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 میخوشگلم خودمم از خدا بخاطر خوشگل گنیاله ام اسمم نجوا همه مس 23دختر  هی کردمیفکر م میخودم بودمو داشتم به زندگ الیفکرو خ تو

 ممنونم .....

 چون پسر دوست داره  ادیخانواده متوسط بابام از هر سه تامون بدش م هیتو  میدوتا خواهر ما

 مرد .... مانیاومد سر زا ایبه دن کمینجال خواهر کوچ مانیبرا زا یوقت مامانم

 نکن  یمراقبشونم که کار اشتباه شهیمبزرگتر از اون دوتامو ه من

  دارنیکار برت نم ینداشته باش یتا پارت یداشته باش سانسمیخب تو جامعه خودمون اگه ل یدارم ول یپرستار پلمید فوق

 ضرر نکنه ..... دوارمیداره تازه شرکتشو راه انداخته ام کیشرکت کوچ هی بابام

 

 مورد عالقه هر دوتا خواهر شدم یفتم تو آشپز خونه و مشغول درست کردن غذار ادیاالن نجال از مدرسه م 11ساعت  یوا یا

 

 ..... ینهار خورد زیآماده شده رو گذاشتم رو م یتزایپ قهیدق 45 بایاز تقر بعد

 

 نگگگگگگگگگگیز

 

 گوشم کر شد حتما نجالست یوا

 سالم من اومدم _نجال

 اه نجال چته سالم _من

  من نوش جان کنم یپخت یچ _نجال
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 درست کردم  تزایبرات پ ایب یلوس یلیعه نجال خ _من

 یدرست کرد تزایامروز پ هینکنه خبر گمایم _نجال

 انینم ناینترس عشقم خانواده عمو ا _من

  نایگفتم خانواده عمو ا یاه نجوا من ک _نجال

 یدونیمن مدوس داره تو که بهتر از  تزایچون طاها پ میکنیدرست م تزایپ انیاخه هر وقت اونا م _من

 بخوره خورهیم یداره طاها هر کوفت یواااا خو به من چه ربط_نجال

  میناهارمو نو بخور ایب کنمیم یشوخ ونهید _من

 

 کردمیم لمیرو شن کردم نگاه ف  tv.....نجال رفت تو اتاقش تا استراحت کنه منم  مویخورد نهارو

 

 . دمیدر رو شن زنگ یداد و بعد از اون صدا یکه صدا دمید یم لمیف داشتم

 هی،  یمشک یکفش ورن هیتعجب کردم .  دمیکه جلوم د یزی. در رو باز کردم و از چ کردیشده بود و داشت با ترس به من نگاه م دارینجال ب 

 .  شمیرو به رو م بایصورت فوق العاده ز هیباالتر و با  ارمیوا مگه عزاداره . سرمو م یمشک رهنیپ هی،  یشلوار مشک

 

نوازشش  یرو برا یکه هر کس یلخت مشک یو در آخر موها یسرخ قلوه ا یمتناسب با صورت ، لبا ینی، ب یمشک لهیجفت ت هی،  یدمگن پوست

 کنهیوسوسه م

 

 کارش دارم ادینکبتت بگو ب یخانوم به اون بابا - پسره

برو شرکتش  ستیبابام خونه ن یکشیتنها هوار م سر دو تا دختر یاومد یکش یبعدشم خجالت نم یکنیم نیمن توه یآشغال به بابا یعوض - من

 ..... 
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در رو بستم و رفتم داخل خونه . تلفنو  عیخوشگلش شد و رفت . منم سر نهیبهم انداخت و با عجله سوار ماش یبد و عصب یلینگاه خ هی پسره

ماهه پسش بده  کیشرکتش که  یپول گرفته بوده براپسر پروعه  نیبراش گفتم و اونم بهم گفت که از ا ویبرداشتم و به بابا زنگ زدم و همه چ

حرفو از بابا  نیا ی.از وقت میباهاش صاف کن مونویبده میتونینم میبفروش مونمیو اگه همه زندگ ستین یپوله هم مبلغه کم نیو ا ونستهنت یول

 .کنمیگوشه و دارم به سرنوشتمون فکر م هینشستم  دمیشن

 مونویهمه زندگ کنهیو مجبورمون م ستیمهلت بده ن دمیکه من د یآدم نی، ا می. اگرم ند میو بهش بدر اروی نیپول ا میتونیما که نم خب

 خب پدرمونه باال سرمونه یبا ما خوب نبود ول ادیزندان .....هر چند بابا ز ندازهیبابا رو م می. اگرم ند میبهش بد مونویتا بده میبفروش

 

 یقهوه ا یدختر با چشما هی. توش  فتهیم شمیآرا زیم نهیباال که چشمم به آ ارمی. سرمو م رسهیبه ذهنم نم یزیچ کنمیفکر م یهووووف هرچ 

 ..... نمیب یم یصورت یقلوه ا یمتناسب و لبا ینیبلند لخت ،ب ییخرما یسوخته ، موها

 

 کننده کیفرم و البته تحر یو رو بایز یلیاندازم . خ ینگاه به اندامم م هیو  شمیاز جام پا م 

 

 

 کنهیبهمون م یکمک هیداره و  ی... خب درآمد خوب رفتیم یبه سمت تن فروش رهیم ذهنم

 

 من حاضرم به خاطر پدرم از دختر بودنم بگذرم ؟؟؟؟؟؟؟ ایخب آ یول مونیتو دادن بده 

 

 گرفتن راجع بهش. میتصم یبه زمان داشتم برا ازین 
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. به استقبال  ستادهیدر ا یو بابا هم جلو کنهینجال داره شام درست م دمیکه د رونیفتم بفکرا شدم و از اتاقم ر نیا الیخیزنگ ب یصدا دنیبا شن 

 کردم . اونم آروم دم گوشم گفت که بعد از شام باهام حرف داره . زونیو کتشو براش آو دمشیبابا رفتم ، ب*و*س

 

 دادم . نجال بفهمه به اتاقش برم که منم با چشم گفتن به گفتگومون خاتمه  نکهیا بدون

 

 . میو بعد از شستن ظرف ها هر کدوممون به سمت اتاق خودمون رفت میرو تو سکوت خورد شام

 

 از خواب بودن نجال به اتاق بابا رفتم . نانیبعد از اطم 

 

 نجوا جان کارت دارم  نیبش - بابا

 دییبفرما شنومیخب م - من

 و فرهاد امروز به من گفت  میطلب آقا فرهادو بد میتونیکه ما نم یدونیدخترم م - بابا

 گفت باباجون ؟ یچ - من

 دخترم برو بخواب  یچیه - بابا

  گینکن بگو د تیاذ ییعه بابا - من

 زندان  ندازمتیم ای شهیمن م یا غهیدخترت زن ص ایبهم گفتش که  - بابا

 

 

 ؟پولشو بزنه ؟؟؟؟ دیق یا غهیدختر ص یتعجب کردن از حرف فرهاد مگه خله به خاطر  یلیخ

 



                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 گمیم ممویقربونت برم . االنم بخواب من فردا بهت تصم دمیو بهت خبر م کنمیبابا جون ناراحت نباش  من فکرامو م - من

 

 فرهاد بشم ... غهینجات پدرم ص یگرفتم برا میهم نگذاشتم و در آخر تصم یشبو تا صبح فکر کردم و چشم رو تمام

 

 یخوشبخت یخداحافظ آرزو 

 

 

شدم و  مونیبهش گفتم . اول گفت ن و من پش ممویبعد بابا اومد و من تصم کمی.  دمیصبحونه رو چ زیفتم آشپزخونه و مبود . ر 6:30 ساعت

... کم کم  میکه با هم در تماس باش دهیو شمارمو بهش م دهیمن قبول کرد و گفت به فرهاد خبر م یبا اصرارا یکنم ول یهرجور شده پولشو جور م

شدم ، به  داریاز خواب ب میزنگ گوش یحانشو خورد و هر دو باهم از خونه خارج شدند . منم رفتم اتاقم تا بخوابم . با صداشد و صب دارینجال هم ب

  دمیفرهاد رو شن یتماس رو زدم و بالفاصله صدا یصفحش نگاه کردم،شماره ناشناس بود . برقرار

  یسالم خوب - فرهاد

 نیممنون شما خوب - من

 محضر و بعدشم خونه من  میدنبالت بر امیجمع کن فردا م لتویزدم بهت بگم وساآره . زنگ  - فرهاد

 کنم ؟ یخونه شما زندگ دیمگه من با - من

 یکن یپس بهتره خونه من زندگ یو تو نتون یباش شمی. چون ممکنه هر لحظه بخوام پ گهیآره د - فرهاد

 خب باشه - من

 خدافظ نمتیبیپس فردا م - فرهاد

 . دمیانداختم اونور و بازم خواب ویمنم نموند و قطع کرد . منم گوش یظر خدافظمنت یحت شوریب
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 من مردم ؟؟؟ ینیبود ... آخ جون  کیکه باز کردم همه جا تار چشامو

به حالش  یفکر هی دیبا ختهیساعت خواب منم بهم ر نی. پوووووف ا 5ساعت  دمیبرداشتم و د موینه بابا تو اتاقمم . گوش دمیکه پلک زدم د کمی

 بکنم.

و بعد از رفع حاجت  ییوحشتم گرفت ... موهام همه رو هوا بود ... وضع صورتمم که اصن نگم . رفتم دستشو نهیخودم تو آ دنیو از د پاشدم

 خونتون .  یمنتظرتم جلو 8اس برام اومد ... ساعت  هیصورتمو خوب شستم و موهامو شونه زدم که 

به خودم  کممیبود پس  7:15ساعت  رونیاومدم ب یتو حمام و خوب خودمو شستم . وقت دمیخوردمو پر یزیچ هیپس هنوز وقت دارم ...  خب

  دمیرس

  ییو رژ هلو ییحجم دهنده ، رژ گونه هلو ملیپنکک زدم ،  خط چشم ، مداد چشم ، ر کمی.  ومدیبهم م یلیمدل خ نیفرق باز کردم ... ا موهامو

و  فمیتو ک زارمیم دارمیمامانمو بر م دی... شدم مثل عروسا . از کمدم چادر سف دیو شال سف دیسف یلوار نود سانتبلند ، ش دیمانتو سف هیلباس   حاال

 .  کنمیم داینوشته پ هیجعبه و  هیچمدون و  هیجمعشون کنم که  گردمیجمع نکردم . بر م لمویوسا ادیم ادمیبرم سراغ بابا که  خوامیم

 

 سفر بهت خوش بگذره  دوارمیپس خودم برات جمع کردم ام یجمع کن لتویوسا رهیم ادتی دونستمیجونم م یآبج

 

 و دوستت دارم شهیبرات تنگ م دلم

 

 نجال                               

 

 سفر  رمیبابا نخواسته نجال موضوع رو بفهمه و بهش گفته من م دمیفهم

 نایا ینی یییی... وا دمیخوشگل د یلیبنز قرمز خ هیبا  پیپسر خوشت هیدر  یجلو میدیرس یوقت میو چمدونو برداشتم و بابا رو صدا زدم ک بر جعبه

 مال منه ؟
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بعد  یبهم انداخت و حرکت کرد . کم نهینگاه از آ هینشستم .  نیماش یو چمدون و جعبه رو گذاشتم صندوق عقب و تو اوردمیدرن یباز عیضا ادیز

پوزخند بهم گفت  هیمحضر بابا  با بغض بغلم کرد و رفت . فرهادم با  ی. جلو میر رو خوندمادام العم غهیص میمحضر نگه داشت و رفت یجلو

چمدون و جعبه رو  نیباز کرد و بعد از پارک کردن ماش موتینگه داشت در رو با ر کیش یآپارتمان با نما هی ی. راه افتاد و جلو نیتو ماش نمیبش

 برداشت و به سمت آسانسور رفت . 

وارد خونه  یکه در آن طبقه بود را باز کرد . وقت یباز شد  و فرهاد در تنها واحد یکیت یرو زد و بعد از چند لحظه در آسانسور با صدا 12طبقه  دیکل

ا اتاقارو یبزنم چون گفت ب دیاونجا رو د ادیبود . فرهاد نزاشت ز یو امروز کیش یلیخ ونشیدکوراس یبزرگ نبود ول ادیشدم دهنم باز موند . ز

 رو به رو شدم .  یتمام مشک یاتاق رو بازکرد و من با اتاق نیدختر خوب و حرف گوش کن دنبالش رفتم . در اول هیونت بدم و منم مثل نش

 حق ورود بهش رو نداره چکسیاتاق منه و بدون اجازه من ه نجایا - فرهاد

  دمیبله فهم - من

 .  ادیازش خوشت ب مدواریاتاق توعه ام نمیرو باز کرد و گفت ا یاتاق بغل در

بودم  شییبایازش خوشم اومد و غرق در ز یلیو بنفش بود . خ دیسف یاز رنگ ها یبیبود ،ترک دیو سف اهیاتاق من برعکس تمام خونه که س یوا

 فرهاد به خودم اومدم .  یکه با صدا

 بگم  فتویخونه و وظا نیا نیا قوانت ایب یو استراحت کرد یکه تو اتاق گذاشت لتویچمدون و جعبه اشاره کرد و گفت وسا به

 یاممممم باشه مرس - من

 

 

 تو کمدم .... دمیبا دقتو حوصله چ لمویوسا نکهیاز ا بعد

 تق تق تق

 

 تو  ایب _فرهاد
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 شم منم رفتم جلو تر کشیشلوارک و باالتنه برهنه لم داده رو تخت بهم اشاره کرد نزد هیبا  دمیو باز کردمو رفتم تو د در

 

 تو بغلم  ایب یب خانومخ _فرهاد

 ییییییییییچ _من

 رو راه بدم تو خونم ییهر گدا ستمین یوگرنه آدم یبرطرف کن ازامویکردم ن غتیص یزنیاه چرا داد م _فرهاد

د  نجانیپس انقد تعنه نزن من بخاطر بابام ا ستمیمن گدا ن یدونیشغال آخه خودتم م شمایدم تکون نده وگرنه سگ م یپسره عوض یه _من

 خه بفهم نفهمآ

 کنمیم یچیخودم زبونتو ق سین یمشکل یزبون دراز نمیبیاالن م یول یزبون یب گفتیبابات که م _فرهاد

 برو بابا _من

 نکبت کردمیم سیوگرنه دهنتو سرو یمهمون میکه شب قراره بر فیح _فرهاد

  یکن یتونینم یغلط چیه _من

  رونیگمشو برو ب یگیباشه تو راست م _فرهاد

 باز کردم ....  خچالویرفتم تو آشپز خونه و در  رونیاومدم ب اتاق از

 خدا همون خونه بابام بهترم بود یبخورم گشنمه وا سین یچیجا که ه نیاه ا _من

 ارنیم گهید نیسفارش دادم صبر کن ده م تزایانقد غر نزن پ _فرهاد

 باشه _من

 قم که ....شدم برم اتا لندیآوردن نهارو خوردمو  تزارویپ نکهیاز ا بعد

 پس به خودت برس ارمیکم ب قامیحلو رف خوامینم یمهمون میرینجوا عصر آماده شو م _فرهاد

 رو ببر گهید یکیبرو  یخوشگلم شمل مشکل دار شمینجوریمن هم _من
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 یاوردیسگمو باال ن یگمشو تو اتاقت تا اون رو _فرهاد

 جوابشو بدم  دمیترسبود  یاعصبان یلیخ شمینگفتمو رفتم سمت اتاقم چون خدا یزیچ

 یمانتو هیساده کردم با  شیآرا هیدوش گرفتمو  هیافتادم رفتم  یمهمون ادیبود خواستم بخوابم که  3شدم ساعت  داریب یوقت دمویخواب کمی

 .......رونیکفش پاشنه بلندمم براشتمو از اتاق اومدم ب دمویزرد پوش یبا گال یروسر هیو  یبا شلوار مشک یمشک

 من آمادم  میبر ایبفرهاد  _من

 نگاهمو ازش بردارم تونستمیخوشگل شده بو  اصال نم یلیخدا خ یوا رونیاتاقش باز شد و اومد ب در

 

 منو ینخور _فرهاد

 یستین میمال نینترس همچ _من

 موهاتو بکن تو من آبرو دارم  _فرهاد

  کنمیموهامو خراب نم گهیمن د _من

 خونه میایخب شب که م هیلیخ _فرهاد

 مهیتا شب خدا کر _من

 میباشه بر _فرهاد

 میبر_من

 

 شدمیداشتم خر ذوق م یو فرهادم جلو همه گفت که من زنشم وا کردنیبا منو فرهاد خوشو بش م ومدنیشلوغه همه م نجایمن چقد ا یخدا یوا

  دادیکار دستم م یتو همون مهمون گرفتمیاگه جلوشو نم گهیانقد مشروب خورد که د فرهاد

 خونه میتحمل ندارم بر گهیمن د نجوا _فرهاد
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 کردمو..... تشیاذ یول هیمنظورش چ دمیچشاش پر از خواستن بود ه*و*س بود منم فهم تو

 امیمن نم میوااااا تازه اومد _من

 با تو خوب حرف زد  دینبا نکهیمث ا _فرهاد

 حرفش دستمو گرفتو بردم همراش نیاز ا بعد

  میتصادف کن دمیترسیهر لحضه م کردیم یسرعت رانندگ نیبا آخر میشد نیسوار ماش نورویب میاون ساختمون قشنگو بزرگ اومد از

 آروم تر یوحش یییییهو _من

 یکه تا آخر عمرت فراموش نکن کنمیباهات م یکپتو ببند وگرنه امشب کار _فرهاد

 نکبت یکنینم یغلط چیه _من

 

 کنهیحرفو زدم زد تو دهنم آخ خدا نبخشتت چقد درد م نیا تا

  ینکن یبا من زبون دراز گهیزدم تا د نویا _هادفر

 ....... ابونایشدم به چراغ خ رهینگفتمو خ یچیه

 شو  ادهیپ _فرهاد

 داخل...... میشدمو رفتم طرف خونه فرهاد باهام هم قدم شد درو باز کردو رفت ادهیپ

 اتاقم ایلباستو عوض کن ب _فرهاد

 سیمن امشب حالم خوش ن _من

 یبرطرف کن ازاموین دیزن نگرفتم بخوره بخوابه بابه من چه  _فرهاد

 باشه  _من
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نازکو کوتاه عوض کردم موهامم  ریحر رهنیپ هیگفت قبول کنم رفتم تو اتاقمو لباسمو با  یگرفتم هر چ میحوصله کل کل کردنو نداشتم تصم کهید

 رونیدورمو اومدم ب ختمیر

 

 در بازه رفتم داخل اتاق دمیسمت اتاق فرهاد د رفتم

 

  ایب _فرهاد

 کمی دیب*و*سیلبام به شدتو محکم م دنیکه افتادم روش شروع کرد به ب*و*س دیحرکت دستمو کش هیجلوترو نشستم رو تخت فرهاد با  رفتم

 کردم ...... شیکه گذشت منم رفتم تو حس و همراه

 .....دیکش ریتو بغل فرهادم خواستم بلند شم که تو دلم ت دمیدرد چشامو باز کردمو د با

 

 آخخخخخخخ _من

  یکه نکرد مانیشده زا یاه زر نزن انگار حاال چ _فرهاد

 درد دارم یعوض _من

 به من چه  _ فرهاد

 مسکن آورد هیکردم که فرهاد رفت برام  هیکردم انقد گر هیدوبار بستمو از ته دل گر چشامو

 یکن هیگر یبخور اه همش بلد نویا ریبگ_فرهاد

 خوابم برد  یک دونمیکه نم کردمیکه اه و ناله م شدیم یا قهیدق سیب بایخوردم تقربا قرص ازش گرفتمو  وانویل
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اومدم تو  کردیدلم درد نم گهید دمیتاپو شلوارک پوش هیبلند شدمو المپو روشن کردم رفتم اتاق خودمو  کهیهمه جا تار دمیباز کردم د چشامو

 تختم روش لکه خون بود  یرو یده بودنو مالفه هاتکه پاره ش شبمید یاتاق فرهاد رو تختو نگاه کردم لباسا

 تر شه  زیهارو جمع کردمو بردم تو حموم خواستم با دست بشورم که تم مالفه

 

 یکنیم کاریچ یعه دار _فرهاد

 مالفه رو بشورم خوامیم _من

 بنداز دور  نویکمد پر مالفه نوعه ا شیالزم نکرده بشور _فرهاد

 آها خب باشه  _من

 

نجالست  دمیزنگ خوردنگاه کردم د میرو تخت تو فکر بودم که گوش دمیدوش گرفتمو دراز کش هیداختم تو سطل زباله رفتم تو اتاقم رو ان مالفه

  زنهیداره زنگ م

 الو _من

 یخوب یسالم خواهر _نجال

 نیممنون خودتون خوب زمیآره عز _من

 ینه مهمونخو نیایبابا گفت بهتون بگم فردا ظهر ب یآبج گمیآره ....م _نجال

  گمیم دمیصبر کن با فرهاد هماهنگ کنم بهت اس م _من

 یندار یفعال کار یباشه آج _نجال

 مواظب خودتو باش  زمینه عز _من

 چشم خداحافظ _نجال
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 خداحافظ_من

 

 برداشتم تا شام بپزم ..... نتیاز تو کاب یماکاران هیرفتم تو آشپز خونه و  رونیقطع کردمو از اتاق اومدم ب تلفنو

 

 شام ایفرهاد ب _من

 ...... مینگاه به غذا کردو مشغول شد هر دو شاممونو خورده بود هینگاه به من و بعدم  هیفرهاد اومدو نشست  نیاز چند م بعد

 نشستم رو به روش...... کردیتماشا م  tvجمع کردم رفتم سمت حال که فرهاد نشسته بود  زویم نکهیاز ا بعد

 

 فرهاد _من

 بله _فرهاد

 نایخونه بابا ا مینجال زنگ زد گفت فردا عصر بر _من

  میبر دیعه اگه نجال زنگ زده که با _فرهاد

  شهیناراحت م میاهوم اگه نر _من

 نجال کالس چندمه یراست _فرهاد

  دهیامسال کنکور م _من

 آها _فرهاد

 برم بخوابم  گهیخب من د _من

 ریباش برو شب بخ _فرهاد

 ریشب بخ _من
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بابا منم چه نفهمم آخه نجال بچست  یا کنهیبه نجال توجه م یلیخ ومدیفرهاد خوشم ن یراستش از حرفا دمیقمو رو تختم دراز کشسمت اتا رفتم

 فکرا خوابم برد نیبه نجال توجه کنه .....با هم تونهیمگه م

  کنهیشدم و نشستم رو تخت آخ که چقد سرم درد م داریب خوردینور آفتاب که به چشمام م با

  رونیشدمو رفتم دستو صورتمو شستم و از اتاق اومدم ب بلند

 

 یشد داریچه عجب خانم ب _فرهاد

 مگه ساعت چنده _من

 10_فرهاد

 شد  رید میآماده ش میبر یوا _من

 آماده شم رمیباش زود حاضر شو منم االن م _ فرهاد

 

 یخدا یکه دهنم باز مونده بود وا رونیده هم کردمو از اتاق اومدم بسا شیآرا هی یشالو شلوار مشک هیبا  دمیمانتو قرمز پوش هیتو اتاقمو  رفتم

 یبره عروس خوادیمن مگه م

 یدیچه خبره انقد به خودت رس _من

  نایزشته جلو بابات ا _فرهاد

  میبر یباشه هر جور دوس دار _من

 شده رمونید شمینجوریکه هم میآره بر _ فرهاد
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 شد..... اهامیآهنگ منم غرق رو یآهنگ زد که با صدا هیفرهاد  میشد نیماشسوار  رونویب میاز خونه زد گهیهم د با

 

  میدیرس یک دمیبودم که اصال نفهم ایتو فکرو رو انقد

 میدیشو رس ادهیپ _فرهاد

 بغلم  دینجال پر میدیداخل تا رس میشدمو زنگ درو زدم در باز شدو منو فرهاد رفت ادهیپ

 بودم چقد دلتنگت  یوا یسالم خواهر _نجال

  یخودت خوب زمیسالم عز _من

 گرمیمنن خوبم ج _نجال

 ها نجامیمنم ا _فرهاد

 آقا فرهاد نیخوب ودیحواسم ت نیببخش یوا یا _نجال

 ممنون خوبم  _فرهاد

 داخل نییبفرما _نجال

 

 داخل  میسه تامون رفت هر

 نجال _من

 یجونم آج _نجال

 بابا کجاست _من

 گهیساعت د مین هی ادیبابا رفته شرکت م _نجال

 ...دادیکرد که چهرشو ملوس تر نشون م یتک خنده ا نجال
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 نیعه آقا فرهاد چرا ساکت _نجال

  کنهیسرم درد م سیحالم خوش ن کمیراستش  _فرهاد

 کنم اتاق بابا تونییتا راهنما نینیبش نیتونیخب اگه نم _ نجال

  میممنون پس بر یلیخ _فرهاد

 

 نگفتم  یزیچ یول فرهاد تعجب کردم ییهمه پرو نیا از

 

 **فرهاد**  ��زبان از

 

 یدختر ساکت و بعض هیکاش نجوا رو انتخاب نکرده بودم نجوا  کردیم ونمید دیخندیم ینازو ملوس بود مخصوصا وقت یلیدختر خ نیخدا ا یوا

 نازو ملوسه  یلیدر عوض نجال خ یموقعه ها زبون درازه ول

  رونیاومدم ب الیو خنجال از فکر یفکرا بودم که با صدا نیهم تو

 

  نیآقا فرهاد مالفه نو هست تو کمد بردار نییبفرما _نجال

  نیخورتون بهم بد شهیاگه م _من

 باشه  _نجال

 

 ...... شناسمینگاه هام همش ه*و*سم بود من خودمو م نیو نگاهم به نجال بود ا دمیرو تخت دراز کش رفتمو

 بودم کنترلشو از دست دادو افتاد روم  دهیاونم چون ناخواسته دستشو کش مدیرو داد دستمو خواست بره که دستشو کش مالفه
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 برم  دیمن با نیببخش _نجال

 در خدمتتم  یخانم _من

 زنمیم غیخفه شو خجالت بکش ولم کن وگرنه ج _نجال

 

 

 سیگفتم که حالم خوش ن ییلحضه احساس کردم نجوا هیندارم که بخدا فقط دستم خورد  تیخب کار لهیخ _ من

  ادیب گمیاالن به نجوا م نیآها پس منو بخاطر طرز فکرم ببخش _نجال

 باشه _من

 

 بگه ....... یزیبره به نجوا چ دمیترسیرفتو منم همش م نجال

 

 تق  تق

 

 بفرما _من

 اومد داخلو درو بست  نجوا

 

 یداشت میکار _نجوا

 بغلم  ایاره ب _من
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  ادیآخه االن بابا م یول _نجوا

  ایه باشکال ندار _من

 

 که نجوا بلند شد  شدیکم کم داشت حالم بد م  دمشیموهاشو ناز کردمو ب*و*س دیاومد بغلمو اروم تو بغلم خواب نجوا

 

 خونه میریم سیجاش ن نجایفرهاد ا _نجوا

 شده  ریکه د میباشه بر _من

 

 ** نجوا **��زبان از

 

 میکه نجال برامون شربت آورد نجال خودشو خم کرد که منو فرهاد شربت بردار میتو حال نشست میو رفت رونیب میفرهاد با هم از اتاق اومد منو

 داشتیچشاشو برنم چجورهینجال و ه قهیفرهاد زل زده بود تو  کردمیمن داشتم سکته م یخدا یمعلوم شد وا قشیشالش سر خورد  ییهوی

 آشپز خونه ..... رفت تو زویجمعو جور کردو با خجالت شربتا رو گذاشت رو م ودشوخ عینجال سر

 

 زدنت تموم شد  دید _من

 یها چ _فرهاد

 زدنت تموم شد  دید گمیم _من

 حرفا نیمنو ا ایشد ونهیواااا د _فرهاد

 

 در حال باز شدو بابا اومد داخل  دمیجوابشو بدم که د خواستمیم
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  نیسالم بابا خوب _من

 بغلم کردو بابا

 خوب نباشم  نمویبیدخترمو م شهیمگه م _بابا

 نیخوش نیسالم آقا سپهر خوب _رهادف

  میما هم خوش نیممنون پسرم شما خوش باش _بابا

 

 بغل بابا  دیاومدو پر رونیاز آشپز خونه ب نجال

 یسالم بابا جونم خوب _نجال

 دختر گلم چطوره  _بابا

 گریخوبم ج _نجال

 عه نجال  _بابا

 جونم بابا _نجال

 

  کردینگاه به منو فرها  م هی نورویبا خنده نجال رو از بغلش آورد ب بابا

 

 امیمنم االن م نینیبش میبر _بابا
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نهار  میکبرئ خانوم خدمتکار صدامون زد بر نکهیتا ا میبابا هم رفت تو اتاقش که لباسشو عوض کنه منو فرهاد کنار هم نشست موینشست میرفت

...... 

 

 نیاستراحت کن کمی نیبچه ها بر _بابا

 چسپهیم یخواب حساب هینهار  نید اعمو بع یآخ گفت _فرهاد

 نیاستراحت کن نیخخخخ خب بر _بابا

 

 سمت اتاق بابا فرهاد درو باز کردو اول خودش رفتو پشت سرش منم رفتم تو اتاق ..... میفرهاد رفت منو

 

 رونیبرو ب یچرا تو اومد _فرهاد

 واااا خو اومدم بخوابم _من

 رونیگفتم برو ب _فرهاد

 رممممممینم _من

 کردمیم تیوگرنه حال میخونه بابات فیباشه نرو بدرک ح _ادفره

 

 نگفتمو رفتم رو تخت شالمو در آوردم و سرم گذاشتم رو بالشت ..... یچیه

 

 خنده باباو نجال و فرهاد از یصدا رونیاز فرهاد نبود بلند شدمو از اتاق رفتم ب یخبر یعصر بود نگاه دور و برم کردم ول 5سدم ساعت  داریب یوقت

 رفتم سمت سالن..... ومدیم ییرایسالن پذ
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  نیخندیشده انقد م یزیچ _من

 شوهرت از خنده کشتمون یآبج یوا _نجال

  ارهیدر م یمسخره باز شهیهههه هم _من

 

 کنار فرهاد نشستم و اونم دستشو دورم حلقه کرد  رفتم

 

 بابات ناراحت شه خوامیدل خوش نکن نم یادیز _فرهاد

 گمشو بابا _من

 ریپرتقال پوست بگ هیبرام _ادفره

 

 ..... کنهیعقدم م ایفرهاد بمونم  غهیص دیبا شهیمن تا هم شهیم یتو فکر بودم که آخرش چ گرفتمیدونه پرتقال برادشتم با چاقو پوستشو م هی

 

 .....آخآخ

 

 عه چت شد  _فرهاد

 اه دهیدستمو چاقو بر ینیبیمگه نم _من

 

دوس داشتم مطمنم اونم  یلیخواهرمو خ شمییشه خدا میزیچ نهیتحمل نداشت  بب چوقتیاشک شده ه چشاش پر دمینگاه به نجال کردم د هی

 دوس داره  یلیمنو خ
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 اریچسپ زخم ب هیکبرئ خانوم  _بابا

 

 خانوم چسپو آورد فرهاد زد به انگشتمم کبرئ

 

 

  یدیآخه دختر چشات کجاس که دستتو بر _فرهاد

 حواسم نبود  _من

 شکال نداره خب ا یلیخ _فرهاد

 خونه میریم یک _من

  میریم گهیاالن د _فرهاد

 باشه _من

 

  میرفع زحمت کن گهیما د نیعمو جان ببخش _فرهاد

  هیچه کار نیا نینیعه بش _بابا

 خونه بهتره  مینه بابا جون بر _من

  نیمواظب خودتون باش نیدونیباشه هر جور صالح م _بابا

 چشم حتما _من
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 که نجال اومد.... میرفتیم اطیبه طرف در ح میداشت

 

 یریم یدار یواقعا که بدون خدافظ ایعنی _نجال

  یخواهر یببخش _من

 باشه گلم برو مواظب خودت باش _نجال

 

 بود...... یدلچسپ ویبارون یهوا میشد نیسوار ماش مویکرد یبابا و نجال خداحافظ با

 

 فرهاد  _من

 جانم _فرهاد

 نم ک یرو ادهیپ خوامینگه دار م _من

  شهیداره شب م گهیاالن د خودیب _فرهاد

 هیبابا خوب شب بشه مگه چ یا _من

  یرینم چجایبدون من تو ه یبر یخفه شو حق ندار _فرهاد

 باشه _من

 

 از درد دل من خبر نداره  یکس چیکه ه فیح یکنم ول یگرفته بود ....منم انسانم دوس دارم بگردم بچرخم شاد دلم

 

 شو  ادهیپ _فرهاد

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
25 

 

 

 شدم ادهیپ یحرف چیه ونبد

 

 

 فرهاد متوقفم کرد یراست رفتم سمت اتاقم که صدا هیتو خونه و  میرفت

 

 

 خانوم کجا  یه _فرهاد

 اتاقم بخوابم رمیم _من

 بره بخوابه  خوادیهه خانومو م _فرهاد

 هیآره مشکل _من

 اتاقم ایلباست عوض کن ب یبخواب وینکردم که بخور غتیبله که مشکله ص _فرهاد

 سیفرهاد من حالم خوب ن _نم

 چه مرگته _فرهاد

 ودمیپر _من

 آها باش برو بخواب _فرهاد

 

 دمیرو تختو خواب دمیچون دوسش ندارم دراز کش برمیلذت نم میکه با هم دار یاز رابطه ا چوقتیراحت شدم ....ه ایخدا آخش
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  رونیوض کردم و از اتاق رفتم بتو خونه ع یشدمو لباس خوابمو با لباس راحت داریب یزودتر از هر روز صب

 

رو سرشه و داره  کیحوله کوچ هیفرهاد  دمیمشغول خوردن شدم که د ختمویر ییصبحونه رو آماده کردم برا خودم چا زیتو آشپز خونه و م رفتم

 تو آشپز خونه  ادیم

 

 ریصب بخ _من

 شده  داریروز زود ب هیخانوم  یعجب ریصب تو هم بخ _فرهاد

 صبحونه رو آماده کنم زیشدم م داریآره ب _من

  امیتا آخر شب ن دیشا یمهمون رمیشرکت شبم م رمیبه هر حال من دارم م _فرهاد

 ییتنها ترسمیخب من م یول _من

  شتیپ ادیزنگ بزن نجال ب سیبه من مربوط ن گهیاونش د _فرهاد

 درس داره ادینجال نم یول _من

 ادیب گمیم زنمیاصال خودم بهش زنگ م ادیم _فرهاد

 که من از خدامه ادیباشه زنگ بزن اگه ب _من

 

 

 بود  دهیپوش کیش شهیصبحونشو خورد بلند شد و رفت تو اتاقش لباسشو مثل هم نکهیاز ا بعد

 

  ینره ها حتما به نجال زنگ بزن ادتی _من
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 باشه خدافظ _فرهاد

 خدافظ _من

 

 بگردم کمی رونیفتم برم بگر میخونه رو مرتب کردم و تصم کمیفرهاد رفت منم  نکهیاز ا بعد

 

 

 خانوم خوشگله کجا کجا  یه _پسره

 گمشو آشغال _من

 

 اه  کنهیشعور از تو بازار افتاده دنبالم ولم نم یپسره ب نیا

بود خودمو  کینزد دمیکه د یزیکه از چ دهیدستمو کش یکدوم عوض نمیشد نگاه کردم بب دهیدستم کش هویقدم برداشتم که  یشتریسرعت ب با

 کنم...... سیخ

 

 یخوردیم یچه گوه نجایا _فرهاد

 بگردم کمیخ ....خب اومده بودم  _من

 هاااااااااااااااا رونیب اید آخه حرومزاده مگه نگفتم بدون من ن _فرهاد

 امینم گهیفرهاد بخدا غلط کردم ببخش د _من

 خونه میگمشو بر _ فرهاد

 باشه چشم _من
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 کم شده بود ....  شتیاز عصبان کمیفرهادم  میشد نیماش سوار

 

 اون دوتا نکبت افتاده بودن دنبالت زدمشون در حد مرگ  _فرهاد

 شونیدیتو از کجا د یول _من

 شنیدونفر دارن مزاحمت م دمیکه د شتیپ امیخواستم ب دمتیکه د رانیا ادیواسه مامان بخرم داره از لندن م یزیچ هیاومده بودم بازار  _فرهاد

 زدمشون در حد مرگ ... اوردمویآخر سر طاقت ن ستنیولکن ن نایا دمیکه د کننیم رکایچ نمیمنم صبر کردم بب

 یممنون که اومد _من

 خواهش فرهاد

 

 

 زنگ زدم به نجال  یراست _فرهاد

 گفت یخب چ _من

 خونه  امیمن شب نم شتیپ ادیگفت م _فرهاد

 باشه _من

 نجوا یراست _فرهاد

 بله _من

 نجال چن سالشه گمیم _فرهاد

 یبرا چ 19_من
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  ینجوریهم یچیه _فرهاد

 آها .... _من

 

 یچ میفکر کردم که آخر زندگ نیرو تخت و به ا دمیکردو رفت منم رفتم تو خونه و لباسامو عوض کردم دراز کش ادهیخونه منو پ میدیرس یوقت

 ...... شهیم

 

 ..... هیک یعنیشدم  داریزنگ در خونه ب یصدا با

 نجالست دمیباز کردمو د درو

 

 گل خودم  یسالم آبج _النج

 

 دونه خواهر تنگ شده بود هیدلم برا  یلیخ میدیکردمو همو ب*و*س بغلش

 

 داخل  ایسالم قربونت برم ب _من

 

 که در خونه باز شد و فرهاد اومد داخل نمیبش خواستمیشربت آوردم م وینیریبراش ش میداخل و نشست میرفت باهم

 

  یونمهم یعه فرهاد تو که قرار بود بر _من

 کنسل شد  _فرهاد

 نیسالم آقا فرهاد خوب _نجال
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 میستیشما ن یممنون به خوب _فرهاد

  ارمیتا برا تو هم شربت ب نیبش ایفرهاد ب _من

 

 شربت آوردم و نشستم  وانیل هینجال نشست رفتم براش  یاومد رو به رو فرهاد

 

  رانیا ادیم گهینجوا مامان دو روز د _فرهاد

 خب _من

 یمیبکر کنه زن رسم دیبا یمن یا غهیبفهمه تو زن ص دینبا گهید یچیه _ فرهاد

 آها خب باشه  _من

 خب نجال خانوم چه خبرا  _فرهاد

 شما  یسالمت _نجال

 ییییلیخواهرمو دوس داشتم خ یلیکرد که من که خواهرشم دلم برا خنده هاش ضعف رفت خ یتک خنده ا نجال

 

 

 من گشنمه گمایم _نجال

 

کردمو رفتم  رونیفکرا رو از سرم ب نیاز خنده هاش ....ا دیلحضه دلم لرز هی کردمیو منم نگاش م دیخندینجال غش غش م ییروپ نیاز ا  فرها

 سمت آشپز خونه ......
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 یخواهر _نجال

 جانم _من

  هیمورد عالقم چ یغذا یدونیتو که م _نجال

  دونمیبله که م _من

 پس همونو درست کن  _نجال

 چشم _من

 هیمورد عالقت چ یال غذاحا _فرهاد

 تزایپ _نجال

 برامون  ارنیب زنمیخب پس خوبه که نجوا زحمت نکش زنگ م _فرهاد

 باشه _من

 

 واسه نجال و فرهاد  ییرایتو پذا بردمیم وهیم داشتم

 

 گمایم _نجال

 جانم _من

 قراره خاله شم  یمن ک _نجال

 

 ت شم....با لبخند سرمو تکون دادم که حرف فرهاد باعث شد ناراح من
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 میخوایبچه نم چوقتینجال خانوم ما ه چوقتیه _فرهاد

 وا چرا _نجال

 هر لحضه ممکنه ازش جدا شم  غمهیچون خواهرت ص _فرهاد

 

 برداشتو..... فشویشد ک یعصبان یلیحرف فرهاد خ نیبعد از ا نجال

 

 خدانگهدار تونییرایتشکر از پذ اسینجوریعه پس ا _نجال

  یریم یوا گرمه کجا داراالن ه ستاینجال وا _من

 مونمینم نجایهم ا هیثان هی گهیمن د _نجال

 نزدم یمن که حرف بد نیببخش _فرهاد

 

 الیخیب سیمهم ن _نجال

 یبر یخوایکجا م گهید نیبش ایب ینجال آبج _من

 

 در آورد و شماده گرفت  شویجوابمو نداد و گوش نجال

 

  کنمیخونه خواهرم دنبالم.....باشه آدرسو برات اس م یایب یتونیم ییکجا گمی.....ممنون منم خوبم ....مریام یسالم خوب _نجال

 

  هیک گهید رینجال ام _من
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 یدوست اجتماع هیکنکور باهاش آشنا شدم در حد  یتو کالسا _نجال

 مواظب خودت باش یآها خوبه ول _من

 یهستم آبج _نجال

 رسونمتیخودم م یپسره بر نیبا ا خوادینم _فرهاد

  رمیخودم م یشما زحمت بکش سین یازین _نجال

  برمتیگفتم م _فرهاد

 به شما ندارم یازیمنم گفتم ن _نجال

 

 نجال زنگ خورد  یلحضه گوش نیهم

 

 اومد خدانگهدارتون ریبرم ام گهیخب من د _نجال

 خدانگهدارت _من

 

 کنه رفت  یبا فرهاد خدافظ نکهینجال هم بدون ا مویدیب*و*س همو

 

 ..... دادیرفتم سمت فرهاد و با داد و باز رفتن نجال  بعد

 

 نهیخونم بش میآبج یزاشتیروز م هیعاشقت شم حداقل  یستین میمال نیهمچ یآشفال عوض _من
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 قرمز شده بود تیلگد محکم زدم به پاش که نگام کرد چشاش از عصبان هیآرامشش رو اعصابم بود  نیبا آرامش لم داده بود رو مبل ا فرهاد

 

 

 بلند شد که از ترس رفتم عقب تر به طرفم حمله کردو با شوت و لگد افتاد به جونمحرکت  هی با

  یزنیمن لگد م یکه به پا یشد یجور گهیحرومزاده حاال د _فرهاد

 

 خودش خسته شد کمربندو پرت کرد اونطرف و رفت تو اتاقش ...... گهیافتاد به جونم انقد زدم که د دویکش کمربندشو

 

 بلند شم از جام  تونستمینم یحت کردیبدنم درد م یلیخ

 

 غمه مال منه ..... یفکر کردم که چرا هر چ نیاز جام بلند شدمو رفتم سمت اتاقم خودمو انداختم رو تخت و به ا یسخت به

 کردم ادیکردم و صداشم تا آخر ز یپل مویآهنگ تو گوش هیاتاقو قفل کردمو  در

 

 *** آهنگ ***

 

 داته هست که هم ص یکی یعنیعشق  

 همش باهاته هیسا هی مثل

 بمونه ادتیکه چهرش  یعنی عشق

 رهیدلت بگ یوفتیب ادشی
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 اهههههههه

 دارمیهر شبو ب ادتیبا  یوقت

 که تو رو دوس دارم دیفهم نویا شهیم

 بارهیتا بارون م یدیفهمیم کاش

 هست که هواتو داره نجاینفر ا هی

 

 کهیکه باشم به تو دل من نزد ایدن یجا هر

 کهیچقد واسه ما کوچ ایدن نیا فهممیم تازه

 سیهمه عشق عادت ن نیا نه

 سیاز تو راحت ن ییجدا

 به دادم برس

  رمیگیتو رو م یدستا ایتو رو شهیکه هم من

 رمیمیکه من واسه تو م یفهمیم یآخه ک بگو

 یینجایا نمیبب یکاشک

 ییواسم تنها سخته

 به دادم برس

 

 خسته بودم کتکاش بدجور به دلم نشسته بود بدجور دلمو شکسته بود زدمیاز ته دل زار م کردمویگوش م آهنگو
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 در اتاق باعث شد آهنگو قطع کنم  یصدا

 

 درو باز کن کارت دارم اینجوا ....نجوا....اه ب _فرهاد

 ندارم گمشو برو اونور  یبا کس یمن کار _من

  دیخر میبر ایبلند شو ب _فرهاد

 ریخفه شو فقط برو بم _من

 خوادیدلت دوباره کتک م نکهیامث  _فرهاد

 

 نگفتمو بلند شدم برم حموم یزیچ

 

 ندارم ینهارتم بخور حوصله جسد کش ایب رونیب میآماده شو بر گهیساعت د هیتا  _فرهاد

 

  شدیم شتریزخمام ب یسوزش جا ختیریآب رو بدنم م یدوش گرفتم وقت هینگفتمو بلند شدم رفتم  یچیدلم گرفت از حرفش ه بازم

 

 ......کردیرو تخت تمام بدنم درد م دمیدراز کش دمویپوش یدست لباس راحت هی رونیحموم زدمو اومدم ب یختس به

 

 شدم  داریفرهاد ب یصدا با

 

 کار کردم لطفا منو ببخش یچ دمیبودم نفهم ینجوا منو ببخش عصبان نیبب _فرهاد
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 یتنهام بزار شهیم دمتیباشه بخش _من

  یستیدارم چرا به فکرم ن ییازاین هیمنم مردم  میقتا باهم نبودچن و یدونیم شهینه نم _فرهاد

 

 نهیا ایمرد دن نیمن پرو تر یخدا یوا

 

  تونمینم کنهیامشب بدنم درد م _من

  سیبلد ن یکار هیتا ارضام کنه زنم که جز اه و ناله و گر ینفر هی شیپ رمیپس من امشبو م سین یباشه مشکل _فرهاد

 

 رونیتاق زد بحرفش از ا نیاز ا بعد

 

 

 شدم  ریخوردم  س کیکوچ کهیت هیظهر هنوز مونده بود برادشتمو  نشستم  یتزایبلند شدمو رفتم تو آشپز خونه پ منم

 

 بود  یخوب یبارون ینشستم هوا یتو تراس رو صندل رفتم

 

 به جز خواهرم  یچکسیهبهم  محبت نکرده  یچکیبعد از مادرم ه یکم نداشتم ول یزیچ یدرسته از نظر مال میتو زندگ من

 از جونم  شتریب یدوس دارم حت یلیرو خ نجال

 

 زنگ خورد  نجال بود میفکرا بودم که گوش نیهم تو
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 یالو سالم نجال جونم خوب _من

 

 نگران شدم  یلیخ دمیشنیم شویگر یففط صدا گفتوینم یزیچ نجال

 شده ینجال با توام بگو چ _من

  نمارستایخواهر خودتو برسون ب _نجال

 شده یزیچ یبرا چ _من

 آرا بابا تصادف کرده االنم تو کماست _نجال

 

 همه درد برا منه بسمه خدااااااااا نیچرا ا ایاز دستم افتاد خدا یگوش

 که نجال اس داده بود یمارستانیب یراه دمویبه لباس پوش عیسر هیگر با

 

 

 نجاستیا یسهراب ساالر نیخانم ببخش _من

 لطفا نینچن لحضه صبر ک _پرستار

 تر  عیباشه ففط سر _من

 

 االن فت کردن و جسد هم منتقل شده به سردخونه  یتو کما بودن ول شیساعت م هیآقا  نیخانوم ا نیببخش _پرستار

 

 داغون شدم  دیچرخیدور سرم م ایدن
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 دمینفهم یچیه گهید نویزم افتادم

 

 روز بعد 2****** 

 

 بود یتا پاش مشک نجال باال سرمه سر رمیباز کردم و د چشمامو

 

  یبهوش اومد یآبج یوا _نجال

 نجال من خوبم تو چرا چشات انقد قرمزه  _من

 کرد هیدوباره گر نوییسرشو انداخت پا نجال

 

 

 که آروم شدم  کمیزدن  غیکردن و ج هیبه سرمون اومده دوباره شروع کردم گر یبتیاومد چه مص ادمی تازه

 

 نجال بابا رو دفن کردن _من

 کردن شیخاکسپار روزمیانجام داد و د صشویترخ یره فرهاد کاراآ _نجال

  شیدیتو د _من

 آره  _نجال

 نمیبابامو بب خوامیمنو ببر مزار م نمشیمنم بب شدیکاش م _من

  میبلند شو بر یباشه خواهر _نجال
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 بهشت زهرا  میرفت میگرفت نیماش رونویب میاومد مارستانیدکتر از ب یرفت به دکتر گفت که مرخصم کنه بعد از سفارشا نجال

 

رو سرمون جا داشت آخ بابا داغتو به دلم  مویدوسش داشت شهیهم یول کردیدرسته بابامون باهامون تند رفتار م میزدینجال هر دومون زار م منو

 ..... یگذاشت

 

 ***** چند روز بعد 

 

 اخالقشم خوبه یشناسیبعدشم خودت که فرهاد و م ادهیه ما اونجا جا زخون میبر ایب یکن یخونه تک و تنها زندگ هیتو  یتونینجال تو که نم _من

 خونه خودمون راحت ترم یول یآبج دونمیم _نجال

 میبر ایجمع کن ب لتویتنهات بزار برو وسا ادیمن دلم نم _من

 آخه... یول _نجال

  گهید میریم اریو اما ن یول _من

 

 زدم فرهاد اومد دنبالمون  زنگ

 فرهاد _من

 جانم_فرهاد

 کنهیم یبه بعد نجال با خودمون زندگ نیاز ا نیبب _من
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 خوبه نجال خانوم رو سرمون جا داره نکهیخب ا _فرهاد

 نجال فرهادم قبول کرد  یدید _من

 

 نگاه کردنش توجه نکردم  نیمن به ا یبه فرهاد نگاه کرد ول یجور خاص هی نجال

 

نجال هم تعحب کرده رود  ادیاز تو آشپز خونه م یقرمه سبز یبو دمیخونه رو باز کردم که ددر  میرفت مویشد ادهیسمت خونه منو نجال پ میرفت

 فرهاد با چمدون نجال اومد جلو درو .....

 

  نیفهمیداخل خودتون م نیایب نیدوتا خواهر چرا تعجب کرد _فرهاد

 

 نمازشو تموم کرده بود خونهیزن پشت به ما داره نماز م هی دمیداخل و د میرفت

 شد لندب

 

  نیگلم خوب یسالم دخترا _زن

 سالم شما_ من

  یشناسیمادر شوهرتو نم یعنی _زن

 مادر جون شرمنده نشناختمتون نیببخش یوا یا _من

 خوشگلم یگال هیاسمتون چ زمیدشمنت شرمنده عز _زنه
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 خواهرم نجال نمیاسم من نجوا  وا _من

 

 کرد یبا مادر فرهاد دست داد و حوال پرس نجال

 

  الستیاسم من ل _زن

 خوشبختم _و نجال با هم  من

 مخصوصا عروس خوشگل خودم  نیچقد شما دوتا با نمک _الیل

 ممنون مادر جون  _من

  نینیبش نیایب نیستادیشما هنوز وا یوا یا _الیل

 

 که فرهاد رو به نجال گفت مینجال نشست منو

 

 اتاقتو نشونت بدم  اینجال ب _فرهاد

 باشه _نجال

 ن نجال و فرهاد .......از رفت بعد

  مینینهارو بچ زیم میمادرجون بر _من

  میباشه دخترم بر _مادرجون

 

 که فرهاد و نجال هم اومدن میدیچ زویمادرجون م با
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 نیخوایکمک نم _نجال

  میدیچ زویم زمینه عز _من

 گشنمه  یلیتحمل کنم خ تونمینم گهیکه من د میبخور نیایب _فرهاد

 

  مینجال ظرفا رو شستمنو  مویخورد نهارو

 

 نجوا گمیم _نجال

 جانم_من

 برم سر کار خوامیمن م _نجال

 چرا  _من

  دمیخرجمو خودم م کنمیکار م رمیهمش مزاحم شما شم خودم م خوامینم _نجال

  ونهید هیچه حرف نیا _من

 مستقل شم  دیباالخره که با یول یممنون خواهر _نجال

 

 رهاد اومد که ف میزدیحرف م میداشت ییرایپذ تو

  نیسالم خوب _فرهاد

 یسالم چقد زود اومد _من

 سالم _نجال
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 پ مامان کجاست_فرهاد

 خوابه _من

  میخودمونم  بخواب میخب بر یلیخ _فرهاد

 یخوریشام نم _من

 خوردم  رونینه ب _فرهاد

 میباشه پس بر _من

 شبتون خوش منم برن بخوابم _نجال

 یآبج ریشب بخ _من

 

 تاق تو ا میفرهاد رفت با

 

 یدیچن وقته باهام نخواب یانیخب خانوم خودت که در جر_فرهاد

 دونمیبله م _من

 

 

 بغلم  ایخب ب _فرهاد

 

زدم که صداش در  کیب*و*س کوچ هی نشویس یخوب بود رو یلیاون خ ومدیکم کم از فرهاد خوشم م نشیتو بغلشو سرمو گذاشتم رو س رفتم

 اومد
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 جونمممممم یا _فرهاد

 

 باس خوابمو در آورد افتاد روم ........حرکت ل هی با

 

 **  نجال**��زبان  از

 

خودمو بکشم اونا تو اتاقشون خوش بودنو منم  خوادیکه اونا االن با همن دلم م دونمیم یتحمل کنم من فرهادو دوس دارم وقت یآخه چجور ایخدا

 ختمیریتو اتاقم اشک م

 

 شم  اهیخودت کمکم کن نزار رو س ایق شوهر خواهرم شم خداعاش دیچرا من نفهم با هیبتیچه مص نیا ایخدا آخه

 

 باعث شد از ته دل زار بزنم...... یخنده دونفر از اتاق بغل یکه صدا کردمیم هیگر زدمویخودم حرف م با

 

 به دستو صورتم زدم رفتم سمت آشپز خونه  یآب هیشدمو بلند شدم رفتم  داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 

 ریصب بخسالم  _من

 

 کردیصورتمو نگاه م ینجوا .....نجوا با شک و کنجکاور یجوابمو داد منم نشستم رو به رو یهمگ
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 یکرد هیشده گر یزیچ زمینجال عز _نجوا

 

 نگفتم  یزیفرهاد زل زدمو چ یخانومو فرهاد  هر دو نگام کردن تو چشا الیحرفو زد ل نینجوا ا تا

 

  نوییانداختم پا سرمو

 

 سین یمهم زیچ _من

 

  دمیپوش رونمویب یبلند شدم رفتم تو اتاقم و لباسا میرو که خورد صبحونه

 

 جانم _نجوا

  رمیچن تا کتاب بگ هیکتابخونه  رمیم _من

 باشه برو مراقب خودت باش_نجوا

  رسونمتیم ایشرکت ب رمیعه خب منم دارم م _فرهاد

 کنم یرو ادهیپ خوامیم کمی رمینه ممنون خودم م _من

 یباشه هر جور راحت _فرهاد

 

 رفتمیراه م ادهیو پ رونویخونه زدم ب از

 ناراحت نشه ... نکهیبرا ا ینداشتم ول نمیحوصله ا یبود حت ریزنگ خورد ام میگوش
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 الو سالم _من

 چه خبر یسالم خوب _ریام

  یسالمت _من

 میحرف بزن کمی ایلب در میبر یاینجال م گمیم _ریام

  امیآره م  _من

 دنبالت امیتا ب ییکجاخب پس  _ریام

 یفعال با کنمیآدرسو برات اس م _من

 یبا_ریام

 

 جلو سوار شدم یاومد دنبالم و منم صندل ریام

 

 ییدایچه خبر کم پ یسالم خوب _من

 کنم ادتی یمنم چجور چیه ینه اس یتو نه زنگ دامیسالم خانوم من کجا کم پ کیعل _ریام

 طرف بازار ایلب در ایورو س ایلب در میخب بر یگیباشه تو راست م _من

  میکن دیخر کممیطرف بازار  ایلب در میبر _ ریام

 باشه _من

 چته دختر  یکردیذوق م اوردمیم دینجال تو چت شده قبال اسم خر _ریام

 سین میزیچ _من
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 از دستم بر اومد بگو بهم یاگه کمک یباشه ول _ریام

 باشه حتما _من

 

  ایشدمو رفتم سمت در ادهیپ یحرف چیبدون  ه ایلب در میدیرس

 

 تنهام بزار لطفا کمی شهیم ریام _من

 باشه چشم _ریام

 

 بود  یحس خوب یلیدر آوردمو گذاشتمشون تو آب خ کفشامو

 ستیبرا من ن چوقتیبشم که ه یندونسته عاشق کس دیبود که من چرا با نیحس ا نیبدتر

 

 

 گذاشتم رو پاهامو چشامو بستم  سرمو

 سمت فرهاد  دیپر کش دلم

 کردینجوا با فرهاد ازدواج نم چوقتیکاش ه رهیدلم براش غنج م خندهیم یدوسش دارم وقت یلیمن خ ایخدا

 

 عذابم نده من دوسش دارم  ایخدا ارمیحق منه چون عاشقشم هر طور شده به دستش م فرهاد

 

 فرهاد بود هیک نمیبلند کردم بب رو شونم حس کردم سرمو یکه دست کردمیم هیگر زدمویآروم با خودم حرف م داشتم
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 آخه چرا چته  یکرد هینجال تو گر _فرهاد

  میادیز ایدن نیخستم من برا ا ریاز نبود مامانم ام ایاز کدومش بگم از نبود بابام بگم  ادهیدردام ز _من

 

 حرفا رو  نینگو ا هیچه حرف نیا ونهید _ریام

 برم  مدت از بندرعباس هیگرفتم  میدلم گرفته تصم _من

 شده یچرا آخه مگه چ _ریام

 بگردم کمیبرم  خوامینشده م یزیچ _من

 یبر یخوایکدوم شهر م یآها خب باشه ول _ ریام

 برم تونمینرم اگه نجوا اجازه نده نم دیشا سیمعلوم ن _من

 باشه _ ریام

 

 دم سفارش دا یشکالت کیقهوره تلخ با ک هیکه اونجا بود من  یسمت کافه ا میرفت مویشد بلند

 

 تلخ شده میچون زندگ خوردمیمدت قهوه تلخ م هی

 

 بربم خونه  میبلند شد میقهوه رو خورد کویک نکهیاز ا بعد

 منو رسوند و خودشم رفت  ریام
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 باز کردمو رفتم داخل  دیبا کل درو

 

 سالم  _من

 

 خونه نبود رفتم سمت اتاقمو لباسمو عوض کردم یکس نکهیا مث

 

 

 خونه اومد یدر ورود یصدا دمیبخوا دمویتخت دراز کش رو

نشست رو تختمو دستش موهامو  دیکوبیم نمیوار به س ونهینفر اومد داخل قلبم د هیاومدن خودمو زدم به خواب در اتاقم باز شد و  نکهیا مث

  کردینوازش م

 

 خودمو به خواب زدم ..... شتریمن ب یعطرش معلوم بود فرهاده ول یبو

 

 ... دمیم ویدارم تقاص چ ایخدا ختیچشامو باز کردم اشکام ر رونیشدو از اتاقم رفت ب بلند

 

 به خوردم کردم نهینگاه تو آ هیبرام نمونده بود رفتم صورتمو شستمو  یاشک گهیکردم که د هیگر انقد

 

 قرمز شده بودن یلیکاسه خون بود خ چشام

  ختیریهم ماعصابمو ب کردیم چمیمطمنم نجوا از بس سوال پ رویاز اتاق ب رفتمیم اگه
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 چشامو بستم و ....... دمیرفتمو رو تختم دراز کش دوباره

 

 دختر  یخوابیشو چقد م دارینجال ب _نجوا

 بخوابم  کمیبزار  ادیخوابم م _من

 بهشت زهرا میبر میخوایشو م داریب _نجوا

 

 نبود که امروز پنج شنبس ادمیاصال  یوا

 

 رونیاز اتاق رفتم ب دمویرنگمم پوش یخردل یکفشا دمیپوش یرنگ با شلوارو شال مشک یمانتو خردل هیشدمو دستو صورتمو شستم  داریب

 

 حاضرو آماده نشسته بودن منتظر من  همه

 

 میفرهاد شد نیاز خونه و سوار ماش رویب میبلند شدن رفت دنیمنو د یوقت

 

 

 *** نجوا ***��زبان از

 

  شدمیر واقع کم کم داشتم عاشقش مفرهاد و دوست داشتم د شتریمنم ب گذشتویم یتکرار یروزا

 

 گرفته بودم برم خونه عمم دلم براشون تنگ شده بود میتصم
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 فرهاد شیپ رفتم

 

 برم خونه عمم شهیفرهاد م _من

 زمیآره برو عز _فرهاد

 

 نگفتم که دوباره فرهاد گفت  یزیچ

 

 شده خانومم زنگ بزن آژانس با آژانس برو یزیچ _فرهاد

 باشه _من

 

 ادینم رونیشده از اتاقش ب ریگوشه گ کنهیم هیهمش گر نمیبینجال کجاست چن وقته م نیا سین معلوم

 رفتم سمت اتاق نجال دمویپوش لباسامو

 

 تق  تق

 

 بفرما _نجال

 

 داخلو درو بستم نشستم کنارش رفتم
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 میبر یایبرم خونه عمه عاطفه م خوامیمن م ینجال خواهر _من

  ادیوابم مندارم خ ینه من حوصله مهمون _نجال

  گهید میبر ایبابا ب یا _من

 بخوابم خوامیبخدا حال ندارم خستمه م_نجال

 

  رونیاصرار نکردمو رفتم از اتاق ب شتریب گهید

 ادیزدم آژانس ب زنگ

 

 یندار یرفتم کار گهیفرهاد من د _من

 نه خانومم برو مواظب خودتم باش _فرهاد

 هستم _من

 

 باز زود سمت اتاق مادر جون در اتاقش  رفتم

 

 تق تق

 زدمو رفتم داخل  در

 

 خونه عمم  رمیمادر جون من م _من

 خدا به همرات زمیبرو عز _مادرجون
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 در خونه منتظر بود سوار شدم و آدرس خونه عمه رو دادم  آژانس

 

 خونه جا گذاشتم  مویاومد گوش ادمیکه  میاز خونه دور شده بود کمی

 

  نیبرگرد شهیآقا م نیببخش _من

 چرا خانوم  _دهرانن

 رفته بردارم ادمی یزیچ هی _من

 شهیدو برابر م تونیکرا یول برمتونیم _راننده

 پردازمیاشکال نداره هر چقد شد م _من

 

 سر چهار راه دور زد و رفت سمت خونه  راننده

 

لحضه خودمو تو  هیکه  رفتمیم به سمت در خونه مبرداشتمو داشت زیاز رو م مویرو گوش ییرایباز کردم رفتم تو پذ دیشدمو درو با کل ادهیپ نیماش از

 ومدیرنگ شال اصال بهم نم نیا دمید نهییآ

 

 رفتم تو اتاقم و شالمو عوض کردم  میطبقه باال و مستق رفتم

 

  دمیآخ  اوخ از اتاق فرهاد شن یکه دوباره صدا نییاومدمو خواستم برم طبقه پا رونیاتاق ب از
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  کنهیآورده خونه و داره باهاش رابطه برقرار م ویفکر کردم ک نیا به ختویصدا اشک از چشام ر یب

 

  رونیاز خونه زدم ب نوییرفتم طبقه پا هیگر با

 

 شدمو به راننده گفتم بره سمت خونه عمه  نیماش سوار

 برده خونه ویک سیمعلوم ن بردیچرا شوهرم از من لذت نم ومدیخودم بدم م از

 

 

 ناراحت شد یلیخ ومدهینجال ن نکهیو از ا ششیپ میریم ریبه د ریکه چرا انقد د کردیرغر مخونه عمه و عمه هم همش غ رفتم

 

 کردمو برگشتم خونه یبود که از عمه خداحافظ 10ساعت  بایتقر شب

 

  خوردنیباز کردمو رفتم تو خونه مادرجونو فرهاد و نجال نشسته بودن شام م دیبا کل درو

 

 سالم  _من

 جوابمو دادن  همشون

 نیمادرجون شما امروز ظهر کجا بود _من

 هیمن دخترم رفته بودم خونه همسا _مادرجون
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 دمینگاه به نجال کردمو با شک پرس هی

 

 ینجال تو کجا بود _من

 من رفته بودم خونه دوستم  _نجال

 

 یپرسیچته چرا انقد م _فرهاد

 ریمن رفتم بخوابم شب بخ یچیه _من

 برو اتاق من بخواب _فرهاد

 

 دمیندادمو رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردمو رو تختم دراز کش جوابشو

 

 تق تق تق

 

 تو ایب _من

 اتاقم ایمگه بهت نگفتم ب _فرهاد

  تونمینم سیحالم خوب ن _من

 یباشه هر جور راحت _فرهاد

 

 ...... یاالن چ یاتاقش ول بردتمیبا دادو بحث م امینم گفتمیقبال اگه بهش م رونیاتاق رفت ب از
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 بود  10شدم ساعت  داریاز خواب ب یوقت صب

  زیففط مادرجونو نجال نشستن سر م رمیتو آشپز خونه و د رفتم

 

 ریسالم صب بخ _من

 

 قلپ خوردم  هیکردم و  نیریرو ش ییچا زویدو جوابمو دادن نشستم سر م هر

 

 تا لقمه رو گذاشت تو دهنش انگار باال آورد خوردیم یهم داشت خامه عسل نجال

 

 دنبالش در زدم  دمیینگران شدم دو یلیخ ییزد عقبو رفت سمت دسشو ویلصند

 

 نجال درو باز کن زود باش  _من

 خوبم _نجال

 

 ببرمش دکتر  دیحالش خوب نبود فکر کنم مسموم شده با گفتیم دروغ

 

 دستشو گرفتمو بردمش سمت مبل نشستو سرشو با دستاش گرفته بود  رونیاومد ب ییاز دسشو تا
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 پاتو و شال هم برا نجال برداشتم رفتم بردم براش بزور لباسارو تنش کردمو هیفتم طبقه باال و لباسامو عوض کردمو ر عیسر

 

 زدم آژانس اومد زنگ

 

 مارستانیاصرارو زور نجال رو بردم ب با

 

 حالش بده  یلیسالم خانوم پرستار خواهرم خ _من

 انیدراز بکشن االن دکتر م 3رو تخت  نیبگ _پرستار

 

 دکتر اومد قهیرو بردم سمت تخت و خوابوندمش بعد از پنج دق ترانه

 

 

 هیمشکلش چ ماریخب خانوما ب _دکتر

 هم داره  جهیباال آورد سر گ ییهوی خوردیداشت صبحونه م یخانوم دکتر صب _من

 ادیجوابش م گهیساعت د مین میریگیازش م شیآزما هیخب  یلیخ _دکتر

 ممنون یلیخ _من

 خترم خواهش د _دکتر

 

 حالش بده و رنگ به رخ نداره  یلیخ ینجال چشه ول دونمیگرفتن و منم االن باال سرشم نم شینجال آزما از
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 حالش خوب شه  میخدا کنه آبج ترسمیم یلیخ ایخدا

  شیریازم نگ ایخواهر دارم خدا هیفقط  ایدن نیتو ا من

 

 دوسش داشتم یلیخ دمیب*و*س شویشونیپ دمویرو موهاش کش دستمو

 

 مادر بودم ترو خشکش کردم  هیخواهر براش باشم  هی نکهیبه جا ا شهیهم مویبا هم بود یبچگ از

 

  ضهیمر نمیندارم بب طاقت

 

  ومدیبدم م روزشیاالن از کار د یدوسش داشتم ول نکهیزنگ خورد فرهاد بود با ا میگوش

 حال جوابشو دادم نیبا ا یول

 

 الو سالم _من

 چطوره نجال  یسالم خوب _فرهاد

  ادیب شیچشه منتظرم جواب آزما دونمیگرفتن نم شیحاال ازش آزما _من

 آدرسو برام اس کن  امیخب منم االن م یلیخ _فرهاد

 باشه _من
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 رفتم باال سر نجوا .... بهش آرامبخش زده بودن خواب بود فمیقطع کردمو گذاشتم تو ک ویگوش

 

 دستش بود شمیاومد داخلو برگه جواب آزما دکتر

 

  هیخب خانوم دکتر مشکلش چ _من

 متخصص  هی شیپ نشینشون نداد بهتره ببر یزیچ شیآزما یراستشو بخوا _دکتر

 خانوم دکتر یچ یعنی _من

 سین یخطرناک یماریرو داره ب نوسیس هیماریب میخواهرتون عال میچون هنوز مطمن نشد هیجوابش چ شیبگم آزما میتونیخب ما نم _دکتر

 ل کنهعم دیفقط با نینترس

 

 شهیخب اگه عمل کنه خوب م _من

 درمانو داره  یدوره ها یهمراته ول شهیهم رهیاز بدن آدم نم چجورهیکه ه هیماریب هی نوسیدخترم س _دکتر

 

 باشه ممنون  _من

 

  دهیدکترم شن یتو اتاقو همه حرفا ستادهیوا دمیدکتر رفت فرهاد و د نکهیاز ا بعد

 

 شهیوب منجوا خانومم نترس نجال خ _فرهاد

 

 فقط نجال رو دارم  ایدن نیخداکنه من تو ا _من
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  یبخور ارمیب رمیبگ یزیچ هی رمیخانومم من م _فرهاد

  خورمینم رمینه نرو س _من

  امیباشه چن لحضه بصبر االن م _فرهاد

 

 حرفمو گوش نداد و رفت  رمیچقد گفتم س هر

 

 شده بود داریجال هم باومد ن مویآب کویپر از ک کیپالست هیبا  نیاز چن م بعد

 

 

 یآبج ینجال خوب _من

 آره خوبم _نجال

 

 واسه درمانت ایدن مارستانیب نیبهتر برمتینجال م _فرهاد

 ممنون  _نجال

 

 دادم دستش مویآب هی

 

 یریجون بگ کمیبخور  نویا _من

 رهیگینه دلم نم _نجال
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 با خبر شه  میاون از ناراحت خواستمینم یناراحت بودم ول یلینجال خ یضیاصرار نکردم بابت مر گهیچقد اصرار کردم بازم نخورد منم د هر

 

 رو تختش دیخونه بردمش تو اتاقشو لباساشم عوض کردم دراز کش میاومد مویرو مرخص کرد نجال

 از اتاق.... رونیرفتم ب منم

 

 هینجورینجوا نجال چشه چرا ا _مادرجون

 شهین خوب مداره به مرور زما نوسیس سین یمهم ادیز یزیچ _من

 هیدختر خوب یلیخ شییخدارو شکر نجال خدا _مادرجون

 ممنون مادرجون _من

 

  دمیعوض کردمو رو تخت خواب یلباس راحت هیخودمم با  یتو اتاقم لباسا رفتم

 

 تق تق تق

 

 تو ایب _من

 

 اومد داخلو درو پشت سرش بست  فرهاد
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 یداشت یکار _من

  ششیپ مینجال رو ببر دکتر خوب که هیآره زنگ زدم به  _فرهاد

 چقد خوب فرهاد واقعا ممنونتم _من

 هیچه حرف نینه بابا ا _فرهاد

 

 

 رهیحوصلم سر م یلیفرهاد من چن وقته خ گمیم _من

 مسافرت برمتیقربونت برم بزار بعد خوب شدن نجال م _فرهاد

 باشه  _من

 یندار یشد کار رمیبرم شرکت که د گهیخب من د _فرهاد

 المتنه برو به س _من

 

 نداره یاون هنوز سن چارمیبه حال خواهر ب ختمیاشک ر 

 

  ریخواهرمو ازم نگ ایدوسش دارم خدا یلیخ سوختیبراش م یلیخ دلم

 

  رونیاتاق رفتم ب از

 

 ناهار درست کنم نیخوریم ینجوا مادر چ _مادرجون
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 نداره مادرجون یواسه من فرق _من

  کنمیدرست م یباشه پس ماکاران _مادرجون

 باشه دستت درد نکنه  _من

 

 تو اتاق نجال  رفتم

 

 نجال _من

 بله _نجال

 باشه ایاصال خودتو نگران نکن یآبج_من

 باشه ممنون _نجال

 

  اوردمیبه رو خودم ن یحرف زدنش ول نیدلم شکست از ا زدیباهام سرد حرف م یلیخ نجال

 نجال زنگ خورد  یگوش

 

 منتظرم ایباشه خب پس ب یآدرسو که دار ایاشه بآره االن اومدم ب یخوب ریالو سالم ام _نجال

 

 بود یک _من

 رهیام _نجال
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  نجایا ادیب خوادیم _من

  ادتمیع ادیب خوادیآره م_نجال

  هیپسر خوب یلیخ رینجال ام گمایم _من

  یلیآره خ _ نجال

 

 رونیندونستمو از اتاق اومدم ب زیموندنو جا گهید

 

 *** فرهاد*** ��زبان  از

 

به  قتویرشوه دادم به دکتر تا حق مارستانویب دمیخدارو شکر زود رس کنهیاگه نجوا بفهمه سکته م یوا میکرد ین منو نجال چه غلطم یخدا یوا

 نجوا نگه 

 

 گوه خوردم  ایخدا دمیکردم با نجال خواب تینجوا رو هم دوست داشتم من خر ینجال رو دوس داشتم ول من

 

 خدااااااااا  کنهیمه سکته منجوا رو دوست دارم مامان اگه بفه من

 

 گول نجال رو نخورده بودم  چوقتیه کاش

 نتونستم خودمو کنترل کنم  دیبا تاپو شلوار اومد تو اتاقمو گونمو ب*و*س یمردم وقت هیمنم  هیدختر لوند نجال

 

 دمیاز دست م ینجوا رو بزود گهیچون د کنمیم هیمن گر یول کنهینم هیمرد گر گنیکردم و با بغض گوش دادم م یپل میآهنگ از گوش هی
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 ** آهنگ**

 

 ستیممکن ن گهید یول شدیزمان م هی

 

 از تو..... یقدم دور هی                      

 

 منو یرسوند نجایشدکه به ا یبگو چ تو

 

 عشق نیکه بفهمم با ا یکمکم کرد      

 

 تو دل من....... یموندگار

 یمونیم شمیبگو پ  

 بشن یام ابرنزار چشم            

 

 رمیم نجایبد شد من از ا اگه

 رمیتا بم رمیاگه بد شد م      

 رهیرو بگ ایعشق دن نیا دیبا

 رهیهوات اصال از سرم نم     
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 اوج دردم تو رو گم نکردم  یتو

      

 نزار قلبم ببازه.........            

 

 آغوش من فقط رو به تو بازه شهیهم

 دت مردماحساس واسه لبخن یمن ب    

 نشدم..... یغمت راض به

 

 خودتو بسپر به خودم  یباورم کرد اگه

 

 

 رو صورتم پر از اشک بود دمیکه تموم شد دس کش آهنگ

 

 دارم خداااااا هیچه زندگ ایخدا آخ

 کنم  یفکر هیحتما  دیبا

 

 بدبخت شدم یکنم ول یعقدمونو رسم یبه زود خواستمیبدبخت شدم نجوا رو دوست داشتم م خدا

 

  میندار گهید یبچه رو سقط کنم راه دیکنم با کاریچ حاال
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 فکر رفتم سمت خونه  نیا با

 باز کردمو رفتم داخل  دیبا کل درو

 

 مامان،،،، نجوا  _من

 

  نییایپ ادینفر از پله ها م هی دمید

 

  هیرفتن خونه همسا _نجال

 

 عه پس خوبه چون کارت دارم _من

 

  کاریچ _نجال

 

 یفهمیم خورهیبچه بدرد نم نیا میبچه رو سقط کن دینجال با نیبب _من

 

 تو همو.... دیاخماشو کش نجال

 

  یفهمیم کنمیسقطش نم کشمینه من بچمو نم _نجال

 

 یکنیدر حقش م انتویخ نیبدتر یتو خواهرش میشیاحمق اگه نجال بفهمه بدبخت م یفهمیم یسقطش کن دیبا یغلط کرد _من
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 االن بچم و عشقم مهم ترن یخواهرم بود ول ینزما هینجوا  سیبرام مهم ن _نجال

 

 یول رازیش رمیم گمیشرکت م یروز بعدش به بهانه کارا هیاونجا منم  یریبرا اصفهان م رمیگیسه روزه برات م طیبل هیواقعا برات متاسفم  _من

 میکنیاصفهان اونجا بچه رو سقط م امیم

 

 

  یرحم یفرهاد بچته تو چرا انقد ب نیبب _نجال

 

 تموم  خوامیبچه رو نم نیا _من

 

 باشه  _نجال

 

 خدا رو شکر قبول کرد یقبول کنه ول یراحت نینجال به ا کرمینم فکرشم

 

 کنهیم ونمینجوا رو از دست بدم د نکهیفکر ا یبودم حت دهیچن روز اصال نخواب نیرو تخت ا دمیتو اتاقمو لباسامو عوض کردم و خواب رفتم

 

 تق تق تق

 

 تو ایب _من



                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 اومد داخلو درو بست  نجوا

 

 حالت خوبه _نجوا

 

 آره _من

 

 یریگینم لیخوب چه خبرا تحو _نجوا

 

 شرکت یدنبال کارا رازیبرم ش دیبا ختهیشرکت بهم ر یروزا کارا نیدلم ا زیعز _من

 

 خسته شدم تو خونه یمنم ببر شهیم _نجوا

 

 شرکته یگفتم که مربوط به کارا شهینم زمینه عز _من

 

 شکال ندارهباشه ا _نجوا

 

 یبرگردم بالفاصله خانوممو ببرم هر جا دلش خواست مسافرت اونم دونفر رازیاز ش دمیقول م یول_فرهاد

 

 بگو جون من _نجوا
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 به جون تو _من

 

 نزار نجوا بفهمه کنمیخواهش م ایتعجب کرده بود خدا یلیمحکم بغلش کردم خ دیلبخند زد که دلم لرز هی نجوا

 

 

 دهش یزیفرهاد چ _نجوا

 

 فقط دلم برات تنگ شده بود  زمینه عز _من

 

 

 ..... میشامو نشست زیسر م میمنو نجوا رفت میشام بخور میکه بر زدیداشت هممونو صدا م مادرجون

 

 پس نجال کجاست _نجوا

 

 من اومدم  _نجال

 

 چن تا کاغذ دستش بود  هیشام  زیسر م نشست

 

 بهتون بگم  یزیچ هی خوامیم نیگوش کن _نجال
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  یبگو خواهر _جوان

 

 میبگو دخترم تا شامو شروع کن _مادرجون

 

 بگه  قتویخدا اگه بخواد حق ینفس بکشم وا تونستمیاون لحضه نم من

 

  نیالبته حقم دار نیدونیاگه بخوام بگم همتون منو مقصر م دونمیم _نجال

 

 نجال بگو  _نجوا

 

 منه  شیآزما یکاغذا جواب اصل نیا نیبب گمیباش م _نجال

 

 خب  _نجوا

 

  نمینمتونستم ساکت بش گهید

 .... تیشدمو با عصبان بلند

 

 بتمرگ دختره احمق  رینجال بگ _من
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 نجوا من حاملم  نیبدونن بب قتویبگم بهشون بزار حق دیشده با ریفرهاد تو ساکت شو تا االنم د _نجال

 

 امکان نداره نیا یاز ک یییییچ_نجوا

 

 داد بلند زد سر نجوا که گوشام کر شد هیخراب کرد نجوا  ویدختره احمق همه چ نییرمو انداختم پانگفتمو منم س یزیساکت شد چ نجال

 

 

 *** نجوا***��زبان از

 

 کارو باهات کرده هاااااااا  نیا ینجال گفتم ک _من

 

 شوهرت _نجال

 

  کردمیه نجال و فرهاد مبا بهتو و تعجب داشتم نگا زدینم یحرف یچکسیو تاک ساعت ه کیت یمتوقف شد و جز صدا زمان

 

 داد زدم..... هیو گر غیج با

 

 دروغه  نیامکان نداره امکان نداره بگ نیا _من

 

 فرهاد و گرفتم  قهیرفتم  هیگر با
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 دروغه  نیبگو ...بگو که دروغه بگ یزیچ هیفرهاد نفسم تو  _من

 

 نگفت  یچیه نوییسرشو انداخت پا فرهاد

 شو جلو پاش زانو زدم به نجال بود رفتم سمت دمیام بازم

 

 بگو دروغه  بگوووووو ینجال خواهر _من

 

 با نفرت تو چشام نگاه کرد  نجال

 

  رونیبرو ب مونیبچمونم تو راهه از زندگ میراسته منو فرهاد عاشق هم یراسته همه چ _نجال

 

 نجال خواهرم باشه نیا شدینم باورم

 

هدف  یب رونیرفتم سمت درو پالتومو برداشتمو با دو از خونه رفتم ب شدمیا داشتم خفه مفض نیتو ا کردمینگاشون م میاشک یو چشا یناباور با

 دمیمقصدم کجاست انقد رفتم تا ناخواسته به ساحل رس دونستمینم دمویدویها م ونهیمق د

 

 

 فکر کنم ...... یزیچ چیبه ه خواستمیکردمو گذاشتم بخونه اون لحضه نم یپل میآهنگ از گوش هی
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 ******آهنگ*

 

 اریب ادتی مویاون بغض لعنت اریب ادتیمو  یکس یسکوتو ب اریب ادتی به

 

 ...اریب ادتیهامو  یزار هیگر نیا            

 

 ادیب نیآسمون اگه زم یگفتیادمیم ادتی

 

 ...ادیدوست دارم ز یعشقم شهیهم       

 ....ادیدروغ تو خوشم م نیهنوز از ا      

 

 دمتیم یرستپیکه م یبه اون کس بخشمتیم

 

 .....دمتیمهربون ند نکهیبا ا رمیم      

 .....دنتیمنو ند کشهیم نکهیبا ا     

 

 کنمیساده م هیتو رو با بغض و گر بخشمتیم

 

 ....کنمیخالصه م اتیادگاریتو        

 کنم..... یعاشق التیکه با خ رمیم       
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 برام به اون که با توعه حسادت کنم سخته

 

 تو عادت کنم..... یخال یبه جا       

 کنم..... انتیبه خاطراتمون خ      

 

 حق حق شده یعمر هیدلم با عکس تو  حرف

       

 دوباره عاشق شده..... دنشیبا د          

 شده....... قیدقا نیتمام عمرم ا        

 

 کنهیالن فرهاد دعوام مشبه برم خونه ا 11:30من ساعت  ینگاه به ساعت انداختم خدا هیتموم شده بود  آهنگ

 

 از جلو چشام رد شد  لمیمث ف یلحضه همه چ هی

 ،،،، شوهرم  خواهرم

 کردن هر دو انتیخ بهم

 

 

به دلم زدن که تا آخر عمر خوب  یزخم هیافتادم دلمو بدجور شکستن  هیموقع شب کجا برم دوبار اشک از چشام اومدو به گر نیحاال ا ایخدا

  شهینم
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 جا بود نیگرفتم برم خونه عمه بهتر میکردن تصم هیاعت گرس میاز حدود ن بعد

 

 نگگگگگگگگیز

 

  هیک _عمه

 

 نجوام عمه جون _من

 

 درو باز کرد رفتم داخل تعارف کرد رفتم تو خونه و نشستم عمه

 

 سیحالم خوش ن دیرفت برام شربت آورد د عمه

 

 شده  یزینجوا چ _ عمه

 

 بمونم  نجایامشبو ا من شهیخوبه ....م ینه عمه جون همه چ _من

 

 شده  یحداقل بگو چ یول زمیخونه خودته عز هیچه حرف نیا _عمه

 

 کردن .... انتیباهام کردن نخواستم بدونه خواهرمو شوهرم بهم خ کاریعمه با خبر شه چ نخواستم
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 با فرهاد بحثم شده  کمینشده  یزیعمه جون چ _من

 

  میزنیبرو بخواب فردا حرف م زمیندارم برو عز ویبمون من که تنهام کس نجایا خوادیچقدم دلت ماشکال نداره نجوا برو تو اتاق مهمان هر  _عمه

 

 ریباشه شب بخ _من

 

 ینجوا شام خورد _عمه

 

 امشب بهن داد خونه خرابم کرد ینجال خواهرم شام خوب یعمه چه شام یا

 

 نجوا با توعم _عمه

 

 عمه نیگفت یها چ _من

 

 نه ای یشام خورد گمیدختر حواست کجاست م _عمه

 

 ریشبتون بخ میآره عمه جون خوردم من رفتم بخوا _من

 

 ریشب بخ_ عمه
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  دمیکه عمه گفته بود پالتوم رو در آوردمو رو تخت دراز کش یتو اتاق رفتم

 

 پاسخ از فرهاد  یتماس ب 63انداختم  نینگاه به گوش هی

 باز کنم بخونم همشونو پاک کردم  شویکی یحت نکهیبخونم بدون ا میعوض نیا یامایپ خواستمینم گهید یاز فرهاد حت امیپ 34

 

 گذاشتم رو بالشت  سرمو

 

 یکرد یبدجور دلمو زخم یرو دلم گذاشت یبدجور داغ یآخ خواهر نهیقطره اشکمو بب هیافتادم که نجال تحمل نداشت  یزمان ادی

 

 حرف نجال تو گوشمه  همش

 

 (رونیبرو ب مونیبچمونم تو راهه از زندگ میمراسته منو فرهاد عاشق ه ی)راسته همه چ

 

  شدیحرفش همش تو سرم اکو م نیا

 

 عاشقونه فرهاد آخ خدااااا داغ به دلم گذاشتن  یحرفا

 

 حقم نبود نیکردم براش ا یمن خواهر نبودم براش من مادر دمینجال رو بزرگ کردم من ترو خشکش کردم من زحمتشو کش من
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دارم خفه  ایخدا اوردمین ممیبرام سمه اسپر یاریز هیحالم خوب نبود ....... من آسم داشتم گر شدمیشتم خفه مدا کردمیم هیصب همش گر تا

  شمیم

 

گلدون  هیبود روشم  کیکوچ زیم هینفس بکشم کنار تخت  تونستمینم گهید رمیمیم کردمیهر لحضه احساس م اوردمیلحضه نفس کم م هر

 بود کیکوچ

 

 دمینفهم یزیچ گهیو د کایدستمو به گلدون رسوندمو گلدونو پرت کردم رو سرام یمو به سختبه  سمتش دراز کرد دستمو

 

 

 *** نجال ***��زبان از

 

اتاقشو  لینگرانش بودم فرهادم رفته بود تو اتاقشو همه وسا یازش متنفر بورم ول نکهیبا ا رونینجوا با اون حالش از خونه رفت ب نکهیاز ا بعد

 شکسته بود 

 کردیبهم نگاه م یم مث مار زخمجون مادر

 

 

 داره اه  کاریچ یزنگ خورد عمه خانوم بود آخه نصف شب میکنم گوش کاریفکر بودم که چ تو

 

 عمه رو ندادم دوباره زنگ زد جواب دادم  جواب
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 عمه جون یسالم خوب _من

 

آوردمش  یبه بدبخت  رهیگیم یکرده بود که نفس تنک هیرناراحت بود که انقد گ یاز چ دونمینجوا امشب خونه من بود نم نیخوبم نجال بب _عمه

  یایبهش ندارن تو رو خدا زود ب یدیام نجامیا مارستانیب

 

 باشه عمه االن اومدم _من

 

 قطع کردمو رفتم سمت اتاق فرهاد تلفنو

 

 تق تق تق

 

 .... مارستانیب میبر دیفرهاد درو باز کن زود باش ترو خدا درو باز کن با _من

 

 باز شد یبد یآوردم در با صدا مارستانویب اسم تا

 

 چرا مارستانیب یچ _فرهاد

 

  مارستانینجوا رو بردن ب _من

 

 شده یچرا چ _فرهاد
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  مارستانیعمه زنگ زد گفت نجوا رو بردن ب دونمینم _من

 

  میخاکبرسرم شد زود باش بر _فرهاد

 

 کنهیم هیاره گرد شهیکه پشت ش دمیعمه رو د مارستانیب میرفت عیفرهاد سر منو

 

 

 نگاه کردم  شهیعمه و از پشت ش شیرسوندم پ خودمو

 

 نابود کردم  شویکردم با خواهرم زندگ کاریمن چ ایخدا

 

  مارستانیرو تخت ب نمیتحمل ندارم خواهرمو بب گهید خوامیبچه رو نم نیا گهید من

 ....ریزنگ زدم به ام دمییدو رونویزدم ب مارستانیاز ب عیسر

 

  نمتیبب خوامیم ایب ییکجا یخوب ریالم امالو س _من

 

 آدرس بده امیموقع شب کجا ب نیا یشد ونهیسالم نجال د _ریام

 

 عاشق فرهاد نبودم همش ه*و*سم بود فهممینشستمو زار زدم به حال خودم من حاال م مکتایآدرسو بهش دادمو قطع کردم رو ن عیسر
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 سوار شدم عیسر دمیو د ریام نیگذشته بود که ماش یا قهیدق ستیب بایتقر

 

 کنمیتو رو خدا کمکم کن خواهش م یبهت بگم ول یزیچ هی خوامیفرهاد م _من

 

 خو بگو چته  یا ونهیدختر د _ریام

 

 جمعش کنم  یچجور دونمیکردم االنم نم یغلط هیمن  ریام نیبب _من

 

  گهیخب بگو د یدقم داد _ریام

 

 یشیازم متنفر م یمطمنم اگه بفهم _من

 

 یکرد یچه غلط نمینجال بگو بب _ریام

 

 

 بهش بگم  یچجور دونستمینم هیگر ریز زدم

 

 من حاملم ریام _من
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 ییییییییچ _ریام

 

  خوامیبچه رو نم نیسقطش کنم من ا خوامیحاملم م یدیدرست شن _من

 

سر فرصت بهت بگم عاشقتم بودم  دهیشدم برات حلقه خر یه*ر*ز*ه لجن منه خرو بگو عاشق ک یدیخواب یشعور با ک ینکبت ب _ریام

  یکرد زیتو احمق منو بدجور سوپرا یکنم ول زتیسوپرا خواستمیم

 

 رو ندارم یزندگ نیکشش ا تونمینم گهید ایبهش زل زدم خدا یناباور با

 

  نییپا نمیگمشو از ماش _ریام

 

 صبر کن  ریا...ام _من

 

  رونیمن ندارن گمشو ب یتو زندگ ییه*ر*ز*ه ها جا _ریام

 

  مارستانیشدمو رفتم سمت ب ادهیپ نیتحمل کنم از ماش تونستمینم گهید

 

 ششیپ دمیینشسته بود دو مارستانیب مکتیکه رو رو ن دمیو د فرهاد

 

  خوامینم گهیبچه رو د نیجا که بشه بجه رو سقط کرد من ا هی میفرهاد بر _من
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 حقم داشت  کردیبا تعجب و نفرت نگام م فرهاد

 

  میسقطش کن میمن که همون اول گفتم بر مارستانیرو تخت ب وفتهیزنم ب یخواستیو فقط مه*ر*ز*ه لجن ت _فرهاد

 

 میسقطش کن میبر میاالن خودمم راض یغلط کردم ول _من

 

 

 دکتر متخصص ربرمتیباشه فردا صب م _فرهاد

 

 باشه _من

 

  کردمینگاه م شهیاز پشت ش مارستانیتو راه رو ب رفتم

 

 ترو خدا منو ببخش  یخراب کردم آبج شویخودم زندگ که یزده بودم به خواهر زل

 

 بود که خواهرمو بهم برگردونه نیبد بود تنها خواهشم از خدا ا یلیخ حالم

 

 دکتر به خودم اومدم یصدا با
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 خانوم  _دکتر

 

 نییدکتر بفرما یبله آقا _من

 

  نیماریب نیشما همراه ا _دکتر

 

 شده یزیبله چ _من

 

 ومد بهوش ا مارتونیب _دکتر

 

 ممنونتم ایباشه خدا دهیخدا انقد زود منو بخش شدینم باورم

 

 کجاست میاالن آبج _من

 

 بخش میمنتقلش کرد _دکتر

 

 دکتر یممنونم آقا _من

 

  فسیخواهش وظ _دکتر
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  نهیبب ختممیر یحت خوادینم زارهینجوا ازم ب دونمیم

 کنمیکه نجال بهوش اومد منم صب بچه رو سقط م حاال

 

 

 *** نجوا ***��زبان از

 

 از نجال بود نه فرهاد...... یچشامو باز کردم فقط عمه و مادرجون باال سرم بودن نه خبر یوقت از

 

 رو گونم  ختیجلو چشام اومد اشکم ر یهمه چ دوباره

 

 امروز همون نجال اشکمم در آورد.... یول دیب*و*سیمنو م شینجال با عشق خواهر یروز هیکه  یا گونه

 

 یکنیم هیااا خدا مرگم بده باز چرا گرعه وا _عمه

 

 عمه جون یچیه _من

 

  یکنیم هیگر یآخه پس چته چرا ه _عمه

 

 یتنهام بزار شهیعمه م _من
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  رونیباشه من رفتم ب _ عمه

 

 دمیو خواب ومدیمنم خوابم م رونیو مادرجون با هم رفتن ب عمه

 

 چشامو باز کنم رو نداشتم..... نکهیله اتو موهام حوص دیکشینفر دست م هیبودم که  یداریخوابو ب تو

 

  کردیساعت گذشته بود و اون هنوزم دستش تووموهام بود و نوازشم م مین بایتقر

 

 خون جلو چشامو گرفته بود  دمیکه د یزیباز کردمو از ج چشامو

 

 رونیگمشو از اتاق ب _من

 

 ستمینجوا اشتباه نکن بخدا من مقصر ن _فرهاد

 

 و چشامو بهش زل زدم ت ختمینفرتمو ر تمام

 

 گمشو _من

 

 نجوا ترو خدا به حرفام گوش کن _فرهاد
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 گوش بدم فقط گمشو  خوامینم _من

 

  نمیلرزونشو بب یشونه ها خواستمیاشکشو ...رومو با نفرت برگردوندم نم دمید

 

  ارمیهر جور شده دلتو بدست م یباشه تو تا آخر مال من ادتی زویچ هیفقط  _فرهاد

 

 ....دمویکش غیج هیخودش متنفر بودم  حرفاشو از

 

 نمیبب ختتویر خوامیگمشووووووو نم _من

 

  گردمیبرم یول رمیباشه م _فرهاد

 

 .... شهیرفت برا هم فرهاد

 

 باهام کنن یکار نیچطور روشون شد همچ نایاز شوهرم ا نمیکه برنگرده اون از خواهرم ا بره

 

 خونم بردمینجال رو نم شکستویقلم پام م کاش

 

 گرفتم بخوابم ..... میتصم خوردمیغصه م ختمویریدل شکسته فقط اشک م با
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 شدم  داریتو دستم از خواب ب یزیحس سوزش چ با

 

 یخانوم یشد داریب _پرستار

 

 آره ساعت چنده _من

 

 صبه 9ساعت  _پرستار

 

 ممنون  یآها مرس _من

 

  زمیخواهش عز _پرستار

 

 رفت و عمه اومد داخل پرستار

 

 

  زمیلت خوبه عزحا _عمه

 

 ممنون عمه _من

 

 بلند شو اماده شو  کننیمرخصت م گهیساعت د هی _عمه
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 شالمو انداختم رو سرمو نشستم رو تخت  دمیبلند شدمو مانتو شلوارمو پوش مارستانیحوصله از رو تخت ب یب

 

 همرام ببرم  میحتما اسپر رمیکرد که هر جا م هیاومدو مرخصم کرد و توص دکتر

 

 سمت خونه عمه....... میرفت مویخارج شد مارستانیدکتر با عمه از ب یها هیتوصاز  بعد

 

 

 دارم نه فرهاد ..... یکه نه از نجال خبر شهیدوماه م بایتقر

 

 کار متنفرم .... انتیخ یاز آدما یول ستمین یا هینیآدم ک من

 

که از  شدیاصالح نکردم دوماه م شدیمو موهامم رنگش رفته بود دوماه مانداختم ابروهام پر شده بود صورتمم پر از  نهینگاه به آ هیشدمو  بلند

  دمیند ویعمه کس رینرفتم و غ رونیخونه ب

 

 فکر کنم  هی دیخسته شدم با تیوضع نیا از

 رونیبرداشتمو رفتم از خونه ب فممیشامم انداختم رو سرم ک دمویمانتو با شلوار پوش هی

 

 

 ..... میشگیهم شگاهیشدمو رفتم سمت آرا یوار تاکسس ابونیکردم رفتم سر خ یرو ادهیپ
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 به خودم کردم  نهینگاه تو آ هیبه خودم اومدم چشامو باز کردمو  شگریآرا یصدا با

 وصورت اصالح شده موهامم رنگ شده .....خوشگل تر از هر دفعه شده بودم  ابرو

 

 پولشم حساب کردم  دمویالزمه رو خر کردمیکه فکر م یزیفروشگاه هر چ رفتم دمویخر وهیم یفروش وهیم هیحساب کردمو رفتم  شگرویآرا پول

 

 عمه بزنم ...... یخونه هم رفتم داخلو تا خواستم صدا یباز کردم رفتم داخل ....از در ورد دیبا کل درو

 

 دوباره داغ دلم تازه شد ... دمویاخمامو تو هم کش کنهیم کاریچ نجایا نیچشامم شک داشتم ا به

 

 ها نجایا یایبهت گفت ب یک _من

 

قراره  شناختمشیهمون پسره که م ریهم با فرهاد ندارم ام یرابطه ا چیبدم من بچه رو سقط کردم و ه حیاومدم برات توض نیصبر کن بب _نجال

 ... یخواستگار ادیب

 

 

برم ....ترو  رانیاز ا شهیکنم و برا هم یمن عروس یخواستگار انیب نایخونت تا ا ایب یدر حقم کن یلطف هیبار  نیاومدم ازت بخوام برا آخر_نجال

 کن  یبار در حقم خواهر هی نیخدا هم
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  یدر حقم کرد یکنم هه تو چه خواهر یخواهر _من

 

 نییسرشو انداخت پا دیتو چشام نگاه کرد نفرتمو د نجال

 

 

 برو نجایاز ا _من

 

 کردم من غلط کردم منو ببخش یخواهر من بچگ _نجال

 

  کردمیقط نگاش منگفتم ف یچیه

 

  امیب تونمیمتاسفم من کار دارم نم _من

 

 ....مهیپنجشنبه خواستگار کنمیکن خواهش م یبرام خواهر گهیبار د هیبار فقط  هینجوا  _نجال

 

 حاالم گمشو  امینم _من

 

 نگفت ..... یچیبهم زل زد ه شیاشک یبا چشا نجال

 

 کرده .... کاریاومد چ ادمیکنم که دوباره لحضه دلم براش سوخت خواستم بغلش  هیلحضه فقط  هی
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 از فرهاد نبود ...... یخونه خبر میرفتو منو عمه موند  نجال

 

  ستمین دشیتو ق ادیبعد از اون کارش ز منم

 

 خوشگل شده بودم  یلینگاه به خودم انداختم خ هی نهیعوض کردم تو آ لباسمو

 

 

 نه ..... اینجال  یخواستگارفکر کردم که برم تو مجلس  نیرو تختو به ا نشستم

 

 برو گفتینرو ....قلبم م گفتیم عقلم

 

 نداره ویدلم براش سوخت گ*ن*ا*ه داره اون که جز من کس راستش

 

 

 .... شیگرفتم برم تو مجلس خواستگار میتصم

 

 خوادیخبر داره و بازم نجال رو  م یاز همه چ یعنی هیچه پسره احمق گهید نیا اه

 

 مامانمو..... یاومد حرفا ادمیو رو تخت  دمیکش دراز
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 مواظب نجال باشمو تنهاش نزارم کاش پدر مادرم زنده بودن  گفتیم شهیهم مامانم

 

 در حقم کردن .... یبزرگ انتیخواهرمو شوهرم چه خ نیدیاونام م کاش

 

 از اتاق.....  رونیشدمو شالمو درست کردم رفتم ب بلند

 

 عمه _من

 

 جانم _عمه

 

  میدار یغذا چ _من

 

 پلو یماه _عمه

 

 خوشمزس  یلیخ یوا _من

 

 میسفره رو بنداز تا نهارمونو بخور ایب زمیآره عز _عمه

 

 رمان خوندم تو اوج رمان خوندن بودم که در اتاقمو زدن  هیرفتم تو اتاقم و نشستم  میناهارو خورد نکهیاز ا بعد
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 تق تق تق

 

 تو ایب _من

 

 بود  هویظرف م هیاومد داخل و تو دستشم  عمه

 

 ..... یرو مبل کنار نشست

 

 یکنیم کاریخب نجوا چ _عمه

 

  خونمیدارم رمان م یچیه _من

 

 نه  اینجال  یتو مجلس خواستگار یریم نکهینه منظورم ا _عمه

 

 برو گهینرو قلبم م گهیشدم عقلم م جیعمه گ دونمینم _من

 

 ببخششتو هم  مونهیکه نجال پش ینیبیم یبه حرف قلبت گوش بده دار _عمه

 

  ایشما هم ب رمیعمه پس من تنها نم _من
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 نجایا انیزنگ بزن نجال بگو بهشون بگه ب هیخونه عروسه  نجایا انیب دیآخه اونا با میعه واااا خودمون کجا بر _عمه

 

  دمیبا محبت عمه رو ب*و*س بلندشدمو

 

  یخوب یلیعمه خ _من

 

  زمیاز خودته عز یخوب _عمه

 

 ه نجال رو گرفتم ...برداشتمو  شمار تلفنمو

 

 الو سالم  _من

 

 یتو بهم زنگ زد شهیباورم نم یسالم آبج _نجال

 

  یخونه عمه خواستگار نجایا انیخانوادش بگو ب رویبه اون ام نیزر مفت نزن ....بب _من

 

 کنهیعمه قبول نم _نجال

 

 اتفاقا خود عمه گفت بهت بگم  _من
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 گمیچقد خوب باشه بهشون م یوا _نجال

 

 یبا _من

 

 یبا _نجال

 

 زیقطع کردم و گذاشتمش رو م تلفنو

 

 شد  یخب چ _عمه

 

 قبول کرد عمه جون  _من

 

 خداروشکر  _عمه

 

  انیاونا پس فردا م میخونه برس نیبه ا کممیاز فردا  دیبا

 

 باشه عمه جون  _من

 

  کردمینگاه مردم م ستادمیمنم بلند شدمو پشت پنجره وا رونیاز اتاق رفت ب عمه
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 د، زن، بچه، ....همه در حال رفتو آمد بودنمر 

 

 

 قدم بزنم  کمیگرفتم  میبود تصم یبارون هوا

 

 خواستم برم..... دمویپالتو و شال پوش هی رونویاتاقم رفتم ب از

 

 عمه یرینجوا کجا م _عمه

 

 

 قدم بزنم  کمی رمیم _من

 

 مواظب خودتم باش ایزود ب زمیباشه عز _عمه

 

 اظب خودت باشچشم عمه تو هم مو _من

 

 باشه گلم برو _عمه

 

 دینفر دستمو کش هیخودم بودم که  الیتو فکر و خ داشتمیآروم قدم برم رونویخونه رفتم ب از
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 سرمو نگاه کردم ...... پشت

 

  هینجوریچرا ا هیمرد ک نیمن ا یخدا

 

 دستمو ول کن نفهم خر  کهیمرد _من

 

 داد نزن فرهادم   غویانقد ج _مرد

 

 بلنده  یلیبلند شده موهاشم خ ایمث روحان ششیفرهاد باشه چقدر الغر شده ر نیا دشینم باورم

 

 یکرد کاریباهام چ نیشدم المصب بب ینجوریآره تعجب کن از فکر توعه که ا _فرهاد

 

 باهاش حرف بزنم تپش قلبم رفت باال ....  تونستمیقفل شده بود نم زبونم

 

 تحمل کنم تونستمینم گهیم گلومو گرفتم دبا دست شدیبرام سخت م دنمیکم نفس کش کم

 

 خدا غلط کردم من گوه خوردم  یهمراته وا تیاسپر _فرهاد

 

 شدیکم حرفاش برام گنگ م کم
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 اشاره کردم  نیکه افتاده بود زم فمیدستم به ک با

 در آورد  مویباز کرد و اسپر فویدر ک عیسر هیمنظورم چ دیفهم فرهادم

 

 

 خوادیاز جونم م یچ ایچرا دوباره اومده خدا رمیخدا کم مونده بود بم یوا

 

  نمینحستو بب افهیق خوامیلطفا از جلو چشام گمشو نم _من

 

  میکنم ببخش کاریبگم چ یچ گهید _فرهاد

 

  رونیب یگمش میببخشمت که از زندگ تونمیم یفقط موقع _من

 

 هیهم من هم نجال  دونمیبهت وقت بدم م خواستمیم نکهیغتو نگرفتم برا ادو ماه سرا نیاگه تو ا یفهمیچرا نم تونمینجوا من بدون تو نم _فرهاد

 ببخشم مونمیکردم پش یاشتباه

 

 هاشو به هم چسپوند کهیت شهینم گهید شکنهیم وانیل هیوقتا دل آدم مث  یبعض _من

 

 چسپونمیدلتو م یها کهیمن ت تونمیمن م _فرهاد
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  زمیکه تا آخر عمر اشک بر نیهم کردب یانتیخ هی نیکرد انتیشماها بهم خ شهینم _من

 

 نجوا غلط کردم ببخشم  _فرهاد

 

  ستیدر کار ن ینه ببخشش _من

 

  کنمیخواهش م مونیسر خونه زندگ میبر ایب _فرهاد

 

 تا چه حد یکه شبا من تو اتاق خوابت بودمو روزام خواهرم ....نامرد یکدوم خونه ...همون خونه ا _من

 

 

 زبونم قفل شد  دمیکه د یزیتحملش کنم سرمو گرفتم باال تا بهش بگم بره ..... که با چ تونستمینم گهید دجلو چشامو گرفته بو خون

 

 ختیریبارونم نم نم م کردیم هیرو سرشو گر ختیرینشسته بود اونطرفو خاک م فرهاد

 

  دیکوبیم نمیوار به س ونهیبراش سوخت و تپش قلبم رفت باال قلبم د دلم

 

 رفتم سمتش نشستم رو به روش ... کنهیم هینشسته گر میگمن عشقم زند یخدا
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 تا برم جونمم بدم ... یجونشم بده اگه عشقمو حرفامو باور ندار دیآدم برا عشقش با یول کنهینم هیمرد گر گنیم _فرهاد

 

 دیچکیزدم تو چشاش از موهاش آب بارون م زل

 

 شهیکه نفس منم قطع م یآخه نفسم اگه جونتو بد _من

 

 کردیتو چشام نگاه م یبا ناباور فرهاد

 

 کرد  هیحرکت منو تو بغلش گرفتو گر هی با

 

  گرمیدوستت دارم ج یلیخ یمیزندگ یعشقم ینفسم یامینجوا دن _فرهاد

 

 منم دوستت دارم نفسم  _من

 

 ازت دارم  یخواهش هینجوا  _فرهاد

 

 بگو  _من

 

 تو سرم  یاشتباهمو بکوباشتباه کردم دوس ندارم هر لحضه  دونمیمن خودم م _فرهاد
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 ارمیبه روت نم چوقتمیندارم ه ینه نگران نباش من کار _من

 

  دیدوباره محکم بغلم کرد و گونمو ب*و*س فرهاد

 

  کنمیم تویبه موال نوکرتم تا آخر عمر نوکر _فرهاد

 

 بردارم  لمویخونه عمه وسا میبر زمیعز _من

 

 چشم خانومم  _فرهاد

 

 کرد یخوشبخت یکردم خوشحال  شد و برام آرزو یبا فرهاد آشت دیعمه هم فهم میبرداشت لمویخونه عمه وسا میرفت

 

 سمت خونه خودمون در و فرهاد باز کرد رفتم داخل .... میرفت

 

 

 یسالم دختر گلم خوش اومد _مادرجون

 

  نیسالم مادرجون خوب _من

 

 یدیخوشحال شدم که پسرمو بخش یلیخوبم خ زمیآره عز _مادرجون
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 ینبخش زتویعز شهیمگه م _من

 

 الغر شده  یلیخ خوردیمدت اصال غذا نم نیتو ا نیفرهادو بب میشام بخور ایدخترم ب _مادرجون

 

 یحموم حساب هیبره  دیآره الغر شده با _من

 

  میمن چرک یبگ یخوایم یعنیخانومم  _فرهاد

 

  یستین شییخدا _من

 

 گوشم .... رفت تو آشپز خونه فرهاد اومد کنارمو در مادرجون

 

  میخوابیشب باهم م میعه پس من چرک _فرهاد

 

 من عمرا کنارت بخوابم تتیوضع نیبا ا _من

 

 

  دیبلند خند یبا صدا فرهاد
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 حموم  رمیچشم االن م _فرهاد

 

 شامتو بخور بعد برو  نیبش _من

 

  خورمیبعد م امیبرم حموم ب خوادینم گهینه د _فرهاد

 

 ایباشه زود ب _من

 

 شهبا _فرهاد

 

 کرده بود و ناز شده بود رییتغ یلیرفت حمومو اومد خ فرهاد

 

 

 سال بعد 1

 

 

 نجوا ��زبان  از

 

  زنمیحرف م یوقتا باهاش تلفن یگاه کایرفته آمر شهیکرده نجال ازدواج کرد و برا هم رییتغ زایچ یلیسال خ هی نیا تو
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  ارمیبه رو خودم نم یدلتنگشم ول یلیخ االنم

  ادیم اسمشم گذاشتم نجما که به اسم خودمم بدختر ناز دار هی

 

  کنهیم یخانوم ازدواج مجدد کردنو االنم با شوهرش زندک عمه

 

 خوش اخالق و مهربونه یلینزاشتم چون خ یاصرار داشت برگرده ول یلیخ کنهیم یجونم با ما زندگ مادر

 

 

  دمینشست رو شونم رومو برگردوندمو فرهاد و د یدست

 

  کنمیحواست کجاس دو ساعته دارم صدات مخانومم  _فرهاد

 

 یتو فکر بودم کار داشت نیببخش _من

 

 یدیانجام نم فتویبله که کار دارم چرا وظ _فرهاد

 

 یا فهیچه وظ _من

 

 برا شوهرش انجام بده  دیبا یکه هر زن یا فهیهمون وظ _فرهاد
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 خنده فرهاد بلند شد یکه صدا نییگرفتم سرمو انداختم پا منظورشو

 

 من قربون اون خجالتت بشم _ رهادف

 

 خدانکنه _من

 

 تو تخت ایبرام بپوش ب ایخانومم از اون لباس صورت _فرهاد

 

 در آورده پروووووو حرصمو

 

 فرهادددددددددددددد _من

 

 جون خخخخخ _فرهاد

 

 کوفت _من

 

 شیمنم همراه دیب*و*سیم یشتریلبامو با شدت ب تو چشام نگاه کرد کم کم نگاش به لبام خورد درجا لباشو گذاشت رو کمویاومد نزد فرهاد

 کردم 

 

 حرکت بغلم کردو گذاشتتم رو تخت و.........  هیبدتر شدو تو  کنمیم شیمنم همراه دید یوقت
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 نجما تو اتاق بود یاحتماال رفته شرکت ول سیفرهاد کنارم ن دمیشدم د داریاز خواب ب یوقت صب

 

  

 مادرجون ........ شیخسته شدم بردمش پ یکردمو و وقت یباهاش باز کمیدادم بخوره  ریش خواستیم ریو ش کردیم هیگر نجما

 

 تو اتاق بودم که فرهاد در اتاقو باز کردو اومد داخل .... رونیاومدم ب دمویچیدوش گرفتم حوله رو دور خودم پ هی رفتم

 

  یشرکت باش دیتو که با یکنیم کاریچ نجایوااا ا _من

 

 رو انجام دادم اومدم همه کارا  _فرهاد

 

 خب  _من

 

 دخترم کجاست  یچم شده همش دوس دارم تو خونه باشم راست دونمینم شبیخب به جمالت از د _فرهاد

 

 مادرجونه شیپ _من

 

 زره شده  هیدلم براش  ارشیبرو ب _فرهاد
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 باشه  _من

 

  دیرو د نجما رو از مادرجون گرفتمو اومدم فرهاد رو تخت لم داده بود تا نجما رفتم

 

 ب*و*سسس یکه کپ مادرت ییقربونت برم بابا _فرهاد

 

 مونهیبچه رو محکم نب*و*س جاش م _من

 

 شد و نجما رو گذاشت اونطرف تخت و بغلم کرد و لباشو گذاشت رو لبام ..... یحرفو زدم فرهاد جر نیا تا

 

 نجما فرهاد ازم جدا شد  هیگر غویبا ج یول

 

  قربون دختر حسودم برم _فرهاد

 

 کردن با نجما بود  یمشغول باز فرهاد

 

  هیخوب و عال یلیخ مونیزندگ
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 که عاشقن  ییبه  تمام اونا میتقد

 ��یعنی؟ عشق

 ️❤گم شدن درباغ دل    

 ��یعنی؟ عشق

 ️❤می ستایم من تورا   

 ��یعنی؟  عشق

 ️❤درپی تودربدر    

 

 ی: فاطمه ساالرسندهینو

../wWw.Roman4u.iR

