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 رمان شناسنامه 

 

 رمان آماده شده است کی تیکتاب در سا نیا

www.1roman.ir 
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 هایت نفس هوای:  رمان نام

 زاده درویش راضیه:  نویسنده

 عاشقانه:  ژانر

 

 1071رمان:  کد

 sima81رمان:  ناظر

 fateme078: راستاریو

 

 فرهاد. نداره باور فرهاد رو عشق این اماهست؛  فرهاد عاشقِ ما ی قصه دختر روژان:  خالصه

 رو روژان شهیم باعث همین و ستا بچگونه حسِ یه فقط روژان عشق که داره رو عقیده این

رو به  هم با رو دو این گرفته تصمیم ریتقد دست و گذشته سالچهار  موضوع این ازو  بزنه پس

 .میشه روژان خم و پیچ پر زندگی ی قصه شروع باعث دیدار همین. کنهرو 

 

 "به نام خدا"

 روژان؟-

 رو کنار تخت گذاشتم. یگوش

 بله مامان؟-

 در سرش رو داخل آورد: یال از

 روژان؟-
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 تخت بلند شدم: یرو از

 بله!-

 صدات کنم! امیچقدر ب گهیپاشو د-

 برگشتم سمتش: جیگ

 چرا؟-

 ؟یمگه دانشگاه ندار -

 ابروم رو باال بردم: یتا

 تا حاال دانشگاه رفتن من برات مهم شده؟ یاز ک یدارم ول -

 رفت. رونیبهم رفت و ب یچشم غره ا مامان

 باال انداختم. یا شونه

 

 "فرهاد"

 انداختم. زیم یرو رو پرونده

 رو برداشتم: تلفن

 اتاقم. ادیبگو ب یبه خانوم احمد یدیس -

 چشم.-

 رو سرجاش گذاشتم. تلفن

 وارد اتاق شد: یحمدا

 مهرداد؟ یبله آقا-
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 بهش رفتم: یغره ا چشم

 د؟یپرونده رو نگاه کرد نیشما خودتون ا یخانوم احمد-

 جواب داد: یحالت مغرور  با

 نه چطور؟ -

 گفت: یباال آورد و با لحن نه چندان درست ییابرو

 داشت! یکه مشکل دینگ -

 از جام بلند شدم. پرونده رو سمتش انداختم: یعصب

 پس خودت نگاه کن. -

 بلند گفتم: یصدا با

 ی. اگه مشکلادیم شیمشکالت داره پ نیباره چندمه که از ا نیماه ا نیتو ا یخانوم احمد -

 کنم براتون. دایپ یتا راه حل دیبگ دیرو کارتون تمرکز کن دیتونیو نم دیدار 

 داخت:ان نییسرش رو پا نباریا

 خدمتتون. ارمیم کنم،یاصالح م دیببخش-

 نزدم. یرو ازش گرفتم، حرف روم

 نشستم. یصندل یرفت. رو رونیبود که ب نیبر ا یبسته شدن در حاک یصدا

 وارد اتاق شد. الدیبار م نیدر اتاق باز شد. ا دوباره

 اشاره کرد: رونیب به

 چش بود؟ یاحمد -

 حوصله گفتم: یب
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 دوباره تو حساب ها اشتباه کرد.-

 گفتم: عیسر  بایشک یحرف ها یآور  ادیبا  و

 .بایفردا زنگ بزن به شک یراست -

 نشست: زیم یمبل رو به رو یرو

 چرا؟ -

 فسخ قرار داد.-

 رو از مبل گرفت: شیزده تک بُهت

 ؟یچ-

 تکون دادم: یسر 

 فسخ قرار داد. -

 تعجب گفت:چرا فرهاد؟ با

 زدم: هیمبل تک به

 .نهیحقش هم گهیچرت و پرت م زنهیکه زنگ م یکس -

 برگردوندم. الدیدادم، سرم رو سمت م یبه صندل یتاب

 گفت؟ یمگه چ-

 اشاره کرد: یفرض یاحمد به

 .یبه خاطره اشتباه احمد -

 گفت فرهاد؟ یخب چ-

 . جواب دادم:داشتمیکه کتم رو برم یجام بلند شدم. در حال از
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 چرت و پرت. -

 ت:حرص گف با

 !؟یچ یعنیچرت و پرت  -

 .دمیرو پوش کت

 !گفتیم دیکه نبا ییحرف ها-

 زد که به غرورت برخورد ها؟ ییآها حرفا-

 برگشتم. الدیدر ثابت موند،اخم هام تو هم رفت. سمت م رهیدستگ یرو دستم

 وارد شرکت بشم قرارداد، فسخ شده باشه. نکهیتو فکر کن به غرورم بر خورد، فردا قبل از ا -

 رفتم. رونیبزنه، ب یندادم حرف اجازه

 

 "روژان"

 به در زدم. ی. تقه استادمیدر کالس ا پشت

 تو. ایب-

 باز کردم. وارد که شدم. دررو

 تا نگاهش بهم خورد، اخم هاش تو هم رفت: استاد

 باز هم! یبهادر  -

 زدم. یاحمقان لبخند

 .دیببخش -

 بهم رفت. یغره  چشم
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 بار چندمه؟ نیا-

 فکر گفتم. کمیشدم، بعد از  رهیبه سقف خ یکر حالت متف با

 ششم. ایبار پنجم  -

 جام اشاره کردم: به

 نم؟یحاال بش-

 شد. رهیبه سقف خ یاز من با حالت متفکر  دیتقل به

 .نهیانداختم که خنده ام رو نب نییام گرفت. سرم رو پا خنده

 بذار فکر کنم نه! -

 خنده بچه ها بلند شد. یصدا

 گفتم: یرو باال آوردم. با لحن خواهش سرم

 استاد لطفا.-

 تکون داد. یسر  دیخند آروم

 .نیبرو بش -

 زدم: یگشاد لبخند

 استاد یمرس -

 رفتم سرجام نشستم. عیسر 

 کردم: ینگاه دایو به

 سالم. -

 حرص نگاهم کرد:. با



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

9 

 

 گفتم. یک نیحاال بب ندازمت،یآخر م -

 گفتم: یلحن حق به جانب با

 .ادیبه من چه خو ساعت کالس با ساعت خواب من جور نم -

 گفت: یگشاد شده و با لحن متعجب یچشم ها با

 به خدا. ییپر رو یلیخ -

 :دمیخند زیر 

 .دونمیم -

 با حرص صدام زد: استاد

 ؟یبهادر  -

 سرم رو باال گرفتم: عیسر 

 .دییاستاد، بفرما دیببخش -

 بهم رفت و به درسش ادامه داد. یغره ا چشم

 

*** 

 روژان.-

 هوم!-

 ؟یچه کار کن یخوایم-

 :سمتش

 رو؟ یچ -
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 کارو.-

 تکون دادم. یسر 

 دونمیآها، نم -

 نه نگاهم کرد. ایکه شک داشت که حرفش رو بزنه  یحالت با

 زدم: یلبخند تلخ نیبگه واسه هم خوادیم یشدم. چ متوجه

 هنوز رو قولم هستم. -

 جام بلند شدم. از

 اومد:روژان صبر کن. دایو مونیپش یصدا

 هامو آروم کردم تا بهم برسه. قدم

 از پشت بغلم کرد: هویاومد،  عشیسر  یقدم ها یصدا

 نشو. نیدوست خوشگلم غمگ -

 رو لبم نشست: یکیکوچ لبخند

 زشته جلو مردم. دایولم کن. و -

 گفت: طنتیش با

 چرا زشته؟ -

 حرص رو دستش زدم: با

 ادب. یزهرمار ب -

 خنده. ریزد ز  بلند

 ازش گرفتم:مرض بابا آروم. یاطراف نگاه کردم و با حرص نشگون به
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 رو دهنش گذاشت: دستشو

 .دیببخش -

 حرکاتش خندم گرفت. از

 به نشون تاسف تکون دادم. سرمو

 زد تو سرم: هوی که

 سر رو واسه عمه ات تکون بده. نیا -

 فرار کرد. و

 حرص لب زدم: با

 .شعوریب -

 داد زدم: هویسرم درد گرفته بود  چون

 احمق خر-

 دنبالش. دمیدو و

 .دیدو شتریبا سرعت ب د،یکش یغیج

بودم که تا  دایو نظاره گر و ستادمیمن ا د،یدویکه برگشته بود سمتم، با همون سرعت م یدرحال

 .خوردیم یابونیغول ب هیبه  گهید قهیدو دق

 لب زمزمه کردم: ریز 

 دو، سه. ک،ی-

 آخ.-

 انداختم. نییروبستم و با خنده سرم رو پا چشمام
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 آقا چه خبرته؟ یهو-

 متعجب پسرِ اومد: یصدا

 به من! دیخانوم خوبه شما خورد -

 بلند تر شد: دایو یصدا

 .یخورد شد روان مینیعقب؟ ب یتو چرا نرفت دم،یحاال من ند -

 وحشت سرم رو باال آوردم. با

 ِ  با حرص گفت: پسر

 خانوم درست صحبت کن. -

 دست به کمر شد: دایو

 چه غ... یخوایدرست صحبت نکنم. مثال م -

 گفت: یعصب پسر

 خانوم! -

 زمزمه کردم: دمیرو گز  لبم

 اوهو. -

 با حرص گفت:بله چ... دایو

 ادامه حرفش رو بزنه، داد زدم: نذاشتم

 !دایو -

 ستش رو گرفتم:د دایرفتم سمت و عیسر  یدو برگشتن سمتم، با قدم ها هر

 دا؟یو میبر  -
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 :دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 .نمینه صبر کن بب -

 ِ  با تمسخر گفت: پسر

 باهام. یجنگ برات درست کنم ها! بجنگ دونیوسط م نیهم یخوایم -

 قدم جلو رفت: هیبا حرص  دایو

 ؟یکنیمسخر م -

 :دمیرو کش دایدسِت و نگران

 .میبر  ایب دایو -

 به پسرِ رفت، سمت من برگشت: یچشم غره ا دایو

 .میبر  -

 جلوتر رفت. و

 پسرِبرگشتم. سمت

 .دیببخش -

 .دمیدو دایدنبالِ و و

 

 "فرهاد"

 !الدیم-

 گرفت و برگشت سمتم. رفتندیکه داشتند م یرو از دوتا دختر  نگاهش

 بله؟-
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 به دخترا کردم: یا اشاره

 بودن؟ یک -

 :دیخند آروم

 نرمال بود و البته آشنا! یکیبود، اون  وونهیکه د شونیکی -

 ؟یگفتم: چ جیگ

 رو رو شونم گذاشت: دستش

 داداش تا بگم. میبر  -

 

 به استاد انداختم: ینگاه

 نجا؟یا میایب یخب استاد. چرا گفت -

 رو جلوم گذاشت: یچا وانیل

 تو بخور فرهاد جان؟ یاول چا -

 نشست. الدیم کنار

 ره؟یم شیشرکت چه طور پ یکارها -

 بهم انداخت: ینگاه الدیم

 .رهیم شیشاخ دارِ فرهاد بذاره. خوب پ یها میاگه تصم -

 نشست: میشونیرو پ یز یر  اخم

 !الدیم -

 انداخت. انداخت: الدیبه من و م ینگاه یبهرام استاد
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 چطور؟ -

 با حرص گفت: الدیم

 پروژه مون رو فسخ کنه. نیگرفت بهتر  میامروز صبح تصم -

 گذاشتم: زیم یرو رو یچا فنجون

 ؟یدونی. مشهیکه عوض نم ممیتصم یهم بگ گهیتو به هزار نفر د الدیم -

 حرص گفت: با

 .دونمیکه م نویا -

 بهش زدم: یچشمک

 نکن. تیپس خودتو اذ -

 لبش بهم نگاه کرد. یبا لبخند رو استاد

 .یکنیوج عوضش نم چیو به ه یر یگیعاقالنه م میتصم شهیمثل هم -

 بحث رو عوض کرد: عیسر 

 خب فرهاد جان!-

 استاد؟ دییبفرما-

 دارم. ازیچون به کمکتون ن د،یایامروز گفتم شما دوتا ب-

 گفت: عیسر  الدیم

 استاد. یِ هست اک یهر چ-

 زد: یلبخند مهربون استاد



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

16 

 

از اول ترم تا االن سرهم  طونِ یکم ش هیاز شاگردام هست.  یکیجان،راستش  الدیممنون م -

 فقط دو ساعت سر کالسم اومده. دیشا

 خنده گفت: با

 آخر. قهی. اما ده دقادایهر جلسه هم م -

 لبم نشست: یرو یمحو لبخند

 اد؟یاز ما برم یخب استاد چه کمک -

 انداخت: الدیبه من و م ینگاه

 .دیتو شرکت بهش کار بد خوامیم -

 استاد؟ ی:چه کار الدیم

 از شما کمک خواستم. نیواسه هم ه،یرشته اش حسابدار -

 کم فکر کردم و گفتم: هی

 باشه، قبول. -

 سمتم برگشت. استاد

 زدم: یلبخند

 قبول استاد. -

 الد؟یم یگیم ی:تو چاستاد

 تکون داد: یبهم انداخت سر  ینگاه الدیم

 .گهیحرف فرهاد حرف منه د -

 به روش زدم: یلبخند
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 .یمرس -

 زد: یلبخند استاد

 شرکت. فرستمیرو م یبهادر  گهیممنون پسرا، پس من هفته د -

 باشه استاد.-

 

 "روژان"

 خونه شدم. وارد

 مامان من اومدم.-

 گفت: روژان! یاومد. با خوشحال رونیآشپزخونه ب از

 گفتم: رفتمیکه از پله ها باال م یحال در

 بله؟ -

 .ادیخاله صحرا داره م-

 ، ناباورانه لب زدم:خشکم زد. سمت مامان برگشتم سرجام

 ؟یک -

 لبش گفت: یرو یبا لبخند پهن مامان

 خاله صحرا. -

 لرزون لب زدم: یصدا با

 ؟یواسه چ -

 .میبد یبابا تو با عموت آشت میگرفت میمن و خاله ات تصم-
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 تکون بدم. یتونستم سر  فقط

 .دمیشنینم یچیمن ه یول زدیداشت حرف م مامان

 مامان به خودم اومدم: یصدا با

 روژان! -

 تکون دادم: بله؟ یسر 

 :دیپرس نگران

 ؟یخوشحال نشد ؟یخوب -

 گفتم عیشک نکنه سر  کهنیا واسه

 کم خسته ام برم باال. هیخوبم مامان خوبم. من  -

 باشه برو.-

 که برم. برگشتم

چقدر ذوق  ادیب خواستیاون موقع ها تا خاله صحرا م ادتهی! انیم یک یدیچه عجب نپرس-

 .یکردیم

 باال رفتم. عیعجز بستم، سر  یهام رو از رو چشم

 اتاق رو باز کردم، خودم رو تو اتاق انداختم. در

 نفس بکشم. تونستمیزور م به

 ."یبچه ا یلیروژان خ ی"تو بچه ا

 گوشام گذاشتم. زمزمه کردم: یرو رو دستم

 نه!-
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 ."یکنیم دای"بهتر از من رو پ

 ُسر خورد. گونم یهام رو اشک

 من تو رو دوست دارم." کنمینم دای"نه پ

 بود. دهیچیاتاق پ ینامنظمم تو فضا ینفس ها یصدا

 ."خورمی"بس کن روژان من به درد تو نم

پخششون کردم  هیحمله کردم، در عرض چند ثان زیم یرو لیسمت وسا زیزدم. جنون آم غیج

 وسط اتاق.

 گونم ُسر خورد. یصدا رو ینشستم. اشک هام ب نیزم یعجز رو با

*** 

 .ستادمیپله ا نیآخر  یرو دمیمامان رو شن ی. که صدااومدمیم نییاز پله ها پا داشتم

 روژا!-

 به مامان کرد: ینگاه روژا

 جانم مامان! -

 کردم. یباباتو راض-

 :دیپرس کنجکاو

 ؟یواسه چ -

 .میبد شونیآشت میگرفت میبود. من و خالت تصم دهیطول کش یلیقهره عموت با بابات خ-

 با شک گفت: روژا

 عمو؟ -
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 با حرص گفت: مامان

 تو! منظورم شوهر خاله صحراس. یروژا چقدر خر  -

 .دمیآها، فهم-

 کامل سمت مامان برگشت: هوی

 خاله صحرا؟ -

 با شک گفت: مامان

 تو و روژان چتون شده؟ -

 گفت: یبا حال زار  روژا

 ؟یمامان به روژان گفت -

 همزمان نگاهش به من افتاد. و

 تکون داد: یسر 

 آره گفتم. -

 برگشتم. از پله ها باال رفتم. یحرف چیه بدون

 اتاق شدم. وارد

 تخت نشستم؛ کالفه به اطراف نگاه کردم. یرو

 تاپ رو برداشتم، هنوز کامل روشن نشده بود که روژا وارد اتاق شد. لپ

 رو از لپ تاپ گرفتم. نگاهم

 شده بود. رهیبهم خ نیغمگ یچهره و نگاه با

 روژان!-
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 تخت نشست. دستم رو گرفت. یرو کنارم

 :دمیپرس آروم

 حالت خوبه؟-

 تکون داد. یسر 

 دستش در آوردم. ریرو از ز  دستم

 من خوبم روژا.-

 شونه اش گذاشتم: یرو رو دستم

 تو نگران نباش.-

 زد. یتلخ لبخند

 شه؟یمگه م-

 تکون دادم. یسر 

االن  ستم،یدختر هجده ساله ن هی گهی. از اون زمان چهار سال گذشته. روژا من دشهیآره م-

 و دو سالمه. ستیب

 تو چشم هاش حلقه زد. اشک

 روژان. ترسمیم-

 هام رو تو هم کردم. اخم

 روژا. کشمتیم یکن هیگر -

 .دیچیرهام تو خونه پ یپر انرژ  یصدا

 من اومدم.-
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 .میهم سمته در برگشت با

 با خنده گفت: روژا

 بازم اومد.-

 دستش زدم. یرو

 ؟یبه داداشم دار  کاریکوفت چ-

 اتاق باز شد و رهام وارد اتاق شد. در

 .دهیترش یها فهیسالم ضع-

 زد. غیج روژا

 م!رها -

 تخت رو سمتش پرت کرد. یبالشت رو و

 دادم. هیخنده به تخت تک با

 گفت: یبالشت رو تو هوا گرفت و با لحن جالب رهام

 ومد؟یشد خوشت ن یچ-

 با حرص از جاش بلند شد. روژا

 .زنمتایرهام م -

 روژا رو گرفتم. دستِ 

 عرضه دوست دخترم نداره. یپسر شده. ب ریکه خودش پ نیبابا، ا نیبش-

 خنده: ریبلند زد ز  رهام

 روژان. یالل بش یآ-
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 نگام کرد. روزمندانهیپ روژا

 .ولیا-

 زدم. یچشمک

 جواب دادن. گنیم نیروژا، به ا ریبگ لی:تحورهام

 گفت: ارهیکه حرص روژا رو در ب یزور وسط من و روژا نشست و با لحن به

 منظورم روژان نبود. دهیواال من از ترش یدونیالبته م-

 . مهربون گفت:دیدستش رو دور گردنم حلقه کرد. گونه ام رو بوس و

 داداششه. یآخه هنوز فسقل-

 لبم نشست. یرو یلبخند

 با شک گفت: اروژ 

 ؟یعنی-

 گفت: رفتیم رونیکه با حالت دو از اتاق ب یجاش بلند شد در حال از

 خواهرم. ییتو دهیترش-

 .رونیب دیدو و

 و دنبالش رفت. دیکش غیبا حرص ج روژا

 .دمیخند زیر 

 

 به بابام نگاه کرد. یچشم ریز  مامان

 آروم بهم زد: روژا
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 روژان!-

 هوم؟-

 گفت: یوار  طنتیلحن ش با

 به بابا بگه. یچ هی خوادیمامان باز م-

 سمت روژا برگشتم. لکسیر 

 خواد؟یم یبه نظرت چ-

 گفت: یباحال یلیسرش رو باال گرفت و با لحن خ هویبود  یکه تا اون موقع سرش تو گوش رهام

 پول.-

 مون برگشتند.سمت یخنده که بابا و مامان با حالت متعجب ریز  میسه با هم زد هر

 ؟یخندیم ی؟ به چشده ی:چبابا

 گفت: عیسر  روژا

 کرد. فیبابا رهام جوک تعر  یچیه-

 کردم. میبابا متوجه نشه سرم رو پشت کمر رهام قا نکهیام شدت گرفت. واسه ا خنده

 دفعه گفت: هی رهام

 .گهیمامان خب بگو د -

 گفت: جیگ مامان

 رو؟ یچ-

 رهام زدم. یپا یرو باال آوردم و رو سرم

 رهام!-
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 .یخوایم یز یچ هی یانگار  هیجور  هینگاهت -

 گفت: عیسر  مامان

 .انیم نایمسعود آخر هفته، صحر ا-

 با تعجب گفت: روژا

 مامان االن که آخر هفته اس!! -

 گفت: یزد تو دستش و با لحن حرص رهام

 اس. گهیمنظورش هفته د ویک یآ -

 تکون داد: یسر 

 آها. -

 :خب؟بابا

 جام بلند شدم. از

 :کجا؟روژا

 اتاق اشاره کردم: به

 اتاقم.-

 باشه برو.-

 دادم. رونیب یزدم. نفسم رو به سخت هیاتاق شدم؛ به در تک وارد

 شدم. رهیخ نهییرو برگردوندم. تو آ سرم

 لب زدم: آروم

 فرهاد!-
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 "فرهاد"

 وسط سالن انداختم. زیم یها رو رو دیخونه شدم. کل وارد

 حال و خسته سمت پله ها رفتم یب

 کرواتم رو باز کردم. زمانهم

 فرهاد!-

 مامان برگشتم. سمت

 سالم مامان.-

 .دمیشدم؛ گونه اش رو بوس خم

 ؟یسالم پسرم.خوب-

 خوبم فقط خسته ام... مامان برم اتاقم.-

 که دستم رو گرفت. برگشتم

 صبر کن اول خبرم رو بدم، بعد برو.-

 .دمیکش یپوف

 باشه مامان بگو.-

 زد و با ذوق گفت: یپهن لبخند

 خونه خاله راحله. میبر  گهیقراره هفته د-

 تکون دادم: یسر 

 خوبه.-
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 رو از مامان گرفتم. روم

 :دیچیمامان تو گوشم پ یبه خودم اومدم. صدا هوی اما

 خونه خاله راحله! میبر  گهیقراره هفته د-

 گردنم بلند شد. با شک گفتم: یبرگشتم که صدا یجور 

 ؟یچ-

 گفت: یعادبا حالت  مامان

 کنه. یخونه خالت که بابات با شوهر خاله ات آشت میر یم-

 سمت آشپزخونه گفت: رفتیکه م یدر حال و

 .دیقهرشون طول کش یادیز  گهید-

 زدم. هیتک واریرفته به د وا

 انداختم. نییرو پا سرم

 ."ی"باشه فرهاد تمام هرجور که تو بخوا

 از پله ها باال رفتم. جونیب یقدم ها با

 نه من" یینداره تو اقتیکه ل یباشه اون ادتی"اما فقط 

 تخت نشستم. کالفه دستم رو تو موهام فرو بردم. یاتاق شدم. رو وارد

 "یشیم مونیکه پش ستیدور ن یلی"خ

 زل زدم. نهییرو باال آوردم. تو آ سرم

 لب زدم: آروم

 روژان!-
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 "روژان"

 شدم. رهیخ رونی. به بستادمیپنجره ا کنار

 هضم کنم. یاتفاق رو چه جور  نیا نستمدوینم

 و محکم باشم. نمشیدوباره بب کهینزد یلیکه خ یدر مقابل فرهاد تونستمیم اصال

 .نمشیبعد از چهار سال دوباره بب یجور  چه

 د؟یبه کجا رس نایبا م یعنیرو لبم نشست.  یتلخ لبخند

 بچه دارن یحت ایتا االن ازدواج کرده  دیشا

 نیکه تازه تر  دونستمیرابطه شون رو خراب نکردن، م وقتچیچهار سال مامان و خاله ه نیا تو

ازدواج  نایکه بگه با م دمیترسیم دیبپرسم. شا تونستمیداره اما نم نایخبرا رو مامان از خاله ا

 کرده.

بعد از  یضربه رو بهم زد؛ ول نیفرهاد بدتر  نکهی. با اادیهمه حماقتم بدم م نیوقتا از ا یبعض

 همه سال از حسم به فرهاد کم نشده. نیا

معجزه  هی خوادی. دلم مشمیکه واقعا از فکر کردن بهش خسته م ادیم شیوقت ها پ یلیخ

 تو ذهنم نباشه. یشب بخوابم و روز بعد اصال فرهاد نام کیبشه و من 

 .شمیم مونیکه از خواستم پش کشهیبه ساعت نم دیشا ایبه روز  دیشا اما

 رو لبم نشست. یاز قبل بهش فکر کنم. پوزخند شتریب خوادیدلم م و

 من کجام و اون کجا؟-

 شونم نشست. یرو یدست

 .برگشتم
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 شده بود: رهیبهم خ نیبا نگاه غمگ روژا

 ؟یخوب-

 رو گرفتم. دستش

 آره خوبم.-

 تخت نشستم، کنارم نشست. دستم رو تو دستش گرفت. یرو

 روژان!-

 سمتش: برگشتم

 جانم؟-

 زد. یمهربون بخندل

 کنارتم؟ شهیکه هم یدونیم-

 به نشونه آره تکون دادم. یلبم نشست. سر  یرو یلبخند

 اومد و بغلم کرد. جلوتر

 لذت محکم بغلش کردم. با

 .یکه هست یروژا، مرس یمرس-

 شدم. داریاز خواب ب عیسر  ،یزنگ گوش یصدا با

 شد. رمینه د یوا-

افتاد امروز جمعه  ادمیسمته حمام و در حمام رو باز کردم که  دمیاز جام بلند شدم، دو عیسر 

 زدم. واریاست با حرص به د

 روژان احمق.-
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 سمته تخت رفتم. زدمیکه غر م یدر حال و

 گرفت سر وقت بره سر کالس! میامروز که جمعه اس تصم-

 تخت انداختم. یرو رو خودم

 .رفتیجمعه م رفتیم یوقت رفتیبه مکتب نم یحسن-

 خودم انداختم. یحرص پتو رو رو با

برداشتم. با  یعسل یرو از رو یپتو دستم رو دراز کردم. گوش ری. از ز بردیکردم خوابم نم یکار  هر

آهنگ شاد در اومد.  هیمن  کیزدم که از شانس ش ییالخدا یآهنگ عل هیباز  مهین یچشم ها

 حال نداشتم که عوضش کنم.

 ..سحر"یوا ی"ا

 ذره ذره ذره دلم دیدم تورو"

 ذره یه تو ولی میره تو واسه

 دلم با بمونی که خواینمی

 "و میرم میذارمت میگی هی

 باز شد. نیتوقف کرد. در ماش تیجمع نیب نیبود. ماش دهیچیفضا پ یاسپند تو یبو

 تیکه تیکه تیکه دیگه من قلب"

 دیگه تو خب ولی واست شده

 و دلم با بمونی که نمیخوای

 "و میرم میذارمت میگی هی

 رو سمتم گرفتم و سرم رو باال گرفتم. دستش

 زد. یبا نگاه خوشگل فرهاد گره خورد لبخند نگاهم
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 خودم انگاری دلم از وای ای"

 کنم نابودش خودم دست با

 پاش رد جای که رو عشقی اون

 "باهام نموند خودش ولی دلم رو مونده

 فره... یبود و دست من تو دستا دهیچیسالن پ یآهنگ تو فضا یصدا

 حرص چشم هام رو باز کردم. با حرص آهنگ رو قطع کردم. با

 نگاه کردم. نهییآ تو

 .یشعور یب یلیروژان، باشه؟ خ یشعور یب یلیخ-

 تو سر خودم زدم. آروم

 .یایبه خودت ب ی! فرهاد زن داره. چهار ساله نتونستیبفهم یخوایاحمق چرا نم-

 خودم ادا در آوردم. یحرص برا یرو از

 .دمیدوباره دراز کش و

 "فرهاد"

 .گهیفرهاد، فرهاد پاشو د-

 لبخند چشم هام رو باز کردم. با

 جانم؟-

 تخت نشست. یرو کنارم

 .یچه عجب باالخره چشم هاتو باز کرد-

 تر شد: قیعم لبخندم
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 .شدمیم داریزودتر ب یتو اومد دونستمیاگه م-

 زد. یناز لبخند با

 تخت دراز کردم و اشاره کردم. یرو رو دستم

 .دیدستم دراز کش یو رو دیخند زیر 

 روژان!-

 رو سکتم برگردوند: سرش

 جانم؟-

 ؟یدیگفتم:منو بخش نیغمگ

 ذوق گفت: با

 .زمیآره عز -

 آورد و... کیرو نزد سرش

داشت  الدیتخت نشستم. م یبا وحشت چشم هام رو باز کردم. رو الد؛یداد م یصدا با

 .دیخندیم

 رص بالشت رو سمتش انداختم.ح با

 ؟یمرض دار  شعوریزهرمار ب-

 گفت: دیخندیکه م یحال در

 .یدیدیخواب م یکردم. مشخص بود داشت دارتیب نتیر یاز خواب ش دیببخش-

 :دمیپرس جیگ

 ؟یدیاز کجا فهم-
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 گفت: یوار  طنتیتخت نشست و با لحن ش یرو شد، کنارم رو پر

 لب هات. یاز لبخند رو-

 پام زد. یرو

 ؟یدیدیخواب مثبت هجده م یراستش رو بگو داداش داشت-

 حرص پس کله اش زدم. با

 .نمیشو بلندشو بب گم-

 گفت: یرو پشت گردنم گذاشت و با لحن حق به جانب دستش

 چته؟ یوحش-

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 قربون صدقت برم؟ یخوای. میکرد دارمیاول صبح ب-

 باال انداخت. یا شونه

 ببرمت اونجا. امیمن چه مامانم گفت ببه -

 چرا؟-

 .دونمینم-

 تکون دادم. یسر 

 تا لباس عوض کنم. رونیباشه برو ب-

 گفت: طنتیش با

 ها! ینخواب-

 زدم: داد
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 .الدیم-

 گفت: عیخنده سر  با

 باشه تمام من رفتم.-

 رفت. رونیب و

 رفتم. ییسرم رو تکون دادم. بلند شدم و به دستشو عیخوابم افتادم. سر  ادِ ی

 .رفتیلحظه هم از جلو چشمم کنار نم هی یخواب برا یها صحنه

 نگاه کردم. نهییبه صورتم زدم. سرم رو باال گرفتم. تو آ یآب

 ؟یشد وونهیفرهاد د-

 ؟یتا حاال منتظرِ بخشش روژان یبود؟ از ک یچ گهیخوابه د نیا

 لب گفتم. ریزدم و آروم ز  یتلخ لبخند

 وقته. یلیخ-

 رفتم. نییاومدم. لباس هام رو عوض کردم و به پا رونیب ییاز دستشو عیسر 

 .ریصبح بخ-

 .خوردیتند تند صبحانه م یمکث چیبدون ه الدیو بابا همزمان به سمتم برگشتند اما م مامان

 ریصبح بخ-

 .نیبش ری:صحبت بخمامان

 نشستم. الدیم کنار

 پشت کمرش زدم. آروم

 .یآرووم تر بخور خفه نش-
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 به سرفه افتاد. همزمان

 .کردمیباز از تعجب نگاهش م یدهن با

 آب رو دستش داد. وانیبا خنده ل بابا

 کرد. یاخم مامان

 بچه خفه شد. ،یفرهاد چه کارش دار -

 نخندم؛ گفتم: کردمیکه تالش م یحال در

 .خورهیداره تند تند م نیبه من چه؟ آخه ا -

 .بهم رفت یسمتم برگشت. چشم غره ا الدیم

 .دمیخندیم زیر  زیانداختم؛ ر  نییرو پا سرم

 دم گوشم گفت: آروم

 زهرمار-

 خنده. ریبلند زدم ز  یو با صدا رمیجلو خودم رو بگ نتونستم

 مامان اومد. یگوش یصدا

 کرد. یاخم

 .زنهیفرهاد راحله داره زنگ م سیه-

 لبم محو شد. ینشد که خنده از رو هیثان هی

 با شک نگام کرد. الدیم

 ؟یقربونت، بچه ها خوبن مسعود خوبه؟چرا؟ جد ؟یسالم خوب-
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 .دمیهم کش یرو تو ابروهام

 به پهلوم زد. یآروم یضربه  الدیم

 سمتش برگشتم. به

 تکون داد. یکرد و سر  زیشده چشم هاش رو ر  ینشونه چ به

 خاله راحله اس.-

 خب!-

 بابا اشاره کردم: به

 .یکن یبا شوهرِ خاله راحله آشت خوادیم-

 شد. رهیزده بهم خ بهت

 نگو!-

 تکون دادم. یتاسف سر  با

 با خنده گفت: مامان

... به بچه ها و زمیتازه هر چه زودتر بهتر. باشه چشم... قربونت. نه عز  ه؟یچه حرف نینه بابا ا-

 مسعود سالم برسون... چشم خداحافظ.

 رو قطع کرد. یگوش و

 کنجکاو به مامان نگاه کرد. بابا

 شده؟ یچ-

 خونه راحله. میار شد دوشنبه بر قر -

 م؟ی:چرا؟مگه قرار نبود پنج شنبه بر بابا
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 قرارداد بره خارج شهر. یمسعود ممکنه پنج شنبه برا یآره ول-

 آها.-

 جام بلند شدم. از

 الد؟یم میبر -

 از جاش بلند شد. عیسر 

 .میآره... آره بر -

 فرهاد!-

 سمت مامان برگشتم: به

 جانم؟-

 اش رو مظلوم کرد. افهیق

 ؟یایتو م-

 به نشونه نه تکون دادم. یسر 

 اما...-

 گفتم: کالفه

 نده. ریمامان لطفا، فعال گ-

 در سکوت حرکت کرد. الدیشدم. م الدیم نیاومدم. سوار ماش رونیاز آشپزخونه ب عیسر  و

 .دیچیپ نیماش یآهنگ تو فضا یصدا

وهام بردم. در سکوت به آهنگ گوش دادم و دستم رو تو م هیتک شهیدستم رو به ش آرنج

 شده بودم. رهیخ رونیو به ب دادمیم
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 "ییآسرا دونی"سنگدل؛ فر 

 بوده مهربون روزی یه شاید سنگدله كه كسی"

 .بوده جوون خیلی وقتی ور شاعتماد شكستن

 هیچكس منتظر كه تنهاییش تبعیده مثه. نیست بس كنهمی حس بازم جنگه،یم كه اندازه هر

 .نیست

 .کرده انتخاب سیاهو باخته سفید با بار هزار. کرده خراب عمدا خودش برگشتو پالی شاید

 ."نبخشیده ور شگذشت شاید سنگدله که کسی هرنجید بدجوری ازش دلبسته کی هر به شاید

 .یشیم مونیکه پش ستیدور ن یلیخ-

 رو لبم نشست. یتلخ لبخند

 .دمیخودم اعتراف کنم. که واقعا به حرفِ روژان رس یسخته برا یلیخ

 داره جنگل یه شب تو شبه یه چشماش تو مرموزه و گیر مه اگه حرفاش تو رحمه بی اگه"

 .میسوزه

 .بدبینه عاشقانه به. گفتن دروغ بهش اونقدر غمگینه نشه معلوم که اینه از فرارش بازم

 .کرده انتخاب سیاهو باخته سفید با بار هزار. کرده خراب عمدا خودش برگشتو پالی شاید

 ."نبخشیده ور شگذشت شاید سنگدله که. کسی رنجیده بدجوری ازش دلبسته کی هر به شاید

 

 ستادهیپارک ا یرو به رو الدیم یخونه  یگرفتم اما به جا ابونینگاهم رو از خ نیتوقف ماش با

 .میبود

 گفتم: یلحن شوخ با

 ؟یتاب باز  میقراره بر  -
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 رو لبش نشست. یلبخند

 شو. ادهینه پ -

 نگاش کردم. جیگ

 گفت: کرد،یکه کمربندش رو باز م یحال در

 حوصله خونه رو ندارم.-

 اما مامانت...-

 .دیحرفم پر  وسطِ 

 شو. ادهیمامانم با من، تو پ-

 شدم. ادهیباال انداختم و پ یا شونه

 اشاره کردم: کتینم به

 .نیبش-

 .میکه کنارمون بود نشست یکتینم یرو

 :خب؟الدیم

 :دمیپرس یسوال

 خب؟-

 برام نازک کرد. یچشم پشت

 .دمیخند آروم

 زهرمار چته؟-

 بهم نگاه کرد. یجد
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 کنن. یآشت خوانیخانواده ها م-

 ؟یعنیخب؟ -

 زدم. یتلخ لبخند

 .نمیبیدوباره روژان رو م-

 تکون داد: یسر 

 دردت؟ نهیآها پس ا-

 ش؟ینیبب یخواینم-

 زدم: یتو موهام چنگ کالفه

 .دونمینم الدیم دونمینم-

 شد. رهیزد و به آسمون خ هیتک کتینم به

 ؟یبر  یخوایدوشنبه م یعنی-

 !دونمینم-

 موند. خیسمتم برگشت اما نگاهش به پشت سرم م به

 زدم: صداش

 !الدیم-

 شک گفت: با

 ن؟یا-

 نگاهش کردم: جیگ

 ؟یک-
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 پشت سرم اشاره کرد: به

 دختره. نیا-

 نگاه کردم: کرد،ینگاه م الدیکه داشت به م یبه دختر  برگشتم

 خب؟-

 بلند شد. دوستش که پشتش به ما بود گفت: دختره

 . ولش کن.نیبش دایو-

 اومد. بلند شد. شیگوش یهمزمان صدا و

 .امیتا من ب ی! جان جدت دعوا نکندایو-

 .کنهیپرو چه جور نگاه م ینگاه دختره -

 حوصله گفتم: یب

 کل کل نکن. ادیو هم ز ت نیسمت ماش رمیمن م-

 گفت: رفتیکه سمت دختره م یحال در

 باشه.-

 .کننیها انگار دارن دوئل م ی. روانومدیم الدیدختره هم داشت سمت م اون

 شدم. نیماش سوار

 زده بود. هیکه پشت به من به صندوق عقب تک یحرف زدن کنجکاو برگشتم. دختر  یصدا با

 .دیاستاد شما خوب هست یبله استاد، سالم. مرس-

 استاد. کجا؟ آها چشم، کجا برم؟ چشم. بله

 و آروم گفتم: برگشتم
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 جمله ات استاد نگو خب. هیاستاد، استاد تو  یه -

 شد: نیسوار ماش الدیم

 !؟میبر -

 دختره پشت سر اشاره کردم: به

 بهش بگو برو کنار.-

 به پشت سر نگاه کرد: جیگ

 ؟یک-

 دختره گفت: دنید با

 آها،صبر کن. -

 شد. ادهیپ و

 سوار شد و گفت: قهیاز چند دق بعد

 واسم آشناس فرهاد. یلیدختره خ نیا افهیق شییخدا-

 ؟یک-

 .دایدوست و نیهم-

 :دمیپرس کنجکاو

 ه؟یک دایو-

 حرص گفت: با

 که باهاش دعوا کردم. گهیفرهنگه د یدختر ب یهم-

 تکون دادم. یسر 
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 آها، خب من چکار کنم؟-

 بهم رفت: یغره ا چشم

 احساس. یب-

 

 "روژان"

 

 رفتم. دایو سمت

 ؟یشد دعوا کرد یچ-

 جور بود انگار که تو فکره. دستم رو جلو صورتش تکون دادم: هی حالتش

 !دایو-

 خورد: تکون

 ها؟-

 چته؟-

 شک گفت: با

 روژان؟-

 از رفتارش گفتم: یجیحالت گ با

 شده؟ یچ دا؟یچته و-

 آشنا بود. یلیخ اروی-

 ؟یک-
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 کرد. نگاهم

 پسره. نیدوست هم-

 ؟یدیتو دوستش رو از کجا د ؟یکه باهاش دعوا کرد-

 گفت: کالفه

 .ادینم ادمیاه -

 رو گرفتم: دستش

 باشه ولش کن.-

 با خنده گفتم: و

 نکن. تیخود تو اذ اد،یم ادتیبعدا  -

  

 نامه رو داده؟ انیاستاد موضوع پا یچرا نگفت دایو یاستاد افتادم. راست ادِ ی هوی

 تو هم رفت. تو سر خودش زد: افشیق

 رفت اصال. ادمیآخ -

 بهت گفت؟ یحاال چ-

 گفت: زدیگاز م یکه به بستن یحال در

 ؟یتو چ ،یقاتیکار تحق-

 رو سمتش گرفتم. یگوش

 آدرس. نیبرم به ا دیبا-

 انداخت: یبه گوش یرو ازم گرفت و نگاه یگوش
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 کجاست؟ نجایخب ا-

 .یکن کاریچ دینگفت با یبرم، حت دیدوشنبه با دونم؟یچه م-

 ذوق زده گفت: دایو

 .یکرد دایتو پ یعشق زندگ دیاونجا، شا یر یخوبه م-

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 ؟یحرفا زد نیباز از ا-

 .دیخند زیر 

 حرفا زنده ام. نیکار کنم با هم یچ -

 حرفش خندم گرفت. آروم تو سرش زدم. از

 "سه روز بعد"

 چشم هام رو باز کنم، جواب دادم. نکهیشدم. بدون ا داریب یگوش یصدا با

 الو؟-

 اومد. دایمتعجب و یصدا

 ؟یروژان هنوز خواب-

 هام رو تو هم کردم: اخم

 شدم؟یم داریزود ب دیشده که با یآره، چ-

 گفت: یلحن حرص با

 که استاد گفت؟ یشرکت یمگه قرار نبود ساعت نه بر  شعوریب-

 با وحشت چشم هام رو باز کردم. هوی یفت ولگ یچ دمینفهم اول
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 :دمیبا شک پرس نیبه ساعت نگاه کنم رو نداشتم. واسه هم نکهیا جرات

 ساعت چنده؟ دایو-

 .مینه ون-

 گفتم: یحالت زار  با

 .دایو یوا-

 حرص ادامه داد: با

 پاشو آمادشو االن برو.-

 گفتم: عیسر 

 نشده. رتریباشه قطع کن. تا د-

 باشه خداحافظ.-

رفتم، صورتم رو  ییتو دستشو عیتخت انداختم و از جام بلند شدم. سر  یرو عیرو سر  یگوش

 اومدم. رونیشستم و ا ب

 یاز س شتریب یکم تو صورتم زدم. تو حالت عاد شیآرا هیآماده شدم.  قهیعرض پانزده دق در

 شده بود. ریاما االن واقعا د دیکشیآماده شدنم طول م قهیدق

 .دمیدو نییو سمته طبقه پارو برداشتم  فمیک

 مبل نشسته بودن به سمتم برگشتند. یاومدم، مامان و روژا که رو نییپله ها که پا از

 :کجا؟مامان

 گفتم: عیسر 

 برم مامان فعال. دیبا-

 زد: داد
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 .انیب نایامروز قرارِ خاله ات ا یایب عیسر -

 .ستادمیرفتم؛ سرجام ا وا

 گفت: عیسمت شون روژا سر  برگشتم

 شد. رتیروژان بدو د -

قبل رو نداشتم  قهیعجله و ذوق چند دق گهیاومدم. اما د رونیهام رو پام کردم و از خونه ب کفش

 و برعکس بدجور تو ذوقم خورد بود.

*** 

 شرکت شدم. به اطراف نگاه کردم. وارد

 !یکیشرکت ش عجب

 اومدم. رونیآسانسور شدم. طبقه دوم رو زدم. از آسانسور ب وارد

 از آسانسور بود. یادیبا فاصله ز  زشیگشتم که م یمنش زیچشم دنبال م با

 رفتم. سمتش

 سالم.-

 رو باال آورد: سرش

 د؟ییسالم، بفرما-

 زدم: یلبخند

 ...یهستم، با آقا یبهادر  -

 بود؟ یچ لشیفام اه

 مهرداد؟ یآقا-
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 شده بودم. خیم نیزم یشدم. نگام رو یحال هی

 به خودم اومدم. یمنش یصدا با

 خانوم!-

 تکون دادم: یسر 

 مهرداد کار دارم. یبله، با آقا-

 داخل آق... دییشما بفرما یآها، االن تو جلسه هستن ول-

 :دمیحرفش پر  وسط

 وقت دارم االن. شم،یخب نه مزاحمشون نم -

 .یوقت دار  یگی. تازه میاومد ریساعت د کیجون خودت  آره

 داخل. دییشما بفرما-

 باال انداحتم. یا شونه

 که اشاره کرده بود رفتم. یسمته اتاق هب

 به در زدم. یا تقه

 تو. ایب-

 باز کردم و وارد اتاق شد. درو

 که رو به روم بود، قفل شد. یبا پسر  نگام

 هر دو با تعجب رو هم بود. نگاه

 : شما؟الدیم

 :دیدهنم پر  از
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 ؟یسینکنه شما رئ -

 گفت: یابروش رو باال داد و با لحن جالب یتا

 ا قبول کنه.اگه خد -

 زده گفتم: خجالت

 .دیببخش-

 زد. یلبخند

 .نیبش ستین یمشکل-

 مبل رو به روش نشستم. یرو

 د؟یدار  لیم یچ-

 آب. وانیل هی-

 رو برداشت. زیم یرو یگوش

 اتاق. اریآب ب وانیل هی یدیس-

 رو گذاشت. یگوش و

 سمتم برگشت. به

 کرد. فیاز شما تعر  یلیاستاد خ یخب، خانوم بهادر  -

 لبم نشست. یرو یپهن لبخند

 ؟یجد -

 گفت: طنتیش با

 اومدنتون. ریاز د -
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 به ساعت اشاره کرد. و

 .دمیانداختم. لبم رو گز  نییرو پا سرم

 خنده اش اومد. یصدا

. چون فرهاد مثل من دینکن ریبه بعد د نیگفتم که از ا د،یخب، خب نگفتم که خجالت بکش-

 .ستیخوش اخالق ن

 گفتم: یرو باال آوردم و سوال سرم

 فرهاد؟-

 من. کیآره شر -

 لب زمزمه کردم: ریز 

 فرهاد مهرداد!-

 :دیشک پرس با

 د؟یگفت یز یچ-

 شدم: هول

 .دیینه، نه بفرما-

 تکون داد. یسر 

 اتاق کارتو نشونت بدم؟ میبر  دیلیآها، اگه ما-

 ابروم رو باال بردم. یتا جیگ

 اتاق کار؟ -

 د؟ینتظار داشتا یا گهید یز یآره، چ-



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

51 

 

 به شک به اطراف نگاه کردم: دو

 واال...-

 تکون داد: یسر 

 خب؟-

 دادم: ادامه

 پروژه. یبرا قیفکر کردم اومدم واسه تحق-

 به نشون نه تکون داد: یسر 

 .دیایدنبالم ب ر،ینخ -

 رفت. من هم دنبالش رفتم. رونیاز اتاق ب و

که بدجور  ی" در حالیشد. قبل از وارد شدن به سر در اتاق نگاه کردم "حسابدار  یاتاق بغل وارد

 اشاره کرد: زیبه من انداخت و به م یکنجکاو شده بودم، وارد اتاق شدم. نگاه

 کار شما... زیهم م نیا دییبفرما -

 :دنیتعجب ابروهام باال پر  از

 اما! -

 زد. یلبخند

 .دیهست شونیا یاالن جااخراج شده. شما  دایحسابدارمون جد-

 حرف بزنم. یحت تونستمینم یخوشحال از

 حد! هنوز درسم کامل تمام نشده. صاحبِ کار هم شدم. نیتا ا شانس

 صداش به خودم اومدم. با
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 !یخانوم بهادر  -

 تکون دادم: یسر 

 بله؟ -

 اشاره کرد: زیبه م دوباره

 .دییبفرما -

 نشستم. یصندل یرفتم و رو زیم سمته

 زد. یهربونم لبخند

 که کار تون رو بهتون بگه. گمیم یدیاالن به خانوم س ،یموفق باش -

 باشه.-

و دستام رو تو هوا با رقص  دمیرفت. ذوق زده از جام بلند شدم. دور خودم چرخ رونیاتاق ب از

 تکون دادم.

 خان...-

 و آروم برگشتم. ستادمیقطع شد. با ا صدا

انداختم؛ اما مشخص بود خنداش  نییهمون پسره از خجالت سرخ شدم. سرم رو پا دنید با

 گرفته.

 .دونمیاسمشم نم یمن حت یراست

 هستم، خوشبختم. ینکردم. کامران یمن خودم رو معرف یراست یخانوم بهادر -

 رو باال آوردم و آروم جواب دادم: سرم

 نیهمچن-

 رفت. رونیاز اتاق ب عیسر 
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 دم زدم:حرص تو سر خو با

 ! آبروت رفت.ینرقص یر یمیم شعوریب یدختره -

 "فرهاد"

 شدم. الدیاتاق م وارد

 !الدیم-

 رو باال گرفت. سرش

 تمام شد؟-

 مبل نشستم: یرو

 دختره اومد؟ م،یآره، قرار داد رو بست -

 خنده. ریگفتم دختر زد ز  تا

 تعجب نگاش کردم: با

 شده؟ یچ-

 کرد. فیتعر  دیخندیکه م یحال در

 که تموم شد با خنده از جام بلند شدم. حرفش

 .میباهاش کار دار  یلیپس مشخصه خ -

 .قای:دقالدیم

 برگشتم: یدیاومدم. سمته اتاق خودم رفتم قبل از وارد شدن، سمت س رونیاتاق ب از

 اتاقم. ادیب دیبگ یبه خانوم بهادر  یدیخانوم س-

 چشم.-
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 اتاق شدم. وارد

 اومد. میگوش یصدا

 نگاه کردم. مامان بود، جواب داد: یگوش به

 جانم مامان. -

 به در خورد: ی تقه

 تو. ایب -

 گه؟ید یایفرهاد امشب م-

 گفت: عیسر  و

 .یایب دیبا -

 دستم رو تو موهام فرو برد: کالفه

 مامان من خسته ام. ام؟یمن ن شهیم-

هنوز  نایآدرس خونه خاله ات ا ،یایتو هم زود م میر ی. ما مشهینم میحرفا حال نیفرهاد من ا-

 .یدونیعوض نشده پس آدرس رو م

 گفتم: یعصب

 باشه مامان، باشه فعال کار دارم. خداحافظ.-

 رو تاب دادم: یصندل

 خُ... -

 کرد. یهم روش رو سمته منش یاتاق باز شد همزمان با برگشت من بهادر  در

 مظطرب گفت: یدیس
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 .ننیشما رو بب خوانیم الدیتو اتاق آقا م هیعصب یلیاومدن خ بایشک یمهرداد، آقا یآقا -

 دوباره سرجام نشستم: یجام بلند شم که برم. ول از

 اتاقم. ادیبگو ب -

 اما...-

 زدم: زیم یرو یعصب

 تو اتاقم. ادیگفتم ب یدیس -

 گفت: عیسر 

 چشم. -

 هم به سمتم برگشت. یبهادر  ،یدیرفتن س با

 تند تند گفت: و

 .امیمن برم تو اتاقم بعدا م -

 .کردمیبه شخص رو به روم نگاه م ناباورانه

 که بره اما انگار تازه متوجه شده بود برگشت

 دست ثابت موند. رهیدستگ ی. دستش روستادیسرجاش ا و

چه جور از اون حالت  دونستمیسخت بود که نم یاالن روژان رو به روم باشه به حد نکهیا باور

 .امیبُهت در ب

 بلند شدم. یصندل یرو از

 شک لب زدم: با

 روژان؟-
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 بود. دهیرنگ از روش پر  برگشت،

 به در خورد. یشده بود. تقه ا رهیلرزون بهم خ ینگاه با

 وارد اتاق شد. بایعقب رفت و شک روژان

 روژان بود. خِ یهنوز م نگاهم

 .ومدیازش در ن یهاش تکون خورد؛ اما صدا لب

 .رفت رونیاز اتاق ب عیسر 

 گفت: یعصب بایشک

 مهرداد. یآقا -

 دستم رو گرفت: بایبلند دنبالش رفتم اما شک یقدم ها با

 .نمیصبر کن بب -

 . دستش رو پس زدم و متقابال داد زدم:اوردین طاقت

 ؟یخوایم یچ ه؟یچ -

 نگران وارد اتاق شد. الدیم

 داد زد: بایشک

 ؟یچرا قرار داد رو فسخ کرد -

 بلند تر گفت: یصدا با

 ضرر کنم؟ دیمن با د،یکنیشما اشتباه م -

 زدم: بایشک نهیس ی. محکم رواوردمین طاقت
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باال، قرار داد رو فسخ کردم که  یتو شرکت من و صدا تو برد یصدا تو، اومد نییپا اریب -

 کردم دوست داشتم.

 سمتم اومد: الدیم

 فرهاد آروم. -

 دادم. رونینفسم رو ب یعصب

 دوباره باال نره گفتم: کردمیم یکه سع ییبا صدا و

 از اتاقم، قرار داد رو فسخ کردم، قصد هم ندارم دوباره با شرکت شما قرار داد ببندم. رونیبرو ب -

 اما...-

 هاش رو بست. به در اشاره کردم. چشم

 کنترل شده گفتم: یصدا با

 .رونیب -

 

 رفت. رونیبهم انداخت و ب ینفرت نگاه با

 باز سمت من برگشت. یبا دهن الدیم

 فرهاد؟ یچه کرد-

 رفتم. رونیاز اتاق ب عیسر  الدیاعتنا به م یب

 اتاق روژان رفتم اما نبودش. سمته

 اومدم. رونیاتاق ب از

 کجا رفتن؟ یخانوم بهادر  ،یدیس-
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 برداشت و رفت. فشویرفت ک عیاومد سر  رونیواال آقا مهرداد از اتاق شما که ب-

 .به موهام زدم یچنگ کالفه

 .کردنیکنجکاو نگاهم م یدیو س الدیم

 ؟یبهش زد یشده فرهاد؟حرف ی:چالدیم

 انداختم: الدیبه م یکوتاه نگاه

 اسمش روژان بود؟ نه؟ -

 بهم نگاه کرد. جیگ الدیم

 خراب دوباره تو اتاق برگشتم. یاعصاب با

 زدم. زیم یرو محکم

 شده؟ یفرهاد چ-

 سمتش برگشتم. به

 ؟یختیتو چرا انقدر بهم ر  هیکارا چ نیدِ حرف بزن چت شده؟ ا-

 روژان بود.-

 :دیشک پرس با

 ؟یگفت یچ -

 روژان بود. ،یبهادر -

 گفت: ناباورانه

 روژان؟روژان دختر خاله ات؟-

 به نشون آره تکون دادم. یسر 
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 :دیخند یحالت تعجب وار  با

 نه! یوا -

 خنده اش باال رفت: یصدا

 نگو! یوا -

 نگاهش کردم: یو حرص لکسیحالت ر  با

 !الدیم -

 اش رو قورت داد. خنده

 .شهیپسر، باورم نم یوا -

 تکون دادم. یسر 

 هنوز تو شوکم. -

 بهم انداخت. ینگاه الدیم

 فرهاد؟ یکار کن یچ یخوایحاال م-

 باهاش حرف بزنم. دیبا-

 :دیپرس کنجکاو

 در موردِ؟ -

 باال انداختم. ییابرو

 برگرده سرکار. نکهیا-

 حرص نگاهم کرد. با

 چته؟-
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 شد: کیاش رو از مبل گرفت و بهم نزد هیتک

 فرهاد!-

 هوم!-

 ذوق گفت: با

 ؟یرو به روژان دار  شیراستش رو بگو تو هنوز همون حس چهار سال پ -

 نگاهش کردم. قیدق برگشتم

 .گهیبگو د-

 انداختم. نییرو پا سرم

 .دونمینم -

 :دیخند زیر 

 ؟یاعتراف کن یخواینم ای یدونینم-

 کرد و ادامه داد. یمکث

 که واقعا دوست داره روژان هست، مگه نه؟ یاون یدیفهم نایبعد از م گهیاعتراف کن د -

 گفتم: یجد

 تمامش کن. الدیم -

واسه  یداشته باش گهیشانس د هیچهار سال دلت نخواست  نیباور کنم تو ا یعنیچرا؟ -

 بدست آوردن روژان؟

 شدم. رهیرو به رو خ واریرو باال آوردم و به د نگاهم

 رونیب یحرف چیشونه ام زد و بدون ه یزد و از جاش بلند شد. دستش رو رو یلبخند الدیم

 رفت.
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 رو گرفتم. در که بسته شد آروم لب زدم: الدیرفتن م رد

 چرا خواستم.-

 لبم نشست. یرو یلبخند

 "روژان"

 جلوم ظاهر شد. دایباز شد و و در

 و خودمو تو بغلش انداختم. اوردمین تطاق

 ام باال رفت. هیگر  یصدا

 :دیپرس نگران

 شد؟ یروژان چ-

 بغلش کردم. محکم

 زور من رو از خودش دور کرد. به

 و مضطرب نگاهم کرد: نگران

 شده؟ یروژان چ-

 رو پشت کمرم گذاشت. دستش

 .نمیداخل بب ایب -

 خونه شدم. سمتش برگشتم: وارد

 نا؟یمامانت ا -

 .ستنین-

 مبل نشستم. اشک هام رو رو پاک کردم. یرو
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 کنارم نشست. دایو

 .ختنیر  شتریکه نگاهش کردم اشکهام ب دوباره

 گفت: نگران

 بگو. یز یچ هینکن.  هیروژان تو رو خدا گر  -

 فرهاد.-

 خورد و گفت: یترس تو جاش تکون با

 بچه داره؟ ایازدواج کرده  یدیفهم ؟نکنهیفرهاد چ-

 دهنش گذاشت. یگفت و دستش رو رو یبلند یهع هوی

 اما.. دیکردم فهم فکر

 نکنه مرده؟-

 هام رو تو هم کردم: اخم

 کم چرت و پرت بگو. دایو یا -

 حرص گفت: با

 ؟یپس چ -

 و آروم گفتم: دمیرو گونه ام کش دستم

 .دمشید -

 گفت: یمانند غیج یصدا با

 ؟یچ -

 تو هم رفت. چشم هام رو بستم. افمیق غشیج یصدا از
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 دستش زدم: یرو

 .یزهرمار کَرَم کرد -

 دم؟یروژان؟ من درست شن یگفت یچ-

 سرم رو تکون دادم: یحالت تاسف وار  با

 آره. -

 .کردیباز نگام م یدهن با

 زدم اما جواب نداد. صداش

 رو جلو صورتش تکون دادم: دستم

 !دایو-

 نداد. یجواب

 شدم. نگران

 !دایو یه-

 خورد و سرش رو تکون داد: یتکون

 هوم؟ -

 ؟یخوب-

 که هنوز تو بُهت بود گفت: یحالت با

 روژان! -

 بله؟-

 نگاهم کرد: برگشت
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 ؟یدیرو د یک یگفت -

 گفتم: ینیلحن غمگ با

 فرهاد. -

 خنده. ریزد ز  هوی

 تعجب نگاهش کردم. با

 شد. کیذوق بهم نزد با

 کن. فیبدو تعر  -

 :دمیتعجب پرس با

 رو؟ یچ -

 .گهید شیدید یچه جور  نکهیا-

 کردم. اخم

 !دایو -

 حرص رو پام زد. با

 بده. حیتوض االینکن  دایو دا،یو -

 که افتادم با خنده گفتم: الدیم ادِ ی

 .ادایخوشت نم -

 ذوق گفت: با

 .ادیخوشم ب کنمیم یتو بگو سع -

 باال انداختم. یا شونه
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 باشه... -

 

*** 

 خب؟-

 رو گاز زدم: بیس

 خب؟ -

 اش رو از مبل گرفت: هیتک

 ؟یبر  یخواینم -

 _کجا؟

 اونجا؟ انیشب نم نایتعجب گفت:مگه خاله ات ا با

 نازک کردم. یچشم پشت

 .رمیم یواقعا فکر کرد -

 خورد و بلند گفت: یجاش تکون تو

 ؟یر ی؟نمیچ -

 رو به نشونه نه باال انداختم: ابروم

 نچ. -

 حرص زد تو پام: با

 .یغلط کرد -

 تعجب نگاهش کردم: با
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 چرا؟ -

 ؟یاالن فرهاد فکر کنه عاشقش نیاز هم یخوایم-

 داره؟ یچه ربط-

 بلند شد. تیعصبان با

 .یسیدر مقابلش وا یتونیهنوزم نم کنهیفرهاد فکر م یکه اگه تو امروز نر  نهیربطش به ا -

 از جام بلند شدم. یآن میکم فکر کردم و با تصم هی

 برم. دیبا یگیراست م -

 که برم، دستم رو گرفت: برگشتم

 .نمیبب سایوا -

 برگشتم سمتش: جیگ

 شده؟ یچ -

 ؟یبر  یخوایم ینجور یا-

 سر و ضعم نگاه کردم: به

 چشه؟ -

 بهم رفت. یاغره  چشم

 .نمیبب ایب-

 اتاق برد. یمن رو دنبالِ خودش کشوند و تو و

 تخت اشاره کرد. به

 .نمیبب نیبش -
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 تخت نشستم. یحرف رو یب

 کمدش رفت. سمته

رنگش و شال  یطوس یکم رنگش رو در آورد، همراه با شلوار ل یکم گشت و در آخر مانتو آب هی

 شیطوس

 تخت انداختشون. یرو

 .نمیپاشو بب-

 حرص گفتم: با

 ؟یکنیچکار م یدار  یبگ شهیم -

 خوشگلت کنم. خوامیم-

 گفتم: یلحن قبل با

 ؟یبرم عروس خوامیمگه م -

 :دیرو کش دستم

 .نمیبب نیبش یزنیحرف م دایز -

 شروع کرد. داینشستم و و یصندل یزور رو به

 .کیش یکم ول شیآرا هینگاه کردم.  نهیتو آ تیرضا با

 فیظر  یلیکه به مژه هام جون داده بود، مداد چشمم که خ ملیرنگ، ر  یصورت یگونه  رژ

 شده بود و در آخر مداد لب قرمز. دهیکش

 خب تموم شد، عطر هم بزن و برو.-

 زدم: دایو یبه رو یلبخند

 .دایو یمرس-
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 زد. یچشمک

 قابل نداره.-

 .دمیرو پوش دایرنگ و یآب یپاشنه ده سانت یها کفش

 .دمیاش رو بوس گونه

 فعال.-

*** 

 مطمئن سمته خونه رفتم.نا یقدم ها با

 .اومدیم یسالم و احوال پرس یصدا

 .دهید که فرهاد هم تازه رسحرف زدن ها مشخص بو از

 دادم و در رو باز کردم. رونیدر گذاشتم. نفسم رو ب رهیدستگ یرو رو دستم

 در همه سمتم برگشتن. یصدا با

 صورتم کردم. یچاشن یلبخند

 سالم.-

 به صورتم. دیمتوجه شدم نگاه همه از کفش هام باال اومد تا رس کامال

 گفتم: دوباره

 .یسالم به همگ-

 با ذوق سمتم اومد: خاله

 .یبزنم به تخته خوشگل تر شد ؟یروژان خودت یوا-

 .دیگونه ام رو بوس و
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 سمتم اومد. نیر یجواب دادن هم ندادن و پشت سرش ش اجازه

 . دلم واسه ات تنگ شده بود.یاومد ریروژان جان چقدر د-

 به فرهاد انداختم و گفتم: یکوتاه نگاه

 خونه دوستم بودم. گهید د،یببخش-

 به روم زد و گفت: یلبخند عمو

 خسته ان. دنیتازه رس مینکن تشونیخب اذ-

 بهش بندازم رد شدم. ینگاه یحت نکهیعمو زدم و از کنار فرهاد بدون ا یبه رو یلبخند

 گفتم: بلند

 .امیمن برم لباس عوض کنم االن م دیببخش-

 : برو دخترم.مامان

 اتاق شدم. وارد

 سرم روژا اومد. پشت

 شک صدام زد. با

 روژان!-

 سمتش: برگشتم

 بله؟-

 !یامشب اومد شهیباورم نم-

 اشاره کرد: پمیزد و به ت یلبخند

 .پیت نیاونم با ا-
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 تاپ خوردم: هی

 خوب شدم؟-

 باال آورد: یعال یشصتش رو به معن انگشت

 .یمعرکه ا-

 .دمیخند زیر 

 .یکن انقدر راحت برخورد شینیبب یبار اول بخوا یبرا کردمیفکر نم-

 گفتم: کردم،یکه دکمه مانتوم باز م یحال در

 .دمشیبار اول نبود صبح د-

 شک گفت: با

 ؟یچ-

 اتاق باز شد. در

 لبش بود وارد اتاق شد: یکه لبخند رو یدر حال نیر یش

 شد. اجازهیب دیببخش-

 زد: یلبخند مهربون روژا

 .ستین یمشکل زمیعز  کنمیخواهش م-

 به اتاقم انداخت. ینگاه

 ذوق گفت: با

 روژان. یدیقشنگ اتاق تو چ یلیخ -

 .دیایشما هم ب نییپا رمی: من مروژا
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 تکون دادم. یسر 

 رفت. رونیاتاق ب از

 زد. ینگاهش رو از در بسته گرفت، به روم لبخند نیر یش

 زدم. به تخت اشاره کردم: یلبخند متقابال

 .نیبش -

 تخت نشست: یرو

 خب روژان چه خبر؟-

 نشستم: کنارش

 تو چه خبر؟ چیه -

 تعجب گفت: با

 ؟یدونیمگه نم-

 تکون دادم: یسر 

 رو؟ یچ-

 ذوق گفت: با

 رفته بودم خارج.-

 :دیباال پر  ابروهام

 واسه درس؟ ؟یاِ جد-

 رو جمع کرد: افشیق

 .ی. واسه خوش گذرونهینه بابا درس چ-
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 زدم. یخنده  تک

 آها... خوش گذشت؟-

 بود. یعال-

 با حرص گفت: هوی و

 بمونم. ادیاما فرهاد نذاشت ز -

 بروزش رو گرفتم. یاسم فرهاد ذوق کردم اما جلو دنیکوچک با شن یمثل بچه ها دوباره

 آشنا شدم. یپسر  هی:اما اونجا با نیر یش

 خب؟-

 رو در آورد. شیذوق گوش با

 صبر کن عکسش رو نشونت بدم.-

 نگاه کن.-

 نگاه کردم. شیگوش به

رو نشونم  ونیبا ذوق ازش حرف زد، گفتم: االن پسرِ شاه پر  نیر یشتو ذوقم خورد. انقدر  واقعا

 .دهیم

 : قشنگه مگه نه؟نیر یش

 زدم: یتو ذوقش نزنم لبخند نکهیا واسه

 کجاست؟ ؟یزنیآره. قشنگه، باهاش حرف م-

 دوستم داره. یلیروژان خ یآره، آلمان وا-

 خودم رو گرفتم. یجلو یخنده، ول ریبود بزنم ز  کینزد
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 شام. دیایب گفتیمامان اومد که م یصدا

 جاش بلند شد: از

 .گمیبعدا واسه ات م ن،ییپا میبر -

 .امیباشه، برو االن م-

 :دیذوق لپم رو کش با

 .زمیباشه عز -

 رفت. رونیب و

چه  کننیم انتیاحمق پسرا نوک دماغتن بهت خ یخنده. دختره  ریدر اتاق رو بست؛ زدم ز  تا

 !وونهیهم هست. د یپسرِ خارج نکهیترش اکه آلمان و بد نیبرسه به ا

 رفتم. رونیتخت برداشتم سرم کردم و ب یرو از رو شالم

 رفتم. نییپله ها پا از

 کنار خودم. ایروژان جان ب ای:بخاله

 زدم و سمتش رفتم. یلبخند

 خودم رو گرفتم که نگاهم رو سمته فرهاد نبرم. یجلو یهزار بدبخت با

 ِ  خاله نشستم. کنار

 گفت: هوی مامان

 شد؟ یواسه کار چ یرفت یروژان امروز گفت یراست-

 سمته مامان. برگشتم

 استخدام شدم. چیه-
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 .کردیبه فرهاد نگاه کردم که با لبخند به من نگاه م یچشم ریز  و

 انداختم. نییسرم رو پا عیسر 

 :درست تمام شد روژان جان؟خاله

 زدم: یلبخند

 آره خاله جان. -

 ؟یخوندیم ی:چعمو

 به فرهاد انداختم. یکوتاه نگاه

 من جواب داد: یبه جا روژا

 .یحسابدار  لشیخالف م بر-

 زد. ینگاهش کردم؛ لبخند یقدردان با

 برده باشه با ذوق گفت: یپ یز یکه انگار تازه به چ نیر یش

 .یاِ هم رشته فرهاد-

 

 نگاه کرد. نیر یبا حرص به ش روژان

 زد. یلبخند مهربون خاله

 درسته؟ یترم آخر  گفتیمامانت م-

 بله.-

 .یکن دایروژان پ یبرا یکار  هیکن تو شرکت  ی:پس فرهاد سععمو

 وحشت زده گفت: روژا
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 نه.-

 برگشتن سمتش. همه

 شده روژا؟ ی:چبابا

 زد: یلبخند احمقانه ا روژا

 کرد. دایروژان کار پ نکهیا یعنینه -

 به من نگاه کرد. و

 .گهیمگه نه روژان؟ االن گفت استخدام شد د-

 خواستم حرف بزنم فرهاد گفت: تا

 تو شرکت من! یآره استخدام شد، به طور اتفاق-

 بار همه نگاه ها سمته فرهاد رفتن. نیا

 گفت: جانیبا ه خاله

 ؟یجد-

 شرکت فرهاد بود؟ یقرار واسه کار بر  یگفت شبیکه د ی: پس شرکتمامان

 تکون دادم. یاجبار سر  به

 هیعال نکهی: اعمو

 ناباورانه به من نگاه کرد. روژا

 :دیبا شک پرس رهام

 ؟یروژا خوب-

 گفت: یجیرو از من گرفت و با حالت گ نگاهش
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 هان؟ آره آره خوبم.-

 غذاش رو عقب برد. ظرف

 شدم ممنون. ریمن س-

 .ینخورد یز ی:تو که چمامان

 سمته مامان: برگشت

 گرسنم نبود. ادیشدم ز  ریس-

 روژا بود. یروبه فرهاد افتاد که نگاهش  نگاهم

 انداختم. نییسرم رو پا عیسمته من، سر  برگشت

 کردم. یانداختم و با انگشتام باز  نییرو به روم نشست. سرم رو پا فرهاد

 تنگ شده بود. یلیکه دلم براش خ کردمیاعتراف م دیبا

 نشم. کیکه دوباره جلوش کوچ گرفتمیخودم رو م یجلو دیخب با یول

 .رفتمیم دیبکنم اما با خواستمیکه م یم از کار رفتن بود دو دل بود موقع

 سمتش رفتم: یآن میتصم هی با

 آقا فرهاد!-

 .ومدهیاش مشخص بود از لفظ آقا اصال خوشش ن افهیتعجب نگاهم کرد از ق با

به فرهاد نگاه  نهیبود. فقط نگاه روژا بود که با ک یگرم خداحافظ یاطراف نگاه کردم هر کس به

 اما از ما دور بود. کرد؛یم

 گفت: آروم

 من فرهادم. یول ه،یک دونمیآقا فرهاد؟ آقا فرهادو نم-
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 تو چشم هاش زل زدم : قیعم

 من راحتم.-

 ابروشو باال برد: یتا

 رو چکارش کنم؟ نیاما من ناراحتم، ا-

 گفتم: یلحن قبل با

 .یکن عادت کن یسع-

 تکون دادم: یسر 

 پس من برم. یاک-

 دستم رو جلوش گرفتم. عیبره که سر  خواست

 صبر کن کارت دارم.-

 شلوارش برد: بیدستش رو تو ج ستادیا

 خب!-

 آقا فرهاد!-

 رو به نشون نه تکون داد: سرش

 نچ نشد من برم.-

 تعجب گفتم: با

 چرا؟-

 زد: یحرص درار  لبخند

 کنم از گفتن آقا فرهاد ناراحت نشم. یکه سع رمیم-
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 آورد: نییکم پا هیرو  سرش

 .یحرفت رو بگ یتونینم شمیناراحت م یو تا وقت-

 حرص گفتم: با

 منو؟ یکنیمسخره م-

 سرش رو به نشونه نه تکون داد: عیسر 

 نه اصال.-

 گفتم: یلحن قبل با

 پس بذار حرفم رو بزنم آقا فرهاد.-

 گفتم. یشتر یب دیآقا فرهاد رو با تاک رهیلجش بگ نکهیا واسه

 .ستادمیجلوش ا عیقدم عقب رفت و خواست بره که سر  هیهم لجباز تر از من،  یعوض نیا یول

 گفت: یلحن حرص درار  با

 خب؟-

 هم جفت کردم. یحرص بستم، دندون هام رو رو یهام رو از رو چشم

 چشم هام رو باز کردم. هوی

 شرکت. امیفرهاد من فردا نم-

 .کردیو فقط نگام م زدینم یحرف چیه

 رتش تکون دادم:صو یرو جلو دستم

 فرهاد!-

 رو تکون داد: سرش
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 بله؟-

 باال انداختم: یا شونه

 .امیگفتم که فردا شرکت نم-

 گفت: جیگ

 چرا؟-

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 بدم؟ حیتوض دیبا -

 نه، اما...-

 گفت: هویشد و  ساکت

 نکنه چون من اونجام؟نکنه هنوز... یایچرا نم -

 چشمام رو بستم، گفتم: عیسر 

 .امینگو... باشه فردا م سیه-

 شونه ام گذاشت: یدستش رو رو دیخند آروم

 !یکنیم یخوب کار  نیآفر -

 رفت. و

 حرص گفتم: با

 احمق یعوض-

 که رفته بود رو عقب عقب برگشت. سرش زو دم گوشم برد: یقدم چند

 .دمیشن-
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 گفتم: یلحن قبل با

 به درک.-

 و رفت. دیخند زیر 

 .یکه زود وا داد یاحمق یلیدست گذاشت رو نقطه ضعفم. روژان خ شعوریب

 زدم: نیرو رو زم پام

 اه -

 .ستادمیو کنار روژا ا رونیرفتم ب عیبودن. سر  رونینبود. حتما ب یبه اطراف انداختم. کس ینگاه

 بهش؟ یگفتیم یسمتم برگشت: چ به

 شرکت. امیگفتم نم-

 .یکرد یخوب کار -

 تأسف نگاش کردم: با

 !رمیم یول-

 تعجب نگاهم کرد: با

 چرا؟-

 :خداحافظ بچه ها.خاله

 رو براش تکون دادم: دستم

 خداحافظ.-

 که رفتن برگشتم سمته روژا. نایا خاله

 هنوز عاشقشم. کنهیچون نرم فکر م -
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 .یستیذهنم گذشت نه که عاشقش ن از

 کنارش رد شدم. سمته آشپزخونه رفتم که دنبالم اومد: از

 ؟یروژان مطمئن-

 گفتم: کردمیکه ظرف ها رو جمع م یحال در

 آره روژا. -

 مامان اومد. یصدا

 .خورهیداره زنگ م تیروژان گوش-

 زدم. یگذاشتم و برگشتم سمته روژا. لبخند ییها رو تو ظرف شو ظرف

 نگران نباش حواسم هست. -

 نزد. یحرف

 سمته اتاق دمیاومدم. دو رونیآشپزخونه ب از

 بود. دایو زدمیرو بلند کردم. همون طور که حدس م یگوش

 دا؟یجانم و-

 گفت: جانیه با

 کن. فیزود تعر  -

 رو لبم نشست. یلبخند

 فردا رو در رو. یبذار  یخواینم -

 گفت: عیسر 

 .یبده، زود مردم از کنجکاو حیاالن توض نینه هم-
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 باشه.-

*** 

 سرم اومد.از پشت  ییبه شرکت انداختم که صدا یدوباره ا نگاه

 برو داخل. یراه رو درست اومد-

 فرهاد بود. برگشتم؛

 گفتم: آروم

 سالم.-

 سالم.-

 داخل اشاره کرد: به

 ؟یر ینم-

 گفتم: عیسر 

 .رمیچرا م-

 آروم سمته آسانسور رفتم. یروم رو برگردوندم. با قدم ها و

و باهام هم قدم شد. با تعجب نگاهش کردم؛  ستادیداشتم از کنارم بگذره و بره اما کنارم ا انتظار

 اما متوجه نشد.

 .میرو گرفتم با هم وارد آسانسور شد روم

 شد. کیهمه جا تار  هویاز آسانسور اومد و  یکیت یصدا نکهیکامل بود. تا ا سکوتِ 

 خوردم. یترس تو جام تکون از

 شد؟ یچ-
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 کرد و با حرص گفت: یبه اطراف نگاه فرهاد

 آخ... الدیآخ م-

 تعجب گفتم: با

 رو کرد؟ نکاریا الدیم-

 حرص نگاهم کرد. با

 الد؟یچه زود شد م-

 انداختم. نییرو پا سرم

گفتم بده درستش کنند  روزی...تو آسانسورم، آسانسور خراب شد... زهرمار نخند دالدیالو م-

 ... باشه بدو.ینداد

 قطع کرد. و

 خورد. یدیآسانسور تکون شد همزمان

 ناخوداگاه خودم رو تو بغل فرهاد زدم و غیج

 . دستش رو دور کمرم حلقه کرد.انداختم

 .ستین یچیآروم ه سیه-

 شدم. رهیکه تو بغلش بودم. سرم رو باال آوردم و تو چشم هاش خ همونجور

 اومد. شیگوش یکه صدا میشده بود رهیپلک زدن به هم خ بدون

 قدم عقب رفتم. هیرو از دور کمرش برداشتم و  دستم

 رو ازم گرفت و جواب داد. نگاهش

 الد؟یشد م یچ-
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 انداختم. نییرو پا سرم

 باشه منتظرم.-

 قطع کرد. و

 .کننیدارن درستش م-

 نگفت. یچیه گهینزدم اونم د یحرف

 زدم. هیآسانسور تک وارید به

 آسانسور روشن شد و حرکت کرد. یالمپ ها قهیاز چند دق بعد

 رفتم. رونیب عیآسانسور که باز شد سر  در

*** 

 .دیچیتو گوشم پ دایو یصدا هویکه  کردمیبرگه رو حساب م یتو یعدد ها داشتم

رفتار کرد  یکه اونجور  شیوگرنه از فرهاد چهار سال پ مونه؛یروژان به جان خودم فرهاد پش-

 که واسه برگردوندنت به شرکت دست رو نقطه ضعفت بذاره. دهیبع

 دم:رو به رو زل زدم آروم لب ز  وارید به

 دوسم داره؟ یعنی-

 رو لبم اومد. یلبخند

 زدم. زیم یبه خودم اومدم با حرص رو هوی

 نکن. خودیب یاه بس کن روژان فکر ها-

 کردم فکرم رو مشغول کنم. یرو برداشتم و سع خودکار

 بود. یدیاتاق باز شد، س در
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 اتاقم. اریماه رو چک کن و ب نیا یمهرداد گفتن که حساب ها یآقا یبهادر  -

 باشه.-

 رفت. رونیب

 اتاق فرهاد، نگاه کردم. شدیرو به روم که م واریحرص به د با

 نه؟ یشروع کرد-

 همشو حساب کرده بودم. بایسمته پرونده تقر  برگشتم

زده. البته  یچرا شرکت ساختمان ساز  یحسابدار  یرشته  سانسیفرهاد با فوق ل دونمینم من

رو  یکالسش هم رفته بود. البته رشته حسابدار  یاشت و حتکار رو دوست د نیا شهیهم ادمهی

انتخاب رشته  خواستیواسه کنکور م یوقت یول ینه به اندازه نقشه کش یهم دوست داست ول

 یدر اومد؛ اما من بنا به قول یرو زد که از شانسش حسابدار  یکنه اشتباه کرد و اول حسابدار 

 .یکه به فرهاد دادم رفتم حسابدار 

رشته رو  نیمن بهش قول دادم که ا یول ؛یرشته رو قبول بش نیا یتونیتو نم گفتیبهم م ادمهی

به شدت به وکالت عالقه  نکهی. با استادمیهم ازش جدا شدم رو قولم ا ی. وقتشمیقبول م

 داشتم.

 تکون دادم و از افکارم خارج شدم. یسر 

 اومدم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب پرونده

 زدم.به در  یا تقه

 اومد شیجد یصدا

 تو. ایب-

 رو باز کردم و وارد شدم. در

 بهم انداخت. یرو باال آورد. نگاه سرش
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 رو باال گرفتم. پرونده

 آوردمش. -

 رو سمتم گرفت. دستش

 بده.-

 رو تو دستش گذاشتم، گرفتش. پرونده

 دقت نگاهش کرد. با

 چند جاش مشکل داشت که...-

 رو برداشت. یبه من گوش اعتنایب

 اتاقم. ایب یدیس-

 حرص گفتم: با

 !زدمیفکر کنم داشتم حرف م-

 تعجب سرش رو باال گرفت. با

 ؟یچ-

 گفتم: یهمون لحن قبل با

 .زدمیداشتم حرف م-

 تکون داد. یسر 

 آهان، خب بگو.-

 چند جاش مشکل داشت که...-

 اتاق باز شد. در
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 د؟یبا من داشت یمهرداد کار  یآقا-

 حرص مردمک چشمم رو تو حدقه تاب دادم. با

 با خنده گفت: فرهاد

 صبر کن-

 من نگاه کرد: به

 روژان خانوم. یگفتیم-

 گفتم که چند جاش مشکل داشت که...-

 فرهاد!-

 انداختم. به پرونده اشاره کردم: رونیحرص نفسم رو ب با

 برم. تونمیم د،یداشت بهم بگ یمشکل-

 به من انداخت، و رو به فرهاد با ذوق گفت: ینگاه الدیم

 !ادیداره م-

 نگاه کردم. الدیبه م کنجکاو

 گفت: یدیرو به من و س فرهاد

 .دیبر  دیتونیم-

 گفتم: عیرفت اما من سر  یدیس

 .مونمیمن منتظر م د؛یشما به پرونده نگاه کن -

 با تعجب گفت: فرهاد

 نگاه کنم. خوامیاالن نم -
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 به اطراف نگاه کردم. کالفه

 باشه پس من برم. -

 که برم. برگشتم

 .ادیداره م بایفرهاد فر -

 .ستادمیا سرجام

 برگشتم و گفتم: هوی

 .دینه آقا فرهاد االن نگاه کن-

 .دیخند زیانداخت و ر  نییسرش رو پا الدیم

 به من نگاه کرد یجد فرهاد

 سرش رو باال آورد. الدیم

 فرهاد.-

 اتاقم. ادیاومد بگو ب ،الدیم دمیباشه فهم-

 گفت: طنتیبا ش الدیم

 ؟یتنها بمون یخوایآها پس م-

 و فرهاد نگاه کردم. الدیتعجب سرم رو باال گرفتم به م با

 با حرص گفت: فرهاد

 الد؟یم یگیچرا چرت و پرت م-

 خنده گفت: با

 اتاقت. ادیب گمیباشه تموم! اومد م-
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 گفت: رونیب رفتیکه م یدر حال و

 ناراحت شد. یلیاون دفعه به خاطر اشتباه مون خ اریفقط فرهاد از دلش در ب-

 رفت. رونیب و

 بهم انداخت به مبل اشاره کرد. ینگاه فرهاد

 نیبش-

 مبل نشستم. یحرص رو با

 پرونده انداخت. یبهم انداخت و نگاهش رو رو یجینگاه گ فرهاد

 :دیپرس هوی

 ؟ینامزد ندار -

 ؟یباال آوردم:چ سرمو

 ؟یبهم انداخت:نامزد ندار  ینگاه مین

 به نشونِ نه تکون دادم: سرمو

 نه.-

 آها.-

 :دمیمکث پرس با

 ؟یتو چ-

 نه.-

 گفتم: هیو با کنا اوردمین طاقت

 .دیآها پس هنوز دوست-
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 سرش رو باال آورد: جیگ

 ؟یبا ک-

 گفتم: ستیکه مثال برام مهم ن یلحن با

 .گهید بایفر -

 تعجب گفت: با

 ه؟یک بایبا؟فر یفر -

 اشاره کردم. یفرض الدیم به

 .اری. گفت از دلش در بادیگفت داره م الدیاالن م-

 از جام بلند شدم: عیسر 

 .ادیم شیواسش سو تفاهم پ نهیمن رو بب ادیم هویمن برم تو اتاقم،  یوا-

 .کردیباز نگاهم م یچرا اما با دهن دونمینم

 به در اتاق خورد. یا تقه

 داخل؟ انیمهرداد، مهمون تون اومدن بگم ب یآقا-

 از جاش بلند شد. فرهاد

 آره بفرستش داخل.-

 که رفت برگشتم سمتش: یدیس

 من برم.-

 لبخند رو لبش گفت: با

 آشنا کنم. بایتو رو با فر  خوامینه صبر کن م-
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 اما...-

 به در خورد. یا تقه

 .نمشیچون من پشتم به در بود نتونستم بب یول

 با لبخند رو لبش اول به پشت سرم و بعد به من نگاه کرد: فرهاد

 .دییبفرما بایفر  یسالم، آقا-

 با؟یفر  یآقا ؟یدرجه درشت شد. چ نیهام تا آخر  چشم

 سرعت برگشتم. به

 که پشت سرم بود نگاه کردم. یمرد چاق و قد کوتاه به

 سمت اش اومد. دستش و سمتش دراز کرد: فرهاد

 .ابیفر  یآقا دیخوش اومد-

 ته صداش گفت. یخنده  هیرو با  بایفر  یکردم آقا حس

که فرهاد از هول مرگ من حرف  رمیواسم، بم ادیعجل ب هویبود که  نیکه داشتم ا یحس تنها

 قبلم رو به کل فراموش کنه. قهیچند دق یها

 .دیهستن حسابدار جد یخانوم بهادر  شونیا-

 زد: یلبخند بایفر 

 .یخوشبختم خانوم بهادر -

 زدم. یزور لبخند به

 .نیممنون، همچن-

 به فرهاد نگاه کنم، گفتم: نکهیا بدون



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

92 

 

 من برم اتاقم.-

 رفتم. رونیاز اتاق ب عیسر  و

 اتاقم که شدم با حرص تو سر خودم زدم. وارد

 .ادیم رونیاز دهنت ب یهمه چ ریکم جلو دهنت رو بگ هیاحمق  روژان

 حرص سمته در برگشتم: با

 .یکه دار  یچرت یلیفام نیا با بایتو روحت فر  یا-

 گفتم: هوی

 .بایفر  یکه مثل آدم نگفت آقا الدینه اصال تو روحِ م-

 .خوامیبگم معذرت م دیپس با-

 و سمته صدا برگشتم. دمیکش یغیج

 و با لکنت گفتم: دیرنگ از روم پر  الدیم دنید با

 الد؟ی... ملی... میآق... آقا... م-

 خنده سمتم اومد به پرونده تو دستش اشاره کرد: با

 ببرم. نویاومدم ا-

 رفت. رونیزد و ب یچشمک

 آخه؟ دمشینشستم. چرا من ند نیزم یرو که بست وا رفتم و رو در

 گفتم: یبا لحن بدبختانه ا و

 الدیاز م نمیکه آبروت رفت. اون از فرهاد ا ریروژان فقط بم ریبرو بم-

 زدم که بدجور دردم گرفت. حرص با مشت رو پام با
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 درد بستم: یهام رو از رو چشم

 تو روحت فرهاد. یآ-

 روژان؟-

 گفتم: غیفرهاد با حرص و ج دنیهام رو باز کردم، با د چشم

 ؟یدیتو هم شن یآ -

 گفت: جیگ

 دم؟یشن ویچ-

 گفتم: یخوشحال با

 خوبه. یدیپس نشن-

 زد: یلبخند

 .دمیشن ،یگیتو روحت فرهاد رو م-

 واقعا وا رفتم. بارنیمحو شد، ا لبخندم

 اتاقم. ایب-

 گفت: یآروم یبا صدا و

 .یشد که تو اتاقم بود شیحسود بایفر  یراست-

 .رونیو رفت ب دیخند

 کردن رو در آوردم: هیگر  یعجز ادا با

 قشنگ مسخرت کرد .-

 اومد: صداش
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 .گهید ایب-

 .رونیب دمیخوردم و دو یجام تکون تو

 به در زدم و وارد اتاق شدم. یه ا. تقستادمیدر صاف ا پشت

*** 

 حرص گفتم: با

 .داینخند و-

 گفت: شدیاز خنده داشت خفه م یجد یکه جد یحال در

 روژان. یوا-

 خنده: و

 .یباحال یلیخ-

 حرص نگاش کردم: با

 .ینشد عیآره بخند، بخند تو که ضا-

 اومد؛ مامان بود. میگوش یصدا

 دادم: جواب

 جانم مامان.-

 خونه؟ ی:روژان رفتمامان

 نه چطور؟-

 .میمارستانیما ب-

 از جام بلند شدم: نگران
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 چرا مامان؟-

 :هیگر  ریزد ز  هوی مامان

 رهام.-

 رو به زور تو دستم نگه داشتم. یقطع شد گوش نفسم

 مامان؟-

 مبل انداختم. یرو قطع کردم، رو یگوش ومدین ییصدا اما

 نگاه کردم. دایبه و یاشک یچشم ها با

 :دیپرس نگران

 شد؟ یچ-

 تو چشم هام حلقه زد، لب زدم: اشک

 رهام.-

 نزدم با حالت دو یحرف گهید

 رفتم. مارستانیو سمته ب رونیخونه اومدم ب از

*** 

 بخش شدم. وارد

 رفتم. رشیکه صدام کلِ فضا رو گرفته بود سمته پذ یحال در

 بود رو هول دادم. رشیکه کنار پذ یمتوجه بشم دکتر  نکهیا بدون

 زدم: هق

 خانوم..-
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 :دیبود نگران پرس رشیکه مالِ پذ یخانوم

 شده خانوم؟ یچ-

 صدام گرفته بود. گفتم: ادیز  هیکه از گر  یحال در

 .یداداشم، رهام بهادر -

 رو شونم نشست. یدست

 .برگشتم

 بزنه یبه دکتر انداختم. تا خواست حرف ینگاه

 با حرص گفتم: رشیسمته پذ برگشتم

 کدوم اتاقه؟ یبا تو بودما، گفتم رهام بهادر -

 خانوم!-

 گفتم: یو با لحن نه چندان درست برگشتم

 ه؟یبله؟ چ-

 دکتر تو هم رفت: یها اخم

 د؟یآروم باش شهیخانوم محترم م-

 مظلوم گفتم: کردم بغض

 داداشم. یول-

 بود خنده اش گرفته. مشخص

 گفتم: ییرو کنار گذاشتم و با پر رو تیمظلوم

 ردن برادرم خنده داره؟م-
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 بود گفتم: یکیکه همون نزد یپرستار  به

 مارستانه؟یدانشجو ب نیا-

 با وحشت به دکتر نگاه کرد. پرستار

 انداخت. نییسرش رو پا یخنده کوتاه با

 نوک انگشت به شونه اش زدم. با

 ؟یخندیچرا م گمیم-

 رو باال گرفت. به پشت سرم اشاره کرد. سرش

 .ارنیدارن داداش تو م -

 گفتم: یتو هم رفت و با حال زار  افمیق

 جنازشو؟-

 درشت شده نگام کرد. یچشم ها با

 روژان؟-

 شک برگشتم. با

 رهام که فقط پاش شکسته بود شوکه شدم. دنید با

 مامان نگاه کردم که چشم هاش خون بود. به

 حرص بستم: یهام رو از رو چشم

 مامان؟-

 همون دکترِ اومد. یصدا

 برادرتون رو. یشکستن پا گمیم تیتسل-
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 بود بدجور خنده ش گرفته بود. مشخص

 هام رو باز کردم؛ رفته بود. چشم

 حرص سمته مامان رفتم: با

 هیجور پشت تلفن گر  هی یکنیرو بزرگ م یحرکاتت همه چ نیاز ا ادیبدم م یلیمامان خ -

 گفتم رهام مرد واقعا که... یکرد

 از کنارشون گذشتم. ضیبه رهام انداختم و با غ یکوتاه نگاه

 روژا اومد: یصدا

 روژان صبر کن.-

 نذاشتم و راهم رو ادامه دادم:روژان! محل

 و هم قدم باهام شد. د،یرس بهم

 روژان!-

 گفتم: یعصب

 روژا؟ هیچ-

 گفت: مظلوم

 ؟یاز دسته من ناراحت-

 گفتم: یلحن قبل با

 خب خودت زنگ بزن. کنهیچقدر اغراق م یشناسیآره که ناراحتم تو که مامان رو م -

 رو گرفت:ب دستم

 به خدا من گفتم اصال زنگ نزنه اون موقع که زنگ زد من نبودم. -
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 تکون دادم: یسر 

 شد؟ ینجور یا یباشه، حاال چه جور -

 خنده. ریزد ز  هوی

 تعجب گفتم: با

 شد؟ یچ-

 بود نشست. مارستانیب اطیکه تو ح کتینم یرو

 .دیخندیافتاده بود که انقدر م یچ ادِ ی دونمینم

 پاش: یشدم زدم رو یحرص گهید

 زهرمار چته؟-

 خنده ش قطع شد. قهیکرد نخنده و در آخر بعد چند دق یسع

 _خب؟

 گفتم: دوارانهیخواست بخنده که تهد باز

 .کنمیم سیدهن تو سرو زنمیم نجایهم یدیخند-

 شد و گفت: یجد عیسر 

 .گمیباشه م-

 با خنده گفت: و

 کله پا شد. یچطور  ینیبب یخو تو نبود-

 خنده تو صدام نشست:د ته

 .گهیدرد بگو د -
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 روژان. یوا -

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 تو جاش نشست: یکرد و جد یا سرفه

 منم رفتم دنبالش. رون،یاز اتاقم رفت ب خوردمی. منم حرص مکردیم تیداشت دوباره منو اذ-

 برگشت سمتم و گفت تُر... نییخواست بره پاپله رو که  نیسمته پله ها اول رفت

 خنده دستش رو رو صورتش گذاشت. ریز  زد

 گرفت: خندم

 خب؟-

 رهام اومد: یحرص یصدا

خورد و پونزده تا پله رو پرت شدم  زیکه پام ل دهیداره؟ هنوز کامل نگفته بودم ترش گهیخب د-

 .نییپا

 باز موند: دهنم

 پونزده تا؟ -

 گفتم: یحالت پرسش با

 رهام؟-

 به اطراف انداخت و نگاهش رو به من دوخت. ینگاه کوتاه اول

 خنده گفتم: با

 ؟یچطور زنده موند-

 بهم رفت. یغره ا چشم
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 زهرمار.-

 روژا زد: یسالمش به پا یپا با

 تو هم بلند شو.-

 که از خنده سرخ شده بود بلند شد. یدر حال روژا

 من نگاه کرد. به

 .میدیخند زیهم ر  با

*** 

 برداشتم. یعسل یرو از رو یتخت غلت خوردم. گوش یرو میگوش یصدا با

 فاصله از صورتم گرفتم. با

 چکار کنم؟ یاسم فرهاد مثل برق گرفته ها از جام بلند شدم. وا دنید با

 :ستادمیا

 آروم باش روژان. سیه-

 دمیکش ینفس راحت خوردیهنوز داشت زنگ م یگوش

 جواب دادم. و

 بله؟-

 :دیچیپ یتو گوش صداش

 سالم.-

 سالم.-

 ؟یخوب-
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 گفتم: آروم

 ؟یخوبم، تو خوب-

 گفت: مهربون

 روژان؟ ،یمرس-

 شدم. یحال هیصدام زد  ینجور یا نکهیا از

 گفتم: آروم

 بله؟ -

 م؟ینیفردا هم رو بب شهیمکث گفت:م با

 .گهید مینیبیتو شرکت م-

 .لهیفردا تعط-

 تعجب گفتم: با

 چرا؟ ؟یجد-

 جمعه اس.-

 آها.-

 .دیخند آروم

 خب؟-

 گفتم: جیگ

 ؟یخب چ-

 م؟ینیهم رو بب شهیم-
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 گفتم: یجد

 چرا؟-

 .میحرف بزن دیبا-

 رو لبم نشست. یپوزخند ناخوداگاه

 هم مونده؟ یتو؟ با من؟ مگه حرف-

 گفت: کالفه

 روژان لطفا؟-

 گفتم: یعصب

 ؟یلطفا چ-

 خواهش گفت: با

 .مینیبذار هم رو بب -

 ؟یبگ یخوایم یچ-

 .مینیفردا هم رو بب-

 وارد اتاق شد. روژا

 بهش انداختم، گفتم: یکوتاه نگاه

 باشه.-

 گفت: یذوق زده ا یصدا با

 .یمرس-

 لبم نشست: یرو یلبخند
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 ؟یچه ساعت -

 با شک بهم نگاه کرد آروم لب زد: روژا

 ه؟یک-

 دنبالت، خوبه؟ امیساعت ده م-

 آره.-

 گفت: مهربون

 پس فعال خداحافظ، شب خوش.-

 شب خوش.-

 کردم. قطع

 کنجکاو نگاهم کرد: روژا

 بود؟ یک-

 تخت انداختم: یرو رو یگوش

 فرهاد.-

 هاش تو هم رفت: اخم

 د؟ینکنه قرار گذاشت-

 زدم: یلبخند

 آره. -

 بهم رفت. یغره ا چشم

 تو؟ یاحمق -
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 گفتم: جیگ

 ؟یواسه چ-

 از جاش بلند شد. یعصب

 فرهاد چکارت کرد. ها؟ نیهم شیرفت چهار سال پ ادتیانگار  -

 انداختم. نییرو پا سرم

 گم؟یم یمن چ یفهمیبا توأم روژان؟ م-

 چونم گذاشت. سرم رو باال گرفت. رینشست. دستش رو ز  کنارم

 به من؟ یدیگوش م -

 نزدم. یحرف

 و آروم گفت: نیغمگ

 ؟یهنوزم دوسش دار -

 تو چشم هام حلقه زد. اشک

 جاش بلند شد. از

 .یروژان وا یوا -

 قدم رفت و برگشت سمتم. چند

 شد تو صورتم و با خشم گفت: خم

 رو، فرهاد هنوز همون فرهاده! هیقض نیتمومش کن ا گم،یم یگوش کن چ-

 زد. یپوزخند

 که دوباره همون کار رو کنه. ستین دیازش بع -
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 ...یزدم: ول لب

 تو حرفم: دیپر 

 نگو و فقط به حرفام فکر کن. یچی! هسیه-

 بلند برخورد در، چشم هام رو بستم. یو دررو محکم بست. از صدا رونیب رفت

و از جام  دمیکش یروژا چشم دوختم. پوف یخال یچشم هام رو باز کردم. به جا یمکث کوتاه با

 بلند شدم.

 .دمیروژا فکر کنم خواب یبه حرفا نکهیکه بدون ا اومدیخوابم م انقدر

*** 

 شدم. داریبه تخت ببود  دهیرهام که مثل کنه چسب یصدا با

 سرجام نشستم. حوصلهیب

 چته؟-

 حرص گفت: با

 چه عجب!-

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 چته حاال؟-

 از جاش بلند شد. یسخت با

 .مارستانیب میپاشو بر -

 تو صورتم رو کنار زدم: یموها

 ساعت چنده؟-
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 هشت.-

 حرص نگاهش کردم. با

 ؟یبخور  میحل یبر  یخوایهشت م-

 م؟یده بر  یخوایم-

 : با...دمیکش دراز

 سر جام نشستم: عیکه سر  دینکش هیثان به

 نه.-

 با تعجب به سمتم برگشت. رونیب رفتیکه داشت م رهام

 ؟یچ -

 جام بلند شدم: از

 .میاالن بر -

 تعجب به سر تا پام نگاه کرد: با

 ؟یخوب-

 . بدو آماده شو.میگفتم: آره خوبم بر  تند

 باال انداخت. یا شونه

 باشه.-

تند تند آماده شدم، از اتاق  رونیصورتم رو شستم و اومدم ب ییرفت. رفتم تو دستشو رونیب و

 اومد. رونیکه هم زمان رهام هم ب رونیرفتم ب

 بهم انداخت: ینگاه
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 م؟یبر -

 .میبر -

*** 

 .9:30به ساعت انداختم  ینگاه

 به در بسته نگاه کردم. منتظر

 جام بلند شدم. از

 شد؟ یاوف پس چ-

 برخورد کنم. یبود به شخص کیزمان برگشتم که نزد هم

 رو باال آوردم. سرم

 ِ  اس. یروز یهمون دکتر د نکهیا ا

 بهم انداخت. یکوتاه نگاه

 از کنارم رد شد. و

 برگشتم سمتش: ییپرو با

 .ستایبد ن یکن یمعذرت خواه-

 و سمتم برگشت: ستادیا

 ؟یچ-

 به کمر شدم: دست

 .ستیبد ن یکن یمعذرت خواه گمیم-

 رو لبش نشست: یمحو لبخند
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 داغت کمتر شد؟-

 ؟یگفتم: چ جیگ

 زد و برگشت و به راهش ادامه داد یخنده  تک

 .هیمتوجه شدم منظورش چ تازه

 .کنهیمنو مسخره م شوریحرص آروم گفتم:احمق ب با

 دمیاداشد در آوردم:داغت کمتر شد. هر هر خند و

 روژان.-

 .ی:اِ اومدبرگشتم

 :تکون داد یسر  رهام

 .میآره بر -

 باشه.-

 .میاومد رونیب مارستانیهم از ب با

 رو دم خونه پارک کردم: نیماش

 قرار دارم. دایرهام تو برو داخل من با و-

 باشه.-

 اومد. میگوش یشد و وارد خونه شد هم زمان صدا ادهیپ نیماش از

 .ستادیرهام ا نیماش یفرهاد رو به رو نیماش و

 شدم. ادهیپ نیزدم و از ماش یلبخند

 فرهاد رفتم. نِ یرو قطع کرد و سمته ماش یگوش
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 شدم. سوار

 سمتم برگشت. به

 ؟یرفته بود ییسالم، جا-

 .مارستانیسالم، آره با رهام رفته بودم ب-

 شده مگه؟ ی:چدیپرس نگران

 زدم. یلبخند

 دکتر. شیرهام از پله ها افتاد پاش شکست، االن برده بودمش پ روزید -

 گفت: رو حرکت داد و نیماش

 آخ چه بد االن خوبه درد نداره؟-

 نه خدا رو شکر خوبه.-

 خدا رو شکر.-

 نزد. یحرف گهید و

 تو گلوم نشسته بود. یداشتم و بغض یبیحس غر  هیچرا اما  دونستمینم

 بود. بیبدجور عج حسم

 نگه داشت. یشاپ یکنارِ کاف یکردن راه کم یاز ط بعد

 من برگشت. سمت

 گه؟ید یبرم جا ایخوبه؟  نجایا-

 تکون دادم: یسر 

 نه خوبه.-
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 زد. یلبخند

 شو. ادهیپس پ-

 شدم. ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه بدون

 .میبشه و با هم بر  ادهیموندم تا فرهاد هم پ منتظر

 .ستادیا کنارم

 .میخب بر -

 .میبر -

 .میشاپ رفت یهم سمت کاف با

 بودند که کنار هم عاشقانه نشسته بودن. ییپسر و دخترا کردیکه شدم، تا چشم کار م وارد

 شدم. مونیپش میایب نجایقبول کردم ا نکهیا از

 یکی ،یکیدستش رو دست اون  یکینشستن،  یمیانگار اومدن خارج که انقدر صم المصب

 .بوسهیرو م یکیداره اون 

 آوردم. رونیفرهاد از فکر ب یصدا

 خنده گفت: با

 کجاست؟ گهید نجایا-

 هم با خنده جواب دادم: من

 منطقه آزاده. قایدق-

 :دیرو واسم عقب کش یزد و صندل یلبخند

 . ولشون کن.نیبش-
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 ممنون.-

 نشستم. یرو صندل و

 هم رفت رو به روم نشست. خودش

 ؟یخور یم یچ-

 منو رو خوندم، سرم رو باال آوردم: نکهیرو برداشتم. بعد از ا منو

 ساده. یو قهوه  ییکاکائو کیک-

 گارسون اشاره کرد. به

 .دییبفرما-

 ساده. یقهوه  ،ییکائو کیک کی-

 گه؟یبله چشم د-

 زد: یلبخند

 .یچیه-

 که رفت با تعجب گفتم: گارسون

 ؟یواسه خودت سفارش نداد -

 به روم زد: یلبخند

 .خورمینم یز یمن چ-

 آها.-

 .کردمیم یدستم باز  یاسترس با انگشتر تو یرو از

 دستم ثابت موند. یرو نگاهش
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 .دمیکردن با انگشتر دست کش یباز  از

 باال اومد. نگاهش

 نه. سفارش رو آوردن. ایبود دو دلِ که حرفش رو بزنه  مشخص

 واقعا اشتهام کور شده بود. یول

 تو دهنم گذاشتم. کهیفرهاد متوجه نشه، به زور چند ت نکهیواسه ا اما

 رو تو دهنم بذار ثابت موند. کیک ی گهید کهیت رفتیفرهاد دستم که م یصدا با

 روژان!-

 شدم. رهیرو باال آوردم و به فرهاد خ نگاهم

 نگاهش رو به اطراف چرخوند. کالفه

 نگاهش رو به من انداخت. هوی

 روژان!-

 بله؟-

 من.-

 انداخت و آروم گفت: نییحرص چشم هاش رو بست سرش رو پا با

 .خوامیمعذرت م-

 ابروم رو باال بردم. یتا

 که نگفتم سرش رو باال گرفت و با عجز گفت: یز ی. چکردمینگاهش م رهیخ و

 روژان. گمیم یواقعا جد-

 و از جام بلند شدم: دمیرو عقب کش یصندل
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 فرهاد؟-

 گفت: کردیاراده ام رو سست م یکه پا یلحن فوق احساس با

 جانم؟-

 به احساسم غلبه کرد و گفتم: عقلم

 حرف فرهاد. نیشده واسه ا رید یلیخ-

 .دمیخوردنش رو د کهیوضوح  به

 گفتم: ینیلحن غمگ با

 .رید یلیخ یول یمگه نه؟ شد یشیم مونیبهت گفته بودم پش-

 برداشتم. یصندل یرو از رو فمیک

 تو صورتش رو کنار زد. یموها

من به شما  یکه به خاطر انتقام از پسر خاله  دیکار کن یتون همونِه با کس اقتیگفتم که ل-

 .کنهیکدوم عمل نم چیمزخرف داد. مطمئنم به ه شنهادیپ

 :اوهو.الدیم

 .دمیخند آروم

 ذوق گفت: خوب گفتم؟ با

 گفتم: یلحن خاص با

 آره دختر خاله.-

 انداخت. نییزده سرش رو پا خجالت

 به در خورد. یا تقه
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 گفتم: بلند

 تو. ایب-

 تلفن رو سمتم گرفت: یوارد اتاق شد. گوش یدیس

 شت خط هستن.پ بایفر  یآقا-

 :یدیبرگشت سمت س عیسر  روژان

 ؟یک-

 .بایفر  یآقا-

 گفتم: قطع کن. یجد

 گرفت: یدیاز س عیرو سر  یشد گوش هول

 رو قطع کن؟ یچ ی. چنمیبده بب-

 رو سمت من گرفت: یگوش

 .رشیبگ-

 انداختم. یرو به روژان و گوش نگاهم

 .گهید ری: بگالدیم

 رو گرفتم. یاجبار گوش به

 ... خب؟... بله... خب؟... بله.دییبله... بله بفرما-

 حرف آخرش چشم هام درشت شد. با

 بلند گفت: هوی الدیم

 خب بله خب. یشده؟ ه یاه چ-
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 رو دستش و آروم گفتم: زدم

 !سیه-

 شده بود. رهیبه من خ دوارانهیام روژان

 هام رو تو هم بردم و گفت: اخم

 . ممنون. خداحافظ.ستین یبله مشکل-

 کردم. طعق

 ذوق گفت: با

 شد؟ یخب چ-

 رفت. رونیب یدیدادم وس یدیرو دسته س یگوش

 واسه فس... ادیگفت فردا م یچیه-

 نییمبل نشست. روژان ناراحت سرش رو پا یوا رفته رو الدیرو کامل نزده بودم که م حرفم

 انداخت.

 .نهیرو بب هینمونه کار اول نکهیواسه ا-

 آروم گفت: روژان

 اتاقم. رمیمن م-

 هم از جاش بلند شد. الدی. برگشت، مستادیا هویکه بره اما  خواست

 هم گفتن: با

 ؟یچ-

 زدم: قبول کرد با ما کار کنه. یلبخند
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. با دیتو بغلم، محکم دستش رو دورِ گردنم حلقه زد و بلند خند دیپر  هویزد و  یغیج روژان

رفت.  رونیاز اتاق ب عیزد و سر  یخندلب الدی. روژان تو بغلم! مکردمیلحظه رو حس م نیلذت ا

 ازم جدا شد. عیروژان که انگار تازه به خودش اومده بود؛ سر 

 .دیببخش-

 دستش رو گرفتم: یکه بره ول برگشت

 روژان.-

دستش رو ول  نیشدم. واسه هم مونیبزنم پش خواستمیکه م یبرنگشت. از حرف یول ستادیا

کار  زیزدم و سمت م یرفت. به در بسته نگاه کردم. لبخند تلخ رونیب عیکردم. روژان سر 

 برگشتم.

. دمشیبرداشتم و پوش یانداختم و از جام بلند شدم. کتم رو از پشت صندل زیم یرو رو خودکار

کارمند ها رفته بودن. سمته اتاق  شتریب بایاومدم. تقر  رونیرو برداشتم و از اتاق ب نیماش چییسو

 روژان رفتم.

 به در زدم و وارد شدم، اما نبودش حتما رفته بود. یا تقه

 اومدم و از شرکت خارج شدم. رونیاتاق ب از

 خورد. رون،یب رفتیکه چشمم به روژان که داشت م نیسمت ماش رفتمیم داشتم

روژان نگه  یشدم. حرکت کردم و کنار پا نیرفتم سوار ماش عیرو لبم نشست. سر  یلبخند

 :دمیکش نییان رو پاداشتم. پنجره سمته روژ 

 سوار شو.-

 .رمیممنون خودم م-

 گفتم: ینشست. جد میشونیرو پ یکیکوچ اخم

 .شهیم کیسوار شو هوا داره تار -
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 رو حرکت دادم. نیبهش انداختم و ماش یسوار شد. نگاه یحرف بدون

 خاله خوبه؟-

 نگاهم کرد: برگشت

 .یخوبه مرس-

 زدم: یلبخند

 دلم واسش تنگ شده.-

 بهم رفت: یغره ا چشم

 تو؟ واقعا؟ چهار سال دلت تنگ نشد االن تنگ شد؟-

 بهش انداختم. یکوتاه نگاه

 چرا تنگ شده بود اما...-

 رو نصفه قطع کردم. حرفم

 گفت: هیکنا با

 .یایب یدیآها نکنه چون جونور آدم خور تو خونه مون بود ترس-

 خنده: ریز  زدم

 .دیشا-

 لب گفت: ریز  دمیشن

 زهرمار.-

 دم خونه پارک کردم.رو  نیماش

 :دیپرس یسمتم سوال برگشت
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 خونه؟ یایم -

 جدا کردم. نیرو از ماش چییسو

 شو. ادهیآره پ-

 شد. پشت سرش رفتم. ادهیپ نیتکون داد و از ماش یسر 

 .میدر رو باز کرد و داخل شد دیکل با

 تو... ایب-

 اول از همه خاله متوجه مون شد. با ذوق از جاش بلند شد و به سمتم اومد. میکه شد وارد

 به روش زدم: یلبخند

 سالم خاله جان.-

 گفت: یمهربون با

 خاله. زیسالم عز -

لحظه چشمم به روژان خورد که با ذوق تو  هیو بغلش کردم.  دمیشدم گونه اش رو بوس خم

 .کردیچشم هاش به من نگاه م

 

 "روژان"

 

چقدر قشنگ مامان رو بغل کرده بود. تازه چقدر هم خم شده  یشدم. آخ رهیوق به فرهاد خذ با

 بود تا با مامان هم قد بشه.

 روم رو برگردوندم و تند سمته اتاقم رفتم. عینگاهم که شد سر  متوجه
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باز شد و روژا  هوی. در اومدیرفت م یبا ذوق مامان که قربون صدقه اش م یهنوز صدا یول

 اتاق شد: روژان!وارد 

 گفتم: حوصلهیب

 نه روژا به خدا باهاش دوست نشدم.-

 شک نگاهم کرد: با

 واقعا؟-

 تکون دادم: یسر 

 لباس عوض کنم. خوامیم رونیآره واقعا، حاال برو ب-

و برگشتم سمته کمد، لباسم رو عوض  دمیکش یرفت. پوف رونیذوق واسم بوس فرستاد و ب با

 .رونیرو پاک کردم و اومدم ب شمیکردم. آرا

 برگشت سمتم. رفتیم نییکه داشت از پله ها پا رهام

 گفت: ییبا لحن مثال ترسو هوی

 ؟یخوشگلم رو تو خورد یآج ؟یهست یتو ک یوا-

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 .یافتادیزهرمار رهام، برو تا دوباره ن-

 واسه خودش! یِ زامب شیآرا یب ست،یدختر که ن-

 زدم: غیحرص ج با

 رهام.-

 خنده گفت: با

 .یباالخره حرص خورد-
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 دادم کنار. هولش

 .شعوریب-

 رفتم. نییتند تند از پله ها پا و

 بابا.-

 اول به فرهاد که برگشته بود سمتم افتاد. نگاهم

 : بله؟بابا

 حرص گفتم: با

 به رهام بگو. یچ هیبابا -

 با خنده گفت: بابا

 کار کرد؟ یباز چ-

 .یزامب گهیبهم م-

 اومده بود حق به جانب گفت: نییپله رو پا نیکه آخر  رهام

 گم؟یمگه دروغ م هیها چ-

 با خنده گفت: بابا

 نکن. تیزهرمار رهام بچه ام رو اذ-

 زد: یرو به نشونه آره تکون دادم. لبخند مهربون سرم

 پس بپر باال.-

بزنه حرکت کرد. تا  یحرف نکهیاشاره کرد. به ناچار سوار شدم. سوار شد. بدون ا نیبه ماش و

 شم اما... ادهیخواستم پ ستادیکه ا نینه من حرف زدم نه فرهاد. ماش میبرس یوقت
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 روژان!-

 نزدم که گفت: یحرف

 منتطرتم... یتا هر وقت بخوا-

انداختم. وارد  نییشدم. سرم رو پا ادهیپ نیشد، پشت سرش از ماش ادهیپ نیاز ماش عیسر  و

گرمم شده بود.  جانیبزنم سمته اتاقم رفتم و در رو بستم. از ه یحرف نکهیشرکت شدم. بدون ا

 دادم. هیبه در تک

 شم. یم وونهیدارم د یوا-

 کارم. زیدادم و رفتم سمته م رونیرو با صدا ب نفسم

 

 "فرهاد"

 

در بزنه وارد اتاق  نکهیبدون ا الدی. مدادمیرو تکون م یداده بودم و آروم صندل هیتک یصندل به

 شد.

 فرهاد!-

 رو سمتش برگردوندم: سرم

 ؟یدار  ییاون اسمش دره! باهاش آشنا-

 به در نگاه کرد: جیگ

 ؟یچ-

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 خب بگو.-
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 تکون داد و گفت: یسر 

 .بایشک-

 هام تو هم رفت. اخم

 ؟یچ بایشک-

 باال انداخت: یا شونه

 .مونیانگار قصد داره بشه دشمن سرسخت کار -

 گفتم: یلحن عاد با

 بذار بشه.-

 با تعجب گفت: الدیم

 فرهاد... یول-

 بهش نگاه کردم: یجد

 کار کنم؟ یچ یگ یفرهاد؟ م یچ یول-

 نزد. یحرف

 رو ازش گرفتم: نگاهم

 بکنه، بکنه خوادیم یبذار هر غلط -

 شد؟ یچ بایفر  یراست-

 روش رو برگردوند. عیتو هم رفت و سر  افشیق بایاسم فر  دنیبا شن الدیکردم م حس

 شک از جام بلند شدم. با

 !الدیرفتم: م سمتش
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 مکث برگشت سمتم: با

 بله؟-

 :دمیشک پرس با

 شده؟ یچ-

 انداخت.. نییرو پا سرش

 سرش رو باال آورد: هوی

 قرارداد رو کنسل کنه. خوادیم -

 باال انداختم: ییابرو متعجب

 چرا؟ یول-

 شد. با حرص گفتم: رهیرو جمع کرد و به سقف خ لباش

 الن وقتشه؟ا الدیم-

 چرا. یفهمیم یفکر کن شیپ قهیبگم من به حرفا چند دق یخنده گفت: آخه چ با

 شدم. رهیخ نیبه زم کردمیفکر م الدیکه به حرفِ م یحال در

 نگذشت متوجه حرفش شدم. هیکردم تا بفهمم که به ثان زیهام رو ر  چشم

 :دمیشک پرس با

 آره؟ بایشک-

 تکون داد: یسر 

 متاسفانه.-

 شروع به قدم زدن کردم: تیعصبان با
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 .یعوض-

 زدم. زیم یو محکم رو ستادمیا زیم کنار

 داد زدم: گشتمیکه برم یدر حال نیاومده واسه هم یِ دیزمان در باز شد. فکر کردم س هم

 ؟یدر بزن یتونینه م-

 دهنم باز موند. کرد،یروژان که با تعحب به من نگاه م دنید با

 زدم: روژان! لب

 انداخت: نییرو پا سرش

 .خوامیمعذرت م-

 گفتم: عیسر 

ِ دینه، نه من فکر کردم س-  .هی

 تو دستش اشاره کرد. یزد. روژان به برگه  یبهم انداخت و لبخند محو ینگاه کوتاه الدیم

 .خواستنیم بایفر  یهست که آقا یهمون برگه ا نیا-

 تو صداش گفت: یبا ته خنده  الدیم

 .بایفر  یبله آقا-

 گفت. یز یآم هیلحن کنا هیرو با  باشیفر  یآقا

 رفتم و رو به روژان گفتم: الدیبه م یانداخت. چشم غره ا نییخجالت زده سرش رو پا روژان

 .ستین یاز ین گهیبه اون برگه د-

 :دیپرس کنجکاو

 اِ چرا؟-
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 موضوع اخم هام تو هم رفت. یادآور یبا  دوباره

 گفت: یالیخیبا حالت ب الدی. مگردوندیم الدیمن و م نیکنجکاو نگاهش رو ب روژان

 قراردادش رو با ما کنسل کرد.-

 تعجب گفت: با

 خوبه؟ یلیواسه شرکت خ بایقرارداد با فر  دیمگه نگفت ؟یواسه چ-

 متاسفانه نشد. یجوره، ول نیآره هم-

 به روش زدم. یناراحت بهم نگاه کرد. لبخند روژان

 گفت: هوی

 باهاش حرف زد؟ شهینم-

 کاه بدجور مخش رو زده. ریآب ز  بایرا قبول کنه؛ اون شک:عمالدیم

 نشستم: یصندل ی. روزیگرفتم و برگشتم سمته م الدیرو از م نگاهم

 .ستیمهم ن-

 با حرص گفت: الدیم

 . جز رو...ستیمهم ن یآره واسه تو راحته همه چ-

 زدم: زیم یشدم محکم رو هول

 .گهید یبر  یتونیم الدیاِ م-

 خورد و با ترس گفت: یکه انگار تو فکر بود تو جاش تکون روژان

 شد؟ یچ-

 به روژان کرد: یبا خنده اشاره ا الدیم
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اصال  یحرفم رو نزنم. آخرش خانوم بهادر  نکهیواسه ا زیرو م یتو هم انقدر محکم زد ایب-

 حواسش نبود!

 انداخت و سمت من برگشت. الدیبه م ینگاه کوتاه روژان

 گفت: الدیم به حرف اعتنایب

 .کنمیم شیمن راض-

 گفتم: جیگ

 رو؟ یک -

 رو. بایفر -

 .شهینم یراض شهی:نمالدیم

 باال انداخت: یشونه ا روژان

 .کنمیم یمن راض-

 گفت: یبا لحن دوستانه ا الدیم

 ؟یادعا دار  یلیخ-

 سمته من برگشت: به

 تونه؟یبه نظرت م-

 :کردیدو به من نگاه کردن و منتظر جواب من بودن. روژان کنجکاو نگاهم م هر

 .گهیبگو د-

 زدم: یلبخند

 ...یِ نتونست فدا ایامتحان که ضرر نداره، تونست  هی-
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 حرفم رو قطع کردم. الدیم یسرفه  با

 کردم: حیتصح عیسر  و

 .ستین ینتوست مشکل ایتونست  یعنی-

 زد: یذوق زده لبخند پهن روژان

 پس من برم. ،یمرس-

 :میسمت هم و اشاره کرد میبرگشت الدیزمان من و م هم

 .تونهینم-

 .تونهیم-

 .تونهیکه نم ینیبی:حاال مالدیم

 زدم و تاب خوردم و گفتم: هیتک یصندل به

 .مینیبیم -

 

*** 

 

 بود. هودهیشده و تالشش ب یکه چ دمیوارد اتاق شد. از چهره اش فهم روژان

 شد؟ یگفت: چ عیسر  الدیم

 داره با اون کار کنه. میداره و تصم یبهتر  شنهادیپ بایقبول نکرد، گفت که شک-

 مبل زد: یرو تیبا عصبان الدیم

 .یعوض-
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 رو باال گرفت و با حرص مثل بچه ها گفت: سرش

 بهش گفتم؟ یمن چ یدونیم-

 گفتم: یلبم نشست و با مهربون یرو یمحو لبخند

 ؟یچ-

. که به خاطر انتقام از دیکار کن یهمونِ که با کس اقتتیر زد:گفتم که لتو صورتشو کنا یموها

 .کنهیکدوم عمل نم چیمزخرف داد. که مطمئنم به ه شنهادیمن به شما پ یپسر خاله 

 :اوهو.الدیم

 .دیآروم خند فرهاد

 ذوق گفت:خوب گفتم؟ با

 گفتم:آره دختر خاله. یلحن خاص با

 انداخت. نییزده سرشو پا خجالت

 به در خورد. ی تقه

 تو. ایگفتم:ب بلند

 

 وارد اتاق شد. یدیس

 پشت خط هستن . بایفر  یتلفن رو سمتم گرفت:آقا یگوش

 ؟ی:کیدیبرگشت سمته س عیسر  روژان

 .بایفر  یآقا-

 گفتم:قطع کن. یجد
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 قطع کن؟ ویچ ی. چنمیگرفت:بده بب یدیاز س عیسر  ویشد گوش هول

 .رشیسمته من:بگ گرفتش

 انداختم. یبه روژان و گوش نگاهمو

 .گهید ری:بگالدیم

 رو گرفتم. یاجبار گوش به

 ...خب؟....بله....خب؟....بله...دییبله...بله بفرما-

 حرف آخرش چشم هام درشت شد. با

 خب بله خب. یشده؟ ه یبلند گفت:اه چ هوی الدیم

 !سیرو دستش و آروم گفتم:ه زدم

 شده بودم. رهیبه من خ دوارنهیام روژان

 . ممنون. حداحافظ.ستین یهامو تو هم بردم و گفت:بله مشکل اخم

 کردم. قطع

 شد؟ یذوق گفت:خب چ با

 رفت. رونیب یدیدادم. وس یدیرو دسته س یگوش

 واسه فس... ادیگفت فردا م چیه-

 کامل نزده بودم که... حرفمو

 مبل نشست. یوا رفته رو الدیم

 انداخت. نییناراحت سرشو پا روژان

 .نهیرو بب هینمونه کار اول کهنیواسه ا-
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 اتاقم. رمیآروم گفت:من م روژان

 .ستادیا هویکه برم اما  برگشت

 هم از جاش بلند شد. الدیم برگشت،

 ؟یهم گفتن:چ با

 زدم:قبول کرد با ما کار کنه. یلبخند

 تو بغلِم. دیپر  هویزدو  یغیج روژان

 دستشو دورِ گردنم حلقه زد. محکم

 .دیبلند خند و

 .کردمیلحظه رو حس م نیلذت ا با

 تو بغلم. روژان

 رفت. رونیاز اتاق ب عیزد، و سر  یلبخند الدیم

 که انگار تازه به خودش اومده بود. روژان

 .دیازم جدا شد:ببخش عیسر 

 دستشو گرفتم:روژان. یکه بره ول برگشت

 برنگشت. یول ستادیا

 ول کردم. دستشو نیشدم. واسه هم مونیبزنم پش خواستمیکه م یحرف از

 رفت. رونیب عیسر  روژان

 در بسته نگاه کردم. به

 کار. زیزدم، و برگشتم سمته م یتلخ لبخند
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 برداشتم. یانداختم. و از جام بلند شد کتمو از پشت صندل زیم یرو خودکارو

 اومدم. رونیرو برداشتم.و از اتاق ب نیماش چیسو دمشیپوش

 کارکنا رفته بودن. شتریب بایتقر 

 اتاق روژان رفتم. سمته

 به در زدم؟ ی تقه

 شدم، اما نبودش حتما رفته بود. وارد

 اومدم و از شرکت خارج شدم. رونیاتاق ب از

 خورد. رونیب رفتیکه چشم به روژان که داشت م ن،یسمته ماش رفتمیم داشتم

 رو لبم نشست. یلبخند

 شدم. نیرفتم سوار ماش عیسر 

 اشتم.روژان نگه د یکردم. و کنار پا حرکت

 :سوار شو.دمیکش نییسمته روژان رو پا پنجر

 .رمیممنون خودم م-

 .شهیم کیگفتم:سوار شو هوا داره تار  ینشست. جد میشونیرو پ یکیکوچ اخم

 سوار شد. یحرف بدون

 حرکت دادم. نویبهش انداختم و ماش ینگاه

 خاله خوبه؟-

 .ینگاهم کرد:خوبه مرس برگشت

 زدم:دلم واسش تنگ شده. یلبخند
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 سال دلت تنگ نشد االن تنگ شد؟4بهم رفت:تو؟واقعا؟ یغره  چشم

 بهش انداختم:چرا تنگ شده بود اما.. یکوتاه نگاه

 نصِف قطع کردم. حرفمو

 .یایب یدیگفت:آها نکنه چون جونور آدم خور تو خونمون بود ترس هیکنا با

 .دیخنده:شا ریز  زدم

 لب گفت:زهرمار. ریز  دمیشن

 ردم.دم خونه پارک ک نویماش

 خونه؟ یای:مدیپرس یسمتم سوال برگشت

 شو. ادهیجدا کردم:آره پ نیاز ماش چیسو

 شد. ادهیپ نیتکون داد و از ماش یسر 

 سرش رفتم؟. پشت

 تو... ایدرو باز کرد و رفت داخل:ب دیکل با

 اول از همه خاله متوجمون شد. میکه شد وارد

 ذوق از جاش بلند شد.و اومد سمتم. با

 به روش زدم:سالم خاله جان. یلبخند

 خاله. زیگفت:سالم عز  یمهربون با

 دم؟یشدم گونشو بوس خم

 بغلش کردم و

 .کردیلحظه چشمم به روژان خورد که با ذوق تو چشم هاش به من نگاه م هی



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

134 

 

 "روژان"

 شدم. رهیذوق به فرهاد خ با

 مامان هم قد بشه.چقدر قشنگ مامانو بغل کرده بود تازه چقدر هم خم شده بود. تا با  یآخ

 رومو برگردوندم. عینگاهم که شدم. سر  متوجه

 تند سمته اتاقم رفتم. و

 .ومدیم رفتیبا ذوق مامان که قربون صدقه اش م یهنوز صدا یول

 باز شد. هوی در

 روژا وارد اتاق شد:روژان! و

 حوصله گفتم:نه روژا بخدا باهاش دوست نشدم. یب

 شک نگاهم کرد:واقعا؟ با

 لباس عوض کنم. خوامیم رونیتکون دادم:آره واقعا،حاال برو ب یسر 

 .رونیذوق واسم بوس فرستاد. و رفت ب با

 .رونیپاک کردم. و اومدم ب شمویکردم، و برگشتم سمته کمد، لباسمو عوض کردم آرا یپوف

 برگشت سمتم. رفتیم نییکه داشت از پله ها پا رهام

 ؟یهست یتو ک یگفت:وا ییبا لحن مثال ترسو هوی

 ؟یخوشکلمو تو خورد یآج

 .یوفتادیبهش رفتم:زهرمار رهام،برو تا دوباره ن یغره  چشم

 واسه خودش یِ زامب شیآرا یب ست،یدختر که ن-

 زدم:رهام. غیحرص ج با
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 .یخنده گفت:باالخره حرص خورد با

 .شوریدارم کنار:ب هولش

 رفتم:بابا. نییتند تند از پله ها پا و

 ه برگشته بود سمتم افتاد.اول به فرهاد ک نگاهم

 :بلهبابا

 به رهام بگو. یچ هیحرص گفتم:بابا  با

 کار کرد؟ یبا خنده گفت:باز چ بابا

 یزامب گهیبهم م-

 گم؟یمگه دروغ م هیاومده بود حق به جانب گفت:ها چ نییپله رو پا نیکه آخر  رهام

 نکن. تیبا خنده گفت:زهرمار رهام بچمو اذ بابا

 با ذوق واسه رهام زبون در اوردم و کنار مامان نشستم. برگشتم

 تکون داد. به فرهاد نگاه کردم. یبا تاسف سر  رهام

تمام حرکات رفتار و  شِ یهنوز همون روژان چهار سال پ نیفرهاد، جان تو قسم ا یعنی -

 احساسات همونه.

 گفت: ینشست کنار فرهاد. فرهاد سرش رو باال گرفت و با لحن خاص و

 .دونمیم-

 به خودم اومدم. هویتو نگاه فرهاد گره خورد. محو چشم هاش بودم که  نگاهم

 هنوز همون احساسات رو داره. یچ یعنی یانداختم. تو روحت رهام که حرف نزن نییرو پا سرم

 گفت: هویبود که مامان  نییپا سرم
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 بد نشد؟ گهیروژان حالت د یراست-

 سمته مامان برگشت. جیگ

 مامان از دست تو! یمامان وا یستم. واهام رو ب چشم

 :حالش بد بشه؟فرهاد

 :دیرو بوس میشونیبغلم کرد و پ بابا

 .ادیسرش ب ییممکن نبود چه بال میبود دهیرس رینفسش گرفت. اگه د روزید-

 بابا زدم. فرهاد نگران گفت: یبه رو یمهربون بهم نگاه کرد. لبخند و

 شد؟ چرا من خبر ندارم؟ ینجور یا یک-

 با تعجب برگشت به فرهاد نگاه کرد. رهام

 هول شد و گفت: که

 .یکردیاستراحت م یموندیسرکار. م یچرا امروز اومد نکهیا یعنی-

 اخماش رو تو هم کرد: مامان

 محل نذاشت. یمن بهش گفتم ول-

 نگران نگاهم کرد. فرهاد

 ؟یاالن خوب-

 به لطف شما خوبه.-

 به فرهاد انداخت و کنارم نشست یاز نفرت به روژا نگاه کردم. نگاه پر برگشتم

 روژا؟ ی:چمامان

 مامان. چیگفتم:ه عیسر  من
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 رو از روژا گرفت. از جاش بلند شد. نشیزدم تو پهلو روژا. فرهاد نگاه غمگ و

 مزاحم نشم. نیاز ا شتریمن برم ب-

 بلند گفت: روژا

 آره برو.-

 بهش کردم. یبرگشتم سمتش اخم عیسر 

 بس کن روژا.-

 باال انداحت. یا شونه

 به روژا رفت: یچشم غره ا مامان

 کجا زودِ که!-

 مامان زد: یبه رو یلبخند

 کم استراحت کنم. هیممنون خاله خستم برم -

 کرد. ی. با بابا و رهام خداحافظدیمامانو بوس یخم شد گونه  دوباره

 گفت: یسمته من با لحن آروم و مهربون برگشت

 دت باشه.خداحافظ روژان. حواست به خو-

 زدم: یلبخند رمیجلو خودم رو بگ نتونستم

 خداحافظ.-

و بابا دنبالش رفتن. رهام هم رفت تو اتاقش. خواستم برم سمته اتاقم که روژا دستم رو  مامان

 گرفت.

 سمتش برگشتم. به
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 نکن روژان.-

 تکون دادم: یسر  کالفه

 مگه چکار کردم روژا؟-

 جاش بلند شد و با حرص گفت: از

 ؟یچ یعنینگاها  نیند و البخ نیا-

 شک گفت: نکنه؟ با

 آروم باشه گفتم: کردمیم یکه سع ی. با صدادمیحرص بستم و لبم رو گز  یهام رو از رو چشم

 روژا!-

 هان؟-

 هام رو باز کردم. چشم

 رو تو هم کردم. اخمام

اومده  شیپ یساعت چه اتفاق مین نیبهت گفتم باهاش دوست نشدم، تو ا شیساعت پ مین-

 ؟یپرسیرو م نیکه دوباره ا

 نگاه هاش.-

 صدام باال رفت. هوی

 نگاهاش، نگاهاش به من چه؟ یگیم یدار -

 با ترس به اطراف نگاه کرد: روژا

 .وونهیآروم د سیه-

 گفتم: یلحن خسته  با



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

139 

 

 بهم نده. یالک یرایروژا تو رو خدا دست از سرم بردار انقدر گ-

 نزد. من هم تو اتاق رفتم. یحرف

*** 

 :خب؟دایو

 دا؟یداره و گهیخب د-

 اش رو از مبل گرفت: هیتک

 گفت منتظرتم؟ یجد-

 رو تکون دادم: سرم

 اوهوم-

 اومد. یبلند یخنده  یزمان صدا هم

 .میبا شک بهم نگاه کرد دایو و من

 بود؟ یصدا چ نی:ادایو

 .ینفهم یلیخ یعنیبهش انداختم که  ینگاه

 خنده گفت: زهرمار چته؟ با

 گفتم: دایاعتنا به حرف و یجام بلند شدم و ب از

 !سایوا-

 گفتم: یدی. رو به سرونیاز اتاق اومدم ب و

 بود؟ یصدا ک نیا یدیس -

 گفت: یبا لحن حرص یدی. سستادیاومد و کنارم ا رونیهم از اتاق ب دایو
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 پروانه.-

 :پروانه؟دایو

 گفتم: عیسر 

 گه؟یزنِ د-

 :آره.یدیس

 و آروم گفت: دیآروم خند دایو

 مرد؟ ای. بعدشم از صداش مشخص نبود زنه یگرفت ادیدرس تو خوب -

 حرص زدم تو دستش: با

 ببندش.-

 کجاست؟ -

 به اتاقِ فرهاد اشاره کرد: یدیس

 داخل.-

 ابروم رو باال بردم و با شک به اتاق فرهاد اشاره کردم: یتعجب تا با

 داخل؟-

 آره.-

 آروم گفت: دایو

 اوهَ چقدرم که منتظره.-

 حرص نگاش کردم و رفتم تو اتاقم. با

 رو برداشتم. زیرو م ی پرونده
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 کجا؟-

 انداختم: دایبه و ینگاه

 صبر کن.-

 مبل اشاره کردم: به

 .امیتا من ب نیبش-

 .زدمیکاش در م یبدون در وارد اتاق شدم؛ اما ا ،یدی. بدون توجه به سرونیاومدم ب عیسر  و

 شده بود. خیفرهاد و پروانه م یرو گاهمن

 هر دو باهم. دیشا ایهم فرهاد پروانه رو.  دیشا ای دیبوسیداشت فرهاد رو م پروانه

 تو چشم هام حلقه زد. اشک

 .دیچیفرهاد تو گوشم پ یصدا

 منتطرتم." ی"تا هر وقت بخوا

 برگشت. عیدستم هر دو تو جاشون تکون خوردن. فرهاد سر  یافتادن پرونده از تو با

. خم شدم پرونده رو کردینگام م یعاد یلیخورد؛ اما پروانه خ کهیمن به وضوح  دنید با

 برداشتم آروم گفتم:

 .دیببخش-

 .رونیاز اتاق اومدم ب عیسر  و

 از جاش بلند شد: عیسر  داینکردم. وارد اتاق شدم. و یروژان گفتنِ فرهاد اومد. اما توجه یصدا

 شد؟ یچ-

 رو برداشتم. لمیندادم و تند تند وسا جواب
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 .ستادیاتاق باز شد و فرهاد وارد اتاق شد. کنارم ا در

 روژان!-

 گذاشتم. فمیو تبلت رو تو ک یگوش

 رو رو دستم گذاشت: دستش

 روژان صبر کن.-

 .تونستیاما نم ره؛یکه جلوم رو بگ کردیرو به شدت پس زدم. تالش م دستش

 ن.روژان لطفا گوش بده به م-

 :دیچیصداش تو گوشم پ دوباره

 منتطرتم" ی"تا هر وقت بخوا

 رو گرفت: دستم

 روژان با تو...-

تو  یمحکم یلیحرفش رو کامل کنه برگشتم. اول دستش رو پس زدم و در آخر س نذاشتم

 صورتش زدم

 کف دستم به گِز گِز افتاد. که

 صورتش تکون دادم: یجلو دوارانهیاشاره ام رو تهد انگشت

 اصال. ایجلوم در ن گهید-

 .کردیرو با داد گفتم. فرهاد فقط نگام م اصال

 تمسخر گفتم: با

 انتظار تو. دمیمنتطرتم. آره؟ د یتا هر وقت بخوا-
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 هم پشت سرم اومد. دایاومدم. و رونیزدم و از اتاق ب کنارش

 داشتم." دیام یادیدوباره ز  دی"شا

 "فرهاد"

 

 بود زدم. زیم یکه رو یلیاتمام وس ریحرکت ز  هیبرگشتم و با  یعصب

 و پروانه وارد اتاق شدن. الدیکه م دینکش قهیدق کی به

 پروانه داغم تازه شد. دنید با

 زدم: داد

 .رونیپروانه؛ گمشو ب رونیبرو ب-

 انداختمش: رونیبلند سمتش رفتم بازوش رو گرفتم و از اتاق ب یترس نگاهم کرد. با قدم ها با

 برو گفتم. -

 بازوم رو گرفت: الدیم

 .کننیآروم باش فرهاد، همه دارن نگاهت م-

 همه تو سالن جمع شده بودن. داد زدم: برگشتم

 د؟یمگه شما کار ندار  نجا؟یچه خبره ا-

 به پروانه اشاره کرد که بره. الدیشد. م یسالن خال هیعرض چند ثان در

 و تو اتاق روژان بردم. دیدستم رو کش و

 زدم. یختم. با حرص تو موهام چنگمبل اندا یرو رو خودم

 شده فرهاد؟ یچ یبگ شهی:مالدیم
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 حرص بستم و زمزمه کردم: یهام رو از رو چشم

 رو... یفرهاد... همه چ یرو نابود کرد یهمه چ -

 

 ساعت قبل" می"ن

 به در خورد. یا تقه

 تو. ایب-

 گفتم: ارمیسرم رو باال ب نکهیا بدون

 آماده اس بده ب.... بگو نقشه ها اگه الدیبه م یدیس -

 سالم.-

 سرم رو باال گرفتم. عیسر 

 شک لب زدم: با

 پروانه؟-

 عشوه لبخند زد: با

 سالم فرهاد.-

 ؟یکنیکار م یچ نجایکردم: تو ا اخم

 مبل نشست. یرو

 داره. من رو شناخت. یت حافظه خوب یمنش یول نجایا اومدمیوقته ن یلیخ -

 گفتم: یلحن جد با

 ؟یواسه چ نجایا یاومد-
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 ی. دستش رو روستادیا میرو دور زد و کنار صندل زیبه روم زد. از جاش بلند شد. م یلبخند

 دستش رو پس زدم و بلند شدم. عیشونم گذاشت. سر 

 نکن پروانه.-

 شد: کیقدم بهم نزد هی

 دلم واسه ات تنگ شده بود. -

 پروانه. رونیگفتم: برو ب یجد

 نزد. دوباره گفتم: یحرف

 .گفتم رونیبرو ب-

 هوا دستش رو دور صورتم گذاشت و... یخم شد و ب هوی

 گفت: یبا وحشت بهم نگاه کرد و با لحن عاجزانه ا الدیم

 مگه نه؟ دیروژان ند-

 با تاسف تکون دادم: یسر 

 .دید الدیم دید-

 .دمیکش یتو موهام دست کالفه

 سمتم برگشت. الدیم

 ؟یبد حیرو واسه اش توض نیا ی،خوایچه طور م-

 و سردرگم گفتم: خسته

 .دونمیبه خدا نم الدیم دونمینم-

 مبل زدم. از جام بلند شدم. یرو چند بار به پشت سرم
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 ییهوی. نشستمیم ای شدمیبلند م ایو دائم  نمیجا بش هی تونستمیکالفه بودم که نم انقدر

 رو لبش نشسته بود. یخورد. لبخند گشاد الدینگاهم به م

 الد؟یچته م-

 گفتم: یهنوز لبخندش رو لبش بود؛ عصبکرد.  نگاهم

 چته؟ الدیم یشد وونهید-

 .نیبش-

 :دینگاش کردم. دستم رو کش جیگ

 .نیبش گمیم-

 نشستم: کنارش

 خب؟-

 

 "روژان"

 

انداختم. دستم رو بردم که  نیزم یرو رو یبار دهم تماس فرهاد رو رد کردم. دستمال کاغذ واسه

 زد رو دستم: دایبردارم که و گهید یکی

 تازه مُف هاتم تمام شدند. یکنینم هیگر  گهیتو که د گه،یزهرمار بسه د -

 :دیرو کش دماغم

 تموم شد، اون تلفن رو جواب بده خودش رو کشت. نیآ بب-

 حرص دستش رو پس زدم: با

 جواب بدم. خوامیدرد گرفت، نم مینیدرد، ب یآ-
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 .دیخند آروم

 کارت داشته باشه. دیبه خدا شا یلوس یلیواال به خدا، خ-

 کردم: هیتک ه،یرو با حرص تک یکاغذ دستمال

 من پام رو گذاشتم تو اون شرکت خراب شده. گهینداشته باشه، اگه د خوامیبه درک م-

 شده؟ یچ یبه منم بگ شهیروژان م-

 گفتم: یلحن عصب با

 یوقت بخوا تا هر گهی. بعد به من مدیبوسیبشه ها؟ داشت اون دختره رو م خوادیم یچ گهید-

 منتظرتم.

 ابروش رو باال داد. یتا دایو

 کنم؟یکار م ششیکه چرا پ یمثل روژا سرزنشم کن یخوایها! نکنه تو هم م-

 رو به نشونه نه تکون داد: سرش

 نه اصال.-

 به جانب گفتم: حق

 ؟یکنینگاه م ینجور یچرا ا ؟یپس چ-

 به روم زد: یلبخند

 .دید رو بوسپروانه، فرها دیشا یکنیچرا فکر نم-

 کم فکر کردم و دوباره با حرص گفتم: هی

 چرا فرهاد پسش نزد؟ یباشه حرف تو درست ول-

 ابروش رو کج باال برد و با خنده گفت: یتا
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 بهش زدم. ی. چشم غره ازدیپسش م دیتو اتاق شا یرفتیم رتریتو د-

 نکن. هیکارش رو توج یالک-

 گفت: یلحن جد با

 .یکنیاشتباه م یتو دار  دیشا گمیم یروژان دارم جد-

 شدم. رهیخ ینزدم و به نقطه ا یحرف

 گفت: یلحن دلسوزانه ا با

 تو صورتش. یدستت بشکنه روژان که اونجور نزن-

بد  یلی. خگفتیراست م دایبهم دست داد. دلم واسه فرهاد سوخت؛ و یحرف حس بد نیا با

 زدم تو صورتش.

 اومدم. رونیاز فکر ب میزنگ گوش یصدا با

 نگاه کردم. یصفحه گوش به

 :دیکنجکاو پرس دایو

 ه؟یک-

 از شرکت!-

 ذوق گفت:جواب بده. با

 رو ازم گرفت: ینه. با حرص گوش ایدل بودم که جواب بدم  دو

 .نمیبده به من بب-

 و سمتم گرفت. آروم گفت: دیکش یصفحه گوش یرو رو انگشتش

 .ریبگ-
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 رو گرفتم و دم گوشم گذاشتم. یمکث گوش با

 بله؟-

 :دیچیپ یتو گوش الدیم یصدا

 سالم روژان!-

 .الدیآقا م دییسالم، بفرما-

 گرفته شد: صداش

 ؟یخانوم بهادر -

 شدم: نگران

 شده؟ یچ-

 فرهاد!-

 از جام بلند شدم. با وحشت گفتم: خت،یدلم ر  یتو یز یچ هی

 ؟یفرهاد چ -

 مکث گفت: با

 .مارستانهیتصادف کردن االن تو ب-

 از دستم افتاد. یگوش

 .مارستانیسمته ب دمیبود که در رو باز کردم و دو ستادهینا نیکامل ماش هنوز

 نفس بکشم. تونستمیم یسخت به

 :ستادمیا رشیپذ کنار

 فرهاد مهرداد.-



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

150 

 

 .ستیو ب ستیاتاق دو-

 و سمته اتاق رفتم. به شدت در رو باز کردم: ستادمینا دایو منتظر

 فرهاد!-

 به شخص رو به روم نگاه کردم. ناباورانه

 زدم: فرهاد؟ لب

 . با تعجب گفت:کردینگاهم م جیگ فرهاد

 روژان؟-

 گفت: بستیکه درو م یرفت. در حال رونیب عیسر  الدیم

 .دیحرفاتون رو بزن-

 گفت: عیرفتم؛ سر  کیرفت. نزد رونیب و

 به خدا من...-

 لب گفتم: ریو بغلش کردم. آروم ز  اوردمین طاقت

 شکرت. ایخدا-

 به خودم اومدم، از بغلش جدا شدم. هویمکث دستش رو پشت کمرم گذاشت.  با

 هام رو تو هم کردم: اخم

 نه؟ دیدروغ گفت-

 گفت: عیسر 

 روژان به خدا من خبر نداشتم.-

 گفتم: یلحن قبل با
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 ؟یکنیچکار م نجایپس ا-

 حرص گفت: با

 به بهونه خواهرش آوردم. شعوریب الدیم-

 گفتم: عیسر 

 خواهرش!-

 حامله اس، گفت که فارغ شده.-

 آها!-

 گفت: طنتیش با

 واسه ات مهمم. دمیالبته بد نشد. فهم-

 به صورتم اشاره کرد. و

 گفتم: عیسر  نیواسه هم ه،یشدم منظورش چ متوجه

 .یالبته چون پسر خالم-

 خنده گفت: با

 !نیفقط هم ؟یجد-

 .اومد رونیسر و صدا از ب یبدم صدا یخواستم جواب تا

هر دومون گشاد  ی. کم کم چشم هاکردیبه فرهاد نگاه کردم. فرهاد هم کنجکاو بهم نگاه م جیگ

 .میبلند داد زد یشد و با صدا

 .الدیم-

 .دایو-
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 .رونیب می. در رو باز کردم و اومدمیدیدو عیسر 

 .میزد واریکه دستمون رو به د میافتیبود ب کینزد ادیدو از سرعت ز  هر

 .میکردینگاه م دایو و الدیوحشت به م با

 .یکارو کرد نیچرا ا گفتیم دایو

 پرو. یبه تو چه دختره  گفتیمدام م الدیم و

 یباال رفته بود. پرستار بخش هر کار  یلیهر دوشون خ یبه هم. صدا گهیبا هزار فحش د و

 .شدنیساکت نم کردیم

 :میو همزمان داد زد میشتو دوباره سمته اون دو برگ میبه هم نگاه کرد میو فرهاد برگشت من

 بسه.-

 .اومدینفس ها بود که م یِ از دادِ من و فرهاد تنها صدا بعد

 که اون اطراف بود با تعجب برگشته بودن سمته ما. یکس هر

 .الدیو فرهاد رفت سمته م دای. من رفتم سمته ومیزد یاحمقانه ا لبخند

 برو. دایبرو و-

 .میستادیا مارستانیب اطی. تو حدمیدستش رو کش و

 .میکردینگاه م الدیو م دایبه و نهیو فرهاد دست به س من

 گفت: یو جد یعصب فرهاد

 شما چتونه؟-

 مزخرفش. ینقشه ها نیبپرس با ا نی:از ادایو

 نگاه کرد: دایچپ چپ به و الدیم
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 به تو چه؟ ها به تو چه؟-

 اداش رو در اورد. دایو

 .یزشت نجورینکن هم-

 زد: غیج دایو

 .شعوریخفه شو ب-

 زدم: تشر

 .دایو میبسه،بر -

 رفت و اومد سمتم. الدیبه م یچشم غره ا دایو

 فعال خداحافظ.-

 برم که فرهاد دستم رو گرفت: خواستم

 روژان.-

 سمتش برگشتم. به

 شرکت؟ یایفردا م-

 صبح که افتادم اخم هام تو هم رفت. ادی

 بدم. حیبذار واسه ات توض-

 :دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 فعال. نمتونیبیفردا تو شرکت م ست،ین ازین-

 ازشون دور شدم. و

 سمتم برگشت: دایو
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 ؟یر یفردا م-

 .خوادینامه رو ازم م انیو پا ادیم گهیتکون دادم:آره، استاد تا دو ماه د یسر 

 ه؟یچ قاینامه ات دق انیپا ی:راستدایو

 هست به فرهاد گفته. یهر چ دونم،یواال نم-

 خنده گفت: با

 ت کنه. هیتنب خوادیحتما م-

 .دیشا دونمیزدم:نم یلبخند

 تو حال نبود. یخونه شدم، کس وارد

 زدم: مامان؟ داد

 .نجامیا-

 .اومدیاز تو آشپزخونه م صداش

 آشپزخونه رفتم: سمته

 سالم.-

 بهم انداخت. ینگاه

 ؟یاومد ریسالم، چرا د-

 گفتم: کردمیمانتوم رو باز م یکه دکمه ها یحال در

 هست؟ یغذا چ رون،یرفته بودم ب دایا وب-

 غذا بخور. ایبرو لباسات رو عوض کن ب ،یماکارون-

 :دمیشدم محکم گونه اش رو بوس خم
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 چشم عشقم.-

 اومدم. رونیاز آشپزخونه ب و

 کجان؟ هیبق-

 بابات که سرکاره، اون دوتا هم تو اتاقشون.-

 تکون دادم و از پله ها باال رفتم. اول رفتم سمته اتاق روژا. یسر 

 باز کردم. درو

 رو...-

 لبم نشست. یرو یروژا که خواب بود، لبخند دنید با

اومدم و رفتم  رونی. از اتاق بدمیرو بوس شیشونیپ ی. رودمیرفتم و مالفه رو روش کش سمتش

 سمته اتاق رهام.

 به در زدم. یا تقه

 تو. ایب-

 لبش نشست: یرو یمن لبخند دنیبود. سرش رو باال آورد. با د شیگوش یاتاق شدم. تو وارد

 ؟یخوب یداداش دهیبه ترش-

 نشستم زدم رو پاش و گفتم: کنارش

 ؟یتو خوب یچالق خواهر -

 خنده. همراه خنده اش من هم خندم گرفت. ریزد ز  بلند

 : زبون دراز.دیرو کش لپم

 زدم. به پاش اشاره کردم: یلبخند
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 چطوره؟-

 .کنمیبازش م گهیتا چند روز د ست،یبد ن یا-

 کنه؟یخوبه درد که نم-

 گفت: نه مهربونم. مهربون

 :دمیشدم گونه اش رو بوس بلند

 من برم اتاقم.-

 حاال. یبود-

 اشاره کردم: شیبه گوش طنتیش با

 .یخوبه دست به کار شد یمنتظره، راست-

 .دیخند زیر 

 اومدم. رونیواسش تکون دادم و از اتاق ب یدست

 که کنار پنجره بود افتاد. یاتاق شدم. ناخوداگاه نگاهم سمته صندوقچه ا وارد

 رو از تو کمد برداشتم و سمتش رفتم. دشیکل

 تخت گذاشتمش و کنارش نشستم. یرو برداشتمش

 بهش انداختم و با مکث درش رو باز کردم. ینگاه

 بود؛ میزدیلبخند م نیبه دورب عکس من و فرهاد که اول

 کردم. بلندش

 گرفتم. ییهویدختر عمم  یکه از فرهاد تو عروس یرو برداشتم. عکس یبعد عکس

 و میتر شد. اون شب با هم قهر بود قیعم لبخندم



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

157 

 

 یشوخ دونستمیم یو من ذوق زده قبول کردم ول دزدمتیم یگفته بود شب عروس بهم

 .کنهیم

نگاهش  دمشیجا د نیتر  یدنبالش گشتم تا باالخره گوشه ا یلیشب وارد باغ که شدم، خ اون

 .کردیرو گرفتم. اون هم داشت به من نگاه م

ساده دوست داشت، اما من  یلیاون موقع فرهاد من رو خ یول دیاز چشمم چک یاشک قطره

عکس من و  نیرو برداشتم. آخر  یتخت انداختم. عکس بعد یعاشقش بودم. عکس رو رو

 پشتش رو آروم خوندم: یفرهاد، عکس رو برگردوندم نوشته 

 ،هایت نفس هوای در کنم زندگی و

 .شوم تر عاشق و

 ...شوم تر قراریب و بیفتند شماره به هایم نفس و

 .من و باشی تو باز میخواهد دلم

 !بس و همین

 .ختنیر یرو گونه ام م یشتر یهام با سرعت ب اشک

عکس ها رو جمع کردم قفلش کردم و  عیسر  نیعکس ها رو نداشتم. واسه هم هیبق دنید توان

به صندوقچه  یکردم. برگشتم نگاه کوتاه میرو هم قا دیگذاشتم. کل شیقبل یصندوقچه رو جا

 زدم و روم رو برگردوندم. یانداختم. لبخند تلخ

*** 

 "روژان"

 تو هم وارد اتاق شد. یبا اخم ها روژا

 شده روژا؟ یچ-

 .نِ یر یرص گفت: خاله امشب دعوتمون کرد تولدِ شح با
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 تخت انداختم: یزدم و خودم رو رو یپوزخند

 .امیمن نم-

 ؟یگفت:جد متعجب

 بهش انداختم. ینگاه

 بخوابم. خوامیم رونیبرو ب یدیحاال که فهم ،یآره جد-

 شده بودم. رهیرفت. به سقف خ رونیباال انداخت و ب یا شونه

 .کنمیاما هنوز هم با فرهاد سرد رفتار م گذرهیشرکت چهار روزه که م یاتفاق تو از

هم  دیشد. شا الیخیبده اما نذاشتم و اون هم انگار ب حیکرد واسم توض یسع یلیروز اول خ دو

 فکرا بودم که چشم هام گرم شد و خوابم برد. نیبا پروانه خوشه و حوصله من رو نداره. تو هم

 هام رو به زور باز کردم. زنگ خونه چشم یصدا با

نگاه کردم. ساعت شش بود.  یدستم رو دراز کردم و به گوش یبلند شم اما به سخت نخواستم

 زنگ در اومد. با حرص بلند شدم از همون اتاق داد زدم: یدوباره صدا

 اومدم. سایوا-

 زنگ برنداشت. یتا در رو باز کنم دستش رو از رو قایدق

 زهرمار.-

 در رو باز کردم. و

 خودش رو تو خونه انداخت. دایو

 . با تعجب نگاش کردم:میخوردیدادم وگرنه به هم م یجا خال عیسر 

 دا؟یو یخوب-

 .دیکشیتند نفس م تند



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

159 

 

 وانیگذاشته بود. رفتم تو آشپزخونه واسش آب آوردم. ل نشیشده بود و دستشو رو س خم

 رو سمتش گرفتم:

 بخور. ریبگ-

 سر خورد. هیمبل نشست. آب رو  یرو ازم گرفت رو وانیل

 .کردمیهم همونجور کنجکاو نگاهش م من

 و برگشت سمته من. دیکش قیتا نفس عم چند

 شده؟ یچ یبگ شهیاگه نفست اومد سرجا م-

 حرص گفت: با

 تو خونه. یجشن دارن و تو نشست نایشد و درد خاله ات ا یچ-

 تعجب گفتم: با

 ؟یدونیتو از کجا م-

 بهم رفت: یغره ا چشم

 زنگ زدم به روژا اون بهم گفت. ،یهر چقدر زنگ زدم برنداشت-

 تکون دادم:آها. یسر 

 بهش اشاره کردم: کنجکاو

 ؟یاومد ینجور یخب حاال تو چرا ا-

 زد: یپهن لبخند

 من؟-

 شک گفتم: با
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 آره.-

 گفت: یجد هوی

 اومدم تو رو ببرم اونجا.-

 من عُم...-

 تو حرفم: دیپر 

 شده به زور. ی. اومدم ببرمت حتیکه تو اجازه بد ومدمیحرف نزن روژان، ن-

 هام رو تو هم کردم: اخم

 .امیمن نم یول-

 حرص گفت: با

 .یفرهاد گوش بد یبه حرفا دیبا ؟یفرار کن یخوایم ی. تا کیکنیتو غلط م-

 شد دستم رو گرفت: بلند

 پاشو.-

 رو پس زدم: دستش

 .ستیفرهاد اصال واسم مهم ن دا،یو خوامینم-

 ساکت شد. هویو  دیخند بلند

 بود. یجوک قشنگ-

 گفت: یرو گرفت و جد دستم

 حاال پاشو.-

 دستش رو پس زدم. دوباره
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 .دمیترس شییبرگشت چنان بد نگام کرد که خدا که

 تو بذار کنار. یگفت: بلندشو روژان بچه باز  یجد

 اما...-

 زد: داد

 پاشو روژان.-

 شدم.بلند  عیسر 

 رفت سمته اتاقم: عیچهره اش مشخص بود خنده اش گرفته. سر  از

 دنبالم. ایب-

 سرش رفتم. پشت

 

 اتاق که شد، اول سمته کمد رفت. وارد

از لباس هام که سبز رنگ بود رو برداشت.  یکینگاه کرد. در آخر  میمجلس یبه لباس ها قیدق

 تنه به بعد کلوش بود. نییشکم تنگ و از پا یبود. تا رو یو ساده و حلقه ا کیش

 رو کنارش گذاشت. میپاشنه ده سانت یمشک یتخت انداخت همراهش کفش ها یرو رو لباس

 سمتم. برگشت

 .نیخب بش-

 نشستم. یصندل یاجبار رو به

 چشم هام بود. شیربع ساعت دوره آرا قایدق

 .ایبرم عروس خوامیحرص گفتم: نم با
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 ساکت.-

 از خود نباشه واقعا قشنگ شده بودم. فینگاه کردم تعر  نهییکارش تموم شده بود. تو آ باالخره

چشم هام رو مظلوم تر و  مل،یو ر  شهیمثل هم یخط چشم مشک هیچشمم ساده،  شیآرا

 .دادیقشنگ تر نشون م

 قرمز و رژ قرمز هم زد. یگونه  رژ

 میلباس هام رو عوض کردم. به ساعت نگاه کردم هشت و ن عیفقط باز گذاشته بود. سر  موهامم

 شده بود.

 هم که طبق معمول واسه خونه خالم زودتر از همه رفت. مامان

 .می: تموم شد... بر دایو

 زده بود تو صورتش. کیکوچ شیآرا هیسمتش خودش هم  برگشتم

 .میزدم: بر  یلبخند

 

 "فرهاد"

 آروم زد بهم: الدیم

 اد؟یروژان نم-

 گفتم: آروم

 .ادیفکر نکنم ب دونمینم-

 بهم انداخت: ینگاه

 ؟یخوب-

 .گردوندمینگاهم رو به اطراف م نهیحال خرابم رو نب نکهیا واسه
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 به در افتاد هنوز هم منتظرِ روژان بودم. در باز شد. نگاهم

 رهیبهش خ یپلک زدن چیاول متوجه ام شد افتاد. بدون ه ی قهیبه نگاه روژان که تو دق نگاهم

 شده بودم.

بودم. داشت به  خشیرفت. نگاهش رو ازم گرفت. اما من هنوز م هیآهسته سمته بق یقدم ها با

 .دادیسالم م هیبق

 درست رو به روم. نگاهش دوباره تو نگاهم قفل شد. ستادیا باالخره

 پخش شد. یبلند یزمان آهنگ با صدا هم

 همه رفتن وسط. هویو داد بلند شد و  غیج یصدا

 .کردیها خاموش شد و فقط رقص نور کار م المپ

 "یلیاز سامان جل هی"چه حاله خوب

 نبود خوشحال و بود تو با میشه مگه"

 نبود آل ایده رویاهای فکر به

 نبست دل زندگی این به و باشی تو

 "؟هست این از بهتر مگه

 هم نگاهم به نگاهش قفل بود. هنوز

 لبم نشست. یرو یرو با ناز کنار زد. لبخند موهاش

 زندگیمی ی همه... عاشقیمی رویای"

 عزیزم ذارمینم تنها

 تو خندیدن واسه ؛تو دیدنِ یِ واسه

 "ریزمیم هم به شهرو
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 نگاهم رو ازش گرفتم. الدیم یرو ازم گرفت. با صدا نگاهش

 اومد.-

 به روژان اشاره کرد. و

 .دونمیم-

 خوبیه حال چه ،خوبیه حال چه"

 وبیهخ حال چه ،خوبیه حال چه

 "خوبیه حال چه ،خوبیه حال چه

 .دمشیسمته روژان اما نبودش. با چشم دنبالش گشتم که وسط د برگشتم

 .دیرقصیو همراهشون م دیخندیته دل م از

 نبود عاشق و داشت رو تو میشه مگه"

 نبود موافق تو با خندیمی وقتی

 شکست تو با تنهایی عمر یِ شیشه

 "؟هست این از بهتر مگه

 دستم رو کشوند و بردم وسط. الدیم هوی

 الد؟یم یکنیچکار م-

 بهم انداخت: ینگاه

 امشب رو از دست نده.-

 "خوبیه حال چه"

 . دنیاومد سمتم و روبه روم شروع کرد به رقص عیسر  مییدختر دا الله
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 هات خنده با آرومم ،چِشات به میشم خیره"

 همیشه دارم دوسِت رو تو

 خوشم حالِ دلیل ،شم تو عاشقِ میخوام

 !"نمیشه کسی تو جز

به الله سمته روژان که پشتش  توجهیب نیهم یاش تو هم رفت. واسه  افهیکردم روژان ق حس

 بهم بود رفتم.

 رو گرفتم و برگردوندمش سمته خودم. دستش

 .کردمیخورد اما بعدش ادامه داد. همراه با آهنگ حرکت م کهی اول

 ش هم به رقص در اومده بودن.که موها دیپر یم نییباال و پا روژان

 فقط تو با دنیا داره جذابیت"

 ازت دلم داره که هایی خاطره

 هام لحظه همه تو پیشِ العادست فوق

 ؟بخوام چی این از بهتر

 "خوبیه حال چه

 تمام شد. آهنگ

 کمرش رو گرفتم عیکه سر  وفتهیبود ب کینزد روژان

 رو باال گرفت. نگاهمون تو هم قفل شد. سرش

 آهنگ آروم بود. هی نباریا یپخش شد ول یبعد آهنگ

"KalbiminTek sahibine , irem Derici" 
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"Dualar eder insan 

 میکند زیادی دعاهای انسان

mutlu bir ömür için 

 شاد زندگی یک برای

Sen varsan her yer huzur 

 آرامش و صلح از پر جا همه باشی تو اگر

 ستا

huzurla yanar içim. 

 "میسوزد آرامش این با درونم

از  یکی. دستم رو پشت کمر روژان گذاشتم. روژان میشده بود رهیبه هم خ یپلک زدن چیه بدون

 شونش گذاشت. یرو رو گهید یکیم ، و  نهیدستاشو کنار س

"Çok şükür bin şükür seni bana 

verene 

 شکر گذارم یلیخ داد من به را تو که کسی به

Yazmasın tek günümü sensiz 

kader 

 من روزگار در نباید تو بدون روز یک حتی

 "شود نوشته
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 .میبود رهیهم خ یو هنوز هم تو چشم ها میخوردیآهنگ آروم تکون م تمیر  با

 قلبم گذاشتمش. یروژان رو گرفتم. و آروم رو دستِ 

"Ellerimiz bir gönüllerimiz bir 

 است یکی قلبهایمان و دستها

Ne dağlar denizler engeldir 

sevene. 

 "نمیآیند حساب به مانعی عاشق فرد برای دریاها نه و کوهها نه

 رو آروم از چشم هام گرفت و به دستش نگاه کرد. نگاهش

 روژان هم حسش کنه. خواستمیو م کردمیقلبم رو خودمم حس م ضربان

 جمله رو بهش برسونند که دوستش دارم. هیفقط  خواستنیکه م ییها ضربان

 

"Bu şarkı kalbimin tek sahibine 

 است من قلب صاحب تنها برای آهنگ این

Ömürlük yarime gönül eşime 

 "ام روح هم برای ام ابدی عشق برای

 ام گذاشت. دستم رو دور کمر روژان حلقه زدم. نهیس یرو رو سرش

"Dualar eder insan 

 میکند زیادی دعاهای انسان

mutlu bir ömür için 
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 شاد زندگی یک برای

Sen varsan her yer huzur 

 آرامش و صلح از پر جا همه باشی تو اگر

 ستا

huzurla yanar içim. 

 "میسوزد آرامش این با درونم

 .دمیکش مینیموهاش رو به ب یرو آروم دور گردنم حلقه زد. با لذت بو دستش

"Çok şükür bin şükür seni bana 

verene 

 شکر گذارم یلیخ داد من به را تو که کسی به

Yazmasın tek günümü sensiz 

kader 

 من روزگار در نباید تو بدون روز یک حتی

 "شود نوشته

 .دیکش یقیگردن روژان بردم. نفس عم یرو تو سرم

 از روژان دست بکشم. خواستمینم گهید

"Ellerimiz bir gönüllerimiz bir 

 است یکی قلبهایمان و دستها

Ne dağlar denizler engeldir 
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sevene. 

 "نمیآیند حساب به مانعی عاشق فرد برای دریاها نه و کوهها نه

 

 تو گوشش زمزمه کردم: آروم

 دوست دارم.-

 دستم رو تنگ تر کردم. یحلقه  و

 

"Bu şarkı kalbimin tek sahibine 

 است من قلب صاحب تنها برای آهنگ این

Ömürlük yarime gönül eşime 

 "ام روح هم برای ام ابدی عشق برای

 دوست دارم.. یلیگفتم: خ دوباره

 .میتموم شد. همزمان هر دو سرمون رو باال آورد آهنگ

 

 "روژان"

حس  خواستمی. هنوز تو شوک حرف فرهاد بودم و مگردوندمیفرهاد م یچشم ها نیرو ب نگاهم

 رو از تو چشم هاش بفهمم. یواقع

 :دیچینجوا مانندش تو گوشم پ یصدا

 دوست دارم.-
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 به روم زد. دستم رو گرفت و همراه خودش برد. یلبخند

 زد و لب زد: یگره خورد. چشمک دایبه نگاه خندونِ و نگاهم

 .یموفق باش-

 ود.آهنگ دوباره باال رفته ب ی. صدامیستادی. درست وسط باغچه امیرفت رونیدر ب از

 .میبود ستادهیا یحرف چیهم بدون ه یبه رو رو

 انداخت و دوباره آورد باال: نییرو پا سرش

همون روزها هم دوست داشتم. همون موقع که بهت گفتم حس ات بچگونه اس، دوست -

 دمیترسیم نی. از اکنمیفراموشت م یاگه نباش کردمیباور کنم. فکر م خواستمیداشتم. اما نم

دوست داشتم دوباره و  یرفت ی. وقترهیم نیاز ب عیکه سر  یچگونه باشه حسکه حست بهم ب

منتظر بودم. از حالِ خودم  یلیخ یاما نداد ؛یبد امیپ یالک یبهونه  هیخودت به  شهیمثل هم

چهار ماه اول بود  دی. شایکه برگرد خواستمی. خودم پست زده بودم و خودمم مکردمیتعجب م

بد ازم ضربه  دونستمیرو نداشتم. م شتیاومدن پ یمنم دوست داشتم. اما رو دمیکه فهم

کردم و از قهر باباهامون استفاده  هیخودم رو تنب نیهم سهبد پست زدم. وا دونستمی. میخورد

. باالخره ارمیشانس بودم. تا دوباره بدستت ب هیخونه تون اما منتظرِ  اومدمین گهیکردم و د

 کردم. داتیپ

 لبش نشست: یرو یلبخند

 .دمیپروانه د یرو رو تتیحساس نکهی. تا ایدوسم ندار  کردمیفکر م-

 هام تو هم رفت. اخم

 و گفت: دیخند

عدد  هیمن حرفم رو بزنم، انگار قسمته واسه حرف زدن من حتما  یچهار روز شد و نذاشت-

 نیباشه. چهار سال گذشت تا بهت بگم دوست دارم. چهار روز گذشت تا بهت بگم ب یچهار 
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گرفتش. اون  یجد یلیواسه قبال که پروانه خ یالک یرابطه  هی. ستین یچیمن و پروانه ه

 .زدمیخودم پسش م یومدیتو هم نم هنکردم. اگ یروز من کار 

 با عجز گفت: باور کن روژان. و

 انداختم. نیینزدم و سرم رو پا یحرف

 چونه ام گذاشت و سرم رو باال آورد. ریرو ز  دستش

 .مونهیپش گفتیو م زدیدلشو م یشدم. چشم هاش همون حرف ها رهیچشم هاش خ تو

 ؟یدیگفت:منو بخش آروم

 لبم نشست. یرو یتلخ لبخند

 رو ازش گرفتم و گفتم: روم

 یسه روز از کس ایاز دو  شتریب تونمیکه نم شمیاخالق خودم خسته م نیوقتا از ا یبعض-

 ناراحت بشم.

 کردم. نگاهش

 رو نبخشم. یکس ستمیدلخور بشم. بلد ن یاز کس ستمیمن بلد ن-

لبم  یرو ی. لبخنددیبلند و باذوق خند یبا صدا هویلبش نشست و  یکم لبخند رو کم

 بغلم کرد و تابم داد. هوینشست. 

 زدم و دستم رو دورِ گردنش حلقه زدم. یغیترس ج از

 شدم. رهیبه آسمون خ جانیذوق و ه با

 که بعد از هزار سال ستیمحال ن دی"شا

 غبار وار. یروز 

 باد. یپو آشفته
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 .یدور دست دشت در

 ها نهان. دهید از

 برگ ارغوان. بر

 .یبار یجو یپا ایبا خزان  دهیچیپ

 اشک مه روان چون

 بنشاند. گریکدی یپهلو

 برساند." گریکدیرا به  ما

 .یر یمش دونیفر 

 چشم هام رو باز کردم. امیزنگ پ یصدا با

 برداشتم. یعسل یرو از رو یدراز کردم و گوش دستمو

 رو باز کردم. امیلبم اومد. پ یرو یاسم فرهاد لبخند دنیفاصله از صورتم نگهش داشتم. با د با

 بوس و قلب. کریدنبالت" همراه با است امی. بدو آماده شو دارم. مریصبحت بخ زم،ی"سالم عز 

 تخت انداختم یرو رو یتر شد. گوش قیعم بخندمل

 .رونیبلند شدم. اول رفتم صورتم رو شستم و اومدم ب و

و  میمشک یداشت در اوردم. همراه با شلوار ل یر یرو که ز  میگر یج یکمد رفتم. مانتو سمته

 تخت انداختمشون. یمقعنه ام رو

 تو صورتم زدم. یقهوه ا شیآرا هی ش،یآرا زیسمته م رفتم

 .دمیرو دوباره به مژه هام کش ملیخم شدم. ر  عیسر  یگوش یصدا با

 .رونیرو برداشتم و اومدم ب فمینگاه کردم. خوب بود. ک پمیت به
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 اومد: رونیاز آشپزخونه ب مامان

 کجا؟ پس صبحانه؟-

 :دمیاش رو و بوس گونه

 .خورمیتو شرکت م-

 اپن بود برداشتم. یکه رو یاز تو ظرف ینیر یش هی و

سمته در  یشتر یزنگ خورد. جواب ندادم. با سرعت ب می. دوباره گوشدمیرو پوش هام کفش

 در بود. یفرهاد درست جلو نِ یماش رونیرفتم. اومدم ب

 لبش بود. یرو یسوار شدم. برگشت سمتم لبخند عیلبم نشست سر  یرو یلبخند

 سالم...-

 .زمیگفت: سالم عز  مهربون

 .میکرد ی، دست دادم و روبوسسمتم دیرو کش دستش

 .کردیسرجام. هنوز داشت نگاه م برگشتم

 :میدیخند آروم

 ؟یبر  یخواینم-

 به روم زد: یلبخند

 چرا حتما.-

 حرکت کرد. و

 ؟یصبحانه خورد-

 نه.-
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 رو گرفت: دستم

 .میصبحانه بخور  میپس اول بر -

 نگاهش کردم: برگشتم

 شه؟ینم رید-

 باال انداخت: ییابرو

 نچ.-

 تکون دادم: یسر 

 پس باشه.-

 . دستش رو محکم گرفتم.کردیم یدستم باز  یبا انگشت ها آروم

 شاپ نگه داشت. یکاف یزد. رو به رو یسمتم در سکوت لبخند برگشت

 .میخب بر -

 .ستادی. کنارم امیشدم. منتظر موندم تا با هم بر  ادهیپ نیماش از

 زدم و دستش رو گرفتم. یرو سمتم دراز کرد و مهربون نگاهم کرد. لبخند دستش

 .میشاپ شد یداد و راه افتاد. با هم وارد کاف یکیرو فشار کوچ دستم

 گارسون هم سمتون اومد. مینشست تا

 بهم انداخت: ینگاه فرهاد

 ؟یخور یم یچ-

 اُوم...-

 من گفت: یکه فرهاد جا کردمیفکر م داشتم
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 .ییکاکائو کیقهوه و ک-

 .دمیکردم و خند نگاهش

 خنده گفت: با

 درست گفتم نه؟-

 .قایدق-

 به گارسون گفت: رو

 دوتا از هر دو.-

 دستم گذاشت و تو چشم هام زل زد. یکه رفت برگشت سمتم. دستش رو رو گارسون

 فرهاد!-

 بله؟-

 فرهاد!-

 بله؟-

 فرهاد!-

 اش گرفت و گفت: خنده

 جانم؟-

 گفتم: یلحن آروم و با احساس با

 تنگ شده بود. یلیدلم واسه جانم گفتنت خ-

 داد: یرو فشار کوچک دستم

 من هم دلم واسه فرهاد گفتنت تنگ شده بود.-
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 خنده گفتم: با

 فرهاد. گمیدارم م دمتیکه د یمن که از روز -

 زد: یلبخند

 واسه جانم گفتن. دهیم زهیفرهاد گفتن فرق داره. انگ نینه اون فرهاد گفتن با ا-

به  یهر از گاه میارش ها رو آوردن و در سکوت خوردانداختم. سف نیینزدم و سرم رو پا یحرف

 .دمی. ظرف رو عقب کشمیزدیو لبخند م میکردیهم نگاه م

 رو باال آورد. سرش

 ؟یشد ریس-

 آره.-

 :دیرو عقب کش ظرفش

 .میپس بر  ،یاک-

 تکون دادم: یسر 

 .میبر  -

 زد و از جاش بلند شد. یلبخند

 .امیاالن م نیبرو تو ماش-

 م گرفت.رو سمت چییسو و

 رو گرفتم. جییسو

 .ایب عیباشه، سر -

 گفت: رفتیکه داشت م یحال در
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 .زمیچشم عز -

 شدم. نیاومدم و سوار ماش رونیشاپ ب یکاف از

 اومد. کنجکاو برگشتم سمتش و نگاهش کردم. شیگوش یآسانسور شدم. صدا وارد

 ابروم رو باال بردم. یاسم پروانه، تا دنیرو در آوردم. با د یگوش

 آسانسور زل زدم. وارینزدم به د ینگاهم کرد. حرف یگناهیرو قطع کرد و به حالت ب یگوش

 گفتم: هوی

 .گهیپرو شد د ایب-

 .گشتمیم یدنبال گوش فمیکه با حرص تو ک یحال در

 .شدمینم التیخیب گهید ،یدیبوسیمنو م یاگه اونجور  گهیآره د-

 دستش رو پشت کمرم گذاشت و... هوی

 از دستم افتاد و دستم تو هوا موند. فیبود که ک ییهویحرکتش  انقدر

 رفت. عقب

 نشو. المیخیوجه ب چیبه بعد به ه نیپس از ا-

 انداختم. نییزده سرم رو پا خجالت

 "فرهاد"

 

 انداخته بود. نییلبم نشست. روژان خجالت زده سرش رو پا یرو یمحو لبخند

 رو برداشتم. گرفتم سمتش: فشیشدم ک خم

 .رشیبگ-
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 بهش کردم. ی. نگاهستادیرو گرفت. آسانسور ا فیحرف ک دونب

 .رونیب دیبهم انداخت و دو ینگاه میرو با مکث باال آورد. ن سرش

 تکون دادم و پشت سرش رفتم. یخنده سر  با

 بهش و رفت داخل اتاقش. دمیکه نرس رفتیم عیسر  انقدر

که  یوارد اتاق شد. با لبخند پهن الدیننشسته بودم که م یاتاق شدم. هنوز پشت صندل وارد

 .کردیلبش بود بهم نگاه م یرو

 نگاهش کردم: جیگ

 چته؟-

 رو از هم باز کرد. دستاش

 .چیواال من ه-

 به من اشاره کرد. و

 شد؟ یتو بگو چ -

 تکون دادم: دنیفهم یبه معن یسر 

 آهان. -

 حرص گفت: با

 ؟یشد؟ باهاش حرف زد یخب بگو چ گه؟ید هیآهان چ-

 بهش انداختم. یکوتاه نگاه

 گفت: یحالت عاجزانه ا با

 گه؟یبگو د اریدر ن یفرهاد مسخره باز -
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 با شک گفت: و

 د؟یبا هم-

 زدم: هیتک یرو باال آوردم به صندل سرم

 رون؟یب یر یرو دادم م نیاگه جواب ا -

 نازک کرد: یچشم پشت

 .رمیآره م شعور،یب -

 تکون دادم: یسر 

 خوبه، آره.-

 شک گفت: با

 ؟یعنی-

 . از خنده اش منم خندم گرفت.دیخند یبا خوشحال هوی

 مبل نشست. یرو

 ؟یداداش پس باالخره کارِ خود تو کرد ولیا-

 نگاهش کردم. یجد

 الد؟یم-

 رو از تو ظرف برداشت: ینیر یشد ش خم

 هوم؟-

 از جاش بلند شد. حرفیب د؛یرو که د میبرگشت سمتم. نگاه جد و

 کار دارم. یلیمن برم خ-
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 تکون دادم. یسر 

 آره برو.-

 اومد. رونیاز ب یینگذشته بود که صدا ها الدیاز رفتن م قهیدق پنج

 بلند شدم. یصندل یچه خبره؛ از رو نمیشدم که بب کنجکاو

 یبلند یکه تو بغل هم هستند و با صدا دایو و الدیم دنیاتاق رو که باز کردم با د در

 شوکه شدم. دندیخندیم

. به اطراف نگاه کردیبه من به اون دو نگاه م هیشب یسمته اتاق روژان، اون هم با وضع برگشتم

 کردم. اخم هام تو هم رفت. از کارشون واقعا حرصم گرفت.

 و بلند گفتم: یجد

 !الدیم-

 "روژان"

 هاش بدجور تو هم بود. اخم

 کرد و با حرص گفت: هیبه سمته بق رو

 سرکارتون. دییاگه تموم شد بفرما ه؟خبیینمایس لمیف-

 گفت: دایو و الدیرو به سمته م و

 تو اتاق. نیایب-

 :داینگاه کردم. با خنده زد به و الدیخودش وارد اتاق شد. نگران به م و

 .دهینگاش کن چه ترس-

 با حرص دستش رو پس زد. دایو

 .میدرست کرد یینمایس لمیرسما ف کشمونیحق داره، االن م-
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  فرهاد رفتم:اتاقِ  سمته

 .گهید دیایب-

. ستادمیزده بود بهش. کنارش ا هیزده بودم که دستش رو تک هیتک زیاتاق شدم. فرهاد به م وارد

 هیبچه هاشون رو تنب خواستنیکه م ییمثل مادر پدرا میشده بود قایاون دوتا هم وارد شدن دق

 کنند.

 گفت: یجد یبا لحن فرهاد

به هم و دعوا  دیپر یبار مثل بچه ها م هی ه؟یچ ایمسخره باز  نیتئاتره؟ ا یصحنه  نجایا-

 بغل هم. دیپر یبار هم مثل عاشق ها م هی د؛یکنیم

 سرش رو باال گرفت و مظلوم گفت: دایو

 .دیکه تو و روژان دوباره باهم میآخه خوشحال شد-

 گفت: یلبم نشست. فرهاد با لحن آروم یرو یلبخند

 اونم وسط کارمندا. ستین نجایاجاش  ؟ینجور یا یاما خوشحال-

 .خوامیفرهاد، من معذرت م ی:حق دار الدیم

 زد: الدیم یبه رو یلبخند فرهاد

 .ستیمعذرت الزم ن-

 با ذوق گفت: هوی دایو

 د؟یکنیم یعروس یخب ک دیرو ول کن نیحاال ا-

 ؟ی:عروسمیو با هم گفت میبرگشت دای. به سمته ومیو فرهاد با تعجب به هم نگاه کرد من

 و با شک گفتن: رگشتندیمتعجب به هم نگاه کردند. سمته ما  دایو و الدیم نباریا

 د؟یکنینم یعروس-
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 نگاهم کرد: جیگ دایو

 روژان؟-

 به فرهاد انداختم. ینگاه کردم و نگاه دایحرص به و با

 گفت: یبا لحن متعجب الدیم

 فرهاد؟-

 نیفرهاد اصال همچ یعنیانداختم.  نییسرم رو پا نیتو هم فرهاد افتاد. غمگ یبه اخم ها نگاهم

 دواریام یادیز  شهیبه خودم زدم باز هم مثل هم یکه اخم کرده؟ پوزخند ستیتو فکرش ن یز یچ

 شدم.

 گفتم: آروم

 من برم تو اتاقم.-

 رفتم. رونینگاه کنم ب یبه کس نکهیا بدون

*** 

 .دمیکشیبرگه م یحرص خودکار رو محکم رو با

 .رمیبگ ادیمجبورش کنم که ب خوامیمانگار من  کنهیاخم م-

 برگه زدم. یخودکار رو محکم پشت سر هم رو نوک

 .کنهیاخم م کنه،یاخم م-

 .ستادمیچونه ام برداشتم و ا ریبه در خورد. هول شدم دستم رو از ز  یا تقه

 به خودم اومدم آروم گفتم: هوی

 چه مرگته آخه؟-

 سرجام: نشستم
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 تو. ایب-

 باهاش آشنا شده بودم وارد اتاق شد. یاز کارکن ها که تازگ یکی نایش

 بود، ازش خوشم اومده بود. یخوب دختره

 زد. یگشاد لبخند

 داخل. امیب شهیسالم روژان جون، م-

 زدم. یلبخند

 داخل. ایب زمیسالم عز -

 نگاهم کرد و وارد اتاق شد. مهربون

 :دمیبهش انداختم و کنجکاو پرس ینگاه

 نا؟یچه خبر از س-

 با ذوق گفت: نیمتوجهش نشد واسه هم نایفرهاد وارد اتاق شد؛ اما ش همزمان

 روژان بذار بهت بگم. یوا-

 ...نیش-

 بگم. یکیگفت:نه بذار من اول حرف بزنم تو روخدا مونده تو دلم واسه  عیسر 

 به نشونه صبر دستش رو باال آورد. فرهاد

 گفتم: ناچار

 باشه بگو.-

 زده تو جاش جا به جا شد: جانیه

 صبح از شهرشون اومد اهواز. قربونش بشم. روزید-
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 خب؟-

 داد. ادامه

واسم که منو  دیاز دوستام نقشه کش یکی. بعدش با میمن خبر نداشتم آخه با هم قهر بود-

 شد. یچ یروژان اگه بدون یکه دوست دارم... وا ییبکشونه جا

 شد؟ یبه فرهاد انداختم:چ ییکوتا نگاه

 همون روز اول بهم گفت. یعنی خواد؛یکه من رو واسه ازدواج م دونستمی:من از اول منایش

 گفتم: هیتکون دادم. به فرهاد چشم دوختم و با کنا یسر 

 رفت؟یوسط اخم هاش تو هم نم اومدیبحث ازدواج م یوقت یعنیآها -

 ابروش رو باال برد. یبا تعجب تا فرهاد

گفت  عیبار هم دوست من و اون بحث ازدواج رو گفتن که اون سر  نیولگفت: نه اصال. ا عیسر 

 رو ول کن. نیقصدم ازدواجه حاال ا

 زدم: یپوزخند

 خب بگو.-

 انداخت. نییسرش رو با خنده پا فرهاد

خواستم بلند شم برم که  گهی. داومدیاما ن اد؛یدوستم قراره ب کردمیخالصه رفتم، من فکر م-

 فت.رستوران ر  یبرق ها هوی

 ...هویتر گفت:  یجانیه

 که خندم گرفت. گفتیم یبا لحن اکشن چنان

 از پشت بغلم کرد. برم گردوند و َل... نایس

 گفتم: عیسر 
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 نگو نگو.-

 تعجب گفت: چرا؟ با

 به فرهاد رفتم: یغره ا چشم

 از اونجا به بعدش رو بگو.-

 رفته گفت: چرا؟ وا

 گفتم: یحرص

 .گهیبگو د شیاز بق-

 تکون داد: یسر 

جلو پام  نایباشه. خالصه من که هنوز شوک اول رو رد نکرده بودم. شوک دوم بهم وارد شد. س-

 کرد. یزانو زد و ازم خواستگار 

 زده گفتم: جانیه

 ؟یجد-

 ذوق گفت: با

 به خدا.-

 ؟یلیبود خانوم سه یخب جوابت چ-

 و به سمِت فرهاد برگشت. دیکش یغیاز ترس ج نایش

 بود: دهیرنگش پر  کامال

 مهرداد؟ یآقا-

 زد. یلبخند فرهاد
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 .یحتما خبر کن یمبارک باشه، عروس-

 گفت: عیانداخت و سر  نییخجالت زده سرش رو پا نایش

 .دیببخش -

 رفت. رونیب و

 حرص سمِت فرهاد برگشتم. با

 گناه داره. ؟یینجایبفهمه ا یچرا گذاشت-

 باال انداخت. یا شونه

 زاست؟یچ نیدادن ا حیتوض یبه من چه آخه شرکت جا-

 شدم. رهیبهش خ ینگاه حرص با

 ه؟یتکون داد: چ یسر 

 باال انداختم: یا شونه

 .یچیه-

 دستم رو گرفت. چسبوندم به در و فاصلش رو باهام کم کرد: هویرفتم که  زیم سمتِ 

 روژان خانوم چشه؟ اخم هاش تو همه.-

 بود. نییصورتم بود؛ مجبور شدم سرم رو کج کنم اما نگاهم پا کینزد یلیسرش خ چون

 .ستین میز یچ یچیه-

 بودم رو کنار زد. ختهیموهام رو که کج تو صورتم ر  ی. چتر دیخند آروم

 .یستین یدروغگو خوب-

 بدجور گرمم شده بود. ادشیز  یکیرو پشت کمرم گذاشت. از نزد دستش
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 رو باال انداختم. نگاهم

 فرهاد.-

 صورتم چرخوند: یاجزا نیرو ب نگاهش

 هوم؟-

 تر کرد. کیسرش رو نزد و

 گرمم شد.-

 شد: رهیچشم هام خ به

 خب؟-

 اش گذاشتم. نهیس یانداختم و رو نییرو پا سرم

 هاش دم گوشم بود آروم گفت: لب

 ن؟ییپا یچرا سر تو انداخت -

 .شدیخوردن نفس هاش به گردنم مور مورم م با

 عقب بره. کمیقدم جلو رفتم که باعث شد سرش  هی امیدر باز اون حالت  نکهیا واسه

 رو دور کمرش حلقه زدم. دستم

 ؟یچرا بغلم کرد-

 زدم: یلبخند

 دلم واسه ات تنگ شده بود.-

 عقب رفت. قهی. بعد از چند دقدیسرم کش یرو رو دستش

 نگام کرد: مهربون
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 رون؟یب میبر  یک-

 شدم: رهیبه سقف خ یحالت متفکر  با

 امشب خوبه؟ م؟یبر  یاُوم ک-

 رو لبش نشست: یلبخند

 .هیعال-

 .دیشد گونه ام رو بوس خم

 دنبالت. امیپس شب م-

 رو تکون دادم. سرم

 باشه.-

 رفت. رونیاتاق ب از

 زدم: یگونه ام گذاشتم لبخند پهن یرو رو دستم

 .زمیعز -

 نه انگار ازش ناراحت بودم. انگار

 رو به روم بلند کردم. یندهاپرو یگردنم سرم رو از تو یاحساس گرفتگ با

 و به خودم کش و قوس دادم. دمیبه گردنم کش یدست

 ...یآخ-

 اتاق باز شد. فرهاد سرش رو داخل آورد. در

 .میبدو بر -

 شد. وارد
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 ؟یتو برنداشت لیاِ هنوز وسا-

 زدم. و از جام بلند شدم: یلبخند

 .کنمیاالن جمع م-

 رو برداشتم. به سمتش رفتم. لمیوسا

 .میتموم شد بر -

 بهم زد. دستش رو پشت کمرم گذاشت. یمهربون لبخند

 برو.-

 زده بود. هیتک نیافتاد که به ماش الدینگاهم به م میکه شد نگیاومدم. وارد پارک رونیاتاق ب از

 شده؟ ی: چفرهاد

 اشاره کرد: نیابرو به ماش با

 خراب شده.-

 رفت و گفت: نیسمتِ  ماش فرهاد

 .رسونمتیپس سوارشو م-

 ذوق گفت: با

 ،یداداشِ خودم-

 اومد. نیسمته ماش عیسر  و

 : تعارف بودا.فرهاد

 :ستادیوا رفته سرجاش ا الدیم

 ؟یجد-
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 خنده گفت: نه بابا سوار شو. با

 شدم. نیو سوار ماش دمیخند آروم

 به عقب برگشت. الدیفرهاد حرکت کرد. م تا

 کار چطور بود زن داداش؟-

 به فرهاد نگاه کردم و نهییشدم. از تو آ یحال هی

 گفتم: آروم

 خوب بود.-

 .کنهیداره ازدواج م نایش الدیم یراست-

 با تعجب گفت: الدیم

 نا؟یش-

 هست. یلیحرص گفتم: فکر کنم منظورش خانومِ سه با

 بهم کرد. ینگاه نهییلبش بود از تو آ یکه رو یبا لبخند محو فرهاد

 ناباورانه گفت: الدیم

 ؟یبا ک ؟یجد-

 ؟یچرا انقدر تعجب کرد-

 با خنده گفت: فرهاد

 ازدواج کنه. خوادیبار سومه که م نیآخه ا-

 به هوا رفت. الدیحرفش قهقهه م نیا با

 .کننیم یازش خواستگار  یلمیهمه شون هم با حالت ف-
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 شدم. رهیرو تموم کنند، بهشون خ شونیکه منتظر بودم مسخره باز  یو با حالت حسیب

طرف مثل آدم و  نکهیا ایکجاش خنده داره؟ سه بار ازدواجش کنسل شده خنده داره؟  نیا-

 کرد؟ یعاشقانه خواستگار 

 با خنده گفت: الدیم

 نفر بود. هیآخه هر سه بار هم -

 گفتم: جیگ

 ؟یچ-

 گفت: عیبهم انداخت و سر  نهییاز تو آ ینگاه فرهاد

 .الدیتمومش کن م-

 شک به فرهاد نگاه کردم: با

 گه؟یبذار بگه د ؟چرایچ یعنی-

 به حرف فرهاد گفت: توجهیب الدیم

بود، بعد درسش که  ی. اول منشکنهیکار م شمونیپ میکه ما شرکت رو زد یاز وقت نایش نیا-

 که االن هست فکر کنم هجده سالش بود. یتمام شد رفت تو بخش

 خنده گفت: با

 .ناستیبا س یاز هجده سالگ-

 آروم گفت: فرهاد

 .الدیم-

 .گهیبدم د حی: اِ فرهاد بذار توضالدیم

 .کردمینگاه م الدیبه م منتظر
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 ؟یبود که دوباره کنسلش کرد. و گفت االن زوده و تو بچه ا یبار اول تو سن هجده سالگ-

 گفتم: هیابروم رو باال بردم به فرهاد نگاه کردم و با کنا یتا

 سال بعد.4ولش کرد حتما رفت تا -

هم ازش دور نبود، چه  قهیدق کی یانقدر دوسش داشت که حت نایس شیی:نه بابا، خداالدیم

 برسه به چهار سال.

 لیو دل هیساکتش کنه چ کردیم یسع نکهیفرهاد واسه ا لیمتوجه شد که دل الدیم باالخره

 بود. یمن چ هیکنا

 .کردیباز به من و فرهاد نگاه م یدهن با

 شد که تلخ گفتم: یچ دونمینم

و دوباره هم بدون  گشتیبعد از چهار سال برم رفتیدوستش نداشت، م اگه گهیمشخصه د-

 .موندیهدف باهاش م

 گفت: ینگاهم کرد و جد نهییاز تو آ فرهاد

 روژان تمومش کن.-

 زدم: یپوزخند

 حواسم نبود. دیآخ ببخش-

 گفتم: ینگاه کردم و با لحن تلخ الدیم به

 من بچم. کنهیاالن دوباره فکر م-

 کردم و دستم رو تو هوا باز کردم. یمصنوع خنده

 .ذارهیدوباره تنهام م-

 فرمون زد و داد زد: یکه تموم شد. فرهاد محکم رو حرفم
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 گفتم بس کن.-

 آروم گفت: الدیخوردم. م یدادش تو جام تکون یصدا از

 فرهاد.-

 فرهاد دوباره داد زد: اما

 ؟یکن یادآور یه همه ب یه ادیوسط؟ خوشت م یبکش یبحث رو ه نیهم یخوایم یتا ک-

 داد زدم: متقابال

 چون هنوز ناراحتم.-

 شد که گفت: یچ دونمینم

 خب نمون. یاگه ناراحت-

 با حرص گفت: الدیبهش نگاه کردم. م ناباورانه

 فرهاد بس کن.-

 گفتم: آروم

 نگهدار...-

 گفت: عیسر  الدیم

 .یرو بدتر نکرد ینگهدار فرهاد تا همه چ-

 رو نگه داشت. نیماش یحرف چیه بدون

 شدم. ادهیپ نیماش از

 

 کل" ی"دانا
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 انداخت: الدیبه م ینگاه کالفه

 برو دنبالش.-

 شد و دنبال روژان رفت. ادهیپ نیاز ماش الدیم

 "یر یاز احسان خواجه ام ی"آهنگ قلب ساعت

 راحتی چجوری تو برم یا بمونم من"

 "ساعتی بمب یه به االن وصله من قلب

 .خوردیرو گونش ُسر م صدایهاش آروم و ب اشک

 شد. نیماش سوار

 به روژان انداخت. ینیهم کنارش نشست. نگاه غمگ الدیم

 کنمیم محکم جاتو کوچیکم قلب تووی"

 میکنم کم خودم از شه اضافه تو به تا

 جاش به میدی بهم چی تو واسه چیزم همه

 "نباش من نگران،  بزن راحت حرفتو

 که روژان داخلش بود زل زد. ینیبه ماش نیماش شهیپشت ش از

 فرمون زد. یآورد و با حرص رو ادشیقبل رو به  قهیچند دق یهاش رو بست و صحنه ها چشم

 

 راحتی چجوری تو برم یا بمونم من"

 ساعتی بمب یه به االن وصله من قلب

 بود کرده تب برات کی،  بگو ساده من جز
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 "بود کرده مرتب کی اتاقشو تو واسه

 .آوردیاز قبل درم شتریو اشکش رو ب دیچیپیفرهاد تو گوشش م یصدا

 سمتش گرفته شد. سرش رو باال گرفت. یدستمال

 .کردیمهربون نگاش م الدیم

 زد و دستمال رو گرفت. یتلخ لبخند

 منو میسپاری کی به نمیاد در نفسم"

 مردنو جوونی توو میکنم تمرین تو بی

 میکنم دق بری که ازم نگیر فاصله

 "میکنم عاشق شهرو پنجره این از تو با

 تخت انداخت. یاتاق شد. خسته خودش رو رو وارد

 رو دراز کرد و عکسِ روژان رو تو بغل گرفت. دستش

 راحتی چجوری تو برم یا بمونم من"

 ساعتی بمب یه به االن وصله من قلب

 بود کرده تب برات کی بگو ساده من جز

 "بود کرده مرتب کی اتاقشو تو واسه

 شده بود نگاه کرد. یبه عکس خودش و فرهاد که دوباره مهمون عسل یاشک یچشم ها با

 زد، دستش رو به قاب زد و برعکسش کرد. یتلخ لبخند

 

 "فرهاد"
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 تو. ایعکسِ روژان رو گذاشتم تو کشو:ب عیبه در خورد. سر  یا تقه

 وارد اتاق شد مامان

 .لبش بود سمتم اومد:سالم پسرم یکه رو یلبخند با

 زدم:سالم مامان جان. یخسته  لبخند

 ؟یدستم گذاشت: خوب ینشست. دستش رو رو کنارم

 بهش انداختم:مامان؟ ینگاه

 تکون داد:جانم؟ یسر 

 ؟یبگ یخوایم یچ-

 گفت: جیگ

 ؟یچ-

 اشاره کردم: بهش

 مامان. یبزن یحرف یخوایمشخصه م-

 :مشخصِ.دیخند زیر 

 زدم: یمحو لبخند

 مشخصه. یلیخ-

 گذاشتم. یگفت: واسه پنجشنبه قراره خواستگار  جانیه با

 کم به حرفش فکر کردم و با شک گفتم: هی اول

 اد؟یب یقراره کس نیر یواسه ش-

 نچ.-
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 شک گفتم: با

 ؟یپس ک-

 با وحشت گفتم: هوی

 واسه روژان خواستگار اومد؟-

 با تعجب نگام کرد: مامان

 داره. ینه بابا چه ربط-

 حرص گفتم: با

 .گهیخب مامان بگو د-

 .هیدخترش انقدر دختره خوب یکنار  هیخونه همسا گه،یواسه تو د-

 ماتم برده بود که ادامه داد: یجور  نیهم من

 گفته باشم. میبر  دیمن قرار رو گذاشتم. پنجشنبه با م،یفرهاد نه ندار -

 خودم اومدم. اخم هام تو هم رفت. به

 ؟یگذاشت یه ام که بدون خبر واسم قرار خواستگار قرار گذاشتم؟ مگه من بچ یچ یعنیمامان -

 هم بذار. یدفعه برو قراره عقد و عروس هی

 جاش بلند شد و گفت: از

 .کنمیکارم م نیهم یادامه بد ینجور یا یاگه بخوا-

 سمته در رفت. و

 حرص گفتم: با

 .سایمامان وا-
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 گفت: یسمتم و جد برگشت

 حرف نباشه فرهاد.-

 رفت. رونیب و

 پرت کردم: واریتخت به د یحرص کتم رو از رو با

 بره. شیخوب پ یبار هم همه چ هیاه، -

*** 

 "روژان"

 .شدمیدست به اون دست م نیتمام شب تو جام جابه جا شدم. تموم شد؟ فقط از ا مثل

 به ساعت نگاه کردم. باالخره ساعت ساعت نه شد. برگشتم

 بود. یدینگاه کردم س یزنگ زد. به گوش یدیاومد. د یگوش یزنگ بزنه. صدا یدیکه س االنه

 دادم: بله؟ جواب

 :دیچیپ یتو گوش صداش

 شرکت؟ دیای... امروز نمیسالم خانوم بهادر -

 رد کن. ینه، مرخص-

 .انیب خوانیم بایفر  یاز شرکِت آقا م؛یکار دار  یاما کل-

 .امینم ستینداره، حالم خوب ن یبه من ربط-

 قطع کردم. و

 اومدم. رونیتخت انداختم، رفتم صورتم رو شستم و از اتاق ب یرو رو یگوش

 زدم: یخاله لبخند دنیاومدم. با د نییپله ها پا از
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 سالم خاله.-

 سمتم: برگشت

 .زمیسالم عز  -

 تو هم و ناراحته روژا افتاد. افهیکردم. نگاهم به ق یسمتش و باهاش رو بوس رفتم

 بهش نگاه کردم و لب زدم: جیگ

 شده؟ یچ-

 تکون داد و لب زد: یسر 

 .یچیه-

 باال انداختم و تو آشپزخونه رفتم. یا شونه

 .رونیبرداشتم و اومدم ب بیس هی نیصبحانه خوردن نداشتم، واسه هم ی حوصله

 خانوم. یلیخوشگل خ یلیه،خی: انقدر دختره خوبخاله

 گفت: جانیبا ه مامان

 ان شاء هللا که خوشبخت بشن.-

 مامان برگشت سمتم و آروم گفت: که

 شون، انگار فرهاد هم قبولش کرده. هیدختر همسا یخواستگار  رهیداره واسه فرهاد م-

 لب زدم: ناباورانه

 ؟یچ-

 ، روژا با وحشت به سمتم برگشت.من یصدا با

 .دیچیمامان تو گوشم پ یهام رو بستم. صدا چشم
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 رفت. جیگ سرم

 گرفتم. عیکه روژا سر  افتمیب بود کیهام رو باز کردم. نزد چشم

 دستش رو پس زدم و آروم گفتم: حسیب

 خوبم.-

 رو به خاله و مامان گفت:صبحانه نخورده ضعف رفته. روژا

 برگشتم و سمته اتاقم رفتم. حرفیب

بلند شد. صورتم رو تو  میگر  یها یها یکه صدا دینکش هیتخت انداختم. به ثان یرو رو خودم

 .خوردیگونم ُسر م ی. اشک هام روزدمیم غیو از ته دل ج دادمیبالشت فشار م

رو بلند کردم و پرت کردم  یاسم فرهاد گوش دنیبهش انداختم. با د یاومد. نگاه میگوش یصدا

 .واریسمته د

 ام رو خفه کنم. هیدهنم گذاشتم تا هق هق گر  یرو رو دستم

 

 "فرهاد"

 

 ره روژان رو گرفتم.بار صدُم شما یشدم. دوباره برا ادهیپ نیماش از

 مشترک مورد نظر خا...-

 رو قطع کردم. وارد خونه شدم. شماره روژا رو گرفتم و سمته پله ها رفتم. یحرص گوش با

 سالم...-

 سمته صدا. برگشتم

 کنارِ مامان نشسته بود. روژا
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 گفتم: عیسر 

 روژا، روژا...-

 چرخوندم. مامان حرفم رو قطع کردم. کالفه نگاهم رو دور خونه دنید با

 مبارکه.-

 تعجب نگاهم رو سمته روژا انداختم: با

 ؟یچ-

 گفت: عیسر  مامان

 برو لباس تو عوض کن که بابات اومد شام بکشم.-

 به حرف مامان با شک رو به روژا گفتم: توجهیب

 مبارکه روژا؟ یچ-

 .گمیرفتن تو م یزد: خواستگار  یپورخند

 گفت: یساختگ جانیبا ه و

 چقدر خوشحال شدم. یاگه بدون یوا-

 تر گفت: یجانیه و

 خوشحال شد. یلیروژان رو بگو... خ یوا-

 گفت: ینیبا لحن غمگ مامان

 نگو روژا. یالک-

 مامان برگشتم. سمته

 داد: ادامه
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زنگ بزنم راحله  یحالش بد شد. راست نمشیمن قشنگ بب ستادیروژان بچه ام خو اصال نا-

 نه. ایحالش خوب شد  نمیبب

 که گفتم:بره  خواست

 مامان روژان چشه؟-

 سمتم: برگشت

 رفت. جیسرش گ هویبود  ستادهیا-

 .کردیسمته روژا، با تنفر نگاهم م برگشتم

 حرص چشم هام رو بستم: با

 شنبه رو؟5قرار  دیمامان! روژان فهم-

 مامان جواب داد: یجا روژا

 آره.-

 طاقتش تموم شد چون داد زد: گهید انگار

 بودنت رو نشون نده. یانقدر عوض ؟یدیدست بردار فهم گهید-

 گفتم: آروم

 روژا.-

 گفت: یبا لحن ناراحت مامان

 چه طرزه حرف زدنه؟ نیروژا ا-

 گفتم: یسمته مامان و عصب برگشتم

 ؟یبه خاله هم گفت یکه رفت یقبول کردم واسه خواستگار  یمامان من ک-
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 فرهاد من قرار رو گذاشتم. یول-

 شدم و داد زدم: طاقتیب

 به من چه؟ یبه من چه مامان به من چه؟ تو قرار گذاشت-

 .گهیرفتنه د یخواستگار  هیحاال  ؟یزنیگفت: شما چتونه؟ فرهاد چرا داد م جیگ مامان

 .گهید یگفتم: خب مادرِ من گند زد کالفه

 نگاهم کرد. جیگ

 سمته روژا: برگشتم

 روژان کجاست؟-

 دست از سرش بردار تو... گمیحرص گفت:من م با

 وسط حرفش و داد زدم: دمیپر 

 جمله رو نگو. نیا یه دارم؛یدست بر نم-

 !یکنیداد زد:غلط م متقابال

 سمتش رفتم و بازوش رو محکم گرفتم. تیعصبان با

 درست صحبت کن روژا.-

 بکشه. مامان سمتم اومد و نگران گفت: رونیکرد بازوش رو از دستم ب تالش

 فرهاد ولش کن!-

 مبل نشستم و آروم گفتم: یرو یا حالت عاجزانه ارو ول کردم. ب بازوش

 به خدا دوستش دارم. -

 جام بلند شدم. نگاهم با نگاه متعجب روژا گره خورد. از
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 .رونیاز خونه زدم ب یحرف چیبدون ه نیشده واسه هم ینداشتم بپرسم چ حوصله

 نرفته بودم، که صداش اومد: شتریقدم ب چند

 فرهاد... -

*** 

 "روژان"

 خودم زدم. افهیبه ق ینگاه کردم. پوزخند نهییآ تو

شده و پوست  رهیت رهیاالن ت کردمیروشن بود، حس م یقهوه ا شهیچشم هام که هم رنگ

 شدیرنگم که هبچوقت چرب نم ییحنا ی. موهادیزرد شده بود. برعکس، لب هام سف دمیسف

بود. بلند شدم تو ظهر  کیدست بزنم بهشون. به ساعت نگاه کردم  خوردیاالن حالم بهم م

 نگاه کردم. نهییآ

 ظهر روزِ پنجشنبه. کیخودم گفتم:  با

 زدم: یتلخ لبخند

 .یخواستگار  رهیم گهیفرهاد هفت ساعت د-

 شدم. رهیتخت نشستم به عکسِ فرهاد خ یرو برگشتم

 عکس رو برداشتم. قاب

 فرهاد گذاشتم: یچشم ها یاشارم رو رو رو انگشت

 .یمشک یچشم ها نیا گهید-

 .ینیب نیگذاشتم: ا شینیب یرو رو انگشتم

 لبش گذاشتم: یرو رو انگشتم

 .ستنیمال من ن گهیلب ها د نیا-
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 :دیاز چشمم چک یاشک قطره

 .یمال من بود اهامیحداقل تو رو یول ؛یاصال از اول نبود-

 .دیدیاشک چشم هام تار م از

 .یستیهم مال من ن ایتو رو گهیاالن د-

 قاب عکس افتاد. شهیش یقطره از اشک هام رو هی

 ام بلند تر شد. هیگر  یقاب عکس رو بغل کردم. صدا اوردمین طاقت

 

 به در خورد اشک هام رو پاک کردم. یا تقه

 تو. ایب-

 زدم. یلبخند دایو دنید با

 نگام کرد: مهربون

 سالم خوشگله.-

 خنده گفتم: با

 ؟یکنیمسخره م-

 خنده گفت: نه اصال. با

 شد: یجد هوی و

 پاشو روژان. -

 نگاش کردم: جیگ

 کجا؟-
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 زد: یگشاد لبخند

 .رونیب-

 نگاهش کردم که با حرص گفت: حوصلهیب

 پاشو. االی کشمتینه م یبگ-

 تو رو خدا. دایو-

 و بلندم کرد. دیرو کش دستم

 پاشو. االی م،یتو رو خدا ندار -

 از جام بلند شدم: کالفه

 باشه، صبر کن آماده شم.-

 گفت: عیسر 

 .کنمینه صبر کن، تو برو حموم کن من واسه ات لباس آماده م-

 حرص نگاهش کردم: با

 .دایو-

 رو سمته حموم داد. حولم

 برو.-

 روم رو سمته تخت برگردوندم. کردمیکه موهامـرو خشک م یاومدم. در حال رونیحموم ب از

و  یکرم یسارفون ریرنگ داشت همراه با ز  یطوس یشکمش شکل ها یکه رو یرنگ یکرم مانتو

 .دیپررنگ و شال سف یشلوار طوس

 ؟یقراره برم عروس دایو-



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

207 

 

 .میساکت بپوش بر  سیکرد: ه اخم

 حرص نگاهش کردم. با

 گفت: عیبرم سمته لباس ها که سر  خواستم

 کن. شیآرا ایاول ب ساینه، نه وا-

 اشتم، نشستم.رو ند دایبودم که حوصله بحث با و حوصلهیتخت نشوندم. انقدر ب یبه زور رو و

 تو صورتم زد و بعدش موهام رو ساده درست کرد. یقهوه ا شیآرا هیهم شروع کرد. اول  دایو

 خب پاشو.-

 .دمیبلند شدم لباس ها رو پوش حرفیب

 رنگم رو واسم در آورد. یو کفش ست کرم فیک دایو

 بپوش.-

 نزدم. یبهش انداختم و باز حرف یکوتاه نگاه

 نگام کرد: تیبهم عطر زد. عقب رفت. با رضا خودش

 .میشد بر  یعال-

 رفتم. رونیب همراهش

 فرهاد افتادم. یخواستگار  ادِ یدفعه  هینبودش.  یبود که کس بیعج

 زدم پس رفتن اونجا. یپوزخند

 .رونیاومدم و رفتم ب رونیاز فکر ب دایو یصدا با

 رستوران شدم. وارد

 داخل رستوران نبود. به ساعت نگاه کردم. پنج بود. یبود که کس بیعج
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 انقدر خلوته؟ نجایچرا ا دایو گمیم-

 .امیواال. تو برو طبقه باال من االن م دونمیباال انداخت:نم یا شونه

 گفتم: حوصلهیب

 .گهید مینیبش جانیچرا باال خوب هم-

 گفت: یدیلحن تأک با

 تو برو.-

 کردم: یاطراف نگاه به

 .ایباشه زود ب-

 .کردمیم یشالم باز  نییبود و با پا نییپله ها رفتم. سرم پا سمته

 آهنگ پخش شد. یپله رو که رفتم، صدا نیآخر 

 تعجب سرم رو باال آوردم. با

 "عشق تو؛ خسرو دادگر"

 شد آروم آروم تو خوب عشق با تابمبی قلب ین"ا

 "شد زمستون وقتی گرمه تو با دلم سرده هوا بازم

ناباروانه نگاهش کردم.  خوند،ینشسته بود و داشت م یبلند یصندل یفرهاد که رو دنید با

 لبش بود. یرو یلبخند

 میخونم شعرامو آهسته و آروم گوشت در میام"

 "دیوونم خیلی که میگی من به بازم عشق با تو میخندی
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 جانیبا لبخند و ه شناختم،یکه نم ییاز آدم ها یلیرو اطراف گردوندم. همه بودن خ نگاهم

 به من زل زده بودن.

 گیجم تو عطر از بارون زیر تو با تو پای به پا من"

 "میپیچم تو دور دستامو عشق از لبریزم شوق از

 آهسته سمتش رفتم. یرو به فرهاد دوختم و با قدم ها نگاهم

 گیجم تو عطر از بارون زیر تو با تو پای به پا من"

 "میپیچم تو دور دستامو عشق از لبریزم شوق از

 .خوندیجاش بلند شد. تو چشم هام زل زده بود و با تمام احساس م از

 کندم دل همه از بستم چشم همه رو تو وجود با من"

 "آیندم و دیروز شیرینه رویای دنیام همه شدی

 شد. کیقدم بهم نزد هی

 انداختم. نییرو پا سرم

 شیشه این بخار و گرم ی قهوه یه زمستونه سرده"

 "میشه بیشتر هی داره تو به نسبت عشقم این خوبه چه

 .ستادیبه روم ا رو

 چونم گذاشت و سرم رو باال آورد. ریرو ز  دستش

 گیجم تو عطر از بارون زیر تو با تو پای به پا من"

 "میپیچم تو دور دستامو عشق از لبریزم شوق از

 صورتم رو کنار زد. یتو یموها
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 شده بودم. رهیبهش خ یاشک یچشم ها با

 گیجم تو عطر از بارون زیر تو با تو پای به پا من"

 "میپیچم تو ر دو دستامو عشق از لبریزم شوق از

 .دیشونم رو بوس یکشوندم تو بغلش رو آروم

 .ومدیدر نم یاز کس ییصدا چیازم جدا شد. ه و

 به روم زد و صدام زد: یشدم. لبخند رهیزده بهش خ جانیکنار پام زانو زد. ه یحرف چیهیب

 روژان؟-

 رفته بود. ادمیحرف زدن هم  یحت یداشتم بگم جانم، ول دوست

 لبش نشست. یرو یمحو لبخند

 کتش در آورد و بازش کرد رو به روم گرفتش. بیرو از تو ج حلقه

 ؟یکنیبا من ازدواج م-

 دهنم گذاشتم: یزدم و دستم رو رو یتک خنده ا ناباورانه

 فرهاد؟-

 لبش نشست: یرو یپهن لبخند

 جونم؟-

 زدم: غیج جانیشدم و با ه ریگ جو

 بله، معلومه که بله.-

 و دست با هم بلند شد. غیج یصدا

 "یشعبانخان نایس ،ی"اگه نباش
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 نرفته یادم از هنوزم دریا موج کنار خاطرات یاد"

 نرفته یادم از هنوزم بودیم هم با وقتی رفته روزای فکر

 بمونی من با چیکه لبامی روی حرف شبامی دنبال

 "میشکونی نازکمو دل شی جدا و بری وفاشی بی اگه

 جاش بلند شد. حلقه رو از جاش در آورد. از

 به روم زد. حلقه رو تو انگشتم کرد. یرو جلوش گرفتم. لبخند دستم

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه"

 میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه

 میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 "بزن زل چشام به چشمات با من دست تو بذار دستاتو

 کرد. دستم رو دور گردنش حلقه زدم. با ذوق به انگشتر تو دستم نگاه کردم. بغلم

 منی دنیای منی فردای تو میدونی"

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه

 میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه

 "میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 دایو و الدی. نگاهم به مکردندیکه با لذت به ما نگاه م هیسمته بق میو برگشت میهم جدا شد از

 اشاره کرد. یبه سمت دایافتاد. دستم رو براشون تکون دادم که و
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 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه"

 میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه

 "میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 واسم زد. ی. چشمککردمی. با تعجب بهش نگاه مدمیرو گرفتم. به روژا رس دایانگشت و رد

 کمکم کرد. یلیخ نجایواسه امروز و ا-

 سمته فرهاد برگشتم: به

 ؟یجد-

 .زمیگفت:آره عز  مهربون

 و روژا سمتمون اومد. دایو الد،یم

 .میبر  دیجمع کن دی:بچه ها زود باشروژا

 :دمیپرس کنجکاو

 کجا؟-

 سه تاشون به فرهاد نگاه کردن. هر

 روشو برگردوند و به اطراف نگاه کرد. فرهاد

 شونه اش زدم:فرهاد! به

 که انگار تازه به خودش اومده گفت: یحالت با

 م؟ها جان-

 بهش رفتم: یغره ا چشم
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 م؟یبر  میخوایکجا م-

 گفت: مظلوم

 .یخواستگار -

 به اون سه تا نگاه کردم و با شک گفتم: برگشتم

 ؟یک یخواستگار -

 ذوق زده گفت: الدیم

 مهرانه.-

 زد. با لحن قبل گفتم: الدیبه دسِت م یضربه ا دایو

 ؟یواسه ک-

 همه به فرهاد نگاه کردن. دوباره

 گفت: یاز کوره در رفت و عصب هوی فرهاد

 بده. حیمثل آدم توض تونیکی. خوب دیکنیبه من نگاه م یزهرمار ه-

 گفت: طنتیبا ش الدیم

 پس بذار من بگم.-

 وحشت زده گفت: فرهاد

 .گمینه تو رو خدا تو حرف نزن خودم م-

 خنده. ریو روژا زدن ز  دایو الد،یم

 گفت: هویبه اون سه تا رفت و  یشدم. چشم غره ا رهیبه فرهاد خ منتظر

 واسه من!-
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 ابروم رو باال بردم، بهش اشاره کردم: یتا

 واسه تو؟-

 اومد. یگوش یبه نشونه آره تکون داد. صدا یسر  یحرف چیهیب

 .زنهی:خاله داره زنگ مروژا

 سمته روژا: برگشتم

 .میایم میجواب بده بگو دار -

 چهار تاشون با تعجب نگام کردن. هر

 گفت: یبا لحن متعجب دایو

 ؟یبر  یخوایم-

 ناز به فرهاد نگاه کردم: با

 که فرهاد رو تنها بذارم. تونمینم ؟یپس چ-

 رو گرفتم و کشوندم: دستش

 .میبدو بر -

 و... دیدستم رو کش هویکه  رفتمیداشتم م نجوریهم

و  فرهاد بسته بود. چشم هام رو بستم یچشم ها درشت شد. اما چشم ها ادیشوکه ز  از

 کردم. شیهمراه هیبه بق توجهیب

 هاش رو باز کرد و با احساس گفت: چشم

 دوست دارم. یلیخ-

 زدم: یلبخند
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 منم دوست دارم.-

 .دادمیرو تند تند تکون م پاهام

 سمته روژا و آروم گفتم: برگشتم

 پس چرا به عمو نگفت؟ دونهیمگه خاله نم-

 آروم جواب داد: روژا

 .میخاله هم گفت زشته نر  نجا،یا میایامشب ب ذاشتینم دیفهمیاگه عمو م-

 .کنهیچه جور فرهاد رو نگاه م زیه یدختره  نیبب م،یومدیحرص گفتم: خوب نم با

 خنده به دختره نگاه کرد: با

 لقمه کنه. هیاالنِ که پاشه فرهاد رو -

 ناخوداگاه باال رفت: صدام

 .کنهیغلط م-

 زدم: یبرگشتن سمتم. لبخند احمقانه ا همه

 .دیببخش-

 بهم رفت؛ اما خاله مهربون نگام کرد. و آروم لب زد: یچشم غره ا مامان

 قربونت بشم.-

زد. خجالت زده  ی. چشمککردیجونم خاله. نگاهم به فرهاد افتاد که بهم نگاه م یکردم ا ذوق

 انداختم. نییسرم رو پا

 گفت: هوی الدیم

 سر اصل مطلب. میخب بر -
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 آخش بلند شد. یداشد که ص یچ دونمینم

 آروم گفت: دایو

 آخ دستت طال فرهاد.-

 شد؟ یمگه چ-

 سمتم و با خنده گفت: برگشت

 با کفش زد تو پاش.-

خب متوجه شدم.  یزد. ول دایکه من متوجه نشم به و یتکون دادم. روژا آروم جور  یخنده سر  با

 به مهرانه اشاره کرد.

 .کردیبه فرهاد نگاه م یبرگشتم، داشت با لبخند پهن عیسر 

 سمته فرهاد. برگشتم

بهش گفت که سرش رو برگردوند سمته مهرانه و  یچ الدیم دونمیبود اما نم نییپا سرش

 زد. یلبخند

 اومد: دایو یرو دستم نشست و صدا یهام رو با حرص بستم. دست چشم

 آروم باش روژان.-

 هام رو باز کردم. چشم

 .کردیاه مهنوز داشت به فرهاد نگ مهرانه

 و گفتم: اوردمین طاقت

 هیشدن رو توص رهینقطه خ هیمهرانه خانوم چشم هات خسته نشد، دکترا چند ساعت به -

 .کنندینم

 خنده. ریبلند زدن ز  یرحم نکردن و با صدا دایو و روژا
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 انداخت. نییهم خجالت زده سرشو پا مهرانه

از لرزش شونه هاشون مشخص بود دارن  یانداختن ول نییو فرهاد سرشون رو پا الدیم

 .خندنیم

من در  یشده بود ول رهیاخمش بهم خ نیمهرانه با حرص نگاهم کرد؛ اما مامان با بدتر  مادر

 زدم. یجوابش فقط لبخند گشاد

و من  زدیحرف م هی. عمو داشت در مورد سکه و مهر دیکشیحساس م یداشت به جاها بحث

 .مکردیم یاز داخل داشتم خودخور 

 عمو گفت: هوی. کردمیبه فرهاد هم نگاه نم یحت گهید

 دختر و پسر باهم حرف بزنند. دیاگه اجازه بد یصادق یآقا-

 هام رو درشت کردم و به فرهاد نگاه کردم. سرم رو به نشونه نه تکون دادم. چشم

 تو اتاقت. دی:بله حتما، دخترم با آقا فرهاد بر یصادق

 گفتم: نه. هوی

 گشتن سمتم.همه بر  دوباره

 زدم: یلبخند احمقانه ا دوباره

 با هم باشن. یوار یچهار د هیدوتا نامحرم تو  ستیدرست ن-

 گفت: عیسر  الدیم

 .اطیتو ح میبر -

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 که تنها باشند مشکل داره. ییکال جا-

 با حرص گفت: یصادق
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 تو برو باهاشون تنها نباشن. یخوایم-

 از جام بلند شدم: عیسر 

 .میباشه بر -

 .اومدینم ییصدا چیه

 پُرو گفتم: پُرو

 م؟یشد؟ پس بر  یچ-

 .دیدستم رو کش روژا

 مرده. لیذل نیبش-

 لبش، نگام کرد. یبا لبخندِ رو عمو

 برو فرهاد. رن،یدخترم خودشون م ستین ازین-

 .اطیتو ح دی: مهرانه جان با آقا فرهاد بر یصادق

 بلند شد: مهرانه

 .دییبفرما-

 شدم که نگاه فرهاد به منه اما نگاهش نکردم. متوجه

 تو هم سرجام نشستم. ی افهیق با

 داخل. انیکه ب یکه رفتن چشمم به در بود تا لحظه ا یلحظه ا از

لبش بود. به فرهاد نگاه  یداخل اومدن. نگاهم به مهرانه بود. لبخند رو قهیدق ستیاز ب بعد

 کردم.

 سرم خراب شد. یرو ایلب فرهاد دن یلبخند رو دنید با
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 .هیگفت: از چهره شون مشخصِ که جواب چ جانیبا ه عمو

 : با...مهرانه

 حرفش رو قطع کرد: یصادق اما

 پس مبارکه.-

 به فرهاد نگاه کردم. ناباورانه

 از من نداشتن. یهم دست کم دایروژا و و الد،یم

 با شک گفت: خاله

 فرهاد.-

 .کردیبه فرهاد افتاد نگران به من نگاه م نگاهم

فردا برن واسه  ستین یاستخاره ا چیحاجت ه ریکه تو کار خ گنیحله م ی: پس اگه همه چبابا

 .شیآزما

 با مکث گفت: یصادق

 قبول.-

 بار بگو نه. هیقبوله، قبوله  یانگار دخترش رو از سر راه آورده. ه نمیا

 .یندار  ی:فرهاد تو که مشکلعمو

 نه؛ اما عمو حرف آخرشو زد: ای دیشن دونمیمن بود. نم یفرهاد نگاه کردم. فرهاد نگاهش رو به

 سکوت عالمت رضاست. پس مبارکه.-

 گفت: عیسر  مهرانه

 بابا... یول-
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 با ذوق گفت: یصادق خانوم

 .اریها رو ب ینیر یدخترم برو ش-

 با بغض تو صداش گفت: خاله

 فرهاد؟-

 یو از جام بلند شدم. روژا دستم رو گرفت اما دستش رو پس زدم. با قدم ها اوردمین طاقت

 سمته در رفتم. عیسر 

 .اوردمیخفه بود و داشتم نفس کم م یلیاتاق خ یهوا

قدم نرفته بودم که  هیبهش انداختم و از کنارش گذشتم.  ی. نگاه دلخور ستادمیفرهاد ا کنار

 دستم رو گرفت.

 .کردمیرو حس م پشت سر نگاه متعجب همه از

 روژان. سایوا-

 و برگردوندم. دیرو کش دستم

 رییتعجب کرده، تغ یلیکه لبخند رو لبش بود به عمو و بابا که معلوم بود خ الدیرو از م نگاهم

 دادم.

از بابا و عمو نداشت و خاله که با اشک تو چشم هاش به ما زل زده  یبعد مامان که دست کم و

 بود.

که تا اون موقع، بودنش حس  ینیر یکه اخم کرده بودند و ش یصادق یو آقا یخانوم صادق و

لبخند به لب داشت. جالب تر از همه مهرانه هم  الدیکه مثل م دایبود و در آخر و جینشد گ

 .زدیلبخند م

 :دیچیفرهاد تو اتاق پ یصدا
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ندارم و  یه ااما چار  کشم؛یبحث رو وسط م نیا نجایکه ا کنمیدارم اشتباه م دونمیعمو م-

 بگم. دیبا

 نگاه کرد. یصادق یآقا به

 نکهیبگم. اگه تا االن نگفتم به خاطر ا دیکارم اما من با نیبه شما بر بخوره ا دیشا یصادق یآقا-

 و دختر خانومتون ناراحت نشه اما... میقول امشب رو ما به هم نزن

 انداخت. نییرو پا سرش

 فت:سرش رو باال آورد و رو به عمو گ هوی و

 رو هم به خود مهرانه خانوم گفتم. لشی. دلشیآزما رمیبابا، من فردا نم-

 من و فرهاد دوخت: ینگاهش رو به دستا عمو

 چرا؟-

 : چون... چون...فرهاد

 واسم. یخواستگار  نیبر  دیزود با یلی. امشب که نه اما خخوامیگفت: من روژان رو م هوی

 !هیخودم هم دهنم وا موند، چه برسه به بق شییخدا

 بابا سمتم اومد. قهیاز چند دق بعد

 به فرهاد نگاه کردم. نگران

 گفت: عیسر 

به جان روژان  امیب خواستمیبه خدا امشب نم دم،یم حیعمو لطفا به حرفم گوش بده توض-

 قسم.

 تو هم به من زل زد. ی. با اخم هاستادیرو به روم ا بابا

 : عمو تو رو خدا...فرهاد
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 برگشت به فرهاد نگاه کرد: بابا

 ؟یتو رو خدا چ-

 گفت: یبا لحن فوق العاده مظلوم فرهاد

 .یلج نکن-

 گرفت. خندم

 به فرهاد نگاه کرد. فرهاد آروم گفت: بابا

 بحث رو وسط بکشم. نیا نجایو ا ینجور یا خواستمیبه خدا نم خوامیمعذرت م-

 .یدیکش یول-

 گفت: عاجزانه

 مجبور شدم.-

 ، گرفت و از دست فرهاد جدا کرد.دستم رو که تو دست فرهاد بود هوی بابا

 گفت: ینگران به بابا زل زده بودند. بابا عصب همه

 اصال.-

 .دیفرهاد پر  یرفتم. رنگ از رو وا

 .ریدست دخترم رو نگ دیکه محرم نشد یتا وقت گهیبار د کیاصال -

 .میکردیبا نگاه مو ناباورانه به با میشوکه شد همه

 با ذوق گفت: فرهاد

 نوکرتم.-

 محکم بابا رو بغل کرد. و



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

223 

 

فرهاد و  دیاخم نداشت و بر عکس لبخند رو لبش بود. شا گهیافتاد د یصادق یبه آقا نگاهم

 من رو تونست درک کنه.

 سمته پله ها رفتم. عیسر  دم،یکشیخونه شدم. از بابا خجالت م وارد

 روژان.-

 .زدی. بابا داشت صدام مستادمیوحشت ا با

 .نیبش ایب-

 انداختم و رفتم سمتش. نییبرگشتم سمته بابا. سرم رو پا یمکث کوتاه با

 از کنارم گذشت: روژا

 شجاع. یموفق باش-

 نثارش کردم و کنار بابا نشستم. یزهرمار 

 هم رو به روم بود. مامان

 باال؟ یر یسرتو بگ یخواینم-

 رو باال آوردم. سرم

 خب؟-

 به بابا نگاه کردم. جیگ

 ؟یدونستیم-

 .دمیرو گز  لبم

 پس؟ یدونستیم-

 به نشون آره تکون دادم: یسر 
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 امروز بهم گفت.-

 .شیخوایپس م-

 نزدم. یحرف

 رهام اومد: یصدا همزمان

 .یسالم به همگ-

 نشست و زد رو پام: کنارم

 .گهید یکیرفت واسه  نمیا دیفرهاد رو تور کن نیکه هم دیخودتو روژا عرضه نداشت-

 با خنده گفت: و

 ور دلم. دیتا آخر عمد موند گهید-

 با ذوق گفت: مامان

 بچه ام خواستگار داره.-

 :دیبا تعجب به من نگاه کرد و آروم پرس رهام

 ؟یک-

 د؟یکنیمسخره م دیگفت: ها، دار  هوی و

 از جاش بلند شد و هم زمان گفت: بابا

 فرهاد.-

 زدم. ینگاه کردم و لبخند رفتیبابا که داشت م به

 دوباره با شک گفت: رهام

 فرهاد؟-
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 با حرص گفت: مامان

 .گهیرهام فرهاد خودمون د یاه چقدر خر -

 خنده. ریز  زدم

 با حرص زد رو پام: رهام

 زهرمار چه ذوق هم کرده.-

 زدم: فرهاد! غیج

 رهام گفتم فرهاد. یبه خودم اومدم و جلو دهنم رو گرفتم. به جا هوی

سمته اتاق. خاک تو  دمیبه سرعت برق بلند شدم و دو دمیمتعجب مامان و رهام رو که د نگاه

 خاک. یسرت روژان که آبرو خودتو برد

 

 "فرهاد"

 

 فرهاد؟-

 سمته بابا برگشتم. به

 جانم بابا؟-

 تو هم بهم اشاره کرد: یاخم ها با

 .نجایا ایب-

 ابروم رو باال بردم و به مامان نگاه کردم. یتا

 هم گذاشت. یمطمئن چشم هاش رو رو نماما
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 مبل نشستم. یرو شل کردم و رو کرواتم

 هم کنارم نشست. بابا

 خب؟-

 سمتش. برگشتم

 ؟یچرا زودتر نگفت-

 گفت: عیسر  مامان

 من گفتم فعال نگو تا امشب بگذره.-

 رو به مامان با داد گفت: یعصب بابا

 به پا بشه؟ یز یآبرو ر  نیکه ا ینگفت ؟یچرا؟ چرا به من نگفت-

 هام رو تو هم کردم. اخم

رو  یامشب خواستگار  میخواستیچون م میاز جام بلند شدم: بابا سرِ مامان داد نزن، نگفت و

 .میبدقول نش یصادق یو جلو آقا میبر 

 بابا باال تر رفت: یصدا

 .مینه که نشد-

 حرص بستم. یهام رو از رو چشم

 گفت: ضیبا غ مامان

 .یر یگیتو تخت گاز م میدونستیما چه م-

 .نیبود آفر  یلمیف یلیداداش حرکتت خ یگفت: ول نیر یش هوی

 رفت. نیر یبه ش یچشم غره ا بابا
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 .میانداخت نییو مامان با خنده سرمون رو پا من

 برگشت سمتم: هوی بابا

 ؟یپسر تو احمق-

 نگاهش کرد. جیگ

 حرص گفت: با

 ارن؟یروژان رو م ،یمجلس نیآخه تو همچ-

 باال انداختم: یا شونه

 .ادیخودش گفت که م-

 گفت: جانیبا ه نیر یش

 د؟یداداش مگه با هم دوست-

 حرص نگاهش کردم: با

 نه خواهرم، نه تو هم حرف نزن باشه؟-

 نزد. یباال انداخت و حرف یشونه ا نیر یش

 سمته اتاقش دستش رو زد رو شونم: رفتیکه م یدر حال بابا

 ما هم که خر.-

 زبون دراوردم. مامان با ذوق سمتم اومد و بغلم کرد:. با خنده دیخند و

 انتخاب قشنگت. نیقربونت بشه مادر با ا-

 زدم و دستم رو دور کمرش حلقه کردم: یلبخند

 مامان؟-
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 جان؟-

 ؟یخواستگار  میر یم یک-

 گفت: جانیجدا شد و با ه ازم

 فردا.-

 االن... نیهم رهیبابا اومد:نه فردا د یصدا

 با حرص گفت: و

 چه خبره صحرا بذار روژان فکراش رو کنه.-

 داد زد: هوی مامان

 اون که جوابش مثبته.-

 مامان! یجمع شد:وا افمیق

 با خنده گفت: بابا

 بفهمم! خواستمیرو م نیپس حله، هم-

 با خنده گفت: مامان

 .دیاز دهنم پر  دیببخش-

 تکون دادم: یسر 

 از دست تو مامان.-

وارد آسانسور  زدیکه نفس نفس م یاومد و روژان در حال دنیدو یآسانسور شدم، صدا وارد

 شد.

 تعجب نگاش کردم: با
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 شده؟ یچ-

 زد: ی. لبخند پهنستادیو صاف ا دیکش یراحت نفس

 سالم.-

 نگاش کردم: مهربون

 ؟یزدیچرا نفس نفس م زم،یسالم عز -

 هام رو تو هم کردم: اخم

 کرد؟ تتیاذ یکس-

 نه تکون داد: یرو به معن دستش

 نه، نه.-

 ؟یپس چ-

 :دیام کش نهیس یناز دستش رو رو با

 .دمتیاز دور د-

 . سرش رو باال آورد.کردمینگاش م رهیخ

 دلم تنگ شده بود واسه ات، صدات زدم.-

 تر کرد. کیرو نزد خودش

 ام بود گذاشتم و نهیس یدستش که رو یرو رو دستم

 کم فشار دادم. با تعجب نگام کرد. هی

 آسانسور. واریحرکت چسبوندمش به د هیبردم، و با  کیرو نزد سرم

 روژان.-
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 گفت: یکنه، چون با لحن قبل تمیقصد داشت اذ انگار

 زم؟یجانم عز -

 رو جلوتر بردم. سرم

 هام رو دم گوشش بردم. لب

 .زمینکن عز -

 :دیخند زیر 

 ؟یار یطاقت ب ینتون یترسیچرا؟ م-

 رو باال آوردم با تعجب نگاش کردم: سرم

 !روژان-

 دستم رد شد. ری. از ز ستادی. آسانسور ادیخند زیر 

 دستش رو گرفتم. برگشتم

 گفتم: ی. با حالت خاصبرگشت

 .کنمیم یتالف-

 بهش زدم و با خنده ازش دور شدم. یچشمک

 

*** 

در باز شد و روژان وارد اتاق شد  هویکه  زدمیحرف م دیجد یدر مورد پروژه  بایفر  یبا آقا داشتم

 کنار تابلو عکس ساختمان بود روژان متوجهش نشد. بایفر  یو چون آقا

 با حرص گفت: یمکث چیه بدون



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

231 

 

آخه من االن  ؟یخواستگار  دیایامشب قراره ب یچرا به من نگفت یشعور یب یلیفرهاد خ-

 به خدا. یخر  یلیکنم؟ فرهاد خ یساعت پنج چه غلط

 آورد سمتم هجوم

 .شدیداشتم متوجهش کنم اما نم یبا چشم و ابرو سع رفتیتو هم م شتریهر لحظه ب افمیق

 :نمیمشت زد رو س با

 !کشمتیبه خدا م-

 گفت: بایمشت دوم رو بزنه که فر  خواست

 !یسالم خانوم بهادر -

 رو هوا موند. دستش

 گفت: یبرگرده با حالت عاجزانه ا نکهیتکون دادم. بدون ا یمن نگاه کرد. متأسف سر  به

 اومد داخل؟ یاز ک-

 تاسف گفتم: با

 اوهو.-

 :گرفتیاش م هیداشت گر  واقعا

 از اول؟-

 به نشونِ آره تکون دادم. یسر 

 که همراهش بودند، زد. یا گهیو دو نفر د بایبه فر  یبرگشت. لبخند احمقانه ا ناچار

 بود به زور جلو خنده شون رو گرفتن. مشخص

 گفت: عیسر 
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 من برم فعال.-

 ون انداختم.بهش یرفت. نگاه رونیاز اتاق ب و

 هم خندم گرفته بود. خودم

 زدم: یلبخند

 .میادامه بد گه،ید دیببخش-

 

*** 

 .بایفر  یآقا دیخوش اومد-

 زد. یلبخند

 .گمیم کیممنون، مجدد تبر -

 تکون دادم. یسر 

 ممنونم.-

 مبل وا رفته بود. یانداختم که رو ینگاه الدیرفتند. به م رونیاتاق ب از

 .کننی:اوف چقدر ور ور مالدیم

 مبل نشستم. یرو شل کردم و رو کرواتم

 .یلیخ-

 صاف نشست: هوی الدیم

 د؟یفرهاد باز با روژان دعوا کرد یراست-

 به نشونه نه تکون دادم: یسر 
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 نه چطور؟-

 .هیو جوابش منف کشتیم یخواستگار  یآخه گفت بهت بگم امشب نر -

 تکون دادم: یخنده سر  با

 از دسته تو روژان.-

 :دیپرس کنجکاو

 شده؟ یچ-

 خنده. ریبلند زد ز  یدادم. آخرش با صدا حیتوض واسش

 شعور؟یبهت گفت ب یعنیفرهاد  یوا-

 : از همه بدتر خر؟دیباز خند و

 پاش زدم. به

 برم. دیزهرمار جمع کن خود تو با-

 .یاولش فحش خورد نیتو که از هم زمیبرو عز -

 .دیباز خند و

رو تو هوا گرفت. بلند شد و از اتاق  ینیر یسمتش پرت کردم، با خنده ش ینیر یش هیخنده  با

 رفت. رونیب

 برگشت و گفت: باز

 .یاگه امشب بدون من بر  ینامرد یراست-

 .نمتیبیزد و گفت:ساعت هشت م یچشمک

 رفت. رونیب و
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 تکون دادم: یتأسف سر  با

 .یروان -

 

 کل" ی"دانا

 

 "ادعا از سون باند"

 شدم عاشقت که لحظه همون از"

 خودم از بیشتر حتی خواستم رو تو

 نمیذاشتم تنها رو تو داشتم رو دلتنگی حس

 "کنی شروع باز و بیای شدمی کاش

 

 به لباس ها انداخت؛ ابروش رو باال برد. ینگاه

 نچ.-

 نشونش داد. یا گهیبا حرص نگاش کرد. روژا لباس د دایو

 به نشونه نه تکون داد. یسر 

 

 کنی رو زیرو قلبمو دوباره"

 نفسامی هوای تو باهامی هنوز تو آخه

 "نیست تو عاشق من مثله کسی که ادعامه این باهامه عشقت
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 رنگ رو سمتش گرفت. یبا ذوق کت و شلوار قهوه ا نیر یش

به نشونه نه تکون داد و رفت سمته  یتو هم رفت و سر  افشیانداخت. ق یکت و شلوار نگاه به

 .شیکت و شلوار مشک

 

 نیست تو الیق کسی هیچ که وقتی میشه کی مال میشه چی قلبت"

 کنی رو زیرو قلبمو دوباره

 "نفسامی هوای تو باهامی هنوز تو آخه

 

 و روژا. دایرو در آورد و با ذوق برگشت سمته و یآب کیتون

 باال آورد. یعال یانگشت شستش رو به معن دایو

 زد. یرو به خودش گرفت و دور  لباس

 

 نیست تو عاشق من مثله کسی که ادعامه این باهامه عشقت"

 "نیست تو الیق کسی هیچ که وقتی میشه کی مال میشه چی قلبت

 

کنار زد. سمته کروات ها رفت. حساس به کروات ها  یشگیموهاش رو به حالت هم نهییآ یجلو

رو  دیباال انداخت و کروات سف ییرو برداشت. ابرو یکروات مشک طنتیبا ش نیر ینگاه کرد؛ ش

 شت.بردا
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 بگیری رو بکشیو دست خوای نمی نمیبینی که زندگیمی یکجا تو"

 "میلرزه برات دلم لحظه هر چرا لحظه یه تو نمیذاری تنهام چرا

 

 . رژ گونه زد.دیرو به مژه هاش کش ملیو ر  دیچشمش کش یچشم رو باال خط

 .دیمقابلش نگاه کرد و در آخر رژ قرمزش رو برداشت و به لباش کش یرژ ها به

 

 نیست تو عاشق من مثله کسی که ادعامه این باهامه عشقت"

 "نیست تو الیق کسی هیچ که وقتی میشه کی مال میشه چی قلبت

 

 رو برداشت و به خودش زد. عطر

 رفت. رونیزد و از اتاق ب ینگاه کرد و چشمک نهییآ تو

 

 

 اندازم بی داشتنه دوست منو"

 بازمیم بهت که قلبی میبازم بهت که قلبی منو

 مونده تنها و تک که حسی و تو

 مونده جا ازت که چی هر منو

 افتاد چی دلت به کندی دل که تو

 "خواد می هواتو که قلبی منو
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 به روژا زد و عطر رو گرفت. یرو سر کرد. روژا عطر رو سمتش گرفت. لبخند شال

 

 "روژان"

 

 به روش زدم. یرو سمتم گرفت. لبخند گل

 خوشگل خانوم. ،یخوشگل شد-

 .دمیزد. با ناز خند یچشمک و

 :دیرو گز  لبش

 .ینجور ینکن ا-

 تعجب نگاش کردم: با

 چه جور؟-

 آورد. نییکم پا هیرو  سرش

 ناز نکن.-

 روم رو برگردوندم. عیسر  دمیکش خجالت

 آروم بود. صداش

 جان. یا-

 و روژا نشستم. دای. وسط وکردمیم یته دل احساس خوشبخت از

 .کردیبهم نگاه م طنتیش افتاد که با الدیبه م نگاهم
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 داده بود. امینگاه کردم، پ یاشاره کرد. به گوش میگوش به

فرهاد خرشون کرده.  نیکه نگفتن، ا دونمیاما م گفتیاز دخترا بهت م یکی دیرو با نیواال ا-

 از من گفتن بود. ،ی. وگرنه بدبختیز یفرهاد فلفل قرمز بر  یامشب تو چا دیبا

 بلند کردم. یخنده سرم رو از تو گوش با

 شده؟ ی:چدایو

 گرفتم و با خنده گفتم: الدیرو از م نگاهم

 جوک بود. یچیه-

 نازک کرد: یچشم پشت

 امشب؟ جوک؟-

 باال انداختم: یا شونه

 .گهیآره د-

 نزد. یحرف گهید دایو

 رفته بود سر اصل مطلب. عیهم قربونش برم سر  عمو

 مهربون به من نگاه کرد: عمو

 باشه. گمیدو هزارتا سکه م یمسعود تو بگ-

 سمته فرهاد برگشت. و

 مگه نه؟-

 گفت: حتما. عیسر  فرهاد

 به من انداخت: ینگاه بابا
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 روژان؟ یگیم یتو چ-

 .یچیاگه به منه که ه واال

 گفت: الدیم هوی

 چهارده معصوم چهارده تا. تیبه ن گهیآقا اگه به روژانِ که االن م-

 خنده. ریزدن ز  همه

 زد: الدیم یبا مشت به بازو فرهاد

 ساکت شو.-

 : واال.الدیم

 که تا اون موقع ساکت بود گفت: رهام

 ؟یگیم یفرهاد، خودت چ-

 سرش رو باال آورد و تو چشم هام زل زد: فرهاد

 من بگم؟-

 :بگو فرهاد جان.بابا

 گفت: یپلک زدن چیه بدون

 و چهارصد و شصت تا بدهکار به روژان.هزار  -

 .کردندیهمه تو هم رفت و کنجکاو به فرهاد نگاه م ی افهیق

 با لبخند نگاهش رو از من گرفت: فرهاد

 .نجوریهم-

 زدم: یقیعم لبخند
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 قبول.-

 آروم گفت: روژا

 .یبد حیتوض دیهزار و چهارصد و شصت رو بعدا با نیا-

 هم آروم گفت: دایو

 .قایدق-

 بها؟ ری:شعمو

 گفت: عیسر  بابا

 .ستین یاز ین-

 بها رو ول کن، برو سر اصل مطلب. ری:بابا شفرهاد

 با تعجب به فرهاد نگاه کرد. عمو

 اصل مطلب؟ -

 اول به همه نگاه کرد و بعد گفت: فرهاد

 !گهید یعروس-

 با خنده گفت: خاله

 ؟یکنیکم عجله نم هیفرهاد -

 فرهاد گذاشت: یشونه  یدستش رو رو الدیم

 ترمز کن داداش.-

 :الدیدسته م ریبا حرص زد ز  فرهاد

 .گمیم یدرد، دارم جد الدیم-
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 انداخت. نییبابا نگاه کردم با خنده سرش رو پا به

 باشه؟ یعروس گهیدوهفته د یخوای:معمو

 گفت:آره خوبه. یعاد فرهاد

 به بابا نگاه کرد: و

 د؟یکنیعمو شما قبول م-

 گرفت و با شک گفت:سرش رو باال  بابا

 شه؟یعمو جان؟ آخه مگه م یگیم یجد یفرهاد دار -

 .کنمیرو حل م ی:عمو چرا نشه؟ من همه چفرهاد

 با شک به مامان نگاه کرد. مامان سمته من برگشت. بابا

 ؟یگیم یروژان تو چ-

 بابا نگاه کردم. به

 بابا بگه! یهر چ-

 زده گفت: جانیه هوی نیر یش

 .گهیعمو قبول کن د-

 تکون داد: یسر  بابا

 باشه پس مبارکه.-

 روانه من کرد. یزد و چشمک هیو به مبل تک دیکش یدست زدن. فرهاد نفس راحت همه

 لبم نشست. یرو یلبخند

 .اریها رو ب ینیر یو ش یی:روژان جان االن برو چامامان
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 جام بلند شدم: از

 چشم.-

 نره. ادتیبلند گفت:روژان  الدیم

 ته آشپزخونه.و رفتم سم دمیخند آروم

 که واسه فرهاد در نظر داشتم نگاه کردم. ی. به فنجونختمیر  یوسواس تو فنجون ها چا با

 فلفل رو برداشتم. ظرف

 گفتم: طنتیش با

 تو اتاقه. بایفر  یبهم نگفت نکهیواسه ا یشیم هیحاال تنب-

 .ختمیر  یچا یفلفل رو تو ظرف

 بسه.-

پام  یداخلش جلو یبا فنجون ها ینیخورد و س ینیبرگشتن دستم به س نِ یزدم و در ع یغیج

 خورد شد.

 .کردیباز به فنجون ها نگاه م یشکسته و بعد به فرهاد که با دهن یزده اول به فنجون ها بهت

 همه تو آشپزخونه بودن. هیاومد. در عرض چند ثان دنیدو یصدا

 شد؟ ی:چمامان

 نشه. میبرگشتم سمتش تالش کردم که متوجه خراب کار  عیسر 

 .چیه یچیه-

 صدا شکستن اومد. ی:ولخاله

 به فرهاد نگاه کردم. یحالت عاجزانه ا به
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 سمته مامان: برگشت

 خاله!-

 مامان با وحشت گفت: هوی

 نگو که فنجون ها شکستن؟-

 آروم گفت: بابا

 آخ.-

 به مامان نگاه کردم. مظلوم

 با خنده گفت: الدیم

 اوست. یبازگشت همه به سو-

 انداختند. نییبا خنده سرشون رو پا دایو و روژا

 گفت: هیبه من نگاه کرد و رو به بق یعصب مامان

 تو اتاق. میبر  دییبفرما-

 همه دلسوزانه به من بود. نگاه

 ؟یصبر کن شهی:خاله مفرهاد

 سمته فرهاد برگشت: ظیبا غ مامان

 کار خودشه. دونمیدروغ نگو. م-

 م.رفتن. با حرص سمته فرهاد برگشت رونیب همه

 !گهید نهیداخل هم یایم صدایب هوی یبفرما وقت-

 ابروش رو باال انداخت و حق به جانب گفت: یتا
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 اِ نه بابا؟-

 به ظرف فلفل اشاره کرد: و

 ؟یبه کشتنم بد یخوایم-

 شدم. رهیخ نیسمته ظرف فلفل لبام رو غنچه کردم و به زم برگشتم

 مال من نبود. دمیباشه فهم-

 به سمتش برگشتم. جانیزد تو سرم با ه یفکر  هوی

 بود. الدیواسه م-

 گفت: متعجب

 ؟یجد-

 رو به نشون آره تکون دادم: سرم

 .ومدیرو کنم اما من دلم ن نکاریآره، گفته بود واسه تو ا-

 صدام زد: یحالت خاص با

 روژان.-

 ناز گفتم: جانم؟ با

 شد: کیقدم بهم نزد هی

 از اولش من داخل آشپزخونه بودم.-

 بهش نگاه کردم. جیگ

 :دیچیخودم تو گوشم پ یصدا

 تو اتاقه. بایفر  یبهم نگفت نکهیواسه ا یشیم هیحاال تنب-
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 جمع شد. افمیق

 زد: یخنده ا تک

 .میرو جمع کن نایا ایباشه تموم شد، ب-

 کنارم رد شد. از

 برگشتم سمتش و دستش رو گرفتم. عیسر 

 فرهاد.-

 رو سمتم برگردوند. سرش

 جونم؟-

 به خودم گرفتم: یمظلوم ی افهیق

 ؟یناراحت شد-

 به باال نگاه کرد. یحالت متفکر  با

 آره.-

 رفته گفتم: وا

 .دیببخش-

 شلوارش برد: بیرو تو ج دستش

 شرط. هیبه -

 :دمیپرس کنجکاو

 ؟یچه شرط-

 بوسم کن.-
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 گفتم: متعجب

 االن؟-

 گفت: یحالت ناراحت با

 .خوادیباشه نم-

 گفتم: عیکه بره، سر  برگشت

 باشه.-

 .دمیرو نوک پا بلند شدم گونه اش رو بوس و

 ازش جدا شم که دستش رو پشت کمرم گذاشت و... خواستم

 جدا شد هنوز تو بهُت کارش بود. ازم

 شکسته رو جمع کنه. یبه روم زد و نشست کنار پام که فنجون ها یلبخند

 رو سمته فرهاد گرفتم. ینیبهش زدم و س یخت. لبخندبهم اندا ینگاه طنتیبا ش الدیم

 رفتم. الدیبهم زد و فنجون رو برداشت. سمته م یلبخند

 گفت: داشتیکه فنجون رو برم یحال در

 خوردن داره. یخواستگار  ییآخ که چا-

 بهش زدم. یسمته فرهاد چشمک برگشتم

 .دیانداخت و خند نییرو پا سرش

 نفر رهام بود، فنجون رو برداشت. نیآخر 

 گذاشتم. زیم یرو رو ینیس

 و روژا نشستم. دایکنارِ و و
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 .کردینگاه م الدیبه فرهاد خورد که داشت به م نگاهم

 .شمردیشدم؛ داشت م رهیدسِت فرهاد خ یانگشتا به

 ییپخش بشه. سمته دستشو رونیاز دهنش به ب ییکه باعث شد تمام چا الدیم یسرفه  و

 .دیدو

 خندم رو گرفتم. یزور جلو به

 نگران گفت: مامان

 شد؟ یچ-

 شد؟ یچ نی:فرهاد برو ببعمو

 با خنده بهم نگاه کرد و لب زد: رهام

 تو روحت! یا-

 زبون در آوردم. واسش

 گفت: جیگ دایو

 بود؟ ییتو چا یشد؟چ یچ-

 خنده انگشت شست و اشارم رو بهم زدم: با

 کوچولو فلفل. هیفقط -

 با تعجب گفت: روژا

 چرا؟-

 و فرهاد اومدن؛ الدیخواستم جوابش رو بدم که م تا

 فرهاد مشخص بود جلو خندش رو گرفته. ی افهیق از



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

248 

 

 با حرص نگام کرد: الدیم

 !یاشتباه که داد-

 خنده گفتم: با

 ؟ینه بابا، جد-

 زد: الدیپشت کمر م فرهاد

 .یاول خودت دوم کس یچاه نکن بهر کس-

 بهش زد. یچشمک و

 اول ناباورانه بهم نگاه کرد: الدیم

 روژان!-

 باال انداختم: یا شونه

 چه کنم؟ دستور از مقامات باال اومد.-

 با خنده گفت: الدیم

 .دینامرد یلیآقا شما خ-

 روز بعد"2"

 

 که رهام وارد اتاق شد. زدمیموهام رو شونه م داشتم

 .قرمزت، دِ آماده شو مامان سرم رو خورد یقربون اون موها-

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 مانند. ییقرمز نه، حنا-
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 هاش رو درشت کرد: چشم

 تو سرت؟ یحنا زد یعنی-

 .االی رونی. حوصله تو ندارم. برونی:برو برونیسمتش و هولش دادم ب رفتم

 گفت: رونیب رفتیکه م همونجور

 بود. یرفت. مادر زاد ادمیها -

 رو بستم: در

 .شعوریب-

 فرهاد بود. زدمیسمتش رفتم. همونجور که حدس م جانیاومد. با ه میگوش یصدا

 دادم. جواب

 جانم؟-

 :دیچیپ یمهربونش تو گوش یصدا

 .زمیسالم عز -

 گفتم: یسرحال یصدا با

 ؟ییسالم، کجا-

 شرکت. رمیدارم م-

 رفتم: وا

 واقعا؟-

 گفت: یجد

 آره چطور؟-
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 .چیه-

 .زمیآها پس من برم، فعال عز -

 .یبا-

 .کردم قطع

 "فرهاد"

 

 مامان من رفتم.-

 متعجب مامان اومد: یصدا

 کجا؟-

 برگشتم. سمتش

 .ادیشرکت، اما روژان نم-

 نگام کرد: قیدق

 فرهاد؟ یگیم یجد-

 آره، چطور؟-

 نداره؟ یروژان مشکل-

 به نشونه نه تکون دادم: یسر 

 نه مامان باهاش حرف زدم، فعال.-

 رفتم. نیاومدم. سمته ماش رونیاز خونه ب و

 فرهاد!-



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

251 

 

 .ستادمیسرجام ا قهیدق چند

 ؟یبرگرد یخواینم-

 شخص رو به روم شوکه شدم. دنیشک برگشتم. با د با

 لبش بود، سمتم اومد. یکه رو یلبخند با

 بکنم. دستش رو سمتم گرفت: تونستمینم یشوک بودم و کار  تو

 سالم.-

 دستش نگاه کردم. به

 :دمینکردم و پرس یتوجه

 ؟یواسه چ نجایا یاومد-

 دلم واسه ات تنگ شده بود.-

 بغلم کرد. هوایب و

 فرهاد؟-

 هوم؟-

 سمتم برگشت. به

 .شهیپروژه حاال حاال ها تموم نم نیا یکارا-

 خب؟-

 شک گفت: با

 ؟یته متوجه هست یعروس گهیشش روز د -

 برگه ها گرفتم. ینگاهم رو از رو کالفه
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 الد؟یم یگیم یچ-

 .تهیعروس گهیروز د6 گمیم-

 کار کنم من؟ یخب چ-

 جاش جابه جا شد: تو

 اصال روژان کجاست؟-

 انداختم: زیم یدستم رو رو یتو خودکار

 خب مشخصه روژان کجاست حتما بازار. ؟یبگ یخوایم یچ الدیم-

 تعجب گفت: با

 .ستیوضع ناراحت ن نیروژان از ا ن؟یهم-

. دیبا روژان برم خر  باعث شد نتونم اصال نیشرکت بودم و هم یکارا ریهفته بدجور درگ نیا-

 به من نبود. یاز یالبته ن

 تکون داد: یسر  الدیم

 باشه تمام. -

 حرص گفتم: با

 ؟یگیم ینجور یچرا ا الدیم یچ یعنی-

 در اتاق باز شد. هوی

 وارد اتاق شد و در رو محکم بست. روژان

 تعجب برگشتم سمتش. با

 کرد. الدیبه سمته م رو
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 ؟یتنهامون بذار  قهیچند دق شهیم الدیم-

 از جاش بلند شد: عیسر  الدیم

 حتما.-

 رفت. رونیب و

 جام بلند شدم. از

 شده؟ یچه خبره روژان؟چ-

 گفت: چه خبره؟ یعصب

 زد. یپوزخند

 چه خبره! پرسهیتازه داره م-

 گفتم: یکردم و جد اخم

 آروم تر چه خبره؟!-

 تعجب نگام کرد. با

 چته؟-

 حرص بست: یهاش رو از رو چشم

 فرهاد؟-

 بله؟-

 گفت: یهاش رو باز کرد و با لحن عصب چشم

 چند روزه گذشته؟ یاز روز خواستگار -

 شک نگاش کردم: با
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 ؟یچ یعنی-

 آروم باشه گفت: کردیم یکه سع یلحن با

 جواِب من رو بده فرهاد.-

 هفت روز.-

هر روزش  ،یعروس دیخر  رمیگفت: هفت روز فرهاد، هفت روز گذشته و من هر روز دارم م آروم

که نشد  هیشرکت انقدر مهم و ضرور  یکارها یعنیچرا؟  یاینم یول ادیامروز فرهاد م گمیهم م

 ؟یایب

 به اتاق الل شدم نایباز کردم که حرف بزنم؛ اما با ورود م دهن

 توجه به روژان سمتم اومد، و با ناز گفت: یب نایم

 .زمیسالم عز -

 برگشت. نایبا تعجب سمته م روژان

 زل زده بود. نایبه م هناباوران

 :دیسمتم و گونه ام رو بوس اومد

 چه خبره عشقم؟-

که انگار تازه متوجه روژان  نایشوکه شده. م یلیمعلوم بود که خ یبه روژان نگاه کردم؛ ول نگران

 شده بود؛ با شک گفت:

 آشناست. یلیخ ه؟یخانوم ک نیفرهاد ا-

 نزدم که خودش با ذوق گفت: یحرف

 ؟یینه روژان تو یوا-

 نزد که گفت: یحرف
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 دوست داره؟ ،کنهیبچه است و فکر م یگفتیفرهاد همون دختر خاله ات که م-

 رو سرم خراب شد. برگشتم سمته روژان. اشک تو چشم هاش حلقه زد. ایدن

 من نگاه کرد. آروم صداش زدم: به

 روژان؟-

 رفت. رونیزدم. برگشت و از اتاق ب یتلخ لبخند

 رفتم. دنبالش

 که سمتم برگشت. دمیرو کش دستش

 روژان صبر کن.-

 گفت: یلحن آروم با

 فرهاد؟-

 گفتم: ینیلحن غمگ با

 .ستین یکنیجانم؟ به خدا اونجور که فکر م-

 ؟یومدیبا من ن نایبه خاطر م-

 گفتم:نه. عیسر 

 اد؟یداره م یدونستیامروز م ؟یرو پاک کرد:امروز چ اشکاش

 .مایخودش دعوتم کرد که ب-

 نگاه کردم. نایبرگشت. به م یمکث کوتاه با

 .رونیب دیجواب من نموند دستم رو پس زد و دو منتظر

 دستم رو گرفت. نایبرم دنبالش که م خواستم
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 فرهاد.-

 شدت دستش رو پس زدم: به

 ول کن.-

 خورد. کهی

 گفتم: یعصب

 اتاقم. ایب-

 سمته اتاق رفتم. و

 هم پشت سرم تو اتاق اومد. نایشدم. م وارد

 برگشتم. نایرو بستم. سمته م در

 هنوز ولت نکرده؟!-

 رو جمع کرد. افشیق و

 ...ایدخترا پسر ز  نجوریواسه ا گهید یکیانگار پسر قحطه. خب بره با  یچه دختر چندش-

 حرفش رو کامل بزنه. برگشتم و با پشت دست زدم تو دهنش. داد زدم: نذاشتم

 .یخفه شو عوض-

 دهنش گذاشت. یرو مبل دستش رو رو نشست

 داد زدم: دوباره

 .یعوض یدرباره روژان درست صحبت کن، دختره -

 بهم نگاه کرد. ناباروانه

 فر...-
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 بلند گفتم: یصدا با

 .نایساکت شو م سیه-

 اومد: نایمتعجب م یزدم. صدا یاتاق چرخ یتو کالفه

 شده؟ تو که از اون دختره خوشت... یفرهاد چ-

 برگشتم سمتش. تیصبانع با

 و حرفش رو اصالح کرد. دیترس

 .ومدیاز روژان خوشت نم-

 گفتم: یلحن عصب با

 . خوب شد؟دمیمن به گور آقام خند-

 اما...-

 شدم و گفتم: کینزد بهش

پشت تلفن  دونستمی. چون میاومد کایاز آمر  یساکت شو، امروز دعوتت کردم بهت بگم الک-

 .نجایا یای. گفتم بیفهمیحرفم رو نم

 گفت: یمیبازو هام گذاشت و با لحن مال یرو رو دستاش

 اما من دوست دارم فرهاد.-

 آورد. کیرو نزد سرش

 .یکه تو هم دوسم دار  دونمیم-

 شدم. رهیچشم هاش خ به

بار من بازوهاش رو تو دستام گرفتم.  نی. پسش زدم. و اشهیم کیبودم که داره کم کم نزد متوجه

 آروم باشه گفتم: کردمیم یکه سع ی. با لحنردکیوحشت زده نگام م
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 آروم تر. یر یم یدار  یادیز -

 فرهاد.-

 زدم: داد

 . اون هم با روژان.کنمی! گوش کن. من دارم ازدواج مسیه-

 کردم. ولش

 .یرفت شیکه چهار سال پ ییبرگرد همونجا ،یباش نجایتو ا ستیپس الزم ن-

 .کردینگام م ناباورانه

 در اشاره کردم. به

 .رونیب-

 فر...-

 هام رو بستم و با حرص گفتم: چشم

 !رونیب-

 گذشت. چشم هام رو باز کردم، هنوز رو به روم بود. قهیدق چند

 شک گفتم: با

 ؟ییشنویم-

 رو برداشت و سمته در رفت. فشیشد ک خم

چشم هاش  که تو یا نهیدر نشست. در رو باز نکرده برگشت سمتم، با ک رهیدستگ یرو دستش

 بود گفت:

 .یاگه ازدواج کن ی! حتیمتی. به هر قیشیتو مال من م-
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 رو به نشونه باشه تکون دادم: سرم

 .یخستم کرد گهیباشه حاال برو. د-

بلند  عیروژان که افتادم سر  ادیمبل نشستم.  ی. کالفه رورونیبهم انداخت و رفت ب ینگاه

 تو اتاق اومد. الدیشدم. همزمان م

 شده فرهاد؟ یچ-

 رو برداشتم. آروم به بازوش زدم: نیماش چییسو

 فعال. گم،یبعدا م -

 رد شدم. الدیم جیکنجکاو و گ یچشم ها یاز جلو و

نکرده.  یالک یفکر ها نیاز ا شتریتا ب دادمیم حیواسه روژان توض دی. بادمیدو یسمته خروج به

 شدم و حرکت کردم. نیسوار ماش

شدم و سمته خونه رفتم. زنگ در رو زدم. بعد  ادهیپ نیاشتم. از ماشخاله نگه د یخونه  یجلو

 :دیچیپ فونیآ یروژا تو گوش یصدا قهیاز چند دق

 بله؟-

 باز کن درو منم.-

 حرف درو باز کرد. بدون

 گفت: عیسر  دیسمتم بهم که رس دیاومد. دو رونیخونه شدم. روژا از خونه ب وارد

 شده فرهاد؟ یچ-

 گفتم: رفتم،یکه تند تند سمته خونه م یهمون حال در

 روژان کجاست؟-

 گفت: ینیلحن غمگ با
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 ترسمی. لباس عروسش رو پاره کرد. االن هم درو قفل کرده مکنهیم هیتو اتاقش داره گر -

 .ارهیسر خودش ب ییبال

 برگشتم سمتش با شک گفتم: ستادم،یحرف روژا سرجام ا با

 ؟یچ-

 صداش گفت: یبغض تو با

 ...تیکن فرهاد م یکار  هی-

سمته خونه، بدون توجه به خاله سمته پله ها  دمیحرفش رو بشنوم و دو هیبق ستادمینا گهید

 محکم به در زدم و داد زدم: دم،یکردم. پشت در اتاق روژان که رس یط یکیرفتم. پله ها رو دو تا 

 روژان!-

 نداد. یجواب

 به در زدم: دوباره

 روژان باز کن درو...-

 !زمیعز روژان؟ -

 روژان؟ ؟یشنویدر زدم: صدام رو م به

 نگران خاله اومد: یصدا

 شده فرهاد؟ یچ-

 به خاله انداختم: ینگاه کالفه

 .دونمینم-

 .شکونمیدرو م یروژان باز کن درو، باز نکن-
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اول در باز نشد  یبا پا زدم تو در، با ضربه  هوی. سمته خاله و روژا برگشتم و ومدین ییصدا

 افتاد. نیزم یدوم رو محکم تر زدم. در شکست و رو یضربه 

. دمیاتاق، کنارِ کمد د یجا نیوارد اتاق شدم. نگاهم رو تو اتاق گردوندم. روژان رو گوشه تر  عیسر 

 سمتش رفتم. آروم صداش زدم: دم،یکش ینفس راحت

 زم؟یروژان؟ عز -

 زل زده بود. ینداد. به نقطه ا یجواب

 .رونیب دیهمتون بر -

 سمته خاله و روژا. برگشتم

 دست خاله رو گرفت و آروم گفت: روژا

 .رونیب میمامان بر -

 زانو زدم. کنارش

 گفت: یبلند یسمتم، با صدا برگشت

 .رونیب دیگفتم همتون بر  ؟یکر -

 هولم داد: و

 .رونیبرو ب-

 گفتم: یلحن آروم با

 روژانم. نگ..-

 زد. غیج

 به من نگو روژانم.-

 .ستمیگفت: من روژان تو ن هیبا گر  و
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 .نمیتو بازوم و س زدیم یبا مشت ه و

 .ستمین ستم،یمن روژان تو ن-

 . دستاش رو گرفتم و بغلش کردم.شدیآرومش کنم اما نم کردمیم یسع

 آروم باش روژان، قربونت بشم.-

 بلند تر شد. شیگر  یصدا د،یلرز یسرش گذاشتم. تو بغلم داشت م یرو رو دستم

 نکن. هیگر  دم،یم حیتوضواسه ات -

 شد: رهیاومد. به چشم هام خ رونیاز بغلم ب قهیاز چند دق بعد

 .یبگ یخوایم یچ نمیبده! بب حیتوض-

 زد: یبزنم، پوزخند یخواستم حرف تا

 ؟یبگ یخوایم یمثال چ-

 لرزون گفت: یبا صدا و

 و من برم؟ تیاومد تو زندگ نایباز هم م-

 گفتم: یو مهربون میلحن مال با

 روژان!-

 .هیحرص گفت: ها! چ با

 من بهش گفتم بره. یعنیرفت،  نایم-

 نگاهم کرد. جیگ

 ؟یچ یعنی-
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بود،  یچرا اومد و هدفش چ نایم دونمینم ،یتو اشتباه برداشت کرد یعنیزدم:  یلبخند

من امروز بهش گفتم  یبهش بگم اما نشد، ول خواستمیم دمشیمن همون روز اول که د یول

 رو، رو در رو بهش بدم. مونیکه خبر عروس ادیب

 تو صورتش رو کنار زدم. یموها

و بهت توجه  دیخر  ومدمیچند روز که باهات ن نیواسه ا خوام،یمن معذرت م نکهیا یعنی-

 نکردم.

 تر شد: قیعم لبخندم

 .میتو جمع کن یخراب کار  نیا میپاشو بر  ،یدیاگه من رو بخش یعنی-

 به لباس عروس اشاره کردم. و

 شک گفت: با

 فرهاد؟-

 .دمیگونه اش کش یرو رو دستم

 جانم؟-

 برگشته؟ نایکه م یچرا از همون روز اول بهم نگفت-

 :دمیشد گونش رو بوس خم

واسه من  شیکه چهار سال پ یسر موضوع مسخره ا یحساس بش یالک خواستمیچون که نم-

فکر کنم که دوباره  نینگرفتم. چه برسه به ا یرو جد نایتموم شده بود. من خودمم اومدن م

 باهاش باشم!

 شد. رهیخ بهم

 ؟یکنیشک گفتم: باور نم با
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پروانه رو اطرافت  ای نایم خوامینم گهیفرهاد د یگفت:چرا باور کردم. ول یمکث کوتاه با

 . باشه؟نمیبب

 با حرص گفت: و

 هست بگو اضافه کنم. یا گهیاگه کس د-

 :دمیخند آروم

 . باشه چشم.ستین یکس زم،ینه عز -

 .میزد: پس بر  یلبخند

 :دمیگوشش رو بوس ریز 

 .زمیعز  میبر -

 

 "روژان"

 

شد. در  ادهیرو پارک کرد و پ نیبشه. ماش ادهیشدم. منتظر موندم تا فرهاد هم پ ادهیپ نیماش از

ش لبش بود. دستش رو سمتم گرفت دستم رو تو دست یرو یلبخند ومد،یکه سمتم م یحال

 .میگذاشتم و با هم وارد پاساژ شد

 م؟یکن دایرو از کجا پ یکه تو تکه تکه کرد ی:خب حاال اون لباسفرهاد

 نگاهش کردم: مظلوم

 فرهاد؟-

 کرد: جونم؟ نگاهم

 گفتم: یلحن مظلوم با
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 من اون لباس رو دوست نداشتم!-

 تعجب گفت: با

 ش؟یدیپس چرا خر -

 آخه مامانت انتخابش کرد!-

 گفتم: عیسر 

 مامان تو ناراحت کنم. ومدیبه دل من ننشست. دلم ن یقشنگ بودا؛ ول-

 .دیلبش نشست. لپم رو کش یرو یلبخند

که خودت  یهر چ می. خب االن بر یرو ناراحت کن یکس ادیقربونت بشم من که دلت نم-

 .میرو بخر  یدوست دار 

 زده نگاهش کردم: جانیه

 .ولیا-

 مزون لباس عروس اشاره کردم: به

 اونجا. میبر -

 .میو با خودم بردمش. وارد شد دمیرو کش دستش

 سمتمون اومد. عیبود سر  یمغازه که زن مسن صاحب

 .دیسالم، خوش اومد-

 به روش زدم. یلبخند

 سالم.-

 گفت: یلحن دوستانه ا با
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 ؟یرو دوست دار  یبفرما دخترم، چه جور لباس-

 لب...-

 تو حرفم: دیپر  فرهاد

 باز نباشه لطفا. ادیز  یخودش انتخاب کرد، ول یهرجور -

 نشست. یصندل یباال انداخت و رفت رو یباز نگاهش کردم. شونه ا یدهن با

 لباس عروس ها اشاره کرد. به

 .زمیانتخاب کن عز -

 لبم نشست. صاحب مغازه با خنده گفت: یرو یلبخند

 پس کارمون سخت شد.-

 تکون دادم: یسر  ناچار

 چه کنم!-

 به روم زد: یلبخند

 .ایبا من ب-

 فرهاد برگشتم. سمته

 ؟یایتو نم-

 گفت: عیسر  زنِ 

 .نهیعروس رو تو لباس عروس بب ،یشگون نداره داماد قبل از عروس ن،ینه بش-

 واسه اش زبون درآوردم و همراه خانومِ رفتم. دم،یخند زیوا رفته نشست. ر  فرهاد

 خانوم. دیببخش-
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 سمتم. برگشت

 هستم. یصادق-

 ...پیگ ناشیکه آست دیجد یمدل ها نیاز ا شهیم ،یخانوم صادق-

 که رو به روم بود، افتاد. یحرف زدن چشمم به لباس عروس نیع در

 رد نگاهم رو گرفت. یرو قطع کردم. صادق حرفم

 لباس اشاره کردم. به

 .خوامیاون رو م-

 .یبهت بدم پرو کن ایب زم،یباشه عز -

بود، پف نداشت. راسته بود،  که چشمم رو گرفته یسمته لباس عروس رفتم. لباس عروس عیسر 

 اش ساده. هیبود و بق پوریو دور پهلوهاش گ قهی

 .زمی:برو بپوش عز یصادق

 تورش دهنم باز موند. دنید با

 ه؟یچ نیا-

 خنده گفت: با

 .زمیتورش عز -

 حسابش سانتش هم از دستم رفته بود. یتورش انقدر دراز بود، که حت شیخدا

 پرو شدم. وارد

 رو واسم بست. پشیز  ی. صادقدمیرو پوش لباس

 به خودم نگاه کردم. نهییآ تو
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 موهات رنگه؟-

 نگاهش کردم: نهییتو آ از

 خودمه. ینه، رنگ موها-

 برگشتم. و

 زده گفت: جانیه

 !هیعال-

 نگاهش کردم: جیگ

 لباس عروس؟ ایموهام -

 ذوق گفت: با

 هردو.-

 زدم: یلبخند

 .دیلطف دار -

پشت کمرش که  دنیبه لباس کردم. با د یاومدم. نگاه دوباره ا رونیرو عوض کردم و ب لباسم

 وا رفت. افمیبود، ق پوریگ

 :یسمته صادق برگشتم

 پشت کمرش؟-

 گفت: جیگ

 ؟یچ-

 پشت کمرش همش بازه.-
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 به لباس انداخت: ینگاه یصادق

 .نشیبب ادیخب به شوهرت بگو ب-

 مته فرهاد.گذاشتمش و رفتم س زیم یبه لباس انداختم. رو ینیغمگ نگاه

 از جاش بلند شد: دیمن رو د تا

 ؟یشد؟ انتخاب کرد یچ-

 گفتم:آره. آروم

 اومد. سمتم

 شده پس؟ یچ-

 .نشیتو هم بب ایب-

 بهم نگاه کرد. جیگ

 رو گرفتم و با خودم کشوندمش. دستش

 لباس اشاره کردم: به

 اونه.-

 بلندش کرد: زیم یرو از

 قشن...-

 و حرفش رو خورد. برگردوندش

 نگاهش کردم: مظلوم

 قشنگه مگه نه؟-

 سمتم. چشم هام رو مظلوم کردم: برگشت
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 بخرمش؟-

 به لباس نگاه کرد. دوباره

 گفتم: یلحن خواهش با

 سرش. افتهیفرهاد لطفا، تورش بلنده م-

 .کردمینزد. منتظر نگاهش م یحرف قهیدق چند

 :یبرگشت سمته صادق هوی و

 چقدر بدم خدمتتون؟-

فرهاد رو رو  یزدم و محکم گونه  یغیاومدم، ج رونیک بودم. از شوک که باول تو شو هیثان چند

 .دمیبوس

 عاشقتم.-

 لبش نشست. یرو یلبخند

 تکون داد. یبا خنده سر  یصادق

 .میاومد رونیحساب کرد و از مغازه ب فرهاد

 م؟یخب حاال کجا بر -

 رو گرفت. دستم

 !ییجا هی-

 نگاهش کردم. کنجکاو

 کجا؟-

 رو لبش نشست: یقیعم لبخند
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 .زهیسورپرا-

 عجز گفتم: با

 فرهاد... نه.-

 خنده گفت: با

 .افتی. راه بمیفرهاد ندار -

 همراهش رفتم. زدمیکه غر م یحال در

 .زدینم یهم حرف نیماش تو

همه  نیفقط به ا گفتینم یچیاما ه ؛رهیبتونم بفهمم کجا م دیکه شا دمیسوال پرس انقدر

 .دیخندیتالشِ من م

 نگه داشت. قهیر بعد از پانزده دقس آخر

 شد. شتریب جانمیتاالر رو به روم ه دنیزده برگشتم. با د جانیه

 فرهاد!-

 جانم؟-

 ذوق گفتم: با

 ؟یتاالر گرفت-

 گفت: یحالت خاص با

 شو. ادهیپ شه؟یم تاالریب یمگه عروس-

 شدم برگشتم سمتش: ادهیپ

 دنبالش نبود. یآخه اصال کس ه،یمن فکر کردم تو خونه شما عروس-
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 زد: مینینوک انگشت رو ب با

 در به در دنبالِ تاالر گشتم. یول دیخر  ومدمیهفته با تو ن نیخانوم، درسته تو ا-

 ذوق گفتم: با

 بود... ممنون. یعال زتیسورپرا-

 داخل اشاره کرد. به

 اگه خوشت اومد بعد تشکر کن. نیاول داخل رو بب-

 دستم رو کشوند بردم داخل. و

 ادیها که م کیاتومات نیاز ا یدر بزرگ مشک هی. زیشروع کردم به آنال یاز همون در ورود خوب

حوض بزرگ وسطش بود. تو  هیکه  اطشیواسه ورود مهمون ها. ح کیدر کوچ هیباال، همراه با 

مجسمه بزرگ  هیو  شهیقرمز که مشخص بود شب که بشه روشن م یآب هم پر از قلب ها

 وسط آب بود. ونست یعروس داماد رو

از مدل  یمشک یول شهیسالن هم ش ی. در ورودمیسالن برس یتا به ورود خوردیتا پله م چهار

 کییهاش از موزا واریسالن گرد که تمام د هیهوشمندش. وارد سالن که شدم دهنم باز موند. 

 زیتم وارشیرنگ بود، انقدر د یمشک کییهم همش فرش قرمز و موزا نشیرنگ بود، زم ییطال

 رنگ. دیسف یو ستون ها ینیرو توش بب خودت شدیبود. که م

رنگ هم  دیسف زیم هیقرمز سه نفر که دو تا رو به رو هم بود و  یهم از مبل ها یصندل یجا به

رقص گرد  ستیپ هیبود و  یمحمد دیقرمز و سف یگلدون با گل ها زیم یوسطش بود که رو

 یپرده کرم وار،یرو باال رفتم. به د یپله  هیعروس و داماد.  گاهیکم فاصله جا هیوسط سالن و با 

 بود. دیو سف یصورت یوصل بود و دور پرده پر از گل ها گکم رن

 پهن بود. یرنگ دیفرش سف نیزم یرنگ و رو ییطال یرنگ با دسته  دیسف یسلطنت زیم هی

به سالن  یاجمالکه با گل درست شده بودند. برگشتم نگاه  ییو اطرافش هم گلدون ها دور

 برگشتم سمته فرهاد: جانیانداختم و با ه
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 .هیعال نجایفرهاد ا-

 سمتم مهربون گفت: برگشت

 خوشت اومد؟-

 گفتم: یمکث چیه بدون

 .هیآره، عال-

 نزد و بغلم کرد. یحرف

 اون چهار سال. یفقط مونده بده-

 لبم نشست. یرو یلبخند

 تا سکه ام؟1460همون -

 .دیسرم رو بوس یرو

 .زمیآره عز -

 اومدم: رونیبغلش ب از

 . تو هم اون چهار سال از دست رفته رو بهم برگردون. باشه؟دمیتا رو بهت بخش1460من اون -

 زد و دوباره بغلم کرد: یلبخند

 چشم.-

*** 

 .ی:ماشالله، معرکه شدمامان

اشکشون مامان،  یاشک ها دنیهم با د دای. روژا و وکردیم هیسمته مامان، داشت گر  برگشتم

 در اومد.
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 مامان رفتم: سمته

 مامانم!-

 لرزون گفت: یصدا با

 جان مادر؟-

 رو تو دستم گرفتم: دستش

 گه؟ید یدونیم-

 تکون داد: یو سر  دیخند هیگر  وسط

 آره.-

 :دیاز چشمم چک یاشک قطره

 ؟یچ-

 اش شدت گرفت: هیگر 

 .یعاشقم-

 هیتنش رو به ر  ی. محکم بغلم کرد. از ته دل بوهیگر  ریبغلش کردم و زدم ز  اوردمین طاقت

 و روژا رو بغل کردم. دای. از بغل مامان جدا شدم، وکردمیو مدام بوسش م دمیکشیم

 مون باال تر رفت. هیگر  یصدا

 که. دیاوهو، اشک عروس فردامون رو هم در آورد-

 سمته رهام. برگشتم

 و سمتش رفتم. جام بلند شدم تور لباس عروس رو تو دستم گرفتم از

کنه. بغلش کردم. دوباره اشکم در اومد. رهام  هیگر  خوادیقرمزش معلوم بود که م یچشم ها از

 من رو از تو بغلش جدا کرد: عیسر 
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 !گهینکن د هیگر -

 .دمیخند هیگر  وسط

 ؟یدیآخه تو خودتو د-

 انداخت. نییرو پا سرش

 .دمیرو د دیکه از چشم هاش چک یاشک قطره

 زدم. هیتک واریفت سمته اتاقش. به دبرگشت و ر  عیسر 

 .دیدیخاطر اشک تو، چشم هام تار م به

 گفت: یبلند شد و با انرژ  یصندل یاز رو دایو

 .میکم شاد باش هی دیایبسه. ب هیبسه، گر -

 به روژا اشاره کرد: و

 پاشو.-

 بلند شد. روژا

 م؟یچکار کن-

 شد. رهیخ نیبه زم یبا حالت متفکر  دایو

 گفت: هوی و

 .یمجرد ی. گود بادمیآها فهم-

 که گفت: میکردیو روژا با تعجب نگاش م من

 دنبالمون. ادیروژا زنگ بزن به فرهاد بگو آماده شه ب-

 به من نگاه کرد. و
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 .اریلباس رو در ب نیتو هم برو ا-

 با حرص گفت: میکنینم یکدوم مون حرکت چیه دید یوقت

 .گهید دید بر -

 رو در آورد و به فرهاد زنگ زد شیگوش عیسر  روژا

 هم رفتم لباسهام رو عوض کردم. من

 .ادیکرد که با ما ب شیهم با رهام صحبت کرد و راض دایو

خنده. رهام  ریهم بلند زد ز  دایشروع کرد کل زدن. و دای. ومیاومد رونیسرو صدا از خونه ب با

 .دنیرکورد زد و شروع کرد رقص گهید

 کرد. یشد و رهام رو همراه ادهیپ عیدش اومده بود، سر خو نیهم که با ماش الدیم

 گذاشت. یآهنگ بندر  هینکرد و  یهم نامرد فرهاد

 بابا اومد: یصدا هویشده بودم که  رهیخنده بهشون خ با

 امروز بوده و من خبر نداشتم. یعروس-

 و رهام گذاشت: الدیشونه م یصداها قطع شد. بابا دستش رو رو تمام

 .دیکالس رقص بذار  هی کنمیم هیتوص-

 تکون داد. یخنده سر  با

 خوش بگذره.-

 زد و رفت تو خونه. یچشمک

 اشاره کرد: الدیخنده و به م ریبلند زد ز  یبا صدا دایبابا رفت داخل، و تا

 کالس رقص!-



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

277 

 

 با حرص گفت: الدیم

 .دمیهر هر خند-

 گفتم: عیدعوا نشه سر  نکهیا واسه

 .گهید دیبچه ها سوار ش-

 .نیرو ببره تو ماش دایشاره کردم که وبه روژا ا و

 که سوار شدن برگشتم که برم سوار شم، فرهاد دستم رو گرفت. همه

 .نمیبب سایوا-

 سمتش: برگشتم

 جانم؟-

 زد. یلبخند

 ؟یشیم یچ شیفردا با اون همه آرا یتو االن خوشگل-

 :دمیناز خند با

 بذار سوار شم. وونه،ید-

 بوس بده. هیباشه، اول -

 تعجب نگاهش کردم: با

 رهام هست فرهاد!-

 رفت و آروم گفت. وا

 باشه.-

 .کنمیم یگفت: فردا بعد عقد تالف هوی و
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 با حرص گفت: و

 گذاشتن. یعروس یچرا عقد رو تو روز  دونمیمن نم-

 با ذوق گفت: دایحرکت کرد؛ و نیو رفتم سوار شدم تا ماش دمیخند آروم

 آهنگ بذار فرهاد. هی-

 به من انداخت. ینگاه فرهاد

 به تو... میتقد-

 کرد. یآهنگ رو پل و

 همزمان با هم گفتن: دایپخش آهنگ، روژا و و با

 اوهو.-

 دختر خاله اته. ی:ولروژا

 با خنده گفت: فرهاد

 عمو. روژان هم دختر عمومه. گمیمن به عمو، م یتا وقت گه،ینه د-

 .نهیگفت: هم جانیبا ه نیر یش

 

 "دختر عمو، عماد"

 

 ماهی خیلی تو نکن ناز جان عمو دختر"

 ماهی خیلی و خوشگلی جان عمو دختر

 مایی عشق تو نکن قهر جان عمو دختر



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

279 

 

 بالیی چقد نیا عشوه نکن قهر جان عمو دختر

 "عمو دختر ماهه خیلی عمو دختر زاره الله عمو دختر بهاره آخ

 

 دستش گذاشتم. یرخ فرهاد نگاه کردم. دستم رو دراز کردم و رو میلبم به ن یلبخند رو با

 ؟یرقصیسمتم:نم برگشت

 حرفش به خنده افتادم. نیا با

 

 عمو دختر اهه خیلی عمو دختر زاره الله عمو دختر بهاره"

 عماد جان عمو دختر آهنگ تکست

 محبته دریای تو چشمای

 "حقیقته من قلب تو تو عشق

 

 .دنیرقصیداشتند م نیر یروژا و ش دا،یسمته و برگشتم

 ذوق گفتم:منم اومدم. با

 .نیپشت ماش دمیاز همون جلو پر  و

 

 بگیرم آروم دستاتو میخوام من"

 اسیرم تو عشق به بگم چشام با

 "تویی من زبون هم تویی من جون آروم تویی من مهربون تویی من عموجان دختر
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 .میرفتیبه سمته راست و چپ م یهامون تو هوا به رقص در اومده بود و ه دست

 .دیبهمون رس الدیم نیماش

 با خنده گفت: رهام

 ؟ینشد ونهیفرهاد د -

 

 ماهی خیلی تو نکن ناز جان عمو دختر"

 ماهی خیلی و خوشگلی جان عمو دختر

 "مایی عشق تو نکن قهر جان عمو دختر

 

 با خنده گفت: فرهاد

 .ایب یخوایم ه،ینه عال-

 اورد. رونیب نیسرش رو از ماش کردیم یکه رانندگ یدر حال الدیم

 .کنهیمردم، داداشم داره ازدواج م یزد: آها داد

 لبم نشست. یرو یلبخند

 بالیی چقد نیا عشوه نکن قهر جان عمو دختر"

 عمو دختر ماهه خیلی عمو دختر زاره الله عمو دختر بهاره آخ

 "عمو دختر اهه خیلی عمو دختر زاره الله عمو دختر بهاره
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 داد زد: یبا لحن نگران دایو هوی

 .یکنیاالن تصادف م الد،یبرو داخل م-

 آهنگ قطع شد. همزمان

که انگار تازه به  دای. ومیبرگشت دایرو نگه داشته بود سمته و نیو فرهاد که ماش نیر یروژا، ش من،

 خودش اومده بود هول شد و گفت:

 .شدیخراب م تونیفردا عروس کرد،یخب تصادف م-

 گفت:البته دور از جونش! عیسر  و

 شد. با حرص گفت: شتریب نتعجبمو

 .دینگاه نکن نجوریاه زهرمار ا-

 .میدیشو رس ادهی: پنیر یزد به ش و

 شد. ادهیانداخت و پ دایبه و ینگاه طنتیبا ش نیر یش

 شد. ادهیکه پ دایو

 آروم گفت: روژا

 مشخص شد. یعروس بعد-

 با ذوق گفتم: میشدم. به پارک رو به روم نگاه کردم. وارد که شد ادهیپ نیو از ماش دمیخند زیر 

 .یباز  میبر -

 هم با ذوق گفت: دایو

 ترن.-

 کور شد. ذوقم
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 با خنده گفت: افمیق دنیبا د روژا

 افشو؟یق دایو-

 با شک گفت: الدیم

 روژان؟ یترسیم-

 گفتم: عیفرهاد نگاه کردم و سر  به

 نه.-

 رو لبش نشست. یکردم لبخند محو حس

 .میر یبگ طیبل می:پس بر رهام

 واسه ترن. رمیمیمن م ی:وانیر یش

 .ستیفعال وقتش ن ری:نمرهام

 .دنیخند زیو روژا ر  داینزد. و ینازک کرد و حرف یپشت چشم نیر یش

 آروم دم گوشم گفت: فرهاد

 م؟یما نر  یخوایم-

 مسخرم کنه. دمیترسیاما م م،یبگم نر  خواستیم دلم

 .مینه بر  گفتم: آروم

 با شک نگام کرد. دستم رو گرفت. فرهاد

 باشه.-

 ادیاز ارتفاع ز  یبودم. از بچگ دهیواقعا ترس ینه ول ایدست هام رو حس کرد  یخی دونمینم

 .دمیترسیم
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 اومد. رهام

 گرفتم. طیبل دیایب-

 !میایمن و روژان نم-

 با تعجب سمته فرهاد برگشتن. همه

 :چرا؟الدیم

 :داداش تو که...نیر یش

 وسط حرفش: دیپر  فرهاد

 !نیر یش-

 حرفش ساکت شد. نیا با

 به فرهاد نگاه کردم که گفت: جیگ

 باال. رهیم یوقت خورهیحالم بهم م ش،یاز باز  ادیبدم م-

 .ادیبذار روژان ب ،یای:خب فرهاد تو نمدایو

 به من انداخت: ینگاه فرهاد

 .دیشما بر  مونهیمن م شینه، روژان پ-

 . سمته فرهاد برگشتم.ینگفت و رفتن سمته باز  یز یچ یکس گهید

 م؟یچرا نرفت-

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

 ...یگفتم که حالم بهم م-

 نه؟ ترسمیچون من م-
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 شد: رهیسمتم تو چشم هام خ برگشت

 نه.-

 شدم و آروم گفتم: رهیچشم هاش خ تو

 ؟یدستام رو حس کرد یسرد-

 نه-

 .یگیدروغ م-

 .گفت:نه یجد

 ؟یدونستیرو م نیاز ارتفاع و تو ا ترسمیمن م-

 رو برگردوند. روش

 .گهید یباز  هی مینه روژان. بر -

از قبل عاشقش  شتریکارش باعث شد ب نیرو لبم نشست. ا یخودش زودتر رفت. لبخند و

 بشم.

 رفتم. دنبالش

 اشاره کرد: یباز  نیماش به

 م؟یبر -

 .میبر  ه،یذوق گفتم:عال با

 کردم. میتو بغل فرهاد قا شتریو خودم رو ب دمیکش یغیته دل ج از

 شه؟یتموم م یزدم:فرهاد ک غیج

 رو دورم حلقه زد. دستش



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

285 

 

 .شهیداره تموم م-

 .ومدیهم م نیر یروژا و ش دا،یو یها غیج یصدا

 داد زد: دایو

 .الدیانتخاب کردنت م یباز  نیخدا لعنتت کنه با ا-

 کردم. میفرهاد قا نهیرو به روم دوباره سرم رو تو سترسناک  یایاش دنیرو باال آوردم. با د سرم

 فرهاد تو رو خدا بگو تند تر برو.-

 . با حرص زدم رو پاش.خندهیلرزش شونه هاش متوجه شدم داره م از

 نخند، کوفت...-

 تموم شد.-

 رو باال آوردم. سرم

 .نییپا دمیپر  عینگه داشت. سر  قطار

 نگاه کردم. الدیحرص به م با

 ه؟یخنده گفت:چ با

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 کوفت.-

 . فرهاد به ساعت نگاه کرد.دیاش شدت گرفت. رهام هم باهاش خند خنده

 : ساعت چنده؟دمیپرس آروم

 .کیسمتم: برگشت

 گفتم: عیسر 
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 .گهید میبر  که،یبچه ها ساعته -

 : زوده.نیر یش

 گفت: یجد فرهاد

 زوده واقعا؟ ن؟یر یش-

 گفت: عیسر  نیر یش

 .میر نه، ب-

 گرفت. خندم

 آروم گفت: روژا

 جونم جذبه.-

 .گهید می:خب بر رهام

 .میها رفت نیماش سمته

*** 

 

 مامان چشم هام رو باز کردم. یصدا با

 روژان!-

 چشم هام رو باز کردم. آروم

 هوم؟-

 دنبالت. ادیپاشو، االن فرهاد م-
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مامان دوباره بغض تو گلوم نشست. نشستم سرجام.  دنیهام رو کامل باز کردم. با د چشم

 دستام رو باز کردم؛ مامان هم انگار منتظر بود نشست و بغلم کرد.

 ام گرفت. هیگر  دوباره

 اومد. اشک هاش رو پاک کرد. رونیو از بغلم ب دیسرم رو بوس یمامان رو قه،یاز چند دق بعد

 پاشو، آماده شو.-

 .رونیرفت ب و

. بلند شدم. لباس هام رو عوض کردم و نشستم رو تخت. در باز شد و کردمیم هیکه گر  یدرحال

 روژا وارد اتاق شد.

 کرد. یاخم افمیق دنید با

 نکن. پاشو فرهاد اومد. هیگر  یالک نمیپاشو بب ؟یکرد هیدوباره گر -

 به روش زدم و بلند شدم. یلبخند

 .دمیاش رو بوس گونه

 .زمیباشه عز -

 کرد. بوسم

 .میاومد رونیعروس و کفش هام رو برداشتم و همراه هم از اتاق ب لباس

 زد. یلبخند دنمیحال منتظرم بود. با د یتو فرهاد

 .دیبعد بر  دیصبحانه بخور  دیای:بچه ها بمامان

به روم  یبابا بغض تو گلوم نشست. نگاهش به من افتاد؛ لبخند دنی. با دمیآشپزخونه شد وارد

 زد:

 گل بابا. نجایا ایب-
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 رفتم و محکم بغلش کردم. سمتش

*** 

 خب تموم شد. باز کن چشم ها تو عروس خانوم.-

 هام رو باز کردم. چشم

 گفت: شگریآرا یطاهر  خانوم

 .شیکردم تا آرا متیگر  شتریب ،یهمونجور که خواست-

شده بود صورتم. خط  میگر  شتریساده بود و ب شمیبه خودم انداختم. آرا ینگاه نهییآ تو

 یلیخ یو طوس یمشک ی هیشده بود و سا دهیبه چشم هام کش فیظر  یلیکه خ یچشم

 کمرنگ.

 طرف و بافته بودشون. هی. موهام رو هم برده بود یقهوه ا عیرنگ و رژ ما یگونه آجر  رژ

 بود سمته راست صورتم و چند تار هم سمته چپ انداخته بود. ختهیهامم رو کج ر  یچتر 

 زدم: ممنون. یلبخند

 بلند شدم. یصندل یاز رو و

 لباس عروس رو تنم کرد. یکمک خانوم طاهر  با

 شد رهیلبش بهم خ یلبخند رو با

 .شیکنم تا آرا متیگر  شتریب یکه خواست یعروسم بود نیاول ،یقشنگ شد یلیخ-

 به روش زدم: یلبخند

 ممنونم.-

 زنگ در اومد. یصدا

 چه به موقعِ.-
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 و تور رو درست کرد. ستاد،یدرو باز کن. پشت سرم ا تارا

 خوشم اومده بود. نشیبلند بود و از هم یلیتو خ ی دنباله

 اومد. نیر یروژا و ش دا،یو یصدا

 من ساکت شدن. دنیهر سه با هم اومدن داخل. با د هوی و

 :اوهه.نیر یش

 !ششی: چدایو

 گفت: یبا لحن باحال روژا

 .شتمیبن بلد ن -

 بردار داخل اومد. لمیف

 .مردمیم گفتمی. نمیگفت: معرکه شد عیسر  دایو

 زدم. یلبخند

 داخل. ادیب خوادیکنار؟ آقا داماد م دیبر  شهیخانوم م-

در بودم و با ورودش  یسه شون کنار رفتن. در باز شد و فرهاد وارد شد. درست رو به رو هر

 نگاهش به من افتاد.

 راهنیپ هیکتش  ریرنگ که ز  یکردم. کت و شلوار مشک زشینگاه آنال هیبا  یمکث چیه بدون

 .ستادیبسته بود. آروم سمتم اومد. رو به روم ا یونیبود و کرواتش رو پاپ دهیپوش دیسف

 

 *یشعبانخان نایس ؛ی*آهنگ اگه نباش

 نرفته یادم از هنوزم دریا موج کنار خاطرات یاد"

 "نرفته یادم از هنوزم بودیم هم با وقتی رفته روزای فکر
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دستش رو  یرو لبمون نشست. گل تو ی. لبخندمیمون رو سمته هم گرفتبا هم دست همزمان

 دیسف ونیپاپ هیدورشون بود و  یدیکه تور سف دیسمتم گرفت. به گلها نگاه کردم.گل رز سف

 بهش بود.

 قشنگه. یلیخ-

 

 بمونی من با چیکه لبامی روی حرف شبامی دنبال"

 "میشکونی نازکمو دل شی جدا و بری وفاشی بی اگه

 

 .دمیحرفش رو شن نیبود و من فقط آخر  دهیچیعاقد تو فضا پ یصدا

 لم؟یعروس خانوم وک-

 رو بستم. برگشتم سمته فرهاد. قرآن

 

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه"

 میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه

 "میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 

 لبم نشست: یرو یلبخند

 پدر و مادرم و بزرگترها. یبا اجازه -
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 برگشت سمتم. فرهاد

 تر شد: قیعم لبخندم

 بله. -

 .دیچیدست زدن تو فضا پ یصدا

 

 بزن زل چشام به چشمات با من دست تو بذار دستاتو"

 منی دنیای منی فردای تو میدونی

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه

 "میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 

 .میهم بله رو گفت و واسه امضا رفت فرهاد

 بود با خنده گفت: ریعاقد که پ م،یها رو که کرد امضا

 . خب عروس تو بوس کن.گمیم میبه رسم خارج -

 

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه"

 میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 "میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه

 

 انداختم. نییزده سرم رو پا لتخجا
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 دست زدن اومد. یصدا گهیو بار د دیرو بوس میشونیپ یخم شد و رو فرهاد

 

 میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه"

 میشم ویرونه یه میشم دیوونه نباشی اگه

 "میشم دیوونه من نمیشم عاشق دیگه

 

 بردار. لمیبابا بود، رفت و من موندم با فرهاد و ف نیکه ماش نیماش نیآخر 

 .هیسمته آتل میبردار: بر  لمیف

 آروم گفت: فرهاد

 بوست کرد. شهیاونجا م-

 زد: یخنده نگاهش کردم. لبخند با

 ه؟یخو چ-

 گفت: طنتیبا ش و

 بذارمش واسه شب؟-

 دسته گل با حرص تو دستش زدم. با

 .ادبیب-

 حوصله گفتم: یشدم. ب ادهیپ نیرفتم. با کمک فرهاد از ماش نیسمته ماش و

 قسمت رو ندارم. نیفرهاد اصال حوصله ا-

 به من گفت: هیلحن شب با
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 م؟یفرار کن قا،یدق-

 .میما ازدواج کرد کننیکردم:نه فردا بچه هامون باور نم یاخم

 رو لبش نشست: یلبخند

 قربون تو و بچه هات.-

 یشبخترو لبم نشست. دست فرهاد رو گرفتم. از ته وجودم احساس خو یقیعم لبخند

 .کردمیم

 رو گرفتن، بعد عکس ها. پیو کل لمی. اول فمیشد هیآتل وارد

 مبل کنارم وا رفتم. یعکس رو که انداختن رو نیآخر 

 .شیآخ-

 مبل گذاشتم. برگشتم سمته فرهاد. یکنارم نشست. سرم رو رو پشت فرهاد

 فرهاد؟-

 سمتم: جونم؟ برگشت

 رو بلند کردم و رو شونش گذاشتم: سرم

 !ادیمخوابم -

 گونم گذاشت: یرو رو دستش

 .زمیبخواب عز -

 سرم رو بلند کنم. مردمک چشم هام رو باال بردم و نگاهش کردم: نکهیا بدون

 ؟یچ یپس عروس-

 گفت: یعاد یلیخ
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 .برمیبا خودم م کنمیم دایرو پ یکی-

 سرم رو از رو شونش برداشتم: عیسر 

 ؟یبا ک-

 خندش گرفت. اقمیق دنیکردم. برگشت سمتم, با د یاخم

 حرص گفتم: با

 فرهاد!-

 . با حالت قهر از جام بلند شدم:دیخندیم فقط

 .شعوریب-

 .نمیو باعث شد دوباره بش دیدستم رو گرفت. دست رو کش هوی

 .افتمیکه باعث شد رد مبل ب نمیدست زد رو س با

 شد. رهیاومد روم. تو چشم هام خ نهیهم تا س خودش

 کردم خوشگله. یشوخ-

 .میبود رهیهم خ ی. تو چشم هاکردمیز حرکتش شوکه شده بودم که فقط نگاهش ما انقدر

 اومد. آروم پلک زدم و... کیکم سرش نزد کم

 هام رو بستم. چشم

 بود. یعال-

. انگشت شستش رو به میسرش رو عقب برد. هر دو با تعجب سمته عکاس برگشت فرهاد

 باال آورد. یعال یمعن

 معرکه شد؟-
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 با شک گفت: فرهاد

 ؟یعکس گرفت-

 خنده گفت:آره. با

 . فرهاد برگشت سمتم:دمیخند زی. ر رونیرفت ب و

 تاالر. رمینخند، جون روژان نم-

 گفتم: عیرو بستم و سر  دهنم

 باشه.-

 .نیگفت:آفر  تیرضا با

 بلند شد. و

 پُرو.-

 برگشت سمتم: کردیکه کتش رو درست م یحال در

 ؟یگفت یز یچ-

 .مینه، نه... بر -

 لبش نشست. یرو یلبخند

 .دیکه پشتش به من بود خم شد سمتم و گونم رو بوس همونجور

*** 

 فرهاد شروع به بوق زدن کرد. م؛یشد کیتاالر که نزد به

زد و دستم رو تو دستش  ی. برگشت سمتم لبخندرفتیلحظه هم از لب هام نم هیواسه  لبخند

 گرفت.
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 بود. دهیچیاهنگ تو فضا پ یحلقه زدن. صدا نی. همه دور ماشستادیتاالر ا اطیتو ح نیماش

خوابم  ادیرو باز شد. همزمان  نیشد. دور زد و سمته من اومد. در ماش ادهیپ نیاز ماش فرهاد

 افتادم.

 بود. دهیچیاسپند تو فضا پ یرو سمتم گرفت. بو دستش

رو تو  واقعا خوشحال بودم. دستم یهمه خوشبخت نیخوابم جلو چشم هام زنده شد. از ا صحنه

که شدم تو رو ول کرد. نگاهم رو  ادهیشدم. پ ادهیدست فرهاد گذاشتم. تور رو تو دستم گرفتم و پ

 .کردنیلبشون به ما نگاه م ی. همه با لبخند روگردوندمیم تیجمع نیب

لبش  یرو کیلبخند کوچ نیرخش نگاه کردم. عاشق ا میفشار داد. به ن میدستم رو مال فرهاد

 گردوندم.بودم. روم رو بر 

 نیینکنه. دوباره بغض تو گلوم نشست. سرم رو پا هیداشت، گر  یبه مامان افتاد. سع نگاهم

 انداختم.

 سمتم اومد. بابا

 به روم زد. ی. بابا لبخندمیستادیو فرهاد ا من

 .دمی. دستش رو بوسدیرو بوس میشونیرو خم کرد و پ سرم

 یرفت. اشک هام آروم رو عینتونست تحمل کنه چون سر  گهیفرهاد هم دست داد. انگار د به

 گونم ُسر خورد.

 .کردینگاهم م یاشک یافتاد. با چشم ها دایبه و نگاهم

 زد و لب زد: یلبخند

 .زمینکن عز  هیگر -

 .میوارد سالن شد باالخره

 پخش شد: الدیم یآهنگ قطع شد و صدا یهمزمان با ورودمون صدا و
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 داشتم. یآهنگ درخواست هیمن  یول دیببخش یدوستان همگ-

 با خنده گفت: فرهاد

 .شهینکنه نم یشب خوش مزگ هی نیا-

 بود گفت: ستادهیکه کنارم ا دایو

 بکنه؟ خوادیچکار م-

 زد. یبهم نگاه کرد. چشمک الدیم

 به زن داداش و داداش گلم. میتقد-

 آهنگ پخش شد. و

 ولک ول ول ول ولک ول ول ول"

 "ولک ول ول ول ولک ول ول ول

 با ذوق گفت: دایانداختم. و نییگرفت. سرم رو پا خندم

 .ولیا-

 رفت. ستیخودش هم با رقص سمت پ الدیوسط م دیدو و

 

 جان آرام تابان ماه جان آرام تابان ماه"

 زبان شیرین زبان شیرین

 "آبادان اهل آبادان اهل
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و با لبخند  میبود ستادهیبا دو از کنارمون رد شد و رفت وسط. همونجا وسط سالن ا رهام

 .میکردینگاه م هیلبمون به بق یرو

 قلبم تو هستی نکن شک دارم دوست رو تو"

 قلبم تو هستی نکن شک منیا عشق

 ولک ول ول ول ولک ول ول ول

 "ولک ول ول ول ولک ول ول ول

 صورتم بود پاک کرد: یسمتم برگشت. رد اشکم رو که رو فرهاد

 .زمینکن عز  هیگر -

 چشم.-

 اومد سمتمون: الدیبهم زد. م یمهربون لبخند

 .دیآهنگ هم فاز عاشقانه گرفت نیبابا، با ا دینکن-

 ولک ول ول ول ولک ول ول ول"

 ولک ول ول ول ولک ول ول ول

 خوابت تو میام یادم من هستم

 "خوابت تو میام یادم من هستم

 غیج یوسط صدا می. تا رفتستیحرفش زدم زد خنده. دستمون رو گرفت و بردمون پ نیا با

 بلند شد و دورمون جمع شدن.

 دنبالت هستم دنبالت هستم"

 راهت سر میام راهت سر میام

 شی من عاشق شاید راهت سر میام
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 "شی من عاشق شاید راهت سر میام

و خودم رو تکون  دادمیبرقصم فقط دسته گل رو تو هوا تکون م تونستمیبا اون لباس نم چون

 .دادمیم

 . دستش رو گرفت و مجبورش کرد برقصه.ستادیفرهاد ا یجلو الدیم

 کردم. شیرو لرزوند. من هم همراه نشیس یحرفه ا ستاد،یرو به روم ا رهام

 شروع به دست زدن کرد. فرهادآروم دم گوشش گفت: الدیتموم شدن آهنگ م با

 تمام شدن؟-

 خنده: ریزد ز  بلند

 نه مونده.-

 عروس داماد.. گاهیسمته جا میبا خنده سرش رو تکون داد. سمتم اومد و با هم رفت فرهاد

 .کردمینگاه م دنیرقصیو روژا که وسط داشتن م دایو به

 فرهاد اومد: یصدا

 روژان؟ گمیم-

 سمتش:جانم؟ برگشتم

 رو دم گوشم اورد: سرش

 م؟یبذار  یاسم بچه هامون رو چ-

 کردم. با خنده گفت: تعجب سرم رو عقب بردم و نگاهش با

 ه؟یها چ-

 تعجب گفتم: با
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 ؟یگیم یجد یدار -

 آره.-

 خنده گفتم:مسخره. با

 اون با تعجب برگشت سمتم: نباریا

 چته؟-

 حاال وقتشه؟-

 رو به نشونه نه تکون داد: سرش

 .میزنینه، فردا تو خونمون حرف م-

بهم زد و روش رو برگردوند. کم کم همه اومدن  یبهش انداختم. چشمک یتعجب نگاه با

 سمتم اومد: دای. ومی. من و فرهاد همه از جامون بلند شدرنیسمتمون و خواستن که عکس بگ

 عروس خوشگله.-

 دستش رو گرفتم. عکس گرفته شد. زدمیلبخند م نیکه داشتم به دورب یحال در

 رو جمع کن از اون وسط. الدیم نیبرو ا دایبا خنده گفت: و فرهاد

 نگاه کردم: الدیبه م برگشتم

 .یدار  کارشیولش کن چ-

 چکارش کنم؟ رهینم رون،یبرو ب گمیبش م یبا حرص گفت:هر چ دایو

 ولش کن بزار راحت باشه.-

 .زشونی:بذار بر فرهاد

 خنده زدم تو دست فرهاد: با
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 ادب. یاِ ب-

 هم با خنده گفت: دایو

 .گهید گهیراست م-

 بود گفت: یج یکه مال د یدختر  یع شد و صداقط آهنگ

 . واسه رقص دو نفره عروس داماد.دیکن یرو خال ستیخب خانوم ها لطف پ-

. کردیشد. به فرهاد نگاه کردم. اون هم داشت نگاهم م یخال ستیپ قهیعرض چند دق در

 وسط. دیایبه روم زد. ب یلبخند

 بردار سمتمون اومد. لمیف

 وسط لطفا. دیخب بر -

 .میرفت ستیرو گرفتم و با هم سمته پ دستش

 بردار بود سمتم اومد. لمیکه ف یآهنگ شاد پخش کرد. آهنگ شاد که تموم شد؛ دختر  هی اول

 .دیبش کیو با پخش آهنگ کم کم به هم نزد دیر یخب. از هم فاصله بگ-

 ده بودش رهی. آهنگ پخش شد. نگاهمون به هم خمیو از هم فاصله گرفت میهم رو ول کرد دست

. فاصله مون کمتر میرو لب هامون نشسته بود. آروم سمته هم قدم برداشت یمحو یلبخند و

شد. دست هام رو سمتش گرفتم. دستاش رو تو دست هام گذاشت و من رو سمته خودش 

 ی. دستم رو رومیشده بود رهیکم شده بود و هنوز به هم خ یلیکشوند. فاصله صورت هامون خ

. سرم میخوردیآهنگ تکون م تمیحلقه شد. آروم و با ر  کمرماش دور شونش گذاشتم. دست ه

. دیکشیگذاشتم و چشم هام رو بستم. دستش رو پشت کمرم نوازش وارانه م نشیس یرو رو

لبم نشست و آروم با  یرو یقیسرم رو بلند کردم. دست هام رو دور گردنش گذاشتم. لبخند عم

 کردم. یآهنگ همخون

 میزنه هنوز قلبم که روزی تا-



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

302 

 

 تنه این توی جونی که وقتی تا

 بد روزای تو خوب روزای تو

حرکت بلندم کرد و تابم داد. دستم رو دور  هیبردار با  لمی. با اشاره فدیشد و گونم رو بوس خم

 روشن شدن. ستیگردنش حلقه زدم. همزمان فشفشه ها اطراف پ

 و دست بلند شد. غیج یدر آخر سرشو خم کرد و... صدا و

 من بود گفت: یکه نگاه عاشقش رو یرو باال آورد. در حال سرش

 دوستم دارم. یلیخ-

 ...شتریگفتم:من ب آروم

 .کردمیاومده بودن تشکر م کیکه واسه تبر  ییفرهاد رو محکم گرفته بودم و از کسا دست

تشمال که وارد شده بود برگشتم سمته در  ی. با صدارفتنیبود و داشتن م یعروس یآخرا گهید

 داخل، همه اومدن داخل. ومدنیمردا م یکه آخر عروس یشگی. طبق معمول همیورود

 سمتم اومد. مامان

 ان شالله. دی. خوشبخت بشدیگونم رو بوس-

 میگر  عیسمتم، سر  ادیجرات نداشت ب چارهیمامان بغضم گرفت. ب دنیهم اومد. باز با د خاله

 .گرفتیم

 نکنه گفت: هیگر  کردیم یکه سع یکرد و در حال یاخم امانم

 نکن. هیبس کن روژان، گر -

 شد. شتریب میحرفش بدتر شدم و گر  نیا با

 که دستش بود سمتم اومد. یسبز  یرهام با پارچه  اول

 به روم زد و پارچه رو دور کمرم بست. یلبخند
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 یل کردم. تو بغل رهام با صدارو باال گرفت. دست فرهاد رو ول کردم و رهام رو بغ سرش

 .هیگر  ریبلند زدم ز 

 و مهربون گفت: دیرو بوس میشونیاومد، پ رونیبغلم ب از

 ده؟یترش گمیبهت نم گهینکن قربونت بشم. بده د هیگر -

 .دمیخند هیگر  وسط

 .شیآخر خندوند ولی:افرهاد

 به فرهاد زد. بهش دست داد. یلبخند رهام

 داداش. گمیم کیتبر -

 زد: لبخند

 ممنون.-

 زد: یچشمک

 ان شا هللا نوبت خودت.-

گفتن دست من و فرهاد رو تو دست هم  کینزد. بابا بعد از تبر  یحرف گهیکه اومد، رهام د بابا

 گذاشت.

 .دی. ان شا هللا خوشبخت بشدیمواظب خودتون باش-

*** 

 در رو بست. فرهاد

 گفت: یمیمن برگشت و با لحن مال سمت

 روژان؟-

 هام رو پاک کردم. اشک



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

304 

 

 هوم؟-

 کرد. بغلم

 نکن قربونت بشم. هیگر -

 زد. مینیاومدم؛ با نوک انگشت به ب رونی. از بغلش بدیسرم رو بوس یرو و

 .امیتو به خونه نگاه کن تا من ب-

 گفتم: کنجکاو

 کجا؟-

 .دیرو کش لپم

 .یفهمیاالن م-

و  یمتر  ستیخونه دو هیانداختم.  یباال انداختم و به خونه نگاه یسمت پله ها رفت. شونه ا و

 دیسف یرنگ و قال دیسف زیرنگ و م یمشک یرو به روش مبل ها شدیشک، در که باز م یمربع

 پهن بود. زیم ریمبل ها و ز  نیکه ب یرنگ

 یاون سمت به سمت طاقچه ها واریوصل بود. د واریبه د یبزرگ ید یچپش ال س سمت

 ید یو یهم د نشییمن و فرهاد قرار داشت و پا یاز عکس ها یکیبود و تو هر کدوم  یکیکوچ

 و دستگاه ماهواره بود.

 

حال به  یرنگ. از تو یبادمجون یها یو صندل یبزرگ غذاخور  زیفاصله، سمت راست هم م با

خب اپن نبود. وارد شدم.  یآشپزخونه بود؛ ول وارید ونیز یتلو یسمته آشپزخونه رفتم. رو به رو

 .یست کامل طوس

 .هیعال-

 .دیگوشم رو بوس ریخوردم. ز  یفرهاد از پشت بغلم کرد. تکون هوی
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 رو کنار سرم گذاشت: سرش

 خوشت اومد؟-

 زده برگشتم سمتش: جانیه

 فرهاد. هیعال-

 اتاق رو نشونت بدم. میزد: بر  یلبخند

 گفت: م،یستادیدستم رو کشوند. پشت در اتاق که ا و

 چشم هاتو باز کن.-

 .دمیخند زیر 

 ست تو.از د-

باز شدن در اومد. دستش رو پشت کمرم گذاشت و به داخل  یچشم هام رو بستم. صدا و

که فرهاد  یاومد. عطر  ادمی. بو رو دیچیتو فضا پ ییعطر آشنا یکرد. وارد که شدم بو تمیهدا

 دهیواسه خودم هم خر  یو من هزار بار بهش گفته بودم عاشق بوشم و حت زدیچهار سال قبل م

 بودم.

 :دیچیدم گوشم پ صداش

 چشم هاتو باز کن.-

از پنجاه متر  شتریب دیاتاق بزرگ شا هیاتاق شوکه شدم.  دنیهام رو آروم باز کردم. با د چشم

 یوار یرنگ و کمد د ییطال یرز قرمز. پرده ها یبود و پر از گل ها واریبود. تخت وسط اتاق کنار د

 بزرگ که سمت چپ تخت با فاصله وصل شده بود.

 تخت بودند. یکه درست رو به رو شیآرا زیو م نهییآ

 به اتاق داده بودن. یبایز  یکه جلوه  ییبا نور طال ییچراغ خواب ها و
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 دستش رو دور کمرم حلقه زد و برم گردوند. فرهاد

 اورد. کیرو نزد صورتش

 هامون به خورد: ینیکه ب یجور 

 ؟یدوست دار -

 .هیگفتم: عال آروم

 بردم. نیفاصله رو من از ب نیآخر  و

*** 

 

 که تو صورتم خورد چشم هام رو باز کردم. ینور  با

 که هستم رو درک کردم. ییگذشت تا جا هیثان چند

 رو لبم نشست. یازدواج کردم. لبخند گشاد من

 تو دستم نگاه کردم. یرو باال آوردم. به حلقه  دستم

 ریپهلو شدم. دستم رو ز  یه شوهرمه؟ روکه کنارم ینیا یجد یجد یعنیگشاد تر شد.  لبخندم

 ییبردم و موها کیشدم. تو خواب مظلوم شده بود. دستم رو نزد رهیسرم گذاشتم. به فرهاد خ

. کردمیکردم. با عشق نگاهش م یبود رو کنار زدم. با مژه هاش باز  ختهیر  شیشونیپ یکه رو

. پتو رو کنار زدم و دمیکش یحتنشد. نفس را داریدستم رو عقب بردم؛ اما ب عیخورد. سر  یتکون

زدم و روم رو ازش گرفتم و رفتم  یبه فرهاد انداختم. لبخند یا گهیاز جام بلند شدم. نگاه د

 .رونیب

 اومدم و سمت آشپزخونه رفتم. نییپله ها پا از

که مزاحم  ادیواسه صبحانه نم گهیاز قبلش واسم آشپزخونه رو پُر کرده بود و گفته بود د مامان

 نشه.
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 گذاشتم. زیم یصبحانه رو رو لیرو باز کردم. تمام وسا خچالی در

 صبحانه. لیشد که تو آشپزخونه بودم و دوره وسا قهیدق پانزده

 فرهاد اومد. یصدا

 .دمیرو بهش م یصبر کن االن گوش-

 سمتش با ناز گفتم: برگشتم

 .زمیعز  ریصبح بخ-

 به روم زد. یلبخند

 دلم. زیعز  ریصبح بخ-

 رو سمتم گرفت. یگوش

 .داسیو ایب-

 اشاره کردم. زیم به

 .امیاالن م نیبش-

 رو گرفتم. صداش اومد. یگوش و

 .یاوهو چه کرد-

 رو دم گوشم گذاشتم: یرو لبم اومد. گوش یحرفش لبخند نیا با

 !دایجانم و-

 .دیچیپ یزدش تو گوش جانیه یصدا

 ؟یسالم، خوب-

 اضافه کرد: طنتیبا ش و
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 چه خبر؟-

 :دمیخند آروم

 باشه آخه؟ دیبا یتا االن چه خبر  شبیاز د نکهیخوبم دوم ا نکهیاول ا-

 زدم: غیمتوجه حرفش شدم. ج هوی

 .دایتف به روحت و-

 روژا اومد: ی. صدادیچیپ یاش تو گوشخنده یصدا

 شد؟ یروژان چ-

 حرص گفتم: با

 .شعورایب-

 با خنده گفت: دایو

 .شمیحله، برو مزاحم نم یهمه چ میدیفهم یاک-

 خداحافظ. وونه؛ید-

 خداحافظ.-

 زنگ در اومد. یرو که قطع کردم، صدا یگوش

 با خودم گفتم: کنجکاو

 ه؟یک یعنی-

 .کنمیزدم:در رو باز م داد

 نگاه کردم. یاتاق رفتم. از تو کمد شالم رو درآوردم و سرم کردم. سمت در رفتم. از تو چشم تو

 .شناختمشیبود، نم یمرد هی
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 رو باز کردم. در

 .دییبفرما-

 رو باال گرفت. سرش

 .دییسالم خانوم، بفرما-

 دستش رو سمتم گرفت. با تعجب گفتم: یگل تو و

 ه؟یچ نیا-

 شک گفت: با

 د؟یدونینم-

 گفتم: یحرص

 ه؟یاز ک یعنی نه،یمنظورم ا-

 رو سمتم گرفت: یدفتر 

 .دیامضا کنرو  نجای. لطفا اهیماله ک دونمیهستم. چه م یخانوم من پستچ-

 شک به گل نگاه کردم و امضا کردم. با

 ممنون.-

داخل؛ در رو بستم. به گل ها نگاه کردم. چشمم به کارت وسطش افتاد، برداشتمش.  اومدم

 کارت رو باز کردم.

 ومدمیو ن یدعوتم کرد نکهیاز ا ت،یعروس امیکه نتوستم ب دیببخش زم،یسالم، فرهاد عز -

گل به دست  نیا دارمیکه بهت دارم. ام یبه تو با عشق میگل تقد نی. اکنمیم یمعذرت خواه

 خودت برسه.

 ."نای"م
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 فرهاد اومد: یصدا

 بود؟ یروژان؟ ک-

. کارت رو تو دستم مچاله ومدیخونم در نم خورد،یلحظه هزار تا چاقو بهم م نیاگه تو ا شکیب

 کردم.

 سمته آشپزخونه. رفتم

 .رونیب ومدیداشت م فرهاد

 ه؟یچ نایتو دستم نگاه کرد:ا یگل هاشک به  با

 نلرزه گفتم: تیاز عصبان کردمیم یکه سع ییتوجه به حرفش با صدا بدون

 ؟یدعوت کرد یرو واسه عروس نایتو م-

 تعجب نگام کرد. با

 ؟یچ-

 گفتم: یو عصب نیزم یها رو پرت کردم رو گل

 که بهت داره. یبه تو با عشق میتقد-

 یسمت اتاق رفتم. در رو محکم بستم. رو عیسر  یپرت کردم و با قدم ها نیزم یرو، رو کارت

 تخت نشستم.

 

 "فرهاد"

 

 از رفتار روژان، خم شدم کارت رو برداشتم. شروع به خوندن کردم. جیگ
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 ومدمیو ن یدعوت کرد نکهیاز ا ت،یعروس امیکه نتوستم ب دیببخش زم،یسالم، فرهاد عز -

گل به دست  نیا دارمیکه بهت دارم. ام یبه تو با عشق میدگل تق نی. اکنمیم یمعذرت خواه

 خودت برسه.

 .نایم

 رو دوباره مچاله کردم. کارت

 .نایخدا لعنتت کنه م-

 پرت کردم و سمته اتاق رفتم. واریرو سمته د کارت

 تخت نشسته بود. یشدم. روژان پشتش به من بود و رو وارد

 صداش زدم: یمیلحن مال با

 روژانم!-

 نداد. جواب

 خانوم؟-

 نشستم. کنارش

 ؟ینگاهم کن یخواینم-

 دستش زدم. یرو یکردم. بوسه ا کینداد. دستش رو رو گرفتم و به لب هام نزد یجواب

 خانوم خوشگله؟-

 .گهیبه خدا من دعوتش نکردم، دروغ م-

 نزد که ادامه دادم: یحرف

 .یشیاراحت من دونمیم یدعوت کنم وقت ی. اون رو به عروسستمیمن که احمق ن-

 سمتم: برگشت
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 فرهاد؟ هیپس اون کارت چ-

 تو صورتش رو کنار زدم. یزدم، موها یلبخند

 کنه که ما دعوامون بشه. یکار  هی خواستیم یاحمق روان-

 بهش گفتم برو؟ یمگه نگفت-

 به خدا من بهش گفتم.-

 تکون داد: یسر 

 .بخشمیهم م بارنیباشه اشکال نداره. ا-

 .دمیخند آروم

 خانوم. یکنیلطف م-

 م؟یصبحانه رو بخور  میبر  یای: خب حاال مدیخند زیر 

 .میتکون داد: باشه، بر  یسر 

 :دمیرو کش لپش

 .نیآفر -

 

 "روژان"

 

 فرهاد نشستم. کنار

 فرهاد؟-

 .رونیب دمیگرفت. کنترل رو از تو دستش کش ونیز یرو از تلو نگاهش
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 .ونیز یپا تلو مینیخونه که بش مینموند-

بزنم. کامل باال تنش رو  هیزد و اومد جلو. مجبور شدم به مبل تک ی، لبخندکه تموم شد حرفم

 زد: هیمن انداخت و دستش رو کنار سرم به مبل تک یرو

 م؟یکن کاریخب! بگو چ-

 ناز گفتم: با

 کنند؟یتازه عروس دامادا چکار م هیبق دونم،ینم-

 ابروش رو باال برد: یتا

 ؟یجد-

 گفتم: جیگ

 ؟یچ-

 زد. مینینوک ب یرو یزد، بوسه ا یلبخند

 م؟یتازه رو انجام بد یعروس و دامادها یکه کارا یگیم یجد-

 زدم: یگشاد لبخند

 آره.-

 و با خنده گفت: دیباال پر  ابروهاش

 !!ایخودت گفت-

 شک گفتم: با

 ؟یچ-

 یکردم و به حرفش فکر کردم. با درک معن زیخنده سرش رو سمته چپ بُرد. چشم هام رو ر  با

 حرفش کم کم چشم هام درشت شد.
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 حرص زدمش کنار: با

 .یادب یب یلیخ-

 زد. هیبلند شدم. خنده اش شدت گرفت. به مبل تک و

 شد؟ یچ-

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 شدم. دستش رو گرفتم. خم

 .رونیب می. پاشو بر نمیپاشو بب-

 .کردیلبش بهم نگاه م ینکرد و فقط با لبخند رو یحرکت چیه

 .دمیرو کش دستش

 پاشو فرهاد.-

 .وفتمیپاش ب یدستم رو گرفت و کشوندم که باعث شد رو هوی

 کمرم. یآ-

 حرص گفتم: با

 کمرم شک..-

 زد: یسرش رو عقب برد. چشمک قهیحرکتش حرف تو دهنم نصفه موند. بعد از چند دق با

 .میحاال پاشو بر -

 .دیپاهاش بلندم کرد. گونه ام رو بوس یو از رو دی. دستم رو کشکردمینگاهش م فقط

 زم؟یشد عز  یچ-

 لبم نشست: یرو یلبخند
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 .یچیه-

 به روم زد: یلبخند

 .میآماده بش میپس بدو بر -

 رو باز کردم. یتو اتاق. کمد لباس میهم رفت با

 فرهاد؟-

 جانم؟-

 بپوشم؟ یچ-

 پشت بغلم کرد. از

 بپوش. یدوست دار  یهر چ-

 شکمم بود، گذاشتم: یدستش که رو یرو رو دستم

 نچ؛ تو انتخاب کن.-

 ؟یتعجب گفت:جد با

 گفتم: جانیاومدم و با ه رونیبغلش ب از

 .کنمیم دایآره تو، من هم واسه تو پ-

 اش زدم:شونه یرو

 بدو.-

 فرهاد رفتم. یلباس ها سمت

رو  رهیت یروشن و شلوار کتون طوس یآب راهنیپ هیور اون ور کردم تا آخر  نیکم لباس ها رو ا هی

 انتخاب کردم.
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 سمتش: برگشتم

 .ایب-

 .کردیبه مانتو ها نگاه م یفرهاد با حال زار  یسمتش گرفتم. ول و

 اش خندم گرفت.حالت چهره از

 خنده. ریزدم ز  بلند

 کنار. زدمش

 .یستیا بلد نکار  نی. تو از اکنمیبرو خودم انتخاب م-

 کمد رفتم که دستم رو گرفت: سمت

 ؟یخونیم یاِ واسه من کُر -

 زدم: یرو برگردوندم سمتش. چشمک سرم

 .قایدق-

 .ستادیمن ا ی. عقب رفتم و خودش جادیرو کش دستم

 گفت: یحالت مغرور  با

 به غرورم بر خورد خانوم.-

 ام گرفت.حرفش خنده از

 به کمر زدم. به کمد اشاره کردم. دست

 بفرما. منتظرم.-

 گفت: کاره است نیا یلیخ یعنیکه  یحالت با

 ..ینیبیحاال م-
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 .کردیمسخره انتخاب م یگذشت و کماکان داشت ست ها قهیدق ده

 اولش بود. زدم به شونش. یگذشت و کماکان سر خونه  قهیدق پانزده

 آقا!-

 !سیکرد:ه یاخم

 ردم:تعجب نگاهش ک با

 ؟یکنیحل م یاضیمسئله ر  یمگه دار -

 رو نداد. جوابم

 روزمندانهیرنگم رو برداشت و با حالت پ رهیت یسرمه ا یرنگم و شلوار ل یکاربن یمانتو آب باالخره

 از انتخابش خوشم اومد. شییسمتم برگشت. خدا یا

 چطوره؟-

 گفتم: یذوقیکنم با حالت ب تشیاذ نکهیا واسه

 !ستیبد ن یا-

 وا رفت. افشیق

 ؟یجد-

 .دمیخند

 رو دور صورتش گذاشتم: دستم

 .زمینه عز -

 .دمیاش رو بوسطرف گونه دو

 .هیعال-
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 رو لبش نشست: یلبخند

 ؟یجد-

 زدم. یچشمک

 آره.-

 زیتخت انداختمشون و سمته م یرنگم رو در آوردم. رو دیها رو ازش گرفتم. شال سف لباس

 رفتم. شیآرا

که تموم شد  شمیزد. آرا هیتک شیآرا زیآماده شده بود، کنارم به م قهیکه در عرض ده دق فرهاد

کردم که فرهاد دستش رو جلو آورد  کیفقط مونده بود رژ. رژ قرمز رنگ رو برداشتم و به لبم نزد

 و رژ رو از دستم گرفت.

 نه! نیا-

 خواهش گفتم: با

 فرهاد لطفا.-

 نشست؛ بهم نگاه کرد. شیشونیپ یرو یز یر  اخم

 رنگم رو سمتم گرفت. یکالباس رژ

 زد: یلبخند

 بزن. میبرگشت یبزن. اون رو وقت نیاز ا-

 کردم. کی. رژ رو از دستش گرفتم. به لبم نزددیگوشم رو بوس ریخم شد، ز  و

 نگه داشتم. دست

 سمتش گرفتم: هوی

 ا؟یب-
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 ؟یتعجب گفت:چ با

 تو بزن؟-

 شد: شتریب تعجبش

 من بزنم؟-

 سم بزن.خنده گفتم: نه، تو وا با

 تکون داد. یسر 

 آها.-

 خنده. ریبلند زدم ز  یکرده، با صدا یچه فکر  نکهیا از

 شکمش گذاشتم. با خنده گفت: یرو رو سرم

 نخند.-

 خدا از دست تو. یوا-

 رو باال آوردم. سرم

 ام رو قورت دادم.. خندهکردیلبخند ناز رو لبش بهم نگاه م با

 بزن.-

 :دمیخند باز

 به من بزن. یعنی-

شروع کرد به  قیدق یلیتکون داد. خم شد. چونه ام رو گرفت وسرم رو باال آورد. خ یخنده سر  با

 .دمیرژ زدن. کارش که تموم شد، بوس

 عقب رفت: و
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 بفرما.-

 فرهاد. یمرس-

 گفت: یشوخ به

 رژ؟ هیواسه -

 به نشونه نه تکون دادم: یسر 

 نه واسه بودنت.-

گونه اش  یشد. از جام بلند شدم. دستم رو رو رهیمحو شد و عاشقانه به چشم هام خ لبخندش

 گذاشتم.

 .یکه هست یمرس-

 :دیرو گرفت و کف دستم رو بوس دستم

 بهت گفتم چقدر دوست دارم؟-

 زد. یرو لبم نشست. سرم رو به نشونه آره تکون دادم. لبخند یقیعم لبخند

 شب بود. ازدهیشدم. به ساعت نگاه کردم. ساعت  نیماش سوار

 گفتم: فرهاد؟ طنتیش با

 جونم؟-

 حاال؟ میکجا بر -

 سمتم: برگشت

 م؟ی. شما بگو کجا بر رونیب میبر  یشما هوس کرد-

 خب کجا؟ بذار فکر کنم.-
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 گفتم: جانیبا ه هوی

 خوشگلت. یاروند نیماش نیو ا چسبه؟یم یخلوت چ یها ابونیخ ازده،یساعت -

آهنگ کم بود.  یرو زدم. صدا playرفت. دکمه  نیماش ید یشک نگام کرد. دستم سمته س با

 گفتم: جانیدستم رو به هم قالب کردم و با ه

 دور دور آخر شب! میبزن بر -

 ابروش رو باال داد. یتا

 رو مظلوم کردم. خودم

 فرهاد لطفا!-

 هاش رو بست و سرش رو به نشونه باشه تکون داد. چشم

 چشم.-

 ی. در حالدمیذوق رفتم سمتش و دستم رو دور گردنش حلقه زدم و محکم گونه اش رو بوس با

 بلند گفتم: رفتمیکه عقب م

 .شیآخ-

 کردم. ادیآهنگ رو تا آخر ز  یزدم و صدا یخنده. چشمک ریز  زد

 م؟ی: بر فرهاد

 .میزده گفتم: بر  جانیه

دکمه سقف رو زدم، جمع  از جاش کنده شد و با سرعت حرکت کرد. نیشروع آهنگ، ماش با

و از جام بلند شدم. شروع به  اورمیبود. طاقت ن رینظیشد. دستم رو تو هوا بردم. هوا خنک و ب

 زدن کردم. غیج

 لبش سرش رو باال آورد و بهم نگاه کرد. با خنده گفت: یبا لبخند رو فرهاد
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 روژان خطرناکه. نیبش-

 .شهینه نم-

 ، داد زدم:بودند ابونیتو خ نیتا ماش چند

 .دیمن رو نگاه کن یه-

 فرهاد اشاره کردم: به

 شوهر منه... عشقمه! نیا-

 صدا آهنگ رو کم کرد: فرهاد

 روژان. نیبش-

 رو هم باال آورد. سرعتش

 آورد: رونیب نیسرش رو از ماش یزن

 پشت سرت. ن،یبش-

 . برگشتنم همانا و پرت شدنم سمته فرهاد همانا.برگشتم

اومد. چشم هامو با مکث باز  یز یبه چ نیخوردن ماش یزدم. صدا یغیبستم و جهام رو  چشم

 لرزون گفت: یبود. با صدا دهیفرهاد پر  یفرهاد افتاده بودم. رنگ از رو یپا یکردم. رو

 ؟یخوب-

 شک گفتم: با

 شد؟ یچ-

 باال گرفت، به پشت سرم نگاه کرد. سرشو

 .سرم گذاشت و خواست که بلند شم ریدستش رو ز  هوی
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 شد. صداش اومد: ادهیپ نیاز ماش عیشدم. سر  بلند

 آشغال. یعوض-

افتاده  نیکه موتورشون رو زم یکه فرهاد رفت. رفت سمت دو تا پسر  یوحشت برگشتم سمت با

شده  دیشدم. دعوا شد ادهیپ نیزدم و از ماش یغیزد. ج شونیکیتو صورت  یمشت دیبود تا رس

 زدم: غیسمتش، ج دمیبود. دو

 فرهاد!-

 رو گرفتم. دستش

 تو رو خدا ولشون کن.-

 رو پس زد. دورمون شلوغ شده بود. اشکم در اومده بود. دستم

. چند دادیو فقط فحش م دیشنیانگار صدام رو نم یکه فرهاد ولشون کن؛ ول زدمیم غیج یه

 از پسرا در آورد. یکیکه  ییچاقو دنیتا مرد سمتمون اومدن. با د

 هاد رو گرفته بود.از مردا فر  یکیشدم.  الل

 .رفتیکه پشت فرهاد بود، داشت سمتش م پسر

 .کردمیهامو بازو بسته م لب

 .ومدیازم در نم ییصدا اما

 ِ  دستشو عقب برد. پسر

 گوشم گذاشتم. یهام رو بستم. دستم رو رو چشم

 زدم: غیاز ته دل ج و

 فرهاد.-

 سقوط کردم. نیواسم نموند. به سمته زم یرمق گهیاالن فرهاد چاقو خورده، د نکهیفکر ا با
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 باز نکردم. گهیچشم هام رو د نیحس سرم به زم با

 

*** 

. نگاهم مارستانمیتو ب دمیاطراف فهم لیهام رو آروم باز کردم. به اطراف نگاه کردم. از وسا چشم

تو جام  عیآخر، سر  یلحظه ها یادآور یکاناپه خوابش برده بود. با  یافتاد، کنار تخت رو دایبه و

 نشستم. که سوزنِ ُسرم از دستم در اومد.

 آخ-

 خورد. اشک تو چشم هام نشست. یتو جاش تکون دایو

 از جاش بلند شد: نگران

 شده روژان؟ یچ-

 بغض تو صدام گفتم: با

 فرهاد؟-

 ؟یگفت: فرهاد چ نگران

 تو هم رفت. افشیدستم نگاه کرد. ق به

 .ادیبذار به دکتر بگم ب ؟یکرد کاریآخ چ-

 بره که دستش رو گرفتم. خواست

 گونم ُسر خوردن: یهام رو اشک

 فرهاد کجاست؟-

 زدم:چاقو خورد؟ هق

 ؟یبا تعجب نگام کرد:چ دایو
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 دستم نگاه کردم. آروم گفتم: یخون رو به

 اون پسره بهش چاقو زد.-

 کنارم نشست: دایو

 فر... ؟یگیم یروژان چ-

 .دمیزدم:خودم د غیج هیگر  با

 زدم: مشت به پام با

 با چاقو زدش.-

 رو رو صورتم گذاشتم و به هق هق افتادم. دستم

 :روژان...دایو

 نگران فرهاد اومد: یباز شدن در اومد. صدا یصدا

 شده؟ یچ دایو-

 گردنم اومد. یرگ ها یبرگشتم که صدا یجور 

 به فرهاد زل زدم. ناباورانه

 اشتم.جام بلند شدم. آروم سمتش رفتم. دستام رو دور صورتش گذ از

 . فرهاد نگران گفت:دمیبدنش دست کش یتند به همه جا تند

 ؟یخوب زمیروژان، عز -

. مدام ختمیر  یاشک شاد بارنیچاقو نخورده، مطمئن شدم. محکم بغلش کردم و ا نکهیا از

 چون بغلم کرد و آروم گفت: د،ی. فرهاد هم انگار دردم رو فهمکردمیبوسش م

 نشد. چاقو نخوردم. میچیدلم، خوبم ه زیمن خوبم عز -
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 :گفتمیلب مدام م ریز 

 خدا رو شکر.-

 رو عقب بردم. سرم

 هام رو اطراف صورتش گذاشتم: دست

 .یخدا رو شکر که سالم-

 .دیرو بوس میشونیزد و پ یلبخند

 

*** 

 "دو ماه بعد"

 .میبود بایو فرهاد نگاه کردم. منتظر اومدن فر  الدیاسترس به م با

که من  یمیورشکست شدن شرکت بود و تصم متیکه به ق یهفته قبل افتادم و اتفاق ادی

 دوباره غم سراغم اومد. ممیتصم یادآور یگرفتم. با 

 

 "هفته قبل"

 

 :دمیمامان رو بوس ی گونه

 فعال خدافظ مامان جان.-

 .یموندیم شتریخب ب-

 گفتم: دمیپوشیکه کفش هام رو م یحال در
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 سر کالس. ادیداره م ریماه تاخ هیامروز باالخره استاد با -

 زد: هیبه در تک مامان

 ؟یکار کن ینامه چ انیواسه پا یخوایحاال م-

 .برمیگفتم: فرهاد رو م طنتیش با

 :دمیخند زیر 

 .یبا یبا-

 ادیدانشگاه؛ چون فرهاد تو شرکت کار داشت، نتونست باهام ب رفتمیم دی. بارونیب دمیدو و

 دانشگاه. ادیو گفت خودش م نایخونه مامان ا

شروع  میبود. خدا رو شکر امروز کالسش نه نبود..و ده و ن میساعت نگاه کردم. ساعت ده و ن به

 .شدیم

 به در زدم. یدانشگاه شدم. سمت کالس رفتم. تقه ا وارد

 تو. ایب-

 رو باز کردم. در

 گفت: دنمیبا د استاد

 !؟یبهادر -

 خنده گفتم: با

 ...امایب رید دیاستاد کامال عادت کرد-

 .دیخند

 .طونیتو ش ایب-

 کالس شدم. وارد



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

328 

 

 شد؟ ینامت چ انیخب پا-

 .ستادمیکالس ا وسط

 ساعت نگاه کردم: به

 استاد. ادیاالن م-

 با نمک کالس گفت: یاز پسرا یکی ماین

 .ادینامه روژان پا داره؛ خودش وقت کرد م انیاستاد، پا-

 الس رو هوا رفت.ک یمزگیب نیا با

 پا داره؟ ینامه خانومه بهادر  انیپا یدونستیاز کجا م ؟یگفت بیغ-

 اومد: دایذوق زده و یسمته صدا. فرهاد بود. صدا برگشتم

 .ولیا-

 گفت. برگشتم سمته بچه ها همه ساکت شده بودن. دیرو با تاک یشدم خانوم بهادر  متوجه

 شده بودن. رهیپر ستاره به فرهاد خ یباز و دخترا با چشم ها یبا دهن پسرا

 استاد گذاشت: زیم یپرونده رو رو فرهاد،

 استاد. دییبفرما-

 به فرهاد زد: یلبخند استاد

 ممنون پسرم.-

 نکردم. یکار  کنم،ی:خواهش مفرهاد

 هویکه  زدی. استاد داشت حرف مسهینشستم. استاد هم به فرهاد گفت که کنارش وا دایو کنار

 ساکت شد.
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 سمت فرهاد. تبرگش

 منتظر به استاد نگاه کرد: فرهاد

 شد؟ یچ-

 شک گفت: با

 ؟یفرهاد، ازدواج کرد-

 بلند شد و گفت: هوی دایلب فرهاد اومد. و یرو یلبخند

 آره استاد.-

 نگاه کردم. دایرو باال گرفتم به و سرم

 گفتم: آروم

 .یاگه بگ یالل بش-

 زد. دستم رو که انگشتر توش بود رو باال آورد: یپهن لبخند

 با روژان؟-

 استاد اومد. یزده  جانیه یآوردم. صدا نییرو پا سرم

 ؟یجد-

 :آره استاد.فرهاد

 با خنده گفت: دایو

 همتون وا رفت. افهیشد؟ ق یدخترا چ-

 واقعا خنده،م گرفت. بارنیا

 .دی. ان شا هللا خوشبخت بشگمیم کی:تبر استاد
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 .دی:ممنون استاد. لطف دار فرهاد

 دوباره گفت: ماین

 کجاست؟ تینیر یپس روژان، ش-

 فرهاد نگاه کردم. به

 گفت: یلحن آروم با

 آقا.-

 اشاره کرد: مایزد و به ن یفکر کردن اخم هاش رو تو هم کرد. بشکن یمعن به

 اسمت؟-

 نامه! انیپا یهستم، آقا مای:نماین

 زد. یخنده بلند شد. فرهاد لبخند محو یصدا

 استاد. دیببخش-

 گفت: عیبود سر  یعصب مایهم که انگار واقعا از دسته ن استاد

 راحت باش فرهاد جان-

 رفت. مایمطمئن سمت ن یشلوارش برد و با قدم ها بیرو تو ج دستاش

 زل زد: ماین یچشم ها تو

 درسته؟ یبود مایآقا ن-

 تکون داد: یبا غرور سر  ماین

 بله.-

 گذاشت: مایشونه ن یرو رو دستش
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 نامت رده! انیپا-

 زد: یپوزخند ماین

 !یگیرو تو نم نیا-

 برگشت سمت استاد: فرهاد

 مگه نه؟ گه،یاستاد م-

 متوجه نشد. مایکه ن یزد. جور  ینامحسوس به استاد چشمک و

 رو مسخره نکن. ی. از اول ترم تا االن صد بار گفتم تو کالس من کسگهی:فرهاد درست ماستاد

 :است..ماین

 برگشت سمتش: فرهاد

 . گوش کن.سیه-

 .ومدیخوشم ن چیه تتیاز شخص یدونیم-

 گفت: یعصب ماین

 درک.به-

 زد: یلبخند حرص درار  فرهاد

 ؟یک یآقا یبهم گفت یخب بپرس چرا؟ راست-

 شونش پس زد: یدست فرهاد رو از رو ماین

 نامه. انیپا-

 گفت. یز یآم ریحالت تحق هینامه رو با  انیپا

 با خنده گفت: فرهاد
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قبول بشه  دیرو شا یبعد د،ینامه ات که پر  انیپا نینامه، ا انیپا یآقا یفعال که تو شد-

 نشه. دیشا

 استاد اشاره کرد. به

 بار دوم هم کنه. کنمیخواهش من رو رد نکرد. فکر نم یدیاستاد رو هم که د-

 .دیپر  ماین یاز رو رنگ

 اس...-

 تو حرفش: دیپر  فرهاد

 گفتم که گوش کن. س،یه-

 ؟یخوایم ینیر یش یگفت-

 گفت: یخنده الک با

 .ادیوقت کرد خودش م-

 .دیچیقهقه تو کالس پ یحرفش صدا نیا با

 برگشت سمته استاد: فرهاد

 ممنون استاد، بب...-

 .مایافتاده باشه، برگشت سمت ن یحرف ادیانگار  هوی

 ببر. لیاسم خانوم من رو با فام گهیگل پسر، د یراست-

 زد: یسمت استاد. لبخند برگشت

 م؟یبر  میتونیاستاد. م دیببخش-

 فرهاد زد. یبه رو یلبخند استاد
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 .دی. ان شا هللا خوشبخت بشگمی. دوباره مدیهم خوش اومد یلیفرهاد جان. خ دیبر -

 :ممنون استاد.فرهاد

 رو به فرهاد گفت: دایرو برداشتم. و فمیک

 .ولیفرهاد ا یگل کاشت-

 زد. آروم گفت: دایبه و یلبخند فرهاد

 مجبورم کرد.-

 خداحافظ استاد، خداحافظ بچه ها.-

 برگشت. مایکه فرهاد سمت ن رونیب میایب میخواست

 بدجور تو هم رفته بود. افشیق چارهیب

خودت رو با  یها یخرک یاز اون شوخ یکینامت رو نشون استاد بده.  انینامه، پا انیپا یآقا-

 خودت کردم.

 .میرفت رونیو برو گرفت  دستم

 !یجوابش رو داد یفرهاد عال یخنده گفتم:وا با

 چهره اش نگاه کردم. اخم هاش تو هم بود. به

 :دمیپرس نگران

 شده؟ یفرهاد چ-

 .شهیگفت:شرکت داره ورشکست م آروم

 باز نگاهش کردم. با شک گفتم: یدهن با

 ؟یچ-
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 اشاره کرد: نیماش به

 سوار شو.-

 سوار شدم. عیسر 

 که خوب بود؟ روزیتا د ؟یشده؟ چطور  یفرهاد چ-

 نگام کرد: کالفه

 گرفت. شیآت شبید کردن،یساختمون که بچه ها داشتن توش کار م-

 زدم: غیج

 ؟یچ-

 دهنم گذاشتم: یرو رو دستم

 !یوا-

 نگران گفتم: و

 د؟ینفهم یز یچ یکس-

 رو به حرکت در اورد: نیماش

 نه، خدا رو شکر.-

 :دمیکش یراحت نفس

 ر.خدا رو شک-

 :پس نگهبان؟دمیکنجکاو پرس و

 گفت:خواب بود. یعصب

 .دمیخند زیر 
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 شده. یکه چ کننیم ی. دارن بررسگهیاونم آدمه د یعیطب-

 که تموم شد، فرهاد داد زد: حرفم

 نگهبان بشه. چرت نگو روژان. ادین اد،یخوابش م-

 نگاش کردم: خوردل

 سر من؟ یزنیچته فرهاد؟ چرا داد م-

شده  رهیخ رونیبردم و به ب شهینزدم. سرم رو سمت ش ینزد و سرعتش رو باال برد. حرف یحرف

. کمربند ستادیشرکت ا یرو به رو ن،ی. ماشزدیسرم داد م نجوریبار بود که فرهاد ا نیبودم. اول

 شدم. ادهیرو باز کردم و پ

 فرهاد اومد که صدام زد: یصدا

 روژان.-

 سمته شرکت رفتم. عیسر  ینکردم و با قدم ها توجه

 دکمه باال رو زدم. بلند با خودم شروع کردم حرف زدن: عیآسانسور شدم. سر  سوار

 .یکنیم یچرا رو من خال یهست یعصب شعور،یب-

 اداش رو در اوردم: و

 چرت نگو روژان.-

 حرص گفتم: با

 .گهیعمه ات چرت م-

 اومدم. رونیآسانسور باز شد. ب در

 سمتم اومد. عیاز کارکن ها سر  یکی

 .ومدهیهم هنوز ن الدیاومدن. آقا م بایفر  یسالم، خانوم مهندس آقا-
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 حرص گفتم: با

 به درک، به من چه؟-

 .دمیکش میشونیپ یبا تعجب نگام کرد. به خودم اومدم، دستم رو رو یز یپرو

 گفتم: یبا لحن آروم و

 . به اون بگو.ادیمهندس داره م یخود آقا زم،یعز  دیببخش-

 ؟یز یپروشده  یچ-

 و فرهاد با هم بودن. الدی. مبرگشتم

تخت  یرو محکم رو فمیبه نشونه سالم تکون دادم. برگشتم و رفتم تو اتاقم. ک یسر  الدیم واسه

 زدم:

 .شعوریب-

و فرهاد رو به  بایاومدم. فر  رونیسرم رو باال گرفتم. با تعجب بلند شدم و ب دادیداد و ب یصدا با

 هم. یرو

 فرهاد حرف بزنه. دادیو اجازه نم زدیداد م یه بایفر 

 شده. یعصب یلیفرهاد، متوجه شدم خ یمشت شده  یدست ها از

 فرهاد: نهیزد رو س بایفر 

 .رمیگیو م امیرو که دادم، فردا م یتموم پول-

 ابروش رو باال داد: یتا

 !یکشیفسخ قرار داد رو هم شما زحمتش رو م ی نهیهم بگم، هز  نویالبته ا-

 بزنه. من بلند گفتم: یزد. تا فرهاد خواست حرف یپوزخند

 !بایفر  یآقا-
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. زدیهمه کارمند داشت سر فرهاد داد م نیا یجلو نکهیبودم، واسه ا یناراحت و عصب انقدر

 .گمیم یدارم چ کردمیتوجه نم

 سمتش رفتم. به

اشتباه  دونیرو با چاله م نجایا ؟یکنیداد و هوار م یدار  نجایکه ا یرو نشون بد یچ یخوایم-

 .بایفر  یآقا دیگرفت

 گفت: یعصب بایفر 

 درست صحبت کن خانوم.-

 ؟یکنیمگه شما درست صحبت م-

 :روژان!فرهاد

 سمته فرهاد، دستم رو به نشونه صبر کن باال آوردم: برگشتم

 صبر کن فرهاد جان!-

 :بایسمته فر  برگشتم

منم بلدم داد  یبگ یخوایم ه؟یواسه چ دادیهمه داد و ب نی! ایر یگیپولش رو م یدیخسارت د-

 بزنم!

 زدم:منم بلدم؛ فرهاد هم بلده... داد

 آروم گفتم: و

 .رونیو برو ب نییپا اریپس صدا تو ب-

 جلو صورتم گرفت: دوارانهیرو تهد دستش

 دارم برات.-

 برگرده که فرهاد دستش رو گرفت خواست
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 شما. سایوا-

 به کارمند ها داد زد: رو

 سرکارتون. دیبر -

 بلند گفت: الدیم

 سرکارتون. دیبر  اال،ی-

 .دیرو کش بایفرهاد دست فر  و

 برو تو اتاق.-

رو ول  بایدهنش بسته شده بود. فرهاد دست فر  بایتو اتاق. فر  دمینگاه کردم. دو الدیبه م نگران

نگران به فرهاد  الدی. من و مدیتو صورتش کش ی. کالفه دستبایکرد. پشتش رو کرد سمت فر 

 .میکردینگاه م

 زد. بایتو صورت فر  یبرگشت و مشت محکم هوی

 گفتم و دستم رو رو دهنم گذاشتم. یبلند عیه

 مبل افتاد. یرو بایسمته فرهاد و گرفتش. فر  دیدو الدیم

 وارانه تکون داد: دیانگشتش رو تهد فرهاد

 ؟یدیفهم یکنیم دیبار آخرت باشه زن من رو تهد-

 به فرهاد انداخت. یاز جاش بلند شد، نگاه پر از نفرت بایفر 

 .شونمتیم اهیبه خاک س-

 گفت: یز یبا خنده تمسخر آم فرهاد

 .نمتیبیم گهیهفته د هی رونیجو گرفتت. گمشو ب یادیز  گهید-
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 "حال"

 

 بایفر  ومد؟یشد. پس چرا ن شتریاسترسم ب بایاومدم. با وارد شدن فر  رونیدر از فکر ب یصدا با

 مبل نشست. یسالم کنه رو نکهیدون اب

 به من نگاه کرد. الدیفرهاد هم غرورش رو حفظ کرد و اصال از جاش بلند نشد. م البته

 تر... عیرو سر  دیبد دیرو که با یزود برم. مبلغ دی: کار دارم بابایفر 

 .کردمیم یمانتوم باز  یبا گوشه  ادیبا حرص چشم هاش رو بست. از استرس ز  فرهاد

 زد. یپوزخند بایشده بودم. فر  رهیدر خ به

 زبونتون رو موش خورده؟ ؟یشد خانوم بهادر  یچ-

 دستش رو گرفت. عیسر  الدیخورد که م یتو جاش تکون فرهاد

 فرهاد آروم باش.-

 رو لبم نشست. یکه وارد اتاق شد. لبخند گشاد یشخص دنیباز شد. با د در

 جام بلند شدم: از

 .یخرم یسالم آقا-

 ست.رو ب در

 سالم.-

 با تعجب بهم نگاه کرد. فرهاد

 مهرداد. یاومدم آقا یکه بدون هماهنگ دی: ببخشیخرم

 .دیدستش رو سمت فرهاد کش و
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از  یهم دست کم الدیهم دست داد. م الدیبود دست داد. به م جیکه گ یدر حال فرهاد

 فرهاد نداشت.

 انداخت: بایبه فر  ینگاه یخرم

 سالم.-

 سالم-

 مبل نشست. یرو

 و گفت: اوردیطاقت ن فرهاد

 م؟یشناسیرو م گریما همد دیببخش-

 گفت: یمیبا لحن مال یخرم

 .دینیبش دیی. شما بفرماگمیاالن م-

 به روش زدم و نشستم. یبه من انداخت. لبخند ینگاه فرهاد

 آروم گفت: الدیم

 روژان؟ هیک نیا-

 نجات. یگفتم:فرشته  آروم

 ون مقدمه رفت سر اصل مطلب:بد یزده نگام کرد. خرم جانیه الدیم

 یطراح ها نکهیو مشکل شما رو واسم گفت و ا شمیاومد پ ،یبود که خانوم بهادر  شیسه روز پ-

 شما رو نشونم داد.

 تو چشم هاش ادامه داد: جانیبا ه و

 واقعا معرکه بود.-
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ک رو قبول کردم. قبول کردم که به شما کم یدرخواست خانوم بهادر  نیداد: واسه هم ادامه

 .دیرو بدم. در عوض شما با ما قرار ببند بایفر  یکنم و طلبه آقا

 .کردندینگاه م یباز به خرم یسه با دهن هر

 به فرهاد نگاه کرد: یخرم

 مهرداد؟ یآقا-

 زده گفت: جانیه الدینزد. م یحرف فرهاد

 . مگه نه فرهاد؟میکنیمعلومه که قبول م-

 ؟یچرا بهم نگفت گفتیکه م خوندمیبه من نگاه کرد. از نگاهش م فرهاد

 بهت نگفتم. نیکنم، واسه هم زتیسوپرا خواستمیگفتم:م مظلوم

 نگاه کرد. الدیسردرگم به م فرهاد

 مهرداد؟ ی:آقایخرم

 .ی:قبول کن تو که پولش رو ندار بایفر 

 ناچار گفت: قهینگاه کرد. خالصه بعد از ده دق بایبه فر  یعصب فرهاد

 قبول.-

 رو لبم اومد. از جاش بلند شد: یلبخند

 مهرداد، با اجازه من برم. یخب آقا-

 بلند شد: فرهاد

 .کنمیخواهش م-

 کردن. شیهمراه الدیدادن و با م دست
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 مبل وا رفتم. یاتاق که بسته شد لبخندم محو شد و رو در

 :دیچیتو گوشم پ نایم یصدا

 به فرهاد کمک کنم. تونمیمن م-

 اتاق باز شد. در

 یکن یکار  هی دیبگم به فرهاد کمک کنه. اما تو با تونمیداره؛ م یشرکت ساختمان ساز  میی"دا

 واسم."

 

 سمتم اومد، بدون حرف محکم بغلم کرد. فرهاد

 

شرکت... البته اون  نیتو ا امیتو ب یو من به جا یتو شرکت کار کن یخواینم ،یبه فرهاد بگ دی"با

 هم به کمک خودته"

 تو گلوم نشست. بغض

 رو دور کمر فرهاد حلقه زدم. تمدس

 اولش" یبه جا گردهیدوباره فرهاد برم م،ییتلفن به دا هیبهم. با  یکلک بزن ی"اگه بخوا

 . فرهاد نگران ازم جدا شد.دمیکشیتنگ شده بود. تند تند نفس م نفسم

 روژان؟ یخوب-

 زدم: یمصنوع لبخند

 کجاست؟ الدیخوبم، م-

 کردم، دست پاچه شد: حس

 تو اتاقش. چیه-
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 شده؟ ی: چدمیشک پرس با

 .یچیگفت:ه عیسر 

 نگاه کردم. یاومد. به گوش میگوش یصدا

 .یحرف تو به فرهاد بزن یوقت دار  قهیدق ستی. بالدمی:من تو اتاق منایم

 رو باال آوردم. نگاهم

 ه؟ی:کفرهاد

 بستم. هیهام رو چند ثان چشم

 فرهاد؟-

 مبل انداختم. فرهاد نگران گفت: یرو رو یگوش

 جونم؟-

 به اطراف نگاه کردم. سردرگم

 دستم رو گرفت. فرهاد

 شده؟ یچ زمیروژان؟ عز -

 دستامون نگاه کردم. به

 فرهاد من...-

 گفت: یلحن مهربون با

 بگو قربونت. ؟یمن چ-

 رو باال گرفتم. سرم

 من استفعا بدم؟ شهیم-
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 رنگ تعجب گرفت. نگاهش

 روژان؟ یگیم یجد-

 رو به نشونه آره تکون دادم. سرم

 چرا؟-

 زدم. یشک نکنه سرم رو باال آوردم، لبخند نکهیا واسه

 دنمیو با د ادیتو خونه بمونم، واسه شوهرم غذا درست کنم منتظر بمونم تا ب خوامیم-

 در بره. شیخستگ

 کرد. کیدش نزدرو لبش اومد. دستش رو دور کمرم حلقه زد و منو به خو یحرفم لبخند نیا با

 

باش و من هر وقت دلم تنگ  نجایا ؟یچ یباش کشیاگه شوهرت بخواد تو هر لحظه نزد یول-

 و برم سرکارم. رمیبگ یانرژ  نمتیبب امیشد ب

 بغلش کردم. عیسر  ن،ی. واسه همشدیداشت بزرگ م یلیگلوم خ یتو بغض

 فرهاد، بذار من تو خونه بمونم.-

 ذاشتم.که ن رونیب ادیاز بغلم ب خواست

 شده؟ یز یروژان؟ چ-

 نه، فقط خسته شدم از کار کردن.-

 اومد، با شک نگام کرد: رونیبغلم ب از

 گه؟ید یگیم یجد-

 آره.-

 .یخوایهر جور خودت م زم،یمکث گفت: باشه عز  با
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 زدم: یلبخند

 ممنون.-

*** 

 مبل نشست. یبا حرص رو دایو

 روژان؟ یکرد یتو چه غلط-

 به روژان انداختم. ینگاه کالفه

 .شدیوگرنه شرکت ورشکست م دا،یمجبور بودم و-

 گفت: یلحن قبل با

 دست اون گرگ. یفرهاد رو سپرد یبه درک، االن خوب شد؟ دست دست-

 گفتم: یلحن خسته ا با

 .کنهیتو رو خدا انقدر غر نزن. سرم درد م دایو-

 نگران فرهاد اومد: یصدا

 روژان؟-

 نگاه کردم. دایآوردم، به و زده سرم رو باال وحشت

 . از جام بلند شدم و برگشتم سمتش.ومدیم شد،یم کیفرهاد که بهم نزد یقدم ها یصدا

 

 طرف صورتم گذاشت: هی. دستش رو کردیبهم نگاه م نگران

 کنه؟یشد؟ سرت درد م یچ-

 .دنینفهم یز یکه چ دیفهم شدیم الدیکه پشت سر فرهاد بود، نگاه کردم. از نگاه م الدیم به
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 زدم: یمصنوع لبخند

 . االن خوب شدم.کردیکم سرم درد م هی چ،یه-

 تعجب گفت:چقدر زود. با

 با خنده گفت: دایو

 خوب شد. دیتو رو که د-

 مهربون نگام کرد. فرهاد

 .خواستیدلم م چقدر

 تو شرکتت کار کنه. ادیرو قبول نکن. نزار ب نایکنم. و بهش بگم م بغلش

 زدم. یفقط لبخند اما

 .میر یرو جشن بگ یکردنه شرکت از ورشکستگ داینجات پ م،ی:اومدالدیم

 نگام کرد. یبا قدردان و

 البته به لطف روژان.-

 زدم. یلبخند

 به من نگاه کرد: دایو

 فرهاد!-

 وحشت نگاش کردم. لب زدم:نه. با

 رو از من گرفت. نگاهش

 بهت بگم. یز یچ هی دیبا-

 فرهاد گذاشتم. فرهاد هول شده سمتم برگشت. یرفت. دستم رو رو شونه  جیگ سرم
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 شد؟ یچ-

 نگران گفت: دایمبل نشستم. و ینگاه کردم. رو دایو به

 واسه ات. ارمیاالن آب م-

 .دیسمت آشپزخونه دو و

 دلم نگام کن. زی:روژان؟ عز فرهاد

 رو باال آوردم. سرم

 نگران نباش. زم،یخوبم عز -

 کنارم نشست. الدیم

 رستان؟مایب میبر  یخوایم-

 .الدیخنده گفتم:نه، بزرگش نکن م با

 آب رو سمتم گرفت: وانیاومد. ل دایو

 بخور.-

 کم خوردم و دستش رو عقب زدم. هیکرد.  کیرو گرفت و به لبام نزد وانیل فرهاد

 بسه.-

 نگران نگاهم کرد. یچشم ها با

 ره؟یم جیهنوز سرت گ-

 بهش زدم: یلبخند

 لحظه بود که اومد و رفت. هینه. -

 صورتم رو کنار زد. یتو یموها



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

348 

 

 ؟یمطمئن-

 زدم: یبخش نانیاطم لبخند

 آره خوبم.-

 جام بلند شدم. از

 .میر یجشن بگ میخواستیخب م-

 .میآماده کن یز یچ هی میبر  دایو-

 ...ی:ولفرهاد

 .ایکردم:خوبم من فرهاد. برو لباس ها تو عوض کن و ب یاخم

 زد:چشم. یلبخند

 رفتم. زیم یرو یخور  نیر یسمت ش عیه شدم. سر بهش زدم. وارد آشپزخون یچشمک

 شد. ی:چدایو

 جمع شده گفتم: ی افهیق با

 .شهیالمصب دهنم همش تلخ م-

 رو تو دهنم انداختم. ینیر یش

 م؟یدرست کن یخب چ-

 با ذوق گفت: ذرت. دایو

 بذارم. یا وهیها رو توجا م وهیتا من م اریدر ب نتیپس تو ذرت ها رو از تو کاب ه،یعال-

 باشه.-

 برگشت سمتم:روژان! هوی
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 هوم؟-

 رو برداشتم. وهیم ظرف

 دوست دختر داره. الدیم-

 دنیدو ی. صداوفتهیبرگشتم. باعث شد ظرف از دستم ب عیحرفش انقدر تعجب کردم که سر  از

 اومد

 فرهاد اومد داخل. هیدر عرض چند ثان و

 نگاش کردم. مظلوم

 ظرف شکست.-

 با خنده گفت: الدی. مدیکش یراحت نفس

 ها. یامشب فرهاد رو جون به لب کن یروژان، قصد دار -

 زدم: یلبخند

 فرهاد. دیببخش-

 . حواست به خودت باشه.زمینداره عز  یگفت:اشکال مهربون

 .رونینگام کرد و رفتن ب عاشقانه

 گفت:منم برم باهاشون. عیسر  دایو

 رو گرفتم. دستش

 . سوال تو دوباره بگو.نمیبب سایوا-

 گفتم: یانداخت. به شوخ نییزده سرش رو پا خجالت

 .شهیبزرگ از تنفر شروع م یعشق ها گنیم-



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

350 

 

 حرص گفت: با

 ؟یاِ روژان. چه عشق-

 خنده گفتم:آره. آره مشخصه. با

 اداش رو در آوردم: و

 دوست دختر داره. الدیم-

چشم غره  دایو رو تو سطل زباله انداختم. شهیش کهیت نیخنده. آخر  ریبلند زدم ز  یبا صدا و

 بهم رفت. ظرف ذرت ها رو برداشت. یا

 .یبه فرهاد بگ یدهن لق حاال نر -

 گفتم: طنتیش با

 .شهیم یچ نمیبب-

 .رونینثارم کرد و رفت ب یشعور یب

ظرف  عی. سر رهیم جیها رو برداشتم. قدم اول رو که برداشتم، حس کردم سرم داره گ وهیم ظرف

 گذاشتم. چشم هام رو بستم. زیم یرو رو وهیم

 روژان.-

 :ستادمیتو جام درست ا عیفرهاد هول شدم. سر  یصدا با

 .زمیبله عز -

 لبش بود، سمتم اومد. یکه رو یداخل. با لبخند اومد

 ؟یایخانوم خوشگله من چرا نم-

 رو دور کمرش حلقه زدم و با ناز گفتم: دستم

 .یخودت اومد دی. شاامیب ریدلم واسه ات تنگ شده بود. گفتم د-
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 خورد. زیشد. کمرم به م کیقدم نزد هیابروش رو باال برد.  یتا

 خانومم رفع بشه؟ یاومدم. حاال بگو چکار کنم تا دلتنگ یدید-

 رو دور صورتش گذاشتم. دستم

 .شهیاالن رفع م-

 .دمیاش رو بوسدو طرف گونه و

 رفع شد. شیآخ-

 تو صورتم رو کنار زد. یانگشت اشارهاش موها با

 منم دلتنگت بودم.-

 رو سمتش گرفتم. با خنده گفت: صورتم

 .ادهیز  یلینه مال من خ-

 حرفش خندم گرفت. دستم رو پشت سرش گذاشتم و... از

 ؟یرفتم:خوب شد عقب

 لبش بود گفت: یکه رو یلبخند با

 .کردمیمن چکار م یتو نبود-

 باال انداختم. یا شونه

 .یزندگ-

 االن نبود. ینیر یگفتم:اما به ش با ناز و

 .دی. گونه ام رو کشدیخند آروم

 صد در صد. -
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 کم ازم دور شد. هی الدیم یصدا با

 د؟ی:شما دو تا کجا رفتالدیم

 داد زد: فرهاد

 .میاومد-

 سمتم و آروم گفت: برگشت

 خوشش اومده. دایانگار از و الدیم یراست-

 گفت؟ یز ی؟چیگفتم: جد جانیه با

 رو گرفت. دستم

 تا بهت بگم. میبر  ایب-

 .میرو برداشتم:باشه، بر  وهیم ظرف

بود که کنار هم نشسته  دایو و الدیم ی. نگاه متعجب من و فرهاد رومیاومد رونیآشپزخونه ب از

 بودن.

باز  یرو کنار زد. من با دهن دایتو صورت و یموها الدیم هویهر هر و کر کر راه انداخته بودن.  و

 گاه کردم. فرهاد با تعجب گفت:به فرهاد ن

 تر شده. یجد میکردیکه فکر م یاوهو. وضع از اون-

 ؟ییهویچقدر  یول قا،یدق-

 م؟یعاشقِ هم شد یز ینگام کرد:مگه من و تو با برنامه ر  برگشت

 باال انداختم. ییشدم. ابرو رهیبهش خ متفکر

 نبود. ییهوینچ... -

 زد:. یلبخند
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 نبود. ییهویهم  نای. اگهیخب د-

 .کنمینگاهشون م میبرگشتن. انقدر گرم صحبت شده بودن که متوجه نبودن ما دار  سمتشون

 زد: یتو هوا بشکن فرهاد

 آقا! یه-

 برگشت. اشاره کرد بهشون. الدیم

 .میمزاحم ای م؟یایب شهیم-

 ادیو و الدیم یکنار هم رو به رو می. رفتدمیخند زیانداخت. ر  نییخجالت زده سرش رو پا دایو

 .مینشست

 قبول کرد؟ یخرم یکه آقا یکار کرد ی:خب روژان چدایو

 ؟یچه کار کرد یگفت:آره جد جانیبا ه الدیم

 لبم محو شد. یاز رو لبخند

 سرد به فرهاد نگاه کردم. و

 بدم. حی. انگار اون هم منتظر بود. توضکردینگام م داشت

 روژان؟ یشناختیرو از کجا م یخرم ی:اصال آقافرهاد

 نگاه کردم. دایو به

 دستم گذاشت:روژان؟ یدستشو رو فرهاد

 ها؟-

 شده؟ یز یچ-

 .یخرم یبشه. آقا یشدم:نه، چ هول
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 حی. روژان داشت توضرونیب میرفته بود شیروژانه. هفته پ یاز دوست ها یکی یی:دادایو

 کمکمون کنه. تونهی. اون هم گفت که مدادیم

 ه؟یبا شک گفت: اون ک فرهاد

 بلند گفت: هول شد و هوی دایو

 .نایم-

 کردم جون از بدنم رفت. حس

 نا؟ی:مالدیم

 ..زی. چگهید نایگفت:م عیسر  دای. ومیکردیبه هم نگاه م دایو و من

 ز؟ی:چفرهاد

 گفتم: هوی

 اسمه دوستمه. گه،یدوستم د-

 با شک نگام کرد. فرهاد

 گفتم: یجانیلحن ه با

 ماهه. یلیخ ه،یانقدر دختره خوب-

 با حرص پنهان تو صداش گفت: دایو

 .یلیخ-

 :خدا رو شکر که مشکلِ شرکت حل شد.الدیم

 .کردیفرهاد با شک نگام م یول

 شده؟ یزدم:چ هیمبل تک به
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 .یچیتکون داد:ه یسر 

 رو بستم. در

 شالمو در اوردم. عیسر  و

 مبل لم دادم. یمبل رفتم. و رو سمته

 مبل بود. نگاه کردم. یفرهاد که رو هیگوش به

 به پله ها انداختم. ییکوتا نگاه

 بود. ومدهین هنوز

 برداشتم. ویگوش

 داده. امیپ نای. مکردمیحس م یچرا ول دونمینم

 ها شدم. امیپ وارد

 همونجور که حدس زده بودم. قایدق

 باز کردم. امشویپ

 دارم. یشرکت. کار مهم امیفردا ب خواستمیفرهاد م زم،ی:سالم عز م

 .ای:نف

 دارم. یکه کار مهم مگی:لطفا فرهاد، مم

 جواب نداده بود. گهید فرهاد

 روژان.-

 باال آوردم. سرمو

 .ومدیم نییاز پله ها پا داشت
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 داد؟ امیپ نایو بلند گفتم:م وردمین طاقت

 اومد. نییپله رو پا نیآخر 

 ؟یگشت مویکرد:تو گوش اخم

 ..یشدم:خب نه. ول هول

 ادامه ندادم. حرفمو

 داد. امیپ نایکه م یبا حرص گفتم:اصال تو چرا نگفت و

 گفتن داره؟ گهید امیدوتا پ-

 ه؟یک نایم یستیگفتم:آره داره، انگار متوجه ن یعصب

 ه؟یحوصله رفت سمت مبل:ک یب

 .تیزدم:عشق قبل داد

 ؟یتعجب برگشت سمتم:چ با

 هاش تو هم رفت: اخم

 روژان. یگیچرت م یدار  گهید-

 یدرست و حساب نایبار هم شده به م کی یتونیاصال چرا نم گم؟یچرت مسمتش:من دارم  رفتم

 نه. یبگ

 :کردیدرشت شده از تعجب نگام م یچشم ها با

 روژان؟-

 زدم: داد

 .گمیمگه دروغ م ه؟یچ-
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 من نگفتم.-

 :دمیحرفش پر  وسط

 یبرگشته چون حساس نشم نگفت نایکه م ینگفت گهیکه من حساس نشم. آره د یها نگفت-

حساس  خواستمیداده چون حساس نشم. فردا هم برو باهاش بگو نگفتم چون که نم امیپ

 .یبش

 حرفم رنگ چشم هاش عوض شد. نیآخر  با

 نگام کرد. دلخور

 زدم. یتلخ لبخند

 دستت درد نکنه روژان.-

 از حرفم گفتم. مونیپش

 فرهاد.-

 از کنارم رد شد و سمته اتاق رفت. رفتم دنبالش. یول

 فرهاد صبر کن.-

 . لباسش رو گرفتم.کردیاتاق شدم. داشت لباس هاش رو عوض م وارد

 فرهاد.-

 و سمت تخت رفت. دشیپوش دیرو از دستم کش لباسش

 صداش زدم: کالفه

 فرهاد. به خدا...-

 .ادیخوابم م-

 .زنمایحرص گفتم: دارم حرف م با
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 زد: یسمتم. پوزخند برگشت

 مونده؟ یا گهیحرف د-

و پشتش رو به من کرد. خواستم برم سمتش  دیانداختم. دراز کش نیینزدم و سرم رو پا یحرف

 کم آرومتر بشه بعد برم. هی ستادمیا یول

 .رونیاز اتاق اومدم ب و

 

 ظرف رو خشک کردم. نیآخر 

 تموم شد. شیآخ-

 نشستم. یصندل یرفت. رو جیسرم گ دوباره

 باز داشت آخه؟ یهمه کول نیا امیمن چمه آخه؟ دوتا پ ایخدا-

 گفتم: ینیبا لحن غمگ و

 .ارمیاز دل فرهاد در ب یآخه من چه جور -

 خوردم و چشم هام رو باز کردم. نگاهم به ساعت خورد؛ ده بود. یتکون

 سر جام نشستم: عیساعت، سر  دنید با

 فرهاد!-

 از جام بلند شدم. یو کنجکاو جیرو نگاه کردم، نبود. با حالت گ کنارم

 گفتم: بلند

 فرهاد!-

 مبل نشستم. یرو گشتم اما نبود. ناراحت رو خونه تمام
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 پس هنوز هم ناراحته.-

 رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. یگوش

 .دیچیپ یتو گوش نایم یتا بوق خورد و در آخر صدا چند

 بگو.-

 لب زدم: ناباورانه

 نا؟یم-

 خنده و قطع کرد. ریزد ز  بلند

. تند تند لباسام رو عوض کردم. داشتم از پله ها دمیصبر نکردم. سمت اتاق دو قهیدق کی یحت

تو معدم بود  یهر چ ینخورده بودم ول یز ی. چشهیکه حس کردم حالم داره بد م اومدمیم نییپا

 نایم نکهی. از فکر ااومدی. عق زدم. جونم داشت در مدمیدو ییاومد تو دهنم. سمت دستشو

و عق زدم. صورتم رو شستم  هیگر  رید زدم ز بلن یشِ فرهاد هست اشکم در اومد. با صدایاالن پ

 .رونیو اومدم ب

بود و  دهیآسانسور به خودم نگاه کردم. رنگم پر  نهییسمت آسانسور رفتم. تو آ عیسر  یقدم ها با

اومدم. بدون توجه به  رونیب ستادی. چشم هام قرمز شده بود. آسانسور که ازدیم یدیبه سف

اتاق  دنیوارد اتاق شدم؛ با د یدیرفتم سمت اتاق فرهاد. بدون توجه به نگاه متعجب س هیبق

 رو سرم آوار شد. ایفرهاد، دن یخال

 زمزمه کردم: آروم

 فرهاد؟ ییکجا-

سرش رو باال آورد. با  الدی. بدون در زدن وارد شدم. مالدیاومدم و رفتم سمته اتاق م رونیاتاق ب از

 بلند شد. من نگران از جاش دنید

 روژان؟-
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 .ختندیهام ر گونه یهام رو اشک

 فرهاد کجاست؟-

 هق هق افتادم. به

 رو جواب داد؟ شیگوش نایچرا زنگ زدم م-

 اومد سمتم. دستم رو گرفت. الدیم

 .نیبش ایروژان آروم باش... ب-

 مبل نشستم. یرو

 ناراحتش کردم. شبیناراحتش کردم. د-

 نگاه کردم. الدیوحشت به م با

 چون ناراحتش کردم. ناینکنه رفت با م-

 .ادیب گمیجاست االن بهش م نیآروم باش. فرهاد هم زمی:روژان، عز الدیم

 عیکه متوجه شد سر  الدیدهنم گذاشتم. م یاومد تو گلوم دستم رو رو یهمه چ نکهیحس ا با

 سطل زباله رو سمتم آورد.

 جلو بردم. و عق زدم. سرم

 زدم. هیبه مبل تک حالیب

 هیبود. از جام بلند شدم. سرش رو باال آورد. به ثان نییاتاق باز شد. فرهاد وارد شد. سرش پا در

 .کردیکرد. با وحشت نگام م رییکه رنگ نگاهش تغ دینکش

 گفت: یعصب الدیم

 فرهاد؟ یکجا رفت-

 شده؟ یگفت:چ نگران
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 یلش کردم. صدابزنه و خودم رو تو بغل فرهاد انداختم. محکم بغ یحرف الدیندادم م اجازه

 دمیچقدر ترس نکهیحس من رو درک کنه. ا تونستیزمان نم نیتو ا کسچیباال رفت. ه امهیگر 

 گفت: یاومدم. فرهاد با شک و نگران رونیفرهاد رو از دست داده باشه. از بغل فرهاد ب

 شده؟ حالت خوبه؟ یروژان چ-

 بغض تو صدام گفتم: با

 ؟یهنوز از دستم ناراحت-

 به حرفم گفت: توجهیب

 ه؟یچه حال نیا ؟یروژان تو خوب-

 جواب داده. نای:زنگ زده بهت مالدیم

 برگشت سمتم. فرهاد

 آره؟-

 رو به نشونه آره تکون دادم. اخم هاش تو هم رفت. سرم

 نه؟یواسه ا یدگیرنگ پر  نیا-

 گفت: یبا لحن آروم الدیم

 فرهاد.-

 گفت: یعصب فرهاد

 نه؟ی. واسه اپرسمی. روژان دارم سوال مالدینه صبر کن م-

 :دیچیدادش تو اتاق پ یتند رفتم. صدا یادیز  یمن کم دینزدم. شا یحرف

 نا؟یرفته باشم سمته م یدیترس-

 .یاز دسته من ناراحت باش دمیگفتم: ترس آروم



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

362 

 

 تو حرفم: دیپر 

 ؟یانقدر منو کثافت فرض کرد نا؟یاز دسته تو ناراحتم و برم سمته م -

 گفتم: مونیرو باال آوردم. پش سرم

 فرهاد. من...-

 واسه کار. شمیاومده بود پ نای! االن مسیه-

 زده نگاش کردم. منتظر ادامه حرفش موندم. وحشت

 گفتم نه.-

 رو لبم نشست. یلبخند

 تکون داد: یسر 

 نه... یول-

 رو در آورد. شیگوش

 کارش فکر کنم. شنهادینظرم خوبه که رو پبه-

 و بعد به فرهاد نگاه کردم. الدیمبه  ناباورانه

 که داد زد: رمیرو ازش بگ یرو جلو بردم که گوش دستم

 برو کنار روژان.-

 .یبه من اعتماد داشته باش دیبا-

 رو گرفت: شماره

 ..نکیکه بهت دارم. نه ا ینه فقط به من؛ به عشق-

 رو قطع کرد: حرفش



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

363 

 

 الو، سالم...-

 .یکار تو شروع کن یتونی... خوبه، فردا میزنیحرف م ادیز  یدار  نایگفت:م حوصلهیب

 رو لبم نشست. یقطع کرد. لبخند تلخ و

 نگاه کردم. کرد،یکه نگران به من نگاه م الدیم به

 که گفتم: رونیخواست بره ب فرهاد

 .نجایا ادیب نای. میباشه، هر جور تو بخوا-

 .یزدم:هر جور تو بخوا یبرگشت سمتم. لبخند تلخ فرهاد

حال ممکن رو  نیزدم. بدتر  رونیاز اتاق ب یا گهیمبل برداشتم و بدون حرف د یرو از رو فمیک

 داشتم.

 ...نایحالت تهوع االن هم که استرس فرهاد و م جه،یگ سر

 اومدم. رونیآروم و سست از شرکت ب یقدم ها با

 

 "فرهاد"

 نگاه کردم. الدیبه م کالفه

 واسم تکون داد. یتاسف سر  با

 .یایتا تو ب دادی. داشت جون میکردیه حالش توجه مکم ب هیکاش -

 گفتم: یعصب

 به من اعتماد نداره. ه؟چونیحالش واسه چ نیا الد؟یچرا م-

روژان  ینیبیفرهاد؟ تو که م گهید هیشرکت چ نیتو ا ادیب نایم نکهیا یدرست. ول نای:همه االدیم

 .نایچقدر حساسه سر م
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 نداره. یواسم ارزش نایبفهمه م دیبا-

 زد. یمبل نشستم. پوزخند یرو و

 گفت؟یها م یچ یدیمگه نشن الد؟یم یزنیچرا پوزخند م-

 با اون حال تنها بره. ی. تو بچه تر که گذاشتدیهر دوتون بچه ا-

 .رونیحرف آخرش نگران روژان شدم. بلند شدم و به حالت دو رفتم ب با

 نبود. یول

 رو گرفتم؛ اما جواب نداد. اششماره

 روژان؟ یجا رفتک-

. کالفه تو موهام چنگ زدم. دوباره تو دادیاش رو گرفتم. اما جواب نمو دوباره شماره دوباره

 شرکت رفتم.

 شد؟ ی:چالدیم

 برم خونه. فعال. دیبا الد،یم ستشین-

 .رونیام رو برداشتم و اومدم بو کت چییتو اتاق سو از

 

 "روژان"

 

 .شدیشدم. چشم هام داشت بسته م مارستانیب وارد

 کامل.... یاهیو... س دیدور سرم چرخ ایتو پاهام حس نکردم. دن یجون گهید
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 ادمیرو  مارستانیکه اومدم تو ب یلحظه ا نیهام رو باز کردم. به اطراف نگاه کردم. آخر  چشم

 افتاد.

 کنار تخت رو زدم. زنگ

 پرستار وارد اتاق شد. قهیاز چند دق بعد

 بله؟-

 .اریِسرُم رو در ب نیا ایبرم، ب خوامیم-

 .ادیدکتر بگم ب یصبر کن به آقا-

 گفتم: حوصلهیب

 لطفا. عیسر -

 .رونیب

 زدم. در باز شد. هیرو بلند کردم و به تخت تک خودم

 دکتر با تعجب گفتم: دنید با

 شما!-

 داداشت خوب شد؟ یزد: پا یلبخند

 نشست. یصندل ینزدم که اومد کنارم رو یحرف

 گفتم: حوصلهیب

 برم. اصال ساعت چنده؟ خوامیم دیار یُسرم رو در ب شهیم-

 دستش نگاه کرد. یساعت رو به

 .میهشت و ن -
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 زده گفتم: وحشت

 نگران شده. یتا االن فرهاد کل یوا ؟یچ-

 که نذاشت. نییپا امیاز رو تخت ب خواستم

 . ُسرم هنوز تمام نشده.دینیخانوم لطفا بش-

 دستش. ریز زدم  یعصب

 من کجاست؟ فیبرم. ک دیدرک، بابه-

 .دیشما حامله ا-

 برگردوندم که صداش اومد: یرو جور  سرم

 ؟یچ-

 تا بگم. دینیبش-

 تخت نشستم. یرو

 .دیشما دو ماهه حامله ا-

 باز مونده بود. با شک گفتم: دهنم

 مگه نه؟ دیکنیم یشوخ-

 .دی. شما حامله ایخانوم بهادر  ر،یگفت:نخ یجد

 که ازدواج کردم. مهیماه و ن2آخه من فقط -

 داره؟ یخنده گفت:خانوم چه ربط با

 شک گفتم: با

 گه؟ید دیشما مطمئن-
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 رو به نشونه آره تکون داد. از جاش بلند شد. سرش

 رو در آورد: ُسرم

 رو بهتون بدم. حاتیتوض یسر  هی دی. بادیایفردا واسه چکاب کامل ب-

 رو تو سطل زباله انداخت: ُسرم

 .دیبر  دیتونیم-

 االن من حامله ام؟ یعنیشکمم گذاشتم.  یرفت. هنوز تو بُهت بودم. دستم رو رو رونیاز اتاق ب و

 رو لبم اومد. یکم لبخند کم

 رو برداشتم. فمیکه کنار تخت بود رو باز کردم. ک یکمد عیسر 

 گشتم نبود. یبه فرهاد زنگ بزنم، اما هر چ خواستمیم

 .اوردمیرو هم ن یاه، گوش-

 .دمید نیرو دادم و از ماش ی. پول تاکسرونیاومدم. رفتم حساب کردم و اومدم ب نییتخت پا از

 شدن افتاد. آروم سمتشون رفتم. ادهیپ نیکه تازه از ماش الدیو م دایبه فرهاد، و نگاهم

 بهم افتاد: داینگاه و اول

 روژان؟-

 برگشتن سمتم. الدیکه فرهاد و م دینکش هیثان به

 سمتم. دیدو دایو

 صداش گفت: یکرد و با بغض تو بغلم

 .یقربونت بشم؟ تو که ما رو جون به لب کرد یکجا بود-

 اومد و آروم گفت: رونیاز تو بغلم ب دای. وهیعصب یلیفرهاد بود. مشخص بود که خ یرو نگاهم
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 روژان؛ اعصابش داغونه. یباهاش کل کل نکن-

 نزدم و سمتشون رفتم. یحرف

 سالم.-

 باال نره گفت: کردیم یکه سع ییبا صدا فرهاد

 ؟یتو چرا جواب نداد یگوش ؟یکجا بود-

 نگاه کرد. چشم هاش رو آروم بست. الدیم به

 گفتم: یلحن آروم با

 رو نبرده بودم. میرفته بودم هوا بخورم. گوش-

 نگران بشه. دیهست که شا یفرهاد هی یاصال هم نگفت ؟یهوا بخور  یرفته بود ن؟یهم-

 لبم نشست. یرو یپوزخند

 ؟ینگران نشد رونیچرا اونوقت که با اون حال از شرکت زدم ب ؟ینگران؟ جد-

 .کردیبه خون نشسته نگام م ینزد. فقط با چشم ها یحرف

 داخل. میگفت:بر  آروم

 گفت: عیسر  الدیم

 .دایو میما بر -

 بهش انداخت. ینگاه کوتاه فرهاد

 داخل. میکجا؟ زوده که، بر -

 گفتم: آروم

 کنه. یداخل که جلو شما خودش رو خال میبر -
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 نگام کرد: یو عصب برگشت

 ساکت شو روژان.-

 زدم. یپوزخند

 . فعال داداش. خداحافظ روژانمیما بر  گهی:نه دالدیم

 تکون دادم: یسر 

 خداحافظ.-

 کردم. یرو بوس دایو با

 خداحافظ.-

 .دیاگه نگران شد دیببخش-

 گفت: یبا لحن مهربون الدیم

 .ی. خدا رو شکر سالمکنمیخواهش م-

 فرهاد نگاه کردم: به

 .یآره خدا رو شکر که سالمم. خدارو شکر که حداقل تو گفت-

 رفتم تو خونه. یبا حالت قهر  و

 که اومد تو اتاق. کردمیلباس هام رو عوض م داشتم

 رفت تو حمام. یحرف چیه بدون

 شکمم گذاشتم: یرو رو دستم

 .یکه تو هم هست بگم ییبه بابا شهیامشب نم ین ین-

 .شهیبچه ام تو شکمم داره بزرگ م کردمیحس م نکهیبهم دست داد. از ا یخوب حس
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 لبم نشست. یرو یلبخند

 کنه؟یچته؟ دلت درد م-

 ترس برگشتم سمته فرهاد. با

 ؟یچ-

 سمتم. اومد

 کرد. بغلم

 کم تند رفتم امروز. هی دونمیم خوامیمعذرت م-

 لبم نشست. یرو ی. لبخنددیگوشم رو بوس ریز 

 رو دور کمرش حلقه زدم: دستم

 من اشتباه کردم که بهت اعتماد نکردم-

 تو صورتم رو کنار زد. یرفت. با انگشت اشارش موها کنار

 شرکت! ادیکه ن گمیم نایفردا به م-

 لبم محو شد. یاز رو لبخند

 گفتم: عیسر 

 نه.-

 تعجب نگام کرد. با

 شک نکنه گفتم: نکهیا واسه

 بذار باشه، من بهت اعتماد دارم.-
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. یاسمم رو از زبونش بشون یخواستینم شبیروژان؟ تو که تا د یگیم یتعحب گفت:جد با

 تو شرکت کار کنه؟ یاالن قبول کرد

 ناز دستمو دور گردنش حلقه زدم: با

 رو. ناینه م یتو من رو دوست دار  دمیآره، چون که فهم-

 رو لبش نشست. یلبخند

 خانوم خوشگلم. نیا یمن به فدا-

 .دمیرو بوس اشگونه

 م؟یغذا بخور  میبر -

 خنده گفت: با

 ؟یهم آماده کرد یز یمگه چ-

 گفتم:نچ. مظلوم

 .دیرو کش لپم

 .میآماده کن یز یچ هی مینداره، بر  اشکال

 تو درست کن. نم،یشیخب من م-

 ادامه دادم: و

 .یبلد باش یز یالبته اگه چ-

 نگام کرد: یحالت مغرور  با

 ستم؟ی، من بلد نمن-

 باال انداختم: یا شونه
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 نشون بده. ،یبلد-

 نشست. کنارم

 درست کنم؟ یتو بگو چ-

 لبام رو غنچه کردم. یحالت متفکر  با

 اوم!-

 رو لبام: زد

 غذا درست کنم. خوامیم ،ینجور ینکن ا-

 گذاشت. نشیخنده و سرم رو رو س ریزده لب هام رو درست کردم. بلند زد ز  خجالت

 پاش زدم: یرو

 .ادبیب-

 .دیرو بوس امگونه

 خب!-

 درست کن. یماکارون-

 چشم.-

 زدم. دستم رو رو شکمم گذاشتم. یلبخند

 فرهاد!-

 جواب داد: اوردیدر م خچالیرو از تو  لیکه داشت وسا یحال در

 جونم؟-

 من ح...-
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 فرهاد، حرفم رو ادامه ندادم. یزنگ گوش یصدا با

 رو جواب بده. یگوش-

 ، جواب دادم.بود خاله

 سالم خاله.-

 فرهاد خوبه؟ ؟یدلم، خوب زیسالم عز -

 عمو خوبه بچه ها خوبن؟ م،یممنون ما خوب-

 قربونت خوبن، فرهاد کجاست؟-

 گفتم: طنتیش با

 .کنهیداره غذا درست م-

 با خنده گفت: فرهاد

 نه؟ شدینم یگفتینم-

 با خنده گفت: خاله

 .یروژان، خوب به کارش گرفت نیآفر -

 .دمیخند زیر 

 .دیایرو دعوت کردم. شما هم حتما ب نای:روژان، فردا شب من مامانت اخاله

 باشه خاله حتما.-

 :قربونت خاله، خب برو من مزاحم نشم.خاله

 .دیمراحم هیحرفا چ نیا-

 ؟یندار  ی. خب فعال کار یزمیعز -
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 نه خاله جان. خداحافظ.-

 کردم. قطع

 .میواسه فردا شب دعوت شد-

 نا؟یخونه مامان ا-

 . دلم واسه همشون تنگ شده.میوقته نرفت یلیآره. خ-

 گوجه تو دست فرهاد نگاه کرد. بدجور هوسش کردم. رفتم سمتش از دستش گرفتم. به

 خورد کن. گهید یکیخوشگله  یلیخ-

 بهم انداخت. ینگاه میزدم. ن هیتک زیبه م کنارش

 زنگ بزنه؟مامان  نکهیقبل از ا یبهم بگ یخواستیم یچ-

 گفتم: نیخبر رو بدم. واسه هم نیگرفتم، فردا تو جمع ا میتصم

 .الیخی. بیچیه-

 نزد. گوجه رو سمتش گرفتم. یحرف

 ؟یخور ینم-

 نچ.-

 فرهاد؟ یراست-

 ها؟-

 کردم و با حرص گفتم: یاخم

 ؟یدیجواب م یکلمه ا هیچرا -

 خنده گفت: با
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 کلمه اس. کیخب سواالتت جوابشون -

 شده؟ یخب بگو جانم چ-

 خواستم بگم. یرفت چ ادمی چیه-

 باال انداختم. یتعجب نگام کرد. شونه ا با

 رفت خب. ادمی-

 باشه.-

 ساعت غذا آماده شد. به ساعت نگاه کردم. کیاز  بعد

 فرهاد ده شد. من گشنمه.-

 .دیام رو بوسشد گونه خم

 رو آماده کن... زیتموم شد. م-

 نشیس یواسه خواب. سرم رو رو میخودِ فرهاد ظرف ها رو شست و رفت میرو که خورد غذا

 گذاشتم.

 فرهاد!-

 جونم؟-

 نگاش کردم: برگشتم

 .میبچه دار بش یدوست دار -

 گفت:آره. مکثیب

 پسر؟ ایدختر  ؟یدوست دار  یرو لبم اومد:چ یلبخند

 تو بشه. هینداره. فقط اگه دختر بود شب یهردو، فرق-
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 تو بود. هیشکمش بود گذاشتم:پسر هم شب یدستش که رو یرو رو دستم

 تو صداش گفت: جانیه با

 اسمشون رو هم انتخاب کردم.-

 خنده گفتم: با

 ؟یچ-

 و شهاب. لدای-

 سرم رو باال آوردم. جانیه با

 ؟یجد-

 و شهابم! لدایمن عاشقِ اسم  دونستیافتاد، که فرهاد م ادمی هوی

 به روم زد. یلبخند

 .یآره جد-

که با  یو در آرامش مینزد یحرف گهیتو بغلش فرو بردم. فرهاد محکم بغلم کرد. د شتریرو ب دمخو

شدم.  داریبار ساعت هفت ب نی. صبح واسه اولمیبه خواب رفت شدیم قیوجود هم بهمون تزر 

 رو لبم نشست. یبه فرهاد انداختم. لبخند یسر جام نشستم. نگاه

 اومدم. رونیشدم بوسش کردم و از اتاق ب خم

 شکمم گذاشتم. یرو رو دستم

 .یمامان ین ین ریصبح بخ-

 .دمیرو چ زیصبحانه رو حاضر کردم و م عیبهم دست داد. سر  ینیر یحرف دوباره حس ش نیا با

 قهیدق 15کنم. رفتم حمام.  داریبود و سمت اتاق رفتم. زود بود که فرهاد رو ب میهفت و ن ساعت

کالهشو سرم کنم  نکهی. روبدشامبر رو تنم کرد. کمربندش رو بستم. بدون ادیحمامم طول کش
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 یتخت نشستم. دستم رو نوازش وارانه رو ی. فرهاد هنوز خواب بود. کنارش رورونیاومدم ب

 .دمیموهاش کش

 صداش زدم: آروم

 فرهاد.-

 لبش اومد. یرو یبار صداش زدم. تا چشم هاش رو باز کرد. لبخند چند

 شته خانوم.من مردم فر -

 کردم زدم رو شکمش: یاخم

 .نمیساکت شو، خدا نکنه. پاشو بب-

 دستمو گرفت. هویبلندشم که  خواستم

 تخت انداخت و خودش تا شکم روم اومد: یرو پشت کمرم گذاشت و رو دستش

 هم قشنگ انجام بده.. شی. بقیکرد دارمیتو که انقدر قشنگ ب-

 عقب رفت. قهیکردم. بعد از چند دق شیخم شد. دستم رو پشت سرش گذاشتم و همراه و

 مهربون طرفن. سیتا شب کارمندا با رئ دارشم،یب ینجور یهر روز ا-

 . دستش سمت کمربند روبدشامبر رفت.دمیناز خند با

 شکمم گذاشت. یرو رو دستش

 بچه باشه. هیتو  نیا شهیم یچ-

 .ییسمته دستشو دمیار. و دوزدمش کن عیبد شد. سر  حالم

 به عق زدن کردم. شروع

 نگران فرهاد اومد: یصدا
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 روژان. نمیشد؟ در رو باز کن بب یروژان؟ چ-

 تو صورتم زدم. یآب

 خنده آروم گفتم: با

 .گمینچ فعال نم ی. ولیبودنت رو بهش برسون یخواست یجنبه، تا بابا تو حس کرد یچته ب-

 .نمیروژان، در رو باز کن بب-

 باز کردم. نگران بهم نگاه کرد. درو

 شد؟ یچ-

 زدم: یلبخند

 حالم بد شد؟ هوی زم،یعز  یچیه-

 رو گرفت. دستم

 .نیبش ایب-

 صبحانه فکر کنم گشنمه. مینه خوبم فرهاد. بر -

 گفت: یلحن نگران با

 .مارستانیب میبر  یخوایهم حالت بد بود آخه؟ م روزید ؟یخوب یمطمئن-

 زدم: یبخش نانیاطم لبخند

 .ارمیمن خوبم، نگران نباش. بذار واسه ات لباس هات رو در ب-

 .دیسف راهنیرنگش رو در آوردم با پ یکمد رفتم. واسش کت شلوار کرم سمته

 .خوادیکروات نم-

 دور کمرم حلقه شد. دستش
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 بودم. دهیرو تو خواب د یکرد دارمیکه ب یمن لحظه ا یکنیباور م-

 خنده برگشتم سمتش: با

 تصور کردم. اهامیرو تو رو مونی، چون من روز عروسآره-

 ابروش رو باال داد. یتا

 ؟یجد-

ام رو  هیمهر  نیسالو هر روزش کنارت بودم. واسه هم4:آره،من تمام اون دمیرو گونش کش دستمو

 .یچون تمام اون هزار و چهارصد و شصت روز تو کنارم بود دمیبخش

برم  دیشد منم با رید گه،یاومدم:خب بدو د رونیلبش نشست. از بغلش ب یرو یلبخند

 مارستانیب

 ؟یواسه چ مارستانیب ؟یو با تعجب گفت:چ نگران

 گفتم من. یچ یوا یا

 .شیشناسیاز دوستام. تو نم یکی شیگفتم:پ عیسر 

 نا؟یهمون م-

 ه؟یک نایگفتم:م جیگ

 گفت: دیپوشیکه لباس هاش رو م یحال در

 .یبچه خواهر خرم گه،ید نایم-

 .گهیم یمتوجه شدم چ تازه

 .رمیم دای. با وگهید یکی. ستیها، نه اون ن-

 آهان. باشه برو فقط حواست به خودت باشه.-

 برداشت. شیآرا زیم یرو از رو میگوش
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 رو هم ببر با خودت. نیا-

 :دمیخند زیر 

 چشم.-

 و بعد فرهاد رفت. می. صبحانه خوردمیاومد نییهم پا با

 .مارستانیرفتم باال آماده شدم که برم ب عیهم سر  من

 

 "فرهاد"

 

 ؟یدینقشه ها رو تو کش نیا الد،یم-

 داره؟ ی:آره؛ مشکلالدیم

 انداختم. زیم یبود. پرونده رو رو یکردم. سرش تو گوش نگاش

 الد؟یم-

 گفت: ارهیسرش رو باال ب نکهیا بدون

 بله؟-

 رو دم گوشش گذاشت: یگوش

 الو، سالم!-

 تعجب نگاش کردم. با

 رو لبش نشست یپهن لبخند

 روژان. شیپ یر یم یآها، دار  ؟یی... من شرکت، تو کجا؟یممنون خوبم؛ تو خوب-
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 درجه گشاد شد. نیحرفش چشم هام تا آخر  نیا با

 بلند گفتم: ناباورانه

 داست؟یو-

 با حرص زد تو دستم: الدیم

 .داستیچه خبرته؟ آره و س،یه-

 اشه.ها! نه فرهاده.....ب-

 رو به من گفت: و

 روژان خونه اس.-

 .مارستانی:نه رفته بیسمته صندل رفتم

 واال. دونمی... نممارستانیرفته ب دایو-

 ؟یواسه چ مارستانیفرهاد ب-

 بهش انداختم: ینگاه

 !ضهیگفت دوستش مر -

 زد. دایحرفم رو به و الد،یم

 رو سمتم گرفت: یگفت، که گوش یچ دایو دونمینم

 کارت داره. ریبگ-

 رو گرفتم. یگوش

 چطور؟ حالش خوبه فرهاد؟ دونم،یرفته؟ نم مارستانیسالم... سالم، فرهاد کدوم ب-

 .مارستانیب رهیچرا صدات نگرانه؟ روژان گفت که با تو م دا؟یشده و یشک گفتم:چ با
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 رفت. ادمیبهم گفته بود  روزیاومد. د ادمیگفت:آها،  عیسر 

 الد؟یرو بدم به م ی... گوشیاک-

 .زنمینه خودم بعدا بهش زنگ م-

 نگاه کردم. یقطع کرد. با تعجب به گوش و

 شد؟ ی:چالدیم

 رو سمتش گرفتم:قطع کرد. یگوش

 وارد اتاق شد. نایبه در خورد و م ینزد. تقه ا یحرف الدیم

 بهش انداخت. ینگاه حرص الدیم

 د؟یناز گفت:سالم. خوب با

 ؟یداشت یگفتم:ممنون، کار  یجد

 گذاشت: زمیم یرو رو پرونده

 .زمیرو بهت بدم عز  نیاومدم ا-

 رو ازش گرفتم: پرونده

 .یبر  یتونیباشه، م-

 گفت: نایبدون توجه به م الدیم

 امشب دیفرهاد، با-

 .مینقشه ها رو کامل کن نیا

 .میدعوت نایبمونم شرکت، خونه مامان ا تونمیامشب نم-
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.ـمنتظر بودم بره. کردینگاه م ناینزد. سرم رو باال آوردم. داشت منتظر به م یحرف الدیم دمید

 تو هوا زدم. به خودش اومد. ی. بشکنکردیبود و به من نگاه م ستادهیاما ا

 بله؟-

 در اشاره کردم: به

 .یبر  یتونیم-

 زد. یپر عشوه ا لبخند

 .زمیآها. چشم عز -

 بره که صداش زدم: خواست

 .یخانوم مختار -

 سمتم:جانم؟ برگشت

 گفتم: تیجد با

 استفاده نکن. زمیاز لفظ عز  گهید-

 وا رفت. اشافهیق

 چشم.-

 با حرص گفت: الدیم

 .یبر  یتونیحاال م-

 دادم. هیتک ی. به صندلرونیانداخت و رفت ب الدیبه م ینگاه پر نفرت نایم

 اوف.-

 با خنده گفت: الدیم
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 بهش پسر. یدیخوب ر -

 رو برگردوندم سمتش: سرم

 دلم مونده. ینکردم رو ی. کار یلطف دار -

 .دیاش باال تر رفت. منظور حرفم رو فهمخنده یصدا

 .دمیلبم کش یشستم رو رو انگشت

 .دایبا و یشد که تخت گاز رفت یکن؟چ فیخب! تو تعر -

 نگام کرد. ییلبخند دندون نما با

 زهرمار.-

 "روژان"

 

 یکه کنارم بود گفت دستگاه رو، رو یهمون دکتر، به پرستار  ای. شهاب دمیتخت دراز کش یرو

 لبش بود. یرو یشکمم بذاره. سرم رو سمته دکتر برگردوندم. لبخند

 شد دکتر؟ یچ-

 برگشت سمتم: قهیاز چند دق بعد

 سالمه سالمه.-

 گفتم: جانیه با

 ه؟یچ-

 چرت و پرت گفتم. دم،یتعجب نگام کرد. فهم با

 .دیببخش-
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 .دیدخن زیر  پرستار

 .دیبلند ش دیتونیم ،ی:خب خانوم بهادر دکتر

 دکتر نشستم. زیم یکه پرستار داد شکمم رو پاک کردم. بلند شدم. رو به رو ییدستمال ها با

 .دیایواسه چکاب ب دیبار با هیدو هفته -

 گفت: نوشتیرو تو برگه م یز یکه داشت چ یدرحال و

 .دینداشته باش ی. نه استرس، نه نگراندیمواظب باش دیبا یلیاول رو خ یماه ها-

 رو باال آورد: سرش

 یماه ها نیها تو ا یاون هم باشه. بعض دیحتما بار بعد شوهرت همرات باشه، چون با نکهیو ا-

 شما رو درک کنند. انتونیاطراف دیبا نی. واسه همشنیحساس و زود رنج م ادیز  یلیاول خ

 رو سمتم گرفت: دفترچه

 .دییبفرما-

 رو گرفتم: دفترچه

 ممنون.-

افتاد که سردرگم داشت به اطراف  دایاومدم. در رو که باز کردم؛ چشمم به و رونیشدم و ب بلند

 کردینگاه م

 شک صداش زدم: با

 دا؟یو-

 گفت: یبا خوشحال دنمیسمتم. با د برگشت

 روژان...-

 حرف تو دهنش موند. یول



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

386 

 

 داد: رییسر در اتاق نگاه کرد، نگاهش رو با شک به من تغ به

 روژان؟-

 دهنش گذاشت. یرو لبم نشست. دستش رو رو یقیعم لبخند

 من اشاره کرد: به

 ؟یحامله ا-

لبم بهش  یرو قی. با لبخند عمدیزد و بلند خند یآروم غیرو به نشونه بله تکون داد. ج سرم

 .کردمینگاه م

 کرد. بغلم

 خره... شهیروژان باور نم یوا-

 تا بهت بگم. رونیب میبابا، آروم. بر  سی:هدمیخند

 .مینشست مکتین یرو

 ؟یرو بگو، به فرهاد گفت نیذوق گفت: اول ا با

 .گمیبهش م ینه، امشب تو مهمون-

 چقدر خوشحال شدم. یدونیروژان، نم یزده گفت:وا جانیه

 زدم: یلبخند

 ...یزود بود ول یلیخ نکهیدارم، با ا جانیه یلیخودم خ-

 کرد: یاخم

 .ستیاصال هم زود ن-

 گفتم: ینیحرف دکتربا لحن غمگ یاداور ی با
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 .ستیاسترس داشته باشم واسه بچه خوب ن دیدکتر گفت نبا دایو یول-

 ؟یمگه استرس دار -

 کردم. یانگشتهام باز  با

 !نایم-

 رو باال آوردم. سرم

به فرهاد  دی. شادایبمونم و توتمیلحظه هم بدون استرس نم هیتو اون شرکته من  نایم یتا وقت-

 نه... نایبه م یماد داشته باشم ولاعت

 گفت: یمیبا لحن مال دایو

 فرهاد چقدر دوست داره. یدونیتو که م ؟یقربون اون چشم هات بشم، استرس واسه چ-

 باز هم نگران بودم. یآروم شدم. ول کمیحرفش  نیا با

 رو گرفت. دستم

 دوست داره بخره. یهر چ خوادیم ین ین نیخاله ا م،یپاشو بر -

 ؟یخنده گفتم:جد با

 .دیرو کش دستم

 .میبر  ؛یجد-

 بخر واسم. یکاکائو فندق میپس بر -

 ...یچشم مامان-

*** 

 .ادیساعت نگاه کردم، هفت بود. االنِ که فرهاد ب به
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داشت در آوردم و  یسورمه ا رهیرنگم که ز  یشدم رفتم تو اتاق. از تو کمد، مانتو طوس بلند

 .دمشونیرو پوش میرنگم و شال سورمه ا یشلوار کتون سورمه ا

که دست فرهاد دور کمرم  زدمیکردم. داشتم رژ لب م شینشستم. آرا شیآرا زیم یبه رو رو

 .دیگوشم رو بوس ریحلقه شد. ز 

 آروم گفت: و

 نگفتم رژ قرمز نزن.-

 گفتم: یلحن خواهش با

 فرهاد لطفا، آخه دوسش دارم.-

 رو گرفت و برگردوندم. کمرم

 .نشیت. با حرص زدم رو سرف عقب

 بدجنس.-

 بهم زد. یچشمک

 تو خونه بزن. یبزن یقرمزه رو. خواست نینزن ا-

 زدم. نیزم یرفت سمته کمد. با حرص رو و

 زورگو.-

 لبم زدم. یرو، رو یقهوه ا مداد

 خوبه؟-

 برگشت. بستیکه داشت ساعتش رو رو دستش م یحال در

 .هیعال-
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روش بود و  یمشک یرنگ که خط ها یسورمه ا وریپل هینگاه کردم.  پشیزدم. به ت یلبخند

 .شیرنگ همراه با شلوار کتون مشک یکت سورمه ا

 گفتم: طنتیش با

 ؟یزد یرو واسه ک پیت نیا ،یتو که مخ من رو زد-

 مخ تو بزنم. شتریب خوامی:مدیخند آروم

 سمتش. دستم رو دور کمرش حلقه زدم. رفتم

 .یکنیم وونهیمن رو د یهم بپوش فیکث یتو لباس ها-

 .دمیگوشش رو بوس ریرو لبش نشست. آروم ز  یلبخند

 سرش رو عقب برد. عیسر 

 نکن. وونمینکن روژان، د-

 گفتم: طنتیناز و ش با

 چرا؟-

 .دمیگوشش رو بوس ریدوباره ز  و

 روژان، نکن عواقبش پا خودتا...-

 .زمیخنده:باشه عز  ریزدم ز  بلند

 زد. مهیحرکت انداختم رو تخت و خودش روم خ هی با

 آورد. کیرو نزد صورتش

 نا؟یاالن خوبه نرم خونه مامان ا-

 رو دور گردنش حلقه زدم: دستم
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 .میخب نر -

 :دیام نوازش گونه کشگونه یرو رو دستشو

 باشه.-

 اومد. میگوش یآورد. چشم هامون بسته شد که همزمان صدا کیسرش رو نزد و

 ش رو باز کرد:حرص چشم ها با

 اه.-

 برداشتم. زیم یرو از رو یبلند شدم. گوش ناچار

 ... باشه خداحافظ...میمنتظر  زم،یمامان... باشه عز  میایم میروژان؟... دار  دییجانم مامان... کجا-

 :کردیکردم. برگشتم سمت فرهاد که داشت نگام م قطع

 .گهیپاشو د-

 :دیتخت دراز کش یرو

 م؟ینر  شهیم-

 تعجب گفتم: با

 فرهاد؟-

 کرد. نگام

 جونم.-

 :دمیسمتش، دستش رو کش رفتم

 .نمیپاشو بب-

 .دیرفتم تو بغلش. گونه ام رو بوس د،یشد. دستم رو کش بلند
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 .میباشه، بر -

 .رونیرو برداشتم و اومدم ب فمی. کرونیرفت ب و

 رو محکم بغل کردم. مامان

 مامان دلم واسه ات تنگ شده بود. یوا-

 گفت: دلخور

 .یایآره؛ مشخصه چقدر م-

 بوسش کردم. دوباره

 .دمی... قول مامیهر روز م گهید د،یببخش-

 قربونت بشم؛ من که از خدامه. ایب-

 زدم و کنار روژا نشستم. یلبخند

 گفت: آروم

 .گذرهیچه خبره؟ خوش م-

 :دمیخند زیر 

 .هیعال-

 رو پام: زدم

 پر رو.-

. کنهیاگه بفهمه حامله ام چکار م یعنینگاه کردم.  زد،یفرهاد که داشت با رهام حرف م به

بهم  ینگام رو حس کرد؛ چون برگشت و لبخند ینی. انگار سنگشهیخوشحال م یلیمطمئنا خ

 .زدنیزد. همه داشتن حرف م

 اومد. میگوش یکه صدا زدمیبا روژا حرف م منم
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 بود. دایو امینگاه کردم، پ میگوش به

 گفت؟بدو بگو. ی؟چیگفت-

 گفتم هنوز.ن-

 .یعصب کریاست

 چرا؟-

 رو لبم نشست: یلبخند

 .گمیاالن م-

 گفت. یباشه بدو. بعد بهم بگو چ-

 باشه.-

 به همه کردم. ینگاه

 از جام بلند شدم: و

 .دیچند لحظه به من گوش بد شهیم-

 گفت: یبرگشتن سمتم. خاله با لحن مهربون همه

 زم؟یشده عز  یچ-

 رو لبم نشست. یقیعم لبخند

 زده گفتم: جانیه

 من...-

 حرفمو قطع کردم. و

 .گهیبگو د ؟ی:تو چروژا
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 سمته فرهاد:فرهاد من... برگشتم

 فرهاد حرفمو قطع کردم. یگوش یصدا با

 .ومدیمن م فیاز تو ک صداش

 .فیداده بودش دسته من که بزارم تو ک آخه

 درش اوردمـ فیشدم. با حرص از تو ک خم

 .محلیلعنت به خروس ب-

 اخم هام تو هم رفت. نا،یاسم م دنیردوندم. با درو برگ یگوش

 ه؟ی:کفرهاد

 سمتش. برگشتم

 .نایم-

 رو سمتش گرفتم. یگوش

 .ریبگ-

 قطع کرد و رو به من گفت: عیرو گرفت و سر  یگوش

 .زمیبگو عز -

 .گفتمیم دیبا یرفته بود ول ذوقم

 اومد. شیگوش یخواستم حرف بزنم، دوباره صدا تا

 فرهاد اومد: یعصب یحرص بستم. صدا یهام رو از رو چشم

 .امی... باشه، االن میبله... بله خودم هستم... چ-

 قطع کرد. و
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 جاش بلند شد. از

 .گردمیبرم. زود برم د؛یمن با-

 و رفت. میبزن ینداد حرف اجازه

 بود مگه روژان؟ ی:کعمو

 .کردینگام م یبابا نگاه کردم. داشت جد به

 از شرکت.-

 د.نز  یحرف یکس گهید

 نزدم. ی. من هم حرفیبگ یخواستیم یکه چ دنینپرس

 .هیگر  ریهمه بزنم ز  یجلو نجایهم خواستیداشتم. دلم م یبد حس

من امشب هم نشد به بابا بگم. فرهاد گفته بود زود  یشکمم گذاشتم. کوچولو یرو رو دستم

خواستن  ناینبودش. بابا ا می. زنگ زدم جواب نداد. غذا خوردومدیساعت ده شد، ن یول ادیم

 .ومدیشد و ن ازدهی. ساعت ومدین یول ادیبرن. نرفتم باهاشون گفتم فرهاد م

 جام بلند شدم. از

 خاله من برم.-

 با تعجب گفت: خاله

 کجا؟-

 خونه. رمیم-

 آخه؟ یر یوقت شب کجا م نیروژان جان. ا نی:بشعمو

 زدم. یمصنوع لبخند

 برم. دینه ممنون، با-
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 بلند شد.از جاش  عمو

 .رسونمتیم ایباشه، پس ب-

 تکون دادم. یسر 

 کنارم اومد: خاله

 کرد. ی. واقعا کار اشتباهیاز دسِت فرهاد ناراحت دونمیم-

 .رونیکردم و اومدم ب ی. خداحافظدیام رو بوسنزدم. خاله گونه یحرف

مبل  یرو رو فمیالمپ ها رو روشن کنم، سمت مبل ها رفتم. ک نکهیخونه شدم. بدون ا وارد

 مبل انداختم. یگونم ُسر خورد. خودم رو رو یزمان اشک هام روانداختم. هم

چقدر  دونمی. نمدیچیخونه پ یام تو فضا هیهق هق گر  یصورتم گذاشتم. صدا یرو رو دستم

بستن در چشم هام رو باز کردم. به ساعت رو به  یبود که خوابم برد. با صدا یکردم و ک هیگر 

 م؛ سه بود.روم نگاه کرد

اومد. از جام بلند شدم. برگشتم سمتش. سرجاش  شد،یم کیفرهاد که به مبل نزد یپا یصدا

 .ستادیا

 سالم.-

 زدم. یپوزخند

 بهتره. ریصبح بخ یبه جا سالم، بگ-

 گفت: یمیساعت اشاره کردم. با لحن مال به

 روژان. بخ... خوامیمعذرت م-

 با شک گفتم: دمیحرفش پر  وسط

 ؟یخوایم معذرت ؟یچ-
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 عیضا هیجلو بق نکهیا ای ؟یو سه برگشت یساعت نه رفت نکهیواسه ا ؟یدادم:واسه چ ادامه

 زنِ ح... هی ایتنها موند؟  یبزرگ نیبه ا یزن جوون شب تو خونه  هی نکهیا ایشدم؟ 

 حرفم رو نزدم. هیبق

 گفتم: آروم

 واسه کدوم فرهاد؟-

 .کردینگام م مونیپش فقط

 آره؟ چش بود؟ نایم شیپ یرفته بود-

 گفت: آروم

 تصادف کرده بود.-

 گفتم: بلند

 درک، به تو چه؟ ها به تو چه؟به-

 گفتم: هیو گر  غیج با

 استرس داشته باشم؟ نایبه خاطر م دیمن با یفرهاد؟ تا ک یتا ک-

 اومد و بغلم کرد. سمتم

 اشتباه کردم. دونمیم د،یآروم باش، ببخش-

 م.کنار، اشک هام رو پاک کرد زدمش

 .یبد اشتباه کرد بارنیا یول ی. اشتباه کردبخشمینه، نم-

 که برم تو اتاق، اما قبلش گفتم: برگشتم

سه  نی. اکنمیم یرو تالف ییتنها نیرو ا ریتحق نی. اکنمیم یباشه فرهاد. تالف ادتیامشب رو -

 . خواستم برم که دستم رو گرفت.کنمیم یشب رو تالف
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 .نمیصبر کن بب-

 رو پس زدم و رفتم سمت پله ها. دستش

 زد:صبر کن. داد

 :ستادیجلوم ا اومد

 ؟یکنیم یرو تالف یروژان؟ چ هیمنظورت چ-

 زدم: یپوزخند

باشه من برم  ازیپسرم تصادف کنه. اونوقت ن یاز دوستا یکیروز  هی دیاز کجا معلومه شا-

 باشم. شی. تا سه صبح هم پششیپ

 هاش رو بست و داد زد: چشم

 خفه شو روژان. خفه شو!-

بچگونه بود  کمهیحرفم  دیخوردم. چشم هاش به خون نشسته بود. شا یدادش تو جام تکون با

 الزم بود. یول

 گفتم: یلحن قبل با

 واسه من.. ؛یباش تیعشق قبل شیتا سه صبح پ شهیشد؟ بدت اومد؟ چطور واسه تو م یچ-

 حرفم رو کامل بزنم، داد زد: نذاشت

 خفه شو. روژان گفتم-

 .هیچه حس بد بمیمرد غر  هیمن کنار  یوقت یحس کن خوامیم خوام،یزدم: نم داد

 حرفم تمام صورتش خون شد: نیا با

 گفتم ببند دهن تو روژان-
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چشم هام رو  قهیزدم و دستم رو جلو صورتم گرفتم. بعد از چند دق یغیباال رفت. ج دستش

قدم عقب رفتم. نگاه  هی. با ترس واریه دباز کردم. دستش تو هوا مشت شد و محکم زدش ب

 بهم انداخت و از کنارم رد شد. یعصب

گونم  یرو وقفهیپله ها نشستم. اشک هام ب یجا رو. هموناومدیباال م یبه سخت نفسم

بود و آرنجش رو  دهیمبل دراز کش یمبل نشسته بود نگاه کردم. رو ی. به فرهاد که روختیر یم

 .یرو گرفت مونیکه خوش نایچشم هاش گذاشته بود. خدا لعنتت کنه م یرو

*** 

 شربت رو برداشت. وانیل روژا

 روژان؟ ی:خب تا کدایو

 مبل نشستم. یرو

 .یمعذرت خواه ادیتا هر وقت ب-

 بهم رفت. یچشم غره ا روژا

 اوهو.-

 مگه فقط من مقصرم؟ ه؟یحرص گفتم:ها چ با

 به نشونه نه تکون دادن. یو سر به هم نگاه کردن  دایو و روژا

 زدم: هیمبل تک به

 .زدمیاون حرفا رو نم گهیمن د ذاشتیاگه اون، اون شب تنهام نم-

 .دایو گهی:واال درست مروژا

 تکون داد. به ساعت نگاه کردم. با حرص به ساعت اشاره کردم: یسر  دایو

 .شهیبچه از دسته باباش سقط م نی. آخر اومدهیشد و هنوز ن می! ساعت هشت و ندینیبب-
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 .کردیو روژا. روژا بُهت زده نگام م دایبرگشتم سمت و و

 گفتم. روژا ناباورانه لب زد: یچ دمیفهم تازه

 ؟یگفت یچ-

 تو در اومد. دیچرخش کل یصدا

 گفتم: دایرو به و عیسر 

 آروم کن جان مادرت. نویا-

 دست روژا رو گرفت: دایو

 باشه؟ یروژا، اصال حرف نزن سیه-

 آروم گفت: روژا

 حامله اس.-

 آروم گفت: دایوارد شد. و فرهاد

 .دونهیفرهاد هنوز نم یآره، ول-

قهر سه روزه  نیخاطر بچه ااالن فرهاد بفهمه و فقط به خواستمی. نمکردمیبه روژا نگاه م نگران

 رو تمام کنه!

 و روژا بلند شدن. دایسمتمون. و برگشت

 سالم.-

 زد. یلبخند

 .دی، خوش اومدسالم-

 برگشت سمتم: هویکه هنوز تو بُهت بود  روژا
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 روژان تو واقعا حا...-

 دایبه و جیدهن روژا گذاشت. به فرهاد نگاه کردم. گ یبا وحشت برگشت و دستش رو رو دایو

 .کردینگاه م

 به فرهاد نگاه کرد: یبا خنده احمقانه ا دایو

 ...یبگه حاضر  خواستیم-

 گفت: یبگه. چون با لحن کالفه ا یچ دونستینم انگار

 .الیخیب ،یچیه-

 گفت و بدون توجه به من سمت پله ها رفت. یآهان فرهاد

 گفت: جانیرفتارش بغضم گرفت. تا فرهاد رفت، روژا با ه نیا از

 ؟یروژان واقعا حامله -

 زد رو بازوش: یعصب دایو

 .یبود لو بد کیحامله اس، نزد گهیعوض بشه، آره د تیتو روح میزهرمار، نه! گفت-

 حالم شدن و ساکت شدن. یهر دو متوجه  انگار

 .میما بر  دای:وروژا

 که تو صدام بود گفتم: یبغض با

 روژا؟-

 گفت: یلحن مهربون با

 جان روژا؟-

 خونه؟ امیمن ب شهیم-
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 دو ناباورانه نگام کردن. هر

 جام بلند شدم: از

 صبر کن لباس بپوشم.-

 بزنند و سمت اتاق رفتم. یندادم حرف اجازه

کردم و  کینزد مینیتو حمام بود. نگاهم به لباساش افتاد. از رو تخت بلندش کردم. به ب فرهاد

 .دمیکش یقینفس عم

 تنش تنگ شده بود. با بسته شدن در حمام، یواسه بو دلم

 لباس ها رو انداختم رو تخت. عیتو جام خوردم. سر  یتکون

 ریرفتم سمت کمد و لباس عوض کردم، ز  یعاد یلیخ ینه؛ ول ای دید دونمیبرگشتم. نم و

. دمیهام کشرژ قرمز رو برداشتم و به لب ادیحرصش در ب نکهینگاهش کردم واسه ا یچشم

رو  فیهام زدم. کزدم. برق لب رو به لب یوارانه ا طنتینگاهم به برق لب افتاد، لبخند ش

 رون.یبرداشتم و اومدم ب

 وضع؟ صداش اومد: کجا با اون

 جوابش رو ندادم.

 اومدم. نییها پااز پله

 ها.بچه میبر -

 با تعجب گفت: دایو

 ؟ینبود بزن گهیرژ لب د-

 .ومدهیتا ن میگفتم: بر  تند

 بلندش اومد: روژان! یصدا
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 .دمیرو کش دستشون

 .گهید میبر  -

 .زنهی:داره صدات مروژا

 .میبه درک بر -

 زدم و برگشتم. یغیشد، ج دهیام از پشت کشدست کهوی

 گفت: یعصب فرهاد

 گفتم کجا؟ -

 رو پس زدم: دستش

 خونه بابام.-

 باال رفت: اِ؟ ابروهاش

 آره.-

 :دمیرو پوش هامکفش

 ها.بچه میبر  -

 : رو...دایو

 گفتم: یسمتش و جد برگشتم

 .میبر -

 رو باز کردم. در

 : درو ببند.فرهاد
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چنان محکم بست که گفتم االن در  . در رودیقدم رفتم که دستم رو کش هینذاشتم،  محل

 در، داد زد: یصدا یروم و همراهش به همون بلند افتهیم

 گفتم ببند در رو.-

 هام رو بستم.بلندش چشم یصدا از

 گفت: یبا لحن آروم روژا

 .ادیفرهاد بذار امشب روژان ب -

 گفت: کرد،یکه به من نگاه م یدر حال فرهاد

 .دینه روژا! شما بر  -

 رو به روژا انداخت. اشینگاه جد و

 از ترس گفت: چارهیب یروژا

 .دایو میباشه، بر  -

 دستم رو گرفت: دایو

 حواست باشه.-

 رو کنار زدم. فرهاد

 !امیب خوامیمنم م -

 آروم باشه، گفت: کردیم یکه سع یبا لحن فرهاد

 روژان تمومش کن!-

 ها گفتم:مثل بچه د،یلرز  صدام

 مامانم. شیبرم پ خوامیم خوام،ینم -
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به فرهاد انداخت و در رو  ینگاه آخر  دایتر شد. ونگاه فرهاد عوض شد، حس کردم آروم رنگ

 .ختنیهام ر بست. با بسته شدن در، اشک

 فرهاد مشت زدم. ینهیحرص به س با

 .یتونیتو که بدون من هم م ؟یذار یبرم چرا نم خوامیزورگو. م ،یعوض-

 هق هق افتادم. به

 پس بذار برم. -

 .ارمیکه دستم رو از دستش در ب کردمیدستم رو گرفت. تقال م زدم،یمدام بهش مشت م و

 .شهیآروم روژان، فدات بشم آروم. االن باز حالت بد م-

 ...یدرک، بذار بمزدم: به داد

 کنارش زدم، خواستم برم که دستم رو گرفت و بغلم کرد. عیحرکتش حرف تو دهنم موند. سر  با

 .شدیمحکم بغلم گرفته بود. تقال کردم که ولم بکنه؛ اما نم

 رو پشت سرم گذاشت: دستش

 نکن. هینکن فرهاد به قربونت، گر  هیگر  س،یه-

 شدت گرفت. میحرفش گر  نیا با

 گذاشتم. اشنهیس یاز تقال برداشتم. سرم رو رو دست

اومدم،  رونی. از بغلش بقطع شد میآرومم کنه. گر  کردیم یو سع زدیگوشم حرف م ریز  مدام

که کمرم رو گرفت و  فتمیبود ب کیرفت. نزد جیقدم برداشتم که سرم گ هیروم رو ازش گرفتم. 

 ها بردم.سمت مبل

 .نجایا نیبش-

 اش اومد.تو دست وانیبا ل قهیخودش رفت تو آشپزخونه. بعد از چند دق و
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 نشست: کنارم

 .ریبگ-

 ام اومد تو گلوم.معده اتیمحتو یکم خوردم. همه هیقند بود،  آب

 .ییسمت دستشو دمیرو بهش دادم و دو وانیل عیسر 

 ام.من حامله فهمهیهمه عق زدن، چرا فرهاد نم نیعجبم که با ا در

 از پشت سرم اومد: صداش

 ؟یروژان؟ خوب -

 سمتش: من خوبم. برگشتم

 . من نگرانم.مارستانیب می! بر یشیم نجوریگفت: همش هم نگران

 زدم. کنارش

 . من خوبم.ینگران باش خوادینم -

اسم شهاب  دنیاومد، با د میگوش یاتاق شدم که فرهاد هم پشت سرم اومد. همزمان صدا وارد

 و به فرهاد نگاه کردم. دیرنگ از روم پر 

 ه؟یک-

 .دایرو قطع کردم: و یگوش

 تخت نشستم. یرو

 پام نشست: یسمتم و جلو اومد

 روژان!-

 نزدم. یحرف
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 داد: ادامه

 ...یکردم؛ ول یادرویکم ز  هیاون شب من  دونمیم-

. کردیخون به پا م د،یفهمیاگه فرهاد م دونستمیصدا داد و باز هم شهاب بود. م میگوش دوباره

 فرهاد به خودم اومدم. یبا صدا

 روژان!-

 هان؟-

 .گهیجواب بده د-

 شدم. هول

 .زنمیبعداً خودم زنگ م خواد،ینه نم-

 نبود، باز هم زنگ زد. الیخیانگار ب شهاب که اما

 هام رو بستم.. چشمدیرو از دستم کش یفرهاد گوش نباریا

 : شهاب!؟دیچیکنجکاوش تو گوشم پ یصدا

 !یلب: وا ریز 

 ه؟یگفت: روژان شهاب ک یعصب

 :دیچیداد فرهاد تو اتاق پ یقطع شد و صدا یگوش یصدا

 ه؟یشهاب ک گمیروژان بهت م-

 گفتم: دیلرز یکه از ترس م ییهام رو باز کردم. با صدا چشم

 به خدا دوسِت دانشگاهم!-

 جاش بلند شد. از
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 داد زد: دوباره

 کار؟ یکار داره؟ هان؟ چه یدوست دانشگاهت باتو چ-

 باالتر رفت: صداش

 زنه؟یکار که سه بار زنگ م یروژان؟ چ کاریچه-

 .دادیم نمحرف زدن به یحرف بزنم، اجازه خواستمیم تا

 .یدانشگاه داد یشمارت رو به پسرا یاصالً غلط کرد-

 وقته زنگ نزده. یلیکار داره. خ یچ دونمیخدا من نمفرهاد، به-

 زد. یعصب پوزخند

 ؟یار یدر ب یباهاش تالف یخوایکه م یدوست دانشگاهته؟ همون-

 زده گفتم: وحشت

 خدا...نه به-

 دهنم گذاشت: یرو رو دستش

 ! ساکت شو روژان.سیه-

بهم  یعصب یزدم که نگاه یغیپرتاب کرد. از ترس ج واریرو به سمت د یحرکت گوش هیبا  و

 بسته شدن در اومد. یتخت وا رفتم. صدا ی. رورونیانداخت و رفت ب

 رفت.-

*** 

رو باز کردم، به اطراف نگاه کردم. در کمد باز بود؛ حتماً فرهاد  بسته شدن در چشم هام یصدا با

 تخت نشستم. یرو یااومد لباس عوض کرد و رفت شرکت. با حالت کالفه
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فکر  نیخوب. با ا یلیخ م،یما که خوب بود م؟یشد ینجور یا هویشد، چرا  یچ دونمینم

 .ختنیهام ر گونه یهام رواشک

 ییما جا یزندگ یبهش بفهمونم که تو دیبا زدم،یحرف م نایبا م رفتمیم دیجام بلند شدم. با از

 نداره.

 ام.به فرهاد بگم حامله دیشکمم گذاشتم: با یرو رو دستم

برداشتم. روشنش کردم، فقط  نیزم یرو از رو املی. موبادمیمانتو شلوار در آوردم و پوش هی

 رفتم. رونی. از خونه بشکنهیمثل خودم، فقط م ممیاش شکسته بود. گوشصحفه

 

*** 

 اومدن؟ یخانوم مختار  ،یدیس-

 بله، خانم مهندس.-

 ممنون.-

 رفتم. در رو باز کردم که سرش رو باال آورد. نایمحکم سمت اتاق م یهاقدم با

 اس؟لهیطو نجایهاش تو هم رفت: مگه ااخم دنمید با

 !یداخلش وونیزدم: آره، تو هم ح یپوزخند

 که دستش رو گرفتم. رونیبهم رفت. خواست بره ب یاغره چشم

 .نمیبب سایوا-

 ؟یرو پس زد: چته وحش دستم

بذار  یگفت ؟یدی! فهمرونیگمشو ب می! از زندگگمیم یچ نیگفتم: خفه شو، گوش کن بب یعصب

 گفتم باشه؛ پس دست از سر فرهاد بردار. نجا،یا امیب
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گرفته، من  یمهمون هی میمگه؟ آخه امشب دا دیقهر  یگفت: اِ؟ راست یلبخند حرص درار  با

 اون هم قبول کرد. میبه فرهاد گفتم با هم بر 

موقع ! اونامیمنم تعجب کردم که چرا نگفت با زنم م یدونیشونم گذاشت: م یرو، رو دستش

 اون شبم گرفت. ینقشه دمیبود که فهم

 هام مشت شده بود.خنده. دست ریبلند زد ز  یبا صدا و

رفش تحملم ح نیطرف من. با ا گردهیکه دوباره برم ستیام اومد و آروم گفت: دور نصورت تو

 .یسر اومد و محکم زدم تو صورتش: ببند دهنت رو عوض

. داشتم از رونیبهش انداختم و از اتاق اومدم ب یصورتش گذاشت. نگاه پر نفرت یرو رو دستش

 افتاد. زیم یکه نگاهم به کارت رو گذشتمیم یدیس زیکنار م

گذاشتم و اومدم  فیکارت رو تو ک عیسر  یخرم یلیفام دنیو کارت رو برداشتم که با د ستادمیا

 .رونیب

 

*** 

 

 نیبه ا دی. امشب باشدیجشن شروع م 8در آوردم. ساعت  فیخونه شدم. کارت رو از تو ک وارد

 بذارم فرهاد ازم دلسرد بشه. تونمیقهر خاتمه بدم، نم

 جون گرفتم. کنم،یم یفکر که امشب با فرهاد آشت نیتو آشپزخونه. با ا رفتم

خوابم برد و ساعت هفت  ی. بعد از اون از خستگکردمیم زیسه داشتم خونه رو تمساعت  تا

 شدم. داریب

 . سمت کمد رفتم.رونیرفتم صورتم رو شستم و اومدم ب اول
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کم گشاد بود، انتخاب کردم؛  هیبود ومدلش  یرنگم رو که گردن یلیهام، لباس نلباس نیب از

ً یچون جد  .کنمیم یساس خفگاح پوشم،یتنگ که م یهالباس دا

 هی. ختمیموهام رو کج تو صورتم ر  یبستم و جلو ی. موهام رو ساده دم اسبدمیرو پوش لباس

به خودم نگاه کردم. خوب شده بودم. به ساعت نگاه  نهییرنگ تو صورتم زدم، تو آ یصورت شیآرا

 بود. میکردم هفت و ن

 شکمم گذاشتم: یرو رو دستم

 !میر یرو از دست اون دختره بگ ییبابا میخب بر -

 

*** 

 

 کل" ی"دانا

 

 گفت:اوف خسته شدم. یازد. با لحن خسته هیتک یرو کنار زد و به صندل نقشه

 همه رفتن! ؟یر یوارد اتاق شد: فرهاد نم الدیم

 .رمیچرا االن م-

 :دیکنجکاو پرس الدیم

 جشن؟ یایم یبا ک -

 برداشت و بلند شد. زیم یرا از رو یگوش

 !نایم-

 ؟یتعجب گفت: ک با
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 نگاه کرد: الدیبه م یجد

 .نایگفتم که م-

 تو رو خدا حوصله ندارم. الدیگفت: م حوصلهیبزنه، ب یخواست حرف الدیم تا

 به در خورد. یابه فرهاد انداخت. تقه یعصب نگاه

 تو. ایب-

 گفت: هیزد و با کنا یانداخت. پوزخند نایبه م یپر نفرت ینگاه الدیوارد اتاق شد که م نایم

 همراهت اومد.-

 گرفت. نایاتاق خارج شد. فرهاد نگاهش رو از م و

 با ناز گفت: نایم

 فرهاد.-

 گفت: بگو؟ یجد

 دستش نشست: یرو نایفرهاد رفت. فرهاد در حال جمع کردن نقشه بود که دست م سمت

 .ینگام کن شهیم-

 ش رو پس زد.نگاهش کرد. دست تیرو باال آورد و با جد سرش فرهاد

 نگات کنم! ستیحرفت رو بزن. الزم ن-

 فرهاد نشست: یبازو یرو نایم دست بارنیا

 فرهاد! کنمیخواهش م-

 اش زد.بازوش بود، گرفت و به شدت پس یرو که رو نای. دست منایسمت م برگشت

 دستت رو به من نزن.-



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

412 

 

 ...هوایبه پشت سرش انداخت و ب ینگاه نایم

 زد. نایمحکم به صورِت م یایلیش سکه فرهاد پسش زد و پشت بند دینکش هیثان به

 احمق! یکنیم یزد:معلومه چه غلط داد

 با ترس گفت: فرهاد... گوش کن... بب... نایم

 باالتر رفت: شیصدا فرهاد

 !رونیخفه شو! گمشو ب-

 رو گرفت و به سمت در هولش داد: نایم دست

 ! گمشو!رونیگمشو ب-

 اتاق هولش داد: رونی. به بشدید رو پس بزنه؛ اما نمکرد دست فرها یسع

 !رونیگمشو از شرکت ب-

 گفت: ییاوارانه دیبا لحن تهد و

 .کشمتیبخدا م نمت،یشرکت بب نیتو ا گهیبار د 1فقط -

 گفت: یبا لحن خواهش نایم

 فرهاد، تو رو خدا بذار حرف بزنم.-

نشست  نایلب م یرو یانداخت و به اتاق رفت. با بسته شدن در، پوزخند نایبه م یپر نفرت نگاه

 انداخت: مانیبه پ یو وارد اتاق کارش شد. نگاه

 ؟یگرفت-

 گفت: یبا لحن مغرور  مانیپ

 چه کردم! نیو بب ایاوهوم... ب-
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 ها نگاه کرد.رو گرفت. به عکس یکرد و گوش یطانیخنده ش نایم

 !؟یبکن یخوایها چکار معکس نیا دنیاالن با د نمیروژان خانوم بب-

*** 

 . آروم زمزمه کرد:گشتیچشم دنبالِ فرهاد م با

 پس فرهاد؟ ییکجا-

 در آورد. فیرو از تو ک یاومد. کنجکاو گوش اشیگوش یصدا

نه چند  بارکی. کردیها نگاه مرو باز کرد، ناباورانه به عکس امیتعجب کرد. پ نا،یاسم م دنید با

بود،  ختهیمبل کنارش نشست. حالش به هم ر  یرو شد،یها رو نگاه کرد. باورش نمبار عکس

 یافتاد. پسر  یگوش یصحفه یقطره اشکش رو نی. اولدیچرخیدور سرش م ایبغض داشت، دن

 :شستکنارش ن

 ؟یکنیم هی_خانوم خوشگل چته گر 

 برگشت سمت پسر: حوصلهیب

 _پاشو گمشو حوصله ندارم.

 با تعجب بهش نگاه کرد و آروم گفت: پسره

 .وونهید-

پر از شراب افتاد. بلندش کرد و  وانیاش به لدستش رو کنار روژان گذاشت. نگاه یجام تو و

بهش دست داد، دلش  یخورد. حس خوب سرکیرو  وانیشکمش ل یتو یبه بچه توجهیب

شده بود. بلند شد و  اشیدرد زندگرو که  نایها رو، مبره فرهاد رو، اون عکس ادشی خواستیم

پشت  یو چهارم یسوم د،یرو سر کش وانیل نیروش بود رفت.دوم مشروبکه  یز یبه طرف م

 آهنگ بلند شده بود. با خنده گفت: یسر هم. صدا

 .یجشن شرکت ای یپارت نجای_ا
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 گفت: ییادهیکش یاومد، جواب داد و با لحن اشیگوش ی. صدادیسرخوش خند و

 ه؟یچ دا؟یبله و-

 گفت: یخنده بلند وبا

 ؟یدونیتو م دونمیفرهاد کجاست؟ من که نم-

 نگاه کرد و داد زد: الدیوحشت زده به م دایو

 ؟ینکنه مست ؟ییروژان تو کجا-

 توپم. یجا هی! ایتو هم ب دا،یآره مگه بده! انقدر خوبه و-

 داد زد: دایو

 رو. ینخور اون زهرمار  ؟یکنیم یچه غلط یروژان دار -

 سر داد: یبلند یخنده

 مشروبه. ستینه زهرمار ن-

 گذاشت. زیم یرو رو یگوش و

 :روژان... روژان؟دایو

 گفت: هیبا گر  الدیافتاد، رو به م هینداد. به گر  یجواب یول روژان

 کجاست؟ مست کرده. ستیروژان معلوم ن الد،یم-

 نگه داشت: یخرم یرو کنارِ خونه نیماش الدیم

. به احتمال میکنیم داشیپ میر یخب مست کرده که کرده! االن م ده؟یگت پر چرا انقدر رن دایو-

 .نجاستیا ادیز 

 اش زد:تو جاش خشک دایبشه؛ اما با حرف و ادهیپ نیکه از ماش برگشت
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 اس!حامله-

 :دایزده برگشت سمت ووحشت الدیم

 ؟یچ-

 باال رفت: دایو یهیگر  یصدا

 اس.روژان حامله-

 به خودش اومد و گفت: عیسر  الدیم

 نخورده! شتریشو تا ب ادهیپ دا؟یو یهست یمنتظر چ-

به  دای. نگاه وگشتنی. وارد خونه شدن. با نگاه دنبال روژان مدندیشدند و سمت خونه دو ادهیپ

 جا جمع بود افتاد. با شک لب زد: هیکه  یتیجمع

 روژان!-

 فت:اش به روژان افتاد. بلند گنگاه ،یکنار رفتن مرد با

 ... روژان!الدیم-

سمت روژان، همه رو کنار زد.کنار روژان زانو  دیاشاره کرد، نگاه کرد. دو دایکه و یبه سمت الدیم

 زد:

 روژان؟-

 صورتش زد؛ تو

 روژان؟-

 نداد. داد زد: یجواب روژان

 بردار! بدو! فشویک دایو-
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افتاد،  یخواست حرکت کنه که نگاهش به گوش دایحرکت روژان رو به بغل گرفت. و کیبا  و

 به خودش اومد؛ الدیرو برداشت، با داد م یاش زد. گوشعکس، بر سر جاش خشک دنیبا د

 !گهید ایب دایو-

 

*** 

 

 مواجه شد. داد زد: کیتار  یخونه شد که با خونه فرهادوارد

 _روژان!

 یرو در آورد و شماره اشیشد. گوش . نگرانومدین ییدوباره صدا زد؛ اما باز صدا د،ینشن یجواب

 :دیچیپ یتو گوش الدیم یخسته یبوق صدا نیروژان رو گرفت، با دوم

 .مارستانیب ای_فرهاد ب

 مبل بلند شد: یزده از رو وحشت

 الد؟ی_م

 رو سرش آوار شد، لب زد: ایسر روژان اومده، دن ییفکر که بال نیبنده اومده بود. از ا اشزبون

 __روژان.

 .مارستانیب این خوبه فرهاد، بروژا-

 .دیدو رونیرو قطع کرد و با سرعت سمت ب یگوش

***** 

 

 داد: دایروژان رو به و یگوش
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 .ری_بگ

 رو پاک کرد: هاشاشک

 الد؟ی_م

 گفت: یبا لحن مهربون الدیم

 _جانم؟

 .نیبب نوی__ا

 یهاش تو هم رفت. با صداها، اخمعکس دنیبا د الدیگرفت. م الدیرو با شک، طرف م یگوش و

 لرزون گفت:

 !الدیم دیها رو دعکس نی_روژان ا

 هق هق افتاد: به

 !؟ادیسر روژان و بچه ب یی_اگه بال

 رو تو بغل گرفت: دایو

 .شهینم یچی! هزمی_آروم باش عز 

 فرهاد اومد: یشدت گرفت. صدا اشهیگر 

 !الدی_م

تو پاهاش  ینگاه کرد. جون دایو یاشک یهافرهاد رفته بود. به چشم یبرگشت. رنگ از رو الدیم

 لرزون گفت: یبود. با صدا ستادهیپا ا ینبود و به زور رو

 د؟یینجایا یواسه چ الد؟ی_روژان کجاست م

 زد: غی. سمت فرهاد حمله کرد، با مشت زد به بازوش و جوردیطاقت ن دایو

 !نیبه خاطر ا نا،ی_به خاطر تو، به خاطر م
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 هیبا گر  دایها نگاه کرد.ورو گرفت، به عکس یرو سمت فرهاد گرفت. فرهاد گوش یگوش و

 بلند گفت:

 !دیعکسا رو د نی_ا

 با عجز گفت: هیگر  همراه

 ات در خطره فرهاد._االن جون خودشو بچه

 رو گرفت: دایدست و الدیسرش رو باال گرفت. م ناباورانه

 !دای_آروم باش و

 زد: داد

 ؟یدیآروم باشم؟ مگه حالِ روژان رو ند یچه جور  الد؟یم ی_چه جور 

 نگاه کرد: دایبه و یجد الدیوا رفت. م یصندل یرو فرهاد

 _آروم باش.

 داد زد: دایو

 بگم. دیحرفا هست که با یلیخ الد،یم خوامی_نم

 .ستی. فرهاد هم االن حالش خوب نستیاالن وقتش ن دا،ی: باشه والدیم

 االن وقتشه! نیبلند گفت:نه اتفاقا هم دایو

 !مارستانهیب نجایسمتشون اومد:خانوم آرومتر، چه خبره؟ ا یپرستار 

 رو کنار زد و رفت باال سر فرهاد، با حرص گفت: الدیبه پرستار، م توجهیب دایو

 !نایم مونیالی! نه دوست خیروژان باش ونیمد دیورشکست نشدن شرکت رو با یدونیم-

 با شک سرش رو باال آورد: فرهاد
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 ؟یچ-

 زد: یپوزخند دلیو

 .نااسیم ییدا یخرم-

 آروم گفت: داینگاه کردند. و دایدو با بُهت به و هر

 به جاش. ادیدر مقابل کمک به تو از روژان قول گرفت که روژان از شرکت بره و اون ب نایم-

 :دیلرز  صداش

 فرهاد رو نداشت. یقت ناراحتدوست نداشت، قبول کرد چون طا نکهیقبول کرد با ا-

 یمحکم سمت خروج یهابلند شد و با قدم یآن میتصم هیفرهاد مشت شد. با  یهادست

دستش  الدیبشه که م نیتوجه نکرد. خواست سوار ماش زد،یم شیکه مدام صدا الدیرفت. به م

 رو گرفت:

 ؟یر یفرهاد کجا م-

 رو محکم پس زد: الدیدست م فرهاد

 !دالیول کن دستمو م-

 دوباره دستش رو گرفت: الدیرو باز کرد. م نیماش در

 نکن داداش. تیفرهاد صبر کن! خر -

 :دیچیدر فضا پ شیبرگشت و چنان داد زد که صدا فرهاد

 ول کن دستمو.-

و  دیجیپیاش متو گوش دایو یشد و به سرعت حرکت کرد. صدا نیرو کنار زد، سوار ماش الدیم

 لب گفت: ری. ز رفتیاش باالتر مهر لحظه سرعت

 !ی. عوضیلعنت-
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شد و به حالت دو وارد ساختمون  ادهیپ نیاز ماش د،یرس نایم یبه خونه قهیدق 10عرض  در

ها ها رفت، پله. سمت پلهوردیطاقت ن رفت،یاما آسانسور به باال م ستاد؛یشد، کنار آسانسور ا

و داد  دی. محکم به در کوب دیدو نایم ی. سمت خونهدیرس 3دو تا باال رفت تا به طبقه  یکیرو 

 :زد

 ! باز کن در رو!نایم-

 با تعجب گفت: نایتا در باز شد. م زدیبه در م یه مکثیب

 چه خبره؟-

زد و به داخل خانه هولش داد، وارد شد. در رو پشت سرش  نایم نهیقفسه س یدست رو با

 گفت: یعقب رفت و با لحن آروم د،یفرهاد ترس یسرخ و عصب یافهیاز ق نایبست. م

 کن! فیخب تعر -

 گفت: یلرزون یبا صدا نایم

 ؟یشد ینجور یفرهاد تو چرا ا و؟یچ-

 زد: یلبخند حرص فرهاد

 ها؟ گمیم یچ یدونیها؟ نم و؟یچ-

 قدم عقب رفت: هی نایم

 نه.-

 آشغال؟ دهیچرا رنگت پر  ست،ین یز یاگه نه و چ-

قدم به سمت عقب برداشت. گردنش رپ به چپ و راست  هی نایقدم جلو رفت که م هی فرهاد

 لرزون گفت: یبا ترس و صدا نایبرد. م

 !یشد وونهی. تو درونیفرهاد برو ب-
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به صورتش  یمحکم یلیاش هجوم برد، سو به سمت ووردیطاقت ن نایحرف م نیبا ا فرهاد

 زد:

 شدم ها؟ آره؟ وونهیکه د-

 زد: غیج نایسمتش رفت. م مبل افتاد. فرهاد به یزد و رو یغیج نلیم

 .ایجلو ن-

 اش رفت:قدم به سمت هی فرهاد

 پس بذار من بگم! ؟یکنینم فیتو تعر -

رو گرفت و محکم او را کشوند که باعث  نایبا ترس بلند شد. دست م ناینشست که م نایم کنار

 اش رو در دستش گرفت:. چونهندیشد بنش

 ها؟عکس ای تییاز کدوم بگم؟ از دا-

اش رو از رو گرفته بود. دست نایمحکم م یلی. فرهاد خشدیتا فرار کند؛ اما نم کردیتقال م نایم

 گفت: یفوق عصب یگردنش گذاشت. با صدا یاش برداشت و روچونه یرو

 .کنمیوگرنه نابودت م اد؛یسر روژانم ن ییدعا کن بال-

 از فرط فشار سرخ شده بود. آروم گفت: نایشد. م شتریدستش ب فشار

 بگم. تییاول از دا گفتم،یداشتم م-

 داد زد: ییاخفه یاش نشست و با صدارو دست نایم دست

 !ری... بمیلعنت ریخفه شو... بم-

 :دیبه گوش رس الدیداد م یبه در اومد و پس از آن صدا یز یبرخورد محکم چ یصدا

 در رو باز کن فرهاد.-

 برگشت، با نفرت نگاهش کرد: نایم سمت
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 نه... یمثل سگ بکشمت؛ ول تونمیاالن م-

به سرفه افتاد. دستش رو بر گلوش گذاشت، تند تند نفس  نایرو کنار برد که م دستش

 گفت: یاوارانه دیبلند شد و با لحن تهد شیفرهاد از جا د،یکشیم

 !ارمیسرت ن ییکه بال دمیقول نم نم،یخودم بب ایروژان  کیتو رو نزد گهیبار د1فقط -

نگران به فرهاد نگاه کرد.  الدیانداخت و سمت در رفت، در رو باز کرد. م نایبه م یعصب نگاه

 .دیدو نایفرهاد رو کنار زد و وارد خونه شد، سمت م

 داد زد: فرهاد

 .الدیم میبر  ایب-

 گفت: نایآروم به م الدیم

 ؟یخوب-

 داد زد: دوباره

 !میبر  ایگفتم ب الدیم-

 آروم گفت: نایم

 خوبم.-

 شد و به فرهاد نگاه کرد.بلند  الدیم

 .می:بر فرهاد

 یخال یبه طرف در بسته برگشت، با نفرت به جا نایرفتند. م رونیرفت و از خونه ب اشسمت

 فرهاد نگاه کرد و گفت:

 !کنمیم یکارت رو تالف-
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 "روژان"

 

 نگاه کردم: دایو به

 راستشو بگو فرهاد کجاست؟ دایو-

 بهش کردم، تو جام جا به جا شدم. ینزد، با شک نگاه یحرف

 روژان؟-

 سرش رو باال گرفت و تند گفت: هویچون  ورد؛یطاقت ن انگار

 !دیرو فهم یچهمه-

 نگاهش کردم: جیگ

 بچه رو؟ ؟یاهیچه قض-

 داد: ادامه

 شرکت. هیها و هم قضعکس هینه... هم قض-

 تعجب نگاش کردم. با

 د؟یفهم یجور چه-

 بهش گفت! تو دهن لغ! یداره! خب معلوم ک دنیبا حرص ادامه دادم: پرس و

 :دمیپرس یعصب

 من نگفتم نگو؟؟ دا؟یچرا و-

 گفت: یمونیلحن پش با

 گفتم. هویشد،  یچ دمیبه خدا نفهم-
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 لحنش عوض شد و حق به جانب گفت: کهویرفتم،  دایبه و ییاغره چشم

 !ستیبد ن نایدادن به م یگوش مال هی!؟ یپنهون کن یخواستیم یاصالً خوب کردم، گفتم! تا ک-

 زده گفتم: وحشت

 نا؟یم شیمگه فرهاد رفت پ-

 گفت: آره. یایلحن عاد با

 گفتم: نگران

 !ارهین نایسر م ییبال هی دا،یو-

 بهم رفت؛ ییاچشم غره دایو

 درک، بکشش هم حقشه!به-

 :دایبه اطراف نگاه کردم، برگشتم سمت و کالفه

 .الدیبه مزنگ بزن -

 ؟یواسه چ-

 کجان! نیزنگ بزن بب-

 گفت: حوصلهیب

 .گهید انیخب هر جا باشن االن م-

 وارد اتاق شدند. الدیدر اتاق باز شد و فرهاد و م زمانهم

 زد: یلبخند دنمیبا د الدیم

 ؟یخوب-

 ممنون.-
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 !یخدا رو شکر، ما رو که جون به لب کرد-

 به روش زدم: یلبخند

 کردم. تیشما رو هم اذ دیببخش-

 گفت: جانیبا ه دایو

 دکتر گفت بچه حالش خوبه. یراست-

 رو لبِ فرهاد نشست. یکردم لبخند حس

 رفتند. نگاهم به فرهاد بود. سرش رو باال گرفت و سمتم اومد: رونیزد و بعد ب الدیآروم به م دایو

 .یشد تیاذ یلیات من خخاطر اشتباهچند هفته به نیا دونمیروژان... م خوامیمعذرت م-

 نزدم که ادامه داد: یحرف

و حقم  یبگم باور نکن یهر چ دیها شاکرد، واسه اون عکس فیرو واسم تعر  زیچهمه دایو-

 .ستندین دهند،یکه نشون م یها اونجور عکس نیباور کن ا یول ؛یدار 

 گفتم: آروم

 ...یول ناست؛یم یکارها نایفرهاد که ا دونمیم-

 رو باال گرفتم: سرم

 !؟یجشن فرخ یایامشب باهاش ب یچرا خواست-

اومد خواستم بهش بگم  ی. وقتاومدمینم یز یعز  یلیجون تو که واسم خ روژان، به اومدمینم-

 .رونیاون اتفاق افتاد که در آخر، از اتاق انداختمش ب یکه تنها بره؛ ول

 هام نگاه کرد.صادقانه به چشم و

 

*** 
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گذاشتم، به آشپزخونه نگاه کردم. خب از کجا شروع کنم. امروز قرار  خچالی ژله رو تو ظرف

 .انیب نجایا نا،یبود که خاله و مامان ا

مثل  امیهمون روز خبر حاملگ یمن و فرهاد بهتر شده. فردا یروزه گذشته و رابطه4اون روز  از

رو همون شب  زیمه چگفتند. فرهاد که ه کیو همه زنگ زدند، بهم تبر  دیچیپ لیبمب تو فام

 نیکه ا دونستمینشد. خوب م نایاز م یبعد از اون روز، خبر  گهیرفته بود. د نایم شیو پ دیفهم

 !ستین یشگیهم تنرف

 دور کمرم حلقه شد: یدست

 خانوم خوشگله. ریصبح بخ-

 ام بود، گذاشتم:شکم یدست فرهاد که رو یزدم. دستم رو رو یلبخند

 !؟یکمکم که خودت کمک کن انیو روژا ن دایو یگفت یعنیساعت خواب!  ر،یصبح تو هم بخ-

 :دیرو بوس امگونه

 چشم! تو فقط امر کن. یباشه خانمم، رو-

 گفتم: طنتی. همونجور که تو بغلش بودم، برگشتم و با شدمیخند آروم

 فقط امر؟-

 خنده گفت: با

 فقط و فقط امر.-

 گفتم: ییادهیلحن کش با

 .میباشه. پس شروع کن-

 :دیرو کش لپم

 !میشروع کن-
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 :دمیرو کش دستش

 !ینش هوشیوسط کار ب کلیه نیصبحانه بخور با ا ن،یبش اول

 شدم خانم!؟ هوشیاِ... چند بار تا حاال ب-

 خنده گفتم: با

 شمارش از دستم در رفته.-

 که دستم رو گرفت: خچالیسمت  رفتم

 خانوم!-

 :برگشتم

 جان؟-

 اشاره کرد: یصندل به

 گفتم فقط امر کن.-

 ابروم رو باال بردم: یتا

 ؟یجد-

 .نیبش زم،یآره عز --

 باشه.-

 نشستم: رفتم

 فرهاد! یراست-

 جانم؟--

 !دایخر  میبر  دیبا ده،یع گهیهفته د1-
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 گفت: د،یچیرو م زیکه م یحال در

 ست؟ین یاگهی. مناسبت دزمیچشم عز --

 گفتم: یجینگاهش کردم و با حالت گ طنتیش با

 ؟ینه! چه مناسبت-

 نشون دادم. با تعجب گفت: الیخیرو ب امافهیام، قبرگشت سمت تا

 ست؟ین یجد--

 هست؟ یز ینه، چ-

 نگهام کرد: یاوا رفته یافهیق با

 نه.--

 رفته. ادمی. فکر کرده روزه تولدش رو دمیخند زیو من ر  خچالیبرگشت سمت  دوباره

*** 

بود، هر چند  هیدرست کنم، آخه رهام عاشقِ بام هیرشت بامبود هم کباب کنم و هم خو قرار

 .اومدیخودم بدم م

 م؟یخب چکار کن-

 جام بلند شدم: از

 اول برنج.-

 اخم برگشت سمتم: با

 باز بلند شد.-

 :نشستم
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 .دیآها ببخش-

کار کنم. تند تند از چه د،یپرسیشدم؛ اصالً نم رهیام گذاشتم و به فرهاد خچونه ریرو ز  دستم

 .افتادیم نیزم یرو یز یچ کیبار،  هی قهیو چند دق رفتیطرف به اون طرف م نیا

ً یدق  شدم،یبرنج رو گذاشته بود، گذشته بود تا برنج قل بخوره. تا بلند م نکهیساعت از ا مین قا

 .نیکه بش اومدیدر م شیصدا

 .میوا رفته به برنج نگاه کرد ی افهیدو به ق هر

در هم بهش نگاه کردم که مظلوم  یهازمان فرهاد سمتم برگشت. با اخمرو باال آوردم و هم سرم

 گفت:

 !گهیچته خب؟ خوبه د-

 حرص به برنج اشاره کردم: با

 اس!له شده ریخوبه فرهاد؟ انگار خم نیا-

 رو پشت سرش گذاشت: اشدست

 ؟یجد-

 هام رو بستم: چشم

 فرهاد؟-

 جونم؟-

 زدم: غیرو باز کردم و ج هامچشم

 از آشپزخونه! رونیبرو ب-

 رو به کمرم زدم و به در آشپزخونه اشاره کردم: دستم

 فرهاد! رونیب-
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 پرو گفت: پرو،

 خو؟ کردمیچرا؟ داشتم کمکت م-

 بهش رفتم؛ ییاغره چشم

 ... کمکت رو نخواستم.رونیبرو ب--

 گفت: رفت،یم رونیکه ب یحال در

 ...گهید کردمیم کمکت

راست تو سطل زباله  هیرفت. سمت برنج برگشتم، ظرف برنج رو برداشتم و  رونینزدم تا ب یحرف

 .ختمشیر 

 رو کور کرد با برنج درست کردنش. ایچشم دن-

 در اومد، با عجز گفتم: یبه آشپزخونه نگاه کردم که صدا یحال زار  با

 تو رو خدا تو باش. دایو-

وضع آشپزخونه، روژا با  دنیدر اوردم. به آشپزخونه آمدند. با دو روژا، بال  دایو یصدا دنیشن با

 تعجب گفت:

 جنگ بود؟ نجایا-

 حرص به فرهاد نگاه کردم: با

 .کردیام داشت غذا درست منه بچه-

 خنده زدند. ریدو به فرهاد نگاه کردند و ز  هر

 با خنده گفت: فرهاد

 برنج خوب بود. گه،ینکن د ی_نامرد

 زباله همش رو خورد! آره خوب بود، سطل-
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 با تعجب گفت: فرهاد

 ش؟یختیر -

 گفتم: یالحن مسخره با

 سر سفره! ارمشینه گذاشتم تا شب ب-

 گفت: ضیغ با

 من به تو کمک کردم! گهیاگه د-

 . با خنده گفتم:رونیرفت ب و

 پرو.-

 و روژا با هم گفتند: دایو

 کجاست؟-

 تعجب گفتم: با

 ؟یچ-

 خنده گفتند: با

 شاهکار آقاتون!-

 جمع شد: امافهیق

 .ادیدرد و آقاتون. بدم م یا-

 .ادیبا خنده گفت: هنوز هم بدش م دایو

 .دیاینم دیشد شما که گفت ی: درد، چمن

 .ادیبر نم یاز فرهاد کمک میدونستی: مروژا
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 کارتون داشتم. د،یخوبه اومد یلیاصالً خ قًا؛یدق-

 کار؟ بدو بگو. یکنجکاو گفت: چ دایو

 آشپزخونه اشاره کردم: هب

 .میکن زیرو تم نجایاول ا-

*** 

 نشستم: یصندل یرو یخستگ با

 .خورهیتکون م یبچه هم ه نی... خسته شدم. اشی: آخمن

 برگشت سمتم: جانیبا ه روژا

 ؟ی: جدروژا

 نگاه کردم. با خنده به سر روژا زد؛ دایو به

 .کنهیداره مسخره م ی:رواندایو

 ؟یتکون داد:ها... مرض دار  یسر  روژا

 تولده فرهاده! گهیروز د2ها بچه د،یول کن نوی. ادونمیخنده گفتم: نم با

 ؟یکن زشیسوپرا یخوایذوق زده گفت: م دایو

 رو لبم نشست: یقیعم لبخند

 : آره.من

 کارام. نیمن عاشقِ ا ی: واروژا

 .میچکار کن دی: خب بادایو

 .دیکمکم کن دیشما با یتوپ دارم؛ ول زیسوپرا هیگفتم:  آروم
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 دو با هم گفتند: هر

 ؟یخب چ-

 گفتم: جانیه با

 ...دیخب با-

*** 

 لبم نشست. یرو یرو آروم باز کردم، وارد اتاق شدم. فرهاد رو تخت خوابش برده بود. لبخند در

 باشم. ششیروز که تو خونه بود، نتونستم پ هیقربونت بشم من، -

 . آروم صداش زدم:دمیموهاش کش یو دستم رو روتخت کنارش نشستم  رو

 ...آقا... فرهاد...زمیفرهاد، عز -

 خورد. یتکون

 ؟یشیعشقم بلند نم-

هاش رو باز کرد. دستش رو دور کمرم حلقه زد و وادار به دراز رو لبش نشست و چشم یلبخند

 کرد؛ دنم،یکش

 .یدیکنارم خواب دمیخواب د م،یبخواب ایب--

 دم؛یاش رو بوسبهم دست داد. گونه ینیر یحرفش حس ش نیا از

 .انیها م. حاال پاشو که االن مهمونمیشب بخواب-

 ها ابروهاش رو باال داد:بچه مثل

 .مینچ... بخواب-

حرکتش خندم گرفت، انگار بچه بود. دستم رو پشت سرم بردم که دستاش رو از هم باز کنم؛  از

 اما دستامم گرفت:
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 روژان؟-

 جانم؟-

 هم کرد:باز نگا مین یهاچشم با

 ات تنگ شده.دلم واسه-

 ؟یتعجب گفتم: فرهاد مست با

 کرد: یاخنده تک

 .وونهینه د-

 ؟یزنیحرف م ینجور یپس چرا ا-

 حرکت تابم داد و گفت: مست توام! هی با

 ً  بازوش گذاشتم؛ ی. دستم رو روزدیحرف نم ینجور یا چوقتیاز رفتارش تعجب کردم، ه واقعا

 !انیاالن م گمیبهت م فرهاد، پاشو-

 شد و با حرص گفت: باشه بابا. بلند

 یشد؟ صدا نجوریچرا ا نی. اکردمیحالت قهر سمت کمد رفت. با تعجب نگاهش م با

رو  یگوش عیهام تو هم رفت. فرهاد سر ناشناس اخم یشماره دنیاومد، برگشتم. با د اشیگوش

 عیاومد. سر  رونیب قهیجواب داد و به حمام رفت. با شک به طرفش برگشتم. بعد از چند دق

 بلند شدم؛

 بود؟ یک-

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یک-

 بود زنگ زد!؟ یگفتم: ک یعصب



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

435 

 

 .یکچیآها...ه-

 قدم عقب رفت؛ هیزدم.  اشنهیس یفرهاد نگاه کردم و رپ به

 بود فرهاد؟ یگفتم ک-

 فت: دوست دخترم.گ یلحن عاد با

 ابروم رو باال بردم: که دوست دخترت هان؟ یتا

 کرد؛یلبش نگاهم م یرو یخورد. فرهاد با لبخند حرص درآر  واریضربه رو که زدم، به د نیآخر 

 آره.-

 صورتش بردم: کیرو نزد امصورت

 پاک کن شمارشو!-

ابروش رو باال برد و به  یهمون شماره، تا دنیرو باال گرفت. با د یاومد، گوش اشیگوش یصدا

 من نگاه کرد؛

 باز دلش تنگ شد برام.-

 تخت و برگشتم. یرو از دستش گرفتم، انداختمش رو یگوش

بودم. عقب رفتم و با حرص تو  کینزد واریمن به د نباریهمون حال جامون عوض شد و ا در

 صدام گفتم:

 ؟یدی! فهمیفرهاد تو فقط مال من-

ضربان قلبش که  یهاش رو حس کردم،صداکرد. دستم رو دور گردنش حلقه زدم و نفس بغلم

 .دیبه گوش رس زد،یمن م یبرا

 ام زمزمه کرد:تو گوش آروم

 !الدهیم دمیدوست دختر جد یفهمیچون اونوقت م ؛یسه نکن الدیفقط جلو م-
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 .شوریاش:بمحو شد، عقب رفتم و زدم رو شونه میخوش

 ه و محکم بغلم کرد.خند ریزد ز  بلند

*** 

. پروندندیمزه م یو رهام کنار هم نشسته بودند و ه الدیبود. م دهیچیخنده تو خونه پ یصدا

 و دستامون تو هم قفل بود. میهم کنار هم نشسته بود دایمن، فرهاد و و

 براش زدم. تو جاش جابه جا شد و بلند گفت: یبهم انداخت. چشمک ینگاه دایو

 روژان! یراست-

 بله؟-

 پیهمه اک ؟یای. تو هم ممیبگرد میکه بر  میکرد یز یدانشگاه برنامه ر  یهادوشنبه با بچه گمیم-

 هم دختره.

 ذوق گفتم: با

 حتماً.-

 سمت فرهاد: برگشتم

 برم؟ شهیفرهاد م-

 ...یگفت: ول کهوی الدیم

 بذار خود فرهاد جواب بده. الدیگفت: م عیسر  دایو

 بهش رفت. ییاچشم غره و

 نگفت. یز یچ گهیهم د چارهیب الدیم

 :دوشنبه؟ آخه...فرهاد

 گفتم؛ یلحن خواهش با
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 نرفتم. رونیها بوقته با بچه یلیفرهاد لطفاً؛ خ-

 بود ناراحته. آخ من به قربون شوهر خوشگلم برم. مشخص

 گفت: باشه. برو. آروم

 ممنون فرهاد! یزده گفتم: وا جانیه

 یشام همه از غذا، کل زیفرهاد بود. سر م یهم رو الدینزد.نگاه م یزد و حرف یمصنوع لبخند

 کردم. فیهمه تعر  یشاهکار فرهاد رو برا هیکردن. منم قض فیتعر 

 د؟یندار  ییابرنامه ده،یع گهیها چند روز دبچه ی: راستعمو

 !میگفت:چرا عمو دار  عیسر  الدیم

 انداخت: الدیبه م ینگاه فرهاد

 .یخانواده دار  میبا خانوادت وقت بگذرون، حس کن کمی-

مهم  یکمه. بعدشم اونجا واسه کس تشیجمع ده،یگفت: با خانواده حال نم الیخیب الدیم

 !ستمین

 گفت: یبا لحن جالب فرهاد

 ؟یمهم یواسه کس نجایا یشد که حس کرد یچ-

 !یشعور یب یلیگفت:خ یایسرش رو باال آورد و با لحن جد الدیم

 خنده. ریحرفش همه زدند ز  نیا با

 ؟یدار  ییاجان چه برنامه الدیم یگفتی:فرهاد ولش کن بچه رو، خب معمو

 به فرهاد نگاه کرد؛ ضیبا غ الدیم

 واسه تو نداره! ییجا یز یر برنامه نی: گفته باشم االدیم

 .کنمیم یز یبرنامه ر  دایخب باشه. پس من هم واسه خودم، روژان و و ؟ی:اِ... جدفرهاد
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 بهم زد و ادامه داد: یچشمک

 بره. مگه نه روژان؟ دایو دنیهر جا روژان باشه، اجازه م دایه خانواده وآخ-

 .گهیخنده گفتم: آره راست م با

 برنامه! نیتو ا یتیکردم، تو که اولو یتو هم، شوخ یگرفت یگفت: اِ... جد عیسر  الدیم

 اومد و گفت: رونیکه تو آشپزخونه بود، ب دایخنده زدند. و ریز  همه

 شده؟ یچ-

 انداخت: دایبه و ینگاه مهربون مامان

 کنارم. نیبش ایب زم،یعز  یچی: همامان

 به مامان زد و کنارش نشست. یلبخند دایو

 ست؟ین تیتو زندگ یجان، کس دای: وخاله

 سرش رو باال آورد. فرهاد به پهلوم زد: دایو

 رو نگاه کن! الدیم افهیق شیی: خدافرهاد

خاله  ییهویاز سوال  جیگ دایبودند. وشده دایدهن و خیهاش مبرگشتم، چشم الدیم سمت

 گفت:

 نه.-

 لب خاله و مامان اومد. یرو یلبخند

 : آها خدا رو شکر.خاله

 هول شد و گفت؛ الدیبرگشت که م الدیسمت م دایو د،یکش ینفس راحت کهوی الدیم

 شدم. ری: من سالدیم
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 بلند شد. و

 حاال. ی: بودفرهاد

 پشت کمر فرهاد زد: الیم

 ببندش.-

 .دیخند زیر  فرهاد

*** 

 فرهاد؟-

 ام:سمت برگشت

 کرواتو ببند. نیجانم؟ ا-

 رو از دستش گرفتم: کروات

 برم دکتر واسه چکاپ. خوامیامروز م-

 د؛یرو بستم. گونم رو بوس کروات

 .زمیباشه عز -

 ام؛برگشت سمت کهوی

 ؟یکجا بر -

 .مارستانیگفتم: ب اشییکهویتعجب از حرکت  با

 دکتر شهاب! شیتمسخر گفت: پ با

 بهم رفت. با خنده گفتم: ییاچشم غره و

 بدم. حیتوض یبه من چه که تو نذاشت-
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 نازک کرد: یچشم پشت

 ؟یر یم یک-

 کتش گذاشتم؛ بیج یمخصوص رو تو دستمال

 .10ساعت -

 بود. میو ن8ساعت نگاه کرد.  به

 .تانمارسیب میر یشرکت، از اون ور هم م میآماده شو با هم بر -

 ؟یایتعجب گفتم: تو هم م با

 رو برداشت: چیسوئ

 آره، بدو آماده شو.-

 :دمیخند زی. ر رونیرفت ب و

 .ادیشهاب چکاپ، گفت م شیبرم پ خوامیچون م دمیحسود. فکر کرد نفهم-

 کردم. شیلباس هام رو عوض کردم و آرا عیسر 

 شد. رید گهید ایروژان ب-

 .رونیرو برداشتم و اومدم ب فمی. کدمیلبم کش یلب رو، رو برق

 .میبر -

 سمتم: برگشت

 چه عجب!-

 رو گرفتم: دستش

 غُر نزن. میبر -
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کوک بود، به خصوص که فرهاد  فمیک ی. امروز از اون روزها بود که حسابمیشد نیماش سوار

 عیکردم. دکمه سقف رو زدم. فرهاد سر  playهم کنارم بود. دستم رو دراز کردم و آهنگ رو 

 ام گرفت:ام.خندهبرگشت سمت

 .شمیبخدا بلند نم-

زد و برگشت سمتم. دستش  یرخ فرهاد نگاه کردم، لبخند میاش نشست. به نلب یرو یلبخند

اش گذاشتم. دستش رو بلند کرد و دست یام گذاشت. دستم رو روشکم یو رو رو دراز کرد

حکم تو دستم گرفته بودم. . دست فرهاد رو مکردمیم یخوان. همراه با آهنگ همدیام رو کشگونه

 افتاد: ابونیکنار خ یام به باقال فروشدستم نگاه کردم. با تمام شدن آهنگ، نگاه وبه انگشتر ت

 .خوامیفرهاد باقال م یوا-

 ؟یچ-

 اشاره کردم: یباقال فروش به

 باقال.-

 لبش نشست: یرو یلبخند

 .خرمیات ماالن واسه-

 پارک کرد. ابونیب خگوشه و

 .شهیم رتید-

 بخواد و من نخرم واسش! یز یروژانم چ شهیگفت: مگه م یلحن مهربون با

لبم به رفتنش نگاه  یبا لبخند رو .ابونیشد و رفت ان طرف خ ادهی. پدیشد و گونم رو بوس خم

 . تو دلم قربون صدقش رفتم.کردمیم

 خانم!-

 صدا برگشتم. سمت
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 بله؟بود نگاه کردم: ستادهیا نیکه کنار ماش یسیپل به

 .ندیبی. مگه تابلو رد نمدیپارک کرد یبد یگفت:جا تیجد با

 ام هوس باغله کرد، شوهرم رفت واسش بخره.بچه د،یشدم و تند گفتم: ببخش هول

 بچه؟ انداخت و با تعجب گفت: یرو نگاه نیتو ماش جیگ چارهیب سیپل

اومد و  عیحرف زدنت. فرهاد سر  نیام گرفته بود. تو روحت روژان با امن نگاه کرد. خنده به

 .کنمیاالن حرکت م د،یگفت: ببخش

 ام گرفت:ظرف باقال رو سمت و

 .زمیعز  ریبگ-

 .دی. زود حرکت کندییکه تازه متوجه منظورم شده بود، با خنده گفت: آها، بله بفرما سیپل

 و سوار شد، حرکت کرد: به من نگاه کرد جیگ فرهاد

 مشکل؟ نیا-

 کپ کرد. چارهیام هوس باقال کرد، ببچه خنده گفتم: با

 :دیام فرهاد هم خندحرف نیا با

 .چارهیب-

من، با  دنیبا د یدی. سمیشدم و به داخل رفت ادهیپ نیشرکت پارک کرد. از ماش یبه رو رو

 .دیروژان خانم شما اومد یبلند شد و گفت: وا یخوشحال

 کرد. از رفتارش تعجب کردم. ادامه داد: بغلم

 دلم تنگ شده بود واست!انقدر -

 اومد: رونیبغلم ب از

 سرکارت؟ یگردیخوشحال شدم! برنم یلی. خییاحامله دمیشن--
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 اومد. دیمهرداد، حسابدار جد یآقا یافتاده باشه، گفت: راست یز یچ ادیانگار  کهوی و

 نگاهش رو از من گرفت: فرهاد

 : کجاست؟فرهاد

 : تو اتاقتون.یدیس

 اتاقم. ای: روژان جان، کارت تمام شد بفرهاد

 .زمیزدم و گفتم: باشه عز  یلبخند

 اش نگام کرد:با لبخند پهن رو لب یدیبه اتاق رفت. س فرهاد

 د؟یگردیبر نم-

 خانواده خوبن؟ ؟یکنیکار م. تو چهزمیبه روبش زدم و گفتم: نه عز  یلبخند

 ممنون، خانم...-

 تو اتاق. دیبر  د،یگفت: بر  عیسر  و

 تعجب گفتم: چرا؟ با

دختره معلوم بود  نیا افهیدر اتاق فرهاد نگاه کرد، برگشت سمتم و آروم گفت: راستش از ق به

 .هیبدتر از خانم مختار 

 هام درشت شد. خواستم برم سمت اتاق که...حرفش چشم نیا با

 سالم.-

 سال باشه، سالم کرد.30 یباال خوردیکه بهش م ی. زنبرگشتم

 د؟یی: بفرمایدیس

 استخدام اومدم. یواسه آگه-
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 برق زد. هامچشم

 .ایگفتم: با من ب عیسر 

 خانم به... ی: ولیدیس

 !یدیحرص گفتم: س با

 .دییکه با خنده گفت: آها، بله بفرما دیمنظورم رو فهم انگار

. بدون در کنمیم ینجور یمونده بود که من چرا ا چارهیزن رو گرفتم و با خودم کشوندم. ب دست

 ل رفتم.زدن داخ

 فرهاد؟-

به  گفتمیم شیمبل نشسته بود، انداختم. خدا یکه رو یبه دختر  یبرگشت. نگاه امسمت

بود  شیآرا“ گنیمبل نشسته بود، بهتر بود. آخه به قول معروف و جوکش که م یکه رو یشیآرا

 ”دختر کمیو 

 به دختره رفتم: ییاغره چشم

 : فرهاد، حسابدار استخدام کردم.من

 خانم؟ دیگیم یجدگفت: جانیبا ه زن

 پرونده رو بده! نیفقط ا اس،یاتاقت هم اتاق کنار  زم،یلبم گفتم: آره عز  یرو یلبخند با

 خانم من اول اومدم! ی. دختر از جاش بلند شد و گفت: ولرونیپرونده اش رو گرفتم، رفت ب و

 حرص نگاهش کردم: با

 ه نه فرهاد؟رو قبول کردم، مگ شونی. من ایکه اومد یاول اومد-

 اش گرفته، گفت: آره.که مشخص بود خنده فرهاد

 .دیبر  دیتونیباز کردم و گفتم:خب خانم، م درو
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. در رو بستم و سمت فرهاد رونیبلند کرد و رفت ب اشفینگاهم کرد، ک ضیبا غ دختره

 نگاهم کرد. طنتیبرگشتم. با ش

 ه؟یپرو گفتم: ها... چ پرو

 رو دور زد. زیدرد خورد، خودت استخدام کن. منگاه کن اگه به ایگذاشتم: ب زیم یرو رو پرونده

 دادم: ادامه

 .ستیدختره مشخص بود کارش رو بلد ن افهیاز ق-

 تو؟ شیدید بیکه خندان بود، گفت:اِ... از غ یلحن با

 ؟یگفتم: چ جیگ

 ؟یخانوم رو استخدام کرد نیقبلش ا یچطور  ،یدیتو که دختره رو ند گمیم-

شدم. دستش رو دور کمرم حلقه زد و  رهیخ نیبه زم یرو غنچه کردم و با حالت متفکر  هاملب

 چسبوندم. زیبه م

 ؟یکرد یحسود-

 گفتم: عمراً. ییادهیلحن کش با

 ابروش رو باال داد: یلبش بود. تا یرو یاورد، لبخند محو کیرو نزد سرش

 باور کنم؟-

 اش:حرص زدم رو شونه با

 کردم. یحسودنکن، آره  تیفرهاد اذ-

 نکنم! یحسود شهیبا ناز گفتم: آخه شوهر خوشگل دارم، مگه م و

 :دیام رو بوستر شد. خم شد و گونه قیعم لبخندش

 قربونت بشم من.-
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 عقب رفت. عیکه به در خورد، سر  یاتقه با

 تو. ایب-

 اومدن. یخرم یوارد اتاق شد و گفت: آقا یدیس

 .امیگفت: االن م یجد فرهاد

 ؟یچکار کن یخوایگفتم: فرهاد م عیرفت، سر  رونیکه ب یدیس

 برداشت. زیم یرو از رو یپرونده

 .کنمیقرار داد رو فسخ م-

 ؟یپس شرکت چ-

 .ارهیخودش ب یبه رو خواستینم یبود که ناراحت؛ ول مشخص

 فکر کنم روژان. نیبه ا خوامیفعال نم-

 اراحته.اش معلوم بود که اون هم نوارد اتاق شد. از چهره الدیم

 ؟یکارو کن نیا یخوایکه م یبه فرهاد گفت: فرهاد؟ مطمئن رو

 ؟ی: تو شک دار فرهاد

 .مینه تکون داد و آروم گفت: نه بر  یبه نشونه یسر 

قرارداد رو فسخ  یاگه خرم دونستمیرفتم، خوب م رونیبه هر دوشون نگاه کردم، از اتاق ب نگران

گذشته بود که در اتاق باز شد  الدیاز رفتن فرهاد و م قهی. چند دقشهیکنه، شرکت ورشکسته م

 اش مشخص بود که هول شده.داخل اومد. از وارد شدن یو مرد

 مهرداد کجا هستن؟ یگفت: آقا عیسر 

 تعجب بلند شدم: شما؟ با

 مهرداد کجان؟ یشرکت، خانم آقا لیگفت: وک کالفه
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 تو جلسه.-

 ؟یخرم یزده گفت: جلسه با آقا وحشت

 فتارش گفتم: بله.از ر  جیگ

رفت. کنجکاو شدم و دنبالش رفتم. سمت اتاق کنفرانس رفت. همراهش  رونیحرفم رو زدم، ب تا

 وارد شدم. همه به سمت ما برگشتند.

 بهتون بگم. یز یچ هیاالن  نیهم دیمهرداد با ی: آقالیوک

 ؟یاسر یشده  ی: چدیکنجکاو پرس فرهاد

 لطفاً! رونیب دیایب قهیچند دق شهی: میاسر ی

اش به شکمم افتاد که با نفرت بهم زل زده بود. نگاه نایاز جاش بلند شد. نگاهم به م فرهاد

 اومدم. رونیزدم و همراه فرهاد از اتاق ب یافتاد. پوزخند

 ؟یاسر یشده  ی: چفرهاد

 بود. یکار ک یآتش سوز  میدی: آقا باالخره فهمیاسر ی

 داره؟ یالن فرقمگه ا ؟یاسر ی گهیزد: حاال د یپوزخند فرهاد

 یخرم یآقا یکار خواهر زاده یسوز مهرداد فرق داره. چون آتش یگفت: بله آقا عیسر  یاسر ی

 بود!

 .میکردینگاه م یاسر یو فرهاد ناباروانه به  من

 داد: ادامه

 زد،یحرف م یداشت با خانوم مختار  یوقت روزیهمون ساختمون بود، د یاز کارگرها یکیکار -

 .دیسرکارگر فهم

 .میتو بُهت حرفش بود هنوز
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 فرهاد تو هم رفت. یهااخم

 اومدم به شما خبر بدم. دمیو تا فهم دمی:امروز فهمیاسر ی

 .ستادیکنفرانس ا زیلب گفت و به اتاق کنفرانس رفت. دنبالش رفتم، کنار م ریز  یلعنت فرهاد

 لبش گفت: یرو یلبخند با

 یکه باعث آتش سوز  یکس دمیکه فهم دیاالن خبر رس نیهم یول د؛یمعطل شد کمی دیببخش-

 !هیساختمان بود ک

 به فرهاد نگاه کرد. یبا خوشحال الدیبه وضوح جا خورد و م نایم

 م؟یادامه بد شهی: خدا رو شکر، خب میخرم

 گفت: نه! یجد فرهاد

 با تعجب گفت: نه؟ یفرخ

 بدم؟ حیمن توض ای ؟یدیم حینگاه کرد و گفت: خودت توض نایبه م فرهاد

 !انیکنار ب خوانینم یبه راحت نهایا میپاشو بر  ییبدم؟ دا حیتوض ویپررو پررو گفت: چ نایم

 خورد. یجاش بلند شد که با داد فرهاد تو جاش تکون از

 بتمرگ سرجات.-

 به فرهاد نگاه کردم. نگران

 شده؟ یآروم گفت: فرهاد چ الدیم

 ! چه خبرته؟نییپا اریگفت: صداتو ب ضیبا غ یخرم

 کرد. یبگه چه غلط نایگفت: چه خبره ها؟ خودت بگو م یعصب فرهاد
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 ساختمون کار تو بوده! یسوز  شیداد زد: بگو آت و

 بُهت زده به فرهاد نگاه کردند. یو فرخ الدیم

 ؟ی: چدیناباورانه پرس یفرخ

 زد. شیساختمون در حال ساخت ما رو آت شونی. ادیدیکه شن ینی: همفرهاد

 نا؟یگفت: درسته م یو ناراحت یلحن عصب با نا،یبرگشت سمت م یفرخ

 نزد. یحرف نایم

 ؟یفرهاد دوباره گفت: دِ حرف بزن، چرا الل شد که

 نکردم. ی: دروغه من کار نایم

 !؟یگیو هجوم برد برد سمتش، داد زد:هنوز هم داره دروغ م وردیطافت ن فرهاد

 فرهاد رو گرفت. عیسر  الدیبا ترس دو قدم عقب رفت. م نایم

 .زمیرو گرفتم و آروم گفتم: فرهاد،آروم باش عز  بازوش

 زنمیزنگ م نکهیا ای دیر یم نجایاالن از ا نیهم ایباال نره، گفت:  کردیم یکه سع ییصدا با

 برداره ببره! نویا ادیب سیپل

 .نایم میگفت: بر  نایرو به م یبد یلینگاهش رو از فرهاد گرفت و با لحن خ یخرم

 دستش رو گرفت: و

 .رونیبرو ب-

آب رو  وانی. لدیدستش رو تو موهاش کش ینشست. عصب یصندل یبسته شدن در، فرهاد رو با

 سمتش گرفتم:

 .ریفرهاد، بگ-

 کار رو کرده بود. نیا یرو به من گفت: ک الدیم
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 از کارگرا. یکی-

 به فرهاد انداخت: ینگاه الدیم

 فرهاد؟ یخوب-

 خوبم.-

 کرد. داینجات پ یاز ورشکست یجد یگفتم: فرهاد شرکت جد یلحن خوشحال با

 لب فرهاد نشست. یرو یلبخند

 گفت: آره، خدا رو شکر. یهم با لحن شاد الدیم

 گه؟ید میکمرِ فرهاد گذاشتم: اگه حالت خوبه بر  یرو، رو دستم

 : کجا؟دیکنجکاو پرس الدیم

 !میفهمیبچه رو م تیگفت: امروز جنس جانیفرهاد با ه بارنیا

 !دیاول خبرشو به من بدحتماً  ؟پسی: جدالدیم

 : حتماً.فرهاد

 روژان... یبرگشت و گفت: راست یبره؛ ول رونیخواست ب الدیم

 ظرف برداشتم و گفتم:هووم؟ یاز تو ینیر یش

 ه؟یپرهام ک-

 ؟یگفتم: ک جیتو دهنم موند، گ ینیر یش

 پرهام.-

 ه؟یپرهام ک-

 اومد داخل و در رو بست: کامل
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 .دایو ییپسر دا-

 ؟یپرسیچرا از من م گهید ه،یک یدونیخنده گفتم: تو که م با

 ه؟یچ دایکه رابطش با و نهینه منظورم ا-

 فرهاد نشستم: کنار

 داره! یخوب یاش که رابطهبا زن و بچه یول دونم،یرو نم دایبا و-

 گفت: زن داره؟ یام گرفت. بدجور جا خورده بود. با لحن متعجبخنده افشیق از

 حرص بخوره. شتریب کمی یگفتیو گفت :نم دیخندآروم  فرهاد

 : زهرمار.الدیم

 :دمیخند

 آره داداشم... زن داره.-

 کم لبخند رو لبش نشست. کم

 روژان. یزده گفت: مرس ذوق

 روب لبم اومد. ی. لبخندرونیبا همون حال سرخوش رفت ب و

 ام برگشت:سمت فرهاد

 بهش داره. یحس دایبه نظرت و-

 صد در صد.-

 گفته؟ یز یچ دای؟ویتعحب گفت: جد با

 بود. دایاومد، و میگوش یصدا

 چه حالل زاده زنگ زد. -
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 دادم: جواب

 .دایجانم و-

 فسقل خاله خوبه؟ ؟یسالم، خوب-

داد  ریاالن اومد گ الد؟یبا م یچه کرد شوریب ؟یکنیچه م ؟یخوبه. تو خوب امین یهم من هم ن-

 .هیپرهام ک

 :دیچیپ یخندش تو گوش یصدا

 روژان. یگیراست م-

 آره کوفت.-

 زن داره؟ یتو که نگفت-

 ؟یضیمر  دایشک گفتم: و با

 گفت: نه چطور؟ یلحن متعجب با

 !یکردینم تیاذ نجوریبچه رو ا نیکه ا ،یاگه نبود یضیحرص گفتم: چرا مر  با

 خنده. ریز  زد

 درد، بگو کارتو!-

 زنگ زدم. یکه گفت یبداخالق. واسه کار -

خونه  رمیواسه چکاپ. بعد از اون م مارستانیب رمیمن االن دارم با فرهاد م ،یها... خوب کرد-

 اونجا. ای. تو هم بنایامامان

 شه؟یبچه مشخص م تیذوق گفت: جنس با

 شدم، اون دفعه مشخص نبود. یاماه خورده3. دونمیزده گفتم: نم جانیه

 روژان، باشه! یخبرم کن عیسر  یدیگفت: خاله قربونش. تا فهم تریجانیه یو کم یلحن قبل با
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 باشه.-

 و بعد قطع کردم. میحرف زد گهید کمی

 از جاش بلند شد: فرهاد

 گفت؟یم یچ-

 فرهاد؟ گمیم ،یچیام گذاشتم: هشکم یرو رو دستم

 جونم؟-

 کنه؟یچرا حرکت نم نیگفتم: ا نگران

 زدم: غیج جانیحرف رو زدم، حس کردم تکون خورد. با ه نیا تا

 .زنهیفرهاد، فرهاد حرکت کرد. داره لگد م-

. هر دو با لبخند زدیام گذاشت. مدام لگد مشکم یذوق زده نشست و دستش رو، رو فرهاد

 .میشد رهیهامون به شکمم خلب یپهن رو

 !یگفت یچ دیقربونت، شن ییبا خنده گفت: بابا فرهاد

لحظه رو به ذهنم سپردم.  نیهام رو بستم و ا. چشمدیام رو بوسشکم یشد و رو خم

هام رو باز بار لگد زد. چشم نیاول یام براکه فرهاد کنارمه و بچه یالحظه، لحظه نیتر نیر یش

اش دست یام گذاشت. دستم رو، روگونه یشدم. دستش رو رو رهیفرهاد خ یهاکردم و به چشم

و محکم تو بغل هام رو دور گردنش حلقه زدم ام کرد. دستگذاشتم.دجلوتر اومد و بغل

 شکر کردم. یهمه خوشبخت نیگرفتمش، به سقف نگاه کردم و تو دلم هزار بار خدا رو واسه ا

*** 

 زد. یوارد اتاق شد، رو به من لبخند شهاب

 : سالم.شهاب
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 نشست. زشی. شهاب پشت ممیزمان سالم کردو فرهاد هم من

 روژان خانم؟ دی: خب چطور شهاب

 : ممنون.من

 شه؟ینم شیز یام چاون شب بچه یواسه دیدکتر، شما مطمئن یانگران گفتم: آق و

 یو البته هر چ دیشراب نخورد ادیزد: روژان خانم، من که همون شب هم گفتم، شما ز  یلبخند

 .دیرو هم که بالفاصله باال آورد دیخورد

 اشاره کرد و ادامه داد: هاشیآزما به

 .دهیرو نشون نم یبد زیهم که چ یو نه سونگراف هاشینه آزما-

 گهیبه شهاب زل زده بود. انگار د اشیو به فرهاد نگاه کردم. با نگاه جد دمیکش یراحت نفس

 .دیکارتون رو انجام بد عیسر  شهیطاقت نداشت، که گفت:م

 به فرهاد انداخت و گفت: ی. شهاب نگاهدمیرو گز  لبم

 رو تخت. دیدراز بکش دیچشم حتماً. روژان خانم لطفاًبر -

 که فرهاد آروم گفت: روژان خانم و زهرمار. دمیشن

 گفت:کو پرستار؟ ضیسمت شهاب و با غ برگشت

 ؟یگفت: چ جیگ شهاب

 .دیشکمش بذاذ یدستگاه رو، رو دیگفت: پرستار کو؟ مگه نبا یلحن قبل با

 .ادیب گمیتکون داد: آها. االن م یسر  شهاب

 .ادی: خوبه، بگو بفرهاد

 رفت. رونیام گرفت. شهاب بلحن صحبت کردنش خنده از

 شهاب رو در آورد: یبلند ادا نباریا
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 روژان خانوم.-

 نداره. یلیبا حرص گفت: انگار فام و

 با حرص گفت: تو بخند، بخند. د،یسمتم، خندم رو که د برگشت

 بداخالق. یگفتم:بابا یرو خوردم و با لحن مظلوم امخنده

 اش رو گرفتم:. دستدیو پرده رو کش ستادیار تخت ا. فرهاد کندمیکش دراز

 بداخالق. یه-

 رو لبش نشست. یمحو لبخند

 .دی. باالخره خنددیذوق گفتم: خند با

ام شکم یتر شد. شهاب و پرستار داخل اتاق اومدند. پرستار دستگاه رو، رو قیعم لبخندش

 .دیکش

 ل و سالمه.نرما زشیگفت: خب. بچه که همه چ قهیبعد از چند دق شهاب

ضربان  ی. شهاب ساکت شد و صدامیدادیشهاب گوش م یهابه حرف جانیو فرهاد با ه من

شد و با جون و دل به صدا گوش  خیجا م کی. نگاه هر دومون به دیچیبچه قلب تو اتاق پ

خندون  یهام حلقه زد. صدا قطع شد.صدااشک تو چشم یو خوش جانی. از فرط همیدادیم

 شهاب اومد:

 .دیدیضربان قلب دخترتون هم که شن-

 زده گفتم: دختره؟ ذوق

 خنده گفت: آره، مبارکه. با

گفت و  یشکر ” خدا رو“لب  ریام برداشت.ذبه فرهاد نگاه کردم، ز دستگاه رو از رو شکم پرستار

 مهربون به من نگاه کرد.
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 زده گفتم: فرهاد، دختره! جانیه

 گفت: آره قربونت بشم. یخوشحال با

 ام گذاشت: فدا دخترم بشم.شکم یرو رو دستش و

 .میشد نیو سوار ماش میاومد رونیب مارستانیکه شهاب کرد، از ب یهاهیاز توص بعد

 .میرو آماده کن لدایاتاق  میشروع کن دی: خب حاال بافرهاد

 اش کردم:تعجب نگاه با

 لدا؟ی-

 گه؟یگفت: عشق بابا د جانیه با

 کردم: زیرو ر  هامچشم

 عشق بابا؟-

 !گهید گمیرو م لدای-

 عشقت؟ یگفت یول ،یگیرو م لدای دمیحرص گفتم: خودم فهم با

 ...یگفت: آره د یعاد

روش زد:  ییاام رو گرفت و بوسهخنده. دست ری. زد ز دیخودش اومد و منظور حرفم رو فهم به

 .یعشق من نیتو که اول ،یفدات بشم من که انقدر حسود

 عشق دومته؟ لدای یعنیناز گفتم:  با

 ...گهیو شاعر م زمیآره عز -

 .ستین یمثل عشق اول ا،یدن یعشق چیو گفتم: ه دمیکرد. با ذوق خند نگاهم

 :دیرو کش امگونه
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 خانوم باهوشم. نیآفر -

. دمیاش رفتم، دستم رو دور گردنش حلقه زدم و گونش رو محکم بوس. سمتوردمین طاقت

 عقب رفتم:

 .شیآخ-

 .میدیرس زمیمامان نگه داشت: بفرما عز  یرو دم خونه نیبه روم زد. ماش یلبخند

 داخل؟ یاینم-

 برو تو شرکت کار دارم. زم،ینه عز -

 .یبا ی: بادمیرو بوس اشگونه

 حواست به خودتذو عشق بابا باشه. ،یبا-

 اش.اخم برگشتم سمت با

 .گهیگفت:عشق دوم د عیسر 

 تکون دادم: دنیبه نشونِ فهم یسر 

 ها.آ-

 اش دست تکون دادم. حرکت کرد و رفت. زنگ در رو زدم.شدم. واسه ادهیپ نی. از ماشدیخند

 باال روژان، بدو. ای: بدیچیپ یروژا تو گوش یصدا

 رو بهش گفته. وارد خونه شدم. زیهمه چ دایکه و دمیفهم

 شهاب؟ ای لدایگفت: زود زود،  عیسر  دایو

 حفظ کرده. دایکه و اد،یخوشم م ییهاقبالً گفته بودم از چه اسم انقدر

 .کردندیو روژا منتظر نگاهم م دایو مامان،
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 زدم: یپهن لبخند

 .لدای-

لب  ریلبش نگاهمون کرد و ز  یرو ی. مامان هم با لبخنددندیزدند و تو بغلم پر  یغیج دایو و روژا

 :دمیاش رو بوساومدم و سمت مامان رفتم، گونه رونی. از بغل اون دوتا بخوندیدعا م

 عشقم؟ یچطور -

 به روم زد: یلبخند

 فرهاد خوبه؟ ؟یخوبم قربونت بشم، تو خوب-

 بابا و رهام؟ م،یقربونت مامانم، خوب-

 مامان گفت: آقا عاشق شده. یبه جا روژا

 ؟یتعجب گفتم: جد با

 خدا، مگه نه مامان؟به-

 .گهی: راست ممامان

 ه؟یخنده گفتم: حاال دختره ک با

*** 

 !میر یجشن رو بگ میخوایکجا م میبدون دیقبلش با یول م؛یفکر کن دی:باروژا

کل رستوران رو  نباریکه فرهاد، بهم درخواست ازدواج داد و ا یگفتم: همون رستوران عیسر 

 .میخوایم

 گفت: طنتیبا ش دایو

 .یکار کنچه یروژان تو هم خوب بلد-

 .گهید نمیباال انداختم:دمن ا ییابرو
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 :ام زدرو دست روژا

 بسه باد نکن.-

 نثارش کردم. یخنده کوفت با

 اونجا؟ میفرهاد رو بکشون ی: خب چجور دایو

 گفتم: چجور؟ جیانداختم و گ یهر دو نگاه به

 کمکون کنه. تونهیم الدی. ممیبگ الدیبه م دیزد: با یتو هوا بشکن روژا

 .گهیزده گفت: راست م جانیه دایو

 نگاه کردم و گفتم: خب تو بگو. دایو به

 تعجب گفت: چرا من؟ با

 به روژا نگاه کردم: طنتیش با

 چرا روژا؟-

 با خنده گفت: و عشق و عشق. روژا

 عمراً من زنگ بزنم. شورا؛یرو دست هر دومون زد:ب دایاش وحرف نیا با

*** 

 .ستمی... ها؟... نه خوبم... نه هول نالدیالو. سالم م-

 رفت. یاچشم غره م،یخندیمن و روژا که م به

 .گهیگفتم: بگو د آروم

 خوادی. روژان مالدیشک کنه جواب بده... خوبه، م نکهی... اِ! پس بدون استین شتیفرهاد پ-

 خود فرهاد بفهمه... دینبا یول ره؛یفردا واسه فرهاد تولد بگ
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از  م،یگشت یهر چ یبازار؛ ول میکادو رفت یهم قبول کرد. برا الدیرو بهش گفت، م زیهمه چ و

 نشستم. امکینزد یسکو یام گذاشتم و روشکم یام رو، رو. دستومدیخوشم ن یز یچ

 ها من مُردم بخدا...بچه یوا-

 : منم.روژا

 هم کنارم وا رفت: دایو

 .نیهمچن-

 مغ... نیتو ا میفقط کم مونده بر  م،یهمه جا رو گشت م،یدیهم نخر  یچیحالت عجز گفتم: ه با

 شدم. رهیرها کردم و به مغازه رو به روم خ مهیرو ن امحرف

 روژان. ولیزد گفت: ا جانیه روژا

 .میسمت مغازه رفت عیهر سه سر  و

*** 

 نگاه کردم. کرد،یبه فرهاد که منتظر نگاهم م یچشم ریز 

 بپوشم؟ یچ رونیگفتم: فرهاد، فردا واسه ب اش سمت برگشتم

 بهم انداخت: یکوتاه نگاه

 .یدوست دار  ی. هر چدونمینم-

 رو دور گردنش حلقه زدم. دوستم

 انگار!؟ یشده ناراحت یچ-

 زد: یلبخند

 خوبم. زمینه عز -
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 :دمیرو بوس اششگونه

 مطمئن!؟-

 :ِ دیدستم رو بوس کف

 آره، خوبم.-

پام گذاشت. دستم رو  یو سرش رو، رو دیزدم که دراز کش هیلبم اومد. به تخت تک یرو یلبخند

 هاش رو بست:تو موهاش بردم. چشم

 روژان. ادیخوابم م-

 بخونم؟ ییات الالواسه-

 لبش اومد: یرو یرو باز کرد. لبخند محو هاشچشم

 بخون.-

شروع به خوندن کردم. بعد از چند  م،یدیکشیصورتش نوزاش گونه م یکه دستم رو رو همونجور

 قعاً خوابش برده بود.به فرهاد نگاه کردم؛ وا قه،یدق

رو نشون  12دارن.به ساعت نگاه کردم که  کلیان، فقط ه. مردا هم بچهگنینگفتن که م دروغ

 . آروم زمزمه کردم:دمیاش رو بوس. خم شدم و گونهدادیم

 تولدت مبارک عشقم.-

*** 

 که مد نظرم بود اشاره کردم: یبه لباس عی. سر میرو به رومون نگاه کرد یهاسه به لباس هر

 اون!-

 !خوامی: نه من اونو مدایو

 بهش رفتم: یاغره چشم
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 نه من.-

 طرف. هی دایطرفش رو گرفتم و و هیسمتش. من  میبا هم رفت و

 : واسه من.گفتمیم من

 : نه من.گفتیم دایو

 زدم: غیج هوی. کردیدست به کمر به ما نگاه م روژا

 .یآ-

 رو ول کرد:هول شد. لباس  دایو

 شد روژان؟ یچ-

 زدم: ییتمام لباس رو بغل گرفتم. لبخند دندون نما عیسر 

 واسه من.-

زبون  شینثارم کرد که برا یشعور یبا حرص ب دایخنده. و ریبا تعجب نگاهم کرد. روژا زد ز  دایو

 هیعروس بود.  یهالباس مثل لباس نییرنگ، دکلته و پا یادر اوردم. به لباس نگاه کردم. سورمه

راسته  یلباس مشک هی دایهم داشت و در آخر هم و نهیس ریرنگ کوتاه تا ز  یاکت سورمه

بود، انتخاب کرد. روژا هم  ییطال اشنهیس یو رو نییتا پا خوردیزانو چاک م یکه از رو ،ینگرد

الت کلوش ح کمیشکم به بعد  یزانو بود و از رو یتا رو اشیکه بلند یارنگ، حلقه یلباس کرم

موهام درست کردن. از  دای. روژا و ودیطول نکش ادیو باز داشت. بعد از آماده شدن خودش که ز 

رو به باال بستشون و از جلو به صورت فرق وسط باز کرده بود. به ساعت نگاه کردم، هفت  شتپ

 بود.

هام رو چند بار به مژه ملی. ر دمیکش تردهیکش نباریام رو اخط چشمرفتم.  یشیآرا لیوسا سمت

 رنگم رو. یرو زدم و رژ کالباس امیتا بلند تر بشه. رژ گونه صورت دمیکش

 .میبود ستادهیبا ژست دست به کمر ا نهییآ یسه رو به رو هر
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 : سه تفنگ دار.روژا

 زد تو سرش: دایو

 احمق سه فرشته.-

 .یگی:آره راست مروژا

 بهشون انداختم: ینگاه

 شد. رید گه،ید میبر -

 

 "فرهاد"

 

فکرها  نیاومد تولدمه. تو هم ادشینگاه کردم، منتظر بودم روژان زنگ بزنه و بگه که  یگوش به

 اومد داخل. الدیبودم که م

 .میپاشو فرهاد؛ پاشو بر -

 حوصله ندارم. الدیگفتم: ولم کن م حوصلهیب

 .گمیکرد: بلند شد م یپافشار 

 سمتش: برگشتم

 .تو رو خدا ولم کن الد،یم-

 رو دور زد و دستم رو گرفت: زیم

 .یشیم رتریسال پ هی ینرفته امروز دار  ادمیرفته من که  ادشی. روژان میپاشو گفتم، نه ندار --

 ام گرفت، زدم تو دستش:حرفش خنده نیا از
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 .مزهیزهرمار ب-

 م؟یبخند. حاال بر  نجوریهم نیآره آفر -

 .الدیگفتم: م کالفه

 گفت: یجد بارنیا

 نه؟ ای یشیفرهاد بلند م-

 تعجب نگاهش کردم. با

 داد: هولم

 .کنهیناز م یبرو بچه خر، ه-

 زد: ییسمتش. لبخند دندون نما برگشتم

 جو گرفتم. یادیز  دم،یفهم-

 .رونیرو لبم نشست و باالخره همراهش اومدم ب یمحو لبخند

*** 

اون روز  یادآور ی. با ستادیکه به روژان درخواست ازدواج دادم، ا یهمون رستوران یجلو الدیم

قدم رو که رفتم، متوجه  نیشدم. در رستوران رو باز کردم. اول ادهیرو لبم نشست. پ یلبخند

. بُهت زده به دیچیآهنگ تو فضا پ یها روشن شد و صدارستوران شدم، همزمان برق یخاموش

به  ییبردم، هنوز تو شوک بودم. نگاه گذرا ستیره شدم. دستم رو گرفت و وسط پیروژان خ

شد و با  رهیهام خقلبم گذاشت، تو چشم یاطراف انداختم، همه بودند. دستش رو، رو

گونم گذاشت. دستش رو گرفتم و  یلبم اومد. دستش رو رو یرو یتر خوند. لبخنداحساس

هام بسته شد. آهنگ، خودش رو باال آورد و... چشم دستش زدم. با تمام شدن یرو ییابوسه

 دستم رو اطراف صورتش گذاشتم.
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. دستش دور گردنم حلقه شد و با ناز میاز هم جدا شد د،یچیدست زدن تو فضا پ یصدا

 فراموش کردم روز تولدت رو؟ یگفت: فکر کرد

 روژان. یلبم لبخند نشست: فوق العاده یرو

 زد. آهنگ پخش شد.که  یبا بشکن د،یناز خند با

 

 کل" ی"دانا

 یکیبودند. دستش رو پشت کمر روژان گذاشت و روژان شده رهیبه هم خ یپلک زدن چیه بدون

 اش.شونه یاز دستاش رو، رو گهید یکیفرهاد و  ینهیاز دستاش رو کنار س

نگاهشون زنده  یجلو نیر یرقص روز تولد ش یهاصحنه خوردند،یآهنگ آروم تکون م تمیر  با

قلب فرهاد  یقلبش گذاشت، نگاهش رو به دستش که رو یشد دست روژان رو گرفت و آروم رو

شکم روژان نشست. تنها  یرو لبش نشست و دست فرهاد رو یبود، دوخت. لبخند محو

 .کردندیهم رو حس م یهانفس

 ِ  تو گوشش زمزمه کرد: آروم

 دوست دارم!-

هاش زنده شد. چشم یجلو نیر یتولد ش یاره صحنهلب روژان نشست؛ دوب یرو یلبخند

 :دیچیفرهاد تو گوشش پ یصدا

 دوست دارم.-

 تمام شدن آهنگ از هم جدا شدند. با

 

 "روژان"

 .میبه خودمون اومد الدیم یکه با صدا میتو حال و هوا خودمون بود هنوز
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 !دیشد یاحساس یادی... ز هیبسه... کاف-

 دند،یرقصیکه وسط داشتند م هیبودم و به بق ستادهید اآهنگ شاد پخش کرد. کنار فرها هی

زد و به  ی. نگاهم به شهاب که وارد شد،افتاد. واسش دست تکون دادم، لبخندکردمینگاه م

هاش تو هم رفت. . حس کردم اخمدیام اومد. فرهاد رد نگاهم رو گرفت که به شهاب رسسمت

 د:یشهاب به ما رس

 سالم.-

 و رو به فرهاد گفت: سالم فرهاد جان؛ تولدت مبارک.

 دست داد و گفت: ممنون. یجد یلیفرهاد خ

 کنه؟ینم تیبچه که اذ ؟یروژان تو خوب-

 زدم: یلبخند

 .شمیهم م ترنی. هر روز دارم سنگهینه عال-

 ست؟یامشب که شراب ن ی. راستیبش نیخنده گفت: اوهوم... مونده تا سنگ با

 کردم. لیدخ گهینه بابا، من که د و گفتم: میخند

 ها.بچه شیپ میگفت: روژان بر  یفرهاد جد هوی

 .ییاگهید زیکنار م ستادی. امینرفت هیبق شیپ یرو گرفت و کشوند؛ ول دستم

 ها.بچه شیپ میبر  یتعجب گفتم: تو که گفت با

 !یخندیانقدر م رهیفکت درد بگ دمیگفت: ترس یکرد و با لحن حرص نگاهم

 :دیباال پر  ابروهام

 ؟یچ-

 اد؟یپسره خوشم نم نیمن از ا یستیتو متوجه ن یعنی ؟یچ یگیهنوز هم م ؟یگفت: چ یعصب
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 تعجب گفتم: شهاب؟ با

 .یگفت: دکتر بهرام یدیلحن تاک با

 رو به اطراف گردوندم: نگاهم

 .میزنی. شب حرف مستیباشه فرهاد االن وقتش ن-

 شلوارش برد: بیرو تو ج دستش

 .شهیدکترت عوض م نکهینمونده. فقط ا گهید یفحر -

 وگرنه شهاب... ،یر یگیم یالک یهاو انقدر بهونه یستیبا حرص گفتم: خوبه تو حامله ن نباریا

 .ی: دکتر بهرامزیرو کامل نزده بودم که با حرص زد رو م حرفم

 بودن برگشتند. کمونیشدم، چند نفر که نزد ساکت

 .میزنیباشه فرهاد بعدا حرف م-

 شراب رو برداشت. وانینزد و فقط ل یحرف

 دستش گرفتم و گفتم: نخور. از

 بهم رفت: یاغره چشم

 شربته! ست،یشراب ن نیمن نخورم؟ بعدشم ا یتو حامله ا--

 گفتم. خواستم برم که دستم رو گرفت؛ یلب بداخالق ریرو از دستم گرفت، ز  وانیل و

 صبر کن، کجا؟-

 !؟شهینم نمیرفتم: برم برقصم، ا بهش ییامن چشم غره بارنیا

 شکمم اشاره کرد: به

 !یبرقص یخوایم نینه؛ با ا-
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 حرص دستش رو پس زدم: با

 زهرمار نکن فرهاد! گهیامشب رو د هی-

 یمحو یبرگشتم. لبخند اد،یبا حالت قهر ازش دور شدم. حس کردم که پشت سرم داره م و

 .نهیام رو نببرگشتم که خنده عیبهم زد،سر  یلبش بود، چشمک یرو

 .ستادمیا هیبق کنار

 :چته روژان؟دایو

 بود، نگاه کردم. ستادهیا الدیفرهاد که کنار م به

 .یچیه-

 ؟یمشخصه ناراحت ؟ینه جد-

 آورده. ریوقت گ شوریداده به شهاب، ب ریحرص گفتم: گ با

 خنده: ریزد ز  دایو

 کرد. ی: حسوددایو

 بهش رفتم: یاغره چشم

 ر حوصله ندارم.زهرما-

 اومد سمتون: روژا

 : روژان؟روژا

 بله؟-

 ه؟یاون پسر خوشگله ک-

 ؟یگیکه اشاره کرد، گفتم: شهاب رو م ینگاه کنم سمت نکهیا بدون
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 شهاب؟ یگینفره شهاب خوشگله که چشم بسته م 50،60جمع  نیفقط تو ا یعنی-

و  نییسرشون رو انداختن پا دایو و الدیفرهاد پشت سرم اومده بود. م یخوردم. وا یجام تکون تو

 . هول شدم.دندیخند

 آخه...-

 .کردینگاهم م یهمونجور جد فرهاد

 .لنیفام یعنیمن گفت: آخه همه پسرا آشنان...  یجا دایو

 شناسه،ی. روژا هم که مسلماً همه رو مگمیرو دادم: آره راست م دایحرف و یزده ادامه جانیه

 شهاب هم...

 رفم:تو ح دیپر  فرهاد

 !یبهرام یآقا-

 کردم: حیحرفم رو تصح عیسر 

 هستند. دیفقط جد یبهرام یآقا-

 .میار یرو ب کیک میگفتم: بر  داینزد. رو به و یحرف فرهاد

 از فرهاد دور شدم. عیسر  و

 دا؛یزدم به بازو و محکم

 فرهاد پشت سرته! یبگ یتونی... نمیالل بش-

 .یتو حرفتو زد دمش،یخدا تا دباحال بود. به یلیروژان خ یبا خنده گفت: وا دایو

 اخم هاشو. یدید-

 زهرمار نشه خوبه! تونی: امشب خوشدایو

 رستوران شدم: یآشپزخونه وارد
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 دعوا نشه! شهیها و توپ پر فرهاد، مگه ماخم نیبا ا-

 باال انداخت: ییاشونه دایو

 .کردمیم سیفرهاد بودم، دهنت رو سرو یواال حق داره. من اگه جا-

 بهش رفتم. یاغره چشم

 .یستیفرهاد ن یفعالً که جا-

 زد؛ ی. لبخندمیبرگشت الدیم سمت

 سالم.-

 د؟یشیمثل جن پشت سر آدم ظاهر م یبا حرص گفت: خودتو فرهاد چرا ه دایو

 .دیزنیحساس م یکه حرف ها ییها. وقتشهیبا خنده گفت: نه هم الدیم

 به من اشاره کرد. و

 .هیعصب یلیگفتم: خ نگران

 .کهی: نه بابا همش فالدیم

 ام گرفت.حرفش خنده نیا از

*** 

 رو سمت فرهاد گرفتم. از دستم گرفتش. چاقو

 گفت: آرزو کن فرهاد. عیسر  روژا

 برگشت سمتم. فرهاد

 .دمیمن به آرزوم رس-
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لبم  یرو یقیحرفش لبخند عم نیزمان دست زدند. با ااومد و هم هیبق“اوهوع “ یصدا

 .کردیلبش بود، به من نگاه م یکه رو یلبخند محونشست. با 

 گفت: خب آرزو کن آرزوت، آرزوش براورده بشه. طنتیبا ش دایو

 برگشت سمتم: فرهاد

 ه؟یآرزوت چ-

 زدم: یلبخند

 صبر کن.-

 اشاره کردم. یجید به

 آهنگ پخش شد. یها رو از قبل بهش گفته بودم. صداآهنگ نیا یهمه آخه

باز هزارم،  یشدم و برا رهیلب فرهاد اومد و بغلش کردم. با لذت به سقف خ یرو یقیعم لبخند

اش رو خدا رو واسه داشتن فرهاد، شکر کردم. با تمام شدن آهنگ از بغلش جدا شدم، گونه

 .دمیبوس

 من. یاز آرزو نمیا-

 به روم پاشوند و لب زد: عاشقتم. یلبخند

 .دیرو بر  کیو ک برگشت

کادوش  متیبه اندازه ق یتا کادوها باز بشه. هر کس دیزنینم کیه کگفت: دست ب عیسر  الدیم

 !خورهیم کیک

 خنده زدند. ریحرفش همه ز  نیا با

 کادو رو برداشت. بلند اسم روش رو خوندم: روژا. نیاول فرهاد

 .زمیعز  ی: مرسفرهاد
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 ناقابله. دی: فدات، ببخشروژا

 .یخور یناقابل م کیشما هم ک زم،یعز  کنمیگفت: خواهش م طنتیبا ش الدیم

 گرفت: امخنده

 .الدیم-

 .مزهیبا خنده گفت: انقدر مزه نپرون، ب فرهاد

 رفت. یبعد یرنگ بود. فرهاد تشکر کرد و سراغ کادو دیسف راهنیپ هیرو باز کرد،  کادو

خت و بهم اندا ینگاه کردم،ینگاهش م زدهجانی. هدیمن رس یکادوها رو باز کرد تا به کادو تمام

هاش برق زد. مجسمه رو از تو جعبه که تو جعبه بود، چشم یز یچ دنیدر جعبه رو باز کرد. با د

 برآمده بود. کمیمن و فرهاد که شکم من  یدر اورد. مجسمه

 زده نگاهم کرد: جانیه

 روژان؟-

 احساس گفتم: جانم؟ با

 ...هیعال نیا-

 محکم بغلم کرد: و

 قربونت بشم من.-

 بغلم کرد، بچه لگد زد. از تو بغلش جدا شدم، دستش رو گرفتم و رو شکمم گذاشتم: تا

 ... لگد زد.لدای یهم کادو نیا--

 :دیذوق خند با

 .کنهیتو مواقعِ حساس اظهار وجود م شهیقربونش بشم که هم-

 لبخند بهش نگاه کردم. با
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*** 

 .میخونه شد وارد

 از پشت بغلم کرد؛ عیسر 

 .نمیبب سایوا-

 :دمیخند زیر 

 جونم؟-

 :دیگوشم رو بوس ریز 

 ؟یکنیم تیکه منو اذ-

 ادام رو در آورد: و

 .رونیوقته نرفتم با بچه ها ب یلیفرهاد لطفاً؛ خ-

بود که از ترس  یحرکت بغلم کرد. انقدر حرکتش ناگهام هی. با دمیحرفش بلند خند نیا با

 زدم. یغیج

 .زمیگفت: نترس عز  مهربون

 تو اتاق. وارد اتاق شد و در رو با پاش بست. میرفت و

 نشدم؟ نیفرهاد سنگ-

 تخت گذاشتم؛ یرو

 .یلیچرا خ-

 زدم: غیج

 فرهاد-
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 کردم. یو گفت: شوخ دیخند

 انداخت. اومد رو تخت و بغلم کرد. شیآرا زیم یدستش زدم. کتش رو در آورد و رو رو

 برم لباسم رو عوض کنم؟ شهیفرهاد، م-

 اخت؛باال اند ییابرو

 .دهیپرنسس کنارم دراز کش کنم،یلباس حس م نیبا ا ینجور ینچ، ا-

 ام گرفت؛حرفش خنده از

 .کنمیم ی. بزار عوض کنم، حس خفگوونهید-

 رو از دور کمرم برداشت. دستش

 .ایزود ب یباشه برو، ول-

 ؟یخوشگل شده بود یلیبهت گفتم خ یشدم که گفت: راست بلند

 نچ!--

 تخت بلند شد، یرو از

 .گهیگفتم د-

 .یخنده گفتم: آره االن گفت با

 ستادیلباس رو باز کنم؛ اما نشد. فرهاد پشت سرم ا پیکردم ز  یسع نه،ییآ یرو به رو ستادمیا

پهلوم گذاشت. از تو  یدستش رو، رو هیبود، گذاشت.  پیز  یدستم که رو یو دستش رو، رو

 .دیکش نییرو پا پیشد و آروم ز  رهیهام خبه چشم نهییآ

 :دیرو بوس امگونه

 لباست رو عوض کن قربونت بشم.-

 چشم.-
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 سمت حمام رفت. و

*** 

رو لبم اومد. دستم  یرو به روم بود. لبخند یکم یرو باز کردم. صورت فرهاد با فاصله هامچشم

 .شهیم داریب کهوی دم،یدستم رو عقب کش یرفت که بزارم رو صورتش؛ ول

فرهاد هنوز خواب بود. پنجره که باز بود  رون،یاخل حمام. از حمام که اومدم بشدم و رفتم د بلند

 .ادیکه نور تو اتاق ب دمیرو بستم و پرده رو کش

 فرهاد!-

 نشستم و چند بار صداش زدم. کنارش

 هاش رو باز کرد:هاش تو هم رفت. چشمخورد. اخم یتکون

 روژان؟-

 جان؟-

 رو گرفت، دستم

 !ستیحالم خوب ن-

 شده؟ یگفتم: چ نگران

 د،یشکم خواب یرو تخت خورد و رو یتخت غلت رو

 .دونمینم-

 ؟یبرگرد فرهاد، نکنه سرما خورد-

 ،یذار یحمام و آخرش هم پنجره رو باز م یر ینصف شب م یحرص ادامه دادم: بله وقت با

 .گهید شهیم نیهم

 گذاشتم. اشیشونیپ یتخت رفتم و دستم رو، رو یرو
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 . فرهاد جان پاشو!یآخ تب دار -

 گفت: جون روژان حال ندارم. حالیب

آب بزن تو  هی. پاشو لباساتو عوض کن، هایدلم. تب دار  زیگفتم: پاشو عز  یلحن مهربون با

 ریاس، قلبم تقرمز شده یهاچشم دنیصورتت تا واسه سوپ درست کنم. برگشت سمتم. با د

 .دیکش

 روژان!-

 جونم؟-

 رو گرفتم: دستش

 پاشو.-

 شد: بلند

 ؟یخونیرو بازم م ییبعد برام اون الال-

 زدم، یلبخند

 .خونمیباشه م-

 هاش رو عوض کرد.و صورتش رو شست، لباس ییتو دستشو رفت

 .چوندمیبرگشت، مالفه رو دورش پ تا

 فرهاد؟ نییپا میبر -

 چشم خانمم.-

 دم،یرو بوس اشگونه

 رو عقب برد: صورتش

 !یشیم ضینکن مر -
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 گفتم: چشم! ییادهیلحن کش با

 بهم رفت. یاواسش فرستادم که چشم غره یمبل نشست، دوباره بوسش کردم و چشمک یرو

. کنارش رونیرفتم ب ز،یتم ییاتو آشپزخونه. کاسه رو پر از آب کردم و همراه با پارچه رفتم

 گذاشتم. اشیشونیپ ینشستم، پارچه رو تو آب بردم و رو

 .روژان یمامانا شد هیچقدر شب-

 .گهیزدم و با ناز گفتم: مامانم د یلبخند

 رو لبش اومد. یام اشاره کردم. لبخندبه شکم و

 اومد. نییاش پاکه تب یگذاشتم تا زمان شیشونیپ یکردم و رو سیپارچه رو خ گهیبار د چند

 .نییآوردمش پا ولیزده گفتم: ا جانیه

 زد. یمحو لبخند

 ات.استراحت کن تا سوپ درست کنم واسه کمیگفتم:  مهربون

بره. خوبه امروز هم  تونهیو گفت نم الدیزنگ زد به م دمیدوباره اومدم تو آشپزخونه. شن و

. مواد سوپ رو در آوردم؛ چون خودم ذاشتمیبره هم نم خواستیهرچند اگه م ره،یشرکت نم

تو  ختمیوپ آماده شد، ر که س دیطول نکش ادیسوپ ساده دوست داشتم،ساده درست کردم. ز 

 .رونیظرف و رفتم ب

 گذاشتم. خوابش برده. زیم یو ظرف رو رو ستادمیسرش ا یباال

 صداش زدم: آروم

 .زمیفرهاد؟ عز -

 هاش رو باز کرد.زد و چشم پلک

 گفت: جونیب
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 جانم؟-

 پاشو سوپ درست کردم.-

که نگذاشتم و خودم سوپ رو  رهیبلند شد. خواست ظرف سوپ رو ازم بگ یحالیزور و با ب به

 گفت: یجونیب یکردم. با خنده کیاش نزدبهش دادم. قاشق رو به دهن

 !یدادیغذا م ینجور یات ابه بچه دیتو االن با-

 کردم: یاخم

 ! حرف نزن و بخور.سیه-

 چشم.-

گذاشتم، دستش رو گرفتم و  زیم یسوپ تمام شد، ظرف رو رو نکهیدهنش رو باز کرد. بعد از ا و

 روش زدم؛ یابوسه

 .ارمیمن برم سر کوچه دکتر رو ب-

 کرد: یاخم

 .خوادینم-

 گفتم: طنتیش با

 ؟یترسینکنه از سوزن م-

 گفت: عیسر 

 .میبا هم بر  ایاصالً ب ر؛ینخ-

 خنده گفتم: با

 .یترسینم دمیباشه بابا فهم-

 .دیخند آروم
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 .امیزود م-

 توجه نکردم. ،یبر  خوادیگفت نم یرفتم تو اتاق. هر چ و

 .امیحواست به خودت باشه. زود زود م-

 بوس فرستادم. اشواسه

 گفت: یلحن نگران با

 نرو روژان.-

رو محکم  فمیبود. ک شهیتر از همنگاه کردم، خلوت ابونیاومدم. به خ رونیاز ساختمون ب یول

با شدت کنارم ترمز کرد. با ترس  ینینرفته بودم که ماش شتریگرفتم و حرکت کردم، چند قدم ب

امدند و به طرفم هجوم  رونیام گذاشتم. دو تا مرد بشکم یام رو رودست عیعقب رفتم، سر 

 مینیدستمال جلو ب هیکه  زدمیم غیزدم، خواستم بدوم که گرفتنم، مدام ج غیجآوردن. 

 گذاشتند.

 شد.هام بسته چقدر تقال کردم که ولم کنند، نشد و در آخر چشم هر

 

 کل" ی"دانا

 

 یهالیساعت بود که روژان رفته بود. با تحل می. به ساعت نگاه کرد، نخوردیتو اتاق تاب م نگران

طاقت  اومد،یتا االن م دینبود و روژان با ادیمطب تا خونه ز  یکه کرده بود، فاصله یایذهن

رو  نیب رفت، ماشرفت. به سرعت سمت مط رونیهاش رو عوض کرد و ب. تند تند لباساوردین

 مطب رو گشت. شیهاشد و وارد مطب شد. با چشم ادهیپ عیمطب نگه داشت، سر  نارک

 زد: داد

 روژان؟-
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 که اونجا بود برگشت سمتش. یکس هر

 بلندتر داد زد: نباریو ا دوباره

 روژان؟ روژان!-

 اش اومد:به سمت یمنش

 شده آقا؟ یچ-

 گفت: نگران

 زنم. زنم کجاست؟-

 با تعجب گفت: یمنش

 ه؟یزنت ک-

 روژان رو گرفت. یاومد و شماره رونیب یبه منش توجهیب

 مشترک مورد نظر خ...-

 . با عجز به اطراف نگاه کرد.دیکر، دوباره زنگ زد و باز همون صدا رو شن قطع

 زد: لب

 روژان؟ ی_کجا رفت

 

*** 

 

 .کردیتر مو فرهاد رو کالفه اوردیبود، مدام اسم روژان رو م دهیچیراحله تو خونه پ هیگر  یصدا

 .ستیاونجا هم ن دا،ی: زنگ زدم به وروژا
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 گفت: هیبا گر  راحله

 جا رو بگردن.با فرهاد برن همه اد،یروژا زنگ بزن به برادرت بگو ب-

 اورد،یطاقت ن گهی. ددیروژان رو گرفت و باز هم همون صدا رو شن یواسه بار هزارم شماره فرهاد

 ییو به هر جا گشتیم هاابونی. با سرعت تو خرونیرو برداشت و از خونه زد ب نیماش چیسوئ

 .زدیسر م د،یرسیکه به ذهنش م

 فرمون زد؛ یحرص محکم رو با

 روژان؟ ییکجا-

 بود. یاش، وقت رفتن روژان واسه چصبح یمتوجه شده بود اون دلشوره تازه

 

 "روژان"

 

 یصندل یخونه که واسم ناآشنا بود. رو به روم، رو هیکردم، آروم باز شد، به اطراف نگاه  هامچشم

. دستم رو تکون دادم که هیک نمیخانم نشسته بود که چون پشتش به من بود، نتونستم بب کی

 صحنه افتادم. نیآخر  ادیاس. متوجه شدم بسته

 زدم: داد

 ؟یهست یتو ک یه-

اش آخر سوژه بود، مصداق بارز ومدنا یمرد چاق از در وارد شد؛ ول هیکه  زدمیداد م نجوریهم

 اش گفت:کلفت یبا اون صدا” داخل. ادیب تونستیاز در نم“ گفتنیحرف بود که م نیا

 ببندم دهنشو خانم؟-

 در هم رفت و با حرص گفتم: هاماخم
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 دهن آقا تو ببند خپل!-

 بهش رفتم. برگشتم سمت زن: ییابهم رفت؛ متقابالً چشم غره ییاغره چشم

 ؟یهست یک نمیبرگرد بب یه-

 یچون اون سمت یام؛ ولانداخت و برگشت سمت نیزم یاش بود رو روکه در دست یگار یس زن

 .نمیاش رو بببود، نشد چهره کیتار  یادیبود، ز  ستادهیکه اون ا

 گفتم: بلند

 .نمتیبی!؟ نمیها رو روشن کنبرق شهیم-

 نا،یم دنیچند قدم اومد. با د د،یچیاش تو اتاق پکفش یهاپاشنه یام و صداسمت اومد

 رو لبش نشست: یناباورانه نگاهش کردم، پوزخند

 ؟یشد الل شد یچ -

 تو هم رفت: هاماخم

 نجا؟یا یآورد یمنو واسه چ ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 نفرت نگاهم کرد: با

 فعالً زوده. یول گم؛یبهت م-

 داد زد: و

 حامد!-

فکر  نی. از استیو... ن موریهوشنگ، ت نایام گذشت، چه عجب اسم ااز تو ذهن لحظهکی

 ام:دهن یرو به روم، محکم زد تو ضیآدم مر  نیخندم گرفت که ا

 ؟یعوض یدختره یخندیم یبه چ-

 حرص داد زدم: با
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 !یچته؟ به خودت شک دار  یروان-

 ام آورد:صورت کیفکم رو گرفت و صورتش رو نزد انهیوحش

 ند دهن تو!بب-

 دوباره داد زد: و

 حامد.-

 سمتمون. دیکه بدتر از اون چاقه، چاق بود. دو حامد

 بله خانوم؟-

شکمم گذاشت،  یتفنگش رو رو یبرداشت. حامد لوله زیرو از رو م شیمن اشاره کرد و گوش به

 وحشت زده نگاهش کردم:

 ؟یعوض یکنیکار مچه-

 گفت: یطانیش یبا خنده نایم

 با فرهاد. کیکوچ یباز  هیفقط  ،یچیه-

 اومد: یبلند یصدا ن،یدورب یزمان با صداکنم، هم ینفرت نگاهش کردم. جرعت نداشتم کار  با

 عشقم من اومدم.-

 رهیزده سمت در برگشت. دستگوحشت نایشک سمت دربرگشتم، صدا بدجور آشنا بود. م با

 تم زد.که وارد شد، بُه یشخص دنیاومد و در باز شد. با د نییپا

 لب زدم: ناباورانه

 رهام!؟-

 رهام هم بدتر از من بود. حالِ 

 داد زد: یعصب نایم
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 داخل؟ یاومد یجور تو چه-

 رو به حامد داد دزد: و

 ن؟یکدوم گور  هیپس بق-

 .میکردیرو نگاه م گهیدو رهام هنوز بُهت زده هم من

 برگشت: نایسمت م رهام

 نا؟یچه خبره م نجایا-

 با حرص گفت: نایم

 ؟یواسه چ نجایا یساکت شو، تو اومد-

 داد زد: و

 ببندن کنار خواهرش! نمیحامد بگو ا-

 هجوم برد: نایبه طرف م رهام

 !؟یچه خبره؟ روژان رو چرا بست نجایا گمیدارم م ،یخفه شو عوض-

 زدنیم که مامان و روژا ازش حرف یفکر بودم که اون کس نیدو نفر گرفتنش؛ اما من، تو ا عیسر 

 کردیو تقال م زدیداد م یچرا؟رهام ه یول ناس؟یم یرهام رو مجبور کرده بره سرباز  گفتنیو م

 بستند. یو در آخر رهام رو به صندل شدیکه از دستشون خالص بشه؛ اما نم

 

 کل" ی"دانا
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 داد. با نگاه خسته به ساعت نگاه کرد، دوازده شب بود و هنوز هیرو بست و به درد تک در

کنه. خودش رو  یفرهاد کار  یهم نتونست برا سیپل یکنه. حت دایاش رو پنتونسته بود روژان

 اش باال رفته بود. با خودش فکر کرد:مبل انداخت، دوباره تب یرو

که واسم سوپ  ییلباسم رو عوض کنم!صورتم رو بشورم؟ کجا یکه مجبورم کن ییروژان کجا-

 ؟یدرست کن

 اش ُسر خورد.گونه یرو هاشاشک

 

*** 

 

 میشکنم رو ها آیینه میکنم فکر تو به وقتی"

 پیرهنم رو تو ی سایه ،میزنه شب هر تو عطر

 "تنم به میفته لرزه میکنم فکر تو به وقتی

*** 

 

 دونستینم یحت نکهیتاقچه برداشت. در دلش آشوب بود، از ا یرو از رو یعکس عروس قاب

 روژان کجاست.

 

 بزنم حرف تو با فقط میخوام من دنیا کل تو"

 نیستی تو وقتی خونه ساکته چقدر

 "نیستی تو وقتی خونه طاقته کم چه
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 بود. خودش دهیچیخونه پ یاش تو فضاهق هق مردونه یعکس رو در بغلش گرفت و صدا قاب

 تخت انداخت و بالشت روژان رو تو بغل گرفت. یرو رو

رو  یدر. همونجور که گوش یزمان شد با صداهاش رو باز کرد که همچشم یگوش یصدا با

 طرف در رفت. داشت،یبرم

که تازه وارد شده  الدیشوکه شد. م رش،یز  امیعکس و پ دنیرو هم باز کرد. با د امیباز کرد، پ درو

 :دیفرهاد نگران پرس یچهره دنیبود با د

 شده؟ ی_فرهاد چ

 کرده بود، با بغض تو صداش گفت: هیهم وارد شد. دوباره گر  دایو

 نشد؟ دای_روژان پ

 نگاه بُهت زدش رو به اون دو انداخت و لب زد: فرهاد

 !؟نایم-

 گفت: عیسر  الدیم

 ؟یچ نایم-

 بُهت در اومد و بلند گفت: از

 هستن؟ نایم شِ یروژان و رهام پ-

 دو متعجب به فرهاد نگاه کردن. هر

 ؟یرهام واسه چ یول دم؛ین رو فهم: روژاالدیم

 کالفه گفت: فرهاد

 !دونمی! نمالدیم دونمینم-
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 شماره زنگ بزن. نی: خب به همدایو

 زنگ زد؛ اما خاموش بود. عیسر  فرهاد

 حرص گفت: با

 رو خاموش کرد. یگوش یعوض-

 تا زنگ بزنه. میمنتظر بمون دی: باالدیم

 گفت: طافتیب فرهاد

 کنم. داشیپ دیدنبالش بگردم، با دیبا الدینه م-

 از کجا؟ ی: ولالدیم

 !کنمیم داشیپ یول دونم؛ینم-

 زد. رونیخونه ب از

 : کجا؟الدیم

 !دیایب-

 شدند، حرکت کردند. نیسوار ماش تا

 

 

 "روژان"

 

 رهام؟-

 بله؟-
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بار از  نیام واسه اولداغون بود؛ البته حق هم داشت. داداش اشافهیرهام برگشتم. ق سمت

 !یاینفر هم بد از آب در اومد. اونم به چه بد هینفر خوشش اومده بود و اون  هی

 شه؟یم یبه نظرت چ-

 .بود، به من زل زد شیهاکه در چشم ینانیام و با اطمسمت برگشت

 روژان! فتهیتو و اون بچه ب یبرا یاتفاق ذارمینم نجام،یتا من ا-

 یعاشقِ ک یدار  یگفتیرهام. کاش بهم م میدیفهمیبود، گفتم: کاش م میکه در صدا یبغض با

 ؟یشیم

 اش کرد:و با نفرت نگاه نایاومد داخل، رهام برگشت سمت م نایباز شد و م در

 دستام باز نشه! نیدعا کن ا نایم-

 تو صورتش زد: نایحرفو زد، م نیا تا

 که عاشقتم؟ ؟یفکر کرده بود یدهن تو ببند. چ-

 با نفرت به من نگاه کرد: و

 ازم گرفت! یعوض نینفر بودم. اون هم ا هیمن فقط عاشقِ -

 ً  با نفرت نگاهش کردم. متقابال

 : روژان رو ول کن بره!رهام

 خنده زد: ریز  نایم

 ؟یچه فکره خوب ؟یاِ... جد-

 گفت: یعصب و

 !یچ یعنیبفهمه درد  دیفرهاد با ر؛ینخ-
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که تو شکمم  یام داد. از دردبه شکم یام گذاشت، فشار شکم یشد، دستش رو رو خم

 شد، اخم هام تو هم رفت. رهام داد زد: جادیا

 ولش کن کثافت.-

 زد. یهم لگد بچه

 کرد: یطانیش یخنده نایم

 !هیمثل باباش وحش نمیا-

و  خوردیاش بلند تر شد. رهام مدام سر جاش تکون مزدم، خنده یغیشکمم زد. ج یمحکم رو و

 عقب رفت: نای. مزدیداد م

 هو تمام! هار نشو!-

 زل زد: نایم یهابا نفرت بع چشم رهام

 آشغال، نجس.-

 به رهام زد: یچشمک

 !ینجس بودم که عاشقم شد-

ماجرا چه  نیرفت و فقط واسه رهام افسوس خوردم که بعد از ا ادمیحرفش، درد خودم  نیا از

 .ادیسرش م ییبال

 که رهام گفت؛ رفتیسمت در م داشت

چشم هام رو  یمکث چیوضعت بدون ه نیا دنیکه عاشقت بودم، چون با د ستمیراحت نمن نا-

چون فرهاد رو از دست  ؟یر یگیم شیآت یچرا دار  یدونیتو... م یول بندم؛یعشقت م یرو

 چون فرهاد عاشقت نبود، چون فرهاد دل به تو نجس نبست. ،یداد

 برگشت و داد زد: نایم
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 خفه شو!-

 ادامه داد: رهام

که  یبه کس یتو دل بست یول ست؛یشدم و فراموش کردنش سخت ن فیآدم کث هیمن عاشقِ -

 .زنهیم شتیکه داره آت نِ یمرده و هم

 هجوم آورد سمتش: نایم

 گفتم دهنتو ببند.-

 خفه ادامه داد: یرهام گذاشت؛ اما رهام با صدا یگلو یرو رو دستش

 ؟یرم کرد یدیرو شن قتیشد؟ حق یچ-

 افتادند: نیزم یو رهام رو یرهام رو هول داد که صندل زیجنون آم نایم

 دهن تو ببند کثافت!-

 و داد زد: دادیتو شکم و پهلوهاش، مدام به رهام فحش م زدیم یبا پا ه و

 !مانیپ-

 گفت: زد،یکه نفس نفس م یوارد اتاق شد، در حال ینام مانیپ

 تا الل بشه حرومزاده رو! دشیانقدر بزن-

 لبش گفت: یم زد. رهام با پوزخنده روبه رها یلگد و

 بسه! یکه سوخت نیهم-

 برگشت و اسلحه رو سمت رهام گرفت. دفعهکیمشت شد،  نایم یهادست

 .مانیزد: بلندش کن پ داد

 حرف بزنم. تونستمینم ادینگاه کردم. از شوک ز  نایزده به م وحشت
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 "فرهاد"

 

 . کالفه به اطراف نگاه کردم.ستادمیا ابونیخ کنار

 داداشم. زنهیزنگ م نای: فرهاد برگرد خونه، خود مالدیم

 کنم. داشیپ دینه من با الد،ینه م-

 .رنیگی. خط روشن بشه ردش رو ممیداد سیرو به پل نایفرهاد؟ ما که خط م ی:آخه چجور الدیم

 .الدیسمت م برگشتم

 ؟یدی. فهمرمینم ییمن جا الدیگفتم: م یجد

 .رمینم یینکنم جا دای: تا روژانم رو پدیلرز  صدام

 ؟یسوز  یتو تب م یدار  ؟یفرهاد به خودت نگاه کرد یبغض دار گفت: ول یبا صدا دایو بارنیا

 !رمینم ییداد زدم: گفتم جا طاقتیب

 .ییبهم برسون که کجا یجور  هیروژان؟ جون فرهادت  ییفرمون گذاشتم. کجا یسرم رو رو و

من  یاز باغ پدر بزرگم. از شهر دوره؛ ول نمی: ادیچیتو گوشم پ نایزده م جانیه یصدا ناگهان

 کنم، فرهاد قشنگه مگه نه؟ یزندگ نجایدوست دارم ا

 زده سرم رو باال گرفتم. جانیه

 کردم! دایپ-

 ؟یبا تعجب برگشتن سمتم: چ دایو و الدیم

 .الدیکردم م دایپ-

 رو روشن کردم، حرکت کردم. نیماش عیسر  و
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 "روژان"

 .کردمینگاه م نایزده به م وحشت

 .نایزدم:نه م لب

. دهنم شدیم شتریترسم ب شد،یم کیکه نزد یزد و سمت رهام اومد. با هر قدم یپوزخند

 بزنم. یحرف تونستمیخشک شده بود و نم

 ؟یدست به اسلحه شد یحرف کم آورد ه؟یزد: چ یپوزخند صدا دار  رهام

افتاد و  یاش تو صورت رهام زد که دوباره صندلاسلحه رو باال برد و محکم با ته نایم هوکی

 زدم. یغیداد رهام بلند شد. ج یصدا

 سمتم و داد زد: خفه شو. برگشت

 .یتو اتاق بغل نیار ی! دوتاشون رو بدی... ببندنویدهن ا نیببند-

 رو شروع شد. یبره که برگشت: برنامه اصل خواست

فرهاد بغض تو گلوم  یآور  ادیبود. با  شمیبرم داشت. از ته دلم خواستم االن فرهاد پ ترس

 .ختیام ر هام رو گونه. اشککشهیم ینشست. روژان به قربونش. حالش خوب نبود، االن چ

 لب زمزمه کردم: فرهادم. ریز 

 بود، سمتم اومد و دستم رو باز کرد. به رهام نگاه کردم. مانیکه اسمش پ پسره

 بکنن. یغلط چیه توننینگام کرد: نگران نباش... نم مهربون

 نخون. یکه کنارِ رهام بود، زد تو سرش: با دست بسته کُر  یمرد

 تو خفه شو!-
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 می. از اتاق رفتختیرو گونم ر  یشتر یهام با شدت بتو شکم رهام زد. اشک یمشت مرد

 درش بسته بود. یتو در تو توش بود؛ ول گه،یاتاق د هیکه  گهیاتاق د هیبردنمون تو  رون،یب

 .ادیبذارش تا خانوم ب جانی: هممانیپ

 .رونیرفتند ب و

 رفتم سمته رهام و محکم بغلش کردم. نیپام باز بود، واسه هم دستو

 !ترسمیرهام من م-

 رو پشت سرم گذاشت: نترس خواهر خوشگلم. دستش

 .دیرو بوس میشونیپ

 .میبر  نجایاز ا دیخوب نبود. االن حتماً بدتر شده، ما با: رهام، فرهاد حالش دیلرز  صدام

 .دمی... بهت قول ممیر ی. مزمیباشه عز -

 ییچه بال نکهیو فکر ا نجامیروزه ا2باز هم نگران فرهاد بودم.  یآروم گرفتم؛ ول کمیبغلش  تو

مغرور وارد اتاق شد و  لیبا همون استا نای. در اتاق باز شد، مکردیم اموونهید اد،یب خوادیسرم م

 به منو رهام انداخت؛ ینگاه

 رو! ببند دستش-

 واریبودند و به د ستادهیمثل ماست ا یهم بودن؛ ول گهیجلو اومدند، چند نفر د مانیو پ حامد

 : پاشو!دیزل زده بودند، دست رهام رو بستند و حامد دستم رو کش

به در زد  ییاکه درش بسته بود رفت، تقه یبه سمت اتاق نایاش کردم و بلندشدم. منفرت نگاه با

 رهام رو هول داد داخل؛ مان،یو در باز شد. رفت داخل و پشت سرش پ

 !نمی: برو تو ببمانیپ

 رو به روم شوکه شدم. یصحنه دنیهم من رو برد داخل، برگشتم که با د حامد
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بود، تک تک  دهیپوش یدکتر  یهاکه لباس یکنارش و بدتر از اون زن زاتیتخت و تجه به

ام گذاشتم و دست حامد رو شکم یرو فرا گرفت. دستم رو رو کلمینگاه کردم. وحشت تمام ه

 پس زدم.

 زدم: ولم کن. غیج

 .شدینم یکردم که ولم کنه ول هیزدم، گر  غیمحکم گرفتم. ج یول

 ؟یکن یچه غلط یخوای: منایرو به م رهام

 به رهام گفت: شروع کن کارت رو! اعتنایب نایم

 که بچه انقدر بزرگه؟ دیخانوم شما نگفته بود یگفت: ول زنِ 

 ؟یچ یعنیبا شک گفت:  نایم

 .وفتهیواسش ب یتره. ممکنه مادر هم اتفاقکار سخت ینجور یزن: ا دکتر

 داد زد: بدرک، کارت رو شروع کن. نایم

که بتونه از دست  زدیبه تخت نکنه. رهام داد م کیکه منو نزد کردمیو تقال م زدمیم غیج من

 حرکت برگشت. هیبا  نای. مدادیفحش م نایکنه و مدام به م داینجات پ مانیپ

 یکه به رهام خورد، الل شدم. سرم رو برگردوندم. بُهت زده به رهام که رو یر یت یصدا دنیشن با

 رهام بود. خِ یفقط نگاهم م کردم؛یحرکت نم زدم،ینم غیج گهی. دکردمیافتاده بود، نگاه م نیزم

 

 

 کل" ی"دانا

 

 خونه ترمز کرد. یجلو
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 کجاست؟ نجای: فرهاد االدیم

دور کن؛ اگه  کمیرو  نی. من که رفتم داخل، ماشدیسیوا نجایهم دای: تو و والدیسمت م برگشت

 .سیزنگ زدم بهت، تو زنگ بزن پل

حال کجا  نیفرهاد. با ا سایدستش رو گرفت: وا الدینشست که م رهیرو دستگ اشدست

 !امیمنم م ؟یبر  یخوایم

 .دایو شینه. تو بمون پ الدیکالفه گفت: م فرهاد

 نگران به فرهاد نگاه کردند. دایو و الدیشد. م ادهیپ نیرو پس زد و از ماش الدیم دست

 نجان؟یبه نظرت روژان و رهام ا الدی: مدایو

 با فرهاد. رفتمی. کاش مادیو دونمیگفت: نم سردرگم

بودن زنگ  نجایفقط اگه ا شم،یدور م نجای. من از االدیگرفت: برو م الدیرو از دست م چیسوئ

 نگاه کرد. دایبا شک به و الدی. مسیکه زنگ بزنم به پل دیبزن

 .دمی. من حواسم به خودم هست، قول مالدیگفت: برو م نانیبا اطم دایو

 خودش رو گرفت. میتصم دایبه شک بود که با حرف و دو

 داره! ازیبرو فرهاد االن بهت ن-

 رو بغل کرد. دایجلو رفت و و الدیم

 .زمیاش گفت: مواظب خودت باش عز دم گوش آروم

 یحرکت کرد. فرهاد به هر سخت عیهم سر  دایسمت خونه، و دیشد. دو ادهیپ نیاز ماش عیسر  و

تو  گاردیبه اطراف نگاه کرد. فقط چندتا باد وار،ید یبره رو نکهیباال رفت، قبل از ا واریکه بود از د

که  یگاردیباد شیپا ی. با صدادیپر  نییباال رفت و پا واریحواسش نبود. از د یبود که کس اطیح

پا هر لحظه  یکرد. صدا میخودش رو پشت درختچه قا عیبود، برگشت. سر  یکیدر نزد
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شد. با تعجب بهش  نیپخش زم گاردیو باد دیچیتو فضا پ یآخ ی. صداشدیم ترکینزد

 نگاه کرد.

 .نجانی. هممیبدو داداشم. بر -

 الد؟ینگاه کرد: م الدیمتعجب به م فرهاد

 .دیما رو ند یبدو تا کس-

 ؟یکنیچکار م نجایشد: تو ا بلند

 .میبهش رفت: حاال وقتشه؟ بر  ییاچشم غره الدیم

 .میبر  ،یشد و اسلحه مرد رو برداشت: اوک خم

 شدند. میقا یآروم پشت سر هم رفتن. پشت درخت بزرگ یهاقدم با

 الد؟یم-

 بله؟-

 .میار یچند نفرو ب نیاول دخل ا دیبا-

ً یزد: دق یچشمک  تو هم برو داخل. کنم،یتا نره غول رو سرگرم م3 نی... پس من اقا

 از پشت درخت خودش رو وسط انداخت: الدیم کهویخواست بگه نه.  تا

 ون؟یآقا ی_آها

 برگشتن سمتش.3 هر

 فرهاد تو هم رفت: یافهیق

 .الدیتو روحت م ی_ا

 برگرد سمت فرهاد؛ نکهیا بدون
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 _بد بود؟

 شد، تو برو! یهر چ الدیآرام گفت: جان م و

 از اون مردها بلند گفت: یکی

 .نشیر ی_بگ

 .الدیسمت م دنیدو و

گاه کرد، دو دل بود، ن الدیاش نشن. نگران به مکه متوجه دیتر کشخودش رو عقب عیسر  فرهاد

به اطراف نگاه کرد، تا  عیبه خودش اومد. سر  اومد،یکه از تو خونه م یغیج ینه که با صدا ایبره 

برگشت و  کهویکرد، در آخر  یمکث ستاد،یاش نشست، ارو شونه یکنه، دست یخواست حرکت

 افتاد. هوشیکه کنارش بود زد. مرد ب یصورت مرد تو یمشت

 .یآخ-

 پا محکم زد تو شکمش: با

 _حقت بود.

از  نانیبه اطراف انداخت. با اطم یشد، دوباره نگاه اجمال میقا واریسمته خونه. پشت د دیدو و

 فرستاد و بعد طرف در رفت. امیپ دایاول واسه و ست،ین یکس نکهیا

رفت، مرد با قدم عقب  هیدر بود افتاد.  یکه رو به رو ییااش به مرد گندهباز کردن در، نگاه با

 .کردیپوزخند بهش نگاه م

 گذاشت: اشقهینفر از پشت اسلحه رو کنار شق هی ناگهان

 خانوم. نایم شیپ برمشی_برو کنار، خودم م

 نگاه کرد. الدی. مرد با شک به مدیکش ینفس راحت الد،یم یصدا دنیشن با

 خانمم. نای! من دوست پسر مگهی: برو کنار دالدیم
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 اش گرفت.خنده الدیحرف م از

 گفت: عیسر  مرد

 .یآقا عل دیی_آها... بله بفرما

 کنار رفت. آروم تو گوش فرهاد زمزمه کرد: و

 .ی_هم رهام، هم عل

 زد تو سرِ فرهاد: و

 .خوادیرو م قهیهنوز تو عت ی_ول

 .الدیدرد م-

 شد. فرهاد نگران برگشت: شتریب غیج یسالن که گذشتند، صدا چیپ از

 .ادیو اون اتاق مصدا از ت الدی_م

تو پاش نبود.  یجون گهیواقعا د الد،یسمته در؛ اما در قفل بود. کالفه برگشت سمت م دیدو و

 با پا تو در زد. کهوی الدیم

 .یغم ندار  ،یداداش تا منو دار  ایب-

 که تو اتاق بود رفت. یگرفت و به سمت در  الدیاز تو دسِت م عیاسلحه رو سر  فرهاد

که تو دسِت دکتر بود نگاه کرد. چشم هاش رو  یغیجون به ت یب یهاشد و با چشم ساکت

 بست و از ته دل خدا رو صدا زد.

. کردیناباوارنه به فرهاد نگاه م نایافتاد. همه برگشتند سمت در. م نیزم یرو یبد یبا صدا در

 نبود. نایم یروژان انقدر شوکه بود که متوجه دنیفرهاد از د

 شک لب زد: روژان؟ با

 .دشیر یبگ د؟ی: چرا معطلگاردهایبرگشت سمت باد یعصب انیم
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 یز یآم دیگرفت و با لحن تهد نایقدم حرکت نکرده بودن که فرهاد اسلحه رو سمت م هی

 !زنمیبخدا م نیایجلو ب گهیقدم د هیگفت: 

 داد زد: بگو روژان رو ول کن. و

 .دینزد که فرهاد ماشه رو کش یحرف نایم

 .دیگفت:باشه، باشه. ولش کن عیسر  نایم

دستش رو گرفت و  نایاز جاش بلند شد، چند قدم رفته بود که م عیکنار رفتن دکتر، روژان سر  با

 .دیسمت خودش کش

 گذاشت. اشقهیشق یرو رو اسلحه

 به فرهاد زد: بنداز اسلحه رو. یپوزخند

 روژان بود. یاش رونگاه نگران فرهاد

 حه رو!داد زد: گفتم بنداز اسل نایم

 باال آورد. میتسل یدستش رو به معن فرهاد

 !دمیهم دم اتاق د نویرو انداخت تو اتاق: خانم ا الدیم یمرد زمان،هم

 ...یول ؛یآورد یهمه رو جمع کرد نمیبیبا خنده گفت: م نایم

 .دیاسلحه رو کش ماشه

بعد هم تک تک  کشم،یتوله سگت رو بکشم؛ اما اول زنت رو جلو چشمت م مینشد مستق-

 شماها رو.

بعد از اون شب که  یکرد کرد و ادامه داد: دوست داشتم فرهاد. بخدا دوست داشتم؛ ول یمکث

 گرفتم. نهیبد ازت ک ،یخونم و دست روم بلند کرد یاومد



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

500 

 

من  دمیگوش بده به من... بذار روژان بره، قول م نایگفت: م یمیو لحن مال عیسر  فرهاد

 بکن. یخوایم یبمونم. با من هر کار 

 و جون بده! فتهیمن ب یتو، کنار پا یکه روژان جلو نهیباال انداخت: نه. لذتش ا ییابرو

 روژان فشار داد. قهیشق یاسلحه رو رو یبا حرص لوله و

 نجات بده. وونهید نیبا عجز گفت: فرهاد تو رو خدا منو از دست ا روژان

 ! خفه شو.یخودت وونهیشکمه روژان زد: د یبا ته اسلحه محکم تو نایم

 افتاد. نایم یشونه یرو حالیاز ته دل زد و ب یغیج روژان

 .یهجوم برد سمتش: ولش کن عوض فرهاد

 از پشت گرفتنش. عیسر 

 .نایم کشمتیبخدا م-

 نکن. دیبا خنده گفت: نچ نچ تهد نایم

شد. دستش رو قطع نکنند  یچ نی. ببکردیم دیتهد یرهام اشاره کرد: نگاه کن اون هم ه به

 خون ازش رفت! یلیخوبه، آخه خ یلیخ

 افتاده بود زد و برگشت سمت فرهاد. نیزم یجون رو میبه رهام که ن یچشمک و

 .میخب شروع کن-

 .خوردیگونش ُسر م یرو وقفهیروژان ب یهااشک

 نیزم یرو حالیروژان بسته شد و ب یهاگلوله چشم کیشکل یهاش رو بست. با صدا چشم

 افتاد.

 

 "روژان"
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 هام رو آروم باز کردم. چشم

 رو به روم بود. دایخندون روژا و و یچهره

 قربونت بشم!؟ یمهربون گفت: بهوش اومد دایو

 گلوله؟ یصدا یاومد؛ ول ادمیاتاق  یتو یهاصحنه نینزدم. آخر  یحرف

 نگاه کردم: من مردمه؟ دایتعجب به و با

 خنده. ریدو زدن ز  هر

 فرهاد کجاست؟ دا؟یشده و یچ-

 رهام افتادم. نگران تو جام تکون خوردم: رهام کجاست؟ ادی

 .گمیگذاشت: بخواب بهت م نمیس یبه روم زد و دستش رو رو یلبخند

 : رهام تو بخشه، حالش هم خوبه.روژا

 .بد شده بود یلیرو به زور بردش تا آمپول بزنه، آخه حالش خ الدیاالن م نی:فرهاد هم همدایو

 رو. افشیق نی! ببزی: درد... جمله آخرت گند زد همه چدایدست و یشدم. روژا زد رو ترنگران

 تو گلوم نشست: فرهاد کجاست؟ حالش خوبه مگه نه؟ بغض

 رو لبش نشست. یمن لبخند دنیاتاق باز شد و فرهاد وارد اتاق شد. با د در

 قربونت بشم. یسمتم اومد: به هوش اومد به

 .هیگر  ریزدم ز  دنش،یشد که با د یچ دونمیبغلم کرد. نم و

 بغلش کردم. محکم

 دل فرهاد! زینکن عز  هی: گر دیسرم رو بوس یرو
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 گونم رو پاک کرد. یرو یهاجدا شد و اشک ازم

 بهم نگاه کرد. مهربون

 ات تنگ شده بود فرهاد!دلم واسه-

 ات تنگ شده بود خوشگل خانم.منم دلم واسه-

 اومد داخل.اتاق باز شد و شهاب  در

 د؟یبه... روژان خانوم باالخره بهوش اومد-

 یول رون؛یرفت ب ح،یتوض کمیبه شهاب زدم. شهاب هم بعد از  یفرهاد رو گرفتم و لبخند دست

با  الدیم رونیاش، چند بار برگشت سمت روژا. تا رفت بتوجه کردم که تو طول صحبت کردن

روژان اشتباه  یدکتر روژا رو به جا یآقا نیواقعاً ا ای دمیمن اشتباه د گمیگفت: م طنتیش

 گرفت؟یم

 گرفت. امخنده

 !الدیانداخت:اِ... آقا م نییخجالت زده سرسو پا روژا

 .الدیکه در صداش بود، گفت: م ییابا ته خنده فرهاد

 !زنمیحرف نم گهیباال آورد: باشه من د میدستش رو به صورت تسل الدیم

 م؟یکرد دایشد که نجات پ یبچه ها چ یجو گفتم: راست رییتغ واسه

 ؛ییکردن، نه تنها واسه آدم ربا رهیرو دستگ نایم نکهی! اول اگمیزده گفت: من م جانیه دایو

 بلکه واسه قاچاق مواد مخدر!

 ابرومو باال بردم. یتعجب تا با

 دکتر که نبود! ،یدیهم که د یاون دکتر -

 بود! سیهاش رو درشت کرد و آروم گفت: پل چشم
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 گلوله هم از اسلحه خانوم دکتر... یصدا الد،اونیفرهاد و آقا م یادامه داد: به گفته  روژا

 خانم سروان بود. ی. از اسلحهدیکرد: آخ ببخش حیحرفش رو تصح عیسر 

 تمام باند مواد مخدر رو گرفتن؟ یعنیگفتم: چه جالب شد. خب  یلحن شگفت آور  با

اومد، بر  ریهم د سیاوضاع قمر در عقربه و پل دید ی:نچ، خانوم د... منظورم سروان، وقتروژا

 .نجانیشد که خدا رو شکر همه ا نیخودش رو انداخت وسط، ا فهیحسب وظ

 گفتم: رهام خوبه؟ ینیلحن غمگ با

 حالش از منم بهتره! نیبب اویگفت: هو ب یبا لحن شوخ الدیم

 ؟یسمتش: جد برگشتم

 .یهم باطن یحالش خوبه. هم روح زمیربون گفت: آره عز مه فرهاد

گفتند  دند،یموندن و بعد رفتن. مامان و خاله هم زنگ زدند و حالم رو پرس گهید کمی هابچه

 . برگشتم سمته فرهاد.شمیپ انیفردا حتماً م

 فرهاد؟-

 جونم؟-

 ؟یرو تخت کنارم بخواب یایب شهیم-

 تعجب گفت: رو تخت؟ با

 .میشیخنده گفتم: آره جا م با

 .امایخدا خواسته گفت: م از

 .ایخب ب-

 سمت در و اون رو قفل کرد، اومد سمتم. رفت
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لبم نشست. دستم رو دور گردنش حلقه کردم،  یرو یقی. لبخند عمدیتخت دراز کش یرو

 دستش رو دور گردنم انداخت. هیشکمم و  یدستش رو رو هیفرهاد هم 

 روژان؟-

 جونم؟-

 .یبخون ییواسم الال یقول داد هادتی-

 بخونم؟-

 :آره.دیبوس گونمو

 چشم.-

 کوتاه شده شب که بخواب ،ماه مثل تو الال الالشروع به خوندن کردم:  آروم

 گم قراری بی تو نشی ،گندم گل الال الال

 کم کم میره هم رو چشات ،مریم گل الال الال

 احساسم میخونه ازت ،یاسم گل الال الال

 خونه از رفته عزیزنم ،پونه گل الال الال

 دردم از پر تو بی ببین ،زردم گل الال الال

 فراموشم هرگز نکن ،آغوشم تو آروم بخواب

 من بهار و پاییز تو ،من کنار آروم بخواب

 خونه از رفته عزیزنم ،پونه گل الال الال

 ..دردم از پر تو بی ببین ،زردم گل الال الال
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 به خواب رفتم. ایشخص دن نیگرم شد و کنار بهتر  هامچشم

 

 

******* 

 

 گذاشتم. نیرو تو ماش لهیوس نیآخر 

 ومدن؟ین نایروژا چرا مامان ا-

 قرار گذاشتن. نایواال. فکر کنم با خاله ا دونمینم-

 آها. خب تمام شد.-

 ن؟یتو ماش یبذار  یندار  یاگهید زهیچ ؟یام:اِ... جدبرگشت سمت فرهاد

 گفتم: کمه؟ یتو هم رفت و با لحن ناراحت امافهیق

 تعجب نگام کرد: روژان؟ با

 بله؟-

 .دیخندیم زیر  زیر  ر،یسر به ز  روژا

 کمه؟ نایاشاره کرد: واقعاً ا نیتو ماش لیوسا به

 ؟یکردیمنو مسخره م یکردم: تو االن داشت زیهام رو ر  چشم

 سر به سرت گذاشتم. یول ست؛ین یخنده گفت: مسخره کلمه درست با

 اش: بدجنس.تو دست زدم
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با سرو صدا وارد  الدی. طبق معمول ممیبرگشت د،یچیپ ابونیکه تو خ یوقبوق ب یصدا با

فرهاد نگه داشت.  نِ یرو کنار ماش نیکرده بود. ماش ادیآهنگش هم تا آخر ز  یشد، صدا دونیم

مِن  دتونیشد: ع ادهیپ نیبا رقص از ماش الدیاومده بود. م الدیبا م اد،یهم که قرار بود ب دایو

 ...دایع

 خنده. ریز  میزد دایحرفش من، روژا و و نیا با

 الد؟یم ی: شروع کردفرهاد

 .زنهیضد حال م ی! حاال هایار یب یور ندار  نویگفت: روژان ا عیسر  الدیم

 عشقم. ایزد رو شونه رهام: تو فقط ب الدیم

 .میگفت: باشه زندگ یهم بغلش کرد و با لحن لوس رهام

دست  ی. هنوز دست از دلقک باز دیشد یر یخرپ د،یرفت و زد تو سر هردوتاشون: بس کن فرهاد

 د؟یبرنداشت

 .ایچشم بعض یبه کور  ر،یخدست انداختن گردن هم: نه یو رهام با ژست خاص الدیم

 سالم پسرا.-

 شهاب. دنیبا د م،یبرگشت

 فرهاد. جفتت اومد. ایگفت:اِ ب الدیم

 زشته. الدیرفت: درد م الدیبه م ییاچشم غره فرهاد

 .یشهاب زد: سالم شهاب جان. خوش اومد یبه رو یلبخند

شهاب از روژا خوشش اومده،  دیرو به ما سالم کرد. فرهاد هم از اون موقع که فهم شهاب

 ادیخودش به شهاب زنگ زد که امروز با ما ب شبید یبه شهاب کم شد و حت تیحساس

 باز هم مجبورم کرد دکترم رو عوض کنم. یشمال؛ ول

 کجاست؟ نیر یش ی: راستدایو
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 !دایتو روحت و یلب گفتم: ع ریز 

 .دیگفت: سوار ش تیبا جد فرهاد

 شده؟ یبا تعجب گفت: چ دایو

 فعالً. دوباره اخم هاش رفت تو هم. دیبرگشتم سمت فرهاد:سوارش کالفه

 .دونستیعمو هم نم یخبر رفت آلمان، حت یب نیر یگفت: ش دایرو به و روژا

و حرکت کرد. از دو  میسوار شد عیکه فرهاد زد سر  ی، با بوقشد رهیباز به روژا خ یبا دهن دایو

بره آلمان؛ اما عمو  خواستی. مخوردیخون خونش رو م د،یخبر رو فهم نیکه ا شیروز پ

 ره؛یرو بگ نیر یش یداشت جلو یبود و سع دهیفهم هینذاشت. انگار عمو در مورد اون پسرِ خارج

به  یواسم پسر  گهید ،یاگه رفت»رفت آلمان، عمو هم به فرهاد گفت  نیر یاما نشد و در آخر ش

 هیالبته قض« .گردهیخودش رفت و خودش بخواد برم نیر یش»گفت . «مونهیاسم فرهاد هم نم

جلو داره فرهاد بشه واسه رفتن... اما خوب  تونستینم یاون پسره رو نگفت؛ وگرنه با هر حرف

 .یمونیپش یاون هم با کل ردهگی. برمگردهیمکه بر  دونستمیم

و روژا هم آروم با  دای. وکردیرو به رو نگاه م یدر هم به جاده یهاسمت فرهاد. با اخم برگشتم

رونش بود گذاشتم. سرش رو  یدستش که رو ی. دستم رو جلو بردم و روزدنیهم حرف م

 برگردوند سمتم.

 هات که تو هم رفت!بهش زدم: باز هم اخم یلبخند

 شم؟یتر مجذاب کنم،یاخم که م یبه روم زد: مگه نگفت یلبخند

. اخم نکن که تا آخر سال دهیروزه سال جد نیامروز، اول ی:آره گفتم؛ ولدمیرو بوس دستش

 .ییاخمو نجورهیهم

امسال  اد،یم ایبدن لدامونیفکر کن که امسال  نی: به ادمیرو نوازش وارانه رو دستش کش دستم

 رو لبش نشست. یقی. لبخند عمیر یات رو بغل بگبچه یتونیم

 هردوتون بشم. یام گذاشت: من فداشکم یرو رو دستش
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 گفتم. ییالب خدا نکنه ریز 

 رو محکم گرفت. دستم

 .یآهنگ بذار  شهیم یخندیم یگفت: فرهاد حاال که دار  یبا لحن مظلوم دایو

 اخمش دهنه شما رو بست. هیخنده گفتم: قربون جذبه شوهرم بشم که با  با

 با حرص زد تو سرم: درد. دایو

 دکمه روشن ضبط روزد. یو رو دیآروم خند فرهاد

 آهنگ بزن. هیبه من گفت: خودت  رو

 .زمیچشم عز -

 دار؟ هیگر  نیغمگ ،یعاشقانه، شاد بندر  میرو بردم سمت ضبط، بلند گفتم: مال دستم

 نباشه. یبا خنده گفتن: زهرمار. شاد عاشقانه بذار،بندر  دایو و روژا

 رفتم. شاد یهاخودم تو قسمت آهنگ یو از تو گوش دمیخند زیر 

 

 ای العاده فوق داری فرق همه با ای ساده مهربونی عزیزی تو*

 روت خنده ماه شکله اون قربونه موت تار یه فدای نیستم هستو

 *زدم رو دنیا یه قید تو واسه اومدم عالقه ابراز واسه

***** 

 

 سقف رو زدم. دکمه

 زدن. جانیه یاز رو یغیو روژا ج دایزمان وهم که
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 .دمیلذت خند با

 منتظرم مونی می من با بگو برم قربونت چیزمی همه تو

 خوشگلت ناز چشمای قربونه دلت ته از ی خنده قربونه

 مبارکت شد تو ماله من دله نمکت با ی چهره اون قربونه

 خوشگلت ناز چشمای قربونه دلت ته از ی خنده قربونه

***** 

برگشتم سمت  خورد،یام تکون متو شکم یانگار آهنگ رو حس کرد؛ چون مثل ماه امبچه

 ام گذاشتم.شکم یفرهاد و دستش رو رو

***** 

 

 مبارکت شد تو ماله من دله نمکت با ی چهره اون قربونه* 

 *حواس هوشو دی دلو فتهر تو با میخواست خیلی دلم که همونی تو

***** 

 

 رفته؟ یبه ک شیرقاص نیرو لبش نشست: ا یقیعم لبخند

 خنده. ریبلند زد ز  یهاش. با صداو روژا. با خنده گفتم به خاله دایبرگشتم سمته و کامل

***** 

 

 میشن رو خنده آدما ی همه میشن شروع قشنگ روزای تو با*
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 *سره یه هاتم خنده فکر تویه بهتره خیلی تو با روزم حالو

***** 

 

رو باال  اشنی. سقف ماشکردیما حرکت م نیاز ماش یکم یو با فاصله دیرس نیبه ماش الدیم

 آوردن. نییداد، هر دو سرعتشون رو پا

 من! نیجرعت داره بپره تو ماش یک نمیگفت:دخترا؟ بب طنتیش با

***** 

 

 من اشتیاقه تمومه تو ماله من سراغه میاد خوشبختی تو با*

 *خوشگلت ناز چشمای قربونه دلت ته از ی خنده قربونه

***** 

 

 . خطرناکه!الدی: زهرمار مفرهاد

 !الدیم گهیگفت: راست م عیهم سر  شهاب

 ها!کنه، گفت: شما رو دست کم گرفته کشونیکه تحر  یرو به دخترا با لحن رهام

****** 

 

 مبارکت شد تو ماله من دله نمکت با ی چهره اون قربونه*

 خوشگلت ناز چشمای قربونه دلت ته از ی خنده قربونه
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 *مبارکت شد تو ماله من دله نمکت با ی چهره اون قربونه

****** 

 

 بزنم. نیزم نویبا حرص گفت: روژا برو کنار تا من دماغ ا دایو

و  الدیم نِ یتو ماش دیحرکت پر  هینگاه کردم. تا خواستم دهن باز کنم، بگم نکن؛ با  دایبه و نگران

 زد. یغیج جانیه یاز رو

 دو دل به من نگاه کرد، برگشت سمت شهاب و چشم هاش رو بست. روژا

 نه روژا!-

 . چشم هام رو بستم.دیپر  یول

 تونستم! یاومد: ه غشیج یصدا

 هام رو باز کردم. چشم

 دخترا. خب روژان! ولی:االدیم

 خنده. ریزد ز  و

 کنار. دیرنگ با پالک....... بزن یمشک نیقرمز رنگ با پالک....ماش نیماش-

 ؟یوا ی: ادمیرو گز  لبم

 .الدیبا حرص بلند گفت: سگ تو روحت م فرهاد

لبش بود، نگه داشت. فرهاد چشم  یکه رو یاهم با خنده الدینگه داشت. م ابونیگوشه خ و

 شد. ادهی. تا مامورِ پدمیخندیم میداشت زیر  زیرفت. هممون ر  الدیبه م یاغره

رو از دست داده و  شیتعادل روان کمیدوسِت من  نی. ادیحرص گفت: آقا شما ببخش با فرهاد

 هم که حساس... نایرو به دخترا داد... ا یکار  نیهمچ شنهادیپ شونیا
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 .دیخندیهم م الدیخودِ م یخندمون باال رفت، حت یصدا نیا با

 کرد. الدینثارِ م یزهرمار  فرهاد

 ؟یشیم نیچرا سوار ماش یندار  یدر هم گفت: آقا تعادل روان ییهابا اخم سروانِ 

 .دیفرهاد هم خند نباریاز خنده. دلم درد گرفته بود از خنده. ا میطرف قرمز شده بود هیکدوم  هر

 م؟یبر  شهی. مشمیسوار نم گهینخنده گفت: باشه د کردیم یکه سع یدر حال الدیم

 .نگیبرن پارک دیبا هانی! ماشریگفت: نخ یجد سروان

 ؟ی: چمیبار همه با تعجب بلند گفت نیا

برگشت سمت  عیکردو سر  یتیخر  هی نی. حاال ادییایگفت: آقا شما کوتاه ب عیسر  فرهاد

 !دیبخند دیما:جرعت دار 

 .میرو بست شدیخنده باز م یدهنامون که برا همه

 نییپا طونیان از خر شو رهام با سروان حرف زدن، سرو الدیهر چقدر؛ فرهاد، شهاب، م خالصه

 .ومدین

 .ستادنیطرفم ا هیو روژا سمتم اومدن و هر کدوم  دایو

 : روژان؟روژا

 هوم؟-

 کن؟ یکار  هی: دایو

 کنن، هنوز رو حرفش هست. ینتونستن کار  نایچه کار؟ ا-

 رهیبه شکمم خ یحالت خاص هینگاه کردم. هر دو با  دایرو از پسرا گرفتم و به روژا و و نگاهم

 شده بودن.

 کنم! یحرص گفتم:ها نقش باز  با
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ً یگفتن: دق آروم  !قا

 رو. نایببرن ماش انیزنگ بزن ب یسروان اومد: احمد یصدا

 به سروان نگاه کردم. یطانینگاه ش با

 هم تو جاشون بُل گرفتن. دایروژا و و هاچارهیزدم. ب غیاز ته دل ج کهوی و

 زدم:فرهاد، بچم. غیج

ً  یبا لحن دایو  .ادیگفت: داره م دهی ترسکه مثال

 مانند گفتم: نه زوده. غیهمون لحن ج با

 کرد نخنده، گفت:خفه شو روژان. یم یکه سع یبا لحن روژا

 سمتم. دنیدو پسرا

 !هیالک دیو رهام برسون الدیبه م دیونیگفتم: مد آروم

 شده روژان؟ ینگران کنارم نشست: چ فرهاد

بود. فرهاد با  دهیسروانِ رنگش پر  چارهیزدم. ب غیزدم و دوباره ج یواسش چشمک نامحسوس

 .کردیتعجب نگاهم م

 ه؟یگفت: الک آروم

 فرهاد بچم... آره! یزدم: آ غیج

 تو نقشش رفت. عیسر  که

 کن. نشیگفت: سوار ماش عیسر  چارهیب سروانِ 

 فرهاد. بدو! می:بر الدیم

 کرد. نمیبغلم کرد و سوار ماش فرهاد
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 هم سوار شد. خودش

 ها....بچه دیر شزد:سوا داد

 

***** 

 

 .میدیخندیو م میکردیو رهام نگاه م الدیم یدهیپر  یهابه رنگ همه

 ها!با حرص گفت: درد مسخره رهام

 .دیکردیم فیخودتون رو کث گذشتیم گهید قهیچند دق شیخدا ی: ولدایو

 اداش رو دراورد. الدیم

 !دیاحمقانه نکن یکارها گهیدرس امروز که د نمیزد رو شونه هر دو: ا فرهاد

 .نیزد و رفت سمت ماش یچشمک

 ادبا! یگفت: ب یو با لحن لوس صیبا غ الدیم

 

******* 

 

ام . دسِت فرهاد دور شکمدمیو خنک رو نفس کش زیتم یشدم. با لذت هوا ادهیپ نیماش از

 خانم؟ ی: چطور دیام رو بوسگونه ریحلقه شدو ز 

 .میگونش گذاشتم: االن که تو بغلتم، عال یرو برگردوندم و رو دستم

 فدات شم من.-
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 خانواده هستا! نجایا یاومد: ه الدیم یصدا

 محل! یبلند گفت: تو روح خروس ب فرهاد

 .ستمیخنده: باشه، من که خروس ن ریبلند زد ز  الدیم

 داخل. میرو ببر  لیاومدم: وسا رونیبغلِ فرهاد ب از

 م؟یتو هم رفت:ببر  هاشاخم

 خوادینم یز ینه ببرم! تو برو داخل چ می: ببر دیزد و گونم رو کش یش کردم. لبخندنگا جیگ

 .یار یب

 .میاتاقهامون رپ انتخاب کن ای: روژان بدو بروژا

 باشه.-

اتاق با تخت  هی شد. برگشتم. فرهاد آروم گفت: دهیبرم که فرهاد دستم رو از پشت کش برگشتم

 دو نفر انتخاب کن.

شهاب  الد،یداد زد: م د،یبه خودم و خودش اشاره کرد. رهام که پشت سر فرهاد بود و شن و

 کنارِ زنش باشه! خوادینامرد م نی. ادیایب

 سمتمون اومدن. الدیو م شهاب

 فرهاد. شهیگفت: نم یبا لحن شوخ شهاب

 : آخه چرا؟فرهاد

 .میگفت: چون ما زن ندار  ییبا پرو الدیم

 .میش کردنگا جیو فرهاد گ من

 !فهمنینده، نم حی: داداش توضالدیشونه م یزد رو رهام

 .یبش الیخیب دیهفته رو با1 نی. اشهیگفت: فرهاد نم یبا لحن مثالً جد و
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و چپ چپ نگاهش  الدیباال انداختم. برگشت سمت م ییاام. شونهبرگشت سمت فرهاد

 بود. قهیکرد: نظر تو عت

 مظلوم گفت: نه اصالً. الدیم

 فرهاد. شیبا خنده گفت: چقدر قشنگ شناخت شهاب

 نظرِ منه؟ دیزد تو سرِ شهاب: نگفتم نگ الدیم

 شد. یگفت و چ یشهاب چ دمینفهم گهیخنده ازشون دور شدم و د با

 .میکرد دایپ یچه اتاق نیبب ایها داد زد: روژان بدو بپله یزده از باال جانیه دایشدم. و الیو وارد

 ال رفتم.آروم از پله ها با آروم

 کدوم اتاق؟-

 .ای:بدو بروژا

 دستم رو گرفت و با خودش کشوند. وارد اتاق که شدم دهنم باز موند. دایو

 اوهو.-

 گفتند: قشنگه مگه نه؟ جانیو روژا با ه دایو

 !!هیگفتم: عال یلحن شگفت آور  با

 در اتاق باز شد و پسرا اومدن داخل. زمانهم

 د؟یصاحب شد که اتاقم رو نمیبی:اوهوع! مالدیم

 .میگفت: بله شد عیسر  دایو

چون روژا در کمد رو باز کرد. شهاب و فرهاد با خنده سرشون رو  م؛ینذاشت یحرف یجا و

 نایام گرفت؛ واقعاً اتو کمد نگاه کردند. خنده یهاباز به لباس یو رهام با دهن الدیبرگردوندند. م

 ها رو تو کمد بذارن؟لباس نیوقت کردن تمام ا یک
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 .دیسوال رو پرس نیهم با تعجب هم الدیم

 .گهید مینیگفت: ما ا یبا حالت مغرور  دایو

 م؟ی: چکار کنالدیبرگشت سمته م فرهاد

 .گهیاتاقِ د هی میر یخب م گه؟یجواب داد: سوال داره د الدیم یجا شهاب

نا نرغول اونجا جا 4و ما  کنیکوچ هیاتاق بزرگه! بق نیبا حرص گفت: آخه فقط هم الدیم

 .میشینم

 .گهیاتاق د هیتو  میر یگفت: اشکال نداره؛ من و روژان م عیسر  فرهاد

 و شهاب برگشتند و چپ چپ به فرهاد نگاه کردند. الدیم رهام،

 .دمیخندیم زیهم ر  دایروژا و و من،

 .میبا خنده گفت: زهرمار. باشه بر  فرهاد

 .یزنیحرف م ادیول ز : تو برو ارونیهولش داد ب الدیم

 اتاق. نیاز ا نمی. اشیتخت انداخت: آخ یبا ذوق خودش رو رو دایو رون،یکه رفتن ب پسرا

 .دایو هی: اتاق عالدیهم کنارش دراز کش روژا

 : دخترا؟ستادمیسرشون ا باال

 سمتم: هان؟ برگشتن

 د؟یدونستیرو م یز یچ هیابروم رو باال دادم:  یتا

 ؟یدو با هم: چ هر

 تخت مال من. یول د؛یزدم: اتاق رو گرفت ییدندون نما لبخند

 ؟یوحشت زده سرجاشون نشستن: چ هردو
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 بخوابم. تونمینم نیزم یام روباال انداختم: تخت مال من. من چون حامله ییاشونه

 .کنمیلنگو لگد م یادیخب من ز  یول د؛یکنارم بخواب دیتونیکردم و ادامه دادم: البته م یمکث

 تخت رو بهت بدم. :عمرادایو

 .دیبد دیباال انداختم:با ییاشونه

 .دمیتخت دراز کش یرو بالذت

 .شیآخ-

 روژان. یر یبگ مانیاالن درد زا نیبا حرص گفت: هم روژا

 کامل شدم.4چون فعال  رمیگ یخنده: نم ریزدم ز  بلند

 .نجای:درد. کمرم خشک شد ادایو

 .دی! انقدر غر نزندیبخواب دیر یرو برگردوندم سمتشون: بگ سرم

اما خوابم  شدم،یدست به دست م ینزدن. چشم هام رو بستم؛ اما خوابم نبرد. ه یحرف گهید

 رو برداشتم. ی. گوشبردینم

صورت فرهاد  یبود نگاه کردم. دستم رو رو یگوش یخودم و فرهاد که رو یعکس عروس به

 .دمیکش

 یرو رو ی. گوشبرهیه االن خوابم نمبغل فرهاد بد عادت شده بودم ک یتو دنیبه خواب انقدر

. دوست داشتم کنارِ فرهاد کردمیم ییاحساس تنها یول اومد؛یتخت انداختم. بدجور خوابم م

ً یباشم. دق  .خوردمیتو جام تکون م 2تا ساعت  قا

 ؟یدار یبرش داشتم. فرهاد بود که نوشته بود: ب عیسر  ،یروشن شدن گوش با

 ناراحت فرستادم. کرهیو است برهیکردم: خوابم نم پیتا تند

 م؟یکنار هم بخواب خوادیچرا؟ نکنه مثل من دلت م-
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 قلب گذاشتم: آره. ریاستک

 .رونیب ایب-

و روژا نگاه کردم، خوابشون برده  دایتخت انداختم. به و یرو رو یجواب بدم، گوش نکهیا بدون

 .رونیبود. بلند شدم، آروم سمت در رفتم و زدم ب

سرش  دم،یاش. به هم که رسرفتم سمت عیاومد. در رو بستم و سر  رونیاتاق ب فرهاد از زمانهم

 آورد و.... کیرو نزد

 ات تنگ شده بود.واسه یلیرفت: دلم خ عقب

 : منم.دمیگونش کش یرو رو دستم

 .ای: بدیرو کش دستم

 کجا؟-

 .میگفت: کنار هم بخواب طنتیش با

 .میشد یاگهیاتاق د وارد

 .کشنمونیها م: بچهمیدیخند زیر 

 سرجامون. میر یبشن م داریب نکهیقبل از ا-

 .هیعال-

 تخت اشاره کرد: پس بپر. به

کمرم  ی. دستم رو دور گردنش حلقه زدم. فرهاد هم دستش رو رومیتخت رفت یزدم. رو یلبخند

 انداخت.

 تنت شدم. ی:معتاد بوفرهاد

 شدم: منم. رهیهاش خرو باال گرفتم و تو چشم سرم
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موهام حرکت داد.  یموهام گذاشت و نوازش گونه دستش رو رو یزد. دستش رو رو یخندلب

 هام بسته شد.آروم چشم

 

ها که باال سرمون بودند، نگاه کردم: هام رو باز کردم. به بچهچشم اومد،یکه م یپچ پچ یصدا با

 .ریصبح بخ

 چشم هام رو بستم. دوباره

ها که با هام باز شد. هول شدم و تو جام نشستم. همونجور که به بچهچشم تیدرک موقع با

. بچه ها باال میزدم به فرهاد: فرهاد پاشو. فرهاد لو رفت کرم،ینگاه م کردن،ینگاهم م ضیغ

 سرمونن!

دستش رو دور گردنم حلقه زد و انداختم رو تخت: بخواب... منکرات که باال سرمون  فرهاد

 ...یم شنیم خسته مه نایا ومدن،ین

شده. چشم هاش رو باز کرد. دستش  یکه چ دیرو نصفه قطع کرد. انگار اونم تازه فهم اشحرف

 رو آروم از دور گردنم برداشت، بلند شد و نشست. من هم بلند شدم.

 .کردندیتو هم و دست به کمر نگاهمون م یهاتا، با اخم5 هر

 شما؟ دیزد: خوب ییلبخند دندون نما فرهاد

 !دیخوابیاتاق م هیو داد زد: زهرمار! کره خرا مگه نگفتم هر کدوم تو  دیترک هوی الدیم

 !دندیسرش رهام گفت: چه مثل عاشق و مشعوق هم خواب پشت

 گفتم: خب عا... عیسر 

 حرف نزن! سی: هشهاب

چرا ما رو از رو تخت  ،یشوهرت بخواب شیپ یخواستیتو که م شعوریبا حرص گفت: ب روژا

 ن؟ییپا یانداخت
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 .یشد تو بغل فرهاد رام شد یچ ؟یکردی: مگه تو لنگ و لگد نمدایو

. میکردی. من و فرهاد هم فقط نگاهشون مزدندیمکث و پشت سر هم حرف م یکدوم ب هر

سمتشون و همزمان با هم داد  میبرگشت م،یهم نگاه کرد یهاسمت هم و تو چشم میبرگشت

 بسه!: میزد

 .اومدیم د،یوز یکه تو اتاق م یباد یقطع شد و فقط صدا صدا

 .زمیعز  ایبلند شد. دستش رو سمت من گرفت: ب فرهاد

 .میزدم: بر  یرو تو دستش گذاشتم و لبخند حرص درار  دستم

 نگاه کرد: پرروها! هیبه بق ضیبا غ فرهاد

آخه بدجور با تعجب نگاهمون  ند،ییانداختم که خندم رو نب نییگرفت. سرم رو پا امخنده

 .رونیب می. از اتاق اومدکردندیم

 اومد: پُررو خالته! الدیبلند م یصدا

 روژا زدش. دمیآخش اومد. فهم یصدا

 گفتم:دستت طال روژا. بلند

 .میدیخند زیر  و

****** 

 

 .ایلب در  میبر  دیها پاشبلند شد: خب بچه شیاز جا دایو

 وقته شنا نکردم. یلی! خی: آخ.. گفتشهاب

 هوا سرد شنا کردنت گرفت؟ نیتو ا یزد پس سر شهاب: روان الدیم

 ؟یزنیچرا م شعوریمظلوم دستش رو پشت سرش گذاشت: ب شهاب
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 .یگیخب حقته چرت وپرت م-

 ها!گفت: بچه ی. رهام با لحن آرومکردنیداشتن با هم کل کل م نجوریهم

 اش.دو برگشتن سمت هر

 .دیبگه خفه ش خوادیه خدا مآروم گفت: ب روژا

 .دیبگه دهنتون رو ببند خوادینه م-

 !دی: خفه شرهام

 .یدیبا ذوق گفت: د روژا

 .گهید دیببند یعنیادامه داد:  رهام

 گفت. یدیگفتم: د جانیه با

 تعجب برگشتن سمتمون. با

 شد؟ ی: چفرهاد

 .یباز  نیای... بالیخیرو ب ایرو... در  هاوونهید نیا دیبا خنده گفت: ول کن دایو

 .قتیگفت: جرأت و حق عیسر  شهاب

ً ی: دقروژا  .قا

 .میهمه گردآ گرد هم نشست خالصه

 .الدیفرهاد و م یرو وسط تاب داد که افتاد رو به رو یبطر  رهام

 گفت: خب! طنتیبا ش فرهاد

 ه؟ی: ها چالدیم

 قت؟یحق ایبا خنده گفت: جرأت  فرهاد
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 ...زِ ی. من که چقتیگفت: حق یبا لحن مغرور  الدیم

 حرف فرهاد حرفش رو قطع کرد. با

 ؟یسرباز  یر یچرا نم-

 ؟ینرفت یتعجب گفتم: اِ... مگه سرباز  با

 با خنده گفت: من فکر کردم فقط داداش تنبل خودمه که هنوز نرفته! روژا

 !یختیآخر زهر خودتو ر  شعوریبا حرص به فرهاد نگاه کرد: ب الدیم

 ...گهیانداخت: د باال یابا خنده شونه فرهاد

 .دنینم یفرهاد رو چپ چپ نگاهش کرد و آروم گفت: چون اونجا غذا درست و حساب الد،یم

 خنده. ریز  میحرفش هممون بلند زد نیا با

 ؟ییشکمو نقدریا یعنیبا خنده گفت:  دایو

 گفت:شکمو نه! خوش غذا. مظلوم

 ...می: باشه خوش غذا. ادامه بدشهاب

 رو تاب داد. یدوباره بطر  رهام

 و شهاب. الدیم یبار افتاد رو به رو نیا

 قت؟یحق ایبه شهاب نگاه کرد: جرأت  یحد الدیم

 .قتیبا لبخند محو رو لبش گفت: حق شهاب

 ؟یرو دوست دار  یبه روژا انداخت و گفت: کس ینگاه مین الدیم
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 ماه بعد*5*

 

بود بشه اتاق خواب دختر من و  رنگ که قرار یبا تم صورت یلذت به اتاق نگاه کردم، اتاق با

 فرهاد.

خسته شده  گهیام د. بچهخوردیتکون م یلیآخر خ یروزها نیام گذاشتم، اشکم یرو رو دستم

گذاشته بودم، نگاه کردم. من، فرهاد،  ییرایپذ یکه تو یاومدم. به عکس بزرگ رونیبود. از اتاق ب

 متبه هزار زح دایو یروز، البته بابا کیتاشون تو 4نیا ی. عکس نامزددایو و الدیروژا، شهاب، م

 ،یقبول کرد که بره سرباز  الدیم یگرفته بود و وقت رادیا ،ینرفته بود سرباز  الدیقبول کرد، چون م

 شرط هم گذاشت. هیپررو 

 ام گرفت.حرفش افتادم، خنده ادِ یکه  دوباره

 

پول  یکه پست شبانه دارم، رو یشب سرد، شب هی. من حوصله ندارم مینامزد کن دی: باالدیم»

 سرد نامرد جون بدم!* یهوا یو آخرش تو” عشقمه یعروس امشب”میسیبنو

 قبول کرد. د،یرو د الدیخواهش ما و م یوقت یقبول نکرد؛ ول دایو یبابا اول

 .یسرباز  میو رهام رو فرستاد الدیکردند و در آخر م نامزد

... و رنیبگ دایو و الدیزمان با مرو عقب بندازن و هم شونیگرفتن عروس میو روژا هم تصم شهاب

 هیازدواج رو زد. هر چقدر هم مامان گر  دیشد، ق نیبه همه دختر بد ب نایرهام؛ رهام که بعد از م

 روز ازدواج کنه... هی دیبه ازدواج نشد و گفت شا یکرد، راض یو زار 

سال زندان محکوم 15به  ییمواد مخدر و آدم ربارو هم که همون موقع به جرم قاچاق  نایم

 کردند.

 یاون هم با اون پسرِ ازدواج کرد که رو دیشا دونمی. نمستین یکه هنوز ازش خبر  نیر یاما ش و

 ....ایبرگشتن نداره 
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فرهاد باشه با ذوق گفتم: اومدم  نکهیاومدم. با حدس ا رونیزنگ در از فکر ب یصدا با

 !زمیعز 

شخصِ رو به  دنیام گذاشتم و آروم به سمت در رفتم و در رو باز کردم. با دشکم یرو رو دستم

 روم بُهتم برد.

 سر داد. هیرو تو بغلم انداخت و گر  خودش

 شده؟ یچ نیر ی: شدمیپرس نگران

 .زمیداخل عز  ایکردم: ب تشی. د ررو بستم و به داخل هداکردیم هیجوابم فقط گر  در

 شده؟ یچ زمیعز  نیر یمبل نشست. بغلش کردم: ش ی. روکردیم هیداشت گر  هنوز

 گفت:روژ...روژا... هیگر  با

 بده. حی. بخور بعد توضزمیآب رو سمتش گرفتم: بخور عز  وانیل

کرده بود، سرخ شده  هیهاش از بس گر ام، چشمگذشت. برگشت سمت کمیرو ازم گرفت.  وانیل

 بودند.

 !دیویگفت: د آروم

 جون به لب شدم! نیر یبگو ش ؟یچ دیویرو گرفتم: د دستش

 با من... دیویانداخت: د نییپا سرشو

 رو ادامه نداد. حرفش

 لب زدم:نه!! کردم،ینگاش م ناباورانه

 ...یرفته با کس دمیرفتارش عوض شد... فهم یبلند شد: بعد از اون شب لعنت اشهیگر  یصدا

 رهاد رو به رو شدم.ف یخون نشسته یهارو حس کردم، برگشتم که با چشم ینگاه ینیسنگ

 مگه نه؟ کشم،یروژان فرهاد بفهمه م-
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 .کردمیزده به فرهاد نگاه م وحشت

 !نیر یگفت: ش د،یلرز یم تیکه از عصبان یصدا با

 : داداش.ستادیبلند شد و کنار من ا عیوحشت زده سرش رو باال آورد. سر  نیر یش

 ن؟یر یچرت بود ش یکه زد ییهامحکم به سمتمون اومد: بگو حرف یهابا قدم فرهاد

 .کشمتیزد:بگو دروغه وگرنه بخدا م داد

 قدم عقب رفت. هی دیلرز یکه م یدر حال نیر یش

 گفتم: فرهاد. آروم

 از قبل داد زد: تو حرف نزن روژان! بلندتر

 تو صورتش زد. یمحکم یدهیهوا کش یهاش زل زد و بتو چشم ن،یر یبرگشت سمت ش و

 ؟یبرگشت یواسه چ !نیر ی: خاک تو سرت شفرهاد

 داد و دوبار زدش. اشهول

 .رفتیعقب م یه نیر یش

 : داداش تو رو خدا نزن... غلط کردم!نیر یش

 !نیر یرو محکم گرفت:ببند دهنتو ش فکش

 فرهاد رو گرفتم و با عجز گفتم: فرهاد تو رو خدا ولش کن. دستِ 

. خم دیچیام پشکم یتو یبود. درد دهیچیتو خونه پ دادشیداد و ب یرو پس زد. صدا دستم

 زدم:فرهاد. غیشد. ج شتریوحشت زده سمتم برگشت.دردم ب نیر یگفتم. ش یشدم و آخ

 برگشت سمتم. عیسر  فرهاد

 .زدمیم غیمبل نشستم و از درد فقط ج یرو
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 دکتر. مشیببر  دیگفت: فرهاد دردش شروع شد؛ با هیبا گر  نیر یش

! بمون ایگفت:دنبالم ن نیر یت در و رو به شسم دیبغلم کرد و دو نیر یبدون توجه به ش فرهاد

 .جانیهم

 .شدیهم قطع نم قهیدق کی هامغی. از درد و جرونیاز خونه زد ب عیسر  و

 

 

 "فرهاد"

 

 . شهاب دستش رو رو شونم گذاشت.رفتمیدر اتاق عمل کالفه راه م پشت

 .نیبش ای: فرهاد جان آروم باش، بشهاب

 ساعته تو اتاق عمله! نکنه...2 شه؟یاش: شهاب چرا تمام نمبرگشتم سمت نگران

 رو ادامه ندادم. حرفم

 .میاومدن دکتر هممون به سمتش رفت رونیاتاق عمل باز شد. با ب در

 شد خانوم دکتر؟ یچ-

 زد: هر دوشون حالشون خوبه. هم مادر، هم بچه. یلبخند

 یاومد. نگاهم به چهره رونی. دکتر کنار رفت و از ما دور شد. تخت بمیدیکش ینفس راحت همه

زدم. گوشه تخت رو گرفتم، تخت رو کنار من نگه داشتن.  یخسته و خواب روژان افتاد، لبخند

 :دمیروژان کش یگونه یدستم رو رو

 _روژانم؟

 .ادیبه هوش م ندهی! تا چند ساعت آهوشهی: االن بپرستار
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که  ی. تخت رو بردن. پشت سرش پرستار با لبخنددمیرو بوس شیونشیپ یشدم و رو خم

 اومد. رونیبغلش ب یلبش بود، بچه تو یرو

 بچه رو آوردن. یزده گفت: وا چانیه دایو

 ه؟یبلند گفت:پ درش ک پرستار

 کن. یرو خال بتیگفتند: اون! فرهاد بدو ج طنتیبا ش دایو و روژا

 اش گرفتم.رو درآورم و سمت بمیرو لبم نشست. پرستار سمتم اومد. پول تو ج یقیعم لبخند

 زد: ممنون. یلبخند

لب واسش دعا  ریرو ازش گرفتم و تو بغلش کردم. همه دورم جمع شدند. خاله و مامان ز  دخترم

 .کردندینگاه م لدایلبشون به  ی. بابا و عمو هم با لبخند روکردندیم

 .نمیبب دیعقب بر  یاومد: ه زده رهام جانیه یصدا

 با ذوق برگشت سمته رهام. خاله

 مادر؟ یاومد-

 : آره فدات شم.رهام

 رو از بغلم گرفت. لدای و

 که بهمون گفت! دایزنگ زدم به و م،یدی: تازه رسالدیم

 نگاه کرد، با خنده گفت: قربونش، چه زشته! به خود فرهاد رفته! لدایزده به  جانیه و

 پس سرش: زهرمار! زدم

خنده. بچه رو به پرستاد دادم و رفتم تو اتاق روژان. کنارش نشستم و دستش رو  ریزدند ز  همه

 لدا،یبه دستش زدم. خدا رو شکر کردم واسه بودن روژان، واسه داشتن  یاتو دستم گرفتم. بوسه

 م!کن یزندگ یبا خوش لدایکه قرار بود کنارِ روژان و  ییهاواسه تک تک لحظه
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***** 

 

 سال بعد"4"

 

 "روژان"

 

 مامان؟ لدای-

 گفت:جونم مامان؟ کرد،یم یاش باز که با عروسک یحال در

 .دمیرو بوس گونش

 بهت گفتم؟ یهست که چ ادتی. یگرفت ادی_مامان به قربون جونم گفتنت که از بابا 

عمه  یعروس میبشه، بر  یکه بابا راض میکنیم یکار  هیبا هم  ادمه،یهمش رو  یآره مامان-

 .نیر یش

 به فدات. ی: آدمیرو کش اشلپ

 ی. بعد از اون روز فرهاد حتگذرهیاومد خونه م نیر یکه ش یسال از اون روز 4زدم.  هیمبل تک به

 کنه، نشد که نشد. یآشت نیر ینگاه هم نکرد، هر چقدر تالش کردم که با ش نیر یش یتو رو

ازدواج  الدیم یبه محض تمام شدن سرباز  لدا،یسال بعد از تولد 2 دایو و الدیو شهاب، م روژا

کنه،  یآشت نیر یکه عمو با ش یتا زمان نیر یش نکهیکه به خاطر ا نیر یکردند.و اما رهام و ش

به خاطر  نیر یش یماه، به هم دلباختن؛ ول2 شدیمدت که م نیبود، هر دو تو ا نایمامان ا یخونه

کرد،  شیراض یسال رهام با بدبخت4با رهام باشه و در آخر بعد از  شدینم یراض اش،تیوضع

 یسال نه برا4 نیبه ازدواج گرفتند. فرهاد هم که مثل تمام ا میکردنش تصم یبه محض راض



                 
 

 

 رمان کیزاده کاربر انجمن  شیدرو هی| راض تینفس ها یرمان هوا

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

530 

 

هزار بار به من زنگ  نیر یو هر دفعه ش نیر یش شینشد بره پ یعقد، راض یو نه برا ینامزد

 .شدیکه نم شدیکنم؛ اما نم اشید رو راضفرها دادیآه قسمم م وبا اشک  زد،یم

که امشب هست، فرهاد  اش،یعروس یقول داده بودم که هر جور شده برا نیر یبه ش نباریا یول

 اومدم. رونیفرهاد از فکر ب یرو ببرم. با صدا

 من ی_سالم عشقا

 زدم. یسمتش و لبخند برگشتم

 .یییسمتش:بابا دیدو لدای

 تیرو اذ یامروز مامان ؟ی. خوبیی: قربونت بشه بابادیرو بوس لدای یتو بغلش. فرهاد گونه دیپر  و

 !؟ینکرد

 . لباس انتخاب کردم.ییگفت:نه بابا د،یکشیفرهاد م یگونه یکه دستش رو رو یدر حال لدای

 ؟یگذاشت: لباس واسه چ نیزم یرو رو لدای فرهاد،

 عشقم؟ ی. آروم گفت:خوبدیمن رو بوس یگونه  و

 تو بد باشم! دنیبا د شهیزدم: مگه م یخندیل

 .نیر ی:واسه جشن عمه شلدای

 ؟ی: چلدایبا شک برگشت سمت  فرهاد

 .دیفرهاد ترس یبه من نگاه کرد. از لحن جد لدای

 .زنمی. من با بابا حرف مزمیکن عز  یتو برو باز -

 .میکن شی: مگه قرار نبود با هم راضلدای

 . تو برو.زمیبه روش زدم: نه عز  یلبخند

 به من رفت باال تو اتاق. توجهیب فرهاد
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 فرهاد.-

 نداد. جواب

 گفتم: فرهاد؟ بلند

 هم جواب نداد. باز

 رفتم تو اتاق. دنبالش

 مگه؟ یشوینم زنم؟یدارم صدات م-

 .یبگ یخوایم یچ دونمی! چون مشونمینم ریگفت: نخ یسمتم و عصب برگشت

 .نیرو در آورد و انداخت رو زم کتش

 حرفمو بزنم؟ یذار یفرهاد م-

. خودت رمینم ییبشنوم. من امشب جا یز یچ خوامیبرگشت سمتم و گفت: نه روژان، نم یجد

 تنها برو. یخوایم

 !یایو م یایب دی. تو هم بارمیخودم تنها نم گهیمن د ریگفتم: نخ یو با لحن تند اوردمین طاقت

 .امیبود. باشه م یزد: جمله قشنگ یپوزخند

 ؟یزده گفتم: جد جانیکردم ه تعجب

 تو خواب. یابروش رو باال برد: ول یتا

 .ییامزه یب یلیتو هم رفت: خ هاماخم

 : روژان خستم. بحثو تمامش کن.نیرو در آورد و دوباره انداخت رو زم کرواتش

همش  یساله دار 4فرهاد.  کنمیم نمتخت انداختم: تما یحرص کت و کروات رو برداشتم و رو با

 .یگیرو م نیهم

 ؟یادامه بد یخوایم یقهرو تمامش کن. تا ک نی! اگهیتر ادامه دادم:ب س کن دحوصله یب و
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 زد: روژان! داد

 ً  کالم! کی یر ینم یو بگ ؟یخفم کن یخوایباز م ه؟یداد زدم: ها... چ متقابال

 حرص بست. یهاش رو از رو چشم

 بودن شوهرم رو به رو نشم. ینهیبا ک شتری! تمامش کن تا بیگیگفتم: آره راست م آروم

 ؟یگفت یهاش رو با تعجب باز کرد: چ چشم

 ؟یانهیزدم: گفتم ک یپوزخند

! یکردیرو تمام م یبچه باز  نیا ینبود ییانهیمگه؟ اگه ک گمیدروغ م هیقدم جلو رفتم: چ هی

 ش که االن چشم انتظارته.بدبخت با نیر یبه فکرِ اون ش کمی

 باشم؟ مگه اون به فکر ما بود؟ نیر یزد: به فکر ش داد

 ؟یدیرو کش م هیقض نیا یکرد! تو چرا دار  یغلط هی د،ینفهم نیر یش-

 افتاد. کردینگاهمون م هیکه با وحشت و گر  لداینزد. نگاهم به  یحرف

 ؟یایسمت فرهاد: نم برگشتم

 نه.-

 کنارش زانو زدم و اشک هاش رو پاک کردم. لدا،یسمته  برگشتم

خوشگله هست  یصورت فیمامان، برو تو اتاقت و لباسات رو بذار تو همون ک زینکن عز  هیگر  -

 .ی. برو مامانامی! تا من بدمیبرات خر  روزیکه د

 .دمیگونش رو بوس و

 ؟یلرزون گفت: چرا مامان یصدا با

 خونه مامان بزرگ. میر یفرهاد نگاه کردم: م به

 ام.برگشت سمت عیسر  فرهاد
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 .ادیهم م یی: بابالدای

 نه، تو برو.-

 کرد. یفرهاد نگاه به

 !گهیبرو د لدایگفتم:  یجد

اگه  لدایرو به فرهاد گفتم: فرهاد به جون  ی. بلند شدم و جدرونیآروم از اتاق رفت ب یهاقدم با

 !افتهیچشمت به منم نم گهی. دمیبر  یایامشب ن

 .کردیبهم نگاه م ناباورانه

 زد:رو... لب

 یقهر مسخره نیامشب ا دیبا ،یرو ببخش نیر یش دیکه گفتم! با ینیاش: هموسط حرف دمیپر 

 !یساله رو تمام کن4

 .لدایرفتم و رفتم تو اتاق  رونینزد. از اتاق ب یحرف

 لدا؟ی-

 .کردیم هیاتاق نشسته بود و آروم گر  یاتاق شدم، گوشه وارد

 ؟یکنیم هینشستم: عشق مامان چرا گر  کنارش

 نگام کرد. یاشک یهاچشم با

 ؟یبر  یرو بذار  ییبابا یخوای: مدیلرز  اشچونه

 اش ُسر خورد.رو گونه هاشاشک

 .نیر یعمه ش یعروس میبشه بر  یگفتم که راض یالک نویکردم: نه قربونت بشم. ا بغلش

 کنه؟یچکار م دیحاال که فهم یعنیبه پشت سرم نگاه کرد:  لدای

 پشت سرم نگاه کردم. به
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 اش بود نگام کرد.لب یکه رو یبا لبخند فرهاد

 پاشو خانوم، پاشو آماده شو.-

 شک نگاهش کردم. با خنده گفت: با

 .میجد یجد بارنیا -

 بغلش: یتو دیسمت فرهاد و پر  دیزد، دو یخوش یاز رو یغیج لدایرو لبم اومد.  یلبخند

 .ییدوست دارم بابا یلیخ-

 :دمیاش رو بوسجام بلند شدم و رفتم سمت فرهاد، گونه از

 عاشقتم عشقم.-

هم بود رو  هیکه شب لدایخودم و  یزدم و واسه آماده شدن به اتاقم رفتم. لباس انتخاب یچشمک

 در آوردم.

پا لباس عروس بود واسه  هیمثل لباس عروس پف داشت؛ البته  اشنییکه پا یدیسف لباس

 هی. موهام رو باز گذاشتم و دمیاصرار کرد، پوش یلیخ لدایچون  یخودش. نخواستم بپوشم؛ ول

 رنگ کردم. یصورت شیآرا

 ام حلقه شد:فرهاد دور شکم دست

 خانوم خوشگله من.-

 جونم؟-

 قرمز رو برداشت. رژ

 بزن.-

 ؟یگفتم: جد جانیه با

 :دیرو بوس امگونه
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 آره.-

 .دمیاش رو بوسو محکم گونه برگشتم

 هات رو اونجا گذاشتم!. برو لباسیمرس-

 چشم.-

 داخل اومد. لدای قهیاز چند دق بعد

 من آماده شدم.-

 اش برگشتم.سمت به

 !یمن آماده شدم مامان-

 .میر یدخترم. االن م نیآفر -

ها مثل عروسک دش؛یسف یهاو کفش شیکیلباسش نگاه کردم. با اون لباس زرد رنگ عروس به

 :گفتیم شهیشده بود. فرهاد هم

 .ترشکیکوچ زیخودِ توِ! فقط سا لدای-

 خودم بود. یقربونش بشم موهاش هم رنگ موها آخه

 م؟یبر -

 یعال شهیاش مثل همرنگ یاسرمه راهنیرنگ و پ یسمته فرهاد. با کت و شلوار مشک برگشتم

 شده بود.

 .میبر -

*** 

 گفتم: جانی. با همیستادیدر تاالر ا یبه رو رو

 !شهیخوشحال م یکل نیر یاالن ش -
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 گفت: کهوی لدایلبِ فرهاد نشست.  یرو یلبخند

 .ییدستشو میمامان بر  -

 بهش کردم: یتعجب نگاه با

 برو! یدار  ییمامان من تو خونه چقدر گفتم دستشو لدای -

 حرص گفت: اون موقع نبود...حاال اومد. با

 :دیدستم رو کش و

 !گهید میبر -

 فرهاد نگاه کردم: به

 .امیزود م-

 باشه بست. یهاش رو به معنلبش بود چشم یکه رو یلبخند محو با

 .لدای میبر -

 گفت: هوی لدایکه  میبود ییدر دستشو دم

 مامان اشتباه کردم. ادینم مییدستشو-

 نگاش کردم: جیگ

 ؟یمامان خوب لدای-

 آره خوبم.-

 . داد زدم:دیدو و

 صبر کن. لدای -

 نکرد و به سمته سالن رفت. ا حالت دو دنبالش رفتم. صبر
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 .لدای... لدای-

پام رو  شد،یختم م نییها به طبقه پااز پله ینبود. گران به اطراف نگاه کردم، سمت لدای واردشدم؛

 ستادهیپله ا نیاز آخر  یکم یو با فاصله نییکه پا هیپله گذاشتم. نگاهم به بق نیاول یکه رو

لبشون  یرو دهمه با لبخن ینگاه کردم؛ ول هیافتاد. با تعجب به بق کردند،ینگاه مبودند و به من 

 .کردندیبه من نگاه م

 بلند گفت: لدای

 تون مبارک.سالگرد ازدواج یمامان -

 گرد شد. ناباورانه به فرهاد نگاه کردم. هامچشم

 ن؟ییپا یایب یخواینم-

 آهنگ تو سالن پخش شد. یلبم نشست. صدا یکم لبخند رو کم

 

 االن" نی|همهی"احسان پا

 

 کنمیم یحرفم پا فشار  هی... روکنمیم یقرار یتو ب هیبرا

 به من... اسممو از ته دل صدا بزن یبگو دل بست یهست بگو

 کنمی... با دلو جون انتخابت مکنمیرو دوست دارم ثابت م تو

***** 

 

 اومدم. نییها پاشده بودم و آروم از پله رهیکه رو لبم بود به فرهاد خ یلبخند با

***** 
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 نیعاشقه زم نیتر قلبه عاشق نیتو و ا نیا ایب یشک دار  اگه

 تو هستم یوونهیوار د وونهیاالن که روبروت نشستم د نیهم

 رمیمحاله که قلبمو پس بگ رمیمیم ریاالن بگو بم نیهم

***** 

 

ام اومد و دستم رو گرفت. بغلم اومدم، سمت نییپله رو پا نیبود. آخر شده رهیلذت به من خ با

 . زمرمه کرد:دیام رو بوسکرد و من صورت

 عاشقتم.-

شد. دستم رو دور  رهیهام خحرفش رو به ذهن سپردم. از بغلم جدا شد و به چشم نیلذت ا با

 صورتش گذاشتم و خم شدم.

***** 

 

 تو هستم ی وونهیوار د وونهیاالن که روبروت نشستم د نیهم

 رمیمحاله که قلبمو پس بگ رمیمیم ریاالن بگو بم نیهم

***** 

 

 دست زدن بلند شد. یتمام شدن آهنگ، صدا با

خنده.  ری! همه زدن ز دیاشتباه گرفت ن؛یاگهید یعروس داماد آدما نجایآقا و خانوم، ا ی: هالدیم

 زدم: نیر یبه ش یلبخند
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 .زمیعز  دیخوشبخت بش-

 زدم تو دستش: و

 !یکه با داداشت چطور من رو گول زد رهینم ادمیبعدشم -

 خنده گفت: با

 به خدا فرهاد گفت نگو.-

 انداختم. یجمع نگاه به

 !؟دیدونستیکدومتون م دیخب بگ-

بابا و عمو دست باال  شدیکه م نشونیتر تا بزرگ لدای شدیفرد جمع، که م نیتر کیاز کوچ کهوی

 بردن.

 خنده گفتم: با

 .دینامرد یلیخ-

 ام حلقه زد.دستش رو دور گردن فرهاد

امروز خراب نشه!  زیکردم تا سوپرا یآشت نیر ی. من گفتم بهت نگن که با شزمیناراحت نشو عز -

 و با حرص گفت:

 .رهیم ادتیامروز رو  دونستمیم -

 ابروم رو باال دادم. یزدم و تا یلبخند

 ؟یمطمئن-

 به جمع انداختم. ینگاهم کرد. دوباره نگاه جیگ
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خودم  شیپ ه،یگفت که امروز عروس نیر یش یامروز سالگرد ازدواجمونه... وقت ونستمدیم-

و هم سالگرد ازدوجمون بهت بدم! تو  نیر یش یگفتم که خبر خوب رو هم تو روز عروس

 فرهاد زل زدم: یهاچشم

 .یشیبابا م یواسه بار دوم دار -

 یرو یقیبه خودشون اومدند. لبخند عم لدایو آخ جون  غیج یبهت زده شدند که با صدا همه

زدم و دستم رو دور گردنش حلقه  یآروم غیبغلم کرد و تابم داد. ج کهویلبِ فرهاد نشست. 

 خبر رو دادند. نیو روژا هم هم دایبعد از من، و نکهیو بهتر از اون ا دمیخندیزدم. از ته دل م

 با خنده گفت: رهام

 .یرو بد خبر نیهم یخوایتو نم نیر یاِ... ش-

 با گل تو سر رهام زد: نیر یش

 .ادبیب-

خودم و فرهاد که تو هم گره شده بودند، نگاه  یها. به دستدیچیخنده دوباره تو فضا پ یصدا

 کردم.

زمان شدم. هم رهیبود خ جانیرنگش که پر از عشق و ه یمشک یهارو باال آوردم و تو چشم سرم

 :میبا هم گفت

 دوست دارم.-

 

 *1فصل  انی*پا

 

18:47 

 96 تابستان
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 خاصم! یبه تمام به *مخاطب* ها میتقد

 

  

 http://www.forum.1roman.ir/threads/8206: پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

که رمان ها و  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

ما مراجعه  تیبه وب سا دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیشعر ها

 .       دیر یکرده و با ما تماس بگ

   


