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 و برداشتم رو کیفم و کشیدم عمیقی نفس .انداختم لباسی چوب روی و آوردم بیرون رو روپوش

 .بخش مسئول اتاق سمت کردم کج راهمو .زدم بیرون اتاق از

 از بعد.تادهایس روش روبه پزشک یه که انگار نه انگار .نشدم اذیت کم مرخصی گرفتن برای

 یک

 .کرد می مخالفت بازهم درخواست ماه

 .نداشت جایگزین پزشک یک چطور عظمت این با بیمارستان دونستم نمی

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir
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 خودم گردن رو آخر تماس تنها و نشد موفق کنم، انتخاب رو جایگزین خودم که کرد هرکار

 .نمیومد خوشم غفران از وقت هیچ .اومدم بیرون اتاق از.انداخت

 از و کردم سردی خداحافظی کردن، می خداحافظی و میشدن راست و خم جلوم هاپرستار همه

 .رفتم بیرون بیمارستان

 تو رو ماشین و کردم باز رو در ریموت با .کردم حرکت خونه سمت به و شدم ماشین سوار

 .کردم پارک پارکینگ

 .پرهام آقا سالم :گفت مهربونی با و کرد باز رو در و اومد ندا معمول طبق .رفتم باال ها پله از

 .نباشی خسته

 دادم تحویلش خسته لبخندی

 .ممنون .خانوم ندا سالم _

 زدم داد و شدم اتاق وارد

 .نکن صدام شام واسه _

 دو عصر .کردم پرت گرمم و نرم تخت روی خودمو و کردم تعویض راحتی لباس با هامو لباس

 .بودم خسته خیلی .داشتم گیر نفس و سخت عمل

 .گرفتم رو ایمان شماره و آوردم بیرون موبایلمو زور به

 داد جواب بوق چند از بعد

 بله؟-

 .زند دکتر سالم_

 رفیق؟ کردی ما از یادی عجب داداش؟چه خوبی ...پاکدل دکتر به :خندید

 :گفت بدم جواب اومدم تا

 کنم؟ چیکار بینم بگو خب زنی می زنگ داری نیاز بهم وقتی نبود یادم اوه اوه_

 کردم حالی بی خنده خستگی فرط از

 .وایسا جام برو بیا خبرت بگیرم مرخصی روز چهار خوام می_

 .کنم امضا بیا فردا داداش باشه ...عصبی چه ...اوهوع-

https://www.1roman.ir/
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 نداری؟ کار نکنه درد دستت...قربونت ای_

 .خداحافظ نه-

 .بستم چشمامو گذاشتم عسلی روی رو تلفن

 .کردم باز چشمامو شدید های تکون با که گذشت چقدر دونم نمی

 روانی؟ چته :گفتم و کشیدم هم تو اخمامو داد می تکونم همزن عین که پرنیا دیدن با

 برداشت دستاشو

 .بخوریم شام بریم بیا داداشی هیچی _

 شدم دنده به دنده کالفه

 .پری برو نخوابیدم دیشب میاد خوابم خوام، نمی .نکنه صدام گفتم ندا به _

 

 .خوش شبت بخواب دکتر آق چشم :گفت رفت می که رحالید و د*ی*س*و*ب سرمو

 .شد بلند گوشیم پیام صدای که بخوابم که کردم گرم چشمامو زور به

 .بود غفران .صفحه به کردم نگاه و داشتم برش عصبانیت با

 .من حال این تو موال به کن ول ...روانی

 .بیای ها برگه امضای واسه هنر یادت فردا عزیز خوش شبت .جان پرهام سالم :بود داده پیام

 .منتظرتم

 !!!شد خاله پسر یهو که شد چی.گرفت ام خنده پیامش خوندن با

 .بخیر شبتون .چشم دکتر سالم :فرستادم حوصلگی بی با

 ...کن صدام امیر :داد پیام دوباره که کشیدم خودم روی رو پتو

 .جان یرام چشششششم :کردم تایپ عصبانیت با و کردم نثارش فحشی دلم تو

 .خوابیدم و رفتم پتو زیر وعصبی کردم خاموش رو گوشی

 صاف و کشیدم ای خمیازه .کردم باز رو چشمام الی زور به .بود چشمام روی خورشید نور

 .انداختم دیواری ساعت به نگاهی .نشستم

 ها پله از و زدم صورتم و دست به آبی .رفتم بیرون اتاق واز شدم بلند .بود صبح : ساعت
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 .شدم آشپزخانه وارد سریع .میومد پری و بابا و مامان و زدن حرف صدای .رفتم ینپای

 .کردن تموم رو حرفشون من دیدن با

 انداختم باال شانه

 .بخیر همگی صبح سالم _

 .داداشی سالم :گذاشت دهنش توی رو لقمه پری

 

 

 .بابا ببند :گفتم و خندیدم

 .دادن موجواب مهربانی با معمول طبق هم مامان و بابا

 .رفت بیرون و ریخت چایی برام ندا

 .خوردم چاییمو بقیه و دادم تکیه صندلی به و خوردم لقمه چند

 .بیمارستان بری خوای نمی مگه دیگه پاشو :گفت بابا که

 .گرفتم مرخصی نه :زدم لبخندی

 کردم نگاهشون شده گرد چشای با شد گرفته همشون چهره حرفم این گفتن با

 .میرم ام خونه از ناراحتید_

 .خوبه ام خیلی .برم قربونت نه :گفت دستپاچه مامان

 .رفت بیرون و کرد تشکری پری

 .رفت کوتاهی خداحافظی با و شد بلند هم بابا

 .شدن میز روی وسایل کردن جمع مشغول هم ندا و مامان

 .شدم ولو تلویزیون جلوی مبل روی رفتم و برداشتم پرتقالمو آب منم

 .داره کارت تلفن پرهام :گفت و اومد مامان که شدم وی تی کردن هشبک شبکه مشغول

 کیه؟ :گفتم و گرفتم ازش رو گوشی

 .ایمان-

 چسبوندم گوشم به رو گوشی

 بله؟_
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 .دیگه هستی؟بیا گوری کدوم .شد سبز علف پام زیر غفران اتاق تو ...درد و بله_

 

 

 

 خداحافظ میام االن :گفتم حوصله بی و روح بی و سرد

 .کردم طعق و

 .پوشیدم خاکستری راه راه کت یه و مشکی پیرهن یه با و مشکی شلوار یه

 .پایین رفتم سریع و اومدم بیرون اتاق از .زدم ادکلن کمی و دادم حالت موهامو

 پرهام؟ کجا :پرسید و اومد بیرون اپن پشت از دیدنم با مامان

 .میام زود کنم ضاام رو مرخصی برگه بیمارستان میرم :گفتم و پوشیدم کفشمو

 .کرد همراهیم در دم تا و داد تکون سرشو

 .کردم حرکت بیمارستان سمت به و آوردم بیرون رو ماشین سرعت به

 ام هفتمی ماه خودم و مهریم ماه تو اینکه مناسبت به رو فالحی هفتم ماه آهنگ راه بین

 .کردم بلند اخر تا رو صداش و گذاشتم

 .آوردم بیرونش جیبم از .خورد زنگ گوشیم که کردم می زمزمه همراهش داشتم

 ...بود غفران

 .ماشین کف افتاد دستم از بدم جواب تااومدم

 .کردم برخورد چیزی به کردم احساس که بردارم گوشیمو که شدم خم

 .شدم پیاده و زدم ترمز زده وحشت

 .بود افتاده زمین روی دیدم رو دختری رفتم که ماشین جلوی

 .نشستم کنارش و شدم نزدیکش آروم آروم .دز می تند تند قلبم

 

 

 

 تونه می چطور وضعیت این تو گرفت خندم خوبه؟ حالت خانوم ...خانوم :کردم صداش آروم
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 آروم و نشستن دختره اون کنار .شدند پیاده خانم دوتا و ایستاد کنارم ماشینی ...باشه خوب

 .کردن بلندش

 .پیچید خودش به درد از که خورد تکونی .کرد باز چشماشو آروم اونم

 کرده تصادف بود اول دفعه .گذاشتن ماشینم عقب صندلی روی رو اون خانوما اون کمک با

 .تویی من بدبختیای این مسبب که غفران بمیری ای .بودم

 .کردم می نگاه دختره به آیینه از و دادم می فحش غفران به بیمارستان خوده تا

 نزدیک تا .کمک بیان زدم صدا پرستار دوتا و کردم باز رو ماشین در .شدم بیمارستان وارد

 .بیام تونم می خودم نه :گفت شدن دختره

 .برن که کردم اشاره چشم با

 .باشه دیده آسیب ممکنه نخوره تکون باشید دستتون مواظب فقط :گفتم و شدم نزدیکش خودم

 .چشم :گفت بود پایین سرش که همونطور

 .شه پیاده تا رفتم کنار

 .شدم وارد سرش پشت خودمم .کنه پارک بیرون رو ماشین تا دادم نگهبان به رو سوییچ

 می اکتفا سرم دادن تکون به فقط منم و کردن می سالم و میومدن عادتشون طبق ها پرستار

 .کردم

 .بشینید شما :گفتم و کردم اشاره دختره به رو .شدیم پذیرش نزدیک

 .نشست و گفت لبی زیر چشمی

 .خورد بهم حالم آورد باال رو سرش که کسی دیدن با .زدم میز روی دستمو

 

 

 

 با .بودم ندیده اینجا رو اون از تر عجوزه و تر ترکیب بد و تر زشت و تر افاده پر پرستاری

 دیدن

 خوبن؟ پاکدلخوبید؟خانواده دکتر سالم :گفت مسخرش لحن همون با و شد بلند من

 .نهست اسدی دکتر :گفتم هاش سوال به توجه به
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 .بله :انداخت باال ابرو

 .ممنون :گفتم سردی لحن با

 .عجوزه ببند نیشتو :گفتم و انداختم پایین سرمو عصبی .زد وحشتناکی نمای دندون لبخند

 دکتر؟؟؟ گفتید چیزی :گفت باشه شنیده که انگار

 ...نخیر :زدم داد تقریبا

 .بیاد دنبالم که کردم اشاره دختره به دستم با

 سالم دادمو دست .اومد سمتم و شد بلند من دیدن با .شدیم اتاقش وارد سدیا بفرمایید با

 میکنن؟ چیکار اینجا خان پرهام جناب :گفت که کردیم

 .زدم ایشون به )کردم اشاره دختره به( .کردم تصادف :کشیدم موهام به دستی کالفه

 .میکنه تصادف هم بزرگ پاکدل دکتر پسر مگه باریکال :خندید

 معاینه ایشونو .میزنی حرفا!!!جانشینشم که فرزندش منم و پیامبره من پدر مگه :زدم لبخندی

 .میام االن باشه نشده چیزی ببین کن

 غفران اتاق راه .قلب بخش رفتم و شدم آسانسور سوار .شدم خارج اتاق از من که گفت چشمی

 شد بلند بود رفته وا صندلی رو که ایمان .شدم اتاقش وارد کوچیک ای تقه با .رفتم و گرفتم رو

 .شدم میزش نزدیک و کردم سالمی .شد بلند هم غفران .ایستاد و

 !!!بده خودکار :گفتم سریع

 

 

 

 .داد دستم خودکاری سریع ایمان

 غفران صدای با رفت بیرون که ایمان .رفتیم در سمت ایمان همراه و کردم امضا رو برگه

 متوقف

 شدم

 .برگرد بیشتر رتقد و قوا با بعد .دادم مرخصی روز _

 در اداشو و خندیدم بیرون اومدم که اتاق از .بیرون اومدم و گفتم چشمی و گرفتم خندمو جلوی
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 آوردم

 .برگرد بیشتری قدرت و قوا با_

 شدی؟ خل :خندید ایمان

 مگه .برگرد بیشتری قدرت با گه می .ساله پنج انگار روز پنج گه می جور یه دیوونه این نه_

 جنگه؟ میدون

 دیر اینقد چرا .داره درگیری خود کال دونم می :گفت خنده با و شونم رو گذاشت شودست

 .منو بخوره بود مونده اومدی؟کم

 .دختره یه به زدم کردم تصادف ایمان اوه اوه-

 .ژووووووون ژووووون :خندید

 چته؟...مررررگ :خوردم خندمو

 خوشکله؟:گفت ایمان

 .رو اندیشه تاالر در ببند ایمان-

 .دختره این پیش برم منم کن کم شرتو کم کم :گفتم و انداختم دستشو

 .رفت و زد بار شیطنت چشمکی

 

 

 

 .اسدی اتاق رفتم و شدم آسانسور سوار منم

 .شدم وارد و زدم در

 .بود ترسیده کمی فقط .بود نشده چیزی جان پرهام بیا-

 مطمئنی؟ :گفتم دلهره با

 .بعله-

 کجاست؟ االن :زدم لبخندی

 .اونجاست)کرد اشاره اتاقش داخل تخت به( .نداشت رو به رنگ بیچاره زدم سرم یه بهش-

 رو دختره تخت کنار و رفتم .رفت بیرون اتاق از کردم که تشکر .ببرش شد تموم سرمش
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 .نبود خودم دست ولی برم نباید دونستم می .نشستم صندلی

 ...بود خوشگل واقعا ...ایمان حرف یاد به .زدم زل صورتش به

 ...خوشگل بودم گفته بهش پاکدل پرهام ...من که بود دختری اولین یدشا

 .کردم تصادف زیبا بانوی این با من که داشته حکمتی شاید

 بلند .کرد باز کم کم چشماشو که بودم زده زل بهش همچنان من و بود گذشته ساعت یک

 .شد تندتر قلبم تپش هاش چشم دیدن با .ایستادم سرش باال و شدم

 .بریم تا بیارم بیرون رو سرمتون وایستید :گفتم و گرفتم ازش چشم و دادم پایین نموده آب

 .گذاشتم روش رو پنبه و آوردم بیرون رو سرم آروم و برداشتم ای پنبه

 .شید بلند میتونید-

 .گذاشتم قلبم روی دستمو و کشیدم عمیقی نفس .ایستادم پرده پشت اومدم و گفتم اینو

 

 

 

 درد خدایا.ازش فهمم نمی هیچی قلبم متخصص که خودم چرا چشه؟؟؟ نم قلب این خدایا

 :گفتم و رفتم در سمت .آوردم کم نفس .من وجود تو گذاشتی هم ناشناخته

 .منتظرتونم در پشت-

 که گذشت دقیقه چند .بذارم دلم کجای دیگه اینو .کشیدم می عمیق نفس مدام .رفتم بیرون

 و گرفتم رو سوییچ رسیدیم که نگهبانی به .میومد سرم شتپ دختره و افتادم راه .بیرون اومد

 .کرد باز رو عقب در دختره .ماشین سمت رفتیم

 .خانوم نیستم شخصیتون راننده قطعا :گفتم فرمون پشت نشستم که همونطور

 .نشست جلو اومد و بست رو در حرفی هیچ بی اونم

 نمتون؟برسو برید می تشریف کجا خانوم :گفتم رفتم که جلوتر کمی

 کنید؟ پیاده منو زدید بهم که همونجا شه می :داد پایین دهانشو آب

 .کردم پیادش همونجا .دادم تکون سر فقط بشه مشخص صدام لرزش که نزنم حرفی اینکه برای

 .شرمنده واقعا خانوم :گفتم شد که پیاده
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 .خداحافظ .میاد پیش اتفاقه دشمنتون :زد لبخندی

 .گذاشتم پدال روی پامو و کردم خداحافظی

 ندیده دختری هیچ از شاید که لبخندی ...چشماش و بود لبخندش مقابلم تصویر تنها راه بین

 ازش رو لبخند اون بارها و بارها خواست می دلم و بود نشسته دلم به حسابی که لبخندی .بودم

 باز هم رو لبخندش دارم توقع پرسیدم رو اسمش که همونطور که بودم ساده چقدر من و ببینم

 .ببینم

 

 

 

 داد و فرمون روی زدم محکم دستمو و شدم عصبی بودم نپرسیده هم رو اسمش حتی که این از

 .پرهام سرت تو خاک :زدم

 .خونه برم خواستم نمی دلم .بودم زده پرسه شیراز های خیابون تموم توی

 زنگ موبایلم هک بود نگذشته بیشتر ای دقیقه چند .گذاشتم فرمون روی سرمو و ایستادم کناری

 .بود خوردایمان

 بله؟_

 بیرون؟ بریم باهم داری کجایی؟وقت خوبی؟ .پرهام سالم-

 تو؟ نیستی بیمارستان مگه .بیرونم خوبی؟ تو مرسی سالم_

 ...ها نبوده امروزشیفتت-

 !خودت شیفت خب_

 دنبالت؟ بیام تا کجایی .نیستم نیست شیفت اقا نه-

 !دنبالت بیام من گوب کجایی تو ماشینم با ...حاال خب_

 !شدی که دلبازم و دست جووووووون-

 ...نمیاما_

 .بای .منتظرتم بیمارستان بیرون-

 .کرد قطع و نشد جوابم منتظر
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 .بیمارستان سمت زدم دور و کردم پرت صندلی روی رو گوشی

 .بیمارستانم جلوی دقیقا که نبودم متوجه اصال و زدن بوق به کرم شروع

 ...ها بیمارستانه اینجا من برادر د :گفت بلند و دوید ماشینم سمت نگباهبان

 

 

 

 .دادم پایین رو شیشه

 .بابا ای ...بعیده شما از دکتر آقای :گفت تعجب با من دیدن با

 .نمیشه تکرار .شرمنده :گفتم شرمندگی با و انداختم پایین سرمو

 .کوبید کممح درو ماشینو تو انداخت خودشو ایمان رفت تا .رفت و داد تکون سرشو

 .که نیست طویله در ماشینه در خان ایمان :گفتم زدم استارت که همینطور

 ...توام خب :کرد زیاد و ضبط صدای

 برم؟؟؟؟ کجا :کشیدم پوفی

 خوان هفت رستوران ...امممممم_

 بلدی؟ هارو اینجا هم تو اوهع :خندیدم

 چمه؟ من مگه :کرد ای مزه با اخم

 .شود چه به به ...دیگه تو مهمون ...هیچی_

 میخوریم مخلوط پیتزا یه .کوچتون سر فودی فست همون برو باشی من مهمون قراره اگه_

 .میچسبه ام خیلی

 .گل ایمان آقا مهمون خوان هفت رستوران فقط .قزوینه پا سنگ نیست که رو ماشاال_

 ...بریم بزن :گفت و کرد بلندتر رو ضبط صدای

 .کرد باریدن به شروع پاییزی باران رسیدیم رستوران به تا

 .نشیم خیس که رفتیم باال ها پله از سریع و کردیم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 کالسیک؟ بریم :گفتم و کردم ایمان به رو

 ...سنتی بریم باو نه_
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 .شی نمی پشیمون .کالسیک بریم بیا .کنم نمی حال زیاد سنتی با من_

 .کرد همراهی مارو شیکی بسیار خانم .کشیدم آسانسور سمت و گرفتم دستشو .داد تکون سری

 .برد دنج دونفره میز یه کنار مارو و اومد سمتون گارسونی شدیم که سالن وارد

 .کردن چک به کرد شروع و برداشت رو منو ایمان نشستیم تا

 .بیاد کردم اشاره گارسون به بستم منورو باال از

 ...الزانیا هم وتا د...دوتا نان در سرو قارچ سوپ :گفتم اومد وقتی

 نمیخوایید؟ ای دیگه چیزه :گفت گارسون

 .بیار هم رو سرآشپز مخصوص کباب :گفت ایمان

 پرس؟ یک_

 .ممنون .بله :دادم تکون سرمو

 شده؟ فکری؟چیزی تو :گفت ایمان که شدم میزی رو با بازی مشغول

 ...نه-

 زدی؟ مخشو شد؟ چی دختره_

 .بیشعور نزن مفت حرف_

 .نپرسیدی هم اسمشو مطمئنم .نداری ها عرضه این از تو مدون می :خندید

 .بکن بازیتو کردم غلط :گفت که زدم زل چشماش تو عصبی

 سوپ گارسون که گذشت چقدر دونم نمی .شدم خیره نامعلوم ای نقطه به و دادم تکون سرمو

 .آورد رو

 .شدم خوردن مشغول برداشتم قاشقمو و گذاشتم کنار رو نون سر

 

 

 



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

13 

 

 و کجام بپرسه نزد زنگ کسی ولی ام خونه از بیرون ساعته چهار تقریبا ...بود یبعج خیلی

 االن

 .خونه نرفتم چراناهار گرفتم مرخصی که

 چهار مگه :گفتم خودم به و انداختم باال شونه و گرفت ام خنده خودم حرف از

 کجایی؟؟؟ بپرسن که سالته

 بود؟ چطور :گفتم ایمان به رو خوردیم که رو سوپ

 .گشنمه هنوز که من :داد اش صندلی به ای یهتک

 .ندارم الزانیا واسه جا .شدم سیر که من :گذاشتم گردنم پشت رو دستم و کشیدم عمیقی نفس

 پر کجاتو سوپه :گفت ایمان که رفت و مخلفات با و گذاشت میز روی غذاهارو اومد گارسون

 کرد؟؟؟

 .خرسم تو مثه من مگه :گفتم و شدم خوردن مشغول و الزانیا جون به افتادم چنگال و کارد با

 .بخورم نتونستم هم رو نصفش من اونوقت شد کباب خوردن مشغول خورد رو الزانیا کل ایمان

 .دادم تکیه صندلی به خوردم نوشابه کمی

 بود : ساعت انداختم ساعت به نگاهی

 خوای؟ نمی دسر :گفت من به رو شد تموم که ایمان غذای

 .سباکال بابا :خندیدم

 خوای؟ نمی_

 .ممنون داداش نه :زدم لبخندی

 .چاکریم_

 

 

 

 ایمان شدم منتظر و پوشیدم کتمو و شدم بلند .بیاره رو حساب صورت تا زد صدا رو گارسون

 .میزنه هوا رو دونستم می چون نکردم تعارف .کنه حساب

 .پایین رفتیم و کردیم تشکر ازگارسون
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 ؟شد؟؟؟ چقدر :گفتم شدیم که ماشین سوار

 مگه؟ خوردیم چی .هزارتومن پنجاه و پونصد_

 .نیست گرون که نبودی؟خوبه خسیس که تو :خندیدم

 ولی .نیست گرون بله دکتری خودت دکتره مامانت دکتره بابات که شما به :کرد نگاهم خشم با

 .دمب مهمونی بکنم غلط من دیگه ...گرونه ...دارم خونه اجاره ...پدر نه و دارم مادر نه که من به

 ایشاال نخور حرص ایمان کن ول .دکتری سرت خیر توهم ...داره ربطی چه خو :خندیدم بلندتر

 .کنی می مهمون بهتر جا یه بعد دفعه

 .مرگته چه .کوفت :گفت که خندیدم دوباره که رفت ای غره چشم

 .کردم جمع خندمو

 .میاد خوابم خیلی بخوابیم .من خونه بریم بیا :گفت که زدم می چرخ جور همین داشتم

 خرس مثه نیست آدمیزاد مثله چیزت هیچ :گفتم و کردم حرکت خونش سمت خواسته خدا از

 .شو عاقل خوابی می زود که هم مرغم مثه میخوری که

 .شم عاقل که نیست وقتش دیوونم یه من :خندید

 ...که شاعر شعر به زدی ...گ :خندیدم

 کرد گیر پام که بودم برنداشته قدمی چند .شدیم وارد و کرد باز رو خونه در .رفتیم باال ها پله از

 .شدم افتادنم مانع و دادم تکیه مبل به دستمو سریع چیزی به

 

 

 

 .انداختم خونه کل به نگاهی

 .باش راحت بشین :گفت و رفت می اتاقی سمت ایمان

 ...و دفتر و کتاب و ظروف ظرف و لباس ...شد می پیدا روش چیز همه .کردم مبل روی نگاهی

 .بقیه داد به خدا اینه وضعش که مملکت دکتر :گفتم لب زیر

 دیگه؟ بشین وایستادی که هنوز :گفت و شد خارج اتاق از راحتی لباس با ایمان

 لباسات؟ رو بشینم؟ کجا_
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 .زمین رو نه_

 :وگفت بغلم کرد پرت رو یکی .اومد سمتم بالشت دوتا با ایمان که گذاشتم تمیز ای گوشه کتمو

 .میاد خوابم خیلی که من خوابب بگیر

 نگاهی .کشیدم دراز گذاشتمو دیوار کنار رو بالشت .شه باز جا تا کناری کردم پرت پا با لباساشو

 بود خواب خواب .انداختم ایمان به

 .برد خوابم که شدم دنده به دنده انقدر خیال و فکر از رهایی برای منم

 .پاشو پرهام؟ اووووووی؟ پرهام؟؟؟-

 .نشستم و بلندشدم کشیدم می خمیازه که همونطور و دادم خودم به تکونی

 هان؟-

 .خونتون برو توهم بیمارستان برم باید من پاشو-

 چنده ساعت-

: - 

 .شدم بلند و کشیدم پوفی

 

 

 

 .رفتیم بیرون ساختمون از ایمان با و پوشیدم کتمو

 سمت به رفتم و رسوندم رو ایمان سریع اومد می خوابم بازم بودم خوابیده خیلی اینکه باوجود

 من از تر زود بابا بار اولین برای .کردم پارک رو ماشین .شد باز در و زدم رو ریموت .خونه

 اومده

 روشن حوصله .رفتم باال ها پله از .اومده زود چرا که کردم تعجب و انداختم باال شانه .بود

 کردن

 باز رو در تا کردم پیدا رو در خمار یهای چشم با .نیومد استقبال به هم ندا نداشتم هم المپ

 .کرد برخورد شکمم به چیزی کردم

 از هوش بود ایستاده مقابلم که کسی دیدن با ...کردم باز کامل هامو چشم ...رفتم عقب قدم یه
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 داشت؟؟؟ چیکار ما خونه اینجا این .پرید سرم

 کنید؟ می چیکار اینجا شما :گفتم و دادم باال ابرو

 .دارم شما از رو سوال همین منم :رسیدپ تعجب با اونم

 .خونمه اینجا خب :خندیدم

 .کن صبر میام االن :گفت و برگشت عقب به دختره پرنیا صدای با

 دارید؟ چیکار اینجا نگفتید :گفتم و رفتم جلو

 .دوستم خونه اومدم :انداخت پایین سرشو

 .داخل برم یدد می اجازه حاال خب .هستید پرنیا دوست پس :انداختم باال شونه

 .بفرمایید :گفت لب زیر و رفت کنار و گزید لبشو گوشه

 .اومد سراغم به ناشناخته درد دیدنش با باز .بودم خوشحال خیلی بودمش دیده دوباره اینکه از

 اومدی؟ زود چقد دیووووونه :زد داد پرنیا که رفتم می باال ها پله از داشتم

 

 

 

 رفته صبح نه ساعت که آدمی به ...هفته ساعت :تمانداخ ساعت به نگاهی و سمتش برگشتم

 .گرام خواهر باشه مناسب استقبال اینجور نکنم فک میاد االن

 ...پرهام اه :کرد آویزون لبشو

 میرم؟ داری مشکل چته پرهام و درد :کردم نگاهش متعجب

 کن عوض لباساتو برو بیا برم قربونت نه :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از مامان لحظه همون

 و

 .میکنیم صدات شام واسه کن استراحت

 :زد داد نخراشیده صدای اون با باز و رفت من به توجه بی اونم .رفتم پرنیا به ای غره چشم

 آواااااا

 .دیگه کمکم بیا

 و گذاشتم قلبم روی دستمو .رفت باال قلبم ضربان باز .اومد لبم روی لبخندی اسمش شنیدن با
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 که میشد گرم چشمام داشت .شدم ولو تخت روی و پوشیدم هامو حتیرا لباس .اتاقم تو رفتم

 .کرد پیدا شدت پایین صدای و سر

 کمد سمت و شدم بلند حوصلگی بی با .بزرگش خانواده با اومده خاله حتما که زدم رو حدسش

 .پوشیدم سفید پیراهن یه با راسته مشکی کتان شلوار یه .رفتم لباسا

 .بیرون رفتم و زدم ادکلن کمی .دادم فرم موهام به نهشو و ایستادم آیینه مقابل

 و رفت باال موزیک صدای که بودم آخر ی پله .شد قطع همه صدای رفتم که تر پایین کمی

Happy birthday : خوندند می باهم همه 

 .گرفت خندم

 .کردم برآب نقشه هاشو نقشه تمام چون بود شده ناراحت اومدنم از پرنیا چرا بگو پس

 

 

 

 اونا دادم دست و رفتم ها عمو پسر و ها خاله پسر سمت به .شد روشن پذیرایی های المپ مامت

 .افتادند راه سرم پشت و گفتند تبریک هم

 .نشستم کادو از پر میز پشت مبل روی رفتم و کردم تشکر و کردم سالم تک تک

 .نفسم باشه کمبار تولدت داداشی برم قربونت :گفت و کرد م*ل*غ*ب و نشست کنارم پرنیا

 .کنی عمر سال هزار ایشاال

 .نکنه درد دستت .بود خوبی خیلی سوپرایز .دلم عزیز مرسی م*د*ی*س*و*ب گونشو

 خندید

 خبری بی خدا از کدوم نمیدونم پرهام وای .راداد پیشنهاد این که کنی تشکر هم آوا از باید_

 .کرده ناقص واهریموخ دسته که دستش بشکنه میکنه درد دستش خیلی .عشقولیم به زده

 .زد محوی لبخند .دوختم آوا به نگاهمو

 جلوی نتونستم .کرد می نفرینم خودم جلوی خوب چه .گرفت خندم پرنیا های تعریف از منم

 .انداخت پایین سرشو و خندید ریز هم آوا .خنده زیر زدم و بگیرم خودمو

 کرد نگاهم متعجب پرنیا
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 .داره خنده شده ناقص دوستم چته_

 روبه دقیقا االن بشکنه دستش الهی گفتی که خبر بی خدا از اون فینگیل نه :کشیدم شوگون

 .نشسته روت

 آوا؟؟؟ به زدی تو :شد گرد چشماش

 .دادم تکون مثبت نشونه به سرمو و کردم مظلوم صورتمو

 گزید لبشو

 

 

 

 .نیست مهم .میاد پیش اتفاقه باالخره نداره اشکالی بمیرم_

 .شدند آشپزخانه وارد آوا با و شد بلند و گفت اینو

 برگشتمو نشست کنارم کسی کردم احساس که شدم یاسین خاله پسر با زدن حرف مشغول

 .یاسین سمت برگشتم و زدم روش به لبخندی زور به .بود یاسمن .کردم نگاهش

 .کرد می نزدیک بهم خودشو تونست می تا اون ولی .نمیومد خوشم یاسمن از وقت هیچ

 کنار یاسمن و من و بره شد مجبور و خورد زنگ گوشیش که بودیم زدن حرف مشغول هنوز

 .شدیم تنها هم

 .چسبوند بهم خودشو باز ولی .نکنم برخورد بهش تا گرفتم کنار خودمو

 نداره؟ کارت مامان یاسمن :گفتم همین واسه نیست ساخته کاری دستم از دونستم می

 زد زشتی نمای دندون پهن لبخند

 .هستن دوستش و پرنیا جان پرهام نه _

 .زد صدا رو یاسمن خاله خوشبختانه که .دادم فشار هم روی هامو دندون حرص از

 و یاسمن دید از خارج و شدم بلند منم .خاله پیش رفت کرد می غر غر لب زیر که همونطور

 .بردم پناه اتاقم به بقیه

 .زد رو اتاقم در کسی که کشیدم می عمیق نفس هم سره پشت و کردم تکیه در به

 .کردم باز رو در باشه یاسمن ممکنه اینکه از و خورده شکست
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 بفرمایید؟ :گفتم و زدم لبخندی زیر سربه آوای دیدن با

 می .ناقابله)داد دستم رو ای جعبه( پاکدل آقای ببخشید :گفت بود پایین سرش که همونطور

 .باشم الیخ دست خواستم نمی خب ولی هاست این از بیشتر شما ارزش دونم

 

 

 

 :کردم نگاهش خیره

 اون با نداشتم توقع نبودم زحمتتون به راضی اینکه دوم .پرهام و نه پاکدل آقای اینکه اول _

 .ممنونم واقعا پری به هاتون کمک بابت اینکه سوم .ازتون بگیرم کادو زدم بهتون که ای ضربه

 :گفت و رفت عقب قدم یک .رفت وفر استخوانم مغز تا که لبخندی .زد لبخند و آورد باال سرشو

 .باشید زنده سال صد ایشاهلل مبارک تولدتون مجددا میرم دارم من پرهام آقا ...پاک آقای خب

 .رسونمتون می خودم کنید صبر :دادم ادامه و کردم تشکر

 نکشید زحمت .ممنون نه-

 .میام االن حیاط داخل برید شما-

 ...آخه-

 .متونرسون می بفرمایید که نداره آخه-

 .رفتم پایین ها پله از سریع و برداشتم رو سوییچ

 ...وایسا جان پرهام ...پرهام :رسید گوشم به یاسمن صدای

 .بخورید رو شامتون میام رسونم می رو آوا که گفتم پری به اون به توجه بی

 آوا هب ...آوردنش دختر این با کردم لعنت رو خالم دلم تو ...یاسمن صدای باز .شدم خارج در از

 تموم کالست آوش :گفت که شنیدم شدم رد که طور همین میزد حرف تلفن با داشت رسیدم

 لیسانس سرت خیر ...که نداری کالس به نیازی دیگه تو اصال .برگرد زود مامان جون شد

 برم قربونت الهی من؟ داداش باشه .بشه بیمارستان راهی باز نزارمامان بیا زود ...مملکتی

 .خدافظ منتظرتم

 .شد قفل کسی دست توی دستم که کردم زیاد و سرعتم
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 :کردم نگاهش اخم با .بود یاسمن عقب به برگشتم

 خاله؟؟؟؟ دختر شده چیزی_

 .کشیدم بیرون مشتش از دستمو بعد و

 کوووووجااااا؟ :زد لبخندی

 !نداره ربطی شما به-

 .میام منم پرهامی-

 .ندارم حوصلتو تو برو یاسمن-

 عزیزم؟ باشه بخوریم باهم بیای تا خورم نمی شام بیا زود یاسی جون پس :کرد آویزون لباشو

 .شکمت اون به بخوره کارد :گفتم دلم تو

 بشینه عقب خواست آوا شد بسته که در .رفتم بیرون و شدم ماشین سوار و دادم تکون سرمو

 .نشست جلو و داد عقیده تغییر من خیره نگاه با که

 می هم باز که کردم می خداروشکر فقط و شد نمی بدل و رد نمونبی حرفی هیچ مسیر کل تو

 .ببینمش تونم

 .شد شیشه کردن تمیز مشغول و اومد ماشینم سمت پسری .ایستادم قرمز چراغ پشت

 ازش و کردم دعا رو پسر این بار هزاران دلم تو نداشتم ماشین شستن وقت ,وقت هیچ چون

 .کردم تشکر

 .بدم بهش تا آوردم بیرون پول تومن 

 تشکر کنم نگاهش اینکه بدون و بردم بیرون دستمو و دادم پایین رو شیشه شد تموم که کارش

 .کردم
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 ...نگرفت ولی

 دیدم و برگردوندم سر .کنه می نگاه آوا به داره تعجب با شدم متوجه که کردم نگاهش برگشتمو

 .میکنه نگاه پسره به داره بهت با هم آوا

 پیاده .گوشش تو خوابوند محکم و رفت پسره سمت و شد پیاده ماشین از حرص با آوا دفعه یک

 .رفتم سمتشون و شدم

 نگفتم کنی؟مگه کار خواد نمی نگفتم مگه آوش این؟ یعنی تقویتی کالس :ریخت اشک آروم آوا

 مخارج به کاری و زندگیت و درس به بچسب نگفتم مگه آوش میدم؟ دانشگاهتو خرج خودم

 ...باش نداشته

 زد فریاد آواست برادره و آوشه اسمش فهمیدم که ریپس

 زندگیش از خواهرم خوام نمی ...بده خرجمو بزنه دو سگ شب تا صبح خواهرم خوام نمی منم_

 .نمیخواااااااااااااام .مفنگی اون و مامان و من بخاطر کنی کار تو نمیخوام آوا .من بخاطر بگذره

 کمک و کنم کار خوام می ...خوندم درس یادیز هم همینجا تا بخونم درس خوام نمی آجی

 .باشم تو خرج

 سوار بیاید .کنم می خواهش بسه خانم :گفتم و شدم نزدیکشون و کردم خیس زبونم با لبمو

 .مردم جلو نداره خوبیت .بزنید حرف باهم ماشین تو شید

 ؟آوا کیه این :کشید فریاد آوا سر بر و کرد نگاهم روان هایی اشک و خشم با آوش

 بودند ما خونه .هستم خواهرت دوست برادر من جان آوش باش آروم :دادم پایین دهنمو آب

 .باشن خیابون توی تنها شب موقع این خواستم نمی

 .شید سوار بیایید جان آوش خانم آوا :گفتم و افتادم راه ماشین سمت به

 

 

 

 .خورد زنگ گوشیم که نشستم فرمون پشت

 .شد می روشن خاموش صفحه روی یاسمن اسم .مانداخت نمایش صفحه به نگاهی

 .گذاشتم داشبورد روی رو گوشی و لعنت معرکه مگس خر بر :گفتم لب زیر
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 .کردم نگاهشون آیینه از .نشستند عقب آوش و آوا

 روت .داداشی زدم داد سرت که ببخش :گفتم می لب زیر و میداد نوازش رو آوش سر آوا

 .کنی کار خواد ینم دلم .داداشی که دونی می حساسم

 .رفت دوستت برادر جلو آبرومون فقط .نیست مهم :گفت و زد ای خسته لبخند آوش

 .کرد نگاه من به زدو تلخی لبخند آوا

 .شدم خیره رو روبه به و آوردم پایین سرمو منم

 برم؟ کجا خانم آوا :پرسیدم آروم صدایی با رفتم که جلوتر کمی

 دارید؟ نگاه تره جلو که متروایی کنار شه می ...خب :گفت کنان من من بعد کرد مکث کمی

 .رسونمتون می خودم بدید آدرس خب :گفتم تردید با

 .دارید نگه گفتم که همونجا ممنون :انداخت پایین رو سرش آوا

 .کردم قبول ناچار ولی خواستم نمی اینو اینکه با

 وبا کردم دراز آوش متس رو دستم و ایستادم کنارشون و شدم پیاده منم شدند پیاده وقتی

 .خوشوقتم آشناییت از جان آوش هستم پرهام :گفتم لبخند

 .کرد تشکر زد لبخند متقابال هم اون

 .خانم خوشبختم هم شما با آشنایی از :گفتم کردم آوا روبه

 .کردند خداحافظی و زد لبخندی آواهم

 

 

 

 .دادم رد و برداشتم خورد زنگ گوشیم باز .شدم ماشین سوار سریع

 و کردم خاموش رو گوشیم آخر .نشم همکالم یاسمن با تا دادم رد من و خورد زنگ بار چندین

 .رفتم باال ها پله از و کردم پارک رو ماشین .خونه سمت رفتم

 .بغلم تو پرید یاسمن کردم باز که رو در

 خودت پیش من؟هان؟چی به زدی دست حقی چه به تو :گفتم و کردم جدا ازش خودمو زور به

 کردی؟ رفک
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 داد سرش پرهام؟چرا چته :کرد نگاهم اخم با و اومد پیشمون مامان انداخت پایین سرشو

 میزنی؟

 زیادیه؟ خواسته بزنه دست بهم خواد نمی دلم :دادم جواب حرص با

 می حل هم مشکل این شید می شوهر و زن دیگه وقته چند تا ایشاال خب :زد لبخندی مامان

 .شه

 .عمرااااا این؟؟؟؟ با من :زدم داد و کردم نگاهش وحشت با

 .نزن دست من به :گفتم و کشیدم بیرون دستمو محکم .گرفت مو دست که رفتم ها پله سمت

 اون بودن با .رفت فنا به یاسمن حضور با تولدم شب .کردم قفل رو در و شدم اتاقم وارد سریع

 ... ی دختره کنم می امتناع حداالمکان جمع اون تو بودن از من جمع توی

 .بود مقابلم بردارش با آوا زدن حرف صحنه .کشیدم دراز تختم روی و کردم عوض لباسامو

 میکرد؟؟؟ کار اونجا بردارش چرا ...فهیدم نمی ازش چیزی

 .زدم زل سقف به و کشیدم موهام توی دستی کالفه .بودم نفهمیده هاشون حرف از هیچی

 

 

 

 رفتم جلو و کردم باز رو در آروم .نمیومد ایینپ از صدایی هیچ دیگه که گذشت چقدر نمیدونم

 .شدم آشپزخانه وارد و رفتم پایین ها پله از سریع .بودن رفته انگار .انداختم پایین به نگاهی و

 .دیدم اونجا رو پرنیا

 من؟ واسه مونده شام آبجی :گفتم و نشستم صندلی روی

 خودت شد خوب اتاقت ردممیاو برات داشتم :گفت و نشست کنارم و جلوم گذاشت بشقابی

 .اومدی

 کردم نگاه پرنیا به و گذاشتم میز روی رو لیوان .شدم خوردن مشغول و کردم تشکر ازش سر با

 .کرد می بازی موهاش با داشت

 پرنیا؟ :گفتم و دادم تکیه صندلی به و کشیدم عمیق نفس

 جانم؟ :برگشت سمتم
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 دوستته؟ چندساله دوستت این ...این-

 چطور؟ ...دبیرستان اول از ...امممم-

 رفتی؟ خونشون-

 .میکنه کار که رستورانی رفتم می ببینمش خواستم می اگه منم ...اومده اون بیشتر نه-

 میکنه؟ کار چرا خونشون؟ نرفتی چرا-

 که میکنه کار .نگفتم بهش دیگه منم .رفت می طفره خونتون میام گفتم می هروقت خب-

 چیه؟ واسه سواله این .دربیاره رو خرجش خودش

 شه؟ سال چند چی؟ داداش ...هیچی :دادم تکون سرمو

 :کرد مکثی

 

 

 

 .منه سن هم کنم فک-

 بیرون؟ میای باهام ناهار فردا :گفتم رفتم می بیرون که درحالی و شدم بلند

 برات کنم می اس هم آدرس .باش منتظرم  ساعت کنه می کار آوا که رستورانی :خندید

 .رفتم بیرون

 ...رسیدم خواستم می که چیزی هب ناخواسته

********* 

 روی و کشیدم ای خمیازه و کردم باز چشمامو الی .بود افتاده چشمم روی قشنگ خورشید نور

 رفتم و شدم بلند داد می نشون رو : .انداختم دیواری ساعت به نگاهی .نشستم تخت

 .دستشویی

 ...چی؟؟ ...نیست کالس امروز ...اآو نه :رسید گوشم به صداش که شدم رد پرنیا اتاق کنار از

 ...اره

 قربونت ...شم فدات آره ...که نداره چرا ...شما رستوران میایم ناهار داداشم منو آوا راستی

 .خداحافظی
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 .رفتم پایین ها پله از و زدم لبخندی

 .نشستم میز پشت و کردم سالم بابا و مامان به لبخند با

 خبرشون امشب محمد :گفت بابا هب رو مامان که شدم چایی خوردن مشغول

 .برون بله واسه بریم کنم می

 .کرد من متعجب صورت به نگاهی و خندید بابا

 .دادم تکون شده چی معنی به سرمو

 

 

 

 میایید چقدر برم قربونتون الهی واااااااااای ...یاسمن و تو برون بله :کرد نگاهم خنده با مامان

 .بهم

 ...نمیاد خوشم یاسمن زا من :گفتم تحکم با و کردم اخم

 ...خودراضی از زشته لوسه دختره :کردم زمزه لب زیر

 .اومد چشمم مقابل آوا چهره حرفم این با

 ...رفت باال قلبم صربان باز

 ...شد تند نفسم

 چیه؟؟؟ واسه عالیم این خدایا

 ...فهمم نمی هیچی ازش چرا

 بیرون؟ بری می منو داداشی :اومدم خودم به پرنیا صدای با

 بری؟ خوای می کجا :گفتم پر دهان با و گذاشتم دهنم توی ای لقمه

 .دارم قرار دوستام از یکی با خب-

 دوستت؟؟؟؟ کدوم :فرستادم براش چشمکی

 .نمیشناسیش تو-

 .باشه :دادم تکون سرمو

 یادت خالت خونه شب :رسید گوشم به مامان صدای که رفتم بیرون آشپزخانه از و کردم تشکر
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 .نره

 .نمیذارم باشه یاسمن که مجلسی تو پامو :زدم فریاد و کوبیدم زمین روی پامو صحر با

 .شدم اتاقم وارد و دادم بیرون خشم با نفسمو

 

 

 

 پرت تخت روی گوشی و کردم قطع عصبانیت با .بود یاسمن .داشتم برش .خورد زنگ گوشیم

 باز ...قلب تپش باز ...آوا هچهر باز .ندیدم جا هیچ یاسمن از تر حیا بی و تر پررو دختر .کردم

 کم

 ...نفس آوردن

 .کردم مخفی دستام بین سرمو و نشستم تخت روی و بستم چشمامو

 .اومد در صدا به اتاق در ...کشیدم می نفس تند تند

 .تو بیا-

 خوبه؟؟؟ حالش من داداش :گفت و گذاشت ام شونه روی دستشو و نشست کنارم پرنیا

 .مداد تکون منفی نشونه به سرمو

 آورد باال دستش با سرمو و زد زانو جلوم و شد بلند

 .عزیزم من به دردتو بگو چته؟؟؟ خب-

 خندیدم زور به و گرفتم دماغشو

 .خواهری برسی قرارت به حاضرشو پاشو .وروجک هیچی-

 و خوب .بود آوش شبیه عجیب دیدم رو پسری دور از .داشتم نگه رو ماشین شاپ کافی نزدیک

 کنی؟ می نگاه رو کجا :گفت پرنیا که دمش خیره بهش دقیق

 بود آوش شبیه که کسی به کردم اشاره

 .دوستمه شبیه پسره اون-

 چی واسه و چی از ...لرزید هاش چشم توی چیزی .چشماش توی زدم زل .کرد نگاهم تعجب با

 ...نفهمیدم رو
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 پاشیدم روش به لبخندی

 

 

 

 بشی؟ پیاده خوای نمی خانوم خوشگل-

 بیا زنم می زنگ ظهر .خودم تیپ خوش فدای :گفت و ید*س*و*ب گونمو و شد نزدیکم

 .دنبالم

 .بفرمایید چشم :گذاشتم چشمم روی دست

 بسته نقش ذهنم توی بزرگ خیلی معمای یک .شدم خونه راهی و کردم خداحافظی پرنیا از

 کردنن؟ کار محتاج چرا بهترینن لباس لحاظ از که آوشی و آوا ...بود

 نبودن؟؟؟ که دادن می نشون رو چیزی چرا بود؟ نبرده خونشون به رو رنیاپ وقت هیچ چرا

 در کارشون از سر خوای می که ای چیکاره تو چه؟؟؟ تو به :گفتم خودم به...دادم باال ابرو

 بیاری

 .خونه کنار کردم پارک رو ماشین و دادم بیرون هان؟نفسمو

 .خورد گوشم به آشپزخانه از مامان صدای که کردم می شبکه شبکه و بودم افتاده مبل روی

 .بعد هفته واسه بزاریم رو عقد شن، می نامزد امشب ایشاال -

 .باشه زنش یاسمن مثله دختری آرزوشه پرهام خواهر نه

 .خداحافظ .برم قربونت نه ...مفصل عقد واسه بزار نکنیا دعوت رو کسی

 .باشه یاسمن آرزوش بکنه غلط پرهام :گفتم بشنوه مامان که طوری و کشیدم پوفی کالفه

 گفتی؟ چی :اومد بیرون سریع مامان

 ...زدم حرفمو صبح من ...دوزیا می و بری می خودت واسه خوب :ایستادم مقابلش و شدم بلند

 که بفهمی خوای نمی چرا کنی اجبار رو ازدواج که بعیده کرده تحصیل شما از جان مامان

 زنم بخواد که کنم نمی حسابش آدم اصال من نمیاد خوشم ازش نیست من جور یاسمن

 .هللا بسم ببینی منو بدبختی خوای می اگه کنم، حسابش
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 کنی؟؟؟ می توهین من خواهر بچه به :برد باال صداشو و گرفت دستمو مچ که باال برم برگشتم

 ...کنی می چرا توهین خوام نمی بگو

 نمیره فرو شما گوش تو لیو خوام نمی گم می دارم ساله یک من اوال :گرفتم جلوش دستمو

 .کن کنسل امشبم سوما ...نمیره پیش کاری هیچ زدن داد با دوما

 سریع .بود پرنیا .خورد زنگ گوشیم که بود ظهر نزدیکای .باال رفتم و کشیدم بیرون دستمو

 جانم؟ :دادم جواب

 سالم مهربونم داداش واااای-

 بیام؟ .سالم-

 منتظرم :خندید

 کجایی؟-

 .پشا کافی همون-

 .بیرون بیا میام االن-

 بیرون پرنیا بوق یک با .شاپ کافی سمت رفتم سرعت با .بیرون زدم خونه از خداحافظی بدون

 .دادم سالمشو جواب لبخند با و زدم استارت .شد سوار و اومد

 .کرد می قراری بی قلبم شناختمش،باز نمی که بود وجودم تو حسی

 .کرد می کار اونجا آوا که رستورانی به رفتن واسه داشتم خاص ذوق و شوق یه

 .شد طی مسیر حرفی هیچ بدون

 پرنیا سمت به اظطراب با .ایستادیم رستوران در مقابل پرنیا با و کردم پارک کناری رو ماشین

 خوبه؟؟؟؟ تیپم :گفتم و برگشتم

 

 

 

 ...بعله :گفت خبیثانه لبخند با و داد باال ابرو
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 کردن پیدا بود سخت .بود شلوغ تقریبا .شدیم وارد نیاپر دست در دست و کردم ای خنده تک

 پرنیا و من مقابل گارسونی لباس با آوا که برداشتم خالی میز سمت قدم یک .دنج جای یه

 .ایستاد

 .کردم سالم و زدم لبخندی بود شده بامزه حسابی لباس اون تو که دیدنش با

 .اوردم کم فسن .شد تند قلبم ضربان زدم،باز زل چشماش تو ناخودآگاه

 پرنیا به ملتمسانه و دادم پایین زور به دهانمو آب .بگیره آروم شاید گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .کردم نگاه

 خوبی؟؟ پرهام؟؟ :گفت من دیدن با پرنیا

 نیست؟ بهتر بشینیم آره :دادم تکون سرمو

 .کردم رزرو براتون خوب جای یه میز یه بفرمایید ...وای ای :گفت هول و سریع آوا

 راه تقریبا .کشیدم سر ته تا رو آب لیوان .افتادم راه سرش پشت و کردم تشکر ازش لبخند با

 .هام ناخن با بازی به کردم شروع حرص با .شد باز نفسم

 دارید؟ میل چی خان پرهام :خورد گوشم به آوا صدای که

 .کرد می نگاهم پرسشگرانه که انداختم آوا به نگاهی

 .باشن داشته میل خانوم پرنیا هرچی :گفتم آوا به و زدم لبخندی

 .پری های سفارش یادداشت به کرد شروع آوا

 .بیار خودتم واسه آوا :گفتم و ناخواسته که کرد ما به را پشتش خواهی عذر با

 .رفت ببینم ازش العملی عکس اینکه بدون هم دوخت،آوا چشم من به تعجب با پری

 

 

 

 تحصیل...خوبیه؟خوشکل دختره :گفت و شکست رو سکوت فلق پرنیا که گذشت ای دقیقه چند

 .دونم نمی ازش هیچی که داره سری یه فقط ...کنه می که هم کار ...کرده

 تونم می قشنگت راستگوی چشمای تو از ولی...بهتره بزارم چی هاتو حس این اسم دونم نمی

 .میاد بهم خیلی :خندید .داری دوسش داداشم .کنم درکش
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 ...رو آوا تو کنه می اجبار رو یاسمن مامان :گفتم عصبی تقریبا کردم شنگاه اخم با

 چیزی که کسایی نه عاشقشم دنیا یک که کسی با گم،اونم می کنم ازدواج بخوام اگه من

 روی رو هامون سفارش شد تمون که حرفم .نپیچ من وپای پر به زیاد هم تو .دونم نمی ازشون

 .گذاشتن میز

 زیر.شدیم خوردن مشغول باهم .نشست کنارمون بود انداخته زیر به سر که طور همون هم آوا

 .بود آوا به حواسم تمام چشمی

 ...رازشون و آوش و بود آوا درگیر ذهنم ...شد بسته گلوم راه انگار که بود پنجمی قاشق

 و خواهرم تماشای مشغول و کردم تکیه صندلی به سینه به دست و خوردم آب لیوانی یه

 .شد فقل توهم نگاهمون و آورد باال سرشو لحظه یک .بود آوا روی نگاهم بیشتر ...شدم دوستش

 پاکدل؟ آقای :گفت که گرفتم ازش نگاهمو دستپاچه

 بله؟ :کردم نگاهش و کردم خیس زبان با دهانمو

 بده؟ کیفیتش یا نداشتید دوست رو غذا-

 .بخورم تونم نمی ندارم میل فقط خوبه نه-

 بیارن؟ بگم دیگه غذای یه خوایید می-

 .داد تکون سرشو و زد لبخندی .ممنون نه-

 

 

 

 .کردن می صحبت دانشگاه و درس درمورد آوا و پرنیا وقت تمام

 .شدم خسته

 می حرف داری بند یه اینجاییم دوساعته .خوردی سرمو بابا :گفتم اخم و کردم پرنیا به روی

 نشد؟ خسته فکت درک به من زنی،آقا

 بریم؟ اصال خوای می باشه :خندید پرنیا

 کارت؟ این با کنی می خوشحالم :دادم تکون سرمو

 .آوردیم درد رو سرتون ببخشید :گفت زده خجالت آوا
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 .کنم می خواهش :زدم لبخند

 معذرت من مخه روی و میدی انجام که کارهایی خاطر به نشد بار یه :گفتم حرص با پرنیا رو

 .بگیر یاد دوستت از کنی خواهی

 .دوختیم چشم پرنیا به هردو و خندید آوا

 .نکنه درد دستت خان پرهام باشه :کرد آویزون لباشو پرنیا

 خندیدم

 .خوره می بر بهش زنیم می حرف باهاش هم تا بیا -

 .پارک ببری منو باید بیاری در دلم از اینکه برای :گفت و زد برام چشمکی

 .دادم تکون سرمو و خندیدم

 بیا، کن عوض لباساتو زود ...بدوووو بدو :گفت و کرد بلندش و آوا سمت رفت و شد بلند پرنیا

 .ها اومدی زود .منتظرتم همینجا من بدووو

 ...آخه :گفت و انداخت پرنیا به بعد و من به نگاهی تعجب با آوا

 

 

 

 .بدوووو که نداره آخه-

 .االن میام وایسا باشه-

 ماشین و کن حساب برو تو :گفت و کرد بلند صندلی رو از منم و اومد سمتم پرنیا رفت وقتی

 .میایم زود ماهم نزدیک بیار رو

 .رفتم و کشیدم پوفی

 رو ماشین تا بیرون رفتم و گذاشتم جیبم توی دوباره و کردم حساب و آوردم در پولمو کیف

 .نشست عقب صندلی روی و اومد پرنیا که بودم نشسته فرمون پشت.بیارم

 شینی؟ می عقب چرا خو :گفتم عصبی

 .راحتم منم تره امن تره دار جا عقب :داد تکیه صندلی به و ندیدخ

 :انداختم پرنیا نگاهی آیینه از نمیاد آوا دیدم .زدم زل جلو به و کشیدم موهام توی دستی کالفه
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 نمیاد؟؟؟؟ چرا آوا پس

 .داره کار حتما نمیدونم :انداخت باال شانه

 کمرنگ آبی شال یه با سفید مانتوی یه .اومد بیرون آوا و شد باز رستوران در لحظه همون

 تپش کردم سعی و کردم نگاهش لبخند با .بود شده زیبا رنگ،خیلی همون شلوار با آسمونی

 .ببرم یاد از رو قلبم تند

 جلو برو .منه اختیار تحت اینجا اوی اوی :گفت پرنیا که بشینه پرنیا کنار تا کرد باز رو عقب در

 .بشین

 :گفتم و رفتم پرنیا به ای غره چشم

 .جلو بیا بشینن،خودت دارن دوست هرجا بزار خب-

 

 

 

 .دیگه بشین برو خب :گفت آوا به رو و زد چشمک

 .داد تکون سرشو و انداخت من به نگاهی آوا

 مگه؟ چیه بشین جلو برو آوایی خب :گفت پرنیا که کردم نگاه پرنیا به خشم با

 تند تند قلبم .اومد سراغم عجیبی حس باز .شستن کنارم و بازکرد رو جلو در حرفی هیچ بی آوا

 آوا .ایستادم پارک یه نزدیک .بزنه بیرون قفسه از ممکنه لحظه هر کردم می احساس و زد می

 و

 .کنارشون رفتم کردم پارک کناری رو ماشین رفتم منم .شدند پیاده پرنیا

 نشستیم،پرنیا نمیکتی یرو .رفتن می راه من کنار و بودن گرفته رو همدیگه دست پرنیا و آوا

 .آوا و من بین

 .زدن می حرف هم سر پشت هم پرنیا و آوا.شدم سوییچم با بازی مشغول

 .بخوریم بخرم چیز یه میرم من پرهامی :گفت و زدن حرف از کشید دست پرنیا باالخره

 .بشین .میرم من :شدم بلند

 .میرم من نخیر :نشوند منو و شد بلند
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 نمی .جوری چه دونستم نمی ولی کنم باز آوا با رو صحبت سر خواست می دلم رفت وقتی

 ...خانوادش یا بپرسم کارش از دونستم

 مورد در سوالی با رو سکوت قفل گرفتم تصمیم و گذاشتم دستم توی و آوردم بیرون رو عینکم

 :گفت و گرفتم سمتش کاغذی و ایستاد آوا مقابل و شد رد جلوم از پسری که بشکنم درسش

 ...خ ام خونه امشب عشقی راستی منتظرتم شب ...تورو بخورم ...کلهخوش بیا

 تونستم می تا رو مچش و کردم حمله سمتش به گرفتم آتش حرفاش از

 .پیچوندم می

 

 

 

 بی کثافت :زدم داد و کردم نصیبش مشتی و گرفتم رو اش یقه و کردم دورش نمیکت از کمی

 شماره هم شوهرشون جلوی که رسیده جایی به بازا دختر و ها ه*ز*ر*ه*شما کار .چیز همه

 .دارم خالی خونه میگی و میدی

 زن و مردم ناموس روی که نداری مادر و خواهر خودت مگه د :کردم نثارش هم دوم مشت

 .گیری می نشون دار شوهر

 .بود آوا...کردم نگاهش .گرفت دستمو مچ کسی که بزنم رو سوم مشت اومدم

 .گرفت رگ تنم تموم باز دستش لمس با

 .کشیدم آروم و دستم و کردم بهش آرامبخشی نگاه و دادم پایین دهانمو آب

 الل شد چی رختی می زبون خوب که پیش دقیقه چند تا :گفتم و کردم ول رو پسره یقه

 شدی؟

 .کرد فرار و" کردم غلط" :بود این شنیدم ازش که صدایی تنها

 .نشستم نیمکت روی و کشیدم عمیق نفس

 بود هام شانه سر روی که پیرهنم طالیی های طرح روی و آورد بیرون کیفش از دستمالی آوا

 .بندازید دردسر تو من بخاطر رو خودتون خواستم نمی .بخدا ببخشید :گفت و کشید

 .بوده وظیفم نکردم کاری :دادم تحویلش لبخندی
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 .نشدم خاکی نیست چیزی :گرفتم ازش دستمالو

 .باش خودت مواظب زیاده گرگ زمونه دوره این تو :گفت آوا

 ...چشم :پاشید روم به بخش اطمینان لبخندی

 .نشست وآوا من و بین باز و اومد پرتقال آب تا سه با پرنیا

 

 

 

 بسازی؟ دستگاهشو یا و بکاری پرتقال رفتی :گفتم خوردن بین

 ...پرهام بود شلوغ خیلی-

 .بله اها-

 .پاشید ،بریم :گفتم و شدم بلند یهو خوردیم که رو آبمیوه

 .که اومدیم تازه اع :کرد نگاهم اخم با پرنیا

 .بیاید خودتون شماها میرم من :برداشتم قدم یه و کردم پشت بهشون

 .خان پرهام میام منم :رسید گوشم به آوا صدای برداشتم که دوم قدم

 .منتظرتم ماشین تو :زدم لبخندی

 .میام منم :پرید جا از لحظه همون پرنیا

 توی از .نشست عقب رسید پرنیا از زودتر آوا چون نشستم،اینبار فرمون پشتگرفت، ام خنده

 .بود پایین سرش معمول طبق کردم نگاهش آیینه

 .ما خونه بیا آوا :گفت و نشست و کرد باز رو جلو در پرنیا

 .رستوران برگردم باید عزیزم ممنون-

 .کنم می حساب باهات من امروزو بیا تو اقا-

 .بدم دست از کارمو ممکنه نیست پولش بحث :تانداخ پایین سرشو

 .دونست می خدا شو چرا .داشت رو و پولش و کار دادن دست از ترس پس :گفتم خودم پیش

 خونه برو :گفت درگوشم آروم خیلی و شد نزدیکم پرنیا دقیقه چند از بعد کردم حرکت

 .خودمون
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 .داری اصرار چرا بیاد نخواد شاید خب :کردم نگاهش

 

 

 

 .دونی می خودت شمام .شم معاف من حداقل امشب تا میارمش خدا خنگه :داد تکون سرشو

 شی؟ معاف توهم بیاد بزنی زنگ ایمان به خوای می

 !میگه چی شدم متوجه تازه

 .شیفته امشب من بد شانس از :گزیدم لبمو

 .بسه آوا همین نداره اشکال خب :رفت کنار و خندید

 بیاد خواست می اینکه از .کرد می نگاه رو بیرون داشت که انداختم بهش نگاهی آیینه تو از

 .کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین .کردم حرکت بیشتری سرعت با و زدم لبخندی خونمون

 به مامان و آوا صدای .باال رفتم ها پله از زود و کردم سالمی .داخل رفتم پرنیا و آوا از زودتر

 .شدم اتاقم وارد سریع و نکردم توجهی ولی زدن می حرف هم با داشتن که رسید گوشم

 و کردم حمام سریع خیلی .حمام توی پریدم و برداشتم رو حوله و آوردم بیرون لباسامو زود

 .شه خشک موهام تا کشیدم می حوله روی دستم با .بیرون رفتم

 آب انیلیو .بود کیک کردن درست مشغول خانم ندا .شدم آشپزخانه وارد و رفتم پایین ها پله از

 کجاست؟ کنی؟مامان می درست کیک داری براچی :گفتم و کشیدم سر و ریختم خودم برا

 ایشاال باشه مبارکتون آقا راستی .امشبه برای هم کیک این .خالتون خونه رفتن ایشون آقا واال-

 .شید پیر هم پای

 .بساطتو کن جمع نامزدی کدوم میادا خوشت شمام-

 چی؟ یعنی آقا وا-

 .بدن یاسمن دست جنازمو نیستم حاضر میرممب من یعنی-

 .برم بیرون شد باعث پرنیا صدای
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 .آوا جلو حوله با زشته دارم کارت بیا بپوش لباساتو برو :گفت و انداخت بهم نگاهی

 کنار رفتم و پوشیدم شیک راحتی لباس یه .باال رفتم سریع و خندیدم انداختم خودم به نگاهی

 .زدم در و ایستادم پرنیا اتاق در

 .تو بیا :گفت پرنیا

 .بیرون بیا تو پری نه-

 .ایستاد مقابلم و کرد باز درو اومد پاهاش صدای

 :گفت که دادم تکون چیه معنی به سرمو و دادم تکیه دیوار به سینه به دست

 کنی؟ چیکار خوای می-

 .بخوابم خوام می بدی اجازه اگه خب ...اممم-

 .گم می امشبو-

 .نمیام گم می و زنم می بهمش اها-

 میشه؟؟؟ راضی-

 .نمیرم و میام بعدا من برن گم می نیست مهم-

 .نمیره بیرون خودش نفرسته بیرون خونه در از تورو تا مامان .تونی نمی-

 خندیدم

 .بخوابم برم منم نباشه تنها دوستت پیش برو دیگه پیچونم می جور یه باالخره بیخیال بابا -

 .برو

 .شد بلند گوشیم پیام صدای .کردم پرت تخت روی وخودم و شدم اتاقم وارد

 .بود بسته نقش صفحه روی یاسمن اسم کردم نگاه و داشتم برش

 

 

 

 دلم خیلی راستی .کنیا خوشکل حسابی خوبی؟امشب عزیزم سالم" :کردم باز پیامو باالجبار

 بیا زود .نفسم بگیرم نفس تا منتظرتم شب نیست کنارم نفسم چون ندارم نفس .شده تنگ برات
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 "لطفا

 ...تو داری ای خجسته دل چه :گفتم بلند و خندیدم

 .شدم بلند بیدار نازنین خواب از و کردم باز چشمامو ناچار .خورد گوشم به بیدادی و داد صدای

 .رفتم بیرون و کشیدم موهام توی دستی

 :رسید گوشم به بابا صدای رسیدم که آخر پله به

 .شه نمی که زوری .اشهب خودش انتخاب به بزار کن ولش-

 ...میخواد دلم :گفت داد با مامان

 .کنی بدبخت پسرمو خوای می که خودت با کرده غلط دلت :کشید فریاد سرش بابا

 مبل روی و زد پوزخندی من دیدن با مامان .شدم سالن وارد و زدم بابا حمایت روی از لبخندی

 .رفت وا

 .ینبش بیا پرهام بیا :گفت و زد لبخندی هم بابا

 .انداختم پام روی پامو و نشستم کنارش رفتم

 .کنی ازدواج یاسمن با تو نزارم که کنم می تالشمو تمام :گفت گوشم در و شد نزدیکم بابا

 باجناق؟ با مشکلتون بخاطر فقط حتما :خندیدم

 .کنم می رو مشنگی چه طرفدار باش منو :گفت ای بامزه لحن با و کرد مصلحتی اخم بابا

 .بدو پرهام بریم شو حاضر شو بلند .زهرمار :گفت مامان که خندیدم

 .حتما :زدم پوزخند

 

 

 

 .نمیاد گوری هیچ من اجازه بدون پرهام :گفت قاطع و شد بلند بابا

 .افتادم راه بابا سر پشت و شدم بلند

 پر رو خونه کل صداتون بابا؟ خبره چه :گفت ترس با و اومد پایین ها پله از سرعت با پرنیا

 .دوستم جلو رفت آبروم ه،کرد

 . کنه نمی ول دیگه گیره :دادم تکون سر
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 .کنه می حمایت ازم داره :کردم اشاره بابا به و خندیدم

 .بود خورد،ایمان زنگ گوشیم که شدم اتاق وارد

 جانم؟ :دادم جواب سریع

 .بدو پرهام .بیمارستان بیا بدو پرهام سالم :گفت استرس پر و زنان نفس نفس

 ؟ شده چی :گفتم دستپاچه

 .اظطراری بیمار یه-

 نیستی؟ تو مگه خب-

 .نمیده بهم عمل اجازه غفران :کشید داد

 .میام االن وایسا کرده غلط-

 .پایین رفتم و برداشتم گوشیمو و کردم عوض لباسمو سریع

 خبرته؟ چه اوی :کشید داد کردم برخورد پرنیا با ها پله تو

 .یپر میام زود :کردم خداحافظی دست با

 کردی؟ کاله و شال کجا :گفت پوشیدم می کفش که درحالی اومد سمتم مامان

 .بیمارستان-

 

 

 

 پر وجودمو تمام استرس مسیر کل توی .رفتم بیرون سریع و نشدم طرفش از حرفی منتظر

 .ترسیدم می .بود اول دفعه انگار .بود کرده

 یکراست و شدم بیمارستان وارد سرعت با و کردم پارک رو ماشین بیمارستان پارکینگ توی

 .شدم قلب ساختمان وارد

 .زد صدام غفران که رفتم جلو کمی رفتم باال آسانسور با

 .کردم سالم و زدم زورکی لخندی .سمتش برگشتم

 کنی؟ می چیکار اینجا پاکدل دکتر به-

 .داره فوری عمل به نیاز نیست خوب هام بیمار از یکی حال-
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 ندادید؟ عمل اجازه شنیدم :زدم پوزخند

 .نمیدم که بعله-

 .عمل برای میبینم صالح هستم دکترش ای؟من چیکاره شما-

 .کنن آماده رو عمل اتاق گفتم مقابلم پرستار و نشدم حرفش منتظر

 رو دستم .کرد دستم رو دستکش پرستار .شستم دستامو بار چند .پوشیدم رو رنگ سبز روپوش

 .ایستادم بیمار سر باال و کردم جا جابه رو ماسک کمی .نخوره جای به که گرفتم جوری

 .گذاشتم سینه قفسه روی و برداشتم رو مخصوص تیغ .کرد بیهوش رو بیمار بیهوشی دکتر

 کننده محافظت استخوان .زدم برش رو سینه قفسه مرکز و گفتم "الرحیمی الرحمن هللا بسم"

 به سریع ایستاد کار زا قلب شدم مطمئن وقتی .کنم پیدا دسترسی قلبش به تا زدم کنار رو

 ...و کنه وصل ریه و قلب پس بای دستگاه به رو بیمار که گفتم ایمان

 .بودم شده خسته حسابی .اومدیم بیرون عمل اتاق از ساعت شش از بعد

 

 

 

 شدند بلند دیدن منو تا بیمار خانواده .آوردم بیرون رو کاله و انداختم سطل توی هارو دستکش

 .دویدن سمتم و

 چطوره؟ مادرم حاله دکتر :پرسید ترس با و زد ام شانه به دستی نیجوا پسر

 رفتند کنار و کردند تشکر .شد رفع خطر خداروشکر :پاشیدم برویش آرامبخش لبخندی

 .کردن می خداروشکر هم سر پشت که شنیدم می رو صداشون

 .بودم نکرده مادر بی رو کسی و بودم داده انجام خوب رو کارم که کردم خداروشکر منم

 .انداختم ساعت به نگاهی .رفتم وا اتاقم کنار تخت رو لباسم تعویض از پس و شدم اتاقم وارد

 جوری چه اما ...خونشون رفته حتما االن .افتادم آوا یاد لحظه یک .بود شب  ساعت

 باشه؟؟؟ رفته پیاده نکنه ؟باکی؟؟؟

 گوشیم بگیرم رو پرنیا شماره اومدم تا .برداشتم گوشیمو و شدم بلند پاشد به غوغا دلم توی

 .خورد گره هم توی هام اخم یاسمن اسم دیدن با .خورد زنگ
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 بله؟ :دادم جواب میلی بی با

 خوبی؟ .دلم عزیز سالم-

 .ممنون :زدم پوزخند

 .خداروشکر خوبم منم :خندید

 .خداروشکر :گفتم حس بی

 خوردی؟ شام عزیزم-

 .نه-

 .بیا پاشو گذاشتم برات-

 

 

 

 .خداحافظ برم باید کنن می صدام دارن .بیام تونم نمی ارستانمبیم ممنون-

 .کردم قطع رو تماس جوری چه نفهمیدم که گفتم تند انقد

 بفرستم رو نفر پنج میدم قول بده نجات یاسمن دست از منو خدایا :گفتم و کشیدم پوفی کالفه

 .مشهد

 .بفرمایید گفتم و نشستم میزم پشت .خورد گوشم به اتاق در صدای

 .کرد پرت تخت رو خودشو .شد اتاق وارد ایمان

 زهرماری؟ برج مثه مرگته چه مریضی؟ چته؟ :گذاشتم پا روی پا

 گذاشت سرش زیر دستشو

 ...نشه پررو انقد بیمارستانی رییس پسر بگو بهش خو ...اه اه اه ...مخه رو بد غفران این بابا-

 خندیدم

 خوش بزار کن ولش .کنیم جمع هاشو خواری چهپا بریم باید اونوقت ...بدتره که اونجوری-

 ...باشه

 .بشینه صندلی رو بیاد سریع کردم اشاره ایمان و نشستم صاف اومد در صدای

 .شدیم مواجه غفران عصبانی خیلی چهره با ما و شد باز در بفرماییدم با
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 .کنم جلوگیری خنده از تا چرخوندم دهانم تو رو زبونم

 ...تهسوخ که بود کسی مثه قیافش

 .غفران جناب بشینید-

 باشه حواست کنی می عمل رو بیمار من اجازه بدون که هزارمه بار برای پاکدل دکتر ببین-

 .کنم می رو شکایتت بیمارستان رییس به کنی تر دراز گلیمت از پاتو

 

 

 

 برو اصال میترسونی؟؟ بیمارستان رییس از منو :گفتم حرص با اما کردم حفظ خودم خونسردی

 هر جون خوردم قسم پوشیدم رو لباس این وقتی )گرفتم رو روپوشم یقه( ...بگو بهداشت وزیر به

 .بیرون برید من اتاق از هم حاال ...هستم قسمم و قول پای بدم نجات رو بیماری

*********** 

 خونه شبانه های برنامه شده هرطور بودم کرده سعی و بود شده تموم ام مرخصی روز چهار

 .بپیچونم رو یاسمن با زدینام و خاله

 .بود داده گیر کردم می فکرشو که چیزی اون از بدتر مامان ولی بودم موفق هم حدی تا

 ...من نفرت از پر نگاه اون و غفران باز .شدم خارج اتاق از و کردم معاینه هامو بیمار تک تک

 .کردم حرکت اتاقم سمت به و گرفتم ازش رو .نمیومد خوشم ازش هیچوقت

 .برداشتم خورد،سریع گوشم به موبایلم صدای شدم اتاق وارد تا

 !داداشی سالم :بود پرنیا

 خوبی؟ .عزیزم سالم-

 .کن راضی رو بابا و مامان خونه میام دیر یکم امشب من که بگم خواستم می داداشی .مرسی-

 .تونم نمی-

 .دیگه نکن اذیت داداشی اع-

 .نداره وقت شلوغه خدا ههمیش سرش که هم بابا مطبه که مامان پرنیا-

 .مامان مطب بزن زنگ خب-
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 خداحافظی .بزن زنگ خودت ندارم ازش خوشی دل که دونی می-

 

 

 

 .بود عصر  ساعت .انداختم ساعت به نگاهی .کردم قطع و نشدم جواب منتظر

 اتاق از .برم تونم می که کردم خداروشکر .کردم عوض لباسامو شدم بلند و کشیدم عمیق نفسی

 .میاد داره که دیدم رو ایمان رفتم رونبی که

 احوال؟خوبی؟ و حال .زند دکتر جناب به :گفتم رسیدم بهش وقتی و زدم کج لبخندی

 .داداش خوبی پرهام سالم :داد فشار دستمو

 .توهمه هات اخم باز چته-

 .گفت پدرت به غفران-

 گفته؟ چی .بفهمه کسی نباید نمیگم مگه .هییییس :هاش لب روی گذاشتم دستمو

 .بیمارستان بیام نتونم فردا از کنم فک دراومد کارم :خندید

 مخ اون تو بکن اینو .تو نه غفرانه بشه اخراج باید یکی هم اگه .بابا برو :زدم اش شانه به

 .منورالفکرت

 .استقبالم اومد معمول طبق ندا .باال رفتم سریع خیلی و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 موبایلمو .کشیدم دراز تختم روی و کردم عوض لباسمو .اتاقم رفتم و کردم مسال کوتاه خیلی

 .زدم زنگ بابا به و برداشتم

 الو؟-

 .بابا سالم-

 پسرم؟ خوبی .جان پرهام سالم-

 بره دوستاش با خواد می امشب پرنیا بابا راستش .مرسی :بود مهربون عجب چه زدم لبخندی

 .نشید نگرانش بگم بهتون که گفت بیرون
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 نزد؟ زنگ خودش چرا-

 .ندید اجازه بهش ترسیده حتما :خندیدم

 .میاریش و بریش می خودت فقط باشه-

 سالشه  شده بزرگ ماشاال کن کنم؟ولش چیکار دختر همه اون بین من بابا :گرفت ام خنده

 .باهاش بفرستید بزرگتر یه که نیست بچه

 .برگرده  از قبل نشه دیر خیلی بگو فقط باشه-

 ندارید؟ کاری چشم-

 .خداحافظ پسرم نه-

 .پرنیا به زدم زنگ سریع و کردم قطع

 .داد جواب خورد که بوق چندتا

 بله؟-

 .کردم تعجب.بود آوا صدای

 الو؟؟؟-

 .خانم آوا سالم-

 خوبید؟ .پاکدل آقای سالم-

 هست؟ پرنیا مرسی-

 .بله-

 بدید؟ بهش رو گوشی شه می-

 .بزنه حرف خواد نمی راستش ...امممم-

 

 

 

 خندیدم

 خودم بزنه زنگ اصال یا برگرده  تا فقط .گفت بابا به زد زنگ پرهام بگو بهش .دیگه لوسه-
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 .دنبالش بیام

 ...پاکد آقای چشم-

 .پرهام بگی بهم بودم گفته قبال :بریدم حرفشو

 .خداحافظ .پرهام آقا چشم-

 صدای .برد ابمخو زود و بودم خسته خیلی .گذاشتم عسلی روی رو گوشی و کردم خداحافظی

 .بفرمایید گفتم کشیدم می خمیازه که همونطور .کردم باز چشمامو زور به اومد اتاق در

 و نشستم تخت روی صاف ها گرفته برق مثه .گرفت قرار در چارچوب تو یاسمن و شد باز در

 با

 کنی؟ می چیکار اینجا تو :گفتم اخم

 در خستگیت بیام من گفتم پیشم ینیومد که تو .نشست تخت روی کنارم اومد و زد لبخندی

 .بره

 .مونه می تنم تو خستگی بیشتر ببینم تورو من :زدم پوزخند

 عشقم؟ میاد دلت :کرد آویزون لباشو

 و کشید در سمت و کرد بلند تخت از و گرفت دستمو که کردم نگاهش شده گرد چشای با

 .شام بریم بیا من پرهامی بیا :گفت

 .کنم عوض لباسمو بزار .ببینم کن ول اوووووی :گفتم و کشیدم مشتش از دستمو

 !خوشتیپی هم شلوارک باهمین تو :خندید

 بیرون؟ بیام ت*خ*ل اینا مامانت جلو که نداری توقع بابا-

 

 

 

 .نیست تنت هیچی ندیدم آخ :خندید و انداخت بهم نگاهی

 .کوری دیگه همین د :کردم بیرونش عصبی

 که آوا به هست؟نه این از تر حیا بی دختر خدایا :ذاشتمگ هم روی چشامو و در به دادم تکیمو

 ...پایینه سرش همش
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 افتادم؟؟؟ آوا یاد چرا :گفتم کردم باز چشمامو

 .لباسام کمد سر رفتم و خندیدم

*********** 

 .بودم شده خیره نامعلوم ای نقطه به و میدادم تکون پامو حرص با

 .پرهام :گفت و نشست کنارم یاسین

 !بله یعنی دادم تکون سرمو و مبرگشت سمتش

 وسطه؟ ای دیگه کسی پای :گفت و شد گوشم نزدیک

 .بابا نه :زدم پوزخند

 ...کرد می انکار رو حرف این چیزی دلم ته

 زنی؟ می پس رو یاسمن چرا پس :یاسین

 .ندارم دوسش چون-

 .پسر تو رکی چقدر :خندید

 بهت؟ بگم چی ندارم دوسش وقتی خب :زدم کج لبخندی

 .نرو ازدواج این بار زیر منم نظر به .بابا چیهی-

 

 

 

 ...برادرشی که تو-

 یه کنم می حس ندارم اعتماد خواهرم به دیگه خب :گفت آهسته خیلی و کرد قطع حرفمو

 .اس کاسه نیم زیر ای کاسه

 .برداره من کچل سره از دست خالت این کن کاری یه و من به بده حق پس :خندیدم

 .شام بریم پاشو کچلو باشه :دکشی موهام توی دستی

 پرنیا انداختم بهش نگاهی .خورد زنگ گوشیم که بودیم نشسته پذیرایی توی همه شام از بعد

 .بود

 بله؟ :دادم جواب سریع
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 ؟؟؟ دنبالم کجایی؟نمیای .داداش سالم-

 .میام االن ام خونه عزیزم سالم-

 .توروخدا بیا زود-

 .خودمو ونمرس می االن بده آدرستو شم فدات باشه-

 میری؟ صدقه قربون چقدر :خندید

 .شده تنگ جوجوم واسه دلم آخه :زدم لبخندی

 اونجاست؟؟؟ یاسمن :خندید باز

 .آره :خندیدم

 .نیست بلد چیزا این از داداشم گفتم .بگو پس-

 .کنم رو جوری چه دونم نمی فقط بلدم خیلیم اوی اوی-

 .کردم حس خودم رو نفر یه سنگین نگاه .کردم قطع داد که رو آدرس

 

 

 

 .شد متوقف یاسمن روی که چرخوندم نگاهمو

 نمیای؟ بیرون برم خوام می یاسین :گفتم یاسین به رو کردم جمع خندمو

 .میام آره :شد بلند سریع

 .گردیم برمی زود بیرون ریم می یاسین و من :گفتم همه روبه و شدم بلند منم

 .گرفت ازم رو و داد تکون سرشو مامان

 .بسالمت برید :زد لبخند بابا

 دستم که برم اومدم و پوشیدم کفشمو .فرمون پشت بشینه اون تا یاسین دادم رو سوییچ

 .شد کشیده

 .یاسمن فهمیدم

 چته؟ :گفتم و کشیدم بیرون دستمو

 .بیام منم همینجا وایسا-
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 .یاسمن تو برو :زد داد ماشین تو از یاسین

 .شد داخل و رفت یاسین به ای غره چشم یاسمن

 .بود داده پرنیا که آدرسی همون سمت کرد حرکت اون و گرفتم جا یاسین کنار سریع

 نکرد؟؟؟ دیر :ایستاد کنارم و اومد یاسین .انداختم ساعت به نگاهی و دادم تکیه ماشین به

 .کرده دیر خیلی چرا :گفتم نگران

 بزنم؟ زنگ خوای می-

 .کنی می لطف-

 .بیرون اومدن خونه اون در از آوا همراه به دختر تا چند و پرنیا که بود نگرفته شماره هنوز

 

 

 

 .ما سمت اومدن و کشید رو آوا دست و کرد خداحافظی همشون از سریع پرنیا

 .کردم جیبم توی دستمو و ایستادم صاف

 خوبی؟ خاله پسر به :گفت و کرد یاسین به رو من به سالم از بعد پرنیا

 چطوری؟ تو .خاله دخی فدای :داد دست پرنیا با یاسین

 .توپ :خندید پرنیا

 .ایستاد پرنیا کنار و کرد سالم زیر به سر خیلی معمول طبق هم آوا

 .بریم شید سوار دیگه خب :رفت ماشین سمت یاسین

 نداری؟ کاری برم من جون پرنیا دیگه خب :کرد تر لبشو زبونش با آوا

 .رسونیمت می آوا شو سوار :گفتم بزنه حرف اومد تا زد لبخند پرنیا

 .میرم خودم نه نه :شد هول

 .شو سوار بیا باهم نداریم که تعارف آوا؟؟؟ :کردم اخم

 .شدم سوار و زدم لبخندی ناخودآگاه منم .شد سوار و کشید رو آوا دست پرنیا

 .داشتم نظر زیر رو آوا اما بود تاریک اینکه باوجود کنار آیینه از مسیر طول در

 .بست نقش لبام رو لبخندی .کردیم تصادف که خیابون همون به رسیدیم
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 .شم می پیاده جا همین من :گفت هول و سرعت به آوا

 .کرد ترمز یاسین

 .گرفت جاشو اخم و شد محو لبخندم

 .شد می پیاده اینجا برسونیمش خوایم می هروقت چرا دونستم نمی

 توچه؟؟؟ به :گفتم دلم تو و انداختم باال شونه

 

 

 

 .شد پیاده ماشین زا خداحافظی یه با آوا

 .کنه می مخفی داره رو چی و خبره چه بفهمم بود وقتش امشب

 .وایسته گفتم بهش رفت جلو که کمی یاسین

 .میام زود میدم انجام دارم کاری یه من خونه برید شما :گفتم و شدم پیاده

 هان؟؟؟ داری کار چی شبی نصفه :کرد نگاهم شده گرد چشای با یاسین

 خداحافظ میام زود شما برید :فتمگ و دادم تکون سر

 .دویدم شد پیاده آوا که ای کوچه تاسر

 .بود کوچه همون داخل هنوز

 .شدیم رد زیادی های کوچه های خم و پیچ از .رفتم دنبالش آروم آروم و کشیدم عمیق نفس

 .کردم تکیه دیوار به و آوردم کم نفس دیگه

 .شده درگیر مردی با آوا دیدم که آوردم باال لحظه یه سرمو

 .شدم آویز گل مردی با و رفتم سمتشون ببینه منو نباید بفهمم اینکه بدون هراسان

 سرم و دیوار به داد هولم و گرفت یقمو .خورد دماغم توی محکمی مشت .میزد جیغ ریز یک آوا

 .میوردم کم نباید اما بود گرفته جونمو تموم درد .خورد دیوار به محکم

 .افتاد زمین روی که زدم شکمش به درتق با و کردم مشت دستمو

 می خواهش برو .آوا خونتون برو :گفتم و دادم تحویلش خسته لبخندی و انداختم آوا به نگاهی

 .کنم
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 به چیزی ببینم رو سرم پشت اومدم تا .شد خیره سرش پشت به وحشت با و داد تکون سر آوا

 ...بود آوا جیغ صدای فهمیدم که چیزی تنها و خورد گردنم

 

 

 

********* 

 .بود صورتم روی آوش نگران چهره .کردم باز رو چشمام آروم و کشیدم گردنم پشت دستمو

 .شد جمع درد از صورتم .آخ بگم تونستم فقط و نذاشت درد که بخورم تکون اومدم

 خوبی؟ :گرفت دستمو آوش

 نشستم و دمش بلند سختی به .کشیدم لبم و دماغ دور و کرد خیس دستمالی .دادم تکون سرمو

 .داغون تقریبا و قدیمی خونه یه توی .انداختم اطرافم به نگاهی و

 دنبال رو آوا)کرد مکثی( ...بارا اینجا؟چرا اومدی چرا :گفت آوش که کردم باز بیشتر چشمامو

 کردی؟ می

 .کنجکاوی حس یه شاید ...دونم نمی :دادم تکون سرمو

 .خودتو مه بده کشتن به رو آوا هم ممکنه کجنکاویت حس-

 .اومد آب لیوان یه با آوا

 .خونه داخل رفت سریع و داد دستم به اونو

 آوش :گفت و داد آوش به داشت دست در که یخی اومد سمتون و شد خارج دری از مسنی زن

 .نکنه ورم سرش رو بزار مادر

 .خانم ممنون :کردم باز لب

 .پسرم کنم می خواهش :زد مهر از پر لبخندی

 .سرکشیدم رو آب لیوان .آواست مادر بود معلوم چهرش از

 .گذاشت سرم پشت رو یخ هم آوش
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 .کرد یخ تنم تمام

 .لرزیدم

 :گفت و شد بلند آوش

 .برسونمت بریم پاشو پرهام _

 آوش؟ _

 بله؟ _

 خونتونه؟ اینجا _

 :انداخت پایین سرشو

 .متأسفانه _

 :کردم اخم

 .که خوبه ...سنتی خونه چرا؟؟؟ _

 :زد پوزخند

 همین تا کشیدیم سختی چقدر باران منو میدونی خوب؟؟؟ میگی خرابه این به تو وبه؟؟؟خ _

 خریدیم؟؟؟ رو خرابه

 :گفتم تعجب با

 کیه؟؟؟ باران باران؟؟؟ _

 .بود ایستاده من پشت که آوا به شد خیره و کرد بلند سرشو

 .میکرد بازی هاش انگشت با داشت که کردم نگاه آوا به

 :کردم ارهاش آوا به انگشت با

 

 

 

 باران؟؟؟ _

 .داخل رفت سریع و داد تکون بله نشونه به سرشو آوا
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 .آورد هجوم ذهنم توی معما هزار باز

 :گفتم و نشستم آوش کنار حیاط وسط تخت روی

 اسم چرا میترسه؟ زندگیش دادن نشون یا گفتنش از باران بگم بهتره یا آوا اینقدر که چیه _

 چرا؟؟؟ اینجا؟؟؟ بیاد خواهرم دادن اجازه هیچوقت چرا مستعار؟

 :کشید عمیق آهی

 یک اینکه تا .بود خوب چی همه .بود بزرگ شرکت یه صاحب پدرم .بود عالی وضعمون _

 روز

 که بودیم خوشحال باران و من .نبود پیداش هیچوقت که عمویی .اومده عموم که آوردن خبر

 بترسی هرچی از میگن ...مقامش و وتثر دادن دست از ترس .میترسید بابا اما میبینم رو عمو

 نفهمیدیمش باران منو وقت هیچ که خاصش های ترفند با اومد عموم ...همونه االن میاد سرت

 .مامان و باران منو بانکی های حساب تمام و ماشین و خونه حتی کشید باال رو اموالمون همه

 .شدیم ما ولی .بشی وابخ کارتون باید کردن سروری کلی بعد سخته هه .شد افسرده بابام

 .خیابون و کوچه آواره بودن شده حاال بزرگ سعادت آرش خانواده

 برد و کشید دستشو .بابا سمت اومد کسی میرفتیم راه سرگردون خیابونا تو داشتیم که شب یه

 مامان .بده خواب جای ما به حاضره مرد این گفت و اومد بابا که گذشت ای دقیقه چند .کناری

 حساب آدم کال که هم باران و من شد راضی مامان که کرد اصرار اینقدر بابا اما دادنمی رضایت

 .نمیشدیم

 

 

 

 من از بیشتر خودش ولی .داداشی نترسیا هیچی از گفت و گرفت دستمو باران رسیدیم وقتی

 .شدیم خونه وارد باران دست توی دست و لرز و ترس با .میترسید

 .میگذشت شده بخرا اون به ورودمون از روزی چند

 گوشه شب یه .جوریه چه نمیدونستم که کاری اونم .میکرد کار مرد اون برای داشت هم بابا

 اسمم نمیخوام .باشه باران اسمم نمیخواد دلم من آوش گفت که بودیم نشسته باران با حیاط
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 خودم که باشم داشته رو اسمی میخوام .نمیخوام .کرده انتخاب برام عمو که باشه چیزی

 میخوام گرفتو ازمون اون که شهرتی آوازه و شهرت یعنی آوا باشه اسمم میخوام دارم وسشد

 و خندیدم بهش .باشه شبیه همدمم تنها و برادر تنها اسم به که اسمی .بذارم نمایش به اسمم با

 روی سرم دیدم شدم بیدار که صبح زدیم حرف هم با صبح تا شب اون .آوا تو ای دیوونه گفتم

 بینیمو جلوی .خورد مشامم به بدی بوی یه .اتاقمون تو رفتم آروم حیاطیم تو هنوز و انبار پای

 .بود نشسته تریاک منقل یه سره باال که بابایی به بابا به رسیدم .کردم دنبال رو بو و گرفتم

 .میکشه مواد داره که کشیده جایی به کارش سعادت خان آرش من پدر .بود برده ماتم

 شد ولی شه نابود نمیخواستیم داشتیم دوسش اما باران و من برای نکرد پدری اینکه وجود با

 .خودش های زورگویی خاطر به اونم

 خمار همش .نداره االنم .نداشت هم رفتن نای حتی دیگه تا که کشید اینقدر گذشت ماهی چند

 خودم و بره نبارا نمیذاشتم من .مواد پی میفرستاد رو باران منو .مواد دنبال در به در و بود

 سال یازده االن .نشده صاف هنوز که بزرگ بدهی یه شد و بدم که نداشتم پولی ولی میرفتم

 نفس ممکنه لحظه وهر گرفته قلبی ناراحتی مادرم ولی شدیم بزرگ خیلی باران و من گذشته

 به نبارا منو کردن کار با ام خونه این .اتاق اون ته شده مچاله که مردی یه و برنگرده و بره

 

 

 

 درس ولی روز شب میکنه کار باران .بهمون نزنه طعنه کسی که میگردیم شیک .اومده دست

 اس خونه این ستون باران .کنم کمکش من نمیده اجازه حتی و میکنه کار باران .میخونه هم

 " .بریزه فرو فروش مواد مرده اون و خیابون و کوچه های پسر ضربه یه با ممکنه هرلحظه که

 .داشت واقعیت انگار اما .بود تصورم قابل غیر بودم شنیده که ییها چیز

 :شد بلند نهادم از آهی

 .متأسفم خیلی _

 :گفتم و رفتم خروجی در سمت و شدم بلند

 .بدون خودت برادر منو آوش _
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 :گذاشت ام شانه روی دستشو آوش

 .بود بهتر میفهمیدی .میگفتم باید .آوردم درد رو سرت ببخش _

 :زدم لبخند

 .باش خواهرت مراقب _

 برسونمت؟ میخوای .چشم -

 .بخیر شبت تو برو .میرم خودم ممنون نه _

 .بخیر شب -

 .برداشتم قدم آروم آروم

 ...بود گذاشته سر پشت رو سختی زندگی

 .سوخت میداد رو خانواده یه خرج و کشیده سختی همه این که بارانی برای دلم

 .رو مشکالتش و غم و درد همیکن مخفی خنده با که آوایی به دلم

 

 

 

 .میکردم فکر )آوا( باران به و رفتم پیاده خونه خوده تا

 .رفتم باال سختی به شدید درد پا علت به ها پله از

 ...پله هم باز و

 .رسوندم اتاق به خودمو زور به و کردم لعنت رو ساخت پله که کسی لحظه اون تو

 .میکرد درد خیلی گردنم

 .ردمیخو تکون سختی به

 .خزیدم پتو زیر و کردم عوض لباسامو بدبختی با

 .نمیاومد چشمام به خواب و بود روم به رو باران تصویر

 .برد خوابم و شد گرم چشمام صبح دم باالخره تا کردم فکر باران به و شدم دنده به دنده خیلی

 .بودم ایستاده اینا باران کوچه نزدیک خلوتی خیابون توی

 .بود گرفته جونمو تموم ترس ها کوچه و خیابون نبود خلوت و سکوت از
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 .رسید گوشم به سرم پشت از کسی های گریه صدای که رفتم جلو سمت به قدم یه

 ...میکنه گریه و نشسته خلوت خیابون این از ای گوشه که دیدم رو باران

 ...کردم حرکت سمتش

 ...نمیرسیدم اما

 .برسم بهش حتی نمیتونستم اما میخواست کمک ازم

 :زدم فریاد

 ...توروخدا باران ....نکن گریه باران _

 .خورد گوشم به میخندید وار دیوونه که مردی صدای

 

 

 

 .گشتم صدا دنبال

 ...میخنده و میکشه رو باران دست که دیدم رو مردی

 ...کرد پر و وجودم تموم عصبانیت

 ...بزنه دست باران به نداشت حق

 ...منه ماله باران

 ...دویدم سمتشون

 ...کرد رها رو باران دست ترکیب بد زشت مرد .آوردم کم نفس

 سمت به آروم میزدم نفس نفس و میکردم پاک پیشونیم روی از رو سرد عرق که همونطور

 .برداشتم قدم باران

 .میکرد تر نزدیک بود پشتش که پرتگاهی به رو خودش باران من قدم هر با

 :زدم داد

 ...باران ...نروووو ...نه باران _

 ...برداشتم رو آخر قدم

 ...شد پرت باران
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 ...بکنم نمیتونستم کاری دیگه

 .افتادم زمین روی تکونی با

 :زدم فریاد

 ....من باااااااراااااااان _

 ...پریدم خودم فریاد صدای با

 

 

 

 .کردم باز کامل و دادم مالش رو چشمام

 .بودم اتاقم تو

 ...میزدم نفس نفس

 ...میزد لمعمو حد از تر تند قلبم

 .شد خیس کامل دستم,کشیدم پیشونیم روی دستمو

 .رفتم بیرون اتاقم از و شدم بلند

 ...دستشویی سمت رفتم

 .زدم به صورتم به سرد آب مشت چند

 ...بود قرمز چشمام

 بود؟؟؟ کرده رخنه وجودم تو که داشت چی باران این

 ...هام شب کابوس شده که بود چی

 ...بخورم کتک رشخاط به شدم حاضر که شده چی

 .شدم اتاقم وارد و کشیدم موهام توی دستی کالفه

 ...کردم متر رو اتاق عرض و طول بار هزار ها دیوونه مثله

 " منه ماله باران" :گفتم که بود این بود مونده یادم خوابم از که چیزی تنها

 .رفتم فرو فکر به باز و زدم پوزخند

 ...کردم استفاده جمله این از باید چرا
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 ...باران ....باران

 ...بود گوشم توی باران گریه صدای و مرد خنده صدای

 

 

 

 ...میدویدم دنبالش به من و میکرد دور من از رو باران داشت اون

 ....میدادم دست از رو باران داشتم من

 ...پرتگاه توی شد پرت باران خواب تو

 ...دادم دستش از

 ...نشست دلم تو آدم و عالم غم دانش ستد از از و اومد درد به قلبم افتاد وقتی

 یعنی؟؟؟ واین

 ...یعنی پس ارزشه با برام چقدر فهمیدم شد پرت باران وقتی

 یعنی؟؟؟

 "داشتن دوست و عشق" یعنی این و

 ...داشتن دوست و عشق

 ...بود ناآشنا برام که بردم کار به رو ای کلمه

 ...بود وجودم در انگار اما

 ...باران عشق

 ...میکنه رو خودش کاره و نداره ثروت و غرور به کاری دل انگار

 .انداختم ساعت به نگاهی و نشستم تختم روی زدن قدم ها ساعت از بعد

  ساعت : .بود 

 ...کابوس اون و بیخوابی از بودم خسته

 .فهمیدم باران به نبست رو حسم که خواب این دیدن از بودم خوشحال ولی

 .بست نقش لبم روی جون بی و خسته لبخندی
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 .رسیدم خودم به کمی و کردم عوض رو لباسم

 .نشستم میز پشت و رفتم پایین ها پله از سریع

 .گذاشت جلوم ریختو چای برام ندا

 .خورد گوشم به بابا و مامان صدای لحظه همون

 .شدم بلند و کشیدم سر چایمو سریع

 .شدیم رو روبه باهم آشپزخانه در توی

 .حیاط تو پریدم تند دادم نجات تکراری حرفهای از خودمو و کردم سالم

 .بیمارستان سمت رفتم و آوردن بیرون پارکینگ از رو ماشین

 شدم قلب بخش وارد

 .نشم رو در رو غفران با میکردم سعی االمکان حد

 .ها بیمار اتاق سمت رفتم و برداشتم رو گوشی و پوشیدم رو پوشم رو

 .شدم اتاقم وارد تهخس و کالفه و کردم کامل چک یه رو همه

 .بگم بهش باید جوری چه که رفتم فرو فکر این به و زدم زل اتاقم از ای گوشه به

 .رسیدم نتیجه به که گذشت ای دقیقه چند

 .گرفتم رو پرنیا شماره

 :داد جواب بوق چند از بعد

 هان؟ _

 :خندیدم

 میخوابی؟ چقدر .زهرمار و هان _

 

 

 

 :گفت خوابالود صدایی با
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 داری؟ کار .پرهامی ام خسته_

 نداشتی؟ کالس امروز مگه -

 :کشید ای خمیازه

 ...نهههههه _

 .کنم دعوت شهربازی ظهر از بعد برا زدم زنگ منه تقصیر .خبرته چه پری اوه _

 :خندید

 .خداحافظی باش منتظرم بیمارستان تو پنج ساعت داداش ایول _

 .نکن قطع اوی اوی _

 چیه؟ -

 .نره سر حوصلت هست هم ایمان بیاد بگو هم آوا به ...با به ....اممم _

 بای .حتما چشم .ووواااااوووو -

 ای تقه که شدم م تخصصی های کتاب از یکی خوندن مشغول گذاشتم میز کشو توی رو گوشی

 .خورد در به

 .بود منشی

 :گفتم ام همیشگی مغرور و سرد لحن همون با

 ؟ بله _

 .ناومد معاینه برای خانم یک دکتر آقای -

 داشتن؟ قبلی نوبت _

 

 

 

 .دکتر آقای نه -

 .برن بگو پس _

 ...آخه -

 خانمه؟؟؟ سالشه چند چی؟؟؟ آخه _
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 .باشه هفتاد باالی کنم فک -

 :زدم لبخندی

 .کن راهنماییشون _

 زند دکتر دست به هاشو کار بعد و بگیرن قلب نوار زن پیر اون از شد قرار معاینه از بعد

 )ایمان(

 .بسپرن

 .بشینم بیشتر نداد اجازه شکمم صدای که بود  ساعت نزدیکای

 .بیمارستان رستوران رفتم و شدم بلند

 نشستم میز پشت و گرفتم رو غذا

 گوشم به ایمان صدای که بودم هم نقشه کردن چک مشغول خوردن حین در بود پایین سرم

 :خورد

 فکری؟؟؟ تو ؟ دکتر میکنی چه _

 :آوردم باال سرمو

 خوبی؟ .لگ ایمان داش به _

 اتاقت؟؟ نبردی رو غذا .عجب چه .قربونت _

 .بدنیست هم تنوع -

 

 

 

 ...آفرین _

 میگما -

 بگوا _

 :خندیدم

 .بیا توهم شهربازی بریم میخوایم دوستش و پرنیا با عصر _

 :زد چشمک
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 ...جناب میل کمال با _

 :گذاشتم دهانم توی رو آخر قاشق و خندیدم باز

 .بودیا آماده _

 .نیومد پرنیا و بود دهش پنج ساعت

 .میرفتیم راه اتاق تو عصبی

 .انداختم هام لباس به نگاهی .کردم پرت لباسی چوب روی عصبانیت با رو روپوش

 .دادم سرتکون کالفه

 .نبودن خوب واقعا

 .رفتم بیرون اتاق از و برداشتم گوشیمو و سوییچ

 .شد سوار سریع ایمان که شدم حرکت آماده و نشستم فرمون پشت

 :کردم نگاهش تعجب با

 کجا؟؟؟ تو _

 :انداخت باال ابرو

 

 

 

 شهربازی؟ بریم نمیخوای مگه خب _

 .کردم حرکت خونه سمت به حرفش توجه بدون

 .رسیدم زود که رفتم تند انقد

 .بشینه ماشین توی گفتم ایمان به

 .شدم خونه وارد

 :زدم داد شدم که سالن وارد

 پرنیااااااااا؟؟؟ ؟؟ پری؟؟؟ _

 .زدم در و ایستادم اتاقش در پشت و رفتم باال ها پله زا زود

 جان؟؟؟ آبجی خانوم؟؟؟ پرنیا پری؟؟؟ _
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 :ایستاد کنارم و اومد باال ها پله از مامان

 چته؟ _

 :کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 .واال هیچی _

 میکنی؟؟؟ بیداد و داد چرا پس -

 :خودم به کردم اشاره

 .دیگه کن ول بگیری ایراد یمیخوا فقط مامان ؟ من؟؟؟ _

 .شد باز باالخره در که زدم در دوباره و گرفتم ازش رو

 روبه باز موهای با مشکی شال یه و تنگ مشکی شلوار و کوتاه مشکی صورتی مانتو یه با پرنیا

 .ایستاد روم

 رمان میرزانیا عرفانه – شدی گدا شدم________________ شاه

 

 

 :گرفتم دماغشو و خندیدم

 ....میام االن منم ماشین تو برو ....بال خوشگلی تو قدرچ _

 :انداخت پایین سرشو

 .بیا زود برو باشه .عشقولیم نده خجالتم _

 راه راه کت یک با پوشیدم ای سورمه شلوار و پیراهن بایه رو لباسم و شدم اتاقم وارد سریع

 .خاکستری

 .ایستادم آیینه جلوی

 .رسیدم صورتم به کمی و کردم شونه موهامو

 .کردم برانداز خودمو آیینه جلوی باز و زدم بویی خوش ادکلن

 .قدیمم طرح مشکی فرام عینک روی افتاد نگاه

 .بزنم هم رو عینک گرفتم تصمیم اینکه تا کردم نگاهش تردید با
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 .بگه نظرشو باران تا پوشیدم اینبار نداشتم دوستش خودم ولی میاومد بهم

 .باران خونه سمت رفتم و نشستم فرمون شتپ و رفتم پایین پله از سریع

 .انداختم بهش نگاهی آیینه از

 .بود پایین سرش معمول طبق

 .ای قهوه کوتاه تقریبا مانتو یه با مشکی تنگ شلوار یه

 .بود اومده بیرون اش روسری زیر از و بود کرده فر موهاشو

 .وردخ گره توهم نگاهمون و آورد باال سرشو بگیرم ازش نگاه اومدم تا

 

 

 

 که باران خوشرنگ چشمای توی رفت حواسم و هوش تمام باشه جلو به توجهم اینکه که بدون

 ...بود باران همرنگ

 .آورد خودم به منو ماشینی بوق صدای که بودم چشماش محو

 .کردم نگاه جلو به و گرفتم چشم ازش سریع

 ...گفتن موقع دادن آب به گل دست نگران من و بود سنگین ترافیک

 .رسیدیم اینکه تا کردم مرور نقشمو باز

 .بشن وسایل از یکی سوار تا رفت پرنیا ، ایمان دعوت به و شدند پیاده سریع پرنیا و ایمان

 .باران و موندم من

 :انداخت پرنیا به نگاهی باران

 .بیام منم وایسا پرنیا _

 :زد داد و برگشت پرنیا

 .نمیگذره بد بهت باش پرهام با تو _

 .کردم نگاه باران به و دادم پایین ودهانم آب

 .کرد نگاهم و برگشت اونم

 .بگم چی نمیفهمیدم و کرد قفل ذهنم
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 .بودن بازی مشغول ایمان و پرنیا

 ...گرفت ام خنده

 .میکردن بازی داشتند ها بچه مثل هردوشون

 :انداختم باران به نگاهی و کردم جمع خندمو

 

 

 

 ...باران _

 :گفت و کرد نگاهم برگشت

 باران؟؟؟ _

 :دوختم زمین به نگاهمو

 دوست من و میاد بهت بیشتر باران اسم اینکه و گفت بهم رو چی همه برادرت راستش خب _

 .کنم صدات باران دارم

 :گفت و کرد نگاهم زده خجالت

 .ندارم دوست اسمو اون من اما _

 بیفتید وضع این هب شما شده باعث و کرده انتخاب برات اسمو اون عموت درسته خانم باران _

 یه با سال یازده که درصورتی گرفته شکل باران اسم با تو هویت ...فرده هویت از هم اسم ولی

 .کردن صدات دیگه اسم

 ...پاکدل آقای اما _

 :کردم نگاهش اخم با و بردیم حرفشو

 .پاکدل آقای گفتی که باز _

 :گفتم و رفتم جلو قدم یه

 ...و کنیم ادهاستف فرصت از بیا ...باران بیا _

 .کردم حرکت و ندادم ادامه حرفمو .بودم داده که شدم سوتی متوجه تازه

 .کردم نگاه عقبو و برگشتم جلو رفتم که قدم چند
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 .بود ایستاده همونجا هنوز باران

 

 

 

 :گفتم و ایستادم

 باشی؟ تنها نمیخوای ...دیگه بیا نمیای؟ چرا پس _

 :ایستادم کنارش و برگشتم هم رو قدم چندتا همون

 بریم؟؟؟ _

 :زد لبخند و کرد نگاهم

 ...بریم _

********** 

 .بگم کالمی نتونستم ولی خوردیم تاب ساعت یک

 .نمیشد خارج دهانم از کلمه هیچ ولی میکردم باز لب

 .برخوردیم ایمان و پرنیا با هوایی ترن کنار اینکه تا

 :گفتم پرنیا روبه و کردم اخمی

 تربیت دختر این با نکنه درد بابام دست هان؟؟؟ میچرخی درتبرا دوست با دیگه حاال _

 .کردنش

 .انداخت پایین سرشو ایمان

 :گرفت رو باران دست پرنیاهم

 .باشید تنها باهم آوایی و شما گفتیم خب _

 :زدم لبخند

 خب؟؟؟ .کن صدا باران رو ایشون بعد به این از جان پرنیا _
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 :کرد نگاهم تعجب با

 چرا؟؟؟ _

 :انداختم باال شانه

 .نمیگم چیزی من ...میگه بهت خواست خودش اگه _

 .میگفتم باید بود وقتش االن

 :گفتم مکث کمی با داشتم خبر پرنیا و ایمان ارتفاع از ترس از اینکه وجود با

 هواییه؟؟ ترن پایه کی حاال خب _

 :کرد باز زبون باالخره ایمان

 .جون پرهام کن معاف که منو اوه اوه _

 : :کشید عقب خودشو هم اپرنی

 .میدونی که منم _

 :انداختم باران به نگاهی

 میترسی؟ باران؟ چی تو _

 :انداخت ترن به نگاهی

 .هیجانم عاشق من .نمیترسم نه _

 :زدم لبخند

 نه؟؟؟ دیگه میکنی همراهیم پس _

 :داد تکون سرشو

 ...زحمت بی بگیرید بلیط برید _

 

 

 

 .دمایستا منتظر و گرفتم بلیط دوتا

 :ایستادم ایمان کنار

 دارم؟ رو کارا این عرضه منم دیدی _
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 :خندید و زد پهلوم به آرنج با

 .باریکال ...راه تو آوردمت خودم _

 .کردم نگاه ترن به خندیدم

 .رسید ما به نوبت و شد تموم دور

 .نشستم کنارش من بعد و نشست باران اول

 .گرفتم رو دسته و بستم رو کمربند

 .کرد حرکت به شروع ترن

 .بود هیجان واقعا انگار انداختم باران به نگاهی

 .بودیم اوج تو

 .خورد گردنم به خنکی باد

 .بودم فرصت یه منتظر

 .خاص فرصت یه

 .میکشید جیغ گوشم کنار مدام که کردم باران به نگاهی

 :گفتم و کردم گوشش نزدیک سرمو .نمیشنوه صدامو بودم مطمئن

 باران؟؟؟ _

 :کشید بعق خودشو کمی

 

 

 

 بله؟ _

 :کردم زمزمه گوشش در دوباره و کشیدم عمیق نفس و فرستادم پایین دهانمو آب

 عقل ی کوچه پس نه است جنون میدان عشق، _

 ... خواهی می اگر مهیاست، دیوانه دل

 :کرد نگاهم باتعجب و کشید عقب خوشو

 بله؟؟؟ _
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 ...کرد نگاهم تردید با

 .نبودم مکان و زمان متوجه

 ...بگم بهش میخواست دلم فقط

 ...کرده چی من دل با که بگم

 ...دارم دوسش چقدر که بگم

 ...میرفت باال سرعت به گرفت اوج ترن

 ...بود وقتش

 .بگم میتونستم بهتر پس نبود خبری قبلیش هیجان اون از دیگه

 :زدم فریاد ترن اوج در و کردم تر رو لبم زبانم با

 "دارم دوست بارااااااااااان" _

*********** 

 .شدیم پیاده

 

 

 

 ...بودم شده سبک و خالی

 ...انداختم باران به نگاهی

 ...میرفت گیج سرش که انگار

 ...گرفتم دستشو زمین میخورد داشت که درحالی رفتمو سمتش

 .کشید بیرون دستشو و کرد بهم ای خسته نگاه

 .افتادم راه سرش پشت و انداختم باال ابرو

 کنم شروع باران با رو حرف جور یه میخواستم و میکردم بازی سویچ با و ایستادم ماشین کنار

 .میترسیدم العملش عکس از ولی

 .گرمه ها بازی توی سرشون که شدم مطمئن و بودن کرده دیر ایمان و پرنیا

 .بودم باران پشت دقیق که طوری رفتم جلو قدم یه
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 :گفتم آروم

 باران؟ _

 :برگشت سمتم وحشت با

 " بله؟" _

 : انداختم پایین موسر

 .زدم حرف مقدمه بی که ببخش _

 :کرد بهم پشتشو

 .نیست مهم _

 ...دیدنت هربار با .فهمیدم رو این هفته یه این تو .دارم دوستت واقعا من باران _

 

 

 

 :کرد قطع حرفمو

 نمی من .کنید فراموش رو من کنید سعی شماهم بشنوم چیزی نمیخوام پاکدل آقای بسه _

 چی؟ شما اما ....فقیرم خانواده از من ...باشم شما ال ایده نز اون تونم

 ...داره من به نسبت حسی دلش تو اونم فهمیدم حرفاش با

 :زدم کجی لبخندی

 .نیست مهم که پول _

 :برگشت سمتم باز ناراحتی با

 .مهمه خانوادتون برا ولی _

 نداری؟ حسی من به تو نگو باران _

 :شد خیره مامچش تو اشک از پر هایی چشم با

 ندارم _

 :زدم زل چشماش تو اخم با

 اشکات؟ اون پس _
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 :کرد زمزمه و انداخت پایین رو سرش فشردو هم روی چشماشو

 .بزنی راحت دلتو حرفه میشد کاش _

 :آوردم باال و گرفتم سرشو

 .بزن رو دلت حرف و کن نگاه چشمام تو _

 :فشرد هم روی محکم چشماشو

 .نمیتونم _

 

 

 

 :زدم یادفر تقریبا

 ...بگو بااااااران _

 ...کرد باز چشماشو

 .شدم خیره اشکش از پر چشمای تو

 ...خب بزن حرف باران -

 :کرد باز لب و کشید عمیق نفس

 ولی بودم چشمش جلو همیشه که پسری از قلبمه؟ تو ساله هشت که عشقی از بگم؟ چی _

 نمیدید؟؟؟ منو

 .بست چشماشو باز

 .بود ردهک خیس رو صورتش پهنای اشک

 .میکشیدم نفس تند و میزدم پلک محکم

 .بود سخت باورش که شنیدم چیزایی

 سال؟ هشت

 بود؟ شده آشنا پرنیا با که زمانی از یعنی

 :دادم تکون سرمو

 نمیگفتی؟ هیچی چرا پس _



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

70 

 

 :کرد پاک اشکاشو

 دوست من بگم نمیکرد نگاه دستش زیر به اصال که پسری به میاومدم میگفتم؟؟؟ چی _

 .پاکدل جناب بود کرده کورت غرورت م؟دار

 

 

 

 :گفت بزنم حرف اومدم تا

 .اومدن هییییییس _

 .نشستم راننده کنار صندلی روی سریع و زدم زورکی لبخندی کردم نگاه سرمو پشت

 .کرد حرکت و نشست فرمون پشت ایمان و نشستن عقب هم باران و پرنیا

 .میشد منصرف و ستنمیتون اما کنه باز رو صحبت سر میخواست ایمان

 :گفتم که رفت جلوتر کمی

 .بیمارستان ببر منو _

 .که امشب نیستی شیفت -

 .بیمارستان ببرم .میدونم _

 :داد سرتکون

 .باشه _

************ 

 اکو گوشم توی که چیزی تنها و بودم گرفته ضرب میز روی انگشتم با بودم نشسته میز پشت

 :بود باران حرف میشد

 "پاکدل جناب بود دهکر کورت غرورت"

 .گرفتم رو پرنیا شماره و برداشتم گوشیمو

 :داد جواب بوق چندتا خوردن از بعد

 بله؟ _
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 پرنیا؟؟؟ _

 بله؟ داداش سالم -

 !بده بهم رو باران شماره .سالم -

 میخوای؟ براچی -

 .دارم کارش -

 داری؟ چیکارش بگو آبجی جون -

 .بده رو شماره .بچه چه تو به -

  بنویس هباش ...

 .خدافظ .مرسی _

 .ترسیدم اما بزنم زنگ بهش میخواست دلم

 .کردم شروع دادن پیام با همین خاطر به

 :فرستادم

 بعید ماضی   زیبای پیشامد ای عشق، _

 استمراریند؟ تو آثار که دانی می هیچ

 :داد جواب بعد ای دقیقه چند

 آوردید؟ کجا از منو شماره پاکدل آقای _

 :کردم تایپ سریع

 داری؟ دوسم سال هشت اون مثل هنوزم ...بگو من به نسبت حستو میکنم خواهش باران _

 .نیومد جوابی اما شدم منتظر دقیقه چند

 

 

 

 :نوشتم بهش
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 ای داده دست از دل که بگو کن فریاد _

 ! نیست سکوت رضایت نشان   عاشقی در

 .)منتظرتم ...کافه هشت ساعت(

 .گذاشتم یزمم کشوی توی و کردم خاموش رو گوشی

 .رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم رو روپوشم

 .کردم رو و زیر رو بخش تمام

 .نمیرفت کار به دستم

 .میاوردم در دلش از رو سال هشت این های ناراحتی تا میکردم کاری یه باید

 .نمیرسید ذهنم به هم کاری هیچ

 :گفت یکیشون که میشدن رد خانم پرستار چندتا کنار از داشتم

 .میخره طال کنه سوپرایز منو میخواد هروقت که من شوهر الوا _

 :خندید یکیشون

 .خریده برات چی میدونی همش ...تکراریه که اینجوری خب _

 .طالن عاشق خانوما که میدونی عزیزم وای _

 .شدم رد کنارشون از سریع و زدم لبخندی

 .پایین رفتم و کردم عوض لباسامو

 های فروشی طال بهترین از یکی سمت به و شدم ماشین سوار و گرفتم رو سوییچ نگهبانی از

 .کردم حرکت شیراز

 

 

 

 از و بود حلقه شبیه .نشست دلم به عجیب یکیشون مغازه انگشترهای توی گشتن کلی از بعد

 .بود ساده بسیار و بود شده استفاده زرد و سفید طالی

 .بیرون اومدم و کردم انتخاب سریع بود ساده چون

 .بودم نشسته منتظرش کافه توی که بود هشت تساع دقیق
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  انداختم ساعت به نگاهی : .نیومد اما بود 

 .بیرون اومدم کافه از و شدم بلند گرفت دلم

 باال رو سرعتم کمی .کافه سمت میره داره که دیدم رو باران که میزدم دور داشتم ماشین با

 هیچ بدون و انداخت بهم نگاهی و وردآ پایین سرشو و ایستاد زدم بوق تا .رسیدم بهش و بردم

 .شد سوار حرفی

********** 

 .دادم سفارش چایی دوتا

 بودیم نشسته هم روی روبه دقیق

 .مشکی روسری و شلوار با بود پوشیده سفید کوچک طرح یه با مشکی مانتو یه

 .مشکی تم ام گذشته عادت طبق منم

 دستم هردو و گذاشتم دستم توی رو ترانگش و کردم جیبم توی دستمو بزنم حرفی اینکه بدون

 .کردم مشت رو

 .گرفتم مقابلش و آوردم باال سریع

 :گفتم که میکرد نگاهم داشت تعجب با

 

 

 

 .کن انتخاب شو یکی _

 :داد تکون سر

 داخلش؟؟؟ چیه _

 ؟؟؟ باشه داری؟ دوستم تو یعنی کنی انتخاب رو توشه گل که دستی و بگه درست حست اگه _

 بشه؟ مشخص پوچ یا گل با که بازیه بچه اشتند دوست مگه -

 .کن انتخاب فقط تو .نیست بازی بچه نه _

 .گذاشت راستم دست روی دستشو فکر کمی از بعد و داد تکون سرشو

 .کردم باز رو دستم هردو و زدم لبخندی
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 :کرد اخم دستم دو هر کف انگشتر دوتا دیدن با

 .کردی تقلب _

 :خندیدم

 نه؟ یا داری دوستم .کن اعتراف درونت حس به حاال _

 :انداخت پایین سرشو و زد شرمگین لبخندی

 .دارم دوستت _

 .کردم دستش هارو انگشتر از یکی و گرفتم دستشو و زدم لبخندی

 .کرد نگاه انگشتر به و زد لبخندی

 .نشه تموم لحظه این و امروز وقت هیچ میکردم خدا خدا که بود لحظه اون

 :گفتم میخورد وچایش داشت که همونطور

 .نکن ترکم شرایطی هیچ تو وقت هیچ باران _

 

 

 

 .خونه برگشتم خودمم خونه رسوندم رو باران وقتی

 .میکردن صحبت آشپزخونه توی داشتن که میاومد ندا و مامان صدای

 .شدم اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از سریع

 .جو و جست به کردم شروع کردم عوض که لباسمو

 .میکردم پیدا رو بود داده بهم باران که کادویی اون باید

 .میکردم پیداش باید

 .شدم آشپزخونه وارد و بیرون رفتم اتاق از نکردنش پیدا و اتاق کردن متالشی ساعت نیم از بعد

 :پرسیدم جدی و عصبی خیلی

 کرده؟ مرتب منو اتاق کی _

 :برگشت سمتم مامان

 .کردم مرتب من _
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 گذاشتی؟ کجا اونو بود میزم ویر کوچیک مشکی جعبه یه _

 .انباری ته انداختمش باشه مهمی چیزه نباید کردم فکر -

 :شدم سرخ

 .بابا ای هان؟؟؟ میزنی دست من وسایل به چرا تو اصال ماااااااامااااااان _

 :شد کارش مشغول و گفت ایشی مامان

 .کن پیداش انباری وت برو .نذاشت پرنیا آشغالی بندازمش میخواستم تازه .توام حاال خب _

 .شدم خارج آشپزخونه از سریع و کوبیدم زمین روی محکم پامو

 .کردم باز زور به رو انبار در

 

 

 

 .نکردم مراقبت ازش و توش هست چی ببینم نکردم بازش حتی که بودم خودم مقصر

 .کردم پیداش باالخره وسایل هزارتا زیر گشتن ساعت یک از بعد

 .زدم کنار ور بود نشسته روش که خاکی

 .بیرون اومدم و کردم خاموش رو چراغ

 .کردم باز رو درش و نشستم ها پله روی

 .بود شده حک روش اسمم که پالک یه با بود نقره گردنبند یه

 .بستم رو گردنبند و زدم لبخندی

 .باال رفتم و انداختم سطل توی رو جعبه

 .میکردم گاهن گردنبند به مدام و کشیدم دراز تلویزیون جلوی مبل روی

 .نشستم سریع ها گرفته برق مثل اومد که در صدای

 .بابا استقبال رفتن ندا و مامان

 .تلویزیون سمت اومد پوشید لباسشو اینکه از بعد هم بابا

 .کردم سالم و دادم دست و شدم بلند پاش جلو

 .کردم تلویزیون دیدن مشغول خودمو
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 :گفت بابا که

 .قشنگی گردنبند چه _

 :کردم نگاه بابا به و گرفتم دستم توی ور گردنبند

 .قشنگه خیلی آره _

 تولده؟ کادوی _

 

 

 

 :دادم سرتکون

 .آره _

 :کرد نگاهم تعجب با

 یاسمن؟؟؟ کادوی _

 :خندیدم

 .نه اوه _

 کیه؟؟؟ کادو پس .گفتم _

 .دوست یه -

 دیگه؟ پسر _

 :کردم جمع خندمو

 .بله بله _

 .اتاقم تو رفتم ای اجازه با با و شدم بلند منگیر قرار سوالی بیست زیر اینکه برای

 .گردنبند به شدم خیره باز و کشیدم دراز تختم روی

 .کنم پنهانش بالشت زیر سریع شد باعث در صدای

 :گفتم و نشستم

 .بفرمایید _

 و آورد جلو دستشو که کردم نگاهش تعجب با داشت لب بر خبیثانه لبخندی که دیدم رو بابا
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 :گفت

 _ my love .دهدا پیام بهت

 

 

 

 گرفتم دستش از رو گوشی و پریدم جام از فشنگ مثل

 :گفتم هول

 ...ایمانه ....چیزه _

 :خندید

 .داره فرق دختره این با خیلی ایمان .بچه کن خر خودتو برو _

 :گفت بابا که گرفتم گاز لبمو

 .باهات باشه داشته واجبی کاره شاید بده جوابشو برو _

 :گفت که کردم نگاه رو بابا مبهوت و مات

 .دیگه برو د _

 .گرفتم رو باران شماره و نشستم میزم پشت

 :داد جواب بوق چند خوردن از بعد

 بله؟ _

 داشتی؟ کارم جانم .عزیزم خوبی .خانم باران سالم _

 ؟ شما خوبی .پرهام آقا سالم -

 داشتی؟ کاری جانم .خوبم _

 ...خب خب ...اممم _

 چی؟ خب اع -

 .بود شده تنگ برات دلم خب _

 :خندیدم
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 بودی؟؟ اینجوری سالم هشت اون تو _

 ...نه که معلومه خب _

 چرا؟؟؟ اع -

 .نبود دوطرفه عشقم موقع اون چون _

 ...دلت اون قربون آخ -

 :کرد قطع حرفمو

 .خداحافظ برم باید میکنه صدام داره بابا پرهام اوه اوه _

 .کرد قطع و نداد جواب مهلت

 .شدم خارج اتاق از و گذاشتم شلوارم بجی توی رو گوشی

 :بایستم شد باعث صداش که میشدم رد پرنیا اتاق کنار از داشتم

 کار باهام شد قرار خب .....دیگه نکن اذیت آوشی اع ....نه چی؟ .....دارم کالس صبح فردا نه _

 کافه ونهم فردا .....باشه .....آوووووش ......تویی مقصر بیفتم ترم این اگه ......کنی

 .....همیشگی

 .خداحافظ چشم ....شام برم باید من ....عزیزم قربونت

 .شدم خیره در به تعجب با

 آوش؟؟؟؟؟

 همیشگی؟؟؟ کافه

 :گفتم دلم تو و انداختم ابروباال

 .میگرده پسرا با دخترت دیگه نکنه درد دستت خان بابا _

 .پایین رفتم سریع و کردم نوچ نوچ
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 .ودیمب نشسته میز پشت همه

 .میخوردم غذامو داشتم زیر سربه آروم خیلی

 .بود مقابلم بابا خبیثانه لبخند باال میاوردم سرمو که دفعه هر

 .خنده زیر زد و نکرد تحمل اخرش بابا

 :گفت مامان که کردیم نگاهش تعجب با همه

 چته؟ شدی؟ خل محمد وا _

 :انداخت من به نگاهی و کرد جمع خندشو بابا

 !کشت خودشو گوشیت _

 .میخوره زنگ داره دیدم آوردم بیرون جیبم از گوشیمو

 :گفت خنده با بابا که جواب برم شدم بلند

my love ? _ 

 :دادم سرتکون و انداختم اسم به نگاهی

 .ایمانه دیگه ایندفعه نخیر _

 :خندید

 .عمت جون _

 .آروم جای یه رفتم و زدم لبخند

 جان؟ ایمان بله -

 احوال؟ و الح .پاکدل دکتر بهههه _

 نه؟؟؟ کنی سالم نداری عادت -

 

 

 

 .سالم سالم .رفت یادم قربونت داداش آخ _

 :خندیدم

 داشتی؟ کاری .سالم علیک .حاال خب _
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 .داشتم کار بله _

 جونم؟ -

 بیمارستان؟ بیای میتونی +

 اومده؟ پیش مشکلی -

 .آره یعنی ....نه _

 .میگی چی ببینم بزن حرف درست خب وا -

 .سمتش بریم دیگه یکی نه و من نه نمیده اجازه هم بیشعور غفران .اضطراریه بیمار یه خب _

 :گفتم حرص با

 .خداحافظ باش بیمار اون مراقبه .میام دیگه ساعته نیم تا _

 .برگشتم میز سمت عصبی و کشیدم موهام توی دستی کالفه کردم قطع وقتی

 :گفتم بابا به رو و خوردم آب لیوان یه

 .درآورده شورشو دیگه غفران این بابا _

 :کرد اخم

 چی؟ یعنی _

 .میذاره دمم رو پا خیلی _

 :خندید

 

 

 

 .پهنه جا همه دمت که توئه تقصیر خب _

 :شد بلند و کوبیدم میز روی دستمو

 اینا که درصورتی بیمار معاینه اجازه نه و میده عمل اجازه نه .بابا میزنم حرف جدی دارم _

 .نداره اون به ربطی هیچ

 .میزنم حرف باهاش فردا _

 :گفتم میرفتم داشتم که حالی در
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 .ممنون _

 .رفتم و کردم عوض لباسامو سریع

 .جویدم می عصبی لبمو بیمارستان خوده تا

 .کنه پارک رو ماشین خودش تا نگهبانی دادم رو سوییچ

 .دیدم رو ایمان شدم که بخش وارد

 :گرفت دستمو و اومد سمتم سریع

 .اتاقه این تو یاب .پرهام سالم _

 .بیار منو روپوش اتاقم تو برو ایمان _

 .چشم _

 .فرستادمش کامل چکاپ برای اولیه معاینات از بعد

 .میموندم بیمارستان امشب باید انگار

 .اومد اتاق در صدای که گذاشتم هم روی چشمامو و گذاشتم میز روی سرمو

 .نشستم وصاف شدم بلند

 

 

 

 .بفرمایید _

 :گفت و شد اتاقم وارد پرستاری

 .دارن کار شما با اومدن خانومی دکتر آقای _

 .کن راهنماییشون _

 .چشم -

 .کردم صاف روپوشمو و کشیدم میزم روی دستی

 .رسید گوشم به بلندی پاشنه های کفش صدای

 .ایستاده لبخند با مقابلم رو یاسمن ناباوری عین در و آورد باال رو سرم

 :مگفت و زدم زورکی لبخندی منم
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 .بشین _

 :گفت و نشست جلوم

 خوبی؟ .خودم عشقولی سالم _

 :گفتم ناچار و دادم سرتکون

 .ممنون _

 :کشید و گرفت دماغمو

 .من جوجوی بود شده تنگ برات دلم _

 ...شد گرد چشمام

 .باشه حیا بی میتونه چقدر دیگه این من خدای

 :گفتم و برداشتم بینیم رو از دستشو

 

 

 

 .میز نه بود صندلی رو منظورم بشین گفتم _

 :اومد سمتم و شد بلند

 .بشینم تو بغل تو میخوام اصال _

 :ایستاده کنارش شدم بلند

 .دختر داری رو تو چقدر .بکش خجالت یاسمن _

 :دادم ادامه میرفت عقب قدم یه من قدم هر با

 کردی رد پسراتو دوست همه میچسبی؟؟؟ کنه مثه چرا رو تو نمیخوام میگم وقتی د _

 پررو دختره باشی؟؟؟ حیا و شرم بی میتونی چقدر تو یاسمن ؟ آره؟؟؟ من؟؟؟ پیش مدیاو

 .بردار من کچل سر از دست

 :کشیدم در سمت و گرفتم دستشو

 .بیرون برو هم حاال _

 .ایستاد روم روبه محکم و بست رو در
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 .کرد نگام ناراحتی و خشم با

 :چشماش تو زدم زل

 چته؟؟؟ هان؟؟؟ _

 .داره دوست من فهمب خره پرهام -

 :کردم نگاهش عصبی

 .متنفرم ازش بلکه ندارم دوست رو تو مثه آدمی من . بفهم دهنتو حرف _

 :پایین آورد صداشو

 

 

 

 داری؟ دوست رو دیگه یکی آره؟ وسطه؟ دیگه کس پای _

 :زدم فریاد

 .بیرون برو .دارم دوست رو دیگه یکی آره _

 .کوبیدم رو در محکم رفت بیرون اتاق از یاسمن وقتی

 .سقف به زدم زل و کردم پرت تخت روی رو خودم

 .بودم عصبی و میزد تند تند قلبم

 :گفت که ذهنم توی اومد یاسین حرف

 .است کاسه نیم زیر ای کاسه میکنم حس _

 .گرفتم مشتم توی و آوردم بیرون لباسم زیر از رو گردنبند

 .داد دست بهم عجیبی آرامش

 .میاومد باال عادی سمنف و شد آروم قلبم ضربان

 .نبودم عصبانی دیگه

 :پیچید گوشم توی اسمم که بخوام تا گذاشتم هم روی چشمامو

 .عمل اتاق پاکدل دکتر آقای _

 .رسوندم عمل اتاق به خودمو دو با و پریدم باال عمل اتاق اسم با
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 .داشتم هیجان عملی هر واسه همیشه

 اصلی اتاق وارد و دادم انجام رو راحج یک معمول های کار و پوشیدم رو مخصوص لباس

 .شدم

 درد به قلبم بود وصل بهش دستگاه نوع چند و بود خوابیده تخت روی که جوونی پسره دیدن با

 .اومد

 

 

 

 .کردم چپش دست به نگاهی

 .آوردم کم نفس دستش توی حلقه دیدن با

 :اومد سمتم پرستارا از یکی

 خوبه؟ حالتون دکتر آقای _

 :دادم سرتکون

 .بشم همسرش شرمنده میترسم .دارم استرس _

 :کرد نگاهم تعجب با

 .هللا بسم بگو .کن شروع بیا .اولیته عمل مگه دکتر وا _

 .کردم شروع خودش از کمک و هللا بسم یه با و ایستادم سرش باال و کشیدم عمیق نفس

 .بیرون اومدم شد تموم کار و بودیم اتاق توی که ساعت پنج از بعد

 و کردم عوض سفیدم روپوش با لباسمو و انداختم زباله سطل تو همونجا رو الهک و دستکش

 .بیرون رفتم

 :پرسید گریه با اومد سمتم کرده گریه چقدر بود معلوم چشماش از که جوون دختره یه

 چطوره؟ حالش دکتر آقای _

 :زدم امیدوارانه لبخندی

 .رفت پیش خوب عمل _

 میشه؟ خوب یعنی -
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 .باشه اخد به امیدتون _

 ؟؟؟ دکتر آقای چی یعنی -

 

 

 

 :کردم نگاهش و ایستادم

 ....بیاد هوش به که باشید داشته امید شما ....بیاد هوش به کی نیست معلوم ...هوشه بی االن _

 .نه یا شده خوب بگم میتونم شد هوشیار وقتی

*********** 

 .بود گذشته هفته یک

 .احساس و عشق از پر ای هفته

 .بهتره باشی خاکی و نداره ای فایده غرور دمفهمی ای هفته

 تنگ دلمون شب اخر میزدیم زنگ بهم هم بار پنج روزی اگه که و بود شده زیاد باران با رابطم

 .هم برای میشد

 .تولدشه روز امروز

 .مهر 

 .هستیم هفتم ماه مهر ماه متولد هردومون خوبه چه

 .گذاشتم ماشین توی رو عاشقانه قرمز بزرگ خرس اون سریع و اومدم بیرون مغازه از

 :گفتم خودم با و نشستم فرمون پشت

 باشی؟؟؟ عاشقانه قرمز بزرگ خرس عاشق باید چرا چیز همه این من گل آخه _

 .خونه سمت رفتم و دادم تکون سرمو

 .باال رفتم و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 .بود داده استراحت خودش به رو امروز بابا و بود مطب مامان
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 .باال رفتم سریع و کردم سالمی

 .حمام رفتم و برداشتم لباسامو

 :کردم زمزمه لب زیر کردم شروع رسید ذهنم به آهنگی که بودم دوش زیر

 میسوزونه منو آخر تو عطر این

 دیدم دستات تو دنیامو تمامه من

 میفهمیدم تو احساس با عشقو من

 میشه رمق بی عجیبه حال یه حالم میشنوم صداتو وقتیکه

 شیشه تنه رو خورده سنگ مثل چشماته غریبه خاصیت این

 بوده کم بودنم تو با لحظه هر بود حسابم گاهی تو داشتن دوست

 میخندیدی تو بازم میشد که چی هر دیدی من از چی هر ببخشی که کاشکی

 میسوزونه منو آخر تو عطر این خونه این تو یادگاری همه این از

 میفهمیدم تو احساس با عشقو من دیدم دستات تو دنیامو تمامه من

 سالی هفتم ماه عاشق چون بهترینهامی عشق نامه هم

 لبریزم دوباره تنت عطر از پاییزم زرد درد عاشق من

 گیره نفس من برای لحظه این میره من دل میخندی وقتیکه

 میمیره عاشقت نباشی که وقتی میپرسیدی حالمو یکم کاش ای

 دارم دوست خیلی نگاتو باز من آزارم میده نگاهت اینکه با

 لبریزم دوباره تنت عطر از پاییزم زرد درد عاشق من

 میسوزونه منو آخر تو عطر این خونه این تو یادگاری همه این از

 

 

 

 میفهمیدم تو احساس با عشقو من دیدم دستات تو دنیامو تمامه من

 سالی هفتم ماه عاشق چون بهترینهامی عشق نامه هم
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 ...لبریزم دوباره تنت عطر از پاییزم زرد درد عاشق من

 .پوشیدم هامو لباس ترین شیک از یکی

 .دادم حالت موهامو و ایستادم آیینه مقابل

 .بیرون رفتم اتاق از و زدم ادکلن و کردم رسیدگی صورتم به کمی

 .خورد زنگ گوشیم که بودم ها پله راه تو

 .بود پرنیا

 :دادم جواب و زدم لبخندی

 جانم؟ _

 .دیگه بیا منو کرده کچل باران این پس؟؟ کجایی .داداش سالم -

 :خندیدم

 گرفتی؟ رو گردنبند پری فقط .باشه _

 مپلو؟؟ و تپل خرس گرفتی چی تو آره -

 .میام االن نداری کاری آره _

 .خداحافظ قربانت نه -

 :کرد نگاهم بالبخند و جلوم ایستاد مامان رسیدم که آخری پله

 تیپ اینجور ایم خاله خونه شب گفت بهت ندا .من برم گلم پسر قربون ماشاال هزار ...ماشاال _

 زدی؟

 

 

 

 :خندیدم

 .بود همین نگفت من به خانوم ندا که چیزی تنها واال نه _

 :کرد اخم مامان

 .خوبه ای آماده اینجا االن که همین برم قربونت نداره اشکال خب _

 :کنارمون اومد و شد بلند بابا
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 خواهرت؟ خونه باز خبره چه _

 :مامان

 ...پره هم میخواد رو پرهام یاسمن هم ...کنیم روشن رو جوون دوتا این تکلیف بریم _

 :کرد قطع حرفشو بابا بزنم حرف اومد تا

 ؟؟؟ بفهمی نمیخوای چرا .گوشت تو بکن اینو .نمیخواد اونو پرهام خانوم نه _

 :گفتم بابا به رو بحث ادامه از جلوگیری یبرا و کردم تشکر بابا از لبخند و چشم با

 .اجازتون با .دارم قرار کسی با امشب من جان بابا _

 :گفت و زد رو خبیثانه لبخند همون باز بابا

my love???? _ بله اووووه 

 :گزیدم لبمو

 .هستا هم پرنیا .ایمان با باباجان نه _

 :خندید

 .بیا هم زود برو بیا باشه .بچه خودتی خر _

 :زدم ندلبخ

 

 

 

 .ممنون _

 .باال رفت ها پله از و زد بهم چشمکی با

 .بیرون زدم خونه از سریع و کردم استفاده بابا و خودم مکالمه به مامان تعجب از منم

 . زدم زنگ بودم داده سفارش گل که فروشی گل با راه توی

 :داد جواب دوم بوق

 الو؟ _

 !رجبی آقای سالم -

 خوبید؟ .شد ضعر سالم پاکدل آقای اوه _
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 نه؟ یا شده تموم کارش ما سفارش .رجبی آقای ممنون -

 .بگیر تحویل بیار تشریف .خان پرهام آره _

 .خداحافظ .میام االن نباشی خسته .ممنون -

 .میزد تند تند قلبم و داشتم هیجان

 .ایستادم فروشی گل روی به رو

 :گفتم معمول های پرسی احوال از بعد اومد سمتم سریع من دیدن با رجبی

 .ماشین تو بذارم تا بیاریدش خب _

 :داد سرتکون

 .بنداز نگاه یه بیا ماشین تو بشه جا نکنم فک _

 .نشست لبم روی لبخندی مقابلم تابلو دیدن با شدیم مغازه وارد باهم

 :گفتم ذوق با

 

 

 

 .خوشگله خیلی عالیه این واااای _

 .بودن نوشته اون روی رز ایه گل با رو باران اسم که ساده سفید بزرگ تابلو

 بگو آدرس و بزن زنگ یه شد موقع هر ...برس قرارت به برو شما میخوای خان پرهام _

 .برات میارمش خودمون

 :زدم لبخند

 شد؟ چقدر .میزنم زنگ بهت .ممنون باشه _

 .پاکدل جناب نداره قابلی -

 شده؟ چقدر که نداره کردن تعارف _

 :خندید

 ...زیاد گل چون واال _

 :کردم قطع حرفشو
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 .فقط عدده یه که نخواستم دلیل _

 - .هزارتومن 

 .رفتم و کردم حساب و آوردم بیرون کارتمو

 .ایستادم داشتیم قرار که شاپی کافی جلوی

 .داخل رفتم و کشیدم لباسم به دستی

 .افتاد تالطم به باز قلبم باران دیدن با

 .رفتم سمتش و کشیدم عمیقی نفس

 .بود پایین سرش

 

 

 

 :گفتم و نشستم جلوش آروم و صدا و سر بدون

 .خودم خانومی سالم _

 .انداخت بهم نگاهی و آورد باال آروم سرشو

 :گفت و شد باز لبخند به روحش بی و سرد چهره

 .سالم _

 خوبی؟ ؟ افتاده اتفاقی باران؟ چیه .عزیزم سالم _

 :زد کجی لبخند

 .خوبم _

 :گفتم نشم رنجشش باعث اینکه برای

 میخوری؟ چی خب _

 .بخوریم شام بریم گشنمه خیلی من پرهام میگم _

 :زدم لبخندی میکرد تکمیل رو چی همه داشت خودش اینکه از

 .پاشو .شام میریم باشه _

 و نشستم فرمون پشت و سریع و کردم باز براش رو جلو سمت در اومدیم بیرون شاپ کافی از
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 .نظر مورد رستوران سمت رفتم

 .باشه آماده که زدم تک یاپرن به راه توی

 .ایستاد شد که رستوران وارد رفت من از جلوتر کمی باران

 :گفتم و رسیدم کنارش

 شد؟ چی _

 

 

 

 .باشه تعطیل کنم فک _

 چطور؟ .که نبود باز در بود اگه بابا نه -

 .اینجا نیست کس هیچ آخه _

 .بودند نپذیرفته رو کسی ام خواسته طبق

 .بدم سفارش شامو برم من بشین برو شما باران .ندارن مشتری البد خب -

 :گفتم و کشیدم دستشو که ها میز همین از یکی سمت میرفت داشت

 .باال برو _

 .رفت و داد سرتکون

 .نمیفهمیدم رو بود روح بی و سرد اینقدر که این دلیل

 :گفتم و دادم سفارش تعداد به رو غذا و انداختم باال شانه

 اس؟ آماده چی همه _

 .لهب -

 چی؟ کیک _

 .خدمتتون میاریم بفرمایید امر پاکدل آقای حاضره چی همه -

 : لبخند

 .ممنونم _

 .نشستم باران روی روبه و رفتم باال ها پله از آروم
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 .بود پایین سرش باز

 :کردم تر زبان با لبمو

 

 

 

 … آفرینش زیبای روز به دوباره رسیدن زیباست چه و

 … بودن ایابتد روز است عجیب اندازه چه و

 امروز، است شیرین اندازه چه و

 … شدی آغاز تو که روزی میالدت، روز

 “ بهترینم مبارک میالدت ”

 .شد خیره بهم بهت با و آورد باال سرشو

 :دادم تکون سرمو و خندیدم

 چیه؟ _

 :داد پایین دهانشو آب

 فهمیدی؟ کجا از .تولدمو بود نگفته تبریک کسی حاال تا _

 .بودند آوش و پرنیا .نبود سخت زیاد فهمیدنش _

 .میخوندن رو مبارک تولدت شعر و اومدن باال ها پله از ایمان و آوش و پرنیا لحظه همون

 .گذاشتم باران جلوی و گرفتم دستش از رو کیک و پرنیا سمت رفتم و خندیدم

 .بود شک توی هنوز

 روشن مشغول نمم نگفته بهش هیچی چرا که میگرفت نیشگون هی و کرد و بغل رو پرنیا

 .بود شمع کردن

 .ایستادم باران کنار

 :گفت لب زیر و کرد شمع به نگاهی باران
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 _ .نباشی برام عجیبی سال امیدوارم ؟ 

 :گفتم و خندیدم

 .کن فوت میزنی؟؟؟ حرف سنت با _

 :گرفتم جلوشو کنه فوت اومد تا

 .بعد کن آرزو اول _

 .کرد موشخا رو  شمع ای ثانیه از بعد و بست چشماشو

 .زدن دست به کردن شروع آوش و پرنیا و ایمان

 :گفت میزد موج توش بغض که ای خنده با که دادم دستش به رو شده تزئین کارد

 آخه؟ ببره رو قرمز قلب این میاد دلش کی _

 : گذاشتم میز روی کارد

 .نمیبریم خب _

 .بذاره یخچال توی تا گارسون به دادم رو کیک

 .نشستیم میز یه دور هم خودمون

 :خندید پرنیا

 نه مگه بدن باید خان پرهام نفرم اولین ....کادوئه وقت االن باشه که هرچی وقت خب خب _

 آقایون؟

 .دادن سرتکون همزمان آوش و ایمان

 :شدم بلند ناچار

 .میام االن _

 

 

 

 .شدم رستوران وارد و برداشتم ماشین از رو خرس سریع

 .تادماف تابلو یاد که بودم دوم پله
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 .بیاره برام سریع که گفتم و گرفتم تماس رجبی با

 .رفتم باال ها پله از و گرفتم جلوم رو بود خودم اندازه هم که رو خرس

 بغلش و کشید بیرون دستم تو از رو خرس و اومد سمتم و زد خفیفی جیغ من دیدن با باران

 .کرد

 ...داره ارزش براش اینقدر کوچیک چیز این یعنی کردم تعجب

 :گفتم و انداختم باال شانه

 .راهه توی هم بعدی .باشه مبارکت _

 :خندید آوش

 ارزش برات و داره دوستت اینقدر که داری رو کسی که حالت به خوشا جان خواهر به به _

 .قائله

 .کرد پرنیا به نگاهی بعد و

 .کرد نگاهش غضبناک هم پرنیا

 .برگشتم بود سرم پشت که صدایی با

 .بود رجبی

 .رفت و کردم تشکر و گرفتم ازش رو وتابل

 .گذاشتم باران روی به رو و کردم بلندش سختی به

 .بزن کنار رو پارچه آروم باران -

 

 

 

 .برداشت رو پارچه و آورد نزدیک دستشو

 .زدن جیغ همزمان پرنیا با یهو که ندیدم ازش العملی عکس هیچ ثانیه چند

 .ایستادم آوش و ایمان کنار و خندیدم

 :گفتم لمد در

 .باش هم کاری اصله منتظر خانوم باران _
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 .شدیم شام خوردن مشغول

 .بود برقرار عجیبی سکوته

 :کردم تکیه صندلی به و کشیدم سر رو آب لیوان

 ؟ پرنیا؟؟؟ آوش؟؟؟ میدامدمش؟؟؟ باید من فقط کو؟؟؟ کادوهاتون نفر سه شما خب _

 ایمان؟؟؟

 :گفت و آورد باال سرشو پرنیا

 .خریدیم باهم آوش و من خب ...اممم _

 :خندیدم

 .ببینم کنید رو ...باریکال _

 .گذاشت میز روی و آورد بیرون رو شده کادو ای جعبه پرنیا کیف از آوش

 :گفت باران به رو بعد و خورد نوشابه ذره یه پرنیا

 بخرم مناسبی چیز نشد بود کم وقت . چیزاست این از باالتر خیلی ارزشت میدونم خواهری _

 .بگیرم کمک آوش از شدم مجبور

 .بیرون میزد شاخام داشت کم کم دیگه

 

 

 

 ...آوش میگه داره عادی خیلی خواهرم و خواهرم کیف تو کرد دستشو راحت خیلی آوش

 ...بیشعور ی دختره

 :کشید غذا از دست ایمان

 کنی؟ باز رو کادو نمیخوای خانوم باران _

 :دادم سرتکون ایمان از تبعیت به

 .کن بازش باران آره _

 .شد جعبه بازکردن به شروع آروم باران

 .کرد بازش و انداخت کنار رو کادو کاغذ هیجان با زد برق چشماش افتاد جعبه به چشمش تا
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  ایفون موبایل s .بود

 :زد لبخندی آوش

 .بزرگه آبجی باشه مبارکت _

 .کرد ذوق کلی دوباره و آورد بیرون رو گوشی سریع

 :گفت و اپرنی بغل تو پرید

 ...اما خاکستری عاشق میدونستی پرنیا مرسی _

 :خندید پرنیا

 .باشه مبارکت _

 .گذاشت کنار و گذاشت جعبه توی رو گوشی اومد در پرنیا بغل از

 :گفتم و کردم ایمان روبه

 خریدی؟ چی تو _

 

 

 

 :داد تکون سر ایمان

 یه اما .برام بود سخت خیلی مبود نخریده هدیه خانومی هیچ به حاال تا که اونجایی از واال _

 .بیاد خوشت امیدوارم خریدم ناقابل چیز

 :خندیدم

 .به به _

 .گذاشت میز روی رو کوچیکی جعبه اونم

 :گفت میکرد باز که طور همون و برداشت رو جعبه اشتیاق با باران

 .کشیدید زحمت ایمان آقا ممنون _

 .آورد یرونب رو ای نقره ناز و شیک ساعت یه و کرد باز رو جعبه

 :زد لبخندی باران

 .ممنون .قشنگه خیلی _
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 .بذاره مالیم موزیک یه که رسوندم پرنیا به چشم با

 .گذاشت خوب خیلی مالیم کالم بی آهنگ یه و شد بلند و گرفت سریع اونم

 :گفتم باران به رو شد شروع آهنگ که همین

 .ببند چشماتو باران _

 .بست چشماشو و داد تکون سرشو

 .ایستادم سرش االب رفتم

 :گفتم گوشش ودر کردم باز رو قفلش و آوردم بیرون رو گردنبند

 .نکنی تقلب نکنیا باز _

 

 

 

 :گفت میزد موج صداش تو که لرزشی و ذوق با

 .نه _

 :گفتم شد که صاف و کردم گردنش رو گردنبند

 .کن باز حاال _

 ...کردم نگاهش کنار از

 .کرد باز چشماشو الی آروم

 :کردم نگاهم برگشت ذوق با و بهش زد زل و گرفت دستش توی رو شکل یقلب پالک

 .مرسی .پرهام قشنگه خیلی وای _

 که رسید خواهد زمانی نمیدانستی هرگز آمدی دنیا به که روزی -

 ! است زیباتر برایش دنیا تو با که میشوی کسی روان و روح بخش آرامش

 … مبارک تولدت آرامشم ی بهانه

 .گردنبند به دوخت چشم دوباره و دز لخندی باران

 :گفت و کرد مصلحتی ای سرفه آوش

 ...نشستیما اینجا ماهم میخوام معذرت خیلی ....اهمم _
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 .دادم سرتکون و خندیدم

 :گفتم و کردم باران به رو باز

 باران؟ _

 :آورد باال سرشو

 جانم؟ _

 

 

 

 .رفت ضعف دلم جانم گفت اینکه از

 .جلو بیار چپتو دست

 .آورد باال دستشو

 :گفتم و آوردم بیرون دستش از رو قبلی ساده حلقه

 .تعویضشه وقت دیگه _

 .آوردم بیرون رو حلقه جعبه جیبم از

 .کردم چپش دست توی رو حلقه

 .زد برق چشماش باز

 .بود شده کاری کنده زیبایی های قلب و دایره صورت به که الماسی حلقه

 :کشید جیغ باز باران

 .خیلی خیلی .قشنگه خیلی مپرها وااااااای _

 :خندیدم

 .عزیزم باشه مبارکت _

 :گفت و کرد قطع رو اهنگ و شد بلند پرنیا

 .رو بساطتون کنید جمع هم دوتا شما .دیگه بسه خب _

 .شدیم بلند و خندیدم همگی

 .دادم جا ماشین توی رو تابلو و خرس سختی به
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 :انداختم باران به نگاهی و نشستم فرمون پشت

 ؟بریم _

 

 

 

 :زد لبخندی

 .بریم _

 :گفت بزنم استارت اومدم تا

 .وایسا پرهام ااااااع _

 شد؟؟؟ چی -

 .بیاری رفت یادت کیکو _

 :خندیدم

 .ادم واسه نمیذاری حواس _

 :گفت و رفت ای غره چشم

 .بیار برو .پررو بچه _

 .سوارشدم و گرفتم رو کیک و شدم پیاده سریع

 .نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ ماشین توی

 :میدادم گوش عالقمو مورد آهنگ منم بود گردنبند و حلقه محو که باران

 رازقی و سیب کنار

 عاشقی عطر نشسته

 خستگی تبار از من

 دلبستگی از خبر بی

 عاشقم

 شدی صدا شدم ابر
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 شدی گدا شدم شاه

 شدی قلم شدم شعر

 شدی غم تو شدم عشق

 من دریای من، لیالی

 من رویای در آسوده

 تو هوای در لحظه نای

 تو صدای در گمشده

 عاشقم من

 تو مجنون

 تو بارون در گمگشته

 خبر بی لیلی مجنون

 در به در های کوچه در

 خراب و پریشون و مست

 آب بر نقش آرزو هر

 عاقبت روزی که شاید

 دلت در بگیرد آروم

 ای ستاره هر کنار

 ای پاره ابر نشسته

 سادگی تبار از من

 

 

 

 گیدلداد از خبر بی
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 عاشقم

 شدی ابر شدم ماه

 شدی صبر شدم اشک

 شدی آب شدم برف

 شدی خواب شدم قصه

 من دریای من لیالی

 من رویای در آسوده

 تو هوای در لحظه این

 تو صدای در گمشده

 عاشقم من

 تو مجنون

 تو بارون در گمگشته

 * باران دل از *

 .اتاقم تو بردم رو وسایل آوش کمک با

 .بود عمرم طول شبای بهترین از یکی

 .کنارمه پرهام که میکردم خداروشکر دلم تو

 

 

 

 .میکردم نگاهم بود داده بهم که گردنبندی به داشتم

 :کردم زمزمه لب زیر

 .کنارمه که مرسی ....دارم دوسش خیلی خدایا _

 .مبارک تولدت -

 .گفت اینو که بود مامان

 :نشستم کنارش رفتم و شدم بلند
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 .مامان ممنون _

 .موهام نوازش به کرد شروع و دکر بغل منو

 .قشنگم باشه مبارکت .باران دادن بهت کادو چقدر -

 .ممنون _

 :خندید

 بود؟؟؟ چندسالش بهت؟ داده کی خرسو اون _

 :گرفت خندم منم

 .سالشه  .مامان داد بهم اینو کسم بهترین _

 بزرگی؟ این به خرس اونم ؟؟ عروسک چرا ولی .اوووووه _

 :دادم نشونش رو گردنبند و حلقه

 .داده هم رو اینا _

 :انداخت بهش نگاهی و گرفت رو گردنبند

 .قشنگه _

 

 

 

 .رفت بیرون اتاق از و شد بلند

 :گفتم که بود نبسته رو در هنوز

 .باز نکنه ریزی آبرو تا کج دست تیمور به بده میدم بهت میارم رو پول فردا مامان _

 :گفت بغص با و زد زانو پام جلو و اومد سریع شنید اینو تا

 .کنم ازدواج باران با میخوام گفت .در دم اومد امروز _

 :زدم فریاد تقریبا

 .بیشعور مرتیکه کرده غلط ؟؟ کنه؟؟؟ ازدواج من با کج دست تیمور ؟؟؟ چی؟؟؟ _

 .بهت میپره میشه بیدار آرش وقت یه .باران آروم .هیسسسس -

 :زدم پوزخند
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 خوابیده؟ عجب چه _

 :اختاند پایین سرشو

 از که کرد بیداد و داد و رفت راه اینقدر .نداشتم منم .میخواست پول ازم نداشت مواد _

 .شد بیهوش خماری

 :م*د*ی*س*و*ب پیشیونیشو

 .برم قربونت بخواب برو _

 .باشه باهاش نشی دهن به دهن دیدی رو تیمور بیرون فردا .گلم دختر باشه _

 :گفتم حرصی

 .باشه _

 .رفت و زد لبخندی

 .حیاط توی رفتم و برداشتم جدیدمو موبایلم

 .حیاط وسط کوچیک حوض به شدم خیره و نشستم تخت روی

 میکنی؟ فکر چی به _

 :کشیدم عمیقی آه و انداختم آوش به نگاهی

 آوش؟ _

 جانم؟ -

 ...کج دست تیمور _

 :کرد قطع حرفمو

 .بکنه نمیتونه کار چهی ...نکن ناراحت خودتو ...شنیدم _

 بدهکاریم؟؟؟ بهش چقدر میدونی آوش اما -

 :انداخت پایین سرشو

 .میدیم جور یه هم رو ها بدهی .بگیره تورو نمیتونه که زور به ولی درسته _

 :دادم تکون سرمو عصبی

 پول دادن بدون آرش اول همون از .بدهکاریم بهش شدیم خونش وارد که اول سال همون از _
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 .کنم صاف بدهیشو نمیتونم کنم کار روزم شبانه اگه پوله؟؟ چقدر میدونی .گرفت جنس ازش

 :کرد حلقه دورم دستشو

 پرهام از اصال یا .نمیفته اتفاقی .نکن خراب رو زندگیت شب بهترین .خواهری خیال بی _

 کمک

 .بگیر

 

 

 

 :چرخیدم سمتش شتاب با

 بگم؟؟؟ چی ؟؟پولم؟ محتاج بگم بهش؟؟؟ بگم چی پرهام؟؟؟ از چی؟؟؟ _

 :گرفت دستامو محکم

 .میکنیم حلش خودمون ...نگو خب .میشی عصبانی چرا هیییشش _

 .زدم زل زمین و کردم سکوت

 باران؟ _

 بله؟؟؟ _

 نه؟ خوبیه دختره پرنیا -

 :خندیدم

 .خوبه خیلی آره _

 میخندی؟؟؟ چرا درد -

 :کردم جمع خندمو

 بهش بتونی اینکه احتمال نشو وابستش دزیا آوش ولی ....عاشقت دل اون قربون .هیچی _

 .صفره کنی پیدا دست

 :کرد اخم

 چطور؟ _

 :خندیدم
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 .نمیدن ماها به دختر آقا بهترونن ما از اونا _

 .شدم بلند و گفتم اینو

 

 

 

 ندن؟ چرا خب -

 کار چون .نداریم پول چون .معتاده بابامون چون .میکنیم زندگی خونه این تو اینکه واسه _

 .اریمند مناسبی

 :ایستاد روم به رو و شد بلند باعصبانیت

 عاشق چرا خودتو باران نداریم؟؟؟ دل نیستیم؟ ادم معتاده بابامون چون نداریم پوا چون _

 تو چون ندارم کار نداره؟؟؟ وجود ها چرا و چون این تو برای چرا؟؟؟ هان؟؟؟ شدی؟؟؟ پرهام

 میگیری؟؟؟ پاچمو میای کاری یه تو یرمم تا و کنم کار منم نمیداری چرا خب بابا نمیذاری؟

 بعد سرم خیره بابا .زیاده خونه خرج و خودت و من دانشگاه خرج .نمیده کفاف تو حقوق باران

 نمیتونی توهم میکنم پیدا کار شده که خاطرم این به باران .تو نه ام خونه مرد من آرش

 .بگیری جلومو

 :دادم تکون سرمو و زدم تلخی لبخند

 .اشیداد باشه _

 .رختخواب سمت رفتم راست یک و شدم اتاقم وارد

 .کشیدم باال گردن تا رو پتو

 .سرد کمی هوا و بود آبان اوایل

 :ش*م*د*ی*س*و*ب بعد و کردم دستم توی حلقه به نگاهی

 .نشیم جدا هم از شرایطی هیچ تحت هیچوقت بشه کاش پرهام _

 :برداشتم شه اربید کسی اینکه قبل خورد زنگ گوشیم شد تمام که حرفم

 بله؟ _

 :خورد گوشم به پرهام صدای
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 .عزیزم سالم _

 :خندیدم

 .ای زاده حالل چقدر تو بابا ...سالم _

 :خندید اونم

 میکنی؟ چیکار .دیگه اینیم ما _

 چی؟ شما .میخوابیدم داشتم کنم فک ...اممممم _

 :آورد در منو ادای هم پرهام

 .میکردم فکر آیندم همسر و عشقم به داشتم که میکنم فک منم ....اممممم _

 :خندیدم

 .شید فکر به االن از که آیندتون همسر حال به خوش _

 آزادی؟ فردا .دختر نپرون مزه -

 .متأسفانه نه -

 چرا؟؟؟ اع _

 داری؟ کارم .درگیرم کامل فردا نرفتم که امروز جبران برا خب -

 :خندید

 ...بله _

  مثبت کارای پرهام اوه اوه _ ؟؟؟

 :زد هقههق

 

 

 

 .نیست بلد اصن ...بعیده کارا این پرهام از کارا؟؟؟ این منو بابا نه _

 :کردم جمع خندمو

 .عمت جون _

 :کرد معلوم صداشو
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 کجایی؟ عمه آخی _

 عمت؟ کجاست مگه .پرهام وا -

 :خندیدم

 .ندارم کنم فک ....حاال تا ندیدمش نمیدونم _

 :خندیدم

 .شبی نصفه سرحالیا _

 :گفت آروم

 .میگیا چی یه نباشه؟؟؟ سرحال بخنده و بگه دنیاش تمام با آدم _

 پرهام؟ _

 پرهام؟ جانه -

 نمیکنی ترکم وقت هیچ بده قول .نشی سرد ازم وقت هیچ بده قول _

 کنی؟؟؟ ترکش و بشی سرد نفست از میشه مگه .زندگیم میدم قول -

 :کردم آرومی خنده

 .باش داشته دوستم همیشه پرهام ...نه _

 

 

 

 نابود کنم کم ای ذره داشتنت دوست از اگه ....میمیرم بکشم دست داشتنت دوست از اگه _

 .میشم

 :کشیدم عمیقی نفس

 ...هرگز ....نشو نابود _

*********** 

 .کنم باز چشمامو زور به شد باعث آوش صدای

 :گفتم آوش به رو و شدم خیز نیم

 بیشعور؟ کردی بیدارم چرا خو چته؟ _
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 .وقت یه نشی اخراج پاشو رستوران؟؟؟ بری نمیخوای مگه اشوپ خب باران -

 :باال پریدم آورد رو رستوران اسم تا

 کو؟؟؟ مامان _

 :داد سرتکون

 .بگیرم برم بده پول .شده تموم هاش دارو .نیست خوب حالش _

 :گفتم آوش روبه و زدم صورتم و سر به آبی بیرون رفتم و کردم جمع رو رختخواب سریع

 برو بعدشم .تیمور بده بردار هم خونه کرایه پول .بردار پول برو بردار کیفم از دموکم کلید _

 .کار دنبال

 .شدم کردن درست غذا مشغول و شدم آشپزخانه وارد رفت اون تا

 .بیرون زدم خونه از و کردم عوض لباسامو

 

 

 

 .سرمه پشت کسی کردم احساس رفتم قدم چندتا

 .نبود کسی لیو کردم نگاه سرمو پشت و ایستادم

 .دادم ادامه و انداختم باال شانه

 سرم پشت رو تیمور و برگشتم معطلی بی خورد گوشم به کسی های قدم صدای باز اینکه تا

 .دیدم

 :کردم نگاهش عصبانیت با

 کج؟ دست تیمور میکنی تعقیبم چرا _

 .بشه بد سیاهش دندونای اون از حالم شد باعث که زد دندونمایی لبخند

 :گفتم لب زیر و انداختم یینپا سرمو

 .چندش اههه _

 :گفت گوشخراشی صدای با

 .!ببین عشقمو اومدم _



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

109 

 

 :کردم نگاهش حرص با

 .نیار کثیفت دهن تو مقدس کلمه اون اسم _

 .شد نزدیکم

 .رفتم عقب قدم یه

 میکنی؟ ازدواج من با باران -

 :گفتم و بهش کردم پشتمو

 ...نه _

 

 

 

 به خودمو و گرفتم تاکسی یه سریع و دویدم اصلی خیابون تا فرار به گذاشتم پا گفتم اینو تا

 .رسوندم رستوران

 .شدم کار مشغول و پوشیدم رو مخصوصم لباس

 .بیرون برم و بکشم دست کارم از شد باعث در صدای

 .رفتم سمتش و زدم لبخندی ناخودآگاه پرهام دیدن با

 :گفت و زد لخندی دید منو تا

 ؟ یخوب ....خانوم سالم _

 خوبید؟ شما مرسی ...آقا سالم -

 :انداخت پایین سرشو

 .نه _

 :کردم اخم

 شده؟ چیزی چرا؟ _

 .میگم بشینیم _

 :گفت که نشستیم میزها از یکی پشت

 .شدی بامزه لباس این تو خیلی _
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 :زدم لبخندی

 شده؟ چی بگو _

 :کرد مکث کمی

 .اینا خاله خونه بریم میخوایم امشب راستش ...راستش ...امممم _

 

 

 

 :خندیدم

 نارحتی؟ چرا .برید خوب _

 :داد تکون سرشو

 .نیست ساده رفتن یه _

 :کردم نگاهش

 چی؟ یعنی _

 .میریم داریم خواستگاری برای یعنی _

 .لرزید بدنم حرفش از

 :گفتم بغض با و گذاشتم میز روی دستمو

 چی؟؟؟ یعنی _

 :اشکم از پر چشمای تو زد زل و آورد باال سرشو

 .نمیدم زوری ازدواج این به تن بمیرمم من ....نباش نگران _

 ...اما _

 :کرد قطع حرفمو

 .برم مجبورم امشبو اما؟؟؟ میگی که کنم ازدواج باهاش میخوای تو .باران نداره اما _

 :گفت که انداختم پایین سرمو

 بگی؟ چیزی نمیخوای تو _

 :دادم تکون سر کالفه
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 .نه _

 

 

 

 .بگی خوایمی چیز یه میگن چشمات اما _

 :کشیدم عمیقی نفس

 .میگرده کار دنبال آوش _

 :انداخت باال شانه

 .بگرده خب _

 .میترسم -

 :خندید

 .که نیست سالش  بابا _

 :گفت که انداختم پایین سرمو باز و کردم سکوت

 .بودیم باهم ناهار کاش .بودا شده تنگ برات خیلی دلم _

 :زدم لبخندی

 .من مهمون اینجا بمون خب _

 :داد فشار و گرفت رو بود میز روی که دستمو و زد دیلخن

 .باشیم باهم میموندم وگرنه بیمارستان برم باید _

 .باشم تیمور فکر تو که بود شده باعث خواستگاری اسم

 .دیگه یکی نه بخوره رقم پرهام با فقط من سرنوشت که کردم دعا دلم تو و دادم تکون سرمو

 .کنم نگاهش شدم باعث دستم روی پرهام تدس فشار که بودم غرق افکارم تو

 :کرد نگاهم دار خنده ای قیافه با
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 چرا اصال .دکتر بریم نیست خوب حالت اگه آوشه؟؟؟ کردن پیدا کار فقط مشکلت مطمئنی _

 .دکترم خودم سرم خیره ...دکتر پیش بریم

 .پرهام بگم نمیتونم :کردم تلخی خنده

 .ایستادم و شدم بلند

 رفتم جلو قدم یک و کردم خداحافظی زیرلب و کردم پرهام به پشتمو و یدمکش عمیقی نفس

 .گرفت دستمو مچ که

 .انداختم پایین سرمو و برگشتم سمتش

 باران؟ -

 بله؟ :کردم زمزمه

 نداری؟ اعتماد بهم چرا -

 :کردم بلند سرمو

 .دارم _

 داشتی اعتماد گها .میگفتی بهم رو چیز همه صادقانه من مثل داشتی اگه .باران نداری _

 .نمیتونم پرهام نمیگفتی و میزدی حرف باهام راحت

 .انداختم پایین سرمو

 .حرفاش برابر در نداشتم جوابی

 .رفت و کرد خداحافظی لب زیر بگه چیزی اینکه بدون و کرد رها دستمو مچ

 .نداشت رفتن راه جون پام

 .نره یشمپ از دلخور تا بگیرم جلوشو و برم سمتش قدم یک نتونستم حتی

 

 

 

 .رسوندم کارم محل به خودمو زور به و خوردم بغضمو

 .کردم عوض هامو لباس و مخصوص اتاق رفتم و کشیدم دستمال رو ها میز تمام

 .کردم حرکت خونه سمت و اومدم بیرون رستوران از
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 .شکوندم زندگیمو مرده تنها دل سکوتم با که بودم ناراحت خودم از

  ساعت .انداختم ساعت به نگاهی و برداشتم رو گوشی : .بود 

 .گرفتم تماس باهاش خودم با رفتن کلنجار از بعد ولی بودم دل دو کمی

 :داد جواب چهارم بوق

 بله؟ _

 .بود سرد و خشک لحنش

 :کشیدم عمیق نفس

 .سالم _

 ...سالم _

 :دارد قرار مخاطب رو پرهام داد با که خورد گوشم به خانومی صدای

 .زده زنگ بهت شب وقت این که احمقیه کدوم نیست معلوم .گوشیو اون کن قطع ...پرهام _

 :خورد گوشم به ضعیف خیلی پرهام صدای

 .باشه نداشته ربطی شما به میزنه زنگ من به کی اینکه میکنم فکر جان مامان _

 :گفتم ناراحت و لرزون

 ...خدا .میزنم زنگ بعدا .شدم مزاحم موقع بد انگار ببخشید _

 :کرد قطع حرفمو

 

 

 

 .کن صبر نه _

 :خورد گوشم به واضح صداش بعد دقیقه چند

 جانم؟ _

 !گفتنش جانم برای رفت دلم

 :گفتم میرفتم راه که طور همین

 .صبح بابت میخوام معذرت _
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 کجایی؟ .عزیزم نداره اشکالی _

 .خیابون توی االن ....معذرت بازم -

 میکنی؟ چیکار خیابون توی شب موقع این _

 :خندیدم

 .خونه برمیگردم رستوران از دارم .شدنت غیرتی اون فدای _

 .باشی بیرون تنها شب وقت این ندارم دوست .دنبالت بیام بده آدرس _

 .باشه راحت خیالت که میرم تاکسی با ....بیای زشته .مهمونی تو پرهام -

 باران؟ .باشه _

 جانم؟ -

 :خندید

 بود؟؟؟ ناخودآگاه اینم نکنه .دش خارج شما مبارکه دهان از کلمه این عجب چه _

 :گفت که بدم نداشتم جواب

 .رفتی پیاده نشنوم .ها بری ماشین با .باش خودت مراقب برم باید میکنن صدام دارن باران _

 

 

 

 .بخیر شبت .باش خودت مراقب توهم .راحت خیالت عزیزم باشه _

*********** 

 * پرهام دل از *

 .سوندمر پذیرایی سالن به خودمو عجله با

 .بودن نشونده یاسمن کنار منو اجبار به

 :کرد صاف صدایی مامان

 .هفته اخر واسه باشه جوون دوتا این عقد بدید اجازه اگه عمو حاج خب _

 .گرفت قرار روش دستی که میدادم تکون پامو عصبی

 .بود بابا
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 :شدم نزدیکش

 .نمیخوامش من .توروخدا کن کاری یه بابا _

 .ندارم مامانتو کردن جیغ جیغ حوصله اصال که نکش طوس منو پای پرهام _

 .ایستادم وسط و شدم بلند و کشیدم موهام توی دستی کالفه

 :گفتم و کردم صاف صدایی

 دختر خوده با انتخاب حق که میکنیم زندگی قرنی توی میکنم فک .همه از پوزش عرض با _

 تو پا نیستم حاضر من .نباش راضی طرف هردو که میگیره صورت ای لحظه عقد و پسره و

 

 

 

 .نمیخوره من درد به اما ...خوبیه دختر یاسمن .ندارم طرفش به ای عالقه هیچ که بذارم زندگی

 ...نیست من آل ایده همسر اون

 :گفت مامان که برداشتم قدم خروجی در سمت

 ؟ آخرته حرف _

 :انداختم باال شانه

 .بوده همین اخرم و اول حرف _

 :گفت عصبانیت با

 مطمئنی؟؟؟؟؟ _

 :دادم سرتکون

 .کامال _

 :زد فریاد تقریبا

 احترام و نکنه گوش بزرگترش حرف به که پسری .بذاری من خونه توی پاتو نداری حق دیگه _

 .نداره جا من خونه تو نذاره

 :گفتم بیخیال و زدم لبخندی

 .مامان باشه _
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 :گفتم و کردم خاله روبه

 .خاله پذیراییتون از مرسی _

 ...بیرون زدم خونه از سریع و گفتم اینو

 .کشیدم راحتی نفس و نشستم فرمون پشت

 

 

 

 یکی .برسه آرزوش به خواهرش بچه ولی ببینه پسرشو بدبختی حاضره خدا به نوبره منم مامان

 .س دیگه جای دلش که دریاب پسرتو درک به خواهرت بچت بابا بگه بهش نیست

 .باران به افتاد یادم

 .گرفتم تماس باهاش سریع

 :داد جواب خورد که اول بوق

 .سالم _

 برداشتی؟ زود چه .سالم -

 .شن بیدار نخواستم بودن خواب اینا مامان _

 :انداختم ساعت به نگاهی

 خواب؟؟؟ واسه نیست زود _

 اتاقشه توی آوشم .خوابه همش که هم آرش .خوابید زود .احواله ناخوش یکم مامانم راستش -

 .اتاق توی منم

 ؟؟؟ بیمارستان بیاریشون میخوای چیه؟ مشکلشون .نده بد خدا _

 :گفت هول

 .میشه خوب بخوره که داروهاشو .نمیخواد نه نه _

 خونه؟ برگشتی چی با .باشه _

 پرهام؟ .دیگه تاکسی با -

 عزیزم؟ جانم _
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 ؟؟؟ شد چی -

 

 

 

 چی؟؟؟ _

 ... خواستگاری -

 :خندیدم

 از بزرگوارش مادر توسط هم داماد .خورد بهم نامهبر .داد منفی جواب داماد هیچی .اون اها _

 .بگرده خونه دنبال باید فردا از و شد اخراج خونه

 پس؟ بری میخوای کجا شب .من عزیزه میگیری شوخی به چیو همه چرا .پرهام باش جدی -

 .خونتون میام بخوای اگه خوب .زدم حرف جدی _

 .نخیر وا -

 :خندیدم

 .آوش یشپ میرم .که نمیخورمت بابا _

 .کرد سکوت

 :گفتم نمیزنه حرف دیدم وقتی کردم مکثی منم

 ؟ بیام؟؟؟ _

 .بیا -

 :خندیدم

 .خداحافظ .توراهم که واسم کن آماده لباس و رختخواب _

 .کردم وقطع ندادم بهش زدن حرف اجازه

 .کردم حرکت باران خونه سمت و گذاشتم پدال روی پامو

 :میکردم زمزمه لب زیر رو میشد پخش که اهنگی هم راه توی
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 کاشی ی برکه این ماهی من و ماهی تو"

 نباشی که زمانی ست بزرگی اندوه

 نشابور صبح و تو پاک نفس از آه

 تراشی فیروزه ی حجره و تو چشم از

 بار هر که اسرار مخزن ای بزن پلکی

 بپاشی آفاق به الماس و فیروزه

 بگذار و بگذر مرا سار سبک باد ای

 نخراشی را ما آرامش که هشدار

 بلندم ماه نرسد دستم تو به هرگز

 "نباشی چه باشی چه ست بزرگی اندوه

 .شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین سرکوچه

 .شدم کوچه وارد

 .زدم زنگ باران به و برداشتم گوشیمو

 :داد جواب خورد که اول بوق

 سالم _

 .بازکن رو در خونتونم جلو .باران سالم -

 .بیار بیرون هاتو کفش جلودر پرهام فقط__________ .باشه _

 :پرسیدم باتعجب

 

 

 

 چرا؟ _

 .میشیم بیچاره تامون سه میشه بیدار آرش بیاد صدایی کوچکترین اگه -

 .اومدم .باشه ...بابات ها آرش؟؟؟؟ _
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 .کردم قطع رو تلفن

 .خونشون به رسیدم تا کردم رد رو ها پیچ اون تموم

 .بود باز در گوشه

 .کردم باز رو در آروم و آوردم ونبیر هامو کفش

 .بست رو در بعد و کرد سالم سر با و اومد سمتم آوش

 .افتادم راه آوش سر پشت

 .بود قدیمی خیلی خیلی خونه

 ...نشین دل اما

 .نشستم ای گوشه و گذاشتم طاقچه روی هامو کفش شدم آوش اتاق وارد

 .داخل اومد باران گذشت ای دقیقه چند

 .فتر بیرون سریع آوش

 .ایستادم روش روبه و زدم لبخندی

 .بیام دادی اجازه که مرسی +

 .آقا بود وظیفم :زد چشمکی

 .نپوشیده تاحاال آوشه، ماله پرهام بیا :گرفت سمتم رو لباسی

 .نشدن بیدار که بابا و مامان .ممنون :گرفتم ازش

 

 

 

 بیمارستان؟ بری باید صبح فردا .خداروشکر نه :خندید

 .لهب :دادم سرتکون

 .میکنم خبرت میام بیرون رفت آرش هروقت -

 .بخیر شب :گفت و برگشت سمتم بعد و کرد پهن اتاق کنار رو رختخوابی

 .عزیزم بخیر توهم شب :زدم لبخندی

 .رختخواب تو پریدم و کردم عوض لباسمو



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

120 

 

 .اومد در صدای

 .داخل اومد لیوان و پارچ یه با آوش

 بودی؟ خواب -

 .نمیاد چشمم به ابخو چندوقته .بابا نه +

 کردی؟ پیدا کار -

 .بود کجا کار بابا نه :کشید دراز کنارم و کرد خاموش رو المپ و داد سرتکون

 خوندی؟ چی رشته آوش +

 .کامپیوتر -

 دیگه؟ لیسانسی احیانا   .بکنم یکی به سفارشتو بتونم کنم فک +

 .آره -

 ؟ نکردی نام ثبت ارشد واسه +

 .پولی بی وضع این تو بابا نه -

 

 

 

 حاال ...باشه داشته نیاز لیسانسه یه به کنم فکر میزنم، حرف یاسین با فردا نداره، اشکال +

 .میکنم خبرت

 .خوابیدم دوباره و خوردم آب لیوان یه نشستمو

 میکنی؟ چیکار اینجا شبی نصف تو -

 دیدی؟ در دربه متخصص تاحاال :خندیدم آروم

 .بیرون کردن پرتت خونه از :خندید

 ازدواج دختره اون با ولی بخوابم خیابون تو حاضرم پرنیا جون ولی ....هعی :دادم تکونسر

 .نکنم

 ....بذار مایه خودت از خو :کرد اخمی آوش

 توچه؟ به خودمه خواهر :زدم ای خبیثانه لبخند
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********** 

 .بود صورتم روی قشنگ خورشید نور

 .کردم باز چشممو الی زور به

 .شستمن و کشیدم ای خمیازه

 .نبود آوش

 .گذاشتم اتاق گوشه و کردم جمع هارو خواب رخت شدم بلند

 .نبود کسی انداختم حیاط به نگاهی پنجره از

 .بیرون نرفتم ولی

 .داده پیام چندتا و زده زنگ چندبار پرنیا دیدم برداشتم گوشیمو

 

 

 

 برنگردی ودتخ جون به پرهام ....خووووووب بده جواب بیشعور" :بود نوشته پیامش آخرین

 میکنم دق تو بدون من بهخدا .برگرد پرنیا جون پرهام ....نداری خواهر دیگه کن فک خونه

 خب نگراتنم .برگرد پرنیا جون میکنی، قبول زود چرا تو زد حرفی یه مامان توروخدا، داداشی،

 " ...بده جوابمو

 نباش هم نگران م،میزن زنگ بهت کردم وقت داداشی عشق" :نوشتم براش و زدم تلخی لبخند

 " .کوچولو آبجی

 .بیاد باران تا نشستم زمین روی و کردم، عوض لباسمو سریع و کشیدم عمیق نفس

 .اومد در صدای گذشت که ای دقیقه چند

 .گرفت قرار چارچوب توی باران

 .بخیر صبح .سالم :شدم بلند

 خوابیدی؟ خوب .بخیر شماهم صبح سالم :زد لبخندی

 برم؟ میتونم سفیده؟؟؟ وضعیت .عزیزم آره -

 .برو بعد بخور صبحونه بیا قبلش فقط آره +
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 مامانت؟؟ -

 .بریم بیا .آوشی دوست گفتم بهش +

 .افتادم راه سرش پشت و گذاشتم جیبم توی گوشیمو

 .شدم ای دیگه اتاق وارد باران همراه و شستم صورتمو و دست و زدم زانو حوض کنار

 .بود بیرونش از بهتر کمی داخلش .انداختم خونه کل به نگاهی

 .شدیم دیگه اتاق یه وارد دوباره اتاق اون از

 

 

 

 .بشین خودم کنار داداش بیا جان پرهام سالم :زد لبخندی دیدنم با آوش

 .کرد نگاهم و آورد باال سرشو هم مامانشون

 .بخیر صبح خانوم سالم :زدم کمرنگی لبخند

 .بشین بیا .بخیر توهم صبح .پسرم سالم :زد لبخندی حالی بی با

 .نشستم آوش کنار رفتم

 بیای باید تو میکنه معرفی تو دوست عنوان به منو خواهرت وقتی استاد :گفتم گوشش در

 .که بود ضایع .اون نه دنبالم

 .نشه دیرت که بخور .نیست فازا این تو مامان بیخیال :خندید

 .گذاشت جلو رو شده شیرین چای باران

 .کردم مامانشون صورت به نگاهی

 .نداشت رو به رنگ

 .میکشید نفس دارن نفس تنگی که کسایی مثل

 .میکشید عمیق نفس و گذاشت قلبش روی رو دستش مامانش که خوردم ای لقمه

 خوبه؟ حالتون خانوم :گفتم سریع

 .بیمارستان ببریمش باید نیست خوب حالش مامانت آوش

 .نیست نیازی پسرم، خوبم :کرد باز زبون مامانش
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 .میارم رو ماشین پاشو نگفتم مگه آوش :گفتم حرفش به هتوج بی

 .میشم خوب بخورم هامو قرص نمیخواد که گفتم :گفت مامانش که شد خیز نیم آوش

 

 

 

 و ریختم آبی لیوان گرفتش و دوید سمتش باران رفت گیج سرش برداشت که قدم یه شد بلند

 .رفتم همراهشون

 .بست شماشوچ کشید دراز زمین خورد،روی که هاشو قرص

 .گذاشتم پیشونیش روی دستمو

 .بود سرد عرقش

 .بشه بستری باید نیست خوب حالش :گفتم باران به رو

 .پرهام نمیده اجازه :گفت و شد اتاق داخل آوش

 چشمتون جلو خوایید نمی که شما .میمیره بره پیش اینجوری اگه نمیده؟؟ اجازه چی یعنی -

 .خوبه باشه ویژه های مراقبت تحت روز چند .کنید بستریش بیارید پس بمیره

 .بپوشه لباساشو که کرد کمک مادرش به باران

 .بیارم رو ماشین رفتم منم

 .نشستن عقب مادرش و باران کردم باز رو ماشین در

 .من دست کنار هم آوش

 .برسیم زود که کردم زیاد سرعتمو خیابون تو

 .بیاره ویلچیر هی که کردم اشاره نگهبان به رسیدیم که بیمارستان دم

 .رو ماشین پارکینگ توی بذاره که خودش به دادم هم رو سوییچ

 .بیرون رفتم پوشیدم رو روپوشم و شدم اتاقم وارد بعد و کردم رو مادرشون شدن بستری کاری

 .بودن داده انجام هارو کار تمام ها پرستار

 .کردم شروع رو معاینه ایستادم سرش باال
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 .کردن می نگاهم اباضطر با باران و آوش

 کنید؟ می نگام جوری این چرا .منو خوردید :کرد نگاهشون شد تموم که کارم

 شد؟ چی :باران

 .خوبن که فعال .هیچی -

 باشه؟ بستری باید روز چند +

 .کنم می مرخص نیست مشکلی ببینم هروقت .دونم نمی -

 باشم؟ کنارش تونم می +

 .هستم نمراقبشو خودم برو داری کار اگه باران -

 .اخه برم نمیاد دلم +

 .سرکارت برو تو .برندارن ازشون چشم که کنارشون زارم می پرستار یه .عزیزم برو -

 ...آخه +

 .مراقبشونم عزیزم نباش نگران :زدم لبخند

 .رفتم بیرون سرش پشت منم رفت بیرون اتاق از باران

 شدی؟ جذاب لباس این تو خیلی دونی می :گفت باران که کردم روپوش جیب توی دستمو

 دارم؟ دوست خیلی منم دونی می :خندیدم

 .ایستاد

 .کرد نگاهم خیره

 .هستی که مرسی +

 .زدن صدا اسممو بزنن حرف اومدم تا کردم نگاهش لبخند با

 

 

 

 .برم باید من .عشقم باش خودت مراقب :گفتم باران به
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 .رفت و کرد خداحافظی سریع اونم

 .دادم آنژیو دستور بعدش و شدم معاینه شغولم و ایستادم بیمار سر باالی

 .باران مادر اتاق تو رفتم بعد و کردم چک هارو بیمار همه همیشگی عادت طبق

 .بود گوشی تو سرش و بود نشسته صندلی روی آوش

 .خوری نمی کار درد به تو :گفتم وضع اون تو دیدنش با

 چرا؟؟؟؟ :کرد نگاهم تعجب با و کرد بلند سرشو

 .گوشیه این تو سرت همش خب -

 .که نیست االن :گذاشت جیبیش توی گوشیشو سریع

 .بگو اتاقم تو بیا شد چیزی یا خواستی چیزی .باش مامانت مراقب :خندیدم

 .ممنون باشه :زد لبخندی

 پاکدل؟ دکتر :خورد گوشم به صدایی که رفتم جلو قدم یه

 .پرستاره سر دیدم برگشتم صدا سمت

 شریعتمداری؟؟؟ خانم شده چیزی :کردم نگاهش سوالی

 .اومد آنژیو جواب دکتر :کشید عمیق نفس

 خب؟ +

 .داره باز جراحی به نیاز -

 .کنید آماده عملو اتاق +

 .چشم -

 

 

 

 .شدم اتاقم وارد

 .زدم زنگ یاسین به و برداشتم گوشیمو

 جانم؟ :داد جواب سریع

 .پسرخاله سالم -
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 پرهام؟ خوبی .دکتر جناب به +

 کجایی؟ بی؟خو تو .مرسی -

 .داداش شرکتم .خوبیم ماهم +

 نمیخوای؟ نیرو -

 تحصیلی؟ مدرک +

 .کامپیوتر لیسناس -

 .بیاد بفرستش +

 !!!بودیا لنگ :خندیدم

 .بیاد هم االن همین بگو .تو جون آره :خندید

 .خدافظ .نکنه درد شماهم دست .چشم +

 .بیرون رفتم و گذاشتم میز روی رو گوشی

 .بود ایستاده در کنار آوش

 .دادم بهش رو یاسین شرکت آدرس و رفتم سمتش سریع

 .رسوندم عمل اتاق به خودمو سریع رفت آوش وقتی

********** 

 

 

 

 *بعد ماه دو*

 .انداختم خونه به نگاهی

 .شیک و بود کوچیک

 .بود خوب نفر یک برای

 .کردم پرت خودمو مبل روی

 .بزنم پرنیا به زنگ یه تا برداشتم گوشیمو

 .باران عکس به خورد چشمم گوشیم صفحه روی
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 .براش کشید پر دلم یهو

 .شدم خیره بهش باز و زدم ی*ا*ه*س*و*ب عکس روی

 .بودیم رفته باهم رو شیراز های کافه و ها رستوران کل ماه سه این توی

 .بودیم دیده رو شیراز دیدنی جاهای تمام

 .بخوره رقم ریدا دوسش دنیا یه که کسی کنار عمرت لحظات بهترین خوبه خیلی

 .گرفتم رو پرنیا شماره

 .داداش سالم :داد جواب سریع

 خوبی؟ .برم قربونت سالم +

 خوبی؟ تو .مرسی +

 اینجوریه؟ چرا صدات .ممنون -

 جوریه؟ چه +

 

 

 

 .حال بی و ناراحت -

 .شده تنگ برات دلم دیوونه خب +

 پیشم؟ میای .من عشقه شده تنگ برات دلم منم -

 ن؟؟؟ایما خونه بیام +

 .گرفتم خونه .آبجیم نه -

 چی؟؟؟ :زد جیغ تقریبا

 .بیا پاشو کنم می اس ام اس برات آدرسو .شد پاره گوشم پرده تر یواش یکم جونم آجی +

 پرهام؟ -

 دلم؟ جونه +

 .معرفتی بی خیلی -

 چرا؟؟؟ +
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 ؟؟؟ میشد چی اینجا گشتی برمی گرفتی خونه چرا خب -

 هم بابا به .زنیم می حرف اینجا بیا زود .کردم پیشگیری من .بیفته اتفاق قتل یه بود ممکن +

 .مونی می پیشم شب بگو

 .میام االن داداشی باشه :گفت ذوق با

 .رسیدم خونه به کمی و شدم بلند و گذاشتم میز رو گوشیو

 .اومد در صدای که بود شب  نزدیکای ساعت

 .م*ل*غ*ب تو پرید پرنیا کردم باز رو در همین

 .بودا شده تنگ واست دلم آخیش :زدم سرش ویر ای ه*س*و*ب

 

 .اندازه و حد بی بود شده تنگ دلم منم +

 .نشستیم مبل روی باهم و بستم رو در پا با

 نشی؟ عصبانی میدی قول بگم چیز یه داداش :گفت و گذاشت شونم روی سرشو

 .سته چی ببینم تا -

 .نمیشی عصبی بده قول نه +

 .کرد خواهش ازم چشم با کردم نگاهش

 .بگو .نمیشم عصبی چشم :دادم سرتکون

 .گفتم بابا به باران و تو درمورد دیشب راستش ...اممم :کشید عمیق نفس

 . باال پریدم

 خب؟؟؟ :کردم نگاهش تعجب با

 .بزنی حرف باهاش بری بگم بهت که گفت بابا خب ...خب +

 بشه؟ چی که بزنم فحر -

 .بیاد خواستگاریش بری خواستی اگه که کرد قبول بابا +

 واقعا؟؟؟ :کردم نگاهش باتعجب

 .اوهوم :داد سرتکون
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 مامان؟؟؟ +

 .بزن حرف باهاشون .خونه بیا فردا پرهام .دونم نمی اونو -

 .بزنم حرف باهاش بیام اونوقت نباشه تنم به سر میخواد مامان +

 

 

 

 .بود نگرانت همش دوماه این تو .داره دوستت مامان بهخدا .کنم می شخواه پرهام -

 .میزد زنگ بهم بار یه دوماه این تو بود نگران واقعا اگه نگران؟ :زدم پوزخند

 .زدیم می که بابا منو +

 چیز یه پاشو .میزنم حرف بابا با فردا .ها بحث این خیال بی .خود جای اونم خود جای شماها -

 .ریمبخو کن درست

 .کردم روشن رو تلوزیون و گذاشتم میز روی پامو

 .خورد زنگ گوشیم که بودم فکر تو

 .بود یاسین

 بله؟ :دادم جواب سریع

 .پرهام سالم +

 ؟ خوبی .یاسین داش سالم -

 خوبی؟ تو .مرسی +

 خبر؟ چه .ممنون -

 حالی؟ چه در هفته رهآخ .سالمتی داداش هیچی +

 .تعطیلم جمعه -

 .بیا توهم داریم همی دوره یه .خوب چه +

 ؟؟؟ مناسبت چه به -

 میای؟ .دورهمیه یه فقط هیچی +
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 مختلط؟ -

 .آره +

 ....عمرااا مختلط؟؟؟ مجلس تو بیام من .یاسین اع -

 .کرده دعوتم شریکم فابریک رفیق منم نیستم مجلس صاحب که من +

 .اووووووف -

 .بیای توهم نباشم تنها گفتم :خندید

 .دنبالم بیا .میام باشه +

 ای؟؟؟ دیگه امر :خندید

 .چاکریم +

 .گذاشتم میز روی رو گوشی و کردم قطع و تماس

 بود؟؟ کی +

 .یاسین -

 میگفت؟؟؟ چی .اع +

 .بیرون بریم باهم جمعه گفت -

 .بگیره نوبت زده زنگ اها :خندید

 .آره :خندیدم

 .گذشت پرنیا های بازی همسخر با شام

 .بودم شده خسته

 .بخواب برو پاشو ای خسته خیلی بمیرم :انداخت خمارم چشمای به نگاهی پرنیا

 

 

 

 .بخواب تخت رو برو تو میخوابم همینجا من :کشیدم ای خمیازه
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 .م*ی*ب*ا*و*خ*ی*م باهم خوب +

 .بخواب راحت اونجا هم تو راحتم اینجا من پرنیا نه -

 .بیارم پتو و بالشت واست کن صب داداش باشه :ادد تکون سرشو

 .کشیدم دراز مبل روی

 .نشدم هیچی متوجه و برد خوابم زود که بودم خسته انقدر

 نداری؟ کالس مگه آبجی بدو :گفتم پرنیا روبه و گذاشتم دهانم توی رو آخری لقمه

 .میام االن من برو تو .چرا :خورد رو چای تند تند

 .آوردم بیرون پارکینگ از رو ماشین و بیرون رفتم خونه از

 .اومد پرنیا تا گذشت دقیقه ده

 .ایستادم دانشگاه کنار

 .ایستاده پرنیا منتظر که دیدم رو باران دور از

 .دادم تکون دست براش و زدم لبخندی

 .رفت و کرد خداحافظی سریع پرنیا

 .کردم حرکت بیمارستان سمت سرعت به و زدم باران به چشمکی

********* 

 .کردم نگاه بابا به و نشستم صندلی روی

 .شنوم می خب -

 

 

 

 .حالش و گذشته زندگی و باران درباره زدن حرف به کردم شروع

 .باشه صبوری دختر باید پس .داشته سختی زندگی :انداخت بهم نگاهی با شد تموم که حرفام

 .هست :زدم کمرنگی لبخند

 داری؟ عکسشو +

 .گرفتم بابا مقابل رو باران تکی های عکس از کیی و شدم گوشیم گالری وارد
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 ؟؟؟ انشاءهللا هستن که هم روزه و نماز اهل :گفت و کرد مکثی بابا

 .دادم سرتکون

 .یاسمنه از بهتر قیافه لحاظ از خدایی :کشید عمیق نفس

 واقعا؟ :کردم نگاهش باتعجب

 برو دل تو و ناز و خوشکل رایشآ بدون باید دختر ...اه اه .عملیه جاش همه یاسمن چیه ...آره +

 .آرایشی مواد کلیو صد با نه باشه

 کنید؟ می چیکار بابا خب .باشماست حق :خندیدم

 .کنم کار مادرت رو باید .کن صبر فعال +

 .زدن مخ مراحل :داد ادامه و زد خبیثانه لبخندی

 برم؟ تونم می .بذارید پیش پا دونستید صالح هروقت .بابا باشه :خندیدم

 .بری تونی می پسرم، رهآ +

 ...بیرون رفتم اتاق از و کردم خداحافظی و زدم لبخندی

 .اومد در صدای که شدم، کتاب یک خوندن مشغول و نشستم میزم پشت

 .بفرمایید :گفتم و کرد ای سرفه تک

 

 

 

 .دارم کار باهاتون اومدن، غفران آقای دکتر آقای :شد اتاقم وارد منشی

 .هم تو رفت اخمام

 .بیاد بگو :کردم مکثی

 .چشم +

 .شد وارد غفران سرش پشت رفت که منشی

 .کردم سالم و شدم بلند پاش جلو ادب رسم به

 .سابق های رفتار اون بابت کنم خواهی عذر اومدم :گفت و نشست میز جلو صندلی روی

 .نبود الزم عذرخواهی +
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 .شرمنده .حال هر به -

 شد؟ چی :شدم بلند رفت در سمت و شد بلند

 بپرسم؟ سوال یه تونم می :داد سرتکون و برگشت متمس

 .حتما +

 بیمارستانی؟ رییس پسره نگفتی مدت این تو چرا -

 .نداشت لزومی :خندیدم

 .کردم نمی رفتار باهات جوری این و بود بهتر دونستم می اگه +

 .برید تونید می نیست مشکلی +

 .رفت خداحافظی یه با و داد تکون سر

 .زدم زنگ باران به و برداشتم گوشیمو

 .شد قطع بعد و خورد بوق تا چند

 

 

 

 .شد رد تمام اما گرفتم تماس چندبار

 .بود خاموش اونم زدم زنگ آوش به

 .بود خاموش اونم اینبار که زدم زنگ باران به باز گذشت دقیقه ده

 .بودن پرنیا با که افتاد یادم

 .زدم زنگ پرنیا به سریع

 .اینجا بیا پاشو پرهام اایوااااا :گفت شنید صدامو تا

 کجا؟؟؟ :گفتم ترس با

 .اینا باران خونه +

 افتاده؟؟؟ اتفاقی :پرسیدم نگرانی با و شدم بلند جام از ضرب یک

 ؟؟؟ افتاده اتفاقی باران واسه :زدم فریاد نشنیدم ازش جوابی

 .شد قطع بده جواب اومد تا
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 .گرفتم شوره دل

 .بیرون زدم بیمارستان از سریع و برداشتم رو چسویی و گوشی و آوردم بیرون رو روپوش

 .بود رانندگی همون نبود حواسم که چیزی تنها به رانندگی موقع

 .رسوندم خونشون به خودمو چطور نفهمیدم

 .جونم به افتاد عجیبی ترس شدم پیاده وقتی

 .افتاده باران واسه اتفاقی که میکردم فکر

 ...دمرسون خونشون به خودمو لرزون های قدم با

 ...بود باز در

 

 

 

 .شد وارد و کردم باز رو در آروم

 .بود آوش دیدم حیاط توی که کسی تنها

 .ترسیدم تنش توی مشکی لباس دیدن با

 .گذاشت شونش روی دستمو و رسوندم بهش خودمو سریع

 .برگشت سمتم

 .بود پدرمون ولی برامون نکرد پدری درسته :گفت گریه با و بغلم تو انداخت خودشو

 ناراحت بعد و نیفتاده خودش و باران واسه اتفاقی که شد راحت خیالم اولش حرفش این با

 .شدم

 ...کنه رحمتش خدا :زدم شونش پشت دستمو

 ...بودم رفته قبال که اتاقی همون سمت رفتم و کردم جداش خودم از

 .بود تهنشس اتاق از ای گوشه و بود پوشیده مشکی لباس خوب نهچندان حال همون با مامانش

 .اتاق دیگه گوشه هم پرنیا و باران

 .میگم تسلیت خانم سالم :گفتم مامانشون به رو

 .افتاد زدن نفس نفس به باز و داد زور به جوابمو



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

135 

 

 من تا مادرشون پیشه بره که فهموندم بهش چشم با انداختم پرنیا به نگاهمو و دادم تکون سری

 .باران پیش برم بتونم

 .شد بلند برداشت باران ونهش روی از دستشو پرنیا

 .نشستم کنارش و رسوندم باران به خودمو سریع

 .کشیدمش آغوش به بار اولین برای و انداختم دورش دستمو

 

 

 

 روی سرشو صدایی هیچ بدون و انداخت بهم نگاهی اومدم من بود شده متوجه تازه که انگار

 چیز همه پیش سال یازده پرهام میدونی :کرد زمزمه و ریخت اشک آروم و گذاشت سینم

 دوست خیلی آوشو منو اونم بودم عاشقش .محبت پر پدر یه و بود قوی مرد یه آرش بود، خوب

 داشت که معتاد و شکسته مرد یه شد آرش شد، رو و زیر چی همه افتاد اتفاق اون وقتی داشت،

 .پدر بگم بهش نتونستم من دیگه .میکرد خراب رو همهمون زندگیه

 وجود با فهمم می رفته که االن ولی واسمون نکرد ،پدری.باشم داشته دوستش نتونستم دیگه

 ...نیست دیگه که حیف ولی .داشتم دوستش بودنش معتاد و هاش کار همه

 .نداد رو بهش زدن حرف اجازه دیگه هقش هق

 .کردم پاک رو باریدن می وقفه بی که رو هاش اشک و زدم صورتش به دستمو

 چون میکنم درک نمیگم ...عزیزم باش آروم :گفتم آروم و زدم سرش روی ای *ه*س*و*ب

 خودشون نکن، گریه پس گرده، برنمی دیگه کردن گریه با که میگم اینو ولی .نکردم تجربش

 .من خانومه کن پاک اشکاتو شماها، نه بودن اتفاق این مسبب

 .بیرون رفتم خودم و سپردم پرنیا به رو باران

 .زدم زنگ مانای به و برداشتم گوشیمو

 جانم؟ :داد جواب خورد که دوم بوق

 .ایمان سالم +

 چشه؟؟؟ صدات .علیکم سالم -
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 که؟ نیستی بیمارستان .بیا پاشو تنهام دست کرده فوت آوش و باران پدر :کردم تلخی خنده

 .اومدم موشکی بفرستی رو آدرس .کنه رحمتش خدا .وای ای -

 

 

 

 .دفن جواز برای ارهبی پزشک هم گفتم و دادم بهش رو آدرس

 .میزد حرف باخودش و میرفت راه حیاط توی کالفه آوش

 .نشستم تخت روی و نرفتم سمتش نزنم بهم رو خلوتش اینکه واسه

 رو قبر سنگ و قبر گرفتن فهمید وقتی .گفتم بهش رو ماجرا و زدم زنگ بابا و برداشتم گوشیمو

 .گرفت عهده به

 .شدم خوشحال خیلی کرد رو اینکار بابا اینکه از

 .اومد در صدای کردم قطع رو تلفن همین

 .کردم باز رو در و رفتم آوش از قبل

 .شدن خونه وارد مسنی بسیار دکتر یه با ایمان

 نکردی؟ پیدا تر جوون :ایستادم ایمان کنار

 .بهتره جوون صدتا از همین ماشاال :خندید آروم

 .بود جسد که شدیم اتاقی وارد دکتره با

 .گذاشت دستش توی دستشو و زد کنار رو رنگ سفید پارچه و شستن سرش باال

 .نبود اتاق توی آوش آوردم شانس

 مرده؟؟؟؟ .سرده بدنش خیلی خیلی :گفت بعد ثانیه چند

 .متاسفانه بله :گفت ایمان که گرفتیم رو خندمون جلوی زور به ایمان منو

 باالسرش؟؟؟ آوردی منو چی واسه پس :کرد اخم دکتر

 .دفن جواز برای :گفت باحرص و داد سرتکون فهکال ایمان

 .شد نوشتن مشغول و برداشت ای برگه کیفش از و داد تکون سری دکتر
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 .بیرون رفتم و زدم ایمان شانه به دستی

 شد؟ چی :اومد سمتم آوش

 .کنیم دفنشون تونیم می فردا +

 ...قبر -

 .اس آماده فردا تا دادم سفارش :بریدم حرفشو

 .پرهام ممنون :زد تلخی لبخند

 .وظیفمه +

********** 

 .ایستادم پرنیا کنار و رفتم باران پدر سپردن خاک به از بعد

 .باشن ها همسایه از خورد می بهشون که بودند اومده نفری چند

 .شد دعوامون باهم شب اون که مردی و

 .بودن نشسته قبر کنار مادرشون و آوش و باران

 .ومد نمی ازشون صدایی

 ...میریزه اشک صدا بی که دیدم رو ارانب فقط

 .بریم باید عزیزم پاشو .جان آوش پاشو :گرفتم دستشو و آوش کنار رفتم

 .رفت و گفت تسلیت و داد دست باهاش و اومد سمتش بابا کردم بلند رو آوش که همین

 .باران سمت رفتم خودم و سپردم ایمان به رو آوش

 .بود برده رو مادرشون پرنیا

 

 

 

 .بودند رفته همه

 شی؟؟؟ بلند خوای نمی :گفتم فاتحه خوندن از بعد و نشستم باران کنار
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 .ببینن باهم مارو ها همسایه خوام نمی ....میام منم برو تو چرا :کرد پاک هاشو اشک

 .منتظرتم ماشین کنار عزیزم باشه :دادم سرتکون

 .داد تکون باشه نشانه به سرشو

 .ماشین سمت رفتم و شدم بلند کنارش از

 .کردم می نگاه رو باران دور از و کردم تکیه ماشین به

 .شد بلند

 .برداشت قدم و کرد پاک رو هاش اشک

 .شد نزدیکش مردی برداشت که قدم اولین

 .کردیم دعوا باهم که همونه فهمیدم کردم دقت که خوب

 .توهم رفت اخمام

 .کرد بیشتر سرعتشو باران

 .گرفت دستشو و ایستاد مقابلش و کرد مانع خودشو اون ولی

 .سمتشون رفتم و کنم تحمل نتونستم دیگه

 .نیا :گفت لب زیر و داد تکون سر من دیدن با باران

 .نرم تونستم می مگه

 به :گفتم عصبانیت با و کشیدم بیرون دستش توی از رو باران دست شتاب با و رسیدم بهشون

 زنی؟؟؟ می دست بهش حقی چه

 

 

 

 ؟ چیکارشی؟؟؟ تو مگه .خواد می دلم :انداخت باال شانه

 .نگو هیچی کنم می خواهش :گفت لب زیر که انداختم باران به نگاهی

 .نتونستم ولی

 .عشقمه :گفتم باران به اشاره با و عبوسش چهره به شدم خیره و کردم سپر سینه

 ...من روی رانداخت رو خشمگینش نگاه
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 .شد قرمز عصبانیت از

 .کنین ول توروخدا :گفت دلهره و ترس با باران

 .سرم پشت دادم هل رو باران دستم با

 .گرفتمش هوا تو که سمتم آورد و کرد مشت دستشو

 نمی زندت ببینم باران بر و دور تورو دیگه بار یه فقط دیگه باره یه :گفتم و دادم پیچ مچشو

 شد؟ تفهیم .زارم

 .بود شد خم خودشم که بودم داده پیچ دستشو انقد

 .کردم ول دستشو و زدم پوزخندی

 .رفت و کرد کج راهشو و نزد حرفی ولی گرفت سمتم تهدید نشونه به اشارشو انگشت

 بود؟؟؟ کی :کشیدم عمیق نفس گرفتم دستم توی رو باران دست

 .کرد سکوت

 بود؟؟؟ کی باران +

 .ایستادم نمیده جوابی دیدم

 .خودم سمت چرخوندمش

 

 

 

 .پایین انداخت رو سرش

 .باال آوردم رشوس بعد و کردم مکثی

 قولت .بگی بهم میفته اتفاقی هر دادی قول .کنی اعتماد بهم شد قرار باران :چشماش تو زدم زل

 چرا کنیم، حلش باهم هست مشکلی اگه خوام ،می.خوام نمی بدتو من باران رفت؟؟؟ یادت

 .رو سکوتت اون نمیشکنی

 .شناختمش نمی :داد تکون سرشو

 .مکشید بیرون دستش تو از دستمو

 .میگفت داشت اون اما بودم نگفته دروغ بهش وقت هیچ
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 ؟ بهم؟؟؟ میگی دروغ چرا ...میگن دیگه چیزه یه چشمات باران :گرفت گلومو بغض

 .کرد سکوت باز

 .دیگه بزن حرف د باهام؟؟؟ نیستی صادق چرا باران :زدم فریاد تقریبا

 .ماشین تو بریم .باش رومآ فقط تو .بهت میگم .پرهام باش آروم :گرفت دستش توی دستمو

 .افتادم راه همراهش و فشردم هم روی چشمامو

 .کرد سکوت باز نشستیم که ماشین توی

 بزنی؟ حرف خوای نمی :کردم نگاهش

 .کرد شروع و کشید آهی و کرد نگاهم

 .گفت بهم خودش گفته به رو ریز به ریز و مو به مو

 .بود همین همش :انداخت ونبیر به نگاهی و کشید آهی باز شد تموم که هاش حرف

 .هم تو رفت اخمام ناخوداگاه

 

 

 

 بود؟ کرده خواستگاری من عشقه از مرتیکه اون

 .زدم استارت و کشیدم پوفی

 .داشتم نگه خونشون دم

 .بزن زنگ بهم سریع داشتید کاری :زدم تلخی لبخند و کردم نگاهش

 .هستی که سیمر و ....و چی همه بابت ممنون .چشم :زد بخشی آرامش لبخند

 .شد پیاده و زد رویش ای ه*س*و*ب و برداشت دنده روی از دستمو

 .خدافظ .زندگیم باش خودت مراقب :گفت ببنده رو در اینکه قبل

 .رفت و بست رو در بدم جواب اومدم تا

 .کردم حرکت شد که خونه وارد

 .داشتم شک هاش حرف به

 .میکنه مخفی رو چیزی داره بازم کردم می حس
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 .خواستگاری رفتم می زودتر هرچه باید

 .بسه دیگه

 .باران دنبال بره مرتیکه اون بذارم دست روی دست تونم نمی

 .کنم صبر تونم نمی ولی عزادارن االن درسته

 .شدم بیمارستان وارد

 .جلوم شدن راست و خم به کردن شروع ها دکتر و پرستارها معمول طبق

 و بود کرده فرق باهام رفتارشون و اخالق رستانمبیما رییس پسره بودن فهمیده همه وقتی از

 .بودن خواری پاچه درحال تمام

 

 

 

 .کنه راضی رو مامان تا میزدم حرف بابا با باید

 .شدم اتاق وارد و گرفتم اجازه

 .کنه شروع بابا شدم منتظر و نشستم صندلی روی

 .شد هم طور همین

 .بود باوقاری دختر :گفت و کرد ای سرفه

 .کردم تایید حرفشو و زدم لبخندی

 داشتی؟ کارم خب +

 .بله راستش -

 .شنوم می +

 .خواستگاری بریم هفته این اخر که بزنید حرف مامان با :کردم صاف صدا

 بری هفتش ....سپردیا خاک به پدرشو امروز .پسر هولی چقدر :کرد نگاهم اخم با بابا

 .چیزیه خوب خجالتم دخترش؟؟؟؟ خواستگاری

 .کنیم اقدام باید زودتر هرچه کنم می فکر که افتاده اتفاقی راستش +

 ؟؟؟ اتفاقی چه :کرد نگاهم تعجب با
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 .دادم تحویل بابا به رو باران های حرف و کشیدم عمیق نفس

 .میزنم حرف باهاش خودت جلو خونه بیا امشب :داد تکون سر بابا

 .ممنون میام باشه :زدم لبخندی

 .خدافظ .برم من دیگه خب :سمتش رفتم و شدم بلند

 .بیرون رفتم و م*د*ی*س*و*ب گونشو و پریدم

 .لوس پسره :گفت که شنیدم صداشو

 .نشستم میزم پشت و شد اتاقم وارد

 .بستم چشمامو و میز روی گذاشتم سرمو

 .بودم شده خسته خیلی امروز

 .زدن صدا اسمو که شد گرم چشمام

 .یرونب رفتم اتاق از برداشتم رو گوشی و شدم بلند کالفه

********** 

 .بودم خونه در جلوی

 .میشدم خونه این وارد داشتم دوباره دوماه از بعد

 .بود مهم برام خیلی مامان العمل عکس

 .زدم در و دریا به زدم و دل

 .شد باز سریع در

 .رفتم باال ها پله از

 .کرد باز برام رو در و اومد ندا

 .ببینم چشماش تو تونستم می رو خوشحالی برق

 خوشحالی؟ خانوم؟ ندا چیه :گفتم و خندیدم کردم سالم اینکه از دبع

 .نشه خوشحال ببینه ماه دو بعد پسرشو آدم :کرد تازه نفسی

 داری؟ دوسم انقد یعنی :گفتم و زدم لبخندی
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 .خان پرهام پسرمی جای توهم :گفت خجالت با و انداخت پایین سرشو

 کنار میزاری رو خان پسوند و کشی می تخجال چی واسه داری دوسم و پسرتم اگه خب +

 اسمم؟

 .زد لبخند و باال آورد سرشو

 .شدم سالن وارد فرستادم براش چشمکی

 .شد بلند متعجب دیدنم با مامان

 .سالم :دادم سرتکون

 .سالم علیک :توهم رفت هاش اخم

 .اومد سمتم و شد بلند بابا

 .کردم سالم و زدم لبخندی

 .بشین بیا .پسرم یاومد خوش :فشرد دستمو بابا

 .نشستم ای نفره تک مبل روی و رفتم بابا سر پشت

 داری؟ مهمون بودی نگفته :گفت بابا به رو حرص با و انداخت بهم نگاهی مامان

 .ان خونه صاحب نیستن مهمون ایشون :زد لبخند بابا

 .باش راحت خونت صاحب با هم شما باال میرم من :زد پوزخندی مامان

 بازی بچه این .مریم کن بس :گفت بابا که میرفت بیرون در از داشت و کرد گرد عقب مامان

 .باشه اجباری ازدواج که نیست ما زمان چیه؟؟؟ های

 پشیمونی؟؟؟ االن تو :زد زل بابا به مامان

 .بودم پشیمون آره اولش :انداخت مامان به نگاهی بعد من به نگاهی اول بابا

 

 

 

 .بود دیدنی مامان قیافه

 . کنم می خواهش بابا :گفتم و کردم جمع خندمو زور به
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 .کشید عمیق نفس و مبل پشتی به داد تکیه بابا

 بذاری؟؟؟ خونه این تو پاتو نداری حق دیگه نگفتم مگه :کرد نگاهم عصبانیت با مامان

 میخواد خودش کسی با اونم .کنه ازدواج میخواد .بیاد گفتم من :گفت بابا که کنم باز لب اومدم

 .بگیره اجازه توهم از بیاد گفتم .باشم همراهش خوام می منم .داره سشدو و

 هست کی باشه؟؟؟؟ دومیش این که خواست اجازه من از کارش کدوم تو :زد پوزخند مامان

 دختره؟؟؟

 .آوا بگم بهتره یا باران ...پرنیا دوست :گفت بابا که بزنم حرفی اومدم باز

 کجا دونی می داری؟ خبر مالیشون وضیعت از ....خوبه :گفت بعد و کرد فکر کمی مامان

 زندگی

 کنن؟ می

 .دونم می بله -

 .نیستن ما خانواده حد در که دونی می پس محمد +

 .عالیه جناب خواهرزاده از بهتر اتفاقا -

 .شد سرخ عصبانیت از مامان

 .رفت بیرون سالن از و کوبید زمین روی پاشو خشم با

 .بکنید خواد می لتوند کاری هر :زد فریاد راه توی

 .انداختم بابا به نگاهی

 .دستش از کشیدم چی سال سی این من ببین :کشید پوفی کالفه و انداخت من به نگاهی اونم

 

 

 

 .گرفت ام خنده حرفش این با

 .زد صدامون شام برای ندا که خندید خودشم

 .بخوریم شام دونفری بودیم مجبور و نبود پرنیا

 .نشستیم تلوزیون روی به رو رفتیم اباب با شام خوردن از بعد
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 .بمون امشب پرهام +

 .باشم عذابش مایه خوام نمی .بهتره برم جون بابا نه -

 .نباشه حرف هم بزرگتر حرف رو مونی می اینجا امشب +

 .چشم :خندیدم

 خانم باران به زنگ یه برو من به بده رو کنترل این :گفت بابا که کردم می شبکه شبکه داشتم

 .بشیم مزاحمشون شب فردا نداره مشکلی مادرش اگه بگو بزن

 شب؟؟؟ فردا :کردم نگاهش تعجب با

 .اوهوم :داد سرتکون

 واقعا؟ +

 .کنه می تعجب هی من واسه اینجا نشسته دیگه برو د :زد بازوم به مشت با

 .شدم بلند و خندیدم

 .اتاقم توی رفتم

 .گرفتم رو باران شماره و کشیدم دراز تختم روی

 .سالم :داد جواب بوق چندتا از عدب

 خوبه؟ مامانت خوبی؟ .عزیزم سالم +

 

 

 

 داشتی؟ کارم جانم .خوابید و خورد هاشو قرص .خوبه اونم خوبی؟؟؟ تو مرسی -

 .گفتم بابا به راستش .خوبم منم +

 چیو؟ :پرسید تعجب با

 .خواستگاریت بیام خوام می و خوام می تورو اینکه +

 خب؟ -

 .بشیم مزاحمتون میده اجازه مامانت اگه که بگم هتب گفت بابا +

 .عزاداریم ما میگی؟ چی فهمی می پرهام -
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 فقط و فقط تو .سراغت بیاد من از زودتر تیمور نمیخوام .میگم چی فهمم می ... خانومم آره +

 .منی برای

 .بشه راضی مامان نکنم فک -

 .تگاریمخواس نباشه معلوم که میایم جور یه اصال .میشه راضی +

 ...آخه -

 .میان فرداشب بگو کرد قبول اگه .کن خبرم صبح فردا .که نداره آخه باران اع +

 ...پرهااااااام -

 نمی منو انگار میزنی حرف تو که اینطور .خواستگاری نمیام دیگه .بگی خواد نمی اصال +

 .خوای

 ....آخه پرهام نه -

 اول همون .دادی جوابمو جوری این ماه سه از بعد که ممنون خیلی .بگی هیچی خواد نمی +

 کردی؟؟؟ خودت دیوونه منو چی واسه خوام نمی گفتی می

 .بیا بگم که نیستم موقعیتی توی ولی دارم دوستت منم ...کنی می قضاوت زود انقد چرا پرهام +

 

 

 

 باران؟ -

 جانم؟ +

 .بزن حرف مامانت با کنم می خواهش -

 .کرد سکوت

 .کنم می خواهش باران -

 .خدافظ .دارم دوست .راحتی هرطور .باران باشه :گفتم که کرد سکوت باز

 .کردم قطع سریع و نشدم منتظر

 .دادم بیرون عصبانیت با نفسمو

 .گوشیم صفحه رو عکسش به افتاد نگاهم
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 دارم دوستت بازم روندی خودت از منو سکوتت با اینکه باوجود :زدم روش ای ه*س*و*ب

 .من دیوونه

 .پایین رفتم و گذاشتم تخت روی رو گوشی و کشیدم آهی

 .بود نشسته هنوز بابا

 .کرد نگاهم پرسشگرانه دید منو تا

 .نه االن گفت :انداختم باال شانه

 چرا؟؟؟ :کرد نگاهم تعجب با

 .منفی جواب صورتی به یا .بزنم حرف مامانم با تونم نمی گفت -

 .گذاشته سرکارت شاید +

 

 

 

 .خواد نمی منو فهمیدم ماه سه از بعد .زندگی عمر یه حرفه هک نیست بازی مسخره بابا -

 .نداره مشکلی

 که دارم دوست عشقم عزیزم جانم میگه بهت که دختری .میشی پیر نخور حرص حاال بابا ای +

 .نیست کار خیانت

 یه توهم خوابم می میرم من :گفت بابا که کشیدم موهام توی دستی کالفه و دادم تکون سرمو

 .دنبالش برو بعد .کرده دیر .بزن رنیاپ به زنگ

 .کشیدم دراز مبل رو رفتم و گفتم چشمی

 .رفت و گفت بخیری شب باباهم

 .بودم عصبی

 .نه بگه راحت انقدر تونست چطور

 .دارم دوسش من خدایا

 .بود دقیقه : انداختم دیواری ساعت به نگاهی

 .گرفتم رو پرنیا شماره و برداشتم رو خونه تلفن
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 .نداد جواب اما

 .نگرفتم جوابی بازم کردم تکرار بار چندین

 .بود خاموش گرفتم تماس که آخر بار

 .شدم نگرانش

 .نداشتم رو دوستاش از کدوم هیچ شماره

 .باشه رفته تونه نمی که هم باران و آوش با

 

 

 

 .انداختم می ساعت به نگاه و میرفتم راه سالن توی قرار بی

 ...نداشت اومدن قصد انگار

 ...خورد زنگ موبایلم که میرفتم راه داشتم هنوز

 کجایی؟؟ پرنیا :دادم جواب و کشیدم راحتی نفس پرنیا اسم دیدن با

 پاکدل؟؟ آقای :خورد گوشم به مردی صدای

 شده؟ چیزی ...بله :پرسیدم متعجب

 .اینجا بیایید میشم ممنون ...گرفتم تماس کالنتری از +

 شده؟ چی چرا؟_

 ...یشهم مشخص اینجا بیایید +

 ...کرد قطع و گفت

 ...رفتم بیرون خونه از عجله با و کوبیدم زمین پامو عصبی

 ...دونست می خدا بود کرده غلطی چه

 ...بودم نکرده که هایی فکر چه

 ...شدم کالنتری وارد

 ...بود بدی فضای

 ...شدم می اینجا وارد بود اول بار
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 ...کشید تیر سرم پرنیا و آوش دیدن با

 ...رفتم شونسمت عجله با

 ...اومدن سمتم و شدن بلند سریع هردوشون

 

 

 

 کنی؟؟؟؟ می چیکار اینجا تو :گفت پرنیا

 منه؟؟؟ سواله این :زدم پوزخندی

 ...انداخت پایین رو سرش تنها آوش

 ...بود شده فوت پدرش تازه که انگار نه انگار

 .راستش ... چیزه خب :گفت و کرد ای سرفه پرنیا

 ...داخل بیایید پاکدل آقای :شد حرفش دامها مانع سرباز صدای

 ...شدم اتاق وارد و دادم تکون تاسف روی از سری

 به مهمونی یک توی رو خواهرتون متاسفانه جناب ببنید :کرد شروع مقدمه بدون سروان جناب

 زیاد مصرف بهخاطر اونم نکردن فرار نفر دو این فقط مهمونی اون از ...گرفتند آقا اون همراه

 توقع واقعا ...شناسم می رو پدرتون من پاکدل آقای ...بودن مست حسابی که بوده بمشرو

 ...برید تونید می ...باشید مراقبشون ...ببینم ها مهمونی نوع این تو رو دخترش که نداشتم

 .بود کرده داغ سرم

 ...بود خورده الکل خواهرم

 ...بود فاجعه

 ...اومدم بیرون ریکالنت از چطور نفهمیدم که بودم عصبی اونقدر

 غلطی همچین تو نمیشه باورم :زدم داد پرنیا به رو آوش به توجه بی رسیدم که ماشین به

 ...نکنه درد بابام دست ...کردی

 .دادم خوردش به سیلی یه و دادم دست از کنترلمو

 ...کردم اشتباه :گفت گریه با و گذاشت روش دستشو
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 کردنش خاموش و موبایلش ندادن جواب اون و سکوتش اون اما بزنمش خواست نمی دلم

 .بود کرده عصبیم حسابی

 .باشه خونه از بیرون وقت این تا نباید اصیل خانواده یه از اونم دختر بگیره یاد نا میزدم باید

 .انداختم ساعت به نگاهی

  ساعت : .بود صبح 

 ...ماشین تو گمشو :کشیدم داد

 ...شد سوار حرفی هیچ بدون

 واقعا اگه جایی؟؟؟ همچین میبره عشقشو عاقل آدم ...آوره خجالت :انداختم شآو به نگاهی

 ...بروو ...آوش برو چی؟؟ یعنی ها کار این خواستگاری بیا داری دوسش

 ...خونه سمت رفتم و شدم سوار که بود ایستاده هنوز

 واقعا اگر پرنیا اما نمیگم کس هیچ به کاریتو گند این :گفتم و ایستادم اتاقم در روی روبه

 ...بدید انجام خواستید کاری هر بعد ...خواستگاریت بیاد بگو خوایید می همدیگرو

 .پتو زیر رفتم و پوشیدم راحتی لباس و شدم اتاقم وارد

 .داشتم پیام چندتا شدم متوجه بذارم بیصدا روی که برداشتم گوشیمو

 .کردم بازش سریع

 .بود باران از پیام تا سه

 حرف مامانم با صبح فردا .دادم جوابتو اونجوری که ببخش بخیر شبت .پرهام سالم :بود نوشته

 .بیایید .میکنم آمادش شب واسه زنم می

 ...بده جواب توروخدا پرهام :
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 ...کردم خواهی معذرت که من عشقم :

 .ندادم جوابشو ولی زدم لبخندی

 .فشردم هم روی چشمامو و گذاشتم عسلی روی رو گوشی

 .برد خوابم سریع که ودمب خسته انقدر

********* 

 .کردم باز چشمامو الی در صدای با

 بله؟ :گفتم و شدم خیز نیم

 .ایستاد در چارچوب توی پرنیا و شد باز در

 ؟؟؟ بزنم حرف باهات میشه :گفت که خوابیدم دوباره و انداختم بهش سردی نگاه

 .نخیر +

 .واسم میکنی اخم که نکردم کاری من آخه د -

 چه مهمونه تو که این از جدا ...خانما خانم کاره کلی دنبالت اومدم کالنتری تو که همون +

 .بخوابم بذار برو .کردی غلطی

 .شد بلند پاش صدای

 .بگو :نشستم تخت رو عصبانیت با نشست که کنارم

 ...نبود خوب اصال حالش رفتم آوش بهخاطر خب +

 میخوردید؟؟ مشروب باید نبوده خوب حالش -

 ...ببخشید حاال +

 

 

 

 شالق باید وگرنه ...بود آشنا سروان جناب که آوردی شانس :دادم تکون تاسف روی از سرمو

 ...بدبخت میخوردی

 ...ببخش رو آوش منو تو +

 .نکن تکرار دیگه توهم .نمیگم چیزی بابا به برو باشه :کشیدم دراز دوباره و دادم سرتکون
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 .گلم داداش چشم :ید*س*و*ب گونمو و شد خم

 .چنده ساعت ببینم که برداشتم گوشیمو

 .نشده خوانده پیام یه به خورد چشمم

 .شدم واردش سریع

 مامان با .بخیر صبحت جان پرهام سالم :خوندم شوق با و زدم لبخندی دیدم که رو باران اسم

 .بده جوابمو داشتی دوست .منتظرتونیم شب .کرد قبول کردم صحبت

 .گل خانوم میشیم مزاحمتون .بخیر شماهم صبح .خانومم سالم :کردن تایپ به کردم شروع

 ناراحتی؟ :داد جواب سریع

 .دلم عزیز نه :نوشتم بعد و نشستم تخت روی شدم بلند

 مطمئنی؟؟؟ :نوشت بعد ثانیه چند

 استیکر براش ❤ .نفسم آره :نوشتم سریع و فرستادم

 .اومد گوشی صدای که کردم مرتب رو تخت روی و شدم بلند بده جواب تا

 بری خوای می دونم می نمیشم مزاحمت دیگه .دارم دوستت خیلی پرهامی :خوندمش سریع

 .باش خودت مراقب .بیمارستان

 

 

 

 .طور همین هم تو .نازم گل دارم دوستت منم :نوشتم براش و خندیدم

 .پایین رفتم و گذاشتم جیبم توی رو گوشی و کردم عوض لباسامو

 .شدم رو به رو ندا عصبانیت با که شستم رو صورتم و دست همونجا و شدم آشپزخانه وارد

 .ببخشید .حاال خب :گفتم باخنده و نشستم میز پشت

 .بخور صبحونتو بشین .تو دست از :رفت ای غره چشم ندا

 .شد آشپرخانه وارد بابا که شدم خوردن مشغول

 .نشستیم باهم بعد و سالم و شدم بلند
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 زدی؟ حرف خانم باران با +

 .بریم تونیم می امشب که گفت ...بله -

 پرنیا؟ دنبال رفتی دیشب :گفت و خورد رو چای از کمی بابا

 .بله :فرستادم پایین دهانمو آب

 .شدند وارد مامان و پرنیا لحظه همون

 .نشست بابا کنار اکراه با و کرد اخم باز مامان

 ما قدم :گفت بابا که شدم بلند و خوردم چایمو سریع نشه بیشتری رنجش باعث اینکه بهخاطر

 بود؟؟ سنگین

 .اجازه با .بیمارستان برم باید .جان بابا نه +

 .خونه بیا ناهار -

 .لطفا باشید آماده .اینجا میام  ساعت شب .ممنون نه +

 .بیارید تشریف خواد نمی شماهم :کردم پرنیا به نگاهی

 

 

 

 چرا؟؟؟ :کرد نگاهم ناراحتی با پرنیا

 .خدافظ .نیا تو .گفتم که همین +

********* 

 .شدم آسانسور سوار سریع و رفتم باال بیمارستان های پله از

 .شدم اتاقم وارد سریع و کردم پرسی احوال و سالم پرسنل همه با

 .بیرون رفتم اتاق از و برداشتم رو گوشی و پوشیدم رو روپوش

 .دیدم رو ایمان دور از

 .رفتم سمتش و دادم تکون دستی براش

 ما؟؟؟ سمت اومدی تو عجب چه :گفت کردیم سالم هاینک از بعد

 .ندیدید شما .سمتتون اومدیم همیشه ما :زدم شونش به
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 میزنی؟؟ شاد خبره؟؟؟ چه +

 !خواستگاری میرم دارم :باال دادم ابرو

 .جااااان اااااای :خندید بلند

 .کردن نگاه بهمون برگشتن تعجب با همه

 .که نیست خواجه کوه .ها بیمارستانه :رفتم بهش ای غره چشم

 ...ببینم بیا :خندید آروم

 اع؟؟؟ :گفت و کرد مکث لحظه یه

 چیه؟؟؟_

 

 

 

 .نیستن عزادار اینا مگه +

 .چرا -

 .برو بعد بشه خشک باباش کفن بذار ....بکش خجالت ...بع +

 .کنم صبر تونم نمی -

 .نیست خیلی که روز  بابا +

 تو؟؟؟ میگی چی .گذره می سال  من به ولی روزه  اوووووووف -

 .بشید خوشبخت ایشاال هعی ...واال بگم چی +

 .خودت قسمت ایشاال :خندیدم

 .ایشاال :خندید اونم

 .برم روتو +

 .زدن صدا اسممو معمول طبق که بده جواب اومد

 .رسوندم اتاق به خودمو و شدم جدا ازش سریع

********* 

 .انداختم مخود به آیینه تو از نگاهی و پوشیدم رو شلوارم و کت
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 .بودم شده خوب

 .بیرون اومدم خونه از و زدم ادکلنی کار آخره و رسیدم صورتم به کمی و کردم شونه موهامو

 .خریدم می شیرینی و گل میرفتم باید

 .رسوندم فروشی گل به خودمو سرعت با و خریدم رو شیرینی

 .خونه در جلو رفتم و شدم ماشین سوار سریع و گرفتم شیک خیلی قرمز رز گل دسته یه

 

 

 

 .بیرون بیان تا زدم بوق

 .بیرون اومدن پرنیا و مامان و بابا و شد باز در

 .کردم سالم و شدم پیاده

 .شد سوار بده جوابمو اینکه بدون مامان

 .شد سوار و داد تکون سری تاسف یر از بابا

 .نیام :کرد نگاهم ناراحتی با رفتم پرنیا سمت

 .اوهوم +

 ؟؟ چرا؟؟؟ -

 بعد بشه حل من مسئله بذار .بدید آب به گل دسته ترسم می .خانوم ببینی آوشو نباید امشب +

 خدافظ .تو برو .نداره اخالق که بینی می .رسیم می هم تو به

********* 

 .کردم پارک کوچه سر رو ماشین

 میکنن؟؟؟ زندگی اینجا :گفت و انداخت اطراف به نگاهی و شد پیاده اکراه با مامان

 .بله :ادمد سرتکون

 .أه +

 بذار هاتو ادا این رفتیم هم اونجا .کنی خرابش امشبو نکن سعی مریم :رفت ای غره چشم بابا

 .کنار
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 .ای محله همچین تو بیام میشه چندشم خب محمد اوووو +

 

 

 

 این دنبال شهر پایین اومدی تو که داشت کم چی یاسمن مگه خب :کرد من به رو بعد

 دختره؟؟؟

 .داره کم کال اسمنی :گفتم باطعنه

 می نهی و امر واسم که شما نه کنم زندگی باهاش خوام می من درضمن :کرد نگاهم اخم با

 .کنی

 .کردم حرکت بابا و مامان جلوی و برداشتم رو شیرینی و گل

 .زدم در رسیدیم که خونه به

 .شد باز در بعد لحظه چند

 .بود آوش

 .کرد وسی*روب و داد و دست آوش با بابا

 .شد وارد همیشگیش های غرغر همون با مامان بعدش

 .من هم کار آخره

 .شدم داخل و دادم آوش به رو شیرینی و گل

 .انداخت بیرون به نگاهی ببنده رو در اینکه قبل آوش

 .گرفتم منظورشو

 بریم بیا .نیومده :رفتم ای غره چشم و کشیدم و گرفتم دستشو

 .اها :گزید لبشو

 ...اها :خندیدم

 .رسیدم مامان به
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 .آوردم بیرون هامو کفش

 .میشه خونه وارد کفش با داره مامان دیدم که داخل برم قدم یه اومدم

 .خونن می نماز اینجا ....کفشاتون ...خانوم مریم :گفتم گوشش در و رفتم کنارش

 .داخل رفت و درآورد هاشو کفش و زد پوزخند و داد بیرون نفسشو حرص با

 .اومدن استقبال به خودش و باران مامان

 .بود پوشیده مشکی و ای سورمه لباس

 .بود شده ناز خیلی

 .کردم سالم بهش لب زیر و کردم نگاهش لبخند با

 .نشست زمین روی بابا

 .بود کرده خودش شیفته منو بابا بودن ساده و بودن خاکی همین

 .بود ایستاده هنوز مامان اما

 .گهدی بشین :گفت آروم و کرد نگاهش اخم با بابا

 زمین؟؟؟ رو :داد جواب اروم اونم

 .بردی آبرومو بشین د .بشنی شن و ریگ رو میخوای انگار زمین رو میگی همچین :بابا

 .نشست بابا کنار و گفت غلیظی اه مامان

 .آشپزخانه توی بود رفته باران

 .بود نشسته اتاق اول هم مامانشون

 .نشست من کنار و اومد هم آوش

 ...نرفته یادم دیشبت کار :وشزان رو گذاشتم دستمو

 

 

 

 .کرد سکوت و انداخت پایین رو سرش

 مناسبی وقت ومدیم، می االن نباید که دونم می خانوم ببنید :گفت و کرد صاف صدایی بابا
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 .کنه رحمت رو همسرتون خدا شدیم، مجبور خان پرهام این های گفته طبق اما نیست،

 .بشن خوشبخت جوون دوتا این ایشاال چشم، یرو قدموتون :گفت و کرد تشکر باران مامان

 .موافقم کامال من یعنی حرفش این با

 .مادر بیار چایی جان باران :گفت و کشید عمیق نفس شد تموم که حرفش

 .بیرون اومد چای سینی با باران

 .کرد تعارف بابا به اول

 .کردم تشکر ازش لبخند با باباهم

 .مامان به بعد

 .خورم نمی :انداخت باران به ینگاه عصبانیت با مامان

 .خورم نمی که گفتم :گفت تند و تحکم با مامان کشید که دوم بار به

 .من سمت اومد و کشید عقب باران

 ...شرمنده :گفتم زده خجالت و کردم نگاهش برداشتم رو چای فنجون

 .بود گرفته سکوت رو خونه فضای

 .داشتم استرس

 ...جواب واسه نه

 ...بشه برادرش و مادر و باران خاطر رنجش باعث و بزنه حرفی مامان اینکه بهخاطر فقط

 

 

 

 قیافت خانوم مامان آخ :گفتم دلم تو میکردم نگاه فرش های گل به داشتم که طور همین

 .اینجاست دلش دخترتم بفهمی وقتی دیدنیه

 اصل رس برم بهتره خب :شکست رو سکوت قفل بابا که میزدم حرف خودم با و بودم افکارم تو

 دربست خودشم قلب این قلبه، متخصص و سالشه  میبینید اینجا که ما پسره این مطلب،

 .میخوادش دل صد نه دل یه شما، دختر اختیار در گذاشته

 .میشد تر عصبی هرلحظه مامان اما بست نقش لبام روی لبخند حرفش این با
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 ؟نه .باشن طور همین هم جان باران کنم می فکر :داد ادامه بابا

 .انداخت پایین سرشو

 .کردم نگاهش زدم لبخندی

 .بهش زدم زل

 .بود انداخته رو بودم داده بهش که رو گردنبندی

 .کردم اشاره گردنبندش به چشم با آورد باال که سرشو

 .گرفت دستش تو قلبشو

 نداری؟ حرفی شما خانم باران :گفت بابا که بگم چیزی اومدم

 بی که بقیه مثه نه باشه عاشقم همیشه میخواد دلم طفق :گفت و کرد من به نگاهی باران

 .کنن می فراموشت مدت یه بعد و معرفتن

 که بودن نفر چند با نیست معلوم خانم :گفت و زد پوزخند مامان که بزنه حرفی اومد بابا

 .نباشه اونا مثه پرهام خواد می دلشون

 .کردم نگاه مامان به تعجب با

 

 

 

 من دختر خانوم :گفت باران مامان که انداختم پایین سرمو خجالت با و گرفتم دندون به لبمو

 .دارید نگه رو خودتون احترام نیست، ها کار این اهل

 .معلومه :انداخت باران به نگاهی مامان

 ما جای دیگه اینجا محمد شو بلند :گفت بابا به رو و شد بلند جاش از ها گرفته برق مثله بعد و

 .نیست

 .دیگه پاشو :گفت بابا که یکردم نگاهش گنگ بابا

 .شد بلند بابا

 .کردم نگاه مادرش و باران به به شرمندگی با

 منتظر میخوام، معذرت شما از همسرم طرف از من :گفت و رفت مادرش و باران سمت بابا
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 .خدانگهدار اجازه، با هستم، جوابتون

 .رفتم بابا سر پشت

 .شد اینجوری یهو چرا دونم مین ببخشید، :گفتم رسیدم که مادرش و باران به

 .پسرم نداره اشکال :گفت مادرش

 .کردم حرکت و شدم ماشین سوار حرص با

 .کرد می نگاه بیرون به مامان و بود گرفته ضرب شیشه روی من از تر عصبی هم بابا

 .شدم پیاده همراهشون رسیدم که خونه دم

 .ندهشرم باشه، نشده ناراحت مامانش ایشاال :گرفت دستمو بابا

 .بخیر شبتون دشمنتون، :زدم لبخند

 .داخل نمیای +

 

 

 

 .ممنون نه -

 .باش مراقب بسالمت برو +

 .چشم -

 .نکنه درد دستتون :کردم مامان به نگاهی

 .خودم خونه سمت افتادم راه و شدم سوار سریع

 .کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض لباسمو حوصله بی

 .زدم زنگ باران و برداشتم گوشیمو سریع

 .نگرفتی جوابی اما زدم زنگ بار چند

 .بخوابم کردم سعی و کردم پرت میز روی رو گوشی عصبی

********** 

 .شد بلند ساعت صدای

 .کردم باز چشمامو زور به
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 .کردم ساعت به نگاهی

 .بود :

 .نمیرفتم بیمارستان ها جمعه من و بود جمعه خداروشکر

 .رونبی رفتم کردم مرتب رو تخت روی شدم بلند

 .بخورم نفره یک صبحانه یه تا کردم روشن رو ساز چای

 .کردم آماده رو چی همه

 

 

 

 .بودم خونه تو کاش

 .بود معلوم شامم و ناهار و صبحانه حداقل

 .اومد خونه در صدای که میکردم نگاه دیوار و در و نشستم میز پشت

 .رفتم در سمت تعجب با

 .خونه تو پرید پرنیا کردم باز که رو در

 .آشپزخانه تو رفتم و دادم جوابشو حوصله بی

 .شدم خوردن مشغول و ریختم چای

 .ندیدم تو حسی بی این به داماد یعنی -

 .پرنیا داماد کدوم +

 .نشست روم به رو تعجب با

 میگی؟ چی +

 .ازدواج این به بده رضایت باران مامان نکنم فکر چی، همه تو زد گند مامان :دادم سرتکون

 .حتما برده آبرو .ااااااااه -

 .جوری چه اونم +

 .مامان بدون برید امشبم بسه، باشه پشتت که شو،بابا مامان بیخیال اصال .....اممممم -

 .نداد تلفنمو جواب +
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 .اونجا برید خبر بی امشب شما .داشته حق خب -

 .نمیشه امشب +

 چرا؟؟؟ -

 

 

 

 .فردا باشه دعوتم، جایی +

********** 

 .گشتم یاسین دنبال چشم با و دمش پیاده ماشین از

 .بود ایستاده در کنار که

 ...داد تکون برام دست

 .رفتم سمتش سریع

 .سالم +

 شدید؟ سهیل ستاره شما یا نداریم سعادت ما پیدایی؟ کم دکتر، جناب به +

 .پسرخاله بوده بنده سعادتی کم :خندیدم

 .بریم :گذاشت کمرم پشت دستشو

 .بفرمایید +

 .بود باال لیخی موزیک صدای

 .کرد سالم میشد سختی به

 .شناختم نمی رو کسی جمع تو

 .شدیم اصلی سالن وارد

 .شدن نزدیکمون همدیگه دست در دست پسری و دختر

 ...دادیم دست هردو با

 .النا نامزدم ایشونم هستم کامران من :گفت پسره
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 .جان کامران خوشبختم :زدم لبخند

 .هست جا باال بفرمایید همینطور، منم -

 .نشستیم سالن آخر های صندلی از دوتا روی رفتیم یاسین با و زدم لبخندی

 .آوردن نوشیدنی

 .گذاشتم مقابلم میز روی و برداشتم پرتقال آب

 خبر؟ چه یار از خبر؟ چه :گفت یاسین

 !خواستگاری رفتیم دیشب یاسین ...هعی +

 خب؟؟؟ خب :گفت شوق با

 .چی همه به زدن گند جانتون خاله +

 چرا؟؟ اع؟؟؟ -

 .خواهرت خاطر واسه +

 .چندوقت این تو کرده بیچارمون اوه اوه -

 چرا؟ :کردم نگاهش تعجب با

 .گفتن خونه تو تورو اسم انقد شدیم کچل .پرهام میگه میاد راست میره چپ :داد سرتکون

 ...عخی :خندیدم

 یاسمن اون پرهام اااووووه :گفت و زد دستم به یاسین که شدم ام میوه آب خوردن مشغول

 نیست؟

 .کردم نگاه کرد اشاره که جایی به آوردم باال سرمو

 .بود یاسمن

 

 

 

 ...نهههههه :گفتیم و کردیم نگاه همدیگه به همزمان هردومون
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 میفهمه تا .گذاشت مگه کنیما خلوت خواستیم بار یه :گرفت ضرب میز روی دستش با یاسین

 .میگیره ردتو هستی جایی

 .بیخیال :مکشید عمیق نفس

 .پرهام اوووو :خورد گوشم به صداش

 .توهم رفت اخمام ناخواسته

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو پسر وااااو :کرد نگاهم ذوق با

 .عشقم بود شده تنگ برات دلم چقدر دونی نمی وای :گفت یاسین به توجه بی

 .خانوم یاسمن سالم علیک :گفت یاسین که گذاشتمش جواب بی و زدم پوزخند

 اینجایی؟ توهم یاسین واااای :پرید باال سمنیا

 .میشنوید فردا رادیو از هم منو صدای توراهم نمکدون نه :خندید یاسین

 .کردم نگاه یاسین به خنده با

 .داشتنی دوست و بود محشر یاسین بود نچسب یاسمن قدر هرچه

 میکنم عوض مولباس نریا جایی پرهامی :گفت من به رو و رفت یاسین به ای غره چشم یاسمن

 .میام

 .دادم سرتکون

 .بریم کن جمع پاشو پاشو اوووووف :گفت یاسین رفت که یاسمن

 .آخرش تا باشیم بذار اومدیم که حاال .بابا کن ول أهه +

 .بریم پاشو .شناسمش می داداششم من ...واستا میشه شر میاد ...میخاره دندت و دل پرهام -

 

 

 

 مشغوله ببینه .اومده ام قدیمی رفقای از یکی وایسیم اونجا بریم :ایستادم کنارش و شدم بلند

 .میره گیریم نمی تحویلش و تعریفیم

 .بریم بیا خب خیلی +

********** 



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

165 

 

 .بودیم زدن حرف مشغول ای گوشه یاسین و سپهر دوستم با شام از بعد

 .جلومون آورد رو نوشیدنی از پر سینی خدمتکاری

 .نباشه الکلی وقت یه که کردم نگاه ها نوشیدنی توی عادتم طبق

 .کردم تشکر لبخند با و برداشتم آلبالویی آب

 .برداشتن همونو من از پیروی به هم یاسین و سپهر

 .گرفت قرار کنارمون پسری با یاسمن لحظه همون

 .میخوری چیه اینا اههه :کشید دستم از رو لیوان

 .مسته که فهمیدم هاش حالت و لحنش از

 توهم؟؟؟ میخوری ....شربته :مگرفت ازش رو لیوان

 .کردن صرف قبال انگار جون پرهام نه :زد پوزخند یاسین

 .بود کنارش که پسری رو افتاد و کنه کنترل خودشو نتونست ولی و ایستاد صاف یاسمن

 .داشت نگهش و کرد بغلش اونم

 .خوردم رو شربت از کمی و خندیدم

 .ببریدش بیایید بعد اتاقا این از کیی توی میبرمش نیست خوب حالش :داد سرتکون پسره

 

 

 

 بابا برو :گفت لب زیر یاسین

 .شد کم سالن نور

 .وسط بودن رفته همه

 .پسر و دختر

 .بودیم سپهر و یاسین و من بودن ایستاده کنار که کسایی تنها

 .خورد زنگ یاسین گوشی که گفتم می سپهر به بیمارستان تو موقعیتم از داشتم

 .برم باید من داداش :گفت ردک قطع که رو تماسش

 شد؟؟؟ چی ؟؟؟ کجا +



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

166 

 

 .کرده تصادف دوستام از یکی -

 .میام منم خب +

 .بیار ملنگو و مست اون وایسا تو پرهام نه +

 .خدافظ برو .باش مراقب باشه :خوردم خندمو

 .رفت و کرد خداحافظی هم سپهر با

 وسط؟؟؟ بریم نمیای :گفت آروم سپهر

 .برو تو .ممنون نه +

 .کردم تنهایی احساس رفت که پهرس

 .میرفتم باید دیگه

 .افتاد یاسمن به یادم که شدم خارجش در از

 .نداشتم چشمشو که بس بمیره و بمونه همونجا بذارم خواست می دلم چقدر که آخ

 

 

 

 .کجاست یاسمن که پرسیدم ها خدمتکار از

 .تواتاق برم میترسیدم

 .نمیشه حالیش چیزی که مست آدم

 .کردم باز رو در نینگرا با

 .بود افتاده ای دونفره تخت روی یاسمن

 .کردم وارد در به ای تقه

 .باال پرید یاسمن

 .منتظرتم بیرون :گفتم و کردم بهش پشتمو سریع وضعیتش دیدن با

 .کرد هدایت داخل به و من دستش قوی نیروی که بیرون برم در از اومدم تا

 .داشت نگه رو من زور به که بیرون بیام دستش زیر از اومدم

 .بود شده بیشتر من از زورش انگار
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 ...نشه بد های اتفاق به منجر که دارم نگه دور ازش خودمو که کردم سعیمو تمام

 .داد نتیجه هام تالش

 .شدم جدا ازش

 .ایستاد روم به رو

 .حیایی بی چقدر بفهمی که زدم اینو :گفتم و گوشش تو زدم سیلی

 که نیستم آدما اون از من بفهمی زدم اینم :گفتم و زدم اونجا سیلی و بردم دیگش طرف دستمو

 .میکنی فکر

 .بیرون اومدم اتاق از عصبانیت و حرص با

 

 

 

 .نشستم ماشین توی

 ...نرسه یاسین به دستم مگر

 .میکشی نقشه واسم

 .کرده تصادف دوستت

 .گرفتم تماس یاسین و برداشتم گوشیمو

 .سالم الو :داد جواب سریع بعد ثانیه چند

 .سالم علیک +

 شدی؟؟؟ برزخی چرا -

 کرده؟؟؟ کاری یاسمن :داد ادامه خنده با

 آره؟ کرده تصادف دوستت که ....بیشعور میزنی نارو واسم توهم ....زهرمار :گفتم عصبانیت با

 .... میکنم کاری

 .ببین بیا بیمارستانم االنم گفتم راست عزیزت جون به :کرد قطع حرفمو

 ؟؟؟ ارستانبیم کدوم +

 .نمازی بیمارستان -
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 .میام االن +

 ...حیا بی دختره

 ...خرم منم بده انجام کاری میتونه کرده فکر :زدم پوزخند

 .شدم وارد و کردم پارک کناری رو ماشین

 کنید؟ می کار چی اینجا دکتر :پرسید تعجب با و اومد نزدیکم دیدنم با نگهبان

 

 

 

 .اجازه با .بزنم سر اومدم اینجان اقوام از یکی +

 .کردم بخش وارد خودمو

 .دیدم صندلی روی یاسین

 .رفتم سمتش

 .شد بلند ازجاش من دیدن با

 .سالم +

 .سالم -

 .نداره خبر هیچی از روحم من .بوده نقشه بگی اگه بهخدا کرده؟ چیکار یاسمن ؟؟؟ شده چی +

 .بیا دنبالم .خب خیلی -

 .اتاقم تو رفتیم یاسین با

 .کردم تعریف بهش رو ماجرا

 .واقعا ببخش .ام شرمنده من پرهام .رو دختره این نکشتم من اگه :شد بلند جاش از عصبانیت با

 .باش آروم اوه +

 .واست میشه شر نمون گفتم -

 .شه نزدیک بهم نزاشتم حتی نترس +

 .بگم خاله و مامان و بابا به باید .میاد بر هرکاری اون از -

 .باشه خودمون بین .نفهمه کس هیچ .کن ولش نه +
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 .نگرانم براتو -

 .جام همین من داشتی کاری .دوستت پیش برو .باشی نگران خواد نمی چی؟ واسه +

 

 

 

 .بود صبح نزدیکای

 .بودم نزاشته هم رو چشم

 .بود شده تنگ باران واسه دلم

 .بود نداده جوابمو میشد روز دو

 .کردم نگاه ساعت و برداشتم گوشیمو

 .بود صبح پنج ساعت

 .بیرون رفتم اتاقم از و کشیدم ای خمیازه

 .شدم بیمارستان نمازخانه وارد وضو گرفتن از بعد

 .بخونم نماز خواستم می وقت چند از بعد

 .بود شده تنگ دلم

 .کشید سمتش به دلمو بیشتر هم دیشب اتفاق

 .میشدم نزدیک بهش بیشتر باید

 .خوندم نمازمو سریع

 دوست رو باران چقدر که دونی می خودت خدایا :کردم زمهزم لب زیر و کردم تکیه دیوار به

 هم از نزار قسم مهربونیتو خدایا ...نکن تلخ کامم به رو زندگی خدایا ...بدم دستش از نزار دارم

 .شیم جدا

 .رفت باال قلبم ضربان

 ...باران ...باران ....باران

 ...دیوونه دلتنگتم چقدر که آخ
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 ...صدات واسه کشیده پر دلم

 .شدم بلند و گفتم علی یا

 .نکن امیدم نا :گفتم وار زمزمه بیرون برم اینکه از قبل

 .اتاقم سمت رفتم میده جواب اینکه امید به

  تقریبا ساعت : .بود 

 .نمازخونه تو بودم مونده طوالنی چقدر

 .نشست لبم روی لبخندی

 .زدم زنگ باران به و برداشتم گوشیمو

 بله؟ :شد وصل بوق چند خوردن چند از بعد

 .بود آوش صدای

 .جان آوش سالم :گفتم گرمی به

 خوبی؟ .خان پرهام جناب سالم +

 میره؟ پیش خوب کارا خوبی؟ تو .قربانت -

 .نکنه درد دستتم ... عالی ... خداروشکر -

 میکنه؟ چیکار تو دست باران گوشی آوش ...شکر الهی +

 .ببره گوشیشو رفت یادش داشت قرار کسی با راستش -

 داشت؟ قرار کی با :پرسیدم تعجب با

 .نگفت نمیدونم +

 .افتاد جونم به دلهره

 

 

 

 .زد چنگ دلمو ته چیزی
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 .منتظرم ها نره یادت .بزنه زنگ بهم بگو بهش اومد هروقت اوکی +

 .برسون سالم .چشم باشه -

 کی؟؟ به دقیقا :گفتم شیطنت با

 .دیگه خانواده :کرد مکثی

 .خدافظ .برسونید مادر به سالم شمام .چشم اها +

 .بیرون رفتم در از و پوشیدم رو روپوش و گذاشتم میز روی رو گوشی

*********** 

 .بود ظهر طرفای

 .کشیدم دراز اتاقم داخل تخت روی خسته

 .بودن داده انجام رو سختی عمل

 .شد بلند گوشی زنگ صدای

 .زدم شیرجه گوشیم سمت به و زدم لبخندی

 .رفتم وا اسم دیدن با

 .کرد عوض غم با جاشو لبم روی لبخند

 .کردم رد رو تماس

 .میزنه هم زنگ بهم ازش میاد خوشم خیلی

 .موبایل صفحه به زدم زل و کشیدم دراز تخت روی دوباره

 

 

 

 .منتظرتم بدجور که دونی بزن،می زنگ باران :عکسش به زدم نگاهمو

 .کردم نگاه رو ودیمب گرفته تکی یا باهم که هایی عکس و شدم گوشیم گالری وارد

 :کردم زمزمه لب زیر رو رسید ذهنم به که ای ترانه تنها

 بارونه که اسمت مثل "

 معصومه که چشمات مث
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 هست خوبی حس باشی تو

 آرومه قلبم هستی تو

 میخونم رو اسمت دارم

 آوازم میشه تر داره

 بارونی تو بارونی تو

 نازم گل امیدی تو

 بازم شده ابری هوا

 میخواد روتو دنیام همه

 پاهات چیک چیک صدای

 افتاد زندگیم راه تو

 تنگه دلم شی ابری تو

 میبارم وقفه بی بازم

 و حس این میدونن همه

 دارم دوست بارونو من که

 

 

 

 بارونه که اسمت مثل

 معصومه که چشمات مث

 هست خوبی حس باشی تو

 آرومه قلبم هستی تو

 میخونم رو اسمت دارم

 آوازم میشه تر داره

 بارونی تو رونیبا تو

 " نازم گل امیدی تو
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 )باران برای فالحی،_مازیار(

 .رفتن راه به کردم شروع و شدم بلند تخت روی از

 ...داشتم دلشوره

 ...بودم نگران

 داره؟ قرار کی با

 ...میذاره قرار دیگه یکی با اما بزنه حرف من با نیست حاضر

 .گرفتم رو باران شماره و برداشتم رو گوشی

 .نداد جواب رو لیاو تماس

 .داد جواب بوق چند خوردن از بعد رو دوم تماس

 ...بود خودش

 

 

 

 .نشست لبم روی لبخندی

 .سالم +

 .سالم :داد جواب سرد

 خوبی؟؟؟ باران؟؟؟ -

 .آره +

 نمیدادی؟؟؟ جوابمو روز چند این چرا -

 .داشتم کار +

 .بودم تنگتدل چقدر دونی نمی باران نداشتی؟؟؟ آزاد وقت دقیقه یک یعنی -

 .بود شده تنگ دلم منم :گفت بغض با و کرد تغییر لحنش

 همو؟؟؟ ببینیم +

 .آره -

 .دنبالت میام .صوفی رستوران االن همین +
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 .نیا اینجا نه نه :گفت هول

 چرا؟؟؟ -

 .میام خودم ... میکنم خواهش پرهام +

 .کن حرکت االن همین .باشه :گفتم نبود راضی دلم اینکه با

 .دافظخ .باشه +

 .پیچید گوشیم توی بوق صدای که بدم جواب اومدم

 ...دادم تکون سر کالفه

 

 

 

 .رفتم بیرون بیمارستان از سرعت به و کردم عوض لباسمو

 ...برم خالی دست نمیخواست دلم

 ...ناراحته دستم از میکردم احساس

 ...بودم ها دیوونه مثه روز چند این تو

 ...میرسیدم آرامش به امروز

 ...بود شده تند بمقل طپش

 .داشتم نگاه فروشی طال جلوی

 .پایین رفتم و برداشتم رو پولم کیف

 .داشتم ایمان خودم سلیقه به اما داره دوست طرحی چه دونستم نمی

 .کردم انتخاب رو ساده حال عین در و شیک ست نیم یک

 ...انگشتر و گوشواره و گردنبند

 .بود اومده خوشم خیلی خودم

 .بیرون ومدما و کردم حساب

 .نبود دلم تو دل

 ...شد نمی که حیف بشه برطرف کامل تنگیم دل تا کنم بغلش دیدمش وقتی خواست می دلم
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 .ایستادم رستوران نزدیک

 .داخل رفتم و گرفتم دستم توی رو جعبه

 ...کردم نگاه رو اطراف

 ...بود نیومده

 

 

 

 .نشستم و کردم انتخاب رو دنجی جای

 .دیگه اومد می باید .انداختم ساعت به نگاهی .تمگذاش میز روی رو جعبه

 ...شدم بلند ناخواسته .دیدمش دور از که زدم می ضربه زمین روی پام با

 .بود پوشیده ای ساده مشکی و سفید مانتوی .فهمیدم رو تنگیم دل عمق دیدمش وقتی تازه

 هم روی روبه .ردک سالم و زد لبخندی اونم .کردم نگاهش لبخند با .برو دل تو همیشه مثل

 .نشستیم

 :گفت که کردم می نگاهش خیره

 کنی؟ می نگام اینجوری چرا_

 :زدم لبخند

 .روز چند این تالفی_

 :گفتم بعد و انداختم پایین سرمو و کردم مکثی

 ناراحتی؟؟؟ ازم_

 :گفت سریع

 .که باشه ناراحت عشقش از تونه نمی که آدم ....نکردی کاری تو ...اصال نه_

 :گفتم شرمنده لحن یه با

 .بدهکارم خواهی معذرت یه من_

 چی؟؟؟ واسه_

 .مامانم رفتار و حرف واسه_
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 :کشیدم سمتش رو جعبه

 

 

 

 .خواهی عذر واسه اینم_

 ...روح بی ...سرد سرده .دیدم نمی چهرش توی رو حسی هیچ .کرد بازش و برداشت رو جعبه

 باران؟؟؟ :کردم نگاهش اخم با

 بله؟؟ -

 نیومده؟؟؟ خوشت_

 .جان پرهام مرسی ...خوشگله خیلی نه -

 .نداشت رو تو قابل_

 :گفتم که کرد می نگاه داشت هنوز

 خوری؟ می چی_

 .بخوای تو هرچی ....اممم_

 بخوام؟؟؟ من_

 .آره _

 .زد صدا رو گارسون که بزنم حرفی اومدم

 .کردم می نگاهش حرف بدون .دادیم سفارش برگ کباب

 پرهام؟ :گفت که

 دلم؟ انج :گفتم ذوق با

 .روزه آخرین امروز _

 :خندیدم

 .مجردی روز آخرین_
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 .بودم کرده سکوت .شدیم خوردن مشغول .چیدن میز روی و آوردن غذارو .زد محوی لبخند

 .برام بود ناشناخته ...عجیب حس یه .خورد می وول دلم ته چیزی

 .نبود غذا به میلم ولی بودم گرسنه اینکه وجود با .خوردم سره یک و برداشتم رو آب لیوان

 باران؟ _

 جانم؟ _

 و من دل مهم اما نیست راضی مامانم درسته عقد، واسه محضر بریم که باشید حاضر فردا _

 .رو ماجرا کنیم تموم بیا دیم، می لفتش چرا خورده، گره هم به وقته خیلی تو و من دل .توئه

 :کشید آهی

 .بزنم حرف مامانم با باید_

 :گفت و کرد مکثی

 نباشیم؟ باهم اگه حتی دارم دوست خیلی که دونی می_

 این تو جونی که وقتی تا زنه، می هنوز قلبم که روزی تا خورم می قسم من نباشیم، باهم چرا _

 .خورم می قسم !باهاتم همیشه بد، روزای تو خوب روزای تو تنه،

 !تلخی رنگ !غم رنگ .کرد می فرق لبخندش رنگ بار این

 :کردم نگاهش تعجب با

 .خوردم قسم باران نداری؟؟؟ اعتماد بهم_

 .بخور غذاتو !عزیزم دارم اعتماد _

 .رفتم بیرون رستوران از باران با شد تمام که غذا

 :کرد نگاهم

 

 

 

 باشیم؟؟ باهم امشب تا میشه_

 :گفتم مشتاقانه
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 .حتما_

 .شدیم ماشین سوار

 بریم؟ کجا _

 ببینم؟ و خونت میشه -

 : زدم چشمک

 !ها خودته گردن دادم دست از کنترلمو من و رفتیم اگه_

 .خندید باالخره

 . دارم اعتماد عشقم به من کنی، نمی کاری هیچ _

 .خونه سمت رفتم و زدم لبخندی

 :گفتم و برگشتم سمتش راه های وسط

 بگیریم؟؟؟ دستتو هست اجازه_

 :زد بهم لبخندی

 !نخیر_

 .گیرم می اجازه یچ واسه اصن !خواد می دلم عشقمی !دیگه نکن نامردی _

 .لطفا باشه رانندگیت به حواست !پرهااااام -

 .دنده رو گذاشتم دستمو .رو به رو به شدم خیره حرص با

 

 

 

 هم گرفتن رو دستش واسه باید من اونوقت کنن، می بغل عشقشونو پسرا همه( گفتم دلم تو

 )بگیرم اجازه

 )خودم برا متاسفم( زدم پوزخند

 .کردم می حس خودم رو سنگینشو های نگاه .کردم پلی رو آهنگی شد تموم که حرفم

 .داشتم نگه خونه جلوی

 :گرفت قرار کنارم باران کردم، باز که رو در
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 ؟ بگیرم رو دستتون هست اجازه_

 :گفتم تالفی برای

 .نخیر_

 .شدم مجتمع وارد و گفتم و این

 دستش توی محکم و کشید بیرون جیبیم توی از دستمو که رفتم می باال ها پله از داشتم

 .گرفت

 .زدم لبخند

 )بدم دستش از نذار نگیر، ازم هارو لحظه این خدایا( گفتم دلم تو

 .نبودم نظم بی ایمان مثل خداروشکر .شدیم خودم واحد وارد

 :نشست مبل روی بعد و کرد اطراف به نگاهی باران

 .نازه و کوچولو چه_

 .رهدا خواب اتاق هم دوتا نه؟؟؟ خوبه نفر دو به _

 :داد سرتکون

 

 

 

 .عالیه زوج یه واسه_

 .تو و من واسه .ما واسه _

 !هاش نگاه !لبخنداش !رفتاراش !هاش حالت .شد خیره زمین به و انداخت بهم نگاهی

 .زدم زانو پاش جلو و شدم نزدیکش .داشت فرق گذشته روزای باهمه

 کنی؟ نگام میشه _

 .کرد نگاهم و آورد باال سرشو

 چته؟ وزامر بگی میشه _

 :انداخت باال شانه

 .نیست چیزیم_
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 :شد بلند مبل رو از

 داری؟؟؟ هم چیزی یخچالت تو_

 .نیاوردم خودم روی به اما .گرفت دلم گفت می دروغ بهم داشت باز اینکه از

 .هست چی همه _

 .سالن توی برگشتم سریع و کردم عوض رو لباسم و اتاقم تو رفتم و شدم بلند زمین رو از

************* 

 .بود شب یازده ساعت

 .بودیم گذاشته پا زیر رو شیراز تمام

 

 

 

 .کردم می افتخار داشتنش از .بود کنارم چون گذشت خوش بهم سردش رفتار اون وجود با

 .داشتم نگه کوچشون جلوی

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 !قلبمه تو همیشه جات !دارم دوستت خیلی .رو آخر روز این نکن فراموش وقت هیچ پرهام_

 :زدم ای ه*س*و*ب روش و گرفتم دستشو اجازه بدون بار این

 !روز بهترین !عشقم زدی رقم روزمو بهترین امروز !کنم نمی فراموش که معلوم_

 :گفت و کرد نگاهم

 !روز آخرین و_

 :کردم تاکید

 .مجردی روز آخرین و_

 .شدم پیاده همراهش .شد پیاده .زد تلخی لبخند باز

 :گفتم که رفت می داشت

 .بگو بهم کرد، کاری باز تیمور اگه باش، خودت مراقب باران_

 .کرد خداحافظی و باال آورد دستشو و داد تکون سرشو فقط
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 .خونه سمت رفتم و شدم ماشین سوار و فرستادم براش ای ه*س*و*ب

********** 

 .بود گذشته شب اون از روزی چند

 .بزنم زنگ باران به خیلی بودم نکرده وقت که بود شده شلوغ سرم انقدر

 

 .بود کرده تنگ و وقتم حسابی بیمارستان، خوده توی جلسه دانشگاه، تو مختلف های جلسه

 نمی کارهاشو این دلیل .بودم شده کالفه .داد نمی جواب زدم می زنگ که هم چندباری همون

 !اومد نمی اما کنیم عقد بود قرار .فهمیدم

 .نشستم بیمارستان محوطه های صندلی از یکی روی مرفت و بیرون اومدم بخش توی از

 .بود انداخته جونم به لرزه دلهره اما نبود سرد هوا .بود ماه دی اواخر

 ...ممتد بوق بعد و خورد بوق چند .زدم زنگ بده جواب اینکه امید به بار این

 !انگار نه انگار اما بیاد خودش تا کنم می صبر گفتم هی .کنم درک تونستم نمی .بودم گیج

 !بود شده تموم صبرم دیگه

 !نداد جواب اما گرفتم تماس باهاش باز .خونشون در برم کنم عوض لباسمو تا رفتم باال ها پله از

 هزار .رسید ذهنم به فکر هزارتا راه تو .بیرون رفتم بیمارستان از کردم عوض لباسمو سریع

 فکر

 .بود رفته باال قلبم ضربان .کرد می درد سرم !جورواجور

 می نزدیکتر هرچه .شدم کوچه وارد و کشیدم عمیق نفس .کردم پارک سرکوچه رو ماشین

 .لرزید می دستم .ایستادم خونشون در جلوی .داد می بدتری گواهی دلم شدم

 .زدم ضربه در به و بردم باال دستمو آروم

 .شد باز زدم در که دوم دفعه

 .شد شوکه دیدنم از .گرفت قرار روم به رو آوش

 .سالم ...س _

 هست؟؟؟ باران .سالم _

 .سرکاره نه _
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 :زدم کنارش در جلو از

 مطمئنی؟_

 .پرهام بگم دروغ چی واسه آره_

 .میگه دروغ بهم داره وقته چند اون چون _

 ...پرهام _

 :کردم قطع حرفشو

 نمیده؟ هامو تلفن جواب چرا !بگو تورخدا افتاده اتفاقی اگه آوش_

 ...شراست ......بگم چی _

 .گذاشتم روش دستمو و کشیدم عمیق نفس .بود گرفته درد قلبم .بده ادامه نذاشتم

 :اومد سمتم آوش

 .پرهام بزنم حرفی تونم نمی من_

 :دادم سرتکون

 !بیاد !بیاد فقط .منتظرشم همیشگی کافه پنج ساعت عصر بگو بهش_

 .بیاد میگم باش، آروم !باشه !باشه _

 آورده کم نفس .کرد می درد قلبم .اومد برق و رعد صدای .رونبی زدم خونه از عصبی باحالت

 .بودم

 قطره اولین .باشه نیفتاده اتفاقی هیچ کردم آرزو و فشردم هم روی چشمامو و دیوار به زدم تکیه

 .گرفت شدت بارون .انداختم آسمون به نگاهی .صورتم رو افتاد بارون

 .شدم سوار و رسوندم ماشین به خودمو سریع
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 .خورد مشامم به غذا بوی شدم که خونه ردوا

 .بودم بارون خیس .کنه می درست ساالد داره که دیدم رو پرنیا و کردم آشپزخانه به نگاهی

 دراز تختم روی .کردم عوض لباسمو و شدم اتاقم وارد حرفی هیچ بی و بستم رو در آروم

 .بود شده کمتر قلبم درد .کشیدم

 .گذاشتم مه روی چشامو و کشیدم عمیق نفس

*********** 

 .خورد در به ای تقه

 بله؟ :گفتم جون بی

 .شد باز در

 :کردم نگاه پرنیا به و کردم باز چشمامو

 چیه؟؟ _

 ناهار؟؟؟ نمیای _

 مگه؟ چنده ساعت _

: _ 

 :شدم بلند جام از سریع

 نکردی؟ بیدارم زودتر چرا_

 بری خوای می هرجا بعد بخور ور ناهار بیا .نشدی بیدار اما کردم صدات بارهم چند اومدم _

 .برو

 

 

 

 :بره که کردم اشاره بهش دست با

 .برو تو آبجی باشه_

 پیراهن یه .بپوشم خوبی و خاص چیزه تونستم نمی .کردم باز رو لباسم کمد در رفت که پرنیا

 .کشید نمی غذا به میلم .بیرون رفتم و کردم شونه موهامو .مشکی شلوار یه با ساده سفید
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 :گفت پرنیا که میپوشیدم داشتم وهام کفش

 .که نخوردی ناهار داداش_

 .خدافظ .سیرم .خوام نمی _

 :کرد نگاهم حرص با

 .سالمت به_

 .دیدمش می زودتر هرچه خواست می دلم

 دهانم.بود رفته باال قلبم ضربان باز .داشتم نگه کافه جلوی .کردم حرکت بیشتری سرعت با

 .بود خالی نشستیم می اونجا رفتیم می همیشه که یمیز .شدم کافه وارد .بود خشک خشک

 .سمتم اومد گرفت می سفارش که پسری .نشستم سریع و رفتم سمتش و زدم لبخندی

 :گفتم دارید میل چی پرسید تا

 .لطفا آب لیوان یه_

 .کردم تکیه صندلی به و خوردم رو آب از کمی .آورد سریع و رفت و داد تکون سری

 .بود خودش .کردم نگاه سرمو پشت برگشتمو .خورد مممشا به آشنا عطری بوی

 .مشکی تماما لباسی

 .نشست کوتاهی مکث بعد و گرفت قرار روم روبه

 

 

 

 .سالم -

 :کرد نگاهش لبخند با

 ؟ خوبی .سالم_

 خوبید؟ شما .ممنون _

 :کردم نگاهش تعجب با

 شما؟ شدم االن بودم، عشقم و پرهام دیروز تا شما؟_

 سفارش اسپرسو قهوه دوتا عادت طبق .باز اومد پسره همون .گزید لبشو و تانداخ پایین سرشو
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 .دادم

 :گفتم و گذاشتم میز روی رو دستم

 ندادی؟ هامو تماس از کدوم هیچ جواب روز چند این چرا_

 .تونستم نمی _

 مگه باران .رو محلی بی همه این دلیل برام بدی توضیح کامل میشه تونستی؟ نمی چی یعنی -

 ؟ میده عذابم دوریت و دارم دوستت چقدر ونید نمی

 :گفت بود پایین سرش که طور همین و کشید عمیقی نفس و فشرد هم روی چشماشو

 دوستت گفتم !مجبورم ولی بگم سخته کارهامو، این دلیل بگم اومدم بزنم، حرف که اومدم_

 .جداست هم از ما سرنوشت !تقدیریم تسلیم ما ولی دارم هنوزم دارم،

 :کردم نگاهش عجبت با

 عاشقمی؟ که گفتی نمی تو مگه میگی؟ چی فهمی می باران_

 :کرد نگاه بهم غم با

 

 

 

 !عجیبه برسی اگه پرهام نرسیدنه تو عاشقی اصل_

 :خوردم بغضمو

 .میرم می تو بی !منی گمشده نیمه تو باران_

 :کرد نگاهم اشک پراز چشمای با

 ماله ما ی نیمه بدونیم .باشیم فهمیده همو تخواس می فقط .خواست نمی هم برا مارو خدا_

 .باشیم دیده مونو نیمه خواست فقط نیست من

 :گذاشتم قلبم روی دستمو

 میگی؟ چی ببینم بزن حرف درست باران_

 :گفت بریده بریده خورد که قهوشو از کمی و داد پایین دهانشو آب

 .کنم می ازدواج دارم من ....من پرهام ...من_
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 !شد حس بی بدنم

 !لرزیدم

 !گرفت گلومو بغض

 !کردم می خفگی احساس

 گفت؟ چی

 :کردم نگاه چشماش تو غم با

 راحتی؟ همین به_

 :غلطید سفیدش پوست روی چشمش از اشک قطره

 .سخته خودمم واسه !!نه_

 

 

 

 :گفتم بغض با

 کنم؟ می ازدواج دارم بگی رحمانه بی انقد تونی می چطور باران_

 !مجبورم _

 :کشیدم عمیق هیآ و کردم مکثی

 بزنی؟ کنار منو خاطرش به حاضری که هست کی_

 بگم تونم نمی_

 .کشید سمتم و گذاشت میز روی رو بزرگی تقریبا کیف و برد پایین دستشو

 ین که هایی هدیه تمام .کشید تیر قلبم داخلش وسایل دیدن با .کردم باز رو درش و شدم خم

 .بودم داده بهش مدت

 آوردی؟ چی واسه رو اینا باران _

 !دارم نگهشون تونم نمی _

 :گذاشت شونش روی رو کیفش

 .بهتره جفتمون واسه اینجوری .کنیم فراموش همو بهتره_
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 !!وایسا :گفتم و رفتم سمتس برداشت که قدم یک و شد بلند

 .کرد نگاهم و برگشت

 :گفتم زد می موج توش بغض که باصدایی

 .بدی رو کردی عاشق که قلبی جواب باید_

 .باریدن می وقفه بی هاش کاش

 :گفتم دوباره که رفت دیگه قدم یه من، به کرد پشتشو

 

 

 

 بدی، پس من به هامو خاطره تموم باید بگی، من به باید که مونده چیزایی یه هنوز وایسا_

 بعد شی دیوونه خودم مثل باید هم تو بری، زد سرت به اینجوری وقت هر تونی نمی باران

 !بری

 که این بدون .کشیدم صورتم روی دستمو .شد خارج کافه از دو حالت با و داد تکون سرشو

 .افتادم زمین روی و شد سست هام زانو .بودم ریخته اشک بفهمم

 که بود من قلب مهم شکست، که بود من دل مهم .نبود مهم اما میکردن نگاه بهم داشتن همه

 بود ام شدم له غرور مهم شد، پاره پاره

 :دمکر زمزمه لب زیر

 !دیگه یکی بخاطر زنی می کنار منو تو اونوقت !تو خاطر به دادم دست از خانوادمو من باران_

 !نزار تنهام وقت هیچ گفتی می بود این

 :شد بلند هقم هق

 !شکستی قلبمو تووووو !!باران گذاشتی تنهام تو_

 .گرفتم دستم توی رو جعبه .رفتم میز سمت .شدم بلند زمین روی از

 !تولد روز یکی و آشنایی اول روز یکی .بودم خریده براش که ای حلقه هردو

 .کردم پاک هامو اشک .شدن می رد جلوم از برق مثه هاش خاطره کردم، می نگاه هرکدوم به

 .نشستم ماشین فرمون پشت .زدم بیرون کافه از و برداشتم رو جعبه و گذاشتم میز روی رو پول
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 .گذاشتم کناری صندلی روی رو جعبه

 !لرزیدند می تامدس

 !کرد می درد قلبم

 !شد می منفجر داشت سرم

 

 

 

 .زدم زنگ پرنیا به و برداشتم گوشیمو

 :داد جواب سریع

 .سالم_

 :کردم باز لب زور به

 ...کافه بیای میشه ...پرنیا ...پ_

 شده؟؟؟ چی اینجوریه؟؟؟ چرا صدات پرهام -

 .باش زود !بیا فقط _

 .فرمون روی گذاشتم سرمو .بعق صندلی روی کردم پرت رو گوشی

 )کنم می ازدواج دارم !کنم می ازدواج دارم( :بود گوشم تو حرفش

 باال سرمو و کردم پاک رو اشکیم های چشم .شیشه به زد کسی که بود گذشته چقدر دونم نمی

 .بردم

 .بود پرنیا

 سمت و گرفت دستمو سریع پرنیا .نداشتم تعادل .شدم پیاده و دادم حسم بی بدن به تکونی

 .نشست ماشین پشت سریع پرنیا .کردم رها صندلی روی خودمو .برد عقب صندلی

 .کنه می زمزمه لبش زیر رو چیزی داره که دیدم می فقط !میره کجا فهمیدم نمی

 :کردم باز لب سختی به

 ؟ پرنیا_

 :انداخت بهم نگاهی آیینه تو از
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 پرنیا؟ جان_

 

 

 

 :گفتم لکنت با

 ...باران ...با ...ب _

 .شد حرفم ادامه مانع گلوم توی بغض

 :داد تکون سرشو

 .داداش دونم می_

 .نشستم صاف و خوردم تکونی حرفش با

 :کردم نگاهش حس بی

 دونستی؟ می تو _

 .داد تکون مثبت نشونه به سرشو بعد و کرد مکثی

 :پرسیدم آروم و کردم حفظ کنترلمو

 کیه؟ دونی می_

 .کرد سکوت و شد پشیمون اما بگه تا کرد باز لب

 :گذاشتم شونش روی دستمو

 !آوش جون !بگو عزیزه واست اگه پرهام جون !توروخدا_

 .داشت نگه کناری رو ماشین

 :کشید عمیقی نفی

 ...تیمور ....تی ....با ....با_

 ...مردم کلمه یک همین با

*********** 
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 .عروسیه یک که گفت بهم پرنیا دیروز .پوشیدم رو ام مشکی شلوار و مشکی پیراهن

 !!امشب

  ماه دی آخر !

 .ایستادم آیینه روی به رو

 عروسی امشب !پسر توهمه هات اخم چرا !پرهام اع :گفتم باخودم دادم می فرم موهامو داشتم

 !خوشبخته دیگه یکی با اون ناراحتی؟ چرا .ساختی می باهاش رویاهاتو که کسی !عشقته

 )بدبخت اون بدون تو و خوشبخته دیگه یکی با اون(گفتم بلند و زدم پوزخند خودم به اینجا

 زیر و انداختم گردنم رو بود داده بهم باران که گردنبندی .کردم صاف رو پیراهنم .زدم ادکلن

 .خورد گوشم به پایین از پرنیا صدای .شدم خارج اتاقم از .کردم پنهان لباسم

 .کردم ازب رو اتاقش در آروم .شد راحت خیالم نیست اتاقش توی که این از

 .بود تخت روی امشبش های لباس

 .داشتم برش .بود میز روی عروسی کارت .میزش سمت رفتم و زدم پوزخندی

 .داماد و عروس اسم با بود نوشته روش زیبایی شعر

 .آقایی تیمور و سعادت باران

 .بیرون اومدم اتاق از و گذاشتم جیبم توی رو کارت

 .رفتم پایین ها پله از

 :اومد سمتم مدیدن با مامان

 .پرهام نداری رو به رنگ بمیرم الهی مادر؟؟؟ خوبی_

 

 

 

 :دادم تحویلش تلخی لبخند

 .ندارم شما دلسوزی به نیازی و خوبم_

 .رفت عقب قدم یه و انداخت پایین سرشو مامان
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 :کردم بابا به رو

 من؟ با ندارید کاری_

 .نک فراموش هم رو مسئله اون !باش خودت مراقب !جان بابا نه_

 :دادم سرتکون

 .کنم می سعی_

 .بیرون زدم خونه از و کردم خداحافظی

 .بود بهمن اول

 .من نابودی روز

 .باران عروسی روز

 .من شدن محو روز

 .باران خوشبختی روز

 !خواست می پاک هوای دلم

 !خواست می زدن قدم دلم

 .بیرون رفتم خریدم رو بود نظرم مد که چیزی و شدم داروخونه وارد

 !کافه به رسیدم تا رفتم راه انقد

 .خورد رقم توش خاطرهام که ای کافه

 

 

 

 باران و من همیشگی میز .بود تر خلوت دیگه روزهای از .داخل رفتم و کردم باز رو در آروم

 هم

 .اومد نزدیک بود حمید هم اسمش که پسره .نشستم صندلی روی و رفتم .خالی

 :گفت بگم چیزی من اینکه از قبل

 ؟ اسپرسو قهوه دکتر آقای_

 پ :دادم تکون سرمو و زدم تلخی لبخند
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 .دوتا_

 ندارید؟ الزم دیگه چیزه .حتما _

 .بیارید برام هم خودکار و کاغذ یه میشه گه_

 .چشم _

 .شب واسه میشه آماده داره حتما االن .زدم زل باران خالی جای به

 تنها اون و اون مرد تنها من .باشه کنارم عروس لباس یه با بارانم خواست می دلم چقدر که آخ

 !من همراه و همدم

 مرد امشب از !دیگه یکی همراه و همدم میشه داره امشب از( گفتم دلم در و زدم پوزخند

 )دیگه یکی میشه اون زندگی

 .کاغذ و قلم اینم دکتر بفرمایید :حمید

 :زدم ای خسته لبخند

 .ممنون_

 .جلو سمت دادم هل هارو قهوه از یکی

 .گذاشتم جلوم رو کاغذ و کشیدم عقب کمی رو خودم قهوه

 

 

 

 .نوشتم می براش باید

 کنم، باورش بود سخت هنوز.لرزید می دستم .بمونه باقی لحظاتم آخرین از شاید که چیزی تنها

 !بکنی تونی نمی کاری تو و کنه می ازدواج داره عشقت بدونی سخته

 !سخته

 !سخت خیلی

 .گذاشتم چشمام روی ستمود سریع .افتاد کاغذ روی اشکم قطره

 !نشیم ما باران، و من که کرد کاری سرنوشت .اینه ما سرنوشت .کردم می گریه نباید

 .ببینمش نتونم حتی دیگه که کرد کاری
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 شده پاره قلبم !بود شکسته دلم .نیست آسون من برا که جدایی .بشیم جدا ازهم خواسته خدا

 ...غرورم !بود

 !بود شده له غرورم

 !رفت اما نره فتادما پاش به

 !روز این از ازهمه، سرنوشت، از زندگی، از !بودم کالفه

 .بنویسم هامو حرف تمام ولی بنویسم کم کردم سعی .نوشتن به کردم شروع و براشتم رو قلم

 اومدم و کردم حساب .شدم بلند و خوردم قهومو .گذاشتم عروسی کارت کنار و کردم تا رو کاغذ

 .بیرون

 !بگیره بارون بود ممکن لحظه هر !من دل مثله !بود گرفته !بود ابری هوا

 .اومد برق و رعد صدای برداشتم که اول قدم .گذاشتم جیبم توی باهم رو نامه و عروسی کارت

 .بود گرفته رو گلوم بدی بغض !افتادند می زمین روی آروم ها قطره

 

 

 

 !کردم می خالی خودمو باید بود، وقتش

 .غلتیدند می صورتم روی هم سره پشت هام اشک !بستم چشمامو

 !کنم می گریه دارم فهمید نمی کسی

 اطرافم به نگاهی .کردم توقف رسیدم که جایی به .رفتم می راه بسته چشم انگار !بود خوب این

 .انداختم

 این به داشتن دور از رو نفر دو .توهم رفت هام اخم ناخوداگاه .بودم اینا باران کوچه جلوی

 .ناومد می سمت

 .ببینم تر واضح تا کردم پاک رو خیسم چشمای

 !بود خودش

 !باران

 !من شده تموم زندگی
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 !من رفته برباد زندگی

 !دید دور از منو اونم

 !ایستاد

 .شد جدا ازش تیمور که گفت تیمور به چیزی

 شوهر زن یک به چشمم نباید داره، شوهر اون .کردم می فکر بهش نباید .انداختم پایین سرمو

 .برداشتم قدم بود پایین سرم که همونطور و شدم رو پیاده وارد .باشه دار

 .کردم برخورد چیزی به بعدی قدم

 .آوردم باال سرمو آروم

 

 

 

 !بود باران

 !کردم یخ

 :گفتم کنان من من

 .ببخشید ...بب_

 .کنم می خواهش _

 .نپرسم چیزی تونستم نمی

 نه؟ من چرا تیمور؟؟ چرا نپرسم تونستم نمی

 :کردم باز لب یسخت به

 ؟ نه من چرا تیمور؟ چرا کردی؟ خراب رویاهامونو چرا باران ؟ کردی رو اینکار چرا باران_

 باران

 .بزن حرف خدا رو تو

 .انداخت پایین سرشو

 :گفتم آروم و کردم باز لب اما آورد هجوم بهم بدی بغض

 .ببازم توروهم نمیتونم .باران باختم چیمو همه من_
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 .کرد نمی نگاه منو اما آورد باال سرشو

 :فرستاد پایین دهانشو آب

 !خدافظ .منتظرشیم ما که نمیشه اونجوری همیشه_

 !رفت و گفت

 .فهمیدم نمی اما کردن بارم چیزی و برخوردن بهم زیادی آدمای .شدم خشک سرجام

 :بود گوشم توی حرفش

 

 

 

 )منتظرشیم ما که نمیشه اونجوری همیشه(

 :زدم پوزخند

 .عجیبه برسی وقتی نرسیدنه تو عاشقی اصل خودت قول هب باران آره_

 همراه جمعیت با خودمو .برم راه تونستم نمی .بودن شده سنگین هام لباس .بودم خیس خیس

 .برم راه بتونم شد، باعث خورد بهم که کسی اولین .کردم

 .داشتم دوست هامو قدم بارون زیر .کرد کاری نمیشد اما بودن شده خیس کامال کارت و نامه

 )نوشت بد نوشت هرچه سرنوشت(گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .افتادم راه و کشیدم غلیظ آهی

************ 

 .داشت نم زمین اما نمیومد بارون دیگه

 بود شب هشت .انداختم ساعت به نگاهی .بودند شده خشک تقریبا من های لباس

 .بودم نشده هوا شدن تاریک متوجه که بود عجیب

 .انداختم ساعت هب نگاهی باز

 .شده شروع عروسی جشن یعنی این و بود شب هشت ساعت

 .خوندم رو آدرس و آوردن بیرون رو کارت

 .بود پیچیده فضا توی موسیقی صدای .بودم تاالر نزدیکای .رفتم پیاده رو راه تمام
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 .رسوندم تاالر جلوی خودمو سختی به .آوردم کم نفس

 .بود شلوغ انتظارم برخالف

 

 

 

 .کرد جلب توجهمو سرم پشت از کسی صدای

 .گشتم بر عقب به

 .ایستاد کنارم و اومد دید منو تا .زد می حرف خودش با که بود پیرمردی

 میکنی؟ نگاه حسرت با انقدر که نشدی دوماد حاال تا _

 :داد ادامه که کردم سکوت و بدم جواب نتونستم

 دوماد فامیالی به تو، برو بیا یکش بپوش پلوخوری لباس دست یه برو تو، بری میخوای اگه_

 !کیه به کی !دومادی فامیل بگو عروسم فامیالی به عروسی، فامیل بگو

 :گفت دید که منو سکوت

 اللی؟؟؟ مرده؟؟؟ ننت مریضی؟ چیه؟ دردت چته؟؟؟ _

 :گفت که زدم پوزخند دلم تو

 .مرگته چه ببینم بزن حرف د_

 :انداختم تاالر به نگاهمو

 ...عاشقم_

 ...خندید

 :انداختم زمین به نگاهمو

 ...اونه ماله جشن این_

 گیری؟ انتقام اومدی آها _

 :دادم سرتکون

 .ببینم خوشبختیشو اومدم نه_
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 :کردم مکثی

 .دنیامه هاش خنده_

 :گفت و شد دور ازم

 .ها شوتی توهم بابا برو_

 .اومد ها ماشین بوق صدای رفت که مرد

 .بود شده خم کمرم .ایستاد تاالر کنار ای زده گل ماشین .رفتم جلو قدم یه

 .شد بد حالم دیدنش با .شد پیاده ماشین از تیمور .بود شده جمع چشمم تو اشک

 کنه؟ ازدواج باهاش شد حاضر چطور باران

 .کرد باز رو باران در

 .شد پیاده

 .بود تنش زیبایی عروس لباس .دیگه مرد یه کنار دیدمش عروس لباس تو

 .بود سخت برام ایستادن .لرزید می زانوهام .زد می سختی به قلبم

 خودمو نتونستم .نبود بیرون کسی دیگه .داخل رفتن هم پرنیا و آوش باران و تیمور سر پشت

 .باریدند می وقفه بی هام اشک .افتادم زمین روی کنم، کنترل

 !قلبم

 !غرورم

 .بودند شده خورد

 .شد رد جلوم از کسی

 .نبود خودم دست هم زدنم حرف

 

 

 

 :کردم نگاهش ام اشکی چشمای با
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 .نداره دیدن که مرد گریه_

 .کرد بلندم و گرفت دستمو

 ؟ درمانگاه ببرمت خوای می !جوون بده خیلی حالت _

 :دادم تحویلش جونی بی لبخند

 .ممنون نه_

 :کشیدم بیرون دستش از دستمو

 .برید تونید می خوبم من_

 .رفت و داد تکون سرشو

 توی رو تاالر در .رسوندم می بهش ناممو باید .برداشتم قدم یه زحمت به .بایستم نتونستم

 .زدم صداش .شد رد کنارم از جوانی پسر .کشید می تیر قلبم .گرفتم دستم

 بله؟ :ایستاد جلوم و اومد

 :آوردم بیرون جیبم توی از رو نامه

 .خانوم عروس بده اینو لطفا _

 :گرفت رو نامه

 داده؟ کی بگم_

 !بود مرد یه نگو حتی !شما به بدم داد کسی گوب و بده فقط -

 :داد تکون سرشو

 .حتما باشه _

 

 

 

 .کردم دور تاالر از خودمو

 .رفت اون .برام شد تموم زندگی

 .بیام کنار تونم نمی

 .اس دیگه یکی با عشقم ببینم باشمو تونم نمی
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 .شه تموم چی همه باید

 مرده .برم راه تونستم نمی .بودن کرده یخ پاهام .نباشم من .میشه تموم چی همه نباشم من

 ...بودم متحرک

 .گفتم رو آدرس و گرفتم ماشین و ایستادم جاده کنار

 !باشه پام زیر شهر که جایی !شیراز جای ترین بلند

 ببینم رو جا همه

 :گفت و ایستاد

 .رسیدیم آقا_

 .رفت و دادم پولشو

 .گذشتم درخت تا چند از

 .کردم نزدیک پرتگاه لبه به خودمو کمی .دیدم می رو جا همه .ودب پاهام زیر شهر .بود پرتگاه

 ولی نگیریش ازم کردم التماست !خداجونم !خدایا( گفتم و کردم بلند آسمون به رو سرمو

 !دردناکه !سخته خودم برای بودنم !باشم تونم نمی دیگه اما حماقته کارم دونم می !گرفتیش

 می !نباشم کال خوام می باشم، خوام نمی متحرک مرده کنم، تحمل خودمو تونم نمی خودم

 )ساختن واسم اینجا که جهنمیه از بهتر تو جهنم مطمئنم میدم، انجام ولی بخشیم نمی دونم

 

 

 

 باشم، خوام نمی دیگه کشم، نمی دیگه !آوردم کم اما درست، بودم دکتر

 .بود کار بهترین اام برام بودم سخت .لرزید می دستام .آوردم بیرون جیبم توی از رو تیغ

 روزگار، صفحه از خودم کردن محو برای کار بهترین

 .روش گذاشتم رو تیغ باال، آوردم چپمو دست

 .آوردم کم نفس اما رفت باال قلبم تپش

 .کشیدم رو خط اولین

 !عمیق
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 رو تیغ تر عمیق باالتر، !نبودن برای نبود کافی مردن، برای نبود کافی اما بود دستم دور خون

 .لرزید می بدنم .مکشید

 .افتادم زمین روی .داد دست از رو ایستادنش قدرت پاهام

 .کشیدم دستم روی رو تیغ بازم .کشیدم می نفس هنوز اما

 .بود ریخته ازم زیادی خون

 !دیدند می تار چشمام

 ...و کشیدم طوالنی نفسی !سینمایی فیلم یک مثل !شد رد چشمم جلوی از زندگیم تمام

 !!!!تمااااام

********** 

 *باران دل از*

 .شدیم سالن وارد تیمور همراه

 

 

 

 .بگیرم قرار متنفرم ازش که کسی تیمور کنار روزی کردم، نمی هم رو فکرش

 .زد می کند قلبم

 ناراحت .ایستاد کنارم و اومد پرنیا .نشستیم مبل روی هم کنار .میومد باال سختی به نفسم

 داشت، اخم کردم، نگاهش

 .برگردوند سرشو یدد که منو نگاه

 .افتادم پرهام گرفت،یاد دلم

 کنه؟ می چیکار کجاست؟ االن یعنی

 !ببخشی منو کاش پرهام

 .شد خم سمتم .کشیدم و گرفتم رو پرنیا دست

 :گفتم بغض با

 کجاست؟ پرهام ...پ_



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

201 

 

 :کشید بیرون دستم توی از دستشو

 !دونم نمی_

 .اومد عاقد

 .دیگه یکی شناسنامه تو بره اسمم بود سخت !یادم بدم ازش که بگم کسی به بله بود سخت

 بغض نکنم، گریه تا کردم می کنترل رو خودم زحمت به !عقد خطبه خوندن به کرد شروع عاقد

 !کردم لعنت رو تیمور دلم تو !بود گرفته گلومو

 اینجا شدم نمی حاضر هرگز من داد، نمی نشونم سالحشو اون اگه کرد، نمی رو تهدید اون اگه

 .مبشین

 

 

 

 :خورد گوشم به عاقد صدای که بودم غرق افکارم تو

 وکیلم؟ آیا پرسم می سوم بار برای_

 !نفهمیدم صورتش توی رو حسی هیچ انداختم مامان به نگاهمو

 !آوش

 !شد جدا جمع از و داد تکون سرشو !بود هاش چشم تو اشک

 !!بله :کردم باز لب

 !شد کند ضربانم !باال رفت جیغ و دست صدای

 !!التماسش لحظه .بود چشمم جلوی پرهام اشکی چشمای .شنیدم نمی صدایی هیچ گهدی

 !بیفته براش اتفاقی نزار !باش عشقم مراقب خودت خدایا

 .گفت رو بله هم تیمور

 .شدند جدا مرد و زن حلقه کردن دست به از بعد

 .رفت هم تیمور

 .غلطید صورتم رو اشکی اختیار بی .گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 خانوم؟ _
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 .بود ایستاده مقابلم پسری .بردم باال سرمو

 بله؟ :گفتم و کردم پاک اشکمو سریع

 :گرفت روم روبه رو کاغذی

 .شما به بدم داد کسی رو این_

 .رفت داده کی بپرسم اومدم تا و گرفتم دستش از رو کاغذ

 

 

 

 !زدم چنگ قلبم به رفت، باال قلبم طپش دیدم که رو خطش .کردم باز رو کاغذ الی

 :خواندن به کردم شروع .بودند کرده خیس کامل رو صورتم روی هام اشک

 ...عشق حضرت نام به"

 سعادت خانوم سالم

 که کردی کاری شما .نیستیم هم ماله دیگه شما و من امشب از !باشه خوب حالتون امیدوارم

 هنوز چون بشم تنفرم ازتون تونم نمی اما .شکست دلم بدجور کارتون این با !نباشیم هم ماله

 !دارم دوستون

 اما حرامه واسم شما داشتن دوست و دیگه یکی خونه خانومه میشی شما امشب از دونم می

 معلوم من و گفتی رو بله دیگه شما خونی می رو نامه این وقتی !کنم فراموشتون تونم نمی

 !نه یا ام زنده نیست

 می خوشبختی آرزوی براتون .بود عمرم لحظات ترین ناب بودم شما با که ماهی چند این تو

 منو وقت هیچ کن سعی خانوم باران نه؟ یا داره دوستتون دونم نمی که کسی کنار در کنم

 !نکنی فراموش

  پرهام /"

 .کنم تحمل رو نگاهاشون نتونستم .کردن می نگاهم داشتن همه .بودم افتاده هق هق به

 .رفتم بیرون سالن از و شدم بلند

 !خورد نمی گوشم به صدایی هیچ دیگه که یجای به رسیدم
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 !زمین رو افتادم

 :زدم فریاد گریه با و فشردم آغوشم توی رو نامه

 

 

 

 اینجوری خواستم نمی من پرهام !نمیشممممم خوشبخت !نیستم خوشبخت من پرهااااااام_

 !بشه

 !افتاد سوزش به گلوم .کردم می هق هق

 :زدم فریاد باز

 تا کردم رو اینکار !موندنت خاطر به !بودنت خاطر به !کردم رو کار این تو خاطر به من_

 از تورو

 !پرهاممممم !ندم دست

 .کردم نگاهش و برگشتم .گرفت قرار شونم دور کسی دستای

 .بود آوش

 :گفتم و انداختم آغوشش تو خودمو

 آوش ،کن کاری یه آوش !نباشم زنده دیگه شاید نوشته !بهم داده نامه پرهام ...پرهام !آوش _

 !آوش !توروخدا

 :کشید صورتم روی دستشو

 !رفته کجا دونم نمی من !باران باش آروم_

 :گفتم زنان نفس

 !بدونه پرنیا شاید_

 .کشید دستم از رو نامه

 .کن کاری یه توروقرآن آوش _

 .کنم می چیکار ببینم تو برو پاشو !!هیییییس -

 .بود پرنیا .نشستم صاف .اومد کسی پای صدای
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 !زد زانو پام جلو و اومد من یدند با

 :گرفت دستش توی دستمو

 !تو بریم پاشو تو؟ سردی انقد چرا_

 :کرد آوش به رو پرنیا

 چشه؟_

 :شد بلند جاش از آوش

 !بهت میگم بعدا داخل ببرش_

 !کرد پاک هامو اشک و داد پرنیا دست به رو دستمالی آوش .شدم بلند زمین رو از پرنیا کمک با

 !داخل بردم و گرفت دستمو

 :اومد سمتم مامان

 مادر؟ خوبی_

 :زدم پوزخند

 !عالی !!مامان ام عااااااالی_

 .نشستم صندلی رو پرنیا کمک با

 :گذاشت شونش روی سرمو و نشست کنارم سریع مامان

 !دخترم تقدیر دست بسپاری خودتو باید_

 :دادم تکون سرمو

 !بهش سپردم وقته خیلی_

 .کنارم داوم قندی آب لیوان با پرنیا
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 .نداری رو به رنگ افتاده، فشارت !باران بخور بیا _

 :گرفتم دستم توی رو پرنیا دست و نشستم صاف بعد و خوردم کمی

 !!توروخدا بزنی؟ زنگ پرهام به میشه پرنیا _

 ...باشه _

 .افتاده براش بیفته براش خواستم نمی که اتفاقی ترسیدم می نبود، دلم تو دل .شد دور ازم

 .اومد بالخره پرنیا !کردیم رفتن قصد .بود شب نصفه  نزدیکای تساع

 :دویدم سمتش

 .بزنی زنگ یه رفتی ساعته یک_

 .شد سست پاهام .دیدم چشماش توی هاشو اشک موج !گزید لبشو

 :گرفتم دستشو

 افتاده؟ اتفاقی _

 :کشید بیرون دستم توی از رو دستش بود، پایین سرش که طور همون

 .باش خودت مراقب !ارانب برم باید من_

 باز !افتاده پرهام برای اتفاقی شدم مطمئن !شد تبدیل یقین به شکم .رفت بزنم حرفی اومدم تا

 .شدند جاری هام اشک

 )خدایا !باش مراقبش خودت خدایا( گفتم دلم تو

 !بود تیمور گرفتم، باال سرمو گرفت، قرار مچم دور دستی

 .کرد بیشتر رو فشارش که بکشم بیرون دستمو اومدم

 :گفت و زد زشتی نمای دندون لبخند

 

 

 

 عزیزم؟ بریم_

 .شدم قدم هم باهاش و انداختم پایین سرمو ناچار

********** 
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 *پرهام دل از*

 .شد پوستم وارد خنکی چیز

 !بودم بیمارستان !کردم اطرافم به نگاهی .بودم اتاق تو .کردم باز چشمامو الی و خوردم تکونی

 !اینجا بود آورده منو کی !شد دبلن نهادم از آه

 .خورد گوشم به پرنیا صدای که شدم خیز نیم کمی

 :گفتم آروم

 !پرنیا_

 !شد اتاق وارد قرمز های چشم با پرنیا و شد باز شدت به در

 :کرد پاک صورتشو روی های اشک

 داداشم؟ دلم جون !گفتنت پرنیا اون قربونه الهی_

 !نبود تنم توی جون

 !فتادما تخت روی دوباره

 :کردم باز لب زحمت به

 اینجا؟ آورد منو کی_

 .نشست تخت روی کنارم و اومد پرنیا

 

 

 

 :گرفت دستش توی شدمو پیچی باند دست

 !اینجا بیایم که زدن زنگ بهم بیمارستان از !عزیزم دونم نمی_

 .فشردم هم روی چشمامو

 :گفت دید که سکوتمو

 پزشک کردی؟ رو کار این چرا !ازمون فتیگر و خوراک و خواب !داداش بیهوشی روزه دو_

 !!بقیه حال به وای بکنه اینکارو که مملکتمون

 .خودشه زندگی کرده، که کرده ازدواج :گفت دوباره و کرد مکثی
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 .صورتم نوازش به کرد شروع .خیالی بی به زدم خودمو

 :کردم باز چشمامو

 پرنیا؟_

 جانم؟ _

 !گشنمه خیلی _

 :زد ام پیشونی روی ای ه*س*و*ب و شد بلند تخت رو از

 !بگردم دورت !برات میارم االن_

 :گفت که دادم تحولیش تلخی لبخند

 می دلم نکن اینجوری !باش آینده فکر به !گذشته کرده، ازدواج دیگه اون من داداشی ببین_

 .گیره

 !برو !پرنیا باشه _

 .بستم چشمامو رفت تا

 در به ای تقه !!بزنه پس منو شد حاضر چطور خدایا .بود چشمم جلوی عروس لباس با باران

 !.داخل اومدن باهم نفری چند !!شد باز در .نداشتم دادن جواب حوصله .خورد

 .بود بابا بود روم روبه که نفری اولین .کردم باز آروم چشممو

 !کرد می نگاه بهم داشت اخم با

 :گفتم آروم و فرستادم پایین رو دهانم آب

 .سالم_

 :رفت بهم ای غره چشم

 !سالم علیک_

 .بشینم که کرد کمکم و اومد سمتم

 .یاسین جز به خواهرش خانواده و مامان !توهم رفت هام اخم اتاق داخل افراد دیدن با

 .کردم سالم هم شوهرش و خاله با .گذاشتمش جواب بی که کرد سالم بهم لبخند با یاسمن

 :گفت گوشم در و نشست کنارم بابا
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 رفتی می قوی مرد یه مثل باید .باشی ضعیف انقد کردم نمی فکر ...اه اه !!!بچه ای بچه خیلی_

 .بزنی رگتو بری و کنی ضعف و غش دیدیش عروس لباس تو تا که این نه !گرفتی می جلوشو

 :داد تکون سرشو

 .کشم می خجالت تو مثله ضعیفی پسر داشتن از_

 :خندیدم

 !!بخواد دلت ام خیلی !!که واقعا_

 .داشت اخم هنوز ماا خندید هاش چشم

 

 

 

 :وسید*ب گونمو

 .بابا دنیامه هات خنده که میدونی_

 .یدم*س*و*ب و گرفتم رو دستش بود توش سرم که دستی با

 .آتش روی بود آب مثله حرفش .کردم ذوق

 :وسید*ب پیشونیمو و سمتم اومد مامان

 برم باید ناال منم .میشی مرخص امشب که گفته دکتر جان مامان ...سالمی که خداروشکر_

 !!عزیزم بینمت می شب .مطب

 :گفتم کنم نگاهش که این بدون

 .ممنون_

 :گفت و شد بلند تخت کنار از هم بابا

 .منتظرتیم شب .میمونه پیشت پرنیا .بیمارستان برم باید منم_

 :زدم لبخندی

 .بسالمت برید_

 .اومدن هم شوهرش و خاله

 :گفت خاله
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 .عزیزم ظخداف .میشی خوب ایشاال جان پرهام_

 :دوختم دستم به نگاهمو

 .خدافظ ممنون_

 .رفت و گفت همینو هم شوهرش

 

 

 

 :گفت و اومد جلو کمی یاسمن

 بمونم؟ پیشش هست اجازه مامان_

 :زد لبخندی خاله

 .عزیزم آره_

 !نه خدایا :گرفتم دندون به لبمو

 پس؟ ییکجا !کشید طول انقدر بخری یا بپزی غذا رفتی خواهرم !پرنیا :گفتم دلم تو

 :گفت جدی لحن با یاسمن که فشردم هم روی رو چشمام

 .بزنم حرف باهات باید پرهام_

 :روم روبه دیوار به زدم زل

 .ندارم حرفی تو با من_

 ...لط پرهام _

 .شد حرفش ادامه مانع پرنیا ورود

 .سمتم کشید رو میز و گذاشت میز روی رو غذا ظرف پرنیا

 .نشست کنارم خودش و دستم داد رو قاشق

 :گفتم پرنیا به رو و گذاشتم دهانم تو قاشق یه

 خوای؟ نمی تو_

 ...نه وای _

 چرا؟_
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 !بهتره نخورم خیلی غذا میشم چاق دارم !!دونم نمی_

 

 

 

 .آبجی راحتی هرطور _

 .کرد می متر رو اتاق عرض و طول کالفه یاسمن

 .خوردم قاشق تا چند

 :کردم یاسمن به نگاهی

 بشینی؟ تونی می_

 !نه _

 .بیرون برو پس _

 .دارم حرف باهات که گفتم پرهام _

 .ندارم حرفی باهات که گفتم منم یاسمن _

 .کنی گوش هام حرف به باید _

 .نیست کار در بایدی هیچ_

 :گفت پرنیا که بزنه حرفی اومد

 .بزنه حرف باهات خواد نمی میگه که بینی می !!دیگه شو خیال بی یاسی !اع_

 :کرد نگاه پرنیا به خشم با

 .لطفا نگو هیچی دیگه تو_

 .کردم تکیه سرم پشت به و گذاشتم ظرف توی رو قاشق

 :کرد نگاهم متعجب پرنیا

 نخوردی؟ چرا_

 .شدم سیر _
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 خوردی؟ بیشتر قاشق تا پنج _

 .شدم سیر پرنیا نمیخوام، _

 .آخه نزدی غذا به لب روزه چهار_

 .خورم می شب یخچال تو بذار آبجی نیست مهم_

 .خورد زنگ موبایلش که بشینه کنارم اومد .گذاشت یخچال تو رو غذا .توهم رفت هاش اخم

 .شیم می تنها یاسمن و من و بیرون میره پرنیا االن .خوندم فاتحمو

 .شد هم طور همین

 .نشست تخت کنار و اومد یاسمن بیرون رفت پرنیا تا

 :گفت که گرفتم فاصله ازش

 .باردارم من ...من پرهام_

 .تمنشس صاف

 :کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 چی؟؟؟_

 .ام حامله من _

 :انداختم باال شانه

 !چه من به_

 .پدرشی تو خب _

 :زدم فریاد و پریدم جام از ها گرفته برق مثل

 !نزدم هم دست تو به اصال من !بفهم دهنتو حرف چیییی؟_

 

 

 

 :شد بلند تخت روی از و کرد ای خنده

 !!!کردی بغلم و اتاق تو اومدی که لحظه اون جان پرهام_
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 .کشیدم می نفس تند تند

 من؟ از اونم بارداری معلوم کجا از !نگو چرت یاسمن نزدم دستم بهت من _

 .نوشته چی ببین بخون نیستی، دکتر مگه !آزمایش جواب :آورد بیرون کیفش توی از ای برگه

 .کشیدم بیرون دستش توی از رو برگه چپم دست با و نبود حواسم

 .آزمایش جواب خوندن به کردم شروع .شد درهم چهرم درد از .گفتم آخی

 .داشتم اطمینان خودم به من !نبود من ی بچه اما بود، مثبت جواب .بود درست

 .بود تمام تقریبا انداختم، سرم به نگاهی

 .گذاشتم روش دستمالی و کشیدم بیرون دستم توی از رو سرم

 .پوشید رو ها دمپایی و اومدم پایین تخت از

 : کشیدم کیفشو گوشه

 .بدیم ای ان دی آزمایش باید_

 :کشید کیفشو

 !اومده وجود به ماهه یک تازه بچه این !چی یعنی_

 .گذشت ماه یک زود چقدر کشید، سوت سرم ماه یک گفت تا

 :زدم فریاد تقریبا

 .بدیم ای ان دی آزمایش باید فقط نمیشه، حالیم چیزا این من_

 .بود شده تند نفسم کردم، می خس خس عصبانیت زا !کشیدمش در سمت

 

 

 

 .بود زدن حرف مشغول هنوز دیدم، ای گوشه رو پرنیا .لرزید می بدنم

 .برم بار زیر بود محال .کشیدم می خودم دنبال رو یاسمن و دادم تکون سری

*********** 

 .کرد نگاهم موشکافانه دکتر

 :کردم غلیظی اخم
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 نه؟ یا میشه !!بزن حرف من برادر ....د  _

 :کرد قفل توهم دستشو

 ؟ خوبه حالت پرهام_

 ؟ نه یا میشه پرسیدی، اینو تاحاال بار سه سپهر !!اااااه _

 :انداخت باال شانه شد بلند میزش پشت از

 .نمیشه !!نچ _

 .توهم رفت هام اخم

 :گفتم حرص با

 نمیشه؟ چرا_

 !بمیره بچه ممکنه که این خاطر به _

 :نداختما باال شانه خیال بی

 !بمیره خب_

 :کرد نگاهم عصبی

 

 

 

 چی؟ بود خودت بچه اگه_

 .بودم اون از تر عصبی من

 :شدم بلند

 .میگی چی بفهم پس کنم، نمی کارها این از من که دونی می تو سپهر_

 :کردم نگاهش و برگشتم خشم با که رفتم می بیرون اتاق از داشتم

 آقا بودم شما پیش من کرده می غلطی چه نبوده معلوم خانوم اون که هم زمانی درضمن_

 .سپهر

 .شدم خارج اتاق از و گفتم تحکم با اینو

 .رفتم می راه اتاقم توی کالفه
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 !داشتم نگه دور ازش خودمو من .نداشت امکان

 :زد زل چشمام تو و ایستاد جلوم یاسمن

 .کنی ازدواج باهام باید_

 :زدم کنارش و کردم عصبی خنده

 .عمرا کنم، ازدواج باهات بیام کنی کفنم تو نیستم حاضر من_

 :خندید

 توهم! عزیزم دیگه یکی با رفته عشقت !من زدن پس برای نداری هم دلیلی دیگه جان پرهام_

 !کنی ازدواج من با مجبوری

 :کردم نگاهش خشم با

 !کنم نمی رو کار این_

 

 

 

 !کردی ز*و*ا*ج*ت بهم میگم همه به میرم نکنی، ازدواج باهام اگه خودت جون به !!پرهام _

 .بره پایین ازگلوت خوش آب یه نمیذارم !برم می و خانوادت و خودت آبروی

 :داد ادامه و کرد مکثی

 !شی عاشقم کنم می کاری !کنم می عاشقت !بدم دستت از خوام نمی !عاشقتم من خدا به_

 قبوله؟

 .رفت می دست از نباید کردم، تالش خیلی داشتنش نگه برای که آبرویی !آبرو !آبرو

 .بود سخت .بستم رو چشمام .بره باد بر یاسمن های کاری ندونم با زاشتم می نباید

 .کنم فراموش رو باران تونستم می که بود کاری تنها شاید آبرو، حفظ از جدا

 :گرفت قرار دستش توی دستم

 کنی؟ می قبول شد؟ چی_

 :کشیدم بیرون دستش توی از دستمو

 گفتی کسی به و کردی باز دهن توهم !کیه بچه این که این شدن مشخص تا نامزدی یه_
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 !کنم می سیاه روزگارتو

 .شد ریش دلم .انداخت بغلم تو خودشو و خندید و پرید باال

 !!باران

 .کنم جداش خودم از نتونستم .خواست می رو تو آغوش دلم چقدر

 .شد اتاق وارد پرنیا .اومد در صدای که کردم می فکر هامون خاطره به و بودم بسته رو چشمام

 !زدم کنار رو یاسمن سریع

 .کرد نگاهم تعجب با پرنیا

 

 

 

 :گفتم و انداختم باال شانه که داد تکون شده چی معنی به و سرش

 .هیچی_

 :کردم یاسمن به رو

 بری؟ خوای نمی زدیم حرفامونو_

 :زد لبخندی

 .بزن حرف باهاشون امشب_

 :گفتم و دادم سرتکون

 .برو !بیا !باشه_

 .رفت و کرد خدافطی یاسمن

 :گفت عصبی و سمتم اومد سریع پرنیا

 ؟ کرد می چیکار تو بغل تو این_

 :گفتم و کشیدم دراز تخت روی

 !کنم ازدواج خوام می_

 :زد داد تقریبا و داد جا کنارم خودشو پرنیا

 چی؟ باران پس کنم؟ ازدواج خوام می چی یعنی_
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 :گذاشتم لبش روی دستمو

 میخواد منو که اینی تونم نمی !خواست نمی و من اون !کرده ازدواج باران زمعزی !هیییییس_

 .نیستم رحم بی باران مثل !بزنم پسش

 :شد بلند ازجاش کالفه پرنیا

 

 

 

 !نه خدا رو تو پرهام نه !!وااااای_

 !بخوابم خوام می نگو هیچی ام دیگه !فراموشی برای راهه بهترین گرفتم، رو تصمیمم_

********* 

 .کردم باز چشمامو پرنیا صدای اب

 .خونه بریم باید داداش پاشو !شده سنگین خوابت چقدر _

 .نشستم تخت روی و کشیدم ای خمیازه

 تنم ای دیگه مشکی تمیز لباس و آورد بیرون تنم از رو بیمارستان لباس و سمتم اومد پرنیا

 .کرد

 :خندیدم

 .کنم می عوض شلوارمو خودم بیرون برو پرنیا !اوه !اوه_

 :گفت و دستم داد رو شلوار و خندید اونم

 !بپوشیا زود !خندیدنت قربون الهی_

 :زدم لبخندی

 .چشم_

 دستمو .اس شلواره جیبه توی چیزی کردم احساس .کردم عوض شلوارمو .رفت بیرون اتاق از

 .کردم صافش کمی .آوردم بیرون رو ای شده مچاله کاغذ .جیبش توی کردم

 .ودب باران عروسی کارت

 .ریختم زمین روی و کردم پاره رو کاغذ عصبی
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 .رفت باال قلبم طپش باز گرفت، درد سرم باز شد، خورد اعصابم باز

 .تخت پایین پایه چهار زیر کشیدم پامو و نشستم تخت روی

 .شد اتاق وارد سریع پرنیا .کرد ایجاد گوشخراشی صدای و اتاق کنار شد پرت چهارپایه

 شد؟ چی :پرسید هراسون

 :انداخت زمین روی نگاهی

 زمین؟ رو چین اینا_

 :شدم بلند تخت روی از

 دادی؟ انجام رو ترخیص کارای !بریم بیا نیست چیزی_

 .داداش !آره _

 .بریم _

 .گرفت دستمو و ایستاد کنارم سریع و برداشت رو کیفش پرنیا

 .کنه رانندگی میخواست پرنیا .نشستم جلو صندلی روی

 :گفتم شیطنت اب زد استارت وقتی

 !تو امید به الهی !الرحیم الرحمن هللا بسم_

 :گرفتم آسمون به رو دستمو

 .برسون مقصد به سالم و من دارم، آرزو جوونم، هنوز من خدایا_

 :زد دستم به مشت با و خندید پرنیا

 .خوبه ام خیلی فرمونم دست !بیشوور_

 :خندیدم
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 !بله !بله_

 :برد ظبط سمت دستشو

 .باشیم خوش مرگ قبل کنیم گوش آهنگ یه حاال_

 .دوختم چشم جلو به و زدم لبخندی

 .کرد خوندن به شروع آهنگ

 .کردم می سیر دیگه عالم یه در ولی

 .شنیدم نمی اصال رو آهنگ صدای

 !.یاسمن با نامزدی فکر .بود خطا که کاری فکر تو .بودم فکر تو

 !گفتن نه از داشت وا منو درونم حسی یه ولی نه بگم بهش خواست می دلم

 .انتقام شبیه حسی .نداشتم وقت هیچ که حسی

 دور تا دور رو اسفند .استقبال اومد خانوم ندا .رفتیم باال خونه های پله از پرنیا دست تو دست

 .چرخوند سرم

 .خان پرهام خوبه حالت که خداروشکر _

 :زدم لبخندی

 خان؟ پرهام گفتی من به که باز !خانوم ندا ممنون_

 :انداخت پایین وسرش

 .ببخشید_

 :کرد مکثی

 !!بفرمایید !داخل بفرمایید !!وای ای_

 

 

 

 .داخل رفتیم پرنیا با رفت کنار که ندا

 .سمتمون اومدن و شدن بلند مبل روی از بابا و مامان

 :گفت شد جدا ازم که بعد و م*د*ی*س*و*ب و کرد بغلم مامان
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 خان پرهام دیدی .خوام می رو دختر اون فقط کن اصرار هی !ان ناجور وصله اونا گفتم_

 آخرش

 .دیگه یکی با رفت

 .گرفت می درد قلبم شد، می باران از حرفی تا .فشردم هم روی چشممو

 :بردم باال دستمو

 !کن تمومش شماهم شد، تموم قضیه اون مامان_

 :گفت مامان از قبل بابا

 .بشینید بیایید !خب خیلی_

 .بودم شده خیره زمین به .نشستم بابا کنار منم کنه، وضع هاشو لباس تا اتاقش رفت پرنیا

 که چیزی تایید برای گاهی منم زدن، می حرف مامان و بابا فقط .نداشتم زدن حرف حوصله

 .دادم می تکون سرمو چیه نفهمیدم

 :گفتم و کردم قالب توهم دستامو

 ؟ بزنم حرف باهاتون تونم می بابا_

 :ختاندا پا پاروی و کرد تکیه مبل به

 .شنوم می پسرم آره_

 

 

 

 کنم، ازدواج خوام می بگم بود سخت .بیارم زبان به اینو بود سخت حتی .کشیدم عمیق نفس

 قلب !نیست باران ماله قلبم کنم تظاهر بود سخت ندارم، دوست رو باران دیگه بگم بود سخت

 .یستن کنارم هرچند دنیا این تو وجودش خاطر به !بس و میزنه اون بخاطر فقط من

 :گفتم آروم و انداختم پایین سرمو و گذاشتم هم روی رو چشمام

 .کنم ازدواج خوام می_

 :بود مامان داد نشون واکنش که کسی اولین

 شهره؟ پایین ه*ز*ر*ه های دختر اون از یکی باز که نگو پرهام؟_
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 ایدختر این به ارزن می شهر پایین دخترای صدتای بگم خواست می دلم .کردم مشت دستمو

 خواهر دختر ه*ز*ر*ه دختره این !نخیر بگم خواست می دلم !ان یکی با هرروز که باالشهر

 .کنه توهین نداشت حق .بودم عصبی !خودته

 :کردم باز لب

 .شهر باال دختر به ارزن می شهر پایین دخترای تای صد !!جان مامان_

 .کرد می نگاهم متعجب که انداختم بابا به نگاهی

 :گفتم و کوبیدم مزانو روی مشتمو

 .کنم ازدواج یاسمن با خوام می_

 .شد گرد بابا چشمای

 پرهام؟ میگی چی فهمی می_

 .شد نمی شنیده ازش صدایی هیچ اما ندیدم رو مامان چهره .انداختم پایین و دادم تکون سرمو

 .کرد ترک رو سالن و شد بلند عصبی بابا

 

 

 

 .نشست کنارم و اومد مامان رفت که بابا

 :گفت ذوق با و گذاشت گردنم دور دستشو

 !شم فدات الهی !خوبه خیلی که این !مادر برم قربونت الهی_

 و نشستم تختم روی .رفتم بیرون سالن از مامان به توجه بی و برداشتم گردنم روی از دستشو

 .خواستم می خودمو باران فقط من خواست، نمی رو یاسمن دلم .زدم زل دیوار به

 عکس هنوز .کردم روشنش و برداشتم گوشیمو .روش دارم مالکیت حس هنوز من اما رفته

 باران

 !!لبخندش برای کشید پر دلم دیدم صورتشو وقتی .بود زمینش تصویر

 !گفتنش عزیزم برای دستش، گرفتن برای یهوییش، های گفتن جانم برای

 :گفتم و زدم ای ه*س*و*ب تصویر روی
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 !جانم از عزیزتر بشی خوشبخت من بدون امیدوارم_

 کردم، می گریه نباید .کردم پاکش سریع .خورد سر چشمم گوشه از اشکی اختیار بی

 .چرخوندم اتاق تو نگاهمو .گشت نمی بر اون من کردن گریه با

 .رفتم سمتش و شدم بلند تخت رو از .میزم روی رنگ سیاه جعبه به خورد چشمم

 سمت بردم دستمو .لرزید می ستمد !بود رفته باال قلبم ضربان !کشیدم می نفس تند تند

 ...جعبه

 .کردم بازش و برداشتمش

 .کنم جلوگیری هام اشک ریزش از تا گرفتم دندون به لبمو

 !باال آوردم رو گردنبندی و جعبه توی بردم دستمو .افتادم تخت روی و رفتم عقب عقب

 !!بود تولدش شکل قلبی گردنبند همون

 

 

 

 .دادم باریدن اجازه هام اشک به و بستم اموچشم و گرفتم مشتم توی رو گردنبند

 گذشت، ای دقیقه چند

 !نکنم خالی خودمو تونستم نمی

 !!عاشقیم دوران خوشیم، دوران گذشت زود چه !خودم واسه سوخت می دلم

 .بستم محکم رو درش و گذاشتم جعبه توی رو گردنبند

 دراز تختم روی و کردم عوض لباسمو .اتاقم های کمد از یکی تو گذاشتم اونو و شدم بلند

 !باشم یاسمن با تونم می چطور خدایا .کشیدم

 !سراغم اومد حس همون باز .ندارم بهش حسی هیچ که یاسمنی با

 !کرد باران که کاری همون بدی انجام باید گفت

 .خودم احمقانه کار به حتی کس، هیچ و چیز هیچ به نکنم، فکر کردم سعی !بستم چشمامو

 .برد خوابم تا شدم دهدن به دنده انقدر

********** 
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 .کردم باز چشمامو اتاقم پنجره به چیزی برخورد صدای با

 .کردم نگاه پنجره به باز نیمه چشمای همون با

 کردم جمع تختمو روی و شدم بلند جام از سریع .زدم لبخندی ناخواسته .اومد می بارون داشت

 تا پایین رفتم نشستم رو صورتم و ستد اینکه از بعد .بیرون رفتم و کردم عوض لباسمو و

 .نشستم ام همیشگی جای سریع .ندیدم رو کسی پرنیا جز .بخورم صبحانه

 .بخیر صبحت .گلم داداش سالم _

 

 

 

 :زدم لبخندی

 !!بخیر هم شما صبح !کوچیکه آبجی سالم_

 بریزم؟ چای _

 .کنی می لطف _

 .گذاشت جلوم و کرد شیرین برام رو چای

 :پرسیدم که خوردم لقمه چند

 کجان؟ بقیه_

 :گفت و کرد اش چای زدن هم مشغول خودشو

 .خرید امشب برای رفتن ندا و مامان_

 بارون؟ این تو _

 .اومد نمی رفتن وقتی _

 امشب؟ مگه خبره چه _

 :گفت باال رفت می که طور همین و شد بلند جاش از

 .یاسمن و تو نامزدی_

 !وایسا پرنیا_

 :برگشت سمتم خشم با
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 ؟ چیه_

 !برسی بهش تونی می تو !جداس باران و من از آوش و تو مسئله پرنیا _

 :گفتم و کردم مکث

 

 

 

 بزنم؟ حرف بابا و مامان با خوای می_

 :گفت و کرد بهم رو پشت و کوبید پله روی پاشو

 نخیر_

 .شدم بلند جام از رفت تا

 .کردم می نگاه ینزم به باران قطرات برخورد به و ایستادم سالن بزرگ پنجره پشت رفتم

 .کرد آرومم باران صدای

 !داد بهم رو آرامش

 .بودم کرده فراموش روز چند این توی که آرامشی

 !بیرون رفتم و پوشیدم دمپایی و رفتم در سمت

 !بود گرفته رو جا همه بارون بوی

 .پایین رفتم ایوان های پله از .پروند سرم از هوش زیباش صدای

 :گفتم و گرفتم باال رو سرم .بود شده خیس تنم تمام لحظه یک همون تو

 !منو گناه اون ببر و بشور بارون این زیر خدایا_

 رفتن راه به کردم شروع و کردم ای سرفه .ایستادم و زدم چرخی خودم دور

 .شد نزدیک بهم .سمتم میاد داره که دیدم دور از رو پرنیا

 :انداخت شونم روی رو بود آورده برام که پالتویی

 !تو بریم بیا خوری می سرما انهدیو_

 :گفتم حرفش به توجه بی و بغلم تو کشیدمش و گرفتم دستشو

 پرنیا؟_
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 :کرد حلقه کمرم دور دستشو

 جانم؟_

 :گفتم کردم می نگاه بارون قطرات به که طور همین

 نداری؟ خبری باران از_

 :کرد نگاهم آورد باال سرشو

 ...نه_

 :زدم زل چشماش تو

 نه؟ واقعا_

 :انداخت پایین رشوس

 .ما خونه پاش یه و خودشه خونه پاش یه گفته فقط ...بهم نگفته هیچی آوش خب_

 :کشیدم آهی

 خوشبخته؟_

 :گفت و ید*س*و*ب دستمو

 !نداشته وجود بارانی کن فکر !خیال بی پرهام اع_

 :شدم دور ازش و برداشتم دورش از دستمو

 !!سخته خیلی !!پرنیا تونم نمی_

 .کردم عوض لباسامو و شدم اتاقم وارد سریع .رفتم االب ها پله از

 .کنم فراموشش بتونم شاید تا کردم می مشغول خودمو و بیمارستان رفتم می باید

 .کردم شونه ژولیدمو موهای و ایستادم آیینه روی روبه

 

 .انداختم گردنم و برداشتم رو باران هدیه

 .بیرون رفتم اتاق از
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 ...بود شده قطع بارون صدای

 .دیدم تلویزیون جلوی رو پرنیا رفتم پایین که ها پله از

 :دادم تکون دستی براس

 .آبجی بای_

 :گفت رسید که در به

 بخری؟ آلوچه برام میشه پرهامی_

 :کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 بیارم؟ گیر کجا از سبز گوجه سال موقع این من دلم عزیز_

 :کرد نگاهم ناراحت

 .مخلوط ترشی و لواشک تا چند .بیار بخر مبرا ترش چیز یه خب_

 :خندیدم

 .خدافظ .برات خرم می نرفت یادم باشه دیوونه_

 .کرد خدافظی و فرستاد برام ی*س*و*ب

 .بیمارستان سمت رفتم و آوردم بیرون پارکینگ از رو ماشین سریع

 .کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 .خورد گوشم به نایما صدای که رفتم می باال ها پله از داشتم

 .صدا سمت برگشتم

 

 :گفت و کرد بغلم اومد و دوید ایمان

 .بود شده تنگ برات دلم چقدر وای داداش؟؟؟ خوبی !!پرهام سالم_

 :کردم جدا ازش خودمو

 میومدی بود شده تنگ دلت اگه نارفیق !!شما های پرسی احوال از !!زند دکتر سالم علیک_

 .پیشم بیمارستان

 :گفت رفتیم می باال ها پله از باهام که طور همین
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 داشتید تشریف بیهوش اومدم_

 :خندیدم

 .نبود یادم أع_

 .امروز تو شادی چه_

 :دادم سرتکون

 .اومد باران آخه _

 :کرد نگاهم تعجب با

 کجا؟ اع_

 :شد گرد چشمام منم

 شیراز _

 نبود؟ شیراز مگه _

 کیی؟؟؟ _

 :زد شونم به دستی ایمان

 

 دیگه باران_

 .شونش رو گذاشتم سرمو خنده از

 .بود زده بیرون هام چشم از اشک بودم خندیده انقدر

 :کشید عقب منو ایمان

 ؟؟؟ چته ...زهرمار_

 :گفتم خنده با

 .واسمون کردی پهن بساطی چه ببین باران بگم بارون به اومدم بار یه_

 :گفتم دیدم که سکوتشو

 .میشه تشکیل ابر دوتا برخورد از ارانب !میباره آسمون از که چیزیه باران جان ایمان_

 ...خندیدم هردو گفتم که اینو
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 :گذاشت دهانش جلوی رو دستش

 ...خنگ انقد دکتر آخه !!رفت آبروم پرهام بیا کوتاه_

 :کردم جمع خندمو

 .اتاقم تو بریم بیا باشه _

 .شدیم اتاقم وارد ایمان با

 .نداشتم رو روپوش پوشیدن حوصله

 .منشست صندلی رو راحت

 .کردم نگاه ایمان به

 کردم نگاهش تعجب با

 نرفتی؟ چرا نشده؟؟؟ تموم شیفتت مگه_

 کشید جلو خودشو کمی

 .دارم حرف باهات راستش شدم، منصرف دیدمت وقتی اما میرفتم داشتم_

 کردم تکیه صندلی پشتی به

 ...درخدمتم_

 فرستاد پایین دهانشو آب و کشید عمیق نفس

 .ندارم رو تو جز کسی میشناسی منو که هم همونطور نیستم بلد چینی مقدمه من راستش_

 کردم نگاهش متفکرانه

 خب؟؟؟_

 پرنیا خواستگاری بیام میدن اجازه خانواده اگه که بگم ...که بگم میخواستم راستش ...امممم_

 .خانوم

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 پرنیا؟؟؟ خواستگاری

 .گزیدم لبمو گوشه و انداختم پایین سرمو

 .باشه میگفتم باید بهش بدم جواب و کنم فکر عقالنی و منطقی میخواستم اگر
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 داره، خونه نیست، شهر پایین از مامان قول به و دکتره هم و میشناسمش کامل هم چون

 .گیره دیگه جای دلش خواهرم که حیف اما ...داره ماشین

 پرهام؟؟؟_

 آوردم باال سرمو

 ؟؟؟ بله_

 میکنی؟؟؟ صحبت_

 کردم صاف صدایی

 ...چیزی یه فقط ...میکنم صحبت ایمان آره_

 جانم؟_

 شدم خم سمتش

 کرد ازدواج دیگه یکی با اگه ...نکن کسی وابسته خودتو ...نباز خودتو شنیدی منفی جواب اگر_

 نکن، احمقانه کار ...نشو من مثه ...نشو ضعیف اما عاشقشی درسته باش، مرد نشو، سست

 مثه نکن، تکرار منو کارای نشکن، زود اما نتونستم، من که نطورهمو بگیری نمیتونی جلوشو

 باشه؟؟؟ نباز، خودتو زود من

 .میکنم سعی داد تکون سرشو

 گرفتم دستشو

 بگو اما من، مثه بیای کنار باهاش نمیتونی نیست ساده ...میتونم بگو میکنم سعی نگو ایمان_

 وابسته نمیشه دنیا این تو کس هیچ به ،بکنی منو اشتباهات نمیخوام ایمان بتونی، تا میتونم

 کردنش فراموش که نکن عادت نشده زندگیت وارد هنوز که کسی به توهم ...کس هیچ به ...شد

 باشه؟ .باشه آور عذاب برات

 داد تکون سرشو

 .شد تموم دیگه ...نکن ناراحت خودتو انقد توهم ...مرسی باشه_

 نشستم میزم پشت و شدم بلند جام از

 رمان میرزانیا________________ عرفانه – شدی گدا شدم شاه
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 میده؟ عذابم باران ازدواج از بعد چی میدونی_

 شلوارش جیب توی کرد رو دستش و شد بلند

 چی؟؟؟_

 که شد چی نفهمیدم ...کردم کاری همچین من نمیره کتم تو اصال ....کردم که خریتی اون_

 منطقم بی دل ...نداشتم عقلی اصال انگار ...نبودم من اصال انگار ...رگم رو کشیدم تیغو اون

 و بود

 ! ....کردم نفهمی چقدر که اخ ...بس

 داد تحویلم روحی بی لبخند

 به حاال از سالمی خداروشکر که االن ...برمیاد دستش از کاری هر ناراحته یا عصبی وقتی آدم_

 .بکش ممرد رخ به تو بودن مرد بودنتو، قوی االن از ...باش آیندت فکر

 .خدافظ میرم، من دیگه خب :گفت که زدم لبخندی

 .خدافظ .باش خودت مراقب_

 خونه تو بذارم پامو نمیخواست دلم خونه، برم نمیخواست دلم و بود شب هشت نزدیک ساعت

 ...کنم نامزد قراره که ای

 ...بودم پشیمون

 ...حرفم از

 ...کردنم قبول از

 ...کردم باور رو سپهر حرف زود اینکه از

 .زدم زنگ منشی به و برداشتم اتاقو تلفن

 کنید؟ وصل بگیرید برام رو بازرگانی آقای اتاق میشه اشرفی خانم-
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 .کنید صبر لحظه چند دکتر جناب بله-

 .شد وصل بعد ثانیه چند

 .بازرگانی آقای سالم_

 .بفرمایید سالم-

 .هستم پاکدل ...نشناختید انگار_

 خندید

 خوبن؟ پدر هستی؟ وبخ .جان پرهام ببخش آو_

 . داشتم سوالی یه دکتر خوبن؟ دکتر جناب ممنون -

 شد جدی لحنش

 .درخدمتم بفرمایید_

 گرفت؟؟؟ ای ان دی آزمایش ماهه یک جنین از میشه دکتر_

 گفت قاطع و خونسرد خیلی

 .بله_

 پرسیدم تعجب با

 .براش نمیاد پیش مشکلی هیچ یعنی_

 ...خیر نه_

 گفتم و مکشید آسودگی سر از نفسی

 .شدم مزاحم ببخشید بازرگانی جناب ممنون_

 داد تغییر باز رو لحنش

 

 

 

 .جان پرهام مراحمی ...هست سوالی چه حاال گفتم بابا ای_

 :گفتم دلم تو و خندیدم

 .میزنه رقم منو زندگی ساده سوال یه همین_
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 ندارید؟ کاری .دکتر آقای خب_

 .خدافظ .برسون پدر به سالم نه-

 دست رو دست و کنم صبر نمیتونم میدادیم، آزمایش میومد باید ...بودم خوشحال کردم، قطع

 ...بکشه گند به زندگیمو یاسمن تا بذارم

 .بیرون رفتم اتاقم از و پوشیدم پالتومو

 ...خونه میرسیدم تر زود هرچه باید .شدم ماشین سوار ...سرد هوا و بود زمستون

********* 

 خورد گرما هرم کردم باز که درو ...باال رفتم ها پله از سریع و مگذاشت پارکینگ توی رو ماشین

 ...صورتم تو

 .بوده سرد بیرون چقدر فهمیدم داخل رفتم وقتی

 خورد گوشم به مامان صدای که میرفتم باال ها پله از داشتم

 جان؟ پرهام_

 برگشتم سمتش

 .سالم بله؟_

 

 

 

 اومدی؟ دیر چقدر .دلم عزیز سالم_

 .داشتم کار دمبو بیمارستان_

 .بیان اینا خالت که االنه ...زودبیا کن عوض رو لباسات برو عزیزم خب خیلی-

 عروس خونه میرن نامزدی برای معموال بودم، کرده تعجب اتاقم، تو رفتم بدم جواب اینکه بدون

 .دیدمش تاالر جلوی که مردی پیر اون حرف به افتاد یادم ...داماد خونه نه

 نشدی؟ ومادد تاحاال: گفت بهم

 .کردم عوض لباسامو سریع زود، چقد اونم میشم دارم االن ولی

 ...بگیره حالت تا کشیدم موهام توی دستی ...مشکی شلوار یه با ساده سفید پیراهن یه
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 .پایین رفتم و کردم شلوارم جیب توی دستمو نداشتم، خودمو به رسیدن حوصله

 ...اومدن بود معلوم صداها از

 ...شدن بلند پام جلو همه شدم، اییپذیر سالن وارد

 ...ببینم رو یاسمن تا چرخوندم نگاهمو

 :گفتم و زدم پوزخند دلم تو دیدمش وقتی

 .این داره ای حوصله چه_

 ...بود کرده آرایش کمتر سوخته، ای قهوه بود،یه کرده عوض موهاشو رنگ

 گفت که نشستم پرنیا کنار رفتم

 خریدی؟ لواشک_

 :گفتم مصنوعی احتینار با و کردم نگاهش

 ...رفت یادم کل به خواهری شرمنده وای ای_

 

 

 

 زد لبخندی

 .برام میخری میری رفتن مهمونا ...نداره اشکال_

 خندیدم آروم

 ...باشه_

 .انداخت بهم ای پرسشگرانه نگاه کردم، نگاه یاسین به و کردم بلند سرمو

 شده؟ چی معنی به دادم تکون سرمو

 .پیشش برم که کرد اشاره

 گفتم گوشش در و یاسین کنار رفتم و شدم بلند پرنیا کنار از

 چته؟؟؟_

 گفت و انداخت بهم نگاهی

 .سرت تو خاک_
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 کردم نگاهش تعجب با

 چرا؟؟؟_

 کار میدونم من ....بیچاره ای ساده تو چقد کنی؟؟؟ ازدواج یاسمن با شدی حاضر واقعا یعنی -

 .آشغالیه کدوم

 میتونم روز بیست ...میریم فردا همینه، راه بهترین میدیم، ای ان دی آزمایش ....هییییس_

 .کنم تحملش

 کشید پوفی

 .نباشید هم کنار زیاد روز بیست این تو کن سعی ...میدونی خودت هرطور_

 

 

 

 خندیدم

 .هست حواسم_

 ...میز سر رفتیم و شدیم بلند یاسین با زد، صدامون شام برای و اومد ندا لحظه همون

 .نشست من روی روبه و رفت سریع یاسمن تم،نشس پرنیا کنار

 ...انداختم پایین سرمو و دادم تحولیش کوتاهی لبخند سازی ظاهر برای

 ...ایستاد ای گوشه خودش و کشید غذا همه برای ندا

 :گفت و کرد ندا به رو خورد که قاشق یه پرنیا

 بیاری؟؟؟ مخلوط ترشی برام میشه خانوم ندا_

 :گفتم رومآ و کردم نگاهش برگشتمو

 پرنیا؟؟؟_

 داد تکون سرشو

 ...خب میخواد ترشی دلم_

 .عزیزم نداریم جان پرنیا :ندا

 کرد فکر کمی پرنیا
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 .بیار آبلیمو یا آبغوره برام خب_

 ...میشیا چاق :خندیدم

 کرد نگاهم پر دهن با

 ...نی مهم_

 :گفت مامان که شدم خوردن مشغول

 

 

 

 .جون یاسمن برا بریز دوغ عزیزم جان پرهام_

 .ریختم براش دوغ لیوان یه و زدم پوزخند انداختم یاسمن به نگاهی

 زد پهنی لبخند

 .عشقم مرسی_

 ...میرفت یاسمن منو صدقه قربون مدام هم مامان رفتم، بهش ای غره چشم

 ...کنم تقدیمش وجودمو ذره ذره تا بود اون کاش باران، سمت کشید پر دلم باز

 ...بود کاش

 داد نشون واکنش سریع یاسمن که شدم بلند و گذاشتم بمبشقا توی رو قاشق

 !که نخوردی چیزی عزیزم اع _

 ...اتاقم تو رفتم و کردم تشکر ندا از حرفش به توجه بی و انداختم بهش روحمو بی و سرد نگاه

 ...بست گلمو راه بغض باز ایستادم، اتاقم پنجره پشت

 :مگفت وار زمزمه و آروم و کردم آسمون به رو سرمو

 تکون دلش تو آب االن شی؟خدایا مواظب خدایا ...شده تنگ براش دلم خیلی خدایا_

 حواست اگه خدایا هست؟؟؟ خوبی مرد براش تیمور خدایا راضیه؟؟؟ زندگیش از االن نمیخوره؟

 ...ببینه آسیب نذار ...باشه اون به نیست من به

 ...ندم ادامه دیگه شد باعث در صدای

 ...بشه رفع بغضم تا کردم هم ای سرفه و کردم پاک رو اشک هاله و کشیدم چشمم روی دستی
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 ...بود یاسمن ...برگشتم

 :کردم نگاهش غلیظی اخم با

 

 

 

 داخل؟؟؟ بری دادن اجازه اگه بعد بزنی در اول کسی اتاق به ورود از قبل ندادن یاد شما به_

 زد لبخندی

 ...عزیزم مشترکمونه اتاق دیگه اتاق این_

 زدم پوزخند

 گفته؟؟؟ کی_

 ...مثال شوهریم و زن ...من_

 عذاب باعث تو ...شدی جدایی باعث تو بگم و کنم خفش برم میخواست دلم خندیدم عصبی

 . ...شدی من

 ....مثال میگی خوبه_

 :گفتم و شه بلند کردم اشاره دست با که تخت روی بشینه اومد

 .بشینی ندادم اجازه_

 :تمگف که بیرون بره اومد و کشید پوفی

 ...ندادم هم رو رفتنت بیرون اجازه_

 خندیدم بهش دلم تو ...بست نقش لبش رو لبخند اما کرد برداشتی چه نمیدونم حرفم این با

 ...بیچاره دختره

 :گفتم قاطع خیلی و برگشتم پنجره سمت و جیبم توی گذاشتم دستمو

 ...آزمایشگاه میریم فردا_

 !بده بچه ابر :گفت دکتر آخه ...نه ...نه :گفت هول

 انداختم باال شانه
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 ...باشی نکرده هماهنگ باهاش که دارم قبول رو دکتری حرف_

 .میکردم حس کمرم پشت گرمشو های نفس

 :گفت و کرد مکثی

 ...پرها اما_

 بریدم حرفشو

 ....میکشه طول روز  آزمایش جواب درضمن ...نیار اگر و اما دیگه گفتم که همین_

 ...نزنم فریاد خشم زا تا و کشیدم عمیق نفس

 :گفتم شدم آروم که کمی

 تا میبرم همه جلوی آبروتو اومد آزمایش جواب ...نامزدیم میکنیم وانمود روز  این تو_

 ...میزنن سینه به رو ای ه*ز*ر*ه چه سنگ بفهمن

 :کردم در به ای اشاره ...میبارید عصبانیت چشماش از برگشتم، سمتش

 بری؟ میتونی_

 :گفت که زمین رو انداختم نگاهمو

 ...پره ولی_

 کردم نگاهش خشم با آوردم باال سرمو

 .بیرون برو گفتم ...بزن حرف نگفتم_

 :زدم داد تقریبا و رفتم جلو قدم یه ایستاده هنوز دیدم

 .بیرون برو گفتم_

 ...باشم نزدیکش زیاد نباید بودم، خوشحال بود شده رام جلوم انقد اینکه از

 

 

 

 ...بیرون رفتم و کشیدم راحتی نفس باشم، شنزدیک نمیتونم یعنی
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 .نبود جایز موندنم زیاد

 کرد نگاهم پهنی لبخند با مامان شدم که سالن وارد

 عزیزم؟ بهتری_

 ...باشم بهتر که نبود چیزیم کردم، نگاهش تعجب با

 ...آره بگم که فهموند بهم چشم با و یاسمن به افتاد نگاهم

 :خندیدم

 ...بهترم آره-

 .کردم نگاه بابا به و نشستم یاسین کنار مرفت سریع

 :گفت خالم شوهر به رو نشست صاف بابا

 ...اجازه با_

 ...محمد آقا بفرما_

 کرد صاف صدایی بابا

 این ....کنیم دخالت نمیتونیم ماهم و گرفتن رو تصمیمشون جوون دوتا این اینکه مثله خب_

 ...کافیه باشن موافق که دوتا

 .دادم تکون سرمو و زدم پوزخندی کرد، نگاه بهم زد لبخندی مامان

 ...اما :داد ادامه بابا

 .رفت بابا سمت به هاشون چشم همه

 

 

 

 ولی بیان و برن ....باشن باهم روز چند فعال مخالفم، عروسی و عقد و محرمیت صیغه با من_

 ...سقف یه زیر برن شناختن همو که خوب مدت یه بعد بذاریم ...هرگز صیغه و عقد

 ...بست نقس لبم روی لبخند بابا حرف این از

 کردم تایید رو بابا حرف دادن تکون باسر

 .موافقم بابا با منم_
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 :کرد تلخی اخم مامان

 ...که نمیشه_

 کشید طوالنی نفس و داد تکون سر بابا

 ...میشه جان مریم میشه_

******** 

 .زد صدام بابا که باال میرفتم داشتم و کشیدم ای آسوده نفس اینا خاله رفتن با

 برگشتم سمتش تند

 بابا؟؟؟ بله_

 ...بیا_

 ایستادم کنارش و برگشتم رو رفته راه

 جانم؟؟؟_

 کرد شروع مقدمه بدون

 

 

 

 نیست خوبی انتخاب ...شدی ازدواج این به راضی که گذشت بینتون چی و شد چی نمیدونم_

 ...نکن تباه زندگیتو ....پرهام

 :گفتم بغض با و کشیدم آهی

 ...کرد ازدواج باران که شد تباه روزی من گیزند_

 گذاشت شونم پشت دستشو بابا

 ...کن فراموش شد، تموم اون پرهام_

 فشردم هم روی چشمامو

 .میکنم سعی_

 گرفت دستمو دستش یکی اون با

 .بتونی تا میتونم بگو نگو، میکنم سعی نگو پرهام نه_
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 :گفت دوباره و کرد مکث

 تنها نه یاسمن با ازدواج با !کردی شروع رو راهی بد زیاده، وشر و راه هم فراموشی واسه_

 .میوفتی یادش به هم بیشتر بلکه نمیکنی فراموشش

 ...رو اجباری بودن دلیل بگم بهش میتونستم کاش .گزیدم لبمو گوشه و انداختم پایین سرمو

 :گفت اتاقشون سمت میرفت که همینطور و ید*س*و*ب پیشونیمو

 ...امپره کن فک بیشتر_

 دلنشین شدن بیدار صدا این با چقدر کرد، کردن باز به وادار رو هام چشم باران صدای باز

 ...است

 ...شیشه با باران برخورد صدای

 ...میکند بیدار را من و آید می هرروز خدا باران اما رفت من باران

 ...دستشویی فتمر و بیرون رفتم اتاق از کردم، مرتب تختمو روی و شدم بلند جام از سریع

 .دادم انجام رو کار این بارها و کردم عادت ولی لرزیدم، اولش زدم صورتم به سردی آب

 :گفت و جلو اومد دید منو تا و نرده به بود زده تکیه پرنیا اومدم که بیرون

 تو؟؟؟ اون ساعته سه میکنی چیکار بیارم؟؟؟ سند داداش_

 :خندیدم

 .نگو پرت و چرت برو بیا_

 .شد خوردن مشغول و داد جوابمو آروم بابا که کردم سالم سریع و پایین رفتم اه پله از

 .بشینم داد اجازه رفتن صدقه قربون کلی از بعد هم مامان

 نوشتم یاسمن به و برداشتم گوشیمو بیاره برام چای تا

 .دنبالت میام دیگه ساعت یک یاسمن_

 داد جواب نکشید ثانیه به

 ...نمیام من پرهام_

 وشتمن تند

 !...میکنی غلط تو_
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 .گرفتم ای لقمه و گذاشتم میز روی رو گوشی

 بود؟ کی :کرد نگاهم ذوق با مامان

 کجا؟؟؟_

 

 

 

 زد لبخندی

 دادی؟؟؟ پیام کی به_

 کردم کوتاهی خنده

 .یاسمن_

 برید؟؟ میخوایید کجا ...دوتاتون قربون الهی وای :خندید

 :گفتم تفاوت بی و انداختم و باال شانه

 .میریم جایی یه باالخره ونمنمید_

 :گفت بابا که بزنه حرفی اومد مامان

 سوال چقد نفهمید شماها که کنن کاری یه بخوان شاید داری؟ چیکارشون ...کن ول مریم_

 ...میکنی

 :گفت تحکم و اخم همون با و کرد من به رو بعد

 .برو بخور زود هم تو_

 دادم سرتکون

 .چشم_

 .رفت و انداخت اباب به نگاهی کفری هم مامان

 میگفتی آبجی :گفتم بازی مسخره با و کردم نگاهش تالفی برای نشست، و اومد سریع پرنیا

 تو؟؟؟ اون ساعت سه میکنی چیکار بیارم؟؟؟ سند

 رفت ای غره چشم پرنیا

 !تاالرو ببند_
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 .شدم بلند جام از و خندیدم

 پرهام؟؟؟_

 کردم نگاه بابا به برگشتمو

 جانم؟؟_

 ردی؟؟؟ک فکراتو_

 زدم لبخندی

 .کردم جارو همه فکر نترس، بابا_

 داد تحویلم بخشی اطمینان لبخند

 !پسرم برو_

 .چشم_

 .نکرد خالی پشتمو وقت هیچ میکردم، افتخار او مثل پدری داشتن از

 .برام بود پدر بهترین و راهنما بهترین و نشد دلخور وقت هیچ

 .میکردم پر اون محبت و مهر با رو ادرانهم محبت کمبود گاهی حتی که بود مهربون اونقدر

 .پایین رفتم و کردم عوض مشکی دست یک لباس یه با لباسمو سریع

 .بود تلوزیون روی به رو باز پرنیا

 خونه؟؟؟ تو پالسی همش چرا نداری؟؟؟ دانشگاه تو مگه پری اوووی_

 :گفت و کرد نگاهم

 .نیست حالش و حس نمیدونم_

 یدم*س*و*ب گونشو و رفتم سمتش و زدم لبخندی

 .بیاد حالش و حس کردن اخراجت هروقت ایشاال_

 :خندید

 .مزه بی_
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 :زد داد که بیرون میرفتم داشتم در از

 .ها نره یادت ترشی و لواشک پرررهام_

 رفتم بهش ای غره چشم

 .نمیخوره چیزا این از انقد ام حامله زن میخوری؟؟؟ ترشیجات انقد میمیری دختر_

 کرد آویزون لباشو

 .میخوام_

 :گفتم بیرون میرفتم داشتم که همونطور

 ای؟؟؟ حامله مگه_

 انداخت پایین سرشو ناراحت

 میزنی؟ حرفیه چه این ...اصال نخر ...بیشعور_

 خندیدم

 !خدافظ .برات میخرم خواهری باشه_

 .زدم تک یاسمن به و برداشتم گوشیمو و کردم پارک خونشون جلوی

 .اومد و شد باز در هک جیبم توی گذاشتم رو گوشی

 .مشکی شال یه با نفتی آبی کوتاه مانتوی یه و تنگ سفید شلوار یه

 .بود کرده آرایش حسابی دیشب برعکس و بود رسیده خودش به حسابی

 

 

 

 نشست و کرد باز رو جلو در

 .سالم_

 .کردم حرکت و دادم سرم دادن تکون با جوابشو

 .داخل رفتیم سریع شدیم که پیاده کردم، پارک خودمون بیمارستان جلوی

 بود، اجباری بودن این انگار اما یاسمن مثله کسی کردن تحمل زیاده هم روز  بود درست

 .شدیم آزمایشگاه وارد
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 کرد بغلم سمتمو اومد دید منو تا بازرگانی دکتر

 .اومدی خوش .خان پرهام به_

 کردم جداش خودم از

 .دکتر مرسی_

 :گفتم دکتر به ور بعد و انداختم یاسمن به نگاهی

 .اومدیم آزمایش برای دکتر_

 :خندید

 خون؟؟؟ آزمایش جونم ای_

 زدم پوزخند

 .ای ان دی آزمایش نخیر_

 ازش و گفتم بهش رو ماجرا تمام و ای گوشه بردم و گرفتم دستشو که کرد نگاهم تعجب با

 .نشه مطلع کسی خواستم

*** 

 

 

 

 حس ولی بمونه حال همین تو بذارم استمیخو دلم ...بود کرده ضعف یاسمن برگشت راه تو

 .کرد منعم اینکار از بودنم دکتر

 .خریدم براش کیک و کاکائو شیر یه و داشتم نگه سوپری کنار

 گرفتم جلوش

 .بخور یاسی بیا_

 .گرفت ازم و زد لبخندی

 .باشم کنارش این از بیش نمیخواست دلم کردم حرکت سریع

 چیزی کسی اگه حالت به وای یاسمن :گفتم دش پیاده وقتی داشتم، نگه خونشون جلوی

 قدم پارک رفتیم و گذشت خوش بهمون خیلی االن کن وانمود ...عاشقتم کن وانمود ...بفهمه
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 .عوضیش بابای اون و بچه اون و تو و میدونم من بدی آب بندو و بدی سوتی ...زدن

 زد پوزخند

 .هستم قهاری بازیگر ترس_

 :گفتم و شدم حرکت آماده و دادم سرتکون

 .مشخصه کامال هه_

 .شدم دور اونجا از و نشدم جوابش منتظر

 کردم باز که رو در...خونه رفتم و خریدم ترشی ظرف یه و ترش لواشک بسته چندتا راه توی

 .ندیدم رو کسی

 .کردم روصدا پرنیا ...نبود نداهم حتی

 

 

 

 پری؟؟؟ ی؟؟؟اووووو پرنیا؟؟؟ :باال رفتم و گذاشتم میز روی رو ترشی و لواشک

 .بیرون اومد دستشویی از

 :کشید لبش روی دستشو

 چته؟_

 خندیدم

 چته؟؟؟ تو وضعشه؟ چه این ...مرگ و چته_

 کنارم اومد

 ...خورد بهم حالم چندبارم ...دارم تهوع حالت ...بده خیلی حالم پرهامی واااای_

 شدم نزدیکش

 دکتر؟؟؟ بریم میخوای_

 زد حالی بی لبخند

 .میشم خوب بخورم قرص_

 :گفتم شدم اتاقم وارد که وهمینطور دادم تکون سری
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 بیان باید هفته همین تو .ازدواجتون به میکنم راضی رو بابا و مامان میخوام راستی_

 ...بگو آوشم اون به خواستگاری،

 .رفتم وا خستگی از تخت روی و کوبیدم محکم رو در

 ...یاسمن

 ...میشدم دیوونه داشتم

 ...نیست بس خدایا

 

 

 

 اجباری؟؟ ازدواج کی تا

 ناکامی؟؟؟ کی تا

 ...بودم ریخته اشک باز ...گذاشتم صورتم روی دستمو

 .بودم ریخته اشک خیلی مدت این تو

 نمیتونست کسی که داشتم غرور انقدر ...بود نیاورد در اشکمو کس هیچ که بودم کسی من

 !بزنه حرف باهام

 چی؟؟؟ االن ولی

 ...شکستم که رو غرورم

 .درآورد اشکمو که هم کسی

 ...زدم زل سقف به و کشیدم دراز تختم روی رفتم و کردم پاک اشکامو

 ...شدن بد انقد رفتن کی به نمیدونم هات بنده این خوبی تو ...شکرت بازم خدایا :گفتم دلم تو

 به چی دنیا این تو خدایا ...زمان آخر شده اینجا که هاتن بنده این ...بدترن گرگ صدتا از

 زیاد گناه همه این چرا کاروانسرا؟؟؟ شده هات بنده قلب روزا این چرا کیه؟؟ به کی ؟چیه؟؟

 که شد اونجا شاید ...کشید نفس اونجا شد شاید رو دنیا کن تموم نمیکنی؟؟؟ کاری چرا ؟؟ شده

 همه این از ...اجبار همه این از کن خالصمون خدایا ...کرد شروع دردسر بی زندگی یه

 ...بدبختی
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 قعر تو ببرش ...نداره تورو زمین این لیاقت بندت کن باور خدا دیگه، بسه ...گناه همه ینا از

 برسی؟ رو خطاکار بنده همه این حساب میخوای چطور ...اونجاست جاش فقط که جهنم

 .خورد گوشم به ندا صدای

 !پرهام آقا ...پرهام_

 

 

 

 .پایین رفتم و شدم بلند جام از سریع ...نگرانه که فهمید میشد صداش لحن از

 .بود ندا دست روی پرنیا چرخوندم، سالن توی نگاهمو

 .گرفتم رو پرنیا دست و رفتم کنارش

 :گفتم اضطراب با

 شد؟ چی_

 .بود مشخص کامل صداش لرزش

 :گفت و داد نوازش رو پرنیا دست

 .زمین رو افتاده دیدم بیرون اومدم شنیدم جیغشو صدای فقط ندیدم من آقا نمیدونم_

 .شدم بلند و گذاشتم دستم روی رو نیاپر

 .بازکن رو ماشین در بردار جیبیم تو هم سوییچ رو در کن باز بیا خانوم ندا_

 ...انداختم صورتش به نگاهی و گذاشتم عقب صندلی روی رو پرنیا

 ...بود شده مچاله درد از

 .میکرد نگاه من به مضطرب که کردم نگاه ندا به

 :گفتم ندا به و شدم سوار

 .بریم بیا شمام_

 بیمارستان نه اما بیمارستان رسوندمش شد، سوار سریع بود حرفم همین منتظر فقط انگار

 .خودمون

 ...برد رو پرنیا ندا بیاره، برام رو ویلچر تا کردم اشاره نگهبان به
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 .رسوندم بهشون خودمو و کردم پارک رو ماشین منم

 

 

 

 تخت روی که کردن کمک و آوردن براش تختی دیدن وضعیت اون تو رو پرنیا تا ها پرستار

 .بذاریمش

 شدن، بستری کارهای و پرونده تکمیل برای رفتم من و موند پرنیا پیش ندا

 ...سمتش رفتم شد تمام که کارم

 .بیرون بره که فهموندم ندا به اشاره با بود، گذاشته چشمش روی دستشو

 کشیدم دستش روی دستمو و نشستم تخت روی کنارش

 بیداری؟؟؟ کوچولو؟؟؟ آبجی_

 وار نوازش ...بست چشماشو دوباره و کرد نگاهم لحظه یه و برداشت چشمش رو از دستشو

 میکشیدم صورتش روی دستمو

 .شدی اینجوری خوردی ترشیجات بس از !خداروشکر خوبی خواهری، شدی مسموم_

 :خندید

 .بگو هی حاال_

 .دمکر نگاهش لبخند با و یدم*س*و*ب پیشونیشو شدمو خم

 .خورد گوشم به رو راه از آشنایی صدای

 .کردم شک هام گوش به ...کردم نزدیک پرده به خودمو کمی

 .بود خودش صدای اما

 کردم نگاه پرنیا به اخم با

 گفتی؟ چیزی آوش به تو_

 :گفت و گزید لبشو
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 .بهش گفتم زد زنگ بودی بیرون که تو_

 ...اومد هاشون قدم صدای رفت، باال قلبم ضربان

 ...گرفت قرار روم به رو کشید کنار رو پرده تا

 .مشکی تماما لباس باز

 ...پرنیا سمت رفت کردو آرومی سالم گرفت، غم رنگ نگاهش دید منو تا

 .داخل اومد آوش

 .دادم جوابشو مهربونی با کرد سالم

 .گرفتم رو تخت کنار میله و کردم نزدیک تخت به خودمو .ایستاد باران سر پشت رفت

 :گفت بود گرفته رو پرنیا دست که نطورهمو

 عزیزم؟؟؟ بهتری_

 :داد جواب سرد

 ...ممنون_

 ...شد بلند گوشیم صدای

 ...شد هم همینطور نباشه، یاسمن کردم دعا فقط

 .بود ایمان

 :گفتم پرنیا گوش در و شدم خم

 .بگو رو خواستگاری قضیه بیرون میرم_

 دادم جواب رو راه توی

 .سالم_

 

 

 

 کل به که خواستگاری بیاد میخواد بگم اینا مامان به بود قرار انداخت یادم ایمان صدای

 .کردم فراموش
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 دادی؟؟؟ جواب دیر انقد چرا خوبی؟ .سالم علیک -

 .نشد بودم گیر جایی خوبی؟ تو قربونت_

 خانواده؟ با کردی صحبت پرهام ...ممنون -

 :کردم صاف صدایی

 .کنه انتخاب تورو میتونه دختری هر که آلی ایده مرد یه تو جان ایمان راستش_

 خانوم؟؟؟ پرنیا یا نه گفتن خانواده نه؟؟؟ یعنی ...خب -

 .کنه ازدواج باهاش میخواد و داره دوست رو کسی پرنیا راستش ....کردم صحبت پرنیا با من_

 :گفتم نمیزنه حرفی دیدم

 داری؟؟؟ صدامو ایمان؟؟؟_

 :فتگ ناراحت و آرام لحنی با و کرد ای سرفه

 .خدافظ برسون، پدر به سالم شدم، مزاحم ببخش ...پرهام مرسی_

 .شد مانع بوق صدای که بدم جواب اومدم

 ...بود شده تنگ براش دلم خیلی نشسته، ها صندلی روی که دیدم رو باران برگشتم که عقب به

 ...خیلی

 .کنم نگاش بشینمو فقط میخواست دلم که اونقدری

 .نیست هم ندا دیدم رفتم جلو که کمی

 

 

 

 ها صندلی از یکی روی و رفتم و کردم جمعش سریع اما بست نقش لبم روی لبخند ناخواسته

 .نشستم

 .بشنوم رو صداش تا کنم باز رو صحبت سر میخواست دلم

 ...بشکنه رو سکوتش قفل که سوالی بودم، سوال دنبال

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون و دادم پایین دهانمو آب

 وبن؟؟؟خ همسرتون_
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 .پیچید دلم خودم یهویی سوال این از

 ...باشم باران همسر من بود قرار روزی

 :گفت پوزخند با و کرد نگاهم و آورد باال سرشو

 .ام عالی من که خوبه انقد ...خوب_

 :پرسیدم نفهمیدم حرفش از چیزی اینکه باوجود و کردم نگاهش برگشتمو تعجب با

 میشه؟؟؟ بد میبینین منو اینجا میایین نگفتن نیومدن؟؟؟ همراهتون چرا کجان؟؟؟_

 :گفت میشد بلند که حالی در و زد پوزخند باز

 .قبرستون_

 :ایستادم روش روبه و شدم بلند جام از و کردم نگاهش بیشتری تعجب با

 چی؟؟؟ یعنی_

 گرفت ازم نگاهشو

 .مرد و کرد سکته ...مرده_

 :گفت و زد لبخندی

 

 

 

 ...مرد_

 .بیرون رفت مارستانبی از و گفت اینو

 .بود پوشیده مشکی لباس تیمور فوت بخاطر پس کرد، کار اعتباریم کارت تازه

 .پرنیا پیش رفتم

 !انداخت پایین سرشو و ایستاد صاف و شد بلند جاش از سریع آوش

 مرده؟؟؟ تیمور :گفتم آوش به رو

 !کرد نگاهم تعجب با و آورد باال سرشو ضرب به

 مرده؟؟؟ تیمور :پرسیدم دوباره

 داد تکون سرشو
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 !بله_

 باران، سیاه بخت برای گرفت دلم انداختمو پایین سرمو

 بود، نشده هم هفته یک هنوز

 ...کرد نابود منو زندگی ...بود بوم لب پاش که کسی بهخاطر کرد تباه عشقمونو

 ...خراب خودشو زندگی

 معتاد؟؟؟ دزد مرد یه به بفروشه منو شد حاضر چطور

 ...بودن مرد که مردی

 دادم تکون سری ... کردم نگاه آوش به و آوردم باال سرمو

 .بزنید حرف راحت بیرون میرم منم ...عاشقیا هم تو_

 .گزید لبشو و انداخت پایین سرشو

 

 

 

 خندیدم

 .داداش نداره خجالت بودن عاشق_

 ...بود اومده ندا بیرون، رفتم و گفتم اینو

 سمتش رفتم

 .دنبالش میام بزنید زنگ نیست چیزیش فتگ دکتر باشید، پرنیا مراقب_

 :گذاشت چشمش روی دستشو

 .چشم_

 .کنم پیدا رو باران تا چرخوندم چشم شدم، محوطه وارد

 .سمتش رفتم و برداشتم قدم بود، نشسته ها پله روی

 دیدن با جز نمیشدم اینجوری وقت هیچ !کنه کم بدنم لرزش از کمی تا کردم مشت دستمو

 .باران
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 سریع و انداخت بهم نگاهی و آورد باال سرشو زدم، زل رو روبه به و نشستم کنارش آروم

 نگاهشو

 .گرفت

 کردم خیس زبونم با لبمو

 !همسرتون فوت بابت متاسفم_

 داد تکون سرشو

 !رفته که خوشحالم خوشحالم، من ولی_

 کردم نگاهش برگشتمو

 نداشتی؟؟؟ دوستش مگه_

 

 

 

 زد پوزخند

 .نه_

 زدی؟؟؟ پسم چرا پس ؟...رحم بی کردی ردم چرا پس ...کردم سکوت

 اون؟؟؟ با رفتی چرا پس

 .پایین رفتیم ها پله از و شدم بلند همراهش شد، بلند جاش از

 .خلوت جای رسیدیم میزدیم، قدم بیمارستان حیاط توی

 ...چشمام تو زد زل و آورد باال سرشو که گرفتم قرار روش روبه

 !میزد موج چشماش تو اشک

 :گفت بغض با و دکر باز لب

 !نمیدم دنیا به تورو موی تار یه من_

 کردم بازم لب زحمت به میریختم، اشک نباید فشردم هم رو چشمامو

 کردی؟؟؟ ازدواج باهاش چرا پس_

 انداخت پایین سرشو
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 !سینت تو بمونه باید چیزا بعضی گفت، نمیشه رو چیزا بعضی_

 .باال آوردم سرشو و کردم نزدیکش لرزونمو دستای

 چشماش تو زدم زل

 بشیم؟؟؟ دور هم از انقد که کردی رو اینکار چرا ...باران بگو_

 :گفت بغض با و پایین خورد سر چشمش از اشکی قطره

 

 

 

 خاطره بسازیم دوباره بیا ...نیوفتاده اتفاقی هیچ کنیم فکر بیا ...صفر نقطه به برگردیم بیا_

 .هامونو

 جلو رفتم قدم یک و برداشتم صورتش رو از دستمو

 .میکنم ازدواج دارم من_

 .آورد درد به خودمو قلب حرفم این گفتن

 ...شد گفته اما بود، اختیار بی

 ...بود حقیقت

 شاید میفهمیدم کارشو اون دلیل حداقل اگه بود، شده جدا هم از راهمون باران و من

 ...باشه بگم بهش میتونستم

 ...هست و بود دنیام همه که کسی پیش برگردم ...برگردم بود خدام از

 !میخورد بهم حالم خودم از نشستم، ماشین فرمون پشت

 !میکنم؟ ازدواج دارم :گفتم چرا

 .کنم ازدواج یاسمن با نیست قرار که من

 :زدم فریاد و کوبیدم فرمون روی دستمو

 گفتم؟؟؟ دررررروغ چرررررررااااااا_

 .سراغم اومد پیشم روز چند عجیب حس

 ...میکنم ازدواج دارم بگم کرد وادارم که حسی
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 ...لجبازی حس

 ...انتقام حس

 

 

 

 ...نیستم و نبودم انتقام اهل من اما

 بگیرم؟؟؟ انتقام دنیامه و عاشقشم کسی از میتونم چطور

 .خونه سمت افتادم راه و کردم پاک هامو اشک دستم با بودم، ریخته اشک باز

 !میکردم صحبت فردا واستگاریخ درمورد باهاش باید ...اومده بابا که بودم مطمئن

******** 

 .میکنن عقد فعال ...وقتش به میخره هم خونه !شرکت تو هست یاسین معاون آوش بابا_

 میدوزی؟؟؟ و میبری خودت واسه نیس مهم پرنیا نظر بچه آخه د -

 خندیدم

 .بگم شما به نمیومدم نمیدونستم رو پرنیا نظر اگه دیگه همین خو_

 کجاس؟؟؟ خودش_

 .بیرون رفتن ندا با -

 انداخت پا روی پا

 .شهرن پایین از اونا که داره مشکل مادرت که میدونی_

 :گفتم و کشیدم پوفی کالفه

 ولی کرد جدا باران از منو مامان شد، برطرف اونم که بود باران منو ازدواج مامان مشکل بابا_

 .کنه جدا آوش از رو پرنیا نمیذارم

 داد تکون سر

 .بفرداش بیان بگو_
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 نشست لبام رو لبخندی

 .چشم_

 شدم بلند جام از

 .اجازه با_

 !کن صبر_

 جانم؟؟-

 کنی؟ ازدواج یاسمن با میخوای مطمئنی پرهام_

 بارداره؟ یاسمن بگم ...چی بگم ...بگم راستشو بهش نمیتونستم

 ...باشه من کاره ممکنه بگم

 انداختم پایین سرمو

 .بله_

 ایستاد روم روبه و شد بلند

 نه؟؟؟ میکنی رو کار این داری اجبار روی از تو ...میشناسمت پدرتم من امپره_

 .بله_

 کرد صورتم قاب دستشو

 میکنه؟؟؟ ازدواج به مجبور تورو که چیه اون_

 زدم ای ه*س*و*ب روش و برداشتم دستشو

 .بگم نمیتونم بابا شرمنده_

 .باال رفتم و گفتم اینو

 .بیرون رفتم و پایین پریدم تخت از شنیدم، پایین از رو پرنیا صدای

 .باال میاد ندا همراه داره دیدم

 کشیدم بیرون ندا دست از دستشو سمتشو رفتم

 .شما بفرمایید خانم ندا ممنون_
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 کرد نگام پرنیا

 باران؟ به گفتی چی_

 .نشستم صندلی روی رفتم منم نشست تختش روی پرنیا شدیم، اتاقش وارد

 انداختم باال شانه

 .منگفت هیچی_

 ...منو ببین ...پرهام_

 چشماش تو زدم زل

 جانم؟؟_

 !اومد در گریش که گفتی بهش چی ...قرمز و بود اشکی چشماش پیشم اومد وقتی باران_

 :کشیدم پوفی

 .نیوفتاده اتفاقی هیچ کنیم فک بیا :گفت صفر نقطه به برگردیم بیا :گفت_

 دادم ادامه و کشیدم آهی

 خوب زخمم نفهمم دلیلشو تا ...ام زخمی ...نمیتونم نفهمم رو رفتنش اون دلیل تا من پرنیا_

 .باشم باهاش نمیتونم نباشه روراست باهام تا .نمیشه

 ...گزیدم لبمو گوشه

 

 

 

 .بشه سرازیر میدادم اجازه نباید اما ...شد اشک از پر چشمم کاسه باز

 .در سمت رفتم و شدم بلند

 :گفتم کردم باز که رو در

 .بیان فرداشب فتگ گفتم، بابا به_

 .پایین رفتم یکراست و بیرون اومدم اتاقش از

 ...خاموشش صفحه به زدم زل و نشستم تلویزیون جلوی

 :گفتم دلم تو
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 دلم چرا کنم زندگی نمیتونم اون بدون که من ...عاشقشم که من ...دارم دوسش که من خدایا_

 بگیرم؟؟؟ میخوام چیو انتقام خدایا ...باهاش نمیشه صاف

 .آورد بیرونم فکر از ندا یصدا

 پرهام؟ آقا -

 برگشتم سمتش

 جانم؟؟؟_

 ...ناهار بیاید-

 میز سمت رفتم و شدم بلند

 .نیومده که مامان_

 .نمیان اومده پیش واسشون بیمارستان تو کاری گفتن زدن زنگ_

 .بود چیده میز من برای تنها نشستم، صندلی روی

 .شدم بلند زود ولی خوردم لقمه چند ندا زا دانی قدر برای اما نداشتم غذا به میلی

 

 

 

 .بود : .انداختم ساعت به نگاهی

 زدم خونه از سریع و کردم عوض لباسمو میموندم، باید شب فردا تا ...بیمارستان میرفتم باید

 .بیرون

******** 

 :گفت پرستار که کشیدم ای خمیازه

 !خونه؟ برید نمیخوایید شدید، خسته دکتر آقای_

 کشیدم چشمم یرو دستمو

 .نیستم خسته_

 خندید

 .دیگه برید شده، تمام شیفتتون دیگه االنم نذاشتید روهم چشم حاال تا دیروز از دکتر آقای_
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 :گفتم و افتادم راه اتاقم سمت

 .ها میکنی بیرونم داری رسما بمونم خواست دلم من شاید حاال_

 کرد جمع خندشو

 خونه؟؟ برید میگم بده ...میباره روتون و سر از داره خستگی خب ...دکتر آقای بکنم غلط من_

 دادم تکوم بهش دستمو

 .میرم االن بیا کوتاه باشه_

 .پوشیدم کتمو و کردم پرت لباسی چوب روی رو روپوش شدم، اتاقم وارد

 

 

 

 رفتم و کردم خدافظی قلب بخش پرسنل باهمه بیرون، رفتم و گرفتم دستم توی گوشیمو

 .بیرون

 .شد هام ریه وارد سردی هوای

 ...بود بهمن هوای

 ...ابری و سرد

 ...بباره و بشه منفجر بود ممکن لحظه هر که ابری

 .شدم سوار و رفتم ماشین سمت سریع

 .کردم حرکت شدم گرم که کمی ...کردم روشن رو بخاری

 .گذاشتم پارکینگ توی رو ماشین و کردم باز رو در ریموت با

 سمتم اومد ندا خورد، صورتم به یبخش آرامش گرمای شدم که خونه وارد

 .نباشید خسته آقا سالم_

 لبم کنج نشست لبخندی

 .ممنون سالم_

 .کرد صدام مامان که میرفتم باال ها پله از داشتم

 پرهام؟_
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 بله؟؟؟-

 .مهمونا میان االن اومدی؟؟؟ دیر چقدر_

 .اومدم شد تموم کارم همین ...که نیومدم دیر-

 خواهرت؟؟؟ ریخواستگا از تر مهم کاری چه_

 

 

 

 .میام میشم حاضر االن ...خانوم مامان داشتم عمل-

 .نخوردی که شامم ...فقط باش زود_

 .میام-

 .حمام رفتم و برداشتم حولمو و شدم اتاقم وارد کالفه

 ...میدادم بیمارستان بوی بدجور

 .دمدا حالت سشوار با موهامو و پوشیدم ای قهوه بافت پیراهن یه با رنگمو کرم شلوار

 !!!داشتم استرس من چرا نمیدونم بیرون، رفتم و زدم ادکلن کمی

 .بود باران بخاطر شاید

 .پایین رفتم ها پله از و کشیدم عمیقی نفس بود، باران خاطر به قطعا نه که شاید

 .داخل برم نتونستم ...میومد پذیرایی از صداشون

 !شدم آشپزخانه وارد

 سمتم اومد دید منو تا ندا

 .مهمونا پیش نرفتین چرا آقا وا_

 نشستم صندلی روی رفتم

 .میرم بخورم چیز یه .نمیتونم که خالی دل_

 .کرد خوراکی از پر رو میز سریع

 .شدم بلند و دوغ لیوان یه با و خوردم ای تابه کباب لقمه چند

 کرد نگام اخم با
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 .که نخوردین چیزی_

 

 

 

 زدم لبخند

 .ممنون شدم سیر-

 .شدم پذیرایی وارد و کشیدم عمیق نفس ردم،ب فرو جیبم داخل دستمو

 !کردم سالم بلند

 .شدن بلند هرسه مادرشون و,آوش و باران

 .باران با بعد و مادرش با بعد و کردم وسی*روب و دادم دست رفتمو آوش سمت

 .کردم سالم و زدم بهش لبخندی

 .باران روی به رو دقیق نشستم بابا کنار رفتم

 .همیدمنمیف چیزی هاشون صحبت از

 میکردم باران به نگاهی هرازگاهی و میکردم نگاه پاهام حرکت به و بودم انداخته پایین سرمو

 .زمین به بود زده زل ساکت اونم که

 چیه؟ برادرشون نظر :گفت باران مامان که بودم خودم حال تو

 .باال آوردم سرمو

 .کردم باران به نگاهی

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ایشاال بشن خوشبخت-

 زد لبخندی باران مامان

 .کنن عقد هفته همین آخر بدید اجازه اگه پاکدل آقای پس_

 داد تکون سری بابا
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 .ندارم مشکلی منم باشید نداشته مشکلی شما اگه_

 .باران به خورد نگاهم بودن، زده هارو حرف همه انگار

 .بردارم چشم ازش نمیتونستم نبود خودم دست

 که گزیدم لبمو و گرفتم ازش چشم سریع خورد، گره توهم نگاهمون و آورد باال سرشو لحظه یه

 .خورد زنگ گوشیم

 ...بود یاسمن

 داد پیام که کردم رد رو تماس بدم جواب نمیخواستم

 .منتظرتم خونه جلو .بیای باید حتما تو عموم خونه میریم داریم پرهام سالم_

 .شدم بلند جام از و کشیدم پوفی

 داد نشون واکنش سریع بابا

 کجا؟؟؟_

 انداختم باران به نگاهمو

 .میمونم پیشش شبم ...ندیدمش امروز ...یاسمن پیش__________ میرم_

 زد رضایت سر از لبخندی مامان

 !برسون گلمم عروس سالم سالمت، به برو_

 زدم پوزخند

 !بااجازه .چشم_

 .شدند بلند ازجاشون همه دوباره

 دادم دست آوش با

 

 

 

 .یدبش خوشبخت ایشاال_

 .ممنون_
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 .باران به رسیدم و کردم خدافظی مادرشونم با

 کردم نگاهش

 .خدافظ _

 زد تلخی لبخند

 ...سالمت به_

 :گفت ببینم خودم فقط که طوری لب زیر و

 باش خودت مراقب_

 .بیرون رفتم و کردم جمعی خداحافظی نشست، و

 .درک به ندیدمش که ندیدمش میکردم، خفگی احساس

 دربیارم؟؟؟ رو باران رصح میخواست دلم چرا

 بود، شده پهن آسمون رو سنگینی ابر

 ...بارون چه برف چه بود بارش ممکن هرلحظه

 ...برم نمیتونستم ...نبود رفتن به پام

 .ماشین سمت رفتم و کشیدم عمیقی نفس

 خونه کنار رو ماشین نبود، رفتن به دلم و دست کنم، حرکت نمیتونستم شدم که کوچه وارد

 .زدم زنگ یاسمن به و برداشتم گوشیمو و کردم پارک

 :داد جواب خورد که دوم بوق

 

 

 

 .سالم_

 .بیام نمیتونم من یاسمن_

 برد باال صداشو

 ...نمیام چی یعنی_

 .بای .دارم کار االنم ...دنبالت بیفتم رفتی هرجا نیستم بیکار دوما ...پایین بیار صداتو اوال_
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 .کردم قطع سریع و نشدم جواب منتظر

 .اومد در صدای که میکوبیدم ماشین کف پامو و گذاشتم فرمون روی موسر

 .بودن آوش و مادرش و باران باال، آوردم سرمو

 :گفتم و شدم پیاده سریع نداشتن، ماشین

 آوش؟_

 :برگشت سمتم

 بله؟؟؟_

 زدم روحی بی لبخند و رفتم تر جلو کمی

 .میرسونمتون من_

 داد نشون واکنش سریع باران

 .برسید قرارتون به شما .ممنون نه_

 گزیدم لبمو گوشه و انداختم پایین سرمو

 .شید سوار بیاید ...کردم کنسل قرارمو_

 :مادرشون به کردم رو نمیاد در صدایی آوش و باران از دیدم

 

 

 

 ...شید سوار بیایید خانوم

 :گفت عصبی باران

 ...آخه_

 :بریدم حرفشو

 .شید سوار بیایید سعادت خانم نداره آخه_

 ...بود توهم همچنان هاش اخم انداختم، باران به نگاهی آیینه از

 .بود کرده اذیتش حرفم منه، بخاطر میدونستم

 .خورد گره توهم نگاهمون و باال آورد سرشو که میکردم نگاهش داشتم هنوز
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 !گرفتم ازش نگاهمو سریع و شدم هول

 :گفت و آورد جلو وخودش کمی باران مادر !رو روبه به زدم زل و کشیدم عمیق نفس

 پرهام؟ آقا_

 :شدم متمایل سمتش کمی

 جانم؟_

 .کرد نگاهم اخم با باران

 ناراحتی؟ باران از_

 انداختم باران به نگاهی آیینه از

 !حدودی تا_

 نه؟؟؟ گفتی آوردن در رو باران حرص برای و نکردی ازدواج پس _

 

 

 

 حرصشو نمیخواست دلم وقت هیچ انداختم، آوش به بعد و باران به نگاهی و کردم ای سرفه

 .دربیارم

 ...هرگز نمیکنم کارو اون ولی ازش ناراحتم درسته

 کشیدم عمیق آهی

 ازدواج دارم واقعا و ...کنم ناراحتش نمیخواد دلم وقت هیچ ولی ناراحتم ازش درسته خانوم نه_

 .میکنم

 مرده؟ تیمور که میدونی-

 :کردم پایین و باال سرمو

 .بله_

 گردی؟؟؟بر نمیخوای_

 ...بپرسه اینو هوا بی انقد مادرش نمیکردم فک خوردم، جا سوالش از

 .نمیتونم اما میخواد دلم :زدم پوزخند
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 گذاشت شونم روی دستشو آوش

 .نیست حرفا این وقت االنم جان مامان ....پرهام بیخیال_

 .کرد نگاه رو بیرون و زد تکیه صندلی به و داد تکون سری مامانش

 .بودم عصبی

 ...خودم زا

 ...یاسمن از

 ...دروغاش از

 

 

 

 ...باران نیاوردن دلیل از

 ...زندگی از

 ...جامعه از

 ...مامان از

 ...شدم پیاده همراهشون منم و داشتم نگه کوچه جلوی

 .کنارم برگشت و گفت بهشون چیزی و ایستاد باران که میرفتن داشتند خداحافظی از بعد

 پاکدل؟؟؟ آقای_

 ...گرفت دلم

 ...بودم خودم مقصر

 ...اون و سعادت خانوم گفتم بهش خودم

 کردم باز لب زور به

 بله؟_

 کنم؟؟ خواهشی ازتون میتونم_

 :کردم نگاهش تعجب با و ایستادم صاف

 !بفرمایید_
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 :گفت بغض با و انداخت پایین سرشو

 !...ببخشید منو_

 ...آورد باال سرشو برق و رعد صدای با

 .آسمون به زدیم زل هردو

 

 

 

 .میکردن چیکه آروم بارون های قطره

 :گفت لب زیر و انداخت پایین سرشو دوباره

 .همین فقط ببخش_

 .کردم صداش و بگیرم خودمو جلوی نتونستم رفت جلو که قدم یک

 !برگشت سمتم

 .گرفتم قرار روش روبه دقیق و شدم نزدیکش ...بود گرفته شدت بارون

 :کردم نگاهش عجز با دادم فشارش و گرفتم دستشو

 ...بگو دلیلشو بگو بهم میکنم خواهش ازت میکنم، التماست باز باران_

 گزید لبشو گوشه

 خالی تو و پوچ فهمیدی حاال که رو چیزی بیاری زبون به ...سخته کن، درکم بگم، نمیتونم_

 ازدواج دخترخالت با داری توهم شدم بیوه من ...جداست راهمون فهمیدم امشب پرهام ...بوده

 نیست صاف دلت تو ...نمیشه فهمیدم االن اما صفر نقطه به برگردیم بیا :گفتم دیروز ...میکنی

 ...فقط ... فقط ...برس زندگیت به و ببخش منو ....نیستم قلبت تو دیگه ....باهام

 ...کرد سکوت

 و بشکنم قفلشو نمیتونستم اما دارم و داشتم دوسش ...هنوز قلبمه تو اما نبود صاف باهاش دلم

 !بزنم فریاد قموعش

 چی؟؟؟ فقط :کردم باز لب

 :چشمام تو زد زل و کشید بیرون دستم تو از دستشو
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 .بشی خوشبخت بده قول_

 رمان میرزانیا________________ عرفانه – شدی گدا شدم شاه

 

 

 ...نداد زدن حرف مهلت حتی ...رفت و گفت

 !...شد نخواهم و نیستم خوشبخت تو با فقط من :بگم میخواستم

 کنم؟ بازم لب نمیداد اجازه دلم چرا

 !نامزدی به نمیدادم تن کاش کردم، نگاه رفتنش به

 اما فشردمش کمی و روش گذاشتم دستمو ...میزد معمول حد از تر تند قلب !شدم ماشین سوار

 ...نشد آروم

 .زدم استارت و کشیدم عمیق نفس چندتا

 ...پایین کشیدم رو شیشه

 .کردم هام ریه داخل رو سرد هوای میبارید، بارون نهمچنا و بود سرد خیلی هوا

 ...داشتم نگه خودم خونه در جلوی !شد منظم قلبم طپش

 !داره دوسم یاسمنم با من اینکه صرف به مادرم که ای خونه تو برم نمیخواست دلم

 به خودمو سختی به بودم خیس خیس کردم، پارک پارکینگ توی رو ماشین و زدم رو ریموت

 .ندمرسو خونه

 !کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض هامو لباس سریع

 .نبود خواب نیست خبری

 .بیرون رفتم و شدم بلند تخت رو از خسته و کالفه بود، کرده قهر باهام خواب امشب انگار

 .کردم روشنش و نشستم تلویزیون جلوی

 ...بود باران درگیر ذکرم و فکر تمام میفهمیدم، نه میدیدم نه چیزی اما

 !بشه من ماله روزی بود قرار که ارانیب

 

 



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

268 

 

 

 ...خودشو زندگی هم کرد خراب من زندگی هم خالی تو و پوچ خودش قول به کاره با که بارانی

 آرامش احساس که جایی تنها شاید شدم، حمام راهی و کردم بلند مبل روی از خستمو تن

 .بود جا همین میکردم

 عادت کامال ای دقیقه چند بعد اما لرزیدم اولش ...کردم باز رو سرد آب و ایستادم دوش زیر

 .کردم

 ...پرنیاست و آوش عقد امروز !بود گذشته باد و برق صورت به هفته یک

 .بشم مجلس وارد یاسمن با نبود راضی دلم

 ...بیرون اومدم و پوشیدم رو حوله ...نداشت من صاحاب بی دل به کاری انگار زمونه این اما

 .زیدمیلر سرما از بدنم

 .مشکی شلوار با و ساده سفید لباس یه !پوشیدم لباسامو سریع

 و زدم تلخ ادکلن کمی و دادم حالت سشوار با موهامو ...نداشتم رو شلوار و کت پوشیدن حس

 .بیرون رفتم و برداشتم گوشیمو و سوییچ

 خوب موحال بارون نم بوی شدم حیاط وارد بودم، نذاشته پدری خونه تو پامو هفته یک این تو

 .کرد

 رقم اون رو لحظاتم بدترین که کسی دنبال آرایشگاه، دم میرفتم باید و بود عصر  ساعت

 .میزنه

 .داشتم نگه آرایشگاه جلوی !میکردم تحملش باید دیگه روز  هنوز

 و برداشتم گوشیمو بشم، پیاده نمیتونستم پرنیا، هم و اونجاست باران هم که آرایشگاهی همون

 .گرفتم رو یاسمن شماره

 

 

 

 داد جواب دوم بوق

 بله؟_
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 .بیرون بیا آرایشگاهم در دم_

 دور از ای زده گل ماشین که انداختم اطراف به نگاهی و کردم قطع و نشدم جوابش منتظر

 .کردم تکیه بهش و شدم پیاده ماشین از شد، مشخص

 .دمکر باز براش رو در و رفتم سمتش لبخند با کرد، پارک من ماشین روی روبه آوش

 !خوشگلی دوماد چه به به_

 خندید

 .سالم_

 .اینجا از بیرون بکش اینارو برو بیا اومدی موقع به چه ...سالم-

 .زد در و رفت باال ها پله از آوش

 به زدم زل لبخند با و کردم جیبم توی دستمو و گرفتم فاصله ماشین از که شد باز در بالفاصله

 ...پرنیا

 .اومد پایین ها پله از و گرفت رو آوش دست بود، شده زیبا خیلی طالیی لباس اون تو

 .بود پیدا پالتوش زیر از بلندش رنگ طوسی لباس خورد، گره باران چشمای تو نگاهم

 فرو پهلوم توی آرنجی که میکردم نگاه بهش داشتم همچنان !میبرد آدمو دل ملیحش آرایش

 خورد گوشم به یاسمن صدای و رفت

 .عزیزم ایستاده اینجا تو وسعر میکنی؟؟؟ نگا چی به_

 !کردم نگاه یاسمن به و گرفتم باران از چشممو و زدم لبخندی

 

 

 

 سوار حرفی هیچ بی و کشیدم بیرون دستش تو از دستمو ...آزاد و فر موهایی و غلیظ آرایش

 .شدم

 با اون باشمو من نداد اجازه غیرتم بردار، فیلم ماشین سمت رفت و اومد پایین ها پله از باران

 .بره غریبه مرده یه ماشین

 شدم پیاده سریع
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 خانوم؟؟؟ باران_

 :گفت میومد باال چاه ته از انگار که صدایی با برگشتو سمتم

 بله؟_

 ماشین یه با تا بیاید باما نیست بهتر میرید شما که همونجایی میریم داریم ماهم انگار_

 غریبه؟

 رفت ای غره چشم و ایستاد جلوم یاسمن

 .بریم بیا ...چهتو به بره_

 کنار دادم هلش جلوم از

 .شید سوار بیاید خانوم باران_

 :گفتم بلند نمیکنه حرکتی دیدم

 .لطفاااا_

 .بشینه تا کرد باز رو جلو در یاسمن نشستم، فرمون پشت

 :گفتم عصبی و کردم نگاهش

 بشینی؟؟؟ جلو بیای گفت کی_

 

 

 

 زد پوزخند

 .که نمیخواد اجازه همسرمه ماشین_

 :رفتم بهش ای غره چشم

 !عقب برو گفتم_

 .نشست عقب صندلی رو رفت و کوبید رو در حرص با یاسمن

 ...انداختم بهش نگاهی آیینه از نشست، فاصله با یاسمن کنار و شد ماشین نردیک آروم باران

 از نگامو نگه مامان به چیزی یاسمن اینکه از !نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه ...داشت اخم

 .شدم خیره جلو به و گرفتم باران
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 .بگیریم تاالر نخواییم که بود بزرگ حدی به خونمون ...داشتم نگه خونه جلوی

 !بودن نرسیده هنوز باران و آوش انگار شدم، پیاده ماشین از سریع

 .کنم تحملش خودم کنار بودم مجبور خانواده جلوی ...گرفت دستمو کنارمو اومد سریع یاسمن

 !گرفتم ازش چشممو و گزیدم لبمو ...میزد موج چشماش تو حسرت باران، به ردخو نگاهم

 .ببینم چشماش تو رو حسرت و اشک نداشتم طاقت

 در دست که آوش و پرنیا به لبخند با داد، رو دوماد و عروس رسیدن از خبر ماشین بوق صدای

 .میکردم نگاه میشدن خونه وارد هم دست

 کشیدم بیرون یاسمن دست از دستمو داخل بودن رفته همه تقریبا وقتی

 تو؟ بری نمیخوای_

 

 

 

 کرد آویزون لباشو

 .داخل برم مردم با میخوام_

 کردم عصبی ای خنده

 .بشه بد اخالقم نذار ....یاسمن برو_

 دادم هلش و گذاشتم کمرش پست دستمو

 !دیگه برو_

 ماشین به خورد ممچش که چرخوندم کوچه اطراف نگاهمو داخل، رفت و کرد نگاهم حرص با

 ...گرفت دلم ایمان،

 ...بودیم هم شبیه چقد

 .ماشینش سمت رفتم و برداشتم قدم !میکرد تکرار منو کارهای نباید اون اما

 !موند واکنش بدون حرکتم زدم، شیشه به دستمو

 .میکرد سیر دیگه جای یه انگار
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 .شدم حضورم متوجه تازه که زدم شیشه به دستمو تر محکم دوباره

 .آورد درد به قلبمو چشمامش قرمزی شد پیاده وقتی کنه، باز رو در تا کشیدم عقب ودموخ

 فشردمش محکم و کردم بغلش و سمتش رفتم و کردم باز دستمو

 .داداش غمتو نبینم_

 :گفتم و کردم جداش خودم از

 هااان؟ نباز؟؟ خودتو نگفتم مگه_

 :انداخت پایین سرشو

 

 

 

 .نمیشه اما خواستم_

 کردم نگاهش لبخند با و آوردم البا سرشو

 !باشی دنبالش باید ....داره وجود پرنیا از بهتر دختر هزارتا_

 :گفتم خنده با وبعد کردم که مکثی

 .نیستن که دخترایی چه ببین بیا ما خونه جمع این تو االن همین اصال_

 زد لبخندی

 !ها گرفته شوخیت توام_

 کشیدم خونه سمت و گرفتم دستشو

 .میکنم پیدا خوب دختر یه واست خودم ...ردمنک شوخی_

 .شد عادی دقیقه چند بعد ولی میکرد اذیت گوشو کمی آهنگ صدای شدیم، خونه وارد

 .کنه ازدواج زود انقد پرنیا نمیکردم فکرشو بودن، نشسته هم کنار آوش و پرنیا

 .ازدواجشون به بودن زده رو تاییدیه و خالصی مهر کارشون اون با و داشت عجله بیشتر انگار

 آستین به نه میکردم، فکر که بود چیزی اون از بدتر لباسش پیچید، بهم دلم یاسمن دیدن با

 !ساپورتش نپوشیدن به نه و بلندش های

 دستمو و ایستاد کنارم و اومد بود، زده بهم حالمو حسابی راهش راه مشکی و سفید لباس
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 .چسبوند بازوم به سرشو و گرفت

 .چرخوندم سالن اطراف نگاهمو کردم، حس خودم رو نفر یک سنگین های نگاه متوجه

 الی از دستمو سریع دارم، حسی یاسمن به منم کنه فکر نمیخواستم باران، جز نبود کسی

 !ایمان پیش رفتم و کشیدم بیرون بزرگش های دست

 

 

 

 لبم روی لبخند ناخودآگاه عموم دیدن با بچرخم، عقب به شد باعث در باالی آویز صدای

 .نشست

 .رفتم سمتش سریع نداشتیم، خبر ازشون ما و تهران بودن رفته بود چندسالی

 :گفت و خندید من دیدن با

 .پرهام اوووو_

 .گرفتمش آغوش در و شدم نزدیکش کرد، باز برام رو آغوشش

 .اومدین خوش خیلی ...دیدار مشتاق ...عموجان سالم-

 کرد نگاه پامو سرتا و ردک جدام خوش از و کاشت ام گونه رو ای وسه*ب

 !خودت واسه شدی مردی ماشاال_

 خندیدم

 !عمو ممنون_

 !موند باز تعجب از دهانم بود سرش پشت که دختری دیدن با کشید، کنار خودشو

 :گفتم تعجب با و گرفتم سمتش دستمو

 کاترین؟؟؟_

 :خندید عمو

 !بله

 :گفت که فشردم دستشو کرد، دراز جلوم دستشو و زد لبخندی کاترین

 عمو؟ پسر خوبی_
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 کنه برطرف رو دلتنگیش تمام اینجا میخواد بابا میدونستم شد، دادنم جواب مانع بابا صدای

 .ایستادم ایمان کنار دوباره و شدم جدا ازشون آروم همین بخاطر

 گفت گوشم در

 بودن؟ کی_

 :گفتم لبخند با کردم نگاهش

 .دخترش و عموم_

 :گفت و انداخت عقب به نگاهی

 داری؟؟ عمو نمیدونستم_

 .نداشتیم هم خبر ازشون حتی نیومدن شیراز و تهران رفتن که میشه سالی چند -

 .آها_

 .بود کاترین کردم، نگاه کنارمو شد، کشیده دستم که شدم جمع رقص دیدن مشغول

 زدم محوی لبخند

 جانم؟_

 کنم؟؟؟ عوض لباسامو میتونم کجا_

 :فتگ مهابا بی ایمان که بدم جواب اومدم

 .سالم_

 زد لبخندی کاترین

 .سالم_

 کردم اشاره ایمان به شدم، معرفی به مجبور
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 .همکارمه و دوست ترین صمیمی و بهترین ایمان ایشون جان کاترین_

 انداختم ایمان به نگاهی

 .کردم معرفی که هم رو ایشون_

 زد لبخندی ایمان

 !خانوم خوشبختم خیلی بله_

 زد لبخندی متقابال   هم کاترین

 .همچنین_

 کرد من به رو بعد

 کنم؟؟؟ عوض لباسامو کجا_

 .من اتاق-

 قبلیه؟ همون_

 :دادم سرتکون

 .آره_

 سوال؟ یه :گذاشت شونم روی دستشو ایمان رفت، و کرد تشکر و زد لبخندی

 :کردم نگاهش

 جونم؟؟؟_

 نشدی؟ این عاشق چرا ...بارانه از خوشگلتر خیلی که عموت دختر این میگم_

 خندیدم

 

 

 

 بد هم باران چهره هرچند ....نشدم ظاهرش عاشق من ...نیست ظاهر به عاشقی ....بگم چی_

 !تره خوشگل باران از کاترین که دارم قبول خب اما ....نیس

 زد لبخندی

 .شدم قانع کامال_
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 گفتم و کشیدم بلند نفس

 .شدم خسته بشینیم بریم بیا_

 ایمان شدم متوجه تازه نشستم، ها صندلی زا یکی روی و رفتیم ها صندلی سمت ایمان همراه

 .نیست

 کنترل خودمو نتونستم پایین، میاد داره که کاترین به خورد نگاهم ایستاده، ها پله روی روبه

 .خنده زیر زدم و کنم

 !کرد فراموش رو پرنیا سرعت به چه میکردم، فکرشو که بود چیزی از تر عجول ایمان

 .بود نیومده بدش هم کاترین انگار بهم، بودن زده زل هردوشون

 :گفتم بشنوه که طوری بلند و کردم جمع خندمو

 .بیا دیگه بسه داداش ایمان_

 دست نشست، سریع و برداشت سمتم بلندی های قدم باشه شده موقعیتش متوجه تازه انگار

 .میلرزیدن و بودن سرد گرفتم، لرزونشو های

 :گفت حرص با که خندیدم بلند

 چته؟ ...زهرمار_

 :گفتم خنده با

 

 

 

 !بشو دیگه یکی عاشق بعد بشه تموم عشقت عروسی بذار_

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم برگشتو

 کنم؟؟ فراموشش نگفتی مگه_

 کردم جمع خندمو

 کاترین ....کردی فراموش که بهتر آره ....بودم تو مثه منم کاش ....شد فراموش راحت چه_

 !رنیاستپ از بهتر ...ایه العاده فوق جایگزین

 :گفت زدو تلخی لبخند



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

277 

 

 .نیست اولین عشق مثه دنیا تو عشقی هیچ میگن_

 باران رفتم، و شدم بلند میبودم، اونجا باید منم داد، رو عاقد اومدن از خبر شد قطع که آهنگ

 !بود گرفت دستش توی رو قند بود ایستاده سرشون باالی

 دستش توی رو قران که پرنیا به وختمد چشم بود، گرفته کاترین به رو نازکی تور هم یاسمن

 .گرفته

 !کرد عقد خطبه خوندن به شروع عاقد ...بود شده بزرگ زود چه خواهرکم

 : گفت دقیقه پانزده از بعد

 وکیلم؟ آیا میپرسم سوم بار برای خانوم عروس_

 :گفت آروم و کشید عمیقی نفس پرنیا

 !بله ...مهربونم برادر و مادرم پدرو اجازه با_

 هم آوش از عاقد باال، رفت جیغ و سوت و دست صدای شد، کوتاه ای خنده به تبدیل دملبخن

 !رفت گرفتن امضا کلی از بعد و گرفت رو بله

 

 

 

 ها حلقه سمت دستشو بعد و زد کنار رو پرنیا شنل آوش بود، هاشون حلقه کردن دست وقت

 .کرد دستش توی رو حلقه و گرفت دستش توی رو پرنیا چپ دست برد،

 اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از !میرسید هم ها کادو دادن وقت زدن، دست به کردن شروع همه

 .شدم

 رو بودم خریده که کادویی و رفتم میزم سمت تفاوت بی بود، پخش اتاقم تو خوشی عطر بوی

 .پایین رفتم و برداشتم

 دلم و بود خواهرم اتنه اما بود بابا و مامان های کادو از تر قیمت گرون کادویی شاید

 .باشه داشته رو چیزی کمبود حس نمیخواست

 !شدم سالن وارد بودم، کرده خریدش خرج رو اندازم پس تمام

 :گفت بلند باشه زنداییم میومد بهش که ها خانوم از یکی
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 !عروس برادر افتخار به_

 دادم رو جعبه ...رسوندم آوش و پرنیا به خودمو و خندیدم زدن، دست به کردن شروع همه

 :گفتم و "آوش" دست

 .بشید خوشبخت ایشاال باشه مبارکتون_

 کرد، بازش و گرفت آوش از رو جعبه میکرد اعالم هارو کادو که کسی

 ماشین یه :گفت که خندیدم باز بود، خودش زد جیغ کسی اولین آورد باال رو سوییچ وقتی

 !زنداداش و داداش طرف از خوشکل

 :گفتم بفهمن همه که بلند روبهش و ردنخو گره توهم سریع هان اخم

 !بود کجا زنداداش ...داداش فقط ....کن اصالح_

 

 

 

 کسی طوریه لب زیر و زدم پوزخندی که رفت بهم غره چشم و کرد نگاهم حرصی یاسمن

 !بابا برو :گفتم نفهمه

 :گفت ذوق با و وسید*ب گردنمو و انداخت بغلم تو خودشو و شد بلند جاش از پرنیا

 !مررررررسی بود، خوبی هدیه خیلی داداشی، یمرس_

 وسیدم*ب گونشو و فشردمش بغلم تو

 !بشی خوشبخت خواهری، نداشت قابلی_

 دادم دست و آوش سمت رفتم و کردم جداش خودم از

 .بشید خوشبخت_

 :گفت و فشرد دستمو

 .ممنون کردی لطف خیلی_

 پاشیدم روش به لبخندی

 .نداشت قابلی_

 .رقص واسه وسط اومدن همه و رفت باال آهنگ صدای دوباره که نبیرو زدم جمعشون از
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 بودم نشسته آوش و ایمان کنار بود، خوبی البته و کننده خسته شب بودن، رفته ها مهمون همه

 :گفت عمو که

 پرهام؟؟؟_

 جانم؟؟؟_

 

 

 

 .معرفت بی ای نمیدی خبر میکنی ازدواج -

 دادم تکون هوا تو دستمو خندیدمو

 !ساده نامزدی یه چیه؟ ازدواج جان، عمو نه_

 :گفتم بفهمه خودمون مردونه جمع فقط که طوری و زدم چشمکی

 .نگیرید جدی زیاد_

 تو نبودش اندازه به بود معلوم شد، بابا با زدن حرف مشغول و داد تکون سرشو و خندید عمو

 .باهم دارن حرف ها سال این

 :گفت بابا به رو باران امانم شدن، نزدیکمون باران و باران مامان

 .اجازتون با ...پاکدل آقای ببخشید_

 نگاه من کنار بود اومده که پرنیا به چشمی زیر و گرفت قرار کنارشون شدیم،آوش بلند باهم

 .میکرد

 :گفت که کردم نگاه بابا به و کردم ریزی خنده

 .میرسونتتون پرهام_

 :گفت صریح و تند باران

 !پاکدل آقای اجازه با بریم، مامان !میریم دمونخو براشون، میشه زحمت_

 :گفت شد حرفش و باران متوجه که بابا کردم، نگاهش تعجب با که :گفت عصبی انقد

 .میرسونه شمارو ایمان وایسید خب_
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 داد سرتکون سریع ایمان

 .میرسونمتون بفرمایید بله بله_

 

 

 

 :گفت آوش به رو بابا که رفتن در سمت

 باشی؟؟ خانومت پیش نمیخواد دلت شما_

 داد سرتکون و انداخت گل لپش

 !بدید اجازه شما اگه_

 :گفت بابا که خنده زیر زدن همه

 .میدم اجازه من_

 و کردن خدافظی ایمان و مادرش و باران ایستاد، پرنیا کنار و کرد تشکر بابا از لبخند با آوش

 ...پرنیا اتاق تو باال رفتن پرنیا و آوش ...رفتن

 مشغول هم عمو و بابا بودن، خونه کردن جمع مشغول هم خدمتکار دوتا و دان و مامان

 ...صحبت

 کنارم کسی که میکردم نگاه حیاط تو خشک های درخت به و ایستادم پنجره روی روبه

 .ایستاد

 .بود کردم،کاترین نگاش برگشتمو

 !نمیاید بهم اصال_

 شدم خیره بیرون به دوباره و خندیدم

 .کاترین موقتیه_

 نمیخندی؟ بهم بپرسم چیز یه_

 کشیدم عمیق نفسی

 .بگو نه_

 سالشه؟؟؟ چند دوستت این ... این ...این_
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 !خندیدن به کردم شروع و بگیرم خودمو جلوی نتونستم نخندی، نمیشد

 :گفت حرص با و بازوم تو زد مشتشو عصبی کاترین

 نخند نگفتم مگه بیشعور_

  دیگه خودمه سن مه ایمان .کردم نگاهش و خوردم خندمو !

 .بود : انداختم ساعت به نگاهی .نمیشد جمع رولبم از خنده رفت، و داد تکون سرشو اخم با

 :گفتم و کردم عمو به رو ها، پله سمت رفتم و کشیدم پوفی کالفه

 .بخیر شبتون بیمارستان برم باید فردا بخوابم رفتم من عمو_

 :زد لبخندی عمو

 .بخیر شبت عموجون برو_

 چه ...رسیدن بهم که خوب چه ...میرسید گوش به آوش و پرنیا صدای رفتم، باال ها هپل از

 ...ندارن رو عشق یه حسرت که خوب چه ....دارن همو که خوب

 خودم خونه کاش :گفتم و کردم عوض هامو لباس و شدم اتاقم وارد و کشیدم بلند و عمیق آهی

 .بودم

 سمت رفتم !بیام هم اینجا بودم مجبور اما خودم چهاردیواری به تنهایی به بودم کرده عادت

 .تخت

 ...بهشون بزنم دست نمیخواست دلم شدم، کاترین ها لباس متوجه تازه

 :گفتم بلند و کردم بازش و در سمت رفتم

 ...ندا خانوم؟؟؟ ندا_

 :گفت زنان نفس و بیرون اومد مهمان اتاق تو از که بود نشده تموم حرفم هنوز
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 جانم؟؟؟_

 :زدم ندیلبخ

 .سالمت جانت_

 کردم اشاره ها لباس به وبعد

 . کردی جا جابه بگو بهش و خودشون اتاق تو ببرشون کاترینه ماله_

 :برداشت هارو لباس و شد اتاق وارد سریع

 .بخیر شبتون بهشون میگم خان پرهام چشم_

 .خوابیدم و کردم قفل رو در و داخل رفتم سریع و گفتم بخیری شب لب زیر

******** 

 پرت خودم رو از پا با رو پتو شدم بلند باید اینکه از عصبی رفت، باال گوشیم ساعت صدای

 کردم

 .بود  انداختم ساعت به نگاهی بودن، باز نیمه هام چشم .نشستم و کشیدم ای خمیازه و پایین

 .نداشتم رو تخت روی کردن جمع حوصله شدم، بلند کالفه

 رفتم بیدارن، همه که میداد نشون پایین زیاد داهایص بیرون، رفتم و کردم باز رو در

 .پایین رفتم هام لباس همون با و زدم صورتم و دست و آبی و دستشویی

 .نشستم آوش کنار و کردم جمعی سالمی

 :گفتم گوشش تو

 گذشت؟؟ خوش_

 کرد آرومی خنده

 رمان میرزانیا________________ عرفانه – شدی گدا شدم شاه

 

 

 .خیلی_

 :گفتم آروم و شدم چای زدن هم مشغول و ستمنش صاف

 .انشاهللا بکنه ماهم قسمت خدا ...آخ آخ_
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 کرد نگاهمون مشکوک و گذاشت میز روی دستشو بود نشسته روم روبه دقیق که عمو

 میکنید؟؟؟ پچ پچ چی_

 :گفت سریع آوش

 .صبحیه اول بهم بگیم داریم چی هیچی-

 زد لبخندی اونم کردم نگاه عمو به و خندیدم

 .خودت جون_

 :کرد نگام اخم با بابا شدم، بلند و خوردم رو نون کوچیک لقمه

 .بخور رو صبحونت آدم مثه بشین خو ...میخوری تو که نمیخوره انقد مرغم_

 خندیدم

 .نمیخوام سیرم مرسی_

 پوشیدم مشکیمو ست لباس ...باال رفتم و کردم ندا از تشکری !نگفت چیزی و داد تکون سرشو

 !!بودن خوردن مشغول هنوز .پایین رفتم و رسیدم خودم هب کمی و

 کردم آوش به رو

 .خونمه پارکینگ توی ماشین آوش_

 کردم پرت سمتش رو خونه کلید

 اوکی؟؟؟ .بده بهم بیمارستان بیار و کلید و دار برش برو_

 

 

 

 زد لبخندی

 .پرهام مرسی ...چشم_

 !زدم چشمکی

 .قربااااانت_

 کردم عمو به رو

 ندارید؟؟؟ کاری شما نجا عمو_
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 اومد سمتم و شد بلند و گذاشت میز روی رو پرتقالش آب لیوان عمو

 .بیاد باهات میخواد کاترین فقط عزیزم نه_

 کردم نگاش تعجب با

 چی؟؟؟_

 شد بلند ازجاش سریع کاترین

 .رو بیمارستانتون ببینم بیام میخوام_

 :کردم نگاهش خندیدمو فهمیدم، اومدنشو معنی تازه

 .کنیم عجله باید بیا زود فقط اشهب_

 جمع خندمو !نمیکند که ها چه یار دیدن شوق رفت، باال ها پله از دو با و فرستاد بهم چشمکی

 !بیاد تا داشتم نگه خونه جلوی رو ماشین .بیرون رفتم و کردم خدافطی همه از کردمو

 ...زدم استارت شد سوار تا داد، اومدنش از خبر در شدن کوبیده صدای

 :گفتم رفتم جلو که ای لحظه چند

 کاترین؟؟_

 

 

 

 :گفت نداره زدن حرف حوصله که انگار

 هوم؟؟؟_

 خندیدم

 .باشه نرفته ایمان برسیم ماکه کن دعا و باش این فکر به ....مرض و هوم_

 چرخید سمتم سریع

 چی؟؟؟ یعنی_

 خندیدم

 !شده تموم شیفتش اینکه یعنی_

 انداخت باال ونهش و کوبوند صندلی به خودشو حرص با
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 ببینم؟؟؟ اونو بیام میخوام مگه چه؟؟ من به باشه شده تموم شیفتش_

 :گفتم طنزی لحن با

 نه؟؟؟ بشی آشنا کارما محیط با بیای میخوای فقط اصال نه اووووو_

 .داد تکون سرشو

 ...دقیقا_

 :خندیدم

 .برم روتو آی_

 به نگاهی...شدیم پیاده ماشین از کاترین با همزمان و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 !نبود ماشینش ...انداختم اطراف

 :گفتم کاترین به رو اومدیم بیرون که پارکینگ از

 

 

 

 .نبود که ماشینش_

 .میکردن سالم و نگاه بهم تعجب با پرسنل همه داد، ادامه راهش به باشه نشنیده که انگار

 کرد نزدیک بهم خودشو کمی کاترین

 میکنن؟ نگامون اینجوری چرا اینا_

 :گفتم خنده با و گرفتم دستشو

 .ندیدن دختری هیچ با منو تاحاال چون_

 کرد ای خنده اونم

 میگیری؟؟؟ دستمو چی واسه پس_

 :میکشوندم خودم دنبال رو کاترین

 .کنن پیدا یقین شکیاتشون به میخوام_

 کشید بیرون دستم تو از آروم دستشو

 .میبینه کسی وقت یه نکن دیوونه_
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 :یدمخند

 ..نمیبینه ببینه نباید که اون نترس

 .بود افتاده اتفاقی که انگار پرسروصدا، و شلوغ شدیم، قلب بخش وارد

 :گفتم اتاقم به اشاره با و کاترین به رو

 .میام زود منم اتاقم تو برو_

 زاده؟؟ فیلی خانم شده چی :پرسیدم و رفتم پذیرش سمت شد، دور ازم حرفی هیچ بدون

 :کشید آهی

 

 

 

 .کردن فوت  شماره تخت بیمار متاسفانه_

 ...میکرد بد حالمو حسابی ها خبر نوع این پیچید، توهم دلم

 طبیعی؟؟ مرگ_

 انداخت پایین سرشو

 .شدن فوت عمل زیر دکتر نه_

 بیمار فهمیدم رسیدم که در به...اتاق همون سراغ رفتم بزنم حرفی اینکه بدون گرفت، درد قلبم

 .بوده خودم

 !.کنم عملش من بود قرار ...زد حلقه هام چشم تو اشک ساله،  جوون پسر

 !سمتم اومد و شد بلند ازجاش من دیدن با جوونی دختر جلو، رفتم و زدم کنار رو پرستار

 :زد فریاد و سینم تو کوبید مشت با و زد چنگ پیرهنمو

 و سردخونه تو یشفرستاد االن اما ...میگردونم برش گفتی ...میشه خوب گفتی تو ...مرد شوهرم

 .خاک زیر بعدش

 شد بیشتر هاش مشت فشار

 !تو ...تووووو ...کنی عملش تو شد قرار_

 !بودن ریخته اختیار بی هام اشک کشید، کنار و گرفت دستشو اومدو کسی



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

287 

 

 :گفتم بغض با و کردم پاکشون و کشیدم روشون دستمو

 من ....نمیکنن کار خوب یلوسا این مواقع بعضی اما ...ایم وسیله ماها خداست دست عمر_

 .باشه آرامش در اینطوری شاید اما ام شرمنده

 .بیرون رفتم و کردم تموم حرفمو نداشتم، رو همسرش و خواهر مادرو اشک دیدن طاقت

 

 

 

 سمتم اومد و شد بلند جاش از کاترین .شدم اتاقم وارد کالفه و ناراحت

 چته؟؟؟ ببینمت؟؟؟_

 :گفتم میرفتم در سمت که همینطور و پوشیدم روپوشمو

 تو یا و شاپ کافی بری میتونی یا همینجا بمون توهم اینجاست، هم ایمان ...نیست چیزی_

 .دستم امانتی باالخره باش خودت مراقب دارم، کار منم ...محوطه

 :زد لبخندی

 .برس کارت به برو چشم_

 !بود معمولی کار میزدم، سر بیمارهام به باید

 .دیدم رو ایمان دور از بیرون، اومدم اتاق از که بود تخت آخرین تقریبا

 :گفت که کردم سالم خسته سمتش، رفتم و زدم تلخی و کج لبخند

 رفتی؟؟؟ وا چته؟ سالم_

 افتادیم راه اتاقم سمت باهم

 رو اجازه این حقی چه به بود من بیمار اون کرد؟؟؟ عملش کی ...بود پسره حیف ایما، ناراحتم_

 داده؟ خودش به

 :گرفت دستمو

 .بود کرده عملش غفران ...هییس_

 :شدم منفجر بمب مثه

 میکنه؟؟؟ میخواد دلش غلطی هر که صاحابه بی اینجا مگه_
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 :گفتم تر آروم و دادم بیرون نفسمو خشم و حرص با

 

 

 

 .نکنم باطل اینو جواز اگه نامردم

 بیمار کرد بیخود ...بیفته کردن غلط به بکنم کاری یه :گفتم ایمان روبه و کشیدم عمیق نفس

 ...عوضی اون نه میدادم اجازه باید من کرد؛ عمل سرخود برداشت، منو

 ...بکش نفس آوه :کرد پایین باال جلوم دستشو ایمان،

 .نداشت عمل به نیازی اون، :گفتم و سینش به زدم دستمو

 .تو بیا :کشیدم ایمانو دست و داخل رفتم قدم یه و کردم باز اتاقو در

 .کرد سالم زیرلب و پرید جاش از عسری کاترین،

 منم نشست، صندلی روی و داد جوابشو ثانیه چند از بعد بود، کرده هنگ انگار که هم ایمان

 .نشستم میزم پشت

 .ببینه رو کارمون محیط بود اومده کاترین، _

 .زدم ای خبیثانه لبخند و کشیدم رو کارمون محیط عمد از

 .اها :داد تکون سری ایمان

 بود؛ کرده عرق حسابی که کاترین، به .کردن پیج اسممو که بزنم حرفی اومدم و زدم لبخندی

 .بخورید ناهار برید تنها یا ایمان با میتونی شماهم برم باید که من ناهاره وقت عمو، دختر :گفتم

 .فرستاد پایین دهانشو آب ایمان،

 من؟ _

 سمت رفتم و شدم بلند جام زا .نگه چیزی فهموندم بهش چشم با و رفتم بهش ای، غره چشم

 .باش خودت مراقب فقط :گفتم کاترین، به رو و در

 .برس کارت به برو باشه :زد مصلحتی لبخند
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 .بیرون رفتم و کردم ایمان، حواله چشمکی

 .دادم عملو اتاق کردن آماده درخواست بیمار معاینه و آنژیو جواب به کردن نگاه از بعد

********* 

 کردم خداروشکر فقط و بود ای کننده خسته بسیار روز .انداختم لباسی، وبچ روی رو روپوش

 وارد و کردم خدافظی پرسنل، از بیرون، رفتم اتاق از و برداشتم گوشیمو .نیستم شب شیفت که

 استشمام رو بارون نم خوب بوی .میداد رو بارون اومدن از خبر خیس زمین .شدم محوطه

 از و زدم استارت .نداشتم هم زنگ یه حتی کردم نگاه یموگوش .پارکینگ سمت رفتم و کردم

 .شدم خارج بیمارستان

 ها پله از ...ترم راحت باشم خودم خونه بمونم، نمیخواستم .کردم پارک خونه جلوی رو ماشین

 رفتم و انداختم باال شونه بیخیال باال؛ در جلوی کفش تعداد و بود زیاد صدا و سر باال، رفتم

 .داخل

 نگاهم لبخند، با اون اما توهم رفت اخمام ناخوداگاه بود نشسته مامان، کنار که یاسمن دیدن با

 ؛.سمتم اومد و کرد

 بود نشسته کاترین، کنار توهم های اخم با باران، .دیدم رو مادرش و باران رفتم که جلوتر کمی

 .بود زده زل من به و

 نباشی؟ خسته زم،عزی سالم :گفت عشوه با و کرد نزدیک بهم خودشو یاسمن،

 

 

 

 .مهمونا سمت رفتم و دادم جوابشو و دادم بیرون حرص با نفسمو و کردم نگاهش اخم، همون با

 .نشستم آوش کنار رفتم و کردم سالم همه به منم .نشست سرجاش رفت حرص با یاسمن،

 .نداشتم زدن حرف حوصله

 زدن حرف مشغول هرکس .دبو سکوت کار بهترین باران، هم و بود یاسمن، هم که جمع این تو

 و باران و من بودن زده لبشون به سکوت قفل که کسایی تنها و بود شده دستیش بغل با
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 .بودیم کاترین،

 .رنگش به بودیم کرده عادت انگار ...مشکی لباس باز .کردم نگاه باران، به و دادم مبل به تکیمو

 با زدن حرف مشغول خودشو دید منو خیره نگاه تا .بود پوشیده طوسی، و مشکی هم دیشب

 .کرد کاترین،

 .بهم بود آورده فشار هم خستگی .کنم تحمل نمیتونستم بود سنگین جو

 عزیزم؟ کجا :گفت مامان، که برم شدم بلند جام از

 .کردم نگاهش بود کرده خوش جا پیشونیم رو که اخم همون با

 بگم؟ شما به باید برم، بخوام جایی هر _

 .داد ادامه و زد حرص یرو از لبخندی مامان،

 آخر که کنم اعالم امشب، میخوام اما پرنیاست و آوش عقد بخاطر فقط مهمونی این خب_

 .هست عزیزم پرهام و یاسمن عقد هم بعد هفته

 و عصبانیت از تا کردم مشت دستمو میشد، پایین و باال تند تند قلبم .کردم نگاهش خشم با

 ای پیروزمندانه لبخند با بود رسیده خودش خواسته، به رانگا که یاسمن، .کنم جلوگیری فریادم

 چی؟ :پرسید هوا بی کاترین، که کرد نگاهم

 

 

 

 .کرد نگاه کاترین، به پهنی لبخند با مامان

 .دیگه بسه گذشته روز  نامزدی، دواران بسه یاسم، و پرهام عقد _

 .نداشتم رو ارانب سمت کردن نگاه دل .انداخت پایین سرشو و گفت کوتاهی ایش کاترین

 سپر سینه .داد تکون سرشو و انداخت باال شونه بیخیال بابا، .انداختم بابا، به ملتمس نگاهی

 خراب باران، جلوی این از بیشتر نمیخواستم نداشتم که ترس .کشیدم عمیق نفس و کردم

 .دوختم مامان به نگاهمو .باشه من با نهایی جواب بود قرار بشم

 کسی شخصیه زندگی توی و میدوزید و میبرید خودتون واسه نیست یقشنگ کار نظرم به _

 .بدم رو یاسمن با شدن محرم به تن نیستم، حاضر فعال اینکه و کنید دخالت
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 وارد رو اکسیژن .نداشتم رو مامان فریاد و داد حوصله بیرون؛ زدم خونه از و زدم قاطع حرفمو

 .دادم بیرون حرص با و کردم هام شش

 واسه فقط مامان، .میداد عذابم فضا اون تو موندن و بودن .نبود مهم اما بود دسر خیلی هوا

 شد پیدا ،ماه ابرها بین از .میکشه زجر پسرشم نمیدونه و میکنه رو کار این باران دادن عذاب

 .روم افتاد دقیق نورش و

 ویر چیزی که بشم گرم شاید تا پیچیدم خودم دور رو دستام و آسمون به دوختم نگاهمو

 روی لبخندی ناخودآگاه، .بود باران .کردم نگاه کنارمو آوردمو پایین سرمو .گرفت قرار شونم

 لبم

 .نشست

 .ممنون _

 .کشید عمیق آهی

 .میکنم خواهش _

 

 

 

 .بزنم حرف باهاش میخواست دلم بره، که گرد عقب و گفت

 .بازکردم لب

 .باران _

 .برگشت سمتم، سرعت به

 بله؟ _

 ..نگفته بهش چیزی کسی و اومده بود عجیب بگم، چی از و بگم چی نمیدونستم

 شمارو؟ ندید کسی :پرسیدم آروم

 که شاپ کافی تو روز اون پای گذاشتم و نشدم ناراحت کردم استفاده جمع ضمیر از اینکه از

 "شما" گفت

 .میخورید سرما وقت یه : گفتم .بود سرد هوا بودن، شام خوردن مشغول انداخت، پایین سرشو
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 .شدم خلوتتون مزاحم خشید،بب

 مرسی :گفتم که رفت در سمت و گفت کوتاهی ببخشید، .کرد آرومم شنیدم صداشو همینکه

 .بودی فکرم به که

 که میدونی خدایا، :کردم زمزمه و آسمون به شدم خیره دوباره داخل، رفت و نزد حرفی

 تا کارشو اون دلیل م،بفهم کن کاری یه میخوامش دنیا، تمام اندازه به که میدونی عاشقشم

 .باهاش بشه صاف دلم

 فهمیدم خورد، مشامم به که غذا بوی .داخل رفتم و کشیدم بود، آه شبیه بیشتر که بلندی نفس

 ...باشم جمع اون تو دیگه نبودم حاضر اما گشنمه، چقدر

 

 

 

 کلید زحمت بی جان، آوش :گفتم آوش روبه و رفتم غذاخوری میز سمت و برداشتم رو سوییچ

 .بده رو خونه

 زودتر شرمنده، :گفت و گذاشت دستم توی رو کلید و اومد سمتم و شد بلند جاش از آوش،

 .ندادمت

 ...دشمنت :دادم تحویلش روحی، بی لبخند

 .بیرون رفتم خونه از سریع "ای اجازه با" با و کردم میز سرتاسر به نگاهی

 که رفتم شتاب با و تند انقد شدم نماشی سوار و بلعیدم هواشو شیراز، سرد هوای بود دلچسب

 دوست چقدر .شدم خودم خونه وارد و گذاشتم پارکینگ توی رو ماشین .رسیدم کی نفهمیدم

 .بهم میداد آرامش تنهاییمو، خونه این داشتم

 .کنم انکارش نمیتونستم و بود گشنم مبل، روی کردم پرت خودمو و کردم عوض هامو لباس

 که رو پیتزا قاچ آخرین .دادم سفارش پیتزا یه و فودی فست یه به زدم زنگ و برداشتم گوشیمو

 .خورد گوشم به آیفون صدای خوردم

 آیفون، پای رفتم تعجب با .اینجا بیاد کسی شب وقت این بود عجیب

 دوباره و گذاشتم باز هم رو واحد در کردم باز معطلی بی رو در دیدم که رو پرنیا و آوش چهره
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 .رفتم وا مبل روی

 مبل تو خودمو .شدن خونه وارد آوش، و پرنیا که خوردم نفس، یک و برداشتم رو نوشابه شهشی

 .سالم :زدم لبخند و کردم فرو

 .گذاشت اپن روی رو بود دستش که ای بسته پرنیا،

 .سالم علیک _

 

 

 

 .نشست ای نفره یک مبل روی و کرد سالمی آوش،

 مامان تسلیم روز یه نمیکردم فکر واقعا پرهام؟ :گفت اخم با و نشست کنارم و اومد سریع پرنیا،

 .اه اه بشی، یاسمن و

 شدم؟ تسلیم من گفته کی :گفتم و نشستم صاف و شدم بلند خنده با

 .خندیدم بلند دوباره

 .یاسمن منو کن، فک درصد یه_

 .بازوم تو زد پشتشو حرص با

 عزیز ...من داداش ...خودت اال هستی همه فکر به نیستی، فکر بی نه نه فکری، بی خیلی_

 ...من

 .گذاشت پیش پا و کرد له غرورشو اون باهاش؟ نمیای راه چرا تو برگشته، تو عشق

 اگه :گفتم اتاقم سمت میرفتم که همینطور و شدم بلند ازجام .کنه نصیحتم نداشتم، حوصله

 .بخیر شب .هست اتاق یکی اون اینجا؛ بخوابید میخوایید،

 .کشیدم عمیقی نفس و در به دادم تیکمو اخل،د رفتم و نشدم جواب منتظر

 کاری باران، .باشه نداشته باران به حسی دیگه شاید پرنیا، کن ول :خورد گوشم به آوش، صدای

 .کنم ازدواج بیوه زن با نمیشدم حاضر بودم پرهام، جای منم .نیست بخشش قابل که کرده

 و نمیکنه کاری چرا نمیدونم اما ...اام .داره دوست رو باران هنوز پرهام، :گفت سریع پرنیا،

 داره
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 .یاسمن سمت میره

 و نشنوم رو حرفاشون ادامه تا کشیدم سرم روی رو پتو .رسوندم تخت به خودمو و کشیدم پوفی

 .برد خوابم که نکشید دقیقه به

******** 

 

 

 

 باز اام نیست من کار که بودم مطمئن .بود کشیده طول .میرفتم راه آزمایشگاه توی کالفه،

 .انداخت بهم نگاهی یاسمن، .داشتم دلشوره

 .میره رژه مخم رو هی دیگه، بشین خو اووووف،_

 .بابا ببند_

 یاسمن به بعد و من به نگاهی و اومد سمتم بازرگانی، دکتر .بایستم شد ،باعث در لوالی صدای

 .،انداخت

 ...نگاتیوه جواب متاسفانه _

 با و دکتر بازوی به زدم دستمو و نشوندم لبم روی رو پهنی لبخند و کشیدم عمیق نفس

 .خوشبختانه بگو چی؟ متاسفانه :گفتم خوشحالی

 و کردم نگاهش حرص با و یاسمن سمت برگشتم و کشیدم بیرون دستش تو از رو آزمایش برگه

 .آزمایش از اینم :دادم تکون جلوش رو برگه

 خندیدم

 .دلت رو گذاشتی داغشو ولی ل،پاکد خانواده عروس عنوان به کردی حال روز بیست _

 رسیده وقتش .میدادم مامان، نشون رو جواب باید .بیرون رفتم سریع و کردم خدافظی دکتر، از

 انگار ...بود خونده کور .بودم گذاشته شاد های آهنگ مامان، مطب خود تا .ببرم آبروشو که بود

 .داشتم نگه مطب لویج ...منه ماله بچه اون کنم باور زود که کودنم، خودش مثه منم

 منو تا منشی،.شدم مطب وارد و باال رفتم ها پله از .شلوغه خیلی که بود معلوم ها آمد و رفت از

 داشتید؟ امری آقا بفرمایید :گفت و شد بلند دید
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 .میزش جلوی رفتم

 .ببینم رو دکتر خانوم میخوام _

 .لطفا بیرون یدبفرمای نمیشه، :کرد جلوروش دفتر مشغول خودش و سرجاش نشست

 داخله؟ مریض_

 .بیرون بفرمایید آقا، نخیر _

 .اتاق تو رفتم زدن در بدون بقیه، متعجب های نگاه و حرفش به توجه بی

 ...نمیش گفتم بخدا :گفت تند تند و اومد منشی،

 .بری میتونی نیست، مشکلی :برید حرفشو مامان،

 توی ریختم رو یاسمن از تنفرم تمام و زدم پوزخند .میز سمت رفتم و کوبیدم بهم محکم رو در

 .معصومت؟ و پاک خواهر دختر بود این انتخابیت؟ عروس بود این :گفتم بلند و لحنم

 .ایستاد روم روبه و شد بلند متعجب، مامان

 میگی؟ چی _

 _ از کردم، تحمل رو زدی باران، به ناخواسته یا خواسته که هایی نیش کردم، تحمل روز 

 دختر ...دیگه بود بس کردی، اجبارم رو یاسمن با ازدواج کردم، تحمل کردی جدام عشقم

 حاال .اومد در کار از خراب بشه من زن میخواست دلت که کسی ...دردونت عزیز ...خواهرت

 هی

 به همین از خیلی ...سرم تو زن به مردمو بودن گدا و شاه

 .ندارن لیاقت بعضیاشون ولی باشن پاک میتونن همه ...گدان هزارتا از بدتر ها شاه اصطالح

 .انداختم بغلش تو رو آزمایش برگه
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 تر پایین هم گدا از خواهرزادت، کاری گل و شما اما نکردم تغییری هیچ من اتفاق این با _

 .براتون متاسفم .رفتید

 صدامون فهمید میشد بیمارها شده گرد های چشم از بیرون؛ رفتم اتاق از و گفتم تحکم با اینو

 .کرد عصبیم نگاهشون .نیدنش رو

 میکنید؟ نگاه چی به ...شد تموم سینمایی فیلم چیه؟ ها؟ :گفتم بلند

 سوار و بلعیدم سرعت به رو سرد البته و آزاد هوای .بیرون رفتم و دادم بیرون نفسمو حرص با

 تهدید از که بودم ساده چه .کردم شک خودم به لحظه یه تو که بودم ساده چقدر .شدم ماشین

 اعتماد و اعتبار که کردم اشتباهی چه .باشیم نامزد کردم قبول و ترسیدم یاسمن، وخالیت

 .باران و پدرم جلو کردم خراب خودمو

 آرامش بهم خودم خونه از بعد که جایی تنها و نداشتم رو خونه به رفتن حوصله کشیدم پوفی

 لبخندی .گرفت شکل ونجاا باران، منو های قرار بیشتر که شاپی کافی .بود شاپ کافی میداد

 .نشست لبم روی ناخوداگاه

 اشکتو بعضیاش و میده حرصت بعضیاش و میاره جا حالتو گذشته، خاطرات بعضی یادآوری

 در

 ...بس و بودن شیرین همه آخر، روز جز ما های قرار .میاره

 برسه که اینجا به بود کرده عادت قلبم، انگار .شدم پیاده و کردم پارک کافه کنار رو ماشین

 رفتم و دادم بیرون فوت با نفسمو .رفت و کرد عاشقش اومد که کسی بیقرار کنه، بیقراری

 .داخل

 خالی میز .چرخوندم دور تا دور نگاهمو .کرد منتقل بهم خوشایندی حس در باالی آویز صدای

 .اومد همیشگی پسر همون .نشستم رفتم و کردم پیدا شیشه کنار

 

 

 

 .خندید دید منو تا

 .گرفتی فراموشی کردم فک نیومدی، بود وقتی چند شمایید؟ دکتر؟ عا _
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 .خندیدم

 کاری؟ کجای اینجاست، نمیره یادم وقت هیچ که جایی تنها بگیرم هم مزمن فراموشی من _

 .زد لبخندی

 .همیشه؟ مثله _

 دونگ شش نگاهمو بودم باران، منتظر که قبال مثل .اومد آویز صدای که بدم جواب اومدم

 چشمم با .بود اومده خاطره تجدید برای هم او انگار.بود خودش تصورم خالف بر در، به مدوخت

 .همیشگی میز همون سمت رفت، درست .کردم دنبالش

 .داد تکون جلوم دستی پسر

 کجایی؟ دکتر؟ آقای _

 .کردم نگاه پسر به و گرفتم باران، از نگاهمو سریع

 گفتی؟ چی _

 .کرد نگاهم موشکافانه، و انداخت باال شانه

 میزدی؟ دید کیو داشتی _

 .خندیدم

 .بیار رو همیشگی همون آره فضولیا،_

 .زد لبخندی

 .چشم _

 

 

 

 .کنم پیدا رو میز تا انداختم شده شلوغ جمعیت بین نگاهمو رفت تا

 بهم یاسمن، با بگم بهش میزد فریاد درونم حسی ببینمش، واضح نمیتونستم بود، بهم پشتش

 نتونستم نگفت، بهم هیچی اون هرچند کردم نامزد یاسمن، با دلیلی چه به بگم بهش ...زدم

 باز .برداشتم قدم میزش سمت و کشیدم عمیق نفس .شدم بلند جام از و کنم مهار حسمو

 .شد شروع قلبم های بیقراری
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 شماهم انگار :گفتم مقدمه بی.ایستادم سرش پشت دقیق و بردم فرو شلوارم جیب توی دستمو

 .کنید فراموش ینجاروا نمیتونید

 برگشت سمتم ضرب یک

 شدن نصف کمرش و گردن های استخوان تمام کردم احساس که جوری

 .شدم مزاحم اینکه مثه ببخشید :گفتم که کرد نگاهم مبهوت و مات

 .بفرمایید نه نه :گفت هول

 نشستم روروش روبه و زدم دور رو میز و کردم نگاهش لبخند با

 چه و بگم چی نمیدونستم انداختم پایین سرمو .گذاشتم میز روی و کردم قفل توهم دستامو

 .بگم جوری

 .شما :گفتیم باهم هردو که کردم باز لب و باال بردم سرمو کار آخره

 .بفرمایید :گفتم و گرفتم ازش نگاهمو و کردم ریزی خنده

 .بفرمایید شما نه :گفت بود صدام تو که لرزشی با ولی آروم

 .نبود کردن هپار تیکه تعارف وقت

 خورد بهم یاسمن، و من نامزدی :چشماش تو زدم زل و کردم صاف صدامو

 

 

 

 نبود موفق اصال که بده نشون تفاوت بی خودشو کرد سعی و انداخت باال__________ شانه

 برق میشد و

 داره؟ من به ربطی چه این خب :دید چشماش تو رو خوشحالی

 .گرفتم ازش چشممو و کشیدم پوفی

 .نداره ربطی شما به شماست با حق بله، _

 .برد بین از منو شوق نگاهشو برق حرفش شدم، بلند جام از

 .دادم بیرون حرص با نفسمو

 ...مزاح بخشید _



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

299 

 

 دیدن با و برداشتم گوشیمو بود باران، به پشتم که همینطور .شد قطع موبایلم صدای با حرفم

 ؟ جانم خواهری سالم :دادم جواب و کشیدم نفسی پرنیا، اسم

 گوشم توی مردی صدای ثانیه چند از بعد و نبود پرنیا، انگار که شد کشیده اونور از بلندی نفس

 پاکدل؟ جناب :پیچید

 شما؟ ...بله ...ب :گفتم نگران کمی و تعجب با

 .کشید عمیق نفسی

 .گرفتم تماس باهاتون بیمارستان از هستم فاطمی دکتر من_

 .شد یخ مبدن تموم بیمارستان اسم گفتن با

 شما ...شم دست ...دس من خواهر گوشی ...خب ...خ :گفتم مضطرب و کردم مشت دستمو

 میکنه؟ چیکار

 تر سریع هرچه کنید لطف کردن تصادف متاسفانه همراهشون و ایشون :گفت معطلی بی

 .برسونید رو خودتون

 

 

 

 سوییچ و دمدوی میزم سمت به .بود شده خشک دهنم بود، گرفته رعشه بدنم .کرد قطع و

 .برداشتم ماشین

 باران نگران نگاه به دوختم نگاهمو رسیدم که خروجی در به

 .بیا دنبالم زود باران، :گفتم میزدم نفس نفس که همینطور

 .براش بود گنگ

 .دیگه بریم بیا د :زدم فریاد

 بیرون رفتیم کافی از باران، با بقیه متعجب های نگاه به توجه بی

 باال بردم سرعتمو

 شده؟ ...چی ...بگید ...بگ میشه ...م :پرسید پته تته با باران که بودم گرفته ضرب شیشه یرو

 تصادف آوش و پرنیا :گفتم بندازم بهش نگاهی نیم حتی که این بدون و کردم عوض دنده
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 .کردن

 چی؟ :زد فریاد وقفه بی اما ندیدم رو العملش عکس

 ...نشده چیزی که ایشاال ...آروم ...هیسس :دادم فشار و گذاشتم دستش روی دستمو اختیار بی

 .ببخشید :داد بیرون رو بود شبیه آه به بیشتر که نفسشو

 و شدیم پیاده .نرم اونجا تعطیلم هم وقتی که نبود قسمت انگار .کردم پارک بیمارستان جلوی

 .میکرد درد شدت به سرم .میکردم بسته و باز دستمو مدام .برداشتم قدم هم کنار

 .رسوندم پذیرش به خودمو و بردم باال سرعتمو شدیم که خشب وارد

 .بود فاطمی، دکتر .چرخیدم سمتش .گرفت قرار شونم روی دستی بپرسم چیزی اینکه از قبل

 خواهرم؟ دکتر، :گفتم عجز با تقریبا و گرفتم دستشو

 

 

 

 .همراهشون اما ...اما ...خوبه خواهرتون حال :گفت و برد ای گوشه و کشید دستمو

 چی؟ آوش آوش؟ چی؟ همراهش :کردم نگاه چشماش تو ترس با

 .خورده سرش به بدی ضربه :کرد خیس زبان با لبشو

 .ایستادن بود سختم .کردم ول دستشو .بودن ریخته روم سرد آب انگار

 سرعت با باران، .افتادم ها صندلی روی و کنم کنترل خودمو نتونستم اما باران، سمت رفتم

 .رسوند بهم خودشو

 ...آ خوبه؟ پرنیا شد؟ چی :گرفت قرار سردش دستای توی دستم

 نه؟ خوبه؟ اونم ...آوش

 شده؟ مغزی ضربه برادرت بگم و کنم باز لب چطور .فشردمش و گذاشتم هم رو چشمامو

 چطور

 نیاد؟ هوش به دیگه عمل بعد ممکنه بگم بهش

 .براشون کن دعا :گفتم کنم باز چشمامو اینکه بدون و گذاشتم قلبم روی دیگمو دست

 رو کنم عمل بهش نمیتونستم خودم که حرفی و دادم فشار دستشو .میلرزید وضوح به دستش
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 .نباش نگران :آوردم زبون به

 .کنم باز هامو چشم شد باعث فاطمی، صدای

 شده؟ چی :گفتم سر با

 .کشیدم بیرون دستش تو از آروم دستمو.بیا کرد اشاره دست با اونم

 سمت رفتم و گرفتم دندون به لبمو.نداشت چهره به رنگ .انداختم باران، به ینگاه و شدم بلند

 .ایستادم مقابلش .دکتر

 بله؟ :گفتم و کردم پاک عرقشو و کشیدم صورتم روی دستمو

 

 

 

 برای اونم سخته زدن تلخ حرف همیشه بگم؟ جوری چه نمیدونم راستش، :کشید عمیق نفس

 و تلخ حرف اما میگم، چی میفهمی کامل نیمیک درک خوب منو حال خودت پزشک، یک

 .کرد کاریش نمیشه اما ...سخته ...تلخه گفت، باید دوشو هر نداره، شیرین

 .بردم باال سکوت عالمت به دستمو

 .بگو مطلبو اصل ...بسه چینی مقدمه _

 .داد بیرون فوت با نفسشو

 .سفانهمتا ....اممم .....بگم چطور ...متاسفانه ...اممم ...متاسفانه _

 چی؟ متاسفانه دیگه بگو ...د :زدم فریاد و کردم مخلوط نگرانیمو و خشم ...شد تموم صبرم

 .زدن صدا اسمشو که کنه باز لب اومد

 .میام زود شرمنده، :گذاشت شونم روی دستشو آرومی به

 کنارم دیوار به محکم و کردم مشت دستمو .کردم خالی خشممو تمام و فشردم روهم دندونامو

 بود کرده مشغول فکرمو و بود مهم که چیزی تنها و نبود مهم برام اما گرفت، درد .یدمکوب

 .بود فاطمی، های متاسفانه

 بردن؟ کجا رو کردن تصادف که آقایی و خانوم :گفتم آروم و پذیرش سمت رفتم

  اتاق تو خانوم دختر :گفت کنه، نگام اینکه بدون نمیشناخت رو من انگار که پرستار
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 تو آقا اون اما هستن، icu .هستن

 چشم زمین به و کردم مخفی هام دست توی سرمو .رفتم باران، سمت و کردم کوتاهی تشکر

 .دوختم

 میگفت؟ چی دکتر :گفت و شد خم کمی هم باران،

 

 

 

 بلند ازجام سریع .زدن صدام که بگم چیزی تا طرفش کردم کج سرمو .میلرزید هنوز صداش

 .دکتر سمت رفتم، یکوتاه ببخشید یه با و شدم

 با میدونم من بری طفره نباشه، دنیاش میخوام که آبجیم جون به :گفتم که بزنه حرف اومد

 .تو

 .باشه :داد سرتکون

 .میشنوم_

 که ممکنه :گفت و کنم آماده خبری هر شنیدن برای خودمو تا کشیدم عمیق نفس چندتا

 .بده دست از رو بیناییش خواهرت، همسر

 چی؟ :زدم داد تقریبا

*********** 

 میای؟ پرنیا پیش برم میخوام :گفتم و باران سمت رفتم و دادم سرتکون

 پیش برم میشه :ایستاد کنارم و شد بلند و کرد پاک هاشو اشک سرعت با و آورد باال سرشو

 آوش؟

 .بریم بیا بیا، میشه خوب اما ....فعال المالقاته، ممنوع :انداختم پایین سرمو

 .میومدن پایین وقفه بی هاش اشک .کردم نگاهش و آوردم باال سرمو .ومدنی در صدایی ازش

 میخواست دلم .کشیدمش خودم سمت و گرفتم بازوشو و سمتش بردم لرزونمو های دست

 .کنم آرومش و کنم بغلش

 .پشتش داشت حرف کلی گرفتم دستشو که هم همون .نمیشد اما
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 گریه باش، داشته امید .خدا به کن توکل یشهنم درست چیزی گریه با باران، :گفتم گوشش در

 .میکنم خواهش نکن

 .ندارم اشکاتو طاقت که میدونی :کردم زمزمه و کردم مکثی

 .باران بیا :جلو رفتم قدم یه و کردم باز دستش دور از دستمو

 .بیاد هم باران، تا شدم منتظر و ایستادم اتاق در کنار

 زنگ من تا نگو بهش چیزی هم آوش، از پیشش خلدا برو شما :گفتم گرفت، قرار که کنارم

 .بابا به بزنم

 .داخل رفت و داد تکون سرشو

********** 

 تو رفتن راه مشغول دوباره و کوبیدم زمین رو پامو و انداختم پرنیا، زخمی صورت به نگاهی

 اتاق

 نداری؟ قرار و آروم چته؟ دیگه وایسا د :گفت بابا که شدم

 میتونستم چطور دار و گیر این تو .ایستادم همه به پشت و پنجره سمت رفتم و کشیدم پوفی

 بذارم؟ دلم کجا رو آوش عمل.شد تر سخت اتفاق این با بود سخت بگم؟ رو یاسمن، قضیه

 .پیچید اتاق تو فاطمی، صدای دقیقه چند از بعد اومد در صدای

 .لحظه چند بیا پرهام، آقا .پاکدل دکتر ببخشید _

 بعد انداختم؛ آوش به نگاهی .برد آوش، اتاق سمت و کشید دستمو .بیرون مرفت و کشیدم نفسی

 .بهم زد زل و چرخید من سمت سرش و خورد تکون سرش دقیقه چند از

 

 

 

 :گفت فاطمی، که کردم خداروشکر لب زیر کردم نگاه بهش لبخند با و کشیدم راحتی نفس
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 ...اما سالمه جاش همه و اومده هوش به خداروشکر

 .رزیدل تنم

 چی؟ اما :کردم نگاهش نگرانی با

 داده دست از رو بیناییش متاسفانه، :گفت آروم و کرد نگاه آوش، به و گرفت من از به نگاهشو

 .گفتم که همونطور

 انگار که هایی چشم اون دیگه نمیشد باورم..بودم شده حس بی انگار .انداختم آوش، به نگاهمو

 .نمیبینن زدن زل من به

 ابدی؟؟؟ :گذاشتم دکتر شونه رو ونمولرز های دست

 .میشه خوب عمل با ...با موقتیه، نه نه :گفت تند و برگشت سمتم سریع

 عملش برای نمیشه، ماه یک تا :گفت که کنید عملش االن همین خب بگم و بزنم حرفی اومدم

 .بهتره تهران ببریدش هم

 .رفت و گفت رو این

 کنارش و داخل رفتم .گرفت دلم منم آوش، رفتهگ چهره دیدن با انداختم، داخل به نگاهی

 .کنم طنز لحنمو کردم سعی و گرفتم دستشو و نشستم

 خواهرم و خودت سر بالیی چه این ندارم کردی، داغونش زدی که ماشین به کاری من بابا_

 آوردی؟

 .شرمنده :گفت لب زیر و گذاشت هم روی هاشو چشم

 

 

 

 و شدم بلند و یدم*س*و*ب رو صورتش و شدم خم کمی و گذاشتم گردنش دور دستمو

 .میکردی جمع حواستو بیشتر باید ولی میاد پیش دیگه، اتفاقه ...دشمنت :گفتم

 .کردم مکثی

 نداری؟ الزم چیزی _

 .پرنیا؟ :پرسید حرفم به توجه بی
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 ...فقط خداروشکر خوبه :کشیدم عمیقی نفس

 .چی؟ فقط :پرسید نگرانی با و بدم ادامه نذاشت

 .کردم ومیآر خنده

 .ببینه تورو که منتظره فقط _

 ...نمی که من اما :گفت بغض با و برگردوند روشو

 .بریدم رو حرفش سریع

 .اولت روز از بهتر میشی کنی که عمل موقتیه، اما میدونم آوش، سخته _

 براش میسوخت دلم بگم بهتره و بخاطرش بودم ناراحت خیلی..بیرون اومدم آوش اتاق از

 گوشم به عمو صدای شدم که پرنیا اتاق نزدیک بخوابن، مدت یه که بودن حیف ها چشم اون

 .خورد

 .کردم نگاه میاومدن سمتم عجله با داشتن که عمو، و کاترین به و برگشتم عقب به

 کجاست؟ پرنیا، :پرسید هول کاترین، رسیدن تا

 .کردم جونی بی خنده

 .هستش سرم پشت اتاق همین تو اینکه دوم سالم، اول _

 

 

 

 .داخل رفتیم باهم و کردم سالم و دادم دست عمو، با .داخل رفت سریع و کرد لب، زیر سالمی

 بود گرفته دستشو و بود نشسته پرنیا تخت کنار کاترین

 .کردم نگاه پرنیا به و ایستادم در کنار

 بهش بگم رو آوش قضیه چطور نمیدونستم اما نبود مهم خیلی بچه قضیه

 .ایستاد رمکنا کسی کردم احساس

 بود باران کردم نگاه کنارمو

 میخوایید؟؟ چیزی :گفتم آروم لب زیر و گرفتم هاش چشم از نگاهمو

 داداشم؟ :کرد باز لب آروم اونم
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 .زدم روش به لبخندی و باال آوردم سرمو

 .اومده هوش به آوش بگم بودم کرده فراموش کل به

 .بگم میرفت یادم اشتد اوه :گفتم و کردم صاف صدامو و جلو رفتم قدم یه

 .اومده هوش به آوش :گفتم و پرنیا رو کردم ثابت نگاهمو

 .بود نشسته لبم رو تلخی لبخند که خودم جز شد باز خنده به همه لب

 .انداختم ساعت به نگاهی

 .میرفتم باید و بود شده شروع کاریم وقت

 و زد کنار رو کاترین تشدس با و زد کنار پاش روی از پتورو سریع پرنیا که بگم چیزی اومدم

 آوش پیش برم میخوام :گفت

 .پیشش ببر منو پرهام :گفت و کشید پایین سمت خودشو کمی

 ...فردا بذار نمیشه االن ...نمیشه :گفتم و بکشه دراز که کردم کاری دوباره و سمتش رفتم سریع

 

 

 

 ...لطفا :کرد نگاهم التماس با

 ...پیشش میری فردا ....نه گفته دکتر برم قربونت الهی :یدم*س*و*ب دستشو

 .زد صدام مامان که بیرون برم اومدم

 بله؟؟؟ :دادم تکون سرمو و برگشتم سمتش

 خورده بهم یاسمن و پرهام نامزدی راستش :گفت و شد بلند جاش از

 .کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 :گفتم بیرون، تممیرف داشتم که همینطور و اومدم خودم به سریع داشتن، منو حال هم همه

 .نیست حرفا این وقت االن

 بردم باال ها پله از و گرفتم رو آوش دست

 .بره راه کمکی و همراه بدون بود سختش هنوز هفته یک گذشت از بعد

 ...بود تر راحت من با انگار .نمیداد اجازه هم ای دیگه کس هیچ و پرنیا به
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 .بود زمستون اول

 بودن کرده بازی برف حوس همه و بود کرده پر ور ها خیابون و ها کوچه تمام برف

 .گفتم کامل رو یاسمن قضیه بودند شده مرخص پرنیا و آوش که روزی

 .نزدم حقیقت جز حرفی اما .ازش ترسیدم بیارم زبون به بود سخت

 .بیرون بریم باهم تا کنه عوض هاشو لباس آوش کردم کمک

 بریم؟ ای آماده :گفتم و گرفتم دستشو شد تموم که وقتی

 .کرد پایین و باال سرشو فقط حرفی هیچ بی

 

 

 

 نمیکرد باز صحبت سر نحوی هیچ به و بود شده حرف کم حد بی هفته یک این تو

 .میرم خودم :گفت رسیدیم که ها پله به

 من باش، مراقب :گفتم و کشیدم بیرون دستش تو از دستمو آروم و کنم اذیتش نمیخواستم

 .میام سرت پشت

 .برداشت قدم آروم و گرفت ها ردهن به دستشو

 .کنه عادت که میکردم تالش داشت که بود خوب

 .ایستاد پله آخرین

 شد؟ چی :گرفتم دستشو و شدم نزدیکش

 .هیچی :کشید عمیق آهی

 بیرون رفتیم و گذاشتم کمرش پشت دیگمو دست

 .نشستیم ها صندلی روی باهم

 .شدم خیره میکردن بازی برف که مامان و پرنیا و کاترین و باران به لبخند با

 میدیدمش و بود اینجا باران روز هر که بود خوب چه

 .بذارم تنها رو آوش نمیشد راضی هم دلم همون اما کنم بازی منم میخواست دلم

 .کنیم درست برفی آدم میخواییم بیا هم تو پرهام :رسوند بهم خودشو دو با کاترین
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 .برفا این تو یامب ندارم جون دیگه پیرم من بابا :خندیدم

 .بده گردنتو شال پس خب :گفت و زد ای بامزه لبخند

 .زرنگ بودی شال دنبال بودما بهونه من :گفتم کردم باز شالمو که همونطور

 نداری؟ کاله :خندید

 

 

 

 .نخیر :کردم مصنوعی اخمی

 .بهشون بده .هست من کاله :گفت میآورد در رو کالهش که همینطور و زد بهم دستشو آوش

 .اومد در صداتون شما عجب چه :گرفتم دستش از رو کاله

 .انداخت پایین سرشو و نداد جوابی

 .دیگه برو بیا د :دادم کاترین دست رو کاله

 .پررو دختره رفت آورد در برام زبونی

 .بود کرده خورد رو همه اعصاب آوش نشینی گوشه

 نمیکردی دریافت بیشتر کلمه یه میپرسیدی ازش هم سوالی

 .گذاشتم میز روی جلوش و ریختم براش چای نجونف یه

 .تهران میریم اسفند آخره :کردم باز لب و دادم بیرون فوت با نفسمو

 نیست؟ دکتر جا همین مگه :برید حرفمو

 دکتر تهران میریم اما هست خوباشم از یکی هست چرا :زدم لبخندی میزد حرف داشت اینکه از

 آشناس ...کنه عملت ) ....(

 .باشه :کرد پایین البا سرشو

 .بزنه حرف نمیخواد دیگه فهموند حرکتش این با

 زدم لبم به سکوت قفل منم

 :کردم زیاد رو صداش و گذاشتم رو بود برف اسمش که آهنگی و آوردم در گوشیمو

 بیقراره امشب من قلب میباره، برف برف، برف،"
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 میاره یادم هاتو خاطره میباره، برف برف، برف،

 

 

 

 آره در صدامو هدوبار تا

 باره می برف برف برف

 داره غصه دلش آسمونم

 بباره امشب هرچی داره حق

 " ...کنارم میشینی باز برف جای

 .اومد در صدای که بود آهنگ وسط تقریبا

 .در سمت رفت و کشید برفی های آدمک از دست کاترین

 .بود تر هیجان و شور پر همه از جمع تو

 .میومد صدایی نه و میخورد تکون ترینکا نه اما گذشت ای لحظه چند

 .کیه ببینم تا شدم خم کمی

 .شد آب دیگه بسه جان کاترین :گفتم و زدم قهقه بلند ایمان دیدن با

 .داخل اومد ایمان و کنار رفت بود شنیده رو حرفم و بود شده موقعیتش متوجه تازه که انگار

 .ایستادم و کردم جمع خندمو

 .باال اومد خانوما به دنکر سالم از بعد هم ایمان

 .آوش کنار نشست و کرد سالم و داد دست من با

 خوبی؟ چطوره؟ ما آوش داش :زد شونش روی دستی

 ممنون :گفت بود پایین سرش که همونطور و حسی هیچ بی آوش

 اینم از میاد؟ در دیوار این از صدا تو جون .شده حرف کم داداشم :زدم ایمان به لبخندی

 .همینجور
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 دادم آوش دست و برداشتم رو چای و دقن

 شد خوردن مشغول و کرد تشکر لب زیر

 ماه یک میکنیا، حال آوش :گفت ایمان که کردم نگاه آوش به خودم و ریختم هم ایمان برای

 .حقوق با مرخصی

 ...خیلی ....میکنم حال خیلی آره :بشه چشم تو چشم ایمان با کرد سعی و آورد باال سرشو آوش

 .نداشتم منظوری :گذاشت آوش دست روی دستشو بعد و کرد من به اهینگ ایمان

 .نیست عزیز واسم اصال که پرهام جون به :گفت دید، که رو آوش خورده گره توهم های اخم

 تونی نمی من بدون تو بابا میزاره، مایه منم از چه بیشعور :خندیدم و رفتم بهش ای غره چشم

 .نداشتم عمه ونج نیستم عزیز واست اصال بکشی نفس

 دیگه بیایید هم شماها :گفت و بهمون رسوند خودشو پرنیا که بزنه حرفی اومد

 برو پاشو پرهام :گفت بود شده هم بیشتر که ها اخم همون با شد خم میز سمت کمی آوش

 .برو بیا توهم ایمان .باشی نمیخواد توهم نیست باشه باید که اون من، کنار نشستی بست چیه

 میومد باید عشقش، و بود زنش .داشت هم حق .بود رنجیده پرنیا، از .فهمیدم ملکا منظورشو

 ...صفا و عشق بره نه کنارش

 .برداشت قدم یه و پنجره به گرفت دستشو و شد بلند جاش از دفعه یه که بود آوش، به نگاهم

 .بکنید رو بازیتون راحت شماها داخل میرم من اصال _

 صبر :گفت و بگیره دستشو خواست و آوش سمت رفت شد رفتارش متوجه تازه انگار که پرنیا

 ...میا باهات من آوش کن

 .برس بازیت به تو پرنیا، نزن من به دست : کرد قطع حرفشو سریع آوش

 

 

 

 رفت دیگه قدم یه

 ...آوش_
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 .باشی کنارم نمیخوام ...برو .پرنیا نگو هیچی هییس، _

 من :گرفتم دستشو و رسوندم آوش، به خودمو .بره که کردم اشاره پرنیا به چشم با و ایستادم

 .سرده خیلی هواهم .ندارم بازی حوصله من میام، باهات

 ...سخته میدونم :گفتم آروم و انداختم گردنش دور دستمو .نشستیم سالن توی رفتیم آوش با

 ...اینجوری پرنیا با چرا میکنی؟ تلخی چرا آوش، موقتیه اما

 .دکشی آهی و کرد قطع حرفمو

 من بخاطر.بزنه خوشیش از من بخاطر پرنیا نمیخوام .نمیکنم تلخی نیست، خودم دست بخدا_

 ...من بخاطر خونه، تو بشینه

 .باشه باتو باید وظیفشه زنته، اون بابا :خندیدم

 اول روز جز شدیم مرخص اس هفته یک پرهام نیست باهام ولی :انداخت پایین سرشو ناراحت

 حاضر من بخدا .ازش شم دلخور بده حق پرهام .میکنه کمکم نه و رمهکنا نه و سمتم میاد نه

 رو کی به تو جز همسرم نه و سمتم میاد خواهرم نه باشی کنار بست همش تو نیستم

 استفاده عصا از اول همون از سخته .بدی دست از هاتو چشم یهو سخته نکردم عادت بزنم؟هنوز

 .کنی

 که هم خواهرت، .کرده اشتباهی کار پرنیا توئه، با قح :گفتم مالیمی لحن با فشردم بازوشو

 .دیگه همسره از تر نزدیک برادر باالخره داداشتم من بعدشم .نیست اینجا هرروز

 .کرد سکوت و کرد کوتاهی خنده

 

 

 

 :خندیدم

 بقیه اما خوبی که من با زهرمار، برج شدی هفته یه این تو چیه بخنده؛ روت به دنیا تا بخند_

 .توهمه همش که هات اخم و ها سکوت این از شدن خسته نیا،پر مخصوصا

 .نشوند لبش کنج لبخندی

 پرهام؟ _
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 .بهش زدم زل

 جانم؟ _

 خونمون برگردم :گفت و داره نگه چشمام تو هاشو چشم کرد سعی و صدام سمت آورد سرشو

 حمتز تو به همش هم و تره راحت پرنیا، هم اینجوری .هست هم باران هست مامانم بهتره،

 .نمیدم

 .توهم رفت هام اخم ناخوداگاه

 از تو باشم مرده من مگه نمیخوری، تکون اینجا از شما :اومد پرنیا صدای که بگم چیزی اومدم

 .بری پیشم

 تنها بذار برو که معنی این به .داد هول گردنش روی از من دست و داد جا آوش، کنار خودشو

 انداختم ونبهش نگاهی .شدم بلند و زدم لبخندی .باشیم

 نوازش رو پرنیا کاله از زده بیرون موهای آوش، و بود گذاشته آوش سینه روی سرشو پرنیا،

 .میکرد

 من،بی عشق شدم وابستت من میکنم، دق من بری تو آوش، :گفت پرنیا که بیرون برم اومدم

 .میمیرم تو

 

 

 

 حسرت .خوردم رو قعش یک داشتن حسرت انداختم باران به که نگاهی با و بستم محکم رو در

 ."من عشق شدم وابستت من" پرنیا های جمله

 .بود شده اضافه جمعشون به هم ایمان نشستم صندلی روی

 شال اون میومد بهش خیلی تنش تو مشکی چرم پالتو کردم نگاه باران به و انداختم پا رو پامو

 و بود هریخت اش شونه روی که اش پرکالغی مشکی موهای اون .گردنش دور رنگ قرمز

 همگام

 .بود برده رو دلم بودن اومده در رقص به باد با بود شده

 اون تنگ دل .میشدم تنگش دل هرروز اما میدیمش هرروز هرچند براش، بود شده تنگ دلم
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 ...صداش ...نگاهش ...لبخندش ...بود شده بیشتر شاپ کافی روز از بعد که آرامشی آرامشش

 ...وجودش

 .دوختم چشم بهشون دوباره زدم لبخندی خودم تفکرات از

 سریع که داخل بره خواست و باال آورد خودشو سختی به بود شده خسته انگار که مامان

 .نرو مامان، اع :دادم نشون واکنش

 چرا؟ :کرد نگاهم تعجب با

 ...فعال کن صب میشن معذب تو بریم کردن، خلوت :خندیدم

 بیایید دیگه بسه ها بچه :گفت و کرد بقیه هب رو و نشست ها صندلی از یکی روی کنارم مامان،

 .چایی

 .نبود بیشتر صندلی چهارتا باال، اومدن سریع منتظر که اوناهم

 ...شما :گفتم میومد باال ها پله از داشت که باران به رو و پنجره به دادم تیکه و شدم بلند سریع

 .بشینید اینجا بیاید شما

 

 

 

 نیشتو ببند :گفتم لب زیر و رفتم بهش ای غره چشم .خندید ریز و کرد بهم نگاهی ایمان،

 .نکبت

 چایمو .ریخت چای هممون برا مامان، .کرد تشکر آروم لحنی با و نشست صندلی روی باران،

 از صورتم و خورد صورتم توی بخارش باال، بردمش .کرد گرم تنمو گرماش .گرفتم دستم توی

 ازش .شده قشنگ خیلی برفیمون آدم امی،پره وای :گفت کاترین که اومد بیرون سردی حالت

 .اینستا بذارم میخوام گرفتم عکس

 .خندیدم

 .بخوره هم الیک امیدوارم آفرین_

 .ها اینجایی رو ناهار :گفت ایمان به رو و خندید مامان

 .که نداره دعوت به نیاز اینجا پالسه همش که این :گفتم خنده با باز
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 .انداخت باال شونه مامان

 .حاال_

 .عزیزم بمون شماهم :گفت و گذاشت باران شونه روی دستشو و کرد باران، به رو شبعد

 ممنونم خیلی :گفت میزد موج صداش تو که تعجبی با باران، .بود شده گرد هممون های چشم

 .نمیشم مزاحم

 .دیگه بمون جون، باران آره :داد جواب مامان از قبل کاترین

 ."عزیزم" گفت بهش.بود کرده فرق آسمون تا زمین ن،بارا با مامان رفتار .بود عجیب خیلی

 .کردم نگاه باران، به باال از و خوردم چایمو از کمی

 ...آخه :داد تکون سرشو

 

 

 

 .چشم بگو بمون گفتم دلم، عزیز که نداره آخه :کرد قطع حرفشو سریع مامان،

 نمیشناختمش انگار .کردم نگاه مامان، به ام شده گرد چشمای با و فرستادم پایین دهانمو آب

 .میکرد توهین و میگفت متلک که نبود همونی این انگار

 .کردم پایین و باال سرمو و زدم لبخندی .بمونه بود خدام از .کرد نگاه من به و چرخید باران،

 .چشم :گفت مامان، به روبه و گرفت ازم چشم

 .گرفت رو باران دست و زد پهنی لبخند مامان،

 مزاحمتون خواستگاری برای که میکنیم صحبت باهاشون اینجا اومدن رتماد هروقت ایشاال _

 .بشیم

 باال سریع من که بگه چیزی اومد و انداخت بود دراومده حدقه از چشمام که من به نگاهی

 .نه :گفتم بلند و پریدم

 .چی؟ نه :کرد نگاهم تعجب با و کرد جمع لبخندشو مامان

 .نه خواستگاری :گفتم میرفتم در سمت که همینطور و گذاشتم میز روی رو فنجون

 منم ...اتاقشون تو بودن رفته انداختم؛ خالی های مبل به نگاهی داخل، رفتم و گفتم اینو
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 .شدم ولو تختم روی و انداختم زمین روی رو کاپشنم شدم، اتاقم وارد و باال بردم سرعتمو

 .کنم باز هامو چشم شد باعث رد صدای .بود ازدواجش دلیل نگفتن باران، نخواستن دلیل تنها

 .بود برده خوابم اختیار بی

 .بفرمایید :گفتم خوابالود، و نشستم زور به

 .دیدم چارچوب توی رو باران شد باز که در

 بله؟ :کردم نگاهش بود انداخته خط پیشونیم رو ناخوداگاه که اخمی با و نشستم صاف

 

 

 

 بزنیم؟ حرف باهم میتونیم :انداخت پایین سرشو

 .دادم سرتکون ثانیه چند بعد و کردم نگاهش کمی

 .داخل بفرمایید بله _

 .کردم آویزون و برداشتم رو بود زمین روی که کاپشنم و کردم جمع رو تخت روی و شدم بلند

 .کردم نگاه بود ایستاده در کنار هنوز که باران به

 بشنون هم بقیه که ندارید دوست ...تو بیایید بایستید؟؟؟ در کنار میخواد همونجور _

 روش به رو دقیق تخت روی رفتم و بستم رو در منم .نشست میزم کنار صندلی روی و رفت

 .میکرد نگاه پیچیدش توهم های انگشت به و بود پایین سرش .نشستم

 .کرد نگاهم آوردو باال رو سرش کردم، ای سرفه .نداشت کردن شروع قصد

 .کنید شروع :کردم باز لب

 شدم خوشحال مرد تیمور وقتی :گفت بود پایین سرش که همونطور و کشید مانندی آه نفس

 ...خونه اومدم ...نو از اول از روزامونو، بسازیم بیا بگم و بیام پیشت برگردم میتونم که

 از سراغتو

 خیلی شکست، دلم ...گفت و کرد باز زبون باالخره اینکه تا گفتنش از رفت طفره.گرفتم آوش،

 توهم میگی االن میدونم .باشی دیگه یکی با بتونی زود انقد نمیکردم کرشوف پرهام، شکست بد
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 باعث .نمیکردم ازدواج باهاش هرگز نمیترسیدم اگه پرهام، نه اما .کردی ازدواج راحت خیلی

 از

 خوندن ...نامت دیدن با ...عروسی شب .ترسیدم من پرهام، بود من ترس تو دادن دست

 بخاطر ...کنی خودکشی تو نمیخواستم من...من پرهام هام،پر میکردم گریه خون ...حرفات

 .کنی خودکشی اینکه نه بمونی، و باشی که کردم کاری من من،

 

 

 

 آوش، حرفای منو ببخشی بخوام ازت کنم، التماست بیام گرفتم تصمیم :داد ادامه و کشید آهی

 زبون از خواستمی دلم .شده حاضر چطور متنفره یاسمن از پرهام میگفتم .نمیشد باورم

 شروع صفر از بیا برگردیم بیا گفتم بود، فرصت بهترین بیمارستان تو روز اون .بشنوم خودت

 رفتی .میکنم ازدواج دارم گفتی حسی هیچ از خالی و سنگی و سرد خیلی تو اما ...اما و کنیم

 ازش که شد کسی عاشق زود چه ...کرد فراموشم زود چه گفتم ...شدم له ...شدم خورد من اما

 رفتار باهاش من از بدتر میفهمیدم میدیدیم یاسمن با رو رفتارهات وقتی اما بود، متنفر

 کردم پیدا اطمینان بعدش شب و آوش عقد شب .شد روشن دلم تو امیدی سوی کور .میکنی

 یاسمن با ممکنه برنگردی، ممکنه میدونستم اینکه وجود با بودم خوشحال باهاشی، باالجبار که

 .نیک عروسی

 نو زدم زل و دادم بیرون طوالنی نفسمو.میکرد فوران اش چهره از غم کرد، سکوت دوباره

 مغزم ...بگم چی نمیدونستم شاپ، کافی تو روز اون تا :داد ادامه جاش به و ابریش چشمای

 .بود کرده قفل

 .شد اتاق وارد سردی هوای .کردم بازش و بالکن در سمت رفتم و شدم بلند جام از سریع

 پام به کی کردی؟ التماس کی اما شدی؟ خورد شدی؟ له تو باران، :گفتم و برگشتم باران سمت

 همه، جلوی افتادم پات به ...کردم التماست عجز با و ریختم اشک جلوت من دیوونه افتادی؟

 تا ...ازت پره دلم باران ...سنگ شد روز اون اما داشتم دل من رفتی، و کردی پشت تو اما ...اما

 .نمیشه صاف باهات دلم کردی رو اونکار چرا و شده چی هممنف
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 بیرون سریع رو بود جیبیم توی که دستمالی .لرزید دلم هاش اشک از .اومد نزدیکم و شد بلند

 .کردم پاک هاشو اشک و جلو رفتم و آوردم

 

 

 

 ..لطفا.نکن گریه ...ندارم اشکاتو دیدن طاقت نگفتم مگه_

 .چشمام تو زد زل حرفم به توجه بی

 .دارم دوستت خیلی پرهام _

 خشک .بود هوا تو هنوز دستم بیرون، رفت سرعت با و کشید بیرون دستم تو از رو دستمال

 .بودم شده

 دارم دوست منم :گفتم لب زیر و زدم پوزخندی

 پایین دستمو.کنه قانعم که وقتی تا ...نفهمم دلیلشو که وقتی تا ...فعال نمیخواستمش، اما

 هام ریه داخل هوارو باز اما میکردم فکر که بود چیزی از تر سرد هوا بالکن، تو تمرف و آوردم

 .کردم

********* 

 جانم؟ :شدم خم کمی.کشید آستینمو بابا که ریختم خودم برای کمی و برداشتم رو برنج دیس

 .بکش هم باران، برا :کرد زمزمه گوشم تو آروم

 .چشم :زدم لبخندی

 .ریختم براش بودم ریخته خودم به که مقدار همون به و شدم خم باران، سمت و شدم بلند

 .کرد تشکر لب زیر بود، حالش دهنده نشون گرفتش چهره

 .رفت فرو پهلوم تو بابا آرنج که خوردن کردم شروع و گذاشتم میز روی رو دیس

 بله؟ :گفتم حرص با و کردم نگاهش شده جمع چهره با

 .جلوش بذار رو کرفس خورشت اون و بکش ساالد براش :گفت گوشم تو و شد خم
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 .خودش برداره نداره؟ دست خودش مگه خو :گفتم آروم و کردم اخم

 .شدم تسلیم که رفت بهم ای غره چشم

 خورشت گذاشتم،ظرف جلوش و زیتون روغن کمی با براش ریختم ساالد و برداشتم بشقابی

 .گذاشتم جلوش و برداشتم هم رو کرفس

 بفرمایین_

 .ممنون خیلی :کرد نگاهم تعجب با

 .نبینه خندمو کسی تا پایین انداختم سرمو و نشستم صاف گرفت،سریع خندم

 خیلی این و بود شکسته سکوتشو قفل باالخره آوش .بودم نشسته عمو و ایمان و آوش کنار

 .بود کرده خوشحالم

 .میزدیم حرف دری هر از ...باهم هم آوش و ایمان منو باهم عمو و بابا

 .پایین اومد ها ازپله باران بزنم حرفی اومدم تا ...شد ازدواج بحث

 .بره میخواد بود معلوم دستش کیف از

 .کردم سکوت خوردمو حرفمو

 .اجازه با ...دادم زحمت ...پاکدل آقای ببخشید :گفت بابا به رو و سمتمون اومد

 .رسونتتب بیاد پرهام وایسا گلم، اومدی خوش دخترم؟ چیه زحمت :زد لبخندی بابا

 ..."گلم" و "دخترم" باهاش شد صمیمی زود چه هم بابا

 .بفرمایید بله :شدم بلند و زدم لبخندی

 .بپوشید گرم لباس بریدیه سرده خیلی بیرون هوای :انداخت بهم نگاهی و ایستاد در جلوی .در

 .زدم ندیلبخ

 .نمیشه سردم باشی کنارم که تو_

 .میخوری سرما وقت یه ...نگرانم :گفت آروم و زد لبخندی

 .گرفت قرار شونم رو گرمی پشمی چیز که بگم چیزی اومدم

 شد؟ خوب ...گرم لباس اینم :گفت و کشید باران کنار خودشو پرنیا
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 .کن گوش حرف و نده حرص روما خانوم باران این انقد شماهم :گفت و کرد من به رو بعدش

 .زدم بازوش به مشت با و خندیدم

 .پررو دختره برو بیا _

 در زبون بهم هی امروز داشت حکمتی چه نمیدونم .رفت و آورد در برام زبونی و خندید

 بود مونده باران فقط ...میاوردن

 .زدم ستارتا و کردم روشن رو بخاری شدیم سوار تا بیرون، رفتیم باهم و پوشیدم رو کاپشن

 بپرسم؟ ازت چیزی میتونم باران، :گفتم که بودیم راه اواسط

 .بفرمایید :شنیدم صداشو

 کن باز ...کن قانعم ...دلیلشو بگو بهم بهم توروخدا، :گفتم وار التماس و کردم نگاهش برگشتمو

 .دلتو راز

********* 

 به دادم تیکه تم،گذاش عقب صندوق توی نظرمو مورد وسایل تمام و کردم چک رو ماشین

 .شدم بقیه منتظر و ماشین

 

 

 

 .گرفتم دستشو و رفتم سمتش سریع ...بیرون اومد و گرفت در به دستشو آوش،

 .نکشدتون ...هستما من باشه؟؟ راننده میخواد پرنیا مطمئنید عاقا :گفتم رسیدیم که ماشین به

 .خندید آوش

 گرفتی؟ کم تهدس منو زنه ...خودش واسه استاده پا یه قربونت نه_

 .اومد پرنیا صدای

 .آوش و تو از بهتر حتی ...خوبه خیلیم رانندگیم داداشی اوی _

 .گذاشتن ماشین عقب صندوق توی رو هاشون چمدون و اومدن باران با

 اما اومده تعمیرگاه از تازه ماشین درسته :گفتم و بستم براش رو کمربند نشست که آوش

 سالمه؟ سالمه مطمینید



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

320 

 

 بسته خرابه عقبش درهای قفل گفت تعمیرگاهیه اما سالمه که لحاظ اون از :بست ور در آوش

 .نمیشه

 چی؟ یعنی :کردم نگاه پرنیا به تعجب با

 .نمیشه بسته دیگه، شده خراب بگم؟ چی :داد تکون سرشو پرنیا

 .نمیشدن بسته کردم، امتحان یکی یکی و عقب های در سمت رفتم

 .چی براش افتاد می اتفاقی راه توی اگه .بشه سوار که رفت باران

 .بریم من ماشین با بیایید خرابه میگن نمیبینید مگه :کردم نگاهش اخم با

 برم اینا پرنیا با میخوام ...مربوطه خودم به خودم زندگی و مرگ :کرد نازک چشم

 .خطرناکه :شد بیشتر اخمم

 .رناکهخط.برو بااون بیا دیگه هست پرهام، ماشین خب :گفت سریع پرنیا

 

 

 

 .هیجانم عاشق من :گفت حسی هیچ بی و شد سوار باران

 .نیا ...جهنم به :گفتم بلند عصبانیت از و کوبیدم بهم محکم رو در

 باز در جاده توی اگه بودم، نگرانش .میکشیدم نفس تند تند .شدم ماشین سوار عصبانیت با

 دور اونجا از بودن ایستاده اونجا که بابا، و مامان به بوق یه با و گرفتم عقب دنده چی؟ بشه

 .شدم

 جدید سال تحویل به داشتیم زود چه .هفته سه گذشت زود چه بود؛ آوش، عمل وقت فردا

 .میشدیم نزدیک

 صاف دلم کاش دونفره، شمال اولین شاید شمال، بریم آوش عمل از بعد بودیم گرفته تصمیم

 لب کاش ...قبل مثه دارم دوستت ممیجگفت و ایستادم می جلوش دوباره کاش ...باهاش میشد

 بره، جلو پرنیا تا کردم کم سرعتمو .میکرد راحت هردومونو و میگفت میگفت، و میکرد باز

 .بهتره باشم پشتش
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 کردم شروع و برداشتم رو بودم آورده همراهم که پفکی از کمی .بودیم بیرون شیراز از کامال

 به

 که کردم کم رو سرعتم از کمی .میزدم لب نندهخوا همراه و بردم باال هم ظبط صدای خوردن،

 .اومد در گوشیم صدای .نکنم پیدا مشکل پیچ تو

 که سرمو .گذاشتم ترمز روی پامو سرعت با اومد، جلوم ماشین بوق صدای که بردارم اومدم

 باال

 .باز کامال باران طرف در و بود اینا پرنیا ماشین آوردم

 هام دست فرستادم، پایین سختی به دهانمو آب ...افته یم اتفاقی بودم گفته .بودم کرده هنگ

 اگه بودم، رفته باال قلبم طپش پایین، رفتم و گرفتم در به رو میلرزیدن ترس و نگرانی از که

 .میشدم دیوونه میومد سرش بالیی

 

 

 

 تا ایستادم سرجام .عقب های صندلی سمت رفت و شد پیاده سریع پرنیا رفتم جلو که کمی

 بلند و ماشین به کوبید محکم پاشو پرنیا، که گذشت ای لحظه چند .ببینم رو لشالعم عکس

 ماشین سوار میجگیم وقتی خو شدم، زنده و مردم ...بیشعور ببرن رو هیجاناتت شور مرده :گفت

 .برو بیا آدم مثه شو پرهام

 چفت ستمود و کنار کشیدم رو پرنیا .جلو رفتم حرص با و کشیدم ای آسوده نفس گفت، اینو تا

 .پایین کشیدمش و کردم باران، مچ

 به پا و شد تسلیم .میکرد فکرشو که بود اونا از بیشتر زورم اما کنه خالص خودشو داشت سعی

 .اومد پام

 پرنیا، به توجه بی .شدم سوار خودم سریع و بستم رو در نشست تا کردم باز براش رو جلو در

 که

 .باال بردم میتونستم تا سرعتمو و زدم استارت بود ایستاده هنوز

 کردی؟ سوارم زور به چرا :گفت حرص با و کوبید ماشین کف پاشو باران
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 .کردم نگاهش و کردم اخم

 .ماشین اون تو کنم ولت نداری توقع _

 .کرد نازک چشم پشت

 بود؟ چش ماشین اون مگه_

 .گرفتم ازش نگاه و دادم بیرون حرص با نفسمو

 هر و خرابه درش که شی سوار ماشینی تو بذارم نمیتونم ...عزیزه واسم جونت بچه، ببین _

 .پایین کنه پرتت ممکنه لحظه

 .کردم نگاهش ساختگی غلیظی اخم با

 

 

 

 بیرون؟؟؟ کنی پرت خودتو بکنی؟؟ میخوای چیکار آوردمت زور که حاال _

 .رفت بهم ای غره چشم

 .نخیر_

 در خستگیم بریز برام چای یه کنی نگام اینجوری اینکه جای به ...که خوردیم اوه اوه :خندیدم

 .بره

 کجاست؟ :پرسید خشن و اخم با همچنان

 .دوختم جلو به نگاهمو

 .پاته جلوی دقیقا _

 .شد بلند کندوکاوش صدای

 .کتابمه زیر داشبورده توی قند و لیوان _

 .بهم کوبوند رو در محکم داشت برشون اینکه از بعد و کرد باز رو داشبورد در اعصاب بی

 .نیست که طویله در ببندی میشه هم لطافت با خانم :خندیدم

 .بانو تشکرات :گفتم و گرفتم ازش رو چای لیوان و کشیدم کنار رو ماشین

 زدم زل شد تموم که چای شد، خیره روش به رو به و انداخت پا رو پاشو قبل از تر عصبی
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 ...کرد نگاهم برگشت تا کردم نگاهش انقدر .بهش

 عصبی کنارمی اینکه از چرا اینجا؟؟؟ آوردمت ناراحتی :گفتم خورد گره وهمت که نگاهمون

 هستی؟

 آزارم همیشه هاش سکوت شدم؛ پیاده و گفتم ای باشه لب زیر .کرد سکوت و گرفت ازم نگاشو

 .میداد

 

 

 

 تهدید زندگیتو ترمز یه با که ماشین همون تو برو ...برو بیا :کردم باز طرفشو در حرص با

 میکنه،

 .شو بلند ...دیگه یاب

 .بود ایستاده جلوتر که پرنیا ماشین سمت برداشت قدم و شد پیاده سریع و انداخت بهم نگاهی

 .میرفتم داشت جدی جدی

 که بود شده نزدیک بینمون فاصله انقد .خودم سمت کشیدمش و گرفتم مچشو سریع

 .کنم استشمام هاشو نفس میتونستم

 لب روی رفت هاش چشم از نگاهم لرزوند، دلمو شرنگ خوش رنگ هاش، چشم تو زدم زل

 .شدم ها ماشین بوق صدای متوجه که روش بکشم دست اومدم باال بردم لرزونمو دست ...هاش

 ...ایم جاده وسط بود افتاده یادم تازه

 بار یه :کردم زمزمه گوشش تو و بردم پایین سرمو گذاشتم کمرش پشت و پایین آوردم دستمو

 .نمیزارم دیگه .بود بس پشتم هفت به رفتی، کردی ولم

 ...باران نمیزارم دیگه :شدم هاش چشم غرق دوباره و عقب بردم سرمو

 شم؟ سوار میشه :انداخت پایین سرشو

 بیفتیم راه تا بشین آره :گفتم آروم و کشیدم مانندی آه نفس

 سریع .کنه حرکت که کردم اشاره پرنیا به دست با و بستم رو درش .رفتم کنار جلوش از

 .کردم حرکت و نشستم
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 .بود شده ایجاد کمرم تو زیادی درد و نداشتم استراحت دقیقه یک .بودیم اصفهان های نزدیک

 بی جاده به بود زده زل همچنان .کردم نگاش برگشتمو .میداد عذابم بیشتر هم باران سکوت

 

 

 

 یه سررفت، حوصلم خب نزنی؟ حرف تهران خوده تا قراره :گفتم و گرفتم ازش رومو انتها،

 .بگو چیزی

 .باهم بزنیم نداریم حرفی بگم؟ چی :شکست سکوتشو قفل باالخره و کشید بلند باال نفسی

 میزدی؟ رو حرف این بازم بود پیش ماه چهار اگه میکنی فک :کردم مکث کمی

 ...آره هم شاید ...نه شاید یعنی ...نمیدونم :کرد زمزمه زیرلب

 اینجوری ما وضعیت پیش ماه چهار باران چی؟ یعنی آره؟ هم شاید :کردم نگاهش تعجب با

 .بود؟

 .بشه اینم از بدتر میتونست اما نبود_

 کنی؟ نگاه جلوتو من به کردن نگاه جای به میشه :گفت سریع که کردم نگاهش تر دقیق

 .نکشیمون

 .نترس :لبم رو نشست لبخندی

 .جلو به دوختم نگامو

 باران؟ :گفتم مظلومانه

 جانم؟ :گفت تند و مهابا بی

 .بود شده تنگ هاش گفتن جانم برای دلم کردم، ذوق خندیدم،

 ازت؟ بپرسم سوال یه میتونم :گفتم و کردم جمع خندمو و گزیدم لبمو گوشه

 احمقانمه ازدواج دلیل درباره اگه :گفت و کرد مکثی ...بود گرفته ضرب شیشه روی دستش با

 نه

 .شممی شرمندت و نمیدم جواب چون نپرس،
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 خودت؟ با یا من با کی؟ با میکنی؟ لج ...هردومونو کن خالص میری؟ طفره گفتنش از چرا _

 به منو خوب چه بد چه بگی ...میخوره رقم سرنوشتمون و زندگی هات نگفتن این با باران

 ...باطنیم میل رغم علی سمتت بیام نمیتونم من نگی اگه ...میاری دست

 من نخواه، ازم ...بگم نمیتونم پرهام، نمیدونم :داد تکون سرشو و داد بیرون مانند آه نفسشو

 ...نمیگم ...نمیگم

 ...من کردن رد ...من نخواستن میشد نگفتنش میشد، کوبیده سینم به شدت به قلبم حرص از

 سکوت و کشیدم عمیقی نفس .دلیلشو بگه و بزنه حرف اینکه مگر نمیشد صاف باهاش دلم من

 ...کردم

 دارم؟ دوستت گفت و ایستاد روم روبه چرا یخواستنم منو اگه

 گفت بهم باهاش نمیشه صاف دلم و سمتش نمیرم نگه دلیلشو تا میدونه اینکه باوجود چرا

 دارم؟ دوستت

 با اون .بود بس کردم التماس بار چند نمیکنم، اجبارش بگه نمیخواست .کشیدم پوفی کالفه

 .کنم فراموشش باید پس .زد پس منو کارش این

 فراموشش باید وجودمه، تو اون از که هرچیزی از ...خاطراتش ...باران از کنم خالی قلبمو باید

 فراموشش باید کرد رد اما کنیم شروع اول از قبل مث بشیم پیشت بیام تا بگو گفتم .میکردم

 ...تمام و میکردم

 .قم رسیدیم که بود شب دوازده های نزدیک

 

 

 

 هوای.شدم پیاده و داشتم نگه رو ماشین میکرد درد حسابی کمرم نداشتم، استراحت اصال

 رفتن راه به کردم شروع داشتم خوردن هوا به نیاز اما لرزیدم و شد سردم خورد، بهم سردی

 ماشین کنار
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 .نشدم گرم اما میرفتم راه اینکه وجود با میکردم حس بدنمو لرزش وضوح به

 از غیر کسی .خورد بازوم به کسی گرم ستد ها، ماشین به زدم زل و ماشین به دادم تیکمو

 .باشه نمیتونست باران

 بله؟ :کردم نگاهش برگشتمو

 .بپوش سردته :گرفت جلوم سویشرتمو

 .برو نیست، سردم :زدم پس دستشو

 ...اما :کرد نگاهم تعجب با

 که بزن حرف باهاش شبه، .بشو پرنیا ماشین سوار برو ضمن در نداره، اما :کردم قطع حرفشو

 یه

 .کنه کور خودشم بزنه نشه خوابالود وقت

 .ایستادم روش روبه .کرد نگاهم بیشتری تعجب با

 هاش چشم تو زدم زل

 چیه؟_

 .کرد اشاره پرنیا ماشین دستش با

 شم؟ اونا ماشین سوار _

 .دادم تکون سر و کشیدم دستش از رو سویشرت

 .اوهوم _

 

 

 

 .کرد نگاهم بیشتری بهت با

 .اما _

 .حرفش وسط پریدم باز

 .خانوم باران نداره اما _

 بشه باز ها در میترسی اگه باشی، پیشم نمیخوام دیگه :دادم ادامه و کشیدم رو خانوم عمد از
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 این تنهایی درضمن ...شدم نگرانت الکی نمیکنه تهدیدت خطری هیچ بشین وسط برو .نترس

 .شینهب کنارم زهرمار برج مثه یکی تا میپسبه بهم بیشتر کردن طی رو جاده

 .ایستاده هنوز دیدم که شم، سوار اومدم

 .زدم لبخندی

 .ام خسته خیلی که تهران برسیم کنیم حرکت زودتر ...دیگه برو بیا_

 کشیدم رو شیشه و برداشتم رو سویشرتش با همراه کیفشو .نخورد تکون جاش از اما شدم سوار

 .دستش تو گذاشتم و پایین

 ...نایست اینجا خیابون وسط برو _

 حرکت بود خیابون وسط همچنان که باران به توجه بی و باال آوردم رو شیشه و زدم بخندیل

 .کردم

 کنم لج بود من نوبت حاال

 .برسه بهم پرنیا تا کردم کم سرعتمو شدم که تهران وارد

 باال، بردم سرعتمو رسید بهم که پرنیا .بود کرده مجبورم باران اما نمیخواست لجبازی دلم

 .رفتم میشناختم که هتلی بهترین به خلوت ها خیابون بود  نزدیک ساعت

 

 

 

 نگاهی نیم آوش، سمت رفتم و برداشتم ساکم با همراه شناسناممو کردیم، پارک رو ها ماشین

 ننداختم باران به هم

 باال رفتیم پرنیا و باران به توجه بی و گرفتم رو آوش دست

 .بیان هم دوتا اون شدم منتظر و گذاشتم جلوش شناسناممو

 داد دستم هاشون شناسنامه اومدو سمتم پرنیا

 دست با سمت، رفتم و گرفتم تحویل رو اتاق دوتا کلید کردم پر رو فرم چندتا اینکه از بعد

 .بود سوم طبقه ها اتاق .بیایید که کردم اشاره

 .شد باز در که میزدم ضربه روش پا با و بودم انداخته کفش به نگاهمو .شدیم آسناسور سوار
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 دادم رو اتاقی کلید و گرفتم پرنیا از رو آوش کوچیک ساک.بودن هم روی به رو کامال ها اتاق

 .دستش

 .خانوم باران و تو اتاق کلید این_

 نباشم؟ شوشوم پیش امشب یعنی :گفت پرنیا

 .کردم نگاهش جدی

 ...باشید کنارهم شوشوت و شما تا بخوابیم هم کنار نامحرم، دختر یه و من که نداری توقع_

 .تو برو که نمیمیری

 .داخل رفتن باران با و انداخت باال شانه

 کشیدم، راحتی نفس و تخت رو کردم پرت خودمو اتاق تو رفتیم تا

 .نشست و کرد پیدا رو صندلی دستش با آوش .بود شده خشک کمرم

 .خدا به شدیم له اوووووف :کشید راحتی نفس اونم

 

 

 

 آمادت دکتر معاینه از بعد صبح فردا :کردم نگاه آوش، هب و نشستم و کشیدم ای خمیازه

 .ببینی میتونی دوباره میکنن، باز بعدش روز و اس بسته کامال چشمت روز عمل،یه برا میکنن

 دیدن دوباره واسه هیجان ...دارم هیجان االن اما میترسیدم اولش میدونی ...خوب چه :خندید

 .نمیترسی که خوبه خیلی :خندیدم

 تو گذاشتم و آوردم در براش رو هایی راحتی لباس و ساکش سمت رفتم و شدم بلند جام از

 .میام بگیرم دوش یه منم کن عوض لباساتو شما :بغلش

 .دارم کارت بیا زود ولی اوکی :داد تکون سرشو

 ...چشم :گفتم حمام سمت میرفتم که همینطور و برداشتم رو مخصوصم شامپو و صابون و حوله

 .خماری تو مونب نبره خوابت

 .بیا زود برو نه _

 .کردم عادت تا گذشت دقیقه چند.لرزیدم اولش کردم، باز رو سرد آب
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 ازش چیزی بار اولین برای که هایی چشم .بود باران متعجب چشم تو مقابلم های تصویر تنها

 .داشتم که هایی ذوق همه شد کور اما .نفهمیدم

 و میگه دلچرکینی، این از میکنه خالصم و میگه مگفت .بودم کرده که فکرهایی تمام شد منهل

 کرد تلخ و نگفت .رنجیدم ازش بیشتر کرد سیاه بیشتر دلمو و نگفت اما برام میشه سفر بهترین

 .براش بودم کشیده نقشه کلی که سفری

 بیرون، رفتم سر به حوله و پوشیدم هامو لباس

 روی رو حوله پرنیاست، نداشتم دشک.میزد حرف تلفن با داشت انگار شنیدم رو آوش صدای

 .تخت رو پریدم و انداختم چمدونم

 

 

 

 نمیمیرید باشید هم از جدا شب یه حاال باهم، بزنید حرف کمتر بابا :گفتم کرد قطع که تلفنشو

 .که

 .کشید نفسی

 نشدی؟؟ کسی وابسته تو ...دیگه شدیم وابسته_

 ...نشم میکنم سعی ...نه :غلطیدم آوش سمت و کشیدم باال گردنم تا رو پتو

 هوم؟؟؟ !!!شدی وابسته پس :لبش رو نشست لبخندی

 فوت با نفسمو خواهرت، وابسته آره بگم هم نمیتونستم اما .بود دروغ "نه" میدادم جواب اگه

 .نمیخواد چون ...نباشم وابستش دیگه میکنم سعی دارم اما شدم :دادم بیرون

 .باران؟ نمیخواد؟ کی :کرد تعجب

 .بشیم بیدار باید زود صبح بخوابیم آوش، بیخیال :دمدا تکون سرمو

 .نزدم حرفمو هنوز که من ...نه نه :گفت تند

 .بگو :خوردم جام تو تکونی

 پیاده خیابون وسط منو خواهر نمیکشی خجالت شما اینکه اول :گفت و کرد تازه نفسی

 میکنی؟
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 .حرص روی از ای خنده اما خندیدم،

 نباشیم ارتباط در زیاد باهم خانوم باران و من کنم فکر بعدشم بود، متریمون یک ماشینتون -

 بهتره

 رو؟ همدیگه ندارید دوست مگه پرهام؟ چی یعنی_

 

 

 

 اما نخواد دل ته از اینکه نه .نمیخواد اون اما دارم دوسش آره بگم، دروغ چرا :زدم پوزخند

 نشه صاف دلم تا ازش ناراحتم ازش، پره دلم آوش .سمتش برم نتونم من که میکنه کاری

 .باشم باهاش نمیتونم

 ناراحت؟ چرا پره؟ دلت چی از _

 خوشیمون اوج تو .کرد ولم چون پره دلم :گفتم و نشستم سریع بزنم، حرف خوابیده نتونستم

 که ازدواجی ...کشید گند به رو دوتامون زندگی که ازدواجی ...کرد ازدواج چون پره ...رفت

 من

 باهم میتونیم که االنم اینکه از ناراحتم ...ازهم شد جدا راهمون و مشد نامزد یاسمن با زور به

 من اما نمیگه پرنیا به نمیگه تو به ...دلشو راز اون نمیکنه باز چرا که ناراحتم ...نمیذاره و باشیم

 .رفت و کرد ولم یهو چرا بدونم حقمه ...بدونم دارم حق

 ..خوابیدم و کشیدم مانندی آه نفس

 .بخیر شبت بخوابم میخوام ...ام خسته نزنیم حرف مورد این در آوش، یخیالب :زدم پوزخند

 .بود دیگه عالم یه تا انگار

 .بخیر شب .بخواب بگیر کجایی؟ الو :زدم دست جلوش و خندیدم

 .خوابید کوتاه بخیر شب یه با و کشید دراز

 و کردم قطع وصداش و برداشتم گوشیمو باز نیمه های چشم با شد بلند گوشیم آالرم صدای

 .شدم بلند

 هامو لباس.زدم صورتم و دست به آبی رفتم و شدم بلند صدا و سر بی.بود خواب هنوز آوش



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

331 

 

 .بیرون رفتم اتاق از آروم و کردم عوض

 ...زدم در و ایستادم پرنیا اتاق روی روبه

 

 

 

 ...کردم سالم رسمی و خشک و سرد خیلی .گرفت قرار رو به رو باران بعد لحظه چند

 .بود متعجب هنوز چون بود مونده باقی دیشب حال همون تو نگارا

 بیاد؟ بگید پرنیا به میشه _

 .لحظه چند کنید صبر چشم :گفت آروم و داد تکون سرشو

 .رفت و گفت

 بگی دلیلشو ازت میکردم خواهش که موقعی رو گفتنت چشم این کاش ای گفتم دلم تو

 .تو خاطرات و تو از قلبمو میکنم خالی دارم که االن نه میگفتی

 داداش؟ جانم :ایستاد مقابلم پرنیا

 ...بیارن صبحانه براتون میگم و پایین میرم من ...گرام خواهر متعالی صبحتون :زدم لبخندی

 خوردید رو صبحونتون ...هنوز بود خواب .نداره کاری ببین شوهرت پیش برو زحمت بی شمام

 .نکنید معطل ...منتظرتونم پایین بیایید

 .ممنونم ...داداشی چشم :وسید*ب گونمو و پرید االب

 ..خدافظ ...شما فدای :کردم تر پهن لخندمو

 صدا و سر اما خیلی نبود شلوغ .نشستم هتل البی توی خودم و دادم سفارش صبحانه براشون

 .بود زیاد

 .اشتمند همونم به میل اما بودم داده سفارش شکالتی یک و قهوه یه و نداشتم صبحانه به میلی

 .زدم زنگ کاترین به و برداشتم گوشیمو

 بله؟؟ :داد جواب چهارمی بوق

 .بخیر صبحتون عمو، دختر سالم :گفتم بشاش صدای با
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 و عمو کجایی؟ ...بخیر توهم صبح پرهامی، سالم :گفت سریع منو بود شناخته تازه اینکه مثه

 خودت؟ جون؟ باران و آوش آقا خوبه؟ پرنیا خوبن؟ عمو زن

 .خوبه هم ایمان :کشیدم فیپو

 .پرسید اونو حال کی دیوونه :داد جواب عصبی

 .بگیر نفس خورده یه ...ندادی امون پرسیدیا ریز یه ماشاال ...افتاده قلم از کردم فک :خندیدم

 کجایی؟ ...مزه بی لوس :خندید

 .تهرانیم -

 واقعا؟ :کشید جیغ

 .زدم زنگ این به چرا که شدم کار غلط کامال

 .آوش خواهر و پرنیا و آوش و من ...بله _

 اومدین؟ عمل برا آها -

 خونه میفرستم خواهرشوهرشو و پرنیا,آوش عمل از بعد ...بیمارستان بریم میخوایم االن آره، _

 ...نرو جایی و باش منتظرشون ...شما

 پرنیا؟ خواهرشوهر شده باران تاحاال کی از ولی ...چشم :خندید

 .خدافظ برسون عمو به سالم نداری؟ کاری .شده که میشه اهیدوم کنم فک :زدم پوزخند

 .نشست کنارم کسی کردم احساس که کردم قطع و بده جواب ندادم اجازه

 .نبود و باشه باران میخواست دلم چقدر کردم، نگاه رو کنارم و گذاشتم جیبم توی رو گوشی

 .کردم نگاه پاشو سرتا و انداختم بود نشسته کنارم که جوونی پسر به نگاهمو

 .شد بد حالم اون های لباس و فضا تو پیچیده بد بوی از

 

 

 

 ...برم و بشم بلند جام از نداشتم حوصله
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 میخوای؟ :خورد گوشم به صداش که شدم خوردنش مشغول و برداشتم سردشمو قهوه

 صدای با و گرفت جلوم رو سیگاری که دادم تکون چی معنی به سرمو و کردم نگاش سوالی

 میکشی؟؟؟ سیگار :گفت ای گرفته

 .نیستم سیگار اهل نخیر، :زدم پوزخند

 .خوشتیپه نداره اشکال بار یه :گرفت سمتم رو سیگار و کرد زشتی خندی

 .نکش بگیر :گفت که برم شدم بلند و گذاشتم میز روی رو فنجون

 .باال رفتم و گرفتم ازش رو سیگار .داشت اصرای چه نمیدونم

 ...بیرون مدناو رسیدم ها اتاق به تا

 بریم؟؟ :گفتم و گذاشتم جیبم توی رو سیگار سریع

 ...بود مشخص نگرانی و ترس قیافش از .داد تکون سرشو پرنیا

 هاش چشم فردا کن فک این به ...نباش نگران کوچیکه آبجی :گرفتم رو آوش و خودم چمدون

 .ببینه میتونه دوباره و میشه باز

 .نباشم نگران منمیتون اما ایشاال :زد تلخی لبخند

 .شد دیر ...فعال بریم بیایین :گفتم و رفتم جلوتر کمی

 تحویل هارو شناسنامه و کنم حساب تا هتل داخل برگشتم و گذاشتم ماشین توی هارو ساک

 شیطانی نمای دندون لبخند با اینبار .شد سبز جلوم پسر همون باز.پایین اومدم ها پله داز.بگیرم

 .ماشین سمت مرفت و گرفتم نگامو .زشتی

 

 

 

 نیار هم آخه و اگر و اما ...من ماشین تو بیا تو میشه اگه :گفتم گوشش تو و شدم آوش نزدیک

 .شو سوار لطفا  

 .شد سوار رفت و نزد حرفی هیچ

 .باش زود ...نمیشی پیدا دیگه کنی گمم ...میای دنبالم :گفتم پرنیا به رو و شدم سوار منم

********* 
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 .نبود خبری اما بود گذشته از ساعت دو .بودم گرفته ضرب زمین رو پام با

 .نمیشد اما باشم ریلکس میکردم سعی

 .بود کرده سرایت هم من به پرنیا و باران های نگرانی

 .گذاشتم پام روی و کردم قالب دستمو

 .کردم نگاه میرفت رژه من جلوی بار هزار تقریبا که باران و گرفتم باال سرمو

 بود رفته راه هک بس میرفت گیج سرم

 .رفتید راه جلوم که بسه مردم گوشه، یه وایسا دیقه یه خانوم باران :کوبیدم زمین رو محکم پامو

 .کرد سکوت باز اما چشمام، تو زد زل اشک از بود پر هاش چشم باز کرد نگاهم و ایستاد

 سکوت

 .برام نمیذاشت اعصاب مورد بی های

 ...بیرون میرم من بدید ادامه تونکار به شما :بهش کردم پشتمو شدمو بلند

 .اومد عمل اتاق در شدن بسته و باز صدای که رفتم قدم یه

 .سمتش رفتم و کشیدم راحتی نفس دکتر چهره دیدن با.برگشتم سریع

 خوبه؟ دکتر؟؟ شد چی -

 

 

 

 تا چند .میشه نمایان بهتر عمل نتیجه کرد باز رو هاش چشم که صبح فردا ...عالی :زد لبخند

 ...نکته

 چی؟_

 آفتابی عینک از حداالمکان .بیاره فشار نباید هاش چشم به :داد بیرون خستگی روی از نفسشو

 کامال عید روز برا ایشاال بریزه موقع به هاشم قطره ...نداره نگهشون باز هم زیاد .کنه استفاده

 .کنه رعایت اگر میشه خوب

 .دکتر ممنون :زدم لبخندی

 .بودن چسبونده رنگی سفید باند هاش چشم دور .آوردن رو شآو تخت و شد باز در رفت تا
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 ...اتاقش تو ببرن رو آوش، تا ها پرستار با شدیم همگام

 .داشتم دوستش برادرم مثه ...گرفتم دستشو ...بود هوش بی

 دلم بیرون رفتم و سیدم*و*ب رو آوش دست .بیرون رفت و کرد تنظیم رو آوش سرم پرستار

 .بودم خسته .باشم اونجا نمیخواست

 جایی به باران کردن فراموش برای .میشه قبل از تر افتضاح هرروز که ای روزمره زندگی از

 نیاز

 ...بیام بر دلم پس از نمیتونم.چشممه جلو همش باشم شیراز اگه ...نبینمش .نباشه که داشتم

 جز ندارم ای چاره میزنه پس منو باکارش و نمیگم من میگه اون وقتی ...میکردم کاری باید

 ...خودم زندگی کردن بهتر برای خانوادم، و شهر از دوری

 شدن دور برای میکردم کاری یه باید .بود کردن دوری کار تنها باران سپردن فراموشی به برای

 .رفتن و

 

 

 

 انتقالی راه بهترین .رسیدم نتیجه به دقیقه چند بعد.کردم فک و گذاشتم هام دست بین سرمو

 .میکردم صحبت بیمارستان رییس با باید.بود

 .بگیرم اجازشو میتونستم راحت و بود پدرم رییس شیراز

 .ببرم باال سرمو شد باعث کسی پای صدای .بود سختی کار اما

 .کنه کمکم میتونست ...میخواستم کمک ازش باید بود آوش دکتر

 دکتر؟ :زدم صداش و پریدم باال جام از

 بله؟ :کرد نگاهم لبخند و برگشت سمتم

 بهتون؟ بگم چیزی میتونم :شدم نزدیکش

 .حتما :کرد پایین و باال سرشو

 شیراز نمیخوام ...بیمارستان این تو بیام بشه اگه بگیرم، انتقالی میخوام :کشیدم عمیقی نفس

 .کنید کمکم فقط ...نمیگم چون چرا نپرسید ...بمونم
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 .خوبه که شیراز .نیست راحتی این به داره، زیاد پایین و باال :کشید بلندی نفس

 .کن کاری یه میکنم خواهش بمونم شیراز نمیخوام دکتر، نمیتونم :کردم قطع حرفشو

 .میشه حل زود ایشاال میکنم تالشمو همه من ...بگم چی :انداخت باال شانه

 .ممنون :زدم لبخندی

 االن ینهم از رو کردن دوری باید .بود باران انداختم، نگاهی .اومد آوش اتاق در صدای رفت تا

 .زد صدام که بیرون میرفتم داشتم و بهش کردم پشتمو .میکردم شروع

 .نایستم نمیتونستم میاورد زبون به اسممو وقتی

 بله؟؟ :گفتم و برگشتم سمتش

 

 

 

 :زدم لبخندی ...پیشش برید بگم بیام گفت اومده هوش به آوش، ...شدم مزاحم ببخشید _

 ...ممنون

 رفتم شوق با و کردم فراموش رو مسائل تمام .شدم اتاق ردوا شدم رد کنارش از تفاوت بی

 .آوش سمت

 باز چشماتو فردا آوش .شدی بیدار به به :گرفتم دستم تو دستشو و نشستم تختش کنار

 ...میکنن

 .میسوزه ...میکنه درد خیلی :کرد جونی بی خنده

 .کردی عمل کنم فک دیگه خب -

 میدونستم .نداشت ای فایده موندنشون دیگه بود بس ...بود ظهر  .انداختم ساعت به نگاهی

 .میکردم راضیشون باید اما نمیکنن قبول

 ..میمونم آوش پیش من ...اونجا برید منتظرتونه، خونه کاترین خانوم آبجی :کردم پرنیا روبه

 .ندارید کاری اینجا ...بهتره برید عزیزم آره :گفت آوش که بگه چیزی اومد

 .خواهر کن گوش حرف :گرفتم جلوشو که کنه الفتمخ خواست دوباره پرنیا،

 نه؟ الزمه، وقتا بعضی کردن گوش حرف :گفتم طعنه با انداختم باران به نگاهمو
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 .بریم بیا جان پرنیا :انداخت پایین سرشو باران

 .باش عشقم مواظب ...ظالم زوری، خیلی :رفت بهم ای غره چشم پرنیا

 .چشم :گذاشتم چشمم رو دستمو و دادم سرتکون

 .میکردم نگاهش دور از و بودم کرده تیکه دیوار به برداشت آوش، های چشم روی از رو باند

 .میزد موج هرسه چهره تو خوشحالی

 

 

 

 خوشحالیم ابراز به اجازه ذهنم توی ریخته هم در های فکر اما بودم خوشحال ...نه من اما

 باز هاشو چشم کرد سعی .انداختم آوش، به نگاهمو و بردم فرو جیبم توی هامو دست .نمیداد

 .کنه

 .دکتر محضه سیاه :کرد باز لب ناامیدی با اما زد پلک بار چند آوش،

 .کن بازش ثانیه چند بعد و ببند هاتو چشم :گفت سریع دکتر

 ...کرد بازش آروم خیلی و بست رو هاش چشم آوش

 .نشست هاش لب رو کمرنگی لبخند که گذشت که ثانیه چند

 ...تاره ...تا :زد لب

 خنده .کشید آغوشش تو رو پرنیا دفعه یک و کرد بسته و باز هاشو چشم که نکشید ثانیه به

 .کشیدم ای آسوده نفس و کردم کوتاهی

 .نکن فراموش هم آفتابی عینک ...ندار نگهش باز زیاد :زد آوش شونه به دستشو دکتر

 .ممنونم ...دکتر چشم :داد سرتکون آوش

 اومد من سمت و شد بلند جاش از و داد تکون سری دکتر

 رفت دکتر که همین .دارم کارتون بیرون بیارید تشریف شماهم :گفت گوشم در و ایستاد کنارم

 .بشه موافقت انتقالیم با میکردم خدا خدا دلم تو گفتم تبریک و کردم بغلش و رفتم آوش سمت

 گرفتم استرس .یرونب رفتم باران گاه بی و گاه های نگاه به توجه بی و رفتم در سمت

 اشاره دست با .داخل رفتم بفرماییدش با کردم وارد در به کوچیکی تقه رسیدم، دکتر اتاق به
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 :گفت که کردم نگاهش سوالی و کردم قالب توهم دستامو نشستمو .بشینم که کرد

 .کنی شروع کارتو عید تعطیالت بعد از میتونی_

 

 

 

 دکتر ممنون خیلی :زدم لبخندی

 اما+

 کرد پاک سرعت به لبخندمو آورد زبون به که امایی

 چی؟؟ اما :کردم نگاهش نگرانی با

 کامال بگی، رو یهویی انتقالی این دلیل باید :کرد نگاهم عینکش زیر از و شد خم سمتم

 میگفتم دروغ نباید هم االن نبودم، دروغ اهل انداختم، پایین سرمو

 گفتم میخواستم که تاجایی و کشیدم عمیق نفسی

 :داد تکون تاسف روی از سری و انداخت بهم نگاهی شد که مومت

 کاریه؟؟ چه این ای بچه خیلی_

 کنم لجبازی میخوام :درآورد ادامو

 ای؟ بچه مگه سرت تو بخوره لجبازیت_

 ببین هم از شده جدا راهمون .باشیم باهم نمیتونیم دیگه خانوم اون منو دکتر :زدم پوزخند

 زیادی های حماقت اون بهخاطر من .سمتش برم نمیتونم من گهب هم کارشو دلیل اگه دکتر

 بشم عیار تمام به مرد یه باید .مادر و پدر کمک بدون تنها، و اینجا .بسازم خودمو باید .کردم

 .سمتش برم بعد

 .مسافرید که میدونم بری، میتونی .باشی موفق کاره بهترین :کرد پایین و باال متفکرانه سرشو

 .باشی داشته خوبی سال انشاهللا بارکم عیدت پیشاپیش

 .اجازه با .همچنین مبارک شماهم عید ...دکتر مرسی :دادم دست و رفتم سمتش و شدم بلند

 بیرون رفتم و کردم خدافظی دکتر از
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 .کردم خداروشکر شده درست کارم اینکه بهخاطر و کشیدم عمیقی نفس رو راه توی

********* 

 بود نشسته تخت رو آماده .شدم آوش اتاق وارد

 گرفتی؟؟ هاشو دارو :کردم پرنیا به رو

 بریم؟؟؟ داداشی آره :داد تکون رو بود دستش تو که رو نایلونی

 پاشید اوهوم :کردم کج سرمو

 .نره یادت عینک خان آوش :گفتم بیرون میرفتم که همینطور

 .بود اونجا ستانبیمار از بزرگتر ;کردم ساختمونش به نگاهی بیرون، رفتیم بیمارستان از

 .کنم دور خودمو شهر اون از تونستم که بود خوب چه

 نگاه سرمو پشت سرعت با .سرمه پشت کسی کردم احساس .شدم منتظر و نشستم فرمون پشت

 .بود کم شدنم خیاالتی انداختم، باال شونه .ندیدم رو کسی اما کردم

 بود شلوغ ...میکردم نگاه تهران جای جای به .بیرون رفتیم بیمارستان از شدن ماشین سوار تا

 طوالنی راه چقدر .بود کرده جلب توجهمو بودنش شلوغ اینبار اما بودم اومده بار چند واسه قبال

 .مازندران تا بود

 پشت دقیق میکرد سعی .میاد همراهم داره بیمارستان در از کسی کردم احساس کنار آیینه از

 .بود المدنب کسی واقعا انگار کردم، شک .باشه سرم

 که بودم کسی فکر به .میکردم منحرفش و میبردم باال سرعتمو باید .کنم چیکار نمیفهمیدم

 ...باشه دنبالم میتونست

 

 

 

 بودن ماشین سوار دونفر انداختم، ماشین به دوباره نگاهی

 "منتظرم چالوس جاده سر جایی برم باید من" :نوشتم تند پرنیا به و برداشتم گوشیمو
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 شدن زیاد با همزمان .دادم فشار گاز روی پامو میشد تا و صندلی روی کردم تپر رو گوشی

 .برسه من ماشین سرعت به سرعتش پراید اون نمیکردم فک .شد زیاد اونم سرعت من سرعت

 برم و دور به نگاهی .میکردم بیشتر سرعتمو لحظه هر و میکشیدم الیی ها ماشین بین از

 شد ظاهر جلوم خودم ماشین شبیه ماشینی رفتم که جلوتر یکم .کنم پیدا راه یه تا انداختم

 کردم تنظیم باهاش سرعتمو و رفتم ماشینه سر پشت دقیق .بود یار باهاهم شانس اینبار انگار

 دیدم راه یه و کردم راستم سمت به نگاهی .شد شلوغ شدت به جاده گذشت که ای دقیقه چند

 اونجا از میتونستم تا و فرعی جاده اون تو چیدمپی کردم گم جمعیت تو رو رنگ سفید پراید تا

 .ایستادم و رسیدم کجاست نمیدونستم اصال که جایی به .شدم دور

 پلیسی های فیلم مثه بود شده .دادم بیرون محکم نفسمو

 زدم زنگ پرنیا به برداشتم گوشیمو

 اما داد بجوا که انداختم خلوت خیابون به نگاهی و کشیدم عمیق نفس تا چند بده جواب تا

 خورد گوشم به باران صدای

 کجایید؟ :پرسیدم بیخیال و اونه که نکردم توجهی

 نمیدونم :کرد مکثی

 چالوس جاده دم جلو برید بپرسید، آدرس هی .نشیدا گم .واقعا نباشید خسته :خندیدم

 .هم به میرسیم

 چشم +

 

 

 

 باشید خودتون مراقب :پبچید گوشی تو صداش که کنم قطع اومدم

 ویال وگرنه اونجا میرسیدم شب تا باید کردم قطع حرفش به توجه بی و کردم تفاوت بی وخودم

 .کنیم کرایه نمیتونستیم

********* 

 رو ماشین .نبود کردن پیدا ویال وقت و بود : ساعت .میاورد جا آدمو حال بهشهر پاک هوای
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 .میکرد درد و بود فتهگر دادم؛ کمرم به تابی و پیچ .شدم پیاده و کردم پارک خیابون کنار

 و کیه فهمید میشد دستش کارتن تکه از .سمتم اومد دور از کسی ایستاد اینا پرنیا ماشین تا

 .جلوم وایستاد ساله  بچه پسره داره؛ چیکار

 میخوای؟؟؟ ویال جان آقا :گفت شیرینش لهجه همون با

 داری؟؟ دریا نزدیک :زدم لبخندی

 میباره صورتت از تگیخس بریم بله :کرد پایین باال سرشو

 .باال بپر :کردم اشاره ماشین به

 و بیرونی نمای و خونه چیدمان .هاست پولدارترین از بود معلوم ویال داخل و وضع سر از

 داخلی

 .بود تمیز تمیز

 حساب تصویه برای بیشتر شایدم هفته یه شاید بمونیم روز چند نمیدونم :کردم پسره به رو

 هبد شمارتو میزنم زنگ بهت

 خدافظ بهتون بگذره خوش .کارت اینم :آورد در جیبیش تو از کارتی

 

 

 

 رفتیم باهم و کردیم پارک بزرگش حیاط تو هارو ماشین .کردم اش بدرقه بیرون رفتم همراهش

 اتاق .اتاقا از یکی تو رفتم سریع همین بهخاطر .باشه همکف طبقه اتاقم خواست دلم اینبار .باال

 .بودن آرومی های رنگ بود؛ سفید و آبی س ت

 خورد تنم تمام .حمام رفتم و برداشتم رو وسایلم بقیه و حوله و گذاشتم تخت روی رو چمدون

 .باران بی چه و باران با چه میگذروندم خوش حسابی باید روز چند این تو .بود

 :نداشتن بهم ربطی هیچ که بود چیز دو درگیر فکرم تمام

 ...میکرد قیبمتع کی و باران کردن فراموش چطور

 حیب تو لباسشویی، ماشین تو بذارم تا نباشه توش چیزی که میکردم چک هامو لباس داشتم

 باشه اون کار داشت امکان .پسره اون سمت پرکشید ذهنم تمام.سیگار به خورد دستم شلوارم
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 پیراهنی زیر با راحت اسپرت شلوار یه .پوشیدم راحتیمو لباس و انداختم سطل تو رو سیگار

 پیچ پیچ صدای .بیرون رفتم اتاق در از .بیرون رفتم اتاق از و برداشتم هامو لباس .رنگ سفید

 دو

 بغض صدای .خورد گوشم به واضح باران صدای رفتم تر جلو که کمی .میومد آشپزخونه از نفر

 .لرزون قلبمو آلودش

 ای یهدفعه فقط ره؛نمیگی اجازه نمیکنه؛ خبر عشق پرنیا عشقه، نداره مجازات که گناهی تنها_

 گرفت خرده بهش نمیشه دیگه عشقه .قلبت تو میاد و میندازه کلید

 حق باشی؛ عصبانی من دست از داری حق هم شما جون پرنیا :داد ادامه و کشید عمیق آهی

 منم بدونی بهتره ولی ببینی؛ برادرت دوروبر نخوای داری حق تو ببینی؛ رو من نخوای داری

 رفتم؛ من .نیستم و نبودم کن خراب خونه نیستم، و نبودم دروغگو من .تمداش دلیل رفتنم برای

 اگر ولی قبول، باشه کردم؛ ناراحت رو پرهام درسته کردم؛ خراب رو همه زندگی درسته

 

 

 

 تو من کله و سر کاش ای که میکرد آرزو صدبار روزی حتی پرهام بود ممکن میموندم

 یک راحته؛ کردن قضاوت پرنیا .نکشه روزا این به زندگیش که رفتم من .نمیشد پیدا زندگیش

 .میگرفتی رو تصمیم همین بودی من جای توهم اگر ولی راحته؛ رفتن دادگاه به طرفه

 حریفش من مثه اما بکشه حرف زبونش زیر از میخواسته پرنیا انگار .لبم رو نشست لبخندی

 .بود نشده

 هردوشون .کردم ای سرفه تک و وایستادم در چارچوب توی .آه و بغض و اشک بود بس

 .رفت بیرون و کرد پاک هاشو اشک سریع باران .سمتم برگشتن

 سمتم و شد بلند جاش از که دادم تکون شده چی معنی به سرمو و کردم نگاه پرنیا به متعجب

 میخوای؟؟؟ چی .نیست هیچی :اومد

 لباسشویی تو بذار :دستش تو گذاشتم لباسامو

********* 
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 رو : ساعت دیوار روی بزرگ ساعت .بیرون رفتم اتاق از و زدم صورتم و دست به آبی

 میشدم بیدار موقع این بود بار اولین گرفت ام خنده .میداد نشون

 بخورن ناهار میخوان بود معلوم هم خونه تو شده پخش بوی از .میومد آشپزخونه از صداشون

 پلو از کمی پرنیا .نشستم و کردم عیجم سالمی .ندادم اهمیت اما باران جلوی نبود درست تیپم

 .کشید برام رو

 کنم استراحت میرم ام خسته من ببخشید :گفت و شد بلند باران یهو که شدیم خوردن مشغول

 بودم من رفتارش دلیل تنها .بود رفته بگن بخوان چیزی آوش و پرنیا تا

 یمنشست تلویزیون جلوی و سالن تو رفتیم آوش همراه شد تموم ناهار وقتی

 

 

 

 به زیاد :گفتم میکردم شبکه شبکه که طور همین و انداختم هاش چشم تو و برداشتم قطرشو

 نکن نگاه هم تلویزیون ها نیاری فشار هات چشم

 باشه :گفت گرفته صدایی با و کشید عمیق نفس

 اس؟؟ گرفته چرا صدات :کردم نگاهش تعجب با

 سرماخوردم کنم فک :کرد ای سرفه

 پاشو بخواب برو پاشو واقعا شینبا خسته :خندیدم

 .اینجوری نمیشه دکتر بریم باید شب :شد بلند جاش از و کرد ای عطسه

 روی ببره خوابم تلویزیون جلوی همیشه که برام بود شده عادت .مبل رو کشیدم دراز رفت تا

 گرم هام چشم و کشیدم خمیازه نکشید ثانیه به اما ببینم برنامشو تا وایستادم ها شبکه از یکی

 .شد

 خورد گوشم به دیگه چیزی یه به چیزی برخورد صدای

 پیچید گوشم تو کامل صداش اما نبود سبک خوابم

 بود توش کسی انگار شدم خیره آشپزخونه به و نشستم

 آشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند
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 .آتش رقصان های شعله به بود شده خیره نامحسوس و ایستاده گاز سر که دیدم رو باران

 و شدم وارد باران العمل عکس به توجه بی .میگفتم بهش رو بود دلم تو که حرفی باید

 رو در بستم رو در و برداشتم رو آب بطری .بود گاز کنار دقیق که یخچال سمت رفتم یکراست

 .شد قفل سوالش و ترس از پر نگاه تو نگاهم بستم که

 

 

 

 شما سعادت خانم :گفتم بار اولین یبرا و کردم نگاهش و گذاشتم میز روی بطری با رو لیوان

 ما .بگردی و بخوری غذا و بخوابی تنهایی نیست قرار باشی جمع با باید پس مسافرت اومدی

 .نکنید معذب هم مارو خودسرانتون رفتار این با کنید لطف هفته یک این تو .همیم با همه

 ...درضمن :گفتم سریع که بهم کرد پشتشو

 :گفتم که کرد نگاهم بود زده لقهح توش اشک که هایی چشم با

 موفق .کنم فراموش میکنم سعی دارم من .شده تموم دیگه بوده ما بین گذشته تو چیزی هر_

 ...کنم فکر که نکنین رفتار جوری بهتره هم شما بودم هم

 :دادم ادامه بعد لحظه چند بگم چی نمیدونستم کردم سکوت

 فهمیدم اینکه یکی برام؛ داشت فایده دوتا شما با گذشتم .ممنونم شما از من هرحال به_

 دوم و نشم کسی وابسته زود فهمیدم و دنیاست این تو هرچیزی از بهتر تنهایی

 :گفتم کردمو آزاد نفسمو کنم جور و جفت هم کنار هارو کلمه تا کردم سکوت باز

 اندازه به ارزششون که میشه پیدا سرکلشون زندگیمون تو که آدمایی وقتا بعضی اینکه دوم_

 خیانت برای فهمیدم .انداختنه دورشون کثیف کاغذی دستمال مثه و کردن استفاده بار یک

 .نیست کثیف داشتن دوست به تظاهر اندازه به کدومشون هیچ اما هست راه هزارن کردن

 ...فهمیدم

 و دادم بیرون مانند فوت نفسمو بود کرده گیر گلوم تو اما آوردنش زبون به برای داشتم شک

 ارزش که حقیره انقدر جماعت فقیر فهمیدم کثیفه؛ و فقیر همیشه جماعت فقیر فهمیدم :فتمگ

 .باهاشون زندگی عمر یک برسه چه نداره مارو طبقه آدمای با صحبتی هم
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 بیرون رفتم و انداختم بهش گذرا نگاهی

 

 

 

********** 

 *باران دل از*

 همین؟؟

 رفت؟؟ و گفت

 بودم؟؟ کثیف و حقیر من

 بودم؟؟ کرده فدا آرزوهامو و دنیاهامو تمام که منی

 بودم شده خرد

 بودم شده خمیر

 بودم شده له

 زدم سوزی زندگی پوزخند

 دور که بودم کثیف کاغذی دستمال یک تنها بودم کرده خوشحالیش برای که کارهایی تمام با

 قلب این اشتد توقعی چه .بود شده عالم موجود ترین ضربان بی حاال قلبم .بودم شده انداخته

 .من مجنون

 عاشقم قلب مسلم حق هام چشم داخل پشیمونی و حسرت های اشک قطره قطره شدن جمع

 بود من حق نریختنشون برای کردن خودداری اما بود

 بود غرورم حق هم نشکستن برای مقاومت

 

 

 

 و کردم خاموش رو گاز سوخته گاز رو غذای فهمیدم تازه سوزوند رو بینیم که سوختگی بوی

 پرهام های حرف از انقد .چیکار میخواستم غذا اصال .زدم بیرون آشپزخونه از خوردم بدون
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 .نداشتم دیگه قاشق برای جایی دیگه که بودم خورده

 بود بهتر شاید .دفاعم بی و تنها چقدر ام، خسته چقدر فهمیدم تازه .کشیدم دراز تختم روی

 ناعادالنه جنگ این از بکشم پس پا و ببرم باال رو سفید پرچم

 این از و برم برم؛ میخواست دلم .بود نرفته بین از خستگیم اما .بودم خوابیده چقدر نمیدونم

 فراموشی خبرمرگم و برم بگذرم؛ عشقم از و برم نبینم؛ پرهامو دیگه و برم کنم؛ فرار جهنم

 .بمیرم برم اصال بگیرم؛

 میموندم اینجا نباید شیراز؛ شتمبرمیگ باید نه اما بود؛ کرده رو دریای هوای عجیب دلم

 ماشین گفت اما .گرفتم تماس آژانس یک با بود اتاق میز روی که دفتری از و برداشتم گوشیمو

 نداریم

 نمیایم میگفتن و بود دور راه یا نداشتن ماشین یا اما زدم زنگ هم دیگه جا چند با

 .بمونم شده خراب این تو بودن داده هم دست به دست همه انگار

 اه بده نجات جهنم این از منو نیست کسی :زدم فریاد تقریبا و کردم پرت تخت روی گوشیمو

 میزدم نفس نفس حرص از

 بود شده جمع چشمام تو اشک

 بشم چشم تو چشم پرهام با شب و روز هر و بمونم بود این تقدیر

 رفتم و وشیدمپ لباسامو .برم میخواست دلم فقط اما بود تاریک .دریا کنار برم گرفتم تصمیم

 :خورد گوشم به پرهام صدای که ها پله سمت میرفتم داشتم .بیرون

 

 

 

 خورد سنگ به اینجا از فرار برای تیرتون که میبینم_

 نشد بلند ازم صدایی اما شد مشت هام دست

 بده؟؟ نجاتتون وحشت قلعه از بیاد نمیتونه کسی شد؟ چی :شد نزدیکم کمی

 میزد؟؟؟ زبون زخم انقدر چرا

 های زندانبان مثه اش قیافه .چسبوند سرم پشت دیوار به منو و گرفت دستامو ناگهانی یلیخ
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 میلرزیدم ترس از .خشمگین و سرخ بود شده جهنم

 :گفت نشه بلند صداش میکرد سعی که حالی در اش شده چفت های دندون بین از

 چه بترسی، سرم تهف دیو از نباید دیگه بستی فلنگو و دادی خرج به شجاعت انقدر که تو_

 .کنی فرار من دست از بخوای اینکه به برسه

 شدم خیره روم به رو خشمگین به بارونیم های چشم با

 میکردم دلتنگی رفع من و میزد حرف پرهام

 هاش دست گرمای حس برای نداشتم فرصتی دیگه شاید

 هاش چشم تو شدن خیره برای نبود فرصتی دیگه شاید

 بود فرصت آخرین این شاید

 چرا؟؟ کردی؟ جهنم زندگیمو چرا لعنتی؟ رفتی چرا :کشید فریاد که بودم خودم حال تو

 لعنتی؟ چرا

 :کردم باز دهن شکستمو سکوتمو قفل که بودم گرفته قرار وجودش جاذبه تاثیر تحت انقدر

 ....چ رفتم من من_

 کجایی؟؟؟ پرهام پرهام +

 

 

 

 اصال میگرفتم دهان به زبون باید بودم ومدها خودم به تازه موند گلم تو حرف پرنیا صدای با

 بشه؟ درمان درد کدوم که میزدم حرف بشه؟ چی که میدادم توضیح

 برم باید من ببخشید :گفتم و کردم نگاهش بار آخرین برای

 کردم فرار همیشه مثله کردم فرار

************ 

 *پرهام دل از*

 کوبیدم اردیو به مشتمو عصبانی از پایین رفت ها پله از وقتی

 نبودم من امروز انگار
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 نبودم بود باران عاشق که پرهامی

 قلبم بود شده سنگ انگار

 میزد مادرم روزی که بیارم زبون به رو هایی حرف نمیشد باورم هم خودم

 بکشه دست زدنش حرف از باران باعث که فرستادم لعنت رو پرنیا دلم تو

 بود ایستاده در کنار که پرنیا به رو .پایین رفتم و کشیدم پریشونم موهای توی دستمو کالفه

 ها؟؟؟ :کردم

 میخوریم بیرون شامم دکتر میریم .انگار خورده سرما آوش پرهام چیزه :داد پایین دهنشو آب

 میگردیم هم خورده یه

 بسالمت دیگه برین باشه :دادم سرتکون توهم های اخم با حوصله به

 رفتن و کردن خدافظی باهام

 

 

 

 گرفته برق مثه .نداشت قرار و آروم و میشد کوبیده سینم به شدت به قلبم .شدم وول مبل روی

 .شدم پا جام از ها

 میکردم خواهی عذر ازش باید

 میاوردم در دلش از باید

 .بودم زده بهش زیادی های زبون زخم و ها حرف

 اما دمز صداش بار چند بلکه دوبار نه بار یک نه .زدم صداش و انداختم سالن توی نگاهی

 جوابی

 نبود واقعا انگار نمیداد

 دلم تو افتاد عجیبی دلشوره

 شدم نگران

 رفته نکنه

 بیرون زدم ویال از و کشیدم عمیقی نفس
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 نبود هم حیاط توی چون میگشتم دنبالش ویال اطراف باید

 میزدم صداش شب ظلمات تو پروا بی

 رسیدم دریا نزدیک

 نمیکرد کم نگرانیمو از یکدم اام میداد نوازش روحمو دریا آرامبخش صدای

 شنیدم رو دونفر پچ پچ صدای که بزنم صداش اومدم

 پنهون اونا دید از من و باشه کامل اونا به من دیده که ایستادم جایی و رفتم جلو کمی

 جوون پسر یه بود باران

 بود گرفته حرصم

 

 

 

 میومد باال سختی به نفسم

 نشسته دریا لب سرپ یه کنار حاال اما میداد عذابش من بودن

 :میشنیدم کامل رو صداش .میزد حرف پسر و دریا به بود دوخته چشم باران

 بهش کردم خیانت من بود من از اشتباه خانوم میدونی_

 نداشتی؟؟ دوستش مگه خیانت؟؟ چرا :گفت باران که انداخت پایین سرشو پسر

 عاشق سالگی  از باد خودم بر لعنت که کردم خودم آبجی، بگم چی :کشید عمیق آهی پسر

 که بودم سرکار روز یه .میشد بیشتر عشقمونم میشدیم که بزرگتر .همینطور اونم بودم ساحل

 بازش و میشد خشک دستم کاش نمیکردم؛ بازش و میمردم کاش ای .داد بهم بسته یه کسی

 یه کنار ساحل عکس .میکردم دق داشتم دیدم رو بسته تو عکسای وقتی که آخ .نمیکردم

 اتاقم تو رو ها عکس .زیاد وجودم تو انتقام حس و بودم جوون شکست بدجور دلم ...رپس

 یه تو رفتم دوستم با ندادم جوابشو اما زد زنگ بهم خیلی ساحل .بیرون رفتم و گذاشتم

 فراموش ساحلو میخواستم فقط شب اون .بود مارال اسمش شدم آشنا دختر یه با که مهمونی

 بغلم تو مارال و بودم مست هه .بهم کرده نتخیا اون میکردم حس .کنم

 باال رفت پسره هق هق
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 نزدیک خودم به بیشتر رو مارال و زدم پوزخندی .دیدم جلوم ساحلو کردم باز چشمامو یهو_

 شنیدم که چیزی آخرین .بودم ندیده اشکشو وقت هیچ .جلوم میریخت اشک ساحل .کردم

 دادم دست از خودم کاری گوه با زندگیمو شتهفر که بودم نامرد نامردی خیلی بود این ازش

 سمتم اومد شد تموم زدنش حرف تلفن اینکه از بعد مامانم بعدش شب سه .بودم کار خیانت

 

 

 

 ساحل گفت تا ...ساحل مهرزاد :گفت که کردم نگاهش تعجب با بود اشک خیس صورتش تمام

 ...شده غرق ساحل گفت چی ساحل گفتم .دلم تو افتاد عجیبی نگرانی

 نمیشد باورم .بود کرده غرق خوشو مهربونم ساحل دریا این تو :کرد اشاره دریا به دست با پسره

 دوست من خیانت و من اشتباه با بودش گرفته ازم دریا بود رفته ساحل داشت واقعیت اما

 دنبالم ساحل بودم المصب مهمونی اون تو که شب همون گفت و دیدنم اومد صمیمیش

 از بودم بریده ...کنه کمک ساحل به بوده قرار پسره اون بوده تولدم شب اون .دمتول برا میگشته

 . چی همه

 شد بلند جاش از پسر

 نبینه منو تا کشیدم عقب خودمو کمی

 ازش و اینجا میام میشم که تنگش دل .ساحل بیاد اینجا میام :گفت و دریا نزدیک رفت

 .من بهخاطر شوخود کرد پر پر زود زندگیم ساحل .میطلبم حاللیت

 باران کنار نشست دوباره و برگشت پسر

 پسر این بود نکرده که کاری چه

 میکردم داشتم رو کار همین منم :گفتم لب زیر و فشردم هم روی هامو چشم

 چته؟؟ آبجی؟؟؟ چی شما : گفت باران به رو مهرزاد که بهشون زدم زل و کردم باز چشمامو

 چرا

 چهرت؟؟ تو داری غم انقدر

 با .دادم دست از عشقمو منم کردم حماقت منم :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند نبارا
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 عشقمون .نمیشیم نزدیک بهم هم آهنربا با که شدیم دور هم از انقدر کارم، با خودم، اشتباه

 کم ای لحظه هاش محبت .داشت دوستم عاشقانه زندگیم، مرد تنها دنیام، همه عشقم بود پاک

 

 

 

 بود قرار .شهری باال و دکتر اون شهری، پایین و فقیر من .داشتیم طبقاتی اختالف اما نمیشد

 تمام .پوچ حرف یه از ترسیدم من ...من اما کنه؛ راضی ناراضیشو مادر بود قرار کنیم؛ ازدواج

 بهخاطر من اما گشنه؛ گدا که اونام منو ...ههه ...پولداره خواستگارم بودن فهمیده محلمون

 . برام بود مهم خودش فقط نداشتم دوستش پولش

 پسر یه به داشت نمیکرد باز لب از لب من جلوی که کسی نداشتم، اطمینان هام گوش به

 .میکرد اعتراف دیگه

 خواستگارم آشغالم اون .سراغم اومد محلمون الت گنده :داد ادامه و کشید مانند آه نفسی باران

 باید کشید، داد همه جلو و گردنم رو گذاشت چاقوشو کرد خفتم خونمون جلو روز یه .بود

 میکشیدم جیغ و میکردم گریه .ه*ز*ر*ه کنی ازدواج باهام شده که باباتم های بدهی بهخاطر

 کرد بیشتر گردنم رو چاقوشو فشار اون اما نمیخوام،

 ازدواج بامن یا کشید فریاد دوم بار :داد ادامه هق هق با بعد و آسمون به زد زل کرد سکوت

 قبلش از تر بلند .میکنم جرواجرش خودت جلو رو عشقته مثال که االغ مرتیکه ناو یا میکنی

 و کردم خریت عشقم دادن دست از ترس .تهدیدش از حرفش، از ترسیدم ...میکشمش زد داد

 .دارم واهمه اینا گفتن از پسر آقا میدونی .کرد نامزد اونم باهاش کردم ازدواج وقتی کردم قبول

 اما کرد التماس و پرسید بار چند حاال تا عشقم پرهام .خدا و میدونی تو فقط االن ...میترسم

 میدم دستش از دارم واقعا اما نگفتم بدم دستش از باز ترسیدم .بهش نگفتم

 بودم شنیده که حرفایی مان من و لبش به زد سکوت مهر باز

 بود کرده ازدواج تیمور با من جون بهخاطر من بهخاطر بارانم

 فداکارم بهت کردم دب چقدر که آخ
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 انداختم پایین سرمو و گرفتم دندون به لبمو

 سینم تو میکرد قراری بی قلبم

 نبود پسر اون از خبری آوردم باال که نگاهمو

 لبم رو نشست کمرنگی لبخند اختیار بی

 نه من به و گفت پسر اون به که برام نبود مهم

 .رو رفتنش دلیل فهمیدم باالخره بود این مهم

 سمتش رفتم آروم های قدم با و شدم بلند جام از

 شدم متوقّف صداش با جلو رفتم که قدم چند

 میزد حرف خودش با داشت انگار

 ایستادم فاصله با کمی اما سرش پشت دقیق

 که جونش و بودن سالم بهخاطر که شاهدی خودت خدایا :گفت و کرد آسمون به رو سرشو

 .منو نخواد داره حق .نمیکنم اجبارش منم .منو نمیخواد اما کردم رو کار این عزیزه برام خیلی

 ...ترسو دختر یه میخوره دردش چه به

 بود آب تو تقریبا برداشت دریا سمت بلند قدم یک

 بودم شده تبدیل مجسمه به انگار بزنم حرفی و بخورم تکون نمیتونستم که منم

 رفت ساحل که همونجایی میرم منم :داد ادامه باران

 حرفش از کشید سوت مغزم

 انداخت دریا وسط تقریبا خودشو و دوید حرفش گفتن از بعد معطلی بی

 

 

 

 هاش چشم بود دیر اما .رسوندم بهش خودمو و برداشتم تند هامو قدم .اومدم خودم به تازه

 .رفتم ساحل سمت به سختی به و گذاشتم دستم روی رو باران .بود بسته
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 نداشتم خودم رو تعادلی و بودن شده سنگین هام لباس .زمین رو افتادم رسیدیم که ساحل به

 التماس و گذاشتم دستم رو سرشو .بودم کرده کنترل خودمو سختی به .بود چشمام تو اشک

 توروخدا هاتو چشم اون کن باز باران :گفتم وارانه

 کردم نگاهش ترس با

 دادم فشار و گذاشتم سینش روی محکم دستامو و گذاشتم زمین روی سرشو

 آورد باال هارو آب و خورد تکونی باالخره تا کردم رو کار این ندبارچ

 کردم نگاه بهش و زدم لبخندی نگرانی اوج تو

 بود شده کمتر هام زدن نفس نفس

 بغلم تو کردم بلندش و گذاشتم سرش زیر دستمو

 باران :کردم زمزمه و صورتش رو کشیدم بردم باال دستمو

 کرد باز هاشو چشم یعسر بود همین شنیدن منتظر انگار

 شد تر عمیق لبخندم

 هام چشم تو بود زده زل

 باران؟؟؟ کردی بود کاری چه این :کردم باز لب

 نبودم؟؟ و بود میکنه هم فرقی برات مگه :برگردوند روشو و کشید عمیقی نفس

 ادمد بیرون باحرص نفسمو

 برگردوندم خودم طرف صورتشو دستم و کردم نگاهش

 باران منی زندگیه همه تو :بارونیش های چشم تو زدم زل

 نشست کنارم فاصله با و شد بلند م*ل*غ*ب تو از

 یادت رو ازظهرت بعد های حرف توام؟؟ زندگیه همه من :زد پوزخند و انداخت بهم نگاهی

 مشخص خودتم با تکلیفت زندگیت؟؟ االن و بودم کثیف کاغذی دستمال موقع اون رفت؟؟

 آقا نیست

 کشیدم خجالت بودم زده که هایی حرف از .بهش بگم داشتم چی .انداختم پایین شرمنده سرمو

 شنیدم حرفاتو میگفتم بهش باید
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 ...شنیدم رو زدی پسره اون به که حرفایی همه من باران راستش :کشیدم باال بلند نفسی

 میکرد نگاهم داشت تعجب با .ببینم رو العملش عکس تا گرفتم سمتش سرمو

 تشکر، یا کنم گالیه نمیدونم بگم، چی نمیدونم :دادم ادامه و متعجبش های چشم تو زدم زل

 من مدت این تو باران .زندگیمون عمرمون، شدن تباه برای گالیه یا فداکاریت بهخاطر تشکر

 .نکردم زندگی اما بودم زنده

 کردم رو اینکار تو خاطر به فقط من نیست گالیه جای :بهم کرد رو پشتش و شد بلند جاش از

 .بفهمی چیزی نمیخواستم و

 جلو رفت قدم یه

 اومد بدم خودم از

 .هام بازی خنگ و هام حرف اون از

 

 :فشردم روهم چشمامو .گرفتم دستشو مچ و سمتش رفتم و شدم بلند جام از سریع

 ...ببخش بودم آورده زبون به ناخواسته هک هایی حرف بهخاطر باران ببخش_

 پرهام :زد پوزخندی میکرد پاک هاشو اشک که درحالی

 ...بیاره زبون به چیزی نمیتونست انگار

 به فقط اما کنه بارم کلی بودم زده بهش که بدی حرفای بهخاطر و کنه باز لب میخواست دلم

 .کرد اکتفا اسمم گفتن

 بودیم شده محو دریا موج صدای و شب و تاریکی اون تو .بودیم کرده سکوت

 خیس خیس هاش لباس .شدیم اتاقش وارد .بره باال ها پله از کردم کمکش و گرفتم دستشو

 بود

 لباس :گذاشتم دستش تو و بردم براش لباسی و رفتم چمدونش سمت نشست تخت رو وقتی

 کنم؟ کمکت میخوای ..می .نخوردی سرما تا کن عوض هاتو

 .اید خسته شماهم پایین، برید ممنون نه :زد کمرنگی و جون بی لبخند

 ...گرفت دلم کرد استفاده جمع شخص دوم از اینکه از
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 شما بگه بهم بود سخت چقدر

 ادمد تکون سرمو .باشه سرسنگین باهام و کنه صدام اینطور داشت حق .میدادم حق بهش اما

 .بخیر شبت :دادم بیرون مانند فوت نفسمو .در سمت رفتم و

 کردم مشت دستمو.بودن اومده آوش و پرنیا که بود معلوم پایین صداهای از .بیرون رفتم اتاق از

 اتاقم وارد میکردن نگاهم تعجب با که آوش و پرنیا به توجه بی .پایین رفتم ها پله از عصبی و

 سوت مغزم .گرفتم بغلم تو هامو زانو و نشستم تخت رو رفتم و کردم عوض هامو لباس .شدم

 ...میلرزید بدنم و یکشیدم

 ...میترسیدم

 میکرد دیوونم داشت دادنش دست از ترس

 بود کرده نفوذ قلبم تو بد اما میکنم فراموشش بودم داده قول

 تهران؟ بیام و بکنم دل شیراز از چطور

 تند قلبم .میزدم نفس نفس .دوم بار برای اونم بدم، ازدستش نمیخواستم .میکردم کاری باید

 .میکوبید سینم به خودشو شدت به و میرفت پایین و باال تند

 یار قلب برای نداشت قرار و آروم

 .کشیدم دراز تخت روی و دادم بیرون سروصدا پر نفسمو

 نمیشد محو چشمم جلوی از لحظه یک تصویرش

 هاش نگاه اون

 معصومش و پاک چهره

 کنه تکرار منو های کار اون میدادم اجازه نباید

 ...نباید

 کنم باز چشمامو شد باعث در تق تق صدای

 انداختم اتاق به نگاهی

 بودم منگ و گیج

 شدم مکانم و جا متوجه در به ها ضربه شدن محکمتر با
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 ها؟؟؟ :گفتم کالفه و حوصله بی و نشستم تخت رو و کشیدم ای خمیازه

 .اتاق تو پرید سریع بود کلمه یک همین منتظر فقط انگار

 انداخت بهم نگاهی هراسون پرنیا

 اینجایی؟؟ تو :گفت هول که دادم تکون شده چی معنی به سرمو و کردم نگاهش تعجب با

 صحبت من شده ضبط تصویر با دارید شما جنگلم تو االن نه :خندیدم باال رفت ابروم تای یه

 پس؟؟ باشم کجا .میکنید

 :گفتم بلند و زد سیلی خودش به بود شده حرفم متوجه تازه که انگار بعد و کرد نگاهم حرص با

 سرم تو خاک

 سمتش رفتم و انداختم کنار رو پتو

 میگی؟ چی بفهمم بزن حرف درست :کردم نگاهش شده گرد چشای با

 هاش چشم تو اشک هاله .بود کرده قفل زبونش میداد تکون مدام و گرفت دستش تو دستمو

 :کردم ثابتش و کردم عوض رو دستامون جای .میدرخشید

 حرف خو شدی؟؟ الل چرا چته؟؟ مریضی؟؟ خودت شده؟؟ چیزیش آوش ؟؟پرنیا بزن حرف د_

 نگرانی از مردم بزن

 گشتم رو بیرون و ویال دور تا دور باهمید کردم فکر .نیست باران پرهام وااای :کشید عمیقی آه

 .نیست که نیست

 برد ماتم لحظه یه

 بیرون زدم ویال از سرعت با و کردم ول دستاشو

 نمیشه شب روز، نشه کشیده گند به آدم روز تا انگار

 ویال اطراف دویدن کردم شروع بود تنم که هایی لباس به توجه بی

 نمیشنیدم چیزی ها پرنده صدای و خودم صدای انکعاس جز چیزی و میزدم فریاد اسمشو

 بود افتاده خس خس به

 بودم شده دور ویال از خیلی

 نبود مهم
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 میکردم پیداش باید فقط

 ازم؟؟؟ میکنی فرار چرا گفتممی بهش باید

 بازیچه .بشیم بازیچه باز نذار .بودیم بازیچه فقط تو و من .تو و من نه سرنوشته اصلی مقصر

 بده مینویسه هرچی که سرنوشتی

 نشد اما کنم کم قلبم تو تالطم از کمی بتونم تا گذاشتم سینم روی دستمو

 میکرد خفم داشت دادنش دست از برای نگرانی

 بود بسته تنفسمو راه گلوم تو کوچولو گردوی اون

 برداشتم قدم زور به

 برم کجا نمیدونستم و نداشت کشش دیگه ذهنم

 کنه کم گلومو خشکی از کمی تا فرستادم پایین دهنمو آب

 خورد جنگل ورودی به چشمم که نگشتم رو کجا ببینم تا انداختم اطراف به نگاهی

 سکوت و بود سکوت جنگل تو

 بودنم تنها از ترسیدم بار اولین برای

 میکرد بیشتر وحشتمو و نگرانی حجم سکوتش

 میگشتم دنبالش و میشدم رد تنومند و بزرگ های درخت الی به ال از

 پا رد یه دنبال

 صدا یه

 نشونه یه

 میشد بیشتر وحشتم میرفتم جلوتر هرچی

 بودم جنگل اواسط تقریبا

 ایستادم

 انداختم اطرافم نگاهی

 نبود اما

 بود شده بیشتر سینم به قلبم شدن زده سرعت
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 کجایی؟ میخوامت که االن :زدم فریاد و گرفتم باال سرمو و گرفتم دهنم دور دستمو

 میزدم نفس نفس

 تو باران :کردم زمزمه لب زیر گلوم تو بغض وجود با لب زیر و انداختم پایین هامو دست ناامید

 کجایی؟

 دکر جلب توجهمو زمین رو چیزی افتادن صدای

 کردم گم پامو دستو

 زد جرقه دلم تو امیدی کورسوس

 صدا سمت رفتم

 پایین و باال شونش فقط و شده جمع خودش تو که دیدم رو باران شدم رد که ها درخت از

 میشه

 کردم بلندش زمین رو از و سمتش دویدم نور سرعت با و پرید سرم از برق

 زدم زانو جلوش و درخت به دادم تکیش

 میلرزید و بود سرد تنش و نداشت هچهر به رنگ

 خودت؟؟؟ با کردی چیکار :کردم نگاهش گرفتم هاشو شونه

 میکرد بسته و باز حال بی چشماشو

 میخوردن تکون هاش لب

 نمیشد خارج ازشون صدایی اما

 بزن حرف توروخدا باران اینجایی؟؟؟ کی از :گذاشتم پیشونیش روی دستمو

 کرده گریه میتونسته تا که همیدمف بارونیش های چشم و خیس صورت از

 بشن گرم کمی تا هاش دست نوازش به کردم شروع

 شام نه و بود خورده ناهار نه دیروز

 نخورده چیزی هم صبح نداشتم شک

 بود شده ضعیف خیلی

 جا دلت تو زور به خودمو میکنم سعی دارم :کرد باز لب باالخره و داد بیرون مانند آه نفسشو
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 میشم مچاله و نمیشه امج میدونم چون نکنم

 حتی من باران توئه به متعلق فقط من روح و قلب باران؟؟؟ میگی چی :زدم محوی لبخند

 باش عاشقم دارم دوستت هنوزم اما نیستی که هفته سه و ماه سه شمردم هم رو تو به روزای

 توایی میخوام اونکه آخه باران

 کن باور نیستم سابق من گهدی من :گفتم ناباوریش و بهت مقابل و کردم مکثی

 کرد صدایی بی خنده

 براش رفت ضعف دلم

 شد تر پررنگ لبخندم

 میکنی غلط یا منی ماله یا هم شما :گفتم ای مزه با لحن با و کردم قاب صورتش دور دستمو

 افتاد؟؟ نداری هم انتخاب حق نداره یا باشی ای دیگه کس ماله

 خندیدنش دوباره برای شدم خوشحال چقدر و خندید بستو هاشو چشم

 گذاشته رو خونه پرنیا احتماال اینجا موندن بسه بریم پاشو :گرفتم سمتش دستمو و شدم بلند

 دیگه پاشو سرش رو

 شد بلند و گذاشت دستم توی رو سفیدش و نرم های دست

 هم شونه به شونه

 گرفتم محکم دستشو

 ارزشتره با دنیام از که کسی دادن دست از ترس داشتم ترس

 نمیشد ردوبدل بینمون حرفی هیچ مسیر کل وت

 باهم بودیم زده حرف کلی سکوت همون با اما

 ایم همدیگه محتاج چقدر میداد نشون که سکوتی

 میمیریم هم بدون و داریم دوست همو چقدر

 جایی از بود پیراهنی زیر یه و ساده ورزشی شلوار یه که لباسم نامناسب وضعیت به توجه با

 باشه جمعیت از خالی ای خلوت که رفتم

 پرهام؟؟ :کرد باز لب باران که بودیم ویال نزدیکای
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 جانم؟؟ :کردم نگاهش لبخند با و فشردم دستشو

 کرد؟؟ جدا ازهم اصل در تورو و من چی میدونی :هام چشم تو زد زل و کشید عمیقی نفس

 چی؟ :دادم تکون سر و بزنم حدس جوابشو میتونستم اینکه با

 پاپیش تو نه میشه باعث داره که بدی تنها اما خوبه داشتن غرور پرهام ببین غرور :کشید آهی

 انداخت جدایی حدمون از بیش غرور اون کردیم تو منو که کاری همون دقیقا اون نه بذاری

 بینمون

 هیچ و چیز هیچ نمیدم اجازه دیگه باران میگذرم هم غرورم از تو بهخاطر من :فشردم دستشو

 شه جداییمون باعث کس

 .شه جدایی به منجر که نمیکنم کاری منم :زد بهم بخشی اطمینان لبخند

 بردم باال دستشو

 کجام نبود مهم

 کشیدی؟؟ دستتو چرا :کردم نگاهش اخم با

 نمیخوام خودمه دست :زد موذیانه لبخند

 برمیداشتم قدم تند و کشیدم و گرفتم دستشو سریع و کردم حرص روی از کوتاهی ندهخ

 بودم نذاشته باران برای حرفی هیچ جای که بودم رفته تند تند انقدر

 باشه روم روبه دقیق باران که کردم کاری و ایستادم ویال در جلوی

 مکرد رها دستشو سریع و گذاشتم هام لب روی و گرفتم دستاشو دوتا

 توجهتون قابل :رفتم غره چشم و کردم باران به نگاهی بردم آیفون سمت دستمو که همینطور

 منه سهمه تو های دست

 شد باز در بزنه حرفی اومد تا

 ترن مقدم ها خانوم :گفتم بود پیشونیم روی اخم خط که همینطور و ایستادم در کنار

 داخل رفت و نینداخت بهم هم نگاهی نیم

 گرفت خندم حرکتش از

 ها کنار بذاریم رو غرور میگفت بود همین
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 داخل رفت و گرفت ازم نگاه خودش وقت اون

 تو رفتم لب به خنده و کنم جمع خندمو نتونستم

******** 

 کردم زیاد رو تلویزیون صدای و برداشتم رو کنترل

 منوتو بزن پرهام :گفت و نشست مبل روی سرم پشت آوش

 گه؟؟م داره چی :کردم نگاهش برگشتم

 تحویل سال برنامه ویژه -

 پذیرایی تو اومدن پرنیا و باران که میگشتم منوتو شبکه دنبال داشتم منو توی

 زدن حرف به کرد شروع شبکه مجری

 نداشت رو برنامه دیدن و دادن گوش حوصله کسی اما

  دقیق انداختم ساعت به نگاهی : بود دقیقه 

 میز کنار و زمین روی روم به رو دقیق باران و نشست آوش کنار پرنیا

 بزنه لبخند اونم شد باعث که زدم بهش چشمک یه با و لبخندی

 داشت کم بزرگ خیلی چیز یه اما انداختم سفره تو نگاهی

 انداختید؟؟؟ جا چیز یه نمیکنید فک :کردم نگاه باران و پرنیا به خنده با

 بابا نه :انداخت متفکرانه نگاهی پرنیا

 نمیبین چطور که کردم شوننگاه خنده و تعجب با

 بیاری رفت یادت سبزه پرنیا :شد بلند پیشونیشو به زد باران یهو

 برامون باید همش سال آخر تا باید وگرنه نشده تحویل سال تا بیارش برو بدو حاال :خندیدم

 بیاری سبزه

 .میارم االن :رفت بهم ای غره چشم باران

 دمدا تکون سرمو و انداختم بهش نگاهی خنده با

 نشست و اومد دست به سبزه و دو با باران

 شش و نود و سیصد هزار یک سال آغاز :کرد اعالم تلویزیون گوینده نشست همین
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 زدن دست به کردیم شروع

 همینه زندگی اتفاق بهترین

 دونفره تحویل سال لحظه اولین

 کردم نگاهش لبخند با و کشیدم ای آسوده نفس

 زد شونم به دستی آوش

 خواهر شوهر مبارک نوت سال :کردم بغلش و شدم بلند

 مبارک شماهم نو سال :خندید

 داشته خوبی سال امیدوارم مبارک عیدت داداشی واااای :بغلم تو پرید و اومد سمتم سریع پرنیا

 عزیزم باشی

 قشنگم همچنین کوچیکه آبجی مبارک نوت سال :سیدم*و*ب سرشو روی و زدم لبخندی

 باران سمت رفتم و کردم جداش خودم از

 کردم دراز سمتش دستمو و زدم لبخند

 گذاشت دستم تو دستشو لبخند با و انداخت پرنیا و آوش به نگاهی

 مبارک عیدتون :کردم نگاه بهت عشق با

 مبارک شماهم عید :زد لبخند

 نبودن اما کردم نگاه پرنیا و آوش سمت به نگاهی

 خندیدم

 بودن کرده درک خوب چه

 اولین :گفتم درگوشش بذارم دادن دست یه از فراتر پامو نمیخواست دلم شدم نزدیک باران به

 خانومم مبارک بودنمون کنارهم نو سال

 هام چشم به زد زل و برد عقب سرشو

 بود حرف دنیا یه لبخندش و سکوت

 عقب رفتم و پاشیدم اش چهره به لبخندی

 آوردم بیرون گوشیمو و نشستم مبل روی
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 بابا و مامان نه و بهم بود زده نگز ایمان نه دوهفته این تو

 بگم تبریک رو نو سال تا گرفتم رو بابا شماره

 جانم؟ :داد جواب سوم بوق خوردن از بعد

 .بابا سالم سالمت جانت :شد باز خنده به لبم

 عزیزم؟ خوبی پسر گل سالم :کرد منتقل بهم خوبی حس صداش

 مبارک عیدتون خوبه؟ مامان خوبید؟ شما مرسی +

 چطوره؟ باران خوبن؟؟ پرنیا و آوش مبارک توهم عید خوبه اونم نممنو -

 خانوم باران بابا خوبن اوناهم :گفتم و انداختم میکرد نگاهم داشت لبخند با که باران به نگاهی

 میرسونن سالم

 خانوم باران این و تو عروسی امسال امیدوارم باشه سالمت +

 ببینم

 زود زودی به ایشاال :زدم باران به چشمکی و خندیدم

 پررو بچه آی :خندید باباهم

 اتاق داخل رفتم شدم بلند و کردم خدافظی بابا با گفت و گپ کلی از بعد

 خوردن تاب بیرون بریم بود قرار

 کنم پیدا مناسبی لباس تا گذاشتم تخت روی رو چمدونم

 جعبه یه به خورد دستم که بودم چمدون کردن رو و زیر حال در

 آوردم بیرونش سرعت با

 باال رفتم ها پله از سرعت با و بیرون رفتم و شدم بلند جام از جعبه توی محتوای دیدن با

 زدم در و ایستادم باران اتاق روی روبه

 کرد باز رو در زدم که دوم تقه

 شده؟ چیزی :کرد نگاهم تعجب با

 نشده چیزی نه :انداختم باال شونه

 داخل؟؟ بیام میشه :مکرد نگاه صورتش اجزای به دقت با کردم مکثی
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 چرا؟؟؟ :شد گرد بیشتر چشمهاش

 میرم زود میام کوچولویه کار یه :کردم کج گردن

 کرد نگام تردید با

 داری شک میترسی؟ چرا نمیشم هم نزدیک بهت من کنی تردید نشد قرار دیگه :زدم لبخندی

 بهم؟؟

 اصال نه :داد تکون سر سریع

 داخل برم که کرد اشاره دستش با

 معلومه کامال :زدم یپوزخند

 .شدم اتاقش وارد و گفتم اینو

 داخل بیاد تا ایستادم

 بست رو در وقتی

 خندیدم و کردم نگاهش موذیامه

 کرد نگاهم ترس کمی و تعجب با

 و کردم باز درشو و گذاشتم آرایشی میز روی رو جعبه متعجبش های چشم به توجه بی

 رفتم و کردک باز رو قفلش و برداشتم جعبه از رو بودم خریده بهش تولدش روز که گردنبندی

 باران سمت

 کشیدم سرش رو از و بردم شالش سمت دستمو

 کرد نگاهم تعجب با

 کردم نگاهش لبخند با و زدم بهش چشمکی

 بود دلنشین سکوتمون

 در و شدم نزدیکش و کردم چفت رو قفلش و انداختنم گردنش رو گردنبد و رفتم سرش پشت

 دار نگه خودت پیش عشقمون نشونه به اینو نکن جدا خودت از رو این هیچوقت :گفتم گوشش

 باشه؟

 هام چشم به زد زل و برگشت سمتم سریع
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 میدرخشیدن اشک از هاش چشم

 شدن؟ اشکی چشمات چی واسه :خندیدم

 شوقه؟ ماله :کرد صدایی بی خنده

 چی؟ شوق :گفتم خنده و تعجب با

 وصال شوق :چشمم تو زد زل و گرفت محکم تشمش تو رو گردنبند و کرد ای خنده متقابال

 گفتنش وصال شوق واسه رفت ضعف دلم زدم لبخندی

 بیرون؟ بریم باهم میای :گفتم مکث یه بعد و زدم کردن فکر به خودمو

 دوتایی؟؟ :داد باال ابروشو تای یه

 دونفره هوای یه توی دوتایی :کردم پایین و باال سرمو

 چی؟ آوش و پرنیا پس خب خب :گفت تردید با و کرد مکثی

 چندوقت باالخره خب خودمون به ماهم خودشون به دونفر اونا کن ول رو اونا بابا :کردم نوچی

 کنیم ازدواج قرار دیگه

 میشم آماده منم بشی حاضر بری تو تا باشه :داد تکون سرشو

 خوب هم بقیه از گردنبند اون بر عالوه :کردم اشاره جعبه به در سمت میرفتم که همینطور

 پیداش تا و میشم ناراحت خیلی نبینم گردنت تو رو گردنبند اون روزی یه اگه ولی کن مراقبت

 تو نه من نه نکنی

 پرهام اع :گفت ها بچه مثه و کوبید زمین پاشو

 کنی مراقبت ازش خوب کن سعی عشقمونه نشونه :زدم لبخند

 شو حاضر زود الطف خانوم :گفتم بلند شد چفت در بستم رو در و رفتم بیرون

 شدم اتاقم وارد و پایین رفتم ها پله از سریع

 کردم بود توش هام لباس که کمدی به نگاهی

 پوشیدم مشکی لباس هروی بود بس دیگه

 ای سرمه شلوار یه با ساده اقیانوسی آبی پیراهن یه

 برداشتم رو شونه و ایستادم آیینه روی روبه
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 برسم خودم به سابیح میکردم سعی اما نبودم خوشتیپ و خوشکل

 نشدم هستم که اینی از بدتر هیچوقت و بودم فرم رو اما نداشتم ای ورزشکارانه هیکل

 دادم حالت تافت و ژل با موهامو

 زدم کننده نرم کرم یکم

 انداختم سرتاپام به نگاهی

 بودم راضی خودم

 باشم شیک نمیخواستم زیاد

 بیرون مرفت اتاق از دست به موبایل و زدم ادکلنی آخر در

 چرخوندم سالن توی نگاهمو

 آوش و پرنیا نه و بود باران نه

 برگشتم سمتش شنیدم پاهاشو صدای که بشینم مبل روی اومدم

 لبم روی کرد خونه لبخند دیدنش با ناخودآگاه

 مشکی کفش و کیف و شلوارش همرنگ شال و ای سورمه شلوار و اقیانوسی آبی مانتوی

 بودیم کرده ست یهویی خیلی

 گرفت صورتشو لبخند تعجب جای به بعد ای لحظه کرد نظاره رو سرتاپام تعجب با ارانب

 بریم؟ :گفت و اومد سمتم

 بفرمایید :گرفتم در سمت دستمو

 بیرون رفتیم ویال از

 نیست آوش و پرنیا از خبری چرا که بود جالب

 جایی پارکی بریم پرهام +

 ما شانس تعطیله جام همه هست عیدم لاو روز :گفتم میرفتیم راه هم کنار که همینطور

 بریم میتونیم فقط دریا و جنگل و پارک

 بمونیم شمال دوهفته نکنیم قصد باشیم ما تا :خندید

 بودیم محتاج تو و من اتفاق کلی و درگیر مدت یه بعد نیس بد هم استراحت :زدم پهنی لبخند



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

367 

 

 .نبودیم کنارهم االن وگرنه سفر این یه

 که تو نتوم صفر زیر قیمت به تو ماله هام لحظه همه درضمن :دادم ادامه و کردم کوتاه مکثی

 همیشه باشه یادت اینو دنیام انسان ثروتمندترین باشی من کنار

 من عشق   منه های لحظه بهترین توبودن با های لحظه :گفت خجالت با و انداخت پایین سرشو

 چرا؟؟ روز چند این شدی شاعر :کرد نگاهم بعد و کرد جا جابه کیفشو دسته کوتاه مکث یه بعد

 عشقه اثرای همه اینا عزیزم :دادم باال ابرو

 بپرسم؟ ازت سوال یه میتونم :پرسید و زد لبخندی

 بپرس؟؟ جانم +

 بود زیبا هم خیلی و داشت هم سایه که پارک یه به خورد نگاهم بپرسه اینکه از قبل تا

 سبپر بعد بشینم بریم :گفتم و گرفتم کیفشو دسته

 اومد سرم پشت حرفم مطیع

 نشستیم ها نیکمت از یکی روی باهم

 سوالتو بپرس :گفتم سریع بره یادش سوالش ممکنه اینکه برای

 نکردی؟؟ فراموشم چرا :انداخت پایین سرشو هام چشم به نگاه یه از بعد و کرد صاف صداشو

 این جز داشتم سوالی هر انتظار

 میدونست خدا فقط رو پرسید اینو چرا

 کامل که جوری باال آوردمش و صورتش سمت بردم دستمو و دادم بیرون مانند فوت نفسمو

 بشیم چشم تو چشم

 تَرین نَُشَدنی فَرآموش تو چون :کشیدم عمیقی نفس

 َمنی ز ند گی َحقیقَت

 زد لبخندی

 شد قرمز گونش

 انداخت پایین سرشو و کرد سکوت اما بزنه حرفی اومد

 رو به رو به زدم زل و نشستم افص و انداختم باال ای شونه



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

368 

 

 بفهمم نمیخواستم و بود چی یهوییش سوال این دلیل نمیدونستم

 نیومد خوشم هم سکوتش از اما

 نه؟ شدی رنجیده ازم خیلی :کرد میخکوبم سوالش که بگم چیزی میخواستم

 میکرد گیجم هاش سوال با داشت

 دلیل بی و یهویی

 آبکی جواب یه نه میدادم ندهکن قانع جوابی باید هاش سوال جواب در

 میرنجی نفر یه از وقتی باران ببین :گفتم عمیق و طوالنی نفس یه بعد و دوختم چشم زمین به

 که چیزی یه زخمه جای یه نیستا کینه میمونه دلت ته چیزی یه بخشیدیش بگی اگه حتی

 بی نه بگی و ار اون به بزنی خودتو و کنی تالش که هم هرچقدر بشه قبل مثه اوضاع نمیذاره

 میکنه درد همیشه خالیش جای و رفته بین از وسط این چیز یه است فایده

 دادم تکون سرمو میزد موج توش اشک و نگرانی که هاش چشم تو زدم زل و آوردم باال سرمو

 و

 حرمت مثه سنگین چیز یه :گفتم

 گرفتم دستشو سریع و دادم قورت دهنمو آب

 میلرزید بود و یخ

 حرفم از بود شده ناراحت انگار

 نداشت ناراحتی

 میگفتمش باید و بود دلم حرف

 بود گرفته اشتباه رو منظورم انگار اما

 رنجیدی؟؟؟ رنج من از تو یعنی یعنی خب :گفت داشت که بغضی با و داد تکون سرشو

 ازبین بینمون حرمت اگه بودم رنجیده ازت اگه :فشردم دستشو و نشوندم لبم گوشه لبخندی

 نبودم کنارت االن بود رفته

 بود گذشته پارک تو نشستنمون از ساعتی یک

 قشنگ و خوب های حس از پر هایی لحظه

 انداختم اطراف به نگاهی و دادم بیرون مانند فوت نفسمو
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 شدم بلند جام از معطلی بی پارک کنار باز سوپری دیدن با

 بیام بگیرم چیزی یه میرم :انداختم باران به نگاهی

 باش مراقب باشه :ددا تکون سرشو

 سوپری سمت رفتم و زدم بهش چشمکی

 بیرون اومدم و گرفتم بستنی دوتا و آبمیوه دوتا سریع

 خورد گوشم به میزد جیغ که باران صدای

 بهش رسیدم و باال بردم سرعتمو نگران

 پسر یه جون به افتاده کیف با دیدم

 اومد جوش به خونم

 پسره سمت رفتم و انداختم رو نایلون

 کتفش به زدم مشت با

 شد پرت که زدم محکم انقد

 میزدم نفس نفس تند تند

 سمت گرفت اشارشو انگشت و باران سمت رفت من به توجه بدون و وایستاد سرپا دوباره پسره

 نکنه دخالت تو و من کار تو بگو بهش ندارم کاری آقا این با من :گفت و من

 صورتش تو زدم تمش با رفتم سمتش عصبانیت با اومد جوش به خونم

 نیفته که کرد کنترل خودشو اما رفت عقب عقب

 طرف من با باید اتفاقا :کردم اشاره باران به انگشت با و زدم فریاد و گرفتم یقشو و رفتم جلو

 شد؟ تفهیم منه زنه خانوم این چون بشی

 و کشید اومد می خون که دماغش به دستی و کرد جدا اش یقه از دستمو و زد پوزخند پسره

 رفت

 بیرون بره پارک از کامل شدم منتظر

 میشه دخترا مزاحم میاد اونوقت کنه دفاع خودش از نتونست پسره

 بدبخت :گفتم دلم تو و زدم پوزخندی
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 خوبی؟ :اومد سمتم ترس با برگشتم باران سمت

 نگفت؟ بهت چیزی خوبی؟؟ تو آره :کردم پایین و باال سرمو

 خوبم نه +

 بهت؟؟ نگفت هیچی باشم ئنمطم :کردم نگاهش مشکوک

 نگفت هیچی بهخدا آره :کرد پایین باال سرشو

 زدی؟ جیغ چرا پس +

 .زدم جیغ ترسیدم نزدیکم میومد داشت خب خب -

 باشه :گفتم زیرلب و دادم تکون سرمو

 پارک خروجی سمت رفتم باران به توجه بدون

 خانوم باران بیا :گفتم بشنوه که طوری و بردم باال دستمو

 برسه بهم تا بردم پایین سرعتمو کمی

 سمتش برگشتم و وایستادم رسید بهم که وقتی

 دیگه؟؟ نگفت هیچی :کردم نگاهش موشکافانه

 خندیدن به کرد شروع بعد و کرد نگاهم لحظه یه

 چی به کوفت :کردم نگاهش عصبی مثال و گرفتم خودمو جلوی اما گرفت خندم خودمم

 میخندی؟؟

 بشی؟ غیرتی یبلد توهم :کرد جمع خندشو

 غیرت روت که اونی خانومت خانوم ببین :گرفتم سمتش اشارمو انگشت و دادم باال ابرومو

 خب؟؟؟ بفهمم اینو نیستی مهم براش توهم نیست فکر روشن باشه نداشته

 ساختمون توی برگشتم و دادم جا عقب صندوق توی هارو چمدون

 برمیگشتیم باید دیگه و بود فروردین شش

 بیرون رفتم سالمه چیز همه و نذاشتیم جا چیزی شدم مطمئن وقتی و زدم یالو توی چرخی

 کردم قفل رو ساختمون در

 کن باز رو در زحمت بی آبجی :گفتم پرنیا به و شدم ماشین سوار
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 بیرون اومد آوش بعدش و بیرون رفتم من اول کرد باز تا

 شدم سوار و کردم قفل محکم رو در و شدم پیاده

 باشه دست دم کلید رسیدیم بنگاهی به وقتی تا بود نشسته کنارم که باران دست دادم رو کلید

 کردم حرکت آوش از جلوتر و زدم استارت

 پرهام؟ :گفت باران که نکنم رد رو بنگاهی که بود این به حواسم تمام

 جان؟ :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 بپوشم؟ چی لباس کنسرت واسه میگم +

 و گرفتم دستش از رو کلید و ایستادم درش جلوی دیدم رو بنگاه بدم جوابشو اومدم تا

 میکنیم صحبت اومدم وقتی :گفتم میشدم پیاده که همینطور

 باشه :داد تکون سرشو

 برگشتم خدافظی یه با و کردم تصویه و دادم تحویل و کلید و شدم وارد سریع

 کردم پلی رو آهنگی و بردم ضبط سمت دستمو شدم سوار همین

 پرهااام :گفت باران که کردم حرکت و زدم تاستار

 بله؟؟ :کردم نگاهش تعجب با

 نگفتیا : کرد اخم

 چیو؟ :کردم نگاه جلومو و خندیدم

 نمیدونم میگی؟ لباسو هااا :گفتم بده جوابمو بود گرفته وجودشو تمام که حرصی با اومد تا

 میخریم هم مثه و ریدخ میریم نشد اگه کنیما ست باهم باید درضمن داری چی ببینم باید

 باشه؟

 از آهنگی و برد ضبط سمت دستشو حرفی هیچ بدون و خندید بود حرفم همین منتظر که انگار

 گذاشت فالحی مازیار

 تهران رسیدیم که بود عصر سه ساعت

 ایستادم قبلیه هتل همون جلوی

 دادم مالشش کمی و گذاشتم چشمام رو دستمو و کشیدم ای خمیازه
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 تو رو ماشین شما بگیرم اتاق برم تا بده هارو شناسنامه :گفتم و انداختم باران به نگاهی

 میبرم هارو چمدون میام بعد کن پارک پارکینگ

 دستم داد هارو شناسنامه کیفش از

 بود هتل در کنار که آوش سمت رفتم و شدم پیاده سریع

 باال رفتیم ها پله از باهم

 یستموا پاهام رو نمیتونستم که بودم خسته انقد

 که بیارم هارو ساک میرم من کنی رزرو اتاق تو تا :گفتم و دادم آوش دست هارو شناسنامه

 ام خسته بدجور

 برو داداش باشه +

 کردم برخورد کسی با پایین میرفتم داشتم که ها پله از

 نبود حواسم ببخشید :کردم نگاهش و کردم باز کامل رو بود باز نیمه که چشمامو

 فتر و داد تکون سری

 بود آشنا عجیب قیافش

 بودمش دیده جایی قبال انگار

 بودن ایستاده ماشین کنار ها چمدون با که رفتم پرنیا و باران سمت

 گرفتم رو خودم چمدون دسته و دادم مالش چشمو

 بگیر منو چمدون داداش :گفت پرنیا که بردارم دیگه ساک یه اومدم

 اینجاست من چمدون جان پرهام :گفت باران که بگیرم ازش تا آوردم باال سرمو

 خواهرتما من داداشی؟؟ اع :گفت پرنیا که بردارم رو باران از تا انداختم دستمو

 منه شوهر پرهام :دستم تو گذاشت رو ساک ریلکس خیلی هم باران

 ها دیوونه :گفتم و خندیدن به کردم شروع بچگونشون دعوای از

 بیارید تشریف خانوما :برداشتم قدم و شتمبردا رو آوش از و گذاشتم زمین رو باران ساک

 سمتمون اومد آوش شدیم هتل وارد تا
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 و پرنیا یکیش و پرهام منو یکیش کنارهم اتاق دوتا :گفت و گرفت دستم از خودشو چمدون

 باران

 که نمیارن دووم هم کنار دوتا این :خندیدم و کردم باران و پرنیا اخم از پر های چهره به نگاهی

 موه میکشن

 رفت بهم ای غره چشم باران

 نخور منو چشمات با شما تسلیم من آقا :بردم باال دستامو گرفت شدت خندم

 کنن ذلیلت زن سر بر خاک :گردنم رو زد و خندید آوش

 بده گیر ایشون به نیستی خودت اینکه نه :کشید و گرفت آوشو دست و اومد باران

 قصد من عاقا بابا نکردم ازدواج هنو اصن من گفته؟؟؟ کی ذلیلم؟؟ زن من :کردم مصلحتی اخم

 ندارم ازدواج

 کرد نگاهم حرص با باران

 بدم تحصیل ادامه میخوام ندارم ازدواج قصد خودم جون به :زدم نمایی دوندون لبخند

 منو خواهرشوهر انقدر :گفت و کشید آوش دست تو از رو کلید و گرفت رو باران دست پرنیا

 خان پرهام نکن اذیت

 قصد من خب من به میچسبونه خودشو هی اون ندارم کاریش من بهخدا :کردم مظلوم موخود

 ندارم ازدواج

 دهنتو ببند برم قربونت گلم داداش :رفت بهم ای غره چشم پرنیا

 درآوردم واسش زبونمو

 باال رفتیم دونفر اون بدون و آسانسور سمت رفتیم و کشیدم آوشو دست بگه چیزی اومد تا

 

 

 

 تخت سمت رفتم گذاشتم در کنار مونطوره رو ساک

 پریدم تخت روی و آوردم در لباسمو
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 نداشتم رو لباس کردن عوض حوصله که بودم خسته انقدری

 برد خوابم که بود نرسیده بالشت به سرم

********** 

 کردم باز چشمامو خمیازه یه با و زدم غلطی

 نیست آوش فهمیدم اتاق تاریکی از

 شدم بلند سریع بعد و بیاد جا حالم تا کردم صبر کمی و نشستم تخت روی

 کنم حرکت بتونم تا دادم ماساژ کمی بود کرده یخ بدنم

 داشت هم رو چیزا این ت*خ*ل بدن و کولر زیر

 چمدون سمت رفتم و شدم بلند و شدم عادی که دقیقه چند بعد

 حمام رفتم و برداشتم رو شامپو و حوله

 بیرون اومدم رفته در تنم از کامل خستگی کردم احساس که ساعتی یک از بعد

 .کرده استفاده ازش آوش بود معلوم برداشتم میز رو از رو سشوار

 .دادم حالت و کردم خشک موهامو

 بیرون رفتم اتاق از و کردم عوض لباسمو

 خورد مشامم به سیگاری بد بوی که بودم نرفته قدمی چند هنوز

 سرمه پشت کسی نکردم شک

 

 

 

 برگشتم عقب به و ایستادم یکدفه و رفتم تند هارو لهپ به قدم چند

 کردم نگاهش خشم با

 کیه انداخت یادم سیاهش های لب و خمارش چشمای اون

 منی؟ دنبال همش نداری زندگی و کار تو +

 همینه کارمم دارم چرا :زد پوزخندی

 بار یه اینه کارت خوردی گ منه کردن تعقیب کارت کردی غلط :رفتم بهش ای غره چشم
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 مفنگی عملی پسره پلیس دست میدمت ببینمت برم و دور دیگه

 شدم غذاخوری سالن وارد و پایین رفتم ها پله از حرص با

 کردم پیدا اینارو آوش میز تا چرخوندم چشم

 پیششون برم کرد اشاره و داد تکون برام دستی آوش

 جلو رفتم و زدم لبخندی

 نشستم باران جلوی دقیق میز پشت

 شما؟ دادید سفارش چی شام :گفتم و کردم یجمع سالمی

 هرچی توهم میکس هم باران کوبیده آوشی و من :گفت میخورد نوشابه که طور همین پرنیا

 بیارن بگو میخواد دلت

 بیاد گارسون تا باال بردم دستمو و دادم تکون سرمو

 میخورم میکس منم :گفتم اومد تا

 ندارید؟ الزم ای دیگه چیزه چشم +

 نونمم .نه -

 

 

 

 انداختم باران به نگاهی

 بودن خورده گره توهم وحشتناک هاش اخم

 توهمه؟؟ هات اخم چرا شده؟ چیزی :پرسیدم تعجب با بعد و کردم نگاهش موشکافانه

 برگردوند روشو و رفت بهم ای غره چشم

 نمیشه که باشی اینجوری بخوای زندگی تو باش داشته جنبه کوچولو یه بابا :گفتم و خندیدم

 خانومی یه با دارم ازدواج قصد من میگیری؟؟ جدی چرا میکنم شوخی ولی نیستم طبع شوخ

 بگم همه جلو بلند شدم بلند نمیکنی باور دارم دوسش هم خیلی که

 بگم؟؟ :شدم خیز نیم

 نمیخواد نه نه :گفت هول و برگشت سمتم سرسع
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 چون بکن ناز نباش نازی ناز نیستا کار تو هم مهر قهر درضمن :گرفتم سمتش اشارمو انگشت

 قبول؟ کم ولی داره خریدار

 باشه :گفت زیرلب بچه مثه و داد تکون سرشو

 نکنا قهر گفتم االن همین خوبه :کشیدم پوفی و صندلی به دادم تیکه

 نیستم قهر :انداخت پایین سرشو

 بود چسبیده بهم سرمون که طوری شدم نزدیکش

 !!شدی ناراحت تو و کردممی نباید که شوخی واسه معذرت :گفتم آروم

 بهم بودن چسبیده هامون پیشونی باال آورد کمی سرشو

 آشتی؟؟ :گفتم و زدم کوچولوی نمای دندون لبخند

 

 

 

 !شرط یه به :گفت مکثی بعد و زد کردن فکر به خودشو کمی

 میشنوم؟؟ +

 بزنیم قدم باهم بریم شام از بعد -

 باشه هات شرط خودتو فدای :کردم آرومی خنده

 گرفتیم فاصله ازهم پرنیا سرفه اب

 چته؟؟ :کردم نگاه پرنیا و خندیدم

 نشسته اینجا بچه :کرد آوش خودشو به ای اشاره

 کنیم بغل بچمون باید دیگه وقت چند چیه؟؟ بچه :گفت مصلحتی اخم با و خندید آوش

 ایشاال :زدم چشمک یه همراه لبخندی

 باحال چه :گفت و پرید البا گرفته برق مثه یهو و خندید خجالت با پرنیا

 چی؟ :گفتیم همزمان تامون سه

 عمه میشه هم باران عمه شوهر هم بچمون دایی میشه هم پرهام :من به دوخت نگاهشو پرنیا

 خداااا وااااااای زندایی هم و
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 بلعکس و :خندید باران

 آره اع آره اع :گفت ذوق با دوباره و کرد فکر ذره یه پرنیا

 میشود شیرزاد خانوم پرنیا :داد تکون سرشو آوش

 حالشون نمیخوام که حیف :گفت خشم و باحرص و توهم رفت هاش اخم پرنیا گفت اینو تا

 شیرزادم؟؟؟ خانوم من باتو میدونستم من وگرنه شه خراب

 چشه؟؟ مگه خب :گفت مظلوم و کرد جمع خندشو آوش

 

 

 

 کنن تکرار منو کار داشتن قصد انگار

 آوردن رو غذا که بده جواب اومد پرنیا

 دعوای است تر خوش غذا سخن بگذریم سخنی هر از خب :گفتم و برداشتم رو چنگال و قاشق

 نشسته بخت دم جوون اینجا کنید دعوا و کنید خلوت شام بعد بذارید هم زناشویی

 هللا بسم بله :خندید و برداشت صورتشو رو اخم پرنیا

 شدیم محوطه وارد و نبیرو اومدیم هتل از باران با شام خوردن از بعد

 پایین رفتیم ها پله از باهم قدم هم و هم همراه و کردم شلوارم جیب توی دستمو

 باران؟ :گفتم آروم که جلوتر رفتیم قدم چند

 جانم؟ :گفت بایستم حتی یا کنم نگاهش و برگردم اینکه بدون

 نداری؟؟ شرطی ازدواج واسه تو خب اممم -

 دارم که شرط چرا بخ خب :گفت تردید با و کرد مکثی

 ایستادم دارم شرط گفت تا

 چی؟؟ :چشماش تو زدم زل برگشتمو

 نماز خوندن :گفت کوتاه مکث یه از بعد و انداخت پایین سرشو

 خوندن؟؟ نماز :کردم نگاهش تعجب با

 میخونم نماز من اما نه یا میدونی نمیدونم خب :زد محوی لبخند یه بعد و گزید لبشو گوشه
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 رعایت خیلی حجابمم نیستم چادری نیستم مذهبی پرهام ببین .بخونه سرممهم میخواد دلم

 اعتقاد هم اماما و پیامبرا و خدا به میخونم اما نه یا قبوله نمیدونم .میخونم نمازمو اما نمیکنم

 لطفا   باش من مثه توهم دارم

 

 

 

 باشه :گفتم تعجب با و کردم پایین باال سرمو

 بلدی؟ :گفت و کرد صورتم اجزای به نگاهی باران

 سرم خیر مسلمونم اوهوم :زدم کجی لبخند

 همین؟ :گفتم نمیزنه حرفی دیدم

 فقط آره -

 بخون خدا و خودت بهخاطر نشو خون نماز من بهخاطر فقط :گفت که کردم نگاهش پرسشی

 آرامشت بهخاطر

 دممیخون قبال میدونم آره میده آرامش بهت میگی االن میدونم چشم :زدم عمیقی لبخند

 حاال اما رفت یادم اما بخونم کردم قصد بار یه رفت یادم چی همه رفتم و گرفتم بورسیه وقتی

 بهخاطر نه مهربونیاش خوبیاش واسه تشکر بهخاطر زندگیمون تو آرامش خاطر به میخونم

 تو شرط

 چی؟ یعنی آرامش میدونی :گفت و زد قشنگی و پهن لبخند

 چی؟ یعنی :دادم باال ابرو

 آرامشه ساحل صاحب که بسپری کسی دست رو زندگیت قایق نییع :خندید

********* 

 کرد نگاهم پرسشگرانه و پوشید لباسشو از ای دیگه دسته

 کردم براندازش کامل
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 و مشکی شلوار با میومد بهش خیلی زانوش باالی تا مشکی مانتوی پایین سفید گل طرح

 سفید روسری

 خوبه خیلی :زدم رضایت سر از لبخندی

 بهم نیس خوب نه :کرد نوچی و انداخت خودش به آیینه تو از نگاهی و توهم رفت هاش اخم

 نمیاد

 لباس دست صد خوبه خیلی بهخدا :گفتم درموندگی با و صندلی روی رفتم وا گفت اینو تا

 .بزن چرخی یه هم پرنیا چمدون تو برو میخوای باران کردی عوض تاحاال

 کنم؟ چیکار .نیستن خوب دومک هیچ پرهام :کرد آویزون لباشو

 سختگیری تو خوبنا خوبن لباسام نه میگی خرید بریم بیا گفتم هی :کردم نگاهش حرص با

 لباسا؟ به میدی گیر هی که هستی فالحی مازیار ویژه مهمان یا عروسیه مگه میکنی

 میزد حرف باخودش و میکرد نگاه خودشو داشت متفکرانه و کشید مانتو به دستی

 انداختم ساعت به نگاهی و کردم یریز خنده

 بود دقیقه : ساعت

 دم لباس همین با دیگه دقیقه پنج :گفتم در سمت میرفتم که همینطور و شدم بلند جام از

 .وایسا در

 کردی عوض لباس که بس درآوردی منو پدر بابا :گفتم که داد تکون سرشو ای گرفته قیافه با

 بکنم نمیتونم که مجی اجی نمیاد بهت کدوم هیچ افتاده یادت نود دقیقه که کنم چیکارت

 عالیه همین بهخدا

 

 

 

 تو بهخدا عشقم بکنم میتونم چیکار من کنسرت به مونده دقیقه پنج آخه :کردم آرومی خنده

 قشنگه خیلی تنت

 اومدم منم بیرون بیای تا شو حاضر برو شماهم عزیزم باشه :داد تحویلم ای کوله و کج لبخند
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 جلوت نشستم دیدی یهو نزن غر لباس سر انقدم دیگه خانومی آفرین :زدم لبخندی متقابال   منم

 میکنم تارتار موهامو دارم

 ها میشه دیر برو بیا چشم :خندید

 بیرون رفتم اتاق از و زدم بهش چشمکی

 بیرون بره پرنیا نا زدم در و ایستادم خودمون اتاق روی روبه

 بیرون پرید پرنیا و شد باز در دوم تقه

 هوله انقد چرا نفهمیدم که اتاق تو رفت زود انقد

 شدم اتاق وارد سریع

 بریم زود شو حاضر توهم بیرون میرم ام آماده من :ایستاد و شد بلند تخت روی از آوش

 میریم من ماشین با :کردم پرت سمتش و برداشتم خودمو ماشین سوییچ و دادم تکون سر

 بیرون رفت و گفت ای باشه لب زیر

 لباس کردن عوض به کردم شروع رفت تا

 مشکی اسپرت جلیقه با ساده سفید پیرهن و مشکی شلوار

 ادکلن کمی و زدم تافت و ژل و کردم شونه موهامو و ایستادم آیینه جلوی

 آماده میخواستم تا وگرنه نیستم دختر خداروشکر :گفتم لب زیر و کردم برانداز آیینه تو خودمو

 شدم جیگری چه ببین نکشید طول هم دقیقه ده بیا بعد سال یک میگفتن باید بشم

 

 

 

 کرد اثر درمن همنشین کمال :گفتم بیرون میرفتم که همینطور و خندیدم خودم حرف به

 ایستادن در جلوی حاضر که دیدم رو باران و پرنیا بیرون رفتم که اتاق از

 دیرمون این از شتربی تا بریم شدید حاضر زود که آفرین :گفتم و زدم رضایت سر از لبخندی

 نشده

******** 

 نشستم باران کنار صندلی روی
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 میکردم فکرشو که بود اونی از تر شلوغ خیلی سالن

 همونجا شدیم مجبور تا کردن اصرار پرنیا و باران اونقدر اما شیراز میومد تا موند منتظر میشد

 بخریم اینترنتی بلیطشو

 بود دلنشین خیلی خب اما

 بود عالی کنسرت به اومدن عالی و نیطوال سفر یه از بعد

 بود گروهش و مازیار ورود منتظر و صحنه به بود زده زل مشتاقانه باران

 شدن صحنه وارد گروهش بالخره تا گذشت ای دقیقه چند

 بشه منفجر سالن بود مونده کم

 مخود با و گرفت خندم زدن جیغ و دست ها تماشاچی انقد بود نیومده مازیار هنوز اینکه از

 میکنن چه بیاد خودش :گفتم

 حدسیاتم طبق و پیچید فضا کل تو مازیار صدای که بودم نکرده ادا رو آخر کلمه کامل هنوز

 بود هوا رو سالن

 

 

 

 میکردیم کیف هاش آهنگ با و بودیم نشسته ریلکس خیلی آوش و من

 میگرفت هم فیلم فالحی جناب با خوانی هم با همزمان باران

 نگیر فیلم انقد بابا بسه :مگفت و شدم نزدیکش

 گفته مامان :گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 باشه نیست؟ مهم من حرف یعنی :کردم اخم

 هفتم ماه آهنگ خوندن به کرد شروع مازیار که بدم تکیه اومدم

 شکفت گلم از گل

 بودم آهنگ این عاشق بودم مهر متولد که اونجایی از

 شدیم ماشین سوار گرفت عکس فالحی مازیار با باران و گرفتیم امضا اینکه از بعد

 کشیدم راحتی نفس نشستم همین
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 بهمون گذشت خوش خیلی

 کردم کیف انقد امشب که نگذشت خوش بهم انقدر رفتم من و اومد شیراز که گذشته سال

 میدونستم رو این دلیل کامل اما

 کنارم باران بودن جز نبود چیزی هم اون

 امضا برگه و گذاشت کنارم دقیق سرشو و جلو پرید باران که مداد تکیه صندلی پشتی به سرمو

 باران برای نوشته ببین پرهام واااای :گفت بودم ندیده ازش بحال تا که ذوقی با و جلوم گرفت رو

 عزیزم؟ بنویسه چی پس خوب :زدم لبخند

 ندهخو آهنگ یه دخترشه اسمه باران پرهام آخه :هام چشم تو زد زل بیشتری ذوق و شوق با

 باران برای هست اسمش

 

 

 

 باش خوشحال همینطور همیشه :گفتم گوشش در و کشیدم گونشو ناخودآگاه و خندیدم

 عشقم

 دنیامه هات خنده بخند همیشه هم تو :داد تکون سرشو

 رفت عقب و گفت اینو

 بودن خودشون فاز تو باران و من مثه هم پرنیا و آوش

 جوری دادم فشار محکم و گرفتم بوق روی دستمو ننبود هیچی متوجه اما کردم بهشون نگاهی

 خورد سقف به سرش قشنگ آوش که

 ترکوند الو میشه هم هتل تو جناب کن حرکت :خندیدم

 ها میگه کی به کی ببین :رفت ای غره چشم پرنیا

 گرفتم ازش رو و کردم نوچی

 زد استارت آوش

 تهران آور سرسام و شلوغ های خیابون باز

 باران بدون اونم شهر این تو برگردم باید دوباره رارهق که نمیشد باورم
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 میومد باهام اونم کاش ای

 بودم نگران دوریش از نه و موقع اون بودم تنها نه

 زندگیمه اتفاق بدترین نبودش

 انداختم پایین سرمو و دادم بیرون مانند آه نفسمو

 چیزی انگار کردن سرفه به کردم شروع و خورد مشامم به سیگاری بد بوی که نکشید ثانیه به

 بود کرده گیر گلوم تو

 

 

 

 بایسته کردم اشاره آوش به دست با

 ایستاد سریع

 داره چشمام از و شده قرمز صورتم تمام کنم حس میتونستم کامال که بودم کرده سرفه انقد

 میاد اشک

 ناتموم و یهویی های سرفه این بود عجیب

 شدم پیاده ماشین از پرنیا و ارانب های نگرانی و مکرر های پرسش به توجه بی

 آورد جا حالمو کمی خورد بهم که هوا

 شد هام ریه وارد بو همون باز کشیدم عمیقی نفس

 سیگار بوی به حساسیت جز باشه نمیتونست چیزی

 بگیرم؟ معدنی آب برم :گفت و ایستاد سرم باال آوش

 :گفتم تهگرف صدایی با میرفت باید و نداشت سوال کار این اینکه باوجود

 میرم خودم نمیخواد_

 دروغ نمیتونستم که خودم به شدم ناراحت آوش از کردم بلند زمین روی از خودمو زحمت به

 .میکرد رو اینکار باید سوال بدون بگم

 شدم داشت فاصله ماشین با قدم چند که سوپری وارد

 دمکر حساب و برداشتم معدنی آب کوچیک بطری یه و کشیدم هام چشم روی دستمو



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

384 

 

 کردم برخورد کسی با خمارم های چشم همون با گرد عقب موقع

 نکنم سرفه بیشتر تا گرفتم خودمو جلوی شد بد حالم تنش سیگار بوی از

 شد دور ازم کامال که طوری کوبیدم سینش به مشت با

 

 

 

 یه گفتم بیا همرام هم دستشویی تو میخوای آشغال مرتیکه :شدم نزدیکش کمی و رفتم جلو

 پلیس میزم زنگ ببینمت گهدی یار

 بیار منو گوشی اون :گفتم بلند و بیاد که کردم اشاره پرنیا به دست با بزنه حرفی اومد تا

 رفت و گذاشت دستم توی رو گوشی و اومد سمتم هراسون پرنیا

 و گرفتشون حرکت یه تو و کرد پاهام نزدیک خودشو و کرد جمع زمین روی خودشو پسره

 تعقیبت دیگه کردم غلط خوردم .گ نزن کردم غلط من آقا :کردن التماس به کزد شروع

 کردم غلط موقعها همین به گذاشتن کردنو غلط آقا نمیکنم

 یهو و گرفتم رو شماره هاش التماس به توجه بی رفتم عقب و کشیدم بیرون دستاش تو از پامو

 نزن زنگ توروقرآن :کشید داد

 باران چشمای تو خورد گره چشمم که باشم توجه بی اومدم

 نزن زنگ میگفت که خوندم هاش چشم تو از

 گمشو برو :گرفتم یقشو و پسره سمت رفتم و کردم قطع تماسو عصبی

 دادم هلش و گفتم اینو

 میزدم نفس نفس

 بود شده خشک بدجور گلوم

 خوردمش نفس یه و کردم باز رو بطری در

 شیراز برمیگشتیم زودتر هرچه باید

 بشین جلو تو .بشینم عقب میخوام :گفتم پرنیا ب رو بشینم اینکه از قبل و کردم باز رو عقب در

 شدم سوار بزنه حرفی اینکه بدون
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 پایین دادم رو شیشه و شدم سوار سریع منم

 بستم چشمامو و دادم تکیه گاهش تکیه به سرمو و گذاشتم صندلی روی شدمو مشت دست

 تو بیماری هیچ و نامردی و بدی هیچ و خشمی هیچ که میرسید روزی یه و میشد کاش

 نباشه جهان

 شد گرفته هوا تو دستم دوم بار کوبیدم صندلی روی دستمو و دادم بیرون تند تند نفسمو

 دادم تشخیص دستاشو لطیف جنس راحتی به

 نمیاد شیراز تا دیگه کرده که کرد تعقیبت که نشده چیزی جان پرهام باش آروم :فشرد دستمو

 .همرام بود ممکن هم دستشویی تو تا دیدم من که اینی :زدم پوزخندی

 چیکار میخوای تهران اومدی که فردا پس فردا پرهام بشی بیخیالش باید :کرد آرومی خنده

 کنی؟

 میدونی؟ کجا از تو تو :کردم نگاهش متعجب و پریدم جام از سوالش از

 شنیدم میزدی حرف دکتر با که آوش عمل از بعد روز :زد محوی لبخند و داد تکون سرشو

 پودم و تار تمام االن االن اما باشیم دور ازهم باید واجبه و الزم گفتم موقع اون گرفت دلم خیلی

 میتونم که بدم نشون قوی خودمو میکنم سعی دارم بشم جدا ازت نمیتونم خورده گره تو با

 کنم تحمل دوریتو

 کنم لغو رو لیانتقا بتونم که میکنم تالشمو تمام :دادم تحویلش پهنی لبخند

 دوریت هم چون نرو کنارم از وقت هیچ :داد فشارش قبل از بیشتر و گرفت دستی دو دستمو

 وقت هیچ پس برات میشه تنگ دلم کنارت حتی من میشه تنگ برات دلم هم و میده عذابم

 نشو جدا ازم
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 :دمز ای سه*و*ب بود پوشونده دستمو روی که هاش دست روی و بردم پایین پایین سرمو

 من رمانتیک خانوم چشم

 حرکت صبح چهار ساعت صبح :کردم آوش به نگاهی و آوردم باال سرمو

 اینجاییم که اس هفته سه شدیم خسته دیگه آره :انداخت بهم نگاهی آیینه از آوش

 نریم؟؟ عمو خونه اع :کرد باران و من به نگاهی و برگشت پرنیا

 نریم عید برای خونشون و باشیم اینجا زشته مبری آره :داد نشون واکنش حرف این با باران

 دیگه بزرگترن

 بریم االن بودن اگر بزنید زنگ بازم حاال شیراز رفتن میکنم فک نمیدونم :دادم تکون سرمو

 کاترین به بزن زنگ تو آبجی :گفتم پرنیا روبه و کردم مکثی

 زد زنگ و برداشت گوشیشو بده جوابی اینکه بدون

 خوبه گلم،اونم مرسی عزیزم؟ جان،خوبی کاترین سالم :زدن حرف به کرد شروع ثانیه چند بعد

 به سالم بسالمتی به به اید؟ خونه که بپرسم میخواستم عزیزم خوبه؟ عمو میرسونه سالم

 خدافظ قربونت عزیزم نه برسون ماهم بابای و مامان

 چیه به چیه شدیم متوجه مکالمشون از دیگه

 دیگه نیستن :عقب برگشت پرنیا

 گفتم که من :دادم باال ابرومو

 بیمارستان به خورد چشمم رفتیم که تر جلو کمی

 خیلی بود سخت کنم تحمل دوریشو نمیتونستم منم میکردم کاری باید

 دار نگه آوش :گفتم سریع

 

 

 

 ترمز روی زد یدفعه

 شام لهت میام میدم انجام دارم کاری یه من :گفتم بشم پیاده اینکه از قبل و کردم باز رو در

 خدافظ بخورید هم
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 بیا زود باش خودت مراقب :گفت و زد لبخندی میرم کجا دارم شد متوجه انگار که باران

 چشم :زدم چشمکی

 بیمارستان سمت رفتم و شدم پیاده و کردم خدافظی

 شده تنگ کارم به دلم چقدر کردم احساس یهو شدم که بیمارستان وارد

 ایمان از بهتر کی هم جایگزین هفته سه اونم گرفتم مرخصی که بود اولم دفعه

 بفرمایید؟ سالم :گفت سریع و آورد باال سرشو پرستار کردم ای سرفه و ایستادم پذیرش کنار

 دارن؟ تشریف کجا هاشمی دکتر ببخشید سالم :زدم لبخندی

 پشت به و کرد عوض دستشو مسیر یهو که بگه اتاقشو آدرس که آورد دستشو و کرد مکثی

 هستن سرتون پشت دقیق :کرد اشاره سرم

 ممنون :کردم پایین باال سرمو

 سمتش رفتم و کردم گرد عقب

 سالم :گفتم سریع و گذاشتم شونش روی دستمو بود من به پشتش

 مبارک عیدت پاکدل پرهام دکتر سالم :زد عمیقی لبخند و برگشت شنید صدامو تا

 خوبید؟ مبارک شماهم عید :زدم لبخندی متقابال   منم

 کرد اتاقی وارد و کشید خودش همراه و گذاشت سرم پشت ودستش

 بشین :کرد اشاره ها صندلی از یکی به

 

 

 

 کردم قالب توهم دستمو و نشستم روش روبه دقیق صندلی روی

 بود گرفته وجودمو تموم خجالت مثه حسی بگم چطور نمیدونستم

 بی نمیکنم فک خب :گفت که میکردم بازی هام دست با و میکردم نگاه رو زمین داشتم

 میشنوم باشی اومده اینجا دلیل

 کرد نگاهم منتظر و انداخت پا رو پاشو و رفت عقب آوردم باال که سرمو

 انتقالی شدم پشیمون دادم که پیشنهادی اون از من دکتر راستش :کشیدم عمیقی نفس
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 بمونم شیراز همون میخوام نمیخوام

 نشست میزش پشت و شد بلند جاش از که ردمک نگاهش منتظر من اینبار و زدم حرفمو تمام

 نشد کنم؟ ردیفش دوروزه که راحته انقدر گرفتن انتقالی بودی کرده فک :گفت لب به لبخند و

 نمیشه که توشه حکمتی حتما گفتم نشد اما کنم بازی پارتی گفتم نشد اما کردم تالش خیلی

 شده موافقت گفتم و کنم ناراحتت نمیخواست دلمم اما

 پرید سرم از برق حرفش نگفت با

 بودن داده بهم رو دنیا انگار

 داشت حکمت آره دکتر مرسی :کردم بغلش و سمتش و رفتم و خندیدم

 شیراز؟ میری کی خداروشکر خب :کرد جدا خودش از منو و خندید اونم

 صبح فردا :کردم جمع خندمو

 برسون هم پدرت به سالم باش مراقب :شونم روی زد دستشو

 اجازه با حتما ممنون :کردم دراز دستمو

 خدانگهدارت :گفت میرفتم در سمت که همینطور

 

 

 

 بیرون زدم بیمارستان از و کردم خدافظی دکتر از

 این از بهتر چی

 بمونم باران پیش میتونستم

 کنم رانندگی صبح نمیتونستم و بود طوالنی راه واقعا اما رفتم پیاده کمی

 هتل سمت رفتم و گرفتم بستدر ماشینی و ایستادم خیابون کناره

 نشسته ها مبل از یکی روی که دیدم رو باران شدم که هتل البی وارد

 سالم :گفتم بلند و گوشش در و شدم خم و رفتم سمتش سریع

 گذاشت قلبش رو دستشو و کشید عقب سرشو و پرید جاش از

 نشستم کنارش و خندیدم
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 بکش خجالت تسن از کردنه؟ سالم طرز چه این :کرد نگاهم اخم با

 کنم سالم اینجوری زندگیم همراه خانومم زنم به میخواد دلم دیگه خب :خندیدم

********** 

 نه یا میشه بسته ببینم تا زدم بهم محکم رو آوش ماشین عقب در

 سالمه که در :کردم نگاهشون موشکافانه و عصبی و آوردم باال سرمو شد بسته راحت خیلی

 بود؟؟ نقشه همش

 کشیدنتون نقشه این با برسرتون خاک :دادم تکون تاسف نشونخ به سری دیدم رو سکوتشون تا

 چی؟ میوفتاد اتفاقی توراه اگه

 ترس از باران شاید بکنیم رو کار این گفتیم :باران سمت کرد اشاره و کرد آویزون لباشو پرنیا

 چی نمیدونم ودیداب خوب قم تا اون و تو بین بشه صحبتی باب این و شه تو ماشین سوار بیاد

 شد درست تعمیرگاه دادم بعدش خب کردی پیادش راه وسط که شد

 شدم سوار و خودم ماشین سمت رفتم و دادم باال اهان معنی به ابرویی

 سوار شو سوار بیا خانوم باران :کردم بیرون سرمو و دادم پایین رو شیشه ایستادن هنوز دیدم

 باشید ودز شد پنج ساعت کنیم حرکت دود دیگه شید

 گوش به موزیک جز صدایی و بودیم اصفهان های نزدیک کردم حرکت شد سوار باران همین

 بود پسره اون درگیر ذهنم میزد حرفی باران نه و داشتم زدن حرف حوصله من نه نمیرسید

 داشت کار چی بودو کی

 شین عصبی بده قول فقط بهت؟ بگم چیزی یه میتونم پرهام :گفت که بزنم حرفی اومدم

 بگو .نمیشم عصبی :گفتم تعجب و دادم تکون سرمو

 رو پسره اون من :گفت و انداخت پایین سرشو بگه میترسید انگار میکشید نفس تند تند

 .میشناسم

 بودیم شده پرت شیشه سمت بودیم نبسته کمربند اگر که جوری زدم ترمز روی محکم

 شم منفجر که االنه یکردمم احساس هرلحظه و بود شده تند نفسام شده داغ تنم تموم

 بیرون میزنه آتیش داره چشمام تو از میکردم احساس
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 _:گفتم و برگشتم سمتش آروم نفسامو و کنم کنترل عصبانیتمو داشتم سعی که طوری

 کجا؟ از میشناختیش؟؟؟

 

 

 

 از :زدم داد و کوبیدم فرمون روی دستمو و دادم بیرون محکم نفسمو نداشتم سکوتشو حوصله

 دیگه بزن حرف د ناختیش؟؟؟میش کجا

 گرفت دستامو و آورد باال سرشو

 کنیم عوض دستامونو جای شدم مجبور من که میلرزید انقد اما فشردش محکم

 اون به نزن سکوت قفل باز باران :گفتم آروم و فشردم هم روی چشمامو و کشیدم عمیقی نفس

 منه پی اس هفته سه که کیه اون بینم بگو هات لب

 همراه همراه باری چند راستش :گفت و دکر ای سرفه

 انداخت پایین سرشو و گذاشت نصفه حرفشو

 نکن لبم به جون من عزیز بگو :آوردمش باال و بردم صورتش سمت دستمو

 دیده تیمور همراه :داد ادامه لرزون صدای با و شد خیره نامعلوم ای نقطه به و گرفت ازم روشو

 پسرشه فهمیدم عروسی شب شب بودمش

 بیرون میزد حدقه از داشت مامچش

 پسرشه؟؟؟ :زدم فریاد خشم و کردم ای سرفه کرده گیر گلوم تو چیزی کردم احساس

 پسرش از من میترسم من پرهام پسرشه آره :داد پایین دهنشو آب و کرد نگاهم و برگشت

 مادرش از شاید شاید خودشه مثه پسرشم میترسیدم چون بزنی زنگ نذاشتم دارم وحشت

 بودم هووش باالخره ببره بین از منو که میگیره فرمان

 نفرتم تموم انگار نمیچرخید دهنم تو ای کلمه هیچ اصال میدادم بیرون بریده بریده نفسمو

 نمیداد بهم رو تکلم اجازه و ذهنم تو بود شده جمع
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 دترزو اگه فقط بکنه نمیتونه غلطی هیچ اون بودی میگی خودت :دوختم باران به آتیشمو نگاه

 بالیی یه ممکنه میدونی باران میترسی همیشه میزنی حرف دیر همیشه باران آخ بودی گفته

 نفعه؟؟؟ به بگی دیر یا نگی اگه میکنی فک چرا بیارن؟؟ خودت یا من سر

 ببخشید :گفت بغض و شرم با و انداخت پایین سرشو شرمندگی با

 گوش حرفمو داری قبول منو اگه نبارا شده؟؟ دیر نمیکنی فک :دادم بیرون مانند آه نفسمو

 ها گفتن دیر این نزار بگو افتاد اتفاق تا نه دیر بگو بهم زیاد نه کم نه افتاد اتفاقی هر هروقت بده

 شه زندگیمون ستون تو لرزش یه باعث ها نگفتن یا

 نشه تکرار فقط نداره اشکال :فشردم ودستشو دادم تکون سرمو و دادم بیرون مانند فوت نفسمو

 نگرفته دلم این از بیشتر تا کن وا هاتم ماخ

 .کشید بیرون دستم تو از دستشو و گفت ای باشه لب زیر و داد تکون سرشو

 زدم استارت و برداشتم دنده روی از دستمو کالفه

 کردم پارک خونه جلوی رو ماشین آروم و داشتم نگه چشمامو زور به و کشیدم ای خمیازه

 رفتم و کشیدم رو میکنه در خستگیکو که نفسی و شدم ادهپی سریع و نکردم مکث لحظه یه

 آیفون سمت

 کردم قفل رو ماشین در و کشیدم کمرم به دستی

 خونه ببر منو میشه اگه جان پرهام :گفت بدم فشار رو زنگ خواستم تا و ایستاد کنارم باران

 خودمون

 خب خودته خونه هم اینجا :کردم اخمی حال بی

 مامانت جلو معذبم من میدونی خب اما عزیزم ممنون :زد تشکر برای لبخندی

 

 

 

 میرم و میگم تبریک رو عید اومدم ادب رسم به فقط معذبم منم مامانم؟؟ جلو :زدم پوزخند

 خودم خونه
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 نمیدونست انگار دادم فشار رو زنگ بزنه بود مونده باز تعجب از که دهنی اون با حرفی اومد تا

 میکنم زندگی جدا

 داخل رفتیم باهم و رسیدن کنارمون هم آوش و پرنیا شد باز که در

 وایستاده ایوان باالی دست به اسفند که دیدم دور از رو ندا

 بیرون اومدن هم بابا و کاترین،مامان و عمو شدیم که تر نزدیک

 بود شده تنگ براش دلم چقدر فهمیدم بابا دیدن با

 خیلی که بود هاش زورگویی خاطر به فقط شاید بودم بابایی پسرا بقیه برعکس بود عجیب

 نداشتم دوسش

 : انداختم آغوشش تو خودمو و باال رفتم ها پله از سریه و گرفتم پیشی تا سه اون از شوق با

 مبارک عیدت بابا سالم

 آقا مبارک شماهم عید خوب پسر سالم

 عیدتون :گرفتم سرد خیلی و کردم آرومی سالم مامان سمت رفتم و بیرون اومدم بغلش از

 مبارک

 اینطور وقتی میخورد بهم حالم شدم جدا ازش که رفتن صدقه قربون به کرد شروع مامان

 میره صدقه قربون

 

 

 

 و گذاشتم دستش توی دستمو و زدم پهنی لبخند عمو سمت رفتم مامان به توجه بدون

 چارتا نمیگی بیرون زدی خبر بی عمو :گفتم یمبارک عید و سالم از بعد و کردم سی*و*روب

 خونت؟ دم میان تشنه و گشنه آدم

 بعد دفعه انشاهلل عموجان میدادی خبر باید :خندید عمو

 کاترین سمت رفتم و دادم تکون باشه معنی به سرمو و زدم لبخندی

 گفت؟؟ باالخره :گفت که دادیم دست باهم

 کی؟؟؟ :کردم نگاهش تعجب با
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 رو؟؟ نهفته راز اون گفت میگم خانومو عروس :زدم زومبا به مشت با

 گفت آره :کردم نگاه باران به عشق با و خندیدم

 ندا سمت من اما شدم خونه وارد مامان دعوت به همه

 ندا چشمای تو رو مادری مهر میتونستم گفتم تبریک رو عید و دادم دست باهاش مهربونی با

 ندیدم خودم مادر از وقت هیچ که چیزی همون بخونم

 پذیرایی سالن سمت رفتم من و شدیم خونه وارد هم همراه

 پرهام عروسی ایشاال :گفت عمو که نشستم باران روی به روی بابا کنار

 ایشاال گفتن و خندیدن همه

 ایشاال :کردم زمزمه و زدم زل باران به و زدم عمیقی لبخند

 :شد چشممون رابط خط خوردم بهم باعث مامان صدای که میکردیم هم نگاه داشتیم هنوز

 بیفته اتفاق خیری امره قراره آینده روز چند همین پنهون چه شما از محمود آقا واال

 

 

 

 میشن کنن قبول اگه که خانوم باران ایشونم :گفت لبخند با و کرد اشاره باران به دست با

 خانواده این عروس

 مادرت با عزیزم که نداره تعجب :گفت و خندید مامام که کردیم نگاه بهم تعجب با باران منو

 کردم صحبت

 های رفتار بابت :داد ادامه عمیقی نفس یه بعد و انداخت پایین سرشو و خورد حرفشو ادامه

 کردم عذرخواهی مادرت از قبلمم

 انداختم پایین سرمو و گرفت رو صورتم تموم خوشحالی و لبخند حرفش این با

 افتادیم عروسی یه اایوااااا :پیچید سالن تو کاترین صدای

 رخنه وجودم تو ترسی یه نکردم ای دیگه کار زدن لبخند جز من اما خندیدن حرفش به همه

 جدایی از ترس زندگیمون کردن خراب ترس میترسیدم تیمور پسر از بود کرده

  کردم نگاه رو ساعت و کردم بلند سرمو و کشیدم ای خمیازه : بود 
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 نداشتم ستننش نای دیگه و بودم خسته خیلی

 دیگه بریم اجازتون با دیگه خب :گفتم و شدم بلند جام از

 بسالمتی؟؟ کجا :کرد نگاهم تعجب با مامان

 کنم استراحت خونه برم :برداشتم عمو سمت قدم یه

 بیرون رفتیم و کردیم خدافظی همه با

 کردم حرکت و شدم سوار سریع

 بود باز زور به چشمام

 شدم پیاده و کردم رکپا اینا باران کوچه روی روبه

 

 

 

 خانومی باش خودت مراقب :کردم نگاهش خمارم چشمای با و دادم دستش رو چمدونش

 ای خسته خیلی خونه برو االن همینطور توهم چشم :زد روم به لبخندی

 .شدم سوار و کردم خدافظی و فرستادم براش جونی کم چشمک

 کردم حرکت بست رو در تا

 کردم سعی فقط و گذاشتم فرمون روی سرمو خستگی فرط زا و ایستادم قرمز چراغ پشت

 نبره خوابم

 کردم حرکت و باال پریدم شد بلند بوق صدای که گذشت دقیقه چند نمیدونم

 بود سرم پشت دقیق پرایدی و انداختم عقب به نگاهی آیینه از

 میکرد دنبالم تهران که بود پرایدی رنگ همون دقیق کردم نگاه بیشتر

 تیمور پسر جز باشه تنمیتونس کسی

 بود پریده سرم از خواب کل به ایمان خونه سمت کردم کج راهمو میکردن پیدا خونمو نباید

 میرسیدن بهم هم باز میبردم باال سرعتمو هرچقدر میومدن پام به پا

 مانع پسره صدای اما برم پیاده رو راه بقیه تا شدم پیاده و کردم پارک ایمان خونه از جلوتر

 دکتره باتوام وایسا اووووووی :دش حرکتم
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 بود شده که هم باران بهخاطر میدادم وا نباید میومد باال زور به نفسم و میزد تند تند قلبم

 میشدم سست نباید

 خودش سمت و گرفت قرار شونم دور دستش که جلو سمت برداشتم قدم حرفش به توجه بی

 میاد مسمت داره که دیدم مشتشو کوتاه فاصله یه از و چرخوند

 میکردم حس دهنم رو خون مزه خوبی به چکید دهنم تو خونش و کشید تیر دماغم

 

 

 

 دیده ضربه خودم که زدم همونجایی دقیق و بردم سمتش و کردم جمع مشتم تو قدرتمو تموم

 بودم

 :کشید داد و کشید دماغش رو دستشو رفت عقب خوران تلو

 اومد که بگیر خان پرهام جناب کردی بلند دست روم که دومیه دفه_

 کرد سرم حواله دیگه مشتی دوباره

 میخورد تاب سرم دور دنیا

 چشمم جلوی خون میبارید آتیش هام چشم از گذاشتم سرم روی دستمو و افتادم زمین روی

 کردم حمله سمتش شدم بلند سریع و ببینه ضعفمو نذاشتم بود گرفته رو

 افتاد زمین روی محکم که سرش تو مزد سر با و زدم شکمش به محکم و کردم خم زانومو

 کج سرمو بود کرده پر دهنمو تموم خون شه کم بودنش گیج از کمی شاید تا دادم تکون سرمو

 روی محکمی چیز برگردم اومدم تا اما ریختم بیرون هارو خون تف با و انداختم پایین و کردک

 خورد گردنم

 افتادم زمین روی و دادم دست از رو تعادلم و گذاشتم گردنم روی دستمو

 روهم محکم چشامو و شدم مچاله خودم تو درد از دادم دست از رو هام چشم کردن باز قدرت

 دادم فشار

 بگم بلندی آخ شد باعث که پهلوم تو رفت فرو کفشش از محکمی ضربه

 آوردم باال خون فقط اما شه باز تنفسم برای راهی تا کردم ای سرفه نمیومد باال نفسم
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 دادم تکیه سرم پشت خونه دیوار به و کشیدم عقب خودمو

 میخوامش سالم بکشیش نمیخوام مجید کن ولش :خورد گوشم به آشنایی کلفت صدای

 

 

 

 کردم باز رو بود شده بسته درد از که رو خمارم های چشم بودم کرده شک هام گوش به انگار

 مترسید بود شده پهن روم سایش و بود ایستاده جلوم که مردی هیبت از

 دیدم رو صورتش کامل و کردم باز بیشتر هامو چشم

 بود آشنا عجیب

 شدم خیره بهش بیشتر کمی

 زیر و فرستادم پایین رو بود شده مخلوط خون با که دهنمو آب بود ولی باشه اون نداشت امکان

 تیمور :کردم زمزمه لب

 دکتر جناب به به :گفت و شد نزدیکم میکشید رخ به زردشو های دندون باز که زشتی لبخند با

 خوشکله؟؟ چطوری

 بود بیدار بیدار نبود خواب اما شم بیدار خواب از شاید تا زدم پلک سرهم پشت چندباری

 و صحیح چرا پس پس . مرده؟ نگفت باران مگه بود؟ نمرده مگه کنم باز لب از لب نمیتونستم

 واقعا یا روحه؟؟؟ این ؟؟؟شدم جنی من خدایا رو معرکه این کن تموم خدایا بود؟ روم روبه سالم

 اس؟ زنده

 بود واقعیت نبود رویا نبود خواب اند نرفته اما کردم بازش و فشردم هم روی دوباره چشمامو

 میکرد جدا عشقم از منو باز که واقعیتی هوا رو میبرد منو زندگی که واقعیتی

 الشی این ستد آشغال این دست بسپارمش باز نمیتونم ندارم دوریشو طاقت دیگه من خدایا

 اومد پلیس آژیر صدای که بزنم حرفی اومدم

 و کشید دستشو و رفت مجیده اسمش فهمیدم که پسرش سمت و شد بلند پام جلو از تیمور

 بدوووو میاد پلیس االن مجید بدوووو :گفت آورش چندش صدای همون با و کرد بلندش
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 کرد ترمز پاشون جلوی پلیس دویدن قدم یه تا

 باشن باز بود الزم اما دارم نگه چشمامو ستمنمیتون دیگه

 بود ایمان خونه کردم نگاه کنارم در به

 چون و زدم در به محکمی مشت و باال آوردم خودمو و کشیدم دیوار روی خونیمو های دست

 افتادم زمین روی دوباره نداشتم توانی

 و آوردم در شیموگو و کردم جیبم توی رو میشه نصف االن درد از میکردم احساس که دستی

 پره داش سالم :داد جواب بشاشی صدای با نکشید ثانیه به زدم زنم ایمان به

 پایین بیا بی ایمان :گفتم میشد بلند چاه ته از که صدایی با و بده ادامه نذاشتم

 شد بسته چشمام و کردم آسمون به نگاهی

 باران سمت میره داره که بود جلوم تیمور تصویر

 بود کرده پر گوشمو باران های جیغ برم سمتش نمیشد ممیکرد تقال هرچی

 باااااااااااااااراااااااان :زدم فریاد مکحم فشردم هم روی چشمامو

 میکشیدم نفس تند تند و کردم باز چشمامو

 :گفت آروم و خوابوند تخت روی منو دوباره و گرفت دستمو کسی که بخورم تکون اومدم

 میاد االن هم خانوم باران باش آروم هیییس

 شد؟ چی تیمور تی :کردم زمزمه زیرلب و دوختم ایمان به خستمو نگاه

 پسر و پدر کردم شکایت تو طرف از ازش :میداد نوازش دستمو و نشست صندلی روی کنارم

 بازداشتگاهن

 بود؟؟؟ نمرده مگه ایمان :دادم تکون سرمو

 

 

 

 نمرده اینکه مثه واال بگم چی :انداخت باال شونه
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 نابودی من نابودی برا نقشه داشته نقشه حتما نشده بلند که قبر از عجیب خیییییلی دبو عجیب

 باران

 نده تکون :کرد صاف سرمو سریع ایمان هوا رفت دادم که چرخوندم ایمان سمت رو گردنم

 بچه؟ داری جون چندتا آوردی شانس نمردی زدنش بد گردنتو

 بود دراومده اشکم کشیدم بود دورش محافظ که گردنم روی دستمو و زدم پوزخندی

 بود شده تر آروم هام نفس

 ایمان گشنمه خیلی :گفتم و خودم سمت کشیدم و گرفتم ایمانو دست

 نخوریا تکون بیارم برات غذا میرم االن بمیرم الهی آخ :سید*و*ب پیشونیمو

 زودبیا باشه :دادم تحویلش جونی بی و روح بی و کمرنگ لبخند

 االن که تیموری نمیشد باورم وجه هیچ بی فشردم هم روی چشمامو رفت بیرون که اتاق از

 بود جلوم سالم و صحیح باشه پوسیده چهارماه اد بعد زیرخاک باید

 نبینم وضعیت این تو تورو من بمیرم الهی :پیچید اتاق تو باران صدای اومد که در لوالی صدای

 ! نامردا؟ آوردن سرت به چی

 جلو بیاد که کردم دراز متشس دستمو و کردم باز چشمامو

 کرد بارونش سه*و*ب و گرفت دستمو سریع

 من کوچولوی خرگوش :کردم حالی بی خنده میکنه گریه داره فهمیدم دستم شدن خیس از

 هان؟ میکنه؟ گریه داره براچی

 نشست کنارم و پایین برد رو تخت کنار دسته

 مانر میرزانیا________________ عرفانه – شدی گدا شدم شاه

 

 

 نه؟ بود تیمور پسره دستش بشکنه :کشید گردنم روی دستشو

 بود تیمور خوده نه :گفتم و خندیدم دلم

 پرهامم؟ داری درد :گفت دید که سکوتمو
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 شدی مهربون چه بارانم بودی خواستنی چقدر رفت ضعف دلم کرد صدام اینطوری که این از

 ابر

 بهارم

 درد نه دارم غم نه باشی که تو منی دردای متما درمون تو :زدم لبخند و فشردم دستشو

 تکیه بهترین تو پرهام دارمت که خداروشکر :گفت و انداخت پایین سرشو و کرد آرومی خنده

 کنارمی که مرسی .منی گاه

 اومد در شدن باز صدای که زدم سه*و*ب روش و بردم جلو دستشو

 کرد سالم یمانا به هولکی هول و رفت عقب و کشید بیرون دستشو سریع باران

 خانوم باران نمیدونستم تو اومدم یهو ببخشید :گفت و گذاشت میز روی رو غذا ظرف ایمان

 بازم ببخشید بدم خبر پاکدل آقای به بیرون برم من داخلن

 بیرون زد اتاق از و نموند جواب منتظر

 ورم؟بخ بدی غذا من به میشه کوچولو خرگوش :کردم ثابتش باران روی و چرخوندم چشمامو

 آقا حتما :خندید

 خوابیده که نداری توقع عزیزم؟؟ :گفتم ناراحتی مثال لحن با که سمتم اومد و برداشت رو قاشق

 هوم؟ بخورم؟؟

 طرفم اومد و گذاشت ظرف توی رو قاشق و گرفت دندون به لبشو

 کشید باال منو و گذاشت صاف تقریبا رو بالشت

 

 

 

 ممنونم :کشیدم عمیقی نفس

 گذاشت دهنم توی رو سوپ حاوی قاشق و زد لبخندی

 خوردن غذا دستش از بود خوبی حس چه

 و گذاشتم دهنم تو و گرفتم دستش از رو نون لقمه شدم سیر که بود شده خالی ظرف تقریبا

 کشیدم دراز دوباره
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 آمیز التماس حالتی با و گرفتم رو مانتوش گوشه که بیرون میرفت داشت و برداشت رو سینی

 نرو :گفتم

 عزیزم برمیگردم زود :پاشید صورتم به مهری از پر خندلب

 بدرقه باچشمم و کردم رها رو مانتوش

 برگرد گفت اگه میگفتم باید برگشته شوهرت میگفتم باید اس زنده تیمور میگفتم بهش باید

 برگردی باید

 حرفا این گفتن بودن شکن کمر چقدر و

 اومد در صدای که دنز حرف برای میگشتم مناسبی کلمات دنبال ذهنم توی

 بود شده خواستنی عجیب صورتی شال اون با که باران به دوختم چشم

 به شروع و گرفت دستمو و نشست ببینمش و نشو خم گردنم که طوری تخت روی کنارم اومد

 کرد کردنش نوازش

 بزنیم؟ حرف باهم میشه جان باران :دادم بیرون مانند فوت نفسمو

 حتما آره :کرد پایین باال سرشو

 

 

 

 باران راستش خب :گفتم بود گلوم بودن خشک از که ای سرفه از بعد و دادم پایین دهنمو آب

 بود هم دیگه یکی تیمور پسر همراه چیزه وایسا نه من

 دوستاش؟؟؟ زنش؟؟ :کرد نگاهم باتعجب

 تیمور خوده خو نه .نه :دادم تکون جلوش دستمو

 خورد تکون چشمم تو چیزی کشید رونبی دستام تو از دستشو و کرد نگاهم شوک اول

 بود؟؟؟ نمرده مگه مگه :گفت آروم لب زیر و شد بلند تخت روی از

 از تر سالم اس زنده نه اما مرده گفتی باران گفتی من به اینجوری تو :کشیدم مانندی آه نفس

 کنهمم که میدونی ببره؟؟ میتونه تورو شده پیداش و اس زنده که حاال میدونی باران تو و من

 زنشی هنوز تو باران شیم؟؟؟ جدا هم از باز
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 اتاق وسط رفتن راه کرد شروع کالفه

 میکرد فکر داشت انگار

 نیستم زنش من نیستم زنش دیگه من نه پرهام نه :گفت و ایستاد کنارم که نکشید دقیقه به

 کنهب کاری هیچ نمیتونه اون پرهام گرفتم طالق غیابی کردن خاکش مثال اینکه از بعد روز

 نمیتونه کنه جدا هم از تورو منو نمیتونه

 کردم نگاهش تعجب با

 نیست دنبالمون دردسری هیچ یعنی باشه کرده رو کار این واقعا اگه

 گرفت صورتم روی رو تعجب جای لبخند کم کم

 نره یادت رو غیابی طالق برگه و شناسنامتو دادگاه توی :دادم تکون سری بودم گیج هنوز اما

 ها بیاری

 

 

 

 چشم :گذاشت چشمش روی دستشو

******** 

 بود دادگاه وقت پایین اومدم تخت روی از و پوشیدم باران کمک پیرهنمو

 بدم تکون گردنمو نمیتونستم و میکرد درد هنوز پهلوم

 دادگاه سمت افتاد راه و شدیم ایمان ماشین سوار

 برسیم زود شد باعث و رفت میانبر از ایمان اما نبود نزدیک

 بود گرفتم سرسام دادگاه تو موجود یصداها

 پرونده قاضی اتاق سمت رفتیم یکراست

 بودن نشسته ها صندلی روی دست به دستبند مجید پسرش و تیمور

 نشستیم بود روبروشون که صندلی روی هم نفر سه ما

 بود کرده رخنه جونم تموم تو که نفرتی همون با میخواست دلم دوختم بهش نفرتمو از پر نگاه

 میزدم یششآت
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 لطفا   داخل احمدی و پاکدل آقایان :زد صدا سربازی که بودم خودم افکار تو

 نشستم اول ردیف صندلی روی کوتاه سالم یه از بعد و شدم اتاق وارد و شدم بلند همه از زودتر

 هم ایمان و پسرش نشست صندلی یه فاصله با تیمور ام دیگه سمت و گرفت قرار کنارم باران

 دوم ردیف

 بودم شاکی تیمور از نم

 

 

 

 کتک ایشونو چرا :گفت تیمور به رو طوالنی مکث یه بعد و گذاشت جلوش رو پرونده قاضی

 زدی؟

 انتقام :گفت خشک و سرد کلمه یک در و کردم نگاه تیمور به و زدم پوزخندی

 .رزهرما و انتقام :بکشم عربده و دهنش تو بکوبونم و شم بلند میخواستم شم منفجر میخواستم

 کشی چاقو و زور به که زنی واسه کی؟ واسه چی؟ واسه انقام مرض و انقام کوفت و انقام

 واسه انقام کردی؟ بدبینم بهش نسبت دختری واسه گرفتی؟ ازم که عشقی واسه گرفتیش؟

 چی؟

 که هایی چشم با و ساییدم روهم هامو دندون و دادم بیرون شده کنترل خشمم زور از نفسمو

 کردم نگاه قاضی به شدن زقرم داشتم حتم

 سرچی؟ انتقام؟؟ :زد پوزخندی قاضی

 گرفت ازم منو زن اینکه واسه :گفت کلفتش صدای همون با تیمور

 خودت یا و گرفتم ازت زنتو من :شدم ور حمله سمتش و کنم کنترل و خودم نتونستم دیگه

 هان؟ شدی؟ گور به گور

 پاکدل آقای :گفت قاضی که سرجام نشوند و کرد جدا بسته دست تیمور از منو و اومد سربازی

 کنید رعایت رو دادگاه نظم لطفا  

 بله :گفتم بود مرتعش که صدایی با و انداختم پایین سرمو

 کامل کنم خواهش میشه و میگن؟ راست آقا این سعادت خانوم :گفت و کرد باران به رو قاضی



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

403 

 

 بدید؟ توضیح

 

 

 

 آقای بله :گفت لرزون صدایی با و هول و تادایس و کرد تنظیم دوشش روی رو کیفش باران

 شد فوت پدرم اینکه تا کنم ازدواج )پرهام به اشاره( آقا این با بود قرار من پیش ماه پنج قاضی

 همسایه همه روی روبه و ایستاد من جلوی )تیمور به اشاره( آقا این خطمشون مراسم از بعد

 ...ای میکنی ازدواج باهام یا گفت و باال برد صداشو

 اول میکشم و پرهام یا :داد ادامه و کشید بود آه شبیه بیشتر که نفسی و انداخت پایین سرشو

 روی و آرود بیرون جیبش تو از چاقویی لحظه همون اما نه گفتم و توخالیه تهدید یه گفتم

 حرفی وقتی کج دست تیمور میگم الکی نکن فک خانوم دختر ببین گفت و گذاشت گردنم

 به افتاد داشتم دوسش دنیا اندازه که کسی دادن دست از ترس ترسیدم ایمیسهو پاش میزنه

 کردم قبول نحسشو پیشنهاد این مرگم خبر و جونم

 بود افتاده هق هق به کم کم باران

 میکرد فداکاری من بهخاطر داشت بازم بود شده بلبل چه باران زدم پوزخند دلم تو

 اش؟ بقیه خب؟ :کرد نگاه باران به موشکافانه عینکش باال از قاضی

 میخورد بهم ازش حالم بودم متنفر تیمور از :گفت و انداخت من به بارونیشو چشمهای باران

 رو مرگش آرزوی هرلحظه که کسی با زندگی به دادم تن کرد مجبورم اما بود بابام سن هم

 از اینکه تا خونه نیومد نشد پیداش دیگه که بود گذشته نحس عروسی اون از دوروز میکردم

 زن مرده تیمور گفتن مرده میکردم فک که شدم مواجه زنی با رفتم وقتی گرفتن تماس آگاهی

 چندباری پسرشو کرده تصادف گفتن کردن خاکش فرداش و دادن دفن جواز کرده تایید اولشم

 بوده سازی صحنه همش انگار اما انگار اما نه زنشو اما بودم دیده

 شتمندا اشکاشو دیدن طاقت دیگه
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 بسه عزیزم :دستش دادم و ایستادم کنارش شدم بلند و آوردم در شلوارم جیب توی از دستمالی

 بشین نکن گریه دیگه

 خانوم :گفت قاضی که گرفتم جا کنارش و کشیدم عمیقی نفس منم نشست و داد تکون سرشو

 کردید؟ ازدواج پاکدل آقای با شما سعادت

 افتاد اتفاق این که بود هفته آخر قرارمون قاضی آقای نه :گفتم و شدم قدم پیش

 رو غیابی طالق برگه شما سعادت خانوم :گفت مکثی بعد و کرد جمع لباشو و داد تکون سرشو

 آوردید؟ همراهتون

 اومد سریع و گذشت قاضی جلوی و درآورد شناسنامه همراه به و برگه چندتا حرکت یه با باران

 کنم فرار کنارش از داشت ترس نگارا بود چسبیده بهم کامال نشست کنارم

 تیمور روبه و درآورد رو عینکش ها برگه دقیق مطالعه یه بعد کرد ها برگه به نگاهی قاضی

 رو شما فوت خبر اینکه از بعد خانوم این قانونی مهر و برگ این طبق لنگرودی آقای :گفت

 خانوم و ندارید ونایش به نسبت مسئولیتی هیچ دیگه شما و گرفتن غیابی رو طالق شنیدن

 ندارید مداخله حق شما و کنن ازدواج میتونن بخواد دلشون که باهرکسی سعادت

 پاکدل آقای شکایت درباره و :گفت که کردم نگاه رو قاضی منتظر و زدم ای پیروزمندانه لبخند

 میشید محکوم حبس به یکسال مدت به پسرتون و شما ندن رضایت اگر

 قاضی که زدم پهنی لبخند و انداختم باران به نگاهی و یدمکش آسودگی سر از عمیق نفس

 جلسه خطم :گفت

 بیرون رفتیم دادگاه از و کردیم تشکری زیرلب

 

 

 

 غلطی هیچ دیگه شد کم شرش تیمور از اینم خب :گفتم باران روبه و ایستادیم ها پله جلوی

 بکنه نمیتونه

 :زد محوی لبخند و چشمام تو زد زل و ستادای کنارم و اومد پایین رو مونده باقی پله چند باران
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 بده تکون گردنو این کمتر کن لطف هم شما شد تموم آره

 تحویل جنازتو باید روز اون وگرنه گرم همسایه اون دم بازم :داد ادامه اخم با کوتاه مکث یه بعد

 وضشه؟ چه شی قوی باشگاه برو یکم خو میگرفتیم

 میفتن تو جون به تشن غول دوتا واقعا ممنون خیلی :خنده زیر زدم و کردم نگاهش تعجب با

 اومده؟ زورت ام زنده من حاال نمیموند ازت هیچی که

 به میکنم کاری یه برمیگردم روزی یه :خورد گوشمون به تیمور صدای که بزنه حرفی اومد

 بشینید سیاه خاک

 شد چارتا چشمام

 دوختم چشم میکرد نگاه رو تیمور نشد رد مبهوت و مات که باران به و گرفتم دندون به لبمو

 کاری هیچ نترسید آقا :گفت سر پشت از ایمان که داد تکون سرشو سوالی و کرد نگاهم برگشت

 عقدکنونه امشب که بریم بیایید میره یادش همچی یکسال بعد نمیکنه

 به به واااای وااای :داد ادامه و مالید بهم دستاشو و گفت اینو

 کیه؟؟ عقد دابهخ ای دیوانه :خندیدم

 رفت و گفت ایشی دستمو زیر زد دستشو

 عقد امشب سرت نه دیده آسیب گردنت عزیزم پرهام؟؟ :گفت باران که کردم نگاهش تعجب با

 کیه؟؟

 

 

 

 رو مهمی این به شب آدم که واقعا :گفت اکراه با که کردم نگاهش پرسشی نمیدونستم واقعا

 خانوادمون؟ تو کنه اجازدو میخواست کی تو و من از غیر میره یادش

 ماشین سمت رفت و نشد من طرف از حرفی منتظر

 ماشین سوار رفتم و انداختم باال ای شونه بود، دراومده اشکم خنده از خودم سوتی از که منم

 شدم

 انداختم بودم پوشیده مشکی شلوار با ساده ای سورمه پیرهن یه که خودم به نگاهی آیینه تو از
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 صاف پشت از رو پیراهنم و بود ایستاده سرم پشت که پرنیا به رو و دمکشی لباسم به دستی و

 میپوشیدم؟ سفید نباید رنگش؟؟ نیست بد خوبم؟ پری :گفتم میکرد

 برا سفید پیرهن عالی یعنی خوبی داداشی نه :کرد نگاه صورتم به و کشید کارش از دست پرنیا

 بتروکونید عروسی شب ایشاال ساده عقد یه برا نه قشنگه عروسی شب

 میان االن پایین بریم بیا دیگه بسه خب :خندیدم

 نه؟ گذشت زود چه شدیا رفتنی توهم آخ آخ :کرد ای خبیثانه خنده

 ولی گذشت زود آره :بیرون رفتیم باهم و دادم هلش در سمت و گذاشتم کمرش پشت دستمو

 !االن مثه باشه خوب آخرش تا امیدوارم بود سخت

 داداشم بشی خوشبخت ایشاال :گفت که کردیم رد رو آخری پله

 کوچیکه آبجی فدات :کردم اش حواله چشمکی

 فشردم هم رو چشمام و نشستم بابا و عمو کنار مبل روی

 بود گذشته سال پنج اندازه من برای اما بود ماه پنج نه اما گذشت زود آوردم زبون به هرچند

 نبود چیزی کم باران جای کنارم یاسمن بودن دیدنش دوباره دادنش دست از و باران نبودن

 

 

 

 ها بلندی و پستی بود شده تموم همش اما متنفری ازش باران قول به که کنی تحمل رو کسی

 و پستی باز و نمیده رو خوشش روی و نمیره پیش خوب همیشه زندگی اما بود شده تموم

 داره بلندی

 بله؟؟؟ :باال پریدم گرفت قرار شونم روی که دستی با

 آوردن تشریف خانوم عروس ببینم پاشو :کرد بلندم و شید دستمو و یدخند عمو

 اومدم منم بفرمایید شما :دادم پایین دهنمو آب زد برق چشمام

 رفت و گفت ای باشه لب زیر و انداخت باال ای شونه عمو

 باران عقد خطبه خوندن موقع میکردم فکر انگار استرس از میلرزید تنم تموم و بودم کرده عرق

 میگفت رو این اگه خودم حال به واااااای میگه هن
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 ایستادم همه آخر کاترین کنار

 رفت هوا به آخم که چیه ببینم کردم خم سرمو پامه زیر چیزی کردم احساس

 عذاب هی چته گلم داداش :گفت حرص با و کرد مالش به شروع و آورد باال سرمو سریع کاترین

 بیخ از دیده ضربه کنیم حالی بهت زبونی چه به بابا نده؟؟ تکونش نکن گردنتو؟ این میدی

 نشدی نخاع قطع که گذشته گوشت

 بگیر نفس ذره یه اووووه :گفتم خنده با و برداشتم گردنم دور از دستشو و بده ادامه نذاشتم

 !میشه خوب زود دیده کوچولو ضربه یه چی؟ کشک چی؟ نخاع قطع

 زهرمار و ولوکوچ ضربه :برگردوند روشو رفت بهم ای غره چشم

 در به زدم زل داشتم نگه صاف سرمو خندیدم حرفش به

 شد ظاهر چارچوب تو باران مادر که نکشید ثانیه به

 

 

 

 و شدن جدا ازهم کوتاه احوالپرسی یه از بعد و رفت مامان آغوش توی خوش روی و گرمی به

 خوش خیلی سالم :گفتم سریع زد لبخند رسید که من به شد بقیه به کردن سالم مشغول

 اومدید

 پسرم ممنون پرهام آقا سالم :گفت بود خودم مادر از بیشتر مهرش که لبخندی همون با

 کردم نگاه شد جذاب از جذابتر مشکی و سفید لباس اون تو که بارانی به و گرفتم ازش چشم

 سفید شال اون با گندمگونش پوشت

 باال اومد و کرد اکتفا دست یک دادن به فقط و نرفت مامان بغل

 ایستاد مادرش پشت و کرد سالم همیشه از تر زیر سربه رسید که من به

 شدن وارد هم عاقد آوش بعدش

 دادن قول با اما بودن مخالف همه هرچند بود کرده پیشنهاد باران رو مجلس این گرفتن ساده

 .بود قانع میومد خوشم بود کرده راضی رو همه مفصل عروسی یه کردن برگزار به

 بود قرآن جلد یه و گل سبد کهیه میزی پشت باران کنار و رفتم جلو نشستن همه اینکه از بعد
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 دوختم چشم زمین و نشستم بس و

 میدید اجازه اگر : گفت عاقد که گرفتم ضرب زمین روی پام با گرفتم پیشونیمو عرق دستم با

 کنیم شروع

 آقا حاج بفرمایید :داد تکون مثبت عالمت به سرشو بابا

 سابیدن برای و مامان و ایستادن سرمون باالی رنگی سفید تور با پرنیا و کاترین گفت اینو بابا تا

 سرمون باالی قند

 

 

 

 به دوختیم چشم هردو و کرد بازش ای زمزمه از بعد و گذاشت پاهاش روی رو قرآن باران

 آیاتش

 که گذشت چقدر نمیدونم نشیدن به بودم زده رو خودم نمیفهمیدم چیزی عاقد های حرف از

 وکیلم؟ آیا میکنم عرض سوم بار برای خانوم عروس! :گفت معمول حد از تر بلند عاقد

 های بزرگتر بقیه و مادرم اجازه با :گفت باران که شلوارم به زدم چنگ و دادم پایین دهنمو آب

 .بله جمع

******* 

 :گفت و گذاشت اردیو از فاصله با رو مبل کردیم جا به جا باران با رو زرشکی نفره سه مبل

 خب

 خودت و بشوری تا دستشویی و حمام مونده شد تموم ها اتاق و آشپزخونه و سالن ببین پرهام

 میکنم آماده رو شام کنی حمام

 سرهم من که رو تخت عشقم؟؟ نشی خسته :گفتم کالفه و شدم ولو مبل همون رو خستگی با

 زدم پرده و کردم فرش من که اتاقو دوتا اون کردم جا جابه تنهایی که رو خوری ناهار میز کردم

 مامان( جون خانوم و مامان که هم ها کاری ریزه بقیه دادم جا من که هم رو یخچال و گاز

 کردی؟ چیکار تو دادن انجام پرنیا و )باران

 مرد دوش رو ها کار همه که نکردم کاری من هیچی :نشست کنارم و داد تکون سری خنده با
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 بوده خونه

 بهم لیمو با چای یه اگه :زدم ای سه*و*ب مشکیش موهای روی و گرفتم بغلم توی سرشو

 میشورم میرم بدی

 شب نبود یادم بشوری نمیخواد ولی میارم لیمو با چای :هام چشم تو زد زل و باال آورد سرشو

 میدم انجام خودم کن استراحت بیمارستان بری باید شیفتته

 بیار چای بپر پس :زدم ای سه*و*ب پیشونیش روی و دادم تحویلش ای خسته لبخند

 رفت و فرستاد برام چشمکی

 نشست کنارم سریع و کرد درست رو چای ساز چای با

 داد دستم و کرد حل چای فنجون توی رو لیمو

 کشیدم سر نفس یک نبود مهم رنگ خوش مایع اون داغی که بودم خمیر و خرد انقد

 بانو نکنه درد دستتون به به :گفتم و گذاشتم میز روی رو فنجون

 سریع و سید*و*ب گونمو و سمتم اومد و گذاشت میز روی هم رو خودش چای فنجون باران

 .کن استراحت برو ای خسته عزیزم پاشو آقایی جونت نوش :گفت و گرفت فاصله

 :گفت یهو که خواب اتاق سمت رفتم و گرفتم لپش از نیشگونی میشدم بلند که همینطور

 !!پرهاااام

 هااا؟ :برگشتم سمتش ترس با

 بالشت یه میشه خراب کردم تزئین کلی نخواب تخت رو :گفت لب به لبخند و داد تکیه مبل به

 بخواب زمین رو بردار

 دیگه؟ امر چشم :کردم ای خنده

 بخیر شب میکنم صدات شام برا :کرد نگاهم مهربونی با

 لبخندی برش و دور های شمع و تخت روی رز گل از شده ساخته قلب دیدن با شدم اتاق وارد

 .لبم رو نشست
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 بود روش روکش و میدادن نو بوی هنوز که هایی بالشت از یکی و کردم باز رو کمد در

 کشیدم دراز و گذاشتم تخت پایین

 ببندم چشمامو نمیذاشت دیگه روزه دو فکر اما

 اشباه رقصیدن سیدنش*و*ب دستاش گرفتن عروس لباس تو باران دیدن عروسی فکر

 قطعی روز میشد چهاردهم زودتر کاش بسته چشمای با اتفاقا این کردن تصور شد بسته چشمام

 عروسیمون روز وصلمون

 کردم باز چشمامو سریع شد کشیده روم چیزی کردم احساس

 کنم بیدارت نمیخواستم ببخشید :کرد نگام مظلوم باران

 بخوابم نمیتونم :چشماش تو دمز زل بشینه تا کشیدم و گرفتم دستشو و نشستم و شدم بلند

 خودمون خونه میبرمت خوردیم که شام تو خیال و فکر نمیذاره خیال و فکر خوابید نمیشه

 .نمون اینجا تنها

 ...کا هم کلی نمیترسم که من خیال بی :خندید و زانوهام به چسبوند زانوهاشو

 :ش*ب*ل رو گذاشتم دستمو و بریدم حرفشو

 که شب فردا بذار هم کارهارو .بذارم تنهات نمیتونم میترسم، من .یمیترس تو نگفتم .اُ  ..اُ _

 میدم انجام اومدم خودم

 بودی تعطیل بازم کاش :کرد آویزون لباشو

 بدبخت ایمان :یدم*س*و*ب موهاشو روی و بغلم تو کشیدمش و گذاشتم بازوش دور دستمو

 بیچاره داره گناه اونم هفته چهار سه این تو شد

 دامادی تازه تو خب :چسبوند همب بیشتر خودشو

 

 

 

 فردا تا کنم ول کارمو نباید که دامادم تازه حاال :افتاد خنده به اونم که دادم قلقلکش و خندیدم

 پونزدهم تا نمیرم دیگه هستم شب

 دقیقه هر اما بود ام لحظه این بهتر شاید ایستادن می دقایق و ها لحظه میخواست دلم چقدر
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 هاست بهترین از باران با من

 گرفته رو پیرهنم روی که هاش دست و مشکیش موهای به لبخند با و کشیدم عمیقی نفس

 اس؟ آماده غذاشون خانوما خانوم :گفتم آروم و سرش به چسبوندم رو ام چانه بودن

 بفرمایید بله :زد ای دلبرانه لبخند و گرفت فاصله ازم

 اومدم بچینی میزو تا به به :مالیدم بهم دستامو و دادم باال ابروهامو

 بهتره زمین رو میندازم سفره :گفت میشد بلند که همینطور

 بفرمایید چشم خانوم بله :زدم لبخندی

 بیرون رفتم و شدم بلند و گذاشتم کناری و کردم جمع رو بود پاهام دور که چادری

 که ای سفره کنار رفتم و شستم دستامو و شدم آشپزخانه اردو خورد مشامم به گوجه کته بوی

 نشستم بود شده چیده دونفره

 نشست کنارم خودش و گذاشت جلوم رو بود شده پر برنج با که ای دونفره کوچیک دیس باران

 میکردم درست خوب چیز یه وگرنه بود کم وقت :گفت شرمندگی با و

 خانوم نکنه درد دستت عالیه هم خیلی :ذاشتمگ دهنم توی قاشق یه ولع با و کشیدم بویی

 نشستی من ریش بیخ حاال تا دیشب از برو بیا د :گفتم ایمان روبه و کشیدم پوفی کالفه

 

 

 

 برو پاشو دومادی سرت خیر نمیرم من داداش :شد بلند اما کرد جا به جا صندلی رو خودشو

 نداره؟ کاری زنت ببین

 بیا ایمان :در سمت دادم هلش باال کشیدمش و گرفتم شوپیرهن یقه و سمتش رفتم و شدم بلند

 بده گیر غفران ندارم حوصله برو

 بیا شونزدهم برو میگم خودت بهخاطر دیگه خری :بیرون کشید دستم زیر از خودشر

 ن؟ م ن هوم؟؟ :گفت شده گرد چشای با که کردم نگاهش متفکرانه

 موندی هفته سه میده زن دیوونه ئهتو به کی :دادم تکون سری و گرفت خندم حرفش این از

 بشی؟ جدا بیمارستان از نمیاد دلت
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 دوست فدای جانم :گفت ای مسخره بالبخند و سینش روی گذاشت دستشو و ایستاد صاف

 ما خونه بیا شب :در سمت رفتم و برداشتم میز روی از کیفمو

 خدافظ .هستن هم اینا عموم :گفتم خنده با و زدم چشمکی

 بابا عموم دختر کاترین میره راس میره چپ نکن زر زر برو پرهام :رفت مبه ای غره چشم

 نمیام شب منم برو بیا من سر تو بکوب اسمشو هی که نیست پریون شاه دختر مارو کشتی

 دوستی داشتن از دلم تو کنم صبر شب تا نیستم مجبور و خونه میرم اینکه از بودم خوشحال

 کردم خداروشکر ایمان مثه

 داشتم نگه گلفروشی زهمغا جلوی

 خونه سمت رفتم و خریدم قرمز رز گل شاخه یه معطلی بدون

 بود در جلوی هم آوش ماشین

 شد باز در نکشید ثانیه به زدم در و دادم باال ابرویی

 

 

 

 رفتم ها پله از و کردم قایم سرم پشت رو گل بارانه در دم میاد که کسی اولین اینبار میدونستم

 باال

 تکون شده چی معنی به سرمو کرد نگاهم شده گرد چشمای با کرد باز رو در رانبا حدسم طبق

 خونه؟ اومدی چرا تو :گفت حالت همون با که دادم

 برم؟ ناراحتی :کردم اشاره در به و خندیدم

 سرشو و گرفتمش بغلم تو وقفه بی سمتم اومد خوشحالی با و شد عوض چشماش حالت سریع

 بودما گتدلتن کلی :گفت که سیدم*و*ب

 کوچولوت دل اون قربون :کردم جداش خودم از و خندیدم

 انداخت پایین سرشو و شد سفید و سرخ باز

 دنیا همسر بهترین به تقدیم گل بهترین :جلوش گرفتم رو گل

 گل به زد زل و آورد باال سرشو
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 بگیریش؟ نمیخوای :کردم نگاهش اخم با نگرفتش

 کرد بوش و قاپید دستم تو زا رو گل تند اومد خودش به تازه انگار

 دنیا مرد بهترین ممنون خیلی :آورد باال سرشو

 زیبایی لقب چه وااااااو :دادم هل در سمت و گذاشتم کمرش پشت دستمو و خندیدم

 خجالت بترکونید الو کمتر :گفت سالم بدون و اومد جلو سریع پرنیا شدیم که خونه وارد

 پشت از ما نمیگی هیچی اینا اصال نیستین؟؟؟ آبرو فکر میبینه؟ یکی نمیگین نمیکشین؟

 هاس؟ کار این جای هم حیاط تو آخه میکنیم؟؟ نگا پنجره

 چته؟ بریم باهم شو پیاده پرنیا اووووف :گفتم خنده با و کردم قطع دستم با حرفشو

 

 

 

 احساس ذره یه آقا میکنه حسودی دیگه هیچی :گفت سرش پشت از آوش بده جواب اومد تا

 .بدتره دل سنگ پسر هزارتا از آدمم منم انگار نه انگار بشر نای نداره

 بود دراومده اشکم بودم خندیده بس از

 کردید بازی طبیعی خیلی بود عالی بود نمایش اگه عاقا :کردم پرت مبل روی رو کیف

 بشینه کنارم کردم اشاره باران به و نشستم مبل روی

 نشستن هم کنار هم پرنیا و آوش

 خبر یه داداش میگم :گفت مقدمه دونب باز پرنیا

 دیگه؟ خوب :کردم نگاهش موشکافانه

 خریدیم شمارو پایینیه طبقه خونه ما راستش بله :زد نمایی دندون قشنگه لبخند

 باشی باید توهم میرم هرجا چرا نمیدونم فقط باشه مبارک به به :کردم کوتاهی خنده

 پر تو میزنی چته خوبه ام خیلی :بازوم تو زد مشت با باران بود شده کنف کامال که پرنیا جای به

 بچه

 تسلیم باشه اوه اوه :گرفت خندم حرفش از

 بود شده حکمفرما جمعمون تو جالبی سکوت
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 بود قرار که بزرگی سبد کردن تزیین به کردن شروع و میز دور نشستن سریع پرنیا و باران

 قرآن

 بچینن توش رو زده پاپیون های

 بیان بابا و مامان تا بود مونده ساعتی یک اختماند ساعت به نگاهی

 کجا؟ :پرسید بود مشغول که همینطور باران که اتاقم سمت برم خواستم و شدم بلند

 هست؟ اجازه بگیرم دوش یه میرم :گفتم مظلومی لحن با و دادم تکون سری

 

 

 

 نکن لوس خودتو انقدم برو :خندید

******** 

 دورم از پیشبند برداشتن از بعد و زدم رضایت سر از لبخندی تمانداخ موهام به نگاهی آیینه از

 شدم بلند

 نکنه درد دستت :انداختم آرایشگرم حمید به نگاهی

 بشی خوشبخت دوماد شا قربونت :دستم داد کتمو

 ببنده کراواتمو تا ایستاد روم روبه بعد و بپوشم رو کت کرد کمکم

 خودت روزی ایشاال جان حمید مرسی +

 معطلی بدون و بده دست باش زود جان پرهام :رسید گوشم به سر پشت از لمبردارفی صدای

 پایین بیا ها پله از آروم

 پله از آروم خودش قول به و دادم انجام رو خواست که کاری و دادم تکون باشه نشونه به سری

 و داشتم رو عروسی شدن برگزار خوب استرس طرف یه از بود پا به غوغا دلم تو پایین رفتم ها

 ببینم عروس لباس با میخوام االن که دختری دیدن طرف یه از

 افتادم راه فیلمبردار از جلوتر و شدم جدیدم رنگ سفید زده گل ماشین سوار متانت با خیلی

 فروشی گل سمت

 میکردم زمزمه لب زیر و گذاشتم هومن کامران از شادی آهنگ
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 بود روم به رو قیقد نکنم رد رو فروشی گل که چرخوندم اطراف سرمو

 

 

 

 پارک جلوش و کردم کج سمتش رو ماشین آروم و متعادل خیلی و کردم کم رو ضبط صدای

 کردم

 و بچرخ ها گل بین برو سالم از بعد شدی که مغازه وارد پرهام :شد بلند فیلمبردار صدای

 بپیچه تا فروشنده سمت برو بعد کن انتخاب رو هست گل دسته توی که چندتایی

 باشه :گفتم حرص با و کردم نگاهش کالفه

 شدم ماشین سوار و رفتم بیرون گل گرفتن تحویل از بعد و دادم انجام مو به مو هارو کار تمام

 آرایشگاه دم میریم که االن خان پرهام خب :گفت و ایستاد شیشه کنار )فیلمبردار( موسوی

 بریم بزن بدی انجام باید رهدوبا وگرنه باشه چی همه به حواست میدی انجام رو گفتم هرکاری

 کردم اکتفا دادن سرتکون یه به فقط و نداشتم دادن جواب حوصله

 میداد تز من گوش دم هی و نبود دلم تو دل

 میکردم احساس بیرون بزنه سینه ممکنه لحظه هر میکردم احساس بود رفته باال قلبم ضربان

 بهش نمیشه پمپاژ خون

 کردم پارک رو ماشین و کشیدم یعمیق نفس آرایشگاه تابلو دیدن با

 دیوار به کوبیدم می سرشو همونجا میتونستم اگر میداد دستور و ایستاد جلوم موسوی

 شدم پیاده کردمو باز رو در

 باال رفتم ها پله از و کردم صاف رو شده بد میکردم احساس که کتمو

 کردم وارد ای یشهش در به ای تقه عمیق نفس یه و کوتاه مکث یه از بعد موسوی دستور با

 تا پاکدل آقای :گفت و گرفت قرار روم به رو جوانی خانوم شد باز در که گذشت ای ثانیه چند

 نمیدما تحویل رو خانوم عروس ما ندید مژدگونی
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 دستش تو گذاشتم تومنی پنجاه تروال یه مکش کش بدون و خندیدم

 .میدادن زود انقد دامادا همه کاش :خندید

 :توهم کشیدم هامو اخم میزنه فک داره اون میمردم داشتم من میشدم بانیعص داشتم دیگه

 بیان بگید

 ماشین به رو حالتی همون و اومدم پایین موسوی گفته طبق ها پله از و کردم بهش پشتمو

 ایستادم

 دستی که میگذشت یکسال من به اش هرلحظه بستم چشمامو و کردم شلوارم جیب تو دستمو

 تگرف قرار شونم روی

 برگشتم و دادم بیرون مانند فوت نفسمو و کردم باز چشمامو

 بست نقش لبم روی پهنی لبخند بود شده ها فرشته مثله که مقابلم باران بادیدن

 کنترلش نمیتونستم و نبودن خودم دست که هایی خنده شد تبدیل خنده به کم کم لبخندم

 توی که رو گلی دست یه توی ما بود فهمیده اونم انگار نشنیدم دیگه رو موسوی صدای کنم

 گرفتم رو اش زده یخ و ظریف های دست و دادم دستش رو بود دستم

 نکردم رهاشون اما پایین آوردم دستاشو

 براقش مشکی موهای روی که ظریفی سیلور و تداش توش پیچ یه فقط که ساده موهای اون با

 گذاشته نمایش به رو خاصی سادگی و نداشت پفی هیچ که بلند سفید لباس اون رفت قنج دلم

 بود کرده ها فرشته مثله بود

 دادم بیرون نفسمو

 بودم برده یاد از رو چی همه دستاش فشردن و کردنش تماشا و کشیدن نفس جز به

 گرفت رقرا شونم روی دستی

 موسویه فهمیدم

 بردم ماشین سمت و کشیدم رو باران دست اون به توجه بی و زدم لبخندی

 و انداختم پاهاش روی رو بود تور یه فقط که لباسش دنباله نشست وقتی کردم باز براش رو در



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

417 

 

 بستم رو در

 سرتکون فقط اش کلمه یه فهمیدن از دریغ اما میزد حرف گوشم کنار همینطور موسوی

 بود مونده عکس و فیلم گرفتن و باغ به رفتن هنوز نشستم فرمون پشت سریع دادممی

 ولی نمیکنی باور :گفتم بود لبم رو که پهنی لبخند با و انداختم باران به نگاهی استارت از قبل

 میبینم رو آسمون های ستاره از یکی انگار

 آتلیه بریم که شدیم سوار باغ خاص جاهای و مختلف های مدل تو فیلم گرفتن از بعد

 بود هفت نزدیک ساعت

 خانومی؟ شدی خسته :خندیدم کردم باران خسته چهره به نگاهی

 اوهوم :خندونم چشمای تو زد زل و کرد سرکج

 اون از دیگه شب یه :دنده روی و گرفتم دستم تو و برداشتم رو بود پاش روی که دستشو

 هاشو خستگی و کرد تحمل باید نشدنیه تکرار که شبایی اون از افته می اتفاق بار یه که شبایی

 خرید جون به

 ای؟؟ آماده بره یادت از خستگیت کل میکنم کاری یه االنم :زدم بهش چشمکی

 

 

 

 بکنی؟ میخوای چیکار :گفت تعجب با اما خندید

 .ببین و کن صبر :دادم تکون تند ای مسخره حالت به سرمو

 اما خریته آخر بکنم میخوام که کاری یدونستمم روندم سرعت با و گذاشتم پدال روی پامو

 بدم انجامش میخواست دلم

 داشتم نگه فروشی بستنی یه جلوی

 داد تکون سوالی سرشو و کرد نگاهم تعجب با باران

 شدم پیاده و برداشتم پول داشبورد از شدم خم و خندیدم

 میکرد نگاهم تعجب با همچنان باران

 دادم سفارش بستنی ویجه آب دوتا و شدم مغازه وارد سریع
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 داد دستم رو سفارشم سریع دارم عجله و دامادم بود فهمیده ماشینم و تیپم از انگار که اونم

 بیرون رفتم سریع و گذاشتم جلوش بیشتری پول منم

 زدم زانو پاش جلو خودم و گذاشتم زانوهاش روی رو سینی و کردم باز رو باران سمت در

 دارن همه نگا زشته جان پرهام چیه کارا این :کرد نگام خجالت های مایه تو چیزی و تعجب با

 میکنن نگاهمون

 چه مردم به میخواد دلم :خوردم رو بستنی از مقداری یه و خندیدم

 میشه پاک رژم عشقم وای :گفت آویزون لبای با و کرد اخم

 اس ساعته  نمیشه :گفتم بیخیالی با و انداختم باال شونه

 تاالر سمت به طبیعی خیلی مواقع بعضی و مختلف های حالت تو عکس کلی گرفتن از بعد

 شدیم راهی

 شلوغ ها خیابون و بود شده تاریک کامال هوا

 میخواست ریادف یه دلم

 کنم فریاد عشقمو شهر مردم جلوی

 بود جلوم به حواسم که همینطور و کردم بیرون شیشه از سرمو رانندگی حین و نکردم مکث

 هام لحظه تمام باران عاشق بارانم عاااااشق من ام دختره این عااااااااااشق من خداااااااااا :زدم داد

 ندگیز از سهمم بهترین عاشق زندگیم شریک عاشق

 شد کشیده دستم که بگم چیزی اومدم

 انداختم باران به نگاهی نیم و نشستم سرجام عادی حالت به و زدم لبخندی

 از اون میکنی؟؟؟ چیه کارا این پرهام؟؟؟ :میکرد نگاهم بودن شده گرد تعجب از که چشمایی با

 کشیدنت فریاد از این بستنی خوردن

 نداشت رو عملش و بیان قدرت اما میزد موج هاش چشم تو که احساسی به خندیدم

 همه میخوام :زدم ای سه*و*ب سفیدش و ظریف پوست روی و بردم باال و گرفتم دستشو

 با میخوام برسونم همه گوش به فریاد با میخوام میخوامت چقدر بفهمن عاشقتم چقدر بدونن

 که کنم ابراز صادقانه بهت کارم این
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 دارم دوستت :گفتم ومآر و چشماش تو زدم زل و کردم مکثی

 نمیشه تو من برای هم کس هیچ :کرد زمزمه و گزید لبشو و گوشه و انداخت پایین سرشو

 دارم دوستت منم پرهامم

 

 

 

 خوب های حس از احساس از عشق از شدم پر

 ترمز روی زدم و کنم کنترل خودمو نتونستم

 ش*ب*ل روی وم**ب*ل معطلی بی خودمو طرف کشیدم و کردم قاب صورتش دور دستمو

 گذاشتم

 شیرین چقدر و بود بار اولین

 نشن تمام و بایستند ها لحظه این میخواست دلم چقدر

 خوشبختی طعم چشیدن بود خوب چقدر

 بگیرم فاصله باران از سریع شد باعث خورد گوشم به که بوقی صدای

 چپ سمت هکوچ اولین برو شد دیر خان پرهام آقای :زد لبخندی ایستاد کنارم موسوی ماشین

 هست ترکوندن الو برای وقت

 بریم باشه :دادم تکون سرمو

 تاالر سمت رفتم و نشدم العملی عکس هیچ منتظر

 ایستادم در جلوی

 بودن ما رسیدن منتظر همه انگار

 بگیره فیلم میخواد جوری چه موسوی موندم که شد شلوغ در دم اونقدر آن یک در

 و استرس تموم نه من اما انگار داشت استرس یکشیدم نفس تند تند انداختم باران به نگاهی

 بود رفته بین از اظطرابم

 رفتن آروم هم اونا گفت بودن در جلوی که افرادی به چیزی موسوی انداختم جلو به نگاهمو

 شد خالی راه و عقب
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 شم پیاده که کرد اشاره موسوی

 شدم پیاده و کردم تازه نفسمو

 کردم بازش آروم و باران طرف در سمت رفتم و لبم کنج نشوندم لبخندی

 شد پیاده و گذاشت دستم توی دستشو سریع کردم دراز سمتش دستمو

 بود پهن که قرمزی فرش روی گذاشتیم رو پامون هم دست در دست بستم که رو در

 میکرد منتقل آرامش و بود دلنشین چقدر کالم بی موزیک صدای

 به که بود جیغ و دست صدای و رفتیم پایین کردمی اصلی سالن وارد مارو که ای پله تو از

 طوسی شلوار و پیرهن با و رنگ کرم کت اون تو آوش جمعیت تو چرخوندم چشم رفت آسمون

 سبز لباس اون تو اما بود ساده صورتش عجیب اومد نزدیکمون پرنیا بود شده جذاب چقدر تیره

 بود شده خواستنی کوتاه دکلته رنگ

 خوشتپم بشید خوشبخت ایشاال باشه مبارکا داداشم واااای :گفت شمگو دم کردم بغلش پرنیا

 خواهری ممنون :یدم*س*و*ب آروم گونشو

 بابا سمت رفتیم ها تبریک سیل به توجه بی و کشیدم رو باران دست بود ایستاده فاصله با بابا

 مبارکت امپره آقا دیدم دامادیتو باالخره :گفت و کشید کمرم پشت دستشو بازکرد برام آغوششو

 باشه

 سیدم*و*ب و گرفتم دستشو بفهمه اینکه از قبل و شدم خم

 باباجان بشی خوشبخت :سید*و*ب پیشونیمو و کرد نگاهم متعجب

 رسید باران نوبت گفتم ممنونی زیرلب و گرفتم فاصله ازش

 چرخوندم ها مهمون بین نگاهمو بود بابا با زدن حرف مشغول باران تا

 

 

 



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

421 

 

 بود ایستاده پسری کنار و بود اومده جلو حسابی که شکمی با که نییاسم به خورد چشمم

 بود آشنا قیافش چقدر

 جانم؟ :رسوند بهم خودشو سریع زدم صدا رو یاسین و کردم استفاده موقعیت از

 کنارش؟ کیه پسره :کردم اشاره یاسمن به سر با

 بود کامران دته؟یا رو مجلس صاحب رفتیم که مهمونی تو شب اون :گفت تاسف روی از سری

 اسمش؟

 خب؟ اوهوم +

 بگم بهتره بیخیال یاسمن با اون بیشعوره همون :داد ادامه و دوخت زمین به نگاهشو حرص با

 یاسمنه شوهر

 نداشت؟ نامزد مگه عجب :دادم تکون سری تاسف با و زدم پوزخندی

 گرفت دستمو باران که بده جواب اومد

 رفت سرعت با و کرد سالمی هم یاسین

 نشستیم و جایگاه سمت رفتیم باران با

 نریا جایی :گرفتم محکم دستشو

 نمیرم :خندید

 سمتمون اومد باران مامان

 مادر این بود مهربون چقدر شدیم بلند همزمان

 کردم سی*و*روب و گذاشتم دستش توی دستمو

 زن یه با بود ای دیگه هرکسه شاید بدون همسرتو این قدر مادرجان :گفت و کرد باران روبه

 خوب زندگی یه و بدون قدرشو نکرد فراموشت نزد جا و وایستاد پات اما نمیکرد ازدواج مطلقه

 میخواسته همیشه که باش همونی و بساز براش

 تو خاص برق یه با کرد نگاه بهم و زد لبخندی هم باران کردم نگاه باران به و زدم لبخندی

 چشم :کرد باز لب چشماش

 منشستی سرجامون دوباره
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 بهش چسبیدم و گرفتم محکم رو باران دست باز

 جان؟ پرهام :کرد زمزمه و انداخت پایین سرشو

 جانم؟ :فشردم دستشو

 توهم رو مردم این نگاه سنگینی میخوام باش گاهم تکیه همیشه :داد بیرون مانند فوت نفشو

 کنی حس

 من مرد دارم دوستت :کرد خفم صداش که بگم چیزی اومدم و کردم نگاهش ذوق با

 _:گفتم گوشش در چسبوندمش خودم به بیشتر و کردم حلقه کمرش دور دستمو بود سرد سرد

 سردته؟ خانومی سردی چقدر

 اوهوم :کرد فرو بغلم تو بیشتر خودشو

 دورت بندازم کتمو نک صبر خب :برداشتم دورش از دستمو

 باشم تو بغل تو میخوام نه نه :گفت هول

 نمیخواد دلم بهتره اینجوری :کردم بغلش دوباره و انداختم دورش و آوردم در کتمو و خندیدم

 بخوری سرما

 میرقصیدن و بودن وسط همه تقریبا

 نمیزد صدا رقص واسه مارو کسی که بود خوب چه

 میرقصیدن وسط که هایی پسر و دختر به دوختم نگاهمو و انداختم ام دیگه پای رو پامو

 باشه هرچی حاال خب :خورد گوشم به ایمان صدای که نه یا میخوره چیزی بگم باران به اومدم

 شد بلند باران آبجی خان پرهام پاشو داماده و عروس رقص نوبت دیگه

 نیستم بلد من جان ایمان نه :زدم شادش چهره به لبخندی

 ایمان آقا نه فعال :گفت و شستن صاف باران

 همه دیگه پاشید دادم سفارش آهنگ کلی نیارید نه دیگه :شد بلند باران کنار از کاترین صدای

 شمان دونفره رقص منتظر

 کردم نگاه باران به و دادم تکون سری

 بریم؟؟ -



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

423 

 

 زد پلک تند تند سرهم پشت چندبار و خندید

 شدم بلند و کردم تر پهن لبخندمو

 رقص مخصوص که سکویی وسط رفتیم هم دست در دست و پوشیدم و گرفتم دستش زا کتمو

 بود

 بهم بودیم زده زل و بودیم ایستاده هم روی روبه حرکت بی

 

 

 

 بردم یاد از هم رو کشیدن نفس میکردم حس حتی حرکتی هیچ بدون

 روی انبار های دست و گرفت قرار باران کمر دور دست ناخودآگاه شد بلند که آهنگ صدای

 هام شونه

 میخوردیم تکون آهنگ آروم ریتم با همراه

 نیست اطرافمون کسی انگار که میرسید گوش به آهنگ صدای فقط و بود ساکت جو انقد

 و گذاشتم کمرش پشت دستمو زد خودش دور چرخی و گرفت دستمو باران بردم باال دستمو

 دوستت که نیستم کسی تنها دشای :گفتم و کردم گوشش نزدیک سرمو میخوردیم تکون باهام

 دارم دوست تورو تنها که هستم کسی اما دارم

 عمیقی لبخند و کرد نگاهم میبارید ازش خوشحالی که هایی چشم با و برد عقب سرشو باران

 زد

 کرد رو کار این یهویی انقدر انداخت دستم روی من پهلوی از رو خودش آهنگ ریتم با همراه

 مهمونم و شدم خم بود افتاده که اندازه همون به دارم نگهش مدست رو تونستم سختی به که

********** 

 انداختم ها لباس به نگاهی و کردم باز رو کمد در

 نبود شرت تی از خبری و میدیدم پیراهن میکرد کار کمد تو چشمم تا

 کو؟ سفیده مشکی شرت تی بارانی :گفتم بلند و کوبیدم زمین رو پامو کالفه

 :کردم نگاش اخم با برگشتم سمتش به زد شونم روی دستی
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 نیس میگردم هرچی کو؟ _

 بست رو کمد در و برد دست و کرد نگام حرص با

 دنبالش کمد تو همشم دراور تو میذارم رو ها شرت تی میگم دارم ساله یک :گفت حرص با

 بهت؟ بگم بار چند من عزیز آخه میگردی

 می دیگه زن یه میرم میشم زده ازت من بعد میشی پیر نخور حرص حاال :مخندید

 شد خشک دهنم تو حرفم رفت بهم که ای غره چشم با

 خودت بهخاطر بهخدا بشم زده شما از بکنم غلط من :بردم باال شدن تسلیم نشونه به دستمو

 بمونی جوون همش میخوام میگم

 برسم دیر نمیخوام برسون منو ریمب بپوش زود :کرد پرت دستم توی رو شرت تی

 هیچی تاحاال دیشب از واسم بگیر لقمه یه باشه :گفتم میکردم عوض لباسمو که همینطور

 نخوردم

 میداد بیمارستان بوی تنم و بودم اومده بیمارستان از تازه

 بیرون رفتم اتاق از و زدم موهام به ای شونه و کردم خالی خودم روی رو عطر شیشه

 دهنم توی و برداشتم رو بود میز روی آماده که ای لقمه نشستم میز پشت شدم ونهآشپزخ وارد

 بده هم چای یه زحمت بی خانومی :گفتم میخوردم که همینطور و گذاشتم

 کجا؟ بزنم رو تابلو یه آقایی میگم :بیرون رفت و گذاشت میز روی برای چایی لیوان یه

 کو؟ بود دیوار به که اون پس اع :مگفت تعجب با کردم نگاهش اپن پشت از برگشتمو

 کجا حاال بزنم)کرد اشاره دستش توی تابلو به( اینو برداشتمش دیشب :انداخت باال ای شونه

 خوبه؟
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 قبلیه همون جای بذار :بیرون رفتم و خوردم چایمو مونده ته

 دهاوم گیرت جیگری شوهو عجب ولی ندارما کاری باران میگم :خندیدم کردم عکس به نگاهی

 واسم کن دود اسفند یه اومدی ظهر ماشاال نازم چه دومادیم شلوار و کت تو ببین ها

 نیست شکی که این در بله :گفت و زد دیوار بع رو بود عروسیمون عکس که تابلویی و خندید

 بریم؟

 خانوم بفرمایید :کردم اشاره در به

 پایین رفتیم ها پله از و کردم قفل رو در

 نمیاد؟ پری بارانی :ایستادم اینا اپرنی واحد روی روبه

 ترم این فعال تنهام گرفته مرخصی وضعیتش بهخاطر عزیزم نه :زد لبخندی

 میشم دایی دارم نبود یادم اووووه :خندیدم

 باران؟ :کردم مکثی

 جانم؟ :خروجی در سمت کشید و گرفت دستمو

 ضرر بهخدا چیزی آزمایشی دکتر بریم میخوای میخواد بچه دلم منم :کشیدم عمیقی نفس

 زود میخواد دلم نه بعدش دارم بچه حوصله وقتی یه تا کردم رد رو سالگی سی من ببین نداره

 خب؟ بشی حامله بذاری باید بگم چطور میشه حسودیم آوش به راستش شم بابا

 نشستیم ماشین توی

 پرهام زوده اما بشم مادر میخواد دلم منم خب :داد پایین رو شیشه باران

 باشه؟ متخصص دکتر یه پیش میریم فردا اصال نیست زود باران :مکرد اخم

 میریم عزیزم باشه :زد لبخندی و کرد نگاهم

 

 

 

 خانومی که میخوامت چقدر میدونی :زدم لبخندی و کردم باز هامو اخم

 آقایی که عاشقتم منم میدونی :کشید دماغمو و خندید باران

 زدم استارت
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 :گفت ای شرمنده نلح با باران رفتیم جلو که کمی

 آخه نکردم درست چیزی من پرهام؟ میکنی چیکار ناهار_

 بیای تا نمیخورم خیال بانوی نیست مهم :نشه دیرش تا باال برد سرعتمو

 بخور تو میشم تمام سه ساعت من عشقم نه وای :باال پرید

 گلوم از اصال نمیخورم غذا تو بدون که میدونی :گذاشتم پام رو و گرفتم دستشو و خندیدم

 نمیره پایین

 ایستادم دانشگاه جلوی

 باش خودت مراقب :سیدم*و*ب گونشو خودمو سمت کشیدم دستشو شه پیاده خواست تا

 بارانم؟ باشه دنبالت میا خودم بگو شدی تموم

 بخ ناهارتو شماهم آقایی چشم :سید*و*ب گونمو و شد خم متقابال

 هرگز تو بی :پریدم حرفش وسط

 بیام خودم تا نخور باشه :خندید

 نشه دیرت برو نکن شک :انداختم باال ابرویی

 عزیزم خدافظ :داد تکون برام دستی و شد پیاده ماشین از

 خونه سمت کردم حرکت شد دانشگاه وارد تا

 

 

 

 نه که یکسالی .گذشت شیرینمون و تلخ های اتفاق تمام زود چقدر .شد یکسال زود چقدر

 لحظه تمام که سالی .قشنگ های حس و خوشبختی از بود پر اش همه .رنجی نه و بود و دردی

 شدم بارانم عاشق قبل از بیشتر من که سالی .شد سپری عشق با هامون

 خونه داخل رفتم سریع و کردم پارک رو ماشین خونه جلوی

 بخوابم بعد و کنم عوض لباسمو بتونم میدونستم بعید که بودم خسته انقدری

 کردم پرت داخلش خودمو و رسوندم آپارتمان جلوی خودمو زحمت به

 بستم چشمامو و انداختم تخت روی خودمو
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 خورد زنگ گوشیم که نکشید ثانیه به اما

 آوردم در رو گوشی و زدم شلوار جیب به چنگی عصبی

 بود کاترین شماره

 بله؟ :بستم چشمامو و گذاشتم گوشم روی و کردم وصلش

 زنداداشی داداشی؟ خوبی عمو پسر سالم :خورد گوشک به کاترین هیجان و شور پر صدای

 اید؟ خونه خوبه؟

 خوبه؟ عمو خوبی؟ تو قربونت جان کاترین سالم :کردم باز لب زور به

 اید؟ خونه جان پرهام مرسی +

 تو؟ کجایی خوابیدم اومدم بیمارستان از تازه منم دانشگاهه باران :کشیدم ای خمیازه

 خریدی؟ چی کادو :پرسید لحنم و سوالم به توجه بی

 برلیان انگستر یه :گفتم کالفه و شدم دنده به دنده

 دیگه؟ ایناست عمو خونه جشن ایول اووووه :خندید

 

 

 

 آره :زدم لبخندی

 کردن تزئین به میکنم شروع منم نباشی خسته شب برای بخواب برو شما خان پرهام خب +

 خدافظ خونه

 شد بلند ممتد بوق صدای بدم جواب اومدم تا

 گرم دمش خودش برا داشت عالمی مه کاترین

 خوابیدم و کردم پرت زمین روی و آوردم در رو تیشرت

******** 

 کردم باز چشمامو گونم روی چیزی نوازش حس با

 سمتش و بم*ل روی نشست لبخندی بود ریخته بازوم روی که باران مشکی موهای دیدن با

 م*ل*غ*ب تو کشیدمش و چرخیدم
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 اومدی؟ کی :گفتم بمی یصدا با و کشیدم عمیقی نفس

 میشه ساعتی یک :کشید م*ت*خ*ل بازوی روی دستشو و کرد فرو بغلم تو بیشتر خودشو

 :م*د*ی*س*و*ب موهاشو روی

 باشی؟ تنها خونه بیرون میترسم نگفتم مگه دنبالت؟ بیام بزن زنگ نگفتم مگه _

 ها سالمه  که نیستم کوچولو بابا :خندید

 ببین :کشیدم دماغش روی دستمو نشستیم هم روی روبه و کردم بلندش و گرفتم بازوشو

 رو سایشون میکنم فک همش میترسم پسرش و تیمور اون از هنوز من من خانومی

 خب؟ کن درکم پس ببخشم خودمو نتونم وقت هیچ که بیفته واست اتفاقی میترسم زندگیمونه

 

 

 

 چشم من مرد چشم :زد لبخندی

 از گشنمه من پاشو :پوشیدم تیشرتمو و شدم بلند تخت روی از و زدم رضایت سر از لبخندی

 شد تخته معدم حاال تا دیشب

 چیدم رو میز من بشور صورتتو و دست باشه :خندید

 میز پشت نشستم و شستم رو روم و دست چطور نفهمیدم که بود گشنم انقد

 کنی؟ رستد اینو کردی وقت کی اووووه :کشیدم سوتی کردم نگاه جلوم پلو باقالی به نگاهی

 پرهام؟ راستی دیگه دیگه :انداخت باال ابرویی

 جانم؟ -

 ها نذاری قرار جایی شب +

 چرااااا؟ :شد گرد چشمام

 خوان هفت رستوران بریم گذاشتیم قرار دانشگاه های بچه از یکی با خب +

 ایناییم مامان خونه شب نه نه :دادم تکون جلوش دستمو

 کردی؟ قبول من با هماهنگی بدون چرا خب :کرد اخمی

 میزنی زنگ نیفتاده که اتفاقی حاال :انداختم باال ای شونه .بدم نشون بیخیال خودمو کردم سعی
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 دیگه وقت یه ایشاال دعوتیم جایی میگی دوستت به

 پرهااااام :گفت عصبانیت با و کوبید زمین رو پاشو

 عصبانی چرا خانومی :گرفتم دستم تو رو بود گرفته مشت میز رو که دستشو و خندیدم

 اومدیم ام وقتی بودیم جنوب ما که روز چند اونجا بریم شده جور دوهفته از بعد عزیزم میشی؟؟

 

 

 

 به گفت مامان اومدن هم عمو و کاترین تازه نریم بده خب بودم بیمارستان سره یه همش من

 هوم؟ خونه کن دعوت اصال دوستتو دیگه شب یه گفته هم )باران مامان( مادرجون

 من با قراری هر قبل کن سعی ولی باشه :کشید عمیقی نفس بعد و رفت ای غره چشم

 خب؟ کنی هماهنگ

 خب؟ کن سعی شماهم :زدم چشمکی و خندیدم

 پرهااااام :گفت بلند عصبانیت با باز

 میگی دروغ بگو میگم دروغ اگه پرهام و درد :گفتم خنده با و گذاشتم دهنش جلوی دستمو

 .میکنه پرهام پرهام هی دیگه کردیم رو اشتباه یه دوتامون من خنگ عشق خب

 احساس سوزش مثه چیزی و دستم پایین وحشتناکی درد که میکردم نگاهش داشتم هنوز

 کردم

 باران رفتن از خبر سرامیک رو صندلی شدن کشیده صدای کشیدم دستمو و گفتم کوتاهی آخ

 بود شده قرمز ورشد و بود مونده دستم رو دندوناش جای دیوونه دختره داد رو

 بدم نشونت گرفتنی دندون یه :گفتم بلند و دادم فشارش کمی

 شکمو خان پرهام برسه بهم دستت عمرا :شد بلند بودم عاشقش که خندش صدای

 بیرون رفتم و شدم بلند جام از سریع و کردم نثارش ای بچه لب زیر و خندیدم

 دویدن کرد شروع و کشید جیغی من دیدن با

 دویدم دنبالش و رفتم اش صدقه ونقرب دلم تو

 میکرد بیشتر کوچیک تقریبا   سالن اون تو سرعتشو و میکشید جیغ یه وایسا میگفتم تا
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 نگیرمت اگه نیستم پرهام :زدم قهقهه

 

 

 

 من خنده صدای باز کشیدن جیغ کرد شروع

 گرفتمش حرکت تویه و باال بردم سرعتمو که بود در های نزدیک

 شد ندبل جیغش صدای دوباره

 سرش رو ای سه*و*ب و خودم به چسبوندمش محکم شونمو رو گذاشتم سرشو و خندیدم

 من؟ کوچولوی خانوم گرفتمت دیدی :گذاشتم

 :زد سرشونم ای ه*س*و*ب نرسیدن هم به دستاش هرچند کرد حلقه کمرم دور دستشو

 دارمت که خوبه چه کنارم هستی که خوبه چقدر

 چقد میزنی حرف اینجوری وقتی میدونی :سیدم*و*ب شوپیشونی و کردم موهاش الی دستمو

 بخورمت؟ میخواد دلم من و میشی خواستنی

 اومد در زنگ صدای که بگه چیزی خواست و باال آورد سرشو

 کردم باز رو در سریع بودیم در پشت چون و کردم جداش خودم از

 اتفاقی خوبی؟ جون باران وای :گفت و نگرانی و ترس با و انداخت باران به نگرانشو نگاه پرنیا

 میزدی؟ جیغ چرا افتاده؟

 با و نشستم مبل روی رفتم و دادم تکون سری و خنده زیر زدم پقی و کردم باران به نگاهی

 نیست چیزی بیا جان آبجی تو بیا :گفتم خنده

 نشست کنارم اومد و بست رو در سردرگمی با پرنیا

 بیارم چایی برم :زد لبخندی باران

 عزیزم ممنون :زد لبخندی گیجیش مونه با پرنیا
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 اومد پایین تا جیغش صدای بود؟ شده چی :کرد نگاهم غیظ با پرنیا شد آشپزخانه وارد باران تا

 کردی؟ چیکارش

 شونه خیالی بی با و دادم لم مبل رو و کردم روشن رو وی تی و برداشتم میز رو از رو کنترل

 باال

 خواهرم نداره ربطی شما به باشم کرده هم اگه نکردم کاریش :انداختم

 گرفت ازم روشو و گفت کشیده اییییشی نشده چیزی فهمید صورتم حالت از که پرنیا

 میکنی؟ چیکارش رو خونه :گفت آروم و برگشت سمتم ها گرفته برق مثله دفه یه

 نباش نگران ردیفه همچی :گفتم لبخند با همراه و زدم بهش چشمکی

 یداکرد خلوت برادری خواهر +

 چی خلوت :گفتم و کردم نگاه بذاره میز روی رو چایی سینی تا بود شده خم که باران سمت به

 بدم؟ توضیح بهش چطوری من بگو تو میکشید جیغ که کردی چیکار بارانو میگه داده گیر

 میگم بهش بعدا خودم حاال :گفت و نشست رویم روبه مبل روی و خندید باران

 بگو بهش رو چی همه آره آره :کردم پایین و باال موسر و خوردم چاییمو از کمی

 کجاست؟ آوش :انداخت میخورد چایی داشت که پرنیا به نگاهی باران

 شرکت رفت االن همین +

 خب :شد بلند جاش از و خورد چاییشو مونده ته پرنیا انداخت پایین سرشو و گفت آهایی باران

 برم من دیگه

 !حاال بودی کجا؟ :خودمو کشیدم جلو کمی

 اینا مامان خونه برم میخوام داداشی ممنون :زد زیبایی لبخند

 

 

 

 ماهم خب :گفت و شد بلند ازجاش سریع و گذاشت میز روی فنجونشو حرف این با

 برسونتمون پرهام کن صبر اونجا بریم میخواستیم

 کار رونبی من باران چیزه خب :گفتم هول و رفتم پرنیا به ای غره شم و گرفتم دندون به لبمو
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 نمیتونم دارم

 بیا شب برس کارت به شما میریم پرنیا منو خب :انداخت باال ای شونه بیخیالی با باز باران

 دادم فحش پرنیا به چقدر دلم تو میدونه خدا

 بیای باید توهم آخه نه :ایستادم کنارشون و شدم بلند جام از کالفه

 .خدافظ بیایید زود شب میرم من یگهد خب :گفت تند و کرد استفاده باران سکوت از پرنیا

 بره دنبالش در دم تا حداقل باران نذاشت که بیرون رفت زود انقد دادیم رو جوابش همزمان

 چته؟ :گفتم تعجب با و کردم نگاه باران اخم از پر صورت به و انداختم مبل روی خودمو دوباره

 پرنیا منو خب بود؟ حرکتی چه این خب :کرد نگاهم غلیظی اخم با انداختو پاش رو پا حرص با

 .بود زشت کارت خیلی کارت دنبال میرفتی خودت پدرجون خونه میذاشتی رو

 روی پیاده دوما باشی اونجا تنها نمیخواد دلم وجه هیچ به اینکه اوال :کردم اخم متقابال منم

 تاب بیرون بریم قشنگ روز این تو دوتایی باهم میخواستم سوما خوبه باردار زن یه واسه

 این؟ از تر واجب کاری چه بگردیم و بخوریم

 و ای سورمه شلوار و سفید پیراهن اون تو بودم شده خوب انداختم خودم به آیینه از نگاهی

 ای سورمه اسپرت ای جلیقه

 رنگش آبی مجلسی کوتاه لباس تو باران به نگاهی برگشتم عقب به و کشیدم صورتم به دستی

 رفتم سمتش و لبم رو ستنش لبخند ناخودآگاه انداختم

 

 

 

 :گفتم و گذاشتم اش کشیده اتو موهای روی سرمو و کردم بغلش پشت از بود بهم پشتش

 خانومم شدی خوشکل خیلی

 خیلی شماهم آقامون مرسی :گفت و نشوند روشون ای سه*و*ب و باال برد و گرفت دستامو

 شدی خواستنی و خوشتیپ

 زود عزیزم تشکر :کردم جداش خودم از و نشوندم موهاش روی ای سه*و*ب و خندیدم

 شد نه ساعت حاضرشو
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 رفتیم خونه از باهم و برداشت رو کیفش و انداخت شالشو پوشید مانتوشو و داد تکون سری

 بیرون

 :گفت ترس با شدیم پیاده تا خونه جلوی تا نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ ماشین توی

 واقعا؟ هستن شده؟ چی خاموشه ها چراغ که اینجا پرهام

 تو بریم بیا حاال ان خونه که گفتن نمیدونم :زدم مطمئنی نا لبخند

 بزن زنگ نه :گفت کنم باز کلید با اومدم تا

 نکرد باز کسی قرارمون طبق اما زدم زنگ چندبار نکنه شک اینکه برای

 خبره چه ببینیم تو بریم بیا :زدم نگرانی به خودمو

 شدیم تاریک نهخو وارد باهم و چسبید بازمو سفت

 نمیشد محو لبم رو از لبخند میکردم هرکاری

 باال رفتیم ها پله از و گرفتم رو باران دست محکم

 بستم رو در سریع و داخل دادم هل زودتر رو باران و کردم باز رو در و کشیدم عمیقی نفس

 پذیرایی سمت کردم کجش

 

 

 

 یکصدا باهم همه و رفت باال آهنگ صدای و شد روشن ها چراغ شدیم پذیرایی وارد همین

 مباااااارک ازدواجتون سالگرد :گفتن

 کیک و جمع صدای و تزئینات مبهوت و مات که باران به خنده با و کردم قالب هم تو دستامو

 کردم نگاه میکرد نگاه میز روی

 پررررررهام :کشید جیغ خوشحالی از تقریبا و کرد نگاهم شده گرد چشمای با

 جانم؟ :تمرف سمتش و خندیدم

 بغلم تو پرید و کرد باز دستاشو

 زمزمه و بهش زدم زل و ریختم چشمام تو عشقمو تمام و کردم جداش خودم از لحظه چند بعد

 شقمع مبارک ازدواجمون سالگرد اولین :کردم



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

434 

 

 کنی سوپرایزم نمیتونستی ازین بهتر پرهامم مررررسی :کرد پاک هاشو اشک و خندید

 اه نبود یادم خودم چرا خدایا :گفت زیرلب و کشید چشماش روی دستی دوباره

 میکنی جبران بعد سال نداره اشکالی :کشیدم میز سمت و گرفتم دستشو

 تبریک واسه اومدم تمونسم مادرجون و بابا و مامان نفرات اولین خندیدن همه

 دیگه خب خب :باران دست دادم رو کارد و ایستادم میز پشت گفتن تبریک همه اینکه از بعد

 کیکه بریدن وقت

 کردم نگاهش و شدم خم نمیشه بلند ازش صدایی دیدم

 میریزه اشک داره آروم آروم دیدم

 

 

 

 گریه چی واسه خب :گفتم و کردم پاک هاشو اشک شصتم با کردمو قاب دستام تو سرشو

 هان؟ کنی خراب مزاحم همیشه اشکهای با رو قشنگی این به شب نیست حیف میکنی؟

 شوقه و ذوق از همش ولی نمیکنم گریه باشه :زد لبخندی

 کیکو ببر من بشم فدات :کشیدم دماغشو و خندیدم

 دوتایی :سمتم گرفت رو زده ربان کارد

 گذاشتم کارد روی دستش رو ستمود و زدم کیفی سر از لبخندی و زد برق چشمام

 سه دو یک شمردن به کردن شروع بقیه

 جیغ و دست صدای از پرشد سالن بعد و شکلمون قلبی کیک وسط کردیم فرو باهم رو کارد

 بیاره برام رو بودم خریده که کادویی جعبه تا کردم پرنیا ای اشاره

 بود شالش و مانتو آوردن در مشغول باران

 بود باران پیوست جمع به که نفری آخرین و زدن حلقه میز دور همه

 بیاد خوشت امیدوارم :دادم دستش رو کوچولو جعبه لبخند با و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت میکرد بازش که همینطور و گرفت دستم از هیجان با

 نی خوشم من و بخری چیز یه تو میشه مگه_
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 موند دهنش تو حرفش برلیان انگشتر دیدن با

 بود شده خیره انگشتر به شده دگر چشمای با

 قشنگه؟؟؟ :کردم نگاش و خندیدم

 پرهام بود عالی وااااای :زد داد و پرید بغلم تو حرف بدون و گذاشت میز روی رو جعبه

 مرررسی

 کنم؟ جبران جوری چه من آخه مهربونی و خوب انقد که مرسی عشقم

 لباش و شدم خیره و کردم اندازش بر شده ریز چشمای با

 اینجوری :گفتم و کردم نزدیکش ودموخ

 بده ادامه نمیخواد فهمیدم شد برداشته گردنم دور از که باران های دست

 انداختم اطراف به نگاهی و کردم جداش خودم از

 نبود کسی ناباوری عین در

 که لحنی با بقیه پیش بریم :گرفتم رو باران دست سریع و گفتم گرمی دمشون ودلمت خندیدم

 بریم :گفت میزد موج توش خجالت

 خیلی بازوهات رو بنداز :دادم دستش و برداشتم رو رنگش آبی شال بیرون بریم اینکه از قبل

 بازن

 نیست نامحرم که کسی :گفت اما انداخت رو شال

 عموم :گذاشتم مرشک پیشت دستمو و زدم لبخند

 نبود حواسم ها :خندید

 شام میز طرف رفتیم باهم و زدم بهش چشمکی

 وقتشه دیگه خب خب :گفت بابا نشستیم همین

 چی؟ وقت :کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 فرشته یه بذارید وقتشه کم کم گذشته سال یک :گفت باران و من روبه و کرد صاف صدایی

 دگیتونزن تو بذاره پاشو کوچولو
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 نمیتون جون بابا نمیشه :گفت شرمندگی با و انداخت پایین سرشو باران

 میشه مشخص چه همه فردا باران نیست قطعی چیزی هنو :بریدم حرفشو سریع

 میشد مشخص فردا اما نگفت کیه از مشکل نگفت همیشه تا نگفت اما نمیشه بود گفته دکتر

 من از نه مشکل میکردم خدا خدا فقط میکشیدم نفس تند تند انداختم پایین سرمو ناراحت

 و بلرزونه رو زندگیمون های پایه یکیمون ضعف و بچه نبود نمیخواستم باران از نه و باشه

 کنه سست

 اینکه دوم باشه بهخدا امیدتون اینکه اول :زد لبخندی بابا کردم بلند سرمو میز روی ای ضربه با

 آخه؟ میخوره دردی چه به بچه نداره ناراحتی

 شدن سرم؟؟ به زدن گلی چه دارم دوتاشو من بیا :کرد پرنیا و من به ای اشاره لحظه چند بعد

 بار یه ای هفته کنن هنر خیلی گرمه زندگیشون به سرشون هرکدومشون بابا نه دستم؟؟ عصای

 تره شیرین زندگی اصن نباشه بچه نیس خوب بچه آقا میزنن سر بهمون

 حرفیه چه این :رفت بابا به ای غره چشم مامان دادیم کونت سری و خندیدم پرنیا و من

 میشد منقرض بشر نسل که بودن تو مثه همه اگه محمد؟؟

 دخترشو دونه یه ما بیا بچه چیه موافقم داداش با منم :گفت مامان روبه و کرد ای سرفه عمو

 بیام مگر نخوردم خونم تو خونگی غذای یه من خدابیامرز نرگس فوت بعد شاهده خدا داریم

 تهشو تا دیگه منه پای اتاقش گردگیری نیست بلد ای خونه کار هیچ کنار به این حاال شیراز

 بخونید

 کاترین و باران و من جز خندیدن همه

 

 

 

 میدونم من تهران بریم بذار نداره نمک که دست این بشکنه بابایی آخ :کرد غلیظی اخم کاترین

 شما با

 تسلیم من باباجون باشه :برد باال دستاشو و خندید عمو
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 خوبمون حال نمیشد عوض اما بود باران منو حال کردن عوض بهخاطر اینا همه که میدونستم

 و فشردمش و گرفتم بارانو دسته نمیشد اما کنم فکر نمیخواستم شد خراب بچه اسم اومدن با

 !خب؟ بشه تلخ زندگیمون نزار خدا به امیدت بارانم :گفتم درگوشش

 حتی نمیشه تلخ زندگیم تو با :گفت بده فرو بغضشو داشت سعی که جوری و داد تکون سرشو

 بچه نداشتن وجود با

 میشه مشخص چی همه فردا بخور شامتو نکن فکر بهش :زدم کمرنگی و محو لبخند

******* 

 بیرون بیاد تر سریع باران تا دادم فشار رو بوق روی

 داشتم استرس

 تهبیف بد اتفاقی یه میخواست انگار

 کن خراب اتفاق یه

 شد باز ماشین در که کشیدم عمیق نفس چندتا و فشردم هم رو چشامو

 بریم :گفت حالی بی و گرفته باصدای و گرفت محکم کیفشو باران

 نداشتم قرار و آروم بودم آشوب بود رفته باال قلبم طپش زدم استارت حرفی هیچ بدون

 داشتم نگه آزمایشگاه در جلوی

 

 

 

 مطب بریم بعد بگیرم هارو آزمایش میرم :کردم باران به رو

 پرهام؟ :کرد صدام که میشدم پیاده داشتم

 جانم؟ :برگشتم سمتش

 عزیزم هیچی :رو روبه به شد خیره و داد تکون سری باشه شده منصرف حرفش از که انگار

 برو

 شدم پیاده و انداختم باال ای شونه بگه حتما که بدم گیر نمیخواستم

 خانوم؟ ببخشید :گفتم و گذاشتم یزم روی دستمو
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 بفرمایید :گفت کنه بلند سرشو اینکه بدون

 بگیرم آزمایش جواب اومدم :دادم پایین دهنمو آب

 لطفا اسمتون -

 سعادت باران و پاکدل پرهام +

 جلوم گذاشت برگه دوتا ها آزمایش جواب تو زدن گشت کمی از بعد

 بیرون رفتم و برداشتمشون و کردم تشکری

 بگه بهم دکتر خوده گذاشتم نداشتم دلشو اما بخونم جوابشو خودم ونستممیت

 شد؟ چی :پرسید باران شدم ماشین سوار تا

 شده چی میگه خودش دکتر میریم نمیدونم :زدم استارت و گذاشتم داشبور روی هارو برگه

 رسیدم زود و نبود دیر دکتر مطب

 سمت اومد و گذاشت کیفش توی باران هارو برگه

 شدیم مطب وارد باهم و گرفتم دستشو و زدم ای رفته وا لبخند کرد دراز سمتم شودست

 بشه نوبتتون تا بشینید اومدین خوش دکتر آقای :گفت و کرد سالمی دیدمون تا منشی

 

 

 

 نشستیم و دادم تکون باشه نشونه به سرمو

 تو؟ نیام من میشه :گفت گوشم در و چسبید بهم باران

 چرا؟؟ :کردم نگاش تعجب با

 ندارم حرفاشو شنیدن طاقت :انداخت پایین سرشو

 باشه؟ میریم باهم بشنویم خوب حرفای شاید :کردم کوتاهی خنده

 برو تنها نمیتونم پرهام نه :داد تکون نه نشونه به سرشو

 تر محکم دستشو بشه هست که اینی از بدتر حالش نمیخواستم نکردم اصرار نگفتم چیزی

 داخل بفرمایید پاکدل آقای :خورد گوشم به منشی صدای که فشردم

 اتاق داخل رفتم و شدم دور ازش سرش روی ای سه*و*ب با و برداشتم کیفش از هارو برگه
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 صندلی از یکی روی دعوتش به کردم سالم و زدم لبخندی زوری شد بلند پام جلو مقدم خانوم

 گذاشتم میزش روی هارو برگه و نشستم ها

 نیومدن؟ چرا همسرتون :گفت که بودم گرفته ضرب روش پام با و دوختم چشم زمین به

 شده؟ چی بگید تر زود میشه نشست بیرون نبود خوب حالش :کردم کج سمتش سرمو

 دیده ها زوج از درصد پانزده تا ده در ناباوری پاکدل آقای ببینید :گفت و کشید عمیق آهی

 مشکالت از %  حدود .باشه ردوه یا و مرد یا زن و مربوط میتونه هم ناباروری علل .میشه

 حدود در هردو به مربوط %  حدود و . هست زنان به مربوط %  و مردها به مربوط ناباروری

 توجه با هردونفر ها زوج این در دیگه عبارت به .نیست مشخص ناباوری علل ها زوج از %

 به

 درمورد اما و شننمی دار بچه نامشخصی علت به اما ندارم مشکلی موجود های آزمایش انجام

 .از مشکل که بگم رک بدید اجازه همسرتون و شما

 

 

 

 بیرون رفتم اتاق از و کردم خدافظی دکتر از سرسری

 شنیدم رو میشنیدم نباید که چیزی

 باشه دروغ میکردم خدا خدا که چیزی

 میچرخید سرم دور مطب

 نشه؟ بد حالت و نمیشی پدر بفهمی میشد مگه

 نیفتم تا زدم دیوار به رو چپم دست و یدمکش چشمم روی راستمو دست

 میگفتم چی میگفتم باید خودم بود شده سخت کارم اما نبود باران که کردم خداروشکر

 بگم میتونستم چی

 بشه دفع بغضم تا کردم ای سرفه

 ماشین کنار رفته دادم احتمال نبود باران انداختم اطراف به نگاهی

 آزمایش پاکدل آقای :خورد گوشم به منشی دایص که در سمت رفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 گذاشتید جا هاتونو

 بیرون زدم مطب از سریع گرفتمو هارو برگه و برگشتم سمتش

 به که باران سمت رفتم و کردم اش مچاله دستم تو حرص با و انداختم ها برگه به نگاهی

 بود داده تکیه ماشین

 پرهام؟ میشم؟ دار بچه پرهام؟ شد چی :سینم روی گذاشت دستشو و اومد سمتم دید منو تا

 نه یا درسته گفتن اینجور نمیدونستم که چیدم کنارهم ذهنم تو رو کلماتی و خوردم بغضمو

 شدن مادر حق از که ام شرمنده باران ام شرمنده :کردم باز لب و گرفتم قطعیمو تصمیم باالخره

 کردم محرومت

 

 

 

 زدن برق اشک از هاش چشم ثانیه یک عرض در

 :کردم زمزمه بشم سوار که ماشین سمت میرفتم که همینطور و گرفتم دندون به بمول

 متاسفم

 گذاشتم فرمون روی سرمو و شدم سوار

 کارم از نکن پشیمونم خدایا

 وایسام پاش میخوام اما نه یا درسته کارم نمیدونم خدایا

 نه باران اما بشم تحقیر حاضرم من خدایا

 باش پشتم تو اما بگم دروغ بکنم کار همه رمحاض بارانم بهخاطر من خدایا

 میخرم جون به بارانم بهخاطر هارو تحقیر همه من

 بودم ریخته اشک باشه حواسم اینکه بدون

 چرااااااا؟ شد؟ اینطور چرا بود؟ چی دیگه این خدایا :گفتم زیرلب گرفت شدت گریم

 اومد در شدن بسته و باز صدای

 کردم نگاه باران به و کردم دبلن سرمو و که پاک هامو اشک تند

 بود خیس خیس صورتش
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 مامانم خونه ببر منو :گفت که بگم چیزی اومدم و کشیدم عمیقی نفس

 با آخه :گفتم هول خوردم جا

 پرهام میکنم خواهش :کرد قطع اومدش باال دست با حرفمو

 زدم استارت و کردم پایین باال سرمو و گرفتم دندون به لبمو

 ادمایست کوچشون جلوی

 

 

 

 میذارم تنهات :گفتم آروم و کشیدمش خودم سمت و گرفتم دستشو شه پیاده اینکه از قبل

 از مشکل میدونم نکنه خراب زندگیمونو که تصمیم یه بگیر منطقی تصمیم یه کن فکر خوب

 جدایی یه طاقت دوباره من که کن فک اینم به اما کردم محرومت بودن مادر حق از من و منه

 خب؟ نمیتونم تو بدون و ندارم دیگه

 شد پیاده و گفت ای باشه زیرلب و کشید بیرون دستم از دستشو

 خدافظ نیا دنبالم روز چند :گفت و شیشه سمت برگشت و کرد مکثی

 بود رفته بگم چیزی اومدم تا

 .کردم خودم نثار فحشی لب زیر و کوبیدم فرمون روی و کردم مشت دستمو حرص از

 جز داشتم رو برخوردی هر توقع .بودم ناراحت باران از واقعی معنای هب بود، گرفته بدجور دلم

 نپاشه هم از زندگیمون که گفتم دروغ .کردم کارو این من نیا، دنبالم روز چند بگه اینکه جز این

 اونوقت .بارانم نشدن تحقیر بهخاطر گرفتم گردن مشکلو این من بود، شده بدتر انگار اما

 ازم، میکنه دوری خودش

 خاطرات تو بشم غرق خونه برم میخواست دلم .نداشتم رو بیمارستان به رفتن حوصله صالا

 .نشنوم دیگه ممکنه بچه بهخاطر حاال که عاشقونمون حرفای تو بشم غرق یکسالمون،

 سالم که کسایی به توجه بدون داخل، رفتم و کردم پارک بیمارستان جلوی رو ماشین ناچارا

 .گذاشتم میز روی سرمو و نشستم میزم پشت و شدم اتاقم وارد شدنمی رد کنارم از و میکردن

 که االن میذاشتی حداقل نرسیدم بهم که راحت ...شکر کرمتو ...برم قربونت ...خداجون آخه
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 .باشیم خوش رسیدم بههم

 

 

 

 تو ندیدنش خونه تو باران نبود بشه این، بشه آخرش که سرم تو افتاد بود چی بچه بحث این

 .میگره تصمیمی چه نیست معلوم بعدش و روز چند

 شه تباه دارم دوست بازنم ونذارزندگیموکه کن کمک هم حاال بودی وپناهم پشت همیشه خدایا

 دوباره .بود وایستاده چارچوب توی ایمان کنم، بلند سرمو شد باعث خورد در به که ای تقه

 :گفتم و گذاشتم میز روی سرمو

 .ببند هم در تو بیا _

 :پرسید که نکشید ثانیه به

 خوبی؟ _

 :گفت که دادم تکون سرمو فقط

 گرفتید؟ رو آزمایش جواب شد؟ چی _

 :کردم نگاهش دستمو رو گذاشتم و کردم بلند سرمو

 .گرفتم آره _

 :پرسید و کرد نگاهم هول

 شد؟ چی خب ...خب _

 :گفتم و کشیدم پیشونیم روی دستمو

 .نگفتم بهش اما بارانه از مشکل _

 :زد میز روی هایضرب ایمان

 بهش؟ گفتی چی پس _

 :گفتم میکردم بسته و باز درشو که همینطور و برداشتم میز روی از خودکارو
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 .مامانش خونه رفت و شد ناراحت خیلی اونم ...اونم ...منه از مشکل گفتم _

 :گفت یهو و کرد نگام شده گرد چشمهای با

 بده؟ طالق درخواست ممکنه نیمیدو پرهام، میگفتی باید حقیقتو مریضی؟ مگه _

 اگه سنگدلیه آخر بده طالق درخواست باران بود محال خندیدم، اما حوصله بی هرچند خندیدم

 .بکنه اینکارو

 .بذاره سرپوش این رو که داره دوستم اونقدری نمیده _

 اهاشتب خریت با دوتارو این ما وقتا بعضی اما خوبه، بودن فداکار خوبه داشتن معرفت پرهام _

 .داداشم کردی خریت میگیرم

 لطفا ایمان بشه، تحقیر مامانم طرف از باز نمیخوام کردم اینکار باران بهخاطر :کشیدم آهی

 خب؟ ...من ...منه از مشکل نفهمه چیزی ماجرا این از کسی

 : داد تکون تاسف روی از سری

 .نمیگم هیچی باشه، ولی اشتباهه کارت هرچند _

 :زدم کمرنگی و جون بی لبخند

 .ممنون _

 :رفت در سمت و شد بلند جاش از

 عمل امروز درضمن .باش داشته هم زندگیتو هوای باش، خودت مراقب برم باید من خب _

 .خدافظ نره یادت داری

 :دادم تکون براش دستی

 .خدافظ ممنون باشه _

 

 

 

 به سری .بیرون رفتم اتاق از و برداشتم رو گوشی و پوشیدم روپوشمو شدم بلند رفت تا

 استرسی خوبم نهچندان حال وجود با امروز کنن، آماده عملو اتاق دادم دستور و زدم بیمارهام



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

444 

 

 دختر به عمیقی لبخند اتاقش، تو رفتم عمل اتاق بفرستنش اینکه از قبل .نداشتم عمل برای

 موهاش روی دستمو سمتش رفتم و زدم بود کشیده دراز تخت روی که سالهای شش کوچولوی

 :گفتم و کشیدم

 عموجون؟ که نمیترسی _

 :چشمام تو زد زل ترس با

 .خداس به امیدم اما میترسم _

 :یدم*س*و*ب موهاشو و خندیدم

 بهم میکنم تالشمو تمام منم هست خوشکل کوچولوی فرشته این مراقبه خدا عزیزم، آفرین _

 باشه؟ .کن اعتماد

 :داد تکون سرشو

 .دکتر عمو باشه _

******** 

 بود نیومده باران که میشد هفتهای یک برم، باال ها پله از شدم مجبور و بود بخرا آسانسور

 .ببینمش برم من بود نداده اجازه حتی و خونه

 

 

 

 خونه در به .میکردم پیدا یقین ایمان حرفهای به داشتم کم کم میزد، حرف تلفنی گهگداری

 و آوردم در کلید سریع و ملب رو نشست لبخندی خورد، مشامم به خونه از غذا بوی رسیدم که

 .کردم باز رو در

 از سمتشو رفتم و گذاشتم در جلوی همونجا کیفمو بود، مشغول بود ایستاده میز جلوی باران

 .بود شده تنگ برات دلم چقد ...آخیش _

 :آشپزخونه تو رفت و کرد باز دورش از دستمو

 .نباشی خسته ...سالم _

 :کردم نگاهش تعجب با
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 .ممنون خیلی سالم _

 :گفت و غذا کشیدن به کرد شروع

 .بخور ناهار بیا کن عوض لباساتو برو _

 رفت؟ کجا جانش پرهام کو؟ عزیزمش پس شد، گرد بیشتر چشمام

 رفتم و زدم صورتم و دست به آبی و کردم تعویض لباسامو سریع اتاق، تو رفتم و نزدم حرفی

 .نشستم باران روی به رو میز شتپ

 :گفتم روم روبه سبزی قرمه دیدن با

 .خانومی نکنه درد دستت به به _

 :گفت و ریخت خودش واسه رو برنج از کمی

 .جان نوش _

 

 

 

 برا فقط چرا نگفت؟ چرا شد؟ چی گفتنش آقایی پس کردم، نگاهش شده ریز چشمای با

 هستم؟ منم انگار نه انگار و ریخت خودش

 .شدم خوردن مشغول و کشیدم خودم برا کمی و دادم بیرون مانند فوت نفسمو و گزیدم مولب

 چند زور به اما بود شده کور اشتهام هرچند .نمیرفت کتم تو زدنش حرف لحن این هیچجوره

 :گفتم و نشستم تلویزیون جلوی مبل روی و شدم بلند خوردم قاشق

 .جان باران نکنه درد دستت بود خوشمزه _

 :آشپزخانه توی برد و گذاشت هم توی بشقابهارو یعسر

 خواب؟ از بعد یا بیارم االن چای جان، نوش _

 .کشیدم موهای توی دستی کالفه انداخت، جا رو عزیزمش باز

 .دارم کارت بشین بیا دیقه یه فقط نمیخوام هیچی _

 :گفت اعتنا بی خیلی

 .میارم چایی شستم که ظرفهارو _
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 .باال بردم صدامو تن بود شده تند تند قلبم تپش عصبانیت از

 .دارم کارت بشین بیا گفتم _

 تک مبل روی اومد و کرد پرت سینک توی رو بود دستش که دستکشهایی

 .بهش زدم زل و کردم قالب هم تو دستمو نشست، نفرهای

 خوبه؟ حالت تو _

 .انداخت بهم نگاهی

 .ندارم هم مشکلی خوبم من _

 

 

 

 .گرفت ازم رو و کشید رو مشکل کلمه قصد از

 .زدم پوزخندی

 باران؟ چیه کارات این دلیل _

 .من به کرد پشتشو و شد بلند جاش از

 این تو ...تو اما شه مادر که هست زنی هر آرزوی پرهام آقا باشه میگردی؟ دلیل دنبال دلیل؟ _

 .گرفتی من از حقو

 و شدم بلند جام از تههاگرف برق مثل عصبانیت به شد تبدیل تعجبم کردم، نگاهش تعجب با

 .زدم داری صدا پوزخند خودم طرف چرخوندمش و سمتش رفتم

 بچه دلت بشم دار بچه نمیتونم من فهمیدی که حاال میخوای؟ بچه بشی؟ مادر ...ههه _

 کنی، فکر باشی تنها گفتم آزمایشگاه بردمت التماس و اصرار با رفت یادت انگار میخواد؟

 فحش تا صد از حرفات بهخدا .کنی رفتار بدتر سنگ از خونه یبیا نه بگیری منطقی تصمیم

 رفته؟ کجا عشقت شد؟ چی بدتره

 بدون که لیلی اون کجاست کو کردی؟ فراموش عشقتو بچه بهخاطر

 نمیبرد؟ خوابش م*ا*ش*ز*ا*و*ن و الالییها

 .کرد نگاهم و آورد باال سرشو
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 .شده که قیمتی هر به میخوام بچه من _

 .کردم نگاهش مشکوک ،بود بودار حرفش

 !بدم طالقت داری توقع حتما قیمتی؟ هر به _

 :گفت و کرد بهم پشتشو دوباره

 

 

 

 .بده طالقم ...آره _

 رو گذاشتم دستمو سرم رو ریختن یخ آب سطل یه انگار خورد، سرم تو پتک مثل حرفش

 .شونش

 ؟هستی زدنت حرف متوجه باران بچه؟ بهخاطر بدم طالقت باران؟ میگی چی _

 .کرد پایین باال سرشو

 ساعت امروز کردی، راحت منو کار و زدی حرفشو خودت که بگم بهت چطور نمیدونستم _

 .باش دادگاه چهار

 .بهش زدم زل اخم با و باال آوردم سرشو دستم با ایستادم، روش به رو رفتم

 به انبار داره؟ حل راه که مشکلی بهخاطر بچه؟ بهخاطر بدم؟ طالقت راحتی؟ همین به _

 فروختیم؟ راحتی همین

 .انداخت پایین سرشو

 ...هر آرزوی باالخره میخوام بچه نمیتونم، من پرهام _

 .گذاشتم لبش روی دستمو

 کنی ولش سال یک بعد میخوای حتما هم رو بچه یادته؟ گفتی خودت بودم، تو آرزوی منم _

 دیگه باران .شه بخرا زندگیم نمیذارم بچه بهخاطر من نمیدم، طالقت من باران هان؟

 فکر بدون چرا نمیکنی؟ فکر چرا واست؟ نشد تجربه شدیم جدا بار یه شی جدا ازم نمیذارم

 .بدم طالقت عمرا دادی؟ طالق درخواست خود سر چرا میزنی؟ حرف

 :گفت و رفت جلوم از
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 .منتظرتم چهار ساعت بیار، آزمایشهارو جواب دادگاه تو _

 

 

 

 ایستاد در کنار کرده عوض لباس دقیقه چند بعد و شد اتاق اردو کردم، نگاه مسیرشو برگشتمو

 .انداخت بهم نگاهی نیم یه و کرد باز رو در

 .خدافظ _

 .کردم نگاش عصبانیت و خشم با و بستم رو در و جلوش پریدن بیرون بره اومد تا

 کجا؟ _

 .چسبید محکم کیفشو

 .دادگاه میام بعد مامانم خونه میرم _

 .ساییدم روهم دندونامو و رخوندمچ کاسه تو چشمامو

 بی انقد چرا انصافی؟ بی چقدر تو دختر بابا دادگاه، میگه این نمیدم طالق میگم من _

 میزنی؟ جدایی و رفتن حرف همش چرا نمیکنی؟ تو مقابل طرف فکر هیچوقت چرا احساسی؟

 خودتی؟ منافع فکر به همش چرا

 .کشید آهی باران

 مگه بهفکرتم همیشه من باشم، بذار شهبا احساسم؟ بی انصافم؟ بی _

 .پرهام هردومونه نفع به االن جدایی نکرد؟ فکر تو به میشه

 نفع رو جداییمون رحمانه بی که کسی به عاشقشم که کسی به خودم، به خندیدم دلم تو

 قاضی زبان از نمیگم نه اما میگفتم باید نیست، منطقی نمیکنه فکر که کسی به .میدونه

 تهمتشو من به و کرده محروم منو ازش که چیزی بهخاطر بکشه خجالت بکشه خجالت بفهمه

 .جدایی میگه طالق میگه ظالمانه اما نکرد تحقیر .میزنه

 .داره فرق خریت با معرفت اما خوبه معرفت :گفت که رسیدم ایمان حرف به
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 ت؟رف کجا باران معرفت اما خریدم، جون به رو نکرده جرم و کردم خریت من االن

 دیگه ببینم دادگاه، لحظه تا هستم پاشم ندم دستش از که گفتم اینو که میدونی خودت خدایا

 نه؟ یا کنه نگاه چشمام تو میشه روش

 .بهش کردم پشتمو و کشیدم عمیقی نفس

 .بسالمت دنبالت، میام خودم دادگاه برای اما برو _

 و دادم تکون تاسف نشونه هب سری .اومد در شدن بسته و باز صدای که گذشت دقیقهای چند

 به فروخت منو راحت چه .انداختم دیوارمون روی عکسهای به نگاهی خوابمون، اتاق تو رفتم

 پوزخندی .طالق گفت نامردی عین در اون و داشت درمان اومدنش دنیا به که بچهای ... بچه

 افتادم، تخت روی و زدم

 میخوام بچه نمیگفتم و میشدم الل کاش .بود مونده تنم تو خوابی بی روز دو خستگی

 میکنه فک و میکنه انتخاب راهو بدترین راهها بین از همیشه ...خودمه خنگ دیگه بارانه

 تو میشه روت دیگه بمیره تن این میزدی؟ حرف وقتی باران بود کجا عقلت است، عاقالنه

 کنی؟ نگاه چشمام

 سالن توی بیرون، رفتم و زدم شونه ژولیدمو موهای و پوشیدم سیاهمو دست یک های لباس

 بود شده سیاه کامال که دیدم رو کتری شدم که آشپزخانه وارد .خورد مشامم به سوختگی بوی

 زدم خونه از و کردم پرت سینک توی رو کتری و کردم خاموش گازشو نداشت، آب قطره یه

 رد اینا پرنیا خونه جلوی از داشتم .بیرون

 .سمتم اومد و زد لبخندی ون،بیر اومد آوش و شد باز در که میشدم

 خوبه؟ آبجی پرهام؟ آقا خوبی عزیز، زن برادر سالم به _

 

 

 

 .فشردم دستشو و زدم لبخندی

 .نداره حد که خوبیم انقد عالی، قربونت جان آوش سالم _
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 :گفت میگم الکی فهمید لحنم از که انگار

 شده؟ چیزی _

 .همیشه از بلندتر ...خندیدم

 .داده طالق درخواست خواهرت فقط ...نه _

 از .کرد نگاهم بیشتری تعجب با و خاروند سرشو بود، کرده هنگ انگار کرد نگاهم تعجب با

 .شونش به زدم گرفت خندم حرکاتش

 نداری؟ کاری باشم دادگاه باید چهار کردی؟ قفل چته؟ _

 .کرد باز دهن باالخره

 کرده؟ چیکار باران چیزه، _

 :گفتم پایین میرفتم که رهمینطو و زدم داری صدا پوزخند

 .خدافظ داده، طالق درخواست _

 .مادرجون خونه سمت رفتم شدم ماشین سوار بیرون، رفتم مجتمع از و بگه چیزی نشدم منتظر

********* 

 گرفتهای چهره با مادرجون .شد باز در نکشید ثانیه به زدم، در و شدم پیاده ماشین از سریع

 .زدم لبخندی کرد نگاهم

 .مادرجون سالم _

 

 

 

 .تو کشیدم و گرفت دستمو

 خوبی؟ عزیزم سالم _

 .دادم تکون سری

 .نیستم بد هی _

 .انداخت پایین سرشو شرمندگی با

 تو چی هر سنگه، انقد رفته کی به سفید چشم دختره این نمیدونم ...مادر شرمندتم بهخدا _
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 .طالق میگه فقط ادمی راست میره چپ مرگشه چه نمیدونم من .نداشته فایده خوندم گوشش

 .فشردم دستشو

 مادر از کردم محرومش من جون مادر داره حق ام شرمنده من باشید، شرمنده چرا شما _

 .شدن

 .بیرون اومد اتاقی از باران که بگه چیزی اومد مادرجون

 .سالم _

 .زدم بهش لبخندی

 بریم؟ ...خانوم سالم _

 .بریم آره :اومد جلو باران .آشپزخونه تو رفت سریع گزید لبشو مادرجون

********** 

 با های گریه ...فریاد و داد ...صدا و سر از پر شلوغ جای یه باال، رفتیم دادگاه های پله از

 ...صدا

 .بودم نذاشته توش پامو هیچوقت که جایی

 

 

 

 : گفتم و کردم باران به رو ایستادیم، خوردهای ترک رنگ سفید در روی روبه

 شه؟ تموم چی همه مطمئنی؟ _

 چاه ته از انگار که صدایی با .گرفت دلم که بود تلخ اونقدر زهرمار، از تر تلخ ...زد لبخندی

 :گفت بیرون میومد

 .هردومونه نفع به که گفتم آره، _

 .کوبیدم زانوم روی

 دنیا اصن .کنم زندگی تو بدون نمیتونم دارم دوستت من باران نیست بهخدا نیست، نفع به _

 .نمیخوام ام هلحظ یه تو به رو

 :گفت داری بغض لحن با چشمام تو زد زل قشنگ روز چند از بعد
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 .نکن منصرفم حرفات با خدا تورو _

 .شد باز در

 .داخل پاکدل آقای و سعادت خانوم _

 شدیم، اتاق وارد باران سر پشت و گرفتم محکم رو آزمایش های برگه و کشیدم عمیقی نفس

 نگاهی قاضی .نشستیم هم کنار صندلیها روی و کردیم میسال .داشت صندلی چهارتا که اتاقی

 :گفت و کرد روش روبه های برگه به

 بیارید، پسند محکمه دالیلی باید درخواستتون طبق سعادت خانوم خب _

 .میشنوم

 :گفت قاضی کنه باز لب اومد تا

 آوردید؟ هارو آزمایش که انشاءهللا _

 

 

 

 .دادم تکون سری

 .قاضی جناب بله _

 :گفت هارو برگه میکرد مطالعه که همینطور گذاشتم، روش روبه و شدم بلند

 .کنید شروع سعادت خانوم _

 :گفت و زد کیفش به چنگی باران

 .دارم دلیل یه تنها من _

 :انداخت پایین سرشو و کشید عمیق نفسی باران کرد، نگاهش موشکافانه قاضی

 .شدن پدر حق از همسرم کردن محروم _

 هایی چشم با و دادم پایین دهنمو آب ...باال پریدم جام از سرم، تو خورد نگس یه مثه جملش

 .برگردوند روشو دید نگاهمو تا .کردم نگاهش بود زده بیرون حدقه از که

 .کشید رخم به مهربونیشو که بود اون باز کرد، فداکاری که بود اون باز گرفتم، دندون به لبمو

 :گفتم کنم مخفی بغضمو داشتم سعی که جوری
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 کجا؟ ...کج از میدونستی؟ تو ...تو _

 کنیم، نگاهش دوتامون شد باعث زد میز به که ضربهای با بود متعجب من حرکات از که قاضی

 .کرد نگاهم چشمی زیر قاضی

 دادید؟ طالق درخواست شما پس _

 .زدم پوزخندی پرتی، قاضی چه گرفت خندم

 نخیر _

 .انداخت میز روی عینکشو قاضی

 

 

 

 .کردم شک کردند ذکر خانوم که دلیلی از آخه شرمنده، هاو _

 .کرد باران روبه

 کتک کرده؟ دعوا داده؟ قرار تمسخر مورد کرده؟ تحقیر شمارو اتفاق این بابت همسرتون _

 زده؟

 .داد تکون سرشو تند تند باران

 از های،بچ بی از بدم نجاتش میخوام من .نگفتن من به نازکتر گل از ایشون قاضی آقای نه _

 .بکشه عذاب من مشکل بخاطر نمیخوام .مردم تمسخر و تحقیر

 .انداخت باال ای شونه قاضی

 رسیدید؟ جدایی نتیجه به دوتون هر _

 :گفتم میلرزید حرص از که صدایی با و دادم نشون واکنش سریع

 .دادن درخواست من کردن مطلع بدون ایشون ...نه _

 :گفت باران به رو بیخیال قاضی

 آخرت؟ فحر _

 :گفت بهم کردن نگاه بدون که کردم نگاهش ملتمس و زدم چنگ صندلی دسته به

 .طالق _
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 :گفتم و شدم بلند جام از ها گرفته برق مثه

 دنیا میخوام تو بدون ...درک به ؟ کردی محرومم نمیگی مگه توئه؟ از مشکل نمیگی مگه _

 .نباشه

 .بیرون زدم بار نکبت اتاق اون از و نشدم باران و قاضی طرف از حرفی منتظر

 

 

 

 بی قلبم کردم، مخفی دستام توی سرمو و نشستم اونجا داغون و درب های صندلی از یکی روی

 .میشد منفجر درد از داشت سرم و میکوبید سینم تو محابا

 چشمای تو خورد گره چشمام و باال آوردم سرمو گرفت، قرار مچم دور سردی اما نرم دستای

 :زدم محوی لبخند .بارانم بارونی

 شی؟ جدا ازم میخوای میخوای؟ طالق _

 .قلبش رو زدم و کشیدم بیرون دستش از دستمو و کردم مکثی

 زمین؟ میذاری سرتو راحت شبا میگیره؟اونوقت آروم المصب این اونوقت _

 سر چشمام از که بود اشک سیل و ترکید بغضش بود، تلنگر یه منتظر انگار

 با و کردم صورتش قاب دستامو .بود ما روی ها چشم تمام زد، وزان پام جلوی .میخوردن

 :گفتم نمیشد خورده جوره هیچ که بغضی

 جدایی با عزیزکم باشه .میبینم اشکاتو میاد درد به قلبم که میدونی نکن، گریه باشه _

 .نکن گریه فقط میدم طالقت باشه راحتی؟

 :گفت عمیق نفس هی با .شد کمتر گریش صدای هام، زانو رو گذاشت سرشو

 رو شدن پدر حسرت نمیخوام .میگم خودت بهخاطر من نلرزون، منو دل این پرهام نکن _

 ...ب زده من از اتفاق این با نمیخوام بمونه، دلت

 .لبش رو گذاشتم دستمو و کردم بلند سرشو

 ریخب بی هفته یه بعد تو بابا بشم؟ زده ازت میتونم مگه انصاف با آخه نگو هیچی هیییس _

 بزنم؟ حرف باهات من دادی اجازه اصال بزنی؟ حرف باهام نشستی بار یه طالق میگی اومدی



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

455 

 

 دروغ فهمیدی کی از بدونم نمیخوام حاال هرچند داره، درمان مشکلمون بگم نذاشتی حتی

 

 

 

 تو بدون من بهارم ابر ...بارانم ...خانوم باران .بشیم پشیمون عمر یه نکن کاری یه االن اما گفتم

 بفهمونم؟ بهت یا بفهمی؟ اینو میتونی نمیتونم

 با و ایستادم روش روبه .شدیم بلند باهم و گرفتم دستشو میکرد، نگام داشت بر و بر هنوز

 .اتاق در سمت کشیدمش و کردم پاک اشکهاشو انگشتم

 .بریم بیا باشه طالق؟ .بخوای تو هرچی بگی تو هرچی حاال اما _

 :گفت بلند گرفت رارق دستگیره روی دستم که همین

 .نههههه _

 :گفتم اخم و انداختم بهش نگاهی برگشتم

 خیلی کنی محرومم نمیخوای گفتی وایسا، کردی که کاری پای نمیخوای؟ طالق نه؟ چی _

 .دیگه بریم بیا خب

 تاسفی حالت با و کوبیدم پام روی دستمو .بیارم در حرصشو میخواستم میکرد، نگاهم بهت با

 :گفتم

 کجایی؟ یاسی آخ .نمیرسید دادگاه به پام و داشتم بچه االن بودم یاسمن با اگه که آخ _

 منفجر بمب مثه یهو نخندم داشتم نگه خودمو زور به شد، قرمز دیدم رنگشو تغییر ضوح و به

 :شد

 .بیخود باشی یاسمن با میکنی غلط تو _

 .کردم نگاش و کردم ریز چشمامو بودم، کردنش حسودی عاشق ...خندیدم بلند

 

 

 

 که توهم .شم پدر میخوام اینکه نه مگه باشم، دیگه زن یه فکر به باید باالخره خب چرااا؟ _
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 حاال خب ...هام بچه مادر نه نه بچم، مادر بشه که کنم پیدا خودم برا یکیو باید من میریو داری

 .هست بیمارستان تو مجرد دکتر و پرستار کلی.هستن دیگه دخترای نشد هم یاسی

 :گفت باشه آروم داشت سعی که طوری و شد تند نفسهاش مریت

 کنی؟ ازدواج میخوای یعنی ...یعنی _

 :گفتم متفکرانه و کردم جمع لبامو

 خودم کنم ازدواج باید ؟ نمیگی مگه دیگه، شم پدر بتونم من بگیریم طالق میگی تو خب _

 .نمیتونم که

 :گفت که داخل برم خواستم و کردم بهش پشتمو

 .نمیخوام طالق شدم نپشیمو _

 .برگشتم سمتش و خندیدم

 سرخود چی واسه ببینی دیگه یکی با منو هم طالق بعد حتی نداری تحمل که تو بچه آخه _

 هان؟ کردی؟ رو کاری همچین درخواست

 .داد تکون سر تند تند

 ... باشی نداشته قضیه این با مشکلی تو اگه یعنی ...یعنی نمیخوام، پرهام کردم اشتباه _

 پس درخواستتو برو نمینداختم، خودم گردن داشتم اگه ندارم مشکلی :پریدم حرفش میون

 .بگیر

 

 

 

 و میزدم ضربه فرمون روی انگشتام با شه، سوار بیاد هم باران شدم منتظر و نشستم رل پشت

 و زدم استارت بگم چیزی اینکه بدون .شد سوار باران و شد باز در که میجوییدم لبمو گوشه

 .شد بلند باران صدای که گذاشتم بیرون دستمو و آوردم پایین کامل رو شیشه

 .مامانم خونه ببر منو میشه اگه پرهام _

 .نمیشه نخیر :گفتم تحکم با کنم نگاهش اینکه بدون

 سکوت موقعیت این تو نگفتم چیزی منم نگفت، چیزی دیگه اما ندیدم رو العملش عکس
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 رفتم ها پله از باران به توجه بی و کردم پارک خونه کینگپار توی رو ماشین .بود چیز بهترین

 .باال

 :گفت و زد صدام باران که بودم واحد در جلوی

 .بزنم بهش سر یه پرنیا خونه میرم من چیزه _

 و کردم نگاهش نفهمیدم حالتشو خودم که چشمهایی با نباشه، خونه االن میخواست کال انگار

 .خونه :گفتم لندب صدای با و کردم اشاره خونه به

 پرت ناهارخوری میز روی رو سوییچ داشتم، نگه باز رو در و داخل رفتم و کردم باز رو در

 کردم

 .ننداختم باران به هم نگاهی نیم حتی بیرون، رفتم و کردم عوض لباسامو سریع .اتاق تو رفتم و

 صدای که ردمک روشن رو تلوزیون و نشستم ها مبل از یکی روی و خوردم سرد آب لیوان یه

 .خورد گوشم به باران

 کنم؟ درست چی شام _

 .ساده چیز یه ...نمیدونم :انداختم باال شونه

 .باشم سرسنگین باهاش فعال بود بهتر کنم، نگاهش اصال نمیخواستم

 

 

 

 بود پام روی که دستمو .نشست کنارم که تلوزیون به بودم دوخته چشم دقت با مثال بود، الزم

 :گفت و برداشت رو

 ناراحت نیاوردی روم به حتی تو و خودمه از مشکل فهمیدم وقتی نبود، خودم دست ببخشید _

 هرچند طالق گفتم بگذری، شدن پدر از من بهخاطر تو که نمیخواست دلم .گرفت دلم شدم

 تصمیمو میزدی که حرفایی اما .راهه بهترین این که قبولوندم خودم به اما بود سخت

 قهر باهام فقط ...فقط .باشم کنارت بخوای تو که زمانی تا میدم قول هامپر شد تموم برگردوند،

 .ببخشید ...توروخدا نباش

 :گفت که نگفتم هیچی دادمو بیرون مانند فوت نفسمو
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 .لحظه یه فقط میکنم خواهش کن، نگام لحظه یه _

 که د*ی*س*و*ب و*م*ب*ل روی ناگهانی اونقدر اون و چرخید سمتش سرم ناخواسته

 .بدم نشون العملی عکس و بزنم حرف نتونستم دیگه

******* 

 خوشحالی از چسبوندم، پیشونیش به پیشونیمو و کشیدم گونش روی وار نوازش دستمو

 کردن خرج از بعد .شد مداوم درمان ماه پنج از بعد ...شد باالخره .کنم چیکار نمیدونستم

 پنج زنم شکم توی ی بچه النا که بود این مهم نبود، مهم پولش .شد پول تومن میلیون 

 .عشقمونه ثمره که ای بچه ...بارانه و من از که ای بچه ...ماهشه

 تو داشت بچه .بود شده تموم دیگه اما کشیدیم، سختی آوردنش دست به برای کلی ای بچه

 :گفتم و خندیدم .خودش و من بچه میکرد رشد وجودش

 

 

 

 .بشم فداش ...عسلمون قند ...تو منو پسر ...کن فک باران وااااای پسره، بچم میگم که من _

 :گفت اخم با اما خندید هم باران

 .دختره نخیر _

 .انداختم باال ابرومو و کردم جداش خودم از

 ظهر از بعد میکنیم؟ بحث باهم چرا اصال پسره، بچم میزنه؟ لگد چقد ندیدی ...پسره نوچ _

 .پسره واقعا ینیبب تا چکاپ میریم و میگیریم آزمایشتو جواب میریم

 .کشید اش برآمده شکم روی دستی و زد لبخندی

 نه؟ مگه نداره فرقی پسرش و دختر باشه، سالم فقط ...باشه _

 :گفتم میپوشیدم کفشامو که همینطور و کردم باز رو واحد در

 .تره مهم سالمتش ...بله _

 :گفتم لبخند با کردم بود داده تکیه در به که باران به نگاهی و شدم بلند

 .پیشت میاد زدم زنگ مامانمم به باش، خودت مراقب ...خانومی خب _
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 :گفت هول

 .پرنیاست پیش پایین که مامانت _

 .خندیدم

 .میام شب من پایین برو تو نیست سختت اگه حاال شده، بزرگ ماشاال که دایی آوای _

 .داد تکون سرشو

 .باش خودت مراقب شد دیرت برو ...باشه _

 .خدافظ باش مراقب توهم ...چشم _

 بیرون رفتم کوچه از سریع انقد .بیمارستان میرفتم زود باید درآوردم، پارکینگ از رو ماشین

 .حتما میکرد چک سرایداری نبود، مهم خیلیم نه؟ یا بستم درست رو در نفهمیدم که

 هنوزم بوده سرم پشت کوچه تو از که ماشینی کردم احساس که بودم بیمارستان های نزدیک

 بود دودی شیشه هم انقد بود، دلفینی  پژو یه .کردم نگاه ماشین به بیشتری شک با هست،

 تا اما بود سرم پشت هم بیمارستان دم تا .رانندشو بدم تشخیص نتونستم که بود زیاد فاصله و

 رو ماشین پرتی حواس با .بیاد ادمی چیزی تا کردم فک کمی رفت، شدم بیمارستان محیط وارد

 ذهنم به کمی .روم روبه آیینه به شدم زوم شدم آسانسور سوار باال، رفتم سریع و کردم پارک

 پسر ...بود دنبالم تهران که پرایدی شد، رد جلوم از فیلم مثه اتفاق چندتا که آوردم فشار

 بودن زنده ...تیموره سرهپ اون اونکه فهمیدن ...پسر اون منو دعوای ...هتل تو سیگاری

 ...تیمور

 ...تیمور آخ

 ...خودشه کار باز حتما ...کنه لعنتش خدا ...شده تموم قطعا حبسش سال یک

 .نباید ...باشه تنها نباید باران افتادم، باران یاد به که بودم اتاقم نزدیک

 و گرفتم وندند به لبمو گوشه لپتاپم، مانیتور خاموش صفحه به زدم زل و نشستم میزم پشت

 بیاره؟ اون سر بالیی نکنه ...بچم :گفتم ترس با لب زیر

 شدم اتاقش وارد بزنم در اینکه بدون .غفران اتاق سمت رفتم و شدم بلند سریع بشینم، نتونستم

 :گفتم هول و نگرانی و

 .واجبه ...باش زود ...صبح فردا تا میخوام، مرخصی ...چیزه _
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 .کرد نگاهم اخم با

 

 

 

 .اومدی که النا همین _

 .االن همین برم باید اینکه مهم اومدم کی نیست مهم :کشیدم داد تقریبا

 از عجله با و ندادم مهلت که بده دستم خواست و کرد امضا رو ای برگه بزنه حرفی اینکه بدون

 .بیرون رفتیم و برداشتم اتاقم نیز روی از رو سوییچ بیرون، زدم اتاقش

 دوسش اصال االن اما ...باران هم و من هم ...بودم عاشقش هک هوایی باز، بود مهر هوای

 .نداشتم

 ریخته های برگ و اطراف های زیبایی به کردن فکر اجازه بودو گرفته وجودمو تموم دلشوره

 .کردم حرکت خونه سمت و شدم ماشین سوار سریع نمیداد، بهم رو حیاط وسط

 رو دادگاهش روز تهدید .بود آشوب دلم اام ...نبود میکردم، چک رو سرم پست آیینه از مدام

 چیکار بفهمی میشد کاش ...برگشته االنم برمیگردم، دوباره گفت ...هیچوقت ...نمیره یادم

 .بکنه میخواد

 از دو با و نشدم آسانسور منتظر داخل، رفتم عجله با و کردم پارک خونه جلوی رو ماشین تند

 .کردنش صدا به کردم شروع و داخل رفتم و کردم باز سریع رو واحدمون در باال رفتم ها پله

 سریع پایین، بره گفتم بهش افتاد یادم که بودم خروجی در نزدیکای .نبود اما گشتم جارو همه

 ضربه اومدم ...کوبیدم در به مشت با و رسوندم پرنیا خونه در جلوی خودمو و کردم پام دمپایی

 :گفت بده رو سالمم جواب اینکه بدون و کرد منگا اخم با مادرجون .شد باز در که بزنم دومو

 .کن آرومش برو بیا میتونی پرید بود خواب بچم زدنه؟ در طرز چه این ...مادر نمیری _

 .زدم یخی لبخند

 .بیرون بریم میخواییم بیاد بگید باران به فعال کنارش، دربست میام شب بره قربونش دایی _
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 باران تا گذشت ای دقیقه چند زد، صدا بارانو و خلدا رفت و داد تکون تاسف روی از سری

 .گذاشتم جلوش هاشو کفش و گرفتم دستشو و زدم بهش لبخندی .رسوند بهم خودشو

 .بریم بپوش _

 .کرد نگاه بهم تعجب با

 خوبی؟ _

 .زدم پوزخند تقریبا

 .بگم بهت چیز یه باید بریم بیا ...عشقم عالیم _

 .وایساده همینجور ...دیگه بیا خو :گفتم و کشیدم دستشو زور به که کرد نگاهم تعجب با باز

 آسانسور با رو بیچاره زن این که نکردم فکر این به درصد یه پایین، میومد ها پله از آروم آروم

 هنوز هرچند شه، سوار کردم کمکش و کشوندمش ماشین پای تا بود بدبختی هر با .بفرستم

 بدون و نشستم فرمون پشت .میخواست احتیاط بود شیشه جنس از اما نبود سنگین بارش

 .میدادم فشار گاز پدال روی فقط بدم همش سر پشت سواالی جواب اینکه

 جون که جایی میاد، کسی کمتر که جایی شیراز جاهای زیباترین از یکی به رسوندم خودمو

 .آوردممی رو باران بود اول دفعه که جایی ...شهر مردم از دور جایی ...عاشقی برای میده

 .کرد نگام سردرگمی با پایین، بیاد کردم کمکش و رفتم سمتش

 اینجا؟ اومدیم چرا پرهام؟ میکنی چیکار _

 های برگ بودنو شده خت*ل تقریبا   که هایی درخت سمت کشیدمش و زدم ژکوندی لبخند

 .میکردن تولید رو قشنگی صدای پا زیر و بودن ریخته زمین روی پاییزیشون زرد

 :گفت اونجا یدند با باران

 

 

 

 کردی؟ پیدا رو اینجا جوری چه تو ...قشنگه چقدر اینجا پرهام واااای _

 .کردم اطراف به نگاهی و خندیدم
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 .عشاقه جای اینجا واال _

 :گفتم خنده با و کردم نزدیکش سرمو

 .میکنم شکار خوردنو عشقی شکست که خوشکلی دخترای میام _

 :گفت تحکم با و چشمام تو انداخت دهکر ریز چشماشو و توهم رفت هاش اخم

 .ببینن منو باید فقط ...منه ماله فقط تو چشمای پرهام، نکن شوخی مورد این در _

 .کردم قاب صورتش دور دستمو و شدم خم کردم، نگاش و خندیدم

 .کورن بقیه برای ...میبینن تورو فقط ها چشم این _

 .کرد فرو سینم تو سرشو و اختاند م*ل*غ*ب تو خودشو و کرد شوق سر از ای خنده

 .بگی چیزی یه بود قرار _

 .کردم نوازش سرشو روی و خندیدم

 .کنیم خلوت میخواست دلم خب ...بود یعنی نبود، مهمی چیز کن ولش هیچی _

 .کرد نگاهم موشکافانه و آورد باال سرشو

 زدی؟ کارتو قید کنیم خلوت اینکه واسه فقط _

 .زدم براش چشمکی

 .کارمی از تر مهم تو خب _

 

 

 

 خش خش که همونایی ...خشک های برگ روی زدن قدم کردیم شروع باهم و گرفتم دستشو

 سفت که بودیم جاده اون آخرای .شدن پهن پاهامون زیر فرش مثه که همونایی میدن، صدا

 .چسبید دستمو

 پرهام؟ _

 .م*د*ی*س*و*ب روسریشو روی

 دلم؟ جان _

 :گفت کنان من من و کرد مکثی
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 کنم؟ انتخاب من رو دخترمون اسم میشه میگم ...میگم چیزه _

 .دادم قلقلکش و خندیدم

 .که چیه نفهمیدیم که هنوز _

 .کرد کوتاهی خنده

 باشه؟ ...من بود دختر اگه بگو اسمشو تو بود پسر اگه خب _

 .دادم تکون سرمو

 براش؟ کردی انتخاب چی ببینم بگو حاال ...باشه _

 :گفت ذوق با

 تا گشتم کلی نذاشته، کسی آشناها از اما ...من اسم به نه میاد تو اسم به نه که یهاسم خب _

 .کردم انتخاب رو ویدا من پرهام ...پرهام .بشینه دلم به اسمی

 به نه و میاد من اسم به نه که حرف این گفتن با .بودم نشنیده هم زیاد بود، قشنگی اسم ...ویدا

 تموم .انداختم کار به مخمو و کردم جمع لبمو باشه، دختره شبیه باید پسره اسم یعنی تو اسم

 

 

 

 سرجام .نمیاومدن ویدا به اما گذروندم جلوم از رو بودم شنیده و بودم دیده که هایی اسم

 لبم رو نشست لبخندی ...بود ونداد اسمش داستان، یه توی شخصیتی یه به افتاد یادم ایستادم

 .برگشتم باران سمت و

 ؟ چطوره ...دوندا و ویدا _

 .مالید بهم دستاشو زد برق چشماش

 .عاااالیه _

 .زدم بهش چشمکی

 .ونداد یا میشه ویدا ببینیم ...بگیریم جوابشو بریم دیگه خب _

 .گرفت دوباره دستمو خوشحالی با

 .بریم آره آره _
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 تو ببرمش میخواستم که بود بار اولین برای بیمارستان، سمت رفتیم و شدم ماشین سوار

 بخش میرفتیم باید...باال رفتیم یواش یواش ها پله از میکردن، تعجب همه قطعا .مارستانبی

 به حتی کردم ازدواج ندادم لو و گذشت نیم و سال یک میکردن، نگامون تعجب با همه .زنان

 هم بخشمون سوپروایزر زاده فیلی خانوم شدیم آسانسور سوار تا .نکردن شک دستمم توی حلقه

 .کرد من به نگاهی لبخند با ،شد سوار سریع

 نداشتید؟ مرخصی مگه ...دکتر آقای سالم _

 :گفتم و زدم لبخندی متقابال منم

 بیارمش گفتم داشتن کامل چکاپ به نیاز همسرم خب اما چرا ...خانوم سرکار سالم _

 .خودمون بیمارستان

 

 

 

 .کرد باران ای اشاره شد، گرد هاش چشم

 همسرتون؟ _

 :گفتم و خندیدم

 زاده فیلی خانوم هم ایشون جان باران ...همسرم جان باران بودم نکرده معرفی ...بله اووو _

 .بخشمون سوپروایزر

 .کرد دراز سمتش دستشو باران

 .خوشوقتم _

 .داد دست گیجی با

 .همچنین _

 ازش خدافظی بدون .اومده فضولی برای فقط میدونستم ایستاد، آسانسور که بگه چیزی اومد

 .دادن وقت بهمون سریع و باهام بودن آشنا سونوگرافی، قسمت رفتیم و یرونب اومدیم

 خوشحالی از قلبم ایستادم، مانیتور روی روبه تختش پایین منم و کشید دراز تخت روی باران

 کشید، باران شکم روی رو مخصوص دستگاه و نشست میزش پشت دکتر خانوم .میزد تند تند
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 لبخندی میخورد، تکون داشت .شد پیدا مانیتور تو بچه سفید و سیاه تصویر نکشید ثانیه به

 .زدم

 نه؟ دیگه پسره دکتر خانوم _

 .خندید دکتر

 .میگم تبریک ...پسره ...بله اما میخوره وول خیلی اینکه وجود با _

 :گفتم ای پیروزمندانه لحن با و داد باال ابرومو و کردم نگاه باران به خنده با

 

 

 

 .وندادمونه _

 .خندید نبارا

 .برم قربونش _

 :دکترگفت که میدیدم هاشو خوردن تکون داشتم هنوز

 کنید؟ گوش قلبشو صدای میخوایید دکتر آقای _

 .حتما آره :دادم تکون سرمو تند تند ذوق با

 ...صدا هم بود تصویر هم مانیتور سمت گرفتم و آوردم بیرون گوشیمو بشه پخش صداش اومد تا

 .قلبش تاپ تاپ صدای داشت آرامشی چه عشقم، و من وجود از ریپس ...پسرمون قلب صداس

 گوشه فریاد یه از جلوگیری برای ذوق از کنم، گوش قلبشو صدای و بشینم فقط میخواست دلم

 .دلنشین آهنگ اون به سپردم گوش دوباره و گزیدم لبمو

 زندگیمو امید موبچ قلب صدای راحت بتونم و بگیره آروم دقیقه یه تا قلبم روی گذاشتم دستمو

 گوشیمو .شد بلند و کرد خاموش رو دستگاه دکتر که بود نگذشته ای دقیقه چند هنوز بشنوم،

 .شه بلند و کنه درست لباسشو کردم کمکش باران، سمت رفتم جیبمو تو گذاشتم و بستم

 و گرفتم ازش هارو آزمایش برگه و کردم دکتر روبه بیرون، رفتیم اتاق اون از و گرفتم دستشو

 :گفت که کردم تشکر

 .دارن حد از بیش مراقبت به نیاز اما بچه مادر هم سالمه بچه همه خداروشکر دکتر آقای _
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 سعی .باشن تنها زیاد نزارید باشید باهاشون رو بیشتری زمان شدن، ضغیف خیلی همسرتون

 در و بدید قرار اختیارشون در رو میخوان هرچی .بدید بهشون بیشتری مقوی غذاهای کنید

 .نکنه آمد و رفت پله از هم زیاد کم اما بکنه روی پیاده آخر

 

 

 

 .کردم پایین باال سرمو زدم لبخندی

 .خدانگهدار ممنون ...حتما چشم _

 به ایمان صدای که میرفتم راه کنارش و گذاشتم کمرش پشت دستمو بیرون، اومدیم اتاق از

 .خورد گوشم

 .وایسا ...وایسا ...پرهاممم _

 پیدا چیزی بزرگ رنگ سفید خرس اون جز به اما ایستاد روم روبه دقیقا گشتیم،بر سمتش

 .نبود

 .ببینم خودشو تا زدم کنار اونو سر و خندیدم

 ایمان؟ گرفتی چیه این _

 .خودش به چسبوند بیشتر و خندید

 انشااهللا؟ دیگه پسره فقط میمونه خودم دست بیاد دنیا به تا ...عموئه عشق برا _

 .دیدخن باران

 .پسره ایمان آقا آره -

 :گفت یهویی باز ایمان که داخل رفتیم باهم رسید، آسانسور لحظه همون

 .بخوره داداشم اسم به پوریا بذارید اسمشو _

 .انداخت باال شونه باران

 .شده انتخاب قبال اسمشون نخیر _

 :گفت بود نشنیده انگار که ایمان
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 نه ...پویان بذارید قدیمه اینم نه اوه ...پرویز بذارید نیس وبخ پدرام نه ...پدرام بذارید نه نه _

 .پوریا بذارید ...بهتره پوریا همون

 :کردم نگاش عصبی

 توچه؟ به آخه د _

 .خندید

 .میشی عصبی چرا کردم شوخی حاال خو _

 .شد جدا ازمون خدافظی یه با دستمو داد رو بزرگ خرس اون ایمان رسیدیم که همکف طبقه

 :گفتم باران به رو که بودیم شده دور یمارستانب از کمی

 براش؟ بخریم چیز چندتا بریم بارانی میگم _

 .برگشت سمتم و خندید

 .مادرزنه دوش روی اول بچه سیسمونی عزیزم _

 .دادم تکون دستمو تند تند

 .دیگه کس هیچ نه بخرم بچمو های وسایل و لباسا خودم میخوام ...نه نه _

 .کرد نوچی

 ...جان هامپر آخه _

 ها سیسمونی بهترین از یکی میدونستم که خیابونی توی پیچیدم و کردم عوض رو دنده

 .کردم غلیظی اخم اونجاست،

 ...که نداره آخه _

 .انداخت باال ای شونه

 

 

 

 .میکنی اخم چرا ...برو حاال خب _
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 .خندیدم

 .کنم اخم میاد خوشم _

 نگه سیسمونیه جلوی بعد دقیقه ده .رگردوندب روشو و گفت ایشی انداختو بهم نگاهی برگشتو

 :گفتم باران به رو و داشتم

 .شو پیاده دیگه خب _

 و کردم قفل رو ماشین سریع منم شد، پیاده و برداشت کیفشو حرفی بدون و داد تکون سری

 سطح او از و فشردمش محکم میگرفتیم، همدیگرو دست باید حالتی هر در .سمتش رفتم

 میکرد کار چشم تا کشید، سوت سرم شدیم که فروشگاه وارد .باال رفتیم اه پله کنار شیبدار

 ست های لباس که کنیم شروع کجا از ببینم تا چرخوندم نگاهمو .بود نوزاد لوازم و لباس فقط

 بردم، ها قفسه اون سمت و کشیدم رو باران دست .کرد جلب توجهمو میزه ریزه وارنگ و رنگ

 از یکی به .زد برق چشمام بود دستم کف اندازه یکیش حتی که لوکوچو های لباس اون دیدن با

 .کردم اشاره ها بسته

 رو روش که رو خرس اون یاسی، و سفید ...کوچولوئه و نازه چقد ...توروخدا نگا اینو باران _

 .خوشکله چقد وای ببین

 .خندید باران

 .دار برش ...نکن ذوق انقد خب _

 .کردم هاش سایز به نگاهی

 .ها بزرگه براش یکش شماره بارانی نه _

 

 

 

 .خندید بلندتر اینبار

 بی ...رشده درحال همش بچه چون باشیم، داشته باید اما نمیپوشه االن که اینارو عزیزم _

 .بردار رو سه تا صفر از طرح همون از زحمت

 .برداشتم رو گفت که همونایی و گفتم آهایی و دادم باال ابرومو
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 که رنگ آبی بچگونه کمد و تخت بود، شده رنگ که اتاقی چیدیم تاقشا توی رو وسایل تموم

 اسباب از بود پر اتاق تمام بود، برقی ماشین و کالسکه و کریر اتاق طرف یه .بود اتاق همرنگ

 تمام هفته یک توی .قد نیم و قد های لباس از بود پر کمد کل ...وارنگ و رنگ های بازی

 خاموش رو چراغ و انداختم اتاق کل به بار لذت نگاهی ودیم،ب چیده و بودیم خریده رو وسایل

 آشپزخانه سمت رفتم اومد، آشپزخانه از توقی و تق صدای .بیرون رفتم و بستم رو در و کردم

... 

 و جلو رفتم و زدم تاسف روی از سری .میذاشت کابینت توی رو وسایلی داشت که بود باران

 .گرفتم دستش

 برو برو بگو بهم داری کاری هر هستم من که وقتی میدی؟ سختی خودت به انقد چرا خب _

 .میارم میوه و چای من بشین

 .زد قشنگی نمایی دندون لبخند

 .مرسی ...چشم _

 فنجون از یکی .نشستم کنارش و بیرون رفتم و گذاشتم سینی توی و ریختم چایی فنجون دوتا

 .دادم دستش هارو

 باران؟ میگم _

 :گفت مکث لحظه یه بعد

 

 

 

 جانم؟ _

 :گفتم ای زده خجالت لحن با و انداختم پایین سرمو

 نکنی؟ مسخرم میدی قول بگم چیز یه اگه میگم _

 .داد تکون سر جدی خیلی

 بگو؟ ...قول _

 .کردم نگاهش چشمی زیر و کشیدم عمیقی نفس
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 از شتربی اونو که اینه منظورم منظورم نکنی؟ فراموش منو اومد بهدنیا ونداد وقتی میشه خب _

 باشه؟ باش نداشته دوست من

 گرد چشمای با ...کردم نگاهش و باال بردم سرمو نشده، متوجه کردم فک بود سکوت دقیقه یه

 خنده زیر زد بود جرقه یه منتظر انگار دادم، تکون شده چی نشونه به سرمو .میکرد نگاهم شده

 :گفت هاش خنده بین و

 میکنی؟ حسودی هم خودت بچه تو یعنی _

 :گفتم تحکم با و کردم ریز ماموچش

 خیر نه _

 :گفت ای بامزه لحن با و دستم به زد

 .میکنی حسودی _

 :گفتم میلرزه یا عصبیه نفهمیدم خودم که لحنی و برگشتم سمتش اخم همون با

 شد؟ خوب ...میکنم حسودی آره

 .زد شونم به شونش با و کرد ای خنده

 

 

 

 .شد خوب اوهوم _

 :گفتم هام خنده بین نخندم نتونستم گرفت، خندم حرکتش از

 .دادیا قول بارانی _

 .گذاشت بازوم روی سرشو

 .قول قول _

 میز روی رو خالی فنجون خورد، گوشم به باران خمیازه صدای که میخوردم چاییمو داشتم

 .کردم خمارش صورت به نگاهی و گذاشتم

 .بریم پاشو ...دانشگاه شما هم بیمارستان برم باید من هم که صبحم بخوابیم، بریم پاشو _

 به و کردم درست رو تخت روی اتاق، سمت رفتیم و شدیم بلند و گذاشت دستم توی دستشو
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 سرشو و کشیدم دراز کنارش و کردم خاموش رو المپ سرش پشت .بخوابه کردم کمک باران

 .بستم چشمامو و گذاشتم بازوم روی

 تو و شدم بلند کشدار خمیازه یه با حوصله یب کردم، باز زور به چشامو گوشیم آالرم صدای با

 از و کشیدم عمیق آهی .بود نیم و هفت تازه انداختم، دیوار روی ساعت به نگاهی .نشستم جام

 سرمو و نشستم میز پشت و شدم آشپزخانه وارد زدمو صورتم و دست به آبی پایین، رفتم تخت

 :گفت خنده با باران .گذاشتم روش

 .خیرب صبحت آقایی سالم _

 گذاشت جلوم که رو چای فنجون دادم، دستم دادن تکون با جوابشو که میاومد خوابم انقد

 که همینطور و نشست جلوم دانشگاهش های لباس با باران .کشیدم ای خمیازه و نشستم صاف

 :گفت میگرفت لقمه

 

 

 

 .اونجا بیا شب اینا، باباجون خونه میرم ظهر ...جان پرهام میگم _

 .چشم :دادم پایین رو ام لقمه

 .کنم عوض لباس برم تا شدم بلند و کشیدم سر چایمو و خوردم دیگه لقمه چندتا

 .بیرون رفتم و کردم شونه موهامو و پوشیدم مشکی شلوار یه با ای سورمه پیراهن یه سریع

 .بودم شده عاشقش بدجور نیومده هنوز که وندادی ونداد، اتاق برای کشید پر دلم

 سریع آسانسور بیرون، رفتم و کردم نگاه اتاق کوچولوی های بچه های عکس و اقات به لبخند با

 .شد کشیده توهم اخمام دلفینی  ماشین اون به افتاد یادم ناخواسته شدیم که سوار .رسید

 .کرد نگام تعجب با باران گرفت درد پیشونیم که اونقدر

 خوبی؟ شد؟ چی _

 .زدم محوی لبخند

 .اینا بابا خونه میبرمت دنبالت میام خودم بزن زنگ رظه باران میگم ...آره _

 .باشه :داد تکون سری
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 زیر و بودم کرده زیاد آهنگو صدای بیرون، رفتم و آوردم بیرون پارکینگ از رو ماشین سریع

 لب

 ...مهر  خوندم تاریخشو و انداختم ماشین جلوی مانیتور به نگاهی .میکردم زمزش

 حتما پس .بود تولدم افتادامروز یادم کردم فکر که کمی ه،خاصی روز امروز میکردم احساس

 که باران به نگاهی لبم رو نشست لبخندی ناخودآگاه ما، خونه بره میخواد همین بخاطر

 تصادفی عشقم کردیم، تصادف باهم موقع همین پیش دوسال .انداختم بود کتاب تو حواسش

 .داشتم دوست تصادفیمو شقع عشقو این داشتم، دوسش اما بود پرتنش هرچند .بود

 

 برداشتم همیشگیم عادت طبق دستشو ایستادم، دانشگاهشون روی روبه

 :گفتم و ش*م*د*ی*س*و*ب

 گلم پسر و خودت مواظب میشی رد خیابون از داری بایستم، در جلوی نتونستم شرمنده _

 .عشقم باش

 .داد تحویلم زیبایی لبخند

 .میزنم زنگ بهت ظهر ...چشم _

 .نشه دیرت برو ...عزیزم باشه :مزد پلکی

 احساس بزنم استارت خواستم که همین .رفت و داد تکون بهم دستی شد، پیاده و کرد باز رو در

 میشد رد از داشت آرومی به برگشتم، سمتش .کنم نگاه بارانو میگه گوشم تو چیزی کردم

 بود، نشد رد هنوز انبار و بود باال سرعتش .شد پدیدار ماشین همون که برگردونم رو اومدم

 صدای بدم انجام کاری یا کنار برو باران بگم خواستم تا و پایین پریدم و کردم باز ماشین در

 شه، واضح مقابلم تصویر تا زدم پلک بار چند .پیچید گوشم توی جیغی صدای و ماشین بوق

 بارانی بود مقابلم که چیزی تنها ...نبود ماشینی .نمیزد قلبم دیگه انگار ...میلرزید بدنم تمون

 و انداختم سستم پاهای روی جونمو بی تن .نمیخورد تکون و بود افتاده زمین روی که بود

 ...میاومد باال سختی به نفسم ...بود خون سرش دور تا دور کشیدم، زمین پخش باران سمت

 تکون داشت هاش پلک .انداختم کنارش خودمو و زدم کنار بودنو باران دور که نفری چند

 میخواست انگار .گرفتمش ش*و*غ*آ تو گذاشتمو آلودش خون سر زیر دستمو میخورد،
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 بگه، چیزی

 

 

 

 شده جمع هام پلک پشت که هایی اشک به .بودم داده دست از تکلممو قدرت که من برعکس

 جونشو بی چشمای .افتاد باران زخمی صورت روی قطره اولین دادم، خوردن سر اجازه بودن

 ...بچه ...ب ...بچم ...پرهام ...پر :کرد باز لب زور به و کرد باز نیمه

 که مزاحمی و گرم اشکای ...کنم کاری باید شدم متوجه تازه انگار بست، چشماشو و گفت

 متعجب و ناراحت گاها که افرادی به کردم، نگاه رو باال و کردم پاک بودنو کرده تار دیدمو

 نگاهم

 .باشید زود ...آمبوالنس بزنید زنگ خداتورو :زدم داد یکیشون به رو .میکردن

 برام نیست معلوم که همسری .همسرم معصوم صورت به شدم خیره گرفتم، پایین سرمو

 و ریختم اشک مهابا بی و پیشونیش روی گذاشتم پیشونیمو و بردم پایین سرمو ...نه یا میمونه

 .پیشم از نرو بارانم ...بارانم نکن ترکم :کردم زمزمه

 و گرفتم رو باران دست و زدم پس هامو اشک پیچید، گوشم تو آمبوالنس آژیر صدای

 دیگه یا بودم؟ سبک انقدر یعنی کرد، بلندم و گرفت قرار بازوم دور دستی .م*د*ی*س*و*ب

 .کردن آمبوالنسش سوار و گذاشتنو برانکارد روی باران داشتن، نگه کناری منو نداشتم؟ جونی

 باران کنار دویدم آمبوالنس سمت کردمو جمع بودنو چیهر اما داشتم زور چقدر نمیدونم

 .خوندم رو و بودم بلد دعا هرچی کردن، حرکت و نگفتن چیزی احوالم حالو دیدن با .نشستم

 صدامو زودتر کاش ...میخواستم عشقمو تنها ...زنمو نجات خدا از و میفرستادم صلوات زیرلب

 .بود بارانم پی فقط چشمم میریختم، اشک فقط حرف بی .میشنید

 اتاق پشت رسیدیم عمل، اتاق به میشه منتقل داره و افتاده تخت روی جون بی که بارانی

 برآورده زود ها کاش این همه کاش .میشد کاش یعنی ...داخل میرفتم کاش ...عمل

 رد چشمام جلو از ای لحظه یک اتفاقات تمام .بستم چشامو و دیوار به و دادم تکیه میشد،
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 من خدایا .گذاشتم زمین روی سرمو و انداختم زمین روی خودمو نداشتم ایستادن نای شد،

 .زندگیمه ...عشقمه ...همدلمه و همدم که بارانی ...میخوام تو از بارانمو سالمتیه

 باز اشکیمو چشمای الی زور به نشست، شونم روی دستی کردم احساس که بودم خودم عالم تو

 چیزی کردن خبر رو پلیس که خوب چه زدم، پوزخند دلم تو .پلیسه فهمیدم لباسش از کردم

 :گفت که نگفتم

 ؟ دارید خانوم این با نسبتی چه شما _

 .کردم خفه بغضمو

 .همسرمه ...هم _

 :گفت ناراحتی لحن با شد درهم اش چهره

 سوال چندتا دارید وقت فقط شه، خوب حالشون زودتر هرچه امیدوارم ...متاسفم خیلی _

 ن؟ازتو بپرسم

 شدم منتظر و دادم تکیه دیوار به سرمو نشستم، ها صندلی روی و شدم بلند جام از حالی بی با

 :پرسید عمیق نفس یه و مکث یه بعد .بپرسه رو سوالش

 دیدید؟ رو کرد برخورد همسرتون به که رو ماشینی شما _

 :پرسید دوباره .دادم تکون سرمو بله نشونه به و دادم پایین دهنمو آب

 بود؟ رنگی چه _

 اومد یادم اینو تا رنگ، دلفینی  پژو یه کردم تداعی ذهنم تو رو صحنه و کردم فک کمی

 .ساییدم هم روی هامو دوندون و دادم بیرون نفسمو حرص با و کردم باز چشمامو

 _ .دلفینی 

 

 

 

 .بزنم تهمت نمیخواستم ...نبودم مطمئن اما بود ماشین مدل این ...کیه نگفتم
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 .رفت و نگفت چیزی هم پلیس بستم، دوباره چشمامو و گفتم اینو

 دکتری سمت رفتم و شدم بلند جام از سریع شد، باز یواشی در الی اما گذشت چقدر نمیدونم

 .دادم تکون جلوش دستمو هول .بود اومده بیرون جراحی های لباس با که

 چطوره؟ حالشون ...بچم ...همسرم دکتر ...دک _

 یعنی کار این معنی میفهمیدم بودم پزشک خودم انداخت، پایین شوسر و انداخت بهم نگاهی

 زور به که صدایی و بود گلوم تو که بغضی با لرزید چونم شد، جمع چشمام توی اشک چی؟

 :گفتم شنید میشد

 تموم؟ دکتر _

 .زد شونم به دستی دکتر

 ...متاسفم _

 یعنی ...نیست باران دیگه عنیی ...شد تموم یعنی ...متاسفم دستم،گفت روی ریخت رو پاکی آب

 .رفت دیگه

 پر لحن همون با .ببینمش واضح تا زدم پلک چندبار گرفتمش، و رفتم سمتش وجود این با اما

 :گفتم بغضم

 دوتاشون؟ دکتر _

 .داد تکون سری دکتر

 

 

 

 مورد در اما .خورده سرش به بدی ضربه کماست، تو اما رفت پیش خوب همسرت عمل _

 وارد هم رحم به همینطور و شکم به ضربه شدن پرت زمین روی وقتی فانهمتاس ...فرزندت

 .شده

 ندارم پسری دیگه بده، ادامه نبود هم نیازی .میدونست مقصر خودشو انگار خورد، حرفشو ادامه

 .اومد وجود به درمانی مختلف های روش و درمان راه هزار با که پسری

 و گرفتم باال سرمو میریختم اشک که همینطور ودب رفته دکتر انداختم، روم به رو به نگاهی



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

476 

 

 :کردم زمزمه

 حسین امام به تورو گرفتی، خونمو چراغ بشه بود قرار که پسری ...پسرمو ...بچمو خدایا _

 زنمو

 .برگردون بهم

 زندگیمو میمردم کردم،کاش نگاه بود شده وصل دستگاه چند به که بارانی به شیشه پشت از

 .دلم به شد حسرت که پسری ...پسرم و باران بدون گذشت، روز سه .نمیدیدم وضعیت اون تو

 کنار ها صندلی از یکی روی عقب، رفتم و کردم پاک گونمو روی خورد سر که اشکی

 مادرجون

 دانشگاه خوده جلوی روز اون کاش میاومد، هوش به کاش.دادم تکیه دیوار به سرمو و نشستم

 زیبای و آروم صدای ...آشنا صدای یه میکنه، صدام کسی کردم احساس .بودم کرده پارک

 .نبود بارانم ...نبود .کردم نگاه اطرافمو و کردم باز چشمامو سریع ...بارانم

 چشمم توی شد جمع اشک .انداختم راهرو توی نگاهی سردرگمی با بود، گوشم تو صداش اما

 .گرفت قرار شونم روی دستی که گزیدم لبمو گوشه و پایین انداختم سرمو

 بود گلوش تو که بغضی با .کردم نگاه مادرجون گرفته اما آروم چهره به و گرفتم باال سرمو

 :گفت

 خوبی؟ جان؟ پرهام شده چی _

 

 

 

 .کردم نگاش میزد موج توش اشک که چشمایی با و کشیدم باال بینیمو

 نشونم خودشو اما هست انگار گوشمه تو صداش همش ...تنگه دلم گرفته، دلم فقط خوبم آره _

 .شده تنگ براش دلم بدجور مادرجون .نمیده

 .کشید سرم به دستی

 نخوندی؟ نمازتو ظهری پاشو .بخواه خدا از شو شفا باشه خدا به امیدت عزیزم، بزرگه خدا _

 برو

 .گرفت آروم دلت یکمی شاید بخون نمازتو هست وقت تا
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 بلند شد تموم نمازم اینکه زا بعد نمازخانه، سمت رفتم و شدم بلند جام از و دادم تکون سری

 :گفتم لب زیر و کردم بلند دستامو و ایستادم و شدم

 بهم نبودشو طاقت و صبر یا .میخوام کمک ازت میکنم، صدات دارم هست حواست خدایا _

 دست از غم کردم تحمل اما کارات این تو هست حکمتی چه نمیدونم خدایا خودشو، یا بده

 نفسم که میدونی خدایا کنم، تحمل هم همسرمو دادن دست از غم نمیتونم دیگه .بچمو دادن

 .برگردون بهم همسرمو خدایا بنده نفساش به

 صاف لباسمو آستین داشتم بودو پایین سرم بیرون، زدم خونه نماز از و گفتم آمینی لب زیر

 .خورد گوشم به شادی صدای که میکردم

 .مژده مژده پاکدل آقای _

 .لبم روی نشست لبخند اما چرا دونمنمی بود، سرم پشت از صدا

 و اومد سمتم لبخند با اون اما شد، خشک لبخندم پلیس مامور دیدن با و چرخیدم عقب به

 .کرد سالم و داد دست

 .کردم نگاهش متعجب

 ؟ افتاده اتفاقی _

 .شد تر پهن لبخندش

 .کردیم دستگیر رو پسرش و تیمور ...بله _

 .زدم محوی لبخند

 کردن؟ اعتراف چیه؟ حکمشون خب ...خوب چه _

 .داد تکون سری

 .داد لو رو چی همه پسرش اما نداد، پس نم نه که تیمور _

 .کردم نگاهش هول و سوالی

 گفت؟ چی خب؟ _

 :گفت ای متفکرانه حالت با و داد باال ابروشو

 زهرشو تا و ایه کینه تیمور میگفت پسره نبودم، همراهش من اما زده عمد از تیمور گفت _
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 .نمیشه آروم نریزه

 .زدم پوزخند کرد سکوت

 آرومه بیمارستان، گوشه انداخته زنمو و کشت که بچمو شد؟ راحت ریخت زهرشو دیگه خب _

 االن؟

 .گرفتم فاصله ازش قدم یه و بهش کردم پشتمو

 .خدافظ بمیره تا بمونه تو اون انقدر میدم، رضایت نه و میخوام دیه نه من سرکار _

 .باشه تیمور پدرش که پسری بیچاره .شد کم شرش باالخره شدم، ورد ازش عجله با

 .کشیدم روش چادرشو و شدم نزدکش بود، برده خوابش ها صندلی روی مادرجون

 

 

 

 .سمتش رفتم سریع بیرون اومد باران اتاق از پرستاری

 ببینمش؟ میشه

 .داد تکون سری

 .نمیشه میدونید که خودتون _

 :گفت که کردم نگاش ملتمس

 .بیرون بیایید زود فقط اما برید خب _

 .ممنون باشه :زدم لبخندی

 .سرش باالی رفتم و زدم کنار رو پرده و کردم تنظیم کالهشو پوشیدم، رو مخصوص های لباس

 که دستایی به ...بود بسته که چشمایی به ...برفش مثل سفیده کردم، سفیدش صورت به نگاهی

 سرش روی دستمو و زدم صورتش به لبخندی .نبود دستش توی حلقه از خبری و بود کنارش

 .کشیدم

 خانوم باران بارانم بود؟ شده تنگ برات دلم چقدر میدونی ...عزیزکم سالم ...خانومم سالم _

 هام لحظه که میدونی نزاریا تنهام وقت یه بارانی کنی؟ باز قشنگتو چشمای نیس وقتش دیگه

 بارانم .خوشه بودنت به فقط من دل که میدونی نمیتونم .تو بی سیاهه زندگیم تو بی تباهه



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

479 

 

 .میکشه داره رفتنت فکر منو که برگرد و بازکن چشماتو جونم از عزیزتر

 و شدم خم کرد، خیس صورتمو کل اشکام .ترکید گلوم تو بغض بگم، چیزی نتونستم دیگه

 :گفتم آروم و م*د*ی*س*و*ب رو بود پیچی باند که پیشونیشو

 دیگه یعنی .کنن اذیتمون بخوان که نیستن دیگه شدنا، دستگیر پسرش و رتیمو باران راستی _

 .نمیذارم من

 

 

 

 باز چشماتو زود بده قول برم، باید من خانومی خب :انداختم سرتاپاش به نگاهی و ایستادم صاف

 .نازم گل خداحافظ ...پیشم برگردی و کنی

 رو پرنیا آوشو بستم که رو اتاق در بیرون، رفتم و م*د*ی*س*و*ب دستشو و کشیدم آهی

 راهرو توی نگاهی .دادم دست هروشون با سمتم، اومدن و شدن بلند جاشون از دیدنم با .دیدم

 .کردم نگاهشون سوالی نبود مادرجون چرخوندم

 کو؟ مادرجون _

 .کرد دستی پیش آوش

 .خونه ببرمش تا ماشین تو بره بودگفتم خسته _

 .گذاشت شونم روی دستی پرنیا انداختم، پایین سرمو گفتمو آهایی

 .میمونه اینجا آوش ...خودتو کردی هالک روزه سه خونه برو شما داداشی _

 .زدم جونی بی لبخند

 .راحتتره خیالم باشم خودم ...آبجی مرسی _

 .پاشو ...بهمون میگه آوش شد خبری اگه بریم بیا داداش؟ داره فرقی چه خب _

 :گفت بود ساکت موقع اونو تا که آوش

 .میام و میرسونمتون پاشو، میگه درست پرنیا _

 :گفتم دلم تو و کردم باران اتاق به نگاهی

 .میام زود بارانم میرم _
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 .شدیم مجتمع وارد باهم و کردم باز رو در بیمارستان، رفت خودش و خونه رسوند مارو آوش

 بی

 به ای گریه صدایی آوش و نیاپر خونه روی روبه باال، رفتم ها پله از مادرجون و پرنیا به توجه

 لبم، رو نشست لبخند من اما دلخراش شاید و بود جیغی جیغ که ای گریه صدای .خورد گوشم

 محکم و کردم مشت دستمو براش، رفت ضعف دلم .خواهرم ماهه سه دختر بود آوا گریه صدای

 .داخل رفتم و کردم سالمی کرد باز رو در بابا نکشید ثانیه به .زدم در

 .کنه آرومش تا میرفت راه مدام و بود کرده ش*ل*غ*ب مامان آوا، اتاق سمت رفتم ستیکرا

 بغلش تو از رو آوا و رفتم مامان سمت اما میخواد مادرشو آغوش االن بچه که میدونستم

 م،*ل*غ*ب تو خوابوندمش و گذاشتم بازوم روی رو کوچولوش سر .بیرون کشیدم

 ...ماهه سه آوای موندمو من بیرون، رفت اتاق از صدا بی مامان .شد آروم ناباوری عین در

 دست

 بهم آرامشی چه .یدمش*س*و*میب مدام و میکردم نوازش رو سفیدش و کوچولو های

 فشارش م*ل*غ*ب تو رو آوا .نشستم اتاقش از خالی گوشه کوچولو، فندق این کرد منتقل

 :گفتم و دادم

 گرفتنش، ازم ندارم دیگه اما داشتم؟ کوچولو سرپ یه منم میدونستی تو ...دایی عشق ...آوایی _

 مثه .ها رفته که نشه غصت من مثه وقت یه دایی آوا بود، ونداد اسمش .داشتم دوسش خیلی

 صدای من .شنیدم قلبشو تاپ تاپ صدای من که، نکردی حسش تو براشا نکنی گریه من

 مقام از که روزه سه االن .نیست که روزه سه االن اما ...دیدم خوردناشو وول شنیدم، لگداشو

 بابات مامان میکنی گریه وقتی میدونی باشه؟ نکن گریه دیگه جون دایی شدم خلع پدری

 .میگیره دلشون
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 بود، رنیاپ بغل تو آوا .نباشه تار دیدم تا زدم پلک چندبار رفت، م*ل*غ*ب تو از کردم احساس

 .زد لبخندی پرنیا

 بهش؟ گفتی چی داداشی خوابید _

 .شدم بلند جام از و کردم پاک تند مواشکا

 .بود دردودل یه _

 باهمه سریع بیرون، رفتم اتاق از و م*د*ی*س*و*ب دستشو و تختش سمت رفتم

 خونه رفتم و بیرون زدم خونه از میری کجا که سوالی به توجه بی و کردم خداحافظی

 .خودمون

 گرم اما شد روشن زدمشون نارک و رفتم ها پرده سمت اول روح، بی و تاریک و سرد خونه یه

 .نه

 باران بدون دیواری چهار این تو اینجا بیمارستان، میرفتم و میگرفتم دوش یه باید

 قدم و کشیدم عمیق آهی و دادمو پایین دهنمو آب هست، زنم که باشم جایی باید .میمردم

 چه ...نپسرمو هه پسرمون، اتاق سمت کشید منو عجیب نیروی یه اما .اتاق سمت برداشتم

 باید میکردم درک باید نیست دیگه ...بچه کدوم ...پسر کدوم .میگیرم تحویل خودمم

 یه که چیزیه از بیشتر خیلی دردش ...بزرگ خیلی درد یه بود بزرگ خیلی نه اما .میفهمیدم

 وسایل و ها بازی اسباب تمام و کمد و تخت دیدن با کردم، باز اتاقو در .کنه تحمل بتونه مرد

 حسش خودم که تلخی ...تلخ قهوه یه از تر تلخ لبخند ...لبم رو نشست لبخندی اتاق داخل

 .کردم

 اون به .بود خریده ایمان که بزرگ رنگ سفید خرس اون روی هاش وسایل روی کشیدم دستمو

 که تختی .تختش روی نشستم و خوردم بغضمو بود، اتاق گوشه که قرمزی برقی ماشین

 

 

 

 .بخوابه روش تنم پاره پسرم دیگه ماهه چهار بود قرار که تختی بود، هبچگون اما نبود کوچیک
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 تخت روی و گرفتمش م*ل*غ*ب تو و برداشتم رو بود تخت روی که اسفنجی باب عروسک

 اون که فیلمی روی گالری، تو رفتم و آوردم بیرون جیبم تو از گوشیمو .خوابیدم بچه یه مثه

 که قلبش صدای و میخورد تکون که ای بچه .کردم کلیک بودم گرفته بیمارستان توی روز

 پخش

 .بود داشته وا خنده به رو باران منو و میشه

 ...هات خنده صدای برای بود شده تنگ دلم چقدر اینجا؟ میکنی ای خنده چه ...بارانم آخ

 تو بابا نشستم، تخت روی و شدم بلند .کنم قطع رو فیلم شد باعث خورد در به که ای تقه

 :گفتم بابا به رو و کردم پاک صورتمو روی های اشک .میکرد نگاهم و بود ایستاده چارچوب

 ؟ داشتید کارم جانم؟ _

 .گذاشت شونم روی دستشو و نشست کنارم اومد و کرد فوت نفسشو بابا

 میدی؟ عذاب خودتو انقد چرا پسر؟ خودت با میکنی چیکار _

 :گفتم بدم قورت وبغضم داشتم سعی که همینطور و انداختم پایین سرمو

 بار یه اجباری، جدایی و اجباری ازدواج بار یه زندگیه؟ وضعه چه این نمیکشم، دیگه بابا _

 دستش از باید بیفته؟ اتفاق این باید شد درمان راه کلی با هم وقتی .نشدنمون دار پچه مشکل

 وخوشبختیم دیدن چشم چرا چی؟ یعنی این آخه داشتم دوسش چقدر میدونه خدا بدم؟

 خواستم؟ ازش ای دیگه چیز سالمتی و حوشبختی جز مگه نداره؟

 .کشید سرم روی وار نوازش دستشو

 سربلند امتحان این از باید امتحانه اینا هاشه؟ بنده خوشبختی بخیل خدا مگه پرهام نگو کفر _

 .نه موندن گذشته تو اما خوبه گرفتن درس گذشته از نکن، غرق گذشته تو خودتو .بیرون بیای

 .اینجا نشین تنها پایین بیا بگیر دوش یه برو پاشو باش، االنت فکر به

 .دادم تکون سرمو و زدم محوی لبخند

 .میام منم برید شما ...باشه _

 گذاشتم تخت روی رو عروسک بیرون، رفت اتاق از و د*ی*س*و*ب سرمو روی و شد بلند

 و

 رفتم و برداشتم ای حوله شدم، ودمونخ اتاق وارد .بیرون رفتم اتاق از و کردم صاف تختو روی
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 هرکس یا تیمور از دارم کینه هرچی کردم سعی بستم، چشمامو آب دوش زیر .حمام سمت

 ولی باشم نداشته دل به کینه ازکسی میخوام فقط .آب همین زیر کنم پاک رو ای دیگه

 کالهشو رون،بی اومدم و پوشیدم رو حوله .محاالته از ببخشم رو کشته بچمو که کسی نمیتونم

 .بیمارستان میرفتم زودتر باید بشه خشک موهام تا کشیدم سرم روی

 شونه موهامو داشتم .کرم شلوار یه با ای قهوه پیراهن یه پوشیدم، لباس و شدم اتاق وارد

 .کردم نگاهش نگران و هول اومد سمتم زنان نفس پرنیا شد، باز شدت به خونه در که میکردم

 ؟ شده چی _

 :گفت بریده بریده و گذاشت قلبش روی دستشو

 ...اومده هوش به ...به ...باران ...بار ...با ...پرهام _

 عادی ریتم قلبم و بود شده تند نفسم .میکردم نگاش داشتم واج و هاج افتاد، دستم از شونه

 دویدم و قاپیدم دستش تو از رو سوییچ اومدم خودم به تازه .داد تکون جلوم رو سوییچ نداشت،

 .رونبی

 لبخندی .بود ایستاده حیاط تو بابا پایین، رفتم یکی دوتا هارو پله و پوشیدم هامو کفش سریع

 کردم باز ریموت با رو در و شدم ماشین سوار میزد صدام داشت اینکه توجه بی و زدم روش به

 .ممیداد گاز میتونستم تا و میلرزید پاهام و دست دهنم، تو میومد داشت قلبم .بیرون رفتم و

 کردم شروع کردم، پارک جوری چه رو ماشین نفهمیدم حتی که داشتم هیجان و استرس انقد

 .بود گرفته خندم خودم حرکات از زمین، خوردم و کرد گیر پام دوم پله .دویدن

 یادم انگار بخش، به رسیدم تا باال رفتم ها پله از دو با اما احتیاط با و کردم جمع خودمو سریع

 شد بلند جاش از منو دید تا آوش رسوندم، اتاقش در جلوی خودم .هست هم ورآسانس بود رفته

 :گفتم میلرزید خوشحالی هیجان از که صدایی با سمتم اومد و

 کجاست؟ _

 .زد لبخندی

 .میکنه معاینه داره دکتر ...اتاقه تو _

 پایین رو دستگیره اومدم اتاق، در جلوی رفتم و کشیدم عمیق نفس و کردم خیس زبونم با لبمو
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 .کرد آوش منو نگاه کنجکاو .بیرون اومد دکترش و شد باز در که بکشم

 شماهاست؟ از کدوم ونداد _

 :گفتم بریده بریده و تعجب با ماسید، لبم روی لبخند

 ونداد؟ ...و _

 .داد تکون سرشو بیخیال

 .برسونه وخودش بگید بهش نیستش اگه میاره، اسمشو داره اومده هوش به وقتی از خانوم این _

 چطور نداره؟ وجود وندادی دیگه میگفتم بهش چطور حاال ...گرفت نفسم...کشید تیر قلبم

 نگاهی دکتر بیفتم، مبادا تا زدم دیوار به و کردم مشت دستمو نیست؟ وجودش تو دیگه نفهمید

 .انداخت بهم

 برادرشی؟ _

 .دادم پایین دهنمو آب

 ببینمش؟ میتونم ...همسرشم ...نه نه _

 :گفت میرفت داشت و کرد بهم پشتشو که نطورهمی

 .بیرون بیا زود اما ...آره _

 .زد بخشی اطمینان لبخند انداختم، آوش به نگاهی

 .برو ...کنی آروم اونم کن سعی باش، آروم تو فقط بگی بهش باید _

 .تختش سمت کرد راهنماییم پرستار داخل، رفتم و کشیدم عمیق آهی و گرفتم دندون به لبمو

 گونه خیسی از .بود بسته چشماش سمتش رفتم و زدم محوی لبخند بود، خلوت تختش ورد

 داشتم سعی که طوری و کشیدم اش گونه روی و بردم جلو دستمو ریخته، اشک فهمیدم هاش

 :گفتم ببرم بین از بغضمو

 واسم؟ نشده تنگ دلت اومدم، ببین چشماتو کن باز ...عزیزم سالم ...خانومم سالم _

 توچشماش اشک اما کردم تر عمیق لبخندمو بهم، شد خیره و کرد باز چشماشو گفتم نوای تا

 :گفت بغض با و د*ی*س*و*ب و برداشت رو برد اش گونه روی که دستمو .زد حلقه

 کو؟ بچمون پرهام _
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 بهش چطور نرفت اما .بره بین از بغضم شاید تا کردم ای سرفه میکردم، گریه نباید

 نزبو به چطور کشیدنش؟ بیرون و مرد وجودت تو بچمون بگم مرده؟ تبچ بگم آخه؟ میگفتم

 .فشردم دستشو و نشستم تخت روی کنارش سخته؟ خودم برای تحملش که چیزی بیارم

 باید بارانم، بود اتفاق یه کنی؟ گریه که کردی باز چشماتو روز سه بعد نکنیا گریه ...هیییس _

 بار یه .باشیم داشته بچه میتونیم بازم ما اما ذاشتن یعنی بچمون، بشه که نشد .کرد فراموشش

 .هست سرپرست بی بچه همه این نشد هم اگه خوب چه که شد اگه میکنیم امتحان دیگه

 پرورشگاه از بچه آوردم؟ زبون به اینو چطور .کردم هنگ خودم بگم، چیزی نتونستم دیگه

 بیاریم؟

 دهانی به لعنت کرد؟ خطور ذهنم هب چطور .میگفتم نباید بست، چشماشو کردو ول دستمو

 .گذاشتم سرش روی دستمو ...اه ...میشه باز موقع بی که

 گذشت روز سه باران توروخدا نگیر ازم چشماتو دیگه، نکن ول دستمو باران میخوام معذرت _

 و ...تیمور خاطره بچه رفتن بین از تو، نداشتن حضور و نبود .بود سال سه مثه من برای اما

 هزار

 باید خونه میرفتم تا داشت، مسکنمو حکم پرنیا و آوش بچه بارانی بودم شده دیوونه .دیگه چیز

 .میکردم خالی خودمو اون پیش میزدم، حرف باهاش .پیشش میرفتم

 .خندیدم جو کردن عوض برای و کردم مکثی

 یک و سی آدم یه صبور سنگ بشه ماهه سه دختر یه کن فک بود، صبورم سنگ آوا راستش _

 نه؟ جالبه ...لهسا

 .زد روحی بی و جون بی لبخند و سمتم برگشت

 پرهام؟ ...جالبه آره _

 .شدم خم صورتش سمت

 جانم؟ _

 .زد پس اشکاشو

 شرایطی؟ هر تو میمونی؟ کنارم همیشه تو _

 :گفتم نفس به اعتماد با و دادم تکون سرمو
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 .شرایطی هر تو میمونم کنارت که معلومه ...عزیزم آره _

 .رچیدو لباشو

 واسم؟ بیاد پیش مشکلی اگه حتی _

 .کردم نگاش شده گرد چشای با

 .میشن حل مشکال همه ناباروی؟ از باالتر مشکلی چه _

 :کشید مانندی آه نفس

 قول؟ قول _

 .خندیدم

 پای باشم کنارت عمرم لحظه آخرین تا خوردم قسم روزی یه من میکنی؟ سوال چقد بابا _

 .هستم قولمم

 .خورد گوشم به پرستار صدای که بگه چیزی اومد

 .دارن کار باهاتون الوند دکتر پاکدل آقای _

 پیشونیشو شدمو خم شدم، بلند تخت روی از و دادم تکون باشه نشونه به سری

 .م*د*ی*س*و*ب

 .خانومی برمیگردم زود _

 

 .زد لبخندی

 .باش خودت مراقب _

 :خندیدم

 رفت؟ یادت گفتنتو آقایی _

 .شد تر پهن لبخندش

 .آقایی برو _

 بچه پرنیای و مادرجون و مامان و بابا دیدن با بیرون، رفتم اتاق از و زدم بهش چشمکی

 پرنیا سمت میکردن سوال مدام که بقیه به توجه بی .کردم سالم و زدم لبخندی ل*غ*ب
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 :گفتم و م*د*ی*س*و*ب رو آوا و رفتم

 خب؟ آوردی چی واسه رو دایی فندق این _

 .خندید

 .بود داییش قرار بی _

 .م*د*ی*س*و*ب رو آوا دست

 .برم قربونش _

 :زد شونم به دستی بابا

 چطوره؟ باران _

 .زدم شوقی از پر لبخند

 دیگه سخته اش بچه دادن دست از نیست، خوب نه روحی نظر از اما جسمانی نظر از خوبه _

 .داره زمان به نیاز

 گفتن از بعد و زدم در به ضربه چندتا .لوندا دکتر اتاق سمت رفتم سواال به دادن جواب از بعد

 دادم جوابشو و زدم لبخندی منم .کرد سالم و شد بلند جاش از احترام به داخل، رفتم بفرمایید

 :پرسیدم و کردم نگاه بهش نشستم، ها صندلی از یکی روی دعوتش به و

 باهام؟ داشتید کاری _

 :کرد ای سرفه

 .میکنم عرض کنید صبر بله _

 .کردم نگاش منتظر و انداختم پا روی پا

 .بفرمایید _

 .انداخت چشمم تو چشماشو مکث یه بعد

 آسیب زمین به شکم روی از همسرتون برخورد اما نه یا دیدید رو تصادف لحظه نمیدونم _

 دیگه رحم متاسفانه و بوده فرزندتون دادن دست از متاسفانه یکیش که رسونده رحم به جدی

 مادر رحم در جنین بشید باردار هم باز اگر بگم واضح بذارید نیست، نینج از نگهداری به قادر

 فکر به بهتره افراد نوع این دارم اطالع من که هم اونجایی تا .میره بین از و نمیرسه رشد به
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 .خود جای که هم بشید دار بچه تونستید درمان با که شما نباشن، مجدد بارداری

 به و گرفتم ندندو به لبمو بدم؟ جا دلم کجای اینو اتفاق همه این بین ؟ این از بهتر اتفاقی چه

 .کردم نگاه دکتر

 بهش پشتمو و شدم بلند جام از گفتن؟ برای داشتم چی ولی بگم چیزی داشت توقع انگار

 .کردم

 .اجازه با گفتید که ممنون خیلی _

 

 

 

 در پشت رو کسی رفتم که باران اتاق سمت به .بیرون رفتم اتاق از و نشدم جوابش منتظر

 رو باران ممکنه که رسید ذهنم به لحظه یک اما داخل، رفتن که کردم فکر خودم با ندیدم

 :پرسیدم پذیرش از و رسوندم بخش به خودمو بلند های قدم با .بخش باشن کرده منتقل

 هستن؟ بستری کجا سعادت باران خانوم _

 .کرد اشاره سرم پشت به دستش با

  اتاق مستقیم _ .

 به دستی لبخند با بودن، ایستاده باران دور همه و بود باز در اتاق سمت رفتم و کردم کریتش

 .داخل رفتم و زدم در

 .پیششون بره میخواد آقاشون لطفا   کنید خلوت رو بیمار دور آقا _

 و گرفتم دستش از رو آوا و پرنیا سمت رفتم اول و خندیدم منم خندیدن، به کردن شروع همه

 :گفتم میکردم نوازش رو آوا داشتم که همینطور .باران متس رفتم بعد

 .کنید بغل مارو پسر باید دیگه روز چند ایشاال ایشاال دیگه _

 .خندیدم زدم توهم کردن فک کردن، نگام تعجب با همه

 .عجبا باشیم داشته پسر نمیاد ما به چتوووونه؟ _

 اما ببینم ازش غلیظی اخم داشتم ارانتظ فهمیده، منظورمو بودم مطمئن کردم باران به نگاهی

 داشتن کامل رضایت میداد، رو معنی این لبخندش .میزد لبخند داشت خودم ناباوری عین در
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 .بچه یه گرفتن سرپرستی به از

 :گفتم باران روبه و گذاشتم میز روی رو چای

 آخه؟ میکنه فرقی چه پسر، چه دختر چه حاال _

 

 

 

 .خورد چایشو از کمی باران

 بعدشم اس، پسرونه خریدیم که وسایلی همه ما جان پرهام میکنه؟ فرقی چه چی نییع _

 .میخواد پسر بچه دلم من اصن

 .خندیدم

 امروز بودیم، پرونده تکمیل درگیر اس دوهفته دیگه بریم بخور چایتو باش زود تو دست از _

 .کنیم انتخاب یکیشونو باید دیگه

 :زد ذوق و شوق از پر لبخندی

 پسری جای کوچولو پسر یه .بشه زندگیمون وارد میخواد بچه یه کن فک من، دارم استرس _

 من پاشو وااااای .بابا بگه هم تو به مامان بگه من به پرهام کن فک باشیم، داشته نذاشتن که

 .بریم خوردم چایمو

 .بچه این برای داشت ذوقی و شوق چه گرفت، خندم حرکاتش از

 گذاشتم میز روی رو چای استکان بودیم، عاشقش اینطور و بود نشده انتخاب هنوز که ای بچه

 .شدم بلند و

 .دادم باران دست رو پرونده

 .نرفته یادم چیزی ببین _

 :گفت بیرون میرفتیم در از که همینطور

 .هست چی همه نه _

 :گفت یهو که ببندم رو در اومدم

 .نبند نبند _
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 .کردم نگاش تعجب با

 شد؟ چی _

 رو در که همینطور برگشت، لحظه چند از بعد و داخل رفت پرسیدم سوال ازش ارانگ نه انگار

 :گفتم میکردم قفل

 داشتی؟ چیکار _

 .آسانسور سمت کشید و گرفت دستمو

 .پسرمون به بدم برداشتم کوچولو ماشین یه _

 .خندیدم

 ...آفرین _

 .بود باران منو تصمیم کار این شدم، سوار سریع بودم کرده پارک بیرون رو ماشین

 .کردم پارک پرورشگاه نزدیکای کنیم، شوکشون میخواستیم نداشت خبر کسی

 و بردمش باال میلرزیدن، عجیبی طرز به .گرفتم دستشو باران، سمت رفتم و شدم پیاده

 :گفتم و دستشو م*د*ی*س*و*ب

 نمیتونی اینطوری ...من عزیز باش آروم آخه؟ میلرزی انقد چرا _

 .ها کنی ش*ل*غ*ب

 .زد خندیلب

 .دهنم تو میاد داره قلبم ...دارم استرس پرهام _

 .زدم روش به لبخندی

 خب؟ نشم هول منم تا کن حفظ آرامشتو _

 

 .خورد زنگ گوشیم که داخل بریم اومدیم داد، تکون سری فقط

 وکیلم با رو ایمان .شده تموم دادگاه حتما لبم، روی نشست لبخندی ایمان اسم دیدن با
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 .بیارم تیمور سر بالیی و بدم دست از کنترلمو خودم میترسیدم دم،بو فرستاده

 :دادم جواب سریع و کشیدم عمیقی نفس

 خبری؟ خوش شد؟ چی ایمان؟ جانم _

 :پیچید گوشم تو ایمان شاد صدای

 سقط موجب حامله زن اذیت یا ضرب واسطه به عمدا   عالما کس هر  ماده موجب به _

 سال سه تا سال یک از حبس به مورد حسب قصاص یا دیه پرداخت بر عالوه شود وی جنین

 .شد خواهد محکوم

 :پرسیدم تعجب با .شدم متعجب بیشتر اما کنم، تعجب یا بشم خوشحال باید نفهمیدم دقیق

 چی؟ یعنی این خب ...خب _

 :گفت شادش لحن همون با

 یا و حبس بره سال سه اما نگیرید رو دیه اینکه یا حبس، بدون بگیرید رو دیه میتونید یعنی _

 .قصاص

 .داد بیرون مانند فوت نفسشو باران کردم، نگاه باران به متفکرانه و کردم جمع لبمو

 ولی بکشه حبسشو سال سه بذار ...پرهام نیست قصاص به راضی دلم اما کشت بچمو هرچند _

 .نشه اعدام

 .پایین گرفتم موبایلمو

 چی؟ سراغمون اومد باز بیرون اومد که سال سه بعد اگه _

 

 

 

 .زد لبخندی

 .باشم قاتل نمیخوام من بعدشم ...بزرگه خدا دیگه سال سه تا _

 .تو دست از :دادم تکون سری

 .گذاشتم جیبم توی و کردم قطع رو گوشی ایمان با زدن حرف کلی بعداز

 لبخندی ناخودآگاه .بود پیچیده سالن تو ای بچگونه خنده و جیغ صدای شدیم، سالن وارد
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 سالن شده پهن های فرش روی داشت که دیدم رو کوچولویی پسر دور از لبم، روی نشست

 بود، برده آبیش چشمای اون با اول لحظه همون تو دلمو .میرفت پا و دست چهار مخصوصشون

 .بود شده ناز قرمزش و سفید لباس تو هم چقدر

 سرم از هوش که ای خنده ...خندید کرد، نگاهم و سمتم برگشت که میکردم نگاهش داشتم

 این بود خواستنی چقدر بود، گذاشته نمایش به پایینشو دندون دوتا که ای خنده .پروند

 ...کوچولو

 .رسید گوشم به خانومی صدای که میکردم نگاهش داشتم هنوز

 پاکدل؟ آقای _

 .زدم لبخندی هول کردم، گرد عقب و گرفتم پنبه مثله کوچولوی پسر از چشم سریع

 .مازین خانوم سالم _

 .کرد ای خنده

 بودید؟ چی محو شوهر و زن ...سالم علیک _

 :گفت باران که انداختم پایین سرمو خنده با

 .نازن و خوشکل خیلی همشون ماشاال میکردیم، نگاه هارو بچه داشتیم _

 

 

 

 .خندید پرورشگاه مسئول نمازی خانوم

 بچه، انتخاب به برسیم بعدش و کنم بررسی رو مدارک تا دفتر بریم بفرمایید خب ...مرسی _

 .بفرمایید

 جلوی رو پرونده باران نشستیم، گردی میز پشت ها صندلی روی و شدیم اتاق وارد دعوتش با

 برگه که همینطور نمازی، خانوم به بودیم دوخته چشم منتظر هردو .گذاشت نمازی خانوم

 :میکرد زمزمه هم لب زیر میزد ورق هارو

 مالکیت سند اینم ازدواج، سند از اینم خب ...شوهر و زن امهشناسن صفحات کلیه تصویر _

 سالمت گواهی و جسمانی سالمت گواهی ...متقاضیان پیشینه سوء عدم گواهی اینم بله منزل
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 درآمد تقریبی میزان همراه به اشتغال گواهی از اینم خب .هست که هم متخصص از روان

 .زوجین

 :گفت لبخند با و کرد نگاهمون و فتگر باال سرشو و کشید عمیقی و بلند نفس

 .ممنونم خیلی کامله چی همه ...بله _

 .زدم لبخندی

 .میکنم خواهش _

 .گذاشت میزش گوشه و بست رو پرونده در

 کردید؟ انتخاب هارو بچه از کدوم خب _

 .کشید عمیقی نفس هم باران کردم، نگاه باران و گزیدم لبمو گوشه

 میتونیم رو داره آبی چشمای و قرمزه سفیدو لباسش که ای بچه پسر اون نمازی خانوم _

 کنیم؟ انتخاب

 

 

 

 :گفت پهنی لبخند با و زد برق چشماش نمازی خانوم

 میگید؟ رو ونداد اوووووه _

 خانوم سمت مکث یه بعد .کردیم نگاه بهم و برگشتیم همزمان شد، گرد هردومون چشمای

 :گفتیم همزمان باز و برگشتیم نمازی

 ونداد؟ _

 :خندید نمازی

 دست از تصادف توی رو مادرش و پدر اینجا، آوردنش که بود ماهه پنج ونداده اسمش ...بله _

 گذاشت اینجا رو بچه .نداشت رو بچه این از مراقبت توان که داشت پیر پدربزرگ یه فقط و داده

 اما میزد ونداد به سر یه و میومد هرهفته پذیرفتیم، دیدیم رو پدربزرگه وضعیت وقتی ماهم

 این توی رو کسی و اینجاست های بچه جز االن ونداد .شده فوت که آوردن خبر پیش چندماه

 .نداره خاکی کره
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 زد، لبخند و کرد نگاهم هم باران .کردم باران به نگاهی ...تلخی سرنوشت چه براش گرفت دلم

 با

 :گفتم و شدم بلند صندلی روی از .انتخابی بچه رو زد تایید مهر لبخند

 پیشش؟ بریم میشه میخواییم، رو بچه همین ما نمازی خانوم _

 .زد لبخندی نمازی

 .کنم آماده براتون رو مدارکش منم تا کنه عوض هاشو لباس بگید مراقبش به بفرمایید بله _

 وارد بیرون، بردمش و کشیدم دستشو و باران سمت رفتم و دادم تکون باشه معنی به سری

 داشت و بود نشسته ای گوشه هم ونداد .میکردن بازی داشتن ها بچه که شدیم سالنی همون

 

 

 

 من به توجه بی باران .اومد سمتون بود اونجا که مراقبی میکرد، بازی رنگش آبی ماشین با

 .ایستاد روم روبه مراقب ...کوچولومون پسر ونداد سمت دوید و کرد ول دستمو

 .ببریدش میتونید بعد کنم عوض هاشو لباس تا کنید صبر میگم، تبریک _

 .دادم تکون جلوش دستی

 .میبریمش همینجور نیست، لباس تعویض به نیازی _

 .برگشت قبلیش جای سر و داد تکون سری

 رو هردوشون تا شدم خم کمی بود، من به پشتش باران ونداد و باران سمت رفتم سریع منم

 .ببینم

 حرکت بی هم ونداد بود، اشتهگذ سینش روی سرشو و بود گرفته ل*غ*ب رو ونداد باران

 .نکرد گریه و نکرد غریبی اصال که خوب چه ...باران به بود چسبونده خودشر

 باران در و شدم پیاده سریع .بود باران ل*غ*ب تو ونداد کردم، پارک خونه جلوی رو ماشین

 رو

 .شد پیاده و داد دستم کیفشو کردم، باز

 .میخوردش داشت و بود برده باال رو بود داده هشب باران که ماشینی کردم، ونداد به نگاهی
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 نیست خوردنی که ماشین :گفتم لبخند با و کشیدم عقب کوچولوشو دست و بردم جلو دستمو

 .قشنگم پسر دهنت نکن بابایی،

 حیاط وارد .بود باز معمول طبق مجتمع در شدم، باران همقدم سریع و کردم قفل رو ماشین در

 :تمگف باران به رو شدیم که

 .باباش ل*غ*ب بدید رو تربچه این زحمت بی خانومی _

 .کشید عقب دستشو باران

 

 

 

 ؟ بچمو داری چیکارش هست م*ل*غ*ب حاال ...باال رفتیم بذار _

 .کردم بامزه اخمی

 .نیستش فرداهم تا سرکار بره میخواد تربچه بابای خونه مرد این خب _

 .سمتم گرفت رو ونداد

 .بگیرش نبود، حواسم اصال آخ _

 مهرش اما نبود خونمون از هرچند پسرمون، بود شده چشماش تو آبی تیله دوتا با پسری ...ونداد

 .میداشتیم دوسش بیشتر هم آوا از حتی که بود افتاده دلمون به جوری یه

 نرم موهای و چسبوندم خودم به رو ونداد نبینن، مارو آوش و پرنیا تا شدیم آسانسور سوار سریع

 .یدم*س*و*ب براقشو و

 .من تربچه ...بابایی اخالقی خوش و ناز و خوشکل انقد که برم قربونت الهی واای _

 .کرد بهم غلیظی اخم باران

 .نمیاد خوشم میمونه روش تربچه نگو بهش انقد _

 .خندیدم

 .اس تربچه شبیه چقد کن نگاش آخه _

 اما نبینه، مارو کسی و داخل برم تا کرد باز رو واحد در سریع باران .شد قرمز سفیدش .گرفت

 بعید



                 
 

 

 میرزانیا عرفانه | شدی گدا شدم شاهرمان 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

496 

 

 .باشه نشده باخبر کسی کرد ونداد که ای خنده با میدونستم

 و گذاشتم میز روی و گرفتم ازش رو ماشین خوابوندم، بلم روی رو ونداد و افتادم مبل روی

 .بگیرتش تا گرفتم دستاش نزدیک اشارمو های انگشت

 .دادن تکون به کردم شروع دستاشو بود، دستش تو انگشتم نکشید ثانیه به

 .بابا قندعسل بخند ...برم قربونت بخند ...بابایی بخند ...خونم چراغ ...قشنگم پسر من خوشکل _

 .میخندیدم پاش به پا خودمم شد، پیدا دندوناش باز خندیدن به کرد شروع گفتم ینوا تا

 بود معلوم .شد تر بلند خندش صدای دادم، قلقلک بغلشو زیر کشیدم بیرون دستش از دستمو

 .نشد راضی دلم اما کنم تکرار دیگه بار یه اومدم قلقلکیه حسابی

 .آسمونیش چشمای تو زدم زل نشوندمش، پاهام روی و کردم بغلش

 .بابا ...عزیزم بگو ...بابا بگو منو ببین پسرم ...وندادم _

 .م*د*ی*س*و*ب لپشو و خندیدم کشید، جیغ و بگه چیزی نتونست اما داد تکون لباشو

 ...باالخره میگیری یاد بابایی؟ چرا جیغ _

 بود قتیچندو .بودن عجیب خودم برای که هایی خنده ...خندیدم کرد، نگاهم سردرگمی با

 جلوش صورتمو دوباره .م*د*ی*س*و*ب دماغشو رفتم جلو بودم، نخندیده دلم ته از اینطور

 .کردم مولوچ ملچ و گرفتم

 .بخورمش دیگه بار یه بود، ای خوشمزه دماغ چه ...به به _

 منم بهم زد زل و کرد صورتم قاب آورد جلو دستشو شد، حرکتم مانع آورد باال که دستایی اما

 .چشماش آبی تو شدم غرق

******** 

 

 

 

 توی رو خون به غرق های دستکش اول بیرون، اومدم عمل اتاق از و زدم رو بخیه آخرین

 سطل

 دست شستن به کردم شروع.آوردم در کالهمو ایستادمو های شویی دست مقابل بعد و انداختم
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 به اونم ایستادم تشیف ایمان جای بود بار اولین .خونه برگردم میخواستم روز سه از بعد هام،

 اما باشم عموم دختر تنها با دوستم بهترین عقد میخواست دلم هرچند .بود خیرش کار خاطر

 حضور از کسی نمیخواست دلمون هم فعال نبود من کار تنها نداد، بهم رو اجازه این شغلم

 وقتش امشب و بیفته اتفاق این هستم خودم وقتی میخواست دلم .بشه باخبر خونمون تو ونداد

 بیرون، زدم اتاق از و برداشتم کیفمو و آوردم بیرون رو روپوشم سریع و شدم اتاقم وارد .بود

 داشتم، دوسش عجیب .بود شده تنگ ونداد به دلم شب مهمونی استرس و هیجانات از بیشتر

 شیرینی جعبه یه عجله با و پایین پریدم .ایستادم قنادی یه جلوی بیرون رفتم بیمارستان از

 نفهمیدم ونداد برای میزد له له دلم انقد .خونه سمت افتادم راه و شدم سوار و خریدم ای هخام

 رو کلید بدبختی با .باال رفتم یکی دوتا هارو و پله و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین چطور

 خوشمزه بوی خورد مشامم به که چیزی اولین کردم، باز رو در و آوردم بیرون شلوار جیب از

 :گفتم بلند و کوبیدم محکم رو در .کوبیده کباب و بود جونفسن

 .خانه اهل بر سالااام _

 عوض لباسمو اتاق برم اومدم و گذاشتم اپن روی رو کیفم و جعبه بیخیال نشنیدم، جوابی اما

 داشت ذوق با ونداد بازشد، گوش بنا تا نیشم .ایستادن روم به رو ل*غ*ب ونداد باران که کنم

 .سمتم گرفت و ونداد و زد لبخندی باران .میکرد نگاهم

 .نباشی خسته آقایی سالم _

 .ممنون ...عزیزم سالم -

 

 

 

 .کرد نگام تعجب با نگرفتم، رو ونداد اما

 .داشت ذوق انقد بچم نگرفتیش چرا _

 .م*د*ی*س*و*ب رو هردوشون گونه و شدم خم و زدم بهش لبخندی

 آلوده محیط از اینکه مثل میکنم، ش*ل*غ*ب میام میگیرم دوش یه میرم عزیزم _

 .اومدما بیمارستان
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 وارد بیرون، رفتم اتاق از و زدم خودم به عطر کمی و پوشیدم لباسم و کردم سشوار موهامو

 .کنم ش*ل*غ*ب تا و گرفت باال دستشو و سمتم اومد پا و دست چهار ونداد شدم که سالن

 .چسبوندمش خودم به حسابی و کردم ش*ل*غ*ب و خندیدم

 برام؟ بود شده تنگ دلت توهم ...بابایی بشم فدات الهی _

 .زدن زنگ که بگم چیزی اومدم و م*د*ی*س*و*ب لپشو خندید، و داد تکون هوا تو دستاشو

 .انداخت بهم نگاهی ایستاد، روم به رو و اومد بیرون آشپزخانه از هول باران

 خوبم؟ _

 :گفتم لبخند با بعد و کشیدم جلو کمی شالشو بردم جلو دستمو کردم، انداز بر سرتاپاشو

 ...عالی _

 در و کشیدم عمیقی نفس .میشدن سوپرایز باید اتاق، تو رفتن و گرفت م*ل*غ*ب از رو ونداد

 بود شده تر ساکت یهکم جو و نشستن وقتی .کردم سالم و دادم دست همه با کردم، باز رو

 .انداخت آشپزخانه توی نگاهی مادرجون

 کو؟ باران پس _

 .زدم لبخندی

 

 

 

 .میاد االن اتاقه تو _

 .کرد نگاهم مشکوک بابا

 ؟ افتاده اتفاقی _

 .زدم تری عمیق لبخند

 .کنید صبر لحظه چند ...بله _

 .کردم نگاه اتاقمون در به کردن، نگاهم متعجب همه

 .عزیزم بیا جان باران _

 و ایستاد کنارم باران .دمیش گرد بیشتر چشماشون لحظه هر بیرون، اومد اتاق از آروم باران
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 :گفت

 .سالم _

 .گذاشتم کمرش پشت دستمو و زدم لبخندی

 خانواده از جزئی و ماست پسر بعد به این از هستش جان باران ل*غ*ب که پسری آقا این _

 ونداد و ونداد برای میتونیم اما بشیم بچه صاحب خودمون نتونستیم هرچند ...سعادت و پاکدل

 لبخند با همه کرد، تغییر نگاهشون رنگ .بپذیرید امیدوارم کنیم، دریما و پدر هایی مانند

 نگاهمون

 :گفت خنده با و کرد باز و*ش*ش*و*غ*آ بابا .میکردن

 .پسر شاه این ببینم بیارش _

 .شدن ونداد دیدن مشغول و شدن جمع بابا دور همه داد، بابا دست رو ونداد و خندید باران

 

 

 

 اصال میکرد، بازی بازیش اسباب با و بود نشسته م*ل*غ*ب توی ادوند ها مهمون رفتن از بعد

 .میکرد بازی اشتیاق با و نبود خسته

 پرهام" :گذاشت شونم روی سرشو و نشست مبل روی کنارم و اومد کوفته و خسته هم باران

 " ونداد؟؟ یا تو؟ من؟ کیه؟ قصه این شاه

 خدای اون نیستیم، آدما ما ها صهق این شاه :م*د*ی*س*و*ب رو ونداد سر و زدم لبخندی

 .گدا ها بنده ما و شاه سرمون باال

 .افتاد چیزی کردم احساس که گذاشتم باران سر روی سرمو بست، چشماشو و داد تکون سرشو

 و کرد باز لب ونداد که دارم برش اومدم افتاده، زمین روی ونداد بازی اسباب دیدم نشستم صاف

 " ...ای ...بابا ...با .با ...ب" :گفت سختی به

 دادم ماشینشو و شدم خم این؟ از تر باال وخوبی زیبا حس چه بابا، گفت بهم وندادم...خندیدم

 سرشو و گذاشتم مبل دسته روی رو بود برده خوابش که رو باران سر .بود خوابش وقت دستش،

 .ببره خوابش ونداد تا رفتن راه کردم شروع و شدم بلند و م*د*ی*س*و*ب
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 مورد .رسیدم خوشبختی به اما کشیدم سختی داد، نشونم زیادی های بلندی و ستیپ زندگی

 وصل شیرین طعم اما داد یادم رو جدایی تلخ طعم اومدم، بیرون سربلند و گرفتم قرار امتحان

 ...نزنم تهمت ...نگم دروغ ...نباشم یاسمن مثه شد باعث زندگیم تو خدا وجود .داد نشونم رو

 ای کینه نباشم، تیمور مثل داد نشونم زندگی تو خدا وجود .نکنم خراب هم رو کسی زندگی

 تو هایی تیمور و ها یاسمن وجود .نپاشونم ازهم رو کسی زندگی ...نکنم گیری انتقام و نباشم

 زندگی

 

 

 

 همچین کسی سرنوشت تو امیدوارم و خوردم زخمشونو من اما شدن امتحان برای الزمه،

 .نباشه آدمایی

 ای بچه داشتن بابت ...عاشق و مهربون همسر یه داشتن بابت چی، همه بابت میکنم خداروشکر

 .آروممون و خوب زندگی به ...عسل شیرنی به

 :گفتم و ونداد آروم و مظلوم صورت به کردم زوم چشمامو

 شدی گدا شدم شاه "

 شدی قلم شدم شعر

 شدی غم تو شدم عشق

 من دریای من لیالی

 من رویای در آسوده

 تو هوای در لحظه این

 تو صدای در شده گم

 تو مجنون عاشقم من

 " ...تو بارون در گشته گم

 ...پایان
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