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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

   

                  

 

 اول _پارت# ��

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 ��ن یآفر عشق  خداوند نام به ��     

        

 

 خواب مونده بودم . شهیمثل هم دوباره

 .  دمیدو نمیکردم و به سمت ماش  یعجله با مامان خدا حافظ  با

 خارج شدم وبه سمت دانشگاه به راه افتادم . اطی باز کردم و با عجله از ح موتیخونه رو با ر در

http://www.romankade.com/
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و من با حرص    شدیچراغ قرمز م دمیرسیبا من لج کرده بودند تا بهشون م  ییراهنما  یچراغ ها دوباره
 . گفتمیو زمان ناسزا م نیو به زم دمیجویلبم رو م 

 .  دمیرس ساعت به دانشگاه میبعد از ن  باالخره

 یو نه جلو نگیپارک کردم چون مطمئن بودم نه تو پارک ابونیرو باالتر از دانشگاه کنار خ   نیماش
 نخواهم کرد. دای پ ی پارک یدانشگاه جا

شدم و   ادهی پ  نیانداختم و بعد از مطمئن شدن از مرتب بودنم از ماش  نهیبه خودم تو آ یسرسر  ینگاه
 به سمت دانشگاه رفتم .

 و وارد دانشگاه شدم.  دمیمقنعه ام رو جلو کش  یکم  فتمیحراست دانشگاه ن  ریکه گ نیترس ا از

همهمه   یصدا شدم یم کتریبه کالسم نزد  یبود .هرچ دهیچ یهمهمه دانشجو ها در سالن پ  یصدا
استاد در  ی دمت گرم از غرغرا ایلب گفتم:خدا ریز  ومدهی استاد هنوز ن دادینشون م نیوا  شدیم شتریب

 امان ماندم. 

 کالس رو باز کردم همه بچه ها اومده بودند. در

 که اخر کالس نشسته بودند رفتم.رو بهشون گفتم :  پمونیسمت اک  به

   یپرتقال ی_سالم بر و بچ ,صبح عال

   نیبش  نجایا ایو گفت :روژان ب دیباخندیز

 

 گذاشتم  زیم یرو فمینشستم و ک بایکنار ز رفتم

 

 کرد وگفت:   یاخم یالک بایز

   ؟یاومد ری _روژان خانوم باز که د

 : مهسا
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 _احتماال باز خانوم خواب مونده طبق معمول 

 بچه ها خودمو لوس کردم و گفتم:  مثل

   قای_اوهوم دق

 .  دیو مهسا بلند شد و نگاه همه به سمت ما چرخ بای ز خندهیصدا

 

 گفت:  یبا ناراحت   بایز

 کرده    رییکتاب تغ نیاستاد ا نیدی_شن

 

 حواسم باشه صدامو بردم باال و گفت :  نکهیا بدون

   ه؟ی_نهههه واقعا!!!حاال استادش ک

 گفت:  کردی که لبخندش رو کنترل م یحال   مهسادر

 . ینداشتمون رو هم برد یذره ابرو هیرو سرت .همون  ی_چه خبرته کالس رو گذاشت

 هی استادش ک نمی_خب حاال مامان بزرگ غرغرات تموم شد.حاال بنال بب

.از اونا که به چشم  هیمعتقد و مذهب  یلیکه خ  دمیاز بچه ها شن یول  قیدق دونمی_مامان بزرگ عمته. نم 
   نیو همش زم  کنهیدخترش نگاه نم یدانشجوها

  کنهیم متر

 عممه  ایرو روشن کن .عمم مامان بزرگمه   فیتکل زمی _عز

 گاز بزنه. زوی کم مونده بود از خنده م زیخنده و سرش رو گذاشت رو م  ریزد ز  یپق  بایاتمام حرفم ز اب

 گفت:  میپررو نش بایلبخند نزنه تا مثال من و ز کردی م یشده بود و سع یکه از دستم کفر  مهسا
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 _کوفته

 بودن جوون بود .استاد  یبرا  یادیوارد شد .ز دیکالس باز شد به سمت در نگاه کردم استاد جد در

 به کالس انداخت و گفت:  ینگاه  زیم یرو فشیرفت و بعد گذاشتن ک  زشی سمت م به

  دیبپرداز لیمضاعف به تحص  یوبا انرژ   دیرا گذرانده باش  یخوش التیتعط  دوارمی.امکمی _سالم عل

 دنیبا د دیهستم.شا زانیدرخدمت شما عز یاستاد علو یترم به جا نیشمس هستم ا انیک من
   دکهی خودتون فکرکرده باش شی ظاهر من پ

که کالس رو جوالنگاه انتقام از    یاما نه به طور  می.من جدستین  نطوریشمس بد اخالقه.نه ا استاد
 دانشجو قرار بدم 

در   یاستاد علو نیقوان  تیودوستانه با رعا گذارمیاحترام م دیکه قبال در کالس داشت ینی.من به قوان
   میپرداز یمو تعلم  میکنارهم به تعل 

  کنمی.چندنکته رو خدمتتون عرض م 

اومد   ش یپ ی.اگرهم مشکل  دیریتا مطلب رو خوب فرا بگ دی در کالس حضور داشته باش  دیکن ی.سعکی
 تو کالس حضور    دیتونستیکه نم

   ستین  یمشکل دیبگذار انیباخودم درم دیکن دایپ

بهتره و   عتایطب دی.بعداز ورود من به کالس و شروع درس اگر با دقت تمام حواستون رو به من بددو
 داشت با    یکار  یاگر هم کس

 انجام بده  تونهیم اجازه

 تمرکز بهتر در کالس   یبرا میکنی م لنتیرو سا  هامونیباهم گوش ی.به محض شروع کالس همگسه

. و اگرهم نه که یکه چه عال دیر یکه اگه نمره بگ شهیامتحان گرفته م هیهر فصل ازتون  ی.انتهاچهار
  رم یگیمجددا امتحان م

 . میکنیشما شروع م  یخدا و همکار  ادیدوستان کالس رو با  خب
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 . میاول از همه بهتره باهم آشنا بش خب

 

 رو شروع کرد . ابی حضور و غ  ستیطبق ل شمس

به لحن لوس   ی.حت کردی برخورد م  دتیو با جد کردیدختر نگاه نم یبه دانشجوها ابیحضور و غ موقع
 .  کردی نم ی توجه  دنیپرسیچندتا از دختر ها که سوال م

رو   فشی کالس تمومه ,ک دیمطالب گذشته رو مرور کرد و در اخر کالس با گفتن خسته نباش یکم
 برداشت و از کالس خارج شد  

 همهمه بچه ها بلند شد.  یصدا 

 بود .  یگر یچه استاد ج یوااا گفتیم یکی

 . فتهینگاهمون کنه نکنه به گناه ب  دیترسیچقدر امل بود م گفتیم یکی اون

 م یرو جمع کردم و با بچه ها از کالس خارج شد لمیکه هنوز تو شوک استاد شمس بودم وسا یحال  در

  

               

 دوم _پارت# ��

 ی:زهرا فاطم سندهینو��

 

 

 به بچه ها کردم و گفتم:  رو

 غش کنم  ی.کم مونده از گشنگ میبخور یز ی بوفه چ میبر دیا هیپا-

 زد تو سرم و گفت:   بایز
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جنازه   هیشب  ینجور یکه ا یصبحونه بخور   یبش داریزود ب کمی صبح   یر یم یم زمی_خاک تو سرت بشه عز 
 ینش

ترک عادت موجب مرضه.من صبح زود   گنیم یدی.مگه نشننهی .چقدر دستت سنگی_دستت بشکنه اله
 بشم تا اخر شب کسلم. داریب

 و گفت:  دیخند مهسا

 خندق بال.   نیتو ا یز یبر میریبگ  یز یچ هی میبر ایب می شد هی_باشه بابا توج 

 _اخ جوون مهمون تو 

 _پرورنشو بچه پررو  

 جانم  یمونه. اوک ینم یحرف  گهیبچه پررو ,د ی_مهساجون خودت گفت 

 

 و گفت :  دیخند  بایز

 . کنمی روز شام مهمونت م هیمن خودم  یایبرب  نیاز پس زبون ا ی_اگه تونست

 

 .  میدیبه بوفه رس میدیخندیکه م یدرحال 

 میو نشست میرفت  مانی شگیهم زیبود .باهم  به سمت م ده یچی تو بوفه پ یارامش بخش کیموز یصدا
. 

 

 مهسا کردم و گفتم: روبه

 خوام یم کیمن نسکافه با ک زمی _عز

 ؟یندار  لیم گهید یز ی_تو رو خدا تعارف نکن .چ



 روژان

8 
 

 .ه یکاف نیهم زمی_نه عز

 

 گفت :  رفتیور م  شیکه با گوش  بایز

 

 !ری بگ خوادیم نی که ا نای_واسه منم هم

 

 مسئول بوفه رفت.  یم یعظ  یبدون حرف به سمت اقا مهسا

  

 با سفارشاتمان آمد کنار من نشست.  مهسا

 ا کردم و گفتم: انه  روبه

 

 د؟ یخر میاس عصربر هیپا ی_بچه ها ک 

  

  ی اتم بدجور.فقط بگو چه ساعت  هی:من پامهسا

 شه؟؟؟یمگه م میبدون من!!مگه دار دی:خربا یز

 دنبالتون.  امی م دی_پس حله ساعت هفت آماده باش

  

 و گفت:   زیم یرا گذاشت رو  شیگوش بایز
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 ست؟؟؟ ین ری_روژان به نظرت هفت د

  

 گفت:  مهسا

 خونه  میبعد شام بر میشب خوش باش  کیبابا   الیخ  یب-

  

 .   دیاذان در محوطه دانشگاه به گوش رس یموقع صدا همان

 گذاشتم و بلند شدم به بچه ها گفتم:  زیم  ینسکافه را رو فنجان

 

 ام ی من برم نمازمو بخونم و ب دی_تا شما قهوه اتون رو بخور

 

 داخل دهانش گفت:  گذاشتیرا م کشی که ک یحال   مهسادر

 نداره.  ازیبابا .خداکه به نماز خوندن تو ن الی خ  ی_روژان ب

 گفت:  بایز

 بارحق با مهساست.   نیاستثنائا ا-

 

 دنیاز حرفش هم شروع کرد به خند بعد

 جفتشان کردم و گفتم:  روبه
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من به  ی ره ول ندا ازی.خدا به نماز من نمیبحث کن هیقض نیالزمه من و شما دوتا هرروز سر ا یعنی_
 من رفتم و برگشتم .  دیشما تو سرو کله هم بزن د؟تایدار یشما مشکل ازدارمیخوندنش ن

 آمدم   رونیاز بوفه ب  شانیشگیهم  یتوجه به غرغرا بدون

 اذان گوش دادم. یبا لذت به صدا و

 . ردمک یم دایاذان و خوندن نماز پ  دنیبا شن  یحس ناب  هی ینبودم ول  یادم معتقد و مذهب نکهیا با

 آزاد, بزرگ شدم .  یادی نفره ز 4خانواده  کیدر  من

 برادر بزرگتر از خودم دارم که   هی 

 ..کندی شرکت پدرم کار م در

 دوست نشو!!! یمثال با پسر  ایحجاب داشته باش  ایوقت بهم نگفتن که نمازبخوان  چیه

   گفتنیهمونطور که به رهام برادرمم نم 

  یداشت که به قول خودش فقط به درد دوست یادیرنگارنگ ز یهم او دوست دخترها نیهم واسه
 و نه ازدواج.   خوردندیم

 دارد   بیو غر بیعج دیعقا رهام

  ییکه عاشقش بشم.اونا دمیرو ند ی: هنوز کس دیگویازدواج م یدر برابر اصرارمامان برا شهیهم مثال
 . شدندینه که با من دوست نمازدواج ندارند وگر اقتیهم هستند ل میکه تو زندگ 

 

 فرشته پاک است.  کیخواهان   یول  کندیخودش هزارتا غلط م  نکهیا خالصه

 یدر گالر  ایبوده و   یدر کارگاهش مشغول نقاش ای دیا یم  ادمی  ینقاش است  که از وقت کی  مامانم
 بوده است.  گرید یمختلف و سفر به کشورها یها
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برود .بابا   شی آدم  دنبال آرزوها دیمعتقداست  با شهی و هم  کندی خانواده صرف نم یبرا یادی ز وقت
دل نه صد دل عاشقش شده و   ک یبوده که بابا  یشکل   نیندارد چون از اول مامان هم یهم مخالفت

 کرده همراه او باشد.  یسع شهیهم

 

 در خانه مادربزرگم ,بزرگ شدم.  شتر یمادرم ب یشگیهم یبخاطر نبودن ها من

از  شهی.منم هم کردی م یبعد از فوت آقاجان تنها زندگ   شودیمحسوب م میکه مادربزرگ پدر خانجون
 . گذراندمیوقتم را انجا م   شتریب کردمی فرصت استفاده م

 کرد ی از خدا صحبت م یل یخ میبرا خانجون

 خانجون بود .  خواندمینمازم  شهیهم نکهیا لیاز دال یکی 

 شد.  یم ری که به جان و دلم سراز  یبزرگترکه شدم بخاطر آرامش  یواسه جلب توجهش ول لیاوا

 

 به نماز خانه از فکر به گذشته خارج شدم و وارد سالن  شدم. دنیرس  با

. 

. 

. 

 .#ادامه_دارد
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 سوم _پارت# ��

 ی :زهرافاطم سندهی ??نو

 

هم سن و سال خودش   ییاقا کیسالن شدم که چشمم به استاد شمس افتاد که وسط سالن با   وارد
 . کردیصحبت م 

 جلب توجه کنم از کنارش بگذرم .   نکهیبدون ا خواستمیم

 لحظه با شمس چشم تو چشم شدم . کیآهسته به سمت نماز خانه راه افتادم که  ییقدمها با

 . گفتمیم راهینگاهش را گرفت و من در دل به شانس بد خودم بد و ب   عیشمس سر استاد

دارد که سرش را دور از جان گاو   یفرهنگ یب یاستاد با خودش فکرنکند که چه دانشجو نکهیا یبرا
 . شودی انداخته و رد م نییپا
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 گفتم : شدمیم کیکه به درنمازخانه نزد یدرحال 

 ر ی_سالم استاد ظهرتون بخ

 

 سالن بود گفت :   یها کیکه نگاهش به سرام یدر حال  شمس

 _سالم خانم .ممنونم 

 

 بدون توجه از کنارشان گذشتم .  یلحظه متوجه نگاه پر از تمسخر فرد همراه استاد شدم ول کی

 درنمازخانه گذاشتم . رهی دستگ یدستم را رو تا

 همراه شمس گفت:  فرد

اشتباه   یرو با مجلس عروس  ند؟دانشگاهخونی هم نماز م افهیو ق  پیت نیخانم با ا نی_مگه امثال ا
.دانشگاه رو هم به فساد  رونی دانشگاه ب نیبندازه اشون از ا رهی دستشون رو بگ ستین یک یگرفتند.
 کشوندن

 

به   یو هرآن ممکن بود بغضم بشکند با نفرت نگاه دیلرزیدستم م یو ناراحت  تی که از عصبان  یحال  در
 سمتش انداختم که دوباره با شمس چشم تو چشم شدم.

نگاهش را    عی بشه متعجب شد و سر  ریچشمان پر اشکم که هرلحظه ممکن بود سراز دنیبا د  نباریا که
وارد نماز خانه شدم و به در   عیبزند که بدون توجه به او و ان پسر احمق سر  ی گرفت و خواست حرف

 شد .  ری سراز میزدم و ناگهان اشکها هیتک

 را بشکنم.   میبغض گلو توانستمیتو نمازخانه نبود و من راحت م ی رو شکر کس خدا

 که به دوستش گفت:  دمیشمس را از پشت درشن ی عصب یصدا

 چه طرز صحبت کردن محسن خان! نی_ا
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 . هینقص من و تو باطن یخانم تو ظاهرشه ول نینقص ا زمونی قول رهبر عز به

 .رهی دل شکسته اش دامنت رو بگ یترسی؟نم یکن نیراحت بهش توه نقدریا یتونست یچطور 

  دی.خوبه خودت رو مر ستیراهش ن  نیا ینوع پوشش ناراحت نیجان برادر من اگه تو از ا محسن
ها هم دختران من  نی.مگه حاج قاسم نگفت ا ید یرفتار رو نشون م نیو ا  یدونیحاج قاسم م

 هستند.

 نداشت .  ی.نمازخوندن اون خانم هم به ما ربط یبد کرد داداش

 از کوره در رفتم .  کدفعهی .باشه حق باتوئه من اشتباه کردم . انی ک گهی_بس کن د

   ؟یکرد دایشد؟؟استاد پ  یسه شنبه چ یبرنامه کالسها نمیرو ولش کن بگو بب  نایا

 الن کالس دارم.شد .منم ا رید مینمازمون رو بخون  میبر ا ی.بمیبه فکرش ی_فعال که نه ول

 

 که از سالن رفتند.  ومدی قدمهاشون م یصدا

 شمس به فکر فرو رفتم .   یحرفها دنیشن  با

 . دادمیهاش رو گوش نم  یخب سخنران  یاحترام قائل بودم ول یخامنه ا یاقا یبرا شهیهم

 برام جالب بود. یل یمثل من زده بود خ ییکه در مورد دختر ها یحرف  اون

که اون پسراحمق   هیچه جور آدم نمی اون حاج قاسم که حرفش بود رو بشناسم بب خواستی دلم م یلیخ
 بود. دشیمر

چادربه نماز   دنیام را از در نمازخانه برداشتم و به سمت کمد چادر ها رفتم و بعد از پوش هیتک
 .ستادمیا

 از نماز دوباره شدم همان روژان قبل.  بعد

 بود . افتهیلم راه بود و آرامش به د دهیازدلم پر کش یناراحت 
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 بچه ها افتادم با دست زدم و تو سرم و گفتم :  ادیبه   زدمیکه چادر نماز را تا م یحال  در

 ساعته منتظرن . ک ی کشنی.االن منو میددم وااا ی_واااا

 . کنمیم  ینشستم و با خدا عشق باز  نجایراحت ا من

 

 سرعت به سمت بوفه به راه افتادم به

. 

. 

. 

. 

 #ادامه_دارد

 

 د ی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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 چهارم _پارت #��

 ی _زهرا فاطمسندهینو#��

 

 

 از بچه ها نبود.  یبوفه دانشگاه شدم اثر  وارد

 گفت:  یمیعظ یکه اقا  رونی ب  امیب خواستمیم

 اومد مجبورن برن خونه  شیواسشون پ یدوستتون گفت بهتون بگم  کار  بی_خانم اد

 .خدانگهدار یمی عظ ی_ممنونم اقا
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 _خداحافظ 

 

 شدم و به سمت خانه به راه افتادم . نمی ماش سوار

 استاد شمس و دوستش بود. یحرفها شیحواسم پ همه

داره .مگه ادم   یرادیکنند.مگه پوشش من چه ا نیبخاطر پوششم بهم توه دی:چرا با گفتمیخودم م  با
نگاه نکن.پسره   یبهش بگه .حاج آقا تو اگه ناراحت  ستین  یکی خودش رو نداره.  دنیلباس پوش  اریاخت

  قدرچرا بنده هات ان  ایمثل بز بهش نگاه کنم.خدا  نکهیتو دهنش نه ا زدمیم  دیبا شعوریاحمق ب
 فضولن.

 

 شدم و به سمت خانه رفتم. یادامه خودخور  الیخ  یب

 

 خانه شدم و داد زدم:  وارد

 د؟یخونه هست یاهال ی_اهاااا

 

 نبود. یپس طبق معمول کس دیرس یبه گوش نم ییصدا چیه

 .شدینم دهی د ییگاز که غذا یرا عوض کردم و به آشپزخانه رفتم .رو میلباسها عی گشنه بودم سر یلیخ

 .  واستخیم یگرم خانگ یغذا کی دلم

 نداشت .  یبه آشپز  یکه مادر هنرمندم عالقه ا فیح  یکه دستپخت مادرم باشد ول  ییغذا

 کند .  یآمد که آشپز  یم  شیکم پ  یلیخ
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آمد و   یخانم به منزل ما م دهیساله به اسم حم 50حدودا  یکه به دستور پدر محترم خانم  مخصوصا
 .  بردیبه سر م یکه در مرخص شدیم یماه کیبا او بود و فعال   یخانه و آشپز  یکارها فهیوظ 

 آمده بود و  ایاش به دن ینوه دختر  چون

 به کمک تنها دخترش رفته بود.  او

 مامان رو به رو شدم. ادداشتیرا باز کنم که با  خچالیدر  خواستمیم

 بود:  نوشته

 . امی و تا شب نم میدوستم رفت ینقاش یبه گالر  یمن و هست روژانم

 دارم .مامانت.  دوستت

 

 .دمیدیمن هم م دیدیمادرم را م یانقدر که خاله هست کاش

 مادرم است.او هم مانند مامان نقاش است.  رستانیدوست دوران دب یهست خاله

 شدم.  یو تخم مرغ  برداشتم و مشغول آشپز  سیسوس یرا باز کردم و مقدار  خچالی در

  یعصر انرژ  یبخوابم و برا یمخصوص سرآشپز روژان به اتاقم رفتم تا کم یغذا کیاز خوردن  بعد
 داشته باشم.

  ی مطمئن شدم که درنمازخانه دانشگاه جا گذاشتم پس ب دانکردم یام گشتم پ یبه دنبال گوش  هرچه
 نبودش شدم وبه آغوش خواب پناه بردم . الیخ

 

 .  دمیبود از خواب پر با یز ن یشک ماش ی,که ب نیماش  یو بوق زدن ها فونیزنگ آ یباصدا

 چشمانم گرد شد . قهیدق19:10ساعت  دنیبه ساعت انداختم و با د ینگاه
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قطعا من   نکهیکردم بخاطر ا یم ض یکه جد و آباد خودم را مستف  یعجله به سمت کمد رفتم در حال  با
 مانتو مناسب گشتم.  کیگفتم تو برو من به جات هستم,دنبال  یبه خرس قطب

 . دمیدو اطیبه سمت ح  فمی کردن شدم و با برداشتن ک شیآرا الیخ  یب

 گفتم:  یبلند یبا صدا نشستمی که م یرا باز کردم ودر حال بایز نی ماش در

 خل و چل خودم  ی_سالم بر دوستا

  

 . رمیگ یظهره دارم باهات تماس م ؟ازیدیجواب نم تویگوش  ؟چرایسالم. خوب  کی:علمهسا

 د؟ ی.شما دوتا خوب  می_قربونت من که عال

 اونجا جا گذاشتم موی رفتم نماز, گوش  ظهرکه

  

 !!یخواب بود ی:سالم بر روژان خانم حواس پرت .مطمئنم تا االن مثل خرس قطب با یز

  

 ؟ید یکلک از کجا فهم  ی_ا

 . شناسمیکه دوستمو مثل کف دستم م یی_از اونجا

 

   دیخر میبردارم بعد بر مویوشبرو دانشگاه گ  بایبه تو !!ز نی_آفر

 که بده   هیبه چشم شما جون بخواه ک ی:ابا یز

 _کوفته

 و گفت:  دیخند  بایز
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 . میتا دانشگاه پرواز کن میخوای که م دی_دوستان محترم کمربنداتون رو ببند

 

 آهنگ را باال برد   ولووم

 . میپرواز کن ما آماده ا تانیبا خنده گفت:کاپ  مهسا

 . میکرد دنیشروع به خند هرسه

 میستادیبعد جلو دانشگاه ا یقیدقا

  

 : باگفتیز

 دانشگاه . نمی_بفرما ا

  

 کجا افتاده !  نمیبده برم زنگ بزنم بب  توی.مهساگوشی_مرس

 ی .به اندازه کوپنت امروز ما رو عالف کردنجایا مونیساعت نکار کی. ای .زودبزمی عز ای :بمهسا

 .فعال امی باشه بابا زود م-

 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 #ادامه_دارد 
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🌼🌼🌼 

 

🌼 

 

 

 

            

 

 پنجم_پارت #��

 ی :زهرا_فاطمسنده ینو#��

 

 

 شدم و به سمت سالن به راه افتادم. ادهیپ  نیماش از

بودم که از خودم گرفته   ییرا برنداشته باشد, فقط نگران عکسها یگوش  یکس کردمی دل خدا خدا م در
 بودم .
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 نمازخانه را باز کردم . در

 . زدندیدانشگاه دور هم نشسته بودند و حرف م  یاز بچه ها چندتا

 را صاف کردم و گفتم:  میصدا

 د؟ یدیند نجایرنگ ا یمشک  یگوش ه ی _سالم.دوستان شما

  

 از دخترهاگفت:  یکی

 د؟ یدی.بچه ها شما نددمیند یز ی_نه من که تازه اومدم چ

  

 گفت:  کردیاز دخترها که به من نگاه م گرید یکی

 گشت.  یم یگوش هی دنبال صاحب  یفی_اگه اشتباه نکنم خانم س

   ه؟؟؟یک  یفی _خانم س

 یرفت طبقه باال ,سالن اجتماعات جلسه سه شنبه ها  دمی.االن دییدانشجو جی_فرمانده بس
 .از   یکن  داشیپ  یتون ی.اونجا میمهدو

 . دنیبهت نشونش م یها بپرس  بچه

  

 .خداحافظزمی _ممنونم عز

  

 عجله از پله ها باال رفتم. با

 .فتادهی ن یدست آدم نادرست ی کردم گوش خداروشکر



 روژان

23 
 

  امن است. میعکسها یاالن مطمئن جا  حداقل

 گرفتم و به سمت سالن اجتماعات رفتم. ینفس

 در سالن را اهسته باز کردم و واردشدم.  

 اطراف نگاه کردم چشمم خورد به استاد شمس که در حال حرف زدن بود . به

تا کالس استاد  نمی بنش  یصندل  یبگردم مجبور شدم رو یف ی دنبال خانم س توانستمیاوضاع نم نیا با
 شمس تمام شود .

قسمت    ستی مرا به ده ,ب بایبه اتمام کالس نمانده باشد چون قطعا مهسا و ز  یز یبودم چ دوارمیام
 .کردندی م میتقس یمساو

 استاد شمس دادم   یرا به حرفها  توجهم

 بود گفت:  ستادهیمن ا یبا فاصله ده متر روبه رو قایکه دق  یشمس در حال  استاد

 ؟ می کن  کاریچ  دیشود با لی در ظهور امام زمان عج تعج می_اگر ما بخواه

 اهلل بهجت )ره(دادند. تی رو مرحوم آ  جوابش

 فرمودند:  شونیا

 .دیرو االن انجام بد دیرو که قراره در زمان ظهور انجام بد ییکارها همون

 . دیاالن انجام بد دیکن  یقراره خوب  اگه

 . میش کناالن ترک میرو اون موقع ترک کن   یقراره گناه اگه

 .  کنهیدامیظهور تحقق پ  ینجور یا

 ست؟ ی ن  یدوستان سوال خب

 

 بلند شدم و گفتم:   یصندل  یاز رو 
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 سوال داشتم.  هیاستاد من  دی_ببخش

 

لحظه با چشمان گرد شده نگاهم کرد و   کیمن  در کالسش متعجب شده بود , دنیکه از د یدرحال 
 انداخت و گفت:  نیزم یسپس نگاهش را رو

 درخدمتم   دیی_بفرما

اومده .چطور امکان   ای به دن شیسال پ  یکه هزار و اند د یزن یحرف م  یدر مورد ظهور امام  دی_شما دار
 همه   نیانسان ا هیداره 

 ادعاتون!! ستی ن ی.چون علم دی زن ی عمرکنه؟به نظرم خودتون رو گول م سال

  

 که لبخند بر لب آورده بود گفت:  یشمس دوباره نگاهش را انداخت به من و در حال انیک

  خ ی.در طول تار میکن یم سهیرو با خودمون مقا شونیا  نکهی_تعجب ما از عمر امام زمان عج بخاطر ا
   یشاهد عمر طوالن

  میبوده ا یار ی.بس

  د؟یسوال دارم از خدمتتون .شما قرآن رو قبول دار هی

 

 .پس خدا و قران رو قبول ندارم  ستمینداره چون مثل امثال شما ن  لی_معلومه که قبول دارم.دل

 

 

 #ادامه_دارد

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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 ششم_ پارت# ��

 ی فاطم_زهرا:# نوسنده��

 

 



 روژان

26 
 

 خودش تعجب کرده بود گفت:  هیکه از جبهه گرفتن من عل استاد

 . دیکه قرآن رو قبول دار  هیعال یل ینکردم خانم .خ یجسارت  نی_من چن

 14 هیسال عمرکرده.آ 950اومده که حضرت نوح  دیکه قبول دار یکه تو همون قران دیبدون   دیبا پس
 سوره  

 .  حتمادی .عنکبوت رو مطالعه کن 

 اومده  امبریپ  ریسوره بقره هم داستان عز  259 هیتو آ  نیهمچن

از  یادیمدت ز  دهیکه نشون م  رسنیم  ییبه خرابه ها شدنیرد م یاباد هیروز از کنار   هی امبریپ  ریعز
 مرگشون گذشته. 

 تا استراحت کنه .  نهی شیم یکنار درخت   ریعز

 ادما رو زنده کنه؟ نیا تونهیم یخدا چطور  گهیجا م همون

 . کندی سال دوباره زنده م 100و بعد از   رهی گیرو م  امبری پ ری همون لحظه جان عز خداوند

 روز .  کی گهیم ری؟عز یبود  نجای:چقدر ادی فرمایم امبریپ ری به عز 

 . یبود  نجایتو صدسال در ا دیفرمای م خداوند

 .شهیکه غذا بعد از چند روز فاسد م یهنوز سالمن و قابل خوردن در صورت نی غذاهات نگاه کن بب به

 ازش نمانده .  یبه االغت نگاه کن که جز استخوان اثر  حاال

 و بر انها     زنمیم  وندیکه چگونه انها رو بهم پ نیبه استخوان ها نگاه کن بب  حاال

 .  بخشمی دوباره م یو زندگ پوشانمی .گوشت م

 . ستیالزم به گفتن ن گهی د دیدیهم حتما شن  اصحاب کهف رو داستان

 کهف هم چندصد سال در خواب به سر بردند  اصحاب

 ع که دوهزارساله زنده اند.  یس یحضرت ع ای و
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  میاز درختان اشاره کن یکه چندهزار سال عمرداره و برخ  یبه عمرماه میتونیهم م یلحاظ علم  از

 . می صادق باش  یکم  دیایب

سال عمرداره   ونیلیاطلس حرف بزنه که سه م انوسیتو اق یماه هیاز کشف   یروزنامه خارج هی اگه
 باور   

سال غائب بوده اند.باور   1300که امام زمان زنده است و  میاریب  ثی تا حد 1500اگه  ی ول دیکن یم
 .  شهینم یچطورامکان داره از لحاظ علم  دیگیوم  دیکنینم

 شماخانمه؟ دیببخش  

  

 هستم استاد  بی_اد

  

  جهینت نیو اگر به ا  دیکن قیتحق  یاز لحاظ علم  دی.شما برمیبزار یقرار  هیباهم  د ییا ی,ب بی_بله خانم اد
به   بتیسال در غ یهست که هزار و اند یهستش  و امام یمن درسته و منطق  یکه حرفها دیدیرس

   یسه شنبه ها یدر برنامه ها ندهی.شما از هفته آبردیسر م

 د؟ی.موافقکنمیبرنامه رو کال کنسل م  نی.من ادیرو ثابت کرد  نی. و اگرخالف ادیکنی شرکت م یمهدو

  

 بلند شد انیدانشجو همهمه

هرچه که بود باعث شد دلم   یچه بود ول  قایقول و قرار دق نیهدف استاد شمس از ا دانستمینم
 . رمی استاد و دوست احمقش را بگ نیحال ا یبخواهد درست و حساب

 . زدیدر چشمانم  برق م  طنتی که  ش  یحالدر   پس

تا خجالتزده    کردمیبه او  نگاه م  میکه مستق یو در حال  ستادمیاو ا یسمت استاد رفتم و رو به رو به
 گفتم:  رمیاش کنم و انتقام ظهر را بگ
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 کالس باز بشه.  نیپام به ا گهیموافقم و مطمئنم که من محاله د ی لی خ یل ی_بله استاد خ

  

لب   ری انداخت و ز نییمن به خودش  کالفه شده بود نگاهش رو پا  رهیشمس که از نگاه خ استاد
 گفت که متوجه نشدم . یز یچ

 که من مخاطبش بودم گفت:  یپشت سر من انداخت و در حال  یبه بچه ها  ینگاه بعد

 . دی.دوستان جلسه تموم شد .خسته نباش نمتونیب یجا م نیهم ندهی_پس ان شاءاهلل هفته آ

 

بودم رو به استاد شمس کردم   دهی را ند یف یها در حال ترک کردن سالن بودند و من هنوز خانم س بچه
 و گفتم : 

 د؟یدیرو ند یف ی _استاد شما خانم س

 لحظه. کی_توسالن بودند 

 به سالن انداخت و گفت :  ینگاه

 _اونجاهستند  

تا چشمم به   یلبخند به لب آوردم ول یف یخانم س دنی نگاه کردم و با د که اشاره کرده بود یسمت به
 تو هم رفت  وآهسته گفتم:  میاش افتاد اخمها ییفرد روبه رو

 _عه عه برخرمگس معرکه لعنت 

 با تعجب گفت:  استاد

 د یفرمود یز ی_چ

 _نه استاد.ممنون از کمکتون .خدانگهدار 
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 .خدانگهدارتون. کنمی _خواهش م

 

که امروز ظهر   یرفتم .بدون توجه به اون پسر احمق   یفی که اخم کرده بودم به سمت خانم س یحال  در
 مرا مورد تمسخر قرارداده بود گفتم: 

   یف ی _سالم خانم س

 د؟یداشت ی,جانم امر  زمی _سالم عز

 ه.رو تو نماز خونه جا گذاشته بودم بچه ها گفتن ممکنه دست شما باش می_من گوش

   ارمی.چندلحظه صبر کن برم ب زمی_درسته عز

 مونم . ی_ممنونم منتظر م

 کرد و از سالن خارج شد .  یاز اون اقا عذرخواه یفی س خانم

 گفت:  زدیکه پوزخند م  یبودم اسمش محسن است .در حال ده یاقا که ظهر فهم اون

از امام  یشما درک بود .کامال مشخص بود امثال  یکالس گوش  نیشرکت تو ا یبرا لتونی_پس دل
 زمانشون ندارند. 

 را مشت کرده بودم گفتم:  میدستها تی که از عصبان  یحال  در

بود که ارزش جواب   نینبود بخاطر ا میزبون ینامحترم اگه ظهر جوابت رو ندادم بخاطر ب  یاقا نی_بب 
 . یدادن رو نداشت

 . نندی زم یبنده صالح خدا رو  کنندی فقط ادعا م دونند یاز امام زمانشون نم یز یتو هم چ امثال

 

 

 شدم . یفی را به او کردم و منتظر خانم س پشتم
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 آمد.  یسمت م نیلحظه چشم به استاد شمس افتاد که به ا  کی

 بلندشد:   تیمحسن با عصبان یصدا

امثال تو هم بنده  یمن بنده صالح خدا نباشم ول دی.شا ی _بله کامال مشخصه که شما ده متر زبون دار 
 . طانندیش

 

 و گفتم:   دمیسمتش چرخ هب

 مواظب خودت باش که گولت نزنم ممکنه از بهشت خدا پرت  طانمی _اره من ش

 

 یتو دوستانشون کنند شما ارزش دوست ینظر  دیتجد  کی دیبه جهنم من.استاد شمس با یبش
 .دیندار

 واستون مهمه. یادیز داستیکه پ  ینجور ی.ادیمن , شماباهاش دوست بش ی_چطوره به جا

 

که با    دمیاستاد شمس را شن یدر حال انفجار بودم تا خواستم جوابش را بدهم صدا تی نعصبا  از
 گفت:  تیعصبان 

 . یگیم ی_اقا محسن حواست باشه چ

 

دوقدم  ی کی به انها پشت کردم  زدی که ممکن بود هرلحظه اشکم فرو بر  یتوجه به انها در حال بدون
 ستادم یدورتر ا

 که به سمتم آمد و با تعجب گفت:  دمیرا د  یفی س خانم

 .  تی گوش نمیا زمیعز  ای.بدنهیشده ؟چرا چشمات آماده بار یز ی_چ



 روژان

31 
 

 

 را گرفتم و گفتم:   یکه تو گلو در حال خفه کردنم بود گوش یلرزان و بغض یدستها با

 .ممنونم ازتون .ستین یز ی_چ

 تا حالت خوب بشه. مینی بش جیتو اتاق بس میبر یخوای_م

 

 گونه ام و گفتم:  یرو دیچک  اشکم

 . دمیها حرف شن  یجی از بس ی_نه ممنون امروز به اندازه کاف

 

استاد  یبه صدا زدنها یانداختم از سالن خارج شدم و توجه  یکه با نفرت به محسن نگاه یحال  در
 نکردم.  کردی م میشمس که صدا

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

🌼 

 

🌼🌼🌼 

 

🌺🌺🌺 

 



 روژان

32 
 

🌺 

 

          

 

 هفتم_پارت# ��

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 شده بود از سالن دانشگاه خارج شدم .  یگونه ام جار  یبر رو میکه اشکها یحال  در

 نشستم    مکتین یمحوطه دانشگاه ,رو  در

 . دمی کش  قیرا پاک کردم و چند نفس عم میاشکها

 . نندیبب انیرا با چهره گرشکسته شوم و بچه ها م نی از ا شتریب خواستمینم

 بهتر شده بود از دانشگاه خارج شدم.  یحالم فقط کم  نکهیاز ا بعد

 شدم . بایز  نیماش سوار

 به من انداخت و گفت:   ینگاه مهسا

 ؟ یگرفت  توی؟گوشییساعته کجا  کی _چه عجب خانوم 

 خونه!   رمیمنم م د یشما بر  ستین  دیامروز حس خر ی ول دی_اره گرفتم .بچه ها ببخش

 ,گفت: کردیکه مشکوک نگاهم م یحال بادریز
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رفتن  رونی ب یگیم یساعت اومد کی ه؟بعدیشکل  نیا افتیافتاده ؟چرا ق یشده؟؟اتفاق یز ی_چ
 کنسله.

 

  نمیا ای.فعال حوصله ندارم .فکرم مشغوله.مهساجان ب  دمیم  حیبچه ها.بعدا واستون توض  دی_بخش
 که عالفتون کردم    خوام یممنونم.بچه ها واقعا معذرت م تیگوش

  

 را گرفت و گفت:  یگوش  مهسا

 خونه متیحداقل برسون  ای .ب میسرت ما فقط نگران خودت ی_فدا

 تنها باشم ممنونم بچه ها فعال کمی  خوامی_نه م

 _مواظب خودت باش .خداحافظ 

 زد و گفت:  یهم لبخند بایز

 زنگ بزن.خداحافظ  یداشت ی_اگه کار 

 _باشه.ممنون.خداحافظ.

  

 رو به راه افتادم. ادهی هدف در پ یشدم وب ادهیپ  نیماش از

 . خواستیفقط دلم رفتن م  رومی کجا م دانستمینم

 دوستش. ی ها نیتوه ایام شده   یو روح  یذهن یختگیاستاد شمس باعث بهم ر  یحرفها دانستمینم

 

و   دمیشنیبود که م  یاستاد بار اول  یحرفها  یبودم ول دهی شن  قشر حرف نینبود که از ا یبار اول  هرچند
 کرده بود.  ریذهنم را درگ یهمه دانسته ها
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 .  دیاذان مغرب به گوش رس یصدا زدم ی که قدم م همانطور

 به دنبال منبع صدا به آن سمت رفتم.  د یرسیبه گوشم م کینزد اری از فاصله بس صدا

 .افتمی یمسجد یرا روبه رو خودم

 نه؟ ایدل بودم وارد شوم   دو

 بود . شهیبه ظاهرم کردم,ظاهرم مثل هم  ینگاه

اش تازه به   یکه کوتاه ییانها را نپوشانده بود.مانتو ینشسته بود ول میموها یکه آزاد رو یروسر 
 چشمم آمده بود.

  لی م بیدلم عج ی ول رمیوارد مسجد شوم و مورد تمسخر و انتقاد مردم قراربگ دم یترسیوضع م  نیا با
 داخل رفتن داشت . 

که  ییو مردها  کردی م ییخودنما  اطیوسط ح   یانداختم .حوض بزرگ یمسجد نگاه اطی داخل ح به
 مشغول وضو گرفتن بودن.

 را درون آب قراردهد. شی تا به سمت حوض اب برود و پاها زدیدرونم دست و پا م کودک

 خانجون افتادم .  ادی به  دیالصاله که به گوشم رس یعل یح یصدا

زشت است که   یخدا باتو  تماس گرفته و منتظراست پاسخ بده  یعنیجمله  ن یا گفتیم شهیهم او
 !!یمنتظرش بگذار 

 

بود  ستادهیساله که کنارم ا 60حدودا    یآمدم وبه خانم رونی بر شانه ام از فکر ب ینشستن دست با
 انداخت.  یخانجون م ادی مرا  بینگاه کردم ,عج 

 گفت:  کردیه به چشمانم نگاه مک یحال  در

 درسته؟  نمتی بیم  نجای اوله که ا ؟باریستادیا نجا یچرا ا زمی _سالم عز
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 نجا یا دیاذان منو کش ی_سالم.بله.راستش....راستش صدا

 زمی.بفرما تو عزییپس مهمون خدا ی_چقدر عال

 _اخه....

 .شهینماز داره شروع م میباهم بر  ای.ب ؟ی.چرا انقدر دودلزمنی _اخه نداره عز

 خجالت گفتم:  با

 د یی_من وضو ندارم.شما بفرما 

 .  میریگیوضو م میری باهم م  ای_ب

ام کرد .بعد وضو گرفتن به داخل  ییزدم و با او همراه شدم .به سمت وضو خانه راهنما یلبخند
 .  میمسجد رفت

 آماده نماز بودند.  همه

 نماز بخوانم . دیچگونه با ستمدان یبه حال نماز جماعت نخوانده بودم و نم تا

 من شده بود که آهسته گفت:  یام کرده بود انگار متوجه سردرگم یکه همراه یخانم 

 ؟ ی_دخترم تا حاال نمازجماعت خوند

 

 وگفتم:  دمیدندان کش ری خجالت لبم را ز با

 _نه

 نداره! یاصال نگران دمیم حی .من االن واست توضزمی_باشه عز

 _ممنونم خانم.

 خوشگل خانم؟ هی.اسم شما چ مهی_اسم من مر
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 _من اسمم روژانه

 .مثل خودت. ییبای_چه اسم ز

 .ستادمیو به نماز ا دمیپوش یدیخانم ,چادر سف   میمر حاتی از توض بعد

 شده بود..  قیوجودم تزر یوجودم را فراگرفته بود .حس آرامش به تک تک سلول ها ب یعج یحس

لبخند خدا و آغوش   کردمیبه سقف مسجد نگاه م یبعد از نماز ,وقت  یول دیای به نظر مسخره ب دیشا
 !!!ین یری.عجب حس ش کردم ی بازش  را حس م

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 �👇�روژان یرمان عاشقانه مذهب کانال
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 هشتم _پارت# ��

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 گفت:  زدی که لبخند م یخانم به خودم آمدم .در حال   میمر یصدا با

 _قبول باشه دخترم 

 از شماهم قبول باشه حاج خانوم -

 م ی_دخترم پاشو بر

 

 میمسجد رفت  اطیبا حاج خانوم به ح همراه

 . کردیم تمیمردم داخل محوطه مسجد اذ  یها و پچ پچ ها نگاه
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 انداختم .  نییرا پا سرم

 خودم در عجب بودم که چرا امروز انقدر حساس شدم.  از

  نانیفشرد و لبخند اطم یخانوم که متوجه معذب بودن من شده بود دستم را گرفت و به آرام حاج
 زد.  یبخش

 .میاز مسجد خارج شد باهم

 و گفتم:  ستادمی حاج خانم ا یرو روبه

 رم. ب دیبا گهی.من د دیندار ی_حاج خانوم با من امر 

 نماز .   نجایا ای ب  ی.هرموقع دوست داشت دمتیخوش حال شدم د  یلیخ  زمی_نه عز

 در قهوه بزرگه . هیکوچه کنارمسجد . ن یما هم آخر هم خونه

 ز یعز نمت یبب  شمیخونه .خوش حال م   ایطرفا حتما ب نیا یاومد هرموقع

  ومدمیمن نم دیاگه شما نبود دی.بابت امروز هم ممنون شا شمی_چشم حاج خانوم .حتما مزاحمتون م
 داخل مسجد . 

 ی باش  رونیخطرناکه ب گهی.برو دخترم شب شده د زمیعز ی_تو امروزمهمون خدا بود

 

رفتم و با   ابانیکردم و به سمت خ  یحاج خانم گرفته بودم با او خداحافظ یکه از حرفها یحس خوب با
 به خانه برگشتم. یتاکس

 

  یرا حساب کردم و ک یپول تاکس یک ستین ادمیاستاد شمس بود که  یفکرم مشغول حرفها انقدر
 به اتاقم پناه بردم .  یوارد خانه شدم و ک 

 در اتاق امد.  یبه خودم آمدم که صدا یوقت
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 داخل  دیی_بفرما

 با لبخند وارد اتاق شد و گفت:  مامان

 اومده؟  شیپ  ی.مشکل زمی _سالم عز

 _نه چطور مگه؟ 

 !! یمتوجه صدا زدنم هم نشد یداخل خونه حت یاومد ی.وقتیستین شهیهم _اخه مثل

 فکرم مشغوله کمی دی_ببخش

 

 تخت نشست و گفت:  یشد و کنارم رو  کیبه من نزد مامان

 فکرتو مشغول کرد؟ ی_چ

 بده؟   یلی_مامان به نظرتون پوشش من خ 

 یخودت دوست دار  نهی.مهم ا ستیداره .نه پوششت بد ن یخاص   قهیسل ی_هرکس

 نسبت به پوششم ندارم   یمامان االن حس خوب ی_ول

 _وااا معلوم هست چت شده؟ 

 خسته شدم  هی_مامان از نگاه سرزنشگر بق 

 ی کن  یاونا زندگ لی تو باب م ست ی_قرارن 

 _اره حق با شماست 

 ده یسواالت به ذهنت رس نیکه ا شدهیچ یگ ی_حاال م

 خاصه مامان  یلیمون اومده که خواس دیاستاد جد هی.فتادهی ن  ی_اتفاق خاص

 که به چشم تو خاص اومده!!  هیخوبه .حتما از خانواده روشنفکر  یلیکه خ نی_ا
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 خنده   ریبلند زدم ز نییپا شهیو چشمان هم شیتصور استاد شمس با ان ته ر با

 که متعجب شده بود گفت:  مادرم

 ؟چته تو امشب. ی_وا روژان خوب

اومده .از اوناست   57اعجوبه به تمام معناست انگار از سال  کی. ینی و استادمو بب یااایب  دی_مامان با
 کنه یرو نگاه م  نیکه فقط زم

 .میاز اتمام حرفم هردو به خنده افتاد بعد

 تا اتاقم را ترک کند گفت:  شدی که پام یدر حال مامان

 .خدا به دادتون برسه.هیعصرحجر یامل ها نی_پس معلوم شد استادت از ا

 . ادیاالن بابات هم م رونی ب ایخاصت ب  یادیفکرکردن به ظاهرت و اون استاد ز یدختر به جا اشوپ

 

 گشنمه م؟یدار  ی.شام چ امی_چشم م

 سفارش بده یخوای م یهرچ ای_ب

 . خوامیم یخونگ ی_مامان من غذا

خانم   دهی کنه تا حم یآشپز  ادیکنه ب داینفر رو پ  کیکه واسه چند  روز,   یبه هست زنمی _فردا زنگ م
 برگرده. 

 دستپخت شما رو امتحان کنم. خوادی_مامان دلم م

رستوران سر   یامشب رو با عذا  کیمونده برم تو آشپزخونه و غذا بپزم . نمیباشه ؟.هم ی_چشم امر 
 کن
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 لب گفتم:  ریمادر از اتاق خارج شد ز یوقت

 .کاش  یکردی م یآشپز  یگاه گهید ی_کاش مثل مامانا

 را عوض کردم و از اتاق خارج شدم میلباسها دمیکشی که آه م یحال  در

 

 #ادامه_دارد

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 �👇�روژان یعاشقانه مذهب  رمان
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🌼 

 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 نهم _ پارت# ��

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 

 .دمیرسیم یا جهیکمتر به نت کردمی فکر م شتری هفته به سرعت گذشت و من هرچه ب کی

پاسخ   افتنیبتوانم استاد شمس و دوستش را شکست بدهم دنبال  نکهیاول فقط بخاطر ا یروزها
بگردم که   یدنبال امام  شتریتا ب کردیدر وجودم مرا وادار م  یهفته حس کیبودم و بعد از  میسوالها

 .دادیمرا به سمت او سوق م  یکمتر باورش داشتم و انگار حس درون 

 را داشت .   تیاهم  نیاستاد شمس کمتر میبرا حال

 .  کردی ام مرا رها نم  یذهن یها چهیسرگ

 . شمیاندیب  یگر ید زیبه چ توانستمیبود که نم  ختهیذهنم بهم ر انقدر

  کردی م یادآور یبه من   یول کرده پس هر از گاهبه خود مشغ دمیذهن  مرا استاد جد کردی فکرم مادرم
 فرد متحجر است و ارزش فکرکردن ندارد .  کی که استادشمس فقط 



 روژان

43 
 

همچون نماز خواندنم مورد   دمیترسیم یول میبگو میها یاز سردرگم  شیبرا خواستمیبارها م من
 .زدمیفقط لبخند م  شیها حتی پس در برابر نص رمی استهزا او قراربگ

 دانشگاه شدم. یروز سه شنبه صبح راه  قایصبرم تمام شد و دق باالخره

آوردم االن با استاد  ادیلحظه به  کی یدانشگاه که شدم به سمت کتابخانه به راه افتادم ول وارد
 شمس کالس دارم . 

 .کنمی در کالس شرکت نم م یرفتم تا به او بگو دیبه سمت دفتر اسات پس

 را به ان سمت  کج کردم.  راهم

 . رفتی م دیسالن که شدم متوجه استاد شدم که به سمت اتاق اسات وارد

 کردم و با عجله گفتم:  ادیرا ز سرعتم

 لحظه کیاستاد  دی_ببخش

 

 و گفت:  ستادیهمانجا جلو در اتاق ا میصدا دنیشمس با شن  استاد

   دییبفرما بی_سالم خانم اد

   ام؟ یمن سر کالس ن  شهیاستاد م دی_ ببخش

 افتاده؟  ی_اتفاق 

شما درمورد امام زمان عج هستش .افکارم   یحرفها ریهفته درگ کی_نه ,راستش فکرم هنوز بعد از 
 رو درس تمرکز کنم  تونمیبه جواب سواالتم نرسم نم یو تا وقت  ختهیبهم ر

  تیواقع  رشیقلبتون پاکه و آماده پذ یعنیکه فکرتون مشغول شده  نیخوبه!! هم  یلیکه خ نی_ا
 هست. 
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 به او نگاه کردم .  زدمیکه لبخند م  یرا باالگرفتم و در حال سرم

لحظه کوتاه نگاهم کرد  کیبود که قلبم پاک است مرا به وجد آورده بود. دهیرس جهی نت نیاو به ا نکهیا
 چشم دوخت.  ن یو دوباره به زم

 از او گرفتم و گفتم:   نگاه

 مطالعه کنم.  یبرم کتابخونه دانشگاه و کم خوامی .م امینداره من سرکالستون ن یرادی_اگه ا

جلسه   یول  دیدر کالس حضور نداشته باش  دیتونیجلسه بخاطر افکار مشوشتون م نینداره .ا یرادی_ ا
 . دیای به کالس ب دیبعد حتما با

 _ممنونم استاد .چشم .با اجازتون.خدانگهدار  

 از من ساخته بود در خدمتم.  یگناه .   اگه کمک ی_چشمتون ب

 

 گفتم:  زدمی که لبخند م یحال  در

 _ممنونم استاد پس با اجازه اتون 

 . خدانگهدارتون دی_موفق باش 

 

 داشتم به سمت کتابخانه رفتم .  یکه حس خوب  یحال  در

قرارشان دادم  زیم یکردم ,همه را برداشتم و در سالن مطالعه رو دایپ  تیکتاب در مورد مهدو چند
 مطالعه شدم .  , مشغولیکردم گوش لنتیوبعد از سا

  

 سرم را باال گرفتم  و متوجه استاد شمس شدم   ییرو به رو ی شدن  صندل دهیکش  یصدا با

 تعجب گفتم:  با
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 _سالم استاد 

 د یو به خونه هم نرفت دینشست  نجای.شک ندارم از صبح ابی_سالم خانم اد

 مگه ساعت چنده؟ ی_وا

 

 گفت:  کردیاش نگاه م یکه به ساعت مچ  یزد و در حال یشمس لبخند استاد

 عصر هستش!!!  قهیو دو دق  ستیاالن ساعت چهار و ب  قای_دق

 

زدم و   ی.با دست به گونه ام ضربه ا دیشکستن گردنم به گوشم رس یسرم را باال آوردم که صدا چنان
 گفتم: 

 خاک برسرم .نمازم قضا شد  ی_واااا

 درسته؟   دینخورد_نه خداروشکر هنوز قضا نشده .حتما نهار هم 

 _بله استاد.اونقدر غرق مطالعه بودم که زمان رو فراموش کردم  

 هم داشته؟؟ یا جهیهمه مطالعه نت نی_خب ا

 تو ذهنم   ادیو شبهه م شمیم جیگ شتری ب  خونمیم شتر یب یترم! هرچ جی_از صبح گ 

 شهیکالس شروع م هگیساعت د می.تا ن  کنمی که بدونم شبهاتتون رو رفع م یینداره من تا جا  یرادی_ا
 .دمیکالس شبهاتتون رو جواب م  دیایو ب دیبخور یز یچ هیبعد هم   دیاول نمازتون رو بخون دیشما بر

 . رمی _چشم استاد.کتابها رو بزارم سرجاشون م

 گردونم.  یکتابها رو برم نیمن ا دی نمازتون رو عقب ننداز  نیا شترازیب  دییبال.شما بفرما ی_چشمتون ب

 شمی.من شرمندتون مدیفتی شما به زحمت م  ینجور ی_اخه ا
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.دشمنتون شرمنده  بینداره خانم اد یسرجاشون زحمت نهای_منم اومدم کتاب بردارم پس گذاشتن ا
 د ییباشه.شما بفرما 

 _ممنووونم استاد .با اجازه اتون

 

 را جمع کردم و از سالن مطالعه خارج شدم. لمیعجله وسا با

 

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنیستانتان_معرف#کانال_را_به_دو
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 ❣روژان  رمان❣

 دهم _پارت# ��

   ی:#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 ,رفتم.  شدیآنجا برگزار م  یسه شنبه مهدو  یعجله به سمت سالن کنفرانس که کالسها با

 تازه کردم و وارد شدم.    یدر سالن نفس پشت

 در حال صحبت کردن با دانشجوها بودند که متوجه ورود من شدند .  استادشمس

 ,گفتم:   کردمیدوشم مرتب م  یکه کوله ام را رو یحال  در

 _سالم استاد اجازه هست؟  

   بیداخل خانم اد دیی_سالم بفرما 

 

 ستم.نش  عی سر یخال   یصندل  نی اول دنیسمت جلو قدم برداشتم و با د به

 به من انداختند و گفتند:   یشمس نگاه کوتاه استاد

 .  دیبه جواب سواالتتون برس دیکه بتون  دوارمیام دیبه جمع ما خوش اومد بی_خانم اد

  دوارمی_ممنونم استاد.ام



 روژان

48 
 

   د؟یبپرس دیدار یاگه سوال   بی_خانم اد

  

وقت جلسه گرفته  ادی سم که زرو بپر قاکدومیدق دونمیو من نم ادهی ز یلیاستاد, سوال که خ تشی_واقع
 نشه؟

که تو ذهن   یسواالت نیتا به جواب هم میدورهم جمع شد نجایما ا دی_شما نگران وقت جلسه نباش 
 د یراحت باش کنمیپس خواهش م دیهمه ما وجود داره پاسخ بد

کنه که  یظهور م  ی)عج(زمان  یامام مهد  گنیام م دهیکه من شن  یی_بله.چشم. استاد طبق گفته ها
 حکومت طاغوت سراسر جهان را فراگرفته باشه و  

 در فسادغرق شده باشه .  ایدن

ظهور فراهم کنه  یرا برا نهیکه زم  میانجام بد ییکارها دی که ما با میخوند رستانی دب یما در کتاب ها 
 تا ظهور   

 میر فراهم کنظهو یرو برا نهی خودمون زم  یبا کارها یکه چطور  نهیسوال من ا رهی انجام بگ یمنج
  یا گهی د زی منظورش چ ای میشدن اون کمک کن  یبه نابسامان شدن اوضاع جهان و طاغوت یعنی؟

 . دیجواب بد شمیهستش؟ممنون م

  

 . د یدیپرس ی_سوال خوب

  اتیروا نکهیا یبرا دی)ع(صورت گرفته و شا نیمعصوم اتیکه از روا هیبرداشت اشتباه نیا دینی بب
کنند، همانگونه که پر از ظلم   یرا از عدالت پر م ن یکه امام عصر )عج( در عصر ظهور زم میدار یمتعدد

 و جور شده.

پر از ظلم و جور باشه  نیزم  نکهیمگر ا شهیمحقق نم یگن که عدالت مهدو یم یی با نگاه ابتدا یا عده
 و    فتهیب ی اتفاق نیچن  دیپس با
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برداشت   نیا م؛یظلم و گناه کن دیخودمون هم با   یظلم را گرفت و حت یجلو دی که نبا رنی گ یم جهینت
 . ستیپر شدن اون از ظالمان ن  یاز ظلم به معنا نیغلطه!! چراکه پر شدن زم

 از    یشدن اتاق  یخال یبرا میبخوا نکهیا دیتا بهتر منظورم رو بفهم زنمیمثال م هی 

توسط   گاریس  دنیکش یبکشند حت  گاریاون اتاق سکه حتما همه در  ستی,الزم ن میپنجره رو باز کن دود
 کنه!!   دایتونه فضا را آلوده کنه و باز کردن پنجره ضرورت پ ینفر م کی

مردم همه مشتاق عدالتند   یعنیپر شدن ظلم  نیکه ا هینجور یاز ظلم و جور هم ا نیپر شدن زم درباره
شه و امروز هم   یم ختهی اعتراض مردم برانگ نیهم یمستکبر در حال ظلم و ستم اند و برا یاما عده ا

 نسبت به حکومت ها    ایدن یکه مردم در همه جا مین یب یم

که مردم همه  نهیمعناش ا ثیحد نیاند و ا ی پر از ظلمه و مردم ناراض ایدن یعن ی نیاند و ا معترض
 که    یخواستار عدالت اند و عده ا

 دهند  ج یکوشند ظلم را ترو یخاص و فاسده ، م ی.درآمدشان از تجارت ها

کرده و  یعدالت را نف یکه مردم خواهان عدالت هستن اما عده ا هیطی ظهور در شرا ن،ی.بنابرا
 کنند  یمستکبرانه ظلم م

 د؟ یمنظورم شد متوجه

  

 وجه شدم .ممنونم _بله استاد کامل مت

 دارند در خدمتم یهم اگه سوال  گهی.دوستان د کنمی _خواهش م

  

 شده بودند  ادگرفتهیاطالعات  لیدر حال تحل  یبلند شد.انگار همگ  انیهمهمه دانشجو  یصدا
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  دیشما چندلحظه بمون بی.خانم اد دی.خسته نباش  میپردازیم گهیبه شبهات د ندهی_ان شاءاهلل جلسه آ
 کارتون دارم. 

 

بودم تا اطراف استاد خلوت شود.متوجه  ستادهیکم کم در حال ترک سالن بودند و من ا دانشجوها
در مورد من وجود   یخوب یزهایبه خودم بودم .مطمئن بودم در ذهنشان چ  گریدختران د ینگاهها

 انها بخاطر پوششم بود.  ی نداشت و قطعا تصورات ذهن

 شدم و گفتم:  کیاستاد تنها شد به او نزد یوقت

 استاد درخدمتم  دیی_بفرما

تا جوابتون   د یری اومد تماس بگ شی که واستون پ یخدمتتون هرسوال  دمیشماره ام رو م بی_خانم اد
 که    دونمیرو بدم .م 

 هستش   ری هم ذهنتون در گ هنوز

 شمیمزاحمتون م ینجور یا ی_ممنون استاد ول

 کمکتون کنم .پس لطفا   شمیحال م .خوش ستین ی_ مزاحمت 

 .... دیکن  ادداشتی

 _ممنونم با اجازتون خدا نگهدار  

 _خدا نگهدار 

  

 جلسه و رفتار استاد گرفته بودم از سالن خارج شدم.  نیاز ا یکه حس خوب  یحال  در

استاد متحجر و امل  کی  گریکرده بود و در ذهنم او را د ریی تغ ارینسبت به استاد بس دگاهمید
  یول  کردینگاهم نم میمستق دیبود که شا تی روشنفکر و با شخص ی.بلکه حال به نظرم او فرد دمیدینم
 بدون قضاوت کمکم کند.  تواندیم



 روژان

51 
 

و ناب به سمت   دیجد یهم باعث شده بود با حس  نیخرسند بودم و هم  اریتصوراتم .بس  رییتغ نیا از
 . فتمیخانه به راه ب 

 

 

 #ادامه_دارد 
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 داد زدم یبلند و پر انرژ  یبا صدا دم یبه خانه رس یوقت

 اهل خونه ی_سالاام .من اووومدم .ا

 گفت:  ومدیم نیی که از پله ها پا رهام

 خودم .  دونهی  یکی _سالم بر خواهر 

 یشال و کاله کرد یکجا به سالمت یکرد پیخوشت  نمیبی _سالم بر خان داداش خودم.باز م

 خوب  یجا هی_

 ام؟ ی_منم ب

 ست یبچه ها ن یاونجا جا ری _نخ

 خونه  نی جونم.بابا دلم گرفت تو ا ی_خواهش داداش

 کرده بودم گفتم: بغض  یکه الک  یحال  در

 تنهام  یخونه تنها   نیخودشه.باباهم که شرکته.من طفلک تو ا ی_مامان که همش سرش گرم کارا

  یبغض کن یفکرنکن الک  یواسه من .روژان خودت  کنهی_خودتو لوس نکن دختر گنده چه بغضم م
 برمت یم

 به سنگ خورده گفتم:   رمیت دمیکه د من

 . گهیجون منم ببر د   ی_روه

 . ستی واسه تو ن  یمناسب یجون و کوفت .چندبار بگم اسمم رو درست صدا کن.اونجا جا   ی_روه

 که ناراحت شده بودم آهسته گفتم:  یحال  در
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 رنگارنگت خوش باش.سنگ دل ی_باشه بابا برو باهمون دوست دخترا

و  در بود که در آغوش رهام فر رهیدستگ یکنارش گذشتم و به سمت اتاقم راه افتادم .دستم رو از
 گفت:  داشتیکه مقنعه ام رو از سرم بر م یرفتم.در حال 

 خواهر خوشگلم رو از دست بدم.   یهمراه تونمینم دم یفکرکردم د ی_هر چ

 ندارم.  شتریکه ب غو یج  غیخواهرج  دونهی

 ی بر ی_اخ جووون منو با خودت م

 ی از کنارم تکون نخور  یقول بد دیبا یول  برمتی_معلومه که م

 .محکم بغلش کردم و گفتم:  دمیگنجی در پوست خودم نم یکه از خوشحال  یحال  در

 ی مهربوووون خودم  ووونهی_داداش د

 ام زد و گفت:  یشانیبه پ یبوسه ا رهام

  یپارت  یگودبا  نیواسه هم سی پار رهی _روژان جان .ساسان داره واسه گرفتن فوق تخصصش  م
 .منم برم .پارتنر امشبمو کنسل کنم شهیم ریاماده شو که د عیگرفته.سر

 مونم خونه.ممکنه ناراحت بشه ینداره برو من م یرادیا یبه کس یاگه قول داد یداداش گمی_م

 کارا نداشته باش  نیبه ا ی.تو برو آماده شو وروجک .کار کهی کوچ یسر آبج  ی_فدا

 لبخند به اتاقم رفتم تا آماده شوم .  با

برادر بود   کی مثل  ییجورا کیباهم بزرگ شده بودند  یاز بچگ رهام بود که  یم ی دوست صم ساسان
 بود.  یاو باعث خوشحال  تیموفق  ی. او متخصص قلب بود از رفتنش ناراحت بودم ولمیبرا

و   ستادمیا نهی بود.جلو آ  یرا انتخاب کردم که کوتاه و عروسک  یرنگ  یاسی راهنیسمت کمدم رفتم .پ  به
استاد شمس افتادم    ادیلحظه به  کی ینه ول ایهست  یس مناسب لبا نمیلباس را مقابلم گرفتم تا بب 

 . ستیدختر خوب ن کی کوتاه بود مناسب  یاد ی لباس که ز نی.ا گفتیقطعا اگر او بود م

 منصرف شدم.  راهنیپ  دنیبا تصور او از پوش یچرا ول  دانستمینم
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به   یانداختم .همه از هم کوتاهتر و بازتر .دلم راض ینگاه  میبه سمت کمد رفتم و به لباسها  دوباره
 کدام نبود. چیه دنیپوش

 شده.  رشی د یعجله کنم به اندازه کاف گفتیکه م دیرهام به گوشم رس یصدا

 کمرنگم را انتخاب کردم .کتش حدودا بلند بود. یبا عجله کت و شلوارصورت  باالخره

 گفتم :  زدمی که لبخند م یحال  در

 . هیعال نی_ا

 ساده و دخترانه . شیآرا کیعجله آماده شدم و بعد از انجام دادن  با

از اتاق خارج شدم و به   رمی کردم  و بعد از برداشتن شال حر  سیبلند بود  را گ یادیرا که ز میموها
 سمت رهام رفتم. 

 زد و گفت:  یمن سوت  دنیبا د رهام

 دی دی_خانوم خوشگله شما خواهر زشت منو ند

 که حرصم گرفته بود گفتم:  یحال  در

 و دوست دخترات.  ی_زشت خودت 

 شد.  ریکه د  میبر  ای.با قسمت دوم جمله ات کامال موافقم.ب ی_اوه اوه چه عصبان 

 

 میدیرس  قهیبعد از حدودا چهل دق مویبا رهام به راه افتاد همراه

 

 کردم و گفتم:  میروبه رو یالیبه و ینگاه

 ه؟یک  یالیو نجایتو خونه اش جشن گرفته.ا کردمی _من فکرم

 شد   رید زمیشو عز  ادهی.پدهیخودشه,تازه خر یالیو  نجای_ا
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 رهام حلقه کرده بودم گفتم:  یکه دستم را دور بازو یحال  در

 مهمون داره یلی.حتما خ اد یم یی_چه سر و صدا

هم حتما به من نشون  یز یچ دنی نرو و فقط کنارم بمون .قبل نوش  ییلطفا تنها جا زمی _اره فکرکنم.عز
 نباشه   یالک  یدن یبده که نوش

 بودم گفتم:  دهی ترس  یکه کم  یحال  در

 ترسمی.مهیجور هی نجایرهام .ا  ومدمی_کاش نم

 م یگردیحالت بد شد بهم اطالع بده برم یدیهرموقع د شتمی .من پ  زمی _نترس عز

 

 به سمتمان آمد و گفت:  زدی که لبخند م یکه درحال دمیرا د ساسان

 رم یم یم یاومده ؟دارم از خوش  یک  نیخدا بب  ی_وا

 به او گفتم:  زدمی که لبخند م یحال  در

 یخودت شخصا منو دعوت کرد نی_واسه هم

 یزار ینم  نجایرهام .بهش گفتم بدون روژان پاتو ا نی _به جان هم

 یبر  یبدون خداحافظ  یخواست یم یمعرفت  ی_اره جون خودت.انقدر ب

 و گفت:   دیمنو به آغوش کش زد ی که لبخند م یحال  در

 برم .جغله ییبا تو جا یبدون خداحافظ  شهی_مگه م

 ی ستین  ی.تو اصال داداش خوبی.جغله هم خودتی_ولم کن ساسان لهم کرد
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از لبخندش نبود احساس کردم از دستم ناراحت شده   یاثر  گریکردم د یکرد .به او نگاه میرها ساسان
 .گفتم: 

 زدم.   ی_حرف بد

 چندان هم موفق نبود گفت:  یلبخند بزند ول کردی م یکه سع یحال  در

 داخل  میبر دیای .ب زمی_نه عز

 . میباهم به داخل ساختمان رفت یهمگ

بودند و  دهینامناسب و باز پوش   ییکه لباسها دمی را د یتعجب به اطرافم نگاه کردم .دختران  با
 صورتشان غرق 

 

 

 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 دوازدهم_پارت# ��

 ی #زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 کالفه ام را به ساسان و رهام دوختم.  نگاه

 زد و گفت:  یلبخند رهام
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 می ن یبش میبر ای نگران نباش.ب زمی _من کنارتم عز

 گفت:  ستادیا م یزدم .ساسان که  رو به رو یلبخند  شیرو به

 ی از اتاق ها لباست رو عوض کن یکی تو  یبر   یتونی_م

 _نه ممنون.

 

 گفت:  رهام

 از اتاق ها  ی ک ی از خدمتکارها ببره بزاره تو  یک یبده به   اری_حداقل مانتوت رو درب 

 _باشه. 

 که با اشاره ساسان به سمتمان آمده بود دادم تا ببرد.  یاز تنم در آوردم و به خدمتکار  یرا به ارام مانتو

 شد.   کیبه ما نزد یکه دختر  میاز مبل ها نشسته بود یک ی یرو تازه

 . کردیجلب توجه م یادیاز حد باز بود ز شی مضحک بود و لباسش که ب یادیز  ششیغرق آرا چهره

 ام نشسته بود. یشان یو عرق شرم بر پ   دمیلباس خجالت کش نیا او با دنیهمجنس از د کیعنوان  به

 شد و گفت:  زانیبه نام ساسان آو یاز درخت مونیبه نام م  ییبای ز وانیهمانند ح دیبه ما رس یوقت

 ؟ یکنینم  ی_ساسان جونم معرف

 

 از خودش دور کرد و گفت:  یکه نگاه متعجب من را شکار کرده بود او را کم ساسان

 هم خواهرشون روژان خانم هستند. بایخانم ز نیو ا ی شناسیم_رهام رو که 

 

 که دستم را گرفته بود گفت:  یدر حال  رهام
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 ی شب باش  فتی ش دیاالن با کردمی .فکرم یینجایتو هم که ا نمیبی .م ی_سالم پر 

 

 و گفت:   دیخند یپر 

 ساسان رو از دست بدم.هنوز عشقم نرفته دلم براش تنگ شده  یپارت یگودبا شدی_مگه م

 

  ریرا از او برگرداندم تا نزنم ز می خنده بزنم رو ری ز یبخاطر لحن لوس پر  خواستیکه دلم م یحال  در
 خنده.

 که متوجه حالم شده بود آهسته در گوشم گفت:  رهام

 رو دستم  ی بمون ی_نترک

 

 ام را هم به خنده انداخت,دستم را فشرد و اهسته گفت: که ره دمیتمام شدن حرفش  بلند خند با

 _ کوفت.جمع کن خودتو 

 

 با حرص گفت:  یپر 

 یدید یخنده دار  زی _روژان جون چ

 . دم یجک بامزه گفت خند هیرهام  زمی_نه عز

 

 رو به ساسان کرد و گفت:  یپر 

 میبرقص میبر  یای_عشقم نم
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 به من انداخت و با حرص گفت:  ینگاه ساسان

 چندبار بگم.  ستمی_تو برو راحت باش.درضمن من عشقت ن

 

اش را   یتا ناراحت  گرددیم یساسان ناراحت شده  و دنبال کس یکه مشخص بود از لحن عصبان  یپر 
 نکرد و گفت:  دایمن پ واریکوتاهتر از د یوار یکند ,د یبرسر او خال

 . کنهیبه بچه ها نگاه نم   نجایا  یس کس.نترزمیعز یار ی _چرا شالت رو در نم

 مادربزرگ!! یبزرگ یادیشما ز  ستمی_من بچه ن 

  کیذهنش بسته است بهتر نبود با  یادی مشخصه.رهام جون !خواهرت ز دنتی_از طرز لباس پوش
 تا آبروت رو نبره.  یومدیم گهیپارتنر د

 

 یمشت شده رهام و اخم ها یکه بخاطر تمسخرش ناراحت شده بودم نگاهم به دست ها یحال  در
 درهم ساسان افتاد.

 

 راباال نبرد به او گفت:   شیصدا کردیم ی که سع یدر حال  رهام

رسوات کنم که تو روت تفم   یجور  هینکن  ی.روژان خط قرمزمنه.کار ی_مواظب حرف زدنت باش پر 
 نندازند. 

 

 به ساسان کرد و گفت:  یبا حرص نگاه یپر 

 زنه ی بامن حرف م یوستت چطور د  ینیب ی.نم  یگینم یچی _تو چرا ه
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 گفت :  کردی که ما رو ترک م یدر حال ساسان

 _حرف حق تلخه  

 از ما جدا شد و رفت. کردیکه بانفرت به من نگاه م یدرحال یپر 

 

 رهام گذاشتم و گفتم:   یبازو یرا رو سرم

 عاشقتم یدونست یجون م  ی_روه

 زم یعز  فتهی.وظ ی_کوفت روه

 

 به بازوش زدم و گفتم :  یمشت

 . شهی اورانگوتان م  هیعاشق تو  یاخه ک رمی گی.حرفمو پس م اقتیل  ی_ب

 و گفت:  دیخند

 خودم!!!  وونهی_خواهر د

 

 بودند  دنیبلند آهنگ درحال رقص  ینگاه کردم که با صدا تی جمع به

 با انها همراه شوم . خواستی و دلم نم  کردمی آهنگ ذوق نم یصدا دنیمثل گذشته از شن گری.د

  ریجشن دوباره غم ها به دلشان سراز  نیا انیاست و بعد از پا یحال خوش آنها موقت کردمی م حس
 . خواستیو نشاط دائم م یشاد کیدلم  بیو من عج  شودیم

 آرامش را شناختم .  یواقع  یبا او آشنا شدم معن  یاستاد شمس افتادم ,از وقت  ادیبه   دوباره

 .  کنمی م یدر احساس خالء و پوچ با او صحبت کنم و بفهمم چرا انق  خواستی دلم م بیعج
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 کرد و گفت:  یبه من نگاه  رهام

 کنند؟؟ یبچه ها,صدام م  شیپ میبر  یایم کهی کوچ ی_آبج 

 زنگ بزنم.  یبه کس  خوامی م اطیتو ح رمی _نه تو برو منم م

 دور نشو .  یاز دراصل ادی.مواظب خودت باش ز زمی_باشه عز

 _چشم.

 

شماره ستاد شمس را   کردمیکه به آسمان نگاه م  یرفتم و در حال   رونیکه رفت من هم به ب رهام
 گرفتم.

استاد شمس به   ینه؟با صدا ایکارم درست است  دانستمیکردم .نم  دایتماس برقرارشد دلهره پ یوقت
 خودم آمدم و گفتم: 

 _الو

 د یی_بفرما

 _سالم استاد

 _سالم شما 

 هستم  بی_اد

 بیادخانم  دی_خوب هست

 بد موقع تماس گرفتم دیببخش  دی_ممنونم استاد شما خوب هست

 در خدمتم  دیی.بفرما کنمی _نه خواهش م

 بگم  یچطور  دونمی_راستش....نم



 روژان

62 
 

 د یبگ دیراحت  هرجور 

  ختهیبهم ر  یلیخ  می_خب راستش بخاطر شما زندگ

 _بخاطر من؟؟؟ 

 شما    ینه بخاطر شخص شما نه بخاطر حرفها یعنی_اره 

 خته؟یمن بهم ر یبخاطر حرفها تونی_چرا زندگ

  یکه قبال دوست داشتم االن واسم دوست داشتن یی.کارها  ستیمثل قبال ن  ی چی ه گهید دیدونی_م
 . ستین

 ؟ ییبپرسم چه کارها تونمی_م

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 روژان یاشقانه مذهبرمان ع کانال

🆔 

 

 

🥀🌾🥀🌾🥀 

🌾 

🥀 

🌾 
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 ❣روژان  رمان❣

 زدهم یس _پارت#️♦

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 به پشت سرم نگاه کردم .  یباز شدن در اصل با

که  ی خورده در حال   یدنیاز حد نوش شینداشت و مشخص بود ب   یعیکه حالت طب یجوان  پسر
 گفت :   دیکشی را م  شیحرفها

 ی کن ی کارمیچ نجا یخوشگلم تو ا ی_وا

 

 که دوباره گفت:  کردمیبه او نگاه م  دهیترس  ی, با چشمانزدی نم گریقلبم د انگار

 میباهم برقص  میبر ای ب  یدیچرا ترس زمی _عز

  

 قدم را که به سمتم برداشت از شوک خارج شدم وعقب تر رفتم و گفتم:  نیاول

 اقا برو مزاحمم نشو  ی_اشتباه گرفت 

 عشقمو نشناسم. شهیمگه م زمی_نه عز

 

   دمیدو الیبه سمتم آمد که عقب تر رفتم و پا به فرار گذاشتم و به پشت و  دوباره

 زد ی آمد که مرا صدا م یاستادشمس از پشت خط م  یصدا
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 حالتون خوبه؟  بی.خانم ادبیم اد_خان

 

 .گشتیکه دنبالم م دمی شنیاو را م یپاها یپناه بردم هنوز صدا اطیقسمت ح  نیکتری تار به

 را باال آوردم و به استاد گفتم :   یکه بغض کرده بودم گوش یحال  در

 _من ....من خوبم 

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 

 و تماس را قطع کردم . دی افتاده بودم گفتم: ببخش هیکه به گر یحال  در

 آمد .  یم شیپا  یهنوز صدا کردمیترس به اطرافم نگاه م با

 رهام را گرفتم تا نجاتم بدهد .  شماره

 بار تماس برقرارشد.  نیبار آخر تماس گرفتم ا یبرا دادیجواب نم  یتماس گرفتم ول   چندبار

 گفتم:  هیگر با

 _رهام 

 که گفت:  دیرسبه گوشم  یدختر  یصدا

 جا گذاشته!!!   نجایرو ا  شی.رهام رفته و گوش زمی _عز

 

 که شوکه شده بودم گفتم:  یحال  در

 من کجا رفته؟؟؟  ؟بدونیییی_چ

 .خواستهیبا دوست دخترش رفت .حتما مزاحم نم زمی _عز
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 تماس را قطع کردم و باخودم گفتم:  کردمی م هیکه گر یحال  در

 همه پسر رها کنه و بره  نیا نیرهام انقدر نامرده که خواهرش رو ب  یعنیکنم ؟  یحاال چه غلط ای_خدا

 

به درخت کنارم   دی.نا امدادیاوهم جواب نم یاو بتواند کمکم کند ول دیساسان را گرفتم تا شا شماره
 گفتم :  کردمیم هیکه گر یزدم و در حال  هیتک

 ها نزارم.  یمهمون  نی پامو تو ا گهید دمینجاتم بده .قول م ای_خدا

 

 تلفنم زنگ خورد.  یحال التماس به خدا بودم که گوش در

 رهام منو فراموش نکرده بدون توجه به شماره تماس را برقرارکردم و گفتم:  نکهیفکر ا با

 کمکم . ای تو رو خدا ب ترسمی م یل یمن خ ی_داداش

 !!بی_خانم اد

 استاد شمس گفتم:  یصدا دنیشن  با

 فکرکردم داداشمه دی_ببخش

 د؟ ییکجا دیبگ شهید؟م یکنی م هیحالتون خوبه؟چرا گر بی_خانم اد

 

 ام شدت گرفته بود گفتم:  هیکه گر یحال  در

 اون منو فراموش کرده و گذاشته رفته یول  ی_با داداشم اومدم مهمون

 

 تعجب گفت:  با



 روژان

66 
 

 فراموش کرده  یچ  یعنی_فراموش کرده .

 ... یوقت دونمی_نم

 : گفت یو م گشتیکه دنبالم م یسر پ یصدا دنیشن  با

 ؟؟؟  یشد میکجا قا شمایم  یواقعا دارم عصبان گهیمن د زمی _عز

 

استاد شمس اومد که  یکنم .دوباره صدا یمخف  دشیاز د شتریکردم خودم را ب   یو سع  دمیکش ینیه
 گفت: 

   بی_خانم اد

 بودم گفتم:  دهیاز حد ترس شی که دست خودم نبود و ب یحال  در

 . ترسمیسمتم .من م ادی_اون داره م

 شما؟؟  دییسمتتون ؟مگه کجا  ادیداره م یک بی_خانم اد

 رهی دستمو بگ خواستی_همون پسره که م

  

 گفتم:  هیگر با

 . شنومیپاش رو م ی! صداادیاون داره م یشدم .ول یباغ مخف   نی_من فرار کردم ته ا

 

 آن بود گفت:  یچاشن تی عصبان یکه کم  ییبا صدا استادشمس

 دنبالتون!! امیفقط بگو ادرس کجاست ؟خودم م بی_خانم اد

 .دونمی_نم
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 دونم؟ینم  ییییچ یعنی_

 

 ام بلند شد .استاد شمس که کالفه شده بود گفت:  هیگر یصدا  دوباره

 واسم؟  دیبفرست شنیلوک دیتونی. مگمیم یچ دی ن یبب دیگوش کن  د ینکن ه یانقدر گر بی_خانم اد

 _بله

تا    دیذکر بگ یکردن کم هیگر یو به جا دیواسم .دوم تماس رو قطع نکن  دیبفرست شنی_خوبه.اول لوک 
 ام یم  ع ی.من سر دیآروم بش

 ستمیبلد ن  یذکر -

 شما تکرار کن  گمیمن م ؟باشه

 _باشه 

 اال بذکراهلل تطمئن القلوب-

 _اال بذکر اهلل تطمئن القلوب

 من خودمو رسوندم .   دینذکر رو تو دلتون تکرار ک  نی_حاال تا شما ا

 _باشه 

 اونجام گهید قهیدق ستی من االن تو راهم تا ب  دمی_خب آدرس رو د

 

 رابستم و شروع کردم به ذکر گفتن .  چشمانم

که   کنمی غلط اضافه م گریو من د دهدیآرام گرفته بود حاال مطمئن بودم استاد شمس نجاتم م دلم
 شوم.  ییها یمهمان  نیوارد چن

 : د یاستاد شمس دوباره به گوشم رس یکه گذشت صدا یقیدقا
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 حالتون خوبه؟  بی_الو خانم اد

 _بله ...بله خوبم 

 رون؟ یب  دیایب  دیتونیتو کوچه م  دمی_من رس

 رونی ب  امیب  ترسمی.م نجاستیپسره هنوز ا نی_ا

 د؟یکجا هست  دیداخل  فقط بگ  امیخب من م  یل ی_خ

 هستم .   الی_باشه,من پشت و

 

 شد .  یخجالت روبه روشدن با استاد شمس دوباره اشکم جار  از

 . دیآ یسمت م نیبه ا  یکه گذشت متوجه شدم کس یکم

مقابلم   یشدنش به من و وقت کی با نزد یشد که نکند دوباره همان پسر باشد ول   ریترس به دلم سراز 
 داد .  ی را به خجالت و شرمندگ   شیزانو زد ترس جا

 به خودم آمدم:  شی صدا با

   بی_خانم اد

 _سالم

 دخترخانمه؟   هیواسه  یمناسب یجا  نجای؟ا دیکن ی کارمیچ نجایسالم.شما ا کی_عل

 به زحمتتون انداختم و مزاحمتون شدم  دی_ببخش

 . میبر دیبلندش د؟ی_من گفتم مزاحم 

 

از   ینبود ول مهم ادی من پوشش ز یآوردم که کت و شلوار به تن دارم .برا ادی تازه به  ستادمیا یوقت
 استادشمس  نکهیا
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  ینگاه گرفت و کم  یکن یبه لباسم دقت نکهیکند ناراحت بودم.استاد شمس بدون ا یفکر بد درموردم
 پشت سرش به راه افتادم.   یجلوتر از من به راه افتاد و من همچون جوجه اردک

 

شد و به راه   نیباز کرد تا سوارشوم و سپس خودش هم سوار ماش میدر عقب را برا استادشمس
 که گذشت گفت:  یافتاد.کم

 د ییآدرستون رو بفرما بی_خانم اد

 خ نارنجستان هفتم هی_فرمان 

 د؟ یایم ای جور مهمون نیبه ا شهی شما هم بی_خانم اد

 ام یبا داداشم م شهی هم یوقتها ول ی_بعض

  دیبدون د یشما خودتون با یول بره ی جشن ها م نیا رو به اشم یداداشتون با چه تفکر  دونمی_من نم
 .. ی.اگه اتفاقستیدخترخانم ن هی مناسب  هیبه هرک یکه هرک ای جور مهمون نیا

 

 که شرمنده شده بودم ,گفتم:   یلب ال اله اال اهلل گفت.در حال ریو ز دیکش شیدستش را به موها کالفه

 _بله حق با شماست. 

 ختهی من بهم ر یبخاطر حرفها تونی چرا زندگ دیگی_حاال م

 

 چه با او تماس گرفتم خوش حال بودم  گفتم:  یداشت من برا ادیبه  نکهیا از

خوشم   یل یجمعها خ  نیتو ا دنی شاد .از رقص  یآهنگ ها دنیها  از شن یمهمون نی_قبال از رفتن به ا
  ییبه دختر و پسرا یفرق کرده بود .وقت زیامشب همه چ  ی ول شدمیخسته نم یو تا اخر مهمون  ومدیم
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نشاط  هیبودم.دنبال   نایمنم قبال مثل ا نکهیاز ا کردمیاحساس حماقت م کردمی نگاه م  دندیرقصیکه م
 .خوامیاالن اون نشاط رو نم  یول  کردمی دامینشاط موقت پ هی.من قبال اونجاها گردمیم یواقع

 . کنمیم یاحساس خالء و پوچ االن

  یگم کردم که هرچ یز یچ هی کنمی نه . االن احساس م یچ  کنهی خوشحالم م یچ  قایدق دونمینم االن
افتاده که با شماآشنا شدم و حرفاتون رو   یاتفاقات از وقت  نی.ا کنمیم داشی کمتر پ گردمیم شتریب

 دم یشن

 بد؟  ایخوبه  نی_حاال ا

 که با شما آشنا شدم؟ نی_ا

 من خنده اش گرفته بود گفت:  یجی که از گ یحال  در

. 

. 

. 

. 

 #ادامه_دارد 

 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 روژان  یمذهب  عاشقانه رمان❣

🆔 
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🌺🌺🌺 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_چهاردهم

 ی #زهرا_فاطمسندهینو��

 

 براتون جذاب نباشه  گهیکاذب د یها یرفتارها و خوش یسر  هیحرفهام باعث شده  نکهی_ا

 که امام زمان عج رو بشناسم   خوامیاز قبل م شتریب یل یاالن خ دونمی.فقط م  دونمی_واقعا نم

  د یبه آرامش برس  دیتونی خوبه.من مطمئنم که شما م   یلیخ  نی_خب ا

 دوارم ی_ام

 

خانه را نشانش دادم و او جلو در نگه    وارد کوچه شد با دست یرد وبدل نشد .وقت  نمانیب  یحرف  گرید
 داشت و گفت: 
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 خواهش کنم ازتون  ه ی تونمیم بی_خانم اد

 دیی,بفرما  کنمی _خواهش م

ازتون   خوامی م یباشه ول ییپررو  دیشا دونمیم یرو ندارم ول  تونیشخص ی_قصد دخالت تو زندگ 
که  یمشت آدم کی  نی.ب دیشرکت نکن  ییجشن ها نی تو چن گهیوجه د چیخواهش کنم لطفا به ه

  یپاک دی.نگذارستی مثل شما ن یدخترخانم  یبرا  یمناسب  ینداره جا تیبراشون اهم یجز خوش یز یچ
 کنند.  بوددلتون رو نا 

 . دیپرگناه زده بش ی ها یاز اون خوش یکم  دیخوشحالم که حرفام باعث شده تا شا من

 _چشم استاد حتما

به  شمی شمس هستم و ممنون م انیک  شمیدانشگاه استادتون محسوب نم رونی _درضمن من ب
 . دیصدا بزن   لیفام

 شمس.  ی_چشم آقا

 گناه  ی_چشمتون ب

 چه.... دیبه زحمت انداختمتون .معلوم نبود اگه شما نبود  یلی_بابت امشب ممنونم .خ

 نبود .خوشحالم که تونستم کمکتون کنم . ی.زحمت دیبه امشب فکرنکن گهی_د

 خونه د یی_بازم ممنون .بفرما

 وقته ری د دییداخل.بفرما  دیببر  فیمونم تا تشر  یم نجای_ممنونم.من ا

 .خدانگهدارری _شبتون بخ

 _شب خوش 

 دادم. هیشدم و در را بستم و به ان تک  اطی ح وارد

بودم چطور توانسته    یعصبان  اریروهام بسشده بود.از دست   یگونه ام جار  یمحابا بر رو یب میاشکها
  یمعلدم نبود االن در چه حال دیرس یبه دادم نم  انیخود برود.اگر ک  یخوش یبود مرا فراموش کند و پ
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با   کشاندمی که به زحمت خودم را به سمت داخل خانه م یبودم و سر از کجا درآورده بودم.در حال 
و   دینشست و حالم را پرس میکه روبه رو یاز وقت دی!!شاان ی شد ک تی استاد شمس برا یخودم گفتم ک

گاه محکم و   هیتک کیبا دلم کرده بود که به چشمم  یاو کار  ینکرد.باورش سخت بود ول میتنها رها
آزارم   تواندینمکس  چیدل در گرو او داشته باشم ه یراحت بود تا وقت المیمهربان آمده بود و خ

  یبودم .به داخل خانه رفتم .همه برقها یغرق خوش میدر زندگ انی که از تصور بودن ک یبدهد.در حال 
 .دادیخانه م یاز خواب بودن اهال دینو نیسالن خاموش بود و ا

 . کردمی م یرا برسرش خال  تمیو همه عصبان  دمیدیرهام را م دیبا

 د شد.اه از نهادم بلن دمیدر اتاق را باز کردم و او را ند تی با عصبان یوقت

تلفنم را جلو چشمانم گرفتم  یتخت انداختم .گوش یسمت اتاق خودم رفتم و جسم خسته ام را رو به
 و تازه متوجه خاموش شدنش شدم.

او مجبور شدم مزاحم   یتیمسئول یبخاطر ب  میو بگو رمیعجله او را به شارژ زدم تا با روهام تماس بگ با
 .میای استادم شوم و با او به خانه ب

 پاسخ از روهام و ساسان مواجه شدم .  یرا روشن کردم و با ده ها تماس ب ی که گذشت گوش یکم

 ادیفر یبا عجله تماس را برقرارکردم و صدا دیدر دستم لرز یکه گوش  رمی شماره روهام را بگ خواستمیم
 که گفت:  دیروهام به گوشم رس

 اان چندبار تماس گرفتم ؟روژاا  یدون ی؟میهست ی_معلوم هست کدوم گور 

 _سالم

 هااان یرفت  ی_سالم و درد .سالم و کوفت .کجا گذاشت

 بپرسم نه تو   دیمن با  نوی_سر من داد نزن .ا

وجب به وجب اون   یداشتم وقت یچه حال یدونی.ممیبودم که باهم رفته بود   ی_من همون قبرستون 
 خراب شده رو دنبالت گشتم 
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از همجنسات که تا خرخره خورده بود و   یکیبه دست  نکهیمن  ته اون باغ از ترس ا یدونی_تو هم م
برداشت و گفت با   یدختر  هی ی.من  به تو زنگ زدم ول دمیچقدر به خودم لرز  فتمی ,ن  گشتیدنبالم م

 ی جا گذاشت تویو گوش یدوست دخترت رفت

رفتم .من غلط بکنم خواهرمو ول کنم    یبا تو به اون مهمون  یروژان .من لعنت یگی م ی_معلوم هست چ 
 . ییدختر هرجا کیو برم دنبال 

اون دختر رو باور کردم .به ساسان هم زنگ زدم   یبودم حرفها دهینداشتم .ترس بی_من که علم و غ
 جواب نداد. یول

استادم زنگ زد بهش گفتم .اومد نجاتم داد و  یبودم وقت دهیترس شدیم کیپسر داشت بهم نزد اون
 وند خونه.منو رس

 ی داشتم وقت یچه حال ی دونی.م یمردم و زنده شدم تا تو زنگ زد یدونیم ی_روژانم ,خواهر 
که بهت دروغ   یجهنم آورده بودم.من پدر اون  نی.خاک برسر من کنند که تو رو باخودم به ادمتیند

 فته یتا به غلط کردن ب کنمیم یکار  هی. ارمیگفته رو درم 

 خونه ای حالم خوبه پاشو ب ؟من  یکن داشیپ یخوای م ی_چطور 

 امی .منم م زمی .برو بخواب عزکنهی من همه تماس ها رو صبط م یرفته  که گوش  ادتی _فکرکنم 

 تا بخوابم  یهامون تو اتاقم بمون   یدوست دارم مثل بچگ  ای زودتر ب ی_داداش

 .فعال  امی_چشم فدات شم .االن م

شد   ریبه دلم سراز  یدر کنارم حس خاص انی بودن ک یادآور ی را قطع کردم و چشمانم را بستم .با   تماس
. 

و   دمیشد .به سمتش دو  انیگذشته بود که در اتاقم باز شد و هورا در چارچوپ درنما  یساعت مین
 و گفت:   دیخودم را در آغوشش انداختم .سرم را بوس 

 که ی خواهرکوچ یفدات شم ؟خوب  ی_خوب 

 بخوابم .   خوامیخوبم  و م یکه تو اومد _حاال
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 و گفت .برو رو تختت بخواب .  دیرا بوس میشانیزد و پ یلبخند

 

🌹🌹🌹 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 

 پانزدهم_ پارت# ��

 ی فاطم_زهرا:#��سندهینو

 

 .  دمیاذان صبح از خواب پر یصدا با

 آرامش وجودم را فرا گرفته بود .  ستادمیاز وضو به نماز ا بعد

 .دادیدانستن سوق م شتریدر وجودم مرا به ب یاز نماز حس  بعد

 نشستم و شروع کردم به مطالعه .  رمیتحر زی پشت م  داشتمیرا برم  نشیآفر ن یکه کتاب نگ یحال  در

 امامم را بشناسم. شتریبدانم و ب شتریب  خواستیم دلم

از چشمانم ربود و باعث شد تا وقت صبحانه غرق مطالعه   و سرکش خواب را  یدوستداشتن لیم نیا
 باشم. 

 دراتاق به خودم آمدم . یصدا با

 سرش را داخل اتاق کرد و گفت:  روهام
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 که؟ یکوچ ی_اجازه هست آبج

 

 و گفتم:  دمیخند

 ! گهیداخل د اری هم ب پتویخوشت  کلی_تو که سرت االن تو اتاق منه .اون ه

 

 گفت:  داخل شد و دیخندیکه م یحال  در

 تو ؟؟؟  ی بود ی_حاضرجواب ک 

 ی روه  ی_اوووم .فکرکنم داداش 

 ی.راست ادیو حرف با محبت زدن نم  ی به تو مهربون میصبحونه بخور میو کوفت.پاشو بر  ی_روه
 که خونه ساسان مونده بود رو آوردم تو اتاقمه بعد برو بردار.  لتیوسا

 گشنه شدم.  خوندمیگشنمه.از بعد نماز کتاب م یلیکه من خ  می_  بر

 ؟ یخوندیم ی_حاال چه کتاب 

 

 ذوق گفتم:  با

 هستش نشیآفر نیجذااااب .اسمش نگ  یلیکتاب خ هیداداش  ی_وا

 کتاب عاشقانه هاست کلک؟؟  نی_از ا

 کنم؟ ف یواست تعر یجالبه, دوست دار   یلیروهام خ  یرد امام زمان عج هستش .وااادر مو  ری _نخ

 

 گفت:  دیکشی که دستم را م یحال  در
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 بچه!! یندار  قهی.تو انتخاب کتاب هم سل هیکاف ی خونی.هم تو م ری _ نخ

 .  هیهم کتاب خوب یلی.خ ی_بچه خودت

 _باشه بابا خوبه تو بخون .

 

 بحث کردن با او ادامه ندادم .  گربهید

 . کندی من  درک نم  شیروهام هم مثل چندماه پ دانستمیم چون

 

 پدر و مادرم هم حضور داشتند . شهیوبرعکس هم  میرفت  زی سمت م به

 . میخوردیو صبحانه م   میشدیجمع م  زیم کیبود که همه دور   ییاز معدود روزها نیا دیشا

 کردم . لبخند به جمع چهارنفره مان  نگاه  با

 زد و گفت:  یلبخند پدرم

 _عشق باباچطوره؟ 

 باباجونم   می_عال

 زدلم ی_خداروشکر عز

 

 رو به مامان گفت:   روهام

 !!!کنمی دارم احساس کمبود محبت م گه ی؟د نیداکردی_مامان خانم ,منو از سر راه پ
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 به خود گرفت و گفت:  یلحن الت   بابا

 _اره با ,خودم تو رو از تو جوب ُجستم. 

 

 خنده که باعث خنده مامان و بابا شد.رهام گفت:   ریم ززد یپق

 _هرهرهرنمکدون.چه خوشش هم اومده  

 با لبخند گفت:  مامان

 . یباش یاگه سرراه یحت زمیعز ی_تو عشق مامانت 

 

 گفت:  دیخندیکه م یدر حال  رهام

 حاتتون ی_قانع شدم مامان .ممنون از توض

 

 گذاشت و گفت:  زیم یرا رو   یفنجان چا بابا

 ؟ ینداشت  یشما امروز تو اون شرکت جلسه با مهندس نعمان  انای,اح ب یرهام خان اد ی_آقا

 

 پدر دستپاچه شده بود گفت:  یادآور یکه با  روهام

 !!! یگیشد.خب پدر من چرا زودتر نم رمید یوااا ی_ا

 .  دمیاذان صبح از خواب پر یخودته با صدا فهی که وظ  دی_ببخش

 آرامش وجودم را فرا گرفته بود .  ستادمینماز ا از وضو به بعد

 .دادیدانستن سوق م شتریدر وجودم مرا به ب یاز نماز حس  بعد
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نشستم و شروع کردم به مطالعه ,دلم   رمیتحر زی پشت م  داشتمیرا برم  نشیآفر ن یکه کتاب نگ یحال  در
و سرکش خواب را از  یدوستداشتن لیم نیامامم را بشناسم.ا شتریبدانم و ب  شتریب  خواستیم

 چشمانم ربود و باعث شد تا وقت صبحانه غرق مطالعه باشم. 

 دراتاق به خودم آمدم . یصدا با

 سرش را داخل اتاق کرد و گفت:  روهام

 : کهیکوچ ی_اجازه هست آبج

 و گفتم:  دمیخند

 گه یداخل د اری هم ب پتویخوشت  کلی_تو که سرت االن تو اتاق منه .اون ه

 داخل شد و گفت:  دیخندیکه م یل حا در

 تو ؟؟؟  ی بود ی_حاضرجواب ک 

 ی روه  ی_اوووم .فکرکنم داداش 

 ی.راست ادیو حرف با محبت زدن نم  ی به تو مهربون میصبحونه بخور میو کوفت.پاشو بر  ی_روه
 که خونه ساسان مونده بود رو آوردم تو اتاقمه بعد برو بردار.  لتیوسا

 گشنه شدم  خوندمیگشنمه.از بعد نماز کتاب م یلیکه من خ  می_  بر

 ؟ یخوندیم ی_حاال چه کتاب 

 ذوق گفتم:  با

 هستش نشیآفر نیجذااااب .اسمش نگ  یلیکتاب خ هیداداش  ی_وا

 کتاب عاشقانه هاست کلک  نی_از ا

 کنم ف یواست تعر یجالبه دوست دار   یلیروهام خ  یدر مورد امام زمان عج هستش .وااا ری _نخ

 گفت:  دیکشیدستم رو م که  یحال  در
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 بچه.  یندار  قهی.تو انتخاب کتاب هم سل هیکاف یخونی هم تو م ری _گفت نخ

 .  هیهم کتاب خوب یلی.خ ی_بچه خودت

 _باشه بابا خوبه تو بخون .

 

 کند ی من  درک نم شیروهام هم مثل چندماه پ دانستمیبحث کردن با او ادامه ندادم .چون م گربهید

 

  ییاز معدود روزها نیا دیپدر و مادرم هم حضور داشتند و شا شهی.برعکس هم  میرفت  زی سمت م به
 .میخوردیو صبحانه م میشدیجمع م زیم  کیبود که همه دور 

 زد و گفت:  یلبخند به جمع چهارنفره مان  نگاه کردم .پدرم لبخند با

 _عشق باباچطوره؟ 

 باباجونم   می_عال

 زدلم ی_خداروشکر عز

 

 رو به مامان گفت:  رهام

 کنم ی دارم احساس کمبود محبت م گه ی؟د نیداکردی_مامان خانم ,منو از سر راه پ

 به خود گرفت و گفت:  یلحن الت   بابا

 _اره با ,خودم تو رو از جوب ُجستم. 

 خنده که باعث خنده مامان و بابا شد.رهام گفت:   ریزدم ز یپق

 _هرهرهرنمکدون.چه خوشش هم اومده  
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 با لبخند گفت:  مامان

 ی باش یاگه سرراه یحت زمیعز یامانت _تو عشق م

 دیخندیکه م یدر حال  رهام

 

 : گفت 

 حاتتون ی_قانع شدم مامان .ممنون از توض

 

 گذاشت و گفت:  زیم یرا رو   یفنجان چا بابا

 ؟ یندار  یشما امروز تو اون شرکت جلسه با مهندس نعمان  انای,اح ب یرهام خان اد ی_آقا

 

 پدر دستپاچه شده بود گفت:  یادآور یکه با  رهام

   یگیشد.خب پدر من چرا زودتر نم رمید یوااا ی_ا

 مامانت  ری پذ تیبمونه.پسر مسئول ادتیخودته  فهی که وظ  دی_ببخش

 

 و گفت:  دیخند رهام

 طلبتون.  یک ی_من برم باباجون 

 

 رفتن رهام  من هم بعد از خوردن چند لقمه صبحانه به اتاقم رفتم تا ادامه کتابم را بخوانم  با

 



 روژان

82 
 

 

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 روژان یمذهب عاشقانه  رمان کانال��

🆔 

 

🌹🌹🌹 

 

🌹🌹 ?? 

 

 ❣روژان  رمان❣

 شانزدهم_ پارت# ��

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 وجودم را فرا گرفته بود .   یبی د که ذوق و شوق عجبو  یروز  چند
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 کنم .  جادی در خودم ا یاساس رییتغ  کی خواستیم دلم

 باشم .   یمورد توجه کس خواستمینم گرید

 تمیها به خودم و شخص نینگران متلک ها و توه زنمی قدم م ابانیدر خ  یوقت خواستیدلم نم گرید
 باشم. 

 وجود ندارد. ییهمه خودنما نیبه ا  یاز ی ام انقدر با ارزش است که ن یمن وجود کردمی م احساس

   کردمیم  دیخر دیاول با رییتغ  جادیا یبرا

 .  میبرو دیمهسا تماس گرفتم و قرارگذاشتم که عصر باهم به خر با

اجازه بدهم .روهام   نکهیمرتب کردن اتاقم بودم که در اتاق به صدا درآمد و طبق معمول قبل ا مشغول
 را داخل اتاق کرد و گفت:   سرش

 ؟یخوا ی_سالم مهمون نم 

 تا مهمون .  یصاحبخونه ا شتریسالم.واال شما ب  کی_عل

 نه؟  ایمن صاحبخونه ام  یدونیم نمیبب خواستمیم زمیعز نی_آفر

 گفتم: دمیخندیم یحال  در

 ؟ ی_کارم داشت 

 نم ی_پ.ن.پ اومدم فقط خودتو بب

 امرتون؟  دیی_بفرما

کرده حتما با تو برم فرودگاه واسه   دیبگم .ساسان امروز پرواز داره .تاک خواستمی _غرض از مراحمت م 
 ی خداحافظ 

 رهی _مگه امروز م

 پرواز داره  گهیسه ساعت د قای_بله دق
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 الدوله  الیخ  یب  شهیم ری_سه ساااعت!!!پاشو برو آماده شم د

 و گفت:  دیخند

 خواهر آروم آروم آماده شد.   ی_چقدر هول

انتخاب   ییاش تکان دادم و به سمت کمدم رفتم تا مانتو یال یخ  یب  یبرا یاز اتاق خارج شد سر  یوقت
 کنم.

 دنینبود و با د بایز میبرا میمانتوها گری.د کردمیم دای مناسب پ یکمتر مانتو  گشتمیم شتریب هرچه
 . خوردمیحرص م  شتریانها ب  یکوتاه

زانو بود   یاش تا رو  یمانتو که بلند کیو زمان باالخره توانستم  نی گفتن به زم راهیبد و ب   یاز کل بعد
 کنم و بپوشم.  دایپ

انها را کامل جمع کردم   نباریانداختم ا یشانه ام م یو رو  کردمی م سیرا گ میکه موها شهیهم  برخالف
بار   نی,ا کردمی سرم رها م یرا آزادانه رو یکه روسر  شهی و برخالف هم  ادین رونیام ب  یروسر  ری تا از ز
 نشود . دهید میبستم که موها یرا طور   یروسر 

و بدون    پیت  نیانداختم وباخود فکرکردم اگر مامانم مرا با ا ینگاه نهیساده خودم درآ ریتصو به
 کوچکم را برداشتم و از اتاق خارج شدم. یمشک فی.ک رمیگیقطعا مورد سرزنش قرارم  ندیبب شیآرا

 زد و گفت:  یکه همزمان با من از اتاق خارج شده بود سوت وهامر

 ؟ گهید  هیدختر زشت ک نی_ا

 ادبو  یب  ی_زشت خودت 

 ی نگاه به خودت انداخت  هی_اخه جوجه اردک 

 همه بهم نگاه کنند  ابونی خ  امیم یوقت خوادیدلم نم گهید میراض پمی از ت ار ی_بله و بس 

   یچوندی خودتو پ یادی ز یول  ی_خوددان

 تنها برو  امینم  ی_ناراحت
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 کنهی هم م یبرو جوجه اردک زشت !چه ناز   ای_ب

 

 .میکل کل کردن باهم به سمت فرودگاه به راه افتاد یبعد از کل  باالخره

کمتر از او هم دوست نداشتم .ساسان  یاز روهام که نه ول شتریاو را ب شدیساسان تنگ م یبرا دلم
   کردی م کمکم ماز وقتها که در درس ها مشکل داشت یلیخ

 .کردیآرامم م  شیو او با حرفها بردمیبه او پناه م  شدمیکه از رفتار پدر و مادرم خسته م یگاه

و با چشم دنبال ساسان  میبه فرودگاه از فکرخارج شدم و همراه با روهام به داخل سالن رفت دنیرس  با
 . میگشتم با اشاره روهام به سمتش رفت

 شانه اش و گفت:  یزد رو  روهام

 راه  هینم قی_سالم رف

 م یبا هم بر یبش یمگه قرارنبود راه ییراه که تو هینم قی_سالم رف

 داداش.  گهی_نشد د

 به من کرد و گفت:  ینگاه ساسان

 _سالم روژان جان 

 _سالم.

 زم؟ ی عز یانقدر گرفته ا ؟چرایواسه خودت درست کرد هیپیچه ت نی_ا

 به تو مربوطه  یدوم یکه به خودم مربوطه ول پمی_ت

 چرا من مقصرم  یدوم یول کنمیدخالت نم ی_باشه در اول

 که به چشمانش زل زده بودم گفتم:  یحال  در

 .  گهید یر یم یدار  نکهی_واسه ا
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  یگفت و از ما دور شد.ساسان در حال  یدیروهام به او نگاه کردم ببخش یزنگ گوش یصدا دنیشن  با
 گفت:  دزی که لبخند م

 دنه یخوشگلت اماده بار یو چشا  یناراحت رمیمن دارم م نکهی_االن واسه ا

 شهیداداشم تنگ م ی_اره.دلم برا

 شهی چرا دلت براش تنگ م  نجاستی_روهام که ا

 .  ی_بدجنس نشو .منظورم خودت

 روژان جان  ستمیمن داداشت ن ی_ول

 ؟ی.منو به عنوان خواهرت قبول ندار یواسه من داداش بود شهی_هم

 _نه

 

 نگاه کردم.  میحرفش شوکه شدم و از او چشم گرفتم و به دست ها دنیشن  با

 و گفت:  دیکش شیبر موها یکالفه دست ساسان

 روژان.لطفا به من نگاه کن  نی_منو بب 

 او نگاه کردم که لبخند زد و گفت:  به

 شهیکه من تو رو هم یقبل رفتنم بدون خوامیروژان .م دم یوقت تو رو به چشم خواهرم ند چی_من ه
عاشق   دمشیبار د نیاول ی که وقت ینه به عنوان خواهرم بلکه به عنوان کس  یدوست داشتم ول

 نه خواهرم.  میلبخندش شدم.من دوست داشتم و دارم به عنوان همسفر زندگ

 

.ساسان دستش را جلو آورد تا دستم ستادمیعقب تر ا یکردم قدم وحشت زده به او نگاه  یچشمان  با
 عکس العمل نشون دادم و گفتم :  ع یمن سر یول  ردیرا بگ
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 _به من دست نزن

 زم ی_باشه عز

آوردم تو منو  یو بهت پناه م  گرفتیم زیکه من دلم از همه چ ییوقتها یعنی. ستمیتو ن  زی _من عز
 ؟ یدونستیخواهرت نم

 به عشقم به چشم خواهرم نگاه کنم .  تونمی_روژان جان من نم

 با تو ندارم  ی.من اصال نسبت ستمی_من عشقت ن 

 خت ی ریکه اشکم م یحال  در

 

 : گفتم

 آقا ساسان   دیموفق باش دی هرجا هست  دوارمی_ام

 .میوباهم حرف بزن  می نیبش  ای_روژان جان .ب 

 با شما ندارم .خدانگهدار.  ی_من حرف 

 

آمده مجبور    شیپ میبرا یدادم که کار  امیاز سالن خارج شدم .به روهام پ شیصدازدن هاتوجه به  یب
 برگردم . یشدم با تاکس

 خانه را به راننده دادم.  کیشدم و آدرس پارک نزد یتاکس سوار

 بود .  نیسنگ میآن حرفها از ساسان برا دنیتنها باشم شن  یکم  خواستیم دلم

 که با ساسان گذرانده بودم فکر کردم.  یینشستم و به روزها ی کتی نم یرو

به خودم امدم  یوقت  یچرا ول دانمیدردو دل کنم .نم یبا کس  خواستیبود دلم م ختهیبهم ر میباورها
 د؟ یبه گوشم رس انیک یکه صدا
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 د یی_الو بفرما

 شمس  ی_سالم اقا

 افتاده ی.اتفاقبی_سالم خانم اد

 سوال بپرسم ازتون  هی خواستم ی_نه.راستش م

 من در خدمتم دیی_بفرما

 رو مثل برادرم دوست داشته باشم و  ییمن اقا نکهی_به نظرتون ا

 

 او در ارتباط باشم گناهه؟ با

 کنه؟ ی م جادیا تی _به نظرتون فکر شما محرم

 _خب نه!!

 _پس ارتباطتون با اون گناهه

 و نه کمتر   شتریمن اونو واقعا مثل داداشم دوست داشتم .نه ب ی_ول

که اونم شما رو به چشم   دیشما مطمئن یعنیاحساس رو نسبت به شما داشته ؟ نیاون هم هم ای_ا
 ده؟یدیخواهرش م 

 ده یوقت منو به چشم خواهرش ند  چیاون ه دمیامروز فهم یبوده ول ینجور یا کردمی _تا حاال فکرم

 ون حل شد _خب.االن مشکلت

 بخشه؟ ی_استاد به نظرتون خدا منو م

 د یتکرار نکن گهیو د دیباش مونیاز کارتون پش  هیفقط کاف بخشهی_معلومه که م

 امام زمان ازم رو برگردونه خوادی .دلم نممونمی_پش
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 کنم ازتون   یخواهش هی تونمی.مدی_براتون خوشحالم که متوجه اشتباهتون شد 

 استاد  دیی_بفرما

 .  دی.واسه منم دعا کندیمونیپش نکارتونیکه که خدا بهتون توجه کرده که انقدر بخاطر ا_شما دلتون پا 

 مزاحمتون شدم  دی_چشم استاد حتما.ببخش

 بود من در خدمتم . یبازم اگه سوال  دی_ممنونم.شما مراحم

 _ممنونم .روزخوش 

 ی اعل ی.کنمی _خواهش م

 زند یرا قطع کردم و به آسمان چشم دوختم و با تمام وجود احساس کردم خدا به من لبخند م  تماس

 

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

??🌹🌹 

 

🌿🌿 
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 ��روژان رمان��

 

 #پارت_هفدهم

 ی:#زهرا_فاطم سندهینو

 

 

 .  میکن دیرفتم تا خر بایبه دنبال مهسا و ز  عصر

 .  ستادمیدر خانه مهسامنتظر ا یجلو

 آمدند .  رونی که گذشت هردو از خانه ب یکم

 بود و لباسشان مرا به فکر فرو برد .  شی غرق آرا شانیانها نگاه کردم صورت ها به

 قد نود. نیتا کمرشان بود به همراه شلوار ج قای کوتاه که دق زی شوم کی مانتو جلو باز با  هردو

مهم نبود که لباسم جلب توجه   میو برا دمیپوش یگونه م نی هم شیتا چندوقت پ  دیهم شا خودم
 .  گرفتیآنها حرصم م دنیحاال از د  یول  کندیم

 به پوشش خودم کردم .  ینگاه

 ندهد.  ریتا حراست  گ دمیپوش یزانو که اکثرا تو دانشگاه م  یمانتو ساده تا رو هی

 به خودم امدم و گفتم:   کردیم میمهسا که صدا  یصدا با

 د ی_سالم .خوب 
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 : مهسا

 چته؟ ستیتو معلوم ن  یول  می_سالم ما که خوب 

 

 تکان داد و گفت:  یسر  بایز

 ؟یدانشگاه که انقدر ساده اومد  ینگاه به خودت بنداز .مگه قرار  بر  هی_روژان 

 که به راه افتادم گفتم:  یحال  در

 گذره؟یچه خبرا .خوش م   دیبگ  دیمن بش افهیق  الی خ ی .برمیهم نم یمجلس عروس  ی_نه ول

 

 و گفت:  دیخند مهسا

 خب خرج داره واستون  یخبر دارم واستون داغ داغ ول هی_

 با ی مهمون ز ی_باشه بابا خبرت رو بده ,بستن

 

 با دست زد به سرم و گفت:   بایز

 زم؟ی عز  ییپولشو من بدم .نچا یخبر بشنو یخوای_خاک برسرت تو م

  گهی.مهسا بگو ددمیگرفتم .باشه بابا پولش رو خودم م جهی تو سرم.سرگ یزنی چرا م وونهی_د

 _عرضم به حضورتون که من عاشق شدم 

 و گفتم:  دمیخند

 ی هست  تییتو عاشق پسردا دوننیکجا داغ داغه.همه م نی_ا

 شدم  گهید یک ی.عاشق ادیازش خوشم نم گهیچنده .د لوی_د ن د اشکان ک
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 و فردا فارغ!!  یعاشق بش امروز یکه ه  هی_مهسا جان مگه الک

 و گفت:  دیخند  بایز

 واسه خودش  هی.خالصه خرتو خر رهیم یک ی  ادیم  یکیمونه  یگاراژ م هی_قلب مهسا شب 

خرن.خالصه    شنیدوست م نیکه با ا ییاونا ای شهیعاشق م یخره ه نیا ستی _البته هنوز مشخص ن
 ره یتو خر رو بگ ادی ب یخر  هی دوارمیام

 

 خنده.  ریز میزد  بایاتمام حرفم با ز با

 که حرصش گرفته بود گفت:  مهسا

که همه دوسم دارند و بهم   شهی م تونیبدر .حسود زدهی اومدم س ای.منو بگو با ک  دیشعوریب یل ی_خ 
 مثل شما دوتا باشم.  دی.نکنه دوست دار دن یم یدوست  شنهادیپ

 

 .  میدیبلند خند بای اتمام حرفش دوباره با ز با

 با حرص گفت :  مهسا

! چون چکسی , با هیدوست شد ی.شما روژان خانم تا حاال تو عمرت با ک دیخندیم ی_کوفت به چ
که  یکرد  کاریآدم ب  هیخانم همه وقتت رو صرف عشقت به   بای شما ز ای  یدادی م یهمه پسرا رو فرار 

 .چندبارگفتم ولش کن ارزش نداره. یدیخرجش رو هم تو م یحت

 

 

 . ستین هیول کن قض اوردیرا در ن  بای تا اشک ز رمی اگر جلو مهسا را نگ دونستمیم

 و گفتم:  دمیخند  یالک
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 ه؟یعاشق دلخسته ک نی_باشه بابا نخور ما رو .حاال بگو ا

 با ذوق گفت:  مهسا

 ی _آرش اصالن 

 

 : میهمزمان با هم گفت بایو ز من

 ی _اصالن

 با افتخار گفت:  مهسا

 دادند و گفتند عاشقم شدند.  یدوست  شنهادیبه من پ  روزی _بله آرش جون د

 

که از آنها خسته  یفقط نقش عروسک را داشتند و هنگام شیکه دخترها برا یپسر  شدینم  باورم
و هزار کثافت   یکه به چشم چران یداده.پسر  شنهادی انداخت حال به مهسا پ یآنها را دور م  شدیم
 .شودیپسر دانشگاه هم محسوب م  نیپولدارتر می البته از حق نگذرمعروف است و  گرید یکار 

 به او گفتم:  تی عاشق شده است با عصبان کندیو ادعا م شناسدیپسر را م نیمهسا در عجبم که ا از

  یی و بو کندی کاال نگاه م کیکه به دخترها مثل  ی؟کسیشد  یعاشق اصالن  ا؟تویآ یشد وونهی_مهسا د
 نبرده.  تی از انسان

 .اونم ادعا کرده عاشق من شده  شنیعاشق م  یروز   کی_همه آدمها 

کنار.تو ارزشت   زارهی م هیتو رو هم مثل بق گهیدو روز د یک ی  یدونی_مهسا ساده نباش.خودت خوب م
 !! نویاز اونه بفهم ا شتر یب  یلیخ

اهاش دوست  رو ب   یچندروز  خوام یباشم .م اشیباهاش ازدواج کنم که نگران کثافت کار خوامی_نم
 کالس داره یلیشدن خ  یباشم.دوست دختر اصالن
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 که تا حاال ساکت بود گفت:  بایز

 . ستین ی.اون آدم درست میمن و روژان به فکر خودت  یکنی اشتباه م ی_مهسا دار 

 .تو هم به فکر خودت باش با اون عشقت بای ز ستی_برام مهم ن

نداره و واسه خرج   یخوب  یمهربونه .درسته وضع مال یلیهستم چون خ لی_من عاشق سه
واسه من  شی .مردونگکنهیفکرهم نم گهید یمطمئنم به جز من به کس یول  کنهی دانشگاهش کار م

 مهمتره. 

 

 پارک کردم و گفتم:  دیمجتمع خر  یرا روبه رو  نیاز دعوا و بحث اضافه ,ماش یر یجلوگ  یبرا

 کردنه دیهم که باشه نوبت خر یکه نوبت  نییپا دی.بپر  الیخ  ی_بچه ها ب

 . میرفت  دیبه سمت مجتمع خر هرسه

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 روژان یمذهب عاشقانه  رمان کانال��
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🌿🌿 

 

🌿🌿🌿 

 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 

 هجدهم_پارت# ��

   ی:#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 . میرفت  دیبه سمت مجتمع خر هرسه

 .میاز همه به طبقه سوم که مخصوص مانتو و شلوار بود, رفت  اول

 .  خواستیخاص م  یل یمانتو خ هیدلم   کردمیبه مانتو ها نگاه م نیتریپشت و از

 ( بای )حجاب ز  دیفروشگاه افتاد که اول از همه نام فروشگاه مرا به سمت خود کش کینگاهم به  ناگهان

 و بلند دهانم باز مانده بود.   بایز یآن همه مانتو ها دنیاز د ستادمی ا نیتریپشت و یوقت

 لبخند به داخل فروشگاه رفتم و مانتوها را نگاه کردم .  با

 بود .  بایز   اری رنگ کار شده بود,بس دیسف کیبار یبلند افتاد که با نوار ها ییمانتو عبا کیبه  چشمم
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 بود گفتم :   بای محجبه و البته ز یل یفروشنده که خ به

 د؟ یمن رو دار زیمانتو, سا نیخانم ا دی_ببخش

 خدمتتون. ارمیهست االن م زتونی سا زمی _بله عز

 بچه ها افتادم . ادیتازه به  اوردیرفت مانتو را ب  فروشنده

 شد .  داینگذشت که سر و کله شان پ یتماس گرفتم و آدرس فروشگاه را دادم کم بای ز با

 ذوق مانتو را به آنها نشان دادم و گفتم :  با

 چطوره؟  دین یمانتو رو بب نی_بچه ها ا

 

 به مانتو کرد و گفت:   ینگاه مهسا

 ست؟ یبلند ن  یادی_ز

 _چون بلنده خوشم اومد ازش 

 ؟   یپوشی تا حاال مانتو بلند م  ینه!بفرما تو از ک یگیهست م  تی زیچ هیتو  گمی_من م

 بپوشم. خوادیبابا مهسا حاال دلم م ی_ا

 

 را از فروشنده گرفتم و به داخل اتاق پرو رفتم. لباس 

 فروشنده رفتم و گفتم : شی نشسته بود با مانتو پ   ییبایدر تنم به ز مانتو

 اد؟ ی لباس ب نیکه به ا دیدیشال هم م  ای  یشلوار و روسر  هی_

شال   کی ایو   دیسف یبا طرح ها یسورمه ا یروسر   کیبا   دیبه نظرم اگه شلوار سف  زمیعز نی_بب 
 شهیتر م بایز یساده بپوش  یسورمه ا
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 . دیاریپس لطفا واسم ب هیعال  یل ی_خ

 

 از گرفتن  آنها دوباره وارد اتاق پرو شدم .  بعد

بودم دوباره از اتاق پرو خارج شدم   یاز لباس ها راض اریشوکه شدم .بس  نهیخودم در آ  ریتصو دنید با
. 

 گفت:  دنمیبا د  بایز

 .ادی بهت م  یلی.خیروژان چقدر نازشد ی_واا

 خوشم اومده. یلیخ  ؟خودمیگیم ی_جد

 

 انداخت و گفت :  ینگاه مهسا

 مدل هم خوشگله!!!  نیخب ا  یاز مانتو بلند متنفرم ول نکهی_با ا

 زد و گفت:  میصدا  فروشنده

 .اجازه هست من شالتون رو درست کنم دیشد بای ز یل ی_خ

 _ممنونم.بله حتما 

 

بود   بایکه به نظرم ز رهی گ کیدر آخر با  کردوی سرم درست م یبا دقت شال را رو  ستادمیا شیرو روبه
 . نمیخودم را بب  خواستیدلم م یل یخشال را محکم کرد. 

 را گرفت.  نهیآ میروبه رو نیهم یچقدر مشتاقم , برا  دانستیاو هم م انگار

 مدل شال دهانم باز مانده بود.  دنیبا د 

 .شدینم دهید میتار از موها کی یبسته بود حت ی را مدل لبنان شال
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که   دمیرسی باور م نیخودم به ا دنیحاال با د یول  ردیگیرا م  ییبایز یحجاب جلو کردمی فکرم شهیهم
 است.  باتریز  زیحجاب از همه چ

 انداختم.  بای به مهسا و ز یفروشنده تشکر کردم و نگاه از

 که اخم کرده بود گفت:  یمهسا در حال یول کردینگاهم م  نیبا تحس  بایز

  دیو شا  یچ  یبرا یکرد چیشده .خودتو بقچه پ رییهمه تغ نیباعث ا یچ نمی دوست دارم بب یل ی_خ
 ؟ یک یبهتره بگم برا

 

 .  میسکوت کردم و بعد از حساب کردن لباس ها از فروشگاه خارج شد ش یبرابر حرفها در

 زدم و رو به مهسا گفتم:  یچشمک  بایز به

 ها شهیم مونی پش نهی_قهرنکن خوشگله.آرش بب

 و گفت:  دیخند

 !!!یواسه خودت درست کرد هیپیچه ت نیمن ا  زی .اخه عزگمیواسه خودت م ستمی_قهرن 

 کردم و گفتم:   پمی دوباره به ت ینگاه

 .دمیرو پوش  نیرو بپوشم و هم  میاومد مانتو قبل  فمیچقدر خوشگله .اونقدر که ح  نی _مهسا بب

 هیعال   رمیساده هم بگ دیکفش سف هی میبر یای .اگه بادینم  پی ت نیا یطوس یها  یکتون  نیخب با ا اره

 گذرهی م یکن  فقط بگو تو اون سر وامونده ات چ   یدوست دار  ی_هرکار 

با حجاب   خوادیاالن دلم م یخاص باشم ول خواستمیم  دن یکوتاه  پوش یمن تا حاال با مانتوها نی_بب 
 بفهمم چرا  تونمیخاص باشم.نپرس چرا ,چون خودمم نم

 ی کنی م نکارروی؟نکنه واسه جلب توجه اون ا ی_روژان عاشق شد

 کفش بخرم  میبر نی ایعاشق نشدم.ب  راحت التی؟خ  ی_عشق چ
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توجه   خواستی پوشش را انتخاب کردم فقط دلم م نیکه ا یوقت  میدروغ بگو توانستمیخودم که نم به
که من  دانستمینسبت بهش داشتم .م  یحس خوب ی.عاشقش نبودم ولنمیشمس را به خودم بب  انیک
 منکر احساسم شوم.  توانستمینم یاو نخواهم داشت ول  یدر زندگ ییجا

 

  بایکه ز  میرفت نیبه سمت ماش   دمیهم خر گهیو کفش د فیچنددست مانتو شلوار و ک نکهیاز ا بعد
 گفت: 

 م یبخور یز یچ ه یشاپ  یاون کاف  میبر  نیای ب  یاز خستگ رم یمی دارم م گهی_بچه من د

 خسته اتون کردم یل یمهمون من .امروز خ می_بر

 

 .میرفت  ابانیشاپ آن طرف خ یبه سمت کاف  نیها داخل ماش  دیاز گذاشتن خر بعد

 .میسفارش داد  یشکالت یمعموا هرسه بستن  طبق

 شانه ام زد وگفت:  بابهی شمس بود ز انیک ر ی که ذهنم درگ یحال  در

 نامه اش   ای ادیخودش م  ایفکرنکن  ادی_ز

 .وونهی_د

 بود گفت :  ش یکه در حال چک کردن گوش مهسا

 کالس هستند یبچه ها  م؟فقطیبر دیای_بچه ها روزبه امشب تو خونه اش جشن گرفته.م

 : با یز

 گه؟ ید یای.روژان توهم م امی نرفتم .من م یوقت مهمون  یل ی_اره .خ
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 گفتم: انیقولم به ک یادآور ی با

 .خوش بگذره بهتون ام ی_نه .نم

 

 زد و گفت:  یپوزخند مهسا

 ؟ یکرد   رییچت شده که انقدر تغ یبگ  یخوای_نم

 د؟ یند ریانقدر به من گ گهید شهیها.م یمهمون نیبه ا ام یب خوادیدلم نم گهی نشده .فقط د میزی_چ

  نکهیحتما از ا  گهیرو به اون رو شده .دوروز د نیشده که از ا یخانوم عاشق ک  ستی.معلوم نشهی_نه نم
 . یکشی هم خجالت م یبا ما دوست هست

 

هم به دنبالش رفت تا   بایرا برداشت و رفت .ز فشیبدهم ک  یبگذارد من جواب نکهیبدون ا مهسا
 بزند.  شیصدا

 اما نشستم و فکرکردم . من

  یتماس گرفت و بعد از کل   بایبه خودم آمدم که ز یشمس.وقت انیبه خدا و امام زمان عج و ک  فکرکردم
 گفت مجبور شده با مهسا برود. یعذرخواه

 ها به سمت خانه به راه افتادم یاز پرداخت پول بستن بعد

                                                         . 

                                                         . 

                                                         . 

 

 #ادامه_دارد 
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   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 روژان یرمان عاشقانه مذهب کانال

🆔   

 

🌿🌿🌿 

 

🌹🌹🌹 

 

 

 

 نوزدهم_ پارت# ��

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

بود   دایبا روهام رو به رو شدم که مشغول حرف زدن با تلفن بود و از شواهد پ دم یبه خانه رس یوقت
 است.  نایکه پشت خط دوست دخترش م 

 تکان دادم و از پله ها باالرفتم. یدست به نشانه خاک برسرت دست با

 بودم که روهام بدون در زدن وارد اتاق شد و گفت:  میدهایحال مرتب کردن خر  در

 غلهج  دمی_سالمت رو نشن

 ؟ یدربزن یشیم یینداده وارد جا ادی,مامان خانم بهت  انای_اح
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 زنم ی_من هرموقع دلم بخواد درم

 !کنمی _پس منم هرموقع دلم بخواد سالم م

   یکرد دیخر یکه کل نمیب ی_زبون دراز.م 

 کرده باشم.   دی,خر  یکنی م دیکه تو واسه دوست دخترات خر ی_فکرنکنم اندازه ا

 کنم؟ دیه تو هم خرواس یخوا ی_حسود کوچولو م 

 د؟ی داشت یامر  دیی,دستت دردنکنه.حاال بفرمادهیرس   یلی_از شما به ما خ 

 _روژان جونم  

 _نه!!!! 

 _بزار حرف بزنم بعد بگو نه

 انجام بدم!! یواست کار   دیبعدش با یعنیروژان جونت  شمیهرموقع م گهید دونمی_م

 .ی,کامال مشخصه به خودم رفت ی_چقدر تو باهوش 

 _بال به دور خدانکنه.بچه پررو 

 ی کمکم کن یتون ی_روژان ,جون روهام کمکم کن .فقط تو م 

 اد؟ ی از دست من برم ی_باشه بابا قسم نخور.بگو چه کمک

 ادته؟ی رو   نای_ت

 غوئه؟یج  غی_همون دختر ج 

 از دستش راحت بشم.  خوامیم زنه یشده و زنگ م  شیر یس  یلیهمون.چندوقته خ قای!دقنیآفر نگوی_ب

 کارکنم؟ ی _خب من چ

 با تو نامزد کردم  گمیبهش م  ادیب گمیشاپ به اونم م  یکاف می باهم بر  ای_فردا عصر ب
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 من خواهرتم؟  دونهیاون نم  یعنی_

   دمیبهش نم   ینخوام اطالعات یرو واقع  یمن تا کس یدونی .خودت مدونهی_نه نم

 ؟ی.روهام تو خسته نشد امی _باشه م

 ؟ ی_از چ

,  ی کنیم یتو با احساساتشون باز  نکهیاز ا ی!!!جدا گهید  یشدن با دخترا گه؟دوستیکارا د نی_از هم
 مثل تو دوست بشم؟ یک یمن برم با  یهستند.دوست دار  گهید یاونا ناموس کس یدونیکه م نویا

خودم گردن تو و اون پسر رو   یدکه اگه بو یستین  ییکارا نیتو اهل چن دونمی_معلومه که نه.م
 شکسته بودم!! 

نداره !!!پس داداش اون دخترا هم  یرادیواسه تو ا یکارهابده ول نی,ا شهینوبت من که م هی_چطور
 گردن تو رو بشکنن مگه نه؟ دیبا

 ؟ یزنیم هیحرفا چ نی خب بگو ا ی کمک کن ی خوای.نم  کهیکوچ  یابج نیی از منبرت پا ای_ب

 تو هم به حرفام فکر کن . یکنم ول  ی _من کمکت م

 ؟؟؟ یدیخر  یبازارچ  یرفت  ینگفت ی .راستکنمی_باشه فکرم 

 

کرد و سپس با   فیرا به روهام نشان دادم و او با لبخند از من بخاطر انتخاب آنها تعر  میدهایخر  تمام
 سرم از اتاق خارج شد.  دنیبوس

 

 شدم . داریاذان صبح از خواب ب  یبا صدا صبح

 از نماز صبح دوباره شروع به مطالعه کتاب کردم.  بعد

 کرده بود .   راتییرا دستخوش تغ  م یدانستن زندگ عطش
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,من هم همانگونه   ابدیآب ب  یتا قطره ا زندی سرم ییکه به دنبال آب است و به هرجا یتشنه ا همچون
  یقار و قور شکمم به خودم آمدم و راه یصدا دنیبودم .با شن   شتریو شناخت ب دنیبه دنبال فهم

 شدم تا در کنار خانواده صبحانه بخورم.  ن ییطبقه پا

 خوردن صبحانه به روهام گفتم :   نیح در

 ؟ ی شناسی_روهام تو امام زمان عج رو چقدر م 

 وجود نداره!!!  یامام  نیو قبول هم ندارم, به نظرم اصال چن شناسمینم  ادی_ز

 ؟یدار  یتصور   نی_چرا چن

تا   ادیامام م گنیداره ؟مگه نم یا دهیبوده چه فا بیغا شهیکه هم یفکر کن .وجود امام کمی ت _خود
  تی ما رو هدا خوادیم یکه حضور نداره چطور  ی امام  نیکنه ؟خوب پس ا ییمردم رو راهنما

 برو درست رو بخون!!! ستیکه ن یفکرکردن به امام یکنه؟خواهر ساده من ,به جا

 

 ینکند واقعا امام نکهی.با تصور ا ختیری ذهنم را بهم م شتریب نیسوالش نداشتم و ا یبرا  یپاسخ
  یامام نیچن خواهدیکه دلم م دانستمیکردم.خودم خوب م دایپ یحس بد دیکش ری وجود ندارد قلبم ت

 بلند شدم و به اتاقم پناه بردم .  یشد .بدون گفتن حرف  ریبه قلبم سراز یواقعا باشد .حس پوچ 

 بود که روهام به دلم انداخته بود . یشک لشی شده بودم و دلقرار یب

زد .مطمئن شدم که در کالس   یکه بوق خورد اشغال  یرا گرفتم کم  انی توجه به زمان شماره ک بدون
 پاسخ بدهد. تواندیاست که نم

 .  انداختمیبه پوششم ن ینگاه یو حت  دمیعجله لباس پوش با

 دانشگاه شدم.  یاز خانه خارج  و راه فمی برداشتن ک با

 .  کردمیم دایجواب سوالم را پ  عیسر دیکالسش صبر کنم با انیتا پا توانستمینم

 نگرفتم .  یپاسخ یبه در زدم ول یو ضربه ا ستادمیساعت بعد, جلو در اتاقش ا مین
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 طبقه دوم شدم. یآموزش ,سراغش را گرفتم و با گرفتن شماره کالس راه نیاز مسئول یکی از

 از او در را باز کردم .   دییبفرما  دنیچند ضربه به در کالس و شن  با

 انداخت و گفت:  یبا تعجب به من نگاه انیک

 ب ی_سالم خانم اد

 .  رمی چند لحظه وقتتون رو بگ شهیمزاحم کالستون شدم .م  دی_سالم استاد.ببخش 

 

 به ساعتش کرد و گفت :   ینگاه نایک

 رسمی خدمت م دیداشته باش فیتشر  رونی_چندلحظه ب 

 _چشم

 از کالس خارج شد و به من گفت:  انی که گذشت ,ک ی.کم ستادمیا واریکالس را بستم و کنار د در

 افتاده.؟ ی_سالم.اتفاق 

 که مزاحم شدم  دی_سالم ببخش

وضع آشفته به دانشگاه   نیشده که شما با ا یچ دیگیکالس منم آخراش بود .حاال م کنمی _خواهش م
 !!!! دیاومد

 _وضع آشفته؟؟ 

 

 جابه  یدکمه ها  دنیانداختم با د میبه سرتا پا ینگاه

 

🌹🌹🌹 
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 ❣روژان  رمان❣

 ستم یب_ پارت# ��

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 دفترش شدم. وارد انیک  دییبفرما دنیاز زدن چند ضربه و با شن بعد

 _سالم استاد

 دی ن یبش دیی_سالم .بفرما 

 

 نشستم و به او نگاه کردم .  انی ک زی مبل نسبت به م نیدورتر یرو

 شهیبود که او را از هم دهیپوش یآسمان  ی آب  یراهنیبا پ  یاسپرت طوس کیمرتب بود  شهیهم مثل
 او دست برداشتم و گفتم:  زیاز آنال  شی صدا دنی.با شندادیجذابتر نشان م 

 د؟یفرمود یاستادچ دی_ببخش

 

 بر لبانش نقش بسته بود گفت:  یکه لبخند کمرنگ یحال  در

 افتاده؟ ی چه اتفاق دیگی_عرض کردم خدمتتون حاال م

 کرده که آرامش ندارم ریذهنم رو اونقدر درگ یشبهه ا هی_خب راستش 

 ه؟ ی_واون شبهه چ

 داره؟ یه چه سودکه حضور ندار ی_استاد وجود امام

 گفته حضور ندارند؟ ی_ک
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 د یهم شما منتظر ظهورش هست  نیواسه هم گهیپس حضور نداره د بهیغا دیگی_مگه نم

 .ظهور با حضور فرق داره گهی_نه د

 داره؟ یچه فرق  شمی_متوجه نم

 شونیبرخوردداشته باشم .ممکنه ا شونیبا ا ابونی .ممکنه من تو خ کنندی م یما زندگ نیامام ب دینی_بب 
   یامام حضور داره ول یعنی  نیباشند.ا هیها همسا  یسالم کرده باشند .ممکنه با بعض  ای لیبه خ

 استاد؟ یچ  ی_ول

  یعنیظهور کنند  شونیکه ا ادیشناخت به دست م  نیا یو وقت  میشناسیرو نم شونیما ا نکهیا ی_ول
 د؟ یندار یسوال  نجایتون هستم.تا امن امام ندیخودشون رو نشون بدهند و بفرما

 _نه استاد متوجه شدم 

شما بعد برو   گمیرو م  دشیاز فوا یکیوجود امام .من واستون  دهی_و اما قسمت اول سوالتون فا
 کن.  دایاش رو پ گهید دیکن و فوا قیتحق

 د یی_چشم بفرما

 واستون. زنمیمثال م هی_

در  شهیامر که پرچم کشورشون هم نینبرد.همه تالش سربازان کشور ها معطوف ا یدانهایهمه م تو
  نییتا پرچم کشور دشمن رو پا کنندی تالش م گهیو از طرف د  ارهین  نییاهتزاز باشه و دشمن اون رو پا

 چرا؟  دیدون ی.مارندیب

 _حتما بخاطر تعصبشون به پرچم کشورشون. 

 هیکه باال بودن اون پرچم باالست چون ما نهیا لشیدل  نیباشه.مهمتر لشیدل  نیکوچکتر دیشا نی_ا
  یول یروز یدارن به پ  دیاون پرچم باالست همه ام ی.تا وقتشهیاونا م  شتریسربازان و تالش ب یدلگرم
اگه   یحت ه وجود دار یفرمانده ا ی تو جنگ هم تا وقت یوجود نداره.حت  یدیام گهید ادی ب نیی پا یوقت
فرمانده پشت سرشون هواشون  هیکه  دهیم دیام  روهاینبرد نباشه و  پشت جبهه باشه به ن  دونیتو م

 رو داره . 
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 .دونندیاما خودشون رو تنها نم  نندیرو نب  شونیها به وجود امام زنده ,هرچند ا عهیبچه ش  اعتقاد

و   یبه خودساز ها  عهیدر دلها و وادار کردن ش دیاعتقاد در روشن نگهداشتن چراغ ام نیا یروان  اثر
 هستش.  یجهان  امی ق کی یبرا یآمادگ

در   یو زندگ  ندهیبه آ  میباش دواریو هم ام میداشته باش  یما هم دلگرم  شهیوجود امام باعث م دین یبیم
 د یجامعه بدون ظلم و ستم.جواب سوالتون رو گرفت  کی

 _بله کامال. 

  نقدریا نکهیقرارتون کرد قبل ا یکه ب  دیشد  یدفعه بعد که دچار شبهات بی_خب خدا روشکر.خانم اد
 . دیمعتبر دنبالش بگرد یها تیتو سا د ی.تو گوگل سرچ کن  دیکن   قیتحق  دیآشفته بش

 

 گفتم:  یبا ناراحت نیهم یخسته شده .برا شمی من انقدر مزاحمش م  نکهیکردم از ا احساس

 شم یمزاحم شما نم گهی_چشم .د

جواب شبهاتتون رو بدم   شمی.اتفاقا من خوش حال م دینبود که شما مزاحم  نیمنظورم ا . بی_خانم اد
  یقرار  یبخاطر ب  دیکردی م یرانندگ  ی نگرانتون شدم.اگر وقت دمتونیوضع آشفته د نیامروز که با ا یول

  ستما  دیداشت  یدر خدمت هستم و هرموقع سوال شهی هم ؟منیچ دیکردیتصادف م تونیو هراسون
 دیمعتبر دنبال جوابتون بگرد یتها یمثل امروز سرکالس بودم تو سا انای و اگر اح دم یپاسخ م دیریبگ

 . رمیگیمنم بعد کالسم تماس م

 

 

و نتوانم لبخندم را   اورمیشد وباعث شد لبخند بر لب ب   ری به وجودم سراز انیک  یاز دلنگران  ی ناب یحس
 کنم .با همان حس خوب گفتم: جمع 

 _چشم.اجازه هست من برم؟ 

 گناه.اجازه ماهم دست شماست .  ی_چشمتون ب
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 _ممنونم و خداحافظ 

 .خدانگهدارتون.  کنمی _خواهش م

 

 کرد با حال خوب از دفترش خارج شدم و به سمت خانه رفتم ییمرا تا دم در راهنما انیک

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌹🌹🌹 

 

🌹🌹🌹 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 کم ی _ستیب_ پارت# ��

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 شانه ام نشست .  یمردانه رو یرا باز نکرده بودم که دست  اطیدر ح  هنوز

 به او بزنم.  فمیبود که با ک نیا دیکه آن لحظه به ذهنم رس یبودم و تنها کار  دهیترس
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 آخش بلند شد.  یرا به فرد پشت سرم زدم که دستش برداشته شد و صدا فیشتاب ک  با

دماغش بود و خون از دستش  یشتاب به سمتش برگشتم که با روهام روبه رو شدم که دستش رو  با
   رشدیسراز

 وحشت به او نگاه کردم و گفتم:  با

 اد یداره خون م ی_وااا

 ؟یکرد کاریبا دماغ خوشگلم چ نیبب   ایارند  یجنبه شوخ ی_دختره وحش

رو   یو دستت رو گذاشت یداشتم تو مثل جن پشت سرم ظاهر شد بیعلم و غ ؟منی_طلبکار هست
 نه یمزاحمم هم  یشونم.فکرکردم مزاحمه و سزا

 در رو همه وضعم پر خون شد  نیبه خدا.باز کن ا یرو دار  یل ی_خ

 داخل  میبر ایه .بباال خون قطع بش   ری_باشه بابا غر نزن.سرتو بگ

 

 . میرا باز کردم و به همراه روهام به داخل خانه رفت اطی ح در

 رفت .  یبهداشت  سی به سمت سرو  روهام

 آوردم.  شیبرا زی هم با عجله به اتاقش رفتم و لباس تم من

  زیم یشربت درست کردم و رو  وانیل  کی شیلباسش را عوض کرد و به آشپزخاته آمد برا روهام
 مقابلش گذاشتم و خودم هم کنارش نشستم.

 را خورد و گفت :   شربت

 شاپ   یکاف میباهم بر یای عصر ب یکه نرفته قول داده بود ادتی_

 نرفته فقط بگو ساعت چند حاضر باشم ادمی_نه 

 _ساعت شش خوبه . 
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 _باشه پس من برم تو اتاقم .

 

 .  دمیتخت دراز کش   یاتاقم رفتم و رو به

 فکر کردم .  شیو حرفها انیک به

 .نمی او را بب  خواستیدلم م  شتریو ب شدمیم فتهیش  شتریب کردمی با او برخورد م شتریکه ب هرروز

 روزها همه فکر و ذهنم را او به خود مشغول کرده بود. نیا

 دل داده بودم .  یبار به پسر   نیاول یبرا

 تا آسمان با من ,خانواده و اعتقاداتم تفاوت داشت.   نیکه زم یپسر 

 که روز اول سوژه خنده و تمسخر من و دوستانم قرارگرفته بود. یپسر 

 او شوم.  فتهی ش یروز  کردمی روزها فکرنم آن

ات  برعکس اعتقاد  ایجذاب بود ,که اعتقاداتش هم مرا جذب کرد و  میشمس برا  انیک دانمینم
 جذابش مرا به سمت او سوق داد ,

 گریکه د ی شوم به شخص لیسالها ساخته بودم دور شوم و تبد نیکه ا یبود باعث شد از روژان هرچه
 . ستیمثل سابق ن 

 

 . دیرسی اذان ظهر به گوش م یشدم که صدا  داریاز خواب ب یخوابم برد, وقت  یک دانمینم

 رفتم و وضو گرفتم . یبهداشت  سیسمت سرو به

از اتاق خارج شدم و به سمت   زدیمادرم که مرا صدا م  ینماز بودم که با صدا  یآماده شدن برا  درحال
 رفتم.  ییرایپذ

 تلفن در دستش بود و به فکر فرو رفته بود.  میس یب  یمبل نشسته بود و گوش یرو
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 شدم و گفتم :  کشینزد

 د؟ ی_سالم مامان جان. کارم داشت

 ادر نمازم کرد و گفت: به چ ینگاه

 !!  لدایخونه ه  یمهمون میبگم عصر آماده باش باهم بر خواستمی_سالم .م

  یها که همه دارند فخر فروش   یمهمون نیکه از ا دیدونی.خودتون م امیب تونمی_مامان جان من نم
  .ادی.بدم م زنندی پسراشون حرف م یفتگی خودش ایپولدار دختراشون و  یو از خواستگارها  کنندیم

 .رونیمن به روهام قول دادم عصر باهاش برم ب  درضمن

از فرانسه برگشته واسه   لدای. پسر ه میبر یای ب دی!حتما بایار یبهونه ب  یالک خوادی _خوبه خوبه .نم
باهاش آشنا   دیاومدن فرزاد ,تو با یبرا رهی جشن بگ لدایه نکهی!!! قبل از امیبر  یای ب دیتو با  نیهم
 تمومه ,متخصص اطفال هستش . زی .پسره همه چیبش

 نگاه نکنه.  یکه جز تو به کس  یکن  یکار  دیبا تو

 

 شدم و گفتم:  یمادرم عصبان یحرفها دنیشن  با

کنم   ری انقدر خودمو حق دی؟؟!پولدار  که پولداره به من چه ؟چرا با دیگ یم ی_ماااامااان .معلوم هست چ
من بدون  ندهیواسه آ یتونی م  یکه آقا رو به سمت خودم بکشم؟مامان خانم من دخترتم ,چطور 

 ؟؟ یمن نقشه بکش تی رضا

هم  کمی ی بد تی همه به نمازت اهم نیا نکهیا ی.کاش به جا خوامیرو م تی_من مادرتم و خوشبخت
.برو از االن به میتا بر یشیعصر اماده م کنمی رو قبول نم یبهونه ا چی.من هیدادیم  تیبه مادرت اهم 

 فکر لباس و مدل موهات باش.برو منم برم  بفکر لباسم باشم

 گم؟یم یمن چ یدی _مامان.اصال گوش م

   ری وقتمو نگ نمی گوش بدم ,برو بب خوامی_نم
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 بودم به سمت اتاقم رفتم دنیکه آماده بار یحال  در

 

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنیف#کانال_را_به_دوستانتان_معر

 

 

🌹🌹🌹 

 

🌺🌺🌺 
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 _دومستیب_ پارت# ��

 

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��
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 .  دیریبگ  یمیتصم نی من چن ندهیکه مادرم بخواهد بدون در نظر گرفتن آ شدینم  باورم

 مادرم شوم.  میتصم   فیحر توانستمیکه بدون شک نم خودم

 مخمصه نجات دهد. نیبا روهام تماس گرفتم تا او مرا از ا 

 از خوردن چندبوق تماس برقرار شد .  بعد

 بغض نکنم ,گفتم:  کردمی م یکه سع یحال  در

 ی _سالم داداش

 ؟ ی.خوب زمی _سالم عز

 خونه؟  یایم ی_اره خوبم.ک 

 ه؟ ینجوریشده ؟چرا صدات ا یز ی_روژان چ

 م یزنیخونه حرف م  ایلطفا ب ی_داداش

 خونه ام. گهیساعت د میتا ن  فتمیاالن راه م زمیاشه عز_ب

 _باشه مواظب خودت باش.خداحافظ 

 

 کنم. دایبا خالقم آرامش پ یاز هم صحبت  یتا کم   ستادمیکه دلم گرفته بود به نماز ا یحال  در

 و به مراسم عصر فکر کردم .  دمیتخت دراز کش ینماز رو بعد

 از فکر خارج شدم .   زدیم میروهام که صدا یصدا با

 وارد اتاقم شد و گفت:   روهام
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 زم؟ یشده عز یچ کهی _خواهرکوچ

 بدم.  حیتا واست توض  نیبش  ای .ب ی_سالم داداش

 

 تختم نشست و گفت:  یرو

 شده؟  ی_حاال بگو چ 

 خانم  لدایخونه ه  یمنو ببره مهمون خوادی مامان عصر م یچ ی_ه

 گهیروز د هیواسه   ارمزینداره من قرارم رو م یرادیا یبر  یخوای_اگه م

 

 گفتم:  هیگر با

  ریاز فرانسه برگشته.مامان هم گ لداخانمی.پسر ه شی شب باز مهیمامان منو کرده عروسک خ  ی_داداش
 .  یو اونو جذب خودت کن  یکن ییواسش خودنما یایب دیداده با

   یاونو جذب خودت کن یچ یعنی؟ییییی_چ

 . تو رو خدا برو با مامان حرف بزن .تو رو جون من!!!! یعصر برم به اون مهمون   خوامی_داداش من نم

 .زنمی االن باهاش حرف م رم ی_نگران نباش من م 

 داداش  ی_مرس

 

 را بشنوم.  شانی تا بهتر بتوانم صدا ستادمیاز اتاقم خارج شد و من پشت در ا روهام

 که گفت:  دیروهام به گوشم رس  یعصبان یصدا

دونفر از هم  نیروژان رو داره؟مامان جان اصال از کجا معلوم ا اقتیکه اون ل یچ  یعنی_مامان 
 د؟ی کنیم یاش باز  ندهیروژان دخترتونه!!!چرا با آ  اد؟مامانی خوششون ب
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 ؟ یدیفهم یدخالت کن یاونم.روهام تو حق ندار  ندهی_من بفکر آ

و   یگالر  یکه شما دنبال کارها  یکنم اون موقع ا  یادآور ی  دی_چرا من حق ندارم؟مامان جان فکرکنم با
من مواظبش بودم .پس من حق دارم دخالت کنم .مامان خانم عصر روژان   یخارجه ات بود  یسفرها
 تمام.  رونی ب  ادیبامن م

 

 انداختم . ینگاه رونیبسته شدن در خانه به سمت پنجره رفتم و به ب یصدا  دنیشن یصدا با

 شد و از خانه خارج شد. نیش سوار ما تیبا عصبان   روهام

که خدا کمکم کند تا به آن  کردمیو خدا خدا م دمیتخت دراز کش یرو ختمی ری که اشک م یحال  در
 مجلس نروم . 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌺🌺🌺🌺 

 

🌺🌺🌺🌺 
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 _سومستیب_ پارت# ��

 

 ی :#زهرا_فاطمسندهینو��

 

 

 بروم . یمادر نداشت  و من مجبور شدم به مهمان یرو  یر یروهام تاث یخالف انتظارم حرفها  بر

  دهیکه خر یدیجد  ییمادرم بلند شدم و از داخل کمد مانتو عبا یپنج عصر بود که با صدا یساعتها
 . دمیبودم را برداشتم و پوش 

 . دیایدر ب  یروح   یکردم تا صورتم از ب  یکم  شیبستم و آرا یرا مدل لبنان  یروسر 

 ام بود . یباعث خوشحال نیباحجابتر بودم و ا شهیبه خودم انداختم از هم ینگاه نهیدرآ

 را برداشتم و از اتاق خارج شدم .  فمیک

 را به سالن گذاشتم با اخم مادرم مواجه شدم .  میپا تا

 گفت:  تیبه من کرد و با عصبان  ینگاه

چرا خودتو انقدر   فهممی چه وضعته!!برو لباستو عوض کن .من نم نی؟ا یدی پوش هیچ نی_روژان ا
 ؟ یپوشوند

 

به بعد   نی .مامان از اامی بمونم خونه و ن تونمیم دی.پس اگه ناراحت  امی _مامان من به اصرار شما دارم م
 دیپوشش منه .لطفا به انتخابم احترام بگذار  نیا
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 نکن!!  ی_ روژان برو لباستو عوض کن منو عصبان 

  ینزدم ول یاحترامتون رو نگه داشتم و رو حرفتون حرف  شهیهم  دیدونی_مامان جان خودتون م
 .دمی نم  رییشرمنده اتونم, مامان من پوششم رو تغ 

 شده. رمونید یبه اندازه کاف میبر  ای.فعال ب میمسخره ات حرف بزن  پیت ن یدر مورد ا دی_بعدا با

 

 .میدیرس لدایخاله ه  یبه مهمان باالخره

 و مجلل بود نگه داشتم. بای ز اریکه بس شانییالیخانه و  مقابل

 .میرا پارک کرده و به همراه مادر به داخل رفت  نیماش

 بودند و نگاه ها به سمت ما بود . دهیرس  همانانیهمه م میوارد شد یوقت

 جمع حاضر    انیمتفاوت در م  یبار با ظاهر  نیاول  یاسترس شده بودم برا دچار

 بودم.  شده

 به سمتم آمد و گفت:  لدایه خاله

 زم؟ ی عز ی_سالم روژان جانم خوب 

 د؟ ی_سالم خاله جون .ممنونم شما خوب

 

 . یباال لباسات رو عوض کن  یبر  یتونی.مزمی _قربونت برم عز

 راحتم!! ینجور ی_ممنونم خاله جون, من هم

 ؟؟ یهمه خودتو پوشوند نیچرا ا  ؟؟؟حاالی_واااا.مطمئن

 خاله جون  گهید کنهی م ریی آدمها تغ  قهی_بله من راحتم .سل
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 گفت:  بردی که ما رو به سمت مهموناش م یخانم در حال  لدایه

 خودشو بپوشونه نکهیهاش توچشم باشه نه ا ییبایز  دیدختر با زمی _عز

 

 نگفتم. یز ی زدم و چ یلبخند

کرد و من هم مجبور شدم با تک   یمادرم به سمت خانمها رفت و با همه احوالپرس  میدیس جمع که ر به
 کنم .  یتک انها دست بدهم و روبوس 

 مرا  کنار خودش نشاند و گفت:  لدایه خاله

 خاله یمعرفت شد ی؟ب یزنینم ی به ما سر  گهیزم؟دی_روژان جون چه خبرا عز

 خاله جون مشغول درس و دانشگاه هستم .  دی_ببخش

 

 از خانمها رو به مادرم کرد و گفت:  یکی

و روژان   یتو دخترش  کنهیفکر م نتونیباهم بب یکه روژان جون زده ,االن هرکس یپ یت  نی_  با ا
فاخر ,نه به روژان جون با   یو لباسها  یخوشگل  نینه به تو با ا دیباهم ندار یتناسب چیه زمی مامانت.عز

 راهبه ها!!!  هین لباس شب او

 

 خنده همه باال رفت . یحرف صدا  نیگفتن ا با

 به من نگاه کرد.  تی با عصبان مادرم

 حرفها را بشنود ناراحت است.  نیمن باعث شدم ا نکهیبود از ا مشخص

 من مادرم عذاب بکشد.  قهیانداختم دوست نداشتم بخاطر سل نییسرم را پا ناراحت
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 به او بدهم   یحاضر جواب باشم و جواب دندان شکن  شهیمثل هم خواستیم دلم

 : گفتیکه م ی مرد جوان یبزنم با صدا یدهانم را باز کردم که حرف  تا

 مجلس  یرو   بای _سالم بر بانوان ز

 انداختم . یرا بستم و به پشت سرم نگاه دهانم

  ییخودنما ش یموها یوکه ر متیگران ق یافتاب ینکیو ع  یساله با ست لباس ورزش  یحدودا س یپسر 
 ,صاحب صدا بود. کردیم

 جون از کنارم بلند شد و به سمت او رفت و گفت:  لدایه

 برگشته   رانیبعد سالها به ا  زمی _دوستان ,فرزاد عز

 

 روبه فرزاد کرد و گفت:  بعد

 ی شناس یکنم البته چندتاشون رو م یتا دوستانم رو بهت معرف   ای_ ب

 

 کرد   یرفت و همه را معرف همانانیفرزاد حلقه کرده بود به سمت م یکه دستش را دور بازو یحال  در

 فرزاد گفت:  دندیبه مقابل من و مادرم رس  یوقت

 من خودم حدس بزنم. دی_بزار

 به مادرم کرد و ادامه داد:  ینگاه

 د؟ یستیشما خاله سوده ن انای_اح

 

 و گفت:  دیخند مادرم
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 . یهمه سال بشناس نیبعد ا کردمی ! فکر نمی.درست حدس زدزمی _سالم عز

  باتری ز یلیالبته از گذشته خ ینکرد یادیز  رییبزنم به تخته شما تغ  ایرونی_خاله جون به قول ا
 ه؟ی.خاله جون رمز جوان موندنتون چدیشد

 و گفت:  دیخند مادرم

 . زمیعز یزبون ن یری_هنوزم مثل گذشته ها ش

 

 انداخت و گفت:  یبه من نگاه دیخندیکه م  یدر حال فرزاد

 جوان.  ی_سالم بانو

 . دی_سالم اقا فرزاد ,به کشورتون خوش اومد

 ؟ یکنینم  یرو معرف شونی.مامان جان ازمی _ممنون عز

 

 گفت:  زدیکه لبخند م  یدر حال  لدایه خاله

 ؟دختر خاله سوده است  ادینم  ادتی  یروژان جون هستند چطور  شونی_ا

 _واقعا!!!!روژان خودمونه

 زم ی _بله عز

 

 کرد و گفت:   یمن نگاه فرزادبه

 روژان جون ؟   ی_چطور 
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 _ممنونم خوبم.

 

 را به فرزاد نشان داد و گفت :  میآن نشسته بود  ی,من و خاله رو شی پ یقیکه تا دقا یمبل  لدایه خاله

 د ی.شما جوونها باهم اختالط کن نیکنار روژان جون بش نجایا ای_ب

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌺🌺🌺🌺 

 

 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 _چهارم ستیب_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 



 روژان

123 
 

 که با او فاصله داشته باشم . کردمیرا م میمبل کنار من نشست .همه سع یرو فرزاد

گذاشت و به   وهیبرداشت درونش م ی از خودشون شدن ,فرزاد بشقاب ییرایهمه مشغول پذ یوقت
 سمتم گرفت. 

بروم ,بشقاب را    ییکذا یمهانیهرلحظه از ان م خواستیبه خوردن نداشتم و دلم م  ییاشتها نکهیا با
 گرفتم و گفتم: 

 _ممنونم 

 ؟ یپوشیلباس م  ینجور یا شهی_روژان جون تو هم 

 _چطور؟ 

  لیتحص  یکه از لبنان اومده بودند به دانشگاهمون برا ییهانوع پوشش رو تو خانم  نی_من ا
 دیدار یپوشش  نی.برام جالبه که شما هم چندمید

 نوع پوشش خوش اومده و انتخابش کردم.   نیاز ا ی_منم به تازگ

 ست؟ یخب برازنده شما هم ن یول ستین ی_پوشش بد

  یلیخ  یآرزو  یرو پنهون نکن  تیظاهر یها ییبایو ز یکن ش یآرا شتریکه اگه ب ییرو  بای خانم ز  کی شما
 که دوست دارند باهات دوست بشن.  یشیاز پسرها م 

 ستمیهم ن  چکسی با ه یبشم .اهل دوست یکس یآرزو  خوامیمن نم ی_ول

 رو به خورد تو داده   شیمیو قد   دهی_پس نظام حاکم بر جامعه افکار پوس

  یرانیزن ا  کیبه نظام کشورم نداره .  یام و ربط یرانیا ک یشده بودم گفتم .من  ی که عصبان یحال  در
 چند پسر غرب زده متنفره.  چهیباز نکهیاز ا

 ست ی _منظورت به من که ن 

 . د ین یبی کاال م هیمنظورم خودتو و امثالهم هست که دختر رو شب  قای_دق
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 رو به خاله و مادرم کردم گفتم:  ستادمی ا عیاتمام حرفم سر با

 بودبا اجازه اتون.  یخوب   یبرم منتظرمه. خاله جون مهمون ییجا دیاومد با روهام با ادمیمن  دی_ببخش

 خارج شدم. الیبه فرزاد کردم و از و  یعصبان یبزند نگاه یحرف  یفرصت بدهم کس نکهیاز ا قبل

 

 که گذشت تماس برقرارشد  یرهام تماس گرفتم مدت با

 _الو روهام 

 زم ی _سالم عز

 دنبالم  یایب  یتونی_سالم .م

 ؟ یی.کجا زمی _اره عز

 لدا ی_جلو خونه خاله ه

 ام یبمون االن م زمی_باشه عز

 مونم .فعال ی_ممنونم.منتظر م 

 شهیتوقف کرد و ش کمی ,نزد دمیروهام را از دور د  نیباالخره ماش نکهیمنتظر شدم تا ا یا قهیدق ستیب
 و گفت:  نییرا داد پا  نیماش

 د یخانم شما بامن تماس گرفته بود دی_ببخش

 

 شدم و گفتم:  سوار

 یساعته عالف کرد کیمنو   یمزه .بله جنابعال  ی_ب

 ؟  یزد هیپیچه ت نیا کهی کوچ ی_آبج 
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که من خودم   بهی نده .از عصر به صدنفر جواب پس دادم.چرا انقدر عج ریگ گهی _روهام جون من تو د
راحت نتونم تو   نکهیه انگشت نما باشم خسته شدم از اک ن یبابا.من از ا ی.ارمیبگ میپوششم تصم  یبرا
 بگذار امبه انتخابم احتر  گهیتو د یخسته شدم .داداش  شنیقدم بزنم چون صدنفر مزاحمم م ابونیخ

 . زمیعز  یزنی _باشه بابا چرا م

 

 و گفت:  دیبا دستش دماغم رو کش  روهام

 سر جاش  شونمیداد بهت رو م  ری گ ی.غمت نباشه خوشگله خودم هرککنهیهم م  یچه بغض نی_بب 

 نا یچه خبر از ت نمی.بگو بب یکن ی_ممنونم که درکم م

 کرده منو.از صبح ده بار زنگ زده. وونهیبابا .د یچ ی_ه

 ؟ی_برنامه رو که کنسل نکرد

  میبر یشدم.حاضر  الیخ  یبا تماس تو ب  یول  چونمی بپ خواستمیم  یزنگ بزن  نکهی_قبل ا

 .کنمی م یرو سر اون خال  یمهمون ی _اره .حداقل دق و دل 

 نا یشکست غول ت یبه سو شی _پس پ

 

 .میشاپ به راه افتاد ی و به سمت کاف  دمیبلند خند هردو

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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🌺🌺🌺 

 

 ❣ روژان  رمان❣

 _پنجم ستی#پارت_ب

 ی:#زهرا_فاطم سندهینو

 

 .میشد ادهی پ نیرا گوشه پارک کرد و هردو از ماش  نیماش روهام

 قدم را که برداشتم روهام گفت:  نیاول

 لحظه صبر کن,کارت دارم  کی_

 _جانم بگو  

  یاون حرف  میرفت نایت دنیباهم به د یشوکه شدم .ممکنه وقت پتیت دنیروژان من خودم از د نی_بب 
 کنهیم نیتوه شتریاون ب ی.لطفا خودتو ناراحت نکن.اگه عکس العمل نشون بد یبزنه که ناراحت بش

  خورهیتو نم پی ت نی.کامل برو تو نقش نامزدم چون با اره یگیحرصش م   شتریب  یباش  لکسیاگه ر یول
 م؟یبر ی.آماده ایدوست دخترم باش

 من آماده ام.   می_بر

 

 .می شاپ رفت یحلقه کردم و باهم به سمت کاف   شیرا دور بازو دستم
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 در را باز کرد اول من وارد شدم و بعد هم او . روهام

 کرد.  یینشسته بود راهنما نایکه ت یز یدستش مرا به سمت م با

که  شدیمن به همراه روهام شوکه شده و باورش نم دنی از د ناینگاه کامل مشخص بود که ت  کی در
 ه باشد. داشت ت ی روهام واقع یحرفها

 و گفت:  دیکنارکش  میرا برا یصندل   روهام

 زم یعز نی_بش

 زدم و گفتم:  یلبخند

 زم ی _ممنون عز

 شده بود گفت:  یکه عصبان  نایت

 د یندادن سالم کن ادی _به شما 

 گفت :  ینشست و عصبان  یصندل  یکنارم رو روهام

گفتم نامزد    کباری ؟یزنی زنگ م قهی.اومدم بفهمم چرا هرروز و هردق ومدمی _واسه سالم و خوش و بش ن
 !منم با نامزدم اومدم .  یکردم .باور نکرد

  یگردیتا حاال با امل ها م یاز ک ینبود قهی!!بد سلنیبخاطر ا ی_از من گذشت

 

 زدم و گفتم:  یکه ناراحت شده ام .لبخند  اورمین  نای ت یبه رو کردمی م یکه سع یحال  در

  دمیم حی نشه,ترج دهید میواقع افهی کنم که ق شیمثل تو اونقدر آرا نکهیا یعنیاگه به روز بودن  زمی _عز
لذت   دنمیمثل تو بودم البته انقدر ولنگار نبودم که همه از د یروز  کیمنم  یدون یبمونم.م  یامل باق
.بهت  حرفاست   نیاز ا شتریب ی لیارزشم خ  دمیفهم یروز   کیهم نبودم . یمدل  نیخب ا یببرند ول 

 نامزد من نشو که رهات نکنه.  زونی تو هم به فکر ارزش خودت باش و آو کنمیم  شنهادیپ

 ی دختر پشت کوه  یزن یحرف م  یل ی_خ
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هم تو  ستادمیکه من ا یی از جا  شهیمحسوب م یطرف پشت کوه کی یاز هر طرف نگاه کن زمی _عز
 ی هست یپشت کوه

 

 بلند شدم و به روهام گفتم:   یصندل  یرو از

 

 سخت شده ایحمل بعض .تمیفکرکنم بهتره بر  زمی _عز

 خوشگلم می_بر

 گفت:  نایکه ت میبرنداشته بود شتری هنوز چندقدم ب میدستم را گرفت تابرو روهام

 بوده؟  ی کی نامزدت هرماه با  یدونستی_م

 

 گفتم:  نایجواب بده که دستش رو آهسته فشار دادم و رو به ت  خواستیم  روهام

 .مهم االنه که امثال تو رو گذاشته کنار .روز خوش  ستی_گذشته روهام واسم مهم ن

 

 ,آهسته گفت: د یخندیم زیر   زی که ر یدر حال روهام

 . خورهیو ترکشاش به ما م شهیاالن منفجر م  میبر  ای_ب

 خنده  ریز میزد  یو باهم پق میشاپ خارج شد  یاز کاف باهم

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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🌺🌺🌺 

 

🌺🌺🌺 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 _ششمستیب_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

شده بود که  دایدر رفتار و ظاهرم پ یمشهود راتییو تغ  گذشتیبه سرعت پشت سر هم م  روزها
 نگرشم بود.  رییروزها مطالعه و تغ جهینت

او   دگاهیقراردهد چراکه از د خیکه باعث شده بود مادرم بارها و بارها مرا مورد سرزنش و توب یرات ییتغ
 دختر جوان. کیهشتاد ساله بود نه  رزنیپ  کی ستهیرفتار من شا

  رمی گرفتم با مهسا تماس بگ میمادرم کالفه شده بودم,تصم یخهایاز همان روزها که از دست توب  یکی
 را همراه او و بچه ها بدون دغدغه بگذرانم یومدت

 

   دیخواب آلود مهسا بگوشم رس یارشد و صداکه تماس برقر نیگذشت تا ا یا چندلحظه

 _الو 
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   ؟ی_سالم مهسا خوب 

  د؟؟یفقرا کرد ریاز فق یادی_سالم خانووم چه عجب 

   یگیم ونیهز یو دار  یهنوز تو خواب  داستیکه پ  نجوریا زدمی زنگ م  دی_فکرکنم نبا

 یستی بگو چه خبرا؟چند وقته ن یکرد دارمی.حاال که از خواب ناز ب خورهی_چه زود هم به خانم برم
 ی ایکالس ها رو هم نم

 ی درس رو حذف کن  یو بر  یای سر کالسش ن گهیگفته که د ییایاستاد ض گفتیم بای_امروز ز

 چرا؟ یواا ی_ا

.اصال حواست هست دوماه هر وقت عشقت   یداشت بت یاز بس غ گهیچرا.معلومه د یپرس ی _تازه م
 دانشگاه   یایم کشهیم

سه شنبه بشه و من برم   کنمیم یدارم هرروز لحظه شمار   یب یحس عج  هی. ختمی بهم ر یل ی_چندوقته خ
  یکه حت شمیحوصله م  یوقتها هم اونقدر ب یسرکالس استاد شمس و به حرفاش گوش بدم.بعض

 دانشگاه رو ندارم  امیحوصله ب 

 

 و گفت:  دیخند مهسا

اون خوشت اومده اخه  ی.از چ کنهی رو مترم  نی؟اون که همش زم ی_خاک بر سرت عاشق شمس شد
 ؟؟دختره عقلت.. 

  

 گفتم:  یکالفگ با

  نیا یکه از استاد شمس خوشم اومده ول کنمی .انکارنم زنمی حرف م  یمهسا دارم جد گهی_اه بس کن د
   بمی حس عج
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 ادی فقط دعا کنم که زودتر ب خوادیبه حرفاشه .مربوط به امام زمان عج هستش .هرلحظه دلم م مربوط
 دارم.  ی چه حال یدرکم کن یتونی.نمنمش یکه بب نمیعاشق ا

همه  ادی ب  یکه شمس درموردش باهات حرف زده وقت  یامام نیهم  یدونیروژان !!م یشد وونهی_د
 ادیتو م یبا اون همه گناه ها ادیب  یوقت ی.فکرکرد ه زنیو گردنشون رو م  کنهی م فیگناهکارها رورد

 . هیواسه بق یتا درس عبرت ش زنهی سرت رو م زمی نه عز دنتید

  

 مهسابود گفتم:  یحرفها  دنیاز شن یکه ناش یت یعصبان با

 مهربونه   یلیچند هفته شناختمش خ نیکه من تو ا یواسه خودت !! اون امام  یگیم ی_چ

  ییاون موقع واسه همه دعاها یرس ی برو بپرس مطمئنم به حرف من م یشیم ی :حاال چرا عصبانمهسا
  یاگه حت ی!هرچند من خودم اصال باور ندارم وجود داشته باشه.ولیکن یم ن یخودتو نفر یکه کرد

   زمنیوجود هم داشته باشه دشمن من و توئه بفهم عز

 _مهساکاردارم فعال 

 

 تخت پرت کردم. یو خودم را رو دمیکوب نی ه زمتلفن را ب یگوش  تی با عصبان 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌺🌺🌺 
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 ❣روژان  رمان❣

 _هفتمستیب_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 گفتم: ختیر  یاراده م یب  میاشکها یو ناراحت  تی که از عصبان  یحال  در

.نکنه مهسا   کارکنمیچ ایشدم بخواد گردنمو بزنه .خدا  دارشیکه عاشق د یکس  کنمی باور نم ای_خدا
 ؟نه    گهیراست م

 , دروغه ,مطمئنم دروغه 

  یقبل لبنان  یها یرا مثل سر   ی.روسر دمیبلندم را پوش   ییآرام و قرارنداشت با عجله مانتو عبا دلم
 بستم .

 زاده به راه افتادم. خبر بدهم از خانه خارج شدم و به سمت امام یبه کس  نکهیا بدون

 وارد صحن امام زاده شدم.  کردمیرا مرتب م  دم یکه چادر نماز سف یساعت بعد در حال  مین

گفتم از گناهانم گفتم و   میها ینشستم و درد و دل کردم .از نگران  حینماز خواندم و مقابل ضر دورکعت
  توانستیکه م  ی.تنها کس کردیقرارتر م  یو مرا ب  دیچرخی مهسا در سرم م یطلب مغفرت کردم.حرفها

 بود.  انینجات دهد ک یمرا از سردرگم 

 را گرفتم.  انی درآوردم و شماره ک فمی همراهم را از ک تلفن

 چشم گرفتم وپاسخ دادم:  حی از ضر انی ک یصدا دنیشن  با
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 _سالم

 .حالتون خوبه ان شاءاهلل؟ بی_سالم خانم اد

  

  هیخال  میگوش یباتر  یبپرسم ازتون ول دیاومده با شیسوال واسم پ هی. نمتونیبب  دی,استاد بادونمی_نم
 شه یاالن خاموش م

   رمیگیتماس م  گهید قهیبه شارژ .من چنددق دیرو بزن  تونیگوش  دییخوای_م

 

 ,اومدم امام زاده .  شهی_نم

 اونجا   امینداره من م یرادی_اگه ا

 _باشه منتظرتونم .  

 _خدانگهدار  

  

 مشغول خواندن قرآن کردم.  انیک  دنیرا تا رس خودم

 بود.  دهیچ یدر فضا پ یمداح یصدا

 . کندیرا به انسان منتقل م  یفضا  احساس خوب نیا تیمعنو

 کند. دایبتواند مرا پ انی نشستم تا ک یدر ورود  یروبه رو ی مکتین یرو

 : گفت یکه م  دمیرا شن  انیک یکه صدا  کردمیامام زاده نگاه م یگلدسته ها به

 _سالم 

 که کنارش بود افتاد.  یو دخترچادر  انیو به پشت سر برگشتم نگاهم به ک ستادمیعجله ا با



 روژان

134 
 

 شد .  یو ته دلم خال دیآن دختر احساس خوبم پرکش دنید با

 چشم دوختم. انیزور نگاه از دخترگرفتم و به ک به

 که گفت:  دیچه د دنمیدر چشمان اماده بار انیک دانمینم

 د؟ ی_خوب 

 

بغض    کردمی م یکه سع  یدارم .نگاه از او گرفتم و در حال یچه حال دانستمی !در آن لحظه نم  خوب
 ندهد گفتم:  ریی را تغ میصدا

 _سالم استاد.ممنونم 

 کردم و گفتم:  ستادهدبودیعقب تر ا یدوباره به دختر که کم ینگاه

 _سالم خانم 

 به دختر گفت:  استاد

 _زهرا جان  

 

 من شده بود. دختر جانش بود و خودش جان آن

 به سمتم آمد و گفت:   زدیکه لبخند م یدر حال  دخترک

 _سالم بانو 
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 #ادامه_دارد

 د ی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌹🌼🌹🌼🌹 

 

 ❣روژان  رمان❣

 _هشتمستیب_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 

 انداخت و گفت:  ریسر به ز انیک

 زهرا خانم خواهرم هستند  شونیکنم ,ا یرفت معرف  ادمی_

 

 حرفش به سرعت سر بلند کردم و به او نگاه کردم .  انی پا با

نقش   دیتا نگاهم را د نیهم یدر دلم چه خبر است, برا داندیاحساس کردم او م  یچرا ول  دانمینم
 لبخند بر لبش نشست. 

 زهرا به او نگاه کردم    یصدا با

   بای ز یباهاتون خوشبختم بانو یی_از آشنا
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 زهرا خانم  نی_همچن 

  

 اشاره کرد و گفت:  مکتی به ن انیک

  ه؟یکرده چ ری که ذهنتون رو درگ  یسوال  دیو شما بگ مینی بش  دی_خب اگه موافق

   دین یبش دیی_بله بفرما 

 بگم بهتون!! یچجور  دونمینم راستش

  

 ,گفت:  نشستیارم مکن مکتین یو رو   کردی که چادرش را مرتب م  یحال زهرادر

نگران   دیشما شد یو داداش من هم از نگران دیباعث شده شما نگران بش ی_ راحت باش جانم .بگو چ
 !!! ادی با سر ب نجایبشه و تا ا

  

 گرد شده به زهرا نگاه کردم .  یچشمان  با

 . د یبه چشمانم کرد و آهسته خند  ینگاه زهرا

 بود با سرزنش گفت:  دهیکه خجالت کش ی در حال انیک

 _زهراااا

  

 لبش گذاشت و گفت:  یدستش را رو زهرا

 تره!! یکه سکوت منطق کنمی _سکوت م
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 .  دمیلحن بامزه اش بلند خند دنیشن  با

 با خنده گفت:  انیک

 مشکل کجاست؟  دییشما بفرما  بیخانم اد  دی_از دست تو .ببخش 

 

روزا دلم   نیبهش گفتم ا یوقت کردمی _راستش امروز داشتم با دوستم در مورد امام زمان عج صحبت م
 , دوستم گفت..  نمشونیآقا زودتر  ظهورکنند تا بب  خوادیم

 

 افتادم  هی.بغضم شکست و به گر اورمیادامه جمله را بر زبان ب  نتوانستم

 نگاهم کرد و گفت:  ی با نگران انیک

 گفت؟  یدوستتون چ دی ؟بگ دیکنی م هی_چرا گر

و   نهیمنو بب  ستیو پر گناه,آلوده ام.  اگه امام ظهور کنه حاضر ن اهیگذشته س کی _گفت من با داشتن 
 شمیم مونیظهور پش ی.گفت بعدا بخاطر دعازنهیبخاطر گناهانم گردنم رو م

  

 را فشرد و گفت:  زهرادستم

.شک نکن آقا   زمی.خوش به حالت عزیز ی ریمثل ابر بهار اشک م  یدار  نیواسه هم زمیجانم, عز ی_ا
  یاز چادر   یاز بعض یمحجبه است حت یل یپاکه.ظاهرت هم که خ یل یدوست داره .تو روحت خ یلیخ

 !یها هم با حجاب تر 

 دونند ینبود .استاد م یمدل نیمن قبال ظاهرم ا ی_ول

 

که  شهیبار برخالف هم نیوباره نگاهم کرد و اکه انگار تا به اون لحظه متوجه ظاهرم نشده بود د انیک
 زد و گفت:   تیاز سر رضا ی,لبخند نمیلبخندش را نب کردیم یسع
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انسان  دیدونی.مدیظاهرتون رو هم درست کرد بی_حق با زهراست.شما روحتون پاک بوده که ع
  نی,پس بخاطر ا نی.شما االن از همه ما پاکترشهیپاک م شهیکه متولد م یمثل زمان کنهی توبه م یوقت

 به گردن زدن توسط امام,    میرسی .حاال مدیحرفها خودتون رو ناراحت نکن

 کنن !!!   بیرا نسبت به آقا تخر  یافکار عموم خوانی وجود داره و م یتوطئها هیقض  نیدر ا دینی بب

 توطئه است؟   نیا یچ یعنی_

اگر    یعنی هستش،  یی و انتظار زدا ییزدا تی داره و اون, مهدو را به دنبال یتوطئه اثرات نیا دینی_بب 
را که مرتکب گناه شده گردن بزنه، پس    یتا هر کس ادیمعتقد شد که امام زمان)عج(قراره ب  یجامعه ا

 )عج(  یمنتظر حضرت مهد دینبا ینداره و کس هیآمدنش توج 

  د؟یمتوجه شد نجا ی.تا ارهی م نیتفکر اصل انتظار که افضل اعماله، از ب نیو با ا باشه

 _بله 

از   یکیاومده بود که در دهه هفتاد  قیجالب بود تو اون تحق یل یخوندم که خ  یقیتحق  هیجا  هی_ 
  ینامه ا انیدر تهران پا انیدانشجو

)عج(در  یحضرت مهد  دیدوست دار ایشده بود آ دهیرابطه با امام زمان)عج(داشته که در آن پرس در
 شما ظهور کنه؟،   یزمان زندگ

را که گناه   یهر کس ادیبود که اگر امام)عج(ب  نیا لشونیداده بودن و دل یدرصد افراد پاسخ منف 74
تا گردن گناهکاران را بزنن چرا که اگر قرار بود   کننی. امام زمان)عج(ظهور نمبره یم  نیکرده باشه از ب

 که گناه انجام داده توسط حجت خدا مجازات بشه،    یکس

  نیاگر امام)عج( بخواد چن نکهی داشت و مسئله دوم ا  تیکار اولو نیانجام ا یاسالم)ص( برا امبریپ
بخواد افراد گنهکار را   تیعالم بشر  یرا قرار داده ؟ اگر منج  امتی انجام بده، پس چرا خدا روز ق یکار 

  نکهیزمان)عج(ا   ماما فهینره که وظ  ادتونینابود کنه پس چرا خدا توبه را تا زمان مرگ قرار داده ؟
  یعمل تنها برا نیو راه درست را نشون بده و ا رهیدست گناهکاران را بگ یعنی کنه،  دواریرا ام دیناام
   شهیو فرقه ها را شامل م انیبلکه همه اد ستین  انیعیش
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که در قرآن از آنها به عنوان  یبا کسان  یاومدند تا راه راست را به آنها نشان بدهند ول شونیا
و آن را باطل خواندند (نام برده شده، به مبارزه بر   رفتندیو نپذ دندیکه حجت را د ی)افرادنیفاسق

 د؟ی.متوجه شدزندی خیم

 

 

 

 #ادامه_دارد

 د ی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

  

🌼🌹🌼🌹 

 

🌼🌼🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 _نهم ستیب_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 

 دلم گرم شده بود ,لبخند زدم و گفتم:  تیواقع دنیکه با فهم  یحال  در

 که به زحمت انداختمتون   دیممنون استاد .ببخش  یل ی_بله .خ
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 ونستم پاسخ سوالتون رو بدم خوشحالم که ت  هیچه حرف نی_ا

 

 زد و گفت:   یلبخند زهرا

  گهینم یکس یبخند.نترس اگه بخند  کمیحداقل  زنهیآقا گردنتو نم یدی_خب دختر خوب حاال که فهم
 ی شیزشت م 

  

 و گفتم:  دمیخند

 خوشحالم که باهاتون آشناشدم زهرا خانم   یل ی_خ

  کنمیم  یر ی به بعد هم بهم بگو زهرا, نه زهراخانم .احساس پ نیخوشحال شدم .از ا  شتری_من ب
 !!! مهیننه.من هنوز اول چلچل 

  

 و مرا هم به خنده انداخت گفتم:  دیبا تموم شدن حرفش خند 

 _باشه زهرا جون  

 بانو؟   هیاسمت چ یدختر خوب راست نی_آفر

 زم ی _اسمم روژان عز

بهم زنگ بزن .البته اگه منو به عنوان دوستت  یهرموقع دوست داشت دمی.شمارم رو بهت م ی_چه عال
  یقبول دار 

 دوست مهربون مثل شما داسته باشم  هیمن از خدامه   زمی _باعث افتخاره عز

 بلند شد و گفت :  مکتین یاز رو انی. ک

 میبر گهی_خب با اجازتون ماد
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.و ممنون که باعث  دیزحمت افتاداجازه منم دست شماست .بازم ممنون استاد به  دیارداری_اخت
 . دیمن با زهراجون شد یی آشنا

  شی سفردرپ هی!!. دینش مونیبا زهرا پش ییبعدها بخاطر آشنا  دوارمی.ام دینبود شما رحمت ی_زحمت 
 سفر برم    نیخدا کمکم کنه و بتونم به ا دیدارم دعا کن 

 .  دیو برگرد دیکارهاتون رو به راه بشه و بسالمت بر دوارمی_ام

 بنده گنهکارش رو قبول کنه.  نیخدا ا نهیمهم ا ستیخدابخواد, برگشت مهم ن  یرچ_ه

 گفت:  هیبا گر انیک ی حرفها  دنیبا شن زهرا

 ی نزن  گهیاز رفتن د یحرف یتوقول داد اانی_ ک

  

 از ما دور شد.  کردیم هیکه گر یاتمام حرفش در حال  با

 که از رفتار زهرا مات و مبهوت مانده بودم ,گفتم:   من

   د؟یبر  دییخوایکرد ؟مگه کجا م هی_زهرا جون چرا گر

هفته که   نیسفر بشه .اگه قسمت شد برم ,ا نیتو ا دی.سعادتم شا  کنهیشلوغش م ی_زهرا جان الک 
 درست شه.   زیهمه چ دی.شمافقط دعا کنگمیکال بهتون م دیاومد

 براتون.  ادی ب شی پ رهی خ ی انجونم هرچبه قول خ  دوارمی_ام

 .  دیموقع نماز دعام کن  شهیپس لطفا هم  شهیشما گره کارم باز م ی _به دلم افتاده با دعا

 نشم!  مونی بعدا بخاطر دعام پش  دوارمیفقط ام کنمی _چشم براتون دعا م

 

 شدم .  شی و من در دل قربان صدقه خنده ها دیبار بلند خند  نیاول یبرا انیک

 که هنوز آثار خنده برلبانش بود گفت:  ی در حال انیک
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 متون؟ یبرسون   دیندار لهیزهرا کجا رفت .اگه وس نمیبا اجازه من برم بب  گهی_ خب د

.لطفا شماره اش   دیکن ی.از طرف من با زهراجون هم خداحافظ دییهست شما بفرما لهی_ ممنونم وس
 .ممنون دیرو واسم بفرست

   یاعل ی_چشم ,خدانگهدار 

 _خدانگهدار 

  

 لب گفتم:  ری نشستم  و ز مکتین یرفت و دل مراهم با خود برد.رو انیک

 سپارمت یخبر ز دلم به خدا م یب ی_ا

 سپارمت یبه خدا م  میماه شبها یا

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼 

 

🌼🌼🌼🌼 
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 ❣روژان  رمان❣

 _ام یس_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 

 بر پا بود .  یمهدو یسه شنبه بود کالس سه شنبه ها امروز

  یقرار  یدلم ب در امامزاده گذشته بود و انیبا ک  دارمید نیاز آخر یدلم را نداشتم مدت اریاخت گرید
.هرچه با دلم کلنجار رفتم که خوردیگاه دلش با دلم گره نم چیه دانستمیکه م ی کس  دارید یبرا کردیم
 نداشت.  یشود سود دارید الیخ  یب

بستن را در گوگل   یروسر  دیجد یبستم.مدلها  یام را مدل جذاب ی.روسر دمیبلندم را پوش ییعبا مانتو
ببندم   یرا مدل جذاب یسرچ کرده بودم و بارها امتحان کرده بودم تا باالخره توانسته بودم هربار روسر 

 خاص باشم.  خواستمیحجاب هم م نیندهند .با هم ریبه انتخاب پوششم گ گرانیکه د

و   یبه سادگ ی,لبخندبه خودم انداختم   نهیدر آ ی.نگاهشومیم  باتریباورم شده بود که با حجاب ز حال
تابم را آرام   یقلب ب  انیک دنی بتوانم با د دیدانشگاه شدم تا شا یام زدم و راه ییبای حال ز  نیدر ع
 کنم. 

با عجله وارد دانشگاه  داشتمیکوچکم را برم فیکه ک یدانشگاه پارک کردم و در حال  یرا جلو  نیماش
  دیآ ینفسم باال نم کردمی احساس م دم یپشت در رس یپاتند کردم.وقت شیشدم و به سمت سالن هما

 و وارد سالن شدم   دمیکش  قیچند نفس عم

 گفتم:   انیبه ک یصندل   یکردم .قبل از نشستن رو دایرا پ  انیبه ک  یصندل نیکتری.نزد

 . 

 مونده بودم   کی استاد تو تراف دی_سالم .ببخش
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 زد و گفت:  یلبخند ریسربه ز شهیمثل هم انیک

 نداره  یرادیا دین یبش دییبفرما بی_سالم خانم اد

 _ممنون استاد 

گرد شده زل   ی که با چشمان انیادب ک ینشستم چشمم خورد به محسن همان دوست ب یصندل یرو 
پوشش    نیبخاطر پوششم متعجب شده است چون او مرا تا به حال با ا دانستمیزده بود به من.م

 نگاه کردم.او گفت:   انیگرفتم و به ک از او چشم انی ک یبود .با صدا دهیند

 دارم که ...   شیسفر چندماهه درپ هی.من  دی_خب دوستان توجه کن 

 گفتم:  یبلند و متعجب  یخوداگاه با صدا نا

 _چندمااااه

  

دهانم گذاشتم و در دل به خودم بخاطر   یخنده بچه ها سالن را برداشت با خجالت دست رو یباصدا
 از خجالت گر گرفته بود گفتم:   میکه گونه ها یواکنش بچگانه ام لعنت فرستادم.در حال  نیا

 دییاستاد بفرما  دی_ببخش

 

 نگاه از من گرفت و گفت:  انیک

در  که قبل از سفرم  هیجلسه آخر  نیدارم ا شیسفر چندماهه در پ هی,با اجازتون  کردم ی _بله عرض م
 اگه    دوارمیخدمتتون بودم .ام

اداره سه شنبه   فهی .در نبود من وظ  دیو حاللم کن  دیخودتون ببخش  یبه بزرگ  دیدید یبد ایو   یخوب
 باشماست.خب اگه    یمهدو یها

 هست در خدمتتون هستم ؟  یسوال
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 شد .  ریهمهمه بچه ها بلند شد .غم به دلم سراز یصدا

  ان یک یکردن برا یسالمت یو آرزو انی با ک یهمه بچه ها بعد از خداحافظرفته بود . میرمق از پاها انگار
غرورم   یکنم ول هیگر خواستینشسته بودم.دلم م یصندل یمن همچنان رو یاز سالن خارج شدند ول 

  دادیاجازه نم 

را به دست گرفته بود,به سمتم  فشیکه ک  یدر حال انی.کان یشده بود و من مانده بودم و ک  یخال سالن
 آمدوگفت:  

 حالتون خوبه؟ بی_خانم اد

 به استاد نگاه کردم و نا خودآگاه گفتم  جیگ

 ؟   دیسفر چندماهه نر نیبه ا شهی_نم

 زد و گفت:  ینگاهش را به نگاه شرمنده ام دوخت ,لبخند انیک

جور شد و   ز یهمه چ شهیباورم نم سفره .هنوزم  نینرم آرزوم رفتن به ا شهی.نم دی زنی _مثل زهرا حرف م
 شماست که گره کارم بازشده.  یبخاطر دعاها   کنمی.فکرم شمیم یمن دارم راه

 دوختم. میمن نگاه گرفتم و به دستها دوختیم  نینگاهش را به زم  انیکه ک شهیهم  برعکس

 مشهود بود گفتم:  میکه در صدا یغم با

   د؟یمدتسفر تون رو کمتر کن شهی_نم

   ستی_ واقعا دست من ن 

 ؟   دیبر ن ییخوایاستاد جسارتا کجا م  دی_ببخش

   گمیم دینگ یبه کس دیدی_اگه قول م

 چشمانش زل زدم و گفتم:  به

 استاد دمی_قول م
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 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼🌼 

 

🌹🌹🌹 

 

 ❣روژان  رمان❣

 کم ی _ی#پارت_س��

 ی #زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 

 

 دوخت و گفت:  نی نگاهش را به زم انیک
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 هیبرم سور خوامی_اگه خدا قسمت کنه م

  

 به او زل زد . دهیترس  یبا نگاه  روژان

 سخت شد آهسته گفت:  شیزدن برا حرف

   د؟یبر د ییخوای _اونجا که االن جنگه .خطرناکه چرا م

 بود؟  یجلسه دوم سوالتون چ ادتونهیبرم . خوامی_چون جنگه م

 

 فکرکرد و گفت:   یآورد کم  یدر نم انیک ی که سر از حرفها روژان

 یپس چطور با کارها ادیپر از ظلم بشه حضرت م ن یزم  ی.سوال کردم گفته شده وقت ادمهی_بله 
 زودترشدن   ٽخوبمون باع 

   م؟یبش ظهور

 دادم بهتون؟   یسوال بود .من چه جواب نیهم  نی_آفر

تا جامعه پر از ظلم  میظلم کن دیجلو ظلم رو گر فت خودمون هم با دیکه نبا گنی ها م یبعض دی_فرمود
از   نیپرشدن زم یاز ظلم به معنا نیحرف غلطه .پرشدن زم نیا دیبشه تا آقا ظهورکنند .شما گفت 

   نی مستکبر هستند که زم یادمها یسر  کی  دی.گفت  ستیظالمان ن

 هم باعث شده مردم اعتراض کنند و خواهان عدالت باشند .درسته؟ نیپراز ظلم کردند و هم رو

  

 زد و گفت:  یلبخند انیک

 یاالن مردم از ظلم اون آدمها دی.دقت کن  دیدی_احسنت! مشخص شد کامل جواب سواالتتون رو فهم 
  رنیم امثال من مه نیعدالت هستند .واسه هم یمستکبر خسته شدند و دنبال گرفتن حق و اجرا
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  ختهیکه خواهان عدالتن ر گناهیب  یتا عدالت رو برقرار کنند .تا خون انسانها جنگندیو با اونها م  هیسور
 اخرش به   دوارمیکه ام یر ی قدم بردارم .مس ریمس نیکه تو ا کنهیام حکم م فهینشه .االن وظ 

 ختم بشه  شهادت

 

 گفتم:   هیشد .باگر یباران مینا خوداگاه چشمها انیتصور شهادت ک  با

   کردی م هی.زهرا حق داشت که همش گر ینجور یا دی_استاد نگ

خاطرات تلخ    دیجلسه آخر نزار  نی.ا دینکن هیلطفا گر گهیشما د بیاد د؟خانمیکنی م هی_اخه چرا گر
 یبهش حتما روز  دویزهرا رو داشته باش یازتون بخوام هوا خواستمیبرامون بمونه .من تازه م

 !!گردهیو برم فرستهی رو به درک م ایبادنجون بم آفت نداره داداشت داعش دیچندباربگ

  

 گفتم:  ختمیریکه هنوز اشک م یدرحال 

 _دوراز جونتون 

  

 ,کرد و گفت:  گرفتینادرش که جانم را م یدوباره از همان خنده ها انیک

 دوراز جون که زنده برگردم   یعنی_االن 

 گرد شده, گفتم:  یچشمان  با

 کردم بهتون  یجسارت  نیچن ی_استاد من ک

 وگفت :    دیخند انیک

  نیباشه بهتره واسه بهتر ادتونی  شهی.هم فتهی که به صالحم هست ب یهراتفاق   دیدعا کن بی_خانم اد
آدم    ستین  فی.ح رهیم ایروز هم از دن هیو  ادی م ایروز به دن هی.انسان  میشهادت کن یدوستانمون آرزو

 ره ینشه و کم سعادت باشه و بم  دیشه
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 گفتم :  یتخس  با

 البته ان شاءاهلل بعد صدسال !!!!   دی بش دیشه کنمی _دعا م

 خودش کرده   هیچندوقت شمارو شب نیزهرا تو ا رسمی م جهینت نیدارم به ا گهی_االن د

 باشه و من زهرا رو مثل خودم نکنم  نطور یکه هم  دی_دعا کن

  

 نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت:  انیک

  یو کل دی .شما نقض ظاهرتون رو برطرف کرد دیکه شما دار هیژگ یو نیبهتر نی _شماذاتتون پاکه و ا
 شما بشه.  هی.من از خدامه زهرا شب  دی خوب دار  یها یژگیو

  

 دادمی.اگر او را از دست مشیو چشمها   انیک یابر دیدر چشمانم نم اشک نشست و دلم لرز  دوباره
درآورد و به   یپاکت نامه ا فشیاز داخل ک  انی.ککردمی قرارم را آرام م یدل ب دیچگونه با دادمینم

 سمتم گرفت و گفت:  

  یول  کردمی خدمتتون عرض م دیهست که با ییحرفا هی د؟؟؟یانقدر رفتن رو سخت نکن شهی_م
و   دینامه رو بخون  دیتونیشدم م  دینامه نوشتم براتون .اگر خدا خواست و شه  نی.تو ا ستین یفرصت 

.لطفا قول  کنمی خدمتتون عرض م یدور .اون موقع خودم حضور  دشیاگر سالم برگشتم لطفا بنداز
  دیحرفم گوش بد بهکه  دیبد

اون روز  صبرانه منتظر   ی.من بدیو حرفاتون رو بزن دیخودتون برگرد   دیخونمشبای وقت نم چی_من ه
 مونم  یم

 وقت رفتنه !  گهی_ممنونم .خب د

  دیشی م یهم دوستان خوب ی.مطمئنم برا دیخودتون و زهرا باش مواظب
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 ,باشه؟  دیکه برگرد دیشماهم قول بد یول  دی_چشم من مواظب زهرا هستم تا برگرد

 فته یاتفاق م رهیخ  یان شاءاهلل هرچ  خوادیم یخدا چ  نمی_تا بب

  

 شدم و گفتم:   ایشرم و ح الیخ  یب ختمی ری که اشک م یحال  در

 دیگردیکه برم دیقول بد دی.با فهممی _من ان شاءاهلل نم

  

 من شوکه شده بود گفت:  یقرار  یکه از ب  انیک

 _روژان خانوم 

 مگه نه؟ دیگردید؟برمی_تو رو خدا قول بد

 برگردم .همش دست خداست.پس ان شاءاهلل   تونمیم ی_اگه خدا نخواد من چطور 

 دی.حاال قول بدنیکه برگرد نیشما هم بخوا شهیکه بخواد.م کنمی من انقدر التماسش م خوادی_خدا م
 د؟؟؟ یگردیبرم

 

 من مستأصل شده بود گفت:  یو اشک ها یقرار  یب  دنیکه با د انیک

.االن اگه  دیاشکهاتون رو پاک کن  د؟حاالیشد  یبرگردم .راض دمی.چشم من قول مداااینکن هی_قراربود گر
 . دیزیری مثل ابر بهار اشک م ینجور یبهتون گفتم که ا یمن چ کنهی فکرم ادی ب یکس

 

 را پاک کردم و گفتم :  میاشکها

 د یبه سالمت برگرد دوارمی.امدی _مواظب خودتون باش

 _چشم.
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 _با اجازه.خدانگهدار 

 

 بود که گفت:  رهیدستگ یسمت در رفتم.دستم رو کردم و به  یبزند به او نگاه یحرف   انیک نکهیاز ا قبل

 _روژان خانوم 

 

 د یباریبار م  نیهزارم یکه برا  یشده بودم روژان .با چشمان شیبرود برا خواستیکه م حاال

 

بود .با چندقدم خودش   دنیسمتش برگشتم و به چشمانش زل زدم.چشمان او هم انگار اماده بار به
 را 

 من رساند.  به

 خارج کرد و به سمتم گرفت .  بش ی را از ج شاه مقصودش  حی تسب

 را کف دستم گذاشت و گفت:   حی را به سمتش دراز کردم .تسب دستم

 شما  یبمونه برا یادگار ی_

  

 ام بلند نشود گفتم:   هیگر یصدا  کردمیم یکه سع  یشد.در حال  یگونه ام جار  یرو اشکم

 . شم یمونه پ ی_امانت م 

 

 انداخت و گفت:  ری سر به ز  ختیگونه اش ر یقطره اشک که رو نیچشمانش نگاه کردم اول به

 .خدانگهدار دی _مواظب خودتون باش
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 دار ید دی_به ام

  

 در آن قرارداشت را به قلبم چسباندم .به او پشت کردم که از سالن خارج شوم.  حی که تسب یدست

 که گفت:   دمیرا شن انیزمزمه پر از غم ک 

  خواهدیقرار م یدل ب کیپر از آه و  ی نهیس کی_عشق 

   خواهدیحال زار م یعاشق   ستیعاشق ن یراحت برا خواب

 است   نی که خودب یعاشق کس  ستیاست ن نی ریش ارگرچهی دنید

  خواهدینگار م لیاست هرچه م ن یا یعشاق واقع حرف

 

 

توجه به   ی که ب  یو چشمان زدیم  انیدر م  یکی که  یدور شدم. با قلب شیسرعت از او و عاشقانه ها با
 از دانشگاه خارج شدم. دی باریم گرانید ینگاهها

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌹🌹 
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🌼🌼🌼 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 

 _دوم یس_پارت #��

 ی #زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 

 . شدیاز ذهنم خارج نم یو سفر پرخطرش لحظه ا  انیک الی به جانم افتاده بود .فکر و خ ینگران

 

 به خودم آمدم:  زدیم میراننده که صدا یصدا با

 اتون هی_خانم ......خانم کرا

 _بله؟؟ 

 که به راننده گفت:  دمیروهام را کنار گوشم شن یصدا

   دیی_بفرما

 اقا  ادهیز نی_ا

 نداره .ممنونم  یرادی_ا
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  یکه با نگران  دیدر چشمانم چه د  دانمیمحو شد .به روهام نگاه کردم .نم دگانمی که از مقابل د نیماش
 گفت: 

 زم؟ ی عز ی_خوب 

 _هاااا

 کو؟  نتی؟ماشی_روژان جان تصادف کرد

 نم؟ ی_ماش

 ؟  رونی ب ینرفت  نتی _اره.مگه با ماش

 

 درب دانشگاه پارک کرده بودم . یرا جلو نمیآوردم که ماش ادیبه  تازه

 هست.  ینی نداشتم ماش ادیه به بودم ک انی در فکرک انقدر

 به خانه آمده ام . یبا تاکس  شدیباورم نم یحت

 .  یبود از هر اتفاق یخال  ذهنم

 روهام گفتم:  به

 ؟؟یار یواسم ب یبر  شهیرو جلو در دانشگاه جا گذاشتم م نمی ماش ی_داداش

 ؟ یاومد یسالمه و تو با تاکس نتی_ماش

 ؟لطفا؟ یار یب یبر  شهی _فکرم مشغول بود .م

 رفته ادتی نتویفکرتو اونقدر مشغول کرده که ماش یچ یبرگشتم بگ نکهیبه شرط ا  یول  رمی_م

 ! چیی سو نمی_چشم.بفرما ا
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 کرد و رفت. یخداحافظ  روهام

 خانه شدم.  وارد

داخل خانه نباشد تا من بتوانم  یکس  خواستمیرا نداشتم فقط از خدا م  زیچ چیکس و ه  چیه حوصله
 مستجاب نشد .  میدعا یرا در اتاقم فقط فکر کنم ول یمدت

 مادرم به عقب برگشتم:  یقدم به سمت اتاقم را برنداشته بودم که با صدا نیاول هنوز

 زم یعز  ی_سالمت رو خورد

 _سالم مامان 

 باهات حرف بزنم خوامیم  نیبش ای _روژان ب

 . ستی.االن حالم خوب ن گهیوقت د هیواسه  دیبزار  شهی_مامان جان م 

 م یاالن حرف بزن دی,با شهی_نه نم

 

 حوصله گفتم: یمادرم نشستم و ب  یبه سمت مبل رفتم و روبه رو  یناراحت با

 من سرو پا گوشم دیی_بفرما

 .  میدعوت لدایخونه ه   ی_امشب مهمون

 بهتون خوش بگذره  ی_خب به سالمت

 

 گفت:  تیبه سمت اتاقم بروم مادرم با عصبان  ستادمیا تا

 حرفم هنوز تموم نشده! نی!!بش؟ی_من اجازه دادم به اتاقت بر 

 د؟یی_جانم مامان.بفرما
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 ی لباس بپوش شیمثل دفعه پ نمی.نب  یشیاتاقت  و آماده م یر ی_م

 ام ی _مامان جان من نم

و موهاتو به    یکنی م شی .آرا یکن یانتخاب م  کی دست لباس ش هی یر یروژان خانم.م  میندار امی_من نم
 دونم و تو! ی .وگرنه من میمثل دفعه قبل آماده بش نم ی.نب یکنیدرست م  یتون یکه م یشکل ن یبهتر

 بگذارمش کنار   ستمی_قبال هم گفتم من حجاب رو انتخاب کردم و حاضر ن

دل نه صد دل  کیکه  فرزاد  یکن ی و اونقدر خانومانه رفتارم یای_با من لج نکن روژان .تو امشب م
 بشه.  عاشقت

بافرزاد ازدواج کنم ؟من خودم ملعبه دست   دیحتما با دیداد ری _ماماااان .مگه من چقدر سن دارم که گ
 !!! کنمی نم  کیکه با هزار نفر در ارتباط بوده خودم رو کوچ یپسر  ی.من برا کنمی نم گرانیشما و د

  نهیباهاش بگو و بخند بزار بب  کمی به خودت برس  کمی  گمیکن .من م کی_منم نگفتم خودتو کوچ
 بشه. دایبهتر از فرزاد واسه تو پ کنمی.همونطور که فکر نم  کنهی نم دایهرجا بگرده بهتر از تو پ 

 .دست از سر من بردار مامان .  کنمی نم یاون دلبر  ی.من برا امینم ی_من به اون مهمون 

و صالحت رو    ری! من خ یقبول کن  گمیم یهرچ دیبا  یکنی م  یخونه زندگ نیتو ا  ی_من مادرتم و تا وقت
 ؟ یفهم ی چرا نم خوامیم

 

 گفتم:  کردمی م هیشده بودم و گر ی که عصبان یحال  در

 !!!  رم یبه درد خودم بم  یزار ی.چرا نمرمی خونه م نی_بس کن مامان . من از ا

 

 هدف شروع به قدم زدن کردم.  یاز خانه خارج شدم و ب  انی را برداشتم گر فمیک
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 #ادامه_دارد 

 د ی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

  

 

🌼🌼🌼 

 

🌹🌹🌹 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 _سومیس _پارت# �📚�

 ی #زهرا_فاطم سندهینو

 

 

 اذان به خودم آمدم . یصدا   دنیقدم زدم .با شن ابانیها در خ  ساعت

و درد نجات   یهمه سردرگم نی توانست مرا از ا یخانم جون را کرده بود فقط آغوش او م یهوا دلم
 دهد.
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 به راه افتادم. می ها یکودک یدراز کردم و به سمت خانه  یتاکس نیاول یرا برا دستم

سر به   یکه هنوز برج ها یشهر است.محله ا یمیقد یباصفا یاز محله ها یکی خانم جون در  ی خانه
 نکرده بود. دایراه پفلک به آن 

 . زندیدر آن م یکه نبض زندگ یپر از دار و درخت   ییالیو یها خانه

 . ستادیا میزنگ گذاشتم در باز شد و خانم جون باهمان چهره مهربانش روبه رو یتا دستم را رو 

 زدم و گفتم :  یلبخند

 _سالم خانجونم 

 ماهت دخترم  ی_سالم به رو

 ؟ یخوای_خان جون مهمون ناخونده نم

 حجاب دخترجانم نیبا ا یدورت بگردم چقدر ماه شد ی.اله زمی _قدمت رو چشمم عز

  یبا گوشه روسر  زی شد .عز یگونه ام جار  یقطره اشک بر رو هیکردند؟ی هم مثل شما فکر م هی_کاش بق
 اشکم را پاک کرد و گفت:  دش یسف

 زم؟ یشده عز ی_چ

 خانجون  رونمی_درمونده و ح 

 زکمی شده عز یچ  نمیداخل بب  میبر  ای_ب

 د؟ یرفت یم  یی_شما جا

 بخرم  ریبرم سرکوچه ش خواستمی_م

 خدمتتون امی و م خرمیداخل من م دیی_شما بفرما

   ای زود ب  زمی _برو عز
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 برگشتم. ری پاکت ش کیسرکوچه رفتم و بعد از گرفتن  یسمت سوپر  به

 شدم.  اطی ح وارد

 نشستم و به آسمان شب زل زدم . اطیگوشه ح یتخت چوب  یرو

 شد .  یجار  می اشکها 1و نگاه اخرش دوباره  انیک یادآور ی با

 کنارم نشست وگفت:  یچا ینیبا س  خانجون

 زه؟ی ریم یواسه چ دایمروار نی_دخترکم ا

 سرمو بزارم رو پاتون .  امی مثل بچگ خوادیدلم گرفته.خانجون دلم م یلی_خانجون خ 

 

 سرتو بزار گلکم زمی عز  ای_ب

 

 گفتم:  ختمیریکه اشک م یخانم جون گذاشتم.درحال   یپا یرا رو سرم

 نرم خونه  گهید شهی_خان جونم  م

 گلکم  یبمون  نجایا یتونی_تو تا ابد م 

 

 کردم؟   ریی_خانجون بده که من تغ

 دخترکم  یهم خوبه,مثل ماه شد یلی_نه فدات شم خ 

 کنه؟ ی م تی_پس چرا مامان انقدر اذ

 _بابا مامانت دعوات شده
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 هی برم واسه  خوادیپسر مردم کنم.دلش م لیو ذل ری که من خودم حق خوادی _خانجون مامان م
 گشتمیپوشش باز م  کیتا حاال که با  کنند؟چرایدرکم نم تونم؟چرایکنم.خانجون من نم یپسرطناز 

خانواده هستم.خانجون خسته   یز یباعث آبرور دونمیحاال که ارزش خودم رو م ی واسشون مهم نبود ول 
 گرفته دلمام .

که تو دلته و غمش از   ی.اونیز ی اشک بر نطوریکه بخاطر خواسته اونا ا یحرفا بود  نیاز ا تری_تو قو
 ه؟یچ  زهیری چشمات م

 ست ین  یخاص  زی_چ

 و تو دلت انقدر پره؟   ستین  یخاص  زی_چ

 _اوهوم

 ؟یکرد  رییهمه تغ نیکه ا  شدیچ یگ ی_به من نم

 نشستم و گفتم : جانی ه با

ارزشمند   یل یکه خ  ییاونا دمیامام زمان عج واقعا وجود داره .تازه فهم دمیخانجون تازه فهم  یدونی_م
ن چقدر ارزشمنده  ز   کی دمیخانجون! تازه فهم  یدونی.مگذارندینم شیهاشون رو به نما ییبایهستن ز

. 

 کنه؟ رییباورها تغ نیباعث شده که ا یکرده .ک ریی که باورات انقدر تغ هیعال  یل ی_خ

 

 یشمعدان یشد .نگاهم را از چشمان خانم جون گرفتم و به گلها یجار  می,اشکها   انیک یادآور ی با
 اطراف حوضه آب انداختم و گفتم: 

  کنهیکه بخاطر پوشش بدت سرزنشت نم  ی.کسکنهینگات نم میکه مستق یخوب .کس یل یآدم خ هی_
   ستیپوشش ولنگارت بخاطر ذات بدت ن گهیکه م ی.کس

 !!!! ی_پس عاشق شد
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دخترانه به خانم   ییای و از خجالت سرخ شدم.با شرم و ح دیدو میگونه ها ر یکردم خون ز احساس
 جون گفتم: 

 ه؟ یچه حرف نی_ا   خانجون.ا

 ؟ یانکار کن  یخوای م یعنی_

 شدم انی که من عاشق ک  دیبرداشت کرد نویحرفم ا  ی_خانجونم از کجا

 .خدا واسه خانواده اش حفظش کنه.  ان  ی _پس اسمش آقا ک

 

 خانم جون را گرفتم و با عجز گفتم:  یحرف چشمانم لبالب از اشک شد .دست ها نیا دنیشن  با

 _خانجون ,واسش دعا کن .دعاکن خدا حفظش کنه 

 گلکم یشد  قراری_روژان جان چرا ب

 .آرزوش شهادته . هیسور رهی _خانجون داره م

 .ان شاءاهلل خدا به دل نگرون و عاشق تو نگاه کنه  و برات حفظش کنه رتهیمرد  و با غ  یلی_پس خ 

 _دعا...

 

  ییخودنما  یگوش ینگاه انداختم .اسم پدرم روام  یادامه حرفم را نزدم و به گوش لمیموبا یصدا با
 .تماس را وصل کردم کردیم

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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🌹🌹🌹 

 

🌹🌹🌹 

 

 ❣روژان  رمان❣

 _چهارم ی#پارت_س

 ی:#زهرا_فاطم سندهینو

 

 

 

 _الو

 _سالم

 _سالم باباجون 

 باباجان؟  یی_کجا

 خانجون  شی _من اومدم پ

 ی مهمون  میبر  دیدنبالت ,با امی_روژان جان حاضر باش م

 ام ی نم یمن به مامان هم گفتم من به اون مهمون   ی_باباجون شرمنده ول 

 ی بنداز   نیحرف منو زم یخوای م یعنی_
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 _من غلط بکنم باباجون.

 دنبالت.  امی_دوراز جونت پس آماده شو م

 _اما

که خانم من   نیبخاطر ا دیحرص خورده .با یکل  یرفت ی روژان خانم .مامانت از وقت می_اما و اگر ندار
 کنم  هت ی تنب یکرد تی رو اذ

 کرده؟  یی_خانمتون بهتون گفت از من چه تقاضا

 _نه .

دوست دارم   یهرمدل  دیگفتیم  شهیدهمینکرد خ یوقت منو بخاطر پوششم توب چی_بابا جون شما ه
 خودمو نابود نکنم.درسته؟  تی شخص  یبپوشم و رفتار کنم ول 

 _درسته.

رو له کنم .بابا جون من   تمیبه دست آوردن دل پسر مردم شخص یبرا گهیمامان خانم به من م ی_ول
 ام؟ یتو خونه شما اضاف

بعد اون  یون مهم میری دنبالت م امی.روژان جانم آماده شو م  ی_معلومه که نه دخترم .تو تاج سرمن
 میکن یمامانت صحبت م یدر مورد تقاضا یو باهم دونفر  مین یشیم  یمهمون

 هیکه ما  دیگ ی.بعدا بهم نم امیحجاب م نیبا ا امی.من االن اگه بدیدیحجاب من رو د دای_شما جد
 خجالتتون هستم

  ینیچن نیو چه حاال که حجاب ا  ینداشت ی.چه اون موقع که حجاب ان چنان  زمیعز هیچه حرف نی_ا
 مهمتره.  یز یمن از هرچ  ی.دل پاکت برایستیو ن یخجالتم نبود  هیما یدار 

   امیگل بابا آماده شو من دارم م حاال

 _چشم.منتظرتونم 

 فعال  زمی_باشه عز
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و به  زدمیتماسم لبه حوض نشستم و با سر انگشتانم به آب داخل حوض ضربه م افتنی  انیاز پا بعد
 .کردم ی ب نگاه محرکت آ

 آمد و گفت:   نییتخت پا یاز رو گفتیلب ذکر م  ریکه ز  یجون درحال خانم

منم نمازم رو   یو بخور  یرو عوض کن   تیی انداختم .تا تو چا ری _روژان جان من امشب نمازم رو به تاخ
 خوندم و اومدم 

 رفته بود ادمیمنم نماز نخونده ام .کال  یواا ی_ا

 مادر جان ی_از بس عاشق 

 

 خجالت زده نشوم  نیاز ا شتریبه سمت خانه رفتم تا ب عیگل انداخته سر یلپ ها با

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌹🌹🌹 
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 ❣روژان  رمان❣

 

 _ششمیس_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 

 شدم. ادهیپ  نی,از ماش  الیمقابل و نیتوقف ماش با

 بودند. ستادهی که منتظر من و پدر ا دم یو مادرم را د  روهام

 سمتشان رفتم و گفتم: به

 _سالم 

 

 کرد و گفت:  یاخم  میلباسها دنیبا د مادر

 ؟یخانواده رو ببر   یآبرو ی.قصد کرد  یدیلباس پوش یمدل  نی_باز که ا

بخاطر من خودتون رو   ستیبرم خونه مامان جان .الزم ن تونمیم تونمییآبرو  یباعث ب دیکن ی_اگه فکرم 
 و ....  دیناراحت کن 

 

 و گفت:  د یوسط حرفم پر  روهام

 _روژان ساکت باش لطفا 

اونم فقط  یز ی آبرور هیحاال شدم ما  یافتخار خانواده بودم ول هیکه ما روزی_مگه من مقصرم!!!تا د
 که انتخاب خودمه.  یبخاطر پوشش 
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 فت و گفت: دست مادر را گر پدرم

اعصاب خودمون  هیبخاطر بق   ستیبزار هرجور دوست داره بگرده .قرارن  یدار  کارشی .چزمیعز میبر  ای_ب
 .میرو خورد کن 

 

 دادم و به آسمان چشم دوختم . هیروهام تک  نیرفتن پدر و مادرم به داخل به ماش  با

 . دانستیخود م یز یگرفته بود از حرف مادرم که مرا باعث آبرور دلم

 دستم را گرفت و گفت:  روهام

  هیکه تو همه جوره ما شهیمتوجه م یروز  هی.نگران نباش مامان هم باالخره  کهی کوچ یآبج  میبر  ای_ب
 مفتخر خانم  میزاریم میکن ی.اون موقع اسمت رو عوض میافتخارخانواده ا

 

 مثل سنگش زدم و گفتم :  یبه بازو   یدست مشت با

 _اسم دختر خودتو بزار مفتخر . 

 بهم  یبد یقول هیاول  دی با ی_اونم به چشم .ول

 ؟ ی_چه قول

 هیکه دخترم به مامانش بره و ما یداکن یمامان خوشگل تو دل برو و ناز پ هی_قول بده اول واسش  
 مفتخر بابا  زارم یافتخارم بشه .اون موقع اسمشو م

 باشه   ی_چشم امر 

 و گفت:  دیخند

 زم یعز ستین ی_ عرض 
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 .  میشد الیهم وارد و با

 .  شدیم دهیآهنگ همه جا شن یصدا

 . م یوارد ساختمان شد تا

 به استقبالمون اومد و گفت:  لدایه خاله

 .دیخوش اومد یل ی_سالم خ

 

 کرد .  یاز همه با روهام دست داد و احوالپرس اول

 دستش را به دستم دراز کرد و گفت:  سپس

 . زمی عز یشد دایروژان جون؟کم پ ی_خوب 

 دانشگاه هستم ریدرگ  کمی د؟شرمندهیخوب_ممنونم خاله جون .شما 

 از ...  می_ماهم خوب

 شد و گفت:  کیبه ما نزد شیلبها یلبخند بزرگ رو کی حرفش را کامل نکرده بود که فرزاد با  هنوز

   بایز  ی_سالم بر بانو

 _سالم آقا فرزاد.

 

انگار متوجه   مثل گذشته ها به او دست بدهم.روهام که  خواستی را به سمتم دراز کرد .دلم نم دستش
 حالتم شد که دست در دست فرزاد گذاشت و گفت: 

 داری_سالم فرزاد جان مشتاق د
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 درجواب روهام گفت:  ی لبخند مصنوع کینگاه بهت زده اش را از من گرفت و با  فرزاد

 داخل.  دییبفرما دیخوشحالم که اومد ی لیخ دی_سالم روهام جان.لطف دار

 _با اجازه اتون. 

 

 .میکنار خاله و فرزاد گذشت از

 آهسته در گوشم گفت:  روهام

 

 نجاتت دادم .  یچطور  ی_حال کرد

 

 و گفتم:  دمیفرزاد آهسته خند افهیق یادآور ی با

 عمرا دستش رو سمت من دراز کنه  گهی_د

 ی _نکنه ناراحت 

 ونتم یتا آخر عمر مد فتهی اتفاق ب نی ام ناراحت باشم اتفاقا اگه ا وونهی_واااا مگه د

 شه یالزم م یروز  هیبمونه  ادتیپس _

 ؟ ی_چ

   یونیبه من مد نکهی_ا

 ره؟ی گیخدا موش نم   یمحض رضا یگربه ا چیگفتن ه میمونه.از قد یم  ادمی_غصه نخور 

 من گربه ام  نهی_االن منظورت ا
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 و گفتم:  دمیخند

 _دور از جون گربه 

 

 به من زد و به بحث خاتمه داد.   یپدر و مادرم ,روهام  چشمک  زی شدن به م کی نزد با

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼 

 

🌼🌼🌼 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 

 _هفتمیس_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��
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 . میبودند ,سالم کرد زنشستهی م کیکنار هم دور  یدوستان پدر و مادرم که همگ به

 و من با لبخند کنار پدرم نشستم. دیعقب کش میبرا یروهام صندل  

  میکه فرزاد همچون اجل معلق روبه رو کردمیکه  دورهم نشسته بودند, نگاه م ییدختر و پسرها به
 که نگاهش به روهام بود, گفت:  یو در حال ستادیا

 

ور سالن جشن واسه بزرگترهاست ,بهتره   نی.ا بچه ها  شیپ  دیایب دینشست  نجای_روهام جان چرا ا
 .میبزرگترها رو به حال خودشون بگذار

 

 و گفت:  دیخند پدرم

 از دستتون.  مینفس راحت بکش قهیماهم دو د دی,بزار دیبر دی, پاشد ی_پاش

 

 . دندیاتمام حرف پدرم همه بزرگترها خند با

 .میو به جمع جوانها ملحق شد میو روهام با لبخند از آنها فاصله گرفت  من

 

 از دوستان مادرم گفت:  یکی دختر  فرشته

 .میکرد ارت ی_به به روژان جون چه عجب ما شما رو ز

 دانشگاه هستم.  ر یدرگ کمی گهید دی_سالم فرشته جون .ببخش

 

 پر تمسخر گفت:  ی برادرش با لحن نیفرد
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 دانشگاهتون؟؟ پیخوشت یسرگرم استادا ای  ییرسهابگو سرگرم د قی_دق

 

 زدم و گفتم:  یرا بروز ندهم ,به اجبار لبخند تمیعصبان  کردمی م یکه سع یحال  در

 بزنن جناب فخار!!  ک ی با استاداشون ت ستنی_همه که مثل شما ن 

 

 خنده جمع بلند شد. یصدا

 گفت:  نیدستش را دور شانه ام حلقه کرد و رو به فرد روهام

 !! یجون تخم کفتر الزم شد نی_فرد

 

 گفت:  تایآز

 ؟؟ی_روهام جان تخم کفتر واسه چ

 بره.  ایبچم الل از دن ترسمی.!!م گهی_واسه باز شدن دهنش د

 

 جمع باال رفت .  یخنده ها  یصدا  دوباره

 بلند شد و گفت:  تی با عصبان نیفرد

 !ستی _جواب ابلهان خاموش

 

 روهام جوابش را بدهد از جمع دور شد .  نکهیاز ا قبل

 به شانه روهام زد و گفت:  فرزاد
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 ؟ یو بر  یطوفان به پا کن  ی_داداش امشب اومد

 ,چه خبر از اون ور ؟   نایا الیخ  یچه برسه به طوفان.ب ستمین ممی _نه بابامن نس

 خوب خوب!! ی_خبرا

 خوشگلت؟  یبر از دوست دخترا_چه خ

 یبگرد ا یدن یرو بچسب که دختراش حرف ندارن .هرجا  رانیاونا.روهام ا الی خ  ی_اونا دلمو زدن .ب
 .!ی کن دایپ یتون یرو نم یملوس  نیبه ا ییدخترا

 نمونه اش رو نام ببر   کی.جون من  ستنیچندان هم ملوس ن ی رانیا ی_نه بابا ,دخترا

 

 گفت :  کردیکه به من نگاه م ینگاهها به فرزاد بود که در حال  همه

 _مثال روژان 

 

انداختم و از کنار روهام بلند شدم و   یبه فرزاد نگاه تی با اخم به من چشم دوختند .با عصبان  دخترا
 جمع را ترک کردم . 

, چشم شدی.به صفحه که خاموش و روشن م  دیتلفن در دستم لرز یکه گوش رفتمیسمت مادر م به
 دوختم.

 وسط سالن خشکم زد!! انیاسم ک دنید با

 شانه ام به خودم آمدم و به پشت سرم نگاه کردم .   یرو  ینشستن دست با

 گفت:  روهام

 ؟ یستادیا نجایچرا ا زمی _عز

 ی چی ه یچی_هاااان؟ه
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 بود .از سالن خارج شدم و تماس را وصل کردم  انیو بازهم ک دیلرز یگوش  دوباره

 

 

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼 

 

💠🔹💠🔹💠 

 

 ❣روژان  رمان❣

 _هشتمی#پارت_س

 ی:#زهرا_فاطم سندهینو
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 _سالم 

 د؟یخوب هست بی_سالم خانم اد

 د؟ ی_ممنونم شما خوب

 _خداروشکر .مزاحمتون که نشدم

 د یداشت ی_نه اصال.امر 

 کنم  یخواهش هیازتون  خواستمی_م

 _جانم 

 

 .دم یخجالت لبم را گز از

 گفت:  انیک نکهیتا ا میهردو سکوت کرد یمدت

   دیایشما هم ب شهیاگه م خواستمی_من فردا عازمم .م

 

 و آمدنش با خدابود.  رفتیفردا م شدی گرفت.باورم نم نفسم

و   دیرس ی هق هقم به گوشش نرسد ول یدهانم گذاشتم تا صدا ی, دستم را رود یهم اشکم چک باز
 کرد  میمستأصل صدا

 _روژان خانم 

....._ 

 د؟ یو به حرفم گوش بد دینکن  هیگر شهی_م

 _بله
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به شما نتونستم.لطفا اشک   یقول رو به زهرا ندادم ول  نیبهتون قول دادم که برگردم .من ا ادتونهی_
 .دی و هم کنار زهرا باش  یخداحافظ  یهم برا دیاریب  فیفردا تشر دیزینر

 شما رو منصرف کنه از رفتن؟  تونهینم  یز یچ چی_ه

دلم و صاحبش   ی.اون خواسته باعث شده چشم روهی ن یفراتر از عشق و عالقه زم ییخواسته ها هی_
 ببندم و برم. 

 

 باشه که من بهش دل داده بودم!!!   یصاحب دل  تونستیم یدلش!!!ک صاحب

 دوانده بود  به او گفتم:  شهیکه در وجودم ر  یغم با

 خدا شما رو واسه صاحب دلتون و خانواده اتون حفظ کنه!  دوارمی_ام

 

را   منتظر پاسخش باشم تماس  نکهیکه دلم را برده بود نداشتم بدون ا یتوان حرف زدن با مرد گرید
 قطع کردم. 

 دلم نشستم ینشستم و به عزا نی زم یجا رو همان

 

 .دیبه گوشم رس امکی پ دنیرس ی که گذشت صدا یکم

 نوشته بود.  میآدرس و ساعت قرارفردا را برا ان یرا باز کردم.ک   امکیپ

 . میبرو انی بدرقه ک یخانم جون زنگ زدم تا با او برا به

 _سالم خانجون 

 ؟  ی_سالم گلکم .خوب

 د؟ ینیاستادم رو بب خوادیدلتون م دیگفت ادتونهی_ممنونم .خانجون 
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 گه؟ یهستش د انی_منظورت از استادت همون اقا ک

که بهتون گفته بودم.اگه  یبرن به اون سفر  خوانی .راستش فردا مشونهی_بله خانجون منظورم ا 
 واسه بدرقه کردنشون؟ می باهم بر  دیای, ب دیتونیم

 ؟  ی.چه ساعت امیدخترم ,م  _باشه

 دنبالتون   امی.خودم م 10_صبح ساعت  

 صبح منتظرتم  زمی_باشه عز

 برم   دیبا د؟منیندار  ی_خانجون با من امر 

 دل بنده هاش رو داره . ی_روژان جان بسپارش به خدا .خدا خودش هوا

 

 کرده گفتم:  بغض

 _چشم خانجون .خدانگهدار 

 

 را قطع کردم .همان جا رو به آسمان سرم را بلند کردم و گفتم:   تماس

 مواظبش باش .  سپارمشیبه خودت م ای_خدا

 

 و به سالن برگشتم   دمیکش یق یعم  نفس

 

 

 #ادامه_دارد 
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   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

💠🔹💠🔹💠 

 

❤️🌹❤️🌹❤️ 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 _نهم یس_پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 

 را نداشتم به سمت پدرم رفتم و گفتم:  یمهمان  گرحوصلهید

 خونه   رمیخورده سردرد دارم با اجازه اتون م هی_باباجون من 

 دکتر  میبر یخوای؟م  زمیشده عز ی_چ

 شهیخوب م خوابمیخونه م رمی _نه بابا جون ,خوبم .م

 

 نشود گفت:  تشیمتوجه عصبان  ی تا کس کندی اش را م یکه مشخص بود تمام سع  یدر حال  مادرم
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 تا سردردت آروم بشه ؟  یبخور   رمیواست قرص بگ  لدایاز ه یخوای _روژان جان م

 یاز طرف من از خاله معذرت خواه شمیبه خواب دارم .ممنون م ازی_نه مامان جون .من فقط ن
 . خوش بگذره .شب خوش رمی.با اجازه من م دیکن

 

به آنها اجازه حرف زدن بدهم با عجله به سمت روهام رفتم .هنوز هم در آن ,جمع جوانها   نکهیاز ا قبل
 شانه اش گذاشتم و گفتم:  یرو ی.دست کردی م یدخترها سخنران ینشسته بود و برا

 خدمتتون  ادیم عی.سر رمی من داداشم رو قرض بگ دی_دخترا ببخش

 

 و گفت :  دیخند  روهام

 _با اجازه اتون . 

 

 به او گفتم:  میجمع دور شد که از یکم

 برم خونه   خوامی ؟م یرو بد نیماش چییلطفا سو شهی_م

 زم یعز  هی_هنوز که اول مهمون 

 برم .   خوامیسردرد دارم م ی.ول  دونمی_م

 ام یمنم باهات ب  یخوای_م

 دست به دخترها اشاره کردم و گفتم:  با

 عاشقان دلخسته ات رو بدم.  نیجواب ا تونمی.بعدا نم زمنی_نه عز

 

 و گفت:  دیخنده اش بلند شد .گونه ام را کش یصدا
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 . یمن کهیکوچ  ی_الحق که آبج

 ه ی_افتخار بزرگ

 ی تنها بر  یخوایم ی_مطمئن 

 اره  ی_اگه اجازه بد

 دکتر  م یبر  امی.مواظب خودت باش اگه سردردت آروم نشد زنگ بزن ب  چییسو نمی.ا زمی_باشه عز

 

 و گفتم:  دمیرا گرفتم .گونه اش را بوس  چییسو

 جون .خوش بگذره   ی_چشم داداش

 

 از سالن خارج شدم و به سمت خانه به راه افتادم گرانی توجه به نگاه د بدون

 

 . امدی خواب به چشمانم ن  گریاز نماز صبح د بعد

 دم و نگران. قراربو یب

 شده بودم.  دشیکه مر یبرنگشتن مرد نگران

 بند نبود.   ییو دستم به جا زدمیطلوع آفتاب همانند مرغ سرکنده بال بال م  تا

 و سفرش دور کردم .   انیآشپزخانه رفتم و به بهانه اماده کردن صبحانه ذهنم را از ک به

 و گفت:  دیصبحانه بودم که پدرم سر رس  زی م دنیحال چ در

 _سالم بر گل بابا. 

 ا یپدر دن ن یزتری _سالم بر سحرخ
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 ؟ یکن ی_آفتاب از کدوم طرف در اومده شما صبحانه آماده م

   کردمی_ا  بابااا .من که قبال هم براتون صبحانه آماده م

 سه ماه و چهار روز قبل بود  قایاومد دق ادمی_بزار فکر کنم.آهان 

 

 و گفتم :  مدیخند

 دخترتون تنبله .  گهید دی_بله حق با شماست .ببخش

 چرا؟  یصبحانه خوردن داره.اگه گفت  نیا ی_ول

 _چرا 

 .می صبحونه رو بد نیا بی ترت دهیتا پسر مامانت سر نرس  ای_چون دختر تنبل بابا آماده کردن.ب

 

 بابا نشستم. یو روبه رو دمیخند

 

 #ادامه_دارد 

 د ی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

  

 

❤️🌹❤️🌹❤️ 

 

❤️🌹❤️🌹❤️ 
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 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_چهلم 

 ی:#زهرا_فاطم سندهینو

 

 شه یزده م ییکه پشت سرم داره حرفا نمی بی_م

زده بود و ما را نگاه   هیتک  واریدور گردنش بود به د یکه حوله ا یپشت سرم نگاه کردم.روهام درحال به
 و گفت:  دی.پدر خندکردیم

 .مگه نه روژان؟ میگفتیپسر مامان م  ی ها یاز خوب  می_داشت

 میبزن  نی براش کم کم آست دیاز حد پسر لوس مامانش شده و با شیروهام ب گفت ی.بابا  م قای_بله دق
 باال 

 

 باز شده بود گفت:  ششیکه ن یدر حال روهام

 ؟ یخواستگار   دیریم  ی.حاال برام ک شدمیم دیم کم داشتم ازتون ناامک گهی؟د یگ ی_جون من راست م

 

 خنده. ر ی ز میزد یو پدر پق  من

 گفت:  پدرم

درست   یچه دردسر  ن یاز پسر لوس بابا.بب نمیروژان خانم .ا ری بگ لی .تحوایح  یببند پسر ب  شتوی_ن
 کنم. دای دختر خوب پ نیحاال من از کجا واسه ا یکرد

 فاصله گرفتم و گفت:  زیاز م  دمیخندیکه م یحال  در



 روژان

182 
 

 . دیتا به تفاهم برس   گذارمیمن پدر و پسر رو تنها م گهی_خب د

 

 . دیرسی خنده انها به گوش م یصدا

 آماده شوم  انی اخر با ک دارید یاتاقم رفتم  تا برا به

 

 . کردمیگذراندم فکر م  انیکه با ک یخوب   یروزها به

 که من دلبسته و دلداده شدم . شدیچ نکهیا به

 شدم و به راه افتادم.  نیماش سوار

بخوانم.دلم   یالکرس  تیآ یسالمت یبرا گفتیم شهی حرف خانم جون افتادم که هم ادی راه به  نیب
 را بدرقه کنم.  انیدعا ک نیبا ا  خواستیم

 بدهم. هیهد یالکرس تی گرفتم به او آ میتصم

 آالت که به چشمم خورد,شدم.  وریمغازه ز نیکج کردم.وارد اول  دیرا به سمت مرکز خر راهم

 فروشنده گفتم:  به

   دی_سالم .خسته نباش

 د یی.بفرما دیخوش اومد یل ی_سالم.خ

 داشته باشه.  یالکرس  تیکه آ خواستمیم هیهد هی دی_ببخش

 مردانه؟ ای_زنانه باشه 

 _مردانه لطفا 

 خدمتتون؟  ارمیدستبند چرم دارم کدوم رو بانگشتر ,پالک و  دینی_بب 
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 _انگشتر لطفا 

 

  یالکرس  تی آ ییبای به ز نشینگ یسرخ آورد که رو قی انگشتر نقره با سنگ عق  کی میبرا  فروشنده
 شده بود ,آورد.  ی حکاک

 ,لبخند زدم و گفتم  انی دست ک یبود با تصور قرارگرفتن آن رو ییبای ز اریبس انگشتر

 ممنونم  برمی م نوی_هم

شده بود از مغازه خارج شدم.و به دنبال خانم جون    یقابل توجه متیاز حساب کردن انگشتر که ق بعد
 رفتم.

 

 و با خانم جون تماس گرفتم: ستادمیدر ا یرو روبه

 _سالم خانجون.من دم در منتظرتونم.

 ام ی.االن مزمی _سالم عز

 

 قرارداشتم مانده بود. انیکه با ک  یبه زمان یساعت  مین هنوز

  میشکست و  اشکها  اریاخت ی بغضم ب  انیسفرپر خطر ک یادآور یشد و با  ری غم به دلم سراز دوباره
 شد.   ریسراز

دهانم گذاشتم و سرم را به فرمان  یرا رو میبه گوش رهگذران دست ها میصدا  دنیترس شن از
 قرار من ببخشد . یو از خدا خواهش کردم که او را به دل ب ختمیدادم و اشک ر هیتک نیماش

را پاک کردم و    میسرم نشست سر بلند کردم .خجالت زده اشکها یخانم جون که رو  یدست ها با
 گفتم: 

 متوجه اومدنتون نشدم دی _سالم خانجون ببخش 
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 گلکم می.بهتره برزمیماهت عز ی_سالم به رو

 

 نزد ممنونش بودم.  یو حرف  اوردی ن میبه رو ام را یقرار   یخانم جون ب  نکهیا از

 

 . دمیداده بود رس انیکه ک یساعت ده به آدرس راس

 . میشد ادهیپ ن یرا پارک کردم و با خانم جون از ماش  نیماش

 

 انداختم . ی نگاه تی جمع به

 انداخت.  یاش نگاه م یافتاد که به ساعت مچ یان یچشمم به ک قهیاز چند دق بعد

 .ختمی اراده به او زل زدم و اشک ر یب

 نگاهم شد که سرش را باال آورد و به من نگاه کرد ین یمتوجه سنگ انگار

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌹❤️🌹❤️🌹 
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🌼🌼🌼 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 کم ی_چهل _پارت #��

 ی :#زهرا_فاطمسنده ینو��

 

 

 گرفتم و گفتم: انیخانم جون نگاه از ک یصدا با

 _جانم خانجون 

 م؟یکدوم سمت بر گمی_حواست کجاست گلکم .م

 اشاره کردم و گفتم:  ان یدست به سمت ک  با

 میبر دیی_اون سمت خانجون.بفرما 

 

 نه؟  ایدارد  یرفتن من وجهه خوب دانستمیدلهره داشتم.نم انیرو به رو شدن با خانواده ک از

 لب به سخن گشود:  انی ک دمیبه او رس  یوقت

 . بی_سالم خانم اد

 _سالم .

 



 روژان

186 
 

 به خانم جون انداخت و ادامه داد: ینگاه

 دی_سالم مادرجان خوب هست

 

 به خانم جون کردم و گفتم:  رو

 شمس  یاستادم هستنداقا شونی_خانجون ا

 

 زد و گفت:   یجون لبخند خانم

 _سالم پسرم.

 به زحمتتون نبودم  ی_راض

 شما هستم. ونیدخترم رو مد راتیی .تغ نمتونی بب ک یمشتاق بودم از نزد ی لی.خ ستین ی_زحمت 

و البته  شونیخودشونه.باعث افتخارمه که با ا  یهم صورت گرفته بخاطر پاک ی ر یی .اگه تغ دیی_نفرما
 شما آشنا شدم 

 

 چشمانم  دستم را بردم باالو دستش را گرفتم و با خنده گفتم: یرو فی لط  ینشستن دستان  با

 _شناختمت زهراجون

 

 چشمانم برداشت و گفت:  یرا از رو دستانش

 . یینجایخوبه که ا یل ی_سالم بر روژان جون خودم .خ

 



 روژان

187 
 

شد ,نگاه از او گرفتم و   دهیکش انی تو صداش چشمانم را پر اشک کرد ناخوداگاه نگاهم به سمت ک غم
 گفتم: 

 . نمیشیور دلت م  امی.خودم از فردا مای ناراحت باش نمی_فدات بشم نب 

 

 دست به خانم جون اشاره کردم   با

 خانجون خوشگل من هستند شونی_زهرا جون ا

 

 کرد  . ینم اشک چشمانش را گرفت و با خانم جون احوال پرس  زهرا

 .  میهم به جمع اضافه شدند و باهم آشنا شد انیکم پدر و مادر و برادر ک کم

 زد و گفت  یکرد او لبخند یزهرا مرا به مادرش معرف  یوقت

 زدلم یعز دمتی.خوشحالم که دیی_پس روژان خانم معروف شما

 

الخصوص مادر   یخانواده و عل مانهیشده بودم خوشحال از برخورد صم یمتضاد یدچار حس ها من
 پر خطر.  ی قم به سفر شدن عش ی و ناراحت از راه انیک

 آماده رفتن شوند.    یگذشته بود که خبر دادند همگ یربع  کی

 . ختیری جون, اشک م  ای , ثرانیو مادرک  کردیم  یقرار  یدوباره ب  زهرا

 .دادیم یجون به انها دلدار  خانم

 کردم و گفتم: انی به ک رو

 . رمیچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم دی_ببخش

 _بله حتما. 
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 زد و گفت:   یدرآوردم و به سمتش گرفتم.لبخند  فمیام را از ک هی.هدمیاز جمع فاصله گرفت یکم

 روژان خانوم؟ هیچ نی_ا

 _نا قابله واسه شماست!! 

 

 را گرفت و بازش کرد .انگشتر را درآورد وبه آن نگاه کرد.  جعبه

 گفتم:  دیلرزی م یکم میکه بغض کرده بودم و صدا یدرحال 

.لطفا  کنهی خطر رو دفع م یالکرس تیآ گفتیم شهینوشته .خانجون هم یالکرس تی آ نشینگ ی_رو
 خدا مواظبتون باشه شهیتا هم دیدستتون کن نویا

 که زنده ام از دستم خارج نکنم.  یلحظه ا نیتا اخر دمی.چشم قول م باستی ز یل ی_خ

 اندازه باشه.  دوارمیام  دیاالن دستتون کن شهیبال.م  ی_چشمتون ب

 

 زد و انگشتر را به دستش کرد .اندازه اش بود خدا رو شکر کردم که کوچک نبود.  یلبخند

 و گفت:  دی کش  نینگ یرو یدست

 د؟ یدیبهم م  یقول هی_

 ؟ ی_چ

من  یکه برا ینشه.صداتون مثل االن از بغض نلرزه و هراتفاق  یوقت چشماتون ابر  چیه دی_قول بد
 !دیسه شنبه رو هم ادامه بد ی.کالس ها دیرو از دست ند دیدیکه بهش رس  یاعتقاد نیافتاد ا
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 دمیو بغض کنم .قول م زمی کنم کمتر اشک بر یسع دمیهمه.قول م نیقول بدم نه ا کی_قراربود فقط 
 سه شنبه ها کالس برم!! دمیقول نم یوقت ازدست ندم ول چیاعتقادم رو ه 

 بپرسم چرا؟  تونمی_م

 _چون تحمل اون کالس رو بدون شما ندارم.

 

 از او دور شدم و به کنار زهرا رفتم.  عیه از حرفم سرزد  خجالت

 

واال  یکه ازهمسر و فرزاندانشان بخاطر اعتقاد  یمسافرها در حال سوار شدن بودن.مدافعان همه
که درآغوش   دمیرا د یو فرزندان   دندیبری که دل از فرزند کوچکشان م دمید یرا م   ی.پدرانگذشتندیم

 یآسوده راه یالی لبخند بزنند تا همسرشان را با خ کردندیم  یکه سع یو همسران  ختندیری مادر اشک م
 در قلبشان ترس برنگشتن عشقشان را داشتند.  قایکنند ,هرچند عم

که ان لحظه به جان من هم افتاده بود و باعث شده بود همه تن چشم شوم و رفتار و حرکات   یترس
 رنگ نگاه و لبخندش را.  و بخاطر بسپارم  نمیرا تا لحظه اخر بب  انیک

دعاکند که  خواستیگرفته بود و از مادرش م  یکه در آغوش مادر جا ی انیدوخته بودم  به ک چشم
 .فتدی اتفاق ب ش یبرا راستی هرچه خ

 . دیطلب  تی به آغوش پدر رفت و از او بخاطر زحماتش تشکر کرد و حالل  مردانه

انها   یاش را برا یخال  یو خواست که جا آغوش برادرش رفت و مادر و خواهرش را به او سپرد  به
 پرکند. 

نکند و اشک   یقرار  یو قربان صدقه دردانه خواهرش رفت و التماس کرد که ب  د یرا به آغوش کش زهرا
 شود.  یآسوده راه الی تا با خ زدینر

کند و در   یر ی عاقبت به خ یدعا  شیخانم جون بخاطر آمدنش تشکر کرد و از اوهم خواست تا برا از
 .ستادیمن ا یآخر روبه رو
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که  یدرحال  انی.کمیخودشان را حرف زدن مشغول کردند تا ما معذب نشو  یشدم که همگ متوجه
 لبخند برلب داشت و نگاهش به انگشتر بود گفت: 

داشتم که ناراحتتون کرده  یرفتار  ای  یمدت حرف نیاگر تو ا دوارمی.امهیوقت خداحافظ گهی_خب د
 . دیباش دیکه االن به من داد یکه قبال بهتون دادم هستم شما هم سر قول  ی.من سر قول دیحاللم کن

 

تا خدا   د یانگشتر رو به خودتون بدم تا دستتون کن نیا خواست ی.دلم مدیزهرا رو داشته باش یهوا
  یالکرس  تیواسه خودتون آ شهیپس لطفا هم  دیکن یقبول نم  دونمیم یمواظبتون باشه ول شهیهم

 براتون.  خونمی من هم م دیبخون

 .خدانگهدار. دی خانوم حاللم کن  روژان

 دار یددی_به ام

 

 کرد و سوار اتوبوس شد.  یهمه خداحافظ با

دادم مقابل نگاهش نه  انیکه به ک یاش دادم و بخاطر قول  یو من دلدار  ختی در آغوشم اشک ر زهرا
 که از جلو چشمانم دور شود نگاهش کردم.  یو نه بغض کردم فقط تا لحظه ا ختمیاشک ر

 

 #ادامه_دارد

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼🌼 
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🌹🌹🌹 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_چهل_دوم 

 ی:#زهرا_فاطم سندهینو

 

 

 محو شد و من هنوز چشم به راه دوخته بودم . دگانمیدر برابر د انیک

 زهرا به او نگاه کردم  یصدا با

 کنم یرو تحمل کنم,دق م شیماه دور 3 ی_روژان هنوز نرفته دلتنگشم چطور 

 خوشگله یق کن.مگه من مردم که تو دزمیعز گذرهیروزها هم م نی_ا

 _خدانکنه

 

 زد  میجون صدا خانم

 _روژان جان 

 

   دمیسمتش چرخ به

 _جانم خانجون 
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 زم یعز می_بهتره بر

 

 را پاک کرد و به خانم جون گفت:   شیجون اشکها ایثر

 خونه   میبر دیی_کجا حاج خانوم ؟بفرما

   میبهتره بر ی_ممنونم دخترم ول 

 . شمیخوش حال م د یاریب  فیشماهم حتما با زهراجون تشر زنمیشاءاهلل بهتون سر م  ان

 م یشی_چشم حاج خانوم حتما مزاحمتون م

 برگردند  یمادر.ان شاءاهلل پسر دسته گلتون هم به سالمت دی_رحمت 

 

 جون من را مخاطب قرارداد خانم

 گلکم می_بر

 خانجون  می_بر

 

 زهرا را گرفتم دست

  شتیپ  امیدلت گرفته بود زنگ بزن حتما م  ای یداشت یکار هرموقع  ی_زهرا جونم شماره ام رو که دار 
   ایغصه بخور نمی.نب ا ی واست حتما ب فرستمی .آدرس خونه خانجون و خونه خودمون رو م

 تنهات نزارم. دمیداداشت برگرده قول م یوقت تا

 

 دمی را پاک کردم و او را به آغوش کش  شیاشکها
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  یز یاشک نر گهی_زهرا جونم مثل خواهر دوستت دارم پس قول بده د

 هیگر گهی.چشم دی_روژان دوستت دارم .از خدا ممنونم که با تو آشنا شدم .ممنونم که امروز اومد
   ی.تو هم قول بده بهم سر بزن  کنمینم

 _چشم حتما 

 

 آقا رفتم  نیجون و حس ای سمت ثر به

 رم ی .با اجازه اتون من مگردندیبرم یشمس به سالمت ی_ان شاءاهلل آقا

 

 پدرانه به من کرد   یشمس نگاه  یاقا

 .برو باباجان به سالمت یو کنارش بود ی_ممنونم دخترم که امروز زهرا رو تنها نگذاشت

 

 زدم  یلبخند

 بود.خدانگهدارتون  فهی وظ  کنمی _خواهش م

 

 جون بغلم کرد  ایثر

برام گفته بود.حتما به ما سر بزن خوشحال   یلیاز شما خ  انمی ک.زمی عز دمتیخوش حالم که د یل ی_خ
 نمت ی بب شتریب شمیم

 

 رنگ گرفته بود از او جدا شدم  میکه از خجالت گونه ها یحال  در

 شمی_استاد شمس به من لطف دارند.چشم خانم شمس مزاحمتون م
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 خاله ای  ایثر یبه بعد بهم بگ  نی_دوست دارم از ا

 _چشم خاله جون. 

 . میسرپا نگه داشت یادی حاج خانوم رو ز زم ی _قربونت برم.برو عز

 _با اجازه اتون. 

 

 کردم  ینگاه کوتاه انیبرادر کوچکتر ک به

 _با اجازه اتون خدا نگهدار

 

 رو به من گفت:   اجونیثر

 جان شما رو برسونه  لیکم  ستی ن لهی_دخترم  اگه وس

 

 زدم  یلبخند

 هست با اجازه اتون.خدانگهدار  هلی_ممنونم خاله جون وس 

 . زمی_خدابه همرات عز

 

  ندیدرب جلو را باز کردم تا خانم جون بنش میرفت  نیکنارخانم جون قرار گرفتم و باهم به سمت ماش در
 پر از اشک به راه افتادم. یپر از غم و چشمان یو بعد خودم سوار شدم و با دل 
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 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌹🌹🌹 

 

💐🌺💐🌺💐🌺 

 

 ❣روژان  رمان❣

 سوم _چهل _پارت #��

 ی _زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 را مقابل خانه خانم جون نگهداشتم  نیماش

 قصرتون نمیخانجون ا  دیی_بفرما

 به کلبه خرابه من   یار ینم  فی_شما تشر

   دمیخند

 _حاال شده کلبه خرابه؟ 

 بگم بهت گلکم   یقصر چ یگیم ی_وقت
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 منه. دیخونه ام  نجایتو سر مال ,ا دیقصر شماهم نزن  گمی_چشم من نم

  نیی پا ایب  زی _حاال زبون نر

 ؟ یکنی .مزاحم قبول میدی_خانجون منو چند ماه تو خونت راه م

چندماه   یایب یخوای و م یونستکه منو قابل د شدهیاخه؟حاال چ هیچه حرف نی.ازمی_خونه خودته عز
 ی نی بش رزنی وردل من پ

 هیروز ها هم حوصله اونجا رو ندارم .دلم  نی.ا شهیدعوام م ادی با مامان ز دایجد   یول  ستین یز ی_چ
  یم الیو رفتم یم دادینبود و بابا اجازه م  کی.اگه امتحانات دانشگاهم نزدخوادی آروم و ساکت م یجا

 موندم 

به روت بازه .من مگه   شهیخونه هم  نیاونجا.در ا یتنها بر  گذاشتمیمن نم دادی_اگه بابات هم اجازه م
  دیشا یماه  ی.سالدهیخونه دلبر نیدختر دارم که اونم از ا هی ایدارم که بهم سر بزنه.از دار دن یجزتو ک 

 . ای و ب  نرو جمع ک  لتی وسا زمی دوتا چشام.برو عز ی.قدم تو روانهیبهم سربزنه  کباری

 گردم ی_ممنونم خانجونم.پس با اجازه اتون من برم .تا شب برم

 _برو خدا به همرات. 

 

 شدم تا خانم جون به داخل رفت.با بسته شدن در به راه افتادم. منتظر

  یکه ب ی شد از اشک سیخ میشکست و گونه ها میگرفته بود سد مقاومتم در برابر اشکها بیعج دلم
  یصاحبش ب یرا برداشتم و به قلبم چسباندم تا کمتر برا انی ک حی ،تسب فمیک  ی.از توختیری اجازه م

 کند.  یقرار 

 

 . ختمیآخرش را مرور کردم و اشک ر  یها و بارها حرفها بار

شدم و به سمت سالن کنفرانس  ادهی ارپیاخت یدانشگاه بودم .ب  یبه خود آمدم روبه رو یوقت
 گوش دادم . انیک نیدلنش  یت هابار به صحب  نی اول یکه برا ییرفتم.جا
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و    دمیو او را به مبارزه طلب ستادمی ا شیآوردم که روز اول روبه رو ادینشستم و به  یصندل  ن یاول یرو
 درستش و در برابر قلب عاشقم.   یچه آسان شکست خوردم در برابر استداللها

به عقب برداشتم تا از سالن   یبودم,خاطراتم را مرور کرده بودم و حال سبکبال قدم ختهی را ر میاشکها
 مرا به استهزاء گرفته بود ,محسن،  یشدم که روز  یچشم درچشم با مرد یخارج شوم ول 

 رفت   ادمی دنیبا حرفش خشک شدم و نفس کش یاز او گرفتم تا از کنارش بگذرم ول  چشم

مثل تو که  یبود و بس.امکان نداره دختر  انیبه دست آوردن ک یفقط برا ری و تزو ایهمه ر نی_ا
 ب؟ یخانم اد  گمیمقدس بشه.درست نم میمر هیشب کهویبند و بار بوده   یب نهمهیا

 

کرده بودم   رییو عشق و عالقه تغ  قیکه با تحق یاکاربودن؟منیمتهم شدم به ر یمن ک ا؟ی ر؟ری تزو
 یبه دست داشت و ادعا حی تسب شهیرا تا آخربسته بود و هم  راهنشیپ قهی که  ییاو ای اکاربودمیر

  ه.به سمتش برگشتم و زل زدم بدادیمرا مورد تهمت و قضاوت قرار م یبه راحت یول  کردیم ینیمتد
 زدم  یچشمانش و پوزخند

 _خداگو با خداجو فرق دارد

 فرق دارد اهویبا ه قتیحق

 مشرک که خود قرآن بدست است  بسا

 پرست است   بت   قتیدر حق  نداند

 به ظاهر با خدا   یشما آقا تی حکا نهیا

از فردا که نقاب از چهره ات   ینتونست ی ول یخودت کن   ری رو اس انیکه ک یرو کرد تی_همه سع
 کنم ی بهت سالم م  یبرداشت

  یکه ادعات گوش فلک رو کرده اون یی؟توی,توچ یام که تو ذهنت ساخت ی_اره اصال من بد,من همون
تو   یکن یقضاوتش م یو به راحت یش یکه سد راه ناموس مردم م ییو؟تیهست یدیکه نشون م

همون  ؟تو یزدیراحت تهمت نم  یشناخت یکه اگر م یشناس یتو خدا رو نم یاخو ؟نهیشناسیخداروم
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شب گناه کرد روز با چشم گناهکار   یکس یدیگفته شده اگه د یزن یم نهیبه س روکه سنگش  ینید
 نگاهش نکن چون ممکنه توبه کرده باشه. 

 رو مرور کن . نتید کباری  یبرو برا یکنیرو م  شی بندگ  یکه ادعا ییهمون خدا یرضا محض

 

 نیبزند,با عجله از سالن خارج شدم و به خودم قول دادم که به او ثابت کنم که در ا  یحرف نگذاشتم
که  ستیبلکه بخاطر اعتقادات و باور ستین انیب و ظاهرم بخاطر عشقم به کراه ثابت قدمم و حجا 

 .دمیرس ی ول دمیبه آن رس رید

 

 

 #ادامه_دارد

 د ی#لطفا_دوستانتان_را_به_کانال_دعوت_کن 

 

 

🌺💐🌺💐🌺💐 

 

🌼🌱🌼🌱🌼🌱 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 چهارم_چهل _پارت #��
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 ی _زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

  دیعقا توانندیمثل محسن ثابت کنم که همه آدمها م ییکه به خودم قول داده بودم به نامردها حال
 . کردمی م یاشتباهشان را جبران کنند و متحول شوند،احساس سبک 

 وارد خانه شدم   یحس خوب دم،بایخانه رس  به

 شواز یپ ادی ب ستین یخونه.من اومدما!!!کس  ی_سالم بر اهال

 

 آمد و گفت:  نییاز پله ها پا  کردی دستش جابه جا م یرا رو فشی که ک یدر حال  مادرم

 سرت! یرو یخونه رو گذاشت هیسالم .چ  کی_عل

 اعظم ،سوده بانو   ی_سالم بر بانو

  میاونجا.بابات و روهام هم از سرکارمستق یایدنبالت ب   ادیشب فرزاد م لدایخونه ه رمی _من دارم م
 اونجا  انیم

 ام یب تونمیمن نم  یگلتم ول ی_مامان جون شرمنده رو

 _چرا اون وقت؟ 

  خوامیخونه خانجون .فصل امتحاناته،م رمیرو ندارم .مامان جان من چندروز م  ی _چون حوصله مهمون
 فقط درسم رو بخونم 

 .یگستاخ شد یادیز دایکن جد یدوست دار  ی_حوصله بحث کردن با تو رو ندارم روژان .هرکار 

 

 از کنارم گذشت و از خانه خارج شد. تی حرفش با عصبان اتمام با
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را جمع کردم و    ازمی مورد ن لیبحث ها عادت کرده بودم به سمت اتاقم رفتم و همه وسا نیبه ا گرید
 به سمت خانه خانم جون به راه افتادم.

 قبول کند.  دمیعقا نی مادرم تا مرا با هم یبرا شدیم یفرصت یچندروز دور  دیشا

 

 کمک خانم جون در اتاقم مستقر شدم . با

  یبدست م می ها یآرامش را با وجود خانم جون و خانه کودک نیو قطعا ا خواستیآرامش م  یکم دلم
 آوردم. 

 که خانم جون وارد شد  دادمیکتاب را در قفسه کتابها قرارم نیآخر

 ! یوسط اتاق ولو بش نیهم یواست غذا گرم کردم  ، کم مونده از گشنگ  ای_روژان جان ب

 . امیمن االن م دییبشم .چشم شما بفرما  تون یمهربون ی_من فدا

 مادر  ای.ب زمی _خدانکنه عز

 

 دنیخودش قرارگرفته بود با شن  یسر جا زیبه اتاق انداختم همه چ یجون از اتاق خارج شد.نگاه خانم
 به سمت آشپزخانه پرواز کردم!!! ،یمعده ام از گشنگ یصدا

 

 کل محل رو برداشته !  اپلویلوب ی!گمونم بو ادی م  یی_به به خانجون عجب بو

 نهارم خوردم .  یاومد رید دمیظهر د  ز،منیسر م  نیبش  ایگلکم.ب ی_قرارنبود غلو کن 

 . رهینم  نییمن پا ی_خانجون بدون شما که از گلو

 اتاقم استراحت کنم. تو یکم  رمی نوش جونت منم م زمی _بخور عز
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به جان غذا افتادم و با ولع شروع   یسومال یزده ها  یخارج شدن خانم جون از آشپزخانه مثل قحط با
 به خوردن کردم. 

قطعا   خورمی غذا م صانهیو حر یکه بدون توجه به آداب غذا خوردن، دولپ د،یدیم  نگونهیمادرم مرا ا اگر
 .گرفتمی مورد شماتتش قرار م

 از عزا درآوردم.  یاز مدتها دل بعد

 به اتاقم پناه بردم .  ز ی نهارم و مرتب کردم م  یاز شستن ظرفها بعد

 به آرامش چشمانم را بستم . دنیرس یوبه هوا دم یتخت دراز کش یرو

  ریو از چشمانم سراز یشد از حس دلتنگ زی جان گرفت و دلم لبر میپشت پلکها  انیلحظه اخر ک  ریتصو
 .  میگونه ها یشد به رو

 از نو!! یدوباره روز از نو روز  یرا بارها پاک کردم ول میها اشک

 هجوم بردم .  فم یبه سمت ک  هراسان

به قلبم  کی را درمشتم نزد حی و تسب  دمیتخت دراز کش  یاو را برداشتم و دوباره رو ادگاری حی تسب
 نگهداشتم تا آرامش به وجودم برگردد. 

به حال دل زهرا که  یبود ،وا نگونهیشناختم و به او دل داده بودم ا یکوتاه او را م یکه مدت یمن   حال 
 تمام عمرش را درکنار او گذرانده بود.

 ذکرگفتم   رلبیز  بارها

 به ذکراهلل تطمئن القلوب ی_عل

 عالم خواب پرواز کردم.  و به دیکم خواب به چشمانم دو کم
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 #ادامه_دارد 

   دی#لطفا_دوستانتان_را_به_کانال_دعوت_کن 

 

 

 

🌼🌱🌼🌱🌼🌱🌼🌱 

 

🌱🥀🌱🥀🌱🥀 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_چهل_پنجم

 ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 تماس رو برقرارکردم  ی جی .با گ دمیاز خواب پر یزنگ گوش یصدا با

 ه؟ی_ک

 گفتم:  یعصبان دیخنده به گوشم رس یصدا

 ؟یشنوی_مگه نم
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 _سالم روژان جون  

 آشنا بود . میچقدر برا صدا

 شروع کرد به پردازش کردن صدا .  ذهنم

   دیزهرا خواب از سرم پر یشناختن صدا با

 خواب بودم   دی_سالم زهراجون .ببخش

 ،احساس کردم اومدم درخونتون. هیک یگفت  یجور  هی_کامال مشخص بود.

 

 و گفتم دمیخند

 خانوم  ی.خوبکشهی باال طول م ادی ب  ندوزمی_شرمنده تا و

 خوب باشم  کنمیم ی_قربونت خداروشکر سع

 دن؟ ی.رسدی_خدانکنه گلم.خانواده خوبن .از استاد شمس خبر دار

و ممکنه   رنی زنگ زد گفت ان شاءاهلل فردا م شیساعت پ  کی انی.ک  رسونندی_خوبن ممنونم سالم م 
 . رهینتونه زود به زود تماس بگ

 گردنیو بر م رنیم ی _ان شاءاهلل به سالمت

آش پشت پا بزنه .زنگ زدم شخصا ازت دعوت کنم با   خوادی_ان شاءاهلل.روژان جون مامان فردا م
 . دیاری ب فیمادربزرگ مهربونت تشر

 د؟ یدار ی_مهمون 

در خونه   می دیواسه کمک .آش رو م انی کل مرسوم نه.خاله ها و دختر خاله هام مبه اون ش  ی_مهمون 
 ی من ژهیها.تو مهمون و هیهمسا

 هیخودمون یادیجمعتون ز شم ی_من مزاحمتون نم
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 دنبالت   امیب  لیبا کم ای یایدختر خوب .فردا م یا بهی_مگه تو غر

 .  امیچشم م تی مهربون  ی_فدا

 منتظرتم  ای.فردا صبح ب  کنهی.من برم مامان صدام میزمی _عز

 .روز خوش  زمی_چشم .برو عز

 خدانگهدار   بوسمتی_م

 

 قرارشد.  یدلم ب انیاز ک دیخبر جد دنیشن  با

  میها چشم دوختم و در خاطرات دوران کودک یرفتم و لبه حوض نشستم و به حرکت ماه  اطیح به
 غرق شدم . 

و آقا بزرگ   کردمی به پا م اهوی ه اطی ح نیه همراه با روهام در ابودم سربه هوا ک  یروزها دخترک آن
روهام را داشت و او را تاج   یهوا شهیو خانم جون هم  خواندیم یمرا داشت و سوگل  یهوا شهیهم

 . خواندی سرش م

 رو.  شیپ ندهیاز آ ی،بدون دغدغه ونگران یبود دوران کودک ین یریش  یروزها چه

 پرتاب شدم .  رونی به ب  یخانم جون از خاطرات کودک یصدا با

 شربت به سمتم آمد  وانی جون با ل خانم

 .واست شربت بهارنارنج درست کردم.کمتر به مشکالت فکر کن  زمیبخور عز  ای_ب

خونه   نیهربار من و روهام تو ا ادتهی.خانجون  کردمیفکرم  ی_ممنون خانجونم.راستش به دوران کودک
 نکن  تیپاره تاج سرمو اذ شی آت  یگفتیشما م میکردیباهم دعوا م

.حساب تو از کل خانواده سوا بود  یخونه بود نیا ی.سوگلدادیسرش جا م ی_اخه آقابزرگت تو رو رو 
 . یزبون بود  نی ریازبس ش 

 دیکرده بود میعشقتون رو با من تقص دیناراحت بود د یدوست داشت شتریروهام رو ب نی_واسه هم
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 و گفت  دیلفظ عشق خند دنیجون با شن خانم

بچم به دلش  خواستمی.نم گرفتمی م لیموند اگه منم تو رو تحو یم بی_از دست تو .طفلک روهام غر
 اد یب

 بچم انگار دوسالش بود   دیگیم یجور  هی_

 فداش بشم.چقدر دلم براش تنگ شده   ی_اله

 

 با دست اشکش رو گرفتم و گفتم  عی .سر دیگونه اش چک یاز گوشه چشم خانم جون رو اشک

 د یزیری من فداتون بشم اخه اون اورانگوتان ارزشش رو داره که بخاطرش اشک م ی_اله

 کنهی از من نم یادینگو به پسرم .حتما سرش شلوغه که  ینجور ی_ا

 اد یب زنم یخود کرده سرش شلوغه االن زنگ م  ی_ب

 

 با روهام تماس گرفتم عیسر

 

 

 #ادامه_دارد

   دی#لطفا_دوستانتان_را_به_کانال_دعوت_کن 

 

 

🌱🥀🌱🥀🌱🥀 
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🌺🌱🌺🌱🌺🌱 

 

 ❣روژان  رمان❣

 

 #پارت_چهل_ششم

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 د یشاد روهام به گوشم رس یبرقرارشد و صدا   تماس

 !! بیخانواده اد  یاغی_سالم بر فرزند

 خودم ببندمش؟؟  ای یبندی_م

 

 باش.  فتری لط کمی.زمیچه وضع حرف زدنه عز نی،ا ایسرت دختر ری _بال به دور !خ

  ؟تویستیروهام ؟تو انسان ن  ی.تو وجدان ندار  گهیجوابتو بدم د نجوریدهمی با یاغی  یگیم ی_وقت
 ؟ یعاطفه ندار 

 ؟؟ یشده منو به توپ بست  ی منان!!! باز چ  زدیا ای_

 کنه؟ هیگر اقتی ل یبخاطر توئه ب   بایز  یبانو هی یشیباعث م یکن ی_تو شرم نم 

 

 خنده به خانم جون که بهم اخم کرده بود نگاه کردم و گوش به حرف روهام سپردم  با
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 واسه خودت ؟منظورت کدوم دختره؟  یگیم ی_هاااااا  !!چ

 !زهی ریشما داره اشک م یمعرفت یخوشگل ناناز که االن کنار من نشسته و از ب یبانو هی_

 

 دشد خانم جون بلن یصدا

 ی کنی م تیچرا پسرمو اذ  دهی_ورپر

 نامرد شد پسرت؟! نیو ا دهی_عه خانم جون حاال شدم ورپر

 

 بود گفت   دهیخانم جون رو شن یکه صدا روهام

 امیشده .روهام قربونت بره االن م زهی ر هیدلبر بشم که دلم براش  یاون بانو یمن فدا ی_اله
 دستبوس بانو!

 

 و گفتم  دمیخند

 واسه دستبوس ،واسه خواهر دسته گلت هم سرراه پفک بخر  ی.اومد نیری _خودش

 واسش بخرم؟  خوادینم  یز ی_چشم.ازخانجون بپرس چ

 بهت  زنمیم امکی _باشه اگه الزم بود پ

 

 .فعال خداحافظ زمی_باشه عز

 

 به خانم جون کردم  رو



 روژان

208 
 

 بگم روهام سرراه بخره؟  یالزم دار  یز ی! چ ادی_خانجونم شازده ات داره م

 

 بود گفت  دایپ شیکه درصدا  یخبر امدن روهام شادشده بود با ذوق  دنیکه باشن یدرحال 

 فسنجون دوست داره. یل ی.من پاشم برم واسه شام فسنجون بزارم ،بچم خ زمی_نه عز

 ؟ی.چرا انقدر پسرتو دوس دار  خواااامی م ی.خانجون من قرمه سبز کنمایم یمن دارم حسود یآ ی_آ

 ! کنمی نکن من هردوتون رو دوست دارم .هردو غذادرست م  یطونی _ش

تو   دی.تا شما بردیکردم خانجون .همون فسنجون بزار یقربون دل مهربونتون بشم.شوخ ی_اله
 آشپزخونه منم اومدم کمکتون 

 زم ی انجام بده عز ی دوست دار  یمادر .تو هرکار  خوامی_کمک نم 

 

 . دمیشینامعلومم اند  ندهیو به آ دمیتخت دراز کش یجون به آشپزخانه رفت و من رو خانم

 شد و گفت   اطیشد.با سر و صدا وارد ح دای گذشته بود که سر و کله روهام پ یساعت کی

 ؟یخوای_سالاااااام خانجووونم .تاج سرم مهمون نم 

 ا ی وقت به من سالم نکن هی_

 کنمی_چشم سالم نم

 و گفت:   ستادی.خانم جون مالقه به دست جلو پنجره آشپزخونه ادیزه اش خندم یبه حرف ب  هرهر

 رو سرت  یو خونه رو بزار  یای دره تا ب نیچندوقته چشمم به ا یدون یماهت مادر .م ی_سالم به رو

 خانجون .گردن من از مو نازکتر   ی حق دار  یبگ  ی_هرچ

 رهی روم بگبغلت کنم دلم ا کمی  نجایا ایبچه بدو ب   زی_واسه من زبون نر
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 انداخت و گفت  نییشد.روهام سرش رو پا   یجار   شیاتمام حرفش دوباره اشکها با

اشکها رو ندارم   نیخوشگلت بشم ،به قرآن من ارزش ا یچشما  یمن فدا یخانجون .اله  امی _من روس
 ام یبه بعد زودتر م نی.غلط اضافه کردم چشم از ا

بود را پاک کردم و به   ختهیگونه ام ر یرو اریاخت  یبا عجله به سمت خونه رفت و من اشکم که ب  روهام
 خانم جون فکرکردم.   یمهربون

 

 #ادامه_دارد 

   دی#لطفا_دوستانتان_را_به_کانال_دعوت_کن 

@romanrozhan 

 

🌱🌺🌱🌺🌱🌺 

 

💐🌼💐🌼💐 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_چهل_هفتم 

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو
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همه  نیبا ا  کنمی فکرم ی.گاه زدیریاشک م  ندی است که اگر هرروز فرزندش را نب یجون جزء مادران  خانم
 .ستیاو ن  هیکه او به فرزندانش دارد چرا مادرم شب یاحساس

 اول   تی در اولو یو عشقش به نقاش  میچندم قراردار یها تیمادرم ما در اولو یبرا چرا

 دوم او قراردارد  تیاگر بخواهم منصفانه تر نظر بدهم پدرم در اولو و

و    نمیبیدوم و سوم م یها تیخود را در اولو  یگاه ستیمن و روهام کامال مشخص ن گاهیجا یول 
 در آخر.  یگاه

  یکه به فرزندانش و فرزندان انها ب  یخانم جون باشم، کس  هیشب یمن از لحاظ رفتار  خواهدیم دلم
 آرامش کل خانواده و نه صرفا خودش.  یو در تالش است برا ورزدیمنت عشق م

 

 خارج شدم  االتیبحث روهام و خانم جون  از خ  یصدا با

خودشه من به امون   ی.سوده جون که همش دنبال آرزوهایزن ی باال م نیواسم آست  ی_خانجون ک
 دشمن رها کرده 

باال   نیواست آست  یاقل شدهرموقع ع یسوده جون؟درثان  گهیبه مامانش م ی_خجالت بکش کس 
 . زنمیم

 عقلم یمن االن ب یعنی _دست شما درد نکنه 

 جانم  یزنیم ن یرینموره ش هی ینگ یبگ ی_ا

 _خاااانجون 

 

 و گفتم  دمیبلند خند یصدا با

 .تامام!  ری _فقط ،خانجون تو رو خوب شناخته و الغ
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 کردم و شکلک درآوردم .  یزبان دراز  شی اتمام حرفم برا با

 شد و گفت  اطیکه حرصش گرفته بود با عجله وارد ح روهام

 کنم   تی واستا تا حال ی_جرات دار 

 . وونمی_مگه د

شد تا ساعتها باهم داخل  یآغاز  نیو ا دمیزنان دور حوض چرخ  غیو من ج دیبه سمتم دو  روهام
 . میآتش بسوزان یان کودکدور ادیو به  میکن  سیرا خ  گریکدیو با آب حوض  میبدو اطیح

و   میو خنده خورد یو شام را با شوخ  مینشست یتخت چوب یرو  اطیح یبعد از نماز مغرب ،تو شب،
 .میدیو خند میساعت ها خاطرات گذشته را مرور کرد

 کشان گفت:  ازهی خم  روهام

 .خانجون با اجازه من برم بخوابم  یبرم سر قرار کار  دی _من فردا صبح زود با

 برات رختخواب پهن کردم  مایقد ادی.داخل اتاق به  زمی _برو عز

 د یمن فداتون بشم که انقدر مهربون  ی_اله

 بخواب .  زمی _خدانکنه برو عز

 

 تخت بلند شد.  یو از رو دیگونه خانجون رو بوس روهام

 و گفت   دیرا کش لپم

 خواهرکوچولو ری _شبت بخ

 بابا بزرگ   ری_شب بخ 

 

 تخت بلندشد و گفت:  یبه سمت اتاق رفت خانجون از رو  روهام
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 اد؟ی _گلکم تو خوابت نم

 م یدعوت ییخانجون فردا جا ی.راسترمی _چرا خانجون االن م

 !؟ی_کجا به سالمت

 میبرواسه داداشش آش پشت پا بپزن گفت من و شما هم  خوانی_زهرا دوستم زنگ زد گفت فردا م

 گه ید انی _منظورت خواهر آقا ک 

 _بله خانجون . 

به    بیمهرش عج دمشید یبگو آماده بشم .راستش از وقت یبر  یفردا هرموقع خواست  زمی_باشه عز
 آقاست .خداحفظش کنه واسه هممون  یلیدلم افتاده خ

 

 گلگون شده از خجالت گفتم  یصورت  با

 . نیآم  ی_اله

 جون به داخل خانه رفت .  خانم

 به آسمان بلند کردم  سر

من  دونمیبنده ات.م  نیکه افسار دلم دست خودم نبود که دل بستم به بهتر  یدون ی_خدا، خودت م
از خطر   ای.دل دادم بهش ،واسم حفظش کن .خداایبا دلم راه ب   نباریلطفا ا یرو ندارم ول   اقتشیل

 حفظش کن.عاشقتم 

 

 #ادامه_دارد 

   دیتانتان_را_به_کانال_دعوت_کن #لطفا_دوس

،@romanrozhan 
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💐🌼💐🌼💐 

 

💠💠💠 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_چهل_هشتم 

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 

 .دارشدمی،از خواب ب  دیرسیمسجد محل به گوش م یاذان که از مناره ها یصدا با

 رفتم.  اطیفرستادم و به سمت ح یلعنت طانی بر ش خواست،یدلم خواب م بیعج

آب برداشتم و با لبخند به   یحوض افتاده بود با دست مشت یماه رو ریحوض نشستم ،تصو لب
 ماه که در برابر چشمانم مواج شده بود نگاه کردم،وضو گرفتم به داخل اتاق برگشتم . ریتصو

 . ستادمیرا به سرکردم و به نماز ا  چادرنمازم

 سفر به سالمت برگردد. نیاز ا انی قرآن خواندم و از خدا خواستم تا ک یاز حس آرامش کم زی لبر

شمس بروم فکر   یوز که قراربود به خانه اقاو به امر دمیتخت دراز کش یرا جمع کردم و رو  جانمازم
 کردم. 
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 . دارشدمیحرف زدن روهام با خانم جون از خواب ب یکم به خواب افتادم با صدا کم

 تخت بلند شدم و به انها ملحق شدم.  یو از رو دمیام کش یبه بلوز شلوار عروسک یدست

 بود   ختنیر ییجون مشغول چا خانم

 ه گرفتن.پشتش به من بود مشغول لقم روهام

 دستش را به سمت دهانش برد از پشت سر لقمه را گرفتم و در دهان گذاشتم.  تا

 بوددستت درد نکنه!.سالم بر داداش مهربونم .سالم خانجونم  ینیر ی _به به عجب لقمه ش

 .نوش جونت. کهیکوچ  ی_سالم بر آبج

 

 جون لبخند زد  خانم

 ارم یب  ییواست چا ن ی_سالم گلکم .بش

 _چشم 

 به صورتم کرد   یمقابل روهام نشستم .نگاه یصندل یرو

 من بشورم واست اره عمو  میباهم بر یخوایم ی_کوچولو چرا صورتتو نشست

 دم یخند

 _اره عمو بغلم کن ببر صورتمو بشور 

 

 را از دو طرف بازکردم به نشانه بغل کردن. دستانم

 نمکدان را به سمتم پرت کرد و گفت  روهام
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که من ببرم صورتتو   یکور خوند ی ول ،ییبچه ها هیالحق که شب دهیژول یلباس خواب و موها نی_ با ا
 !!یاشتهامو کور کرد نمیبشورم .خرس گنده پاشو بب 

 

 رفتم.  یبهداشت  سی کردم و به سمت سرو یزبان دراز   شیبرا

 ره نشستم.بعد به آشپزخانه برگشتم و دوبا یقیدقا

 رو به خانم جون گفت   روهام

 .با اجازه من برم شرکت . دیچسب یلی_دستت دردنکنه خانجون خ

 _نوش جونت پسرم .برو به سالمت. 

 و گفت  دی،گونه ام رو بوس   دیدماغم رو کش روهام

 خوشگله  ی_خداحافظ آبج

 

 زم ی_مراقب خودت باش عز

 نطور یبه چشم .شما هم هم ی_ا

 

 آماده شوم. انیک  یرفتن به خونه پدر  یاقم رفتم تا براصرف صبحانه به ات بعد

  ییعبا  یمانتو مشک کیبلندم   یمانتو ها نینگاه کردم.ازب  میداشتم، با دقت به مانتوها استرس
 یسنگ دوز  بای ز یدهایبا مروار ن یداشت و کل آست دیقسمت سف  کی شیها  نیبرداشتم که سرآست

 شده بود.

 برداشتم که دیبزرگ سف  یو روسر  دیشلوار سف کی

 و مناسب بود.  کیش  اری بس انیبا خانواده ک دارید یبرا
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 . میایبه چشمانشان جذاب به نظر ب خواستیم دلم

 انداختم ،ساعت ده شده بود و من هنوز آماده نشده بودم. ینگاه  یساعت گوش به

 ام را برداشتم و خانم جون را صدا زدم  یو کفش مشک فی کردم ،ک شیآرا ی،کم  دمیعجله لباس پوش با

 م؟؟یبر  دی_خانجونم آماده ا

 . زمی عز  امیمن االن م نیتو برو تو ماش  زمی_آره عز

 

 شد و گفت:  ن یبعد خانم جون سوار ماش یقیدقا

  میجا نگهدار ،گل بخر هی زمی _عز

 _چشم خانجون  

 

و دوباره به سمت   دمیرنگارنگ خر  یدسته گل با  رز ها  کی ستادمیا ریتو مس  یگل فروش ن یاول جلو
 به راه افتادم  انیک  یخانه پدر 

 نگه داشتم . ییال یخانه و  کی یرا جلو ن یساعت بعد ماش  کی

 را زدم.   فونیو زنگ آ  میعقب برداشتم و با خانم جون به سمت خانه رفت یرا از صندل گل

 

 

 #ادامه_دارد 

   دیعوت_کن #لطفا_دوستانتان_را_به_کانال_د
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🌼💠🌼💠🌼💠 

 

🌺🌼🌺🌼🌺🌼 

 

 ❣ روژان  رمان❣

 #پارت_چهل_نهم 

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

  دیشاد زهرا به گوش رس ینگذشت که صدا  یکم

 د یخوش اومد  یلیداخل خ دیی_سالم بفرما 

 زم ی _سالم عز

 

بود  دهیسربه فلک کش یبزرگ ،که پر از درختها یاطی,به اطراف نگاه انداختم ح میشد اطی ح وارد
 داشت. یمنحصر به فرد ییبای،ز

 . کردی م ییخودنما   اسیگل رز و  یعمارت بوته ها یتا در ورود یجلو درب ورود از

 یشدیآن رد م ریاز ز دیدرست شده بود که با اسی یتوسط گل ها  ییبایقسمت از راهرو، داالن ز کی
  یدر رنگ ها یشمعدان یآن پر بود از گل ها یکه لبه ها  اطی وسط ح یبه  حوض بزرگ یدیرس  یو م

  ییبایز  یول  یم یو بعد ازآن ،عمارت قد کردیم  ییکه در وسط آن خودنما یمختلف و آبشار کوچک 
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خود  ی شمعدان  یو دوطرف هر پله گلدانها یکه از دو طرف پله داشت تا وارد خانه شو رارداشتق
 ..کردیم  یینما

تکه   کی هیشب   شتریکم است ،چرا که انجا ب میها و آرامش آن بگو ییبای آن خانه و ز فیدر توص  هرچه
 از بهشت بود تا عمارت خانواده شمس.!!! 

 آمد ،نبود .  یاطرافم شده بودم که حواسم به زهرا که به سمتم م ی ها ییبای غرق ز چنان

 ها گرفتم و به او چشم دوختم ییبایزهرا چشم از ز یصدا با

 دییبفرما  دیخوش اومد یل یانم .خ _سالم حاج خ

 می؟ممنونم مزاحم شد زمیعز  ی_سالم دخترم خوب 

 . دیخوش اومد  یلیخ  یل یخ دیشما مراحم  هیچه حرف نی_ا

 

 ها را به سمت زهرا گرفتم و گفتم:  گل

 ؟قابلت رو نداره  ی_سالم زهرا جون .خوب 

 

 گل ها را گرفت :  زهرا

  دی.خودتون گل نیدی.چرا زحمت کش یخوش اومد  یلی.خ  زمی _سالم عز

 .ناقابله  زمی _ممنون عز

 داخل دیی_قربونت برم .بفرما 

 

 . میخانم جون و زهرا به سمت خونه رفت با

 بودند.   یدرخت نشسته و  مشغول پاک کردن سبز  ری ز یچوپ یتخت یرو چندخانم
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 بودند. دهستایاجاق گاز بود ،ا یکه رو یبزرگ  گیکنار د گرید یدونفر هم گوشه ا یکی 

 کردوگفت:  کردندیپاک م  یکه سبز  ییرو به انها زهرا

 یمهربون هم خاله ها یخانمها نیدوستم روژان جون و مادر بزرگ مهربونشون .ا کنمی م ی_معرف
 هستند.خاله زهرا خاله زهره خاله فاطمه  زمنیعز

 

 ،که دوباره زهرا گفت :  میرفت گریبا زهرا به سمت  دوخانم د  ،یاز احوالپرس بعد

 من هستند .عمه فروغ و عمه مهدخت.   یدوخوشگل خانم عمه ها نی_ا

 مرا گرفت و گفت:  دست

هم   شونی،روژان جون هستند و ا  انمیداداش ک ژهیخوشگل خانم هم دوست من و مهمون و نی_ا
 مادربزرگ روژان جون هستند.

 

کرد، متوجه نگاه پر تمسخر فروغ خانم شدم و از   یمعرف انی ک ژهیزهرا مرا به عنوان مهمان و یوقت
 . میو به سمت داخل عمارت رفت میکرد یزهرا احوالپرس یو  به اجبار با عمه ها  دمیخجالت لب گز

 از خانه خارج شد و گفت:  ای پله اول گذاشته بودم که خاله ثر یپا رو 

   دیخوش اومد یل ی.سالم حاج خانوم خ اومده یک  نی_به به بب 

 میکه مزاحم شد دینباشه .ببخش یخال انیآقا ک  ی.جا د یخانم خوب  ای_سالم ثر

 داخل.  دیی.بفرما دیآورد فیچقدر خوش حال شدم تشر  دونهی.خدا م هیچه حرف نی.ا دی_سالمت باش

 

 و گفت:  دیمرا به آغوش کش ایثر خاله
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.زهرا از صبح منتظر   زمیعز ی.ماشاءاهلل چقدر خوشگل یخوش اومد   یلی.خ زمیعز  ی_سالم دختر .خوب 
 .زمی داخل عز ایاومدنته .ب

 

 و مدرن بود. کیکالس ونیاز دکوراس یب یترک   یداخل ون ی.دکوراسمیباهم به داخل خانه رفت یهمگ

 بود.   ایبودن خاله ثر  قهیانجا نشان دهنده خوش سل ییبایز 

 کرد و خودش به آشپزخانه رفت .  ییراهنما ییرای ما را به سمت پذ زهرا

 من نشست و گفت:  ییمبل رو به رو یرو ایمبل کنار خانم جون نشستم .خاله ثر یرو

 .هنوز درست تموم نشده دخترم ؟  زمی عز  ی_روژان جون خوب

 مونده تا درسم تموم بشه  گهیسال د کی_ممنونم خاله جون ،نه هنوز 

  چی،تا موقع نهار ه یتو اتاق زهرا لباستو عوض کن  یبر  یتون یم  یستی. اگه راحت ن  زمی عز ی_به سالمت
 زمی خونه.راحت باش عز  ادیاجازه نداره ب یمرد

 _ممنونم من راحتم

 

 شربت به سمتمان آمد و بعد از تعارف کردن شربت کنارم نشست   یها وانیبا ل زهرا

 با خانم جون مشغول صحبت شد  خاله

 

 

 ارد #ادامه_د

   دی#لطفا_دوستانتان_را_به_کانال_دعوت_کن 
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🌺🌼🌺🌼🌺🌼 

 

🌺🌼🌺🌼🌺 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_پنجاهم

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 دستم را گرفت و گفت :  زهرا

وقت   ان،ی م لیفام یدخترا گهیساعت د کی.تا  میدخترونه کن یباهم صحبتا  یتو اتاقم کم میبر  ای_ب
 م یصحبت کن شهینم

 .میبر زمی_باشه عز

 

 گفت:   ای که خاله ثر میتا به اتاق زهرا برو میمبل بلند برخواست یاز رو باهم

 الزم نداره؟ یز یچ یکس رون یب  نی_زهرا جان بب 

 _چشم مامان جون .

 

 رو به من کرد و گفت:  زهرا
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 تو اتاقم، منم اومدم.طبقه باال سمت چپ  ی_تا تو بر 

 _باشه برو 

 

 هم با آرامش پله ها را باال رفتم .رفت و من  اطیبه ح  زهرا

 کدام اتاق  زهراست .  دانستمیچپ دوتا اتاق قرارداشت ،نم سمت

 اتاق اول را باز کرده و وارد شدم.  در

 در قرارداشت. یکه روبه رو انی از ک یافتاد به قاب عکس بزرگ  چشمم

که   ییتا روزها دمیبود و من با تمام وجود عطرش را نفس کش  دهیچی او پ یشگیعطرهم  یاتاق بو در
 عطرش به آرامش برسم . یبو  یادآور یدلتنگشم با 

 بود. اهی و س دیاتاقش سف  ونی انداختم ،دکوراس یدور تا دور اتاقش نگاه به

 بود .  یکامال مشک  وار،ید کی

 کرده بود هرچه دقت کردم نتوانستم شعر را بخوانم . یس یرا خوشنو یشعر   شی رو   دیبا گچ  سف 

 !انینوشته هم امضا زده بود و نوشته بود ک  نییپا

 

کوچک و بزرگ   یآن پر بود از قاب عکس ها یرنگ بود و رو  دیمقابلش خورد  سف واریبه د چشمم
 .کردی م ییخودنما انیهمه انها امضا و اسم ک ری ز ،یس یخوشنو

برگه  کیکه چشمم به   اندازمیب  ینگاه رونیبه سمت پنجره اتاقش بروم تا به ب خواستمیم 
 . قرارداشت  رشی زتحریم یافتاد که رو یس یخوشنو

 اراده به سمتش رفتم و شعر را خواندم   یب

 و تمنا همه تو  لیدر دل من م یا
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 سودا همه تو هیسـر من ما وندر

 نگرم ی در م روزگار به هرچنـــــد

 و فردا همه تو ییهـمه تو امروز

 

 و ساعت  نوشته بود   خیشعر دوباره امضا زده بود و تار ریز

نوشته است.از  دارمانید نیشعر را  بعد آخر نیو زمانش دقت کردم ،متوجه شدم ا  خیبه تار یوقت 
 اش را آغاز کرد .  یقرار  یشعر من باشم دلم ب  نیممکن است مخاطب ا نکهیا یخوش

 از قبل دلتنگش شدم به قاب عکسش زل زدم و گفتم  شتریشد .ب یجار گونه ام   یرو اشک

که چقدر  گفتمیاالن بهت م نیتا هم ی.کاش بودانیطرفه رو ندارم ک کیعشق   نیتحمل ا گهی_من د
 نی.کاش واقعا مخاطب ا ی.کاش تو هم عاشقم بود  رسونهی داره منو به جنون م تیعاشقتم و دور

 بودم   یشعر من م

 دم یداداشم د ی_من عشق رو تو چشما 

 

را پاک کردم ،با خجالت و   میاشکها عیزهرا با ترس و دلهره به سمتش برگشتم.سر یصدا دنیشن  با
 گفتم   ری سربه ز

 .یحواسم نبود اومد دی_ببخش

 داداش بنده بود  شیحواستون پ دونمی_بله م

 

 رنگ عوض کرد . عیسر میها گونه

 دهان بازکند و مرا درخود فرو ببرد  نی از خجالت زم خواستیم دلم
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 زهرا بازشده بود. یرفته بود و دست دلم برا  میآبرو 

 و گفت:   دیخند زهرا

 .دختر خوب یشی_حاال چرا انقدر رنگ به رنگ م

 _من.....    راستش من.....

هم   انیچشم ک یوقته برق عشق رو عالوه بر چشم تو ،تو  یلیمن خ  یعشقتو انکار کن خوادی_نم
 نشد.  یرفتن رو بزنه ول  دیداشتم که عشق تو باعث بشه که ق دیتا قبل رفتنش ام .دمید

 

 که بغض کرده بود گفت:  یرا برداشت ،درحال  ی سی رفت و کاغذ خوشنو ری تحر زی سمت م به

 

من تو  نوشت یشعر رو م نیکه ا ی.اون روز  دادیبه من نشون م نوشتیرو م  یشعر  یوقت شهی_هم
 آماده اش کنم. یسفر طوالن نیا یرو بزارم تو ساکش و برا  لشیاتاقش بودم .بهم گفت وسا

 گفتم بهش

 ی نر  شهینم ی_داداش

 دوگفت یخند

 از اعتقادم بگذرم  تونمی .من نم میچندبار در موردش حرف بزن زمیعز

 ی بگذر  یتونی؟از اون م ی_از عشقت چ 

  یسوا شده باشه.دست از نوشتن برداشت و با چشمانمن ر  شی پ کردی خشکش زده بود باور نم انگار
 شد  یدست و پاش رو گم کرد و نگاهش از نگاهم فرار  کهوی.کردی مبهوت به من نگاه م
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 گفت  یبا دستپاچگ 

 کشم یاز جونمم دست م شونیدفاع از ا  یس هستش و برا نبی من حضرت ز ه؟عشقی_منظورت چ

 ؟ یعاشق روژان هست یانکار کن  یخوای_م

 ؟ یزن یم هیحرفا چ  نی.ازمیخورده عز یی _فکرکنم سرت به جا

 ؟ یاون ننوشت یو اون شعر رو برا یندار  یتو چشمام نگاه کن و بگو که به روژان حس انی_ک
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 زدلم ی عز یکن ی _اشتباه م

 ! یکن یچرا به دستات نگاه م  کنمی پس تو چشام زل بزن و بگو اشتباه م کنمی اشتباه م یگی_مگه نم

 

نبود   ینتونست تو چشمم نگاه کنه و بهم دروغ بگه چون کال آدم یدوباره انکار کنه ول  خواستیم اول
 باشه ،تو چشمم زل زد و گفت  ییکه اهل دروغگو

  شیکار تونستمیبود و نم  دهیبه خودم اومدم که دلم براش سر یوقت  یول یک دونمی_آره حق باتوئه ،نم
 کنم.

 _داداش تو رو جون روژان... 

 

 د و انگشتش رو گذاشت رو لبم و گفت: به جون تو قسمش دادم به سمتم اوم تا

منو به   کنمیعاشقش شدم خواهش م  یدیداداشت دلش رو باخته.حاال که فهم یدی_حاال که فهم
.من به خودش اعتراف  رفتن سست نکن زهرا  یکه دوسش دارم قسم نده ،پاهام رو برا یجون کس

  یتا وقت دونمیشده م ن یزم ریدلم گ ینجور یهم ینمونم  ،تو هم منو نزار تو دوراه ینکردم تا تو دوراه
 ی نکن.باشه خواهر  تمیتو اذ ستیدست خودم ن  یول  شمینم دیشه  رهیگ مدل

 

 و گفتم ختمیر اشک

 ی قول بده سالم برگرد ی_باشه داداش ول 

 

 کرد و گفت:  بغلم

  دیکه ازم ناام رقولمی ز زنمی نم یهم قول دادم برگردم .پس مطمئن باش اول کار  گهید یک ی_قبل تو به 
 بشه
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 رفته بود . مینداشتم .حس از پاها دنیتوان شن گرید

 نشستم. نیزم  یشد.تلو تلو خوران عقب رفتم و رو یگونه ام جار  یرو میاشکها

 اومد سمتم و گفت  دیکه حالم رو د زهرا

عشق  ی.من ازت ممنونم که شدگردهیطر تو هم که شده برمبخا انی .ک نی_روژان منو ببب 
 اگه بفهمه دونمیداداشم.م

 محل!! یبشم واسه فضوال ی تا درس عبرت برهیم خی تا ب خی بهت از احساسش گفتم سرم رو ب من

 

 درآمدم و به خنده افتادم. انیک یبامزه حرفش را گفت که از شوک حرفها  انقدر

 و گفت   دیبه آغوش کش مرا

  یدرب و داغونت داداش منو بدبخت کرد یخنده ها نی ت برم که با هم_قربون 

 هلش دادم و گفتم:  یخنده کم با

 به خدا. یرو دار  یل ی_خ

 را پاک کرد و گفت :  مانیهردو یاشکها

 انه؟ی  یبا خانواده همسرت آشنا بش دیهم اومدن باالخره با لیفام یدخترا اطی تو ح میبر  ای_ب

 

 زدم و گفتم:  شیخجالت صدا با

 اخه. گهیم  یبشنوه چ یحرف نزن اگه کس ینجور ی_زهرااااا.تو رو خدا ا

 !! شدیوگرنه عمرا عاشقت م یو زبون دراز   غویغجیتو چقدر ج دهیند انی_باشه بابا نزن منو.مطمئنم ک
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 شدم .  یخواستم بزنمش فرارکرد و من هم به دنبالش راه تا

 : دیتو خانه و بگو اد یب  ایو دادمان باعث شد خاله ثر غی ج یصدا

 پاره ؟  شیآت یکارکرد ی چ ؟بازیزن یم غی شده زهرا چرا ج  ی_چ

 

 چشم و ابرو آمد و گفت:  میبرا زهرا

 عر...  نیا ریبخدا تقص ستیمن ن ری _تقص

 

 دهانش گذاشتم و گفتم :  یدست رو عیسر

 میکردی م یخاله جون .من و زهرا باهم شوخ  ستین یز ی_چ

 :از دست شما جوونا از خانه خارج شد.  گفتیکه م یدر حال دیخند خاله

 هلم داد و گفت:  زهرا

 هان یشما قراره عروس گلش بش   دیفهمیمامانم م شدی.نم شدمیروژان داشتم خفه م  ی_بترک

 خوشگلتو بکنم  یموها خوادیدلت که نم زمی_زهرا عز

 

 و گفت:  دی به موهاش کش یدست

 دارم من  ی_عجب زنداداش خشن 

 _زهرااااا

 رونیب  میبر  ی.حاال موافقگمینم گهید دی_ببخش
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 حتما   یآبروم رو نبر  ی_اگه قول بد

 _شصت درصد اصال شک نکن! 

 

 و گفتم:  دمیخند

 _از دست تو 

  

 م یشد اطیوارد ح  باهم
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 دوم _پنجاه_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

کرده  دایپ انیدر وجودم غل   یبی دارم دوطرفه است حس عج انیکه به ک ی عشق  دمیدیم نکهیا از
  ریکه ز یصورتم شده بود همراه با زهرا به سمت خانمها و دختران  نفکیکه لبخند جزء ال یبود.درحال

 درخت نشسته بودند رفتم. 

 گفت  ا یگاهها به سمت ما برگشته بود .خاله ثرن همه

 نیمن بش شیپ  زمی عز  ای_ب

 به زهرا کرد و گفت:  رو

 چسبهیگرم م یهوا نیتو ا ار ی_زهرا جان برو واسه روژان جون شربت ب 

 من برگشتم   دی_چشم .پس تا شما زحمت معارفه رو بکش 

 زد و به داخل ساختمان برگشت. یمن چشمک  یبرا

 که تازه به جمع اضافه شده بودند کرد و گفت:  یرو به دختران   ایثر خاله

 من هستند. ژهیروژان خانم مهمون و نی_خب دخترا ا

 تپل بود کرد و گفت  یداشت و کم  یبا نمک  اری که چهره بس یمن به دختر  ی از معرف بعد

 : 

 مرجان خانم هستند دختر خواهرم زهره است .  شونی_ا

 را به سمتش دراز کردم و گفتم  دستم

 _خوشبختم مرجان جون
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 زم یعز نطوری_منم هم

 

 نشسته بودند  اشاره کرد و گفت :  یبا غرور خاص  گرکهیبه دو دختر د خاله

 خواهرشوهرم فروغ جون  یجون و سوسن جون هستند دخترا نیمی گل دخترا هم س نی_ا

 داشت دراز کردم و گفتم : ی را به سمت سوسن که چهره کامال شرق  دستم

 _خوشبختم سوسن جون

   نطوری_هم

 که نگاهش اصال دوستانه نبود ،درازکردم و گفتم:  نیم یدستم را به سمت س سپس

 _خوشبختم 

 نطور ی_هم

 گفت  عیاز انها سر یکیکند   یرا معرف   گریخاله دهان باز کرد دو دختر د تا

 خاله چقدر مهمونتون ناز و تو دل بروئه .من که عاشق خودش و حجابش شدم.  ی_واااا

 لبخند زد و زهرا که تازه به جمع ما اضافه شده بود گفت:  میبه رو خاله

 ملوس و تو دل بروئه .طفلک د....  یادیخان داداشم ز ژهی_مهمون و

 وسط حرفش و گفتم  دمیپر عیسر

 به من . دی_شما لطف دار

  کردندیجمع چرخاندم .همه مشکوک به من نگاه م یبه زهرا رفتم و نگاهم را تو  یاچشم غره  پسی
 معذب شدم  رو به همان دو دختر کرد و گفت:  یادیبخاطر حرفش ز دیزهرا که د

 جون و حسنا جون سنایخاله زهرا هستند  یافسانه ا یدو تا خوشگل خانم هم دوقلوها نی_ا
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 بش کردم . لبخند با هردو دست دادم و خوش و  با

 رو به من کرد و گفت:  دادیگوش م هیبق  یجون که تا ان لحظه ساکت نشسته بود و به حرفها خانم

خونه برو بهش زنگ بزن بچم نره پشت در   میست یرفت به روهام بگم ظهر ن ادم یمن  زمی _روژان عز
 بمونه 

   دمی_چشم به گل پسرتون خبر م

 را به دست گرفته بودم به جمع گفتم    یکه گوش یحال  در

 _با اجازه اتون  

 . رمی از جمع فاصله گرفتم  تا با روهام تماس بگ و

 شد.  یمشغول به کار  یکه من مشغول حرف زدن با روهام بودم ،هرکس یزمان

 از تماس به سمت زهرا رفتم گفتم:  بعد

 کنم   کاری _زهرا جان من چ

 م ییجتمون رو از خدا بخواو حا میرو هم بزن گیاول د میبر  ای_ب

بودند و   ستادهیا گیو خانم جون نگاه کردم که کنار د ا یکه بلند شد به سمتخاله ثر یصلوات  یصدا با
 .  ختندیر یم گیآش را داخل د یرشته ها

 م ی_باشه بر

 

 گفت :  یکم کم دختر ها هم به جمع اضافه شدند.زهرا با خوشحال  میرفت ای به سمت خاله ثر باهم

 درخواست بزرگ از خدا داره هیانم بزار روژان هم آش رو هم بزنه _مامان خ

 ی دخترم ان شاء اهلل حاجت روا بش ای_ب
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مالقه را از خاله گرفتم و چشمانم را بستم  دمیکشیزهرا خط و نشان م یکه با چشمانم برا یحال  در
 .انیک یسالمت یامام زمانم دعا کنم و بعد برا یاول  برا خواستی.دلم م

 با تمسخر گفت:   نیمیحال صلوات فرستادن بودم که س در

گفتن لقمه رو اندازه  مینباشه.از قد تتونیخواستتون بزرگتر از ظرف دی_موقع دعا کردن مواظب باش 
 مگه نه مرجان جون  دیدهنتون بردار

 

  یمن باهمه بد نکهیا ایبال چقدر بدحجاب بودم و خبر دارد که من ق  نیمیلحظه احساس کردم س کی
   زدی تا اشکم نر دمیلب گز  دیآب است .دستم لرز یشده ام که به زالل  یانی عاشق ک میها

 و متلک گونه گفت:   تیکه متوجه دگرگون شدن حالم شده بود با عصبان  زهرا

که  میاز خدا بخوا یچ  میدونیجان ؟چون همه ما م نیمی س  یکنی م یادآور یبه خودت  ی_از االن دار 
 باشه. تمونیاندازه ظرف

لبخند   ایبودم دعا کردم و بعد از دادن مالقه به خاله ثر  نیشده بودم غمگ  یباعث ناراحت نکهیا از
 زدم و از جمع دور شدم.  یکمرنگ کمتر 

 نشست و گفت:  شمیکه گذشت زهرا هم پ ینشستم کم یصندل یرو

 هینجوریکال اخالقش ا نیمی_روژان جون ناراحت نشو .س

 

.بچه   کترهیکوچ  انیاز ک یدوسال نیم ی.راستش سانهیگفتنش درسته  دونمیبگم نم یز یچ هی خوامیم
  نیمیباور بزرگ شد .س نیهم با هم نیمیعروس خودمه .س نی میس گفت یم شهیکه بودن بابا هم 

بزارن  شی اصرارداشت که اجازه بدن پا پ  انیبه ک  هجده سالش که بود واسش خواستگار اومد .بابا
خواستگارش رو رد   انی هم بخاطر ک نیمیندارم که بخوام ازدواج کنم .س یمن سن گفتیم انی ک یول

بره    انیک نکهیا دیبه ام  کردی مختلف خواستگاراش رو رد م یکرد و از اون به بعد به بهانه ها
به   خواستی و از بابا م   اوردیبابا همش بهونه م یدر برابر اصرارها انی طرف هم ک نی.از اشیخواستگار
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و اگه خواستگار خوب داره ازدواج کنه و آخرش   دونهی رو مثل خواهرش م نی م یس انیبگه که ک عمه
 .  نی میخودش رفت سراغ س گهیبه عمه نم یکس دید یهم وقت

 

 اش نگاه کنه. ندهیبه چشم همسر آ به اون تونهیگفت نه تنها قصد ازدواج نداره بلکه اصال نم بهش

  یمونه تا وقت یگفته بود که چون دوسش داره پس منتظرش م انیک  یهم درجواب حرف ها نیمیس
شد و تو خونه   الشیخ  ینداره .کال ب دهیفا یگیم یهرچ د ید یهم وقت انیکنه .ک دایکه به اون عالقه پ

حرف نزنند و هرموقع خودش  نیم یدر مورد ازدواج اون و س یکس گهیهم اتمام حجت کرد که د
 .  گهیازدواج کنه به همه م ستخوا

کنه .االن از  رشی تحق کنهیم ی سع نهیب یرو که از خودش بهتره م یهردختر  ن یمیکه س نهیهم واسه
 اراحت نشو بهت گفت جون من از حرفش ن ینجور یحس حسادتشه که ا

 .زهرا جون فکرکنم بهتره من برم  ستی_مهم ن

 انداختم و ادامه دادم  کرد یکه با اخم به من نگاه م نیم یبه س ینگاه

 بشم.  یکس یباعث ناراحت  خواستمی_اومدنم اشتباه بود .نم 

  انمیاومدن داداش ک یها تا برا هی به همسا میآش بد می بر دیمن و تو با ی_اصال حرفشم نزن .کجا بر 
 کنند.  ری خ یدعا

 نهیمهم ا گنیم یچ هیبق  ستی بده .مهم ت انمویجواب داداش ک خوادیم ی.اصال ک یبر  زارمیم مگه
 بار عاشق شده  نیداداشم واسه اول

 کردم  یباز  می رنگ گرفت و با خجالت با ناخنها میها گونه

 زهرا دستم راگرفت وگفت  

 . مین آش ها رو پخش ک میبر زمی _پاشو عز

 م ی_باشه بر
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 #ادامه_دارد 

   دی#لطفا_دوستانتان_را_به_کانال_دعوت_کن 

 

 

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼 

 

🌼🌺🌼🌺🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 

 سوم _پنجاه_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

که خاله  یآش یهمراه با زهرا کاسه ها نیمیس یمملوء از غرور فروغ و اخم ها یتوجه به نگاهها  بدون
سفر پر از خطر   نیبه سالمت از ا انیک  کردمیو در دل دعا م کردمیم  نییرا تز گذاشتیم  زیم یرو ایثر

زهرا به  دهذوق ز  یبعد با صدا ینکردم ول  یاول توجه  د یرس  یبه گوش م یزنگ گوش یبرگردد .صدا
 چشم دوخت   به من  دیدرخشیهمچون  چلچراغ م یکه چشمانش از خوشحال  یاو نگاه کردم  در حال 

 من قربونت بشم   ی_سالم داداش جونم.اله 
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  نهیممکن است از درون س کردمیو هرلحظه احساس م دی تپ یم بیپشت خط بود و قلب من عج  انیک
 و مرا رسوا کند. دیای ب رونیام ب

 زهرا دادم یهوش و حواسم را به حرفها ی همه

ها آش   هیمامان رفته به همسا  زمیهستند .  نه عز نجایهمه خوبن .خاله ها و عمه ها هم ا زمی _اره عز
 نجاست یشما هم ا ژهیشما رو بده .قربونت بشم من .اتفاقا مهمون و یپشت و پا

 

 خنده .  ریپشت خط چه گفت که زهرا به من نگاه کرد و زد ز انیک دانمینم

از شرم رنگ گرفت .دوباره حواسم را دادم به  میده گونه هامتوجه منظور زهرا ش انی ک نکهیتصور ا با
 زهرا  

 جان بشم   کسیتو و ا یمن فدا-

 خنده  ری دوباره زد ز و

 زد و گفت    یدرجواب زهرا چه گفت که زهرا به من چشمک انیک دانمینم

 ی .مواظب خودت باش .چند لحظه گوشزمیعز یندار  یاتفاقا روژان جون با تو کار داره .با من امر -

 

 را به سمتم گرفته بود ، نگاه کردم و لب زدم    یگرد شده به زهرا که گوش یچشمان  با

 کشمت  یبه خدا م-

 کرد و بلند گفت  یهم نامرد زهرا

   یروژان جون خان داداشم منتظره مگه کارشون نداشت-

 

 را گرفتم   یلرزان گوش یدست با
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 سالم-

 د یسالم خوب -

 د؟ یممنونم شما خوب-

 االن واقعاخوبم -

 قرارتر شد  یجنبه ام ب  یقلب ب مشیمستق  ری اشاره غ نیا از

 د؟ی الو  روژان خانم هست-

 چنبره زده بود گفتم میاز کجا بر گلو دانمیکه نم  یقلبم گذاشتم و با بغض یخودم آمدم دستم را رو به

 _هستم .

 من در خدمتم  دیدار یبا من کار   گفتیزهرا م-

 

 نگاه کردم و با من من ادامه دادم به زهرا   تی عصبان با

 باهاتون نداشتم زهرا دروغ گفت  یراستش..راستش من کار -

 

 دیو با حرفش اشک به چشمم دو اورمی،باعث شد لبخند به لب ب  انی خنده ک یصدا

قدم  می رو که تو زندگ یکس یدارم قبل قطع شدن ارتباطم صدا  ازیکه من ن  دونستهیاونم م دیشا-
 درسته؟  هیاون ک دیدونیقول دادم سالم برگردم .م یبمونه به کس  ادمیگذاشته رو بشنوم تا 

 لرزان گفتم ییشد و با صدا یگونه ام جار  یرو اشکم

 . دونمینم-

 نداده باشم .  یبه کس یقول نیپس ممکنه من اشتباه کرده باشم  و چن-
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 گفتم هی شدم و با گر دستپاچه

 .دیبه من قول داد-

  دی.روژان خانم من باشهیم  یعال د یکنی م هیگر خورهیم یبه توق یاگه من بفهمم شما خانمها چرا تا تق-
 د؟ یو به حرفهام گوش بد  دینکن هیگر شهیبرم االن ممکنه تماسم قطع بشه م

 را پاک کردم میها اشک

   دییبفرما کنمینم  هیگر گهید دیببخش-

در مورد امام   قتونیدوما حتما به تحق دیکن هیوقت گر چ یدوست ندارم ه هگیبگم  اوال د خواستمیم-
 اگه ممکنه یو حت دیزمان عج ادامه بد

 .باشه؟ دیشرکت کن یمهدو یسه شنبه ها یکالس ها تو

 چشم-

 د؟ یگناه .روژان خانم تا حاال مشهد رفت یچشمتون ب-

 بودم رفتم  کیکوچ یلیخ  یوقت-

 سفر به مشهد   کیپاداشتون  دیپس اگه من برگشتم و شما به حرفم گوش داده بود-

 بلند و با تعجب داد زدم یصدا با

 دونفره!-

   دیخند

 من؟ دبا یندار ی.امر دی.مواظب خودتون باشدیبرم روژان خانم به همه سالم برسون دیبا گهیمن د-

 د یشما هم مواظب خودتون باش-

 نره  ادتونیقولتون  رمی گیماس مشب ت  دی_چشم.به مامانم بگ

 رهی نم ادمیچشم . قولم -
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 گناه .خدانگهدار  ی_چشمتون ب

 

فروغ و دخترش   یالخصوص نگاه عصبان یمتعجب انها عل یافتاد متوجه نگاهها گرانیچشمم به د تا
 شدم .  نیمیس

 را به زهرا دادم و به سمت خانم جون رفتم یخجالت گوش  با

 

 

 

 #ادامه_دارد 

 د ی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌺😁🌺🌼🌺🌼 

 

🌼🌺🌼??🌺🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 چهارم_پنجاه_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��
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 خانجون نشستم که دستم را گرفت   کنار

 جان مادر  یشدی م د یسرخ و سف یکه ه گفتیم  ی_مجنون چ

 خنده ری خانم جون زدم ز ییطرز نگاه بازجو از

 ؟ یکنی م یی_خانجونم بازجو

 یچقدر واسه خودت دشمن درست کرد نیبمونه واسه خونه.بب   یی_باز جو

 دارم اخه  نایبه ا کار ی _وا خانجون من چ

 ی شینگاه بنداز متوجه م  هی_

 

 یدخترخاله ها یحت  کردندیگاه من یزهرا انداختم.هرسه با لبخند خاص  یبه سمت خاله ها ینگاه
 .  دندیخندیو م کردنیزهرا هم پچ پچ م

فروغ   یبود ول  ین یآش تو س ینگاه کردم .مهدخت خانم  مشغول گذاشتن  کاسه ها گهیسمت د به
 که اخم کرده بود زهرا را مخاطب قرارداد یخانم در حال 

من مثل مامان   ینا سالمت کردمی صحبت م انی من با ک یداد یرو م ی_زهرا جان حداقل اول گوش
 مونم  یدومش م

 _مامان دومش!!!

گفتن مادرزن مثل   می.از قد شهی جان موافقت کنه دومادم م   نیمیبرگرده و اگه  س ی_ان شاءاهلل وقت
 مونه  یمادر آدم م

 که لبخند بر لب داشت،نگاه کرد   نیمی گرد شده به فروغ خانم و س  یبا چشمان زهرا
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  انی.باور االن هم من مقصرنبودم .کرهی باهاتون تماس بگ گمی_چشم عمه جان تماس گرفت بهش م
 خودش خواست از اومدن مهمونش تشکر کنه

 

 

زده بود نشده باشد وگرنه االن  ان یکه زهرا به من و ک  ی دل خدا خدا کردم فروغ خانم متوجه کلک  در
 . بردی و زهرا را باهم ممن   یحتما آبرو

خاله صحبت کرد و به او گفت   یبرا  انیاز تماس ک جانیبحث تمام شد و زهرا با ه ایآمدن خاله ثر با
 . ردی گیدوباره شب تماس م انیکه ک

 راحت شده بود روبه زهرا کرد   الشی که خ خاله

 _زهرا جان برو سفره رو پهن کن  . 

 

   میبر  ای_چشم مامان خانم.روژان جان ب

 

 گرفتم ی شگونیاز دست زهرا ن  میستین گرانینگاه د دی تو د دمید یوقت میزهرا به داخل خانه رفت با

 . یدی زهرا که منو تو عمل انجام شده قرارم  ی_بترک

 معلوم هست چته؟ وونهید یدستم بترک یآ-

در مورد من و استاد کردند.حاال  یخودشون چه فکر با   ستیرفت  .االن معلوم ن التونی_آبروم جلو فام
 تو صورتشون نگاه کنم ییبا چه رو

در   یهم تنگ شده بازکنم .خوب بود خواهرشوهرباز  ی دل دوتا عاشق رو که از دور  خواستمی_من م
 اوردم یم
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به   یاکتو خونه و بشنوه من چه خ ادی نکن االن اگه مامانت ب یز یآبرور نیاز ا شتری_زهراااا تو روخدا ب 
داداشته و االن بامن دشمن شده  یتو زندگ  نیمیکرد که س دیفروغ خانم تاک   ینجور ی.همزمیسرم بر

   یحرفا نزن  نیاز ا گهی.به نظرم بهتره د

 کرده ادامه دادم  بغض

  یشمس به من لطف دارند ول ی. آقا  شنیهم باهم خوشبخت م نیم یشمس و س ی_ان شاء اهلل  آقا
 ممکنه ری غ گذرهیکه تو ذهن تو م یز یچون چ ی نکن  یالپرداز یبهتره خ

 گفته یقبل رفتنش چ  انینکنا خوبه بهت گفتم ک وونهی_روژان منو د

 ادامه نده ممنونم.از اول هم اشتباه بود که من  کنمی_زهرا خواهش م

 به سمت اتاق زهرا رفتم ختمیریکه اشک م  یادامه بدهم درحال  نتوانستم

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی ال_را_به_دوستانتان_معرف#لطفا_کان 

 

 

🌺🌼🌺🌼🌺 

 

❤️💕❤️💕❤️ 

 

 ❣روژان  رمان❣



 روژان

243 
 

 پنجم_پنجاه_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 اتاق شدم و پشت در نشستم . وارد

 گرانیقلبم شده بود و  حال د همانیم انیبود  ،ک یاز هرکس  یاز مدتها که خانه قلبم خال  بعد
 .  اورندیآن را از چنگم در ب خواستندیم

از   شتریتا ب  کردمی عشقم را قطع م  یدرخت نوپا یها شهی ر  دیفروغ خانم با یصحبتها   دنیبا شن حال
 در وجودم رخنه نکند. نیا

 را پاک کردم  و در را گشودم. میخورد از پشت در برخواستم ،اشکها یکه به در م ییضربه ها یصدا با

 نگاهم کرد  یبا نگران زهرا

قبل از   یحت انی من که بهت گفتم ک ستیکدوم درست ن  چیعمه فروغ ه  ی_روژان جان باور کن حرفها
  نیبازم ا یاگه تو هم نبود یو عمه ,حت نیم یرو دست س ختیرو ر یبا تو آشنا بشه آب پاک نکهیا

 تو رو  انی.بخدا ک گرفتیوصلت سر نم

 

 دهانش و آهسته زمزمه کردم  یدست گذاشتم رو  عیسر

که  یکه دل باختم به استادم اونم وقت شدیدونم چ ی_لطفا ادامه نده .من از اول هم اشتباه کردم .نم
گرفتم .بار    یجلو احساساتم رو م  دی.من بامیتا آسمون باهم فرق دار نیمثل روز روشن بود که ما زم

عشق باعث    نیاکه  کردمی و فکر نم  کردمیم ادیپسر پ  کیبه  یاحساس ناشناخته ا نی بود که چن یاول
 به نفع همه است.  نی رو ا  زیفراموش کنم همه چ خوامینگام کنند.م ری با تحق هیبشه بق
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 دستم را کنار زد  زهرا

 _اما آخه. 

تو رو به   یحاال که از عالقه من با خبر شد کنمی ازت خواهش م میمون ی_زهرا من و تو تا ابد دوست م
 ییشمس از اون بو  یمن و تو بمونه تا ابد و هرگز هرگز آقا نی راز ب نی.ا  دمیقسم م مونیدوست
 .  فتمیب شونیاز چشم ا خوامینبره.نم

 زهرا جان؟  باشه

نهار   میبر  ای .ب گمینم یز یبه داداش چ یتو نخوا یباشه تا وقت  یول  یکنیاشتباه م دونمیم نکهی_با ا
 مامان منتظرمونه میبخور

 می_ممنونم.بر

 

کردم و با   یبا خاله و زهرا خداحافظ   نیمی فروغ خانم و س نیخشمگ  ینگاهها ری از صرف نهار ز بعد
 .میخانجون به خانه برگشت 

 

 را نگه داشتم   نیماش اطیدر ح جلو

 گردم یکاردارم برم تا شب برم  ییخونتون .با اجازه اتون من جا نمیا دیی_خانجون بفرما

 _برو گلکم مواظب خودت باش 

 خانم جون در را پشت سرش بست به سرعت به سمت امامزاده صالح رفتم. یوقت

 کنم . هیبدون خجالت ساعتها گر توانستمیگرفته بود و تنها انجا بود که م دلم

 

 د یرسی امامزاده به گوش م اطیدر ح یمداح یصحن امامزاده خلوت بود  صدا 
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 برم آره برم سرم بره  دیبا منم

 طرف حرم بره  ی حروم چیه نذارم

 نفس آخرم بره  ادی ب میروز هی

 برم آره برم سرم بره  دیبا منم

 طرف حرم بره  ی حروم چیه نذارم

 نفس آخرم بره  ادی ب میروز هی

 آقام آقام آقام  نی آقام آقام حس  نیحس

 آقام آقام آقام  نی آقام آقام حس  نیحس

 

 زه شد داغ دلم تا یمداح دنیشن  با

 .  ختمیشده اشک ر زشیکه داغدار عز  ینشستم و همچون کس مکتین ن یاول یرو

اذان مغرب ،سرم را باال آوردم و به  یبا بلند شدن  صدا  یچقدر همانجا نشستم و زجه زدم ول  دانمینم
به سمت وضوخانه رفتم و بعد از   اری اخت ی.ب دیگنبد امام زاده چشم دوختم .حس آرامش به دلم دو

 .وستمیگرفتن وضو به صف نمازگذاران پ

. 

سفر به  نیاز ا انیس قسم دادم که ک  نبیکردم و آقا را به جان حضرت ز ارتیز  دیکه به اتمام رس نماز
 نروم. راههی جدا نشوم و به ب تی و عبود ی بندگ ر یراه و مس نیبرگردد و من از ا سالمت

 

 #ادامه_دارد 
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   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

❤️💕❤️💕❤️ 

 

🌺🌼🌺🌼🌺🌼 

 ❣روژان  رمان❣

 ششم_پنجاه_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

  انی گذشته بود و من خودم را با درس خواندن مشغول کرده بودم تا مبادا ذهنم به سمت ک یچندروز 
 برود. 

بتوانم خودم را از   یآسان نیدوانده بود که محال بود به ا شهیچنان در وجودم ر انیعشق ک هرچند
 عشق آزاد کنم.  نیو بند ا دیق

   تی ادر نه ی بود که در خانه خانم جان اطراق کرده بودم ول یمدت

 روهام و تماس پدر دوباره به خانه برگشتم  یاصرارها با

 ! یمحال یو  آرزو دیچه ام یباز نکند ول مانیفرزاد را به بحثها یداشتم که مادرم دوباره پا دیو ام 

 دکتر باز شد .   یروز ورودم به خانه بحث آقا نیدر اول  چراکه

 میسر سفره نهار نشسته بود یوقت
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 و روبه من گفت:  ختیآب ر وانیل ک ی خودش  یمادر برا 

 ؟ی_روژان جان فردا ساعت چند کالس دار 

 امتحان دارم .چطور ؟  ۱۰_مامان جان  فردا صبح ساعت 

نهار .منم قبول کردم و   دیدنبالت، بر ادی فردا ب خوادی.فرزاد تماس گرفت گفت م ستین  یخاص  زی_چ
 .یدیگفتم ساعتش رو بهش اطالع م

 و ساعتش رو مشخص کن. ری هار برو باهاش تماس بگحاال هم بعد ن  

من  ست؟مامان ین  یخاص زی چ  دیشما بدون اطالع من با فرزاد قرارنهار گذاشت نکهی_مامان جان ا
 هان؟ یکه هرچه زودتر از شر من راحت بش یدار  یدخترتم چه اصرار 

 

 بلند شدم.   زی از سر م تی عصبان با

 ظرفش گذاشت  یکه تا آن لحظه ساکت نشسته بود قاشقش را رو پدرم

 .  رهی نم ییتا غذاش تموم نشده جا  یروژان .کس  نی_بش

 

 نشستم  میسر جا دوباره

 بود، گرفت:  زیم یدست مادرم را که رو پدر

 روژان خودش انتخاب کنه ؟ یزار ی_سوده جان چرا نم 

از اون خوشش   دیبا فرزاد بگرده شا کمی گمیاالن بره با فرزاد ازدواج کنه.من م نیهم گمی_من که نم
اون    نی به نفعشه.تو رو خدا بب یچ ی دونیو نم   ییدخترت سرش خورده به جا نجاست یاومد .مشکل ا

 به فرزاد. شیتوجه  یاونم از ب کنهی م چیاز پوشش که خودش رو بقچه پ 

 ؟ یر یگیجبهه م زنمی تم که االن تا حرف مبدت رو خواس ی.،من ک نیروژان منو بب  
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 : خوردم،گفتمی که حرص م یحال  در

.به ستیبد ن یبد تی اهم  ی.مامان خانم اگه  به نظرات من هم کم یوقت بد منو نخواست  چی_شما ه
  ینکن .مامان من اونقدر عاقل هستم که بتونم نوع پوششم رو خودم انتخاب کنم .تا ک نیحجابم توه

 تو سرم .  یقراره انتخابم رو بزن 

  رمی فردا باهاش م دیکه از طرف خودتون داد یبار بخاطر قول کی  نیمورد فرزاد هم ،باشه فقط هم در
  یاقا حرف  نیدر مورد ا گهیه که دقرار نظرم در موردش عوض نشد قول بد  نیاگه بعد از ا   یول رونیب

 ؟  دینزن

 . کنمی اصرار نم گهیبود من د ی_باشه تو برو اگه پسر بد

 

 رو به پدر کردم:  کردمیرا پاک م  میلبها یکه با دستمال کاغذ یحال  در

 جناب ! یمن برم دنبال درسم عال دیدی_اجاره م

 .برو به درست برس.ی_زبون دراز خودم

 

 کنم.  یکار  توانستمیمادر به من و نظراتم گرفته بود و نم  ی توجه  یهمه ب نیاز ا اتاقم پناه آوردم دلم  به

 آمد . میبرا امی پ یمطالعه برداشتم .تا روشنش کردم کل  زیم یهمراهم را از رو تلفن

 بود . بهی از شماره غر امیپ  کی و  یغاتیتبل امیاز زهرا ، چندتا پ امی پ دوتا

 را باز کردم .   امیپ  عیشدم و سر  کنجکاو

 داده بود:  امی فرزاد بود که پ 

بفرست تا به   میکالست را برا انی لطفا ساعت پا ی_سالم روژان جان . خاله گفت فردا کالس دار 
 م یایدنبالت ب 
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 نداشتم که شماره مرا از مادرم گرفته است.  ی شک

 بکوبم . واریمادر سرم را به د یبخاطر کارها خواستیم دلم

 وشتم:ن امشی جواب پ در

 جلو در دانشگاه منتظرتون هستم. خدانگهدار ۱۱_سالم.من فردا ساعت  

 

 .  دمیتخت دراز کش یرا ارسال کردم و رو  امیپ

  دیو نبا کنمی م انتیخ  انیقرار به ک  نیکه با رفتن به ا زدی م ادی در وجودم فر ییرا بستم ،صدا  چشمانم
  انیک ی فراموش  یزمان برا نی قرار بهتر نیکه ا دادیعقلم هشدار م  یقراربروم   و از طرف نیبار ا ریز

 رم ی بگ میبه خودم فرصت بدهم که درست انتخاب کنم و تصم توانمیقرار م  نیاست و با ا

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼. 

 

 

 

 ❣روژان  رمان❣
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 هفتم_پنجاه_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 

  سیبه سمت سرو یبه بدنم دادم و با خواب آلودگ ی .کش و قوس دارشدمی اذان ب یبا صدا صبح
 رفتم.  یبهداشت

 . دیگرفتم و خواب از سرم پر وضو

است فکر و محبتش را از ذهن و   انیاز ک ییو از خداخواستم اگر خواست او در جدا  ستادم ینماز ا به
 قلبم خارج کند . 

زنگ ساعت از مطالعه   یتا امتحان فرصت داشتم .مشغول درس خواندن شدم .با صدا یچندساعت
  ییفنجان چا کی خودم  یصبحانه را آماده کردم.برا زی و به آشپزخانه رفتم و م  دمیکردن دست کش

از  یرا باال آوردم که بنوشم دست وانینشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم .تا ل   زیو پشت م ختمیر
 د یکش رونیپشت سر فنجان را از دستم ب

 . کهیکوچ ی_قربون دستت آبج

 ز یبابا روهام اون فنجون من بود.خب برو واسه خودت بر ی_ا

 نهیشیبه دلم م  یز یریکه تو م یی_جون تو فقط چا

 کنم ی م یدوست دخترات .بگو تنبل _اره جون  

 اخه  یدار  کاری_به جون اون بدبختا چ

 زم یبر ییخودم چا یتا دوباره برا شدمیکه بلند م  یحال  در
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 شانه روهام زدم  یرو

 .دوست شدن  یبدبختن که با تو زامب  یلی_اره واقعا خ 

 زارهی واسشون وقت م بی_اتفاقا اونا خوشبختن که تک پسر خاندان اد 

 زم ی_مواظب سقف باش عز

 

 کلکل کردن با روهام و خوردن صبحانه به اتاقم رفتم و اماده شدم تا به دانشگاه بروم.  یاز کل بعد

 و مقنعه به سر کردم .  دمیپوش یمعمول مانتو بلند  طبق

مسخره   یروز  کیشده بودم که  ییهمان دختر محجبه ها هیبه خودم انداختم ،شب  ینگاه نهیآ تو
کرده  رییتغ می باورها یحاال همه  یول   ستین  یکی و باور داشتم که باطنشان با ظاهرشان   کردمیشان م
 بود.

ساعت تا شروع امتحانم وقت داشتم با عجله کوله ام را برداشتم و از  میبه ساعتم انداختم ن ینگاه
 انه خارج شدم.خ

 

توجه به او ،از نگاه پر    یبه پوششم نگاه کرد،ب زی رآمی وارد دانشگاه شدم با محسن روبه شدم  .تحق تا
  نیبه امثال محسن خودش بهتر  یتوجه یتمسخرش چشم گرفتم و به سمت سالن امتحانات رفتم ب 

 راه مبارزه بود. 

ساعت    میسواالت پاسخ دادم  و حدودا بعد ازن کیکای بود با آرامش به  ارآسانی امتحان بس سواالت
 برگه امتحان را به مراقب سالن دادن و از سالن خارج شدم . 

قهوه   شهیخودم مثل هم یتا زمان قرارم با فرزاد مانده بود به بوفه دانشگاه رفتم و برا یساعت مین
دند با لبخند به آن دو  هم به من ملحق ش بای سفارش دادم .منتظر اماده شدن قهوه بودم که مهسا و ز

 نگاه کردم و گفتم: 

 د؟ ی_سالم خوب 
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 کنارم نشست  بایز

 شما خانوم   یها ی_از احوال پرس 

 بودم  ریدرگ کمی  زمیعز دی_ببخش

 طلبکارانه نگاهم کرد  مهسا

 با ما بگرده   ادیعارش م  گهیوقته که د  یلیخانم خ  نی.ا بای _باورنکن ز

من   یکن یکه حاال فکرم  گردمیدوست شدم و م یا با ک؟من مگه به جز شما دوت  هیچه حرف نی_مهسا ا
که دوست دارم رو هم   ییکسا ستی کرده قرارن رییتغ دمی.مهسا جان ،من فقط پوشش و عقا ادیعارم م 

 نکن    تیمنو بخاطر اعتقاداتم اذ گهیتو د کنمی بدم .خواهش م   رییتغ

 

ناراحتم  رمیبه ناحق مورد قضاوت قراربگ نکهیاز ا شتریب  یز یکنم.از هرچ هیمانده بود که گر کم
 دستم گذاشت  یدست رو بای.زکردیم

نگاه به  هی.خرس گنده  یکن یکرد چرا مثل بچه ها بغض م  یشوخ  هیحاال مهسا  ای_روژان بچه شد
 کن ه یگر نیبکن بعد واسه من بش  کلتی و ه افهیق

 ی کن ی ترمانه بارش ممح  ادی از دهنت درم یرو آروم نکن هرچ یکس گهیجان لطفا تو د بای_ز

 .  دمیبلند خند هرسه

  دی گونه ام رو بوس مهسا

 خوامت ی ناراحتت کردم .من همه جوره م دی_ببخش

 

مهسا در   می و در مورد امتحان صحبت کرد میبحث را عوض کرد زی م یقرارگرفتن سه فنجان قهوه رو با
 زنگ تلفن همراهم بلند شد.فرزاد پشت خط بود  یحال حرف زدن بود که صدا

  دی_سالم روژان جان خوب 
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 د یی_سالم آقا فرزاد ممنون .بفرما

 _من دم در دانشگاه هستم

 خدمتتون. رسمی_بله چشم االن م

 

 را داخل کوله ام گذاشتم رو به بچه ها کردم  یگوش

 بدم .فعال خداحافظ   حیبعدا توض دمیقول م دینگام نکن ینجور یبرم ا دیبچه ها .من با دی_ببخش

 

 کنند از بوفه خارج شدم چمیسوال پ نکهیاز ا قبل

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌱🌼🌱🌼🌱🌼 

 

🌺🌼🌺🌼🌺🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣
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 هشتم_پنجاه_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

و آقا منشانه   یرسم  پی ت نیا دیباال پر میناخوداگاه ابروها دنشیبود .با د ستادهیدانشگاه ا یرو روبه
 بود.   دیبودم بع دهیکه من د یاز فرزاد

 سمتش رفتم   به

 _سالم.

 د یی_سالم خانوم ،بفرما

 

 زد   یخم شده بود لبخند یکه کم  یباز کرد و در حال میسمت شاگرد را برا درب

   دیی_بفرما

 نشان ندهم که از رفتارش متعجب شده ام سوار شدم .  کردمی م یکه سع یحال  در

 سوارشد و به راه افتاد  زیرابست ،خودش ن  در

 مینهار بر  یمدنظرت هست برا یی _روژان جان شما جا

 ست؟ یزود ن  یلی_االن؟خ

.خب حاال میو هم نهار بخور  میاختالط کن یکه هم کم ییجا  میاالن.به نظرم بر گهی_خب اره د
  میهردو کار رو انجام بد میکه بتون میکجا بر دییبفرما

 د یدونی.هرجا خودتون صالح م دونمی_نم
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  دهیشن یلیرو خ  ییایتالیرستوران ا  هی فیاز دوستانم تعر ی ول  شناسمیرو نم   یخاص ی.من که جای_اوک
 که نداره؟ یرادیاونجا.ا میری ام .پس م

 د یهرطور راحت کنمی _نه خواهش م

 حکم فرما شد.  نیاز حرف فرزاد ،سکوت در ماش بعد

 .میبه مقصد سکوت را حفظ کرد دنینانوشته تا رس یقرار  یط هردو

 .میدونفره نشست زیم  کیو پشت  میقسمت رستوران را انتخاب کرد نیتر دنج

 گذاشتم . زی م یام را رو کوله

 نشست  یکتش را درآورد و پشت صندل فرزاد

 _امتحان چطور بود؟ 

 د.شما چه خبر؟ خاله چطوره؟_خوب بو

 سالم رسوند یل ی_منم خوبم .مامان هم خوبه.خ

 _سالمت باشند 

 

 فقط شنونده باشم.  دادمیم حی گفتن نداشتم ،ترج یبرا یحرف 

 ،گفت:  کنمی را شروع نم یمن بحث دید یوقت فرزاد

 ندهیدارم چندماه آ ران،قصدیاومدم ا ینه.من واسه مدت کوتاه ای دیخبر دار  دونمی_روژان جان نم
 برگردم فرانسه  

 . ی.به سالمت دونستمی_نم

 سوال بپرسم ازتون هی تونمی_م

 د یی_بله بفرما 
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 د؟ ی_شما چرا انقدر خودتون رو پوشوند

 _منظورتون پوششمه؟ 

 ست؟ یپوشش ،سخت ن نیگرما ،ا نیتو ا  دیکن تی خودتون رو اذ  نقدریا دی_بله.چرا با

 . ستیپوشش رو خودم انتخاب کردم  و اصال سختم ن نیمن ا ی_ول

 !!! دیکرد  شیسال پ ستیب یخودتون رو هم سطح  خانمها   ینجور یا ی_ول

 

 گرد شده به او نگاه کردم  یچشمان  با

 ؟ یچ یعنی_

  ییمحدود هستن خانما یلیبهتره بگم خ دیشا  پوشندوی لباس نم یمدل نیا گهی االن خانمها د دینی_بب 
پوشونند.به نظرم اونا اعتماد به نفس ندارند چون اگه اعتماد به نفس   یهاشون رو م  ییبایکه ز

از   یلی.من معتقدم اونا خ کردندی نم  یانقدر خودشون رو مخف گهید بانیداشتند و باور داشتن که ز
 هستن. نیی پا یلحاظ سطح فکر 

 

که آزادانه   یستند و دخترانه یسواد  یکه حجاب دارند افراد کوته فکر و ب ییادمها   نهی_منظورتون ا
 باال هستند.  یسطح فکر  ی پوشند دارا یلباس م

پوشش   نی.روژان جان ادیپوشش رو انتخاب کرد نیشما چندماهه ا دونمیو م نه ینظرم هم  قای_بله دق
 . زمی عز  ستیدر سطح تو ن 

 هی شمیکنم ،م د،یکه با اونها ارتباط داشت یدر سطح منه ؟اگه  پوششم رو مثل دختران فرانسو ی_چ
 دختر روشن فکر با کماالت!

رشد   یو با طرز فکر غرب  دیکرد یجاست شما مدتهادر غرب زندگ نیمشکل کجاست ؟مشکل ا دیدونیم
کاال   کی عمال زن رو مثل  یول زنهیزن و مرد م نیب ی.غرب مدتهاست که دم از تعادل و برابر دیکرد
دختر   هیاگر  دیکه شما قبولش دار  ی.در فرهنگ غرب کنهیالقا م دییرو به مخاطبش که شما نیو ا  نهیبیم



 روژان

257 
 

خودش رو بروز بده .از نظر امثال شما   یظاهر  یها ییبا یز  دیکنه حتما با دایپ  تی خانم بخواد شخص
در واقع   متیگران ق یکاال کیو دلنواز و جذاب باشه مثل  ریشما چشم گ یباشه که برا یجور  دیزن با

کاال و به اندازه ارزش اون کاال بهش بها داده  کی با  کنهی م یدر فرهنگ مورد نظر شما ارزش زن برابر 
.شما   کنهیاهانت رو به زن ها م نی شتریب خوادیزن م یرو برا  یکه برهنگ ی.همون فرهنگ غرب   شهیم

 نی.اره حق با شماست من چندوقته به ادیاریم نیی فکرهاتون پا نیبا ا شان و منزلت خانمها را 
بپوشم که به چشم شما   لباس یجور  دیمن با نکهیخسته شدم از ا نهیا لشیآوردم و دل یپوشش رو

  نکهی. اگر اکردیمنو نگاه م  یارزش بودم که هر رهگذر  یانقدر ب  نکهیباشم.خسته شدم از ا بایز ونیآقا
باشه    ه،ی نشان دهنده عقب افتادگ فتهیبه اندام من ب ونیاز آقا یبعض دهیچشمان در خوامیمن نم

 اون ارزش قائلم.  یدارم و برا ین ییپا یمن سطح فکر 

باال و تشخص هستش پس قطعا   ینشون دهنده سطح فکر  یفرزاد به قول خانجونم  اگه برهنگ آقا
  کی دیسطح فکر بهتره بر نینظرم شما با ادارند.به  یباالتر  یاز ما متشخص تر و سطح فکر  وونایح

 . دیو باهاش نهاربخور دیکن دایخانم همسطح خودتون پ

  یفرزاد از رستوران خارج شدم و برا یکوله ام را برداشتم و بدون توجه به صدا زدن ها تی عصبان با
 دست تکان دادم و به خانه خانجون رفتم.  ی تاکس نیاول

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی ه_دوستانتان_معرف#لطفا_کانال_را_ب

 

 

🌼🌺🌼🌺🌼🌺 

 

🌼🌱🌼🌱🌼🌱 
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 ❣روژان  رمان❣

 نهم_پنجاه_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

خانم جون در را باز کرد با   نکهیرا زدم تا ا فونیدر حال انفجار بودم،چندبار پشت سرهم آ تی عصبان از
 کرد یگرد شده به من نگاه م یچشمان

 ی خوای_سالم خانجون .مهمون نم

   یچرا انقدر ناراحت  زمیتو عز  ای_ب

 . گمیاول به مامان زنگ بزنم چشم واستون م دی_بزار

 

آن پرت کردم و شماره مادرم را گرفتم بعد از چند لحظه   یرفتم و کوله ام را رو  یسمت تخت چوب به
 دی به گوشم رس شیصدا

 __سالم. 

 رو انتخاب کن    یکی خود فروخته  یپسره اجنب من و اون  ن ی_سالم.مامان لطفا ب

 شده روژان ی_چ

  یخانمها هیشب   پتونیت گهیم کنهی پررو پررو تو چشمم نگاه م   گهیم یپسر گستاخ به من چ  دیدونی_م
 .  شهیسال پ ستیب

 منفجر شدم  تی خنده مامان که بلند شد از عصبان یصدا
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کنه .مامانم خانم من   نیکه مثل شما به پوشش من توه دیکرد دایرو پ  یکیچون  دیبخند  دمی_اره با
  یدی.شننهی بی م یحجاب   یب یرو تو یمثل فرزاد نشم که روشنفکر  یرت ی غ یزن مرد ب یول  رمیحاضرم بم 

اون   توحرف اون پسر   یوقت به من زنگ نزنه.تا وقت چیه گهیمامان !زنگ بزن بهش بگو روژان مرد د
 ی .باارمزی پامو اونجا نم گهیخونه است من د

 

 بزند تماس را قطع کردم.  یاجازه بدهم مادر حرف  نکهیا بدون

 دستم را گرفت و به سمت تخت برد خانمجون

 یدیشده که انقدر خودتو عذاب م  یچ نمی بب  نیبش  ای_ب

 غرورم که فرزاد نابود کرده بود.  یپرت کردم تو آغوش خانمجون و زار زدم برا خودم

رو فراموش کنم   انیبتونم ک دی پسره فرصت بدم شا ن یه به ااگ کردمی_خانمجون من احمق فکر م 
همه اختالف   نیزنده بمونم .فکر کردم حاال که ا انیبدون ک تونمیکردم باور کنم که من م ی.سع

پسره   نیا ابه اصرار مامان رفتم سرار قرار ب   یبزارمش کنار .وقت تونمیبا من و خانواده ام داره م یفرهنگ
به اون محبت کنم.خانمجون پسره محترمانه پوششم رو  انی ک یبه جا تونمیم  کردمی احمق فکر م

بدون حجاب  هیمنم مثل بق خواستی.دلش م ی مسخره کرد و منو متهم کرد به عقب موندگ
.نه    رمیپسره کجا.خانجون کاش بم  نیکه عاشقش شدم کجا و ا یرت یو باغ   ایبا ح انیباشم.خانجون  ک 

 خانجون   کنمیدارم دق م انیک  یکنم و نه ب  یزندگ انی با ک تونمیم

 

 را پاک کرد  میام اوج گرفت خانم جون مرا از آغوشش جدا کرد و اشکها هیگر

بخاطر   هی .هرچقدر که بق زمی.به خدا اعتماد کن عز نمی نکن نازن هیقربون اشکات بشم من.گر ی_اله
و اگه   کنهی .خدا خودش به عشق پاکت نگاه مدارتهیخدا خر نهیمهم ا ستیکنن مهم ن تتیپوششت اذ

 زم یاستراحت کن پاشو عز کمیداخل خونه  می.پاشو بریکن یازدواج م انیبه صالحت باشه با ک

 شما رو هم ناراحت کردم .  دی _چشم.خانجون ببخش

 .  زمی _خداببخشه عز
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 اختمان رفتم.خانم جون به داخل س با

  یگوش یبه اسم زهرا که رو  دمیکش ی م ازهی که خم  ی.درحال دمیاز خواب پر یزنگ گوش یبا صدا عصر
 انداختم. ینگاه  کردی م ییخودنما

 تماس را وصل کردم  انی از ک یخبر   دنیشن اقیگذشته بود با اشت دارمانید نیاز آخر یمدت

 شادش لبخند به لبم آورد  یصدا

 قصه ها ی_سالم بر بانو

 ؟ ی_سالم زهرا جونم خوب 

 _مگه مهمه واست خانوووم 

 .وونهی_معلومه که مهمه د

 ی زدیهرروز بهم زنگ م نی_واسه هم

 

 دم یخند

 بود  نیواسه هم قایدق گهی_اره د

 ی شما خوبم .شما چطور   یها یکه.من که از احوالپرس  ستی_رو ن 

 شدم   یعال   دمیاالن که صداتو شن نی_من هم

 کنه ی _قربون خودم برم که صدام مثل آرامبخش همه رو آروم م

 ان؟ یک قایهمه دق نیا یآ ی_آ

 ان ی ک قای_مثال دق
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 !؟ی_چ

 د یخند

 داداشمه انی_منظورم ک

 کرد  دنیقرارتر از گذشته شروع به تپ  یاسمش قلبم ب دنیشن  با

 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 #ادامه_دارد 

 

 

 

🌼🌱🌼🌱🌼🌱🌼 

 

🌼🌼🌼 

 

 ��روژان رمان��

 #پارت_شصتم

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو
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 گرفتم  یام شود .نفس یزهرا متوجه تالطمات درون  خواستمینم

 _حالشون خوب بود؟ 

   رهینتونه تماس بگ  یچندروز  دی_اره خداروشکر .گفت شا

 _چرا  

   یبرن مهمون خوانی اگه اشتباه نکنم گفت م ی ول دمینفهم قی_دق

 ؟ ی_مهمون 

 

   دیخند

 دارن   اتی بود عمل  نیمنظورش ا ؟فکرکنمی بابا تعجب کرد هی_چ

 

 رمق زمزمه کردم   یقلبم را فشرده کرد ب انیشد فکر شهادت ک یته دلم خال  اتیاسم عمل دنیشن  با

 ات؟ ی _عمل

  یول زنهیقلبم تو دهنم م دمیشن  یودم از وقتخ یبزنم ول یحرف تونمی_اره . روژان ،جلو مامانم نم
 بروز بدم .  تونمینم

  انیمامان نگفتم، اخه همش تو هول و والست .همش کنار تلفن نشسته و چشم بهش دوخته تا ک به
 نکهیاز ترس ا زمیاشک بر یچقدر اوضاع تو خونه داغونه .جرات ندارم از دلتنگ  دونهیزنگ بزنه.خدا م
 تاب تر بشه.  یو ب  نهینکنه مامان بب 

 نجا؟ یا یا ی ب یخوای م زمیدلتنگت بشم عز یفدا ی_اله

 بشه .  یکنم تا دلم خال هیو اونقدر گر  نمیدنج بش یجا هی خوادی_اونجا که نه دلم م

 مام زاده صالح؟ ا میدنبالت بر امی ب یخوای_م
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 نباشم ؟  ؟مزاحمت یندار  ی_کار 

 دنبالت  امی.آماده شو مزمی عز  ی!.تو تا ابد مراحمهیمزاحم چ وونهی_د

 یدردودل کنم .ممنونم که هست دیبا یبا ک دونستمینم ی_ممنونم ازت اگه تو نبود

 ؟ یندار  ی_قربونت بشم .فعال کار 

 _فدات فعال 

 

 ام را آرام کند . یدل نگران توانستیتو اون لحظه، امام زاده صالح م فقط

 شمس به راه افتادم یبا خانم جون به سمت خانه اقا یآماده شدم و بعد از خداحافظ عیسر

 

 شمس توقف کردم . یعمارت اقا جلو

 زهرا تماس گرفتم   با

 زم یعز ای _زهرا جان من دم در خونتونم ب

 تو؟  یای نم زمی_باشه عز

 سالم برسون به خاله  ایزود ب زمی_نه عز

 .اومدم رسونمی رو م  تی _بزرگ

 

 را قطع کردم .   تماس

 آرام شود .  ی فرمان گذاشتم تا کم  ی سردرد گرفته بودم ،سرم را رو ،ینگران  بخاطر

 سرم را باال گرفتم . شهیخوردن چند ضربه به ش با
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 شمس رو به رو شدم .  یاقا با

 

 شدم دهای پ نیعجله از ماش  با

 خانواده خوبن؟  دیشمس خوب هست ی_سالم آقا

 ؟خانم بزرگ چطورن؟ ی.شما خوب  می_سالم دخترم خداروشکر ماخوب 

 هم خوب هستند سالم رسوندند شونی_ممنونم ا

 داخل  میبر دیی ،بفرما دیستادیا نجای_سالمت باشند .چرا ا

 _ممنونم ،منتظر زهرا جون هستم 

 

 به زهرا چشم دوختم اطی باز شدن درب ح با

 _سالم آقاجون 

 .  زمی _سالم عز

 

 شمس رو به من کرد  یاقا

 . دی_خوش بگذره بهتون .سالم به خانم بزرگ و خانواده برسون

 .رسونمی رو م تونی_چشم بزرگ

 _خدا حافظتون باشه. 

 

 شد  و من به سمت امام زاده صااح به راه افتادم  نی شمس زهرا سوار ماش یاز رفتن اقا بعد
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 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

@romanrozhan 

 

🌼🌼🌼 

 

🌺🌺🌺 

 

 

 ❣روژان  رمان❣

 کم ی#پارت_شصت_

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 . مینشست  حی ضر یرو روبه

 دستم را گرفت:  زهرا

 م؟ یدید نجایبار همو ا  نیاول ادتهی_روژان 

 جواب سوالم رو بده  ادی _اره ، اون روز من حالم خوب نبود .به استاد زنگ زدم ب
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باهات   ی وقت  دونهیمن کنارش بودم .خدا م یزنگ زد  ی،وقت دیخر میبر انی_اون روز قراربود من و ک
 . شهیدختر م کیدل نگران   انیکه ک دمی دیبار م نیحرف زد چقدر نگران شد. واسه اول

. اون می بود تصادف کن کیچندبار نزد کردی نم نیبه سرعت ماش  ینگرانت بود که اصال توجه اونقدر
 انقدر نگران بشه. انیباعث شده ک  یبفهمم چ   خواستیلحظه دلم م

بهش حق دادم که نگرانت بشه .همونجا حدس زدم که دل داده وگرنه محال   دمت،یجا د  نیهم یوقت
 داشتم؟ یه حس اونجا چ یدونینگران بشه.م نقدریبود ا

 ی _چه حس

 ی حسود  یبای_حس ز

 

 خنده   ریز زد

 به حال و روز خوشم؟  یکردیحسادت م   قایدق ی.به چ وونهی_د

 بجز من نگران شده  گهیدختر د هیکه داداشم واسه  نی_از ا

 کرد ی م دایحال رو پ  نیمن بود هم یهم جا گهید  یبود و قطعا هرکس انیآقا ک  یاز مهربون  نی_ا

 _روژان؟؟ 

 _جانم 

 ؟ یبه خودت بش  انیکه منکر حس ک  یدار  ی_تو چه اصرار 

شمس    یخودم از هر حرکت آقا یمثل تو برا خوامینگاه کنم و نم هیبه قض نانهیواقع ب خوامی_من م
 و مجنون بسازم.   یلیل دهیقص کی

 

 بغض کرده به چشمانم زل زد و زمزمه کرد: زهرا
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 دلبسته تو بود. انیکه ک کنمی شم برگرده ، بهت ثابت مسخت بگذره و دادا یروزها نیا ی_وقت

 

 شانه ام گذاشت:  یسر رو هیگر با

 مگه نه؟ گردهیبرم انی_ک

 من. وونهید  گردهی_معلومه که برم

 

 دم یسر زهرا کش یگونه ام ،دست رو یرو دیچک  اشکم

 که دوست داره. روژان؟ گهیخودش بهت م گرده،ی_برم

 

 دم یکرده نال بغض

 زم ی_جانم عز

.حاال که قول داده زنهیقولش نم ری وقت ز چیبه تو قول داد سالم برگرده مگه نه ؟اون ه انی_ک
  گردهیبرم

 

 . دیکوب یم وار یافتاده خودش را به در و د ری که در قفس گ یهمچون پرنده ا قلبم

 .زدی بوسه م  انمیبر سر خواهر دردانه ک میآمد و لب ها  یسر زهرا فرو م یمهابا رو یب میاشکها

قراردارد که هرلحظه ممکن است جانش   ییدر جا نتیزتریعز یبدان  نکهی.ا کردمیاش را درک م  ینگران
 . ردیگ یجان م  فتدیبه خطر ب 

 

   حیدادم و چشم دوختم به ضر هیتک  واریرا به د سرم
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 هم افتاد. یرو میکم کم پلکها  ختم،یاشک ر قهیچند دق دانمینم

 زدی بود و لبخند م ستادهیا میروبه رو یشگیبا همان لبخند هم انیک

 .کردمیتعجب نگاهش م  با

 لب زد:  آهسته

 _سالم روژان خانم

 نجا؟ ی_س س سالم شما ،ا

 ؟ یکنی کارمی چ نجایا نجا؟شمایا امیم رهی گی_منم مثل شما، هروقت دلم م

   اتیعمل دی _من با زهرا اومدم .نگران شما بود گفت رفت

 

 زنان گفت:  قهقه

 _واقعا؟پس کجاست لوس داداش؟ 

 

 کس تو امام زاده نبود .  چیه یانداختم ول یتعجب به اطرافم نگاه با

 . انیمن بودم و ک فقط

  میباهم اومده بود دی_باور کن 

 

 د یخند

 د؟ یکه نکرد یزهرا فضول  د؟مثلیکه دادم رو خوند ی_ نامه ا
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 زدم:   لبخند

 دیصبر کنم تا برگرد  دی_نه نخوندم .خودتون گفت

 باشه!  دیبخون  گهیدوروز د یکی_

 خونمیبعد چشم م د،یایب  کنمی _صبر م

 

 لبخند زد و من جان گرفتم از لبخندش :  دوباره

  دی .حاللم کنامی وقت ن چی و ه نجا ی _روژان خانم ممکنه من بمونم هم

 

 تکان داد یخداحافظ  یامام زاده شد دستش  را برا اطی د حوار دمیبه سمتش دو تا

 زدم :   ادیتمام وجود فر با

 _نههههه 

 

 . دمی که به صورتم خورد از خواب پر یضربه آرام با

 هوش و حواسم برنگشته بود . هنوز

 یم انی و سرگردان دنبال ک زانی ها اشک ر وانهیو مثل د دمیامام زاده دو اطی عجله به سمت ح با
 گشتم . 

 شدن دستم به زهرا نگاه کردم نگران لب زد:  دهیکش با

 ؟  یچرا هراسون زم یشده عز ی_روژان چ
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 نشستم و از ته دل زار زدم:  نیزم  یاذان دو زانو رو یبلند شدن صدا با

 قولش!  ری ز زنهی قولش ، نم ری ز زنهیمگه نه؟اون نم گردهیبرم انیمگه نه ؟ک ی_خدااااا مواظبش

 

 . ختیمن اشک ر یو هم پا دی مرا به آغوش کش زهرا

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌺🌺 

 

🍀🍀🍀 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_شصت_دوم 

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو
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 . میکه اطرافمان تجمع کرده بودند به داخل امامزاده رفت ییکمک خانمها با

 نشست و آن را به سمتم گرفت  میآب در دست داشت  رو به رو وانیکه ل یدرحال  یجوان  خانم

 زمی عز یر ی م یاز حال  یآب بخور .دار  یکم  ای_ب

 ممنونم  خورمی_نم

 

 کرد   کیراگرفت و به لبم نزد وانیل زهرا

 . کنمیمبخور  .خواهش  کمی_روژان 

 

 .دم یآب نوش یرا گرفتم و جرعه ا وانیل باالجبار

 

 ام یتا من ب ن یبش ستیتو اگه حالت خوب ن  زمینماز بخونم .عز خوامی_روژان جان من م 

 دلمو آروم کنه .  تونهینماز بخونم ،االن فقط نماز م خوامی_نه  منم م

 .پس پاشو نماز جماعت شروع شدزمی_باشه عز

 

 .  میستادیا در صف نمازگزاران هردو

 و سالم به من و خانواده اش  برگرداند. حی را صح انیو ائمه قسم دادم که ک اءی را به اول خدا

 سفربرگشت  چادر بپوشم .  نیسالم از ا انیکردم اگر ک  نذر

 دلم آرام گرفت با زهرا از امام زاده خارج شده و به سمت عمارت جناب شمس به راه افتادم یوقت

 ؟یدید  یتو امامزاده چه خواب  یبگ یخوای _روژان .نم
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 لرزان گفتم ییو خوابش با صدا  انیک یادآور ی با

 .در موردش حرف بزنم خوامینکن.نم  فیکس تعر چیواسه ه یدیهروقت خواب بد، د گهی_خانجونم م

 

 زده نشد .  نمانیب  یحرف  گرید

 عمارت نگه داشام، دست زهرا را گرفتم با خجالت و من من کنان گفتم:  یرو روبه

باشه  یچه زمان  کنهینم  یتماس گرفت خبرش رو بهم بده .فرق انی ازت اگه ک کنمی_زهرا خواهش م
 اگه نصف شب باشه !قبوله؟ یحت

 خونه؟   میبر یای .نمدمیهرموقع تماس گرفت بهت خبرم  زمی_باشه عز

 برم، خانجون منتظرمه دیبا روقتهید گهی_نه د

 .سالم به خانجون برسون ی_ممنون که اومد

 .باشه چشم .تو هم سالم به خاله برسون خداحافظزمی بود عز فهی_وظ 

 خونه زنگ بزن.خدا حافظ  یدی_رس

 

پناه آورده   میبه کتابها  انیک الیفرار از فکر و خ  یکه برا یبا زهرا گذشت .دوهفته ا دارمیاز د دوهفته
 امتحانات و دانشگاه کرده بودم .  ری بودم  و خودم را درگ

 .  زدمیرد تماس م ای و  دادمیتماسش را پاسخ نم ایدوهفته فرزاد بارها تماس گرفته بود و من  نیا در

 

 . شدیمتنش حالم بد م دنیر ان کتاب را خوانده بودم که از د.انقدروز امتحاناتم بود   نیآخر

 م، یمثل آب خوردن بود برا امتحانش
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 پاسخ دادم و از سالن امتحانات خارج شدم.  قهیدق  ستیدر عرض ب  

 کردم .  یمجاز  ینشستم  و خودم را مشغول  فضا  بایها به انتظار مهسا و ز مکتیاز ن  یک ی یرو

چشم گرفتم و به سمت صاحب   ی،از صفحه گوش  یسالم  ینگذشته بود که با صدا شتریب قهیدق چند
 انداختم  یصدا نگاه

 من استاده بود. یروبه رو  فرزاد

 باال داده .گفتم ییگرد شده و ابروها یچشمان  با

 

 سالم.  کی_عل

 نم؟ی کنارتون بش تونمی_م

 اصال.  ری _نخ

 اه انداختمسالن جلسات،نگ  گر،دریاز او گرفتم و به سمت د نگاه

 امرتون؟  دی_نگفت

 د یندارم .اومدم امروز ازتون خواهش کنم  به حرفم گوش بد ی_امر 

 نمی بی شما نم یحرفها دنیشن  یبرا  یلی_من دل

 که عاشقت شدم  نیباالتر از  ا لی_دل

 

گردنم به گوش او هم  یشکستن مهره ها یبا شتاب گردنم را به سمتش چرخاندم که صدا چنان
 . دیرس

 

 #ادامه_دارد 
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   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌺🍀🌺🍀🌺🍀 

 

🌺🌺 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_شصت_سوم 

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 دکتر  یشده اقا یم یمدتهاست قد ی مخ زن وهیش نی_فکر کنم ا

 نداشتم   یبه مخ زن ازیوقت ن چی_من ه

  کردند یشما م  زونیو خودشون رو آو شکوندنی نبود همه واسه شما سرو دست م ادمی_بله 

 کنه یکه توجه منو به خودش جلب کرده ،داره برام ناز م  یهست ینفر  ن یبوده و تو اول نطوری هم قای_دق

 _ناز !اونم من! 

 

 دم یتوجه به او خند یب
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واسش ناز   دیکه با یم هم شما اون اگه بود ی،حت ستمی من اهل ناز کردن ن یدکتر اشتباه گرفت  ی_آقا
 د یستیکنم ن

 ه؟یمشکلت بامن چ  قایدق یبگ شهی_م

 ندارم با شما   ی_من مشکل

 . یاون روز من بد برداشت کرد یروژان تو از حرف ها  نی_ببب

 یخوبه که حجاب نداشته باشه .دختر  یهم درست برداشت کردم .از نظر شما دختر  یل ی_نه اتفاقا خ
 زهی عشوه بر دیکه رس یهرپسر  یکنه و برا شی .هفت قلم آرا رونیب زه یکه موهاش رو به بر

 

دخترا رو بخاطر حجاب و اسالم بستن ،بدم   یدست و پا نکهینظر منه ؟من فقط از ا نیگفته ا ی_ک
 . شده تهیمدرن اینه االن که دن مهیپوشش واسه قد نی.گفتم اادیم

اشون  فته یکه شما ش  یغرب یکه االن تو کشورها یبند و بار  یو ب    ی_اسالم با فحشاو فساد جنس
تو  یو عفاف و حجاب  به اسم آزاد ایمخالفه.اگه همه  خانمها بدون ح  گذارن،یم یآزاد د،اسمیهست

 . ستیمستحکم ن یخانواده ا چیه گهیشهر جولون بدهند د

چون  رهیو م  زارهیم نهی بهتر از شما بب یکی یوقت گهیال شماست دو روز د دهی که ا یفرزاد اون زن آقا
 .هیچ  ایح  دونهینم

و واسش   ادیب  بایخواد زنش به چشم همه  ز یکه م یچون مرد دیشما و طرز فکرتون هم مقصر البته
 اجازه رو داده . نینه،  به همسرش ا  ای ننیاندام زنش رو بب  هینداشته باشه که بق یفرق

 د یمن بش الیخ  ی.بستم ین دیکه شما دنبالش هست یاون آدم من

 

آدم متحجر منو   کیکه ساکنش هستم به چشم  یدوست ندارم تو کشور  یول  ستمین رتی غ ی_من ب
 نگاه کنند  و قضاوت بشم.در فرانسه زن ها آزادن هرطور که دوست دارن لباس بپوشن و رفتار کنند  
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 وسط حرفش   دمیکه از بحث کردن با فرزاد خسته شده بودم پر من

 

از خونه هاشون تنها   کنندی شب جرات نم یفرانسو یچهارم زن ها کی از  شیکه ب نهی_حتما واسه هم
 . کنهیم دادیزنان اونجا ب  هی، چون خشونت عل  ونر یب  انیب

هاشون رو پر   بیبودن که ج نیفکر رو انداختن تو سر امثال شما فقط به فکر ا ن یکه ا ییفرزاد اونا اقا
 پول تر کنند. 

 بشه.  جادی ا ییباعث شدند فرهنگ مصرف گرا یحجاب   یرواج ب با

 . کردندی م یو ارزش گزار  دندکریکاال نگاه م کیبه جنس زن به عنوان  نکهیبرا عالوه

و پوشش کردند که زن ها همه وقت و پولشون  رو صرف    شیزنان رو غرق تجمالت و نوع آرا  اونقدر
رفت   ادشونی باشند .  ونیهم تراز آقا یاز لحاظ علم توننیرفت که م  ادشونیخود کردند و  یب  یزهایچ

 باشند.  یدم دست دیارزششون چقدر باالست و نبا

بهتره   میکه من و شما باهم دار   یا دهیبا اختالف عق  ی است در ثان  دهیفا یدکتر بحث کردن ب یآقا
 همون فرانسه   دیو برگرد  دیمنو فراموش کن

 _اما

 برم .خدانگهدار  دیمن با دی_ببخش

 

 توجه به فرزاد از کنارش گذشتم .  یب

انه خانم جون به راه افتادم.دلم شدم به سمت خ نیسوار ماش روم،یدادم که من زودتر م  امیمهسا پ  به
 را کرده بود. انی ک یهوا بیعج

 دکتر غرب زده کجا .  نیبود کجا و ا یو پاک دامن  رتیمورد عالقه من که نماد غ مرد
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 من خط بزند .  یاز زندگ شهیهم یفرصت با مادر صحبت کنم تا فرزاد را برا ن یگرفتم در اول  میتصم

 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 #ادامه_دارد 

 

 

🌺🌺🌺 

 

🌺🌺 

 

 ❣روژان  رمان❣

 چهارم _شصت_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 زنانه دم در شدم.  یمتوجه کفش ها اطیورودم به ح با

 مادرم را شناختم . یتر که شدم کفش ها کینزد

 فعال شد .  میاسمم از زبان مادر ،رادارها دنیوارد خانه شوم که با شن خواستمیم

 . ستادمیفال گوش ا ییسر و صدا چیه بدون

 قطعا تکه بزرگم،گوشم بود. دیدیحال م  نیپدر مرا در  ا اگر
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 مامان:  یرا دادم به گفته ها حواسم

!هم   لدایبهتر از پسر ه ی.اخه ک دی شما باهاش حرف بزن   کشهی_مامان جان، روژان بچه اس عقلش نم 
 کرده و خانواده داره هم دکتره.  لیبا کماالته هم تحص

پس بزار خودش   دهیو اگه به سن ازدواج رس یشوهرش بد یخوای_سوده اگه روژان بچه اس چرا م
 بده ص یانتخاب کنه .روژان  اون قدر عاقل هست که خوب و بد رو تشخ 

 

 . اوردیبال رو سر پوشش نم  نیا دادیم ص ی_مامان جان اون اگه خوب و بد رو تشخ 

  ی کنیم یاونقدر خانم شده و با اون حجاب برازنده تر شده بده؟به نظراتش احترام بزار چرا کار  نکهی_ا
 ؟سودهیکن لیکه خواسته هات رو به  بچه هات تحم اددادمی نویبشه ؟من بهت ا یازتو هم فرار 

  نیبا ا رهباهاش رفتار نکن. واقعا بچم حق دادوساله  یدخترت هم عاقله و هم بالغ ،پس مثل بچه ها 
 بشه  ی اخالق تو از خونه فرار 

 _وااااا مامان 

 

 بودم .  دهیشن یبس بود به اندازه کاف گرید

 فرصت بود که با مادرم صحبت کنم و شر فرزاد را از سرم کم کنم نیبهتر االن

 شده ام . اطیانگار که تازه وارد ح از در فاصله گرفتم  یکم

 بلند از همانجا دادزدم:  یداص با

 ؟  دیستیخونه ن ی_اهال

 

 جون در را باز کرد و با لبخند گفت:  خانم

 میداخل مهمون دار ای.بی خسته نباش  زمیتو عز  ای_ب
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 هست مهمونمون؟ ی_واقعا!ک

 ،مادرته  ستین  بهی_غر

 

 و به داخل رفتم.  دمیخانم جون را بوس  گونه

 مبل نشسته بود  یرو مادرم

 دیاریم فیتشر دیطرفا.نگفته بود نیبانو .از ا کنمی _سالم عرض م

 گرفتم؟یاز تو اجازه م دی_واسه اومدن به خونه مامانم با

 یز یچ یگوسفند  یگاو دیدادی.گفتم اگر خبر م دیاری_ جسارت نکردم خدمتتون، بله شما صاحب اخت
 میکردی م یجلو پاتون قربون

  یزبون دار _ماشاءاهلل چهل گز 

 .انهی شهیواقعا چهل گز م نمی _با اجازه اتون من برم تو  اتاقم زبونم رو متر کنم بب

 شمیزبون تو نم   فی_من حر

 

 را عوض کردم.  میخنده به اتاقم رفتم .لباسها با

 به اذان ظهر نمانده بود. یز ی ،چ رمی رفتم تا وضو بگ یبهداشت   سیسرو به

 او و مادرم رفتم  شی به پ  خواندیخانم جون که مرا فرام یصدا با

 _جانم خانجون 

 یبخور خسته ا ییچا ایب  زمی _عز
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 چشم دوخته بود. ونیزیتفاوت به من به برنامه تلو یبه مادرم کردم که ب ینگاه

 

  آدم مزاحم هیخستم .بخاطر وجود  یل یخانجونم .اره واقعا امروز خ ی_قربونت بشم که انقدر به فکرم 
 خسته شدم  یادیکه از قضا دکتر هم بود ز

 

 اسم دکتر آمد مادرم همچون برق گرفته ها گفت:  تا

 _فرزاد اومده بود سراغت؟ 

 دیمن رو بهش نداده بود یبرنامه کالس نی_بله.مگه واسه هم

 گفت؟ یم یچ نمی حرفها بگو بب نیا ی_به جا

دادم   یرد منم بهشون جواب منف ک یخواستگار  می_در مورد حقوق زنان تو فرانسه باهم بحث کرد
 تموم شد 

 

 ی بعد خواستگارت رو رد کن  یالزمه  نظر من و باباتو بپرس یکنی روژان.توفکرنم یخودسر شد یل ی_خ

زنش   دهیم  حی و ترج رتهیغ یکه ب ی.مامان جان من با آدمدی_مگه شما و بابا قراره باهاش ازدواج کن
  یمن اصال دوست ندارم برم فرانسه زندگ ی.درثان کنمیجولون بده ازدواج نم ابونیبدون حجاب تو خ

رو با    حرفاممن   دینزن یدکترتون با من حرف  یدر مورد اقا گهید کنمی کنم مامان جان ازتون خواهش م
 تو اتاقم رمیخودش زدم. با اجازه اتون م

 گفت   یجون با ناراحت  خانم

 زم یعز ینخورد  یی_چا

 خورم یخانجون بعدا م دی_ببخش
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 کنم.  ازی خودم راز و ن یبا خدا یبه اتاقم برگشتم .جانمازم را پهن کردم تا قبل از وقت نماز کم  یباناراحت

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

@romanrozhan 

 

🌺🌺🌺🌺 

 

🌺🌺🌺🌺 

 

 ❣روژان  رمان❣

 پنجم_شصت_پارت #��

   یاطم_زهرا_فسندهینو# ��

 

 

 گذشت.  یجواب رد من به فرزاد م  یاز ماجرا یروز  چند

برگشتم به خانه   یبرا  یاصرار  گرید ینزد و مرا به حال خود رها کرد حت یبا من حرف  گرید مادرم
 نداشت. 
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 آمد .  یاز دستم بر نم  یکار  یناراحت بودم ول  اری مادر را رنجانده بودم بس نکهیا از

بود  که فرسنگ ها   یانیتعلق داشتن قلبم به ک نشیاشتباه بود، مهمتر لیمن با فرزاد به چنددل ازدواج
 از من فاصله داشت. 

نشسته بود وطبق    زیآشپزخانه، پشت م یاز دانشگاه برگشته بودم که متوجه روهام شدم که تو تازه
 . کردی م یخانم جان دلبر  یمعمول برا

 سرش زدم:  یرو  فمیبا ک آهسته

 ! یکنیم یواسه دختر مردم دلبر  یم روشن! نشست _چشم

 شد.برو مزاحم منو  و عشقم نشو. داتیتو از کجا پ  وونهی_د

 

 بلند شد:  ش ی،که صدا چاندمی را گرفتم و پ گوشش

 ؟ دهیم  ی. ول کن گوشم دراز شد.جواب دوست دخترامو کیآ ی_آ

 

 :  دمیخند

 زم ی _خودم ،غصه نخور عز

 

 روبه من کرد:  دیخندیکه م  یدر حال  خانجون

 دراز گوش شد !  هی_گوش پسرم نکش، شب

 

 خنده    ریدغدغه زدم ز یگرد شده به خانم جون زل زد و من ب  یبا چشمان  روهام

 شد   ریاز آشپزخانه خارج شوم که دستم در دستان روهام اس خواستمیم
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 سرعت   ن یحاال.کجا با ا ی_بود

 

 شروع کرد به قلقلک دادنم .مبل پرت کرد و  یو رو دیمرا کش میایبه خودم ب تا

 کرد.   یحساسم و از نقطه ضعفم استفاده م میپهلوها یمن رو  دانستیم نامرد

 بزنم .  یبهداشت سی به سرو یالزم است سر  کردمیکه احساس م دمیخند آنقدر

 التماس افتادم:  به

 روهام مردم .نکن .جون من، ولم کن   ی_وا

 غلط کردم عمرا ولت کنم، زود باش  ی_تا نگ

 گم یدل درد گرفتم روهام ولم کنم .باشه م-

 _زودبگو منتظرم 

 ولم کن   ی_غلط کرد

 _بگو خودم غلط کردم  

 ی خودت غلط کرد گهی_گفتم د

 اد یکه جونت درب  دمی_باشه پس انقدر قلقلکت م

 غلط کردم ولم کن دی_ببخش

 خواهر عاقلم.  نی_آفر

 

 کرد.  میو رها دی گونه ام را بوس روهام

 .  دمیدو یبهداشت  سیبا عجله به سمت سرو  
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 . دیخنده روهام از پشت سر بگوشم رس یصدا

 

 

 

 

 برگشتم . ییرای را عوض کردم و بعد از خواندن نماز ظهرم به پذ میلباسها

 بود. ونیز یتلو یکردن کانالها نیی مشغول باال پا روهام

 نشستم:  کنارش

 قا؟ یدق یگردیم  ی_دنبال چ

 ،که نداره.  یو حساب  برنامه درست هی_دنبال 

 اون .چه خبر از مامان و بابا ؟حالشون خوبه؟  الیخ  ی_ب

 _مگه مهمه؟

 ه؟ یچه حرف نی_معلومه که مهمه ،ا

 خونه .  یگشتی_اگه مهم بود برم 

.حوصله بحث کردن و   گردمیازدواج با فرزاد بر نم  یمامان برا  یبخاطر اصرارها یدون ی_خودت م 
 رو ندارم   دنیشن  خیتوب

 ؟ یای چرا نم ستیدرکار ن  ی_حاال که فرزاد

 ؟ یچ یعنی_

 برگشته فرانسه شهیم یسه روز  یعنی_
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 ذوق به چشمانش زل زدم با

 ؟یگی _جون روژان راست م

 _به جون تو  

 

 بار بوسه به گونه اشم زدم. نیدستانم سرش را گرفتم و چند با

 از خود دور کرد  مرا

 برم صورتمو بشورم  دیشد با سی _برو اون ور دختره چندش ،حالم بد شد.عه عه گونه ام همش خ

 و ...  دمیرو بوس   تیغی هم دلت بخواد، صورت مثل جوجه ت  یل ی_خ

 

 ام به حرفم ادامه ندادم و به سمت اتاقم رفتم. یزنگ گوش یصدا دنیشن  با

   کردی م ییخودنما  یگوش  یزهرا رو اسم

 _سالم.زهرا جون

 یسالم روژان جونم.خوب _

 خبرم    یماهه ازت ب کی کی ؟نزد  ییدای؟خانم کم پ  ی_فدات بشم تو خوب

 مامان بودم ری بود درگ یبستر   مارستانیراستش ،مامان ب   زمیعز دی_ببخش

 

 . شستینفر داخل دلم رخت م کیبه جانم افتاد ،انگار  دلشوره

 حال خاله چرا بد شده؟ زمیبده عز ی_خدا سالمت
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 : دیو هق هق کنان نال  هیزد گر زهرا

 کس خبر  نداره فقط گفتن  محاصره شدن و ممکنه .   چی.ه میندار یخبر  انی از ک شتریهفته ب کی_

 

دهانم را باز و بسته کردم و   ژنیاکس یذره ا یرفت برا ادمی دنیچه گفت ،نفس کش  دمینشن گرید
 راه نفسم باز شود.  یتا کم لباس بردم   قهیدستم را به سمت 

  یاهیگفتن روهام چشمانم بسته شد و من در س اخدای یاعصابم بود با صدا یزهرا رو هیگر یصدا
 دم ینفهم  یز یچ  گریمطلق فرو رفتم و د

 

 

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

 

🌺🌺🌺🌺 

 

💐💐💐 



 روژان

287 
 

 

 ❣روژان  رمان❣

 

  ششم_شصت_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 به دستم بود.  یچشمانم را باز کردم درون اتاقم بودم و سرم یوقت

 شد .  یدوباره چشمانم باران  فتدی ب شیکه ممکن بود برا یو اتفاق   انیک یادآور ی با

 رفت .  یاز جلو چشمانم کنار نم  شی خنده ها رینگاه آخرش ،تصو ریتصو

 که ممکن بود به گوشم برسد .  ییهاداشتم از خبر وحشت

 . دمیرا کنار بالشم د ی ام چشم گرداندم و گوش یگوش  افتنی یبرا

 دم، یکش  رونی را از دستم ب سرم

آورند را   یشده م ریها بر سر مدافعان اس یکه داعش ییرا برداشتم و بعد از وصل کردن نت ،بال یگوش
 سرچ کردم. 

 

 .دمی پوش د اهی را در دستان آن مرد منحوس س یمدافع  دهیسربر یوقت د یبه چشمانم دو اشک

 

 در دستان آن مرد. انی ک دهیجان دادم با تصور سر بر میاگر بگو ستین  دروغ
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را   یقلب پدر   انهیکه چگونه وحش دمیرا باز کردم و به چشم د یشتر یب  ری تصاو یو زنده شدم وقت  مردم
 خارج کرده بودند .  نهیدر برابر چشمان دخترش از س

 شکنجه دهم . شتری را باز کردم ،انگار قصد داشتم خودم را ب دئوهایها و وانهید چونهم

بسته  بودند و انقدر در جهات   نی را به چند ماش  شیکه دست و پا یجوان لمیف دنیگرفت با د نفسم
 جدا شد. شی متفاوت حرکت کردند که دست و پا

 آنها . یرحم یآن جوان زجه زدم از ب  دنید با

 

 اتاق با شتاب باز شد و روهام به سمتم شتافت و من فرو رفتم درآغوش گرم برادرم.  در

 

 ؟ یشده خواهر   ی.چ زمیشد عز ی_چ

 

آوردم که  یخواهرش.چگونه به زبان م  یکه چشمانش پر از اشک شده بود برا  یبه برادر  گفتمیم چه
 نامردان شده باشد .   ریشده ام که حال ممکن است خودش اس یچشمان مرد ریاس

 یشدن سرش توسط داعش دهیخبر بر  دنیخبر شهادت عشقم ،رس دنیاز رس ترسمیم گفتمیم چگونه
 ها!

 

 بزنم انگار کلمات را گم کرده بودم. یحرف توانستمینم

 تک برادرم!  یبرادرانه ها یفشرد و من جان دادم برا نهیمن سرم را محکمتر به س یقرار  یتاب از ب یب

 زکم؟یعز کنمیبگو چته اخه؟دارم دق م یفدات شم من .خواهر  ی_اله
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 که به در خورد ،سرم را به سمت در اتاقم چرخاندم . یضربه ا یصدا با

 گفت:  دیبود تا نگاهم را متوجه خود د ستادهی جلو در ا شانیپر زهرا

 _سالم.

 لبالب از اشک لب زدم  یچشمان  با

 _سالم

 صحبت کنم؟   ییچند لحظه با روژان جان تنها تونمیم بیاد یاقا دی_ببخش

 

 که به چشم من  دوخته بود کامال مشخص بود .  شینگران بود ، از لرزش مردمک ها روهام

 رفتم  شیها یدل قربان صدقه مهربان در

 . ی_نگرانم نباش داداش

 

 د یبه سمتم آمد و مرا به آغوش کشاز اتاق خارج شد و زهرا  روهام

 بدم؟  یمن جواب برادر عاشقم را چ  یواسه خودت ساخت هیچه حال نیزم؟ای عز ی_چطور 

 

 شد .  ریدوباره اشکم سراز انی ک ادی با

 آهسته نجوا کردم   دیلرزیکه م ییصدا با

 ؟ ی_ازش خبر دار 

 

 



 روژان

290 
 

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

💐💐💐 

 

🌺🌺🌺🌺 
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 هفتم_شصت_پارت #��

 

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 زد  نیدروغ یبود لبخند یکه از نگاه به چشمانم فرار  یحال  در

 حالش خوبه نگران نباش .  انی_ک
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 د یکوب یاز چشمانم دروغ بودن حرفش را به سرم م یرا گرفتم، چشمان فرار  دستش

 

 بوده؟  زیآم  تیموفق اتشونیحالش خوبه؟بگو عمل انی _زهرا تو چشمام نگاه کن و بگو ک

 

 بود ،به من دوخت .  انمیچشمان ک هیشب  یادیاش را که ز یمشک چشمان

 خوبه.من مطمئنم انی_ک

چرا چشمات پر اشکه ؟زهرا نترس   یگی!اگه راست م یگیکه دروغ م زنهیچشمات داره داد م ی_ول
 ه؟ی کجاست و در چه حال ان ی فقط بگو ک رمی مینم

 

 افتاد  نیزم یشکست ،دوزانو رو سدچشمانش

قطع    شونیمحاصره شدن راه ارتباط گنیخبر نداره .فقط م  چکسیروژان.ه ستیازش ن ی_خبر 
چشمم به  یکنم ول  هیاز برادرم گر یخبر   یب یساعت ها برا خوادیدارم ؟دلم م ی چه حال یدونیشده.م

  یقرار  یکه مبادا ب  زنمی م بیسکته رو رد کرده ،به دلم مه انی،که از ترس شهادت ک  فتهیمامان که م
 گمیدروغ م فهمهی خبر داده حالش خوبه .بابا م انیک گمیو به دروغ م  زنمی.جلو مامان لبخند م ینک

  ریغم سراز شهیشب م  یوقت یه تا سر پا بشه  .ولتا مامان حرفمو باور کن کنمی جون م دونهیم لی.کم
 نواده.بخاطر خا زنمی و دم نم انی ک یخبر   یاز ب کشمی به دلم .آهسته تو خلوت خودم زجر م شهیم

که خدا به دل عاشق تو ،به   ددارمی ام .تو نباز خودتو .من ام گهید ینشو رو غما یغم گهیام.روژان تو د
  انی.تو رو  به جون ک رسهیبه گوشمون م انیک یو خبر سالمت کنهیمادرانه مامانم نگاه م یها ینگران

رفته .بزار با کمک تو سرپا بمونم و بتونم تحمل   انینکن .تو باور نکن که ک یقرار  ی،تو ب  دمیقسمت م
به برگشتش   یباش دداشتهیکه مثل من ام ،تویو غم تو خونمون رو .تو که با من باش  ینیکنم سنگ
 .شهیدرست م زی،همه چ

 باشه؟ انی .بخاطر عشقت به ک یار یروژان؟قول بده کم ن باشه
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 از اشکم را پاک کردم و زل زدم به چشمان خواهرعشقم. سیخ  صورت

 نشود میرا کردم تامتوجه  بغض صدا  میسع تمام

 یبرگرده جوابگو دیه و به شهادتش فکرکنه .اون با.داداشت حق نداره خودخواه باشدمی_باشه قول م
 که عاشق کرده باشه. یقلب

وسوسه   یادی،خونه خانجونت ز اطی تو ح می.برشهیروژان .باتو تحملش آسونتر م  ی_خوبه که هست
 زهیانگ

 

 نداره خانوم.  نجای.هرچند عمارت شما هم کم از ازمیعز می_بر

 میاز اتاق خارج شد  هردو

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 @romanruzhan 
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 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_شصت_هشتم

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

حوض آب و غرق شده  یقرمزها یبه ماه میو چشم دوخته بود مینشسته بود یتخت چوب  یرو
 . انیدر فکر ک میبود

 د یبود ، به سمتم چرخ دهیرسبه ذهنش  یز یکه چ زهرا

 ده؟ یبهمون م یفرمانده سپاه  جواب درست  شیپ  میبر ی_روژان به نظرت اگه حضور 

 . میکه دست رو دست بگذار نهی_آره به نظرم بهتر از ا

 

 ستادم یبا عجله ا انیاز ک یشدن رد دای حال از تصور پ  خوش

 م ی_پاشو  زهرا .پاشواالن بر

 

 زد و دستم را گرفت  یلبخند

 م یبر یساعت ادار  دیبا  ستیجواب گو ن  یروژان جان االن که کس  نی_بش

 . میکنی _باشه .پس تا فردا صبر م
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 به سمتمان آمد.  ییچا ینی جان با س خانم

 تخت گذاشت .  یرا رو  ینیس

ا  ب یرا مهمان چا انیک  خواستیدلم م بی .عجیچا یشناور رو یگل محمد یچشمم افتاد به غنچه ها 
 کنم. یطعم گل محمد

 .شودیخواسته ام براورده م نیروز ا کیکه  دداشتمیام

 مزاحمتون شدم . دی_دستتون دردنکنه خانجون .ببخش

 .خانواده خوب هستند؟زمیعز یدخترم .تو مراحم یخوش اومد یل ی_خ

 

 خارج شدم  انیمکالمه خانم جون و زهرا از فکر ک  با

 _خوبن ممنونم سالم رسوندند.

 گرده؟یبرم یبه سالمت  یچه خبر ک انی.از آقا ک یاوردی_کاش مامان رو هم م

 

 انداختم تا خانم جون متوجه نشود . ریشد سر به ز یچشمانم باران انیاسم ک دنیشن  با

 بغض کرده ،گفت:  زهرا

 مرخص شده  مارستانیاز ب روزی کسالت داره  تازه د کمی_مامان 

 بده چرا حالش بد شده؟ یمن .خدا سالمت یوا ی_ا

 ...گنیخانجون.م  ستین انی از ک ی_خبر 

 

 .  دیاز نبود برادرش بگو شترینتوانست ب زمنی عز یزهرا
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 کرد  هیرا با دستانش پوشاند و گر صورتش

 د ی.خانم جون او را به آغوش کش

 .زمی عز  یباش یقو دیبهتون .تو با رسهی م شی.ان شاءاهلل تا فردا خبر سالمت زمی نکن عز هی_گر

 داداشم حالش خوب باشه  دی_خانجون دعا کن

  امیمن برم آماده شم .ب دیرو بخور  تونیی.من دلم روشنه که حالش خوبه.تا شما چا زمی_خدا بزرگه عز
 مامانت.روژان مادر پاشو تو هم حاضر شو  دنید میباهم بر

 

 با عجله گفت  زهرا

 خانجون  ستمی به زحمتتون ن  ی_راض

 است  فهی.وظ   زمیعز ستین ی_زحمت 

 

 رفتن خانم جون به داخل خانه ،دست زهرا را گرفتم با

 من اومدم  یبخور  یی.تا تو چا زمی _اشکاتو پاک کن عز

 _باشه ممنونم

 

 روهام به سمتش برگشتم یرا تنها گذاشتم و به داخل خانه رفتم .با صدا زهرا

 کلک   یکرده بود میخوشگلتو کجا قا یدوستا نیوژان ا_ر

 

 دم یغر تی عصبان با
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   ستین یکن یکه فکر م ییکشتمت.زهرا از اون دخترا نمتی_روهام دور و بر زهرا بب

 _باشه بابا نزن منو .از اون چادر چاغچور کردنش معلومه.

 . دمیلبانش به سمت اتاقم چرخ ی توجه از لبخند  رو یغره به او رفتم و ب چشم

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼🌼 
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 نهم_شصت_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 بودن . ستادهیبه انتظار من ا  اطیح  یجون  و زهراحاضر و آماده تو خانم
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 لبخند به سمتشان رفتم با

 میبر  دییمنتظر گذاشتمتون بفرما ادیز دی_ببخش

 

 خانم جون بازکردم و کمکش کردم تا سوار شود.  یسمت کمک راننده را برا در

 هم عقب نشست . زهرا

 سوارشدم.  زیگفتم و خودم ن یالله بسم

 را پرکرده بود.  نیماش  یفضا سکوت

 را روشن کردم .  نی پخش ماش دستگاه

 . دیبه گوش رس یماه و ماه  آهنگ

 بودم.  یبرکه کاش یماه بود و من ماه انی تصوراتم ک در

 

 نشدم. میشدن اشکها یغرق آهنگ و غم نهفته در شعر بودم که متوجه جار  آنقدر

 کرده بود. اری یهوا بیعج دلم

 شانه ام به سمت خانم جون  برگشتم  ینشستن دست رو با

 

 بنده خدا رو   نیو هم اشک ا  یهم اشک خودتو درآورد نتیاهنگ غمگ نیبا ا نی_بب 

 

 از اشک بود  دهیزهرا نگاه کردم که صورتش پوش  به

 دست خودم نبود  دی_ببخش
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  شتریکه اون بنده خدا ب ماری ب ادتیع میبر افهیق نی_ان شاءاهلل خدا دل هرجفتتون رو شاد کنه .با ا
 خودتون رو  دی.جمع کنشهیحالش بد م

 

 تماس گرفته و حالش خوبه انی ک کنهی آوردم که به خانم جون نگفتم که خاله فکرم ادیب  تازه

 

تماس   انی .اخه زهرا به خاله گفته آقا ک دینزن  انیاز نبود آقاک ی_خانجون حواستون باشه اونجا حرف 
 گرفته و حالش خوبه.

 ازش نشده یهنوز خبر  دونهینم خاله

 

 نگران نباش حواسم هست   زمیمادر.باشه عز ی_خوب شد گفت

 بشم من. تونی_قربون مهربون

 تو دلمون ختیعالم ر یآهنگ رو عوض کن همه غما  نیقربون من رفتن ا ی_خدانکنه ،به جا

 زم ی به چشم شما جون بخواه عز ی_ا

 

 را گذاشتم و لبخند به لب خانم جون و زهرا آوردم.   یشاد دالرام حامد زمان آهنگ

 ادم ستیا یگلفروش  کی یرو روبه

 

 ام یدسته گل بخرم و ب هیمن برم  دیشیم  ضیمستف  بایآهنگ ز  نی_تا شما از ا

 

 با عجله گفت  زهرا
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 شه یخوشحال م یکل  نتتیکه مامان بب  نی هم یزحمت بکش ستی_روژان جان الزم ن

 واسه خاله خوشگلم گل بخرم؟  خوامیم شهیم  تیحسود  هی. چستین ی_زحمت 

 

 رفتم .  یشدم و به سمت گل فروش ادهی پ  نیکنان از ماش خنده

 رفتم .  نیو به سمت ماش  دمیخر میبه عالوه دو شاخه گل مر میسبد گل رز و مر کی

 گل را به زهرا سپردم. سبد

 شاخه را به زهرا دادم  ک یرا به خانم جون و  میشاخه گل مر کی

 خوشگل خودم  یبه شما گل ها  می_تقد

 

 د یچ یپ  نیماش  یخنده در فضا یصدا

 

 عمارت پارک کردم   یرا روبه رو  نیماش

 گل را از زهرا گرفتم . دسته

 زنگ خانه را فشرد . زهرا

 باز شد. یکی ت یدرباصدا

 .میوارد شد  یتعارف زهرا همگ با

 به استقبال آمده بود. یشمس جلو درب ورود یاقا

 زد یخان جون لبخند دنید با
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 داخل  دیی،بفرما  دی_سالم حاج خانم قدم رنجه کرد

 ان شاءاهلل  دی.خوب هستدیشمس  شما لطف دار ی_سالم آقا

 

 د؟ی_خداروشکر شما خوب هست

 .  دی_سالمت باش

 

 انداختم ری ز سربه

 _سالم 

 بابا جون ؟  ییدایپ ؟کمی_سالم دخترم .خوب 

 دانشگاه بودم یدرس ها ری درگ دی_ممنونم .ببخش

 داخل  دییلنگ پا دم در نگهتون داشتم بفرما هی دی_ببخش

 نجا بلند گفت: هما از

 می_حاج خانوم مهمون دار

 .میو نشست میرفت ییرای.با تعارف زهرا به سمت پذ م یوارد خانه شد یهمگ

 

 

 #ادامه_دارد 
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🌼🌼🌼 

 

🌼🌼🌼🌼 

 ❣روژان  رمان❣

 هفتادم _پارت #��

  ی _زفاطمسندهینو# ��

 

 

 د یبا خانم جون مرا به آغوش کش یبعد خاله به سمتمان آمد و بعد احوال پرس یلحظات 

ماه شما   یکه رفت ما رو  انیدوماهه .ک کی؟نزدیومدین  دنمیچندوقته به د یدون یزم؟می عز ی_چطور 
به ما سربزن    شتری.بنمتیبی واسه باردوم م ادیم انمیک گهیاالن هم که کمتر از دوهفته د  میکرد ارتی رو ز
 میش ی.دلتنگت مزمیعز

بر   ینداشته باشد لبخند یلرزش  می را کردم تا صدا مینشست .تمام سع میبغض به گلو  انیک یادآور ی با
 که تلخند است نه لبخند  دانستمیم یلب آوردم که خودم بهتر از هرکس 

 

 شدمیدلتنگتون م شتریمن ب دیدانشگاه بودم.باور کن  ری _ممنونم خاله جون .شرمنده اتونم بخدا.در گ 
 دم یپرس یاز زهرا جون م شهی.حالتون رو هم
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 دخترم   نی.بشزمی عز یکردی _لطف م

 

 خانم جان  نشستم .زهرا سبد گل را به خاله نشان داد  کنار

 دند یواستون خر  دندیرو روژان جون زحمت کش  بایز ی گال نی_مامان جون ا

   زمیعز یدیقشنگن چرا زحمت کش یل ی_خ

 

 زدم  یلبخند

 _قابل شما رو نداره خاله جون.

 جون رو به خاله کرد خانم

 .االن حالتون چطوره؟دیکسالت داشت  می.ما امروز متوجه شد میدی_شرمنده زودتر خدمت نرس

پاره تنت جاش   یدون یم یچقدر سخته وقت دیکنی درک م دیمادر هی_دشمنتون شرمنده خانجون .شما 
محاصره شدن قلبم طاقت   دمیشن  ی.وقت فتهی ب  یبراش اتفاقو هرلحظه ممکنه زبونم الل   ستیامن ن

زنگ زده قلبم به تپش افتاد االن  انمیزهرا گفت ک یوقت  یول مارستانی به ب دی.کارم کشاوردین
و سالم برگرده به   ح یصح  انمیدوهفته تموم بشه ک نیا کنمی م یخوبم روز شمار  اروشکرخد

 به سالمت برگرده انمی ک دیدعا کن  دیخدا ارج و قرب دار شیخونش.خانجون شما پ 

 

خاله چشمانش پر از اشک شده بود با گوشه چادرش اشکش را پاک   یحرفها دنیجون که با شن  خانم
 کرد 

 .به خدا بسپارش زمی عز ادی_ان شاءاهلل به سالمت م

 .میبرو اطیتحمل ان فضا را نداشتم به زهرا اشاره کردم به ح  گهیکه د من

 کردن از خانم جون رو به مادرش کرد  ییرای بعد از پذ زهرا
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 صدام کن  یداشت ی کار  اطیتو ح  میری_مامان جان من و روژان م

 .  دیبر زمی_باشه عز

 .میرفت  اطیبا زهرا به ح  همراه

 . مینشست اطیگوشه ح یها یصندل یرو

اگه بعد  ترسمیبرگرده م انیک گهیتا دوهفته د دوارهیسپاه .مامان ام میبر  دی_روژان فردا حتما با
 نشه ،بفهمه من دروغ گفتم و داداشم جونش تو خطر بوده انی از ک یدوهفته خبر 

 

 را فشردم و اهسته لب زدم دستش

.پس نگران نباش اون به   رهیسرش بره قولش نم انیک ی گفتیمگه نم گردهیبرم انی _نگران نباش آقا ک
ازش .مگه شهر   یکردن خبر  دایدنبال پ  میفت یمن قول داده که سالم برگرده .از فردا خودمون دوتا م

بهمون  یر خب میکن یو بگن خبر ندارند .فردا مجبورشون م  یخانواده رو بزارن تو نگران هیهرته که 
 بدهند.

 _ان شاءاهلل  

  دیگنجیگفت .اصال در تصورم نم انیهرا از خاطراتش با ک و ز  مینشست اطیح یها من و زهرا تو ساعت
 خواهر و مادرش .  یکند برا  یکند و دلبر   طنتیدانشگاه انقدر درخانه ش ری سربه ز ان،استادیکه ک

بزند با   یناگسستن یخدا دل او را با دل من گره ا خواستیدلم م شتریب شناختمشیم شتریب هرچه
 .  میغروب آفتاب با خانم جون به خانه برگشت

   انیشب ذهنم پر شده بود از ک یهمه

 . امدیخواب به چشمانم ن گریآن روز بعد از نماز صبح د یفردا

 . کردیم دادیدر دلم ب  یو نگران دلهره
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ع به شده بود تا بارها بخاطر حالت تهو  یعامل  نیبزنم و هم  یز یلب به چ توانستمینم ینگران از
 را عق بزنم .   میها یپناه ببرم و نگران یبهداشت   سیسرو

 شد. دایهشت بود که سر و کله زهرا پ ساعت

 .میکن  دایپ انیاز ک یخبر   میبتوان دیتا شا میسپاه شد یشدم و همراه با او راه آماده

 یو به سمت در ورود میپارک کرد ابانی را کنار خ ن ی.ماشمیرا از زهرا گرفتم و به راه افتاد آدرس
 . میساختمان سپاه رفت

 آمد   رونیاش ب  یاز اتاقک نگهبان  یسرباز 

 دیکاردار  یبا ک   دیی_بفرما

 که حالش از من بدتر بود پس مجبور شدم من پاسخ بدهم زهرا

 . می نیرو بب  نشونیجانش  ای فرمانده سپاه و  مییخوای ما م دی_سالم ببخش

 د یگرفت یقت قبلو  دیوارد بش شهیکه نم ینطور ی _خانم هم

 میندارند.ما اومد یهست ازش خبر  یخانم مدافع حرم هستند االن ده روز   نیآقا برادر ا نی _نه.بب
 نه ای دارند  یخبر  مینی بب

 

 افتاده بود  هیبه گر زهرا

 نمشون یکن من بب  ی کار  هی_آقا تو رو خدا 

 به ما کرد  ی قرارگرفته بود نگاه ریکه انگار تحت تاث  سرباز

 دم یبهتون خبر م رمیتماس بگ  دی_چند لحظه صبر کن

 زد .  مانیبعد سرباز صدا قهیدر دلم روشن شد .چند دق دیام بارقه

 .میعجله به سمتش رفت با
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 داخل. دییبعد بفرما دیبد  لیرو تحو اتونی_گوش

ه دفتر  بعد از پرس و جو ب میو به داخل مجتمع سپاه رفت میداد لیها را به او تحو یگوش   یخوشحال با
 .  میدیرس  یفرمانده

 . میاجازه ورود سر دفترش به داخل رفت با

بود به نظرم آمد چهره اش   یروبه رو شدم که موها و محاسنش جو گندم یبا مرد میاتاق که شد وارد
هستند   یخشک و متعصب  یها آدم ها  یدر جامعه به من القا شده بود که سپاه شهیبود .هم  ینوران
  ریی تغ دشدر مور  تمیو با لبخند به ما خوش آمد گفت کال ذهن  ستادیآن مرد به احترام ما ا یوقت  یول

 کرد.

 من در خدمتم دییبفرما  دیخوش اومد یل ی_خ

 

 لب باز کرد  دیلرزیکه به وضوح بخاطر بغض م  یی.زهرا با صدا میو زهرا کنارهم نشست من

تماس نگرفت   یوقت  شیا ده روز پ است حدود هیدوماهه سور کی _ممنونم.راستش داداش من نزد
روستا محاصره شدن .از اون  کی از سپاه تماس گرفتن بهمون گفتن که تو  ییآقا  کی. مینگرانش شد
 بهمون نداده   یجواب درست یکس گهیموقع هم د

 . رمی من تماس بگ دی ری _چندلحظه اجازه بگ

سردار   میکه مشغول گفت و گو با تلفن شد من و زهرا همه وجودمان گوش شده بود تا بفهم  سردار
 . میدیفقط جمله منتظر هستم را فهم یول  دیگویتلفن چه م یپا

 را که قطع کرد.رو به ما کرد   تماس

 نگران... دمیبهتون م ی_االن خبر قطع 

 

 که به در خورد ،صحبت سردار نصفه ماند  یتقه ا یصدا با



 روژان

306 
 

   دییفرما_ب

 را به دست سردار سپرد.  یبرگه ا  زدیکه لبخند م یدر حال  سردفتر

   دیدرخش یبا دقت برگه را خواند.چشمانش از خوشحال سردار

 لبخند به زهرا نگاه کرد  با

از  گهیرفتن کمکشون ان شاءاهلل تا چند روز د  روهاشی و ن  یمانی_دخترم نگران نباش .سردارسل
راحت هرجا سردار رفته کمک امکان نداشت شکست بخورند .توکل    نالتوی.خ شنیمحاصره خارج م

 گردهیدالورمون برم  یبه خدا ان شاءاهلل به زود دیکن

 

 و توان حرف زدن نداشت .دستش را گرفتم و به سردار گفتم  ختیریاشک م یاز خوشحال زهرا

 .میاز لطفتون ممنون یل ی_خ

 

 میاز سپاه خارج شد دیپر ام یکرد و با دل یهم تشکر  زهرا

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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🌼🌼🌼🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 کم ی _هفتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

  فونی آ یرا رو یشمس تماس گرفت و گوش  یزهرا با آقا مینشست  نیداخل ماش نکهیمحض ا به
 گذاشت 

 بده خبر  خوب بدم بهت  ی_سالم باباجون مژدگون 

 چشم  یماهت بابا جان.شما خبرت رو بگو، به رو یسالم به رو-

 دم ی.من خبر دست اولم رو م ید یبه من و روژان م یچ   ی_شما بگو مژدگون

 

 زد  یمن بود نگاه کردم ،چشمک یبرا  یتعجب به زهرا که خواهان گرفتن مژدگان با

 ؟ی_شما االن با روژان خانم هست

 ن ،اتفاقا االن کنارم نشسته_بله باباجو

 

 زدم  لب

 _سالم برسون 

 رسونه ی_باباجون روژان جون سالم م

 سالمت باشه .سالم منو هم برسون بهشون -
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 د؟ یدیم  یچ یمژدگون دیگی_چشم .حاال م

 کنم یم میتقد دی خواست یهرچ  ی_شما خبرت رو بده . مژدگون

 انمی داداش ک ی.عرضم به حضور انورتون که به زودمیخودمون خواست ی_باشه قبوله ،پس هرچ 
 .گردهیو سالم برم حی صح

 ؟ یدیبابا؟از کجا شن یگ ی_راست م

و   یمانی.گفتن که سردار سل میسردار اومد شی جون.االن از پ یحاج  ی _ما رو دست کم گرفت
 . گردندیبرم گهیدو هفته د یکی رفتن کمک داداششون . ان شاءاهلل تا  روهاشونین

 باباجون یخوش خبر باش  شهیرت .ان شاءاهلل همشک   ی_اله

 

 د یشمس به گوش رس یآقا هیگر یصدا

 

 اخه. دی کنیم هیمرگتون بشم چرا گر شیمن پ  ی_اله

 هم محفوظه  تونیخونه.مژدگون  ایبابا.زهرا جان با روژان خانم واسه نهار ب هی_از خوشحال 

ازش   خوام یمن خودم م داینگ یز یچ لی جونم به کم ی خونه .حاج  میای_چشم من و روژان تا نهار م 
 با من  دیندار  ی.امر  رمی بگ  یمژدگون

 .خدانگهدارتون باشه دیخبر خوش رو بهش بده .مواظب خودتون باش نیخودت ا گمینم زمی_باشه عز

 _چشم خدانگهدار 

 

 گذاشت  فونیآ یرا رو  یدوباره مشغول تماس گرفتن شدو طبق تماس قبل، گوش  زهرا
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 ؟یی ،کجا یداداش _سالم

 ،چطور؟  رونمیب  زمی _سالم عز

 خبر خوب بدم  هیبهت   خوامی_داداش م

 خبر خوب؟  نیا هیچ نمی جانم ،بگو بب ی_ا

 .خبر خوب خرج داره  زمیعز گهی_نه د

 من  ی_باشه بابا .خرجش پا 

 گمیکافه نخلستان منومهمون کن خبر رو هم همونجا م  ای_پس ب 

 _االن؟

 روده بزرگه رو خورد  کهی .جون تو روده کوچ یپس ک گهی_اره د

 امی.چشم االن م گهید یداداش ی_شکمو

 نمت یبیم گهی ساعت د می_پس تا ن

 ی اعلی_

 .زهرا شادمان خدیبه گوشم رس انی بوق پا یصدا

 دیند

 گشنمه. یکافه باران که حساب  می_روژان جون بزن بر

 خونه   رمیبعد خودم م  رسونمی_تو رو م 

 _اون وقت چرا؟ 

 به را  دهی_چون چ چسب 

 م یبر یای ب دیبا فهممینم  اممیروژان جون من نم ن ی.ببزمی عز ی_نه بابا خوب شد گفت 
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   یدنبال خودت راه انداخت نویچرا ا گهینم  لی_زشته اخه.آقا کم 

 ع ی .زود تند سر گمیکه م  یراحت .برو به آدرس التی خ گهی_نه نم

 

و هردو باهم به سمت کافه   میپارک کرد ابانیرا کنار خ  نی اصرار زهرا به سمت کافه باران رفتم .ماش به
 .میرفت

خاص را   یرامشانجا آ  طیخاص کافه جلب شد.مح یها  یی بای کافه نخلستان که شدم توجهم به ز وارد
 به من القا کرده بود با لبخند به اطراف نگاه انداختم .

  می به سمتش رفت  زیم کی پشت   لیکم دنید با

 داخل کافه قرارداشت.  یا روزهیکه حوض ف یانتخاب زیم

 انداخت   ریخود برخواست.سر به ز یما از جا  دنیبا د لیکم

 د؟یخوب هست بی_سالم خانم اد

و اعتقاد    تیشک رفتار او نشان دهنده شخص  یزدم ب  لیکم  یو چشم پاک ریسربه ز  نیبه ا یلبخند
 او بود.  یباال

 دی_سالم.ممنونم شما خوب هست

   دیی_ممنونم .بفرما 

 ی _سالم خواهر 

 کرد  لی به من زد و رو به کم ینشست چشمک  یکه م  یدر حال زهرا

 رو بخورم   زیم یواسم سفارش بده که کم مونده از گشنگ ی_سالم داداش.زود

 برادرش کجا؟  یکجا و خنده ها انی ک ری نظ  یب یخنده ها گفتمی و من با خودم م دیمردانه خند لیکم

 دم یمن سفارش م دیشما انتخاب کن ی_چشم خواهر 
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انتخاب کن .تعارف هم  عیداره؟روژان جون تو هم سر یچ نمی منو رو بب نی_باشه پس بده به من ا
 .میکن  یرا خال   تانیکاپ  بیتا ج   یکن گرونه رو انتخاب کن ینکن.سع

 

 گرد شده به زهرا نگاه کردم  یچشمان  با

 تان؟ ی_کاپ

 د یخنده اش به گوش مردان نرسد ،خند یصدا کردیم  یکه سع  یدر حال زهرا

   تانیکاپ  کیهنرمنداست تا  هیشب  شتریاخه داداشم ب ی تعجب کن ی_حق دار 

 

 زد   یزهرا لبخند فیبه تعر لیکم

 _زهرا خانم مگه گشنه اتون نبود انتخاب کن 

 رفت   یبه من چشم غره ا زهرا

 زارن ی_مگه واسم آدم حواس م

 

 رو به من کرد   لیکم

  شنهادی د،پیایکافه م نیباراولتون باشه که به ا زنمیکه حدس م یی.از اونجا د ی_شما هم انتخاب کن
 دیرو از دست ند  نجایا یخونگ  یها کی ک کنمیم

 

 زدم  یلبخند

 خورم یم  کیفنجون قهوه با ک کی _بله حتما .من 
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 گفت:  لیناالن به کم  زهرا

 . خوامی م کی_کل منو خوشمزه است منم مثل روژان قهوه و ک

 

 به گارسون سفارشات رو داد .  لیکم

 _خب زهرا خانم حاال خبر خوبت رو بده

 گردهیبرم  انیک گهیکه تا دوهفته د نی_خبر خوش ا

 

 با تعجب لب زد  لیکم

 ی _چ

 گردنیبرم گهیرفته کمکشون تا دوهفته د یمان ی.سردار سل یدیکه شن  نی_هم

 شکرت.  ایمن .خدا یخدا ی_وااا

 چشم دوخته بود لی.زهرا نگران به کم   ستادیبا شتاب ا لیکم

   یشد؟چرا پاشد ی_چ

 پولش کارتش را درآورد و به سمت زهرا گرفت  فیاز داخل ک لیکم

 برم.  دیخودت حساب کن .من با یخواهر   ای_ب

 _کجا اخه .بمون بعدبرو

 

هست   ی.تو کارتم پول کافیاالن برم نذرم رو ادا کنم.ممنون بخاطر خبر خوشت خواهر  نیهم دی_نه با
 من به تو هیبخر هد  یخواست یبرو هرچ یخواست  نجایبعد ا
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 کرد و رفت.  یخدا حافظ با عجله لیکم

 کردم زهرا آهسته نجوا کرد  یرفتنش را نگاه م  ریمس من

 . وونهی_پسر د

 

برادرش از    ی خبر سالمت یکه از خوش  یبود برادر   بیعج میداشتن برا انیکه همه خانواده به ک یعشق
اشک  یپسر بزرگش از خوشحال  یخبر سالمت دنیکه بعد از  شن  یدست و پا درآمده بود .پدر 

که به چشم    یپسرش بود به انتظار روز موعود نشسته بود و خواهر  داریتاب د یکه ب  ی. مادر ختیریم
 دوزد.  یو زمان را بهم م نیدوباره برادرش زم دنید  یشاهد بودم برا خود
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   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 

 مهمان خانواده شمس بودم .  نهار

 از کنار انها بودن لذت بردم . تی نها یبودند که ب  یخانواده خوش سخن و خوش برخورد انقدر

 ..کردیدلم را غمزده م بیعج انی نبود ک ،یگاه هرچند

 پدرم ضعف رفت .  یدلم برا  دمیشمس را د یرفتار پدرانه آقا یوقت

 با مادر، به خانه نرفته بودم . میبود که بخاطر بحث و جدل ها یچندوقت

 دنشانیبه د یتشکر کردم و قول دادم  به زود اری اش بس  یاز خاله بخاطر مهمان نواز  دیکه فرارس عصر
 . میایب

 

 

 خانه که شدم سکوت همه جا را فرا گرفته بود  وارد

 او هم تنگ شده بود  یبود .دلم برا  یخانم مشغول آشپز  دهی.حم دمیکش  یآشپزخانه سرک به

 جون  دهی_سالم حم 

 

من جا خورده بود که رنگ صورتش همچون رنگ گچ شده  یصدا ییهوی دنیخدا چنان از شن بنده
 بود.

 قلبش گذاشت  یرا رو دستش
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 دختر  یش ی؟چرا مثل جن ظاهر م یدیرو سکته م رزنی من پ یگی_نم

 

 انداختم ریکرده اند سرم را به ز ییکه کارخطا یی دختربچه ها مثل

 براتون تنگ شده بود   یلیبه خدا دلم خ دی_ببخش

 زم ی _خداببخشه .منم دلم برات تنگ شده بود عز

 

 . دیگونه ام را بوس شهیو مثل هم دیهوا مرا به آغوش کش یب

 کوتاه به گونه اش زدم   یا بوسه

 ست؟ یخونه ن  یجونم ،کس  دهی_حم

اومده خوابه. آقا هم که رفتن سرکار .خانم   یبود از وقت  یتا صبح مهمون  شبیه است د_آقا روهام خون
 مونند.  یم  رونیو گفتن شام ب  رونیهم رفتن با دوستانشون ب

 هوس کردم بیبزار که عج ی_پس من برم سراغ روهام .شما هم واسه شام خورش قرمه سبز 

 ؟ یبخور  ارمیب یخوای م یز ی.چ زمی_چشم عز

 ممنون خورمیم یز یچ ه ی امی_بعدا با روهام م 

 

 . دیکردنش پر کش  تیروهام و اذ دنید یبرا دلم

 .برداشتم و به  طبقه باال رفتم خچالی پارچ آب سرد از  کیکرده بود . طنتیدلم هوس ش  ییعج

 .  دیتپ  یقلبم با شدت م ادیز جانی،از ه ستادمیدر اتاق ا جلو

  دمیکش ی.آهسته در را باز کردم و به داخل اتاق سرکدمیکش یقی قلبم گذاشتم و نفس عم یرا رو دستم
. 
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 به خواب رفته بود. یتخت به طور خنده دار  یبه روهام افتاد که رو چشمم

 بود. زانی از تخت آو شی پا کیدوطرف تخت افتاده بودند و   شیبازبود ،دست ها  دهانش

 عوض شد .  ممیبعد تصم  یکنم ول دارشیب خواستمیافتاده بود.اول م نی زم یهم رو بالشت

مانتو ام در آوردم آهسته کنار   بی ام را از ج یخاصش را ثبت نکنم.گوش یژست ها نیآمد  ا فمیح
 .گرفتمیآوردم و عکس م یخنده دار در م یبا صورتم شکلکها ستادمیتختش ا

 مختلف از روهام عکس گرفتم. یدر حالتها یوقت

  زی م یپارچ آب را از رو گرمینگه داشتم و با دست د یرا آماده عکس بردار  یگوش نیدستم دورب  کی با
 برداشتم . 

 کردم . یروهام خال یشمردم و آب رو ۳دل تا  در

 مبهوتش عکس گرفتم .  افهیاز ق  عیتخت نشست و من سر یطفلک با وحشت رو روهام

برداشت .باخنده از اتاق فرارکردم و   زی زد و به سمتم خ ادیبه من کرد و ناگهان اسم را فر یبهت نگاه با
را در قفل چرخاندم .پشت در نشستم از ته  دیدستش به من برسد کل  نکهیبه اتاقم پناه بردم و قبل از ا

 . دمیدل خند

 د یروهام به در اتاق به گوش رس یمشت ها یصدا

 درو باز کن تا نشکستم وونه ی. دختره د کشمت.درو باز کن ی_روژان م

 ی_منم دلم برات تنگ شده بود داداش

 

 به در اتاق  دیحرص کوب با

 تنگ بشه.  یدلم واسه تو امازون کنمی _من غلط م

 خنده .  ری فرستادم و بلند زدم ز شیخنده دارش را برا یها عکس
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 ه یک یآمازون  نی بنداز بب تی نگاه به صفحه مجاز هی ی_داداش

 

  ادشیفر ینگذشته بود که صدا یز ی.چ  دیکه با عجله به سمت اتاقش دو دمیرا شن  شیدم هاق یصدا
 بلند شد 

 ی نشون بد یعکسا رو به کس نیبه حالت اگه ا ی.وا کشمتی_روژان گورخودتو بکن .م

 

 نداشت  دنید ییبر لب نشاندم هرچند روهام از پشت در توانا یبدجنس   لبخند

 نه ینب یکس دمی قول شرف م   دیخر یو منو ببر  رونی ب  امیب یاالن بزار  ی_اگه قول بد

 

 در حال انفجار است     تی که االن از عصبان دانستمیم

 ؟ ی لیبفرستم واسه گروه فام  ای رونی ب امی_ب

 

 د یغر تی عصبان با

 ندارم تی کار رونی ب  ای_ب

 _بگو جون روژان

 رون یب ا ی پس ب خورمیکه من جونتو قسم نم  یدونی_م

 _نوچ.قسم بخور بعد چشم

 ندارم  تی _به جون تو کار
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 . خوردیکه قسم راست روهام، جان من است و او تا مجبور نشود جان مرا قسم نم  دانستنیم همه

 دم ینشان دهد گونه اش را بوس یعکس العمل نکهیراحت در را باز کردم و قبل از ا الیخ  با

 جونم  ی_سالم داداش

  د یهم گونه ام را بوس او

 شد .  داتیورا پ  نیپاره داداش .چه عجب ا شی م آت_سال

 اش رفتم  ختهیبهم ر یخشدار و موها یدل قربان صدقه صدا در

 ؟ میعصرونه بخور نیی پا  میجونم تنگ شده .بر یداداش ی_دلم برا

 

 کرد   سشیخ  یبه لباسها ینگاه هی

 رو درست کنم اومدم یکه به آب داد یگل یمنم دست ق،یتو آالچ  یعصرونه رو ببر  ی_تا تو بر 

 

 شدم  ری نثارش کردم  و با لبخند به سمت آشپزخانه سراز ییبلند باال چشم
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🌼🌼🌼🌼 

 

🌺🌺🌺🌺 

 ❣روژان  رمان❣

  سوم _هفتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

به محسن گفته    انیروز ک کیکه  ادآوردمی.به  انی ک الینشسته بودم و غرق شده بودم در خ قیآالچ تو
 حاج قاسم است.  دیبود مر

 سپردم.   یبودم که به فراموش  ان یک  ریانقدر درگ  یحاج قاسم را بشناسم ول خواستی روزها دلم م آن

 .آوردم  ادیدوباره نامش، به  دنیبا شن حاال

 ا نامش آمد آرامش به چهره سردار و زهرا برگشت ؟ چرا ت کردمی خودم فکرم با

 آورد؟  یکه اسمش آرامش به ارمغان م ستیقاسم ک حاج

 

 آمدم.  رونی از فکر ب م،یروبه رو  یشدن صندل دهیعقب کش  با

 را مرتب کرده بود  شی به روهام انداختم لباس ها ینگاه

 خوشگله؟ یدیند پی _خوشت

 بودم. دهیند فتهیخودش  یول  دمیکه د پی _خوشت
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 به صورتش نگاه کردم  ی.جدد یو خند ختیرا با دست بهم ر  میموها روهام

 _روهام  

 _جونم 

 سوال بپرسم  هی_

 _شما دوتا بپرس 

 ؟ یشناسیرو م یمان ی_تو سردار سل 

 کم ،چطور؟  یل ی_خ

 بشناسمش  خوامی_بگو م

ها و   یشقدرتمند و باهوش.داع   یلیفرمانده خ  هیکه فرمانده سپاه قدس هستش. دونمی_من فقط م
شکست   دندیجنگ  یمانی هرجا با سردار سل  ایداعش گنی.مترسندیازش م یل یها خ ییکایآمر

دوست   یلیرو خ  یمان یخب سردار سل  یول ستمین یمن ادم معتقد  نکهیروژان با ا  یدونیخوردند.م
 دمش؟ ید کیبار از نزد هیشه یدارم .باورت م

 

 از حدقه درآمده به روهام زل زدم  یچشمان  با

 ؟ یکن ینگام م یمثل باباقور  هی_چ

 ش؟ یدیکجا د نمی بگو بب  یگیاگه راست م ؟ی_منو دست انداخت 

 . هیترک  میبر میخواستیسال با بچه ها م هی_راستش 

رو نا   یکس  گرفتند ی.مردم دورش جمع شده بودند و عکس م دمشونیفرودگاه اونجا د میرفت یوقت 
رو   یتیحس آرامش و امن هی کردی نگاهت م یروژان وقت  یدونی.منداختیبا همه عکس م کردی نم دیام

 . دادیبهت انتقال م
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 کردند یم کار یفرودگاه چ دونمینم

از دوستام   یکی  یمشتاق شدم ول  یلی.من که خ میریماهم عکس بگ میبر دیایاز بچه ها گفت ب  یکی.
نگاه به لباسش انداخت و گفت من روم   هی دمیرو پرس لش یدل یبود مخالفت کرد.وقت ریکه اسمش ام

 .ادیممکنه خوشش ن  نهی وضع منو بب نیبا ا شهینم

 

 بود  یچطور  پشی_مگه ت

  دهیکه پوش  ی.البته شلوار ل  یبود با شلوار ل دهیپوش شرتی ت هینداشت  یمشکل  پشی_به نظر من که ت
 پاره پوره بود تاز اون مدل مد شده بود. کمیبود 

و هم نگرانه .دستش رو گرفتم و به سمت سردار بردمش   نهیهم دوست داره سردار رو بب  دمید یوقت
 .رهی نداره با ماهم عکس بگ  یرادیاز بچه ها به سردار گفت اگه ا یکیبچه ها هم اومدن. هیبق

 زد وگفت حتما.  یموند .بهش لبخند ریه امبهمون کرد و نگاهش رو چشمان خجالت زد  ینگاه سردار

  امی من م  دیبه ما گفت شما بر  ریام  میبر میخواستی م یوقت میاونجا باهاش عکس گرفت خالصه
 .هیترک میبعد با لبخند برگشت  و ما رفت قهی.چنددق

  یل یخ دمشیتو دانشگاه د یاز ما فاصله گرفت .همون روزا چندبار  ریکم کم ام هیاز برگشت از ترک  بعد
 ...دمشیکه د یکرده بود. بار آخر  رییتغ

 

 . زدیساکت شد.با تعجب نگاهش کردم ،مردمک چشماش دو دو م روهام

 

 شد؟  ی_بار آخر چ

 

 که بغض داشت،گفت  یصدا با
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سفره.بهش   هی یراه گهیته دگفت هف دمیرو که پرس لشیخوشحال بود دل یلیخ  دمشی_بار آخر که د
. اولش  هیبرم سور خوامیو گفت م  دی.خند یکه انقدر خوشحال  یبر  یخوایکجا م یگفتم به سالمت
 یخوا یگفتم واقعا م کنهینگام م  یجد دمیبعد که د دمیبهش خند یکل  کنهی م یفکرکردم شوخ

 .گفت هدفم باارزشتر از جونمه  ادیسرت ب ییبال  یترسی.گفتم نم  هار ؟گفتیبر 

و گفت   دیفقط خند یول  ریگفت .ام یبگو سردار اون روز بهت تو فرودگاه چ  دمیازش پرس همونجا
 یبگه و م یز یچ خوادی دلش نم  دمی،فهم  دمیخند ی.به حرفش کل یکنی م یکه فضول یمگه تو دختر 

 . میکرد یاصرار نکردم .بغلش کردم و باهم خدا حافظ گهید نیواسه هم  چونهیپ

 

   دیچک اشکش

و بدنش رو سوزوندن .جنازه اش  دنیسرش رو بر ای _سه ماه بعد خبر شهادتش اومد گفتن داعش
 وقت برنگشت  چیه

 

را گرفت و راه نفسم را   میگلو خیبلند شد وبه سمت خانه رفت.بغض ب  یحرفش تمام شد با ناراحت  تا
را کرد و   انی ک یدلم هوا ری سرگذشت ام دنیسبک شوم .با شن یزدم تا کم هیگر  ری بلند ز یبست.باصدا

 گذاشت. یقرار یب  یبنا  شتریقلبم ب
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 ❣روژان  رمان❣

 چهارم_هفتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 نشد .  انیاز ک یگذشت و خبر  دوهفته

 برگردد. انیکردم تا ک  ازی نذر و ن  یبرگردد .کل انیشده بود اشک و دعا به درگاه خدا تا ک  کارم

 شدم.  ی  م  دتریو هربار ناام گرفتمیو خبر م زدمیچندبار به زهرا زنگ م یروز 

 شده بودم. دیشد یدچار معده دردها یبود که بخاطر فشار عصب  دوهفته

در چشمان  پدر و   ی.نگران  کردمیم هیگر انیک یو تا ساعت ها برا  مدیپریها با کابوس از خواب م شب
  شتریتا بخوابم.او ب نشستی تخت م یآرامم کند شب ها کنارم رو کردی م ی.روهام سع زدی مادرم موج م

 نداشتم را  قتی توان گفتن حق یول  دیام را پرس یحال  شانیپر نیا لیاز همه نگرانم بود ،بارها دل

 شدنم گذشته بود. یاز بستر  یروز  چند

 نشست  میمشغول خوردن صبحانه بودم که روهام آمد و رو به رو صبح

 خوشگله ری _سالم صبح بخ

 ر ی_سالم.صبح تو هم بخ 
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 باهات صحبت کنم قهیچنددق خواستمی _روژان جان م

 دم ی_جانم بگو ،گوش م

رو   یکار  چی.جوصله ه ی.همش تو اتاقت  نشست ی رو به اون رو شد نی_روژان تو چند وقته از ا
حال روز  نیباعث شده تو به ا ی چ یبگ یخوای.نم  زمی .من نگرانتم عز ی قرار  ی،بی،نگرانیندار 
باهم مثل دوست   شهی.روژان من و تو همکنهی م تتیاذ ی؟چ ی نیب یهرشب کابوس م ؟چرایایدرب
 بهی شده که انقدر غر ی.االن چ می ها کنارهم بود ی.تو سخت میگفتیبه هم م  فتادی م یتفاقو هرا میبود

 شدم.

 .نگران نباش   فتادهی ن یکه نگرانت کردم.اتفاق خاص  دی_ببخش

 ی به من بگ یخوای_نم

 که بگم   ستین  یخاص  زی_اخه چ

 دانشگاهت  میآماده شو بر ست ین  یخاص  زی_باشه.پس اگه چ

 _دانشگاه چرا؟

 نیواسه هم یتماس گرفت ،گفت بهت زنگ زده جواب نداد بای_واسه انتخاب واحد ترم تابستانه.ز
 د یدانشگاه باهم انتخاب واحد کن  یمهلته گفت بر  نیبامن تماس گرفت ،انگار امروز آخر

 دانشگاه  رمی _باشه خودم م

 دنبالت؟  امیمن برسونمت بعد ب  یخوای_م

 نگرانم نباش من حالم خوبه .  ی_نه داداش

 ی هرطور راحت زمی_باشه عز

 

خانم به اتاقم رفتم و آماده شدم تا به دانشگاه  دهیبه اتاقش برگشت من هم بعد از تشکر از حم  روهام
 بروم . 
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چرا انقدر اضطراب داشتم  دانمی .نم  داشتیقرارتر بود و دلشوره دست از دامانم بر نم یامروز دلم ب  
گرفتم   میتصم یقرار  یو ب  یهمه نگران نیاز ا ییرها ی برا  فتدیب  یقراراست اتفاق دادیم ی،دلم گواه

 کنم   یرو ادهی پ یکم

 مترو تا دانشگاه را قدم زنان رفتم.  ستگاهی.با مترو به سمت دانشگاه رفتم .از ا 

نکنم و به راهم ادامه بدهم بعد  یتوجه  خواستمیآمد اول م امکیپ میدانشگاه بودم که برا کینزد
 انداختم. ینگاه یشدم و به گوش مانیپش

 را باز کردم.  امکیداشتم .پ بای پاسخ از ز  یتماس ب نیچند

 جوابش را نوشتم .  دیایب دنمیبه د خواهدینوشته بود کجا هستم م زهرا

 .رسدی جلو دانشگاه م گریساعت د میتا ن  نوشت

 

رفته بودند .با عجله به سمتشان رفتم تا قبل آمدن زهرا کارم را   نمایشگیو مهسا به پاتوق هم  بایز
 انجام بدهم.

 دست تکان داد. میبرا دنمیبا د  بایز

  می و کنار هم نشست میکرد یشدم  باهم روبوس  کشانیتنگ شده بود.نزد شانیدلم برا چقدر

 دستم را گرفت  بایز

 م یدی_چه عجب خانوم ما شما رو د

 سرم شلوغ بود دی_ببخش

 زد  شخندین مهسا

 فراموش کردند   گهیسرشون گرم از ما بهترونه .ما رو د  شونی_بله ا

   یحق دار   یبگ یمهسا جونم هرچ دی_ببخش
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 حق به جانب گفت   بای ز  دیبگو یز یمهسا دهان باز کرد  چ تا

 د؟ی.شما دوتا درساتون رو انتخاب کرد مای انتخاب واحد کن نجایا می_اومد

 که هرلحظه منتظر بودم زهرا برسد با عجله گفتم من

 واسه منم انتخاب کن  یخودت انتخاب کرد ی_نه .هرچ

 مهسا؟  ی.تو چزمی_باشه عز

 . دی_واسه منم مثل خودتون انتخاب کن

 با لپ تاپش مشغول شد.  بایز

 ه کردم زهرا بود. ام .باعجله به آن نگا یزنگ گوش یصدا دنیشن  با

 دمیشده بود بوس نیمهسا را که با من سرسنگ گونه

 راحت برم  الی لبخند بزن من با خ هی. حاال یاگه قهرکن یبانو .حت  یزمی _عز

 دادزد  یناراحت  بایز

 کجا  دهی.؟نرسیییی_چ

 رونیب  میبر مایمثل قد دیروز قراربزار کی.اصال دنتونید امی زودتر ب دمیبرم قول م  دی.با دی_ببخش

 

 دنمیدارد که به د انیاز ک  یزهرا خبر   کردمی و به سمت در دانشگاه رفتم.احساس م دمشانیبوس  دوباره
شوم .لحظه    نیبخورم و پخش زم   یبود سکندر  کیکه نزد رفتمیحواس راه م یآمده .انقدر با عجله و ب 

چشم گرداندم  هرچه. دمیقرارتر به جلو در دانشگاه رس یب   یبار آرامتر ول نیاخر تعادلم را حفظ کنم و ا
 به او زنگ زدم .  ی.با نگران  دمیزهرا را ند

 از چند بوق جواب داد  بعد
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 _سالم

 یی _سالم کجا

  ستادمیباالتر از دانشگاه ا  کمی_

 _باشه اومدم 

 

دوباره به او زنگ بزنم که   خواستمی م  دمشیند یکه گفته بود رفتم دوباره چشم گرداندنم ول یسمت به
 بود. ستادهیخورد که پشت به من ا یچشمم به پسر 

شده بود که به  میپا یبود ، مبهوت به سمتش رفتم .انگار متوجه صدا انیک هی قد و قامتش شب  چقدر
 پشت سر برگشت. 

 رفت .  ادمی دنیبرگشت و من مات شدم .چشمانم پر از اشک شد ونفس کش  او

 _سالم

 

 .دیبود و بار  یه ها را در وجودم به پرواز درآورد .چشمانم باران،پروان شیصدا

 د یلرز میصدا 

 _سالم

 

 ،چقدر الغر شده دیاجزاء صورتش چرخ ینگاهم رو 

 

سبقت   شتریب  گریکدیاز  میشده بود .اشکها زانیکه به گردنش آو یدست ی.چشمم سرخورد رو  بود
 .کردندیو مرا رسواتر م گرفتندیم
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 چرا بانو   هی_گر

چشمانش از   یلمسش کنم وقت خواستمیبود بردم ،م  دهی که صدمه د یرا لرزان به سمت دست دستانم
 و لب زدم  دمیشرم بسته شد دست پس کش

 _دستتون 

 

 مثل خودم لب زد ری ز سربه

 ان یاون اشکها رو جان ک دیزی . نر شهی_خوب م

 

 .میجانش وسط باشد و من چشم نگو یپا شدیم مگر

 را پاک کردم   میاشکها عیسر

 _چشم .

 گناه   ی_چشمتون ب

   کنه؟ی شده ؟ درد نم ی_دستتون چ

 

 کنه ی درد نم اد یز دیعشقه.نگران نباش  اریاز د یادگار ی هی_

 

 ؟  دیبرگشت ی_ک

 روز ی_د
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  ین دادم هرلحظه از بنگرانش بودم .جا نمشیقبل که بب  قهیچنددق نیبرگشته بود و من تا هم  روزید
 زدم  ادی فر تی از او.بدون فکر ،با عصبان یخبر 

 

 دارم .هرلحظه جون دادم  و  یچه حال  دانستینامرد چطور دلش آمد ،او که م ی!! زهراروووووزی_د

 

متعجب افتاد .از او رو گرفتم و بدون توجه به او و صدا زدنش از انجا دور شدم و   انی نگاهم به ک تازه
 را پشت سر گذاشتم  انیک

زهرا   ایموقع ام   یام بخاطر حرف زدن ب یاز خودم عصبان دانستمیدر حال انفجار بود .نم  تی عصبان از
از خودم که   ایعشقش کرده ام که مرا دچار  یعصبان انی اش به حال روز خودم .از ک یتوجه یبخاطر ب 
 بود.  دهیاو سر یدلم برا

بهتر از امامزاده  رفتمی کنم.کجا م یکنم  و خودم را خال  هیگر توانمیبروم و تا م  ییجا خواستیم دلم
 صالح . 

 شدم   نیدست تکان دادم وبا گفتن مقصد سوار ماش دمیکه د یتاکس  نیاول یبرا

 من جوابش را ندادم. یبار تماس گرفت ول نیزهرا چند  ریطول مس در

 

 را خاموش کردم  و وارد امام زاده شدم  یگوش

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

🌺🌺❣🌺🌺 
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🌼🌼🌼🌼 

 ❣روژان  رمان❣

 پنجم_هفتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 که آمده بودم،خلوت بود .  یگر ید یامام زاده برعکس روزها صحن

 شده بود به دلم. ریرفته بود و غم سرازگ دلم

 نشستم. دمیکه د یمکتین ن یاول یرو

 باخودم چندچند هستم. دانستمینم

هم فرارم از   دینشسته بودم و حال که آمده بود از او فرارکرده بودم و شا انیروزها به انتظار آمدن ک 
 . ستین چکداممانیه ستهیکنم که شا یخودم بود تا مبادا کار 

 .  ندازمیبه راه ب البی س میتلنگر بودم تا با اشکها کیداشت و فقط منتظر  هیگر یهوا دلم

 شد . یجار  مینقش بست ،اشکها میپشت پلکها  انیدست مصدوم ک ریرا بستم ،تصو  چشمانم

 به درد آمد. شتریتصور از دست دادنش قلبم ب  با

 گنبد زل زدم ،با خودم نجوا کردم  به
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،چادر   یو سالم برگردان  حیرا به من صح  انمیجا نذر کردم اگر ک ن یروز هم هی ادتهیبرگشته ، انمی_آقا! ک
  یوقت یاز قبل دلتنگش شدم ول  شتریب دمشیبپوشم، سرعهدم هستم بهم فرصت بده.آقا امروز که د

 شدم و ازش فرارکردم.  یچرا عصبان  دونمیکه اومده نم شهیروزم  کیگفت 

  نیتو ا دیدونیآقا شما که م یبا من نداره ول یصنم  چیکار رو نداشتم چون اون ه  نیحق ا دونمیم آقا
 دوسه ماه چقدر نگرانش بودم. 

 .  دمیچقدر زجر کش دیکه شاهد بود شما

 بشم ؟کاش اونم منو دوست داشت آقا  رینظرتون حق نداشتم دلگ به

 

 زدم.  هیگر ری م بلندتر از قبل زاتمام حرف با

 .  رومیبه خانه خانم جان م میو بگو  رمی را روشن کردم تا با روهام تماس بگ میکه آروم شدم گوش یکم

 ها و تماس ها به سمتم روانه شد.  امکیپ لیس  یروشن شدن گوش با

 از شماره زهرا ! هیبود و بق  انیآن از شماره ک  یتا تماس از دست رفته داشتم ،که ده تا ۶۴

 را باز کردم   یداشتم ،اخر  امکی تا هم پ ستیب

 نوشته بود )چرا از دستش ناراحتم ؟(  زهرا

 

 انقدر درکش سخت است؟  یعنیچرا ناراحتم ، فهمهی نم واقعا

 شماره زهرا بود .   دیدر دستم لرز یگوش

 : دمیغر  هیاو حرف بزند با گر نکهیتماس را برقرار کردم و قبل از ا تی عصبان با

 

 دمی چقدر در نبود داداشت زجر کش یچرا ناراحتم ؟تو که شاهد بود یفهم ی_زهرا تو واقعا نم 
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 .دیمحاصره شده کم مونده بود سکته کنم، کارم به دارو کش انیک  یگفت یوقت  یتو که شاهد بود 

  دمی اومده ،تا صبح زجر کش انی سرک ییکه بال نمی کابوس بب نکهیشبا از ترس ا  یدونستینم مگه

 شدم .  دار یب هیبا کابوس و گر دم یهربار هم  که خواب 

 ؟ یمعرفت مگه شاهد نبود یب یدیباتوام چرا جواب نم زهرا

 

 

 د یاز پشت خط به گوشم رس یتند ینفس ها یکردم صدا هیبلند گر یصدا با

 زدم  ادیشدم و فر  ی.از سکوتش عصبان زد یر  یاحساس کردم او هم مثل من اشک م 

 

که   یبرگشته و تو منو قابل ندونست  روزید انی ک دمیفهم  یوقت  یدون ی؟م یگ ینم یچ یمعرفت چرا ه ی_ب
 شدم؟  یداداشت برگشته  چه حال یبگ

که عشق داداشت رو   خورمیمن بود قسم م یها یقرار  ی امام زاده که مثل تو، شاهد ب  نی تو هم زهرا
به حضرت زهرا س که مهر و عشق رو از    دمی.قسمش م خوامیکنم .اصال از خودش م   یاز دلم خال
 دلم.... 

 

 د یقسم  ند انی _جان ک

 

،بالفاصله تماس را قطع   دیلرز یگوش  یرفت دستم رو ادمی دنی،نفس کش  انی ک یصدا دنیشن  با
 کردم. 

 را به قلبم چسباندم ،زار زدم . یگوش
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 اشکاتون رو ندارم!  اقتی_من ل

 

 و به عقب برگشتم .  ستادمیاز پشت سرم با عجله ا قایدق   شیصدا دنیشن  با

 شدم لب بازکردم  هول

 

 _سالم

 سالم بانو  کی_عل

 

 اشاره کرد  مکتی به ن انیک

 م؟ ینی_بش

 

 انداختم و خجالت زده لب زدم  نییرا پا سرم

 د یی_بفرما

 

 . میفاصله کنار هم نشست با

   دمیکشی که به او زده بودم خجالت م  ییحرفها بخاطر

 شدم  یدستم مشغول باز  یانداختم و با انگشت ها ریسرم را به ز 

 بشم به عشق مبتال شده بودم.  یقصد داشتم راه ی_وقت
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سمت خودش   دیتر بود ،منو کش ی حس ها قو نیاز ا یک ی دوتا حس بودم . ریدل شده بودم و درگ  دو
 شدم .  یو من راه

دور   چکی پ  کیو مثل  کردیرشد م یجوونه زده تو دلم، ه  دیبود .اون حس جداول سختم  یروزها
هم دلم  یشدم ،گاه امیدن ریکه تو معرکه جنگ درگ کردمی م دایعذاب وجدان پ ی .گاهشدیم دهیقلبم تن

 برگشت. یبرا شدیقرار م یب

عشق  نی شد حس کردم ا یته دلم خال میمحاصره شد دیخبر رس یکرده بودم .وقت ری گ یبد برزخ تو
و   اندازمیب  لین  یایگرفتم اون عشق رو بزارم تو سبد و تو در می.اونجا تصم رهی م نینوپا داره ازب 

 . یبسپارمش به خدا ،مثل مادر حضرت موس

 بشم. مونیشد که من پش مونی خودم گفتم مگه اون از اعتماد به خدا پش با

بشم خدا   دینکردم چون مطمئن بودم اگه من شه  ینی عشق زم ریخودمو درگ گهیهمون شب د از
سردار به کمکمون اومد   یرو گذروندم اونجا .وقت   ییچه شبا نکهیاز ا میهست.بگذر میحواسش به امانت
 به برگشت گرفته شد، میو تصم میشد روزیسخت پ   اتیو بعد چند روز عمل

 س همونجا از خانم خواستم که دعا کنه واسه من و عشق نوپام.  نبیحرم حضرت ز میرفت

 خانم؟  روژان

 

 خجالت سرم را به سمتش چرخاندم  با

 _بله

 منو   دیبخش ی_م

 

 ستم ین ریکه از او دلگ میانقدرپر محبت بخشش بخواهد و من نگو  شدی!مگر م ببخشمش
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 ستمیببخشم؟من که از شما ناراحت ن  وی_چ

 

 گفت   ریزد و سربه ز یلبخند

 .واسهدیشد  تیو اذ دیکه نگرانم بود ییواسه وقتها دیختیکه واسم ر ییبابت اشکها  دمی_ببخش

که تو صداتون بود  یکه بغض دیباور کن   خوامی.م دمیشنی و من م دیگفت یکه به زهرا م ییحرفها همون
 د ی.حداقل شما منو ببخشبخشمی منو از پا درآورد. تا عمردارم خودم رو نم  ییبه تنها

 

 دم یزده لب گز  لتخجا 

 د یلطفا حرفامو فراموش کن شهی_م

که قلبتون رو از مهر   نییو از آقا نخوا نجایا نیی این دیکه به سر من گذاشت یبخاطر منت گهید شهی_م
 کنه؟   یخال

 

 او رسوا شده بودم .  شیپ میای ح یبه پاشد .دل ب ییگل انداخت در دلم غوغا میها گونه

 با تعجب نگاهم کرد. انی.ک  ستادمیشتاب ا با

شب چشمانش گم شد. خودم را از دام چشمانش  نجات    یاهیدر دام چشمش افتاد و در س چشمم
 نم یزتریدادم و چشم گرفتم از عز

 

 برم  دی_من با
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گله کنم   شتریخودم را رسوا کنم.ب   شتریبمانم و ب شتریب  دمیترس یرا چنگ زدم و از او دور شدم.م فمیک
 شد.  بهیرفت لبخند با لبم غر یاز وقت مینده شدم ،که بگوکه در نبودش مردم و ز 

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼🌼 

 

🌼🌼🌼 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_هفتاد_ششم

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 عاشقانه سروده است.  میبرگشته و برا انیکه ک شدی کردم. باورم نم  یم ر یابرها س یرو

 و به سمت خانه خانم جان به راه افتادم.  دمیخر  ینیری جعبه ش کی دمی که رس  یقناد نیاول به

 کنم . م یرا با او تقس یخوشحال   نیخواست ا یم دلم

 رفتم.  اطیرا جلو در پارک کردم و به داخل ح  نمیماش
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 ؟یخوای _خانجون مهمون نم

 

 شد ، خارج شد  یباز م رونی به ب جان  خندان از  در آشپزخانه  که خانم

   یخوش اومد  یلی.خ  زمی _سالم عز

 رفت سالم کنم. ادمیانقدر ذوق زده بودم  دی_ببخش

 انقدر خوش حالت کرده؟ یچ  یبگ یخوایدرخشه ،معلومه !نم ی_از چشمات که مثل چلچلراغ  م

 !گمیحاضر باشه ،بهتون م تونیی. اگه چاشهیکه نم  یخال ی_خال 

 و اومدم کنارت نشستم ختمیر ییمنم دوتا چا  یلباسات رو عوض کن  ی_تا تو بر 

 ارمیمن م دین یبش دیی.شما بفرما دی_مگه من مردم شما زحمت بکش

 با من   یی_دور از جونت.تو برو دنبال کار خودت ،چا

 

  یبا گلها  دیسف زیشوم کیرا عوض کنم . میو شادمان به اتاقم رفتم تا لباسها دمیاش را بوس گونه
 . دمیبرداشتم و پوش   دمیبا شلوار کتان سف یسوسن

  یبدنم باال م  یانداخت و دما  یگل م میگونه ها انیک یهنوز هم از تصور حرفها ستادمیا نهیآ جلو
 رفت. 

 میتر بود .به خاطر عالقه بابا و روهام به موها  نییاز کمرم پا یکم میرا باز کردم .موها میموها کش
 . دمیرا شانه کش میوقت اجازه کوتاه کردنش را نداشتم.موها چیه

به   یندارد ،همانطور بدون روسر   دید اطیاطراف به داخل ح یکه مطمئن بودم از خانه ها ییانجا از
 انده بود.را پوش   اطیدرختان ح هیتخت نشستم. سا یرفتم و رو  اطیح

 شد .  اطیوارد ح   یجان با دو فنجان چا خانم
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 خوش آن سرمست شدم . ی و من از بو دیبه مشامم رس بیس یچا یبو

 کرده بودم خانجون  بی س  ی_چقدر هوس چا

 _بخور نوش جونت. 

 را باز کردم و به سمت خانم جان گرفتم ین یری ش جعبه

 تا خدمتتون عرض کنم    ینیری ش  دیی_بفرما

 

خانم   یبا ی به اندازه لبخند ز یز ی چ چیبرداشت . ه  ینی ریش  کیجان دست دراز کرد و با لبخند  خانم
 خود کند   یحد از خود ب نیمرا تا ا توانستیجان نم

 _من قربون لبخنداتون بشم.

 ه یکج و کوله تو چ یو لبخندها ینی ریش  نیبگو مناسبت ا ی_دور از جون.تا دقم نداد

 شمس برگشته یمن کجا کج و کوله است.عرضم خدمتتون که آقا  ی_وا خانجون لبخندا

 مقابلش گذاشت   یدست شیپ  یاش را رو ینیری جان ش خانم

 ؟یرفته بود که حاال تو از اومدنش انقدر ذوق کرد ییشمس مگه جا ی_آقا

 بود ان ی آخه!منظورم ک دیکن  یم تمی_خانجونچرا اذ

 د یجان خند خانم

 ی و تو جان دوباره گرفت دهیاز راه رس اری _آهان پس بگو 

 خنده زدم. ری شرم دخترانه شدم و بلند ز الیخ  یب

 گرانه زمزمه کرد  خیو با لحن توب دی جان  لبش را گژ خانم

 .شدنیم میتو هفت پستو قا ومدیم اری!تا اسم  می قد ی_دختر هم دخترا
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 دم یاز قبل خند بلندتر 

 منو عقد کن  والسالم  ی بگ دیگفت سالم با یک یاومده آخه.تا  شوهر  ی_خانجون االن قحط 

 

   دیخند میجان هم به چرت و پرتها خانم

  انیخونه رو مهر ک  نیمن خودم ا یغصه بخور  خوادیکمند من ! تو نم سویموهاتو ببافم گ نیبش  ای_ب
 رهی تو رو بگ ادی تا ب کنمیم

  الیرا ببافد و خودم غرق شدم در خ میپشت به خانم جان نشستم تا موها  دمیخندیکه م یحال  در
 .  انیک

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼 

 

🌺🌺🌺🌺 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_هفتاد_هفتم

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو
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 استراحت کنم . یاز نهار به اتاقم رفتم تا کم بعد

 .دیبه گوشم رس لمیموبا یگوش یصدا

 دم یتخت دراز کش یرا برداشتم و رو  یگوش

 باشد ضربان قلبم باال رفت.  انیممکن است ک نکهی.با تصور اکردی م ییصفحه خودنما یزهرا رو  شماره

 را برقرارکردم   تماس

 _سالم خوشگله 

 

 ذوق و شوقم کور شد .هنوز هم از دستش دلخور بودم    دیچی زهرا که پ یصدا

 _سالم 

 ستم یباورکن من مقصر ن  یول یاز دستم ناراحت دونمیم_

 هم هست.  یرفت روژان  ادتی یدیداداشت رو د یوقت دونمی_م

نگذاشت بهت خبر بدم.بگم خدا  انی بره.باور کن ک ادمیخواهرمو  شهیآخه .مگه م هیچه حرف نی_ا
 کنه    کارشیچ

 .ان شاءاهلل خدا خوشبختش کنه شونیگردن ا یبنداز  خوادی_حاال نم 

بهت خبر بدم    خواستمیخبر . م  یخونه و ب دیوقت رس  رینگذاشت خبر بدم .د انی_به جون خودم ک
 کنه  زتیسورپرا خوادی گفت م یول

   یبه من خبر بد یخوایتو م  دونستی_اصال اون از کجا م
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 _خب راستش... راستش..

 ؟ یگفت یز ینکنه بهش چ نمی_زهرا من من نکن زود بگو بب 

   یایدرب ی_من خب ،نه، من نگفتم .بابا گفت بهت خبر بدم از نگران 

 

 ده؟ یخاک برسرم ،بابات از کجا فهم ی_وا

تابلو من و تو   افهیهم بود با اون ق گهید یهرکس ،یسپاه ،تو بامن اومده بود  می_همون روز که رفت
 گهید دیفهمیم

 داره ینگفت به اون چه ربط   دیشن یوقت  انی_ک

 دیخجالت کش کمیتا بناگوشش باز شد البته بچم  ششی.اون که با حرف بابا نایزن ی_چه حرفا م 

 

 رفتم  دنشیباز شد و در دل قربان  صدقه خجالت کش  شمیان،نیتصور صورت خجالت زده ک با

 رفته   ی_پس آبروم  حساب

در عوض سر صبح   یول  میوقته مزاحمت نش ریکه د همونجا بهونه آورد انیداره.ک ی_نه بابا .چه ربط
  ی.البته منم باهاش اومدم ولنتتیبب   ادیمثل اجل معلق باال سرم حاضر شد و گفت با تو قرار بزارم تا ب

 نشستم نیخب تو ماش

 

 لبم نشست  یلبخند رو ان،یصبحم با ک  یحرف ها یادآور ی با

و   زمیزنگ زدم شما و خانم جون عز میدار یداداش مهمون دنی_روژان جان امشب به مناسبت رس
 خانواده محترمتون رو دعوت کنم 

 شمی.ان شاءاهلل بعدا مزاحم م میایما نم یول  زمی _ممنونم عز
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 گفته باشم  یینجایخانوم .روژان قبل مهمونا ا میندار میای _ما نم

 ام ی_شرمنده زهرا جون نم 

 رو نگهدار    یو کوفت ! اصال چندلحظه گوش امی_ نم

 

  ضیمستف انیبه ک ی.در دل زهرا را بخاطر دادن گوش دیبه گوشم رس   انیک ی که گذشت صدا یکم
 کردم .هول کردم 

 د ی_سالم خوب 

 خانواده محترم خوب هستند؟   دی_سالم خانوم.ممنونم شما خوب

 رسونند ی_ممنونم همه خوبن سالم م

.اگه من خواهش کنم چطور بازهم قابل  دیدون یقابل نم ی_زهرا جان گفت شما رو دعوت کرده ول 
 د؟ یدون ینم

بشم .مگه قابلتر از تو هم دارم  تیی و آقا یمهربون  یبه فدا من》 میدر جوابش بگو خواستیم دلم

 در عوض خجالت زده لب جنباندم  یول《من

  دیو به من لطف دار دیشما بزرگوار کنمی _خواهش م

 _پس منتظرتون هستم .

 _اما...

 به زهرا .با اجازه   دمیرو م  ی_اما نداره خانوم !گوش 

 

  یو من م کندیو رو م  ریدلم را ز شی چگونه با حرفها د یرا به زهرا داد و خود رفت و ند  یگوش انیک
 است! دهیلرز  بیعج  شیکه برا یمانم و دل
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 #ادامه_دارد 

   دی_کنی _دوستانتان_معرف#لطفا_کانال_را_به

 

 

🌺🌺🌺 

 

🌼🌼🌼🌼 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_هفتاد_هشتم

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 

 قراربدهم. یمهمان  انی به خانه خودمان رفتم تا مادر در جر عصر

 خانم.   دهیبجز حم  ستیدر خانه ن یخانه که شدم متوجه شدم طبق معمول کس وارد

 بود. یبز در آشپزخانه مشغول پاک کردن س  او

 جون  دهی_سالم حم 

 ی_سالم دخترم خوش اومد
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 دم یاش رابوس گونه

  د ی_ممنونم.خسته نباش 

 مادر  ی_درمونده نباش

 که مادرم داشت . یار یبس یبود ،مخصوصا با مشغله ها ی در خانه نعمت  بودنش

 _مامانم کجاست 

 دعوتن یخانم ،شب مهمون  لدای_رفتن خونه ه

باز    ستیکند معلوم ن  ری بود و مادر از االن به انجا رفته اند ،خدابخ  یهمانی،شب م دیباال پر میابروها
 است. دهیمن کش یبرا یچه نقشه ا

 ی خانم  اگه مامان به خونه زنگ زد حتما بهش بگو من شب خانجون رفتم مهمون  دهی_حم

 _چشم خانم 

ست نوازش بر سرش  د انی شادمان بود .انگار ک اریام بس یکن به سمت اتاقم رفت.کودک درون یل یل
 .کردیم  یتاب   یب  دنشیدوباره د یشادمان بود و برا نگونهیبود که ا دهیکش

  یاز بلند ی بلندم را با سشوار  خشک کردم ،گاه یو موها ستادمیا نهیگرفتم و جلو آ یعجله دوش با
که بروم همه را از   گفتیم طانیساعت وقتم صرف خشک کردن انها شده بود.ش  مین گرفتیانها لجم م

 ته بزنم و همچون پسران سرباز شوم. 

   کیدو تکه که  یمانتو مشک  کی. دمیکش رونیام را ب  یمجلس  یمشک یلباسم را باز کردم  .مانتو کمد
  یوکرم و مشک دشیاز آرنج کلوش م شی نهایداشت آست میقوزک پا یسارافن کرم رنگ بلند تا رو

 هم برداشتم . یکرم مشک یروسر  کیبود.

 . کردم ینم  شیآرا گریوقت بود که د یلیبستم .خ  رهی با گ  یام را لبنان ی،روسر  دمیرا پوش  مانتو

 با محبوبه خانم به دنبال خانم جان رفتم.  یام را برداشتم و بعد از خداحافظ یو کفش ست مشک فیک
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که   یرا فشردم ،کم  فونیمسجد محل بلند شد .زنگ آ یاذان از مناره ها یصدا دمیجلو در رس یوقت
 گذشت در باز شد . 

 شدم.  اطی ح وارد

 اش را پهن کرده بود .  چهی جان قال خانم

 در دستش بود  یا روزهی ف  یرا سر کرده بود و جانماز مخمل آب دشیجان چادر نماز سف خانم

 ._سالم خانجونم 

 یخوش اومد  زمی _سالم عز

 

خارج کردم و   فمی به همراه داشتم را از داخل ک شهیکه هم یگذاشتم .جانماز  یتخت چوپ  یرا رو فمیک
 .ستادمیکنار خانم جان به نماز ا 

 

 آرامش خواستم . انیخودم و ک یآسمان بلند کردم و از خداوند برا یبه سو دست

 

 زم ی _قبول باشه عز

 انها را فشردم عیانداختم و سر  ید نگاهمهربان خانم جان که به سمتم گرفته شده بو یدست ها به

 _از شما هم قبول باشه 

 .میکه بر امیام را بردارم االن م ی_مادر جان برم چادر مشک

 

و   دیداشت به سر کرده بود که صورت سف یو محو ز ی ر یل یخ یکه گلها یدی سف یجان روسر  خانم
خاص خودش را    ییبایهمه سال هنوز هم ز نیقاب گرفته بود.خانم جان بعد ا ییبای تپلش را به ز
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(و بعد بلند  شی بایعشق ز  نی)خوش به حال آقا جانت با ا  گفتیدر ذهنم م دمیداشت.فکر پل 
 . دیخندیم

 م یو باهم به راه افتاد دمیپر رونیب ال یاز فکر و خ  میخانم جان روبه رو ستادنیا با

 

 .  مینرو اری دنیبه د  یتا دست خال دمیخر بایز  اریسبد گل بس کی  ریمس در

 .  میدیشمس رس یعمارت آقا ینه شب بود که به جلو یها ساعت

است .سر انگشتان دستم   داکردهیبدنم  دچار افت دما پ کردمی گرفته بودم ،احساس م استرس
 زده بود.  خی تی م کیهمچون 

 را فشردم .   فونیآ زنگ

 ی شاد زهرا به گوش رس  یصدا

 داخل  دیی_بفرما

و بعد از   دمیام کش یمانتو و روسر  یبه رو ی.اول خانم جان وارد شد .دستباز شد  یکی ت یبا صدا در
شمس به  یسرمازده وارد شدم.خاله به همراه آقا یقرار و دستان یب یمرتب کردن لباسم با دل 

 آمده بودند . شوازمانیپ

گل را به خاله دادم و  یکردم ،ک ی شمس احوال پرس یبا خاله و اقا   یک دمیبودم که نفهم جیگ انقدر
به هپروت نکرد.با   یسفر  اری داریاز شوق د شودیبه استقبالم آمده بود .حق داشتم ،نه؟مگر م  انیک یک

 به خود آمدم انیک یصدا

 د ی_سالم روژان خانم .خوب

 بود  یاو چشم دوختم نگاهش از نگاهم فرار  به

 دی_سالم ممنونم شماخوب 
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 شده بود زمزمه کرد ختهیکه با شرم آم ییصدا با

 بهترم   یلیخ دی_االن که اومد

 

و   دیبدنم برعکس زمان ورود به سمت  باال دو یو از خجالت گلگون شد.دما دیدو میبه گونه ها خون
 ام نشست  یشان یعرق شرم بر پ 

 

 جان دخترمو به داخل تعارف کن   انی_ک

 اول وارد شدند . بزرگترها

 اشاره کرد  یبا دست به سمت در ورود انیک

 لطفا   دیی_بفرما

 گام عقبتر از من به راه افتاد. کیو  آهسته  ریاز او از پله ها باال رفتم و او سربه ز جلوتر

روبه رو    نی م یرم را باال آوردم با سدستش وارد خانه شدم .لبخند به لب داشتم تا س  ییبا راهنما  دوباره
به من،نگاه  یچرخاند و در آخر با پوزخند انیمن و ک ن یگرد شده نگاهش  را ب  یشدم که با چشمان

 گرفت و به طبقه باال رفت. 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼🌼 
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🌼🌺🌼🌺🌼🌺 

 

 ❣روژان  رمان❣

 نهم _هفتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 از همانجا زهرا را صدا زد.  انی.کستادمیجلو پله ها ا انیک  ییراهنما با

رنگش  ی طوس یکه صورتش را قاب گرفته بود و چادر رنگ یصورت  یمن ،با آن روسر  یبایز یزهرا
 بود.  در قالب حجاب شده ییبای و نگاه من مات آن حجم ز دیدرخش  یاز حد م شیب

 .باران شده بود   سهی،ر انیبرگشت ک یاز خوشحال  چشمانش

 شد  کیلبخند به ما نزد با

 ی _جانم داداش

 برم   دیمن با ابیمهمونمون رو در زمی عز  ای_ب

   پمی_چشم داداش خوش ت 

 

  بایبود که الحق او را ز دهیپوش دیسف  راهنیپ  کیبا   یرا به سمت او سوق دادم شلوار مشک  نگاهم
 ساخت یو مرا مدهوش م  دیرسیهم به مشام م کیعطرش از همان فاصله نه چندان نزد یکرده بود بو
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که او  از نگاه من معذب شده   ستی دوخته ام و اصال حواسم ن انیمتوجه شدم که چشم به ک تازه
 است.

 ونیسمت آقا  رمی _با اجازه اتون من م

 

 زده لب زدم   خجالت

 د یی_بفرما

 

 به دستم وارد کرد  یفشار  زهرا

 _سالم خانم خانما، حال شما ،احوال شما؟ 

و نه   ین یب یکس رو نه م چی.ماشاءاهلل تا داداشت کنارته ه یاومد به منم سالم کن ادتی_چه عجب 
 ی شناسیم

 

. در دل اعتراف کردم که الحق زهرا همه  دیخند یو نخود  زیدهانش را گرفت و ر یدست جلو با
 اش برسد. ندهیرانه است .خدا به داد همسر آرفتارش خانومانه و دلب 

 

  شی .دست پیگرفتینم  لیو ما رو تحو یشده بود اریساعت محو  کیتو  دمیکه من د  یی_واال تا جا
 ؟ یفتی ،پس ن یگرفت

 

 شی شدم و از بازو  یبه آب دادم حرص یآورد که چند لحظه قبل چه دسته گل میبه رو نکهیا از
 گرفتم  یشگونین

 دستم کبود شد اگه به داداشم نشون ندادم ی_آ...
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 دم یخند

 برو نشون بده ی_جرات دار 

 مهمونا  شی پ میبر ای.باشه بابا نکش منو .ب یکنی م دمیتهد اهی_واه واه بال به دور تو شب س

 

 . وستمیزهرا  به جمع مهمان ها پ با

 نگاهها به سمت من برگشته بود. از خجالت کف دستانم عرق کرده بود. همه

رفت .من هم  نی.آنقدر مهربان خوش برخورد بودن که استرسم از ب میرفت شی به سمت خاله ها اول
 کردم.  یمثل انها گرم احوال پرس

 .میرفت  شیدستم را گرفت و به سمت عمه ها زهرا

انداخت و به زور جواب سالمم را   میبه سر تا پا  ینگاه ری با غرور و تحق شیفروغش مثل دفعه پ عمع
 داد. 

 

را درآغوش گرفته بود با    ییبایز  اریکه پسر بچه بس  ی برعکس او مهدخت، عمه کوچکترش، در حال یول
 لبخند دستش را به سمتم درازکرد

 ؟ ی.خوب زمی _سالم عز

 د؟ ی_سالم مهدخت جون ،ممنونم  شماخوب 

 من خوبم   زمی_قربونت بشم عز
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که به من زل زده بود،  یبا چشمان درشت رنگ ییفرطال  یبچه افتاد. موها نگاهم به پسر دوباره
 ساله بود.مهدخت خانم که متوجه نگاه من به پسربچه شده بود لبخند زد  کیحدودا 

 کنم  یرفت بهت معرف  ادمیجون پسر خوشگلم رو  ایلی_ا

 زده گفتم  زوق

 بغلش کنم؟ شهیج.....انم چقدر خوشگله .م ی_ا

 آب دهنش راه افتاده  نی_بله حتما چرا که نه!پسرم چشمش تو رو گرفته بب

 

 دور کرد ایل یاز ا یزهرا مرا کم میدیسه خند هر

حاال تا نو اومد   گهی!عمه پسرت از صبح داره واسه من از عشق م یدزدیعشقمو ازم م یدار  نمی_برو بب
 به بازار کهنه شده دل ازار!

 

   دیخند مهدخت

 است  قهیخوش سل شیی .باالخره پسرم مثل پسر دا رمیتقص ی_من ب

 رد یرنگ بگ میبه زهرا زد که باعث شد من از خجالت گونه ها یاتمام حرفش چشمک  با

 م ینیبب   میکنی_عمه جون االن امتحان م

 

 کرد  ایلیرو به ا زهرا

 بهت شکالت بدم  می بغلم بر  ایجونم ب ایلی_ا

 توجه به زهرا خودش را در آغوش مادرش پنهان کرد   یب ایلیا

 افتخار داد دیشا یدی_زهرا جان برو کنار بزار منم امتحان کنم خدا رو چه د
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 د یدرآوردم که غش غش خند یشکل شی،برا کردیبا گوشه چشم مرا نگاه م ایلیا

 نشون بدم ین ی ن هیبهت  خوامی بغلم جوجو؟م یای_م

 را به او نشان دادم،دستم را به سمتش دراز کردم   لمی موبا یگوش

 مهابا خودش را به آغوشم انداخت.  یب

 دم یخند بلند

 فندق جونم. یتو بشم انقدر ملوس ی_آخ من فدا

 

به خودم  شتریبود که ب  یخنده.انقدر ناز و دوست داشتن  ریبوس آبدار از لپش گرفتم که زد ز هی
 فشردمش. 

 د بو  یساکت و بانمک اریبس  بچه

 زد  یشانه زهرا ضربه آرام  یرو  مهدخت

 

 است  قهیخوش سل شییگفتم مثل پسر دا یدی_د

 

 سرگرم کردم   ایلیو من خودم را با ا  دندیخند هردو

 

فروغ خانم را فاکتور  نهیپر از ک یگذراندم البته اگر نگاه ها ای لیرا کنار مهدخت و ا  یخوش لحظات
 .گرفتمیم

 .میوستی پ لیفام ی زهرا به جمع دخترا با
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 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

 

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 

 

🌼🌼🌼🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_هشتاد

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

   دیمحکم مرا به آغوش کش سنایبه سمتم هجوم آوردند.  دنمیو حسنا با د سنای

 ،دلم برات تنگ شده بود  ی_سالم روژان جون 

 

خود را   یمی ،انگار دوست قد گفتی سخن م دارمیبودم و او چنان با ذوق از د دهی او را د کباریفقط  من
 است.از ذوق او من هم به وجد آمدم  دهید
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 نطور ی .منم هم زمی _سالم عز

 د یشزد و مرا به آغوش ک یرا کنار  گرشیبا لطافت مخصوص به خود قل د  حسنا

همش حرفت تو خونمونه اونقدر که حسام هم کنجکاو شده  متیدید ی_سالم خوشگله ،از وقت
 نتت ی بب

 متعجب به او زل زدم  یچشمان  با

 _حسام!!!

 

 د یخند سنای

   گهی_خان داداشم رو م

 _اهان

 

 کردم .   یکه حرفشان تمام شد با مرجان و سوسن گرم احوال پرس دوقلوها

  یبه ما دوخته شده بود به اجبار لبخند گرانیچون نگاه د ینداشتم ول نیمیاز س  ی آنکه دل خوش با
 زدم

 د ی.خوبجون   ن یمی_سالم س

 

 زد  یبه من انداخت وپوزخند یگره افتاده نگاه ییبا ابروها نیمیس

.اگر بخاطر  کردی فروخته بودم که انقدر طلبکارانه با من رفتار م شانیبه ا یتر  زم ی چه ه قایدق دانمینم
  ی.همه از بدادمیبه پوزخندش م  یمحترم خودم نبود قطعا جواب دندان شک تی زهرا  و شخص

 .  ندیبگو دیچه با دانستندیناراحت بودند و انگار نم نیمی س یاحترام
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 جان نشانددستم را گرفت و کنار خودش و مر  زهرا

 زم یعز نیبش  نجایا ای_ب

 

 د یتوپ نیمیبرافروخته به س یصورت  با

چه   قایتو دق  دونمیکه جواب سالم واجبه!درضمن من نم یبدون دیبا یخانم شما مسلمون  نیمی_س
 یبا دوست من دار  یمشکل

 

 با خنده گفت   سنایبزنم که   یحرف خواستمیآمده ناراحت بودم م شی از بحث پ من

 ،ناراحته بچه  داکردهیپ یقدر  بی_رق

 

من و   نی ب  یفکر کنند ربط هیبق  خواستیمن ناراحت شدم .حداقل دلم نم یخنده ول   ریزدند ز همه
 وجود دارد . انیک

 . ادی جونم حتما از من خوششون نم نیمی .س زم یعز ستمین یکس بیمن رق سناجونی_

 

 به صفحه انداختم .  یخارج کردم .نگاه فمی را از ک یام باعث شد سکوت کنم.گوش یزنگ گوش یصدا

 اسم روهام لبخند به لب آوردم  دنید با

 جواب بدم  تونمی.زهرا جان کجا مزارمیلحظه تنهاتون م هیمن  د یببخش

   یاونجا حرف بزن  یبر   یتونیخلوت م  اطی به ح خورهیسالن پله م نیا ی.انتها زمی _عز

 زم ی _ممنون عز
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 خلوت رفتم.  اطیجمع فاصله گرفتم و به سمت ح  از

 _سالم داداش خوشگلم 

 فتهی قلبم از کار م یشیمهربون م یگی قلبم.نامروت نم ی_وا

 گفتم  ایبرادر دن  نیزتریبه عز یدل خدانکنه ا در

 من وونهی.من که عاشقتم د کنمیباهات بد رفتار م شهی،مگه هم یبدجنس یل ی_خ

راستش رو بگو آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون   یرو شاخشه!خواهر  گهیقلبم ،سکته د ی_وا.....
 یشد

خودشان بودند   ی،هرچقدر مادر و پدر غرق کارها شناختی خنده،روهام مثل کف دستش مرا م ر یز زدم
 کرد یبرادرانه خرج م  میرا داشت و برا میهوا شهیروهام هم   یول

 ؟ یداشت یکار  باهام  زمی _دشمنات سکته کنه خان داداشم.جانم عز

 که دوستت دارم   یدون ی_روژان م

 _اوهوم

 جونم به جونت بنده؟   یدونی_م

 _اوهوم

 _زبونتو موش خورده ؟ 

 _اوهوم

 باهات خوب رفتارکنم.  یجنبه ندار  نی_بب 

 

  مانیها یباز  وانهید نی.من عاشق هم دمیدغدغه خند یبلند و ب   رمی خنده ام را بگ یجلو نتوانستم
 بود.  کی دوست فابر کی میبرادر بود برا  کیاز  شتریب من  یبودم .روهام برا
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 ؟ ییکجا ی.خواهر یجوونم چه خوش خنده هم هست ی_ا

 ام  ی_من مهمون 

 ؟ ی_بله بله!کجا به سالمت

 ش؟ یدید باری_خونه دوستم .همون که 

 سمتش نرم  ید ی_همون خانم خوشگله که خط و نشون کش

که دور و برش موس موس   ییداشت که به او سپرده بودم زهرا از ان مدل دخترها  ادیخوب به  چه
 و حق ندارد چپ نگاهش کند ستین  کنندیم

 _بله همون .

 برسون ژهی.به دوست تو دل بروت هم سالم وزمی خوش بگذره عز شمیپس مزاحمت نم ی_اوک

 زدم   شیاخطار صدا با

 _روها....م 

 .شب خوش زمی عز یش یم ری _حرص نخور پ

 بچه پرو .شب خوش.  نمتی_برو نب 

 روبه رو شدم  ن ی میبرگشتم به داخل ساختمان برگردم که با س  یسمت در ورود به

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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🌼🌼🌼🌼 

 

💕🌺💕🌺💕🌺💕 

 

 ❣روژان  رمان❣

 کمی_هشتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 پا و آن پا کرد و باالخره گفت  نیا یکم  نیمیس

   میحرف بزن شهی_م

 و چشمانم گرد شد  دیباالپر میخوردم ناخودآگاه ابروها جا

 _بله حتما 

گوشه باغ اشاره کرد.به همان سمت رفتم و نشستم.او با فاصله کنارم   مکتیبه سمت ن  نیمیس
 بود   یدنج  یبه اطراف انداختم جا  ینشست .نگاه

 دم یگوش م دیی_بفرما

با اون بزرگ   یمن از بچگ یبدون خوام ی م یول  دیشناسیرو م انی ک یشما از ک  دونمیخانم .من نم نی_بب 
   میهم هست که قراره باهم ازدواج کن یشدم چند سال 
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 نیا دن یکودک درونم بعد از شن  دی،شا دانمیدر وجودم جابه جا شد .چه بود ؟خودم هم نم یز یچ
 کز کرده است ! یحرف گوشه ا

و  گرفتمی دستش را م ییو بعد در تنها گذاشتمیم شیبهتر بود تنها  دیاز کودک درونم گرفتم شا نگاه
 .  میپرسه بزن ابانیباهم ساعت ها در خ

 

 از من ساخته است؟  ی ! چه کمکی_به سالمت

 رون ی ب یما بکش یکه پاتو از وسط زندگ  نهیا یبه من بکن ی تون یکه م ی_تنها کمک

 ست ی ن یکس  یمن وسط زندگ یپا یول  دی_ببخش

 

 برخواستم  مکتین  یاعصاب بود.از رو یاز حد رو  شی او ب ایصبرم تمام شده بود  من

   یکن رونیرو از ذهنت ب  انیخانم بهتره فکر ک نی_بب 

 . ستادیا میرو روبه

 ،وجود نداره   چسبونندیمثل تو که خودشون رو به همه م ییواسه دخترا  ییمن، جا انیک  ی_تو زندگ

  

 چنگ انداخت   میمشمئز کننده بود .بغض به گلو شیحرفها

 خانم   نیمی_مواظب حرفات باش س

 خورم ی رو م  تییمظلوم نما  نیگول ا یی.فکرنکن منم مثل زهرا و زندازم ی_حرف حق تلخه عز

 

 چه خبره؟ نجای_ا
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کردن به چشمانش را   چشم بستم .جرات برگشتن به سمتش و نگاه انیسرزنش گونه ک یصدا با
 نداشتم.

 . دمیباشد ترس ریانها گ یوسط زندگ مینکند واقعا پا نکهیاز ا شتری ؟نه!ب انی،از ک دمیترس

 را مخاطب قرارداد چشم باز کردم نیم یس یوقت

 چه خبره.  نجایا د یبگ شهی_دختر عمه م

 

 و آرام به حرف آمد  ری مرا بکشد، سربه ز خواست یکه م ش یپ یق ی برخالف دقا نیمیس

 نبود   یخاص  زیچ  دیی_شما بفرما

 

.دلم  شدیجا تمام م نیمسئله هم نیبهتر بود ا ینبود!سخت بود ول  یخاص زی به نظر او چ واقعا
 غرورم شکسته شود.  نی از ا شتریب خواستینم

 استاد   دی_ببخش

لفظ استاد گرد شد .اگر حالش را داشتم اگر کودک درونم چشمانش   دنیبا شن  انیو ک  نیمیس چشمان
 . دمیخندی به چشمان گرد شده انها ساعتها م دینبود شا یباران 

 سوال از شما بپرسم؟  هی شهی_م

 مچاله کرده بود شی را با دستها چارهیافتاد که چادر ب  نیم یس یبه دستها نگاهم

 

 د یی_بفرما

 دوختم انیک دیسف  راهنی گرفتم و به پ ن یم یس یاز دستها نگاه

 خانم هستش؟  نیمیشما و س   ی_من پام وسط زندگ
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 کرد  نی میس بیو برنده اس را نص زیحرفم شوکه شد .ناگهان سرش باال آمد و نگاه ت از

 اخه هی چه حرف نی.ا شمی_من متوجه منظورتون نم

 بوده؟ یاز رابطه استاد و شاگرد ری_مگه رابطه من و شما غ

 _بوده

 

 کردم  نیمیدوخته شد.رو به س نیبه زم عیشدم ،ناباور چشم دوختم به نگاه پر از محبتش که سر شوکه

 تون یکه من اومدم وسط زندگ دیخوام اگه ناخواسته باعث شدم فکر کن  ی_من عذرم

 گرفتم و به سمت خانه به راه افتادم. نیمیاز چشمان پرشعف س نگاه

 ان یپر خواهش ک  یا صدا قطره اشکم  همزمان شد ب  نیاول سقوط

 د یمن گوش بد یبه حرفها کنمی_روژان خانم .خواهش م

 

 خشکم زد   میجا سر

جلو شما ازشون عذر   نجایوجود نداشته و نخواهد داشت .من هم  یزندگ م ییمن و دختر دا نی_ب
بشن و اما شما !روژان خانم من تا حاال تو   دواریوصلت ام نیکردم که به ا یاگه با رفتارم کار  خوامیم
 قرارنگرفته بودم گفتنش برام سخته یتیموقع نیچن

بود از   یسخت بود .نگاهش هراسان و فرار  شیسمتش برگشتم .مستاصل بود انگار حرف زدن برا به
 نگاهم! 

 م یبا خانواده خدمت برس  دی_اگه اجازه بد
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 بتپد.  دیآورده بود که با ادیانگار تازه به  قلبم

 .دیخندی و م دیدویبه دنبالشان م  یها در وجودم به پرواز درآمدند و کودک درونم با شادمان  پروانه

ما را تنها   نیمیس ی.ک دانمی چشمانمان بهم گره خوردند را نم ی.ک دانمیبه خودم آمدم را نم یک
 به خود آمدم  انیک یغرق بودم. با صدا انی بودن کنار ک یای .من در رو دانمیگذاشت را نم 

 

 بگذارند ونیبود که مامانم با خانواده در م نیدرستش ا دونمید؟میدی_روژان خانم جوابم رو نم

 

 گلگون شده به زور نجوا کردم  یگونه ها با

 د یاری _شما صاحب اخت

 بدود.  انیسمت خانه به راه افتادم تا مبادا چشمان عاشقم به سمت ک به

گرد شده   ی.با چشمان  دنیشروع کردند به کل کش یدخترها برگشتم .تا نگاهم به انها افتاد همگ شیپ
 نگاهشان کردم 

 دیخند دیرا د رانمی که نگاه ح زهرا

 د ی_خبرش از خودت زودتر رس

 ؟ ی_خبر چ

 بغلم کرد  سنای

 پسرخاله جان یتگار _خبر خواس

 

 د یرا کنار زد و گونه ام را بوس سنایاز خجالت گر گرفت.زهرا   بدنم

 _قربون خجالتت بشم من .
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 دم یکندم تا پرس جان

 د یدی_از کجا فهم 

 

 به دستم داد   یآب وانیل  حسنا

  انیاومد داخل .سوسن هم رفت مامانش رو صدا کرد.اونم جلو ما به مامانش گفت ک  هیبا گر  نیمی_س
شد .اماده شدند برن. خاله طفلک هم از همه جا    یفروغ خانم چه حال یدون یکرده.نم یاز تو خواستگار 

 .فروغ خانم هم گفت برو  نیبر نییخوای شده کجا م  یکه چ کردیاصرار م  یخبر ه یب

 

 سوزونده  یشیچه آت  نهیبب انیرفتن .خاله هم االن رفته سراغ ک یخانواده اپسرت بپرس  و بعد   از

 

 که همه با تعجب نگاهم کزدند و بعد  دمی کش  ینیخودآگاه ه نا

 خنده.   ریز زدند

غرق خجالت   شتریبودم .چند بار چشمم به چشمان خندانش افتاد و ب یاز خاله فرار  ی آخر مهمان تا
 شدم.

 .  دیای کنار زهرا  منتظر خانم جون شدم تا ب اطی ح رفته بودند ومن در  مهمانها

 . زدیبود و حرف م دهیکش یبود که خاله ،خانم جون را به سمت  یساعت مین

 میبه سمت خانه به راه افتاد یداد و بعد از خداحافظ تیخانم جون رضا  باالخره

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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💕🌺💕🌺💕🌺💕 

 

🌼🌼🌼🌼🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 دوم_هشتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

انگار او   یول زدی گوشش م ری ز یچه حرف ایکه خاله ثر دیو بگو  دیتو دلم نبود تا خانم جان لب بگشا دل
 درحال جان دادن است .  ی خبر   ین در کنارش  از بمهم نبود که روژا شی دل صبر داشت و برا

 بستم . یو من اجبارا لب م شدیبپرسم شرم دخترانه ام مانع م خواستمیم هربار

 خانم جان به اتاقش رفت.  میدیخانه که رس به

 تخت نشستم.  یفلک زده هم رو من

 من به سر آمده بود گذشت  و حوصله  یشده بود چراکه زمان اصال نم   ادیها هم انگار ز قهیدق حوصله

 من آمد.  شی جان باالخره دل از اتاقش کند و به پ  خانم
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 خونتون؟  یمنو ببر  یتونی_مادر ،فردا م

 اونجا  نیبر نییکه مبخوا شدهیچ دیگیبه من م ی_خونه ما؟بله حتما ول 

 داره؟ دنیسوال پرس نیبرم خونه بچه ام .ا خوامی_م

 گهیخونه ما.تعجب کردم د  نیبر نیخوایم دیگ یم دیاومد کهو ی_اخه 

 یپرسیچرا سوال م کاردارمی من خونتون چ یدونی تو که م ی_پدر صلوات

 

 انداختم نییو سرم را پا  دمیگز لب

پدرو مادرت اجازه بدن.حاال فردا   د ی.منم گفتم بایخواستگار  انیخانم امشب ازم اجازه خواست ب  ای_ثر
 برو باال لباسات رو عوض کن و بخواب یندار  ی.حاال اگه سوال کنمی با مامانت صحبت م  رمیم

 زده  و نجواگونه گفتم:  خجالت

 _مامان محاله اجازه بده 

 نکش حرفتو بزن  گه؟خجالتید یهست ی.تو راضکنمی م یمن اونا رو راض  یباش   ی_تو که راض

ام  یباشه .من راض مانیانقدر با ا دمیرو ند  ی.تا حاال کسهیمرد واقع هیاز من بهتره  یلیخ  انی_اقا ک
 مامان..  یول

  دتیخوب اومد.ام  یلیمن .گفتم که نگران نباش .من االن استخاره هم گرفتم خ  زینداره عز یول گهی_د
 شهیاون بخواد م یبه خدا باشه .هرچ

 _چشم.ممنون از شما 

 

 . کردمی شب به برخورد مادرم فکر م همه

 از حد واهمه داشتم.  شیروبه رو شدن دوخانواده باهم ب از
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 کرد.  دایبه من آموخته بود را با خودم بارها تکراردادم و کم کم خواب به چشمانم راه پ   انیرا ک یذکر 

خانم جان   یباغچه سرگرم کردم .با صدا  یرفتم و خودم را با گل ها  اطیصبح را که خواندم به ح  نماز
 به خودم آمدم 

 زم یعز ری _صبح بخ

 خانجونم   ری_صبح شما هم بخ 

 چسبهی م یلیتازه صبحونه خ  یهوا ن یپهن کن .تو ا اطیسفره رو تو ح زمی عز  ای_ب

 چشم . ی_به رو

 ان ی_چشمت روشن به جمال آقا ک

 _خانجووووون 

 .و به آشپزخانه رفت   دیجان خند خانم

 ببرم.  اطی به دنبالش رفتم تا بساط صبحانه را به ح منم

 

 .مییرا به مادرم بگو یخواستگار  ه یتا قض میبود که باخانم جان به منزل ما رفتحدودا ده صبح   ساعت

 

 .رفتند   ییرایجان به همراه مادر به پذ خانم

 . اورمی ب ییخانم جون چا یآشوب شده به آشپزخانه رفتم تا برا یهم با دل من

 کردم و به حرف خانم جون گوش دادم زی ت گوش

.اجازه خواستن واسه  دهیوپسند ده یدختر گل ما رو تو دانشگاه داستاد روژان جان هستش. انی_اقا ک
 ی خواستگار 

 _خانواده اشون چطورن؟هم سطح ما هستند؟
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شمس هم که مرد با   یبگم کم گفتم .آقا شی از خانوم یمادرش که  هرچ  دمشونید ی_من دوسه بار 
 هستش. یخدا و باکماالت

 نشون؟یدی _خانجون شما کجا د

 

 به جمع ملحق شدم.  ییدو فنجان چا با

 به اتاقم پناه ببرم که خانم جون دستم را گرفت  خواستمیاز تعارف م  بعد

 . ن یبش نجا یدخترم ا ایب-

 _چشم.

 خانم جون نشستم .  کنار

 برگشته هیاز سور شهیتازه دو روز م انیسوده جان .اقا ک  نی_بب 

 

 .  که من چشمانم گرد شد دیمادرم باالپر یابروها چنان

 ه؟ی_سور

  هی. رفته بود سورهستش  ی.خدا حفظش کنه واسه خانوادش پسر شجاع و نترس هی_اره مادر سور
 جنگ . 

کنم .خانجون   یاحترام  یناکرده بهتون ب یخدا خوامی.نم  دیزی واسم عز  یلیکه خ دیدونی_خانجون م
 خوره ی اون آقا پسر به درد دختر من نم

 _چرا  

  یاجازه بدم با پسر  دیتو رفاه بوده حاال انتظار دار شهیرگ کردم .هم _من دخترم رو تو ناز و نعمت بز
 هستش.  یجواب ما منف  دی.لطفا خودتون بهشون بگ ستیما ن هیشب یازدواج کنه که از لحاظ اعتقاد
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 #ادامه_دارد 

   دی_کنی#کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼🌼 

 

🌼🌼🌼🌼🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 سوم_هشتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 کردم که لب به اعتراض گشودم دایآن همه جسارت را از کجا پ دانمینم

 د ینظر منو هم بپرس  ستی_مامان بهتر ن 

 

 د یبود با خشم غر یکه عصبان  مادرم

 .ستیبه نظر تو ن  یاز ی ن هیمن و بابات جوابمون منف ی_تا وقت

 منه، من... هیزندگ  نی_اما ا
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 باز شدن در سالن به سمت در برگشتم .  یصدا با

 به جمع انداخت   ینگاه  پدرم

 خبرم  ی_جنگ شده من ب 

 نگاهش به خانم جون افتاد به سمتش رفت  تا

   دیخوش اومد  یلی_سالم خانجون خ 

 _سالم پسرم ممنونم 

 شده  یچ  یگیم  زمی_سوده عز

 خاص بابا گفت:   یخانمانه و لوند یبا همان ظرافت ها مامان

 گم یرفع شد م تیبخور خستگ ییچا هیاول  ی ول گمیم زمی_باشه عز

 

 برگشت  یفنجان چا کیبا وقار به سمت آشپزخانه به راه افتاد و با  شهیمثل هم مادر

 زم ی_بفرما عز

 _ممنونم خانوم 

 روژان  عوضش کنه د یسرد شد بد تونیی_نوش جون.خانجون چا

 ان را برداشت جون فنج خانم

 خوبه   نطوری_نه هم

 

 .باالخره پدر لب باز کرد دندی نوشیم ییاز استرس درحال غش کردن بودم و انها با آرامش چا من

 _خب سوده جان حاال بگو چه خبر شده 
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 کرد  یبه من اخم مادرم

 _واسه روژان خواستگار اومده

 گل از گلش شکفت  پدر

دعوا نداره .قبال هم خواستگارداشته گل دختر بابا .حتما باز  روژان مخالفه و   نکهی.ا ی_خب به سالمت
 شما موافق 

 به من انداخت  یزد و نگاه چپ یپوزخند مادرم

 من مخالفم  یبار دخترتون موافقن ول  نیآقا ا ری _نخ

 زمن ی عز هیمخالفتت چ  لیدل یبگ شهی_م

 

 خانم جون صحبت را آغاز کرد  دیبگو ی ز ی مادرم چ نکهیا قبل

.پسرشون که استاد روژان جان هستش دو  میخونه استاد روژان مهمون بود شب یپسرم ما د نی_بب 
 دارن   یلقب هیبرگشته . هیروزه از سور

 _مدافع حرم؟ 

کرد.منم اومدم به شما   یپسرش خواستگار  یمادرش روژان رو برا شبیمدافع حرم بوده.د زمی _اره عز
 رو بدونم بگم و نظرتون

 خانم جون هی_نظر شما چ 

 مومن باخداست.  یلیآقا با کماالته.خ  یلیخ  ی.ولدمشیند  شتریدوبار ب  یکی _من  خودش رو 

 زد  یلبخند پدر

 ؟ ی_سوده جان شما  چرا مخالف 
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هستند.هرچقدر   ایخانواده مذهب ن یهستند و از ا یمخالفت من که مشخصه .اونا خانواده سنت لی_دل
 تا آسمونه . نی .اختالف ما زمشهی خانواده خوشبخت نم  نیروژان تو ا  یشه ولهم پسراشون خوب با 

 به فکر فرو رفت و در آخر رو به من کرد  قهیبه چند دق پدر

 ه ی_روژان جان نظر خودت چ

.هنوز انقدر جسارت نداشتم که به  میپدر بگو یبرا انی خجالت لبم را گاز گرفتم .در توانم نبود از ک با
  الیمن خ د یدادم سکوت کنم پدر که د حیشده ام .ترج  انی من عاشق ک میچشم پدرم زل بزنم و بگو

 ندارم روبه خانم جون کرد.  ییپاسخگو

شرکت  اول   ادی ب یروز  هیآقا پسرشون   دیو بگ دیری خانواده تماس بگ  نیزحمت شما با ا ی_خانجون ب 
 . میباهم صحبت کن

 

 نثار پدرم کرد.خانم جون لبخند زد  یو برنده ا ز ینگاه ت یعصبان مامان

کمتر   دمشی د یاومد و به دلت نشست .من که از وقت دی شا یدی.خدارو چه د اد یب  گمی_باشه پسرم م
 هم هستند  یاز روهام دوستش ندارم .خانواده با اصل و نسب

 _دستتون دردنکنه خانجون 

 قم پناه ببرم .هرچه زودتر به اتا خواستیم دلم

 به اتاقش رفت من هم از فرصت استفاده کردم  به اتاقم رفتم . شیلباسها ضیتعو یبرا پدر

 فکر کردم .  انی تخت انداختم و به عاقبتم با ک یرا رو خودم

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف
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🌼🌼🌼🌼 

 

🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 

 

 ❣روژان  رمان❣

 چهارم _هشتاد_پارت #��

 ی _زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 بود.  دهیچ یروهام در خانه پ یخنده ها  یشده بود و صدا ظهر

و همه را به خنده   کردی م طنتیهمچون پسران شش ساله ش  دیرس  یروهام به خانم جون م هرموقع
 شوم.  شی اطنتهیش یمن هم پا شهیرا نداشتم که مثل هم نی.دل و دماغ اداشتیوا م

 حسم را پرانده بود. انیبدون ک یاز فرداها ینگران

 . دیزدن چندتقه به در به گوشم رس یصدا

 د؟ یی_بفرما

 د یاتاق باز شد و روهام خندان به داخل اتاق سرک کش در

 _سالم بر دردونه روهام 

 کند.  میلبخند را مهمان لبها ،یدر هر حال  توانستیاو م فقط

 ی _سالم داداش
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  میتخت نشست و با دست موها  یدر را بست و با چندقدم خودش را به من رساند و کنارم رو روهام
 را نوازش کرد 

 ی خواستگار   ادیو قراره ب  ییبنده خدا هیخدا زده پس سر   دمی_شن

 او ادامه دارد دم،یخند

 شده به درگاه خدا کرده که عاشق تو  ی.طفلک چه گناه  سوزهیروژان از االن دلم به حالش م  گمی_م

 

 خنده   ریزد ز اد یدردش ب  نکهیا یاش گرفتم .به جا یعضالن یاز بازو یز یر شگونین

 دهی مورچه قلقلکش م کنهی .آدم احساس م یر یگی م شگونیکه ن ی_اخه جوجه تو چقدر زور دار 

 

 خنده ری ز میباهم زد هردو

 هیاس؟چرا مامان انقدر شاک کارهی ه؟چیخواستگار محترمت ک نیا یبه من بگ یخوای_خوشگله نم 

 

 بود.  یرابطه خواهر برادر   کیمن و روهام فراتر از  رابطه

 .کردیم یباز  مینقش را برا  کیدر هرلحظه  روهام

آمدو   یپدر پشت دخترش در م ک یداشتم مثل  ازیبه کمک ن یشدوقتیدوستم م میها طنت ی ش موقع
 . زدمیم هیمن به او تک 

  کردی م یماند و از من پرسنار  ی مادر کنارم م  ک یمثل  شدمیم مار یب  ایو   یاحساسات یوقت

 .دادیگوش م میخواهر به حرفها  کیبگو او مثل  میگوش شنوا بودم تا از رازها کیدنبال  یوقت و
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داد با ترس و لرز   یدوست  شنهادیبه من پ  میپسر در دوران نوجوان  کیکه  یبار  ن یدارم اول  ادیبه  خوب
 ی.گفت که دختر برا شانیها یخودش گفت .از نامرد یکردم و او از همجنس ها  فیروهام تعر یبرا

 شی .او گفت که من برا زنندی خسته شوند کنارش م  یماند که وقت یم یاسباب باز  ک یانها مثل 
شود.روهام  کیبه من نزد ی کس دهدینکند اجازه نم دایرا پ  اقتشیل یکس یارزشمندم و تا وقت

کنارمم هست دلتنگش  یوقت  ی است آنقدر دوستش دارم که حت میزندگ فرد نیزتری و عز  نیعاقلتر
شود که اندازه روهام دوستش  دا یپ  یکس  کردمی وقت فکر نم چی.دلم به بودنش قرص است.هشومیم

 کنم.  میانها تقس  یهردو نیآمده بود و باعث شده بود قلبم را ب  انی و حاال ک اشدداشته ب

 آمدم  رونی تکان دادن دست روهام در مقابل چشمانم از فکر ب با

 _هان؟

  زمنیعز ی_به پا غرق نش

 

 دم یخند

 ؟یکه تو فکر بود یکردی ساعته که فکر م هی  یبه ک نمی _من قربون خنده ات.حاال بگو بب

 _به تو 

 گرد شد  چشمانش

 _به من

 

 د یبه چشمانم دو اشک

کنارم   شهیکه تو هم ییبه روزها کردمیفکر م  مای.به قدیشدادا ی، خوبه که هست کردمی فکر م نی_به ا
خوشبختم که تو    یلیخ  منیخواهر هوامو داشت یمامان ، بابا ،دوست و حت یبه جا شهی.تو هم یبود

 وقت تنهام نزار  چی.تو روخدا هیرو دارم داداش
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 د یشد.روهام مرا به آغوش کش یجار   میچرا انقدر لوس شده بودم ،اشکها دانمینم

تنهات بزارم و هوات رو نداشته  شهیمگه م یاشکات بشه خوشگل من.تو همه کس من ی_روهام فدا
 باشم. 

 

 هیاقا ک نیبگو ا  ی.حاال به داداش ی که ازدواج کن  یوقت یکنارتم حت  شهیهم من

 _استاد دانشگاهمه

 ی_چه خوب .دوسش دار 

 رنگ گرفت . میها گونه

 _اوهوم

 یشد که عاشقش شد ی_چ

شمس هستش  انیمنظورم بود اسمش ک شونیاومده.ا دیاستاد جد هیبهت گفتم واسمون  ادتهی_
  تی با شخص  یلی.خ زنهی .با خانم ها با احترام حرف م زنهی .تو چشم دخترا زل نم هیو مذهب  دیمق  یلی.خ

  هیتازه از سور نکه یو ا ستین کردمیکه تصور م یی ایاون مذهب هیو با کالسه.اصال شب 

 وسط حرفم  دیباذوق پر  روهام

 _مدافع حرمه؟ 

 به لب آوردم   لبخند

 _اره

 مرد  و بامروته  یلی_پس خ 

 _اره فکرکنم 
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راحت دست گلمو   تونمیو من م هی آدم درست و حساب  یل یتو مشخصه که خ یفا ی .از تعرزمیعز  نی_بب 
.دوروز  دهیمق  یلیکه اون خ ستین   ؟سختتیکن  یآدم زندگ  نیبا ا ین تویتو م زمی عز  یبهش بسپارم ول

مختلطه با    شتریما ب یایمهمون  یدون ی.خودت ملیفام یا یمهمون  یای باهاش ب ی کشی خجالت نم گهید
 نداره.  یمشکل نیا

 . دونمیاون رو نم  یقبولش دارم هم خودش رو و هم اعتقاداتش رو ول  یل ی_من خ

 اش رو بسپار به من  هی_خب پس شماره اش رو بده به من.بق

 _آخه 

 آخه نداره دردونه . گهی_د

 

 را به روهام دادم.  انیبرداشتم وشماره ک  زی م یرا از رو یگوش

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼 

 

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣
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 #پارت_هشتاد_پنجم

 ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

گذاشت تا من هم شنونده  کریحالت اسپ  یرا رو  یخودش با او تماس گرفت و گوش یبا گوش   روهام
 باشم.  شانیحرفها

 د یدلنوازش به گوشم رس یصدا نکهیبوق آزاد خورد تا ا چند

 د یی_بفرما

 شمس  یهمراه آقا دی_سالم.ببخش

 د ییبفرما _بله خودم هستم

 رم ی وقتتون رو بگ خواستمی _چند لحظه م

 شما؟  دی_ببخش

 هستم برادر روژان جان بی_اد

 

 لبخند به لب آوردم  انی هول شده ک یباصدا

 _جانم در خدمتم

 از روژان جان. یخواستگار  ی.مادرتون از مادر بزرگم اجازه خواسته بودند برا دیان ی_همونطور که در جر

 _بله درسته.

 صداتون کنم  انیک تونمی_م



 روژان

378 
 

 د ی.لطفا راحت باش_بله بله حتما 

  دمیکه فهم  ییدوسش دارم .تا جا  شتریدونه خواهر رو دارم و از جونمم ب  هی نیمن هم  انیآقا ک  نی_بب 
امروز عصر باهم  دیاگه وقت دار خواستم یبرعکس خانواده من.م دیهست یمذهب یل یشما خانواده خ

 ادهمن با خانو دیازدواج داشت نیبه ا  لیمن بازهم تما یاگر بعد از حرفها میصحبت کن  مینیبش
 دم یرو بهتون اطالع م یو زمان خواستگار  کنمیصحبت م 

  یبرا بیخانم اد  ی.قطعا خوشبخت دیکه قبلش مثل دوتا مرد باهم صحبت کن  شمیخوشحال م یل ی_خ
 رسمی من خدمت م دییاول هست .شما  زمان و مکان رو بفرما تیمن هم اولو

 دارید  دی.به ام کنمی م امکی_من آدرس رو براتون پ 

 _خدانگهدار 

 را درآورد  انیک یخنده و ادا ری تماس را که قطع کرد زد ز روهام

  یکه هنوز دختر  یجواب مثبت بده پسر  نیمنه( روژان به ا تی اولو بیخانوووم اد ی_)قطعا خوشبخت 
 از دستش داد دیپاکه .نبا یلیخ   کنهیصدا م بیه دوسش داره رو خانم ادک

 ،مرا هم به خنده انداخت.  دیبلند خند یبا صدا  دوباره

 

 دلم ضعف کرد االن گشنمه.  دمینهار .انقدر خند می_پاشو بر

 ام ی_باشه تو برو منم م

 کرد دیرا تقل انیک یصدا

 ب ی_باشه خانوم اد

 کنان اتاق را ترک کرد. خنده

 

 نشسته بودند .کنار روهام نشستم. زیآشپزخانه  رفتم .همه دور م به
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 گذشت.بعد از نهار پدر روبه روهام کرد   یبا خنده و شوخ  نهار

 شرکت   م ی_روهام حاضر شو بر

 

 انداخت و چشمک زد یسمت من نگاه روهام

 قرار دارم  ندهیآبده .با دوماد  ی_شرمنده باباجون امروز رو به من مرخص 

 با تعجب گفت  پدرم

 هیک گهید ندهی_دوما آ

 د یخند  روهام

. اگه مناسب بود با اجازه شما بگم  ه یچجور نمیبب خوامی.عصر باهاش قرارگذاشتم مگهی_استاد روژان د
 ارند یب فی تشر یواسه خواستگار 

من   یکشی حمتش رو م شرکت .حاال که تو ز ادی_خوبه اتفاقا منم به خانجون گفتم بهش خبر برسونه ب 
 خبرش رو بده  یگرفت  یم ی.هرتصم کنمی نم یصحبت گهید

 _چشم باباجان 

   یمحل  قاتیو تحق مینزد و منتظر تصم   انیبه خانواده ک  یحرف   گریبه خانم جان سفارش کرد که د پدر
   میروهام بمان 

 د یبه روهام توپ تی نبود و با عصبان  یراض  یول  مادرم

  نیاست.اونا از ا انیاست چه حاجت به ب انی.انچه ع ی حرف بزن   یدر مورد چ  یبر  یخوای_روهام  م
.پس الزم   یخانواده ا نیدخترم رو بدم به  چن ستمین  یهستند من راض نییسطح پا  یخانواده ها

 چرا گهی.تو د کشهی .روژان بچه است عقلش نمیکن  قیتحق یبر   ستین

 

 با اشاره روهام سکوت کردم . بزنم که  یحرف  خواستمیشدم م  ریحرف مادر دلگ از
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متحجر هستند و روژان با اونا   یلیخ دمیاگه د کنمی صحبت م  رمی_مامان خوشگلم .حاال من م
 .پس شما بسپار به من و نگران نباش. کنم ی خودم همونجا ردش م شهیخوشبخت نم

 نه ا ی  دیدختر رو بدبخت کن نیا دیتون یم نمی.بب زنمی نم یحرف گهی_من د

 

 سر و صدا به اتاقم پناه بردم .  یرا نداشتم ب  شانیحرفها دنیحوصله شن گرید

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼 

 

🌼🌼🌼🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 #پارت_هشتاد_ششم

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 رفت.  دارشیقرارداشت و به د  انیساعت شش با ک روهام
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آمد .بارها و بارها در طول و عرض اتاق  راه   یاز دستم بر نم  یو کار  دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم
 رفتم و به آن دو فکر کردم .

مرا  ندهیو آ  شدیانها رد و بدل م  نی که ب ییاز حرفها دمی ترسیم میدروغ بگو توانستمیخودم که نم به
 . دمیترسیم دادیقرارم راتیی دستخوش تغ

خوب   زیبه امام زمان عج تا همه چ شدمیمتوسل م یو گاه  کردمیلب سوره کوثر را زمزمه م  ریز یگاه
شود چراکه با گذر   یدور تند بگذارم تا زمان زودتر سپر  یساعت را رو خواستیبرود .دلم م شیپ

  میمیاز روهام نشد.بارها تصم یبه دوساعت گذشت و خبر  کی.نزددیرسیمن جانم به لبم م هیهرثان
 .  کردمی خود را کنترل م یو بپرسم چه شد ول  رمیتماس بگ گرفتم

  رندی جانم را بگ خواهندیاتاق م واریدر و د کردمیاتاق را تحمل کنم احساس م  توانستمینم گرید

  یکه گذشت با صدا ی.مدت دادمی تاپ نشستم و با استرس خودم را تکان م یپناه بردم و رو  اطیح به
 . تاپ برخواستم  یروهام با شتاب از رو نیماش یو صدا اطیباز شدن در ح 

 منتظر او بمانم .خودم به سمتش رفتم.  اوردی طاقت ن دلم

 شد چشمش به من افتاد. ادهیپ  نیاز ماش  تا

 . ترساندی م شتریمرا ب  نیبود و ا یجد یادی اش ز افهیق

 _سالم

 ی ستادیا نجای.چرا ای_سالم خواهر 

 

 گفتنش را نداشتم به من من افتادم یرو

 ی شد .باهاشون حرف زد ی........ چ. ی_چ

 

 به سمت آمد   یهمان صورت جد با
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 _بگذر ازش 

 کنارم گذشت .ماتم برده بود . از

 جانم ؟مگر توانش را داشتم ؟ازیاز ک  بگذرم

 لبخند زد  نباریو دوباره نگاهم کرد .ا برگشت

 ی _روژان گفتم بگذر ازش .....ول

  

 لرزان به حرف آمدم  ییصدا با

 ؟ یچ  ی_ول

.به دیشده .الحق که برازنده هم وونهیاس که عاشق توئه د وونهید هیچون  گذرهیاون از تو نم  ی_ول
 یبهشون وقت خواستگار  گهیخشکت بزنه بدو برو خودتو آماده کن واسه دوروز د  نجایا نکهیا یجا

 دادم

 

 اشکم زل زد .به سمتم آمد و بغلم کرداز گوشه چشمم روان شد .روهام با اخم به  یاشک قطره

 گمینظرمو در موردش م  یمن.اگه لبخند بزن  وونهیخواهر  د یکن یم هیکردم بابا .چرا گر ی_شوخ 

 را پاک کرد و من لبخند زدم  میها اشک

 گهید یکرد وونهیلبخندات اون بدبخت رو د نی _با هم

 _روهااااام 

 انداخت و بامن همقدم شد  میدور بازو دست

  انیکاش من دختر بودم و ک یبا خودم گفتم ا  دمشید  یخواهر لوسم بگه که .وقت ینم برا_خب جو 
 ه یعجب لعبت ی لعنت شدیعاشق من م
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 مشت زدم  شی به بازو  یو با شوخ دمیخند

 تونهیکه م یتنها کس  دمی_باشه بابا واسه خودت .عرضم به حضور منورت که باهاش که حرف زدم د
 مامان و بابا رو واست جبران کنه اونه،البته بعد از من. یمنو خوشبخت کنه و نبودنا وونهیخواهر د

 سم نتر یز یدهم و از چ  هیبه او تک توانستمیبود که سالها م  یکوه با عظمت انی زدم .ک  لبخند

از اون آدما  یول هیداره .درسته مذهب یخانواده با اصالت   یلیکه خ  دمی_روژان جان .از حرفاش فهم 
و حق در اجتماع بودن رو نداره   هیاش خونه دار فهیاست و وظ  فهی که بگه جنس مونث ضع  ستین

  دخورگل بر  ک ی مثل  دیزن با فیزن احترام قائل بود و اعتقاد داشت با جنس لط یبرا یل ی.برعکس خ
شدن،هستش.باهاش اتمام حجت کردم خم به  بیکرد .خالصه که واقعا برازنده داماد خانواده اد

 با خودم طرفه.گربه رو دم حجله کشتم غمت نباشه  ارهیخواهر خوشگلم ب یابرو

 و او را هم به خنده انداختم   دمیهوا بلند خند یب

 

  ی داشت و با آمدنشان موافقت کرد ول تی را به پدر و مادرم گفت پدر رضا هی روهام قض   یوقت شب
 نزد.  ی مادر سکوت کردوحرف

 گذاشته شد. یدوروز بعد قرار خواستگار  یبرا

 

  نیرا بهم بزند .بنابرا یمادرم قرار خواستگار  دمیترسیم کرد ی مرا نگران م نیبود و ا لکسیر  یادیز مادر
 دست به دامن روهام شدم.به سمت  اتاق روهام رفتم.چند تقه به در زدم 

 تو   ای_ب

 

 بود دنیخم شده بود و مشغول نقشه کش زیم یرا باز کردم .روهام رو در
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 رم ی چندلحظه وقتت رو بگ تونمی_سالم.م

 

 د یبه سمت من چرخ  سرش

 ن یبش ای ب زمی_جانم عز

 

تختش نشستم . با   ی،رو کردی و به من نگاه م ستادیا نهیداد و دست به س  هیتک زشیبه م  روهام
 کردم یم یانگشتان دستم باز 

 شده  ی_روژان جان من منتظرما .چ

.تا حاال نشده ما مهمون داشته  ترسونهیمنو م نیا لکسهیر  یلی_راستش....خب راستش مامان خ 
قصد داره  دیو شا انیفردا شب م  ستینباشه.انگار اصال واسش مهم  الیخ  یمامان انقدر ب میباش

 روبهم بزنه  یخواستگار 

  کنمیباهاش صحبت م  رمیمن االن م  زمی _تو نگران نباش عز

 لبخند زدم   شیرو به

 یداداش یهوامو دار  شهی _ممنونم که مثل هم

 

 رفت من هم پشت سرش از اتاق خارج شدم.  رونیبرداشت به سمت ب  زی اش را از م هیتک

 شانیتا به صحبت ها ستادمیرفت تا با مادر صحبت کند من همان باال ا  ییرای به سمت پذ  روهام
 گوش دهم

کرد و   یهم نشستند روهام چشمش به من افتاد اخم  یمامان و روهام روبه رو دمیباال سرک کش از
 مادر را مخاطب قرار داد

 _مامان خوشگلم چطوره؟
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 . زمی_خوبم عز

  ونیدکوراس ریی تغ شهیمثل هم ی خوایم ؟اگهیواسه فرداشب انجام بد یندار  ی _مامان جان شما کار 
 من در خدمتم   یبد

 یخواستگار  نی.من از اول هم مخالف ا ستی_نه الزم ن

 

🌼🌼🌼 

 

 ❣روژان  رمان❣

 هفتم_هشتاد_پارت #��

 ی _زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 شدم.   داریمساجد به آسمان بلند شد از خواب ب یاذان از مناره ها یصدا ی صبح وقت 

 . ستادمی گرفتم و به نماز ا وضو

 کمک کند .  یزندگ  ریخدا خواستم مرا در ادامه مس از

 شده بود به آسمان چشم دوختم. یکه در وجودم مستول یرا باز کردم و با آرامش پنجره

  ریدلپذ  یازکردم و از ته دل هواب یدر حال طلوع کردن بود دستانم را در امتداد شانه ها دیخورش 
 را استشمام کردم.    یصبحگاه

 کرده بود. یرو ادهیپ یهوا دلم

 از خانه خارج شدم . لمیو  موبا  یو بعد از برداشتن هنذفر  دمیپوش  لباس 
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 . انیمن با ک  ی؛به عاقبت زندگ کردمیفکر م   انیو ک ندهیبه آ زدمیکه قدم م یتمام مدت در

 

 روهام دوعدد نان تازه گرفتم و به خانه برگشتم . یتهایجبران حما یساعت بعد برا کی

 عاشق خوردن صبحانه با نان تازه بود .  روهام

 صبحانه شدم .  زیکانتر قراردادم و  مشغول آماده کردم م  یخانه شدم نان ها را رو وارد

 انه شاهانه آماده بود. صبح  کیخوردن  یبرا  زیانداختم همه چ زیم ی رو یبه محتوا ینگاه

 ذوق به سمت اتاق روهام پرواز کردم .  با

 تازه کردم  ی در نفس پشت

 ؟ یدار ی..... روهام جون بی_داداش

 در را باز کردم و وارد اتاق شدم .  دیآ ینم  ییصدا دمید یوقت

 معصومانه به خواب رفته بود . زمیمهربان و عز برادر

پس به  خواستیکردن م طنتیکودک درونم ش  یو نگاهش کنم ول نمیساعت ها بنش خواستیم دلم
 نشستم. نیزم  یسمت تختش رفتم وکنارش رو

 روهام را قلقلک دادم . ینی را بدست گرفتم و با آن ب میاز موها یمقدار 

 در خواب . یبود حت  یاز حد قلقلک شیب  روهام

  دهیکارش فا دید یوقت   دیصورتش نشسته ؛به صورتش دست کش یمگس رو نکهیا یبه هوا  چندبار
 چشمانش را باز کرد.  خاردیاش هنوز م ینی ندارد و ب

 کردم یباز به او نگاه م یش ین با

 _سالم داداش تنبل خودم 

 مگه بچه .برو بزار بخوابم ی_مرض دار 
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 م یصبحونه بخور می_نوچ اصال راه نداره جون روژان  .پاشو بر

   امیبخوابم بعد م گهید کمی_من 

 

 خودم را ناراحت نشان دادم  یالک

اون وقت تو خواب  دمیرو چ زیعشق واست م ی.تازه با کل دمی_من صبح زود رفتم واست نون تازه خر
 .واقعا که!!!  یدیم  حیرو به من ترج 

 

 تخت نشست و دستم را گرفت  یرو   عیکه باور کرده بود مرا آزار داده سر روهام

 ن اومدمم  زهیلب سوز بر ییخوشگلم دوتا چا  ی_تا آبج

 

 دم یاش را بوس گونه

 به چشم .  ی_ا

 گذاشتم . زیم یو رو ختمی ر یخودمان چاب یبه آشپزخانه رفتم و برا یخوشحال با

 با لبخند به سمتم آمد.  روهام

 زد  یانداخت و سوت زی به م ینگاه

 خانم.   یخجالت آبج ایرو .فسقل بانو چه کرده .من صبحونه بخورم   نجای_اوه ا

 

که گذشت پدر و مادرم هم به ما  یو با اشتها مشغول خوردن صبحانه شد .کمنشست   میرو روبه
 صورتم جا خوش کرده بود به انها سالم کردم .   یکه از سر صبح رو یملحق شدند .با لبخند 
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 صاف کرد و روهام را مخاطب قرارداد   یرا کم  شیکه مادرم صدا میمشغول صرف صبحانه بود یهمگ

 نرو کارت دارم  یی_روهام بعد صبحانه جا

 

 چشمش قرارداد  یدست به رو روهام

 روهام .  زدلیبه چشم .شما امر بفرما عز ی_ا

 

 با لبخند گفت:  پدر

  باریکه کار دارم آرزو به دل موندم  اورد یبهونه م یکل گفتمی .حاال اگه من بهش م  زهیری هم م ی_چه زبون
 بگم کارت دارم بگه چشم

 

 دم یپدرم را گرفتم و بوس دست

 جونم شما فقط به من امر کن   ییبابا  زتمی_خودم کن 

 .دندیبه لحن لوسم خند یهمگ

 بلند شد زی از سر م روهام

  یبه من امر کردند امروز به جا شب ید سییچون جناب ر   دییامرتون رو بفرما  عای_مامان جان ،سر
 ی برم جلسه کار  شونیا

  ریی تغ یفردا شب کم یبه مناسبت مهمان   خوامی.م  یکنی و به من کمک م یمون ی_امروز شما خونه م
 بدم .  ونیدکوراس

 با لبخند نگاهم کرد    روهام

 بده   یکه امروز رو به من مرخص دییبفرما  سمیی_چشم قربان. فقط شما لطفا به ر
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 مملو از عشق نثار پدرم کرد. ینگاه مادرم

 رو به روهام کرد  پدرم

تا هروقت عشقم   ی سوده خانممه.شما هم امروز مرخص یفدا ی_منو با مامانت در ننداز من همه زندگ 
 دستور دادند.

 

شرکت کرد.روهام و مادرم   با ما به یو بعد از خداحافظ   دیگونه مادر را بوس یشگیبه عادت هم  پدرم
 صبحانه .  زیخودشان رفتند.من ماندم و م یهم به دنبال کارها

و سرو سامان دادن به آشپزخانه شد و من به   زی،مشغول جمع کردن م دیرس  ادمی خانم به فر دهیحم
 کنم  یفردا شب فکر  یاتاقم برگشتم تا برا

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌼🌼🌼🌼 

 

🌺🌺🌺🌺 

 ❣روژان  رمان❣

 هشتم _هشتاد_پارت #��
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   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 تا به من آرامش بدهد.   کردمی روز به سرعت گذشت و من هرروز از خدا خواهش م دو

 حضور داشته باشند. یبود که خانم جون به خانه ما آمدند تا در مراسم خواستگار  عصر

 شدم.   یقرار تر و مضطرب تر م یمن ب  گذشتیچه زمان م هر

 جون که شاهد استرسم شده بود به اتاقم آمد . مادر

گذاشتم و او با   شیپا یسرم را رو میها یتخت نشست و من از خدا خواسته مثل بچگ یرو  کنارم
 د یسرم دست کش یبه رو  یمهربان

 

 _دخترکم چرا انقدر استرس داره 

 . ترسمیم ندهینگرانم .از روبه رو شدن  با آ یلی_خانجون خ 

 حال رو داشتم. نیهم میخواستگار  ادیب  خواستیآقا بزرگت م ی_منم وقت

 د؟ ی_خانجون شما چطور باهم آشنا شد

و   یبه پاک خوردیشاگرد داشت که پدرم قسم م هیداشت .  یحجره طالفروش   امرزمی_آقا جون خداب
 صداقتش . 

 بود.  نی حس اسمش

 . رهینم رونی وقت از ذهنم ب چیه  دمشیکه د یاول بار

 خونه.  ادی نهار ب تونستی نم نیداشت واسه هم  یروز آقا جانم کار  اون

 آقاجانم ببرم.  یظرف غذا آماده کرد و به من داد تا برا  هی امرزمی خداب مامان

 سالم بود .  ۱۵اون موقع فقط  من
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 بودم . طونی مثل تو ش قایدق

 .  ستیآقاجانم ن دمی حجره که شدم د وارد

 داخل اتاق و بلند داد زدم  دمیهوا پر ی حجره است ب  یآقاجانم تو اتاق پشت نکهیا یهوا به

 _سالم بر آقاجون خودم.

 

 بود.  دهیرو به رو شدم .طفلک ترس نیتا سرم رو باال آوردم با حس نهیروز بد نب  چشمت

 

 

 .دمیدآقا بزرگ بلند خن دهیتصور چشمان ترس با

 رفت  یجان چشم غره ا خانم

 ادامه اش رو  نگم یبخند یخوای_اگه م

 شد؟  ی.بعد چ  دیخانجون ادامه اش رو بگ  دی_ببخش

 به تته پته افتادم. دمشید ی_وقت

   نینگاهش رو دوخت به زم عیسر نیحس

 . گردنیاالن بر م  یی.آقا رفتن تا جا ی_سالم آبج

 

 لرزان گرفت   یی ظرف غذا رو دادم دستش و او با دستا منم

 واسش غذا آوردم خداحافظ دی_به آقاجونم بگ

 _چشم خدانگهدار 



 روژان

392 
 

 

 جا گذاشتم . نی حس  شیدلمو  پ  یعجله به خونه رفتم ول با

هم   گهیاون هم  مثل من همون بار اول از من خوشش اومده بود .چندبار د یکنم مادر ،انگار  خالصه
 . میدیدتصادفا همو 

 کرد .  یو منو از اقاجانم خواستگار  ایدل رو زد به در نی حس باالخره

 .ادی قبولش داشت اجازه داد ب یلیکه خ   آقاجان

 . یخواستگار   ادیب  نیکه شب قراره حس  دمیشن رفتمی داشتم به آشپزخونه م  یدوروز بعد  وقت ظهر

 .  زدمیقدم م اطیاالن تو مضطرب بودم همش تو ح مثل

 باوقار بود  شهی.مثل همیاومد خواستگار  ین یری با گل و ش  امرزشیو مادر خداب با پدر  شب

بردم و برگشتم   ییو باهم حرف بزنند.من فقط چا ننیموقع ها رسم نبود که دختر و پسر همو بب  اون
 به آشپزخونه. 

 جلسه اول حرف ها زده شد و قرار عقد گذاشته شد. همون

 قصه من و آقا بزرگت  نمیاورد و ما رو به عقد هم درآوردن.ا ی روحان هیبعدش پدرم   روز

 

 د؟یباهم خوشبخت نش ایاخالقاتون بهم نخوره  دید یترسینم دی_خانجون شما که باهم حرف نزد

عشق و محبت   یوقت دونستمیبود .م  یانم یپسر با ا نیخب عاشقش بودم .حس  ی_ترس که داشتم ول
 . گذرندیم یها هم به آسون  یباشه ،سخت مانیو ا

  یخانواده اش هرکار  یداره شک نکن واسه خوشبخت  مونیکه ا یاعتماد کن پسر  انیتو هم به ک زمیعز
 به خدا توکل کن  دنیترس  ی.به جا کنهیم
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 لبخند زدم  کردیم ر ی آرامش به جانم سراز ش ی جان با حرفها خانم

 به خودش  کنمی خانجونم.چشم توکل م ی_ممنون که هست

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

🌺🌺🌺🌺🌺 

🌺🌺🌺🌺 

 ❣روژان  رمان❣

 نهم _هشتاد_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 .  دیباالخره فرارس شب

سارافن و   کی میرا عوض کردم و در آخر روهام کالفه شد و برا میدلم نبود هزار بار لباس ها یتو دل
رنگم را هم انتخاب کرد و اخطار   یسورمه ا یقرمز رنگ انتخاب کرد.روسر  زیبا شوم یدامن سورمه ا

 نکنم. ضشانیها را بپوشم و تعو نیداد که هم

 ه شدم .که اتاقم را ترک کرد ،من به سرعت آماد روهام
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 به صدا در آمد. فونینه شب بود که آ کینزد ساعت

 پرده را کنار زدم.   یوکم ستادمیپشت پنجره اتاقم ا  اطی احت با

  تی وارد شدند و در نها لیشمس و کم  یو زهرا وارد شدند سپس پشت سرشان آقا  ایخاله ثر اول
 روشن شد .  انی چشمم به جمال ک

 رفتم .  شیوارد خانه شد.در دل قربان صدقه قد و باال  یو آب دیپر از گل رز سف  یبا سبد انیک

 رفتم. ششانیمامان از پشت پرده کنار رفته و به پ یصدا با

 د ی.خجالت زده لبم جنب دمی، جلو در رس انیبا ورود ک همزمان

 _سالم.

 دوخت  نی موقر بود و مهربان.چشم به زم شهیهم مثل

 _سالم .حالتون خوبه 

 د ییبفرما دیخوش اومد یل یمنونم.خ_م

 

 لرزان گل را به سمتم گرفت   یدستان با

 قابل شما رو نداره دیی_بفرما

 .  دیدی.زحمت کشباست ی ز یلی_ممنونم خ 

 

 گذاشت  انیدست پشت کمر ک روهام

 داخل  دیی_بفرما
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 با روهام به سمت بزرگترها رفت .  انیک

 .  دمیبه گل چشم دوختم و ازته دل او را بو کش خندی ل با

 پس  ی_کجا موند

 روهام به او نگاه کردم  یصدا با

 _هان؟؟

 .  گهید  ای_چرا خشکت زده ب

 . امی _باشه تو برو من گل رو بزارم تو آشپزخونه م

 مهمونا منتظرت هستند  شی تو برو پ برمیبده من م  خوادی_نم

 

 رفتم . ییرایگل را گرفت و به آشپزخانه رفت .من هم با استرس و خجالت به سمت پذ روهام

  لیشمس و کم یکردم و به اقا ی به سمت انها رفتم با خاله و زهرا روبوس ستادندیا دنمیبا د بزرگترها
.از .تازه چشمم به مادرم  افتاد نمی بود رفتم تا بنش  یهم خوش آمد گفتم .به سمت مبل دونفره که خال

با   یکوتاه منانداخته بود .کت و دا شیموها یرا آزادانه رو ری پوشش تعجب کردم .شال حر دنید
اش را   یبه خاله انداختم .چادر به سر داشت و روسر  ینگاه  یچشم  ریبود .ز دهیپوش  یساپورت مشک 

 بسته بود. یلبنان 

ام   یشانیو عرق سرد بر پ  دمی به خودم لرز دمیتفاوت فاحش خانواده ها را د  یبار وقت  نیاول یبرا
 .دم یشوند ترس  مانیوصلت پش نیاز ا انیخانواده ک نکهینشست .از ا

 .( ری و دختر را بگ نی )مادر را بب  کردی مهسا تکرار م شهیافتادم که هم یضرب المثل  ادی به

 

  گفتندیسخن م ینشستن روهام کنارم از فکر خارج شدم .بزرگترها از آب و هوا و اوضاع بد اقتصاد با
. 
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 که متوجه حال خرابم شده بود دستم را گرفت.  روهام

 .  یکرد خی _چرا انقدر 

 

 نگران به او چشم دوختم .چشمانم پر آب شده بود.روهام نگران لب زد  یچشمان  با

    امیونه منم مشده؟پاشو برو تو آشپزخ ی_چ

 

را از چشمانم خواند که با   یکرد انگار او هم نگران  یتالق  انی مبل بلند شدم .نگاهم با نگاه ک یرو از
 تعجب به من زل زد.نگاه از او گرفتم و با گفتن با اجازه به آشپزخانه پناه بردم 

 

 که گذشت روهام وارد شد و به سمتم آمد . یکم

 .  ختیرقطره اشک فرو   نیاول  دنشید با

 شده قربونت برم  ی_چ

  ی_داداش

 شده؟   ی_جانم .چ

 روهام .  ترسمی_م

 ؟ یترسی م یمن ،از چ وونهی_د

.اونا   نی.پوشش مامان رو بب  می با هم فرق دار یل یخانواده اش مخالفت کنن .روهام ما خ نکهی_از ا
 کجا و ما کجا . 

 میدار یدتیاختالف عق   یدونستی_مگه قبال نم

 بودند دهیاونا تا حاال مامان رو ند یول  دونستمی_م
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االن  یچقدر دوست دارم و حاضرم بخاطرت جونمم بدم.ول یدونیروژان .خودت م  گمیم یچ نی_بب 
و   یبخاطر اونا از پوشش مامان خجالت بکش یتو حق ندار  یبا دقت به حرفام گوش بد خوامی ازت م

   یکن  نیبه مامان توه

 و بعد عروسشون رو انتخاب کنند. نن یل تو تفاوت ها رو ببمث انیهم بدون بهتره خانواده ک نویا

خانواده بخوان  نی تو رو با هم  دیبا  خوانی.اوناهم اگه تو رو م میکن ریی بخاطر اونا تغ ستیما قرارن  
  دیکدومتون حق ندار چیه گهید یتفاوت ها انتخابت کرد و تو انتخابش کرد  دنیاالن با د انی.اگه  ک

و نگران    ری بگ میتصم النه. خواهر گلم عاق گهیتو سر همد دیخانواده و رفتار اونا رو بزن   ،یفردا تو زندگ
 مهمونا.  شیپ میبر ای خوشگلت رو پاک کن و ب ینباش .حاال هم چشما زایچ نیا

 ی_چشم داداش

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

 

 

🌺🌺🌺🌺 

 

🌺🌺🌺🌺 

 

 ❣روژان  رمان❣
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 #پارت_نودم 

   ی_زهرا_فاطم سندهی#نو

 

 

 

 .  مینشست یمبل قبل  ی و دوباره رو میروهام به سمت مهمانها رفت با

 شمس نگاه کرد  یشوند با لبخند به آقا  ینم یاسیبحث س  الیخ  یب ونیآقا دیکه د  ایثر خاله

 .میدیامشب خدمت رس ی_حاج آقا فکر کنم ما واسه موضوع مهمتر 

 

 د یشمس خند یآقا

 _بله خانم حق با شماست 

 

 رو به پدرم کرد  سپس

تا فرشته خونتون رو   میسخن دوست خوشتر است.آقا سهراب ما امشب مزاحم شد ی_از هرچه بگذر 
ان استاد دانشگاه هستند و ج انی ک  دی.همونطور که مستحضرمیکن یجان خواستگار  انی پسرم ک یبرا

.آقا پسر   میدل نه صد دل عاشق شدند .حاال هم ما در خدمت  هیو  دندیدختر خانمتون رو هم اونجا د
 د؟ یکن یقبول م  یرو به غالم ما

 تاج سر ما هستند.. انی شمس .آقا ک یاقا دیدار اری_اخت

 کرد  انیرو به ک پدر

 از خودت بگو  ی_پسرم کم
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 بود به پدر نگاه کرد   نییسرش پاکه در تمام مدت   انیک

. پس انداز   دهیرو م یزندگ  کی _همونطور که پدرم گفتند من استاد دانشگاه هستم حقوقم کفاف 
 کنار گذاشتم. یآپارتمان نقل  هی دیخر ی هم دارم که برا یاندک

 

 با غرور گفت  مادرم

 کمه ؟ یلیواسه دختر ما خ  ک یخونه کوچ هیبا  یکارمند ری حقوق بخور نم  کی دیکن ی فکر نم ی_ول

بوده ،چندبرابر حقوق شما رو هرماه   ارشیخواسته در اخت ی.هرچ  میروژان رو تو پر قو بزرگ کرد ما
 . کنهی م دیخر

 

 استرس به دسته مبل چنگ انداخته بودم.  از

 شمس در جواب مادرم گفت:  یاقا

.من انقدر ثروت دارم که ده  آب تو دل دخترتون تکون بخوره میزاریما نم  دیمطمئن باش بی_خانم اد
 کنند. یزندگ شی نسل بعد هم با آسا

 

 به پدرش کرد  :   یبا محبت نگاه  انیک

به اموال پدرم ندارم .مطمئن   یکنم و چشم  یمستقل زندگ خوادی.من دلم م گمیم نویا دی_ببخش
 نداشته باشه .  یتو زندگ یتا دخترتون کم و کسر  کنمی اونقدر تالش م  دیباش

 

 شمس کرد  یخوشش آمده بود روبه آقا اریبس انیکه از صداقت ک  پدرم
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 یرو پا خوادیکه م نیباعث افتخاره.هم  یفرزند نی داشتن چن گمیم کیشمس بهتون تبر ی_آقا
وصلت موافقم البته باز   نیارزش داره.من با ا ایدن هیبسازه   ییرو به تنها شی و زندگ ستهیخودش با

 .تهی رم در اولوهم نظر دخت

 

 شمس روبه پدر و مادرم کرد  یبه جز مادرم از موافقت پدرم خرسند بودند.اقا همه

 دوتا جوون برن حرفاشون رو بزنند.  نیا دی_شما نظر لطفتونه آقا سهراب.اگه موافق

 

 به اجبار گفت:  مادرم

 کن ییرو به اتاقت راهنما  انی_روژان جان آقا ک

 

 به راه افتادم و وارد اتاقم شدم . انیمبل برخواستم و جلوتر از ک  یرو از

 گفت و وارد شد.  یا ااهللی انیک

که انگار بهتر از من به  انیاز خجالت گر گرفته بود.ک می.گونه ها میبود ستادهیوسط اتاق ا معذب
 خودش مسلط شده بود گفت 

 م ینیبش شهی_م

 د ییحواسم نبود بفرما دی_بله ببخش

 

 تخت نشستم یاو رو ینشست و من هم روبه رو  یصندل  یرو انیک

 د؟ی بگ یز ی چ نییخوا ی_نم
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 به او نگاه کردم   انی ک یصدا با

 د؟ یی_خب......شما اول بفرما

 

   دیخند

 گفتن خانم ها مقدمتر هستن  می_از قد

 بگم  دیبا یچ  دونمی_راستش من نم 

 

 د یول جلسه ناراحت بودچرا ا دی اول از همه بگ شهی_م

 

 میبگو دادی.غرورم اجازه نم میبه او و نگاه کنجکاوش بگو توانستمیگفتم؟چه م ی.چه م دمیرا گز لبم
 کردم و نجواگونه گفتم  یام باز  ی.با گوشه روسر اوردیترس از دست دادنت اشکم را درم 

 بعدا بگم بهتون  شهی_م

من حقوق چندان  گهید دیدونیچقدر براتون مهمه؟م اتی.روژان خانم پول و ماد کنمی _باشه اصرارنم
 د؟یمن بساز  زیبا حقوق ناچ  دیتونی. شما م رمیاز پدرم قرض بگ خوامینم ی ندارم و از طرف  یادیز

 

 نکند.  غی او کنارم باشد و عشقش را از من در یبکشم ول یحاضر بودم همراه او سالها سخت من

 

بوده .تو ناز و نعمت بزرگ شدم .از    ارمی دراخت ازداشتمی ن یسن هرچ  نی_مامانم بهتون گفت من تا ا
 کم نداشتم .اما یچ یه  اتیلحاظ ماد
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 . دهدیآزارمان م  شتری ب  شانیادآوریهست که  یدردهاب  هیچنگ انداخت . میبه گلو بغض

 قرارگفت:  یب  انیک

 _اما

 

 د یلرز میصدا

  یزندگ هیدنبال ساختن  شهی.بابا همرهی عشق و محبت رو بگ یجا تونهیوقت نم چیه  اتی_اما ماد
 ادیم  ادمی ی.مامان هم که از وقتیبا مامان به سفر و مهمون ایسرکار بود و   ایراحت واسه ما بود .

کرد یمامان بهم محبت م یبود.به جاکنارم   شهیکه هم یخودش بود .روهام تنها کس حی دنبال  تفر
خسته   ی.من وقتکردی خانواده من فرق م  یزندگ یها تی اولو یداشتم ول یبگم خانواده بد  خوامی.نم
 سراغ خانجون . رمیبرم م یم  زیاز همه چ ی.االن هم وقت  بردمیبه خانجون پناه م شدمیم

  ازی عشق و محبت ن ات یپول و ماد  ینداره من در ازا یواسه من پول ارزش دیحرفها رو زدم که بدون نیا
 دارم .

 

 .لبخند زد.ندیزل زدم تا صداقت را در چشمانم بب  انیچشمان ک به

 دمینکنم.قول م غیوقت عشقم رو ازتون در چی.و ه دی زنده ام نزارم غصه بخور یتا وقت دمی_قول م
که گذشته ها رو براتون جبران کنم و  کنمی رو م میسع  همه دینکنم که به خانجون پناه ببر یکار 

 !دیبد یقول  هی خوامیدرعوض م   یخوشبختتون کنم ول 

 

 د یباالپر میابروها

 ؟ ی_چه قول

 .قبول؟  دیصادق و پاک و با محبت بمون  نقدری _تا ابد هم
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 .!کنمیرو م میتمام سع یول  دمیوقت قول نم چی_من ه

 از یا گهی.انتظارات دیهم عال یل ی_خ

 

 د؟ یندار همسرتون

 

 فکر کردم  یکم

 _چندتا انتظار  و شرط دارم

 من سراپا گوشم دیی_بفرما

 تر بشم  کیبه خدا نزد  دیکمکم کن نکهی_اول ا

 گه؟ی. دمیشیم کتریرابطه دوطرفه است با کمک شما حتما به خدا نزد هی نی_چشم ا

 د یرو پنهون نکن یز ی و چ دیوقت بهم دروغ نگ چی_دوم ه

 گه؟ی_قبوله .د

 گن؟ی م ی. بهش چ دیراستش رو هم نگ  یول گمیدروغ نم دی.بگ  دایسرم نزار ایکاله شرع نی_از ا

 

 خنده ری زد ز انیک

 !هی_تور

 دم یخند

 دیهم انجام ند هیتور  دی.قول بد نی_اره هم

 گه؟ی_در حد توانم چشم.د
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 د یندار ی.شما انتظار  یچیه گهی_د

دوست دارم شماهم بامن   ئتیه رمی شبها م یمن بعض نکهیخوبه به عالوه ا  دیکه گفت یینای_هم
 د یمانع رفتن من نش دیو اگه دوست نداشت دیهمراه بش

 _قبوله 

 ه؟یچ هینظرتون در مورد مهر  دیی_حاال بفرما

 ندارم .  یباال اعتقاد  هی_من به مهر

بشن  و  لیکنند و فارغ التحص   لیتحص دیسرپرست کمک کن یتا کودک ب  ۱۴که به   نهیمن ا هیمهر
 ارت یجمکران ز دیهفته، چهارشنبه ها منو ببر ۳۱۳تا  نکهیا

 من شرط آخرم رو بگم  شهیمنت چشم .حاال م دهیدو د ی_به رو

 _بله حتما 

 در امام زاده صالح خطبه عقد  خونده بشه؟ دی_اگر موافق

 

 م ذوق داد زد با

 ! هی_عال

 

که تمام شد با   دنشی..خنددیخندی م یخوش خنده شده بود با هر حرف من کل یادیامشب ز عشقم
 لبخند به چشمانم زل زد

 د؟ یکن ی_بهتره برم سر اصل مطلب.روژان خانم بامن ازدواج م

 

  دیشوق در چشمانم دو اشک
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 _بله

 

 زد  یلبخند انیک

 بزرگترها   شیپ مینمونده بر گه ید ی_ پس اگه حرف

 

 .دمیبه دامنم کش یتخت برخواستم و دست یرو از

 د یی_بفرما

 

 . میو به سمت بزرگترها رفت میو پشت سرش من از اتاق خارج شد انیک اول

 

 

 #ادامه_دارد 

   دی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

@romaneuzhan 

 

🌺🌺🌺🌺🌺 

 

💐💐💐💐 
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 ❣روژان  رمان❣

 کمی _نود_پارت #��

   ی_زهرا_فاطمسندهینو# ��

 

 

 

 همه به ما چشم دوختند.  ییرای ورودمان به پذ با

 کرد .  ینگاهم م یبه مادرم افتاد که با ناراحت چشمم

 اش را نداشتم . یخوشحال باشد ،تحمل ناراحت هیاو هم مثل من  و بق  خواستیم دلم

گرفته مادرم   افهی به ق دور نماند او رد نگاهم را دنبال کرد و انیکه ازچشم ک دمیکش یاراده آه یب
 . دیرس

 مرا موردخطاب قرار داد  یبا مهربان  خاله

 ؟  میکن نیری_عروس خانم دهنمون روش 

 کرد یدست شیپ  انیلب باز کنم جواب بدهم که ک خواستمیم

صحبت    شونینداره ،من چند لحظه با ا یرادیمامان جان، اگه از نظر مامان روژان خانم ا دی_ببخش
 کنم!

 

و از همه متعجب تر من و مادرم    کردندی نگاه م انیهمه جا را فرا گرفت همه با تعجب به ک سکوت
 .مادرم با اکراه برخواست   میبود

 دییبفرما  کنمی _خواهش م
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 دیی_ممنونم شما اول بفرما 

 

   زی م یاز جمع دور شدند و رو انی و ک مادر

 سالن نشستند . یانتها ،یخور  نهار

 

 مبل دونفره کنار روهام نشستم. یرفتم  و روگ انی چشم از مادر و ک من

بودم که ممکن بود مادر   یینگران حرفها یدارد و از طرف  یبا مادرم چه حرف  انیبودم بدانم ک   کنجکاو
گرفتم .در دل صلوات   یبزند و مخالفتش را علنا اعالم کند.با استرس انگشتان دستم را به باز  انیبه ک
طول  یساعت  میانها ن  یبرسد .حرف ها انیبه پا یو خوش ری خ تا هرچه زودتر امشب به فرستادمیم

 یمشغول حرف زدن با کنار دست هیمن به اندازه پنجاه سال گذشت .بق  یکه برا یساعت  می،ن دیکش
 پشت سرش با آرامش به سمتمان آمدند. انیخندان و ک ییخود بودند که مادر با لبها

 نشست.  لی کرد و کنار کم یاز جمع عذر خواه  انیک

 کرد   انیروبه ک خاله

 نکن! ؟تعارفیصحبت کن  ییتنها  یبا کس  یخواینم گهید زمی _عز

 

 اش را پاک کرد یشانیپ یعرق رو  ری سر به ز انیو ک دندیبه حرف خاله خند  همه

 را به لب مادرم آورد. تیدر حقم کرد که لبخند رضا یچه لطف بزرگ  انیک دانستمیمن م فقط

 زد  یام لبخند یوخجالت  ر یه زسرب پسر

 گهید دی_ببخش
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 شمس با لبخند رو به من کرد  یآقا

به توافق  یسکه تمام بهار آزاد ۳۱۳ یرو  هیما بزرگترها در مورد مهر دی_خب دخترم  شما که نبود
قبول  یپسر ما رو به غالم  نیا ایآ نکهیو ا  یموافق  هیحاال شما نظرتو بگو با مقدار مهر میدیرس
 ؟ یکن یم

 

مادرم چشمانش را به نشانه موافقت باز   زدندی به مادر ، خانجون وپدرم انداختم هرسه لبخند م ینگاه
 لرزان آرام نجوا کردم  ییو بسته کرد با صدا

تا   ۱۴به   انی.قرارشد آقا ک  خوامی سکه نم هیگفتم .من مهر انیمن قبال به خود آقا ک ه،ی_ در مورد مهر
هفته منو ببرند جمکران.در مورد خوشون   ۳۱۳کمک کنند و   شونیلیسرپرست تا فارغ التحص یکودک ب
 ندارم  یبزرگترها بگن من حرف  یهم هرچ

 نگاهم کرد و سپس رو به خانم جون کرد   نی شمس  با تحس یاقا

 د؟ ییباشه بزرگتر جمع شما  یه؟هرچی_خانجون شما نظرتون چ

 

 جان  نگاه سرشار از محبتش را حواله من کرد  خانم

 _ان شاءاهلل که خوشبخت بشن. 

 

من که قرارگرفت   یرا برداشت و به همه تعارف کرد روبه رو ین یری ش سیو زهرا د دیکل کش  ایثر خاله
 زد  یچشمک

 کن عروس خانم.  نی ری_دهنتو ش

 

 برداشتم ینی ریلبخند ش  با
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 زم ی خودت عز ی_ان شاءاهلل عروس 

 

 نشست ،آهسته گفت  یزهرا م ینگاهش رو  یهراز گاه  یهمان ی که کنارم نشسته بود و از اول م روهام

 ن ی_آم

 

خودش   یهمچون گلبرگ گل رز قرمز شد و سر جا شیمن از خجالت گونه ها یا یو با ح  بینج  یزهرا
 نشست. 

 

 لبخند کنار گوش روهام لب زدم  با

 _قبال بهت اخطار دادم داداش جونم

 

 هم کرد چپ چپ نگا روهام

 راحت!  التیمونده خ  ادمی_بله 

 

 به پدرم انداخت  یشمس نگاه یآقا

بچه ها بخونم تا ان شاءاهلل فردا باهم برن    نی ب تی محرم  غهیص هی دی_آقا سهراب اگه اجازه بد
 محضر خطبه عقد خونده بشه میبدن وبعدش بر  شیآزما

 

 عوض کن  انی.روهام جان لطفا جاتو با آقا ک  دیدون ی_هرطور خودتون صالح م
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 مبل نشست و روبه پدرش کرد  یبا فاصله کنارم رو  انیک

خطبه عقدمون تو امام زاده صالح   میگرفت می_آقاجون با اجازه شما و بزرگترها من و روژان خانم تصم 
 خونده بشه

 

مخصوص عروس با   دیچادر سف  هی فشی از داخل ک ایموافقت خودشان را اعالم کردند .خاله ثر  همه
 آورد و به سمتم گرفت  رونی ب یآسمان  یآب زیر یگل ها

 ن یچادرسرت کنم ان شاءاهلل که خوشبخت بش  زمی _پاشو عز

 _چشم

 

 سرم انداخت  یو خاله چادر را رو ستادمیا

 .  یوشگلقربونت بشم که انقدر ماه و خ ی_اله

 _خدانکنه خاله جون

 

 را بخواند گفت  غهیخطبه ص  نکهیشمس قبل از ا ی،با فاصله نشستم و اقا انیکنار ک دوباره

 خطبه عقد خونده بشه  ؟  یات باشه تا وقت هیمهر ی_دخترم چ 

 فرج آقا  تی به امام زمان عج به ن هیبار قرائت سوره کوثر هد  ۳۱۳_

 _احسنت بهت دخترم .قبول باشه 
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هفته خوانده شد .دلم شکوفه   کی به مدت  غهینشست.خطبه ص انیک یلب ها یرو تی رضا  لبخند
شده بود  انی ک ییو آقا یبه پاک یحاال مرد نکهیلحظه آرامش بخش بود .ا نیباران شد چقدر ا

 . دست زدن به خودم آمدم  یو لذت بخش بود.با صدا نیدلنش بیعج  نمی محرمتر

 گرفت  انیرنگ را به سمت ک یچوب یبا لبخند جعبه ا خاله

 د یحلقه بخر دی انگشتر نشون رو دست دخترم کن تا سر فرصت بر نیفعال ا زمی _عز

 

 جعبه را گرفت و انگشتر انیک

 

لرزان دستم را  یبا دست  دیدرخش یم ییبایکه به ز روزهی ف نینگ  کیبا   ییبایآورد .انگشتر ز  رونی ب را
 گرفت و انگشتر را به انگشتم کرد.با لبخند به چشمانم زل زد اهسته نجواکرد 

 ان یک  زدلی_مبارکت باشه عز

 

 .  گرفتیاز خود سبقت م دنیانگار در مسابقه ماراتون شرکت کرده بود در تپ قلبم

 از خجالت رنگ گرفت .  میها گونه

 _ممنونم. 

 

چه   یو رها نکنم ول  رمی تا ابد دستانش را بگ خواستیفاصله را کم کرد و کنارم نشست .دلم م نباریا
 .شدی کنم که شرم دخترانه و حضور بزرگترها مانع م 

 گوشم آورد  کیسرش را نزد انیمشغول حرف زدن شدند.ک بزرگترها

 ؟  یکنی موافقت م یایب  ییاگه ازت خواهش کنم  االن با من تا جا زمی _عز
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 شمان مهربانش نگاه کردم چ به

 _شما امر کن آقا 

 _فدات بشم من ،خانومم

 

 با خجالت رو به پدرم کرد    انیک

 برم؟  یی_پدرجان اجازه هست من با روژان خانم تا جا 

 شمس با خنده گفت  یاقا

 رون ی ببر ب ری بگذره بعد دست دخترم رو بگ تتونیاز زمان محرم قهیفرصت بده باباجان بزار دود هی_

 شمس گفت  یبه اقا یبا لحن خنده دار  خاله

 اخه. یکنی م تی _ آقا چرا پسرم رو اذ

 

 کرد انی با لبخند رو به ک پدرم

 _راحت باش پسرم. 

 _ممنونم پدرجان 

 

 

 دنده گذاشت . یدستم را گرفت و رو انیک  مینشست  نیماش یتو

 لحظه بود.  نیهم می برا ای لحظه دن ن یبهتر
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لحظه برسه .بارها آرزو کردم بهت برسم و ساعت ها کنارت   نیچقدر آرزو کردم تا ا یدون ی_روژان م
 و فقط به چشمات نگاه کنم.  نمیبش

 

 به ان همه محبتش زدم     یخجول  لبخند

 

 را پارک کرد . نی،ماش میدی رس  قهیدق ستیب بعد

 شو نفسم  ادهی_پ

 

.کنار او   میشد ادهیپ  نی.از ماش  ختیر  یقطره قطره عشق به جانم م زشیمحبت آم یبا حرفها انیک
 به کهف الشهدا چشم دوختم جانیبه اطرافم نگاه کردم ،با ه   ستادمیا

 بودم . دهیقبال بارها عکسش را د یآمدم ول یم نجایبود که به ا یاول بار

 داد زدم  جانی با ه 

 نجا یا امیب   خواستی دلم م یلیعاشقتم .خ انیک ی_وااا

 

قدم فاصله  کیانداختم .با  ن ییخجالت سرم را پا  به خودم شدم با انیمتوجه نگاه عاشقانه ک تازه
 را کم کردو با انگشت سرم را باال آورد  نمانیب

 .انی دل ک زیخجالتت عز ی_منم عاشقتم بانو .فدا 

 

 . میرا گرفت و باهم سر مزار شهدا رفت  دستم

 قرائت کردم.  یروح شهدا فاتحه ا یشاد یو برا  ستادمیا انیک  کنار
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کمکم کنند که بهت برسم و   ایاومدم.ازشون خواستم  نجایدم دلم برات رفته ،اکه حس کر یبار  نی_اول
 .فتمی کنند تا به گناه ن رونیمهرت رو از دلم ب  ای

 شهدا دارم نیو ازشون تشکر کنم .من تو رو از ا امیبا تو ب  تمیمحرم یلحظه ها  نیکردم اول عهد

 

 چشمان مهربانش زل زدم به

بشناسمش واز راه پر گناهم   یامام زمان )عج( تو رو به من داده .اخه تو باعث شد  کنمی _من فکر م
 آقا هستم. ونیبرگردم .منم تو رو مد

 

 زد یدر چشمان همرنگ شبش، موج م  عشق

 _به قول شاعر 

 ...یـعـنی عشــق

  

 ...ـشیخــو مـعشـوقـه بـا

  

 در دســتان هــم... دســت

  

 ... یاشـبـ زهــرا ـــوســفی مـنـتـظر

 

 _مثل ما 
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 .میلحظه از انتظار خسته نشو نی و تا آخر  میحضرت باش  یمنتظر واقع می باهم عهد بست همانجا

 

 

 فصل اول.  انیپا

 ۹۹/۵/۳۰ 

 :.. ۵۵    ساعت

 

 

 #ادامه_دارد

 د ی_کنی #لطفا_کانال_را_به_دوستانتان_معرف

 

https://t.me/romanruzhan 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

https://t.me/romanruzhan
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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