نیگفت و هم یآهان
بود  دهیشده بود و فهم شیادیز یناز و اداها یهم که فکر کنم متوجه  انیرفت. را انیرا

به سمت مبل ها « با اجازه»  کینگاه هم بهش نکرد و با  کی یکه از اون دختراست، حت
 رفت.

 یبه ناز  انیکه را نیبخاطر ا یدونم چرا، ول یبه راه افتاد. نم یدلم عروس یتو ناگهان
 ل شدم.خوشحا یلیمحل نداد خ

نازک  یشده بود دوختم. اون هم پشت چشم عیکه ضا یگرفتم و به ناز  انیرو از را نگاهم
 کرد و به سمت سپهر و اشکان رفت و با ناز سالم کرد.
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رفته بود، رفتند. در اون  انیکه را ییبهش کردند و به سمت جا یلب ریسالم ز کیهم  اونا
شده  عیمن ضا یآخه بدجور جلو د؛یرو د یصورت ناز  یشد قرمز  یلحظه به وضوح م

 بود.

 

 

 

زدم  یو پق رمیخودم رو بگ یواقعا خنده دار شده بود و منم نتونستم جلو شیعمل ی چهره
خنده تو  یها هیطور که ته ما نیروبرو شدم. هم یعمل یناز  یخنده که با چشم غره  ریز

که  نیو غزل رفتم. هم یبهش گفتم و با خنده به سمت پر  «دیببخش» کیصدام بود، 
 گفتم: عیسر دم،یرس

رو  یعمل یناز  یو دوست هاش، چجور  یسلطان انیرا نیا دینیبب دیبچه ها نبود ی_ وا
 کردند. عیضا

 

 گه؟ید هیک یعمل ی_ ناز 

 

 .ادیواسه پسرا عشوه م یلیهمون دختر عمه ام که گفتم خ -

 

 : دیبا تعجب پرس غزل

 معتاده؟ یگ یکه م ینیا ای_در
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 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 _وا، چرا؟

 

 .یعمل یناز  ی_ آخه خودت گفت

 

خنده. خدا رو شکر  ریبلند زدم ز یبا صدا هوی ینگفتم، ول یز یلحظه هنگ کردم و چ کی
 رفت. یبلند بود، وگرنه آبروم م کیموز یاون موقع صدا

کردم، رو به غزل و  یدر اومده بود پاک م ادیز دنیطور که اشکم رو که به خاطر خند نیهم
 کردند گفتم:  یکه با تعجب نگاهم م یپر 

گم  ی!؟ من چون کل صورتش رو عمل کرده بهش مهی!؟ معتاد چیگ یم یغزل، چ ی_وا
 .یعمل یناز 

 

 یشدن ناز  عیضا یکه ماجرا نیخنده خالصه بعد از ا ریحرفم زدند ز نیهم با ا یو پر  غزل
در اومد و من از جام بلند شدم تا به استقبال  فونیزنگ آ یصدا م،یدیخند یرو گفتم و کل

که وارد خونه شد و  یکس دنیجشن برم. با د نیا یتموم نشدن یاز مهمون ها گهید یکی
شد، اعصابم متشنج شد  رهیلبخند به من خ کیکرد و بعد با  یپرس البا مامان سالم و احو

 نقش بست. میشونیپ یرو ظیاخم غل کیو ناخودآگاه 

 دلم گفتم:  یتو

 از خارج اومده! یک نیدعوت کرده؛ اصال ا یرو ک نی_ا
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گفتم  یلب ریممنون ز کیگفت. منم  کیکرد و تبر یلبش، سالم یهمون لبخند زشت رو با
گشتم مامان رو  یهر چ یرو دعوت کرده، ول نیو خواستم برم از مامان سوال کنم که چرا ا

 نکردم. دایپ

 یداره اون سمت سالن با مامان و بابا دمیتر به دور و اطرافم انداختم، که د قینگاه دق هی
 کنه. یصحبت م ختیر یب نیا

 قدم به سمت مامان برداشتم، دستم رو گرفت و گفت:  کیکه  نیهم

 صبر کن. ای_در

 

 

 

 بهش نگاه کردم و گفتم:  ظیو با غ دمیکش رونیدستم رو از دستش ب عیسر

 .یدون یدستت به من بخوره، خودت م گهیبار د هی_

 

 باال برد و با خنده گفت:  میهاش رو به حالت تسل دست

 _باشه باشه نزن بچه که زدن نداره.

 

 که خواستم برم گفت: نیرو ازش گرفتم و هم نگاهم

 لحظه صبر کن. هیفقط  ا،ی_ در
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 که نگاهش کنم گفتم: نیا بدون

 .دی_ بفرمائ

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 تیکم از شخص هیخونمون،  یبار اومد نیپونزده سالت بود و واسه اول یوقت ا،یدر نیبب _
 یرفت؛ اما تو بازم اومد رونیو شادت خوشم اومد. بعد از چند روز فکرت از سرم ب یپر انرژ 

هر دفعه که بهت  ی. ولیهات و سر و صداهات، من رو عاشق خودت کرد طنتیو با اون ش
که  ی. گذشت تا وقتیکرد یم یسمتت، تو بهم کم محل امیب خواستم یکردم و م یتوجه م

 .دمیتو رو ند گهیرفتم خارج و د لمیواسه تحص

که اخالقش مثل  نمیب ینوزده ساله رو م یایهمه سال برگشتم و دارم در نیبعد از ا حاال
 بره. یبازم دل م یهمون موقع هاست و اخموئه ول

 .یو ازم فرار نکن یخوام که بهم توجه کن یمن دوستت دارم؛ م ایدر

 

 یمزخرف بودند. آخه ماهک خواهرش، از دوست دختر ها یلیخ یلیهاش خ حرف
 یباز  زیبودمش. حتما اون ه دهیباهاشون د یرنگارنگش بهم گفته بود و خودمم چند بار 

 عالقه و عشق بوده. یدادنش هم از رو یدوست شنهادیهاش و پ

 بخاطر حرف هاش زدم و گفتم: یپوزخند

 یاز اون دوست دختر هاتون که واستون م یکی لیچرت و پرت هاتون رو تحو نی_ لطفا ا
 .دیریوقت من رو نگ نیاز ا شتری. حاال هم بدیبد رندیم

 

 و غزل برم، اما اون دوباره مچ دستم رو گرفت و گفت:  یبرداشتم که به سمت پر  یقدم
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 لطفا به حرف هام فکر... ای_در

 

 ییو با صدا دمیکش رونیدستم رو از دستش ب تیحرفش رو تموم کنه و با عصبان نذاشتم
 از داد نداشت گفتم: یکه دست کم

 گهیبار د هیبار، فقط  هیدم. فقط  یآخره که بهتون تذکر م یدفعه  یشجاع ی_ آقا
 برم. یهمه م یآبروتون رو جلو نم،یازتون بب یحرکت نیهمچ

 

که با  انیرا دنیبا د یگفتم و عقب گرد کردم که برم، ول ادیز یلیخ تیها رو با عصبان نیا
 .ستادمیاومد سمتمون سر جام ا یداشت م یظیغل یلیاخم خ

 

 

 

جذابش کرده بود، رو به من  یلیکه خ شیشونیپ یو با همون اخم رو دیبه ما رس انیرا
 گفت: 

 اومده؟ شیپ یخانوم مشکل ای_در

 

 کرد. یبه ماهان شجاع یفیخف یبا سر اشاره  و

 

هول شده بودم. به  ییجورا کیشده بود، هم خوشحال بودم و هم  یرتیکه برام غ نیا از
 گفتم:  عیخاطر سر نیهم
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 با اجازتون من برم. ستین یز ی_نه چ

 

نفس حبس شده ام  دم،یکه بهشون رس نیو غزل رفتم و هم یبه سمت پر  عیسر سپس
 قیکه چند تا نفس عم نیکردند. بعد از ا یدادم. هر دو با تعجب نگاهم م رونیرو ب
 گفتم: یرو به غزل و پر  دم،یکش

رو دعوت کرده! قبال در مورد برادر ماهک، پسر دوست بابام بهتون  یمامان ک دی_ اگه بدون
 گفته بودم نه؟

 

 گفت: یتکون دادند و سپس پر  یدوشون سر  هر

 رفته خارج؟ ی؟ مگه نگفتکه اسمش ماهان بود ی_ اون

 

 برگشته.  هیفکر کنم چند وقت ی_چرا، ول

 

 !؟یبود یقدر هول و عصب نیا یاومد ی_ حاال چرا وقت

 

ضربان قلبم شدت گرفت و بدنم ملتهب شد. اما  ان،یشدن را یرتیغ یادآور یبا  دوباره
 کردن ماجرا کنم: فیمهارشون کنم و شروع به تعر یکم ق،ینفس عم کیتونستم با 

 یگوساله  نیا یکه به من خبر بده، خانواده  نیمامان خانوم بدون ا نیبگم واال ا ی_ چ
 شینگرفتم و خواستم برم پ لشیتحو ادیز دمش،یدم در د یرو دعوت کرده. منم وقت زیه

که دوباره خواستم  نیشدم و بهش تذکر دادم و هم یدستم رو گرفت. عصب هویمامان که 
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مزخرفات. منم  نجوریو از ا یگفتن در مورد عشق و عاشق رتشروع کرد به چرت و پبرم؛ 
قدم به سمت  هیدوست دختر هات بده و  لیچرت و پرت هات رو تحو نیبهش گفتم برو ا

هام روبرو شد. خالصه  دیبار با داد و تهد نیشما برداشتم که دوباره دستم رو گرفت، اما ا
 ...یسمت شما ول امیدوباره ب هزدم عقب گرد کردم ک کم سرش داد هیکه  نیبعد از ا

 

کم با خودم کلنجار رفتم و  هینه.  ایشدنش رو بگم  یرتیو غ انیبودم که اخم را مردد
 نگم. یز یگرفتم که در اون مورد چ میباالخره تصم

 ؟یچ یگفت: ول عیفضول سر یسایپر نیا اما

 

 شما. شیبعدش اومدم پ گهید یچی_ه

 

جوان  دنیبا د هویزدن اطراف کرد و  دیمشکوک سرش رو تکون داد و شروع به د یپر 
 با ذوق گفت: دند،یرقص یمجلس که اون وسط م یها

 د؟یرقص هست ی هی_ بچه ها پا

 

 تکون داد، اما من از جام بلند شدم و با ذوق گفتم:  ینگفت و سر  یز یچ شهیمثل هم غزل

 ام. هی_من چهار پا

 

 هم از جاش بلند شد و گفت: یپر 

 _ پس حله.
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 م،یبرقص میکه خواست نیو هم میرفت دندیرقص یکه م ییبه سمت کسا ییسه تا سپس
 اومد و به اون دو تا گفتم: ادمی یز یچ کی

 .میرو اجرا کن میگرفت ادیکالس رقص  یکه تو یاون رقص هماهنگ دی_ بچه ها موافق

 

 یقبول کردند و منم به سمت دستگاه پخش رفتم و آهنگ مورد نظر رو پل عیدو سر هر
تر بود، رقص نور  کیاز خودم کوچ یاشاره به پسر عموم که دو سه سال هیکردم. سپس با 

 بودند، روشن شدند. دهیسالن چ یکه به اصرار من و دارا از صبح تو ییها

 میکرد دنیکه شروع به رقص نیوسط و هم میرفت یژست خاص هیو غزل، با  یو پر  من
 و دست زدن کردند. دنیو شروع به سوت کش دندیدست کش دنیهمه از رقص

بود و  نییدونم چرا همش سرش پا یبود. نم انیحواسم به را دم،یرقص یکه م یمدت تمام
 نشونده بود. شیشونیپ یرو یکرد و اخم بد یاصال به ما نگاه نم

از  یکه هنوز کم نیشدم و با ا مونیماهان و کل جمع پش یجلو دنمیلحظه از رقص کی
از من سر جاشون  تیهم به تبع یلبخند تمومش کردم و غزل و پر  هیرقص مونده بود، با 

 .ستادندیا

و به سمت  میکوچولو کرد میتعظ کیکل سالن رو پر کرد.  غیسوت و دست و ج یصدا
و  انیرا یآشپزخونه همش به فکر اخم ها ی. تومیکم آب بخور هیتا  م،یآشپزخونه رفت

 بودم. لشیدل
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رم  یزدم و به سمت مامان رفتم و بهش گفتم که م رونیاز فکر کردن از آشپزخونه ب کالفه
 کرد. یکنم، چون واقعا سرم درد م یاستراحت م یساعت میاتاقم و ن یتو

هش که به من بود نگا دنیبهش انداختم که با د ینگاه میرد شدم، ن انیرا یاز جلو یوقت
 اتاقم. یتو دمیبدنم داغ شد و با سرعت از پله ها باال رفتم و پر

 

 انیرا

 

بشقاب  یکه تو ییها وهیها، کنار اشکان و سپهر نشسته بودم و با م یاز صندل یکی یرو
 کردم. یم یروم بودند، باز  یجلو

که با اخم  ایدر ینگاهم رو هویرو باال آوردم و نگاهم رو اطراف خونه چرخوندم.  سرم
 داد، ثابت موند. یبود و انگار داشت به حرف هاش گوش م ستادهیا یپسر  یروبرو

به  یشربت روش بود و کم یها وانیکه ل یز یاز جام بلند شدم و به سمت م ناخودآگاه
 .ستادمیا زیانتخاب شربت کنار م یبود رفتم و به بهانه  کیو اون پسره نزد ایدر

 یاما چون صدا دیاز داد نداشت به گوشم رس یکه دست کم ایبلند در یصدا ناگهان
 گه. یم یتونستم بفهمم که داره چ یبلند بود، نم کیموز

کشوند،  یکل بدنم رو به دست گرفت و من رو به سمت اون پسر  اریلحظه قلبم اخت کی
 صداش رو واسش بلند کنه. یطور  نیا ایکه باعث شده بود در
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 گفتم: عیسر دم،یرس ایکه به در نیهم

 اومده؟  شیپ یخانوم مشکل ای_ در

 

 به اون پسره اشاره کردم. و

 

 داشتم. یصداش زده بودم حس خوب کیبار با اسم کوچ نیکه واسه اول نیا از

 گفت:  عیهول شد، چون سر یکم ایکردم در حس

 با اجازتون من برم. ست،ین یز ی_نه چ

 

 تر کردم و رو به اون پسره گفتم:  ظیرو غل میشونیپ یرفت اخم رو ایکه در نیهم

 بدونم!؟ یفیتونم نسبتتون رو با خانوم شر ی_م

 

 لبش نشوند و گفت: یلبخند رو کی

 یبود. م یدوران نامزد یکوچولو یدعوا هی نمینامزدشم؛ ا ییجورا هی_ من خواستگار و 
 ه؟یتونم بپرسم که نسبت شما چ

 

 گفتم: یآروم یمشت کردم و با صدا شتریمشت شده بودند، ب اریاخت یهام رو که ب دست

 پدرشون هستم. یاز همکارها یکی_ 
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از طرف اون پسره باشم، به سمت سپهر و اشکان رفتم و با  یکه منتظر جواب نیا بدون
واقعا  یعنیبودم.  یقدر عصبان نیدونم چرا ا یها نشستم. نم یاز صندل یکی یخشم رو

 یبه اشکان و سپهر که داشتند با تعجب نگاهم م ینگاه میبود! ن ایپسره نامزد در نیا
 کردند انداختم.

 : دیسپهر پرس هوی

 شده؟ یز یداداش چ انی_را

 

 دادم و گفتم: رونیرو پر حرص ب نفسم

 _ نه.

 

 ده ها. یطور نشون نم نیرفتار و چهره ات، ا ی_ ول

 

 .ستین یز ی_ گفتم که چ

 

بودم و از  ریبا خودم درگ قهینگفتند. تا چند دق یز یچ گهیحرفم ساکت شدند و د نیا با
شد عوض شد و سپس  یکه داشت پخش م یاطراف غافل شده بودم، که ناگهان آهنگ

ها هم بلند شد.  غیدست و ج یچراغ ها خاموش شدند و با روشن شدن رقص نورها صدا
آهنگ  تمیر با هوی. دمیو دوست هاش رو اون وسط د ایسرم رو با تعجب باال آوردم، که در

همه مرد و مخصوصا  نیا یاون وسط داشت جلو ایکه در نیکردند. از ا دنیشروع به رقص
 کردم. دایپ یحس بد دیرقص یاون پسره م
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که  ینشوندم و تا وقت میشونیپ یرو یظیغل یلیاخم خ اریاخت یانداختم و ب نییرو پا سرم
 .اوردمیرقصشون تمام شد، سرم رو باال ن

که داشت با مادرش  ایدر یخسته  یو نگاهم رو به چهره  اوردیسر دلم طاقت ن آخر
 کرد، دوختم. یصحبت م

بهم  یشد، نگاه یداشت از کنارم رد م یاز اتمام صحبتش به سمت من اومد و وقت بعد
 از پله ها باال رفت. عیانداخت و بعدش سر

 

 

 

 ایدر

 

دست هام گرفتم و خسته از دعوا کردن  نیطرف تختم رفتم و روش نشستم. سرم رو ب به
 یو چشم هام رو رو دمیتخت دراز کش یآروم رو ان،یرا یاخم ها دنیبا ماهان و بعدش د

 از سردردم کم بشه. یکم دیهم گذاشتم تا شا

گفته که  انیبه را یز یماهان چ دیکه شا دیبه فکرم رس هویگذشته بود که  یساعت مین
 و ناراحت شده. یعصبان

و مرتب کردن لباس و موهام، از اتاق  شمیآرا دیاز جام بلند شدم و بعد از تمد عیسر پس
 زدم. رونیب

بود رفتم.  ستادهیا یعمل یاومدن از پله ها، به سمت ماهان که کنار ناز  نییاز پا بعد
که  نیشد. هم رهیلبخند چندش بهم خ هیفاصله گرفت و با  یاز ناز  عیسر دنمیماهان با د

 :دمیپرس تیصبانبا ع دمیبهش رس
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 ؟یبهش گفت ی_ چ

 

 با تعجب گفت:  ماهان

 ؟ی_به ک

 

 _ به همکار بابام.

 

 بهم زد و گفت:  شیچندش تر از لبخند قبل یهم لبخند ماهان

 هی نمیو ا یرو گفتم که تو نامزدم نینگفتم؛ فقط ا یخاص زیچ یگ ی_آها اون پسره رو م
 بود.  یدوران نامزد یکوچولو یدعوا

 

و فکر  دیلرز یپررو م یپسره  نیبودن ا یو عوض یشعور یبخاطر ب تیهام از عصبان دست
باال آوردم و با  دیکنم صورتم از خشم قرمز شده بود. انگشت اشاره ام رو به نشونه تهد

 تونستم کنترلش کنم، گفتم:  یکه نم یخشم

 یو نامزد یخواستگار  ای یدر مورد عشق و عاشق گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی_بخدا اگر 
سپارمت  یبرم و بعدش م یاولش خودم آبروت رو م ،یچرت و پرت ها حرف بزن نیو ا

خودم  یکه جلو نهیا یها فقط برا نیکنه. ا کاریدونه باهات چ یدست بابام که خودش م
حرف هات رو  نیکلمه از ا کی یحت یکه بخوا یبه حال روز  یوا ،یمزخرفات رو نگ نیا

تذکر  نیدوم ا یدم و دفعه  یبار بهت م کی نیتذکر رو هم فقط هم نی. ایبگ هیبق یجلو
 کنه. یفرق م یتذکر معمول هیبا  یلیخ
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 زد و گفت:  یحرص پوزخند با

 ؟یگ یم ختیر یب یبخاطر اون پسره  یرو دار  نایا ی_همه 

 

 گفتم:  ظیغ با

از  شتریپات رو ب نمیهم نب گهیبا من نداره، د ی_خفه شو اون فقط همکار پدرمه و نسبت
 رونتیتا حاال هم فقط احترام خانواده ات رو نگه داشتم که ب یدرازتر کن متیاز گل نیا

 نکردم.

 

 

 

 یتوجه نیتر کینگاهم کرد؛ اما من بدون کوچ نیبا تموم شدن حرف هام، خشمگ ماهان
که اون طرف سالن  یرد شدم و خواستم به سمت غزل و پر  شیعصب یچشم ها یاز جلو

از اون اخم  یخبر  گهیرو که د انیرا هویکردند برم که  یبه من نگاه م یشتند با نگراندا
از سر  ینفس اریاخت ی. بدمیاون ورتر از خودم د یقدمصورتش نبود، چند  یرو یقبل ظیغل

 رفتم. یو به طرف غزل و پر  دمیکش یآسودگ

بود که من نامزد  دهیبود و فهم دهیصحبت هامون رو شن انیکه را نیاز ا ییجورا کی
 خوشحال بودم. ستم،یماهان ن
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شدم و بعد از شستن دست و صورتم و کم  داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا دنیشن با
 به آشپزخونه رفتم تا صبحانه بخورم. ییدر دستشو یکردن فشار زندگ

 یصندل یو کره و مربا و عسل و خامه و گردو و... پر کرد و رو ریرو از انواع پن زیم مامانم
 نشست و گفت: ییروبرو

 سر کالس مغزت کار کنه. یبر  یخوا یاالن م یر ی_ بخور مامان جون. بخور جون بگ

 

 تعجب گفتم:  با

 ؟یهمه رو واسه من گذاشت نی_وا مامان! ا

 

 هم چپ چپ نگاهم کرد و جواب داد: مامان

گاو صبحونه و  هی. ماشاهلل ماشاهلل تو که اندازه یخور  یکم م یلیو هم خ_ آره، نه که ت
 .یخور  یناهار و شام م

 

 لب گفتم:  ریمتعجب ز یا افهیق با

 .دی_بله بله، چقدرم که شما به من لطف دار

 

گاو  کیمامان اندازه  یبود افتادم و طبق گفته  زیم یکه رو ییزایبه جون چ سپس
تشکر از مامان به خاطر  کیشد. در آخر  یخال زینصف م بایکه تقر یخوردم؛ به طور 

بلند شدم و به  زیبود کردم و از پشت م دهیکه تدارک د یمفصل و دلچسب یصبحونه 
که وارد اتاق شدم  نیدانشگاهم، حاضر بشم. هم وزر نیطرف اتاقم راه افتادم تا واسه اول
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و  حیدخترونه و مل یلیخ شیآرا کیو بعد از  ستادمیتوالت رفتم و جلوش ا زیبه سمت م
 مانتو و شلوارم شدم. دنیبعد از اون بستن موهام، به سمت کمد رفتم و مشغول پوش

 

 

 

رو هم  میو مقنعه ام رو سرم کردم، کفش و کوله پشت دمیکه لباس هام رو پوش نیاز ا بعد
 رفتم. رونیبرداشتم و از اتاق ب

تادم که چقدر از دست ماهان حرص اف ییکذا یو اون مهمون شیماه پ کی ادی هوی
 ن،ییرفتم پا یاومدم و به طرف پله ها رفتم. وقت رونیاز فکر ب هیخوردم. بعد از چند ثان

 بودند. ستادهیقرآن ا کیدر با  یمامان و دارا روبرو

قرآن، خواستم  ریلبخند بهشون زدم و به طرفشون رفتم و بعد از سه بار رد شدن از ز کی
 مامان گفت:  هویکفشم رو بپوشم که 

 ام؟یباهات ب یخوا یدخترم م ای_در

 

 تعجب گفتم:  با

 مامان!؟  یای_کجا ب

 

 ام؟یب گهی_دانشگاه د

 

 مدرسه!؟  یایباهام ب یکه بلند ش می_ واقعا که مامان، مگه من بچه دبستان
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 هم چپ چپ نگاهم کرد و گفت: مامان

 !؟شترهیسالته. مگه نوزده سالت ب یکه انگار حاال س یزن یحرف م نی_ همچ

 

 یکالس جا م نیطور با شما بحث کنم، مطمئنا از اول نی_ مامان جان اگر من بخوام هم
 مونم پس با اجازتون من برم.

 

 بگم واال باشه پس برو دخترم، برو خدا به همرات. ی_چ

 

 نیاز مامان و دارا، سوار ماشکردن  یو بعد از خداحافظ دمیکفش هام رو پوش عیسر منم
گذاشتم و از ذوق صداش  یباحال کیموز نیماش یزدم. تو رونیعروسکم شدم و از خونه ب

 ذره هم کم نکردم. کیصداش رو  دمیکه به دانشگاه رس یکردم و تا وقت ادیرو تا ته ز

 

 

 

رو پارک کردم و وارد دانشگاه شدم و به سمت  نیماش عیسر دم،یبه دانشگاه رس یوقت
اون جا برام آشنا بود چون  طیبود راه افتادم. مح اطیوسط ح بایکه تقر یساختمان بزرگ

ترم رو هم دانشگاه انتخاب  نیا یثبت نام اومده بودم. واحدها یبرا شیچند هفته پ
 فشرده شده بودند. یلیهام خ سخاطر کال نیکرده بود و به هم
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 یبود که رو ییت کالس مورد نظر رفتم و وارد شدم. کالس پر از دختر و پسرهاسم به
 بودند. گرینشسته بودند و مشغول صحبت با همد یصندل

دختر بود قدم برداشتم و روش نشستم که باعث شد  هیکه کنار  یبه سمت صندل آروم
و  دمیبه صورتش پاش یکتاب برداره و به من نگاه کنه. منم لبخند یدختره سرش رو از رو

 آروم گفتم:

 .یفیشر ایهستم، در ای_ سالم من در

 

 لبش نشست و گفت: یرو یحرفم لبخند نیاتمام ا با

 هستم.  ی_ سالم خوشوقتم من هم سارا احمد

 

 دستم فشردم و گفتم: یدستش رو به سمتم دراز کرد. منم آروم دستش رو تو سپس

 _ خوشوقتم.

 

با همه، شروع به  ییو آشنا یوارد کالس شد و بعد از معرف تموم شدن حرف من، استاد با
گذروندم و باالخره  یرو هم به سخت یکرد. خالصه دو کالس بعد هیمباحث اول حیتوض

 .دیوقت رفتن رس

 

طور که به سمت  نیداد. هم یبعد از ظهر رو نشون م کیبه ساعتم انداختم که  ینگاه
وقتشون با معارفه و  شتریچند ساعت قبل فکر کردم که ب یرفتم، به کالس ها یم نمیماش
 گذشته بود. هیاول ییآشنا
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 دیپاس کردن هر ترم، با یفکر کتاب هامون افتادم که واقعا قطور و سخت بودند و برا به
 .میخوند یمثل خر اون ها رو م

ونستم ت یهر چقدر که م دیبود، با میزندگ یآرزو نیپزشک شدن که بزرگتر یمن برا البته
 خوندم. یدادم و م یم یبه خودم سخت

 اومدم. رونیب نگیسوار شدم و روشنش کردم و از پارک عیسر دم،یکه رس نیماش به

فرمون با انگشت هام  یحوصله رو یخوردم. ب کیربع نگذشته بود که به تراف کی هنوز
اومده بود تو ذهنم  ییهویرو که  «دهیتو سوگند، از ها یبه چشم ها»ضرب گرفتم و آهنگ

 زمزمه کردم.

 یشروع به خوندنشون م هویاومد و  یذهنم م یتو یخاص یآهنگ ها کیاوقات  یبعض
خل  ای وونهیاون مواقع بهم لقب د یو غزل تو یدارا و پر  شهیهم ل،یدل نیکردم و به هم

 دادند. یو چل رو م

 شهیگرفته شده؛ پس ش یلیخ نیماش یلحظه احساس کردم هوا کیکه تموم شد،  آهنگ
 کیبکشم که  قینفس عم کیخم کردم تا  شهیبه سمت ش یدادم و سرم رو کم نییرو پا

 نیماش ی شهیچهار سالش بود، سرش رو از ش ایسه  بایدختر کوچولو که فکر کنم تقر
 آورد و شروع به دست زدن کرد. رونیب یکنار 

خوردند،  یکوچولوش که به هم م یکودکانه و بامزه اش و اون دست ها یچهره  بخاطر
و سرش رو  دیمن خجالت کش یخنده  دنیاون دختره با د هویکردم که  یکوتاه یخنده 

 .دیافتادم و دلم لرز انیرا ادیخجالت اون دختر کوچولو،  دنیانداخت. با د نییپا

 شد. یم یدوست داشتن یلیخ د،یکش یبود و هر وقت خجالت م یاون هم خجالت آخه

بود که تا  نیبخاطر ا دیبرام جذاب و قشنگ بود. شا دنشیدونم چرا خجالت کش ینم
 ... دمیبودم و شا دهیند یو خجالت ریحاال پسر سر به ز
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رو به حرکت  نیها، فکر هام رو پس زدم و ماش نیو بوق ماش کیبا باز شدن تراف ناگهان
 در آوردم.

 

 

 

رو کنار  نیماش عیسر د،یکه به ذهنم رس ینطایو با فکر ش دمیساعت به خونه رس میاز ن بعد
به سمت در رفتم و  فم،یک یاز تو دیشدم و بعد از در آوردن کل ادهیدر پارک کردم. سپس پ

شدم و به سمت در سالن قدم  اطیدر انداختم و بازش کردم. وارد ح یرو تو دیآروم کل
و وارد  دمیکش نییدر رو آروم پا ی رهیآوردم و دستگ رونیهام رو ب شبرداشتم. دم در کف

 سالن شدم.

 یمامان پشت به من، داره برنج رو تو دمیکه د دمیکش یطرف آشپزخونه رفتم و سرک به
 کشه. یم سید

نقشه ام  دم،یکش یداشتم سرک م یطور  نیمن که ا دنیدارا نبودش وگرنه با د خداروشکر
 گفت. یبه مامان نقشه ام رو م دیکش یطور که عربده م نیو هم دیفهم یرو م

 یپا حرکت م یپنجه  یطور که رو نیآشپزخونه گذاشتم و هم یرو کنار ورود فمیک آروم
 بلند گفتم:  یبا صدا هویو  ستادمیکردم، به سمت مامان رفتم و پشت سرش ا

 _پخ... 

 

قف که فکر کنم با س دیاز ترس باال پر یگفت و به حد یبلند «نیه»مامان هم  چارهیب
قلبش بود، برگشت  یطور که دستش رو نیسک سک کرد و برگشت. هم کیآشپزخونه 

 لبخند دندون نما زدم و گفتم: کیسمتم و با ترس بهم نگاه کرد. منم 
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 .ی_ سالم مامان

 

 گهیاالناست که د دمید یبرداشت و منم وقت زیحرفم، به سمتم خ نیا دنیبا شن مامان
مامان دستش به خون من آلوده بشه، با سرعت شروع به فرار کردن کردم و مامان هم 

 گفت: یطور که م نیهم

 _ سالم و درد، سالم و کوفت، سالم و آزار... 

 

. ماشاهلل ماشاهلل انگار نه انگار که چهل دیدو ی. المصب چقدر هم تند مدیدو یدنبالم م به
من  دیمازندران گفته بود شما منقرض ش یپلنگ هاو دو سال ناقابلش بود. فکر کنم به 

 جاتون هستم.

اتاق و در رو قفل کردم و پشت  یتو دمیکه دست مامان بهم برسه، پر نیقبل از ا خالصه
 در نشستم و شروع به نفس نفس زدن کردم.

مامان از پشت در  یصدا هوینفسم جا اومده بود که  یگذشت و تازه کم یا قهیدق چند
 گفت: یاومد که م

 .ستاین یاز ناهار خبر  ای_ در

 

 گفتم: عیو سر رونیو قفل در رو باز کردم و رفتم ب دمیحرفش از جا پر نیا دنیشن با

 _ مامان غلط کردم.
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بود نوش  یدونستم از طرف ک یمحکم که نم یپس گردن هی هویاز مامان نبود.  یخبر  اما
دست مامان  ،یبیکه اون دست غ دمیو فهم دمیمامان رو شن یجان کردم و سپس صدا

 مهربونم بوده. 

گردنم گذاشته بودم و صورتم از درد جمع شده بود، برگشتم  یطور که دستم رو رو نیهم
 سمت مامان و گفتم:

 !نهی_ مامان چقدر دستت سنگ

 

 هم با اخم جواب داد: مامان

 .یقدر نترسون نیمن رو ا ی_ حقته تا تو باش

 

 کیکه باهام دارند مطمئن شدم که من رو داخل  ییرفتار ها حرف مامان و نیبا ا گهید
 بدم. یان ا ید شیآزما هیباشه  ادمیکردند،  دایجوب سر کوچه پ یتو لیزنب

 عیسر رم،یم یم یناهار نخورم حتما از گشنگ گهید قهیکه اگر تا چند دق نیبا فکر ا هوی
 گفتم:

رو خدا از ناهار محرومم نکن چون _ باشه مامان، اصال من غلط کردم شکر خوردم فقط تو 
 .یشم از گشنگ یدارم هالک م
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رفت تا واسه ناهار صداش کنه، جواب  یطور که به سمت اتاق دارا م نیهم هم مامان
 داد: 

تا  چیناهار که ه ،یمن رو بترسون گهیبار د هیبخشم اگر فقط  یبار رو م هی نی_فقط هم
 .یذارم غذا بخور  یدو روز نم

 

 چهره ام رو مظلوم کردم و گفتم: منم

 غلط بکنم شما رو بترسونم. گهی_ باشه چشم اصال من د

 

 کرد. خیکه غذا  نییپا ایبرو لباست رو عوض کن، دست هاتم بشور و زود ب گهی_خب د

 

 لپ مامان رو ماچ کردم و گفتم: دمیگفتم و پر یچشم

 _ عاچقتم ننه.

 

 نگاهم کرد و گفت: ظیحرفم با غ نیا دنیبا شن مامان

 مگه... تیترب یب ی_ ننه خودت

 

 رو قطع کردم و خودم ادامه حرفش رو گفتم: حرفش

 تونم. یمن نم یول دی_ مگه صد بار نگفتم به من نگو ننه چرا گفت

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

226 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تو اتاقم تا لباسم رو عوض کنم  دمیپر عیتکون داد و منم سر یتاسف سر  یهم از رو مامان
 رو ببلعم. زیو طبق معمول برم و کل م

 

 یتو یبد ینیاز اومدنم به آشپزخونه گذشته بود، که باالخره با احساس سنگ یساعت مین
و بعد از تشکر از  دمیاز حد بود از خوردن دست کش ادیمعدم که حاصل غذا خوردن ز

سالن رفتم و خودم رو  یتو یمامان و جمع کردن ظرف ها و شستنشون، به سمت مبل ها
 انداختم. از اون ها  یکی یرو

به زور از جام بلند شدم و به سمت اپن رفتم و با  لمیزنگ موبا یصدا دنیبا شن ناگهان
 و جواب دادم:  دمیدکمه سبز کش یاسم رها، انگشتم رو رو دنید

 _الو سالم رها جونم.

 

 زم؟یعز یخوب ای_سالم در

 

 ترکم.  یفقط دارم م میعال ی_مرس

 

 تک خنده کرد و گفت:  کی رها

 نه؟ ؛یگاو خورد هی_حتما بازم به قول مامانت اندازه 

 

 خنده و گفتم:  ریزدم ز بلند

 شوهرت خوبه؟ ؟یتو خوب یراست قای_آره دق
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 خداروشکر. م،یخوب ی_ مرس

 

 از مبل ها نشستم و گفتم:  یکی یبه سمت سالن رفتم و رو دوباره

 ؟یما افتاد ادیشده که به  ی_خب چه خبر؟ چ

 

 .یزن یو هر روز زنگ م یمن ادیبه  یلی_نه که تو خ

 

 ! یشده که زنگ زد یچ یمن سرم شلوغه، درس دارم. حاال اصال ولش کن نگفت زمی_ عز

 

 کوه. یایخواستم ازت دعوت کنم که فردا صبح با ما ب یچی_ه

 

 .دی_ کوه؟ حاال چرا فردا؟ خب آخر هفته بر

 

 تیمامان رو اذ یچند ماه هم کل نیشمال تو ا میبر دیبا گهیشه تا چند روز د ی_نه نم
 کردم.

 

 هستند؟ ای_ آها باشه پس فقط ک
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 .یآراد و تو و غزل و پر  ی_ چند تا از دوست ها

 

 ؟یحاال به اون دو تا بزغاله خبر داد ،ی_ اوک

 

 خنده و گفت:  ریزد ز رها

 و غزله، آره به اونا هم خبر دادم. ی_اگر منظورت از بزغاله پر 

 

 و گفتم:  دمیخند

 .نمتیب ی_باشه پس فردا صبح م

 

 یکنم واست م یساعت حرکت کردنمون رو امشب با آراد هماهنگ م ایدر ی_ باشه راست
 فرستم.

 

 نه؟ گهید میر یشما م نیفقط با ماش ،ی_ اوک

 

 و عمو رضا رو هم برسون خداحافظ. میسالم خاله مر نمت؛یب ی_ آره پس م

 

 خدانگهدار. نیهمچن ،ی_ سالمت باش
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اجازه گرفتن از  یبخوابم و برا یرو قطع کردم و به سمت اتاقم راه افتادم تا کم یگوش
 .رمیبگ یمامان و بابا واسه فردا، انرژ 

 

 

 

 

که دارا  نیزد، آروم چشم هام رو باز کردم و هم یدارا که داشت اسمم رو صدا م یصدا با
منم تا تونستم  که افتاد تو بغلم و دمیدستش رو محکم سمت خودم کش دمیرو کنارم د

 چلوندمش و فشارش دادم.

 گفت: یم یزد تا خودش رو نجات بده، ه یطور که داشت دست و پا م نیهم هم دارا

 بابا له شدم ولم کن. یش یم یوحش هویاه چته  ای_ ولم کن در

 

 لبخند گفتم:  هیجام نشستم و با  یتو عیولش کردم و سر هوی

 چه خبر؟ ،ی_سالم داداش

 

 زد؛ گفت: یطور که داشت نفس نفس م نیهم هم دارا

االن بار چهارمته که  نیا یش یم یوحش رتتیگ یجو م هوی_ سالم مرض و چه خبر چته 
 دکتر ببرتت. هیباشه به مامان بگم  ادمی یچلون یم یطور  نیمن رو ا

 

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم
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بغلت  یطور  نیحقته بزنم تو سرت، نه ا ومدهیدارا اصال محبت به تو ن یتیترب یب یلی_ خ
 کنم و بهت محبت کنم.

 

 .هیخوام چون محبت هاتم مثل خودت خرک ی_نم

 

 داد و گفت:  یرو برداشتم و به طرفش پرتاب کردم که جا خال بالشتم

 دارتیب یرفت واسه چ ادمیکال  یاز بس فشارم داد ی. راستیشد ی_بفرما، نگفتم وحش
 شام بخور. نییپا ایکردم بلند شو ب

 

 :دمیتعجب پرس با

 _ مگه ساعت چنده!؟

 

 یخرس م هیکه، اندازه  ستیهم مثل آدم ن دنتی_ با اجازتون ساعت نه شبه آخه خواب
 . یخواب

 

 بهش رفتم و گفتم: گهید یچشم غره  کی

 .امیمنم االن م نیی_ باشه تو برو پا
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فکر کردم که واقعا  نیلحظه به ا کیرفت.  رونیهم کله اش رو تکون داد و از اتاق ب دارا
 یخوابم آخه از ساعت چهار تا حاال، پنج ساعت یخرس م کیدارا راست گفت که اندازه 

 بودم.  دهیشد که من خواب یم

لباسم، از اتاق  ضیرو پس زدم و از جام بلند شدم و بعد از شونه زدن موهام و تعو فکرهام
 زدم و به سمت آشپزخونه رفتم. رونیب

مامان کل خونه رو پر کرده بود. با ذوق وارد آشپزخونه شدم و  یخوشمزه  یلت هاکت یبو
چونه  ریکه کنار دارا بود نشستم و مثل بچه ها دست هام رو ز ییها یاز صندل یکیپشت 

 شدم. رهیخ د،یچ یام زدم و با لبخند به مامان که داشت کتلت ها رو داخل ظرف م

توجه به اون با همون ژست نگاهم به کتلت ها بود  یمن ب یول دیرفتارم خند نیبه ا دارا
 دارا گفت:  هویکه 

 _سالم بابا.

 

که بابا رو که داشت وارد آشپزخونه  نیکله ام رو چرخوندم و هم عیاسم بابا، سر دنیشن با
 بلند گفتم:  دمیشد د یم

 _سالم بابا جونم.

 

چلوندمش و بوسش  یکه کل نیاز جام بلند شدم و به سمتش رفتم و بعد از ا عیسر سپس
مامان داره بهم چشم  دمیکردم، ازش جدا شدم. سرم رو که چرخوندم سمت آشپزخونه د

 ره. یغره م

 

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

232 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 آب دهنم رو قورت دادم و آروم به بابا گفتم: یساختگ یترس با

 کنه. ی_ االن زنت من رو خفه م

 

 بابا با تعجب گفت: 

 _ چرا؟

 

واسه  یز یچ گهیچلونمش، د یکنم و م یم ماچش م_ آخه من شوهرش رو گرفتم و دار
 خودش نموند.

 

کرد که مامان  دنیبلند شروع به خند یبعدش با صدا ینگاهم کرد، ول یاولش کم بابا
 گفت:

 هو؟ی_ وا رضا چت شد 

 

 به سمت مامان رفت و گفت:  دیخند یطور که م نیهم بابا

 .دمیوروجک خند نیا یبه حرف ها ،یچی_ه

 

 کیو بعدش  دیکم خجالت کش هیبوسه به سر مامان زد که مامان  کیرو گفت و  نیا
 نگاه مهربون به بابا کرد.
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 گفتم: عیشه، سر یم یاوضاع داره خطر  دمیکه د منم

واسه خلوتتون  دیکارا رو بذار نیزحمت ا یبچه نشسته ب نجایا یول دای_ اهم اهم ببخش
 .میستیکه ما ن

 

لبخند  کیو مامان بازم بهم چشم غره رفت. منم  دیبلند خند یحرفم بابا با صدا نیا با
 نشستم. زیدندون نما زدم و پشت م

از مامان و بابا واسه  دیافتاد که با ادمیمن تازه  م،یشام خورد یکه همگ نیبعد از ا خالصه
 ام رو مظلوم کردم و رو به بابا گفتم: افهیق عی. پس سررمیفردا اجازه بگ یکوه نورد

 ...یی_ بابا

 

 لبخند زد و گفت: کی بابا

 نه؟ یکن یصدام م یطور  نیکه ا یخوا یم یز یچ هی_ االن مطمئنم 

 

 و کله ام رو تکون دادم و گفتم: دمیخند

 ؟یبرم کوه نورد یشه من فردا صبح با رها و غزل و پر  یگم م ی_ آره خب م

 

 یوقته کوه نورد یلیآخه خ ام؛یکه منم باهاتون ب دی_ حاال چرا فردا؟ خب آخر هفته بر
 نرفتم.

 

 خواد بره شمال. یرها م گهیشه، چون تا چند روز د ی_ نم
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 گه؟یشوهر رها هم هست د ی_ آها باشه، ول

 

 _ آره شوهر رها و فکر کنم چند تا از دوست هاش هم هستند.

 

 مامانت هم مهمه.  یخب اجازه  ینداره، ول ی_ اگه شوهرش هم هست اشکال

 

 کرد به مامان و گفت:  حرف رو نیاز ا بعد

 ؟یندار  یتو با رفتنش مشکل می_مر

 

 و گفت: دیبابا پاش یبه چهره  یهم لبخند مامان

 نداره. ی_ نه، چون شوهر رها هم هست اشکال

 

 و گفتم:  دمیذوق از جام پر با

 عاشقتونم. یمرس ی_وا

 

 زد و گفت: یهم لبخند بابا

 _ خوش بگذره.
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 .ییبابا ی_مرس

 

 هر دوشون رو دو تا ماچ آبدار کردم و گفتم: یسمت مامان و بابا رفتم و گونه  به

 رو جمع کنم. لمی_ پس من برم وسا

 

ربع  کیو در عرض  دمیکه به اتاقم رس نیبه طرف اتاقم رفتم. بعد از ا یبا خوشحال سپس
درست واسه فردا  چیسر رفتم آشپزخونه و چند تا ساندو کیرو جمع کردم،  لمیتمام وسا

تو اتاقم تا بتونم تا ساعت پنج  دمیپر عیگفتن به کل خانواده، سر ریکردم و بعد از شب بخ
 بخوابم. یساعت تصبح فردا حداقل هف

 

 

 

 تیشروع به فحش دادن به خودم کردم و با عصبان ،یآالرم گوش یصدا دنیبا شن صبح
 سحر. یاونم کله  یآالرم رو خفه کردم. آخه من رو چه به کوه نورد

 ،یرفتم و بعد از کم کردن فشار زندگ ییاز جام بلند شدم و به سمت دستشو یبدبخت با
 و به خودم نگاه کردم. ستادمیا ییروشو ی نهیآ یجلو

چند تا مشت آب سرد به صورتم زدم تا پف وحشتناک چشم هام  عیام سر افهیق دنید با
 چهره ام دچار مشکل نشن. صیهم تو تشخ هیکمتر بشه و بق

کمرنگ کردم و لباس  یلیخ شیآرا کیاومدم،  رونیب ییکه از دستشو نیبعد از ا خالصه
 .دمیبودند رو پوش یهامم که مناسب کوه نورد
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نون و  یها چیزدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا ساندو رونیام رو برداشتم و از اتاق ب کوله
 و گردوم رو بردارم.  ریپن

 

رها تک  هویکردم که  یم یرو درست جا ساز  لمیم وساکوله ام بود و داشت یام تو کله
 زد.« دم در ایب» یبه نشونه  یزنگ

که برم  نیبند و بساطم رو جمع کردم و به سمت در سالن رفتم، اما قبل از ا عیسر منم
 شدم. شمیبه خودم انداختم و مشغول مرتب کردن لباس و آرا ینگاه نهیآ یتو رونیب

مخصوص  یها یکتون دنیشالم رو مرتب کردم و بعد از پوش عیتک زنگ دوم رها، سر با
کنار  یدود یها شهیرو با ش دیسف یجک کوپه  کیزدم که  رونیاز خونه ب میکوه نورد

 .دمیخونمون د

بود، با لبخند به سمتش رفتم و  دیشوهر رها هم جک سف نیکه ماش نیا یآور  ادی با
 کردم باز نشد. نشییزور زدم و باال و پا یاما هر چ دمیرو کش رهیدستگ

جک  هیرها، کنار  دمینفر سرم رو برگردوندم که د کی یخنده  کیشل یبا صدا ناگهان
 خنده. یو داره به من م ستادهیا گهید دیسف

 یمن م یسوت نیآراد هم پشت رل داره به ا دمیانداختم که د نیبه داخل ماش ینگاه
 خنده.

خانومانه به سمتشون رفتم  یلیچپ زدم و خ یعل یخونسرد خودم رو به کوچه  یلیخ منم
 دیخند یطور که م نیکردم. رها هم هم یشدم و با آراد سالم و احوال پرس نیو سوار ماش

 راه افتاد. نیسوار شد و ماش

 رها سرش رو برگردوند سمت من و گفت:  ن،یراه افتادن ماش با

 ؟یخوب ر،یجون صبحت بخ ای_سالم در
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 لبخند زدم و گفتم:  هیکردم و سپس  اوردیرو به روم ن میکه سوت نیبخاطر ا یخداروشکر 

 ؟یتو چطور  یمرس ری_سالم صبح تو هم بخ

 

وقت ها هم  یحالم گاه یکه حوصله ندارم و ب هیهفته ا هیآخه  ستمی_ممنون، منم بد ن
 دونم چم شده. یاصال نم رهیگ یبدنم درد م یقسمت ها یبعض

 

 شده باشه. تیزینکرده چ ییخدا دیدکتر برو، شا هی_ خب 

 

 رم دکتر.  یهم خوب نشدم، اونوقت م گهیاگر تا چند روز د ستین یز ی_نه بابا چ

 

نشستند و  نیماش یهم تو یکه غزل و پر  نیا یادآور یرو تکون دادم و ناگهان با  سرم
سرم رو به سمتشون چرخوندم که با اون ها هم  دم،یمن مثل منگول ها اون ها رو ند

بازه و دارند  یاسب آب کی یهر دو دهن هاشون اندازه  دمیکنم که د یاحوال پرس
 کشند. یخرناسه م

 عیذهنم و سر یاومد تو یطانیفکر ش هی هویتاسف براشون تکون دادم که  یاز رو یسر 
 یآوردم و به رها دادم و گفتم که آهنگ سوم رو پل رونیهمراهم بود ب شهیفلشم رو که هم

زد و سپس نقشمون  ینقشه ام لبخند دنیکنه و صداش رو هم تا آخر بلند کنه. رها با فهم
و بدون خبر پخش شدن آهنگ، اون  ییهویف کرد. آخه ممکن بود یرو آروم واسه آراد تعر

 .مینمرگ بشجوا یبشه و ما همگ نیبلند، باعث چپ کردن ماش یهم با صدا
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رو  یکه دو تا آهنگ اول نیضبط گذاشت و صداش رو کم کرد و بعد از ا یفلش رو تو رها
 صداش رو تا ته بلند کرد. هوی د،یرس یرد کرد و به سوم

بود شلوارم رو  کیشوم خبر داشتم نزد ینقشه  نیبلند آهنگ، خودم هم که از ا یصدا با
 دو تا بدبخت که خواب بودند. نیچه برسه به ا گهیکنم، د سیخ

 غیو شروع به ج دندیاز خواب پر یغزل و پر  یبلند اون آهنگ دوپس دوپس یصدا با
ضبط رو کم کرد و با خنده به سمت عقب برگشت و  یصدا عیزدند کردند. رها هم سر

 گفت:

 ن؟ی_ بچه ها در چه حال

 

مات ما رو نگاه  یکم دند،یزلر یبود و داشتند م ومدهیدو تا هم که هنوز حالشون جا ن اون
 : دندیکش غیبه سمت من برگشتند و ج ینگاه برزخ کیبا  هویکردند اما 

 ... ای_در

 

 من و شروع به کتک زدنم کردند. یرو دندیپر سپس

 هویدادم؛ که  یدست اون دو تا جالد جون م ریگذشته بود و من داشتم ز قهیدو دق یکی
 آراد و رها با چند نفر اومد. یاحوال پرس یو صدا ستادیا نیماش
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نمونده بود  یازش باق یز یچ گهیموهام رو که فکر کنم د ن،یماش ستادنیبا ا یو پر  غزل
 ول کردند و از روم بلند شدند.

با دو تا چشم سبز  هویکه مو و شالم رو درست کردم از جام بلند شدم که  نیبعد از ا منم
آراد هم  یحرف رها افتادم که گفته بود چند تا از دوست ها ادیبه  عیآشنا روبرو شدم. سر

 هستند.

 یلبخند اریاخت یب ان،یبا اون دو تا دوستش بود. به خاطر حضور را انیمنظورش را پس
 شدم. رهیزدم و بهش خ

داد و  ریینگاه سبزش رو که به آراد بود، تغ رینگاهم رو حس کرد چون مس ینیکنم سنگ فکر
 خت.من دو یبه چشم ها

 یصورتم رو حس کردم و بدنم گر گرفت. تپش قلبم رفت رو یلحظه هجوم خون تو کی
 کردند. دنیهزار و دست هام شروع به لرز

 لحظه با خودم گفتم:  کی

 زیهمه چ اریدوزه، اخت یسبزش رو بهم م ی لهیاون دو تا ت یمن چم شد؛ چرا وقت ای_خدا
 ره! یاز دستم در م

 

 یخوردم، به زور از چشم هاش دل کندم و رو به پر  سایکه از پر یبا سقلمه ا ناگهان
 :دمیتوپ

 ؟یشد یباز چته وحش یپهلوم رو سوراخ کرد ی_ هو

 

 بهم نگاه کرد و گفت: ظیهم با غ یپر 
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 یصدات م یمردم و هر چ یبه بچه  یساعته زل زد میدوما چرا ن ،یخودت ی_ اوال وحش
 ؟ید یجواب نم میزن

 

 چپ زدم و گفتم:  یعل یرو به کوچه  خودم

 ؟یداشت کارمیواسه ما اوال دوما کرد خب حاال چ نی_باز ا

 

 ما و گفت: نیب دیغزل پر هوی

 نه؟ ای یصبحونه خورد مینیبب میخواست ی_ م

 

 با خودم آوردم. رینون و پن چیچند تا ساندو هی ی_نه نخوردم ول

 

 هاشون باز شد و رها هم با لبخند به سمت ما برگشت. شین عیسر یو پر  غزل

 که فکر کنم مثل خنگوال شده بود، با تعجب گفتم: یا افهیبا ق منم

 د؟یکن ینگاهم م یطور  نی_ چتونه شما؟ چرا ا

 

 بازش گفت: شیبا همون ن یپر 

 .میش یهالک م یاز گشنگ میکه دار ادیها رو رد کن ب چی_ ساندو

 

 بغلم گرفتم و گفتم:  یکوله ام رو برداشتم و تو عیسر
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 دم، مال خودمه. ی_نم

 

 یرو دندیپر رند،یها رو ازم بگ چیتونند ساندو یبا زبون خوش نم دندیها هم که د اون
 واسه خودشون برداشتند. چیدونه ساندو کیمن و به زور هر کدومشون 

 برداشت. چیآراد هم ساندو یبود که رها برا نیقسمت حرص درآر ماجرا هم ا تازه

که شروع به  نیمونده رو برداشتم و هم یباق چیدونه ساندو کیمظلوم اون  یلیخ منم
 راه افتاد. نیخوردنش کردم، ماش

 میشد ادهیپ یو همگ میدیو دوست هاش، رس انیساعت هم زمان با را میبعد از ن باالخره
 .میمربوطه راه افتاد لیو بعد از برداشتن وسا

 .میرفتند و ما پشت سرشون بود یها جلوتر از ما راه م مرد

 

 

 

کردند، اما من حواسم به پسر چشم  یم فیتعر گهیو رها داشتند واسه همد یو پر  غزل
 رفت.  یبود که داشت جلوم راه م یسبز 

 گفتم:  یجیرها که اسمم رو صدا زد به سمتش برگشتم و با گ یصدا دنیشن با

 _ها؟

 

 کردند و رها گفت: یاتک خنده  یو پر  غزل

 ه؟یمشکل من چ نمیپس بگو بب یو دکتر شد یرشته پزشک یرفت گهیگم د ی_ م
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مثل منگوال نگاهش کردم و  نیزنه؛ واسه هم یحرف م یدونستم رها در مورد چ ینم اصال
 گفتم: 

 _مگه تو چته؟

 

 بهم انداخت و گفت:  هینگاه عاقل اندرسف کی

 یلیکه خ هیهفته ا هیگم  یم م؟یگ یم یچ میساعته دار می. پس ما نایعاشق شد ای_در
 دونم چم شده. یاصال نم رمیگ یم جهیوقت ها هم سرگ یحالم، تازه بعض یخسته و ب

 

 گرفتم و گفتم: دهیاول حرفش رو ناد قسمت

 یخوا یم یدیچون فهم دیشا ؟یدار  جهیکم سرگ هیو  یحال یفقط خسته و ب ن؟ی_ هم
 .یگرفت یمادر شوهرت افسردگ شیپ یشمال و دوباره بر  یبرگرد

 

 و رها گفت:  دندیحرفم هر سه خند نیا با

مامان  یقدر مهربون و ُگله که اندازه  نیاون که قربونش برم ا ا،یدر یگ یم ی_نه بابا چ
 پرسه. یزنه حالم رو م یسه بار هم زنگ م یخودم دوستش دارم. روز 

 

 یگفت. آراد هم کم یبلند یرو با صدا زدن اسمش توسط آراد، قطع کرد و بله  صحبتش
 تر اومد و گفت: کینزد

 د؟یبخور یز یچ هیو  دیکم استراحت کن هی دیخوا یگم نم ی_ م
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من هنوز خسته ام نشده بود و  یو غزل موافقت شون رو اعالم کردند، ول یو پر  رها
 .ستمیدوست نداشتم با

 بلند گفتم:  یرو به بچه ها با صدا نیهم واسه

رم باال؛  یآروم آروم م نیو هنوز هم خسته نشدم واسه هم ستی_بچه ها من گشنه ام ن
 .دیایشما هم زودتر ب

 

شد  دهیلحظه نگاهم کش کیباشه تکون دادند.  یسر هاشون رو به نشونه  همشون
 آخه دوست داشتم اون هم موافقتش رو اعالم کنه. انیسمت را

 شیشونیپ یهم رو یو نامحسوس فیبود و البته اخم ظر نییطبق معمول سرش پا اام
 بود.

 لحظه با خودم گفتم: کی

 براش مهم باشم؟ دیمثال چرا من با ایموافقتش رو اعالم کنه!؟  دی_ اصال اون چرا با

 

 از درونم گفت: ییندا هوی

 واسه تو مهمه. شیهمه چ یعنی_ چون نظر اون واسه تو مهمه، 

 

 کردم و بعد از گفتن: رونیرو به زور از سرم ب خودمیمزخرف و ب یفکرها ی همه

 _پس من رفتم 

 کنار بچه ها گذشتم و به راهم ادامه دادم. از
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ام رو  هیر ق،یدم عم کیداد. پس با  یبه آدم م یکوه خنک بود و حس خوب یباال یهوا
 انداختم. یآورد کردم و به اطرافم نگاه یکه آدم رو سر حال م یو خنک زهیپاک یپر از هوا

افراد شاغل، کوه  شتریروزها ب نیاومده بودند. چون ا یواسه کوه نورد یکم یلیخ افراد
 دادند. یم حیوسط هفته ترج یآخر هفته رو به کوه نورد ینورد

نکرده پام سر نخوره و  ییقدم هام دادم، تا خدا یگذار  یرو به راه رفتن و جا حواسم
از بچه ها دور نشم و اون ها هم  ادیآوردم، تا ز نییتونستم پا یکه م ییرو تا اونجاسرعتم 

 زود بهم برسند.

 

 

 

 هویبه ذهنم اومده بود کردم که  ییهویکه  یشروع به زمزمه کردن آهنگ شهیهم مثل
 .دمیخودم شن کیچند تا مرد رو نزد یصدا

بهم زل زدند. نگاهم رو با  یدو تا پسر با لبخند چندش دمیترس سرم رو برگردوندم که د با
 یقدم ها و خنده ها یرو عوض کردم. اما صدا رمیمس عیاخم ازشون گرفتم و سر

 .انیداد که دارند پشت سرم م ینشون م کشون،ینزد

 یلیخ بایترس آب دهنم رو قورت دادم و با چشم هام دنبال بچه ها گشتم که حاال تقر با
از من دور بودند،  یلیکه خ انسالیه بودم؛ اما به جز چند تا مرد و زن مازشون دور شد

 ترسوند. شتریمن رو ب نیاطرافم نبود و هم یکس

که خواستم  نیخورد؛ اما هم چیرفت و پ یسنگ یپام رو هویهام رو تند تر کردم که  قدم
 از پشت بازوم رو گرفت. یدست فتمیب

 که دستم رو گرفته بود برگشتم و گفتم: یبه سمت پسر  ظیغ با
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 _ دستت رو بردار.

 

 یکه کم یا گهیبه حرف من بده، دستم رو به سمت پسر د یتیکه اهم نیاون بدون ا اما
 لبش بود رو به دوستش گفت:  یکه رو یو با لبخند چندش آور  دیاون ور تر بود کش

 چطوره؟ یکی نیگم رضا ا ی_م

 

بود  یکی نیاش چندش تر از ا افهیبه تقال کردن کردم که اون دوستش هم که ق شروع
 گفت:

 از همشون خوشگل تره. هیعال یلی_ خ

 

 کردن کردم و گفتم:  ادیحرف هاشون، شروع به داد و فر دنیشن با

 دستم شکست. شعوریکه اهلشه؛ اه ولم کن ب یدنبال کس دیبر ی_ولم کن عوض

 

طور که تالش  نیف هام، من رو دنبال خودشون کشوند. منم همتوجه به حر یاون ب اما
و  انیرا هویکردم تا دستم رو آزاد کنم سرم رو برگردوندم و به اطرافم نگاه کردم، که  یم

 .دمیبچه ها رو د ی هیپشت سرش بق

 زدم: ادشیبود که بلند فر انیاسم را دیدهنم چرخ یکه تو یکلمه ا نیاول

 ...انی_ را
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 تیاون وضع یتو دنمیبا د انیو را دیهمشون به طرف من چرخ یصدام، سرها دنیشن با
که دستم رو گرفته  یصورت پسر  یتو یمشت د،یکه به ما رس نیو هم دیبه طرفم دو عیسر

 اون پسره آزاد بشه. فیکث یبود زد که باعث شد دستم از حصار دست ها

با اون دو تا پسر آراد و سپهر و اشکان هم از بهت در اومدند و به  انیشدن را ریدرگ با
 اومدند. انیکمک را

 یآروم رو یدیاون ها، تمام بدنم شل شد و ناگهان با احساس ضعف شد یر یدرگ دنید با
زدند و سپس  یو رها اومد که اسمم رو صدا م یغزل و پر  ادیفر یافتادم، که صدا نیزم
 .دندیبه طرفم دو عیسر

 

جون گرفتم و فورا با هول  یشد، کم ختهیدهنم ر یکه تو یآب یبا جرعه  قهیاز چند دق بعد
 گفتم: اریاخت یندادم و ب یتیبره، اما اهم جیسرم گ یاز جام بلند شدم که باعث شد کم

 کجاست؟ حالش خوبه؟ انی_ را

 

زدم.  یکه چه حرف دمینگران اطرافم قطع شد و من تازه فهم یحرفم تمام صداها نیا با
خندون و  یها افهیو به ق دمیکش یبلند نیدهنم گذاشتم و ه یدستم رو رو عیسر

 با تته پته گفتم:  ه،ینگاه کردم و بعد از چند ثان یمشکوک رها و غزل و پر 

 شد؟ همه حالشون خوبه؟ یبود که چ نی_م...م...منظورم ا

 

 و گفت: دیخند رها

 خوبه._ آره نگران نباش همه حالشون 
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 یرو به رو شدم. گوشه  انینگران را ی افهیو غزل از جام بلند شدم که با ق یکمک پر  با
 بود. ختهیبهم ر یخوش حالتش هم کم یزخم شده بود و موها یلبش کم

 به سمتم برداشت و گفت: یقدم

 خانوم حالتون خوبه؟ ای_ در

 

بار نبود، ته دلم غنج رفت و  نیکه واسه اول نیبا ا انیاز زبون را کمیاسم کوچ دنیشن با
 گفتم:  عیلبم نشست و سر یرو یلبخند

 _بله به لطف شما خوبم.

 

از درد  یلبش باعث شد که صورتش کم یهم خواست لبخند بزنه اما زخم گوشه  اون
 جمع بشه و لبخندش رو بخوره.

 

 صدام مشهود بود، گفتم: یکه کامال تو ینگران با

 کنه؟ یدرد م یلی_ خ

 

 لبش نشوند و گفت:  یرو یلبخند کم جونزور  به

 .دینگران نباش ستین یز ی_نه چ
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سرش رو با  انیکه فکر کنم اسمش اشکان بود، را انیرا یاز دوست ها یکیاهم اهم  با
و سرم رو  دمیخجالت کش یغزل و پر  یانداخت و من هم با چشمک ها نییخجالت پا

 بود گفت: دیکه ازش بع یجون یانداختم، که رها با ب نییپا

که من  نییپا میبر دیایحاال هم ب میدیگذشت و ما زود رس ری_ خب خدا رو شکر که بخ
 بده. یلیحالم خ

 

 

 

کوه  نییو ناهار رو پا میکه برگرد میرنگ زرد رها و لحن کم جونش قبول کرد دنیبا د همه
 .میبخور

 یلبم م یرو یلبخند اریاخت یکردم و ب یرو حس م انینگاه را ینیسنگ یراه گاه یتو
 رفت. یباال م یبینشست و ضربان قلبم به طرز عج

و شدت  انینگاه را ریبردم. مطمئنا گر گرفتن ز یم یپ ییحس ها کیکم داشتم به  کم
که اون خجالت  یو بند اومدن نفسم وقت دمشید یکه م یگرفتن ضربان قلبم در مواقع

حس پاک و قشنگ به  کی یهمه و همه نشونه  دم،ید یرو م شیدوست داشتن دنیکش
درس و کتاب بود و  یسرم تو شهیکه هم یانرژ و پر  طونیش یاینام عشق بود. آره من، در

 انیبه اسم را ریو سر به ز یپسر خجالت نیتوجه نکرده بودم عاشق ا یوقت به پسر  چیه
 شده بودم.

اومدم  رونیب نیریش یزد، از اون خلسه  یرها که داشت اسمم رو صدا م یبا صدا ناگهان
 و به رها نگاه کردم که گفت: 

کشه.  یطول م یلیخ رندیهم بخوان برن ناهار بگ انیگشنمه و تا آراد و را یلیمن خ ای_در
 من بخورم؟ ینمونده بد یز یهات چ چیاز اون ساندو
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 دونم، بذار نگاه کنم.  ی_نم

 

و در کمال تعجب کوله ام رو باز کردم  پیباشه تکون داد و منم ز یسرش رو به نشونه  رها
برش داشتم و به رها دادمش. رها هم  عیپس سر دم؛یته کوله ام د چیدونه ساندو کی

 کرد. چیرفت، شروع به خوردن ساندو یطور که به طرف آراد م نیکرد و هم یتشکر 

آراد راه  نیغذاها رو گرفتند و به طرف ماش ستیو آراد ل انیکوه را نییپا میدیرس یوقت
 افتادند.

 ینگران غزل و پر  یصدا هویبود، که  انیرا یورزشکار  کلیبه قد و قامت بلند و ه نگاهم
 گفتند: یکه داشتند به رها م دمیرو شن

 .دهیپر یلی_ رنگت خ

 

 گفت: یجون یب یلیهم با لحن خ رها

 دارم. دیبده حالت تهوع شد یلی_ بچه ها حالم خ

 

 یبلند و نگران ما که رها رو صدا م یرو گفت، شروع به عق زدن کرد. با صدا نیکه ا نیهم
شدند،  یم نیکه داشتند سوار ماش انیآراد و را میدیپرس یطور حالش رو م نیو هم میزد

 .دندیبه سمت ما دو عیسر دندید تیکه رها رو تو اون وضع نیبه طرف ما برگشتند و هم

آوردم و به سمت رها که با چند تا عق زدن  رونیآب رو از کوله ام ب یبطر  عیهم سر من
 حالش بهتر شده بود گرفتم. یکم یخشک و خال
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حالم،  یشه که خسته و ب یم یهفته ا کیگفت  یرها که م یحرف ها یادآور یبا  ناگهان
شده بود،  واریگچ د هیبه سمت رها که رنگش شب عیذهنم خورده شد و سر یتو یجرقه ا

 م: رفتم و آروم کنار گوشش گفت

 وفتاده؟یماه عادت ماهانه ات عقب ن نیا نی_رها درست فکر کن بب

 

 گفت:  یفکر کرد و سپس با لحن کم جون یهم کم رها

 عقب افتاده چطور؟ ی_چرا فکر کنم دو هفته ا

 

خاطر با ذوق از جام  نی. به همارمیبال در ب یبود از خوشحال کیحرفش، نزد نیا دنیشن با
 و رو به آراد و رها گفتم: دمیپر

 شه. یخوشگل به جمعتون اضافه م ینین هی گهیگم آخه تا چند ماه د یم کیتبر ی_ وا

 

 نبود گفت:  فیکه قابل توص یشوکه شد؛ اما آراد با خوشحال یحرفم کم نیا دنیبا شن رها

 من دارم... یعنی... یعنی_

 

 باز گفتم: شیرو قطع کردم و با ن حرفش

 و رها هم مامان. نیش یبابا م نیشما دار یعنی_ بله، 

 

گفت. غزل و  کیهم تبر انیحرفم سپهر و اشکان شروع به سوت زدن کردند و را نیا با
 گفتند. کیدست زدند و به رها و آراد تبر یهم با خوشحال یپر 
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 رها با همون لحن کم جونش گفت:  هوی

همه رو سر  نمیبدم اون وقت بب شی. فردا نرم آزمایقدر مطمئن نیحاال تو از کجا ا ای_در
 ها. یکار گذاشت

 

که جواب مثبت رو  نیو بعد از ا ید یم شیآزما یر  ی_نه مطمئن مطمئم فردا هم م
 رو بهتون دادم. یخبر  نیکه همچ ید یهم به من م یدرست و حساب ینیریش هی ،یگرفت

 

 و آراد گفت: دندیحرفم خند نیبا ا همه

 نیهم بخاطر هم رشیاخ یدو هفته  نیا یها یاعصاب یها و ب یحال یب نیا یعنی_ 
 بوده؟

 

 انیبه را ینگاه ،یچشم ریگشاد زدم و کله ام رو تکون دادم و سپس ز یلیلبخند خ کی
 ذوق کردم. یلبش کل یلبخند رو دنیانداختم و با د

 

 

 

 

اما  م؛یرستوران بخور هی یناهار رو تو یهمگ میگرفت میدو بعد از ظهر بود که تصم ساعت
غذا خوردن حالت تهوع گرفت و ما  نیغذا رو کوفتمون کرد. از بس که ب ییجورا کیرها 

 .میو اومد میدنبالش رفت یره، ه یکه دنبال مامانش م یهم مثل جوجه ا
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نبود اما من به خاطر  یو ناهار چندان لذت بخش و خوب یکه کوه نورد نیبا ا خالصه
 دیرو د یو خجالت ریسر به ز انیرا نیا یچشم ریز یذوق کردم و حساب یکل انیحضور را

 زدم.

عصر بود، که آراد و رها من رو رسوندند خونه و خودشون  میپنج و ن ایساعت پنج  حدودا
 کم حال رها بهتر بشه. هی دیرفتند دکتر تا شا

بار مثل آدم، اظهار وجود کردم و از فرط  نیزود رفتم تو خونه و واسه اول یلیخ منم
وان آب گرم استراحت  یکم تو هیتو اتاقم و به سمت حمام رفتم تا  دمیپر عیسر یخستگ

 کنم.

 

صدام زد.  یدونم چند ساعت گذشته بود، که مامانم اومد پشت در حمام و با نگران ینم
ساعت به  میکه ن نیگفتم و بعد از ا« مامان بله»کیشده. منم  میزیآخه فکر کرده بود چ

دوش گرفتم و بعد  کیوان بلند شدم  یگوش دادم، از تومامان  یسرزنش ها و غر غر ها
 اومدم. رونیدارم از حمام ب کالهتن پوش  یحوله  دنیاز پوش

 هویرو برداشتم که  میتخت و گوش یرو دمیکه لباس بپوشم، با همون حوله پر نیا بدون
 مضمون برام اومد: نیاز مامان به ا امکیپ هی

پاشو لباست  عیرو تخت ها. سر یبا حوله نپر  شهیمثل هم رونیب یاز حموم اومد ای_ در
 .یرو بپوش وگرنه با من طرف

 

 نوشتم: یطور که واسه مامان م نیو هم دمیمامان، از خنده ترک امیخوندن پ با

 « چشم ننه جون_»
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تا  نییعوض کردم و رفتم پا یسارافون و شلوار راحت هیسمت کمد رفتم و حوله ام رو با  به
 .نمیبب لمیدر کنار جمع گرم خانواده شام بخورم و ف

مامان و بابا و دارا  م،یخوشمزه به نام املت خورد یلیخ یلیشام خ کیکه  نیاز ا بعد
خواست کنارشون  یدلم م یلیکه خ نیاما من با ا نند،یبب لمیتا ف ونیزیتلو ینشستند جلو

صبح بود،  یاز کوه نورد یکه ناش ادیز یبخاطر خستگ نمیبب لمیو باهاشون ف نمیبش
بالشت گذاشتم  یکه سرم رو رو نیشدم تا بخوابم؛ اما هم قماتا ینتونستم بمونم و راه

که  یو دوست هاش، از روز  انیمون با را یاتفاق یها داریاون صحنه ها و د یهمه 
 چشمم گذشت. یاز جلو شیچند ساعت پ نیقالت تا هم میرفت یم میداشت

حرف زدن و نگاهش،  یشده بودم. آرامش تو یپسر خجالت نیق اساده عاش چقدر
 یبودم که رو دهیچند وقت فهم نیا یمردونه اش، نگاهش که تو یها دنیخجالت کش

مرد دوست  نیره، همه و همه باعث شده بودند که من عاشق ا یهرز نم یدختر  چیه
 . هیخجالت انیبشم و به خودم اعتراف کنم که عشق من را یداشتن

و  قیکردم، آروم آروم چشم هام گرم شدند و به خواب عم یفکر م انیطور که به را نیهم
 فرو رفتم. یدل چسب

 

 

 

مفصل که مامان  یصبحانه  کیشدم و بعد از خوردن  داریساعت هشت از خواب ب صبح
 مطالعه ام و کتاب هام رو باز کردم. زیبود رفتم تو اتاقم و نشستم پشت م دهیگلم برام چ

کنم تا سر کالس  یخوان شیکم پ هیکه امروز عصر داشتم،  یخواستم واسه کالس یم آخه
درس ها و  یساعت واقعا تو نیآماده باشم. شروع به خوندن کردم و تا چند یحساب

 کتاب ها غرق شدم. ی دهیچیمطالب پ
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گفتم و گردنم  یدیزد، بفرمائ یمامان که داشت به در م یتق تق ضربه ها یصدا دنیشن با
 یبه دست داشت وارد اتاق م ینیو که خشک شده بود به زور بلند کردم و به مامان که سر

 شد، نگاه کردم.

 گذاشت گفت: یم زیم یرو رو ینیطور که س نیو هم دیبه روم پاش یهم لبخند مامان

هم مغزت واسه درس خوندن کار  ،یر یها رو بخور تا هم جون بگ نیقربونت برم ا ای_ ب
 کنه.

 

و  کیتوش بود؛ از آب پرتقال و ک ینگاه کردم. همه چ ینیس اتیکردم و به محتو یتشکر 
 و انواع خشکبار مثل بادوم و گردو و پسته و ... وهیو م ریتا ش ر،یکلوچه بگ

 

 کرد، گفتم:  یتعجب سرم رو باال آوردم و رو به مامان که داشت با لبخند نگاهم م با

آخه قربونت  یول ؛یو به فکرم بود یدیقدر زحمت کش نیکه ا ی_مامان جونم واقعا مرس
 .رمیگ یها رو بخورم که گالب به روتون اسهال م نیبرم اگه من همه ا

 

 لبخند مامان جمع شد و گفت: عیحرفم سر نیا با

 ها. یشد تیترب یب یلیخ ای_ در

 

 گم؟ یمگه دروغ م گه،ید قتهی_خب ننه جون حق
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 گفت: رونیکرد تا بره ب یطور که عقب گرد م نیهم هم مامان

 _ صد بار گفتم به من نگو ننه.

 

 گفتم:  عیبه سمت در رفت و بازش کرد که سر سپس

 _چشم ننه.

 

دست هام رو به حالت  عیبگه، که سر یز یبرگشت سمتم و خواست چ ظیمامان با غ هوی
 باال بردم و با خنده گفتم:  میتسل

 .دی_غلط کردم، لطفا مرا عفو کن

 

 دمیرفت. منم با بسته شدن در پر رونیتاسف تکون داد و از اتاق ب یاز رو یهم سر  مامان
صاحاب رو پر  یشکم ب نیا ر،یدل س کیزدند و  یکه بهم چشمک م ینیس اتیمحتو یرو

 کردم.

 رونیکه مامان جونم آورده بود رو خوردم، از اتاق ب یمبارک ینیکه نصف اون س نیاز ا بعد
 رفتم تا ناهار بخورم آخه هنوزم گشنم بود.

 یلیشدم!؟ واقعا خ یخوردم، چاق نم یکه م ییهمه غذا نیمن مونده بودم چرا با ا یول
 بود! بیعج

 

سر تا پا  پیت کیو ساعت حدودا چهار و ربع بود که  میناهارمون رو هم خورد خالصه
 زدم و به طرف دانشگاه راه افتادم. کیش یلیاما خ ،یمشک
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دادم اما در واقع  یاستاد گوش م یکالس نشسته بودم و به ظاهر داشتم به حرف ها سر
مطالب درس رو بلد  شتریکرده بودم، ب یخوان شیخواب بودم. آخه چون صبح پ جیگ

 حوصلم سر رفته بود و خوابم گرفته بود. یبودم و حساب

شدم. چشم هام کم کم  رهیباز به استاد خ مهین یچونه ام و با چشم ها ریرو زدم ز دستم
 بلند گفت: یاستاد با صدا هویشدند، که  یداشتند بسته م

 حواستون به کالس هست؟ یفی_ خانم شر

 

 و بلند گفتم:  دمیاستاد از جا پر یصدا با

 _جانم استاد؟

 هم دوباره تکرار کرد: یموسو یآقا

 _ گفتم حواستون به کالس هست؟

 گفتم: هول

 _ بله استاد، کامال.

 دستش چرخوند و چشم هاش رو تنگ کرد و گفت:  یرو تو کیهم ماژ یموسو

 .دیبد حیبچه ها توض یرو که گفتم، برا ییمبحث ها نیو ا دیای_پس لطفا ب

 

 زد و گفت: یاون ور تر نشسته بود، پوزخند یدختر که چند تا صندل کی هوی
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 .ستیچرت زدن ن یکه سر کالس جا یفهم یم یشد عیضا ی_ وقت

 

از جام بلند شدم و  ییباال یلیبه اون دختره کردم و سپس با اعتماد بنفس خ یتند نگاه
رو که صبح خونده  ییاز استاد، به سمت تخته رفتم و تمام نکته ها کیبعد از گرفتن ماژ

 حیهمه رو واسه بچه ها شمرده شمرده توض نیح نیبودم پشت تخته نوشتم و در هم
 دادم.

که تموم شد، رو کردم به استاد که چشم هاش از تعجب گشاد شده بود و  نیاز ا بعد
 گفتم:

و  نید یدرس هم مسلط هستم؛ اگر اجازه م نیمطالب ا ی هیمن به بق یموسو ی_ آقا
 بدم. حیاش رو هم توض هیبچه ها هم موافق اند تا بق

 

 تکون داد و گفت: یهم سر  استاد

 .دی_ بله بفرمائ

 

 قینفس عم کیشد. منم  رهیرفت و پشتش نشست و به من خ زشیبه سمت م سپس
هر مبحث هم مثال  یدادم و برا حیمطالب رو هم نکته به نکته توض ی هیو بق دمیکش

 زدم.

نکته ها و مطالب مطمئن شدم، رو کردم به  یکه از گفتن همه  قهیدق ستیب بایاز تقر بعد
 استاد و گفتم: 

 نم؟یتونم بش ی_م
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 یکردن، کرد و منم حساب دیو تمج فیاز جاش بلند شد و شروع به تعرزده  رتیح یموسو
به اون  ینگاه میهمه برام دست زدند و منم ن نمیهم که خواستم بش یبردم. وقت ضیف

با اخم سرش رو  دمیدختره که بهم پوزخند زده بود و مسخره ام کرده بود انداختم که د
 کتابش کرده و دست هاش رو هم از خشم و حسادت مشت کرده. یتو

کالس و  نیا ی هیبه حس حسادت مسخره اش زدم و سر جام نشستم و بق یپوزخند
بچه ها بود،  قیاستاد و تشو فیاز تعر یکه ناش یرو با سرحال میبعد یکالس ها نیهمچن

 گذروندم.

 

 

 

زدم و  رونیاز دانشگاه ب یستگکالس هم تموم شد. با خ نینه شب بود که آخر ساعت
 نیعروسکم شدم و به سمت خونه راه افتادم. ذهنم مشغول سرنوشت ا نیسوار ماش

 یشه. نم یم یدونستم سرنوشتش چ یکشفش کرده بودم و نم یبود، که به تازگ یعشق
 هم دوستم داره. انیراکه  نیا ایطرفه است،  کیعشق  نیدونستم که ا

 دنیاومدم و با د رونیاون حس و حال عاشقونه ب یاز همه  لمیزنگ موبا یبا صدا ناگهان
 سبز رو لمس کردم و جواب دادم. یدکمه  میگوش یصفحه  یاسم بابا رو

 

 _الو سالم بابا جون.

 

 ؟ی_سالم دخترم، خوب

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

259 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یشما خوب میعال ی_مرس

 

 نه؟ گهی_ ممنون منم خوبم کالست تموم شد د

 

 _ اوهوم، چطور؟

 

 زحمت واست داشتم. هی_آخه 

 

 زحمت؟ نیهست ا ی_ خب حاال چ

 

چند تا نقشه رو به مهندس  دیخورده کار دارم و با هیشرکت  ی: راستش من هنوز توبابا
 بدم. یسلطان

 

 گفتم:  عیتپش قلبم باال رفت و سر ان،یرا یلیفام دنیشن با

 .نی_خب بهش بد

 

نقشه  نیو وقت ندارم که ا ختهیکار رو سرم ر یجاست. من کل نیمشکل هم قای_ االن دق
 ها رو ببرم و بهش بدم.
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 ست؟یشرکت ن یتو ی_ خب مگه مهندس سلطان

 

 شه که رفته. یم یساعت می_نه حدودا ن

 

 اون نقشه ها رو ببرم و بهش بدم؟ دیمن با یعنی نی_ و ا

 

ش از بچه ها تا فردا بره به یکیسپارم به  یم ؛یخواد بر  ینم یاگر خسته ا ی_ آره، ول
موقع شب  نیو ا یدونستم امروز کالس دار  یبه تو گفتم چون م نیبده. حاال هم واسه ا

 .یرونیکه کالس هات تموم شده ب

 

 یو چ نمیرو بب انیخواستم برم را یآخه م دمیگنج یپوست خودم نم یتو یخوشحال از
 بردم و به بابا گفتم: ادیهام رو از  یبود. پس همه خستگ نیبهتر از ا

 گه؟یخودتونه د شینقشه ها پ ستم،یبابا جون خسته ن_ نه 

 

شرکت تا هم نقشه ها رو بهت بدم هم آدرس  ای_ آره دخترم، دستت درد نکنه پس ب
 مهندس رو. یخونه 

 

 اونجام. گهیربع د هی_چشم تا 

 

 _ باشه مواظب خودت باش، خدانگهدار.
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 _ هستم خداحافظ.

 

به سمت شرکت روندم و همون طور  یفیقابل توص ریغ یرو قطع کردم و با خوشحال یگوش
 آدرس رو گرفتم. نیو نقشه و همچن دمیربع رس کیکه به بابا گفتم، بعد از 

 یخونه  کی یربع روبرو هیخاطر بعد از  نیبا شرکت فاصله نداشت؛ به هم ادیز خونشون
 دوبلکس ترمز کردم.

و از شدت اضطراب، نفس  دیکوب یام م نهیس واریبه شدت خودش رو به در و د قلبم
 سخت شده بود. یلیبرام خ دنیکش

باز  یکیت یرو فشردم. در با صدا یر یتصو فونیآ یشدم و دکمه  ادهیپ نیاز ماش باالخره
 گفت: فونیآ یدختر بچه از تو هی هویشد و 

 !؟ دیخانوم، من فکر کردم داداشمه و در رو باز کردم بفرمائ دی_ آخ ببخش

 

 جواب دادم:  عیسر

 کار داشتم. یمن با مهندس سلطان دی_ببخش

 

 کم مکث کرد و گفت: هیهم  دختره

 .ادیداخل تا داداشم ب دیشما بفرمائ ادیم گهید ی قهیتا چند دق یول رونه،ی_ داداشم ب
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 خودم گفتم: با

 داره. ینیریچه زبون ش یزنه ول یبچه م یلیکه صداش خ نی_ ماشاهلل با ا

 

 .انیکنم تا ب یشم؛ صبر م یمزاحم نم ی_ نه مرس

 

 داخل. دیبفرمائ هیکنم، مزاحم چ ی_نه خواهش م

 

تعارفش رو رد کردم و اون بازم تعارف زد و آخر سر مجبور شدم برم  یه خالصه
 «خواست برم داخل یحاال نه که دلمم نم»داخل.

دختر بچه که فکر کنم همسن دارا بود، از  کی هویجلو رفتم.  یشدم و چند قدم اطیح وارد
 .اطیح یچادر به سر هم اومد تو انسالیخانوم م کیاومد و پشت سرش  رونیدر سالن ب

 کردند. یدو به سمتم اومدند و شروع به احوال پرس هر

 گرم جوابشون رو دادم و بعد گفتم: یلیخ منم

 ینقشه رو از طرف پدرم واسه مهندس سلطان یسر  هیمن  ،یخانوم سلطان دی_ ببخش
 ندارند. فیبدم، اما انگار خودشون تشر لیخواستم که بهشون تحو یآوردم و م

 

 صداش گفت: یتو جانیه یحرفم، با کم نیا دنیبا شن انیرا مادر

  د؟یهست یفی_ ِاه... شما دختر مهندس شر
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 زدم و گفتم:  یلبخند

 _بله.

 

 باال و گفت:  دیبا ذوق پر انیخواهر را هوی

 ؟ییکرد تو یم فیکه داداشم ازش تعر ییایاون در یعنی_

 

حرف  دنیساکت شد. با شن عیبهش رفت که اونم سر یحرفش مادرش چشم غره ا نیا با
حرفش به  نیانداختم. آخه ا نییتمام بدنم گر گرفت و سرم رو از خجالت پا ان،یخواهر را

 کرده. فیخونشون تعر یاز من تو انیبود که را یمعن نیا

 گفت:  عیکم جمع کنه، سر هیکه حرف دخترش رو  نیهم واسه ا انیرا مادر

 .دیرو درست کرده پس شما بود یفیدختر مهندس شر نیگفت که ماش انی_آره را

 

 که فکر کنم از خجالت قرمز شده بودند گفتم: ییبا گونه ها منم

 به ما لطف کردند. یلیخ شونی_ بله، ا

 

باز شد و  اطیبعد، در ح یدر اومد و کم یجلو ینیترمز ماش یحرفم صدا نیبا ا همزمان
 شد. اطیبود وارد ح کیو دستش پر از پالست نییطور که سرش پا نیهم انیرا

لبم نشست.  یرو یخاطر لبخند مات نیرو بهم دادند و به هم ایانگار تمام دن دنشید با
من سر جاش  دنیکه به سمت ما اومد، سرش رو باال آورد و ناگهان با د یچند قدم انیرا
 شد. رهیو با تعجب بهم خ ستادیا
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آروم  اد،یکس در نم چیاز ه ییصدا دمید یحالت گذشت و منم وقت نیدر هم هیثان چند
 گفتم:

 .یسلطان ی_ سالم آقا

 

 به خودش اومد و گفت: انیرا هوی

 د؟یخوب هست یفی_ سالم خانم شر

 

 دادن چند تا نقشه از طرف پدرم مزاحم شدم. لیتحو یمن برا ی_مرس

 

 شد و گفت:  دهیدستم کش یتو یحرفم نگاهش به نقشه ها نیا با

 د؟یدیآخه چرا شما زحمت کش ی_آها ممنون. ول

 

 .یکنم چه زحمت ی_ خواهش م

 

 بود، آروم ازم گرفتشون. نییطور که سرش پا نیها رو به سمتش گرفتم و اونم هم نقشه
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 و گفتم: انیکردم به مامان را رو

 رفع زحمت کنم. گهی_ پس من د

 

 حرفم لب باز کرد و گفت:  نیبا ا انیمادر را هوی

 .یذارم بر  ینم ینخور  یز یچ هیداخل و  یایدخترم! تا ن هیچه حرف نی_وا ا

 

 شم. یمزاحم م گهیروز د هیوقته؛ انشاهلل  ری_ آخه االن د

 

 شبه.  می! تازه ساعت نه و نزمیعز هیوقت چ ری_ د

 

 _آخه...

 

 وسط حرفم و گفت:  دیپر انیخواهر را هوی

 .اریبهونه ن گهیجون تو رو خدا د ای_در

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 تونم بمونم.  ینم شتریساعت ب مین ی_فکر نکنم که بتونم تعارف هاتون رو رد کنم، ول

 

 گفتم: عیاومد و سر ادمی یز یچ هوی
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 به خانواده ام اطالع بدم. دی_ فقط صبر کن

 

 گفت: عیحرفم سر نیا دنیبا شن انیرا

 داخل. دیزنم، شما بفرمائ ی_ من االن به پدرتون زنگ م

 

 و خواهرش راه افتادم و وارد خونه شون شدم. انیکردم و پشت سر مادر را یتشکر 

خونه  یاز قسمت ها یداشتند و بعض یاسیو  دیبا ست سف ییبایو ز کیش یلیخ ی خونه
متفاوت تر کرده  ،یو مشک دیسف یرنگ ها بیبا ترک ینیتزئ لیرو با مجسمه ها و وسا

 بودند.

 .هیا قهیخانوم با سل ان،یخونه معلوم بود که مادر را لیوسا یبایز یلیخ دمانیچ از

 شدم که گفت: رهیخ انیاز مبل ها نشستم و با لبخند به مادر را یکی یرو

 ؟ییجون از خودت بگو. دانشجو ای_ خب در

 

 لبم پر رنگ تر شد و جواب دادم:  یرو لبخند

 هستم. ی_بله، ترم اول پزشک

 

 گفت: یزد و با خوشحال یچشم هاش برق ایدر مادر

 _ ماشاهلل ماشاهلل، خدا واسه پدر و مادرت نگهت داره.
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 .یخانوم سلطان دیلطف دار ،ی_مرس

 

 صدام کن. هیراض زم؛ی_ راحت باش عز

 

 جون. هی_ چشم راض

 

 کم صداش رو باال برد و گفت: هیسرش رو به سمت مخالف چرخوند و  هوی

 ؟یدخترم کجا موند نای_ روم

 

 _ا: اومدم مامان.

 

اومد و به طرف ما قدم برداشت.  رونیشربت از آشپزخونه ب ینیس هیباز و  شیبا ن نایروم
کردم و  یگفت. منم تشکر  یدیمن گرفت و بفرمائ یرو اول جلو ینیس د،یبهمون رس یوقت

 شربت رو برداشتم. یها وانیاز ل یکی

 نیبود، ا نییکه سرش پا شهیگفت و وارد خونه شد و برعکس هم ی« اهلل ای» انیرا هوی
 دیبه من رس یکرد، اما وقت ییرو نگاه گذرا نایجون و روم هیبار سرش رو باال آورد و راض

 شد. رهیبهم خ یکرد و کم یمکث

رفت و نفس  برهیو یتابم رو یقلب ب نیبار هزارم ا یبهش زل زدم و برا اریاخت یهم ب من
و کامال از  انیاون لحظه فقط من هستم و را یبردم. احساس کردم که تو ادیرو از  دنیکش

 اطرافم غافل شدم.
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انداخت و بعد از  نییبا خجالت سرش رو پا انیرا نا،یروم« اهم اهم »یبا صدا ناگهان
 به سرعت از پله ها باال رفت. ،یلب ریز یبا اجازه  کیگفتن 

 نییبار دوم از خجالت قرمز شده بود، سرم رو پا یکه فکر کنم برا یهم با صورت من
لبخند  کیجون با  هیراض دمیجون نگاه کردم که د هیو راض نایبه روم یچشم ریانداختم و ز
 کنند. یبود دارند نگاهم م طنتیکه پر از ش یهم با نگاه نایمرموز و روم

 لیجون، تبد هیمداوم راض یها و سوال ها فیمن با تعر یساعته  میاون موندن ن خالصه
زد و گفت که زودتر برم  میگوش یکه مامان رو یساعت شد و آخر سر هم با زنگ کیبه 

ل گرفت که بازم برم ازم قو انیکه مادر را نیخونه، بند و بساطم رو جمع کردم و بعد از ا
 زدم. رونیاز خونشون ب نایجون و روم هیراض یخونشون از جام بلند شدم و با بدرقه 

 

 

 

 یو مثل آدم وارد شدم و سالم کردم. مامان هم با لبخند دمیساعت به خونه رس میاز ن بعد
که بخاطر خانومانه رفتار کردنم بود، جواب سالمم رو داد و بابا هم آغوشش رو برام باز کرد 

 آغوش گرم و پدرانه اش گم شدم. یو منم از خدا خواسته به سمتش رفتم و تو

 موهام نشوند و آروم من رو از خودش جدا کرد و گفت: یرو یبوسه ا بابا

 ؟یداد ی_ نقشه ها رو به مهندس سلطان

 

مهربون بودند و آدم از هم  یقدر مادر و خواهر مهندس سلطان نیآره بابا جون. تازه ا_
حاال بماند » خواست ازشون جدا بشم. یبرد، که اصال دلم نم یباهاشون لذت م یصحبت
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 انیمادر و خواهر را نا،یجون و روم هیبود که راض نیبابت ا میذوق و خوشحال شتریکه ب
 «بودند.

 کرد گفت: یو بلندم رو نوازش م یمشک یطور که موها نیهم هم بابا

 .هیبیپسر خوب و نج یلیهم به خانوادش رفته؛ آخه اونم خ انی_چه خوب، پس را

 

گونه  یماچ آب دار رو هیقند تو دلم آب شد و بعد از گذاشتن  ان،یبابا در مورد را فیتعر از
بدبختم که از عصر تا  یمعده  نیاش از کنارش بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا به ا

کم غذا  هیجون بهش داده بودم،  هیو راض نایشربت اون هم به لطف روم کیحاال فقط 
 بدم.

که نصف  نیگذاشتم و بعد از ا زیم یرو برداشتم و رو رینون تست و پن خچالیداخل  از
 یرو لیبلند شدم و وسا زیتست رو نوش جان کردم، از پشت م یو نصف بسته  ریظرف پن

 رو جمع کردم. زیم

 ونیزیخانواده که داشتند تلو یگفتن به اعضا ریزدم و بعد از شب بخ رونیآشپزخونه ب از
 داریخواستم فردا صبح زود ب یبه طرف اتاقم قدم برداشتم تا بخوابم؛ آخه م دند،ید یم

 بشم و درس بخونم.

 انینما یگوش ی صفحه یرو سایزنگ خورد و اسم پر میکه وارد اتاقم شدم گوش نیهم
 شد.

 یبگم، صدا یز یکه چ نیقبل از ا یسبز رو لمس کردم و جواب دادم؛ ول یلبخند دکمه  با
 رو از گوشم دور کنم. یباعث شد که گوش یداد پر 

 کردم و گفتم: کیرو به گوشم نزد یگوش ،یپر  یو داد ها غیاز تمام شدن ج بعد

 _ الو؟
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 ؟ید یصاحابت رو جواب نم یب هیچرا اون گوش ؟یی_ زهر مار و الو. از عصر تا حاال کجا

 

هم  می!؟ با اجازتون امروز تا ساعت نه دانشگاه بودم و گوشیچته چرا رم کرد یپر  ی_ وا
 شیکار برام پ هیو  ارمیب رونیب لنتیرو از سا میرفت گوش ادمیبود؛ بعدش هم کال  لنتیسا

 خونه. دمیشه که رس یم یساعت میاومد و تازه ن

 

 بود؟ یچ یکه داشت یبخشمت. حاال اون کار  یخودم م یحاال به بزرگوار _باشه 

 

 دادم. یم یچند تا نقشه رو از طرف بابام به مهندس سلطان هی دیبا ،یچی_ ه

 

 کم مکث کرد و سپس آروم گفت:  هیحرفم  نیبا ا یپر 

 !ای_در

 

 _ هان؟

 

 لحن مشکوک گفت: هیبا  یپر 

 ست؟یدوست سپهر و اشکان ن ان،یکه همون را یمهندس سلطان نیا نمی_ بب
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 ؟ی_چرا هست؛ که چ

 

 بهت زنگ زدم. یرفت واسه چ ادمیکال  یاه از بس حرف زد ،یچیه یچی_ ه

 

 تو؟ ایحرف زدم  ادیمن ز ؛یپر  ییپررو یلی_خ

 

 _ تو. 

 

 ؟یبگ یخواست یم ی_خب حاال چته؟ چ

 

 ؟یخواستم بگم فردا کالس ندار  ی_ م

 

 درس بخونم؛ چطور؟ نمیبش دیبا ی_نه ول

 

 .میبر یز یچ ،یشاپ یکاف هیبا غزل  یخواستم اگر وقت دار  ی_ آخه م

 

 .امیدور و ور غروب بتونم ب دی_ شا

 

 _ باشه فقط بهم خبر بده.
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 خستمه. یلیخوام برم بخوابم خ یم ؟یندار  یکار  گهید ،ی_اوک

 

 .ینیخواب من و بب شاهللی_ نه گلم، برو بخواب ا

 جونم، خداحافظ._دور از 

 

 .ی_ با

 

رو از تنم کندم و  میرونیب یلباس ها ،یکردن آالرم گوش میرو قطع کردم و بعد از تنظ یگوش
 دینکش یتخت ولو شدم و طول یو رو دمیدست لباس خواب گشاد پوش کیبه جاشون 

 که چشم هام گرم شدند و در عالم خواب غرق شدم.

 

 

 

با  هویقطور دانشگاه بود، که  یکتاب ها یمطالعه ام نشسته بودم و سرم تو زیم پشت
و به سرعت از  دمیزد از جا پر یبلند و نگران مامان که اسم من و دارا رو صدا م یصدا

 رفتم. رونیاتاق ب

و  دیپوش یاومدم و به سمت مامان که با هول داشت مانتوش رو م نییدو از پله ها پا با
 گفتم:  یکرد رفتم و با دست هام صورتش رو قاب گرفتم و با نگران یم هیهمزمان گر

 شده مامان؟ ی_چ



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

273 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 اش شدت گرفت و با هق هق گفت:  هیگر مامان

برنش  یو دارند م مهیوخ یلی_عموت زنگ زد گفت که مادربزرگت سکته کرده و حالش خ
 .مارستانیب

 

به مامان زل زدم.  یحرف چیاز صورت مامان جدا شد و کنارم افتاد. شوکه و بدون ه دستم
 نگران مامان که گفت:  یبا صدا

 ؟یخوب ای_در

 

 یاومدند و رو نییپا یبعد یو پشت بندش، قطره ها دیاز چشمم چک یاشک ی قطره
 داغم روون شدند. یگونه ها

هق هقم اوج گرفت و سپس با دو  یمامان و حال مادر بزرگم، صدا یحرف ها یادآور ی با
زدم و به همراه مامان و  رونیو از اتاق ب دمیپوش یز یچ هی یاز پله ها باال رفتم و سر سر 

 گهید دیرو که شا میفرد زندگ نیو مهم تر نیزتریاز عز یکیشدم تا  مارستانیب یدارا، راه
 و تمام صورتش رو غرق بوسه کنم. نمیرفتن بب ازقبل  دمش،ید ینم

مادربزرگ  میتا بفهم میرفت رشیو به سمت پذ میوارد شد عیسر م؛یدیکه رس مارستانیب به
بود احساس کردم روح از بدنم  رشیکه مسئول پذ یکدوم اتاقه؛ اما با حرف دختر  یتو

 جدا شد.

شدم  یم داریتلخ ب یلیکابوس خ نیاالن از ا نیها کابوس بود و من هم نیا یهمه  کاش
 یدر کنارم م یپر انرژ  شهیرو، سرحال و مثل هم میو مادربزرگ مهربون و دوست داشتن

 .دمید



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

274 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

خانواده و اقوام کابوس نبودند،  یها یزار  هیها و گر ونیکدوم از اون ش چینبود؛ ه یول
 خواب نبودند.

هم براش مادر  یکیدلسوز پدرم که از کوچ شهیگاه و مادر هم هیمادربزرگم رفته بود. تک آره،
نوه هاش، از  یو االِن من و همه  یبوده و هم پدر، سنگ صبور مادرم و عشق کودک

 رفته بود. شمونیپ

 یکنه و وقت حتمونینص یبا مهربون میکرد یم طنتیو ش یفضول ینبود که وقت یکس گهید
 یپدر و مادر هامون ازمون طرفدار  یکردن، جلو خیتوب یبه جا م،یکرد یم یکار اشتباه

 کنه.

اومدند دوختم. همه داشتند  یم نجایکه داشتند به سمت ا یلینگاهم رو به فام یناباور  با
 کردند. یم هیفرو رفته بود، گر یخواب ابد کیکه حاال به  یدوست داشتن رزنیپ نیا یبرا

از  یکه پسرانه برا یپدر  دنیپدرم ثابت موند. چقدر سخت بود و درد داشت د یرو نگاهم
 .ختیر یتر از جونش اشک م زیدست دادن مادر عز

قطره اشک جمع شدند و از چشم هام  کی یغم ها و درد هام، تو یهمه  ناگهان
کرده بودند، چون پشت سر  دایاشک راه خودشون رو پ یاما انگار اون قطره ها دند؛یچک

 تر کردند. سیرو خ سمیخ یهم اومدند و گونه ها

 

 

 

چشمم جمع شده بود، به قبر روبروم نگاه کردم که حاال  یکه تو یاشک یپشت هاله  از
مادربزرگ  کیکه برام  نیاز ا شتریب ز،یبود و اون عز دهیاون خواب یتو زهامیاز عز یکی

 بود. نیبرام سخت و سنگ یادیدوست، ز کیدوست بود و غم از دست دادن  کیباشه 
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اشکم رو جوشان  یداغ دلم رو تازه تر و چشمه  انمیاطراف یها هیو گر ونیش غ،یج یصدا
روز غذا نخوردن بود، چشم چرخوندم و به  کیاز  یکه ناش یدیشد یحال یکرد. با ب یتر م

که بدون  یپدر  یکه صاحبش پدرم بود نگاه کردم و دلم رفت برا یقرمز  یچشم ها
فرشته  نیا یراب ختیر یمردانه اشک م« کند یم هیمرد هم گر مگر»یبه جمله  تیاهم

 دردونه اش، مادرانه خرج کنه. یدختر و پسرها ینبود تا برا گهیکه حاال د ینیزم ی

خم شده بود گرفتم و  نیداغ سنگ نیا ریمرد استوار که حاال کمرش ز نیدرد، چشم از ا با
 ی لهیجفت ت هیو بعد به اون  انیچرخوندم. ناگهان چشمم به قامت بلند را تیجمع یتو

مراسم مادربزرگ  یتو دنشیهمه غم و غصه از د نیا انیسبزش افتاد و باز هم در م
 یام بزرگ بود که نذاشت لبخند دهیدل لرز نیهم یداغ رو قدر نیاما ا د؛یدلم لرز زم،یعز

 .نهیلبم بش یهر چند محو رو

مامان  یتا برا میموند کیربع فقط اقوام نزد کیکم همه عزم رفتن کردند و بعد از  کم
 .میجون قرآن بخون

 انیاطراف یدونم هم به مامان جون و هم به خودم و همه  یکه م یاز خوندن قرآن بعد
دفن بود گذاشتم  رشیکه مامان جون مهربونم ز ییخاک ها یسرم رو رو د،یآرامش بخش

 خوندم و از جام بلند شدم. یلب فاتحه ا ریو آروم ز

که  انیگفت، سرم رو برگردوندم و به را یم تیکه داشت به خانوادمون تسل انیرا یصدا با
 بود نگاه کردم که گفت: نییسرش پا شهیمثل هم

 گم؛ انشااهلل که غم آخرتون باشه. یم تیتسل یفی_ خانم شر

 

 جون گفتم:  یرو از چهره اش گرفتم و ب نگاهم

 _ممنون.
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 هویکرد، برداشتم که  یما رو جمع مخر یخال یبه سمت مامان که داشت ظرف ها یقدم
 غیمامان که ج یافتادم و با صدا نیزم یو زانوهام شل شدند و رو دیدور سرم چرخ ایدن

 :دیکش

 ... ای_ در

 

 مطلق... یاهیهم افتاد و بعد س یهام رو چشم

 

 

 

 انیرا

 

 دنیباال آوردم و با د عیزد، سرم رو سر یرو صدا م ایکه اسم در یزن غیج یصدا دنیشن با
 ام حبس شد. نهیس یافتاده بود نفس تو نیزم یکه رو ایدر

شد و نفسم تنگ تر اما حاال  یقلبم از جا کنده م ا،یجنازه با هر قطره اشک در عیتش موقع
 ریرو از دست دادم و فقط تونستم ز یحال توان انجام دادن هر کار  نیا یتو دنشیبا د

 لب اسمش رو صدا بزنم.

رو بغل کرد و  ایبا سرعت به سمتش اومد و در ا،یوضع در دنیهم با د یفیشر یآقا ناگهان
 دور از قبرستون بود حرکت کرد. بایکه تقر نشیبه سمت ماش

 گفتم:  یفیناگهان به خودم اومدم و با هول رو به مهندس شر ایچند قدم اول پدر در با

 .مارستانیب میمن بر نیبا ماش دیاریخانوم رو ب ایشما در که،یمن نزد نیماش یفیشر ی_آقا
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 بغلش جا به جا کرد و گفت: یرو تو ایدر یفیشر یآقا

 .اریرو ب نتیزحمت زودتر ماش ی_ ممنون پسرم فقط ب

 

رسوندم و روشنش کردم. دنده عقب گرفتم و به  نیگفتم و با دو خودم رو به ماش یچشم
رو با اسم  ایدر یفیشر یآقا شیافتاد من پ مادی هویو پدر و مادرش رفتم که  ایطرف در

حق داشت، آخه  چارهیب ینشون نداد. ول یعکس العمل چیخطاب کردم و اون ه کیکوچ
 ده. یم ناوضاع عکس العمل نشو نیتو ا یک

ساعت  میسوار شدند و راه افتادم. بعد از ن عیو اون ها هم سر دمیرس ایپدر و مادر در به
اش، گفت که فشارش  نهیداخل و دکتر بعد از معا میرو برد ایو در میدیرس مارستانیبه ب

روز غذا نخوردن بوده و براش  کیکه علتش  دیفهم ایافتاده و با چند تا سوال از مادر در
 نوشت. اروسرم و چند تا د

و من  رهیکه دکتر نوشته بود رو بگ ییرفت تا سرم و چند تا دارو عیهم سر یفیشر یآقا
که حاال با بستن چشم هاش، من رو از  یو اون دختر دوست داشتن ایموندم و مادر در

 یلیشده بودم و خ ایبه رنگ شبش محروم کرده بود. آره، من عاشق در یچشم ها دنید
قلبم با تموم وجود  گهیاعتراف کرده بودم و حاال د دمموضوع رو به خو نیوقت بود که ا

 .دیتپ یم یتندختر دوست داش نیا یبرا

 

 

 

 ایدر
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کردند؛  تیاطرافم چشم هام رو اذ یچراغ ها دیهام رو آروم باز کردم، اما نور شد چشم
خورد رو  یکه به چشمم م یدیتابش اون نور شد یپس دست راستم رو باال آوردم تا جلو

 شد و باعث شد که از خودم بپرسم:  جادیدستم ا یتو یفیکه ناگهان سوزش خف رمیبگ

 _من کجام!؟ 

 

که توش بودم انداختم و در کمال تعجب،  یدیدستم و سپس اتاق سف یبه سرم تو ینگاه
 .دمیاون اتاق د یو مامان رو آشفته تو ریرو طبق معمول سر به ز انیرا

باز من  یچشم ها دنیسرش رو باال آورد و با د انیبزنم اما قبلش را یباز کردم که حرف لب
 و گفت:  دیکش یاز سر آسودگ ینفس

 حالتون خوبه؟ یفی_خانوم شر

 

 سرم رو آروم تکون دادم و گفتم: رم،یکه چشم ازش بگ نیا بدون

 _ خوبم.

 

چشم هام که باز بودند  دنیما به سمت من برگشت و با د یحرف ها دنیبا شن مامان
 یو شروع به قربون صدقه رفتن کرد؛ سپس ب دیبه سمتم اومد و صورتم رو بوس عیسر

نگذشته بود،  یا هیحرف به صورتم نگاه کرد تا از سالم بودنم مطمئن بشه اما هنوز چند ثان
هم راه خودشون  گهید یو بعد از اون چند قطره  دیکاشک از چشم هاش چ یکه قطره ا

 .ختندیر نییکردند و از چشم هاش پا دایرو پ
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به  یپر از اشک نگاه ییاومد و با چشم ها ادمیمامان، همه اتفاق ها  یاشک ها دنید با
 انداختم و سپس رو به مامان به بغض گفتم: انیصورت نگران را

 _ مامان.

 

 کرد جوابم رو داد: یپاک م شیروسر یطور که اشک هاش رو با گوشه  نیهم مامان

 _ جانم دخترم.

 

 _ بابا کجاست؟

 

 .ادیاالن م ،یبخور  رهیبگ یز یچ هی_رفت برات 

 

 رو آروم تکون دادم که مامان گفت:  سرم

 یکم غذا بخور، اما تو همش لجباز  هی. چقدر بهت گفتم واریرنگت شده انگار گچ د نی_بب
 اش. جهینت نمیا ایب یکرد

 

 خوردم. یرفت، وگرنه م ینم نیی_مامان جان بخدا غذا از گلوم پا

 

وارد اتاق شد و با  یکمش کیپالست کیحرفم در اتاق باز شد و بابا با  نیزمان با ا هم
 دیرو بوس میشونیصورتم خم شد و پ یبه سمتم اومد و رو عیباز من، سر یپلک ها دنید

 و گفت:
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 .یکشت ی_ قربونت برم دخترم، تو که ما رو از نگران

 

 رو به دندون گرفتم و گفتم: لبم

 .دی_ ببخش

 

 انیاز چشمم سر خورد، که از چشم بابا و را یاشک یمامان جون قطره  یادآور یبا  ناگهان
 یب یو با همون چشم ها دیسرم کش یدور نموند. بابا هم دستش رو نوازش گرانه رو

 ادیرو لبش بنشونه اما ز یکرد لبخند یسع د،یکش یم شیفروغش که وجودم رو به آت
 گفت: کیاز پالست کیک هیآوردن  رونیهم زمان با ب هیموفق نشد و بعد از چند ثان

 .یر یکم جون بگ هیگرفتم، بخور  وهیو آبم کی_ چند تا ک

 

که خواستم بازش کنم،  نیکه بابا به طرفم گرفته بود رو گرفتم و هم یکیکردم و ک یتشکر 
 جواب داد. عیتلفن بابا زنگ خورد و بابا سر

 

 _ الو سالم.

 

 

 

 . میایم گهیساعت د کی_ باشه، فقط ما 
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 کرد و ادامه داد. انیبه را یو نگاه دیموهاش کش یتو یکالفه دست بابا

 کنم. یم شیکار هی_باشه حاال 

 

 

 

 _ نه ممنون، خدانگهدار.

 

 رو قطع کرد و رو به مامان گفت: یگوش

 دمیو کل رندیما بگ یخوان خونه  یخونه؛ آخه مراسم دعا رو م میزودتر بر دیجان با می_ مر
 ندارند.

 

 ؟یچ ایدر ی_ باشه ول

 

 انداخت و گفت:  انیبه من و بعد به را ینگاه بابا

رو زودتر  ایتونند در ینم نمیکنم بب یاز پرستار ها صحبت م یکیرم با  ی_من االن م
 مرخص کنند.

 

 که تا اون موقع ساکت بود، به حرف اومد و گفت: انیرا هوی
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مرخص شدند برسونمشون خونه.  یفیکه خانم شر نیتونم بعد ا یمن م یفیشر ی_ آقا
 مونم.  یم جانیمن ا د،یبر دیتون یم دیاگر عجله دار

 

 لب گفت: ریبه مامان انداخت و آروم ز یو بابا نگاه دیدلم لرز انیحرف را نیا با

 _ بهش اعتماد دارم.

 

 گفت: انیموافقت تکون داد. بابا هم رو به را یهم آروم سرش رو به نشونه  مامان

 .یافتاد یاز کار و زندگ یشه؛ آخه تا االن هم کل یفقط برات زحمت م _ باشه پس

 

 زد و گفت:  یلبخند محو انیرا

 .یچه زحمت د،یدار اری_اخت

 

 وهیو آبم کیکه خودش و مامان از من قول گرفتند که ک نیکرد و بعد از ا یهم تشکر  بابا
که از اتاق  نیاما قبل از اکردند و به سمت در رفتند؛  یها رو کامل بخورم ازمون خداحافظ

 برگشت و گفت: انیخارج بشن بابا به سمت را

رو انجام  صشیترخ یاصل یمرخص بشه، من االن کارا گهیساعت د مین ای_ فکر کنم در
 دم. یم

 انیرفتند و من موندم و را رونیگفت و سپس مامان و بابا از اتاق ب یباشه ا انیرا
 گرفت. ینم نیلحظه هم چشمش رو از زم کیکه  یخجالت
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من  یصدا یب ی هیمدت، گر نیا یربع از رفتن مامان و بابا گذشته بود و تو کی حدودا
 آخه فراموش کردن مرگ مامان جون واقعا برام سخت بود. ومد؛یلحظه هم بند ن هی

آورد  یسرش رو باال م یها نشسته بود اما گهگاه یاز صندل یکی یرو ریهم سر به ز انیرا
 انداخت. یم نییمن کالفه سرش رو پا یاشک ها دنیو با د

تاب و منتظرم رو به سرم دوختم  یکم بند اومد و آروم شدم، نگاه ب هیام که  هیگر
 شد. یخداروشکر آخراش بود و داشت تموم م

نگاهم، به  دنیبا د انیرا هویدوختم که  انیبه را ییایح یهام رو از سرم گرفتم و با ب چشم
وقت باال  چیعمرش ه یآروم و آرامش بخشش که فکر کنم تو یحرف اومد و با اون صدا

 نرفته بود، لب زد: 

 خانوم! ای_در

 

دلم هلهله  یتو یفیبار چندم صدا زد و بهم نگفت خانم شر یرو برا کمیکه اسم کوچ نیا از
دم فکر کردم که چقدر االن قند هم توش آب شد. با خو لویک لویبه پا شد و هم زمان ک یا
 اما خودم رو کنترل کردم و آروم جواب دادم: د؛یچسب یگفتن م« جانم» کی

 _ بله.

 

 میانداخت و سپس با همون لحن مال نییو دوباره سرش رو پا دیکش یقیعم نفس
 گفت: شیقبل
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نخوردن . مثال با غذا دیباش فیقدر ضع نیپدر و مادرتون ا یجلو دیخانوم شما نبا ای_ در
رو  نیشه، ا یبراتون سبک نم نهیدونم واقعا سنگ یداغ از دست دادن مادر بزرگتون که م

 میهست یما رفتن یهمه  یول د،یدوست داشت یلیدونم که شما مادر بزرگتون رو خ یهم م
 .میر یم ایدن نیاز ا یروز  هیو 

 

داد و  هیسرش رو آروم باال آورد و در کمال تعجب نگاهش رو بهم هد د،یکه رس نجایا به
 که ازم چشم برداره ادامه داد: نیبدون ا

 یلیآخه خ د؛یو درست غذا بخور دیمراقب خودتون باش شتریبه بعد ب نی_ در ضمن از ا
 .دیشد فیضع

 

 ادیز رو ا دنیمن نفس کش ایتنفس کم شده بود،  یاون لحظه هوا برا یدونم تو ینم
تر از  عیکردم. قلبم انگار پمپاژ خون رو سر یم یاحساس نفس تنگ بیبرده بودم چون عج

 رفته بود. برهیو یداد و دلم رو یانجام م شهیهم

که اون قدر سکوت کردم که  یحالم رو دگرگون کرد، طور  بیعج انیآخر را یجمله  نیا
 به خودم اومدم و بلند گفتم:  انیرا یناگهان با صدا

 _ها؟

 

 ینشست، که فکر کنم بخاطر طرز جواب دادن و صدا انیرا یلب ها یرو یمحو لبخند
 ینگاه یچشم ریانداختم و ز نییو سرم رو با خجالت پا دمیبلند و هولم بود. لبم رو گز

 بهش انداختم.



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

285 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

با همه  ییجورا هی یعنیو متفاوت بود؛  بیپسر واقعا عج نیشده بود ا ریسر به ز دوباره
 از درونم گفت: ییبا اون دو تا دوستش. ناگهان ندا یپسرا فرق داشت، حت ی

 متفاوت بودنشه که تو رو عاشقش کرده. نی_ هم

 

 گفت: یکه م انیرا یصدا با

 رم پرستار رو صدا کنم. ی_ سرمتون تموم شده؛ م

 

رفت،  یم رونیکه داشت از اتاق ب انیگفتم و با چشم هام را یاومدم و باشه ا رونیفکر ب از
 بدرقه کردم.

 

 

 

 به فکر حرف هاش افتادم که واقعا همه شون درست بودند. ان،یبسته شدن در توسط را با

ها  وهیو آبم کیبه اون ک یلیاصال م یضعف داره ول یلیلحظه احساس کردم بدنم خ کی
و به  انیرا یحرف ها نیکه به مامان و بابا داده بودم و همچن ینداشتم؛ اما بخاطر قول

چند تا گاز  لیم یها رو برداشتم و بازش کردم و ب کیاز ک یکیآخرش  یخصوص جمله 
 پرستار وارد شدند. کیهمراه با  انیدر باز شد و را هویزدم که 

دستم،  یتو کیک دنیهم با د انی. رادیبه سمتم اومد و آروم سرم رو از دستم کش پرستار
 دلم قربون صدقه اش رفتم. یلبش نشست و منم تو یرو ینیریلبخند ش
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از  انیهمراه با را ص،یآخر ترخ یبا کمک پرستار بلند شدم و بعد از انجام کارها خالصه
 شدم. انیرا نیرفتم و سوار ماش رونیب مارستانیب

 نیاز ماش امیترمز زد و بعد از گفتن االن م انیرا هویسکوت گذشت، که  یتو یا قهیدق ده
 دادم و چشم هام رو بستم. هیتک ینکردم و سرم رو به صندل یشد. منم توجه ادهیپ

 کیباز شد و منم آروم چشم هام رو باز کردم، که  نیدر ماش قهیاز حدودا پنج دق بعد
 .دمیصورتم د یجلو چیساندو

 برگشتم، که گفت:  انیتعجب به سمت را با

 چیساندو نیحاال ا پس لطفا د،ینخورد یز یچ کیاز اون ک ریغ مارستانیب یخانوم تو ای_در
 .دیریکم جون بگ هیتا  دیرو بخور

 

 نیا یهمه  ایافتادم که آ نیدلم آب شد، اما بعدش به فکر ا یحرفش قند تو نیا با
داره! فکر  یا گهید لیدل ایکه دوستم داره  نهیکار هاش بخاطر ا نیو ا انیرا یها ینگران

 کردم. یرو گرفتم و تشکر  چیپس زدم و ساندو یهام رو به سخت

 عیگشنه ام بود، سر یلیرو پر کرده بود و منم که خ نیکتلت کل ماش چیساندو یبو
 ادیگاز رو بزنم،  نیکه خواستم اول نیآوردم و هم رونیب کیپالست یرو از تو چیساندو

 افتادم و با خودم گفتم: انیرا

 هم گشنه اش باشه. انیرا دیبخورم! شا ییرو تنها چیساندو نیا ی_ االن من چجور 

غذا خوردن  ییتنها چوقتیه یعنیکردم؛  یم میتقس هیغذاهام رو با بق یکیاز کوچ ادمهی
 کیپالست ینصفش رو تو کیرو نصف کردم و  چی. پس ساندودیچسب یبه دلم نم

 رو روشن کنه گرفتم. نیخواست ماش یکه م انیگذاشتم و به طرف را
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 یز یکه خواست چ نیدستم نگاه کرد و هم یتو چیگرد، به ساندو یهم با چشم ها انیرا
 گفتم: عیبگه، سر

 چسبه. یغذا خوردن به دلم نم یی_ تنها

 

 _ اما...

 

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 خورم. یمنم نم یعادتم بوده؛ اگه نخور  یکی_ از کوچ

 

 چ،یزد و بعد از گرفتن ساندو یحرفم نگاهش رو به چشم هام دوخت و لبخند گرم نیا با
 ازم تشکر کرد.

لبم نقش بست و سپس  یرو یبردم و لبخند پهن ادیغم هام رو از  یهمه  انیلبخند را با
 زدم. چیگاز بزرگ از ساندو کی

بهم  شتریب یلیعمرم خورده بودم خ یکه تو ییها چیساندو یاز همه  چیساندو نیا
 یتو بیعشقش عج دایکه جد یپسر خجالت کیازش لذت بردم؛ آخه  یو حساب دیچسب

 خورد. یقلبم لونه کرده بود، کنارم نشسته بود و داشت با اشتها غذا م

که از من  نیبدون ا انیو را میرو تموم کرد چمونیزود ساندو یلیهر دومون خ خالصه
برگشت و با خنده  گهید چیبا دو تا ساندو قهیشد و بعد از چند دق ادهیبپرسه، دوباره پ

 گفت:

 ریدونستم شما هم س یم د؛یچسب یلیخ ینکرد، ول رمیکه کم بود و س نیبا ا یکی_ اون 
 گرفتم. گهید یدو تا نیواسه هم دینشد
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 یخودمون یلحنش که کم نیدونه که چقدر از ا یو خدا م دمیحرفش آروم خند نیا با
 قند آب شد.  لویک لویدلم ک یشده بود، لذت بردم و تو

دونستم همش واسه  یکه م نیماش یهاش تو یو شوخ طبع انیروز بخاطر وجود را اون
رو  نیاون غم سنگ یحال و هوام عوض شد و تونستم تا حد یکل رم،یبگ هیکه من روح نهیا

 یتو شتریکار هاش خودش رو ب نیکه با ا انیاز را هیقض نیفراموش کنم و چقدر بابت ا
 دلم جا کرده بود، ممنون بودم.

 

 

 

 

 

اون به رقص در اومده بودند؛  یبارون رو یقطره هاکه  نیسرد ماش ی شهیرو به ش سرم
 شدم و به فکر فرو رفتم. رهیخ ابونیکنار خ یو درخت ها ابونیدادم و به خ هیتک

بهم  انیکه را ییحرف ها یآور  ادیگذشت و من تونستم با  یروز از رفتن مادربزرگم م چهل
شده بود و  میتیکه حاال  یپدر  یبشم و برا یقبل یایشد همون در یکه م ییزده بود تا جا

 دلش بود، مرحم بشم. یرو یدیداغ شد

سخت بود؛ اما تونستم با برگشتن به همون  یلیبردن مرگ مامان جون برام خ ادی از
 خونه رو بهتر کنم. یو آشفته  نیغمگ یفضا یکردن، کم یطونیو ش میقبل تیشخص

 یلیقلبم خ یخودش رو تو یکه جا یانیرا دنید یبرا دیشدت گرفتن بارون دلم پر کش با
 لب زمزمه کردم: ریسبزش، آروم ز ی لهیآوردن اون دو تا ت ادیمحکم کرده بود. با به  یلیخ
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 که باشد؛  زییپا ؛ی_عاشق که باش

  چ،یانار که ه که ببارد؛ باران

 یهم اگر باش سنگ

 خورد. یترک م دلت

 

 کردم. یرو پل یوصلش کردم و آهنگ یآوردم و به گوش رونیب فمیک یرو از تو میهندزفر

 .میشد ادهیو پ ستادیاز حرکت ا نیدونم چقدر گذشته بود که ماش ینم

 شد، افتاد. اطیبه مامان که آروم به سمت در رفت و بازش کرد و وارد ح نگاهم

که وارد خونه بشه  نیرو زد و قبل از ا نیاز در گرفتم و به بابا دوختم، که قفل ماش چشم
 اطیبهم انداخت و بعد وارد ح د،یبار یم یخستگ نیکه ازش غم و اندوه و همچن ینگاه

 شد و من هم پشت سرش رفتم.

شلوغ کنم، چون بعد از مراسم چهلم حال مامان و بابا  یادیز دیدونستم که االن نبا یم
 مامان و بابا به اتاقشون م،یکه وارد خونه شد نیخاطر بعد از ا نیخوب نبود؛ به هم ادیز

آب، به سمت تلفن رفتم و شماره  وانیل کیرفتند تا استراحت کنند و منم بعد از خوردن 
 خونه. ادیتا به دارا که از صبح خونشون بود بگه ب گرفتممون رو  هیهمسا ی

 یرفتم و در رو واسه دارا باز کردم و بعد با خستگ فونیرو که قطع کردم، به سمت آ تلفن
 به اتاقم رفتم.
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و  نیسنگ یلیمدت خ نیدانشگاه که ا یآوردن درس ها ادیاتاق که شدم، با به  وارد
 کیو  یمشک دیسف یاسک قهیبافت  کیلباس هام رو با  عیسخت شده بودند سر

کتاب هام غرق  یمطالعه ام نشستم و تو زیکردم و پشت م ضیتعو یساپورت غواص
 شدم.

رو  میبه ساعت که شش و ن یو نگاه مدیاز جا پر لمیزنگ موبا یاز چند ساعت با صدا بعد
کرد، برداشتم و جواب  یرو که داشت خودش رو خفه م میداد انداختم و گوش ینشون م

 دادم.

 

 .ی_ الو سالم پر 

 

 بابا و مامانت چطورن؟ ؟یخوب ای_ سالم در

 

 بستم گفتم: یطور که کتابم رو م نیهم

اش بهتر  هیاول روح یبه روزها . بابا خداروشکر نسبتستندیخوبم؛ اونا هم بد ن ی_ مرس
 شده.

 

شاپ،  یکاف میدنبالمون بر ادیب گهیساعت د میمن به غزل گفتم ن ایدر ی_خداروشکر راست
 ؟یرو بهتون بگم درس مرس که ندار  یز یچ هیخوام  یم

 

 االن تموم شد. نی_ نه، هم
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 دم. یبهت خبر م می_ باشه پس هر وقت راه افتاد

 

 شدم گفتم: یبلند م یصندل یطور که از رو نیو هم دمیموهام کش یتو یدست

 .رمیم یم یبرم که االن از گشنگ گهیمن د ،ی_ اوک

 

 _باشه خدافظ.

 

 _ خدانگهدار.

 

ام که  چارهیب یمعده  نیبه ا یز یچ کیزدم تا  رونیاز اتاق ب عیرو که قطع کردم، سر تلفن
گرسنه  دم،یکش یخوندم و از مغزم کار م یکرد بدم. آخه هر وقت درس م یداشت ناله م

 شد. یام م

رفتم و درش رو باز کردم. اوه اوه چه  خچالیبه سمت  عیسر دمیآشپزخونه که رس به
 اون جا بود. ییزایچ

درست کرد شدم و دو تا  یخوشمزه ا یلیخ یشد باهاشون غذاها یکه م یمواد الیخیب
 پز درست کنم. ایاملت در کیگوجه و دو تا تخم مرغ برداشتم، تا 

 تابهیو منم با عجله ماه دیچیآشپزخونه پ یاملت آماده شد و بوش تو قه،یعرض ده دق در
به جون اون املت خوشمزه  خچال،یگذاشتم و بعد از برداشتن نون سنگک از  زیم یرو رو

 رو در آوردم. تابهیزود ته ماه یلیافتادم و خ
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 اومدم و به سمت سالن رفتم. رونیغذام رو که شستم، از آشپزخونه ب یها ظرف

و حواسش به اطرافش نبود. آروم به سمتش رفتم و  دید یم لمیطبق معمول داشت ف دارا
مبل نشستم. با نشستنم سرش رو به سمتم برگردوند و بعد کنترل رو برداشت  یکنارش رو

 رو خاموش کرد. ونیزیو در کمال تعجب تلو

 تعجب بهش گفتم:  با

 ؟یرو خاموش کرد ونیزیلوت ی_دارا واسه چ

 

 حوصله جواب داد:  یب

 حوصله ندارم. ،یچی_ه

 

 برگشت سمتم و با بغض گفت:  هویکم مکث کرد اما  هی سپس

کنه، تو هم که  ینم یباهام شوخ گهیخندند بابا د یمثل قبل نم گهیبابا و مامان د ا،ی_در
 یجور  هیکه مامان جون مرد همتون  ی. از روز یخون یدرس م یو دار  یکال تو اتاقت

 نیشد

 تو دلت واسه مامان جون تنگ نشده؟ ایدر
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 یقطره ها دنی. با ددیچشمش چک یاز گوشه  یاشک یتموم شدن حرف هاش قطره  با
شدم و محکم  کیبهش نزد ختند،یر یم نییاز چشم هاش پا یاشکش که مثل رود یبعد

 بغلش کردم و آروم کنار گوشش گفتم:

 .ینکن داداش هینکن قربونت برم گر هیذره شده؛ اما گر هی_ چرا، منم دلم براش 

مثل  گهیناراحته؛ مطمئن باش تا چند مدت د نیمادرش رو از دست داده و واسه هم بابا
 شه. یشه و حالش هم بهتر م یقبل م

 

اش بند اومد، باهاش حرف زدم و بهش قول دادم که حال مامان و بابا به  هیکه گر یوقت تا
طور که اشک هاش رو با  نیشه و بعد آروم از خودم جداش کردم و هم یبهتر م یزود

 کردم گفتم:  یدستم پاک م

 شدند...  یچشم هات چجور  نیبسه؛ بب هیگر گهی_خب د

 مامان و بابا کجان؟ ،یراست

 

 گفت: دیکش یرو باال م شینیطور که آب ب نیرفت و همهم ازم فاصله گ دارا

 کنه. دی_ بابا که شرکته، مامان هم رفت سوپر مارکت سر کوچه خر

 

 شدم گفتم:  یطور که از جام بلند م نیهم

 ؟یروزا درس و مشق ندار  نیدارا، مگه تو ا ی_آها راست

 

 رو روشن کرد و گفت:  ونیزیکنترل رو برداشت و دوباره تلو دارا
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 خونمش.  یآخر شب م ی_چرا، ول

 

 نیرفتم سمتش و کنترل رو از دستش گرفتم و هم عیشدم و سر یحرفش عصبان نیا با
 کردم، رو کردم بهش و گفتم: یرو خاموش م ونیزیطور که تلو

 خونم!  یآخر شب م یچ یعنی_ 

دونم آخر شب هم  یچون م ؛یخون یدرس هات رو م یر  یو م یش یاالن بلند م نیهم
 .نمیبب لمیخوام ف یم یگ یو م یار یبهونه م

 

حرف من حرف بزنه،  یتونه رو یمسئله درس باشه نم یدونست وقت یهم که م دارا
چشم غره رفتن به من، از پله  هیزد از جاش بلند شد و بعد از  یلب غر م ریطور که ز نیهم

 ها باال رفت تا مثال درس بخونه.

 

 

 

 

 

که  «یآب تمشک»یشاپ بلو بر  یکاف میبر میخوا یم دمیفهم م،یستارخان که شد وارد
 ما سه تا بود. یشگیپاتوق هم

 یو وارد کاف میشد ادهیپ یرو پارک کرد و همگ نیغزل ماش م،یدیشاپ که رس یکاف به
 .میشاپ شد
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 لکیبعد از نشستنمون، گارسون اومد و ما هم سه تا م قهیشلوغ بود پنج دق یلیخ چون
 .میسفارش داد کیش

 

 و گفتم:  یرفتن گارسون رو کردم به پر  با

 .نمیکن بب فیخانم، تعر ی_خب پر 

 

 گفت:  رهیکرد جلوش رو بگ یم یکه سع ینازک کرد و بعد با ذوق یهم پشت چشم یپر 

 دونم از کجا شروع کنم. ی_خب نم

 

 با اعتراض گفت: غزل

 .گهیلوس نشو، بگو د ی_ اه پر 

 

 اهم اهم کرد و شروع کرد: هیهم  یپر 

  گه؟ید ادتونهی_ خب، باشه. بچه ها سپهر رو 

 

که بپرسم سپهر  نیو قبل از ا ومدین ادمیبه اسم سپهر  یبه مغزم فشار آوردم، کس یچ هر
 غزل با تعجب گفت: ه،یک

 !؟ هیک گهی_ نه، سپهر د
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 کرد و گفت: یهم پوف یپر 

 بود اسمش...  یچ گه؛ید یمهندس سلطان نی_ بابا دوست هم

 .گهید استیدر یکه همکار بابا هیسلطان انیرا نیسپهر دوست هم انیرا آها

 

بهم  شهیهست که هم انیاز دو تا دوست را یکیاومد که سپهر  ادمی یپر  یحرف ها با
 اند.  دهیچسب گهید

 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 سپهر خان؟ نی_آها، آره خب حاال چشه ا

 

 و گفت: دیکش یقیهم نفس عم یپر 

که جواب داد گفت که  نیشب تلفن زنگ زد و مامان بعد از ا هی ش،یماه پ هی بای_ تقر
. خالصه فردا شب میبر دیو با میدعوت شد یسراج یهمکار بابات، آقا یفردا شب خونه 

همکار بابام بوده. حاال قسمت  مهیب یتو ایکه گو یسراج یآقا یخونه  میشد و ما رفت
 پسر دوست بابا بود.  رهسپه نیکه ا نهیجالب ماجرا ا

 

 وسط حرفش و گفت:  دیغزل پر د،یحرفش که رس یجا نیا به

چقدر باحال دوتاتون آشنا در  استیدر یهم که خودش همکار بابا انیرا نیا ب،ی_چه عج
 .نیاومد
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فکر کردن  الیخیب یحرف پر  یلبم نشست و با ادامه  یرو یحرف غزل، لبخند دنیشن با
 چشم دوختم. یپر  یشدم و به لب ها انیبه را

 

 

 

. میتعجب کرد یلیخ میدیرو د گهیهمد یجالبه. خالصه من و سپهر هم وقت یلی_آره خ
 شتریشد و ما هم مسلما ب شتریب مونیمدت، کم کم روابط خانوادگ هیبعد از  گهید

 .میتر شد یمیصم نیبا هم آشناتر و همچن ییجورا هیو  میدیرو د گهیهمد

که براتون  ایروز قبل از فوت مادربزرگ در هیما ادامه داشت تا  یها داریها و د انیجر نیا
 ادتونه؟ی رون،یب میبر دیایزنگ زدم و گفتم که ب

 

 ادامه داد: یو پر  میآره تکون داد یبه نشونه  یو غزل سر  من

رستوران و منم قبول کردم و  می_ سپهر صبح همون روز بهم زنگ زد و گفت که ناهار بر
 اونجا، بعد از خوردن ناهار سپهر بهم ابراز عالقه کرد و گفت که دوستم داره. میرفت یوقت

 

گرد  یگفت و من و غزل هم فقط با چشم ها یآخر حرفش رو با ذوق و خوشحال قسمت
 .میشده مون بهش زل زده بود

 گفتم:  یآروم یا من با صداکه فکر کنم قدرت تکلمش رو از دست داده بود، ام غزل

 ؟یگفت ی_خب تو چ

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

298 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 باز، تند تند گفت: شیهم با ن یپر 

 _ بهش گفتم منم دوستت دارم.

 

و  مینگاه کرد یو بعد به پر  گهیباز اول به همد یحرفش من و غزل با دهن ها نیا با
 : میگفت یسپس هماهنگ با هم، با لحن کشدار 

 _نه... 

 

 از لحن ما گفت: دیهم با تقل یپر 

 _ آره...

 

 گفتم: یرو به پر  یناباور  با

من که  ،یوا ؟یبه عشقت اعتراف کرد یسادگ نیو به هم یواقعا تو عاشق شد یعنی_ 
 عمرا بتونم.

 

 گفت: عیو غزل با تعجب بهم نگاه کردند و سپس غزل سر یبار پر  نیحرفم ا نیا با

 ؟ینکنه تو هم عاشق شد ؟یگفت ی_ چ

 

از  هویکه زدم رو جمع کنم؛ که  یگند نیا یدونستم چجور  یتته پته افتاده بودم و نم به
 .دمینفس راحت کش هیهامون رو آورد و من  کیش لکیشانس خوبم گارسون م
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 شدم. کیش لکیم یتو یرفتن گارسون، خودم رو به اون راه زدم و مشغول ور رفتن با ن با

 دمیبه اون دو تا انداختم، که د ینگاه یچشم ریرو خوردم و بعد ز وانیل اتیاز محتو یکم
 کنند. یدارند من رو نگاه م نهیدست به س

 

 گفتم:  یرو باال آوردم و با لحن التماس گونه ا سرم

 ... ام... زهی... چدینی. خب ببدینگام نکن یجور  _تو رو خدا اون

 

 گفت:  یپر  هوی

 بزنم لهت کنم. ای یکن یم فی_اه زهر مار، مثل آدم تعر

 

 باال بردم و گفتم:  میهام رو به حالت تسل دست

 گم. ی_باشه باشه، غلط کردم االن بهتون م

 

 

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 گم. یخب بهتون م ینه؛ ول ایدونم که اونم دوستم داره  ی_ بچه ها من هنوز نم

 

 وسط حرفم و گفت: دیغزل پر هوی
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 رو ندارم. دنیداستان عاشقانه شن یتو رو خدا فقط اسمش رو بگو که حوصله  ای_ در

 

 خورد، گفت: یم کشیش لکیطور که از م نیهم سرش رو تکون داد و هم یپر 

 گه. ی_ آره راست م

 

 زدم و گفتم: ایباالخره دلم رو به در یکم استرس داشتم و مردد بودم؛ ول هی

 .یسلطان انی_ را

 

 گلوش و شروع به سرفه کردن کرد. یتو دیپر کیش لکیحرفم، م نیا دنیبا شن یپر 

و شروع کردم به پشتش ضربه زدن و هم زمان  یبلند شدم و رفتم سمت پر  عیسر منم
 کرد انداختم. یحرف و با بهت داشت ما رو نگاه م یبه غزل که ب ینگاه

 گفتم: ظیکمرش برداشتم و با غ یازم گرفت دستم رو از رو یکه پر  یشگونیبا ن هوی

 .یمگه مرض دار  ،ی_ هو

 

 لبو شده بود گفت:  هیاش که شب افهیکرد و بعد با اون ق گهیهم دو تا سرفه د یپر 

 ؟یاون وقت طلبکارم هست ،یداغون کرد نتیکمرم رو با اون دست سنگ ی_زهرمار زد

 

 ینیغزل با لحن غمگ هویبراش نازک کردم و رفتم سر جام نشستم، که  یچشم پشت
 گفت: 
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 دیکن دایهم واسه من پ یکیفقط من عاشق نشدم؟ خب  یعنی د؛یشعوریب یلی_بچه ها خ
 نامردا.

 

 بلند گفتم: یو با صدا دیبه ذهنم رس یز یچ هوی

 _ اشکان چطوره؟

 

شاپ نشسته بودند به طرف ما  یکاف یکه تو یافراد یلحظه احساس کردم سر همه  کی
 رو به غزل گفتم: یآروم یکردم، با صدا یطور که رنگ عوض م نیبرگشت. منم هم

 _ اشکان چطوره؟

 

 منگال شده بود، با تعجب گفت: هیاش شب افهیهم که ق غزل

 ه؟یک گهی_ اشکان د

 

 که کنار غزل نشسته بود زد تو سر غزل و گفت: یپر  هوی

کنه. بابا  یهم م یشناسه، اون وقت طلب پسر و عشق و عاشق یکس رو نم چی_ بفرما ه
 .گهیسپهره د یاز دوست ها گهید یکیاشکان 

 

 رفتم و گفتم: یبه پر  یغره ا چشم

 .زمیعز ان،یرا یاز دوست ها یکی_ 
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 دوست سپهره. ر،ی_نخ

 

 گفت:  یغزل خشن شد و رو به من و پر  هوی

که اصال  دیکن یبخاطر دو تا پسر دعوا م دینشست د؛یخجالت بکش گه،ید دی_اه بس کن
 بهتون دارند؟ یچه حس دیدون ینم

 

 یکم ناراحت شدم؛ آخه حرفش کامال درست بود. من اصال نم هیحرف غزل  نیا با
 نه. ایبهم داره  یاصال حس ایمن رو دوست داره  انیدونستم که را

 

 از فکر در اومدم: یپر  یصدا با

 االن بهتون گفتم سپهر خودش بهم گفت که عاشقمه. نی_ اه غزل، من که هم

 

 کیشد  یم یعنیاون قسمت آخر حرفش رو با ذوق گفت و منم حسرت خوردم.  دوباره
 دمیکه من د یخجالت انیرا نیعاشقمه؟ البته از ا ایبه من بگه دوستم داره  انیرا یروز 
 بود. دیبع یلیخ
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طور  نیشدم. هم اطیدر انداختم و وارد ح یرو تو دیکردم و کل یو غزل خداحافظ یپر  از
کردم و وارد خونه  یتا در سالن رو ط اطیدر ح نیدادم، راه ب یخوندم و قر م یکه آهنگ م

 شدم.

مامان و بابا، راهم رو کج کردم و به  یصدا دنیبه سمت پله ها برم که با شن خواستم
 یمبل نشسته بودند و با هم صحبت م یهر دوشون که رو دنیسمت سالن رفتم و با د

 یگل هر دو رو یرو دنیبه سمتشون رفتم و بعد از بوسسالم بلند کردم و  کی عیکردند سر
 مبل تک نفره نشستم و گفتم: هی

 حالتون چطوره؟ ی_ مادر و پدر گرام

 

 زدند و مامان گفت: یدو لبخند هر

 .زمیعز می_ خداروشکر خوب

 

 داد و گفت: هیهم به مبل تک بابا

 .میگفتم که فردا مهمون دار ی_ داشتم به مامانت م

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 هست؟ یحاال مهمونمون ک ،ی_ به سالمت
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 نیاز هم یکیبستم و قرار شد  یشرکت مصالح ساختمان هیقرار داد با  هی شی_ چند روز پ
دستمون  یکه تو یدیجد یداشته باشم واسه پروژه  سشیبا رئ گهیمالقات د هیروزها، 
 هست.

 

 کم مکث کرد که من گفتم:  هی دیکه رس نجایا به

 اش؟ هیبق _خب

 

و گفتم که واسه همون مالقاته فردا  سشیمنم امروز صبح زنگ زدم به رئ گه،ید یچی_ ه
گه بهش زنگ بزن بگو فردا  یگم م یخونمون حاال که به مامانت م ارنیب فیعصر تشر

 .انیشب واسه شام با خانواده ب

 

داشت که همشون  یکار  یبار بابا مهمون ها کینبود؛ آخه هر چند مدت  یمعمول ریغ زیچ
 شدند. یناهار دعوت م ایشام  یبه زور مامان برا

 

 تکون دادم و گفتم:  یسر 

 برم الال کنم که فردا دانشگاه دارم. دیمنم با گهیخوش اومدند. خب د ی_به سالمت

 

هر دوشون، راه اتاقم رو  یگونه ها دنیگفتند و منم بعد از بوس ریو مامان هم شب بخ بابا
 گرفتم. شیدر پ
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 شم. یرم حاضر م یقدر غر غر نکن؛ بخدا االن م نیمامان تو رو خدا ا ی_ وا

 

 کرد جواب داد: یرو مرتب م یا وهیجا م یتو یها وهیطور که م نیهم هم مامان

ساعت  میاالن بابات زنگ زد گفت که مهمون ها تا ن نیهم یدیمگه ند گه؟ید ی_ آخه ک
 رسند.  یم گهید

 

 _ باشه باشه، رفتم.

 

 میو به سمت اتاقم رفتم تا حاضر بشم و حدودا ن دمیپر نییاپن آشپزخونه پا یرو از
 اومدم و به سمت پله ها رفتم. رونیساعت بعد، حاضر و آماده از اتاق ب

 

 

 

رفت و در  عیاومد و مامان سر فونیزنگ آ یصدا هویرفتم، که  یم نییاز پله ها پا داشتم
 رو باز کرد.

گفتن « اهلل ای» یصدا هی. بعد از چند ثانستادمیهم به سمت مامان رفتم و کنارش ا من
 کلیکه قد بلند و ه انسالیم یو سپس مرد دیدر سالن به گوش رس یکیدر نزد یمرد

 کرد. یداشت، وارد خونه شد و با من و مامان سالم و احوال پرس یخوب یلیخ
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داره و چهره اش هم  یسبز رنگ یم هاکه چش دمیکم که به اون مرد توجه کردم د هی
 .انهیرا هیشب بیعج

که داشتند با  یاون دو تا فرد دنیبا د هویتعجب چشم ازش گرفتم و به در دوختم؛ که  با
 .ستادمیکردند شوکه سر جام ا یم یمامان سالم و احوال پرس

 لحظه با خودم گفتم: کیکردند!؟  یکار م یچ نجایخانم ا هیو راض نایروم

 انه؟یگفت پدر را یکه بابا در موردش م یمصالح ساختمان یکارخونه  سینکنه اون رئ_ 

 

 گفت:  یم جانیکه با ه نایبلند روم یصدا با

 جون.  ایسالم در ی_وا

 

جون که  هیرو با لبخند دادم و سپس به راض نایاومدم و جواب سالم روم رونیبهت ب از
 زدم و گفتم: یکرد، لبخند یداشت با تعجب بهم نگاه م

 .دی_ سالم خوش اومد

 

 زد و گفت:  یصورتش آشکار بود لبخند گرم یجون هم که هنوز تعجب تو هیراض

  زم؟یعز یجون خوب ای_سالم در

 

  د؟یخوبم شما خوب ی_ مرس
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 آورد، گفت:  یم رونیطور که کفشش رو ب نیخانم هم هیراض

 . میکه آشنا در اومد نی_خداروشکر خوبم مثل ا

 

 تکون دادم و گفتم:  یهم سر  من

 _بله. 

 

 خالصه گفتم که واسه دادن چند تا نقشه، رفته بودم خونشون.  یلیبعد رو به مامان خ و

مامان به سمت سالن  ییآورد هر دو با راهنما رونیهم کفشش رو ب نایکه روم نیاز ا بعد
ستند؛ اما مبل ها نش یرو یرفتند و سپس بابا هم پشت سرشون وارد خونه شد و همگ

 یدیو با نا ام دمیازش ند یگشتم اثر  انیدنبال را اطیح یبا چشم هام تو یمن هر چ
 رو آماده کنم. ییرایپذ لیوسا تاهمراه مامان به آشپزخونه رفتم 

 

 

 

برداشتم و به سمت سالن رفتم و شروع به  نتیکاب یو چاقو ها رو از رو یدست شیپ
 مهمون ها کردم.  یگذاشتن اون ها جلو

 رو جلوش گذاشتم، آروم گفت: یدست شیو پ دمیجون که رس هیراض به

 .زمی_ زحمت نکش عز

 

 که زودتر از من ادامه داد:  «یچه زحمت»بگم  خواستم
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 بشه. داشیپ گهیاالناست که د یول اد؛یکم کار داشت نتونست با ما ب هی رونیهم ب انی_را

 

 یتمام حسم رو تو یزد، خوشحال شدم ول یباهام حرف م انیکه داشت در مورد را نیا از
به سمت آشپزخونه « خوش اومدن»خالصه کردم و بعد از گفتن  نیلبخند شرمگ کی

 رفتم. 

رو به دستم داد و من هم  یا وهیآشپزخونه نگذاشته بودم، که مامان جا م یپام رو تو هنوز
 ناچار دوباره به سالن برگشتم.

من هم شروع به  یبلند شد و دست ها فونیزنگ آ یسالن صدا یگذاشتن پام تو با
 کرد.  دنیلرز

 بلند گفت: یخانوم با صدا هیاومد تا در رو باز کنه، که راض رونیاز آشپزخونه ب مامان

 . انهی_ حتما را

 

رفت و در رو باز کرد. منم هنوز مثل چوب خشک  فونیزد و به سمت آ یهم لبخند مامان
که مامان بهم کرد آروم وارد سالن شدم و به  یبا اشاره ا یبودم؛ ول ستادهیسالن ا یابتدا

 تعارف کردم. وهیهمه م

و بعد سالم و  انیگفتن را« اهلل ای»یگذاشتم هم زمان صدا زیم یرو که رو یا وهیم جا
 شد. شتریبا مامان اومد و استرس من ب شیاحوال پرس

 

 انیرا
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شدم و به  نیدم و سوار ماشکر یساختمون خداحافظ یو چند تا کارگرها نیمهندس از
 سمت خونه راه افتادم. 

 یصفحه  یزنگ خورد و اسم سپهر رو میاز حرکت کردنم گذشته بود، که گوش یا قهیدق ده
 شد.  انینما یگوش

 رو برداشتم و جواب دادم.  یکه زدم کنار گوش نیرو کم کردم و بعد از ا سرعتم

 

 _ الو سالم سپهر. 

 

  ؟ی_سالم داداش خوب

 

 داد، انداختم و گفتم: یعصر رو نشون م میبه ساعتم که هفت و ن ینگاه

  دت؟یبا دوست دختر جد یکن یچه م ؟ی_ ممنون خوبم، تو چطور 

 

 جبهه گرفت و گفت: یکم سپهر

شدم و  سایکه عاشق پر یبفهم. من از روز  ست،یدوست دخترم ن سایپر انیرا ی_ هو
رو واقعا  سایچون پر دم؛یدوست دخترهام رو خط کش یبهش اعتراف کردم دور همه 

 دوست دارم و عاشقشم. 

 

 تونست تو رو آدم کنه.  یکیباالخره  ی_ خب به سالمت
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 ! انیرا ی_ خفه بابا راست

 

 _ بله. 

 

 گفت. ییزایچ هی یو تو هم عاشقش استیدر مورد اون دوستش که اسمش در سای_ پر

 

 گفتم: عیوض شد و سرحال و هوام ع ا،یاسم در دنیشن با

 گفت؟ یچ ؟ی_ چ

 

 

 

 گفت:  عیسر یلیکم مکث کرد و بعد خ هی سپهر

 _اونم تو رو دوست داره. 

 

خودم  یکه دو سه بار جمله اش رو برا نیبعد از ا یحرف سپهر رو متوجه نشدم؛ ول اولش
شوک  یداشتم و هنوز تو یبیعج یلی. حس خستادیلحظه از حرکت ا هیتکرار کردم قلبم 

بال  یو آسمون معلقم، اما ته قلبم داشتم از خوشحال نیزم نیکردم ب یبودم. احساس م
 آوردم. یدر م

 اومدم.  رونیسپهر از اون خلسه ب یبا صدا هویفرو رفته بودم، که  ینیریش یخلسه  یتو
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 ؟یُمرد انیرا ی_هو

 

 دهنم رو قورت دادم و با استرس گفتم:  آب

  ؟یکن یمسخره م یدار  ای یگ ی_سپهر راست م

 

 کرد و گفت: یهم تک خنده ا سپهر

از دوست هاشون  گهید یکیخانوم و  ایبا در شبیگفت که د سای! پرهی_ بابا دروغم چ
 و اونم همون جا بهشون گفته که عاشق توئه. رونیرفته بودند ب

 

 به رنگ شبش.  یهاو اون چشم ایدر دنید یبرا دیحرف، دلم پر کش نیا دنیشن با

دعوت بودند و قرار بود ساعت  یفیمهندس شر یاومد که مامان و بابا خونه  ادمی هوی
کردم و  یاز سپهر خداحافظ عیسر ،یفیقابل توص ریغ یهشت برن اونجا. با خوشحال

 رو روشن کردم و راه افتادم.  نیماش

و بعد از پارک کردن  دمیبه خونه رس قهیکه داشتم، در عرض ده دق ییسرعت باال لیدل به
هم  گهیکس باز نکرد. دو سه بار د چیرو فشردم، اما ه فونیآ یشدم و دکمه  ادهیپ نیماش

 جواب نداد.  یزنگ زدم اما بازم کس

اسمش  رم،یکه خواستم شماره مامان رو بگ نیآوردم و هم رونیب بمیج یرو از تو میگوش
 جواب دادم.  عیشد و منم سر انیصفحه نما یرو

 و سالم مامان. _ ال

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

312 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کارت تموم شد؟  ؟یخوب زمی_سالم عز

 

 یخونه  دیباز نکرد. رفت یزنگ زدم کس یهر چ یخونه، ول دمیاالن رس نی_ ممنون آره هم
  ؟یفیشر یآقا

 

 گهیاالناست که د م؛یراه افتاد شیربع پ هی. آره ما ینبرد دی_آخ اصال حواسم نبود که کل
 . میبرس

 

 . فتمیم _ باشه پس منم االن راه

 

 مراقبت خودت باش.  زمی_ باشه عز

 

 _ چشم خداحافظ. 

 

 _خدانگهدارت.

 

 شدم و راه افتادم. نیسوار ماش یرو قطع کردم و با خوشحال یگوش
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 یکی یگرفتم که اگر شد تو میتصم دم،یکه رس یآهنگ شاد گذاشتم و تا وقت کیراه  یتو
 روزها خجالت رو کنار بذارم و بهش بگم که دوستش دارم. نیاز هم

شده بود و  یو استرس و خجالت همه با هم قاط جانیخونشون که ترمز زدم ه یجلو
 بهم دست بده. یبیحس غر کیباعث شده بود که 

 هیرفتم و دکمه اش رو فشردم. بعد از چند ثان فونیرو که زدم، آروم به سمت آ نیماش قفل
 یتند ط یلیتا سالن رو خ اطیدر ح نیب ریوارد شدم. مس عیباز شد و من هم سر اطیدر ح

روبرو شدم و  ایگفتم و وارد شدم، که با مادر در« اهلل ای» کیدر باز سالن  دنیکردم و با د
سر به  نیو همچن نیمت یلیکرد و منم خ یدنم شروع به سالم و احوال پرسیاون هم با د

 جوابش رو دادم.  ریز

 نیروبرو شدم و بدون ا ایبه سمت سالن رفتم که همون ابتدا با در ایمادر در ییراهنما با
خانومانه و البته با  یلیکردم و اون هم خ یآروم باهاش احوال پرس ارم،یکه سرم رو باال ب

 بودم جوابم رو داد.  دهیکم ازش د یلیکه خ یشرم

 یکردم و بعد رو یهم دست دادم و احوال پرس یفیشر یوارد سالن شدم و با آقا خالصه
بودمش نشستم و بعد  دهید یمهمون یکه قبال تو ایکه مونده بود، کنار برادر در یتنها مبل

 بود. ایدر هیشب یلیشدم؛ ته چهره اش خ قیبهش دق یچشم ریز

بود و داشتم در سکوت به صحبت  نییپا شهیگذشته بود و سرم مثل هم یا قهیدق چند
 کی هویدادم، که  یکه داشتند گوش م یدیجد یدر مورد پروژه  یفیشر یبابا و آقا یها
 وهیهم زمان با جلو آوردن جا م ایقرار گرفت و در مییجلو زیگل م یو چاقو رو یدست شیپ
 گفت.  یدیبفرمائ یا

 بیس کیگذرا بهش انداختم و سپس به برداشتن  یسرم رو باال آوردم و نگاه ناخودآگاه
 کردم.  یاکتفا کردم و تشکر 
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 رونینکرد و از سالن ب یتعارف گهیاسترس داره، د یلیهم که از حرکاتش معلوم بود خ ایدر
 رفت. 

 با خودم گفتم:  ایاسترس در دنیلحظه با د کی

چقدر  یخواستگار  امیکه ب یروز  ستیقدر استرس داره، معلوم ن نیا ای_اگر حاال در
 .رهیاسترس بگ

 

مانع نگاه  یو ب ایدر دنیدر آغوش کش یلبم نشست و دلم هوا یرو یلبخندفکر خودم  از
 رو کرد. شیمشک ی لهیکردن به اون دو تا ت

 

 

 

رو بردارم و بخورم که  بمیس یدست شیکه گذشت، دست بردم سمت پ یا قهیدق چند
 کار شد.  نیمانع ا لمیزنگ موبا یناگهان صدا

 یصفحه  یاسم اشکان رو دنیآوردم و با د رونیرو ب یکردم و گوش بمیج یتو دست
و با  ستین زیکه پشت خط بود، جا یجمع اون هم با کس یجواب دادن تو دمیفهم یگوش

و بعد جواب  اطیزدم و رفتم تو ح رونیاز جام بلند شدم و به سرعت از خونه ب دیببخش کی
 دادم.

 

 _الو سالم اشکان. 
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 گفت: جانیبلند و با ه یلیخ یبا صدا اشکان

 مرغا.  یقاط یمثل سپهر بر  یخوا یم دمی_ به به سالم آقا داماد گل؛ فهم

 

نشستم،  یبود م اطیح یکه تو یبزرگ یتخت آهن یطور که رو نیو هم دمیصدا خند با
 گفتم:

که از ما عقب  یکن داینفر رو واسه خودت پ هی دیتو هم کم کم با ؟ی_ بله داداش پس چ
 . ینمون

 

بابام که زن گرفته و بدبخت شده هر روز جلو  نیغلطا بکنم. هم نیا _ من غلط بکنم از
 چشم هامه. 

 

 کردم و گفتم:  یخنده ا تک

من  یفهم ینم یتا تجربه اش نکن نه،یریعشق چقدر ش ی_خاک تو سرت اشکان اگه بدون
 گم. یم یچ

 

قدر از عشق  نیبر ندار؛ در ضمن تو که ا ی_خب حاال تو هم واسه ما فاز عشق و عاشق
که از صبح تا  یعشق نیهم واسه ما جور کن تا ا یکی ایقربون دستت ب ،یکن یم فیتعر

از  میبخدا مرد میرو ما هم تجربه کن نیکن یدر موردش بلغور م نیشب خودت و سپهر دار
 . ینگلیس
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 نگلیلحنتم شده مثل خودشون س ،یدخترا حرف زد نیاز بس با ا ینگلی_ چقدرم که تو س
 پسر!  هیچ

 

 اند.  یاجتماع یاونا دوست ها رم؛ی_نخ

 

 _بله بله. 

 

  ؟یاعتراف نکرد ،یکه عاشقش یهنوز به همون دختر  انیرا ی_راست

 

 خونشون نشستم.  اطیاالن تو ح ی_ نه ول

 

 اشکان با تعجب گفت: هوی

 ؟یلی_ خدا وک

 

دونم اگر هم  یکه تنها باهاش حرف بزنم؛ البته م ومدهین شیبرام پ یفرصت چیه ی_ آره ول
 تونم بهش بگم.  یمن نم ادیب شیپ

 

 یم یک ؟یخجالت بکش یخوا یواسه اعتراف به عشقت هم م گهی. دیکن ی_تو غلط م
 ؟یو کم رو بودنت غلبه کن یحس خجالت نیبه ا یخوا
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 یتو یچا ینیس کیاومد و با  رونیاز خونه ب ایجواب اشکان رو بدم، که در خواستم
 دستش به طرفم اومد.

 عیاومد. منم سر یهم آروم آروم م ایفاصله بود و در یلیاز در سالن تا تخت خ خداروشکر
 به اشکان گفتم:

 . ادیداره م ای_ اشکان در

 

  اد؟ی_کجا م

 

 آورده.  یی_ واسم چا

 

 . یکن یو بهش اعتراف م یکن یاالن از فرصت استفاده م نیهم انی_را

 

 خواست حرف بزنه، که تند تند گفتم: یشد و اشکان هم هنوز م یم کیداشت نزد ایدر

 قطع کنم خدافظ.  دی_ اشکان با

 

 گذاشتم. بمیج یرو قطع کردم و تو یاز اشکان باشم، گوش یکه منتظر جواب نیا بدون
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 یچا ینیبود س دیکه ازش بع یو با خجالت دیبهم رس ایرو باال آوردم، که هم زمان در سرم
 رو جلوم گرفت و گفت: 

 . دی_بفرمائ

 

قند  کیبود رو به همراه  ینیس یکه تو ییاز دو تا استکان چا یکیکردم و  یتشکر 
 برداشتم.

از کجا اومده بود  هویدونم  یکه نم یهم خواست عقب گرد کنه و بره که با شجاعت ایدر
 گفتم:

 د؟ینیکم بش هیشه  یخانوم م ای_ در

 

 گرد شده به سمتم برگشت و گفت:  یبا چشم ها ایدر

 _ها؟ 

 

 : لبخند محو زدم و گفتم:یلحن جواب دادنش خنده ام گرفت اما فقط  از

 . دیکم حرف بزنم؛ البته اگر شما اجازه بد هیخوام باهاتون  ی_ م

 

تخت  یدستش رو رو یتو ینیهم که هنوز از چهره اش معلوم بود تعجب کرده، س ایدر
 ه کنارم نشست و گفت: گذاشت و بعد با فاصل

 . دی_بفرمائ
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بلد نبودم خوب  وقتچیه یعنیشروع کنم؛  یدونستم چجور  یانداختم. نم نییرو پا سرم
 کنم.  ینیمقدمه چ

 ایاگر نسبت به حس در دیرو گرفتم. شا ممیکم با خودم کلنجار رفتم اما در آخر تصم هی
دونستم اون هم دوستم داره،  یحاال که م یگرفتم ول یرو نم میتصم نیمطمئن نبودم، ا

 دادم. یفرصت رو از دست م دینبا

 و با شجاعت گفتم: دمیکش یقینفس عم پس

دونم که  یو م میدیرو د گریهمد یاتفاق یلیبار خ نیمدت چند نیخانوم ما تو ا ای_ در
 یم ریرو تقد مونیاتفاق یها دارید نی. من اسم امیشناس یهم و م ییجاها هیاالن تا 

 و...  مینیرو بب گهیقدر همد نیخواسته که ما ا یواقعا خدا م دیشا یعنیذارم 

 

مکث کردم و سپس با باال آوردن سرم و نگاه کردن به  یکم دم،یحرفم که رس یجا نیا به
 منتظر درا، ادامه دادم: یچشم ها

 .فتهی_ و مهر شما به دل من ب

 

دوشم برداشته شد  یاز رو نیبار سنگ کیانگار  دم؛یکش یقیحرف نفس عم نیگفتن ا با
کرد، انگار هنوز نتونسته بود جمله ام رو هضم کنه و البته حقم  یبا بهت نگاهم م ایاما در

 داشت.

 گهیخواستم از زبون خودش هم بشنوم. انگار د یبهم داره، اما م یدونستم که حس یم
 چون آروم صداش زدم: دمیکش یخجالت نم ایدر یجلو

 !؟ای_ در



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

320 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

بهش شوک وارد شد چون با  ،یشوندیپسوند و پ چیاسمش بدون ه دنیکنم با شن فکر
 بلند گفت: یصدا

 _ بله؟  

 

 و گفتم: دمیبه صورتش پاش یلبخند

خوام جوابت و سر  یدر واقع م یعنی... یعنی. یبهم دار  یخوام بدونم چه حس ی_ م
 کرده رو بدونم. شهیقلبم ر یکه تو یعشق نیانجام ا

 

 

 

 از جاش بلند و گفت:  هویه بار تند تند پلک زد و دو س ایدر

 برم.  دیمن با دی_ببخش

 

و وارد شد؛ اما هنوز چند قدم  دیبه طرف در سالن دو یچا ینیسپس بدون برداشتن س و
رو برداشت و  یچا ینیس گه،ید دیببخش کینرفته بود، که با سرعت برگشت و با گفتن 

 برد.

بهش ابراز عالقه کرده  یهول بودن و حرکات بامزه اش خنده ام گرفته بود و انگار از وقت از
 بغل کردن و فشار دادنش رو کرده بود.  یشده بود چون به شدت هوا ایح یبودم دلم ب
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لبم جا خوش کرده بود و قصد رفتن  یرو اطیبه ح ایکه از موقع اومدن در یلبخند با
 و به طرف سالن راه افتادم و وارد شدم. نداشت، از جام بلند شدم 

 

 ایدر

 

 سخت بود.  یلیرو باور کنم و هضمش برام خ انیرا یتونستم حرف ها ینم

شوک بودم، دو سه تا پلک زدم و سپس  یکرد و منم که تو یهم هنوز داشت نگاهم م اون
 از جام بلند شدم و با هول گفتم:

 برم.  دیمن با دی_ ببخش

 

و وارد شدم اما  دمیازش باشم، به سرعت به طرف خونه دو یکه منتظر جواب نیبدون ا و
و دوباره مثل منگوال از  اوردمیرو ن یچا ینیاومد که س ادمیکه چند قدم بردارم  نیقبل از ا
 زدم و با سرعت به طرف تخت رفتم.  رونیخونه ب

داشتم به سمت  یطور که تند تند قدم بر م نیگفتم و هم دیببخش کی ینیبرداشتن س با
 خونه راه افتادم. 

 چیپ گهیهمد یو اون نوع راه رفتنم، هر لحظه ممکن بود پاهام تو یچا ینیاون س با
 . نیبخورند و با کله برم رو زم

رو به  ینیو وارد شدم. خواستم س دمیبه خونه رس یدگید بیآس چیبدون ه خداروشکر
 گفت:  دنمیمامان با د هویآشپزخونه ببرم که 

  ؟یبرد ییچا انیدخترم واسه آقا را ای_در
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 عیدستم چپ بشه، که سر یتو ینیبود س کیهول شدم و نزد انیاسم را دنیشن با
 گرفتمش و تند تند گفتم: 

 _ها؟ آره آره بردم. 

 

اومد و منم  ییلحن جواب دادنم چشم و ابرو نیو همچن میهم بخاطر حواس پرت مامان
و دو  خچالیرو  دمیپر نتیکاب یرو ینیتوجه به آشپزخونه رفتم و بعد از گذاشتن س یب

 کم حالم بهتر بشه. هیآب خوردم تا  وانیسه تا ل

 

 

 

کمتر شد، از آشپزخونه  یو التهاب درونم کم ستادمیکه داخل آشپزخونه ا قهیاز چند دق بعد
که  دمیفهم عایرو حس کردم و سر ینگاه کس ینیرفتم و وارد سالن شدم که سنگ رونیب

 . ستین انیجز را یاون نگاه متعلق به کس

سر به  نیو همچن انیبودن را یطور که به خجالت نیانداختم و هم نییشرم سرم رو پا با
االنش فکر  یو نگاه ها ششیپ قهیچند دق یبودنش در گذشته و در مقابل، حرف ها ریز
نگاه  انیبه مادر را یچشم رینشستم ز یو وقتمبل تک نفره رفتم  کیکردم به سمت  یم

 شده.  رهیخ انیدار به من و را ظورنگاه من کیبا  دمیکردم، که د

باهاش آشنا شده  یادیز دایبودم و جد بهیوقت بود باهاش غر یلیکه خ یبا خجالت منم
کردم، به  یفکر م انیرا یطور که به حرف ها نیگرفتم و هم انیبودم چشم از مادر را

چونه اش زده و  ریکه اونم دست هاش رو ز دمیشدم که در کمال تعجب د رهیخ نایروم
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 یکارش رو تکرار م نیطور ا نیو هم انینگاه به را کیکنه بعد  ینگاه به من م کی یه
 کنه. 

نگاه ها بود، چند تا فحش آبدار بدم اما با  نیا یکه باعث و بان انیدلم به را یتو خواستم
دلم  یفحش دادن، تو یشدم و به جا مونیپش اطیح یحرف هاش تو یدوباره  یادآور ی

 راه انداختم.  یقند آب کن یکارخونه 

 

و به دارا که داشت از  دمیدست از افکار منگول گونه ام کش نایبلند شدن دارا و روم با
 گرفت، نگاه کردم.  یمامان اجازه م

  م؟یکن یتبلت باز  اطیح یتو میبر نایشه من و روم ی_مامان م

 

 بهش انداخت و گفت: یجون بود، نگاه هیهم که مشغول صحبت با راض مامان

 . دیبر زمی_ باشه عز

 

گذشته  یا قهیرفتند. ده دق رونیهم با ذوق از جاشون بلند شدند و از خونه ب نایو روم دارا
که در مورد کار و پروژه و شرکت  انیبود و هنوز همه مشغول صحبت بودند. بابا و پدر را

که معموال خانم ها صحبت  یجون هم در مورد مسائل هیکردند، مامان و راض یصحبت م
 . دزدن یکنند حرف م یم

شد حواس همه رو به  دهیشن اطیح یو دارا که از تو نایروم یرفته  یباال یصدا هوی اما
 خودش جلب کرد. 

 گفتم: عیخواست از جاش بلند بشه که من سر مامان

 بچگانه اس.  یدعوا هیرم؛ حتما  یمن خودم م دینی_ مامان شما بش
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 رفتم. رونیباشه تکون داد و من هم با عجله از خونه ب یبه نشونه  یسر  مامان

 

 

 

 یو دارند با هم دعوا م ستادندیا اطیح یتو یکه درخت ها دمیدنبال کردن صداشون د با
 کنند. 

 حرف هاشون: نیمن فقط از ب اما

  یشعور یب یلی_تو خ

 

 یخل یلی_تو هم خ

 

 :نیو همچن 

 _نوبت من بود 

  

 نوبت من بود ری_نخ

 

 و سپس گفتم:  دمیشن رو

 . دی_بچه ها ساکت ش
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کردند؛ که ناگهان با داد بلند که  یتوجه به حرف من هنوز داشتند دعوا م یاون ها ب اما
 زدم، هر دوشون ساکت شدند و با تعجب به من نگاه کردند. 

 اهم اهم صدام رو صاف کردم و گفتم:  کیبا  منم

  د؟یکن یدعوا م دیدار یشما بخاطر باز  نمی_بب

 

 آره تکون دادند و من ادامه دادم:  یدوشون سرشون رو به نشونه  هر

  شعوره؟یب یلیدارا خ ای_و آ

 

 سرش رو تکون داد، که ادامه دادم: نایبار روم نیا

 خله؟  یلیهم خ نای_و روم

 

 اوضاع از چه قراره، گفتم: دمیحرفم دارا سرش رو تکون داد و منم که فهم نیا با

 .دیکن یبا تبلت باز  دیهم حق ندار گهیو د دیکردن رو ندار یباز  ینوبت ی_ شما جنبه 

 . میشام بخور میخوا یم گهیکم د هیتو خونه که  دیبر دیهم بلند ش حاال

 

حرفم خواستند اعتراض کنند، که با باال آوردن دستم و سپس اشاره  نیا دنیدو با شن هر
 .ستین یاعتراض چیه یبه خونه بهشون نشون دادم که جا

 انداختند و به طرف درب سالن حرکت کردند. نییسرشون رو پا عانهیهم مط نایو روم دارا
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کوچولو  کیکم  هیکردم اما بعدش  نیکه داشتم، تحس یدلم خودم رو بخاطر جذبه ا یتو
 نخود دلم براشون سوخت.  هی یاندازه 

 

که وارد سالن شدند؛ به سرعت خودم رو به  نایدارا و روم دنیو با د دمیافکارم دست کش از
 در سالن رسوندم و وارد شدم و پشت سرشون حرکت کردم. 

بوده و اون ها  یکوچولو بخاطر باز  یدعوا کیدادم که  حیهمه توض یجمع هم برا یتو
 نگفتند.  یز یچ گهیهم د

 

و اون جو  یعزادار  یاز حال و هوا یکم ان،یبا پدر را یهم که انگار بخاطر هم صحبت بابا
 یکه معموال ازش غذا سفارش م یاومده بود؛ از جاش بلند شد و به رستوران رونیب نیغمگ
 میدونست یزنگ زد و سفارش هشت پرس چلو کباب رو داد و من و دارا هم که م میداد

 .میذوق کرد یپوست ریز یخوشمزه اس، کل رانرستو نیچقدر چلو کباب ا

 

 

 

شدم و  رهیسرم، به سقف خ ریو همزمان با گذاشتن دو تا دستم ز دمیتخت دراز کش یرو
مشغول کرده بود.  یلیذهنم رو خ انیرا یذهنم مرور کردم. حرف ها یاتفاقات امروز رو تو

که بهم ابراز عالقه  یدونستم که از وقت یرو م نیا یبهش بگم ول دیبا یدونستم چ ینم
 از قبل به دلش بند شده بود. شتریکرده بود، دلم ب
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شکمش  یکوچولو تو ین ین کیرها افتادم که االن  ادیفکرها به  نیا یهمه  نیب ناگهان
 تیبود و بهم زنگ زد و تسل دهیکه خبر فوت مادربزرگم بهش رس شیماه پ کیبود. از 
 نداشتم.  یازش خبر  گهیگفت، د

عشق فکر کردم؛ که  نیو سرانجام ا انیرا یحرف ها نیو همچن انیاونقدر به اطراف خالصه
 .دیباالخره چشم هام گرم شدند و عالم خواب من رو در آغوش کش

 

 

رو از  میشدم و بعد از شستن دست و صورتم گوش داریب میگوش امکیزنگ پ یبا صدا صبح
ناشناس رو  امکینشستم، پ یتخت م یطور که رو نیکنار تخت برداشتم و هم یعسل یرو

 باز کردم.

 د؟یخانم، خوب ای_سالم در

 

 تعجب به شماره اش که اصال آشنا نبود نگاه کردم و بعد براش نوشتم: با

 _ سالم، شما؟ 

 

 گذشت که جواب داد.  هیثان چند

 کنم.  یرفت خودم رو معرف ادمی دی_ببخش

خوام بدونم که به حرف هام فکر  یکنم، فقط م جادیا یخوام مزاحمت ینم انم؛یرا من
 نه؟  ای نیکرد

 



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

328 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

مشورت  چیو بدون ه یزود نیتونستم به ا یبه فکر فرو رفتم. نه من نم امشیخوندن پ با
 کردم: پیتا عیحسم رو بهش بگم؛ پس سر یو فکر 

 لطفا.  دیهفته بهم فرصت بد هیبگم  یز یتونم چ ی_ االن نم

 

 نوشت.  عینبود؛ چون سر یخجالت گهیتا حاال د شبیاز د انگار

 دلم طاقت نداره.  نیا یکنم؛ ول ی_باشه من صبر م

 

 کیندادم و فقط به  یبهش جواب گهیلبم نقش بست و د یرو یلبخند امشیخوندن پ با
 کردم. اکتفا « فعال»

 ازدهینگاه به ساعت انداختم اوه،  کیگذاشتم و از جام بلند شدم و  یعسل یرو رو میگوش
 داد.  یرو نشون م

 یاومدم، که مامان رو تلفن به دست تو نییزدم و از پله ها پا رونیسرعت از اتاقم ب به
 .دمیسالن د

 وهیجا م یسالم واسش تکون دادم و سپس به آشپزخونه رفتم و از تو یبه نشونه  یسر 
برداشتم و گاز زدم؛ که همزمان مامان به آشپزخونه اومد و منم  بیس کی زیم یرو یا

 گفتم: عیسر

 . ری_ سالم، صبح بخ

 

 هم چپ چپ نگاهم کرد و گفت:  مامان

 ر؟یظهر بخ ای ریسالم صبح بخ کی_عل
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 زدم و گفتم:  بمیاز س گهیگاز د کی

  ؟یزد یحرف م یبا ک یکنه. راست یم ی_حاال چه فرق

 

کنار من  ز،یم یها یاز صندل یکی یرو عیاومده باشه، سر ادشی یز یهم که انگار چ مامان
 گفت: دینشست و با ترد

 . ادیفردا شب قراره واست خواستگار ب ای_ در

 

 تفاوت گفتم:  یدهنم بود رو قورت دادم و ب یکه تو یبیس ی کهیت

 خوام درس بخونم.  یکه م میگ یو بهشون م مید یجواب رد م شهیمثل هم اد؛ی_خب ب

 

 شده بود گفت: شتریچشم هاش ب یتو دیهم که ترد مامان

 فرق داره. هیخواستگارت با بق یکی نیا ی_ ول

 

 

 

 تعجب گفتم:  با

 ؟ی_وا، چه فرق
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 و گفت:  دیکش یقیهم نفس عم مامان

 . هیشجاع یپسر آقا_خواستگارت 

 

 گفتم: یبا لحن تند دمیرو که شن اسمش

دوست دختر  هیساعت  کیکه هر  ینکبته؟ همون ماهان شجاع ی_ منظورت اون گوساله 
 کنه؟ یعوض م

 

 جبهه گرفت و گفت: عیهم سر مامان

 !یشناس یدرست صحبت کن؛ تو از کجا اون رو م ای_ در

 

 زدم و گفتم: یپوزخند عصب کی

من جواب مثبت به اون  دیهم کن یشما هر کار  یشناسم ول یاصال اون رو نم_ آره من 
 دم.  ینم یر یکبیا

 

 با مامان بحث نکنم، از جام بلند شدم و گفتم: نیاز ا شتریکه ب نیا واسه

 رم درس بخونم عصر دانشگاه دارم.  ی_ من م

 

 اتاقم رفتم.زدم و به سمت  رونیبگه، از آشپزخونه ب یز یمامان چ کهنیقبل از ا و
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مامان رو از  یاتاق هم فورا کتاب هام رو برداشتم و مشغول خوندن شدم تا حرف ها یتو
 واسه کالس عصر آماده باشم. نیببرم و همچن ادی

متوجه شدم که  یدرس هام غرق شدم، که ساعت از دستم در رفت و وقت یقدر تو آن
 داد.  یساعت دو رو نشون م

 میرفتم تا ناهار بخورم و بعدش حاضر شم تا حداقل ن رونیبلند شدم و از اتاق ب عیسر
 دانشگاه باشم. یشد، تو یساعت قبل از کالسم که ساعت چهار شروع م

 

و  دمیبشقاب پر از برنج و خورش فسنجون واسه خودم کش کیآشپزخونه شدم و  وارد
اون ساعت، هم  میبعد از ن لیدل نینشستم. من عاشق فسنجون بودم و به هم زیپشت م

غذام،  یرو تمام کردم و بعد از جمع کردن ظرف ها گهیبشقاب پر د کیو هم  یبشقاب اول
 . محاضر شد عیبه طرف اتاقم رفتم و سر

کردن از مامان و دارا از  یاومدم به طرف سالن رفتم و بعد از خداحافظ رونیاتاق که ب از
گاز گذاشتم و به طرف دانشگاه  یرو روشن کردم و پام رو رو نیزدم، ماش رونیخونه ب
 روندم.

 

 

 

گرفتم تا کالس شروع نشده،  میو تصم دمیربع مونده به چهار بود که به دانشگاه رس کی
 بزنم.  یزنگ به پر  کی
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 انیشروع کردم جر عیسر یرو جواب داد بعد از سالم و احوال پرس یگوش یپر  یوقت
مامان در مورد  شیپ چند ساعت یحرف ها نیو همچن انیرا یو حرف ها شبید

 کردم و اون هم در سکوت فقط گوش داد. فیرو براش تعر یخواستگار 

 گفتم: یبه پر  عینگاه به ساعتم انداختم و سر کیتموم شدن حرف هام  با

  ؟یندار  یشه؛ کار  یاالن کالس شروع م ی_ اوه اوه پر 

 

 تونم بگم.  ی_ داشته باشمم نم

 

 _بعدا بگو سالم برسون، خداحافظ. 

 

و وارد  دمیرو قطع کردم و به طرف کالس دو یگوش عینشدم و سر یپر  یخداحافظ منتظر
ها  یاز صندل یکی یراحت رو الیبود و منم با خ ومدهیشدم. خداروشکر هنوز استاد ن

صحبت کردن، درس رو  قهینشستم و همزمان استاد وارد کالس شد و بعد از چند دق
 شروع کرد.

 

خسته شد  یمشت دانشجو کیاش  جهیطور پشت سر هم گذشتند و نت نیها هم کالس
 از اون ها بودم. یکیزدند و من هم  یم رونیاز دانشگاه ب ده،یهنگ یکه با مغز ها

کردم،  یم لیو تحل هیذهنم تجز یکه استاد ها گفته بودند رو تو یطور که مطالب نیهم
مورد  یخواننده  یاز آهنگ ها یکیکردن  یشدم و روشنش کردم و بعد از پل نیسوار ماش

 شادمهر راه افتادم. یعنیعالقم 
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 و پارکش کردم.  اطیرو بردم تو ح نیدر رو باز کردم و ماش موتیبا ر دم،یخونه که رس به

به در سالن  یرو زدم تا در بسته بشه و خودمم تا وقت موتیشدم و ر ادهیپ نیماش از
 آهنگ خوندم و قر دادم.  دمیرس

 نیگذاشتم و هم یکمد جا کفش یخونه شدم و در سالن رو بستم. کفش هام رو تو وارد
و راهم رو به طرف سالن کج کردم و  دمیکه خواستم به طرف پله ها برم، اسم ماهان رو شن

 وارد شدم.

کردم و اون ها هم جوابم رو  یمبل نشسته بودند سالم یمامان و بابا که رو دنید با
 دادند.

 دونستم واسه خر کردنمه به روم زد و گفت: یه مک یلبخند بابا

 . نیبش نجایا ایب ای_ در

 

 مبل نشستم. یکنارش اشاره کرد من هم آروم رفتم سمتشون و رو یبه مبل تک نفره  و

 مکث کرد و بعد گفت: یبعد از نشستنم کم بابا

که  یدون یباهات حرف زده و م یشجاع یدخترم، ظهر مامانت در مورد پسر آقا نی_ بب
 چرا؟  یکه با اومدنشون مخالفت کرد دمیاما فهم ه؛یچ انیجر
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 تا به اعصاب خودم مسلط بشم و صدام باال نره و سپس گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 خوام درس بخونم.  یدر ضمن، من م ادیخوشم نم یشجاع ی_آخه من اصال از پسر آقا

 

 وسط بحث و گفت: دیمامان پر هوی

ندارند، در ضمن  یصحبت کردم گفت که با درس خوندن تو مشکل_ من عصر با مامانش 
که هست، پولدارم که هست، اخالق هم که داره، تازه  پیمگه پسرشون چشه؟ خوشت

 خارج هم هست.  یکرده  لیتحص

 

بهش جواب مثبت بدم؟ پس عشق و عالقه  دیمن با زایچ نیا یبخاطر همه  یعنی_آها 
 ازدواج کنم.  ادیدم مکه ازش ب یتونم با کس یمن نم ؟یچ

 

 گهیبا هم د ان،یفردا شب بهش جواب مثبت بده که بذار ب نیهم می_بابا جان ما که نگفت
 نظرت عوض شد. دیشا د،یصحبت کن

 

 شدم گفتم:  یطور که از جام بلند م نیو هم دمیکش یحرص پوف با

 من عمرا بهش جواب مثبت بدم. یول ان؛ی_باشه ب

 

که وارد شدم،  نیاز طرف اون ها نشدم و با سرعت به اتاقم رفتم و هم یحرف منتظر
 زنگ زدم. یرو برداشتم و به پر  میگوش
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 جواب داد و گفت: یبا خوشحال یاز چند تا بوق پر  بعد

 . ای_ الو سالم در

 

 حوصله جواب دادم:  یب

  ؟یقدر خوشحال نیشده ا یچ ،ی_سالم پر 

 

 همون ذوق و شوق اولش گفت: با

 . یخواستگار  انیخوان ب یم گهیسپهر و خانواده اش چند روز د ایدر ی_ وا

 

 کم لحنم رو شاد کردم و گفتم:  هیکه ذوقش رو کور نکنم،  نیا واسه

 .ی_به سالمت

 

  ؟یدیزنگ ی_ خب حاال واسه چ

 

 شم.  یم یبگم؛ از دست مامان و بابا دارم روان ی... چی_ه

 

 گفت:  یپر  هوی
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 . استی_در

 

 تعجب گفتم:  با

 ؟یزن یحرف م ی_با ک

 

 کردم.  فیتو رو هم واسش تعر انی_با غزل، از عصر تا حاال اومده خونمون؛ جر

 

 رو بذار رو بلندگو تا اونم بشنوه.  ی_آها، پس گوش

 

 !؟ یبگ یخوا یم یحاال چ ی_ اوک

 

 . دیاعصاب خورد کن جد یخبرا یچی_ه

 

کردم و اون  فیرو واسشون تعر انیجر یبلندگو گذاشت و من همه  یرو رو یگوش یپر 
 من حرص خوردند. یها هم پا به پا

 

 آخر هم گفتم:  در

بهش دل  شتریکه بهم عشقش رو اعتراف کرد ب یاز روز  یعنی انم،ی_بچه ها من عاشق را
 بستم.
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 ؟یگ یتو چرا بهش حست رو نم ای_ خب در

 

 شه.  یدونم، آخه روم نم ی_نم

 

 گفت: یخنده و سپس پر  ریو غزل زدند ز یپر  هوی

 شده.  یواسه ما خجالت ایبود، حاال در یخجالت انی_ اون موقع ها را

 

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 . دیبخند خی_ زهر مار رو 

 

 شد و گفتم: نیدوباره لحنم غمگ هوی

 دم.  یم ی_ بچه ها من از ماهان متنفرم؛ فردا هم بهشون جواب منف

 

 اش با من.  هیبه ماهان بده، بق یفردا جواب منف_تو 

 

 تعجب گفتم:  با

 با تو؟  یچ یعنیاش  هی_بق
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 گفت:  یهم با لحن کشدار  یپر 

  ؟یزودتر به عشقت برس یخوا ی... مگه نمگهی_حاال د

 

  ؟یکار کن یچ یخوا یمثال تو م ی_چرا ول

 

 و گفتم:  دیبه ذهنم رس یز یچ هوی

 بگه ها.  انیکه به را یبه سپهر بگ ینر  ی_پر 

 

 خنده و گفت: ریغزل زد ز ناگهان

اومد به تو اعتراف  انیوقته که به سپهر گفته پس چرا را یلیخ یخانم؟ پر  یکار  یی_ کجا
 . یدونه تو هم دوسش دار  یکرد، چون م

 

 و گفتم: دمیفرا بنفش کش غیج هیبعدش  یتو شوک بودم، ول اولش

 . یشعور یب یلیخ ی_ پر 

 

تلفن رو  یاعصابم رژه رفت و باعث شد که بدون خداحافظ یدوتاشون رو یخنده  یصدا
 قطع کنم.
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 یرو دمیلباسم پر ضیکنار تخت گذاشتم و بعد از تعو یعسل یرو رو یحوصله گوش یب
 . دمیپتو خز ریتخت و ز

 کیفکر آروم و  کیروزها دلم  نیا انیبه را یفکر کنم؛ حت چکسیخواست به ه ینم دلم
 خواست.  یخواب خوش م

داده بود که اون رو  ادیمامانم بهم  یکیاز قرآن که از کوچ یشروع به خوندن سوره ا پس
پونزده بار خوندن  ایداد، کردم و باالخره بعد از ده  یبهم آرامش م شهیبخونم و واقعا هم

 چشم هام گرم شدند و در عالم خواب غرق شدم.

 

 دمیاون طرف تر د یرو کم انیزدم، که ناگهان را یم مقد بایز یلیساحل خ کی یتو داشتم
با وحشت شروع  دیکه من رو د نیهم انیتا ماچش کنم اما را دمیو با ذوق به سمتش دو

 به فرار کردن کرد. 

و بعد از چند  دمیبه دنبالش دو عیاز ذوقم کم بشه، سر یکه ذره ا نیمن بدون ا یول
مو سوختوم، »که خواستم به زور ماچش کنم آهنگ  نیو هم دمیباالخره بهش رس قهیدق

شدم و  داریپخش شد و من با ترس از خواب ب» نومه نوشتوم... شویمو برشتوم، که د
 آالرم رو قطع کردم.  عیسر

خوابم افتادم و از خجالت سرخ شدم.  ادیشوک بودم، اما ناگهان به  یتو هیچند ثان تا
فکر نکنم؛ بفرما  انیرا یحت چکسیاستم به هخو یمن م شبیاستغفراهلل حاال مثال د»
 «خواستم به زور ماچش کنم. یاش افتادم دنبال پسر مردم م جهیشد نت نمیا

 

 سیتاسف واسه خودم تکون دادم و از جام بلند شدم و به طرف سرو یبه نشونه  یسر 
شستن دست و  نیو همچن یاتاقم رفتم و بعد از کم کردن فشار زندگ یتو یبهداشت
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زدم و به  رونیرو برداشتم و از اتاقم ب میاومدم. گوش رونیب ریدلپذ طیصورتم، از اون مح
 طرف آشپزخونه رفتم. 

شد  یو اعصابم خط خط دمیشستن واسه امشب د وهیآشپزخونه مامان رو در حال م یتو
نشستم و مشغول  زیآرامش خودم رو حفظ کردم و پشت م ق،یدو تا نفس عم کیاما با 

 که از قبل آماده بود، شدم.  یحانه اخوردن صب

رو باز کردم و  یبلند شد. قفل گوش میگوش امکیپ یدو تا لقمه نخورده بودم که صدا هنوز
 مضمون داده بود نگاه کردم.  نیبه ا انیکه را یامکیبا تعجب به پ

 درسته؟ دمیخانم و سپهر شن سایکه از پر ییزایچ د؟یخانوم، خوب ای_سالم در

 

 نوشتم: انیدادم و واسه را یچند تا فحش به پر  کیدلم  یتو امیخوندن پ با

 ستمین یکه بله درسته؛ اما من خودم اصال راض هی_ سالم ممنون اگر منظورتون خواستگار
 .انیب یو به اجبار پدر و مادرم قبول کردم که واسه خواستگار 

 

مشکوک مامان نگاه  ی افهیرو قفل کردم و به ق یسرم زود گوش یباال یا هیاحساس سا با
 لبخند دندون نما زدم و گفتم:  هیکردم. 

 مامان؟  یدار  ی_کار 

 

 و دوباره به من انداخت و گفت: یبه گوش یمشکوکش، نگاه ی افهیهم با همون ق مامان

  ؟یداد یم امیپ یبه ک ی_ نه، فقط داشت
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 گفتم:  دهیبر دهیدهنم رو قورت دادم و بر آب

 . چکسی... هچی_ه

 

خر شرک به مامان زل زدم، که  هیشب یا افهیبلند شد و من با ق یگوش امکیپ یصدا هوی
رفت تا  رونیمامان سرش رو به نشونه تاسف تکون داد و دستمال به دست از آشپزخونه ب

 رو شروع کنه.  شیریو گرد گ یکار  زیتم

 داده بود رو خوندم. انیکه را یامیرو باز کردم و پ یبا عجله قفل گوش منم

 

 

 

 بودنتون رو بدونم؟  یناراض لیشه دل یم_

 

 یعنیبودنم  یناراض یاصل لیاما دل ره؛یخواد باالخره ازم اعتراف بگ یدونستم که م یم
 رو نگفتم و فقط نوشتم: انیعشقم به را

 _ چون از پسره متنفرم. 

 

 هم داره، چون نوشت: طنتیکوچولو ش هی انیکه را دمیفهم

  د؟یرو بگ شیاصل لیدل دیخوا ی_ نم
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باعث شد  میا قهیجواب ندادن چند دق نیبدم و هم یدونستم که جوابش رو چ ینم واقعا
 :سهیبنو انیکه را

نفر  کیتاب  یبه قلب ب دیبا گهیچند شب د یول دید یدونم که امشب جواب رد م ی_ م
 . دیجواب مثبت بد گه،ید

 

 میمستق ریغ یلیخ انیرا یعنیو تپش قلبم شدت گرفت.  دیته دلم لرز امشیخوندن پ با
و سپهر از ته دل  سایبار واسه پر نیا یخواستگار  ادیخواد ب یم گهیگفت که چند شب د

 کردم، چون باعث شدند که من به آرزوم برسم. یخوشبخت یآرزو

کره و مربا خوردم و سپس از  گهید ینوشتم و چند تا لقمه « فعال» کیهم  انیرا واسه
 رو جمع کردم.  زیجام بلند شدم و م

 ظرف ها رو هم بشورم، که مامان وارد آشپزخونه شد و گفت: خواستم

 دانشگاهت رو بخون.  یدرس ها نیبرو بش ؛یخواد بشور  ی_ نم

 

به طرف  دم،یرس یرفتم و به سمت اتاقم راه افتادم. وقت رونیگفتم و از آشپزخونه ب یچشم
رو برداشتم و  یمصور هارپر و بافت شناس یمیوشیکتاب هام رفتم و کتاب ب یقفسه 

کتاب ها غرق شدم و زمان از دستم در  یتو شهیمطالعه ام نشستم و مثل هم زیپشت م
 رفت.
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زد،  یمامان که داشت واسه ناهار صدام م یصدا دنیحدودا سه ظهر بود که با شن ساعت
 رفتم. رونیاز کتاب هام دل کندم و از اتاق ب

آشپزخونه مامان و بابا و دارا رو  یتر کرد. تو عیسرعتم رو سر یسبز  قورمه زیدل انگ یبو
نشستم  یصندل یرو عیمنتظرشون نذارم، سر نیاز ا شتریکه ب نیو واسه ا دمید زیپشت م

 واسه خودم شدم.  دنیو مشغول برنج و خورش کش

 

مامان و بابا در مورد امشب حرف زدند و  میخورد یناهار م میکه داشت یتمام مدت در
 کردند. یرو ادهیاعصاب من پ یرو یحساب نیهمچن

ساعت همه ناهارشون رو تموم کردند و مامان هم من رو به زور به سمت حمام  میاز ن بعد
 کرد.  تیهدا

داد و اعتراض  یکردم و بعد از دو ساعت با صدا یحمام وقت کش یتو یحساب منم
و خرامان خرامان از حمام  دمیتن پوش کاله دارم رو پوش یحوله  لکسیر یلیمامان، خ

 اومدم. رونیب

از طرف مامان نوش جان کردم و با اعتراض  یپس گردن کیاومدنم از حمام  رونیب با
 گفتم:

  ؟یزن ی_ اه... مامان چرا م

 

 رفت، جواب داد:  یطور که به سمت کمد م نیهم هم مامان

 ؟یکن یم کاریحموم چ _حقته، دو ساعته تو اون

 

 _حموم. 
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 با تعجب گفت:  مامان

 _ها؟ 

 

 اونجا منم گفتم حموم.  یکرد یم کاریچ یگفت یچی_ه

 

 بهم رفت و گفت: یچشم غره ا مامان

 کنم.  دایلباس واسه امشبت پ هیجا تا  نیا اینزن؛ بدو ب یقدر حرف اضاف نی_ ا

 

 حوصله به سمت کمد رفتم و گفتم: یب

  د؟یشه شما بر یکنم؛ م یم دایخودم پ_ مامان من 

 

 و گفت: دیکش یقیهم نفس عم مامان

 ها.  یلباس مناسب بپوش هیکار دارم فقط  یلی_ باشه خودمم خ

 

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشم

 _چشم.
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تخت و شروع به  یرو دمیرو برداشتم و پر میرفت و منم گوش رونیباالخره از اتاق ب مامان
 کردن کردم. یباز 

 

 

 

در اتاق  هویخبر بودم؛ اما  یغرق شده بودم و از دور و ورم ب یباز  یبود که تو یساعت مین
زدن و روش رو کرد سمت  غیمن شروع کرد به ج دنیتو اتاق و با د دیباز شد و دارا پر

 و گفت:  وارید

 حوله ات رو درست کن. ای_در

 

 به حوله ام انداختم و گفتم:  یترس نگاه با

 . ایابوالفضل، دارا بر نگرد ای_

 

هم تند تند سرش رو تکون داد و منم حوله ام رو که کال کنار رفته بود رو درست کردم و  دارا
 گفتم:

 _ حاال برگرد. 

 

درستم  یحوله  دنیچشمش رو بسته بود، آروم برگشت و با د کیطور که  نیهم هم دارا
 چشمش رو هم باز کرد و گفت: یکیاون 

 نه.  ای یحاضر شد نمیبب امیگفت ب _ مامان
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 شد و گفت:  یعصبان هوی

 رو تختا.  یآخرت باشه با حوله بخواب یدفعه  ای_در

 

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 داخل.  یایبدون در زدن م یکن ی_ زهرمار، تو غلط م

 

 رفت، گفت:  یم رونیطور که به سرعت از اتاق ب نیدر آورد و هم یهم زبون دارا

 . یستیگم که هنوز حاضر ن ی_االنم به مامان م

 

و سپس به سمت کمد رفتم و نصف بدنم رو  دمیکوب نیزم یبا حرص پام رو رو منم
 شدم.« مناسب امشب»لباس به قول مامان  هیداخلش کردم و مشغول گشتن واسه 

 دیبلوز سف کیکتش  ریکه ز یکت و شلوار کرم کیگرفتم  میربع تصم کیبعد از  باالخره
 داشت رو بپوشم. 

 

مات کردم و پشت  یلیخ شیآرا کیو  شیرفتم سراغ لوازم آرا دم،یرو که پوش لباسم
 بستم و جلوش رو هم فرق کج زدم.  یموهام رو ساده و دم اسب

موهام انداختم و بعد از نگاه کردن به ساعت که  یرو دیسف یشال ساده  کیآخر هم  در
اومدم و به  نییرفتم و تند تند از پله ها پا رونیداد، از اتاق ب یهفت عصر رو نشون م

 سمت سالن رفتم. 
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بود، انداختم و کنترل  ونیزیتلو یکه جلو شونیکی یخودم رو رو دمیمبل ها که رس به
کانال که  کی یکردن کانال ها رو نییرو برداشتم و روشنش کردم و بعد از باال پا ونیزیتلو

 شدم. دنیمشغول د لکسیر یلیداد، نگه داشتم و خ یاکشن رو نشون م لمیف هیداشت 

 

 

 

خاموش  ونیزیتلو هویبود، که  دهیحساسش رس یبه لحظه  لمیگذشته بود و ف یساعت مین
 بهم زد. یپس گردن کیزورش  نینفر با آخر کیشد و 

 یمامان جان با خشم داره به من نگاه م دمیسرم گذاشتم و برگشتم که د یرو رو دستم
 کنه. 

 ترس آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  با

  ؟یزن ی_مامان چرا م

 

 گفت:  تیهم با عصبان مامان

اونوقت تو  فتند؛یخوان پس ب یو م رندیگ یاسترس م یمردم روز خواستگار  ی_دختر ها
 . ینیب یم لمیجا ف نیا یهم نشست

 

 گفتم:  یو با لحن تندهم از جام بلند شدم  من

 . ستمین یخواستگار  نیبه ا یچون راض ستم،یمردم ن ی_آره من مثل دختر ها
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 تیلب گفت و سپس از سالن خارج شد. از زور عصبان ریز ی« استغفراهلل»هم  مامان
تا هم  دم،یکش قیدو سه تا نفس عم عیاما سر د؛یناخودآگاه چند قطره اشک از چشمم چک

 .رمیاشکم رو بگ یبعد یقطره ها زشیر یجلو نیبه اعصابم مسلط باشم و همچن

 مینیچند قطره اشک چشم ها و ب نینکردم، اما با هم هیکه گر نیدونستم االن با ا یم
 از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. عیسر لیدل نیقرمز شده و به هم

 یبردم؛ اما م نیرو از ب مینیب یکرم پودر و پنکک قرمز  یتوالت رفتم و با کم زیسمت م به
 شه.  یدرست نم شیچشم هام با آرا یدونستم قرمز 

 ایرو یهم گذاشتم و تو یچشم هام رو رو دمیبه سمت تخت رفتم و دراز کش عیسر پس
 ساختم، غرق شدم. یم انیکه با را ییها

 زیبه سمت م عیو سر دمیاز جا پر فونیزنگ آ یدونم چقدر گذشته بود که با صدا ینم
زدم و به  رونیو مرتب کردن لباس و شالم از اتاق ب شمیتوالت رفتم و بعد از چک کردن آرا

 . ستادمیدارا ا نیسمت در سالن رفتم و کنار مامان و بابا و همچن

کرد و سپس بابا به  یپدر ماهان وارد شد و با همه سالم و احوال پرس هیاز چند ثان بعد
 کرد.  تشیت سالن هداسم

وارد شدند و با مامان  ینیریجعبه ش کیاز اون مادر ماهان و خواهرش ماهک، با  بعد
 کردند.  یاحوال پرس

 بغلم کرد و گفت: عیسر دیماهان به من که رس مادر

  ؟ی_ سالم عروس خوشگلم، خوب

 

 اومدم و گفتم: رونیزدم و به زور از تو بغلش ب یلبخند مصنوع کی منم

 . یسالم، مرس_ 
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 با دست به سالن اشاره کردم و گفتم:  سپس

 .دی_بفرمائ

 

 

 

نفر محکم بغلم  هی هویشد، که  یچشمم به مادر ماهان بود که داشت وارد سالن م هنوز
 کرد و کنار گوشم گفت:

 ! یباالخره زن داداشم شد یدید ؟یجون خوب ای_ سالم در

 

 تم:ماهک رو از خودم جدا کردم و گف یبدبخت با

 دختر.  یسالم، خفه ام کرد کی_ عل

 

 گفتم: یدلم م یکرد و به سمت سالن رفت. داشتم تو یز یر یخنده  اونم

 تا من زن داداشت بشم.  نی_ آره ماهک خانوم بش

 

کرد و بعد همراه با دارا به سمت سالن  یدسته گل سالم و احوال پرس هیمامان با  هوی که
اومد داخل نگاه  یبزرگ که داشت م یلیرفت. منم داشتم با تعجب به اون دسته گل خ

 شد. دارینحس ماهان پد ی افهیگل ها کنار رفتند و ق هویکردم، که  یم
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 گل رو به طرف من گرفت و منم با اکراه ازش گرفتم و گفتم: ماهان

 _ سالم. 

 

 به طرف سالن اشاره کردم و گفتم: سپس

 .دی_ بفرمائ

  

 که به طرف سالن بره، کنار گوشم زمزمه کرد: نیکرد و قبل از ا یسالم اونم

 . یخوشگل شد یلی_ خ

 

بهش رفتم و سپس به سمت آشپزخونه رفتم و  یو چشم غره ا دمیرو عقب کش سرم
 ها نشستم. یاز صندل یکی یو رو دمیکوب نتیکاب یگل رو محکم رو دم،یکه رس نیهم

 دنیمامان اومد داخل آشپزخونه و با د هویدادم، که  یدلم به ماهان فحش م یتو داشتم
 من گفت:

ساز  یبرم تو هم چا یرو م ینیریو ش وهیپاشو دختر پاشو تا من م ؟ینشست نجای_ چرا ا
 رو بزن به برق. 

 

که گذشت و آب جوش  قهیساز رو به برق زدم. چند دق یحوصله از جام بلند شدم و چا یب
رو ببرم تا  یرو درست کردم و منتظر نشستم تا مامان خانوم اعالم کنه که چا یاومد، چا

 نوش جان کنند. دیماهان و خانواده اش کوفت کنند؛ آخ نه ببخش
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دا آروم رو ببرم. منم عم یپروندم که مامان صدام زد تا چا یآشپزخونه پشه م یتو داشتم
شده بودند،  دهیچ ینیس یکه از قبل توسط مامان تو ییاستکان ها یرو تو یآروم چا

 و سپس خرامان خرامان به سمت سالن رفتم.  ختمیر

کرد، نگاه نکردم و  یباز نگاهم م شیجز دارا که داشت با ن چکسیسالن که شدم به ه وارد
 به همه تعارف کردم.  بیرو به ترت یچا

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه مین دمیمامان ماهان که رس به

 .دی_ بفرمائ

 

 زد و گفت:  یبرداشت و سپس لبخند یچا کی اونم

 عروس قشنگم.  ی_مرس

 

« باش الیخ نیبه هم» کیدلم  یلبم تو یرو ادیلبخند هم ب کی یکه حت نیبدون ا منم
هم بهش  دیبفرمائ کی یکه حت نیرو بدون ا یگفتم و به سمت ماهان خره رفتم و چا

 که فقط من بشنوم لب زد: یلب و طور  ریبگم، جلوش گرفتم. اونم ز

 . یخانوم ی_ مرس

 

دو سه تا مشت هم بزنم تو  کیسرش و  یرو بکوبم تو ینیلحظه دوست داشتم س اون
که حرصم رو  نیاز استکان ها رو برداره و منم واسه ا یکیدهنش ماهان دست برد که 

کم تکون دادم که باعث شد دست ماهان بلرزه و  هیرو  ینیهمزمان سکنم،  یسرش خال
 .زهیلباس و شلوارش بر یرو یچا یکم
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طور که لباسش رو  نیگذاشت و هم شییجلو زیم یرو رو یهم با هول استکان چا ماهان
 کرد که لباس به بدنش نخوره، تند تند گفت:  یم یگرفت بود تو دستش و سع

 سوختم.  ی_وا

 

رفت. مامان  یم سهینظر داشت دلش رو گرفته بود و ر ریهم که انگار ما رو از قبل ز دارا
 گفت: یم یماهان هم ه

  ؟یشد یماهان چ یوا ی_ ا

 

 یبهم چشم م یه ختم،یرو روش ر یبودند من عمدا چا دهیو بابا هم که انگار فهم مامان
 غره رفتند. 

دونستم از  یقرمزش که نم یلبخند ژکوند به چهره  کیماهان که کم شد  یو صدا سر
 زیم یرو رو یچا ینیکه س نیدادم و بعد از ا لیتحو یاز سوزش سوختگ ای تهیعصبان

 چشمک هم واسه دارا زدم. کیگذاشتم، رفتم کنار مامان نشستم و 

 متفرقه حرف زدند، تازه یها زیدر مورد چ یکم که گذشت و مامان و باباها کل هی خالصه
 حرف زدن.  یجا هستند و شروع کردند در مورد خواستگار  نیا یاومد که واسه چ ادشونی

مامان ماهان  هویخواستم چرت بزنم، که  یم گهید یحوصلگ یگذشت و من از ب یربع کی
 گفت:

جون  ایماهان و در یفیشر یآقا یپس با اجازه  م،یشناس یرو م گهی_ خب ما که همد
 نه.  ایرسند  یانشاهلل به تفاهم م مینیبرن تو اتاق تا بب
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 تکون داد و بعد با لبخند گفت: یهم سر  بابا

 . دیدار اری_ اخت

 

 رو به من گفت:  سپس

 کن.  ییدخترم، آقا ماهان رو تا اتاقت راهنما ای_در

 

گفتم و سپس زودتر از ماهان به سمت پله ها رفتم. به اتاقم که  یزورک« چشم» کی منم
تخت  یکه منتظر ماهان بشم رفتم داخل و رو نیدر رو باز کردم و بدون ا عیسر دم،یرس

 وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.  هینشستم. ماهان هم بعد از چند ثان

 شیصندل یمطالعه رفت و رو زیکه نگاهش به من بود، به سمت م طورنیهم سپس
 نشست.

کردم که  ینگاه م واریدر و د و مثل منگوال به یحرف چیداشتم بدون ه یا قهیدق چند
 ماهان گفت: 

  ؟یبگ یز یچ یخوا ی_خب نم

 

 که نگاهش کنم گفتم:  نیا بدون

 ندارم.  ی_من با شما حرف

 

 جواب داد:  عیسر اونم
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 کنم.  ی_خب پس من شروع م

 

 گفتم: عیبگه، سر یز یکه چ نیاز ا قبل

 . هیحاال منف نیجواب من از هم ست؛ی_ الزم ن

 

ندادم و  یتیشده؛ اما اهم نیکم خشمگ هیصورتش  دمیبهش انداختم که د ینگاه مین
 شدم. واریزدن در و د دیدوباره مشغول د

 

 

 

 و گفت: دیکش قینفس عم کیهم  ماهان

 اد؟ی_ چرا از من بدت م

 

 . یکنه ا یلی_چون خ

 

 کالفه گفت:  ماهان

 نظرت عوض شد.  دیشا میقشنگ با هم صحبت کن مینیبذار بش ا،یدر نی_بب

 

 خشم گفتم:  با



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

355 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شه من به چه  یوقت نسبت بهت عوض نم چیشه. نظرم ه ینم ؟یفهم یشه م ی_نم
 اد؟یبهت بگم ازت بدم م دیبا یزبون

 

 از جاش بلند شد و گفت: تیبا عصبان ماهان

 کرده، ها؟  ریگ یکس شی_ هه نکنه دلت پ

 

 نگاهش کردم و گفتم:  نیخشمگ

 نداره.  یکرده باشه هم به تو ربط ری_گ

 

 قدم اومد جلو و گفت: چند

 خرشانس ما؟  یآقا نیهست ا ی! خب حاال کی_ نه بابا؟ پس عاشق شد

 

 بهتره. یلیخ یکن یدوست دختر عوض م یباشه از توئه دختر باز که ساعت ی_هر ک

 

 گفت: یا دهیابروش رو باال انداخت و با لحن کش کی ماهان

 یمهمون یطرف بچه مثبت هم هست؛ نکنه اون پسره ست که اون دفعه تو_ اه... پس 
 اش بود! قهیکه همش سرش تو  یکرد؟ همون یازت طرفدار 

 

 ارزه به صد نفر از امثال تو. یم انیرا یدونه  هی_آره اصال همونه، 
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 هم که چهره اش قرمز شده بود، با خشم گفت: ماهان

 نه؟ گه،ید هی_ باشه پس جوابت منف

 

 قرمزش زل زدم و گفتم: یچشم ها هب

 _ صد در صد. 

 

 لب زد: زیآم دیتهد یهم با لحن ماهان

 ؛یش یم مونیحرف هات پش نیا یروز از همه  هیرو بدون که  نیا ایدر ی_ باشه، باشه ول
 . ید یروز تاوان پس زدن من رو پس م هی

 

ته دلم فرو  یز یچ کیکرد،  انشونیو قاطعانه ب یجد یلیحرف هاش که خ دنیشن با
 زدم و گفتم: یپوزخند عصب کی عیاما خودم رو نباختم و سر ختیر

  ؟یکن یم دی_ تهد

 

 گفت:  شیباال انداخت و با همون لحن قبل یا شونه

 کن.  ریواسه خودت تعب یخوا یم ی_حرف هام رو هر جور 

 

 زد و گفت: یرفت، پوزخند یطور که به سمت در م نیهم و



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

357 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . دیخوشبخت بش خان انیبا را شاهللی_ ا

 

پشت  هیو بعد از چند ثان دمیکش قیرفت و من هم چند تا نفس عم رونیاز اتاق ب ماهان
ماهان به همه گفت که ما به تفاهم  یکه ک دمیسالن اصال نفهم یسرش رفتم. اما تو

مامان دوباره بحث  یک نیهمراه با خانواده اش از خونه رفتند و همچن یو ک میدینرس
 دادم.  یو من چه جواب دیکش شیرو پ یخواستگار 

 هیاز تنم کندم و با  تیبه اتاقم اومدم، لباس هام رو با عصبان یدونم که وقت یم فقط
 یو به حرف ها دمیتخت دراز کش یعوضشون کردم و سپس رو یدست لباس راحت
 ماهان فکر کردم.

 

 

 

 

تا  شبیاومد چون د یخوابم م یلیشدم، اما هنوز خ داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با
 کردم.  یماهان فکر م یوقت داشتم به حرف ها رید

 کی ییجورا کیکرده بود؛  ریذهنم رو درگ یبود بدجور  دیجمله اش که پر از تهد اون
 رو به دلم انداخته بود.  یبیعج یدلشوره 

بود و من ساعت ده کالس  میاتاقم انداختم. ساعت هشت و ن یوار یبه ساعت د ینگاه
 از جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم به سمت کمد رفتم.  عیداشتم. پس سر

 دنیکردم و بعد از پوش شیکم آرا هی. دمیبرداشتم و پوش کیمانتو و شلوار ساده و ش کی
 رفتم.  رونیمقنعه ام، از اتاق ب
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مامان و بابا در مورد من که از  یصحبت ها دنیبه طرف آشپزخونه برم اما با شن خواستم
و به حرف  ستادمیکه صداشون رو بشنوم ا یدور تر اما طور  یاومد، کم یآشپزخونه م یتو

 هاشون گوش دادم.

قدر ناراحت بود! آخه ماهان  نیگفته بود که ا یبه ماهان چ شبید ایدونم در ی_من نم
ماشاهلل ماشاهلل از نظر  ه،یدونم عال یکه م ییاز همه نظر خوبه. اخالقشم که تا اون جا

 شکنند. یدخترا واسش سر و دست م یقدر خوبه که همه  نیهم ا افهیق

 

 بابا اومد که خطاب به مامان گفت: یصدا

 دیپسره جواب مثبت بده؟ خب شا نیبه ا ایکه در یقدر اصرار دار  نیتو چرا ا م،ی_ آخه مر
بشنوه و  ایکن چون ممکنه درقدر در موردش صحبت ن نیا گهیدوستش نداره. حاال هم د

 ناراحت بشه. 

 

و وارد آشپزخونه شدم و سالم  دمیکش قینفس عم کیصحبت هاشون  دنیاز شن بعد
 یلب رینشوند و ز شیشونیپ یرو یکردم. بابا با لبخند جوابم رو داد؛ اما مامان اخم یبلند

 جوابم رو داد. 

نشستم و صبحونه  زیپشت م عیباز شد و منم سر یمامان کم یبابا اخم ها یتک سرفه  با
بکشه. بعد از ده  شیرو پ شبیام رو خوردم؛ چون اصال دوست نداشتم که مامان بحث د

رو  دمیسف یها یکردم. دم در کتون یاز جام بلند شدم و از مامان و بابا خداحافظ قه،یدق
 رون رفتم و به سمت دانشگاه روندم.یو سپس از خونه ب دمیپوش

که سپهر و  دمیباهاش صحبت کردم و فهم یا قهیزنگ زدم و پنج دق یراه به پر  یتو
 و واقعا خوشحال شدم.  شیخواستگار انیخانواده اش امشب م

 و به سرعت به طرف کالس رفتم و وارد شدم. دمیساعت به دانشگاه رس میاز ن بعد
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آوردم و مشغول خوندن  رونیوسط نشستم و جزوه ام رو ب فیرد یها یاز صندل یکی یرو
 شدم.

 

 

 

. استاد دمیاستاد وارد کالس شد و منم دست از خوندن جزوه ام کش قه،یاز چند دق بعد
شروع به درس دادن  نیبیدونستن غا یدانشجوها برا یهم بعد از خوندن اسام یناصر 

 داد. حیبکوب مطالب رو توض ،یاستراحت چیکرد و بدون ه

 

 

 رو جمع کردم و از جام بلند شدم.  لمیاستاد، وسا دیخسته نباش یصدا با

گرفته بودم و اصال حالم  یاستادها فشرده درس داده بودند سردرد بد یبس همه  از
 خوب نبود. 

 نیماش کیراه  یشدم و راه افتادم؛ اما تو نمیاومدم و سوار ماش رونیاز دانشگاه ب عیسر
کردم موقع اومدن به  یاحساس مکه  یمشک یمزدا تر  کی. دمیمشکوک رو پشت سرم د
 دانشگاه هم دنبالم بود. 

نفر بخواد  کیشده بودم که  یقدر آدم مهم نیتا حاال ا یتوهم بود؛ آخه از ک دمیشا البته
 بوده.  یکیبا من  رشیکنه!؟ حتما مس بمیتعق

 یرو که حاال با فاصله  نیرو پس زدم و به راهم ادامه دادم، اما دوباره اون ماش فکرهام
 . دمیکرد د یاز من حرکت م یکم
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ترمز کردم  دمیکه د یسوپر مارکت نیکردن، کنار اول دیخر یدلم افتاد و به بهانه  یتو یترس
 واسه دارا گرفتم.  یشدم و چند تا بستن یشدم. وارد سوپر  ادهیپ عیو سر

مشکوک گشتم و  یاومدم، با چشم هام دنبال اون مزدا تر  رونیاز سوپر مارکت ب یوقت
و انگار  مینیراننده رو بب یذاشت که چهره  ینم شیدود یها شهیکردم. ش داشیباالخره پ

 چون به سرعت حرکت کرد و از من دور شد.  د،یاون شخص نگاهم رو به خودش د

شدم و به طرف خونه حرکت کردم. به  نیسوار ماش یبیعج یو دلشوره  ریدرگ یبا ذهن منم
 پارک کردم و سپس وارد سالن شدم.  اطیح یرو تو نیشما دم،یخونه که رس

 تخت ولو شدم.  یبه سمت اتاقم رفتم و رو عیها رو به دارا دادم و خودم سر یبستن

توجهم  میگوش امکیزنگ پ یکردم، که ناگهان صدا یمشکوک فکر م نیبه اون ماش داشتم
 رو به خودش جلب کرد.

 

 

 

 رو باز کردم.  انیرا امکیرو برداشتم و پ یگوش

  ؟یخوب ای_ سالم در

 

لبم نشست و سپس  یرو یشده بود، لبخند یزود پسرخاله و خودمون یلیکه خ نیا از
 براش نوشتم: 

  ؟ی_سالم ممنون خوبم تو چطور 
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 جواب داد: هیاز چند ثان بعد

 شد؟ یچ شبید ی_ خداروشکر منم خوبم. خواستگار 

 

واسش  عیماهان افتادم و بازم دلشوره گرفتم. اما سر ادیدوباره  ،یاسم خواستگار  دنید با
 کردم: پیتا

 دادم.  یجواب منف یچی_ ه

 

 نگفت؟ یز یاون پسره ماهان چ ن؟ی_ هم

 

ماهان و  یحرف ها یزدم و همه  اینه؛ اما باالخره دل رو به در ایدونستم بهش بگم  ینم
 کردم.  فیمشکوک رو واسش تعر نیاون ماش انیجر نیهمچن

 جواب داد: قهیهم بعد از چند دق انیرا

 گهیبار د هیهم، اگر  نینده. در مورد اون ماش تیاون پسره اصال اهم یبه حرف ها ای_ در
 باشه؟  ید یو به من م یدار  یرو بر م نشیکنه، پالک ماش یم بتیکه داره تعق یدید

 

قند آب شد و سپس واسه خود  لویک لویدلم ک یقدر براش مهم بودم تو نیکه ا نیا واسه
 نوشتم: ینیریش

 _ چشم. 

 

 نوشت: عیسر اونم
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 بخون؛ فقط...  یبال حاال هم برو بچسب به درس هات و حساب ی_ چشمت ب

 

 کردم: پیتا عیسر

  ؟ی_ فقط چ

 

 شده بود، چون نوشت: بهیمن با خجالت غر شیپ انیرا انگار

 . ستیها همش درس که خوب ن ی_ فقط اون وسط به منم فکر کن

 

 کردم: پیو سپس تا دمیخند زیر امشیپ نیخوندن ا با

 _ حتما.  

 

که زده بود،  ییخنده هم گذاشتم تنگش و واسش فرستادم. بخاطر حرف ها کریاست کی و
کم خنده  هیپسر خاله شدنش  عیبخاطر سر نیشد و همچن یطور قند تو دلم آب م نیهم

 به پا شد.  یدلم عروس یتا بناگوش باز شد و تو شمیکه داد،گ ن یامیام گرفته بود؛ اما با پ

 

و قبول  دیزنه خونتون و اگر قابل بدون یزنگ م ی_ امشب هم مامانم واسه خواستگار 
 رسن.  یخدمت م ریعاشق دل خسته با خانواده واسه امر خ نیفردا ا د،یکن

 

 ذوق مرگ شدم. بایتقر شیبعد یبگم؛ اما با جمله  یدونستم چ یشدت ذوق نم از
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 .یرسم ریبه طور غ یها، ول یالبته حاال هم هست ؛یش یخانمم م گهی_ چند روز د

 

 گفتم:  عیادامه نده سر نیاز ا شتریکه ب نیکردم صورتم قرمز شده واسه ا یم احساس

 برم.  دیمن با دیببخش انی_را

 

 خنده فرستاد و گفت: کریچون چند تا است د،یهم انگار حالم رو فهم انیرا

 _ برو گلم. 

 

رو کنار گذاشتم. خواستم برم ناهار بخورم اما از شدت  یکردم و گوش یزود خداحافظ منم
 یچشم هام رو بستم و کم میآالرم گوش میدادم و بعد از تنظ حیخواب رو ترج یخستگ

 .دیبعد، عالم خواب در آغوشم کش

 

 

 

 

هم  انی. رادمیخند یم انیرا یها یزدم و با شوخ یقدم م انیدر کنار را یخوشحال با
 یشد. کم یدلم آب م یزد و من قند تو یعاشقانه م یها، حرف ها یاون شوخ نیب یگاه

دستم قفل کرد و سرش رو کنار گوشم آورد و آروم نجوا  یدستش رو تو انیکه گذشت را
 کرد: 
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 یوجه تنهات نم چیکجا و به ه چیوقت، ه چیرو مطمئن باش که ه نیا م،یزندگ ای_در
 ذارم. 

 

دست هام رو رها کرد و  هویسرم رو به سمتش برگردونم و جوابش رو بدم؛ اما  خواستم
اطرافم  یکیو تار یاهیاما س دم؛یفرو رفت و منم به دنبالش دو یکیتار هی یتو عیسر یلیخ

 شد. یم یز یهر چ دنیمانع حرکت و د

 هیزدم، ضجه زدم و با گر غیکردم، ج ادیگشتم داد و فر انیبه دنبال را یکیاون تار یتو
 گفتم:

 شد؟ یپس چ یذار  یوقت تنهام نم چیه یتو که گفت انی_ را

  

نفر لرز به تنم  کی یطانیش یخنده  یناگهان صدا ینشد؛ ول دایپ انیاز را یاثر  چیه اما
مرد که داشت به من  کیرخ مات و مبهم  میانداخت. آروم به سمت صدا رفتم اما جز ن

 ...دمیند یز یشد، چ یو ازم دور م دیخند یم

 

پرت شدم و با باز  گهید یایدن هیوحشتناک به  یایاز اون دن یدیشد یبا تکون ها ناگهان
 . دمیتختم د ینگران، جلو یهاکردن چشم هام مامان رو با چشم

گفت؛ اما من فقط تکون خوردن لب هاش و  یم یز یطور پشت سر هم چ نیهم مامان
 . دمید ینگرانش رو م یچشم ها

 یطور از جلو نینداشت، هم تیبا واقع یتفاوت چیمن ه یکه برا یاون کابوس یها صحنه
 شدم.  یشدند و من وحشت زده تر م یچشم هام رد م
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و  زنگ بلند یبهم وارد شد و صدا یصورتم شوک یرو یخیآب  یبا احساس سرد ناگهان
 . دیچیگوشم پ یتو یوحشتناک

 یطور با نگران نیمامان که هم یاطرافم واضح شد و من تونستم صدا یکم صداها کم
به  ینگاه ه،یو بعد از چند ثان دمیکش قیزد رو بشنوم. تند تند نفس عم یاسمم رو صدا م

 بغل مامان انداختم. یو خودم رو تو هیگر ریبلند زدم ز یمامان انداختم و سپس با صدا

 

 

 

کم آروم شدم و خودم رو ازش جدا  هیتا باالخره  ختمیتو بغل مامان اشک ر یا قهیدق چند
 گفت:  یکردم، که مامان با لحن آروم یکردم. داشتم اشک هام رو با پشت دستم پاک م

 ؟یدید یچه خواب یبگ یخوا ینم زمیعز ای_در

 

خواستم دوباره به  ینم نیذهنم کمرنگ شده بود و همچن یاون کابوس تو یها صحنه
 لیبود، به مامان تحو یدهن کج هیشب شتریکه ب کیلبخند کوچ کی. پس ارمیب ادشی

 دادم و آروم گفتم: 

 کابوس بود.  هی_نه فقط 

 

گفت و از جاش بلند شد. به طرف در اتاق  یا« باشه»و  دیبه روم پاش یهم لبخند مامان
اومد چون در رو بست و راه رفته رو برگشت و  ادشی یز یرفت و بازش کرد؛ اما انگار چ

 تخت نشست و گفت:  یکنارم رو
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و عاقالنه  یخوام در موردش خوب فکر کن یرو بهت بگم. فقط م یز یچ هیخوام  یم ای_در
 .یر یبگ میتصم

 

 داد: تکون دادم که ادامه  یسر 

 زنگ زد. انیخانوم، مادر آقا را هیراض شیکم پ هی_

 

 به خودم گرفتم و گفتم:  یمتعجب ی افهیخواست باز بشه اما جلوش رو گرفتم و ق شمین

 زنگ زد؟ ی_خب واسه چ

 

 هم ادامه داد:  مامان

خواد  یفعال م ای. منم گفتم درمیمزاحم بش ریفردا شب واسه امر خ دی_گفت اگه اجازه بد
 درس بخونه.

 

 سرعت سرم رو باال آوردم و گفتم: به

 ان؟یب نی_ خب چرا نذاشت

 

داد. منم که  لیبود، بهم تحو یر یمچ گ شیکه معن یحرفم لبخند نیا دنیبا فهم مامان
 گفتم:  عیدادم سر یبزرگ یچه سوت دمیفهم

 میاگر بگ...آخه چون باباش و خودش همکار بابا هستند، گفتم زشته زهی_ام... خب چ
 .نیاین
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 مامان پهن تر شد و گفت: لبخند

 ؟یشناسم دختر راستش رو بگو دوستش دار  ی_ من تو رو م

 

 یلبم رو از خجالت گاز گرفتم. فکر کنم صورتم قرمز قرمز شده بود. مامان هم خنده  گوشه
 بغلم کرد و کنار گوشم گفت: « خداروشکر» کیکرد و بعد از گفتن  یبلند

با درس خوندنت  یاونم گفت مشکل ،یدرس بخون یخوا یم گفتم مخان هی_به راض
 .یخر  یلباس قشنگ و مناسب واسه فردا شب م هی یر  یم یش یندارند. حاال هم بلند م

 

 

 

رفت، باال  رونیکه مامان از اتاق ب یانداختم و تا وقت نییگفتم و سرم رو پا یچشم
بسته شدن در اتاق، شروع کردم به خودم  یصدا دنیبا شن هی. بعد از چند ثاناوردمشین

از جام  یخبر مامان، با خوشحال یادآور یبا  یبزرگ فحش دادن ول یلیخ یبابت اون سوت
 قر دادن کردم. بهبلند شدم و بشکن زنان شروع 

رو تخت و  دمیتوالت بود رو برداشتم و پر زیم یکه رو یکم که قر دادم شونه ا هی
دهنم  یجلو کروفونیشونه رو به حالت م دم؛یپر یم نییو پاتخت باال  یکه رو طورنیهم

 کنم.  هیرو تخل میانرژ یدونستم چجور  یگرفتم و آواز خوندم آخه نم

خوندم و  یآهنگ شاد رو م کیحس و داشتم  یرفته بودم تو یحساب قهیاز ده دق بعد
 تیاون وضع یمن تو دنیدر اتاق باز شد و مامان اومد داخل و با د هویکه  دم،یرقص یم

 چشم هاش از تعجب گرد شد.
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خنده اش رو خورد و به زور  عیبه خودش اومد و خواست بخنده؛ اما سر هیاز چند ثان بعد
 نشوند و گفت:  شیشونیپ یاخم رو کی

 یکارا رو م نیا یخبر خواستگار  دنیکه با شن یبود دهیمگه ترش ه؟یکارا چ نی_دختر ا
 ؟یکن

 

 مامان بلند شد و سپس گفت:  یخنده  یانداختم، که صدا نییخجالت سرم رو پا با

بخور، که ظهر هم ناهار  یز یچ هی نییپا ای. بلند شو بیبش دیخواد سرخ و سف ی_حاال نم
 بخور.  ییبا چا ایب یخوا یهم پختم اگر م کی. کینخورد

 

به خودم دادم و واسه  گهیکه مامان رفت، دو سه تا فحش د نیگفتم و بعد از ا یا باشه
 رفتم. رونیموهام رو مرتب کردم و از اتاق ب نهیتو آ عیسر ادیکه مامان دوباره ن نیا

 

 

 

کم  هیمامان خوردم، دوباره به اتاقم برگشتم تا  یخوشمزه  یها کیکه از ک نیاز ا بعد
مشکوک  نیساعت اول رو به اون ماش میهم شد. ن یدرس بخونم و واقعا چه درس خوندن

 رفت و اصال حواسم به درس نبود.  یاخم هام تو هم م یکردم و ه یفکر م

 یر یخود درگ ییجورا کیشد.  یتا بناگوش باز م شمیافتادم و ن یفردا شب م ادی هوی بعد
 تونستم تمرکز کنم. یکرده بودم و اصال نم دایپ

دوباره  قهیو بعد از ده دق دمیکش قیسر هم کتاب رو محکم بستم و دو سه تا نفس عم آخر
 شروع کردم. 
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بودم، که فقط تونستم دو ساعت  ریساعت دوازده شب آن قدر با خودم و افکارم درگ تا
 درس بخونم.  دیمف

تخت  یباز از جام بلند شدم و خودم رو رو مهین یدوازده و ربع، با چشم ها ساعت
سوار بر خر  یخورده به شاهزاده  کیهفت صبح  یرو یآالرم گوش میانداختم و بعد از تنظ

جون بود فکر کردم و سپس چشم هام  انیکه را دمیهمون اسب سف دینه ببخش دم،یسف
 زود به خواب رفتم.  یلیرو بستم و خ

 

 «دل من هوس رطب کرده.. امشب»

 بلند گفتم: یصدا با

 آالرمه من گذاشتم. نمیخوام هوس نکنه؛ آخه ا یم ی_ ا

 

از جام بلند شدم و بعد از  یفه کردم. با بدبختاز چشم هام رو باز کردم و آالرم رو خ یکی
 کردم.  شیآرا یو کم دمیمانتو، شلوار و مقنعه ام رو پوش ،ییمربوطه در دستشو یکارها

 کیپولم رو چک کردم. آخه  فیک یول رم،یخواستم لباس بگ یکه واسه امشب نم نیا با
 یبررس نهیآ یعالمه لباس داشتم که کامال مناسب امشب بود. در آخر هم خودم رو تو

 رفتم. رونیکردم و سپس از اتاق ب

مامان و بابا سر جام  یصدا دنیخرامان به سمت آشپزخونه رفتم؛ اما با شن خرامان
 و به حرف هاشون گوش دادم.  ستادمیا

. البته ستین لیم یب انیهم نسبت به را ایخانوم گفت فکر کنم در هیهم راض روزی_ آره د
 اتاق لو داد.  یخودش رو تو ایدر
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 کرد و گفت: یهم تک خنده ا بابا

بودند، زودتر قرار عقد رو  یدرست شد و همه راض یپس اگر امشب همه چ ،ی_ به سالمت
 . ستیحالش خوب ن ادیگفتند که مادر خانومشون ز یسلطان یچون آقا میمشخص کن

 

از مامان نشدم و به سرعت از خونه  یمنتظر جواب گهینگاه به ساعتم انداختم و د کی
دادم و حاال به لطف مامان خانوم، بابا هم ازش  روزیکه د یعیضا یرفتم. با اون سوت رونیب

 شد برم تو آشپزخونه.  یخبردار شد روم نم

و  کیسوپر مارکت چند تا ک کیراه هم از  یشدم و راه افتادم. تو نیسوار ماش عیسر پس
 دانشگاه ضعف نکنم. یکاکائو گرفتم و همون جا خوردم تا تو ریش

 

 

 

 

 

چند  فیبودم و با تعر یراض یلیخ حمیمل شینگاه کردم؛ از لباس و آرا نهیآ یخودم تو به
 تر هم شده بودم. یام راض افهیو ق پیکل خانواده از ت شیپ قهیدق

 انیطور تو فکر را نیکردم و هم یم زیآنال نهیآ یدم رو توبود که داشتم خو یا قهیدق چند
از اتاقم  عیبه خودم اومدم و سر فونیزنگ آ یو مراسم امشب بودم، که ناگهان با صدا

 .ستادمیرفتم و دم در سالن کنار مامان و بابا و دارا ا رونیب

لبخند  د،یکرد و به من که رس یوارد شد و با مامان و بابا احوال پرس انیاز همه پدر را اول
 کرد و منم با لبخند جوابش رو دادم. یو باهام احوال پرس دیزد و سرم رو بوس یگرم
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 یکرد و بعد از دادن جعبه  یجون اومد و با مامان و بابا احوال پرس هیاز اون راض بعد
 به مامان، به سمت من اومد و بغلم کرد و در گوشم گفت:  ینیریش

 شگلم. _سالم عروس خو

 

شد و با  زونیاز گردنم آو یکی هویانداختم، که  نییحرفش از خجالت سرم رو پا دنیشن با
 بلند گفت: یصدا

 _ سالم زن داداش جونم. 

 

 و کنار گوشش آروم گفتم: دمیرو از خودم جدا کردم و گونه اش رو بوس نایروم یبدبخت با

 . کهی_ سالم خواهر شوهر کوچ

 

و بعد همراه پدر و مادرش به سمت سالن  دیخند یچشمک بهش زدم که نخود کی و
 رفت. 

خوشگل، وارد شد و با تواضع با  یلیدسته گل رز خ هیبا  انیانتظار تموم شد و را باالخره
 کرد.  یدارا احوال پرس نیمامان و بابا و همچن

 راهنیپ کیبا  ،یشلوار کتون کرم کیاز سر تا پاش رو نگاه کردم؛  دیکه به من رس یوقت تا
 تنش محشر بود.  یبود، که تو دهیاسپورت پوش یکت تک قهوه ا هیو  دیسف

که به  یبا صداش به خودم اومدم و دسته گل رز  هویبودم که  انیرا پیتو کف ت هنوز
 زد و گفت: یکردم. اون هم لبخند یطرفم گرفته بود رو ازش گرفتم و تشکر 

 ._ قابل شما رو نداره
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رو در کنارم حس کردم و بعد  یحضور کس هیانداختم، که بعد از چند ثان نییرو پا سرم
 کنار گوشم زمزمه کرد:  ینیگرم و دلنش یصدا

 . یشد بایز یلی_خ

 

گر گرفتن  نیصورتم و همچن یحرف رو زد و ازم جدا شد و من، هجوم خون تو نیا انیرا
 تمام بدنم و باال رفتن ضربان قلبم رو به صورت همزمان حس کردم. 

 کی یبه سمت آشپزخونه رفتم و گل ها رو تو عیبه خودم اومدم و سر هیاز چند ثان بعد
آب خوردم و به سمت سالن رفتم و برعکس درونم که غوغا بود،  وانیل هیگلدون گذاشتم. 

 .آروم کنار مامان نشستم یبا ظاهر 

 

 

 

 

رد و بدل  انیبابا و پدر را نیجون و همچن هیمامان و راض نیکه ب ییبه حرف ها داشتم
 شیشونیپ یکه رو یشد که عرق دهیکش انینگاهم به را هویدادم، که  یشد گوش م یم

 کرد.  ینشسته بود رو تند تند با دستمال پاک م

من خجالت رو کنار  یگرفته بود که فقط جلو میتصم انیام گرفته بود، آخه انگار را خنده
صورتش نشسته بود معلوم بود  یکه رو یعرق نیصورتش و همچن یبذاره چون از قرمز 

 فشاره. یو تو دهیخجالت کش یلیخ
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 یگفتم، تا به بهونه  یاز جام بلند شدم و با اجازه ا نهینب یکه خنده ام رو کس نیا واسه
 برم.  رونیو... از سالن ب وهیآوردن م

رو برداشتم و به  یا وهیجا م قهیسرعت خودم رو به آشپزخونه رسوندم و بعد از چند دق به
 کردن از همه دوباره کنار مامان نشستم. ییرایسمت سالن رفتم و بعد از پذ

بودند و سخت  دهیکش شیرو پ یخواستگار  یاصل یجون بحث ها هیو راض انیرا پدر
 ند. مشغول صحبت با مامان و بابا بود

مثل  انیوسط فقط من و را نیتبلت بود و ا یو دارا هم طبق معمول سرشون تو نایروم
 . میگفت ینم یچیو ه میاسکوال نشسته بود

 

که مامان اجازه نداد و گفت که خودش  ارم،یب ییگذشت و من خواستم برم چا یربع کی
 منم از خدا خواسته سر جام نشستم.  اره؛یم

 یکرد و باالخره قسمت خوب خواستگار  ییرایرو آورد و از همه پذ ییمامان چا خالصه
 . انیصحبت من و را یعنی د؛یرس

 

بودم و  دهیجون، خجالت کش هیتوسط راض« عروس خوشگلم »یبه کار بردن کلمه  بخاطر
 بابا گفت: هویانداخته بودم که  نییسرم رو پا

 کن.  ییرو به اتاقت راهنما انیدخترم، آقا را ای_ در

 

 و هول گفتم:  دمیاز جا پر یبابا کم یصدا با

 _باشه باشه. 
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به سمت پله ها راه افتادم. وارد  انیجلوتر از را دیببخش کیاز جام بلند شدم و با  سپس
 . دیکش یتخت انداخت و پوف یخودش رو رو عیسر انیرا م،یاتاق که شد

 گفت: انیرا هویکه  دمیخند زیر زیکارش خندم گرفت و ر از

طور شر شر عرق  نیهم نییکه اون پا یستیمن ن یخانوم؛ تو که جا ایآره بخند، بخند در_ 
 . یز یبر

 

که قهقه نزنم گوشه لبم رو گاز گرفتم و سرم  نیشد و واسه ا شتریحرفش خنده ام ب نیا با
 مطالعه ام نشستم.  زیم یانداختم و سپس رو صندل نییرو پا

 

 سرم رو باال آوردم.  ان،یرا یبا صدا قهیاز چند دق بعد

 نیکردم به ا یاصال فکر نم یعنی. میرس یبهم م میشه که دار یمن هنوز باورم نم ای_ در
 . ارمیبتونم به دستت ب یآسون

 

 یهمه  یعنی م؟یدیرس یبهم م میما واقعا داشت یعنیحرفش به فکر فرو رفتم.  نیا با
کاش  یرسند؟ ا یکنند، مثل ما به هم م یبه عشقشون اعتراف م کهنیعاشق ها بعد از ا

 باشه!  یطور  نیا

حالم رو  انیماهان افتادم و دلشوره ام شروع شد. انگار را یها دیحرف ها و تهد ادی هوی
 :دیچون پرس د،یفهم

  ؟یخوب ای_ در
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 ترس به چشم هاش زل زدم و گفتم:  با

بخواد  ایبهت برسونه  یبینکرده آس ییاگر خدا ؟یکنه چ یکار  هیاگر ماهان  انی_را
 م؟یکن کاریرو بهم بزنه، چ مونیزندگ

 

 تو چشم هام جمع شد و سپس با بغض گفتم:  یاشک ی هاله

 رو خراب کنه. مونیهاش، زندگ یباز  وونهیو د یترسم ماهان با خود خواه یمن م انی_را

 

کرد  یآرومم م یکه کم یزد و با لحن یبعد از اتمام حرف هام لبخند آرامش بخش انیرا
 گفت: 

تونه بکنه. تو  ینم یکار  چینباش؛ مطمئن باش که ماهان ه یچینگران ه زمیعز ای_در
ما بشه  یتونه مانع خوشبخت یکس نم چیرو بدون که ه نیفقط به خدا توکل کن و ا

 . میذار یخودمون نم یعنی

 

نبود که  یز یچ یاسترس لعنت نیا یشد، ول قیدلم تزر یتو یبیحرف هاش آرامش عج با
 بره.  نیها از ب یراحت نیبه ا

آرامش خودم رو حفظ کنم و ظاهرم رو  انیرا یکردم جلو یو سع دمیکش یقیعم نفس
 آروم نشون بدم.
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 انداختم و گفتم: انینگاه به را کی

 . طمونیدر مورد شرا م؟یحرف بزن مونیدر مورد زندگ یخوا ی_ خب، نم

 

 تکون داد و گفت: یسر 

 یقبول دارم؛ در ضمن مامان و بابا هامون که در مورد همه چ یطیهر شرا _ من تو رو با
 صحبت کردند. 

 

 بهش انداختم و گفتم: یهیعاقل اندر سف نگاه

 _ اون ها فرق داشتند. 

 

 تفاوت گفت: یداد، ب یم هیتختم تک یطور که به بالش رو نیهم انیرا

  ؟ی_ چه فرق

 

 حرص گفتم: با

 .میموند نجایا یادیکه فکر کنم ز نییپا میاصال بلند شو بر ،یچی_ ه

 

 رو باز کرد و گفت: ششین

 هم نشده.  قهیهمش ده دق م،یموند ادی_ بابا کجا ز
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 چشم غره بهش رفتم و از جام بلند شدم و همزمان گفتم:  کی

 به زور بلندت کنم؟  ای یش ی_بلند م

 

 یتو یدست نهید. تو آباال برد و همزمان از جاش بلند ش میهاش رو به حالت تسل دست
 و سپس به سمت در اتاق رفت و بازش کرد و گفت:  دیموهاش کش

 .دی_بفرمائ

 

به  انیرفتم و سپس دوشادوش را رونیبهش زدم و جلوتر از خودش از اتاق ب یلبخند منم
بلند  یو با صدا دیما رو د ناینفر روم نیاول م،یدیبه سالن رس یرفتم. وقت نایسمت مامان ا

 گفت:

 _ اومدند. 

 

همه چشم و ثابت موندنشون  نیتوجه همه به ما جلب شد. با برگشتن ا نایحرف روم با
 انداختم.  نییاز خجالت سرخ شدم و سرم رو پا ان،یمن و را یرو

 جون بلند شد و گفت:  هیراض یصدا هوی

  م؟یکن نیریدهنمون رو ش زمی_عز

 

 گفت: هیکردم که بعد از چند ثان سکوت

 _ سکوت عالمت رضاست، مبارکه. 
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هم دست زدند. خالصه بعد از  هیو بق دنیحرفش شروع کرد به کل کش نیبعد از ا و
 نیانگشتر تک نگ کیجون کنارش نشستم و  هیبه درخواست راض ،ینیریچرخوندن ش

شد و قرار بر  الیو کیام هم پونصد سکه و  هیرو به عنوان نشون دستم کرد. مهر انیبرل
 خون. شیزماواسه آ میبر انیشد، که فردا با را نیا

 

 

 

کردند و رفتند و منم بعد از  یو خانواده اش خداحافظ انیساعت، را کیبعد از  خالصه
شستن ظرف ها به اتاقم رفتم. لباسم  نیکمک به مامان واسه مرتب کردن خونه و همچن

 . دمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو یدست لباس راحت کیرو با 

رو  یآالرم گوش عیدنبالم، سر ادیکه گفت صبح ساعت هفت م انیحرف را یادآور ی با
 کردم و به فکر فرو رفتم. میتنظ

که ازش متنفر  یهم استرس اون آمپول لعنت یداشتم و از طرف جانیواسه فردا ه یطرف از
 هی دیبه فکرم رس هویزدم که  یتخت غلت م یطور رو نیگذاشت بخوابم. هم یبودم، نم

 برداشتم و تلگرام رو باز کردم.  یعسل یرو از رو میچه خبره. گوش نمیسر به تلگرام بزنم بب

اسمش بود،  نییکه پا ینیعالمت آنال دنیو با د دیچرخ انیاسم را یانگشتم رو ناخودآگاه
 واسش نوشتم:  عیلبم نشست و سر یرو یلبخند

 بره؟ یتو هم مثل من خوابت نم ؟ی_سالم، خوب

 

 کرد:  پیتا عیرو خوند و سر اممیکه پ دینکش هیثان به
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 .جانهیآره فکر کنم از ه ت؛یبخوب زمی_سالم عز

 

 لبخند واسش فرستادم و بعدش نوشتم:  کریاست کی

  انی_را

 

 _جونم؟ 

 

 کردم: پیو سپس تا دمیکش ینفس

شه  یهنوز باورم نم م؛یخون بر شیواسه آزما میخوا یشه که فردا م ی_ من هنوز باورم نم
 . میرس یبه هم م میدار یراحت نیکه به ا

 

 خانوم خونه ام. یبش یخوا یمن کامال باورم شده که شما م ی_ ول

 

 قلب و لبخند واسش فرستادم که نوشت:  کریاست کی

 . یبش داریب دیدختر خوب برو بخواب که فردا صبح زود با هی_حاال هم مثل 

 

 گفتم که نوشت: یچشم

 . یباشه صبحونه نخور  ادتی یبال، راست ی_ چشمت ب
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 _باشه. 

 

رو کنار گذاشتم و  یگوش م،یکرد یو خداحافظ میگفت ریشب بخ گهیکه بهم د نیاز ا بعد
 زود خوابم برد. یلیهم گذاشتم و خداروشکر خ یچشم هام رو رو

 

 

کمرم  یزدم و حرکت کردن عرق سرد رو رو ی. نفس نفس مدمیاز خواب پر یکوتاه غیج با
همون  یخنده  یدوباره همون صحنه و صدا ؛یکردم. دوباره همون کابوس لعنت یحس م

 من...  یو ضجه ها غیو ج یکیتار یو گم شدنش تو انیمرد، دوباره رفتن را

 

 گفتم: یکرد. همش با خودم م یام م وونهیخواب داشت د نیا

  ه؟یکابوس ها چ نیا یمعن ره؟یگ یرو ازم م انیکه را هی_ اون مرد ک

 

صوت آرامش بخش اذان، از جام بلند شدم و بعد از وضو گرفتن دو  یصدا دنیشن با
دعا کردم و از خدا  انیخودم و را یخوشبخت یرکعت نماز خوندم و در آخر از ته دلم برا

 ها رو واسمون بخواد.  زیچ نیخواستم که بهتر

دونم چقدر گذشت که با  یفکر کردم. نم ندهیو به آ دمیتخت دراز کش یاز نماز رو بعد
 دیسف پیت کیاز جام بلند شدم و به طرف کمد رفتم تا حاضر بشم.  یآالرم گوش یصدا
کردم. با نگاه کردن به ساعت که ساعت  شیکوچولو آرا هیزدم و  کیش یساده، ول یمشک

 یزنگ بزنم که همزمان صدا انیرا یرفتم تا برا میوشداد، به سمت گ یهفت رو نشون م
 شد.  انینما یگوش یصفحه  یرو انیبلند شد و اسم را یزنگ گوش
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 گفت:  انیرو برداشتم و جواب دادم، که را یگوش عیسر

 دم در.  ایب یاگر حاضر  ای_در

 

 _اومدم. 

 

از مامان و بابا، از  یو شالم رو برداشتم و بعد از خداحافظ فیک عیرو قطع کردم و سر تلفن
 زدم. رونیخونه ب

 

 

 

و منتظر به  نهیدست به س انیرا دمیبردم، که د رونیرو باز کردم و کله ام رو ب اطیح در
توجهش به من  انیرو بستم، که را اطیاومدم و در ح رونیداده. از خونه ب هیتک نیماش

 گفت:  ییجلب شد و با خوش رو

 . ریخانوم صبحت بخ ای_به به سالم در

 

 و گفتم: دمیبه چهره اش پاش یلبخند

 . ریصبح تو هم بخ ؛یمرس_ سالم 

 

بود و سرد انگار قرار بود بارون بباره. هنوز سرم  یابر  یبه آسمون انداختم؛ هوا کم ینگاه
 گفت: انیرو به آسمون بود که را
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 شو.  نیزودتر سوار ماش ایهوا سرده ب ای_ در

 

رو به حرکت در  نیهم سوار شد و ماش انیشدم. را نیگفتم و سپس سوار ماش یا باشه
 گفت: انیرا هویکه  م،یگذشته بود و ما ساکت بود یا قهیآورد. پنج دق

 ؟یصبحونه که نخورد ای_ در

 

 تکون دادم و گفتم: یمنف یرو به نشونه  سرم

 _ نه نخوردم. 

 

 _ خوبه.

 

و استرس مثل خوره به جونم  شگاهیآزما میر یم میدار یافتادم که ما واسه چ نیا ادی هوی
رو بزنم، وحشت زده ام  یکه قراره بعد از چند سال دوباره اون آمپول لعنت نیافتاد. فکر ا

و  دمیجو یجور از استرس لبم رو م نیهم م،یدیرس شگاهیکه به آزما یکرد. تا وقت یم
 کندم.  یپوستش رو م

از  دیهم فهم انیبا ترس به سمتش برگشتم و انگار را شگاهیآزما یجلو انیترمز کردن را با
 گفت: یچون با نگران دمیترس یلیخ یز یچ هی

  ده؟یچرا رنگت پر ؟یخوب ای_ در

 

 دهنم رو قورت دادم و با تته پته گفتم:  آب
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 کوچولو بخاطر آمپول استرس گرفتم.  هیفقط  ؛یچی...هچی_ه

 

و  دیبلند خند یبعدش با صدا یکم با تعجب نگاهم کرد، ول هی انیحرفم را نیاز ا بعد
 گفت:

  ؟یترس یآمپول م هیاون وقت از  ا،یپزشک بش یخوا یمثال تو م ای_ در

 

 گفتم: یرو تکون دادم و با لحن مظلوم سرم

 ازش وحشت داشتم.  یکیاز کوچ یعنیترسم؛  یم یلی_ آره خ

 

 زد و گفت:  یلبخند گرم انیرا

حاال  که،یسوزش کوچ هیاگرم داشته باشه فقط  یعنیاصال درد نداره  زمیعز_نگران نباش 
 شده.  رمونیشو که فکر کنم د ادهیهم زودتر پ

 

رسوندم و شونه به شونه اش  انیخودم رو به را عیشدم. سر ادهیتکون دادم و آروم پ یسر 
 شدم. شگاهیوارد آزما

دو تا از  یو سپس رو میمربوطه رو انجام داد یو کارها میرفت رشیبه سمت پذ انیرا با
 .میها نشست یصندل

دستش  یدست هام رو تو انیدادم، که را یاز استرس تند تند پام رو تکون م داشتم
 گرفت و گفت:

 ! یخیچقدر  نیبب ؛ی_ باز که تو استرس گرفت
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 کم از استرسم کم شد و سپس گفتم: هیدستش آرامش گرفتم و  یگرما از

خون ضعف  شیبعد از آزما شهی. در ضمن من همستیدست خودم ن انینم راتو ی_ نم
 کنم.  یم

 

 زد و گفت: یلبخند انیرا

 یجا صبحونه م هی میر یم شیواسه ضعفت هم بعد از آزما ،یکن آروم باش ی_ سع
 تو اصال نگران نباش.  م؛یخور

 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 . میکن دیخر میراحت بر میتون یم اد،ی_ خداروشکر فردا استادمون نم

 

زد مانع حرف زدنش  یکه اسممون رو صدا م یزن یبگه، که صدا یز یخواست چ انیرا
 شد.

 

 

 

ها  یصندل یو هر دو رو میو به سمت اتاق مورد نظر رفت میاز جامون بلند شد عیسر
 . مینشست
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 یلیهم خ انیرا .رهیرفت تا خونش رو بگ انیپرستار آمپول رو آماده کرد و به سمت را کی
 و اون دختره هم راحت کارش رو انجام داد. اوردیخم به ابرو ن ینشست و حت لکسیر

آماده کرد و به  یا گهیآمپول د ان،یخون را ی شهیش یهم بعد از زدن برچسب رو پرستاره
 یو با ترس به صندل دمیدستم رو کش عیکه سر ره،یسمت من اومد و خواست دستم رو بگ

 گفتم: دمیلرز یکه داشتم از استرس م یو در حال دمیچسب

 . دی_ تو رو خدا آروم بزن

 

 زد و گفت: یلبخند دختره

 سوزش کوچولوئه.  هی_ اصال نگاهش نکن و چشم هات رو ببند؛ درد نداره فقط 

 

 یزد و سپس چشم هاش رو به نشونه  یانداختم که لبخند انیبه را یاسترس نگاه با
 ه کرد. آروم باش، باز و بست

دستم احساس کردم  یرو تو یفیالکل سوزش خف یچشم هام رو بستم و بعد از سرد منم
دستم بود رو محکم  یکه رو یپرستار چشم هام رو باز کردم و پنبه ا یو بعد هم با صدا

 گرفتم.

حالم رو بد  یلیکه بود، خ یداشتم. هر چ جهیواقعا احساس سرگ ایبود،  نیدونم تلق ینم
 گفت:  یاز جاش بلند شد و به سمتم اومد و با نگران عیسر انیکه را یکرده بود طور 

 ره؟  یم جیسرت گ ای_در

 

 گفت: انیآره تکون دادم، که را یرو به نشونه  سرم
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 . امیو ب رمیبرات بگ وهیآبم کی شگاهیکنار آزما یتا من برم از سوپر  نیجا بش نی_ ا

 

 دادم و چشم هام رو بستم. هیتک یگفتم و سپس سرم رو به صندل یجون باشه ا یب

 یتشکر  وهیچشم هام رو باز کردم و بعد از گرفتن آبم انیرا یکه گذشت، با صدا یکم
ام کم شد و تونستم آروم با کمک  جهیاز سرگ یخوردم، که کم وهیاز آبم یکردم. جرعه ا

 از جام بلند بشم.  انیرا

 رونیب شگاهیاز آزما فتم،ین یدفعه ا کیو محکم گرفته بودم تا ر انیکه دست را یحال در
 شدم.  انیرا نیاومدم و سوار ماش

کرد، رو به من با لحن  یرو روشن م نیکه ماش یسوار شد و در حال عیهم سر انیرا
 گفت: یکشدار 

 . رمیم یم یکه دارم از گشنگ میبزن یدرست و حساب یصبحونه  هی می_ خب... حاال بر

 

 میرو به حرکت در آورد. بعد از ن نیهم ماش انیبهش زدم و سرم رو تکون دادم. را یلبخند
 باز رو به من گفت:  شینگه داشت و با ن یگرکیج کی یجلو انیساعت، را

  ؟یخور  یم گری_ج

 

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 جا.  نیهم اریزحمت ب یب امینم رونیب ی_ آره، ول

 

 باز تر شد و گفت: ششیهم ن انیرا
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 چشم، شما جون بخواه.  یبه رو ی_ ا

 

 کردم و گفتم:  یبلند ی خنده

 مردم.  یاز گشنگ گهی_برو د

 

دادم و  هیتک یسرم رو به صندل عیشد. منم سر ادهیپ نیتکون داد و سپس از ماش یسر 
 داشتم. جهیسرگ یهم گذاشتم؛ آخه هنوزم کم یچشم هام رو رو

 

 

 

 نیدر ماش یشد، که با صدا یم یربع کیدونم چقدر گذشته بود؛ اما فکر کنم حدودا  ینم
اومد که  ادمیدماغم  یبوش تو دنیچیاون ظرف جگر و پ دنیچشم هام رو باز کردم و با د
 چقدر گشنمه و ضعف دارم. 

 یر ییتغ کهنیبلند شد. منم بدون ا انیرا یخنده  یباز به جگرا زل زدم، که صدا شین با
 گفتم:  انیکنم رو به را جادیحالت چهره ام ا یتو

  ؟یخند ی_چته؟ چرا م

 

 خنده داشت، گفت:  یکه هنوز رگه ها ییهم با صدا انیرا

 .یکه رو چشم هاش قلبه شد یکر یاست نیا هیشب یعنیبامزه شده؛  یلیات خ افهیق ای_در
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 ادامه داد:  دیلرز یکه از خنده م ییآخر هم با صدا در

  ؟یوقته جگر نخورد_چند 

 

 رفتم و سپس گفتم:  انیبه را یرو بستم و چشم غره ا شمین

 یمن رو ول کن، اون جگرا رو بده که االن از گشنگ ی افهیوقته نخوردم. حاال هم ق یلی_خ
 . رمیم یم

 

شد و  نیگفت و سپس ظرف جگر رو به من داد و خودش سوار ماش یهم چشم انیرا
هم  انیخودم، واسه را یلقمه ها نیلقمه گرفتن شدم و ب مشغول عیحرکت کرد. منم سر

هم وسطش انگشت مبارکم  یلقمه گرفتم و گذاشتم دهنش. البته ناگفته نماند، ده بار 
 هم صد تا فحش توسط من نوش جان کرد. انیرا نیگاز گرفته شد و همچن انیتوسط را

. تموم شدن میمدت اون ظرف پر از جگر رو کامل خورد نیا یگذشت و ما تو یساعت مین
من با  لیدل نیپاساژ، همزمان شد و به هم کی یجلو انیظرف جگر، با ترمز کردن را

 زل زدم که با لبخند گفت:  انیتعجب به را

 .میجا تا واسه خودمون لباس بخر نینگاه نکن؛ آوردمت ا ی_اون جور 

 

 گفتم:از ابروهام رو باال انداختم و  یکی

 . یعروس دیخر اریبعد من رو ب اد،یب شیبذار جواب آزما انی_ را

 

 لبش که حاال پر رنگ تر شده بود گفت: یهم با همون لبخند رو انیرا
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 م،یایم یعروس دیهم واسه خر یما مثبته و به زود شی_ اوال مطمئن باش که جواب آزما
 تونم واسه عشقم لباس بخرم؟  یدوما مگه من نم

 

 تا بناگوش باز شد و گفتم:  شمیحرفش ن نیا با

 شه؛ چرا نشه؟  ی_البته که م

 

رو  مینیکرد و سپس آروم ب یبلند یبازم و لحن حرف زدنم، خنده  شین دنیبا د انیرا
 و گفت:  دیکش

لقمه چپت نکنم و نخورمت  هیکه  رمیگ یخودم رو م یمن االن به زور دارم جلو ا،ی_در
 شو.  ادهیپس زودتر پ

 

به  ان،یشدم و سپس همراه با را ادهیپ نیاز ماش عیو سر دمیکم خجالت کش هیحرفش  از
 طرف پاساژ قدم برداشتم و وارد شدم.

 

 

 

همه  یلباس بود. با بدبخت لونیپر از نا ان،یمن و را یگذشته بود و دست ها یساعت چند
و  میپاساژ برد رونیبود، تا ب میزمستونه و ضخ یها رو که پر از پالتو و لباس ها لونینا ی
 . میو خودمون هم سوار شد میگذاشت نیماش یتو
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 گهیساعت د کیقبول کردم که تا  انینداشتم اما به خواست را لیم یز یاصال چ نکهیا با
قهوه هم  کی نیو همچن میبچرخ ابونایخ یاومد، تو یهامون م شیکه جواب آزما

 .میبخور

 یو بعد از اون صدا ختیر نیماش ی شهیش یچند قطره بارون رو م،یکه راه افتاد نیهم
 کرد.  دنیو پشت بندش بارون به شدت شروع به بار دیچیآسمون پ یرعد و برق تو

عطر  نیماش ی شهیش دنیکش نییشدم و با پا رهیخ رهیت یعشق به آسمون و ابرها با
 خوش بارون رو استشمام کردم. 

وجودش،  یو قشنگ بود. چقدر گرما یواسم دوست داشتن انیهوا در کنار را نیا چقدر
شدم.  رهیسرما واسم لذت بخش بود. آروم به سمتش برگشتم و به چهره اش خ نیا یتو

بهم انداخت و بعد با دست آزادش  ینگاهم به طرفم برگشت و نگاه ینیبا حس سنگ
 زد.  روش یدستش گرفت و آروم بوسه ا یدستم رو تو

دستش، بدنم گر گرفت و  یگرما نیسه و همچنبا اون بو یسرد زمستون یهوا نیا یتو
 اون رو لب زدم:  انیاومد و رو به را ادمیکه قبال خونده بودمش،  یناخودآگاه متن

 فصل سال باشد...!  نیتواند گرم تر ی_زمستان، م

 تو یوقت

 . یفشار  یگرمت را در دستان سردم م دستان

 

نگاهش به  هیطور که  نیشد و هم لیبه سمتم ما یکم انیام که تموم شد، را جمله
 نگاهش به من بود آروم و با لبخند گفت:  هیو  ابونیخ
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رو  نیتونم هم یفقط م یتونم مثل تو جمالت قشنگ و عاشقانه بگم؛ ول یمن نم ای_در
 یطیشرا چیه یوقت تو چیرو بدون که ه نیو ا میتموم زندگ یبگم که عاشقتم، که شد

 کنم.  یذارم و ولت نم یتنهات نم

 

و دستش رو آروم فشردم. اون هم با همون  دمیبه روش پاش یاتمام حرف هاش لبخند با
 کیشاپ کوچ یکاف کیساعت بعد، کنار  میادامه داد و ن شیلبش به رانندگ یلبخند رو

 شاپ رفت. یشد و به سمت کاف ادهیپ نیاز ماش «امیاالن م»نگه داشت و با گفتن 

رو به من  ینیقهوه بود، برگشت و س وانیدو تا ل یکه حاو ینیس کیبا  قهیاز چند دق بعد
 راه افتاد. شگاهیداد و سپس به طرف آزما

 

 

 

ازش نبود. بخاطر  یبودم، اما هنوز خبر  انیمنتظر را نیماش یبود که تو یا قهیدق چند
کندم و آخرش هم لبم  یو پوستش رو م دمیجو یلبم رو م یهم که داشتم ه یاسترس

 . ادیدستمال رو محکم روش بذارم تا خونش بند ب کیخون اومد و مجبور شدم 

 یبرگه رو م کیکه داشت  یدر حال انیگذشت که باالخره را یربع کیفکر کنم  خالصه
 اومد و سوار شد.  نیزد و به طرف ماش رونیب شگاهیخوند، از آزما

 یصورت قرمز و مژه ها دنیبگم، که با د یز یبه سمتش برگشتم و خواستم چ عیسر
رو  شیشد. دوست نداشتم جواب آزما فیزبونم بند اومد و ضربان قلبم ضع سشیخ

 داد.  یرو نشون م زیهمه چ انیبفهمم، چون صورت را

 بلند گفتم: یو با صدا هیزدم گر عیبگه، اما من سر یز یلب باز کرد که چ انیرا
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 هیدونستم که باالخره  ینبود؟ من م یدلشوره هام الک نیا یدیشد؟ د یچ یدید انی_ را
به  یکدوم از عاشقا به راحت چیچون ه م؛یکه نذاره من و تو بهم برس فتهیاتفاق م

 رسند...  یمعشوقشون نم

 

چشم  دنیزدم؛ اما با د یکردم و پشت سر هم حرف م یم هیبلند گر یطور با صدا نیهم
 که از تعجب گرد شده بودند، ساکت شدم و بهش زل زدم.  انیرا یها

کرد.  دنیبلند شروع به خند یبا صدا هویاز بهت در اومد و  هیهم بعد از چند ثان انیرا
 نییپا نیماش یها شهیکردم، هر لحظه امکان داره ش یکه احساس م دیخند یم یطور 

 .زهیبر

 گفت: دهیبر دهیبر انیکردم، که را ینگاه م انیتعجب و بهت داشتم به را با

 یاصال چ ؟یبود تو زد یحرف ها چ نی... مردم از خنده... آخه دختر خوب اایدر ی_ وا
 ما بشه؟  ییقراره باعث جدا

 

 تعجب گفتم: با

 نبود؟  یمنف شی_ مگه جواب آزما

 

 زور خنده اش رو خورد و سپس گفت: به

 یم یمشکل چیو بدون ه یما به راحت یعنیمثبت بود؛  شیدلم جواب آزما زی_ نه عز
 . میبا هم ازدواج کن میتون
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 یتونستم حرف ها ه،یبعد از چند ثان یتونستم حرف بزنم ول یتو شوک بودم و نم اولش
 و بشکن زدن کردم.  دنیشروع به رقص یرو هضم کنم و از خوشحال انیرا

شد، مژه  نیوارد ماش انیرا یاومد که وقت ادمی دنیناگهان وسط بشکن زدن و رقص اما
 بود و صورتش هم قرمز بود. سیهاش خ

 گفتم:  انیساکت شدم و رو به را عیسر پس

 بود؟ سی_پس چرا صورتت قرمز بود و مژه هات هم خ

 

 کرد و سپس گفت:  یتک خنده ا انیرا

خواستم زودتر خودم رو برسونم و  یاز ذوق و خوشحال دمیرو فهم شیجواب آزما ی_وقت
که کنار آب سردکن بود. خم شدم پام  یمکتیپام محکم خورد به ن اطیح یتو بهت بگم، که

آب سردکن  یخواستم بلند شم، سرم محکم خورد به لبه  یرو ماساژ بدم که از اون ور وقت
 بودم. هاز درد قرمز شد نیواسه هم

 

بکشم. اما باالخره  غیج شیاز ذوق جواب آزما ایبخندم،  انیرا یدونستم به حرف ها ینم
 کیخدا بودم،  ونیخوب رو مد یاتفاق ها و حس ها نیا یکه همه  نیبا فکر به ا

گرفتم و بهش نگاه  انیرو از را شیآزما یاز ته دل گفتم و سپس برگه « شکرت ایخدا»
 کردم.
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 . میکرد یمغازه ها نگاه م نیتریو به و میرفت یپاساژ راه م یتو یخستگ با

 نیپاساژ تا ا میباز هم اومده بود انیبه اصرار را م،یرو گرفت شیکه جواب آزما نیاز ا بعد
مشخص کرده بودند، لباس  شبیاون رو هم د یاحتمال خیبار واسه جشن عقد که تار

که باب  یز یمغازه ها، هنوز اون چ یهمه  یدو ساعت گشتن تو یکیاما بعد از  میبخر
 . میبود نکرده دایهر دومون باشه رو پ لیم

 بایز یلینگاه کردم. حلقه ها خ نشیتریو یتو یو به حلقه ها ستادمیمغازه ا کی کنار
به سمتش برگشتم و  ان،یرا یزنگ گوش یبودند و من محوشون شده بودم. ناگهان با صدا

 آورد و جواب داد.  رونیب بشیرو از ج شیگوش عیهم سر انینگاهش کردم. را

 

 _ الو سالم مامان. 

 

 

 

 . مینکرد دایپ یز یچ _ نه هنوز

 

 

 

ابروهاش تو هم گره خورد و  یطور  نیا انیگفت که را انیبه را یجون چ هیدونم راض ینم
 حالت صورتش نگران شد و تند تند گفت:

 رسونم.  ی_ باشه من االن خودم رو م
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 رو قطع کرد و کالفه رو به من گفت: یبا هول گوش و

 تو رو برسونم خونتون.   دیاول با یبرم ول دیمامان بزرگم حالش بد شده، با ای_ در

 

و نتونستم  دمیرس ریمامان بزرگ خودم افتادم، که د ادیبه « مادر بزرگ»اسم  دنیشن با
 گفتم:  انیبه را عیو باهاش حرف بزنم؛ پس سر نمشیبار بب نیآخر یبرا

 رم.  یم یتو زودتر برو، من با تاکس انی_نه را

 

 خواست مخالفت کنه که زود گفتم: انیرا

 لطفا برو.  انی_ را

 

و بعد  میاز پاساژ خارج شد عیتکون داد و سپس همراه با هم، سر یسر  دیهم با ترد انیرا
گرفتم تا اول  میشد و حرکت کرد. منم تصم نیسوار ماش انیرا یکوتاه یاز خداحافظ

 . رمیبگ یتاکس کیقدم بزنم و از اون جا  ابونیخ

 

که اون سمت  ،یمشک یمزدا تر  کی یمونده بود که متوجه  ابونیتا اول خ یدمق چند
 یمزدا تر  کیکه اون بار دنبالم بود هم  ینیکه ماش نیا یادآور یبود شدم. با  ابونیخ

 که همون پالکه.  دمیبه پالکش دقت کردم و در کمال تعجب د عیبود، سر یمشک

که پشت رل  یکس دنی. با دنمیرو بب نیماش نیجلو رفتم و تونستم سرنش یقدم چند
دوباره  هیکرد، قلبم از کار افتاد و بعد از چند ثان یپوزخند بهم نگاه م هینشسته بود و با 
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کردم هر لحظه  یکه احساس م یتر از قبل طور  عیسر یلیکرد، اما خ دنیشروع به تپ
 ام هست. نهیس ی هاومدنش از قفس رونیامکان ب

لب زمزمه کردم. ماهان هم پوزخندش پررنگ تر شد و بعد از  ریترس اسم ماهان رو ز با
 رو روشن کرد و با سرعت ازم دور شد.  نیماش هیچند ثان

ها و  دیبخاطر تهد نایقیماهان وحشت کرده بودم.  دنیقدر از د نیدونم چرا ا ینم
 مشکوکش بود. یها بیتعق نیا نیهمچن

 

 

 

بودم، به خودم اومدم و با  ستادهیطور بدون حرکت سر جام ا نیکه هم هیاز چند ثان بعد
دربست  یتاکس کیآروم تر شدم و تونستم به راهم ادامه بدم و  یکم قیچند تا نفس عم

به سرعت به طرفم اومد  دنمیوارد شدم. مامان با د عیو سر دمیبعد به خونه رس یکنم. کم
بذار واست »د و سپس با گفتن کر یاظهار خوشحال شیو بابت مثبت بودن جواب آزما

 به آشپزخونه رفت. « غذا گرم کنم

ماهان گرفته  دنیکه بعد از د ییکه ناهار نخورده بودم، اما استرس و دلشوره ا نیبا ا منم
 به غذا نداشته باشم.  یلیبودم باعث شده بود م

لباسم رو  عیبه طرف اتاقم رفتم و سر« خورم ینم یز یچ»تشکر و گفتن  کیبعد از  پس
 گفت: یکه م یزن یرو گرفتم؛ اما صدا انیرا یو شماره  میگوش یرو دمیعوض کردم و پر

 باشد ی_ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م

 کرد.  شتریدلشوره ام رو هم ب نیاعصابم رو متشنج کرد و همچن 

 گفت:  یذهنم م یطور داشت تو نینفر هم کیبد بود؛ انگار  یلیخ حالم
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 آورده باشه!  انیسر را یین بال_نکنه ماها

مشترک مورد  دستگاه»یقدر اون زن جمله  نیذهنم تکرار شد و ا یقدر تو نیجمله ا نیا
 یتکرار کرد، که باالخره چشمه  انیرا یرو بعد از گرفتن شماره « باشد ینظر خاموش م

 و حالم خراب تر از قبل شد. دیاشکم جوش

رو داشتم  نیا یطرف استرس و دلشوره  هیطرف نگران حال مادربزرگش بودم و از  کی از
 . ارهین انیسر را ییبال وونهینکرده اون ماهان د ییوقت خدا کیکه 

نگاه به ساعت که چهار بعد از ظهر رو نشون  کی عیسر م،یگوش امکیپ یصدا دنیشن با
دوباره به همون  یغاتیتبل امکیپ دنیحمله ور شدم؛ اما با د یداد انداختم و به گوش یم

 حالت اول برگشتم. 

که حتما مامان  نینفر به در اتاق زد و من هم با تصور ا کیگذشته بود، که  یا هیثان چند
 بلند گفتم: یصدام بزنه، با صدا یز یخواد واسه خوردن چ یدوباره م

 .رمیخورم س ی_ مامان جان گفتم که من ناهار نم

 

 گفت: ییآشنا یمردونه  ید و صدادر اتاق باز ش هوی

 ؟یخور  ی_ چرا ناهار نم

 

به طرفش رفتم و  عیاز جام بلند شدم و سر ان،یرا دنیتعجب به سمت در برگشتم و با د با
 گفتم: 

  فتاده؟یواست ن یاتفاق ؟یخوب انی_را
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 زد و گفت: یلبخند

  فته؟یب ی_ خوبم، مگه قرار بود اتفاق

 

 و سپس گفتم:  دمیکش یحفظ آرامشم نفس واسه

حال مادربزرگت  یخاموش بود، نگرانت شدم. راست تیکه گوش نی_نه نه فقط بخاطر ا
 چطوره؟ 

 

 رفت، گفت: یمطالعه ام م زیم یطور که به سمت صندل نیهم انیرا

تموم شده بود. مامان بزرگم هم خداروشکر چون زود رسونده  میشارژ گوش د،ی_ ببخش
 نشده بود. شیزیچ مارستانیبودنش ب

 

 

 

 یز یدونستم در مورد ماهان چ ینگاه کردم. نم انیبه را دیگفتم و بعد با ترد یخداروشکر 
 که گفت: انیرا ینه. اما باالخره با صدا ایبهش بگم 

 شده؟ یز یچ ای_ در

 

 باز کردم و گفتم:  لب

 کرد ماهان بود. یم بمیکه تعق یمشک یاون مزدا تر  ان،ی_را
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تعجب نکرد و با  یلیماهان باشه، چون خ نیاز قبل حدس زده بود که اون ماش انیرا انگار
 ابروهاش گفت: نیگره ب مچهین کی

  ؟یدی_ خوب از کجا فهم

 

 و گفتم: دمیکش ینفس

برم و اون  ادهیپ ابونیگرفتم که تا اول خ میمنم بعدش تصم مارستان،یب یتو رفت ی_ وقت
با همون  یمشک یمزدا تر  هی ابونیمونده به اول خ. اما چند قدم رمیبگ یتاکس هیجا 
به راننده اش دقت کردم،  یو وقت دمید ابونیبودم رو اون طرف خ دهیکه قبال د یپالک

 که اون ماهانه.  دمید

 

 گفت:  تیتر شد و با جد ظیغل انیرا اخم

  د؟ی_اونم تو رو د

 

 دادم:  جواب

 عیپوزخند زد و سر هی دمشیکه د دیفهم یکرد؛ اما وقت ی_از اولش داشت نگاهم م
 رو روشن کرد و با سرعت از اونجا رفت.  نیماش

 

 و بعد رو به من گفت: دیموهاش کش یتو یحرف هام کالفه دست دنیبا شن انیرا
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 نیتونه بهت برسونه. از ا ینم یبیآس چیاصال نترس. تا من هستم ماهان ه ا،یدر نی_ بب
 امیتا خودم ببرمت و بعدش هم ب ید یه من خبر مب یکه دانشگاه دار  ییبه بعدم، روزها

 دنبالت. 

 

 باز کردم و گفتم: لب

 _ اما... 

 

 رو قطع کرد و گفت:  حرفم

 کنم.  یم یتو هر کار  تیامن ی_من برا

 

 لبم نقش بست و سپس آروم صداش زدم: یرو یلبخند

 . انی_ را

 

 باز شده بود، جواب داد: بایهم که اخم هاش تقر انیرا

 _ جانم؟ 

 

 پر رنگ تر شد و گفتم: لبخندم

 .یچی_ ه
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 مکث کردم و سپس ادامه دادم: یکم

 گشنمه.  یلیآخه خ م؟یناهار بخور میبر یای_ م

 

 کرد و گفت: یتک خنده ا انیرا

 نیشه من اون دو کلمه رو از زبونت بشنوم؟ هر دفعه که ا یم یک ا،یدر ی. ولمی_ باشه بر
 . یبهم بگ یخوا یگم حتما م یشه و با خودم م یدلم خوش م یزن یصدام م یطور 

 

 چپ زدم و گفتم: یعل یرو به کوچه  خودم

 _ کدوم دو کلمه؟ 

 

 گفت:  یابروهاش رو باال انداخت و با لحن کشدار  انیرا

  ؟یدون یتو نم یعنی_

 

 گفتم:  عیکردم و سپس واسه عوض کردن بحث، سر یُنچ

 . میزودتر بر ایمردم؛ توروخدا ب یاز گشنگ انی_را

 

 نگاه مظلوم بهم انداخت و بعد گفت:  کیهم  انیرا

 . میبر ایبگم. باشه ب ی... چی_ه
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 آشپزخونه شدم. یرفتم و راه رونیاز اتاق ب انیکردم و سپس همراه با را یخنده ا تک

 

 

 

 

رفتم و به طرف سالن راه افتادم.  رونیبه خودم انداختم و سپس از اتاق ب ینگاه نهیآ یتو
 ریسر به ز شهیکه مثل هم دمیرو د انیدر سالن را یجلو دم،یپله ها که رس نییبه پا

 زد.  یداشت با مامان حرف م

 یدر حال دم،یکه بهشون رس نیبه ستمشون رفتم و هم عیلبم نشست و سر یرو یلبخند
 یادم و باهاش سالم و احوال پرسدست د انیلبم پر رنگ تر شده بود با را یکه لبخند رو

 به مامان گفتم:  دم،یپوش یطور که کفشم رو م نیکردم و بعد هم

 .دیخونه منتظرم نباش ومدمیواسه ناهار ن دی_مامان من شا

 

 دیخوا یآخه چون م د؛یناهار بخور یز یچ یرستوران هی دی_باشه دخترم. فقط ظهر حتما بر
 . دیامکان داره ضعف کن د،یبگرد ادیپاساژ ها ز نیتو بازار و ا

 

رفتم و سوار  رونیاز خونه ب انیکردن از مامان همراه با را یگفتم و بعد از خداحافظ یچشم
لبم نقش  یرو یافتادم و لبخند شبید ادیبه  ن،یشدم. با حرکت کردن ماش نیماش

 غهیص کی انیرا یباالخره عمو شبیگذشته بود و د یبست. دو هفته از شب خواستگار 
بهم محرم  انیخوند و من و را میکه عقد کن یتا وقت انیمن و را یراحت یبرا تیمحرم ی

 . میشد
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 تو فکرم چون دستم رو گرفت و گفت: دیفهم انیرا انگار

 ؟یکن یفکر م ی_ خانومم به چ

 

 لبم پر رنگ تر شد و آروم گفتم:  یرو لبخند

 کردم.  یفکر م شبیبه د ،یچی_ه

 

 تکون داد و بعد گفت:  یسر 

 ماه هم بگذره.  کی نی_کاش زودتر ا

 

 گفتم: عیبود، سر مونیعروس گهیماه د کیکه  نیفکر به ا با

 . ستی_ آره منم دل تو دلم ن

 

شد.  رهیبه روبروش خ ،یحرف چیزد و آروم دستم رو فشرد و سپس بدون ه یلبخند انیرا
باز شده بود  دایکه انگار جد یپاساژ  دنیبا د هویمنم سرم رو به طرف پنجره چرخوندم و 

 گفتم:  انیبه را عیسر

 جا نگه دار.  نیهم انی_را

 

 زد کنار و با تعجب رو به من گفت:  عیسر اونم
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 شده؟  ی_چ

 

 تکون داد و گفت:  یپاساژ، سر  دنیاشاره کردم و اونم با د ابونیاون طرف خ به

 داره.  یچ مینیبب میبر ای_آها، خب پس ب

 

به طرف پاساژ  ان،یشدم و بعد از گرفتن دست را ادهیپ نیگفتم و سپس از ماش یا باشه
 راه افتادم.

 

 

 

شدم و  یها رد م نیتریاز کنار و یکی یکیمغازه ها رفتم.  نیپاساژ شدم و به طرف اول وارد
 نبود. لمیکدومشون باب م چیکردم، اما ه یبه لباس ها نگاه م

تو  هویکه  دمیچرخ یمغازه ها م نیا نیطور ب نیساعت بود که داشتم هم کی بایتقر
که واسه جشن  دم،یخوشگل د یلیرنگ خ یگر یلباس ج کیاز مغازه ها،  یکی نیتریو

 مناسب بود.  یلیخ یلیخ گهید یعقد هفته 

 عیاشاره کردم و به سمت مغازه رفتم و بعد از گرفتن لباس از فروشنده سر انیبه را عیسر
 . دمیبه سمت اتاق پرو رفتم و لباس رو پوش

 کیتنم فوق العاده بود.  یلحظه هنگ کردم؛ آخه لباس تو کی نهیآ یخودم تو دنید با
لباس، کل بدنم رو  یرو یبایز یلیخ یکه نقش ها پور،یلباس شب دانتل از جنس گ

هاش که از جنس خود  نیآست نیشد و همچن یبدنم م دنیپوشونده بود و مانع از د
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 نییتنگ بود و از زانو به پا نییتا پا بایبهش داده بود. لباس تقر یلباس بود، ابهت خاص
 شد. یکم آزاد م هی

مختلف گرفتم و به خودم نگاه کردم،  یژست ها نهیعالمه تو آ کیکه  نیبعد از ا خالصه
خواستم  ینشونش ندم؛ چون م انیو به را ارمیب رونیگرفتم که لباس رو از تنم ب میتصم

 اتاق پرو.  یبشه، نه االن تو زیسوپرا دنمیجشن با د یتو گهید یهفته 

 رونیو از اتاق پرو ب دمیآوردم و پالتو و شالم رو پوش رونیلباس رو از تنم ب عیسر پس
در اتاق پرو به سمتم  یصدا دنیزد، با شن یهم که داشت با فروشنده حرف م انیاومدم. را
به سمتم اومد و  عیپالتو از تعجب چشم هاش گرد شد و بعد سر یتو دنمیو با د برگشت

 گفت:

 ! یآورد رونیتو که لباست رو ب ای_ در

 

 دادم و گفتم: لشیتحو یژکوند لبخند

 . میخر یرو م نیخوب بود، هم یلی_ آره خ

 

کم نگاهم کرد و بعد با تکون دادن سرش که فکر کنم به حالت  هیحرف  یهم ب انیرا
 تاسف بود، رو به فروشنده گفت:

 . دیزحمت حساب کن یب م؛یبر یرو م نی_ جناب ما هم

 

بالفاصله با حالت اعتراض  انیکه را میاومد رونیو از مغازه ب میدیلباس رو هم خر خالصه
 گفت:

 نم؟یتنت بب یلباس رو تو ی. چرا نذاشتینامرد یلیخ ای_ در
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 زدم و گفتم:  یلبخند دوباره

 . یبش زیسوپرا گهید یخوام هفته  ی_آخه م

 

تکون داد و دستم رو که تو دستش بود آروم فشرد. ناگهان  یحرف سر  یهم دوباره ب انیرا
 گفتم:  انیکفش هم بخرم، رو به را دیکه من با نیا یادآور یبا 

 خوام.  یمن کفشم م انی_را

 

 _خب بخر. 

 

 خوب نبود.  ادیجا ز نیا یآخه کفش ها گه،یپاساژ د هی میبر دی_خب با

 

و به  میرفت «یو صد البته ورود» یگفت و بعد با هم به طرف خروج یهم باشه ا انیرا
که شالم عقب رفته، دستم رو از  نی. با احساس امیتا ازش رد بش میرفت ابونیسمت خ
رفتم  انیآوردم و به سمت شالم بردم و درستش کردم. بعد پشت سر را رونیب انیدست را

 رد بشم. ابونیتا از خ

 یرفت؛ اما من با اون بوت ها ابونیخ یکرد و تا وسطا شتریکم سرعتش رو ب هی انیرا
که هنوز  دید یهم به سمتم برگشت و وقت انیبودم. را ابونیپاشنه بلند، هنوز اول خ

 :همون اولم با خنده گفت

  ؟یر  ی_ چرا مثل پنگوئن ها راه م
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که انگار داشت با  ینیماش یصدا هویکردم و خواستم جوابش رو بدم، که  یخنده  تک
 دنینگاهم رو عوض کردم و با د ریروند توجهم رو جلب کرد. مس یم ییباال یلیسرعت خ

 یبلند یلیخ غیشد، با ج یم کینزد انیبه را ییباال یلیکه داشت با سرعت خ ینیماش
 صداش زدم:

 ...انی_ را

 

 

 

در  قایکه دق یصحنه ا دنیو سپس د نیاون ماش یها کیوحشتناک الست غیج یصدا با
 یرو از دست دادم. نم ستادنیاتفاق افتاد، زانوهام شل شدند و توان ا میچند قدم

 باشه. انیافتاده را نیزم یرو یکه با سر و صورت خون یتونستم باور کنم اون

 هیطور که با گر نیرسوندم و هم انیرفته ام خودم رو به را لیتحل یهمون زانو ها با
 پام گذاشتم و با ضجه و التماس گفتم: یزدم، سرش رو بلند کردم و رو یاسمش رو صدا م

که  یمگه بهم قول نداد گهیتوروخدا چشم هات رو باز کن. پاشو د انیپاشو؛ را انی_ را
که تا آخر عمر باهاتم؟ پس پاشو، پاشو و به  یگه بهم نگفتم ؟یذار  یوقت تنهام نم چیه

 قولت عمل کن.

 

 ادیفر هیچند نفر که انگار دورم جمع شده بودند، به خودم اومدم و با گر یصدا دنیشن با
 زدم: 

 آمبوالنس خبر کنه. هی یکی_توروخدا 
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راحت شد و  المیآورد تا به اورژانس زنگ بزنه، خ رونیرو ب شیکه گوش یمرد دنید با
چشم هام به صورت معصومش  یاشک یبرگشتم و از پشت پرده  انیدوباره به طرف را

تونستم باور کنم که  یباشه. نم انیکه تو بغلمه را ینیتونستم باور کنم که ا ینگاه کردم. نم
 تونستم.  یکنه؛ نم یبغل من داره با مرگ دست و پنجه نرم م یجا، تو نیا میتموم زندگ

 

از جام بلند شدم و گذاشتم که اونا  عیآمبوالنس، سر یصدا دنیبا شن قهیاز چند دق بعد
کردند و سپس  نهیرو معا انیاومدند و را عیها هم سر نیکارشون رو انجام بدن. تکنس

تاب من، اون رو وارد آمبوالنس کردند و به  یب یچشم ها یبرانکارد گذاشتنش و جلو یرو
راه افتادم و دنبال آمبوالنس  انیرا نیبه طرف ماش عی. منم سردندراه افتا مارستانیطرف ب
 رفتم.

 نیو همچن ختندیر یم نییاجازه از چشم هام پا یطور ب نیکه هم ییراه اشک ها یتو
 زدم: بیپس زدم و به خودم نه تیکردند رو با عصبان یرو تار م دمید

شه، اون حق نداره من رو تنها بذاره. اون حق نداره  ینم شیزینکن؛ اون چ هیگر ی_ لعنت
 قولش بزنه.  ریز

 

و ضجه زنان  دمیفرمون کوب یهمزمان با ترمز کردنم با مشت رو دم،یچراغ قرمز که رس به
 گفتم:

سبزش  یها لهیتونه اون ت یسبزش رو به روم ببنده، اون نم ی_ اون حق نداره چشم ها
 اول راه تنهام بذاره و بره. نیتونه هم ی. نمرهیرو ازم بگ
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 گفتم:  یدلم م یزدم و تو یفرمون ضربه م یکردم و رو یطور هق هق م نیهم

 . ریعشقم و ازم نگ ای_خدا

 

پشت سرم، به خودم اومدم  یها نیبوق ماش یصدا دنیچراغ سبز و شن دنیبا د هوی که
بوالنس حرکت کردم پشت سر آم یطور که اشک هام رو با پشت دستم پاک م نیو هم
 کردم.

رو پارک کردم و پشت سر پرستار ها و دکتر رفتم  نیماش عیسر م،یدیکه رس مارستانیب به
رو ببرند شد و  انیخواستند را یکه م یاز پرستار ها مانع ورودم به اتاق یکیاما وسط راه 

 برم و چند تا فرم رو پر کنم. دیعمل بشه و من با دیبا انیبهم گفت که را

آوردم و بعد از گرفتن  رونیب بمیرو از ج میتند تند سرم رو تکون دادم و سپس گوش منم
 رو به پرستار دادم و گفتم: یگوش ان،یپدر را یشماره 

 انیکه ب دیشه لطفا شما به پدرش خبر بد یهستم. م یسلطان انیمن نامزد را دی_ ببخش
 تونم.  یو فرم ها رو پر کنند؟ آخه من نم نجایا

 

صحبت کرد،  انیکه با پدر را نیرو ازم گرفت و بعد از ا یگفت و گوش یهم باشه ا پرستار
 رو بهم داد و رفت. یگوش

به سمتشون رفتم و  ،یچند تا صندل دنیانداختم و با د یرفتن پرستار به دور و برم نگاه با
 یبغض وحشتناک داشت خفم م کیبود.  فیقابل توص رینشستم. حالم غ شونیکیرو 
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 نیاومد ا یکه از دستم بر م یکنم. فقط تنها کار  هیتونستم گر یدونم چرا نم یا نمکرد، ام
 بود که دعا کنم. 

زمان گذشت  یک دمیداشتم رو مرور کردم که نفهم انیکه با را یقدر دعا کردم و خاطرات نیا
 خودم اومدند. یمامان و بابا نیو همچن انیو پدر و مادر را

از جام بلند شدم و  اریاخت یجون افتاد، بغضم شکست و ب هیکه چشمم به راض نیهم
 شونه هاش خفه کردم. یخودم رو تو بغلش انداختم و هق هق صدام رو رو

طور که  نیکردم که مامان من و ازش جدا کرد و هم هیجون گر هیقدر تو بغل راض نیا
 گفت:  یلرزون یداد، با صدا یرو به دستم م یدستمال

 شد دخترکم؟ یچ ا؟یشد در ی_چ

 

که تو گلومه  یکردم بغض یدادند. احساس م یحرف زدن رو بهم نم یهق هام اجازه  هق
 وانیهم برام سخت شده بود. با قرار گرفتن ل دنینفس کش یکنه، چون حت یداره خفم م

نگران بابا دوختم و  یرو به چشم ها میاشک یروم، سرم رو باال آوردم و چشم ها یجلو یآب
که  دمیازش نوش یرو از دست بابا گرفتم و جرعه ا وانیاما ل شتم،به آب ندا یلیکه م نیبا ا
 حالم بهتر شد و هق هق هام هم کمتر شدند.  یکم

 یم دهیجون ازم پرس هیبار توسط راض نیهمون سوال مامان که ا یدوباره  دنیپرس با
کنم در اتاق عمل باز شد و  فیرو تعر انیکه خواستم جر نیشد، به زور لب باز کردم و هم

 ازش خارج شد. یدکتر 

 یاما انگار من الل شده بودم چون هر چ م؛یبه سمتش رفت عیدکتر سر دنیبا د یهمگ
پدرجون به دادم  کهنیاز گلوم خارج نشد تا حال عشقم رو بپرسم. تا ا ییتالش کردم، صدا

 : دیو از دکتر پرس دیرس

 دکتر؟ حال پسرم چطوره؟ یشد آقا ی_چ
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حرکات دکتر، احساس  دنیتکون داد. با د یمکث کرد و سپس با تاسف سر  یکم دکتر
 یکردم اون لحظه همه  یکردم روح از تنم جدا شد و سپس به بدنم برگشت. احساس م

 چطوره. میحال زندگ ان،یبدنم گوش شده تا بفهمه حال را

 

 

 

و  دنشیکه با شن ییرو گفت. جمله ا ییکذا یدکتر لب باز کرد و اون جمله  باالخره
 بردم. ادیرو از  دنینفس کش «کما»یکردن کلمه  یحالج

 کیاز دست بدمشون،  شهیهم یسبزش که ممکن بود برا یها لهیو اون ت انیرا ی چهره
خواستم باور کنم که  یچشم هام رد شدند و روحم رو با خودشون بردند. نم یلحظه از جلو

افتاده و داره با  مارستانیتخت ب یجون رو یمن االن ب یم زندگمن، عشق من، تما انیرا
 .هکن یمرگ دست و پنجه نرم م

 

نگران بابام دوختم. تکون  یرو به چهره  میسرد و اشک یچشم ها یدیشد یتکون ها با
. دمیشن یاطرافم رو نم یکدوم از صدا ها چیکردم، اما ه یبابا رو حس م یخوردن لب ها

که کم کم چشم هام  دیچیگوشم پ یزنگ آزار دهنده و ممتد اون قدر تو کی یفقط صدا
 رفتم. فرومطلق  یکیتار یتار شد و سپس تو

 

پرستار  کیباز کردم و با  یدستم چشم هام رو به آروم یتو یفیاحساس سوزش خف با
 زیچ چیکردم ه یکرد روبرو شدم. احساس م یجوون که داشت به دستم سرم وصل م
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اتاق  یتو دیجام چشم هام رو که بخاطر نور شد نیدونستم چرا ا ینم یعنی اد؛ینم ادمی
 بزنه.  یحرف دیجمع شده بودند، بهش دوختم تا شا یکم

 گفت: یبازم با خوشحال یچشم ها دنیهم با د پرستار

 که.  یهمه رو ترسوند ؟یشد داریباالخره ب ی_ خانوم

 

چشم هام رد  یاتفاقات به سرعت نور از جلو یتموم شدن حرف پرستار، ناگهان همه  با
 بار تکرار شد. نیذهنم چند یتو «کما»یعنیمنفور  یشدند و اون کلمه 

پرستار که ازم  یبه التماس ها یتوجه چیتخت بلند شدم و بدون ه یاز رو یقرار  یب با
توجه به سوزش  یآوردم و ب رونیدستم ب یخواست از جام بلند نشم، سرم رو از تو یم
که داشتم، از اتاق  یوحشتناک ی جهیسرگ نیو همچن دیچیدستم پ یکه تو یبد یلیخ
 رو زده بودند رفتم. انیرا اسم دکترِ  شکه رو یو به سمت اتاق دمیدو رونیب

اما من فقط به  رند؛یبه سمتم اومدند تا جلوم رو بگ عیسر دنمیراه مامان و بابا با د یتو
اش  ندهیآ یروزها نیو همچن انیرا یفعل تیتر وضع عیکردم که هر چه سر یفکر م نیا

رو بفهمم. پس به زور دست مامان و بابا رو پس زدم و خودم رو به اتاق دکتر رسوندم و 
 شدم. اقبدون در زدن وارد ات

 

 

 

 بهم نگاه کرد.  یمتعجب یو با چهره  دیورودم به اتاق دکتر ابروهاش باال پر با
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اجازه رو  نیرو بپرسم، اما هق هقم بهم ا انیاز دکتر حال را ترعیخواستم هر چه سر یم
 یاز هم سبقت م یاشک هام نداشتم و اونا هم در کمال نامرد یرو یکنترل چیداد. ه ینم

 گرفتند.

 پدرانه گفت: یها اشاره کرد و با لحن یاز صندل یکیچون به  دیدکتر حالم رو فهم انگار

 بهتر شه. کم حالت  هیتا  نیدخترم، بش نی_ بش

 

نشستم. به زور هق هقم رو کنترل کردم و سپس با چشم  یصندل یاز دکتر رو تیتبع به
 :دمیپرس دهیبر دهیبه دکتر زل زدم و بر یاشک یها

سر  یی... چه بالییچه بال نیهستم... لطفا بهم بگ یسلطان انیدکتر... من نامزد را ی_ آقا
  اد؟یم انیرا

 

مکث سرش رو باال  یسپس با کم د؛یکش یقیانداخت و نفس عم نییسرش رو پا دکتر
 آورد و گفت: 

به سرش وارد شده و سطح  یدیشد یشما ضربه  ماریب ،یخانوم سلطان دینی_بب
در حالت کما هستند؛ اما  مارتونیبگم که االن ب دیبا جهیاومده و در نت نییپا شیاریهوش
 یلیحرکات خ یاطرافش بد نبوده و گاه یچند ساعت عکس العملش به محرک ها نیدر ا
 ما شده.  یدوار یانجام داده که باعث ام یجزئ

که  میاحتمال رو بد نیا میتون یم شیفعل تیو وضع شونیا یهوش بیبا توجه به ضر ما
 ست،ین یاحتمال صد در صد نیخب ا یهفته از حالت کما خارج بشن ول نیهم یتو

دست خداست. شما براش  زیاما بازم همه چ اد؛یب نییپا شیهوش بیچون ممکنه ضر
 شن. یکما خارج م التاز ح مارتونیانشاهلل هر چه زودتر ب دیدعا کن
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که اشک هام رو با پشت  یو در حال دمیکش یقیدکتر، نفس عم یتموم شدن حرف ها با
 کردم آروم رو به دکتر گفتم:  یدستم پاک م

  نمش؟یشه بب یباشه. فقط م نیگ یطور که شما م نیهم دوارمی_ممنونم دکتر، ام

 

 آورد جواب داد:  یم رونیرو ب نکشیکه ع یدر حال دکتر

رو  شونیا دیبتون مارتون،یب تیفردا با توجه به وضع دیشا یول ست؛ی_فعال امکانش ن
 . دینیبب

 

 شرمنده گفتم: یتکون دادم و سپس با لحن یسر 

کارهام نداشتم. اون موقع  یرو یوارد اتاق شدم؛ آخه واقعا کنترل یکه اون جور  دی_ ببخش
 برام مهم تر بود.  زیاز همه چ انیرا تیوضع

 

 گفت: یتکون داد و سپس با لحن مهربون یسر  دکتر

 کنم.  ینداره دخترم درکت م یبی_ ع

 

از گفتن لب هام نشوندم و از دکتر تشکر کردم. از جام بلند شدم و بعد  یرو یزور لبخند به
 رفتم. رونیاز اتاق ب« با اجازه»
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بلند اسمم رو صدا زد. به سمت  ینفر با صدا کیبا خارج شدنم از اتاق دکتر،  همزمان
 . دمید یاشک یصدا برگشتم و در کمال تعجب غزل رو با چشم ها

ذهنم مرور شد و باعث شد  یو تمام اتفاقات دوباره تو انیغزل، حال را یاشک ها دنید با
 بغض بشه.  کیبه  لیتموم حس و حالم تبد

و چشمه  دیبغلش انداختم، بغضم ترک یکه خودم رو تو نیبه طرف غزل رفتم و هم عیسر
 کرد.  دنیاشکم شروع به جوش ی

غزل و حرف هاش آروم شدم و از بغلش جدا  یها یبا دلدار  قهیبعد از چند دق باالخره
رو براش  انیها رفتم و نشستم تا به درخواست غزل، جر یصندلشدم. سپس به طرف 

 کنم.  فیتعر

 عیسر یز یچ یادآور یکردن ماجرا کردم و ناگهان در آخر با  فیمقدمه شروع به تعر بدون
 از جام بلند شدم و گفتم:

 غزل.  دمیبود؛ فهم یزد ک انیبه را نیکه با ماش یاون پست فطرت دمی_ غزل، فهم

 

 بهم نگاه کرد و گفت: یبا نگران غزل

  ؟ی_ ک

 

 لب گفتم: ریز د،یلرز یکه کل بدنم از خشم م یحال در

 . ی_ ماهان شجاع
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 با تعجب گفت: غزل

  ؟ی! مطمئنایدر یگیم ی_ چ

 

 تکون دادم و گفتم: دییتا یرو به نشونه  سرم

 ینیزد، همون ماش انیکه به را ینیکنه؛ در ضمن اون ماش یم بمیکه تعق دمی_ چند بار د
 . دمیبود که من چند بار ماهان رو داخلش د

 

 نگرانش رو بهم دوخت و گفت:  یچشم ها غزل

چون تا  م؛یو بگ زیهمه چ انیرا یبه مامان و بابات و خانواده  میزودتر بر ایپس ب ای_در
 . میخبر بد سیبه پل دینشده با رید

 

 رو تکون دادم و به غزل گفتم: سرم

مامان و بابام  شیجا پ نیخبر بدم، تو هم ا سیرم به پل یم انیرا_ من االن با پدر و مادر 
 بمون. 

 

 انیو پدر و مادر را نایکه مامان ا یگفت و سپس با هم به طرف قسمت یهم باشه ا غزل
 . مینشسته بودند راه افتاد

جون  هیکردم و به پدر جون و راض فیرو براشون تعر انیجر عیسر م،یدیبهشون رس یوقت
 هیو راض انیکه پدر را دمیاما در کمال تعجب د یکالنتر  مینشده بر ریه تا دهم گفتم ک

 ندارند.  یرفتن به کالنتر  یبرا ینشستند و عجله ا یصندل یراحت رو یلیجون خ
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 که پدر جون گفت:  ،یکالنتر  مینشده بر ریکنم که تا د دیبهشون تاک گهیبار د کی خواستم

زده، چند نفر پالکش رو برداشتند و  انیبه را نیماش ی. وقتستین یاز ین ن،ی_دخترم بش
 دادند و خداروشکر اون ها زود گرفتنش. یبه کالنتر 

 

 گفتم: یآروم به

 بوده؟  یماهان شجاع نیماش ی_ راننده 

 

 تکون و گفت: یبار بابا سر  نیا

 و بد ذاته.  یا نهیحد ک نیدر ا یدونستم پسر شجاع ی_ آره دخترم، من واقعا نم

 

و  یجون که از نگران هیراحت شده بود، پس کنار راض المیخ یخبر کم نیا دنیشن بخاطر
داشت نشستم و با گرفتن دست هاش  یکردن بر نم هیلحظه هم دست از گر کیدلشوره 

حالش بهتر  یدادم و اون هم کم یدکتر رو براش تکرار کردم و بهش دلدار  یآروم حرف ها
 شد.

 

 

جون گذشته بود، که بابا و  هیمن و بهتر شدن حال راض یها یاز دلدار  یا قهیدق چند
 ییهوا کیو هم  رونیب میجون اصرار کردند که بر هیو راض انیمامان به من و پدر را

مخالفت  انی. اولش هم من هم پدر و مادر رامیریخوردن بگ یبرا یز یو هم چ میبخور
 . میزد رونیب مارستانیو از ب میاد مامان و بابا قبول کردیز یبعد از اصرار ها یول م،یکرد
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 انیجون که نگران حال را هیبه اصرار راض م،یهمه گرفت یکه چند دست غذا برا نیاز ا بعد
قرمز غزل و  یبا چشم ها میکه وارد شد نیاما هم م،یبرگشت مارستانیبه ب عیبود سر
 انیجون و پدر را هی. راضمیروبرو شد مارستانیاومده بود ب یدونم ک یکه نم یپر  نیهمچن

به طرف اتاق دکتر  یازشون نشدند و با نگران یحیمنتظر توض ا،حال اون دو ت دنیبا د
 . دندیدو

 : دمیلرزون پرس ییمن به سرعت به طرف غزل رفتم و شونه هاش رو گرفتم و با صدا اما

 افتاده؟  یاتفاق انیرا یشده؟ برا ی_غزل چ

 

 یدیکه لرزش شد ییبا صدا یو پر  هیگر رید زهر دوشون زدن یسوالم غزل و پر  نیا با
 داشت گفت:

 ایاومده. دکتر گفت اگر تا فردا  نییپا شیاریسطح هوش ست،یخوب ن انیحال را ای_ در
 ... ادیباال ن شیاریسطح هوش ندهیدو سه روز آ

 

و مبهوت، فقط  جیخودش و غزل گم شد و من هم گ یهق هق ها ونیحرفش م ی ادامه
تن  نیو بعد زانوهام سست شدند و توان نگه داشتن ا ارمیرو به زبون ب انیتونستم اسم را

 جون رو از دست دادند. یب

 یفقط م اد؛یبه سرم ب ییدونستم قراره چه بال یگذره. نم یم یدونستم اطرافم چ ینم
دکتر رو  قهیها نشستم و بعد از چند دق یاز صندل یکی یرو یدونم که با کمک غزل و پر 

 .دمیسرم د یباال

 و گفت: دیکش یرمق و سردم رو به دکتر دوختم که دکتر هم آه یب یها چشم
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رو به خودش بسپار  زینباش و همه چ یچیدست خداست. نگران ه زی_ دخترم همه چ
 باهات صحبت کنم.  دیاتاقم؛ با ایحاال هم بلند شو ب

 

 حرکت کردم.تکون دادم و به زور از جام بلند شدم و پشت سر دکتر به طرف اتاق  یسر 

 اتاق، دکتر شروع به صحبت کرد: یها یاز صندل یکی ینشستنم رو با

 کیرو از نزد انیو را دیبر نده،یچند روز آ نیخوام که امروز و همچن یمن ازتون م دینی_ بب
و  ادیباالتر ب شیاریشما سطح هوش یصدا دنیبا شن دیشا د؛یو باهاش صحبت کن دینیبب

خدا هر چه زودتر به  دیبشه و به ام شتریاطرافش ب یواکنشش نسبت به محرک ها
 یحرف ها دیمالقاتش، نبا دیر یم یبگم که وقت دینکته رو با نیبرگرده. فقط ا یزندگ

 د،یهم منتقل کن شونیو غم رو به ا یدیو اون حس ناام دیبزن زیناراحت کننده و غم انگ
که در انتظارتون هست حرف  یخوب ی ندهیو از آ دیبه برگشتن کن قیاون رو تشو دیبلکه با

باعث  زهایچ نیا ی. همه دینخاطرات خوب گذشته رو براش مرور ک نیو همچن دیبزن
 دوارمیده. ام یم شیشه و احتمال به هوش اومدنش رو افزا یم ماریبهبود عملکرد مغز ب

. فقط شما میباش شونیبده و هر چه زودتر شاهد بهبود ا جهیها نت نیا یکه همه 
خودش صالح  یهر چ دیمطمئن باش د؛یو به خدا توکل کن دیرو از دست ند دتونیام

 شه. یم نبدونه همو

 

 

 

دکتر به  ییو از جام بلند شدم. با راهنما دمیکش یقیدکتر، نفس عم یاتمام حرف ها با
و همراه  دمیبود رو پوش انیرفتن به اتاق را یکه برا یرفتم و روپوش مخصوص یطرف اتاق

 شدم.  انیبا پرستار وارد اتاق را
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دکتر  یوصل بود افتاد تمام حرف ها انیکه به را یکه چشمم به اون همه دستگاه نیهم
گلوم جا خوش کرده  یکه بالفاصله بعد از ورودم به اتاق تو ینیرفت و بغض سنگ ادمیاز 

 د.بعد هم هق هقم شروع ش یاشک هام و کم لیشکست و س اریاخت یبود، ب

 نیا ریکه ز یتونستم باور کنم که اون فرد یتونستم خودم رو کنترل کنم. در واقع نم ینم
من  یمن باشه عشق من باشه، تموم زندگ انیرا ده،یاون تخت خواب یهمه دستگاه رو

 باشه. 

ذهنم  یدکتر همه تو ینکردن، حرف ها یو زار  هیتذکر پرستار در مورد کنترل خودم و گر با
 خودم رو کنترل کنم. یتکرار شدند و باعث شدند که بتونم تا حدود

قدم  انیجونم رو تکون دادم و به طرف را یب یخارج شدن پرستار از اتاق آروم آروم پاها با
دستم گرفتم و  یکنار تختش نشستم. آروم دست هاش رو تو یصندل یبرداشتم و رو

 و شروع کردم:  مدیکش یقیروشون زدم. سپس نفس عم یبوسه ا

 ؟یقشنگت رو به روم باز نکرد یچند روزه چشم ها یدون یم ؟ییآقا ی. خوبانمی_سالم را
 ریز یشد؟ چرا زد ی! پس چیتو که بد قول نبود انمیبراشون تنگ شده، را یلیدلم خ

تنهام  وقتچیکه ه یمگه بهم قول نداد ؟یقولت؟ مگه قرار نبود تا آخر عمر باهام بمون
 مونیعروس یاز کارها یلی! پاشو، پاشو که هنوز خانیرا دارمرو ن تیمن طاقت دور ؟ینذار 

 ،یرو از زبونم بشنو یدیکش یانتظارش رو م شهیکه هم یمونده. پاشو تا اون دو تا کلمه ا
 پاشو تا بهت بگم دوستت دارم.

 

 ام شدت گرفت و با هق هق ادامه دادم: هیگر دم،یجا که رس نیا به

 ...یلیدوستت دارم خ یلیخ ان،ی_ را
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بوق ممتد  یصدا دنیاجازه حرف زدن رو بهم نداد. ناگهان با شن گهیهق هقم د یصدا
شدند. با  یاز دستگاه ها، با ترس به طرفشون برگشتم. انگار خط ها داشتند صاف م یکی

وحشت از جام بلند شدم و به سرعت از اتاق خارج شدم و پرستارها رو صدا زدم که اون 
 و وارد شدند.  دندیبه طرف اتاق دو عیهمراه با دکتر سر ها هم

رو  هینگران بق یجون و صدا هیراض ونیو ش هیگر یصدا گهیبسته شدن در، گوش هام د با
 سست شده ام، توان تحمل کردن وزن بدنم رو از دست دادند. یو زانوها دندینشن

کردن کردم و از خدا  هیبلند شروع به گر یافتادم و با صدا نیزم یدر اتاق رو یجلو
 بسم بودم. گهیتونستم تحمل کنم، د ینم گهی. درهیخواستم که عشقم رو ازم نگ

 انیاز را یما گذشت و خبر  یهمگ ونیو ش هیچند ساعت با گر ای قهیدونم چند دق ینم
و به طرف  میاز جامون بلند شد عیسر یاومد و ما همگ رونینشد؛ اما باالخره دکتر از اتاق ب

 دم،یکه تا امروز کش ییها یکه داشتم و سخت ییکه زد، تمام غم ها یکه با حرف میفتدکتر ر
 . ندرفت ادمیهمه از 

 

 

 

 «سال بعد پنج»

 

 

 

گونه ام به رقص در اومده بودند رو آروم پاک کردم و  یکه رو ییپشت دستم اشک ها با
 که باهاش داشتم.  یاون خاطرات خوب یفکر کردم که چقدر زود گذشتند همه  نیبه ا
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 میزنگ گوش یصدا دنیقبرش بزنم، اما با شن یرو یخم کردن سرم خواستم که بوسه ا با
 سرم رو باال آوردم و با صاف کردن صدام جواب دادم: 

 . ی_الو سالم پر 

 

 نهفته تو صداش بود جواب داد:  جانیه کیکه انگار  یدر حال سایپر

 االن؟  ییکجا ؟یکن یم کاریچه خبر؟ چ ؟یخوب ای_سالم در

 

 گفتم: دم،یکش یرو باال م مینیکه ب یحال در

 _ قبرستون. 

 

 جواب داد:  یهم با لحن اعتراض گونه ا یپر 

  ؟یستین مارستانیاالن؟ مگه ب ییکجا یجد ؛یمزه ا یب یلیخ ای_اه در

 

شدم، به  یکه از جام بلند م یرو برداشتم و در حال فمیبه قبر انداختم و سپس ک ینگاه
 جواب دادم: یپر 

حالم خوب نبود، واسه  ادیکنم؛ من االن واقعا تو قبرستونم. امروزم ز ینم یشوخ ی_ پر 
 گرفتم.  یمرخص مارستانیکه از دانشگاه برگشتم زنگ زدم از ب شیساعت پ هی نیهم

 

 کم کمتر شده بود، آروم گفت: هیصداش  یتو جانیهم که انگار ه یپر 
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 گ شده بود؟ _ بازم دلت براش تن

 

دادم و  رونیآه ب کیکردم، نفسم رو همراه با  یحرکت م نمیطور که به سمت ماش نیهم
 سپس جواب دادم:

 که باهاش داشتم رو فراموش کنم. یاون خاطرات خوب یسخته که همه  یلی_ آره؛ خ

 

داشت  جانیکه انگار دوباره ه ییبا صدا کیمکث کوچ هیو بعد از  دیآه کش کیهم  یپر 
 گفت:

بسه؛ بلند شو برو خونه تون که من و رها  گهید زایچ نیو ا یو زار  هیگر ا،یدر گهی_ خب د
 خونتون.  میایب میخوا یم گهیدو ساعت د یکی الشیو اون گودز

 

شدم،  یم نیکه سوار ماش یلبم و سپس در حال یلبخند نشست رو کی یحرف پر  نیا با
 گفتم: یبه پر 

 . فتمیم_ باشه، من االن راه 

 

استارت زدم و به طرف  یکرد و منم بعد از قطع کردن گوش یخداحافظ عیهم سر یپر 
 خونه حرکت کردم. 

که گذشت فکر کردم. بعد از اون اتفاقات تلخ، من دوباره  یپنج سال نیراه به ا یتو
و بعدشم  یعموم یدم که پزشک یدانشگاه رفتن رو شروع کردم و هنوز هم دارم ادامه م

استخدام شدم و االن اونجا  مارستانیب هی یهم تو شیدو سال پ یکی. رمیتخصصم رو بگ
 مشغول به کارم.
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 .شیکرد و رفت سر خونه و زندگ یسال بعد از اون اتفاقات، با سپهر عروس کیهم  سایپر

مدت بعد  کی. چقدر دلم براش تنگ شده بود. اونم دمیآه کش کیغزل  یادآور یبا  ناگهان
سرش داره و مجبور شد که  یتو میبدخ یتومور سرطان کیمتوجه شد که  یپر  یاز عروس

درمان؛ که خداروشکر اونجا تونستند درمانش  یهمراه با خانواده اش بره خارج از کشور برا
 کیکه من غزل رو از نزد یبار  نیو االن از آخر رانیبرنگشتند ا گهیخب اونا د یکنند، ول

 گذره.  یحدودا چهار سال م دم،ید

 

به خونه  یک دمیاون قدر به گذشته ها و تمام اون اتفاقات فکر کردم، که نفهم خالصه
رو برداشتم و بازش کردم و بعد از پارک  موتیدرب خونه، ر ی. با ترمز کردن جلودمیرس

 به طرف در سالن راه افتادم.  اطیح یتو نیکردن ماش

که چراغ خونه رو روشن کردم،  نیارد خونه شدم و همآوردم و و رونیهام رو ب کفش
 یبودند، باعث شد که در همون حالت ستادهیعالمه آدم که روبروم ا هیو دست  غیج یصدا

 که بودم خشکم بزنه. 

 بلند آروشا که بعد از گفتن: یصدا دنیبا شن هیاز چند ثان بعد

 ... ی_ مامان

 بغلم فشردم. یاومدم و آروشا رو محکم تو رونیو بغلم کرد، از شوک ب دیطرفم دو به

 

 

 

بود و  دهیکش انیخوشگلش که به را یبعد آروشا رو از خودم جدا کردم و به چشم ها یکم
 گفت:  ینگاهم با لحن بچه گانه ا دنیشدم که اونم با د رهیرنگش سبز بود، خ



 VELS.IRBESTNO: ناشر                   آرزو دهقانینویسنده :          عشق من خجالتیهرمان :              بهترین رمان ها

425 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تولدت مبارک. ی_مامان

 

 و تپلش کاشتم و گفتم:  یصورت یلپ ها یرو یا بوسه

 دختر قشنگم.  ی_مرس

 

 گفت: هویزد و  ینیلبخند نمک اونم

  ؟یکرده بود هیچشم هات قرمز بود؟ گر یاومد یچرا وقت یمامان ی_ راست

 

 فر و بلندش رو آروم نوازش کردم و گفتم:  یموها

 مامان بزرگم.  شیآخه رفته بودم پ زم،ی_آره عز

 

که لب هاش رو غنچه کرده بود  ید شدند و در حالخوشگلش از تعجب گر یها چشم
 گفت:

 هیو مامان جون راض« من مامان»میمامان جون مر شیرم پ یم ی_ پس چرا من وقت
 کنم؟ ینم هیگر

 

 زدم و گفتم: یحرفش لبخند بخاطر

 ام گرفت.  هیگر نیواسش تنگ شده بود، واسه هم یلی_ آخه من دلم خ
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 بلند گفت:  یبا صدا یپر  هویبگه که  یز یخواست چ آروشا

 نیهمه آدم رو ا نیشه؟ ا یکه تموم نم نیگ یم گهیبهم د یچ نیدار ی_بابا مادر و دختر 
  ن؟یر یقربون صدقه هم م نیو دار نیجا معطل خودتون کرد

 

و همون طور که آروشا تو بغلم بود، از جام بلند شدم و به  دمیبلند خند یحرف پر  نیا با
 طرفشون رفتم و از همه تشکر کردم. 

دونستم  یکه م انیافتاد که از را ادمیو ماچ و بوس، تازه  کیعالمه تبر کیبعد از  خالصه
تدارکات کار خودشه تشکر نکردم. سرم رو باال آوردم که صداش بزنم، اما هر  نیا یهمه 

 نکردم. داشیشم دنبالش گشتم، پبا چ یچ

 شده بودند نگاه کردم و گفتم: رهیبهم خ ییو رها که با لبخند دندون نما یتعجب به پر  با

 کجاست؟  انی_ پس را

 

از سپهر و آراد  دند،ینرس یا جهیبه نت یکم با چشم دنبالش گشتند و وقت هیها هم  اون
 کجاست. میدون یکه اونا هم گفتند نم دندیپرس

کجاست، که ناگهان در سالن باز شد و اشکان و  انیهم بپرسم را گهیاز چند نفر د خواستم
هم از  نایدارا و روم هویدستشون وارد شدند.  یبزرگ تو یسه طبقه  کیک کیبا  انیرا

سر  یرو رو یو فورا به سمت من اومدند و دو تا بمب شاد دندیپر رونیپشت سرشون ب
 یو قر م دندیچرخ یطور که دورم م نیکردند و هم یالخ هیسر بق یرو نیمن و همچن

 خوندند.  یشعر تولدت مبارک رو هم م هیدادند، همراه با بق

به  کیکه ک نیاشکان که با وجود ا یها یدلقک باز  نیدارا و همچن یمسخره  دنیرقص از
 .دمیداد، خنده ام گرفت و بلند خند یدستش بود بازم قر م یتو یاون بزرگ
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به اشکان  یانداخته بود و ه نییسرش رو پا شهیافتاد که مثل هم انیمم به راچش ناگهان
اشکان اصال به حرف  یول فته؛یاز دستش ب کیقدر قر نده چون ممکنه ک نیزد که ا یغر م

 داد.  یکرد و به تکون دادن دست و کمرش ادامه م ینم یهاش توجه

باالخره  م،یدیخند یو حساب میدارا رو تماشا کرد یکه دلقک باز  قهیبعد از چند دق خالصه
بخاطر خسته شدن دستشون در اومد و ما هم تازه به خودمون  انیاشکان و را یصدا
 بذارند.  زیم یرو رو کیکنار تا ک میو رفت میاومد

 

 ختندیو جوون ر ریکرد و همه از پ ادیآهنگ رو ز یصدا یپر  هوی ز،یم یرو کیگذاشتن ک با
 کردند.  دنیوسط و شروع به رقص

بود و منم به زور خودم رو نگه داشته بودم تا نپرم وسط و  یشاد یلیو خ جانیپر ه یفضا
کردم. با چشم دنبالش گشتم و با  یجشن تشکر م نیبابت ا انیاز را دیقر ندم، اما اول با

 عاشقانه به سمتش رفتم. حیلبخند مل کیآشپزخونه، با  یتو دنشید

که بهش  یدست هام رو دور گردنش حلقه کردم و تمام عشق دم،یکه بهش رس نیهم
 شدم و آروم لب زدم: رهیو به چشم هاش خ ختمینگاهم ر یداشتم رو تو

که با  یمرس ،یکه هست یجشن، مرس نیبابت ا یمرس ز،یبابت همه چ یمرس انمی_ را
 ها ازت ممنونم.  نیا یبابت همه  یقدر خوشبختم کرد نیوجودت ا

 

نفر از  نیچند ادیداد و فر یبگه، که ناگهان صدا یز یهم خواست لب باز کنه و چ انیرا
که اون جا با  م،یدیو طرف سالن دو میسالن اومد. ما هم به سرعت از هم جدا شد یتو

نبود جز دست  یز یکه اونم چ م؛یروبرو شد یاعصاب خرد کن نیخنده دار و همچن یصحنه 
 یاز طبقه  ینبودن نصف نیو همچن« رها و آراد پسر»نیوآروشا و راد یکیها و صورت ک

 خوشگل من.  کیاول ک
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بخاطر نابود شدن  ایو بامزه شون بخندم،  یکیدونستم به صورت ک یاون لحظه نم تو
بود که با کمک رها، اون دو تا  نیکه تونستم بکنم ا یباشم. فقط تنها کار  یعصبان کیک

 حموم. یرو بردارم و ببرم بندازم تو الیگودز

 

 

 

همه و همه گذشتند و من  ز،یو چه تلخ، چه شاد و چه غم انگ نیریاون روز ها، چه ش تمام
هر  دم؛ید یآروشا رو م دنیبود که هر بار که خند نیتونستم بکنم ا یکه م یفقط تنها کار 

و با هر بار که  مدید یشدم و عشق رو توشون م یم رهیخ انیرا یبار که به چشم ها
 دم،ید یم یغم و غصه ا چیخانواده و دوست هام رو کنار هم شاد و خوشحال، بدون ه

از من و  وقتچیرو ه یآرامش و خوشبخت نیخدا رو از ته دل شکر کنم و ازش بخوام که ا
 .رهیخانواده ام نگ
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