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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 فوت پدرش که شده بزرگ مرفعی ی خانواده در که هست کرجی دختری به مربوط داستان این 

 شیراز دانشگاه در معماری ی رشته دانشجوی ما ی قصه رویای.میکند زندگی مادرش وبا کرده

 .........رویا زندگی واما است

  بود داده پیام ابجی انداختم گوشیم صفحه به نگاهی

  میرسیم دیگه ساعت تانیم-

  دادزدم جا همون از آشپزخونه توی برم نداشتم اماحوصله شدم خوشحال خیلی

 کرد روباز دراتاق مامان که میرسن دیگه ساعت نیم تا اینا ابجی مامانی-

  فشارنیار حنجره این انقدربه بگردم دورت بیا راه چهارقدم یه دخترچراانقدردادمیزنی-

 دارم کلاس فرداام تازه بودم تاحالاکلاس ازصبح ام چقدرخسته من نمیشه باورت مامان -

 ؟ بری اینجاکجامیخوای میان رویافرداهمه وای-

 زودبرگردم میکنم سعی نمیکشه زیادطول منه دست مگه  برم قربونت-

  اتاق این توی پوسیدی حالاپاشوبیابیرون باشه-

  ممیا العان چشم-

http://www.romankade./
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 بااین کردن بحث حوصله نیستم بهترکه اماهمون کاردارم فرداخیلی. رفت بیرون ازاتاق مامان

  انداختم خودم به نگاهی روندارم محترم پسرخاله

 باموهایی ما دختری یه من که بایدبگم کنم توصیف براکسی بخوام اگه بدنیست قیافم خداوکیلی-

 میز باباروازروی عکس... بابا اخی بابارفتم به میگه مامان همیشه که درشت وچشمهای مشکی

 هک چهارساله بیاددرست عیدکه این بابایی نکردم عادت نبودنت چراهنوزبه نمیدونم برداشتم

 باباروبوسیدم وعکس بلندشدم ازجام بودچقدرزودرفتی سالم هفده فقط موقع اون من نیستی

  هست حتماابجی میزنند زنگ اومدم بیرون وازاتاق میز روی گذاشتم

 دروبازکن خانوم مریم-

 خانوم بفرمایین رعناخانومن جون خانوم چشم-

 روصداکن برومامان-

 (هستند شیراز ساکن  که رعناخواهربزرگم)بفرمایین -

 خوبی؟ عزیزم سلام-رعنا

  بفرمایین اومدین خوش ابجی سلام-رویا

 جون خاله سلام-(پسررعنا)شهرام

 ؟ خوبی عزیزم سلام-

  شما فدای-

 خانوم ازمریم مامان  نشستن همه شدیم سالن ووارد  امدگفت وخوش اومدوبابچهاسلام مامان

 که  شدن  ها راه وشلوغی درموردجاده صحبت مشغول همه  بیارن شربت برامون که خواست

 درازکشیدم تخت روی ام چقدرخسته اومدم اتاق وبه کردم عذرخواهی ازهمه شربت بعدازخوردن

 .برد خوابم شدکه چی نفهمیدم کردم چک فرداروباخودم های برنامه

 بلندشد گوشیم زنگ صدای
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 از پاشم سریع خوردن زنگ موقع که روگذاشتم اهنگ میادازقصداین بدم اهنگ چقدرازاین -

 ساعت به نگاهی بلندشدم جام از میشه دیرم العان زدن حرف باخودم بسه  کارام بااین من دست

 خها کنم باز رونمیتونستم چشمام حتی وحولموبرداشتم رفتم بود هفت ساعت انداختم گوشیم

 یه بگیرم دوش که نیومده من پریدبه خوابم همه سرده چقدراب  زیردوش رفتم  چیه؟ خواب این

 ویه کمدرفتم طرف به سریع بعدازحمام غرزدم خیلی دیگه بسه میزنم یخ روز  یه روزمیسوزم

 رایشا ته ویه پوشیدم سریع بدنیست مشکی شال ویه شلوارمشکی بایه برداشتم ای مانتوقهوه

 از داداشش فشاردادم زنگ تادستموروی مهتاب خونه طرف رفتم  بیرون اومدم خونه از  کردم

 اومدبیرون خونه

 روصداکنین مهتاب میشه شرمنده سلام-

 تابیاد صبرکنین چندلحظه نیست زحمتی اگه مونده خواب مهتاب رویاخانوم سلام-

 ...شدو باز درکناریشون(دیگه دخترکارهرروزته بزنن گندت)چشم-

 رویاخانوم سلام-

 سلام-

 خانومین؟ منتظرمهتاب دوباره-

  بله-

  بزنیم حرف باهم موقعیتی یه توی میخواستم-

 درمورد؟؟-

 خودمون-

 . پرسی واحوال دخترسلام بایه زدنتون حرف اوج شماشنیدم از من که جایی تااون-

 داره؟ عیبی-
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 .افرین عالی نه-

 .کنین قبول اماامیدوارم بزنم حرف خصوصی باهاش میخوام من که هستین دختری شمااولین-

 (شد باورم منم خودت جون اره( گفتم تودلم-

 .رونگفتین نظرتون رویاخانم-

 من شرمنده صورت درغیراین اینجابشنوم میشم خوشحال دارین امری پارسااگه اقای ببینین-

 .بیرون باشمابیام بخوام که نمیبینم دلیلی

  وگفت سعیدانداخت طرف نگاهی موندم خواب شرمنده سلام-مهتاب

  میزدین حرف داشتین شدم مزاحم بدموقع من نکنه اقاسعیدسحرخیزشدین به به-

 خداحافظی مهتابم کردم وحرکت اینوگفتم. پارسا اقای بااجازه بریم عزیزم نه-

 کردواومدوبازوموگرفت

  بده توضیع خبربودسریع چه-

 بود من تاظهررومخ نمیگفتم اگه میدونستم چون گفتم هاروبراش صحبت تمام منم

 دخترمیدونی میرفتی نکردی چراقبول زدین حرف حسابی باهم طورپس این که-مهتاب

  توباشن جای دارن چقدردخترادوست

  میکنم قبول  فکرکرده فکرکرده چی من درمورد سعیدپارساهههه اقای.نکن وبااونامقایسه من-

  باطل خیال زهی

 تامن شیماشناب باشیم باهم رویاپیشنهادبدم به میخوام گفته بودن باشگاه باداداشم بابادیشب نه-

 موقع تااون بعدبروگفته جورکن موقعیتتو گفته بعدداداشم خواستگاری برم جوربشه موقعیتم

 .دخترامارتوداره خواستگارداره میدونم میکنه ازدواج

 .تو بریم رسیدیم کرده فکراشتباهی-
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 مجبوربودیم بودکه العاده  فوق کلاسهای بوداین خلوت نهایت بی کلاس واردشدیم ومهتاب من

 معمول طبق ام ومن استادمطالبوگفت عیده شبش که امروز حتی روبیایم همشون دانشگاه واسه

  ردیمک ظیخداحاف بابچها ماام عیدرفت وبعدازتبریک نباشیدگفت استادخسته کردم برداری نت

 اینااومدن خاله که زدوگفت زنگ مامان راه توی افتادیم راه

  خندیدن کردبه وبعدشروع نه مگه توفکرخوشحالی رفتی اومدن جون شدپسرخاله چی-

 . درمیارم بال ازخوشحالی دارم نمیبینی اره-

 نگز شدم پشیمون که باکلیددروبازکنم میخواستم خونه طرف ورفتم کردم خداحافظی بامهتاب

 چراانقدراسترس نمیدونم داخل رفتم شد درباز کی نفهمیدم که بودم درافکارم انقدرغرق  زدم

 سلام باهمه جلورفتم جابلندشدن از من بادیدن همه داخل ورفتم کردم رومرتب شالم دارم

 ...فرهاد به رسیدم اماوقتی کردم وروبوسی

 خوبین؟ سلام-

 هبش فرجی یه عیدی این...ایشاا مبارک پیش پیش عیدتون دخترخاله شماخوبین ممنون سلام-

 خندیدن همه(نداد روادامه حرفش زدو بعدلبخندشیطونی...)وشما

 بچمونو نکن اذیت جان مامان-خاله

 اومدم اتاقم به لباس کردن عوض بهانه وبه کردم عذرخواهی وازبقیه زدم لبخندی منم

 اتاق از مجبورشدم مامان وباصدازدن کردم لباساموعوض میخوره بهم ازت حالم مزخرف ی پسره-

 کس هیچ بخورم اب تایکم اشپزخونه طرف بودرفتم ام تشنه خیلی شدم واردپذیرایی بیرون بیام

 حرصم فرهادانقدرازدستش توفکرحرف رفتم ودوباره خوردم اب لیوان نبودیه اشپزخونه توی

 سریع شدم کاریم خراب متوجه تازه شکست وووای... میز روی کوبیدم محکم رو لیوان که گرفت

 متوجه که کنم جمعش بودنشستم ریخته هم زمین روی کردم میزروجمع روی های تکه

 ...که پاهابودیم کیه؟درشناسایی ایناپای یعنی دوتاپاشدم

 .عزیزمن میزنی چرابلوف بریزی چایی بلدنیستی شماکه دخترخاله-
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 ...فرهادبود بعله

 چی منظورت سومااینکه بریزم چایی نمیخواستم من دومااینکه عزیزشمانیستم من که اولن-

 قائلم توجمع ادمای واسه که خاطراحترامی به نمیگم بهت هیچی من فرهاداگه حرفوزدی بوداون

 . توروبدم جواب بلدم خوب وگرنه

 جلوی که بریزی چایی میخواستی تورومیشناسم من چراامپرمیچسبونی برودخترخاله ارروم-

 یچای شماکامیون امارویاجان کنی خودتوشیرین من وجلوی بلدی کارکردن بگی من وبابای مامان

 okندارم باشمارو قصدازدواج  من بیاری ام

 اهاتب بخوام برسه چه بزنی توواکس نمیدم کفشامم من ببین میترشم من تروخداتومنونگیری-

 (خندیدم بلند هم بعدم.) کنم ازدوج

 واومدم بیاره وچایی کنه شیشهاروجمع گفتم بهش واردشدومن مستخدم موقع همین درست

  نشوند منوکنارخودش خاله بیرون

 کارمیکنی؟ چی بادانشگاه کن تعریف جون خاله خوب-

 جون خاله میرم هیچی-

 میگیری؟ مدرک کی-

 .کارشناسیمومیگیرم دیگه سال سه...ایشاا دانشگاه میرم ساله یه تازه من خاله-

 بخونی؟ خودت توخونه امابقیشوبدنیست خوب ام خیلی-

 .میخونم خودم ی توخونه حالاام-

 خودت خونه مابیاییم کنی ازدواج اینه منظورم گذراست پدرومادرکه خونه بگرده دورت خاله-

 بشم کار به دست بایدتااینجام خودم  توروردکنه خواستگارای این بلده فقط که مامانت.

 .میاوردیم مالباس میگفتی پاشه به عروسی قراره اگه مامان-( دخترخاله)فریبا
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 :گفتم منم

 واسه خوب زن فکریه به وقتشه جون اماخاله ندارم حالاحالاهاقصدازدواج که من عزیزم نه-

 بعدش بدین زن رو اون اول میشه مساوی خزر دریای بافسیلای داره سنش دیگه باشین پسرتون

 کرده غش خودشم فرهادکردم به بودنگاهی شدحقش خنک حسابی دلم ومن خندیدن همه.من

 :گفت خندهاش امابعدازاتمام. کلفته  پوست بچه خداچقدراین وای بودازخنده

 گیرمیادامامتاسفانه زن من واسه نیست پسرعیب زیادواسه سن که بگم عزیزم دخترخاله خدمت-

  فکرشماباشم به تاکی من باش فکرخودت به شوهرگیرنمیاد بالا بره سنت شماکه

  پسرخاله فکرتوباشه بایدبه یکی باشی فکرمن تونمیخوادبه-

 یمبیفت کنیدبعدناهارراه رواماده وسایلتون پاشین  رسیدین هم شماهابه دوباره بچها بسه-مامان

  میشه تحویل سال هشت ساعت ویلا  بریم

 روگذاشتم چمدون روبردارم تاوسایلم اتاقم توی رفتم روشدومن روبه همه باموافقیت نظرمامان

 ودرچمدون برداشتم ام دیگه ضروری ووسایل داخلش لباسهاروانداختم ترتیب وبه تخت روی

 رامین بود رامینم عیدی این بودتوی چقدرخوب– خوابیدم تخت روی وکنارچمدون وبستم

 دهش تنگ واسش چقدردلم لندن نموندورفت ایران بابادیگه بعدازفوت متاسفانه که برادربزرگم

 درمیزنن

 بفرمایین-

 رهااومده بیا جون ابجی-رعنا

 .میام باشه-

 ازاتاق  سحرداره اسم به خوشگل دخترخیلی ویه میکنه زندگی درقم که رهاخواهربعدرعناست

 رفتیم میزناهارخوری طرف به همه کردیم وسحرروبوسی وبارهاومحمداقا بیرون اومدم

 وداخل وسایل  وعصرونه چای وبعدازخوردن کردن کوچک استراحت یه ناهارهمه بعدازخوردن

 طبق تنیس خداروشکرفرهادفعلاپیداش بیرون بافریبارفتیم اومدم بیرون ازاتاق گذاشتیم ینماش
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 داشتم بودم داده تکیه ماشین به بودیم ورعناباهم من. خودشون وبردپیش مامان خاله معمول

 بود کرده  بدذهنمومشغول بود داده ام متنی چندتاپیام که ناشناس شماره میکردم سیگنالاموچک

 خبریه؟ توگوشیه سرت رویاخانوم به به-فرهاد

 . داره شماربطی به-

  ازپاخطاکنی دست نمیزارم باشم بایدهواتوداشته من نیست رامین کوچولوتاوقتی ببین-

 دادمیکنه بی داره غیرتت اگه شماندارم نیازبه من انقدرمارونخندون پسرخاله ههه-

 خوب؟ کن خالی بروسرابجیتوبقیه

 . بریم بچهاسوارشین-

 فریباورعناجلو نشستیم عقب وشهرام من افتادیم راه

  شده چیزی خاله توفکری-شهرام

 (بود کرده بدذهنمومشغول ناشناس شماره) عزیزم نه-

 نیومد چرابابات شهرام-

 نمیاد گفت شداونم بحثشون برگشته بامامان اختلافاشون دوباره نمیدونم-شهرام

 بودی راضی اومدازش تولدت واسه کادوم راستی نکن خودتوناراحت عزیزم نداره عیبی-

 نفسی مرسی اره-

 اره؟ سال توهیجده رفتی-

 میکنی؟ چه خبربادانشگاه چه دیگه  اره-

 0 خوندنم درست مشغول سخت منم هیچی-

 .زدن حرف به کردن شروع شدنوهمه جمعی بحث
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 موقعیت  کرده ذهنمومشغول خیلی باشه میتونست کی زدیعنی زنگ ناشناس شماره اون دوباره 

 فرهادازماشین وایسادیم جهان منتظردایی چالوس سردوراهی بدم جواب بخواهم نبودکه مناسب

 مااومد ماشین شدوطرف پیاده

 (پسرداییم)وتوورضاواشکان بامن شمابیاپیش شهرام-

 باشه-

 شما فریبامیادپیش ابجی پس-

 ومسائل درمورددانشگاه مسیروباهم وفریباتمام شدومن انجام جایی بگوبیادجابه عزیزم باشه-

 تیمنداش نگه جایی افتادیم راه که کرج از بایستن همه کلاردشت قرارگذاشتیم زدیم حرف مختلف

 وداخل وسایل سریع رسیدیم بودکه وربع هفت  ساعت تاویلا میرفت مستقیم. بود دایی عادت

 همه بودکه هشت به دقیقه ده ساعت  عیدشدیم سفره کردن اماده به وشروع ویلاواتاقابردیم

 تمچشماموبس دعامیکردن بعضی میخوندن قران سری یه نشستیم وسرسفره نوپوشیدیم لباس

 رهاورعناودایی واسه مامان واسه دوره حالاازهممون که داداشم برای دعاکردم همه برای دلم وازته

 فرهاد برای وحتی وخاله

 .هزاروسیصدوونودوچهارمبارک سال سه...دو...یک

 که وخاله ومامان ودایی عیدوخوندیم دعای بعدم گفتن وعیدروتبریک دیگروبوسیدن هم همه

 .بودیم وخوردن وخنده شوخی مشغول تااخرشب دادن عیدی همه به بودن جمع بزرگای

 بااین.هست فرداایم میدم قول همتون به فردامن تا بخوابین پاشین دیگه بچهابسه خوب-خاله

 توی اومدم.بود یادماندنی به شب تابخوابن کردن پهن جاهارو وهرکس خندیدن همه خاله حرف

 دراز تخت وروی پوشیدم راحتی لباس بودم خسته خیلی بخوابیم ومامان قراربودمن که اتاقی

 . بود شده تنگ باباخیلی واسه دلم وچشماموبستم کشیدم
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 بودنسیم کرده روباز پنجره  مامان بود پیچیده محیط هاتوی گنجشک صدای چشماموبازکردم

 برای جایی شلوغی این توی امامتاسفانه بخوابی فقط چقدرخوبه میخورد صورتم به بهاری

  بیرون اومدم وازاتاق پوشیدم ولباس بلندشدم نیست خوابیدن

 بخیر بهاریت صبح جون دایی سلام-جهان دایی  

 .بخیر شماام صبح  دایی سلام-

 فرهادوفربداومدن دیدم که بیرون واومدم وصورتمووشستم ودست رفتم سرویس طرف به

 :گفت ای خبیثانه لبخند اومدوبا طرفم به.بود ورزشی فرهادبالباس

 0بیدارشدین شماازخواب عجب چه به به-

  خوردن صبحونه به شروع همه ماسحرخیزشده واسه ظهرمیخوابیدچه تادیروزتالنگ که این

 با خیس وهمه برمیگشتیم داشتیم گذشت  خوش خیلی بازی اب رفتیم وبعدازصبحونه کردیم

 اب دادتوی هولم... که کنارش رفتم کنه صحبت میخوادباهام کردوگفت فرهادصدام که بودن

 .وفرارکرد

 :وگفت خندید فرهادم.وایسادیگه مردی وایسااگه داری جرعت اگه بدی خیلی-

  مردنیستموفرارمیکنم-

 . تومیرسه به که دستم من باشه-

 زیرخنده زدن بودن نشسته اب لب جون نازی باخانومش فربدکه

 کردش کارم چی بخندببین روانیت داداش کارای به اره-

 حقته-

 ورفتم طرفش ریختم اب مشت یه منم

  شدم خیس دیونه-
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 .نکنی طرفداری جونت ازداداش تاتوباشی حقته-

 ظهررفتیم وبعداز کردن استراحت همه ناهار وخوردن لباسامون کردن بعدازعوض

 دادیم سفارش غذاروازبیرون خونه رسیدیم هشت تقریباساعت شب.بازارروزکلاردشت

 .بود امنیت وبحث میزدن حرف داشتن همه نشستیم نشیمن توی دورهم همه وبعدازخوردن

 بگیرین نگهبان یه تنهایین خونه توی شماورویاام ابجی-دایی

 وشماتنهاییی میره فردارویا پس فرداست امروز واسه نگهبان ابجی جان جهان نه-زندایی

 من زا زندگیشون سرخونه میرن نمیکنه؟همه فرق بودونبودش که رامینم کارکنین  چی میخوایین

 از هم هست منم والاعموی رسیده گوشم به خبرش خواستگاردارین شماکه کن ازدواج میشنوی

 .میشناستشون جهان اخلاقش هم خوبه مالی لحاظ

 خودموبگیرم جلوی نتونستم که شدم انقدرعصبانی

 به کاریم هستم خودم من بمیرم بعدازدواجم من قرارنیست ببخشیدواولاکه جون زندایی-

 هب نرفته که یادتون دومن تنهانباشه مامانم که نمیکنم ازدواجشم باشه لازم ندارم خواهروبرادرم

 زورادامه به اومدپایین اشکم بزنم حرف نمیزاشت بغزم)کرده فوت چهارساله فقط من خدابابای

 نمیخوادشماواسه جون هان؟زندایی مامان چراشماساکتی نمیزنن هاحرف چراشماابجی چیه(دادم

 شوهرپیداکنین من مامان

 چهارساله بابامرده ابجی امانفس وداریم داشتیم بابارودوست ماام بده گوش عزیزم رویاجان-رعنا

 تنهامیشه مامان کنی بایدازدواج توام هرحال به داره زندگی حق است زنده که مامان اما

 واقعامیتونین راضین شماها(بلندشدم ازجام)میخوره بهم داره حالم کن رعناتوروخدابس کن بس-

 رصمح از.خوبه خیلی اره بابایی بگم بایدبهش منم حتما ببینین دیگروتوخونه باباکسی جای

 .دادم وادامه خندیدم

 ردمبابامیم همراه منم کاش نمیشه اره؟باورم تتهرضای دهنده نشون سکوتت ساکتی مامان افرین -

 . همراهه من بارفتن باباموبگیره جای که ادمی اومدن اینوبدونین
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 :گفت مامانم

 این وقت هیچ من توعزیزمامان به نگن گفتم ایناام به من. نظرتوهست نظرمن جان مامان-

 کارونمیکنم

 تداد به کی بدبشه حالت شبی نصفه شبی اگه لال زبونم باشین منطقی جون فاطمه-زندایی

 میرسه

 جون زندایی نباشین من فکرمامان شمابه میشه-

 باش اروم رویا-مامان

 متاسفم متاسفم همتون واسه نمیاد بدت انگارشماام مامان-

 نشستم بابابامیشستیم همیشه که سنگی تخت روی وکناراب رفتم بیرون ازویلااومدم

 کن سعی کن دریانگاه بزرگی به ومیگفتی میزاشتی سنگ تخته این منوروی همیشه یادته بابایی-

 پس بودی انقدرخوب توکه دریاباشه این بزرگی اندازه به قلبت همیشه

 کردم دگریهبلن چقدروقت نمیدونم بود گرفته خیلی دلم میکردم بلندبلندگریه...بابااینامیگن...چرا

 سرم . ویلابرگردم توی نداشتم اصلادوست که اینومیدونستم اما بودم بیرون بودکه اصلاچقدروقت

  اومدم خودم فرهادوفربدبه باصدای که بودم  افکارم توی وغرق زانوم روی وگذاشتم

 رویاخانوم..رویا...رویاجان-فربد

 بله-

 تو غصه نبینم خانومی چراتنهانشستی-فربد

 (کردم اشکاموپاک)فربد نیست خوب حالم-

 زندایی اگه البته حرفشونومیزنن دیگران باشی نبایدانقدرحساس رویااماتوام میکنم درکت-فربد

 . است خاطرخاله به میزننه حرفی ام
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 بدون داره صدساله میگه ندونه کسی چقدرتنهاست مامان فربدمگه حرفونزن این تودیگه-

 . میکنه بابازندگی

 اورکنب چیزگفت بقیه به خیلی خاله بیرون اومدی توکه نکن خداحالاتوخودتوناراحت به نمیدونم-

 .نیست راضی خودشم خاله

 ازچی چی؟میدونی بودیعنی راضی رعنارودیدی وااای.نمیکرد سکوت مامان کاش  فربدداغونم-

 ؟ شدن راضی چراهمه شدیهویی بوداماچی بهترین من بابای اینکه میسوزه دلم

 دینکر وقبولت که دادن پیشنهادی یه زدن حرفی اونایه نمیکنه رودرست توچیزی رویاناراحتی-

 ناراحتی اینجاطاقت طورکسی همین ام بقیه ناراحته خیلی پاشوبیاتوخاله شدشماام وتموم

 . تورونداره

 رویا پاشودیگه-

 0میام توبرومن-

  بود نشسته فرهادکناراب نداشتم تورفتن توان امامن فربدرفت

 کنی هگری کنم اذیتت دارم دوست میگفی بودیم که بچه یادمه اشکاموببینی اومدی ساکتی چیه-

 .بخندفرهادبخند میکنم گریه امادارم نکردی بارتواذیتم این بشه خنک ودلم بخندم بعدمن

 کبااش وقت هیچ من میخندیدم نمیشدازسرعصبانیت خنک دلم موقعشم بوداون بچگی رویااون-

 باورکن ودارم داشتم امادوست دادم آزارت همیشه دارم رویاقبول توشادنشدم ریختن

 امشبو حرفای میگن همه سخته خیلی سخته توام طرف امامن میدونم ناراحتی همه ازدست...رویا

 دمبو گیتاریادگرفته که موقع اون رویایادته داد اهمیت کمتربهش امامیشه نمیشه کن فراموش

 یادته؟ توبودی زدم که نفری اولین واسه

 اره-

 ؟ بزنم-
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 مونه زدن کردبه شروع دادم تاییدتکون نشونه سرموبه بود اورده گیتارشوباخودش کردم نگاهش

 همیشگی اهنگ

 جونم شده تنگ برات دلم

 نمیتونم ببینمت میخوام

 سنگی مادیواره بین

 میدونم عمره یک حاصله

 ترانموشکستم بغض

 هستم عاشقت بگم میخوام 

  شب ناباوریک توعین 

 هردودستم گذاشتی خالی

 وراستی مستی تمام توهستی

 من ی غصه تمام

 صبورم سنگ توبودی

 من ی بسته ولبهای دورم ونگاه 

 بوداهنگ گرفته خیلی دلم میکردم گریه فقط میزدومن فرهاد بودم آهنگ این عاشق من

 زدم دست براش شد فرهادتموم

 مرسی افرین-

 . توآب بدم هلت یادوباره کنی اشکهاتوپاک میشه-

 ویلا داخل بریم دادم رضایت بالاخره خبرداشت هردومون اماخداازدل هردوخندیدیم
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 چنده؟ ساعت-

  دوونیم-

 رشکنا ام بودخاله نشسته مبل روی مامان داخل رفتم بودم بیرون همه این من یعنی نمیشه باورم

 :وگفت طرفم برگشت مامان  دادم جوابشوبالبخند لبخندزدمنم بهم بودخاله

 . بیابشین رویامامانم-

 ینهآی توی کردم قفل پشت ودرواز اتاق توی رفتم بعدن باشه نیست خوب حالم ببخشیدمامان-

 دردمیکردیه سرم خیلی تخت روی وانداختم بودشالم قرمزشده چشمام انداختم خودم به نگاهی

 فرهادیعنی باباوحرفهای مامان مشغول بود مشغول خیلی ذهنم وخوابیدم خوردم اب لیوان

 .وخوابیدم بستم میسوخت خیلی بودچشمام راست حرفاش

 هنوزیه سرم بلندشدم ازجام بیدارشدم ازخواب بودکه ونیم تقریباده ساعت

 ردمک بیرون سرموازپنجره روبازکردم بودپنجره گرفته خیلی اتاق هوای  مقداردردمیکردبلندشدم

 ردس آب بعدازدوش حمام رفتم روبرداشتمو توحوله و تیرکشیداومدم سرم کشیدم عمیق نفس یه

 دورمیزجمع همه بود ام گرسنه خیلی اومدم بیرون وازاتاق یدملباساموپوش.شد بهتر کم یه حالم

 بودند

 .همگی سلام-

 .خودم بغل بیااینجا جون بخیربیاخاله صبحت عزیزم سلام-خاله

 هیچ خوردن صبحونه درطول شدیم خوردن صبحونه مشغول کنارخاله ومن کردن سلام ام بقیه

 خونه تابریم بشن آماده میزقراشدهمه کردن وجمع صبحونه بعدازخوردن نزد حرفی هیچ کس

 بااون خاله خونه اونم نداشتم رفتن مهمونی حوصله. میکردن زندگی کلاردشت که مامان خاله

 هب  بدی گوش گذاشتناشون کلاس به وفقط بشینی کنارشون دارن دوست که لوسش دخترای

 تمنشس مبل وروی برداشتم میوه ظرف یه.  کرد قبول حرفی هیچ بدون ام مامان نمیام گفتم مامان
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 میدیدم فیلم داشتم همشون به توجه بی امامن بودن شده آماده  همه شدم دیدن فیلم  ومشغول

 زد زنگ ناشناس شماره همون دوباره. ورفتن کردن خداحافظی همه

 الو-

 الوبفرمایید-

 هستین؟ خوب سلام-

 شما؟-

 .سعیدپارسا-

 ؟ منوازکجااوردی شماشماره...سعیدپارسا؟؟؟؟ -

 . حرفموبزنم بزارین حداقل بیرون بریم نکردین قبول شماکه-

  سریع فقط-

 جوربشه شرایطم تامن باشیم روباهم تایمی  یک ما نداره موردی اگه که بگم میخواستم من-

 نه؟ مگه میشیم آشناام باهم خوب خواستگاری واسه بشیم مزاحمتون بکنین واگرشماقبول

 فکرکردین؟ چی شمادرموردمن-

 من نیستم سبک طرفداردخترای چون حالانرفتم تا دختری دورهیچ من رویاخانوم ببینین-

 باشین که میخوام گذرونی خوش واسه شمارونمیخوام  من. خانومین چون کردم شماروانتخاب

 باشین؟ اگرموافق البته. همیشه برای

 (کردوگفت حرفموقطع...)ببین-

 .روزخوش ممنون.بدین بعدجواب شمافکراتونوبکنین نمیخوام جواب العان -

 مفیل میزوبه روی روگذاشتم گوشی بودم شده بودشکه دستم هنوزتلفن شدامامن قطع ارتباط

 پیش بودامافکرم تلویزیون صفحه به نگاهم نشدم رومتوجه فیلم امابقیه دادم ادامه دیدنم
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 ذاشتتموگ وبشقاب ؟بلندشدم خب بشه چی که باشیم ماباهم حرفاچیه ازاین سعیدمنظورش

  تواتاق وبرگشتم توآشپزخونه

 

 ووووای ووووووای-

 .دهنموگرفت

 .فرهاد منم دیدی جن مگه دیونه چته باش اروم-

 :گفتم عمیق وبعدازچندتانفس دستشوکنارزدم

 اینانرفتی؟ بامامان هان؟مگه کارمیکنی اینجاچی یاتو ام دیونه من-

 من بیابریم زدگفت زنگ مامان بودشمال اومده اش باخانواده بودم ازدوستام یکی پیش من نه-

 بیام من تنهان خونه  رویاخانم الیه سرکار گفت مامانم نمیام گفتم نداشتم حوصله

 . بشینم هست حالااجازه.پیشت

 .بفرمایید-

 توچرانرفتی؟-

 . دختراشونونداشتم حوصله-

 همین؟-

 باشه؟ ایم چیزدیگه قراره مگه-

 من؟ گل توخودت چرامیریزی نمیکنی؟ بیان رودرست چرااحساساتت رویاخب ببین-

 .فرهاد خوبه جانم؟حالت-
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 داری منودوست بگوکه دلتوبزن حرف حالاتنهاییم خوب.بامن تنهاباشی میخواستی بگوکه -

 .منی وعاشق

 (بود شده دوتاطالبی اندازه ازتعجب چشمام)

 رویا؟ کردی سکته نکنه انقدرگشادشدن رویاخوبی؟رویاچراچشمات-فرهاد

 نرفته که یادت بعدشم عمرن دارم تورودوست میگی؟من وپرتاچیه چرت ورویااین مرگ-

 .من اینجانه تواومدی

 من که میرسیم این به بگذریم که حالاازشوخی گفت مامان اومدم اگه منم میکنه فرقی چه-

 درمیان روبامامان موضوع من کنی قبول توام اگه دارم دوست رویامن دلموزدم حرف دیشب

 .میدونی توکه ایناازخداشونه مامان خواستگاری واسه بزاره پیش تاپا میذارم

 ...وتو فرهادمن میگی چی میفهمی-

 کن رویاقبول بودیم باهم بچگی از دیگرومیشناسیم ماهم.وتو بهترازمن کی خوب اره-

 شدی شکه میدونم میکنم خواهش ازت دارم که دارم انقدردوست اینوبدون فقط تومنومیشناسی.

 بدی؟ بعدجواب فکرکنی میشه دارم دوست امارویامن کردیم بحث باهم تاحالافقط چون

 سکوت-

 اون خبره خدااینجاچه وووای. بیرون فرهادرفت دیدم بزنم حرف تااومدم بگم چی نمیدونستم من)

 چشم بردوقتی وخوابم خوابیدم کاناپه بودروی مشغول ذهنم خیلی.فرهاد از ازسعیداین

 گمب چی خداروشکرفرهادنبودواقعانمیدونستم بیرون یلانبودازویلااومدمتوو کسی هاموبازکردم

 کنم ماردرست سوسک یه ساحل های باشن میخواست چقدردلم. نشستم کنارساحل بهش

 نششد بعدازتموم کردنش درست به کردم میکردشروع درست برام  میامدیم شمال که باباهمیشه

 خمت یه ورفتم داره عالمی ام تنهایی ویلا برگشتم بود شده خوشگل خیلی گرفتم ازش عکس یه

  کردم روباز دریخچال میخواست چیزترش یه دلم. ظرفاروشستم وخوردم کردم درست مرغ
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  وپاشدم همشوخوردم. چقدرترشه  خوردن به کردم وشروع داشتم بر لواشک جون اخ-

 مدستاموشست زمین بودبخورم نزدیک گرفتم مبل دستموبه رفت گیج سرم که دستاموبشورم

 بود دهنز زنگ کسی بودم کرده سعیدگوشیموخاموش تماس بعد کردم گوشیموروشن تواتاق ورفتم

 سعیدهست دومیش مهتابه که اولیش.  بود متنی پیام سه فقط

 .میمونم منتظرجواب من-

 همه اقاکه و سنگین پسره بیادببینه میکردندکیه ازسعیدتعریف که بودم شنیده دوستام ازخیلی

 نمیادیاوقتی یاکسی شده ای زمونه  چه میده پیشنهادازدواج من به داره میکنن تعریف ازش

 کردم سلام همه به  اومدم بیرون وازاتاق کنارگذاشتم گوشیو اینااومدن مامان.میاددوتادوتامیان

 قبول همه سواری قایق بریم پیشنهاددادکه دایی  خوردن جمعی دست چایی بعداز ونشستیم

 نبی فرهادم دیدم که میگفت مهمونی از برام فریباداشت کنارساحل ورفتیم شدیم آماده کردند

 ات سه دایی.  پسرخاله بده یهومیادخداشفات یهومیره میمونه جن مثل اومد؟این کی این بچهاست

 ودایی قایق وفرهادتویه وشهرام  وخانومش وفربد من شدیم تقسیم گروه سه کردوبه اجاره قایق

 همه بود خوب خییلی افتادیم وراه شدن سوار بقیه سومم وقایق جا یه ورها وزندایی وخاله ومامان

 برگشتیم گذشت خوش خیلی وفربدمیخوندخیلی کنارقایق وفرهادمیزدبه میزدیم دست

 آتیشی چایی وبرامون منقلواورد ام ودایی اورد وفرهادگیتارش نشستیم کنارآب همه.ساحل

 وبرگشتیم موندیم شمال ام دوروزدیگه.خوندن به ودایی زدن به کرد فرهادشروع. کرد درست

 خیلی.  دایی ازدوستای یکی باغ رفتیم درم به سیزده گذشت برگشتیموعیدم.بود خوبی  مسافرت

 اغیب بودومیوه باغ صاحب که خانومه یه دنبال وفرهادرفتیم من که برمیگشتیم داشتیم.بود خوب

 ماشین فقط خاله نه مامان نه نبود کس هیچ برگشتیم وقتی نکردیم پیداش امامتاسفانه میفروخت

 خورد فرهادزنگ گوشی. واون فرهادبودومن

 الو-

- 

 کجایین؟ شمانبودین مااومدیم اره
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- 

 .فدات باشه میکرد هماهنگ بامن قبلش میگفتی کاراش بااین ام دایی این باشه-

 :گفتم ومن گذشت ای دقیقه چند نزد حرفی اما. کرد قطع رو گوشی

 شد؟کجان؟ چی خوب-

 بریم مابایدباهم رفتن

  میکنه کارایی یه ام دایی...و دایی دوباره کجارفتن چی یعنی-

 .بریم بشین خوب-

  وتوباهم من-

 (یدوبعدبلندخند) بری تاخونتون بگیری ای اجاره الاغ بایدیه نکنم سوارت من اگه باشه ازخداتم-

 .میدارن اینجانگه صدتاماشین کنم اراده اگه من عمرن-

 .بلوفا چه ببینم کن اراده اوووه اااوه-

 برسرم خاک. زد بوق ویه گذشت افتادازمن شدوراه پروپروسوارماشین اونم ورفتم افتادم راه منم

 که نیاوردم خودم روی امااصلابه داشت نگه گرم دمت میبینم خداچی وای  چیکارکنم حالا رفت

 . ردشدم ریلکس وخیلی رسیدم بهش شدم خوشحال

 ...باتوام بیاسوارشو زنه دادمی توچشمات داره دخترکوچولوخوشحالی ببین-

 نیم.افتادیم وراه بارسوارشدم این داشت نگه اومدجلوودوباره افتادم وراه ندادم اهمیت بهش)

 داشتم ومن بود رانندگی مشغول اون نزدیم حرفی هیچ اماهردو بودیم افتاده بودراه ساعتی

 ( میکردم بازی باگوشیم

 ...رویا-
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 .جانم-

 فکرکردی؟ پیشنهادم به-

 باپیشنهادت شدم شوکه من ببین. خوریم نمی دردهم مابه پسردنیااما فرهادتوبهترین ببین-

 .نمیخوریم دردهم مابه کن قبول فرهاد.

 آخرته؟ حرف-

 .باورکن کنم ناراحتت نمیخواستم فرهادمن. آره-

 .باشه-

 من  بودخدایایعنی واقعاناراحت کردم نگاه بهش چندباری نزدیم حرفی هیچ مسیروهردومون ادامه

 ؟ درستوگرفتم تصمیم

 هک میدونستن انگارهمه تواتاق کردورفت  کردوبعدعذرخواهی فرهادسلام داخل رفتیم رسیدیم

 خالم شمال برمیگرده فرداصبح که گفت دایی نشستیم همه. بدم جواب فرهاد  به من قراربوده

 :گفت حرفش وادامه فردابرمیگردندتهران که گفت

 .نداریم اینجاکاری دیگه ما-

 هبودک وقتی بهترازناراحتی العان اماناراحتی کنم ناراحتش نداشتم دوست ومن بود ناراحت خاله

 خداحافظی وبادایی کردم عذرخواهی ازهمه بعدازشام نداشتیم خوبی وزندگی میکردیم ازدواج

 فردا خوابیدم تخت وروی تواتاق اومدم  کنه زودحرکت صبح داشت  عادت دایی چون کردیم

 شدمبیدار ازخواب خاله ی بابوسه صبح برد خوابم سریع که بودم انقدرخسته کلاس بایدمیرفتم

 بیرون برم مجبورم چشمهاموبازکنم اگه میدونستم نداشتم چشمهاموبازکنم که این اماجرعت

  واقعانمیتونستم کنم خداحافظی وبافرهادم
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  دیدمرو رفتنشون پنجره پشت واز بلندشدم ازجام بیرون رفت اتاق از خاله  بکنم نگاه توچشماش

 اتاقاز میبینمش دارم شدکه متوجه امافکرکنم  روانداختم پرده سریع شیشه طرف فرهادبرگشت

 :گفت من وبادیدن.داخل برگشت مامان بیرون اومدم

 بکنی؟ ایناخداحافظی باخاله چرانیومدی توبیداری-

 . شدم بیدار ازخواب العان همین-

 چنده؟ ساعت مامان-

  ده به ربع یه-

 . میخوریم چیزی یه بابچها طرف ازاون دارم کلاس نهارنمیام من-

 .باشه-

 

 رفتممی تنهایی داشتم نرفتم دنبالش باشه اومده ازمسافرت مهتاب فکرنکنم بیرون اومدم ازخونه

 .مهتابه که ودیدم برگشتم شونم روی دستشوگذاشت نفرازپشت یه که

 چی؟ من پس نامردتنهاتنهامیری ای-

 ؟ میای جن چرامثل ازترس دخترمردم بترکی-

 . رفیق  دیگه همینه به جذابیتش-

  کردیم صحبت افتاده  که های درمورداتفاق باهم تاکلاس

 ببین. وگرفتی درست تصمیم امامطمئنی بکنم دخالت توکارت نمیخوام رویامن ببین-

 . نیست پسربدی گفتی برام توازش که جوری این رویافرهادالبته

 .نمیام هم مابه که اینه امامهم مهتاب میدونم-
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 .باشی وگرفته درست تصمیم امیدوارم فقط نمیدونم-

 کلاس میگیره امتحان روزدیگه سه  که  دادوگفت آخرودرس استاداومدومطالب داخل رفتیم

 لاسک نبود ایران مدتی اینکه علتی استادبه میدادیم ودانشگاهوت ومابایدامتحان بود شده هاتموم

 . بیرون بودازمرکزاومدیم گذاشته جبرانی کلاس بودوبرامون افتاده عقب ها

 باشه؟ کتابخونه بعدبریم بخوریم چیزی یه بریم مهتاب گرسنمه خیلی من-

 .سرخیابون پیتزایی بریم باش-

 . رودادیم بالاوسفارشامون بودرفتیم بالاخالی میزسالن یک.فودی فست داخل رفتیم

 دیدم میزکناری کردبه اشاره. اینجاست کی رویاببین باش اونجاروداشته اوه-

 روعوض جامون آروم خیلی بودندیانه؟ اونامارودیده بودندنمیدونم کنارمون سعیدومحمددوستش

 هک خوردن به کردیم شروع روآوردند سفارشامون ببینمش نمیخواستم آخرسالن ورفتیم کردیم

 نه؟ مگه است مزه خوش اومدسعیدبودپیتزاهاش مسیج برام

 خوردیم غذامونو روندادم جوابش. کردم جاموعوض زحمت همه بودندبااین مارودیده پس اه-

 .کردبرگشتم سعیدصدام که بودیم بیشترنرفته چندقدمی بیرون واومدیم

 .بفرمایید-

 میشه؟ بزنم حرف باهاتون میخوام-

 .دارم عجله نه-

 .لطفا.رونمیگیرم وقتتون خیلی-

 چشمام توی حرصموریختم وتمام کردم دادجلونگاهش دستموهلم زدبه)میادآقاسعید اره-مهتاب

 کنارش محمدم نشست کنارخیابون جدول روی لبخندزدورفت کنم اش خفه داشتم دوست

 . درمورددانشگاه زدن حرف به کردن شروع ریلکس وخیلی نشست

 .بفرمایید خوب-
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 طرفدارای هرکس هرحال به خودتوداری طرفدارای میدونم دارم واقعادوست رویامن ببین-

 ازکجامیدونه این)داره دوست میدونم تواولویته ات پسرخاله مطمئنن.طور همین توام خودشوداره

 قبول شماروازهرلحاظی من رویاخانوم( ایشون به اونم گفته داداشش به حتمااون مهتاب بمیری

 کنی؟ قبول امیدوارم شمایی وآخرم اول وانتخاب ارمد

 وابروج خواستگارپیاده به که شدم بدبخت انقدر من واقعافکرکردی درموردمن فکرکردی توچی-

 هان؟ بدم مثبت

 هاگ مطمئنن العانم نکردی شماقبول بیرون بریم گفتم که من خوب نداشتم قصدتوهین من-

 چون نمیکنه فرقی  العانم البته نمیکردی شماقبول نبود خانوم مهتاب

 (میگفت راست بگم چی واقعانمیدونستم.)بااجباراومدین

 قبول خانوم مهتاب این جون میکنم ثابت شما خودموبه من بدین وقت بهم هفته یه فقط-

 میخواست اماحقشه میخوری توجونشوقسم بفهمه مهتاب اگه گفتم تودلم گرفت ام خنده.)کن

 .(بیام که منومجبورنکنه

 اره؟ قبوله پس خندیدی-

 باشه؟. هفته یه فقط-

 .میشم مزاحمتون شب پس باشه-

 چی؟-

 حضوری؟ نه میشم مزاحم تلفنی بودکه این منظورم نه-

 . اومدم بشم منتظرمهتاب اینکه وبدون کردیم خداحافظی گرفت ام خنده ازفکرخودم

 شد؟ چی وایساببینمت. توکارخیرم من بده بد ادم حالاماشدیم دخترجون -

 میپرسی ازمن گفته این به توام لق دهن داداش داره فرهادمنودوست گفتی داداشت به چی واسه-

 . بگین بهش بزنین شیرازی حافظ خواجه به تک یه جونت باداداش
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 گفت شنیدش میزدم حرف باهات داشتم که روز اون نگفتم هیچی داداشم به من شدتو باباچت-

 ....چیه قضیه

 چیزوگفتی؟ همه شدی شیرین چایی توام-

 .خوب آره-

 .ندارم کاری توهیچ با من نیفت راه من دنبال ومرگ خوب-

  تندترکردم سرعتمو

 ( دویدواومدجلوم.) خوبه ببخشید بگم کجامیری رویادیونه-

 خب؟ ببخشید-

 باشه؟ آخرت دفعه-

  کتابخونه بریم  باشه-

 .عزیزم بریم-

 ساعت به نگاهی صفحشوخوندم پنجاه حدود کردم یکیشوشروع برداشتم درسی  چندتاکتاب

 بامهتاب بودم خسته خیلی بیرون اومدیم ازکتابخونه بامهتاب بودبلندشدم هفت انداختم

  گرفتم دوش خریدیه رفته گفت خانوم نبودمریم خونه مامان.خونه ورفتم کردم خداحافظی

 کتاب داشتم امتحان دیگه روز سه نداشتم اصلاوقت شد کم واقعاخستگیم بیرون واومدم

 کتابو بتا روی نشستم کشیدم عمیق نفس یه توحیاط بودرفتم گرفته خیلی اتاق هوای روبازکردم

  بازکردم

 .بهترشد اهان-

 همراه همیشه داشت اومدعادت مامان که میخوندم درس داشتم.کردم روشروع خوندن درس

 . بخرن چی نمیدونن باشم بایدخودم: خریدمیگفت هامیرفت مستخدم
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 .مامان سلام-

 چرااینجانشستی؟  عزیزم سلام-

 . بیرون اومدم هواخوبه دیدم بخونم درس میخواستم-

 .بیاره میوه آب برات میگم خانوم مریم به العان کردی کاری خوب-

 ساعت سیربودم اما بخورم شام کردکه صدام مامان  دادم ادامه ومن تو رفت مامان. ممنونم-

 که کتابموبرداشتم کشیدم عمیق نفس ویه وبستم کتاب  بودم خسته بودخیلی ونیم حدودیازده

 .سعیدبود خورد زنگ گوشیم که توخونه برم

 الو-

 الوسلام-

 سلام-

 نبودی؟ که خواب هستین؟ خوب-

 است؟ دیرموقع فکرنمیکنی ولی نه-

 .بزنم زنگ نتونستم بود شلوغ خیلی سرم سرکاربودم تاالعان من شرمنده آره-

 . میخوندم درس داشتم دارم امتحان منم نداره عیبی-

 .ببخشیدوتکررادرارمیگرفتم امتحان شبهای همیشه میرفتم که مدرسه من آخ-

 واقعا؟ الهی-

 . نداشتم وخوراک اصلاشباخواب آره-

 داری؟ چقدرتحصیلات راستی-

 .دارم کاردانی مدرک من-
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 توکارکابینتی؟ شنیدم-

 ... رویاخانوم. آره-

 بله؟-

  دارم واقعادوست من اینوبدونی میخواستم فقط هیچی-

 دارمن سعیداصلادوست ببین نشیم پشیمون کردیمم همدیگروانتخاب ازاینکه سعیدامیدوارم-

 ماباهمیم بدونه کسی

 کرد مامانصدام که میزدیم حرف داشنیم.

 نداری؟ کاری میکنه صدام مامانم شرمنده -

 . باش خودت مراقب-

 .خوش شب همچنین-

 رفح بایدبامامان.نمیدونم ؟خودمم کردم واقعاکاردرستی که امااینونمیدونستم کردم قطع رو تلفن

 .میدید فیلم داشت تومامان رفتم بزنم

 داشتی؟ کارم مامان-

 . بخوری میوه بیای گفتم  بسه میخونی چقدردرس-

 تمورف وبلندشدم روخوردیم میوه امانتونستم بگم ماجراروبراش ومیخواستم نشستم کنارمامان

 :گفت مامان که بزنم  مسواک

 بگی؟ چیزی رویامیخواستی-

 خودش نمیگفتم مامان به که میکردم کاری یه وقتی بودهمیشه فهمیده مامان.) مامان نه-

 هناراحت ازدستم فرهادکجاست العان یعنی خوابیدم و رفتم اتاق وبه زدم ومسواک رفتم(میفهمید

 سعیدبود بود اومده امپی شد روشن گوشییم صفحه باشه منوبخشیده الهی
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 .پرستاره شبت نفسم-

 امتحان شدوروز تموم دوروز بالاخره وخوابیدم  روندادم جوابش. میشه چقدرزودپسرخاله اوووه

 یلیخ ودانشگاه بود شنبه دانشگاه رفتیم وباهم مهتاب دنبال ورفتم وبرداشتم ماشین سررسید

 یمبش امتحان آماده: استاداومدوگفت زدیم استادحرف بابچهاتااومدن کلاس توی بودرفتیم شلوغ

 نبود اماصندلیم وبرگشتم پرسیدم ازش سوال استادویه پیش ورفتم بلندشدم ازجام

 منوندیدی؟ توصندلی مریم-

  بشینم کنارش زدوگفت صدام مهتاب 

 .شدجا اینجاآخرکلاسم منواوردی دخترچراصندلی-

 نشستم میمیرم ازاسترس دارم من اینجابشین مهتاب جون خرزدی حسابی رویاشنیدم-

 دلیصن روی میشست امتحان موقع بودکه استادایی بهترین از واستادبرگهاروداداستادجاویدیکی

 پسرمحترمی رضوی آقای سرم وپشت بود نشسته مهتاب کنارم. میزاشت راحت دانشجوهاشو و

 جواباش شدم دادن جواب هارودادومشغول استادبرگه سعید دوست محمدجعفری جلومم بودو

 میگفت خودش قول به بوداما بوددخترباهوشی مونده اولش توسوال خنگ مهتاب بودامااین راحت

 ام خنده ازفکرخودم خودم تااینجاکشیده چطوری نمیدونم ندارم خوندن درس وحوصله وقت من

 :وگفت زد صندلیم به پا با مهتاب که.گرفت

 . بگو اول سوال نخندیالاجواب مرگ-

 .بروبمیربابا-

 نکشیدکه طول بودوخیلی تستی سوالاهمه گفتم وبهش اول سوال جواب.بگو مهتاب جون-

 شد سوالاتموم

 .شکست دستم بگیردیگه-

 ازش.داخ پسرپروبه چقدراین بود کاغذدستش ویه بودپشت بالامحمدبوددستشوگرفته سرمواوردم

  روگرفتم برگه
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 . باشه درست بگو سرهم وپشت تابیست سه سوال:بود نوشته-

 .شدبگودیگه یچ-

 . هست تاسوال پنجاه همش دادی چندتاجواب خودت نکنی رودل-

 . باشه رویادرست یالابگو-

 .چیکاربکنی؟ میخوای نمیگم میشه زودپسرخاله چقدرام. رویاومرگ-

 کردم عذرخواهی خندیدندومنم همه. است معرکه محمدی خانوم خبره چه اخرکلاس-استاد

 .اومدیم بیرون  وازکلاس هامونودادیم وهردوبرگه گفتم مهتاب جواباروبه. دادم وادامه

 ختمبدب داریم تشریحی سوالای دیگه بودساعت تستی حالاایناکه بودم بدبخت رویانبودی وای-

 شدبامحمد؟ شددعواتون چی راستی

 اون جلوی حالاچون فکرکرده نمیذاشتم این به سگ تادیروزمحل من کیه پروفکرکرده پسره-

 دمخو: ها قدیمی قول به کجاست میدونمایراداز من بکنه هرغلطی میتونه یعنی زدم باسعیدحرف

 والا...باد برخودم لعنت که کردم

 .نزار محلش داره کم پسره این نکن جوش بیخیال-

 .خدا به بگم چی-

 مونی شدیم صحبت مشغول وهمه بیرون اومدن دونه دونه وبچهاام نشستیم نیمکت وروی رفتیم

 امتحان. نشستم کنارمهلاوزهرا ومن کردیم جاهامونوعوض بامهتاب. سرکلاس بعدرفتیم ساعت

 اومدیم ماام ورفت میشه بردنصب هاروی بعدقبولی هفته استادگفت شد تموم وکلاس رودادیم

 ...که میشدیم سوارماشین داشتم  اومدم بیرون دانشگاه از.بیرون

 رهب ابروت بچهانمیخواستم جلوی چون نگفتم بهت هیچی سرکلاس محمدی خانوم  ببین-محمد

 میگم( داد پوزخندزدوادامه یه...) خوب خانوم یه عنوان توروبه که اینایی همه بعدجلوی امادفعه
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 هب ازاین نفعته به پس شد شیرفهم پسرداری دوست که میگم نیستی خوبم سرکارهمچین  که

 فهمیدی؟ میگی دونه به وجوابارودونه بخونی بعدخوب

  وگفتم وایستادم روش وجلوی سمتش برگشتم

 ازت وهرچی بازمیشه دهنم منم که برواونوقته وبگو برودادبزن شدی لال بروبگوچیه مردی-

 صطلاحا به آقای ببین باشن معتادداشته دانشجوی یه به ای اینجاعلاقه فکرنکنم ومیگم میدونم

 کیه میبینیم ومدرک باشاهدودلیل اونم بازکنم دهنم اگه که اونقدرمیدونم ازت من محترم

 نکبت.جهنم دهنتوببندبروبه پس بیرون میندازن ازدانشگاه اوردنگی

 ...و گذشتم کنارش از-

 رویا؟-مهتاب

 این به من فکرکرده بکنم آدمش بلدم خوب پروشده این کردم غلطی یه مقصرم من دیگه آره-

 ؟ میدم باج بدبخت

 برداشت بعدازچندتابوق سعیدوگرفتم شماره

 الو-

 الو-سعید

 دادی توقول بگی ونمیری افتاده که واتفاقایی قرصه دهنت فکرکردم اقاسعیدمن ببین-

 یگهد دفعه اگه ومیگه ایسته می من امروزجلوی احمق ی پسره این که نمیتونی. اماانگارنمیتونی

 راست تا وهزار پسرداری دوست میگم دانشگاه بچهای همه جلوی ندی میگموانجام که کاری

 ببین. خوردم حرص هفته یک امااندازه باتوام نیست وچهارساعتم بیست من دیگه ودروغ

 .بزن زنگ نه بده پیام دیگه نه دردسرندارم حوصله سعیدمن

 جون به یهک رگباراصلاتومنظورت به منوبستی الونگفته میگم چی من وایساببین لحظه بابارویایه-

 هب بخوام داره دلیلی چه وقت اون بفهمه کسی نکنه نمیزنم حرف توباخودمم اصلاراجب من مادرم

 . بگم کسی
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 محمدازکجامیدونه؟ این پس-

 . رفته اونجابودیادت اون شنیده میزدیم حرف داشتیم وتو من که روزی خب-

 .خرنیستم من کن سعیدبس-

 .رویاباورکن دورازجون-

 . توروندارم بادوستای کردن بحث حوصله که دارم انقدرمشکلات سعیدمن-

 . مقصرنیستم من باورکن ولی میدونم-

 نداری؟ سعیدکاری دارم خطی پشت باشه-

 .باش خودت مراقب نه-

 .فعلا -

 نداشتم رفتن مهمونی حوصله برم منم عمه خونه میره داره بودگفت مامان کردم روقطع گوشی

 وروی پوشیدم راحتی ولباس سردگرفتم آـب دوش یه خونه ورفتم رسوندم  ومهتاب کردم قطع

 بود زدرامین زنگ تلفن که کشیدم دراز کاناپه

 الو-

  آبجی خوبی الوسلام-

 توخوبی؟ قربونت-

 کجاست؟ مامان ممنون-

 ؟ نمیای رامین. عمه خونه-

 . بیاین شماومامان زیاده کاریم مشغله باورکن بیام نمیتونم من-

 . مابیایم نمیای توتنهایی-
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 .شدبیاین  رله حالاکارا-

 .باشه-

 نداری؟ کاری عزیزم خوب-

 .خداحافظ قربونت نه-

 بود عمه اووه زد زنگ تلفن دوباره دیدم که پاشدم

 الو-

 .دنبالت ومیفرستم مهران العان  منتظرتم بیااینجامن پاشو عزیزعمه خوبی جون عمه الوسلام-

 میام خودم نمیخوادمن نه جون عمه سلام-

 .کرد وقطع وتلفن اومده ام مهران بشی تاآماده میذارم من مگه بگرده دورت عمه نه-

 ...جون عمه.. عمه الو-

 بااون دخترامیمونه مثل اوووق میادازپسرت خوشم خیلی نظرموبدم وایسامن خوب عمه اه

 پوشیدم مشکی شال ویه زدم  کلیپس یه کردمو موهاموشونه پاشدم اماانگارمجبورم. ناخوناش

 است پسرعمه بعله میزنن زنگ. کردم آرایش ته یه مشکی پای شلواردم ویه کالباسی مانتوی بایه

 فونآی خانوم مریم. پسره خیرسرش دخترارفتارمیکنه مثل که ازبس دخترعمه بگم بهتره البته

 :وگفت روبرداشت

 .هستن پسرعمتون اقامهران خانوم-

 باشین خونه مراقب رفتم من باشه-

 .خانوم چشم-

 جن یه جون عمه توهست دست که ماشین این حیف ماشینش بودبه داده تکیه بیرون اومدم

 .بودند دادن هدیه تولدپسرشون زردواسه سیس
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 خوبی؟ دختردایی سلام-

 شماخوبی؟ ممنون آقامهران سلام-

 (بلندخندید بعدم.)بلا خودتونه بفرماییدماشین عزیزم مرسی-

 . فنابشه بره ارومیه دریاچه  بانمکه من ی پسرعمه چقدراین

 . داره عالمی خودش واسه مهرانم این. بلوزصورتی بایهبود پوشیده شلوارمشکی یه سوارشدم

 خبررویاخانوم؟ چه دیگه-

 کارمیکنی؟ چی بادانشگاه سلامتی-

 .بیشتربافافااینامیگردم من خشنن خیلی جورین یه اماپسراش میرم-

 فافا؟؟؟؟-

 .والهام وزیباومحسن منم است فائزه سرگروهمون دیگه آره-

 . دختراست توگروه این یعنی نمیشه باورم

 شدتوفکری؟ چی-

 .دش پسرونه رفتارات خرده شدیه فرجی شایدیه باپسرابگردی بهترباشه فکرنمیکنی هیچی-

 دختردایی؟ چطوریم من مگه -

 .باش راحت  عزیزمن هیچی-

 بگو؟ هست چیزی اگه نه-

 .ای پیله دیگه نه مهران ووای-

 .اعصابیو بی توام-
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 دادم سعیدپیام به نزدیم حرفی دیگه

 ودیمب کوچک کاش بیشتردلتنگیم شدیم بزرگ حالاکه بودولی بزرگ دلمون بودیم کوچک وقی-

 .نمیفهمه کسی روهم وفریادهامون شدیم بزرگ حالاکه نه بفهمه  حرفامونونگاهمون تا

 عذرخواهی بیادازتوام کردقرارشده محمدعذرخواهی پیش رفتم ناراحتی هنوزازدستم رویا سلام-

  بکنه

 مزاحمم که همین ندارم اون عذرخواهی به احتیاج نبودمن نیازی نیستم ناراحت نه عزیزم سلام-

 کجایی؟.کافیه نشه

 وایستاد مهران دادم رد زد زنگ

 شمانمیای؟ میام بکنم خریدکوچیک یه ببخشیدمن-

 .شمابفرمایین نه-

 .زد زنگ سعیددوباره رفت

 الو-

 چرارددادی؟ الوسلام-

 .بود پیشم ام پسرعمه بزنم حرف نمیتونم یعنی ردمیدم وقتی سلام-

 ات؟؟؟؟ پسرعمه-

 مهتاب خونه جلوی سری اون میزنه دختراحرف مثل کمی یه که همون دیدیش دیگه آره-

 .اینادیدیش

 حالاکجامیرین؟.یادمه باحاله اون آهان-

 . دنبالم  اومده ام عمه خونه میرم دارم-
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 نداری؟ کاری میزنگم  بهت رویابعدم خوب خوب ام خیلی-

 .فعلا برسون سلام نه-

 خداحافظ-

 بودخوش خوبی شب. داخل رفتیم وبوسیدم کرد اومدوبغلم عمه. خونه اومدورفتیم مهران

 :گفتم مامان به. توخونه رفتم.مارورسوند مهران آخرشب.گذشت

 ؟ میری فرداباعمه مامان-

 شمانمیای؟ آره-

 خوبه خیلی روپیداکرده انتوفروشیم یه ادرس میگفت خریدامشب برم زیبامیخوام با من نه-

 .اونجا میرییم

 .دهب لواسون باغ باباتواز میخوادبیادسهم گفته.عموپرویزبیاد قراره میگفت عمه امشب. باشه-

 .بده عمرن اون خوشه دلت چه مادرمن-

 .وخدا میدونن خودشون خدادیگه به سپردیمشون ماکه نمیدونم-

 .جان بخیرمامان والاشب نمیدونم-

 باغ یه توی باباروکه باباقراربودسهم بعدازفوت بودکه بزرگم عموپرویزعموی تواتاق اومدم

 .درگیرعموبود ذهنم.ندادیم ادامه ماام منه مال داداش سهم اماندادوگفت بودندروبده باعموشریک

 بالای وپدری یتیمن ک بچهایی حق اونم.وبخورن دیگران حق ازآدمامیتونن سری واقعاچطوریه

 هم چشماموروی اززورعصبانیت.بخوری آدماتاسف از بعضی حال واقعابایدبه.نیست سرشون

 مامان نداشتم کلاس خوشبختانه بیدارشدم ازخواب ده ساعت صبح زورخوابیدم وبه فشاردادم

 داده یامپ بودنه زده زنگ کسی نه انداختم گوشیم صفحه به نگاهی میکردیه صحبت باتلفن داشت

 که میرفتم خودم جورواسه همین داشتم بیرون ورفتم موهاموبستم پاشدم. بود

 (صدا سمت برگشتم.)بدنگذره-
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 یه انداختم خودم به نگاه یه فربداینجاچیکارمیکرد ودروبستم اتاق سمت دویدم. ووووای-

 بیرون نشدبرم روم شددیگه چقدرزشت.بازسفید تاپ زانوبایه تابالای بودم سفیدپوشیده شلوارک

 ...شد زده دراتاق اتاق توی ونشستم کردم لباساموعوض

 .بفرمایید-

 کامپیوتر صندلی روی نشست.فربداومدداخل

 .برگشتم نرفته خبردیدی چه خوب-

 اونونیاوردی؟ چرا خوبه خانومت کردی خوب حرفیه چه بابااین نه-

 .اونه مشغول میکنیم روعوض خونه داریم-

 که وگرنه مابزنی سربه یه آخرش باشی داشته کاری یه کرج  کارمیکنی؟اگه تواینجاچی-

 .نمیشه اینوراپیدات

 یگم؟م دروغ خداوکیلی.تومیای بارش بارمیادیه سه خاله میام بیشترازتویکی من نامردنشودیگه-

 خبر؟ چه.باشماست حق تسلیم نه-

 .شماشده عشق مشغول سخت بایدبگم که خبرفرهاده به منظورت اگه-

 خوبه؟ شوخی بی-

 تازشرک نیست اصلاخونه ندیدمش ازاینجارفتیم که روزی اوناز بگم میشه باورت بدنیست آره-

 .کارکرده خودشومشغول خیلی.اتاقش توی میره سره یه بعدم میاد یادوازده یازده ساعت که

 .مینه باشه درست فکرمیکردم که روگرفتم تصمیمی من بشه جوری این نمیخواستم من باورکن-

 کنهب مجبورت نمیتونه کسی بگیری تصمیم واسش زندگیتووتوبایدخودت هرحال به میدونم-

 . بکنه روفراموش چی همه میکنه سعی داره راستش یعنی خوبه فرهادم

 .میکنه کاری خوب-
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 زدکه صدامون مامان وکه زدیم حرف ودرس درمورددانشگاه  داشتیم.فرهادگذشتیم موضوع از

 خوندن درس مشغول ومنم داشتش که بانکی کارای سراغ فربدرفت بعدازصبحونه بیرون بریم

 نیست خوب حالش که زدوگفت وزیبازنگ بودبیرون رفته بودمامان دوازده تقریبا ساعت شدم

 حبودازصب جاگذاشته روخونه فربدگوشیش.بعد هفته واسه قرارروانداختیم بیرون بره نمیتونه

 رددادم فرهادبود روبرداشتم گوشیش میشدم عصبی داشتم میخورددیگه زنگ سره یه داشت

 روبرداشتم دریاوگوشی به وزدم دل.  زد زنگ دوباره

 .برادرمن نمیدی چراجواب میزنم زنگ بهت رگباری تاحالادارم ؟صبح کجایی الوفربدمعلومه-

 .کن شروع بعددوباره بکش نفس الویه-

 ؟...شما...شم-

 .روجاگذاشته فربدگوشیش.رویام-

 نداری؟ کاری باشه-

 همین؟-

 هست؟ ایم چیزدیگه مگه-

  نیست مهم یااصلاواست حالموبپرسی نمیخوای-

 نباشه؟ مهم میکنم سعی دارم-

 . باشی موفق-

 .خداحافظ.ممنون-

 رومیزورفتم روگذاشتم گوشیش دستش بوداز گرفته زورم خیلی  "نیست مهم دیگه"

 کردم دروباز زدن زنگ که میکردم صحبت(خونه مستخدم) خانوم بامریم داشتم توآشپزخونه

 های مسئله حل به کردیم وشروع اتاق توی رفتیم اومدداخل استقبال جلوواسه بودرفتم مهتاب

 کردیم تادروباز که کردم درراهنمایی روتادم وبعدمهتاب کارکردیم باهم ساعت حدودیه ریاضی
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  فربدم. مامان. رفت وبعدهم کرد پرسی احوال وفربد بامامان دربودندمهتاب وفربدجلوی مامان

 :پرسیدم وبالبخندشیطونی کردم مهاموریزچش.داخل اومدن

 کجابودین؟ شماباهم بپرسم میتونم خوب-

 دنی؟مر گرفتنی اومدیم باهم دیگه همدیگرودیدیم سرخیابون نبودم باخاله من حسودخانوم-فربد

 . ببینش مامان-

 .نگوکه جلوش داره عیبی میادبچموحالااگه دلت خاله-

 .ممنون بکنی طرفداری شمانمیخوادازمن شدم مردنی حالامن.آفرین خانوم مامان-

 :گفت ومامان خندیدیم همه

 .کردم شوخی بشه فدات مامان-

 ببین.بشین کنارش خواست فربدازم که اتاق توی خریداشوبزاره رفت مامان خونه داخل رفتیم 

 هک اومده پیش مشکلی یه بزنم حرف باخاله مسئله این راجب نتونستم من بگم جوری رویاچه

 میکنی؟ کمکم.بکنی حلش تومیتونی فقط

 .میدم بربیادانجام ازدستم هرکاری حتمامن آره-

 ورفتم کردم عذرخواهی میکردند صحبت وفربدداشتن مامان.موند تموم مانیمه اومدوحرف مامان

 بودیم قرارگذاشته باسعیدام بیرون بریم( دوستم)ومهسا بعدازظهرقراربودبامهتاب تواتاق

 .بود داده سعیدپیام. بکنم کمکش داشتم فربدبوددوست حرف مشغول ذهنم. بیادبیرون

 (جوابشودادم.)کوچولو دختر دیداریم مشتاق-

 .همینطورآقاجون منم-

 بازی توحیاط داشت خانوم پسرمریم کنارپنجره ورفتم تخت روی روانداختم گوشی

 لهخا بودکه این مون تنهادغدغه که موقعی اون بچگی به برمیگشتم میخواست میکردچقدردلم
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 نواذیتفرهادم بچگی از یادمه بکنیم بیشتربازی تابتونیم کرج بمونن ام دیگه روز یه بشه راضی

 چمیکردهی اذیتم خیلی که عروسکمومیکندامابااین میکردیاموهای هاموخراب بازی میکرداسباب

 ...بوداما خوب چیزش همه.باشم داشته ای دیگه همبازی نمیذاشت وقتم

 

 ودیمب کرده نام ثبت باشگاه بامهتاب برنداشتم تابستونه ترم ودیگه بود شده متمو امتحاناتم

 ونیم پنج انداختم ساعت به نگاهی.تنهابودم خونه ومن کیش بود رفته بودکه دوروز مامان.

 ولیموک شدم بیادآماده ونمیتونست داشتن مهمون مهتابم باشگاه بایدمیرفتم شیش بودساعت

 یمکول سرمیرفت حوصلم خونه اماتنهایی برم  نداشتم حوصله. بیرون اومدم خونه واز روبرداشتم

 هاتن هم بچگیم از بودمن گرفته خیلی دلم توفکربودم خیلی افتادم وراه  انداختم کولم روروی

 مباسعیدباش العان بودمجبورنبودم پیشم همیشه که روداشتم کسی یه حالاشایداگه مثل بودم

 زعقبا کولیم دفعه یه که توفکربودم  بودم کرده عادت بهش خیلی ولی...توجیه شایداین نمیدونم

 به خوردم رفتمو عقب وعقب خوردتوگوشم سیلی یه دفعه یک که عقب شدبرگشتم کشیده

 زمین کردروی وپرتم گرفت شالمو  جلوکه بیام منوزداومدم جرعتی چه به دیوارمحمدبوداین

 چشمام بلندبشم ازجام نداشتم جون دیگه وپهلوم  دلم زدتوی باپاش بلندبشم ازجام تااومدم

  گرفت وموهاموازپشت نشست میدیدکنارم تار ازدرد

 ...لعنتی آخ-

 

 عیدجونتس اون به منو چغولی بعدبری دفعه نبینم بعدمیکشمت دفعه خوردی بارکتک این ببین-

 ...طرفی بامن وگرنه بکنی

 ...نیست یادم چیزی دیگه ومن رفت اون میپیچیدم خودم به ازدرد بزنم حرفی نتونستم دیگه

 :پرستارگفت.دردمیکرد خیلی دلم دیدم سرم پرستارروبالای یه فقط بازکردم چشمهاموکه-

 بهتری؟ عزیزم-
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 ...دردمیکنه دلمووپهلوم...دلم -

 العان. بیرونن داداشاتون. بهترمیشی شده تزریق بهت مسکن.خورده ضربه هست طبیعی-

 .میکنم صداشون

 (گرفته حتمااشتباه...)داداشام-

 ازکسی اماخبری اومدبیرون لبخندازاتاق وبایه نوشت برگه روتوی مواردی یه بعدم

 یادم هیچی اما بیارم یاد به رو افتاده اتفاق که خاطراتی کردم وسعی چشمهاموبستم.نبود

 .اینجاچیکارمیکرد این فربداومدداخل.نمیومد یادم چیزی چی بودواسه گرفته ام نمیومدگریه

 بهتری؟ عزیزم سلام-

 (بزنم حرف نمیتونستم دردداشتم خیلی)فربد...فر-

 .کاروکرده این باهات شده؟کی چی باش رویاآروم-

 .نمیاد خدایادم به...نمیاد یادم-

 .کن اشکهاتوپاک  نداره عیبی.عزیزم نکن گریه-

 نم وروبه  نوشت برام دارو سری ویه روگرفت وفشارم ونبض انداخت برگه به نگاهی دکتراومدویه

 :گفت

 میاد؟ یادت چیزی دخترم-

 .نه-

 . یادمیاری روبه مرورهمه به. هست واردشده بهت که خاطرهیجانی به نباش نگران-

 .دردمیکنه خیلی وپهلوم دلم. نمیدونم-

 . واردشده دلت به که ای خاطرضربه به-
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 یادم شایدچیزی چشمهاموبستم کارکرده چی اومدامانمیدونستم دکترمحمدرویادم حرف بااین

 :فربدگفت.نیومد یادم بیاداماهیچی

 ومن زدن زنگ بهم بودم من زدی زنگ بهش که شماره زدندوگفتنداخرین زنگ ازبیمارستان-

 کرج شانست از بیارمشون که   وفریبانرفتم نازی امادنبال  ورسوندیم خودمون وفرهادسریع

 .بودیم

 ...بمیره بره... درک اصلابه...واقعاکه نزد بهم سرهم امایه اومده فرهادم پس

 تاآزمایش بمونی دوروزی یه باید واردشده دلت به که ای خاطرضربه به دکترگفت فرهادبیرونه-

 .پیشت فرهادومیفرستم.زیباوفریبا دنبال میرم من...حرفا واین بگیرن

 . کردم جمع پاهاموتودلم پیچید دردتودلم دوباره...خوبم من نمیخواد نه-

 شد؟ رویاخوبی؟چی-

 هک چشمهاموبازکردم کجاست اصلاگوشیم بود مامان کاش نبودچشمهامووبستم اصلاخوب حالم

 سرش میکنم نگاهش شددارم متوجه وقتی میکنه نگاهم وداره درایستاده فرهادپشت دیدم

 ودب صندلی روی کولیم اماگوشیموپیدانکردم ورانداختم واون اینور نگاه خرده یه.پایین وانداخت

 .کردبخوابم فرهاداومدجلووکمکم گرفت درد دلم دوباره که بیارم بلندشدم

 میخوای؟ چی-

 کو؟ گوشیم-

 نکنه وای میکنه؟ کار چی این توجیب من گوشی موندم من دراورد توجیبش از منو گوشی

 :فرهادگفت که بودم سعید توفکر.باشه زده سعیدزنگ

 نگرانت(داد وادامه زد پوزخندی) بزنی زنگ بهش گفت جوابشوبدم زدمجبورشدم زنگ چندباری-

 ...بود
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 تمیخواس میدونستم باگوشیش کردن بازی کردبه وشروع نشست صندلی روی ورفت گفت اینو

 صفحه به نگاهی.برداشتم نگاهموازش بود قرمزشده بوداماازحرص جلوه وعادی اهمیت خودشوبی

 بزنم حرف باهاش این جلوی نداشتم دوست بزنم زنگ نداشتم حوصله انداختم گوشیم

 داده ادرسو فرهادحتمااون بمیری اینجاچیکارمیکردوای سعیدبوداون...خوردو درچندباری

 جلووسرشواورد وگرفت فرهادکردواومدجلودستم به سلام سعیدیه کاراشونمیدونستم این بودعلت

 نهبک روی فرهادزیاده جلوی ندارم فهمیددوست گرفتم روگاز لبم.)عشقم؟ خوبی میمردم داشتم-

 ...داد وادامه عقب رفت( کارارونداشت این جرعت ام توتنهایی البته

 .حالشومیگیرم بگوخودم اورده بلاروسرت این کی شده چی-

 من. پایین پوزخندصدادارزدوسرشوانداخت یه بودروصندلی حالانشسته فرهادکه

 به تمسخرآمیزش خندهای ازاین حالم داشت رولبش فرهادهنوزخنده طرف وسعیدهردوبرگشتیم

 .میخندید اینجوری بکنه ام ومسخره حرصمودربیاره میخواست وقتی میخوردهمیشه هم

 .زدم داری خنده حرف-سعید

 :وگفت مبل روی بودوانداخت تودستش که ای بلندشدوروزنامه ازجاش) نه-

 کهبود خاطراین به دادم آدرسوبهت عزیزاگه دوست ببین. دوسته رویاباپسرشجاع نمیدونستم-

 نک خوشحالمون خداحافظی بایه دیگروپس هم دربیادحالادیدین وازنگرانی ببینتت رویاخانوم

 ونوقتا رویاجونتونه فابریک رفیق بگم مجبورم هستن کی جناب بیادبپرسه بابام العان اگه چون

 داره میکردم حس بود نکرده نگاهم اینجوری وقت هیچ چشمام توی نگاهشودوخت...)بدمیشه

 شدش کلید هم به دندونای بین از سعید.بیرون ورفت انداخت پایین رو سرش میکنه باتنفرنگاهم

 :گفت

 .خاطرتو به نمیگم چیزی بهش اگه میزنه حرف خیلی-

 یتوک بگم عموبیادمن اگه العان بافرهادوندارم زدن سروکله حوصله نیست خوب حالم سعیدمن-

 ...برو برو بدبکنه برداشت ندارم دوست هستی
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 ؟ شده توبگوچی-

 . نیست یادم هیچی سعیدمن میگفتم که میدونستم اگه-

 .باش خودت مواظب عشقم باشه-

 توام-

 خداحافظ-

 .برد خوابم تاچشمهاموبستم بودند زده بهم انقدرمسکن. رفت هم سعید 

 ام شنهت بودخیلی برقهاخاموش. بود دردگرفته دوباره نبوددلم تواتاق کسی چشماموبازکردم وقتی

 بود

 ...فرهاد...فرهاد-

 بله؟-

 . میخوام آب...آب...فرهادتشنمه-

 .بخورم آب تابلندبشم کمرموگرفت پشت اورد آب بودبرام نشسته تخت پایین

 .دردمیکنه پهلوم... پهلوم وووای-

 شدرویا؟خوبی؟ چی-

. بود گرفته ام فرهادازدردگریه ی روسینه روفشاردادم سرم. نداشتم هم خوابیدن توان دیگه

 .فرهاددستموگرفت

 . دکتروصدابکنم رویاخوبی؟میخوای-

 . تخت روی خودموانداختم شدم آروم خرده یه

 .بهترم-
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 میخوری؟ اب-

 .لباسم روی ریخت اب شدهمه شل لیوان کردوخوردم نزدیک بالالیوان سرمواوردم

 ببخشید.لباست روی ریخت وااای -فرهاد

 نداره عیببی-

 

 به ازش حالم.زد منو اون اره... محمدکثافت اون اومد هایادم اتفاق تمام....لحظه یه چشمهاموبستم

 میخوره هم

 .فریبابود چشماموبازکردم افتاده اتفاقی چه شدی؟ چی عزیزم سلام-

 خوبی؟ گلم-

 ...فریبا-

 .ممیکردی گریه هردومون. بود گرفته خیلی دلم داشتم دوستش خواهرم مثل کردیم همدیگروبغل

 لبهای روی خنده  جداشدیم ازهم. دیگه بوده ضربه درمیارین؟یه هاچیه زیبا هندی بابااین-فربد

 .اومد یادم چی همه فربدمن. کردیم اومدجلووروبوسی نازنین بود هردومون

 نم اومدماروخبرکن یادش هرموقع گفت نمیاد تویادت که گفتم اومدمن پلیس عالیه که واقعااین-

 بیرون فربدرفت. دادم تاییدتکان علامت سرموبه.بیاد مرادی سروان به میزنم زنگ یه العان

 هابچ به رودادم کلیدخونه بیرون فرهادرفته فهمیدم ازحرفهاشون زدیم حرف بافریباوزیبایکم.

 هک چشمهاموبستم.کرد جدیدوصل پرستاراومدوسرم. پیشم روبمونه قرارشدفریباشب. خونه تابرن

 :فریباگفت

 ازفریبا کردم سلام اومدداخل سروان چشماموبازکردم اومدن مرادی سروان رویاجان -

 :گفتم سروان جناب روبه. باشن بیرون وفربدخواست
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 فربدبمونه؟ میشه-

 .بمونه بله-سروان

 . کردیم شروع و  دستشوگرفتم اومدکنارتختم.فربدبرگشت 

 افتاده؟ اتفاقی چه بدین توضیع دقیق محمدی خانم خوب0

 .... باشگاه برم میخواستم-

 اه اتفاق وهمه وتهدیداش  افتاده اتفاقی چه تودانشگاه اینکه از کردم تعریف براش ماجرارو تمام

... 

 بکنم روتنظیم نامتون تاشکایت بیاین شماام نوشتم گفتین روکه مواردی من خوب-سروان

 . میکرد نگاه من به وفربدفقط رفت سروان.

 رویاچرازودترنگفتی؟-

 باش؟ بفهمه ماجراچیزی این از دیگه کس نمیخوام ولی سعیدخبرداره ازماجرای مامان-

 . درافتادی باهاش رویابدکردی-

 .نیست خوب اصلاحالم کنی؟من فراموشش میشه-

 . کردی اشتباه کن رویاقبول خودته خاطراشتباه به دردت-

 کردم غلط بگم مقصرم من باشه مقصرم بگی؟من چی چی؟فربدمیخوای که کردم اشتباه اره-

 خوبه؟

 طرف ازیه رامین حرص داره اونقدرمشکلات خاله تورونمیخوام کردن غلط رویامن کن بس-

 نشو؟ بدبختی واسش تودیگه

 .کن تمومش فقط باشه-
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 . میکنم کمک بهت دارم خنگم من میخوادبکن دلت هرکاری درک به- 

 :وگفتم شدم عصبانی خیلی میذاره منت سرم داره کارم احساس

 دارت منت کمک محتاج تونباشم محتاج که رودارم اونقدرکسی...  برو نمیخوام دارتو منت کمک-

 . نباشم

 ...کن رویابس-

 طرف روموکردم.)سلامت به وبرداربرو وزنت آبجی حالاام روزدی نبایدمیزدی که حرفی نمیخوام-

 (پنجره

 ...میرمو میشناسی رویامنوکه-

 رفتی؟ فکرکردم-

 صورتم به کردنفساش صورتم سرشونزدیک زورصورتموبرگردونند وبه دستموگرفت اومدکنارتخت

 میخورد

 .میرمو رویا-

 ...سلامت به-

 کنمب هامونگران ابجی نمیخواستم  دوختم پنجره نگاهموبه. رفت بیرون وازاتاق دستشوبرداشت

 دهش تنگ مامان واسه دلم حتماخودشونومیرسونن  توبیمارستانم بگم بهشون اگه میدونستم

 .فریبااومدتو دیدم که بودتوفکربودم

 نرفتی؟ مگه-

 همیگ سررویااومده بلایی چه شده چی میگم بهش تووفربددرمیارید هاچیه بازی دیونه رویااین-

 شده؟ چی یامنومیبره میکنه یارویاعذرخواهی میگه خونه بریم
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 مغرورتوعذرخواهی داداش ازاون وقت هیچ من.عمرن میکنم عذرخواهی ازش من فکرکرده ههه-

 . نمیکنم

 (کردم حرفشوقطع...)رویا-

 ...برو... بروفریبا-

 ..اینجا حالت بااین توتنها شدی دیونه-

 .بده گوش داداشت حرف به عزیزم نیست مهم-

 من هب ام نگاهی نیم اینکه وبدون کرد باز فربددرو که بود نشده تموم هنوزحرفش...)توروتنها من-

 :گفت فریبا روبه بکنه

 .بریم-

 بوده بیمارستان گوشه اش بچه بفهمه خاله شدی دیونه این مثل توام دیگه کن فربدبس-

 میشه؟ چقدرناراحت میدونی گذاشتیم وماتنهاش

 . درمنتظرم دم بدومن اینجورمیخواد دخترش -

 ؟...رویا-

 هنوزاینجایی؟ توکه-

 برم؟ یعنی-

 .خداحافظ-

 تشازدس شدم ناراحت خیلی فربدمیمونه بودم مطمئن نمیرن میدونستم بیرون رفت فریباازاتاق

 تمیریخ اختیار بی اشکهام. گذاشتم اهنگ باگوشی  نداشت برام فرقی هیچ بارفتنش موندنش

 بود ولمشغ خیلی ذهنم امانمیتونستم بخوابم میخواستم...ازفربدازفریباازهمه بودازهمه گرفته دلم

 .دردمیکردپرستاراومدداخل خیلی امادلم بلندبشم ازجام کردم سعی
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 کجاخانوم؟-

 .بلندبشم میخوام-

 رفتن؟ همراهات-

 . اره-

 .نیستن بیرونم اره-

 ... معرفته انقدربی...واقعارفتن یعنی

 .بعدپاشو روبزنم آمپول این من بخواب خوشگله خانوم خوب-

 ؟ افتاده برام اتفاقی چه  مگه بمونم چراپزشکاگفتن-

 آزمایشها بقیه نتیجه اما کوچک خیلی براشته ترک ازدندهات یکی میدن نشون که عکسات-

 .عزیزم نبودمیری اگرمشکلی بینتتون می میاددکترم فرداصبح

 :گفتم منم

 .ممنون-

 کنارتخت صندلی وروی خوردم آب کم یه یخچال سراغ ورفتم بلندشدم زورازجام به. پرستاررفت

 چشماموبستم پیچید بدنم تمام دردتوی دوباره دادم تکیه صندلی پشتی سرموبه نشستم

 روی ندادم جواب بهش بگم چی بودنمیدونستم مامان خورد زنگ گوشیم  گذشت ای چنددقیقه.

 بیدارشدم پرستارازخواب باصدای صبح.برد خوابم بالاخره وباهزارسختی خوابیدم تخت

  کجاست؟ میادهمراهت پاشودکترالعان خانمی-

 هک نداشتم دوست راستش میدادم توضیع اینم یدبرایبا دوباره بودو شده پرستارهاعوض شیفت

 :وگفت فربداومدداخل بزنم حرف که کردم باز تادهن امامجبوربودم ندارم همراه بگم

 .منم همراهشون-
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.  خوشحالم ازاومدنش که نیوردم خودم روی اینجاچیکارمیکرد؟اصلابه نمیشداین باورم

 ی وبرگه برم میتونم: رودیدوگفت وبقیه آزمایش هاوجواب دکتراومدوعکس پایین سرموانداختم

 تصفیه وبرگه بلندشدم زورازجام به ورفت بکنه تصفیه فربددادتاباصندوق روبه مرخصی

 :گفت تعجب با فربد. کشیدم روازدستش

 دیونه؟ کارمیکنی چی-

 .برمیام کارهام ازپس خودم ندارم بهت احتیاجی حالاام نبودی تاحالاکه دیشب-

 خودم خونه بزاربریم هست کارم طلب خانوم عذرخواهی جای میادبه خوشم ازپروبودنت میدونی-

 . میکنم تربیتت

 . بکنه بیادتوروتربیت یکی ههه-

 .است خاطرخاله به توپروموندم اگرتاحالابا-

 دلم شدم آماده منم.بیرون ورفت گرفت روازم برگه. بمونی خاطرمامانم به  نمیخوام-

 دیشب آخه بودند زده بهم بودکه هایی خاطرمسکن به بودمیدونستم شده هنوزدردمیکرداماکم

 روی نشستم پایین اومدم ازتخت  بیدارشدم ازدردازخواب بعدم میکردم ناله توخواب خیلی

 کردم روپاک پیشونیم عرق بود بدنم خاطرضعف به بودم کرده عرق بدجوری صندلی

 فتدردگر خیلی رودراورد تودستم آنجیکت پرستارواون رودادبه پرستاربرگه بایه فربداومدداخل

 نماشی نیست معلوم فربد این اه.  بیرون اومدیم ازبیمارستان. نیارم خودم روی به کردم اماسعی

 میرفت گیج بدمیشدسرم حالم داشت بزنم حرف باهاش نداشتم دوست.  وکجاگذاشته

 که هیاخداالعان  رفت بدجورگیج سرم هلحظ یه گذشتیم که ازخیابون بیرون اومدیم ازدربیمارستان

 دمت ؟چشماموبازکردم خدایاامدادغیبی دستموگرفت  فربدبشه برای سوژه یه بشم زمین پهن

 .ترکمب بیفته ازماشین که ای هندونه مثل بشم زمین پهن که العانه فربدبودگفتم. پسرخاله گرم

 رویا؟ خوبی-

 . میره گیج داره شدسرم چی نمیدونم اره-
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 بشینی؟ میخوای-

 . بریم نه-

 :گفتم فربد روبه.زد زنگ دوباره مامان  سوارشدم ماشین تادم رفتیم باهم دستموگرفت

 نزده؟ شماهازنگ به مامانم-

 نه-

  شده ذره یه صداش برای پیچیددلم توگوشی مامان خوشحال صدای روبرداشتم گوشی

 .بود

 الو-

 خوبی؟.شدم نگرانت نمیدی روجواب چراگوشی عزیزمامان الوسلام-

 . مامانم خوبم-

 کجای؟-

 .بافربددبیرونم العانم کرج اومدن بچها-

 . برسون  سلام بهش واقعا-

 :وگفت سرشواوردکنارگوشی.میرسونه سلام فربدمامان-

 .بشم خودم خوشگل خاله فدای-

 شده؟ چیزی گرفته صدات جان رویامامان خاله بره قربونت-

 . خوبم مامان نه-

 .خریدیم وپرت وخرت لباس واستون عالم بازاریه رفتیم رویاباخاله-
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 . بدنم تمام دردپیچیدتوی چاله یه توی فربدانداخت وبدم مامان جواب تااومدم

 .آخخخخخخخخخخ-

 شدرویا؟؟ چی-

 جلوه ریلکس خودشو اونم فربددادم روبه گوشی.روبدم مامان جواب بخوام بالانمیومدکه نفسم 

 :دادوگفت

 حرف نمیتونه  رویا خاله گرفت دردش اندازدخترلوست تودست نشدانداختم چیزی جونم خاله-

 .میزنم زنگ بهت من بزنه

 ؟ شده چیزی جون خاله-

 .باشیدخداحافظ خودتون مراقب بگردم دورت نه-

 .بودم ازدردقرمزشده

 . رفت خدایادم ؟به رویاخوبی-

 . داده توگواهینامه به کی اه-

 ببخشیددیگه؟-

 .نرفته یادم نوزکاردیشبتاماه میکنم خواهش-

 .بگیره غرورمسخرتو توروبااون حال باشه بایدیکی نرفته یادم منم-

 !!مغروره کی معلومه.توروخدا بسه ههه-

 یکارخوب میدونم. شدم پیاده تشکرکنم اینکه بدون من رسیدیم  نزدیم حرفی خونه تادم دیگه

 خانوم مریم داخل رفتم اومددربازشدومن فربدم وزدم زنگ... بودم ناراحت اماواقعاازدستش نکردم

 مریم بود نگران خیلی هردوشون چهره.دیداومدجلو بودندتامنو توحیاط(رمضون مش) وشوهرش

 :گفت من به رو خانوم
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 امروزبرمیگردین شما اماگفتن بیام میخواستم خانوم؟من شده چی نباشم الهی جون خانوم سلام-

 ....بده خداخیرشون. وآقافربدپیشتونه

 نبدو فربدروبگیرم حال خواستم لحظه چرایه نمیدونم. مونده بیمارستان فربددیشب فهمیدم

 گفتم خانوم مریم روبه کنم نگاهش اینکه

 یزدمم زنگ تونبودوگرنه به اصلایادم تنهابودم تاصبح ؟من آقافربداونجابوده دیشب گفته کی-

 .توبیایی

 اتاقم داخل وورفتم کردم سلام باهردوشون منم پرسی احوال برای اومدن ونازی فریبا داخل رفتم

 لیزخورده پام بالاکه ازپلهامیرفتم داشتم که گفتم وبهش زدیم خوردرهابودحرف زنگ گوشیم.

 خودم ی مسخره ازدروغ خودم دیده آسیب یکم ازدندهام ویکی پله ی لبه به خورده وپهلوم

 میگیره بلیط که وگفت خبرندادم چرازودتربهش شدکه ناراحت رهاخیلی. بود گرفته ام خنده

 تخت روی. بود پشتم سخت توشرایط رها همیشه شدم خوشحال خیلی.ومیاد امشب واسه

 انه؟ی شدمحمدوپیداکردن چی ام پرونده نتیجه نمیدونم  بود نداده پیامی سعیدازدیشب  خوابیدم

  درزدن که فکرابودم توهمین. خبرمیدن بهمون بکنن پیداش حتما

 بفرمایید؟-

 است؟ اجازه. اوردم میوه آب براتون خانم-

 .بیا-

 .بالا رفتم نفس یه  گرفتم روازش لیوان

 .چسبید آخیش-

 . جونتون نوش-

 .ممنون-

 .تو اومدن فریباونازی بخوابم تخت روی تااومدم بیرون رفت
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 بهتری؟ عزیزم-نازی

 مباش پیشتون خودم نمیتونم من شرمنده هابگین مستخدم داریدبه لازم اگرچیزی بچها.خوبم-

 .نیست زیادخوب حالم راستش

 گفت میمونه پیشت خودش فربدگفت بمونم دیشب میخواستم من باورکن عزیزم شم فدات-

 ...کارداره باهات

 :وگفتم.فریباانداختم به نگاهی یه

  عزیزم فدات-

 ننازنی روبه. است ناهاراماده که اومدوگفت مستخدم  بودیم صحبت مشغول تاناهاربافریباونازی

 :گفتم وفریبا

 . میام العان منم شماهابرین-

 ازروی رژلب بودیه زردشده چقدررنگم انداختم آیینه توی خودم به نگاهی یه رفتن بچها

 اومدم بیرون وازاتاق میز روی روانداختم رژلب شدم اماپشیمون بزنم اومدم میزبرداشتم

 باغذابودم کردن بازی مشغول اشتهانداشتم بودندامامن غذاخوردن مشغول همه سرمیزنشستیم

 :فربدگفت که

 .دیگه بخور زردشده رنگت-

 . اشتهاندارم-

 برای یکیش برداشتم هاروازیخچال قرص  رفتم آشپزخونه وبه ازسرمیزبلندشدم

 که بیرون بیام ازاشپزخونه اومدم. دردهردوروخوردم بوددرمواقع نوشته ام بعدازناهاربودیکی

 :گفت که برم وخواستم انداختم نگاهی یه فرهاداومدتواشپزخونه

 آمیزتمسخر لبخند یه وبعد) وفاباشه نمیادبی بهش....چطوره؟نمیادملاقاتتون پسرت دوست حال-

 (کرد
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 :گفتم کردم حرفش از که حرصی سمتشوباتمام برگشتم

 .نخور میادتوغصه-

 ...لایق هرچه خلایق گفتن هاخوب اماقدیمی. اومده خوشت این توازچی موندم من-

 

 غریبه پشت هفت بااینکه میشه مزاحمم دیدکسی وقتی اومدازاینکه خوشم اون ازچی میدونی-

  نیست مهم اصلاواست توکه مثل نه. دوستش وایسادتوروی پسره توروی خاطرمن امابه بود

 یدونیم کرده ثابت من خودشوبه باهمین امااون پسرنیستم یه طرفداری محتاج من میدونی

 منونشناختی سال ویک توهنوزبعدازبیست اینکه واسه بود منفی خواستگاریت واسه چراجوابم

 داشتی منودوست ؟تواگه دارم دوست چی من اماتوهنوزنمیدونی بودیم کنارهم ماهمیشه

 ابراز من به آدم مثل حتی که فرهادانقدرمغروری توچیه عیب میدونی.... اما بود مهم ایناواست

 چه باکارات تاحالاچه بچگی ازهمون خطر تودل منومینداختی همیشه یادته. نکردی عشق

 ازهمه قبل زن یه چیزبرای ترین مهم بدون امااینوهمیشه گذشت که فرهادازمن باحرفات

 .... چیزامنیته

 نوروش وتلویزیون نشستم مبل روی  اومدم بیرون اشپزخونه از باشم منتظرجوابش اینکه بدون

 نازی.بگم اخ یه حتی نمیتونستم انقدرکه دردگرفت پهلوم خیلی کردم عطسه دفعه یه که کردم

 :دادزد من ی چهره بادیدن که اومدسمتم

 ...فربد...شدی؟فربد رویاچی-

 ریمم روبدم جوابش میزدامانمیتونستم فربدصدام.بود شده دردسیاه ازشدت رنگم فربداومدسمتم

 مقدارخوردم یه اوردکناردهنم گرفت روازش فرهادلیوان بودند کنارم اوردهمه اب لیوان یه خانوم

 دادم تکیه مبل سرموبه. کردم بودکه ای خاطرعطسه بهترشدبه ازدردم خرده بالااومدیه نفسم

 .چشماموبستم

 رویا؟ خوبی-فرهاد
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 :وگفتم طورلبخندزدم همین هم بقیشون بود پرازاشک چشماش کردم نگاهش چشماموبازکردم

 راحت خیالم خوبه همتونه چشمای توی اشک اینجوری بدشدکه انقدرحالم...شماها چتونه-

 .دارم کن چهارتاگریه مردم شداگه

 :گفت بااخم کرو اشکهاشوپاک فریبا

 شد؟ چی.میمردیم ازترس هممون داشتیم.دیونه خدانکنه-

 .دردگرفت خیلی پهلوم کردم عطسه-

 زاتاقا کردخوابیدم کمکم فریبا درازکشیدم تختم روی تواتاق رفتم بلندشدم بچهاازجام باکمک

 .سعیدبود خوردبرداشتم زنگ گوشیم. رفت بیرون

 الو-

 الوسلام-

 خوبی سلام-

 نگرانتم من نمیگی. نمیدادی یاجواب بودی یاخاموش زدم هزاربارزنگ نمیدی چراجواب ممنون-

 . باشه مهم برات فکرنکنم البته

 سهعط میترسم حتی برداشته ترک ازدندهام یکی نبوده خوب حالم من میفهمی.پسرخوب.سعید-

 . نباشه پایین خواهشاانقدردرکت بکنم

 تدوس گرفته حرصم پسرخالتم ازاون نگرانتم من نیست خوب اصلاحالم باورکن رویاببخشید-

 ساکت منم البته کرده بارمن دراومده دهنش از هرچی منوبراداشته ی شماره کنم خفش دارم

 .شنید گفت هرچی نبودم

 فربدکه جوریشم همین فامیله اون میفهمی فرهادمیذاری دهن به سعیدچرادهن واااای -

 . نیست ناراحت ازدستم فهمیدکم
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 .چشم بگم گفت هرچی دهنموببندم میخواستی-

 خب؟ رونده زدجوابش زنگ اصلااگه نمیدونم هیچی من نمیدونم-

  نداری کاری.باشه-

 .خداحافظ.نه-

 . برد خوابم نبودتاچشماموبستم خوب حالم کردم قطع

 پنجم فصل

 هآیین به اینکه بدون بلندشدم ازجام نمیومد صدایی بودهیچ آروم خیلی خونه چشماموبازکردم

 لویزیونکنارت بودرفتم روشن تلویزیون نبودفقط توخونه کس هیچ. بیرون اومدم ازاتاق بکنم نگاه

 اکتفاکردم خانوم حتماپسرمریم که نکته این وبه شدم پشیمون زدندازدیدزدن زنگ که

 ؟باشه کی میزدم بودحدس گذاشته لنزآیفون وروی دستش بوداخه کی امانفهمیدم درروبازکردم

 نیست؟ خونه کسی-

 . کردیم روبوسی رهابودباهم دروبازکردم رفتم

   اینجان؟ خاله بچهای نگتی مگه خلوته چقدرخونه-

 :بلندشدوگفت تلویزیون فرهادازجلوی دیدم بزنم حرف تااومدم

 خوبی؟ سلام-

 شمادوتاتنهابودین؟.قربونت-

 فرهاداینجاست؟ اصلانمیدونستم بیدارشدم ازخواب تازه من جون ابجی نه-

 (زد چشمک یه بعدم) رهاازخوده میگی؟عزیزم چرادروغ نخوردیم روباهم رویاماصبحونه-فرهاد

 گفتم درمیومد ازتعجب داشت چشمام
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 فرهاد یدارشدمب تازه من میگی چرادروغ....من-

 (خندید بعدم.)بکنین روهماهنگ دروغاتون   فقط. نداره عیبی باشه-رها

 .میکردخدامیدونه فکر بودحالارهادرموردماچی گرفته زورم ازدستش خیلی بگم چی نمیدونستم

 :فرهادگفت زدوروبه لبخندمشکوک یه من روبه چون

 نداشتی؟ کاری که باابجیم-

 : گفت پروبرگشت فرهادم

 ...فعلانه- 

 نوشیدنی.. اون اونوقت بودم شده  قرمز کارنکرده وحرص ازخجالت پرومن خداچقدراین واااای

 دوران ازدوستای بایکی وفریباام دکتر وفربدرفتن نازی دادکه فرهادتوضیع خوردیم هامونوکه

 :گفت من روبه رهاام.باشه من مراقب که مونده مثلا واونم وبایدمیرفته قرارداشته دانشگاهش

 توزحمت؟ افتاده پسرخاله شده مثبت جوابت نکنه-

 :فریباگفت روبه فرهادم

 شلوغه سرشون العان شماایشون ابجی نه بشه عوض بایدنظرمن شدنه عوض به اگه-

 سمت رفت پوزخندزدوبعدازعذرخواهی یه بعدم.خاطرخواهاشه سری ازصدقه وضعیتشونمیبینی

 . گوشیش

 خبرندادی؟ خودمون شدی؟چرازودتربه اصلاتوچرااینجوری چیه منظورش-رها

 . گفتم ماجراروبراش تمام

 یرممیگ پیش قانونیشو کارهای بزارخودم بلندکرده روتودست کرده یاروغلط اصلااون نمیفهمم-

 ....بعد واسه بمونه سعیدام امارویاماجرای الکی مگه
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 نمیدونم بود سختگیرترازمامان امنیتی تومسائل خودش تربوداماقول هامهربون ابجی رهاازهمه

 نجرهازپ تلویزیون پای رفت سحرم بگیره دوش تایه بود؟رهارفت رفته کی به گیریش سخت این

 مچاقوهاساتورروبرداشت سرویس وبین اشپزخونه توی رفتم بود نشسته تاب فرهادروی کردم نگاه

 بود گوشش توی هندزفری اومدم ازپشتش نبینتم که ازکنارگلهارفتم حیاط توی ورفتم

 ی وساتوررودرفاصله دورگردنش کردم سرشودستموحلقه پشت رفتم شنید وخداروشکرنمی

 :گفتم کنارگوشش اروم.نیاد پیش اتفاقی نکرده خدایی که گرفتم ازگردنش دوری

 تومنونمیخوای جالبه خیلی هههههه!نداری کاری فععععععلابامن گفتی چی موقع اون نشنیدم-

 ....بگو...بگودیگه...گفتی چی بگو باردیگه یه مردی

 .کوچولو خانوم دستتونبری گرفتی چاقودست گرفتی اجازه ازمامانت کارمیکنی؟ چی دیونه-

 .خودم دست نه توست خرخره میبرم که اونی بزرگ آقا نه-

 :گفت فرهاد.نشوند دستموکنارزدومنوکنارخودش

 روزی؟ چه امروز  میدونی میدونم اره شدم مهربون باهات امروز کردی تعجب-

 روزیه؟ چه نه-

 ..تو نه کنم ترواذیت من نه دیگه قرارگذاشتیم باهم پیش دوسال یادته-

 لیقهباس برام هم که بیرون بافرهادرفتیم بود تولدمم نزدیک که تابستونی روزه تویه یادمه اخی

 هک قرارگذاشتیم باهم جا اون فروشی بستنی رفتیم توراه بزنیم حرف باهم هم کادوبخره خودم

 اولم وفانکردیم قولمون به کدومم هیچ که اینه جالب نکنیم دیگرواذیت هم دیگه

 آب اون سرمای شدت از ومن کرد خالی روم آب سطل یه روز همون وفردای فرهادزدزیرقولش

 وروبه کشیدم آهی یه.بمونه یادش فکرنمیکردم یادشه خوب چه اون ولی نمیره یادم.سرماخوردم

 :فرهادگفتم

 . یادمه اره-

 نه؟ مگه بچگی همون به برمیگشتیم کاش-
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 حق خداجای میگن شنیدی( دادم وادامه کردم تمسخرآمیز ی خنده یه)بگردی داری دوست-

 خاله هست مامان نکرده زیادی فرق بابچگی حالاام میکردی چقدراذیتم بچگی یادته نشسته

 تواذیت موقع اون شده منوتوعوض جای که اینه فرقش ترین امامهم فربدوفریباهستن هست

 نه؟ مگه چیه؟عالی حالامن؟نظرت میکردی

 من میدونی بودتوخودتم بچگی اون هردومون وقسمت سرزندگی اونم میکنی تلافی توداری-

 التماست من نکن خراب وبااشتباه خودمون رویازندگی...رویا دارم حالاام داشتم تورودوست

 . بده تانتیجه باشه بایددوطرفه علاقه اخرهبال باشی اینکه واسه نمیکنم

 کارکردی؟ چی خودت به من علاقه جلب توواسه بپرسم فرهادمیتونم.وتو من علاقه... دوطرفه-

 نداره؟ داره ارزش خیلی خودش این میگذرم ازاشتباهت دارم که همین-

 .خییلی متاسفم بکنی ابرازعلاقه بلدنیستی توهنوزم -

 سیاه صدسال میگذرم ومیگه میذاره منت سرمن که هست کی مغرورفکرکرده توپسره اومدم

 مخوردی تلوزیون باسحرجلوی آوردم پرازمیوه بشقاب ویه آشپزخانه توی رفتم.بگذری نمیخوام

 آخه بود کشیده طول خیلی فربداومدانگاردکترشون که اتاق توی بعدازناهاررفتم. زدیم وحرف

 ازدواج باهم بودکه سال وفربدشش نازنین بیرون اومدم ناهارنمیان وگفتن زدن زنگ ناهارم برای

 لمشک بودچون ناراحت خیلی مسئله این بابت ونازی دارنمیشدن بچه بودندامامتاسفانه کرده

 امامتاسفانه درمان کردندبرای اقدام وسریع داشتن دوست بچه خیلی هردوشون. بود ازخودش

 ردهک معرفی ازاقوامشون ویکی دکترخوبیه میگفتن رفتن دکترکه واین نمیداد جواب هیچکدوم

 نشسته گوشه یه فربدم. میکردند آرومش بودندداشتن نشسته رهاوفریباکنارنازی.

 ازنشستن شدم اماپشیمون کردم سلام کنارنازی رفتم بود بودوبدتوخودش

 ستنکنارفربدنش گفته بوددکترچی معلوم هردوشون ازوضعیت.ااونجا فربدتنهابودرفتم.کناراونها

 موهاش لای ودستشوبرد پایین سرشوانداخت ودوباره زد لبخندظاهری ویه سرشوچرخوندطرفم

 کمکشون خداخواستم از دلم ازته میکنه خودشوکنترل ظاهر وداره بودداغونه معلوم

 تااونم روبازکنم وسرصحبت کنم آرومش جوری چه نمیدونستم ام ومن نمیزد فربدحرفی....کنه

 .میزد هممون به همیشه که افتادم پدربزرگم یادحرف.بشه آرومو بزنه حرف
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 امابابایی باشی رونداشته حرفها واین نصیحت حوصله که بدهست انقدرحالت میدونم....فربد-

 باشیم نداشته  شایدماظرفیت شکرکن وندادهاش خاطردادهاش خداروبه: میگفت همیشه

 امانماچی؟م رامین مثل یکی بشه اگه نفعته به دارشدنت بچه فربدازکجامیدونی. شایدحکمتشه

 ازخدافقط مامیگه واسه همیشه بپرس ازخودش وازخداپسرخواست زد هردری خودشوبه من

 تهیاد کردورفت وول کجاست؟هممون حالارامین صلاحته اگه نمیگفتم وقت وهیچ پسرمیخواستم

 همیشه اینه حرفم فقط فربدمن فایده چه بود مردم خاطرحرف اومدبه اگه ام بابام فوت واسه

 . غیرازاینه مگه میدونه بندهاشوبیشترازخودشون خداصلاح

 میکنه؟ گریه جوری چه ببین ام نازی نگران ام خسته اما اینارومیدونم رویامن نه-

 ارهد تواحتیاج به اون کن وآرومش بروکنارش اینجابشینی اینکه جای به توام. میشه آروم اونم-

  گلم داداش بروکنارش. خودشومقصرمیدونه اون

 نمیاره خودش روی امابه ناراحته میدونستم کنارنازی زدورفت لبخندغمگین یه من فربدروبه

 خانوم کنارمیزمریم ونشستیم خوردم قرص یه توآشپزخونه ورفتم بلندشدم منم...واقعامرده

 هک وگفتم گرفتم خانوم بودسالادوازمریم کرده کردن درست سالاد هوس سالادمیکرددلم داشت

 کردم وخیارتزئینش وزیتون وباگوجه کردم سالادودرست میکنم درست سالادوخودم بقیه

 مرفت.سرا وقلیون پارک بریم شب که ناهاربابچهاقرارگذاشتیم وبعدازخوردن کردیم ناهاروآماده

 . خوابیده من تخت فرهادروی دیدم که تواتاق

 فرههههههاد؟-

 :ازجابلندشدوگفت دفعه یه

 اون موندم من است دیونه دختره خدااین وای ای. بودم خواب میزنی یغچراج مرگ-

 شدی؟ توچرااینجوری موندم من اخه مامنگله ی خاله توشکم ی بچه این دکترسونوچرانگفته

 من روتخت اونم بخوابی من سرجای داده تواجازه به کی درازه زبونشم کن توروخدانگاه-

 .....فرهاد تو اونوقت کارونداره این جرئت هیچکی...



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بافزیلوفاطمه  – رویا زندگی

telegram.me/romanhayeasheghane 63 

 ...یالا میخوام جواب من که بگم بایدبهت بزنی حرف ازاینکه قبل ببین-

 چی؟ جواب-

 بامن؟ ازدواج جواب-

 .. بخواب زدی توهم عزیزم-

  شوخی بی رویا-

 ...توبغلم وگرفتم وکشیدم وپتوروگرفتم سمتش اومدم

 : وگفت کرد شیطون ی خنده یه

 .خودمون توخونه بیارم وپتوام تخت این بشی زنم اگه میدم قول-

 .گفتم وروبهش نشستم روتخت کنارش

 ...دارم فرهادشرط-

 حله-

 به قطف نبودچون مهم برام منم بازبودی مغرورولج پسرخاله یه فقط توتااینجاش بده گوش قبلش-

 کنی؟باش؟ ثابت تاخودتوبهم میدم وقت بهت هفته امایه میکردم نگاهت پسرخاله یه چشم

 چجوری؟-

 میخوامن درضمن خواستگاری بعدیه به اماازاین بودی پسرخاله یه فقط تاالعانش بگم اونونبایدمن-

 . بفهمه چیزی قضیه ازاین کسی

 .دارم شرط یه امامنم باشه-

 .بگو-

 .تو شرط بعداز حالاباشه-
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 . من حالاپاشوروتخت خب.باشه-

 .نمیکنه بیرون که شوهرشو آدم بعدشم شده گرم جام تازه العان من دیگه نه-

 .پرووو آدم چقدراین که وووای گرفت ام خنده

 ...بزارفکرکنم  گفتم نزن توهم فرهاد...شوهر-

 .پاشودیگه-

 باخودم میخواستم خوابیدم تخت روی.بیرون رفت بخیرازاتاق شب وبایه اومدپایین ازتخت

 یه ی واسه نیست کافی داشتن دوست خودم ی عقیده به اما داشتم دوستش اره باشم روراست

 خهآ دارم دوستش نگم که وایستادم دلم جلوی همیشه. باشه مقابلش طرف بایدعاشق آدم زندگی

 مراقبم بچها بین همیشه بود کرده ثابت بهم فرهادخودشوتوبچگی نمیگفت وقت هیچ اونم

 رفتارش برگشت وقتی تحصیل ادامه برای اونجا رفت شدچهارسال عوض آلمان رفت اماازوقتی.بود

 ودمب یانه؟انقدرخسته گرفتم درستی تصمیم نمیدونم بود جدیدشده آدم انگاریه.شد عوض خیلی

 . بیدارشدم سحرازخواب باصدای.برد خوابم مسکن های قرص این وازقدرت

 .میان پاشوعموپرویزاینادارن جون خاله-

 حق بودکه میادعموپرویزهمون برگردن وقتی  گفت که مامان.عموپرویزازجاپریدم بااسم

 امانم میادمیدونه چراداره میدونستم بربیام پسش از بودمیتونستم خورده لواسون باروتوباغبا

 رگشم قبل بابا بیادیادمه رهاگذاشته چی اصلابرای خرکنه باحرفاش مارو میتونه فکرکرده نیست

 اون بدم جوابشو جوری چه میدونستم... وگرنه دارین ونگه عموتون احترام: بود گفته

 دمدی که بیرون ورفتم شالموسرکردم بلندشدم جام از. کردازدستش کردتادق انقدربابامواذیت

 یلذت وقت هیچ که میده یکی خدابه مواقع واقعابعضی توسالن بودن ونشسته بودن انگاراومده

 وبخ که دختراوپسراش برعکس میپوشید کتو یدونه همین ویادمه عموم من ازوقتی نمیبره ازش

 وآرش عموم.پایین واومدم روبرداشتم مدارک وکیف مامان تواتاق رفتم میکردند خرج

 گفت وعموم بلندشدند بودندهمشون اومده ودخترعموم
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 .میشه تنگ برات عمودلش نمیگی اومدن رویاخانومم عجب چه-

 پوزخنده یه.من نه میشه تنگ پولات واسه دلت توفقط.تو دل اونم اره گفتم تودلم

 :وگفتم تمسخرآمیزکردم

 .اومدین خوش.بفرمایید-

 هالبت هست مامانت رفتارای تمسخرآمیزوهمه خندهای این توهستی نیست مامانت حالاکه خوبه-

 صورتش فربدانداختم به نگاه یه اونا مثل شده رفتارتون ماروندیدین که ازبس دارین حق

 میکنه کنترل خودشو زور به داره ومیدونستم داشت ودوست مامان بودفربدخیلی قرمزشده

 :وگفتم عموم طرف روموکردم.

 میترسیم رسیده خیلی ما ازشمابه درضمن میکنه محبت که میبینه محبت آدم عموجون-

 .رهاوفربدوفرهادخندیدن حرفم بااین کنیم رودل بیشترازاین

 میکنی؟ مسخره حالاعموتو دردنکنه دستت-

 اینه؟ جز مگه واقعیته حرفیه چه این-

 فعلاجای که رهاجون حرفاروبه نیست که کنی صحبت بابزرگشون شمااومدی باباجون-آرش

 .سرساختمون بایدبرم.کاردارم من وبریم بزنین زنموهستن

 تی؟گرف جدیدامهندسی نکنه بودی شماتوخونه یادمه من که سرساختمون؟تاااونجایی-گفتم منم

 تو؟ مال نه میخوردم بابام ازپول بودم توخونه اگرم داشتم مهندسی من-

 چی نیست؟ هام ابجی ودوتا من حق میکنین شماهاخرج واسه بابات که پولی اون نیمطمئ-

 منخدادتو ودامادوشبی عروس به میدین واجاره منه بابای حق بیشترینش که شماباغی فکرکردی

 .جالبه باباتومیزاری پول کلاس من جلوی میشینی اونوقت درمیارین
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 بابای که موقع اون یادمه خودم من درآمدنداره که کوچک باغ اون  رویاجون وااا-(دخترعموم)الینا

 یمحمد بزرگ باغ کردتش من بابای بودالعان وخرابه داغون باغ یه باغ اون شدن شریک تووبابام

 فهمیدی؟

 عموفقط. باغ اون توی رفتیم ماخودمون حرفهارومیزنی این داری کی به جالبه -گفت رهاام

 الاشدح وعموخریدن بابام قدیم خیلی که بوده باغ هکتار یه بعدم.کرده اضافه اون به چندتاالاچیق

 .جالبه.کوچیک باغ

 .هتومید وبابای باغ به ورسیدگی وبرق کود به ومیده میکنه خرجش سالانه که پولی پس-آرش

 :میلرزیدگفتم ازبغض که باصدایی بلندشدم ازجام مرده من نمیشدبابای حالیش نفهم

 نفع شماام برای مطمئنن نمیکردین درضمن مرده من بابای دهنتوبفهم حرف آرش ههههوی-

 . ونمیده نمیداده انجام نفع عموکاربدون یادمه من که تااونجایی داشته

 وگرنه گیرکرده توشهرداری کارت شنیدیم عموجون میدادین مارو سهم اول ازهمون بعدشم-رها

 .مابزنی ازحق که حرفهارومیزنی این حالاام. رومیدادی وحقمون مامیومدی طرف عمرن

 قلبی مریض خودشومیزدبه بده جواب نمیتونست کردوقتی رفتارهمیشگیشوشروع ام عموم

 گذاشت ودستشو مبل روی عموخودشوانداخت. کردن ودادوبیداد جیغ میکردبه شروع ودخترشم

 بخندل یه منم.باباموکشتین که دادوبیدادمیکردن داشتن الیناخانوم معمول وطبق اش سینه روی

 :وگفتم زدم

 روراست آدمای مثل شدبیاین تموم نمایشوتون هروقت شده رفتاراقدیمی این عموجون اخی-

 میشیم مساوی تازه بشه عموچیزیش اگرم نکرده نخورخدایی غصه لیناجون ا بزنیم حرف باهم

 نه؟ مگه

 :بلندشدوگفت ازجاش عموام-

 .دردنکنه بمیره؟دستت عموت توحاضری-
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 هرچی شماکه بچهای مثل نه دارم ونگه ترم بزرگ احترام یادداده بهم من بابای عموجون-

 .گفتن من مامان دراومدبه ازدهنشون

 .کردیم کاری همچین ماکی درمیاری؟ چراحرف-الینا

 مچهل مراسم واسه که روزی اون میره مایادمون کی؟واقعافکرکردین جالبه. الینا منوبازنکن دهن-

 باش شمامطمئن عموجون ببین وایستادین من مامان توروی بامامانت جوری چه بابااومدین

 خب؟ بخشیم نمی اماماهاهیچکدوم ببخشه یامامان باشه شایدبابابخشیده

 :وگفتم بلندشدم ازجاام

 هب کردیم سکوت اگه حقمونوبگیریم بخواییم که داریم مااونقدرمدرک باشین مطمئن درضمن-

 . میداریم نگه نزاریدمااحترام ارزگی بی پای

 واسمش خودتون که حقی بیای که توانقدرپروهستی اینجانمیشستی داشتی مدرک تواگه-آرش

 .ومیگرفتین گذاشتین

 :بلندشدوگفت جاش از فرهادعصبی

 .دهنتوبفهم حرف-

 ؟ مانشستی خانوادگی اصلاتوچراتوجمع.باشن سرکارکی-

 کردیم خواهش ماازشون نشستن دومااگه نداره توربطی به کیه اینکه اولن-گفتم منم

 گرفتی؟؟؟؟؟؟

 من یبکن میتونی بخوای اونورهرکاری رفته مفخورت داداش یااون مرده بابات اگه فکرنکن ببین-

 ی خنده یه بعدم....)گرفتمت شایداومدم باشی دخترخوبی بدی قول اگه.هست کارات به حواسم

 (داد بلندکردوادامه

 .ندارم بگیرحوصله بیامنو نزنی زنگ ازفرداهی نمیدم حالاقول-

 :وگفتم بلندشدم ازجام منم
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 ... الکلی یه معتاد آدم یه نمیکنم حساب تورونوکرخودمم من ببین-

 : وگفت حرفموبزنم بقیه نزاشت-

 داره نیست معلوم که داداشت مثل نه هستم پدرومادرم پیش باشم ام الکی ببین-

 .اونجاچیکارمیکنه

 بگو ازخودم داری جرعت میکنی من داداش توچرابند بدبخت ببین-

 :عموکردوگفت روبه. ابجی بسه-رها

 .اینجا بیاین ماروبدین حق قصدداشتین هروقت شماام عموجون -

 همه.تو رهابرگشت توسط بدرقشون بعداز.سرش پشت بچهاام ورفت کیفشوبرداشت عموام

 :فربدگفت که بودن ساکت همه ربعی ی.دورسرم کردم ودستاموحلقه نشستم منم نشستیم

 چقدره؟ ازباغ بچهاحقتون-

 گفتم منم

 مدرصدش سی هست بابا برای ملک هفتاددرصد عموبستن و بابا محضربین که یی قلنامه توی-

 .عمو برای

 . سپرکردن سینه درصداینجوری باسی عموت یعنی میگی راست خدایی وااای-

 سی ب برسه چه ومیبره طرف آبرویی خاطردوتومن ب من عموی این عزیزمن ای ساده-رها

 .درصد

 بخوریم چیزی ی بریم پاشین پاشین.داریم ماجراهاعادت این به بچهاما کنین ولش-گفتم

 نهک ودرست موادکباب  خواستیم خانوم مریم از روشد روبه همه باموافقیت نظرم.باکباب موافقین.

 عذرخواهی فربدازبقیه. بعدگذاشتیم روبرای وقرار شد کنسل پارک برای رفتنمون متاسفانه.

 نم معمول وطبق بخونه سحردرس که تواتاق باسحررفتن رهاام. کنه استراحت میره که کردوگفت
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 که وااای. نشستم نیمکت وروی شدم واردحیاط حیاط طرف ب رفتم منم وآقافرهاد موندم

 ....که بودک قشنگ فکرای توی صورتم به خورد خنکی نسیم چشماموبستم.خوبیه چقدرهوای

 خیس کلی به طرفم بود وگرفته آب فرهادشلنگ)شدم خیسچیکارمیکنی؟فرهاد روانی اااای-

 (شدم

 هااان؟ بودی توفکرچی. حقته-فرهاد

 .میکنم نصفت برسه بهت فرهاددستم-

 دویدم تاآومدکنارم بدم جلوه خودموریلکس کردم سعی منم وبست شیرآب شد راضی بالاخره

 . دنبالش

 .بکنم حالیت وایسا داری وایساجرعت-

 ( خندیدوگفت بلند)-

 .حسابی گرفته زورت-

 .زمین خوردیم هردومون خودم طرف وکشوندمش فرهادوگرفتم لباس

 (نمیخورد وتکون من روی بود خدافرهادافتاده وای.)شدم له پاشوتپل-

 .بامن داری تومشکلی. خوبه جام که من نه -فرهاد

 دفعه ی که پاشه میخواست.هست م تومعده ارنجت میشم له توروخداپاشودارم کردم فرهادغلط

 . اینجاچیکارمیکنه یاخدااین.هست روم رهاروبه دیدم

 هااان؟.چیکارمیکنین شماهادارین روشن وگوشم چشم به به -رها

 :حرفموگفت فرهادپریدوسط...)رها... چیزه-

 از کردم خیسش منم.. بودتوفکرمن بوداونجارفته نشونشسته غیرتی نیست چیزی  -

 .خوردیم لیزخوردوزمین هردومون پای تا کردیم هم دنبال بعدم توفکربیادبیرون
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 .میزنی هایی توهم توعجب خدا واای... توبودم توفکر من-

 طرف به رفتم.بود خیس خیس همش انداختم لباسام به نگاهی یه و بلندشدم جام رهااز کمک به 

 از ویکی وبلندشدم کردم استراحت کمی یه کشیدم دراز تخت وروی.کردم ولباساموعوض خونه

 کتابخانه از که بود رمانهایی بوداز جالب خیلی خوندنش به وشروع هاموبرداشتم کتاب

 خوندن به کردم شروع.کتابخانه بریم فردابامهتاب قرارگذاشتیم کتابخانه گفتم.گرفتم

 .درزدن که بودم داستان درخوندن غرق.داستان

 بفرمایید-

 .بیرون بیای فربدگفت عمو جون خاله-سحر

 اتاق بودتوی دوساعتی یه ومن بود حدودده انداختم ساعت به نگاهی.میام العان جون خاله باشه-

 یتو کسی بیرون واومدم کردم مرتب آیینه جلوی وخودمو وشالمووسرکردم بلندشدم جام از بودم

 کنم فک میومد ازبیرون فریباام صدای باشن بیرون کباب پختن برای همه میزدم حدس نبود سالن

  بیرون رفتم. برگشته

 همگی به سلام-

 عزیزم سلام-فریبا

 وسحرورهاوفریباام بود ها کباب زدن باد مشغول فربدایستادم کنار دادن سلاممو جواب ام بقیه

 دبو توگوشی بودسرش نشسته تاب اونورروی فرهادم بودن گوجه کردن سیخ مشغول تخت روی

 فریبازنگ گوشی دفعه یه که شدیم زدن حرف وبافرییبامشغول رهانشستم کنار منم

 ی صفحه به نگاهی یه توفکربودن برقرارشدهمه سکوتی یه.بیرون رفت ازجمع خوردباعذرخواهی

 ازیب وباسحرمشغول وبرداشتم وتوپ وکنارگذاشتم گوشی نبود کسی از خبری انداختم گوشیم

 هب فربد وباصدای شدیم بازی مشغول تایی وسه اومد فریباام که میکردیم بازی داشتیم شدیم

 همین فربدم بود چرافرهادناراحت نمیدونم شدیم غذاخوردن مشغول وهمه بچهارفتیم طرف

 ای وگوشه فربدوفرهادرفتن که بود کردنش جمع مشغول خانوم مریم شد تموم که غذا..طور

 .مابریم ماندارین با کاری بچهااگه: وگفت توجمع وفرهادبرگشت شدن زدن حرف مشغول
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 برین؟؟؟ واااااکجامیخوایین-رها

 .کنم حلش باید اومده پیش مشکلی یه بهتره بریم نه-فرهاد

 شد؟ چی دفعه یه اخه-رها

 . میشه حل نیست مهم-فرهاد

 شده؟ بگوچی خب-رها

 . شخصیه شایدمسائلشون اسرارنکن رهاجان-گفتم منم

 . نیست مهمی ی خدااصلامسئله به ن -فرهاد

 . خب نداره موردی راحتین اگراینطوری نداره عیبی-

 .خدا به بگم چی-

 گفتم خانوم مریم به منم

 .بزار خوراکی بچها توراه واسه کن وسایلوجمع زودتر-

 :وگفت نشست فرهادکنارم. تخت روی نشستم منم بزنه بافربدحرف که رفت رهاام

 .بیرون بری پسره بااون راحت که برم من دیگه اره.؟دقیقامعلومه میرم دارم شدی خوشحال-

 اطرافیانت کردی واقعافکر. شده دعوام دخترم بادوست چون برم توبگومیخوام عزیزم نه -

 .دقیقامعلومه داری دوستش خیلی. شنیدم میزدی حرف باهاش داشتی.خرن

 .کن باور نه...دختر دوست....من-

 :وگفتم چرخوندم طرفش به خودموکامل
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 طبق. باشه وسط کی پای میزنم حدس. چیکارمیکنی داری میفهمم توچشمات از فرهادمن-

 دارن که میداره برش وحول میشه ناراحت اینجادخترعموتون میای که تو همیشه معمول

 . نباشه بگونگران بهش.میگیرن عشقشوازش

 لطفا کن بس...رویا کن بس-

 .بری میتونی نداره اصلاموردی. کارارومیکنی همین من سرتولد توهمیشه.  فرداتولدمه-

 .توآذرنیست تولد میکنی؟مگه اشتباه داری...تولد-

 :وگفتم تمسخرکردم ازروی ای خنده)-

 .نباشه یادت بایدم اره-

  نمیرم باشه. رویاعذرمیخوام-

 هک دارم ودوست وفامیل انقدرفک من. بمونی خاطرمن پاشوپاشوبرونمیخوادبه اصلاحرفشونزن-

 .نیست توبامنت موندن به نیاز که بیان تولدم واسه

 رفتم اتاقم طرف به سالن توی وقفه بالاوبدون رفتم ازپلها.خونه طرف ورفتم پاشدم ازجام

 بود آلمن که ومدتی داشت فرهادرودوست خیلی که عموداشت دختر یه فرهاد.کردم ودروقفل

 میزنم اش عمه دختر با رابطشون مورد در هایی حدس یه ومنم میکرد زندگی اش عمه ی خونه

 ومدنا ایران به زندگی برای میشه مدتی یه که بودم شنیده فریبا از نیوردم فرهاد روی اماتاحالابه

 به. دادن گوش آهنگ به کردم وشروع هندزفریموبرداشتم. نبود مهم اصلااابرام اما

 .ببره تاخوابم فشاردادم هم زورچشمهاموروی

 

 سبزوکه ی دکمه کردم قرارمونوفراموش کلی به.  بود مهتاب بیدارشدم خواب از گوشیم باصدای

 .پیچید گوشی توی عصبانیت باتمام مهتاب صدای فشاردام

 منتظرتم کتابخونه توی دوساعته تو؟من کجایی اه-مهتاب
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 .پیشتم بزاری توروهم تاچشم شدم بیدار خواب از تازه من شرمندتم عزیزم سلام-

 .بایدزودتربرم خونه داریم مهمون رویابجم بمیری-

 .اومدم باشه.باشه-

 هتوآشپزخون رفتم سریع.بیرون رفتم اتاق از باعجله ولباساموپوشیدم بلندشدم جام از سریع

 .بودن صبحانه خوردن رهاوسحرمشغول

 بخیر صبحت خاله سلام-سحر

 .بخیر شمام صبح عزیزم سلام-

 دروبازکردم بیرون زدم خونه از اجباررهابرداشتم به که لقمه وبعدبایه کردیم سلام بارهاام

 دهش روح بی  چقدرصورتم انداختم آیینه توی خودم به نگاهی یه که بودم راه توی رفتم وباماشین

 اریمد فامیل همه این ما شانس از بیااینم. نگفت تبریک بهم کس چراهیچ تولدمنه اصلاامروز.بود

 .ندادن پیام یه خدا رضای محض یکیشوون

 کردم وپارک وماشین زدم بوق براش دیدم وکنارخیابون مهتاب که بودم افکاربیهوده همین توی

 معطل بابت مهتاب از عذرخواهی ویه کردیم وسلام کنارم اومد مهتابم که شدم پیاده ماشین واز

 کتاب انتخاب ومشغول دادیم وتحویل بودیم گرفته که وکتابهایی داخل رفتیم وباهم شدنش

 البیج نظرکتاب به.خورد کتاب یه به نگاهم که میرفتم راه کتاب قفسهای بین داشتم جدیدبودیم

 توی واز کتاب داشتم روانشناسی های کتاب به زیادی ی بودعلاقه کودک روانشناسی میومد

 درموردنوشتهاش داشتم خوندم کتاب از ای چندصفحه میزرفتم طرف وبه برداشتم قفسه

 .اومدم خودم به مهتاب باصدای که فکرمیکردم

 رویابریم؟-مهتاب

 .بریم باشه-

 چندلحظه خواست ازم مهتاب رسوندم خونشون وتادم مهتاب ومن اومدیم بیرون کتابخانه از باهم

 احساس که میکردم آهنگهاموچک وداشتم کردم پارک ای گوشه یه منم.درمنتظرباشم دم ای
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 که درحالی من روی روبه سعید دیدم که بالا سرمواوردم ماشینه نفرجلوی یه کردم

 دیدم بزنم پلک تااومدم زدم لبخندبهش یه.میکنه نگاهم داره خیره.روکاپوت دستشوگذاشته

 . اومدتوماشین

 خوبی؟ عزیزم سلام-سعید

 .دربده بفرماتودم-

 .همینجاخوبه قربانت نه-

 . رونیست که روام...ماشاا-

 .خب خانوممه ماشین-

 . آخرتوهمه دیگه خانومم؟؟؟؟یاخدااین چی-

 نیستی؟-

 . نه که معلومه-

 .خب ومیگیری آدم وحال رویا؟چراحس چی یعنی-

 .ایم ساده دوست یه مافقط.نیست اصلاکارخوبی زدن توهم آخه-

 خبر؟ چه دیگه. بسه بابا خب-

 .بیادزشته مهتاب داداش شوالعان پیاده سعیدزشته-

 .میدونه-

 بدووو.دیگه خوبه حیاام ولی میدونه که میدونم-

 برم؟؟ یعنی-

 والا.برم من توباش میخوای-
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 دوستات بروپیش میگیرم میام بعدن باشه دستت ماشینم میرم من  ممنون نه: خندیدوگفت-

 .بزار کلاس

 :وگفت خندید من ی قیافه بادیدن(بود شده باز ازتعجب چشمام منم)

 .باش خودت مواظب رفتم من.نکنی سکته کردم شوخی-

 .همینطور توام ممنون-

 سعیددروباز که بیرون بیاد زودتر مهتاب که زدم بوق خونشوون توی شدورفت پیاده ازماشین

 : کردوگفت

 .. جانم-

 .زدم بوق مهتاب برای که دادم علامت بادست

 .همینجابگو داری کاری.پیشت بیام چی-

 :وگفتم بیرون کردم شیشه سرمواز

 .شمابفرمایید زدم بوق همسایتون برای. محترم آقای باشمانبودم-

 داده مامانم برای مامانش که امانتی ویه اومد مهتابم.تو زدورفت لبخند یه توماشین اومدم

 بود آهنگ ادن د گوش مشغول توراه کردم وحرکت کردیم خداحافظی وباهم گرفتم ازمهتاب.بود

 بودم داده فرهادگوش ماشین یبارتوی رواولین آهنگ این

 میزاری کسی دنیای پابه

 میخوادت من ی اندازه به که

 باید من از یانشی ردبشی

 ...یادت از برن خاطراتمون
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 گوشه.بود ناشناس انداختم شماره به خوردنگاهی زنگ گوشیم که بودم دادن گوش مشغول

 دادم وروجواب وگوشی  داشتم نگه خیابون

 بفرمایید-

 عزیزم سلام-

 شما؟.سلام-

 .جدیدمه خط فربدم-

 .میزنیو مشکوک.کن عوض شماره فقط که توام.ببخشیدنشناختم-

 .شلوغه سرم باباا نه-

 

 زدی؟ زنگ من به چرا باتوقهرم اصلامن.بابا نه اوه اوه-

 چرا؟...قهر...بامن-

 رفتین؟ چرادیشب.باتو اره-

 .تقصیرفرهادبود. آهان-

 داشتی؟ حالاکاری خب-

 .بگیری بری باید تسنیم توشرکت دارم ای پرونده یه رویا-

 .ظهرمیرم بعداز باشه-

 .پیچید  گوشی گوشموکرمیکردتوی داشت که جوری فربد صدای دفعه یه

 .حالا همین نه..نه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بافزیلوفاطمه  – رویا زندگی

telegram.me/romanhayeasheghane 77 

 .شد پاره گوشم ی پرده باباچرادادمیزنی خب-

 .بایدحتمابری. ایه عجله کارم ببخشیدآخه-

 .میرم اون بعداز بخورم چیزی یه برم العان من باشه-

 .برو فکرخوبیه باشه-

 نداری؟ کاری -

 .باش خودت مواظب نه-

 .خداحافظ. فدات-

 اخلد رفتم. کردم وماشینوپارک داشتم نگه پیتزایی یه روی روبه.افتادم وراه کردم روقطع گوشی

 ودب خالی دونفره میز یه سالن ی گوشه پربود میزها ی همه کردم نگاه یه میومد نظرخوبی به جایی

 تنوع کردم منوروباز.نشستم مقابلش وخودم خالی صندلی روی اونجاوکیفموگذاشتم رفتم

 مکیف رواز گوشی. زمینی سالادوسیب با گوشت پیتزای دادم غذاروسفارش بالاخره غذاهازیادبود

 زن یه انداختم اطراف به نگاهی.نداد جواب اماکسی زدم زنگ بهش نزده رهازنگ عجیبه درآورم

 وبعداز خوردم واوردن وگوسفارش گفت مشغول بودندوسخت نشسته طرف اون جوان وشوهر

 ورفتم کردم وپارک ماشین شرکت به رسیدم.افتادم راه به شرکت طرف به کردن حساب

 طمحی پردازش وبعداز ایستادم درورودی جلوی ای چندلحظه.پرسنل بودباکلی بزرگ خیلی.داخل

 کرد صدام نفر یه که.درآسانسوررفتم طرف به

 محمدی خانوم-

 خانوم یه دیدم که برگشتم.مجدد صداکردن امابعداز روصدامیکنن نفردیگه یک فکرکردم اول

 چندقدمی.بود ایستاده بودمقابلم شرکت مخصوص نظر به که فرم یونی با کاملاشیک

 .دادم ودست کردم سلام بهش کردودستشودرازکردمنم جلواومدوسلام

 داشتید؟ بفرماییدامری-
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 درسته؟.باشید الاهی آقای اقوام شمابایداز-

 :گفتم منم(رومیگفت فربد)

 اماشما؟.بعله-

 بفرمایید.هستم ازدوستانشون یکی من-

 وسط میزجلسه یه شدیم وارداتاق.رفتم همراهش منم.کرد بوداشاره کنارسالن که اتاقی طرف وبه

 ارویت خواست ازم.بود وزیبایی ساده اتاق.زیبا باچندتاتابلوی همراه زیباکناراتاق گل بودویه اتاق

 .بشینم صندلی

 یکی دست که اینجابیاموپروندشون خواستن من از فربدجان راستش دارم عجله ببخشیدمن-

 .روبگیرم هست ازدوستانشون

 براتونرو پرونده میگیرم تماس العان من بشینید شماچندلحظه میشه اگه.هستم درجریانش بعله-

 .بیارن

 .میشم ممنون-

 . قربانتون-

 :وگفتکرد من روبه تلفن کردن قطع بعداز.روبیارن پرونده که وخواست وبرداشت تلفن بعدگوشی

 .بالا برین راه همه این نیست نیازی دیگه.بیارن روبراتون پرونده گفتم-

 .ممنونم-

 .ارند د ماحق گردن الاهی آقای. اختیاردارین میکنم خواهش نه-

 .میکنم خواهش-

 خانوم اون. بیرون ورفت میزگذاشت روروی کیک ظرف یه با قهوه ودوفنجون اومدداخل مستخدم

 :وگفت خودش یکیشومقابل واون گذاشت من روجلوی قهوه های فنجون از جاشدویکی جابه کمی
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 .نیست کامل پذیرایمون ببخشیدوسایل.بفرمایید-

 ندارین؟ امری نمیشم مزاحمتون من خب میکنم خواهش-

 .محمدی خانوم داشتین تشریف-

 سوال؟ یه فقط.ممنون-

 جانم؟-

 کجامیشناسین؟ از شمامنو-

 تتوشرک ای پرونده قراربودتوی بعدم.میکنن تعریف ازتون آقافربدخیلی(زدوگفت لبخندی)-

 .نشده تموم درستون شماهنوز: وگفتن نپذیرفتم الاهی آقای که باشیم داشته همکاری باهم

 .دادم زحمت شرمنده لطفتون از ممنون اینطورباشه که-

 .خانواده خدمت برسون سلام حرفیه چه این میکنم خواهش-

 . قربانتون-

 بیفتم راه خواستم وزدم واستارت شدم سوارماشین. ماشین سمت ورفتم اومدم بیرون اتاقش از

 . خوردفرهادبود زنگ گوشیم که

 .بعله-

 .گلم سلام-

 شدی؟ مهربون چیه سلام-

 (بلندخندید بعدم.)خوبه مردنی لاغر بگم گلم جای به.زد حرف آدم مثل باتونمیشه-

 هواس زن یه پاشوبرو بخوری توخونه بشینی اینکه جای به. فسیل میگی توچی خندیدم هرهر-

 تهران؟ تونرفتی اصلامگه.پیداکن خودت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بافزیلوفاطمه  – رویا زندگی

telegram.me/romanhayeasheghane 80 

 .بستم خالی. باباکجابرم نه-

 کجابودی؟ دیشب بستی؟؟پس خالی-

 ....حالادیگه-

 .بگی نمیخوام صدسال میذاره ام کلاسی چه اوه اوه-

 کجایی؟ توالعان میکنی باباچراترش باشه-

 .خونه میرم دارم. توخیابون-

 ای؟ خونه کی هست پنج ساعت العان باشه-

 .بزنم بنزینم میخوام آخه خونم ونیم شیش تاساعت دیگه-

 .بینمت می پس باشه-

 .فعلا باشه-

 رگاهتعمی یه بنزین بالاترازپمپ زدم بنزین رفتم اول. افتادم راه خونه سمت وبه کردم خداحافظی

 به نگاه یه افتادم راه خونه طرف به شد تموم کارش وقتی بردم کردن چک روبرای بودماشین

 ماشین خونه به رسیدم.زیادکردم رو ماشین بودسرعت ونیم هفت ساعت وای انداختم ساعت

 وطی حیاط. داخل رفتم. من تولد از اینم. بود خاموش خونه های چراغ شم وپیاده کردم وپارک

 رهاام.کجارفته نیست معلوم.میادخونه فرهادنگفت مگه.بود هاخاموش چراغ توکل ورفتم کردم

 ... دیدم دفعه یک که کردم وروشن توکلیداصلی رفتم.دیگه حتمانیست

 از تولدمنه بوده اینایادشون ی همه خدایایعنی.بود اومده مامانمم بودن جمع فامیل کل واااای

 خوشحالم بیشترازهمه بوداین اومده خدایامامانمم. بخورم تکون جام از نمیتونستم خوشحالی

 لروبغ وبقیه خاله تشکرکردم ازهمه بودم چقدرسوپرایزشده. کردم جلومامانموبغل میکردرفتم

 رفتم لباس تعویض وبعدبرای تشکرمیکردم ازهمه ترتیب به. تشکرکردم  اومدنشون کردموبابت

 دملباسوپوشی.بود اورده برام کیش از مامان فکرکنم بود تخت روی نبودلباسم فرهادخبری از.بالا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بافزیلوفاطمه  – رویا زندگی

telegram.me/romanhayeasheghane 81 

 گاهن مشغول  آیینه جلوی درفتمبو شده سفیدترکیب بارنگ که کمرنگ آبی  رنگ به لباس یه

 وروی زدم هردوشون به لبخندی یه. تو اومدن وفربدبودن فریبا.شد درزده که بودم خودم به کردن

 :نشستوگفت کنارم فریبا.نشستم تخت

 .شدی ارواح مثل کن آرایش کم پاشویه..پاشو چرانشستی-

 :وگفتم لبخندزدم یه

 .نیست فریبااصلاحسش خوبه-

 .پاشوببینم-

 بلندشدوگفت ازجاش فربدکردیم به نگاه یه لحظه یه اماهردومون بلندشدم جام اجباراز به

 ربرسیدیرت اماخواستم برم میتونستم ببخشیدرویاخودم.رویابگیرم رواز پرونده اومدم ببخشیدمن

 .اینجاکارهاروبکنن بتونن بقیه که

 برداری؟ میشه روکیفمه سویچم توماشینه ات پرونده ممنون-

 .فعلا باشه-

 پله از باهم.بیرون اومدم اتاق واز کردم آرایش مقدار یه فریبا کمک به منم.بیرون رفت ازاتاق

 مامان.میزبودنشستم یه روش روبه که ها ازمبل یکی روی ومن شدیم واردسالن.پایین اومدیم

 مهتاب دیدم که بودم بامامان صحبت مشغول.تشکرکردم وازش کردم بغلش نشست اومدوکنارم

 فتگ تبریک وبهم وتولدم کردیم همدیگروبغل رفتم استقبالشون به بامامان.واردشدن باخواهرش

 نشستم مبل وروی رفتم باهاشون پرسی واحوال سلام وبعداز اومدن ام دیگه های چندتاازمهمان

 تاداف یادم دفعه یه کردیم صحبت به شروع وباهم هام دختردایی چندتااز بامهتاب فریبااومدکنارم

 ذشتگ ساعتی نیم یه.میاد وداره توراهه:وگفت فریباسراغشوگرفتم از ندیدم جمع روبین نازی که

 بامهمونهاسلام ومنم بودن میوه خوردن هامشغول ومهمون وگوبودیم گفت مشغول وماسخت

 ومشغول برداشتم شربت لیوان یه.بلندشدم بس از بودم شده خسته میکردم پرسی واحوال

 بین رفتیم وباهم امدگفتم وخوش کردیم جلوهمدیگروبغل اومدرفتم نازنین که بودم خوردن
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 مبل روی وباهم روگرفت نازی فربددست کردن پرسی واحوال سلام فربداومدجلوبانازی.مهمونها

 لوخوشگ دخترخانوم یه هم ونازنین بود فربدواقعامردزندگی کردم هردوشون به نگاهی. نشستند

 به هبلندک مشکی لباس یه با داشت آرایش ته یه.بود زیباشده العاده فوق که امشبم بود ومظلوم

 شده چقدرخوشگل عزیزم.اومد فرهادم که ودیدم سرموچرخوندم.میومد خیلی سفیدش پوست

 دست اومدجلوبهم.میاد آرایشگاه از بودداره معلوم.دار مدل باموهای اسپرت وشلوار کت یه بود

 .گفت وتبریک ددوتولدم

 .شما عروسی...ایشاا.میکنم خواهش-

 براتون شایدخدادلش منوبیاری اسم تولدت آرزوه برای که فرصتومیدم این رویابهت خب-فرهاد

 .داد ومنوبهت سوخت

 ندیدیمهردوخ حرفم بااین.میکنه تورونصیبم بده آسمونی بلای من به بخواد خدااگه ببین.بابا نه-

 شمع.کنارمامان رفتم روبیارن کتاکی بشینم سرجام خواست ازم مامان که وگوبودیم گفت مشغول

 :فرهادگفت رواوردم

 دوستان به مخفیانه ایشون سن نیست دخترخالم واقعی سن بینید می که اینو دوستان خب-

 .میشه گفته یک درجه

 :گفت رضاپسرداییم

 .بگو یکن درجه همه-

 : گفت من روبه لبخندشیطون بایه فرهادم

 ودودیگه؟ توپنجاه رویامیری-

 :وگفتم کردم بهش نگاهی یه.کنم لهش یاپاشم بخندم نمیدونستم ومن خندیدن همه

 ..میدم نشون سنمو قشنگ خیلی بهش میشیم حالامنووآقافرهادتنهام-
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 هب نگاه یه......آرزو:گفت جمع بین از یکی که کنم وفوت شمع میخواستم من مجدداخندیدن همه

 ونبهش صلاحشونه به اگر وخوشگل سالم ی بچه یه ازخداخواستم دلم ازته  وفربدانداختم نازنین

 شبغل سفت خیلی کردمنم بغلم مامان پایین سرموانداختم زدن دست همه کردم روفوت شمع.بده

 بلندشدم ازجام شدن بعدازتموم رودادن کادوهاشون و گفتن جلووتبریک اومدن وبعدهمه کردم

 :گفتم بلند خیلی بودن ساکت همه

 .مادرخوبم خصوص به دوستان ی همه لطف از ممنونم-

 رقصیدن مشغول وهمه کردن هاروخاموش برق بزاره آهنگ خواستیم دیجی واز زدن دست همه

 ولمشغ همه. بود باغ پایین نسبتاکوچک ویلای یه ود. پایین ساختمان رفتن تراهم بزرگ شدن

 ام پسرعمه اوووه.جمع دستموکشیدمیون یکی انداختم اطراف به نگاهی یه. بودن رقصیدن

 :گفت دخترونش صدای بااون اینوداره ی حوصله کی.بود

 .بده غرش رویاجون-

 :وگفتم دراوردم دستموازتودستش منم

 ممدست مچ که درحالی پلهابالامیرفتم از داشتم فرارکردم زورازدستش وبه میام بزارالعان باشه-

 تمیسوخ کمرم اخه اتاق توی رفتم چرانقدرزورداره میمونه دخترا انقدرمثل بااینکه این میمالیم

 پایین واومدم پوشیدمش روکندم لباس مارک لباسمودراوردم

 یه.وسط بیاین رویاوفرهاده حالانوبت خب: رضابلندگفت که بودم پله رواخرین پایین رفتم

 :وگفتم لبخندزدم

 .انگارمارقصیدیم بده شماادامه-

 دکر کردوشروع آهنگ درخواست دیجی واز دستموگرفت.دیگه بیاوسط.تولدتو امشب دیگه نه-

 دست همه آهنگ شدن قطع بعداز کردیم توپ رقص ویه باهاش دادم ادامه منم رقصیدن به

 : اومدوگفت زدندومامان
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 خوردن به میلی.بودن چیده واونجا شام میزهای چون حیاط توی رفتن همه. حاضره بفرماییدشام-

 مهمونهامیخوان اومدوگفت مامان.که بودم میوه خوردن مشغول منم.بیرون رفتن همه.غذانداشتم

 غولمش ساعتی یک تقریبا کردم خداحافظی وباهمه بیرون رفتم خداحافظی برای وبیابیرون برن

 :فربدگفت.که داخل بریم میخواستیم.موندن ایناودایی خاله فقط بودم خداحافظی

 :گفت مامان.بودن کرده تعجب همه بشیم مامرخص ندارین امری اگه جون خاله-

 .جون وااکجاخاله-

 .کاردارم من بریم قربونت-

 :گفت خاله

 کجابرین؟ میخوایین خسته شب موقع این-

 .بایدبرم دارم جلسه صبح نیستم خسته-

 صندلی از یکی روی گرفتم فاصله خوردازجمع زنگ گوشیم که میزدن حرف داشتن همه

 .برداشتم.بود سعید هانشستم

 الو-

 .مبارک تولدت.عزیزم الوسلام-

 .درمیومدی سوپرایز از دیگه میگفتم امروزبهت گهببخشیدا.ممنون-

 .نداره ایرادی-

 .بگیریم دونفره جشن یه بیرون فردابریم-

 . لطفت از ممنون-

 .بزنم حرف باهات مهم موضوع یه درمورد اماباید تولدته امشب میدونم رویا-
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 شده؟ بگوچیزی-

 هب ما که واقعامطمئنی رویا فکرکردم خیلی مدت این توی من رویا اینکه فقط. نباش نگران نه-

 میخوریم؟ دردهم

 سعید؟ میگی چی-

 . نمیخوریم هم به لحاظی هیچ از ما کردم فکر خیلی من رویا ببین-

 :گفتم منم.اومد سمتم به دایی که بودیم صحبت مشغول

 .فعلا.بعد برای باشه-

 فعلا-

 :گفت ودایی بلندشدم جام اومداز دایی. کردم وقطع اینوگفتم

 .باش راحت.جون دایی بشین-

 به نگاهم. بمونه که بود شده راضی فربدم انگار. داخل رفتم وهمه نشستیم صندلی روی باهم

 . دوختم دایی ونگاهموبه نگاهموازاونابرداشتم دایی باحرف که بچهابود

 .ای خسته توام میدونم چون مطلب سراصل میرم راحت خیلی جان دایی-

 .جون بفرماییددایی-

 درسته؟ ودوسالته بیست توالعان -

 . دایی بعله-

 تنیس اجباری هیچ قشنگم دختر برای البته باشی فکرازدواج به که رسیده اون وقت پس خب-

 .کردم مطرحش من خواست من از ابجی اینکه خاطر به فقط

 مامانم؟؟؟-
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 ولی  نیست مناسبی موقعیت رویامیدونم ببین میگفت فرهاد برای.خالت جان دایی نه-

 سرموپایین دایی حرف بااین.)نیستی علاقه بی بهش نسبت توام که میدونم داره فرهادوست

 شایدبگی میدونم چیه نظرت جون دایی خب( نداشتم حرفیوازدایی همچین انتظار  انداختم

 انگشترنشان یه بشه راحت خیالمون ما روبده رویاتاییدیه میگه اماخاله درسموبخونم میخوام

 دایی چیه نظرت.بده تحصیل ادامه داره دوست که تاهرموقع اونوقت ماست رویابرای که میاریم

 جان؟

 ...باشه میشه جورنیست اصلاموقعیتم العان من. دایی بگم چی-

 :کردوگفت حرفموقطع دایی

 اونموقع که فکرکنی میخوای اگرم بگونمیخوام قاطع نمیخوای اگه کن وروشن تکلیف دایی-

 .داره فرق شرایط

 کهبود این راه ترین منطقی خداچیکارکنم نمیدونم...رودوست د فرها من میگفتم چی شدم ساکت

 :گفتم. بودبهم شده خیره عسلیش چشمهای بااون که کردم دایی به نگاه یه.فکرمیکنم بگم

 من.ندارین توقعی همچین شماام که میدونم اینم بدم جواب واقعانمیتونم العان من جهان دایی-

 کنم اطرافموخلوت خرده یه شلوغه خیلی دورم حاضرمن درحال دایی بایدفکراموبکنم

 .مثبته صددرصدجواب که نیست معنی این به این البته فکرمیکنم بعددرموردش

 داخل رفتیم وبادایی بلندشدم ازجام. ای خسته توام.تو بریم پاشودایی.باشه-

 بودندامااز صحبت مشغول ام وزندایی وخاله ومامان روتمیزمیکردن خدمتکاراداشتندخونه

 دمز مامان به لبخند یه شدیم واردسالن بادایی.بودن رفته  خواب برای نبودفکرکنم بچهاخبری

 ینپای ساختمان رفتن سری یه گفت بچهاروگرفتم سراغ گذاشته اتاقم کادوهاروتوی که وگفت

 وشد یه که واای.ورفتم بخیرگفتم شب همه به.بالا های اتاق توی رفتن بافرهادورضاام فربدونازی

 کهفرهادش امابادیدن.اتاق توی رفتم.بود خوبی روز. بودم خسته میچسبیدحسابی خیلی گرم آب

 شدم
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 اومدم.بود  واقعاخواب اما داره من تخت به ای علاقه چه آخه میکنه چرااینجوری خدایااین-

 هب کرد شروع کردوبعدم تجب اول انداخت تخت به نگاهی یه بود شدمامان درباز که کنم بیدارش

 .اومد ام خاله خندیدن

 خواهر؟ شده چی-خاله

 حساس تختت به که شدتو چی:گفت من وروبه.رویاخوابیده تخت فرهادروی بیاببین-مامان

 فرهادآزاده؟ واسه.بودی

 بیدارش العان خوابیده من آقاروتخت بالادیدم اومدم بودم پایین جون؟منم مامان میگی چی-

 .بیرون میشه پرت دوستانه عملیات یک عدطبقب میکنم

 .دونفرس که تخت.بخواب بگیربغلش توام داره گناه خستس بچم بشه خالافدات-خاله

 :گفتم باتعجب

 فرهادبخوابم؟؟؟؟ بغل من-

 :داد ادامه مامانم

 رویاجان بخواب بگیر. سختته اگر البته وسطتتون بزار متکایی یه داره اشکال چه خب آره-

 .داره گناه نکن بیدارش

 حتماااا(گفتم تمسخر بالحن)-

 هب نگاهی یه.بیرون رفتن اتاق از آفرین ی کلمه لبخندوگفتن بایه ومامان خاله حرفم امابااین

 مامح برم اول گرفتم تصمیم.بود مفخورهاتختموگرفته مثل فرهادکه به نگاه یه کردم دربسته

 ردمک لباساموعوض بیرون اومدم وبعدکه بودم حمام توی ساعتی نیم یه ورفتم لباسهاموبرداشتم

 یعنی کردم زمین به نگاه یه سختمه واقعا نمیشدچون فرهادکه بغل خب...اما بخوابم وخواستم

 ولیط خوابیدم زمین وروی پتو یه با متکاموبرداشتم. نیست ای چاره دیگه بخوابم؟آره زمین روی

 عادت همیشه وچون گیرکردم تنگ جای یه کردم احساس خواب توی.برد خوابم که نکشید

 هک بودم انقدرخسته میدیدم؟ خواب داشتم امانشدیعنی بچرخم خواستم بازبخوابم جای داشتم
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 احساس شدامادیگه ساعتی نیم یه کنم فک.خوابیدم دوباره.چشمامونداشتم کردن باز توان

 ای اجازه باچه پسره این شدم شکه اما بازکردم سختی چشماموبه.میشم خفه  دارم میکردم

 اساحس الکی پس. گردنم بودروی بودوسرشوگذاشته زنجیرشده دورم فرهاد دستای.کرده منوبغل

 :فتگ آلودی خواب باصدای آقا که واقعانمیشد اما بیرون بیام بغلش از کردم سعی نمیکردم خفگی

 .میخوری چقدرول دیگه بخواب اه-

 .گرفتم بازوشوگاز سه ی باشماره کردم نزدیک بازوش سرموبه نمیشه اینجوری نه

 .خدادستم چیکارمیکنی؟آخ دیونه.(بود شده باز طالبی ی اندازه چشماش.)ایییییییییی-

 . ماساژدستش به کرد وشروع بازکرد دستشوازدورکمرم

 گرفتی؟ منوتوبغلت اومدی جهنم ب اونش. تواتاقم اومدی ای اجازه توباچه.حقته-

 نواقعاای گازبگیری؟نه منوتوخواب مثل مظلومی ی توبایدبچه بکنم هرکاری اصلامن.دارم دوس-

 کاردرستیه؟

 کنم؟ نازت داری توقع توبغلت تومنوگرفتی. زیاده یاخدافرهادروت-

 .ریناشک. دیگه قدرنعمتونمیدونی....تو اونوقت کنم بغلشون من آرزوشونه تهران نصف بدبخت-

 .سقفه ب اعتماد نیست که نفس ب اعتماد...ماشاا اوووه اوووه-

 .پتوموکشید که بلندمیشدم جام داشتم

 کجا؟-

 .روتختم-

 .میگم خاطرخودت به من البته.میپره خوابت بری میخوای راه همه این.همینجابخواب-

 :تختموگفتم روی کجا؟نشستم برم میخوام انگار راه همه این میگه همچین-
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 .وخوابیدم. باشی فکرمن تونمیخوادبه-

 .دمبیدارش خواب از مامان باصدای صبح

 .ظهره لنگه پاشودیگه رویا-مامان

 :گفتم.بلندشدم ازجام

 . مامان بیدارشدم-

 .بیرون بری روبخوربعدبایدباخاله صبحانه پایین بیا.باشه-

 کجا؟-

 .حالابیا-

 دمبو ریخته مبل روی دیشب از لباساموکه کردم پتوهاروجمع.فرهادنبود از خبری.بلندشدم ازجام

 شده کاملامرتب خونه.بود مامان فقط آشپزخونه داخل رفتم. پایین ورفتم کردم جمع روهم

 تمنشس آشپزخونه توی وبعداومدم وصورتموشستم دست ورفتم کردم سلام.قبل مثل بوددرست

 .رواورد صبحانه خانوم ومریم

 کجاست؟ خاله مامان-

 (.بود کرج ساکن بودکه مامان های خاله از یکی فریبا خاله.)فریبا خاله ی خونه رفته-

 اونجاچیکار؟-

 دوازده ساعت زحمت بی گفت خاله.استخر برن بادخترخالم اینکه هم روببینه خاله هم-

 . بیرون برین باهم که برودنبالش

 کجا؟-

 .کنه میخوادخرید انگار نمیدونم-
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 کشیدچیکارکنم؟ طول کارخاله اگه ظهرکاردارم بعداز من مامان-

 .برمیگردین سریع نمیکشه طول-

 .داره دوتاپسرم خاله حالاخوبه-

 .باتوباشه داره امادوست بااونابره میتونه رویا-

 .بعله-

 دمخو به آیینه توی نگاهی یه شدم وآماده اتاق توی رفتم تشکرازمامان یک وبا روخوردم صبحانه

 برام تولدم کادوی مامان. کردم خداحافظی وازمامان بیرون رفتم بود خوب چی همه خب انداختم

 هآخ برداشتم قبلی ماشین وسایلمواز.بود خوشگل نمیشدخیلی اصلاباورم بود خریده ماشین

 به رو همه.جانمونه ای وسیله که کردم ماشیسنوچک همه.میومد ماشین بردن امروزخریداربرای

 اخلد  رفتم.بود سفیدگرفته بلند شاسی یه تولدم  مناسبت به مامان. دادم انتقال جدید ماشین

 این پول چطوری مامان بود کرده ذهنمومشغول خیلی سوالی یه ولی جاکردم وسایلوجابه ماشین

 از یهویی پول همه این.بود واریزکرده رامینم حساب به صدمیلیون اخه وجورکرده؟ ماشین

 به ورفتم بیرون زدم خونه بوداز کرده خودش ذهنمومشغول خیلی سوال این نمیدونم. کجااومده

 دراستخرخاله دم رسیدم. بیادبیرون که خاله به زدم زنگ بودم که استخر استخرنزدیک طرف

 .وبازکرد ودرماشین اومد بود شده چقدرخوشگل برم قربونش الاهی ازدورمیومد داشت

 جونم خاله سلام-

  عزیزم باشه مبارک خوشگله خانوم سلام-

 .دارنیست قابل. جون خاله برم قربونت-

 .گلم عزیزی-

 کجابریم؟ خاله خب-
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 بزرگ خیلی.پاساژ جلوی رسیدیم زدیم حرف مسیرروباخاله وکل افتادم ودادوراه آدرس خاله

 کامل هارومیدیدوباوسواس مغازه ی دونه دونه خاله. داخل ورفتیم کردم وپارک بودماشین

 الهخ تراز وعقب بودم شده ایستادواقعاخسته مغازه یه جلوی خاله دوم ی طبقه رفتیم.خریدمیکرد

 :گفت خاله.میرفتم راه

 .خاله اینوببین رویابیا-

 اش سینه وروی بلندبود ماکسی که خوشگل نامزدی لباس یه.مغازه ویترین جلوی رفتم

 .میخرد بادمجونی به رنگشم بود شده بامرواریدتزئین

 .نازه خیلی-

 جون؟ خاله خوبه میگیرم اینجااینوبرات میایم فرهادنامزدکنین با خواستین...ایشاا آره-

 .جون خاله موقع حالاتااون-

 .زودی به... نگورویاایشاا -

 هردومون راه توی افتادیم راه خونه طرف وبه بیرون خریدهاشوکردواومدم خاله.کردم سکوت منم

 :گفت خاله که بودیم خونه نزدیک.آهنگ دادن گوش ومشغول بودیم ساکت

 رویا؟-

 جانم-

 .نمیشی اگرناراحت البته بپرس سوال یه میتونم خاله-خاله

 .خاله بپرس-

 داری؟ مشکل مامانت باازدواج توهنوزم-

 چطور؟-

 .بده منوجواب سوال اول-
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 نفرجای هی تصوراینکه ببینم بابام روجای کسی واقعانمیتونم من نیست داشتن مشکل بحث خاله-

 .واقعاغیرممکنه واسم باشه باباکنارمامانم

 کنی قبول چه هرحال به اما توروداره آره العان فکرکردی مامانتم توبه ولی.سخته خاله میدونم-

 تنهاباشه؟ مامانت چی؟توراضیی اخرش بدی خانواده وتشکیل کنی توبایدازدواج یانکنی

 خوبه؟.نمیرم مامان پیش از کردم ازدواج اگرم حتی من.تنهانمیشه خاله-

 شادی شریک که همسرکسی خودش جای بچه. داره بویی هرگلی. فکرکن منطقی جان خاله-

 .خودش جای ام باشه هات وغم هات

 هک قبرش هست که حالاام باباروداشته مامان نکرده تاحالاازدواج انگارمامانم میگین جوری خاله-

 .نرفته ازبین

 .مردها به بچسبیم کنیم هاروول زنده-

 احساس خونمون توی بوش هنوزم.اس مازنده برای اماروحش مرده شایدخودش من بابای خاله-

 .میشه

 امامامانت. موافقن مامانت باازدواج ات خانواده کل جزاینه؟خاله اس زنده مامانت اماالعان.درسته-

 .بگیره سروسامونی یه شوتامامانت راضی توام.نه گفته تو حرمت به

 نیست؟ توآرامش مامان العان مگه جون خاله -

 .بشه بایدکامل آرامش امااین خاله هست-

 

 میرسه؟ آرامش به مامان باباروبگیره جای که آدمی بااومدن یعنی-

 پیاده ازماشین. داخل ورفتیم کردم دروباز.خونه به رسیدیم موند تموم نیمه خاله حرف....نه-

 .نداد جواب اماکسی روصداکردم مامان.بود خلوت خونه.ساختمون توی ورفتیم شدیم
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 ؟ کجاس مامانت-خاله

 .نمیدونم-

 کردم وصداش کردم روباز بودپنجره باغبانی درحال مامان انداختم حیاط توی نگاه یه ازپنجره

 :گفتم الهخ وروبه بیاره شربت تالیوان سه گفتم خانومم مریم به.میاد گفت مابرگشتیم که وگفتم

 .میام العان کردم هاموروعوض لباس میرم من جون خاله-

 . برو گلم باشه-

 روی بودم خسته اتاقم توی رفتم.شدند صحبت مشغول وباخاله اومد مامان که میرفتم داشتم

 چی دیشب حرفای از منظورش.نداد اماجواب زدم زنگ بهش سعیدافتادم یاد. خوابیدم تختم

 .اتاق توی اومد شدوفریبا زده بود؟دراتاق

 .دیگه بیرون پاشوبیا خانوما خانوم

 .زدم لبخندبهش یه. 

 .پامیشم العان چشم-

 میگذرونی؟ تنهایی اینجوری بدنگذره-

 .خوبه نه-

 .شد درباز که بودیم صحبت هردومشغول. خوابید تخت ویر کنارم فریباام

 اییییییی-

 .ببخشید وای-

 از بودم خوابیده اتاق توی ریلکس خیلی وماهم بود کرده باز دررو دربزنه اینکه بدون روانی فرهاد

 :گفتم فریبا وروبه روپوشیدم ومانتو بلندشدم جام
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 .فریبادیدم وای-

 .میشه حل مشکل باهم میشین محرم نداره عیبی-

 میشه؟ محرم کی-

 .حله چی همه بکنین که ازدواج باهم فرهاددیگه.تو-

 تومیشه؟ داداش زن کی.بروبابا-

 .بشی من داداش زن باشه خداتم از-

 .توباشی شوهرش خواهر اگه اونم: وگفتم خندیدم

 . باشه خداتم از عوضی-

 فریباام پایین اومدم پلها از سریع وفرارکردم کردم دروباز  سریع منم دنبالم دوید گفت اینو

 مامان.مبل روی ونشستیم شدیم خسته تاهردومون کردیم همدیگه دنبال حسابی میدوییددنبالم

 :گفت

 میکنید؟ هم شماها؟چرادنبال چتونه-

 :گفتم میزد نفس نفس که باصدایی

 .تقصیرفریباس-

 :وگفت.   طرفم کرد وپرت برداشت خوری میوه از سیب یه فریباام

 هستی؟ بدی توخواهرشوهر میگه یاتو؟کی تقصیرمنه-

 :گفتم منم خندیدن همه

 .گفت کی نیست یادم-

 .نخور غصه میارم یادت-
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 .بخورین میوه بیاین پاشین-مامان

 گفت مشغول وهمه رفتیم وخاله مامان پیش. کرد بوداشاره میز روی که میوهایی وبه

 مامان ازدواج واسه تاکیدش کشید رووسط مامان ازدواج مجددابحث خاله.وگوشدیم

 اطحی توی ورفتم بلندشدم جام از عذرخواهی یه با گوشی خوردن زنگ ی بهانه به.روواقعانمیدونم

 وشروع گذاشتم موزیک ویه نشستم نیمکت روی بودم ناهارنخورده هنوز بودومن پنج ساعت

 ینا انقدراسراربه خاله چی برای یعنی.بود پرازسوال ذهنم توی.عمیق های نفس کشیدن به کردم

 به باعجله زدوداشت صدام ازدور خانم مریم که فکربودم میکنه؟توی سکوت امرداره؟چرامامان

 :گفتم.شدم نگران لحظه یک بلندشدم جام از میومد طرفم

 ؟ خانوم مریم شده چی-

 .هستن رامین آقا جان خانوم-

 . حالاچراانقدرمضطربی-

 .جان ببخشیدخانوم-

 .گرفتم روازش وگوشی لبخندزدم یه

 الو-

 خوبی؟ رویاجون الوسلام-

 توخوبی؟.ممنون قربانت عزیزم سلام-

 .فدات-

 .داشتم برات کاری یه رویا-

 (شدی؟ مهربون نیست الکی پس گفتم تودلم)

 کاری؟ چه-
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 ای ماه یک میتونی بیاد ایران معماراز یه باید شرکتی هر از مهمه خیلی هست پروژه یه رویااینجا-

 اینجا؟ بیای

 .مدرکمونگرفتم هنوز من بعدم.زیاده خیلی.ماه یک اوه-

 یگرفت یاد نبودی بادایی توکارورزی مگه.آباد توسعادت  داشتی پروژه  این مثل پروژه میدونم-

 .میگم اون خاطر به باشه  ایرانم از گفتن چون فقط هست خودمون شرکت معمار من بعدم.دیگه

 .بزنم حرف بامامان باید من بگم چی نمیدونم-

 .بگی خودت هرچی گفته زدم حرف بامامان خودم من-

 .خبرمیدم بهت فکرکنم بزارتاشب-

 ...سریع فقط باشه-

 .عزیزم باشه-

 بای-

 رفح بامامان اول گرفتم یانه؟تصمیم برم میتونم نمیدونستم.بود کرده هنگ کردم روقطع گوشی

 .اومد مامان  که تو برم خواستم.استاددانشگاهم جاوید بامهندس بعدم بزنم

 زدی؟ حرف رامین با رویا-مامان

 ؟ چیکارکنم نمیدونم آره-

 .میخواد کمک ازت داداشت جان رویا-

 شماموافقی؟-

 .میخوای خودت که چی هر بازم.نمیکنم مجبورت من البته.آره-

 .باشه-
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 یه برات هم روداری استعدادش هم روتاییدکردگفت رفتنم اونم. جاویدزدم مهندس به زنگم یه

 هواپیمایی باشرکت.برم گرفتم تصمیم وبالاخره روفکرکردم دوروزی یه.  میشه کاری ی تجربه

 قطعی رفتنم اینکه از تاقبل خواستم مامان از.رفتن برای شدم وآماده بلیط برای کردم هماهنگ

 یرهبگ مهمونی یه شب خواستم ازمامان بود شده قطعی دیگه العان ولی. نزنه حرفی کسی به بشه

 شمال از تازه  ام دایی بود مونده پیشش بزرگ خاطرپادردمامان به خاله کنه رودعوت وهمه

 ماه یه تا که وگفت گذاشت رودرمیان موضوع  کردو رودعوت همه مامان  بود رسیده

 ازدواجم به مدت این توی وقرارشد زدیم حرف دایی با بودکلی یادماندنی به شب.برمیگردم

 نکرد قبول وسریع کناراومدم بارفتنم راحت خیلی ودایی خاله کردم احساس..فکرکنم بافرهادم

 به.ما ی خونه بیان وخاله بزرگم مامان ماه یک این قرارشدتوی نزدن مامان درموردتنهایی وحرفی

 وتلفنی زدم زنگ ابجیامم به.بکنن خداحافظی بچها ی همه از من طرف از گفتم ودایی خاله

 پرواز ظهر بعداز فرداهفت برای اتاق توی رفتم مهمونها رفتن بعداز کردم خداحافظی باهمشون

 مصدا مامان.برد خوابم فکر عالمه یه وبا کشیدم دراز تخت روی بودم کرده روآماده وسایلم داشتم

 کردم خداحافظی بامامان منوبرسونه فرودگاه تا راننده قراربود شدم وآماده پاشدم کرد

 .میکنه گریه داره مامان دیدم که سرموبرگردوندم.

 .مامان بگردم دورت الاهی-

 کردم روبغل جلوومامان رفتم

 .برمیگردم خداسریع به-

 .داره دوست خیلی مامان واینوبدون باش خودت مراقب بشم فدات-

 خیلی دل  سرم پشت روریخت آب مامان افتادیم راه فرودگاه طرف به کردم خداحافظی بامامان

 برداشتم پشت رواز چشمم بودم نرفته جایی مامانم بدون لحظه تااین من میشدآخه تنگ براش

  رسیدیم تا کردم بازی باگوشیم کمی یه بودم اطراف محیط توفکرودیدن هاموبستم وچشم

 طرف به من کردن رواعلام پرواز ی شماره روکردم مقدماتی تاکارهای بود شیش ساعت.

 . هواپیمارفتم
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 .......بعد ماه یک

 

 مامان برای حسابی دلم داشتم خوبی حس.برمیگشتم ایران طرف به داشتم هواپیمابودم توی

 تههف برای که بودم گفته بهشون برمیگردم دارم که خبرنداشت مامان. بود شده تنگ ام وخانواده

 اومد خلبان صدای.کنم سوپرایزشون میخواستم افتادم زودترراه هفته یه اما بعدمیام ی

 رفتم . کرج بایدمیرفتم شدیم تهران واردفرودگاه نشست زمین وهواپیماروی کمربندهامونوبستیم

 که داشتم ذوق انقدر شدیم خونه نزدیک. گرفتم تاخونه ماشین ویه فرودگاه های ماشین طرف

 هب رسیدم گرفت ام خنده خودم فکر از. نبودم ایران ساله ده میکنه فک ندونه کسی خدامیدونه

 بود پنج تقریباساعت روزدم خونه وزنگ روبرداشتم وچمدونم کردم روحساب آژانس پول خونه

 یه کرد تعجب من بادیدن.کرد فربددرروباز میومد زیای سروصدای بود شلوغ خیلی انگارخونه

 .جاخورد یاشایدم.شد ناراحت دیدنم از کردم احساس لحظه

 سلام...س -فربد

 خوبی؟ سلام-

 .بغلش وپریدم روگفتم سلام

 .بود شده ذره یه برات دلم فربد وای-

 .کرد بغلم کوتاه مکث یه بعداز اونم-

 خوبی؟ دخترخاله چطوری-

 .شم فدات-

 به نگاهی یه بودند جابلندشده وفربداز من دیدن بعداز همه تو رفتیم وباهم بیرون اومدم بغلش از

 نداشتم امادوست میکردم اشتباه من شایدم.بود هاشون چشم توی ترس ی با تعجب یه کردم همه

 دیدن از بزرگ ومامان خاله بچهاشون.دایی. هام آبجی بودن جمع همه فکرکنم موضوع این ب

 آقایی یه اما کردیم روبوسی حسابی باهمه کردم روبغل همه بودم خوشحال حسابی همشون
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 یپرس احوال یه باهاشون منم جهانه دایی دوست گفتن همه رونمیشناختم اصلااون که بود توجمع

 وچایی بودیم حیاط توی ساعت یک تقریبا.زدن حرف به کردیم شروع. ونشستم کردم ساده

 اتاقمم برای دلم. اتاقم توی ورفتم کردم خواهی عذر همه از بودم خسته خیلی. خوردیم آتیشی

 یه از بعد. حمام ورفتم روبرداشتم ووسایلم اتاق ی گوشه گذاشتم هارو چمدون بود شده تنگ

 .دزدن که بخوابم میخواستم. خوابیدم تخت وروی بیرون اومدم ساعته نیم حمام

 بعله-

 هست اجازه-

 :وگفتم بلندشدم جام بوداز مامان

 .جان مامان بفرمایین-

 بودی؟ خواب برم قربونت الاهی-

 .بفرمایید. نه-

 .نشست تخت روی روبه مبل وروی اومد مامان

 بود؟ خوب گذشت؟رامین خوش-

 . شده عوض چقدر نمیدونی مامان واای بود خوب اره-

 رفت؟ پیش چطوری کاریتون اوضاع خب.ندیدمش میشه دوسالی تقریبا-مامان

 . بود خوب-

 اینجا؟ دوستشواورده چطوردایی مامان-

 هبودک اومده اونم دعوتیم تاجیک آقای ی خونه شب.بگم همینوبهت میخواستم شدگفتی خوب-

 .کنه دعوت وحضوری کنه یادآوری شب برای

 مارومیشناسه؟ مگه کرده؟ مارودعوت دایی دوست-
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 .خدابیامورزت پدر اومدن از قبل بود من خواستگار آقا این.قدیمیه دوستان از آره-

 شمامیری؟-

 .بوده دبیرستانم دوران دوست خواهرش نریم زشته-

 ؟.نیام میشه ندارم حوصله اصلا که من مامان-

 .نیا سختته اگه گلم آره-

 .ممنون-

 .ورفت کرد روبوس وپیشونیم اومد مامان

 یمدت یه برای که بودم گفته بهش یادسعیدافتادم لحظه یه خوابیدم تخت روی بست که رو در

 که.خورد چندتابوق زدم زنگ وبهش شمارشوگرفتم گوشیموبرداشتم.برادرم پیش ومیرم نیستم

 بود امادرست انداختم شماره به نگاهی یه کردم تعجب پیچیداول تلفن توی خانومی یه صدای

  اومد صدا اون مجددن

 .الو-

 سلام-

 بفرمایید؟.سلام-

 آقاسعیدهستن؟ شدم مزاحم عذرمیخوام-

 شما؟.بعله-

 .هستم دوستانشون از یکی من-

 صدای که منتظربودم.شد قطع خانوم اون کشیدوصدای طول ای چنددقیقه.چندلحظه بعله-

 سعیداومد
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 الو-

 آقاسعید الوسلام-

 رویا؟ خوبی سلام-

 .توخوبی.قربونت-

 برگشتی؟ کی فدات-

 .امروز-

 صداش ور اون از خانومی یه که میکرد صحبت داشت.....) یه که همدیگروببینیم رویامیخواستم-

 :کرد

 .اینااومدن مریم بیا سعیدجان-

 .اومدم باشه-

 خطی؟ پشت رویا-

 .برو داری کاری.سعید اونور خبره چه-

 .بزنیم حرف باهم مهم ی مسئله یه ددرمور میخوام من همدیگروببینیم که گفتم رویا. گلم نه-

 روبرداشت؟ گوشی بود کی خانومه این کن حالاایناروولش.باشه-

 .آبجیمه-

 .برس مهمونت به برو نمیشم مزاحمت خب باشه آهان-

 .باش خودت مراقب. عزیزی-

 .همینطور توام. ممنون-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM بافزیلوفاطمه  – رویا زندگی

telegram.me/romanhayeasheghane 102 

 .خداحافظ-

 جا همه کردم چشمهاموباز وقتی. خوابیدم بکنم فکر سعید به اینکه بدون و کردم روقطع گوشی

 .فرهادبود برداشتم میشد وخاموش روشن گوشیم ی صفحه بود تاریک

 الو-

 ای؟ زنده سلام الو-

 قراربودنباشم؟ مگه وااا-

 .نمیدی جواب شایدمردی گفتم زدم زنگ صدبار-

 :وگفتم خندیدم

 .هانداری شانس این تواز. نترس نه-

 جام از. کردم وقطع منتظرم گفتم منم هستند بافربدباهم.میادخونمون داره که خندیدوگفت اونم-

 سرم دور ام مشکی شال یه قرمز  تونیک بایه مشکی شلوار یه کردم هاموعوض لباس بلندشدم

 لندب جاش پاموشنیداز بودتاصدای نشسته سالن توی خانوم مریم. پایین ورفتم پیچیدم دار مدل

 شد

 خوابیدید؟ خوب.جان خانوم سلام-

 شام ولی کن  روآماده پذیرایی وسایل وفرهادمیان فربد خانوم مریم بود خوب اره ممنون سلام-

 . میدیم سفارش بیرون از موندن اگه نزار

 .جان خانوم چشم-

 زدن زنگ که روبزنم کانال اومدم.کردم روروشن وتلویزیون نشستم مبل روی.ورفت روگفت این

  میومدن دور دواز هر ایستادم درورودی جلوی کردم دروباز.زودبرسن انقدر فکرشونمیکردم

 آمدین خوش سلام-
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 .ممنون سلام-فربد

 فربد نمیزدن حرف کدومشون هیچ. آورد شربت خانوم مریم.داخل واومدیم دادم دست بافرهادم

 تامون هرسه که میشد ای ربع یه.بود نگران اما بگه خواست رومی چیزی یه بودانگار جوری یه

 :گفتم هردوشون به رو بود سررفته حوصله دیگه.بودیم ساکت

 کنید؟ منونگاه اینجابشینین نمیزنید؟اومدیم چراحرف العان-

 (وگفت زد مصنوعی لبخند یه فربد)

 من: اینکه اول.بگم روبهت چیز چندتا فقط قبلش اما مادادن به رو مسئولیت چراین نمیدونم رویا-

 خاطراینکه به اینجافقط بیایم ماخواستن از اگرم نداشتیم نقشی هیچ موضوع این وفرهادتوی

 .همین تریم باتوراحت

 شده؟ چی-

 :گفت روبالابیاره سرش اینکه فرهادبدون

 .بشه تموم حرفش صبرکن رویا-

 .نشستم ساکت ومن

 موافقن موضوع بااین همه مامانت دایی داداشت. خواهرات همه اینکه دوم میگفتم داشتم-فربد

 ... نباشی مخالف که بهتره پس

 .نداره فایده دیگه باشی اگرم: فرهادگفت که

 .میکنه روصدق همین وانصاف ومنطق حق اینکه وسوم-فربد

 اهمیتی اما میزدم هایی حدس یه ؟البته میزدن حرف اینادرموردچی بودم آورده جوش دیگه

 .نمیدادم بهشون

 شده؟ چی بپرسم میشه فربد بسه-
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 هچ فرهنگی چه کامله لحاظی هر واز اومده خواستگار یه خاله برای که ونیمه ماه یک تقریبا رویا-

 شبیاداول خواستگاری برای که: گفت دایی مسافرت تورفتی وقتی.دیگه ی جنبه یاهر اقتصادی

 .زد حرف بامامانت ای وچندجلسه اومد داداون رضایت نکردامابعدش قبول مامانت

 اشتد روبالابیاره سرش اینکه بدون فربد.رفتن پیش تاکجا آخرش یعنی بالانمیومد نفسم دیگه

 ..من اما میکرد روتعریف داستان

 یمکث یه...) فقط والعان نمیکنه قبول نباشی تاتوموافق که گفت خاله داشتن تفاهم باخاله-

 چی وای.  بود اومده امروزاینجا که بود آقایی همون. خوندن محرمیت ی سیغه یه(داد کردوادامه

 دستمو بردم دوتادستام سرموبین بشنوم نداشتم دوست یعنی صداشونمیشنیدم دیگه میگفت

 هابچ بود کرده چیکار مامان.نداد ادامه فربددیگه...بسه بگم تونستم فقط.گوشم روی گذاشتم

 فرهاد رفت گیج اماسرم بلندشدم جام از زور به بودن ساکت ؟همه بودن کرده قبول چطور

 هب رومقصرمیدونستم همه نبود خودم دست  کشیدم بیرون دستش توی دستمواز دستموگرفت

 از؟ بود پرسوال ذهنم میومدن اختیار بی اشکهام همونجانشستم دروبستم بالارفتم ها پله از زور

 :وگفت در زدبه.فرهاداومد صدای کردم گریه چرا؟؟؟خیلی اخه بودم شاکی همه

 .فرهاد منم کن توروخدادروباز گلم.رویا-

 .میخوره هم به همه از حالم برو.. برو-

 میتونمن دیگه. بابام به من به کردن خیانت بهم همه میکردم احساس کنم تحمل نمیتونستم دیگه

 به افتاد نگاهم وقتی بودن اتاق ی گوشه هام لباس چمدون هنوز بلندشدم جام از اینجابمونم

 عکس.بپرسن نظر یه حداقل بیام من چراصبرنکردن آخه.پیداکرد شدت مجددن ام گریه چمدونم

 زدم که رو استارت ماشین توی رفتم اونجانبود دیگه فرهادم بیرون زدم اتاق واز برداشتم باباروهم

 پنج فقط دادزد.ایستاده ماشین فرهادجلوی دیدم که بزنم دور اومدم رفتم دربیرون از باسرعت

 نومیدونستمای فقط فکرکنم منطقی اصلانمیتونستم.مقصرنیستم که من بابا بده فرصت بهم دقیقه

 تار چشمام میکردم گریه فقط روببینم وخواهرام مامانم نمیخواستم برم باید که

  دادزدم بود توتنم که جونی باتمام کردم اشکاموپاک.میدید
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 .بگیرم زیرت که هستم عصبانی انقدر میدونی.کنار فرهادبرو-

 میری؟ کجاداری اصلابگو. فکرکن منطقی رویا-

 .نداره توربطی به-

 تممیخواس فقط ولی...کجا برم نمیدونستم رفتم باعجله کنار فرهادرفت گذاشتم گاز روی رو پام

 هی میکردم گریه فقط داشتم دوستش خیلی گذاشتم رو پدر آهنگ افتادم راه اتوبان توی.برم

. تنهام خیلی میکردم احساس کردن؟ کارو این چرابامن آخه. تواتوبان دوازده ساعت تنها دختر

 زیادکردم ته روتا آهنگ. گذاشتم فرمون سرموروی. داشتم نگه اتوبان از ای گوشه رو ماشین

 هاس لب روی همیشه پدراسمت

 دلهاست  توی همیشه پدرمهرت

 ...شد بیشتر اشکم جمله این باشنیدن-

 تاقچه توی شعرت پدردفتر

 شبهاس تو قلبم آرامش تنها

 مهربونیت نمیره یادم پدر

  زبونیت هم نمیره یادم پدر

  شکستم من رفتی که وقتی پدر

 جوونیت حرف است همه حرف پدر

 تو رفتن از شکست پشتم پدر

 تو بارفتن شد تموم شادی پدر

 کجارفت حرفات همه اون پس پدر
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 .....تو رفتن بعداز پدر رفتم همه

 بطری اب کردم گریه ساعتی یه کنم فکر میکردم گریه وجودم باتمام کنم تحمل نمیتونستم دیگه

 ویت ویلامون میرفت میگیرفت بابادلش وقتی همیشه. صورتموشستم بود ماشین توی که آبی

 تااونجا افتادم راه.پیرومهربون سرایدار یه با وخلوت وهوا آب خوش روستای یه.کرج ی حومه

 نمفکربک افتاده که های اتفاق به اینکه بدون کنم رانندگی فقط کردم سعی بود راه دوساعتی

 ای چاره اما خوابه میدونستم زدم وزنگ شدم پیاده ماشین از رسیدم که بود سه ساعت تقریبا

 از. در جلوی سرایدار نگران ی وچهره شد باز در ماشین توی رفتم بود شده سرد کم یه هوا نبود

: گفت لرزونی جلووباصدای اومد شد بیشتر نگرانیش تنها اونم من بادیدن. شدم پیاده ماشین

 .افتاده اتفاقی. جان خانوم سلام

 .بشه عوض وهوام حال مقدار یه اومدم همینجوری نباش نگران نه صفر مش سلام-

 :وگفت پایین وسرشوانداخت گرفت لبشوگاز حرف بااین...)کوچیکه خانوم چشم سر قدمتوون-

 .کردم عادت میگفتم بهتون بچگی از چون ببخشید جان خانوم-

 :وگفتم زدم لبخندی

 .تو وبیارم ماشین که کن دروباز زحمت بی فقط باش راحت نداره عیبی-

 پشتم صفرم مش.ساختمون توی ورفتم روبرداشتم چمدون.ویلا توی وبردم کردوماشین دروباز

 : وگفت اومد

 .میکردم پرش نه وگر خبراومدین بی خالیه یخچال فقط کردم تمیز تازه رو خونه جان خانوم-

 . بگیر وپرت خرت سری یه برو بدم پول بهت بیا حالافرداصبح. داره عیبی-

 خوردین؟ شام. چشم-

 .کن هاروباز سگ فقط.واقعاشرمنده کردنتم خواب بی بابت. بخواب راحت برو آره-

 .بااجازه. جان خانوم چشم-
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 مبل روی کردم روشن رو شوفاژ کردم هاموعوض لباس. انداختم اطراف به نگاهی یه.بیرون رفت

 میدن ام خانواده به رو حق همه حالاحتما گفتم باخودم.دادم تکیه صندلی پشتیه به سرمو نشستم

 فکر این توی.... میتونم من باشم ضعیف نباید کردم هاموپاک اشک. بابام چی؟واای بابام پس

 نور که کردم چشمهاموباز. شدم بیدار خواب از در باصدای صبح.برد خوابم خستگی از که هابودم

 شدم بلند جام از نکرده تغییر هنوزم میزد در به سرهم پشت که صفربود مش. چشمهام توی زد

 .کردم دروباز

 .نبود خوب حالتون دیشب شدم نگرانتون. خانوم سلام-

 .نره یادت اینجام من نگی زد زنگ ام خانواده از کسی اگر صفر مش راستی.خوبم نه-

 .بعله-

 :گفت میکنم نگاه دیدارم وقتی.بود گرفته وخامه تازه نون برام کردم دستش به نگاه یه

 :گفتم. کنم آماده صبحانه بیام-

 .بسه همین وگفتم کندم رو نون از نصفه یه زیاده نونم همه این.ممنون نه-

 .کمه جان خانوم-

 . بسه نه-

 توی روبردم وخامه نون. رفت اونم. کنه خرید خرده یه وگفتم دادم پول بهش پولم کیف توی از

 وصورتم دست ورفتم گذاشتم سفره توی رو نون بود جامرتب خداروشکرهمه. آشپرخونه

 اصلااشتهانداشتم خوردم لقمه یه فقط اما کردم رودم چایی آشپرخونه توی وبرگشتم روشستم

 دو باغ ی گوشه زدم باغ توی دوری یه.بیرون ورفتم کردم هاموعوض لباس کردم جمع رو چی همه

 .کرج نبردیمش ودیگه شد پنچر اینجا اومدیم وقتی اما خرید تولدم برای بابا رودیدم ام چرخه

 هن دیگه نداشت ای فایده اما کردم تمیزش بادستمال بود روش خاک ام خیلی بود کثیف خیلی

 افتادم وراه کردم دوچرخرورها روداشتم حوصلش دیگه من نه بکنه کمکم بخواد که بود بابایی
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 فرص مش که بودم نشسته ویلا ایوان توی صندلی روی.بودم باغ توی تاظهر شدم زدن دور مشغول

 .اومد

 ها موقع اون کردم رودرست داشتین هادوست موقع اون که غذایی بفرمایین جان خانوم-

 نیماکارا که هنوزم من اما.شهر ورفتین شدین بزرگ العان البته داشتین دوست روخیلی ماکارانی

 :گفتم تودلم.ممیکن  خدابیامورزتون یادشماوپدر میخورم

 . نمیشدیم بزرگ وقت هیچ کاش-

 غذاروروی صفر مش. پایین میام العان.دارم ماکارانیهاتودوست هنوزم نه.صفر مش ممنون-

 صفرخواستم مش از.پایین اومدم.وسبزی محلی بادوغ کرد پهن رو وسفره گذاشت حیاط میزتوی

 هک بودم غذام با بازی مشغول.اماواقعااشتهانداشتم شدیم هردومشغول.وبخوره همینجابشینه اونم

 :گفت سرموبالاکردم کردم صفررواحساس مش نگاه سنگینی لحظه یه

 شده؟ ندارین؟بد دوست خانوم-

 .نیست خوب حالم مقدار یه من اما.خوشمزه ها موقع همون مثل...اصلا..نه-

 دخترم؟ شده چیزی. فضولیه ببخشید-

 .میفهمید خودتون-

 ازبعد خوابیدم دوساعتی یه چشمهاموبستم.کشیدم دراز کاناپه روی. تو ورفتم بلندشدم جام از

 جالب نظرم به که نداشت یی برنامه اما کردم روشن رو تلوزیون شدم بیدار خواب از که بود ظهر

 :گفت... کنارش رفتم میزد روبیل باغچه صفرداشت مش.بیرون رفتم باشه

 .بریزم چایی بفرمایید جان خانوم-

 .کنم کمکتون میشه ممنون نه-

 .دردمیگیره دستتون-

 .نه-
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 فرص بامش بود خوبی اماتفریح بزنم نمیتونستم درست زدم بیل به کردم شروع.داد روبهم بیل

 بخورم چایی که نشستم تخت روی. بودیم کردن درست آتیشی وچایی زدن بیل مشغول

 دبو کرده تعجب اونم صفرکردم مش به نگاه یه کردم تعجب.درزد نفر یه که بود شده هواتاریک

 :گفتم

 .اینجام من نگفتی که کسی به شما-

 .خدا به نه-

 یاهال از شاید گفتم خودم به.پرسی واحوال خنده به کرد کردوشروع باز درو.کن روباز در برو باشه

 از این....فرهاد.شدم بلند جام از دیدنش با لحظه یه اما نشستم تخت روی. هستن روستا خود

 به بچگی از داره دوست خیلی روی فرهاد صفر مش که میدونستم.اینجام من کجامیدونه

 یزیچ اینکه از قبل اما بزنم حرفی که جلو رفتم شونداشتم حوصله واقعا من اما داشت فرهادعلاقه

 : گفت بگم

 .بده وقت بهم فقط اما بگی میخوای چی میدونم-

 .ورفت کرد خداحافظی ما از من عصبانی ی چهره صفربادیدن مش

 اینکه واقعادلیل العان ندارم اقوام دیدن به ای علاقه هیچ حاضر حال در بودم گفته بهت فرهاد-

 مشونه به برو فرهاد برگردم کنی راضی منو که فرستادنت بارم این نکنه چیه.رونمیدونم اینجایی

 به صورت این درغیر میشنوم مونده ای دیگه حرفه اگه.تمااام پامواونجانمیذارم دیگه من بگو

 .سلامت

 قسم عزیزمی که خودت جون به اما..باشه هستی عصبانی همه دست از میدم حق بهت من رویا-

 مخالفت بخوام که نداره ارتباطی من به ماجرا این ولی. ماجرانداشتم این توی نقشی  هیچ من

 بفهمم؟.کنم

 :گفت سوخت براش دلم که بود ایستاده مظلوم انقدر کردم بهش نگاهی یه میگفت راست

 .پیشت اینجا اومدم ازکرج  ببین.بمونم بزاری میشه چی مگه رویاخب-
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 باشه؟ اینجام من بگی چیز اینا مامان به نداری حق فرهاد..اما.بیاتو-

 .کن دروباز بدو خب. بعله-

 .نیستی که عضو قطع کن باز خودت. کنم باز بعله؟؟من-

 زا راستشوبخوایین روشستم وصورتم دست بودم خسته خیلی. اتاق توی ورفتم گفتم رو این

. نیارم خودم روی به کردم سعی اما میکردم تنهایی واقعااحساس بودم خوشحال فرهاد دیدن

 کردم نگاهش زیرچشمی.داخل کردواومد وپارک ماشین فرهاد کردم تاپم لب با کار خودموسرگرم

 رگمبز پلاستیک دوتا  گذاشت اتاق ی کیه؟چمدونشوگوشه دیگه خدااین بود اومده باچمدونم اووه

 .نشست من روی روبه مبل وروی گذاشت آشپزخونه توی. بود وخوراکی موادغذایی پراز

 خبر؟ چه دیگه خب-

 .سلامتی:گفتم کنم نگاهش اینکه بدون-

 .میشی خوشگل چقدرباعینک:خندیدوگفت

 .ممنون-

 دیش مغرور میزنی؟توچراانقدر حرف اینجوری بامن چیه من تقصیر العان کنی بس رویانمیخوای-

 خودتومیبینی چرافقط باشه داشته همدم یه داره دوست اونم نداره حیات حق خاله مگه

 همه واسه نبودت العان نکن خودتوسبک میشنوی من از موافقن ازدواج بااون همه هان؟رویاالعان

 اگه... رویابفهم میفهمی میشه عادی همه برای نخوای چه بخوای چه برنگردی شده مهم

 تکاپوی توی همه العان بگم که خاطرخودته به عزیزم جون به خاطرخودته به تاااینجااومدم

 .نباش خودخواه انقدر توام.نیست ای چاره اما پیداکردنتن

 :وگفتم بلندشدم جام از کنم خودموتحمل نتونستم دیگه حرفش بااین

 که وقتی میفهمی میدونی چی یتیمی اصلاتواز.سلامت به برو بزاری منت سرمن که اینجا اومدی -

 همه هب همیشه من. بیرون بری دستشوبگیری اینکه بابات شونه روی سرتوبزاری که اینه آرزوت

 من میگه ندونه حالاکسی نه اما نداره دوست خودش نکرده وازدواج مونده گه مامانما گفتم
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 سطو این کرداصلاکسی ازدواج سریع کشور از بیرون برم ماه یه نزاشت نکنه ازدواج که گرفتمش

 نداره ای فایده موندنت دیگه العان اما اومدی خاطرخودم به کردم ؟فرهادفک هست من فکر به

 . سلامت به برو

 ..رویا-

 من یها تنهایی از که اون بود اصلاچرااومده. لعنتی های گریه این دوباره پلهابالارفتم از سریع منم

 روی خودمو کردم روباز پنجره اتاق توی رفتم میزنه توسرم دلم تسکین جای به چراالعان خبره بی

 قرص بلندشدم جام از دردمیکرد خیلی میکنم؟معدم اشتباه دارم من یعنی خدایا انداختم تخت

 گذشت ساعتی نیم یه کشیدم دراز تخت روی روخوردم وقرص ریختم آب لیوان و برداشتم رو

 اقات واز روبرداشتم وکیفم سوییچ میمردم داشتم دیگه نبود شدنی خوب لعنتی ی معده امااین

 :وگفت جلوم فرهاداومد برم بیرون خواستم وقتی اما کردم طی رو پلها سرعت به رفتم  بیرون

 کجا؟-

 بروکنار:گفتم کنم نگاهش اینکه بدون-

 کجا؟ رویاگفتم-

 یخیل رفتم دستشویی وتوی گرفتم رو دهنم جلوی فقط نتونستم که بگم چیزی یه خواستم

 تیوق.رفتم حال واز روببینم جایی نتونستم دیگه اومدم بیرون دستشویی از اماوقتی بالااوردم

 فرهادرو دستهای گرمای میکشید تیر ام معده روستابودم بهداری توی کردم چشمهاموباز

 حالم اونم  رونداشتم زدن حرف توان که دردمیکر ام معده انقدر کردم چشمهاموباز کردم احساس

 .کن حالتونگاه باش اروم مقصرفقط من باشه رویا:دیدگفت روکه

 ماا بیرون آمدیم. کافیه کن مصرف خودتو داروهای گفت دکتر شد تموم که سرمم چشمهاموبستم

 : وگفت انداخت ام شونه روی رو کتش فرهاد میلرزید بدنم بود هواسرد

 . بریم واوردم ماشین-
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 جلوی نزدیم حرف اصلاباهم مسیر طول توی شدیم سوار برم راه خداروشکراصلانمیتونستم

 حالم که کردم مطمئنش بود نگران خداخیلی بنده کرد روباز صفردر مش. زد درویلادوتابوق

 . نبرد خوابم کردم کاری هر اومد فرهادم کشیدم دراز مبل روی داخل رفتم.خوبه

 رویا-

 بعله-

 .خاطرخودته به اینجام اگه کن باور دارم قبول رفتم تند خرده یه من-

 .بزنیم حرف درموردش نمیخوام-

 .بالا پاشوبریم:وگفت.دستموگرفت-

 . نداشتم مقاومت ی حوصله پاشدم بزنم حرفی اینکه بدون منم

 بهش وباتعجب شدم بلند جام از کشید دراز تخت روی کنارم فرهادم کشیدم دراز تختم روی

 :گفتم

 .پایین ببر تشریف متکا هم هست پتو هم کن درکمدروباز. کجا؟بدوپایین-

 بخوابم؟؟؟ زمین رو من...رویا-

 .که میری نمی اره-

 .پایین برو توناراحتی بلندنمیشم جام از که من-

 ؟؟؟ برم من-

 .بخوابی میتونی-

 . نداشت ظرفیت چون وخوابیدم گذاشتم بینمون دوتامتکا نبود ای چاره دیگه

 .رویا نامزدتم العان من.چیه بازی مثبت این-
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 .خبرنداشتم خودم من شدی نامزدمن توکی.یاخداااا-

 .باشه خداتم از رویا-

  بگیربخواب گلم شوهر.اقا باشه-

 بودی؟ بامن-

 .فقط بخواب اره-

 .خوشگلم خانوم باشه-

 دمخندی. دستموگرفت دیدم که گذشت ربعی یه چشمهاموبستم بود گرفته ام خنده پرووویش از

 : وگفتم

 میترسی؟ نکنه چیه

 میکنی؟ بغلم اره: خندیدوگفت اونم

 :گفتم فقط.میکردم قرمزشدنمواحساس کشیدم خجالت خیلی حرفش از

 بخیر شب-

 .نمیبره خوابم من رویانخواب-

 درک به-

 میکنیم ازدواج جوربشه شرایط برگردیم. وشوهریم زن دیگه وتو من. یهویی میشه چت واااااارویا-

 دیگه؟

 .باشم گفته نمیادبعله یادم-

 .هستی راضی میدونم من ولی-

 .خیر-
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 کرج؟؟ فردابریم رویا-

 نه-

 بمونیم؟ تاکی-

 .برگرد فردا میمونی؟توام تاکی.نه بمونیم-

 چی؟ برای-

 .ندارم قصدبرگشت فعلا که منم داری کاروزندگی توام-

 این که بدون اینو اما کرده ازدواج ونظرتو هماهنگی بدون که کرده اشتباه آره.داره گناه خاله-

 .حقشه

 بوی میده آرامش اینجابهم بودن اما دارم رودوست وضعیت این کردی چیه؟فک من حق پس-

 .رومیده بابام

 .باشه زندگیت به حواست تو.شد تموم مرد رویابابات-

 سالگرد وبعداز میکنم روردیف برنامها کرج میرم قبلش روز یه سالگردبابامه دیگه ی هفته-

 .برمیگردم

 سالگرده؟ چندمین-

 .سالگرد پنجمین-

 نیست؟ بس-

 نه-

 بخیر شب باباته هرحال به.بگم چی-

 .بخیر شب-
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 هک خبرداد ام خانواده وبه موند کنارم فرهاد گذشته ی هفته توی بود بابامونده سالگرد به دوروز

 ازمقدار یه فقط برنداشتم رو چمدونم بود ونیم یازده انداختم ساعت به نگاهی یه.نباشن نگران

 خبرداده بهم فرهاد چون خونه برم نداشتم دوست گذاشتم پشتیم کوله توی رو ضروریم وسایل

 ینا توی.چه من به اصلا محرمشه البته. تنهاس مامان اینکه ی بهانه به اونم خونمونه مرده اون بود

 جزاین ای چاره چون کناراومدم مامان باازدواج خودمم بعلاوه زدیم بافرهادحرف خیلی هفته یه

 رقب رفتم پلهاپایین واز روبرداشتم وسایل. روواقعانداشتم خونمون توی مرد اون اماتحمل نداشتم

 که رونمیکرد فکرش بود کرده روجمع وسایلش فرهادم ماشین توی ورفتم کردم هاروخاموش

 : گفتم بهش وآروم صفرتشکرکردم مش از افتادیم راه.ویلا برگردم بخوام

 .زیادبرمیگردم خیلی احتمال به -

 .سرچشم قدمتون جان خانم باشه-

 خودم به آیینه توی نگاهی یه خودم باماشین بودومن خودش فرهادباماشین زدیم ازویلابیرون

 بود گودشده زیرچشمهام. خوردم غذا کم خیلی گذشته ی هفته توی بودم واقعالاغرشده انداختم

 به دفرها بوق با نبود مهم میشداماواقعابرام تشدید ام چهره ضعیفیی این مشکی های لباس بااین

 .اومدم خودم

 .دارم قبولت بابامن کنی نگاه خودت به کجاست؟کم حواست خانوم الو-

 .توبود نگران کی-

 زده زنگ چندباری سعید فرهادجلوزدم از کردم بیشتر مقدار یه رو سرعتم ومن هردوخندیدیم

 دادکه فرهادچراغ که رفتیم مسیررو بیشتر رونداشتم دادنش جواب ی واقعاحوصله اما بود

 :وگفت ماشینم کنار اومد هردوایستادیم. بایستیم تواستراحتگاه

 دنبال بریم بعد ببینه توروهم مامانت روبخوریم ناهار بریم:گفت زد زنگ مامانت رویا-

 .کارهاوسفارشات
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 .بیای میگم بهت جابودم هر بزن زنگ اونوقت روبکن استراحتت بعدم روبخور توبروناهارت-

 .گفت مامانت رویا-

 اونجاس؟ ام مرده اون-

 نه-

 ؟ مطمئنی-

 بریم؟.اره-

 .بریم-

 طرف رفتم شدیم کرج ورودی وارد. بود شده تنگ مامانم برای دلم واقعا افتادم راه

 کنار فرهاداومد که برگردم خواستم بودم شده پشیمون خیلی.خونه در دم رسیدم.خونمون

 :وگفت. ماشینم

 .شودیگه پیاده ماشینی توی است دقیقه ده  محترم خانم-

 .برگردم میخوام شدم فرهادپشیمون-

 .شوببینم پیاده خودتونه ی خونه.نگو وپرت چرت رویا-

 فشار زنگ روی دستشو فرهاد رفتیم در طرف هردو. شدم پیاده وبااکراه کردم پارک رو ماشین

 غریبه برام چیز همه انگار شده چم من خدا واای. شدیم وارد هردو کرد باز رو در خانوم مریم داد

 ییرتغ کنم فکر کرد نگاهم فرهاد گرفتم فرهادرو دست میلرزیدم داشتم بود سردشده بدنم شده

 :وایستادوگفت که دید چهرم توی کاملا رو

 بدنت؟ سرده تو؟چراانقدر خوبی؟چته رویا-

 .بودیم نیومده کاش-

 .خودتونه ی خونه رویا-
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 .ام غریبه انگار-

 اون.ان وخاله مامان فقط:فرهادنگفت مگه.بودند جمع همه. شدیم دووارد وهر شد باز درورودی

 رو سرم اینکه بدون مامان جلوی رسیدم کردم رها رو فرهاد دست  جلواومد مامان.بود ام مرده

 :گفتم کنم بلند

 .سلام-

 اره؟.بری بزاری بود؟اینکه قرارمون این رویا.سلام-

 :وگفت دادزد

 ؟ کردم تربیت بچه اینجوری من-

 مرده بابای واسه که کردی تربیتم خوب کردی تربیت بچه خوب شما. نه:وگفتم کردم سرموبلند-

 ددرمور اما نبود این قرارمون شماست با حق. ببینم رو اون جز کسی نمیتونم که قائلم احترام ام

 کنی؟ ازدواج من اطلاع بدون خبرو بی که بود این چی؟قرارمون کردی شما که کاری

 :گفت لبخند یه وبا ایستاد مامان وکنار جلو اومد(مامانم همسر) مرده اون دفعه یه

 .شما مادر جمله از دارن زندگی حق همه دخترم ببین-

 :وگفتم کردم هم روتوی اخمام

 دوما.بابادارم خودم من شمانیستم دختر شرایطی هیچ تحت من که اولا محترم آقای ببینید-

 وسوماموضوع مجدد ازدواج اونم.ازدواج یعنی زنذگی میکنید واقعافکر. شماست دید این اینکه

 ؟ جانمیارم به  شمارو من هست ام وخانواده من به مربوط

 . خودم دختر مثل توام جدیدتم پدر من-

 این از رو ذهنم باباروداشت چشمای برق افتاد چشمهاش به نگاهم لحظه یه اما میزد حرف اون

 :کردموگفتم خالی فکرها
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 .شمشمانمی شخصی زندگیه مزاحم من.ویلا برمیگردم بعدم.سالگردباباس برای اینجام اگه مامان-

 ودب جهان نظردایی این اما صبرمیکردم باید بود اشتباه کارم دارم قبول من.منی ی توبچه رویا-

 ی سیغه ما تونخوای اگه بابات خاک ارواح به رویا.قرارمیگیری شده انجام عمل توتوی گفت

 بیشتراماخواهشن آشنایی برای خوندیم ماهه شیش ی ماسیغه آخه.روتمدیدنمیکنیم محرمیت

 . باشه مدنظرت منم قبلش

 (وگفتم زدم پوزخندی یه)-

 به اضیر اصلا منم. کرد جمع نمیشه رو بریزه که آبی میگفتی همیشه خودت قول  به مامان-

 هک همدمی اگه ندارم مشکلی من که میشه حل بااین تنهاییتون مشکل اگه شمانیستم سختی

 .مامان زندگیتوبکن میشه حل گفتن وبقیه جهان ودایی وزندایی خاله

 میمونی؟ توپیشم-

 رهادف با ازدواج به بعدسفرش گفته خودش رویا ابجی:گفت خاله بزنم حرفی بخوام اینکه از قبل

 بگوخاله؟ جوابیم مامنتظر جمع توی حالا میده جواب

 .تادخترش بگیرین رو مامانم نامزدی جشن فعلا-

 این زا قلبم واقعا اما نبود درست کارم میدونم.اتاقم توی رفتم روبدم کسی جواب اینکه بدون بعدم

 دوش یه.کنن دک رو من باازدواج میخوان بقیه میکردم احساس بود شکسته کارهاواطرافیان

 . دیدم در جلوی رو خواهرم ی بچه شهرام که کنم درروباز خواستم هامووپوشیدم لباس و گرفتم

 .کنم صداتون ناهار برای اومدم خاله-

 .عزیزم بشم فدات-

 شقابب. ریخت برنج برام فربد نشستم منم بودند میز سر همه رفتیم پایین پلها از باهم هم بعدم

 خورمب نتونستم ام لقمه یه حتی که بود سنگین فضابرام انقدر اما گذاشتم جلوم رو سبزی قرمه

 :گفت مامان که بودم مختلف افکار توی شده زوم من روی نگاها ی همه کردم احساس
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 .بزارم کباب برات نداری دوست عزیزم-

 .خوبه.ممنون نه-

 .روستا بهداری بری شدی مجبور شده بد حالت بودی که ویلا شنیدم-

 :گفت فرهاد که بزنم حرفی خواستم.روداده چی همه آمار چندروز این توی پس. لق فرهاددهن

 .بگم شدم مجبور بودن نگران خاله ندادم همینجوری رو اطلاعات من البته-

 :وگفتم کردم بهش تهدیدآمیز نگاه یه

 .نبود مهمی موضوع-

 ها نگاه کردم احساس کردند صحبت به شروع وهمه کشید وسط رو خارجی کشورهای بحث دایی

 نشیمن طرف به وهمه بلندشدیم میز سر از مامان از تشکر با خوردم رو غذا از مقدار یه شد تر کم

 تیح بودند زدن حرف مشغول خوردبادایی مرده اون به نگاهم بودیم صحبت مشغول بافریبا رفتیم

 اما دبو گوشیم ی صفحه به نگاهم نداشتم دونستنش به هم ای علاقه واصلا نمیدونستم اسمشم

 : نوشته فرهادبود کردم روباز پیام شد روشن گوشیم ی صفحه دفعه یه درگیربود خیلی ذهنم

 از حالا.میخوری حسرت اونوقت میرم در دستت از دیونه کنم عنوان رو خواستگاری بحث رویا-

 .بگیر منو بگی نیای بعدش.بود گفتن من

 داشت اونم انداختم بهش نگاه یه.واقعا داریم پرویی این به آدم اصلا خدا واای گرفت ام خنده

 .داداش زن بابا.جورشدین داداشم با خوب که میبینم:وگفت زد دستم به میخندیدفریبا

 :وگفتم کردم نگاهش

 گفت خاله گوش در رو موضوعی یه وفرهاد هردوخندیدیم.میگیره ام خنده داداشت پرویی از-

 :وگفت کرد صاف صداشو مقدار ویه

 .کنین گوش لحظه یه میشه همگی ببخشید-
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 وقت ایناام.نمیگفت کاش خدایا کردن فرهاد به رو وروشون برداشتن صحبت از دست همه

 .بگه میخواست چی یعنی کرد شروع فرهاد. گیراوردن

 راه بهترین نظرم به اما میکنم مطرح رو موضوع این من که میخوام عذر ها تر بزرگ از واقعا من-

 این دارم مقدمه بدون کاملا میدونم میکنین؟البته قبول دامادیتون به رو شمامن خاله.همینه

 جوابم؟ منتظر واقعا اما میکنم عنوان رو موضوع

 :وگفت زد لبخندی یه مامان

 وهم آشنا هم.تو از بهتر کی موافقم جون خاله آره. گلم باش راحت بگرده دورت خاله الاهی-

 .داری رودوست رویا که اینومیدونم

 .میگن چی خدایااینا

 :کردوگفت من به رو فرهاد-

 

 میدم حق بهت ومن بود مختلف شرایط توی کرداما عنوان رو موضوع این چندباری مامانم رویا-

 ردمک اذیتت خیلی ونوجوانی بچگی توی که میدونم اینم.فکرکنی موردش در باشی نتونسته که

 تراازت بزرگ ی بااجازه البته اینجان که هایی آدم همه حالاجلوی.نبوده عمدی کدومش اماهیچ

 بدی؟رو جوابم العان میشه.داشتی کردن فکر برای زیادی وقت که میدونم اینم میکنم خواستگاری

 اینکه بعداز بخصوص خواهش فرهادپراز نگاه. میگفتم خداچی وای میکردن داشتندنگاهم همه

 اجبارمامانش به که بود وگفته بود زده زنگ بهم تماسش بعداز سعیدروشنیدم خبرازدواج

 .روبخوریم شیرینی همه که بگو منتظریم رویاجان:گفت دایی.کرده ازدواج بادخترداییش

 انقدرسریع؟.اینجا جان دایی آخه-

 :گفت فرهادم

 .زوده هنوز دوسال بعداین.خواستگارتوام دوسال من رویا-
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 .منتظرن همه عزیزدلم-گفت مامانم

 :وگفتم فرهادکردم رووبه

 .شرایطمونگفتم هنوز من نزدیم فحر باهم ماهنوز-

 .میزنین حرفم روبگوحالاباهم ابتدایی ی شمابعله-دایی

 .دایی چشم-

 .حله چی همه خب-دایی-

 .بعله-

 لبخند یه فرهاد. کردن تعارف شیرینی به کرد زدوشروع روصدا مستخدم ومامان زدن دست همه

 بزنین؟ حرف باهم برین حالاپاشین خب:گفت دایی.بود صورتش شادروی کاملا

 :گفتم منم

 .بابا مراسم کارهای دنبال برم باید من.جون دایی نه العان-

 .بزنین حرف باهم توراهم که بافرهادبرین دایی باشه-

 :بلندشدوگفت جاش از فرهادم

 .بریم-

 قبول نمم بریم اون باماشین پیشنهاددادکه فرهاد.رفتیم وبافرهاد روبرداشتم وکیفم بلندشدم منم

 کردواونم قبول اونم زدم حرف شرایطم درمورد مسیر بافرهادتوی نشستم ماشین هردوتوی کردم

 هباباروب مراسم هرسال که بود مرکز یه مجتمع توی رفتیم.مقصد به رسیدیم.روگفت  شرایطش

 یمرفت مدیریت سمت به شدیم وارد که ازدر بافرهادمیرفتیم که بود بارم اولین.میسپردیم اونها

 خیلی من یدن د بعداز که اونجابودند مدیر بهشی آقای شدیم وهردووارد کرد هماهنگ منشی

 عدازب. سپردیم برنامهاروبهشون وکل فردانوشتیم مراسم برای رو قرارداد وبعدهم گذاشتن احترام
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 هواردکاف.اونجا بریم که ازفرهادخواستم اونجابود نزدیک شاپ کافی یه. اومدیم بیرون خداحافظی

 . هامونودادیم هردوسفارش شدیم

 .قشنگیه جای-فرهاد

 . دلبازیه جای نظرم به زیادمیایم من.اره-

 تهران؟ بریم زندگی واسه چیه نظرت رویا.اره-

 .تنهاس مامان نه-

 شد وسکوتم ام چهره تغییر متوجه فرهادخودش.کرده ازدواج مامانم که افتاد یادم دفعه یک اما

 :گفت که

 فقط بگیرم دست رو اینجاست توی که شرکتمون میتونم نیستم مخالف کرج توی زندگی با من-

 بفروشم؟ میخوای هست تهران توی خونم

 .کنیم اجاره اینجا میخواییم نمیدونم-

 . میفروشم ضررنکردم اگه روجورمیکنم برنامه حالا-

 .باشه-

 خونه طرف به هردومون خوردن وبعداز هاروآورد سفارش شد متوقف حرفهامون گارسون بااومدن

 مه از ام کافی شناخت کردیم صحبت دوساعتی فرهاد با شامم بعداز.گذشت شب اون.افتادیم راه

 باهم خوبی خاطرات.جوونی توی بچگی توی. کردیم زندگی ماباهم هرحال به داشتیم

 هاموبستم چشم..رفت خودش ی خونه به امشب(همسرمامانم) تاجیکم خداروشکرآقای.داشتیم

 نگاه هشمار به اینکه بدون روبرداشتم وگوشی برگشتم بیدارشدم خواب از گوشیم صدای با صبح.

 . دادم جواب کنم

 بفرمایید الو-

 خوبی؟. سلام-
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 شما؟.ممنون-

 .ام سعیده-

 .میخواد چی صبح اول خدایااین

 .امرتون-

 ناراحتی؟ دستم از-

 نه-

 ببخشید. شدم مجبور من کن باور رویا-

 .شمارتونبینم میفهمی؟دیگه نمیکنم توفکرم به دیگه سعیدمن-

 پایین از مهمون صدای گرفتم دوش ویه برداشتم هامو لباس بلندشدم ازجام.کردم قطع رو گوشی

 کردم آرایشم ته ویه کردم هاموعوض لباس.اومدن شمال از جهان دایی بچهای زدم حدث میومد

  ودمب پاشوده دیر من انگار. کردیم پرسی احوال باهمه.بودند بچها بود درست حدثم.پایین ورفتم

 هک اومددنبالم فرهاد که بخورم تاصبحانه رفتم آشپزخونه توی. بودن روخورده صبحانه همه چون

 ....میخوردی لقمه یه:اومدوگفت دنبالم مامان رفتیم وسریع خوردم لقمه یه. بریم گل سفارش برای

 :گفتم میرفتم در طرف به که درحالی

 .نمیخوام.ممنون-

 :گفت من بادیدن دربود فرهادجلوی

 .منتظرمیموندم میگفتی.نخوردی چراصبحونه سلام-

 رفتی؟ چرادیشب.ممنون نه-

 .خوابیدم دوستام از یکی ی خونه خواب برای شبم دیگه کارداشتم-
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 .خوب ام خیلی-

 :فرهادگفت دفعه یه که.شدیم هردوسوارماشین

 وهوای اب.بیادکرج ندگیز میخوادبرای باباام پیداکردم خوب ی خونه یه رویا راستی-

 .داره دوست اینجاروخیلی

 .عالی چقدر واقعا-

 .پیداکنه دوتاخونه سپردم بنگاه به فعلا آره-

 .جورمیشه...انشاا-

 واین مهریه درمورد وصحبت برون بله برای بابات مراسم بعداز...انشاا میگفت امروز مامانم-

 .چیزابیان

 زودنیست؟ فقط.خوبه اره-

 .انتظار این از شدم خسته.توروخدا نه رویا وااای-

 .باشه-

 گل سفارش.فروشی گل دم تا کردیم زندگی مسائل درمورد زدن حرف به شروع دوباره

 کمرم سر پشت از دفعه یه که. ها گل بوکردن حال در ومن بود زدن حرف فرهادمشغول.رودادیم

 :وگفت روگرفت

 . گلی اینا مثل توخودت-

 :وگفتم گرفتم لبموگاز. اومدم بیرون ازتوبغلش اومدم خودم به دفعه یه

 .فرهادزشته-

 داری؟ کدومشودوست حالا.ببخشید-
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 .قرمز رز-

 .بدین خانومم سن ی اندازه به تا وسه بیست گل ازاین زحمت بی آقا:گفت فروش گل به ورو

 :گفتم رولبم شیطون لبخند یه وبا زدم توشکمش باآرنج

 منونگی؟ سن نمیتونی-

 :خندیدوگفت-

 .ببخشید اووه-

 که بودم بوکردنش مشغول بودم خوشحال گلها از خیلی.بیرون اومدیم وهردو هاروگرفتیم گل

 :فرهادگفت

 .شد کنده ات بینی...بسه برم قربونت-

 : وگفتم خندیدیم هردومون گرفت ام خنده حرفش از

 .خب دارم دوست بعدم.دیگه پرروتونخند-

 ...بوکن عزیزم باشه-

 نداره؟ آهنگ ماشینت-

 داری؟ دوست چی-

 .خوب آهنگ یه نداره فرقی-

 .کرد زیادش نظرش مورد آهنگ به ورسید کرد رد رو آهنگ چندتا-

 مجنون اون منم آریایی عشق توهمون

 جون واز دل از من دارم دوست میخوامت
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 وارزون دلت بفروشی وقت یه نکنه

 ..زدودستموگرفت لبخند یه اونم کردم بهش نگاهی یه-

 غم دست به بدیم نوامیدی هم دست به دست که بیاتا

 هم عشق به بستیم دل ماکه

 کم ودست عشق این نگیریم

 آدما بین دنیا ماتوی عشق مثل نیست عشقی

 همه اومدن هاام مهمون ی بقیه..داخل ورفتیم وزدیم زنگ شدیم پیاده هردو رسیدیم خونه به

 وقتی رفتیم سرخاک وبعد ناهارروخوردن همه بود خونه توی زیادی جمعیت تاناهار شدن پذیرایی

 دلم توی مکن خودموکنترل نتونستم میریختم اشک وقفه بی قبرنشستم کنار.بابا سرخاک رسیدم

 وندخ ک مداح.پربود دلشون انگارهمه میکرد گریه من پای به پا مامانم کردم گریه خیلی پردردبود

 یه که کردم خواهش مامان از برم نمیخواستم...امامن کردن خداحافظی مهمونها ی همه کم کم

 کردم دردودل بابام با ساعتی یه ومن رفتن همه.کرد قبول اونم باشم سرمزارباباتنها ساعتی

 آهنگ فقط تاخونه رفتم ماشینم طرف وبه بلندشدم جام از کردم هاموپاک اشک شدم واقعاخالی

 تختم وروی گرفتم دوش بودم اتاقم توی. گذشت شبم اون رسیدیم خونه به دادم گوش رو پدر

 هیچی به نمیخواست دلم چشمهاموبستم میومد خنکی نسیم کردم روباز پنجره کشیدم دراز

 .وخوابیدم گذاشتم کلام بی موسیقی یه فکرکنم

 

 ویلا رواز وسایلم ی بقیه  بودم کرده موافقت فرهاد با  باازدواجم ومن بود گذشته ای هفته یه

  مبگیری روباهم عقدوعروسی مراسم گرفتیم تصمیم بودیم مراسم مهیاکردن ومشغول بودم آورده

 وفرهادم بودم خریدجهیزیه مشغول دوماهی تقریبا بازاربودیم خریدجهیزیه برای هرروزبامامان

 توی همه.اینا خاله برای ام خونه ویه پیداکردیم خونه یه تااینکه. خونه پیداکردن مشغول

 عروسی مراسم باغ توی قراربود. رسید اتمام به ماه سه توی کارهامون خلاصه.تکاپوبودن
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 دیگه دوشب. اومدم بیرون اتاق از شد تموم خونمون نهایی کارهای بلاخره روبرگذارکنیم

 انداختم اطراف به نگاهی یه بودیم اومده خونه کارهای آخرین وفرهادبرای ومن بود  عروسیمون

 کف. چیدیم دایره نیم صورت به میز روجلوی راحتی ومبل کردیم نصب دیوار به رو دی سی ال.

 سلطنتی مبلمان ویه بودم کرده پهن زیبا خیلی فرش گلیم دوتا فقط بودومن پارکت خونه

 یشدم ختم که راهروبود یه سالنم ی گوشه.زیبا خیلی دکور ی علاوه وبه بودم گذاشته کنارسالن

 اتاق وارد. خواب اتاق وبعدهم بود شده دیزاین وبادمجونی کرم بامبلمان که خصوصی حال یه به

 اتاق وکنار انداختیم باهم وفرهادبودکه من دیواری عکس در روی به رو دیوار ه میشدی که خواب

. تدرمیرف خستگیم بافرهاد وفکرزندگی خونه بادیدن.بود حمام که وکناراتاقم وتخت میزآرایش

 واومدیم گذاشتیم خونه روتوی وسایل. بود رفته ریز خرده وسایل خرید برای اومد بیرون از فرهاد

 تگف باهم مونده باقی کارهای درمورد ماشینم توی شدیم ماشین وسوار کردیم  قفل رو در بیرون

 دبافرها.بودیم دعوت جاییش جابه مناسبت به خاله ی خونه شام رسیدیم خونه به تا وگوکردیم

 وضع لباسهامو سریع ایستادومن حیاط فرهادتوی رفتیم خونمون به لباسهامون کردن عوض برای

 تصحب باهم آقایون شام بعداز روخوردیم شام. رفتیم خاله ی خونه طرف به وباهم وبرگشتم کردم

 دهش بهتر باهاشون نسبت به افتادرابطم تاجیک آقای به نگاهم لحظه یک.هاباهم وخانم میکردن

 بهو برداشتم تاجیک آقای واز نگاهم. روبگیره بابام جای نمیتونست اماواقعا بود خوبی مرد بود

 بود کرده محبت بهم خیلی مدت این توی. وفربدبود بابام با صحبت مشغول که فرهاددوختم

 به زد فریبا که میکردم فرهادنگاه به بالبخند داشتم.بودم شده وعاشقش داشتم واقعادوستش

 :گفت شیطون لحن یه وبا دستم

 (خندید بلند بعدم...)نیفته چشمات-

 همه. شدیم زدن حرف ومشغول فرهادبرداشتم از نگاهمو. هست حواسم نه وگفتم خندیدم منم

 قایآ کردیم خداحافظی وباخاله بلندشدیم جاهامون از بریم گفت مامان که وگوبودن گفت مشغول

 ایشون ماشین سوار میخواستم که بود باری اولین دوماه این بودتوی اومده باماشینش تاجیک

 خداحافظی مامانمم شد وسوار کرد خداحافظی همه با تاجیک آقای در دم بودم دودل خیلی.بشم

 :وگفت شد متوجه مامان بودم همونجاایستاده من اما کرد

 .بیامامان جان رویا-
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 ...آخه-

 (کردوگفت صداشوآروم....) رویا-

 .میکنم خواهش-

 چشم-

 نزدیم حرفی کدوم هیچ مسیر توی شدیم ماشین وسوار کردم خداحافظی وبچها باخاله

 هب که بودم خسته انقدر.رفتم اتاقم وتوی گفتم بخیر شب همه به. شدیم خونه وارد همه.تاخونه

 عروسیم به که قدر هر.رفتم پایین خوردن صبحانه برای شدم بیدار خواب از.برد خوابم سرعت

 جزئی لوازم سری یه خرید وبرای خوردم رو صبحانه. میشد بیشتر هم استرسم میشد نزدیک

 برای مامان. بودم خوشحال بودیم هم دور همه اینکه از خیلی بود مهمون از پر خونه رفتم بیرون

 وبچهاشم عمه نشه خراب چیزی بااومدنش بودم امیدوار.بود کرده دعوت عمومم عروسیم مراسم

 خوردیم جمع با رو ناهار.خونه برگشتم کردم هاروکه خرید بودم بیرون ظهر تا کردیم دعوت

 زدن حرف به کردیم وشروع رفتیم اتاقم هاتوی هاودخترخاله دایی دختر ی باهمه ناهار وبعداز

 صبح فرهاداز چرا امانمیدونم.رفتیم پایین هممون.خونمون اومد فربد که بود هفت ساعت

 کارهای درگیر گفت که گرفتم فربد سراغشواز بود خاموش نبودوگوشیشم خبری تاحالاازش

 خاله ی خونه به همه خواب برای اما بودن خونمون شام  برای همه شب اون. فردا برای خودشه

 اتاقم وبه گفتم بخیر شب مامان به.بیاد دنبالم آرایشگاه به رفتن برای فردا فرهاد قرارشد.رفتن

 یپاییز هوای این توی وگرماش بود دستم توی چای لیوان که درحالی ایستادم پنجره کنار رفتم

 رو افتاده های اتفاق  تمام بود خوشگل ستارهای پراز کردم اسمون به میدادنگاهی آرامش بهم

 وقت هیچ ولی.بود بخش لذت برام خاطرات اون یادآوری.کودکیمون از بافرهاد زندگیم کردم مرور

 عروسیم شب داشتم دوست خیلی یادباباافتادم.کنیم ازدواج وفرهادباهم من نمیکردم فکرشم

 دبو خوبی مرد تاجیک اقای والعان.غلتید گونهام روی اشکهام اختیار بی دستشوببوسم باشه

 که همین اما رونگیره پدرم جای من برای شاید.کنه روپر مامانم تنهایی باشه تونسته امیدوارم

 .بود مامانم زدن در که توفکربودم.خوبیه مرد اونم. کافیه برام پرکنه رو مامانم تنهایی

 .جون بفرماییدمامان-
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 .نشستیم تخت روی هردو داخل اومد

 نخوابیدی؟ چرا  رویا-

 .فکرمیکردم داشتم-

 منو رفتی رویا. باش خودت مواظب.مامان گل دارم دوست خیلی من که اینوبدون فقط جان رویا-

 (میکرد گریه داشت مامانم.)نزاری تنها

 :وگفتم گرفتم دستشو

 رتکنا خودتم پیش دنیا اونور نمیرم که من بعدم.منی زندگیه شماهمه. برم قربونت الاهی مامان-

 .دیگه نکن گریه.مامانی

 . برم قربونت باشه-

 تمچشمهاموبس.برد خوابم کی نمیدونم. وچشمهاموبستم پاش رو گذاشتم رو سرم کرد بغلم مامانم

 و هاموپوشیدم لباس حسابی حمام یه وبعداز حمام رفتم بلندشدم جام از بود تودلم شوقی یه

 بامامان. دنبالم اومد فرهاد کردم هاموعوض لباس بخورم صبحونه زیاد نتونستم. پایین رفتم

 وبااونم فرهادگرفتم از آرایشگاه در هاموجلوی لباس. آرایشگاه ورفتیم کردم خداحافظی

 ازدواجمون کردن رسمی برای محضر بریم که دنبالم بیاد شیش ساعت قراربود کردم خداحافظی

 راحوالآرایشگ باخانوم. بود وزیبایی بزرگ ارایشگاه رفتم پایین آرایشگاه پلهای از. آتلیه وبعدهم

 صورتم آریش. ناهارآورد برام مامانم که گذشت دوساعتی. شدم اماده آرایش وبرای کردم پرسی

 آرایشم به منم رفت  مامان ناهار بعداز خوردم مامان اجبار به رو ناهار از مقدار یه بود شده تموم

 فیلم برای هارو مدل سری یه و اومد بردار فیلم بودم آماده کاملا که بود شیش ساعت دادم  ادامه

 بشه برداری وفیلم ببینه رو دامادعروس اینکه برای داشت زیبا خیلی اتاق یه آرایشگاه.داد برداری

 ردک ذوق کلی دیدنم وبا برداشتم سرم روی از رو شنلم اومد فرهادم بود زیبا خیلی شدم وارداتاق.

 :وگفت کنارم اومد

 .شدی فرشتها مثل-
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 پوشیده عروس لباس ومن رهابود عروسی که وقتی رو حرف این دقیقا فرهاد.  هردوخندیدیم

 .شدم خوشحال کلی ومن گفت بهم بودم

 .عزیزم همینطور توام.ممنونم-

  کرد اعلام که بود در دم فربد شدیم پیاده همه. رسیدیم محضر به. شدیم آماده رفتن برای

 شدوعاقد جاساکت هه عقدنشستیم خوندن برای زدن دست  بعداز بودن در جلوی همه مااومدیم

 رسیدیم سوم بار به واما...... کرد شروع

 وکیلم؟ میکنم عرض سوم بار برای رویامحمدی سرکارخانوم-

 .بود سرسفره که افتاد بابام عکس به نگاهم

 ...بعله ومامانم ترا بزرگ بااجازه-

 یمرفت باغ به گرفتن عکس برای وبعد کردیم هم دست رو حلقها.گفتند وتبریک زدن دست همه

 ونشان مراسم توی بردن  برای که عکسی. میکردم عمل میدادوما مختلفی های فیگور عکاس.

 فرهاد ایستادیم زیبا عمارت یه جلوی که  بود فیگور بااین کریم انتخاب همه به دادنش

 داخل که  درحالی کردم رونگاه روبه به منم میکرد نگاه افق وبه بود کرده جیبش دستاشوتوی

 ییزیبا خیلی عکس. بود رفته داخل به باد وزش با لباسم وتور روشن وبیرون بود تاریک عمارت

 یباز خیلی لبخند یه دستاموگرفت اومد وکنارم کرد نگاهم اونم فرهاددوختم روبه نگاهم. بود شده

 :وگفت بود لبهاش روی

 .رسیدم آرزوم ترین بزرگ به امشب من.زندگیمی توهمه رویا-

 .عشقم منی دنیای توام-

 منتظرش هردومون بود وقت خیلی که  بزرگ خیلی آرامش ویه گذاشتم هاش شونه روی سرمو

 .بودیم

 پایان
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 .عزیز دوستان شما انتخاب تشکراز با

 :نویسنده

 زیلوباف فهیمه

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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