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پبج اینستاگرام یک رمان را فالو کنید

پیج یک رمان
پیشنهاد می شود

دانلود رمان نفرت یا عشق
دانلود رمان من دخترم
دانلود رمان پری دریایی

این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است.
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مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

به نام خداوند پیدا و پنهان

غمخوار من! به خانهی غمها خوش آمدی
با من به جمع مردم تنها خوش آمدی
بین جماعتی که مرا سنگ میزنند
میبینمت ،برای تماشا خوش آمدی
راه نجات از شب گیسوی دوست نیست
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ای من! به آخرین شب دنیا خوش آمدی
پایان ماجرای دل و عشق روشن است
ای قایق شکسته به دریا خوش آمدی
با برف پیریام سخنی بیش از این نبود
منت گذاشتی به سر ما خوش آمدی
ای عشق ،ای عزیز ترین میهمان عمر
دیر آمدی به دیدنم اما خوش آمدی

مقدمه
بهزاد دستانش را جلویش گرفت:
قبوله؟پسر فکری کرد,انتقام از خون رفیقش  ,برادرش ,چرا که نه! دست بهزاد را گرفت
قبولهبهزاد قهقهه ای زد ,این شروع ماجراست ,انتقام از خون پرهام
۱۲/۱۰/۹۸
آرام
برای بار هزارم رد تماس زدم ,این پنجمین باره که هلنا زنگ زده و ازم خواسته برم کافه ی همیشگیمون ,ولی من
دل و دماغ هیچ کاری و نداشتتتتتتم ,از آینه به لباس ستتتتتیاه تو تنم نگاه کردم 10روز از چهلم پرهام میگذره ولی من
هنوز دل از این لباس ستتیاه نکندم ,رتتورتم رنگ پریده و داغون بود ,اگه پرهام بود انقدر ستترم غر میزد تا یکم به
سر و وضعم برسم ,ولی اون نیست ,همش تقصیر من بود
در باز شد و مامانم اومد تو:
-آرام؟
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جانمچرا خودت و تو خونه حبس کردی؟ هلنا بهم زنگ زد گفت...پریدم وسط حرفش:
گفت آرام و راضی کن بیاد کافه .من نمیرممادر برو .چرا آزار میدی خودت و؟مامان من نمیتونم زندگی کنم .نمیتونم مثل قبل باشممیتونی دخترم .مرگ حقه .زندگی که تموم نشدهمامان بیخیالمامان آهی کشید و رفت بیرون
نگاهی به آینه انداختم ,رورتم خیس بود .من کی گریه کردم؟ .دراز کشیدم رو تخت و به قاب عکس پرهام نگاه
کردم .پرهام خندون من
پری کی میای من و میبری؟ ارتتن شتتاید باهام قهری نه؟من هزار بار گفتم غلط کردم االنم میگم همش تقصتتیرمن بود
نمیدونم چقد به قاب عکس پرهام خیره بودم که یهو در بازشد:
سالم سالمواای هلنا بود
زهرمارآرام جونم؟..بیا بریم کافه؟نه نه نمیاماز مرگ پرهام تا حاال همش نشستی تو خونه .زندگی و که تعطیل نکنمن مردم هلنا ول کندستم و کشید و گفت:
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تو رو روح پرهام پاشوبی حال نشستم رو تخت..هلنا در کمد و باز کرد و از بین مانتوهای رنگیم مانتوی رورتی جیغی بیرون آورد
برو بپوششنمیخوام..یا با لباس مشکی میام یا کال نمیامتو غلط میکنی نیای..بدومیدونم حریف هلنا نمیشم .مانتو رو گرفتم و با یه شلوار کتان مشکی و شال دومتری مشکی پوشیدم .نگاهی
به خودم انداختم .یادمه آخرین باری که این تیپ و زدم پرهام دعوام کرد که چرا لباستتایی که جلب توجه میکنن
میپوشم
هلنا از تو کشوم کیف لوازم آرایشم و درآورد
نه هلیزهرمار ِ نهبعد کرم و مالید رو رتتتتتورتم .بعد چند دیقه رتتتتتورتم آرایش شتتتتتده بود .یه دختر با چشتتتتتمایی مو گوی یخی و
رورتی بی روح .این آرایش ارال رو رورت بی رنگم ننشسته بود .کیف و گوشیم و از رو میز برداشتم .رفحه
ی گوشی روشن شد و تصویر خندون پرهام نمایان شد .من مردم واسه تیله های خوش رنگش .واسه لبخندش.
من خیلی وقته قلبم و دادم رفت .با هم رفتیم بیرون .چهره ی راضی مامان واسه م غریب بود .هیچ دلیلی واسه
خوشتتتحالی پیدا نمی کردم .نشتتتستتتتیم تو ستتتراتوی مشتتتکی هلنا و رفتیم کافه .وارد که شتتتدیم دیدم ترانه و نگار
نشستن و منتظر ما بودن .ترانه با دیدنم بلند شد:
خدا خیرت بده هلی .بالخره آوردیشنگار گفت:
آخه چی به سرت اومده دختر؟بدون حرف نشستم و به گلدون کوچیک روی میز خیره شدم .هلنا زد به بازوم:
چی میخوری؟-چای
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ترانه ی گاو امروز به حساب توعه هاگارسون اومد و بچه ها سفارششون و دادن و من همچنان خیره به گلدون کوچیک روی میز بودم
دانای کل
فنجان قهوه ی داغش و با نوک انگشتتت نگه داشتتت و به میزی که دختر نشتتستتته بود نزدیک شتتد .از کنار دختر
رد شتتد و قهوه ی داغش رو روی لباس دختر ریخت .دختر جیخ خفه ای کشتتید و به ستتمتش برگشتتت .با دیدن
پسر خیره به سرتا پاش نگاه کرد .پسر با لحن ساختگی گفت:
عذر میخوام خانوم..میتونم کمکتون کنم؟اما دختر همچنان خیره به پسر بود
آرام
نگاش ,رتتتتتتتداش ,لحن آروم و مالیم رتتتتتتتداش من و یاد پرهام مینداخت ,نه ,آرام تکرار کن ,نامزدت مرده ,هیچ
احدالناستتتتتی پرهام تو نمیشتتتتته ,نه ,نه من داغدارم ,داغ پرهام رو دلمه ,پرهام من رفته ,هیچکس مو اون نبود,
پسر دستش و جلوم تکون داد و گفت:
خانوم حالتون خوبه؟آ..آرهبعد بلند شدم و رفتم تو دستشویی ,نیمه ی راست لباسم کثیف شده بود و لکه ی بزرگ قهوه روش بود ,یه کم
بهش آب زدم ولی میدونستتتم پاک نمیشتته ,شتتالم و جوری گذاشتتتم که لکه رو بپوشتتونه ,باید زود تر برم خونه و
این روز نحس و تموم کنم
رفتم پیش بچه ها .گارسون سفارشا رو آورده بود .کیفم و برداشتم .هلنا گفت:
کجا؟خونهبیخود-ولم کنید

6

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
بعد رفتم بیرون .رفتم ستتتر خیابون تا تاکستتتی بگیرم ولی پشتتتیمون شتتتدم و قدم زدم .هوا برام یه جوری بود .چون
میدونستتتتتم پرهامی نیستتتتت که تو این هوا نفس بکشتتتته .پنجاه روز از رفتنش میگذره و من تا حاال ستتتترخاکش
نرفتم .ارن نمیدونم کدوم قطعه ست .روم نمیشد برم . ,من باعو مرگش بودم
رستتیدم خونه و بدون نگاه کردن به مامان رفتم تو اتاقم و دوباره قاب عکس پرهام .در کمد و باز کردم تا لباستتام و
توش بزارم یهو چشتتتمم به باکس گل قرمزی که پرهام تولدم داده بود افتاد .برش داشتتتتم و درش و باز کردم کارت
توش و برداشتم
♡ تولد تو،تولد من است
چون وقتی تو میآیی من زندگی میکنم
پس تولدمان مبارک♡
گل های خشک شده ی رز قرمز تو جعبه بود .اشک غمناکم چکید روش .همه چی زود تموم شد .شیرین ترین
دورانی که داشتم.گیتار مشکی و برداشتم و رفتم تو بالکن .همدم من همین گیتار بود
♡اون دیگه رفت اون دیگه نیست
یه قاب عکس چشای خیس
اون دیگه نیست اون دیگه مرد
قلب منم با خودش برد
وقتی برق تو چشاتو دیدم دلم کم آورد
حیف محو اون چشات شدم خوابم برد
کجایی کجایی ارال
کجایی که من بی تو میدونم
داغونم کل شبا رو زیر بارونم
آخه داغونم داغونم
کجایی کجایی ارال
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کجایی که من بی تو میدونم
داغونم کل شبا رو زیر بارونم
آخه داغونم میزنه بارونم♡
{خوابم برد_مهراد جم}
به پهنای رتتتتتورت اشتتتتتک میریختم .کاش فقط یه بار دیگه ببینمش و بهش بگم غلط کردم ,.بگم من عاشتتتتتقت
بودم ,هوا ستترد بود ولی من داشتتتم میستتوختم ,مبق معمول تپش قلب و تنگی نفستتم شتتروع شتتده بود .گیتارم
انداختم رو تخت و رفتم حموم و با همون لباستتتتتتتا رفتم زیر دوش آب ستتتتتترد .میلرزیدم ولی اشتتتتتتکام گرمم نگه
میداشتتتتتت .چشتتتتتمم به تیخ خورد .نه! بیخیال آرام اگه بمیری نمیری پیش پرهام .قطعا تو و پرهام دنیاتون اونجا
یکی نیستتت .از حموم بیرون اومدم و لباستتای خیستتم و با یه تیشتترت بلند مشتتکی عوز کردم و خزیدم زیر پتو.
کشوی عسلی و باز کردم و چهار تا آرامبخش از روکش جدا کردم و با لیوان آبم سر کشیدم .این تعداد آرامبخش
که خوردم قطعا بیهوش میشتتتتتتتدم .چه بهتر .به هوش بودن چی داره که بی هوش بودن نداره؟ با همین افکار
خوابم برد
(-پرهام کافیه! نمیتونم
ینی چی نمیتونی؟ لعنتی میفهمی چی میگی؟میگم خسته شدماز عشق؟از عشقآرام؟ آشوب من؟ چی شدههمیشه من و آشوب ردا میزد .میگفت هیچ وجه اشتراکی با آرام نداری
مشکل قلبی دارم .معلوم نیست تا چند وقت دیگه دووم بیارمشکست! کامال شکست
اشکال نداره .میمونم باهاتتلخندی زدم
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برو..مراقب خودت باش)از خواب پریدم .تو بیمارستتتان بودم ,عجیبه ,چرا کارم تا بیمارستتتان کشتتیده شتتد ولی خدا دکمه ی آف ونزد؟ چرا
نمردم؟ چقد بیهوشی تلخی بود .مامان و آرشام کنار تختم بودن .مامان با دیدن چشمای بازم اومد سمتم:
مادرت ذلیل شه بچه چرا انقد آرامبخش خوردی؟ قلبت ضعیفه مادر  ۲روزه بیهوشییهو در باز شد و دکترم اومد تو .کسی که اوایل آشناییم با پرهام ازم خواستگاری کرد
سالم علیکم خانوم محتشمسری تکون دادم
چی شد که این همه آرامبخش یه جا خوردی؟مامان پیش دستی کرد
آقای دکتر عادتش اینه .وقتی حال خیلی بد باشه یه ورق قرص و تموم میکنهدکتر چیزی تو برگه ای نوشت و رو به مامان و آرشام گفت:
وضعیت قلبش بدتر شده..باید تا چند وقت دیگه عمل بشهمامان گریه می کرد من بی احستتتتتتتاس نگاشتتتتتتون میکردم .ممکنه تو عمل بمیرم؟ بمیرم برم پیش پرهام؟ دکتر
نگاهی به چهره ی گریون مامان انداخت و رفت بیرون .مشکل مامان عمل من نبود .کسی پول عملم و نداشت.
از وقتی شریک بابا سرکارمون گذاشت و شرکت بابا رو فروخت وضع ما درست نشد .به لطف پوالیی که آرشام
درمیاره زندگی و میچرخونیم .تنها منبع درآمدمون آرشتتتام بود .چند وقت پیش تصتتتمیم داشتتتتم دانشتتتگاه و ول
کنم و برم ستتتتتترکار ولی آرشتتتتتتتام نمیزاشتتتتتتتت .میگفت تا وکیل نشتتتتتتتدی حق کار کردن نداری .و االن من رو تخت
بیمارستانم و بدون عمل دووم نمیارم .بهتر! میرم پیش بابا و پرهام نه؟ .مامان رفت بیرون و آرشام اومد پیشم.
با لحن همیشه شاکیش گفت:
اونا چی بود خوردی؟ اگه میمردی چی؟میمردم دیگه-برو خدا رو شکر کن یه بالیی سرت اومد وگرنه خودم یه بالیی سرت میاوردم
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بی احستتاس ستتر تکون دادم .این همه بی احستتاستتی راجب یه موضتتوع واستته من خیلی غیر منطقی بود .واستته
منی که حتی واستته تدتتاد رنگ الکم با لباستتم ناراحت میشتتدم اینکه انقد راجب مرگم راحت حرف میزدم خیلی
عقالنی نبود .انگار آرشامم فهمید عوز شدم .رنگ نگاهش عوز شد
کی انقد سرد شدی؟حدود پنجاه روز پیشول کن اون و .قسمت بود بمیرهمبیعیه که آرشام همچین حرفی بزنه .هرگز نسبت به مرگ احساس خاری نداشت
مگه رفیقت نبود؟ربطی نداره آرام .بالخره باید کنار بیاینمیشهمیشهبعد نشست رو رندلی .مامان اومد تو .حالش بهتر شده بود .نشست کنار تخت:
از دار دنیا یه دختر یه پسر مونده برام .یکیشون نباشه میمیرم میفهمی؟ چه کاریه میکنی با خودت آرام؟مامان من نه زنده موندن میخوام نه چیزی .پرهام نیست .چه حسی داشتی وقتی بابا مرد؟درک میکنم .ولی نگاه کن دارم زندگی میکنم .زندگی و تعطیل نکردمولی من درکت نمیکنم .من نمیتونمسر تکون داد و چیزی نگفت .هیچکس حالم و درک نمیکنه...
چند ساعت تو بیمارستان گذشت .مامان به زور آرشام رفت خونه .حالش بد بود...
یهو در با شتاب باز شد و هلنا,ترانه و نگار اومدن تو .هلنا دسته گل بزرگی و گرفت جلوم
من بمیرم واسه حال بدتدعا کن من بمیرملحنش تهدیدوار شد:
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آرام یه بار دیگه از این حرفا بزنی زبونت و پاپیون میکنمپاپیون؟با حرص گفت:
بعلهخیله خبگل و گذاشت رو میز کنارم .آرشام تیکه دار گفت:
دکتر گفته دورش باید خلوت باشهنگار که با آرشام سر لج داشت گفت:
پس شما بفرما بیرون تا دورش خلوت شهآرشام دست به سینه به دیوار تکیه داد و گفت:
من همراهشمنگار پشت چشمی نازک کرد و گفت:
آرام به همراه نیاز ندارهآرشام خواست چیزی بگه یهو گفتم:
بس کنید دیگه .انگار نه انگار دارم اینجا جون میدمکل اتاق تو سکوت رفت...
دانای کل
مشتش و به فرمون کوبید .دو روزه که لوکیشن بیمارستان و نشون میداد .دیگه ماقت نداشت .میخواست بره
داخل بیمارستان ولی با وجود آرشام نمیشد .آرشام به شدت رو خواهرش حساس بود...
نا امید ماشین و روشن کرد و رفت خونه...
وارد آشتتپزخونه شتتد و کل بطری آب و ستتر کشتتید ولی از خشتتم وجودش کم نشتتد .باورش نمیشتتد دختری به این
معصتتتومی باعو مرگ پرهام باشتتته .خفه شتتتو .مشتتتتش و به آینه کوبید .آینه هزار تیکه شتتتد و فرو ریخت .یعنی
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رمان رمان آشوب آرام | سنا
این دختر...؟ خفه شتتتتتو .خفه شتتتتتو! باز مشتتتتتتش رو به آینه ای که چند تیکه ازش باقی مونده زد .خون همه جا
ریخت .با دستتتش مچ دستتت زخمیش و نگه داشتتت و پیغام گیر تلفن و روشتتن کرد .رتتدای بهزاد تو اتاق پخش
شد
بهم قول بده تا  ۱۰روز دیگه میتونی دختره رو بگیری وگرنه خودم وارد عمل میشتتتتتتم و کاری که اجازه ندادی ومیکنم
پستتر دادی کشتتید و میز تلفن و انداخت .چه جوری؟ چه جوری میتونستتت اون دختر و آزار بده؟ وجدانش اجازه
نمیداد با قلب یه دختر  ۲۰ساله بازی کنه .نامردی بود .پرهام اجازه میداد اینطوری ناموسش و آزار بده؟ معلومه
که نه! اما خون پرهام چی؟...
بالخره از اون بیمارستان کوفتی مرخص شدم .بعد یه هفته بالخره تونستم هوای بی پرهام ِ تهران و نفس بکشم.
به ارتترار مامان و آرشتتام امروز میخوام برم دانشتتگاه .یادمه اون موقع همیشتته پرهام من و میبرد و میاورد .وقتی
که نبود از جلوی در دانشتتگاه تا خونه انقد زنگ میزد آمار میگرفت تا مطمئن شتته رستتیدم .عین دختر بچه ی ۵
ستتتتتتتاله .لبخند تلخی زدم .اگه بود من همون دختربچه ی  ۵ستتتتتتتاله میموندم .نه عین یه پیرزن که از االن باید
حواسش به قلبش باشه و داروهاش و سروقت بخوره...
از اتاقم بیرون اومدم و رفتم تو آشپزخونه..مامان با دیدنم گفت:
ماشالله .چقد ذوق میکنم وقتی میبینم به زندگیت میرسیلبخند تلخی زدم .نگاهی به مقنعه ی مشکیم .مانتوی بلند آبی کمرنگم و شلوار کتان مشکیم انداخت
خدا رو شکر لباس سیاهت و درآوردیبعد استتتتتتپند و گرفت جلوم و زیر لب قربون رتتتتتتتدقه م رفت .دود استتتتتتپند و کنار زدم و لقمه ای گرفتم کوله م و
برداشتتتم و بعد از خدافظی در و باز کردم و مشتتغول بستتتن بند کفشتتم شتتدم .خواستتتم وارد آستتانستتور بشتتم یهو
آرشام اومد
کجا؟دانشگاهبا چی؟-با ماشین
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رمان رمان آشوب آرام | سنا
شما رانندگی نمیکنی بروبعد خودشم وارد آسانسور شد و دکمه ی همکف و زد
من با چی برم؟با داداشتحال بحو کردن باهاش و نداشتتتم چون میدونستتتم تهش برنده خودشتته .آستتانستتور به همکف رستتید و ما ستتوار
دویست شیش دلفینی آرشام شدیم .ماشین تو سکوت بود .عادتش بود .با هیچکس هیچ حرفی به جز دعوا و
شکایت نداشت .تموم حرفاش به دستور خالره میشد
رسیدیم دانشگاه .خواستم پیاده شم یهو دستم و گرفت
هوم؟هوم نه بله .مقنعه جلو اون سگ مصبا هم تویاد پرهام افتاد اونم همیشه به مقنعه م گیر میداد .مچم و فشار داد
با توعمباشه دستم و ول کن اولدستتتتم و ول کرد..مقنعه م و کشتتتیدم جلو و موهام و دادم تو بعد از خدافظی زیرلبی از ماشتتتین پیاده شتتتدم و از
جلوی حراست رد شدم .قبال همیشه پاتوق من و هلنا و ترانه و نگار حراست بود .همیشه جلوی در گیر میدادن
و تا مقنعه مون و جلو نمی کشتتتتیدیم مهمون آقای نعمتی و خانوم عباستتتتی بودیم .رفتم تو حیاه دانشتتتتگاه و رو
نیمکت نشستم .میدونستم ترانه,نگار و هلنا رو نیمکتای ته حیاه نشستن ولی حورله ی هم رحبت شدن
باهاشون و نداشتم .بعد از چند دیقه که به شروع کالسم نزدیک شد بلند شدم و رفتم سمت کالس .مرخصی
دوماهه ی من باعو شده بود کالسام و قامی کنم .چند دیقه مول کشید تا ریستارت شم و برم کالسم .با خیال
اینکه استتاد نیومده در و باز کردم ولی مردی که برام آشتنا نبود و سترمیز دیدم .برام آشتنا نبود ولی چرا احستاس
میکردم یه جایی دیدمش .قیافه ش برام آشنا بود .رداش رشته ی افکارم و پاره کرد:
خانوم محترم موقع ورود به کالس اوال در میزنن دوما همینطور خیره به استتتتتتتاد نگاه نمیکنن..ستتتتتتوما بفرماییدبیرون
بی توجه به تیکه ش گفتم:
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رمان رمان آشوب آرام | سنا
چرا بیرون؟دیر اومدینساعت  ۷و  ۴۵دیقه س ما هشت کالس داشتیمنه خیر خانوم مثل اینکه ساعتتون خواب مونده ساعت  ۸و ربعه و شما یه ربع تاخیر داشتیدنگاهی به ساعتم انداختم..لعنتی عقربه هاش تکون نمیخوره..پشت چشمی نازک کردم و گفتم
روز خوشخواستم در و ببندم که گفت:
امروز و میبخشم دفعه ی دیگه باتری ساعتتون و درست کنیدبه بخشش احتیاج ندارمگفتم بفرمایید داخل خانومایشی گفتم و رفتم تو...ترانه رندلی کنارش و خالی کرد و بهم اشاره کرد که بشینم .کنارش نشستم آروم گفت:
میبینم فاز کل کل کردنت با استادا برگشتهراست میگه! چرا؟ استاد نگام کرد و گفت:
دانشجوی جدید هستید؟با لحن خودش گفتم:
نه خیر مرخصی داشتمسری تکون داد و به لیستش نگاه کرد
آرام محتشم درسته؟بلهخواهر آرشامی؟آرشام و میشناسه؟ یادمه آرشام میگفت یکی از دوستاش اونجا تدریس میکنه
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رمان رمان آشوب آرام | سنا
بلهدوباره سرتکون داد و ادامه ی درسش و داد .همچنان فکر میکردن که کجا دیدمش .با آرشام؟ نه دوستای آرشام
معموال من و نمیبینن یا در واقع آرشتتتام نمیزاشتتتت دوستتتتاش من و ببینن .به جز پرهام .البته اولین دیدار من و
پرهام اتفاقی بود .استتتتاد خستتتته نباشتتتیدی گفت و من تازه فهمیدم کل کالس و به فکر کردن گذروندم .داشتتتتم
میرفتم یهو گفت:
خانوم محتشم شما بمونیدوایستتتادم و رفتم ستتتمت میزش .نزدیکش که شتتتدم تازه فهمیدم کجا دیدمش .تو کافه! اون همون پستتتره تو کافه
بود .چشای قهوه ای خاری داشت .آدم و محو میکرد
اول اینکه دفعه آخرتونه سر کالسم دیر میکنید .دوم اینکهدلم میخواد سر کالسم به درسام توجه کنیدبعد کیفش و برداشت و با سرعت از کالس خارج شد .بوی عطرش مشامم و پر کرد .به چشم خواهری چشای
قشنگی داشت .آره جون عمه ت به چشم خواهری! پرهام زیر یه خروار خاکه بعد تو به چشم خواهری درباره ی
چش و چال مردم نظر میدی .ستتری تکون دادم و از کالس خارج شتتدم .دو تا کالس بعدم خیلی عادی گذشتتت.
آرشام گفته بود کالسم تموم شد زنگ بزنم بیاد دنبالم ولی زنگ نزدم .تاکسی گرفتم و به پریا،خواهر پرهام پیام
دادم و ازش قطعه ای که پرهام توش دفن بود و پرستتتتتیدم .بعد چند دیقه آن شتتتتتد و بدون هیچ حرف اضتتتتتافه ای
قطعه ای پرهام توش دفن بود و داد .رفتم بهشتتت زهرا و بعد از کلی گشتتت و گذار مزار پرهام و پیدا کردم .پرهام
رادمنش .رو قبرش نوشته شده بود:
آبی تر از آنم که بی رنگ بمیرم♡
از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم
من آمده بودم که تا مرز رسیدن
همراه تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم
تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبم
♡شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیرم
من بمیرم واسه دل تنگت .بمیرم واسه اون مهربونیات پرهام ِ من .نشستم کنار قبرش و از ته دل گریه کردم .یاد
اولین روزی ک دیدمش افتادم:

15

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
(به ستترعت از پارکینگ خارج شتتدم و در و باز کردم .هلنا میخواستتت بیاد دنبالم .یهو دیدم آرشتتام با یه پستتر کنار
یه ماشین داشتن حرف میزدن .آرشام چشمش یه من خورد .پسر لبخندی زد و سالم کرد .آروم جوابش و دادم.
محو شده بودم .آرشام اخمی کرد و گفت:
اینجا چه غلطی میکنی؟می خوام با هلنا برم بیرونالزم نکرده برو تو هر وقت اومد ردات می کنمپسر لبخندی زد و گفت:
آرشام چقدر سخت میگیری؟پرهام دختر  ۱۷ساله بمونه بیرون که چی؟بعد رو به من گفت:
برو داخلستتتتتتر پتتایین انتتداختم و رفتم تو..از الی در بتته پرهتتام نگتتاه می کردم..محو مکتتالمتته ی دو کلمتته ایمون بودم..محو
نگاهش بودم)
دقیقا دو ماه بعد از این اتفاق پرهام به آرشام گفت میخواد بیاد خواستگاریم وآرشام دعوای بدی باهاش کرد که
در آخر با وستتتامت مامان و بابا راضتتتی شتتتد که بیان خواستتتتگاریم .گریه م شتتتدت گرفت .هنوز رفتن پرهام باورم
نمیشه
پرهام یادته میگفتی عشتتق مثه جنگه آستتون شتتروع میشتته ولی تموم شتتدنش ستتخته؟ من نتونستتتم عاشتتقتنباشتتتتتتم .تو یه نگاه عاشتتتتتتقت شتتتتتتدم ولی نمیتونم ازت دل بکنم .کاش اون روز که بهت گفتم برو نمیرفتی .انقد
میموندی تا من بمیرم .مثل قبال دعوام میکردی میگفتی دلبر از نبودن نگو که دلم میریزه
چونه م از بغض لرزید .چشام بستم و مشغول خوندن آهنگی که آخرین روز برام خوند شدم
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم(پرهام-پیدا نکردی کسی رو که با تو هم ردا شه من هستم)
-اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم
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رمان رمان آشوب آرام | سنا
واسه عشقه من کلی سال بعد دله تو لک زد من هستم  ,من هستم من هستم))رو عشقه من حساب کن همیشه آدم از عشقش که خسته نمیشهتنها من رو تو ذهنت نگهدار تا تو بخوای من هستم))نزدیکه من باشی نباشی غرقه سکوت شی یا که ردا شیهرگز نمیگم به تو خدا نگهدار تا تو بخوای من هستم آی من هستم))رفتم تو خامره ها
اومد نزدیکم..دستش و تو جیبش کرد و خوند:
اگه عشق یعنی تو نباشی و فکر کنم هستی من هستمنگرانت شم با اینکه عمری منو شکستی من هستم
اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم
واسه عشقه من کلی سال بعد دله تو لک زد من هستم  ,من هستم من هستم)
#بابکجهانبخش_منهستم
بطری آبی که تو کیفم بود برداشتم ریختم رو قبر پرهام .دستم و میکشیدم رو سنگ قبرش
پرهام؟ اگه دلم واستتتته چشتتتتات تنگ شتتتتد چیکار کنم؟ اگه یه روزی؛ یه جایی بدون تو کم آوردم کجا برم؟ پرهاممیشه دعا کنی من بمیرم؟ به خدا ماقت ندارم..دیگه مردم از تنهایی
دیگه گریه نمیکردم .دیگه اشکی نمونده بود برام .فقط یه بغض سیب شده بود تو گلوم .ردایی از پشت سرم
اومد:
قرار نبود بهم زنگ بزنی؟آرشام بود .برگشتم سمتش
خب..خب میخواستم...اومد باال سرم
-توجیه نکن آرام پاشو
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رمان رمان آشوب آرام | سنا
نمیشه بمونم؟زانو زد جلوم
پاشو وضع قلبت بدتر میشهبزار بشه .بزار بمیرمچرت و پرت نگو آرامبعد بازوم و گرفت
پاشو که ارال حورله ی سگ بازی ندارمتسلیم شدم و بلند شدم .رفت سمت ماشین .منم دنبالش رفتم .آخرین لحظه برگشتم و به قبرش نگاه کردم .
زیر لب خدافظی کردم.
بعد رفتم ستتتوار ماشتتتین آرشتتتام شتتتدم.با اخم رانندگی میکرد.میدونستتتتم فقط به خامر قلبم چیزی نمیگه وگرنه
قشنگ با فوش میشست
وقتی رسیدیم خونه مامان با نگرانی اومد سمتم
دختره ی بیخیال کجا بودی-
به جای من آرشام جواب داد:
سر قبر پرهاممامان نفس کالفه ای کشید و رفت تو آشپزخونه .منم رفتم تو اتاقم .خسته شدم .دیگه بسه
گوشیم و برداشتم و رفتم تو تلگرام .هلنا تو گروهمون نوشته بود
(-وااای بچه ها آیدی استاد آرمان و پیدا کردم)
نوشتم:
(-استاد آرمان کیه؟)
(-همون استاده که امروز سر کالسش دیر اومدی)
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فامیلیش آرمان بود! دیدم هلنا آیدیش و گذاشتتتتتتتت زدم روش و رفتم تو پروفایلش .به انگلیستتتتتتی نوشتتتتتتته بود
"آرتا_آرمان" رفتم تو عکستتتتتای پروفایلش .حدود  ۵تا عکس نوشتتتتتته های غمگین بود و عکس شتتتتتشتتتتتم عکس
خودش بود .چند دیقه خیره شدم و بعد رو اجزا رورتش زوم کردم .آرام اینم مو بقیه ی پسراست .هیچ فرقی
با هم ندارن .نه نیست .فرق داره .چته آرام؟ روانی شدی؟ پوفی کشیدم و از رفحه چتش اومدم بیرون
دراز کشیدم رو تخت و خیره به قاب عکس پرهام شدم .این آرتا به پای پرهام ِ من نمیرسید .معلومه که نمیرسه.
مگه قراره برسه؟ بعد چند دقیقه ردای نوتیس گوشیم اومد قفل و باز کردم و دیدم هلنا نوشته:
(-آرام باهاش چت کردم آیدی تو دادم بهش )
(-چرا؟)
(-خودش گفت)
(-باید میدادی؟)
(-کار بدی کردم؟)
خودت چی فکر می کنی؟ اگه آرشام بفهمه چی؟))(آرشام و که میشناسه)
(-آرشام که اجازه نمیده باهاش چت کنم)
(-ول کن اون سگه وحشی و)
((-درست حرف بزنا
(-چشم ببخشید)
از تلگرام بیرون رفتم .دوباره خواستم بخوابم که ردای نوتیس گوشیم بلند شد .همون استاد آرمان بود
(-خانم محتشم حواستون باشه فردا با هم کالس داریم ساعتتون خواب نمونه)
وایسا چی؟..فردا؟
(-چرا فردا؟)
(-یادتون نبود دو تا کالس با من دارید؟)

19

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
(-ها؟)
(-حقوق جزا)
((-مگه استاد رحمانی نبود؟
(-خیر و استاد رحمانی بازنشسته شدن)
لعنتی!
(-ساعتم و کوک کردم هیچ جوره دیر نمیرسم)
(-خواهیم دید)
دانای کل
نفس کالفه کشید..این دختر جوری چت میکنه انگار نه انگار غمی تو دلشه .تایپ کرد:
(-آرشام گفته بود نامزد داری ها؟ ازدواج نکردید؟)
سین کرد .چند دقیقه چیزی نگفت و نوشت:
(-حدود دو ماه پیش فوت کرد)
زیر لب گفت:
خوبه که حداقل یادشه نامزدی هم داشت(-خدا رحمتش کنه میدونم سخته)
(-از کجا می دونید؟)
اه لعنتی..تایپ کرد:
(-رفیق منم چند وقت پیش مرد)
(-رفیق با عشق فرق می کنه استاد)
(فرقی نمیکنه هردوشون عزیزن)(-نامزدم عزیز نبود)
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چشماش چهارتا شد تا دوباره پیامش رسید
(-همه دنیام بود)
دوستتتت داشتتتت تایپ کنه پس چرا کشتتتتیش؟ چرا ترکش کردی ولی لو میرفت خواستتتت تایپ کنه که یهو بهزاد
زنگ زد:
چیکار کردی نره خرنفسی کشید
تو مشتمه داشتم باهاش چت می کردمخندید
چیزی دستگیرت شد؟هنوز نه .فقط از عشقش به پرهام میگهدروغ میگه باور نکنکالفه دستی به موهاش کشید و گفت
زرنگی تر از این حرفامواسه همین بهت اعتماد دارمببینم چی میشهناامیدم نکنبعد قطع کرد .انتظار چی رو داشت؟..کشتن دختره؟...
برعکس دیروز امروز ستتر کالستتش کامال به درس توجه میکردم .البته نه خیلی ،بیشتتتر به خودش توجه میکردم.
اون هم هر چند لحظه یه بار نگاهش به من می افتاد و بعد ادامه ی کارش و میکرد .امروز از قبل خوشتتتتتتیپ تر
شده بود .چی؟ لعنتی چی داری میگی؟ اون فقط استادته نه چیز دیگه .با ردای خسته نباشیدش بلند شدم.
یکی از پسرای خودشیرین کالس خندید و گفت:
-مواظب باش استاد قورتت نده
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بعد رفت بیرون .بند کوله مو با حرص فشتتتار میدادم .از کالس خارج شتتتدم .اونم پشتتتت ستتترم اومد .دورش پر از
دخترای ستتتمج بود که از اول کالس خودشتتتون و برای پرستتتیدن ستتتواالی مزخرفشتتتون و نزدیکی بیشتتتتر به استتتتاد
آرمان آماده کرده بودن .آرمان بهشتتون بی حورتتله جواب میداد .ستترم و پایین انداختم و به راهم ادامه دادم یهو
داد زد:
خانوم محتشمبرگشتم سمتش
بله استاد؟میخواستم باهاتون رحبت کنمبفرماییدنگاهی به دخترا انداخت و گفت:
خانوما بعدا رحبت میکنیمدخترا پراکنده شدن .یکیشون به دوستش گفت:
ملت براش بال بال میزنن بعد خودش واسه این دختره بال بال میزنهتوجهی به حرفاشون نکردم و جلوش وایستادم .قدم تقریبا تا شونه ش بود
بریم سلف رحبت کنیماخم کردم:
من باید برم برادرم منتظرهلبخندی زد و گفت:
آرشام با من .بیابعد جلو تر ازمن رفت سمت سلف...
***
نگاهی به بخار قهوه ش انداخت و گفت:
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خانوم محتشتتم یه گروه وکالت داریم که حدود  ۴ستتاله فعالیت میکنه .در مول ترم خیلی ستتعی کردم یه فرد وانتخاب کنم تا گروه تکمیل شه .تا اینکه شما رو دیدم .به نظرم اینکاره اید
به نظرتون برای این حرفا زود نیست؟ ما هنوز امتحانی ندادیمهمه چی امتحان نیست .بعدی وقتا با یه نگاه میشه فهمید .این خاریته یه وکیلهفقط من که هنوز درسم تموم نشدهخب من کمکت میکنم هم درست و بخونی هم تو گروه باشیمن باید با خانواده م مشورت کنممنظورت آرشامه؟بلهبه رندلیش تکیه داد و با خنده گفت:
آرشامم بلده مشورت بده؟به اندازه ی یه برادر،بلهفکر کردم اوج مشتورتش کتکهلبام و جمع کردم .از لحن حرف زدنش درباره آرشام خوشم نیومد
آرشام من و کتک نمیزنهمشخصه .تک خواهرشیمن به پیشنهادتون فکر میکنم جواب میدمباشه .خوبهلبخندی زدم و بعد از خدافظی رفتم بیرون .به آرشتتتتتام زنگ زدم .اومد دنبالم .ستتتتتوار شتتتتتدم .مثل همیشتتتتته اخم
داشت..عین برج زهرمار میمونه .فعال درمورد گروه وکالت چیزی نمیگم
***
دو هفته بعد
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سفره رو به کمک مامان جمع کردیم .داشتم ظرفا رو میشستم یهو با ردای آرشام پریدم
اینا چیه؟چی؟با آرتا چت میکنی؟دیدم گوشیم دستشه
گوشی من دست تو چیکار میکنه؟داد زد:
جوابمامان گفت
آرشام خب چرا گوشی آرام و برداشتی؟آرشام اخم کرد
مامان!مامان که میدونست حریف تک پسرش نمیشه چیزی نگفت
گفته بودی گروه وکالت .نگفته بودی؟چرااینکه فردا خونمون تمرین میکنیم چه ریغه ایه؟ تو میری خونه ش؟مگه چیه؟سمتم خیز برداشت ولی مامان جلوش و گرفت .از پشت مامان داد زد:
چیه؟! ها؟ تو خونه ش فقط تمرین میکنی؟ اگه غلط دیگه ای میکنی بگو خجالت نکشبا اخم لب گزیدم و سرم و پایین انداختم
این همه عشق به پرهام الکی بود؟ پرهام رفت حاال آرتا؟ بعدشم البد بهزاد .خجالت نکش بیا تک تک دوستامو تست کن
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از حرفش بغض کردم..من همچین آدمی به نظر میرسم؟..من کاری کردم؟...
چونه م لرزید و اشتتتتکی رو گونه م ریخت .از کنارش زد شتتتتدم رفتم تو اتاقم و خودم و انداختم رو تخت .نگاهم به
عکس پرهام خورد .بلند شدم از دیوار جدا کردم و انداختم تو کشو و در و محکم بستم
به چه مشغول کنم♡
دیده و دل را که مدام
دل تو را می ملبد
♡دیده تو را می جوید
آرشام
نشستم رو مبل و سرم و تو دستام گرفتم .مامان گفت:
اینا چی بود گفتی به بچه م؟ مگه مادر نداره که اینطوری لکه ننگ میزنی رو پیشتتتتتتونیش؟برو ازش عذرخواهیکن
نگاش کردم .خودشم میدونست من یا یه کاری و نمیکنم یا اگه بکنم عذرخواهی نمیکنم
آخه آرشام پرهام تازه مرده .یعنی چی که اینطوری داغ دلش و تازه میکنی؟مامان با آرتا کار میکنن،قبول .گروه وکالت دارن،اونم باشه .برای چی باید بره خونه شون؟مادر تو چرا انقد بدبینی آخه .البد کار داشتنمن نمیزارم مامان .نمیزارم آرام به آرتا نزدیک بشهمامان نفس کالفه ای کشید و رفت تو آشپزخونه .بلند شدم برم او اتاقم ولی برگشتم سمت اتاق آرام .دستم رو
دستتتتگیره ی در نشتتتستتتت .دو دل بودم .آروم در و باز کردم..خواب بود .رفتم پیشتتتش .نکنه قرص خورده باشتتته؟
کشتتوی عستتلی و باز کردم .یه ورق قرص ستترجاش بود .برش داشتتتم و گذاشتتتم تو جیبم .کنار تختش نشتتستتتم.
فقط نگاش میکردم و تصتتتتتتمیم به کار خارتتتتتتی نداشتتتتتتتم .نگاهم خورد به جای خالی قاب عکس پرهام .اخم
کردم..ینی رابطه شتتتون انقد جدیه که حتی قید عکس پرهام و زده؟ آرتا داره چه بالیی ستتتر زندگیش میاره؟ بلند
شدم و از اتاق بیرون رفتم و زنگ زدم به آرتا .بعد چند بوق جواب داد:
-جانم؟
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علیک .با خواهر من چیکار داری؟یه گروه وکالته که...نذاشتم حرفش و بزنه .داد زدم
از این چرت و پرتا ز یاد از آرام شتتتتتتن یدم .فکر کردی منم مثل اونم که هرچی بگی باور کنم؟ تو خونه تون گروهوکالت داری؟
داداش حالت خوش نیستا؟! استادشم شاگردمه .الزم باشه جبرانی میزارمآها! .همه ی شاگردات و اینطوری ساپورت میکنی استاد؟آخه آرام به خامر گروه وکالت سرش شلوغه نمیتونه برسهچرند نگو من تو رو میشناسم سگ رف .با خواهر من چیکار داری؟زده به سرت آرشام؟ خواهر تو رنمی با من ندارهخفه شتتو عوضتتی یه بار خواهرم و دستتت پرهام ستتپردم برای چندین پشتتتم بستته .فقط فکر کن داری زرنگ بازیدرمیاری .اون وقت در همون دفترت و تخته میکنم .عزت زیاد
بعد قطع کردم...
آرام
با ردای زنگ گوشیم بیدار شوم .آرتا ،یعنی...استاد آرمان بود
الو؟آرام؟ چیزی به آرشام گفتی؟درمورد؟قرارمون تو خونه ی منچطور؟د ِ من و گرفته زیر بار فوش .تو چی راجب رابطه مون فکر کردی که رفتی به آرشام چرت و پرت تحویل دادی؟حرفاش بهم برخورد
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استتتاد من چیزی به داداشتتم نگفتم خودش فهمید .شتتما هم بلد نبودید از خودتون دفاع کنید نندازید تقصتتیرمن .بعدشم دفعه ی آخرتونه اینطوری باهام حرف میزنید..روز خوش
بعد قطع کردم .ساعت  ۶ربح بیدارم کرده که چرت و پرت بگه بیشور .چشمم به دیوار خورد .یادم افتاد دیشب
قاب عکس و درآوردم .بلند شدم رفتم از کشو بیرونش آوردم و دوباره ورل کردم به دیوار .دوبار بوسش کردم
ببخش من و .عصبانی بودم.خب؟بعد قاب عکس و راف کردم...
دانای کل
تا آخرین کالستتتتش ذهنش پیش آرام بود .امروز دانشتتتتگاه نبود و این یعنی چهارشتتتتنبه ها کالس نداره .خستتتتته
نباشیدی گفت و از کالس مزخرفش بیرون رفت .گوشیش زنگ خورد .بهزاد بود
الو؟کجایی؟کالس داشتممن تو دفترتم استاد لطف کن تشریف بیارباشهسوار ماشین شد و سمت دفترش رفت
وارد اتاق که شد دید بهزاد رو رندلی نشسته و پاش و گذاشته رو میز و داره سیگار میکشه
با دیدنش بلند شد و سیگارش و تو جایگاهی خاموش کرد
به به جناب وکیلعلیک .چه خبر؟خبرا دست شماست .چه خبر؟نشست پشت میز و کیفش و انداخت رو میز
-هیچی
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یعنی چی هیچی؟ مگه قرار نبود دختره رو گیر بیاری؟دیشب آرشام زنگ زد هرچی از دهنش درمیومد بارم کردبهزاد رو رندلیش جا به جا شد
چرا؟فهمیده بود من به آرام نزدیکمبا دست زد به پیشونیش
وای! آرشام بو ببره بدبخت میشیمنمیزارم حواسم هستبهزاد با اخم گفت:
چیزی و که لو ندادی؟نه انکار کردم .شک کرده بودنفس کالفه ای کشید
باید بیشتر حواست و جمع کنی...آرام
تو این دو سه روز آرشام چهار چشمی حواسش به من بود و هرجا میرفتم باهام میومد .چند بار به مامان گفتم
بهش بگه تو کارای من دخالت نکنه ولی مامانم از شازده ش حساب میبرد .امروز جلسه داشت و خونه نبود.
لباسام و پوشیدم و رفتم بیرون .همین خواستم از در خارج شم مامان گفت:
کجا؟مامان؟ تو رو خدا به آرشام نگونمیشه آرام بیا توگونه شو بوسیدم و گفتم:
-مامانی پوسیدم تو خونه به خدا .بزار یکم برم بیرون
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سری تکون داد و گفت:
امان از این زبونت .زود بیاچشمبعد رفتم تو آسانسور و دکمه ی همکف و زدم...
همینطور که تو خیابونا قدم میزدم گوشیم زنگ خورد،آرتا..چیزه..استاد آرمان بود
الو؟سالم خانوم محتشمسالم استادتوی اسارتی؟نه اومدم بیرونمیتونی بیای دفتر من؟باشهممنون میبینمتبعد قطع کرد.
تاکسی گرفتم و رفتم دفترش...
وارد که شتتدم بوی تند س تیگار وارد ریه هام شتتد و شتتروع کردم به ستترفه کردن .با دیدنم س تیگار و تو جا س تیگاری
خاموش کرد و اومد پی شم .سرفه های پشت هم اشک و از چشام جاری کرده بود و قلبم تیر میکشید .قلبم به
شدت به دود سیگار حساس بود به موری که آرشام مجبور شد سیگار نشه یا اگه بکشه دور و بر من نباشه .از
شدت درد نشستم رو زمین .آرتا با نگرانی گفت:
آرام؟ خوبی؟به زور سر تکون دادم .بلند شد و رفت پنجره رو باز کرد و از تو پارچ آب آورد
-چی شد دختر؟
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ه..هیچی قلبم..یه ذره حساسهبوی ستتتتتیگار این نزدیکی رو به کامم زهر میکرد ولی چیزی نگفتم .هر چند لحظه محو چشتتتتتای قهوه ای مستتتتت
کننده ش می شتتتتدم و بعد ستتتترم و مینداختم پایین .بعد چند لحظه که حالم بهتر شتتتتد پاشتتتتدیم و رو رتتتتندلیا
نشستیم...
گفتید کارم دارید.بله میخواستم یه پرونده بهت بدم.ولی من که مجوز ندارم.به نظارت من با کمک توآخه...آرام!قبال گفته بودم که اسمم با رداش قشنگتره؟ آرام؟!چی میگی؟
این همه وکیل چرا من؟ من حتی هنوز وکیلم نشدم.به تو اممینان دارم میدونم که میتونینمیدونمولی من میدونم...بعد شروع کرد به توضیح دادن:
یه دختر  ۲۰ساله که البته دیگه دختر نی ست .وقتی باردار شد پسره گم و گور می شه و خانواده ش می فهمنو دختر و مرد میکنن ولی برادرش بهش کمک میکنه .بچه ستتقط میشتته و برادر دختر دنبال شتتکایته .پستتره رو
پیدا کردن .ازدواج کرده
اون دختر همستتن منه .چقد زجر کش تیده .یعنی من بدبخت ترین آدم دنیا نیستتتم .خداروشتتکر .خداروشتتکر به
خامر اینکه به من رحم کرد .ولی او دختر چی؟ کمکش می کنم
میتونم باهاش حرف بزنم؟-شماله .برادرش فرستادتش اونجا تا یه مدت آروم باشه حالش خیلی بده
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من چه جوری برم اونجا؟نمیتونی آرشام و راضی کنی؟معلومه که نه! کال ً با کارم مخالفهیه کاریش بکن حیفهباشه سعیمو می کنملبخندی زد
خوبهبه آرشام میگم با دوستای هلنا میریم شمالباشهمیتونم هلنا رو هم بیارم؟سفر کاریه!آخرین باری که با هلنا رفتیم شمال آرشام دنبالم اومد .میترسم لو برهباشه اشکال ندارهچه جوری می تونستم به آرشام دروغ بگم؟...
***
داشتتتتم وارد کوچه میشتتتدم یهو ماشتتتین آشتتتام با ستتترعت از کنارم رد شتتتد .وای االن من و میبینه میفهمه بیرون
بودم .برگشتتتتم از کوچه قبلی رفتم و از در پشتتتتی وارد پارکینگ شتتتدم .آرشتتتام داشتتتت از ماشتتتین پیاده می شتتتد.
منتظر آستانستور نشتدم و بدو بدو از پله ها رفتم باال .رستیدم باال از استترس و خستتگی نفس نفس میزدم .تند
تند در و پشت سر هم میزدم مامان در رو باز کرد.
چته؟-ما..مامان آرشام
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برگشتتتم دیدم آستتانستتور مبقه ستتومه و داره میاد باال .با عجله مامان رو کنار زدم و رفتم تو اتاق و در رو بستتتم و
تند لباسامو در آوردم و چپوندم تو کمد .رژ لبم با دستمال پاک کردم و رفتم بیرون .آرشام رو مبل نشسته بود و
سرش تو گوشیش بود کنارش نشستم
سالمهمونطور که سرش تو گوشیش بود گفت:
علیکیه ذره نگاش کردم وقتی دید با سماجت نشستم نگاش می کنم گوشیشو خاموش کرد و گفت:
چیه باز؟ام..هیچیپس اینطوری نگام نکنخواست بلند شه که دستشو گرفتم .با کالفگی نگام کرد و گفت:
من که میدونستم یه چیزی هست .چیه؟سرم و پایین انداختم و گفتم:
می خوام با هلنا و دوستاش برم شمالدستش و از دستم کشید و بدون ثانیه ای فکر کردن گفت:
نعه!بعد رفت تو اتاقش...
با مظلومیت به مامان که داشت سینی چای و گذاشت رو میز نگاه کردم .گفت:
خب دخترم الکی که نیستتتتت بری شتتتتمال که چی؟ میدونم واستتتته روحیه ات خوبه اما ارتتتتن دوستتتتتای هلنا رومیشناسی؟
-آره می شناسم یه سری از دوستای خانوادگیشن
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تو دلم هزار بار به خودم لعنت فرستتتتتتادم که دارم مامان و قال میزارم ولی می ترستتتتتیدم به آرشتتتتتام بگه .آرشتتتتتام
لباساشو عوز کرد و اومد بیرون
آرشام؟همین خواستم چیزی بگم پرید وسط حرفم
ادامه ندهآخه باید برمچه اجباری هست؟ ماموریته؟تو دلم گفتم آره
نه ولی هلنا اررار کردهبیخوددندونام و به هم فشار دادم و با حرص گفتم:
آرشام!خیلی خونسرد گفت
بله؟زدم به بازوش
چرا نمیذاری برم؟ بیست سالم شدهبیست سالت شده ولی هنوز آدم نشدیعین بچهها گفتم:
چرا شدم نگا دارم وکیل میشمخدا به موکالت رحم کنهخیلی بی شعوریبرگشت سمتم
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اوه اوه .بی ادبی؟اهی و گفتم و بعد رفتم تو اتاقم .چقدر سخته راضی کردن این داداش تخس
***
آرتا پیام داد گفت:
(-گفتی به آرشام؟)
(-آره ولی راضی نشد)
(-آرشام یه دنده بیشتر نداره .اگه نتونستی راضیش کنی بگو تا یه فکر دیگه کنم)
باشه ای فرستادم .بعد از تلگرام بیرون رفتم و زنگ زدم به آخرین امیدم،هلنا .بعد چند دقیقه ردای مشتاقش
تو گوشی پیچید:
الو؟ آرام؟ کجایی؟ دلم برات تنگ شده بود دختر چرا پیدات نیست؟آروم بابا کارت دارمجانم؟پایه ای بریم شمال؟هرجا بری پایه تمپس بیا آرشام و راضی کنبرو بابا کی حورله ی اون سگ و داره.هلنا! ماموریته می خوام واسه یه پرونده برم شمال.خب این و برو به داداشت بگوآرشام نمیزاره نمیدونه من دارم کار می کنمنوچ نوچ نوچ .به داداشت نگفتی؟بگم کله مو میکنه-حاال من چیکار کن؟
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فردا ربح بیا اینجا التماس کن تا راضی شه.من بیام التماس اون گاو و کنم؟به درک زنگ میزنم نگارنگار التماس میکنه آخه نکبت؟ سایه شو با تیر میزنهشاید تالششو بکنهباشه بابا کی بیام؟قبل از اینکه بره سر کار چون بعد از ظهر باید راه بیوفتیمراه بیوفتیمآره دیگه تو هم میاینمی تونم خواهر منپس فکر کنم اشتباهی زنگ زدمآرام!هلنا؟باشه بابا باید بابام حرف بزنم ببینم میزاره یا نهباشه خدافظخدافظقطع کردم .آخ پرهام اگه بودی خودت راحت آرشتتتام و راضتتتی می کردی .ارتتتال شتتتاید اگه بودی مجبور به این کارا
نبودم...
***
ربح بود و هلنا پیام داد که جلوی دره و می خواد بیاد آرشام و راضی کنه .با ردای زنگ مقنعه مو راف کردم
و رفتم بیرون .هلنا جلوی در ورودی وایستاده بود .با مامان سالم کرد و اومد تو آرشام از اتاق ش اومد بیرون هلنا
سالم کرد آرشامم آروم جوابش و داد .هلنا نشست رو مبل و گفت:
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آرشام؟آرشام گفت:
نههلنا با تعجب بهم نگاه کرد
وایسا بگم خبآرشام دکمه سرآستین شو بست و گفت:
می دونم چی می خوای بگیهلنا بلند شد و رو به مامان گفت:
خاله مگه جرمه آدم بره شمال؟مامان نگام کرد و رو به هلنا گفت:
خب دو تا دختر مجرد تنها کجا برن؟ میدونی چقدر خطرناکه؟هلنا گفت:
ما تنها نیستیم یه سری از دوستای خانوادگیمم هستنآرشام گفت:
چند تا پسرن؟به جای هلنا من جواب دادم:
دو تا پسر سه تا دخترچه با افتخار میگی .سفر با پسر ممنوعه..الزم به یادآوری نیستیکیش عین خودته یکیشم با اون یکی دختره نامزدنهیچ ربطی نداره .ارن عین خودم یعنی چی؟هلنا با غیض گفت:
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عین خودت غد و رو م و رو اعصاب و خشکآرشام اخم کرد
خب؟با آرنج زدم به بازوی هلنا و گفتم:
شوخی میکنه آرشام .اینا هیچکدوم رفات تو نیستهلنا زیر لب گفت
آره رفات عمه خدابیامرزمهزدمبه کمرش و بعد با التماس به مامان نگاه کردم.
مامان با ناچاری گفت:
فعال برید کالستون دیر نشه من با آرشام حرف میزنمبا ذوق از مامان خدافظی کردم و با هلنا رفتیم دانشگاه...
از کالس که بیرون اومدم ردای نوتیس گوشیم بلند شد .دیدم آرشام پیام داده:
(-خواستی بری برو فقط نمیخوام حتی تصور کنم که اگه غلط اضافه کردی چیکار میکنم)
پس مامان راضیش کرده .از حررم فقط باشه ای تایپ کردم
بعد گوشتتتتیم و خاموش کردم .خواستتتتتم بزارمش تو کوله ام که بازم رتتتتدای نوتیستتتتش بلند شتتتتد .فکر کردم بازم
آرشامه ولی وقتی رفحه رو دیدم اسم آرتا روش نمایان شد .نوشته بود:
(-بغل دستت یه کالس خالیه برو توش)
از کجا میدونست من کجام؟ رفتم تو کالس .چند لحظه بعد خودشم اومد .با لحن سنگینش گفت:
چی شد؟ داداش آرشامتون قبول کردند؟آره همین االن پیام داد .فکر کنم مامان حسابی رو مخش کار کردهخوبه .ساعت  ۵راه میوفتیم میام جلوی درتون.-نه! بیا سر کوچه آرشام ببینه شر میشه.
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کالفه نوچی کرد و گفت:
باشهراستی تو آدرس خونه مون و بلدی؟عقل کل دوست آرشامم ها؟!آهانی گفتم و ابروهام و باال انداختم
یهو گوشیش زنگ خورد .رفحه رو که لمس کرد ردای جیخ دختری پیچید تو گوشی .چون ردای گوشی بلند
بود به وضوح میشنیدم چی میگه
آرتا؟ چرا گوشیت و جواب نمیدی نگرانت شدم نفسملبام و با حرص جمع کردم .آرتا گفت:
آیسان من باید هرکاری میکنم جواب پس بدم؟ مگه چه رنمی باهام داری؟از جوابش کیف کردم..ردای آیسان اومد:
عشقمی عشقتم نسبت از این باالتر؟دوست داشتم باال بیارم .عشقم؟ عشقت؟ آرتا گفت:
باشه درسته من عشقتم ولی تو هم عشقمی؟چند لحظه ردایی نیومد .بعد گفت:
معلومه که عشقتم پس اون گالیی که هرروز میاری برام چین؟بغدم گرفت .یعنی آرتا عاشق یکی دیگه س؟ آره خب به تو چه؟
آرتا پوزخندی زد و گفت:
هرروز! خانم محترم مطمئنی تنها کسی هستی که بهش گل میدم؟مرتیکه ....به چند نفر گل میده؟
آیسان گفت:
-باورم نمیشه همچین آدمی باشی
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تو فک کن آرهتو دلم هزار جور فوش نثارش می کردم .گوشی و قطع کرد .توپیدم بهش
تو انقد کثیفی الدنگ بیشتتتور؟ چند تا دوس دختر داری ها؟ همشتتتون کراشتتتتن؟ خجالت نمیکشتتتی خیر ستتترتوکیل مملکتی...
اومد جلو .یه قدم رفتم عقب ،اونم یه قدم اومد جلو .چستتتبیدم به دیوار .ستتترش و آورد جلو .فستتتش به رتتتورتم
میخورد و مور مورم میشتتتد .نگاش رفت ستتتمت لبام .با ترس لبام و کشتتتیدم تو دهنم و ستتترم و انداختم پایین .با
انگشت شصت و اشاره ش چونه مو گرفت و سرم و آورد باال .سرش و آورد کنار گوشم و گفت:
مگه عشق وجود داره؟ هوم؟جوابش و ندادم..تموم بدنم منقبض شده بود
ترجیح میدم یه آدم کثیف باشم تا یه عاشق خائن اوکی؟بعد ازم فارله گرفت و از کالس رفت بیرون...
از این نزدیکی اشتتتک تو چشتتتام جمع شتتتده بود .وقتی رفت تازه تونستتتتم حرفاش و تجزیه کنم (ترجیح میدم یه
خراب دختر باز باشم تا یه عاشق خائن)
وایستتتا .دخترا براش ارزشتتتی ندارن .حتی خودشتتتم اعتراف کرد .تو نباید به یا دخترباز دل ببندی .نه! عشتتتق من
فقط پرهامه .فقط! ولی؛ ولی حداقل میتونم به خودم اعتراف کنم که عاشق آر ...نه .نه خفه شو! تو نباید عاشق
باشی .اونم عاشق اون .اون جلوی خودت با دل یه دختر بازی کرد پس میتونه با دل تو هم بازی کنه .تو این سفر
چند روزه حق نداری به آرتا نزدیک شی تا یادش از سرت بپره .اوکی؟ ارن تا امالع ثانوی در اون قلب المصبت
و ببند .فقط پرهام توشه .فقط .فقط .فقط.
نشستم رو زمین و سرم و رو زانوهام گذاشتم .اشکام پشت سرهم می ریختند رو گونه م .عاشق شدن مزخرف
ترین کار دنیاست .پرهام اون جوری؛ آرتا اینجوری .از هرچی عشقه متنفرم .در باز شد و هلنا ،ترانه و نگار اومدن
داخل
کجایی دختر؟ کل دانشگاه و دنبالت گشتیمحاال پیدام کردینبعد بی حورله کوله م و برداشتم و رفتم بیرون .ردای ترانه رو شنیدم:
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آرام چرا اینجوری می کنی؟هیچی .هیچی نیستترانه اومد پیشم دستمو گرفت و به بچه ها اشاره کرد که برن .با هم رفتیم تو حیاه
چی شده آرام؟هیچیتو چشام نگاه کنزل زدم تو چشماش اخمی کرد و گفت:
دفعه آخرته دروغ میگه .حاال عین آدم بگو چی شدهفک کنم ،فک کنم عاشق شدمجیغی زد و گفت:
اینکه خیلی خوبهنه نیست .پس پرهام چی؟نوچی کرد و گفت:
آرام ،پرهام مرده چه عاشق بشی چه نشی .آدمی که رفته برنمیگرده پس بهتره به نبودش عادت کنی.ولی این خیانتهنیست عزیزم .حاال عاشق کی شدی؟استاد آرماندوباره جیخ زد:
وای آرام این عالیه .لعنتی چقدر خوشتیپه .ای خداچقد ذوق داری .جوگیر-خب خوبه دیگه .استاد آرمان خیلی خوشگل و خوشتیپ و گوگولیه!
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چپ چپ نگاش کردم
خب بابا خوردی من و مال خودتلبخندی زد و سرش و گذاشت رو شونه م
عاشق شو .زندگی کن .دیگه نمیخوام ناراحت ببینمت***
با مامان خدافظی کردم و رفتم پایین .مبق قرار ستتر کوچه وایستتادم .هلنا هم اومد و با هم منتظر آرتا بودیم .یهو
مزدای مشکیش جلوی پام و ترمز کرد.
شیشه پایین اومد و چهره ی آرتا نمایان شد
بفرماییددر عقب و باز کردم خواستم بشینم یهو هلنا گفت:
عه عزیزم راننده شخصیت نیستن که..برو جلو خواهرماخم کروم یهو هولم داد جلو .در و باز کردم و نشتتتستتتتم کنار آرتا .ستتتالم آرومی کردم جوابمو داد .هیچ حرف دیگه
ای نزدم و به روبرو خیره شتتتدم .چند دقیقه بعد رستتتیدیم دفتر آرتا پستتتری که قبال ً هم تو دفتر آرتا دیده بودمش
اومد .فکر کنم استتتتمش مهراد بود یکی از اعدتتتتای گروه وکالت .پشتتتتت ستتتترش آنیتا دختر چندش گروه اومدن.
نشستن جلو رو جایز ندونستم و پیاده شدم .با مهراد و آنیتا سالم کردم .خواستم بشینم عقب که مهراد گفت:
آرام خانوم چرا مهاجرت میکنید؟میخواید بین دو تا دختر بشینید؟شاید تونستم م یکیشون و بزنمآنیتا ایشی گفت و با کیفش زد پشت مهراد بعد در جلو رو باز کرد .مهراد گفت:
آنیتا خانوم عقب لطفاآنیتا خواست چیزی بگه یهو آرتا با بی حورلگی گفت:
-آنیتا برو عقب مهراد بشینه
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آنیتا اخمی کرد و نشست عقب .منم سوار شدم...
مهراد گفت:
میومدی خونه دنبالم خبآرتا همونطور که با اخم به جاده خیره شده بود گفت:
سرویس مدرسه ت نیستم کهسرویس مدرسه ی خانوما هستی؟و به عقب اشاره کرد .آرتا اخم کرد و گفت:
شما مشکلی داری؟مهراد رو از آرتا گرفت و به جاده خیره شد و گفت:
نه واال چه مشکلیدیگه کستتتتتتی چیزی نگفت .آنیتا اون وستتتتتتط خیلی جا گرفته بود .عالوه بر خودش  ۲تا ستتتتتتتاکم جا کرده بود تو
ماشین .داشتم خفه میشدم .سعی کردم توجهی نکنم و بخوابم که موفق هم شدم...
با ردای آنیتا بلند شدم
پاشو رسیدیمسری تکون دادم و پیاده شدم و ساکم و کشون کشون بردم سمت البی هتل .یهو ساک سبک شد
نگاه کردم دیدم مهراد گرفتش
من میارم .شما ادامه ی خوابت و برواخمی کردم .ستتتتاک و ول کردم و رفتم تو هتل .بقیه هم بعد از من اومدن .بعد از کارای البی مستتتتتقر شتتتتدیم تو
اتاقامون .من و هلنا و آنیتا تو یه اتاق .مهراد و آرتا تو یه اتاق دیگه.
ساعت  ۱۱بود و آرتا گفت شام بخوریم بعد بخوابیم .چون تو راه جایی نگه نداشت و یه کله رسیدیم ساری .ارال
حورله ی بیرون رفتن و نداشتم .هلنا و آنیتا لباس عوز کرده بودن و منتظر من بودن .هلنا تا چشمش به من
افتاد با تعجب گفت:
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پس چرا آماده نیستی کره خرنمیامبیخودهمین که هستمیگم استاد آرمان بیاد ها!به استاد آرمان چه؟گفتم شاید اون بتونه راضیت کنهبرو بابا .سریع تر برید میخوام بخوابم .گشنه مم نیس .خدافظهلنا سری تکون داد و با آنیتا رفتن...
***
با ردای گوشیم غلتی خوردم .نور آفتاب به چشم خورد .گشنه م بود .با چشای بسته گوشی و جواب دادم:
بله؟آرام ساعت  ۱۰شد..آماده شو بریم زود ترردای آرتا بود
باشه 10 .دیقه دیگه میامبعد قطع کردم .تند تند لباس پوشیدم .حین لباس پوشیدن فهمیدم هلنا و آنیتا نی ستن .یعنی کجان؟ سری به
نشتتتونه ی تاستتتف تکون دادم و بعد از برداشتتتتن یه شتتتکالت از بار ِ یخچال دویدم بیرون .آرتا جلوی در اتاقشتتتون
وایساده بود .چقد خوشتیپ بو..آرام!
با دیدنم سری تکون داد و گفت:
واقعا تا االن خواب بودی؟مشکلیه؟ملبکارانه گفت:
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بله دیر شدهمونطور که میرفتم سمت آسانسور گفتم:
خب پس بیانفس پر حرری کشید و اومد تو آسانسور .آسانسور یه سکوت خاری داشت .واسه منی که به خودم قول داده
بودم به این مرد نزدیک نشم آزار دهنده بود.
بالخره رسیدیم همکف و سوار ماشین شدیم .همونطور که با سرعت میروند گفت:
ربحونه که نمیخوردی؟فرقی داره؟نه به هر حال راه خودم و میرمپس چرا میپرسی؟جدا گشنه ت نیست؟شکالت دارم..ربر میکنم تا ناهارهر جور راحتی-
رسیدیم یه یه خونه باغ قدیمی .آرتا رنگ قدیمی در و زد .پسر چهارشونه ای در و باز کرد .با آرتا گرم سالم کرد و
بغلش کرد .با منم سالمی کرد و رفتیم تو.
آرتا و پسر تو باغ وایسادن .آرتا گفت:
برو باال تو خونه ستپسر هم سری تکون داد .قدمی برداشتم و به خونه نگاه کردم .آرام محکم باش .یه وکیل باید قامع باشه.
قدمای مطمئنم و به ستتتتمت خونه برداشتتتتتم .از پله های کوچیک باال رفتم.کفشتتتتام و درآورد و وارد خونه شتتتتدم.
نگاهم دور و بر خونه چرخید .یه اتاق کوچیک با چند تا مبل قدیمی و یه تلوزیون کوچیک .چشتتتتتتمم به دختری
خورد که داشت از آشپزخونه بیرون می اومد .با دیدنم ترسیده یه قدم عقب رفت
-ببخشید ترسوندمت
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همونطور شوکه نگام میکرد .رفتم جلوش وایسادم
من آرامم .یکی از شاگردای وکیلت آقای آرمانآروم گفت:
آرتا..ینی..چیزه..اینجا چیکار میکنی؟اومدم باهم حرف بزنیماخمی کرد و گفت:
من نمیخوام حرف بزنملبخندی زدم و گفتم:
چرا؟ بیا من اول در مورد خودم بگم خب؟متاسفانه حورله ندارمسرم و کج کردم و گفتم:
حاال تو بشینسری تکون داد و با ناچاری نشست .ترجیح دادم سفره ی دلم و واسش باز کنم تا اونم احساس راحتی کنه...
هفده ستتتتالم بود که با دوستتتتت داداشتتتتم،پرهام آشتتتتنا شتتتتدم .من هرگز به جز داداشتتتتم با پستتتتر دیگه ای ارتباهنداشتم .پرهام با داداشم فرق داشت .مهربون بود .مظلوم بود .به داداشم گفت و خیلی زود اومدن خواستگاری.
مثل هر دختر دیگه ای ذوق داشتتتتم .با هم نامزد کردیم .عاشتتتق هم بودیم .از چتای نصتتتفه شتتتبی گرفته تا گالی
بدون مناستتتتبت .تو دوران نامزدیمون پدرم مرد .بعد از اون یه آرام دیگه شتتتتدم .یه آرام آروم ولی پرهام همون قدر
دوسم داشت .حدود یه سال بعد از مرگ پدرم که تازه داشتیم تصمیم میگرفتیم عقد کنیم حالم بد شد .تپش
قلب و تنگی نفس داشتتتم .فهمیدم نارستتایی قلبی دارم .دکترا امید به زندگیم نداشتتتن .هنوزم ندارن .مگر اینکه
عمل کنم .نمیخواستتتم یه مشتتکل باشتتم تو زندگی پرهام .نمیخواستتتم چند ستتال دیگه که مردم یه داغ بزارم رو
دلش
اشکم ریخت رو دستم .همونطور که به حرکتش رو دستم نگاه میکردم گفتم:
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بهش گفتم تمومه.گفتم نمیخوامش. .شتتتتتتکستتتتتتتنش از هر دردی بدتر بود .ستتتتتتخته که عشتتتتتتقت بهت بگهنمیخوامت .حتی نمیتونستم تصور کنم که اگه پرهام همچین حرفی بزنه چه واکنشی نشون میدم .بهش گفتم
زنده نمیمونه .گفت من میمونم پیشتتتت با هم بمیریم .ولی من نشتتتنیدم .کاش میشتتتنیدم .کاش بهش میگفتم
بمون با هم بمیریم .وقتی رفت مردم .از همون لحظه که گفتم تا اون شب کذایی..نه..تا همین االن .نصفه شب
مامان پرهام زنگ زد و پشت هم نفرینم میکرد .فکر میکردم به خامر ترک کردن پرهامه .بهش گفتم این جدایی
واسه خودشه وگرنه من مردم .ولی..ولی اون گفت..گفت پرهام مرد..من کشتمش
اشکام و پاک کردم و گفتم:
بعد از اینکه رفت به سرش میزنه بره شمال .بارون بود .شب بود .پرهام داشت با دوستش حرف میزد .یهو یهکامیون از جلوش میاد .پرهام نمیفهمه .راننده کامیون ترمز میکنه .پرهام ترمز میکنه اما...
مکو کردم
ماشین له میشه .پرهام له میشه .ضربه ی مغزی و یه مرگ تل ...دیگه نمیفهمم چه بالیی سر اشکام میاد .میزارم بریزن..ببارن
داغش همیشه رو دلمه .همش تقصیر من بود .چرا تنها گذاشتم که تنهام بزاره؟یهو فرو رفتم تو آغوشش .آغوش دختری که حتی اسمشم نمیدونم
اسمت چیه؟یلداتو نمیخوای بگی یلدا؟ازم فارله گرفت و گفت:
ستتتتال پیش تو یه گروه تلگرام با یه پستتتتر آشتتتتنا شتتتتدم .استتتتمش آرمین بود..حدود دو ماه با هم چت میکردیم وهرروز با هم رمیمی تر می شدیم .یه روز گفت دوسم داره و دوس داره باهام آشنا شه .منه خرم باور کردم .چند
وقت باهم رفتیم بیرون .پستتتتتر خوبی به نظر می اومد .یه روز اومد گفت امشتتتتتب تولد دوستتتتتتمه و میخوام بیای
خانومم و نشتتتتتونش بدم .اون لحظه از لفظ "خانومم" خوشتتتتتم اومد و خر شتتتتتدم و رفتم به یه ویالی بزرگ .آرمین
عوز شده بود .نگران بودم سعی کردم از زیر نگاهاش دربرم اما ،آخرشم همونی که ازش میترسیدم سرم اومد.
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روانی شتتتتده بود .من و برد تو یه اتاق و در و قفل کرد.به گریه ها و التماستتتتام توجه نکرد .پشتتتتت هم چرت و پرت
میگفت آخرشم کار خودش و کرد .بهم...
اشکاش و پاک کرد و گفت:
جیخ زدم..التماس کردم ولی نشتتتتتتنید..ازش حامله شتتتتتتتدم .مامان و بابام مردم کردن .برادر بزرگم کتکم زد .زیرکتکای اون بچه سقط شد .ولی کسری کمکم کرد و من و آورد اینجا .فهمیدم آرمین فرار کرده و هیچ خبری ازش
نیست .تازگیا خبر ازدواجش و شنیدم..با یه دختر مثل خودم
سکوت کرد .دستاش و گرفتم و گفتم
ببین همه چی درست میشه .تو فقط همه ی چیزایی که به من گفتی تو دادگاه بگویلدا روش و ازم گرفت و گفت
اگه به قاضی بگم دخترونگیم ،زندگیم ،خانواده ام برمیگردن؟ولی اون تقاص پس میدهتقاص پس دادن اون چه فرقی به حال من داره؟..به من نگاه کن..یه زن داغون و بی کس .اگه اون تقاص پسبده یا اعدام شتتتته .من باز یه دختر میشتتتتم؟ باز همون قدر شتتتتیطنتای قبلم و میکردم؟ آرام من قبل از این اتفاق
خیلی دختر شیطونی بودم .هیچ کس حتی یه روز از دست شیطنتای من در امان نبود .به نظرت از قیافه ی من
معلومه که یه روزی یه دختر شیطون بودم؟ دیگه برق شیطنت و تو چشام میبینی؟
سرم و پایین انداختم .خب یه جورایی راست میگفت
ببین یلدا اگه اون اعدام باشه تقاص کار خودش و پس داده .ولی تو چی؟ اون چه اعدام بشه چه نشه تو نبایدزندگی کنی؟ تو فقط  ۲۰سالته کلی وقت برای زندگی داری .بیا دادگاه بزار حداقل یه خراب از جامعه کم شه
سرش و پایین انداخت
نمیدونم .میتونی بهم قول بدی بعد از اعدامش یه آدم دیگه شم؟نه قول نمیدم یه آدم دیگه شی..باید خودت بخوایکی به یه آدم با وضع من بها میده؟ من کجای دنیا میتونم مثل بقیه ی دخترا باشم؟-قطعا یکی هست که بتونه عاشقت باشه
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یه چیزی بگم فکر نمیکنی دختر چش چرونیم؟لبخند زدم
نه عزیزم بگوسرش و پایین انداخت
عاشق آقای آرمان شدمنفستتم تو ستتینه حبس شتتد .آرتا؟!..نه امکان نداره .شتتاید آرتا یه برادر داشتتته باشتته .یا ارتتن منظورش یه آقای
آرمان دیگه باشه نه؟ نه قطعا منظورش آرتاست .نکنه آرتا هم عاشقش باشه!...
یلدا
زیر چشمی نگاش کردم .قیافه ش دیدنی بود .غلط نکنم عاشق آرتاست .کم مونده بود دود از کله ش بلند شه.
برای تاثیر حرفام گفتم
خیلی آدم خوبیه .مهربونه .خوش قلبهرفتم نزدیک تر و جلوی دهنم و گرفتم و با خنده گفتم:
خوشتیپه .فقط نمیدونم اونم دوسم داره یا نه.به نظرت دوسم داره؟ فک کنم آره .چون خیلی بهم توجه میکنه.وای آرام نمیدونی از وقتی کستری من و آورد اینجا چند بار زنگ زد بهم گفت اگه تو این خونه باغ راحت نی ستی
برو ویالی من .حتی میخواست کلیدش و واسم بفرسته .ینی میشه دوسم داشته باشه؟
وقتی سکوت کرد دیگه َشکم به یقین تبدیل شد که دوسش داره .بعد از مکثی سر پایین انداخت و آروم گفت:
خیلی سریع یه آدم دیگه شدیا؟!خنده مو خوردم و گفتم:
تموم مشکالتم همین گند کاری آرمینه..اگه آرتا من و نخواد چی؟رو برگردوند و گفت:
وقتی عاشقته البد میخوادت دیگهفهمیدم داره گریه می کنه .این و ار رداش فهمیدم .بلند شد و گفت:
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به آرتا..یعنی استاد آرمان میگم کارای شکایت و شروع کنه .تو جلسه ی اول دادگاه حتما بیا .خدافظبعد با سرعت از خونه خارج شد
آرام
دستام میلرزید .سرم و پایین انداختم و بدون اینکه به کسی نگاه کنم گفتم:
راضی شد .همه چی تموم شد .برید دنبال کارای شکایت .با اجازهبعد از باغ خارج شدم و جلوی ماشین آرتا وایسادم .از آینه بغل به خودم نگاه کردم .چشام قرمز و پف کرده بود.
االن آرتا میفهمه گریه کردم .بغض همچنان تو گلوم جا خوش کرده بود .از آینه آرتا رو دیدم که داشتتتتتتت از خونه
باغ میومد بیرونسریع راف وایسادم و به جاده خیره شدم .رداش و شنیدم:
سوار شو دیگهدر و باز کردم و سوار شدم .آرتا راه افتاد و شروع کرد به حرف زدن
وقتی برگشتتتتتیم میرم کاغذ بازیای شتتتتکایت و انجام میدم .گمونم خیلی ستتتتریع کار و تموم کنم .یه چند تا کارماینجا با کستتتتتتری دارم که باید که باید زودتر انجامش بدیم .تو هم میتونی با خانوم عابدی و خانوم مقدم (آنیتا و
هلنا)بری بیرون .اگه خواستید یلدا رو هم ببرید
وایسا!..خانوم عابدی..خانوم مقدم..بعد یلدا!؟
با یلدا خیلی رمیمیید؟نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
پدرش دوست پدرمه+همیشه به اسم رداش میکنی؟
راستش خیلی به هم نزدیک بودیم .هنوزم هستیم .دختر خوبیهاشکم رو گونه م ریخت..خدا رو شکر پشتم بهش بود
میگم حاال تو چرا برات مهمه؟ چرا غیرتی شدی؟جوابش و ندادم. .ولی دوست داشتم بگم مگه مهمه؟ .من کجای زندگیتم که بخوام غیرتی شم .وقتی دید جواب
نمیدم گفت:
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آرام؟جواب ندادم .چونه مو گرفت که با اشکام رو به رو شد .چشام و بستم و چونه مو از دستش آزاد کردم بعد روم و
برگردوندم .میگم ماشتتتین و به مرز وحشتتتتناکی کشتتتید کنار .با ترمزش جیخ الستتتتیکا بلند شتتتد .ماشتتتینا از کنار
ماشین رد میشدم و بد و بیراه میگفتن .آرتا بی توجه بهشون برگشت سمت من
چی شده چرا گریه میکنی؟چیزی نیست استاداوال استاد چیه؟..مگه تو دانشگاهیم..دوما یعنی چی چیزی نیست؟..من و خر فرز کردی؟گفتم چیزی نی...بقیه ی حرفم با رفتن تو آغوشتتتتش خفه شتتتتد .این دومین باریه که انقد بهش نزدیکم .بوی عطرش مستتتتتم کرده
بود .خواستم تو آغوشش آروم بگیرم که یهو چشای پرهام جلوم نقش بست .آرام تو یه خائنی
آرام گریه نکن .هیچ وقت! چشات که ابری باشه دل دریا هم میلرزهجمله ش تا عمق وجودم و لرزوند .ته دلم قنج رفت .این حسی که داشتم یه مرف
چشای پرهام یه مرف همشون باعو شد تا دوباره به قول آرتا چشام ابری شه
آرتا محکم تر بغلم کرد و گفت:
وقتی میگم گریه نکن گریه میکنی؟ازش فارله گرفتم و اشکام و پاک کردم
من خوبم بریملبخندی زد و راه افتاد رفتیم هتل
***
ستتتتر میز ناهار نشتتتتستتتتته بودیم .کاشتتتتف به عمل اومد که هلنا و آنیتا با هم رفته بودن بیرون .بر عکس من هلنا
حسابی با آنیتا جور شده بود و هی از کارایی که کردن میگفت .منتظر ناهار بودیم که یهو گوشی آرتا زنگ خورد.
بلند شتتد و از ما فارتتله گرفت و گوشتیش و جواب داد .از مکالمه ش فقط "الو یلدا" رو شتتنیدم .داره با یلدا حرف

50

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
میزنه .مگه چقد باهم حرف دارن؟ به بهونه ی دست شستن از پشت میز بلند شدم و کنارش رد شدم .رداش
و شنیدم که میگفت
ممنونم یلدا .خیلی کمکم کردی...
نمیدونم یلدا چی گفت که با خنده گفت:
یلدا جان آروم باش چرا اینطوری میکنی عزیزم؟یلدا"جان"؟! عزیزم؟ آرام خب آخه به تو چه! خودش جلوی چشتتتتتتمات گفت دختر بازه .یادت رفت قولت و؟ آره.
نباید به آرتا توجه کنم .رفتم تو دستتتشتتویی و رتتورتم و آب زدم و برگشتتتم .آرتا داشتتت با مهراد حرف میزد .آرام
نکبت! بهش توجه نکن .بهش توجه نکن! رو ازش گرفتم و خودم و با نوشابه ی روی میز سرگرم کردم...
تقریبا همه غذاشون و خورده بودن که آرتا گفت:
کارمون فعال فقط با کستتری ستتت .شتتما میتونید استتتراحت کنید من و مهراد میریم با کستتری حرف میزنیم بعدکه برگشتیم بیاید البی تا در مورد شکایت رحبت کنیم
بعد بلند شد و به مهراد اشاره کرد که بلند شه .بعد از رستوران خارج شدن و ماهم رفتیم تو اتاقمون
آنیتا و هلنا آروم با هم حرف میزدن منم سعی می کردم بخوابم که گوشیم زنگ خورد .آرشام بود
الو؟کجایی؟سالمجوابهتلبا دوستات هتل سواری می کنید؟چرا این بشر انقدر فدوله
-میخوایم بعد از ظهر بریم بیرون
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گفتی کی برمیگردیفردا ربحساعت  ۱۰خونه ایمن از کجا میدونم ساعت چند خونم؟تو باید بدونی .هرجور راه بیفتی باید ساعت  ۱۰خونه باشیآرشامهمین که گفتم .مواظب باش استادتون زیاد ازت کار نکشهاُ..استاد؟منو سیاه نکن آرام خانوم برگشتی حالیت می کنم دروغ چه عاقبتی داردآرشام من...منو میپیچونی که با آرتا بری شمال؟ منم که خربرای کار بودفرقی نداره چه غلطی بود فردا ربح خونه ایبعد قطع کرد.
آرشتتام از کجا فهمید؟ با چشتتمای اشتتکی خوابیدم رو تخت و به ستتقف خیره شتتدم .با این حرفایی که زد قشتتنگ
فهمیدم وقتی برگشتم یه تنبیه سخت در انتظارمه...
آرتا و مهراد برگشتتتتن و ما در حال رتتتحبت درباره نحوه پیشتتتبرد شتتتکایت بودیم .البته من زیاد تو بحو شتتترکت
نمیکردم و فقط وقتی نظرم رو میخواستتتتتن جواب می دادم ارتتتتال تو حال و هوای کار نبود و ذهنم بین آرشتتتتام و
آرتا پرهام میچرخید .آرتا حال بدم و احستتتاس کرد و اشتتتاره کرد که "چته؟" .ستتترمو به نشتتتونه هیچی تکون دادم
آرتا رو به بقیه کرد و گفت:
چند لحظه با خانم محتشم کار دارمو بهم اشاره کرد بلند شم..باهاش رفتم جلوتر گفت:

52

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
چی شده؟ آوردمت اینجا کار کنی نه اینکه تو هپروت چرخ بزنیآرشام فهمید من با شماملبخند دلگرمکننده ای زد و گفت:
من حلش می کنم .نگران نباشتموم وجودم قرص شد
باشه ممنونبا هم برگشتیم به جمع بچه ها و آرتا دوباره بحو و شروع کرد.
قطعا ً حرف اول و آخر قاضی اعدامه ولی ما باید محکم عمل کنیم باید به غیر از کسری چند تا شاهد دیگر همجور کنیم .این موری میتونم تو دادگاه استقامت و حفظ کنیم
همه موافقت کردن .مهراد خودکارش و پرت کرد روی میز و گفت:
آقا ول کن استقامت و خسته شدم..کار بسهآرتا اخمی کرد و خواست چیزی بگه که آنیتا گفت
آره دیگه آرتا خسته شدیمآرتا رو کرد به من و گفت:
شما حرفی نداری؟نهباشه کار بسهمهراد ایولی گفت و بلند شد
فقط یه چیز دیگه امشب شب آخره بریم ویالتونآرتا دستش و تو جیبش کرد و همونطور که از کنار مهراد رد می شد گفت:
یه ساعت دیگه راه میافتیمبعد رفت سمت آسانسور...
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رسیدیم به یه ویالی شیک .همه پیاده شدیم و رفتیم داخل .تو حس و حال انجام کاری نبودم و نشسته بودم رو
مبل .هر کی مشتتتتغول یه کاری بود که گوشتتتتی مهراد زنگ خورد و برای جواب دادنش رفت باال .آرتا نگران نگاش
کرد .دلیل نگرانی آرتا رو نمیفهمیدم .آنیتا رو کرد به آرتا و گفت:
آرتا بریم باال رو ببینیم؟آرتا سری تکون داد..هلنا دستم و گرفت و با آنیتا رفتیم باال .یه راهروی بزرگ که چند تا اتاق دو مرفش بود و یه
بالکن تهش .رفتیم تو بالکن .هلنا و آنیتا ستتتتلفی می گرفتن..من تو فکر آرشتتتتام بودم..یه بادی اومد و لرز تو تنم
انداخت .کم کم قلبم تیر خفیفی کشتتتتتید .مطمئنم اگه همین وضتتتتتع پیش بره زنده نمیمونم .رفتم داخل خونه.
داشتم از پله ها پایین می رفتم یهو ردای مهراد و شنیدم .نا خودآگاه عقب گرد کردم و جلوی در اتاق وایسادم.
مهراد حرفای عجیبی میزد
بله جناب سرهنگ حواسم هست...
تموم سعیم و میکنم...
بله من به سرگرد...تا خواستم به بقیه حرفاش گوش بدم یهو ردایی از پشت سرم گفت:
چیزی شده؟هینی کشیدم و برگشتم .آرتا بود .قلبم تیر میکشید .بی توجه بهش گفتم:
مهراد با کی حرف میزنه؟ جناب سرهنگ کیه؟آرتا نگاهی به داخل اتاق انداخت و گفت:
البد داره در مورد پرونده مشورت میگیرهخیلی مشکوکه..سرگرد کیه؟لبخندی زد و گفت:
-بهتره مزاحم کاراش نشیم
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این یعنی فدولیش به تو نیومده
بعد در و بست و من و به پایین هدایت کرد .مهراد مشکوکه .مطمئنم یه کاسه ای زیر نیم کاسه س
وقتی رفتم پایین آرتا برگشت باال و رفت تو اتاقی که مهراد بود .دیگه حتی دارم به عقل خودمم شک میکنم چه
برسه اینا...
***
بعد از شتتتام به ارتتترار مهراد و آنیتا یه دستتتت جرات حقیقت بازی کردیم .هلنا چرخوند .افتاد به آنیتا و آرتا .آرتا
حقیقت و انتخاب کرد .آنیتا پرسید
آخرین دروغی که گفتی چی بود؟آرتا همونطور که با اخم لم داده بود گفت:
بعدیهلنا گفت
نمیشه که..بگوآرتا نفس عمیقی کشید و گفت:
به مهراد گفتم همه ی دخترا عاشقشنآنیتا زد زیر خنده .مهراد چش غره ای رفت و گفت
نه داداش دروغ نگفتی .همه ی دخترا عاشقمن وگرنه  ۱۵تا دوس دختر نداشتمآرتا ابرو باال انداخت و با تمستتتتتخر نگاش کرد .هلنا دوباره چرخوند .افتاد به من و مهراد .از اونجایی که حورتتتتتله
بازی نداشتم حقیقت و انتخاب کردم..مهراد پرسید:
آخرین اتفاق مزخرفی که برات افتاد؟کاش میگفتم تموم اتفاقای زندگی من مزخرفه..اشتتتک تو چشتتتام جمع شتتتده بود .از جا بلند شتتتدم و بی توجه به
نگاهای پرسوال بقیه رفتم بیرون
وقتی به خودم اومدم تو ساحل بودم .هوا تاریک بود و فقط نور ماه دریا رو روشن میکرد .دیگه نمیدونم از زندگی
چی میخوام  .به چه امیدی زندگی میکنم و نفسای تلخم و بیرون میفرستم
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ردای آرتا رو پشت سرم شنیدم:
چرا اومدی اینجا؟نگاهم و به دریا دوختم و گفتم:
یه روزی دریا آرومم میکرد ولی االن انقدر آشوبم که دریا هم از پس اشکام بر نمیاددست به سینه کنارم وایساد و گفت:
ولی من و چشات آروم میکنهچ..چی؟..تجزیه ی حرفاش برام سخت بود .چی داره سر هم میکنه .نگاش کردم .شونه ای باال انداخت و گفت:
چیزی شده؟چشام؟چشاترو ازش گرفتم
چطور به همچین نتیجه ای رسیدی؟با یه نگاهاین یکی از حرفاییه که به دخترا میزنه؟
اولش که دیدمت حس کردم یه چیزی تو وجودم روشتتن شتتد بهش توجه نکردم ولی اون حس کمتر نشتتد هیچبیشترم شد .اون حس..اون حس عشق بود
دروغه..دروغه...انگار چشماش نمیخواست چیزی بگه .تموم وجودش تو زبونش جمع شده بود
نیست آرامتو..تو...تو چشتتتتام نگاه کرد .نگاش رفت رو لب*م .خواستتتتتم ازش فارتتتتله بگیرم ولی کمرم و محکم چستتتتبیده بود .انقد
نزدیکم شتتده بود که هرم نفستتاش به رتتورتم میخورد و مور مورم میشتتد .اشتتک تو چشتتام جمع شتتده بود .تموم
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توانم و جمع کردم تا هلش بدم ولی حتی یه میلی مترم تکون نخورد .قلبم داشتتتتتتتت تیر میکشتتتتتتید دیگه توانی
نداشتم .دستام و گرفت و نوک انگشتام و بوسید .بالخره رو زمین افتادم .اونم کنارم نشست سرم و گذاشت رو
سینه ش .لب زد:
خوبی؟حالی برای جواب دادن نداشتم فقط نگاش کردم.
آروم گفت:
ببخش من واین چی داره میگه؟ نکنه چیزی زده؟ یه بار هرچی خواستتتتتتتت میگه و یه بار عذرخواهی میکنه؟ قلب پر دردم با
تموم توان به ستتتینه م میکوبید .انگار میخواستتتت از ستتتینه م خارج شتتته .انگار تحمل این درد و نداشتتتت .تحمل
خیانت به پرهام و نداشت...
دانای کل
سرش و از پی شونیش برداشت .چرا..چرا چشاش بسته س؟ .رداش کرد..یه بار..دو بار..ده بار .تکون نمیخورد.
بیهوش بود .دستش و زیر زانوهاش برد و بلندش کرد .با سرعت به سمت ویال می دوید .نمیخواست این دختر
قربانی کاراش بشتتته .در ویال رو باز کرد و آرام و ستتتوار ماشتتتین کرد و خودش ستتتوار شتتتد .بچه ها یکی یکی بیرون
اومدن .بعدا بهشون جواب میداد .با سرعت از ویال خارج شد و به سمت بیمارستان حرکت کرد.
هر چند لحظه نگاهش و ستتتمت آرام ستتتوق میداد و بعد به رانندگیش ادامه میداد .گوشتتتیش زنگ خورد .مهراد
بود .گوشی و پرت کرد رو داشبورد و به جاده خیره شد .بعد چند دقیقه رسید بیمارستان.
آرام و بلند کرد و برد داخل .با دادی که زد چند تا پرستتتتتتتار ستتتتتتمتش اومدن و آرام و بردن .بیرون منتظر بود تا
معاینات آرام و تموم کنن .بعد چند دیقه دکتر اومد بیرون.
بلند شد و رفت سمتش .دکتر نگاهی به برگه ش انداخت و گفت:
بیمارتون سابقه ی بیماری قلبی داره؟یاد اون شب افتادم(پرهام پشت تلفن با بغض که تو رداش موج میزد گفت
آرتا .بهم گفت نارسایی قلبی داره .گفت من و نمیخواد .گفت .میمیره)سری تکون داد و رو به دکتر گفت
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نا رسایی قلبی دارهدکتر گفت:
بله .فعال میتونم با چند تا مسکن حالش و بهتر کنم ولی باید عمل کنهسر پایین انداخت و با دستاش شقیقه ش و فشار داد .زیر لب گفت:
هر کاری الزمه بکنید..فقط مطمئنم کنید خوب میشهدکتر لبخندی زد و گفت:
فعال حالش بهتر میشه ولی اگه عمل نشه خیلی خطرناکه .قدرش و بدون .از وقتی بهوش اومده ردات میکنهمن و؟مگه شما پرهام نیستی؟پرهام؟ این لعنتی واقعا پرهام و دوست داره .رو به دکتر گفت:
عذر میخوامبعد از کنارش رد شد و رفت تو اتاق آرام.
با رورت رنگ پریده ش مظلومانه خوابیده بود .پرستار آمپول و تو سرم تزریق کرد و گفت:
بهش آرامبخش زدم .فعال میخوابهبعد از اتاق رفت بیرون .نشست رو رندلی کنار تخت آرام .موهای مشکی موج دارش و از جلوی چشماش کنار
زد .این دختر باید خوب شه .نمیتونه قربانی این کارا شه...
آرام
به هوش که اومدم آرتا باال سرم بود تو یه اتاقی شبیه بیمارستان بودم .فکر نمیکردم وضع قلبم انقدر بد باشه.
آرتا با دیدن چشای بازم اومد سمتم .یاد حرفاش افتادم .اون دوسم داره .آرام بی جنبه بس کن! دستم و گرفت
خوبی؟آروم آره ای گفتم.کنارم نشست و گفت:
-میدونم االن وقتش نیست ولی میخوام بپرسم قبول میکنی بیام خواستگاریت؟
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خواستگاریم؟ آرام بگو نه..نه نه
من یه خائنم .پرهام مرده و من خیلی راحت جلوت نشستم و دارم به حرفات گوش میدم.آرتا لبخندی زد و گفت:
پرهام ناراحت نمیشه که زندگی کنی .حاال اجاره میدی؟با این حرفم تیر خالص و به عقلم زدم
باید با آرشام حرف بزنممن با آرشام حرف میزنم .دیگه چی؟سرم و پایین انداختم .لبخندی زد و دستم و بوسید و من موندم و سرزنشای عقلم...
***
بالخره بعد از کلی گیرودار رستتتتیدیم تهران .ستتتتاعت  ۱۲ظهر بود و می دونم باید یه جواب قانع کننده به آرشتتتتام
بدم .مس تیر با نگاه های گاه و بی گاه آرتا و لبخنداش گذشتتت و ما رس تیدیم .جلوی در خونه وایستتاده بودم نفس
عمیقی کشیدم و زنگ زدم .در با ردای تیکی باز شد .خب تا اینجا که بخیر گذشت.
با آستتتتتتانستتتتتتور رفتم باال .در خونه باز شتتتتتتد و مامان به گرمی بهم خوش امد گفت .وقتی رفتم تو آرشتتتتتتام با اخم
ایستاده بود و منتظر بود.
زیر لب سالم کردم بازومو گرفت و چسبوند به دیوار کنارم .مامان جیخ خفه ای کشید .آرشام داد زد:
با استادت میری دور دور؟آروم گفتم:
کار...داد زد:
چرت و پرت نگو آرام نه اونقدر رو شتتتتناختت شتتتتک دارم نه اونقدر خر شتتتتدم که حرفاتو باور کنم .شتتتتب و دریاوبعدشم بیمارستان همه الکین؟
با تعجب نگاش کردم .دیگه دارم مطمئن میشم که یه جوری منو میپاد
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از کجا فهمیدی؟پوزخندی زد
فکر کردی خرم که اجازه بدم خواهرم با دوستای هلنا بره شمال؟ .یه کالغ اجیر کردم خبرا رو برسونهبازوم و از دستش آزاد کردم و گفتم:
کالغت بهت نگفت برای کار رفته بودیم؟نه متاسفانه .از این به بعد دانشگاه تعطیل .بدون اجازه ی من جایی نمیریخواستم اعتراضی کنم که دستش و گرفت جلوم
گوشیبه گوشیم چیکار داری؟داد زد:
گوشی!گوشتیم و دادم بهش .رتفحه روشتن شتد و عکس پرهام رو گوشتی نمایان شتد .آرشتام رتفحه ی گوشتی و گرفت
جلوم و گفت:
روت میشه بهش نگاه کنی؟جواب ندادم و با چشای اشکی نگاش کردم .داد زد:
داری به کجا میری که انقد با پسرا میگردی؟ انقد وقیح شدی که چند وقت از مرگ نامزدت نگذشته با یه پ سردیگه میپری؟
شنیدن این حرفا خیلی سخت بود .بدون این که اجازه ی کاری بهم بده دستم و کشید و برد سمت اتاقم .من و
پرت کرد تو اتاق و گفت:
تا هر وقت گفتم تو همین اتاق سگ مصبت زندگی میکنیمامان اومد جلو و گفت:
-آرشام نکن مادر..ولش کن
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آرشام نگاه تندی بهم انداخت و رو به مامان گفت:
انقد ولش کن ولش کن کردی این شد .چند وقت دیگه باید آبرومون و از کف خیابون جمع کنیمبعد در و بستتت و قفل کرد .با چشتتای اشتتکی به قاب عکس پرهام نگاه کردم .چشتتاش مثل قبل نبود .انگار کینه
ازش میبارید .چی شد که دیگه چشای پرهامم برام غریبه؟
قاب عکسش و از دیوار جدا کردم و گذاشتم تو کشو .ازش خجالت میکشیدم .رفتم کشوی عسلی و باز کردم تا
آرامبخش بردارم کلی نبودن .شاید مامان یا آرشام برشون داشتن .دوباره درد قلبم سراغم اومد .دو تا از قررایی
که دکتر داده بود خوردم و خوابیدم...
آرشام
حدود یه هفته گذشت و آرام هرروز تو اتاقش بود .تموم غذاهایی که مامان میفرستاد دست نخورده بر میگشت.
دیگه برای هیچ کاری از اتاق بیرون نمی اومد و خودش و تو اتاق حبس کرده بود .مامان بهم زنگ زد و گفت آرام
و ببرم پیش یه روانشتتناس بلکه دستتت از این افستتردگیش برداره .تو شتترکت نشتتستتته بودم یهو در باز شتتد و آرتا
اومد تو .با دیدنش بلند شدم و رفتم یقه ش و گرفتم و داد زدم:
با خواهر من رو هم میزاری کثافت؟ اون روز که بهت زنگ زدم فاز ننه من غریبم برداشته بودی حاال عکسات باخواهر من میرسه دستم آقای آرمان؟
آرتا یقه شو از دستم آزاد کرد و گفت:
برای دعوا نیومدمپس گمشو بیرون که من فقط حال دعوا دارمتو همش تو فاز دعوایی .با آرام چیکار کردی گوشیش و جواب نمیده؟تو غلط میکنی به آرام زنگ میزنیتو غلط میکنی تو کارای آرام دخالت میکنیبهم بر خورد .داد زدم:
خواهرمه .همه ی کاراش به من ربط داره-با آرام چیکار کردی .گوشیش کجاست؟
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رفتم پشت میزم و از کشو گوشیم و برداشتم و نشونش دادم
جاش امنهتو روانیی آشغال .من و آرام هم و دوست داریم چند وقت دیگه میام خواستگاریشبا همون اخم غلیظ جوری که نزدیک بود هنجره ام متالشی شه داد زدم
تو بیخود کردی با آرامتو چیکار داری به آرام؟ من با مادرش حرف میزنممن بخوام خواهرم و ترشی بندازم باید کی و ببینم؟هیچکس .مگه دست خودته؟معلومه که دست خودمه .خواهر منه دوست دارم شوهرش ندمتا کی میخوای دو دستی بگیریش؟ بالخره خودتم یه روز میری سر خونه زندگی خودتشد تا آخر عمرم میمونم باال سر آرام ولی نمیزارم ازدواج کنهبه پرهامم همین چیزا رو گفتی؟همین عشق به پرهام باعو حال بدش شد .اگه میدونستم عمرا میزاشتم پرهام بیاد خواستگاریش .پرهام مردولی هنوز آرام افستتترده س .ستتته ماه از مرگش گذشتتتته ولی آرام همچنان داره میمیره .همه ی اتاقش شتتتده پر از
عکساش ولی هنوزم نمیدونم چرا داره با تو میپره
تو الکی نگران آرامی .یه عشق دوباره حالش و بهتر نمیکنه؟از کجا معلوم اون عشق ِ دوبار هم ترکش نکنه؟جوابی نداد..مکثی کرد و گفت:
پرهام آرام و ترک نکرد .آرام گفت نمیخوادشآرام به خامر خودش گفت .هنوزم کسی نمیدونه آرام تا چند وقت دیگه زنده سنشست رو رندلی
-خب چرا عملش نمیکنید؟
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فکر کردی پول دارم؟..رتتتتبح تا شتتتتب عین خر کار میکنم تا نصتتتتف پول عمل و جور کنم .ولی  ۱۰۰میلیونه آرتا.رد میلیون!
تو بزار باهاش ازدواج کنم .پول عملش هیچ پول دوا درمونش و تا آخر عمرم میدمردقه سری نخواستمردقه چیه .اگه باهاش ازدواج کنم میشه زنم .آدم برای خرج زنش ردقه نمیده کهاگه آرتا پول عملش و بده دیگه هرشتتتب از مرگ آرام نمیترستتتم .شتتتاید اگه آرتا باهاش ازدواج کنه بازم مثل دوران
نامزدی با پرهام میشه
زنگ میزنی خونه واسه خواستگاریلبخندی زد و گفت:
چشماخم کردم
پاچه خوارنگاهم و دادم به عکس آرام و گفتم:
حاال میتونی بریپذیرایی بلد نیستی؟ چایی قهوه ای چیزینه متاسفانه .عزت زیادآرتا سری به نشونه ی تاسف تکون داد و بلند شد بعد از خدافظی بیرون رفت...
آرام
تو این یه هفته انقد تو اتاق مونده بودم که تا یه ذره نور میومد چشتام میستوخت .مامان ستعی میکرد با درست
کردن غذا های مورد عالقه م من و از اتاق بکشونه بیرون ولی من نسبت به همه چی بی حس شده بودم .تقریبا
آخر شب بود و من مثل همی شه خودم و با شعرای شاملو مشغول کرده بودم .بعدی از شعراش روایت گر درد
من بود
♡یاران من بیایید
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با درد هایتان و بار دردهایتان را در زخم قلب من بتکانید
من زنده ام به رنج
میسوزدم چراغ تن از درد
یاران من بیابید
با دردهایتان
و زهر دردهایتان را
در زخم من بچکانید♡
در باز شتتتد و آرشتتتام اومد تو .تو این یه هفته هم و ندیده بودیم و ستتتری به اتاقم نمیزد .اومد رو تخت نشتتتستتتت.
توجهی بهش نکردم و با اخم به کتاب شعر خیره شدم .کتاب و از دستم کشید و پرت کرد رو تخت .با عصبانیت
گفت
از بی توجهی خوشم نمیادخب چیکار کنماخم کرد و گفت:
وقتی اومدم تو اتاقت ینی میخوام باهات حرف بزنم نیومدم ریخت ماهت و ببینم کهنگاهم و دادم به کتاب شعر و گفتم:
خب بگوفردا شب برات خواستگار میادسرم و با شتاب بلند کردم و به آرشام خیره شدم:
من نمیخوام ازدواج کنممن میگم میخوای یا نمیخوایاین زندگی منه-حق انتخابت و تو زندگی از دست دادی آرام خانوم دیگه من برات تصمیم میگیرم
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من نمیزارمپشیمون نمیشی..ممکنه دیگه از این خواستگارا گیرت نیادخواستگاری که تو تاییدش کرده باشی یکی مثل خودتهمگه من چمه؟خودت چی فکر می کنی؟مطمئن باش کسی مثل من خواستگاری "تو" نمیادمن ازدواج نمیکنممیکنیهمونطور که یه قطره اشک می چکید رو رورتم گفتم:
تموم انتخابای زندگی من از رو اجبار بودن .باید حقوق بخونی چون من میگم .با دوستتتتتتتات نمیگردی چون منمیگم .نفس نمیکشی چون من میگم .من تا حاال تصمیمی گرفتم؟
فرو رفتم تو آغوشتتش .باور کنید یا نه این اولین باریه که بغلم میکرد .بقیه ش بغالی مصتتنوعی بود که به ارتترار
مامان تو عکستتتتتا برای نشتتتتتون دادن رابطه ی خوب خواهر برادریمون میکردیم .ولی ما هیچ وقت رابطه خواهر و
برادری خاری نداشتیم .آرشام زور میگفت و من قبول میکردم .آرشام دعوا میکرد و من سکوت میکردم .آرشام
برام تصمیم میگرفت و من انجام میدادم .زیر لب گفت:
باور کن تموم این اجبارا برای خودت بوداشتتتکای بی رتتتدام به گریه تبدیل شتتتد .منم بغلش کردم .تا حاال نمیدونستتتتم وقتی دوستتتتام میگفتن داداشتتتم
خیلی مراقبمه از چی حرف میزدن .ولی نمیدونستتتتتم آرشتتتتامم مراقبمه ولی من نمی بینم .بعدتتتتی چیزا رو باید
حس کرد .تا حس نکنی نمیتونی دوست داشته باشی یا دوست داشته بشی...
آرشام
تا حاال نمیدونستتتتم موهای خواهر کوچیکم چه بوی خوبی داره .تا حاال نمیدونستتتتم آغوشتتتش چه حستتتی داره.
خیلی بده که تا چند وقت دیگه ازدواج میکنه و من بعد از  ۲۰ستتتتتتتال یادم اومد این خواهرمه .ولی خب مدلمه.
هیچ وقت به کسی بیش از حد نزدیک نمیشم .شاید واسه همینه که برادر خوبی نبودم.
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ازش فارله گرفتم و اشکاش و از رو رورتش پاک کردم
واسه فردا آماده باشبا لحن اعتراضی گفت:
نمیخوام دیگهباید بخوایبعد بلند شتتتتدم و از اتاق بیرون رفتم .مطمئنا اگه میگفتم خواستتتتتگارش آرتاستتتتت قبول میکرد .ولی فعال چیزی
بهش نمیگم که فکر نکنه خبریه..مامان با دیدنم گفت:
چیکار کردی با بچه مبس کن مامان هی بچه م بچه م..بچه ت خیلی آدمه که هی ازش دفاع میکنی؟چش غره ای رفت و گفت:
از تو که بهتره..نه اهل دعواستتت .نه هر روز یه جاش می شتتکوند .نه تو کار بادمجون کاری زیر چشتتم بقیه بود.بچه م عین اسمش آرومه
مامان خدایی من و از کدوم خیابون پیدا کردید؟با حرص گفت:
همین خیابون خودمون .رتتتتتتبح داشتتتتتتتم میرفتم نون بگیرم دیدم یه بچه تو آشتتتتتتغالیه آوردم بزرگت کردم .االنمیفهمم چرا تو آشغالی بودی...
آرام
با استرس به آینه خیره شدم .امشب برام خواستگار میاد .خواستگاری که حتی نمی دونم کیه .دستی به شومیز
آبیم کشتتتتیدم و رفتم بیرون .مامان داشتتتتت شتتتتیرینی و تو ظرف می چید .رفتم کنارش .نگام کرد و با دیدن قیافه
زارم گفت:
بخندچه جوری؟ مجبورم کرده ازدواج کنمسری تکون داد و گفت:
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به دلم افتاده آدم خوبیهبیشترین نگرانی من اینه که آرشامم میگه آدم خوبیهآخه برادرت کی بعد تو رو خواسته؟فقط سر تکون دادم .آرشام در حالی که آستین پیرهن مشکیش رو میداد باال گفت
اون شالت و بده جلو انقدم در مورد من اظهارنظر نکنحرف دیگه ای هم بلدی؟نهیهو زنگ خورد .همانطور که در و باز میکرد گفت:
برو بشین تو آشپزخانه تا بگمتو خواستگاری پرهام انقدر سنتی عمل نمیکردن.
با کالفگی سری تکون دادم و رفتم پشت میز ناهارخوری نشستم بعد چند دقیقه ردای چند نفر اومد .گوشامو
تیز کردم تا بفهمم چی به چیه .رتتتدای احوالپرستتتی خانم و آقایی و کستتتی که مطمئنم رتتتداش واستتتم آشتتتناس
شتتنیده شتتد .دل تو دلم نبود که ببینم کیه .شتتاید اگه تو این شتترایط نبودم با یکم فکر کردن می فهمیدم رتتدای
کیه ولی اون لحظه مغزم کار نمی کرد.
همونمور که تو فنجون چای می ریختم به این فکر میکردم این خواستگار کیه .با ردای مامان به خودم اومدم:
آرام جان بیا دخترمبا دستای لرزونم سینی و برداشتم و رفتم تو سالن .سر بلند کردم .با دیدن کسی که با لبخند نگام میکرد شوکه
شدم .آرتا بود .لرزش دستام حس می شد .نمیدونستم االن باید خوشحال باشم یا ناراحت .بخندم یا گریه کنم.
با استتتتتترس به همه چای تعارف کردم و رفتم جلوی خواستتتتتتگار جذابم .مثل همیشتتتتته تیپش بی نقص بود..بوی
عطرش موری بود کتته کم مونتتد بود همونجتتا غش کنم .بالخره بعتتد از یته نگتتاه موالنی چتتای و برداشتتتتتتتتت و من
نشستم روی مبل کنار مامان
مرد شیک پوشی که باید پدر آرتا باشه گفت:
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ما درجریانیم که نامزد آرام خانوم اخیرا فوت شتتده .به همین خامر اگه توافق شتتد یه عقد ستتاده بگیرن و بعد ازسالگرد اون مرحوم مراسم عروسی و برگزار کنیم
دارم فکر میکنم لونا من و یه آدم خائن میبینن که چند ماه از مرگ نامزدش نگذشتتتتتتته داره دوباره ازدواج میکنه
یا نه
آرشام مثل همیشه جدی گفت:
نظرتون محترمه جناب آرمان اما من فعال مخالف عقدم تا زمانی که هم هردوشون با هم آشنا شن هم سالگردپرهام شه .به نظرم یه ریغه ی محرمیت برای چند ماه کافیه
همه موافقت کردن..مادر آرتا گفت:
حاال اول باهم حرف بزنن ببینن به درد هم میخورند بعدا در مورد اینجور چیزا حرف میزنیمآرشتتام با چشتتماش اشتتاره کرد که پاشتتم .پاشتتدم و با آرتا رفتیم تو اتاقم .هردو نشتتستتتیم رو تختم .لبخندی زد و
گفت:
دیدی راضیش کردم؟با بغض گفتم:
باورم نمیشهبا همون لبخند جذابش گفت:
چی و باورت نمیشه ماه من؟ماه منش جوری تا مغز استخونم و لرزوند که یادم رفت چی و باورم نمیشه
هیچی بیخیالاوهومی گفت و نگام کرد
حاال بگو ببینم چی باید بگیم؟ ارن تو خواستگاری میرن تو اتاق چی میگن؟شونه ای باال انداختم
-نمیدونم.اون دفعه که پرهام اومد خواستگاریم انقد هم و نگاه کردین یادمون رفت حرف بزنیم
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با یادآوری پرهام بغض سنگینی رو گلوم نشست .اگه بود االن اینجا نبودم .آرتا با دیدن حالم لبخند تلخی زد و
گفت:
خب منم بهت نگاه میکنم .بخدا من حرفی ندارممیون بغض لبخندی زدم و گفتم:
حاال که حرفی نداریم بریم دیگهبا لحن مظلومانه ای گفت:
اون موری که دیگه آرشام نمیزاره نگات کنمزیر لب لوسی گفتم و بلند شدم اونم بعد از یه خنده ی شیرین بلند شد و با هم رفتیم بیرون.
مامان آرتا گفت
مثبت؟آرتا شونه ای باال انداخت و گفت:
مگه قرار بود غیر این باشه؟مامان و بابای آرتا ریز خندیدن .مامان ش تیرینی و داد دستتتم و با لبخند بهم اشتتاره کرد که تعارف کنم .به همین
راحتی تو یه قدمی ازدواج با آرتا بودم...
یه هفته گذشتتتتتتت و تو این یه هفته ما رتتتتتتیغه کردیم و با هم میرفتیم بیرون .من حالم بهتر شتتتتتتده بود و از اون
حالت افسرده در اومده بودم ولی هنوزم دلم هوای پرهام کرده بود .آماده شدم برم سر خاکش...
با چشای اشک نشستم کنار قبر پرهام .دلخور بود ازم نه؟ .شروع کردم به رحبت
باهاش
سالم پری چه خبر؟...
با من قهری نه؟ حق داری اگه منم جای تو بودم قهر می کردم...
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میدونی که آرتا پسر بدی نیستبا بغض گفتم:
بعد از تو تونست حالمو بهتر کنهبالفارله گفتم
البته نمیتونه جای تو رو پر کنه ها..هیچکس نمیتونه...
خیلی بدی پرهام .من بی معرفت شدم ولی تو چی؟ نه میای تو خوابم نه دیگه سراغی از آشوبت می گیری .توهم عین من شدی
بغدم شکست و قطره های اشک همینطور میریخت رو رورتم اشکام دیدم و تار کرده بود دیگه نمی تونستم
همون جا بشینم .خواستم بلند شم که دیدم مادر پرهام داره میاد این ور .رسید به من و گفت
تو اینجا چیکار می کنی؟ نمیدونی برای یه زن متاهل فکر کردن به نامزد سابقش خیانت محسوب میشه؟مادر جون من...نذاشت حرفمو ادامه بدم گفت:
بهم نگو مادرجون که من و تو نسبتی با هم نداریمدسته گلی که تو دستش بود گذاشت رو سنگ قبر و گفت:
پسر منو خوابوندی سینه قبرستون که دوباره ازدواج کنی؟همون مور که اشک میریخت رو گونه ش گفت:
چه کاری بود؟ از اون اول دل پسر منو نمیبردیسر پایین انداختم و با بغض گفتم
من فقط به خامر بیماری قلبیم ولش کردم باور کنیدبا تنفر نگام کرد
-حاللت نمیکنم آرام .هیچ وقت
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با گریه از کنارش رد شدم و از بهشت زهرا بیرون رفتم .کم خودمو سرزنش کردم که مامان پرهامم نمک میپاشه
رو زخمم؟ خودمم نمیدونم چطور این همه راهو تا خونه پیاده رفتم...
جلوی درب ورودی بودم زنگ و فشتتار دادم و ستترمو گذاشتتتم روی چارچوب در .همچنان گریه میکردم .یهو در باز
شد و آرشام با اخم پشت در دیده شد
چته؟ آرتا چیزی گفته؟ باز غلطی کردی ؟بیحورله هلش دادم و رفتم داخل .مامان خونه نبود .آرشام بازومو گرفت و گفت:
عین آدم بگو چته تا بالیی سرت نیاوردمبا بغض گفتم:
آرشام ول می کنی؟نهرفته بودم سر خاک پرهام مامانش و دیدمبازومو ول کرد و با پوزخند گفت:
همین!دوباره زخم زبون زده  ۱۰۰بار گفتم به آرام کاری نداشته باشبعد رفت روی کنسول دفترچه تلفن کوچک مامان و برداشت .رفتم جلوش دستشو گرفتم
چیکار داری؟همونطور که دفترچه رو می گشت گفت:
آرام الل شوبعد زیرلب نوشته ها رو خوند:
پرهام رادمنش..هومن راد منش..کوثر رادمنشبعد گفت:
کوثر راد منششماره رو گرفت .دستشو گرفتم .خواستم گوشی رو ازش بگیرم
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تورو خدا ول کن آرشام..حورله یه دردسر دیگه رو ندارمدستمو پس زد و گفت:
ردات در نیادبعد گوشی رو گذاشت رو گوشش گفتم
حداقل بذار رو اسپیکرکالفه سری تکون داد و گوشی رو گذاشت رو اسپیکر .بعد چند بوق ردای مامان پرهام پخش شد:
بله؟سالم خانم رادمنشسالم شما؟محتشم هستم آرشام محتشمردای مامان پرهام لرزون شد:
آها بله .خوبید خانواده خوبنآرشام نفس کالفه ای کشید و با تیکه کنایه گفت:
به لطف شمابعد از مکو کوتاهی گفت
خانم رادمنش من به شتتتتتتما نگفتم هر وقت آرام و دیدید حرفی نزنید؟ مگه نگفتم قلب خواهرم ضتتتتتتعیفه؟ هردفعه باید اینطوری نمک بپاشید رو زخم خانواده من؟
مامان پرهام با عصبانیت گفت:
همین خواهر شما با قلب ضعیفش پسر منو خوابوند زیر یه خروار خاک .پسر من مگه چند سالش بود؟آرشام با عصبانیت گفت:
آرام مگه چند سالشه؟..بیست سال برای این همه زجر کم نیست؟ پسر شما تو تصادف مرد .ولی خواهر منروزی ردبار میمیره
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ببین آقا آرشتتتام من نه کاری به چجوری کشتتتته شتتتدن پستتترم دارم نه با مقصتتترش .خواهر مظلوم شتتتما نباید تاسالگرد پرهام ربر میکرد بعد ازدواج کنه؟
آرشام اخمی کرد و سعی کرد رداش و نبره باال
هنوز که نه عقدی رتتورت گرفته نه ازدواجی چرا کاستته ی داغ تر از آش شتتدید..بهتره بهتون بگم دیگه کاری باآرام نداشته باشید..دفعه بعد جور دیگه ای برخورد میکنم
بعد گوشی و قطع کرد .رو به من گفت:
دفعه آخرته با یکی از این رادمنشا حرف میزنینفس کالفه ای کشتتتیدم و رفتم تو اتاقم .گوشتتتیم و درآوردم دیدم آرتا  ۳بار زنگ زده .شتتتماره ش و گرفتم .به چند
بوق نرسیده جواب داد
معلوم هست کجایی؟علیک سالمبه به سالم آرام خانوم.کجا بودی؟ببخشید بیرون بودممامانم دلش واسه عروسش تنگ شده بیا اونجازیاد با مامانش رابطه خوبی نداشتم .خیلی گوشت تل بود
مامانت دلش تنگ شده؟بیشتر پسر مامانم دلش واسه ت تنگ شده .انقد پسر کم روییه خودش زنگ نزد :با تمسخر گفتم
خیلیبا تیکه گفت:
پس چی..مثل شما نیست که هرروز زنگ بزنه-زنگ بزنم چی میشه مثال؟
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حالت مظلومانه به رداش داد و گفت:
شاید یکم از درد دلتنگیم کم شهلوس .کاری نداری؟بیای ها!؟بیام؟..نمیای دنبالم؟مگه جرات دارم؟ ۲..ساعت دیگه میامباشه خدافظخواست حرف دیگه ای بزنه که قطع کردم...
***
رسیدیم خونه ی مامانش اینا .همونجا نشسته بودم و حرف نمیزدم .مامانش سینی شربت و گذاشت رو میز و
نشست .رو به آرتا گفت:
شما چرا با هم نمیرین بیرون؟فهمیدم باز شروع کرده .آرتا گفت:
آرام که تا عصر دانشگاه ست منم کار دارممامانش رو کرد به من و گفت:
دختر جون .از من به تو نصتتتیحت اگه بخوای بچستتتبی به درستتتت نه همستتتر خوبی میشتتتی نه مادر خوبی .پسدرس و دانشگاه و ول کن
آرتا با تشر گفت:
مامان!مامانش گفت:
مگه دروغ میگم؟ یه جا رفتیم خواستتتتتتتگاری دختره دیپلم داشتتتتتتتت ولی انقد دختر خوبی بود که نگو..ولی اینپسره کله شق قبول نکرد بگیرتش
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با حرفاش داشت اعصابم و به هم می ریخت .آرتا هم دیگه چیزی نمیگفت.گفتم:
شما وقتی اومدید خواستگاری میدونستید من دانشجو عم نه؟مامانش جوری نگاه کرد کا انگار میخوام باهاش کشتی بگیرم آرتا گفت:
آرام ول کنبی توجه بهش گفتم:
من تا وقتی مدرک بگیرم درس میخونم .چه ازدواج کرده باشم چه ده تا بچه داشته باشممامانش سری تکون داد و گفت:
چند وقت دیگه که آرتا گفت زنم پای زندگیش نیست اون موقع به کارات افتخار کنبعد زیر لب گفت
توهم گرفتتشآرتا چیزی نگفت .با بغض نگام و دادم به گالی فرش
مامانش ادامه داد:
میدونی هزار بار گفتم بریم خواستگاری دختر خاله ش .نه مدرک داشت نه پولدار بود ولی خانوم بودخانوم و موری گفت که یعنی تو خانوم نیستی
از هر انگشتتتتتتتش یه هنر میبار ید .مهربون بود .ستتتتتتنگین بود .واال از این دخترای امروز انتظاری نمیره .واال منخودم موقع ازدواج خیامی میکردم گلدوزی میکردم ترشی و مربا میفروختم .االن دخترا یه ارزن نمیفهمن
به آرتا نیم نگاهی انداختم .از اینکه حرفی نمیزد خونم به جوش اومده بود...
دانای کل
ردای نوتیس گوشیش بلند شد .همونطور که حواسش به حرفای مامانش و آرام بود دید بهزاد پیام داده
چه خبر مرغ عشقبعد از مکثی تایپ کرد:
-هیچی .مامانم داره با آرام دعوا میکنه
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بهزاد نوشت
از آرام دفاع کن بزار بری تو چشمشبا تردید تایپ کرد
گمونم همین االنم تو چشمش هستمبعد چند لحظه پیامش رسید
دمت گرم داداش خوب کارت و بلدی .ادامه بدهنمیدونست چی جوابش و بده .واسه همین گوشی و خاموش کرد و انداخت کنارش...
بحو بین مادرش و آرام باال گرفته بود .مادرش پشت هم حرف می زد ولی آرام جوابش و نمیداد .خب حق رو به
مادرش میداد .یه عمر آرزوی ازدواج پستتتتترش و داشتتتتتته و حاال با این نقشتتتتته ها دارم آرزوهاش و به باد میدم .به
حرفاشتتون فکر نکرد و ستتعی کرد فکر کنه چه خاکی تو ستترش بریزه .مهراد گفته بود فعال ً نمیتونیم کاری کنیم و
باید منتظر باشیم ببینیم بهزاد میخواد چیکار کنه ولی اون نگران بود کارا خوب پیش نره...
آرام
تا آخرشتتتتتب مامان آرتا رو م من بود و به هر کاری گیر میداد و هی از دخترایی که برای آرتا در نظر داشتتتتتت می
گفت .باالخره راه افتادیم که بریم خونه
تو راه با اعتراز رو به آرتا گفتم:
خسته نباشی خیلی زحمت شد براتچی؟اینکه مامانت توهین کرد و هیچی نگفتینفس کالفه کشید و گفت:
باید چی می گفتم مامانمهنه بابا .خاک تو سرت .یه ذره عرضه نداریرداش رفت باال:
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خب چی میخواستی؟ میزدم تو دهن مامانم یا بهش فوش می دادم؟ نکنه یادت رفته مادرمهچیزی نگفتم و با بغض روم و دادم به پنجره و بیرون رو نگاه کردم .امروز هم از مادر نامزد فعلیم خوردم هم از
مادر نامزد سابقم .مسیرش به یه جای ناآشنا خورد .نمی دونم داره منو کجا میبره با استرس هر چند لحظه به
آینه نگاه می کرد و باز مسیر و عوز میکرد .تپش قلب گرفته بودم .این داره چه غلطی میکنه؟ با لکنت گفتم:
داریم کجا میریم؟نظرت چیه بریم کافی شاپ؟چرا؟شونه باال انداخت و گفت:
همین موریمشتتکوک بود معلومه خبریه ولی چیزی نگفتم .رس تید به یک کافی شتتاپ .از کافی شتتاپای نزدیک خونه آرتا اینا
سطح پایینتر بود .میدونستم از اول تصمیم نداشت بریم کافی شاپ چون تو راه خونه بودیم .ولی باز پرسیدم:
این همه کافی شاپ چرا اینجا؟کالفه نگام کرد:
پیاده شوناچارا پیاده شدم .با هم رفتیم داخل .نشستیم روی یکی از رندلی های گوشه کافه .حال آرتا خوب به نظر نمی
اومد .هر چند لحظه یه جوری که انگار منتظر پیامی بود به گوش تیش نگاه میکرد .ستتفارش قهوه برای من و الته
برای آرتا دادیم .بعد از اینکه برای بار هزارم چشم از گوشیش برداشت گفت:
آرام تو باید هر چی زودتر عمل کنی .میدونم قلبت ضعیفه نمیخوام دیر بشهنمیدونم چرا االن این حرف و میزد.
گفتم
پول...پرید وسط حرفم
-پولش با من .با دکتر رحبت میکنم تا زودتر کارای عمل و انجام بدیم
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استرس افتاد به جونم همیشه از بیمارستان میترسیدم .مرگ و به عمل ترجیح میدادم آروم گفتم:
نمیشه عمل نکنم؟رتتتدام انقدر با بغض مخلوه شتتتده بود که آرتا با نگرانی نگام کرد .با لحن مهربونی که جایگزین لحن خشتتتکش
شد گفت:
چرا عمل نکنی؟ تا کی میخوای درد بکشی..عمل برای خودت بهترهبغض سیب شده توی گلوم بزرگتر شد و هر لحظه ممکن بود بترکه
میدونم..ولی..پیوند قلبه..میترسمهمون مور که دستمو نوازش می کرد گفت:
از چی میترسی؟ الزم باشه خودم قلبمو میدم خب؟یهو رتتدای نوتیستتش بلند شتتد.گانگار پیامی که منتظرش بود رس تید .گوش تیشتتو برداشتتت و چند لحظه درگیرش
بود .قهوه ها رو آوردن .همونطور که با گوشتتتیش شتتتماره میگرفت "یه لحظه"ای گفت و از پشتتتت میز بلند شتتتد و
ازم فارتتتله گرفت .فقط می دیدم که با عصتتتبانیت داره با یکی رتتتحبت میکنه .میدونستتتتم هیچی حالت عادی
نداره .تغییر مسیر یهویی.اومدن به کافه.
حرف عمل و رتتتحبت با این مخامب ناشتتتناس .مثل هر وقت دیگه که استتتترس می گرفتم قلبم درد گرفته بود .
قهوه ام ستترد شتتده بود ولی همچنان دستتت نخورده روی میز بود .باالخره رتتحبتش با اون آدم تموم شتتد و اومد
نشست
چرا قهوه ت و نخوردی؟جوابی نداشتم فقط به قهوه نگاه کردم .تو سکوت نشسته بودیم .آرتا دوباره بلند شد و گفت:
االن میامبعد رفت تو دستتتتتتشتتتتتویی .گوشتتتتتی رو میز نظرم و جلب کرد .بین عقل و قلبم مونده بودم باالخره می تصتتتتتمیم
ناگهانی گوشی رو به سمت خودم چرخوندم.
رتتفحه رو روشتتن کردم .رمز میخواستتت نمیدونستتتم چجوری بازش کنم .تاری تولدشتتو وارد کردم باز نشتتد .آخر
شتتماره گوش تیش رو وارد کردم بازم نشتتد .یادم افتاد یه روز تو دفترش که مهراد میخواستتت رمز گاورتتندوق بزنه
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گفت  .۱۳۳۰شماره رو وارد کردم که گوشی باز شد با لبخند وارد چت لی ست شدم .آخرین پیام از مهراد بود که
نوشته بود (آرام و ببر یه جای امن من حواسم هست)
ضتتتتربان قلبم رفت باال نمیفهمیدم چرا باید منو میبرد یه جای امن .پیام قبلی این بود (آرتا تند نرو فقط با بهزاد
کنار بیا یادت که نرفته فقط یه ماه تا پایان قرارداد مونده)
چیزی از حرفاش نمیفهمیدم .رفتم بیرون پیام قبلی از شخصی به اسم بهزاد بود
(جناب وکیل حواست به قرارداد هست)
دارن از کدوم قرارداد حرف میزنن؟ آرتا جوابشو نداده بود .داشتم پیام قبلی رو می خوندم که حدور شخصی و
باال سرم احساس کردم
جیخ خفه ای کش تیدم که نظر چند نفر بهم جلب شتتد .آرتا دستتت به س تینه باال ستترم وایستتاده بود.گوش تی و ستتر
دادم اون ور و سرم و پایین انداختم .با اخم گوشی و برداشت و گفت:
راه بیوفت بریمهمونطور که سرم پایین بود بلند شدم و بعد از حساب کردن قهوه پشت سرش رفتم بیرون .سوار ماشین شدیم
و راه افتاد .همونطور که با اخم به مسیر خیره شده بود گفت:
میخواستی گوشیم و چک کنی به خودم میگفتیسر پایین انداختم و با انگشتام بازی میکردم
مگه اعتماد نداری بهم؟نمیدونم جوابش و چجوری جور کردم
نهنگام کرد
نه؟نه! از وقتی از خونه تون اومدیم مشتتکوکی .ما داشتتتیم می رفتیم خونه چرا مس تیرت و عوز کردی؟ چرا همشتو گوشیت بودی؟ قدیه قرار داد چیه؟
سرش و سمتم برگردوند و گفت:
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قدیه قراردادم میدونی؟نه..میخوام بدونمکالفه دستی به موهاش کشید و گفت:
چیزی نیست که الزم باشه بدونیپس چرا مهراد میگفت آرام و ببر یه جای امن؟داشت کم میاورد..گفت:
مگه هر کی گفت آرام با توعه؟آرامی که الزم باشتتته یه جای امن کستتتی غیر از منه؟ تو آرام دیگه ای میشتتتناستتتی که الزم باشتتته ببریش یه جایامن مثل کافه؟
داد زد:
آرام ول کن .البد الزم نبوده بگم بهتمن از کارات ستتتر درنمیارم .بهت اعتماد ندارم چون نمیدونم داری چه بالیی ستتتر زندگیم میاری .چون نمیفهممچه مشکلی هست که من نباید بفهمم
جلوی خونه ترمز کرد و گفت:
لطفا دیگه به این چیزا فکر نکن .به نفعته خارج از این قدیه باشیبرگشت سمتم و همونطور که شال و رو سرم مرتب میکرد و موهام و میداد تو لحنش و آروم تر کرد و گفت:
دوست ندارم به چیزای الکی فکر کنی نگران نباش .مراقبتمبعد پیشونیم و بوسید
برو تا داداشت بازخواستمون نکردهبا حرفاش یکم دلم آروم گرفت .خدافظی آرومی کردم و رفتم بیرون .زنگ در و زدم .در که باز شتتتد ماشتتتین آرتا با
سرعت رد شد...
***
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موقع خواب استرس عین خوره افتاده بود به جونم سه تا مسکن خوردم و رو تخت دراز کشیدم .هر چقدر سعی
میکردم به حرفای آرتا اعتماد کنم باز تصتتتویر پیامای مهراد و بهزاد میومد جلوی چشتتتمم .ربط من به این قدتتتیه
رو نمیفهمیدم .ارال شاید ربطی بهم نداشته باشه...
(همه چی عجیب بود .تو یه جای برهوت بودم .چشای آرتا دیگه عشق نداشت .ردای نا آشنایی اومد:
تموم کن آرتا .همه چی و تموم کنآرتا با نفرت نگام میکرد .چهره ی زخمی پرهام و دیدم .داد زد:
آرام فرار کن .فرار کن .بدوبه نفس نفس افتاده بودم .میدویدم .ردا پشت سرم اومد:
سعی نکن فرار کنی آرام .وایستا همونجاواینستتتتادم فقط میدویدم .یهو زیر پام خالی شتتتد .به اولین چیزی که دستتتتم رستتتید چنگ زدم .داشتتتتم از پرتگاه
پرت میشتتتدم پایین .دستتتتم و گرفته بودم به لبه پرتگاه دستتتتم داشتتتت ول میشتتتد که یهو دستتتتی مچم و گرفت.
پرهام بود .نفس عمیقی کشید و گفت:
مراقب خودت باش آشوب مندستاش از دستم شل شد .با گریه داد زدم:
نه پرهام دستم و ول نکن .ولم نکنتو چشام نگاه کرد و با لحن مهربونی گفت:
خودت باید خودت و نجات بدی .تو تنها کسی هستی که میتونی بهش اعتماد کنیبعد دستم و ول کرد .پرت شدم .جیخ میزدم .بین زمین و هوا معلق بودم
یهو از خواب پریدم)...
با وحشتتتتت به امراف نگاه کردم .مامان و آرشتتتتام با نگرانی رو به روم نشتتتتستتتتته بودن .مامان با گریه یه لیوان آب
گرفت جلوم .با دستای لرزون خوردم .مامان گفت:
چی شده مادر؟آرشام با کالفگی بلند شد و گفت:
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هیچی باز پرخوری کرده خواب بد دیدهبعد از اتاق رفت بیرون .مامان بغلم کرد و گونه مو بوستید .ستترم و گذاشتتتم رو زانو هاش .دستتتش و نوازش وار رو
موهام میکشتتتتتت ید .نمیفهم یدم چرا این خواب و م ید یدم .مطمئنم یه نشتتتتتتونه بود .رتتتتتتتدای پرهام پیچ ید تو
گوشتتتم(خودت باید خودت و نجات بدی .تو تنها کستتتی هستتتتی که میتونی بهش اعتماد کنی)معنی این حرفش
چی بود؟ شاید به قول آرشام پرخوری کردم .ولی من که چیزی نخوردم .با همین افکارم خوابم برد
***
با استرس به دکتر که داشت جواب نوار قلب و نگاه میکرد خیره شدم .برای چکاپ ماهانه اومده بودیم .همیشه
با آرشام می اومدم ولی این دفعه آرتا هم اومده بود .دکتر سرش و باال آورد و گفت:
تو این یه ماه اتفاقی برای قلبش نیوفتاد؟آرتا سریع گفت
چند وقت پیش که شمال بودیم حالش بد شد بردمش بیمارستانآرشام پوزخندی زد و زیر لب گفت:
افتخارم میکنهدکتر گفت:
این دفعه دیگه واقعا هشدار میدم که باید عمل شهآرتا گفت:
بله پولش آماده ست .هر وقت رالح میدونید نوبت بزنیددکتر سری تکون داد و همونطور که چیزی تو دفترش می نوشت گفت:
هفته دیگه بستری میشهاسترس گرفته بودم .پام و تند تند تکون میدادم .آرشام دستش و گذاشت رو پام و آروم گفت:
چته؟ آروم باشدیگه پام و تکون ندادم ولی همچنان استتترس داشتتتم .دوستتت نداشتتتم کارم یه بیمارستتتان بکشتته .کاش یه روز
قبل از عمل بمیرم
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از مطب رفتیم بیرون آرتا گفت:
از دکتره خوشم نیومد یه جوری بودآرشام پوزخند زد و گفت:
خواستگار آرام بودلحن آرتا تند شد:
این همه دکتر چرا این؟آرشام گفت:
حاال رگت نترکه .من که داداششم مشکلی ندارم شما هم بزرگی کن مشکلی نداشته باشآرتا پوزخندی زد و گفت:
شما که نباید مشکل داشته باشیآرشام خواست جوابش و بده که گفتم:
میشه بیخیال شید؟آرشام گفت
من حسابت و میزارم کف دستتبعد چش غره ای بهش رفت...
یلدا
امروز روز دادگاه بود .استتتتتترس حالم و بد کرده بود .از کل خانواده فقط کستتتتتری اینجا بود .رتتتتتدرا و مامان و بابا
حاضتتتتر نشتتتتدن بیام .دلم گرفته بود .آرتا و آرام با هم اومدن .فکر کنم نقشتتتته آرتا جواب داد و آرام بهش رستتتتید.
مهراد اومد سمتم
نگران هیچی نباش .فقط اگه چیزی پرسیدن جواب بده .آرتا همه چی و حل میکنهسری تکون دادم .لبخندی بهم زد و رفت ردیف جلو نشست .چند دقیقه بعد آرمین با چهره حق به جانب اومد
تو .جالبه هنوز هیچ تقصیری و گردن نمیگیره .با ردای قاضی جلسه شروع شد:
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بسیار خب .مبق اظهارات وکیل شاکی؛ خانوم یلدا یزدانی،آقای آرمین رستگار متهم به تعرز شدهرو کرد به آرمین
شما دفاعی دارید؟به جای آرمین وکیلش جواب داد:
جناب قاضتتتی چه اثباتی وجود داره که موکل بنده محکوم شتتتده؟از کجا میشتتته باور کرد که کستتتی که به خانومیزدانی تعرز کرده موکل بنده بود؟
آرتا گفت:
عذر میخوام جناب قاضی ولی همه شاهدین به همین دلیل اینجان .همه شواهد نشون میده که آقای رستگاربه موکل من تعرز کرده
قاضی گفت:
شاهدین؟رضا راحب مهمونی ،آیدا خواهر آرمین و کسری به عنوان شاهد دست بلند کردن
قاضی خواست حرف های رضا رو بشنوه .رضا گفت:
تو اون مهمونی آرمین منگ بود .تو حال خودش نبود تنها چیزی که فهمیدم این بود که آرمین و یلدا غیبشتتونزد و بعد یلدا با گریه از ویال خارج شد .رفتم تو یکی از اتاقا دیدم آرمین با بی حالی افتاده بود و وضع بهم ریخته
ی اتاق حاکی از گندکاریاش بود..از اونجا فهم یدم چه گندی زده شتتتتتتتده .بعدشتتتتتتم که مامورای انتظامی اومدن
مهمونی و جمع کردن
با یادآوری اون شب حالم بد شد .هنوز باورم نمیشه .وکیل آرمین گفت
اظهاراتتون منطقی نیست .هیچکدوم از این چیزایی که ادعا کردید دلیل بر محکوم بودن موکل من نیستقاضی گفت:
خواهش میکنم ربر کنید رحبت های بقیه شاهدین هم بشنویمبعد از یه سری پرسش و پاس رضا نشست و آیدا اومد .بعد از سوگند خوردن و کارای دیگه شروع کرد
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جناب قاضتی شتتب که خواب بودم دیدم گوشتیم زنگ خورد .یلدا بود .با گریه بهم گفت یکی بهش تجاوز کرده.ازش پرستتتتتت یدم کی بود .گفت یکی از رفی قای آرمین بود .گفت آرمین از هیچی خبر نداره .آقای قاضتتتتتتی من با
گوشای خودم شنیدم که گفت رفیق آرمین بود .ولی نمیدونم کی .نمیفهمم چرا االن از برادر من شکایت کرده
حرفاش و نمیفهمیدم من ارتتتتتتال به آیدا زنگ نزدم .آیدا تو اون مهمونی بود .ما ارتتتتتتن با هم حرفی نزدیم .آرتا
گفت:
خانوم رستگار شما مگه تو اون مهمونی حدور نداشتید؟آیدا با لکنت گفت:
من..من زود رفتمآرتا با زرنگی گفت:
ساعتی که تعرز رورت گرفت تقریبا  ۸شب بود .شما  ۸شب خواب بودید؟آیدا کم نیاورد
من فقط یه ستتتر رفتم اونجا .نموندم .وقتی برگشتتتتم چون خستتتته بودم خوابم برد .ستتتاعت خواب من ربطی بهقدیه داره؟
من مطمئنم وقتی برگشتم آیدا بین مهمونا بود
قاضی گفت:
بسیار خب .متشکرم بفرماییدوقتی آیدا نشست کسری رفت و مشغول رحبت شد
یلدا به ما گفته بود میره خونه دوستتتش و تا نصتتفه شتتب اونجاستتت .ماهم چیزی نگفتیم .وقتی یلدا برگش تتداشت خون گریه میکرد .به هیچکس دلیلش و نگفت تا اینکه چند وقت بعد خبر حاملگیش و شنیدیم
و با نفرت به آرمین نگاه کرد
بابا و برادر بزرگم انقد کتکش زدن که بچه ستتتقط شتتتد .خودش همه قدتتتیه رو برام تعریف کرد .من تا خون اینبه ظاهر مرد و نگیرم ول نمیکنم
و به آرمین اشاره کرد .بعد از یه سری حرف دیگه و نشستن کسری قاضی گفت
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شتتواهد نشتتونی از متهم بودن آقای رستتتگار به خانوم یزدانی نمیده .پس از نظر ما آقای رستتتگار متهم شتتناختهنمیشه
همهمه سالن و برداشته بود .یهو آرام بلند شد
ببخشید جناب قاضی..اگه اجازه میدین من یه سری چیزا رو روشن کنمآرامگ*
آرتا بهم اشتتاره کرد بش تینم .از اولش شتتره اومدن به اینجا این بود که حرفی نزنم .ولی نمیتونستتتم اجازه بدم به
همین راحتی از دخترونگی یلدا بگذرن .قاضی با سر بهم اشاره کرد که حرفام و شروع کنم .تا حاال همچین کاری
نکرده بودم واسه همین استرس داشتم .نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
اگه آقای رستگار متهم نبود پس چرا شب بعد به یلدا پیام داد؟قاضی گفت
چه پیامی دادید آقای رستگارآرمین سر پایین انداخت .وکیلش با آرامش ظاهری گفت:
آقای قاضی اینا همه الکین .موکل من هیچ پیامی به خانوم یزدانی ندادهبرگه ای از کیفم درآوردم و نشون قاضی دادم .کپی تماسا و پیامهای آرمین
آرمین یلدا رو تهدید کرده بود که اگه بچه رو بندازه گردنش انتقام میگیره
قاضی با اخم چیزی تو به پرونده نوشت و گفت:
اگه رحبتی نیست حکم و جلسه بعد اعالم میکنیم تا اون موقع آقای رستگار بازداشتند .ختم جلسهآرتا با تحستتتتتین نگام کرد با یه پیام و چند تا تماس به همه چیز خاتمه دادم .فقط باید امیدوار باشتتتتتیم یه حکم
سنگین بهش بخوره .همه بلند شدن منم دوشادوش آرتا راه افتادم .آرتا با خنده گفت:
این پیاما رو از کجا پیدا کردیدیگه منم دیگهبا خنده گفت:
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عالوه بر وکیل یه کارآگاه خوبم هستیفقط لبخندی بهش زدم و با هم سوار ماشین شدیم...
***
امروز بستری شدم تا چند ساعت دیگه عمل میکردم .مامان چشاش کاسه خون شده بود از بس که گریه کرد.
فقط امیدوار بودم بمیرم .دکتر گفت قلب اهدا کننده آماده ستتتتتتت و فقط مونده عمل .آرتا با حرفای عاشتتتتتتقونه
ستتتعی میکرد از استتتترستتتم کم کنه .ولی من خیلی نگران بودم .از مرگ نمی ترستتتیدم از اینکه ستتتخت بمیرم می
ترسیدم...
دانای کل
آرام و بردن اتاق عمل و اون از نگرانی دور خودش میچرخید .آرشام از پس عرز راهرو رو می کرده بود که تمام
حرکاتش و حفظ بود .مامان آرام گریه میکرد .چهار ستاعت از عمل گذشتته بود و هیچ خبری نبود .چند بار رفت
تو حیاه و پشت هم سیگار کشید و برگشت .بسته سیگارش ته کشیده بود .روی رندلی نشسته بود و سرش
رو تو دستاش گرفته بود که یهو پرستار اومد بیرون .آرشام ،مامان آرام و اون سراسیمه به سمتش رفتن .پرستار
گفت:
همراه آرام محتشم؟آرشام گفت:
بلهپرستار سری تکون داد و با لحنی که سعی کرد آرامش دهنده باشه گفت:
عمل هنوز تموم نشده امکان داره قلب پیوند شده سازگار نباشه فعال نمیتونم چیزی بگیم فقط باید دعا کنیمداشت رد می شد که با داد گفت:
یعنی چی کتته فقط بتتایتد دعتتا کنیم؟..اگتته میخواستتتتتتتیم دعتتا کنیم میبردمش پیش دعتتانویس چرا آوردیمشبیمارستان؟
پرستار برگشت و با اخم غلیظی گفت:
آروم آقا اینجا بیمارستانه .همیشه که قلب بیمار سازگار نیست ما نمیتونیم پیشبینی کنیم نتیجه پیوند قلبچی میشه
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با فریاد گفت:
میومدی قلب منو میبردی المصب چرا وقتی نمیدونید سازگار هست یا نیست پیوند می زنیدآرشتام بازوشتو گرفت و کشتیدش عقب .چند تا از پرستتارا هشتدار دادن که آروم باشته ولی چه جوری .وقتی حاال
آرام بد بود؟
آرشام با اخم گفت:
داری چه زری میزنی بس کن دیگه:

با ردایی که از فریاد خش دار شده بود گفت

چی و بس کنم .آرشتتام خواهرت تو اون اتاق داره جون میده معلوم نیستتت چه بالیی ستترش میاد تو میگی بسکن،
آرشام سر پایین انداخت و به دیوار رو به رو تکیه داد .حتی اونم نمیدونستم باید چیکار کنه...
آرام
پلک آرومی زدم و چشتتتامو آروم باز کردم .نور اتاق چشتتتم و اذیت میکرد .اخم کردم تا چشتتتام به نور عادت کنه.
رتتتدای دستتتتگاه کنارم که بوقهای کوتاه میزد کل اتاق و پر کرده بود .روی ستتتینه م درد میکرد که باید جای بخیه
باشتتتته .در باز شتتتتد و آرتا اومد تو .انتظار دیدن چشتتتتمای بازم و نداشتتتتت .با ذوق لبخندی زد و اومد جلوی تختم
گفت:
خوبی عزیزم؟آروم دستمو تکون دادم و ماسک و از جلوی رورتم برداشتم .گفتم
ح..حالم خوب..نیستحرف زدن برام سخت بود .احساس میکردم با هر ردایی که از دهنم بیرون میومد قلبم از جا کنده می شد .آرتا
ماسک و گذاشت رو رورتم و گفت:
خیلی وقته بیهوشی .دکترا داشت ناامید میشدنبه زور دهن باز کردم:
-مامانم کجاست؟
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حالش خیلی بد بود آرشام بردش خونهمکثی کرد و گفت:
برم به پرستار بگم بیادپتو رو باال کشید و راف کرد بعد از اتاق بیرون رفت...
سر و ردای بچهها داشت روانیم میکرد .هلنا و ترانه هی حرف میزدن و نگار داشت ته کمپوت ها را درمیآورد.
آرشام تیکه دار گفت:
شرمنده اگه کمپوت مورد عالقت نبودنگار همونطور که می خورد گفت:
نه اتفاقا ً کمپوت گیالس دوست دارمآرشتتام اخم کرد و چیزی نگفت .آرتا با لبخند نگاه می کرد .نگار از کمپوت دوم به کمپوت ستتوم رفت و ته اونم در
آورد .ترانه با ذوق گفت:
آرام دیشب خانواده کیان اومدن خواستگاریم داشتم بال در می آوردم از خوشحالیکیان عشق قدیمی ترانه بود .از دوران دبیرستان عاشق هم بودند ولی پدر و مادراشون مخالف ازدواجشون بودند
ولی باالخره بعد از کلی پافشتتاری راض تی شتتدند کیان بیاد خواستتتگاری ترانه .ترانه با ذوق در مورد دیشتتب حرف
میزد و من با لبخند گوش می دادم .اونم رستتتتتت ید به اون زندگی که می خواستتتتتتتت .اون موقعی که ترانه و ک یان
یواشتتکی هم و میدیدن منو پرهام نامزد کرده بودیم .االن ورق برگشتتته و االن که دیدار من و پرهام تا قیامته ترانه
و کیان دارند نامزد میکنن .حیف که این قلب جدیدم خامرات پرهام و یادش نیست .دردی کشیدم و نمیفهمه.
قلب خودم با تموم خامراتش ،با تموم آدم های توش مرده و االن منم و یه قلبی که دیگه پرهامی توش نیستتتتتت.
دی گه نمی فهم یدم ترانه چی می گه .تو کوچه خامرات قدم میزدم و به پرهام فکر میکردم پرهامی که دی گه تو
قلب جدیدم زندگی نمیکنه .شاید باید آرتا رو تو قلب جدیدم پادشاه کنم .دنیای من و پرهام از هم جدا بود االن
فقط من و آرتاییم...
***
دکتر بعد از معاینه گفت:
-حالت خوبه میتونی مرخص بشی فقط باید هر چند وقت یکبار برای معاینه بیای مطبم
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بعد رو کرد به آرشام
می تونید کارای ترخیص شو انجام بدیدآرشام سر تکون داد و رفت تا کارای ترخیص و انجام بده .به کمک آرتا لباسامو پوشیدم و رفتم خونه...
رو تختم دراز کشیده بودم مامان پانسمان مو عوز کرد و رفت بیرون .یه هفته بیرون نرفتم .تصمیم داشتم از
فردا برم دانشتتتگاه .مطمئنا اگه آرتا نبود و با رئیس دانشتتتگاه دوستتتت نبود االن از خیلی از کالستتتام حذف شتتتده
بودم..چون در مول ترم غیبتام قابل شمارش نبود..تصمیم داشتم وقتی لیسانس گرفتم یه مدت درس و ول کنم
تا زندگیم روال عادی بگیره بعد دوباره ادامه بدم..تو همین فکر بودم که گوشیم زنگ خورد .نگار بود
الو؟ردای گریونش پیچید تو گوشی:
آرام تو رو خدا بیا .دارم میمیرم .میدونم حالت خوب نیست ولی بیابا نگرانی که تو ردام موج می زد گفتم:
چی شده؟بیا دیگهبعد قطع کرد .اولین چیزی که دم دستتتتتتتم بود پوشتتتتتتیدم و بیتوجه به ستتتتتتواالی مامان از خونه رفتم بیرون .توی
پارکینگ نگاهم به ماشتتتتین آرشتتتتام که اونجا پارک بود افتاد فکر کنم چون با دوستتتتتاش بیرونه ماشتتتتین نبرده .با
خودم فکر کردم اگه با تاکسی برم خیلی مول میکشه .سوئیچ یدک ماشین آرشامم تو کیفم بود .تو یه ت صمیم
آنی ماشتتتتین رو باز کردم و ستتتتوار شتتتتدم .خیلی وقت بود رانندگی نکردم ریموت در و زدم و باز شتتتتد ماشتتتتین و با
احتیاه از پارکینگ خارج کردم و راه افتادم سمت خونه نگار اینا...
در و زدم .مادر نگار در و باز کرد
سالملبخندی زد که از چهره اش معلوم بود مصنوعیه
سالم عزیزم بیا تورفتم داخل .وارد اتاق نگار شدم .داشت گریه میکرد .رفتم کنارش نشستم
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چی شده عزیزم؟خودشو انداخت تو بغلم و گفت:
کمکم کن آرام .بابا به زور میخواد شتتتوهرم بده .مرف  ۵۰ستتتالشتتته  ۲تا هم بچه داره..من نمیخوام باهاش ازدواجکنم
پدر نگار آدم درستتتتتتت و حستتتتتتابی نبود و تصتتتتتتمیماتی که می گرفت عقالنی نبود .میدونستتتتتتتم اینم یکی از اون
تصمیمات الکیشه .همونطور که دستم و نوازش وار پشت نگار میکشیدم گفتم:
عزیزم تا تو نخوای که نمیشه .تو باید بله بگیبا گریه گفت:
بابا گفته باید جواب مثبت بدم .آرام من چه جوری با کسی که دو برابر سن منه ازدواج کنم؟نمی دونستم چی بگم فقط بغلش کرده بودم
من یکی دیگه رودوست دارمبا تعجب از بغلم جداش کردم
کیسر پایین انداخت
بیخیالیعنی چی بی خیال بگو دیگهدلخور گفت
آرام ولم کن دیگهدیگه چیزی نگفتم و گذاشتم تو بغلم گریه کنه .وقتی آروم شد گفتم:
کی میاد خواستگاری؟آروم گفت:
-آخر این هفته
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وای یعنی آخر هفته نگار زن یه آدم  ۵۰ساله میشه؟
شاید آدم خوبی باشه وقتی بهش گفتی دوسش نداری قبول کنههمون مور که اشکاشو پاک میکرد گفت:
کسی که آدم خوبی باشه نمیاد خواستگاری یه دختر  ۲۰سالهبا بغض خندیدم
چه ربطی داره دیوونه..دعا کن آدم خوبی باشهآرام دوست دارم فرار کنمقیافه مو جدی کردم و گفتم:
به فکر مادرت نیستی؟ آخه چه گناهی کرده که اینطوری شده؟ چرا میخوای اذیتش کنی؟خودش و انداخت رو تخت و گفت:
نمیدونم باید چیکار کنم .هیچی نمیدونمباورم نمیشد زندگی نگار شیطون به همین راحتی تغییر کنه...
وقتی حال نگار بهتر شتتتد برگشتتتتم خونه .ستتتاعت تقریبا  ۹شتتتب بود و می دونستتتتم آرشتتتام بی رتتتبرانه منتظر
دعواستتت .تو ترافیک گیر کرده بودم .کالفه پاهامو تکون میدادم .از استتترس ناخونامو میجویدم .ترافیک ستتاعت
 ۹:۱۵آروم آروم باز شتتد و من با ستترعت به ستتمت خونه رفتم .یه ماش تین پلیس و دیدم که مامور داره اون تابلوی
کفگیر مانند و به نشونه ایست تکون میده .پوف کالفه ای کشیدم و وایستادم .مامور اومدکنار ماشین و گفت:
سالم خانوم شب بخیر .گواهینامه،کارت ماشین،بیمهسالم چشمکارت ماشین و بیمه رو از توی داشبورد پیدا کردم و دادم و تو کیفم دنبال گواهینامه گشتم.
حدود چند دقی قه بعد گواهی نامه رو از توی کیف پولم پ یدا کردم .نفس راحتی کشتتتتتت یدم و گواهی نامه رو دادم
بهش .ممنونیگفت و رفت ستتتمت ماشتتتین پلیس و تو دستتتتگاه دکمه ای رو میزد .وای اگه آرشتتتام بفهمه جریمه
شتدم کلمو میکنه .ستعی کردم خودمو آروم کنم تا استترس نگیریم .چون دکتر گفت استترس خطرناکه برام .از تو
آینه داشتم نگاش میکردم که یهو ماشینی شبیه ماشین آرتا ترمز کرد .وقتی پیاده شد فهمیدم خود آرتاست.
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حدتتتتتتور آرتا تو این موقعیت عین فرشتتتتتتته نجات بود .آرتا چیزی به مامور گفت و اون ستتتتتتری تکون داد و با آرتا
مشتتغول خوش و بش شتتد .بعد آرتا اومد ستتمت ماش تین .وقتی رس تید به پنجره ستتمت من با کف دستتت زد روی
سقف ماشین و گفت :
شما خجالت نمیکشی با سرعت غیرمجاز حرکت می کنی خانم محترم؟لب گزیدم تا نخندم و سرمو انداختم پایین .گواهینامه و کارت ماشین و بیمه رو گرفت جلوم و گفت:
جریمه میشدی باید  ۲تا کلیه هامو می فروختم تا پول داداش جنابعالی و بدمکارت رو ازش گرفتم و گفتم:
دو تا کلیه؟واال کلیه ما که  ۵۰تومنم نمی ارزهبعد خندید و گفت:
خدایی انصافه تو عکس گواهینامه خوشگل بیوفتی؟ هر دفعه گواهینامه بدی پلیس من باید هزار و خورده ایرلوات نذر کنم
خندیدم و گفتم:
پررو..حاال چطوری فهمیدی من اینجا گیر افتادم؟ردای پلیس اومد:
حرکت کنید لطفا ًآرتا دست بلند کرد و باشه ای گفت:
داداشت گفت هر وقت آرام و دیدی گوشش و بپیچون تا  ۹شب با ماشین من تنها بیرونهقیافه ش و جدی کرد و گفت:
تو خجالت نمیکشی تا  ۹شب بیرونی؟سر پایین انداختم:
-خونه نگار بودم
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دلخور چند ضربه آروم به سقف ماشین زد و گفت:
دیگه تکرار نشه .راه بیافتبعد رفت تو ماشینش .راه افتادم و رفتم سمت خونه .از اینکه آرتا هم یه جورایی سرزنشم کرده دلخور شدم .می
دونستتتتتم دعوای آرشتتتتام از این رتتتتد برابر بدتره .وقتی رستتتتیدم و ماشتتتتین رو پارک کردم .آروم آروم رفتم ستتتتمت
آستتانستتور دوستتت داشتتتم این راه هیچ وقت تموم نشتته ولی رس تیدم به آستتانس تور و رفتم باال .مامان در و برام باز
کرد .رلواتی فرستادم و رفتم داخل .آرشام و تو حال ندیدم .سوالی به مامان نگاه کردم که گفت:
تو اتاقش .برو پیشش...داشتم میرفتم سمت اتاقش که گفت:
آرام عصبانیش نکنی عاستتر ستتری باشتته ای گفتم و با استتترس در اتاق آرشتتام و زدم .رتتداش اومد که گفت بیا تو .آروم در و باز کردم .با
حالت همیشه جدیش نشسته بود رو تختش و با لپ تابش ور میرفت .با دیدنم سر بلند کرد .از نگاهش هیچی
نمیشد خوند .نه خشم .نه ناراحتی .هیچی
کجا بودی؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
خونه نگاربا همون نگاه بدون معنیش گفت:
چرا؟شونه باال انداختم
مشکلی براش پیش اومده بودنگاهش پر از نگرانی شد
 چه مشکلی پیش اومد که تا نه شب بیرون بودی؟نتونستم دورش بزنم
-بابای نگار میخواد شوهرش بده .به یه مرد  ۵۰ساله
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لپ تابش و بست و از رد تخت بلند شد
چی؟یه قدم رفتم عقب
چیه؟گفت:
کی؟آخر این هفتهوای آرومی گفت و نشست رو تخت..آروم گفت:
برو تو اتاقت بعدا جواب دیر اومدنت و میدم .یکی ملبتبا استرس باشه ای گفتم و رفتم تو اتاق خودم .نمیفهمم آرشام چشه
آرشام
نمیدونم چجوری تونستم با اون سرعت خودم و برسونمت خونه نگار .ولی شد .یه چیزی من و کشوند .در خونه
رو زدم .ردای زنی اومد
بفرمایید؟ردام و راف کردم و گفتم:
سالم خانوم مستوفی .میشه به همسرتون بگید بیان جلوی در؟شما؟شما بگید تشریف بیارن آشنا میشیمباشتتته ای گفت و گوشتتتی و گذاشتتتت .چند دیقه منتظر شتتتدم که در باز شتتتد و قامت مرد هیکلی نمایان شتتتد .با
ردای کلفتش گفت:
بفرمایید؟سعی کردم احترام الکی و بزارم کنار .گفتم:
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میخوام باهات مردونه حرف بزنم .میتونی؟با چهره ای خونسرد گفت:
من مردی نمیبینمجدی گفتم:
من نه اومدم مردونگی نشون بدم نه حورله شو دارمکالفه گفت:
برو بچه برو درست و بخونباشه من بچم .ولی تو که مردی دخترت و اینطوری تباه میکنی؟یهو چهره خونسردش جاش و به خشم داد و گفت:
تو به دختر من چیکار داری عوضی؟با عصبانیت از حرفی که زد گفتم:
دخترت و میدی به یه مرد  ۵۰ساله؟ .چی بهت میرسه به ارطالح پدر؟با خشم مشتی به دیوار زد و با ردای غرش مانندی گفت
تو چیکارشی؟فک کن یه حامییقه مو گرفت
تو بیخود کردی که حامیشییقه مو از دستش آزاد کردم
الزم نکرده الکی غیرتی شی .اگه مردی مراقب دخترت باشبعد رفتم سمت ماشینم...
رداش و پشت سرم شنیدم
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من پدر تو رو در میارم کثافتنیشتتخندی زدم و برگشتتتم ستتمتش .فارتتله چند قدمیمون و می کردم و دقیقا رو به روش وایستتادم .با کلمه های
محکم گفتم:
اونقد آدم حسابی هست که بخواد پدر من و در بیاره الزم نیست شما دستت و به خون آلوده کنی .فعال سعیکن پدر دختر خودت و درنیاری
سه بار زد تخت سینه م و با حرص گفت:
استتم دختر من و نیار لعنتی .استتمش و نیار کثافت .استتمش و نیار عوضتتی .من حستتاب اون دختره خیره ستترممیرسم .حاال گمشو از جلوی چشام
تهدید وار گفتم:
دستت به نگار نمیخورهبا ردایی که از خشم میلرزید گفت:
دختر خودمه دوست دارم کتکش بزنم به جنابعالی ربطی نداره .حاال هم هریاز الی دندونای کلید شدم گفتم:
تو حق نداری کاری به نگار...با سیلی که زد اجازه حرف زدن بهم نداد .انگشت اشاره شو گرفت جلوی رورتم و گفت:
هزار بار گفتم به دخترم کاری نداشته باش .دفعه بعد زنده ت نمیزارمردای زنی از پشت سر اومد:
جمشید؟ .جمشید چی شده؟رسید به در و هینی کشید .رو به من با التماس گفت:
آقا تو رو خدا برو .بیخیال شو .آبرومون رفت چی میخوای از جون ما؟ چرا ما رو تو محل بی آبرو میکنی؟با پوزخند گفتم:
-کار من بی آبروییه یا شوهرتون که میخواد به زور نگار و شوهر بده؟
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جمشید خواست سیلی بزنه که مچش و گرفتم و ادامه دادم:
شما دوست دارید دخترتون زجر بکشهجمشید داد زد
د ِ به تو چه .میخوام دخترم و بکشم به تو ربطی داره؟میخوای بکشیش چون وجدان نداری..غیرت نداریبا مشت زد تو بینیم .مادر نگار جیغی کشید و رفت عقب .گرمی خون و احساس می کردم .بینیم داغ شده بود
و پیشونیم درد میکرد .ولی همچنان گفتم:
اگه مردی خواستگاری و بریز بهم وگرنه کار دیگه ای میکنمبا حرص گفت:
مثال میخوای چه غلطی کنی؟خواستم چیزی بگم که یهو موتور پلیس کنارمون وایستاد .مامور ازموتور پیاده شد و اومد سمتمون
مشکلی پیش اومده؟خواستم چیزی بگم که جمشید گفت:
بله .این آقا مزاحم شدهمامور رو کرد به من
چرا مزاحم شدید؟با جدیت گفتم::
اگه تو این دنیا کمک کردن به یه نفر مزاحمته بیا دستبند بزن ببرجمشید سری تکون داد و همونطور که هلم میداد جلوی مامور گفت:
بفرمایید آقا پلیس بردار ببرش بنداز زندان تا دیگه از این غلطا نکنهمامور گفت:
-شما شکایتی دارید؟
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جمشید گفت:
معلومه که دارم..فکر کن یه نفر ستتتتاعت  ۱۰شتتتتب بیاد جلو خونه ت تو کارایی که بهش مربوه نیستتتتت دخالتکنه شکایت نمیکنی ازش؟
مامور بی سیمش و در آورد و گرفت جلوی دهنش دکمه رو فشار داد و گفت
یک درگیری تو محله___در خواست نیروی کمکیبعد دکمه رو ول کرد و بی سیم و ورل کرد به کمربندش .جمشید آروم گفت:
اگه قول بدی دیگه این ورا پیدا نشه رضایت میدممیدونستم چون پاش گیره اینطوری میگه .نیشخندی زدم و گفتم:
ترجیح میدم برم زنداناز فک قفل شده ش میزان عصبانیتش و میفهمیدم .چند دیقه بعد ماشین پلیس اومد و بعد از اینکه دستبند
زدن دستم ما رفتیم کالنتری .در آخرین لحظه چشمم به نگار خورد که با گریه نگاه میکرد .ته دلم داشت آتیش
میگرفت و فقط خودم میفهمیدم چرا .بالخره رفتیم کالنتری .جمشتتتید پاهاش و با استتتترس تکون میداد .رفتیم
اتاق سرگرد رحمانی رفیقم .با دیدن مون بلند شد و رو به من گفت:
چی شده جناب محتشم از این ورا؟فقط سر تکون دادم و بی حورله نشستم .مامور بعد از ادای احترام گفت:
جناب سرگرد توی محله___درگیری اتفاق افتاده آقای جمشید مستوفی شکایت دارنسرگرد سری تکون داد و گفت:
بله..شما بفرماییدمامور رفت و جمشید نشست رو به روم .امیر یا سرگرد رحمانی گفت:
بازم شما رو مالقات کردیم جناب مستوفیجمشید چیزی نگفت .امیر گفت:
-شما که بازداشتید..اما موضوع درگیری چیه؟
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همونطور که با دستبند دستم ور میرفتم گفتم:
این به ارطالح مرد میخواست به زور دخترش و شوهر بده که من یه کم باهاش حرف زدمامیر خندید و به رورتم اشاره کرد و گفت:
بله..فقط یه کم حرف زدیدبعد رو کرد به جمشید:
خب آقای مستوفی مثل اینکه شما شکایت دارید؟جمشید با ردایی که از ته چاه درمیومد گفت:
رضایت میدمامیر لبخند زد و رو به من گفت:
پس شما میتونی بری .دیگه سعی نکن با کسی حرف بزنیبعد با ردای بلند گفت:
جناب اکبریمامور اومد داخل .امیر به من اشاره کرد و گفت:
دست ایشون و باز کنید..آقای مستوفی هم بازداشتندمامور گفت
چشمبعد دست من و باز کرد..بلند شدم دستم و مالیدم و رو به جمشید با پوزخند گفتم:
دیدار به قیامت آقای مستوفی...نگار
دلم عین ستتتتتتیر و ستتتتتترکه میجوشتتتتتتید..مامان گریه میکرد و این حالم و داغون میکرد .ناخونام و میجویدم .دلیل
اومدن آرشتتتتتتام به اینجا رو نمیفهمیدم ولی نگران بودم بابا رضتتتتتتایت نده .وقتی بینیش و اونطوری دیدم نگرانیم
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بی شتر شد .نکنه دماغش شکسته باشه .زنگ تلفن رشته افکارم و پاره کرد .زودتر از مامان گوشی و برداشتم.
ردای بابا بود:
الوالو بابا..چی شد؟ردای خسته ی بابا گفت:
امشب نمیام خونه به مادرت بگوبا نگرانی پرسیدم:
چرا؟ آرشام چی شد؟بابا با عصبانیت گفت:
اون سگ پدرم رفت خونه شما نگران نباش .خدافظبعد قطع کرد .با ناراحتی به ردای بوق تلفن گوش دادم .مامان گفت:
بزار اون گوشی و دیگهگوشی و گذاشتم رو پایه ش و رو به مامان گفتم:
فک کنم بابا رو گرفتنمامان هینی کشید .گریه ش شدید شد .با گریه زیر لب میگفت:
آخه اون کی بود اومد جلو در بدبختمون کرد .خدا نگذره ازشدوستتتتتتت داشتتتتتتتم جلوی نفرین کردنش و بگیرم ولی با خودم گفتم فعال ناراحته بزارم آروم شتتتتتته .رفتم تو اتاقم و
شتتتتماره ی آرشتتتتام و گرفتم .شتتتتماره ش و از گوشتتتتی آرام کش رفتم ولی هیچ وقت بهش زنگ نزدم .بعد چند بوق
ردای خسته ش پیچید تو گوشی:
بله؟ردام و راف کردم و گفتم:
-سالم آقا آرشام نگارم
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ردای آرشامم زنده شد:
سالم چی شده به ما زنگ زدی؟با لحن غمگین گفتم:
حالت خوبه؟تک خندی کرد و گفت:
مهمه؟با اعتراز گفتم:
عه خب دماغت پوکیده بودبله متاسفانه پدرتون موفق نشدن من و بکشنتو دلم گفتم خدا نکنه .تو بمیری منم میمیرم..ولی گفتم:
پدرم چرا بازداشت شده؟گفت:
مو اینکه پلیسا خیلی ارادت داشتن بهشون گفتن امشب و پیششون بمونن .نگران نباشید بادمجون بم آفتنداره
از این شوخیای با لحن جدیش خوشم می اومد ولی لحنم و جدی کردم و گفتم:
دارم جدی حرف میزنم .مگه پدر من ازت شکایت نکردرداش کالفه شد
نه خیر انگار خودشون بیشتر از من مشتاق بازداشت شدن بودن رضایت دادن ولی خودشون پاشون گیر بودبا ناامیدی گفتم:
باشه..خدا رو شکر سالمیردای هعه ش اومد .گفت:
-خدافظ
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بی احساسی زیر لب گفتم و خدافظی کردم .ردای بوق که اومد فهمیدم دیگه پشت خط نیست.
خوابیدم رو تختم .نمیفهمیدم چیکار کنم .واستته بابام ناراحت باشتتم یا تو عشتتق آرشتتام بستتوزم .تکلیفم با خودم
معلوم نبود .فقط میدونستم هیچ جوره نمیخوام زیر بار این خواستگاری برم...
آرام
آخرین کالس بود .نگار حالش خوب نبود و با هیچکس حرف نمیزد .شتتتتاید به خامر خواستتتتتگارش بود .آرتا وارد
کالس شتتد و با جدیت تمام شتتروع به حدتتور غیاب کرد .تمام جزییات رتتورتش و نگاه میکردم .یهو آرنج ترانه تو
بازوم فرو رفت .به خودم اومدم آرتا همونطور که با جدیت نگام میکرد گفت:
مگه شما آرام محتشم نیستید؟آروم گفتم:
چرایه جور نگام کرد که هیچ آرتایی نمیکرد .االن استاد آرمان بود
پس چرا جواب نمیدید؟ببخشید حواسم نبود استاد .ولی شما که میدونستید هستم پس چرا حاضری نزدید؟شونه باال انداخت و گفت:
میخواستم خودتون اعالم حدور کنیداالن کردم .بفرماییدبا چشاش برام خط و نشون کشید و رفت سراغ نفر بعد .بعد از اینکه حدور غیاب کرد رفت سر وقت درسش.
در مول درس ستتعی کردم یادم باشتته که اون استتتاد آرمانه و حواستتم به درستتم باشتته .درستتش که تموم شتتد مثل
جلسه های قبل وقت اضافه آورد .همهمه کل کالس و برداشته بود .یکی از دخترای کالس گفت:
استاد شما مجردید؟با حرص لبام و جمع کردم .آرتا خنده ی جمع و جوری کرد و گفت:
در آستانه ازدواجمچند تا از دخترای کنارش به دختر گفتن:
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دیدی گفتمدخترم پنچر نشست سر جاش .یکی از پسرا گفت:
بهتون نمیخوره زن داشته باشید .زن آدم و پیر میکنه شما جوونیددوست داشتم خفه شون کنم .آرتا با خنده گفت:
نامزد من هنوز فررت نکرده پیرم کنه .ایشالله بعد عروسیبا اخم به آرتا نگاه کردم که با خودشیفتگی لبخند زد .منم گفتم:
اتفاقا یه همسر میتونه خیلی جوونتون کنه استاااد..پشت سر هر مرد موفق یه زن وایسادهآرتا گفت:
نه خیر خانوم این خبرا نیستبا جدیت گفتم
معلوم نیست شما چیکار کردید که همسرتون ترجیح داد جلوتون باشه تا پشتتونآرتا هم کم نیاورد
همسرم پشتم هست ولی با ماهیتابهبا تعجب نگاش کردم .االن چند تا از بچه ها میخندیدن .ولی محال بود کم بیارم
همونطور که لبخند شیطنت آمیزم و بر لب داشتم گفتم:
نامزدتون خبر داره اینجوری پشتش حرف میزنید؟آرتا با لحن ترسیده به ساعتش نگاه کرد وگفت:
بچه ها دیر شد خسته نباشیدبعد رو به من گفت:
خانوم محتشم یه لحظهرفتم سر میزش .سوئیچ و گرفت جلوم گفت:
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برو تو ماشین تا من بیامسوئیچ و گرفتم و با حالت قهر روم و برگردوندم .کالس خالی شد .خواستم از کالس خارج شم که گفت:
برو بعدا ازت میکشم چرا قهری تولهبرگشتم و با همون حالت گفتم:
توله عمتهشونه ای باال انداخت و با مظلومیت گفت:
عمه ندارم کهلب گزیدم و گفتم:
واقعا؟خندید و گفت:
یه جور میگی واقعا انگار فلجمسر کج کردم و گفتم:
خیلی بده که عمه نداریهمونطور که داشت خنده ی جذابش و جمع میکرد گفت:
چیش بده؟ فوشات فلج شد؟لبخند دندون نمایی زدم:
نعهبعد عقب گرد کردم و از کالس خارج شدم...
تو ماشین منتظر آرتا بودم که دیدم داره میاد .سوار شد .همونطور که راه میوفتاد گفت:
خب گفتی چرا قهری؟رو رندلیم جا به جا شدم و با اعتراز گفتم:

105

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
ینی من نباشمم تو باید پشتم حرف بزنی؟ من گیر میدم بهت؟سعی کرد لبخندش و جمع کنه
نه عزیزم من غلط کردمغلط و نکن که مجبور شی بگی غلط کردمبا ناچاری سری تکون داد و گفت:
چشم دیگه تکرار نمیشه .چیکار کنم آشتی کنی؟با قهر گفتم:
الزم نیست کاری کنینگام کرد .از اون نگاها که آدم و دیوونه میکنه
چرا الزم نیست .من رالح میدونم چیکار کنم آرام خانوم باهام آشتی کنه نه شمانمیخوادتهدید وار نگام کرد
چرا میخوادبعد مسیرش و عوز کرد
میریم واسه عروسی خرید کنیمبا تعجب گفتم:
روانی عروسی یه سال بعدهشونه ای باال انداخت و گفت:
 چه ربطی داره..من دوست دارم االن بخرم..مشکلیهستتتتری به نشتتتتونه تاستتتتف تکون دادم .جلوی یه مرکز خرید وایستتتتاد وبا هم رفتیم تک تک مغازه ها رو دید زدیم.
جلوی یه مزون وایستتتادم و با چشتتتم به لباس عروس تو ویترین اشتتتاره کردم .یه لباس بلند و پف دار کار شتتتده و
همونطور که میخواستم آستین دار .آرتا نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
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دوسش داری؟لبخند ملیحی زدم و گفتم:
سوال بیجایی بودهمونطور که سعی میکرد نخنده سر تکون داد
برو تو پرو کن زبون نریز مارمولکچپ چپ نگاش کردم:
چرا امروز انواع اقسام حیوانات و بهم نسبت میدی؟سر کج کرد و گفت:
شبیه شی خباخم کردم و گفتم:
ارن من نمیامبازوم و گرفت .همونطور که میبرد سمت مزون با غر غر گفت:
چقد تو لوس شدی امروز .هی باید منت بکشمبعد رفتیم داخل مزون .دختر الغر اندامی از پشتتتت میز بلند شتتتد و با لبخند ملیح رو به من ستتتالم کرد و بعد از
اینکه لبخندش و تبدیل به چشم غره کرد به آرتا سالم کرد .ارال از این حرکتش خوشم نیومد .رفتم جلوی آرتا
وایسادم و با لبخند مصنوعی گفتم:
اون لباس پشت ویترین چنده؟آرتا گفت:
قیمت نمیخواد..بدین پرو کنهدختر لبخند مصنوعی و رو مخی زد و گفت:
سایزش نیست کوچیکهآرتا شونه باال انداخت و گفت:

107

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
بزرگترش و بدیندختر گفت:
ندارم .ارال برام نمیاد.آرتا نشست رو مبل گوشه و با بیخیالی گفت:
خب همون و بدهدختر که بهش بر خورده بود گفت:
خب آقای محترم اندازه ش نمیشه .یه لباس مناسب انتخاب کنیدآرتا بلند شد و گفت:
نمیخوادبعد با اخم رو به من کرد
آرام بیابعد از مزون خارج شد .منم پشت سرش رفتم بیرون .با ناراحتی گفتم:
چرا اومدی بیرون؟با بی حورلگی گفت:
از رفتارش خوشم نیومداخم کردم و گفتم:
ولی من لباسه رو میخواستملحنش و آروم کرد و دستام و گرفت:
بهترش و میخرم واسه ت خب؟اخمم یکم باز شد .آرتا گفت:
-دختره یکی از شاگردام بود .به خامر بی ادبیاش حذفش کردم .هنوزم باهام سر جنگ داره
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ولی من که با دختره کاری ندارم .لباسه رو میخوامیکم کالفه شد
آرام بسه .وقتی گفتم میگیرم میگیرم دیگهدیگه چیزی نگفتم و شونه به شونه ش از مغازه های پر زرق و برق رد میشدیم
جلوی یه مال فروشتتتی وایستتتاد .به یکی از حلقه ها اشتتتاره کرد .زیادی نگین کاری شتتتده بود .چشتتتمم خورد به یه
حلقه ساده تر .بهش اشاره کردم
این چطوره؟دلخور نگام میکنه
دارم دنبال گرونترین حلقه میگردم بعد تو میگی این؟لبام و جمع کردم و با بیخیالی گفتم:
قیمتش مهمه مگه؟آره مهمهلبخندی زدم:
اما واسه من مهم نیستبعد رفتم داخل .آرتا هم پشت سرم اومد .فروشنده لبخندی زد و گفت:
سالم خوش آمدیدممنون حلقه میخواستیمآرتا کنارم وایساد و گفت:
حلقه میخواستیمزیر لب گفتم:
این که همین االن گفتمفروشنده نمونه حلقه ها رو آورد و من بدون فکر به حلقه ای که تو ویترین دیدم اشاره کردم و گفتم:
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این و میخوامآرتا کالفه گفت:
نمیخوای بقیه رو هم ببینی؟نگاش کردم و با یه لبخند که میدونستم رو مخش بود گفتم:
نه همین خوبهکالفه چشماش و رو هم گذاشت و رو به فروشنده گفت:
اندازه دستش و بدیدفروشنده انگشتر و داد دستم .انداختم تو انگشتم..به دست ظریفم میومد .آرتا هم حلقه ش و انداخت .واسه
اونم خوب بود .بعد از حساب کردن اومدیم بیرون
ینی واقعا تو اون حلقه ی ساده رو انتخاب کردیبا بغض مصنوعی گفتم:
دوسش نداری؟من سلیقه ت و دوست دارم ولی نباید یه چیز گرون تر انتخاب میکردی؟کالفه سر تکون دادم و گفتم:
نه از انتخابم راضیماونم دیگه حرفی نزد و دوباره مشغول گشت و گذار شدیم...
***
تو اتاقم نشتتتستتتته بودم و به حلقه م نگاه میکردم .خیلی ذوق داشتتتتم .همونطور که از زوایای مختلف بهش نگاه
میکردم در باز شد و آرشام اومد تو .با کالفگی گفت
فردا یه قرار با نگار بزاربا تعجب زل زدم بهش
-با نگار؟
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اونم نگام کرد
نه با ارواح عمه شگیج گفتم:
تو به نگار چیکار داری؟اخم کرد
قرار میزاری یا نه؟خب بگو چرابا کلمات قامع گفت:
آرام از مرف خودت نگار و به یه کافه دعوت میکنی ولی من به جات میرم حالیته؟با شک رو تختم جا به جا شدم و کنارش نشستم
آرشتتتام؟ دیشتتتب که گفتم نگار میخواد ازدواج کنه و تو عصتتتبانی شتتتدی یه دلیلی داشتتتتی نه؟ تو نگار و دوستتتتداری؟ دیشب رفته بودی تا جلوی پدرش و بگیری؟..آره؟
با کالفگی چشاش و بست:
آرام!چرا نگفتی به من؟ انقد با هم غریبه ایم؟با جدیت کالمش گفت:
ربطی نداره آرام .آدم همه ی چیزا رو نمیتونه بگهباورم نمیشد آرشام عاشق شده..اونم عاشق کی!؟..عاشق کسی که سایه ش و با تیر میزد .ولی نگار گفت عاشق
یکی دیگه س .ینی اون یکی دیگه میتونه آرشام باشه؟
همونطور منتظر نگام میکرد .گفتم:
باشه میگم بهشسری تکون داد و خواست بره بیرون که گفتم
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تشکر نمیکنی؟برگشت سمتم و با اخم گفت:
باز تو پرو شدی؟نمیتونی تشکر کنی؟کاری نکردی وظیفه ت بودبعد رفت بیرون..بیخیال آرشتتتتام شتتتتدم و زنگ زدم به نگار و گفتم فردا بعد از ظهر تو اون کافه ی همیشتتتتگیمون
منتظرشم .که در واقع آرشام منتظرشه...
آرشام
امروز بر خالف بقیه روزا چند دقیقه وقت رتتترف انتخاب لباستتتم کردم .بهترین ادکلنم و مبق ستتتلیقه آرام زدم و
امیدوار بودم با ستتتتلیقه ی نگارم جور باشتتتته .حتی نمیدونم چی شتتتتد که ستتتتلیقه نگار واستتتته م اهمیت پیدا کرد.
موهام و کامال مرتب با ژل باال دادم .آستتتتین پیرهنم و مبق عادت دو ستتته تا زدم و زنجیر تو گردنم و زیر پیرهنم
مخفی کردم و از اتاق بیرون رفتم .مامانم از اتاقش بیرون اومد و گفت:
باز کجا؟بعد نگاهی بهم انداخت و گفت:
چه تیپی هم زده .چشمت نزننبغلش کردم و گفتم:
زود میامشونه ای باال انداخت و گفت:
باشه برو .فقط مواظب باش عروس نیاری واسه مخندیدم و گفتم:
قربون دهنت .شاید سر راه یه عروسم برات گرفتم فقط دعا کن با کفشش نزنه فرق سرم-کبکتم که خروس میخونه .خدا رحم کنه..وایسا اسفند دود کنم
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همونطور که از خونه بیرون میرفتم گفتم:
نه مادر ِ من نمیخوادبعد در و بستتتم و کفشتتام و پوشتیدم .حدود دو ستته دیقه رتترف واکس زدن کفشتتم کردم در حدی که نزدیک بود
پاره شتتتتته بعد رفتم پایین و از خونه خارج شتتتتتدم .جلوی یه گل فروشتتتتتی ترمز کردم و رفتم تو .پستتتتتری که پشتتتتت
پیشخوان بود گفت:
بفرماییدنگاهی به سر تا سر مغازه انداختم و گفتم:
گل میخوامخنده ی ریزی کرد و گفت:
خب چه گلی میخواید .واسه چه مراسمی میخواید؟همونطور که داشتم گالی رز و جا به جا میکردم گفتم:
یه دسته گل شیک بده ببینم چه میکنیگالش و انتخاب کن میزنم براتپنج تا گل رز قرمز برداشتم و گذاشتم رو میز
بیا بزن ببینم چی میزنیسری تکون داد و حدود چند دقیقه بعد یه دسته گل شیک تحویلم داد .حساب کردم و اومدم بیرون .دسته گل
کامال ساده ولی شیک بود..گذاشتم رو رندلی کنارم و رفتم سمت کافه...
نشتتتتتتستتتتتتته بودم و چشتتتتتتم به در دوخته بودم .یهو نگار اومد داخل کافه .لبخند زدم .نگاهش دور تا دور ستتتتتتالن
چرخید .دنبال آرام میگشت .بلند شدم و رفتم سمتش .با دیدنم تعجب کرد .گفت:
من با آرام قرار داشتم نه؟خیلی خونسرد گفتم:
-نه
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یه قدم رفت عقب:
تو اینجا چیکار میکنی؟خندیدم و گفتم:
حاال چرا میترسی؟ نمیخورمت دختر بیا بشینلحنش رنگ عصبانیت گرفت:
مسخره کردی؟ تو و آرام با هم میخواید دستم بندازید نه؟دستام و از هم باز کردم و با لحن جدی تری گفتم:
چرا باید دستت بندازم؟ مگه بیکارم .بیا بشین میخوام باهات حرف بزنم...همونطور که عقب گرد میکرد گفت:
من با تو حرفی ندارمرفتم پشت میز نشستم و گفتم:
مهم نیست بشینبا حرص کیفش و انداخت رو میز و نشست .با چشمای به خون نشسته نگام کرد
چی میخوای بگی؟میخوای با اون پیرمرد ازدواج کنی؟سر پایین انداخت:
نهتکیه دادم به رندلیم و گفتم:
پس با من ازدواج کنسرش و با شتاب بلند کرد
-چی؟
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خونسرد گفتم:
دوباره بگم؟با دستپاچگی گفت:
تو..تو چی داری میگی..متت..من..من چرا باید با تو ازدواج کنمآرنجم و رو میز گذاشتم و گفتم:
تو از من بدت میاد؟جوابی نداد
بگو از من بدت میاد تا دیگه حرفی نزنملبش و با زبونش تر کرد و گفت:
آرشام ول کن حالم خوب نیستلبخند کم رنگی زدم
حالت و خوب میکنم..هوم؟هیچی درست نمیشه حالم خوب نمیشه بابام میکشتتبیخیال گفتم:
بابات نمیتونه من و بکشهبا بغض گفت:
لجبازی نکن آرشام ما مال هم نیستیمنیشخند زدم:
چرا میپیچونی .تو دوسم داری یانه؟ فقط همین مهمهسر پایین انداخت و با لحن آرومی گفت:
-بگم آره فرقی تو وضعیت ایجاد میکنه؟
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آره..آره میکنه .حداقل تکلیف من معلوم میشهاشکش چکید رو رورتش .با سرعت پاکش کرد
من نمیتونم قبول کنم آرشام .میخوای چیکار کنی؟با عصبانیت گفتم:
هر کاری .اگه دوسم داری بمون اگه نه بروبا بغض گفت:
برم؟نمیتونم کسی و که دوسم نداره به زور نگه دارمبه زور لبخند زد
میمونمحتی فکرش و نمیکردم که اونم دوسم داشته باشه .االن فقط باید جمشید و راضی کنم...
نگار
انقد به هم لبخند زدیم که خندم گرفت .تصتتتور این که آرشتتتام دوستتتم داره دلم و میلرزوند .با هم قهوه خوردیم و
بعد ستتتتوار ماشتتتتین شتتتتدیم و کل خیابونا رو چپ و راستتتتت دور زدیم .بارون می اومد .خیابون خیس خیس بود.
آهنگ مالیمی تو فدا پیچیده بود و عطر تل آرشامم آدم و مست میکرد .گوشی آرشام زنگ خورد .گوشیش رو
داشبورد بود .گفت:
نگا کن کیهگوشیش و برداشتم .اسم آرتا روش خودنمایی میکرد .گفتم:
آرتاهمونطور که حواسش به رانندگیش بود گفت:
بده منگوشی و دادم بهش .جواب داد
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الو؟...
چیشده چرا هول میزنی؟...
نمیدونم چی گفت که ترمز شدیدی زد
چیییی؟...
االن کجاست؟...
خو بیشور چرا نبردیش بیمارستان؟...
نگران شدم .بیمارستان چرا؟ آرشام گوشی و قطع کرد .نمیدونستم چی بپرسم .مغزم کار نمیکرد...
آرشام با عصبانیت گفت:
میتونی بری خونتون .باید برم ببینم این آرتا چه گلی زده سرمونچیشده؟با کالفگی گفت:
آرام حالش بدههینی کشیدم و گفتم:
منم میامزد به فرمون و گفت:
-برو نگار برو عجله دارم
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بی حرف پیاده شدم .دلخور نگاش کردم و در و بستم .ماشین با سرعت از جا کنده شد .آرام همش میگفت زیاد
واسته آرشتام مهم نیستت و باهم رابطه ی خوبی ندارن .ولی معلومه آرشتام دوستش داره .تو دلم بهش حستودی
کردم .نگار حسودی اونم به خواهر آرشام؟ رفیقت؟ همینطوری زیر لب با خودم حرف میزدم و برای خودم تاسف
میخوردم .تاکسی گرفتم و رفتم سمت خونه...
آرشام
وارد اتاق آرام شدم .آرتا با کالفگی موهای آرام و نوازش میکرد .با حرص رفتم سمتش
چرا نبردیش بیمارستان؟ مهم نیست برات؟آرتا با ردای آرومی گفت:
ساکت باش تازه خوابیده .بیمارستان الزم نیست حالش خوب میشههولش دادم کنار و گفتم:
خفه بمیر بابا همین االن میره بیمارستانخواستم آرام و بلند کنم که بازوم و گرفت
آرشام ول کن دیگه..گفتم حالش خوبهزدم تخت سینه ش و گفتم:
+تو حالیت نیس؟..قلبش ضعیفه میفهمی؟
کالفه گفت:
مشکل قلبش نیست سرما خورده..با هم بیرون بودیم اونم جو گرفتتش تو این سرما بستنی خوردبا غیض گفتم:
خاک تو سر بی مغزتسر پایین انداخت و چیزی نگفت
میفهمی اگه بالیی سرش بیاد چیکارت میکنمبا کالفگی هولم داد و گفت:

118

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
آرشام مسخره بازی در نیار حالش خوبهمامان اومد تو اتاق و گفت:
برید اون ور باال سر بچم دعوا نکنیدمن و آرتا از اتاق بیرون رفتیم و مول و عرز حال و می میکردیم..گوشتتتیم زنگ خورد .نگار بود .پوفی کشتتتیدم و
جواب دادم:
بله؟چی شد؟ آرام حالش خوبه؟خوابهبردینش بیمارستاننه..نگران نباش بهتر میشهرداش بغض آلود شد
خبرم کن خب؟چشم..خدافظبعد قطع کردم .ردای گریه مامان می اومد .سراسیمه اومد بیرون و با گریه گفت:
داره چرت و پرت میگه..هزیون میگههردو رفتیم سمت اتاق آرام .ناله های خفیفی میکرد .آروم گفت:
پت..پرهام .تو رو خدا من و ببخش..پرهااامهمینطور گریه میکرد و هزیون میگفت
من..دوست دارم پرهام..دوست دارمهق هقای آرومش اتاق و پر کرده بود .آرتا با حال بد نگاش میکرد .ستتتتخت بود ولی حقیقت داشتتتتت .تموم ذهن
آرام پرهام بود .گوشتتتت و پوستتتت و استتتتخوونش استتتم پرهام و فریاد میزد .میدونم تحملش برای آرتا ستتتخته ولی
خب اون میدونست و اومد خواستگاری آرام .رفتم سمت آرام و بلندش کردم .دیگه نمی شد با عقل آرتا تصمیم
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گرفت .آرتا رو کنار زدم و آرام و از اتاق خارج کردم .تموم نگرانیم این بود که حالش بدتر شتتتتتته .گریه هاش در اوج
بیهوشتتتتتتی نگران ترم میکرد .بی توجه به رتتتتتتدای گریه ی مامان و رتتتتتتدا کردنای آرتا از پله ها پایین رفتم و وارد
پارکینگ شدم و آرام و گذاشتم تو ماشین .ماشین و روشن کردم .همین خواستم راه بیوفتم یهو در باز شد و آرتا
نشست تو ماشین .با حرص نگاش کردم که گفت:
راه بیوفت تا بالیی سرش نیومده...آرام
چشم که باز کردم تو بیمارستان بودم .مول کشید تا یادم بیاد چه اتفاقی افتاده .آرتا باال سرم نشسته بود ولی
حواستتتتتش نبود .انگار ارتتتتتال تو این دنیا ستتتتتیر نمیکرد .یکم نگاش کردم که بالخره به خودش اومد و نگاهش به
نگاهم خورد .لبخند زد و گفت:
کشتی من و توچیزی نگفتم .تو سکوت به هم نگاه میکردیم .سرم درد میکرد .نگاهی به ِس ُرم تو دستم انداختم .تقریبا داشت
تموم میشد .آرشام اومد تو .اخم کرد و گفت:
تو بعد بیست سال زندگی هنوز نمیفهمی چه غلطی باید بکنی چه غلطی نباید بکنی؟جوابش و ندادم .آرتا سر تکون داد و کالفه گفت:
آرشام ول کن حالش خوب نیستآرشام با حرص نگام کرد .بعد گفت:
سرمت که تموم شد بیایدبعد رفت بیرون .آرتا لبخند زورکی زد و گفت:
داداشت چرا انقد بی اعصابه؟با بغض گفتم:
همیشه اینطوری بود .از وقتی یادمه باهام دعوا میکرددلش از ردای بغض آلودم سوخت .دستی به موهام کشید و گفت:
-من اگه خواهری مثل تو داشتم هرگز باهات دعوا نمیکردم

120

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
با همون بغض آغشته به ردام گفتم:
خوشبحالشخندید
خوش به حال کی؟هر کی که خواهرت بودزد نوک بینیم و گفت:
از کجا معلوم .شاید خواهرم شیطون بود .من که واسه همه خوش اخالق نیستملبخند زدم که بغدم میلرزوندش
واسه من هستیخندید و دستم و بو*سید .سرمم که تموم شد خودش از دستم کشید و با هم از بیمارستان خارج شدیم...
***
نگار بگو چی شد؟با شیطنت گفت:
شاید زنداداشت شدمخندیدم
ینی تو هم برادر عاشق من و دوست داری؟هلنا قیافه ش و مشمئز کرد و گفت:
برادر عاشق؟..برو بابا دلت خوشهنگار چش غره ای بهش رفت
حسودهلنا پوزخندی زد و گفت:
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به چی حسودی کنم؟ به اون وحشی؟نگار با تمسخر گفت:
نه که عشق تو خیلی رامه..ارن تا حاال رنگ پسر دیدی؟هلنا کم نیاورد
پس چی .برو پاشنه خونه مون و نگا کن .دیگه کنده شده از بس خواستگار پشتش جون دادهنگار با سر تایید کرد:
آره مخصورا اوس ممداونا بحو میکردن و من و ترانه به بحو جذابشتتون میخندیدیم .هلنا از تک تک خواستتتگاراش میگفت و نگار با
تمسخر جوابش و میداد .بحو حسابی داغ شده بود که استاد اومد سر کالس و به این بحو پایان داد...
کالس به کندی تمام با هیز بازیای راد تموم شتتد .خواستتتم برم بیرون که راد استتتادمون رتتدام کرد .پوف کالفه ای
کشیدم و رفتم سمتش .همونطور که وسایلش و تو کیف چرمیش جا میداد گفت:
مجردی؟از این همه پروئیش عصبی شدم .گفتم:
چطور؟شونه باال انداخت و در و بست .با حرص گفتم:
چرا در و بستید؟با همون خونسردی اعصاب خورد کن گفت:
رالح دونستم در بسته باشهبعد اومد نزدیکم و تو فارتتتتتله یه ستتتتتانتی متریم وایستتتتتتاد .نگاه خریدارانه ای بهم انداخت که با حرص کوله مو
کوبیدم تخت سینه ش و با داد گفتم:
مرتیکه خراب گمشوخواستم برم که گفت:
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چند؟دندونام و به هم فشار میدادم
چی چند؟با ردای خونسرد گفت:
یه شب چند؟میتونستم دودی که از کله م بلند میشه رو احساس کنم .خواستم داد بزنم که دستش و گرفت جلوی دهنم
هیس هیس .میدونم مال آرمانی .ولی یه شب مشکل نداره .داره؟با حرص دستش و پس زدم و با لحنی که سعی کردم قامع باشه گفتم:
حیف تو نیست که استاد جماعت باشی؟ تو میای به ملت چیز میز یاد میدی بدبخت؟پوزخند زد و گفت:
بلبل زبونی نکن..نکن..نکنیهو در باز شتتتتتد و مهراد جلوی در حاضتتتتتر شتتتتتد .از دیدنش اونم اینجا تعجب کردم .مهراد با اخم به فارتتتتتله ی
بینمون نگاه کرد .راد دستی به موهاش کشید و کیفش و برداشت و از کالس خارج شد .مهراد که هنوز تو شوک
بود گفت:
چیکار داشت؟روم نمیشد بگم چی گفت..فقط گفتم:
به آرتا بگو میخوام کالسش و حذف کنمبعد خواستم بحو و عوز کنم:
اینجا چیکار میکنی؟با آرتا بیرون بودم دیر کردی آرتا گفت بیام دنبالت .پیش رفیقاتم نبودیسر تکون دادم و از کالس رفتم بیرون .اونم دنبالم اومد و خودش و بهم رسوند
-شنیدم مرتیکه چی گفت .فعال به آرتا نگو بعدا خودم بهش میگم .مراقبم کاری نکنه
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با بی احساسی گفتم:
نمیخواد بگی..مهم نیستینی چی مهم نیست دختر .اگه غلط اضافی کنه چی؟ یا به آرتا بگو یا به داداشت آرشامنوچ کالفه ای گفتم و با ناچاری سر تکون دادم .بعد با هم از دانشگاه بیرون رفتیم...
نشستیم تو ماشین .من عقب نشستم و مهراد جلو .آرتا با بی حورلگی گفت:
میخواستید فردا بیاید .در ضمن آرام خانوم از این به بعد دیر که تشریف میارید الاقل گوشیتون و جواب بدیدگفتم:
مگه زنگ زدی؟نیشخند زد و گفت:
خسته نباشی واقعاگوشیم و درآوردم دیدم  ۵بار زنگ زده .ولی چون گوشیم سایلنت بود نشنیدم .بحو و عوز کردم
میخوام کالسم و با راد حذف کنمچرا؟خونسرد گفتم:
ازش خوشم نمیاددروغم نگفتم .واقعا ازش خوشم نمیومد
خوشم نمیاد دلیلی بر حذف کردن کالس نیست .کالسات و خیلی منظم میریمهراد گفت:
بس کنید بحثای زن و شوهریتون و تند تر برو دادگاه دیر شدرو رندلیم جا به جا شدم
-دادگاه چرا؟
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مهراد خندید و گفت:
امروز تو باغ نیستی ها؟ دادگاه یلدا دیگهآرتا تو چهارراه پیچید راست و گفت:
حاال چرا تو کبکت خروس میخونه؟مهراد به رندلیش تکیه داد و گفت:
چون بالخره تکلیف اون آرمین عوضی معلوم میشهآرتا با نیشخند و کنایه گفت:
باشه باشه .االن مثال من نمیدونم چرا خوشحالیدیگه کسی حرفی نزد .دیدم آرتا پیچید تو خیابونمون .شاکی گفتم:
چرا میریم اینجا؟با بیخیالی گفت:
-منزلتون عوز شده؟با اعتراز تو ردام گفتم:
منم میخوام بیام دادگاهبا بی اعتنایی پیچید تو کوچه .زدم به بازوش
کر شدی ایشالله؟مهراد با خنده گفت:
یه کاری و بخواد بکنه میکنه تالش نکنآرتا جلوی در خونمون ترمز کرد و برگشت سمتم .مبق عادت موهام و مرتب کرد و گفت:
عین یه همسر مهربون و خوب برو خونه خبرش و بهت میدممهراد زد به بازوی آرتا و گفت:
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آقا آقا اینجا مجرد نشسته محض رضای خداتوجهی نکردم .دستش و گرفتم و گفتم:
چرا؟دستم و تو دستش فشار داد و گفت:
چون من میگم .بروبی توجه بهش گفتم:
یادت نیست دفعه پیش که...پرید وسط حرفم
آرام! بروبا قهر روم و برگردوندم و از ماشین پیاده شدم .در و بستم .ماشین قبل از اینکه فررت کنم برگردم سمت خونه
با سرعت از جا کنده شد و دور شد .انقد با حسرت به ماشین نگاه کردم که به یه نقطه تبدیل شد .آهی کشیدم
و در و با کلید باز کردم و رفتم تو خونه...
یه چشتتتتمم به گوشتتتتی و یه چشتتتتمم به کتاب بود .فردا آرتا امتحان میگرفت و عمال هیچی نخونده بودم .یه خط
میخوندم و هیچی نمیفهمیدم .دوباره برمیگشتتتتم از اول شتتتروع میکردم .اعصتتتابم خورد شتتتد .اه عصتتتبی گفتم و
کتاب و پرت کردم اون ور .بالخره گوشیم زنگ خورد .آرتا بود!
چی شد؟سالم حال شما خوب هستید خب خدا رو شکر منم خوبمکالفه گفتم:
آرتا! بگو چی شدآرمین حکم اعدام خورد .یلدای بی عقل خواست بگذره که مهراد نزاشتچرا میخواست بگذره؟-نمیدونم .حالش خوب نبود
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با ناراحتی گفتم:
کاش من بودمتموم شد آرام بحو نکندلخور گفتم:
باشه .من برم درس بخونمردای قهقهه ش تو گوشی پیچید:
آخی..فردا امتحان داری؟با حرص گفتم:
زهر مار .هیچی نخوندمبا تمسخر گفت:
برو بخون عزیزم بدو .بدو تا آخر ترم محتاجم نشدیمن محتاج تو شم؟ حتی این ترم بیوفتمم منت نمیکشمبا لحن اعصاب خورد کن تو رداش گفت:
اوم..میبینیمبا حرص گوشی و قطع کردم .انداختم کنار بعد کتاب و برداشتم و مشغول خوندن شدم...
***
از وقتی آرتا نمره ها رو اعالم کرده بق کرده ستتر جام ولو شتتده بودم .نه و نیم نمره ای نبود که انتظار داشتتتم..نه و
نیم خیلی پایین بود ینی لب مرز .ینی محتاج آرتا .بچه ها همه رفتن و کالس خالی شتتتتتتتد و فقط چند تا از بچه
های بدبخت تر از من دور میز آرتا بودن .آرتا با جدیت درخواستشون برای نیم نمره باال تر و رد میکرد و این ینی
من این ترم رد میشتتم .همه رفتن .آرتا هم داشتتت بیرون میرفت که چش تمش خورد به من که ته کالس نشتتستتته
بودم .با بی رحمی الکی گفت:
-آخی .ترم بعد بیشتر بخون .چون  ۹و نیم و ده نمیکنم خانوم محتشم
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جوابش و ندادم و ستتتعی کردم تموم مظلومیتم و بریزم تو چشتتتام .ولی انگار رو آرتای حال حاضتتتر تاثیر نداشتتتت.
لبخند حرص درآری زد و گفت
با ارفاق شدی  ۹و نیم.میدونستی؟ .نمره ت  ۹و  ۲۵بودبا حرص زل زدم بهش:
معلوم نیست با برگه م چیکار کردی وگرنه من کمتر از  ۱۸نمیشدمستتتقف نریزه ی وقت ۱۸ .کجا بود؟ شتتتما نه و  ۲۵گرفتی با ارفاق شتتتدی نه و نیم .حاال هم پاشتتتو برو به کالستتتاتبرس
با راد کالس داشتم .هیچ جوره نمی رفتم .همونطور که از کالس می رفتم بیرون گفتم:
بریم بیرون؟در کالس و بست و گفت:
نه خیر..کالست مهم ترهامروز بدجوری رو اعصاب بود
نمیخوام برمتو چشام نگاه کرد و گفت:
مشکلی با راد پیش اومده؟با نوک کفشم رو زمین اشکال نامعلوم میکشیدم .بغض کرده بودم .هیچی نگفتم
آرام با پنهون کاری چیزی حل نمیشه .یا میگی مشکلت چیه یا میری سر کالستچی میگفتم؟ می گفتم بهم پیشتتتتتتنهاد داده؟ حتی با فکر کردن به واکنش آرتا گر یه م میگیره .دروغ گفتنم که
بلد نیستم .همه ی دروغام همون لحظه لو میره .واسه همین گفتم:
احساس میکنم خیلی کالسای بیخودی داره .شخصیتشم از اون بدترخنده ش و جمع کرد:
-قبول دارم .ولی باید بری سر کالست
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دندونام و به هم فشار دادم و مجبور شدم راهی که نباید و برم .دستم و گذاشتم رو سینه م و با ناله ی سوزناکی
گفتم:
آییییی..قلبم..آرتاچهره ش نگران شتتد .تو دلم هزار بار ازش عذر خواهی کردم .دستتتم و گرفت و با نگرانی که تو رتتداش موج میزد
گفت:
آرام چی شد؟وزنم و انداختم روش آه جگر سوزی کشیدم و با بغض مصنوعی گفتم:
آرتا دارم میمیرم..قلبم..قلبم درد میکنه آرتااااهول شتتتده بود .تا به خودم اومدم رو زمین و هوا معلق بودم .آرتا زیر زانوم و گرفت و بلندم کرد .شتتتوخی شتتتوخی
جدی شد .همونطور که سعی میکردم ضایع بازی درنیارم گفتم:
آرتا نکن..دانشگاس هابی توجه به من با نگرانی رفت سمت ورودی دانشگاه .منم گه گاهی آخ و اوخ الکی میکردم
آروم باش..خب؟من و سوار ماشین کرد و استارت زد .گفتم:
کجا میریم؟بیمارستانوای نه .اگه بریم بیمارستتتتتتان و دکترا بهش بگن آرام ِ دروغگو ستتتتتیاهت کرده خیلی بد میشتتتتته .دستتتتتتش و که تو
دستاش بود محکم تر گرفتم و با احتیاه گفتم
الکی گفتم..حالم خوبهسرش با شتاب برگشت سمتم .تا حاال عصبانیتش و در این حد ندیده بودم .فکش قفل شده و رنگش به قرمز
میزد .چند ثانیه فقط نگام کرد .بعد از ماشتتتتین پیاده شتتتتد و به ماشتتتتین تکیه داد .دستتتتتش کالفه وار رو موهاش
حرکت میکرد .م یدونم کار بدی کردم ولی بهتر از این بود که بفهمه راد چی کارم داره .چند دی قه بعد اومد تو
ماشین .داد زد:
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من و دست میندازی؟ شعورت کجاست آرام؟با خجالت خودم نزدیکش کردم .دستم و بردم پشت گردنش و گونه ش و بوسیدم .آروم گفتم:
ببخشیدبی توجه به عذرخواهیم گفت:
پاشو برو سر کالستبا احتیاه گفتم:
نمیشه نرم؟داد زد:
نرو..به جهنم..به درکبعد ماشتتتین و روشتتتن کرد و با ستتترعت رفت ستتتمت خونه .منم چیزی نگفتم و فقط نگران بودم از شتتتدت خشتتتم
سکته نکنه...
***
متتتامتتتان بتتتا ذوق بتتتا متتتامتتتانِ نگتتتار حرف میزد و من و آرشتتتتتتتتام همونطور کتتته اظهتتتار بی تفتتتاوتی میکردیم گوش
میدادیم..آرشام جوری سرش و کرده بود تو گوشیش و وانمود میکرد چیزی نمی شنوه که آدم خنده ش میگرفت.
مامان تلفن و که قطع کرد آرشام از حالت بی توجه ش در اومد و گفت:
چی شد؟مامان با همون شوق گفت:
گفتن آخر هفته بیایدبعد رفت تو آشپزخونه و همونطور که داشت اسفند و از کابینت بیرون می آورد و رو گاز میزاشت با ذوق گفت:
مادر بمیره برات .قربون سلیقه ت برم .بعد  ۲۸سال آرزوم برآورده شد .از همون بچگیت میخواستم عروسیت وببینم
اسفند که آماده شد آورد و چند دور دور سر آرشام چرخوند و قربون ردقه ش رفت .بدون توجه به من از کنارم
رد شد و رفت تو آشپزخونه .با لحن شاکی گفتم:
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خوبه حاال سر خواستگاری من از این بساما نبودآرشام گفت:
تو مگه حسودی؟با خونسردی گفتم:
حسود نیستم فقط اسفند و یکم میاورد این ور تر دودش به منم بخورهمامان از تو آشپزخونه گفت:
ایشالله شب عروسیت خودم میام اسفند دود میکنم براتبغدی نشست ته گلوم .شاید ارن عروسی نباشه .ینی از اون روز یه هفته گذشته و آرتا جواب تلفنم و نمیده.
اولش گفتم شتاید باهام قهره ولی ستر کالستاشتم نبود .دو جلسته ستت که یه نفر دیگه جاش میاد .استتاد جدید
نمره من و به ده تبدیل کرد ولی استاد آرمانم نبود .یه بار رفتم خونه شون ولی مادرش گفت آرتا چند روزه خونه
نیومده .اگه گریه نمیکرد قطعا حرفش و باور نمیکردم .آرتا غیب شده بود و کسی ازش خبر نداشت .به مامان و
آرشتتام نگفتم ولی هلنا ،گار و ترانه همه ی قد تیه رو میدونستتتن و پا به پام دنبال آرتا گشتتتن .ستتعی کردم نگران
نباشم و به خودم امید بدم که دیر یا زود پیداش می شه ولی به اندازه قطره های اشکی که ریختم ازش ناراحتم و
حتی اگه پیدا بشه به این راحتیا نمیبخشمش .با ردای آرشام به خودم اومدم
آرام!چیه؟خوبه به سالمتی کر هم شدی .گوشیت دو ساعته خودش و کشتردای زنگ گوشیم و تازه شنیدم .نگاهی به رفحه انداختم .مهراد بود .رفتم تو اتاق و جواب دادم:
الو؟سالمسالم چی شده؟خواستم بگم گروه وکالت کنسل شده .فعالیتش قطع شد .شاید برای همیشههنگ کرده بودم
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چرا؟ آرتا کجاست؟ ینی چی که گروه وکالت کنسلهدنبال جواب میگشت
خب ،ببین ،بعدا جواب سواالت و میفهمی..نگران نباشداد زدم:
میگم آرتا کجاست؟ ینی چی که نگران نباشم میفهمی چی میگی؟سعی کرد آرومم کنه
آرتا بهم گفت بهت زنگ بزنم .حالش خوبه .فقط میتونم این و بگمهمونطور که اشکام رورتم و خیس میکردن با جیخ گفتم:
به اون عوضی بگو دیگه مهم نیست چیکار میکنه .تو قبرستون دنبالم بگردهبعد قطع کردم و گوشتتتی و کوبیدم به دیوار..گوشتتتیم..تموم خامرات توش..تموم عکستتتای پرهام هزار تیکه شتتتد و
ریخت رو زمین .در باز شد و مامان و آرشام توی چهارچوب ظاهر شدن .نگاه آرشام از گوشی خورد شده به من
چرخید
چه خبرته؟ چی شده؟نشستم رو زمین و با دستام سرم و فشار دادم و آروم گفتم:
دیگه نمیخوام ریخت آرتا رو ببینم .هیچ وقت...دانای کل
مهراد به سمتش برگشت
حالش بد بود .میخوای دقیقا چیکار کنی؟ از اول گفتم بازی کردن با این دختر اشتباهه این رد باربعد گوشی و انداخت رو میز .همونطور که سیم کارت و از گوشیش جدا میکرد گفت:
بالخره یه جوری باید این بازی و شروع میکردمبعد سیم کارت و دو نیم کرد و انداخت زمین .مهراد گفت:
-واقعا هیچ حسی به اون دختر نداری؟
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تو دلش حستتتتتتاب کتاب میکرد که چه جوابی بده .ولی به هر حال آرام باید فراموش میشتتتتتتد .اون فقط جزئی از
ماموریتش بود .نباید تو زندگیش پر رنگ بشه
نه دیوونه شدی؟ اون فقط بخشی از ماموریت بودمهراد نشست رو مبل و گفت:
ولی دلش و بردی .نباید این کار و میکردی .اشتباه محض بودخودشتتتتتم میدونستتتتتت .اون زیادی به آرام نزدیک شتتتتتده بود .شتتتتتاید اولش اون و یکی مثل خواهر نداشتتتتتته اش
مسدونست اما بعد..هر کی بود دلبسته میشد
دلش و نبردم .شاید فقط بهم عادت کرد یا چیزی تو این مایه هاخب عوضی حواست به قلبش هست؟ ضعیفه حالیته؟آره .حواستتتتتش بود .قلب آرام هر لحظه ممکن بود کار دستتتتتتش بده .یاد اون دروغ مستتتتتخره ش افتاد .اون لحظه
واقعا نگران بود .حتی اگه میخواست مخفی کنه.
دیگه همه چی تموم شتتده.بهزاد میخواد هر چه ستتریع تر آرام و گیر بیاره و این یعنی پایان بازی .مهراد همونطور
که سعی میکرد به کسی زنگ بزنه گفت:
من دیگه نمیدونم چه کاری باید انجام بدیم .حتی با کستی هم در ارتباه نیستتتیم .االن دیگه فقط خودمونیم وخودمون
با بیخیالی تظاهری گفت:
حاال چی شده مثال؟ فوقش چند وقت دیگه س .تحت تعقیبیم میفهمی؟پوف کالفه ای کشتتتتید و ناامیدانه گوشتتتتیش و پرت کرد رو مبل .دیگه چیزی نمونده تا هر چی تو این چند ستتتتال
جمع شده رو بشه...
آرام
مانتوی بلند و رستتتتتتمی پوشتتتتتتیدم و با ادکلن مورد عالقه م دوش گرفتم..قیافه ی زارم زیر اون آرایش بهتر به نظر
میرسید .از اتاق رفتم بیرون دیدم همه آماده ن .آرشام با یه کت اسپرت موسی .مامان با مانتوی رسمی .آرشام
کالفه با دیدنم به ساعت نگاه کرد و گفت:
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چه خبرته .مگه عروسیته انقد دیر کردی؟بی توجه بهش در و باز کردم و کفشتتای پاشتتنه ده ستتانتیم و پوشتیدم .مامان و آرشتتامم اومدن و بعد با هم رفتیم
خونه ی نگار اینا...
بحو مراستتم های مرستتوم بود بین مامان و مامان نگار .پدر نگار نبود .مادرش گفت هنوز آزاد نشتتده و خبر نداره
ما اومدیم خواستگاری .آرشام و نگار رفته بودن تو اتاق و بعد از یه ربع هنوز برنگشتن .مامان نگار که انتظارمون
و دید گفت:
بزارید راحت باشن به هر حال یه عمر میخوان با هم زندگی کننما هم به در و دیوار خیره شده بودیم و منتظر اومدن این دو تا مرغ عشق بودیم .بالخره اومدن .آرشام نشست
و نگار گفت:
من باید نظر بابام و بدونمآرشام سرش و با عصبانیت سمت نگار برگردوند و گفت:
بابات؟ همون که میخواست به زور شوهرت بده؟نگار سر خم کرد و گفت:
بالخره پدرمه .باید در مورد زندگیم نظر بدهآرشام با عصبانیت بلند شد و رو به مامان گفت:
مامان پاشو .آرام!مامان نگار گفت:
ای وای پسرم بشین حاال چیزی نشده کهآرشام همونطور که کتش و برمیداشت گفت:
عادت دارم منت کسی و نکشمنگار فقط نگاه میکرد ولی میدونستتتتتتم تو دلش چه غوغاییه .من و مامان با قیافه ی شتتتتترمنده خدافظی کردیم و
رفتیم ستتتتتمت خونه .مامان تو ماشتتتتتین هی ستتتتتر آرشتتتتتام غر میزد که آبرومون و بردی .منم داشتتتتتتم با نگار چت
میکردم .ناراحت بود .برخورد آرشام همیشه همینطوری بود..همیشه!...
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***
از خونه زدم بیرون .باد مالیم اسفند ماه رورتم و نوازش میکرد .امروز ،تولد پرهام بود .به همین مسخرگی .سال
پیش همین موقع با عشق سوپرایزش کردم و امسال
یه کیک کوچیک و یه دسته گل رز قرمز گرفتم و رفتم سر خاکش تا امسالم باهام جشن بگیریم .عجیب بود که
کسی اونجا نبود .فقط یه سینی حلوا بود و این یعنی مادر پرهام اینجا بود .کیک و گذاشتم رو سنگ قبرش .گل
رزم کنارش گذاشتم .آروم گفتم:
تولدت مبارک دیوونه ی منشتتما رو روی کیک گذاشتتتم و با فندک آرشتتام روشتتنش کردم .گیتارم و که با عشتتق آورده بودم برداشتتتم و شتتروع
کردم به خوندن:
♡مثه پرسه تو بارونی
مثه حاله یه مهمونی
مثه ماه عسل می مونی
چی بهت بگم از حالم
از تو از خودم از خیالم
تو که حاله منو میدونی
پای این همه خامره با دل ِ خون
اگه میشه بمون بری جونمو میبری پشته سرت
نرو جونه دوتامون
از خیاله تو دل کندم
از تصورشم میمیرم من باور کن
نرو از همه خامره هام ای رویام
نرو ای همه دنیام
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من بدونِ تو تنهام تو که میدونی♡
(بهنام بانی_ماه عسل)
گیتار و زمین گذاشتم و گفتم:
میدونی بدترین حس دنیا اینه که باشی .ولی نباشی که شمعای تولدت و فوت کنیردام با بغض آغشته شده بود
نشستم کل روز باهاش حرف زدم .از درد دلم .یاد تولد پارسالش افتادم که چقد همه چی خوب بود
(تو شرکت توی اتاقش همه جا رو تزیین کردم .شمعای کوچیک ،گالی رز
و کیک که اون وستتتط خودنمایی میکرد .آهنگ گل عشتتتق رضتتتا بهرام و پلی کرده بودم .یهو در باز شتتتد و پرهام با
لبخندی که سعی میکرد به قهقهه تبدیل نشه با عشق نگام میکرد
چه خبره؟خبر سالمتی .خانواده خوبن؟خندید و اومد سمتم .تو نزدیک ترین حالت ممکن وایساد و همونطور که با بافت موهام بازی میکرد گفت:
عه؟ خوبن سالم میرسونن شما خوبی؟بغلش کردم و گفتم:
همیشه روز تولدت خوبمبا ردای بلند خندید و بغلم کرد:
چه زبون چربیم داری المصببا شیطنت گفتم:
دلتم بخواداونم با حالت شیطون گفت:
دلم که میخواد ولی جرات ندارم قبل عروسی کاری کنمبا حرص زدم به بازوش
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بی حیای بیشورخندید و دستم و گرفت
من مشکلی ندارم ها..داداشت نمیزارهبا غیض گفتم:
خیلی کار خوبی میکنه که نمیزاره مثال جرات داری چیکار کنی؟با مظلومیت گفت:
دلم کیک میخوادهمونطور که کیک و از رو میز برمیداشتم گفتم:
خوب بحو و میپیچونی..دارم براتبعد گفتم:
شمعا رو که فوت کردی حسابت و میرسمخندید و با شیطنت شمعا رو فوت کرد و گفت:
خب چی کار میخواستی بکنی؟با جیخ گفتم
با من در می افتی؟با شیطنت سمتم خیز برداشت و گفت:
اوهوم..تاوانش چیه؟دویدم و گفتم:
حق نداری بهم نزدیک شیخندید و گفت:
-شوهرتم المصب فرار نکن که با قانون مرفی)...
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دیگه جونی واستتتتته گریه نمونده بود .شتتتتتمعای رو کیک آب شتتتتتده بودن و کیک قابل خوردن نبود .با حرص برش
داشتم و پرتش کردم اون ور .کیک پخش شد روی چمنا و حالت ناجور به خودش گرفت .دیگه قصد رفتن کردم.
نمیدونم چرا نمیشد .سخت بود دل کندن از کسی که یه روزی زندگیت بود .مخصورا امروز؛ امروز که تولدشه
و خامرات دست از سرم بر نمیدارن...
***
مامان دی شب سر بحو رفتن به روانشناس و باز کرد .گفت عوز شدم..همش تو خودمم .اعتقاد داشت به ما
که نمیگی چه مرگته حداقل به اون روانشناس بگو شاید یه چیزی شد .نمیفهمیدم چرا باید میرفتم پیش کسی
که پول میگرفت تا رازام و بهش بگم و اونم گوش کنه .مستتتتتتخره بود .ولی این تصتتتتتتمیم مامان بود و هیچ جوره
نمیشتتتتتد قستتتتتر در رفت .رفتم به مطبی که دیروز آدرستتتتتش و پیدا کرده بودم .دکتر امیر نیکو .منشتتتتتی یه دختر
خشتتتکی بود که جز کارش به هیچ چیز اهمیت نمیداد .بعد از اینکه استتتمم و رتتتدا کرد رفتم داخل اتاق دکتر .با
دیدن پستتری تقریبا همستتن آرشتتام تعجب کردم .انتظار یه دکتر جا افتاده و مستتن داشتتتم .من باید س تیر تا پیاز
زندگیم و واسه کسی بگم که فهم و شعورش در حد آرشام یا شاید آرتاست؟ دکتر لبخندی زد و گفت:
بفرما داخلرفتم تو و سالمی کردم .جوابم و داد .از جاش بلند شد و همونطور که سمت مبالی جلوی میزش میرفت گفت:
خب بشیننشستم .با مهربونی گفت:
آرام محتشم؟من و میشناسید؟خندید و گفت:
من همیشه اسم مریدایی که نوبت میگیرنن و میخونم و بیشتر وقتا هم یادم میمونهبا خودم گفتم ینی بیکار تر از منم هستتتتت! کی حال داره استتتتم هزار نفر که هیچ تصتتتتوری ازشتتتتون نداره بخونه؟
رداش من و به خودم آورد
خب .چی شده که سر از اینجا درآوردی؟با انگشتام بازی کردم و گفتم:
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نمیدونم چجوری بگمبا لحنی که احساس راحتی میکرد گفت:
هر جور دلت میخواد .اگه نمیتونی بگی پس چرا اومدی؟با خجالت گفتم:
انتظار شما رو نداشتمبا ردای بلند خندید و گفت:
اول اینکه شما چیه راحت باش امیر هستم .بعدشم شخص خاری مد نظرت بود؟نه..فکر میکردم مسن باشیددستی به موهاش کشید و با شوخی گفت:
ای بابا..ما هم دیگه داریم پیر میشیم مهم نیستبعد با لحن مالیمی گفت:
اگه میخوای چند دیقه فکر کن میخوای چی بگیبه پارچ آب اشاره کرد
اگه خواستی میتونی یه لیوان آب بخورییکم ذهنم و جمع و جور کردم .بتته خودم کتته اومتتدم تموم متتاجرای زنتتدگیم و براش تعریف کرده بودم .اونم بتتا
ربوری گوش میکرد .خب وظیفه ش بود .بعد گفت:
ببین آرام آدم تو زندگی خیلی ها رو از دست میده .اینکه دوباره عاشق شدی خوبه .ولی باید بفهمی عاشق کیمیشی .کسی که یه بار عاشق شده و شکست خورده قلبش از قبل حساس تره .زودتر میشکنه .زودتر کم میاره.
ولی باید بفهمه چجوری میتونه دوباره عاشق شه .زندگی کن! بیخیال .آدما میان و میرن .به وقتش میتونی یکی
و جا بدی تو قلبت .همه ی آدما یه جور نی ستن .همه پرهام نی ستن .تو نباید ذهنت و مشغول یه نفر کنی چون
شبیه پرهامه .دلیل رفتن آرتا رو نمیدونم .ولی با خودت رو راست باش .آرتا رو دوست داری؟
با بغض ته مونده تو گلوم گفتم:
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هر شب هزار بار این سوال و از خودم میپرسم..اینکه آرتا رو دوست دارم یا نه .ولی دارم .کسی که قلبش یه باراز کار افتاده شاید نتونه دوباره زندگی کنه ولی شک ندارم میتونه عاشق شه .قلب حتی مرده شم عاشق میشه.
میمیره .میسوزه
بعد پوزخند زدم
ولی قلب من فقط باهاش بازی شد..اونم توسط کسی که دوسش داشتم...لبخند زد با آرامش گفت:
آرام چرا فکر میکنی با قلبت بازی کرده .تو هنوز قصه رو از زبون اون نشنیدیفرقی نداره .هر جور حساب میکنم آرتا یه آدم پست و دروغگوئهآرام با گفتن اینکه اون یه پستتتتتتتت و دروغگوئه فقط آرامش خودت و بهم میزنی .آرتا که نمیشتتتتتتنوه تا بهش بربخوره
راستتتتتتت میگفت هیچ جوره فرقی به حال آرتا نداشتتتتتتت .این فقط منم که حرص میخورم .امیر نزدیک تر اومد و
گفت:
میدونم ذهنت آشفته س .اگه میخوای برو بعدا نوبت بگیر دوباره بیا..باشه؟چند ثانیه مکو کردم و آروم گفتم:
باشه ممنونهمزمان با من بلند شد و گفت:
خواهش میکنم .برو از منشی برای هفته بعد نوبت بگیرسر پایین انداختم و گفتم:
چشم .خدافظخدافظرفتم بیرون و از منشی نوبت گرفتم برای هفته ی بعد .بعد رفتم خونه...
***

140

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
استتتتتتتادی که جای آرتا اومده بود ینی خانوم زارعی داشتتتتتتت درس میداد .اعصتتتتتتابم خورد بود .وقتی به این فکر
میکردم کمتر از دو هفته پیش آرتا همین جا داشتتتتتتتت درس میداد دوستتتتتتتت داشتتتتتتتم گر یه کنم و از عالم و آدم
شتتکایت کنم که چرا زندگیم انقد مزخرفه .زارعی درستتش و داد و تموم شتتد .بچه ها ازش از آرتا پرس تیدن .زارعی
هم گفت
خب آقای آرمان دیگه تدریس نمیکنن .تصتتمیم گرفتن فقط گروه وکالتشتتون و ادامه بدن .نگران نباش تید ش تایدیه روزی برگرده
چی؟ مهراد که گفت گروه وکالت کنستتتتل شتتتتده .یه جای کار میلنگه .یا آرتا به زارعی چرند گفته یا مهراد به من.
ولی به نظرم گزینه اول منطقی تره .حداقل برای من .با ستتوالی که اشتتکان یکی از بچه های پرروی کالس پرس تید
مخم سوت کشید
من که باور نمیکنم .به نظرم ازدواج کرده و زنش نمیزاره بیاد کالسکل کالس رفت رو هوا...
دیگه داشتم دیوونه میشدم که زارعی گفت:
خیله خب بچه ها خسته نباشیدزودتر از همه از کالس رفتم بیرون .زنگ زدم به آرشام تا بیاد دنبالم
سوار ماشین شدم .آرشام بدون حرف راه افتاد .ولی مسیرش خونه نبود .انگار کار دیگه ای داشت
کجا میریم؟هیسعصبی شدم:
آرشام!اون عصبی تر گفت:
اول بهم بگو آرتا کجاست؟ چرا چند وقته خبری ازش نیست باهم نمیرید بیرون؟با بغض گفتم:
-چیزی نیست .بریم خونه
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ماشین و کشید کنار .برگشت سمتم و با اخم کنترل شده ای گفت:
چیزی نیست؟ چرا هست آرام ،چی شده؟با داد گفتم:
چی بگم؟ بگم قالم گذاشته؟ بگم رفته گورش و معلوم نیست کجا گم کرده؟ چی بگم؟چند لحظه مات نگام کرد .دیگه کم کم داشت میگرفت گوشاش چی شنیدن .با اخم غلیظی گفت:
چی؟
سر پایین انداختم و به حرص با ناخونام بازی می کردم .مشتش و کوبید به فرمون و گفت:
میدونم چیکارش کنم کثافت وبعد ماشتتتین و با ستتترعت راه انداخت .معلوم نبود میخواد کجا بره .حتی خودشتتتم نمیدونستتتت .الکی خیابونا رو
دور میزد .منم حرفی نمیزدم؛ تا اینکه گوشتتتتتتیش زنگ خورد .لبخندی زد و جواب داد .تموم داد و فریاداش مال
ماس لبخنداش مال مرف.
سالم کرد .نمیدونم مرف چی جوابش و داد .با حرفی که زد فهمیدم نگاره
نگار من با بابات حرفی ندارم اوکی؟...
برام مهم نیست .من نمیتونم با یه آدم پست حرف بزنم...
نگار دیوونه نشو .آرام هرگز با پدر تو رحبت نمیکنه .اونم برای این موضوعنگار
با شکایت گفتم
ینی این موضوع مهم نیست؟با کالفگی گفت:
-نمیگم مهم نیس ..من نمیزارم خواهرم بره برای ازدواج برادرش التماس کنه
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حق داشت .انگار واقعا هیچ چیز قرار نبود حرکت کنه .آروم گفتم:
باشه خدافظبدون اینکه اجازه حرف زدن بدم قطع کردم .وارد خونه شتتتدم .مامان تو اتاقش ستتتر ستتتجاده نشتتتستتتته بود و گریه
میکرد .از پشت بغلش کردم
الهی قربونت برمدستم و گرفت و گفت:
خدا نکنه عزیز دلمنشستم کنارش .تسبیحش و گذاشت زمین و گفت:
با جمشتتتتید که ازدواج کردم مادر پدرم ناراضتتتتی بودن و گفتن هر چی شتتتتد حق نداری برگردی .منم موندم؛ پایهمه چی وایسادم ۱۰ .سال گذشت و ما بچه دار نمیشدیم .کل خانواده جمشید میگفتن بهار اجاقش کوره .منم
چیزی نمیگفتم .جمشید همش میگفت قدیه این نی ست و ما ارن بچه نمیخوایم .ولی اینطوری نبود .ما بچه
میخواستیم .تا اینکه یه شب تنها رفتم مشهد .جمشید نمیدونست .میفهمید بد میشد ولی ارزشش و داشت.
یه شتتتتب تموم تو حرم موندم و گریه کردم .التماس امام رضتتتتا رو کردم تا کمکم کنه .نذر کردم که تا وقتی زنده ام
همون شتتبی که التماستتش و کردم برم پیشتتش .تا اینکه رتتدام و شتتنید .نگار زندگیم و واستتم فرستتتاد .هر ستتال
نذرم و ادا میکردم .ولی امساال ،امسال نمیتونم؛ امسال بسته شدم اینجا .میترسم نذرم و ندم
بعد اشکاش و پاک کرد .لبخند زدم و گفتم:
قربونت برم میبرمت .قول میدم .برات بلیط میگیرم خب؟با استرس گفت:
نه مادر ،بابات بفهمه شر به پا میشهمامان جان نمیفهمه .تو برو دیگهبا ردایی که خورد هردو از جا پریدیم .ردای کوبیده شدن در اومد .نفسم تو سینه حبس شده بود
هر دو ستتراس تیمه رفتیم تو حال ببینیم چی شتتده .که دیدیم بابا اومده .نگاه چپ چپی به من و مامان انداخت و
رو به من گفت:
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که میخوای مامانت و ببری مشهد هوم؟سر پایین انداختم .مامان گفت:
جمشید تو مگه آزاد شدی؟بابا همونطور که میرفت سمت اتاق گفت:
آره ،رفیقم سند گذاشتبعد داد زد:
بهار مال مال چی داری؟مامان با نوک چهار انگشتش زد به گونه ش و گفت:
مال میخوای چیکار؟اومد بیرون و با لحن ملبکارانه ای گفت:
میخوام بفروشم ملب خسرو رو بدممامان با بغض گفت:
بازم بدهی به بار آوردی جمشید؟بابا بی حورله دستش و تکون داد و گفت:
بسه ،بسه الکی دخالت نکن خودم حلش میکنم .مال؟مامان با گریه گفت:
فقط حلقه م موندهبابا داد زد
فکر کردی نمیدونم تموم جواهرات مادر خدا بیامرزت و نگه داشتی؟مامان با التماس زار زد
-جمشید تو رو خدا چشم از اونا بردار من اونا رو نمیفروشم

144

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
بابا اومد جلو و با فریاد گفت:
تو بیخود کردی نمیفروشتتتتتتی .اگه بیوفتم زندان هم تو و هم دخترت باید کل عمر کار کنید تا زنده بمونید .فکرکردی من برم زندان راحت زندگی میکنی؟
مامان گفت:
 حداقل بری زندان بدهی نداریم .یه عمر معلمی کردم یه پول بخور و نمیر گیرمون اومد بری زندانم وضتتتتتتعهمینه .جمشتتتتتید خستتتتتته شتتتتتدم .دیگه نمیتونم هی یدونه النگو بدم بدی این ملبکار یه انگشتتتتتتر بدم بدی اون
ملبکار .خسته شدم!
بابا گفت:
خیله خب .باشه .برو همون معلمیت و کنبعد رفت بیرون و در محکم بست...
آرام
باورتون بشتته یا نه امروز تولدمه .دقیقا یه هفته بعد از تولد پرهام؛ و من رو نیمکت پارک نشتتستتتم و دارم به این
فکر میکنم که چرا و به چه هدفی االن تو بی ست و یکمین سال زندگیمم .تموم اتفاقای این چند سال عین فیلم
از جلو چشتتتتام رد میشتتتتن؛ و من هنوزم نمیفهمم با چه هدفی دارم نفس میکشتتتتم .داشتتتتتم به بازی بچه ها نگاه
میکردم .به دنیایی که یه روزی تجربه ش ش تیرین ترین اتفاق زندگیم بود .اون موقع دلم میخواستتت به این س تن
برسم و االن...
اگه میتونستتتتتتتم برمیگشتتتتتتتم و به خودم میگفتم ببین ،چهارده پوزنده ستتتتتتال دیگه هیچی نداره .بمون همین جا
زندگیت و بکن...
همونطور که ذهنم مشغول شده بود دختری با سر و وضع التی کنارم نشست .آروم گفتم:
بر خرمگس معرکه لعنتنگاهی به سرتا پام انداخت و گفت:
جا داری؟چپ چپ نگاش کردم .خندید و گفت:
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خیله خب بابا چرا چشتتتات و اونجوری میکنی .خواستتتتم بگم اگه جا نداری من یه جای خوب ستتتراغ دارم .عینخودت خوشگل و هات
لبام و با حرص جمع کردم و بلند شدم و ازش دور شدم .دنبالم اومد
وایسا دختر جون .پول خوبی گیرت میاد .بهت نمیخوره تو کار حرومزادباشی پس از این چیزا سر در نمیاری
با کالفگی مسیرم و عوز کردم .دختر سوت محکمی زد و داد زد:
وحید!پسری از اون سمت دوید مرفم .ضربانم رفت باال .قدم تند کردم .پسر دنبالم میدوید .گفت:
آهای دختر خوشگله فرار نکن .به نفعتهبا داد مردی پسر وایساد:
سر جات وایسابرگشتتتتم دیدم مامور گشتتتت جلوی پستتتر وایستتتاده .دختر و مامور زنی گرفته بود و مامور داشتتتت به دستتتت پستتتر
دستبند میزد .مامور رو کرد به من و گفت:
شما اگه شکایت ندارید میتونید برید .این هزارمین باریه که اینا مردم و اذیت میکننزیر لب ممنونی گفتم که بعید میدونم به گوشش رسید .بعد رفتم سمت خونه...
وقتی رسیدم خونه آرشام خونه نبود .مامان از اتاقش بیرون اومد لبخندی زد و گفت:
اومدی مادر؟ تولدت مبارکبا خوش رویی ممنونی گفتم و رفتم تو اتاق .تعجب کردید نه؟ این تولد من بود .شاید از امسال وضعیت همینه.
قررتتتتام و که روی میز بود خوردم .نگاهم به گیتارم خورد .برش داشتتتتتم و رفتم تو بالکن .امشتتتتب شتتتتاید باید آرتا
اینجا می بود .یه تبریک میگفت و من ذوق میکردم .دلم خوشه نه؟ بله ،من همیشه همین بودم...
*تولدم را با یک کیک تنهایی
چند شمع اشک
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و یک کادو پیچیده به اندوه
جشن میگیرم*

واسه تولدم خودت بیا منو (
از این جهان ببر یه جای دور سفر
واسه تولدم بیا تا چشم من
خشک نشده به در واسه تولدم برام بغل بخر
بین غریبه ها بهم خوش نمیگذره
وقتی ندارمت تنهایی بهتره
وقتی ندارمت مگه فرقی میکنه
چند سالم بشه قلبم نمیکشه
میگن که وقتشه شمع هامو فوت کنم
بستم چشامو تا باز آرزوت کنم
واسه تولدم خودت بیا منو
از این جهان ببر یه جای دور سفر
واسه تولدم بیا تا چشم من
خشک نشده به در واسه تولدم برام بغل بخر)
(واسه تولدم_سارن)
دانای کل
نگاهش به آستتتتمون بود .امشتتتتب تولد آرام بود .اولین تولدی که میتونستتتتت با اون باشتتتته .ستتتتیگارش و زیر پاش
خاموش کرد .مهراد گفت:
-هوی گوساله تازه اینجا رو تمیز کردم هی فیلتر سیگارت و نریز اینجا
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بی توجه بهش نشست روی مبل .مهراد زد پس سرش و گفت:
خیر سرت تب داری حیوون بگیر بکپآروم گفت:
امروز تولدش بودمهراد شونه ای باال انداخت و گفت:
مبارک مامانش .چیکار کنمپوزخندی زد و با ناامیدی گفت:
نمیفهمی دیگه چیکارت کنممهراد نفسش و بیرون داد و دستش و گذاشت رو شونه ش
داداش هر چی بود تموم شد .مگه نگفتی دختره برات مهم نیست .چند وقت دیگه باید بدیش دست بهزاداز فکر تقریبا چند روز دیگه اعصابش بهم میریخت .آروم گفت:
اون از دستم دلخورههمونطور که سعی میکرد با تلوزیون ور بره گفت:
م یدونم عذاب وجدان داری .منم ننه م بهم گفته بود رفتنی آشتتتتتتغاال رو بزار جلو در نزاشتتتتتتتم االن خونه بویسوسمار گندیده میده .منم عذاب وجدان دارم
مهراد ستتتعی داشتتتت با دلقک بازی حال و هواش و عوز کنه .اون عذاب وجدان داشتتتت؟ شتتتاید بیشتتتتر از این.
امیدوار بود که فقط عذاب وجدان باشه
مهراد با شوق گفت:
بالخره درستش کردمچیو؟گفت:
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رد یاب بهزاد و..وایستتتتا .این چرا تو خونه رو نشتتتتون میده .نکنه اومده مهمونی .ا..ارتتتتن تو مگه آدرس اینجا روبهش دادی؟
بعد با کالفگی گفت:
وای وای وای ! بدبخت شدیم االن میاد خشتکمون و پرچم میکنهپوف کالفه ای کشید و از تو کتش ردیاب و درآورد
اینجاست .ورل نکردم بهشچند لحظه مول کشید تا بفهمه چی به چیه .یهو از جا بلند شد
اسکول کردی روانی؟ تو ردیاب و ورل نکردی به اون نره غول؟همونطور که سیگار دیگه ای روشن میکرد گفت:
نشد دیگهمهراد سیگار و از دستش کشید و داد زد:
د کثافت ما باید بفهمیم کجاستبا بیخیالی گفت:
چهارشنبه قرار گذاشتم آرام و ببرم اونجا .هر جا آرام بیاد اونم هستمهراد نگاه اندرسیفی انداخت و گفت:
چجوری میخوای آرام و ببری اونجا؟فدولی اونش دیگه به شما نیومدهموری که انگار بهش بر خورده بود گفت:
مثال همکارتم .یادته که هر چی شد نصف نصفگوشیش زنگ خورد .مهراد از رو میز برداشت و با دیدن رفحه گفت:
یا راحب نره غولگوشی و از دستش کشید .بهزاد بود .جواب داد و گذاشت رو اسپیکر.
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بهزاد گفت:
چند روز تا موفقیت؟با لحنی که سعی داشت مبیعی باشه گفت
سه روزبهزاد قهقهه زد .گفت:
از نامزدش اجازه بگیرم میتونم یکم...دستتتتاش از خشتتتم میلرزید .مهراد با حرکت لب بهش گفت آروم باشتتته .ستتتعی کرد خشتتتمش تو رتتتداش معلوم
نباشه:
بهم قول بده بهش دست نزنی وگرنه موفقیت بی موفقیتبهزاد خندید و گفت:
چشم .ارن نامزد شماست به ما چهبعد قطع کرد .گوشیش و پرت کرد که مهراد تو هوا قاپید .داد زد:
به چه جراتی همچین حرفی میزنه .مرتیکه عوضیمهراد گفت:
آروم باش داداش کاری نمیکنه .ما حواسمون هست .بگیر بخواب تب دارینشست رو مبل .حتی نمیدونه چجوری میتونه آرام و بکشونه اونجا و از همه مهم تر .جلوی بهزاد و برای دست
زدن به آرام بگیره...
آرام
با بچه ها از دانشتتتتگاه رفتیم خرید برای عروستتتتی ترانه .دو ماه مونده بود ولی هلنا از االن غم باد عروستتتتی گرفته
بود .همونطور که تو پاستتتتتاژ قدم میزدیم و خرید میکردیم پستتتتتری از کنارم رد شتتتتتد و برگه ای انداخت تو ستتتتتاک
خریدم .ترانه زد به بازوم و با شیطنت گفت:
-بخت تو ام باز شد عا کلک
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با تشر اسمش و ردا کردم .برگه رو از ساک درآوردم .هلنا گفت:
اوه بدتم نمیادچش غره ای بهش رفتم وتای برگه رو باز کردم .تو برگه نوشتتته شتتده بود "چهارشتتنبه ستتاعت  8شتتب بیا به این
آدرس( )...زیرش نوشته شده بود آرتا.
با حرص برگه رو مچاله کردم و انداختم تو آشغالی .هلنا گفت:
چی شد مورد پسند واقع نشد؟با حرص گفتم:
بس کنید بچه ها .بریمراه افتادیم و ذهن من در هیاهوی این بود که آرتا بعد این همه مدت چرا باید کاری باهام داشتتتتته باشتتتته .و اینکه
چرا یه پسر و با نامه نگاری؟...
نگاهی به دفترم انداختم .عادتم بود همیشتتتته توش متن و شتتتتعر مینوشتتتتتم و حس و حالم میگفتم .عاشتتتتق این
شعر از فروغ فرخزادم
♡هر چه دادم به او حاللش باد
غير از آن دل كه مفت بخشيدم
دل من كودكي سبكسر بود
خود ندانم چگونه رامش كرد
او كه ميگفت دوستت دارم
پس چرا زهر غم به جامش كرد♡
شتتتعر و دوبار ،ستتته بار زیر لب خوندم .و کستتتی نمیدونه کی و چجوری اشتتتکم ریخت .متنفر شتتتدم از عشتتتق .به
همین راحتی .با یه تلنگر .کاش هیچ وقت عاشق نمیشدم .حتی عاشق پرهام .در باز شد ،آرشام اومد تو و گفت:
نگار به تو نگفت جایی میره؟با تعجب نه ای گفتم.کالفه گفت:
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گوشیش و جواب نمیدهبعد رفنت بیرون .به جای خالیش نگاه کردم .میدونستم نگار کجاست ولی قول داده بودم به آرشام نگم .نگار با
مادرش رفته بود مشهد .برای نذر مادرش ولی دلیل اررارش برای نگفتن به آرشام و نمیفهمم...
آرشام
رفتم جلوی در خونه شتتتتتتون..وایستتتتتتتادم .منتظر بودم ب یاد .ببیننمش و مطمئن شتتتتتتم حالش خوبه .رو فرمون با
انگشتت ضترب گرفته بودم .یهو دیدم چند تا مرد با لباستای ستیاه و ماستک وارد شتدن و جمشتید راهنمایی شون
میکرد .کمربند ماشتین و باز کردم و از ماشتین بیرون رفتم .از دور به جمشتید نگاه میکردم که جلوی در وایستاده
بود و جوری ژستتت گرفته بود که انگار منتظر کستیه .بعد چند دیقه رتتدای شتتکستتتن شتیشتته اومد و جمشتید با
داد و بیداد تظاهری میگفت:
یا خدا! دززززد ،دزد.کمک! خونه م و دزد زدپنجره خونه شتتتکستتتته شتتتده بود .دزدا جوری که وانمود میکردن دارن فرار میکنن از پنجره پریدن پایین و دویدن
سمت خیابون .جمشید داد زد:
فرار کردن .فرار کردنگیج شده به رحنه رو به روم نگاه میکردم .نمیفهمیدم هدف جمشید از این کار چی بود
همسایه ها اومدن بیرون .جمشید داد زد
کمک کنید .کمک!یکی از همسایه ها گفت:
آقا جمشید زنگ میزنم پلیسجمشتتتید چیزی نگفت و گوشتتته لبش و خاروند .چند دیقه بعد پلیس اومد و بعد از اینکه با جمشتتتید رتتتحبت
کردن با هم رفتن .کالفه رفتم تو ماشین و به نگار پیام دادم
"سالم
میدونم که جوابم و نمیدی ولی باید بگم بابات مشتتتتتتکوکه امروز چند نفربا بابات اومدن خونه تون ادای دزدا رو
درآوردن و رفتن .حواست باشه"
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چند بار پیام و خوندم و بعد براش فرستتتتتادم .راه افتادم ستتتتمت خونه ولی به این فکر میکردم دخالت نکردن من
درست بود یا غلط...
نگار
تو حرم نشتتتستتتته بودم که رتتتدای نوتیس گوشتتتیم به گوشتتتم خورد .نگاهی بهش انداختم .آرشتتتام بود .با کالفگی
خواستتتتتم گوشتتتتی و خاموش کنم که نگاهم به خط اول پیامش خورد .بازش کردم .با خوندن پیام احستتتتاس کردم
سرم داره سوت میکشه .یاد اون روز افتادم که بابا برامون بلیط مشهد گرفت و من شک کرده بودم ولی به خامر
مامان چیزی نگفتم.
واسه همین بود که به آرشام نگفتم میریم مشهد .شک ندارم بابا جواهرات مادرجون و کش رفته
دستی جلوی رورتم تکون خورد .مامان بود
کجایی دختر؟ببخشید مامان تو فکر بودمپوفی کشید و گفت:
بیا بریم هتل یکم استراحت کنیم از ربح اینجاییمسری تکون دادم و بلند شدم با هم رفتیم هتل...
رفتم تو دستشویی و شماره آرشام و گرفتم .بعد چند بوق جواب داد:
الوسالمبا عصبانیت گفت:
زهر مار سالم...سریع گفتم:
ببخشید .من اشتباه کردم .میخوام برام یه کاری کنیلحنش آروم تر شد
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چیکارآروم موری که مامان نشنوه گفتم:
میخوام چیزایی که بابام از خونه دزدیده رو گیر بیاریچجورینمیدونم .مطمئنم بابا جواهرات مادربزرگم و از خونه دزدیدهمشکوک پرسید:
خودت کجاییآروم و با ترس گفتم:
مشهدداد زد:
تو بیخود...نفس عمیقی کشید و حرفش و قطع کرد .فقط گفت:
پیداش میکنم خدافظبعد ردای بوق تو گوشی پیچید
آرام
با ردای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم .به خامر خوردن آرامبخش تا االن که ساعت  7شب بود خواب بودم.
نگاهی به رفحه انداختم .شماره ناشناس بود .ردام و راف کردم و جواب دادم:
الو؟پیام به دستت رسید؟ردای آرتا بود .اعتراف میکنم دلم بی اعتنا به حرفی که زده بود لرزید .با عصبانیت گفتم:
من با تو حرفی ندارم .خدافظخواستم قطع کنم که گفت:
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آرام وایسا .به روح پرهام اگه قطع کنی...دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم .پریدم وسط حرفش و گفتم:
چی میخوای ازم؟با لحن مالیم تری گفت:
ازت میخوام فردا ساعت  8شب بیای اون آدرسی که بهت دادماوال نامه تون االن تو سطل آشغالیه .دوما بعد یه ماه گم و گور شدن حرفی باقی مونده؟داد زد:
یه چیزایی هست که باید بدونی .رو حرفم حرف نزن که بد میبینی .آدرس و برات میفرستم .فردا میبینمتبعد قطع کرد.
با حرص لبم و میجوییدم .مونده بودم چیکار کنم .از یه مرف عقلم میگفت تو باهاش حرفی نداری .از یه مرف
قلبم میگفت شتتتاید چیز مهمی باشتتته .بین بحو عقل و قلبم مونده بودم .یهو پیامش رستتتید .آدرس و فرستتتتاده
بود .یه جای نا آشتتتنا تو پایین شتتتهربود .نمیفهمیدم داره چیکار میکنه .قلبم به خلوت احتیاج داشتتتت .نمیدونم
چرا ،چطور و چجوری ستتتاعت  7شتتتب رفتم بام .فقط میدونم به خودم که اومدم رو نیمکت نشتتتستتتته بودم .چند
نفر اون ور تر بودن .یه دختر و پستتترم رو نیمکت کناری نشتتتستتتته بودن و میخندیدن .ستتتوز استتتفند ماه تو تموم
اعدای بدنم فرو رفته بود .حس یه دیوونه رو داشتم .با ردای بلند خوندم
(توو سادگی کسی نمیرسه بهت
دلش نخواست دلیلشو بگه بهت
یه روز یه جا نگاش میوفته باز به چشمت
بگیر بخواب دل ِ دیوونه ی ِ خودم
ببین که آب گذشته از سر ِ تو هم
بگیر بخواب  ،نبینی سختی های عشقو
راحت رفت  ،بدونِ دلهره
کاش میگفت دلش ازم پره
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کاش میگفت به هم نمیخوره  ،دنیامون
راحت رفت بدون هیچ غمی
کاش میگفت تو واسه من کمی
کاش میگفت به هم نمیرسن دستامون)
نگاه دور و بریام بهم خورد .یه اکیپ دختر پستتر که اون ور نشتتستتته بودن با تعجب نگام میکردن .چند نفر باهام
میخوندن و من بی توجه به اونا پر کشیده بودم تو خامرات...
(آواره خامراتش  ،میریزه روی قلبم
ای وای از عشق  ،خسته ام
خوب دستاش
گرمای
ِ
میمونه روی دستم
پای عهدش هستم
راحت رفت بدونِ دلهره
کاش میگفت دلش ازم پره
کاش میگفت به هم نمیخوره دنیامون
راحت رفت بدون هیچ غمی
کاش میگفت تو واسه من کمی
کاش میگفت به هم نمیرسن دستامون)
(رضا رادقی_راحت رفت)
همه برام دست زدن ولی من تو این دنیا نبودم..پیرمرد رفتگری اومد نزدیکم و گفت:
دخترم اینجا ترانه نخون اگه یکی به پلیس گزارش بده برات دردسر میشه .پاشو بابا جان پاشو دخترملفظ دخترم زخم دلم و تازه کرد .یاد پدری که دیگه نیستتت افتادم .یاد مهربونیاش .چشتتام پر اشتتک شتتد .پیرمرد
لبخند زد و گفت:
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میدونم درد داری دخترم .از چشات معلومه .می سپارمت به خدالبخندی زدم که بغدتتم لرزوندش .تشتتکری کردم و از اونجا دور شتتدم .دیگه جایی و ستتراغ نداشتتتم واستته همین
برگشتتتم خونه .ده بار رتتلوات فرستتتادم که آرشتتام خونه نباشتته که نبود .با آستتودگی رفتم تو اتاقم .انقد خوابیده
بودم خوابم نمی اومد .واستته همین رفتم تو گالری گوشتتیم .گوشتتی که آرشتتام درستتتش کرده بود .گالری خالی از
عکستتتتتتتای آرتا بود .خامراتم و با پرهام مرور کردم .خامرات کوتاه اما لذت بخش؛ کوتاه اما با ارزش .جوری گر یه
میکردم انگار فردایی وجود نداشت .انگار فردا دیگه منی نبود...
***
آماده شتتتتدم تا حرفای آرتا رو بشتتتتنوم .میدونم قرار نبود تغییری تو تصتتتتمیمم ایجاد شتتتته ولی استتتتترس داشتتتتتم.
دلشتتتتوره داشتتتتتم .انگار قرار نبود اتفاق خوبی بیوفته .میترستتتتیدم .نگاهی به تصتتتتویر دختر تو آینه نگاه کردم .یه
لحظه از رفتن منصرف شدم ولی تصمیم گرفتم برم؛ برم و بفهمم آرتا چی میخواد بگه .چی داره که بگه .شالم و
مرتب کردم و موهام و دادم تو .یه روزی این کار و آرتا...
آرام دیگه کافیه .آرتا تموم شد! تو فقط میری اونجا تا دلیل رفتن آرتا رو بفهمی نه این که دوباره کلت هوا بخوره.
مصمم رفتم بیرون .آرتا تاکید کرده بود که با تاکسی بیام .دلیلشم معلوم نیست...
استتنپ گرفتم و ستتوار شتتدم .آدرس و به راننده دادم و راه افتادیم ستتمت مقصتتد ناشتتناس .تو راه با خودم کلنجار
می رفتم که آروم باشم .ولی استرس عین خوره افتاده بود به جونم .با ردای راننده به خودم اومدم:
رسیدیم خانومنگاهی به امرافم انداختم .یه کوچه خلوت وخالی از ستتتتتتکنه که فقط چند تا خونه غیر قابل ستتتتتتکونت بود.
همونطور که با تعجب به جایی که هستم نگاه میکردم گفتم:
مطمئنید درست اومدید؟راننده گفت:
بله خانوم اینجا همون آدرسیه که دادیدستتتری تکون دادم و بعد از حستتتاب کردن پیاده شتتتدم .با ترس قدم برداشتتتتم .رفتم ستتتمت خونه ای که پالکش و
واستتتتم فرستتتتتاده بود و جلوی در وایستتتتادم .در زنگ زده ای که معلوم نبود قبل از این چه رنگی بود فقط میدونم
رنگش زیاد خوب نبود .یه چیزی با سرعت از زیر پام رد شد .جیغی کشیدم و عقب رفتم
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گربه ی ستتتتتیاهی بود .رتتتتتدایی از خودش در آورد و با ستتتتترعت رفت .با دستتتتتتای ی زدم در و زدم .مرد الغر و قد
بلندی که حس میکردم میشناسمش در و باز کرد .سیگار کنج لبش و تو دستش گرفت و گفت:
بفرما داخلحس خوبی نداشتم .نه به این مرد آشنا نه به جایی که هستم .ولی بازحس جنون وارم متوجه این ترس نشد و
جلو رفت .از پله هایی با کاشی شکسته باال رفتم و وارد خونه خرابه شدم .چشمم به آرتا و یه مرد نا آشنا خورد.
آرتایی که میشتتتتتتناخمتش ،ولی االن نه .ولی اعتراف میکنم همین جا ،تو همین لحظه و تو همین شتتتتتترایط دلم
لرزید .آرتا نگاهش پر استتتترس بود .اینجا بود که فهمیدم اومدنم اشتتتتباه بود .ولی قبل از اینکه بخوام برگردم در
پشت سرم بسته شد و ردای چرخش قفل به گوشم خورد .مرد لبخند ناخوشایندی زد و گفت:
به به آرام خانوم .بالخره چشممون به جمالتون روشن شدچند قدم نزدیک تر اومد و من سر جام میخکوب شده بودم
میدونی چقدر منتظرت بودم؟با بغدی همراه کینه رو به آرتا گفتم:
اینا کی َن؟مرد نیشخند زد و گفت:
چرا آرتا؟ خودم میگم بهت .بهزادمبعد به مردی که االن پشت سرم بود اشاره کرد و گفت:
اون کره هم وحیده .میشناسیش که؟وحید ،وحید .یادم اومد .همون پستتتتتر تو پارک .االن دیگه همه چی بهم گره خورده بود .به هیچ عنوان احستتتتتاس
امنی تت نمیکردم .ولی نتته راه پس بود نتته راه پیش .فقط بتته این فکر میکردم کتته دل بتته کی دادم ،ب ته این آدم!
شرمنده قلبمم .شرمنده احساس و دخترونگیمم.
بهزاد رو به وحید گفت:
-نمیخوای از خانوم پذیرایی کنی؟

158

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
تو شوک حرفش بودم که دستم از پشت بسته شد .تقال نمیکردم؛ دیگه جونی واسه جنگ نداشتم .من همین
جا مردم ،همین جا
آرتا گفت:
وحیدوحید نگاش کرد .نگاه منتظر من و که دید با کالفگی دستی به موهاش کشید و آروم گفت:
اذیتش نکنوحید سر تکون داد و بهزاد قهقهه ای زد:
اذیت چیه داداش..مهمونمونهوحید من و کشوند گوشه ی دیوار و گفت:
همین جا بشینبی جون روی زمین سرد نشستم .حتی آرتا هم باورش نمیشد هیچ تقالیی نکنم .همه چی واسم تموم شده بود.
بهزاد گفت:
میدونم االن فهمیدی که آرتا اون عاشقی که فکر میکردی نیست نه؟فقط بهش نگاه کردم .با ردای بلندتری ادامه داد:
این مرد هم دست من بود .چرا؟ چون میخواستم انتقام خون پرهام و بگیرم .کمکم کرد .با دلت بازی کرد نه؟با اینکه میدونستم آرتا اون آدمی که تصور میکردم نیست ولی باز شوکه شده بودم .آرتا به چه حقی میخواست
انتقام خون نامزدم و از من بگیره!؟ بهزاد رو زانو خم شد و گفت:
اون میخواست به تو نزدیک شه و اعتمادت و جلب کنه ،بعد...بشکنی زد وگفت:
بیارتت واسه من .ولی ما یه چیزی و با هم می نکردیمآرتا شوکه نگاش کرد .بهزاد گفت:
-اینکه چه بالیی سرت بیارم
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آرتا اومد جلو و داد زد:
تو حق نداری کاری کنی بهزاد .تو قول دادیبهزاد به وحید اشتتتتاره کرد .وحید اومد و دستتتتت آرتا رو گرفت و کشتتتتوندش ستتتتمت دیوار کنار و یه دستتتتتش و با
دستبند بست به لوله گاز .بهزاد گفت:
هر قولی بود مال روزی بود که این دختر و کامال نشناخته بودم .نه االن که زیر و بمش و کشیدم بیرونبعد تفنگی از جیبش بیرون کشید
ولی االن بهتره نفس نکشهآرتا با لحن تهدید واری گفت:
بهزاد کاری بهش نداشته باش .منم قول ندادم سالم از اینجا بری بیرونبهزاد پوزخند زد .نگاهم تاسف آمیز روی آرتا بود که ردای جا افتادن گلوله اومد .آرتا داد زد:
گفتم دستت و بکشبی احستتاس نگاش میکردم .دلیلی واستته عصتتبانیت نمیدیدم .اونم عصتتبانیت کس تی که دشتتمن خونیش بودم.
بهزاد گفت:
آرتای حیوون نگو که عاشق دختره شدیتو دلم به حرفش پوزخند زدم .این بازیشه .شاید دنبال یه تالشه که دوباره بازیم بده.
که یهو تفنگش از جیبش دراومد
تو بازداشتی بهزاد ستوده .تسلیم شوبهزاد با قیافه ای که تعجب تمسخرآمیزی داشت گفت:
بازداشتم بلدی؟ آخی فیلم پلیسی زیاد میبینی؟آرتا گلوله رو جا انداخت و گفت:
سرگرد آرتان جاوید از اداره آگاهی .تو بازداشتی!آرتان
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نگاه شتتتوکه هر ستتته تاشتتتون و رو خودم حس میکردم .مهراد گفته بود تا آخرش چیزی نگم تا مامورا برستتتن ولی
دیگه تحمل نداشتم .بهزاد هنوزم باورش نمیشد .با همون لحن شوکه گفت:
آرتان چی چی؟با قامعیت گفتم:
آرتان جاویدبهزاد اومد جلو و پشت گردنش و خاروند
توی عوضی آرتا آرمان نبودی؟تو دانشکده بهتون گفته بودم دو سال ازتون بزرگترم چون سربازی بودم .ولی من دانشجو نبودم .مامور نفوذیبودم .اومده بودم تا بفهمم ر ِئیس یکی از بزرگترین باندای خالفکاری کیه
بهزاد داد زد:
االن فهمیدی؟سری به نشونه تایید تکون دادم
آره فهمیدم ،من وارد این بازی کثیفت شتتتتتتتدم چون باید مدرک جمع میکردم .با قلب یه دختر بازی کردم چونباید ثابت میکردم توی کثافت چه عوضی هستی
االن دیگه هاله اشتتتتتتتک و تو چشتتتتتتتای آرام میدیدم .کاش هیچ وقت این پرونده کذایی و قبول نمیکردم که بخوام
اینجوری ببندمش .بهزاد داد زد:
تو..تو از منم لجن تری..تو گند زدی تو همه رفاقتای دنیا .من هرگز نتونستم مو تو باشم .تو یه اسطوره ای!بعد گفت:
حاال بزار من از افتخاراتم بگم .فکر کنم آرام  15یا  16ستتتتالش بود که دیدمش .خوشتتتتم اومد ازش .میدونستتتتتمآرشتتتام هیچ جوره نمیزاره من حتی بهش نزدیک شتتتم ،تا اینکه به گوشتتتم رستتتید پرهام از آرام خواستتتتگاری کرد.
جوش آوردم ،نابود شدم .چون اون آشغال میدونست من آرام و دوست دارم .سر همینم دعوای بدی کردیم .ولی
زر اون این بود که دل که نمیفهمه به کی میبنده ،همین! تا اینکه یه نقشه درست حسابی کشیدم که آرام تاثیر
گذار ترین بخش قدتتتتتیه بود .همون موقع که آرام در حال خورد کردن پرهام بود ماشتتتتتین پرهام در حال پوکونده
شتدن بود .وحید ترمزش ترکوند .ولی دم آرام گرم اگه نبود معلوم نبود موفق میشتدم یا نه .داشتتم ستر پرهام و با
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رتتتتتتحبت کردن با تلفن گرم میکردم .بهم میگفت آرام گفته نمیخوادش .گفته میخواد همه چی تموم کنه ،که
یهو...
بشکن زد و گفت:
پرهام رفت بهشت...بعدشم که من با شما هماهنگ کردم آرام و برام گیری بیاریهمونطور که به آرام نزدیک میشد با لحنی که دلم میخواست دندوناش و خورد کنم تو دهنش گفت:
میخواستم مال خودم کنمش .تا مجبور شه باهام ازدواج کنهفک قفل شدم هر آن ممکن بود بشکنه...
آرام
جلوم زانو زد و چونه مو گرفت و تو چشام نگاه کرد
ولی مالی که دست به دست چرخیده خوردن ندارهبعد با تنفر روش و ازم گرفت و بلند شد .بعد تفنگش و سمتم نشونه گرفت و گفت:
ولی با این حال مالی که مال بهزاد نباشه جاش زیر خاکهدستش رفت روی ماشه .با ردایی که بالخره بیرون اومد داد زدم:
بکش .هم من و بکش هم اون رفیق نارفی قت و .بکش ،بکش که همه ی آدما من و کشتتتتتتتن تو هم روش .ولیمیدونی دردم چیه .قلب من حتی شتتتکستتتته شتتتم فرو میره تو وجودم .من مرده هم درد میکشتتتم .زیر خاک درد
میکشم ،رو هوا درد میکشم ،پس بکش که فرقی به حالم نداره.
بهزاد خندید و آرتا ،یا همون سرگرد آرتان جاوید همونطور که سعی میکرد دستش و باز کنه داد زد:
چرت و پرت نگو .بهزاد کاری بهش نداشته باش .مرف حسابت منمبهزاد با خنده گفت:
آشوب پرهام پر پر میشه
نه! تو هیچ جای داستان نیستی .اسلحه ت و بنداز وگرنهِ
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حرفاش زهر بود یا تل تر ولی وجود بی جونم و نمیترستتتتتتوند .کاش زودتر اون گلوله خالرتتتتتتم کنه .آرتان کالفه
اسلحه شو انداخت زمین و گفت:
بیا .اسلحه تو بندازبهزاد خنده ی شیطنت آمیزی کرد و گفت:
متاسفانه نظرم عوز شد..هوم؟به ثانیه نکشتید ،یک رتدم ثانیه بین خنده ش ،حرفش و گلوله ای که به کتفم خورد.گرمی خون تنها چیزی بود
که فر رت کردم احساس کنم .با چشای تار به آرتا خیره شدم .اشکی رو گونه ام ریخت .دستم و رو جای گلوله
گذاشتتتتم و از ته دل آه کشتتتیدم .نفهمیدم به چند رتتتدم ثانیه کشتتتید که همه چی تو یه ستتتکوت مطلق خالرتتته
شد...
آرتان
وقتی خون و دیدم فهمیدم چی شد .باور نمیکردم به همین سادگی تونست به آرام شلیک کنه .داد زدم:
گورت و کندی بهزاد .مردنت تدمین شده ستبهزاد تفنگ و انداخت .به وحید اشاره کرد و به سمت در دویدن .یهو ردای شلیک بلند شد .فهمیدم ماموران.
در قفل شده با شتاب باز شد و چند تا مامور اومدن تو خونه از اونجا مهراد داد زد:
سر جاتون وایساید .تسلیم شیدبهزاد پوزخندی زد و دستش و گرفت باال .وحیدم به تابعیت از اون دستاش و آورد باال .مامورا دستاشون و بستن
و از خونه خارج کردن .مهراد اومد سمتم و گفت:
خسته نباشی داداشبا ردایی که از فریاد زیاد دو رگه شده بود به آرام اشاره کردم و گفتم:
مهراد ,آرامچشم مهراد تازه به آرام خورد .با تعجب بهم نگاه کرد:
چی شدهبا ردایی که سعی کردم نلرزه گفتم:
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عوضی شلیک کرد بهش .بدو مهراد یه کاری کنمهراد همونطور که سعی میکرد دستبند تو دستم و بشکنه بی سیمش و درآورد .دکمه رو فشار داد و گفت:
محمد ،بهش شلیک شده..زنگ بزنید اورژانسبدون اینکه منتظر جواب باشتتته بی ستتتیم و قطع کرد و دستتتتبند و شتتتکستتتت .دستتتتم و از دستتتتبند آزاد کردم و با
ستترعت رفتم ستتمت آرام .لباستتش خونی بود ،موهاش جلوی رتتورتش ریخته بود .نوازش وار موهاش و کنار زدم.
مهراد که دید حالم خوب نیست گفت:
بیرون منتظرتمبعد از خونه خارج شد .دستش و گرفتم جلوی رورتم .بوسه ی آرومی به دستش زدم و گذاشتم رو گونه م .تقال
میکردم که بغدم نشکنه .آرام جلوی چشام مرد ،جلوی چشام له شد .ولی کار من تموم شد .قلب نامزد سوری
من خورد شد و دیگه آرتایی نیست کنارش باشه ،موهاش و نوازش کنه .استاد آرمانی که نه و بیست و پنجش و
 ۱٠نکنه .با ردای مهراد از آرام جدا شدم
اینجاست .بهش شلیک شدهدو تا ازمامورای اورژانس با برانکارد اومدن داخل و آرام و خوابوندن روش و از خونه خارجش کردن .مهراد اومد
کنارم و دستش و گذاشت رو شونه م
بیا بریم داداش .تموم شد .ماموریت شش ساله ات تموم شد .اینطوری خرابش نکن .بریم...پشت سرش راه افتادم و از خونه خارج شدیم .چراغ و آزیر ماشینای پلیس کل کوچه رو پر کرده بود .همین وارد
کوچه شدیم آمبوالنس از اونجا رفت .انقد نگاش کردم که به یه نقطه تبدیل شد .مهراد کیف آرام و گرفت جلوم
بیا .نگاه کن ببین چه خبرهستتری تکون دادم .نشتتستتتیم تو ماش تین مشتتکی پلیس .مهراد آژیر و روشتتن کرد و راه افتاد .کیف آرام و باز کردم.
گوش تیش و درآوردم .ده تماس از آرشتتام و پنج تا از مامانش .ستتاعت ده شتتب بود و معلوم بود نگرانن .رو کردم به
مهراد:
به خانواده ش نمیگید؟مهراد همونطور که به جلو نگاه میکرد گفت:
-مامورا خبر میدن .آدرس بیمارستانم میدن
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حالش خوب میشه؟مهراد شونه ای باال انداخت و گفت:
توکل به خدااین حرفش استرس و تو وجودم روشن کرد .ینی ممکنه زنده نمونه .حرفاش تو گوشم میپیچید:
(میدونی دردم چیه؟ قلب من حتی شتتتکستتتته شتتتم فرو میره تو وجودم .من مرده هم درد میکشتتتم .زیر خاک درد
میکشم .رو هوا درد میکشم .پس بکش که فرقی به حالم نداره).
داشتم عذاب میکشیدم .لعنت به من که اینطوری آزارش دادم...
دو هفته بعد
از پشتتتت شتتتیشتتته به آرام غرق در خواب نگاه کردم .هنوز بیهوش بود .یکی از رگای قلبش آستتتیب دیده بود و اگه
دیر تر میرس تید بیمارستتتان ممکن بود دووم نیاره .ستترهنگ گفته بود تا یه ماه دیگه اعزام میشتتم ش تیراز برای یه
ماموریت دیگه .میخواستتتتم تا اون موقع آرام و ببینم .نمیخواستتتتم حستتترت دیدنش به دلم بمونه .در عین حال
نمیتونستم باهاش رو به رو شم .من تموم امید و آرزوش و گرفتم...
دستی با خشونت رو شونه م نشست .برگشتم و با چهره ی عصبانی آرشام مواجه شدم .با دندونای قفل شده
گفت:
تو اینجا چه غلطی میکنی؟با کالفگی گفتم:
دست از سرم بر میداری تو؟نیشخند عصبی زد و گفت:
نه تازه شروع شده .گورت و گم کن تا گور به گورت نکردمپرستار تو اتاق با عجله اومد بیرون و با عصبانیت گفت:
شما مگه همراه آرام محتشم نیستید؟هردو همزمان بله ای گفتیم که آرشام بهم چشم غره رفت .پرستار همونطور که با عجله می رفت گفت:
-جهت امالعتون بیمار به هوش اومد
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آرشام شوکه من و هول داد و رفت تو اتاق .منم پشت سرش .چشمای معصوم آرام و میدیدم
که بعد از دو هفته باز شتتتد .دکتر اومد معاینه ش کرد و من به این فکر میکردم چجوری میخوام چند ماه شتتتیراز
بمونم .با ردای در به امروز برگشتم .مامورا اومده بودن .یکیشون گفت:
اگه اجازه میدید ما چند تا سوال از خانوم محتشم بپرسیمآرشام با لحن عصبی گفت:
نمی بینید تازه به هوش اومده؟مامور گفت:
متاسفم ولی مسئولیت دارهسری تکون دادم ودست به سینه گوشه اتاق وایستادم:
بفرمایید شروع کنیدمامور گفت:
بله قربانآرام
نگاه پر تنفرم رو آرتان بود که مامور پرسید:
خانوم محتشتتتم اون روز توی پارک که زیر دستتتت بهزاد داشتتتت ماشتتتین نامزدتون و دستتتت کاری میکرد شتتتما یانامزدتون چیزی ندیدید؟
سوالش برام عجیب بود .مگه به من و پرهام شک دارن؟
نه ما سمت ماشین نبودیممامور کنارش چیزی تو پرونده نوشت .مامور گفت:
تا حاال قبل از اون شب مالقاتی با بهزاد داشتید؟فکری کردم؛ امکان نداشت دیده باشم و یادم نیاد .همه آدما تو اولین نگاه یادم میمونن
-نه ولی وحید و دیده بودم .توی پارک با یه دختر میخواستن من و بگیرن

166

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
انگار چیز جدیدی براشتتتتون بود چون هم اونا هم آرتان تعجب کردن .مامور دوباره شتتتتروع به نوشتتتتتن کرد .مامور
دوباره شروع کرد:
و اینکه اون شب که پرهام کشته شد شما کجا بودیدخواستم چیزی بگم که آرشام گفت:
ینی چی مگه به آرام شک دارید که سین جیمش میکنید؟آرتان گفت:
سوالهآرشام داد زد:
بیخود که سواله .سواالی چرت و پرتتون و از این آقا بپرسید بهتر از همه میدونهو به آرتا اشاره کرد .مامور گفت:
عذر میخوام .خانوم محتشم شما شکایتی از بهزاد ستوده دارید؟رو تختم جا به جا شدم و به آرتان اشارع کردم
من از این آقا شکایت دارممامور نگاهی به آرتان انداخت و گفت:
آخه نمیشهداد زدم:
چرا نمیشته ها؟ من از بهزاد شتکایت ندارم از این مرد نامرد شتکایت دارم .حاال بگو کجا رو امدتا کنم؟ حکمشحبسه یا اعدام؟
مامور گفت:
ایشون ماموریت داشتن .تقصیری نداشتن که بخواید شکایت کنیدپوزخند زدم .جای گلوله درد میکرد .ولی باز داد زدم:

167

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
+تقصتتتیری نداشتتتتن؟ بهزاد قاتل پرهام بود و این عوضتتتی قاتل قلب من .قاتل پرهام برام مهم نیستتتت .پرهام در
حق رفیقش بد کرد .میتونست جور دیگه ای بهزاد و ناامید کنه .شاید بهزاد نباید پرهام و میکشت اما پرهام یه
ستتتتر این قدتتتتیه بود .ولی من هیچ جای این ماجرا نبودم که این اومد با قلبم ،با ته مونده زندگیم بازی کرد .هیچ
جای قصتته نبودم که ماموریتش و پهن کرد وستتط خرابه زندگی من .احستتاس ضتتعف میکنم .عین یه عروستتکم.
دیگران باهاش بازی میکنن با اینکه خودش تو بازی نیستتتتتتتت .اون نمیتونه کاری کنه .میزننش .خرابش میکنن
ولی اون به جز یه لبخند دوخته شتتتده به لبش و تیله ی بی حس چشتتتاش کاری از دستتتتش بر نمیاد .من همون
عروستتتتکم؛ گوشتتتته ی اتاق خاک میخورم و کستتتتی کاری بهم نداره .تا کستتتتی نیاد باهام بازی نکنه زندگیم جریان
نداره .تا کستتتتتی قلبم و تو مشتتتتتتش نگیره و از جا درش نیاره مرده به حستتتتتاب میام .پس بهزاد کاری نکرده .اون
جناب سرگردتونه که وجودم و به وجودش بند کرد و رفت.
حاال هم برید بیرون .همتونآرشام دید کسی نمیره با ردای بلند گفت:
برید بیرون دیگهمامورا خواستن چیز بگم که با جیخ گفتم:
خسته م کردید .ولم کنید دارید عذابم میدید .ماموریتتون تموم شد خب به سالمتدر باز شد و یکی از پرستارا اومد تو اتاق .اخمی کرد و گفت:
چه خبره اینجابا همون ردای بلند داد زدم:
بهشون بگید برن بیرون خسته شدمپرستار اومد سمتم و دستم گرفت و سعی کرد آرومم کنه .بعد رو به بقیه گفت:
خواهش میکنم یه وقت دیگه رو انتخاب کنید برای سوال کردن .بیمار تازه بهوش اومده.همه رفتن بیرون و اتاق خلوت شتتد .پرستتتار یه آرامبخش بهم زد و رفت .بالیی که ستتر روح و روانم اومده بود درد
داشت
رفتم  ،که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم (
در البالی دامن شبرنگ زندگی
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رفتم  ،که در سیاهی یک گور بی نشان
فارغ شوم زکشمکش و جنگ زندگی)
آرتان
بالخره دادگاه تموم شد و حکم بهزاد اعدام بود و قرار بود هفته بعد انجام بشه .با مهراد از دادگاه بیرون اومدیم.
آرام و آرشام هم از دادگاه خارج شدن .تو یه لحظه بدون فکر اسم آرام و ردا زدم .برگشت سمتم ،آرشام چشم
غره ای رفت و دستتتش و کش تید .خودم و بهشتتون رستتوندم .جلوی آرام وایستتادم .آرشتتام خواستتت چیزی بگه که
گفتم:
میتونی دو دیقه دست خواهرت و ول کنی بری تو ماشین؟خونسرد گفت:
نهدست آرام و کشیدم گفتم:
مهم نیستبعد با فارله ازش رو به روی آرام وایسادم .با عصبانیت گفت:
چی میخوای از جونمآروم و شرمنده گفتم
شاید خراب و دخترباز باشم ولی نامرد نیستمچشاش و ریز کرد
هنوزم خراب و دختربازی؟لبخند زدم:
نه االن آدم شدمبعد آروم و شرمنده گفتم:
-بابت همه چیز متاسفم .هفته دیگه میرم شیراز .دیگه ریختم و نمیبینی
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یکم مول کشید تا حرفش و بزنه..که بالخره گفت:
بد کردی ولی میدونم زندگی تو خوب میشه .از مرف من به زنت بگو خراب دختر بازی شاید آدمت کردنمیدونستم چی بگم .فقط گفتم:
اگه زن گرفتم میارم پیش خودت آموزش ببینهحرفی که زدم برای خودمم عذاب آور بود .قلب هردومون تو آتیش میسوخت سعی کردم خونسرد باشم .گفتم:
زندگیت و خراب کردم ولی ساختنش و میزارم پای خودت .امیدوارم از پسش بر بیای .خدافظبعد رفتم سمت ماشین مهراد و نشستم .مهراد گفت:
تو باز به اون دختر چیکار داری آرتان؟خواستم عذر خواهی کنمخواست بحو و عوز کنه
ولی عجب دادگاه جذابی بود دمت گرمنفس کالفه ای کشیدم و ضبط و روشن کردم .ردای خواننده تو ماشین پیچید:
(ببین چه کردی
تو با دل من
تو آخر شد قاتل من عشق
تو میروی و من میمانم
به گریه میرسم میدانم
نفرین نمیکنم
من عاشقم نمیتوانم)
(-ساعت  ۷و  ۴۵دیقه س ما هشت کالس داشتیم
-نه خیر خانوم مثل اینکه ساعتتون خواب مونده ساعت  ۸و ربعه و شما یه ربع تاخیر داشتید)
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(خدا نگهدار تمام لحظه های عاشقانه من
خدا به همرات دلیل گریه های کودکانه من
سفر سالمت به دل بماند امید دیدار
خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار)
خراب دختر باز باشم تا یه عاشق خائن اوکی؟)
(-مگه عشق وجود داره؟ هوم؟ ترجیح میدم یه
ِ
(-با یلدا خیلی رمیمیید؟
پدرش دوست پدرمههمیشه به اسم رداش میکنی؟راستتتتتتتش خیلی به هم نزدیک بودیم ،هنوزم هستتتتتتتیم .دختر خوبیه .میگم حاال تو چرا برات مهمه؟ چرا غیرتیشدی؟)
(-یه روزی دریا آرومم میکرد
من با چشمات آروم میشمچیزی شده؟چشمام؟چشماتچطور به همچین نتیجه ای رسیدی؟با یه نگاهاین یکی از حرفاییه که به دخترا میزنه؟
اولش که دیدمت حس کردم یه چیزی تو وجودم روشتتن شتتد بهش توجه نکردم ولی اون حس کمتر نشتتد هیچبیشترم شد .اون حس..اون حس عشق بود
دروغه..دروغه...-نیست آرام)
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(آتش زدی تو بال و پرم را
جمع کن از این شهر خاکسترم را
ولی میان خامراتت مرا نگهدار
سفر بخیر مسافر من خدانگهدار)
(-بگو ببینم چی باید بگیم؟ ارن تو خواستگاری میرن تو اتاق چی میگن؟
نمیدونم .اون دفعه که پرهام اومد خواستگاریم انقد هم و نگاه کردیم یادمون رفت حرف بزنیمخب منم بهت نگاه میکنم .بخدا من حرفی ندارمحاال که حرفی نداریم بریم دیگهاون موری که دیگه آرشام نمیزاره نگات کنم)خدا نگهدار تمام لحظه های عاشقانه من (
خدا به همرات دلیل گریه های کودکانه من
سفر سالمت به دل بماند امید دیدار
خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار)
آرشام
جلوی دانشتتتگاه با نگار قرار داشتتتتم .بالخره دیدمش .اومد و ستتتوار ماشتتتین شتتتد .جواهرات مادربزرگش و گرفتم
جلوش .با ذوق گفت:
چطوری گیرش آوردی؟شونه باال انداختم:
تهدیدش کردم بدون اینکه کار به شکایت بکشه .حتی واسه خواستگاری هم راضیش کردمبا تعجب گفت:
جون من؟-جون من
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با ذوق گفت:
وای! عاشقتمسرم و عقب بردم و گفتم:
واقعا؟ اگه میدونستم زودتر راضیش میکردمادام و در آورد و گفت:
روانی نمیخوای راه بیوفتی؟عجله داری؟ریلکس تکیه داد به رندلیش
نهباشه ای گفتم و راه افتادم .همونطور که خیره به جاده بودم نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم:
حاال آماده ای فردا بیایم؟با تعجب برگشت سمتم
فردا؟چیه؟زوده دیوونهریلکس گفتم:
ماهی و هر وقت از آب بگیری تازه ستبا لجبازی گفت:
آقای ماهیگیر من لباس ندارمبرگشتم سمتش و گفتم:
-پس اون چی بود اون شب پوشیدی؟
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لبش و آویزون کرد و گفت
اون فرق داشت .تکراری شد دیگهمنم از اون سمج تر گفتم:
االن میریم میگیرم براتزد زیر خنده .بین خنده هاش گفت:
کدوم آدم دیوونه ای با خواستگارش میره خرید خواستگاری؟خونسرد گفتم:
همین دیوونهبرگشت سمتم و با لحن تهدید آمیز گفت:
دیوونه خودتیآره خب از تو دیوونه ترم وگرنه که تو رو نمیگرفتمعین بچه ها گفت:
از خداتم باشهنبود که االن اینجا نبودی منتظر تاکسی بودیبا رستتتتیدن به یه مرکز خرید این بحو ناتموم موند .با اینکه حورتتتتله خرید نداشتتتتتم ولی همراه نگار مغازه ها رو
میچرخیدم .کاری که هرگز با آرام نمیکردم و همی شه میپیچوندمش .بالخره نگار یه پیراهن انتخاب کرد و پروسه
لباس تموم شد...
آخرای شب بود که برگشتم خونه .مامان رو مبل نشسته بودو گریه میکرد .رفتم کنارش نشستم .چشمش که
بهم خورد گریه ش شدید شد
آرشتتتتتتتام دخترم داره از دستتتتتتتت میره .جلو آینه داشتتتتتتتت به خودش فوش میداد .گر یه میکرد .به زور آرامبخشخوابوندمش
باورم نمی شد حالش تا این حد بد باشه .نمیدونم این آرتان بهش چی گفته که اینطوری شده .بلند شدم و رفتم
تو اتاقش .رو تخت پریشون خوابیده بود
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نشستم کنارش .آروم رداش زدم .پلکش لرزید و چشاش و باز کرد .تو چشاش هنوز می شد اشک و به وضوح
دید .دستش و کشیدم تا بلند شه .آروم بلند شد .با ردایی که معلوم بود از شدت جیخ گرفته بود گفت:
چیشدهکشیدمش تو بغلم .آروم گفتم:
دیگه حق نداری گریه کنی .نمیزارماز خیس شدن پیرهنم فهمیدم داره گریه میکنه .بازوش و فشار دادم
نمیگم گریه نکن؟داد زد:
نمیشه .نمیتونم! از آدمی که مرده انتظار نداشته...پریدم وسط حرفش
داد نزن ببینم .آروم باش! دیگه کنارتم قول میدم مثل قبل نشهخودش و جمع کرد تو بغلم و گریه میکرد .آروم گفت:
میترسم .از آدما میترسمهمونطور که پشتش و نوازش میکردم گفتم:
نترس .هستم پیشتانقد کنارش موندم تا خوابش برد .رفتم بیرون .مامان همچنان گریه میکرد .من و که دید گفت:
آرشام اشتباه کردیم .نباید میزاشتیم خودش زندگیش و اداره کنه .اون فقط بیست سالش بودکالفه از ذهن آشفته م گفتم:
مامان نگران نباش درست میشهمامان بلند شد و جلوم وایساد:
میخوام مرد و مردونه پشت خواهرت وای ستی .اون مگه کی و داره ها؟ مگه بی کسه که هر نامردی بیاد دلش وبشتتتکنه؟ آرشتتتام مرد بزرگت کردم .پدرت مرد بود تو هم مرد باش .غیرت داشتتتته باش .غیرت این نیستتتت که گیر
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بدی شالش و بده جلو .غیرت اینه که نزاری اشکش بریزه .نزاری دلش بشکنه .آرشام مرد بودن سخت نی ست،
مرد باش .از االن هر اتفاقی برای آرام بیوفته تو مقصری چون مواظبش نبودی
بعد رفت تو اتاقش و در و بست...
آرام
حوالی ظهر بود که بیدار شدم .موهای بهم ریخته مو باال سرم جمع کردم و رفتم بیرون .مامان با دیدنم گفت:
یا ابوالفدل این چه سر و وضعیه؟واستته ش جای تعجب داشتتت چون من همیشتته آدم منظمی بودم .و این "بودم"ینی دیگه نیستتتم .رتتبح بخیری
گفتم که مامان به جای جواب دادن گفت:
برو یکم به سر و وضعت برس که هزار تا کار ریخته سرمونکالفه با ردای گرفته گفتم:
چه کاری؟همونطور که زیر گاز و کم میکرد گفت:
امشب میخوایم بریم خواستگاریحورله نداشتم .ایناهم قرار خواستگاری چیده بودن .گفتم:
من نمیامبعد رفتم سمت اتاقم .پشت سرم اومد و با ردای شکایت آمیز گفت:
ینی چی نمیام .خواستگاری برادرتههمونطور که رو تختی و برمیداشتم تا زیرش دراز بکشم گفتم:
خواستگاری من که نیست .خواستگاری برادرمهقبل از اینکه بخوام بخوابم رو تخت رو تختی و از دستم کشید و با کالفگی گفت:
-لوس نشو آرام .هر جور شده میای فهمیدی؟ حاال هم برو دوش بگیر
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بعد از اتاق رفت بیرون .کالفه حوله مو برداشتتتتستتتتتم و رفتم تو حموم .یه دوش ستتتترستتتتری آب ی گرفتم و اومدم
بیرون .مامان یه دست لباس برام گذاشته بود .پوشیدم و دوباره به تختم پناه بردم .مامان با داد گفت:
آرام ذلیل مرده بیا بیرون ببینم .بخوابی من میدونم و توکالفه پوفی کشیدم و از اتاق رفتم بیرون .مامان گفت:
بیا ناهارت و بخور با آرشام برو دسته گل بگیرهمونطور که سیب زمینی سرخ کرده توی ظرف و برمیداشتم گفتم:
پسرت که سلیقه ش خوبه .به من چهبی اشتها سیب زمینی و تو دستم له کردم .انگار میخواست یه جوری من و بکشونه بیرون
ربطی نداره .تو هم باید باهاش باشی .حاال هم بیا ناهار بخور دیر شدپوفی کشیدم و گفتم:
ناهار نمیخورمعصبی گفت:
تو بیجا کردی بیا ببینم از دیروز هیچی نخوردیناچارا نشستم ناهار خوردم بعد آرشام اومد دنبالم رفتیم گل بگیریم...
برای بار دوم رفتیم خواستتتتتگاری نگار و جواب مثبت گرفتیم .ولی باباش زیاد راضتتتتی نبود .قرار شتتتتد بعد از عید
عقد کنن .وقتی برگشتیم خونه قبل از اینکه بخوام برم تو اتاقم آرشام گفت:
کجا؟متعجب از سوالش گفتم:
اتاقمتکیه داد به مبل و گفت:
-حق نداری .بشین
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از مامان و آرشتتام کالفه بودم .حتی فررتتت تنها شتتدنم بهم نمیدادن .نشتتستتتم رو مبل و شتتالم و انداختم اون ور
تر .گوشتتتتتیم و برداشتتتتتتم و بدون اینکه برم تو برنامه ای دوباره خاموشتتتتتش کردم .حورتتتتتله هیچ کاری نداشتتتتتتم و
نمیدونستم چمه .فقط میدونستم حالم با قبل فرق داره و قطعا مامان و آرشام متوجه شدن که نمیزارن تو اتاق
بمونم...
آرتان
تو اتاقم نشسته بودم که مهراد اومد تو:
کی میری؟خسته گفتم:
فردا شب پرواز دارمنشست رو رندلی
کاش نمی رفتی .بری شمعدونیا دق میکننهمونطور که سعی میکردم خونسرد باشم آروم گفتم:
میتونی مراقب آرام باشی؟خندید و گفت:
داداش پرپر شتتتده ی من ،آرام ستتتایه ی من و با هفت تیر نزنه با شتتتمشتتتیر زده حاال من مراقبش باشتتتم؟ نگراننباش آرشام به اندازه یه گوریل پشتشه
خودکارم و انداختم رو میز و گفتم:
سعی کن دل یلدا رو بدست بیاری پوسیدم انقد عروسی نرفتمسرخوش خندید
قول میدم برگشتی کارت عروسیمون و بفرستمتکیه مو از رندلی گرفتیم:
-اگه برنگشتم؟
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نوچ کالفه ای گفت:
آرتان! داداش من ،مگه میشه سرگرد جاوید برنگرده .از پس همه شون برمیاینفسم و بیرون فرستادم و گفتم:
مهراد اونا آدمای خطرناکین دست آخر کار دستم ندنسعی کرد بهم امید بده:
تا اونا بخوان کار دستت بدن مامورا شرحه شرحه شون کردن داداش نگران نباش بادمجون بم آفت نداره .فقطشامپازه ها از پس این قدیه برمیان .تو هم که استاد!
زیر لب کوفتی گفتم .مهرادم مطمئن نبود زنده بمونم الکی امید میداد .منم امیدوار بودم یه بار دیگه هم شتتتتتده
بتونم آرام و ببینم...
پریا
وارد خونه که شدم دیدم مامان هراسون دور و برش میگرده .گفتم:
چیزی شده؟هینی کشید و برگشت سمتم
سکته م دادی دخترببخشید .دنبال چیزی میگردی؟همونطور که توی کشو رو میگشت گفت:
نمیدونم کلید اتاق پرهام کجاستهول شده گفتم
کلید اتاق پرهام و میخوای چیکار؟کالفه گفت:
وای پریا! میخوام تمیزش کنم .خیر سرم نزدیک عیدههمونطور که کالفه سرم و میخاروندم گفتم:
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خب به اونجا چیکار داری نه کسی اونجا میره نه در باز میشه چرا میخوای تمیزش کنی؟خودشتتتم جوابی نداشتتتت .انگار به هر بهونه ای شتتتده میخواستتتت باز پا به اتاق تک پستتترش بزاره .ولی بابا اجازه
نمیداد .چون هروقت مامان وارد اتاق میشد تا چند روز افسرده میشد .همونطور که میگشت زیر لب گفت:
خدا آرام و ذلیل کنه .کاش همونجا که تیر خورد جون میدادلب گزیدم و گفتم:
مامان به آرام چیکاری داری .مفلک که کاری نکرده .دادگاه پرهامم رفتی دیدی تقصیر اون نبودبا حرص گفت:
پرهام اگه زنده میموندم با زجری که آرام بهش داد پرپر میشد .من موندم این دختره چه تحفه ای بود که بهزادذلیل مرده سرش بکش بکش راه انداخت
پوف کالفه ای کشتتتتتت یدم .مامان رفت تو اتاقش و بعد چند دقی قه با لباس بیرون اومد .همونطور که کیفش و
برمیداشت گفت:
من میرم خرید کنم .تو هم بگرد ببین کلید اتاق بچم پیدا میشه یا نهآروم باشتته ای گفتم که از خونه خارج شتتد .از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شتتدم .از زیر تخت جعبه ای درآوردم و
کلید اتاق پرهام و برداشتم .بعد رفتم بیرون .اتاق پرهام رو به روی اتاق من بود .قفل و باز کردم و وارد اتاق شدم.
رو زمین خاک نشسته بود .در کمدش و باز کردم .جعبه ی گوشه ی کمد و برداشتم .خواستم از اتاق بیرون برم
که توی تصتتتمیم ناگهانی جعبه رو گذاشتتتتم ستتتر جاش .تصتتتمیم گرفتم جور دیگه ای اینا رو برستتتونم دستتتت آرام.
شاید چیز بدرد بخوری تو این اتاق باشه .دیر یا زود مامان پیداش میکنه و میریزه دور...
آرام
بازم با تصتتتتمیم مامان از خونه بیرون رفتم؛ البته با آرشتتتتام .زیاد پیش نمی اومد به جز دانشتتتتگاه با آرشتتتتام جای
دیگه ای برم .به جز خرید که اونم با التماس راضی میشد که فقط من و ببره و بیاره .ولی این بار هم مامان و هم
آرشام عوز شدن .دنبال اینن که کارای جدید بکنم .از خونه بیرون برم و با آدما در ارتباه باشم؛ که این عذابم
میده...
آرشام از ماشین بیرون رفت تا بستنی بگیره و من به جز کفشم به هیچ چیز دیگه ای نگاه نمیکردم .فکرم درگیر
هیچی بود .نمیدونستم میخوام چیکار کنم .فقط درگیر خودم بودم...
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گوشتتتیم که زنگ خورد از دنیای درونم بیرون اومدم .نگاهی به رتتتفحه انداختم .با دیدن استتتم پریا تعجب کردم.
دکمه برقراری تماس و زدم:
الو؟سالمسالم .چیزی شده؟رداش و راف کرد و گفت:
ها نه .میخواستم بگم ،چیزه...چیزی شده پریا .اتفاقی افتاده؟نفس عمیقی کشید و گفت:
فردا میتونی بیای خونمون؟گیج شده گفتم:
خونه تون؟آره دیگهدلیل حرفش ونمیفهمیدم
آخه مامانت که...حرفم و قطع کرد:
مامانم نمیفهمه .میای؟ میخوام یه چیزی بهت بدمدر ماشین باز شد و آرشام نشست .همونطور که بستنی و داد دستم آروم گفت:
کیهلب گزیدم و آروم به پریا گفتم:
-من بعدا بهت خبر میدم
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قبل از اینکه جوابش و بشتتتنوم آرشتتتام گوشتتتی و از دستتتتم کشتتتید .نگاهی به رتتتفحه انداخت و با اخم قطع کرد.
شاکی گفتم:
چرا قطع کردیماشین و روشن کرد و گفت:
هزار بار گفتم با این قوم حرف نزنمنظورش این بود دلم نمیخواد ناراحتت کنه ،ولی بازم با شکایت .با بغض گفتم:
بهم گفت برم خونه شونبی توجه به حرفی که زدم گفت:
حاال چرا گریه میکنیآب دهنم و قورت دادم تا بغدم و خفه کنم .آروم گفتم:
میشه برمپوزخندی زد:
همین مونده بری خونه شون مامانش مغزت و بشورهمظلومانه گفتم:
مامانش نیست .میخواد یه چیزی بهم بدهبا حرص نفسش و بیرون داد:
خودم میبرمت .حاال بستنیت و بخور آب شدبا چشای اشکی به بستنیم خیره شدم .آرشام نوچی کرد و گفت:
االن دقیقا واسه چی گریه میکنی؟اینطوری بهتون بگم که خودمم نمیدونستتتتتتتم چرا .اشتتتتتتکای زیادی بود که مدتها پیش نریختن و االن بدون هیچ
دلیلی سرازیر می شن .بغدایی که انقد تو گلوم موندن بخشی از بدنم شدن .شاید هرگز اشک نشن .فقط یه
گوله درد تو وجودم باشن
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*بعدی وقت ها باید سکوت کرد
باید تالمم دریا را درون خود تحمل کرد
باید حرف دل را قورت داد
باید نشست و دید روزگار چه بر سرت می آورد
حتی نمی توان گریه کرد
باید بغض کرد باید دم نزد و سکوت کرد
روی یکی از نیمکتای بام نشسته بودیم .شب تهران از همیشه دلگیر تر بود .آرشام برگشت سمتم:
اگه همینطوری ادامه بدی چیزی ازت نمیمونهبی مقدمه گفتم:
یادته اون دفعه که تا دیر وقت بیرون بودم گفتم کتابخونه م دارم برای کنکور درس میخونم؟گیج گفت:
خب؟با پرهام اینجا بودیمحتی خودمم نمیدونست چی شد که این و گفتم .پوف پر حرری کشید و رو ازم گرفت .آروم گفتم:
عصبانی نیستی؟دلیل حرفام و نمیفهمید .خودمم نمیفهمیدم
مال قبله به االن ربطی ندارهمرف متداد حرفش و گرفتم:
آره .دیگه پرهامی نیست که باهاش دعوا کنیچپ چپ نگام کرد:
-هدفت از این حرفا چیه؟

183

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
هدفی ندارمهمونطور که پا رو پا مینداخت گفت:
پس الل شواینکه آرشام من و نمیفهمید کالفه م میکرد .ناخودآگاه بغدم گرفت .یاد همون شب افتادم
(پرهام بالل کبابی و گرفت جلوم .با نگرانی گفتم
به نظرت اینکه تا یازده شب اینجاییم باعو دردسرمون نمیشه؟پرهام بیخیال خندید:
نه .زنمی هر چقد دلم بخواد میبرمت دور دورچون روانی هستیگازی به باللش زد
واال! اگه روانی نبودم زندگیم و میکردم .نمیومدم توی جیخ جیغو رو بگیرم کهچش غره ای بهش رفتم:
جیخ جیغو خودتینیم نگاهی بهم انداخت
خدایی خودت قداوت کن االن .اگه روانی نبودم با تو اینجا نبودم .عین آدم خوابیده بودمبا تمسخر گفتم:
مثال میخوابی؟ ساعت  ۲ربح تا هزار تا اس ام اس شب بخیر نفرستی سرت و نمیزاری رو بالشچشاش و ریز کرد
میخوای دیگه نفرستم؟با بیخیالی تظاهری گفتم:
-خب نفرست
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خیره نگام کرد تا شرمندگی و تو چشام ببینه
خندیدم و گفتم:
حاال دلت خواست بفرست به من چهسری تکون داد و گفت:
اوهوم این خوبه .راضیم ازتمکثی کرد
آشوب خانومهوم؟از جاش جا به جا شد
خدایی هوم؟حورله مو جمع کردم و با لبخند پر حرری گفتم:
جانملبخند دندون نمایی زد:
نظرت چیه فردا عقدت کنم؟منم در جوابش لبخند حرص درآری زدم:
بابام که من و بهت نمیدهلبش و کج کرد و گفت:
چرا نده؟ پسر به این خوبی ،آقا ،خوشتیپ ،شاخ شمشاد .دیگه بابات چی میخواد؟ اگه به بابات بود که همونروز خواستگاری تو رو میزاشت تو گونی میداد بهمون .معلوم نیست چه بالیی سرشون میاری
لبام و جمع کردم و گفتم:
من خیلیم دختر خوبیم .مشکل اینه که داماد یه نمه خودشیفته تشریف دارن-داماد غلط بکنه .میگن پشت سر یه مرد خوشتیپ یه زن با چماق وایساده
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خندیدم
من اون زنم؟با لحن حرص درآری گفت:
نه تو اون چماقه ایبا قهر روم و ازش گرفتم .با خنده گفت:
حاال ببخشیدجوابش و ندادم .اومد نزدیکم
آشوب پرهام؟
ِ
لبخند جمع و جوری زدم و زیر لب گفتم:
زهر مار .لوساونم با قهر گفت:
ارن از خداتم باشه باهام آشتی کنیبلند شدم و گفتم:
پاشو بریم دیر شدغرغر کنان بلند شد .رداش و پشت سرم شنیدم
همش ضدحال میزنه .خیره سرم قهرما)...با ردای آرشام از دنیای پرهام و خامرات بیرون اومدم:
آرام؟نگاش کردم .گفت:
کجایی؟با بغض گفتم:
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نمیشه برم پیش پرهام؟نه نمیشه .پس ما چی؟هاله ی اشک دیدم و تار کرده بود
تو مامان و نگار و داری ولی من هیچکس و ندارمدستم و گرفت
چرا نداری؟بغدم باعو شده بود ردام آروم شه
دیدی میگن یه نفر که میره انگار هیچکس تو دنیا نیستتتتتت؟ درکش میکنم .جمله ونویستتتتتنده ش و با هم درکمیکنم
رنگ نگاه آرشام تغییر کرد
نمیزارم تنها باشی .دیگه نمیزارم...کاش میشد میگفتم :تنهایی بودن و نمیفهمه ،نبودن کسی که باید باشه تنها دغدغه شه...
*هنوزم عاشق تنهاییهامم
كسی رو تو جهانم راه نمیدم
همین فكرت برای من یه دنیاست
سرابت رو به یك دریا نمیدم*
با استتتترس و عذاب زیاد بالخره رستتتیدیم خونه پرهام .یا خونه ی خانواده ی پرهام .خانواده ای که پرهامی بینش
نیست .نمیدونم برای سردردم چند تا قرص خورده بودم .ولی همچنان سرم درد میکرد .رو کردم به آرشام:
نمیای؟کجا بیام؟ خودت بروشتتتتاید اونم مثل من نمیتونستتتتت بره تو اون خونه .خونه ای که یه روز رفیقش توش زندگی میکرد .پیاده شتتتتدم و
زنگ خونه رو زدم .در باز شتتتتتد .از همین جا خامره ها هجوم میاوردن تو مغزم .وای از داخل خونه .حیاه بزرگ و
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می میکردم و پرهتام و جتای جتای این حیتاه میتدیتدم .از پلته هتا بتاال رفتم .پریتا بتا لبخنتد جلوی در بود .بهش
رسیدم .گفت:
خوش اومدینمیدونم "مرستتتی"م اونقد بلند بود که به گوشتتتش برستتته یا نه ولی با لبخند جوابم و داد و از جلوی در کنار رفت.
وارد خونه شدم .این بار حتی ردای خنده هامون هم تو کل فدا شنیده میشد .پریا ناراحتیم و دید .گفت:
آرام بریم باال یا میخوای یکم بشینی؟سعی کردم خونسرد باشم .آب دهنم و قورت دادم و گفتم:
هر جور راحتیبا دقت کلماتش و به زبون آورد تا ظاهر بیخیالم واز هم نشکونه
راستتتتش گفتم بیای اینجا چون یه ستتتری چیزا تو اتاق پرهام هستتتت که فکر کنم برات مهم باشتتته .چون میدونممامان قراره بندازتشون دور
به زور لبخند زدم و سر تکون دادم:
باشهوقتی مطمئن شد حالم خوبه گفت:
باشه پس بیادنبالش به مبقه باال رفتم .جلوی اتاق پرهام بودیم .پریا در و با کلید باز کرد و گفت:
توی اون جعبه ستو به جعبه ی گوشه ی اتاق اشاره کرد
تنهات میزارمبه ثانیه نرس تیده من تو اتاق نامزد ستتابقم تنها شتتدم .دیگه بوی پرهام تو فدتتا نمی پیچید .فقط بوی گرد و خاک
بود .نگاهم و دور تا دور اتاق چرخوندم .تخت مشتتتکی با رو تختی ستتتفید.کنارش عستتتلی مشتتتکی وکنار در کمد
دیواری پرهام .کل دیوارا عکستتتتتتتای پرهام بود .جاهای خالی یه روزی عکستتتتتتتای من و پرهام بود که مشتتتتتتخصتتتتتتا
برداشتن .من مایه عذاب این خاندان بودم.
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با قدمای لرزون ستتتمت جعبه رفتم جرات باز کردنش و نداشتتتتم .برگشتتتتم ستتتمت کمد و در و باز کردم .لباستتتای
پرهام مرتب آویزون بودن .لباس آبی چارخونه،پیرهن ستتفید ،تیشتترت مشتتکی ،پیرهن رتتورتی که اولین تولدش
که با هم بودیم براش خریدم .نمیدونم چرا بغدم نمیترکید .سخت بود نگه داشتنش تو گلو اونم برای این همه
مدت
شتتیشتته ی ادکلنش و برداشتتتم و بوی ستترد و تلخش و تا اعماق وجودم فرستتتادم .دلم تنگ شتتده بود .دلم برای
دوستتتتت دارماش. ،واستتتته گیر دادناش ،واستتتته دعوا کردناش ،واستتتته بودنش تنگ شتتتتده بود .به نظرم باید داخل
جعبه رو میدیدم .از کمدش دل کندم و برگشتتتم ستتمت جعبه .دو زانو روی پارکت قهوه ای تیره نشتتستتتم .جعبه
رو باز کردم .همه ی اشتتتتتیای داخلش و میشتتتتتناختم .دفترچه ی کوچیک و برداشتتتتتتم و غرق شتتتتتدم تو دریایی از
خامرات
(-پرهام
باز چیهبی ادبمکثی کرد و گفت:
جانمدفترچه رو گرفتم سمتش:
یه شعر توش بنویسفکری کرد و گفت:
من که شعری بلد نیستماخم کوچیکی کردم
ینی چی بلد نیستی؟ ادبیات و تک پاس کردی؟پوفی کشید و گفت:
هر شعری؟سرم و به معنی تقریبا تکون دادم .خودکار توی دستم و گرفت و با خط خوشش مشغول نوشتن شد
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"شتر در خواب بیند پنبه دانه
کچل را حسرت مو هست و شانه"
زدم به بازوش
این چیهبا لبخند گفت
چه میدونم تو دانشگاه یکی از بچه ها تو کتابش نوشته بوددفترچه رو ازش گرفتم .بستمش و دوباره گرفتم سمتش
ولنتاین مبارکگیج نگاهش بین من و دفترچه چرخید
کادو ولنتاین؟دوسش نداری؟دلخور گفت:
خب میگفتی از حافظ مینوشتملبخند حرص دراری زدم:
حقتهآروم گفت:
باشه حقمه)...دفترچه رو باز کردم .هنوز اون شتتعر کوتاه اول رتتفحه بود .انگشتتتم و روش کش تیدم .بقیه رتتفحه ها خالی بود.
دفترچه رو گذاشتم کنار .پاکت نامه رو برداشتم؛ بازش کردم .نوشته هاش و مو به مو حفظم
"آقای مهندس رادمنش من هنوز باهات قهرم فکر نکن با فرستادن گل و بلبل و سنبل میتونی من و آشتی بدی.
در ضتتتمن دفعه ی آخرته رو یه خانوم متشتتتخص که آرام خانوم محتشتتتم باشتتتن آب میریزی .میدونی چقد برای
موهام زحمت کشیده بودم؟ ارن میدونی دستم و با بابلیس سوزوندم؟ نه نمیدونی دیگه .با سطل ماست پر از
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آب وایمی ستی پشت در! بعد آرام خانوم فکر میکنه نامزد جنتلمنش اومده دنبالش تا با هم برن تولد پریا .در و
باز میکنه و لباس خوشتتتگلش توستتتط نامزد جنتلمن آب میره .حاال واستتته من ریستتته میای .حقت بود یه مشتتتت
خوشتگل حوالی رتورتت میکردم تا مامانت با بادمجون زیر چشتت میرزا قاستمی درستت کنه .ارتن من دیگه تا
همیشه ی همیشه باهات حرف نمیزنم .بای بای"
میون بغض به خامرات خوشتتتتمون لبخند میزنم .خامراتی که تل تموم شتتتتد .االن من جونم و میدم تا برگردم به
اون روزا .آخ پرهام .اگه بودی قول میدادم دیگه باهات قهر نکنم
بقیه ی جعبه با شاخه های گل .اوریگامیای کوچیکی که وقتی باهام قهر بود بهش میدادم پر شده بود .بین اونا
برگه ی تا شده ای نظرمو جلب کرد .برگه ای که حکایت از عشق من و پرهام نمیداد
تای کاغذ و باز کردم .خط پرهام برگه رو پر کرده بود
آشوب منمراقب قلب ضتتتعیف و مهربونت باش .مواظب باش هرگز اذیتش نکنی؛ اذیتش نکنن .این تنها بازمانده ی منه.
امروز که تو گفتی از ع شقمون خسته ای باور نکردم .تو چشمات عشق شعله میگرفت .نمیدونم االن که این رو
میخونی چه حس تی داری ولی قبول کن اون لحظه هنوز هم تو قلبت بودم .شتتاید تو بازی با بهزاد دووم نیارم .من
زنده موندم رو تدمین نمیکنم .اما قول میدم هر جا که باشم کمکت کنم تا آغشته ی این بازی دیرین نشی .از
مرف من از بهزاد عذر خواهی کن که با نامردی بهش خنجر زدم .ولی مستتلما این بازی ستترنوشتتت بود .آرام من،
آشوب آرامی که وارد زندگیت می شه خوب نی ست .اما تو با تحکم زندگی رو آرام کن .مثل چشمات ،مثل قلبت.
آرام باش ،مثل همیشه
پرهام"
دنیا رو ستتترم خراب شتتتد .کل اتاق دور ستتترم میچرخید .با رتتتدای بلند زدم زیر گریه .پرهام فهمیده بود که بهزاد
میخواد بکشتش .پرهام هم به راحتی این موضوع رو قبول کرد .پریا هراسون وارد اتاق شد
چی شده آرام چرا گریه میکنی قربونت برم؟بین هق هق گفتم:
پریا پرهام میدونست بهزاد میخواد بکشتشبا تعجب کنارم نشست
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چجوری؟نمیدونمبرگه تو دستم و گرفت و خوند.گفت:
این و باید به آرتان نشون بدی .شاید به درد بخوره نه؟چشمای اشکیم و بستم
فرقی نداره .به هر حال بهزاد اعدام میشه .فقط یه حقیقتی از گذشته سزیر لب وایی گفت .با استرس نگاهش بین من و در میچرخید .گفت:
آرام ،مامان داره میاد تو رو ببینه بل بشو میشه .پاشو عزیزم ،پاشوبی جون پاشدم و جعبه رو بلند کردم .با گریه رفتم بیرون و پله ها رو می کردم .پریا کنارم میومد .آروم گفت
من شرمنده اتم آرام فقط میترسم مامان بیاد .وگرنه میزاشتم حالت بهتر شد بریفقط سری تکون دادم .سرم گیج میرفت .به زور از خونه بیرون رفتم .ارن یادم نمیاد خدافظی کردم یانه
سوار ماشین شدم .آرشام کالفه گفت:
این خاندان ارال عرضه دارن اشک در نیارن؟سرم و گذاشتم رو جعبه تا آروم بگیره
برو آرشام فقط راه بیوفتنفس پر حررتتتتی کشتتتتید و ماشتتتتین و روشتتتتن کرد .با ستتتترعت حرکت کرد .ستتتترم گیج می رفت و وحشتتتتتناک تیر
میکشید .سرم و بیحال از روی جعبه برداشتم و به رندلی تکیه دادم .سرعت ماشین باال بود و حالم داشت بد
میشد .همونطور که اشکام و از جلوی چشمم کنار میزدم داد زدم:
نگه دار .نگه دار آرشام دارم میمیرمماشین و کنار کشید و برگشت سمتم:
-چته چرا داد میزنی؟
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با گریه در ماشین و باز کردم تا هوا بهم برسه .همه ی دنیا برام تیره شده بود .آرشام از ماشین پیاده شد و اومد
ستتتتتمتم .از داشتتتتتبورد بطری کوچیک آبی برداشتتتتتت و گرفت جلوم .ازش گرفتم خالی کردم رو رتتتتتورتم .با تعجب
گفت:
چرا اینطوری میکنی آرام؟ آب و دادم کوفت کنی نه که بریزی رو سر و رورتتبعد خم شد و رندلیم و خوابوند .مره ای از موی جلوی رورتم و کنار زد و گفت:
آروم باش خب؟بعد در و بستتت و ماشتین و دور زد رفت پشتتت رول نشتتستتت .ماشتین حرکت کرد .چشتتام و بستتتم و ستتعی کردم
ذهنم و خالی کنم .از پرهام ،از حرفاش ،از مرگ ظالمانه ش...
***
آرشام
شماره ی امیر و گرفتم .بعد چند بوق جواب داد:
جانم؟خوبیقربانت داداش چیشیده یادی از ما کردی؟بعد از نفس عمیقی گفتم:
آرام و که یادته خواهرم؟ فرستاده بودم مطبتبله بله یادمه ،قرار بود هفته پیش بیاد مطب چیشد؟ هنوز نمیدونه تو فرستادیش پیش من؟دستی به رورتم کشیدم و گفتم:
قدیه موالنی تر از این حرفاست .وقت داری بیارمش اونجا؟فکری کرد و گفت:
راستش چند روزی نیستم ولی شنبه درخدمتمنوچی کردم و گفتم:
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شنبه دیرهچشم بهم بزنی شنبه میاد داداشمشکل اینجاست میترسم تا شنبه دووم نیارهلحنش نگران شد:
در این حد وضعش خرابه؟چی بگمباناچاری گفت:
سعی میکنم چهارشنبه رو خالی کنمسیگارم و از بالکن پرت کردم پایین
ممنون خدافظخدافظی کرد و من قطع کردم .تحمل گریه های مامان و دیدن زجر کشتیدن آرام و نداشتتتم .باید یه جوری حلش
میکردم...
آرام
دو روز بود تو اتتتاقم خودم و حبس کرده بودم .بتته جز گری ته هم کتتاری نمیکردم .در اتتتاق قفتتل بود و هیچکس
نمیتونستتتتتتت بیاد داخل .مامان از پشتتتتتتت در گریه میکرد و خواهش میکرد در و باز کنم .ولی من اونقد بی رحم
شتتتده بودم که به التماستتتای مادرم توجه نکنم .از روی تخت بلند شتتتدم و از روی میز آرایشتتتم دفترچه مو بردارم.
چشمم به آینه و دختر رنگ پریده توش افتاد.
با نفرت به آینه زل زدم..با داد گفتم:
به چی نگاه میکنی؟ به بخت ستتتتیاهت؟ به بالیی که ستتتتر خودت و بقیه آوردی؟ لعنت بهت .لعنت بهت که بهجز نابود کردن کار دیگه ای بلد نیستی...
با گریه جیخ میزدم و عین دیوونه ها با دختر توی آینه دعوا میکردم
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به چه هدفی دنیا اومدی ارتتتن؟ اومدی زندگی این همه آدم و خراب کنی؟ شتتتاید توی عوضتتتی مستتتئول گناهایبهزاد نباشتتتی ولی مستتتئول کشتتتتن پرهامی .مستتتئول هدر دادن عمر آرتانی .آرتان تو این یه ستتتال به جای بازی
کردن با یه آدم سگ مصب میتونست زندگی کنه .تو همه رو بدبخت کردی .پس بیخودی زل نزن بهم
بعد جیغی زدم و گلدون کنار آینه رو کوبیدم بهش .آینه با رتتتدای بلندی شتتتکستتتت و خورده هاش ریخت جلوی
پام .با گریه سر در حال انفجارم و فشار دادم و دو زانو روی زمین نشستم .ردای مامان و می شنیدم که با گریه
آرشتتام و رتتدا میزد .دیگه آب از ستتر آرام گذشتتته .با گریه داد زدم و دستتت گذاشتتتم رو تکه های ش تیشتته .داد و
فریاد مامان و آرشام داشت دیوونه م میکرد .همونطور که تکه ای شیشه رو تو دستم میگرفتم داد زدم:
بس کنید دیگه کالفه ام کردید .ولم کنید .آرام مردانگشتتتتام به خامر فشتتتاری که ناخودآگاه به شتتتیشتتته آوردم زخم شتتتد و خون می اومد .با دیدن خون میون گریه
لبخند زدم .با شتتتیشتتته روی ستتتاعدم اشتتتکال نامعلوم میکشتتتیدم .خراشتتتای کوچیکی که خون از ال به الش بیرون
میزد .تو یه حرکت نوک تیز شتیشته رو محکم روی دستتم کشتیدم .رتدای خنده ی پرهام تو گوشتم میپیچید .به
خونی که داشتتتتتتتت از دستتتتتتتم چکه میکرد لبخند زدم و دستتتتتتتت بی حس و غرق در خونم و بی جون روی زمین
گذاشتم .به تخت تکیه دادم و با ردای خوندن پرهام همراهی کردم
(-اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم
پیدا نکردی کسی رو که با تو هم ردا شه من هستم
اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم
واسه عشقه من کلی سال بعد دله تو لک زد من هستم  ,من هستم من هستم
رو عشقه من حساب کن همیشه
آدم از عشقش که خسته نمیشه
تنها من رو تو ذهنت نگهدار
تا تو بخوای من هستم)
ردام میلرزید و ضعیف شده بود ولی همچنان با پرهام میخوندم:
(-نزدیکه من باشی نباشی
غرقه سکوت شی یا که ردا شی
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هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار
تا تو بخوای من هستم آی من هستم)...
دیگه نه چیزی میفهمیدم نه میتونستم حرفی بزنم .دنیا پشت پلکام تیره و تار شد و من موندم ردای پرهام...
آرشام
با ردای داد مامان از اتاق بیرون رفتم .ردایش شکستن شیشه بلند شد مامان پشت در اتاق آرام گریه میکرد
و ردای جیخ و داد آرام شنیده میشد .چند بار دستگیره رو باال پایین کردم که مامان با گریه گفت:
قفلهبا مشت کوبیدم به در و داد زدم:
آرام در و باز کن که اگه خودم باز کنم زنده ات نمیزارمردای خوندنش و میشنیدم .قطعا دیوونه شده .لگدی به در زدم تا بشکنمش .ولی درباز نشد
عقب رفتم و محکم تر کوبیدم .رتتتتتدای آرام قطع شتتتتتده بود .فقط رتتتتتدای گریه ی مامان و میشتتتتتنیدم .قفل در
شتتتکستتتت و در باز شتتتد .با دیدن رتتتحنه رو به روم شتتتوکه چند قدم عقب رفتم .مامان جیغی کشتتتید و رو زمین
نشست .آرام با رورت رنگ پریده و دستای آغشته به خون رو زمین بود و دورش تکه های شکسته شیشه...
***
رو رندلیا نشسته بودیم و با استرس منتظر به هوش اومدن آرام بودیم .پرستار از اتاق اومد بیرون و گفت:
همراه آرام محتشم؟سر تکون دادم و مامان با گریه نگاهش کرد
بی مارتون به هوش اومده .چون ز یاد بی تابی میکرد یه آرامبخش بهش زدیم .شتتتتتترایط روحی خوبی نداره .اگهبخواین میتونید با روانشناس بیمارستان رحبت کنید.
نفس کالفه ای کشتتتیدم و ستتتر تکون دادم .بلند شتتتدم و از کنارش رد شتتتدم رفتم اتاقی که آرام توش بود و مامان
پشتتت ستترم اومد .آرام با چشتتای اشتتکی نیمه باز خوابیده بود .با خشتتم چشتتم غره ای بهش رفتم و بدون حرف
کنار تختش وایسادم .مامان همچنان گریه میکرد .کنار تختش نشست و موهاش و نوازش کرد
-الهی بمیرم برات دخترم .چی به سرت اومده دورت بگردم
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آرام حرف نمیزد؛ فقط با چشتتتای به خون نشتتتستتتته ش به نقطه ی نامعلومی خیره شتتتده بود .پوفی کشتتتیدم و با
عصتبا نیت از اتاق بیرون زدم و رفتم تو حیاه بیمارستتان .خودکشتی کردنش و حال بدش روانم و بهم میریخت.
رو نیمکت نشتتستتتم .از دیشتتب اینجا بودیم و االن تقریبا نزدیکای رتتبح بود و هوا تقریبا داشتتت روشتتن میش تد.
آرام آرام ِ قبل نیست .تغییر کرده بود .باید هر چه زود تر میبردمش پیش امیر بلکه یه گلی به سرم بزنه...
با ردای منشی ضربه ای به بازوی آرام زدم و بلند شدیم رفتیم تو اتاق امیر.
امیر بلند شد و با لبخند گفت:
خوش اومدیدچشمش به آرام خورد .جلو تر اومد و گفت:
آرام این چه سر و وضعیه؟آرام جوابی نداد .نشتتستتتم رو رتتندلی و تموم ماجرایی که فکر میکردم نمیدونه رو تعریف کردم .امیر هم با دقت
گوش میداد
ینی از وقتی از خونه پرهام اومده اینطوری شده؟آره .اون جعبه ای که باهاش بود و دیدم .یادگار یای پرهام بود .یه برگه هم بود که میگفت میدونه قراره کشتتتتتتتهشه
امیر نگاهش و به آرام سوق داد
تو بگو آرام .چی شده که حالت بدهآرام حرفی نزد .امیر که دید آرام جواب نمیده گفت:
فشار بدی به روحش اومده .میشه بهش گفت یه افسردگی شدیددقیقا رو به روی آرام نشست و گفت:
تا حرف نزنی نمیتونم کمکت کنم .حرف بزن آرامآرام فقط خیره به زمین بود .امیر سر تکون داد و رو کرد به من:
آرشام جان کاری از دست من بر نمیاد .باید بره پیش یه روانپزشکبا اخم گفتم:
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روانپزشک چرا؟ خودت یه کاری بکن دیگهلبخند امید بخشی زد و گفت:
شرمنده .من یه روانشناسم .وضعیت آرام بده .باید زیر نظر یه روان درمانگر باشهبعد بلند شد و رفت پشت میزش .برگه ای برداشت و توش چیزی نوشت .بعد گرفت سمتم
این شماره یکی از همکارامه .دکتر کسرا یزدانی .اون میتونه کمکت کنهسری تکون دادم و برگه رو گرفتم..امیر گفت:
امروز باید آسایشگاه باشه .آدرسش و نوشتم میتونی اونجا پیداش کنیستتری تکون دادم و بعداز خدافظی کوتاه و ستترستتری با آرام از مطب بیرون اومدیم .تا قبل از اومدن به اینجا فکر
میکردم حال آرام اونقدرا هم بد نیستتتت .اما جوری که امیر از وضتتتعیت بد آرام گفت بعید میدونم به این راحتی
ها حالش بهتر شه...
تابلوی آسایشگاه اعصاب و روان و که دیدم فهمیدم وضعیت چقد بحرانیه که امیر آرام و اینجا فرستاده.
وارد سالن بزرگ شدم و از مرد پشت میز سراغ دکتری که امیر گفت رو گرفتم .با دست به اتاقی که انتهای راهرو
بود اشتتاره کرد .دستتت لرزون آرام و گرفتم و با فشتتار کوچیکی بهش فهموندم آروم باشتته .با چشتتمای اشتتک آلود
بهم نگاه کرد .آروم گفتم:
این وضعیتیه که داری برای خودت میسازیراهرو رو می کردیم و پشتتتتتتتت دری که مرد گفت وایستتتتتتتادیم .بعد از مکو کوتاهی تقه ای به در زدم .رتتتتتتتدای
بفرمایید مرد جوونی اومد .در و باز کردم و وارد اتاق شتتدم .آرامم با قدمای کوتاه پشتتت ستترم اومد داخل .مرد قد
بلند و جوونی با روپوش سفید پشت میزنشسته بود .از پشت میز بلند شد و گفت:
خوش اومدیدنفسم و بیرون فرستادم و سعی کردم به خودم مسلط باشم
از مرف دکتر نیکو اومدیملبخندی زد و گفت:
-بله امیر بهم گفته بود
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چند لحظه به آرام نگاه کرد و گفت:
فکر میکنم قبال با هم مالقات کردیم .درسته؟آرام سر پایین انداخت و حرفی نزد .دکتر سکوت اتاق و شکست
خب .بفرمایید بشینیدنشستیم روی رندلیای قهوه ای جلوی میز .دکتر هم روبه رومون نشست .رو کرد به آرام و گفت
خانوم آرام محتشم .درست میگم؟وقتی دیدم آرام جوابی نمیده گفتم:
بلهدکتر به آرام نگاه کرد و گفت:
الزمه حرف بزنید آرام خانوم .باید با هم آشنا شیمجواب سکوت آرام و با یه لبخند داد و گفت:
امیر پرونده ت و برام فرستاد .اسم نامزدت پرهام بود آره؟چشای آرام از اشک لبریز شد .دکتر گفت:
پرهام دلش میخواست زندگی نامزدش بهم بریزه؟لب تر کرد و با ردای لرزون گفت:
پرهام دیگه نیست .تو پرونده ننوشته بود من و تنها گذاشت؟ ننوشته بود من نابود کننده زندگیش بودم؟دکتر خودش و جلوتر کشید و گفت:
آرام تو زندگی هیچکس و به جز خودت نابود نکردی .تو که میگی پرهام رفته .برای آدمی که رفته گر یه فا یدهنداره
با بغض رداش و باال برد:
اون ازم دلخوره .نمیاد پیشم .من و نمیبره پیش خودشبعد برگشت سمت من و با ردای گریون گفت:
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آرشام ،تو بهش بگو برگرده .بهش بگو مگه نگفتی نمیری پس کجا رفتی؟ بهش بگو آرشامبا گریه التماسم میکرد .دستاش و محکم گرفتم و سعی کردم آرومش کنم .به گوشه اتاق اشاره کرد و گفت:
نگا کن .باهام قهره .با دلخوری نگام میکنه .نگا کن چقد چشاش غم دارهدستم و تکون داد و با گریه داد زد:
باهام حرف نمیزنه آرشام .باهام قهر کردهبا نگرانی به دکتر نگاه کردم .دکتر با ناامیدی سری تکون داد و گفت:
متاسفانه مجبوریم بستریش کنیمدستام ی کرد.گفتم:
ینی چی؟ مادر من تو خونه منتظره من آرام برگردونم .منتظره تا با چشتتتتتتتای خودش ببی نه حال آرام مثل قبلشده
از جاش بلند شد و اومد سمتم .کنارم نشست و گفت:
حال آرام فقط اینطوری خوب میشتته .قبل از اینکه شتتروع به رتتحبت کنه فکر میکردم با چند تا دارو و مراقبتدرستتتتتتت میشتتتتتته .ولی آرام تو یه دنیای دیگه ستتتتتتر میکنه .چیزایی میبینه که یه آدم عادی نمیبینه .به نظرم یه
مراقبت درستتتتت مستتتتاله رو حل میکنه .بهت تا فردا فررتتتتت میدم فکر کنی .اگه موافق بودی آرام و بیار اینجا تا
کارای بستریش و انجام بده...
آرام
االن من تو یه زندان به استتم تیمارستتتانم .مزخرفه! انقد روانی شتتده بودم که آوردنم اینجا .نگاه کن من و پرهام.مگه من چم شده؟ نمیفهمم چرا اومدم اینجا
یهو در باز شد و کسری اومد تو .این و میدونم که برادر یلداهه ولی نمیدونم چرا باید این دکتر من باشه؟ لبخند
زد و گفت:
اتاقت خوبه؟نمیدونم چرا ولی حرفی نزدم و فقط با چشم بهش فهموندم خودت چی فکر میکنی .خندید و گفت:
-ببین من کاکرو نیستم که عین سوباسا با چشم باهام حرف بزنی منم بفهمم .رحبت کن
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رو ازش گرفتم و با اخم به گوشتتته ی اتاق که تا چند دیقه پیش پرهام اونجا بود نگاه کردم .کستتتری کنارم رو تخت
نشست و گفت:
با کی حرف میزدی؟یکم مول کشید تا بتونم حرفم و از دهنم بکشونم بیرون:
پرهامابرو باال انداخت:
کجاست این آقا پرهام؟آروم تر از قبل گفتم:
رفتچرا؟خودش فهمید داره با سوال پیچ کردن اعصابم و خورد میکنه
ببین من و آرام ،پرهام دیگه نیست .خوبه که به فکرشی ولی داری به خودت آسیب میزنیخودم میدونم دیگه نیست ،ولی اون میخواد باهام حرف بزنه .کسری گفت:
دلت برای آرتان تنگ نشده؟اخمی کردم و با ردای لرزون گفتم:
ن..نهاین نه ینی چی؟حورتتتتله جواب دادن به ستتتتواالش و نداشتتتتتم .ترجیح دادم مثل همیشتتتته ستتتتکوت کنم .ولی کستتتتری ستتتتکوت و
شکست:
آرام به جای فکر کردن به آدمی که نیست باید آدمایی که هستن و تو زندگیت پر رنگ کنی .یا آرتان یا هر کسدیگه ای .تو باید نبود پرهام و باور کنی
-دلم میخواد برم پیش پرهام .میشه برم سر خاکش؟
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یکم نگام کرد و گفت:
آخه االن که نمیشه ،تو باید اینجا بمونی .از قانون شکنی خوشم نمیادستتتر پایین انداختم و با انگشتتتتام بازی کردم .آخه چرا االن باید پرهام می رفت .من باید واستتته حرف زدن باهاش
التماس یه دکتر و کنم .کسری بلند شد و گفت:
هر وقت خواستی بری تو حیاه به یکی از پرستارا بگو .اینجا هم راحت باش فکر نکن عین سریاالی جنایی درو قفل و زنجیر میکنیم
با بغض گفتم:
دستام و میبندید؟بلند خندید
اگه دختر خوبی باشی نهبعد رفت بیرون و در و بستتت .رو تخت دراز کش تیدم ،به نرمی تخت خودم نبودم .اتاق با اینکه نزدیک عصتتر بود
بازم تاریک و رنگ و رو رفته بود .ماقت موندن اینجا رو نداشتتتتتم .در اتاق و باز کردم و وارد راهرو شتتتتدم .پرستتتتتار
اومد سمتم
کجا عزیزم؟بی توجه بهش سمت در راه افتادم .پرستار دنبالم اومد
میخوای بری تو حیاه؟کاش یکی بهش میفهموند دور و بر من نپلکه .از در رفتم بیرون و وارد حیاه شتتدم .روی یکی از نیمکتا که دور و
برش خلوت بود نشستم .یکی از بیمارای اونجا کنارم نشست:
تازه اومدی؟با اخم رو ازش برگردوندم .دستش و جلوی رورتم تکون داد و گفت:
دختر با تو هم عا!؟جوابش و ندادم .ای بابایی گفت و بلند شد .حورله هیچ کس و نداشتم .فقط پرهام
(-پرهام
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هومپرهامبلهبا حرص گفتم:
پرهامجانملبخند رضایتمندی زدم و گفتم:
جونت بی بالحاال چیشدهدلم میخواد عروسیمون یه کار باحال کنیمفکری کرد و گفت:
خب این کار و که همه میکنن ،بعد از عروسیبا حرص گفتم:
خیلی منحرفی پرهامخندید و گفت:
میدونمنفس پر حرری کشیدم
من دلم میخواد عروسیمون خاص باشهمیخوای شتتتتتتتب عروستتتتتتی که همه مهمونا منتظرن ما نریم تاالر بریم خونه خودمون کارامون و جلو جلو بکنیمهوم؟ هم خاره هم باحال
با جیخ گفتم:
-پرهام!
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ترسیده گفت:
خب اگه دوست داری میتونیم قید آرایشگاه و بزنی تا هم مهمونا منتظر نمونن هم ما کارای باحال بکنیمبا جیخ گفتم:
گمشو ارال عروسی باحال نمیخوامآرتان
جی پی اس و ورتتتل کردم رو لپ تاب..باید مراقب باشتتتم که یه وقت به نهال نزدیک نشتتتن .معلوم نبود میخوان
چه بالیی ستتتر اون دختر بیارن .گوشتتتیم که زنگ خورد دستتتت از ور رفتن با لپ تاب برداشتتتتم .شتتتماره آشتتتنا بود.
جواب دادم:
الو؟ردای گرفته ی آرشام تو گوشی پیچید:
خوش میگذره شیراز؟آرشام خوبی؟ ماموریتهردای پوزخندش رسید:
آره دیگه ،خواهر منم جز ماموریتت بود .خوشحالی االن تیمارستانه؟گیج شده گفتم:
تیمارستان چیه آرشام؟حق داری ندونی اونجا سرت گرمه...بعد داد زد:
تو خواهر من و کشتتوندی تیمارستتتان .میفهمی عوضتی .ازت نمیگذرم .حتی شتتده بقیه عمرم و تو زندان بپوستتمدستم و به خون کثیفت آلوده میکنم .حاال هم گمشو به ماموریتت ادامه بده
بعد قطع کرد .گیج شتتده بودم .داغون شتتده بودم .آرام تیمارستتتان بود؟ نه! نه دروغ محدتته .آرام که حالش خوب
بود .برای اینکه مطمئن شم آرشام اراجیف میگه شماره مهراد و گرفتم .بعد چند بوق جواب داد:
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جانم جناب سرگردمهراد آرام کجاست؟آرشام بهت نگفت؟تو دلم دعا دعا میکردم قدیه چیز دیگه ای باشه
میخوام تو بگینفس عمیقی کشید و گفت:
دیروز بردنش .دکترش کسری ستشوکه دستی به موهام کشیدم و گفتم:
وضعش...نزاشت بگم ،گفت:
نپرس آرتان .فقط میتونم بگم وضعش خوب نیستنمیتونستم تحمل کنم .فقط خدافظی کردم و گوشی و قطع کردم.
احستتاس خفگی بهم دستتت میداد .رفتم کنار پنجره تا یکم هوا بهم برستته .هوا بارونی بود و ستترد..نفس عمیقی
کسیدم .باورم نمیشد .بغض تو گلوم قابلیت انفجار و داشت.
ردای زنگ در و شنیدم .کالفه دستی به رورتم کشیدم و رفتم در و باز کردم .نهال با سر وضع خیس جلو در
بود
اخم ریزی کردم:
این چه وضعشهکنارم زد و اومد تو .با کالفگی گفت:
غر نزن دیگه مهیاردر و بستم و به دیوار تکیه دادم
-هزار بار گفتم اسمم آرتانه .شما لطف کن یه وقت تو ماموریت گاف ندی .اونجا مهیار ردام کن
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نشست رو مبل و گفت:
چیشده بی اعصاب شدی؟اخم کردم و گفتم:
مهم نیستدلخور نگام کرد و گفت:
معلومه که هست .اگه نبود انقد اخم و تَخم نمیکردیداد زدم:
تو که میبینی اعصابم خورده چرا هی سر به سرم میزاری؟ آره حالم خوب نیست .اعصابم خورده .خوبه؟با چشای مظلوم نگام کرد .از حرفم پشیمون شدم .کنارش نشستم
ببخشید حالم خوب نیستفقط نگام کرد .با ردای بغض آلود گفت:
مگه دلت از من پره؟شرمنده گفتم:
نهچشاش پر از اشک شد..آروم گفت:
پس نامردیه .خیلی نامردیدستم و پشت گردنم کشیدم و گفتم:
چجوری میبخشی؟چشاش برق زد
هر چی بگم قبوله؟فکری کردم و با شک گفتم:
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هر چینگاه شیطنت آمیزی بهم انداخت و گفت:
به نریمان بگو من امشب خونه نمیرمبا لبخندی که از لحن شیطنت آمیزش بود گفتم:
شما بیخود میکنید .بفرمایید تشریف ببرید خونهبا اخم گفت:
مهمون نوازی بلد نیستی ها!؟بلدم ولی پیچوندن داداش جنابعالی جزو هر چی نبودبا حرص گفت:
مهیار!یاد بگیر ،اسمم آرتانه!با لجبازی گفت:
من دلم میخواد بهت بگم مهیارکالفه گفتم:
اگه امری نیست بفرما خونهچپ چپ نگام کرد
نگا کن سر و وضعم و .خیسم ،سرما میخورم میمونم دستت ها!؟وااای نهال کشتی من و .خب برو خودت و خشک کنهمونطور که با غر غر بلند میشد گفت
ارتتتتتتن من موندم ننه ات تو رو چند ماه زاییده انقد کم رتتتتتتبری .خب مهلت بده یکم غر بزنم بعد عین مامانبزرگا غر بزن سرم .بعدشم امروز دیدم نریمان داره کامران و تهدید میکنه .میگه اگه تا چند روز دیگه کار و تموم
نکنی جمع میکنم میرم دبی .میدونی که بره دبی بدبخت میشیم
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کالفه گفتم:
نمیزارم بره .تمومش میکنم .تو هم بیخیال نسبت خواهریت باهاش شو و کمک کنسشوار و زد به برق و روشن کرد تا لباساش و خشک کنه.گفت:
بابا مهیار میدونی که من از همه مشتاق ترم اون عوضی و دستگیر کنیسری تکون دادم و گفتم:
امیدوارماوهومی گفت و سعی در خشک کردن لباساش داشت .بی حورله از همه دنیا نشستم رو مبل
این چه وضع خشک کردنه .سریع تر دیگهاه عصبی گفت و سشوار و خاموش کرد
ارن به درک نمیخوامبعد مانتوش و پوشید .همونطور که کیفش و برمیداشت گفت:
بیا ،دارم میرم .میخوام ببینم تو خونه خالی چیکار میکنیای درد .برو به سالمتهمونطور که غرغر میکرد از خونه بیرون رفت و با یه خدافظی در و بست...
آرام
تو حیاه نشسته بودم..مثل همیشه به پرهام فکر میکردم .دختری اومد کنارم رو نیمکت نشست .کالفه چشام
و بستم و سعی کردم رفتار بدی نداشته باشم .دختر گفت:
چرا همیشه تنهایی؟جواب ندادم .لبخندی زد و گفت:
نمیخوام اذیتت کنم .اسمت چیهکالفه چند لحظه نگاش کردم .نگاهش بهم آرامش تزریق کرد .آروم گفتم:
-آرام
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لبخند محبت آمیزی به روم زد:
منم لعیام .چیشده که اومدی اینجا؟موالنیهبا کنجکاوی گفت:
یه بخشش و بگوبی حورله دستم و رو پشتی نیمکت گذاشتم
نامزدم مرده .یه از خدا بیخبری انتقامش و ازم گرفت روانی شدم رد دادم اومدم اینجاستتعی کرد با ترحم نگام نکنه .از ترحم بدم می اومد .این مستتخره اس تت که کس تی که هرگز جات نبوده به راحتی
برات دل بسوزونه .لعیا گفت:
بهت نمیاد آدم روانی باشیناخودآگاه گفتم:
به تو هم نمیادآهی کشید:
چجوری بگم .بعد از مرگ پدر و مادرم برادرم عوز شد .کتکم میزد .اذیتم میکرد...خجالت میکشید بگه .مکثی کرد و با سکوت بهم منظورش و فهموند
ازش شکایت کردم .اون زندانه من اینجاتو سکوت نگاش کردم .لبخندی زد و گفت:
به هر حال کنار اومدم .دوست دارم به آینده فکر کنم .گذشته که چیزی واسه ما نداشتسکوت کردم .نمیدونستم چی بگم .لعیا گفت:
تو کال مثل اسمت آرومی؟قبال نبودمنفس عمیقی کشید و دو تا دستاش و تکیه گاه قرار داد
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درک میکنم .آدما تو زندگی تغییر میکننبعد چشمکی زد
منم انقد فدول نبودم قباللبخندی بهش زدم .دیدم کسری داره میاد سمتمون .لعیا گفت:
اوا دکتر یزدانیکسری بهمون رسید .لبخندی رو به لعیا زد و گفت:
میتونم آرام و قرز بگیرم؟لعیا نگاهی بهم کرد و گفت:
ارال مال خودتون دکتربعد لبخندی زد و بلند شد رفت .کسری با خنده کنارم نشست
دوست پیدا کردی؟همونطور که با ناخونام بازی میکردم گفتم:
به دوست احتیاج ندارمبه رندلی تکیه داد
همه به دوستتتتتتت احتیاج دارن .لعیا هم دختر خوبیه .چند روز دیگه مرخصتتتتتتش میکنیم .به نظر حالش خوبمیاد
فقط با ناخونم بازی کردم .کسری باز گفت:
آرام به نظرم حال تو هم خوبه .فقط یه کم سریع عوز شدی .یه کم بی احساس شدی .شاید احساساتی ترشدی .این بد نیست .آدما اینکار و کردن .آدما سنگدلی رو به همه انتقال میدن .فرقی هم نداره کی باشه
کسری
دوست داشتم تاثیر حرفام و ببینم .میخواستم حالش بهتر شه .میدونستم آرام قبل نمی شه .ولی همه میتونن
یه قدم برای بهتر شدن بردارن .آرام با کالفگی گفت:
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از نصیحت بدم میادخندیدم و گفتم:
اتفاقا منم بدم میاد .ولی چاره ای نیست باید تحمل کنیبعد ادامه دادم به حرفام:
از نظر من تو نه مریدی نه به قول مردم روانی .تو به تنهایی احتیاج داریبا اخم گفت:
خوبه که میدونی و هی تنهاییم و به هم میزنیاز اینکه داشت شروع میکرد به حرف زدن امیدوار شدم .لبخندی بهش زدم
نگفتم ارتبامتت و با بشتتتریت قطع کن .تنها باش .تو خونه شتتتاید مادرت یا برادرت زیاد دور و برت بودن .اینجافررت داری تنها باشی
شاید بیشتر از این بود .خب به هر حال افسردگی داشت .ولی دونستنش به کارش نمیاد
لبخندی زدم و گفتم:
خب من میرم .امشتتب خواهشتتا غذات و بخور حورتتله غر غر پرستتتارا رو ندارم .ینی چی که س تینی غذا رو پرتمیکنی؟
سرش و پایین انداخت .سری تکون دادم و گفتم:
خب خدافظخدافظ آرومی از زبونش شنیدم .بلند شدم و رفتم سمت اتاقم.
وسایلم و جمع کردم و رفتم سمت خونه .مامان چهار بار زنگ زده بود و سرم غر میزد
.به خونه که رسیدم یلدا در و باز کرد و با لبخند مصنوعی گفت:
سالم داداشیاخم کوچیکی کردم و گفتم:
-زهر مار سالم چته باز
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بی حورله گفت:
باز دیوار کوتاه تر از من پیدا نکردنوارد خونه شدم .مامان اومد سمتم و با حرص رو به یلدا گفت:
ذلیل شده تازه اومده از سرکار انقد شکایت نکنمول کشید تا دوباره رابطه شون بهتر شه اما تقریبا شد .یلدا گفت:
عه! خب باز باید به من گیر بدید؟ میگم مادر من ردرا زده لیوان عتیقه ی مادربزرگ رو شکونده حاال شما هیبگو نه پسر من از این کارا نمیکنه .پسر شما مگه پسر پیغمبره که هیچ اشتباهی نمیکنه
چشام و تو کاسه چرخوندم و خندیدم:
خب حاال بسه .بالخره شکسته دیگهبعد رفتم تو اتاقم...
ردای بحو مامان و یلدا رو میشنیدم لباسام و عوز کردم و رفتم بیرون .رو مبل که نشستم مامان اومد کنارم.
با اخم گفت:
هی بهت میگم بهش رو نده .داره از سر و کله من باال میره .دخترم انقد پر رو؟لبخند محوی زدم و گفتم:
چیکارش داری خب فقط یکم شیطونهمامان آهی کشید و گفت:
اون پسره از خدا بیخبر هم کاری کرد روم نمیشه شوهرش بدملب گزیدم و گفتم:
مامان این چه حرفیه .ارن چرا نباید روت شه .یلدا که کار بدی نکرده؛ بعدشم ارال الزم نیست ازدواج کنهمامان گفت
من این و شوهر ندم میمیرم .تا کی بمونه خونه حررم بده .با مبل یکی شده از بس نشسته روشسر تکون دادم و گفتم:
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بهت که میگم بزار به رفیقم زنگ بزنم یه کار براش جور کنه که هم خودش سرگرم شه هم شما حرص نخوریبا ناراحتی شونه باال انداخت:
هر کاری میکنی بکن مهم نیستبعد بلند شد و رفت تو آشپزخونه
رتتدرا و بابا که رس تیدن خونه موج بحو شتتروع شتتد .مثل همیشتته کل کل رتتدرا و یلدا باال گرفته بود و داشتتتن
خونه رو میزاشتن رو سرشون .گوشیم که زنگ خورد بلند شدم و رفتم تو اتاق .از آسایشگاه بود
الو؟ردای خانوم عطایی بود
سالم خانوم عطایی بفرماییدآقای دکتر ،این دختره بود آرام ،آرام محتشم حرف هیچکس و گوش نمیکنه .اینجوری پیش بره مجبوریم ردشکنیم بره
نوچی کردم و گفتم:
ینی چی ردش کنید بره .اگه درست باهاش رحبت کنید گوش میده .چطور حرف من و گوش میده؟خانوم عطایی دلخور گفت:
دست شما درد نکنه آقای دکتر ینی ما کارمون و بلد نیستیم؟کالفه گفتم:
خانوم عطایی چه ربطی داره .آرام یکم بد قلقه قلقش که بیا دستتون به حرفتون گوش میدهیلدا اومد تو اتاق .با دیدن تلفن تو دستم ساکت گوشه ی اتاق وایساد .خانوم عطایی گفت:
میخواستتتم زنگ بزنم خانواده ش .اینطوری که نمیشتته .ده تا پرستتتار جمع کنیم که فقط غذا بخوره .بیستتت تاپرستار بیاریم که بره تو اتاقش .دکتر دارابی گفتن با شما رحبت کنم شاید تونستید یه کاریش کنید
سری تکون دادم و گفتم:
-باشه فردا میام با آرام حرف میزنم شما الکی خانواده ش و نگران نکنید
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وقتی باشه ی خانوم عطایی و شنیدم خدافظی کردم و گوشی و قطع کردم .یلدا گفت:
کی بود؟پرستار آسایشگاهبا شیطنت گفت:
حاال آرام کیه؟نوک بینیش و کشیدم و گفتم:
نمیتونی آتو جور کنی جوجه .آرام یکی از بیمارامهپوکر گفت:
حاال یه سوال پرسیدم هاخندیدم و گفتم:
فقط در این حد میگم که نامزد آرتانهبا تعجب گفت:
آرام ،همونی که تو دادگاه آرمین و قهوه ای کرد؟اخم کردم و گفتم:
بی ادب نشو قهوه ای چیه .آره خودشهبعد از اتاق بیرون رفتم .دنبالم اومد
تیمارستانه؟چشام و بستم و گفتم:
تیمارستان چیه هی میگی تیمارستان؟با کالفگی پاشو زمین کوبید و گفت:
-میگم آرام آسایشگاهه؟
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بلهبعد نشستم رو مبل .یلدا کنارم نشست
چرا؟افسردگی گرفتلب گزید هینی کشید. .بعد آروم گفت:
میشه ببینمش؟نگاش کردم
خانواده شم نمیتوننبا مظلومیت گفت:
خانواده ش که برادر مهربونشون دکتر اونجا نیستابرو باال انداختم و گفتم:
چرا میخوای ببینیش؟لبخند کوچیکی زد
اون بهم کمک کرد منم میخوام کمکش کنم .به این میگن چی داداش من؟ آفرین جبران! میخوام جبران کنمشما دکتری؟ابرو باال انداخت و گفت:
نه ،دخترم .یه دختری که درکش کنه میتونه کمکش کنهاونجا دختر زیاده یکیشون کمکش میکنهلبش و جمع کرد و گفت:
نه خیرم من میخوام کمکش کنمبعد با لحنی که سعی داشت خرم کنه گفت:
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میشه؟پوف کالفه ای کشیدم و گفتم:
+خیلی خب
با ذوق دستاش و بهم کوبید و بغلم کرد
مرسیمنم بغلش کردم و با خنده گفتم:
+لوس
بازوم و نیشگون گرفت و گفت:
ارن قهرمبعد خودش و از بغلم جدا کرد

یلدا
وارد به قول کسری آسایشگاه شدیم .از سالن بزرگ رد شدیم .کسری گفت:
میخوای بیا بریم تو اتاق من بعدا آرامم ببینبا سماجت گفتم:
نه همین االنفقط نگام کرد .پوفی کشید و گفت:
باشهبعد از پرستاری که داشت از اونجا رد می شد پرسید آرام کجاست پرستار گفت:
مثل همیشه توی حیامهکسر نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
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برو تو حیاهچشمی گفتم به سمت حیاه راه افتادم.
وقتی رستیدم نگاهی به دور و بر حیاه انداختم .آرام گوشته حیاه نشتستته بود .رتورتش از قبل الغر شتده بود و
چشماش گود افتاده بود رفتم سمتش کنارش روی نیمکت نشستم .فقط نیم نگاهی بهم انداخت و بعد روشو
برگردوند و به اون سمت نگاه کرد آروم گفتم:
 آرام ..دختر تو اینجا چیکار می کنی؟بهم نگاه کرد یکم بهم دقت کرد و آروم زیر لب گفت:
یلدا؟فکرشو نمیکردم تا اینجا باشی دختر چی اومد به سرتبا اخم گفت:
چرا اومدی داداشت بهت گفت بیای؟حالت مظلومانه به چشام دادم و گفتم:
یعنی چی خب دلم برات تنگ شده بود گفتم بیامبا عصبانیت گفت:
به داداشتتتت بگو دفعه آخرشتتتون اینموری راپرت من و بهش میدن من یه بار دیگه بفهمم همچین کاری کردناز اینجا میرم
خندیدم و گفتم:
خب تو چرا این کارو کردی؟با حرص گفت
چون خوشم نمیاد کسی تو کارم دخالت کنهاونا تو کارات دخالت می کنن مگه؟غمگین گفت:
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تو درک نمیکنی این چیزا رو .حرف زدن با تو بی فایده استلبم و آیزون کردم و گفتم
خب مگه من چی گفتمپرستاری اومد سمتمون رو به من گفت:
خانوم لطفا ً برید .بفرمایید خانوم بفرماییدبا حرص لبام و جمع کردم و گفتم:
خواهر دکتر یزدانی امپرستارش با شرمندگی لب گزید و گفت:
ببخشید شرمنده..فقط ایشون حرف نمیزنن معموالً..وقتتون رو تلف نکنیدبعد نگاه پرحرری به آرام انداخت و از اونجا رفت .خندیدم وگفتم:
تو چیکار کردی که همه اینطوری در موردت حرف میزنن؟آرام با بیخیالی گفت:
من کاری نمیکنمبعد آروم تر گفت:
دیشب بهشون گفتم می خوام برم پیش پرهام نذاشتندستشو گرفتم و گفتم:
مگه پرهام زنده ستمکو کوتاهی کرد و گفت:
آره زنده ست چرا شما اینطوری میکنید خودش دیشب اومد پیشمستتتر پایین انداختم .میتونستتتتم حالش و بفهمم .پرهام نامزدش بود .عاشتتتقش بود .مطمئنم وقتی فهمید آرتان
پلیسه حالش بدتر شد .سعی کردم آرومش کنم
-آرام جان آخه االن پرهام زنده نیست عزیزم .تو باید زندگی کنی به گذشته فکر نکن
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فقط چشاش و بست و کالفه رو ازم برگردوند .بعد از جاش بلند شد و خواست بره .دستش و گرفتم و گفتم:
من نمیخوام ناراحتت کنم .اگه میخوای کسری رو راضی میکنم ببرمت پیش پرهام خب؟نفس عمیقی کشید و گفت:
پارسال همین موقع داشتیم برای سال تحویل سر اینکه خونه ما باشیم یا اونا دعوا میکردیممجبور شدم بگم:
منم پارسال همین موقع داشتم با اون آرمین عوضی میرفتم بیرونبعد شونه باال انداختم
نگا کن .زندگی همه مون تغییر میکنهکنارم نشست و گفت:
زندگی تو جور دیگه ای تغییر کرده .بهتر شده .زندگی من تنها تغییری که کرده بدتر شدنشه .تو چی میفهمیکه من چه روزایی از گریه خوابم برده .چی میدونی که من تو زندگیم چقد سختی کشیدم .زندگی تو سمت بهتر
شتتتتدن تغییر کرده ولی من هر مرف که میرم بن بستتتتته .نه تو نه داداشتتتتت نه آرتان یا آرشتتتتام نمیفهمن من چه
زندگی داشتم .پس سعی کنید خودتون و با من مقایسه نکنید
نمیدونستتتم چی بگم .میدونستتتم وضتتعیت آرام از من بدتر بود .ولی باید درستتت میشتتد .یه مدت فکر میکردم
چیزی باالتر از از دستتتت دادن دخترونگیت نیستتتت .ولی اعتراف میکنم هستتتت .از دستتتت دادن روح دخترونه از
جسم سخت تره .اگه کسری اجازه میداد میتونستم کمکش کنم .حال آرام اونقدرام بد نبود.
به خودم که اومدم از کنارم بلند شتتتتتده بود و رفته بود .پوفی کشتتتتتیدم و بلند شتتتتتدم رفتم اتاق کستتتتتری تا باهاش
رحبت کنم اجازه بده من به آرام نزدیک تر شم...
نهال
دستتتتتی به کبودی روی رتتتتورتم کشتتتتیدم .نریمان وحشتتتتی به قدری دستتتتتش هرز شتتتتده که حتی به حرف کامران
جونشتتتتتم گوش نمیده .به آرتان نگفته بودم .الزم نبود نگرانش کنم .در باز شتتتتتد و کامران اومد تو .مثل همیشتتتتته
چهره ش خشن بود .اومد کنارم نشست .گفت
-چیزیت که نشد؟
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با تمسخر گفتم:
نه تنها چیزیم نشد بلکه آفساید دماغمم راف شدبا حرص نگام کرد و دستم و از رورتم برداشت .با دیدن کبودی روی رورتم اخمی کرد و گفت:
بشکنه دستشزیر لب ایشالله ای گفتم .فشار آرومی داد که آخی گفتم .گفت:
درد داره؟هزار بار به هوش و نبوغش هللا اکبر گفتم:
نه مشکل از رورت منه وگرنه درد نداره .میخوای تو هم امتحان کنی؟با حرص رو ازم برگردوند و از جاش بلند شتتتد .خواستتتت بره بیرون که نریمان اومد تو .با خشتتتم نگاهی به کامران
انداخت و گفت:
گمشو بریم مهیار منتظرهبعد نگاه پر حرری به من انداخت و رفت بیرون
کامران ستتتتری تکون داد و از اتاق خارج شتتتتد .رتتتتدای چرخیدن قفل که اومد فهمیدم نریمان عوضتتتتی آدم بشتتتتو
نیست .پس باید باز دست بوس مهیار شم
شماره ش و گرفتم .تماس که ورل شد بدون اینکه اجازه ی حرفی بهش بدم گفتم:
مهی مهی جان جدت یه کاری کن من از این اتاق درآم بیرون .نریمان وحشی قفلش کردهآروم گفت:
نهال اون دو تا االن میخوان بیان با هم بریم بانک من چجوری کمکت کنم؟نوچ کالفه ای کردم .گفت:
حاال دو ساعت تو اتاق بشینی به شعورت بر میخوره؟با حرص گفتم:
-به غرورم بر میخوره .ارن به چه حقی من و زندانی کرده؟
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ردای نریمان اومد .آرتان آروم گفت:
بعدا باهات حرف میزنم .خدافظبعد ردای بوق پیچید تو گوشی .جد آباد آرتان و مورد عنایت قرار دادم و کپیدم رو تخت .تو روح ننه ت نری...
هینی کشیدم و گفتم:
آخه کره شتر .شعورت کجا رفته! ننه ی نری که ننه ی توعه دختره یولبعد به خامر گیج بازیم کف دستم و کوبیدم به پیشونیم که ردای آخم بلند شد.
گوش تیم و برداشتتتم و رفتم تو تلگرام .چت آرتان و باز کردم و تموم فوشتتایی که به ذهنم میرس تید و مو به مو و ریز
به ریز نوشتم .یه دور چک کردم که چیزی جا نمونده باشه بعد فرستادم
فقط امیدوار بودم موفق شتتتته پوال رو از چنگشتتتتون درآره .می ارزه به زندونی شتتتتدنم تو این خوک دونی .داشتتتتت
خوابم میبرد که ردای نوتیس گوشیم بلند شد .آرتان نوشته بود:
(-انتظار داری برات تعریف کنم چه اتفاقی افتاده؟)
کنجکاوی تموم بدنم و تحریک کرده بود و دوست داشتم همین االن همه چی و مو به مو بشنوم .نوشتم:
(-نه همچین انتظاری ندارم)
خاک نهال خاک .درخت شتتتتتتی الهی آخه چرا چرند می بافی .تو که همین االن همه خاندانت و میفروشتتتتتتی تا
بفهمی چی شده
نوشتم:
(-حاال دوس داری بگو ها)
ایموجی خنده فرستاد و نوشت:
(-فدول .رفتیم بانک کل پوال رو از حسابش کشیدم بیرون)
ایول مهی ایول
(-وظیفه ت بود)
نوشت:
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(-خواهش میکنم)
با یه ایموجی پوکر .بلند خندیدم:
ایول دختر خوب زدی تو برجکشجوابش و ندادم و گوشیم و انداختم اون ور.
ردای جر و بحو کامران و نریمان که اومد فهمیدم اون دو تا کره خر برگشتن .ولی واکنش خاری نشون ندادم
و رو تخت دراز کشیدم
آرام
سال تحویل بود .عید امسال و تو این دیوونه خونه گذروندم .مامان به زور اومد دیدنم .برام غذا آورد و تا نخوردم
ولم نکرد .حالش خوب نبود ولی اقال از من بهتر بود .از حال و هوای خونه میگفت .از نامزدی آرشتتتتام نگار می
گفت که کنسل شده .ولی من محو چین و چروک رورتش بودم..ک ِی این قدر پیر شد؟ من چه جوری نفهمیدم.
همین مور فکر می کردم و تو دلم با خودم حرف میزدم .حتی نمی فهمیدم مامان چی میگه .با رتتتدای مامان به
خودم اومدم:
آرام جان عزیزم یه جوری دکترت و راضی کن زودتر مرخصت کنه .تا کی باید اینجا بمونی؟بهتره اینجادلخور گفت:
میدونی من تو خونه میپوسم؟ حواست هست شب و روز برام نمونده؟ چرا اینطوری میکنی آرام؟بغدش اجازه حرف زدن بهش نمیداد .سر پایین انداختم .مامان بلند شد گفت:
من دیگه میرم آرشام منتظره .انقد اون پرستارای بنده خدا رو اذیت نکن چه گناهی کردن آخهنفستتم و بیرون فرستتتادم .مامان گونه ام و بوس تید و بعد از خدافظی رفت .از تو آینه ی کوچیک گوشتته ی اتاق به
خودم نگاه کردم .دیگه نمیشتتتناختم دختر توی آینه رو .رتتتورتش شتتتباهتی با آرام نداشتتتت .دیگه آرامی نیستتتت.
آروم خوندم:
(-چجوری میذاشتم بمونی و پرپر شی پیشم
ی جوری شکستم شکسته تر از این نمیشم

222

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
عزیزم دارم از نبود تو دیوونه میشم)
دلم پره از این دنیا .دنیایی که آرتان با نبودش ازم گرفت؛ پرهام با عشتتتتقش .دیگه توانی برای تظاهر به دیوونگی
ندارم .من از این آدما نیستم .کاش میفهمیدن .دستم و رو بخیه های ساعدم کشیدم .تو تک تک زخمای دستم
یه کتاب هزار رتتتتفحه ای داستتتتتانه .رو قلبم جای خنجر دوستتتتت و دشتتتتمنامه .دیگه چجوری تظاهر کنم به آرام
بودن .من یه آشوبم .یه آشوب آرام...
ردای در رشته ی افکارم و پاره کرد .کسری اومد تو با لبخند گفت:
ردای قشنگی داریاین از کی پشت در بود؟ سر پایین انداختم .اومد رو به روم وایستاد
آرام ،میخوام باهات حرف بزنمآروم و بی احساس گفتم:
بزننفس عمیقی کشید و حرفش و با دل و جون به زبون آورد:
یه دختر  ۱۸ستتتتاله بود به استتتتم رها .تو محله ی ما زندگی میکرد .هر روز لباستتتتام و اتو میکردم ،موهام و مرتبشتتتتتتونه میکردم تا وقتی از کتابخونه کنار مغازه ی بابام بیرون میاد از کنارش رد شتتتتتتم .اون با یه لبخند دلم و آب
میکرد .دیدار ما فقط همین لبخند و حرفای تو چشتتتتتتامون بود .ولی خودش دنیایی بود .هرروز به بهونه ی کمک
به بابام میرفتم مغازه تا چند ثانیه ببینمش .موج موهای مشکیش و چشمای روشنش دنیام بود
چند روز بعد دیدم رها نمیاد .فکر کردم شتتتتتتاید وقت نمیکنه یا مشتتتتتتکلی پیش اومده .از دوستتتتتتتش پرستتتتتتیدم
کجاست ،گفت داره ازدواج میکنه
رداش لرزید:
آرام اون لحظه انگار یکی تموم رتتتتتتداهای دنیا قطع کرد .پرنده ها دیگه نمیخوندن .ماشتتتتتتینا حرکت نمیکردن.فقط فکر میکردم چرا ،چرا کستتی که من عاشتتقشتتم باید ازدواج کنه .چرا ریتم روزگار با من جور نیستتت .تا چند
ماه افستتتتردگی داشتتتتتم .رها هم از اون محل رفت .رویام تموم شتتتتد ،دنیام بوی غم گرفت .ولی آرام االن میفهمم
زندگی جر یان داره .دارم میبینم بدون رها بدون آدمایی که برام عزیزن باز زندگی لحظه های فراموش نشتتتتتتتدنی
داره .یه خنده ی یهویی ،شیطنت ساده ،لبخند ،موسیقی .اینا ارزش زندگی ندارن؟
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از پنجره بیرون و نگاه کرد .با لحن دلنشینی گفت:
خانوم محتشم زندگی اندازه یه لبخنده .همونقدر کوتاه ،همونقدر دلنشین .فقط باید به چیزی که براش لبخندمیزنی فکر کنی .اون وقت میتونی خوشبختی و لمس کنی
نشستم رو زمین .حرفاش و احساس میکردم .یه حسی تو دلم میگفت آرام تو زنده ای.نگاه کن ،چشمات و باز
کن ،نفس بکش .تو یکی از بنده های همون خدایی
نشست رو به روم .تو چشام نگاه کرد .گفت:
میخوام یه قانون شکنی کنمسوالی نگاش کرد .گفت:
میخوام ببرمت سر خاک پرهامناخودآگاه لبخندی رو لبام شکل گرفت .خندید و گفت:
لبخندم بلدی بزنی؟پشتتتتتتتت چشتتتتتتمی نازک کردم و از جام بلند شتتتتتتتدم .ستتتتتتتاکم و باز کردم تا ببینم چی بپوشتتتتتتم .لباس خارتتتتتتی
نداشتم..همون مانتویی که باهاش اومدم اینجا .کسری با ته مایه خنده گفت:
جلوی در منتظرمبعد رفت بیرون .با ذوق و شتتتتوق لباستتتتام و عوز کردم و رفتم بیرون .پرستتتتتارا انگار در جریان بودن .ولی بازم یه
سری پچ پچ میکردن .رفتم جلوی در ورودی سالن .کسری اونجا منتظر بود .لبخندی زد و اشاره کرد دنبالش برم.
از اون دیوونه خونه بیرون رفتیم و سوار ماشین کسری شدیم.
راه افتاد و گفت:
به خانواده ت امالع دادم .اگه هم پرستاری اومد و چیزی بهت گفت به دل نگیر من از رئیس آسای شگاه اجازهگرفتم
بعد ضبط و روشن کرد .ردای آهنگ تو کل ماشین میپیچید:
(داره میسوزه دلم واسه خودم آخ منه بیچاره
هنوز اسمت میاد میلرزه دلم اسم ِ تو چی داره
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آخه دیوونه ی مغرورمی
ستاره ی پُر نورمی
آخ همه ی جونمی تو
همه ی درا رو بستم
کسیو جا تو نذارم
بیا بی معرفتم تو یه دری وا کن برا من
هر کی میپرسه میگم ُمرده برام این مرفا نیست
میدونی تو دله واموندم ولی این خبرا نیست)
دیگه هیچ حستتتی نداشتتتتم .فقط دلتنگی بود ،ترجیح میدادم بگم دلتنگ پرهامم تا دلتنگ آرتان ،اما دلم واستتته
خیلی چیزا پر میکشید.
کسری حواسش به حالم بود ولی توجه نمیکرد .میخواست تو درد خودم تنها باشم
(چقده تنگه دلم چند شبه که آروم نداره
من حسودیم میشه به هر کی که رد شه از کنارت
آخه دیوونه ی مغرورمی
ستاره ی پُر نورمی آخ همه ی جونمی تو
همه ی درا رو بستم کسیو جا تو نذارم
بیا بی معرفتم تو یه دری وا کن برا من
هر کی میپرسه میگم مُرده برام این مرفا نیست
میدونی تو دله واموندم ولی این خبرا نیست)
رستیدیم .قبال از این که ماشتین و خاموش کنه پیاده شتدم خندید و ستر تکون داد .رفتم ستمت مزار ابدی پرهام.
اونم پشت سرم اومد
رسیدم سر خاکش .رو سنگ قبرش سبزه و گل بود .نشستم رو زمین .کسری با فارله ازم وایساده بود
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 :آروم گفتم
پرهام میدونم االن حالت خوبه .خوشتتحالی ،فررتتت نمیکنی بهم فکر کنی .ستتعی میکنم زندگیم و عادی کنم.میدونم تا االن خیلی ،خیلی عذاب کشتتتتیدم .بقیه رو عذاب دادم .ته عشتتتتق ما جدایی بود .میدونم چه االن چه
اگه زنده بودی من و تو سهم هم نبودیم .دارم سعی میکنم فراموشت کنم پرهام .واسه همیشه...
بغدتتتم و قورت دادم و ستتترم و گذاشتتتتم رو ستتتنگ قبر .فراموش کردنش ستتتخت بود .فراموش کردن کستتتی که یه
روزی دنیام و رنگی کرد،کستتتی که مهر عشتتتقش رو دلمه .چند دقیقه که گذشتتتت ستتترم و بلند کردم.د با رتتتدای
لرزون گفتم:
قول میدم تغییر کنم .بهتر شم ،خب؟ قول میدم بهت سر بزنمبلند شدم .هاله ی اشک چشمام و پر کرده بود.گفتم:
خداحافظ...لب زدم:
تا قیامتچشتتمای ترم و پاک کردم و عقب گرد کردم .کستتری نگاهی بهم کرد و لبخند زد .با هم رفتیم ستتمت ماشتین .زیر
لب گفتم:
همه تونستن منم میتونم...یک ماه بعد
اواخر استتارتم تو دیوونه خونه بود .یلدا هر چند روز یه بار میومد و چند ستتاعت پیشتتم میموند .عادت کرده بودم
به حرف زدن باهاش .زیر و بم زندگی هم و فهمیده بودیم .رتدای در که اومد فهمیدم خودشته .درنیمه باز شتد و
یلدا سرش و از الی در آورد تو .گفت:
میخوام بهت جایزه بدمجایزه؟آره چون دختر خوبی بودیباز داشت مسخره بازی در می آورد .در و کامل باز کرد .با دیدن هلنا نگار و ترانه تعجب کردم
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هلنا مثل همیشه با سر و ردا اومد داخل و یلدا رو کنار زد
وااای الهی بمیرم آرام گاو خودم .چقد الغر شدیبعد بغلم کرد و همونطور زیر لب چرت و پرت میگفت .منم بغلش کردم .ترانه شاکی گفت:
پارسال دوست امسال آشنا آرام خانوماز بغل هلنا جدا شدم و گفتم:
ببخشید که شما سرتون گرمهلبخند زد و کنارم نشتتتستتتت .نگارم آروم یه جا نشتتتستتتت .از اینکه مثل قبل شتتتیطون نیستتتت تعجب کردم .شتتتاید
اثرات همنشینی با آرشامه .رو به ترانه گفتم
چه خبر از آقا کیان ازدواج کردید؟مظلوم سرش و به نشونه نه باال برد
نمیزارن که .بابام هرروز یه بهونه میاره .زد کنسل کرد همه چی ولبخندی زدم .نگار گفت:
نمیخوای بپرسی داداشت چه بالیی سرم آوردهمشکوک پرسیدم:
چه بالیی؟نامزدی و انداخته عقب گفته تا خواهرم نباشه عقد نمیکنیمخندیدم و گفتم:
همه که مثل تو بیشور نیستن..داداشم کمبود آرام و حس میکنههلنا زد به بازوم گفت:
توله تو که حالت خوبه چرا مرخصت نمیکنن؟بعد رو کرد به یلدا
-داداشت تصمیم نداره آرام و مرخص کنه؟
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ردای کسری اومد:
چرا تصمیم دارهکسری جلوی در بود .هلنا ترسیده سر پایین انداخت و زیر لب زهری گفت .کسری رو به یلدا گفت:
بهش بگو داداشت دو روز دیگه مرخصش میکنهیلدا رو به هلنا گفت:
شنیدی دیگههلنا پشت چشمی واسه کسری نازک کرد و با حرص گفت:
خیلی ممنونکسری سری تکون داد و رفت .نگار آروم گفت:
اون مور که تجربیات من ثابت میکنه اینم قامی مرغا رفتهمه خندیدن .هلنا رو به جمع کوفتی گفت و با خجالت روش و برگردوند .ترانه گفت:
د حاال بیا واسه ما ناز میکنهیلدا گفت:
من حاال حاال واسه داداشم زن نمیگیرم ها!نگار گفت:
هیس کن بابا همین بدبخت داره سریع تو رو رد میکنه بری حاال فاز خواهر شوهری میایاز سکوت هلنا معلوم بود یه خبری هست .باید از کسری میپرسیدم .بعد از کلی حرف بچه ها رفتن و من و یلدا
تنها شدیم .یلدا با شوق کنارم نشست و گفت:
آرام بعد از اینکه مرخص شدی باید بری دانشگاه درس بخونی .به مهرادم میگم بسپره یکی برات کار پیدا کنهکه از بیکاری در بیای .بعدشم...
مکو کرد و گفت:
-دلت نمیخواد با آرتان حرف بزنی؟ شاید اون مثل آرتا نباشه
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با ردای لرزون بدون لحظه ای فکر کردن گفتم:
نه!یلدا نفسی کشید و گفت:
باشتتتته .ولی من ولت نمیکنم آرام .نمیخوام مثل قبل عین افستتتترده ها بشتتتتینی تو خونه .چند تا کالس ثبت ناممیکنی ،میریم بیرون ،با اون دوستای خل و چلت حرف میزنی .نباید آرام پارسال باشی
سری تکون دادم و گفتم:
باشه فعال بیخیال نقشه کشیدنیلدا دستم و گرفت
داره شب میشه من دیگه میرم .غذاهایی که مامانت آورده رو بخور دختر خوبی باش شیطونی نکن خب؟دستم و رو هوا تکون دادم
برو شرت کمخندید و سر تاسف تکون داد
من و ببین دارم با کی حرف میزنم .باشه من رفتم خدافظبعد از اتاق بیرون رفت .کاش زودتر با یلدا حرف میزدم .با تموم مشکالتش باز کنارمه...
***
با ردای داد مامان از خواب بیدار شدم:
آرام پاشو دیگه مگه قرار نبود امروز استخدام شیسی سر جام نشستم .یادم نبود امروز روز استخدامه .قراره به عنوان مشاور حقوقی تو یه شرکت بازرگانی کار
کنم .به خامر معرفی مهراد خیلی از شرایطشون مثل مدرک و در نظر نمیگیرن
یه مانتوی بلند مشتتتکی پوشتتتیدم و مقنعه مشتتتکیم و ستتترم کردم .رژ کم رنگی زدم و با ریمل از دیده شتتتدن پف
چشمام کم کردم .کیفم و برداشتم و با عجله به سمت در رفتم .مامان پشت سرم اومد و لقمه ای جلوم گرفت
-بیا این لقمه رو بخور همون یه ذره عقلت اونجا نپره
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ستتتتر تکون دادم و با عجله لقمه رو از دستتتتتش گرفتم .مامان با لبخند نگام میکرد .اشتتتتک تو چشتتتتاش حلقه زد.
وقت احساساتی شدن مامان و نداشتم .گونه ش و بوسیدم و رفتم بیرون .آروم گفت:
اگه بابات اینجا بود...با عجله وسط حرفش پریدم و خدافظی کردم و رفتم...
جلوی در رئیس نشسته بودم یهو گوشیم زنگ خورد .یلدا بود .جواب دادم:
الوآرام آرام رفتی؟کالفه گفتم:
آره االن اونجامنفس راحتی کشید و گفت:
نگران بودم نرسی..ببین مهراد گفت اینا خیلی رو آن تایم بودن حساسن حواست و جمع کنردای منشی اومد
خانوم محتشم میتونید برید داخلخدافظی از یلدا کردم و بدون اینکه منتظر جواب باشم قطع کردم
در اتاق رئیس و زدم .ردای بفرماییدی شنیدم .آروم و پر استرس در و باز کردم .یه پسر حدودا  ۳۰ساله پشت
میز نشسته بود .با دیدنم بلند شد و با خوش رویی گفت:
سالم خانوم محتشم بفرمایید .آرمان کامرانی هستمستتالم کردم .به رتتندلیای جلوی میزش اشتتاره کرد .آروم نشتتستتتم .رو به روم نشتتستتت و برگه ای جلوم گذاشتتت
خودکار و سمتم گرفت و گفت:
این فرم و پر کنیدخودکار و ازش گرفتم و فرم و پر کردم .برگه رو دادم بهش .ازم گرفت و گفت:
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مستتتائل حقوقی به عهده خانوم رتتتابری بود ولی ایشتتتون بچه دار شتتتدن و کمتر میان شتتترکت .بعدتتتی روزا کههستتتتتتن میتونید ازشتتتتتون کمک بگیرین اگه هم نبودن من در خدمتم .در ضتتتتتمن شتتتتترکت ما روی کارای حقوقی
حساسه اگه از پس این کار بر نمیاید بگید تا ما یکی دیگه رو استخدام کنید
با اممینان گفتم:
از پسش بر میامبا همون حالت حدی گفت:
هنوز واسه با اممینان گفتن زوده .شما لیسانس هم نداریدبا ردایی که سعی کردم حرری نباشه گفتم:
میتونستید قبول نکنیدبعد بلند شدم و گفتم:
وکیالی زیادی هستن که از من با تجربه تر و کار بلد ترن..پس با اجازهبعد بدون اینکه منتظر جواب باشم از اتاق بیرون رفتم .داشتم میرفتم سمت پله ها که منشی گفت:
قبولت نکرد؟ معلوم نیست امروز چشه هیچکس و آدم حساب نمیکنهبا کالفگی خدافظی کردم و رفتم بیرون .معلوم نیستتت چه مرگشتته .با اینکه خودش قبول کرده بود اونجا کار کنم
هی بی تجربگیم و میزد تو سرم
آرمان
از رفتارش تعجب کردم با کالفگی برگه رو انداختم رو میزم و شماره مهراد و گرفتم
جانم چی شد؟هیچیینی چی؟ ردش کردی؟ آرمان بهت میگم مدرک نداره ولی شتتتتتتاگرد آرتان بوده .همین االن بگم آرتان بهت زنگبزنه ؟
پوفی کشیدم و گفتم:
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مسئله این نیست من فقط گفتم کم تجربه ای اگه نمیتونی برو اونم عصبانی شد رفتنوچی کرد و گفت:
خب مریدی دیگه من میگم بیارش سر کار تو میری بهش میگی بی تجربه ای .زنگ بزن بگو بیاداخم کردم و گفتم:
خودش رفته حاال من باید التماس کنم برگرده؟ راست میگه وکیالی بهتر از اونم هستنمهراد دلخور گفت:
ارن خودت برو پیدا کن .برای آرامم کار بهتر هست .خدافظبعد قطع کرد
مهراد
ردای زنگ بلند شد .رفتم سمت آیفون .یلدا پشت در بود .شاسی در و زدم .در ورودی هم باز کردم و لم دادم
رو مبل .یلدا با سر و ردا وارد شد:
خاک تو سرت مهراد .یه کار بهت سپردم هانگاش کردم و گفتم:
علیک سالمبا عصبانیت کیف دستی کوچیکش و پرت کرد سمتم .رو هوا گرفتمش .با حرص گفت:
زهر مار سالم .مرگ سالم .خیر سرت رفتی کار پیدا کردی واسه آرام تو شرکت اون رفیقای چلقوز تر از خودت.نمیدونی آرام تازه حالش بهتر شده؟ تازه از اون حالت افسردگی دراومده این حرص خوردنا براش سمه؟
بلند شدم رو به روش وایسادم..با خنده گفتم:
تو حاال عین داداشت نسخه نپیچ .یه سوء تفاهم بودنشست رو مبل و گفت:
من یه فکر بهتر دارم-چی؟

232

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
گروه وکالت و دوباره راه بندازیدپشت گردنم و خاروندم و گفتم:
خب آرتان که نیست مدیریت کنهدستش و تکون داد
بابا به آرتان نیازی نیستتتتتت .خودت و آرام و اون دختره ایکبیری کافیید .حاال این وستتتتتط مستتتتتطا چند تا نیرویجدید استخدام کنید
فکری کردم و گفتم:
بدم نمیگیا فقط باید به آرتان بگم که مدیریتش و قبول کنه .ما که نمیتونیمیلدا پشت چشمی نازک کرد و گفت:
آرتان نباشه فلج میشی ها .هر چی میشه میگی آرتانکنارش نشستم .گفتم:
زیادم به درد بخور نیست همه کارا و من میکنمبا تمستتتخر ستتتر تکون داد .دستتتتش و برد ستتتمت موهاش که ریخته بود جلوی رتتتورتش .آستتتتین مانتوش باالتر
رفت..چشمم به یه کبودی خورد
دستش و گرفتم و آستینش و باال دادم .به کبودی اشاره کردم و گفتم:
این چیه؟رو ازم برگردوند و گفت:
هیچی بابا ول کن عهاخم کردم و گفتم:
با تو ام یلدا این چیه؟سر پایی انداخت و دستش و کشید .نفس پر حرری کشیدم و گفتم:
-باز با ردرا دعوات شده؟
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همونطور که با ناخوناش بازی میکرد سری به نشونه آره تکون داد و با ردای لرزونی گفت:
این دفعه جدی تر بود .چون دیدم با یه دختر بیرون بودرداش ال به الی بغض میلرزید:
این دفعه کسری نبود .از شانس گندم تو خونه تنها بودمدندونام و با حرص به هم فشار میدادم .دستش و کشیدم و بغلش کردم .تعجب کرده بود .تا االن هیچی نگفتم
ولی رفتارم همه چی و لو میداد
موهاش و که نوازش کردم زمان وایستتتتاد و من غرق شتتتدم .تیشتتترتم از اشتتتکاش خیس شتتتده بود .تصتتتور میکردم
چشتتتتتمای بارونیش و .نمیدونم چقدر آرزو کردم زمان نگذره و تا ابد تو همین قستتتتتمت از زندگی بمونم .جایی که
ردای قلبش بلند ترین ردایی بود که شنیده میشد
آرام
تو خیابونا قدم میزدم تا حالم و خوب نگه دارم .گوشیم زنگ خورد ،مهراد بود .بی حورله جواب دادم:
بلهآرام میتونی بیای دفتر آرتانگیج گفتم:
چرا؟خودش نیست باهات کار دارمکالفه گفتم:
ول کن مهرادگفتم بیا مهمهناچارا باشه ای گفتم و قطع کردم و رفتم سمت دفتر کذایی آرتان...
توان رو به رو شتتتتدن با دفترش و نداشتتتتتم .حتی وقتی خودش نبود .جلوی در تابلوی دفترش که نوشتتتتته بود آرتا
آرمان کنده شتتتتتده بود .در باز بود .وارد دفترش شتتتتتدم .میز منشتتتتتی خالی بود رفتم تو اتاق .تموم خامرات یه باره
هجوم آوردن تو ستتترم .میدیدمش که پشتتتت میز نشتتتستتتته بود و ستتتیگار میکشتتتید .میدیدم خودم و که رو زمین
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افتاده بودم .نی نی چشتتتتماش تنها تصتتتتویری بود که از جلوی چشتتتتمام بیرون نمیرفت .مهراد حاال جای آرتان ،یا
استاد آرمانم نش سته بود .یلدا رو رندلی که من اون روز روش نشسته بودم نشسته بود .همونطور که پا رو پا
مینداخت گفت:
تموم شد؟نمیدونم گیج شده بودم یا مست چشمای قهوه ای آرتا
چی؟با تمسخر گفت:
سریالت .دید زدن اتاق دیگهنفس کالفه ای کش تیدم و نشتتستتتم رو یکی از رتتندلیا .بعد این همه مدت عطر آرتا اینجا مونده یا من اینجوری
حس میکنم؟
مهراد گفت:
آرام ،من و یلدا تصمیم گرفتیم یه کاری کنیمسوالی نگاش کردم .گفت
میخوایم دوباره گروه وکالت و راه بندازیمکالفه از سر جام بلند شدم
من نیستمیلدا گفت:
بیخود نیستی ینی چی؟ آرام به نفع خودتهیه بار این کار و کردم تا عمر دارم بسمهمهراد گفت:
فرق داره این دفعهبرگشتم سمتش

235

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
چه فرقی مثال؟مهراد شونه باال انداخت و گفت:
این دفعه ،این دفعه بهتره دیگهتنها چیزی که تغییر کرده منم .من و ببین یه روانی ردی تیمارستتتانیم .من اون دختر ستتابق نیستتتم که حورتلهگروه مزخرفتون و داشته باشم
یلدا بلند شد و دستش و رو شونه م گذاشت
عزیز دلم نزن این حرفا رو .اتفاقا تو قوی تر شتتتتتتتدی از پس این کار بر میای .آرتان کلی وکیل درجه یک معرفیکرده .میتونید یه تیم بزرگ درست کنید
نیم نگاهی به مهراد انداخت و بعد گفت:
فعال برو یکم فکر کن .هر وقت دلت خواست جواب بده خب؟عصبی چشام و بستم .یلدا گفت:
خب پس قبوله..برو..برو خونه یه گل گاو زبونم بخور یکم اعصابت بیاد سر جاش.کم مونده بزنی ما رونگاهم بین جفتشون چرخید .با حرص گفتم:
خبر میدم .خدافظبعد از اونجا بیرون رفتم...
آرتان
گوشی و قطع کردم و دراز کشیدم رو تخت .خبر عفو بهزاد تو کل کالنتری پیچیده بود .هیچکسم نمیدونه دوز و
کلکش چی بود ولی اون مور که مهراد میگه باید بیستتت ستتال حبس بکشتته .بیستتت ستتال برای قاتل روح و روان
آرام من کمه .خیلی کم
پدرم همیشتتته میگفت یه پلیس هرگز نباید بزاره احستتتاستتتاتش به مغزش غلبه کنه .یعنی اگه بگم دلتنگ آرامم
پدرم و ناامید کردم .پرهام راست میگفت .آرام یه آشوب بود .یه آشوب توی افکارم .توی زندگیم
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اگه هیچ وقت آرام و نشتتتتناخته بودم قطعا عاشتتتتق نهال میشتتتتدم .یه دختر پرانرژی ،مهربون همه چی تموم .ولی
االن نهال و با آرام مقایستتتته میکنم .میتونم ثابت کنم وقتی یکی و ببینی تموم دنیا رو باهاش مقایستتتته میکنی.
حتی خودت و
ولی باز دلم نمیخواد وارد زندگی آرام شتتتتتم .این حقش نبود .حقش نبود کستتتتتی که تموم زندگیش و تا پای مرگ
کشتتتونده دوباره باهاش زندگی کنه .دیگه نمیخواستتتتم برگردم تهران .شتتتیراز میمونم .بعد از دستتتتگیری نریمان و
کامران میرم خواستگاری نهال و زندگیم و تغییر میدم .بهتر از عذاب دادن آرامه
در با شتاب باز شد و نهال اومد تو .هول شده با ردایی که با بغض مخلوه شده بود گفت:
مهیار اینجایی؟ فکر کردم نیستیاز رو تخت بلند شدم .لبخندی زدم و گفتم:
ینی چی نیستم ؟ من همینجام .تا هر وقت بخوایسرش و کج کرد و گفت:
همیشه؟با اممینان گفتم:
همیشهبعد دستش و گرفتم و از اتاق بیرون بردم
نشستم رو مبل و گفتم:
خب چی شده؟با بغض گفت:
رفتار کامران عجیب شتتتتتده .فکر کنم داره میفهمه تو اون قاچاقچی که رضتتتتتا فرستتتتتتاده نیستتتتتتی .من میترستتتتتمآرتان..اگه به نریمان بگه چی؟
تو مغزم هزار جور درگیری بود ولی بی توجه به اونا گفتم:
نگران نباش..اتفاقی نمی افته .اگه بفهمن هم به تو کاری ندارنبا چشای اشکی نگام کرد
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پس تو چی؟نفس عمیقی کشتتتیدم و تکیه دادم به مبل .با خودم گفتم من؟ هیچی فوقش مرگه .ولی برای راحت کردن خیال
نهال گفتم:
نهال جان اتفاقی نمی افته .فکر کردی واسه چی اون همه مامور مخفی دور و بر خونه هست؟..به خامر همینموقع هاست
نهال که انگار خیالش راحت شده بود با شجاعت گفت:
من نترسیدما .واسه خودت میگم وگرنه من که ککمم نمیگزهبه بچه بازیاش لبخند زدم .باز رفتم تو خیال آرام و آرامشش .نهال گفت:
چیشد؟چی چیشد؟مشکوک پرسید:
به چی فکر میکنی؟شونه باال انداختم و گفتم:
به هیچیبا شیطنت گفت
البد به حدرت یارت فکر میکنی هان؟بعد با لهجه شیرازی گفت
بگو عامو بگو بچه حافظ عاتلخندی زدم..با حسرت سر تکون دادم
آروم گفت:
همونیه که عکسش زمینه گوشیته؟نگاش کردم .ترسیده دستاش و باال برد و گفت:
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به خدا از قصد نبودرو ازش گرفتم .به رو به روم خیره شدم و گفتم:
آره..نامزدم بودبا تعجب گفت:
باورم نمیشه نامزد داریندارم؛ داشتمبا ناراحتی گفت
چیشد؟شونه باال انداختم و گفتم
تو یکی از ماموریتام یه ریغه سوری خوندیم .نمیدونست همش الکیهردام لرزید .آره خب سخت بود میون بغض حرف زدن
کاش الکی نبودداشت سعی میکرد سوال نپرسه ولی نگاهش پر از کنجکاوی بود .گفتم:
وقتی فهمید که ماموریت تموم شده بود .فررتی نبود بهش بگم دوسش دارمچشام و بستم تا اشکم نریزه .مغزم میگفت ،دیوونه شدی؟ تو که نقشه ازدواج باهاش کشیدی اون که مریض
نیستتتت با کستتتی که عاشتتتق یکی دیگه س ازدواج کنه .ولی دیگه دیر شتتتده بود .حرفام به زبون اومده بود و مغزم
لبریز شده بود
نهال گفت:
تو بازیش دادی؟مغزم کلمه جور نمیکرد .فقط گفتم آره
با بغض گفت:
-یه دختر تنها چیزی که میتونه از پا درش بیاره عشقه .آرتان تو از پا درآوردیش؟
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باز تنها جواب مغزم یه آره بود .اشتتتک نهال باعو میشتتتد به بی رحمی خودم پی ببرم .نهال حتی یک دررتتتد از
حال آرام و درک نمیکنه .من مدیون اشتتتتتتکاییم که آرام ریخته .یه روزی توی زندگیم آه آرام گری بانم ومیگیره.
مطمئنم! نهال اشکش و پاک کرد و گفت:
میتونم با جرات بگم دختری که نه دیدمش نه میشناسمش دیگه اون آدم قبل نمیشهبا چهره ی در هم ،قیافه ی گرفته ،حال داغون نگاش کردم.گفتم:
دو ماه تیمارستان بودنهاب سرش و با گریه به مرفین تکون داد .باز گفتم:
رگش و زده بود .نهال من خیلی بیشور بودم .اون قلبش ضعیف بوددیگه فریاد بغدم بلند تر از ردای خودم بود
من حتی از اون آشغالی که دستگیر کردم آشغال تر بودم .من از خیلیای دیگه که توی زندانن آشغال ترم .ولیحیف دل شکستن جرم نیست .وگرنه تقاص من اعدام بود
بغدش و تو رداش خفه کرد و گفت:
آرتان تو بهترین آدمی بودی که تا حاال دیدم .باورم نمیشه همچین کاری با یه دختر کردیچند لحظه سکوت کرد و گفت:
میخوای باهاش رحبت کنی؟ اگه بهش بگی پشیمونی شاید ببخشتتمهربونی این دختر غیر قابل باوره .گفتم:
حتی اگه آرام من و ببخشتته من نمیتونم خودم و ببخشتتم .نمیتونم یه عمر با عذاب وجدان کنارش زندگی کنم.با این تصور که من باعو شدم بره تیمارستان
سر پایین انداخت .برای عوز کردن بحو گفتم:
شام خوردی؟آروم گفت:
-نه
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زدم به پاش و گفتم:
پس پاشو زنگ بزن غذا سفارش بدهنگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت:
تا حاال به تنهایی فکر کردی؟لبخند تلخی زدم و گفتم:
زیادبا بغض گفت
تنهایی ستتخته آرتان خیلی ستتخت .ستتخت تر از عشتتق ،ستتخت تر از قلب شتتکستتته .ستتخت تر از مغرور بودن.ولی میدونی .من تو تنهایی تونستتتم به قدرت عشتتق..به قلب شتتکستتته به غرور برستتم..تنهایی ستتخت ترین کار
آسونه دنیاست
حرفاش و نمیفهمیدم .دلیل اینکه این حرفا رو میزد و نمیفهمیدم .شاید مغزم بریده
نفس عمیقی کشید و گفت:
آرتان من تو تنهایی حال عاشق دلشکسته رو درک کردم با اینکه هیچ وقت عاشق نبودم..تو تنهایی درد یه آدممغرور و چشتتتتیدم..تنها بودن من و ستتتتاخت..شتتتتاید تا االن حال آرام و حس نکرده باشتتتتم ولی به ستتتتختیش پی
بردم..من تو این تنهایی فهمیدم کستی و ندارم..فهمیدم تو کل دنیا منم و غرورم..فهمیدم عاشتتق خیلیام که هیچ
وقت نبودن
نیشخند زد و گفت:
هیچ وقت نیستنمتفکرانه گفتم:
نمیفهمملبخندی زد که نمیزد بهتر بود
نمیتونی درک کنی .سعی نکن درک کنی..هیچ وقتبعد بلند شد و رفت زنگ بزنه پیتزا بیارن
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آرام
دو هفته ایه که ترم جدید دانشتتگاه شتتروع شتتده و من برگشتتتم .از بقیه عقب تر بودم ولی تعداد واحدایی که بر
میداشتم باعو میشد زودتر خودم و به شرایط قبل برسونم .از شانس گندم مجبور شدم یکی از کالسام و با راد
بردارم .نمیدونم چرا پرتش نمیکنن بیرون .سر کالس نشسته بودم .هلنا این کالس با من بود .کنارم نشسته بود
و تو فکر رفته بود .تنها چیزی که تونستتتتتم بفهمم اینه که هم اون هم کستتتتری عاشتتتتق همن ولی هیچکدوم هیچ
کاری نمیکنن .هردوشون مغرور تر از این حرفا بودن .حرفای بچه ها نظرم و جلب کرد .شقایق گفت:
بچه ها شنیدم استاد آرمان از تهران رفتهامیر گفت
آرمان کیه بابا .مرتیکه پلیس بود..معلوم نبود کدوم دانشتتتجو رو میخواستتتت تور کنه که مجبور شتتتد استتتمش وعوز کنه
نمیدونم قیافه ام چه تغییری کرد که هلنا دستام و گرفت و آروم نوازش کرد و بهم اشاره کرد آروم باشم .نفس با
همون عشوه ی همیشگی گفت:
واای خیلی هیجان انگیزه..اگه باهم ازدواج میکردیم یه داستان دراماتیک میشدهمه خندیدن..علی گفت:
آره اون با تو!عین ازدواج کرگدن و آهوعه .همه میدونن دانشجویی که تور زد کیهکالس ساکت شد
دستتت هلنا رو با اضتتطراب فشتتار میدادم .یه ستتری از بچه هایی که ترم قبل تو کالس آرتان بودیم نیم نگاهی به
من انداختن .علی که پشت من نشسته بود موری که فقط خودم بشنوم گفت:
نگاشون نکن بیخیالهلنا با حرص برگشت سمتش و آروم گفت:
شما اگه فاز نمیپروندی اینجوری نمیشد .ارن از کجا میدونی آرام و استاد با هم بودن؟علی خندید و با همون ردای آروم گفت
-کدوم استاده شریفی شاگردش و هرروز با ماشینش میبره؟
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هلنا گفت:
چه ربطی داره شاید راننده شخصیش بوده..فدولسعی کردم به حرفاشون توجه نکنم و جزوه رو مرور کنم تا ذهنم و از این ماجراها دور کنم..ولی سخت بود
راد با تیپی رستتمی وارد کالس شتتد .حدتتور غیاب کرد و درس و شتتروع کرد..با حورتتله ستتر بر ترین حالت ممکن
توضیح می داد .درسش که تموم شد گفت:
میخوام از این درس امتحان بگیرم..کتابا و جزوه هاتون و جمع کنیدهمین و کم داشتتتتم .خیلی از درستتتش فهمیده بودم که بخوام امتحان بدم .هلنا با استتتترس ناخونش و میجویید.
پوکر کتابم و جمع کردم و گذاشتم تو کوله م .برگه ها رو پخش کرد..به من که رسید گفت:
پاشوبا استرس نگاش کردم که گفت:
بجنبنمیفهمیدم چرا باید بلند شم..گفتم:
کاری دارید؟سر تکون داد و گفت:
الزم نیست توضیح بدم..جلوی در وایسا تا من بیامبعد بدون اینکه منتظر جوابم باشه از کنارم رد شد تا بقیه برگه ها رو پخش کنه .با استرس از جام بلند شدم و
رفتم بیرون .ردای پچ پچ بچه ها استرسم و بیشتر میکرد .اگه اینا اینجا نبودن کاری میکردم حرف زدن با من و
یادش بره ولی ناچارا رفتم جلوی در کالس وایستتادم..بعد چند لحظه خودش اومد .به دیوار تکیه دادم..با فارتتله
ی کمی ازم وایساد و گفت:
یادته بهت چی گفته بودمسعی کردم پررو باشم
مو به موابرو باال انداخت و گفت:
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خب .خوبه..شنیدم نامزدیت با آرتان بهم خوردهکوله م و تخت سینه ش گذاشتم و هلش دادم اونور .همونطور که میرفتم سمت پله ها گفتم:
به جنابعالی مربوه نیستتتتتتت .دارم میرم دفتر رئیس دانشتتتتتتگاه .میخوای بیا..نمیخوای برگه ی اخراجت و میارمخدمتت
بعد با ستتتتترعت رفتم پایین .دنبالم نیومد .منم رفتم دفتر مرادی و فرم شتتتتتکایت پر کردم .بر خالف انتظارم گفت
حدود چند هفته پیگیری شتتتکایت مول میکشتتته و این که باید چند تا از دانشتتتجو ها امدتتتا کنن .که نگار هلنا و
ترانه گزینه های مناستتتتبین .قید کالس راد و زدم .چون کالس دیگه ای نداشتتتتتم از دانشتتتتگاه بیرون رفتم .آرشتتتتام
جلوی در بود .مثل همی شه زود اومده بود .خواستم برم سمت ماشین که کسی ردام زد .برگشتم سمت ردا.
کامرانی رئیس اون شرکت بازرگانی بود .اینجا چیکار میکرد؟..گفتم:
بفرمایید؟سالم خانوم محتشمسالم بفرمایید؟معلوم بود دلش نمیخواست حرفش و بزنه..ولی گفت:
اون روز حالم خوب نبود..شما هم زود عصبانی شدیداین بشر مغرور ترین آدم کره خاکی بود .اخم کردم و گفتم:
عذر خواهی کردید؟دستش و تو جیبش برد
بستگی داره شما چی متوجه شده باشیدکوله م و جا به جا کردم و گفتم:
من بخشیدمتون با اجازهخواستم برم که گفت:
فردا میاید شرکت؟برگشتم سمتش و گفتم:
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نه خیرفارله ی بینمون و می کرد و گفت:
حرفم و یه بار میزنم فردا شرکت میبینمتون .دلم میخواد به کارتون پای بند باشیدبعد رفت .آوای حرف آخرش مثل روز اولی که ستتر کالس آرتان بودم بود .دلم میخواد ستتر کالستتم به درس گوش
کنید .دلم میخواد به کارتون پایبند باشید .لبخندی به حرفای مزخرفم زدم و رفتم سمت ماشین آرشام
سوار که شدم قیافه ی برج زهرمار برادر بزرگم و دیدم .عجیب نبود..بود؟ سالمی کردم که گفت:
پسره کی بود؟بی حورله گفتم:
رئیس اون شرکته که میخواستم توش کار کنمسواالی موشکافانه ش و شروع کرد
دم در دانشگاه چیکار میکرد؟شونه ای باال انداختم و گفتم:
نمیدونمجوری که انگار میخواست بفهمونه خر خودمم نگام کرد و گفت:
که نمیدونی..اونم سینه سپر میکنه راحت باهات حرف میزنهکالفه و عصبی کوله مو زدم به بازوش و داد زدم:
کالفه ام کردی .هر غلطی دلش خواستتتتتتت میکنه تو چرا اینطوری میکنی .میخوای بهونه بگیری ماشتتتتتتین و بدهخودم میرم میام
با عصبانیت مشتی به فرموند زد و گفت:
بیخود کرد هر غلطی دلش خواست بکنهیهو ترمز کرد و وا رفته گفت:
-نگار!
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گیج گفتم:
نگار چی؟ملبکار نگام کرد
جا گذاشتیمشزدم زیر خنده
اینجوری میخوای زن بگیری..دو روز نشده گمش میکنیهمونطور که دور میزد با لحنی که سعی کرد جدی باشه گفت:
زهر مار .تو اگه با پسره الس نمیزدی اینطوری نمیشدجلوی در دانشتتگاه ترمز کرد .خواستتتم اعتراضتی کنم که در باز شتتد و نگار عصتتبانی نشتتستتت تو ماشتین .با جیخ
شروع کرد به غر زدن:
شتتتما خجالت نمیکشتتتید دو تایی من و ول کردید رفتید؟ من دو ستتتاعت یه لنگه پا جلو در دانشتتتگاه وایستتتادم.هلنا میگه برستتتونمت ،ترانه میگه بیا با کیان بریم ،من گاو میگم نه نامزد گاو تر از خودم دیر کرده االن میاد .نگو
خواهرش و سوار کرده داره میره .کی یادت افتاد؟ وسط راه فیلت یاد هندوستون کرد؟
از آینه نگاش کرد و گفت:
چقد حرف میزنی..آروم باشبا حرص جیخ کوتاهی زد و از پنجره به بیرون خیره شد
دو ماه بعد
گروه وکالت راه افتاده بود و همزمان تو شرکت آرمان کار میکردم .این دوماه پر از اتفاقای خوب بود .نگار و آرشام
یه عقد و عروسی کوچیک گرفتن و رفتن سر خونه زندگیشون .ترانه و کیانم بعد از رضایت پدرشون برگشتن سر
خونه اول و عقد کردن .عروسیشون سال بعد بود .کسری و هلنا ولی هنوز تن به با هم بودن ندادن .بهترین خبر
خواستگاری مهراد از یلدا بود .خوشحالم که یلدا بعد از این همه سختی داره ازدواج میکنه .به خصوص با کسی
که از گذشته ش خبر داره .زندگی من هنوز مثل یه دریا بود .پر از موج ،پر از سختی ،ولی آروم .انگار قصه ی من
هنوز به سر نرسیده .کالغ قصه گو هنوز داره داستان و میچرخونه
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با ردای منشی به خودم اومدم:
خانوم محتشم جناب کامرانی میخوان شما رو ببینندسری تکون دادم و باشه ای گفتم .منشی رفت و من از پشت میز بلند شدم .پرونده هایی که باید تحویل آرمان
میدادم برداشتم و رفتم سمت اتاقش .در زدم..بیا تو رو که شنیدم در و باز کردم .آرمان گفت:
میخوام یه کاری برام کنیبگوگوشیش و درآورد و گرفت سمتم
به این شماره زنگ بزن بگو نامزدمی دیگه بهم زنگ نزنهبا چشای گرد شده نگاش کردم .سری به نشونه چیه تکون دادم..گفتم:
چرا باید بهش بگم نامزدتم؟یه ابروش و باال انداخت و گفت:
دور برت نداره یه دختر مزاحمه..الزم نیست به همه بگی کهاز کجا معلوم به همه نگهدستش و کوبید رو میز و گفت:
فوقش به مامانم میگه که خودم درستش میکنم..بگو بهشپوف عصتتتبی کشتتتیدم و گوشتتتی و از دستتتتش گرفتم .دکمه تماس و زدم..بعد چند بوق رتتتدای دختری پیچید تو
گوشی:
الو آرمان؟جدی گفتم:
سالم خانومجا خورده گفت:
-سالم شما؟
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نگاهی به آرمان انداختم و گفتم:
بهتره من بپرسم شما؟چی میگی خانوم .من زنگ زدم به گوشی آرمان..تو کی آرمان میشی؟نامزد آرمانخودش و به نفهمی زد
نامزد آرمان چیه؟اخمی کردم و گفتم:
آخی نمیدونی نامزد یعنی چی؟ بهتره دیگه به آرمان زنگ نزنی وگرنه بد میبینیبا ردای گریون گفت:
به آرمان بگو خیلی نامردهپوزخندی زدم و گفتم:
حتما..خدافظبعد قطع کردم
آرمان با تحسین گفت:
دمت گرم عالی بودلبخند محوی زدم و گوشی و گرفتم سمتش .از دستم گرفت
خب امر دیگه؟از پشت میز بلند شد و اومد سمتم..رو به روم وایساد و گفت:
نمیخوای بگی مرسی که من و جای نامزدت جا زدی؟قیافه مو جمع کردم
-چه خودشیفته .حاال کی بود؟

248

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
همونطور که نگاهش حرکات رورتم و دنبال میکرد گفت:
دختر خاله م .یکی از خامرخواهامهرورتم و عقب بردم
چه بی سلیقه انعقب تر رفت و ژست رسمی گرفت:
مگه من چمه؟نگاهی به سر تا پاش انداختم .موهای قهوه ایش و باال برده .یه پیرهن جذب مشکی و کت موسی و شلوار کتان
موسی .دروغ چرا نمیشد ازش ایرادی گرفت
لبخند محوی زدم و گفتم:
چی بگم واال اونی که باید بپسنده که من نیستمپوکر رفت نشست پشت میزش .چند لحظه به پرونده هایی که آورده بودم نگاه کرد و گفت:
دستور پرداخت بدهی و بدم؟نشستم و گفتم
آره دیگه .فقط ،آرمان؟سر بلند کرد و سوالی نگام کرد
میشه من یکم زودتر برم .یلدا میخواد یه سری از کارای عروسی رو بکنهچند لحظه نگام کرد و گفت:
باشه برولبخندی زدم و تشکر کردم از جام بلند شدم..بعد از اتاق خارج شدم
آرمان
از حسی که شکل میگرفت میترسیدم .از چیزی که اتفاق می افتاد میترسیدم .نزدیک شدن بهش برام سخت
بود ،مخصورا وقتی میدونستم یکی تو دنیاشه .میدونستم اون هنوز آرتان و دوست داره
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گوشیم زنگ خورد .مامان بود .جواب دادم:
الوبا گریه گفت:
آرمان سحر چی میگه .دختره کیه؟نوچی کردم و گفتم:
مامان بالخره که باید یه جوری از خودم جداش می کردمبهت میگم دختره کیه؟همکارمه مامان..بهش گفتم الکی به سحر بگه نامزدمهتو فکر آبروم و نکردی؟ من جواب خاله ت و چی بدم؟ بگم پسرم نامزد کرده به کسی نگفتم؟کالفه گفتم:
هر چی میخوای بگو فقط سحر دیگه دور و بر من نیادپر حرص گفت:
نمک نشناسی دیگه .دختره مگه چیش بده؟نمیدونم..فقط نمیخوام دور و برم باشه..مامان ول کندلخور گفت:
باشه .برو با همکارت خوش باش .خدافظتا خواستم چیزی بگم قطع کرد .کالفه م از این روزا
نهال
گوشی آرتان و برداشتم .اثر انگشتش و که به چسب چسبیده بود روی دکمه ی هوم گذاشتم .دمت گرم نهال
باز شد .کارم اشتباه بود خودمم قبول دارم .ولی دلم میخواست کمکش کنم .رفتم تو مخامبین گوشیش .گشتم
تا اسم آرام و پیدا کنم .اسم آشوب آرام نظرم و جلب کرد .زیر لب گفتم:
-آشوب آرام؛ آشوب آرام آرامه؟
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هرچی باداباد .شتتتتتماره رو تو گوشتتتتتیم وارد کردم و ستتتتتیو کردم .بعد از مخامبین آرتان بیرون اومدم .تا خواستتتتتتم
خاموشش کنم ،ردای آرتان اومد
پیدا کردی؟هول شده گوشی و خاموش کردم و برگشتم سمتش
چی و؟دست به سینه رو به روم وایساده بود
همون که دنبالشیکف دستم عرق کرده بود .با لکنت گفتم:
نت..نه..آ..آرتان..منت..مندستش و باال آورد و گفت:
بسه .تو هم از اونایی؟نفسم بند اومده بود
از کدوماتو چشام زل زد و با جدیت گفت:
همون داداش بیشرفت و رفیقشهاله ی اشک لعنتی نمیزاشت ببینمش
آرتان نهپوزخندی زد و گفت:
حدس میزدم..من و بگو فکر کردم بی گناهیسر پایین انداختم .نمیتونستم از خودم دفاع کنم .بی توجه به حالم و با بیرحمی بی سابقه گفت:
آدم دو رو زیاد دیدم..ولی کسی که در عین حال بتونه هردو روش و نشون بده نهنمیدونستم چی بگم .اون من و یه خائن میدونست دیگه چی داشتم بگم .اومد جلوتر و گفت:
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تو کسی بودی که فکر میکردم با اون لعنتیا فرق داری .ولی نداشتی..تو هم از جنس همونایینمیتونستتتتم گریه نکنم .من فقط میخواستتتتم شتتتماره آرام و پیدا کنم .میخواستتتتم به عشتتتقش برستتتونمش .این
اشتباهم بود؟ با ردای گرفته گفتم:
آره منم از جنس اونام..منم عوضتتتتیم .منم یه آدم پستتتتت و لجنم .تو که یه پلیستتتتی ،یه وکیلی هنوز نتونستتتتتیدرست آدما رو قداوت کنی .منم انتظاری ندارم
بعد کیفم و از رو مبل برداشتم و از خونه بیرون زدم
آرتان
تند رفتم .مغزم داشت از جا کنده می شد .اینا چی بود بهش گفتم .نشستم رو مبل و سرم و بین دستام گرفتم.
نهال از گوشیم چی میخواست؟ ینی تهمتایی که بهش زدم درست بود؟ گوشیم و برداشتم .برنامه ای که باز بود
مخامبین بود .چی میخواستتت ازش؟ یاد آرام افتادم .اون روزی که داشتتت گوش تیم و میچرخید .اون حق داشتتت،
همه چی مشکوک بود..ولی نهال چرا باید اینکار و میکرد؟
عصبی گوشیم و انداختم رو مبل کنارم .یهو زنگ خورد .مهراد بود
الوآرتان کی میای تهرانفرداایول داداش باورم نمیشد واسه عروسیم بیایسعی کردم ردای کالفه م و بروز ندم:
مگه میشه عروسی داداشم نیامسرخوش خندید
میام فرودگاه دنبالتنمیخواد-ناز نکن میام
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به سقف خیره شدم و آروم باشه ای گفتم .مهراد چرت و پرتاش و گفت و من فکر میکردم تو اون عروسی آرامم
هست؟
***
مهراد من و رسوند خونه ی پدریم .وارد که شدم مامان با قربون ردقه به استقبالم اومد .از همون لحظه ی اول
میدونستم قراره چی بشنوم .چیزی که سر میز شام بحثش باز شد:
آیسان خیلی دوست داشت ببینتتنگاش کردم
خدا رو شکرتو چی؟کالفه گفتم
مامانبابا چپ چپ بهش نگاه کرد .مامان اخم کرد و گفت:
چیه؟ قبال که میگفتی ماموریت دارم بریم خواستتتتتتگاری فرمالیته .گفتیم باشتتتتته .گفتی بهم بگید آرتا ،فامیلیمآرمانه .گفتیم خیله خب .دختره رو آوردی تو این خونه دم نزدم .نامزدی فرمالیته ت و ریختی به هم بازم هیچی.
االن چی میگی؟ بالخره که باید ازدواج کنی .ارن کی بهتر از آیسان؟
سعی کردم چیزی نگم .بابا گفت:
خب نمیخواد ازدواج کنه چرا اینطوری میکنیمامان دلخور گفت:
من باید با آرزوی دیدن نوه م بمیرم .همه ی همسن و ساالش بچه هفت هشت ده ساله دارن .پس کی نوبتآرتان من میشه
برای تموم کردن بحو گفتم:
میشه مامان ،میشه بیخیالولی خودم میدونستم با این شرایط عمرا اگه بشه
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آرام
یلدا با ذوق از جا بلند شد و از تو آینه به خودش نگاه کرد .با ذوق چرخید و گفت:
آرام این دافه کیه تو آینهخندیدم و گفتم:
خودشیفته .بدو االن شاهزاده سوار بر اسب سفید میادبا نیش باز گفت:
شاهزاده سوار بر مزدای مشکیلبخند رو لبم ماسید .مزدای مشکی؟ مگه مهراد مزدای مشکی داره؟
آرایشگر گفت:
خانوما داماد اومداز پنجره به بیرون نگاه کردم .آره مزدای مشکی بود .ولی نه هر مزدای مشکی؛ مزدای مشکی آرتانبود! مطمئنم.
با چهره ی در هم به ماشین گل کاری شده نگاه میکردم .یلدا زد پس کله م و گفت:
به چی نگا میکنی بیا کمک کن تا پایین ضربه مغزی نشمسری تکون دادم و لبخند مصنوعی زدم .با هم از آرای شگاه بیرون رفتیم .مهراد با کت شلوار موسی که به تنش
نشتتتتستتتتته بود و دستتتتته گلی با گالی رز قرمز جلوی در بود .نیش یلدا باز تر از این نمیشتتتتد .با دستتتتتور فیلمبردار
دست به دست هم سوار ماشین شدن و راه افتادن .ماشین فیلمبردارم دنبالشون رفت .منم سوار ماشین شدم
و رفتم سمت تاالر .دعا میکردم آرتان امشب اونجا نباشه
عروسی رسما شروع شده بود .بعد خطبه ی عقد و مراسمات بعدش همه چی از حالت رسمی در اومد .رقص و
آهنگ .خانواده پرهامم دیدم که اومده بودن .خب پرهام و مهراد با هم دوست بودن.
امشتتب انگار شتتب من نبود .عالوه بر این آرتانم اون دور و بر دیدم .کاش چشتتام اشتتتباه میکردن ،کاش نبود .به
نظر عقالنی نیستتتتت که بگم مثل همیشتتتته خوشتتتتتیپ بود .اون آرتا نیستتتتت .اون یه آدم غریبه س که من حتی
نمیشناسمش
کسی کنارم نشست .نگاهش کردم .آرمان بود:
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تنهاییلبخندی زدم و گفتم:
خیلی وقته تنهامفقط نگام کرد..یکم مکو کرد و گفت:
رقص هستی؟جو اینجا جوری بود که نمیدونستم چی بگم .اگه خانواده پرهام ببینن چی؟ به تو چه .پاشو .بزار ببینن زنده ای
به خودم که اومدم دستم تو دستش بود .همین که پاشدم دستی دست آرمان و از دستم کشید .راحب دست
آرتان بود .نگاهش کردم .چند ماهه که ند یدمش؟ نگاه تهد ید آورش اجزای رتتتتتتورت آرمان و دنبال میکرد.
کش تیدش کنار .چیزی تو گوشتتش گفت و بعد اومد ستتمت من .خواستتت دستتتم و بگیره که ناخودآگاه دستتتش و
پس زدم .ولی اون با خشتتتونت دستتتتم و کشتتتید و با خودش به بیرون ستتتالن برد .از پله ها پایین رفت و گوشتتته ی
سالن بزرگ جلوی در وایساد .هولم داد سمت دیوار و راف زل زد تو چشام .قبال گفته بودم تو قهوه ای چشاش
رگه های عسلی روشنم هست؟
بهت نگفتم هنوز تو یه جا که هستی .که عطرت میپیچه..که رنگ چشات جلوی چشامه .باید تو چشم خودمباشی
نفسم با مکو باال می اومد .گونه هام داغ شده بود .چشام از اشک پر شده بود
ما هیچ ربطی به هم نداریمهمونطور که نگاهش روی رورتم میرقصید با جدیت رداش گفت:
آره ،ما ربطی به هم نداریم .ولی قلبامون دارن ،تو شتتتتتتناختی از آرتان نداری .ندیدیش ،نشتتتتتتناختیش .ولی اینآرتان موج موهاتم حفظه
نه تو من و نمیشتتناس تی .آرامی که  ۲ماه تیمارستتتان بوده .آرامی که ستتر مرگ و به زندگیش باز کرده آشتتوبه .نهآرام
عصبی بازوم و گرفت
انقد از افتخارات نگو .من همین آشتتتتتتوب و دیدم .فکر کردی من تو این مدت آروم بودم؟ پا به پات نستتتتتتوختم؟نمردم؟

255

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
دلم و خفه کردم
من کشوندی اینجا که همین و بگی؟ به آرمان چیکار دارینگام کرد..از اون نگاها کرد که خودت باید بگیری توش تا بفهمی چی میگه .اخمی کرد و گفت:
آرمان؟ چه قشنگم اسمش و ردا میزنی .چه خوش آوا! بزار من ازت بپرسم که با آرمان چیکار داریکلمات عین جورچین چیده شد و زبونم عین مومی تکرار کرد:
نامزدمهخودمم تعجب کردم .نامزدمه؟ چی؟ نگاهش خاموش شتتد .ستتاکت ستتاکت .رگه های عستتلی چشتتاش دیگه برق
نمیزد .چشتتتتتتماش دیگه رو رتتتتتتورتم نمیچرخید .ترکیب عطرامون دیگه بوی با هم بودن نمیداد .بوی درد میداد،
بوی کینه ،بوی زخم .مول کشید تا بفهمه .اونم مثل من تو شوک بود
چی؟نگاش کردم .حرفم و تایید میکردم؟ حرفی که رتتتحت نداشتتتت؟ ازم فارتتتله گرفت.کاش نمی رفت .کاش میزد تو
دهنم و با یه بیجا کردی تیر خالص و میزد .کاش همونجا ستتتتتتیر کتکم میکرد .کاش میموند .دی گه ند یدمش
نمیدونم کجا رفت .تو سالن؟ یا حیاه .زانو زدم رو زمین .پیراهن بلند سرمه ایم دور و برم پخش شده بود .سرم و
رو زانوم گذاشتتتتتتتم .چی میشتتتتتتتد اگه بهش میگفتم غلط کردم؟ چرند گفتم؟ بهش میگفتم من به خامرت تا
تیمارستان رفتم .میگفتم مرگ ساده ترین انتخاب برای عشقمونه .میگفتم بمون...
نمیدونم چجوری اون شب تموم شد .چجوری از زیر سواالی یلدا در رفتم .تا آخر جشن آرتان و ندیدم .فکر کنم
رفته بود...
بی حورله پشت میزم نشسته بودم و با خودکار روی کاغذ اشکال نامعلوم میکشیدم .ردای در اومد .بیا تویی
گفتم و دوباره به کشتتتیدن اشتتتکال ادامه دادم .آرمان بود .اومد و نشتتتستتتت روی رتتتندلی .چند لحظه نگام کرد و
گفت:
چیزی شده؟فقط سر تکون دادم
آرام من که میدونم چیزی شده .آرتان چیزی گفته؟-نه همه حرفا رو من زدم .این دفعه من بودم که داغونش کردم
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سوالی نگام کرد و گفت:
چرا؟با خجالت گفتم:
بهش گفتم تو نامزدمیخیلی سعی کرد نخنده
چرا همچین حرفی زدی؟نمیدونم .نمیفهمم چراآرمان با لبخند محوی نگام کرد:
آرتان دوستت داره آرام .از خودت دورش نکن .همه ی آدما میتونن سرد شنبا تموم وجودم از سرد شدن میترسیدم .سرد شدن یعنی دوری ،یعنی کینه ،یعنی بغض .ترسناکه...
آرتان
با اولین پرواز برگشتتتتتم شتتتتیراز .حال و هوای تهران واستتتته م بوی مرگ میداد .وارد اداره پلیس شتتتتدم و رفتم اتاق
سرهنگ .منتظرم بود .وارد که شدم ،سرهنگ داشت چیزی رو مینوشت .با دیدنم لبخند زد و گفت:
بالخره اومدی..بشین آرتان جانبعد ادای احترام سالمی کردم و نشستم .سرهنگ گفت:
چند روز دیگه آخر کاره .نیروهای پشتتتتیبان  ۲۴ستتتاعته کامران و نریمان و گروهشتتتون و زیر نظر دارن .این چندروز حواست به انبار باشه .اون مور که جاسوسامون متوجه شدن امکان داره چند روز زودتر بار و بفرستن دبی.
یکی از مامورای مبارزه با قاچاق ،فرهاد هم در کنارت هستتتتتتتت .مراقب اون دخترم باش تا روز عملیات که تحویل
اداره بدی
نگران بودم ولی با اممینان بله ای گفتم .سرهنگ گفت:
این چند روز جلوی اون دختر حرفی از عملیات نزن .بهش مشکوکم-جناب سرهنگ نهال ربطی به این قدیه نداره
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این یه ماموریت غیر قابل پیش بینیه .هر کسی میتونه دشمنت باشهفقط سر تکون دادم .لبخندی زد و گفت:
شنبه عملیات و شروع میکنیم..میتونی بریسری تکون دادم و بلند شدم .از سرهنگ خدافظی کردم و از اداره بیرون رفتم.
پیامی به گوشتتتتیم اومد .نگاهی انداختم .آرام بود .اخمی کردم و بازش کردم .نوشتتتتته بود (به اون دختر بگو دیگه
بهم زنگ نزنه .دیگه آب از ستترم گذشتتته) منظورش و نمیفهمیدم .اون دختری که درباره ش حرف میزنه کیه؟ یاد
اون شب افتادم .نهال تو گوشی من دنبال شماره آرام می گشت؟ به آرام چیکار داشت؟ بهش چی گفته که آرام
ناراحت شده؟ کالفه بودم.هنوز حرفای آرام باورم نمیشد که با این پیام سردرگمیم بیشتر شد
عصبی سوار ماشین شدم و شماره نهال و گرفتم .بعد چند بوق جواب داد:
چیه؟همین االن بیا خونه ماشتب نکن دادا نوکرت نیستمکالفه گفتم:
منتظرمبعد قطع کردم .میدونستم میاد برای همین رفتم خونه و منتظرش موندم تا بیاد
چند دیقه بعد با سر و وضع بی حورله اومد .بعد از یه سالم علیک کم حورله نشست رو مبل .گفتم:
بابت اون شب عذر میخوام .فهمیدم شماره آرام میخوایبا سردی گفت:
من فقط میخواستم کمکت کنم .میخواستم با آرام حرف بزنم .شرمنده فکر کنم نیاز نبودمرسی نهال .ممنون از اینکه به فکرمی .ولی دیگه بهش زنگ نزن..اون االن نامزد دارهسرش و با شتاب بلند کرد
-چی؟
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تکیه دادم به مبل .اتفاقات اون شب عین فیلم از جلوی چشمم رد میشد
نامزدش آرمانه .رفیقم .نهال دیگه نمیخوام بهش فکر کنم .اون مردنهال با سردرگمی گفت:
ولی اون چیزی بهم نگفتپوزخند زدم:
البد روش نشد بگه برای بار سوم نامزد کردهاخم کرد و گفت:
 نامزدی دومش به خامر تو بود نامزدی ستتتتتتومشتتتتتتم قطعا به خامر فراموش کردن تو بود .به جای متهم کردندیگران خود آشغالت و درست کن
پوفی کشیدم و گفتم:
من درست بشو نیستمکسری
شماره ش و گرفتم .ردای خوابالودش پیچید تو گوشی
هن؟مطمئن بودم این موقع ربح بیدار نیست
هن چیه دختر؟خمیازه ای کشید و گفت:
چیکار داری؟خندیدم و گفتم
زنگ زدم حالت و بپرسمبا حرص گفت:
-تو تیمارستان هستی یه پرس و جو کن ببین اسم مریدیت چیه
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با خنده گفتم:
کشف نشده هنوزخدا بزنه به کمرت الهیبعد قطع کرد .با حسرت به رفحه گوشی نگاه کردم و آه کشیدم .وجود هلنا تو زندگیم مثل جوونه ی زمستونی
بود .االن میتونستم حرفایی که به آرام میزدم با تمام وجود حس کنم
داشتم مشغول کار میشدم که گوشیم زنگ خورد .خودش بود .جواب دادم:
جانمیادم رفت فوش بدمبده نمونه سر دلتت بیشور ِ کثافت
ادب بی تربی ِ
باشه..بی ِقیافه م و جمع کردم و گفتم:
گفتی فوش فکر کردم حاال چه فوشی میخوای بدی .یه فوش درست حسابی بده الاقل بچهملبکار گفت:
من ساعت هفت ربح جمعه چه فوشی یه ذهنم میرسه که بارت کنم؟ یکی ملبتراف نشستم و با لحن رسمی گفتم:
من خیلی وقته ازتون ملب دارم خانوم مقدمخودش و زد به اون راه
چی؟ملب؟کدوم؟لبخندی به لبم اومد
همون بدهی که قبل رفتن تسویه نکردی .اون بوس کوچولوعهبا جیخ جیخ گفت:
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خفه شو ببینم تو اول ربح من و بیدار کردی ملبات و یادآوری کنی؟ عه عه عه عه پسره حیا نداره .اگه به بابامنگفتم .اون وقت روت میشه بیای خواستگاری؟
با خونسردی گفتم:
من همین که دل دخترش و بردم حله .پدر گرام ندن بلندت میکنم میبرمبا حرری که سعی داشت پشت ذوقش قایم کنه گفت:
تو خیلی چیز...حرفش و خورد و پوف عصبی کشید
چی شد؟ فوشات استارتش و زد؟ بگو راحت باشسعی کرد جیخ نزنه:
باهات قهرم تا شب بهم زنگ نزنخودت گفتی ها .یه وقت تا ظهر یادت نره زنگ بزنی شکایت کنیبا دهن کجی گفت:
برو بابابعد قطع کرد
آرام
با ردای رسیدیم یلدا به ساختمون بزرگ نگاه کردم
اینجاست؟همونطور که محو شده نگاش میکرد گفت:
آره دیگهیه ساختمون هشت مبقه با نمای کالسیک و شیک
این خیلی بهتر از تصوراتمههمونطور که دز زوایای مختلف نگاش میکرد گفت:
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بعدا ازم تشکر کنپیاده شدیم .یلدا گفت:
همه چی آماده ست .فقط مونده کارای اداریش و مدرک لیسانس و پروانه وکالت شما..نظرت چیه؟با لبخند گفتم:
این فوق العاده سشونه باال انداخت
معلومه که فوق العاده سبا هم وارد ستتتتاختمون شتتتتدیم .یلدا حتی از منم بیشتتتتتر ذوق زده بود  .با آستتتتانستتتتور هفت مبقه رو می کردیم.
آستتانستتور وایستتتاد و در باز شتتد .اولین چیزی که دیدم در ضتتد ستترقت قهوه ای بود .کنار در تابلوی مالیی رنگی
نصب شده بود .یلدا گفت:
فعال روش ننوشته آرام محتشم وکیل پایه یک دادگستری .باید پروانه وکالت بگیری شرمندهخندیدم:
اونم جور میشهدر و باز کرد..وارد یه سالن بزرگ شدیم .میز منشی ،رندلیای کنار در ،همه چی آماده بود .با ذوق دوید سمت
در بزرگ ته اتاق و گفت:
و حاال مهم ترین بخشمنتظر نگاش کردم .در مشتتکی رنگی که با فدتتای ستتفید مالیی فدتتا تدتتاد داشتتت و باز کرد .اولین چیزی که به
چشم میخورد پنجره ی سرتاسری بود و در سمت چپ میز و رندلی شاهانه و تجمالتی
با ذوق رفتم سمتش .دستی روش کشیدم و پشت میز نشستم .یلدا رو رندلی جلوی میز نشست و گفت:
شانس گاو .نگا کجا آوردمت .برو خدا رو شکر کن یلدا رو داری وگرنه االن باید سر میدون ونک می شستی
خرِ
با راننده تاکسیا درباره مسائل ایران و جهان رحبت کنی
لبخند ریزی زدم:
-اگه تو نبودی من این نبودم
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در تایید حرفام شونه باال انداخت:
واال..االن یه گاوی هستی قبال همینم نبودیپشت چشمی نازک کردم:
خوبه خوبه پاشو برو بیرون ببینم .باید منشیم و اخراج کنم هر آدمی و راه میده تو اتاقمبا سماجت پاش و انداخت رو میز و آدامسش و پر سر و ردا جوید
منشیت داشت با آبدارچی الس میزد حواسش نبود پیچیدم اومدم توبعد گفت:
آرام ولی یه منشی مرد جذاب بیار با همون ازدواج کن نونت تو روغنهمگه من مثل تو محتاج شوهرم .اگه بخوام ریخته برام .معلوم نیس با چه ترفندی مهراد و گرفتی وگرنه تو و چهبه شوهر
با رضایت لبخند زد و همونطور که به نقطه نامعلومی خیره شده بود گفت:
آرام خیلی آدمه .انقد مهربونه .میترسم حیف شه با مناز پشت میز بلند شدم و رو به روش نشستم:
هیچکس با تو حیف نمیشه .هرروز سلوالی مغزش شکوفه میزنهبا چشای ریز شده نگام کرد
زدی تو کار نمک؟ابرو باال انداختم
شاگردتونیم اوستادستش و گذاشت رو سینه ش و خم شد
مخلصیم آبجی .حاال پاشو بریم تا باز مهراد رو سرمون آوار نشده وگرنه باید با گونی برنج جمش کنیمبعد بلند شد و همونطور که سوئیچ و دور انگشتاش میچرخوند با سوت میخوند
-آقامون خیلی خره خیلی خره
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با دست بهم اشاره کرد و ادامه داد:
این خانومم اسکول تره اسکول ترهنهال
میدونستم تا چند روز دیگه برادرم دستگیر می شه .میدونستم بی سر پناه و آواره کوچه خیابونا می شم .نریمان
هرچقدرم بد بود ولی تو این ستتتاال تنها نبودم .یه ستتترپناهی داشتتتتم .االن حتی نمیدونم بعد نریمان قراره چیکار
کنم .با پولی که از راه کار تو کارگاه خیامی خاله به دست آوردم این زندگی کذایی و پیش ببرم؟ بدون کس و کار؟
بدون آرتان؟
آرتان بخشتتتتتی از زندگیم شتتتتتده بود..عادت کرده بودم برم آپارتمانش و مخش و بخورم .تو این چند وقت فهمیده
بودم ماموریتش که تموم شه دیگه برنمیگرده .همونطور که به آرام برنگشت .قطعا دیگه نمیاد دیدنم
یه ذره به آرام حستتتودی میکنم .شتتتاید چون آرتان خیلی دوستتتش داره .تا حاال کستتتی من و جوری که آرتان آرام و
دوست داره دوست نداشته .شاید این یه بهونه س .حسودی میکنم چون اونی که آرتان زندگیش و پاش میزاره
من نیستم
ردای نریمان و شنیدم:
 کامران دی گه نمیشتتتتتتته .همین که گفتم با ید زودتر کار و تموم کنیم .بچه ها گفتن چند تا مامور د یدن .این یهریستکه .به مهیارم اعتماد ندارم نمیخوام خبر دار شته .شتنبه نزدیکای رتبح جنستا رو میفرستتیم بندرعباس که
از اونجا بره دبی .به اون عوضتتتیا هم بگو حواستتتشتتتون به انبار باشتتته .یه مثقال از جنستتتا کم شتتته جای گوستتتفند
قربونیشون میکنم .افتاد؟
کامران آره ای گفت .با استتتتترس ناخونام و میجوییدم .گوشتتتتیم و برداشتتتتتم و به آرتان پیام دادم و جریان و بهش
گفتم .بعد پیام و پاک کردم و گوشیم و خاموش کردم
آرشام
بعد هزار التماس نگار رفت دیدن مامانش .ناچارا قبول کردم چون از بودن دور و بر اون خونه خوشتتتتم نمی اومد.
قرار بود برم دنبالش .از شتتترکت بیرون اومدم و رفتم ستتتمت خونه شتتتون .جمشتتتید چند وقت بود گم و گور شتتتده
بود .حتی سر عقد و عروسیمون هم نبود .سخت بود دیدن اشک نگار وقتی سر سفره عقد نشسته بود .سخت
بود شتتتتتتنیتدن بلتته ی گریون .اون پستتتتتتتت فطرت بهترین لحظتته زنتتدگی دخترش و تل کرد .جلوی در خونتته کتته
وایستتتادم ماش تین پلیس و دیدم .باز چه گندی به بار آورده بود؟ با حرص ماش تین و خاموش کردم و پیاده شتتدم.
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جمشتید ملبکار از خونه خارج شتتد .با دیدن پلیستتا در جا خشتتکش زد .رفتم جلوتر .پلیستتا دستتتبند به دستتتش
زدن .نگارم از خونه بیرون اومد و با کمترین احستتتاس تو چشتتتماش به پدرش خیره شتتتد .جمشتتتید نگاه خالی به
نگار کرد و ستتتوار ماشتتتین شتتتد .وقتی ماشتتتین راه افتاد قطره ای اشتتتک از چشتتتمای عستتتلیش چکید .جلو رفتم و
دستش و گرفتم .تازه متوجه من شد .با بغض گفت:
دیدی آرشام؟ با دستای خودم بابام و انداختم زندانمهربون نگاش کردم:
چرا؟ چیشد؟دستی به چشاش کشید و گفت:
میخواست باز از خونه پول بدزدهزیر لب کثافتی گفتم .با ردای لرزون گفت:
آرشام بابا نداشتن خیلی بده؟محو نگاش کردم و سر تکون دادم:
به شره این که مرد باشی..یا نه!.محکم باشی..تا من هستم نگران هیچی نباشبغلم کرد .چشام و بستم
تو کجا بودی تا حاال؟خندیدم:
سوار اسب سفید تو راه بودمخندید..با ته مونده ی بغض..با بوی غم
آرام
تو اتاقم نشتتتتتتستتتتتتته بودم و درس میخوندم .امتحانای ترم بود .این دفعه دیگه استتتتتتتاد آرمانی نیستتتتتتت که پارتی
بفرسته .خودمم و خودم .گوشیم زنگ خورد..شماره ناشناس بود..با تردید جواب دادم:
-الو؟
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ردای خش دار بهزاد پیچید تو گوشم .ردایی که شبایی که تو اون تیمارستان میپوسیدم تنهام نمیزاشت .تک
تک کلماتش تو اون دوران سوهان روحم بود
سالمبا ردایی که لرزش خفیفی داشت جواب سالمش و دادم
به خودم قول داده بودم دستتتتت از ستتتترت بردارم .اگه یه روزی از این هلفدونی خالص شتتتتدم اگه رد پات و یه جادیدم مستتتیرم و عوز کنم .ولی رتتتدای پرهام ولم نمیکنه .حتی قرص خواب آورم نمیزاره بخوابم .شتتتبا حرفاش،
نگاه مستتتت از عشتتتقش ،حریصتتتیش واستتته به دستتتت آوردنت جلوی چشتتتامه .خواستتتتم بگم اگه یه روزی رفتی
سرخاکش از مرف من بگو غلط کردم .بگو دیگه کاری به آشوبت ندارم .بگو عذاب وجدان به اندازه کافی مجازاتم
کرد ،تو نکن .از مرف من یه دسته گل َم شتی ببر سرخاکش .شاید بی رحمی باشه ولی پشیمون نیستم ،بهزاد
به اندازه کافی بد هست .یه کاری کن حداقل پرهام من و ببخشه .دیدار به قیامت آشوب پرهام
قطع کرد .چشتتتتتتام و بستتتتتتتم .اشتتتتتتکام از الی پلکم رو گونه م می ریخت .باری که رو دوشتتتتتتم بود ستتتتتتنگین بود.
عذرخواهی از پرهام .اونم از مرف بهزاد..رفیق خیانتکارش
آرتان
آخرین شتتتب ماموریت بود .نمیخواستتتتم ناامید باشتتتم ولی عملیات تقریبا خطرناکی بود .باند قاچاق نریمان دو
برابر نیروهتتای متتا بود .نهتتال گفتتته بود میخوان زودتر عملی تات و شتتتتتتروع کنن .پس همتته تو آمتتاده بتتاش بودن.
نمیدونستتتتتتتم بعد عملیات چه اتفاقی برای نهال می افته ولی میخواستتتتتتتم بهش کمکی کنم تا یه ذره زندگیش
بهتر بشه .بعد از شنیدن خبر نامزدی آرام دیگه به نقشه م برای ازدواج با نهال فکر نمیکردم .ترجیح می دادم
تنها باشم .دغدغه م فقط من باشه و خودم و خودم
خشتتاب و از گلوله پر کردم و دم دستتتم گذاشتتتم .هر حرکت نریمان زنگ خطر بود پس باید آماده هر اتفاقی می
بودم.
رو تخت دراز کشتتتیدم و به ستتتقف خیره شتتتدم .گوشتتتیم و برداشتتتتم .نفهمیدم کی و چطور شتتتماره آرام و گرفتم.
محتاج رتتتتتداش بودم ،جوری که به آخرین دیدارمون ،به حال بدم ،به کینه ای که ازش داشتتتتتتم فکر نکردم .بعد
چندین بوق ردای گرفته ش پیچید تو گوشی:
ا..الوسکوت کردم .حرف نزدم .حتی نمیدونستم اگه بخوام حرف بزنم چی بگم
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الو؟چشام و بستم و افتادم تو موج مالیم رداش .چه دردی کشیدیم از هم .هر دومون چقد پر بودیم از کینه .کینه
ی من بیشتر بود یا آرام؟ قطعا آرام
نمیخوای چیزی بگی؟سکوت و بعد چند ثانیه شکستم:
چرا .دو ِست دارم..نمیدونم چرا ،نمیدونم واسه چی ،حتی نمیفهمم دوست داشتن چطوریه...ردام آروم شد..ینی شنید؟
اما من باز دوست دارمردای گریه ش می اومد..نمیشد بگه منم دوست دارم؟ نمیشد ما هم مثل آدمای عادی عاشق هم باشیم؟ چی
کمه اینجا؟..قلب کیه که این عشق و نابود میکنه...
آرتان؟چشام و بستم .تا حاال اسمم و از زبونش شنیده بودم؟ سکوتم و که دید گفت:
کاش زودتر دوسم داشتی .کاش اون موقع که من خودم و انداختم تو این منجالب دوسم داشتی...ردای گریه ش کلمات و میسوزوند
کاش پاک دوسم داشتی .نگرد دنبال عشق .عشق وجود ندارهوجود نداره؟ پس این حس لعنتی که از این فارتتتتله هردومون و میستتتتوزونه چه کوفتیه؟ ستتتتکوت بین مون بود و
بس .شاید اونم مثل من داره نفسام و میشماره .شاید اونم داره تو این سکوت زندگی میکنه .مثل یه قایق وسط
اقیانوس...
چند دقیقه گذشتتت .هیچکدوممون دل ِ شتتکوندن این ستتکوت و نداشتتتیم .قشتتنگ بود .وقتی ستتاکت بود رتتدای
نفستتاش واضتتح تر به گوش می رس تید .مثل روزایی که قلبش پیوند شتتده بود .روزایی که کنارش مینشتتستتتم و با
رتتدای نفستتاش غرق میشتتدم تو آرامش .این دفعه انگار فرق داشتتت .این دفعه دیگه عذاب وجدانی نبود ،حس
مسئولیتی نبود،راین دفعه فقط عشق بود و دلتنگی
رداش دوباره گوشم و پر کرد:
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میشه قطع کنی؟قطع کنم؟ این دختر دیوونه بود
نهرداش لرزید:
نمیتونم از این سکوت دست بکشم..قطع کن نزار دیوونه تر شمچشام و پر درد بستم
مگه دیوونه تر از منم هست؟بود! یه آرام ِ دیوونه بود که میمرد واستتتته استتتتتاد آرمانش .آرتان من خیلی دیوونه تر بودم .نمیفهمی من و ،حتیخودمم نمیفهمم
چشتتتای خیستتتم و بستتتتم تا نریزه اشتتتکام .کاش من اون استتتتاد آرمان بودم و با عشتتتق پاک آرامم زندگی میکردم.
کاش سوء استفاده نمیکردم از قلب شیشه ای معصومش .سر حرف زدن و باز کرده بود
آرتان میدونی شاملو چی میگه؟ میگه ♡چه جالب است #ناز را می کشیم# ،آه را می کشیم# ..انتظار را میکشیم# ،درد را می کشیم .ولی بعد از این همه سال انقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم #دست بکشیم
از هر آنچه که آزارمان میدهد♡
آهی کشید و گفت:
هنوز نتونستم دست بکشم ازت..بلد نیستمچرا نامزد کرد؟ چرا رفت؟ چرا خورد کرد امیدم و به زندگی؟ کاش میگفتم بهش .کاش ازش جواب این ستتتتتواال رو
میخواستم .ولی زبونم هیچ کلمه ای و به حرف نمیکشوند
غم رداش بدجور واضح بود:
آرتان دارم زندگی میکنم..دارم عوز میشتتتتم .بعد یه ستتتتالی که از مرگ پرهام گذشتتتتته تازه دارم میبینم زندگیچجور یه .ولی باز ،بعدتتتتتتی وقتا که فکر میکنم میبینم هنوزم بی کستتتتتتم .هنوزم همون دختریم که خودش و تو
قفس تنهایی زندونی کرده .همون دختری که به جز خودش به هیچ چیز تکیه نمیکنه .دختری که تموم دنیاش
تو یه اتاق جمع شتتتتتتتده .آرتان تو م یدونی تنها بودن چه معمی داره؟ م یدونی مردن حین نفس کشتتتتتت یدن چقد
تلخه؟
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ستتتتتتکوت تنهتا حرفی بود کته در جوابش گفتم .چی میفهمیتدم از آرام ،از درداش ،از قفس زنتدگیش .آرام پر از
آشتتتتتوب بود و من فقط میشتتتتتنیدم از درداش ،ولی حس کردنش کار منی که تو تموم زندگیم زندگی و با دستتتتتتام
لمس نکردم نبود .منی که تموم عمرم رتتتترف بزرگونه بودن و کار کردن بودم ،فررتتتتت نکردم به دور و امرافم نگاه
کنم و ببینم چی میگذره تو این دنیای بی رحم.
آرام فراموش کردن سخته؟سکوت کرد .چند ثانیه؛ شاید بیشتر
سختهمیخوام فراموش کنم .همه چی و .میخوام دوباره زندگی کنم..میشه؟خندید .یه خنده ی شیرین مصنوعیِ پردرد
اگه قرار بود آدما همه چی و فراموش کنن چیزی به استتتتم حافظه ستتتتاخته نمیشتتتتد .فکر کردی اونی که مغزت وستتتتاخته به این که خامرات بد و حذف کنه فکر نکرده؟ چرا..اونم میدونستتتتت خامرات آزار دهنده ان..اون چیزی
به استتتم حافظه ستتتاخت تا همه چی بمونه .واستتته روزی که بهشتتتون نیاز داشتتتتی .واستتته روزی که نیاز به تجربه
داشتی .اتفاقا مال پاک شدن نیستن .باید ازشون استفاده کرد .بمونن تا بسازن آینده ات رو
چشتام و بستتم .به حرفاش فکر کردم .به روزی که چشتماش به چشتام خورد .به روزی که دستتاش و لمس کردم.
به روزی که دوستتتتت دارم و به زبون آوردم .پاک شتتتتدن این خامرات غیر ممکن بود .شتتتتبی که تو ستتتتاحل ترس از
دستتتتت دادنش .نگرانش بودن .مگه میشتتتتد رها کردن این همه حس خوب .مگه آخرین دیدارمون ،آخرین کلمه
ای که بین زبون و چشامون رد و بدل می شد فراموش شدنی بود؟ دیگه نفهمیدم چند ساعت گذشت که ردای
منظم نفستتاش تو گوش تی پیچید .خواب بود .آرامش و تو نفستتاش میشتتنیدم زیر پلکم آشتتوبی بود بین اشتتکام.
دلتنگی حتی اشکامم درگیر کرده بود .دلتنگی مرز محو و عجیبی ساخته بود بین عشق و زندگی...
بی سیم و که ورل کردم ردای فرهاد پیچید:
سرگرد جاوید سریعا به موقعیتستتاعت  ۵رتتبح بود و هوا تقریبا داشتتت روشتتن میشتتد .از نریمان بعید نبود که االن جنستتا رو جا به جا کنه .به
ستتتتترعت از خونه بیرون رفتم و با ماشتتتتتینی که اداره در اختیار گذاشتتتتتته بود به ستتتتتمت انبار حرکت کردم .تو این
مستتتتتیر هزار بار خواستتتتتتم از خدا که بزاره باز چشتتتتتمای آرام و ببینم .باز بتونم غرق موج موهاش شتتتتتم .به همون
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خدایی که باعو نفس کشتتتتیدنش شتتتتده قول دادم دیگه باعو درداش نباشتتتتم .دیگه نزارم یه دنیا باعو و بانی
درداش باشه...
جلوی انبار که وایستتتتتادم به جز در نیمه باز هیچ چیز قابل توجه ای ندیدم .ماشتتتتین و اون دور و بر پارک کردم و
پیاده شدم .اسلحه رو زیر پیرهنم پنهون کردم و رفتم سمت انبار .آروم در رو باز کردم که ردای بلندی ازش بلند
شتتتتتد .رتتتتتدای پا رو به این مرف میشتتتتتنیدم .چند تا کارگر بودن که جعبه ها رو توی کامیون بار میزدن .رتتتتتدای
کامران اومد:
هووی کره سریع تر ببراز پشت جعبه های چیده شده ظاهر شد .تا چشمش به چشمم خورد به سرعت سمتم اومد:
تو اینجا چه غلطی میکنیلبخند محوی زدم و گفتم:
داشتیم کامران خان؟ خوش گذرونی بدون من؟اخمی کرد و کالفه هولم داد
همین االن از اینجا گمشو بیرون وگرنه زنگ میزنم نریمان بفرسته دنبالتمتعجب از این رفتارش گفتم:
چی شده .بی اعصاب شدیعصبی یقه مو گرفت و گفت:
میخواستیم بعد این ماجرا همین جا دفنت کنیماخمی کردم و هولش دادم:
میفهمی چه مرگته؟با فک قفل شده گفت:
لعنت بر شتتتیطون .حیف که نریمان گفته فعال کاری بهت نداشتتتته باشتتتم .کستتتی که به باند نریمان خیانت کنههمین جا چال میشه...
بعد پاش و به زمین کوبید
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تا درس عبرت بشه واسه آیندگانمنظورش و نمیفهمیدم .واسه این که نقشم و تمام و کمال انجام بدم گفتم:
کامران چی میگی..االن که کار داره تموم میشه دبه میکنی؟ مگه نگفتی نصف نصفبا چشای به خون نشسته نگام کرد
تو کالنتری چه غلطی میکردی؟ینی بو بردن؟
آدم کالنتری چه غلطی میکنننیشخندی زد
غلطای گنده گنده .مثل لو دادن باندخودم و زدم به کوچه علی چپ
چرا باید لو بدم وقتی خودم دارم سود میکنمدست به سینه بهم نگاه کرد..دستی به ته ریشش کشید و گفت:
خب؟کالفه هولش دادم اون ور
چی خب..گمشو اون ور ببینمتو انبار دوری زدم و جلوی کامیون وایستتتتتادم .روش و با پارچه پوشتتتتونده بودن .تکیه مو به بدنه ش دادم .کامران
گفت:
آقای مهیار سلطانی ،همه چی و میدونیم .نهال دیشب همه چی و لو دادرداش تو گوشم پیچید..نهال؟..باورم نمیشه..دارن دروغ میگن .میخوان یه دستی بزنن..ملبکار گفتم:
چی رو لو داد؟نیشخند عصبی زد..میترسیدم چیزی که نباید و بگه
-بالخره که باید میگفت تو برادر مهردادی .فکر کردی میتونی تا آخرش مخفی کنی؟
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مهرداد کسی بود که به خامر لو دادن باند به پلیس کشتنش .حدود دو سال پیش مهرداد که عدو ارلی باند
بود به خامر ملبش از نریمان باند و گزارش داد و دقیقا عصتتتر همون روز تو همین انبار کشتتتته شتتتد .این و نهال
برام تعریف کرده بود .اما نمیدونستم منظور کامران از اینکه من برادر مهردادم چیه
چی میگیبا چشتتای به خون نشتتستتته نگام کرد .عین گاوی که پرچم قرمز بهش نشتتون داده باش تی به ستتمتم یورش آورد و
یقه مو تو مشتش گرفت:
کارت تمومه مهیار دیشتتب نهال با چند تا کتک لوت داد .خون مهرداد تو رگای هر کی باشتته حرومه .تموم شتتد.امروز آخرین روز زندگیته
با حرص هولش دادم:
چرند نگو کامرانبا حرص گفت:
 خفه شو ببینم..چرند و من میگم یا تو؟ مرتیکه حروم*زادهبعد گوشتتتیش و از جیبش در آورد و شتتتماره ای گرفت .ازم فارتتتله گرفت..وقتی شتتتروع کرد به حرف زدن فهمیدم
مخامبش نریمانه
نریمان مهیار اینجاست..چیکار کنمنمیدونم نریمان چی گفت که کامران باشتته ای گفت و قطع کرد بعد رفت ستتمت کارگرا .همونطور که جعبه ها رو
میزاشت زمین گفت:
اگه خدایی نکرده .زبونت الل تن لشتتتت و برده باشتتتی کالنتری تا به پلیس چیزی درمورد باند بگی جد آبادت وزیارت میکنی .اگه نه بازم جد آبادت و زیارت میکنی..همین که برادر مهردادی خودش گناه سنگینیه...
از حرفاش کالفه بودم .به راهی فکر میکردم که بازی و تموم کنم .جعبه ها تقریبا تموم شتتتتتتتده بودن .در انبار باز
شد و نریمان اومد تو .سینه سپر کرده بود و غدبناک نگام میکرد
با پای خودت اومدی تو تله..حاال نعشت و میبریپوزخندی زدم و به سمتش قدم برداشتم

272

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
حواست باشه خودت پر پر نشینیشخند ردا داری زد:
ریز میبینمت .دلم میخواد خیلی راحت بری پیش داداشتاخمی کردم:
بزار خونت تو رگات بجوشه نه رو زمیندندون قروچه ای کرد
زبونت و کوتاه کنبه خواهرت فکر کن..بعد از تو میخواد چیکار کنهداد زد:
خفه شولبخند محوی زدم
باند بین المللیت چی؟ بعد تو چجوری میخواد بچرخهعصبی سمتم اومد و زد تخت سینه م
مهیار خفه شو .تو نمیتونی از این غلطا بکنی..بهتره دهنت و ببندیاسلحه رو درآوردم و سمتش نشونه گرفتم
عقب وایستانگاهش بین من و اسلحه میچرخید..یه قدم عقب رفت و داد زد:
بگیر پایین اون و لعنتی وهیچ حرکتی به اسلحه ندادم..داد زد:
اسلحه ت و بندار پایین تا فکت و تو دهنت خورد نکردمگلوله رو مسلح کردم
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فک من و خورد کنی؟شجاعتش و به رخ کشید:
بزن..د بزن دیگه..تو که جنم این کارا رو نداری..جرات داری بزنفشتتار کوچیکی به ماشتته دادم .فارتتله بینمون زیاد نبود .میتونستتت گلوله مرگباری باشتته..نشتتونه م و دقیقا کنار
بازوش تنظیم کردم .نمیخواست آسیبی بهش بزنم..نفس عمیقی کشیدم .خواستم ماشه رو بکشم .با فرو رفتن
تیزی به کمرم دستم از کار افتاد
گرمی خون و احستتتتتتتاس میکردم .نفستتتتتتم به ستتتتتتختی باال میومد .از درد چشتتتتتتتام و بستتتتتتتم .رتتتتتتتدای آژیر و
میشنیدم..میشنیدم که کامران داد میزد:
ماموران..فرار کنیدنتونستتتتم کاری کنم..رو زانو نشتتتستتتتم .ستتتعی کردم چشتتتام و باز کنم اما به جز تیرگی چیز دیگه ای نمیدیدم .یه
قدمی مرگ بودم .هر چقدر ستتعی کردم دووم بیارم جوشتتش خون و بیشتتتر احستتاس میکردم .بالخره بعد از تقال
بدن بی جونم رو زمین افتاد و من موندم و رداهای نامعلوم و تقال برای زنده موندن...
نهال
با ترس به دور و برم نگاه میکردم که ماشین ایستاد .راننده با لهجه شیرازیش گفت:
شرمنده خانوم میتونید اینجا پیاده شید؟..مسیرم نمیخورهنگاهی انداختم جلوی مسیر خاکی بود که به انبار ختم میشد .ممنونی گفتم و بعد از حساب کردن پیاده شدم.
از دور ماشتین پلیس و میدیدم .یعنی دستتگیرشتون کردن؟ شتروع کردم به دویدن .نفس نفس میزدم .راه زیادی
مونده بود .پهلوهام تیر میکشتید اما از حرکت واینستتتادم .با ستترعت میدویدم و اشتتکام و پاک میکردم .خدا کنه
زنده باشه .خدا کنه کاری باهاش نکرده باشن
تو چند قدمی انبار بودم .نفس نفس میزدم و لنگ لنگون میرفتم ستتتتتتمت انبار .دستتتتتتتم و به یکی از ماشتتتتتتینای
پلیس گرفتم تا نیوفتم .کامران با دستای دستبند زده از انبار بیرون اومد .نگاهم رو سرتاپاش چرخید و رو دست
خونیش قفل شتتتتتد ..حستتتتتاس کردم دیگه نفس نمیکشتتتتتم .لب میزدم ولی رتتتتتدایی ازم در نمیومد .کامران نگاه
غدبناکی بهم انداخت و بعد به زور مامور سوار ماشین شد .ردای مامورا رو میشنیدم که میگفتن نریمان فرار
کرده .مغزم کار نمیکرد..نگاهی به دور و برم انداختم و با گر یه دویدم ستتتتتتمت انبار .از در که وارد شتتتتتتدم چند تا
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مامور و دیدم که رو زمین زانو زده بودن .جلو تر رفتم..پشت سر مامورا وای ستادم .با دیدن آرتانِ بی جون زیر پام
خالی شد و رو زمین افتادم
همونطور که از شتتتدت گریه هق هق میکردم به آرتان خیره شتتتدم .فرهاد که این روزا به شتتتدت پیگیر دستتتتگیری
باند بود جلوم زانو زد و گفت:
خوبی؟ناباور همونطور که به آرتان نگاه میکردم آروم گفتم:
آ..آرتانلب گزید و فقط نگام کرد..با گریه داد زدم:
آرتان!رتتتدای هق هقم و خش خش بی ستتتیم مامورا تنها رتتتدای انبار بود .دستتتتام و رو زمین گذاشتتتتم و خودم و جلو
کشیدم .فرهاد از جا بلند شد و کنار رفت .دست خونی آرتان و گرفتم و چشام و بستم .دستش میلرزید .دستم
و رو گونه ش گذاشتتتتم و ستتترش و به ستتتمت خودم برگردوندم .هنوز بیدار بود .چشتتتماش نیمه باز بود و کم جون
نگام میکرد با گریه اسمش و زمزمه کردم .تکونش دادم و داد زدم:
پاشو..پاشو عوضی .آرتان؟..دوباره داغ نزار رو دل آرام..پاشو..چشات و باز نگه دار خب؟یه قطره اشتتک از چشتتاش ریخت .با انگشتتتم پاکش کردم و جلوی ریزشتتش و گرفتم .با رتتدایی که از ته چاه در
میومد گفت:
نهالاشکام و پاک کردم و گفتم:
جانملبخند کم جونی زد و به سختی گفت:
گریه نکن..چشت...ات قر..مز شه..شو..هر گیرت..نمیت..ادبین گریه خندیدم
-دلشونم بخواد
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لبخندش از درد جمع شد..به کبودی رو گونه م نگاه کرد
ببخشید اگه به خامر من بودفقط تلخندی زدم .دندوناش و از درد به هم قفل کرده بود
اگه..مر..دم به آ..رام نگو..بزا..ر..زندگی..ش و..کنهسرش و رو زانوم گذاشتم و گفتم:
هیش..هیچی نمیشه..تو خیلی قوی هستینفس پر دردی کشید .تو اون شرایطم سعی میکرد من و آروم کنه
گ..ریه نکن..قول..ب..ده..اسم..بچه..ت و..بزاری..آرتان..حد..اقل..روحم شاد..شهبا اعتراز گفتم:
آرتان!با حرص گفت:
درداشتتکم و پاک کردم آروم موهاش و نوازش کردم..ستترم و رو پیشتتونیش گذاشتتتم و چشتتام و بستتتم .چند ثانیه بعد
چشام و باز کردم و با شتاب سرم و بلند کردم .چشمای آرتان بسته بود .با وحشت داد زدم:
آرتان!آروم تکونش دادم و با گریه جیخ زدم:
پس کجاست این آمبوالنس؟بعد آروم گفتم:
خواهش میکنم آرتان..بمون...آرام
یه هفته بعد
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خودکار و رو میز ستتتتر میدادم و با بی حورتتتتلگی به حرفای آرمان گوش میکردم .جلستتتته که تموم شتتتتد همه بلند
شدن و باز فقط من موندم و آرمان .نگاهی بهم انداخت و گفت:
حواست کجاست دختر؟نیم نگاهی بهش انداختم و بخ کرده با خودکار بازی کردم .نوچی کرد و گفت:
دوباره داری به اون خوابه فکر میکنی؟سری تکون دادم..لبخند زد و گفت:
آرام اون یه خواب بود..دلیلی نداره واقعی باشهنگاش کردم .تموم بغدای عالم یهو ریخت تو گلوم
من یه خواب و الکی نمیبینم .من وقتی یه خوابی به این واضحی میبینم ینی یه چیزی هست..چرا باید تو اونخواب لباس آرتان خونی باشه..چرا؟
خودشم جوابی نداشت:
چرا بهش زنگ نمیزنی؟اشک تو چشام حلقه زد
فکر کردی زنگ نزدم؟ زدم..تو این یه هفته هزار بار زنگ زدم..جواب نمیده..فقط پیامامو جواب میدهشونه باال انداخت و گفت:
خب این که خوبه..حداقل میدونی حالش خوبه .شاید نمیتونه رحبت کنهسری تکون دادم
نه..نه..دلم شور میزنه..چرا بهش زنگ میزنم جواب نمیده ولی بهش که پیام میدم همون لحظه سین میکنه؟سعی کرد بیخیال باشه ولی خودشم سردرگم بود
باید برای همه چی دلیل پیدا کنی؟..برو خونه نگران این چیزا نباش .ذهنت و درگیر نکن .خیلی زود ماموریتشتموم میشه برمیگرده تهران
بلند شدم .خواستم از در برم بیرون که وسط راه وایستادم .برگشتم سمتش و گفتم:
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مهراد و یلدا واسه چی رفتن شیراز؟کالفه از سواالم لبخند محوی زد و گفت:
من چه میدونم..البد رفتن ماه عسلنوچی کردم و گفتم:
اونا تازه رفته بودن ماه عسل..مگه نرفتن کیش؟دستش و رو پیشونیش گذاشت و گفت:
وای آرام برو .کارآگاه بازیت باز گل کرد؟خواستم چیزی بگم که گفت:
خدافظناچارا از اتاق بیرون رفتم و رفتم اتاق خودم تا وسایلم و بردارم .نمیدونم چرا گریه میکردم..این همه استرس مثل
زهر تل بود .دلم پر میکشید تا یه بار دیگه ببینمش...
از ستتاختمون بیرون رفتم .خواستتتم ستتوار ماش تین بشتتم که گوش تیم زنگ خورد .شتتماره آشتتنا بود .تماس و ورتتل
کردم:
الو؟ردای گریونی تو گوشی پیچید:
آرام؟گیج شده بودم..این ردای اون دختره..نهال بود؟
بله؟با ردایی که از گریه دو رگه شده بود گفت:
میتونی بیای شیراز؟دستام میلرزید .توان وایستادن نداشتم
-شیتت..راز چرا؟
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با هق هق گفت:
آرتان..حالش خوب نیست..بیا آرامگوشی از دستم سر خورد و رو زمین افتاد .چهره ی خونی آرتان که تو خواب دیدم جلوی چشام ظاهر شد..ناباور
به ماشین تکیه دادم و بدون هیچ تقالیی رو زمین سر خوردم .گوشیم و برداشتم و گفتم:
فقط آدرس بفرستبعد قطع کردم .میلرزیدم..دستتتتتم ستتتترد بود .حتی توان گریه کردن نداشتتتتتم .یه قطره اشتتتتک ی زده از چشتتتتام
ریخت .چی بود پس این عشتتتتتتق؟ چجوری میشتتتتتتته بهش بگم اگه بره منم باهاش میرم؟ اگه نبینمش چی؟ من
میخوام برم پیشش
از الی چشای اشکیم آرمان و دیدم که داشت میرفت سمت ماشینش .تا من و دید با سرعت اومد سمتم .سرم
و به بدنه ماشین چسبوندم .باال سرم وایستاد
آرام چی شده؟همین جمله کافی بود تا بزنم زیر گریه .جلوم زانو زد و با نگرانی بازوم و گرفت
چیشدهپیرهنش و چنگ زدم و ستترم و رو بازوش گذاشتتتم .رتتدای گریه ام دل ستتنگم میلرزوند .ینی خدا هم میشتتنوه؟
میشتتتنوه که چند ستتتاله من نقش تموم شتتتخصتتتیتای غمگین داستتتتان زندگی رو بازی کردم؟ داره میبینه؟ آرمان
پشتتتتتم و نوازش میکرد و من حتی توان حرف زدن نداشتتتتتم .خیلی وقت بود رتتتتدای هق هقم و نشتتتتنیده بودم.
خیلی وقت بود فررت زار زدن نداشتم .همونطور که گریه میکردم با ردای بلند گفتم:
آرمان ،د یدی گفتم یه اتفاقی افتاده؟ د یدی گفتم من از همه ی دن یا از استتتتتتتاد آرمانم دور ترم؟ د یدی حالشخوب نیست
آروم گفت:
ببخشید..نشد بگممیدونست؟..اونم میدونست آرتان بیمارستانه؟ اون از منم بهتر میدونه .هیچ وقت باور نکردم انقدر ازش دورم.
االن میفهمم .من انقد ازش دورم که دستتتتتتم به دستتتتتتاش نمیرستتتتته .انقد دورم که رتتتتتدای گریه ام به گوشتتتتتش
نمیرسه .پیرهن آرمان از اشکام خیس بود ،اما با حورله کنارم نشسته بود و میذاشت گریه کنم .اما تا کی؟ من
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با گریه کردن نمیتونستم آرتان و ببینم .با گریه نمیتونستم دستاش و بگیرم .نمیتونستم بگم چقدر دلم پره .از
آرمان فارله گرفتم و اشکام و پاک کردم .با ردای لرزون گفتم:
من و ببر شیرازبا تموم مهربونیای دنیا نگام کرد .اونم چشماش اشکی بود
االن؟باز گریه کردم
پس کی؟..االن نرم نمیتونم آرتان و ببینم..من و ببر آرمانبلند شد و دستم و گرفت تا بلند شم..به زور رو پام ایستادم .اشکام و پاک کردم .جلو تر از من رفت و گفت:
بیا با ماشین من بریم ببینم میتونم بلیط جور کنمحرفی نزدم و پشتتت ستترش راه افتادم .ستتوار ماش تین شتتدیم و راه افتاد..ستتکوت ماش تین با رتتدای هق هقای من
شکسته میشد .آرمان همینطور شماره میگرفت و سراغ بلیط میگرفت .بعد چهار بار زنگ زدن گفت:
انگار نیست..همه پروازا پرنبا گریه گفتم:
بگردبا ناامیدی سر تکون داد و دوباره مشغول زنگ زدن به این و اون شد
بعد چندین بار جست و جو تونست یه پرواز جور کنه که حدود دو ساعت بهش مونده بود
به اررار آرمان رفتم خونه و وسایل کوچیکی جمع کردم و بعد با هم رفتیم فرودگاه و بعد پروازی مهم تا شهر پر
از هوای آرتان .هواپی ما کم کم اوج گرفت و من ام یدی ته دلم جوونه زد که بالخره میتونم آرتان و ببینم .یه بار
دیگه ام شتتتده بهش بگم دوستتتش دارم .نمیخوام از دستتتتش بدم .چند دقیقه ای گذشتتتت .با گذشتتتتن دقیقه ها
میفهمیدم فارله مون چقدر زیاده .چقدر دردناکه
آرمان ردام کرد .برگشتم سمتش .نفسی کشید و همونطور که از عمق چشاش نگام میکرد گفت:
روزی که دیدمت .یه چیزی ته دلم ریخت .هر چی میگذشتتتت احستتتاس میکردم دوستتتت دارم .اما آرام میدونیدوست داشتن تنها معیار واسه رفتن تو یه رویای پوچ نی ست .باید دید کسی که دوسش داری چی فکر میکنه.
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میدیدم آرتان و دوست داری ولی به روی خودت نمیاوردی .اولش فکر کردم عشق تو عین من یه عشق یه مرفه
و مزخرفه .اما تو عروسی مهراد و یلدا فهمیدم نه..یه دل دیگه هست که از اون ور دنیا هم میتپه برات .میدیدم
که هردوتون ستتتتعی داشتتتتتید آتیش این عشتتتتق و خاموش کنید .آرتان به خامر تو..تو به خامر آرتان .عشتتتتق من
ارزش کشتتتن یک یا دو احستتاس نداشتتت .باید بهش برس تی..آرام بهم قول بده اگه بهوش اومد..اگه با چشتتمای
خودت دیدی دوستتتت داره .دیدی نفستتتاش وابستتتته ی عشتتتقته .چشتتتمات و رو همه ی گذشتتتته های دنیا ببند و
برو..با فرار از گذشته هیچکس خوشبخت نشده .تو با آرتان خوشبختی و من با خوشبختیت
چیکار میکردم با چشتتمای خیس از اشتتکم .باور نمیکردم آرمان انقد..انقد آدم باشتته..انقد درستتت باشتته .لبخند
تلخی زد و اشتتتکام و پاک کرد .چشتتتماش لبریز از یه غم بود .نه یه غم پر از کینه و حستتترت..یه غم خالص..غمی
که مستقیم از قلبش می اومد...
وقتی تو فرودگاه شتتتیراز فرود اومدیم انگار تیکه ای از قلبم اونجا دفن شتتتده بود .به شتتتدت میتپید و تقال میکرد.
سمت تاکسیا رفتیم..خواستم سوار شم که آرمان دستم و گرفت و وای ستاد..نگاش کردم..با چشمای نگران نگام
کرد
مطمئنی میخوای بری اونجا؟نه..مطمئن نبودم..ولی دستش و گرفتم و با بغض گفتم:
آرمان ما تا اینجا اومدیم..میخوام ببینمشغمگین نگام کرد و ستری تکون داد .با هم ستوار تاکستی شتدیم .آدرستی که نهال داده بود به راننده دادم و راننده
راه افتاد سمت جایی که قلبم و گم کردم
جلوی بیمارستتتتتتتان که ترمز کرد فهمیدم به اندازه چند متر با هم فارتتتتتتله داریم .قلبم به شتتتتتتدت می تپید و تیر
میکشید .بعد عملم زیاد این اتفاق نیوفتاده بود .با استرس پیاده شدم و رو به روی بیمارستان وای ستادم .پاهام
توان راه رفتن نداشت .آرمان کنارم وایستاد و گفت:
بریمبه زور قدم برمیداشتتتتتتم..با این که میخواستتتتتتم زودتر ببینمش ولی نیرویی که استتتتتترستتتتتم ایجاد کرده بود باعو
میشتتتد دعا کنم هیچ وقت این مستتتیر تموم نشتتته و من آرتان و اون جوری نبینم .وارد بیمارستتتتان شتتتدیم .ستتتالن
بزرگ پر از آدمای جور وا جور بود .نفستتتتم به ستتتتختی باال میومد و چشتتتتمای بیقرارم توان نگاه داشتتتتتن اون همه
اشک و نداشت .آرمان سمت میز پذیرش رفت .من همچنان وسط سالن بیمارستان وایستاده بودم.
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آرمان با قدمای تند سمتم اومد و گفت:
مبقه ی باالست..بیابا بغدی که داشت میترکید نگاش کردم .نی نی چشماش تو چشمای اشکیم میچرخید .اشکام چشماش و پر
کرد
آرام؟..چیزی نمونده..بیادستتت ی کرده ام و گرفت و با هم رفتیم ستتمت پله ها..پله هایی که فارتتله ای با اتاق آرتان نداشتتت .این فارتله
ی کوتاه دنیایی بود واستتته ی خودش .به راهرو که رستتتیدیم مهراد و یلدا رو دیدم که رو رتتتندلی نشتتتستتتتن .رو به
روشتتتتون مادر و پدر آرتان و چند نفر دیگه که نمیشتتتتناختم .دختری که رو زمین نشتتتتستتتتته بود و با گریه به زمین
خیره شده بود با دیدنم بلند شد و دوید سمتم .خیلی زود فرو رفتم تو آغوشش .زیر لب حرف میزد
آرام..ببین..انقد نیومدی که باید آرتان و اینجا ببینی..نگاه کن..ببین..ببین االن کجاستتتتتت..این چه وقت اومدنبود
پاهام توانی نداشتتتتت .نصتتتتف وزنم رو دختری که حدس میزدم نهال باشتتتته افتاده بود .با بی جونی گریه میکردم.
مانتوش و چنگ زدم و با رتتدای بلند گریه کردم .یلدا با چشتتای اشتتک آلود اومد ستتمتمون .با نگاهی که ستتعی
میکرد احساسات و کنترل کنه گفت:
آرام..آروم باش..تموم میشهنهال ازم جدا شتتتتتتتد ولی دستتتتتتتم و گرفته بود .اونقد بی حال بودم که همه با نگرانی نگام میکردن .آرمان کنارم
وایستاد و گفت:
بیا بشینهمونطور که به سختی نفسم و فرو میدادم گفتم:
آرتان...آرتان کجاستیلدا به در شیشه ای که روش نوشته بود ای سی یو اشاره کرد
اونجاستجوری به در خیره شده بودم که انگار میتونستم آرتان و پشتش ببینم .آرمان دستم و گرفت و گفت:
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آرام جان آرتان جایی نمیره..یه کم بشینوسط خرداد سردم بود .میلرزیدم .به کمک آرمان و یلدا رو یکی از رندلیا نشستم
رو به روم مامان آرتان نشتتستتته بود..شتتکستتته تر شتتده بود .پیر تر شتتده بود .با چشتتایی که هیچی ازش نمیشتتد
خوند نگام کرد
ازت خواهش میکنم آرام..پسر بیچاره من و ببخش...با مشت زد به سینه اش و گفت:
مادر ذلیل شده ش و ببخش..ازت خواهش میکنم نزار آرتانم و تو این وضع ببینمپدر آرتان همونطور که نگران بهم نگاه میکرد گفت:
آروم باش مهریمامان آرتان دستش و رو چشمش گذاشت و سرش و به دیوار چسبوند .با بیقراری به در اتاقی که استاد آرمانم
توش خوابیده بود نگاه میکردم .یلدا دستتتتاش و دو مرف رتتتورتم گذاشتتتت و همونطور که با انگشتتتت شتتتستتتتش
اشکام پاک میکرد گفت:
آرتان آروم خوابیده عزیزم .نگران نباش..اونم مثل تو دلش تنگ شده .ولی ربر کن خب؟سرم و تکون دادم و گفتم
تا کی؟ از کی اینجاست و من نمیدونستم؟نهال لب گزید و گفت:
هفته پیش تو ماموریت چاقو خورد .چند روز پیش بهوش اومده بود..اما دی شب حالش بد شد..خونریزی کردهبود...
زد زیر گریه و گفت:
آرام ببخش من و خودش نذاشت بگمهمه چی میچرخید دور ستتتتترم .یه هفته! دقیقا از وقتی اون خواب و دیدم آرتان بیمارستتتتتتان بوده و من از هیچی
خبر نداشتم.داشتم عادی زندگیم و میکردم..با چشایی که از اشک و دلخوری لبریز بود نگاش کردم .سر پایین
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انداخت و مشتتتغول بازی با انگشتتتتاش شتتتد .نگاهم بین همشتتتون میچرخید .شتتترمندگی و تو چشتتتای همشتتتون
میدیدم .نامردی بود .من تو زندگیش جایی نداشتم که نذاشت بهم بگن؟
با پشت دست اشکام و پاک کردم و از جام بلند شدم:
میخوام ببینمشآرمان پوفی کشید و گفت:
آرام وایسا حالت بهتر شهبا گریه گفتم:
تا حاال یه دیوار فارله برات موالنی بوده؟خواست چیزی بگه که پرستاری از آی سی یو بیرون اومد .با گریه رفتم سمتش
میخوام برم تونگاهی بهم انداخت و گفت:
اسم بیمارتون؟آرتان جاویدهمونطور که داشت رد میشد گفت:
نمیشه عزیزمخودم و بهش رسوندم
یه جوری رفتار میکنی انگار تا حاال دلتنگی گریبانت و نگرفته..فقط میخوام ببینمش .خواهش میکنموایستاد..فکری کرد و با ناچاری گفت:
بیا تجهیزات بهت بدمپشت سرش رفتم..لباسا رو که پوشیدم گذاشت وارد بشم.
اتاق بزرگ و می کردم .پرستتتتار تخت آرتان و نشتتتون داد و رفت .با قدمای لرزون رفتم ستتتمت تختش .ستتترم گیج
میرفت و از گریه زیاد بی حال شده بودم .رسیدم به تختش..بعد از این انتظار بالخره فارله ها شکسته شدن.
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رورتش به سفیدی میزد .لوله و سیمای مختلفی بهش ورل بود .دستای ی کردم و رو دستش گذاشتم..انگار
به چیز خطرناکی دستتتت زده باشتتتم دستتتتم و کشتتتیدم .لمس دستتتتاش برام عجیب بود .با گریه آروم و با احتیاه
دستتتش و گرفتم و رو رتتندلی کنار تختش نشتتستتتم .فقط نگاش میکردم .نگاهم رو اجزای رتتورتش میچرخید.
آروم گفتم:
چیشد که به اینجا رسیدیم؟ چیشد که باید التماس کنم تا ببینمت؟...میترستتتتتم آرتان .میترستتتتتم نباشتتتتتی .نمیخوام برگردم به روزایی که فقط حستتتتترت بود و بس..فراموش نکن من وآرتان .از فراموش شدن خیلی میترسم
لب گزیدم تا رتتتتتدای گریه ام بلند نشتتتتته .دستتتتتتی به موهای پریشتتتتتونش کشتتتتتیدم .دستتتتتتش و رو گونه ی داغم
گذاشتتتتتم ..اشتتتتکام رو انگشتتتتتاش می ریخت .داغون بودم .این که جوابم و نمیداد..اینکه اشتتتتکام و پاک نمیکرد.
اینکه نمیگفت چشتتات که ابری باشتته دل دریا هم میلرزه عذابم میداد .ستترم و رو ستینه ش گذاشتتتم و عطرش و
با تموم وجود نفس کش تیدم .باورم نمیشتتد ضتتربان قلبش و میشتتنیدم .باورم نمیشتتد که قلبم آروم گرفته .من تو
دن یایی ستتتتتتیر میکردم که به جز من و آرتان هیچ موجود دی گه ای توش نبود .یکی بود یکی نبود توش معنی
نداشت .بود و نبود همه آرتان بود .غیر از خدا آرتانم بود .قصه ی آشوب آرام به جز من و آرتان شخصیت دیگه
ای نداشتتت .تا حاال فکر کردی دنیایی پر از کستی که دوستتش داری چقد قشتتنگه؟ لبخندی زدم .اولین بار بعد از
مدتهاست که مثل اسمم آرامم .آرام که کنار آرتان دیگه آشوبی نداره..آرام آرامه..آرام ِ آرام....
ضربان قلبش منظم بود .آروم ِ آروم .سرم و از رو سینه ش برداشتم و نگاش کردم .با چشای اشکی گفتم:
قول میدم پیشت بمونم .اذیتت نکنم ۹..و نیم نگیرم..تو فقط پاشودستش و گرفتم
آرتان؟..تو مثل آرتا ولم نکن..آرتان یه مرده..مثل آرتا نیستنفس عمیقی کشیدم و دستی که توی موهاش بود رو رورتش کشیدم .با این چهره ی پریشونشم باز مثل قبل
جذاب بود .کاش چشاش و باز کنه و این چهره رو کامل کنه
دستی رو شونه م نشست .برگشتم دیدم پرستاره
عزیزم وقتت تموم شدنگاهی به آرتان انداختم و بلند شدم..با چشای اشکیم ازش خدافظی کردم .بعد از آی سی یو بیرون رفتم .همه
به جز آرمان و نهال رفته بودن .نهال اومد سمتم و گفت:
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خوبی؟نهچشاش و بست تا اشکاش نریزه .کیفش و برداشت و کلیدی از توش درآورد و سمتم گرفت
برو استراحت کنسری تکون دادم
میخوام بمونم پیششتل نگام کرد
نمیزارن .کلید آپارتمان آرتانه..شاید اونجا آروم شینگاه بغض آلودی بهش انداختم که گفت:
برو اینجوری نگام نکن نظرم عوز میشه هاتو کلید خونه ش و داری؟منظورم و فهمید..چند لحظه نگام کرد و گفت:
نه از وسایلی که همراهش بود برداشتم..گوشیشم هست میخوای؟بی حورله نگاش کردم
چرا مسخره میکنی..مال خودتخواستم رد شم که دستم و گرفت و گوشی و گرفت سمتم .ازش گرفتم .رفحه ش روشن شد و عکسم نمایان
شد .با گریه لب گزیدم .همه ی عکساش و پاک کردم و اون...
اینجا چقد خوشتتتتتحال بودم کنارش .چقد همه چی به ظاهر خوب بود .اشتتتتتکام و پاک کردم و گوشتتتتتی و تو جیبم
گذاشتم و گفتم:
مرسی که تا االن کنارش بودیآرمان گفت:
-بیا برسونمت
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سری تکون دادم .خواستیم بریم که نهال ردام زد..برگشتم سمتش
جوری باهام رفتار نکن که از خودم متنفر بشتتتتتتم..نمیخوام فکر کنم یه خائنم..جای تو همه جای زندگی آرتانهست
گیج نگاش کردم که از کنارم رد شتتتتد و از پله ها پایین رفت .از حرفم ناراحت شتتتتد؟ ستتتتوالی و با تعجب به آرمان
نگاه کردم
چی شد؟سری تکون داد و گفت:
بیخیال بیا بریمبعد جلو تر از من راه افتاد...
کلید انداختم و وارد خونه شدم .خونه ای که سرتاسرش بوی آرتان و میداد .نفسی کشیدم و نشستم رو مبالی
مدرن سفید .تصور این که تا هفته ی پیش آرتان تو این خونه زندگی میکرد در عین آروم کردن عذابم میداد .از
مبل بلند شدم و وارد اتاقش شدم .اتاق ساده ی بهم ریخته .روی کنسول عطر تلخی که همیشه میزد بود .درش
و باز کردم و بوش کردم .از همیشتتتتتتته تل تر بود .بوی دلتنگی میداد .از عطر به خودم زدم تا بوش بمونه رو تنم.
سمت تخت رفتم و روش نشستم .بالشتش و برداشتم و بغل کردم .اگه ازم میپرسیدن بهشتی ترین بوی جهان
کجاست قطعا آدرس اینجا رو میدادم .همه جای این خونه پر از حس خوب بود .چشام و بستم .میشه اینجا رو
با تموم وسایل از آرتان بخرم؟ از خود ِ خونه تا عطرش
با حس گشتتتتتنگی از رو تخت بلند شتتتتتدم و از اتاق بیرون رفتم..وارد آشتتتتتپزخونه شتتتتتدم و یخچال و باز کردم..چیز
خار تی برای خوردن نبود از تو کابینت بیستتکوییتی پیدا کردم و خوردم .گرمم بود..دستتتی به پیشتتونیم کش تیدم.
داغ بود .تب کرده بودم .با بی حالی به کانتر تکیه دادم .چشتتتتتمم به پاکت ستتتتتیگاری که با یه فندک رو کانتر بود
افتاد .برش داشتتتم .به ستتختی ستتمت بالکن رفتم و در و باز کردم .هوا گرم بود دردی ازم درمون نکرد .وارد بالکن
شدم و رو رندلی نشستم پاکت سیگار و رو میز کنارم انداختم و از تو جیبم گوشی آرتان و درآوردم .وارد لیست
آهنگاش شدم و آهنگی و پلی کردم:
(دنیامی تو مثه نفس می مونی هر جا همرامی
میدونی تمومه زندگیمی دنیامی دیگه چی بگم بمونی و نری
شاید شد شاید موندی و دوباره هر چی باید شد
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نگو هیچی رو به راه نمیشه شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری)
تو سرم احساس سنگینی میکردم..با بغض گوش میکردم و میمردم
(نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه
تو که بودنت میتونه دلخوشیم باشه بذار حس کنم همیشه دارمت
نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده
ببین عشقمون روزایه سختو می کرده بذار حس کنم همیشه دارمت)
پاکت س تیگار و از رو میز برداشتتتم و یه ن از توش درآوردم .نفس پر دردی کش تیدم و فندک و برداشتتتم و روشتتن
کردم .دستام میلرزید .نمیدونستم دارم چیکار میکنم
(دیگه داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم
بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم دیگه چی بگم بمونی و نری
تویه دلم آتیشه نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا
کسی چی میدونه از یه آدمه تنها دیگه چی بگم بمونی و نری)
مستکن آتشتی حستاسته .به زور پوکی
اشتکم و پاک کردم و ستیگار و روشتن کردم .دیگه مهم نبود که قلبم به این
ِ
بهش زدم که با سوزش قلبم شروع به سرفه کردن کردم
(نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه
تو که بودنت میتونه دلخوشیم باشه بذار حس کنم همیشه دارمت
نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده
ببین عشقمون روزایه سختو می کرده بذار حس کنم همیشه دارمت)
آهنگ تموم شد .با سرفه سیگار و پرت کردم پایین و سر در حال انفجارم و گرفتم .می سوختم و نمیفهمیدم چه
بالیی ستتترم میاد .به زور بلند شتتتدم و رفتم داخل خونه .همونطور که دستتتتم و به دیوار گرفته بودم تا نیوفتم کولر
گازی رو روشن کردم و دماش و کم کردم حاال هم میسوختم و هم از سرما میلرزیدم .رو زمین نشستم و تو خودم
جمع شدم .نمیدونستم به خامر تپش قلبم داد بزنم یا تب یا لرز .فقط کاش اونی که باید اینجا می بود بود...
من و این شعرِ  تکراری ♡

288

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان رمان آشوب آرام | سنا
شروع شب به بیداری...؛
تو و عطری که جا مونده
♡تمام ِ شب خود آزاری...
میلرزیدم و هوش و حواس نداشتم .نفس کشیدن سخت بود .سرم و رو زمین گذاشتم تا آروم بگیره .با درد گریه
میکردم..کولر و خاموش کردم .گوشی آرتان و برداشتم و بازش کردم .وارد چتمون شدم .اون پیامایی که چند روز
پیش بهم داده بود اونجا بود .گمونم کار نهال بود .رفتم تو گالری عکستتاش .هر عکس تی که من از خودم نداشتتتم
داشتتتت .اونم اندازه ای که دوستتتش دارم دوستتتم داره؟ اونم اون روزا تو فکرم بود؟ این فکرای پوچ عذابم میداد .به
زور بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و در یخچال و باز کردم .بطری آب و برداشتم و خالی کردم رو سرم .قطره های
آب که به پوستم میخورد میسوخت .آتیش میگرفت.
رفتم تو اتاق آرتان و رو تخت دراز کشیدم .چشام و بستم .نزدیکای ربح بود و من نمیتونستم بخوابم .حتی از
زیر پلکای بسته م میدیدمش .تو خامراتم ،تو ذهن و فکر و روح و روانم
دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم
وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم
(-خانوم حالتون خوبه؟)
تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت
من مست چنانم که شنفتن نتوانم
(-خانوم محترم موقع ورود به کالس اوال در میزنن دوما همینطور خیره به استتتتتتاد نگاه نمیکنن .ستتتتتوما بفرمایید
بیرون
چرا بیرون؟دیر اومدینساعت  ۷و  ۴۵دیقه س ما هشت کالس داشتیمنه خیر خانوم مثل اینکه ساعتتون خواب مونده ساعت  ۸و ربعه و شما یه ربع تاخیر داشتید-روز خوش)...
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(-آرام؟..چیزی به آرشام گفتی؟
درمورد؟قرارمون تو خونه ی منچطور؟د ِ من و گرفته زیر بار فوش .تو چی راجب رابطه مون فکر کردی که رفتی به آرشام چرت و پرت تحویل دادی؟+استاد من چیزی به داداشم نگفتم خودش فهمید ،شما بلد نبودید از خودتون دفاع کنید نندازید تقصیر من.
بعدشم دفعه ی آخرتونه اینطوری باهام حرف میزنید .روز خوش)
شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه
گتر دامن ورل تو گترفتتتن نتتتوانتم
(-تو انقد خراب و دختر بازی الدنگ بیشور؟.چند تا دوس دختر داری ها؟..همشون کراشتن؟..خجالت نمیکشی
خیر سرت وکیل مملکتی
مگه عشق وجود داره؟..هوم؟خراب دختر باز باشم تا یه عاشق خائن اوکی؟
ترجیح میدم یهِ
بعد ازم فارله گرفت و از کالس رفت بیرون)...
با پرتو ماه آیم و چون سایه دیوار
گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم
(-آرام گریه نکن..هیچ وقت..چشات که ابری باشه دل دریا هم میلرزه...
دور از تو من سوخته در دامن شب ها
چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم
(-خدایی انصتتتتافه تو عکس گواهینامه خوشتتتتگل بیفتی؟..هر دفعه گواهینامه بدی پلیس من باید هزار و خورده
ای رلوات نذر کنم)
فریاد ز بی مهریت ای گل که درین باغ
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چتون غتنتچه پائتیتز شکتفتتتن نتتوانتم
(-من اگه خواهری مثل تو داشتم هرگز باهاش دعوا نمیکردم
خوشبحالشخوش به حال کی؟هر کی که خواهرت بوداز کجا معلوم .شاید خواهرم شیطون بود .من که واسه همه خوش اخالق نیستم)(-زندگیت و خراب کردم ولی ساختنش و میزارم پای خودت .امیدوارم از پسش بر بیای .خدافظ)
(-بهت نگفتم هنوز تو یه جا که هستی..که عطرت میپیچه..که رنگ چشات جلوی چشامه .باید تو چشم خودم
باشی)
ای چشم ِ  سخن گوی ،تو بشنو ز نگاهم
دارم ستخنی با تو و گتفتتتن نتتتتتوانتم...
جیغی کشیدم و بالش و رو گوشام فشار دادم و گریه میکردم .چرا رنگ عذاب از زندگیم بیرون نمیره؟ چرا؟ بدنم
میستتتتوخت .بلند شتتتتدم و از تو کیفم آرامبخش درآوردم .نگاهی بهش انداختم .اگه بخورم و حالم بد شتتتته چی؟
شونه باال انداختم و زیر لب گفتم:
به درکبعد قرص خوردم و با بی حالی خودم و رو تخت انداختم .انقدر به دیوار زل زدم که بالخره آرامبخش اثر کرد و
خوابم برد...
♡دیوانه بودم،با نگاهت دیوانه ترم کردی
تا خواستم آباد باشم ،ویرانه ترم کردی
زهی خیال،دلت را کاشانه ِ خود پنداشتم
چو ،پرنده ای در قفس،بی النه ترم کردی♡
نهال
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به یه نقطه خیره شتتده بودم و خواب به چشتتمام نمی اومد .کاش اون شتتب که نریمان کتکم زد هیچی نمیگفتم.
نه از حرفای رمزیم با آرتان و نه دروغ اینکه آرتان برادر مهرداده .لعنت به من که همه چی خراب میکنم .با
اشتتتتک از شتتتتیشتتتته به آرتان خیره شتتتتدم .االن من مقصتتتتر قلب شتتتتکستتتتته ی آرام ،حال بد آرتان و گریه های پدر
مادرشم ،با گریه سرم و به شی شه چسبوندم .همه چی بوی درد میداد .اوضاع آرتان ،حال آرام ،گم و گور شدن
نریمان .همه چی بهم گره خورده بود .با ردای پرستار به خودم اومدم:
عزیزم نمیخوای استتراحت کنی؟ از دیروز اینجا بودی .حتی منم تا االن دو بار شتیفت عوز کردم تو چطوری تااالن اینجایی؟
نگاش کردم
نمیتونم برم .خیالم آروم نمیگیره .عذاب وجدان خفه م میکنهسری تکون داد و گفت:
هر جور راحتیبعد از کنارم رد شد و رفت
رو رندلی نشستم..چشام و بستم تا فکر نکنم به چیزی .یهو گوشیم زنگ خورد .فرهاد بود:
الو نهال؟بلهنریمان و گرفتیم .داشت از مرز فرار میکردآروم شدم .حداقل این موضوع جمع شد
مرسی که خبر دادیبا مهربونی گفت:
خواهش میکنمسوالی که عین خوره به مغزم افتاده بود و پرسیدم:
حکمش چیه؟فکری کرد و گفت:
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حکمش سنگینه..شاید اعدامتنم لرزید..اعدام؟..نه!..با بغض گفتم:
ممنون..خدافظمتوجه حال بدم شد
نگران نباش .همه چی درست میشه .خدافظبعد قطع کرد .بعد از مامان و بابا فقط نریمان برام مونده بود که اونم با دستتتتتتتای خودش زندگی هردومون و تباه
کرد...
آرام
با ردای در از خواب پریدم .نزدیک ظهر بود .تبم کمتر نشده بود هیچ ،.یشترم شده بود .گلوم خشک شده بود
و میسوخت .با بی حالی رفتم در و باز کردم که با آرمان رو به رو شدم .قیافه مو که دید با نگرانی گفت:
آرام چیشده؟بی حال پیشونیم و گرفتم و گفتم:
چیزی نیست..بیا توسری تکون داد و گفت:
نه..گوشیت و جواب ندادی اومدم ببینم چیشدهخواستم چیزی بگم که یهو سرم گیج رفت .دستم و گرفت و گفت:
چیکار کردی با خودت آرام؟آروم گفتم:
چیزی نیست آرمان الکی شلوغش نکن .حال من حاال حاالها خوب نمیشهسری تکون داد و گفت
آرام چرت و پرت نگو..بپوش ببرمت درمونگاهچشام و بستم و گفتم:
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من و ببر پیش آرتاناخم کرد و گفت:
حالت بده روانیبا بغدی که تو ردام موج میزد گفتم:
خوب میشم .من و ببر پیششکالفه گفت:
باشه پایین منتظرمستتری تکون دادم و رفتم لباستتام و عوز کردم .داشتتتم کیفم و یرمیداشتتتم که یه مرفش ستتنگین شتتد و جعبه ی
حلقه ای که با آرتان خریده بودیم افتاد بیرون .نگاه اشک آلودم و روش قفل کردم .آروم خم شدم و برش داشتم.
درش و باز کردم .حلقه های ستتتتتتاده مون توش بود .اشتتتتتتکم رو گونه م ریخت .حلقه مو برداشتتتتتتتم و تو انگشتتتتتتتم
انداختم .بهش نگاه کردم و تلخندی زدم .بعد در جعبه رو بستتتتتتتم و رفتم پایین .آرمانم با اخم راه افتاد ستتتتتتمت
بیمارستان...
***
رو رندلی نشسته بودم و از شی شه به داخل اتاق نگاه میکردم .آرتان از اینجا دیده نمی شد اما من میدیدمش.
تو تب می سوختم .به زور آرمان استامینوفنی خوردم تا یکم کوره ی بدنم خنک تر شه .سرم و تو دستام گرفتم و
آروم گفتم:
چرا تموم نمیشه..چرا قصه تموم نمیشهنهال کنارم نشست:
تبت شدیدهنگاش کردم..با بغض گفتم:
آرتان دوسم داشت؟تا اونجایی که میدونم بغض واگیر دار نیست اما از بغض من چشمای اونم اشکی شد .سری تکون داد و گفت:
-خیلی
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اشکم و پاک کردم که باز اشک دیگه ای جاش و پر کرد
همش تقصیر من بوددستم و گرفت و گفت:
نه..نبودنهال من فراموشتتتتتش نکرده بودم .نمیتونستتتتتتم .درستتتتتت جایی که اون فکر میکرد دارم زندگی میکنم من تو یهمنجالب بودم .همون لحظه ای که داشتتتتت میرفت تا من زندگی کنم مردم .نهال درد ما این بود که هیچ جا هم و
نفهمیدیم .درستتتت لحظه ای که به هم احتیاج داشتتتتیم برای آرامش هم دیگه از هم فارتتتله گرفتیم .مشتتتکل ما
نفهمیدن بود .ندیدن بود...
نهال با درد نگام میکرد و من فکر میکردم حتی نصتتتتتتف درد من و نمیفهمه .هیچکس نمیتونه دیگران و بفهمه.
کلمه ی درک کردن کلیشه ایه .تا جای یه نفر نباشی نمیتونی درکش کنی
پرستار از آی سی یو بیرون اومد و گفت:
همراه آرتان جاویدبی جون از رندلیم بلند شدم .نهال رفت سمت پرستار و گفت:
چیشدهنگاه پرستار بین من و نهال چرخید
عالئم حیاتی پایینه...ام..ینی زیاد دووم نمیارهنمیدونم افتادنم رو زمین کی اتفاق افتاد .نمیدونم چی شد که چشام خیس شد از اشک .آرتان نمیتونه همچین
کاری با من و احساسم بکنه .نمیشه .با درد بلند شدم و سمت پرستار رفتم:
میخوام برم پیششبا ترحم نگام کرد .ترحمی که عذابم میداد .ترحمی که درد وجودم و بیشتر کرد
عزیزم نمیشه..همین جا منتظر بمونبا گریه داد زدم:
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میفهمی چی میگی؟ دارم میستتتتتتوزم تو این درد..بشتتتتتتینم منتظر بمونم که بعد ب یا ید بگ ید تموم شتتتتتتتد .دی گهنمیتونی نفس کشیدناش و ببینی؟ دیگه نمیتونی ردای قلبش و بشنوی؟ حاال بیا و مرگش و تماشا کن؟
نهال بازوم و گرفت:
آروم باش آرامبازوم و از دستش رها کردم
دیگه نگید این جمله رو .نمیفهمم چرا باید استتتتتم من آرام باشتتتتته .چرا همیشتتتتته باید با جمله ی آروم باش خفهخون بگیرم .یه عمر خفه شتتتتتتتدم ،یه عمر با یه آروم باش دردام و تو وجودم خاک کردم .نمیتونم دیگه .مگه آروم
بودن چه دخلی برام داره جز خود خوری؟
پرستار گفت:
عزیزم..اینجا بیمارستانهبا ردای دو رگه شده داد زدم:
به درک که بیمارستانه..االنم باید خفه شم؟دکتر از آی سی یو بیرون اومد و با اخم گفت:
چه خبره اینجا؟پرستار سر پایین انداخت .رفتم جلو و گفتم:
برام مهم نیستتت اینجا کجاستتت و شتتماها کی هستتتید .من فقط میخوام یه بارم دیگه ام که شتتده تو عطرش گمشم .یه بار فقط یه بار
دکتر نگاهی به پرستار انداخت و براش خط و نشون کشید و رو به من گفت:
برو دخترم برودیگه حتی رتتتبر نکردم که اون مزخرفات و تنم کنم .وارد آی ستتتی یو شتتتدم .پرستتتتارا تک تک از کنار تخت آرتان
میرفتن .کنار تختش وایستادم..با گریه گفتم:
این بود عاشقیت؟رو زانو خم شدم..با اخم گفتم:
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عشقت انقد مزخرف بود؟ آرتان من و شکستی .اگه نباشی خورد میشم .دیگه هرگز آرام نمیشمهق هق آرومم خفه نمیشد
نباشی به همه ی مقدسات بی اعتماد میشم .آخه یه آدم و این همه مرگ؟خودم و رو رندلی انداختم .دستش و گرفتم و رو سینه م گذاشتم .با بغض گفتم:
اگه بری این دیگه نمیتپه .قسم میخورمموهاش و نوازش کردم و سرم و رو سینه ش گذاشتم:
(-اگه با من نباشی میخوام دنیا نباشه
به این دلشوره ها عادت ندارم
محاله بی تو من ماقت بیارم
منه دلواپسو تنها نذارم
شبای بی قراری چقدر چشم انتظاری
یه کاری کن یکم آروم بگیرم
تو دنیای خودم بی تو اسیرم
منه عاشق نذار تنها بمیرم)...
نهال
از شیشه میدیدم آرام و .حالش حال یه مجنونه .این عشق نیست جنونه.
با ردای آرمان روم و برگردوندم:
نمردی تو هنوز؟اخمی کردم:
خیلی دوست داری بمیرم؟لیوان کاغذی نسکافه رو گرفت جلوم و با لبخند گفت:
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اون که هیچی..این انرژیت و میگم .هنو از پا درنیومدی؟لیوان و بین دستام گرفتم و گفتم:
نه داداش من نیروگاه اتمی ام .به این زودیا از پا درنمیامیه دیوار تکیه داد و گفت:
ما کجای قصه ی این لیلی و مجنون بودیم؟لبخند تلخی زدم:
شاید ما باعو شدیم بفهمن هم و دوست دارننگام کرد
میدونستن..فقط میخواستن انکار کننسری تکون دادم
خب .سخته آرمان ،عاشق بودن خیلی سختهتلخندی زد
عاشقی مثل آرام بودن سخت تره .آرام واسه من یه الگو شده .مثل یه اسطوره .آرام بهم فهموند باید عاشق بودو جنگید .تسلیم شدن کار یه عاشق نیست
آره .آرام قوی ترین آرامیه که تا حاال دیدم .سخت مثل سنگ..شکننده مثل شیشه
آرام
با نوازش دستی روی موهام بیدار شدم .چشام و باز کردم .نمی سوختم .تب نداشتم .سرم و بلند کردم .با دیدن
آرتان نفسم بند اومد .با چشمایی که از دلتنگی موج میزد نگام کرد
میخوای پاشم تو بیای بخوابی؟توان حرف زدن نداشتم .نمیفهمیدم باید چیکار کنم .دستم تو دستای گرمش بود .دستام و گرفته بود و من باور
نمیکردم لبام تکون میخورد اما کلمه ای از بینش خارج نمیشد .چونه مو گرفت و گفت:
-چیه آرام؟
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اشکم سرازیر شد .با سر انگشتش اشکم و پاک کرد
آرتانسری تکون داد .رداش بغض داشت
جانمنگاش کردم .جوری که انگار بعد مدتها دیدمش .به چشتتماش نگاه کردم .کشتتشتی تو قلبم باعو شتتد خودم و تو
آغوشش گم و گور کنم
دستش و دور کمرم حلقه کرد .با بغض گفت:
دیگه هرگز از این بازیا درنیار .دیگه با جمله ی نامزد دارم خالرم نکن .تنهام نزار آرام .تنهایی بده .درد دارهمهار اشکام غیر ممکن بود
میدونم .هستم .حتی اگه نخوای باشمم هستمبوستته ای رو موهام زد .همونطور که چشتتام و بستتته بودم و از ترکیب عطر تنش و تپش قلبش مستتت شتتده بودم
آروم خوندم:
دل من ضربه دیده ست پره ورله پینستتو واسش ی تکیه گاه نابی
تو خود نوری مثه مهتابی
وقتی تاریکه همه جا تو فقط میتابی
آره تو میتابی
هم دوست دارم هم تویی دلیل بی خوابی
واسه آتیش دلم غیر خودت نیست آبی
فکر پروازم تو واسم شکل
یه پرتابی الماسی
با عشق خوندیم .بدون ریا .بدون تظاهر
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دلیل این دل تنگمی تواونیکه واسش میجنگمی تو
میدونی ماه قشنگمی تو...
دو سال بعد
با استرس نشسته بودم و با ناخونام بازی میکردم .آرتان برگه ها رو پخش کرد.
نیم نگاهی بهم انداخت و لبخند شتتتتتتیطنت آمیزی زد .با حرص نگاش کردم و در خودکارم و باز کردم .با د یدن
ستتتتواال وا رفتم .یه دور همشتتتتون و خوندم .هیچ جوابی به ذهنم نمیرستتتتید .مگه میشتتتته؟ امکان نداره انقد آکبند
باشم .با این وضعیت نمیتونستم فوق لیسانس و بگیرم .سرم و خاروندم و گیج به برگه نگاه کردم
تقریبا وقت تموم شده بود و اکثرا برگه هاشون و داده بودن .به در و دیوار نگاه میکردم و منتظر نازل شدن جواب
بودم .با ردای آرتان دست از گشت و گذار برداشتم
وقت تمومه برگه هاتون و بدیدبا استتترس خودکار و برداشتتتم .آرتان منتظر باال ستترم وایستتتاده بود و نگام میکرد .کالس خالی شتتده بود .نفستی
کشیدم و باالی برگه نوشتم:
س من"
"دختر دار شدنتون مبارک استاد آرمانِ پلی ِ
با لبخند به برگه م نگاه کردم
تموم شد استادسرش و خم کرد .لباش مماس رورتم بود
خانم محتشم بیستیلبخندی زدم .بوسه ی ریزی روی گونهام زد..آروم گفت:
اسمش و میزارم آشوب .آشوب جاوید#آشوب آرام
شاید مثل من اسمش با زندگیش فرق داشته باشه .یهِ
پایان شب من باش چون جای درنگی نیست♡
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♡ جز عشق برای ما #پتتتتایتتتان قشنگی نیست
پتتتتایتتتتتتتانتتتتت♡

پایان.
فروشگاه یک رمان

رمان بازیگر
رمان الالیی برکه
رمان چاوان
یک رمان مرجع رمان
دررتتورتی که مایل به همکاری با ما هستتتید و یا نویستتنده هستتتید و می خواهید که رمان ها و شتتعر هایتان در
قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.
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